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Mums
LIPIN OMA RUOKARETKI

Palaako uuni vai
leipä?

Trendikäs
hävikkiruoka

Testissä tämän hetken kuumimmat
retkiuunit- ja keittimet.

Selvitämme pitääkö
urbaanilegenda "Lipiläinen tekee ja
syö mitä tahansa" todella
paikkansa.

Suklaabanaani
2.0
Klassikkoherkku sai uuden muodon.
Kokeile!

Kokkaile
12.-14.10,
ilmoittaudu
viimeistään 5.10.

VAIN

Ilmoittaudu ajoissa!

25
I L M O I T T A U D U :
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€

MUMS - LIPIN OMA RUOKARETKI

12.-14.10.18

Tule
retkikokkailemaan
sydämesi
kyllyydestä!
Pirtapiikojen seikkailijat ja tarpojat retkeilevät
mielipuuhansa - kokkailun - parissa 12.-14.10.2018
Harvaluodon Tehirannassa. Retkelle lähdetään
Littoisten kololta (Kampakuja 1) perjantaina 12.10. klo
18 ja palataan sunnuntaina samaan paikkaan klo 14.
Olethan ajoissa paikalla!

"LIPILÄINEN SYÖ JA TEKEE
MITÄ TAHANSA. PAINO
SANALLA SYÖ "

Ilmoittaudu
viimeistään 5.10.
Ilmoittaudu kuksalinkin

kuksaan.fi/2283 kautta

viimeistään 5.10. Apua ilmoittautumiseen saat
omalta johtajalta tai Lotalta lotta.kunttu@lipi.fi
Ilmoittautuminen on sitova.

Retken hinta on 25

€ ja se maksetaan lippukunnan

tilille FI31 5710 2140 0012 86 (Osuuspankki)
ilmoittautumisen yhteydessä käyttäen viitettä 74748.
Maksusta tulee lähettää kuitti/tosite sähköpostitse
osoitteeseen pirtapiiat@gmail.com 5.10.mennessä ja
mainita viestissä kenen retkimaksusta on kyse. Jos
kuittia ei ole lähetetty, sen voi vielä tuoda
lähtöpäivänä tulostettuna. Lähetetty tai tulostettu
kuitti on ehto retkelle osallistumiselle. Maksuohjeet
lähetetään vielä ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

MUMS -LIPIN OMA RUOKARETKI

Pakkaa mukaasi:

12.-14.10.18

Varaudu säänmukaisilla vaatteilla. Kokkailemme
pääasiassa ulkona ja trangian ääressä voi tulla
paikallaan oloa, joten toppatakki/untsikka eivät ole
liioittelua. Nukumme kaminalämmitteisissä

- partiohuivi
- makuupussi ja -alusta
-lämmin yöasu ja yöpipo
- ruokailuvälineet
(lusikka, haarukka, veitsi, lautanen

talviteltoissa, joten varaudu lämpimällä
makuupussilla ja alustalla/alustoilla. Matka bussilta
retkipaikalle ei ole pitkä joten, pakkaa enemmin
enemmän kuin vähemmän lämmintä. Pakkaa tavarasi
kosteudenkestävästi ja nimikoi ne!

ja muki kangaspussissa)
- puukko
-tulitikut
- taskulamppu ja varapatterit
- vähän herkkuja, jos haluat
- villasukat
- ulkoiluvaatteet

"NÄÄ PASTAT ALKAA
OLEMAAN AIKA DEL MONTE
ELI VALMIITA"

(ulkohousut, takki, hanskatx2, pipo, kaulaliina ja
kunnon kengät)
-kynä

Lisätietoja saat omalta johtajaltasi tai Anniinalta
p. 050 5115516 tai anniina.rantala@lipi.fi.

- istuinalusta
- peseytymisvälineet (ota saunakakamppeet jos
haluat saunoa)
- hygieniavälineet (hammasharja!) ja lääkkeet

Tarvittaessa tukea leirimaksuun voi anoa
vapaamuotoisella hakemuksella lippukunnan
hallitukselta (hallitus@lipi.fi) viimeistään 5.10.2018

