
	  
Mággá	  kutsuu	  Sädetytöt	  ennen	  kokemattomalle	  elämysmatkalle!	  
	  
Lähde	  mukaan	  lippukuntamme	  historian	  suurimpaan	  seikkailuun	  Lappiin!	  Mággá	  on	  
Kaarinan	  Sädetyttöjen	  kesäleiri	  Inarissa	  26.7.-‐4.8.2015.	  Mukaan	  pääsevät	  kaikki	  -‐04-‐
syntyneet	  ja	  sitä	  vanhemmat.	  Ohjelmassa	  matkustetaan	  Suomen	  halki	  bussilla,	  leireillään	  
Nukkumajoen	  kämpän	  ympäristössä,	  valmistaudutaan	  vaellukselle	  ja	  vaelletaan	  oman	  vartion	  
kanssa	  Urho	  Kekkosen	  kansallispuiston	  tuntureilla	  ja	  metsissä.	  
Ennakkoilmoittautumisen	  perusteella	  meitä	  on	  lähdössä	  jo	  40	  Sädetyttöä	  ja	  perheenjäsentä	  
matkaan	  –	  hienoa!	  Mukaan	  pääsee,	  vaikka	  ei	  olisi	  ennakkoilmoittautunut	  ja	  –	  päinvastoin:	  
ilmoittaudu	  myös	  virallisesti,	  vaikka	  olisit	  tehnyt	  ennakkoilmoittautumisen.	  	  
	  



	  
	  
Teimme	  hienosti	  varainhankintaa	  paketoimalla	   lahjoja	   joulukuussa.	  Kiitos	  kaikille	  
projektiin	   osallistuneille!	   Leirin	   hinta	   on	   nyt	   selvinnyt:	   se	   on	   180	   euroa.	  
Osallistumismaksu	  kattaa	  matkat	  leirialueelle	  kololta	  ja	  takaisin,	  bussimatkat	  leirin	  
aikana,	  kaikki	  ruuat	   leirimatkan	  aikana	   ja	  materiaalit	  ohjelmissa	  sekä	  vierailut	  eri	  
kohteisiin.	   Taskurahaa	   saattaa	   tarvita	   matkojen	   herkkuhoukutuksiin	   tai	  
matkamuistoihin,	  mutta	  ei	  muuten.	  
	  
Olethan	  tehnyt	  jo	  ryhmäsi	  kokouksessa	  Mággá-‐merkin,	  johon	  kerätään	  helmiä	  
Mággáan	  liittyvistä	  tapahtumista?	  Tässä	  monta	  helmeä	  luvassa	  merkkiisi:	  
	  
Leiri-info	  ja	  varusteilta	  18.3.	  
Järjestämme	  kaikille	  kiinnostuneille	  infon	  leiristä	  18.3.	  klo	  17.30	  alkaen	  
Partiomuseon	  tiloissa	  (Läntinen	  Pitkäkatu	  13,	  2	  krs,	  Scandinavian	  Outdoorin	  (ent.	  
Partiovaruste)	  yläkerrassa).	  Samalla	  tutustumme	  leirillä	  tarvittaviin	  varusteisiin	  
asiantuntijoiden	  avulla.	  Scandinavian	  Outdoor	  on	  luvannut	  pitää	  meille	  kauppaa	  
auki	  19-‐20,	  jolloin	  saamme	  rauhassa	  tutustua	  varusteisiin	  ja	  tehdä	  ostoksia.	  
Tilaisuudessa	  on	  kahvi-‐	  ja	  mehutarjoilu.	  Tilaisuus	  on	  tarkoitettu	  myös	  leirin	  
osallistujille.	  
	  
Erämuijapäivä	  22.3.	  
Kaarinan	  Sädetyttöjen	  vanha	  perinne,	  Erämuijakilta	  on	  herätetty	  henkiin.	  
Erämuija-‐merkin	  saa	  itselleen	  osallistumalla	  vaelluksille.	  Erämuijapäivä	  on	  
lippukunnan	  päiväretki	  seikkailijoille,	  tarpojille,	  samoajille,	  vaeltajille	  ja	  aikuisille.	  
Tänä	  vuonna	  Erämuijapäivä	  keskittyy	  Mággállakin	  tarvittaviin	  taitoihin	  ja	  esittelee	  
meille	  salaperäisen	  Erämuijakillan.	  Erämuijapäivän	  erillinen	  retkikirje	  on	  tämän	  
kirjeen	  liitteenä.	  Mággálle	  lähtijöille	  suositellaan	  erityisesti	  osallistumaan	  
Erämuijapäivään.	  
	  
Mággán	  ilmoittautuminen	  31.3.	  
Mággálle	  ilmoittaudutaan	  netissä	  osoitteessa:	  http://goo.gl/forms/WG4HoAWchh.	  
Ilmoittaudu	  virallisesti,	  vaikka	  olisit	  tehnyt	  jo	  ennakkoilmoittautumisen.	  Saman	  
linkin	  kautta	  ilmoitetaan	  myös	  perheenjäsenet	  ym.	  Sädetyttöihin	  (vielä)	  
kuulumattomat.	  Mággán	  osallistumismaksu	  on	  180	  euroa	  ja	  se	  maksetaan	  Kaarinan	  
Sädetyttöjen	  tilille	  FI42	  8000	  2405	  1034	  65	  viimeistään	  30.04.2015.	  Viestiksi	  
Magga	  ja	  osallistujan	  nimi.	  Jos	  ilmoittautumisen	  tai	  maksun	  suhteen	  tulee	  ongelmia,	  
ota	  yhteyttä	  leirinjohtajaan	  Vernaan.	  Partion	  jäsenmaksu	  tulee	  olla	  maksettuna	  
kaikilla	  osallistujilla,	  sillä	  partiovakuutus	  sisältyy	  jäsenmaksuun.	  
Ilmoittautuminen	  on	  sitova.	  Partiovakuutus	  kattaa	  peruutustilanteet	  mm.	  
sairastumisen	  tai	  tapaturman	  yhteydessä.	  Peruutettaessa	  leiri	  30	  päivää	  tai	  yli	  
ennen	  lähtöä	  palautetaan	  puolet	  osallistumismaksun	  hinnasta.	  Alle	  30	  päivää	  



ennen	  lähtöä	  peruutetusta	  leiristä	  ei	  palauteta	  osallistumismaksua.	  Jos	  osallistuja	  
on	  ei-‐partiolainen	  perheenjäsen,	  hänellä	  tulee	  olla	  oma	  matkavakuutus.	  Tällöin	  
kannattaa	  tarkistaa	  vakuutusehdot	  ja	  vakuutuksen	  kattavuus	  (mm.	  
vaellusolosuhteet).	  Myös	  Sädetyttöjen	  jäseneksi	  voi	  liittyä	  (kirjoita	  toive	  
ilmoittautumislomakkeen	  tyhjään	  kenttään).	  	  
	  
Muot’ke-harjoitusvaellus	  17.-19.4.	  
Muot’ke	  on	  saamea	  ja	  se	  tarkoittaa	  matkaa.	  Vaeltaminen	  on	  matkantekoa	  
parhaimmillaan.	  Valitsimme	  Muot’kelle	  mahdollisimman	  keväisen	  ajankohdan	  
saadaksemme	  mahdollisimman	  valoisan,	  aurinkoisen	  ja	  lämpimän	  
viikonloppuvaelluksen	  kaikille	  oman	  vartionsa	  kanssa.	  Muot’kella	  matkataan	  Turun	  
lähimaastoissa	  Kurjenrahkan	  kansallispuistossa.	  Muot’kelle	  osallistumista	  
suositellaan	  erityisesti	  kaikille	  Mággálle	  lähtijöille,	  jotta	  pääset	  tutustumaan	  
vartioosi,	  varusteisiisi	  ja	  taitoihisi	  tositoimissa.	  Tämän	  jälkeen	  ehtii	  vielä	  
harjoittelemaan.	  Muot’kesta	  tulee	  vielä	  erillinen	  kirje	  sähköpostitse	  ennen	  
tapahtumaa.	  
	  
Mággá	  26.7.-4.8.	  
Mággá	  on	  sanoinkuvaamaton	  kokemus.	  Tule	  mukaan	  ottamaan	  selvää,	  millaista	  on	  
tarunhohtoisessa	  Lapissa!	  
	  
Mággálle	  lähdetään	  sunnuntaina	  26.7.	  aamulla.	  Bussi	  kulkee	  läpi	  pitkän	  Suomen	  
pysähtyen	  mielenkiintoisissa	  paikoissa,	  kuten	  Napapiirillä	  ja	  Rovaniemellä.	  
Tutustumme	  myös	  porojen	  elämään.	  Muutaman	  päivän	  ajan	  vietämme	  leirielämää	  
Nukkumajoen	  kämpällä	  valmistautuen	  tärkeimpään	  eli	  vaellukseen.	  Kolmen	  yön	  
vaelluksella	  jokainen	  saa	  vaeltaa	  oman	  vartionsa	  kanssa.	  Mukana	  joka	  
vaellusvartiolla	  kulkee	  toki	  pari	  aikuista.	  Reitit	  on	  suunniteltu	  kunkin	  vartion	  
kokemuksen	  mukaan	  sopivan	  haastaviksi.	  Tavoitteenamme	  on,	  että	  jokainen	  vartio	  
huiputtaa	  tunturin	  ja	  pääsee	  kokemaan	  autio-‐	  tai	  varaustuvassa	  tai	  -‐kammissa	  
nukkumisen	  elämyksen.	  Vaelluksen	  jälkeen	  palaamme	  leiriin	  saunomaan	  ja	  
vaihtamaan	  kuulumisia	  muiden	  vartioiden	  kanssa.	  Ennen	  kotiinlähtöä	  vierailemme	  
Inarissa	  saamelaismuseo	  Siidassa.	  Ajamme	  takaisin	  bussilla	  Turkuun	  
bussiohjelman	  siivittäminä	  ja	  olemme	  perillä	  aikaisin	  aamulla	  4.8.	  Nummen	  kololla.	  
Ilmoittautuneille	  tulee	  vielä	  tarkempi	  leirikirje	  lähempänä	  leiriä.	  
	  
Kevään	  ja	  kesän	  ohjelmistoa	  
18.3.	  Mággá-‐info	  ja	  varusteilta	  Partiomuseossa	  
22.3.	  Erämuija-‐päiväretki	  Pyhän	  Katariinan	  poluilla	  Kaarinassa	  
31.3.	  Mággán	  viimeinen	  ilmoittautumispäivä	  
17.	  –	  19.4.	  Muot’ke-‐vaellus	  Kuhankuonolla	  
30.4.	  Mággán	  eräpäivä	  
11.	  –	  14.6.	  Pikku-‐Mággá	  Etelä-‐Suomessa	  (vain	  sudenpennut)	  
26.7.	  –	  4.8.	  Mággá-‐leiri	  Inarissa	  
	  



Yleistä	  
Leirillä	  ja	  vaelluksella	  pärjää	  varustautumalla	  hyvin.	  Vaelluksella	  ei	  tarvitse	  olla	  
huippukunnossa,	  vaan	  riittää,	  että	  jaksat	  kävellä	  reppu	  selässä.	  Periaatteessa	  
retkeilyvaatteet	  ovat	  samanlaisia,	  mitä	  suosittelemme	  tavallisille	  syys-‐	  ja	  
kevätretkillekin.	  Hyvät	  vedenpitävät	  vaelluskengät	  ovat	  suositeltavat	  ja	  ne	  tulee	  
ajaa	  sisään	  ennen	  leiriä	  kävelemällä.	  Myös	  kumisaappailla	  pärjää.	  Vähintään	  40-‐50-‐
litrainen	  rinkka	  on	  hyödyllinen,	  mutta	  sen	  voi	  myös	  lainata.	  Kiinnitä	  huomiota,	  että	  
rinkka	  on	  kantajalleen	  sopiva.	  Apua	  voit	  kysyä	  johtajilta	  tai	  varusteillassa.	  Vaatteita	  
vaelluksella	  tarvitaan	  yllättävän	  vähän.	  Teknistä	  keinokuitua	  tai	  esim.	  merinovillaa	  
olevat	  pitkälahkeiset	  kerrastoalusasut	  ovat	  hyviä.	  Puuvillaa	  muutenkin	  kannattaa	  
välttää,	  sillä	  se	  kastuu	  helposti	  ja	  jättää	  kylmän	  tunteen.	  Makuupussin	  on	  hyvä	  olla	  
kolmen	  vuodenajan,	  sillä	  kesällä	  lämpötila	  voi	  laskea	  yllättävän	  matalalle	  öisin.	  
Varusteita	  voi	  myös	  lainata	  ja	  niitä	  löytyy	  käytettynä	  mm.	  Facebookin	  
Partiokirpputori-‐ryhmästä.	  Tarkemmin	  varustukseen	  keskitytään	  18.3.	  varuste-‐	  ja	  
vanhempainillassa.	  
	  

Tervetuloa	  mukaan	  Mággán	  yllätykselliselle	  ja	  elämykselliselle	  matkalle!	  
Sädetyttöjen	  reissussa	  ei	  tule	  tylsää.	  Tämä	  loistava	  mahdollisuus	  ei	  toistu	  ainakaan	  
kovin	  pian,	  joten	  tartu	  tilaisuuteen.	  
	  
Ihmeteltävää,	  kysyttävää?	  
Tule	  infoiltaan	  18.3.	  ja	  moni	  asia	  selviää	  (ks.	  edellä)!	  
Ota	  rohkeasti	  yhteyttä	  leirinjohtajaan	  
Verna	  Piitulainen	  (poissa	  kuuluvuusalueelta	  ja	  netin	  äärestä	  25.-‐31.3.,	  ks.	  alla)	  
040	  774	  2153	  
verna@sadetytot.net	  
	  
25.-‐31.3.	  yhteydenotot	  
Marika	  “Hime,	  Hirppa”	  
Hirvonen	  
marika.hirvonen@pp.inet.fi	  
0504258352	  
	  
	  


