
Tonttu-ukot hyppikää!  

Koko lippukunnan retki 4.-6.12.2015 Kirilässä, Vihdissä

Tule mukaan Muuttolintujen Jouluretkelle! Luvassa on retkiolympialaiset ja linnanjuhlat sekä 
jouluista toimintaa. 

Seikkailijat ja tarpojat lähtevät retkelle perjantaina 4.12. klo 17.30 kolon parkkipaikalta. 
Sudenpennut lähtevät retkelle samasta paikasta lauantaiaamuna 5.12. klo 9. Menomatka retkelle 
hoidetaan kimppakyydein, joten ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, voiko perheenne 
osallistua kuljetuksiin ja kuinka monta lasta mahtuu kyytiin. Palaamme takaisin kololle yhdessä 
tilausajobussilla noin klo 14. Myös vanhemmat ovat toivottuja osallistumaan retkelle. 

Majoitumme Kirilässä sisällä, mutta ulkoilemme paljon. Varaathan siis reilusti säänmukaisia 
vaatteita. Kämpällä on sähköt. 

Ajo-ohje Helsingistä: Ajetaan Turunväylää (vt. 1) Veikkolan liittymään asti, josta poistutaan ja 
jatketaan vanhaa Turuntietä (mt. 110) kohti Turkua. Pari kilometriä Veikkolan jälkeen, vanhan tien 
ylitettyä moottoritien, käännytään oikealle kyltin ”Ojakkala 11” kohdalla tielle 1215. Noin kuuden 
kilometrin päässä näkyy oikealla Tervalammen kartano. Vähän tämän jälkeen on risteys oikealle 
”Järventausta” (älä käänny sinne!). Tähän loppuu tien valaistus. Seuraavan bussipysäkin (noin 
kilometrin päässä) kohdalta käännytään vasemmalle (oikealla olisi postilaatikkorivi), missä auto 
pysäköidään parkkipaikalle ja jatketaan polkua ylös kämpälle. Osoite on Pekkasenkuja 1, 03220 
Tervalampi.

Retken hinta: 

Sudenpennut 15€

Muut partiolaiset 20€

Retkimaksu maksetaan Muuttolintujen tilille  FI29 2290 1800 1340 44, käytäthän viitenumeroa 

8617, viimeistään 30.11.

Retkelle ilmoittaudutaan 30.11. mennessä Kuksan kautta osoitteessa 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=8631. 

Mikäli teillä on jotakin kysyttävää retkestä, voi minuun olla yhteydessä sähköpostilla 

heli.92@hotmail.com (Heli Hekkala).

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=8631


Retkelle mukaan tarvitset: 

- Partiohuivi kaulaan

- Rinkka tai iso reppu

- Makuupussi, makuualusta ja aluslakana ja halutessaan tyyny ja unilelu

- Lämpimät ulkoiluvaatteet 

- Talvella ulkoiluun sopivat kengät

- Pipo, kaulahuivi ja kahdet hanskat 

- Sukat ja villasukat

- Lämmintä vaihtovaatetta, kerrasto, fleece, villapaita,..

- Sadetakki ja -housut

- Vaihtoalusvaatteet

- Peseytymisvälineet ja pyyhe 

- Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot

- Puukko

- Ruokailuvälineet ( lautanen, muki, aterimet )  

- Muistiinpanovälineet

- Vähän herkkuja halutessaan

- OEK:n laulukirja ( jos omistat ) 

- Pulkka, mikäli on lunta 



Tavarat kannattaa nimetä, jotteivat ne joudu hukkaan.  Retken ajaksi puhelimet ja muut 

älylaitteet voi jättää kotiin, koska emme tarvitse niitä retkellä. Toivomme myös, että 

vanhemmat eivät soittelisi tai viestittelisi lapsille retken aikana, koska se voi aiheuttaa koti-

ikävää.  Tärkeissä asioissa voi laittaa viestiä Suskille 040 519 4783 tai muille johtajille. 

Retken aikana kannattaa seurata lippukunnan facebook- ja instagram-sivuja, joihin 

päivitämme mitä retkellä tapahtuu. 

Retkiterveisin Heli Hekkala 


