
 

Muuttolintujen jouluretki ”Luonto” 
 

Perjantai - sunnuntai 25. - 27.11.2016 (sudenpennut la-su) 
 

Tervetuloa erähenkiselle yöretkelle Nuuksion Piilopirtille! Retki on kaikkien Muuttolintujen yhteinen retki. 

Yövymme Piilopirtti-kämpässä (sudenpennut ja seikkailijat) sekä kamiinalämmitteisissä talviteltoissa. 

 

 Lähtö: Seikkailijat, tarpojat ja sitä vanhemmat: Tapaamme pe 25.11. klo 18 kolon parkkipaikalla, 

Tiistilänkuja 3. Siitä menemme vanhempien kyydeillä Nuuksioon. 

 Sudenpennut: Tapaamme la 26.11. klo 9.30 kolon parkkipaikalla, Tiistilänkuja 3. Siitä menemme 

vanhempien kyydeillä Nuuksioon. 

 Ajo-ohje: Aja E18 tietä länteen 4,8 km. Poistu E18:lta Ämmässuo-rampilta ja käänny tielle 110 

Nupurin suuntaan. Aja 1,7 km ja käänny vasemmalle tielle Brobackantie. Jatka Brobackantietä 1,1 

km ja jatka suoraan tietä Nuuksiontie 8,4 km. Käänny oikealle tielle Ruuhijärventie. Jatka matkaa 

kunnes vastaan tulee kyltti ’Piilopirtti’ ja käänny oikealle mäkeen parkkipaikalle.Osoite on 

Ruuhijärventie 11, Espoo.  Parkkipaikalta kävelemme lyhyen matkan kämpälle. 

Paluu 

Kaikki palaavat tilausajobussilla su 27.11. klo 12:30. Perillä kolon parkkipaikalla olemme noin klo 13.00. 
 

Ilmoittautuminen Kuksaan viimeistään maanantaina 21.11. 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=12812 

 

Retkimaksu 

Retkimaksu 20 euroa, sudenpennuilta 15 euroa maksetaan Muuttolinnut ry:n tilille FI29 2290 1800 1340 44 

viimeistään keskiviikkona 23.11. Merkitse maksuun myös viitenumero 8617 ja osallistujan nimi. Jos tarvitset 

maksuvapautusta, täytä lomake http://muuttolinnut.fi/wordpress/wp-

content/uploads/2016/06/AVUSTUSHAKEMUSPOHJA-jasenelle-tai-huoltajalle.docx ja lähetä se Suskille, 

susanna.kouti@gmail.com. 

 

Pakkaa rinkkaan, reppuun tai isoon kassiin mukaasi retkelle: 

• Säänmukaiset lämpimät ulkoiluvaatteet 

• Saappaat, sadetakki ja sadehousut 

• Makuupussi, makuualusta, aluslakana (ja tyyny) 

• Sukat, villasukat ja pipo 

• Fleece tai villapaita 

• Mukavat sisävaatteet 

• Peseytymisvälineet, pyyhe 

• Vaihtoalusvaatteet 

• Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 

• Partiohuivi kaulaan jo lähtiessä (ja partiopaita jos on) 

• Puukko ja kompassi (jos omistat) 

• Ruokailuvälineet (= lautanen, muki, veitsi, haarukka ja lusikka) 

• Sisätossut, sillä kämpän lattia voi olla viileä 

• OEK:n laulukirja (jos omistat) 

• Vähän herkkuja (jos haluat syödä ruokailujen jälkeen) 

 

Tavaroiden palautumista kotiin auttaa, jos ne on nimetty. Varsinkin huivi, puukko ja ruokailuvälineet 

kannattaa nimetä, sillä monilla on samanlaisia. Suosittelemme, että puhelimet ja pelit jätetään kotiin. Jos 

tulee tärkeää asiaa kesken retken, niin kotiväki voi laittaa viestiä Jullelle 040 5957175 tai muille johtajille. 

 

Nähdään Piilopirtillä! 

Retken johtaja,  

Julle Nikkinen 
julle.nikkinen@gmail.com puhelin 040 5957175 
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