Muuttolintujen lippukuntaretki ’Huntti’
Perjantai - sunnuntai 31.3. - 2.4.2017 (sudenpennut la-su)
Tervetuloa yöretkelle Vihdin Nummelan Peurantuvalle! Retki on kaikkien Muuttolintujen yhteinen
retki. Yövymme Peurantupa-kämpässä (sudenpennut ja seikkailijat) sekä teltoissa, mikäli
ilmoittautuneiden määrä ylittää kämpän majoituskapasiteetin.
Lähtö: Seikkailijat, tarpojat ja sitä vanhemmat: Tapaamme pe 31.3. klo 18 kolon parkkipaikalla,
Tiistilänkuja 3. Siitä menemme vanhempien kyydeillä Nummelaan.
Sudenpennut: Tapaamme la 1.4. klo 9.30 kolon parkkipaikalla, Tiistilänkuja 3. Siitä menemme
vanhempien kyydeillä Nummelaan.
Ajo-ohje:
Peurantuvan osoite on Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela.
Helsingistä, aja Turuntietä (1-tie) n. 23 km Kehä III:ltä. Poistu liittymästä 25 (Somero, Saukkola),
aja suoraan vanhaa Turuntietä (110) noin 2,5 km. Nesteen huoltoaseman ja heti kivisillan jälkeen
käänny oikealle Suonsilmäntielle. Jatka sitä noin 300 m. Käänny vasemmalle Koivuharjuntielle,
risteyksessä viitta Peurantuvalle. Jatka tien päähän, kunnes edessäsi on naapurin portti. Käänny
oikealle Peurantupa-viitan osoittamaan suuntaan. Risteyksessä on myös Peurantuvan jäteastia.
Aja metsätietä eteenpäin, kunnes saavut puuvajalle. Autot voi jättää siihen parkkiin. Itse kämppä
näkyy tulosuunnasta vasemmalla mäen päällä.
Paluu
Kaikki palaavat tilausajobussilla su 2.4. klo 13:00. Perillä kolon parkkipaikalla olemme noin klo
13.30.

Ilmoittautuminen Kuksaan viimeistään maanantaina 27.3. alla olevan linkin kautta:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=14465

Retkimaksu
Retkimaksu 20 euroa, sudenpennuilta 15 euroa maksetaan Muuttolinnut ry:n tilille FI29 2290 1800
1340 44 viimeistään keskiviikkona 22.3. Merkitse maksuun myös viitenumero 8617 ja osallistujan
nimi.

Mukaan retkelle tarvitset:
• Rinkka tai muu iso reppu/kassi

• Säänmukaiset lämpimät ulkoiluvaatteet
• Saappaat, sadetakki ja sadehousut
• Yöpuku, makuupussi, makuualusta, aluslakana (ja tyyny ja unilelu)
• 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), onhan huivi nimetty?
• Puukko ja kompassi (jos omistat)
• Ruokailuvälineet (= lautanen, muki, veitsi, haarukka ja lusikka)
• Sisätossut, kämpän lattia voi olla viileä
• Discoasu
• OEK:n laulukirja (jos omistat)
• Vähän herkkuja (jos haluat syödä ruokailujen jälkeen)
Tavaroiden palautumista kotiin auttaa, jos ne on nimetty. Varsinkin huivi, puukko ja tuppi sekä
ruokailuvälineet kannattaa nimetä, sillä monilla on samanlaisia. Suosittelemme, että puhelimet ja
pelit jätetään kotiin. Partiovakuutus ei korvaa niitä. Jos tulee tärkeää asiaa kesken retken, niin
kotiväki voi laittaa viestiä Jullelle 040 595 7175 tai muille johtajille.
Nähdään Peurantuvalla!
Retken johtaja,
Julle Nikkinen
julle.nikkinen@gmail.com
puhelin 040 595 7175

