Muuttolintujen Selviytyjät-retki
Perjantai - sunnuntai 29.9. - 1.10.2017
Tervetuloa retkelle Vihdin Kirilän kämpälle! Retki on kaikkien Muuttolintujen yhteinen retki. Teemme
ryhmissä tehtäviä, leikimme, syömme tarjottua ruokaa ja yövymme sisällä kämpässä.
Lähtö: Tapaamme pe 29.9. klo 18 kolon parkkipaikalla, Tiistilänkuja 3. Siitä menemme
vanhempien ja johtajien kimppakyydeillä Vihtiin. (Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, voitteko
osallistua kuljetuksiin.)
AJO-OHJE KIRILÄÄN
Osoite: Pekkasenkuja 1, 03220 Tervalampi
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
kävellen.
Paluu
Lähdemme kämpältä kimppakyydein su 1.10. klo 13:00. Perillä kolon parkkipaikalla olemme noin
klo 13.30.
Ilmoittautuminen Kuksaan viimeistään keskiviikkona 27.9. alla olevan linkin kautta:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=17052

Retkimaksu
Retkimaksu 20 euroa maksetaan Muuttolinnut ry:n tilille FI29 2290 1800 1340 44 viimeistään
keskiviikkona 27.9. Merkitse maksuun myös viitenumero 8617.

Mukaan retkelle tarvitset:
• Partiohuivi kaulaan jo lähtiessä (ja partiopaita jos on), onhan huivi nimetty?
• Rinkka tai muu iso reppu/kassi
• Säänmukaiset lämpimät ulkoiluvaatteet
• Saappaat, sadetakki ja sadehousut
• Yöpuku, makuupussi, makuualusta, aluslakana (ja tyyny ja unilelu)
• Sukat, villasukat, käsineet ja pipo
• Fleece tai villapaita
• Mukavat sisävaatteet
• Peseytymisvälineet, pyyhe
• Vaihtoalusvaatteet
• Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot
• Puukko ja kompassi (jos omistat)
• Muistiinpanovälineet
• Ruokailuvälineet (= lautanen, muki, veitsi, haarukka ja lusikka) pakattuina kankaiseen
ruokailuvälinepussiin
• Sisätossut, sillä kämpän lattia voi olla viileä
• Vähän herkkuja (jos haluat syödä ruokailujen jälkeen)
Muista nimikoida tavarasi, niin eivät mene sekaisin. Puhelimet kannattaa jättää kotiin, sillä
partiovakuutus ei korvaa hajonnutta elektroniikkaa.
Tervetuloa selviytymään!
Retken johtaja
Lauri Tervonen
lauri@muuttolinnut.fi
puhelin 040 832 0941

