
 

MUUTTOLINNUT RY RETKIKIRJE 

6.11.2017 

Kuutamo-retki 1. - 3.12.2017 (sudenpennut 2. - 3.12.)  

Tervetuloa koko lippukunnan perinteiselle jouluretkelle! Retkellä ulkoillaan, touhutaan 

partiokavereiden kanssa, syödään hyvää ruokaa ja toivottavasti myös nukutaan makeasti. 

Paikkana on Kavalahden leirikeskus Inkoossa. Majoitumme Urhola-kämpässä. 

http://www.partiokampat.fi/kavalahti/uudisrakennus/ 

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat lähtevät retkelle perjantaina 1.12. klo 18.00 kolon parkkipaikalta. 

Sudenpennut lähtevät retkelle samasta paikasta lauantaina 2.12. klo 9.00. Menomatka retkelle 

hoidetaan kimppakyydein, joten ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, voiko perheenne 

osallistua kuljetuksiin ja kuinka monta lasta mahtuu kyytiin. Palaamme takaisin kololle yhdessä 

tilausajobussilla sunnuntaina 3.12. noin klo 13.45. Myös vanhemmat ovat tervetulleita 

osallistumaan retkelle.  

Majoitumme sisällä, mutta ulkoilemme paljon. Retkelle ei kannata ottaa uusinta ja siisteintä 

vaatekertaa, vaan ne vanhimmat ja valmiiksi kuluneet. Kumisaappaat ovat usein 

käytännöllisimmät jalkineet. Käsineitä ja sukkia kannattaa olla ainakin yksi varapari. Merkitkää 

kaikkiin vaatteisiin nimi.  Kämpällä on sähköt ja sisävessa. 

Ajo-ohje: Länsiväylää (valtatie 51) n. 45 km Helsingistä. Noin 2,5 km Inkoon sataman tienhaaran 
jälkeen tienviitta “Björnvik” vasemmalle. Noin 1,5 km:n päässä on Kavalahden pysäköintialue. 
Pysäköintialueelta on kävelymatkaa kämpälle noin 400 m. 
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Retken hinta on sudenpennuille (yksi yö) 15€ ja muille partiolaisille 20€. 

Retkimaksu maksetaan Muuttolintujen tilille  FI29 2290 1800 1340 44 viimeistään 26.11. 

Käytäthän viitenumeroa 8617. 

Retkelle ilmoittaudutaan sunnuntaihin 26.11. mennessä Kuksan kautta osoitteessa: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=17867 .  

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

lauri@muuttolinnut.fi (Lauri Tervonen) tai 040 832 0941. 

Retkelle mukaan tarvitset:  

- Partiohuivi kaulaan 

- Rinkka, iso reppu tai kassi 

- Makuupussi, makuualusta ja aluslakana ja halutessasi tyyny ja unilelu 

- Iltajuhlaamme sopiva partioasu (partiopaita tai sudarien tummansininen collegepaita) 

- Lämpimät ulkoiluvaatteet  

- Ulkoiluun sopivat kengät 

- Pipo, kaulahuivi ja kahdet hanskat  

- Sukat ja villasukat 

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

- Sadetakki ja -housut 

- Peseytymisvälineet ja pyyhe (saunomismahdollisuus) 

- Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 

- Puukko 

- Ruokailuvälineet (lautanen, muki, aterimet) pakattuina kankaiseen pussiin  

- Muistiinpanovälineet 

- Vähän herkkuja aterioiden jälkeen syötäviksi 

- OEK:n laulukirja (jos omistat)  

- Parsinneula 

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, jos 

ehdimme. 

Retkiterveisin Lauri Tervonen, retken johtaja 
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