
MUUTTOLINTUJEN RETKI  

"YöSaha"  

Nuuksiossa PE 30.11. – SU 2.12.2018 

(sudenpennut pe-la) 

 

Muuttolintujen lippukunnan yhteinen jouluretki on tulossa! Partiolaiset teroittavat sahansa ja lähtevät 

johtajiensa johdolla Nuuksion eräkämpille: Mörrimöykylle ja Piilopirtille. Retkellä harjoitellaan 

rakentelu- ja tulenkäsittelytaitoja. Mukaan tarvitset vain reipasta retkimieltä ja alla luetellut 

retkivarusteet!  

 

 

 

 

Retkelle lähdetään kolon parkkipaikalta tilausajobussilla 

perjantaina kello 18.00. Sudenpennut lähtevät retkeltä 
kotiin lauantaina klo 18.00 vanhempien kyydillä. 

Sunnuntaina muut lähtevät paluumatkalle klo 13.00 

vanhempien kyydeillä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, 

jos voit osallistua kuljetuksiin. 

 

Retkellä yövytään kahdella eri eräkämpällä: Mörrimöykyssä 

ja Piilopirtissä, (Ruuhijärventie 11& 15, Espoo). Vaikka 

retki sijoittuukin kämpälle, on pääpaino ulkoilussa ja 

säänmukainen varustus on erittäin tärkeää. Kämpällä 

yövytään lavereilla. Seuraamalla oheista tarvikelistaa 

pärjää hyvin. Lisätietoa kämpistä: 

http://www.partiokampat.fi/nuuksio/morrimoykky/ 

 

Retkellä ei saa käyttää kännykkää yms. elektronisia 

vimpaimia ohjelman aikana.  Laitteet kerätään ulkoilun 

ajaksi talteen koska niistä on helposti häiriötä eikä 

partiovakuutus korvaa niitä. Retken kuulumisia voi kysellä 

johtajilta numerosta: 0440-805470/Heli tai 

040-5131617/Elle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partiokampat.fi/nuuksio/morrimoykky/


Muista: parhaiten tavarat löytyvät retken aikana, kun retkeläinen on pakannut ne itse! 

Mukaan retkelle tarvitset: 
 

 

● Rinkka tai reppu tai kassi 

● Makuupussi ja makuualusta 

(kämpällä ei ole patjoja) 

● Aluslakana 

● Säänmukaiset ulkoiluvaatteet 

● Märässä metsässä kävelyyn 

soveltuvat kengät 

● Säänmukainen hattu/pipo ja 

käsineet 

● Sukkia ja villasukkia 

● Fleece tai villapaita 

● Hammasharja ja -tahna ja muut 

hygieniatarvikkeet 

● Varavaatteita 

● Taskulamppu/otsalamppu 

● Partiohuivi kaulaan 

● Puukko 

● Kompassi (jos omistat) 

● Muoviset tai vastaavat 

ruokailuvälineet (kaksi lautasta, 

muki, haarukka, veitsi, lusikka) 

kangaspussissa 

● Sisätossut 

● OEK:n laulukirja (jos omistat) 

● Tyyny ja unilelu (jos haluat) 

● Jotain aivan pimeetä 

 

 

 

Retkelle mukaan otettavat tavarat kannattaa nimetä hyvin. Retki maksaa PE-LA 15 euroa 

(sudenpennut) tai PE-SU 20 euroa. Retkimaksu maksetaan ennen retkeä Muuttolinnut ry:n 

tilille FI29 2290 1800 1340 44, viitenumero 8617. Lisätietoja retkestä antaa Heli 
Hekkala, p. 0440-805470, hekkala.heli@gmail.com 

 

Ilmoittautuminen on nyt avoinna ja jatkuu su 25.11 asti.  

Ilmoittaudu Kuksan kautta: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23860  
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