
Sudenpenturetki 
Sotungin Tulikettujen ensimmäinen sudenpenturetki järjestetään 3. - 5.11. Kiljavalla (Vihtilammintie 

45, 05200 Rajamäki). Myös vanhemmat ovat tervetulleita mukaan retkelle auttamaan.  

 

Aikataulu ja kyydit 

Lähtö: perjantaina Hakunilan kirkon parkkipaikalta klo 18.  

Paluu: Kiljavalta voi tulla hakemaan sunnuntaina klo 11. Hakunilan kirkolla ollaan noin klo 12. 

 

Retkelle kuljetaan kimppakyydein. Tarvitsemme siis teitä huoltajia kyyditsemään retkeläisiä. 

Mahdollisuudesta osallistua ilmoitetaan lapsen retki-ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

Retkiohjelma ja yöpyminen 

Retkellä vietetään päivät ulkona, huolehdittehan, että lapsellanne on säähän sopivat varusteet ja 

tarpeeksi vaihtovaatteita. Yöpyminen on sähkölämmitteisessä retkikämpässä makuulaverilla. Kukin 

retkeilijä tarvitsee oman makuupussin ja makuualustan.  

 

Ilmoittautuminen ja retkimaksu 

Retkelle ilmoittaudutaan sähköisen Kuksa-järjestelmän kautta 23.10. mennessä.  

Retki maksaa 20 euroa ja se maksetaan Sotungin Tulikettujen tilille ilmoittautumisen jälkeen.  

 

Linkki ilmoittautumiseen: kuksaan.fi/17316 
 

Maksun saaja: Sotungin Tuliketut ry, Tilinumero: FI54 5780 3820 0020 37, Summa: 20 €  

Viitenumero: 1009 

 

Yhteydenpito  

Retkelle ei suositella oman kännykän mukaan ottoa. Jos kännykkä on mukana on se retkeläisen 

omalla vastuulla. Koti-ikävän minimoimiseksi pyydämme, että mahdollinen yhteydenpito tapahtuu 

tekstareilla ja etteivät ne osu ilta-aikaan. Tarvittaessa yhteyden saa johtajien 

kautta. 

 

Retkiterveisin! 

retkenjohtaja Antti Seppänen  

ajms90@hotmail.com, puh. 040 7047962 (yhteydenotot mielellään tekstiviestitse) 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkuksaan.fi%2F17316&h=ATN7Dtb-kc0P4h72MR3fz2t8gXIjvqG-0IgRrY236fNaWmh3uddGjB0fYAw7YDHsG3kgalwUe22m71EwehAh3UQg3vRNrqAgr-b-rf7Ix325A10wbNVFwi1H4qwODWNO5FNg1aW9gg
mailto:ajms90@hotmail.com


 

 

 
Varustelista 
 

Retkivarusteet pakataan yhteen rinkkaan, reppuun tai laukkuun yhdessä huoltajan kanssa.  

Varusteet kannattaa ryhmitellä esimerkiksi läpinäkyviin muovipusseihin, jotta varusteet 

pysyvät järjestyksessä ja löytyvät helposti.  Varusteet on myös hyvä nimikoida, jotta 

hukkuessaan löytävät oikean omistajan.  

 

❏  Pikkureppu, johon mahtuu esim. juomapullo ja istuinalusta 

❏  Makuupussi ja makuualusta, myös pienen tyynyn voi ottaa  

❏  Ruokailuvälineet (muki, syvä lautanen, lusikka, haarukka, veitsi) kangaspussissa ja 

astiapyyhe  

❏  Partiohuivi ja -paita (jos on)  

❏ Otsa- tai taskulamppu  

❏  Istuinalusta  

❏ Juomapullo  

❏ Puukko  

❏ Lämpimät ulkovaatteet 

❏ Villapaita, fleece tai muu lämmin paita 

❏ Aluskerrasto  

❏ Alusvaatteet, tarpeeksi sukkia 

❏ Yöasu (mielellään pitkälahkeinen)  

❏ Vaihtovaatteita (paitoja ja housuja) 

❏ Pipo, käsineet, villasukat 

❏ Sadetakki ja -housut sekä kumisaappaat  

❏ Kengät, joilla on hyvä kävellä ja juosta metsämaastossa  

❏ Peseytymisvälineet ja pyyhe  

❏ Hammasharja ja -tahna  

❏ Omat lääkkeet ja niiden annosteluohjeet  

❏ Unilelu  

❏ Pientä herkkua  

 

Puuttuuko jotain varusteita, mutta omien ostaminen ei ole juuri nyt mahdollista? 

Lippukunnalla on varatavarakassi, josta voi tarvittaessa lainata varusteita, mm. muutama 

makuupussi ja -alusta, ruokailuvälinesettejä, kompasseja ja puukkoja sekä kaksi rinkkaa. 

Varaa tarvikkeet hyvissä ajoin ennen retkeä lippukunnanjohtaja Suvilta: 

suvi.immonen@outlook.com. Samaan aikaan on toinenkin retki, joten varusteille voi olla 

suurta kysyntää.   

mailto:suvi.immonen@outlook.com

