
Seikkailijaretki 3.-5.11.2017 
 
Hei sinä seikkailija! Lähde mukaan mahtavalle seikkailijaretkelle, joka järjestetään 3.-5.11.! 

Retki pidetään Espoossa partiokämppä Kammilla, ja siellä voit tutustua lippukuntasi muihin 

seikkalijoihin, sekä pitää hauskaa heidän ja vanhojen ystäviesi kanssa. Tämä on 

ensimmäinen seikkalijaretki uudessa Sotungin Tuliketut -lippukunnassasi, joten älä jää 

siitä paitsi! 

Kuljemme Kammille kimppakyydein, ja paluumatka hoituu samalla tavalla. Ilmoittakaa 

ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli teillä on mahdollisuus kyydittää lapsenne perjantaina 

Kammille ja sunnuntaina takaisin ja mikäli kyytiin mahtuu muitakin. Ilmoittakaa myös, jos 

kyydin järjestäminen ei onnistu.  

Tavataan Hakunilan kirkolla pe 3.11. klo 17:45, josta lähdemme matkaan yhtä aikaa. 

Paluukyydit voivat saapua Kammille su 5.11. klo 14:00, josta matkaamme takaisin 

Hakunilan kirkolle. 

Kammin osoite: Uudentorpankuja 8, 02740 Espoo 

 

Ilmottautuminen tapahtuu suoraan Kuksaan osoitteessa: kuksaan.fi/17373 

Viimeinen ilmottautumispäivä on maanantai 23.10.  

 

Maksuohjeet: 

Saaja: Sotungin Tuliketut ry 

Tilinumero: FI54 5780 3820 0020 37 

Summa: 20€ 

Viitenumero: 1106 

Eräpäivä: 23.10.2017 

 

 

Varustelista löytyy lapun kääntöpuolelta. 

 

Toivottavasti nähdään retkellä! 

Retkenjohtaja Elisa Roinisto, elisa.roinisto@gmail.com 

ja muut johtajat 



Varustelista:  
o rinkka/reppu tavaroille  
o partiohuivi  
o makuupussi ja-alusta  
o ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki 

sekä kuivausliina)  
o juomapullo (täytettynä vedellä) 
o puukko  
o tulitikut 
o kompassi 
o istuinalusta  
o tasku- tai otsalamppu ja varaparistot  
o vähän herkkuja, jos haluat  
 

Vaatteet:  
o vaihtovaatteita (paitoja, housuja, pitkiksiä, alusvaatteita)  
o lämpimiä vaatteita (esim. fleece, lämpökerrasto, fleecehousut)  
o vaihtosukkia ja villasukat  
o säänmukaiset ulkoiluvaatteet (tuulen ja vedenkestävä takki ja ulkohousut)  
o pipo ja kaulahuivi/kauluri  
o hyvät hanskat ja varahanskat (vältä helposti kastuvia lapasia)  
o mukavat ja säänmukaiset ulkoilukengät  
o sadevaatteet  
o yöasu ja unikaveri halutessasi  
 

Hygieniatarvikkeet:  
o hammasharja ja- tahna  
o hiusharja ja ponnareita (jos pitkät hiukset)  
o nenäliinoja  
o huulirasva  
o saunakamat (pyyhe, saippua, shampoo,hoitoaine, pefletti)  
o omat lääkkeet, jos tarvetta (käyttöohjeiden kanssa) 

 

Puuttuuko joitain 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 Suvilta, suvi.immonen@outlook.com. Samaan 

aikaan on toinenkin retki, joten varusteille voi olla suurta kysyntää. 


