
Lippukuntaretki 18.-20.5.2018  
 
Tervetuloa Sotungin tulikettujen kevään lippukuntaretkelle sekä koko 
perheen yhteiselle retken loppuessa pidettävälle kevätnuotiolle! Retki 
pidetään tänä vuonna Kavalahdessa, missä yövymme ulkona teltoissa. 
 

Lähtö ja paluu 
 
Retkelle lähdetään perjantaina bussikyydillä Hakunilan kirkon parkkipaikalta 
18.5. klo 17:30. Bussi lähtee klo 17.45, joten tule paikalle jo puolelta, että 
ehdimme hyvin pakkaamaan rinkat bussiin. 
 
Retkeltä paluu tapahtuu vanhempien kyydeillä kevätnuotion jälkeen, minkä takia pyydämmekin teitä 
kertomaan ilmoittautuessanne, päästäänkö teiltä osallistumaan sunnuntain kevätnuotioon sekä samalla 
hakemaan lapsia kotiin. 
 
Retkeltä paluu tapahtuu sunnuntaina omilla kyydeillä. Koko perheen yhteinen kevätnuotio pidetään sunnuntaina 
klo 11:30-14:00, luvassa leiriin tutustumista, yhdessä oloa sekä keittolounas. Nuotion jälkeen 

kotia kohti lähdetään osoitteesta Björnvikintie 109, 10210 Inkoo ja arvioitu saapumisaika kololle on 15:00. 

 

Ilmoittautuminen 
 
Retkelle ilmoittaudutaan netissä  
Kuksa-lomakkeella: kuksaan.fi/19371 

Ilmoittautumislinkki on  
auki 6.5.2018 asti

 
Alaikäisen lapsen ilmoittaa huoltaja omilla partioID-tunnuksillaan. Apua ilmoittautumiseen voi kysyä 

jäsenrekisterihoitajalta Riikka Haltialta (riikka.haltia@outlook.com). 
 

Maksuohjeet 
 
Saaja: Partiolippukunta Sotungin tuliketut   
Tilinumero: FI54 5780 3820 0020 37 
Summa: 20€     
Viite: 18 05181 
Eräpäivä: 6.5.2018  

 
 

Mikäli retkestä on jotain kysyttävää, voitte olla yhteydessä omaan ryhmänjohtajaan tai 
retkenjohtajaan. Tervetuloa! 
 
 
 
Keväisin terkuin, 
Retkenjohtaja Maija Kirveennummi 
Maija.kirveennummi@aalto.fi 
040 717 0275 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkuksaan.fi%2F19371&h=ATPhFHtbDJCNcW6j_d8y4jzm2KH86QPlMLJ1vhhvC3yVv9x4wwIIBWNG-xXBDHMGZzLV4PHDaGde2kxayBxGBJIMTCE3OEyUVpecaS1kxENIgMWqigUXwJIe
mailto:Maija.kirveennummi@aalto.fi


Varustelista 
 
Pakkaa tavarasi rinkkaan tai isoon reppuun. Jokaisen pitää pystyä kantamaan omat tavaransa. Jokaisen on 
hyvä itse osallistua rinkan pakkaamiseen, näin on helpompi löytää rinkasta kaikki vaatteet ja tavarat. 
Varusteet kannattaa nimikoida, jotta hävinneet ja löytyneet tavarat löytävät omistajansa. 

 
Perusretkivarusteet 

 rinkka tai iso reppu 

 makuupussi ja makuualusta  

 pieni päiväreppu 

 partiohuivi  

 ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä muovilautanen, lusikka, haarukka, veitsi, muki, astiapyyhe)  

 juomapullo 

 puukko 

 kompassi (sudenpennut eivät tarvitse) 

 tulitikut (sudenpennut eivät tarvitse) 

 muistiinpanovälineet 

 istuinalusta  

 tasku- tai otsalamppu sekä varaparistot 

 pari muovipussia 

 hieman herkkuja 

 
Vaatteet  

 vaihtovaatteita (paitoja, housuja, pitkiksiä, alusvaatteita – sään mukaan) 

 lämpimiä vaatteita säänmukaisesti  

 villasukat ja tavallisia sukkia 

 säänmukaiset ulkoiluvaatteet (esim. tuulenpitävä takki, ulkohousut) 

 hyvät hanskat 

 mukavat sekä säänmukaiset ulkokengät  

 sadevarusteet (sadetakki, sadehousut, kumisaappaat) 

 yöasu sekä halutessasi unikaveri 

 uima-asu 
 

Hygieniatarvikkeet 

 hammasharja- ja tahna  

 hiusharja ja ponnareita 

 nenäliinoja  

 saunakamat (pyyhe, shampoo, saippua, hoitoaine, pefletti)  

 huulirasva 

 omat lääkkeet, jos tarvetta 

 
HUOM! Jos on tarvetta retkivarusteille, lippukunnalta löytyy lainatavarakassi – eli makuupusseja, 
rinkkoja yms. voi kysellä lippukunnan johtajalta Essiltä (essi.haltia@gmail.com). 
 

Luvassa ulkoilua kauniissa kevätmetsässä, vesileikkejä kelien salliessa sekä mukavaa leirielämää! 
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