Olipa kerran retki, jossa tuliketut sukelsivat satujen ja tarinoiden maailmaan Kiljavan
tarunhohtoisessa maastossa. Metsässä saattoi tuolloin törmätä jos jonkinlaiseen kulkijaan, sillä
tavallisten kulkijoiden sijaan metsässä vaelsi joukko salaperäisiä viittoihin
verhoutuneita matkalaisia sekä vieraita toisista maailmoista…
Mitä retkellä tapahtui? Tule ottamaan siitä selvää!
Sotungin Tulikettujen lippukuntaretki järjestetään 5.-7.4.2019 Kiljavalla.
Retkipaikan osoite on Vihtilammintie 45, Rajamäki.
Retkellä sudenpennut nukkuvat sisätiloissa ja seikkailijat ja tarpojat ulkona kamiinalämmitteisissä
puolijoukkueteltoissa. Päivisin vietämme kaikki aikaa ulkona, joten huolehtikaa että retkeläiseltä
löytyy lämpimät ja säänmukaiset varusteet ja riittävästi vaihtovaatteita.
Retkelle kuljetaan yhteiskuljetuksella. Kokoontuminen Hakunilan kirkon parkkipaikalla
(Hakunilantie 48) on perjantaina 5.4. kello 17:45. Sunnuntaina 7.4. palaamme kirkolle noin kello
13:45 (lähtö Kiljavalta kello 13).
Retken hinta on 20 euroa, joka maksetaan Sotungin Tulikettujen tilille
FI54 5780 3820 0020 37 viitteellä 31008.
Ilmoittautuminen tapahtuu 24.3. mennessä Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/25927.
Ilmoittautumiseen käytetään huoltajan partioId-tunnuksia. Mikäli Id:n käytössä on ongelmia, olkaa
yhteydessä lippukunnan jäsenrekisterinhoitajaan (riikka.haltia@partio.fi).
Lista retkellä tarvittavista varusteista löytyy tämän retkikirjeen kääntöpuolelta.
Puuttuuko kotoa varusteita, joiden hankkiminen ei juuri nyt ole mahdollista? Lippukunnalta löytyy
varusteita (rinkkoja, makuupusseja ja -alustoja, puukkoja) joita retkeläisten on mahdollista lainata.
Mikäli tarvetta varusteille esiintyy, olkaa hyvissä ajoin yhteydessä lippukunnanjohtajaan
(essi.haltia@partio.fi) varusteiden varaamiseksi.

Toivotamme retkelle tervetulleeksi myös partiolaisten vanhemmat. Retkellä tarvitaan apua mm.
muonituksessa, puiden pilkkomisessa ja ohjelman toteuttamisessa. Mukaan voi tulla päiväksi,
illaksi tai koko viikonlopuksi. Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu ilmoittautumislomakkeen kautta.
Tarvittaessa lisätietoja retkestä omalta johtajalta tai lippukunnanjohtajalta Essiltä
(essi.haltia@partio.fi).

Retkelle tarvitaan mukaan listassa olevat varusteet. Kaikki varusteet pakataan rinkkaan tai isoon
kassiin, jonka retkeläinen pystyy itse kantamaan. Kaikki varusteet on syytä nimikoida huolellisesti.
Pitäkää huolta, että retkeläinen pakkaa rinkkansa itse. Näin retkeläinen löytää varusteensa
rinkasta ja osaa pakata sen myös kotiin lähtiessä. Vanhemmat voivat seurata pakkaamista vierestä
ja varmistaa että kaikki varusteet tulevat mukaan.
Retkellä ei tarvitse omaa puhelinta. Jos puhelin on mukana, se on retkeläisen omalla vastuulla ja
tulee nimikoida, sillä puhelimet kerätään retkellä puhelinparkkiin. Yhteydenpito on tarvittaessa
mahdollista johtajien kautta.
Huom. Käytössämme on Kiljavan Sanin keittiö astioineen. Omia ruokailuvälineitä ei siis tarvitse
pakata mukaan.
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partiohuivi
satumatkailijan viitta – prinsessaviitta, Batman -viitta tai vanha lakana, sinä valitset! Tämä
varuste on joka tapauksessa pakollinen
rinkka
makuupussi (huomioikaa että seikkailijat ja tarpojat nukkuvat kamiinateltassa)
makuualusta
tyyny (jos haluaa)
unikaveri
yöasu
lämmintä vaatetta (fleece, villapaita, lämpökerrasto)
vaihtovaatteita (paitoja, housuja)
puhtaita alusvaatteita
vaihtosukkia (paljon!)
villasukat
säänmukaiset ulkovaatteet, tarvittaessa myös sadevaatteet (takki, ulkohousut, jalkineet)
varakengät
pipo ja hanskat
vaihtohanskat (vähintään 2 paria)
otsalamppu ja varaparistot
puukko
istuinalusta
juomapullo (täytettynä)
pieni päiväreppu
saunakamat (pyyhe, laudeliina, shampoo ja saippua kassiin pakattuna)
uima-asu saunaa varten (puku- ja pesutilat ovat erikseen, mutta saunatila on tytöille ja
pojille yhteinen)
hammasharja ja -tahna
tarvittaessa: hiusharja tai kampa, hiuslenkit, kosteusvoide, huulirasva, nenäliinat
muovipusseja
hieman herkkuja (jos haluaa)

