
Savupirtissä -retki 18.-20.9.2020 
Sotungin Tulikettujen seikkailijaretki järjestetään 18.-20.9.2020 Inkoon Kavalahden Urholassa. 

Retkipaikan osoite on Björnvikintie 109, Inkoo. 

Retkellä on luvassa hauskaa ohjelmaa, uusia taitoja, melontaa, leikkejä ja kavereita. Retkellä 

suoritetaan uuden seikkailijaohjelman savupirtissä -haastemerkki.  

Retkellä majoitutaan sisätiloissa. Mikäli ette halua osallistua yhteismajoitukseen, seikkailija voi 

majoittua ulkona omassa teltassaan. Teltta tulee ottaa mukaan itse ja seikkailijan pitää pystyä itse 

kokoamaan ja purkamaan oma telttansa. 

Meno ja paluu 
Retkelle kuljetaan yhteiskuljetuksella. Kokoontuminen Hakunilan kirkon parkkipaikalla 

(Hakunilantie 48) on perjantaina 18.9. kello 17:45. Bussi lähtee kello 18.00.  

Sunnuntaina 20.9. palaamme kirkolle noin kello 15.15 (bussi lähtee Kavalahdesta kello 14). 

Mikäli ette halua osallistua yhteiskuljetukseen, voi huoltaja kyyditä seikkailijan retkelle ja takaisin 

itse omalla kyydillään. 

Ilmoittautuminen ja retkimaksu 
Ilmoittautuminen tapahtuu 13.9. mennessä Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/36776. 

Retken hinta on 20 euroa, joka maksetaan Sotungin Tulikettujen tilille FI54 5780 3820 0020 37 

viitteellä 31066 13.9. mennessä. 

Mikäli seikkailija sairastuu tai joutuu karanteeniin, ilmoittautumisen voi perua 18.9. asti 

ilmoittamalla asiasta retkenjohtajalle. Tällöin retkimaksu maksetaan takaisin. 

Vanhempi mukaan retkelle? 
Kaipaamme retkelle mukaan muutamaa aikuista auttamaan erityisesti retken muonituksessa. Jos 

sinun on mahdollista tulla mukaan auttamaan retken mahdollistamisessa, olethan yhteydessä 

retkenjohtajaan. 

Koronaviruksen huomioiminen retkellä 
• Retkelle saa osallistua vain täysin terveenä. Oirehtivaa retkeläistä ei oteta retkelle mukaan. 

• Mikäli retkeläinen sairastuu retkellä, huoltaja on velvoitettu noutamaan hänet retkeltä 

viipymättä. 

• Retkellä ollaan suurin osa ajasta ulkona. 

• Retkellä noudatetaan hyvää käsihygieniaa. 

• Retkellä pyritään pitämään turvavälejä ja välttämään turhia kontakteja. 

 
Tervetuloa mukaan, nähdään retkellä! 

Mikäli teillä on retkeen liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä omaan ryhmänjohtajaan tai 

retkenjohtajaan. 

Retkenjohtaja Sanna Rajanen  sanna.rajanen@gmail.com 

 



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 yhteydessä retkenjohtajaan 

hyvissä ajoin ennen retkeä. 

Varustelista 

Pitäkää huolta, että seikkailija pakkaa rinkkansa itse. Näin retkeläinen löytää varusteensa rinkasta 

ja osaa pakata sen myös kotiin lähtiessä. Vanhempi voi seurata vierestä ja varmistaa, että kaikki 

tarvittavat varusteet tulevat mukaan. 

Huom. Tällä retkellä ei tarvitse omia ruokailuvälineitä. 

 partiohuivi (jos on) 

 seikkailijan partiopaita 
 

 rinkka 

 makuupussi 

 makuualusta 

 tyyny, jos haluat 

 unikaveri, jos haluat 

 yöasu 
 

 lämmintä vaatetta 

 vaihtovaatteita 

 puhtaita alusvaatteita 

 vaihtosukkia 
 

 säänmukainen takki ja ulkohousut 

 säänmukaiset jalkineet 

 jos haluat: kevyet kengät melontaan 

 pipo ja hanskat 

 vaihtohanskat 
 

 otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 

 puukko 

 istuinalusta 

 juomapullo (täytettynä) 

 muovipusseja 

 hieman herkkuja, jos haluat 
 

 saunakamat (pyyhe, laudeliina, shampoo ja saippua kassiin pakattuna) 

 uima-asu (jos haluat käydä uimassa) 

 hammasharja ja -tahna, xylitolpastilleja 

 nenäliinoja 

 käsidesi 

 tarvittaessa: hiusharja tai kampa, hiuslenkit, kosteusvoide, huulirasva 


