
Sotungin Tulikettujen seikkailijoiden

retki

Lähde mukaan syksyn pimeimmälle ja hauskimmalle retkelle, joka on vain seikkailijoille!

Retki järjestetään partiokämppä Rankisessa, Hollolassa (Rankisentie 89, Kutajoki, Hollola).

Ensimmäinen yö nukutaan sisällä ja toinen yö teltassa, jossa myöhään syksyllä lämpöä antaa kamiina.

Kämpässä ei ole sähköjä, joten tunnelmallista valoa antavat myrskylyhdyt ja kynttilät.

Otsalamput, heijastimet, aarrejahti, mitä hauskaa pimeässä voikaan leikkiä?

Meno ja paluu

Retkelle kuljetaan yhteiskuljetuksella. Kokoontuminen Hakunilan kirkon parkkipaikalla (Hakunilantie 48) on

perjantaina 26.11. kello 16.45. Bussi lähtee kello 17.00.

Sunnuntaina 28.11. palaamme kirkolle noin kello 14.30 (bussi lähtee Rankisesta kello 13).

Ilmoittautuminen ja retkimaksu

Ilmoittautuminen tapahtuu 21.11. mennessä Kuksassa osoitteessa kuksaan.fi/45585.

Retken hinta on 20 euroa, joka maksetaan Sotungin Tulikettujen tilille FI54 5780 3820 0020 37 viitteellä 44299

21.11. mennessä. Mikäli seikkailija sairastuu tai joutuu karanteeniin, ilmoittautumisen voi perua 26.11. asti

ilmoittamalla asiasta retkenjohtajalle. Tällöin retkimaksu maksetaan takaisin.

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 suuri osa ajasta ulkona.

• Retkellä noudatetaan hyvää käsihygieniaa.

Tervetuloa mukaan, nähdään retkellä!

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

Retkenjohtaja

Elina Hiltunen elinaa.hiltunen@gmail.com

mailto:elinaa.hiltunen@gmail.com


Puuttuuko kotoa varusteita, joiden hankkiminen ei juuri nyt ole mahdollista?

Lippukunnalta löytyy varusteita (rinkkoja, makuupusseja ja -alustoja, puukkoja, ruokailuvälineitä) 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.

● partiohuivi (jos on)

● seikkailijan partiopaita

● rinkka

● (lämmin) makuupussi

● makuualusta

● tyyny, jos haluat

● unikaveri, jos haluat

● yöasu

● lämmintä vaatetta (esim. fleece, villapaita, kerrastot, lämpimät housut)

● vaihtovaatteita

● puhtaita alusvaatteita

● vaihtosukkia

● säänmukainen takki ja ulkohousut

● säänmukaiset jalkineet

● sadevaatteet ja kumisaappaat/vedenpitävät kengät

● pipo ja useampi pari hanskoja

● otsa- tai taskulamppu ja varaparistot

● ruokailuvälineet (syvä lautanen, muki, haarukka, veitsi, lusikka, astiapyyhe, pakattuna kangaspussiin)

● 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

● nenäliinoja

● käsidesi

● tarvittaessa: omat lääkkeet

● tarvittaessa: silmälasikotelo

● tarvittaessa: hiusharja tai kampa, hiuslenkit, kosteusvoide, huulirasva


