Lippukunnan retki 25. - 27.9.2015. Kavalahdessa, Inkoossa
Ilmoittaudu viimeistään 18.9. !

Linnunrata
Planeetat ovat jälleen asettuneet paikoilleen, ja lähtölaskenta Muuttolintujen
syysretkeen on alkanut. Linnunrata on koko lippukunnan retki, jossa tutustutaan
galaksiin jalat maassa. Partion telttailuretki ja avaruuden tutkimus saattavat
tuntua irrallisilta, mutta kummassakin on kyse luontoon tutustumisesta, siellä
selviämisestä ja sen kunnioittamisesta. Tiesitkö, että Nasan astronauteista jopa
kaksi kolmasosaa on ollut mukana partiotoiminnassa?
Seikkailijat ja tarpojat lähtevät retkelle perjantaina klo 18 kolon parkkipaikalta
kimppakyydeillä. Sudenpennut lähtevät samasta paikasta lauantaiaamuna klo 9
myös kimppakyydeillä. Koska menomatka hoidetaan kimppakyydein, kerrothan
ilmoittautumisen yhteydessä, voiko perheenne osallistua kuljetuksiin ja montako
lasta mahtuu kyytiin omanne lisäksi. Palaamme takaisin kolon parkkipaikalle
yhdessä sunnuntaina noin kello 13.45 tilausajobussilla.
Ajomatka Kavalahteen kestää noin 45 minuuttia
Kavalahden osoite on Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as. Matinkylästä ajetaan
Länsiväylää (valtatie 51) n. 45 km ohi Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon. Inkoon
aseman liittymän jälkeen kannattaa ruveta jo tarkkailemaan maisemaa (matkaa
kääntymiseen 2,5 km). Ensin vasemmalle jää Suzukin merkki. Pian oikealla on
Bergkullan puutarha -mainos. Melkein heti tämän jälkeen kääntyy vasemmalle
Björnvikintie. Björnvikintien risteyksessä (vasemmalle) on uimaranta- sekä
Kavalahti-kyltit. Aja (varovasti!) Björnvikintietä noin 1,3 km seuraten opasteita.
Autot jätetään parkkipaikalle, josta kävelymatkaa retkipaikalle on muutama sata
metriä hiekkatietä.
Majoitumme Lassilan kämpässä. Vessana on ulkohuussi. Seikkailijat ja tarpojat
nukkuvat retkellä talviteltassa, jossa on kamiinalämmitys.
Retken hinta:
Sudenpennut 15 e
Muut partiolaiset 20 e
Retkimaksu maksetaan Muuttolintujen tilille FI29 2290 1800 1340 44, viitenumero
8617, viimeistään pe 18.9.
Leirille ilmoitaudutaan viimeistään pe 18.9. Kuksa-järjestelmässä osoitteessa
kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=8153.
Jos et syystä tai toisesta voi ilmoittautua Kuksassa, tai sinulla on muita
kysymyksiä retkeen liittyen, ota yhteyttä lauri@muuttolinnut.fi

Mukaan retkelle tarvitset:
• Rinkka tai muu iso reppu/kassi
• Makuupussi, makuualusta (ja tyyny)
• Säänmukaiset ulkoiluvaatteet
• Metsässä kävelyyn soveltuvat kengät
• Saappaat, sadetakki ja sadehousut
• Pipo, kaulaliina ja kahdet hanskat
• Sukat ja villasukat
• Fleece tai villapaita
• Mukavat sisävaatteet
• Peseytymisvälineet ja pyyhe
• Vaihtoalusvaatteet
• Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot
• Partiohuivi kaulaan jo lähtiessä (ja -paita)
• Puukko
• Kompassi (jos omistat)
• Ruokailuvälineet
• Sisätossut
• OEK:n laulukirja (jos omistat)
• Vähän herkkuja (jos haluat)
• Muistiinpanovälineet

Nasan taiteilijan näkemys leirintäalueesta

Tavaroiden palautumista kotiin auttaa, jos ne on nimetty. Varsinkin huivi ja puukko
kannattaa nimetä, sillä monilla on samanlaisia.
Toivomme, että vanhemmat eivät soittelisi tai viestittelisi lapsille retken aikana,
sillä se voi aiheuttaa koti-ikävää. Suosittelemme muutenkin, että puhelimet ja
pelit jätetään kotiin. Jos tulee tärkeää asiaa kesken retken, niin kotiväki voi laittaa
viestiä Suskille 040 519 4783 tai muille johtajille. Jos ehdimme ja muistamme,
saatamme laittaa päivityksiä Facebookin kautta (tykkää sivusta Muuttolinnut ry).

Nähdään Kavalahdessa!
retken johtaja, Lauri Tervonen

