
 

MAAILMAN YMPÄRI -retki 22.-24.3. 
 
Tule mukaan kiertämään maailmaa ensi kesän 
Kepeli-leirin hengessä! Retkellä tutustutaan eri maiden 
kulttuureihin, kotikonnuilta käsin! 
 
Retki pidetään Nuuksiossa Mörrimöykky-kämpässä, ja 
paikalle mennään kimppakyydein. Ilmoitathan siis, jos 
tarvitset kyytiä meno tai paluumatkalle! Yhteislähtö 
Kirstin koululta 22.3. klo 17. Mikäli saavut paikalle omin 
avuin, olemme noin 17:30 perillä Nuuksion 
partiokämpillä osoitteessa Ruuhijärventie 11 & 15, 02820 
Espoo. 
 
Retken hinta on 12€ ja se maksetaan viitteellä (katso 
viite listasta ja merkitse se käytetyksi) Suvelan 
Samoojien tilille FI86 4055 0010 140453 viimeiseen 
ilmoittautumispäivään 20.3. mennessä. 
 
Retkelle voi ilmoittautua sähköpostitse (suvelan.samoojat@gmail.com) Tämän jälkeen retkimaksua ei 
palauteta mutta lippukunnan jäsenillä on partiovakuutus voimassa, joka korvaa sairastapauksissa 
lääkärintodistusta vastaan. Retkellä otetaan valokuvia partiojulkaisuja ja sosiaalista mediaa varten, joten 
ilmoitathan jos et halua lapsestasi otettavan kuvia. 
 
Retkelle jokainen tarvitsee mukaansa seuraavat varusteet.Pakkaa tavarat rinkkaan tai suureen reppuun 
niin, että saat kaikki tavarat kiinni yhteen kantamukseen ja jaksat kantaa omat tavarasi. Partiolaisen ja 
vanhempien kannattaa pakata yhdessä jotta molemmat tietävät mitä rinkasta löytyy. 
 

◻ Makuupussi ja –alusta sekä pussilakana  
◻ Ruokailuvälineet: särkymättömät lautanen, muki ja aterimet kangaspussissa 
◻ Sadevaatteet: takki, housut ja kengät 
◻ Vaihtoalusvaatteet: sukat, alushousut, T-paidat, välihousut 
◻ Lämpimiä vaatteita: ulkohousut, villapaita / fleece, takki 
◻ Hyvät kengät: vaelluskengät tai lenkkarit 
◻ Henk. koht. hyg. väl.: hammasharja, pesuaineet, omat lääkkeet, laastaria 
◻ Puukko (Puukkoa saa käyttää vain johtajan luvalla!) 
◻ Tasku- tai otsalamppu ja varaparistot 
◻ Vesipullo: juomapullo ja tyhjä 1,5 litran pullo ruoanlaittoa varten 
◻ Päiväreṕpu 
◻ Maksimissaan yksi pussi karkkia (johtajat verottavat suuremmista määristä) 
◻ Musiikkisoittimet, pelikoneet ja muut vastaavat pitää jättää kotiin sillä partiovakuutus ei niitä 

korvaa. Kännykän saa ottaa mukaan muovipussissa jos se on suljettu. Tarvittaessa puhelut 
hoidetaan johtajan puhelimesta. 

 
Lisätietoja retkestä antaa retkenjohtaja Pinja Helasuo, 0440506071, pinja.helasuo@gmail.com.  
 
 
Lähetä ilmoittautumissähköpostissa seuraavat tiedot 
 
Nimi, ryhmä 
Allergiat, sairaudet, lääkitykset (ja annostus) 
Mahdolliset kyytitarpeet 
Huoltajan nimi puhelinnumero 
Muuta tärkeää, mitä johtajien on hyvä tietää 


