
Sudenpentuosaston kesäretki 
Helsinkiin

Kesällä 2017 sudenpennut suuntaavat tutustumaan pääkaupunkiimme Helsingin nähtävyyksiin, kuten 
Heurekaan, Suomenlinnaan sekä Korkeasaareen. Matka kohti Helsinkiä tapahtuu perjantaina 7.7.2017 kello 
16.00 Turun Metsänkävijöiden kololta Läntinen Pitkäkatu 12 ja paluu tapahtuu sunnuntaina 9.7.2017 sa-
maan osoitteeseen kello 19.00. Olisi suotavaa, että sudenpennut saapuisivat perjantaina paikalle viimeistään 
kello 15.45. Retki tulee kustantamaan osallistujilta 40 € ja maksu tapahtuu Turun Metsänkävijöiden  tilille 
3.7.2017 mennessä. (Maksu ohjeet kääntöpuolella.)

Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu tuttuun tapaan Kuksan kautta 26.6 mennessä.
Ositteesta https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=15457

Ilmoittautumiseen tarvitset huoltajan Kuksa-tunnukset. Kuksaan liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä Tino 
Seiloseen eli rekisterinhoitajaan osoitteessa rekisteri@tume.fi.

Mukaan tarvitaan:
•	 säänvaihtelut kestävä vaatetus
•	 sadeasu (myös housut)
•	 partiohuivi (kaulaan jo Kololle tultaessa)
•	 rinkka, jonka sudenpentu jaksaa itse kantaa
•	 makuupussi, makuualusta ja yöasu (sekä mahdollinen unilelu)
•	 taskulamppu (muistakaa tarkistaa paristot)
•	 vaihtovaatteet (sukat, kalsarit, aluspaita jne.)
•	 uimahousut ja peseytymisvälineet
•	 ruokailuvälineet (syvä lautanen, aterimet ja muki)
•	 mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet + ohjeet
•	 muistiinpanovälineet (paperia, kynä, kumi)
•	 aurinkorasvaa
•	 mahdollisesti pientä taskurahaa, noin 20 €

Jos muuta kysyttävää ilmenee, ottakaa rohkeasti yhteyttä:

Retkenjohtaja

Otto Saikkonen
044 082 8822
otto-s@windowslive.com 

Sudenpentuosastonjohtaja

Antti Hurme
040 505 0781
sudenpennut@tume.fi



Retken maksaminen

Retki maksu (40 €) tapahtuu Turun Metsänkävijöiden tilille FI85 8000 1001 4414 93 (Danske Bank) 26.6 
menessä. Viestikenttään tulee merkitä ”Retkelle osallistuvan nimi, supe kesäretki 2017”. 

Mikäli retkimaksun maksaminen tuottaa ongelmia, kannattaa stipendiasioissa olla yhteydessä 
lippukunnanjohtajaan.

Peruutusohjeet

Peruutus on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla joko suoraan tapahtuman järjestäjälle taikka 
lippukunnanjohtajalle.

Peruutus tulee tehdä viimeistään 26.6.

Jos peruutus tehdään viimeisen peruutuspäivän jälkeen, laskutetaan peruutuksen tehneeltä 50 % 
osallistumismaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, laskutetaan osallistumismaksu kokonaan.

Osallistumismaksua tai sen osaa ei peritä edellä mainituissa tapauksissa, jos peruutus on aiheutunut pätevästä 
syystä. Sairaus- tai tapaturmatapauksessa on esitettävä lääkärintodistus.

Nämä peruutusohjeet koskevat vain Turun Metsänkävijöiden vuoden 2017 sudenpentujen kesäretkeä. Muissa 
Turun Metsänkävijöiden tapahtumissa noudatetaan yleisiä Turun Metsänkävijöiden peruutusohjeita.


