
Eikö puntti tutise, syke nouse ja kylmänhiki hiivi kämmeniin, kun syksyn pimeys kutittelee selän 
takaa. Nyt on luvassa ripaus aitoa (ei kuitenkaan välttämättä oikeaa) KAUHUA! Tösin 
tämänvuotinen LPK-retki vietetään Halloweenin ja Pyhäinmiesten päivän hengessä..

Lähtö on perjantaina 28.10.2011 klo 16 tuttuun tapaan Kampin keskuksen bussilaiturilta 
numero 17.

Jäljelle jäävien retkeilijänrippeiden takaisin hakemiseen pyydetään vanhempien apua! Lapset 
olisi tarkoitus hakea sunnuntaina 30.10.2011 klo 15 aikaan. Tällöin olisimme takaisin Töölössä ja 
sivistyksen parissa klo 16. Kyyditsijöille on tarjolla pullakahvit sekä tietysti mahdollisuus tutustua 
kämppäämme. Ilmoittautuminen löytyy tämän kirjeen lopusta ja ajo-ohje alta.

Ja mitä ilman selviytymismahdollisuutesi laskevat entisestään:

Ilmoittaudu retkelle leikkaamalla alla oleva lappu ja palauttamalla se ryhmäsi johtajalle seuraavaan 
kokoukseen mennessä. Toivomme että vanhemmat, jotka pystyvät kyydittämään lapsia lähettävät 
ilmoittautumislapun tiedot myös sähköpostilla osoitteeseen kenny.ronkainen@toolonsiniset.net.
Retkelle osallistuminen maksaa 15€. Maksa se Töölön Sinisten tilille 800020-37030755. Viestiksi 
"LPK-retki kevät 2011, <lapsen nimi>". Ilmoittautuminen on sitova.

Ajoohje kimppakyyditsijöille
Kämpän osoite: Hummelvikintie 99, 02450 Jorvas (Kirkkonummi)
Käänny Jorvaksentieltä Hirsalantielle Shellhuoltoaseman kohdalla. Aja Hirsalantietä 5,9 km kunnes saavut 
Långvikin isoon risteykseen. Käänny vasemmalle ylämäkeen ohi kioskin ja palokunnan Medvastintielle. Aja 
Medvastintietä 2,1 km ja käänny vasemmalle risteyksestä, jossa on Tösikyltti. Aja tätä Hummelvikintietä 1 
km, kunnes edessä on portti ja kämpän tie nousee ylös oikealle. Matka Töölöstä Kämpälle kestää reilut puoli 
tuntia.

Jäikö kysyttävää, alkoiko pelottamaan liikaa? Retkenjohtaja Kenny Ronkainen, 
puh. 044 3250789, kenny.ronkainen@toolonsiniset.net.

Annan luvan pojalleni/pojilleni

osallistua Töölön Sinisten kevään 2011 lippukuntaretkelle 

Huoltajan allekirjoitus:

Voin tulla kimppakyyditsemään sunnuntaina 30.10. klo 15.  Autooni mahtuu         lasta Puhelinnumeroni:
Huom! Laita nämä tiedot myös sähköpostilla osoitteeseen kenny.ronkainen@toolonsiniset.net

• partiohuivi
• makuupussi
• makuualusta 
• lämpimät ulkoiluvaatteet (pipo, 
hanskat,kaulahuivi)
• vaihtovaatteet (tai vaikka kahdet!) 
• sadetakki ja kumisaappaat 
• muistiinpanovälineet

• tasku/otsalamppu ja varaparistot 
• juomapullo
• puukko
• pyyhe
• hammasharja ja tahna 
• ruokailuvälineet kangaspussissa
• kompassi 
• jätesäkillinen partiomieltä ja hyvät hermot!
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