
L P K – R E T K I 
 

Töölön Sinisten perinteinen lippukuntaretki järjestetään jälleen TöSin ikiomalla kämpällä. Retki ajoittuu loppusyksyyn, 

19.–21.11.2010, jolloin talven ensiaskeleet ovat kaikkien partiolaisten ihasteltavina. 

Lähtö: 19.11.2010 klo 16.00 Kampin keskuksen bussilaiturilta numero 17. 

Paluu: Tarkoitus järjestää kimppakyytinä teidän, arvon vanhempien, avustuksella. Lapset olisi tarkoitus hakea 
sunnuntaina kolmen aikaan (Helsingissä neljältä), mutta aikataulu saattaa venyä, jos kimppakyyti ei onnistu. 

Ilmoittakaa kyyditsemismahdollisuutenne alla olevan ilmoittautumislapun kääntöpuolelle ja sähköpostitse. 
 
Retken hinta on 20€ ja se maksetaan Töölön Sinisten tilille: 800020-37030755. Viestiksi voi laittaa lapsen nimen. 
Ilmoittautuminen on sitova. Maksu ja ilmoittautumislappu oman ryhmän johtajalle viimeistään 12.11. 
 
Lisätietoja, myöhästyneet retkelle ilmoittautumiset ja kimppakyytimahdollisuudet retkenjohtaja Leo Heinoselle, 
 ASAP osoitteeseen: leo.heinonen@gmail.com tai puhelimitse: 050-5188548. 
 
Mukaan tarvitset: 

 Rinkka tai tilava reppu (jonka jaksaa kantaa) 

 Partiohuivi 

 Makuupussi 

 Makuualusta 

 Lämpimät ulkoiluvaatteet 

 Sadevarusteet 

 Vaihtovaatteita (siellä on SUO lähellä) 

 Punainen päähine (Hirvenmetsästyskausi) 

 Villasukat 
 Pitkät alusvaatteet 

Mukaan ET tarvitse: 

 Kännykkää (johtajilla on hätätapauksia varten) 

 Miniläppäriä, PSP:tä tai mitään muutakaan elektroniikkaa (luultavasti vain hajoaa maastossa) 

 Käärepaperillisia karkkeja (muutenkin karkkia saa ottaa vain kohtuudellisia määriä) 
 

Kimppakyyti: Ennen bussi kulki Kämpän lähistöllä sijaitsevan Långvikin kautta arkipäivien lisäksi myös sunnuntaisin, 
mutta muutama vuosi sitten sunnuntaivuorot lopetettiin. Meno onnistuu siis entiseen malliin, mutta paluun suhteen 
olemme joutuneet turvautumaan satunnaisten johtajien autoihin tai jopa tilataksiin. Näin saimme idean 
kimppakyydistä, ja olisi hienoa, että mahdollisimman moni lähtisi mukaan. Kuskeille luvassa pullakahvit Kämpällä! 
 
Ajo-ohjeet: Käänny Jorvaksentieltä Hirsalantielle Shell huoltoaseman kohdalla. Aja Hirsalantietä 5,9km kunnes saavut 
Långvikin isoon risteykseen. Käänny vasemmalle ylämäkeen ohi kioskin ja palokunnan Medvastintielle. Aja 
Medvastintietä 2,1km ja käänny vasemmalle risteyksessä jossa on Tösi-kyltti. Aja tätä Hummelvikintietä 1km, kunnes 
edessä on portti ja kämpän tie nousee ylös oikealle. Matka Töölöstä Kämpälle kestää reilut puoli tuntia. 
 
Kämpän osoite: Hummelvikintie 99, 02450 Jorvas (Kirkkonummi) 
 

 

Annan luvan lapselleni                                                                         osallistua lippukuntaretkelle 19.-21.10.2010. 

                                                           

Huoltajan allekirj.   Kirjoita mahdolliset allergiat kääntöpuolelle.  

 Muistiinpanovälineet 

 Kompassi 

 Puukko 

 Taskulamppu + varaparistot 

 Rannekello 

 Pyyhe 

 Hammasharja ja -tahna 

 Henk.koht. hygieniavälineet 
 Ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuna 
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