
LPK-RETKI
27.9.—29.9.2013

Syksy on tullut  ja Tösin on aika lähteä tervehtimään Långvikin kämpän henkiä Attilaa ja Huda-Hudaa, koko

lippukunnan voimalla.  Luvassa viikonloppu  täynnä  huisia meininkiä!

Lähtö: Seikkailijoista ylöspäin: Perjantaina Kampin linja-autoaseman laiturilta 17 kello 16.00.

Sudenpennut: Lauantaina 10.15 Rautatieasemalla U-junan laiturilta.

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(miska.rissanen@toolonsiniset.net).

Retken hinta on 15€ ja se maksetaan Töölön Sinisten tilille: 800020-37030755. Viestiksi laitetaan “lapsen nimi +

LPK-retki 2013”. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä huoltajan toimesta sähköpostitse tai

puhelimitse retkenjohtajalle. Retkimaksu palautetaan vain lääkärintodistusta tms. vastaan.

Maksu ja ilmoittautumislappu oman ryhmän johtajalle viimeistään 20.09.2013

Lisätietoja ja kimppakyytimahdollisuudet retkenjohtaja Miska Rissaselle, osoitteeseen:

(miska.rissanen@toolonsiniset.net).

Mukaan tarvitset:

● Rinkka tai iso reppu

● Partiohuivi

● Lämmin makuupussi

● Makuualusta

● Kompassi

● Puukko

● Taskulamppu + varaparistot

● Saunakamat (pyyhe, saippua)

● Hammasharja + -tahna + mahdolliset henk. koht. lääkkeet

● Muistiinpanovälineet (kynä, paperi)

● Ruokailuvälineet kangaspussissa

● Sadevaatteet

● Vaihtovaatteet

● Säänmukainen vaatetus päälle



● Rannekello

● Paljon partiomieltä!

Mukaan ET tarvitse:

● Kännykkää (johtajilla on hätätapauksia varten)

● Käärepaperillisia karkkeja (muutenkin karkkia saa ottaa vain kohtuudellisia määriä)

SUNNUNTAIN PALUU

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).

Jos on jotakin kysyttävää tai tarvitset lainavarusteita, niin soita.

Retkenjohtaja: Miska Rissanen: (0405843178)

Lippukunnanjohtaja: Ralf Baumann: (0505500740)

Vielä muistutus:

Ilmoittautuminen pitää tehdä myös sähköisesti lähettämällä sähköpostia Miskalle

(miska.rissanen@toolonsiniset.net). Laita sähköpostin aiheeksi ”LPK-retken ilmoittautuminen”. Kirjoita

sähköpostiin lapsesi nimi, allergiat ja mahdollinen kimppakyytimahdollisuus.

Palauta tämä osa lapusta seuraavassa kokouksessa.

Annan luvan pojalleni__________________________________________________________________ osallistua lippukuntaretkelle,

joka järjestetään Töölön Sinisten kämpällä 27.-29.9.2013 .



Huoltajan allekirjoitus

Kirjoita mahdolliset allergiat kääntöpuolelle.

Kimppakyyti:

Pääsen / En pääse hakemaan lastani retkeltä.

Autooni mahtuu lapseni lisäksi henkilöä.


