
 

 
Tervetuloa Töölön sudenpentujen yhteiselle retkelle 
 
Töölön sudenpennut lähtevät yhteiselle retkelle 9.-11.5. Retki pidetään omalla kämpällämme 

Kirkkonummen Långvikissa. Heikkojen kulkuyhteyksien takia, tarvitsemme retkelle autokyydit 

paluusuuntaan. Vanhemmat voivat valmiiksi sopia yhteisiä kuljetuksia, mutta näistä tulee kertoa 

meille ilmoittautumisen yhteydessä. Tällä voimme varmistaa, että jokaiselle lapselle on kyyti.  

Toiveena on, että lapset saisivat paluukyydin kotiovelle. 

 

Lähtö: Pe 9.5. Kampin linja-autoasema laituri 17 klo. 16.00 

Paluu: Su 11.5. Kotiovelle. Lähtö Kirkkonummelta klo 13.00 ja matka Helsinkiin on noin 45 min. 

 

Retkimaksun maksaminen: Retkimaksu 15 € maksetaan Töölön Sinisten tilille (Danske Bank FI96 

8000 20370307 55). Kirjoita viestikenttään sudenpenturetki + osallistujan nimi. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu palauttamalla alla oleva lappu johtajille viimeistään 8.5. Ilmoittautuminen 

on sitova.  

 

Peruutukset: Peruutukset on ilmoitettava huoltajan toimesta sähköpostitse tai puhelimitse Ralf 

Baumannille ralf.baumann@toolonsiniset.net, 050 550 07 40. Retkimaksu palautetaan vain 

lääkärintodistusta vastaan. 

 

 

Retken varustelista on kääntöpuolella. 

 

 

Ilmoittautumislomake:  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Annan luvan ________________________________________:lle lähteä retkelle 9.-11.5.2014 

 

Haen itse lapseni retkeltä   □ 

En ole sopinut lapselleni kuljetusta  □ 
 

Pääsen hakemaan lapseni lisäksi: ____________ lasta. 

 

Olen valmiiksi sopinut kuljettavani lapseni lisäksi nämä lapset: ________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Kuljettajan puhelinnumero ja sähköposti: _________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus    Nimenselvennys ja puhelinnumero  

 

Allergiat, sairaudet, erityisruokavaliot, lääkitykset jne. ilmoittautumislomakkeen toiselle puolelle. 



Retkelle mukaan:  

 

Tavaroiden tulee olla nimikoituja ja pakattuina rinkkaan/reppuun.  

 

 partiohuivi (kaulaan) 

 makuupussi ja -alusta 

 sadetakki ja -housut, kumisaappaat 

 vaihtokengät (kämpän vieressä on suo) 

 yksi vaihtovaatekerta ja kahdet vaihtosukat ja alushousut 

 kahdet villasukat, hanskat, pipo, kaulaliina 

 säänmukainen vaatetus 

 pyyhe (et tarvitse omia pesuaineita, käytämme kämpällämme ainoastaan luontoystävällisiä 

pesuaineita) 

 terävä puukko 

 kompassi 

 taskulamppu 

 muistiinpanovälineet 

 henkilökohtainen hygienia (hammasharja, hammastahna) 

 henkilökohtaiset lääkkeet, jos tarvitsee (ilmoitettava johtajalle!) 

 yöpuku (pitkähihainen) 

 särkymättömät ruokailuvälineet kangaspussissa 

 muuta mukavaa (unilelu, OEK…) 

 karkkia kohtuudella 

 

Mukaan et tarvitse: 

 kännykkää, johtajilla on mukana puhelimet joihin huoltajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä. 

 elektroniikkaa 

 käärepaperillisia karkkeja (paperit päätyvät lähes poikkeuksetta luontoon) 

 

 


