ISO HÄTÄ
Keväällä se jäi väliin, ja nyt se onkin tarkoitus järjestää kahta makeampana,
jännempänä ja uljaampana. Eli Töölön Sinisten perinteinen lippukuntaretki
tietysti! Retki suuntautuu kesällä käyttöön otetulle Kämpälle, lokakuisena
viikonloppuna 23.-25.10.2009. Ja kuten otsikko kertoo, teemana on HÄTÄ,
ja retkellä on tarkoitus varautua siihen. Tutustumme siis paloturvallisuuden
saloihin, eikä ensiapuakaan ole tarkoitus sivuuttaa tyystin.
Mukaan tarvitset:
•

partiohuivi

•

muistiinpanovälineet

•

makuupussi

•

juomapullo, esim. puoli litraa

•

makuualusta

•

puukko

•

taskulamppu

•

pyyhe

•

lämpimät, ulkoiluun sopivat vaatteet

•

hammasharja ja -tahna

•

vaihtovaatteet

•

ruokailuvälineet kangaspussissa

•

sadetakki ja kumisaappaat

•

kompassi

•

punainen pipo

•

roppakaupalla partiomieltä

Mukaan et tarvitse rahaa, kännykkää tai muuta elektroniikkaa!
Lähtö on perjantaina 23.10.2009 klo 16 Kampin keskuksen bussilaiturilta
numero 17. Paluu on tarkoitus tällä kertaa järjestää hieman eri tavalla kuin
aiemmin,

nimittäin

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. Retken hinta on vanha tuttu 20€, ja se
maksetaan Tösin tilille, tilinumero 800020-37030755. Viestiksi voi laittaa
lapsen nimen. Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoa retkenjohtajalta Olli
Mattilalta, olli.mattila@toolonsiniset.net tai 0405013607
-- leikkaa viivaa pitkin ja palauta viimeistään syysvuosikokoukseen 14.10.2009 ! --

Annan luvan pojalleni/pojilleni
osallistua Töölön Sinisten lippukuntaretkelle 23.-25.10.2009.
Huoltajan allekirjoitus:

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!

Ajoohje
Kämpän osoite:
Hummelvikintie 99
02450 Jorvas (Kirkkonummi)

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 Tösikyltti. Aja tätä Hummelvikintietä 1km, kunnes edessä on portti ja kämpän
tie nousee ylös oikealle. Matka Töölöstä Kämpälle kestää reilut puoli tuntia.

Voin tulla hakemaan lapsia sunnuntaina 25.10.2009 klo 15
Autooni mahtuu
Puhelinnumeroni

lasta

