
Hesparton ja Töölön Sinisten kesäleiri Ugala Bugala’07 

Tervetuloa luxusristeilijä M/S Haaksirikolle!   
 
Matkamme määränpäänä on Cookinsaaret Tyynellä valtamerellä. Luvassa on unohtumaton 
merimatka ja suuri historiallinen seikkailu. Laivamme kulkee samaista reittiä pitkin, jota käytti myös 
tsaarinajan ylhäisö. Tarinat kertovat, että eräs alus haaksirikkoutui samaisella reitillä vieden 
mukanaan monimiljonääri Hannu Haukun. Laivan hylkyä eikä Hannua koskaan löydetty. 
 
Laivamme on kuitenkin hyvissä käsissä ja luvassa on rattoisaa ohjelma myös merimatkan ajaksi. 
Tarjolla on mm. kansigolfia, karaokea, runoilta ja rock-konsertti. Laivamme ravintolan kokki on 
alansa huippuja ja hän tarjoaa teille unohtumattomia makuelämyksiä. 
 
Määränpäässä Cookinsaarilla majoitumme 5-tähden hotellissa, jossa jokaiselle matkustajalle on 
varattu oma sviitti. Saarella ohjelmassa on suuri seikkailu ”Hannun jalanjäljissä”, joka tutustuttaa 
meidät saaren ainutlaatuiseen luontoon. 
 
Lähtö tapahtuu tiistaina 31.7. kello 10.00 (Vanhan) kolon satamasta 
Palaamme takaisin keskiviikkona 8.8. noin kello 17.00. 
Sudenpentujen paluu kts. vierailupäivän kirje! 
 
Huolehdittehan, että matkanne on maksettu ajoissa!  
Sudenpennut 35 e, vartiolaiset 60e 
Maksetaan Töölön Sinisten tilille: 800020-37030755 
 
Kysymyksiinne vastaa matkanjärjestäjät: 
 
Tilli Pesola 050 543 01 48 / tilli.pesola@hespartto.fi 
Olli Mattila 040 501 36 07 / olli.mattila@toolonsiniset.net 
 
 
Matkan alussa tarkistetaan kaikkien matkustajien matkaliput ja SP:n jäsenkortit.  
Ota tämä matkalippu mukaasi täytettynä. 
 

 
Matkalippu M/S Haaksirikko 
 
Matkustajan nimi: ____________________________________ Lippukunta: __________________________ 
 
Lähtöpaikka: Helsinki, (vanhan) kolon satama Määränpää: Tyyni valtameri, Cookinsaaret 
 
Lähtöaika: 31.7.2007 kello10.00  Paluuaika: 3.8.2007 / 8.8.2007 kello 17.00 
 
Matkan arvioitu kesto noin 3-9 vrk. 
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Cookinsaarten sääolosuhteiden vuoksi pyydämme teitä kiinnittämään huomionne 
mukaan otettavaan varustukseen. Ohessa lista välttämättömistä varusteista. 
 
Jokaiselle mukaan: 
- partiopaita ja -huivi, rutkasti partiomieltä 
- rinkka tai reppu, johon kaikki tavarasi mahtuvat 
- makuupussi ja –alusta 
- retkeilyjalkineet tai lenkkarit 
- tuulenpitävä takki ja housut 
- villasukat, pipo ja hanskat 
- villapaita, pitkät alushousut 
- vaihtoalusvaatteita, -paitoja ja -sukkia 
- shortsit 
- yöpuku (lämmin) 
- päähine 
- sadevarusteet (saappaat, sadetakki ja sadehousut) 
- pyyhe ja uima-asu 
- muistiinpanovälineet 
- taskulamppu ja varaparistot 
- henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja ja –tahna, peseytymisvälineet, lääkkeet) 
- ruokailuvälineet nimikoidussa kangaspussissa 
- juomapullo 
- puukko 
- hyttys-, aurinko- ja huulivoide 
- SP:n voimassa oleva jäsenkortti 
- turistivaatteet (voi pukea jo lähtöön) 
 
Vartiolaisille myös: 
- kompassi 
- tulitikut (pakattu vedenpitävästi) 
- rannekello (jokin halpa, ”Kinder-munasta” saatu sopii hyvin) 
 
Halutessasi seuraavat: 
- vesipyssy 
- halpa kamera 
- pelikortit 
- partiolaulukirja 
- muutama kortti, postimerkki ja ystävien osoitteet, mikäli haluat lähettää heille postia 
 
Mukaan et tarvitse: 
- kännykkää (Johtajilta löytyy hätätilanteiden varalta. Leiriläisten omat kännykät 
häiritsevät leirin kulkua ja voivat mennä helposti rikki.) 
- gameboyta, GPS-paikanninta, yleensäkään mitään elektroniikkaa (luultavasti 
vain hajoaa maastossa) 
 
Jos jotain puuttuu niin kysäise johtajilta, josko he voisivat lainata. 
 
Nimikoi KAIKKI varusteesi ja pakkaa ne säänkestävästi esim. ensin muovipusseihin ja muovipusseissa 
rinkkaan. Pakkaa kaikki varusteesi yhteen rinkkaan ja kiinnitä siihen tukevasti myös makuupussi ja 
makuualusta. Älä ota MITÄÄN irtonyssäköitä mukaasi. 
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Vierailupäivä 
 

Järjestämme vierailupäivän perjantaina 3.8., jolloin leiriläisten perheillä  
on mahdollisuus päästä kurkistamaan leirin arkeen. 

 
Vierailupäivä alkaa kello 17.00. 

Kello 18.00 alkaa yhteinen iltanuotio, joka kestää noin tunnin. 
 

Tänä vuonna emme järjestä vierailijoille erillistä ruokailua.  
Tosin kahvia ja pullaa on kyllä tarjolla. 

 
Sudenpentujen leiri päättyy vierailupäivään ja toivommekin, että vanhemmat voisivat tulla 
hakemaan lapsensa itse leiriltä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, järjestämme lapselle kyydin 

Helsinkiin. Tässä tapauksessa ottakaa yhteyttä leirinjohtajaan. 
 

Ajo-ohjeet Partiopoukamaan: 
 

1. Aja Helsingistä Porvooseen. 
 

2. Porvoossa seuraa sairaalaan johtavaa viitoitusta. Paikoitellen ohjataan myös tienviitoissa 
Sondbyhyn. Reitti kulkee keskustan läpi ja kääntyy ESSO:n jälkeisestä risteyksestä oikealle 

Sibeliuksenbulevardille ja siitä Pihlajatietä sairaalalle. 
 

 
3. Käänny sairaalan jälkeen vasemmalle. Tarkkistentietä (nro 1552) ajetaan 3 km, jolloin tullaan 

Epoon ja Virvikin tienhaaraan. Tässä tie 1552 kääntyy vasemmalle, jonne ei käännytä vaan 
ajetaan suoraan, jolloin alkaa tie nro 1551 Sondbyhyn. Noin 13 km:n päässä Epoon risteyksestä 

on merkintä yleinen tie päättyy. Asfalttitie päättyy Sondbyn kylään isohkolle aukiolle, jossa 
myös bussikatos. 

 
4. Aukion oikeassa laidassa, punaisen liiterin vieressä on Y-risteys, josta lähtee Storuddintie. 

Tässä on myös viitta Partiopoukama->. 
 

Tästä alkaa hiekkatie, joka on paikoitellen kapea ja kuoppainen. Kyläaukiolta on Poukamaan 
noin 3 km. Älä käänny minkään muun nimisen tienviitan osoittamalle tielle, vaan aja 

”suoraan” kunnes tulet (3km:n päässä) T-risteykseen. 
 

Katso vasemmalle ja etsi oikealle, ylös mäkeen osoittava tienviitta Partiopoukamantie. Aja 
tietä ylös. Kun tie kääntyy alas, olet Ison Poukaman ja Portinpielen pihapiirissä.  


