
Sudenpentujen syyskauden retki 22.-24.9.2006 
 

Sudenpennut lähtevät kaikkien laumojen voimalla retkelle Nuuksioon 22.-24.9. Retki järjestetään 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Korvenkolkka -kämpälle.   
 
Lähtö: 
22.9. 
Kokoonnutaan Rautatieasemalle junalaiturin 15 alkupäähän klo 16.00 (älä myöhästy!) 
 
Paluu: 
24.9.  
Rautatieasemalle laiturille 15 n. klo 15.40 (olettaen että ehdimme suunniteltuun junaan!) 
 
Maksu: 
Suoritetaan Töölön Sinisten tilille 800020-37030755 (Sampo).  
Kirjoita viestiksi Sudenpenturetki syksy 2006 ja lapsen nimi sekä ryhmä. 
 
Retken hinta on 20€ 
 
Myös Suomen Partiolaisten jäsenmaksu vuodelta 2006 täytyy olla maksettuna! 
 
Huom! syksyllä aloittaneet jäsenet! 
Teidän tulee maksaa Suomen Partiolaisten jäsenmaksu, jotta lastenne vakuutus astuu voimaan. Mikäli 
ette ole saanut vielä maksulappua SP:ltä, ottakaa yhteys retkenjohtajaan. 
 
Yhteystiedot: 
 
www.toolonsiniset.net 
 
Antti Mielonen  Olli Mattila 
    
050-5353409  040-5013607  
Retkenjohtaja   
Lippukunnanjohtaja 
 
Ilmoittautuminen: 
 
Palauta ilmoittautuminen johtajallesi viimeistään 19.9. 
 
Jos lapsenne ei syö jotain ruoka-ainesta kirveelläkään, niin merkitse se allergioihin! 
---- ---------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
 
Annan luvan pojalleni                                                                                                 osallistua Töölön Siniset ry:n 
Sudenpentujen retkelle 22.-24.9.2006 Nuuksioon. 
 
Mahdolliset allergiat, sairaudet, lääkitykset:                                                                                                           . 
                                                                                                                                                                                 .   
                                                                                                                                                                                 . 
 
                                                  .                                                                                                . 
Huoltajan allekirjoitus                                                                   Puh.numero, josta tavoittaa retkenaikana   
 
                                                 . 
Päiväys                                    



Varustelista: 
 

- Partiohuivi ja paita 
- Makuupussi 
- Makuualusta (täytyy olla vaikka nukutaan sisällä!) 
- Sadevarusteet 
- Kumisaappaat 
- Ulkoiluun sopivat kengät 
- Punainen pipo 
- Kunnon hansikkaat 
- Vaihtovaatteet 
- Lämpimät, ulkoiluunkin sopivat vaatteet (ulkona ollaan 

paljon satoi tai paistoi!) 
- Yöpuku 
- Muoviset ruokailuvälineet kangaspussiin pakattuna 

(lautanen, muki, haarukka, lusikka) 
- Hammasharja, pyyhe ja muut hygieniavälineet 
- Omat mahdolliset lääkkeet 
 
 

Mukaan EI SAA ottaa: 
 
- Kännykkää (Johtajilla on hätätapauksien varalta. Kaikki muut puhelimet takavarikoidaan.) 
- Elektronisia pelejä ja vempaimia 
- Käärepaperillisia karkkeja (karkkia saa ottaa muutenkin kohtuudella, max. 4€ arvosta) 
- Puukkoja ei myöskään tarvita tällä retkellä! 
 

Saunomismahdollisuutta ei valitettavasti ole tarjolla. 
 
 
Pakkaa tavarat rinkkaan tai reppuun. Lapsen on pystyttävä itse kantamaan rinkkaa. NIMIKOI KAIKKI 
tavarat (lapset tunnistavat todella huonosti omia tavaroitaan, mutta hukkaavat kuitenkin sitäkin 
helpommin!) =) Parasta olisi, jos kaikki olisi pakattu muovipusseihin ja sitten rinkkaan. Älä ota irtonaisia 
nyssäköitä, sillä ne hukkuvat! 
 

 
                                                                                                                                          


