
 

Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat kokoontuvat kolon pihalla lauantaina 5.5.2012 klo 9. 
Aloitamme retkeilyn Haagassa kuvasuunnistuksella, jossa pääsemme harjoittelemaan mm. 
tulipalon ensisammutusta. Partiolaiset valmistavat itse lounaansa trangiolla. Sudenpennut 
palaavat päiväretkeltään klo 14:30 kololle. 
Sudenpennuille: Lauantaina tarvitset säänmukaisen vaatetuksen lisäksi hyvät kengät 
jalassa ja partiohuivin. Ota mukaasi myös pieni reppu, johon pakkaa mukaan 0,5 litran 
vesi-/mehupullo. 
 
Seikkailijat ja tarpojat lähtevät lounaan teon jälkeen julkisilla kulkuvälineillä kohti 
Veikkolaa, jossa he suunnistavat ja suorittavat molempiin ikäkausiin kuuluvia suorituksia 
suunnistuksen rasteilla. Suunnistuksen maali päättyy kämppämme maastoon, jossa he 
nukkuvat laavuissa ja tekevät itse ruokansa trangioilla. Seikkailijat ja tarpojat kantavat 
koko retken ajan omia tavaroitaan, joten kaikkien tavaroiden pakkaaminen yhteen 
rinkkaan on ehdottoman tärkeää. Retkellä opimme ja kertaamme partio- ja erätaitoja. 
 
Sunnuntaina toivotamme tervetulleiksi kaikki Suosirrit ja heidän perheensä kevään 
kämppätalkoisiin. Kämppätalkoot alkavat 6.5.2012 klo 12 ja loppuvat n. 16, toki talkoista 
voi poistua omassa aikataulussaan. Kämppätalkoissa tajoillaan kaikille osallistuneille 
välipalaa klo 14-15. Kaikki talkoisiin osallistuvat tarvitsevat säänmukaiset ulkoiluvaatteet, 
mutaakin kestävät kengät ja ruokailuvälineet (muki, syvä lautanen ja lusikka). 
 
Seikkailijat ja tarpojat lähtevät kämpältä vanhempien kyydeillä. Jos vanhempi ei pääse 
hakemaan tytärtään, niin hän palaa toisen partiolaisen vanhemman kyydissä. Sovimme 
kyydit sunnuntaina. 
 
Seikkailijoiden ja tarpojien pakkauslista ja ajo-ohje kämpälle on tämän kirjeen 
kääntöpuollla. 
Retken maksu: 
Sudenpentujen lauantairetki: 3 € 
Seikkailijoiden ja tarpojien retki: 15 € 
Maksakaa retkimaksu viimeistään 2.5.2012 Suosirrien tilille: 800016-70860940 Maksaessa 
käyttäkää viitettä: 2312. (Kämppätalkoot ovat ilmainen tapahtuma.) 
Ilmoittaudu retkelle palauttamalla tämä ilmoittautumislappu omalle johtajallesi viimeistään 
johtajallesi viikolla 17. 
 
Retkenjohtaja vastaa mielellään, jos jokin jäi vielä askarruttamaan. 
Retkenjohtaja, Laura ”Kirsikka” Buzalski, puh. 050 360 6928 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sudenpentu-tyttäreni _________________________ osallistuu Suosirrien 5.5.2012 Haaga-
suunnistukseen. Lisäksi perheestämme osallistuu ____ jäsentä kämppätalkoisiin. 
Ruoka-aine allergiat, muuta huomioitavaa:  
_________________________________________________________________________ 
 
Seikkailija/tarpoja-tyttäreni ______________________ osallistuu 5.-6.5.2012 Suosirrien 
suunnistusretkeen. Lisäksi perheestämme osallistuu ____ jäsentä kämppätalkoisiin. 
Ruoka-aine allergiat, muuta huomioitavaa:  
_________________________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus, pvm: ______________________________________________ 



 

 
Seikkailijat ja Tarpojat tarvitsevat mukaansa: 

o Partiohuivi 
o Matkakortti (sis. 1 Helsingin sisäinen matka) 
o hyvät kengät jalassa 
o saappaat 
o ulkoiluhousut 
o housut 
o takki 
o pipo 
o kaulaliina 
o villasukat 
o hanskat 
o yöasu ja unilelu 
o 2 x sukat 
o alusvaatteet 
o 2 x pitkähihainen paita 
o villapaita/fleece 
o puukko 
o taskulamppu 
o pyyhe 
o henkilökohtaiset hygieniavälineet 
o lääkkeet (jos partiolaisella on mukanaan lääkkeitä esim. kirjoittakaa siitä 

ilmoittautumislappuun huomio.) 
o kompassi (ei pakollinen) 
o n. 2 €:lla karkkia, muita omia herkkuja retkelle et tarvitse. 
o makuualusta ja lämmin makuupussi, jos lämmintä makuupussia ei löydy, niin  ota 

kaksi makuupussia mukaasi. 
 
Tällekään retkelle et tarvitse kännykkääsi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajo-ohje kämpällemme: 
 
Aja Turun moottoritietä (tie numero 1). Nouse VEIKKOLAN liittymästä ylös. Kun tulet 
kiertoliittymään valitse Turun suunta. Toimi samoin seuraavassa kiertoliittymässä. Aja noin 
7km vanhaa Turuntietä Turkuun päin. Käänny oikealle risteyksestä, jossa lukee OJAKKALA. 
Käänny heti seuraavasta risteyksestä vasemmalle HAUKIPOLKU. 


