
Tervetuloa Siuntion Koskikarojen syysretkelle 2017! 

 

Saapuminen retkelle: 

Retkelle saavutaan vanhempien kyydillä. Jos lapsellasi ei ole kyytiä, otathan yhteyttä lapsesi 
ryhmänvetäjään. Suosikaa kimppakyytejä, jos mahdollista. 

Retkipaikan osoite: Partioniementie 81, Lohja 

Tarpojat ja sitä vanhemmat (Minttupastillit, Lepakot, Kotkat, Sarvipäät): Perjantaina 13.10.2017 klo 18:00 

Sudenpennut ja seikkailijat (Uusi lauma, Mestarit, Haukat): Lauantaina 14.10.2017 klo 10:00 

 

Poistuminen retkeltä: 

Retkeltä poistutaan vanhempien kyydillä. Jos lapsellasi ei ole kyytiä, otathan yhteyttä lapsesi 
ryhmänvetäjään. 

Sudenpennut ja seikkailijat: Sunnuntaina 15.10.2017. klo 14:00 

Tarpojat ja sitä vanhemmat: Sunnuntaina 15.10.2017. klo 14:30 

Retken loppuminen on porrastettu, jottei retkipaikalle syntyisi ruuhkaa. Jos haet lapsia useammasta 
ikäkaudesta, tule mieluummin klo 14:30. 

 

Ilmoittautuminen retkelle: 

Ilmoittaudu sähköpostitse Riikalle (riikka.palosuo@kolumbus.fi) su 1.10.2017. mennessä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse: 

 Lapsen nimi 

 Lapsen ryhmä 

 Erityisruokavalio/allergiat/lääkitys 

 Muuta huomioitavaa 

 

Retkimaksu: 

Sudenpennut ja seikkailijat: 15€ 

Tarpojat ja sitä vanhemmat: 20€ 

Sisarusalennus on -2€ seuraavista osallistujista. 

Retkimaksu ja ilmoittautumislomake (löytyy tämän kirjeen lopusta) palautetaan suljetussa kirjekuoressa 
retkelle saavuttaessa. 
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Pakkauslista: 

- Partiohuivi 
- Makuupussi ja –alusta (Tarpeeksi lämmin, yöllä saattaa tulla kylmä, sillä rakennukset ovat vanhoja. 
Tarpojat nukkuvat myös yhden yön ulkona kamiinateltassa.) 

- Lämmin yöpuku ja sukat 
- Lämpöiset säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja -kengät (Olemme paljon ulkona.) 
- Vaihtovaatteita 
- Pipo, hanskat, villasukat, kaulaliina 
- Taskulamppu sekä varaparistoja 
- Puukko 
- Istuinalusta 
- Laulukirja, jos on 
- Makkaratikku, jos on 
- Ruokailuvälineet 
- Peseytymisvälineet (Käymme saunassa retken aikana ja uimiseen on mahdollisuus.) 
- Hammasharja ja –tahna, nenäliinoja, henkilökohtaiset lääkkeet, yms. 
- Retkimaksu ja ilmoittautumislomake suljetussa kirjekuoressa 

Huoltaja: 

Pakkaa yhdessä lapsen kanssa, jotta hän tietää mitä varusteita hänellä on mukana. Pakatkaa mukaan 
tarpeeksi vaatteita sekä kunnolliset ulkovaatteet. Olemme paljon ulkona. Jos lapsen kengät tai 
vaatteet kastuvat, on hänen epämiellyttävää olla retkellä. Retkellä ei ole vaatteidenkuivausmahdollisuutta. 
Nimikoikaa retkivarusteet. 

Huom! Kännyköitä tai muita elektronisia laitteita ei retkellä tarvita ja ne voi jättää hyvillä mielin kotiin. 
Tarvittaessa lapseen saa yhteyden johtajan kautta. 

 

Retkiterveisin PuddiPuddit  /   

Riikka Palosuo, 040-4132811, riikka.palosuo@kolumbus.fi  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ilmoittautumislomake (ota mukaan retkelle saapuessasi)/  
Anmälningsblankett (hämta när du kommer till förläggningen): 

⎕ Kyllä, osallistun lippukunnan yhteiselle retkelle / Ja, jag deltar på kårens höstförläggning 

Nimi/Namn:____________________________________________________________________________ 

Ryhmäni/Min grupp:______________________________________________________________________ 

Huoltajan puhelinnumero/Telefon till målsman:________________________________________________ 

Erityisruokavalio tai ruoka-aineallergia/Specialdieter och matallergier:_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Mahdolliset sairaudet tai lääkitykset/Eventuell sjukdom eller medicinering:_________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus/ Målsmans underskrift:_________________________________________________ 
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