
Sammonryöstö 23.-25.11.2018 
 

 
Kilon Kipinöiden lippukuntaretki Sammonryöstö on taas täällä! Marraskuussa        
koetaan uutta ja kerrataan jo opittuja taitoja koko lippukunnan voimin Sierlan           
leirikeskuksessa Nummi-Pusulassa. 
Retkellä vartiolaiset pääsevät nukkumaan tunnelmallisesti kamiinalämmitteisissä      
puolijoukkueteltoissa. Kolkat nukkuvat ensimmäisen yön sisällä, mutta toisena yönä         
on mahdollisuus myös perinteiseen telttayöpymiseen. Viikonlopun ohjelmassa on        
paljon ulkoilua säästä riippumatta, joten on tärkeää varustautua hyvin ulkovaattein ja           
ottaa myös paljon lämpimiä vaihtovermeitä mukaan. 
 
Retkelle ilmoittaudutaan sähköpostitse retkenjohtajalle (oskari.pankka@gmail.com)     
28.10. mennessä. Alaikäisen osallistujan ilmoittaa huoltaja. Kerro viestissä        
retkeläisen nimi, allergiat, erityisruokavalio, lääkitys ynnä muu, mistä johtajien olisi          
hyvä tietää. Ilmoita myös huoltajan puhelinnumero. Ilmoittautuminen on sitova, ja          
retkimaksu 20€ laskutetaan sähköisesti. 
 
Lähtö: perjantaina 23.11. Kilon K-marketin parkkipaikalta (Kilonpuistonkatu 14) klo         
18.10, olethan ajoissa paikalla! Retkipaikalle siirrytään yhteiskuljetuksella. 
Paluu: sunnuntaina 25.11. noin klo 14.00 Kilon K-marketin parkkipaikalle 
 
Jos retkestä herää kysyttävää, lisätietoja saa retkenjohtajalta tai omalta lauman- tai           
vartionjohtajalta. 
 
Retkenjohtaja Oskari Pankka 
p. 044 272 9139 
oskari.pankka@gmail.com 
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Sammonryöstön varustelista 
 
Kaikki varusteet on nimikoitava. Retkiolosuhteissa tavarat menevät helposti sekaisin,         
tipahtavat takin taskusta tai unohtuvat muuten vaan. On myös erittäin tärkeää, että            
jokainen retkeläinen pakkaa rinkkansa itse, jotta muistaa mistä mikäkin vaihtovaate          
löytyy. Kaikkien varusteiden tulisi mahtua rinkan sisälle, koska ulkopuolelle viritetyt          
nyssäkät kastuvat ja katoavat helposti. Apua ja vinkkejä pakkaamiseen saa toki           
pyytää kotiväeltä sekä johtajilta. 
 

● partiohuivi ja partiopaita (nimikoituina!) 
● rinkka tai reppu + sadesuoja 
● makuupussi ja makuualusta 
● vedenpitävät ulkohousut ja -takki 
● hyvät maastokengät (kumisaappaat ok, emme kävele pitkiä matkoja) 
● pipo, hanskat ja kaulahuivi 
● varahanskat (useat) 
● villasukat 
● reilusti lämpimiä vaatteita, esim. fleece, kerrastohousut 
● alusvaatteet ja muut vaihtovaatteet 
● yöpuku 
● pyyhe, peseytymisvälineet (mahdollisuus mennä saunaan) 
● hammasharja ja -tahna 
● otsa- tai taskulamppu ja varaparistot 
● tulitikut vesitiiviisti pakattuna 
● kompassi 
● puukko 
● juomapullo 
● kynä ja pieni vihko 

 
Lisäksi retkelle voi halutessaan ottaa omia eväitä (esim. pähkinöitä, karkkia),          
unilelun, rannekellon ja jotain pientä tekemistä (pelikortit, luettavaa tms.). Vartiolaiset          
voivat ottaa pakin, jos kotoa sellainen löytyy. Pokkarikameran voi myös ottaa, mutta            
puhelimet ja muu elektroniikka jätetään kotiin. Retkelle saa tarvittaessa yhteyden          
retkenjohtajan kautta. 


