Sammonryöstö 5.-7.11.2021
Syksy on jo pitkällä, mikä tarkoittaa, että pian on taas Kilon Kipinöiden vuotuisen
lippukuntaretken aika pitkän tauon jälkeen! Sammonryöstö retkeillään tänä vuonna
Kirilän partiokämpällä Vihdissä. Retkellä nautitaan luonnosta ja yhdessä tekemisen
meiningistä, opitaan uusia asioita ja kerrataan jo vanhastaan tuttuja partiotaitoja.
Samalla pääsee tutustumaan uusiin kavereihin ja johtajiin oman lauman tai vartion
ulkopuolelta.
Sammonryöstössä vartiolaiset nukkuvat kamiinalämmitteisissä puolijoukkueteltoissa.
Kolkat pääsevät halutessaan kokeilemaan tunnelmallista telttayöpymistä, mutta
myös nukkuvat vähintään ensimmäisen yön sisätiloissa.
Retkelle saa osallistua vain täysin terveenä, emmehän halua levittää pöpöjä.
Jääthän siis kotiin, jos sinulla on esim. flunssaoireita.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu osoitteessa https://forms.gle/tFp4s3kfNiECrvVR7 ,
lyhyemmin lyli.fi/SR21 viimeistään to 28.10.
Hinta: Retkimaksu on 20€. Lippukunta lähettää retken jälkeen laskun sähköpostitse.
Lähtö: Kilon K-marketin parkkipaikalta (Kilonpuistonkatu 14, juna-aseman vieressä)
perjantaina 5.11. klo 18.
Paluu: Kilon K-marketin parkkipaikalle sunnuntaina 7.11. n. klo 13.30.
Lippukunnalla on lainattavia retkeilyvarusteita, jos kotoa ei vielä löydy kaikkea
tarvittavaa. Lisäksi retkimaksusta voi anoa vapautusta lähettämällä viestiä
osoitteeseen lpkj@kilonkipinat.fi.
Mukavaa syksyn jatkoa, nähdään marraskuussa!
Retkenjohtaja Milla Muhonen (0440757259, milla.muhonen@kilonkipinat.fi)

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.
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partiohuivi ja -paita (nimikoituna)
rinkka ja sadesuoja
makuupussi ja –alusta
vedenkestävät mukavat kengät (emme kävele pitkiä matkoja)
säänmukaiset (vedenpitävät ja lämpimät) ulkoiluvaatteet
villapaita/fleece
pipo, hanskat ja kaulahuivi
varahanskat
villasukat
alusvaatteet ja muut vaihtovaatteet
pyyhe ja muut peseytymisvälineet
(retkellä on mahdollisuus mennä saunaan)
henk. koht. hygieniavälineet (hammasharja ja
-tahna, deodorantti, ...) ja mahdolliset
lääkkeet
puukko
kompassi
otsalamppu ja varaparistot
tulitikut vesitiiviisti pakattuina
muistiinpanovälineet

Halutessasi voit ottaa mukaan myös esim:
● omaa pientä herkkua kohtuudella
● unilelu
● retkityyny
● pelikortit
● rannekello
Et tarvitse mukaan omaa puhelinta tai muita elektronisia laitteita, koska jos laite
rikkoutuu, partiovakuutus ei korvaa sitä. Retkelle saa tarvittaessa yhteyden
retkenjohtajan kautta (Milla Muhonen, 0440757259). Omalle puhelimelle ei ole
käyttöä partioretkellä :)

