
Sammonryöstö 2.–4.12.2022
Kilon Kipinöiden perinteinen lippukuntaretki on taas täällä! Sammonryöstö pidetään
Kirilän leirikeskuksessa Vihdissä. Retkellä harjoitellaan uusia ja tuttuja partiotaitoja
sekä ruoanlaittoa. Johtajat sekä vartiolaiset nukkuvat kamiinalämmitteisessä
puolijoukkueteltassa. Kolkat nukkuvat sisällä, mutta toisena yöllä heillä on
mahdollisuus nukkua teltassa!

Joulukuinen lämpötila pitää ottaa huomioon pakatessa. Retkellä ollaan
pääsääntöisesti ulkona, joten on tärkeää pakata riittävästi lämmintä vaatetta
mukaan.

Retkelle ilmoittaudutaan sähköpostitse retkenjohtajalle osoitteeseen
benjamin.webster@kilonkipinat.fi.
Viestissä tulee olla osallistujan nimi, allergiat/erityisruokavalio, lääkitys ja huoltajan
puhelinnumero sekä muut asiat, jotka johtajien tulisi tietää. Kerrothan myös, jos
osallistuja ei saa näkyä lippukunnan mediassa.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 21.11.2022.

Lähtö tapahtuu Lansan K-Marketin parkkipaikalta (uuden kolon vieressä, mäen
päällä) perjantaina 2.12. klo 17.00. Olethan ajoissa paikalla.
Palaamme sunnuntaina 4.12. noin klo 15.40 samaan paikkaan.

Retkimaksu: Retki maksaa 20 €/osallistuja. Lippukunta lähettää laskun
sähköpostitse retken jälkeen.
Lippukunnalla on lainattavia retkeilyvarusteita, jos kotoa ei vielä löydy kaikkea
tarvittavaa. Lisäksi retkimaksusta voi anoa vapautusta lähettämällä viestiä
osoitteeseen lpkj@kilonkipinat.fi.

Toivottavasti kaikki kykenevät tulevat paikalle! Jos on kysymyksiä tai huolia, laittakaa
viestiä retkenjohtajalle:

Benjamin Webster
benjamin.webster@kilonkipinat.fi
0440328031
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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 -paita (nimikoituna)
❏ rinkka ja sadesuoja
❏ makuupussi ja –alusta
❏ vedenkestävät mukavat kengät esim. kumisaappaat (emme kävele pitkiä

matkoja)
❏ säänmukaiset (vedenpitävät ja lämpimät) ulkoiluvaatteet
❏ villapaita/fleece
❏ pipo, hanskat ja kaulahuivi
❏ useat 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.


