
 
Sudenpentujen päiväretki Viikkiin 
 
Ulvovat Sudet ja Karhut retkeilevät yhdessä lauantaina 15.3.2014 Viikkiin, jossa jäljitetään, 
huudetaan, leikitään ja harjoitellaan partiotaitoja ulkoilmassa. Jos olet vasta hiljattain aloittanut 
laumassa, ei huolta, retken johtajat Anis ja Fanny opastavat. 
 
Tärkeät kellonajat lauantaina 15.3.2014 
 
klo 10:00 Kokoontuminen Rautatieaseman pääoven edessä (Kaivonkadun puoleinen ovi) 

 Retkimaksu 5 € maksetaan käteisellä ennen lähtöä.  
 Muistathan tuoda huoltajan allekirjoittaman lupalapun tullessasi! 

 
n. klo 16:35 Bussi saapuu Viikistä takaisin Rautatientorille 
 
n. klo 16:40 Retki päättyy sisaruspiiriin Rautatieaseman pääovien edessä 

 Myös vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita sisaruspiiriin. 
 
Ilmoittaudu Anikselle sähköpostitse osoitteeseen anis@hkpt.fi maanantaihin 10.3. mennessä. 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä oman nimen, huoltajan nimen ja yhteystiedot, mahdolliset 
allergiat sekä mahdollisen lääkityksen. Tiesithän, että Partiovakuutus on voimassa jäsenmaksun 
maksaneilla partiolaisilla partiotoiminnassa. Jäsenmaksuun sisältyy keskusjärjestön ja partiopiirin 
osuudet jäsenmaksusta. Lippukunta ei peri erillistä jäsenmaksua. 
 
Jos sinulla on kysyttävää retkestä, jäsenmaksusta, tai muutoin sudenpentulauman toiminnasta, 
soittele tai laita viestiä Anikselle. Tervetuloa mukaan! 
 
Fanny Syrjänen Anna ”Anis” Virrantaus 
044-2626626  040-5155311 
fanny@hkpt.fi anis@hkpt.fi  
 
 
 
PS. Ennen retkeä voit harjoitella sudenpentujen laulunsanoja 
(vinkki: tätä voi myös käyttää partiohuutona): 
  
Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on. 
Kohta nousee, varmaan nousee riemu kattohon. 
Laulu tää kun soipi, arvata jo voipi: 
Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on! 
 
PPS. Vapaaehtoiset vanhemmat ovat tervetulleita retkelle. 
Ilmoittaudu Anikselle ja laita oma reppu selkään. 
Pukeutumis- ja pakkaamisohjeet seuraavalla sivulla. 

mailto:anis@hkpt.fi


Pue päälle retkelle: 
 Alle esim. kerrasto, aluspaita, pitkikset jne. 
 Väliin fleecetakki tai villapaita 
 Säänmukaiset ulkovaatteet (sateella tietenkin sadevaatteet) 
 Pipo ja lämpimät hanskat 
 Partiohuivi kaulaan 
 Villasukat tai muut lämpöiset sukat 
 Kumisaappaat tai kuivalla säällä esim. maastojalkineet käyvät myös 

 
Pakkaa mukaasi reppuun, jonka jaksat itse kantaa: 

 Istuinalusta 
 Sudenpennun käsikirja 
 Ruokailuvälineet (syvälautanen, muki, lusikka ja haarukka) kangaspussissa 
 Henkilökohtaiset lääkkeet 
 Iloista retkimieltä 

 
Muistathan, että pussit ja irtonaiset tavarat hukkuvat ja niitä on raskas kantaa mukana.  
Päiväretkellä ei tarvita kännykkää, joten se kannattaa jättää kotiin. Retken johtajilla Aniksella ja 
Fannyllä on puhelimet, joista retken osallistujat tavoittaa (ensisijaisesti yhteydenotot suoraan 
johtajien puhelimiin) tai joista voidaan soittaa vanhemmille. Mikäli puhelimen kuitenkin haluaa 
ottaa mukaan, se täytyy pitää äänettömällä tai suljettuna repun taskussa, ettei se häiritse retken 
ohjelmaa. 
 
 
Leikkaa lupalappu irti ja tuo se täytettynä tullessasi retkelle: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
____________________________________________________   saa luvan osallistua Helsingin 
Kalevan Poikien ja Tyttöjen sudenpentujen päiväretkelle 15.3.2014 Viikkiin 
 
Allergiat:___________________________________________________________________ 
 
Mahdollinen lääkitys: ________________________________________________________ 
 
Muuta, mitä johtajien olisi hyvä tietää: __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Huomioithan, että lippukunta voi käyttää retkellä otettuja valokuvia viestinnässään, esimerkiksi 
retkikertomuksena nettisivuilla mikäli et ole erikseen kieltänyt lapsenne valokuvausta. 
 
Huoltajan allekirjoitus ________________________________________________________  
 
ja nimenselvennys:      ________________________________________________________ 
 
Huoltajan puhelinnumero: ____________________________________________________ 


