
NOTSKI	  
Kevätretki	  21.–22.3.	  Långvikiin	  	  
	  
	  
	  
Tervetuloa	  mukaan	  Helsingin	  Kalevan	  Poikien	  ja	  Tyttöjen	  Notski-‐kevätretkelle!	  
Retkellä	  päästään	  tutustumaan	  tulentekoon,	  erilaisiin	  nuotioihin	  ja	  myös	  nukkumaan	  
tulen	  lämmössä	  teltassa	  (tai	  kaminan	  lämmössä	  kämpässä).	  
	  
Retkelle	  ovat	  tervetulleita	  myös	  kaikki	  ei-‐vielä-‐partiolaiset!	  Huomioi	  kuitenkin,	  ettei	  
partiovakuutus	  ole	  heillä	  voimassa	  eikä	  lippukunnalla	  ole	  heille	  vakuutusta.	  
	  
	  
Ilmoittaudu	  siis	  nyt	  heti	  tai	  viimeistään	  11.3.	  retken	  johtajalle	  Sami	  ”Sukka”	  Aallolle	  
sukka@hkpt.fi.	  Saat	  paluuviestissä	  linkin	  sivulle,	  jossa	  vahvistat	  ilmoittautumisen	  
maksamalla	  retkimaksun	  30	  €.	  Kerro	  ilmoittautumisen	  yhteydessä	  nimen,	  oman	  
ryhmän	  nimen,	  huoltajan	  nimen	  ja	  yhteystiedot,	  tiedon	  mahdollisesta	  kyydistä,	  
mahdolliset	  allergiat	  sekä	  mahdollisen	  lääkityksen.	  	  
	  
Retki	  alkaa	  lauantaina	  21.9.	  klo	  9.00	  kololta,	  josta	  lähdemme	  yhdessä	  
kimppakyydeillä	  Kirkkonummelle	  Långvikiin.	  Kaikki	  kyydit	  hoidetaan	  talkoovoimin,	  
joten	  toivomme	  mahdollisimman	  monen	  pääsevän	  kyyditsemään	  retkeläisiä.	  
Yhteisessä	  lähdössä	  kerätään	  huoltajan	  allekirjoittamat	  lupalaput.	  
	  
Retki	  päättyy	  sunnuntaina	  22.3.	  noin	  klo	  14.30	  Hakatyttöjen	  kämpällä	  
osoitteessa	  Hummelvikintie	  101,	  Kirkkonummi.	  Kyydit	  takaisin	  
kololle	  hoidetaan	  myös	  kimppakyydein,	  eli	  ilmoitathan	  
mahdollisuuksistasi	  kyyditä	  sekä	  meno-‐	  että	  paluumatkalla.	  
	  
	  
Jos	  sinulla	  on	  kysyttävää	  retkestä,	  soittele	  tai	  laita	  viestiä	  
Sukalle	  (040	  5735476)	  tai	  Viiville	  (0407769040)	  
viivi@hkpt.fi	  	  
	  
	  
	  
	  
Retkiterveisin	  
Sukka,	  Viivi	  ja	  HKPT:n	  muut	  johtajat	  
	  
	  
	  
	  
	  



Pakkaa	  mukaasi	  rinkkaan	  (tai	  vastaavaan,	  jonka	  jaksat	  itse	  kantaa):	  
	  

-‐ Jätä	  tilaa	  yhteisille	  tavaroille	  
-‐ Täysi	  juomapullo	  
-‐ Makuupussi	  ja	  -‐alusta	  sekä	  istuinalusta	  
-‐ Partiohuivi	  
-‐ Säänmukaiset	  ulkovaatteet	  (varaudu	  märkään	  keliin)	  
-‐ Kumpparit	  tai	  muut	  vedenpitävät	  ja	  lämpimät	  kengät	  	  
-‐ Villasukat,	  pipo,	  vaihtohanskoja	  
-‐ Lämpimiä	  vaatteita	  (villapaita,	  kerrasto,	  aluspaitoja,	  pitkikset	  jne.)	  
-‐ Alusvaatteita	  ja	  sukkia	  
-‐ Yöpuku	  
-‐ Hammasharja	  ja	  -‐tahna	  sekä	  muut	  iltapesutarvikkeet,	  kasvopyyhe,	  hlökoht.	  

lääkkeet	  
-‐ Muoviset	  ruokailuvälineet	  kangaspussissa	  
-‐ Taskulamppu	  
-‐ Puukko	  (lippukunnalla	  on	  lainapuukkoja,	  jos	  ei	  ole	  vielä	  omaa)	  
-‐ Neula	  ja	  lankaa,	  tulitikut	  (sudenpennut	  eivät	  tarvitse)	  
-‐ Rannekello	  (sudenpennut	  eivät	  tarvitse)	  
-‐ Omia	  eväitä	  saa	  ottaa	  mukaan	  max.	  3	  eurolla	  –	  ilmankin	  pärjää	  hyvin	  

	  
Jätähän	  kotiin	  turhan	  elektroniikan	  (musiikkisoittimet	  jne.).	  Kännykkää	  ei	  tarvita	  retkellä,	  joten	  se	  
kannattaa	  jättää	  myös	  kotiin	  tai	  laittaa	  suljettuna	  rinkan	  taskuun.	  Kaikilla	  johtajilla	  on	  kuitenkin	  
puhelimet,	  joista	  retken	  osallistujat	  tavoittaa	  tarvittaessa	  (ensisijaisesti	  yhteydenotot	  johtajien	  
puhelimiin)	  tai	  joista	  voidaan	  soittaa	  vanhemmille.	  Mikäli	  puhelimen	  kuitenkin	  haluaa	  ottaa	  mukaan,	  
se	  täytyy	  pitää	  äänettömällä	  tai	  suljettuna	  rinkan	  taskussa,	  ettei	  se	  häiritse	  retken	  ohjelmaa.	  
	  
Leikkaa	  lupalappu	  irti	  ja	  tuo	  se	  täytettynä	  tullessasi	  retkelle:	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
____________________________________________________	  saa	  luvan	  osallistua	  Helsingin	  Kalevan	  
Poikien	  ja	  Tyttöjen	  Notski-‐kevätretkelle	  21.–22.3.2015	  
	  
Allergiat:________________________________________________________________________________________	  
	  
Mahdollinen	  lääkitys:__________________________________________________________________________	  
	  
Muuta,	  mitä	  johtajien	  olisi	  hyvä	  tietää:_______________________________________________________	  	  
	  
___________________________________________________________________________________________________	  
	  
Huoltajan	  allekirjoitus	  ja	  nimenselvennys:___________________________________________________	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___________________________________________________	  
	  
Huoltajan	  puhelinnumero:_____________________________________________________________________	  


