
 MONOPOLI´16  

    

Vammalan Nuotiosiskot ja Tyrvään Metsänpojat lähtevät syysretkelle  

10.9 – 11.9.2016 Kapteeninkalliolle (Pääjärventie 86, 38460 Sastamala).  

 Retkelle lähdetään yhteiskyydeillä Seukulta lauantaina 10.9 klo 9.00. Paluumatkalle lähdemme 

 sunnuntaina 11.9 klo 13.00.   

 

Uudet sudenpennut voivat osallistua syysretkelle päiväretkenä saapuen tavallisesti yhteiskyydeillä, mutta 

lauantai-illan paluukyydeistä täytyy sopia erikseen. Päiväretki päättyy la 10.9. Kapteeninkalliolla klo 20.00 

 

 

 

 

 

  

*Lauantain osallistumismaksu on 8 euroa 

* Lauantai – sunnuntai osallistumismaksu on 14 euroa 

* Pestissä toimiville osallistumismaksu on 10 euroa 

 

Osallistumismaksut tulee maksaa oman lippukunnan tilille 2.9.2016 mennessä käyttäen viitenumeroa 

Vammalan Nuotiosiskot  FI 32 2085 1800 0148 31    VIITE 1011098 

Tyrvään Metsänpojat       FI 75 1198 3000 0715 83    VIITE 1011098 

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 2.9.2016 

Syysretkelle pystyt ilmoittautumaan kuksan kautta linkistä: 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=11681  

 

 

Ohjelmassa on muun muassa partiomaisia rasteja, 

 livemonopolin peluuta sekä perinteisiä nuotiolauluja.  

 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=11681


Varusteluettelo    

 Partiohuivi 

 Makuupussi ja –alusta (jos yövyt) 

 Säänmukainen vaatetus (tarkista sääennuste) 

 Vaihtovaatteet 

 Ruokailuvälineet kangaspussissa (rikkuuntumattomat  syvä lautanen, haarukka, veitsi, lusikka sekä 

muki) 

 Juomapullo täytettynä 

 Puukko 

 Kynä ja paperia 

 Istuinalusta 

 Hyttysmyrkky 

 Sadevaatteet 

 Tasku- tai otsalamppu 

 Villasukat, käsineet, pipo 

 Henkilökohtaiset hygieniavälineet (hammasharja, hammastahna yms.) 

 Henkilökohtaiset lääkkeet ohjeineen 

 Omia eväitä ei tarvita, herkkuja vain kohtuudella! ( esim.yksi pieni karkkipussi tai suklaalevy) 

 Iloinen retkimieli!  

 

Huom! Pakkaa tavarat itse tai yhdessä vanhempien kanssa. Muista laittaa oma nimesi kaikkiin varusteisiin. 

Näin tavarat löytävät omistajansa retken päätyttyä. Kännykät ja muut elektroniset laitteet kannattaa jättää 

kotiin. Ne eivät sovellu ulkona oleskeluun eivätkä telttamajoitukseen, eikä metsässä ole 

latausmahdollisuutta. Partiovakuutus ei myöskään korvaa vioittuneita laitteita. 

 

Nähdään retkellä! 

Terveisin 

Retkenjohtaja  Suvi Valkama sekä muut retken johtajat 

Lisätietoja voit kysellä Suvi Valkamalta puhelimitse 040 865 6840 tai sähköpostitse suvi.valkama@live.fi 

 

 

 
PS. Retkellä kuvataan lasten ja nuorten toimintaa partiossa. Mikäli et halua, että lastesi/omia kuviasi 

julkaistaan lippukuntien julkaisuissa tai mahdollisissa lehtijutuissa, olethan vielä erikseen yhteydessä 

retkenjohtajaan ennen retkeä. Kiitos. 

 

mailto:suvi.valkama@live.fi

