
 

 
 Hei kaikki isot ja pienet tammenterhot! Tervetuloa viettämään syksyistä viikonloppua mahtavassa 
seurassa! Tammeron syysretki järjestetään 22.-23.9. Laitikkalassa. Ohjelmassa on mukavaa yhdessä 
tekemistä, uuden oppimista ja tietenkin hyvää ruokaa.  
 
Tammeroiden lisäksi retkelle mukaan ovat tervetulleita tammeroiden läheiset. Mukaan voit pyytää jonkun 
itsellesi tärkeän 15 vuotta täyttäneen ihmisen, esimerkiksi vanhemman, isovanhemman, kummin tai 
sisaruksen. Yksi läheinen per yksi tammero. Ilman läheistäkin olet toki leirille tervetullut!  
 
Laitikkala on Hämeen Partiosäätiön omistama kurssi- ja leirikeskukseksi remontoitu vanha kansakoulu. 
Retkellä on mahdollista majoittautua sisällä rakennuksessa tai ulkona kaminalla lämmitetyssä 
puolijoukkueteltassa. Teltassa tarkenee todennäköisesti tavallisella makuupussilla lämmityksen takia. 
Merkitsettehän majoitustoiveenne ilmoittautumislomakkeeseen.  
 
Retkemme alkaa Laitikkalassa lauantaina, saapuminen tapahtuu joustavasti klo 10-11. Sunnuntaina 
lähdemme kotimatkalle klo 13. Matkat toteutetaan omin kyydein. Laitathan ilmoittautumislomakkeelle 
tiedon, jos teillä ei ole kyytiä tai voisitte sellaisen tarjota jollekin.  
 
Retken hinta, 20 euroa 15 vuotta täyttäneiltä ja 15 euroa alle 15-vuotiailta, maksetaan Tammeron tilille 
FI98 5731 5140 0133 05. Viestiksi ”Terhoperhe” ja osallistujien nimet. Mikäli joudumme muistuttamaan 
retkimaksusta, muistutusmaksu on 5€.  
 
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2018, jolloin on myös retkimaksujen eräpäivä.  
Ilmoittautumaan pääset tästä linkkiä käyttäen: kuksaan.fi/22390 
 
Jokainen retkelle tuleva ilmoittautuu tietojen selvyyden vuoksi omalla lomakkeella. Ks. tarkempi ohje 
ilmoittautumislomakkeesta.  
 
Lisätietoja antaa retkenjohtaja Freja Harjunheimo (freja.harjunheimo@hotmail.com).  
 
 
Ajo-ohje:  
Osoite on Koulumäentie 13, 36660 Laitikkala. Laitikkalan koulu sijaitsee VT 12 varrella. Noin 500 m 
Hämeenlinnaan vievän tien risteyksestä Lahden suuntaan on etelään viitta Kuisema. Sitä tietä 300 m ja 
käännös oikealle Koulumäentielle. Koulu sijaitsee tien päässä, parkkipaikka on punaisen rakennuksen 
takana. Koulun pihaan emme parkkeeraamista toivo. Linja-autolla tullessa pysäkki on Kuisema VT 12. 
Matkaa kololta on n. 42 kilometriä.  
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Mukaan retkelle tarvitset:  
• Partiohuivi partiolaisille kaulaan  

• Makuupussi ja makuualusta ulkomajoitukseen, lakanat sisämajoitukseen  

• Lämmin yöasu  

• Tyyny, korvatulpat ja unilelu (jos haluat)  

• Ruokailuvälineet (kaksi syvää lautasta, lusikka, haarukka, veitsi ja muki kangaskassissa)  

• Henkilökohtaiset hygieniavälineet (pesuaineet, harja, hammasharja ja -tahna yms.)  

• Sauna- ja peseytymistarvikkeet (mahdollisuus saunoa ja käydä suihkussa lauantai-iltana)  

• Omat lääkkeet  

• Tasku- tai otsalamppu ja varapatterit  

• Puukko (yksi yhteinen riittää)  

• Istuinalusta  

• Kompassi (jos omistat, yksi yhteinen riittää)  

• Juomapullo  

• Päiväreppu (yksi yhteinen riittää)  

• Muistiinpanovälineet (riittää yhteiset)  

• Kirja (jos heräät ennen muita, voit lukea sitä)  

• Säänmukaiset varusteet ulkoiluun (vedenpitävät ja lämpimät)  

• Ulkohousut, ei farkut tai legginsit  

• Mukavat jalkineet esim. lenkkarit tai vaelluskengät  

• Kumisaappaat  

• Villapaita, fleece ja/tai huppari  

• Alusvaatteita  

• Vaihtovaatteita  

• Pipo ja hanskat  

• Villasukat  

• Partiopaita partiolaisille  

• Trangia tai muu retkikeitin (jos omistat)  

• Sisätossut tai villasukat, lattiat ovat kylmät  

• Halutessasi herkkuja ja omia eväitä kohtuudella  

• Huomioittehan, että retkiolosuhteissa elektroniikka on altis kolhuille ja kosteudelle. Laitteet ovat 
osallistujan omalla vastuulla.  
 

 


