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Koko lippukunnan syysretki Jugatsu '15 lähestyy! Tässä toisessa retkikirjeessä on vielä lisää 

tärkeää tietoa ilmoittautuneille, kuten ajo-ohjeet retkipaikalle sekä varustelista. 

MITEN SAAVUTAAN? 

Tässä vielä kerrattuna syysretken ajankohta ikäkausittain: 

Tarpojat ja samoajat:  pe 23.10 klo. 18 - su 25.10 klo. 12. Vanhemmat tuovat perjantaina 

lapsensa retkipaikalle ja hakevat heidät sunnuntaina. Suosittelemme kimppakyytien 

järjestämistä! 

Seikkailijat: la 24.10 klo. 8.30 - su 25.10 klo. 12. Kokoontuminen Klaukkalan kirkon 

pihalla lauantaiaamuna klo. 8.30, josta jatketaan kimppakyydeillä retkipaikalle. Sunnuntaina 

vanhemmat hakevat seikkailijat retkipaikalta. 

Sudenpennut: la 24.10 klo. 8.30-18. Kokoontuminen Klaukkalan kirkon pihalla 

lauantaiaamuna klo. 8.30, josta jatketaan kimppakyydeillä retkipaikalle. Lauantai-iltana 

vanhemmat hakevat sudenpennut retkipaikalta. 
 

VARUSTELISTA 

Kaikki tavarat on pakattava rinkkaan/reppuun niin, että jokainen jaksaa varmasti kantaa 

omat tavaransa! 

Seikkailijat, tarpojat ja samoajat: 

 Partiohuivi (kaulaan) 

 Rinkka + sadesuoja 

 Makuupussi ja -alusta  

(yöpyminen kamiinateltoissa!) 

 Päiväreppu rastiradalle 

 Lämmin, ulkoiluun sopiva vaatetus  

 Hyvät kengät kävelemiseen 

 Riittävästi vaihtovaatteita 

 Hygieniatarvikkeet ja omat lääkkeet 

 Ruokailuvälineet 

 Puukko 

 Tasku-/otsalamppu ja 

varaparistot 

 Tulitikut 

 Istuinalusta 

 Muistiinpanovälineet 

 Juomapullo  

 Kompassi (ei seikkailijat) 

 Trangia (jos on, ei 

seikkailijat) 

 



Sudenpennut:  

 Partiohuivi (kaulaan) 

 Rinkka/reppu 

 Lämmin, ulkoiluun sopiva vaatetus  

 Tarvittavat vaihtovaatteet (esim. sukat, 

hanskat, lämmin paita yms.) 

 Hyvät kengät kävelemiseen 

 Ruokailuvälineet 

 Puukko 
 

AJO-OHJEET 

Espoon Siikajärvellä sijaitsevan Vavakan tarkka osoite on Suopursuntie 11, 02860 Espoo. 

Helpoiten perille löytää navigaattorin tai Google Mapsin avulla. Tässäpä kuitenkin vielä pieni 

tiivistelmä ajo-ohjeista erityisesti loppumatkalle (KUVA SEURAAVALLA SIVULLA): 

Nopein reitti retkipaikalle on reittiä Hämeenlinnanväylä - Kehä III – Turunväylä. 

Turunväylältä poistutaan liittymästä kohti Ämmässuota/Nupuria ja käännytään oikealle 

Nupurintielle/Reitti 110. Noin 2,7km kuluttua Nupurintieltä käännytään oikealle 

Siikajärventielle. Tie mutkittelee useammassa kohdassa, mutta kyltit "Siikajärvi" opastavat 

oikeaan suuntaan. Noin 5,2km päästä Siikajärventie haarautuu Siikajärvenrannaksi ja 

Suolaaksontieksi, josta valitaan Suolaaksontie (kuvassa punainen nuoli). 

Lauantaiaamuna retkipaikalle saapuu suuri joukko autoja, joten lapset jätetään kyydistä jo 

Suopursuntien ja Suolaakson risteyksessä (kuvassa vihreä ympyrä). Tällöin vanhemmat 

voivat jatkaa matkaa pois Suolaakson ja Suotörmän kautta (kuvassa punaiset nuolet) ja näin 

vältämme ruuhkaa! Lapset kävelevät opastetusti 700m retkipaikalle. Paikalla on myös 

liikenteenohjaus. 

Mikäli vanhemmatkin saapuvat retkelle lauantaipäiväksi eli auto on saatava parkkiin tai 

tulette käymään retkipaikalla kun liikenteenohjausta ei ole, jätättehän auton viimeistään 

kämpälle johtavan tien risteyksen läheisyyteen (kuvassa keltainen ympyrä). Kämpän pihaan 

ajoa ei suositella! 

Retkiterveisin,  

Emma Mähönen   

0505522553  

emma.mahonen@klapaset.fi 

Joela Väisänen  

0404118722  

joela.vaisanen@hotmail.com 

 Omat lääkkeet 

 Juomapullo 

 Muistiinpanovälineet 

 Istuinalusta 

 Taskulamppu 

emma.mahonen@klapaset.fi
joela.vaisanen@hotmail.com


 

 

 


