
   

  Safari 2017 
Maskun Linnavuorella 13.-15.10.2017 

 
Haluatko kokea mahtavia juttuja Afrikan savannilla tai kenties nähdä mitä mahtavimpia viidakon 
asukkaita? - Mikäli vastasit kyllä, ilmoittaudu Safarille! Koroisten Sarpioiden koko lippukunnan 
yhteinen syysretki Safari järjestetään Maskun Linnavuorella 13.-15.10.2017. Retki on tarkoitettu 
kaikille Sarpioille sudenpennuista aikuisiin. Majoitumme retkellä niin, että sudenpennut yöpyvät 
molemmat yöt sisällä majoitusrakennuksessa ja kaikki muut seikkailijoista ylöspäin nukkuvat toisen 
yön kamiinalämmitteisessä pj-teltassa ja toisen yön sisällä. 
 
Retkelle lähdetään perjantaina 13.10. yhteiskuljetuksella Hepokullan seurakuntatalolta kello 17:30. 
Olethan paikalla viimeistään 17:20! 
 
Retkeltä poislähtö tapahtuu omin kyydein sunnuntaina 15.10. kello 14. Kimppakyytejä kannattaa 
suosia!  
 
Retken hinta on 30€, joka tulee olla maksettuna 4.10. mennessä Koroisten Sarpioiden tilille: 
FI45 4309 0010 1928 62. Maksuun käytetään viitettä 10171. 
 
Retkipaikan sijainti ja ajo-ohje: 
 
Linnavuoren Eräkeskus, Kajamontie 124, Masku 
 
Turusta kasitietä 16 km Kiisanpirtille, josta Ruskontietä Kajamontielle 2 km. Kajamontietä 1,6 km 
aina vasemmalle 
Toinen vaihtoehtoreitti: Ohikulkutieltä Ruskoon ja Vahtoon johtavaa tietä pitkin ajavat kääntyvät 
noin kilometri ennen Ruskon keskustaa  vasemmalle Hujalantielle. Sitä ajetaan Ruskon kirkon ohi 
ja edelleen samaa tietä Maskua kohden. Maskun ja Ruskon rajan jälkeen parisataa metriä ja 
käännytään oikealle Kajamontielle, jota 1,6 km aina vasemmalle, - ja perillä ollaan. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lisätietoja retkestä voit kysyä retkenjohtajalta! 
Retkenjohtajan yhteystiedot ennen leiriä ja leirin aikana: 
 
Salla Mattila 
044 2840265 
sallamattila99@gmail.com 



 
 
Mukaan retkelle tarvitset: (pakkaathan tavarat rinkkaan tai reppuun, jonka jaksat itse kantaa!) 
 

- SUDENPENNUT: makuualusta, makuupussi sekä tyyny tai tyynyliina, jos haluaa 
(sisämajoitus) 

- SEIKKAILIJAT, TARPOJAT, SAMOAJAT: Huomioithan, että seikkailijaikäkaudesta 
ylöspäin olevat retkeläiset yöpyvät toisen yön kamiinalämmitteisessä pj-teltassa. Varaudu 
siihen, että kaikilla on myös pareittain yön aikana kipinämikkovuoro. (Ohjeistukset yms. 
tähän saat leirillä, joten ei tarvitse sen enempää huolehtiaψ) Vaikka telttaa lämmitetään, 
saattaa lokakuun puolessavälissä yöt olla jo melko viileitä, joten otathan mukaan kunnon 
makuupussin, joka pitää lämpimänä kylmemmälläkin säällä. Lisäksi makuualusta sekä tyyny 
tai tyynyliina, jos haluaa 

Kaikille yhteisesti: 
- yöpuku (+ unilelu jos haluat) 
- hygieniatuotteet (hammasharja & -tahna, hiusharja, hiuslenkkejä, huulirasva..) 
- ruokailuvälineet ja astiapyyhe kangaskassissa (muoviset) 
- LÄMPIMÄT säänmukaiset ulkoiluvaatteet (pipo, hanskat ja kaulahuivi, ulkoiluun soveltuvat 

kengät, ulkohousut, takki) 
- vaihtovaatteita (pitkiä housuja, pitkähihaisia, alusvaatteita ja sukkia, huppari.. jne) 
- sadevaatteet ja saappaat tarvittaessa (ulkoilua on säästä riippumatta, eikä sateessa ole 

kivaa ilman kunnon varusteita) 
- säännöllisesti sekä tarvittaessa otettavat lääkkeet (LUE LÄÄKESELVITYS)  
- partiohuivi ja -paita 
- puukko (vain seikkailijat, tarpojat, samoajat) 
- muistiinpanovälineet (vihko+kyniä) 
- taskulamppu 
- istuinalusta 
- hieman retkiherkkuja 
- rinkallinen iloista retkimieltä ψ 

 
Lisäksi teltassa yöpyvät voivat halutessaan ottaa mukaan jotain hiljaista tekemistä esim. kirjan, 
ristikoita tms, joilla saa aikaa kulumaan kipinämikkovuoron aikana. 

 
Nämä kannattaa jättää kotiin:  

- Kännykkä ja muut elektroniset laitteet  
 
Partiovakuutus, eikä lippukunta korvaa rikkoutuneita, eikä kadonneita elektroniikkalaitteita. Myöskään 
latausmahdollisuutta näille ei ole retken aikana. Johtajilla on oikeus ottaa kännykkä lapselta pois retken 
ajaksi, mikäli se häiritsee retken ohjelmaa ja toimintaa. Johtajilla on kännykät mukana, joiden kautta saa 
yhteyden hätätapauksessa. 
 
LÄÄKESELVITYS: Retkelle lähtevän lapsen on otettava mukaan kaikki henkilökohtaiset lääkkeet, 
joita huoltajat uskovat lapsen tarvitsevan retken aikana. Lippukunnalla ei ole oikeutta pitää 
hallussaan minkäänlaisia lääkkeitä, eikä lääkevoiteita, eli lapselle ei voida tarvittaessa antaa 
mitään muita lääkkeitä, kuin lapsella itsellään mukana olevia! Muistattehan laittaa lääkkeiden 
mukaan myös annosteluohjeet! Kaikki leiriläisten lääkkeet ovat koko retken ajan leirinjohtajan 
valvonnassa! 
 



 
Palauta alla oleva ilmoittautumislomake omalle johtajallesi viimeistään 27.9.2017 
mennessä! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lapseni _______________________________________________ saa osallistua 
Koroisten Sarpioiden Safari- retkelle 13.-15.10.2017. 
 
Allergiat, lääkitys tai muuta huomioitavaa retken aikana: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Huoltajan allekirjoitus ja puhelinnumero, josta tavoittaa retken aikana:  
________________________________________________________________ 
 
 
 


