Vähemmän mairittelevalla nimellä kutsuttu lampi suon keskellä Nuuksiossa nimettiin 1950-luvulla kutsuvammaksi: Häränsilmäksi. Kannatusyhdistyksemme osti Häränsilmän kiinteistön 1959, ja ensimmäinen alueelle
rakennettu rakennus oli telttasauna. Ööga-niminen kämppä alueelle valmistui
vasta vuonna 1970, ja nykyisin Öögalla on mukava järjestää isompia tapahtumia
aina jopa sataan osallistujaan asti.
pitkän tauon jälkeen Toimen Pojat järjestää kaikkien ikäkausien yhteisen lippukuntaretken Ööga-kämpällä 8.-10.10. Palaamme takaisin alueen
juurille, eli kämppä jätetään lähinnä huoltokäyttöön. Vartiolaiset pääsevät retkellä testaamaan erilaisia telttamajoitteita - luvassa on siis jotain aivan muuta
kuin puolijoukkuetelttoja. Sudenpennut nukkuvat kuitenkin yönsä Öögalla
sisällä, sillä retki on monelle ensimmäinen.
retken keskiössä on lauantaina järjestettävä päiväretki lähimaastoon. Keräämme sieniä, joista valmistamme yhdessä ruokaa. Samalla opimme tuntemaan Häränsilmän lähimaastoa paremmin. Lisäksi leikimme, nikkaroimme
ja teemme kaikkea muuta hauskaa.
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Saapuminen, poistuminen ja ilmoittautuminen:
Vartiolaiset saapuvat Häränsilmän alueelle jo perjantaina. Lähdemme liikkeelle
Kauniaisten juna-asemalta 17.15, ethän ole myöhässä. Liikumme perille julkisilla. Osallistujat ostavat itselleen matkalipun. Huomioithan, että junasta ei voi
ostaa lippua, vaan se tulee olla hankittuna jo ennen matkaa. HSL:n julkisissa
kulkuvälineissä on voimassa maskipakko. Sudenpennut lähtevät yhteiskuljetuksilla kolon pihalta lauantaiaamuna klo 9.00. Kaikkien ei tarvitse saapua retkelle
omalla autolla, ja siksi sovimme kimppakyydeistä lähdössä.
Lähdemme kotiin vanhempien kimppakyydeillä sunnuntaina klo 12.00 alkaen.
Osallistujat saavat kyydin suoraan kotiin. Kyydit lähtevät Kattilajärventien ja
Hauklammenranta-tien risteyksessä olevalta parkkipaikalta.
Tapahtuman hinta on 15€, ja sinne ilmoittaudutaan holvista:
https://holvi.com/shop/ToimenPojat/
Varustelista

Lisäksi vartiolaisille mukaan:

•
•
•
•
•
•

• HSL-sovellus / matkakortti
• Kasvomaski julkisiin
• Kompassi, jos on

Partiohuivi ja -paita
Makuupussi ja -alusta
Ruokailuvälineet kangaspussissa
Puukko
Otsalamppu ja varavirtaa
Peseytymisvälineet
(lauantaina kaikki pääsevät käymään saunassa)
• Sään mukaiset vaatteet ulkoiluun.
(olemme ulkona joka säässä)
• Vaihtovaatteita sään mukaan

Lippukunnan verkkosivuilla on vinkkejä, jotka on hyvä lukea, jos kyseessä on
lapsen ensimmäinen retki. Usein samat
asiat mietityttävät lähes kaikkia
ensikertalaisia.

Mikäli retkestä on jotain muuta kysyttävää, otathan yhteyttä retkenjohtajaan.

Julius “Julle” Maylett
044 030 1095
julius.maylett@partio.fi

