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Ahdistaako Suomen talvi? Lähde pakettimatkalle Eurooppaan! 
Viikonloppuloma Euroopassa lennot + majoitus alkaen 30 €*  
*Tarjous koskee vain partiolaisten muistelemispäivän lähtöjä. 

 

Lento Eurooppaan lähtee Ynniltä (Raatti Airport) perjantaina 22.2. kello 18:00. Lähtöselvitys aukeaa 

kello 17:45 ja matkustajien tulee olla porteilla viimeistään kello 17:50. 

Paluulento (tai juna, jos paluulippuun ei olekaan rahaa) laskeutuu Ynnille sunnuntaina kello 14:00. 

Tämä viikonloppuloma Euroopassa maksaa vain 30 euroa, joka laskutetaan matkailijalta jälkikäteen. 

Hintaan sisältyy matkojen lisäksi majoitus ja ruoka sekä ohjelma lomakohteessa. Retkellä yövymme 

kaminateltassa. 

(Matka)vakuutussyistä reissuun lähtijällä tulee olla SP:n jäsenmaksu vuodelle 2013 maksettuna. 

Mahdollisten tarkennusten varalta matkailijan tulee tarkistaa matkanjärjestäjän sivut (pv.onmky.fi) ennen 

lentoa. Esimerkiksi varustelistaan saattaa tulla tarkennuksia. 

Matkatoimistomme vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiinne. 

Sara Miesmaa 

Matkanjohtaja 

Oy Europe Tours 

045-6518406 

sara.miesmaa(a)gmail.com 

 

Varaa matkasi nyt. pvbookers.fi – book easier, travel happier 
Palauta oheinen ilmoittautumislappu täytettynä maanantaihin 18.2. kello 18:02 mennessä Ynnille 

käytävän postilaatikkoon. 

 

Perumissäännöt: Tapahtumiin, kuten retkille ja leireille on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus 

tapahtuu vähintään kaksi vuorokautta ennen tapahtuman alkua, peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko 

osallistumismaksu. Jos peruutus tapahtuu sairauden takia ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen selvitys 

mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman vastuuhenkilölle. 

 

Euroopan komissio on päättänyt nimetä vuoden 2013 Euroopan unionin kansalaisten teemavuodeksi. 



Varustelista lomamatkalle 

□ Partiohuivi kaulaan (päällimmäiseksi!) 

□ Rinkka, johon kaikki tavarat mahtuvat 

□ Pikkureppu päiväretkeilyyn 

□ Sukset ja sauvat yhteen kiinnitettyinä sekä monot (lähtiessä jalkaan, jos haluat hiihtää jo perjantaina. 

Jos haluat kävellä ja kantaa suksesi, pakkaa monot rinkkaan.) Latusuksilla pärjää mainiosti. 

□ Lämmin makuupussi ja makuualusta (tai kaksi). Halutessa istuinalusta. 

□ Lämmin, säänmukainen ulkovarustus talvileireilyyn 

□ Ylimääräisiä lämpimiä vaatteita (fleecejä, villapaitoja ja villahousuja ei ole koskaan liikaa, eikä rinkkaa 

tarvitse edes kantaa pitkästi, niin pakkaa huoletta täyteen vaan.) 

□ Lämpimät talvikengät 

□ Lapaset, kinttaat, lämmin pipo ja kaulahuivi 

□ Varalapaset, varavillasukat, lisäpipo jne. 

□ Vaihtosukkia. Kuitenkin menee lunta kenkään. 

□ Yöpymisvaatetus kaminatelttaolosuhteisiin, esim. pitkähihainen kerrasto, fleece, kuivat sukat, kuivat 

villasukat jne. 

□ Taskulamppu ja varaparistot, taskulamppu lähdettäessä taskuun! 

□ Puukko 

□ Tulitikut vesitiivisti pakattuna 

□ Muistiinpanovälineet 

□ Juomapullo, halutessa myös termospullo 

□ Ensiapuvälineet, omat lääkkeet (tarvittaessa ohjeistus matkanjohtajalle) 

□ Ruokailuvälineet 

□ Kompassi ja karttasuoja (muovitasku riittää hyvin) 

□ Saunakassi, jossa pyyhe, peseytymisvälineet, puhtaat alusvaatteet, t-paita ja sukat eli kaikki, mitä 

saunassa tarvitset. 

□ Herkkua, kuten karkkia, suklaata tai pähkinöitä. 

Kaikenlaisen elektroniikan (kuten puhelimen) otat mukaasi omalla vastuulla. Mikäli tuot puhelimen, pakkaa 

se vesitiiviisti ja pidä ohjelman aikana suljettuna, jotta akku riittää sunnuntaihin (jolloin soitat äidin 

hakemaan). Nimikoi kaikki varusteesi ja pidä huoli, että osaat rinkkasi sisällön ulkoa, kun lähdet reissuun, 

jotta löydät tarvitsemasi metsässä helposti. Ohessa matkalippunne, olkaa hyvä. 

 

 



LÄHTÖSELVITYS (Palauta viim. 18.2. klo 18:02 Ynnille käytävän postilaatikkoon) 

Annan tarpojalle / samoajalle luvan lähteä Europe-talvileirille 22.-24.2.2013 

Nimi:_________________________________________________________ 

Vartio:_________________________     Syntymävuosi:___________________ 

Allergiat, erityisruokavaliot, lääkitys, josta matkanjohtajan tulisi tietää ja muuta huomioitavaa: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennös ja puhelinnumero retken aikana: 

_______________________________________________________________________________ 

 

€ 

 


