
Maastopeli 
13-14.5.16 
 

Tuttuun tapaan seikkailijoiden kevät huipentuu Maastopeliin Kalimeenlammella. Retken aikana seikkailijat 

pääsevät testaamaan vuoden aikana opittuja taitoja mukavassa seurassa. Nukumme yön laavussa tai 

puolijoukkueteltassa, joten lämmin makuupussi ja säänmukaiset vaatteet ovat tarpeen.  

 

Kalimeenlammelle saavutaan ja sieltä lähdetään omilla kyydeillä, mutta kimppakyytejä voi toki sopia. 

Saapuminen tapahtuu perjantaina klo 18.00 Sanginjoentien ja Korpiseläntien risteykseen Loppulan 

kohdalle ja haku on lauantaina klo 17.00 samasta paikasta. Retken hinta on 15€ ja se laskutetaan 

tapahtuman jälkeen.  

 

Tapahtuman kuksa ilmoittautumiseen pääset oheisen linkin takaa http://tinyurl.com/maastopeli.  
Kuksa ilmoittautumisen jälkeen palauta oheinen lupalappu Ynnin partiotilojen metalliseen postilaatikkoon 
(ulko-ovesta sisään ja oikealle). Tapahtuman viimeinen  ilmoittautumispäivä on 9.5. klo 18. 

 

Osallistujalla tulee olla maksettuna SP:n jäsenmaksu vuodelle 2016. Tämä reissulappu sekä mahdolliset 

muutokset ja lisätiedot löytyvät myös osoitteesta pv.onmky.fi. Varustelista löytyy lapun kääntöpuolelta. 

Jos tulee kysyttävää, ole yhteydessä omaan joukkueenjohtajaasi tai retken järjestäjään. 

 

Katja Jurmu      jurmukatja@gmail.com tai 0405362583 

 

 

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. Peruutukset ilmoitetaan leirikirjeessä mainitulle tapahtuman 

vastuuhenkilölle. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Annan lapselleni _________________________________________ luvan osallistua seikkailijoiden 

maastopeliin 13-14.5. 

 

Huoltajan allekirjoitus, nimenselvennys ja 

puhelinnumero___________________________________________________________________________ 
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Maastopelin varustelista 

-partiohuivi 

-rinkka tai reppu, johon kaikki tavarat mahtuvat 

-pieni päiväreppu 

-ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, aterimet kangaspussissa (ei kertakäyttöisiä) 

-lämmin makuupussi (yöpyminen ulkona laavussa tai pj-teltassa) 

-makuualusta 

-puukko (tupessa) 

-muistiinpanovälineet 

-henkilökohtaiset hygieniavälineet (esim. hammasharja) 

-ensiaputarvikkeet ja omat lääkkeet 

-lamppu ja varaparistot 

-tulitikut (vedenpitävästi) 

-juomapullo 

-kompassi ja karttamuovi 

-säänmukainen, lämmin ulkoiluvarustus 

-lämpimät käsineet ja päähine 

-vaihtovaatetta 

-vessapaperia (vedenpitävästi) 

-pientä naposteltavaa (max. 250g) 

 

Pakkaa kaikki tavarasi rinkkaan tai tarpeeksi suureen reppuun ja ota huomioon että joudut kantamaan 

rinkkaa retkellä. Älä anna äiskän/iskän/siskon/veljen/kummin/naapurin pakata rinkkaa yksin, vaan pakkaa 

se itse tai jonkun isomman kanssa, jotta tiedät, mitä sinulla on mukanasi ja mistä taskusta mikäkin asia 

löytyy. Nimikoi tavarasi! Tavarat kannattaa pakata muovi- tai kangaspusseihin, jolloin niiden löytäminen 

rinkasta on helpompaa. Omaa naposteltavaa saa ottaa kohtuudella, jos haluaa. Kännykkääsi et tarvitse 

mukaan, tarvittaessa saat lainata joukkueenjohtajan puhelinta. Partiovakuutus ei korvaa rikki mennyttä 

kännykkää tai muuta elektroniikkaa. Jos silti päätät ottaa puhelimesi mukaan, pidä se kiinni reissun aikana 

ja säilytä se vesitiiviisti esimerkiksi muovipussissa, jottei se mene rikki. 


