
 

 
 

 

LUMIKENTTIEN KUTSU 
 

Tervehdys Turun Metsänkävijäin talvileirille 2022 ilmoittautunut. Tässä viimeiset tiedot leiristä 

ennen lähtöä. 

Leirille lähtö tapahtuu lippukuntamme varastolta (Vanha Hämeentie 42, 20540 Turku) 

lauantaina 19.2.2022 klo 20.00, tulethan paikalle jo 19.30. Palaamme leiriltä samaan 

paikkaan sunnuntaina 27.2.2022 noin klo 7.00. Kotiväelle voi soitella tarkempaa aikataulua 

lähestyessämme Turkua.  

Leirillä ohjelmassa: 

o Hiihtokokemuksen ja iän perusteella jaettujen ryhmien kanssa hiihtäen päiväretkiä tai 

kahden päivän ja yhden yön mittaisen vaelluksen. Jako tehdään pääsääntöisesti 

siten, että tänä vuonna 14 vuotta täyttävät (2008 syntyneet) ja vanhemmat lähtevät 

vaellukselle ja tätä nuoremmat tekevät päiväretkiä. 

o Porosafarilla tutustumista poronhoitoon ja rekiajelua poron vetämänä. 

o Pyöräilyä leveärenkaisilla ja sähköavusteisilla pyörillä polkuja pitkin. 

o Mahdollista lasketella yhden päivän ajan Kaunispään ja Iisakkipään rinteillä. 

Hissilippujen hinnat Saariselällä ovat 7-16-vuotiaille 28€ ja tätä vanhemmille 43€. 

Lisäksi tarvitset 6€ hintaisen Axess-SmartCard-sirukortin. Välinevuokrauksen hinnat: 

skisaariselka.com/fi/vuokraamo. Muuta ohjelmaa heille, jotka eivät osallistu 

lasketteluun.  

o Pulkkailua Suomen pisimmässä pulkkamäessä. 

o Kullanhuuhdontaa ja kullanhuuhdonnan historiaa Tankavaaran kultamuseossa. 

o Hauskaa talviurheilua ja muuta puuhastelua.  
Oikeudet muutoksiin pidätetään 

Pyydämme kaikkia tekemään koronaviruksen kotitestin lähtöpäivänä. Positiivisen testin 

tehnyt tai flunssan oireita omaava ei saa lähteä mukaan leirille. Tässä vaiheessa ja näistä 

syistä leirille osallistumisen peruvalta ei edellytetä lääkärintodistusta, vaan leirimaksu 

palautetaan täysimääräisesti. 

Leirinjohtaja   Lippukunnanjohtaja 

Antti Karhunen  Miko Koski-Tuuri 

antti.karhunen@tume.fi  lpkj@tume.fi 

050 575 3027  040 535 4871  



Varusteluettelo 

 

o Rinkka hiihtovaellukselle osallistuvalle (2008=> syntyneet) 

o Kassi lopuille tavaroille  

o Reppu bussimatkatavaroille ja päiväretkille  

o Makuupussi ja -alusta vaellukselle osallistuvalle (2008=> syntyneet) 

o Petivaatteet (aluslakana, pussilakana, tyynyliina) 

o Partiohuivi  

o Alusvaatteet (sukat, villasukat, kalsarit, pitkät kalsarit, aluspaidat) 

o Välikerrasto (villa/fleece/collegehousut ja –paidat) 

o Päällysvaatteet (pakkastakki ja -housut, sadetakki ja -housut) 

o Jalkineet (keliin sopivat + varajalkineet, esim. saappaat tai lenkkarit) 

o Käsineet (kaikki käteensopivat mukaan, kastuvat lumileikeissä) 

o Päähineet (Pipo(ja) + kypärämyssy/kommandopipo jos löytyy) 

o Sisävaatteet (illanviettoon)  

o Peseytymisvälineet (pyyhe, hammasharja ja -tahna, pesuaine)  

o Juomapullo ja/tai -rakko (termospulloa suositellaan lisäksi)  

o Ruokailuvälineet (syvä lautanen, lusikka, haarukka, veitsi ja muki) kangaspussissa  

o Otsa- ja/tai taskulamppu + varaparistot  

o Istuinalusta  

o Kompassi  

o Puukko  

o Tulitikut vedenpitävästi pakattuna 

o Henkilökohtainen lääkitys  

o Sukset, monot, sauvat ja suksivoiteita  

o Lasketteluvälineet (jos laskettelet)  

 

Suositellut varusteet: 

o Tyyny 

o Kännykkä ja laturi 

o Kuulokkeet 

o Hieman taskurahaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turun Metsänkävijöiden tapahtumien peruutusohjeet  

   

 Peruutus on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla joko suoraan tapahtuman 

järjestäjälle taikka lippukunnanjohtajalle.   

 Leirien ja vastaavien pitkäkestoisten partiotapahtumien osalta peruutus tulee 

tehdä vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. Muiden partiotapahtumien (esim. 

viikonloppuretken) osalta peruutus tulee tehdä vähintään 7 vrk ennen 

tapahtumaa.   

 Mainittujen ajankohtien jälkeen peruutuksen tehneeltä laskutetaan 50 % 

osallistumismaksusta. Mikäli peruutus tehdään tapahtuman alkamispäivänä tai 

mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan, laskutetaan osallistumismaksu kokonaan.   

 Osallistumismaksua tai sen osaa ei peritä edellä mainituissa tapauksissa, jos 

peruutus on aiheutunut pätevästä syystä. Sairaus- tai tapaturmatapauksessa on 

esitettävä lääkärintodistus.   

 Peruutus tulee tehdä hyvissä ajoin myös maksuttomien tapahtumien osalta.   

 Jos tapahtumaa koskee oma peruutusohjeensa, noudatetaan sitä. Tätä 

ohjetta noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin myös tällöin.  

 Nämä peruutusohjeet koskevat vain Turun Metsänkävijöiden järjestämiä 

tapahtumia. Suomen Partiolaisten ja muiden partiotahojen järjestämissä 

tapahtumissa noudatetaan järjestäjän yksilöimää ohjeistusta (ks. SP:n osalta 

www.partio.fi/tapahtumat).  

 

Poikkeus koskien Lumikenttien kutsua: 

Koko tapahtuman peruuntuessa osallistumismaksuja ei peritä ja jo perityt maksut 

palautetaan kokonaisuudessaan. 

 

 


