
 

 
 

 

LUMIKENTTIEN KUTSU 
 

Turun Metsänkävijäin vuoden 2022 talvileiri Lumikenttien kutsu pidetään Saariselällä. Leiri on 

tarkoitettu seikkailijoille ja sitä vanhemmille. Matkamme alkaa lauantai-iltana 19.2. ja 

päättyy sunnuntaiaamuna 27.2.  

Leirillä ohjelmassa: 

o Hiihtokokemuksen ja iän perusteella jaettujen ryhmien kanssa hiihtäen päiväretkiä tai 

kahden päivän ja yhden yön mittaisen vaellus. 

o Porosafarilla tutustumista poronhoitoon ja rekiajelua poron vetämänä. 

o Pyöräilyä leveärenkaisilla ja sähköavusteisilla pyörillä polkuja pitkin. 

o Laskettelua yhden päivän ajan Kaunispään ja Iisakkipään rinteillä. Hissilippujen 

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

heille, jotka eivät halua lasketella. 

o Pulkkailua Suomen pisimmässä pulkkamäessä. 

o Kullanhuuhdontaa ja kullanhuuhdonnan historiaa Tankavaaran kultamuseossa. 

o Hauskaa talviurheilua ja muuta puuhastelua.  
Oikeudet muutoksiin pidätetään 

Ilmoittaudu mukaan 23.1.2022 mennessä Kuksan kautta, osoitteessa: 

tume.fi/lumikenttienkutsu 

Leirin hinta on 150€ sisältäen kaiken paitsi mahdollisen laskettelun. Ilmoittautuneille 

lähetetään lasku sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä. Mikäli leirimaksun maksaminen 

tuottaa ongelmia, kannattaa stipendiasioissa olla yhteydessä lippukunnanjohtajaan. 

 

Leirinjohtaja   Lippukunnanjohtaja 

Antti Karhunen  Miko Koski-Tuuri 

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

050 575 3027  040 535 4871  

 

 



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. 

 

 


