
 

ORSO DELLA PIZZA 2020 
Turun Metsänkävijöiden talvileiri Pohjois-Italiaan 14.-23.2.2020 

 

Joku saattaa mieltää Etelä-Euroopan lähinnä rantalomille sopivaksi paikaksi, mutta onhan siellä muutakin 

nähtävää. Turun Metsänkävijät suuntaa hiihtolomalla Italian Alpeille nauttimaan lumisesta tunnelmasta ja 

aktiviteeteissa uskomattoman hienoissa vuorimaisemissa. Leiri on osa lippukunnan 95-vuotisjuhlallisuuksia. 

Majoitumme hotellissa nimeltä Casa Moresc, joka sijaitsee Borzagon kylässä, Trenton maakunnassa. 

Leirille lähdetään perjantai-iltana 14.2. Matkustamme bussilla ja matka alkaa laivamatkalla Ruotsiin, josta 

ajamme seuraavan vuorokauden aikana Italiaan. Paluu Turkuun on seuraavan viikon sunnuntaiaamuna 

23.2. Ohjelmassa on talvisia aktiviteetteja sekä tutustumista italialaiseen kulttuuriin. Luvassa on kaikille 

yhteisenä ohjelmana murtomaahiihtoa, joten jos omia välineitä ei ole, niin kannattaa kysellä kavereilta 

lainaan jo nyt tai hankkia sellaiset esimerkiksi nettikirpputorilta. Toinen yhteinen ohjelma on alppikelkkailu, 

jonka varustevuokrat ja hissimaksut sisältyvät leirimaksuun. Yhtenä päivänä on mahdollista myös lasketella 

tai jääkiipeillä. Näistä ohjelmista voi valita vain toisen, johon osallistuu. Jääkiipeily tai hissilippu sisältyy 

leirin hintaan, mutta mahdollinen lasketteluvälineiden vuokra ei sisälly. Tarkempi ohjelma ja 

varusteluettelo lähetetään ilmoittautuneille alkuvuodesta. 

Leirille ilmoittautuminen tapahtuu jäsenrekisterijärjestelmä Kuksan kautta, osoitteessa  

tume.fi/talvileiri. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.12.2019, mutta toivoisimme että ilmoittautuisitte 

mahdollisimman pian, jotta saisimme mahdollisimman pian arvion osallistujamäärästä tiedoksi 

majoituspaikkaan. Leiri maksaa osallistujalle 350 €, sisältäen matkat, ruoan, leirintämaksut ja kaiken 

ohjelman, mutta ei mahdollista lasketteluvälineiden vuokraamista. Leirimaksu on oltava maksettuna 

ilmoittautumisajan päätyttyä eli 13.12.2019. Maksu suoritetaan lippukunnan tilille FI85 8000 1001 4414 93 

(Danske Bank). Merkitkää viestikenttään ”leiriläisen nimi, talvileiri 2020”. Mikäli leirimaksun maksaminen 

tuottaa ongelmia, kannattaa stipendiasioissa olla yhteydessä lippukunnanjohtajaan. Kuksaan liittyvissä 

asioissa voit ottaa yhteyttä rekisterinhoitaja Tino Seiloseen. 
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Talvileirin ORSO 2020 peruutusohjeet  

 
Peruutus on tehtävä puhelimitse tai sähköpostilla joko suoraan tapahtuman järjestäjälle tai 
lippukunnanjohtajalle.  
 
Peruutus tulee tehdä viimeistään 3.1.2020. Jos peruutus tehdään viimeisen peruutuspäivän 
jälkeen, laskutetaan peruutuksen tehneeltä 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutus tehdään 
kahta viikkoa ennen tapahtumaa tai sen jälkeen tai jos 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.  
 
Nämä peruutusohjeet koskevat vain Turun Metsänkävijöiden vuoden 2020 talvileiriä Orso 2017. 

Muissa Turun Metsänkävijöiden tapahtumissa noudatetaan yleisiä Turun Metsänkävijöiden 

peruutusohjeita. 


