
28.-29.5.2011 

SARVISUSIEN SEIKKAILU 

Hesparton ja TöSi:n seikkailijoiden yhteinen Seikkailijapeli 

 

Seikkailijapeli eli sepeli on juonellinen maastoleikki, jonka aikana kerrataan seikkailijoiden vuoden 

aikana partiossa oppimia taitoja. Hesparton ja Tösin ensimmäinen sepeli järjestetään sarvisusien 

mailla Nuuksiossa. Arvoitukseksi toistaiseksi jääköön saammeko valmistettua vastalääkkeen pahan 

Metsänpeikon manauksillle vai valtaavatko sarvisudet Nuuksion. Tervetuloa seikkailuun! 

 

Lähtö: Lauantaina 28.5. Rautatieaseman pääovilta (patsaiden alta) klo 9.00 

Paluu: Palaamme Rautatieaseman pääoville sunnuntaina 29.5. klo 14.40 

Retkimaksu: 15 €, retkimaksu tulee maksaa 20.5. mennessä TöSi:n tilille (800020-37030755). 

Lisätietoihin Sepeli + osallistujan nimi!  

Retkelle mukaan:  

Kaikkien tavaroiden tulee olla nimikoituja ja pakattuina rinkkaan / reppuun. Lainatavaroita voi 

tiedustella johtajilta. Seikkailijat kantavat omat tavaransa mukanaan koko sepelin ajan eli EI 

ylimääräisiä tavaroita. Huomioithan myös, että olemme koko sepelin ajan ulkona ja kevätsää voi 

olla oikukas. 

 partiohuivi (kaulaan) 

 kunnon ulkoilukengät jalkaan 

 päälle säänmukainen vaatetus 

 makuupussi  

 makuualusta (nukumme laavuissa) 

 ruokailuvälineet (lautanen, muki, lusikka, haarukka) kangaspussissa 

 sadetakki ja –housut, kumisaappaat 

 varavaatteet 

 villasukat, hanskat, pipo, kaulaliina 

 vedellä täytetty juomapullo (1 litra) 

 puukko 

 kompassi 

 taskulamppu 

 henkilökohtainen hygienia (kuten hammasharja, emme sauno) 

 muistiinpanovälineet 

 omia nameja kohtuudella 

 tällä kertaa voit ottaa mukaan oman kännykkäsi, pärjäät toki myös ilman sitä 

Kännykät luovutetaan johtajille ja otetaan esille erikseen, kun niitä saa käyttää, joten toivotaan, 

että vanhemmat eivät soittele niihin ja huolestu kun kännykkä ei ole päällä tai siihen ei vastata. 

 rinkkoihin pakataan myös yhteisiä varusteita kuten trangiat 

 

Mukaan ei tule ottaa: 

 elektronisia leluja / pelejä 

 käärepaperillisia karkkeja 

 ylimääräistä tavaraa (kuten Aku Ankan pokkareita tai omia leluja) joita et jaksa kantaa 

 

Lisätiedot: Laura Koivisto (laura.koivisto@hespartto.fi, 050 598 0096) 

 



 

 

Ilmoittautuminen: 

 

Palauta ilmoittautumislomake kokoukseen/johtajallesi 19.5.2011 mennessä. Ilmoittautuminen on 

sitova. Peruutukset tulee tehdä huoltajan toimesta puhelimitse retkenjohtajalle. Retkimaksu 

palautetaan lääkärintodistusta tms. vastaan. 

 

 

Ilmoittautumislomake:  

________________________________________________________________________________ 

 

Annan luvan ________________________________________:lle lähteä Sepeliin.  

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus    Nimenselvennys ja puhelinnumero  

 

Allergiat, sairaudet, erityisruokavaliot jne. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Apua, tulethan 

pelastamaan 

minut, en ole 

oikeasti kovin 

pelottava! 


