Tervetuloa Eräkettu eksyksissä -piirisepeliin!
Sinä
ja
vartiosi
olette
päässeet
mukaan
Lounais-Suomen Partiopiirin piirisepeliin, joka pidetään
lauantaina 26.5.2018 Vehmaalla. Seikkailu alkaa
lauantaina klo 9.15 ja päättyy klo 16.30. Paikalle voi
saapua hieman aikaisemminkin, ilmoittautumispiste
avataan klo 8.45.
Tapahtuman parkkipaikka sijaitsee Vehmaan kirkkoa
vastapäätä, Kirkkotie 11. Kaikki autot on jätettävä
P-paikalle. Paikalla on liikenteenohjaus, jota on
noudatettava.
Tapahtumaan
ei
järjestetä
yhteiskuljetusta, mutta suosittelemme käyttämään
kimppakyytejä.
Piirisepelin ilmoittautumispiste, aloitus- sekä lopetus
pihamaalla, Kirkkotie 3.

sijaitsevat Kirkonkylän koulun

Halutessanne varatkaa mukaan eväitä. Piirisepeliin osallistuvat valmistavat lauantaina
lounaan trangialla puolenpäivän aikaan. Päivän päätteeksi tarjotaan lisäksi välipalaa.
Varmistathan, että kaikki vartionne ruokarajoitukset on ilmoitettu piirin toimistoon Riikka
Hosiostolle viimeistään 16.5.
Seikkailun aikana seikkailijat liikkuvat luonnollisissa vartioissaan ilman saattajia. Vartion
koko olisi hyvä olla 5 – 7. Jos ryhmällä on mukanaan saattaja, järjestäjällä on tarjota
rastivahtitehtäviä odotusajaksi. Ilmoitathan saattajan mukana olosta etukäteen puh.
040-7767892
Kuljettava matkan pituus on 3 km, ja reitti kulkee selkeässä maastossa.
Eräseikkailun hinta on 15 €/hlö ja se laskutetaan lippukunnilta erikseen. Jos joudut
perumaan vartiosi/vartiolaisen osallistumisen, ilmoita siitä partiotoimistoon Riikalle.
Osallistumismaksun saa takaisin vain lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen esittämällä.
Peruutustapauksissa voitte myös hankkia itse lippukunnan sisältä mukaan toisen lähtijän
(muista ilmoittaa vaihtuneet nimet ja erikoisruokavaliot partiotoimistoon Riikka Hosiostolle).
PiiriSepelissä toimii Eräketun kanttiini, josta mahdollisuus ostaa pientä makeaa tapahtuman
alkaessa sekä iltapäivällä. Eräketun kanttiini sijaitsee ilmoittautumispisteen vieressä. Vain
käteismaksu.
Varusteluettelo sekä tapahtumaohje liitteenä. Luethan kaikki saamasi ohjeet yhdessä
vartiosi ja ryhmänohjaajasi kanssa!

Iloista seikkailua!
toivottavat Pohjoiskulman lippukunnat

Lisätiedot Niinalta, ninni210@gmail.com, puhelin 040-7767892
Varustelistat, tavarat pakattuna päiväreppuun:
säänmukaiset, sadetta ja tuulta pitävät ulkoiluvaatteet
säänmukaiset, vettä pitävät ulkoilujalkineet
sään mukaan päähine ja hansikkaat
partiohuivi
aurinkovoide
istuinalusta
ruokailuvälineet: syvä lautanen, muki, lusikka, veitsi ja haarukka
juomapullo täytettynä
puukko
henkilökohtaiset lääkkeet tarvittaessa
(eväitä, jos haluatte)
Kännyköitä tai muuta elektroniikkaa ei tarvita eräseikkailuun. Järjestäjät eivät vastaa
mahdollisista laitevahingoista.
Vartiokohtaiset varusteet:
muistiinpanovälineet, lyijykyniä
litran maitopurkki tyhjänä ja ehjänä!
vartiokohtaiset ensiapuvälineet: laastaria, puhdistusainetta, haavansulkuteippiä, teippiä,
hakaneuloja, sakset, pari siderullaa, tukiside, haavataitoksia, pari avaruuslakanaa
kello
saha
kirves
kompassi
vintilä + 8 mm terä
sakset
Eri Keeper tms., max 40 ml, muovipussiin pakattuna
hiontapaperi K80 tai K100
puristin
paita, housut ja päähine, jotka vartio voi jättää piirisepeliin, koko M-XL
kuorimaveitsi, leikkuulauta, muovikauha ja paistilasta
trangia ja polttoainetta (1 trangia/4 seikkailijaa) EI KAASUKEITINTÄ!
tulitikut
karttalaukku
Kaikki tavarat nimikoituna!

PiiriSepeli -ohje (Ottakaa tämä ohje mukaan)
Rastit kierretään seuraavassa järjestyksessä:
- Rasti 1.
- Rastit 2. ja 3. annetussa järjestyksessä
- Rasti 4.
- Ohjeiden mukaan järjestyksessä rasti 5., 6. ja 7. TAI rasti 7., 6. ja 5.
- Rasti 8.
- Rasti 9.
Rastille tultaessa ja poistuttaessa vartion on ilmoittauduttava rastihenkilölle.
Osalle rasteista on merkitty maksimi suoritusaika, vartioiden pitää huolehtia itse
ajankulusta. Rastivahdit ilmoittavat kuitenkin, milloin rastin sulkeutumisaika lähenee.
Tapahtuma-alueella liikuttaessa noudatetaan liikennesääntöjä sekä jokamiehen oikeuksia.
Jos rastien välisellä matkalla on kevyenliikenteen väylä, on liikuttava sitä pitkin. Autotiellä
kulku kielletty. Maastossa liikuttaessa kuljetaan pururataa pitkin.
Vessat löytyvät lähtö- ja loppurastilta ilmoittautumispisteen läheisyydestä, sekä rastin 4
läheisyydestä.
Ruokailu
Päivän aikana vartio valmistaa itselleen ruuan retkikeittimellä. Vartion on oltava rastilla 4.
viimeistään klo 12.20.
Päivän päätteeksi jälkeen tarjotaan välipala.
Muistakaa huolehtia päivän aikana vartionne vedenjuonnista. Vesipulloja voi täyttää
lähtörastilla, ruokarastilla sekä loppurastilla.
Mikäli vartionne tarvitsee apua tai teillä on kysyttävää, voitte kääntyä kenen tahansa
rastihenkilön puoleen.

