Sepeli 11.5.2019 Porissa

Tervetuloa sepeliin kokemaan maailman ihmeet

Olet ilmoittanut seikkailijasi Piirisepeliin Porissa. Seikkailijoiden sepeli pidetään lauantaina
11.5.2019 Kirjurinluodossa Porissa. Seikkailu alkaa klo 10.00 ja päättyy noin klo 16.00. Lähtö
kololta Poriin on lauantaina klo 8:15 ja paluu arviolta klo 17.
Sepelissä vartio kulkee selkeässä maastossa noin 3,5 kilometrin reitin. Liitteenä on
varusteluettelo, jossa ”Seikkailijat”-otsikon alla on lueteltu henkilökohtaiset varusteet, jotka
jokainen pakkaa mukaan riittävän suureen reppuun. Omien varusteiden lisäksi
varusteluettelossa esitetyt Vartiokohtaiset varusteet jaetaan seikkailijoiden reppuihin
pakattavaksi ennen lähtöä kololla ja lippukunta järjestää ne. Seikkailijat kuljettavat kaikki
varusteensa mukanaan päivän ajan.
Seikkailijajoukkueestamme on lähdössä sepeliin yhteensä seitsemän seikkailijaa ja saattajaksi
heille Samuli Silvennoinen. Samulin kyytiin eivät kuitenkaan mahdu kaikki, joten tarvitsisimme
hänen lisäkseen toisen kuljettajan. Kuljettajan tarvitsee vain viedä seikkailijat kololta
Kirjurinluotoon ja takaisin, päivän voi vapaasti viettää vaikka ostoksilla käyden Porissa.
Lippukunnan muita johtajia on hieman huonosti saatavissa kuljettajaksi, sillä järjestämme
samana päivänä JOTT Päivävaelluksen Paroonin taipaleella vanhemmille partiolaisille. Monet
johtajistamme osallistuvat ja järjestävät sitä silloin. Lippukunta maksaa kuljettajalle
ohjesäännön mukaisen matkakulukorvauksen.
Ilmoita Juhanille viimeistään keskiviikkona 8.5., jos pystyisit lähtemään kuljettajaksi
sepeliretkelle.
Kaikki Sepeliin tulevat osallistujat valmistavat lounaan trangialla. Sen lisäksi tulee jokaisen
varata mukaan eväitä ja juotavaa matkalle ja päiväksi. Tuulisella säällä tuulenpitävät vaatteet
ovat Kirjurinluodolla tarpeen, varsinkin näin keväällä ja meren läheisyys huomioiden.
Tapahtuman järjestävät Porin alueen lippukunnat ja Lounais-Suomen Partiopiiri.

Juhani Haapak oski

sampo
juhani.haapakoski@gmail.com
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Seikkailijan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

säänmukaiset, sadetta ja tuulta pitävät ulkoiluvaatteet
säänmukaiset, vettä pitävät ulkoilujalkineet
sään mukaan päähine, kaulahuivi, hansikkaat
partiohuivi kaulassa
aurinkovoide, nenäliinoja, huulirasvaa tarpeen mukaan
istuinalusta
rikkoutumattomat ruokailuvälineet: 2 syvää lautasta, muki, lusikka, veitsi ja haarukka
juomapullo täytettynä
puukko tupessa
henkilökohtaiset lääkkeet tarvittaessa
eväitä

Kännyköitä tai muuta elektroniikkaa ei tarvita seikkailuun. Järjestäjät eivät vastaa mahdollisista
laitevahingoista.
Ylimääräisille tavaroille ei ole säilytyspaikkaa. Jokainen kantaa omat tavaransa.
Leikkipuiston wc käytettävissä.

Vartiokohtaiset varusteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

muistiinpanovälineet, lyijykyniä
vartiokohtaiset ensiapuvälineet: laastaria, idealside
kello
kompassi
saha
mitta
vasara
vintilä (tai pora), 8 mm terä
sakset
iso parsinneula
(karkeaa hiekkapaperia)
pieni kirves
trangia ja polttoainetta (1 trangia/4-5 seikkailijaa)
vispilä ja puulasta
1 dl mitta
tulitikut (vedenpitävästi pakattu)
karttamuovi, karttalaukku tai muovitasku

