
Sepeli 11.5.2019 Porissa  
 

Tervetuloa Sepeliin 

 
Seikkailijoiden sepeli pidetään lauantaina 11.5.2019  
Kirjurinluodossa Porissa.  
Seikkailu alkaa klo 10.00 ja päättyy noin klo 16.00; ilmoittautumispiste avataan klo 9.30. 
Tapahtumassa ilmoittaudutaan tullessa ja poistuttaessa.  

 
Kirjurinluoto löytyy aivan Porin keskustan tuntumasta.  
Autot ajetaan Hanhipuiston pyöreälle parkkipaikalle ja ilmoittautumiseen Pelle 
Hermannin puistoon on opastus parkkipaikalta.  

 
Varatkaa mukaan eväitä.  
Vartio valmistaan lounaan itse trangialla puolenpäivän maissa.   
Puistossa on wc-tilat. 
 

Sepelin aikana seikkailijat suorittavat tehtävät omissa vartioissaan ilman saattajia, 
saattaja ei osallistu tehtävien suorittamiseen. Saattaja voi olla mukana turvaamassa 
ryhmän turvallisen kulkemisen.  Seikkailussa vartion koko on 4–7. Mikäli vartiosta 
tulee tätä vähemmän seikkailijoita, varautukaa siihen, että teidät yhdistetään toiseen 
vartioon. Kuljettava matkan pituus on noin 3,5 km, ja reitti kulkee selkeässä maastossa.  
 
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, riikka.hosiosto@partio.fi tai 050 3129 425). 

 
Huolehdithan, että vartiokohtaiset varusteet ovat mukana ja jaettuna vartion kesken ennen 
lähtöä. 
 

Lisätiedot Katrulta: ksilvanto@gmail.com 

 

Saattajan varusteet:  
• säänmukaiset, sadetta ja tuulta pitävät ulkoiluvaatteet  
• säänmukaiset, vettä pitävät ulkoilujalkineet  
• sään mukaan päähine, kaulahuivi, hansikkaat  
• (partiohuivi)  
• aurinkovoide, nenäliinoja, huulirasvaa tarpeen mukaan  
• istuinalusta  
• juomapullo täytettynä 
• ruokailuvälineet 
• eväitä päiväksi 
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Seikkailijat: 

• 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 aarrejahtiin. Järjestäjät eivät vastaa mahdollisista 

laitevahingoista. 

 

Ylimääräisille tavaroille ei ole säilytyspaikkaa.  

 

Vartiokohtaiset varusteet (vartion kannettavaksi): 

• 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 


