
Vapaalaskua käsivarren erämaassa!
Tervetuloa Partioaitan 365 Klubin kanssa nauttimaan Käsivarren 
erämaan harvoin lasketuista takamaastoista maaliskuussa 2020!

365 Klubi ottaa maaliskuussa sukset ja laudat kainaloon ja lähtee kouluamaan 
Käsivarren erämaan harvemmin laskettuja offareita. Klubilaisten Kilpisjärven 

vapaalaskuviikko järjestetään 24.-29.3.2020.

Käsivaren erämaa Enontekiöllä on tunnettu lähinnä vaellusmaasoistaan ja se onkin yksi maamme 
suosituimpia retkokohteita kesäisin. Talvisin alueella tavataan kyllä hiihtäjiä ja moottorikelkkailijoita, 
mutta skinnailu ja vapaalasku ovat yleensä kiertäneet alueen kaukaa matkallaan Norjan ja Ruotsin 
huipuille. 365 Klubi järjestää mahdollisuuden lähteä korjaamaan tilannetta ja tutkimaan Suomen 
korkeimpien huippujen vapaalaskumahdollisuuksia! Tarjolla on puuterin riemua, ruuhkatonta 
skinnausmaastoa ja hyvää seuraa Lapin keväthangilla hienon harrastuksen äärellä. 

Lapland Guiding on kilpisjärveläinen yritys, joka järjestää opastettuja laskureissuja syvälle Käsivarren 
erämaahan. Omistajansa Ville Eskonen ja 365 Klubin Teemu Suominen, molemmat kokeneita 
laskijoita, tarjoavat nyt klubilaisille viiden päivän vapaalaskumahdollisuuden Villen takapihalle Saanan 
ja Haltin kupeeseen harvinaisempiin, muttei yhtään vähäpätöisempiin maisemiin. Käsivarren erämaa 
talvella on todellakin laskemisen arvoinen!

Laoland Guidingiin voit tutustua osoitteessa www.laplandguiding.com

Osallistujien tulee omata hyvät perustaidot offarilaskuun. Ei ole väliä onko jaloissa sukset, telemarkit 
tai lumilauta, mutta laskuvarmuutta ja -kokemusta tulisi olla jo takataskussa. Ihan aloittelijan ei siis 
kannata vielä Kilpisjärvelle lähteä. Myös ymmärrys lumivyörypelastuksesta tulee olla hallussa, 
samaten omat varusteet pitäisi löytyä kaapista. Mukaan mahtuu viisi klubilaista.

Jos ylläolevat vaatimukset täyttyvät, tervetuloa keväthangille mukaan nauttimaan Käsivarren hienoista 
maisemista, hyvästä laskusta ja mukavasta seurasta! 
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Viisipäivänen offariviikkomme alkaa Kilpisjärveltä, missä kokoonnumme tiistaina 24.3. iltaan 
mennessä. Kilpisjärvi sijaitsee Enontekiön kunnan luoteisimmassa nurkassa aivan Norjan rajalla. 
Matkaa Rovaniemeltä Kilpisjärvelle on noin 420 kilometriä ja Kolarista, minne lähin juna tulee, matkaa 
on noin 270 kilometriä. Helpon tapa saapua paikalle on oma auto tai kimppakyyti, mutta Kilpisjärvelle 
on myös päivittäinen bussiyhteys. 

Lisätietoja Kilpisjärvelle saapumisesta löydät osoitteesta www.kilpisjärvi.org

Tapaamis- ja majoituspaikkamme on Saivaara-mökit, jonka osoite on  Harjuntie 21, 99490 Kilpisjärvi.

Autamme mielellämme mahdollisten kimppakyytien järjestelyissä kunhan osallistujalista on kasassa. 

Kilpisjärvellä majoitumme hyvin varustellussa omassa mökissä, joihin mahtuu yhteensä viisi laskijaa. 
Jos kimppamajoitus ei houkuttele, luonnollisesti myös oman majoituksen voi halutessaan varata 
Kilpisjärveltä omatoimisesti.
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Ohjelma 
Viisipäivänen ohjelmamme sisältää laskemista jokaisena päivänä. Olosuhteiden ja 
turvallisuustilanteen mukaan etsimme päivittäin parhaat mahdolliset laskupaikat Käsivarren alueelta. 
Liikumme erämaassa moottorikelkalla ja siihen kiinnitetyllä reellä, jolla kuljemme laskulinjojen juureen. 
Siitä skinnaamme ylös ja laskemme takaisin kelkalle. Jokainen päivä sisältää olosuhteiden ja 
aikataulun salliessa useamman laskun ja illaksi palaamme pimeän tullen takaisin mökille. Saatamme 
pyörähtää myös Norjan puolella ja laskea Suomen korkeimmasta pisteestä, Haltin huipulta alas!

Mikään päivä ei ole osallistujille pakollinen ja vaihtoehtoista tekemistä Kilpisjärveltä kyllä löytyy, joten 
jokainen voi osallistua omien taitojensa sekä fiiliksensä mukaan päiväohjelmiin. Oppaamme auttavat 
mielellään kaikissa kysymyksissä niin ennen matkaa kuin sen aikanakin.

Mukaan viikolle mahtuu 5 klubilaista, asiantuntevia oppaita matkassa on vähintään kaksi. 
Opastuskielinä toimivat suomi sekä tarvittaessa englanti. 

Osallistujille jaetaan tarkka varustelista hyvissä ajoin ennen matkaa. Järjestämme myös 
vapaaehtoisen ja -muotoisen tapaamisen ja ennakkoinfon osallistujien kesken Helsingin Yrjönkadun 
Partioaitassa ennen lähtöä. 

Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. 

Viikon ohjelma ja kellonajat ovat suuntaa-antavia. Oppaat ja matkanjohtaja varaavat oikeuden 
muutoksiin.

Tiistai 24.3.
11:00 -18:00 Osallistujat saapuvat omien aikataulujensa mukaisesti Kilpisjärvelle. Asetumme taloksi 
vuokramökkiimme ja illalla käymme viikon ohjelmaa ja käytäntöjä läpi.

Keskiviikko 25.3.
9:00 Vyörypelastusharjoitus ja varusteiden testaus
11:00 - 17:00 Ensimmäinen laskupäivä

Torstai 26.3.
8:00-17:00 Toinen laskupäivä

Perjantai 27.3.
8:00-17:00 Kolmas laskupäivä

Lauantai 28.3.
8:00-17:00 Neljäs laskupäivä
19:00 Yhteinen päivällinen ravintolassa

Sunnuntai 29.3.
9:00 Mökin siivous ja luovutus
11:00 Vapaaehtoinen viides laskupäivä
17:00 Viikon päätös
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Majoitus 
Majoitumme yhteismajoituksessa Saivaara-mökeillä Kilpisjärvellä. Mökistä löytyy yhteensä 5 
sänkypaikkaa. Huomoithan, että kyseeseen voi tulla sekamajoitus, jossa saman katon alla on sekä 
miehiä että naisia. Mökki on hyvin varusteltu keittiöllä, saunalla ja muilla mukavuuksilla ja se sijaitsee 
aivan Kilpisjärven keskustassa lyhyen kävelymatkan päässä kylän palveluista. 

Saivaara-mökeistä voit lukea lisää osoitteessa www.saivaaramokit.fi.

Mökin osoite on Harjuntie 21, 99490 Kilpisjärvi.

Jos yhteismajoitus ei houkuttele, omaa majoitusta voi Kilpisjärveltä varailla osoitteesta https://
www.kilpisjarvi.org/fi/palvelut/#cat-1 
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Varusteet 
Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, eli alla oleva varustelista on enemmänkin 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Lasku- ja turvallisussuvarusteet ovat 
kuitenkin takamaastoon lähtijöille pakolliset.

Koska operoimme pohjoisessa, tulee muistaa, että sää voi vaihdella rajustikin mukavasta 
kevätpäivästä talviseen myräkkään. Takamaastossa  on joka tapauksessa talvi. Varustuksen tulee 
siis olla sekä keväiseen että kylmään säähän sopivaa. Turvallisuusvälineet tarkastamme ennen 
ensimmäistä laskupäivää.

Laskuvarusteet 
Sukset tai Splitboard-lumilauta ja niihin sopivat siteet
Sauvat tai lumilautailijoille teleskooppisauvat
Monot tai laskukengät
Skinit, eli nousukarvat
Laskureppu, johon saa tarvittaessa sukset / laudan kiinni
Lumivyörypiippari ja sondi
Kevyt, reppuun menevä lapio
Otsalamppu ja varapatterit
Aurinkolasit ja laskettelulasit
Vesipullo ja termospullo
Vessapaperirulla vesitiiviisti pakattuna
Henkilökohtainen ensiapupakkaus
Huulirasva ja aurinkorasva 

Muut vaatteet ja varusteet
Laskuvaatteet, eli kuoritakki ja -housut tai vastaavat
Lämpökerrasto, paita ja housut
Paksummat villasukat
Ohuet ja paksummat vedenpitävät laskuhanskat 
Ohut ja paksumpi pipo, lippis
Kaulahuivi, Buffi tai vastaava
Kevyt taukotakki / untuvatakki
Fleece tms. välikerros
T-paitoja, alusvaatteita ja sukkia oman tarpeen mukaan 
Vapaa-ajan vaatteet ja verkkarit mökkiin
Henkilökohtaiset hygieniavälineet
Varavirtalähde ja omat laturit puhelimeen jne.

Muistathan, että oikeat varusteet ovat laskureissuillakin jo puoli matkaa. Hyvä perusajatus on se, että 
hyvillä varusteilla ei takaa hyvää reissua, mutta huonoilla varmistaa huonon. Suosittelemme myös 
testaamaan kaikki varusteet ennakkoon, ettei matkalla tule ikäviä yllätyksiä. Oppaamme vastaavat 
mielellään etukäteen kysymyksiin koskien reissuun sopivaa varustusta. 
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Ruokailut 
Asiakkaat hoitavat ruokailut matkalla omatoimisesti. Majoituksessamme on keittiö, missä ruokaa on 
helppo valmistaa ja paikan päällä voimme sopia yhteisruokien tekemisestä. Lisäksi retken hintaan 
sisältyy yksi ravintolaruokailu. 

Kilpisjärven ravintolat palvelevat läpi koko viikon ja kukin voi halutessaan syödä ulkona vaikka 
päivittäin.

Skinnauspäivinä lounaat hoidetaan maastossa. Matkan aikana pidetään päivittäin pidempi 
lounastauko, joka mahdollisuuksien mukaan vietetään Käsivarren erämaan autiotuvissa. Eväät voi 
kaikki ostaa paikan päältä, mutta niitä voi halutessaan hankkia toki mukaan jo ennakkoon. Matkalle 
kannattaa myös pakata mukaan kevyitä välipaloja, energiapatukoita tai vastaavia, joista saa 
hiihtopäivinä virtaa aina seuraavaan ruokailuun asti. 

Ruokia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota aterioiden energiamääriin. Skinnatessa keho kuluttaa 
suuren määrän energiaa ja sen tarve tulee huomioida ruokaillessa. Runsaasti hiilihydraatteja 
sisältävät ruoka-aineet, kuten pasta ja riisi, ovat suositeltavia ja niiden tankkaamista suositellaan jo 
ennen matkaa. 

Ihmisten energiantarve ja -kulutus ovat yksilöllisiä. Energiankulutukseen vaikuttavat muun muassa 
ikä, sukupuoli, pituus, paino, fyysinen aktiivisuus ja myös kylmä sää. Skinnailupäivät kestävät useita 
tunteja, jolloin energian tarve on suuri. Päivän energiantarve voi olla jopa noin 6000 kcal/vrk. 
Energiatankkaus onkin syytä aloittaa jo kotona ennen matkaa. Suurin osa (50–60 %) tarvittavasta 
energiamäärästä tulee saada hiilihydraateista, kolmannes rasvasta ja loput proteiineista. 

Skinnailupäivinä kannattaa syödä mahdollisimman ravitseva aamiainen. Pidämme matkalla 
lyhyehköjä taukoja ja lounas nautitaan sopivassa kohdassa matkaa. Nousuihin kannattaa varata 
myös nopeita energioita, kuten energiapatukoita, suklaata tai pähkinöitä. Myös esimerkiksi kuivatut 
hedelmät ovat erittäin hyviä. 

Kannattaa myös varata mukaan urheilujuomia, jotka kulkevat helpoiten jauheen muodossa ja jotka 
sekoitetaan veteen. Elektrolyyttijuomat nesteyttävät, ehkäisevät kramppeja ja rauhoittavat kehoa 
iltaisin hiihtopäivän päätteeksi. 
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Retken huolto ja vastuukysymykset 
Skinnailupäivinä ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä. Kilpisjärvellä iltaisin 
osallistujia palvelee alueen ravintolat ja kaupat, joista saa täydennystä koko viikon. 

Matkanjohtajana toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa rmatkasta ja siihen 
liittyvistä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi jättää läheisille ja perheenjäsenille kotona. 
Parhaiten yhteyden viikon aikana saa tekstiviestein. Mukana takamaastossa on paikallisopas Ville 
Eskonen. Paikallisella operaattorilla (Lapland Guiding) on oma turvallisuussuunnitelma, jota 
noudatamme laskupäivinä.

Yhteystiedot: 

Teemu Suominen / 365 Klubi
040-573 3257  
teemu@metalheim.fi 

Ville Eskonen / Lapland Guiding
044-292 0667
ville@laplandguiding.com

Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa: 
Metalheim Oy 
Pietarinkatu 4 B 40, 00140 Helsinki 
Y-tunnus: 2239947-0 

Retken Hinta 
Retken hinta on 890 euroa (sis alv. 10%) ja se sisältää suomalaisten oppaiden palvelut ennen matkaa 
ja sen aikana, majoituksen yhteismajoituksessa, moottorikelkkakyydit jokaisena laskupäivänä sekä 
päätösruokailun ravintolassa Kilpisjärvellä. Hinta ei sisällä matkoja, muita ruokailuja eikä mahdollisia 
omia majoituksia. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen (100 €) maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen noin kuukautta ennen lähtöä. Ilmoittautuminen on ostopäätös, 
eikä varausmaksua peruutustapauksessa yleensä palauteta.



Liite retkisuunnitelmaan 

Kilpisjärven laskuviikon turvallisuussuunnitelma 

Turvallisuus on matkallamme kaiken lähtökohta. Alle on listattu yleisimmät riskit sekä 
toimintasuunnitelma niihin reagoimiseen. Oppaamme on kolutettu ensiavun antamiseen (SPR EA1, 
EA2, eräaoppaiden EA) ja he vastaavat akuutista hoidosta matkalla. Oppaiden varustukseen kuuluu 
ensiaupupakkaukset ja myös asiakkaita kehoitetaan ottamaan omia mukaansa ja kertomaan niistä 
oppaille. 

Matkalla noudatetaan ensisijaisesti Lapland Guidingin omaa turvallisuussuunnitelmaa. Tässä 
dokumentissa on kirjattu kuitenkin huomioitavia asioita.

Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. Myös muut omat henkilökohtaisiet vakuutukset 
kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstään ennen lähtöä. Omasta peruskunnosta huolen pitämisestä 
ennen matkaa on apua, sillä voi ehkäistä jo suurimman osan mahdollisista riskeistä. Hyvä kunto luo 
turvallisuutta ulkoiluun. Jos osallistujalla on jotain perussairauksia, jotka voivat vaikuttaa matkan 
onnistumiseen, tulisi niistä kertoa oppaille etukäteen. Oppailla on vaitiolovelvollisuus. 

Käsivarren erämaan maasto on lähtökohtaisesti turvallista liikkua. Reittimme ei sisällä nk. teknisiä 
kiipeilyosuuksia. Jyrkin nousukulma hetkittäin on noin 30-40 astetta. Alusta on maastossa ja rinteessä 
lunta ja sen tilaa ja turvallisuutta seurataan oppaiden toimesta koko ajan. Oppaat on koulutettu 
toimimaan lumivyörymaastossa.

Suurin turvallisuustekijä vaelluksella on sää. Tunturiolosuhteissa sää voi muuttua nopeasti ja 
yllättäenkin ja sen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Oppaamme tekevät päätökset turvallisesta 
etenemisestä oman arvionsa ja ammattitaitonsa mukaan ja päätökset ovat lopullisia. Huonon sään 
yllättäessä tarjolla on vaihtoehtoista ohjelmaa. Asiakkaiden toivotaan kuitenkin ymmärtävän, että sää 
turvallisuustekijänä on sellainen, että siihen ei voi vaikuttaa ja pahimmassa tapauksessa retken 
ohjelmaa joudutaan muuttamaan rajustikin matkan varrella. Paras tapa varautua sään vaihteluun ja 
olosuhteisiin on oikea ja ennalta suunniteltu varustus. 

Sää 
Sää on suurin yksittäinen retken turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Oppaamme seuraavat sen 
kehittymistä jatkuvasti ja tekevät päätökset etenemisestä, reitistä ja yleisestä turvallisuudesta 
tilanteen mukaan. Säähän varaudutaan parhaiten myös oikealla varustuksella. 

Lasketteluonnettomuudet
Mäessä voi aina kaatua ja vapaalaskureiteillä kaatumisen riski kasvaa. Ohjastetaan osallistujat 
turvalliseen rinnekulttuuriin ja seurataan sitä läpi matkan. Kaatuessa tapahtuviin tapaturmiin ohjeet 
alempana.

Lumivyöryt
Lumivyöryt alueella ovat mahdollisia. Oppaamme seuraavat lumipakan ja -olosuhteiden kehittymistä 
jatkuvasti ja tekevät päätökset etenemisestä, reitistä ja yleisestä turvallisuudesta tilanteen mukaan. 
Oppaat on koulutettu lumivyörypelastukseen ja ryhmän kanssa käydään läpi ja harjoitellaan 
pelastustilanne ennen maastoon lähtöä.

Eksyminen 
Eksymisen vaaraa skinnailureitillä ei juuri ole. Oppaamme ovat varustettu GPS-laitteilla sekä 
kompassilla ja kartalla ja osaavat niitä käyttää. 



Uupumus 
Uupumusta ehkäisee parhaiten peruskunnosta huolen pitäminen ennakkoon sekä riittävä ravinto- ja 
nestetankkaus sekä ennen retkeä että etenkin sen aikana. Asiakkaat ohjeistetaan riittävään nesteiden 
nauttimiseen matkalla ja sen ylläpitoa valvotaan. Iso vaikuttava tekijä on myös lämpötila, joka keväällä 
voi auringossa nousta korkeallekin. Uupumusta ehkäistään riittävän nesteen lisäksi riittävällä 
tauotuksella sekä levolla. 
Uupumus ilmenee eri tavoin eri ihmisillä ja oppaamme seuraavat ryhmän tilaa jatkuvasti. 
Uupumuksen iskiessä pidetään tauko, tankataan nestettä ja yritetään saada potilas 
toimintakuntoiseksi levon kautta. Vakavan uupumuksen sattuessa opas voi päättää retken 
keskeytyksestä asiakkaan puolesta ja saattaa tämän takaisin turvaan. Tarvittaessa opas ottaa 
yhteyden tunturin päivystävään ensiapuun tai hätänumeroon ja toimittaa uupuneen hoitoon. 

Kaatuminen, liukastuminen 
Alusta, jolla liikumme, on pääosin lunta. Asiakkaita muistutetaan retken alussa turvallisesta 
liikkumisesta ja kehoitetaan katsomaan askeleitaan. Kaatumisen sattuessa tarkastetaan kipeä kohta 
ja tehdään tarpeelliset toimenpiteet. Ensiapuna KKK ( =kylmä, koho, kompressio). Vakavamman 
vamman kohdalla otetaan yhteys päivystävään ensiapuryhmään, tuetaan raaja liikkumattomaksi ja 
toimitetaan asiakas hoitoon. 

Nyrjähdykset, krampit 
Kramppeihin auttaa venyttely, lepo sekä esimerkiksi magnesium, jota oppaalla on mukana. 
Nyrjähdyksissä tutkitaan vamman laatu, ensiapuna KKK, tarvittaessa tuetaan raaja liikkumattomaksi 
siihen asentoon jossa se on, otetaan yhteys ensiapuun ja toimitetaan asiakas hoitoon. 

Haavat, hiertymät 
Haavoja tulee pääasiassa työkalujen, kuten lapion käsittelystä tai suksien kanteista. Ohjeistetaan 
asiakkaat varusteiden turvalliseen käyttöön ja valvotaan sitä. Haaverin sattuessa tarkistetaan 
vamman laatu. Pienemmissä haavoissa riittää niiden puhdistaminen ja peittäminen laastarilla tai 
siteellä. Suuremmissa haavoissa nostetaan raaja koholle, sidotaan se ja käytetään tarvittaessa 
painesidettä, vuolaassa verenvuodossa äärimmäisenä keinona myös kiristyssidettä vamman 
yläpuolelle. Vakavissa tilanteissa toimitetaan asiakas aina hoitoon. Runsaan verenvuodon sattuessa 
valvotaan sokin oireita ja pidetään potilas tajuissaan. 
Hiertymät hoidetaan paikallisesti puhdistamalla ne ja käyttämällä esim. rakkolaastareita, joita oppaalla 
on mukanaan. 

Palovammat, paleltumat 
Palovammoja voi syntyä lähinnä nuotiosta laavuilla. Jäähdytetään palovammaa haalealla vedellä 
kunnes kipu lakkaa. Peitetään vamma voidesiteellä. Kämmentä suuremmat II tai III asteen 
palovammat vaativat aina lääkärin hoitoa. Tapaturman sattuessa otetaan yhteys tunturiaseman 
päivystävään ensiapuryhmään ja potilas toimitetaan hoitoon. 

Paleltumat kevätoloissa ovat erittäin epätodennäköisiä mutta skinnailupäivinä esimerkiksi myrskyn 
sattuessa voi niitä syntyä. Kerrataan ennen lähtöä asiakkaiden kanssa turvallisuusohjeet. Muistetaan, 
että tuuli lisää kylmyyskerrointa tuntuvasti. Paljasta ihoa ei tule päästää tuuleen ja kylmään. 
Muistutetaan oikeasta varustuksesta. Paleltuman sattuessa ensiapuna lämmitetään paleltumaa 
kunnes ihonväri ja tunto palautuvat normaaliksi. Vaikeammissa tapauksissa potilas suojataan 
kylmältä, tälle annetaan lämmintä juotavaa ja yritetään saada potilas nopeasti sisätiloihin, missä 
paleltunut kohta upotetaan lämpimään veteen ennen kuin paleltunut alue peitetään puhtaalla siteellä. 
Oppaillamme on mukana myös ns. readyheateja, eli mekaanisia lämmityspusseja, joita voi käyttää 
paikallisesti. 

Erittäin epätodennäköisen hypotermian kohdalla otetaan aina yhteys päivystävään ensiapuryhmään, 
yritetään lämmittää potilas, yritetään pitää liikkeessä ja juotetaan lämmintä nestettä ennen avun 



saapumista. 

Sairauskohtaukset 
Sairauskohtauksen sattuessa pyritään selvittämään kohtauksen syy. Otetaan välittömästi yhteys 
hätänumeroon ja toimitetaan potilas hoitoon mahdollisimman nopeasti. Tajuttoman potilaan kohdalla 
avataan hengitystiet, asetetaan potilas kylkiasentoon ja varmistetaan esteetön hengitys. Jos potilas ei 
hengitä, aloitetaan elvytys, jota jatketaan kunnes autettava virkoaa / pelastushenkilöstö antaa luvan 
lopettaa. 

Jos asiakkaalla on jotain perussairauksia, niistä tulisi kertoa pääoppaalle ennen lähtöä. Oppaalla on 
vaitiolovelvollisuus. Jos asiakkaalla on säännöllinen lääkitys tai ensiapulääkkeitä sairauteensa, tulisi 
hänen kertoa niiden sijainnista retken alussa oppaalle. 

Alkoholi 
Alkoholi ulkoiluolosuhteissa on aina riski ja sen nauttiminen suuremmissa määrin vaikuttaa 
suoritukseen. Yhteismajoiutksessa runsas alkoholinkäyttö on kielletty. Alkoholi aiheuttaa huomattavia 
turvallisuusriskejä sekä fyysisesti että ihmisen arviointikyvylle. Päiväretkille emme suosittele alkoholia 
mukaanotettavaksi lainkaan. Oppaalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää retki joko kokonaan tai 
yksittäisen asiakkaan kohdalla alkoholin ja sen aiheuttaman riskin takia. 

Yleinen hätänumero on 112.


