
365 Klubin talviretki Helvetinjärvellä 
29.2.-1.3.2020

Tervetuloa talviretkeilemään Helvetinjärven upeisiin maastoihin 365 Klubin kanssa! 
Yksi eteläisemmän Suomen upeimmista kansallispuistoista odottelee meitä talvisine 
maisemineen helmikuussa. Luvassa on kaksi päivää luonnossa liikkumista, uuden 

oppimista ja uusien ystävien tapaamista raikkaassa talvisäässä.

Tapaamme lauantaina 29.2. Helvetinjärven kansallispuistossa Kankimäen parkkipaikalla kello 11:00. 
Esittelyjen jälkeen lähdemme vaeltamaan Kankimäestä kohti alueen tärkeintä nähtävyyttä 
Helvetinkurua. Siihen tutustuttuamme jatkamme Ruokejärven kautta Haukanhiedan leiripaikalle, 
missä yövymme. Matkalla näemme Helvetinjärven tärkeimmät maamerkit ja Kankimäkeen palaamme 
takaisin seuraavana päivänä iltapäivään mennessä. Matkaa kahteen päivään kertyy noin 16 
kilometriä. Vaelluksen ohessa käymme läpi tarvittavia talviretkeilytaitoja ja vinkkejä ja tavoitteena 
onkin, että jokainen mukaanlähtijä kokisi viikonlopun jälkeen omaavansa riittävät taidot omatoimiseen 
yön yli retkeilyyn talvisäässä.

Helvetinjärven retkikartta ja esite löytyy osoitteesta https://www.luontoon.fi/helvetinjarvi

Helvetinjärven maasto ei ole vaikeakulkuista ja reitit ovat hyvin merkattuja. Isoin haaste matkalla on 
talvisään lisäksi korkeuserot, joita kansallispuistossa riittää jonkin verran. Retki sopii silti hyvin myös 
aloittelijoille, ainoastaan peruskuntoa kannattaa olla hieman varastossa.  



Helvetinjärven viikonloppuvaelluksen hinta on 120 euroa ja se laskutetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ilmoittautuminen on ostopäätös, eikä maksua peruutustapauksessa yleensä palauteta. 
Hinta sisältää oppaan palvelut ennen matkaa ja sen aikana sekä kahvi- ja lättytarjoilun paikan päällä. 
Hinta ei sisällä matkoja, ruokailuja eikä majoituksia.

Osallustujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus.

Retkellä yövytään omissa teltoissa tai muissa majoitteissa ja ne tulee olla vaeltajilla itsellään mukana. 
Jos omia varusteita ei löydy, niitä voi kysellä lainaan 365 Klubin lainaamosta, josta löydät lisätietoa 
seuraavilla sivuilla. 

Retken hinta sisältää pientä tarjoilua iltanuotiolla ja mm. aamukahvit, mutta pääasiassa jokainen 
retkeilijä kantaa mukanaan omat ravintonsa. Tarkempaa tietoa ruokailuista sekä mm. varustelista 
löytyy alempaa.

Retken oppaana toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, jonka yhteystiedot ovat tämän infon 
lopussa.

Lisätietoa Helvetinjärven kansallispuistosta löytyy osoitteesta http://www.luontoon.fi/helvetinjärvi.



Saapuminen Kankimäkeen

Helvetinjärvi sijaitsee Ruoveden kunnassa noin 50 kilometriä Tampereelta pohjoiseen ja sinne on 
helppo saapua autolla. Kankimäen parkkipaikka löytyy GPS:lla osoitteella Helvetinkoluntie, Ruovesi. 
Tapaamme parkkipaikan infotaululla, mistä reitit lähtevät.

Ikävä kyllä Kankimäkeen ei pääse ihan helposti julkisilla kulkuvälineillä. Jos omaa autoa ei ole, paras 
tapa on ottaa bussi Ruovedelle ja jatkaa siitä taksilla n. 20km perille. Lisätietoa löytyy osoitteesta 
http://www.luontoon.fi/helvetinjarvi/kartatjakulkuyhteydet

Kunhan retken kaikki osallistujat ovat tiedossa, pyrimme auttamaan mahdollisten kimppakyytien 
järjestämisessä, niin että ne, jotka ovat autoilla lähdössä, voivat halutessaan ottaa autottomia kyytiin 
kustannuksia jakamaan.



Majoitukset ja ruokailut

Yövymme Haukanhiedan leiripaikan ympäristössä. Jokaisella retkeilijällä tulee olla mukanaan oma 
majoite tai majoituspaikka, koska Haukanhiedassa ei ole muita kiinteitä rakennuksia kuin tulipaikan 
katos. Teltat, tarpit ja laavut ovat kaikki sopivia vaihtoehtoja yöpymiseen. Kukin valitsee ja kantaa 
majoitteensa omien tottumuksien mukaisesti. Rohkein voi yöpyä taivasalla tai vaikka lumikuopassa!

Vaelluksen hintaan sisältyy letunpaisto sekä nokipannukahvit Haukanhiedassa, mutta muilta osin 
vaeltajat vastaavat ruokailuistaan itse. Pidämme molempina päivinä lounastauon matkalla ja 
päivällisen nautimme leiripaikkaan saapuessamme. Evästä kannattaa siis pakata mukaan omaan 
tarpeeseen sopivasti. Ravintoa miettiessä kannattaa huomioida, että talvivaellus ulkona varusteiden 
kanssa vaatii energiaa melkoisen määrän, joten ruoan ravintoarvoihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
Suosittelemme ottamaan mukaan kaksi lounasta, päivällisen, aamiaisen sekä pientä evästä matkalle. 
Suklaata ei myöskään voi koskaan olla vaeltaessa liikaa ja iltanuotiolla maistuu paistettu makkara! 
Kannattaa myös nauttia tukeva aamiainen jo lauantaina ennen retkelle lähtöä.

Vettä saamme tankattua lisää muutamista paikoista matkan varrelta sekä illemmalla joko järvestä tai 
lumesta sulattamalla, sitä tulee kuitenkin jokaisella retkeilijällä olla vähintään litra mukanaan lähtiessä.  
Maastotsta otettu vesi tulee puhdistaa keittämällä tai kemiallisesti, joten esimerkiksi 
vedenpuhdistustabletteja kannattaa ottaa mukaan. 

Ruoka valmistetaan omilla keittimillä sekä iltaleirissä avotulella mahdollisuuksien mukaan. 



Varustelista

Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, eli allaoleva varustelista on enemmänkin 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Koska operoimme talvisessa 
Suomessa, tulee muistaa, että suurin tekijä ulkona on sää, joka voi vaihdella rajustikin. Varustuksen 
tulee siis olla sekä kylmään, että sateiseen säähän sopivaa.  Kerrospukeutuminen on talvella 
liikkuessa kaiken a ja o.

Vaatteet:

Kuorivaatteet – GoreTex tai vastaava, jotka pitävät vettä ja tuulta
Lämmin takki – Down-untuvatakki tai vastaava, joka lämmittää kunnolla!
Fleece tms. välikerros
Vaeltamiseen sopivat housut, esim. soft shell 
Aluskerrasto
Alusvaatteita, t-paitoja, muita kerroksia oman tarpeen mukaan
Lämpimät sukat, esim. merino, vähintään kaksi paria
Pipo
Vedenpitävät talvihanskat
Liner-sormikkaat, esim. merino tai silkki
Huivi, buffi tai vastaava
Vaelluskengät 

Muut:

Rinkka, jossa mahtuu kantamaan kaikki omat tavaransa 
Majoite – teltta, laavu, tarppi, kaikki käy jos tietää, että siitä saa suojan talvioloissa
Makuupussi, vähintään kolmen vuodenajan. Comfort-lämpötila minimi -8°c
Makuualusta
Juomapullo
Termospullo
Ruokailuvälineet
Keitin ja polttoaine/kaasu
Ruokaa koko vaelluksen ajaksi
Otsalamppu & varapattereita
Vessapaperi
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet
Henkilökohtainen ensiapupakkaus
Vaellussauvat, jos haluaa. Ovat hyödylliset!
Kevyt lumilapio
 
Muistathan, että oikeat varusteet ovat vaelluksella 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. Vaelluksen opas vastaa 
mielellään kysymyksiin koskien sopivaa varustusta. 

365 Klubin jäsenet voivat lainata varusteita veloituksetta valikoiduista Partioaitan liikkeistä. Varusteet 
voi varata kaksi viikkoa ennakkoon. Lisätietoa klubilaisten varauspalvelusta löytyy osoitteesta 
http://www.partioaitta.fi/365klubi/klubiedut/retkeilyvarusteiden-lainaus-myymaloistamme



Retken huolto ja vastuukysymykset 

Retkellä ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä. 

Pääoppaana Helvetinjärvellä toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa retkestä ja 
siihen liittyvistä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi halutessaan jättää läheisille ja 
perheenjäsenille kotona. Parhaiten yhteyden saa sähköpostitse ja vaelluksen aikana tekstiviestein. 

Helvetinjärven talviretki maksaa 120 euroa (sis. alv 10%) ja se laskutetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Laskulla on kahden viikon maksuaika. Ilmoittautuminen on sitova, eikä maksua 
peruutustapauksessa yleensä palauteta. 

Yhteystiedot:

Teemu Suominen 
040-5733257 
teemu@metalheim.fi 

Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa: 

Metalheim Oy 
Pietarinkatu 4 B 40
00140 Helsinki 
Y-tunnus: 2239947-0 

Yhteistyössä: 



Liite retkisuunnitelmaan / Metalheim Oy

Helvetinjärven retken turvallisuussuunnitelma
Turvallisuus on viikonloppuvaelluksellamme kaiken lähtökohta. Turvallisuus menee kaiken edelle ja 
sen mukaan toimitaan KAIKISSA tilanteissa. Asiakkaiden toivotaan ymmärtävän, että muuttuvat 
turvallisuustekijät saattavat muuttaa matkaa ja sen ohjelmaa radikaalistikin ja yllättäen paikan päällä. 

Alle on listattu tietoa retkestä, yleisimmät riskit sekä toimintasuunnitelma niihin reagoimiseen. Kaikki 
oppaamme on koulutettu ensiavun antamiseen (min. SPR EA1+EA2) ja he vastaavat akuutista 
hoidosta paikan päällä. Oppaiden varustukseen kuuluu ensiapupakkaukset ja myös asiakkaita 
kehoitetaan ottamaan omia mukaansa ja kertomaan niistä oppaille lähdössä. 

Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. Myös muut omat henkilökohtaisiet vakuutukset 
kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöstä 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 retken 
onnistumiseen, tulisi niistä kertoa pääoppaalle etukäteen. Myös mahdollisista lääkityksistä tulisi kertoa 
oppaille sekä kertoa, mistä lääkkeet löytyvät. Oppailla on vaitiolovelvollisuus.

Vaellusreittimme on lähtökohtaisesti turvallinen liikkua. Pääosa matkasta on polkua ja välillä 
kivikkoista mutta suhteellisen tasaista maastoa ja se saattaa sisältää vesistöjen ylityksiä. Retki 
sisältää päivittäin vaihtelevan määrän nousumetrejä, mutta ei sisällä teknisiä kiipeilyosuuksia. Jyrkin 
nousukulma voi olla hetkittäin noin 20-30 astetta. Viikonloppu voi kuitenkin olla fyysisesti rankka. 
Siihen tulee varautua ensisijaisesti kuntoilemalla sekä oikealla varustuksella. Asiakkaat opastetaan 
ennakkoon oikeiden varusteiden hankintaan. 

Asiakkaita kehoitetaan kiinnittämään huomiota kuntoonsa jo ennakkoon. Vaellus rinkka selässä on 
fyysisesti rankkaa ja sitä tulee harjoitella ennen lähtöä. Asiakkaan tulee kyetä kantamaan omat 
varusteensa koko matkan ja kulkemaan noin 20 kilometriä päivässä noin 20 kiloinen rinkka 
selässään. Maaston muodot voivat lisätä rasitusta matkalla huomattavasti.  

Retkellä asiakkaat kulkevat aina kahden oppaan välissä. Isolla asiakasmäärällä ja haastavassa 
maastossa letka voi venyä hetkellisesti pitkäksikin. Oppaat pyrkivät pitämään näköyhteyden 
asiakkaisiin matkalla, mutta hetkittäin se ei aina ole mahdollista. Asiakkaat saattavat siis joutua 
hetkellisesti vaeltamaan ”yksin”, mikäli ovat päättäneet kulkea omillaan letkan keskellä. Jos 
asiakkaalla on epävarmuus reitistä, hänen tulee pysähtyä odottamaan takana tulevaa opasta. Oppaat 
on varustettu radio- sekä matkapuhelimilla ja pystyvät pääsääntöisesti pitämään yhteyttä toisiinsa 
koko ajan. Onnettomuuden sattuessa oppailla on sovittu keskinäinen työnjako ja toimintasuunnitelma, 
jonka mukaan he toimivat. 

Turvallisin tapa liikkua on kävellä itselleen sopivassa tahdissa. Koska kyseessä on ryhmämatka ja 
mukana voi olla monentasoisia vaeltajia, yhteistä sopivaa rytmiä voi välillä olla vaikea löytää. 
Pääopas jonon kärjessä pyrkii pitämään yllä tahtia, jolla nopeimmillaan ryhmä voi edetä. Kärkiopasta 
ei tule ohittaa. Jonon perällä kulkeva takaopas puolestaan pitää huolen, että takana tulevat etenevät 
vaelluksen vaatimalla minimitahdilla. Joskus tämä toimintatapa aiheuttaa letkan venymisen niin, että 
joku voi kokea vaeltavansa yksin. Tällöin paras tapa on pysähtyä hetkeksi ja odottaa takaopasta tai 
muita ryhmäläisiä.

Retken alkaessa oppaat käyvät tässä turvallisuussuunnitelmassa olevat perusasiat asiakkaiden 
kanssa läpi. Samalla sovitaan viikonlopulle yhteinen ”strategia” ja suunnitelma. Päiväkohtainen 
ohjelma käydään erikseen läpi illalla seuraavalle päivälle. Asiakkaan tulee kuitenkin ymmärtää ja 
hyväksyä, että suunnitelma voi muuttua matkalla esimerkiksi olosuhteiden pakosta. Lopullinen 
päätösvalta kaikkeen reittiin, ohjelmaan ja suunnitelmiin liittyen on retken pääoppaalla. 



Suurin turvallisuustekijä retkellä on sää. 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. Asiakkaiden toivotaan kuitenkin ymmärtävän, 
että sää turvallisuustekijänä on sellainen, että siihen ei voi vaikuttaa ja pahimmassa tapauksessa 
retken ohjelmaa joudutaan muuttamaan rajustikin matkan varrella. Se saatetaan joutua jopa 
keskeyttämään. Sään aiheuttamasta retken keskeytyksestä asiakkaille palautetaan puolet retken 
hinnasta. Paras tapa varautua sään vaihteluun ja olosuhteisiin on ennalta suunniteltu varustus.

Reitillä voi olla alueita, joissa puhelinyhteyttä ei ole. Pääoppaalla on mukana Garmin inReach-laite, 
jossa on sateliittipohjainen hälytysjärjestelmä hätätapauksia varten. Oppailla on hätätilanteiden varalle 
toiminta- ja evakuointisuunnitelma ja työnjako avun saamiseksi. 

Jos asiakas päättää kesken matkan olla jatkamatta tai muuttaa henkilökohtaista 
matkasuunnitelmaansa, katsotaan hänen päättävän yhteisvaelluksen vapaaehtoisesti siihen. Tällöin 
turvallisuusvastuu loppumatkasta siirtyy hänelle itselleen ja oppaat katsotaan vapautetuiksi 
työtehtävistään yksittäistä asiakasta kohtaan. Retken maksua ei asiakkaalle tällaisessa tapauksessa 
palauteta edes osittain. 

Yleisimmät tapaturmat ja muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä niiden hoito:

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 ennakoimalla sekä oikealla varustuksella.

Eksyminen
Eksymisen vaaraa Helvetinjärvellä ei juuri ole. Oppaamme ovat varustettu GPS-laitteilla sekä 
kompassilla ja kartalla ja osaavat niitä käyttää. Merkatuilla reiteillä asiakkaat voivat  liikkua välillä 
myös itsenäisesti oppaiden luvalla. Asiakkaiden tulee kertoa oppaalle, mikäli kokevat epävarmuutta 
reitillä liikkumisen aikana. Jos asiakas on epävarma reitin suunnasta kesken vaelluksen eikä hänellä 
ole näköyhteyttä kärkioppaaseen, tulee hänen pysähtyä ja odottaa takaopasta paikalle. 

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. Uupumusta 
ehkäistään riittävän nesteen lisäksi riittävällä tauotuksella sekä levolla. Vaelluksella pidetään 
tunneittain noin kymmenen minuutin tauko. Pääasiassa vaellus pyritään tekemään päivittäin 9-17 
välillä, mutta poikkeuksia saattaa tulla. Matkalla pidetään lyhyiden taukojen lisäksi päivittäin vähintään 
yksi pitkä lounastauko.

Uupumus ilmenee eri tavoin eri ihmisillä ja oppaamme seuraavat ryhmän tilaa jatkuvasti. 
Uupumuksen iskiessä pidetään tauko, tankataan nestettä ja ravintoa 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 hätänumeroon ja toimittaa uupuneen hoitoon.

Kaatuminen, liukastuminen
Asiakkaita muistutetaan retken alussa turvallisesta liikkumisesta ja kehoitetaan katsomaan 
askeleitaan. Kaatumisen / liukastumisen sattuessa tarkastetaan kipeä kohta ja tehdään tarpeelliset 
toimenpiteet. Ensiapuna KKK ( =kylmä, koho, kompressio). Vakavamman vamman kohdalla otetaan 
yhteys hätänumeroon, tuetaan raaja liikkumattomaksi ja toimitetaan asiakas hoitoon.

Nyrjähdykset, krampit
Kramppeihin auttaa venyttely, lepo sekä esimerkiksi magnesium ja urheilujuomat, joita oppailla 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 kompastumisista ja työkalujen käsittelystä. Ohjeistetaan asiakkaat 
työkalujen 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 keittimistä sekä nuotiosta. 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 hätänumeroon ja 
potilas toimitetaan hoitoon. 

Paleltumat ovat erittäin epätodennäköisiä mutta esimerkiksi kastuessa tai 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 hätänumeroon, 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, hänen tulisi kertoa niistä pääoppaalle ennen lähtöä. 
Oppaalla on vaitiolovelvollisuus. Jos asiakkaalla on säännöllinen lääkitys tai ensiapulääkkeitä 
sairauteensa, tulisi hänen kertoa niiden sijainnista retken alussa oppaalle. 

Alkoholi
Alkoholi vaellusolosuhteissa on aina riski ja sen nauttiminen suuremmissa määrin on retken aikana 
kiellettyä. Alkoholi aiheuttaa huomattavia turvallisuusriskejä sekä fyysisesti että ihmisen 
arviointikyvylle. Emme suosittele alkoholia mukaan otettavaksi lainkaan. Oppaalla on tarvittaessa 
oikeus keskeyttää retki joko kokonaan tai yksittäisen asiakkaan kohdalla alkoholin ja sen aiheuttaman 
riskin takia. 

Yleinen hätänumero on 112

Lisätietoa tästä turvallisuussuunnitelmasta antaa:

Teemu Suominen
Metalheim Oy
040-573 3257
teemu@metalheim.fi


