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TERVETULOA
CLUEDOÄSSÄÄN!
Partiolainen löytyi kuolleena - syyllistä etsitään
Sakari järjesti ystävänpäivänä reissun Kurjenrahkan kansallispuistoon. Reissulle
osallistui Punapisaran hallituksen jäseniä sekä kutsuvieraina Eero ja Elina. Porukka
lähti hyvällä hengellä vaeltamaan. Illan tullessa he leiriytyivät ja alkoivat
valmistamaan ruokaa. Kaikilla näytti olevan kivaa kylmästä säästä huolimatta.
Seuraavana päivänä retkeilijät lähtivät takaisin Turun keskustaan kiitellen Sakaria
retken järjestämisestä. Myöhään samaisena iltana otsikoihin nousi karmiva
uutinen: ”Partiolainen löytyi kuolleena – syyllistä etsitään”. Poliisi sai selville
retkestä ja rajasi epäillyt retkellä olleisiin. Heillä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi tietoja
ja taitoja saada selville murhaajaa. Tämän takia mukaan pyydettiin joukkoa
samoajia, jotka voisivat ratkaista mysteerin.

Jos pystyt selvittämään, kuka sen teki, missä ja millä aseella sekä keksit motiivin,
voitat pelin!
Hienoa, että olet päättänyt lähteä mukaan selvittämään mysteeriä! Tämä kirje on
täynnä hyödyllistä informaatiota, jonka lukemalla varmistat, että päivä sujuu
mahdollisimman mukavasti. Kaupunkiseikkailu alkaa lauantaina 29.2. Turussa
Vähätorilla ilmoittautumisella klo 9.30 eteenpäin. Liikkeelle lähdetään vartioittain
klo 10.00. Tapahtuma päättyy Puhurin Poikien kololle osoitteeseen Itäinen
Pitkäkatu 17 klo 19:ään mennessä.

Valmistautuminen ja ruokailut
Tapahtumassa liikutaan koko päivä busseilla sekä kävellen. Siksi on tärkeää, että
jokainen varustautuu hyvin päivää varten. Ensinnäkin päivä ollaan kokonaan
ulkona, joten säänmukaiset varusteet ja kerrospukeutuminen ovat tärkeitä. Lisäksi
tapahtuman kartat, bussiaikataulut yms. toimivat puhelimen välityksellä, joten
jokaisella vartiolla tulee olla vähintään yksi puhelin koko ajan täynnä virtaa, mikä
edellyttää usein jonkinlaista varavirtalähdettä. Päivä sujuu parhaiten, mikäli
kaikilla vartion jäsenillä on käytössään toimiva puhelin koko päivän ajan. Lisäksi
päivän aikana tarvitaan QR-koodin lukijaa moneen asiaan, joten jokaisella tulee
olla myös tämä ladattuna puhelimessa!

Busseilla kulkeminen
Tapahtumassa liikutaan pääosin Turun joukkoliikenteen eli Fölin busseilla. Tämän
takia on tärkeää, että jokainen tutustuu ennen tapahtumaa reittioppaaseen
(https://reittiopas.foli.fi) ja mahdollisesti jopa lataa Fölin applikaation
puhelimeensa. Tätä kautta vartio selvittää päivän aikana bussiaikataulut ja reitit
rasteille, ja siksi etukäteen sivustoon tutustuminen on hyvin tärkeää.
Lisäksi vartion tulee ottaa huomioon, että kaikki Fölin bussit kulkevat kahteen eri
suuntaan, minkä takia on tärkeää tarkistaa, että nousee bussiin reittioppaan
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osoittamalta pysäkiltä. Oikean pysäkin näkee pysäkin numerosta. Jos et ole varma
bussin reitistä tai siitä, millä pysäkillä täytyy jäädä, kysy rohkeasti bussikuskilta!
On hyvä pitää myös mielessä, että kaikista lyhyimpiä matkoja ei aina kannata
kulkea bussin kanssa, vaan joihinkin paikkoihin omat jalat kuljettavat
kätevämmin!

Ruokailut
Tapahtuma tarjoaa lämpimän ruoan maalissa, mutta päivän aikana vartion tulisi
tankata jotain omakustanteisesti. Lisäksi, koska päivän aikana tapahtuu paljon,
olisi hyvä myös syödä hyvä aamupala ennen tapahtumaan tuloa. Päivän ruokailun
saa hoitaa omakustanteisesti haluamassaan paikassa tai eväitä syöden, mutta
tapahtuma tarjoaa myös -20% edun Turun Taco Bellin tarjonnasta.

Tapahtuman oma Whatsapp-keskustelu
Tapahtumalle on luotu oma Whatsapp-keskustelu nopeaa informaatiota varten
sekä ennen tapahtumaa että tapahtuman aikana. Keskusteluun tulee jokaisen
liittyä viimeistään 20.2. alla olevan QR-koodin kautta. Täällä jaetaan mm.
lopullinen informaatio koskien vartiojakoa.

Vartioihin jakautuminen
Suuri osa osallistujista on ilmoittanut ilmoittautuessaan vartion, jonka kanssa
aikoo tapahtumaan osallistua. Kuitenkin tapahtuma antaa mahdollisuuden siihen,
että osallistuu ilman etukäteen mietittyä vartiota ja antaa tapahtuman staabin
koota itselleen vartion. Tästä ja joistakin epäselvistä vartiojaoista johtuen listat
virallisista vartioista tulevat ennen tapahtumaa tapahtuman Whatsappkeskusteluun nähtäviksi ja kommentoitaviksi. Toiveet ilmoittautumisen
yhteydessä otetaan totta kai huomioon.

Varustelista
Puhelin ladattuna + varavirtalähde
Fölin kausikortti, jos olet ilmoittanut sellaisen omistavasi
Ruokarahaa tai kattavat eväät niin, että jaksat koko päivän
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Ruokailuvälineet
Lämmintä vaatetta ja hyvät kävelykengät
Partiohuivi
Muistiinpanovälineet

Muistilista CluedoÄssään lähtijälle
Puhelimessani on QR-koodin lukija ja se on täyteen ladattu. Olen lisäksi
pakannut varavirtalähteen mukaani, jotta puhelimeni akku riittää koko
päivän ajan.
Olen tutustunut Fölin reittioppaaseen ja ladannut Fölin applikaation
puhelimeeni.
Olen tutustunut Cluedon sääntöihin ja hionut pelistrategiaani vartioni
kanssa.
Olen katsonut säätiedotuksen tapahtumapäivälle ja varustautunut sen
mukaan.

Peruutusohjeet

Peruutukset Partiotoimistoon 050 3129 425 tai riikka.hosiosto@partio.fi
Osallistumismaksun saa takaisin vain lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen
esittämällä. Todistus tulee toimittaa Partiotoimistoon kahden viikon sisällä
tapahtumasta. 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).
Muistutuksena vielä: monella osallistujista on jäsenmaksu maksamatta, joten
muistakaa maksaa se ennen tapahtumaa!

Nähdään CluedoÄssässä!
Terveisin,
Tapahtuman johtaja Noomi ja staabi Kia, Aino, Tytti, Minka sekä Aapo
Jos tulee jotain kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä
Noomi.suominen@partio.fi
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