Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen vaellus

11.-17.6.2018
Ylläksen maastoissa
Kalevan Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen seikkailijat,
tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset, tervetuloa mukaan
Polaaripäivät 2018 -vaellukselle Lappiin Ylläksen maastoihin. Polaaripäivä eli yötön yö,
keskiyön aurinko, on luonnonilmiö, jossa aurinko ei laske horisontin alapuolella
vuorokauden aikana. Tule sinäkin ensi kesänä mukaan kokemaan tämä kaamoksen
vastakohta!
Reissuun lähdemme yhteisellä bussikuljetuksella maanantaina 11.6. aamulla kello 7
Kalevan kirkon pihasta. Palaamme samaan paikkaan sunnuntaina 17.6. arviolta kello
21-24.
Vaellamme Ylläksen maastossa kansallispuiston maisemissa. Seikkailijat ja tarpojat
yöpyvät vaelluksella vaellusteltoissa 3 yötä ja päivämatkat ovat noin 6-10 kilometriä.
Samoajat, vaeltajat ja aikuiset yöpyvät maastossa 4 yötä ja päivämatkat ovat yli 10
kilometriä. Ennen ja jälkeen vaelluksen majoitumme Kalevan Karhujen Luosun pirtillä.
Ilmoittautuminen vaellukselle alkaa nyt ja viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.4.
Peruminen on maksutonta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti ja sen jälkeen vain
lääkärintodistuksella.
Vaelluksen kokonaishinta tulee olemaan osallistujamäärästä riippuen 150-250 euroa.
Tarkka hinta tiedetään vasta tapahtuman jälkeen. Hinta sisältää: bussikuljetukset, Luosun
leiripaikan vuokran, ruokailut matkoilla, paikan päällä ja vaelluksella, sekä
ohjelmamateriaalit. Maksun ensimmäinen osa 100 euroa maksetaan ennen leiriä. Maksun
toinen osa on suuruudeltaan 50-150 euroa ja se maksetaan leirin jälkeen.
Huom. Mikäli ilmoittaudut jo 31.3. mennessä, saat 40 euron “Early Bird” -alennuksen
vaelluksen hinnasta. Kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä!
Ilmoittautuminen tapahtuu PartioID:llä osoitteessa
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=18983 . Alle 18 vuotiaiden ilmoittautumisen
tekee huoltaja omalla PartioID:llään.

Kaikki vaellukselle osallistujat tapaavat yhteisessä vaellus-infossa maanantaina 4.6. kello
18 Kalevan kirkolla, merkitsethän tämän jo nyt kalenteriisi. Myös vanhemmat ovat
tervetulleita kuuntelemaan infoa vaelluksesta.
Huolehdithan jo etukäteen, että sinulta löytyvät seuraavat vaelluksella tarvittavat
varusteet:
- kolmen vuodenajan makuupussi (kesäkuussa Lapissa voi olla vielä pakkasta)
- vaelluskengät, jotka on jo hyvissä ajoin sisäänajettu
- kunnollinen, riittävän suuri (vähintään 60 litran) rinkka
Ilmoitathan meille hyvissä ajoin, jos jokin vaellusvaruste puuttuu, niin yritämme löytää
kyseisen varusteen lainaan vaelluksen ajaksi. Tarkempi lista varusteista tulee leirikirjeen
mukana lähempänä vaellusta.
Vaelluksella liikutaan vartioissa. Seikkailija- ja tarpojavartioiden mukana kulkee koko
matkan ajan tuttu aikuinen. Vaelluksen aikana suoritetaan oman ikäkauden ohjelmaa.
Vaelluksella pärjää oikeilla varusteilla, positiivisella asenteella ja reippaalla mielellä.
Huomaattehan, että jos osallistuja joudutaan lähettämään kotiin kesken vaelluksen, niin
kotimatka tapahtuu osallistujan omalla kustannuksella.

Jos tulee jotain kysyttävää ota rohkeasti yhteyttä leirinjohtajiin:
Kerttu Lyly (0451376825, kerttu.lyly@gmail.com)
Alisa Sankala (0451298008, alisa.sankala@outlook.com)
Lisäksi voit olla yhteydessä Kalevan Karhujen yhteyshenkilöön:
Mikko Pihlajamäki (0504861444, mikko.pihlajamaki@kalevankarhut.net)

Kuvia ja julkaisuja tapahtuman etenemisestä ja tapahtumasta voi seurata myös
sosiaalisessa mediassa:
Facebook tapahtuma: https://www.facebook.com/events/185924138690468/
Instagram tilillä: polaaripaivat

