Hei
Tervetuloa Kadonneen jäljillä Suse-vaellukselle 29.9.-30.9.2018 Evolle

Vahvistathan ilmoittautumisesi maksamalla leirimaksun 28.9.2018 mennessä.
Maksun viitekenttään kirjoita osallistujan/osallistujien nimet ja SUSE-vaellus 2018.
Leirimaksu 10 € (sisältäen meno-paluu bussilla 5€)
Saattajat/muut tekijät 5€
Liekkityttöjen tilille: IBAN FI08 5680 0020 2419 94
Kaskenkaatajien tilille: FI84 5680 0040 2230 14 BIC OKOYFIHH

Vaelluksen aikataulu:
29.9.2018
08.00 Kokoontuminen Poltinaholla, Matti Alangon kadun puolella
08.15 Bussi lähtee kohti Evoa
30.9.2018
Saapuminen Poltinaholle n. klo 14.00
Varusteiden purku ja sisaruspiiri
Kotiin lähtö n. 15.00

Majoitumme Jussin nuotiokatoksella puolijoukkueteltoissa ja laavuissa. Paikalla on kuivakäymälät. Teltoissa
on kaminat, mutta varaudu kuitenkin yön viileyteen.

Mukaan tarvitset:
Partiohuivi
Hyvät kävelykengät (mielellään veden pitävät)
Säänmukainen vaatetus+ vaihtovaatekerta
Sadevarusteet+ kumisaappaat
Makuupussi ja makuualusta
Yövaatteet, eri kerrasto kuin päivällä
Villasukat, Pipo, Hanskat
Aluskerrasto, Alusvaatteet, Sukkia

Kuorimaveitsi ja puukko
Taskulamppu
Päiväreppu
SEIKKAILIJAT HUOMIO: ota riittävän iso päiväreppu, johon mahtuu koko ryhmän yhteiset tavarat mm.
trangia, ruoka-aineita ja omat päivätavarasi
Muistiinpanovälineet
Istuma-alusta
Juomapullo, täytettynä vedellä
Omia eväitä lauantaipäivälle, ei kuitenkaan karkkia
0,5 litran ja 3 litran minigrip-pussit
Tarravalokuva itsestäsi tai jokin muu sinua kuvaava tarra
Muoviset ruokailuvälineet kangaspussissa (syvä lautanen, muki, haarukka/veitsi/lusikka, kuivauspyyhe)
Omat henkilökohtaiset lääkkeet (kirjallinen käyttöohje mukana) ja hammaspesuvälineet+ muut
hygieniatuotteet joita ajattelet tarvitsevasi (ei mahdollisuutta suihkuun eikä saunaan)
Saattajille pienet ensiapulaukut (jos löytyy kotoa)
Pieni käsidesi
Kelakortti tai kopio molemmista puolista
Unilelu niin halutessasi
Mukaan et tarvitse kännyköitä tai muita elektronisia laitteita. Tämä ei koske saattajia, saattajien tulee olla
tavoitettavissa reitin aikana.

NIMIKOI TAVARAT, JOTTA NE LÖYTÄVÄT TAKAISIN OIKEAAN KOTIIN. HEIJASTIN VAATTEISSA OLISI HYVÄ
LISÄ PIMENEVIIN ILTOIHIN.

Pakkaa päiväreppu valmiiksi: juomapullo, eväät, istuma-alusta, muistiinpanovälineet, pieni käsidesi,
tarrakuva/tarra, puukko, ruokailuvälineet, kuorimaveitsi, minigrip-pussit sekä mitä muuta tavaraa tarvitset
päivän aikana.

Mukaan iloinen mieli ja pidetään hauskaa yhdessä ketään ulkopuolelle jättämättä.

Mukaan on tulossa seurakunnan työntekijä Maria Lehtovaara, joka haluaisi ottaa mukaan myös koiransa
Nastin. Nasti pidetään kiinni vaelluksen aikana ja leiripaikalla.
Jos koiran läsnäolo aiheuttaisi sinulle tai lapsellesi ongelmia, voit olla yhteydessä suoraan Mariaan

p. 040 8049374 tai tarvittaessa allekirjoittaneisiin.
Terveisin Tiina ja Kati
Lisätietoja tarvittaessa:
Tiina Suontausta suontausta_tiina@hotmail.com 0405322292
Kati Kauppinen kauppika@gmail.com 0405821266

