14.1.2020

Hei Sinä seikkailija-, tarpoja- tai samoaja-partiolaisen vanhempi!
Partio kokoontuu talvikauden kololla koloiltoihin, mutta partiotoiminnan kruunaavat retket, leirit ja VAELLUKSET!
Ensi kesälle on suunniteltu valtakunnallista Versopartiolaisten vaellusta kesäkuun toiselle viikolle Länsi-Lappiin
Hetta – Pallas – Jerissuvanto –reitille (n. 70 km, 6-7 vrk). Vaativampi reitti on 7 vrk ja pituudeltaan n. 80 km sekä
vaatii osin suunnistamista poluttomuuden takia.
ENSIN kaikille halukkaille ja varsinkin heille, jotka eivät ole vielä vaeltaneet, järjestetään yhden yön yli kestävä
retki ke 20.5. – helatorstai 21.5.2020 Hämeenlinnan Evon maisemissa, jolla pääsee testaamaan, mitä
vaeltaminen on sekä omia varusteitaan, että ehtii vielä tekemään joko ihan uusia hankintoja tai vaihtamaan /
korjaamaan kamppeitaan oikealle vaellukselle. Tämä retki ei kuulu vaelluksemme maksuihin.

LAPINVAELLUS

5.-14.6.2020

Sitten Versopartiolaiset järjestävät Lapissa ihan oikean kesävaelluksen kesäkuun toisella viikolla, jossa sitten
pääsee kokemaan sitten, mitä on oikeasti olla ulkosalla kokonainen viikko Lapissa Pallas-Yllästunturien
kansallispuiston komeissa maisemissa. Kaikki 12 vuotta täyttäneet ovat tervetulleita retkelle. Mukaan toivotaan
myös partiolaisten vanhempia ja muita aikuisia – ihan oikeasti!
Tarjolla on sellainen perusreittivaihtoehto, jossa pääsääntöisesti päivämatka on 10 km:n luokkaa ja jossa yksi
päivä ns. luppopäivä eli lepopäivä, jolloin käydään voimien mukaan jollakin lähikohteella ilman rinkkaa. Ryhmät
voivat myös suunnitella oman reittinsä, kunhan se loppuu Jerissuvantoon riittävän ajoissa.
Maastossa liikutaan 4-8 henkilön ryhmissä eli vaellusvartioissa. Yövymme joko omissa vaellusteltoissa tai
riippukeinuissa (pitkät narut!). Ruoat tehdään retkikeittimillä ryhmittäin ja ryhmät suunnittelevat omat
ruokalistansa ohjeiden mukaan. Kussakin ryhmässä on vähintään yksi kokenut aikuinen.
Kuljetukset järjestetään kesäkuun toisella viikolla siten, että Eskelisen Lapinlinjojen Helsinki-Tromsö-pikavuoro
starttaa Jyväskylästä lauantaina 6.6.2020 klo 03.00 ja vastaava bussi palaa Jyväskylään sunnuntaina 14.6.2020
klo 02.15 (= aamuyöllä). Matka Hettaan, joka on vaelluksen alkupiste kestää pikkuisen yli 13 h ja paluu
Jerisjärveltä n. 12 h. Varaamme istumapaikat lähekkäin, niin että voimme jutella matkan aikana keskenämme.
Reissun osanottomaksu on 230 €, kun ilmoittautuu ti 3.3.2020 mennessä ja 260 €, kun ilmoittautuu la 4.4.2020
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkopankissa heti 100 € etumaksu, jotta ilmoittautuminen
on voimassa. Loppuosa osanottomaksusta maksetaan huhtikuun loppuun mennessä ja siitä saa huhtikuun
alussa laskun. Jos hankkiutuu itse Hettaan vaelluksen lähtöpisteeseen ja lopussa Jerisuvannosta kotisuomeen,
saa 100€ helpotuksen osanottomaksusta. Silloin emme varaa paikkaa Eskelisen busseihin.

TIETOA NETISSÄ JA ILMOITTAUTUMINEN http://vapis.fi/versovaellus-6-6-13-6-2020
Kesätyötakuu on voimassa 15.5.2020 asti, johon asti voi ilmoittaa saaneensa tuolle ajalle kesätöitä (kopio
työpaikkailmoituksen saamisesta sähköpostilla) ja saa kaikki maksamansa rahat takaisin.
Viimeistään Hiljaisten Päivien aikaan (la 4.4.2020) ilmoittautuneista on muodostettu vaellusvartiot, jotka
suunnittelevat omat ruokalistansa ja ruokabudjettinsa (12€/hlö/vrk, 7 vrk). Kun huhtikuun loppuun mennessä
vaellusvartiot ovat saaneet hyväksytettyä omat ruokasuunnitelmansa vaelluksen johdolla, vaellusvartioiden
johtajille lähetetään ruokaraha ostosten tekemiseksi, jolloin jää lähes koko toukokuu ja kesäkuun alku ostoksille
sekä esim. elintarvikkeiden kuivaamiselle ja pakkaamiselle esim. päiväkohtaisiin paketteihin.
KÄYKÄÄ ILMOITTAUTUMASSA tai ota yhteyttä, jos on jotakin kysyttävää! Ari  ari.kastepohja@gmail.com tai
soita 0404 166 777!

Seuraavalla sivulla on näkyvissä, mitä ilmoittauduttaessa kysytään (ilmoittautuminen on tehtävä kerralla, joten
kerää tiedot valmiiksi)

Vaellukselle ilmoittauduttaessa kysytään mm.
Etunimi *)
Sukunimi *)
Syntymävuosi *)
Lähiosoite *)
Postinumero *)
Postipaikka *)
Puhelin *)
Sähköposti *)
Sukupuoli *)

(nainen/mies)

Huoltajan nimi (yhteyshenkilö vaelluksen aikana) *)
Huoltajan puhelin *)
Huoltajan sähköposti *)
Tulen mukaan Eskelisen bussiin
*) = yksi ruksi tarvitaan

Haluan perusreittiä kulkevaan ryhmään *)
Haluan vaativampia reittivalintoja tekevään ryhmään *)
Voi ottaa mukaan kangasämpärin *)
Aion nukkua riippukeinussa *)
saa julkaista kuvia/videomateriaalia
vapaakirkollisessamediassa, jossa olen tunnistettavasti *)

Helsingistä pe klo 22.15
Helsingin lentoasemalta pe klo 22.45
Lahdesta pe klo 23.59
Jyväskylästä la klo 03.00
Oulusta la klo 08.20
Tulen omalla kyydillä
(kyllä/ei)
(kyllä/ei)
(kyllä/ei)
(kyllä/ei)
(kyllä/ei)

Painoni (kg) ilman vaatteita *)
Lippukuntani, jos on (0 = jos ei ole)
Ruoka-aineallergiat/ruokavaliot (0 = jos ei ole) *)
Sairaudet / vaivat järjestäjälle tiedoksi (0 = jos ei) *)
Lääkitys mukana (0 = ei lääkkeitä mukana) *)
Voin ottaa vaellusteltan (monen henkilön teltta?) (0 = ei ole
telttaa mukaan) *)
Sadeasuni on (oltava takkia ja housut) *)
Rinkkani on ja sen tilavuus litroissa *)
Aion vaeltaa seuraavilla kengillä (vaelluskengät /
kumisaappaat / muut) *)
Makuupussini on *)
Millaiset kokemukset nukkua siinä nollassa asteessa? *)
Voin ottaa kaasukäyttöisen retkikeittimen mukaan *)
Juon seuraavia juomia (kahvia / teetä / mehua) *)
Toiveeni aamupalojen sisällöstä
Toiveeni päivänmatkan syömisistä
Toiveeni päivällisestä päivätaipaleen jälkeen
Toiveeni iltapaloista
Olen ollut talvi- ja kesävaelluksilla (yli 3 vrk:n) kertaa *)
Minulla on erityistaitoja, joista on hyötyä vaelluksella
Haluan samaan vaellusvartioon seuraavien kanssa

*) = Tähdellä merkittyihin kohtiin on pakko vastata.
Yli 18-vuotiailla huoltajan tiedot kohta tarkoittaa henkilöä, johon ollaan yhteydessä vaelluksen aikana, jos on tarvetta.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen on etusivulla mainitussa artikkelissa ja sen lopussa maksetaan etumaksu verkkopankin
kautta, jolloin vasta ilmoittautuminen tallentuu. TALLENNA TIEDOT-painikkeen painamisen jälkeen on 15 minuuttia aikaa
maksaa etumaksu. Ilmoittautumista ei voi jättää kesken ja palata siihen myöhemmin, vaan kesken jäänyt ilmoittautuminen
pitää aloittaa seuraavalla kerralla alusta, koska tiedot eivät tallennu ilman etumaksua. Saat ilmoituksen sähköpostiisi
onnistuneesta ilmoittautumisesta! Ja jos tuntuu epävarmalta, voit laittaa Arille viestiä, niin hän katsoo, että ilmoittautuminen
on tullut perille.
Muistathan, että 230€ hinta on voimassa ainoastaan ti 3.3.2020 asti ja 260€ hinta on voimassa la 4.4.2020 asti.
Nähdään vaelluksella!
terveisin Ulla ja Ari Versovaelluksen vetäjät
email ari.kastepohja@gmail.com tai puh. 0404 166 777

