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VERSOPOSTI 2021-4

Kuvassa 11.6.2020 lähestytään yli 100-vuotiasta Montellin autiotupaa pohjoisesta
niinkuin versovaelluksellakin. Tupa onkin nykyään lukittu ja vieressä on kulkijoita
varten kota.

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN VERSOVAELLUKSELLE 2021
ON AUKI TO 15.4.2021 ASTI
Versovaellus 2021 toteutetaan tutulla konseptilla, jossa ilmoittautuneet
jaetaan vaellusvartioiksi ja vaellusvartiot suunnittelevat mm. oman
ruokalistansa sekä myös hankkivat kaiken tarvitsemansa itse. Vaellusvartiot
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muodostetaan pääosin lippukunnissa, mutta ne, jotka eivät saa muodostettua
omaa vartiotaan (min. 4 hlöä), voidaan yhdistää isompiin vartioihin niin, että
vartiossa on korkeintaan 8 henkilöä. Tällä tietoa lähtijöitä on tulossa ainakin
Espoosta, Hämeenlinnasta, Joensuusta, Jyväskylästä, Lahdesta ja Turusta.
Kiinnostuneita on ollut yli 30! Jo 14 henkilöä ja lukinnut lähtönsä
versovaellukselle, mutta toinen puoli vielä käyttää hyväksi aikaa lopullisen
ilmoittautumisen loppumiseen torstaina 15.4.2021 klo 23.59!
Vaellusreitiksi on valittu Hetta (Enontekiön kirkonkylä) - Pallaskota - Jerisjärvi,
joka on mukava reitti aloittaa vaellusharrastus. Päivämatkat ovat 10 km
luokkaa ja koko ajan edetään selkeällä polulla. Kaikki yöt nukutaan omissa
majoitteissa (myös Jerissuvannossa viimeinen yö, vaikka siellä päästäänkin
saunaan).
Yhteiskuljetukset toteutetaan Eskelisen lapinlinjojen pikavuoroilla ja mukaan
voi tulla mm. Helsingistä, Helsingin lentoasemalta, Lahdesta, Heinolasta,
Jyväskylästä, Oulusta ja Rovaniemeltä.
Pikavuoro Helsingin Kampista lähtee perjantaina 2.7. klo 22.15, Lahdesta klo
23.59. Lauantaina 3.7. lähdöt ovat klo 03.00 Jyväskylästä, klo 08.20 Oulusta ja
klo 11.45 Rovaniemeltä. Hetassa ollaan klo 16.15 , jossa hetken päästä
ylitetään Ounasjärvi paikallisen toimijan veneellä.
Paluumatka alkaa lauantaina 10.7. klo 14.18 Keimiölahden bussipysäkiltä ja
Rovaniemelle saavutaan klo 17.30, Ouluun 21.10, Jyväskylään klo 02.15,
Lahteen klo 05.00 ja Helsinkiin klo 06.45 .

Kuva yllä: Reitillä olevasta Hannukurun erämaasaunasta pääsee uimaan raikkaaseen
tunturilampeen eikä aurinko laske vaelluksemme aikana! (kuvattu 10.6.2020).
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Pakettihinta 290€ on sama Oulun eteläpuolelta mukaan lähdettäessä ja siitä
saa 140€ alennuksen, jos tulee omin nokin Lappiin ja sieltä pois.
Versosivulla (www.versot.fi) on artikkeli vaelluksesta, josta löydät lisää tietoa
vaelluksesta ja siellä on myös linkki ilmoittautumiseen. Kannattaa käydä
lukemassa ensin saatekirje, jossa kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä
kysytyistä asioista, että osaat vastata kysymyksiin sekä lopuksi maksaa 100€
alkumaksun (on osa pakettihintaa). Linkkejä myös tässä alla:
LINKKI ESITTEESEEN
LINKKI SAATEKIRJEESEEN
LINKKI ILMOITTAUTUMISEEN
Nähdään tunturissa!
Jäikö kysyttävää? Ole yhteydessä joko omaan lippukuntaasi, jossa tiedetään,
keitä on lähdössä tai sitten Ariin joko puhelimella (0404 166 777) tai
sähköpostilla (etunimi.sukunimi@gmail.com).

Kuva yllä: Eskelisen lapinlinjojen bussi tuli Rovaniemeltä päin Jerissuvannon
pysäkille 8.6.2020 ja matka kohti Hettaa alkoi hetken päästä. Versovaelluksella 2021
voi oman auton jätää Jerissuvannon vaiheille ja jatkaa pääjoukon kanssa bussilla
Hettaan, jolloin auto odottaa valmiiksi loppupisteessä.
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