Kuukkeli Lapinvaellus 2013
Kairankiertäjät järjestää ensi kesänä Kuukkeli Lapinvaelluksen Saariselän ja UKK:n kansallispuistossa. Vaellus
järjestetään 29.6. - 7.7. ja se on tarkoitettu seikkailijoille ja sitä vanhemmille lippukuntalaisille.
Vaelluksen hinta on 50€ / lähtijä. Mikäli varainhankinta onnistuu odotetusti lippukunnan tuki jokaiselle
lähtijälle on 100€. Mikäli perheestä lähtee useampi lapsi ja / tai perheen taloudellisen tilanteen vuoksi
vaelluksen hinta on liian suuri, niin otathan yhteyttä vaelluksen johtajaan, sosiaalisinperustein lippukunnalla on
mahdollisuus tukea enemmän joitakin mukaan lähtijöitä.
Seikkailijoilla on mahdollisuus osallistua myös ensi kesänä järjestettävällä Tammileirille Sauvon Ahtelassa.
Lisätietoja leiristä saa Maria Erälinnalta, 040 588 5362. Etenkin nuorimpien lippukuntalaisten kohdalla
vanhempien on syytä käyttää harkintaa ennen vaellukselle lähtöä, koska koti-ikävän yllättäessä maastosta ei
pääse pois ennen kuin vaellus on ohi.
Vaelluksella jakaudutaan noin 10 hengen vaellusryhmiin ikäryhmittäin, jotta päivämatkat ovat jokaiselle
sopivat. Jokaista vaellusryhmää lähtee vetämään kokenut lippukuntalainen joka on ollut aiemmin Lapissa
vaeltamassa.
Jotta ikäviltä yllätyksiltä pohjoisessa vältyttäisiin, järjestämme Paimiossa vaellukselle lähtijöille pakollisen
harjoitusvaelluksen 13.-14.4. Harjoitusvaelluksella olisi hyvä olla se rinkka ja kengät joilla Lapinvaellukselle
aikoo lähteä.
Vaelluksen kulujen kattamiseksi Lippukunta tekee varainhankintaa myymällä Jokioisten leivän pakasteita, joista
lisää infoa erillisellä liitteellä ja lippukunnan nettisivulla (www.kairankiertajat.net).
Ilmoittaumislapun ja mahdolliset pakastetilaukset toimitetaan postitse vaelluksen johtajalle helmikuun aikana
tai tuodaan kololle 3.3. klo 17.00–18.00, 4.3. klo 17.00–19.00, 11.3. 17.00–19.00.

Vaelluksen johtaja:
Juho Nykänen
050 568 6321
junykane@gmail.com
Västäräkinpolku 3 a 27, 20610 Turku

Allekirjoituksellani annan lapselleni luvan lähteä Kairankiertäjien vaellukselle Lappiin 29.6.–7.7.
Vaelluksen hinta on 50€ ja se maksetaan lippukunnan tilille FI94 319 0440 1275 82 viimeistään 12.4. Tilisiirron
viestikenttään tulee kirjoittaa ”vaellus / lapsen nimi”.
Lapsen nimi ja syntymävuosi:
Lapsen puhelinnumero:
Lapsen lauman / ryhmän nimi:
Osoite:
Huoltajan nimi:
Huoltajan puhelinnumero ja email osoite:
Vaellukselle lähtijän allergiat, perussairaudet ja mahdollinen lääkitys:

Muita asioita, joita johtajien olisi hyvä tietää (esim. uimataito):

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

Ilmoittaumislappu ja mahdolliset pakastetilaukset toimitetaan postitse tai sähköpostitse vaelluksen
johtajalle helmikuun aikana tai tuodaan kololle 3.3. klo 17.00–18.00, 4.3. klo 17.00–19.00, 11.3. 17.00–19.00.
Mikäli et anna lupaa julkaista toiminnanaikana otettuja kuvia / videoita lippukunnan internet-sivulla,
lippukuntalehdessä tai lippukunnan tapahtuman mainoksessa otathan ennen vaellusta yhteyttä vaelluksen
johtajaan.

