PIKKULAPPI-VAELLUS 20.-21.5
Vaelluksella päästään nauttimaan luonnossa liikkumisesta ja yhdessä tekemisestä. Viikonlopun aikana myös
vaelluskokemus karttuu sekä uudet taidot täyttävät vaellusrinkkaa.
Pikkulappi-vaellus on kaikille seikkailijoista vanhemmille Heta-tytöille. Lähdössä Lappiin Anajohka -17 -leirille? -> Tule
ehdottomasti mukaan, voit testata Lappiin suunniteltuja varusteita ja saada pientä esimakua siitä mikä kesällä
odottaa. Et ole lähdössä Anarjohkalle? -> Tämä vaellus on tarkoitettu ihan yhtäläisesti Sinulle, koska vaeltaminen
sopii kaikille ja vaelluskokemuksesta on hyötyä jokaiselle. ”Pikkulappi” ei viittaakaan kesän vaellukseen vaan paikan
lempinimeen ja maastoon.
Ilmoittautuminen Kuksan kautta: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=15462

MISSÄ?
Harjureitin komeissa maisemissa, ”Pikkulapin” Harjureitti sijaitsee keskeisellä osaa Lounais-Suomen ainoaa
yhtenäistä harjujaksoa Säkylänharjun-Virttaankankaan alueella.
Lähtöpaikka la klo 12:

Alastaron moottoriurheilukeskuksen lähistö (Jarno Saarisentie, 32560 Virttaa)
Tavataan ”isolla nurmikentällä” joka on Jarno Saarisentien varrella suoraan
moottoriurheilukeskusta vastapäätä.

Lopetuspaikka su klo 15:

Harjureitin Isosuon lähtöpaikka (Virttaantie 889, 27800 Säkylä)
(http://www.harjureitti.fi/suomi/default3.asp?x=276&y=467&w=30&h=30 )
Paikoitus on Säkylä-Loimaa tien 213 varressa.

Lähdön ja lopetuksen välillä kuljettavan reitin pituus ja kohteet riippuvat vaellusporukasta. Kaikki reitit ovat hienoja
ja niissä riittää näkemistä. Päivämatkat ovat noin viiden kilometrin luokkaa porukasta riippuen.
Huom! Paikalle EI ole yhtieskuljetusta, vaan kuljetaan kimppakyydein. Tarkoitus olisi, että kukaan ei tule yksin
paikalle. Kimppakyytien sopiminen kannattaa sopia vartion/kaveriporukan sisällä, niin, että autokunta ilmoittaa
kokoonpanonsa vaelluksen johtajalle, Johanna Reposelle viimeistään 14.5. Eli tuolloin tieto siitä ketkä ovat
samassa kyydissä ja kumpaan suuntaan (vaiko molempiin). Samalla voi myös ilmoittaa kyydin tarpeesta tai autoon
jäävästä vapaasta paikasta, niin vaelluksen johtaja yrittää yhdistää nämä ”eksyneet” toisiinsa.

PALJONKO MAKSAA?
Vaelluksen hinta on 10€
Maksu maksetaan Henrikin Tapulityttöjen tilille FI 54 3636 3010 7411 30 viimeistään 14.5.
Viestiksi Pikkulappi/osallistujan nimi

HUOMIOI
Ilmoittautumisen voi perua viimeistään viikkoa ennen vaelluksen alkua (14.5.) veloituksetta. Sairas- tai muussa
poikkeustapauksessa ilmoittautumisen voi peruuttaa myös myöhemmin. Olethan tällöin yhteydessä̈
vaelluksenjohtajaan mahdollisimman pian.
Vaelluksella kuvattua video- ja valokuvamateriaalia voidaan käyttää partion omissa sähkö isissä ja printtijulkaisuissa.
Halutessasi voit kieltää tämän ottamalla yhteyttä vaelluksenjohtajaan.

Vaelluksen johtajana toimii Johanna Reponen. Johannaan voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiaan liittyvästä
huolesta. Nähdään vaelluksella!

email. johannareponen@hotmail.com
gsm. 040 8334033

MITÄ MUKAAN?
- rinkka + pakkausremmit + sadesuoja
- makuupussi ja –alusta (matkatyyny)
- vedenpitävät kengät tai kumisaappaat; VAELLUKSEN AIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVAT KENGÄT
- vaihtokengät
- vedenpitävä kuorikerros (takki ja housut)
- hanskat, pipo ja kaulahuivi
- yksi vaihtovaatekerta + riittävästi vaihtosukkia
- henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet
- ruokailuvälineet: lusikka, haarukka, veitsi, 2 lautasta, muki
- otsa- tai taskulamppu
- puukko
- kompassi
- juomavettä, tarkka määrä ilmoitetaan lähempänä vaellusta
Varusteista:
* Lappiin lähtijä! Ota jo tälle vaellukselle mahdollisimman monet Lappiin mukaan lähtevät varusteet, jotta saat niitä
testattua ja ajettua sisään.
* Kunnolliset kengät vaeltamista varten yksi tärkeimmistä varusteista. Niiden pitäisi olla mieluusti vedenpitävät ja
nilkkaa tukevat. Pääasia, että niillä on hyvä kävellä maastossa.
* Vaihtokenkien kannattaa olla kevyet, mukavat. Käytetään vaelluksen vastapainona.
* Jos ottaa kännykän (tms elektroniikkaa), on se täysin osallistujan omalla vastuulla.
* Saa ottaa vähän herkkua vaellusevääksi, mutta myös yhteiset eväät ja ruuat ovat täyttäviä, ja niitä on varattu
riittävästi kaikille.
Pakkaaminen:
Pakattavat varusteet täytyy valita tarkoin, jokainen pienikin asia lisää kannettavaa painoa. Jokaisen vaellukselle
osallistujan rinkkaan TULEE myös yhteisiä tavaroita, kuten ruokaa, vettä, ruokakeitin ja majoite. Tämän takia on
erityisen tärkeää, että rinkkaan jää tilaa omien varusteiden pakkaamisen jälkeenkin.
Kotona laitetaan jalkaan ne kengät ja vaatteet, joilla aikoo vaeltaa.
Vaellukselle lähdettäessä on hyvä huomioida oma kyky kantaa taakkaa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että
kolmasosa omasta painosta on todellakin jaksamisen ylärajoilla. Hyvä taakka on hieman runsas neljäsosa painosta.
Kuitenkin nyt mennään vain yhden yön vaellukselle ja vaellukselle lähtemiseen kuuluu varusteiden tarkka valinta. On
myös syytä muistaa, että jokaiselle jaetaan ennen vaelluksen alkua yhteisiä tavaroita kannettavaksi. Niiden on
mahduttava rinkkaan ja ne on jaksettava kantaa.
Rinkka on tärkeää pakata myös mahdollisimman oikein, jotta paino jakautuu vaellettaessa mukavasti. Tämä
tarkoittaa sitä, että rinkan ulkopuolella roikkuu minimimäärä tavaraa – mieluusti vain makuualusta (ja sekin rinkan
ylä/alaosassa).
Tavarat on suositeltavaa pakata kokonaisuuksina erillisiin vedenpitäviin ja erivärisiin pusseihin, jolloin varavaatteet ja
ruokailuvälineet löytää helposti. Tavarat, joita tarvitaan usein, kuten sade- tai taukovaatteet, on syytä pakata
helposti saataviksi. Pikkutavarat kuten puukko ja juomapullo pakataan sivutaskuihin.
Pakattua rinkkaa kannattaa jo kotona kokeilla selkään. Tässä kohtaa täytyy myös rinkka säätää parhaaksi
mahdolliseksi. Säätäessä huomioi, että lantiovyö tulee lantion korkeudelle ja että säätöjen jälkeen rinkan paino
tuntuu harteilla sekä lantiolla. HUOM. Johtajat käyvät vielä ennen liikkeelle lähtöä kaikkien rinkkojen säädöt läpi :)

Pohjalle
Makuupussi ja tavarat joita tarvitset vain yöllä.
Poikkeuksena tasku- tai otsalamppu.
Keskelle
Raskaimmat tavarat, kuten ruoka, retkikeitin ja
keittovälineet lähelle selkää. Näin rinkan
painopiste saadaan lähelle omaa painopistettä ja
saavutetaan tukeva kokonaisuus. Laita pehmeät ja
kevyemmät tavarat näiden ympärille kuten
ylimääräiset vaatteet.
Päälle
Kevyemmät tavarat, kuten päivän aikana
tarvittavat varusteet ja lisävaatteet.
Läppä- ja sivutaskuihin
Vetoketjullisissa läppä- ja sivutaskuissa välipala, aurinkolasit, vessapaperi, pyyhe, otsalamppu, aurinkorasva,
ensiapulaukku ja muut tärkeät tavarat. Kartta ja kompassi, ellei takin tai housujen taskuissa.
Muihin taskuihin
Voit säilyttää hatun, hanskat ja sadevarusteet “sullontataskussa”. Juomapullo kulkee avonaisessa sivutaskussa.
Joissain rinkoissa on kätevä vyötasku pieniä tavaroita varten.
Ulkoremmit
Ulko- ja sivuremmeihin voi kiinnittää mm makuualustan.

