
Pääsiäisvaellus 16.-21.4

Nyt on mahdollisuus viettää neljä päivää vaelluksella, hankkia pandarusketukset ja lisää 
hiihtokilometrejä vielä tälle talvelle! Nimittäin lähtemällä pääsiäisvaellukselle :).

Vaellus järjestetään tänä vuonna Hetta-Pallaksen alueella. 
Hetta-Pallaksen alue on kiinnostava vaellusmaasto ja sopii hyvin myös ensikertalaisten 
talvivaelluskohteeksi. Hienoja maisemia ja haastavampiakin paikkoja löytyy, mutta alueella on 
kuitenkin paljon autiotupia ja merkittyjä reittejä. Koska kevät pitää meitä tänä vuonna jännityksessä 
lumitilanteen suhteen, järjestetään vaellus kävelyversiona lumen loppuessa. 

Tarkoituksena on, että vaellukselle lähtijät kokoontuvat suunnittelemaan vaelluksen ruokalistat, 
reitit ja muut olennaiset asiat yhdessä tiistaina 1.4, joka on myös tapahtuman viimeinen 
ilmoittautumispäivä. Kokous pidetään ynnillä klo 18.00 alkaen. Näin vaellukselle lähtevät ryhmät 
voivat vaikuttaa mahdollisimman hyvin siihen, millaiselle vaellukselle lähtevät. Lisäksi 
nuorimmille lähtijöille ja muille halukkaille järjestetään talvivaelluskoulutusta ennen lähtöä. 

Ryhmien yhteisiä varusteita, kuten vaellustelttoja ja trangioita löytyy lippukunnalta hyvin, samoin 
jonkin verran suksia lainattavaksi. Jokainen pääsiäisvaellukselle lähtijä tarvitsee lämpimän 
talvimakuupussin ja rinkan (tai ahkion). Tarkemmat varustelistat käydään yhdessä läpi 
suunnittelukokouksessa.

Lähtö vaellukselle tapahtuu keskiviikkiltana 16.4 ja paluu on maanantai-iltana 21.4. Aikataulut 
tarkentuvat tapahtuman lähetessä ja todellisen lähtijämäärän selvitessä.

Vaelluksen alaikäraja on 15-vuotta. Ryhmänjohtajana voi toimia henkilö, jolla on riittävästi tietoa, 
taitoa ja aiempaa talvivaelluskokemusta, sekä ensiapukurssi käytynä.
Myös onnenonkijat voivat lähteä vaellukselle, ehtona on kuitenkin etsiä itselleen vaellusryhmä. 
Vinkkejä ryhmän osalta kannattaa kysellä vanhemmilta pohjanveikoilta (esimerkiksi 
onnenonkijoiden kouluttajilta tai pääsiäisvaelluksen järjestäjältä). Vaellusryhmän minimikoko on 
kolme henkilöä, suurimmillaan järkevä ryhmäkoko on kuusi henkilöä. Ryhmän voi koota 
itsenäisesti, mutta lopulliset ryhmät päätetään yhdessä suunnittelukokouksessa osallistujien toiveet 
huomioiden. Jos omaa ryhmää ei heti löydy, voi mukaan ilmoittautua myös ilman ryhmää.

Vaelluksen hinta on noin 100€ ja se laskutetaan lähtijöiltä tapahtuman jälkeen. Se sisältää 
vaellusruuat, kuljetuksen sekä saunan ja ruokailun vaelluksen päätteeksi. Hinta voi muuttua hieman 
kuljetustavasta riippuen, mutta muutoksista hinnassa ilmoitetaan ennen vaellukselle lähtöä.
Kaikilla lähtijöillä tulee olla suomen partiolaisten jäsenmaksu maksettuna.

Jos pääsiäisvaelluksesta on kysyttävää tai kaipaat lisätietoa, voit olla yhteydessä tapahtuman 
järjestäjään, Anni Silvolaan.
puhelin: 0405070344
sähköposti: anni.silvola@gmail.com

Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavallla ilmoittautumislomakkeella. Jos olet täysi-ikäinen, voit 
ilmoittautua myös sähköpostitse (anni.silvola@gmail.com), jolloin sähköpostin tulee sisältää samat 
tiedot, kuin ilmoittautumislomakkeenkin.



Perumissäännöt: Tapahtumaan on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeiseen ilmoittautumispäivään 
mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua ilman kustannuksia ennen 
viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos peruutus tapahtuu vähintään vaellusta edeltävän viikon 
perjantaina (11.4), peritään puolet osallistumismaksusta ja sen jälkeen koko osallistumismaksu. Jos 
peruutus tapahtuu sairauden takia, ei osallistumismaksua peritä. Sairaudesta on annettava kirjallinen 
selvitys mielellään lääkärintodistuksella varustettuna. Peruutukset ilmoitetaan vaelluksen johtajalle.
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