Vårhajk 25–26 april 2020

Kurjenrahka nationalpark
Den 25-26 april ordnar kåren tillsammans med Spejarna Helsingfors vårhajk till Kurjenrahka
nationalpark strax utanför Åbo. På lördag morgon åker vi med tåg till Åbo, och sedan med buss till
nationalparken. I Åbo delas även gemensam utrustning såsom tält och mat ut åt alla att bära. Vi
övernattar i tält eller vindskydd beroende på vädret, och lagar mat på trangia. Äventyrsscouter
och äldre är välkomna att delta i hajken. Närmare uppgi ter om transporten och tidtabellen
meddelas senare.
Anmälan sker via Kuksa-länken nedan. Logga in med ditt scout-ID och fyll i de nödvändiga
rutorna. Om det uppstår problem med anmälan kan man kontakta Ivar Vuori
(ivar@munksnasspejarna.ﬁ) så hjälper han. Deadline för anmälan är 22.3.
Länk till anmälan: https://kuksa.partio.ﬁ/Kotisivut/login.aspx?Id=33257
Deltagaravgi ten för hajken är 40€. Betalning sker till kårens konto FI42 4055 1040 0157 56 senast
för hajken. Använd ditt personliga MSP-referensnummer. Om det behövs ekonomiskt stöd med
avgi ten erbjuds det via Gunnar "Fakiren" Fagerlunds fond. Kontakta i så fall kårchef Erik
Sandström (erik@munksnasspejarna.ﬁ). Ifall du inte hittar ditt nummer kan du kontakta
kårekonom Nipa Pajunen (nipa@munksnasspejarna.ﬁ) eller sekreterare Jocke Gunst
(jocke@munksnasspejarna.ﬁ). Samma referensnummer används för alla kårens avgi ter.

Utrustning
När du packar till en vandring så är det ett par punkter som är bra att tänka på:
1. Du skall orka bära allt det du tar med under hela veckoslutet
2. Du kommer tillsammans med ditt vandringslag (2–3 pers) att själv bära er mat och ert
vindskydd/vandringstält, så lämna utrymme för det

Packning och ytterkläder (obligatoriskt)
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Ryggsäck/rinkka (ca 50-60 liter borde vara lämplig storlek)
Vattentäta påsar att packa allt i
Regnskydd för rinkkan
Stövlar eller vattentäta vandringsskor (som du vandrat med tidigare)
Oömma, bekväma utebyxor
Vattentät rock och vattentäta byxor
Mössa och handskar

Övriga kläder (obligatoriskt)
▢
▢
▢
▢

Kalsonger, sockor och underblus
Ylletröja eller leece
Extra kalsonger, sockor och underblus
En extra ylletröja eller leece till kvällen

Övrig utrustning (obligatoriskt)
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Scouthalsduk
Sovsäck, liggunderlag och sovkläder
Vatten laska, ﬁcklampa, kniv, kompass och tändstickor
Matkärl och bestick
Mediciner och personlig hygien, tandborste, en rulle WC-papper
En liten förstahjälpsförpackning (åtminstone plåster och skavsårsplåster)

Om du vill kan du även ta med:
▢
▢
▢
▢
▢
Vi ses!

Simbyxor och en liten handduk
Solglasögon och solkräm
Vattentätt kartfodral
Mygghatt och myggmedel
Kamera

