
Å’bear -20

Turun Metsänkävijöiden sudenpentuosaston ikimuistoinen juhlaleiri Å’bear-20 järjestetään
toukokuussa Ahvenanmaalla 21.-24.5.2020.

Lähtö: torstaina 21.5. klo 7:00 (paikalle klo 06:45) TuMe:n varastolta Vanha Hämeentie 42,
20540 Turku. (Lähdemme Viking Linella kohti Maarianhaminaa klo 8:45 laivalla).

Paluu: sunnuntaina 24.5. noin klo 21 saman paikkaan. (Palaamme Viking Linellä
iltalaivalta, joka on Turussa klo 19:50.)

Hinta: 100e, maksetaan TuMen tilille FI85 80001001441493, viimeistään 30.4.2020
mennessä. Viitteeksi pojan nimi ja Ahvenanmaa. Mikäli maksu on esteenä leirille
osallistumiseen, niin pyydämme ottamaan yhteyttä lippukunnanjohtaja Jori Torkkilaan
(lpkj@tume.fi) hyvissä ajoin.

Muut edellytykset osallistumiseen: Suomen partiolaisten jäsenmaksu vuodelle 2020
on maksettu ja sudenpennulla on oltava mukanaan kuvallinen henkilökortti tai passi.
Myös kuvaton Kela-kortti käy.

Muuta huomioitavaa: perjantai 22.5.2020 on joissakin kouluissa normaali koulupäivä!

Ohjelma: Matkan aikana tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin, kuten Kastelholmen linnaan ja
Pomarsundin  linnanraunioihin, Eckerössä Metsästys- ja kalastusmuseoon sekä tietysti
kuuluisampaan nähtävyyteen Taffelin sipsitehtaaseen ja tehtaanmyymälään.

VARUSTELUETTELO:

o henkilöllisyystodistus (myös kuvaton Kela-kortti käy)
o partiohuivi
o lämmin makuualusta ja makuupussi
o lämmin yöpuku
o istuinalusta
o lenkkarit tai muut maastokelpoiset kengät
o pipo, hanskat
o säänmukaiset ulkoiluvaatteet
o villapaita
o vaihtovaatteet (sukkia, housut, t-paitoja, alusvaatteita
o lippis
o sadetakki ja -housut (ei kertakäyttö)
o ruokailuvälineet nimikoidussa kangaspussissa (muovinen syvä lautanen, muovinen

muki, lusikka, veitsi, haarukka) ja astiapyyhe
o pyyhe
o henkilökohtaiset lääkkeet
o hammasharja ja –tahna
o pikkureppu laivaan ja retkille Ahvenanmaalla
o muovinen juomapullo
o taskurahaa



Matkapuhelimia ei oteta leirille. Matkalle kannattaa varata pojille myös taskurahaa
mukaan. Leirimaksu pitää sisällään kaiken matkaan liittyvän ohjelman ja ruokailut.
Taskurahaa lähinnä matkamuistoihin ja mahdollisiin herkkuostoksiin laivalta tai
tehtaanmyymälästä.

Arvotavarat/leiripankki: sudenpennuilla on mahdollisuus jättää paluumatkalle omaa rahaansa
johtajille säilytykseen nimikoidussa kirjekuoressa ja myös henkilökortit/passit kerätään
johtajille talteen.

Turvallisuus: Laivalla sudenpennut eivät liiku yksin, vaan ovat koko ajan johtajan seurassa.
Oletettavasti toukokuussa on vielä niin kylmä, että emme mene uimaan leirin aikana.
Yöpyminen Ahvenanmaalla on mökeissä ja teltassa. Huomoittehan, että Ahvenanmaa on
punkkialuetta!

Sitovat ilmoittautumiset 28.2.2020 mennessä osoitteeseen: www.tume.fi/ahvenanmaa

Lisätietoja leirinjohtajalta: Hanna Leppäkoski 040-5045026, hanna.leppakoski@gmail.com.

Retken päiväkohtainen ohjelma esitellään lippukuntamme vanhempainillassa, joka
pidetään torstaina 19.3. klo 18 Käsityöläiskadun Kololla (erillinen kutsu).

Tervetuloa mukaan juhlaseikkailuun Ahvenanmaalle!


