2018
Kom med Pettson och Findus på förläggning den 12-14.10.
Förläggningen ordnas I Mustien Veljien och Kirisiskojen stuga i Vihtis.

Utrustningslista
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovsäck
Liggunderlag
Utekläder enligt väder
Vandringsskor/bekväma skor
Gummistövlar
Regnkläder
Mössa, vantar och yllesockor
Byteskläder

•
•
•
•
•
•
•
•

Pyjamas
Tandborste och tandkräm
Matkärl och bestick
Vattenflaska
Ficklampa
Anteckningsmaterial
Puukko (ej vargungar)
Lite godis

Vi eldar för att hålla varmt i stugan så ta med varma kläder att ha på inomhus

Avfärd
Spejarscouter och äldre möts på Esbo tågstation fredag 12.10 kl.17.35 vid
busssperongerna. Vi tar buss 245A, som far kl.17.55 mot Kattila

Haga Vargungar och Äventyrsscouter samlas på Hoplaxstation lördag 13.10 kl.08.00.
Vi tar L-tåget mot Esbo kl.08.13.
Vanda Vargungar och Äventyrsscouter samlas vid bussperongerna vid Mårtensdals
tågstation lördag 13.10 kl.08.00. Vi tar buss 565 mot Esbo kl.08.13.

Hemfärd
Föräldrarna kan hämta sina scouter söndag 14.10 ca kl. 12 framåt. Stugans
adress är: Pekkasenkuja 1, 03220 Tervalampi

Körbeskrivning:
Från Helsingfors: Kör längs Åboleden (RV 1) tills avtaget till Veikkola och sväng
av längs med Gamla Åbovägen (100) mot Åbo. Ca två km. Efter Veikkola, där
gamla vägen överskrider motorvägen, sväng till höger vid skylten: ”Ojakkala 11”
in på väg 1215. Efter ca sex km syns Tervalammen kartano på höger sida. Kort
efter detta kommer en korsning mot höger mot ”Järventausta” men fortsätt
rakt utan att svänga av. Vägbelysningen slutar här. Vid nästa busstation (ca en
km längs med vägen) sväng till vänster (det finns en rad postlådor till höger).
Stugan finns upp längs med stigen från parkeringsplatsen.

Pris
Förläggningen kostar 23,15€ för vargungar och äventyrsscouter
(lö-sön) och 28,15€ för spejarscouter och äldre . Avgifterna
betalas in på kårens konto: Aktia Vanda FI7240553510000615

Anmälan
Anmälningen sker via Kuksa. Länk tillanmälningsformuläret finns på
http://www.nybyggarna.net under ”Händelsekalender”. Sista anmälningsdatum är:
måndag 1.10.

Eventuella frågor kan riktas till
Oliver Andersson (050 4390 773) oliver.andersson@nybyggarna.net

