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Lähde mukaan pyörävaellukselle tutustumaan Ahvenanmaahan ja nauttimaan
saaristoluonnosta! Tämä polkupyörävaellus on suunnattu Kalevan
Suuntatyttöjen ja Kalevan Karhujen seikkailijoille, tarpojille, samoajille,
vaeltajille ja aikuisille.
Pyöräilemme viikon aikana yhteensä noin 200 kilometriä. Päivämatkat ovat noin 15-45 kilometriä. Eli jonkin
verran pyöräilykuntoa - ja toimiva, itselle sopiva polkupyörä - pitää olla, jotta matkasta selviää. Majoitumme
teltoissa leirintäalueilla ja ruuat laitamme trangioilla. Mukana matkassa on huoltoauto, jonka kyydissä suurin
osa varusteista saadaan kulkemaan, eli pyörän kyydissä kuljetetaan vain tarvittava päivävarustus.
Lähdemme matkaan Tampereelta tilausbussilla ja ajamme Kustaviin. Kustavista siirrymme pyöräillen ja
pienemmillä lautoilla saariston kautta Ahvenanmaan pääsaarelle. Pääsaarta kierrämme ristiin rastiin. Matkan
varrella tutustumme nähtävyyksiin ja luontokohteisiin, kuten Bomarsundin linnoituksen rauniot, Kastelholman
linna, Getan jylhät maisemat ja Eckerön hiekkarannat. Maarianhaminassa tutustumme kaupunkiin ja
vierailemme muun muassa museolaiva Pommernilla. Maarianhaminasta risteilemme Turkuun isommalla
autolautalla, ja Turusta Tampereelle siirrymme tilausbussilla. Takaisin kotona olemme myöhään
lauantai-iltana.
Lähtö lauantaina 6.6. kello 7.00 Kalevan kirkolta. Paluu lauantaina 13.6. noin kello 22-24 Kalevan kirkolle.
Ilmoittautuminen tapahtuu 31.3. mennessä osoitteessa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=33042
. Alaikäisten ilmoittautumisen tekee huoltaja. Ilmoittautuminen on ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen
sitova. Osallistumismaksun ensimmäistä osaa ei palauteta, ja osallistumismaksun toisesta osasta voi
vapautua vain lääkärintodistuksella tai vastaavalla.
Osallistumismaksu on 200-250 euroa, osallistujamäärästä riippuen. Tarkka lopullinen hinta selviää vasta
tapahtuman jälkeen, kun kaikki tapahtuman tulot ja kulut on tiedossa. Hintaan sisältyy kuljetukset, majoitus,
ruoka, ohjelma ja sisäänpääsymaksut nähtävyyksiin.
Osallistumismaksu maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen osa 100 euroa laskutetaan heti
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja se maksetaan 14.4. mennessä. Osallistumismaksun toinen osa
100-150 euroa laskutetaan tapahtuman jälkeen kesäkuun loppupuolella.
Tarkempaa tietoa matkasta, muun muassa yksityiskohtainen varustelista, lähetetään ilmoittautuneille
sähköpostilla huhtikuun aikana.
Huomioitavia asioita:
● Riittävä pyöräilytaito ja pyöräilykunto on edellytys pyörävaellukselle osallistumiselle. Jos oma taito tai
kunto mietityttää, kannattaa keskustella asiasta hyvissä ajoin oman johtajan tai vaelluksen johtajien
kanssa. Kevään aikana on vielä hyvä harjoitella pidempiä pyöräilymatkoja niin että pyöräily sujuu
mukavasti itse vaelluksella.
● Jos osallistujia ei saada mukaan riittävää määrää, tapahtumaa ei voida järjestetä. Mahdollisesta
tapahtuman peruuntumisesta ilmoitetaan ilmoittautuneille heti huhtikuun alkupuolella.
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