
 

 

Välkomna ombord på KåkenLine! 
Känns vardagen grå och trist? Boka in dig på östersjöns roligaste kryssning! Det blir en helg fylld 
med äventyr och underhållning och den smarrigaste frukostbuffén du någonsin upplevt! 

 

Vem? Vargungar + Äventyrare Spejare + Explorers 

Plats Utfärdsstugan Kåken, Lemlax, Pargas 

Dag fre-lö 4-5.10 lö-sö 5-6.10 

Start Fredag start med abonnerad buss 
klockan 17.00 från Veritas-stadions 
parkeringsplats. Bussen kör via St. 
Karins så de som stiger på där ska 
vara på plats klockan 17.15 vid 
busshållplatsen vid S-market (6135). 
Kom ihåg att äta före avfärd.  

Lördag träff på Åbo busstation klockan 
10.00 där vi tillsammans stiger på 
lokalbussen till Pargas. Om du stiger på 
i St Karins är det buss nr 801 som 
gäller, enligt tidtabellen borde den vara 
kl 11.40 i St Karins centrum. Med i 
bussen finns en ledare som betalar 
resebiljetterna.  
 

Tillbaka Tillbaka till Åbo startar vi med 
abonnerad buss klockan 14.00 på 
lördag, så ca 14.30 är vi i St Karins 
och 14.45 i Åbo vid Veritas-stadion.  

Tillbaka till Åbo startar vi med 
abonnerad buss klockan 14.30 på 
lördag, så ca 15.00 är vi i St Karins 
(busshållplatsen vid S-market) och 
15.15 i Åbo vid Veritas-stadion.  

Pris 20€, faktureras via e-post 20€, faktureras via e-post 

Anmälning Anmälning via Kuksa. Meddela allergier och annat ledarna ska ta i beaktande 
via Kuksa. Sista anmälningsdag 25.9.2019. Annulleringar senast 1.10.  
 
Anmälning via länken nedan: kuksaan.fi/29786 

 



Höstmanöver är en traditionell förläggning som i år ordnas gemensamt för Åbo Vildar och              
Scoutkåren Pojkarna på vår utfärdsstuga Kåken. Programmet sker till största del utomhus            
oberoende av väder. Vargungarna sover inne i Kåken medan Äventyrarna, Spejarna och            
Explorerna sover i kamintält utomhus. Under lördag kommer Vargungarna (VU) och Äventyrarna            
(ÄSC) gå en spårning på ca 2 timmar, Spejarna och Explorerna kommer gå en längre hajk under                 
lördagen där de bär med sig all sin utrustning.  

Här ser du en lista över den utrustning som behövs. Ta med ordentligt med varma kläder                
eftersom vi är ute oberoende väder! Packa tillsammans med din förälder så vet du säkert att allt är                  
med! Explorers och Spejare packar sina saker i en rinka, kontakta ledare ifall ni behöver låna.  

○ Scouthalsduk (ska vara på hela höstisen)  
○ Ta gärna med röda/orangea - färggranna utekläder (älgjakt)  

○ Slitstarka kläder enligt väder och bra skor (vi går mycket och ute oberoende väder)  

○ Sovsäck och liggunderlag  

○ En mindre ryggsäck som du kan använda på spårningen (bara VU + ÄSC) 
○ Matkärl i plast (mugg, djup tallrik, bestick) i en tygpåse, kärlhandduk  
○ Vattenflaska fylld med vatten  
○ Näsdukar + personliga mediciner  
○ Tandborste, tandmugg, tandkräm  
○ Sittunderlag  
○ Ficklampa (+ extra batterier)  
○ Anteckningsmaterial (häfte och pennor)  
○ Mössa, halsduk, vantar och varma sockor  
○ Regnjacka och -byxor, stövlar  
○ Byteskläder, d.v.s. extra uppsättning tröjor, byxor etc.  
○ Underkläder (även långkalsonger eller strumpbyxor)  
○ Pyjamas, nattsockor och eventuellt ett litet kramdjur  
○ Bastugrejer om man vill gå i bastu (endast Spejare och Explorers)  
 

Vid frågor kontakta:  

Före höstisen: 

Petra Lapela, 040 8455 638 
petra@abovildar.fi 

Niklas Jylhävuori, 050 3511 518 
niklas.jylhavuori@gmail.com 

 
Under höstisen: Om ni behöver få kontakt går det att ringa till kårluren 040 545 3010 som någon 
ledare bär med sig under höstisen. Ring upp igen om ingen svarar. 


