LIPLATUS 2018
Mitä?:
Tarpojien, samoajien ja vaeltajien melontaretki
Missä?:
Kuusamon Oulankajoella
Milloin?:
28.-30.9.9.2018
Häh?:
• Tarpojien melontaretki suuntautuu Suomen kansallispuistojen
kruununjalokiveen, Oulangan kansallispuistoon Oulankajoen jylhiin
maisemiin. Aloitamme melomisen Kiutakönkään alapuolelta ja
liplattelemme noin 25 km myötävirtaan lähelle Venäjän rajaa.
Lue lisää: http://www.luontoon.fi/oulanka/
• Reitti on melko helppo melottava sekä fyysisesti (koska menemme
alavirtaan) että teknisesti (koska matkalla on virtapaikkoja, mutta ei
isompia koskia). Reitti soveltuu siis myös vasta-alkajille hyvin.
• Reissun yhteydessä voimme ihailla Kiutaköngästä, joka on yksi
Kuvankaunis Oulankajoki syysruskassa.
Suomen hienoimmista koskista ja Karhunkierroksen merkittävimpiä
nähtävyyksiä.
• Lähtö tapahtuu Urheilutalon parkkipaikalta perjantaina 28.9.2018 klo 18.00
• Paluu sunnuntaina 30.9 iltapäivällä. Paluuaika tarkentuu kun tiedetään milloin päästään lähtemään.
• Matka tehdään henkilöautoilla, joita mukaan tulevat aikuiset ajavat. Matkakustannukset sisältyvät hintaan.
• Retken hinta on 40€/osallistuja, maksetaan Oulun Metsänkävijöiden tilille FI59 8000 1300 2252 41.
Maksu laskutetaan Kuksan kautta (osallistuneille tulee lasku sähköpostissa)
• Yöt vietetään vaellusteltassa tai kodassa, riippuen matkan etenemisestä, varaustilanteesta, säästä ja fiiliksestä.
Varaudu siis lämpimällä (vähintään kolmen, mielellään neljän vuodenajan makuupussilla) ja hyvällä makuualustalla.
• Lisätietoa voi kysyä Arttu Tannerilta (040-8275446)
• Retkelle ilmoittaudutaan huoltajatunnuksilla Kuksa -jäsenrekisteriohjelmassa. Jos ilmoittautumisessa on haasteita,
voit kysyä apua Artulta. Ilmoittautumislinkki on sivun alalaidassa.
• Ilmoittaudu retkelle mahdollisimman pian, viimeistään 25.9, niin osaamme varata oikean määrän oikeanlaista
ruokaa ja varata kanootit.
Mitä mukaan?:
• Rinkka tai melontapusseja joihin voi pakata
tavaran. Tavaroita ei tarvitse kantaa pitkiä
matkoja, mutta on tärkeää että ne pysyvät
kuivana.
• Partiohuivi (joilla on)
• Makuupussi (lämmin) ja makuualusta
• Lämpimät ulkovaatteet, jotka kestävät vettä.
• Sadeasu
• Pipo, hanskat ja vaihtohanskat
• Lämpimät, vedenkestävät kengät
• Villasukat ja vaihtosukat
• Vaihtovaatteita
• Pyyhe pulahduksen varalta.
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Ruokailuvälineet kangaspussissa
(veitsi, haarukka, lusikka, lautanen, muki)
Juomapullo
Puukko
Tulitikut
Taskulamppu ja varapatterit
Omia energiapitoisia eväitä, jos haluaa. Esim.
kuivatut hedelmät ovat hyviä.
Pakkaa kaikki varusteet vedenkestävästi,
esim. erillisiin muovipusseihin! Kanoottiin
saattaa tulla vettä joko taivaalta (sade) tai
joesta (aallot virtapaikoissa).

Ilmoittaudu mukaan Kuksassa:
kuksaan.fi/22760
Tapahtumat ja ilmoittautumislinkin löytyvät myös nettisivuiltamme osoitteesta
oulunmetsankavijat.net/tapahtumatI

