
Äventyrsklubben 65+ 
Folkhälsan i Vasa 2018 

 

Avgift:   30€ / person per träff 
Max antal deltagare per träff är 15 personer. 

Anmälan:    tfn. 050-466 6940 
E-post: jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi 

Frågor? Vid funderingar kring det praktiska kan 
man kontakta ledare Ulrika Fellman: 050 
3087176, ulrika@kompassen.fi. Ulrika är utbildad 
vildmarksguide samt psykologisk coach.   

 

 

Äventyrsklubben riktar sig till alla 65+ 
som tycker om att vara i naturen och vill 
uppleva årstiderna tillsammans med 
likasinnade. Fem träffar ordnas mellan 
februari och november 2018.  

Varje tillfälle startar vi ifrån lämplig plats kl. 
9.00 och åker ut till vår destination för dagen. 
Vi provar på olika typer friluftsliv, upptäcker 
naturen i närområdet, lagar god mat över 
öppen eld eller på stormkök samt tar vara på 
de positiva hälsoeffekterna av naturen och 
samvaron. Omkring kl. 16.00 avslutar vi 
dagen. 

DU SOM DELTAGARE 

Aktiviteterna anpassas efter gruppen men för 
att delta behövs grundläggande kondition, 
t.ex. att kunna vandra 5 km med lätt packning 
i lugn takt. 

I övrigt krävs ingen friluftsvana och den enda 
utrustning du behöver är skor och kläder 
efter väder, ryggsäck samt termos och ett 
gott humör!  

 

PROGRAM 

Varje träff bjuder på naturupplevelser och 
programpunkter knutna till upptäckarglädje 
och gemenskap. Kaffe, te, fika och lunch samt 
viss utrustning ingår. Inför varje träff skickas 
utrustningslista ut till alla anmälda. 

 



Vintertur        18.2 kl 09.00 - 16.00 

Program: Snöskovandring alternativt skidtur 
på träskidor. Matlagning och fika ute eller 
inomhus på lämplig plats beroende på väder 
och temperatur. Vi lär känna varandra genom 
roliga lekar och enkla teambuildingövningar. 
Programmet kan ändra beroende på 
snöförhållanden.  

Plats: meddelas närmare träffen 

 

Lägerliv        15.4 kl 09.00 - 16.00 

Program: Lägerliv och utematlagning. Vi 
bygger ett trivsamt skogsläger med allt vad 
det innebär och djupdyker i olika tekniker för 
matlagning utomhus. Tillsammans tillreder vi 
en trerätters måltid med "det lilla extra". Lekar 
och utmaningar gör att vi håller oss aktiva och 
varma vid kallt väder. 

Plats: meddelas närmare träffen 

 

Vårvandring      20.5 kl 09.00 - 16.00 

Program: Vandring längs Västerö 
vandringsled. Vi njuter av vårskogen och av 
att naturen vaknar till liv. Aktiviteter såsom 
sinnesövning, naturbingo och avslappnat 
hängmattehäng står på programmet, liksom 
självklart matlagning och fika ute.  

Plats: Västerö vandringsled, Maxmo 

 

 

 

 

 

 

 

Kanotpaddling      September 2018 

Program: Kanotpaddling med vildmarks- 
känsla. Vi går igenom grunderna i kanot- 
paddling och gör en kort tur med tid för 
lunchpaus och matlagning ute. En riktig 
vildmarksupplevelse bara tjugo minuter från 
Vasa! 
Plats: Iskmo-Jungsund 
Datum meddelas senare 
 

Senhöstvandring     November 2018 

Program: Vi upptäcker den nyaste 
vandringsleden i nejden och ser vad naturen 
har att erbjuda under senhösten. Med lupp 
och nyfikenhet tar vi oss an den tiden på året 
då allt känns dött och tråkigt. Vid riktigt dåligt 
väder myser vi i militärtält och eldar kaminen 
varm. 

Plats: Iskmo-Jungsund 
Datum meddelas senare 

 


