
 

 
  

Äventyrsklubben 2019
Hej!

Här kommer årets program för Äventyrsklubben. Vi tror det blir ett roligt och spännande år, 
med både nya och bekanta aktiviteter och som alltid - strålande väder och god mat! :)   
 
Observera klockslagen för äventyren i maj och november!  

Turerna anpassas för att passa deltagarna och viss utrustning ingår, men för att delta 
behöver du:
• grundläggande kondition
• kläder som lämpar sig för de olika årstiderna och väderförhållanden (ex. gummistövlar/

kängor, regnkläder, varma vinterkläder)
• vattenflaska/termos, mugg, bestick och matkåsa (en vanlig tupperware-burk duger fint!)
• ryggsäck
• upptäckarglädje och ett glatt humör!

26 Januari kl 9-16  
Turskidåkning i havsbandet 
Vi gör en dagstur på skidor längs Bytesholmsfjärden i Maxmo (rutten kan ändras beroende 
på isläget). I pulkor drar vi med oss ved, mat och utrustning på vår färd som blir ca 10 km 
lång. Vi upplever ett riktigt vinteräventyr som präglas av kokkaffe och tjärdoft. Meddela om 
du saknar skidor så hjälper vi till att hitta ett par som du kan låna!  
  
15 maj kl 6-13  
Fågelspaning i Levaneva  
Vi åker till en av Österbottens största och fågelrikaste våtmarker Levaneva för att uppleva 
vårstämningen på nära håll. Vi promenerar längs områdets vandringsleder, tillreder lunch 
på friluftskök och besöker fågeltornet. Ta med kikare och kamera, det finns fina möjligheter 
för fotografering! 
  
12 juni kl 9-16  
Somrig cykeltur  
Vi myser runt på egna cyklar ute i skärgården med start från Replot. Under dagen provar 
vi på geocaching och ser vilka “cachar” vi kan logga på färden. Ta glasspengar med och 
ladda cykelkorgen med solkräm!  



 
18 september kl 9-16  
Urban utmaning 
I känd miljö ställer vi samarbetsförmågan och geniknölarna på prov. Utmaningar och gåtor 
som måste lösas kantar vägen denna dag. Plocka fram äventyrslustan och tävlingsinsikten 
så ses vi i Vasa centrum!  
  
6 november kl 16-21  
Kvällsvandring och berättarafton 
Vi vandrar i skymningen från Tottesunds herrgård ut till Bytesholmen. Där tillreder vi årets 
sista trerätters och myser lite extra kring brasan när berättandet tar vid. En 
vandringsberättelse om lagförbrytare och nattlig påhälsning utlovas. Alla historier är 
välkomna! I pannlampsskenet vandrar vi sedan tillbaka mot herrgården.

Ändringar i programmet kan ske.

Deltagaravgift per tillfälle: 30€  
I deltagaravgiften ingår lunch, kaffe/té, mellanmål samt viss utrustning. Närmare info 
skickas ut till alla anmälda några dagar innnan respektive tillfälle.

Anmälan sker till: 
Jannica Silvander-Koskinen tfn 0504666940, jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi
Senast en vecka innan respektive tillfälle vill vi ha din anmälan.

Meddela följande:  
- namn och födelsedatum
- adress och telefonnummer
- eventuella sjukdomar
- allergier

Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen men antalet platser är begränsat så först till 
kvarn! 

Har du frågor så tveka inte att kontakta oss via mejl eller telefon!

Vänliga hälsningar,  

Lisa Djupsjöbacka  
vildmarksguide  
socionom YH  
kock 

050 5724057

Ulrika Fellman 
vildmarksguide  
psykologisk coach  
studerar miljöpsykologi  

050 3087176  
ulrika@kompassen.fi
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