Tunturit kutsuvat 5.9-11.9... Muotka... Ailigas... Utsjold...Inari
Ruskareissu kunnolla varttuneille partiolaisille/
J \lfatkaamme kukin 0111i11 ko11stei11 kohti Rovaniemeå: jo1111e saavumme illalla tai aamulla.

Rovaniemellä asumme tämän yön missä haluamme. J\ fe,kanssakulkijasi Scandic-hotellissa
Illalla syömme på1vällise11,aamulla runsaan aamiaisen

Ma 5.9 klo 11 viimeistään, tapaamme Rovaniemellä.
J\1atkajatkuu autoillamme kohti Inarinja Muotka-tunturciden maisemia.
5-8.9 Muotkalla asumme lämpimissä 11.4-6 hengen mökeissä; ulkoilemme vaellellen pikkurepun
kanssa,sau11omn1e; haluttaessa voi joen varressa telttaillen yöpyåki11.

To 8.9 aamiaisenjälkeen lähdemme Utsjoelle Suomen yhtä kauneinta tietä pitkin.

Siellå' majoitumnze 4-6 hengen mökkeihin. Teemme päivis111 kävelyreissuja eväät, taukotakki,

istuinalusta päivärepussamme. Iltaisin saunonzme, syömme hyvin ja nuku111me kaikessa rauhassa.
Mökissä voi pestä pikkupyykkiiija laulaa lirauttaa...

Ruskareissullemme varusteet mukaan Tukevat kiivelyjalkineet,reJiu sadeasu, pikkurcppu,johon
mahtuu lå'mmin hupullinen taukotakki, kuksa,tupellinen puukko,stidit ja lusikka,termospullo,

nesuliinat, tumput, lippis ja tai pipo ja istuinalusta ja aurinkolasit kotelolla; reilu retkiasu päälle
säåJle kuin säälle,lakanat ym. yöpymis- ja saunakamat; (makuupussi ja nzakuualusta, jos

luonnossa haluat jonkun yön kuorsata) Afahdollise!: lääkkeesi, ea-kamasi, kamerasi, kä1111ykkiisi,

ekstra herkkusi tms.jonka vain Sinä voit tietää. Tuvissa/nzökeissii lämpöiset pedit, keittovehkeet ja

astiat, suiku, sauna sekä puhdas tunturipuro,josta saamme raikkatuz juomaveden retkille.

Maisemat ja maastot ovat sanoin kuvaamattonzia ja helpohkoja kulkea! Tuvissa valmistamme

ruuat ja vaelluksillanzme päivisin syötävä! eväät.Ja uni maistuu. Yövymme leväten ja nauttien

piskuisesta tuvasta, saunasta ja samasta levosta. Ota partio tms. peruutus- ym.vakuutus turvaksesi.

Su 11.9 kohti kotia, yöjunalle,Rovaniemen rautatieasemalta tai miten kukin matkansa kotiinsa

haluaa suorittaa. Ruokailusysteemin tunturiajalle luo1111ne,kun nå'emme kaikki toisenzme.

Ruskareissun 5-11.9 hinta on 550-650 e/hlö ja nå111 asumiset aamiaisellaja saunalla kuuluvat
hintaan Ruuat hanki111111e ja val111istan1111e porukalla. Varaudu ruokakassaan. 20-30e/ vrk
Roi-Muotka-Utsjoki-Roi kuljemme kimppakyydeillii.

Toivotan lämpimästi mukaan vaeltelemaan, upeita lapin ja Norjan tuntureita ihastelemaan!
Ruskan väreistä Luoja yksin

tietää, mutt nättiä on!

Ps. Kompurajalatkin ovat tervetulleita! Jakaudumme eri tasokkaisiin pikkuporukoihin päivävaelluksi//a ettei syytä huoleen.

Ilmoit t aut umiset ja kyselemiset ilomielin 30.4.2022

mennessä.

Aurinkoisin te1veisin Tomtebosta Pikku-Hukka ja Ippa Saln1ine11
0405297077 soita taijätä kirjoitettu viesti Kiitos/
Siuntion Koskikarat-Sjundeå Strömstaz

Lähde partiok u kanssamme 5-11.9.2022
Muotkan- ja Utsjoen tuntureille... vain kauas katsoen löytää perille... B-P
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