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Muu toiminta

NEVA on järjestänyt hiihtoretkiä, polkupyöräretkiä,
kirkkovenesoutuja, jäseniltoja, varuste-esittelyitä
sekä aloittelevien vaeltajien perehdytystä.

Pikkujouluja perinteiseen tyyliin jouluruokineen,
ohjelmineen ja tanssien elävän musiikin tahdissa on
järjestetty muun muassa Hamarin nuorisoseuran
talolla sekä Ruuhijärven kämpällä Evolla. Joulupukki
lahjoineen on aina vieraillut NEVAn pikkujoulussa.
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Varustevuokraus

NEVA vuokraa varusteita, jolloin harrastusta pääsee
kokeilemaan ilman suurempia investointeja.
Varusteita voi kaikin mokomin lainata myös muille
kuin NEVAn järjestämille matkoille.

Varuste

Putkirinkka Savotta 906
(85 litran)
Putkirinkka Savotta 1200
(80 litran)
Anatomic-rinkka Halti
Green (75 litran)
Vaellusteltta Halti Hike &
Bike III
Vaellusteltta Halti 3
hengen
Koppilaavu 3 hengen
Makuualusta
Retkikeitin Trangia
Karttalaukku
Vesikassi
Retkeilykarttoja, kirjoja

Tarjolla
kpl

2

Vuokra
NEVAn
jäseniltä € /
vrk
1,00

3

1,00

1

1,50

1

1,50

1

1,00

1
2
2
2
2
Lukuisia

0,50
0,20
0,30
0,10
0,10
0,00

Putkirinkat ovat riittävän suuria viikon vaelluksille ja
teltta on helppo sitoa kiinni putkirunkoon. Savotta
906 sopii isokokoisillekin miehille. Savotta 1200 on
hieman pienempi sopien naisille sekä keskikokoisille
miehille. Vuonna 2006 hankittu anatomic-rinkka sopii
hyvin vaellusparin sille henkilölle, joka ei kanna telttaa
tai muuta rinkan sisälle mahtumatonta tavaraa.

Halti Hike & Bike III kupoliteltta on hankittu vuonna
2006. Se on varsin kevyt (2,8 kg) ja tilava kahdelle
hengelle. Kolmelle se on ahtaanpuoleinen vaikka sitä
mainostetaan kolmen hengen telttana.

NEVAlla on karttoja useimmilta Suomen
retkeilyalueilta sekä mm. Suomen Retkeilyopas
-kirjoja.

Viikon vaelluksesta veloitetaan 10 vrk vuokra.
Varusteet on palautettava puhtaina ja kuivina.
Mahdollisten vaurioiden korjauksesta on sovittava
erikseen varusteita palautettaessa. Vuokra
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maksetaan kahden viikon kuluessa varusteen
palauttamisesta NEVAn pankkitilille Nordea FI 82
1124 3000 3432 88 käyttäen viitenumeroa 10003.

Hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3,00 €/kpl. Merkin
suunnitteli NEVAn perustajajäseniin kuulunut, jo
edesmennyt Pentti Karjalainen.

Yhteyshenkilö:

Varusteet, kartat, kirjat ja hihamerkit:

Seppo Mikkonen, Laaksonpohjantie 4, 06650
Hamari,
puh. työ 050 45 83473
e-mail seppo.mikkonen@nesteoil.com
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