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Tmi Luontokaipuu toimii yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen 

kanssa. 

 



Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yöpyminen: 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 TELTTA x Yövymme Kirkas-Soljasten 
telttailualueella, jossa voi yöpyä 
myös riippumatossa. 

 MAKUUALUSTA X Suosittelen ilmatäytteistä 
makuualustaa 

 MAKUUPUSSI X Makuupussin comfort -
lämpötila saisi olla muutaman 
pakkasasteen puolella, sillä yöt 
ovat vielä kylmiä ja kosteita.  

 TYYNY O Mieleinen retkityyny tai 
jotakin muuta pään alle 

 

Ruokailu: 

 RETKIKEITIN JA POLTTOAINE X Keitin on pakollinen, mikäli 
metsäpalovaroitus on 
voimassa. Muussa tapauksessa 
kaikki ruuat voi halutessaan 
valmistaa nuotiolla. 

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMAPULLO X Tarvitset kotoa lähtiessä noin 
2l puhdasta juomavettä -
yöpymispaikassa on kaivo, 
josta saa lisää. 

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 
saippuaa 

 LAUANTAIN LOUNAS X Syödään honkaniemen 
tulipaikalla, jossa tulipaikka 

 PIENTÄ LISÄENERGIAA  X Esimerkiksi suklaata, 
välipalakeksejä, pähkinöitä, 
tms. naposteltavaa 

 LAUANTAIN PÄIVÄLLINEN X Syödään Kirkas-Soljasen 
telttailualueella, jossa 
nuotiopaikka 

 LAUANTAIN ILTAPALA X Syödään Kirkas-Soljasten 
telttailualueella, jossa 
nuotiopaikka. Opas paistaa 
lisäksi lettuja. 

 SUNNUNTAIN AAMUPALA X Opas keittää aamukahvit. 



 SUNNUNTAIN LOUNAS X Syödään mahdollisesti 
Koveron nuotiopaikalla 

 TEETÄ, KAHVIA, KAAKAOTA O Mikäli haluat kuumaa 
juotavaa esim. illalla tai 
aamulla. Opas keittää 
nokipannukahvia la lounaan 
jälkeen ja su aamulla. 

 

Vaatteet, jalkineet: 

 TUKEVAT KENGÄT X Tukevat vaelluskengät, joilla 
selviät juurakkoisilla ja 
kivisillä poluilla rinkan 
kanssa. 

 LEIRIKENGÄT O Illalla leirissä on 
huomattavasti mukavampi 
olla, kun saa vaihtaa 
vaelluskengät esimerkiksi 
kevyisiin crocks -
sandaaleihin. 

 KUORIHOUSUT X Vedenpitävät housut (jos sateen 
mahdollisuus) 

 KUORITAKKI X Vedenpitävä takki (jos sateen 
mahdollisuus) 

 RETKEILYHOUSUT X Sellaiset housut, joissa on 
mukava liikkua, ja jotka ovat 
sään mukaiset.  

 RETKEILYTAKKI X Jos on kylmä sää, voi 
liikkuessa pitää kevyempää, 
kengittävää retkeilytakkia. 
Sadetakki on aivan liian 
hiostava rinkkaa 
kannettaessa, eikä sitä 
kannata pitää, ellei ole pakko. 
Myös paksumpi fleece- tai 
villatakki on hyvä, hengittävä 
mutta lämmin vaihtoehto. 

 ALUSKERRASTO (pitkät 
kalsarit ja pitkähihainen 
merinovilla- tai tekninen paita) 

X Illalla voi olla mukava vaihtaa 
päälle lämmin aluskerrasto 
ulkoiluvaatteiden alle, kun 
ilma viilenee. 

 VÄLIKERRASTO  X Lämmintä vaatetta 
aluskerraston päälle, esim. 
villapaita, jos on kylmä ilma. 

 TAUKOTAKKI X Kevyt untuvatakki tai 
kuitutakki tauoille ja illaksi. 



 PIPO/HATTU X Mukava pipo/hattu 
vaellukselle, jos aurinkoinen 
sää, on lippis parempi kuin 
aurinkolasit. Illaksi 
kannattaa varata lämmin 
pipo. 

 KÄSINEET X Sopivat käsineet vaellukselle 
tai vähintään illaksi. 

 TUUBIHUIVI / KAULURI X Suojaa kaulalle. 

 SUKKIA X Vähintään kahdet hyvät 
sukat: toiset jalkaan ja toiset 
vaihdettavaksi. Suosittelen 
lisäksi villasukkia illaksi ja 
makuupussiin. 

 

Vaeltaminen: 

 RINKKA X Sopiva rinkka, jossa saat 
kannettua tavarasi 

 KÄVELYSAUVAT O Maastossa voi olla mukavampi 
kulkea sauvojen tukemana 

 KARTTA O Voit ottaa oman kartan, jos 
haluat 

 KOMPASSI O  

 GPS -LAITE O Mikäli haluat seurata matkan 
etenemistä omalta laitteeltasi 

 

Henkilökohtaiset tavarat: 

 AURINKOLASIT (/LIPPIS) O Mikäli paistaa aurinko 

 OTSALAMPPU X Illat ovat jo pitkään valoisia, 
mutta teltassa saatat tarvita 
valoa. 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 KORJAUSVÄLINEET O Esim. makuualustan korjausta 
varten 

 AURINKORASVAA O  

 HENKILÖKOHTAISET LÄÄKKEET X  

 VESSAPAPERIA X  

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X  

 PIENI PYYHE X Käsien pesuun, peseytymiseen jne 

 RAKKOLAASTARIA O Oppaalla on kattava ea -laukku, 
mutta jos tiedät, että sinulle tulee 
herkästi rakkoja, kannattaa ottaa 
omia mukaan 

 KAMERA O  



 KIIKARIT O  

 KÄNNYKKÄ X  

 VARAVIRTALÄHDE O  

 

Vaelluksen ohjelma 

 

Lauantai: 

Kokoontuminen Multiharjulla klo 10. 

Vaellusta noin 10km, lounastauko matkan varrella nuotiopaikalla. 

Leiriytyminen ja iltanuotio Kirjas-Soljasten telttailualueella. 

 

Sunnuntai: 

Aikaisen aamun linturetki halukkaille klo 6-9 

Aamukahvit 

Vaellusta noin 8km 

Vaelluksen päätös noin klo 16 Multiharjulla 

 


