
Karhunkierros vaeltaen ja meloen 7.-12.6.2020 

Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yöpyminen: 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 TELTTA / MAJOITE x Reittimme varrelle osuu 

autiotupia ja laavuja, mutta 

varaudumme yöpymään 

omissa majoitteissamme. 

 MAKUUALUSTA X Suosittelen ilmatäytteistä 

makuualustaa 

 MAKUUPUSSI X Makuupussin comfort -

lämpötila saisi olla lähellä 

nollaa, sillä yöt voivat 

Oulangalla olla kesäkuussa 

vielä kylmiä, jopa pakkasen 

puolella. 

 TYYNY O Mieleinen retkityyny tai 

jotakin muuta pään alle 

 

Ruuan valmistus, juomapullot 

 RETKIKEITIN JA RIITTÄVÄSTI 

POLTTOAINETTA 

X Ruuat on kätevintä valmistaa 

omalla keittimellä. Voit 

hyödyntää jonkin verran 

myös nuotioita ruokailussa, 

mutta mikäli voimassa on 

metsäpalovaroitus, ei tulia voi 

tehdä. 

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMAPULLOT (ja juomarakko) X Suosittelen, että kaikilla olisi 

yksi litran juomapullo tai 

juomarakko juomavettä varten, 

sekä kaksi litran pulloa 

varavettä varten, hieman 

reittiosuuksista riippuen. 

Varaudu kantamaan siis 

yhteensä kolme litraa vettä 

kerralla.  

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 

saippuaa 

 



Ruuat pakataan kahteen osaan: Ruokasäkki 1 ja Ruokasäkki 2. Kun ajamme sunnuntaina 

Hautajärvelle, viemme matkan varrella ruokasäkit 2 Oulangan leirintäalueelle, jonne 

saavumme maanantai iltana. Näin meidän ei tarvitse kantaa koko viikon ruokia alusta 

alkaen, vaan saamme hieman kevennystä rinkkoihimme tällä järjestelyllä. Ruokasäkki 2 

säilytetään huoneenlämpöisessä varastossa, joten ethän pakkaa sinne mitään pilaantuvaa. 

Voit myös ostaa Oulangan leirintäalueelta maanantaina limsaa, karkkia, suklaata, sipsiä, 

tms. pientä, mitä kioskista löytyy.  

Ruokasäkki 1 

 Su lounas 

 

X Syödään Perttumakosken 

laavulla 

 Su lisäenergia 

 

X  

 Su päivällinen 

 

X Syödään Rupakivellä Savijoen 

varressa, tai perillä 

Savilammen leiripaikassa 

 Su iltapala 

 

X Yövymme Savilammella 

 

 

Ma aamupala X  

 Ma lounas 

 

X Syödään Aventolammen 

nuotiopaikalla 

 

 

Ma lisäenergia X  

 

 

Ma päivällinen X Syödään todennäköisesti 

Oulangan leirintäalueella, 

mutta kannattaa pakata jo 

ruokasäkkiin 1 siltä varalta, 

että matkamme kestää 

tarkoitettua kauemmin 

 

Ruokasäkki 2  

 Ma iltapala 

 

X Yövymme Oulangan 

leirintäalueen mökeissä 

 Ti aamupala 

 

X  

 Ti lounas 

 

X Syödään melontamatkan 

varrella joko jollakin 

hiekkarannalla, tai 

Oulankajoen varressa olevalla 

laavulla. 

 Ti lisäenergia 

 

X  



 Ti päivällinen 

 

X Syödään melontamatkan 

päätteeksi Jäkälänmutkassa 

tai vaellusetapin varrella 

 Ti iltapala 

 

X Yövymme Kitkajoen varrella 

olevalla laavulla 

 Ke aamupala 

 

X  

 Ke lounas 

 

X Syödään Kitkajoen varressa 

 Ke lisäenergia 

 

X  

 Ke päivällinen 

 

X Syödään todennäköisesti 

perillä Siilastuvalla 

 Ke iltapala 

 

X Yövymme Siilastuvalla 

 

 

To aamupala X  

 To lounas 

 

X Syödään laavulla matkalla 

Porontimajoelle 

 To lisäenergia 

 

X  

 To päivällinen 

 

X Syödään todennäköisesti 

perillä Porontimajoella 

 

 

To iltapala 

 

X Yövymme Porontimajoella 

 Pe aamupala 

 

X  

 Pe lounas X Syödään Konttaisen tai 

Valtavaaran huipulla 

 

 

 

Pe lisäenergia X  

 

 

Pe päivällinen X Syödään todennäköisesti 

perillä Rukalla, mutta 

kannattaa ottaa tämäkin 

ruoka varalle, jos 

matkantekomme kestää 

 

 

Vaatteet, jalkineet: 

 VAELLUSKENGÄT X Tukevat vaelluskengät, joilla 

selviät juurakkoisilla ja 

kivisillä poluilla rinkan 

kanssa. Älä lähde reissuun 



täysin uusilla kengillä, vaan 

sisään aja ne kävelemällä 

niillä riittävästi ennen reissua! 

 LEIRIKENGÄT X Illalla leirissä on 

huomattavasti mukavampi 

olla, kun saa vaihtaa 

vaelluskengät esimerkiksi 

kevyisiin crocks -

sandaaleihin. 

 KUORIHOUSUT X Vedenpitävät housut  

 KUORITAKKI X Vedenpitävä takki  

 RETKEILYHOUSUT X Sellaiset housut, joissa on 

mukava liikkua ja jotka 

sopivat rinkan kanssa jalkaan 

(eivät hierrä lantiosta) 

 RETKEILYTAKKI / PAKSUMPI 

PITKÄHIHAINEN 

X Kylmällä säällä sadetakki on 

aivan liian hiostava rinkkaa 

kannettaessa, eikä sitä 

kannata pitää, ellei ole pakko. 

Myös paksumpi pitkähihainen 

on hyvä vaihtoehto. 

 ALUSKERRASTO (pitkät 

kalsarit ja pitkähihainen 

merinovilla- tai tekninen paita) 

X Illalla on mukava vaihtaa 

päälle lämmin aluskerrasto 

ulkoiluvaatteiden alle, kun 

ilma viilenee. 

 ALUSVAATTEITA 

 

X Riittävästi vaihto alusvaatteita 

 TAUKOTAKKI X Kevyt untuvatakki tai 

kuitutakki tauoille ja illaksi. 

 PIPO JA / TAI HATTU X Lippis on hyvä auringon 

paistaessa, mutta pipokin voi 

tulla tarpeen iltaisin 

 KÄSINEET X Sopivat käsineet vaellukselle 

tai vähintään illaksi. 

 TUUBIHUIVI / KAULURI X Suojaa kaulalle. 

 SUKKIA X Vähintään kolmet hyvät 

vaellussukat, joita voit vaihtaa 

sitä mukaa kun yhdet 

kostuvat hiestä, sekä 

villasukat illaksi 

 

Vaeltaminen: 

 RINKKA X Sopiva rinkka, jossa saat 

kannettua tavarasi 



 KUIVASÄKKEJÄ 

PAKKAUKSEEN  

 Vähintään vaatteet ja 

makuupussi tulee olla 

pakattuna vesitiiviisiin 

kuivasäkkeihin 

 KÄVELYSAUVAT O Karhunkierroksella on paljon 

jyrkkiä nousuja ja laskuja, 

joissa kävelysauvoista on 

huomattavasti apua painavan 

rinkan kanssa.  

 KARTTA O Voit ottaa oman kartan, jos 

haluat 

 KOMPASSI O  

 GPS -LAITE O Mikäli haluat seurata matkan 

etenemistä omalta laitteeltasi 

 

Henkilökohtaiset tavarat: 

 AURINKOLASIT (/LIPPIS) X Jotain suojaa silmille 

aurinkoisella säällä. 

Pääasiassa reitti kulkee 

metsässä, mutta esim. 

meloessa voi aurinko paistaa 

häiritsevästi 

 OTSALAMPPU X Illat ovat pitkään valoisia, 

mutta teltassa saatat tarvita 

valoa. 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 KORJAUSVÄLINEET O Esim. ilmatäytteisen 

makuualustan korjausta 

varten 

 AURINKORASVAA X  

 HENKILÖKOHTAISET 

LÄÄKKEET 

X  

 VESSAPAPERIA X Ainakin kaksi rullaa, voit 

laittaa toisen ruokasäkkiin 2. 

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X  

 RETKIPYYHE X Käsien pesuun, peseytymiseen 

jne 

 RAKKOLAASTARIA, 

RAKONESTOPUIKKO  

O Oppaalla on kattava ea -

laukku, mutta jos tiedät, että 

sinulle tulee herkästi rakkoja, 

kannattaa ottaa omia 

mukaan, joiden tiedät olevan 

sinulle hyviä 



 KAMERA O  

 KIIKARIT O  

 KÄNNYKKÄ vesitiiviisti 

pakattuna 

X  

 LATURI JA VARAVIRTALÄHDE O Pyritään pitämään kännykät 

suljettuna, mutta jos haluat 

varmistaa akun kestämisen, 

ota jonkinlainen 

varavirtalähde mukaan. 

Kännykät saa ladattua 

Oulangan leirintäalueella, 

joten laturi on hyvä olla 

mukana.  

 

Retkisuunnitelma ja aikataulu 

Pyrimme pitämään tapaamisen / videopuhelutapaamisen noin kuukautta ennen 

vaellusta, jolloin pääsemme jo hieman tutustumaan toisiimme, ja 

keskustelemaan varusteista, ruokien suunnittelusta ja muista vaellukselle 

valmistautumiseen liittyvistä asioista. Voimme tavata myös lauantai-iltana 

6.6. heidän kanssaan, ketkä saapuvat majoittumaan Rukalle ennen vaellusta 

esimerkiksi yhteisen illallisen merkeissä. 

SUNNUNTAI 

Bussikuljetus Rukalta Hautajärvelle 

Vaellus Hautajärvi – Savilammen kämppä (15km) 

MAANANTAI 

Vaellus Savilampi – Oulangan leirintäalue (13km) 

Majoittuminen 4hlö mökeissä sekä sauna 

TIISTAI 

Oulankajoen melonta (25km) 

Vaellus Kitkanniemessä (6km) 

Yöpyminen Kitkanjoen varrella. 

KESKIVIIKKO 

Vaellus Kitkanjoelta takaisin Karhunkierroksen reitille ja Siilastuvalle (1okm) 



TORSTAI  

Vaellus Siilastupa – Porontimajoki, sekä pieni pistäytyminen Juumaan jäätelölle 

(10km) 

PERJANTAI 

Vaellus Porontimajoki – Ruka (15km) 

Saapuminen Rukalle noin klo 18 aikoihin 


