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Tmi Luontokaipuu toimii yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen 

kanssa. 

 

 



Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yleistä matkalla tarvittavaa: (voi jättää Mattilan varastoon tai autoon vaelluksen ajaksi) 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 OPPAAN NUMERO:  

Silja Vuohensilta  

0405810311 

x Jos tulee kysyttävää tai et löydä 

perille! 

 MUKAVAA 

MATKUSTUSVAATETTA 

X Olisi hyvä, että vaellukselta 

palatessa autolla/Mattilassa 

odottaisi puhtaat vaatteet 

 KÄNNYKKÄ, KÄNNYKÄN 

LATURI, LOMPAKKO 

X Ettei pääse unohtumaan… 

 ”SELVIYTYMISKASSI” O Vaelluksen päätteeksi odottava 

kassi, jossa on puhtaat 

vaihtovaatteet, herkkuja ja 

mukavat kengät 

vaelluskenkien tilalle! 

 

Vaatteet, jalkineet: 

 TUKEVAT KENGÄT X Tukevat vaelluskengät, joilla 

selviät juurakkoisilla ja 

kivisillä poluilla. 

 ”LEIRIKENGÄT” O Illalla Kiviniemessä voi olla 

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 repun kanssa, eikä 

sitä kannata pitää, ellei ole 

pakko. Myös paksumpi fleece- 

tai villatakki on hyvä; 

hengittävä mutta lämmin 

vaihtoehto. 



 VAELLUSPAITA X Hieman sään mukaan, 

millainen: t-paita vai 

pitkähihainen. Kannattaa 

huomioida hyttyset 

paitavalinnassa! 

 VAIHTOPAITA KIVINIEMEEN O Voi olla mukava vaihtaa 

puhdas paita ylle Kiviniemessä 

 ALUSKERRASTO (pitkät 

kalsarit ja pitkähihainen 

merinovilla- tai tekninen paita) 

O Jos on kylmä sää 

 VÄLIKERRASTO  O Jos on kylmä sää 

 TAUKOTAKKI X Kevyt untuvatakki tai 

kuitutakki tauoille 

 HATTU X Mukava pipo/hattu 

vaellukselle, jos aurinkoinen 

sää, on lippis parempi kuin 

aurinkolasit. 

 KÄSINEET O Jos on kylmä sää 

 TUUBIHUIVI / KAULURI O Suojaa kaulalle, jos kylmä sää 

 SUKKIA X Vähintään kahdet hyvät 

sukat: toiset jalkaan ja toiset 

vaihdettavaksi. Suosittelen 

lisäksi villasukkia illaksi. 

 

Ruokailu: 

 RETKIKEITIN JA POLTTOAINE O Ensimäisenä vaelluspäivänä 

pidetään lounastauko 

Ryläyksen kodalla, jossa on 

tulisija, mutta toisena 

vaelluspäivänä lounastauolla ei 

ole nuotiomahdollisuutta. Oma 

keitin on varmin valinta, jos 

haluaa syödä jotakin 

lämmintä! 

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMAPULLO ja/tai juomarakko X Sinulla tulisi olla vähintään 

3l kapasiteetti kantaa vettä.  

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 

saippuaa 

 PE LOUNAS X Syödään Ryläyksen kodalla, 

jossa nuotio, joten voit varata 

esim. makkaraa 

 PE LISÄENERGIAA (runsaasti!) X Pientä, helppoa, energiapitoista 

naposteltavaa vaellukselle, 



esim. pähkinöitä, rusinoita, 

karkkia, suklaata, keksejä, 

tms. 

 PE PÄIVÄLLINEN  O Ellet syö Kiviniemen 

karjalanpaistia 

 PE ILTAPALA X Jotain pientä vielä illaksi 

 LA LOUNAS X Ei mahdollisuutta kokata 

nuotiolla 

 LA LISÄENERGIAA (runsaasti!) X Pientä, helppoa, energiapitoista 

naposteltavaa vaellukselle, 

esim. pähkinöitä, rusinoita, 

karkkia, suklaata, keksejä, 

tms. 

 

Vaeltaminen: 

 PÄIVÄREPPU X Sopiva reppu, johon mahtuu 

kaikki 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 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 AURINKORASVAA X  

 HYTTYSMYRKKYÄ ja/tai 

HYTTYSHATTU 

X Hyttysiä voi olla paikoin 

runsaasti 

 HENKILÖKOHTAISET 

LÄÄKKEET 

X  

 VESSAPAPERIA X  

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X  

 PIENI PYYHE O Jos haluat käydä uimassa 

vaelluksen varrella, 

majoituksissa on pyyhkeet 

 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  

 

Ohjelma 

Torstai  

klo 12 Kokoontuminen Mattilassa, kasviskeittolounas (9,50€) ja majoittuminen 

aittoihin 

klo 15 Tutustuminen Kolin luontokeskukseen ja pikavisiitti Ukko-Kolilla  

klo 18 Pöytävaraus Kolin Ryynänen -pubiravintolassa  

klo 20-22.30 Sauna  

  

Perjantai  

Klo 8-9 Aamupala  

klo 9 Lähtö vaellukselle  

klo 9-13 Vaellus välillä Mattila – Ryläyksen kota (noin 10km) 

klo 13-14 Lounastauko Ryläyksellä  

klo 14-18 Vaellus välillä Ryläyksen kota – Kiviniemi (noin 10km)  

klo 18-20 Majoittuminen Kiviniemeen, päivällinen (karjalanpaisti 15,50€ / 

kasvissosekeitto 11€, varattava etukäteen Kiviniemeen) 

klo 20-22 Sauna  

  

Lauantai  

klo 8-9 Aamupala  

klo 9 Lähtö vaellukselle  

klo 9-13 Vaellus välillä Kiviniemi – Havukankorpi (noin 11km) 

klo 13-14 Lounastauko Havukankorven taukopaikalla (ei tulipaikkaa!)  



klo 14-18 Vaellus välillä Havukankorpi – Mattila  

klo 18-22 saunomista ja lepäilyä Mattilassa, kukin voi lähteä syömään mihin 

eniten tekee mieli (eväitä kaupalta, Ryynänen, Sokos hotellin ravintolat…) 

Sunnuntai  

klo 9-10 Aamupala  

klo 10 Yhteiset loppusanat, retken päättäminen. 

 

 

 

 

 


