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Tmi Luontokaipuu toimii yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen 

kanssa. 



Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yöpyminen: 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 TELTTA / MAJOITE 

+ MAHDOLLISESTI TARPPI 

(PRESSU, JOSTA SAAT 

TEHTYÄ KATOKSEN) 

x Yövymme omin majoittein 

keskellä metsää. Jos sattuu 

sadetta, on kevyt tarppi kätevä 

teltan edustalle viritettynä ja 

lounastauoilla suojaa 

antamassa. 

 MAKUUALUSTA X Suosittelen lämmintä 

ilmatäytteistä makuualustaa; 

suurin osa kylmyydestä tulee 

maasta! Ilmatäytteisen alustan 

lisäksi sinulla on hyvä olla 

solumuovinen alusta 

istuinalustaksi ja varalta, jos 

ilma-alusta menee rikki. 

 MAKUUPUSSI X Makuupussin comfort -

lämpötila tulisi olla lähellä 

nollaa; jos olet vilukissa, jopa 

pakkasen puolella.  

 TYYNY O Mieleinen retkityyny tai 

jotakin muuta pään alle 

 

Ruuan valmistus, juomapullot 

 RETKIKEITIN JA RIITTÄVÄSTI 

POLTTOAINETTA 

+ MAHDOLLISESTI OMA 

NOKIPANNU 

X Valmistamme ruuat omilla 

retkikeittimillämme. Teemme 

mahdollisuuksien mukaan 

myös tulia maastoon, jolloin 

nokipannulla voi keittää vettä. 

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMARAKKO, 

JUOMAPULLOJA, VETTÄ 

X Maastosta löytyy vettä 

pienistä puroista, ojista, 

järvistä, lammista ja soista. 

Pintavedet ovat kohtuullisen 

puhtaita, mutta en suosittele 

juomaan niitä sellaisenaan, 

vaan varaudu puhdistamaan 

juomavetesi joko 

vedenpuhdistussuodattimella 

(esim. grayl, life straw, 



katadyn), vedenpuhdistus 

tableteilla tai keittämällä.  

Juomarakko on erittäin 

näppärä väline pitämään 

huolta nesteytyksestä, mutta 

sinulla olisi hyvä olla myös 

vähintään yksi litran pullo, 

jolla voit kantaa vettä leiriin. 

Vaellusta ajatellen sinulla 

pitäisi olla kapasiteettia 

kantaa vähintään 3l vettä. 

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 

saippuaa 

 

Ruuat 

 Ti lounas 

 

X Itselläni vaelluksen 

ensimmäiset ruuat ovat 

yleensä jotain tuoretta 

 Ti naposteltavat 

 

X Jotain helppoa naposteltavaa, 

jos nälkä yllättää; kannattaa 

varata aina kaksi asiaa per 

päivä, esim. kaksi 

välipalapatukkaa tai reilu 

pussillinen rusina-

pähkinäsekoitusta. 

 Ti päivällinen 

 

X  

 Ti iltapala 

 

X  

 

 

Ke aamupala X  

 Ke lounas 

 

X  

 

 

Ke naposteltavat X  

 

 

Ke päivällinen X  

 Ke iltapala X  

 To aamupala X  

 To lounas X  

 To naposteltavat X  

 To päivällinen X  

 To iltapala X  

 Pe aamupala X  



 Pe lounas X  

 Pe naposteltavat X  

 Pe päivällinen X  

 Pe iltapala X  

 La aamupala X  

 La lounas X  

 La naposteltavat X  

 La päivällinen X Olemme todennäköisesti 

päivälliseen mennessä perillä 

Sallatunturissa, mutta 

päivällinen kannattaa olla 

varalta mukana. Sen 

kannattaa olla joku pieni ja 

kevyt juttu, koska on vain 

vararuoka. 

 

KOOTUSTI:  

4 x aamupala 

5 x lounas 

5 x naposteltavat 

5 x päivällinen (joista yksi varalla) 

4 x iltapala 

LISÄKSI: 

-kahvia/teetä, suolaa ja mausteita (jos tarvitset), mahdollisesti urheilujuomajauhetta, leipää, 

voita, juustoa tms. -syyskuussa ilma on jo niin viileä, että voi yms. säilyvät hyvin.  

KÄSITELEMME RUOKA-ASIOITA TARKEMMIN SKYPE -TAPAAMISESSAMME! 

 

Vaatteet, jalkineet: 

 VAELLUSKENGÄT X Tukevat, vedenpitävät 

vaelluskengät, joilla selviät 

juurakkoisilla ja kivisillä 

poluilla rinkan kanssa. Älä 

lähde reissuun täysin uusilla 

kengillä, vaan sisäänaja 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  

 SADEVIITTA O Jos sataa vain vähän, 

sadeviitta voi olla myös hyvä 

suoja olla mukana. 

 RETKEILYHOUSUT X Sellaiset housut, joissa on 

mukava liikkua ja jotka 

sopivat rinkan kanssa jalkaan 

(eivät hierrä lantiosta) 

 RETKEILYTAKKI / PAKSUMPI 

PITKÄHIHAINEN 

X Myös sadetakki käy 

vaellustakista, mutta jos 

sinulla on kevyempi, 

hengittävämpi tuulen pitävä 

takki, on se mukavampi päällä 

kuivalla ilmalla, kuin hiostava 

sadetakki. 

 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, 

paksu villapaitakin käy, 

mutta on painavampi. 

 PIPO JA / TAI HATTU X Pipo kostuu helposti hiestä, 

joten kaksi päähinettä on hyvä 

olla. 

 KÄSINEET X Jos ilma on kylmä, käsineille 

tulee tarvetta. 

 TUUBIHUIVI / KAULURI X Suojaa kaulalle. 

 SUKKIA X Vähintään kolmet hyvät 

vaellussukat, joita voit vaihtaa 

sitä mukaa kun yhdet 

kostuvat hiestä, sekä 

villasukat illaksi 

 

VAELLUSVAATTEISTA: Itselläni on sellainen tapa, että minulla on yhdet vaatteet 

vaeltamiseen (retkeilyhousut, merinovillainen t-paita, merinovillainen huppari ja ohut takki 

varalle, sadevaatteet vedän näiden päälle tarvittaessa) sekä yhdet vaatteet leirissä olemiseen 

(merinovillaiset pitkät housut, merinovillainen pitkähihainen sekä kevytuntuvatakki.) 



Nukun leirivaatteissani yön. Näiden lisäksi en kanna ”vaihtovaatteita”, eli yhdet vaatteet 

riittävät! Merinovillaisille vaatteille tuuletus riittää pesuksi.  

Vaeltaminen: 

 RINKKA X Sopiva rinkka, jossa saat 

kannettua tavarasi 

 KUIVASÄKKEJÄ 

PAKKAUKSEEN  

X Vähintään vaatteet, 

makuupussi ja kaikki 

kastumiselta suojattava 

(kuten puhelin) tulee olla 

pakattuna vesitiiviisiin 

kuivasäkkeihin 

 KÄVELYSAUVAT O Reitillemme osuu 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) O Kuljemme pääasiassa metsän 

suojissa 

 OTSALAMPPU X Illat ovat tässä kohtaa syksyä 

jo pimeitä 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 KORJAUSVÄLINEET O Esim. ilmatäytteisen 

makuualustan korjausta 

varten 

 HENKILÖKOHTAISET 

LÄÄKKEET 

X  

 VESSAPAPERIA X Vinkki: tee vessapussukka, 

jossa on vessapaperia, 

kosteuspyyhkeitä ja käsidesiä.  

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X Pieni ekologinen saippua, 

hammasharja ja -tahnaa, 

deodorantti, kosteusvoidetta, 

jalkarasvaa, hiusharja, jne. 



 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 

 KORVATULPAT O Jos olet kovin herkkäuninen 

 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.  

 

YHTEISET VARUSTEET: Oppaalla on mukana koko ryhmälle yhteisiä varusteita: 

- kattava ensiapulaukku 

- saha ja kirves, tulentekovälineet 

- vessalapio (leiriytyessämme muualle kuin huollettujen laavujen yhteyteen kaivamme 

kuopan jätöksillemme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retkisuunnitelma 

Tarkemmat ohjeet ja karttaliitteet saat ilmoittauduttuasi vaellukselle.  

Tiistai 

Kokoonnumme tiistaina 1.9. klo 9 Sallan poropuiston parkkipaikalla 

(Hautajärventie 111, 98900 Salla), josta aloitamme vaelluksemme. Lähdemme 

nousemaan aluksi Ruuhitunturille, josta jatkamme Kuusikko-Ruuhivaaralle 

yöksi. Matkaa tulee noin 10km. 

Keskiviikko 

Mukailemme UKK-vaellusreittiä Aihkipeitsin päivätuvalle, jossa pidämme hyvän 

mittaisen tauon kauniin lammen rannalla. Yöksi jatkamme Aikkipetsi -vaaralle 

tai sen taakse. Matkaa kertyy 8-12km. 

Torstai 

Jatkamme kulkuamme Topsakka-aapa -suon yli UKK -reitin pitkoksilla ja 

nousemme sitten Palotunturin päälle. Riippuen mihin suuntaamme yöksi, 

matkaa kertyy 8-12km. 

Perjantai 

Laskeudumme Palotunturilta Isovaaran kautta hiekkatielle, jota pitkin 

patikoimme Sallan alueen retkeilyreitistölle. Loppu vaellus kuljetaan merkityillä 

poluilla, jotta pääsemme ylittämään suot pitkospuita pitkin. Menemme 

Hanhivaaralle yöksi, jonne kertyy perjantaina matkaa 12-15km, josta osa 

hiekkatietä pitkin. 

Lauantai  

Hanhivaaralta jatkamme kaunisharjua pitkin kohti Sallatunturia ja 

vaelluksemme päätepistettä. Reittivalinnoista riippuen matkaa kertyy 10-15km 

ja meidän pitäisi olla aikaisin iltapäivällä perillä. 

 


