
 

 
 

Karhunkierros talvella 26.-30.3.2019 
 

Tervetuloa Partioaitan 365 Klubin matkaan vaeltamaan Oulangan 
Karhunkierrokselle maaliskuussa! 

 
 
Pohjoisen upeat keväthanget kutsuvat klubilaisia, kun 365 Klubi lähtee Teemu Suomisen johdolla 
vaeltamaan Karhunkierrokselle Oulangan kansallispuistoon 26.-30.3. Kesäisin yleensä kovin 
ruuhkainen Karhunkierros loistaa talvella tyhjyyttään ja Klubi tarjoaa mahdollisuuden kokea Suomen 
ehkä suosituin vaellusreitti aivan omassa rauhassa! Tervetuloa kokemaan pohjoisen talvinen luonto, 
upeat lumiset Oulangan kanjonit, jäätyneet kosket ja talvivaelluksen taianomainen tunnelma hyvässä 
seurassa. 
 
Kuusamon ja Sallan alueilla kulkeva Karhunkierros on yksi Suomen upeimmista ja tunnetuimmista 
vaellusreiteistä. Sen ominaisia piirteitä ovat vuolaat kosket, vesiputoukset ja syvät kanjonit, joiden läpi  
noin 80-kilometrinen Karhunkierros luikertelee. Oulangan henkeäsalpaavat maisemat eivät jätä 
ketään kylmäksi ja erityisesti lumen peittämänä alueen luonto on upeimmimmillaan. Talvivaelluksella 
Karhunkierrosta kuljetaan noin 60 kilometriä Käylästä Juumaan. 
 
Voit tutustua Oulangan kansallispuistoon tarkemmin osoitteessa http://www.luontoon.fi/oulanka ja 
retkipaikan esitteen puolestaan löydät osoitteesta 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/oulankafin.pdf  
 
 

Luvassa on unohtumaton ulkoiluelämys ja täydellinen irtiotto arjesta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luontoon.fi/oulanka
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/oulankafin.pdf


Karhunkierros kulkee Oulangan kansallispuistossa  Sallan ja Kuusamo alueella. 
Tapaamispaikkamme Basecamp Oulanka on Kuusamon puolella, noin 20 kilometriä Rukalta 
pohjoiseen ja sinne tulee hyväkuntoinen tie, jonka päähän on turvallista jättää auto vaelluksen ajaksi. 
Matkaa Kuusamon lentokentältä Basecampiin on noin 50 kilometriä.  
 

 
 
 
Tapaamme tiistaina 26. maaliskuuta Juuman kylässä sijaitsevan Basecamp Oulangan 
erämaahotellilla, mistä siirrymme yhteiskuljetuksella vaelluksen aloituspaikalle Käylän kylään. Sieltä 
lähdemme Karhunkierrosta mukaillen kohti etelää kulkien yhteensä noin 60:n kilometrin matkan läpi 
Oulangan upeiden maisemien päätyen takaisin Basecampin pihaan puoliltapäivin lauantaina 30.3. 
Vaellus taitetaan jalan ja matkalla yövytään teltoissa. 
 
Tapaamispaikkamme Basecamp Oulangan osoite on Myllykoskentie 30, 93999 Kuusamo. 
 

 
 
 
 



Jos ei omalla autolla halua lähteä liikkeelle, Kuusamoon pääsee myös joko lentäen tai bussilla. 
Juna-asemaa ei Kuusamossa ole, mutta Rovaniemeltä, Kemijärveltä sekä Oulusta pääsee 
bussiyhteydellä paikalle. Lisätietoa Kuusamon ja Rukan alueen julkisesta liikenteestä löydät 
osoitteesta http://www.luontoon.fi/oulanka/kartatjakulkuyhteydet.  
 
Autamme myös mielellämme kimppakyytien järjestelyissä kunhan osallistujalista on kasassa. 
 

 

 
 

 
Vaelluksella nukutaan omissa teltoissa ja osallistujat kantavat omat varusteensa koko matkan.  
 
365 Klubin talvivaellus sopii erinomaisesti niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin talviretkeilijöille, 
ainoastaan hyvä peruskunto on suositeltavaa. Klubiretki on erinomainen mahdollisuus lähteä 
kokeilemaan talvivaeltamista turvallisesti oppaan avustamana. Jos kokemusta talvisesta luonnosta jo 
on, voi mukaan lähteä nauttimaan hyvästä seurasta, upeista maisemista ja maaliskuun keväthangista!  
 
Vaellusreitti ei ole haastava eikä vaadi mitään erityisosaamista, ainoastaan seikkailuintoa ja riittävää 
kuntoa sekä kykyä kantaa omat varusteensa. Lähtijöiden tulee myös luonnollisesti kyetä viettämään 
pidempiäkin aikoja ulkona talvisäässä. Liikumme Karhunkierroksella jalan. Matkaa kertyy viiden 
päivän aikana noin 60 kilometria, josta suurin osa ajasta kuljetaan varusteet selässä, joten hyvä 
peruskunto on suotavaa. Sääolosuhteiden takia matka voi olla raskas ja kevättalven vaihteleva keli 
voi tehdä siitä entistäkin haastavamman. Oppaamme seuraavat säätä koko matkan ja tekevät 
mahdolliset muutokset reittiin ja päätökset etenemisestä paikan päällä turvallisuuden mukaan. 
 
Vaellukselle mahtuu mukaan 15 klubilaista, asiantuntevia suomalaisia oppaita matkassa on kaksi. 
Opastuskielinä toimivat suomi sekä tarvittaessa englanti. Osallistumisen ikäraja on 15 vuotta, alle 
18-vuotiaat vanhempien seurassa.  
 
Järjestämme vapaaehtoisen ja -muotoisen tapaamisen ja ennakkoinfon osallistujien kesken Helsingin 
Yrjönkadun Partioaitassa muutamaa viikkoa ennen lähtöä, missä on mahdollisuus tavata muita 
lähtijöitä sekä retken oppaat. 

 

http://www.luontoon.fi/oulanka/kartatjakulkuyhteydet


 
 

 

Ohjelma 
 
Vaelluksen ohjelma ja kellonajat ovat suuntaa-antavia. Suurin muuttuva tekijä matkallamme on sää ja 
oppaat tekevät tarvittavat päätökset etenemisestä tasaisin väliajoin turvallisuuteen perustuen. Reitti ja 
yöpaikat voivat muuttua ennen matkaa tai matkan aikana. 
 
Tiistai 26.3. 
11:00 Tapaaminen Basecamp Oulangan parkkipaikalla ja siirtyminen yhteiskuljetuksella vaelluksen 
 lähtöpaikalle 
13:00 vaelluksen aloitus kohti Taivalkönkään autiotupaa 
Päivämatka n. 7 km 
Yöpaikka: Taivalköngäs 
 
Keskiviikko 27.3. 
09:00 rinkat selässä jatkamme matkaa kohti Oulangan luontokeskusta.  
12:00 tutustuminen Oulangan luontokeskukseen ja Kiutaköngäkseen, lounas 
14:00 jatkamme matkaa kohti Ansankämppää, minne saavumme alkuiltaan mennessä.  
Päivämatka n. 16 km 
Yöpaikka: Ansakämpän piha 
 
Torstai 28.3.. 
10:00 leiri pakattuna jatkamme matkaa pitkin Karhunkierrosta kohti Jussinkämpän autiotupaa  
Päivämatka n. 10 km 
Yöpaikka: Jussinkämpän piha 
   
Perjantai 29.3. 
9:00 vaellus jatkuu maisemia ihaillen kohti Niskakosken laavua ja Pientä Karhunkierrosta 
Päivämatka n.10 km 
Yöpaikka: Siilastuvan piha 
 
Lauantai 30.3. 
09:00 viimeinen aamu, mieli tekee jo kotiin! Viimeinen etappi kohti Basecampia  
13:00 mennessä Basecamp Oulangassa, lounas, hyvästit ja kotimatka voi alkaa! 
Päivämatka n. 10 km       
 
 
 
 
 



Vaellusreitti 
 
Vaellusreittimme kulkee yli puolet Karhunkierroksesta ja on pituudeltaan hieman alle 60 kilometriä. Se 
on selkeästi merkattu ja vaikka talviseen aikaan reitillä liikummekin, se on pääosin tallattu ja siten 
helppo kulkea. Suksia tai lumikenkiä ei siis tarvita ja liikumme jalan. Varmistathan siis, että sinulla on 
hyvät ja lämpimät kengät vaellukseen!  
 
Aloitamme vaelluksen Käylän ja Hautajärven välillä olevalta parkkipaikalta, mistä ensimmäinen etappi 
kulkee Oulankajoen varteen Taivalkönkään autiotuvalle. Tässä kohtaa astumme Karhunkierroksen 
varrelle. Seuraamme sitä joenuomaa ja kanjoneita mukaillen kohti etelää Oulangan luontokeskukselle 
ja Kiutakönkäälle, joka on yksi kansallispuiston suosituimpia nähtävyyksiä. Kiutakönkäältä etenemme 
maltillisin päivämatkoin edelleen kohti etelää ensin Ansankämpälle, siitä Jussinkämpälle ja lopulta 
Niskakoskelle, missä reittimme yhtyy pieneen Karhunkierrokseen. Lopulta koukkaamme vielä 
Linnakallion, Jyrävänkosken sekä Myllykosken kautta Basecamp Oulankaan, missä meitä odottaa 
lämmin lounas sisätiloissa. 
 
Reitti ei vaadi osallistujilta mitään erityisosaamista mutta hyvä kunto on suotavaa. Talvella keho 
kuluttaa liikkuessaan huomattavasti enemmän energiaa, joten suosittelemme kuntoilun aloittamista 
hyvissä ajoin ennen vaellusta. iso tekijä jaksamisessa on myös rinkan paino, joten pakkaamiseen 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 
 
 

 
 
 



Majoitus 
 
Majoitumme vaelluksen aikana omissa teltoissa tai muissa vapaavalintaisissa majoitteissa, jotka 
retkeilijät tuovat ja kantavat itse mukanaan. Leiriydymme autiotupien pihapiireihin ja hyödynnämme 
tupia huoltoon. Autiotuvissa emme kuitenkaan nuku. 
 
Autamme mielellämme yhdistämään teltta- ja ruokakuntia, jos jotkut retkeilijöistä haluavat suunnitella 
ja jakaa ruokaa ja majoituksen – ja näin myös painon rinkoissaan – jo ennakkoon. Suosittelemme 
kevyitä ja nopeita majoitteita, esimerkiksi kupoli- tai putkitelttoja, jotka on helppo pystyttää maastoon 
kuin maastoon. Pääasiallinen leirialusta vaelluksella on luminen maasto, joten eristykseen kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota niin teltan, makuupussin kuin makuualustankin kohdalla.  
 
Ihmisen lämmönsäätely on persoonallista, joten suosittelemme testaamaan makuupussin ja -alustan 
ennakkoon. Yölämpötila Oulangassa voi maaliskuussa vaihdella nollan ja parinkymmenen 
pakkasasteen välillä, joten lämmin makuupussi on vaelluksen ehkä tärkein varuste. Sen 
Comfort-arvon tulisi olla VÄHINTÄÄN -8°c ja sen sisällä kannattaa käyttää lämmittävää lineria.  
 
Makuualustoissa ilmatäytteiset mallit tarjoavat parhaan eristyksen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Varusteet 
 
Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, eli alla oleva varustelista on enemmänkin 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Koska operoimme talvisessa 
Suomessa, tulee muistaa, että suurin tekijä ulkona on sää. Varustuksen tulee siis olla kylmään ja 
märkään keliin sopivaa. 

Vaatteet: 
 
Kuorivaatteet – GoreTex tai vastaava, joka pitää vettä ja tuulta 
Lämmin takki – Down-untuvatakki tai vastaava, joka lämmittää kunnolla! 
Fleece tms. välikerros 
Vaeltamiseen sopivat housut, esim. soft shell  
Aluskerrasto 
Alusvaatteita, t-paitoja, muita kerroksia oman tarpeen mukaan 
Lämpimät sukat, esim. merino, vähintään kaksi paria 
Pipo 
Vedenpitävät talvihanskat 
Liner-sormikkaat, esim. merino tai silkki, mielellään kaksi paria 
Huivi, buffi tai vastaava 
Lämpimät ja tukevat vaelluskengät  
 
Muut: 
 
Rinkka, jossa mahtuu kantamaan kaikki omat tavaransa  
Majoite – teltta, laavu, tarppi, kaikki käy jos tietää, että siitä saa suojan talvioloissa 
Makuupussi, vähintään kolmen vuodenajan. Comfort-lämpötila minimi -8°c 
Makuualusta 
Juomapullo 
Termospullo 
Ruokailuvälineet 
Keitin ja polttoaine/kaasu 
Ruokaa koko vaelluksen ajaksi 
Otsalamppu & varapattereita 
Vessapaperi 
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 
Henkilökohtainen ensiapupakkaus 
Vaellussauvat, jos haluaa. Ovat hyödylliset! 
Kevyt lumilapio 
Varavistalähde ja laturit 
Kamera!   
Muistathan, että oikeat varusteet ovat vaelluksella jo puoli matkaa. Perusajatus on se, että hyvillä 
varusteilla ei takaa hyvää reissua, mutta huonoilla varmistaa huonon. Suosittelemme myös 
testaamaan kaikki varusteet ennakkoon, ettei matkalla tule ikäviä yllätyksiä. Vaelluksen opas vastaa 
mielellään etukäteen kysymyksiin koskien sopivaa varustusta.  

365 Klubin jäsenet voivat lainata varusteita veloituksetta Hotelli Nuuksiosta sekä valikoiduista 
Partioaitan liikkeistä. Varusteet voi varata kaksi viikkoa ennakkoon. Lisätietoa klubilaisten 
varauspalvelusta löytyy Partioaitan sivuilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruokailut 
 
Ruokailut vaelluksella hoidetaan omatoimisesti ja omilla keittimillä ja ruoka-aineet tulee jokaisen 
hankkia mukaan ennakkoon. Vaelluksen aikana täydennyksiä ei ole mahdollista tehdä. Muista varata 
tarpeeksi kaasua keittimeen! 
 
Ruokailut hoidetaan matkalla pääasiassa liikkuessa. Aamiaisen lisäksi vaelluksen aikana pidetään 
päivittäin pidempi lounastauko ja päivällinen nautitaan leirissä päivän etapin päätteeksi. Mukaan 
kannattaa siis varata ainakin 5 lounasta sekä 4 päivällistä sekä aamu- että iltapalatarvikkeita oman 
tarpeen mukaan. Matkalle kannattaa myös pakata mukaan kevyitä välipaloja, energiapatukoita, 
pähkinöitä tai vastaavia, joista saa virtaa aina seuraavaan ruokailuun asti. Suklaata ei vaelluksilla voi 
koskaan olla liikaa. 
 
Suosittelemme panostamaan kuivapusseihin ja retkimuoniin, jotka säilyvät hyvin. Ne ovat myös 
kevyitä kantaa. Esimerkiksi Real Turmatin ateriat ovat erittäin käteviä ja ravitsevia. 
 
Ruokia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota aterioiden energiamääriin. Usean päivän vaelluksella 
keho kuluttuu valtavan määrän energiaa ja sen tarve tulee huomioida ruokaillessa. Runsaasti 
hiilihydraatteja sisältävät ruoka-aineet, kuten pasta ja riisi, ovat suositeltavia ja niiden tankkaamista 
suositellaan reilusti myös ennen matkaa.  
 
Ihmisten energiantarve ja –kulutus ovat yksilöllisiä. Energiankulutukseen vaikuttavat muun muassa 
ikä, sukupuoli, pituus, paino, fyysinen aktiivisuus ja myös kylmä sää. Perusretkeilyssä retkeilijä 
tarvitsee vuorokaudessa ruokamäärän, joka sisältää energiaa 2000–4000 kcal.  
Vaelllukset kylmässä säässä voivat kestää useita tunteja, jolloin energiantarve on paljon suurempi. 
Päivän energiantarve vaelluksella voi olla jopa noin 5000-8000 kcal/vrk. Energiatankkaus onkin syytä 
aloittaa noin viikkoa aiemmin. Suurin osa (50–60 %) tarvittavasta energiamäärästä tulee saada 
hiilihydraateista, kolmannes rasvasta ja loput proteiineista. 
 
Vesihuolto vaelluksella hoituu maastossa. Pohjoisen virtojen vesi on lähtökohtaisesti puhdasta 
juotavaksi, jolloin juomapullot saa täytettyä matkalla. Suosittelemme kuitenkin esimerkiksi 
vedenpuhdistustablettien käyttöä tai veden keittämistä ennen sen nauttimista. Sama koskee lumesta 
sulatettua vettä. Leiripaikat on valittu sen mukaan, että vettä on aina saatavissa. Järvivettä 
suositellaan keitettäväksi 10 minuuttia ennen käyttöä. 
 
Pitkillä vaelluksilla kannattaa myös varata mukaan urheilujuomia, jotka kulkevat helpoiten jauheen 
muodossa ja jotka sekoitetaan veteen. Esimerkiksi magnesiumpitoiset juomat ehkäisevät kramppeja 
ja rauhoittavat kehoa iltaisin vaelluspäivän päätteeksi. Myös lämpimiä juomia, kuten teetä tai mehua 
kannattaa olla mukana. Ne lämmittävät verenkiertoa, tarjoavat energiaa ja hoitavat sielua kylminä 
päivinä.  
 
 
Mukaan tarvitset: 
 
Neljä lounasta 
Neljä päivällistä 
Neljä aamiaista 
Neljä iltapalaa 
Välipaloja, esim. pähkinöitä, energiapatukoita, suklaata, kuivattuja hedelmiä jne. 
Kahvia, kaakaota tai teetä oman tarpeen mukaan 
 
Yleisen vaelluskäytännön mukaisesti mukaan kannattaa varata myös 1-2 ylimääräistä ateriaa 
hätävaraksi yllättävien tilanteiden varalle.  
 
 
 
 

 



Retken huolto ja vastuukysymykset 
 
Vaelluksella ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä. 
 
Pääoppaana ja -koordinaattorina vaelluksella toimii klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa 
retkestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi jättää läheisille ja 
perheenjäsenille kotona. Parhaiten yhteyden saa tekstiviestein. Oulangassa voi olla paikkoja, missä ei 
puhelinverkot toimi, kannattaa siis myös ilmoittaa kotijoukoille, ettei tarvitse pelästyä jos ei 
muutamaan päivään saa yhteyttä. 
 
Jokaisella osallistujalla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. 
 
 
Yhteystiedot: 
 
Pääopas Teemu Suominen  
040-5733257  
teemu@metalheim.fi  
 
Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa: 
 
Metalheim Oy 
Pietarinkatu 4 B 40 
00140 Helsinki 
Y-tunnus: 2239947-0 
 
 
Yhteistyössä: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retken Hinta 
 
Karhunkierroksen talvivaelluksen hinta on 350 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa. Hinta 
sisältää oppaiden palvelut ennen matkaa ja sen aikana, kyydityksen vaelluksen lähtöpaikalle, pientä 
tarjoilua maastossa sekä retken päätöstarjoilut ja saunan Basecmap Oulangassa. Hinta ei sisällä 
muita ruokia, matkoja eikä majoituksia. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen 
(100€) maksetaan varauksen yhteydessä ja loput noin kuukausi ennen lähtöä. 

Ilmoittautuminen vaellukselle on ostopäätös, eikä maksettua varausmaksua peruutustapauksessa 
yleensä palauteta. Maksun loppuosa laskutetaan ennakkomaksun maksaneilta noin kuukautta ennen 
vaellusta ja sillä on kahden viikon maksuaika. Jos osallistumista ei peruta ennen loppulaskun 
lähettämistä, on lasku maksettava kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä. Jo maksettua 
loppulaskua ei peruutuksen sattuessa palauteta. Osallistujilla tulee olla voimassaoleva 
matkavakuutus. 

Asiakkaan keskeyttäessä retken maksua ei palauteta. Jos retki joudutaan perumaan järjestäjän 
toimesta ennakkoon, palautetaan asiakkaille koko hinta.  

Jos retken johtaja joutuu keskeyttämään retken yksittäisen asiakkaan kohdalla johtuen tämän omasta 
toiminnasta, käytöksestä tai turvallisuudesta, maksua ei palauteta. Jos retki joudutaan keskeyttämään 
ns. force majeure -syystä (sää tms.) kesken retken, palautetaan asiakkaille hinnasta puolet. 

Lähtijöiden ikäraja on 15 vuotta, alle 18-vuotiaat kuitenkin vanhempien seurassa. Matkapäivät ovat 
26.-30. maaliskuuta. Autamme mielellämme mm. kimppakyytien järjestämisessä Kuusamoon, kunhan 
osallistujat ovat kasassa. 
 

 
 


