
 
Partioaitta x Eeva Mäkinen Workshop 

1-3.3.2019 

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto 

 

Lähtö- ja paluupaikka 

Retken lähtöpaikkana toimi Hotelli Vuontispirtti (Vuontispirtintie 267, 99340 Enontekiö), 
josta aloitamme retkemme kohti Pallaksen kansallispuistoa perjantaina 1. päivä 
maaliskuuta kello 10.00. 

Palaamme samaan paikkaan sunnuntaina 3. päivä maaliskuuta iltapäivällä noin klo 15.00, 
jonka jälkeen pääsemme vielä Vuontispirtin saunan löylyihin ja päivälliselle. 

 

 

 



 

Ohjelma 

Perjantai 1.3  

Päivä 1 – Aurinko nousee ja laskee: 7:45 – 17:28 

10.00 – Tapaaminen Hotelli Vuontispiritillä valmiina retkivarusteiden kanssa 

10.30 – Lähtö yhdessä klubilaisten kanssa kohti kansallispuistoa. Hiihtomatka noin 5km yhteen 

suuntaan, mutta nousu on kohtalaisen rankka ja etenemme hitaasti 

Lounas idyllisen Montellin majan edustalla tunturissa 

Saapuminen Nammalakurun varaustuvalle ja majoittuminen 

Omatoiminen päivällinen, seurustelua 

Revontuli- ja tähtikuvaus vinkkejä ennen kuvaamaan lähtöä 

Illalla katseemme on koko ajan ulos taivaalle ja käymme kuvaamassa lähiympäristössä kelien 

mukaan  

 

Lauantai 2.3  

Päivä 2 – Aurinko nousee ja laskee: 7:40 – 17:32 

Herääminen reilusti ennen auringonnousua ja helppo ja ripeä pieni aamupala 

Hiihto tai lumikenkäily lähituntureille kuvaamaan aamun hienointa valoa 

Isompi aamupala tai lounas riippuen kellonajasta 

Kuvausvinkkejä talviolosuhteisiin ja keskustelua, luennon kaltainen tuokio varaustuvassa ottaen 

huomioon alkeelliset olosuhteet 

Alueeseen tutustumista hiihtäen tai lumikengillä, jos aikataulu sallii  

Päivällinen 

Tähtikuvausretki lähimaastoon 

 

Sunnuntai 3.3   

Päivä 3 – Aurinko nousee ja laskee: 7:36 – 17:35 

Herääminen reilusti ennen auringon nousua ja kuvausretki lähitunturiin 



Tavaroiden pakkaus, varaustuvan siistiminen ja lähtö Nammalakurusta kohti Vuontispirttiä noin 

5km 

Lounas matkalla 

Paluu Vuontispirtille noin klo 15.00 

klo 15.00 eteenpäin (sisältyy hintaan, ilmoitathan allergioista): 

Päivällinen Hotelli Vuontispirtillä 

Sauna ja retken päätös Hotelli Vuontispirtillä 

Kotia kohti 

Pidätämme oikeudet muutoksiin sään, tai muun muutoksia vaativan syyn vuoksi.  

 

Varustelista kuvausretkelle 

Vaatteet 

Merinovillainen aluskerrasto ja vaihtokerrasto  

Välikerrasto fleeceä tai villaa, mahdollisesti vaihtokerrasto 

Retkeilyhousut 

Tuulelta ja kylmältä suojaava lämmin takki kuvaustakiksi 

Varasukat yöksi 

Lämmin päähine  

Lämpimät käsineet liikkumiseen ja kuvaukseen  

Aluskäsineet 

Kuoritakki  

Kuorihousut  

Taukotakki, esim. kevytuntuva  

 

Kengät ja sukat 

Talvivaelluskengät 

Lämpimät vaihto/taukokengät 

Lämpimät vaellussukat ja ainakin yksi vaihtopari (Suositus 3 paria) 



Tarvittaessa ohuita liner-sukkia 

Villasukat 

 

Ruokailu 

Retkikeitin (kattilat) tai ruokatermos maastolounaita varten (2-3kpl maastolounas) 

Polttoainetta keittimeen 

Tulitikkuja vedenpitävässä rasiassa 

Tiskausvälineet ja biohajoavaa pesuainetta 

Muki ja ruokailuvälineet  

Juomapullo  

Termos 2kpl (Kylmälle ja kuumalle) 

Vettä tarpeen mukaan 

Pakkauspussi kaikelle ruoalle  

 

Yöpyminen 

Teltta (valinnainen, koska mahdollisuus nukkua tuvassa) 

Makuupussi (3 vuoden ajan tai talvimakuupussi, oman mieltymyksen mukaan)  

Makuualusta (valinnainen, koska mahdollisuus nukkua tuvassa) 

Otsalamppu 

 

Liikkuminen 

Rinkka  

Skinbased- / metsäsukset tai lumikengät  

Hiihtosauvat (sommalliset sauvat) 

 

Ensiapu ja hygienia 

Ensiapu varusteita, kuten laastari, side, sakset, neula, lanka jne. (Oppailla on täydet 

ensiapuvarusteet) 



Rakkolaastareita  

Henkilökohtaiset lääkkeet 

Hammasharja ja –tahna 

Aurinkorasva  

Vessapaperia vesitiiviissä pussissa 

Käsidesi  

Biohajoavaa pesuainetta 

Mikrokuitupyyhe  

 

Muuta tarpeellista 

Vedenpitäviä pakkauspusseja tavaroille rinkkaan  

Istuinalusta  

Sytytin tai tulukset 

Rautalankaa 

Neula ja paksua ompelulankaa 

Vahvaa teippiä, esim. ilmastointiteippi 

Varaparistoja (Otsalamppu ja muut)  

Aurinkolasit  

Matkavakuutuskortti 

Käteistä Vuontispirtin varalle meno- ja paluutarpeita varten 

Matkapuhelin lämpimässä takin taskussa 

Varavirtalähde matkapuhelimen lataukseen  

Kädenlämmittimiä hanskoihin ja mahdollisesti kameran akuille 

 

Kamera-varusteet 

Järjestelmäkamera 

Omat linssit, suositeltava ottaa mukaan laajakulma objektiivi yökuvausta varten 



Uusia hankintoja retkelle ei kannata tehdä kiireessä, jos omat linssit epäilyttää niin 

rohkeasti viestiä minulle ja kysy niistä.  

Muistikortteja ja niissä riittävästi vapaata tilaa 

Vara-akkuja suositeltu määrä noin 2-4 kpl riippuen kamerasta 

Jalusta 

 

Valinnaisia lisävarusteita 

Vara käsineet (valinnainen) 

Teltta (valinnainen) 

Kartta (valinnainen) 

Kompassi (valinnainen) 

GPS (valinnainen) 

Kiikarit (valinnainen) 

Monitoimityökalu (suositus) 

Tukeva puukko (suositus) 

 

Lopuksi omakohtaiset varusteet ja retkimieltä😊! 

 



Tarvittavat päiväruuat 

Ruokailut vaelluksella hoidetaan ja hankitaan omatoimisesti. Valmistus suoritetaan omilla 
keittimillä tai sisällä tuvan liesillä mahdollisuuksien mukaan.  Lounasta ei ole 
mahdollisuutta valmistaa sisällä tuvassa, joten varautuminen siihen esimerkiksi 
ruokatermarilla tai omalla keittimellä on kannattavaa. 

Vaelluksen aikana täydennyksiä ei ole mahdollista tehdä. Ruoat kannattaa hankkia ja 
valmistella hyvin etukäteen. 

Lähin elintarvike kauppa sijaitsee noin. 45min ajomatkan päässä Hotelli Vuontispirtistä 
Muoniossa. 

Energian kulutus on yksilöllistä, joten varautuminen tapahtuu sen mukaan. Keskiverto 
vaeltajan energian tarve on vuorokaudessa 2000-4000 kcal. Kylmässä ihminen kuluttaa 
enemmän energiaa, joten varautuminen siihen on myös ensiluokkaisen tärkeää. 
Suositeltavaa ja turvallista on kantaa liikaa ruokaa, kuin liian vähän. 

Klubilaiset kantavat itse vetensä ja huolehtivat nesteytyksestä ennen ja jälkeen retken. 
Vesi huolto tapahtuu maastossa ja yöpymispaikalla on kaivo, missä on juomakelpoista 
vettä. Lumesta on myös mahdollista sulattaa turvallisesti vettä juomista tai ruuan laittoa 
varten.  Kaikki vesivarastot on täytettävä aina täyteen turvallisuus syistä. Nesteyttäminen 
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen retken alkua (2-3 päivää ennen). 

Retken rankin päivä on ensimmäinen, joten nesteytys ja energian saanti on erityisen 
tärkeää ensimmäisenä päivänä. 

Jokainen klubilainen kantaa omat ruoat ja nesteensä 

  

Aamupala x2 

Lounas x3 

Päivällinen x2 

Välipaloja, kuuma juotavaa ja vettä (lämmintä ja kylmää) 

Retkelle kannattaa pakata välipaloja omien tarpeiden mukaan 

  

Retken opas ja anti 

Ammatikseen valokuvaava Eeva Mäkinen toimii reissun vetäjänä ja jakaa oppejaan 
osallistujille. Eeva on työskennellyt useamman vuoden ajan valokuvaajana ja hän myös 
kirjoittaa retkiltään artikkeleita Latu & Polku –lehteen. Eevan asiakkaina on ollut esimerkiksi 
Nikon, Lumene, Finnair, Visit Finland ja Partioaitta.  



Eeva korostaa kuvissaan Suomen luonnon kauneutta eri vuodenaikoina, mutta pitää 
lempivuodenaikanaan talvea. Hän retkeilee välillä yksin ja välillä yhdessä muiden kuvaajien 
kanssa. Eeva pohtii paljon kuvien sanomaa ja haluaa kertoa tarinoita katsojille nuoren naisen 
näkökulmasta.  

Sisällä tuvassa käydään alkeellisissa olosuhteissa läpi yökuvauksen ja talvikuvauksen 
perusasetukset sekä keskustellaan mahdollisuuksista. Tarkoituksena on tarjota osallistujille 
perinteisten asetusvinkkien lisäksi ajatuksia siitä, miten omaa tekemistä voisi kehittää ja 
mistä voisi hakea inspiraatiota. 

Yökuvauksessa on paljon erilaisia muotoja ja kannustamme jokaista kuvaamaan rohkeasti 
koko viikonlopun ajan, ennemmin kokeillen hieman erilaista kuvausta mitä normaalisti.  

Eeva on tehnyt kuvausmatkoja ympäri maailmaa, mutta nauttii nykyään vain Suomessa ja 
pohjoismaissa kuvaamisesta. Hän kertoo iltojen aikana tarinoita omilta kuvausreissuistaan 
ja siellä onnistumisista ja epäonnistumisista. Hän kertoo myös kalustostaan ja siitä, mitä ei 
jättäisi kamerarepustaan pois.  

Juttelemme paljon ja saamme varmasti toinen toisiltamme vinkkejä siitä, mitä kannattaa 
ottaa huomioon ja minkälainen varustus talvikuvauksessa varsinkin retkiolosuhteissa toimii 
parhaiten. 

  

Turvallisuus ja retkikuvaus 

Retki on tarkoitettu jo talviretkeilyä harrastaneille ja valokuvauksesta 
kiinnostuneille.  Retkellä keskitytään etsimään parhaita paikkoja ja hetkiä valokuville, sekä 
oppimaan käyttämään kalustoaan oikein. Matkalla ei ole tärkeintä kilometrit, vaan 
onnistuneet valokuvat. 

 Retken oppailla on ensiapukoulutus, mutta pyrimme minimoimaan kaikki riskit jo 
suunnitteluvaiheessa. Suurin riski on paleltuminen, joten oikein varustautuminen on erittäin 
tärkeää. Vastaamme kysymyksiin mielellämme.  

              

Eeva Mäkinen 

eeva@eevamakinen.com | +358 40 573 7560  


