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Tmi Luontokaipuu toimii yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen 

kanssa. 

 

 

 



Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yöpyminen: 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 OHUT MAKUUPUSSI / 

LAKANA 

x Nukumme kaikki yöt 

varaustuvissa. Varaustuvissa 

on kerrossängyt, joissa on 

patja, viltti ja tyyny. Tarvitset 

oman lakanan tai 

makuupussin. Kevyt liner -

makuupussi tai 

silkkimakuupussi riittää, 

halutessasi voit ottaa 

lämpimämmän makuupussin, 

joka käy sellaisenaan. 

 

Ruuan valmistus, juomapullot: 

 RETKIKEITIN JA RIITTÄVÄSTI 

POLTTOAINETTA 

O Tuvissa on kaasuliesi ja 

kattila yhteiskäytössä, ja 

niillä voi keittää vettä 

esimerkiksi pihapuuroon, 

nuudeleihin ja muihin ”lisää 

vain kuuma vesi” -

valmisruokiin. 

Monimutkaisempiin ja 

pidempiaikaisiin keitoksiin 

kannattaa ottaa oma keitin ja 

kattila, sillä tupien varustelu 

on rajallinen. 

 TERMOSPULLO O Hyvä vaihtoehto keittimelle 

myös lounastaukoihin, sillä 

voit aamuisin keittää kuuman 

veden termospulloon, ja 

valmistaa siitä lounaaksi 

esimerkiksi keittoja tai 

nuudeleita.  

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMAPULLOT X Juomarakko tai juomapulloja, 

varaudu kantamaan noin 2l 

vettä kerralla. 

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 

saippuaa 

 



Ruuat: 

 To lounas X  

 To lisäenergiaa X  

 To päivällinen X  

 To iltapala X  

 Pe aamupala X  

 Pe lounas X  

 Pe lisäenergia X  

 Pe päivällinen X  

 Pe iltapala X  

 La aamupala X  

 La lounas X  

 La lisäenergiaa X  

 La iltapala X  

 Su aamupala X  

 Su lounas X  

 Su lisäenergiaa X  

 Su päivällinen X Todennäköisesti ehdimme 

päivällisaikaan Pallakselle, 

jolloin päivällistä voi syödä 

myös hotellin ravintolassa, 

mutta tämä ruoka kannattaa 

olla silti varalla 

KOOTTUNA: 4 lounasta, 4 päivän lisäenergiat (suklaat, karkit, pähkinä-rusinat jne.), 4 

päivällistä (joista yksi vain varalla), 3 iltapalaa. 

Vaatteet, jalkineet: 

 VAELLUSKENGÄT X Tukevat vaelluskengät, joilla 

selviät juurakkoisilla ja 

kivisillä poluilla rinkan 

kanssa. Älä lähde reissuun 

täysin uusilla kengillä, vaan 

sisäänaja ne kävelemällä niillä 

riittävästi ennen reissua! 

 KÄMPPÄKENGÄT X Illalla kämpässä 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. 

 PITKÄHINAINEN PAITA x Viileämmälle ilmalle 

 ALUSPAITOJA x T-paita tai toppi lämpimälle 

ilmalle, varapaitoja oman 

tarpeen mukaan 

 ALUSKERRASTO (pitkät 

kalsarit ja pitkähihainen 

merinovilla- tai tekninen paita) 

X Jos kylmä sää 

 ALUSVAATTEITA 

 

X Riittävästi vaihto alusvaatteita 

 TAUKOTAKKI X Kevyt untuvatakki tai 

kuitutakki tauoille maastossa. 

 PIPO JA / TAI HATTU X Lippis on hyvä auringon 

paistaessa, mutta pipokin voi 

tulla tarpeen iltaisin 

 KÄSINEET X Sopivat käsineet vaellukselle, 

jos on kylmä sää. 

 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  

X Vähintään vaatteet ja 

makuupussi tulee olla 

pakattuna vesitiiviisiin 

kuivasäkkeihin 

 KÄVELYSAUVAT O Vaellussauvat auttavat 

huomattavasti matkantekoa. 

Edessä on jyrkkiäkin laskuja 

ja nousuja. 

 KARTTA O Voit ottaa oman kartan, jos 

haluat 

 KOMPASSI O  



 GPS -LAITE O Mikäli haluat seurata matkan 

etenemistä omalta laitteeltasi 

 

Henkilökohtaiset tavarat: 

 AURINKOLASIT ja tai LIPPIS X Jotain suojaa silmille 

aurinkoisella säällä.  

 OTSALAMPPU O Illat ovat valoisia, mutta 

kämpässä saatat tarvita 

hieman valoa. 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 AURINKORASVAA X  

 HENKILÖKOHTAISET 

LÄÄKKEET 

X  

 VESSAPAPERIA X Ainakin yksi rulla, kannattaa 

pakata minigrip -pussiin 

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X  

 RETKIPYYHE X Käsien pesuun, peseytymiseen 

jne 

 KORVATULPAT O Jos olet herkkäuninen, 

kannattaa korvatulpat ottaa 

mukaan 

 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  

 VARAVIRTALÄHDE tai 

AURINKOKENNO 

O Reitin varrella ei ole 

mahdollista ladata puhelinta. 

Voit ladata puhelinta 

varavirtalähteestä rajallisen 

määrän, joten kannattaa 

varautua pitämään puhelinta 

kiinni. 

 

 



Retkisuunnitelma ja aikataulut 

Ennakkotapaaminen 

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. Tapaaminen järjestetään todennäköisesti 

pääkaupunkiseudulla, ja siihen voi liittyä mukaan skype -puhelulla. 

Saapuminen 

Ylläkselle tai Pallakselle kannattaa saapua jo vaellusta edeltävänä päivänä 17.6., 

sillä yhteiskuljetus vaelluksen alkuun lähtee aikaisin aamulla 18.6. 

Yhteiskuljetus 

Yhteiskuljetus lähtee Ylläkseltä klo 7 ja Pallakselta klo 9, ja vie meidät Hettaan, 

jossa meitä odottaa venekyyti Ounasjärven yli. Pääsemme aloittamaan 

vaelluksemme noin klo 11 aikoihin. 

Ensimäinen vaelluspäivä 

Vaellamme ensimmäisenä päivänä 15km Sioskurun kämpälle. Vaelluspäivä 

venyy myöhäisen liikkeellelähdön vuoksi todennäköisesti iltaan, jonka saamme 

taittaa kuitenkin kauniissa kesäillan valossa.   

Toinen vaelluspäivä 

Perjantaina meillä ei ole kiire jatkaa matkaa, sillä seuraavalle Hannukurun 

kämpälle on vain 12km matkaa. Hannukurussa halukkaat pääsevät myös 

saunaan! 

Kolmas vaelluspäivä 

Kolmantena vaelluspäivänä vaellamme noin 14km Nammalkurun kämpälle. 

Neljäs vaelluspäivä 

Neljäntenä vaelluspäivänä meillä on enää 13km jäljellä Pallakselle, jossa olemme 

perillä todennäköisesti iltapäivällä.  

 

 


