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Tmi Luontokaipuu toimii yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen 

kanssa. 

 



Pakkausluettelo (O = vapaaehtoinen, X = pakollinen) 

Yöpyminen: 

pakattu  pakollisuus huomioita 

 TELTTA / MAJOITE x Reittimme varrelle osuu 

autiotupia ja laavuja, mutta 

varaudumme yöpymään 

omissa majoitteissamme. 

 MAKUUALUSTA X Suosittelen ilmatäytteistä 

makuualustaa 

 MAKUUPUSSI X Makuupussin comfort -

lämpötila saisi olla lähellä 

nollaa, sillä yöt voivat olla 

kesäkuussa kylmiä. 

 TYYNY O Mieleinen retkityyny tai 

jotakin muuta pään alle 

 

Ruuan valmistus, juomapullot 

 RETKIKEITIN JA RIITTÄVÄSTI 

POLTTOAINETTA 

X Ruuat on kätevintä valmistaa 

omalla keittimellä. Voit 

hyödyntää jonkin verran 

myös nuotioita ruokailussa, 

mutta mikäli voimassa on 

metsäpalovaroitus, ei tulia voi 

tehdä. 

 TULITIKUT X Keittimen sytytykseen 

 RETKIASTIAT X Muki, lautanen, lusikka. 

 JUOMAPULLOT (ja juomarakko) X Suosittelen, että kaikilla olisi 

yksi litran juomapullo tai 

juomarakko juomavettä varten, 

sekä kaksi litran pulloa 

varavettä varten, hieman 

reittiosuuksista riippuen. 

Varaudu kantamaan siis 

yhteensä kolme litraa vettä 

kerralla.  

 TISKIVÄLINEET X Tiskiharja ja ekologista 

saippuaa 

 

Ruuat: 

 Ti lounas X  

 Ti lisäenergiaa X  

 Ti päivällinen X  



 Ti iltapala X  

 Ke aamupala X  

 Ke lounas X  

 Ke lisäenergia X  

 Ke päivällinen X  

 Ke iltapala X  

 To aamupala X  

 To lounas X  

 To lisäenergia X  

 To päivällinen X  

 Pe aamupala X  

 Pe lounas X  

 Pe lisäenergia X  

 Pe päivällinen X Olemme todennäköisesti 

päivällisaikaan jo perillä, 

mutta tämä kannattaa olla 

varalta mukana, jos 

matkanteossa kestää 

RUUAT KOOTUSTI: 3 aamupalaa, 4 lounasta, 4 lisäenergiaa, 4 päivällistä, 3 iltapalaa. 

Jokaiselle päivälle kannattaa varata oman tarpeen mukaan lisäenergiaa, joka on tarkoitus 

syödä matkaa tehdessä tai pienillä tauoilla: esim. suklaapatukoita, lakritsia, karkkia, 

kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä, eväspatukoita, jne. Lisäenergiaa kuluu paljon! Varaa sekä 

aamupäivälle, että iltapäivälle jotakin, esim. 1 suklaapatukka ja 1 pieni pussi kuivahedelmiä. 

Kannattaa ottaa sekä suolaista että makeaa. 

Vaatteet, jalkineet: 

 VAELLUSKENGÄT X Tukevat vaelluskengät, joilla 

selviät juurakkoisilla ja 

kivisillä poluilla rinkan 

kanssa. Älä lähde reissuun 

täysin uusilla kengillä, vaan 

sisään aja 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  

 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. 

 PITKÄHIHAINEN PAITA X Ohut pitkähihainen paita 

viileämmällä säälle 

 T-PAITA X Ehkä kaksi tai kolme t-paitaa 

tai aluspaitaa, mieluiten 

merinovillaisia, jotka 

tuulettuvat puhtaaksi. 

 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. 

 PIPO JA / TAI HATTU X Lippis on hyvä auringon 

paistaessa, mutta pipokin voi 

tulla tarpeen iltaisin 

 KÄSINEET X Sopivat käsineet vaellukselle 

tai vähintään illaksi. 

 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 Karhunkierroksella on paljon 

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) X Jotain suojaa silmille 

aurinkoisella säällä. 

 OTSALAMPPU X Illat ja yöt ovat valoisia, mutta 

teltassa tai autiotuvissa saatat 

tarvita valoa. 

 PUUKKO O Mikäli tarvitset 

 KORJAUSVÄLINEET O Esim. ilmatäytteisen 

makuualustan korjausta 

varten 

 AURINKORASVAA X  

 HENKILÖKOHTAISET 

LÄÄKKEET 

X  

 VESSAPAPERIA X Yksi rulla voisi riittää, pakkaa 

minigrip -pussiin 

 ROSKAPUSSI X  

 HYGIENIATARVIKKEET X  

 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 

 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.  

 

 



Retkisuunnitelma ja aikataulu 

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 pidetään todennäköisimmin 

pääkaupunkiseudulla, mutta siihen järjestetään mahdollisuus osallistua myös 

skype-puhelun kautta. 

Saapuminen 

Ylläkselle/Äkäslompoloon kannattaa saapua jo vaellusta edeltävänä päivänä 

22.6., sillä yhteiskuljetus lähtee 23.6. aamulla. 

Yhteiskuljetus 

Yhteiskuljetus lähtee Pallakselle Ylläkseltä/Äkäslompolosta 23.6. klo 9. Osa 

vaeltajista on saattanut jatkaa suoraa Hetta-Pallas -vaellukselta, jolloin he ovat 

Pallaksella jo valmiiksi. 

Ensimäinen vaelluspäivä 

Aloitamme vaelluksemme laskeutumalla Pallas -tunturin huipulta alas kohti 

Pallas-järveä. Nousemme Lommoltunturille, ja poikkeamme sen jälkeen hieman 

reitiltä sivuun kauniin Keimiöjärven rannalla sijaitsevan autiotuvan luo 

yöpymään. 

Toinen vaelluspäivä 

Toinen vaelluspäivämme on pisin etappimme vaelluksella. Vaellamme Rauhalan 

kylän läpi, monen pienen vaaran yli ja yhteensä 20km aina Pahtavuoman 

herttaiselle pienelle autiotuvalle, jonka luona yövymme. 

Kolmas vaelluspäivä 

Kolmantena vaelluspäivänä  nousemme upean Äkäskeron huipulle, jonka laelta 

avautuu kauniit maisemat niin menneeseen kuin tulevaan. Tullessamme kohti 

Yllästä, yöpymismahdollisuutemme lisääntyvät, ja voimme päättää 

yöpymispaikkamme tilanteen mukaan. 

Neljäs vaelluspäivä 



Viimeiset kilometrit kohti Ylläksen ja Äkäslompolon palveluita. Viimeisten 

tuntureiden huiputus ja vaelluksen päätös. 

 

 


