
 
 

365 Klubin vaellus Ruotsin Sarekiin 2.-7.7.2019 
 
Tervetuloa Partioaitan 365 Klubin matkaan vaeltamaan upeaan Sarekin 

erämaahan! 
 

 
Sarekin ja Stora Sjöfalletin erämaat Pohjois-Ruotsissa Gällivaren kunnassa ovat yksi Euroopan – jos 
ei koko maailman – upeimpia vaelluskohteita. Korkeat vuoret, syvät laaksot, vuolaat kosket ja liki 
koskematon erämaa ovat täysin ainutlaatuinen kokemus kenelle tahansa ulkoilijalle. Sarekin armoton, 
mutta kaunis luonto jättää vaeltajan haukkomaan henkeään liki joka askelella ihmisen tuntiessa 
itsensä yhdeksi luonnon kanssa ja samalla pieneksi hiekanmuruseksi ympäröivän jylhyyden keskellä. 
 
Sarekin vuonna 1909 perustettu kansallispuisto on yksi Euroopan vanhimmista ja se on säilynyt 
vaeltajien jalanjälkiä lukuunottamatta koskemattomana jo yli 100 vuotta. Sarekin maisemaa hallitsee 
Skandien vuoristo ja sen rajojen sisällä sijaitsee kuusi Ruotsin 14:stä yli 2000-metrisestä huipusta. 
Vuorten lisäksi alueen tunnetuimpia piirteitä ovat sen turkoosit vesistöt, laaksoissa virtaavat joet ja 
vuolaat kosket. Puistossa on myös yli 100 jäätikköä. Sarekissa ei ole merkattuja reittejä ollenkaan ja 
yksi alueen parhaista puolista onkin se, ettei siellä yleensä törmää muihin retkeilijöihin 
kansallispuiston laajuuden takia. Paikka on siis ihanteellinen erämaakokemusta hakeville! 
 
Patikointia 365 Klubin vaelluksella kertyy yhteensä noin 90 kilometriä ja siihen sisältyy sään salliessa 
nousu jollekin alueen matalammista huipuista. Retkenjohtajana toimii klubin vaellusopas Teemu 
Suominen, matkapäivät kesällä 2019 ovat 2.-7. heinäkuuta. 
 
Luvassa on unohtumaton ulkoiluelämys ja täydellinen irtiotto arjesta! 
 
 



Sarek ja Stora Sjöfallet sijaitsevat Gällivaren kunnassa noin 130 kilometrin päässä kaupungin 
keskutasta ja lentokentältä. Tapaamispaikallemme Saltoluoktan tunturiaseman parkkipaikalle 
Kebnatsiin tulee hyväkuntoinen tie ja sinne on turvallista jättää auto vaelluksen ajaksi. Matkaa 
Suomen rajalta Torniosta asemalle on noin 370 kilometriä. Kebnatsiin kulkee myös bussi 
Gälliivaresta.  
 

 
Vaelluksemme alkaa tiistaina 2.7., jolloin kokoonnumme Saltoluoktan aseman parkkipaikalle 
Kebnatsiin kello 11:00 Ruotsin aikaa. GPS löytää paikalle helposti, Parkkipaikalta aloitamme matkan 
lautalla ensin Saltoluoktan tunturiasemalle ja sieltä vaeltaen hiljalleen kohti Sarekin erämaa-aluetta 
noin 20:n kilometrin päässä. Palaamme Kebnatsiin viisi päivää myöhemmin, sunnuntaina 7.7. 
iltapäivään mennessä. 
 
Jos ei omalla autolla halua lähteä liikkeelle, myös julkisilla pääsee paikalle. Lentoja Gällivareen voi 
etsiä esimerkiksi täältä:  
 
http://www.halvatlennot.fi  
 
Erilaisia bussivaihtoehtoja puolestaan täältä: 
 
https://www.swebus.se/swebusexpress_com/  
 
Autamme myös mielellämme kimppakyytien järjestelyissä kunhan osallistujalista on kasassa. 
 
 
 
 

http://www.halvatlennot.fi/
https://www.swebus.se/swebusexpress_com/


Vaelluksella nukutaan omissa teltoissa ja osallistujat kantavat omat varusteensa koko matkan.  
 
Sarekin reissu ei ole vaelluksista se helpoin. Se sopii kyllä niin vasta-alkajille kuin kokeneemmillekin 
retkeilijöille, mutta vaatimuksina ovat hyvä kunto ja kyky kantaa omat varusteensa koko matkan. 
Vaellusreitti voi olla haastava, muttei vaadi mitään erityisosaamista, ainoastaan seikkailuintoa ja 
hyvää fyysistä kuntoa. Matkaa kertyy kuuden päivän aikana noin 90 kilometria, josta suurin osa 
kuljetaan varusteet selässä. Sarek on vuoristoaluetta ja matkalla on paljon kivikkoa ja korkeuseroja. 
Hyvä peruskunto on lähtijöille siis tärkeää ja sitä tulee harjoitella etukäteen esimerkiksi lenkkeilemällä 
ja lyhyempiä vaelluksia tekemällä. Matka voi olla raskas ja Pohjois-Ruotsin vaihteleva sää voi tehdä 
siitä entistäkin haastavamman. Oppaamme seuraavat säätä koko matkan ja tekevät mahdolliset 
muutokset reittiin tai päätökset etenemisen keskeyttämisestä 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.  
 
Osallistujille jaetaan tarkka varustelista ennen matkaa. Järjestämme myös vapaaehtoisen ja 
-muotoisen tapaamisen ja ennakkoinfon osallistujien kesken Helsingin Yrjönkadun Partioaitassa 
toukokuun aikana. 
 
Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ohjelma 
 
Tapaamme tiistaina 2.7. kello 11:00 Ruotsin aikaa Kebnatsin venesataman parkkipaikalla, mistä 
otamme lautan Saltoluoktaan ja aloitamme vaelluksemme kohti Sarekin erämaata. Lounaan 
nautimme sopivassa paikassa matkalla ja leiripaikalle saavumme klo 18 mennessä, jonka jälkeen 
nautimme päivällisen. 
 
Seuraavat vaelluspäivät ohjelma on suunnilleen samankaltainen: 
Lähdemme päivittäin liikkeelle viimeistään kello 9:00 ja leiriydymme noin 17:ään mennessä. Lounaan 
nautimme matkalla, päivällisen leirissä. Joka ilta pidämme leirissä yhteisen kokoontumisen ja  
käymme läpi seuraavan päivän ohjelman. Päivämatkat ovat yleisesti 10-15 kilometriä, ei kuitenkaan 
enempää kuin 20 kiilometriä. 
 
Alustava vaellusreittimme kulkee Saltoluoktasta ensin Pietsjauren järven rantaan, missä ylitämme 
joko viereisen ylängön kävellen tai otamme venekyydin järven toiseen päähän. Sieltä kuljemme kohti 
Nienndon, Ähpárin ja Sarektjåhkkan laaksojen risteystä, joka on matkamme päätavoite. Risteyksessä 
olevan Vuonesvaaran päältä aukeaa uskomaton näkymä Sarekin korkeimmille huipuille ja kuuluisille 
turkooseille järville. Paluumatkamme kiertää ikonisen Sluggá-vuoren toiselta puolelta takaisin 
Pietsjauren rantaan ja sieltä harjanteiden yli kohti Saltoluoktan asemaa minne palaamme sunnuntaina 
7.7. iltapäivään mennessä ja nautimme vielä lähtökahvit ennen lauttakyytiä takaisin autoille. 
 
Vaellusmaasto Sarekissa ja Stora Sjöfalletissa on vaihtelevaa ja usein myös haastavaa. Polkuja tai 
valmiita reittejä ei ole ja maasto on vuoristoista ja kivikkoista. Välillä kiviä peittää tiheä pajukko ja 
kosteikot, jotka vaativat vaeltajalta sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Alueen maasto ei siis missään nimessä 
ole aina helppokulkuista. Oman lisänsä tuovat päivittäiset jokien ja virtojen ylitykset, jotka usein 
tehdään kahlaten, sekä isot korkeuserot vuorimassiiveja ylittäessä. Sarek on haaste joka palkitsee! 

     
 

 
 
 
 
 



Majoitus 
 
Majoitumme vaelluksen aikana omissa teltoissa, jotka retkeilijät tuovat ja kantavat itse mukanaan.  
 
Autamme mielellämme yhdistämään teltta- ja ruokakuntia, jos jotkut lähtijöistä 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 karvikkoa ja sammalta, lumelle emme pystytä.  
 
Riippukeinumajoitus ei ole vaelluksella mahdollinen alueen ollessa täysin puurajan yläpuolella. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Varusteet 
 
Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, mutta alla oleva varustelista on hyvä ja 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Koska operoimme pohjoisessa ja 
vuoristo-olosuhteissa, tulee muistaa, että sää voi vaihdella rajustikin mukavasta kesäpäivästä 
talviseen myräkkään. Varustuksen tulee siis olla sekä lämpimään että kylmään säähän sopivaa. 
Mukaan kannattaa pakata ainakin: 
 
Varusteet 
Rinkka 
Pieni ja kevyt päiväreppu tai vastaava 
Teltta 
Makuupussi, kolmen vuodenajan 
Makuualusta 
Otsalamppu ja varapatterit 
Aurinkolasit 
Vesipullo,  termos ja mahdollisesti ruokatermos 
Vaellussauvat 
Vessapaperirulla vesitiiviisti pakattuna 
Huulirasva ja aurinkorasva 
Ruokailuvälineet 
Ruokaa, lisätietoa seuraavalla sivulla 
Keitin ruoanlaittoon ja tarpeeksi kaasua/polttoainetta 
Varavirtalähde ja omat laturit puhelimeen jne. 
Tulitikut tai sytytin 
Henkilökohtainen ensiapupakkaus, jossa ainakin särkylääkettä, Imodiumia ja rakkolaastareita 
Pieni jätesäkki roskien mukana kuljettamiseen. Emme jätä maastoon mitään.  
Monitoimityökalu, Leatherman tai vastaava 
Henkilökohtaiset hygieniavälineet 
Pyyhe 
 
Vaatteet 
Vedenpitävät kuoritakki ja -housut 
Liikkumisasu, soft shell tai vastaava 
T-paitoja, alusvaatteita, urheilusukkia oman tarpeen mukaan 
Shortsit 
Fleece tms. välikerros 
Kevyt  taukotakki / untuvatakki 
Lämpökerrasto, paita ja housut  
Villasukat 
Ohuet ja paksummat vedenpitävät hanskat 
Kaulahuivi, Buffi tai vastaava 
Pipo ja lippis 
Tukevat vaelluskengät 
Sandaalit tai vastaavat vesistöjen ylityksiin 
 
 
Muistathan, että oikeat varusteet ovat vuoriolosuhteissa jo puoli matkaa. Hyvä 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. Oppaamme vastaavat 
mielellään etukäteen kysymyksiin koskien vaellukselle sopivaa varustusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruokailut 
 
Ruokailut osallistujat hoitavat vaelluksella omatoimisesti ja ruoka-aineet tulee hankkia mukaan 
ennakkoon. Vaelluksen aikana täydennyksiä ei ole mahdollista tehdä. 
 
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 6 lounasta ja 5 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. 
 
Huomioithan, että ruokien säilyvyyteen kannattaa kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Ruotsin 
Lapissa kesäaikaan lämpötila nousee reilusti yli kymmenen asteen, jolloin esimerkiksi liha- ja 
kalatuotteet sekä majoneesipohjaiset kastikkeet menevät nopeastii huonoksi. Suosittelemme 
panostamaan vaelluspäivinä kuiva- ja retkimuoniin, jotka säilyvät hyvin. Ne ovat myös kevyitä kantaa. 
Kebnekaisen tunturiasemalla on pieni kauppa, missä varastoa voi täydentää perusleiripäivinä.  
 
Ruokia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota aterioiden energiamääriin. Usean päivän vaelluksella 
keho kuluttaa valtavan määrän energiaa ja sen tarve tulee huomioida ruokaillessa. Energiapitoisen 
ruoan tankkaamista suositellaan jo myös muutaman päivän ajan 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. Vaellluspäivät 
kestävät useita tunteja, jolloin energian tarve on paljon suurempi. Päivän energiantarve vaekkuksella 
voi olla jopa 5000-8000 kcal/vrk. Suurin osa (50–60 %) tarvittavasta energiamäärästä tulee saada 
hiilihydraateista, kolmannes rasvasta ja loput proteiineista.  
 
Vesihuolto vaelluksella hoituu maastossa. Kirkkaiden tunturipurojen vesi on puhdasta ja juomapullot 
saa täytettyä matkalla. Leiripaikat on valittu sen mukaan, että vettä on lähellä. Halutessaan 
juomaveden voi vaelluksella puhdistaa kemiallisesti esimerkiksi puhdistustableteilla. 
 
Pitkillä vaelluksilla kannattaa myös varata mukaan urheilujuomia, jotka kulkevat helpoiten jauheen 
muodossa ja jotka sekoitetaan veteen. Magnesiumpitoiset juomat ehkäisevät kramppeja ja 
rauhoittavat kehoa iltaisin vaelluspäivän päätteeksi.  
 
Mukaan tarvitset: 
 
- Kuusi lounasta, viisi päivällistä, viisi aamiaista ja viisi iltapalaa. 
- Välipaloja, esim. pähkinöitä, energiapatukoita, suklaata, kuivattuja hedelmiä jne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retken huolto ja vastuukysymykset  
 
Vaelluksella ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä. Lähdössä ja maalissa retkeilijöitä 
palvelee Saltoluoktan tunturiasema ja sen palvelut, kuten kauppa, vessat, suihkut, ravintola ja kahvila.  
 
Retkenjohtajana vaelluksella toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa retkestä ja 
siihen liittyvissä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi jättää läheisille ja perheenjäsenille kotona. 
Parhaiten yhteyden saa tekstiviestein. Sarekin erämaassa on kuitenkin lukuisia paikkoja, missä ei 
puhelinverkot toimi, kannattaa siis ilmoittaa myös kotijoukoille, ettei tarvitse pelästyä jos ei 
muutamaan päivään saa yhteyttä. 
 
Toisena oppaana vaelluksella toimii eräopas Marko Viro. 
 
Vaelluksesta ilmoitetaan etukäteen Saltoluoktan tunturiasemalle, Suomessa teemme 
matkustusilmoituksen ryhmästä ulkoministeriöön. 
 
Yhteystiedot:  
Pääopas Teemu Suominen  040-5733257  teemu@metalheim.fi  
Apuopas Marko Viro   040-5467669  markoviro@gmail.com  
 
Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa:  
Metalheim Oy  
Pietarinkatu 4 B 40, 00140 Helsinki  
Y-tunnus: 2239947-0  
 

 

 
 
 
 
 



Retken Hinta ja maksuehdot: 
 
Retken hinta on 520 euroa ja se sisältää suomalaisten oppaiden palvelut ennen matkaa ja sen 
aikana, venemaksut molempiin suuntiin Saltoluoktassa sekä retken päätöstarjoilut Saltoluoktan 
ravintolassa. Hinta ei sisällä matkoja eikä omatoimisia ruokia tai majoituksia. Maksu suoritetaan 
kahdessa erässä, joista ensimmäinen (100 €) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen noin 
kolme viikkoa ennen vaelluksen alkua.  
 
Ilmoittautuminen vaellukselle on ostopäätös, eikä maksettua varausmaksua peruutustapauksessa 
palauteta. Maksun loppuosa laskutetaan ennakkomaksun maksaneilta noin viisi viikkoa 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. 

 
 

 


