TERVEHDYS VAELTAJA
Lapin vaellus lähestyy, joten tässä muutamia ajatuksia reissuun liittyen.
AIKATAULUSTA: Ajattelin, että pidetään pari valmistelupalaveria vielä:
Keskiviikkona 30.5. klo 17.00 tehdään ruokalista ja tarkistetaan teltat ja keittimet
Torstaina 14.6. klo 14.00 käydään ruokaostoksilla ja katsotaan, että kaikki on kunnossa
LÄHTÖ perjantaina15.6. klo 8.00 Ämmänsaaren kirkon pihasta
Matkalla tarvittavat tauot ja maastoon n. klo 19.00
Neljä yötä maastossa, noin 60 km
Palattua käydään saunomassa ennen paluumatkaa
PALUU 20.6. johonkin aikaan… loppuhuolto
VAELLUSREITISTÄ:
Ensimmäinen etappi nousee puurajan yläpuolelle, pituudeltaan noin seitsemän km.
Toinen etappi on pituudeltaan yli seitsemän km. Noustaan kolmisen sataa metriä kuruun, jossa
tauko. Taukopaikalta on mahdollista käydä katsomassa saksalaisen kuljetuskoneen hylkyä
Geaidnogaisan rinteessä. Tauolta jatketaan kurun läpi järven rantaan leiriin.
Kolmas etappi on tasamaata, nummea vähän yli seitsemän km.
Neljäs etappi yli seitsemän km. Taukopaikalta käydään huiputtamassa Rasttigaisa ja jatketaan
kurun läpi tunturin pohjoispuolelle.
Viides etappi laskeutuu nummelta takaisin lähtöpaikalle.
Ota mukaasi, vaelluskamppeiden lisäksi, erilliseen pussiin yksi puhdas vaatekerta. Se jätetään
odottamaan autoon, jotta metsästä palatessa on varmasti kuivaa ja mukavaa päälle puettavaa:
Siis erilliseen pussiin puhdas vaatekerta!
KALASTUSLUVAT voidaan lunastaa netistä joko kootusti tai omin päin.
REISSUN HINTA 120 €/hlö. Ota raha mukaan käteisenä ja lisäksi ruokarahaa.
Tässä hajanaisia tietoja sinulle.
Mikäli tunnet epävarmuutta jostakin asiasta tai esineestä vaelluksen tiimoilta, niin ota reilusti
yhteyttä.
Kyselyihin vastaa Lehdon Veijo puh 0500 299 871 ja Riipisen Mikko puh 0440 615 210.
Terv .Veijo ja Mikko

OHJEELLINEN VARUSTELISTA
Jokaiselle mukaan:
KANTOVÄLINE:
Rinkka (+sadesuoja)
Irtohihnoja muutama
MAJOITUS:
Makuupussi(kolmen vuodenajan),
makuualusta
HYGIENIA JA ITSEHOITO:
Peseytymisvälineet ja pyyhe
Henkilökohtainen lääkitys
Vessapaperi
RUOKAILU:
Lautanen, muki/kuksa, lusikka, haarukka ja
puukko (kangaspussiin)
Vesipullo
VAATETUS:
Vaelluspuku ja vaelluskengät (saappaat käy)
Ulkoiluasu ja vaihtokengät leiriin
Sadevaatteet
Vaihtovaatteet; alusvaatteet, väliasu, sukat
Villapaita!?
Päähine, (hyttyshattu), sormikkaat
MUUTA MUKAAN:
Tulitikkuja, hyttyskarkote

RYHMÄKOHTAISET:
Teltta
Trangia – keitin (kaasu)
Tiskiaine/harja
ENSIAPU:
Pikkusen laastaria + muita sidetarpeita
Rakkolaastaria
Ideaaliside
Kipulääkettä
Lääkettä vatsavaivoihin
Puhdistusainetta
Aurinkorasvaa
PAIKKAUSVÄLINEET:
Karhunlankaa ja neula (pieni pätkä riittää)
Hakaneuloja muutama
Vähän narua ja muutama pyykkipoika
Ilmastointiteippiä pieni rulla
Pieni pätkä taipuisaa rautalankaa
(jekkulanka)
OMA ENERGIALISÄ POLULLE:
Jotain nopeasti vaikuttavaa energiaa?
Rusinoita? Pähkinöitä?
Kuivahedelmiä?
Suklaata?
LISÄKSI voi ottaa kalastusvälineitä yms.
HUOM!
Erilliseen pussiin puhdas vaatekerta
paluumatkaa ajatellen.

