
Vaelluskirje 

 

Hienoa että olet lähdössä mukaan Lapin vaellukselle. Alla tietoa mukaan lähtijöille. 

Kokoontuminen Pamauksella perjantaina 13. lokakuuta. klo 17.30 ja lähtö klo18. Matka Lapinhämeeseen 

kestää n. 14-15 tuntia, joten perillä olemme lauantaiaamuna. Linja-autoon kannattaa päälle pukea mukavat, 

kiristämättömät vaatteet. 

Kotona ennen lähtöä kannattaa syödä kunnon päivällinen ja linja-autoon jokaisen tulisi ottaa eväät, sillä mat-

kalla emme pysähdy varsinaisesti syömään. Toki pysähdyksiä tehdään matkan varrella tarpeen mukaan. En-

simmäinen yhteinen ruokailu on aamupala Lapinhämeeseen päästyämme. 

Sudenpennut palaavat Tampereelle keskiviikkona 18. lokakuuta n. klo 21. ja muut ikäryhmät sunnuntai-

aamuna 22.10. n. klo 9.00. Tarkan paluuajan ilmoitamme vastaantulijoille matkan varrelta n. kaksi tuntia en-

nen Pamaukselle saapumista. 

Sudenpentujen ohjelmaan kuuluu päiväretkiä lähellä oleviin kohteisiin mm. Kiilopäälle. Ohjelma muokkau-

tuu paikan päällä sään ja sudenpentujen jaksamisen mukaan. Sudenpentujen mukana vaelluksella on osa 

laumojen johtajista. sudenpennut nukkuvat sisätiloissa koko reissun ajan. Mikäli sudenpentujen ohjelmasta 

on kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä Satuun satu.arjanne@tampere.fi 

Seikkailijat tekevät reissun aikana kaksi 1-2 yön vaellusta ja muun ajan ovat Lapinhämeessä tehden päiväret-

kiä lähistölle. Seikkailijat yöpyvät vaelluksille pääsääntöisesti autiotuvissa, mutta varusteiden puolesta pitää 

varautua myös teltta/laavumajoitukseen. Seikkailijoiden ohjelmasta lisätietoa Janilta jani.sulunsilta@tampe-

reenkotkat.fi .Lokkien Joutsen -vartion osalta ohjelmasta vastaavat Suvi ja Sirja sirja.wacklin@gmail.com s 

Tarpojat ja samoajat tekevät kumpikin ikäryhmä lähes viikon mittaisen vaelluksen. Tarpojien ohjelmasta pää-

vastuussa on Martti martti.runsten@tampereenkotkat.fi ja samoajien ohjelmasta Erkka erkka.rinne@tam-

pereenkotkat.fi  

Leirillä otetaan kuvia ja videoita Kotkien ja Lokkien käyttöön esim. esitteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Jos et 

halua lastasi kuvattavan, ilmoita tästä Matille matti.kirjalainen@tampereenkotkat.fi  

Sudenpennut eivät tarvitse välttämättä rinkkaa, vaan tavarat voi pakata isoon kassiin ja lisäksi mukaan tulisi 

ottaa reppu päiväretkiä varten. Muiden ikäryhmien tulee ottaa mukaan rinkka vaelluksia varten, mutta mu-

kana kannattaa olla kassi, mihin voi pakata Lapinhämeeseen jätettävät tavarat varsinaisen vaelluksen ajaksi.  

Samoajat voivat halutessaan jättää vaellustarvikkeensa linja-autolla takaisin Tampereelle tuotavaksi. 

 

Vaellukselle tulisi ottaa mukaan: 

• kantolaite ja  

o sudenpennuille riittää 20-30 litran reppu 

o seikkailijoille 40-60 litran rinkka  

o tarpojille ja samoajilla rinkka 60 l > 

• vaelluskengät tai kumisaappaat (sopivan kokoiset, ei liian isot) 

• varakengät (kevyet lenkkarit) 

• vaellussukat ja vaihtopareja 

• kerrasto x2 

• vaellukseen sopivat housut 
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o sudenpennuille sadehousut 

• kuoritakki tms. kevyt tuulenpitävä takki 

• sadetakki, jos kuoritakki ei pidä vettä 

• fleecetakki tms. 

• hanskat 

• pipo 

• makuupussi ja –alusta 

o sudenpennut nukkuvat sisätiloissa, muiden pitää varautua nukkumaan laavussa tai teltassa 

• kompassi, (sudenpentujen ei tarvitse hankkia retkeä varten) 

• ruokailuvälineet (lusikka, haarukka, veitsi, syvä lautanen ja muki), kangaspussissa helposti saatavilla 

• juomapullo (1 l) 

• lamppu, mieluiten otsalamppu, (varaparistoja) 

• ohut vaelluspyyhe (sudenpennuilla ja seikkailijoilla voi olla tavallinen pyyhe)), 

•  hammasharja ym. henkilökohtaiset hygienianhoitotarvikkeet, sekä mahdolliset lääkkeet 

o lääkkeet pakattuna muovipussiin nimen, ohjeen ja henkilötunnuksen kera, lääkkeet anne-

taan tarvittaessa johtajille lähdössä 

• puukko 

• partiohuivi 

• unilelu (tarpeen mukaan) 

• pelejä tms. iltoja varten 

• pieniä vedenpitäviä pusseja rinkkaan pakattaville tavaroille 

• istuinalusta 

• pieni ensiapupaketti (laastaria, sideharso) 

• kamera, jos haluaa 

• monitoimityökalu, jos on (ei sudenpennut) 

• neula, lankaa (ei sudenpennut) 

• muistiinpanovälineet (pieni vihko ja kynä) 

 

 

Linja-autoon sisälle pieneen reppuun 

 

 

• vesipullo 

• evästä matkaa varten 

• kännykkä tai joku peli ajanvietteeksi (sudenpennut ja seikkailijat luovuttavat kännykät johtajille 

Lapissa olon ajaksi, mukaan myös laturi ja varavirtalähde, jos on) 

• luettavaa 

• pieni tyyny, niskatuki tms.  

• villapaita tai muuta lämmintä vaatetta 

• taskurahaa (20 € matkamuistoihin ja pieniin herkkuihin) 

 

Kaikki mukaan otettavat tavarat tulee nimikoida. 

 



 

Jani kirjoitti ohjeita seikkailijoiden tavaroiden pakkaamiseksi, mutta muutkin ikäluokat voivat hyödyntää 

ohjetta: 

Seikkailijoiden kannattaa ottaa reissuun mukaan rinkka, jota on mukava kantaa. Sopiva rinkan koko lienee 

40-65 litraa, mutta helpoimmin rinkan sopivuuden selvittää koepakkaamalla. Yön yli vaellukselle seikkailijan 

rinkkaan sisälle pitäisi mahtua makuupussi, 2-3 x vaihtosukat, 2-3 x vaihtohanskat, vaihtoalushousut, vaih-

topaita, kerrasto, muuta lämmintä vaatetta (esim. fleecetakki), sadetakki (ellei päällystakkina), sadehousut, 

juomapullo(ja) ainakin litra, puukko, kompassi, lamppu, ruokailuvälineet, ensiapuvälineet, lääkkeet, ham-

masharja ja -tahna. Tämän jälkeen rinkkaan pitäisi jäädä vielä hieman tilaa ruuille ja yhteisille tavaroille. 

 

Päiväretkiä varten on hyvä olla reppu (esimerkiksi sama joka pakataan bussiin). Voi hyvin olla, ettei kaikki 

kalusto mahdu rinkkaan ja reppuun, jolloin loput tavarat voi pakata esimerkiksi pieneen putkikassiin tms. 

Vaelluksille lähtiessä pyritään pakkaamaan rinkka mahdollisimman kevyeksi, jolloin ei kaikkia vaihtovaat-

teita oteta mukaan, mutta koko reissulle kannattaa pakata esimerkiksi vaihtosukkia ja hanskoja mieluum-

min liian paljon kuin liian vähän 

 

Mikäli et vielä ole maksanut osallistumismaksua, niin maksathan sen ensi tilassa Kotkien tilille FI38 5731 

0340 0807 41. 

 

Lisätietoa vaelluksesta ikäkausien ohjelmasta vastaavilta tai Matilta matti.kirjalainen@tampereenkotkat.fi  

 

 

Terv. 

 

Satu, Matti ja muut johtajat 
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