
Erämaa kutsuu 

Lapin vaellus 2018 
5.-12.6.2018 

Mahtavan toimintavuoden huipennukseksi Metsäveikot järjestävät vaelluksen 
Saariselälle, Urho Kekkosen kansallispuistoon! Urheille sankareille suunnatun 
vaelluksen reitti kulkee erämaaosassa, ja vaellus tulee olemaan jokaiselle ikimuistoinen. 
Jos sinulla ei vielä ole lapinkuumetta, tule hankkimaan se! Voit myös vaeltaa oman 
seurueesi kanssa omia reittejä, erämaassa on tilaa kaikille. Pääryhmä vaeltaa Sillin 
johdolla. 

Vaelluksen yhteinen osuus alkaa Rovaniemeltä 5.6., minne vaeltajat 
hankkiutuvat haluamallaan keinolla ja sen mukaisin mukavuuksin ja 
kustannuksin. Takaisin Rovaniemelle palataan 12.6., samana iltana pääsee vielä 
Vaasaan ja muihin Suomen kaupunkeihin.  

Info 

Järjestämme infotilaisuuden Metsäveikkojen kololla 19.5. klo 17.30-18.00. Myös online-mahdollisuus, 

ilmoita Sillille mikko@sillander.com jos tulet infoon online. 

Infoa kohteesta: http://www.luontoon.fi/urhokekkosenkansallispuisto 

Ilmoittautuminen 

 Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen mikko@sillander.com. Saat paluupostissa lisäohjeita. 

 Ilmoittaudu viiveettä, viimeistään 27.5.2018. 

 Vaellus on avoinna yli 14-vuotiaille. Koska rinkasta tulee painava, kannattaa varrella olla vahvuutta 

vähintään 50 kg verran.  

 Vaellukselle voi lähteä myös ei-vielä-partiolaisia, tärkeintä on että Lappia rakastavat ihmiset sinne 

pääsevät. 

 Aiempaa vaelluskokemusta vaaditaan. 

 Terveyden ja kunnon täytyy olla riittävä vaeltamiseen. Lähtöpiste ja päätepiste ovat kiinteät, reittiä 

ja päivämatkoja säädetään osallistujien ja tilanteen mukaan. 

 Vaelluksen vastuullinen johtaja Mikko Sillander voi antaa poikkeuksia ylläoleviin kohtiin. Jos 

vaatimukset alittavalla tulee mukana oma huoltaja, voidaan vaatimuksia höllentää. 

 Hinta on 170–200 € / henkilö ja pitää sisällään:  

o Matkat Rovaniemeltä erämaahan ja takaisin (n. 100–130 €/hlö riippuen henkilömäärästä 

bussissa) 

o Ruoat. Voit myös ottaa omat ruoat, jolloin ruokalistasi tarkistetaan etukäteen. Jos et ota 

ruokia vaelluksen järjestäjiltä, hinnasta hyvitetään 60 €. 

o Paperiset kartat 

o Lippukunnan majoitteiden ja trangioiden lainaus tarvittaessa, ja sinolit. Voit myös ottaa 

oman majoitteen ja keittimen. Kaasukeittimeen tulee ottaa omat polttoaineet. 

o Hinta vahvistetaan ilmoittautumisen päätyttyä, kun osallistujamäärä on selvillä. 

o Vaellus laskutetaan ja se tulee olla maksettuna ennen vaelluksen alkua. 
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Pakkaaminen 

 Selässä kannetaan rinkkaa, jonka paino on alkuvaelluksesta vesineen noin 20 kg. Paino laskeutuu 

vaelluksen aikana noin tasolle 12 kg. 

 Matkalle kannattaa ottaa vaihtovaatteet ja tekemistä reppuun. Reppu jää vaelluksen ajaksi 

bussifirman hoteisiin, ja saat sen taas käsiisi kun palaamme erämaasta. 

 Punnitse rinkkasi. Jätä kaikki ylimääräinen pois. Huomaa, että omien tavaroittesi lisäksi rinkkaan 

tulee telttakuntanne yhteisiä varusteita, ruokaa ja vettä. 

 Varusteluettelo tulee Metsäveikkojen kotisivulle, ja sitä päivitetään tarvittaessa. 

 Jätä pois kannettavat kaiuttimet. 

Lähtö:  

 Kukin vaeltaja järjestää itsensä Rovaniemen rautatieasemalle tiistaina 5.6. klo 15.00. 

 Suosittelemme lämpimästi junaa, jossa on valittavissa erilaisia matkustusvaihtoehtoja 

istumapaikasta erilaisiin hytteihin. Voit myös tulla paikalle autolla tai lentäen. 

 Samalla kyydillä erämaahan ja sieltä pois tulee myös muita vaeltajia. 

Vaellus 

Vaellamme pienissä ryhmissä, pääryhmän koon ollessa noin 10 henkeä. Reitti kulkee ensimmäisen 

suunnitelman mukaan Raja-Joosepista Luiron kautta Kiilopäälle. Se on hieno reitti se! 

Paluu 

Lähdemme suihkun jälkeen paluumatkalle Kiilopäältä. Ensin bussilla Rovaniemelle, sieltä kukin matkustaa 

kotiin haluamallaan kulkumuodolla. 

Seuraavaksi 

Mieti-innostu-järkeile. Älä emmi. 

Kysy lähimmältä Silliltä sinua arveluttavat asiat: 050-4821579, mikko@sillander.com 

Ilmoittaudu viiveettä, viimeistään 27.5.2018 

Tervetuloa vaeltamaan! 
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