
Suomen Ladun pitkäaikainen toiminnanjohtaja 
Tuomo Jantunen on koonnut vuosikymmenien 

hiihtokokemuksensa kirjaksi 
Suksille – Hiihtäjän kirja. 

Tämän artikkelin valinnat 
seuraavat kirjan linjoja.

sään armoilla ja retkeen sisältyy ai-
na jotain yllättävää. Siksipä hiihto-
vaellukset kiehtovat. Ne ovat myös 
erinomainen tapa irtautua arjesta. 
Kun kaiken aikaa on keskityttävä 
selviytymiseen, ruokailuihin, ma-
joittumiseen ja ladun avaamisen, 
jäävät työasiat ja muut murheet äk-
kiä pois mielestä.

1. Saariselän kierros

Kiilopää–Sokosti–Kiilopää, 
120 km

Urho Kekkosen kansallispuisto 
on hyvä valinta ensikertalaiselle 
hiihtovaeltajalle. Reitti on sopivan 
pituinen ja sen varrella on toimiva, 
hyvin huollettu varaustupaverkos-
to, mukavat nuotio- ja taukopaikat 

◼ Hiihtovaellusten kymmenen 
parhaan listalle olen valinnut eräi-
tä reittejä, jotka vaativat kovaa 
kuntoa ja täydellisen Lappi-varus-
tuksen ahkioineen ja telttoineen. 
Mutta mukaan on otettu myös 
helpohkoja, esimerkiksi Sata-Hä-
meen hiihtovaellus, jossa kannet-
tavaa on vain päiväreppu.

Pitkillä hiihtovaelluksilla ollaan 

TUOMO JANTUNEN, teksti
YRJÖ TEERIAHO, reittipiirrokset

Hiihtovaellus 
on talven 

kohokohta
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sekä hyvätasoiset autiotuvat. Päi-
vämatkat ovat 15–25 km.

Ensimmäisen päivän reitti Suo-
mun Ruoktulle on tavallisesti avat-
tu moottorikelkalla. Nykyään mui-
den kämppien väliltä saattavat 
puuttua huoltokelkkojen reitit. 
Tämä vaikeuttaa hiihtoa erityisesti 
pehmeän lumen aikaan.

Kaikkiaan maasto on helppo-

kulkuista ja maisemat upeita. Lisä-
vaikeutta saa huiputtamalla reitin 
varrelle osuvia tuntureita, varsin-
kin Sokostin huippu (718 m), mikä 
kuitenkin kannattaa tehdä ns. le-
popäivänä.

Luirojärvellä on sauna, jossa voi 
virkistyä.

2. Käsivarren kierros

Kilpisjärvi–Halti–Kilpisjärvi, 130 
km

Vaellukselle voi lähteä myös 15 
km etelämpää Peeran majalta ja 
käyttää monia muitakin kuin ohei-
sessa kartassa olevia autio- ja vara-
ustupia, joita Käsivarren alueella on 
kolmisenkymmentä.

Hiihto Käsivarressa sujuu kauniil-
la ja kirkkaalla ilmalla mukavasti jo-
pa aloittelijalta, mutta myrskysäällä 
ja lumituiskussa se on erittäin vaa-
tivaa kenelle tahansa. Avotuntu-
reilla suojaa saa vain autio- ja va-
raustuvista.

Moni suuntaa retkensä Haltille 
huhti–toukokuussa, jolloin käm-
pät ovat täynnä, joten he ottavat 



mukaansa talviteltan tai majoittu-
vat lumiluolissa.

Haltin (1 328 m) lisäksi alueella on 
paljon kiinnostavia luontokohtei-
ta: Saana, Saivaara, Meekonjärven 
pahtaseinämät ja Pihtsusköngäs, 
joka on Suomen eräs komeimmis-
ta vesiputouksista jne.

3. Hetta–Pallas–Ylläs

Enontekiö–Äkäslompolo, 
150 km

Yksi kauneimmista ja tunnetuim-
mista hiihtoreiteistä. Vaellettavis-
sa omatoimisesti, mutta reitillä on 
myös järjestettyjä vaelluksia, jol-
loin yöpymistarvikkeet kuljetetaan 
huoltoautolla kohteesta toiseen.

Pääosin valmiit, vähintään moot-
torikelkalla ja joiltain osin jopa latu-
koneella avatut reitit. Vaellus vaa-
tii kuitenkin vähintään kohtalaisen 
hiihtokunnon ja -tekniikan, koska 
reitti kulkee osin korkeiden tuntu-
reiden harjanteilla sekä niiden vä-
lisissä kuruissa.

Jos sää sattuu olemaan myrskyi-
nen, voi Vuontisjärveltä suunna-

ta metsäreitille. Hyvällä kelillä voi 
puolestaan hiihdellä Pallastuntu-
reiden päällä, josta on mahtavat 
näkymät ympäröivään kansallis-
puistoon.

Äkäslompolossa on mahdolli-
suus valita yöpymiseen edullinen 
kämppä, tasokas hirsimökki tai nel-
jän tähden hotelli.

4. Itärajaa seuraten

Raja-Jooseppi–Kemihaara/
Tulppio, 180 km

Tällä vaelluksella kuljetaan Urho 
Kekkosen kansallispuiston erämaa-
osassa. Reitillä tapaa liikkujia har-
vakseltaan. Pehmeän lumen aikaan 
hiihtäminen kämpältä toiselle saat-
taa olla vaikeaa, koska huoltoreitte-
jä ajetaan vain silloin tällöin.

Sokosti jää hieman sivuun, mut-

ta yksi koukkaus kannattaa kui-
tenkin tehdä; hiihtää yöpymään 
yhteen kodikkaimmista majapai-
koista koko Lapissa, Sudenpesään. 
Sinne mahtuu korkeintaan viisi 
henkilöä.

Upeimmat nähtävyydet ovat 
kansallispuiston tunnetuimmat 
kurut Ukselmapään ympäristössä: 
Paratiisikuru, Pirunportti, Ukselma-
kuru ja Lumikuru. Myös Jaurujoen 
laakso kynttiläkuusineen on vaikut-
tava näky.

Tunturit vähenevät vaellettaessa 
Itäkairaa etelään. Aivan rajan pin-
nassa kohoaa kuitenkin tunnettu 
Korvatunturi. Se erottuu selvästi ja 
kauas kuten Naltiotunturikin.

Retki päättyy Kemihaaraan tai 
Nuorttijokeen, joka virtaa paikoin 
jylhässä kanjonissa.
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5. Muotkatunturien kierros

Muotkanruoktu–Kiellajoki–
Muotkanruoktu, 90 km

Reitin varrella Muotkatunturien 
erämaassa sijaitsee useita yli 500 
metrin korkuisia tuntureita, joiden 
huiputus tuo retkeen paljon haas-
teita. Maasto on muutenkin kum-
puilevaa.

Muotkatunturit ovat kesävael-
luksella ihanteellisia patikointiin, 
mutta talvella vaikeutta tuo kor-
keuserojen lisäksi se, että alueella 
ei ole ”varmoja” huoltokelkkauria.

Kyseessä on viikon vaellus ah-
kiota vetäen ja teltassa majoittuen. 
Päivämatkat ovat 7–20 km. Reitillä 
on joitakin autiotupia, kuten Kiella-
joen entinen rajavartioiden tupa.

6. Utsjoella

Karigasniemi–Utsjoen tie, 
90 km

Utsjoen maastot ja maisemat 
ovat aivan omaa luokkaansa. Reitin 
varrella on upeita kanjoneita, erikoi-
sia tuntureita, jyrkkiä pahtarinteitä 
ja todellista erämaata, jossa ei viikon 
aikana tapaa muita kulkijoita. Lisäk-
si tarjolla on useita autiotupia, tur-
vekammeja ja lautakämppiä. Niitä 
voi käyttää majoittumiseen, mutta 
kannattaa varautua retkelle teltan 
ja ahkion kanssa.

Ensimmäinen vaelluspäivä päät-
tyy 13 km:n hiihdon jälkeen Njau-
goaiville. Kerrotaan, että president-

ti Kekkonen olisi aikoinaan sanonut 
”perässähiihtäjille”, että tässäpä hie-
no kämpän paikka ja siihen sitten 
tuli kämppä. Kukaan ei kuitenkaan 
huomannut, että vesipaikka on hy-
vin kaukana.

Päivämatkat ovat 9–20 km. Reit-
ti on helpohko, jos ei ota tunturei-
den huiputuksia ohjelmaan ja jos 
on hyvä hankikanto.

7. Inarijärvellä

Sevettijärvi–Ivalo, 125 km
Nyt ei vaelleta tunturien rinteillä 

eikä kansallispuiston jylhissä aar-
nimetsissä, vaan Suomen kolman-
neksi suurimman järven maisemis-
sa. Lapin avaruutta ja karuutta voi 
kokea päivittäin, sillä Inarijärvel-
lä on pituutta yli 80 km ja saaria 
3 000. Monella niistä ei ole edes 
nimeä.

Aikaa on varattava viikon verran. 
Yksitoikkoiseen jäähiihtoon saa 
vaihtelua pilkkimisen ja rantatau-
kojen avulla, mutta matkan varrel-
la on joitakin nähtävyyksiäkin, ku-
ten Maurasaaren rannalla sijaitseva 
jääluola.

Inarijärven alueella on useita au-
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tiotupia sekä vuokrattavia kämp-
piä. Moneen niistä mahtuu majoit-
tumaan 4–5 henkilöä.

Jotta vaelluksesta tulee matko-
jen osalta tasapainoinen, on syytä 
varustautua talvitelttailuun. Telttai-
lun vastapainona voi käyttää lou-
naspaikkoina kauniita järven ran-
nalla sijaitsevia kämppiä.

Reitin suuntaisesti kulkee mer-
kitty moottorikelkkaura, jota voi 
hyödyntää huonolla kelillä.

8. Kultamailla

Tankavaara–Inari, 110 km
Pääkohteina ovat Hammastuntu-

rin erämaa-alueet sekä kultamaat. 
Näillä seuduilla on järjestetty myös 
opastettuja ja huollettuja vaelluk-
sia, joiden aikana yöpymistarvik-
keet kuljetetaan moottorikelkoilla. 

Samalla syntyy latupohjaa.
Alueen autio- ja varaustuvat ovat 

huomattavasti vaatimattomammat 
kuin nelostien itäpuolella.

Jos vaeltaja suuntaa kulkunsa täl-
le reitille vaikkapa helmikuussa ja 
tarjolla ei ole moottorikelkkauraa, 
tulee varata reilusti aikaa ja kunnon 
eräsukset. Vesikelillä upottavassa 
hangessa retkestä tulee rankka.

9. Rajalta rajalle

Kuusamo–Tornio, 440 km
Maaliskuinen Rajalta rajalle -hiih-

to on opastettu ja hyvin kansainvä-
linen. Osanottajien määrä on rajoi-

tettu 400 henkeen ja he hiihtävät 
neljässä eri ryhmässä. Ensimmäi-
nen ryhmä lähtee keskiviikkona, 
toinen torstaina jne.

Matkaan käytetään aikaa seitse-
män vuorokautta ja päiväosuudet 
ovat 44–78 km. Hiihtäjät käyttävät 
kapeita latuhiihtosuksia ja reitti 
avataan latukoneella.

Yöpymispaikkoina ovat retkei-
lymajat, koulut ja muut retkita-
son majoituspisteet. Mikäli osan-
ottajalta voimat uupuvat jollakin 
osuudella tai hän sairastuu, huol-
toauto auttaa seuraavaan yöpymis-
paikkaan.

10. Sata-Hämeen 
hiihtovaellus

Ruovesi–Ikaalinen, 110 km
Reitillä järjestetään joka talvi 

opastettuja vaelluksia, joita var-
ten avataan latu moottorikelkan 
ja latuhöylän avulla. Vaelluksilla 
on opastuksen lisäksi täysihuolto, 
mutta matkaan voi lähteä myös 
omatoimisesti.

Eteläisen reitin osuudella on run-
saasti vaeltajia, ja siellä ovat myös 
upeimmat luontokohteet eli Hel-
vetinjärven ja Seitsemisen kansal-
lispuisto. Perinteisesti hiihtovaellus 
on päättynyt Ikaalisten kylpylään.
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Sanomalehdestä apua
◼ Meitä oli kolmen hengen ryhmä helmikuun pakkasilla Kiilopäällä. Lapissa 
tekee mieli tunturiin, joten valitsimme kohteeksemme Luulammen kämpän, 
joka sijaitsee tunturien takana noin viiden kilometrin päässä.

Taivas oli melko selkeä, kun lähdimme myötätuuleen, ja pakkasta reilut 
15°C. Tuuli vei kuin itsestään ja puolessa tunnissa olimme kämpällä.

Tuuli yltyi navakaksi. Takaisin ei siis ollut menemistä samaa reittiä, sen ver-
ran lujaa tuuli tuiversi ylhäällä tunturissa.

Niinpä jatkoimme kohti pohjoista ja saavuimme Rumakurun kämpälle. 
Sieltä ei kuitenkaan ollut mahdollista jatkaa Saariselän suuntaan sivutuules-
sa, koska siitä olisi tullut vielä 10 km:n lisälenkki.

Päätimme ratkaista asian ja valita reitin Rumakurusta suoraan Kiilopäälle, 
mikä tekee linnuntietä viitisen kilometriä.

Vastassa oli kuitenkin tunturin ylitys ja kunnon myrskytyyli lumipyryineen. Mei-
dän asumme ja välineemme eivät olleet tuohon retkeen kelvolliset. Mistä apua?

Etsimme Rumakurun molemmista kämpistä kaikki sanoma- ja aikakaus-
lehdet, joita löytyikin melkoisesti. Vuorasimme itsemme ja toisemme niillä 
varpaista päälakeen. Lehtiä oli kengissä, paidan ja anorakin välissä, housuis-
sa, käsien suojana, pipossakin sekä kasvojen peitteenä. Vain silmille teimme 
pienet reiät ja suun kohdalle ilmaraon.

Ja sitten liikkeelle vastatuuleen kohti Kiilopäätä, jonne selvisimme reilun 
1,5 tunnin kuluttua kylmettymättä. Olimme varmaan aika omituisen näköi-
nen hiihtojoukko, kuin sanomalehdillä ja lumella päällystettyjä muumioita.

Mitä tästä opimmekaan?
Ensiksi, että Lapin Kansa voittaa Lapissa ylivoimaisesti ainakin tietokoneet.
Toiseksi sen, että evästä pitää olla reilusti, tunturivaatetus päällä ja aikaa 

enemmän kuin tovi, jos aikoo tehdä hiihtoretken tunturiin. 

Utsjoen ja Muotkatuntureiden vaihtelevissa maisemissa on paljon 
jokiuomia, mutta myös tuntureita.



TOP 10 -laturetket

Laturetken ideana on ollut alun pe-
rin saada kansalaiset harrastamaan 
säännöllisesti hiihtoa, jotta sitten 
kauden huipentumana järjestet-
tävän laturetken aikana osallistuja 
pystyisi kohtuuttomasti väsymät-
tä lykkimään päivän ajan laturet-
kireittiä.

Täyspitkä laturetki oli Tahko Pih-
kalan suunnitelmien ja kehittelyjen 
tuloksena pituudeltaan vähintään 
60 km. Sen rinnalle ovat tulleet 10–
20 km perhelaturetket sekä nuori-
solle ja naisille tarkoitetut 20–40 
km laturetket.

1. Pirkan Hiihto. Matkat: 90 km, 
52 km (Retki-Pirkka), 45 km (Puoli-
Pirkka) ja Reppuhiihto 90 km.

Maaliskuun 1. sunnuntai ja Rep-
puhiihto vasta seuraavana sunnun-
taina. Hiihto alkaa varhain aamulla 
klo 7 yhteislähtönä Niinisalon va-
ruskunnan kentältä, josta hiihde-
tään Hämeenkankaan maisemissa 
kohti Tampereen ravirataa.

Luisteluhiihto alkaa samana päi-
vänä klo 11. Nämä kiitäjät tavoit-
tavat perinteistä hitaasti sivakoivat 
jo pian puolivälin jälkeen Kyröskos-
ken tienoilla.

2. Finlandia-hiihto. Matkat: 62 
km ja 32 km (perinteinen), 50 km 
(vapaa).

Helmikuun viimeinen lauantai 
(per.) ja sunnuntai (va.). Lähtö-
paikkana Lahden Hiihtostadion. 
Reitti kulkee Tiirismaan harjualu-
eella.

Finlandia-hiihto on saanut pal-
jon mainetta siitä, että osanottajia 
on palveltu ensiluokkaisella taval-
la niin tapahtuman aikana kuin en-
nen ja jälkeen hiihdon. 

3. Pogostan Hiihto. Matkat: 53 
km (perinteinen), 60 km (vapaa) ja 
35 km (naisten retkihiihto).

Maaliskuun puolivälissä lauan-
taina (per.) ja sunnuntaina (va.). 
Lähtöpaikkana Ilomantsin hiihto-
keskus.

Pogostan Hiihto on ollut lumi-
varmuutensa ja helpohkojen latu-
jensa vuoksi hiihtäjien suosiossa. 

4. Keuruu–Multia Laturetki. 
Matkat: 5–50 km. 

Maaliskuun ensimmäinen viikon-
vaihde lauantai (va.) ja sunnuntai 
(per.). Voi osallistua kahtena päivä-
nä. Ei ajanottoa.

Lähtöpaikat molemmissa kun-
nissa. Osanottaja voi valita mat-
kan pituuden useista eri vaihtoeh-
doista.

5. Ahmanhiihto. Matkat: 10–50 
km.

Maaliskuun ensimmäinen vii-
konvaihde. Voi osallistua kahte-
na päivänä. Useita lähtöpaikkoja 
Lieksassa. 50 km:n reitti on fyysi-

sesti vaativa, ja sen hiihtäminen 
edellyttää myös hyvää alamäki-
tekniikkaa.

Ahmanhiihtoa on kutsuttu Suo-
men kauneimmaksi laturetkeksi, 
koska reitit kulkevat Kolin ja läheis-
ten vaarojen huipuilla. Tykkylumi-
metsät, vaarojen laet ja järvenselät 
luovat satumaiset puitteet.

6. Tervahiihto. Matkat: 70 km, 
kilpa- ja kuntosarja.

Maaliskuun puolivälissä, hiihto-
päivä lauantai. Lähtöpaikka Oulun 
Huuhkajanpuisto.

Maailman vanhin yhtäjaksoi-
sesti järjestetty hiihtokilpailu. Al-
kuvuosina se järjestettiin meren 
jäällä ja pituutta oli 30 km. Nimi 
muuttui Tervahiihdoksi vuonna 
1955, ja siitä tuli vähitellen latu-
retki, johon myös harrastajat ot-
tavat osaa.

7. Huovinretki. Matkat: 8–35 km.
Helmikuun viimeisenä sunnun-

taina Säkylänharjun maisemissa 
Säkylän, Vampulan ja Alastaron 
kunnissa. Kolme lähtöpaikkaa, 
päälähtöpaikka Säkylän ampuma-
radan paviljongilla.

Länsi-Suomen suurin laturetki. 
Tapahtumassa ei ole numeroita ei-
kä hiihtäjille oteta aikaa. Reitti kul-
kee kauniissa harjumaisemassa, 
jossa on perinteisen ladut tehty 
suurella latukoneella. Osalla reittiä 
myös luisteluhiihto mahdollista.

8. Erähiihto. Matkat: 10–60 km.
Helmikuun viimeisenä viikon-

loppuna Imatran, Joutsenon, Ruo-
kolahden ja Rautjärven alueella. 
Useita lähtöpaikkoja.

Kaakkois-Suomen suurin latu-
retki, jossa talkoolaisilla on tärkeä 
osuus. 11 reittiä kulkee kunnasta 
toiseen ja hiihtäjä voi valita itsel-
leen sopivan matkan.

9. Vuokatti-hiihto. Matkat: 60 
km, 30 km:n maisemareitti ja 20 
km:n laturetki.

Maaliskuun puolivälissä lauan-
taina Vuokatin Urheilukeskuksen 
yhteydessä Sotkamossa. Lähtö-
paikkana Särkisen järven jää.

Kaiken kansan hiihtotapahtuma, 
jossa voi joko kilpailla tai hiihdellä 
leppoisasti vaaramaisemia ihaillen. 
Perinteisen hiihdon ladut ovat tun-
netusti hyvässä kunnossa ja maa-
liskuussa lunta riittää. Hiihtotapa 
on vapaa. 

10. Napapiirin Hiihto. Matkat: 
8–100 km.

Maaliskuun puolivälissä lauan-
taina. Lähtöpaikka Ounasvaaran 
Hiihtostadion Rovaniemellä.

Reitit kulkevat Ounasvaaran ja 
kuuden muun läheisen vaaran rin-
teillä, mm. Pöyliövaaralla ja Jokka-
vaaralla. 100 km:n reittiä hiihdettiin 
jo 1980-luvulla järjestetyissä latu-
retkissä.
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Mitä mukaan Lapin hiihtovaellukselle?
◼ Tässä on muistilista, jota voi käyttää hyväksi valittaessa välineitä ja varus-
teita hiihtoretkelle. Valintaan vaikuttavat retken pituus, käytettävä reitti, yö-
pymistapa, ahkio- vai rinkkavaellus, ryhmän koko jne.
Hiihto- majoitus- ja kuljetusvälineet
– retkisukset ja -sauvat (isot sommat), hiihtokengät, kenkien/säärien suojat, 

eristävät pohjalliset
– suksivoiteet, myös liisteriä, tai vähintään pohjavoidetta, vaikka olisikin 

pitopohjasukset, korkki ja sikli
– korjausvälineet hiihtovälineitä varten, vähintään ruuvimeisseli ja ohutta 

teräslankaa
– suksen varakärki ja -sompa
– rinkka tai ahkio
– teltta, laavu tai loue, jos majoittuu maastossa
– makuupussi majoituspaikan mukaan
– makuualusta, jota käy myös taukoistuimeksi
Ruuat ja ruokailuvälineet
– retkikeitin, jossa keitinosa, 2 kattilaa, paistinpannu, kahva ja mahdollisesti 

kahvipannu
– polttoaine keittimeen tiiviissä pullossa
– ruokailuastia ja muki
– lusikka, veitsi, haarukka tai yhdistelmä
– termospullo
– kauha ja vispilä
– veden hakua varten vähän tilaa vievä vesiastia, joka voi olla tukeva muo-

vikassikin
– 2 juomapulloa, joista toinen hiihtoasun taskuun
– retkiruuat ja juomatiivisteet, kuivahedelmät, suklaat, kahvit ja teet yms.
Vaatteet
– tuulta pitävä, hengittävä ja käytännöllinen retkiasu: hupullinen takki/

anorakki ja housut
– ainakin kahdet alusvaatteet, Ulfrotte tai vastaava, myös lyhyet alushousut
– pitkähihainen väliasu, esim ohutta fl eeceä tai fl anellia
– kevyt taukotakki, esim. untuvainen
– olkaimet tai vyö
– 3–5 paria sukkia: ohuet ja paksut/villaa
– villapaita
– retkipäähine, joka on lämmin ja tuulta pitävä, sekä päänsuojus ja kaula-

huivi
– vaellusrukkaset, lapaset ja ohuet käsineet, varalapaset
– vaihtoasu, esim verryttelypuku
– yöasu, ellet nuku vaihtoasussa
– vaihtojalkineet, esim. lenkkitossut
Muita varusteita
– aurinkolasit ja aurinkovoide, huulirasva, (tuiskulasit) 
– tulitikut ja varatikut vesitiiviisti
– kartta ja karttalaukku sekä kompassi ja mahdollisesti GPS-paikannin
– peseytymisvälineet, pyyhe, kosteuspyyhkeitä
– tasku- tai otsalamppu, kynttilä, varaparistot
– talouspaperia, WC-paperia ja nenäliinoja
– puukko ja useita työkaluja sisältävä monitoimilinkkari
– retkikirves ja -saha sekä lumilapio, jos kyseessä telttavaellus
– korjausvälineitä, kuten narua, eristysnauhaa/LVI-teippiä, irtohihnoja, pie-

net pihdit, neuloja ja lankaa, kontaktiliimaa
– jäänaskalit
– köysi
– muovipusseja tavaroiden pakkaamista varten
Ensiapuvarusteet
– steriilejä siteitä ja taitoksia, sideharsoa, kolmioliina
– 2 ideaalisidettä
– vedenkestävää laastaria, ”rakkolaastaria”
– haavapyyhkeitä
– särkylääkettä
– antiseptistä salvaa mm. nivushiertymiin
– Leukoplast-kiinnelaastariteippiä
– henkilökohtaiset lääkkeet
Lisävarusteita
– matkapuhelin ja vara-akku
– taskuradio uutisia varten
– kamera, kiikari, lämpömittari
– muistiinpanovälineet
– luonto-oppaat, laulukirja
– kalastusvälineet
– muut harrastusvälineet
– muovisäkki tai kassi, johon voit pakata ylimääräiset varusteet ja ne, jotka 

jätät vaelluksen paluupisteeseen


	058ER0109.p1
	059ER0109.p1
	060ER0109.p1
	061ER0109.p1
	062ER0109.p1
	063ER0109.p1

