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Oppaasta 

 

Mikä tekee vaelluksesta onnistuneen? Onko jokin reissu ollut erityisen ikimuistoinen? Miksi? 

Oletko ollut reissulla, jolla kaikki on tuntunut menevän pieleen?  

Joskus onnistuneen vaelluksen muuttuminen erittäin onnistuneeksi on kiinni mitä pienimmistä 

yksityiskohdista. Tässä oppaassa olemme pyrkineet huomioimaan ratkaisevia yksityiskohtia sekä 

vaelluksen järjestelyvaiheessa että vaelluksen aikana. 

Oppaassa käsittelemme kahta aihealuetta; vaelluksen järjestämisen konkreettisia yksityiskohtia 

osallistujien keräämisestä yöpymisvaihtoehtoihin sekä johtajan roolia ja sen vaikutusta ryhmän 

toimintaan. Olemme tässä oppaassa valinneet johtajuustyyliksi välittävän ja aidon johtajuuden, 

jossa johtaja keskittyy ryhmään ja sen jäseniin luoden näin luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. 

Etenkin ensikertalaiselle vaellukselle lähtö voi olla haaste, kun edessä on seikkailu oman 

turvallisuusalueen ulkopuolelle mahdollisesti vieraaseen paikkaan vieraiden ihmisten kanssa. 

Vaellus on kuitenkin oiva tilaisuus oppia sosiaalisia taitoja sekä kasvattaa sosiaalista verkostoa. 

Jotta johtaja pystyy parhaansa mukaan tukemaan tätä tilaisuutta, on hänen hyvä tiedostaa 

ryhmätyön mahdollisuudet esimerkiksi telttakuntia jaettaessa tai ruokaa tehdessä. Otamme näitä 

johtajan rooliin liittyviä huomioita esiin rinnastaen niitä järjestelyjen eri vaiheisiin läpi koko 

oppaan, sillä ns. kovien taitojen lisäksi hyvällä johtajalla tulee olla pehmeitä taitoja, joiden avulla 

hän rakentaa luottamusta ihmisten välille. Johtajuusvinkit on kirjoitettu vihreällä värillä ja 

kursiivilla. 

Idea oppaaseen sai alkunsa opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa. Kun kolme vuotta 

kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opintoja oli vierähtänyt, päällimmäisiksi kiinnostuksen kohteiksi 

olivat muotoutuneet muun muassa vaellus nuorisotyön metodina, johtajuus, ryhmäytyminen sekä 

yhteistyö. Ainekset päättötyötä varten olivat siis valmiit. Lähdimme tutkimaan aihealuetta 

tarkemmin ja mielenkiinnon kasvaessa pohdimme tapaa jakaa kaikkea oppimaamme. Opas tuntui 

luonnolliselta vaihtoehdolta. 
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Toivomme, että opas herättää ajatuksia ja ideoita oman vaelluksesi valmistelussa! 

 

     Kaisa Koivisto ja Sophie Solin 

     Turussa, 6.5.2011 

 

 

 

Käytännön järjestelyt 

Ideointi 

Ideointivaiheessa on hyvä esittää itselleen muutamia kysymyksiä, joihin vastaamalla vaellukselle 

muodostuu jonkinlaiset kehykset. Tässä osiossa nostamme esiin kysymyksiä, joiden tarkoitus on 

pysäyttää pohtimaan tulevaa vaellusta eri näkökulmista. 

Mitä? 

Kun lähdet suunnittelemaan vaellusta, aloita miettimällä mitä oikeastaan haluat tehdä: 

• Minkä tyyppisen vaelluksen haluat järjestää? 

- Onko tavoitteena yhdessä oloa ja uusia kokemuksia vai halutaanko esimerkiksi 

hakea haasteita nousemalla jollekin korkealle huipulle? 

• Millaisen ryhmän haluat mukaan? 

- Minkä ikäisiä? Millaisia kokemuksia ja taustoja? Minkä kokoinen ryhmä? 

•  Vastaavatko kohderyhmän taidot ja kokemukset suunnittelemasi vaelluksen vaatimuksia?  

• Minkälaiseen maastoon haluat lähteä? 

- Onko valitsemasi alue tai maasto sinulle ennestään tuttu?  
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- Sopiiko valitsemasi maasto suunnittelemaasi vaellukseen kohderyhmän tason 

huomioon ottaen? Liian haastava reitti muuttaa vaelluksen helposti 

epäonnistuneeksi kokemukseksi. Toisaalta liian helppo reitti saattaa turhauttaa 

haasteita kaipaavat osallistujat. 

- Onko alueella valmiita vaellusreittejä vai suunnistatteko ryhmän kanssa itse? 

Milloin? 

Vaellusta suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon vuodenaika, joka tulee tietysti rinnastaa 

vaelluksen kohdealueeseen. Seuraavia kysymyksiä on hyvä pohtia: 

• Mihin vuodenaikaan olet lähdössä luontoon? Onko jotain erityistä mitä haluat nähdä tai 

kokea luonnossa? 

• Onko jokin alue mahdollisesti rauhoitettu johonkin aikaan vuodesta? Tuleeko sinun 

huomioida jotakin tämän johdosta?  

• Talvi? Huomioi lämpötila; yövyttekö tuvissa vai teltoissa? Myös tätä valintaa tehdessä on 

hyvä pitää mielessä osallistujien kokeneisuus, jotta pystyt tarjoamaan osallistujille niitä 

elämyksiä, joita he etsivät. Kylmemmät lämpötilat tarkoittavat, että matkaan täytyy pakata 

enemmän vaatetta. Tämä lisää varusteiden painoa ja voi näin lisätä vaelluksen fyysisyyttä. 

• Kevät? Kesä? Syksy? Mistä saat puhdasta ja juoksevaa vettä kyseiseltä alueelta? Tämä on 

tärkeää ottaa huomioon verrattuna talveen, jolloin veden voi sulattaa lumesta. Leiripaikka 

on aina löydettävä jostain, missä on juoksevaa vettä, kuten esimerkiksi tunturipuron 

läheisyydestä.  

Miksi? 

Kun suunnittelet lähteväsi johtamaan vaellusta, on hyvä pohtia omia syitä siihen. Aloitko 

suunnitella reissua omasta tahdostasi vai pyysikö joku sinua tekemään sen? Mikäli et itse ole 

lähdössä mielelläsi, se heijastuu helposti koko ryhmän tunnelmaan. Omaa asennoitumista 

pohtiessa voi myös miettiä vaelluksen tavoitteita. Mitä haluat tarjota ryhmälle? Miksi haluat 

järjestää vaelluksen? 
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Miten? 

• Miten toteutat suunnitelmasi?  

• Mistä saat rahoituksen, jolla korvaat muun muassa matkakulut ja ruuat? 

• Miten tavoitat osallistujat?  

• Kuinka monta johtajaa? Tarvitsetko apua? 

 

Tarkempi suunnittelu 

Kun idea vaelluksesta on kypsynyt ja olet vastannut alustavasti kysymyksiin ”mitä”, ”milloin”, 

”miksi” ja ”miten”, on aika aloittaa tarkempi suunnittelu. Tähän vaiheeseen kannattaa sisällyttää 

aikataulujen laatiminen, budjetin selvittely sekä omien resurssien kartoitus. 

Johtajana sinun kannattaa varata suunnitteluun reilusti aikaa, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty. Kun tavoitteena on onnistunut ja kaikki huomioon ottava vaellusreissu, on parempi ajatella 

liikaa asioita kuin pitää joitain niistä itsestään selvyytenä. 

 

Aikataulu 

Kun lähdet järjestämään vaellusta, kannattaa sinun heti alkuvaiheessa laatia itsellesi aikataulu, 

jonka mukaan etenet suunnitteluissasi. Milloin haluat laittaa ilmoituksen liikkeelle? Milloin haluat 

viimeisen ilmoittautumispäivämäärän olevan? Mihin mennessä budjetin ja rahoituksen täytyy olla 

selvillä? Entä reittisuunnitelmien ja ruokien? Aikataulun laatiminen selkeyttää järjestelyjä sekä 

itsellesi että mahdollisille kanssajärjestäjille. 

Ilmoitus vaelluksesta kannattaa laittaa liikkeelle heti, kun olet saanut kaikki tärkeimmät asiat 

selville eli tiedät päivämäärät, vaelluskohteen, arvion vaelluksen hinnasta sekä kohderyhmän. 

Aikainen ilmoittelu siitä syystä, että mahdolliset osallistujat saavat tiedon ajoissa ja pystyvät 

sovittamaan vaelluksen omiian aikatauluihinsa. Viimeinen ilmoittautumispäivä kannattaa sijoittaa 

noin kahden viikon päähän itse vaelluksen alusta, jolloin sinulle jää pelivaraa tehdä viime hetken 

muutoksia tarvittaessa. 
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Budjetti ja rahoitus 

Vaellukselle lähtö tarkoittaa useamman hengen ryhmän liikkumista ja elämistä, joten on 

sanomattakin selvää, että järjestely aiheuttaa kuluja. Aloita erittelemällä kaikki mahdolliset kulut, 

mitä vaelluksesta ja sen järjestelyistä koituu. Mitä kauempana vaelluskohde sijaitsee, sitä 

suuremmaksi osaksi budjettia matkakulut muodostuvat. Toinen suuri kulujen kasvattaja on 

vaelluksen pituus eli mitä enemmän vuorokausia maastossa vietetään, sen enemmän ruokaa ja 

tarvikkeita tarvitaan mukaan. Muita huomioonotettavia kuluja voivat olla varuste- ja 

materiaalihankinnat, ilmoitukset, sauna ja suunnitteluun menevät kulut. 

Budjettia miettiessäsi sinun tulee huomioida myös oma osuutesi. Onko tarkoitus, että itse maksat 

osallistumismaksun kun lähdet reissun johtajaksi? Entä mahdollinen apuohjaaja? 

Kun olet laatinut budjetin, näet mitä vaellus tulisi maksamaan lähtijää kohden. Mikäli haluat tai 

tarvitset vaelluksellesi rahallista tukea, voit hakea sponsoreita. Tämä on se osapuoli sekä 

mahdollinen yhteistyökumppani, jolle sinun tulee ensimmäiseksi pystyä markkinoimaan 

vaellustasi. Tukea tulee aina hakea hyvissä ajoin ja jotta sen voit tehdä, sinulla tulee olla tehtynä 

talousarvio vaelluksen kuluista ja tuloista. Hakemukseen kannattaa aina myös liittää lyhyt kuvaus 

vaelluksesta ja sen tavoitteista. 

 

Taidot ja kokemus 

Ennen kuin lähdet johtamaan vaellusta, on syytä tehdä katsaus omiin resursseihin. Onko minulla 

tarvittavat taidot vaelluksen ja ryhmän johtamiseen? Minkälaisia aiempia kokemuksia minulla on? 

Onko vaelluskohde ennestään tuttu? Hallitsenko ensiavun? Jos jotain resursseja puuttuu tai olet 

epävarma jostakin, pyydä apua tai muokkaa vaellusta omiin taitoihisi sopivaksi. Johtajana sinulla 

on suurin vastuu vaelluksen onnistumisesta, joten on tärkeää, että tunnet olosi varmaksi ja tiedät 

mitä teet. 

Ota myös huomioon osallistujien taidot ja kokemukset vaellusta suunnitellessasi. Esimerkiksi 

päivämatkojen suunnittelussa kannattaa huomioida ryhmän jäsenten kokeneisuus ja syyt 

vaelluksen osallistumiseen. Osallistumisen syyt voivat vaihdella suurestikin riippuen esimerkiksi 

erilaisista henkilökohtaisista taustoista, iästä tai omista tavoitteista. Lisäksi voit selvittää, josko 
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jollakin osallistujista olisi tietoa ja taitoja, joita pystyisit hyödyntämään vaelluksella. Joku 

osallistujista on esimerkiksi voinut käydä kyseisellä alueella ja hänellä voi olla vinkkejä reitistä tai 

reitin varrella olevista paikoista. 

 

Markkinointi 

Saadaksesi osallistujia vaelluksellesi, sinun on levitettävä sanaa sen olemassa olosta hyvissä ajoin. 

Tässä vaiheessa sinun on siis jo tiedettävä mm. vaelluksen ajankohta, kohde, arvioitu hinta, tavoite 

sekä kenelle vaellus on suunnattu. Kohderyhmä määrittelee myös pitkälti millä tavoin vaellusta 

kannattaa lähteä markkinoimaan. Voit valita oman markkinointitapasi esimerkiksi seuraavista: 

• nettisivut 

• sähköposti 

• tekstiviesti 

• kirje 

• juliste 

• lehti-ilmoitus 

• flyerit ja lyhyt suullinen mainostus 

• puskaradio 

• sosiaalinen media (Facebook) 

Markkinoinnissa kannattaa käyttää hyväksi useampaa menetelmää, jotta varmemmin tavoitat 

mahdolliset osallistujat. 

Tavoitat kohderyhmän parhaiten kun käytät sellaista kanavaa sekä kieltä, joka herättää 

kohderyhmän huomion. Vältä markkinoinnissa välikäsiä, eli pyri itse tavoittamaan kohderyhmäsi, 

jotta tieto varmasti löytää perille. Koska itse olet lähdössä vaellukselle, olet todennäköisesti 
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innostavin ja motivoivin mainostaja. Huomioi tämä mikäli laitat markkinointia eteenpäin muiden 

hoidettavaksi.
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Valmistelu 

Kun vaelluksen suunnittelu ja mainostus ovat hyvällä mallilla, on aika siirtää ajatukset 

askeleen eteenpäin ja aloittaa vaelluksen käytännön järjestelyt. Johtajan tulee katsoa 

kuntoon reitti, varusteet, ruuat sekä tehdä erinäiset varaukset etukäteen. Muista myös laatia 

turvallisuussuunnitelma!   

Jos tässä vaiheessa olet saanut jo osallistujia kokoon, voit halutessasi ottaa heidät mukaan 

valmisteluihin. Johtajan kannalta tämä on hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että tehtäviä 

pystyy jakamaan ja näkökulmia valmisteluihin saattaa tulla lisää. Osallistujien kannalta 

valmisteluissa auttaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua muihin osallistujiin etukäteen. 

Yhteistyön ansiosta osallistujista alkaa muodostua ryhmä ja luottamus ryhmän ja johtajan 

välillä kasvaa, kun johtaja antaa vastuuta ryhmälle. 

 

Alue 

Luontoon lähtiessäsi muista aina, että olet siellä vieraana. Ota etukäteen selvää 

mahdollisista rauhoitetuista eläin- ja kasvilajeista tai mikäli alueella on muita rajoituksia.     

Veden saatavuus etenkin tunturialueilla ei pitäisi keväällä olla kovinkaan hankalaa, sillä 

lumen sulaessa purot sekä joet tulvivat vettä. Kesällä tärkeää on ottaa huomioon valuvan 

veden saatavuus sillä alueella, jonne olet suuntaamassa. Toisin kuin talvella, jolloin vettä voi 

sulattaa lumesta, kesällä veden tulee olla juoksevaa, jotta se on puhdasta. Kaikkein varminta 

on tietenkin keittää vesi joka tapauksessa. 

Valitse maasto sen mukaan, mistä luulet ryhmän saavan eniten irti, mutta ajattele myös 

omaa jaksamistasi. Vieraaseen maastoon lähteminen kokemattoman ryhmän kanssa vaatii 

sinulta johtajana enemmän, mutta toisaalta voi olla puuduttavaa aina käydä samoilla 

reiteillä. 

Ota etukäteen selvää esimerkiksi alueen historiasta tai kulttuurista, jotta voit tarjota uuden 

näkökulman kertomalla osallistujille näistä yksityiskohdista vaelluksen aikana. Esimerkiksi 

Suomen Lapin saamekultturista löytyy paljon kerrottavaa. 
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Reitti  

Vaellusreitti kannattaa valita huolella, sillä se on vaelluksen punainen lanka, joka pitkälti 

määrittelee reissun sisällön. Hanki aina hyvä ja ajan tasalla oleva kartta hyvissä ajoin ja 

tutustu siihen. Tällöin saat alueesta kokonaiskuvan, mikä auttaa sinua kun alat suunnitella 

reittiä. Muista tällöin miettiä seuraavia asioita: 

• valmiiksi merkitty reitti vai itse suunnistaminen? 

• onko alue/reitti sinulle ennestään tuttu? 

• monipuolisuus; tarjoaa haasteita, muttei ole liian vaativa 

• päivämatkojen pituus (muista ottaa vaelluksesi tarkoitus huomioon) 

• autiotuvat, kodat, nuotiopaikat reitin varrella 

• alueen tarjonta, esim. korkea huippu, jolla kannattaa käydä 

• mihin kutsut apua tai mistä pääset nopeimmin pois hätätilanteen 

sattuessa? (ks. turvallisuussuunnitelma) 

 

Mikäli haluat olla täysin varma, että pysyt koko ajan reitillä, kannattaa sinun ottaa mukaan 

GPS-paikannin, johon tallennat jokaisen päivän reitin ja leiriytymispaikan koordinaatit. 

 

Varusteet 

Varusteita miettiessä tulee tarkkaan ottaa huomioon vuodenaika, jolloin olet lähdössä 

luontoon. Esimerkiksi keväällä lämpötila voi päivän aikana nousta melko korkealle kun taas 

yöllä voi mennä jopa pakkasen puolelle. Ota siis erityisesti huomioon minkälaisessa 

makuupussissa nukut. Ylimääräisiä vaatteita et keväällä tarvitse yhtä paljon kuin esim. 

talvella. 

Viikon ajan ennen lähtöä on hyvä tarkkailla säätä ja seurata sääennusteita, sillä säällä on 

suuri merkitys siihen, mitä varusteita kannattaa pakata mukaan. 
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Vaatetusta miettiessä tärkeintä on ottaa huomioon, että pysyt kuivana ja että liikkuminen on 

mahdollisimman vaivatonta. Tärkeimpänä voi nähdä jalkineet, oli kyse kengistä tai 

saappaista.  

Jalkineet: Vaelluksella jalkojen tulee pysyä kunnossa kaikin tavoin. 

Vaelluskenkien tulee olla tukevat, vedenpitävät ja pohjan tulee olla tarpeeksi 

paksu. Saappaat hiertävät rakkoja harvemmin kuin vaelluskengät, mutta eivät 

myöskään tue yhtä hyvin. Talvella saapas voi kuitenkin olla lämpimämpi kuin 

vaelluskenkä.  

Vaatetus: Tärkeää vaatetuksessa on muistaa, että sinulla tulee aina olla 

vähemmän vaatetta kun liikut kuin silloin kun olet paikallasi esimerkiksi 

leiripaikalla. Hyvä sääntö on, että sinulla on vähän vilu kun lähdet liikkeelle ja 

sopivan lämmin kun etenet, jolloin sinun ei heti alkajaisiksi tarvitse ruveta 

riisumaan ylimääräisiä vaatteita. Vuodenajasta riippuen voit muokata 

pukeutumistasi omien mieltymyksiesi mukaan, mutta perusidea 

pukeutumisessa on kerrospukeutuminen.  

1) Lähinnä ihoa oleva kerros, jonka tehtävänä pitää sinut kuivana eli siirtää pois 

kosteus iholta; peruskerrasto toimii tässä hyvin.  

2) Välikerros, jonka tulee pitää sinut lämpimänä; pitkähihainen tai fleece toimii 

tässä hyvin.  

3) Kuorikerros, joka pitää veden ja tuulen; esim. kevyt DrymaxX tai Gore Tex -

asu.  

4) Ylimääräinen lämpökerros voi talvella olla tarpeen kun esimerkiksi pidät 

tauon. Tällöin ehdottomasti paras vaihtoehto on untuva- tai toppatakki, jonka 

voit laittaa kuoritakin päälle ja vältyt riisumiselta etenkin kylmällä kelillä. 

 HUOM! Tärkeintä on aina, että pystyt liikkumaan mahdollisimman helposti ja 

vaivattomasti; pukeutuminen ei saisi vaikeuttaa liikkumistasi. 
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Rinkan pakkaamisessa tärkeintä on, että mietit käytännöllisyyttä; mitä tarvitset, koska ja 

kuinka usein. Varusteet, kuten sadevaatteet, pakataan tietysti siten, että ne ovat helposti 

saatavilla, mikäli sade yllättää. Painavat varusteet, kuten makuupussi ja teltta, tulisi sen 

sijaan pakata lähelle selkää rinkan keksiosaan tai alas, jolloin rinkan paino jakautuu 

sopivammin muun muassa selän ja hartioiden jaksamisen kannalta. 

Johtajana sinulla tulee olla mukana kattava ensiapuvarustus. Tähän kuuluu 

perusensiaputarvikkeiden lisäksi mm. ylimääräisiä sukkia, käsineitä, joita voit lainata 

osallistujille tarvittaessa. Muista myös kertoa tästä vaelluksen alussa, jotta osallistujat 

osaavat tulla pyytämään mikäli he jotain tarvitsevat. Näinkin pieneltä vaikuttava asia, luo 

yllättävän paljon luottamusta johtajaa kohtaan. 

 

Ruuat 

Ruokalistaa suunniteltaessa on otettava huomioon mahdolliset erikoisruokavaliot sekä 

allergiat. Ruokalistaan vaikuttaa myös suuresti vuodenaika ja lämpötilat. Talvella ruoka säilyy 

pitkään, mutta kesällä viileitä lämpötiloja kaipaavia ruoka-aineita on pakko jättää pois. 

Kuivattuja ruokia kannattaa suosia, sillä ne säilyvät hyvin, ovat kevyitä kantaa ja helppoja 

valmistaa. Mitä onkin hyvä ottaa huomioon suunnittelussa, on ruokien monipuolisuus, 

riittävyys ja paino. Ruuan painoa kannattaa miettiä varsinkin, jos lähdet pidemmälle 

vaellukselle, jolloin tarvitset enemmän ruokaa mukaasi. 

Ruuan valmistukseen kannattaa käyttää retkikeitintä esim. Trangiaa. Voit valita haluatko 

käyttää kaasua vai marinolia. Kaasu on kevyt ja nopeakäyttöinen, mutta talvipakkasilla ei 

välttämättä toimi niin varmasti. Marinol toimii aina vuodenajasta riippumatta, mutta painaa 

enemmän ja sinun tulee olla todella tarkka, ettei nestettä pääse valumaan mihinkään, sillä 

marinol pilaa ruokasi pienestäkin tilkasta kokonaan syömäkelvottomaksi. 

Vaelluksen aikana säännöllinen ruokailu on erityisen tärkeää sekä yleisen jaksamisen että 

positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseksi. Yhteen päivään tulee sisällyttää viisi ruokailua; 

aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Lisäksi kannattaa aina pitää käden 

ulottuvilla ns. pikaenergiaa, kuten pähkinöitä, suklaata tai kuivattuja hedelmiä. Juominen on 
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tietenkin todella tärkeää, mutta unohtuu helposti etenkin talvella, jolloin kylmät lämpötilat 

eivät herätä janoa samalla tavalla kuin kesähelteet.  

Kuten muun varusustuksen kanssa, johtajalla tulee myös olla ylimääräistä ruokaa 

varmuuden vuoksi. Ajattelevainen johtaja ottaa mukaan myös pientä pikaenergiaa, kuten 

pähkinöitä tai suklaata, joita voi tarjota ryhmälle jos huomaa ryhmän tunnelman laskevan 

verensokerin laskiessa. 

Varaukset 

Vaellusta varten voit joutua tekemään monenlaisia varauksia. Yleensä ainakin kuljetus, 

joitakin varusteita, vaelluksen jälkeinen sauna ja ruokailu kuuluvat näihin. Muita varauksia 

voivat olla esimerkiksi erityinen aktiviteetti, kuten melonta vaelluksen yhteydessä tai 

yöpyminen muualla kuin maastossa.  

 

Turvallisuussuunnitelma 

Vaelluksen turvallisuussuunnitelmassa tulee käydä ilmi mm. ajankohta, paikka (koordinaatit), 

osallistujamäärä, matkan johtajan yhteystiedot sekä riskianalyysi. Riskianalyysin tulee 

sisältää kaikki mahdolliset riskit vaelluksen aikana ja matkoilla vaelluskohteeseen ja pois 

esim. hirvikolari, joku nyrjäyttää nilkkansa, viiltää sormeen, kylmettyy pahasti, sairastuu, 

tms. sekä suunnitelman siitä, miten tulee menetellä tapaturman sattuessa. Riskianalyysin 

tulee myös sisältää evakuointisuunnitelma, mikäli sinun täytyy saada joku ryhmästä tai koko 

ryhmä pois alueelta; miten toimit, mihin soitat, ja mikä on ns. noutopaikka reitin varrella. 

Vaelluksen aikana johtaja on vastuussa osallistujista. Johtajan tehtäviin kuuluu 

turvallisuussuunnitelman laatiminen sekä sen läpikäyminen ryhmän kanssa ennen reissuun 

lähtöä. 
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Toteutus 

Nyt sinulla on vaellus suunniteltuna ja suurin osa valmisteluista hoidettu. Nyt on jäljellä itse 

vaellus sekä mahdollisesti sitä ennen ja sen jälkeen järjestettävät tapaamiset osallistujien 

kanssa.     

 

Ennakkotapaaminen 

Nyt kun vaelluksen ajankohta lähestyy, on aika koota osallistujat kasaan mikäli tahdot tavata 

heidät ennen lähtöä. Ennakkotapaaminen on tärkeä vaihe ryhmäytymisen kannalta. 

Johtajalle se on oiva mahdollisuus tavata osallistujat etukäteen ja saada heistä jonkinlainen 

kuva, kun tietää millaisesta ryhmästä on kokonaisuudessaan kyse. Tapaaminen voi olla myös 

osallistujille todella tärkeä ja hyödyllinen, jotta he saavat tavata muut osallistujat ennen 

reissuun lähtöä. Esimerkiksi ensikertaa vaellukselle osallistuvan olo voi olla hieman 

epävarma, mutta muiden osallistujien ja vaelluksen johtajan tapaaminen sekä vaelluksen 

läpikäyminen voivat olla suureksi avuksi. 

 Ennakkotapaamisessa voit käydä läpi mm. suunnittelemasi reitin, mukaan tarvittavat 

varusteet, rinkan pakkaaminen, ruoka-/telttakunnat, matkan taitto kohteeseen, osallistujien 

odotuksia sekä omia odotuksiasi.  Mikäli reissulle on lähdössä ensikertalasia, on 

ennakkotapaamisen järjestäminen enemmän kuin suotavaa. Siellä sinun tulisi ainakin käydä 

läpi teltan pystytys, retkikeittimen käyttö, rinkan pakkaaminen sekä suunnistuksen perusteet 

(kompassin ja kartan käyttö).     

 

Matkat 

Matkat vaelluskohteeseen ja takaisin ovat usein pitkiä ja matkustusajat kannattaa 

suunnitella tarkoin, jotta matkan taitto sujuu leppoisasti. Huomioitavaa ovat mm. lähtö- ja 

saapumisajat, kuskin vaihdot, ruokatauot sekä muut mahdolliset pysähdystauot. 
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 Matkalla on mahdollisuus tutustua osallistujiin paremmin ja tunnustella ryhmän yleistä 

ilmapiiriä sekä yksilöiden henkilökohtaisia tunnelmia. Etukäteen kannattaa suositella oman 

tyynyn ottamista mukaan. 

 

Vaellus 

Paikan päälle saavuttuanne rinkat kannattaa pakata uudestaan kun ruoka ja muut yhteiset 

tavarat on jaettu ryhmän kesken. Varsinkin ensikertalaisten rinkat kannattaa tarkastaa vielä 

ennen maastoon lähtöä, jolloin varmistat, että kaikilla on tavarat pakattu mahdollisimman 

käytännöllisesti. Juuri ennen lähtöä kannattaa pyytää ryhmä koolle, kysellä kaikilta miltä 

rinkka tuntuu selässä ja käydä läpi vaelluksen peruskuviot. Ryhmän on hyvä tietää että, 

vaelluksella seurataan jonkinlaista perusaikataulua päivästä toiseen. Tämä tarkoittaa 

kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että aamulla herätään, päivällä siirrytään/liikutaan, 

ennen pimeän tuloa leiriydytään ja yöllä nukutaan. Päiviin sisältyvät ruokailut on myös hyvä 

kerrata ryhmän kanssa: aamulla aamupala, liikkeelle lähtemisen jälkeen puolen päivän 

aikaan lounastauko, ennen leiripaikalle saapumista ja viimeistä rutistusta tulisi syödä 

tukevampi välipala, leiriytymisen jälkeen päivällinen ja ennen nukkumaanmenoa iltapala. 

Vaelluksella kannattaa jakaa ryhmä ruokakuntiin, jotka toimivat koko vaelluksen ajan 

yhdessä ja hoitavat ruokailut keskenään. Yhdellä ruokakunnalla on käytössään yksi 

retkikeitin, josta he pitävät yhdessä huolen samoin kuin ruoastaan. 

Liikkuminen kannattaa rytmittää suhteellisen tasaisesti. Esimerkiksi 50/10, jolloin tunnin 

aikana liikutaan 50 minuuttia ja pidetään 10 minuutin tauko. Tauon aikana ensisijainen 

tarkoitus on juominen sekä varusteiden keventäminen tai lisääminen tarpeen mukaan. 

Samalla johtajan on hyvä kuulostella ryhmän tunnelmia ja tehdä esimerkiksi säästä johtuvia 

muutoksia suunnitelmiin. Johtajan pitäisi muutenkin koko ajan kuullostella ryhmää sekä sen 

tunnelmaa ja jaksamista. Vaeltaminen menee helposti jonossa liikkumiseksi, joten hyvä ja 

helppo tapa seurata ryhmän jaksamista on vaihdella paikaa jonossa. Samalla on helpompi 

varmistaa, että ryhmä pysyy kasassa eikä kukaan jää jälkeen. Tämä on tärkeää myös 

turvallisuuden takia, sillä esimerkiksi sumun yllättäessä johtajan on pystyttävä tavoittamaan 
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koko ryhmä.  Joustavuuden ja määrätietoisuuden kanssa on tasapainoteltava, jotta ryhmä 

jaksaa ja nauttii vaeltamisesta samalla kun päivän konkreettisena tavoitteena on kuitenkin 

yöpymispaikan saavuttaminen.   

Sinun tulee johtajana ottaa huomioon päivämatkojen pituus. Siirtymien tulee olla tarpeeksi 

pitkiä, jotta sitä tuntee liikkuneensa. Kuitenkin todella tärkeää on, että ryhmä ei miellä 

päivämatkoja liian rankoiksi tai pitkiksi. Päivämatkoja ei tule mitata ainoastaan kilometreissä, 

vaan sinun tulee ottaa huomioon maasto, joka vaikuttaa matkantekoon todella paljon.  

Mikäli maasto koostuu esimerkiksi suurista nousuista ja laskuista, ovat jalat kovilla. Samoin 

jos maasto on esimerkiksi tiheää rämeikköä, on eteneminen hidasta ja eri tavalla rankkaa. 

Muista varata päivämatkoihin aikaa ylimääräisille pysähdyksille, sillä luonnossa on paljon 

nähtävää ja koettavaa. Esimerkiksi pieni hengähdystauko jonkin hienon paikan ääressä tai 

lumiselta nyppylältä mäenlaskua voi olla niitä hetkiä, jotka luovat vaellukselle tunnelmaa. 

 

Kun päivän vaelluksen jälkeen saavutaan leiripaikalle, on johtajan huomioitava pari asiaa; 

oman ryhmän tulee pystyttää teltat lähekkäin, jolloin annatte tilaa myös muille mahdollisille 

retkeilijöille. Lisäksi on hyvä muistuttaa ryhmää seuraavista asioista: vaatteiden vaihto 

kuiviin, varusteiden kuivatus, vesipisteen sijainti ja tämän jälkeen ruuan laitto. Kun ryhmä on 

asettunut aloilleen ja päivällinen on syöty, voi olla mukavaa vaikkapa sytyttää nuotio, jonka 

äärellä voi käydä läpi päivän tapahtumia ja tuntemuksia. Ryhmän kannalta voi olla todella 

ratkaisevaa, että jokainen saa kertoa miten on mieltänyt kyseisen päivä; jos jokin on 

harmittanut tai tuntunut vaikealta tai erikoisen kivalta. ”Fiilisrinki” on hyvä pitää joka aamu 

ja ilta, tarvittaessa vaikka päivälläkin. Samalla johtaja voi kertoa seuraavan päivän 

suunnitelmat ja kysellä ryhmän mielipiteitä reitistä ja pysähdyksistä. 

Yöpyä voi teltassa, laavussa tai mökissä oman mielen mukaan. Ota myös huomioon maasto, 

sää sekä vuodenaika.  Kostealla tai sadekelillä telttaa ei kannata pystyttää laakson pohjalle 

vaan hieman ylemmäs kukkulalle, jonne kosteus ei laske samalla tavalla. Teltta kuitenkin 

kerää jonkin verran kosteutta, mikä voi saada yön tuntumaan erittäinkin kylmältä. 

Kosteuden vähentämiseksi voi toki polttaa hautakynttilää teltan absidissa. Talvipakkasilla 

mökki voi olla mukava yösija, mikäli vaellusreitin varrelta sellainen löytyy. Mökistä pitää olla 
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varautunut väistymään myöhemmin saapuneiden tieltä. Laavussa voi olla mukava yöpyä 

silloin kun makuupussi ja laavun tarjoama tuulensuoja riittävät pitämään sinut lämpöisenä 

yön yli. Ennen nukkumaanmenoa kannattaa muistuttaa ryhmää leiripaikan siistimisestä ja 

aamun aikataulusta. 

Aamutoimiin ja leirin purkamiseen kannattaa varata pari tuntia ryhmästä riippuen. Ennen 

liikkeelle lähtöä on hyvä tarkastaa pikaisesti, että kaikkien rinkat tuntuvat hyvältä ja 

mahdolliset rakot on teipattu. Muista myös päivän kuluessa kuulostella ryhmää ja sen 

tarpeita esimerkiksi taukojen suhteen. 

Vaelluksen viimeisen päivän jälkeen matka ei ole kuitenkaan kokonaan ohi. Vielä edessä on 

kotimatka. Kotimatka taittuu mukavammin mikäli metsässä samoissa vaatteissa viihtyneet 

osallistujat pääsevät pesulle ja vaikka saunaan ennen kotiinlähtöä. Hyvän mielen 

säilyttämiseksi voi myös olla mukavaa, jos saunan jälkeen on tarjolla valmis päivällinen, joka 

retkiruoan jälkeen yleensä maistuu kuin hienoimmassa ravintolassa. Kotimatka sujuu yleensä 

unisissa tunnelmissa ja matkan aikana voi vielä fiilistellä vaelluksen kohokohtia. 

Jälkifiilistely 

Ryhmäprosessin kannalta olisi suositeltavaa kerätä osallistujat kasaan kotiin pääsyn jälkeen. 

Tapaamisen tarkoituksena on mukava jälleennäkeminen, jolloin voidaan yhdessä naureskella 

vaelluksen tapahtumia sekä katsella valokuvia ja mahdollisia videopätkiä. Tapaaminen 

kannattaa järjestää vasta parin viikon kuluttua vaelluksen jälkeen, jolloin osallistujat ovat 

saaneet hieman etäisyyttä ja omaa aikaa prosessoida vaellusta ja kokemuksia tiiviin 

yhdessäolon jälkeen.  

Johtaja voi tässä tapaamisessa saada palautetta ja uusia ideoita ryhmäläisten mielipiteistä. 

Mikä toimi vaelluksella? Mikä oli erityisen kivaa? Mikä ei ollut niin onnistunutta? Jos vaellus 

on onnistunut ja innostanut, ryhmä tai jotkut ryhmässä saattavat alkaa suunnitella uutta 

vaellusta. Johtajana voit auttaa ja antaa ehdotuksia, jos ryhmä sitä toivoo. 
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Suunnittelu       

Kuukausi 1 2 3 4 5 6 

Ideointi * *         

- Mitä, kenelle?             

- Minne?             

- Koska?             

Budjetin laatiminen * *         

Mainostus/markkinointi   *         

Varustevaraukset   * * *     

Turvallisuussuunnitelma       *     

Reittisuunnitelma       * *   

Ruokalista             

- suunnittelu         *   

- ruoan ostaminen           * 

Infokirje osallistujille             

- Alustava infokirje     * *     

- lopullinen reissukirje pakkauslistoineen yms.         *   

Viimeinen ilmoittautumispäivä         *   

Ennakkotapaaminen             

- suunnittelu ja siitä ilmoittaminen       * *   

- tapaamisen järjestäminen         *   

Käytännön valmistelut             

- varusteiden kokoaminen           * 

- sään tarkkailu           * 

- varausten varmistaminen           * 

Toteutus      * 

Jälkitapaaminen           * 
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Esimerkki budjetista:   

Syysvaellusvaellus Lappiin:  9 henkilöä, viisi päivää maastossa 

 

Kustannukset:  Tulot:    

Pikkubussi + bensat 1200€ Osallistujamaksu x 7: 100€  

Ruoka   500€ Apujohtajamaksu x 1: 50€  

Sauna + loppuruokailu 400€ Sponsorit?     

Apujohtaja  50€ Muut rahoitukset? 

Varusteet  

Kartat 

Materiaalit 

Mainostus 

Suunnittelu  200€ 

 

 

 

 

Budjetti: 

 

Tulot        750€ 

 

        -  Kustannukset 2350€ 

=                                                 -    1600€ 

 

 

 

 

Budjetti on laskettu varman päälle. Mikäli haluat että osallistumismaksu pysyy kohtuullisena, 

kannattaa jotakin rahoitusta tai sponsoria hakea. 
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Vaellus: Kohde: Ajankohta:       

Osallistujatiedot         

Nimi 

Syntymä- 

aika 

Allergiat/ruokavalio/ 

lääkitys Puh. Nro @ Osoite Huoltaja  Huoltajan puh. Huoltajan  @ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



  

 

PAKKAUSLISTA   T= Talvella tarpeellinen 

Vuodenaika:   K= Kesällä tarpeellinen 

Vaelluspäiviä:   

V= Valinnainen       Tyhjä= 

tarpeeton 

Mitä Kpl Erityishuomio Talvi Kesä Hanki Pakattu 

Teltta     T K     

Rinkka + sadesuoja     T K     

Makuupussi + vedenpitävä suojapussi     T K     

Makuualusta   tavallinen sekä / tai ilmatäytteinen T K     

Vaelluskengät/-saappaat     T K     

              

Retkikeitin esim. Trangia     T K     

Ylimääräisiä kattiloita   kahvipannu + iso ylim. kattila V V     

Polttoaine/kaasu   kaasun "lämpösuoja" T K     

Tuulensuoja     V V     

Ruoka-astia     V V     

Lusikka     T K     

Muki   kuksa V V     

Termospullo   talvella hyvä olla lämmintä juotavaa T V     

Vesipullo     V K     

Vesipussi   kätevä pussi johon kerätä vettä V K     

Tiskiharja   pelkkä harja osa V V     

Tiskiaine     V V     

Tulitikut/sytkäri   huom! vesitiiviisti T K     

              

Alushousut     T K     

Sukat     T K     

Villasukat     T V     

Alusasu     T V     

T-paita lyhythihainen     V K     

T-paita pitkähihainen     T K     

Pitkät housut - vaellukseen       K     

Shortsit       K     

Fleece/windstopper     T K     

Villapaita     T V     

Fleecehousut/villahousut     T       

Kuoriasu/sadeasu   takki ja housut T K     

Untuvatakki + toppahousut     T/V       

              

Kaulahuivi/kauluri     T V     

Hanskat     T V     

Pipo     T V     

Lippis/huivi       K     

Hyttyshattu       K     

              

Taskulamppu   otsalamppu ja taskulamppu, huom! patterit T K     

Puukko     T K     



  

 

Saha   huom! suojus V V     

Lapio     T V     

Kirves   huom! suojus V V     

Wc-paperi   huom! Minigrip-pussiin T K     

Hygienia tarvikkeet   hammasharja, dödö, savetteja T K     

Pieni pyyhe     V V     

Leirikengät   sandaalit, toiset huovat T K     

Remmejä   näitä tarvitaan aina T K     

Narua     T K     

Teippiä   ilmastointiteippi toimii aina T K     

Neula ja lankaa     T K     

Kemiallisia lämpöpusseja   käsille ja jaloille T V     

              

Kartta   laminoi, muovita tai käytä karttapussia T K     

Kompassi     T K     

Gps     V V     

Ensiapuvälineet!!   käy läpi ja lisää mitä puuttuu T K     

              

Jääkärinnuuskaa   suklaa-pähkinä-rusina -sekoitus V V     

Minigrip-pusseja   vaatteiden pakkaamiseen V V     

RUOKA!!    jokainen päivä oma pussi T K     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

LEIRI- JA RETKITOIMINNAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 
 
1. ASIAKIRJAN LAATIJA JA LEIRILLE LÄHTEVÄT OHJAAJAT 
Retken / leirin vastaava Tehtävä Puhelin 

   

 
Leirille lähtevän henkilökunnan nimet ja puhelinnumerot 
Nimi Tehtävä leirillä Puhelin 

   

   

   

   

   

   

 
Mukaan lähtevien apuohjaajien määrä      
     

 

2. LEIRIN PERUSTIEDOT 
Leirin nimi Ajankohta Kesto, vrk 

   

 
Leirin/retken tyyppi   retki     rippikoululeiri 
     muu leiri    
kaupunkitoiminta 
     ulkomaan retki/leiri  
  
Kokonaisosallistujamäärä  joista Alle 18-vuotiaita  

   Alle kouluikäisiä  

   Erityishuomiota vaativia  

 
Leirin ohjelma liitteenä  Osallistuja- ja ohjaajatiedot liitteenä  
Ennakkoinfo lähetetty osallistujille   Ennakkoinfo (leirikirje) liitetty tähän asiakirjaan  

 

3. LEIRIN PITOPAIKKA JA PELASTUSSUUNNITELMA 

Leirinpitopaikka:            
      
 
Jos muu kuin järjestönn oma leiripaikka   Ohjaajat pitäneet leiriä aikaisemmin ko. paikassa 
        Paikka tunnettu, 
ohjaajat eivät ole pitäneet leiriä ko. paikassa 
        Ei leirikokemusta 
ko. paikasta 

  Leirikeskukseen on laadittu pelastussuunnitelma 
  Turvallisuusvastaava on tutustunut leirikeskuksen pelastussuunnitelmaan aiemmin 
  Turvallisuusvastaava tutustuu leirikeskuksen pelastussuunnitelmaan leirin alkaessa 

  Leirikeskuksella / -paikalla ei ole valmista pelastussuunnitelmaa 
  Turvallisuusoppitunti on sisällytetty leiriohjelman alkuun  

    

4. KULJETUS 

 Liikennöitsijä 

 Muu kuljetustapa, mikä           
       

Venekuljetuksen turvallisuusjärjestelyt      
      
 
   



  

 

5. RUOKAILUJÄRJESTELYT 
 Leirikeskuksen henkilökunta     Leirin palkkiotoiminen emäntä  
 Ohjaajat valmistavat      Maastoruokailu  
 Osallistujat itse valmistavat   

 Joku muu (esim. leirintäalueen keittiö), mikä          
      

 

6. OHJELMAN TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN KUVAUS 
A. Toiminta  

 Uintia   Turvallisuusjärjestely:        
       

 Veneilyä    Turvallisuusjärjestely:        
       

 Melontaa    Turvallisuusjärjestely:        
       

 Vaellus   Turvallisuusjärjestely:   
       

 Muuta, mitä:            
        

Turvallisuusjärjestely:                  
       

 

B. Muita leiriohjelmaan liittyviä turvallisuusjärjestelyjä 

Vaaroja sisältävä toiminta / ohjelmanumero 

1.         
    

2.         
    

3.         
    

4.         
    

 

Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi ja riskin 
pienentämiseksi 

1.   
   
  

2.         
    

3.         
    

4.        

   



  

 

 

 Ulkopuolinen alihankkija ohjaa ohjelmanumeron, jonka sisältönä on        
       

Alihankkijan yhteystiedot/-henkilö:          
      
  

 Olen käynyt alihankkijan kanssa läpi heidän menettelytapansa turvallisuusasioiden hallitsemiseksi  
 Olen hyväksynyt alihankkijan vakuutusjärjestelyt 
 Osallistujia tai heidän huoltajiaan on informoitu etukäteen erityisohjelmanumeroista leiri- tms. kirjeessä 

 
Normaalista tilanteesta poikkeavat turvallisuusjärjestelyt leirikeskuksessa (esim. rakennustyö) 

  Ei ole    On, mikä          
      
   
 
 

7. VAKUUTUKSET 
 Olen perehtynyt järjestön voimassaolevaan leiri- ja retkitoiminnan vakuutukseen 

 Olen täydentänyt vakuutusturvaa leirin/retken edellyttämällä tavalla, miten:       
       
     
  
8. TURVALLISUUSASIAKIRJAN KÄSITTELY JA ALLEKIRJOITUKSET  
 

Asiakirjan laatija       

Päiväys       

 

Luvan myöntäjä  (järjestön pääsihteeri / toiminnanjohtajat)   

  Hyväksyn leirin turvallisuusasiakirjan    

  Asiakirjaa ei hyväksytä ennen kuin seuraavat täydennykset on tehty        
    

 

Nimi                 

 Päiväys         

 

Allekirjoitus           

Tehtävä             

 

Leirille lähtevä henkilökunta   

 Olen perehtynyt turvallisuusasiakirjaan  Nimi          

      Päiväys        

 Olen perehtynyt turvallisuusasiakirjaan  Nimi          

      Päiväys        

 Olen perehtynyt turvallisuusasiakirjaan  Nimi          

      Päiväys        

 Olen perehtynyt turvallisuusasiakirjaan Nimi          

      Päiväys        

 

 

 

 



  

 

ONNETTOMUUSRAPORTTI 
Raportti laaditaan myös ns. ”läheltä piti” -tilanteesta 
 
1. PERUSTIEDOT TAPAHTUMASTA: 
 tilaisuuden nimi: 
 paikka: 
 ajankohta: 
 kestoaika: 
 osallistujamäärä: 
 leirin turvallisuusvastaava: 
 tilaisuudesta vastuussa olevat: 
  
 
2. ONNETTOMUUTEEN JOHTANEEN TILANTEEN KUVAUS 
 a. Lyhyt kuvaus tilanteen turvallisuusohjeista ja ennakoinnista: 
  
  
  
  
  
 b. Lyhyt kuvaus tilanteesta: 
  
  
  
  
  
 
3. ONNETTOMUUDEN SEURAUKSET  
 a. henkilövahingot 
  
  
  
  
 b. muut vahingot 
  
  
  
 
4. LYHYT KUVAUS JÄLKITOIMENPITEISTÄ 
  
  
  
 
ONNETTOMUUSRAPORTIN LAATIJAN TIEDOT 
 nimi: 
 yhteystiedot: 
  

allekirjoitus: 
  

 
  

/ 
   

  
  Leirin/retken turvallisuusasiakirja laitetaan tämän raportin liitteeksi.  

 


