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For more information, kindly email us at hello@reallygreatsite.com. You can also

call us at 123-456-7890 and look for Adeline Palmerston.

 

Päivä 1: Luosto – Pyhälampi  

Tapaamme klo 9 Punainen kettu -ravintolan terassilla Luostolla. Luonnosta

kerätyistä aineksista tehdyn tervetulojuoman kera käymme läpi vaelluksen

ohjelman yksityiskohtineen. 

 

Ensimmäisen päivän suurimmaksi osaksi helppo mutta suhteellisen pitkä

kävelyosuus on 15 km. Polkumme vie Tikkalaavun kautta Pyhälatvan aapasuolle,

jossa pidämme lounastauon laavulla. Laavulta matka jatkuu

ametistikaivoksestaan tunnetulle Lampivaaralle. Lampivaaralta jatkamme

matkaa kohti ensimmäistä yöpymispaikkaamme, Pyhälampea. Yöpyminen

tapahtuu teltassa tai rippumatossa. Illallinen valmistetaan omalla keittimellä.

Myös avotulella kokkaaminen on mahdollista, mikäli maastopalovaroitusta ei ole.

Noudatamme myös koronaan liittyvät turvallisuusohjeet.  

 

Alueella on kirveeltä säästynyttä, jopa 250 vuotta vanhaa upeaa havumetsää

Metsä-Lapin kasvilajistoineen. Alueen erikoisuuksia ovat mm. vanhan metsän

kääpälajit. Pyhälammella metsä kaikuu lintujen äänistä. 



For more information, kindly email us at hello@reallygreatsite.com. You can also

call us at 123-456-7890 and look for Adeline Palmerston.

 

Päivä 2: Pyhälampi - Huttujärvi

Aamupalan ja leirin purun jälkeen suuntaamme Porontahtoma-laavun

kautta Kapustan päivätuvalle, missä pidämme lounastauon. Matkamme

jatkuu Huttutunturin (418 m) kautta leiripaikallemme Huttujärvelle.

Päivän kävelyosuus on noin 10 km. Päivän aikana opimme alueen

historiasta, paikallisista ihmisistä ja matkailun kehittämisestä alueella. 

 

Illalla luvassa on saunomista sekä pulahdus Huttujärveen. Yöpyminen

tapahtuu tuvassa (enintään 4 hlöä), teltassa tai rippumatossa. Illallinen

valmistetaan omalla keittimellä tai grillikatoksessa.  



Päivä 3: Huttujärvi - Pyhä

Viimeisenä päivänä polku vie meidät Huttujärveltä Pyhälle. Kävelymatka

pituus on 12,5 km. Päivän erikoisuus on kansallispuiston korkeimman kohdan,

Noitatunturin, huiputtaminen. Kiipeäminen palkitaan huipulta avautuvilla

upeilla maisemilla. Noitatunturi on vanha saamelaisten pyhä paikka eli

seita. 

Lounastauon jälkeen laskeudumme takaisin polulle ja ohitamme upean

Kuorinkikurun. Matkamme jatkuu kurulta Karhunjuomalammelle ja sieltä

eteenpäin Tajukankaalle nauttimaan päätösateriaa (n. klo 15.30). Aterian

nuotiolla paikallisista raaka-aineista meille valmistaa eräopas ja

eräruokaan erikoistunut Sonja Lassila. Samalla opimme lisää ruoan

valmistamisesta avotulella. Vaelluksemme päättyy noin klo 17. 

 

Halutessanne järjestämme pienestä lisämaksusta kyydin takaisin Luostolle.

Myös Pyhällä on monia hyviä majoitusmahdollisuuksia. 



ERÄ- JA LUONTO-OPAS
SAŠA DOLINŠEK

FM, matkailumaantiede  (OY)

Erikoistuminen: luontomatkailu, 

 vastuullinen matkailu, esteettömyys , 

 luontokotoutuminen, vaeltaminen

Kielet: slovenia, suomi, englanti 

Vaelluskokemusta Sloveniasta,

Suomesta, Uudesta-Seellannista,

Australiasta sekä Kanadasta

Blogi: Navakkaa pohjoistuulta

Eräopas (SOGSAKK)

ERÄ- JA LUONTO-OPAS
SONJA LASSILA

Eräopas (SOGSAKK) 

Erikoistuminen: eräruoka, keräily,

luonnontuntemus, riskienhallinta

Kielet: suomi, englanti , ruotsi

Osaaminen ja harrasutukset:

luonnossa liikkuminen, erätaidot,

ruoka, kielisoittimet

(OTM (HY 2021), kokkiopintoja)

Instagram: @sonjarnevi



For more information, kindly email us at hello@reallygreatsite.com. You can also

call us at 123-456-7890 and look for Adeline Palmerston.


