
Hetta-Pallas 29.6.-1.7.2021
Vaellus eläkkeelle Jukka & Yyte



Idea 

� Ilmoitus työnantajalle 26.8.2020, että 
jään eläkkeelle 1.7.2021

� Perinteinen syysretki Muoniossa 
8.10.-10.10.2020
� Jukka ilmoitti ensimmäisen 

virallisen eläkepäivänsä olevan 
myös 1.7.2021

� Olemme vuodesta 2005 alkaen 
tehneet pienimuotoisia 
vaelluksia Jerisjärven 
lähituntueilla

� Hetta-Pallas siten, että olemme 
”maalissa” ensimmäisenä 
virallisena eläkepäivänämme



Suunnittelu & 
Valmistautuminen
� Reitti 55 km pitkä,

� Nousuja: Pyhäkero, Outtakka, 
Suastunturi, Lumikero, Vuontiskero, 
Pallastunturi (poikkeama Taivaskerolle)

� Jako etappeihin

� Kahden pysähdyksen taktiikka
� Hetta > Sioskuru15,7 km

� Sioskuru-Nammalakuru 27,3 km

� Nammalakuru –Pallas 13 km + koukkaus 
Taivaskerolle



Varaustuvat 
Sioskuru ja 
Nammalankuru

� Varaa ajoissa 
� Tehtiin 30.12.2020

� Varustus
� Kaasuliesi

� Sängyt, patjat peitteet

� Vesi purosta, keittosuositus

� nuotiopaikka



Sioskurun varaustupa



Varusteet – pohjana Partioaitan lista



Varusteet 
käytännössä

� Vaelluskengät & varakengät (molemmat vedenpitävät), 
paljasjalkakengät, säärystimet, päähine (lierillinen), pyöräilykäsineet, 
kävelysauvat, elastiset polvituet, sääskiverkko & sääskianorakki (ei 
käyttöä)

� Rinkka (paino pakattuna 12 kg)
� Ruokailuvälineet, retkisetti, retkiaterioita (2kpl), kaurapuuroa, kahvia, 

kaakaota, urheilujuomaa energiapatukoita, ruisleipää, salamia 
(siivutettuna), keittoainekset,  nuotiomakkaraa (ensimmäiselle 
päivälle).  Kuivamuona annospusseina, keittoastia, brandyt

� Vaatetus, ohuet sateen pitävät päällysvaatteet, shortsit, vaellussukat 
(3pr), pitkähihaset puserot, alusvaatteet (merinovillaiset) – myös 
pitkät, sadeviitta

� Ensiapu- ja lääkintä: Burana, antibiootti, rakkolaastarit, laastarit, 
sideharso

� Tarvikkeet: puukko, sakset, narua, tulitikut, akkulaturit, sääskien 
karkotusaineet

� Vedenpitävästi pakattuna
� Pussilakana ja tyynynpäällinen
� Vesipullot, vesi purosta (keitettävä) tai kaivosta (Pyhäkuru ja 

Hannukuru)
� Puhelimesta dataroaming pois



Valmistautumien

� Hyvä fyysinen kunto:
� Hiihto

� Kuntopiirit

� Sauvakävelyt

� Pyöräily

� Testivaellukset Rinkan kanssa
� Särkitunturi, Virpiniemi, Hailuoto

� Vaelluskirjallisuus

� Säätiedotusten seuraaminen = varusteet



I-päivä 29.6.2021

� Autokyyti Jerisjärveltä Hettaan

� Koru Laakson veneellä Ounasjärven yli

� Vaellus Sioskuruun
� Rytmi: n. 45 min kävelyä / 15 minuutin tauko

� Evästauko Pyhäkurussa ja veispullojen täyttö 
kaivosta

� Lähtö 11.20 – perillä Sioskurussa n. 16.30

� Makkarat ja keitto nuotiolla,

� palautusbrandyt

� Lepo varaustuvassa

� Nukkumaan n. 20.00



II-päivä 
30.6.2021 
Sioskuru-
Nammalankuru

Herätys 4.30

Aamutoimet, aamupala kaurapuuro, leivät, kahvit

Lähtö vaellukselle klo 6

Tauko Hannukurussa, lounas, vesipullojen täyttö kaivosta

Tauko Suaskurun kodalla

> reitin raskain osuus = nousu Lumikerolle, rytmi 30min / 10min

Perillä Nammalankurussa klo 16.30

Iltatoimet, lepo ja nukkumaan n. klo 20.30



II-päivä 30.6.2021



III-Päivä 1.7.2021
eläkeläisenä

� Herätys klo 4.30

� Aamutoimet – matkaan klo 6.00

� Koukkaus Taivaskerolle, jossa klo 
10

� Paluu reitille ja perillä Pallaksella
hieman ennen klo 11.

� Maarit ja Anne-Maj sekä Iines 
koira vastassa.

� Syömään ja saunomaan.

� Samalla keräsimme n. 
2000€ nuorisoyleisurheilulle



Kiitoksia
On aika levätä


