
Vaellusrippikoulun varusteet 2020

Muutamia vinkkejä Lapin vaellusrippikoulun varustehankinnoista

Seuraavalla sivulla on varusteluettelo. Sulkeisiin on merkitty sellaiset varusteet, jotka eivät ole välttämättömiä.

Mitään suuria hankintoja ei välttämättä tarvitse tehdä. Suuri osa varusteista löytyy kotoa. Vaelluksella tarvitaan
kuitenkin rinkka tai hyvä reppu. Mukana kannettavat varusteet painavat n.  15-20 kg. Rinkkaa kannatta tiedustella
sukulaisilta tai naapurustosta lainaksi. Seurakunnalla on myös joitakin rinkkoja.

Seurakunnalla on useita telttoja sekä retkikeittimet. Oman teltan ja retkikeittimen voi halutessaan ottaa mukaan,
kuitenkin niin, että rippikoulun ohjaajat tarkistavat niiden sopivuuden ennen vaellukselle lähtöä. Ruokailuastioiksi
käyvät kotoa löytyvät muoviset astiat. Vesipullo on välttämätön. Vaelluksen aikana taukopaikoilla tehdään
retkikeittimillä lämmintä juotavaa ja syötävää.

Uni on ruoan ohella ratkaisevassa osassa jaksamisen kannalta. Hyvään makuupussiin kannattaa siis sijoittaa.
Makuupussin ja makuualustan tulee jokaisen hankkia itse.

Vaelluskengät ovat hyvät, mutta eivät välttämättömät. (Kumisaappailla ja hyvillä sukilla pärjää). Suosittelemme
kuitenkin kunnollisia, riittävän jäykkäpohjaisia ja nilkan yli meneviä kenkiä. Kesän alussa maa saattaa olla märkää
ja paikoin voi olla paljonkin lunta ja vettä, jalat kastuvat helposti. Lisäksi mukaan pitää ottaa tavalliset kevyet
lenkkarit tai tossut (vaikkapa Crocsit). Näitä on hyvä pitää jalassa iltaisin ja pidemmillä tauoilla.

Sateen kestävä vaellusasu on välttämätön. Colleget ja verkkarit kannattaa jättää kokonaan kotiin.
Farkut on kielletty!

Kävelysauvat ovat osoittautuneet erittäin hyviksi etenkin kivikkoisissa nousuissa ja laskuissa. Niiden mukaan
ottamista suositellaan lämpimästi, mutta myös ilman sauvoja vaelluksesta selviää hyvin.

Vaellusripariterveisin,

Bea Mokki, p. 050 560 3953, bea.mokki@evl.fi
Kati Vento, p. 050 5474 049, kati.vento@evl.fi
Pauli Syrjö, p. 050 378 0314, pauli.syrjo@evl.fi
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                      Vaellusrippikoulun varusteluettelo

I Vaellukselle päälle puettavat vaatteet
Lämmin alusvaatekerta
Pitkät housut
Ohut villaneule tai fleece
Käsineet & pipo
Hyvät sukat
Saappaat tai vaelluskengät
Ohut vaellustakki/tuulitakki/goretex-takki tms.

II Rinkkaan vesitiiviisti (esim. muovipussiin)
pakattavat varusteet vaellusta varten
Toinen alusvaatekerta
Vaihtoalusvaatteet
Vaihtosukat ja kevyet kengät, esim. crocsit
Villapaita
Taukotakki
Sadeasu
Uima-asu & helposti kuivuva pyyhe (esim. sideharsovaippa)
Henkilökohtaiset lääkkeet, rakkolaastaria tai urheiluteippiä, hyttyskarkote
Hygieniatarvikkeet: wc-paperia, nenäliinat, hammasharja+tahna, pieni saippua/shampoo

III Muut varusteet
Rinkka
Rinkan sadesuoja
Makuupussi, makuualusta, istuinalusta

Muki, lautanen, lusikka, haarukka, veitsi
Juomapullot, yhteistilavuus noin 1,5 litraa
Muovipusseja
Korjaustarvikkeet: hakaneuloja, rihmaa, neula, narua, (linkkuveitsi/puukko)

(Kiikarit, kamera)
(Aurinkolasit, aurinkorasva)
(Kävelysauvat, helpottavat huomattavasti vaeltamista)

IV Yhteiset ryhmätarvikkeet
Kartta, kompassi
Teltta
Retkikeitin, polttoaine keittimeen
Kauha, vispilä
Tiskivälineet, ensiapuvälineet
Tulitikkuja (vesitiiviisti pakattuna)

V Ruoka
Kuivamuona jaetaan etukäteen Helsingissä. Leivät, makkarat ja juustot jaetaan Hetassa ennen vaellukselle lähtöä.
Jokaiselle tulee kannettavaksi muonaa keskimäärin n. 3,5 kg.

VI Rippikoulumateriaali
Raamattu, vihko, laulukirja, kynä (saat seurakunnalta)

VII ”Siviilikassi”, johon pakataan Hetassa tarvittavat vaatteet ja muut tarvikkeet.
Kassi ei tule vaellukselle mukaan vaan jätetään Hettaan.
Pakkaa mukaan ainakin lakanat (majataloa varten, vähintään aluslakana +tyynyliina)
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Pyri siihen, että rinkka painaa
mahdollisimman vähän; rinkan ja

siihen pakattavien omien
tarvikkeiden

maksimi/ihannepaino n. 12 - 16
kg. Lisäksi tulee jokaisen

kannettavaksi ruuat n. 3,5 kg ja
osuus yhteisistä tarvikkeista:

teltta, retkikeitin ja sen
polttoaine, yhteisruoat.

Pesuaineet kannattaa pakata
mahdollisimman pieniin

purkkeihin/pulloihin, pienet
hammastahnat saadaan
seurakunnan puolesta.


