
Äventyrsklubben & Folkhälsan i Vasa 

Höstvandring i Salamajärvi nationalpark  
3-4 oktober 
  

Vi träffas vid Sale i Kvevlax onsdag 3.10 kl 07:30. Härifrån samåker vi till Salamajärvi 
nationalpark, en ca 2,5h lång bilfärd. Vi vandrar den vackra Vaatimen kierros och dagsetapperna är 
ca 10 km. Leden är omväxlande och stigen sträcker sig över bitvis steniga och kuperade partier, 
spångar över vidsträckta myrar, förbi sjöar, över bäckar och genom lummiga skogar. Naturligtvis tar 
vi både lunch- och kaffepauser på vägen och vandrar i behaglig takt.  

Övernattning sker i stuga vid Ahvenlampi, där vi tillreder vår middag tillsammans, badar bastu och 
myser runt lägerelden om vädret tillåter. Efter frukosten dag två städar vi efter oss och vandrar 
vidare, förbi Koirasalmi naturstuga där vi kan ta en kaffekopp i caféet efter att vi ätit lunch. Vi 
avslutar vandringen sent på eftermiddagen och är tillbaka i Kvevlax omkring kl 20:00.  
  
Detta behöver du: 
- bekväm ryggsäck modell större (ca 40 liter eller mer)  
- bekväma vandringsskor/kängor 
- kläder efter väder att vandra i 
- torrt underställ att byta till på kvällen  
- regntålig jacka och byxor eller en regnponcho 
- mössa, vantar, keps 
- varm tröja eller dunjacka att ta på vid pauser 
- något att äta ur, bestick och mugg 
- vattenflaska, minst en liter 
- termos med varmt att dricka 
- sittunderlag 
- hygienartiklar och eventuella mediciner 
- handduk (finns lätta resehanddukar att köpa vid t.ex. XXL) 
- reselakan, sängkläder eller lätt sovsäck (kuddar och täcken finns i stugan)  
- gångstavar 
- pannlampa + extra batterier 
- plats i ryggsäcken för mat och utrustning för matlagning (friluftskök/gas) 
  
Vi ordnar med friluftskök och gas - om du har ett eget du vill använda så får du gärna meddela!  

Närmare info om Salamajärvi nationalpark finns på http://www.utinaturen.fi/sv/salamajarvi 
I stugan som vi övernattar i finns våningssängar med madrass, kudde och täcke, köksutrustning, 
gashäll, vedspis, bastu och utedass. Ingen el.  
  
Ledare för vandringen är vildmarksguiderna Ulrika Fellman och Lisa Brännkärr.  
Hör av dig till Ulrika på 050 3087176 eller ulrika@kompassen.fi om du har några frågor!  
  
Anmälan senast 25.9 till jannica.silvander-koskinen@folkhalsan.fi eller 050 466940. Meddela 
namn, födelsedatum, telefonnummer och e-mail samt eventuella allergier och sjukdomar. 

Avgift: 50€ 
Mat, friluftskök 
och stughyra 

ingår i avgiften 
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