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Haluaisitko petrata erätaitoja yhdessä lasten kanssa? Hetki erämaassa ilman digilaitteita, yhdessä oman 

perheen kanssa uusia taitoja opetelleen antaa uutta puhtia arkeen. Lapset oppivat taitoja, joita ei 

muualla tule vastaan ja aikuiset voivat turvallisin mielin nauttia erämaan hiljaisuudesta yhdessä lasten 

kanssa. Retki räätälöidään jokaisen perheen taitojen mukaisesti juuri teille sopivaksi. Mukana on vain 

teidän perheenne ja Elämänluukun tukkijätkä oppaana ja opettajana.  

 

230 euroa per aikuinen 

195 euroa per lapsi alle 16 v. 

 

 

Varattavissa 22.2.-23.4.2021 välisenä aikana. 

 

Retken minimi on 4 henkilöä, maksimi 8 henkilöä 

Ikärajoitusta ei ole, retki voidaan suunnitella perheen lasten tason mukaisesti 

 

Majoittuminen Elämänluukulla makuupusseissa 

Opastettu lumikenkä tai liukulumikenkäretki 

Eväät retkellä, illallinen nuotiolla, iltapala ja aamupala 

Retkitaitojen opettelua oppaan kanssa 

Lisähintaan voi varata kyydit mökiltä Elämänluukulle ja takaisin 

 

+358 (0)500 331 227 

elamanluukku@elamanluukku.fi  
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Saapuminen omalla autolla Elämänluukulle puolen päivän maissa. 

Tarvittaessa voimme järjestää myös kuljetuksen. Elämänluukku on vanha 

savottakämppä noin 10 kilometriä Äkäslompolosta pohjoiseen, kaukana 

muusta asutuksesta. Täällä on hyvä rauhoittua luonnon keskellä vain oman 

perheen kesken. Kämpän ovella odottaa teidän oma oppaanne, 

Elämänluukun tukkijätkä. Nyt on hyvä hetki sulkea puhelimet kokonaan ja 

laittaa ne hyvään piiloon. Paikkaan tutustumisen jälkeen lähdemme 

lumikenkä tai liukulumikenkä retkelle, riippuen perheen omasta 

kiinnostuksesta. 

 

 

Retkellä tutustumme ympäröivään luontoon. Etsimme eläimenjälkiä, 

tutkimme lintuja, metsästämme luppoa ja mietimme mitä lumen alla 

lymyää. Retken reitti ja pituus riippuvat täysin perheen lähtökohdista. 

Isompien lasten kanssa kerkeämme pidemmälle, pienempien kanssa 

pysyttelemme tarvittaessa lähempänä Elämänluukkua. Pienimmille 

retkeilijöille meiltä löytyy tarvittaessa ahkio. Puolenvälin tuntumassa 

pysähdymme tulistelemaan. Perheen pienimmät, ja miksi ei isommatkin 

voivat opetella kiehisten vuolemista, makkaratikun teroittamista ja nuotion 

sytyttämistä. Evästauon jälkeen jatkamme matkaa takaisin Elämänluukulle 

samalla ympäristöön tutustuen. Lapin luonto tarjoaa loputtomasti tarinoita 

ja ihmeellisiä asioita, joihin tutustua. 
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Saavuttuamme takaisin Elämänluukulle voimme rauhoittua hetkisen 

takkatulen ääressä vanhan hirsikämpän tunnelmasta nauttien. Halutessaan 

lapset pääsevät auttamaan talon puuhissa. Takkatulen sytyttämisessä ja 

kiehisten vuolemisessa. Kertauksesta tulee hyvää treeniä tulevia eräretkiä 

varten. 

 

Illallisen valmistamme yhdessä ulkona nuotion ääressä sään salliessa. 

Innokkaimmat veistäjät pääsevät tekemään itselleen muiston puusta. Tähän 

voi uppoutua vaikka koko ilta ja puuhaa saattaa riittää kotiin asti. 

Tähtitaivaan alla on hyvä opetella eri tähtikuvioita tai tähyillä revontulia.  

Eräilijät voivat opetella vielä laavun pystyttämistä tai lumiluolan kaivamista 

tukkijätkän opastuksella. Lämmin juoma jälkiruoan kera kruunaa päivän. 

 

 

Illan viiletessä voimme siirtyä lämpimän eräkämpän sisälle, jossa nautimme 

vielä iltapalaa ennen nukkumaanmenoa. Vauhdikkaan päivän jälkeen uni 

tulee nopeasti makuupussissa kämpän hiljaisuutta kuunnellen.  
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Aamu alkaa tuoreen kahvin tuoksulla ja valmiin aamupalan äärellä. 

Tavaroiden pakkaamisen jälkeen on aika sanoa hyvästit ja suunnata takaisin 

sivistyksen pariin. Hetki erämaassa ilman digi-laitteita, yhdessä perheen 

kanssa uusia taitoja opetelleen antaa uutta puhtia arkeen. 

 

Elämänluukku on vanha, alun perin Kemi-yhtiön1930 luvulla rakentama 

savottakämppä. Iso tukkijätkille tarkoitettu kämppä toimi koko alueen 

metsätöiden keskuksena. Vanhan hirsirakennuksen sydämenä toimii 

emännän keittiö. Turvallisuussyistä emäntien ja työmiesten tiloja yhdisti 

ainoastaan seinässä ollut pieni aukko, elämänluukku, josta kokit tarjoilivat 

savottajätkille sapuskat. 

Tänäkään päivänä Elämänluukulla ei ole sähköä. Lämpö saadaan kolmesta 

pönttöuunista ja valo tulee kynttilöistä. Vessoina toimii ulkohuussit. 

Puhelinverkkoyhteys on häilyvä ja sääriippuvainen. Vaikka Elämänluukku 

onkin lähellä Äkäslompoloa, niin se on aivan kansallispuiston rajalla. Täältä 

alkaa Lapin erämaa. 

Majoitushuoneita on tarvittaessa kaksi, jolloin ryhmä voi jakautua kahteen 

eri huoneeseen haluamallaan tavalla. Myös tukkijätkä majoittuu 

Elämänluukulla ryhmän kanssa omassa huoneessaan. Sängyissä on patjat ja 

nukkumiseen tarjoamme lämpimiä makuupusseja. Suihkumahdollisuutta 

Elämänluukulla ei ole. 

 

Mukaan tarvitset lämpimät vaatteet ja kunnon talvikengät. Taukotakki 

retkelle ja ulkopuuhasteluihin voi olla hyvä idea. Vaihtovaatteet voi olla kiva 

vaihtaa retken jälkeen. Jos teillä on omat puukot ja otsalamput, ne voi ottaa 

mukaan, mutta tarvittaessa meiltä löytyy myös. 

 

 


