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Kaukopartiohiihto 
• Kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva hienohenkinen tapahtuma 

• Paikka: Utti ja sen ympäristö 

• Ajankohta: helmikuun loppu (vko 9 loppu) 

• Osallistujia: n. 250 

• Matka 1-4 x 75 km (ns. pikamatka 75 km, pisin matka 300 km) 
• Hiihdetään SA/retkisuksilla ja huopakumisaappailla pareittain tai pienissä ryhmissä. 

• Latu pääosin hiihto-uraa (ei umpihankea), osittain teitä pitkin tai maastossa. Summittainen 
reitti piirretty karttaan. 

• Matka-aika: 75 km 12/24h, 150-300 km 24/48h      

• Pikamatkakin (75 km) on melko vaativa 
• Edellyttää kohtuullista hiihtotaitoa maasto-olosuhteissa ja hyvää peruskuntoa, jos pyrkii 

suorittamaan matkan kohtuullisessa ajassa.  

• Jos ajattelet, että hiihto on vain kävelyä suksilla, jätä tapahtuma väliin. 

• Olosuhteet vaihtelevat – aina ei hiihdetä kauniissa ja luistavassa pakkassäässä, 
vaan joskus myös räntä/vesisateessa, kovassa pakkasessa tai tuulessa    



Varusteet ja huolto 
• Hiihtovarusteet 

• Sukset, sauvat ja saappaat hankittava/lainattava itse (takavuosina on voinut vuokrata 
järjestäjiltä tai kuitattu KAARTJR:stä tukipyynnöllä) 

• Oma tai maksullinen voitelumahdollisuus paikan päällä 

• Huolto ja yöpyminen 
• Reitin varrella n. 3 huoltopistettä (75 km matkalla) reitistä riippuen 

• Reitin varrella huoltopisteissä (pääosin retkeilymajoilla) vesi/mehu on ilmaista, 
ruokailu+syömiset maksavat vähän  

• Utissa on yöpymismahdollisuus lattiamajoituksessa (oma makuupussi + telttasänky ja/tai 
hyvä retkipatja mukaan) 

• Utissa on peseytymismahdollisuus ja sauna 

• Kuljetukset 
• Omalla autolla/kimppakyydillä Uttiin 

• Reitin lähtöpisteisiin linja-autokuljetukset järjestäjän toimesta   



Valmistautuminen ja kustannukset 
• Lajiharjoittelua kannattaa tehdä jonkun verran 

• Normaalin kestävyysharjoittelun lisäksi on hyvä saada hiihdettyä 100-200 km perinteisen 
suksilla ennen suoritusta (jos siis muuten osaa hiihtää) 

• Suksien, siteiden ja huopakumisaappaiden ja vaatteiden sopivuuden testaus 1-2 h lenkillä (jos 
eivät ole omat / ei ole aiempaa kokemusta)   

• Pukeutumisesta 
• Toimiva vaihtoehto on ohut merinovilla-alusvaatekerrasto alle ja lumipuku päälle 

• Kunnon sukat ja hiihtohanskat oman maun mukaan, villainen putkihuivi säätelee lämpöä 

• Omaan reppuun 
• Evästä ja lämmintä juotavaa termospulloon, vaihtopaita, -sukat, -hanskat ja –pipo, pitemmillä 

matkoilla vaihtohuovat, otsalamppu, voiteita, voidekorkki, puukko, kännykkä, kompassi tai 
GPS, pikkurahaa. Repun paino mielellään alle 10 kg  

• Kustannukset 
• Osallistumismaksu 50 EUR (2019) (300 km hiihtäjiltä 80 EUR, sisältää laina-GPS:n) 

• Voitelumaksu (ei pakollinen) 20 EUR 

• Lisätietoa: http://www.kouvu.fi/ (Kouvolan Varuskunnan Urheilijat) 

http://www.kouvu.fi/


Lähtöpaikka Utissa, joskus mukana on myös mahdollisuus startata Pajulahdesta. 

Matka ei “tapa”, vaan vauhti. Jokainen, joka huoltaa itsensä ja 
varusteensa selviää reitistä hyväksytysti. Sairaus- ja 
loukkaantumistapauksissa jokainen on velvoitettu keskeyttämään. 







Kaukopartiohiihto on kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva tapahtuma.  

Kaukopartiohiihto on pitkä siirtyminen suksilla. Tapahtuma on tutkimusmatka 
jokaisen osallistujan omiin henkisiin resursseihin. Matkat ovat pitkät ja niihin 
käytetään aikaa siten, että myös fyysinen kunto tulee testattua. 

 

Kaukopartiohiihto poikkeaa 
normaalista laturetkestä mm. 
seuraavasti: Eteneminen 
tapahtuu pareittain tai pienissä 
ryhmissä. 

Latu-ura on tehty hiihtämällä tai 
reitti kulkee kansanhiihtouraa. 
Omia reitinvalintoja saa myös 
tehdä. 75 km pikamatkaan on 
käytössä 24 tuntia ja keski- ja 
pitkämatkan 150 - 300 km 
kaukopartioon 48 tuntia. 



Kaukopartiomarssi 
• Kaukopartiomiesten perinteitä vaaliva tapahtuma 

• Paikka: Utti ja sen ympäristö 

• Ajankohta: syyskuun alku (6-7.9 vuonna 2019)  

• Osallistujia: n. 50 

• Matka 25, 50 tai 75 km 
• Marssitaan yhtenä reittinä aloituspaikalta Uttiin, 75 km reitti alkaa Repovedeltä, jonne on 

linja-autokuljetus Utista. 

• Eteneminen pareittain tai pienissä ryhmissä. Järjestäjiltä kartat ja reittikirja. 

• 75 km reitti alkaa perjantaina illalla. Lyhyt vesistön ylitys reitin alussa.  

• Ohjeellinen matka-aika: 25 km 8h (pronssimitali), 50 km 16h (hopeamitali), 75 km 24h 
(kultamitali)      

• Pitkä matka (75 km) on melko vaativa 
• Edellyttää kohtuullista marssi- ja peruskuntoa, jos haluaa päästä tavoite-aikoihin.  

• Lyhyemmät matkat eivät ole niin vaativia kokeneelle liikkujalle. 

 



Varusteet ja huolto 
• Marssivarusteet 

• Pakollisia varusteita: matkapuhelin, järjestäjän GPS (1 per partio), reittikirja ja kartta  

• Normaali retkeilyvaatetus ja –jalkineet 

• Reppuun sadepuku, kompassi/GPS, vaihtovaatteet, varasukkia, taukotakki/muuta lämmintä, 
ruoat ja juomat 

• Huolto ja yöpyminen 
• Ruokailu tapahtuu omasta repusta 

• 75 km reitillä on kaksi vesipistettä, 50 km reitillä yksi 

• Utissa on yöpymismahdollisuus lattiamajoituksessa marssin jälkeisenä yönä (oma 
makuupussi + telttasänky ja/tai hyvä retkipatja mukaan) 

• Utissa on myös peseytymismahdollisuus ja sauna 

• Kuljetukset 
• Omalla autolla/kimppakyydillä Uttiin 

• Reitin lähtöpisteisiin linja-autokuljetus järjestäjän toimesta   



Valmistautuminen ja kustannukset 
• Lajiharjoittelua voi tehdä jonkun verran 

• 75 km matka edellyttää sopivia, sisään ajettuja jalkineita, sopivia ja laadukkaita sukkia ja 
kohtuullista marssirutiinia 

• Maastossa marssiminen ei ole yhtä rasittavaa jalkapohjille kuin kova tiepohja 

• Kustannukset 
• Osallistumismaksu 30 EUR (2019) 

• Laina-GPS (ei pakollinen) 20 EUR 

• Lisätietoa: http://www.kouvu.fi/ (Kouvolan Varuskunnan Urheilijat) 

http://www.kouvu.fi/

