
Grimentz Sveitsi 25.7-1.8.2011 

Tänä vuonna NEVA:n kesävaellusmatka suuntautui Sveitsiin, jonne me, yhteensä 26 nevalaista ja 

perheenjäsentä, saavuimme maanantaiaamupäivänä 25.7. Lensimme Helsingistä Geneveen, jossa 

meitä oli vastassa YouTravelin oppaat Sari ja Michelle sekä Sarin pieni ”opaskoira” Elli. Genevestä 

matka jatkui bussilla kuvankauniin Geneve-järven pohjoisrantaa pitkin, Lausannen ja Montreux’n 

kaupunkien ohi kohti Val d’Anniviersin laaksoa ja n. 1600 m:n korkeudessa sijaitsevaa Grimentzin 

kylää. Matkan viimeinen osa taittuikin kapeaa ja mutkittelevaa vuoristotietä pitkin, ja mieleen tuli 

väistämättä kysymys – kuten aina tämän tyyppisiä teitä kuljettaessa – kuka ihmeessä on alun perin 

keksinyt rakentaa tien tällaiseen paikkaan? 

N. 2,5 tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme kuitenkin määränpäähämme, suurimmaksi osaksi sekä 

vanhoista että uusista puutaloista koostuvaan, vuoren rinteessä sijaitsevaan idylliseen pikkukylään, 

jossa koko ryhmä majoittui samaan hotelliin, Hotel Cristaliin. Maanantain ainoa ohjelma oli oppaiden 

johtama lyhyt kävelykierros kylässä, jonka jälkeen nautimme tervetulomaljat, paikallista valkoviiniä, 

hotellin terassilla. Ensimmäisestä illasta on lähinnä jäänyt mieleen vilu – sopeutuminen Suomen 

vajaasta 30˚C Grimentzin n. 15˚C:seen kun ei käynyt ihan käden käänteessä, eivätkä hotellihuoneiden 

patteritkaan näin kesäaikaan kunnolla lämmenneet… Onneksi sängyissä sentään oli paksut 

untuvapeitot ☺ 

Tiistai oli viikon ensimmäinen varsinainen vaelluspäivä. Matkustimme Grimentzistä paikallisbussilla 

läheiseen Zinalin kylään, josta nousimme kabiinihissillä ylös reilun 2400 m:n korkeuteen. Ohut 

ilmanala tuntui jo siinä korkeudessa niin, että pari urheaa joutui palaamaan heti hissiasemalta 

takaisin kylään, ja osalla meistä muistakin oli ongelmia saada hengitys kulkemaan kunnolla alun 

melko jyrkässä nousussa. Nousimme laskettelurinnettä pitkin yhteen putkeen n. 2800 m:n 

korkeuteen, mikä ainakin omasta mielestäni oli aika rankka aloitus viikolle, mutta harjanteelle 

päästyämme näimme sen toisella puolella jo Moiryn kirkkaansinisen patojärven, jonka kupeeseen 

laskeuduimme lounaalle. Alamäki sujui mutkittelevaa polkua pitkin, jonka varrella laidunsi suuria, 

mustia lehmiä tyypillisine lehmikelloineen. Lounaan jälkeen ylitimme padon ja laskeuduimme 

joenuomaa pitkin takaisin Grimentziin. Liki 3000 m korkeuden n. +5˚C jälkeen kylässä tuntui nyt jo 

oikein lämpimältä… 

Keskiviikkona lähdimme jälleen bussilla liikkeelle, tällä kertaa St Lucin kylään. Sieltä nousimme 

Funiculaire-junalla Tignousaan, vajaan 2200 m:n korkeuteen, josta lähdimme kulkemaan lievästi 

nousujohteista polkua pitkin hotelli Weisshornille. Polun varrelle oli sijoitettu kaikki 

aurinkokuntamme planeetat oikeassa järjestyksessä ja mittakaavassa toisiinsa suhteutettuna, ja 

jokaisesta oikeasta arvauksesta siitä, mikä planeetta tulisi seuraavana vastaan, Sari-opas lupasi 

lahjoittaa leipäkoneen… No, niitä koneita kukaan ei koskaan tainnut nähdä ☺ Lounaan jälkeen 

jakauduimme kahteen ryhmään ja jatkoimme matkaa puurajan yläpuolella olevaa osittain melko 

kivistä, mutta korkeuserojen puolesta melko tasaista polkua pitkin. Valitettavasti kuljimme melkein 

koko matkan pilvessä, emmekä nähneet maisemista paljoakaan, mutta ei se eikä loppua kohden 

yltynyt sadekaan menoa kauheasti haitannut. Viimeinen osuus oli sitten aika jyrkkä lasku Zinalin 

kylään, mikä osalla meistä tuntui polvissa, mutta osalta taittui jopa juosten. Grimentziin palasimme 

tällä kertaa takseilla. 

Torstai oli sitten se päivä, jota urheat kaksitoista 4000 m:n valloittajaa olivat ehkä kaikkein eniten 

odottaneet, sillä tänään he pääsisivät aloittamaan taipaleensa kohti lumenpeitteistä Bishorn-

huippua. Me muut saatoimme heidät Zinalin kylästä vähän matkaa, ennen kuin oppaat antoivat heille 

viimeiset ohjeet sekä ”selviytymispakkaukset” tulevaa koitosta varten. Kannustuspuheiden, 



ryhmäkuvien ja onnentoivotusten jälkeen sekä Sarin ja Jukan laulaman Porilaisten marssin 

saattelemina vuorenvalloittajat lähtivät omille teilleen ja me tavalliset tallaajat lähdimme nousemaan 

kohti Cabana Petit Mountet-vuoristomajaa. Tällä kertaa maasto koostui sekä hiekkateistä että 

haastavammista poluista, ja erityisesti mieleen jäivät monet soljuvat purot, jotka matkan varrella 

ylitimme tai näimme. Alastulomatkalla näimme Zinalin jäätikön, joka tosin oli melkein kokonaan 

moreenin peitossa, ja vierailimme paikallisessa juustolassa, josta monelle tarttui jotain kotiin 

viemistä mukaan. Viimeksi mainitussa paikassa meitä (joskus jopa liiankin?) tarkkoihin 

hygieniavaatimuksiin tottuneita suomalaisia hieman sekä kummastutti että huvitti se, että 

pakkaamattomat juustot säilytettiin avohyllyissä, joiden kapeissa väleissä saimme hikisissä 

vaellusvaatteissamme vapaasti liikkua. Zinalista palasimme jälleen kerran takseilla Grimentziin. 

Perjantai oli vaellusten osalta välipäivä, ja moni käyttikin tilaisuuden hyväkseen ja lähti käymään 

Grimentzin lähikaupungeissa, Sierressä ja Sionissa. Kylässä oli iltapäivällä pienimuotoiset markkinat, 

joissa myynnissä oli paikallisia elintarvikkeita ja käsitöitä. Iltapäivällä ”bishornilaiset” palasivat kylille, 

joten illallisella riitti juttua päivän kaikista elämyksistä ja kokemuksista ☺ 

Lauantaiksi oppaat olivat suunnitelleet kaksi vaihtoehtoista (ja lisämaksullista) ohjelmaa. Kauniin 

sään sattuessa luvassa olisi piknik Moiryn patojärven rannalla ja vähemmän kauniin sään sattuessa 

lisävaellus Moiryn jäätikölle. Alkuviikon epävakaisen sääennusteen takia päädyttiin viimeksi 

mainittuun vaihtoehtoon, vaikka sää loppujen lopuksi osoittautuikin varsin hienoksi. Vaelluskin oli 

hieno: Nousimme melko kivikkoista ja paikka paikoin haasteellista polkua pitkin aivan jäätikön 

reunalla olevalle majalle, jonka terassilla nautimme lounasta ja ihailimme upeaa näkymää 

edessämme, eikä edes jäätiköltä käynyt kylmä viima onnistunut häätämään meitä sisätiloihin. Tänne 

kannatti ehdottomasti kiivetä, vaikka matka venyikin niin, että olimme jäädä jälkeen viimeisestä 

Moirystä Grimentziin lähtevästä bussista. Ryhmän viimeiset saapuivat pysäkille aivan samassa 

sekunnissa kuin bussikin… 

Sunnuntai oli sitten viimeinen vaelluspäivämme. Nousimme Grimentzistä Bendolla-hissillä n. 2100 

m:n korkeuteen, josta oli kaksi vaihtoehtoista reittiä: hieman pitempi reitti vei Cabane des Becs de 

Bossonin vuoristomajalle (2985 m) ja lyhyempi Roc d’Orzival-huipun näköalapaikalle (2816 m). 

Jälkimmäisessä tarkoituksena oli nähdä kaikki ympäröivät vuorenhuiput sekä laaksot harjanteen 

molemmin puolin, mutta toisin kävi. Ylös saavuttuamme olimme jälleen kerran niin pilvessä, ettei 

näköalasta ollut tietoakaan… Toisella ryhmällä taisi olla enemmän onnea matkassa, sillä he 

kuulemma saivat vaeltaa koko päivän auringonpaisteessa. Tosin me onnistuimme näkemään pienen 

ketunpoikasen, joka uteliaana kurkisti polun vieressä olevan kiven takaa, eikä turhaan ujostellut, 

vaan antoi kuvata itseään ihan rauhassa, ja mekin saimme nauttia auringosta ja lumenpeitteisistä 

vuorista hissiaseman terassilla, jonne palasimme lounaalle. Muut palasivat kylälle vasta viimeisellä 

hissillä illan suussa. Illalla oli vuorossa vielä yhteinen illallinen, johon myös oppaat osallistuivat ja 

jossa kiitospuheita pidettiin puolin ja tosin. Oppaat sekä Seppo saivat pienet lahjat, ja kaikki 4000 m:n 

valloittajat puolestaan oppailta suklaiset urheusmitalit. Onnistuneen vaellusviikon päätti lopulta 

Sveitsin kansallispäivän juhlallisuudet kulkueineen, musiikkiesityksineen, kokkoineen ja 

ilotulituksineen. 

Yleisesti ottaen voisi ehkä vielä todeta, että muutama asia tässä juustojen, kellojen ja suklaan 

luvatussa maassa pääsi yllättämään ainakin minut. Ensinnäkin olin kuvitellut, että sveitsiläiset olisivat 

useampikielisiä – onhan maassa kuitenkin neljä virallista kieltä – mutta tässä osassa maata ranska 

taisi olla ainoa sujuvasti toimiva kommunikointiväline. Viikossa ehtii tosin oppia monta uutta sanaa, 

joten ihan kiva kielikylpy oli ☺ Toinen asia oli maan korkea hintataso, josta olin kyllä huhuja kuullut, 



mutta silti se pääsi yllättämään, ja moni meistä joutuikin viikon loppupuolella vaihtamaan itselleen 

lisää frangeja. Osasyy tähän oli varmasti kylän sijainti ja hankaluus toimittaa tavaroita perille – osaan 

vaellusreittiemme lounaspaikkoihin tavaraa ei voinut toimittaa muulla tavoin kuin helikopterilla – 

joten on kai itsestään selvää, että kuljetus näkyi myös hinnoissa. Kolmantena yllätyksenä tuli vielä 

viileä sää, josta tosin ei koskaan voi varmuudella tietää etukäteen, mutta tällä kertaa kesätopit ja 

hameet jäivät suosiolla laukkuun. En ehkä ollut etukäteen aivan tajunnut, miten korkealla kylä 

tosiaankin sijaitsi, ja tuoreessa muistissa oli pakatessa ollut vielä viime kesän Kitzbühelin hellesää… 

Kuitenkin upeat maisemat, mukava matkaseura sekä hotellin (enimmäkseen) hyvä palvelu korvasivat 

mahdolliset muut ”miinukset”, ja tällä kertaa kaikki myös pääsivät lentokenttäkyytiin heti ensi 

yrittämällä, joten kokonaisarvio päätyi reilusti plussan puolelle ☺ 
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