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VUODEN 2006  
TAPAHTUMIA 
 
 
• Hiihtomatka 25.2.- 4.3.2006 

Ramsau Itävalta 
• Vuosikokous 29.3.2006 

Humlan maja Porvoo 
• Jäsenilta 29.3.2006 Humlan 

maja Porvoo 
• Viikon Lapin vaellus vko 35 

25.8. - 2.9.2006 Pöyrisjärvi  
• Patikointimatka 3. - 10.7. 

2006 Italia Dolomiitit 
 
Tarkempia tietoja aikanaan 
internetissä osoitteessa: 
www.neva.tomaatti.com  
sähköpostilla jäsenistölle sekä 
yhtiöiden ilmoitustauluilla. 
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2006 
 
 
Johtokunta 
Mikkonen Seppo   puheenjohtaja    Neste Oil 
Vartiala Pilvi    varapuheenjohtaja    Borealis Polymers 
Forsblom Pirjo    sihteeri      Neste Oil 
Mäkelä Martti    jäsen       Neste Oil 
Niskanen Eija    jäsen       Borealis Polymers 
Pohjolainen Vesa   jäsen       Neste Oil 
Saarenpää Harri   jäsen       Eläkeläinen 
Ahola Sakari    varajäsen       Eläkeläinen 
Wallius Uolevi    varajäsen      Borealis Polymers 
 
Tilintarkastajat 
Rajamäki Jukka    tilintarkastaja     Borealis Polymers 
Piirainen Outi    varatilintarkastaja   Neste Oil 
Laanti Sari     tilintarkastaja    Neste Oil 
Karvonen Eija    varatilintarkastaja   Fortum 
 
Muut 
Forsblom Pirjo    jäsensihteeri     Neste Oil 
Parri Laila     rahastonhoitaja     Neste Oil 
Mäkelä Martti    varusteiden lainaus   Neste Oil 
Rajamäki Jukka    Nevalainen -lehti   Borealis Polymers 
Veijalainen Petri   nettisivujen hoitaja   Hewlett-Packard 
 
 

NEVAN KUKSA JA VIIRI 2005 
 
NEVAn kuksan sai ryhmien vetäjänä pitkään toiminut Pekka Veijalainen ja  
 
NEVAn viirin sai rahastonhoitajana toiminut Kettu Härkönen. 
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PUHEENJOHTAJALTA TAMMIKUUSSA 2006 
 
Viikon vaellusmatka Lappiin tehtiin Lemmenjoelle alkukesästä 46 hengen voimin. Kesä vain sattui tällä kertaa 
tulemaan aika myöhään. Ryhmät joutuivat muuttamaan reittisuunnitelmiaan, koska maastossa oli toisin pai-
koin lunta haitaksi asti. Tutustuminen kullankaivuun jäi Kultamuseovierailun varaan, sillä Lemmenjoella kai-
vutöitä ei vielä ollut aloitettu. Virtaavien vesien ylitys oli tavallista haasteellisempaa, koska sillat olivat talvite-
loillaan ja vedet korkealla. Järjestelyt toteutettiin perinteiseen tapaan talkoovoimin. 
 
Patikointimatkalle Alpeille Schladmingin, Ramsaun ja Dachsteinin seudulle Itävaltaan osallistui 20 henkeä. 
Maisemat olivat vielä huikaisevampia kuin edellisenä vuonna Montafonin seudulle tehdyllä matkalla. Matka 
hankittiin ryhmäpakettina Alppimatkatoimisto You Travelilta.  
 
Sekä Lemmenjoen että Itävallan matkalle osallistui monia sellaisia, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana 
NEVAn toiminnassa. Tämän myötä myös jäsenmäärä on ollut nousussa: vuoden 2004 lopussa 104 ja vuoden 
2005 lopussa 123 jäsentä. 
 
Itävallassa heräsi ajatus järjestää alkuvuodesta 2006 matka Ramsauhun, joka on Alppien parhaita murtomaa-
hiihtoalueita. Lähtijöitä kertyikin täysi 20 hengen ryhmä, joten idea oli toteuttamisen arvoinen. Myös tälle 
matkalle lähtee monia, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana NEVAn matkoilla. Tämä on merkkinä kiinnos-
tuksesta ulkoliikuntaharrastuksiin työpaikkojemme henkilöstössä ja perheissä. 
 
Vuonna 2006 järjestetään ainakin perinteinen viikon Lapin vaellusmatka sekä patikointimatka ulkomaille. 
NEVAn kokeneiden vaellusvetäjien mukana voivat ensikertalaisetkin lähteä turvallisin mielin Lappiin ja 
aiemmin vaeltaneet voivat kartuttaa lisää vaellustaitojaan. Ehdotuksia uudesta toiminnasta otetaan mielihyvin 
vastaan.  
 
Jäsenmaksut ovat entisellään 10 eur henkilöltä tai 20 eur perheeltä vuodessa. Maksutiedot löytyvät mm. tämän 
lehden takakannesta. Maksut pyydetään maksamaan ajoissa, jotta NEVAn rahatilanne, jäsenrekisteri ja posti-
tuslista saadaan päivitettyä alkuvuodesta 2006.   
 
Kiitokset aktiivisesta osallistumisestanne NEVAn toimintaan vuonna 2005 ja tervetuloa mukaan vuonna 2006! 
 
Seppo Mikkonen 
seppo.mikkonen@nesteoil.com 
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NEVAN INTERNET-SIVUT AVATTU 
 
NEVAn internetsivut löytyvät osoitteesta  www.neva.tomaatti.com 
 
Sivuille pääsee työpaikasta riippumatta ja kotikoneilta. Sivuilta löytyy jo nyt muun muassa: 
• ajankohtaisia asioita 
• historiaa  
• varustautumisohjeita sekä varustelista viikon vaellukselle 
• ruokalista viikon vaellukselle  
 
Matkakertomukset, retkeilyyn liittyvät kirjoitukset, varuste- ja ruokavinkit ynnä muut ovat tervetulleita nettisi-
vuille. Rajallisen levytilan vuoksi ja sivujen hyvän aukeamisnopeuden säilyttämiseksi valokuvien koon on kui-
tenkin pysyttävä kohtuullisena.    
 
Kirjoitukset voi lähettää Seppo Mikkoselle seppo.mikkonen@nesteoil.com. Sivujen ulkoasua ja tietoteknistä 
toteutusta hoitaa Petri Veijalainen petri@tomaatti.com. 
 
Nesteläiset pääsevät sivuille Neste Oilin intranetistä reittiä Etusivu -> Henkilöstö -> Vapaa-aika -> Kerhot -> 
Porvoon kerhot -> Nesteen Vaeltajat NEVA.   
 
Borealikselta polku on Borena -> My Location -> Henkilöstön henkireikä -> Liikunta ja vapaa-aika -> Henki-
löstökerhot yhteyshenkilöineen -> Nesteen Vaeltajat   
 
Ashlandilta, Finnplastilta ja StyroChemiltä NEVAn sivuille mennään niin kuin kotikoneilta käyttämällä osoi-
tetta www.neva.tomaatti.com.   
 
 
UUSI ERÄ HIHAMERKKEJÄ  
 
Komeita värillisiä NEVA-hihamerkkejä jälleen saatavilla, 3 eur/kpl. Tilaukset seppo.mikkonen@nesteoil.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EKSYNEEN AAKKOSET 
 
 1.  Kun huomaat eksyneesi, älä hätäänny vaan pysähdy ja harkitse rauhassa tilannetta 
 2.  Pyri määrittelemään sijaintisi edes suurin piirtein 
 3.  Mieti olosuhteet huomioiden mihin kulku kannattaa suunnata tai onko viisainta pysyä paikoillaan 
 4.  Luota kompassiin, älä kierrä ympyrää, valitse kiintopisteet mahdollisimman kaukaa 
 5.  Merkitse kulkemaasi reittiä, jätä selviä jälkiä mahdollisia etsintöjä varten 
 6.  Älä uuvuta itseäsi liiaksi, lepää tarvittaessa 
 7.  Pidä itsesi kunnossa, juo nestettä, syö ja lepää 
 8.  Etsintöjä varten hakeudu selkeään maastokohtaan ja ilmoita itsestäsi nuotiolla tai maastomerkillä 

 YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET 
 
Mikäli sisäisen postin osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai kotiosoitteesi (eläkeläiset ja ulko-
puoliset, joille lehti Postin kautta) muuttuu, niin muistathan ilmoittaa siitä jäsensihteeri Pirjo 
Forsblomille puh. 010 458 3119 tai pirjo.forsblom@nesteoil.com. Vain näin voidaan var-
mistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Nevalainen-lehti löytävät tiensä perille. 
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HIIHTOMATKA RAMSAUHUN ITÄVALTAAN 25.2. - 4.3.2006 
 
20 hengen ryhmä hiihtomatkalle viikolla 
9 on tämän lehden ilmestyessä jo täyn-
nä. Ramsau oli hiihdon MM-kisojen 
näyttämö vuonna 1999 ja se on Alppien 
parhaita murtomaahiihtoalueita. Latuja 
löytyy myös sunnuntaihiihtäjille ja säät 
ovat yleensä suosiollisia. Lähellä ole-
vassa Schladmingin kaupungissa on lu-
kuisia hyviä laskettelurinteitä. Nevalai-
set majoittuvat maalaisympäristössä ole-
vaan suomalais-itävaltalaispariskunnan 
Landhaus Savisaloon, jota Suomen hiih-
tomaajoukkuekin on käyttänyt tukikoh-
tanaan. Matkajärjestelyt hankittiin ryh-
mäpakettina Alppi-matkatoimisto You 
Travelilta. 
 
On ensimmäinen kerta kun NEVA jär-
jestää viikon hiihtomatkan. Kerätään ko-
kemuksia matkan jälkeen ja pohditaan 
sitten, mitä seuraavaksi. 
 
 
 

 
 

 
PATIKOINTIMATKA CORTINA D'AMPEZZOON ITALIAAN 3. - 10.7.2006 
 
Tähän mennessä NEVA on järjestänyt kolme retkeilymatkaa 
ulkomaille, yhden Islantiin ja kaksi Itävaltaan, jos pienet poik-
keamiset Ruotsin ja Norjan puolelle Kilpisjärven seudulla jäte-
tään pois laskuista.  
 
Kesän 2006 matka tehdään Italian Alppien Dolomiiteille 3. - 
10.7.2006. Matkanjärjestäjänä on Alppimatkatoimisto You 
Travel ja hotellina Olimpia. Maisemien vaikuttavuutta kuvaa 
se, että ne oli kelpuutettu Renny Harlinin ohjaaman Cliffhan-
gerin sekä James Bond -elokuvien kuvauspaikoiksi. Vastapai-
noksi voi välillä tehdä päiväretken merenpinnan tasolle Venet-
siaan. 
 
Lisätietoja Eija Niskaselta eija.niskanen@borealisgroup.com, 
matkatoimiston sivuilta www.alpit.fi sekä aikanaan NEVAn 
nettisivuilta www.neva.tomaatti.com. 
 
Tervetuloa mukaan! 
 
 
Alppimaisemia. Kuvan lähde: Alppimatkatoimisto You Travel

Murtomaahiihtoa Alppilaaksossa. Kuvan lähde: Alppimatkatoi-
misto You Travel. 
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VAELLUSMATKA LAPPIIN PÖYRISJÄRVELLE 25.8. - 2.9.2006 
 
  
Vaellusmatka tehdään viikolla 35 Pöyrisjärven erämaahan. Alue jää Hetta - Kautokeino -tien, Norjan 
rajan ja Kalmankaltio - Hetta tien väliin. Viikon valinta oli kompromissi monista toiveista. Alkukesästä 
vedet ovat korkealla eikä sääskien aikaan haluttu lähteä. Monet ovat myös halunneet, että viikon Lapin 
vaellus olisi kesälomasta erillinen vapaan jakso ennen pitkää työntäyteistä syksyä. Viikko 37 olisi var-
mempi ruskan suhteen, mutta riskialttiimpi syksyn säiden takia, eikä sitten saa enää kalastaa. Lisäksi 
oli tiedossa, että monelle oli tulossa työntäyteinen syyskuu vaikeuttaen loman saantia.  
 
Pöyrisjärven erämaa on monille lapinkävi-
jöille tuntematon vaellusalue Suomi-neidon 
olkapään kohdalla. Kartan lähde: Metsähal-
litus www.luontoon.fi.  
 
Pöyrisjärven erämaa on ikivanhaa metsäs-
tys-, kalastus- ja poronhoitoaluetta, jolla on 
pari lappalaisten kesäkylää. Alueella on ko-
meita hiekkaharjuja ja -dyynejä. Maisemien 
kerrotaan olevan kuin vanhoissa Villin Län-
nen filmeissä paitsi että kaktusten tilalla on 
katajia. Dyynejä on eniten Pöyrisjärven 
pohjoispuolella. Eteläosassa on mäntymet-
siä, keskialueella koivua ja pohjoispuoli on 
aukeata paljakkaa ja tuntureita. Maasto on 
helppokulkuista kunhan kiertää suot. 
 
Pöyrisjärven erämaa ei ole kovinkaan yleis-
tä retkeilyaluetta, joten tungosta ei pitäisi ol-
la. Itse asiassa se on Ropin ohella ainoa laa-
ja Lapin vaellusalue, jolle NEVA ei vielä 
ole järjestänyt matkaa. 
 
Seudulla on vanhoja vakiintuneita metsästäjien, kalastajien, poromiesten ja postinkantajien kulkureittejä. Kul-
kijan suojaksi löytyy muutama autiotupa, mutta pitemmälle maastoon lähtevien on varustauduttava teltoin. 
Alueelle pystyy suunnittelemaan sekä lyhyitä että pitkiä reittejä. Kalastus on mahdollista. 
 
Lisätietoja löytyy muun muassa nettisivuilta 
www.luontoon.fi -> Retkikohteet -> Lapin 
erämaa-alueet sekä www.google.fi.stä pane-
malla hakusanaksi pöyrisjärvi. 1:100000 kar-
tan (2005 painos). Alueesta kertovaa kirjalli-
suutta sekä lisätietoja saa Seppo Mikkoselta 
seppo.mikkonen@nesteoil.com. Tarkempaa 
tietoa matkasta tulee aikanaan NEVAn nettisi-
vuille www.neva.tomaatti.com. 
 
Tervetuloa mukaan sekä entiset että uudet 
vaeltajat! 

Hiekkadyynejä Pöyrisjärven erämaassa. Kuvan lähde: 
Metsähallitus www.luontoon.fi. 
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LAPIN VAELLUKSET KAUTTA VUOSIEN 
 
NEVAn toiminnan vuotuiseksi päätapahtumaksi kehittynyt viikon mittainen Lapin vaellus, joka on tehty joka 
vuosi 18 vuoden ajan. Tosin ensimmäinen matka vuonna 1988 järjestettiin Nesteen Urheilijoiden nimissä, 
mutta sen kesän tapahtumista NEVAn toiminta alkoi. Yhtenä merkittävimmistä innostajista oli Matti Pietilä.  
 
Osallistujamäärä on vaihdellut 32:sta 56:een eli käytännössä linja-autollinen. Tilauslinja-auto sekä talkootöinä 
toteutetut järjestelyt ja vaellusryhmien vetämiset ovat mahdollistaneet edulliset osallistumismaksut. Poikkeuk-
sena oli vuoden 1993 matka lentäen Ivaloon. Lentäminen on toisaalta vaivatonta ja nopeata, mutta toisaalta 
hankalaa, sillä sekä Helsingin että Lapin päähän tarvitaan linja-autokuljetukset monine rinkkojen lastauksi-
neen. Lisäksi keittimien polttoaineet joudutaan hankkimaan Lapista ennen maastoon menoa ja hävittämään lo-
put ennen paluumatkaa. 
 
Matkoilla on yleensä tavoiteltu ruskaa tai keskiyön aurinkoa sääskiaikaa välttäen. Maastossa on jakauduttu 
useisiin 3... 10 hengen ryhmiin, joista muutamalla on ollut vaativampi ja osalla lyhyempi, myös aloittelijoille 
sopiva reitti. Moni ensikertalainen onkin saanut ikuisen innostuksen Lappiin NEVAn matkalla. 
 
 

Vuosi Aika Kohde Osallistujia 
1988 2.-6.6. Yllästunturit 50 
1989 7.-16.9. Muotkatunturit 40 
1990 7.-15.9. Saariselkä, Kiilopää 47 
1991 7.-15.6. Jerisjärvi / Pallastunturi - Hetta 32 
1992 7.-15.8. Kilpisjärvi - Halti 47 
1993 3.-12.9. Lemmenjoki 41 
1994 2.-10.9. Saariselkä, Kiilopää 40 
1995 9.-17.6. Ylläs-Aakenustunturit 40 
1996 6.-14.9. Kevo 40 
1997 12.-20.9. Sevettijärvi - Pulmankijärvi 43 
1998 5.-13.6. Hetta - Pallastunturi / Jerisjärvi 44 
1999 3.-11.9. Paistunturit - Kevo 43 
2000 8.-16.9. Näätämö - Nellimö 34 
2001 8.-16.6. Salla - Tuntsa 30 
2002 6.-14.9. Muotkatunturit 50 
2003 29.8.-6.9. Saariselkä, Hammastunturit, Ivalojoki 56 
2004 6.-14.8. Kilpisjärvi - Halti - Malla  50 
2005 4.-12.6. Lemmenjoki 46 
2006 25.8.-2.9. Pöyrisjärvi   

  Keskimäärin 43 
 
 
 
 
TUNTURIIN LÄHTIJÄN KÄSKYT 
 
1. Lähde tunturiin jonkun kanssa, älä yksin.  
2. Varustaudu kunnolla. 
3. Arvioi kykysi realistisesti. 
4. Opettele tuntemaan luontoa. 
5. Kunnioita tuntureita.  
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NEVALAISTEN MATKASSA LEMMENJOELLE  
 
 
Lauantai 4.6.2005 ja sunnuntai 5.6.2005 
 
On taas alkamassa yksi vuoden kohokohdista, pohjoisen suurille selkosille lähtö. Tällä kerralla Itä-Lapin puo-
lelle, Lemmenjoen kulta-alueille. Aamu valkeni aurinkoisena Kainuussa, Otanmäessä. Työntelin viimeiset tar-
vikkeet rinkkaan, kantelin viimeiset roskat ulos, vein rinkan ja siviilikassin autoon ja "perhosten lennellessä" 
vatsan seinämillä aloin odotella illalla tapahtuvaa lähtöä. Siinä alkuillasta kerkesin vielä saunoakin kunnes 
vihdoin kello 23.00 starttasimme kohti Kärsämäkeä.  

 
Puolen yön tietämillä ilmestyi NEVA:n bussi tapaamispaikalle ja alkoi kymmenen tunnin matka kohti Njur-
galahtea, jonne hyvin istutun yön jälkeen saavuimme vähän ennen yhtätoista sunnuntaiaamuna. Lastattiin rin-
kat veneisiin ja kello 11.45 alkoi 20:n kilometrin venematka Lemmenjoen Kultahaminaan.  

 
Noin kello 13 aikaan oltiin sitten vihdoin Kultahaminassa. Sää oli puolipilvinen ja lämpötila noin +15°C. Rin-
kat sitten vaan selkään ja taipaleelle ylöspäin pitkin Hengenahdistusmäkeä nousevaa polkua. Onneksi matka ei 
ollut pitkä, vain pari kilometriä ensimmäiselle leiripaikalle, jonne päästiin noin kello 14.30 aikoihin. Leiri pys-
tyyn ja sitten pientä ympäristön tutkiskelua ja ruokailua. Sää muuttui iltaa kohti harmaaksi ja sateiseksi. Nuk-
kumaan noin klo 22 aikoihin. 

 
Maanantai 6.6.2005 
 
Sade rummutti teltan kattoa koko yön. Aamul-
la saatiin herätys klo 8.30. Puurot ja kahvit 
nautiskeltiin ja sitten heitettiin pikkureput sel-
kään ja lähdettiin pitkälle päiväretkelle. Ensin 
kohti Morgamojan Kultalaa ja sieltä Jäkälä-
pään huipulla olevalle lentokentälle ja sitten 
takaisin leirille.  

 
Nähtiin niin käsin- kuin konekaivuunkin jälkiä 
ja täytyy sanoa, että ei ole kovin kaunista 
jälkeä mitä konekaivuu tunturiin jättää. Kolme 
kaivinkonetta nähtiin päiväretkemme aikana. 
Yhdestä rännistä löysin luultavasti yhden hen-
gettömän vai basillin. Vettä satoi ja sumua oli 
koko matkan ajan. Tuulta vähän. Lentokenttä 
mielenkiintoinen, oli kirjasto ja kulttuurikes-
kus keskellä tuntureita.  

 
Kaiken kaikkiaan rankka mutta hyvä päivä. 
Kulkuakin tuli reilu 20 kilometriä ja aikaa ku-
lui melkein 8 tuntia. Leiriin palattua oli vielä 
ohjelmassa illallinen sekä 3 kierrosta mölkyn-
peluuta. Nukkumaan sateen ropistessa noin 
klo 23.00. 

 
Tiistai 7.6.2005 
 
Satoi taukoamatta koko yön ajan. Lämpötila aamuyöstä +4°C. Aamulla herättiin taas klo 8.30. Sade jatkuu. 
Aamiainen keiteltiin teltan absidissa, jonka jälkeen purimme leirin. Oli onneksi pieni tauko sateessa. Sitten 
rinkat selkään ja pikamarssi Lemmenjoen Kultahaminaan, jossa taas pikavauhtia teltta pystyyn kodan taakse. 
Sitten vähän evästä ja muuta tarpeellista pikkureppuun ja klo 12.00 aloitimme harmaassa sadesäässä retken  
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kohti Ravadaskönkään putouksia. Kaunista maisemaa, mutta aika rankkaa kuljettavaa johtuen suurista ja jyr-
kistä korkeuseroista sekä tulvivasta Lemmenjoesta. Itse Ravadaskängäs oli kunnioitusta herättävä kuohuva ku-
rimus.  

 
Takaisin Kultahaminaan saavuttiin klo 16.30 aikoihin. Vielä nautiskeltiin illallinen, paisteltiin lettuja sekä vie-
tettiin aikaa seurustellen kodan lämmössä. Nukkumaan mennessämme alkoi harmaa pilviverho repeillä sieltä 
täältä. Sää kylmä ja märkä. Päiväretken matka 13 km. 

 
Keskiviikko 8.6.2005 
 
Olemme vissiin saaneet jonkinlaisen luottamuksellisen suhteen maahiskansaan. Sillä heräillessämme tänä 
aamuna klo 8 aikoihin paistoi aurinko sinitaivaalta. Laittelimme aamiaisen kodassa ja pakkailimme taas pikku-
reput sekä klo 10.00 aloitimme pitkän päiväretken Morgamojan kullankaivupaikoille ja Martiniiskonpalon len-
tokentälle. Hieno oli kulkea auringon helliessä meitä, välillä liiankin kanssa. Monenlaista maastoa matkalla ja 

jyrkkiä nousuja ja laskuja. Luntakin on vielä 
riittämiin.  
 
Kultamiehet alkavat vasta saapua kaivupai-
koilleen, joten itse kullan huuhdonta jäi tällä 
kertaa näkemättä. Kaivannot kylläkin. Välillä 
palasteltiin ja kahviteltiin reitin varrella ja lei-
rille palailimme klo 16.30 aikoihin. Arviolta 
parikymmentä kilometriä tepasteltiin ympäri 
laajaa Lemmenjoen kansallispuistoaluetta. Klo 
19.30 puolipilvistä, ehkä n. +6°C. On taas ruo-
kailtu ja paistettu lettuja. Iltapuhteeksi otimme 
vielä mölkkypelin. Huomenna tarkoitus siirtyä 
Joenkielisen tunturin alapuolelle leiriin vene-
kuljetuksella. 
 
Torstai 9.6.2005 

 
Heräiltiin reippailla mielin kello 8:n aikoihin aurinkoisessa ja kesäisen lämpimässä kelissä. Normaalien aa-
mutoimien jälkeen laitettiin taas kerran "koti kasaan" ja rinkat rantaan. Sitten vaan odoteltiin ja klo 11 aikoihin 
saapuivat Lemmenjoen sulavalinjaiset jokiveneet joihin siirryimme kaiken tavaranpaljouden kanssa. Tosin 
ylöspäin jokea on viime päivinä ollut tulossa huomattavasti enemmän tavaraa kun kullankaivajat saapuivat ke-
säsijoilleen. Siitä huolimatta me siirryimme 16 km alavirtaan Sotkanjärven rantamaille, upealle leiripaikalle.  

 
Telttojen pystytyksen jälkeen nopea välipala 
ja päiväreput selkään sekä sitten hikoilemaan 
Joenkielisen huipulle vievälle polulle. Matka 
oli vaatimattomat 4 km, mutta nousua oli 300 
m ja rapiat päälle, joten ei aivan helpolla 
selvitty tästäkään päivästä, mutta nousu kyllä 
kannatti. Sen verran upeat olivat näköalat au-
rinkoisessa joskin tuulisessa kelissä. Alastulo 
kävi vauhdikkaasti, joskin jalkoihin ottavia 
olivat jyrkät alamäkiosuudet silloinkin. Kesto 
oli n. 3 - 4 tuntia. Iltaohjelmassa syömistä ja 
mölkyn peluun SM-, EM- ja MM-kisat. Kes-
kiyön aurinko yritettiin katsoa ja sitten nukku-
maan. 
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Perjantai 10.6.2005 
 
Rauhallisesti heräiltiin taas klo 8:n jälkeen, laitettiin aamiainen ja purettiin leiri. Klo 11.10 heiteltiin rinkat 
harteille ja otettiin suunta kohti Njurgalahtea. Ilma oli kuin enkeli ja kulki kävi helposti pitkin Lemmenjoki-
vartta seurailevaa harjua. Noin klo 13 saavuimme Muurahaislammen telttapaikalle jonne pystytimme telttam-
me. Muu ryhmä jatkoi Ahkutuvalle. Iltapäivällä kävimme itsekin saunomassa ja syömässä Ahkutuvalla, jonne 
on noin 3 km matkaa.  

 
Nyt kello on 20.45. Kävi äsken pieni sadekuuro. Lämpötila on noin +20°C. Otetaan vielä iltatotit ja sitten 
nukkumaan. Huomenissa siirrytään Inarin maisemiin, luultavasti Pielpajärven suuntaan. 

 
Lauantai 11.6.2005 
 
Oikein herätyskellon soittoon heräiltiin klo 6.30. Pienessä sateessa nopea aamiainen ja sitten teltan kasaus. 
Muurahaislammen tomut karistimme jalostamme klo 8.05 ja suuntasimme 3:n kilometrin päässä olevalle 
Ahkutuvalle, jonne ryhmän pääjoukko oli jo kokoontunut. Pari tuntia odottelimme lounaalle pääsyä Ahkun 
pihalla. Vihdoin klo 11 saimme vatsan täytettä, itselläni paistettua lohta ja pottumuusia.  

 
Kello 12 starttasi bussimme kohti etelää ja vähän ennen yhtä iltapäivällä oltiin jo Inarissa Kultahovin pihalla, 
jossa Lehdon Eskon kanssa vilkuttelimme etelään lähteville NEVA:laisille ja aurinkoisessa kesäsäässä suunta-
simme askeleemme uusiin seikkailuihin kohti Pielpajärven kirkkoa, mutta se onkin sitten jo kokonaan toinen 
tarina. 

Eelis Lyytinen 
 

 
5.6.2005 Veneellä Njurgalahdesta Kultasatamaan. Päiväretket 6.6.2005 Jäkäläpäälle, 7.6.2005 Ravadasputouk-
sille sekä 8.6.2005 kultamaille ja Martiniiskonpalolle. 9.6.2005 veneellä alas Sotkajärvelle ja retki Joenkieli-
selle. 10.6.2005 takaisin Njurgalahteen Ahkuntuvalle. 
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ITÄVALTA, SCHLADMING 16. – 23.07.2005  

Matka Schladmingiin alkoi viime vuodesta tuttuun tapaan Finnairin lennolla Helsingistä Müncheniin. Matka-
järjestelyistä oli huolehtinut YouTravel ja tällä kertaa oppaina toimivat Riikka ja Pekka. Münchenin lentoase-
malta oli noin 2,5 tunnin matka Itävallan puolelle Schladmingiin. Alun perin olit tarkoitus ajella moottoritietä, 
mutta saksalaiset viikonlopun lomanviettäjät olivat ruuhkauttaneet tiet ja bussi kierteli kapeita kyläteitä. Kier-
toajelu ei tuntunut haittaavaan ketään vaan samalla kertaa tuli nähtyä idyllisiä pikkukyliä.  

Sachladming on lähes 700 vuotta vanha kaupunki, jonka keskustan kävelykadulla oli riittämiin katukahviloi-
ta, liikkeitä ja ravintoloita sekä kaikenlaista ohjelmaa koko viikon. Hotellimme Neue Post sijaitsi aivan käve-
lykadun varrella. Koko NEVAn ryhmä pääsi majoittumaan samaan hotelliin mikä oli hyvä asia. Mukaan vael-
lusjoukkoon liittyivät myös moottoripyöräilijät Tuula ja Jukka. Osa muista YouTravelin ryhmään kuuluneista 
majoittui lähellä sijainneeseen Ramsaun kylään, jossa tulikin vierailtua viikon aikana ahkerasti. Schladming 
on enemmän tunnettu talvisena laskettelukohteena, mutta alueelta löytyy myös paljon eri tasoisia vaellusreit-
tejä. 

Ramsau on tuttu monelle talviurheilun harrastajalle. Suomen hiihtomaajoukkuekin on korkean paikan harjoit-
telun merkeissä asunut viehättävässä suomalais-itävaltalaisen pariskunnan omistamassa Landhaus-Savisalo –
hotellissa Ramsaun vuorten kupeessa. Savisalolla vietimme myös viimeisen illan yhdessä todella hyvän ruuan 
ääressä muistellen viikon tapahtumia. Illan mittaa syntyi myös idea tehdä talvella Nevan hiihtovaellus Ram-
sauhun, joka sitten toteutuukin helmikuussa 2006. 

  

Vaellusreitit kulkivat edellisvuoden tapaan upeissa alppimaisemissa. Riikka veti viikon aikana ”kuntoryh-
mää” ja Pekka tuuletti ”sporttiryhmää” ilmavissa paikoissa. Sää oli suotuisa koko viikon, vaellusten aikaan 
aurinko paahtoi täydeltä terältä ja välipäivänä saimme sitten virkistävän sadekuuron aamupäivällä. Aamuisin 
teimme treffit kylän linja-autoasemalle josta sitten lähdimme eri kohteisiin bussilla. Ensimmäisenä päivänä 
hankimme ”Sommer Pass” lipun, jolla saimme viikon ajan matkustaa paikallisissa busseissa. Lippu kävi 
myös kabiineihin ja kylän uimalaan ja siellä tulikin käytyä ahkerasti vaelluspäivän päätteeksi. 
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Mieleen painuvin vaellus tehtiin Dachsteinin ikuisen jään alueelle jossa hiihdetään ja lasketellaan ympäri vuo-
den. Itse Dachsteinin hissiasemalle nousu bussilla kiemuraista tietä oli jo aikamoisen vauhdikasta, mutta nousu 
kabiinilla jyrkkää vuoren rinnettä ylös jäätikölle pisteli vatsanpohjassa. Hissiasemalta vaelsimme Guttenberg 
Huttelle ja sieltä Tiefkarin kautta Ramsauhun. Alkumatkan kävelimme lumessa ja ensitöikseen kipusimme tik-
kaita kohtisuoraa seinää ylös kunnes pääsimme tunnelin aukolle ja tunnelista toiselle puolelle vuorta. Sen jäl-
keen kävelimme kapeaa polkua vuoren rinteellä kunnes saavuimme uudestaan lumelle. Vuoren seinämässä oli 
vaijeri josta sai kyllä pitää kiinni, jos pelotti?  

http://www.dachstein.at/ 

  

Vaellusten välipäivänä oli ohjelmassa mm. retket Salzburgiin, Hallstattiin tai Hitlerin vuoristomajalle Kotkan-
pesälle. Salzburgiin pääsi kätevästi junalla ja muihin kohteisiin otimme kimppataksin. 

http://www.salzburginfo.at/ 

Kotkanpesä huvila on vuorenhuipulla Etelä-Saksassa Brechtesgaden paikkakunnalla. Vuoren juurella on isot 
parkkialueet, josta mennään järjestetyillä turistibusseilla ylös ja loppumatka kallion sisään louhitulla hissillä.  

http://www.eagles-nest.de/ 

Hallstatt on 950 asukkaan kylä ja sijaitsee 508 m merenpinnan yläpuolella. Hallstattin alueella oli ennen suola-
kaivoksia, jossa yhdessä tuli vierailuta itsekin. Kylä oli pieni ja idyllinen ja on myös Unescon suojelukohde. 
Kannattaa käydä tutustumassa kylään jos sielläpäin liikkuu. www.hallstatt.net 

Teksti: Eija Niskanen                                                       Kuvat: Jukka Rajamäki ja Eija Niskanen. 
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VAELTAJAN OHJEITA 
 
1. Huolehdi osaltasi, että autio- ja varaustuvat sekä tulipaikat ympäristöineen pysyvät siistinä.  
2. Kirjoita tuvan vieraskirjaan nimesi, päivämäärä ja seuraava kohteesi. Jos joitain sattuu, tiedoista on apua 
pelastuspalvelulle. 
3. Ennen kuin sytytät tulen tulisijaan, tyhjennä tuhkat sekä tarkista, että tulisija ja savupiippu ovat kunnossa ja 
avaa pelti. Jos tulisijassa on vikaa, ilmoita siitä hoitohenkilökunnalle ja merkitse asia vieraskirjaan. 
4. Älä sytytä tulisijaa nestemäisellä polttoaineella. 
5. Säilytä, käsittele ja käytä retkikeittimen polttoainetta ainoastaan ulkona. 
6. Käytä polttopuita säästeliäästi. Niiden kuljettaminen erämaihin on suuren työn takana. Sinun jälkeesi 
kauden lopulla liikkuvalla kulkijalla voi olla vielä huonompi keli ja suurempi tarve polttopuihin kuin sinulla.  
7. Siisti tupa lähtiessäsi. Varaa kuivia puita seuraavaa tulijaa varten. 
8. Jos tupa jää tyhjilleen, varmista että tuli on sammunut. 
9. Älä häiritse muiden lepoa ja rauhaa. 
10. Autiotupa on tarkoitettu lepoon ja varusteiden kuivaukseen yhdeksi vuorokaudeksi. Mikäli tupa alkaa tulla 
liian täyteen, ensin tulleiden kuuluu antaa tilaa viimeiseksi tuleville.  
11. Järjestyksen ja siisteyden säilyttämiseksi tupaan viedään vain tarpeelliset tai kuivausta vaativat varusteet. 
Rinkat jätetään ulos.  
 
JÄTEHUOLTO ERÄMAISSA 
 
Tupien ja tulipaikkojen jäteastioista ollaan luopumassa, jotta joka talvi toistuva moottorikelkkaralli jätteiden 
pois kuljettamiseksi vähenee. Pahvit ja paperit voi polttaa. Ohuet polyeteeniset muovipussit palavat nuotiossa 
muun reilun tulen mukana.  
 
Paksummat muovit, muovi- ja lasiastiat, peltipurkit ja -tuubit sekä alumiinifoliota sisältävät retkiruokapussit 
tuodaan takaisin asutuskeskusten jäteastioihin tai kierrätykseen. Vaeltaja jaksaa kyllä kantaa tyhjät paikkauk-
set takaisin, jos täydet on jaksettu kantaa maastoon! Alumiinifolioita ei missään nimessä saa polttaa 
 
 
JÄSENYYS 
 
NEVAn jäseniksi pääsevät Neste Oilin sekä Neste Oy:stä eriytyneiden yhtiöiden kuten Ashlandin, Borealik-
sen, Finnplastin ja StyroChemin palveluksessa olevat sekä niistä eläkkeelle jääneet perheenjäsenineen. 
NEVAn johtokunta voi harkintansa mukaan hyväksyä jäseniksi myös näihin yrityksiin kuulumattomia, ja 
jäsenyys voidaan säilyttää henkilön siirtyessä pois yhtiön palveluksesta. Jäsenyys ei ole sidottu asuin- tai 
toimipaikkaan vaikka merkittävä osa jäsenistä onkin Porvoon seudulta.   
 
Jäsenet ovat etusijalla NEVAn järjestämille matkoille, voivat osallistua matkoille edullisella jäsenhinnalla, 
vuokrata varusteita sekä saavat kerran vuodessa ilmestyvän Nevalainen-lehden. 
 
Jäsenmaksu on vuodessa 10 �/henkilö tai 20 �/perhe. Perhejäsenyys sisältää samassa ruokakunnassa asuvat 
henkilöt. Vuosimaksun lisäksi uusilta jäseniltä peritään liittymismaksua 10 �/ henkilö tai 10 �/perhe. 
 
Edellä mainittujen yritysten palveluksessa olevat tai 
eläkkeelle jääneet voivat liittyä jäseneksi maksamalla 
jäsen- ja liittymismaksun sekä ilmoittamalla nimensä, 
osoitteensa, työnantajansa, sähköpostinsa sekä puhe-
linnumeronsa kerhon sihteeri Pirjo Forsblomille 
pirjo.forsblom@nesteoil.com. Neste Oilin tai Sköldvi-
kin alueen sisäisen postin piirissä olevat voivat käyttää 
sisäisen postin osoitetta. Muiden jäseneksi haluavien 
pyydetään ensinottamaan yhteyttä puheenjohtajaan tai 
sihteeriin. 
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JÄSENMAKSU 2006 
 
 
Saajan 
tilinumero 

 
Nordea 112430 - 343288 

  TILISIIRTO 
Jäsen ennestään  

 
 

 

       
Saaja Nesteen Vaeltajat  NEVA 2006   Henkilöjäsenmaksu  10 eur  / vuosi 
       
Maksaja  2006   Perhejäsenmaksu 20 eur  / vuosi 
       
       
       
Allekirj.   Viite-

nro 
  

4006 
  

Tililtä 
numero 

 Erä-
päivä 

  
25.2.2006 

 
EUR 

 
  

 
 
 
 
Saajan 
tilinumero 

 
Nordea 112430 - 343288 

  TILISIIRTO 
Uusi jäsen 

 
 

 

       
Saaja Nesteen Vaeltajat  NEVA 2006 X Liittymismaksu 10 eur / kerta 
       
Maksaja  2006  Henkilöjäsenmaksu 10 eur / vuosi 
       
  2006  Perhejäsenmaksu 20 eur / vuosi 
       
Allekirj.   Viite-

nro 
  

5005 
  

Tililtä 
numero 

 Erä-
päivä 

  
25.2.2006 

Yht. 
EUR 

 

  
Perhejäsenyyteen kuuluvat samassa ruokakunnassa asuvat.  
 
Oikean viitenumeron käyttö on tärkeää kirjanpitosyistä. Jos maksajana on muu kuin jäsen itse, ilmoita 
rahastonhoitaja Laila Parrille laila.parri@nesteoil.com kenen maksusta on kyse tai merkitse jäsenen nimi 
tilisiirron Viesti-kenttään. 
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Terveystori 2005 

Schladming, Itävalta 2005 


