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JÄSENLEHTI 
 
! Yhtiöiden talviliikuntailta Kokonniemessä Porvoossa 7.3.2008 
! Vuosikokous Humlan majalla Porvoossa 26.3.2008 klo 18.00 
! Jäsenilta Humlan majalla Porvoossa 26.3.2008 klo 18.30 
! Patikointiretki Liljendaliin 24.5.2008 yhteistyössä yhtiöiden 

Työhyvinvointitoiminnan kanssa 
! Opinto- ja ostosmatka Riihimäen Erämessuille 7.6.2008 
! Patikointimatka Kranjska Goraan Sloveniaan 21. - 28.7.2008 
! 20-vuotisjuhlavaellus Muotkatuntureilla Lapissa 6. - 13.9.2008 
! 20-vuotisjuhla ja pikkujoulu Hamarin nuorisoseuran talolla 

Porvoossa 15.11.2008 
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2008 
Johtokunta 
Mikkonen Seppo  puheenjohtaja  Neste Oil 
Vartiala Pilvi  varapuheenjohtaja  Borealis Polymers 
Forsblom Pirjo  sihteeri   Neste Oil 
Koskelo Tuula jäsen  Neste Oil 
Pohjolainen Vesa  jäsen   Neste Oil 
Purola Veli-Matti 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 
Haapalehto Olavi tilintarkastaja  Neste Oil 
Koivunen Eija  varatilintarkastaja  Fortum 
 
Muut 
Forsblom Pirjo  jäsensihteeri   Neste Oil 
Mikkonen Seppo varusteiden lainaus  Neste Oil 
Niskanen Eija Nevalainen -lehti   
Parri Laila  rahastonhoitaja  Neste Oil 
Purola Veli-Matti turvallisuusvastaava Neste Oil 
Veijalainen Petri  nettisivujen hoitaja  Hewlett-Packard 

 
NEVAN VIIRIT 2007 
NEVAn viirin saivat johtokunnassa toimineet ja pyöreitä vuosia täyttäneet Seppo 
Mikkonen, Eija Niskanen ja Veli-Matti Purola 
 
NEVAN HIHAMERKIT 
Komeita värillisiä hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl.  
Tilaukset seppo.mikkonen@nesteoil.com. 
 
TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Syksyllä 2007 laadittu NEVAn turvallisuussuunnitelma löytyy internetistä 
www.neva.tomaatti.com kohdasta Retkeilytietoa -> Vaeltajan ohjeita. 

 
 

YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET 
Mikäli sisäisen postin osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai kotiosoitteesi (eläkeläiset ja 
ulkopuoliset, joille lehti Postin kautta) muuttuu, niin muistathan ilmoittaa siitä jäsen-
sihteeri Pirjo Forsblomille puh. 010 458 3119 tai pirjo.forsblom@nesteoil.com.  Vain näin 
voidaan varmistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Nevalainen-lehti löytävät tiensä 
perille. 
 

Kannen kuvat: Petri Veijalainen, Eelis Lyytinen 
Saariselkä syksy 2007 
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PUHEENJOHTAJALTA TAMMIKUUSSA 2008 

Alkusysäyksen Nesteen Vaeltajat NEVA–
kerhon perustamiseen antoi Nesteen 
Urheilijoiden järjestämä ja Matti Pietilän 
vetämä Seitsemän tunturin vaellus Ylläs-
tuntureille keväällä 1988. Virallisesti 
NEVA perustettiin 29.10.1988 Porvoon 
Virvikissä, jossa perustajajäseninä olivat 
Einari Halonen, Lea Halonen, Reino 
Heinonen, Ritva Heinonen, Pentti Karja-
lainen, Pirjo Kytökangas, Sami Liuhto, 
Aila Manninen (sihteeri), Eila Mäkelä, 
Martti Mäkelä, Raili Niemi, Maija 
Nykänen, Martti Nykänen, Matti Pietilä 
(puheenjohtaja), Veikko Rantala, Marja-
Liisa Riutta sekä Jari Vainio. 
 
Perustamiskokous oli onnistunut ja 
päätös kauaskantoinen! Monta kenkä-
paria on sen jälkeen kulunut loppuun 
rakassa ja retkeilyvälinekaupat ovat 
saaneet myydä uusia tilalle. Jokunen 
kenkä lienee myös kastunut soilla tai 
hörpännyt vettä puron ylityksessä, mutta 
nehän on sitten kuivateltu nuotioilla tai 
tuvissa. 
 
Takana on jo yhteensä 20 vaellusmatkaa 
Lappiin, viikon pituisia kukin, yksi 
vuodessa joka vuosi 1988 … 2007. 
Osallistujamäärä on vaihdellut 30 ja 56 
välillä, mikä tekee tähän mennessä 
yhteensä peräti 858 matkaa. Moni 
nevalainen on osallistunut lähes jokaiselle 

Lapin vaellukselle. On tehty myös 18 
viikonloppuretkeä Etelä- tai Keski-
Suomeen, ja niihin on osallistunut tähän 
mennessä 424 vaeltajaa.  
 
2000-luvulla alettiin etsiä maisemia myös 
Suomen ulkopuolelta. Vaelluskenkien 
pohjat ovat savunneet Islannin kuumilla 
kallioilla ja kärjet potkineet lunta ja jäätä 
Itävallan Alpeilla. Kenkiä on kulutettu 
myös Italian Dolomiittien särmikäs-
kivisillä poluilla. Mahtavaa, todella 
mahtavaa! Tuskin löytyy koko Suomesta 
montaakaan kerhoa, joka on toiminut 
näin aktiivisesti vuodesta toiseen jo kaksi 
vuosikymmentä. 

 
NEVAn jäsenmäärä on 129. Talkootyö ja 
työnantajilta saatu tuki ovat mahdollista-
neet matkojen hintojen pitämisen koh-
tuullisena. Tällä kertaa suuret kiitokset 
vuodesta 2007 kaikille NEVAn toimintaan 
osallistuneille, talkootyötä tehneille sekä 
rahallista tukea antaneille työnantajillem-
me. 
 
Vuosi 2008 on NEVAn 20-vuotis-
juhlavuosi, minkä vuoksi toimintaan sat-
sataan normaalia enemmän. Jäsenmaksut 
ovat kuitenkin entisellään 10 eur henki-
löltä tai 20 eur perheeltä vuodessa. 
Tarkempaa tietoa tapahtumista tulee 
internettiin  www.neva.tomaatti.com.  

 
Toivotan kaikki nevalaiset sekä kaikki ulkoilusta ja retkeilystä kiinnostuneet tervetulleiksi 
mukaan NEVAn toimintaan vuonna 2008! 

 
 

Seppo Mikkonen 
seppo.mikkonen@nesteoil.com 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2008 
 
Yleistä 
 
Vuosi 2008 on NEVAn 20-vuotisjuhlavuosi, minkä vuoksi kerhon näkyvyyteen ja toimin-
taan satsataan   huomattavasti normaalia enemmän. 
 
Kerhon tehtävänä on luoda mahdollisuuksia luonnossa tapahtuvaan kuntoliikuntaan ja 
retkeilyyn. Näitä tehtäviä kerho toteuttaa mm.: 
• järjestämällä ulkoilu- ja retkeilytapahtumia ja -matkoja, joihin on helppo osallistua ja jotka 
 ovat kohtuuhintaisia osallistujille 
• järjestämällä neuvontaa aloitteleville vaeltajille sekä ryhmien vetäjille 
• jakamalla tietoutta liikunnan merkityksestä hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä liikunnasta 
 vapaa-ajan käytön muotona 
• tekemällä yhteistyötä Kilpilahden alueen työnantajien Työhyvinvointitoiminnan kanssa 
 
Toimintaa vuodelle 2008 
 
Kokoukset ja jäsenillat: 
• yleisiä kokouksia 2 kpl 
• johtokunnan kokouksia tarpeen mukaan 
• jäsenilta keväällä 2008 
 
Varustetietous, varustehankinnat, koulutus: 
• järjestetään matka Riihimäen Erämessuille, jossa on mahdollisuus tutustua uusimpaan 

varustetarjontaan sekä tehdä edullisia varusteostoksia  
• aloitteleville vaeltajille järjestetään neuvontaa tarpeen mukaan 
  
Ulkoilutapahtumat, retket ja vaellukset tarkemmin tämän lehden etukannessa. 
 
Varustehankinnat ja huolto 
• rinkkojen, telttojen ym. vuokrattavissa olevien varusteiden huolto tarpeen mukaan 
 
20-vuotisjuhlavuoteen liittyvät asiat 
• kootaan valokuvanäyttely, jota kierrätetään eri kohteissa Kilpilahdessa 
• osallistutaan työhyvinvointitapahtumiin (”Terveystoreihin”) 
• järjestetään näkyvyyttä henkilökuntalehdissä alkuvuodesta 2008 
• kootaan kerhon historiikki 
• tehdään Nevalainen - 20-vuotisjuhlalehti syksyksi 2008 
• järjestetään 20-vuotisjuhlat  
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MUOTKATUNTUREILLE VIIKOLLA 37 / 2008 
 
NEVAn vuoden 2008 Lapin matka päätettiin tehdä Muotkatuntureille ruska-aikaan. Seutu 
on kaunista ja pintamaastoltaan varsin helppokulkuista purojen halkomaa tunturi-
maastoa. Autiotupaverkosto on tosin aika vajavainen, minkä vuoksi telttamajoitus on 
välttämättömyys useammaksi päiväksi maastoon lähteville. Toki on mahdollista tehdä 
myös pelkkiä päiväretkiä tunturikylä Muotkanruoktusta käsin. 
 
Sopivin matkan ajankohta on aina oma keskustelunaiheensa. Alkukesää puoltaa juuri 
heräävä luonto ja keskiyön aurinko. Loppukesän ja syksyn etuja taas ovat yleensä 
kuivempi maasto ja tietenkin ruska, mikäli Lappiin sattuu oikeaan aikaan ja jos ruska on 
tullakseen kyseisenä syksynä. Sekä alku- että loppukesästä yleensä välttää itikat. Valitun 
37-viikon pitäisi olla hyvä ruskaviikko Muotkan korkeudella. 
 
Vuosien kokemuksen perusteella voi sanoa, että lähtijöitä löytyy paremmin syksyn 
matkoille. Viikon loma syyskuussa katkaisee pitkän kesäloman ja joulun välisen 
työputken sopivasti eikä syksyllä ole niin paljoa muita ajankäytöstä kilpailevia tekijöitä 
kuin alkukesästä. Kiinnostuneita toki on myös alkukesän matkoille, mutta touko–kesäkuu 
on monilla varsin varattua äitienpäivän, koulunloppujen, ylioppilasjuhlien, juhannuksen 
sekä puutarha-, kesämökki- ja veneilykauden alun vuoksi. 
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PIKKUJOULU JA 20-VUOTISJUHLA 15.11.2008 
 

 
 
 
NEVA perustettiin syksyllä 1988, joten nyt on aika järjestää 20-vuotisjuhlat! Ne pidetään 
perinteisen pikkujoulun merkeissä tutussa kodikkaassa paikassa, Hamarin nuoriso-
seurantalolla Porvoossa. Luvassa on muisteluita, valokuvia, vaelluskavereita kahden 
vuosi-kymmenen ajalta, maukasta ruokaa, ohjelmaa, tanssia elävän musiikin tahtiin ja 
tietenkin puheensorinaa pikkutunneille saakka.  
 
Sitä paitsi Oikea Joulupukki lahjoineen ja milloin minkinlaisine juttuineen ja 
kommervenkkeineen on aina vieraillut NEVAn pikkujoulussa… 
 
Merkitse jo nyt kalenteriisi! 
 
 
 
 
 
20-VUOTISHISTORIIKKI 
 
Nevalainen-lehdestä tullaan tekemään erikoisnumero 20-vuotisen taipaleen kunniaksi. 
Lehteen toivotaan saatavan valokuvia, vaelluskokemuksia, tarinoita erityisistä 
sattumuksista, vaelluksilla ylös kirjailtuja runonvärssyjä ynnä muuta toimintaan 
liittynyttä NEVAn koko historian ajalta. Aineiston keruuseen palataan  kevään mittaan, 
mutta jo nyt voit alkaa pohtimaan mitä arvokasta muististasi tai arkistoistasi voi löytyä. 
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NEVAN HIIHTOMATKA RAMSAUHUN  10.2. - 17.2.2007 
 
Edellisen talven hyvien kokemusten perusteella tehtiin hiihtomatka Itävallan Ramsauhun 
10.2-17.2.2007. Ramsau on osottautunut aikaisempien vuosien perusteella mukavaksi ja 
monipuoliseksi hiihtopaikaksi. Ramsaun kylä sijaitsee n. 1100 m:n 
korkeudessa Itävallan Alpeilla ja sekä murtomaahiihtoa että 
laskettelua on mahdollista harrastaa. Tänä vuonna mukaan 
lähtijöitä oli vain kuusi. Etukäteen oli seurattu intensiivisesti 
lumitilannetta internetistä ja tiedusteltu majapaikasta. Ja sitä lunta 
ei tuntunut olevan! Heikki Savisalon mukaan sitä kyllä voi tulla 
metrikin yhdessä yössä ja sitä yötä odotettiin. Mutta vielä lähtöä 
edeltävänä päivänä näytti netti ikävästi 10-30 cm lunta ja 
murtomaalatuja 20 km. Talvivaellusreittejä 70 km! Pakkasin 
mukaan kävelysauvat. 
 
Lauantaina laskeuduttiin Munchenin kentälle ja matkasimme samalla bussilla laskettelu-
matkalaisten kanssa kohti Ramsauta. Kun meitä oli niin pieni joukko, loppumatka sujui 
pikkubussilla. Iltapäivällä meidät toivotettiin tervetulleeksi hotelli Savisaloon jonka 
isäntäpariskunta, Heikki ja Sabine, olikin tuttu osalle porukasta. Ennen illallista päätimme 
kävellä Ramsaun kylään ja kävellä pitikin. Netti piti paikkansa ja Ramsaun pellot olivat 
melkein kyntökunnossa. Meitä vastaan tulikin eräs hotellimme asukas juoksulenkiltä. 
Maukkaan illallisen jälkeen yöpuulle ja miettimään seuraavan päivän ohjelmaa. 
 
 

Aamu valkeni ilman lumisadetta ja 
Heikin säätiedotuksen perusteella pää-
timme suunnata Dachsteinin jäätikölle 
(2700 m). Minulle asia oli aivan tunte-
maton ja kyselin varustusta. No sukset tai 
sauvat tai ei mitään.  Otin kävelysauvat ja 
yksi meistä sukset. Bussilla hissiasemalle 
ja kabiinihissillä ylös.  Upeaa. 
 
 
 
 
 

Kaukana näkyvä musta täplä on lumikenkäilijöiden joukko. Etäisyydet! 
 
Upeaa oli ylhäälläkin ja siellä olisi ollut latuja noin kolme kilometria. Mutta tuuli! Välillä 
aurinko paistoi välillä sumu yllätti. Ennen käyneiden mukaan lunta oli tosi vähän. 
Latujakin on aikaisemmin ollut moninkertaisesti enemmän. Minusta lunta riitti. Pieni 
alppikahvilakin oli kokonaan lumen peitossa. Alas kabiinihissillä mennessä havaitsin 
rinteessä lumilaudan jälkiä. Ihmettelin vain millaisia hurjapäitä ovat laskijat olleet. 
Hissiasemalta kävelimme takaisin kylään ja tutustuimme kauppatarjontaan. Kauppoja ei 
paljon ole mutta majoituspaikkoja sitäkin enemmän. Hotellilla odotteli sauna ja sen jälleen 
herkullinen illallinen. Ei ainakaan laihdu tällä reissulla. 
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Maanantaina päätimme kiertää Rittisbergin vuoren. Ainut reitti missä vielä oli 
hiihdettävät ladut. Matkaa tulisi n. 17 km. Ihan mukava hiihtomatka. Edellisenä vuonna 
oli suksille päässyt hotellin nurkalta, nyt oli käveltävä n. 1,5 km kylään. Kävelimme 
metsän halki ja sielläpä kukki Jouluruusut!  
 

 
Jouluruusu (Helleborus niger)  Upeat ladut 
 
Hiihtostadionilla oli menossa jo hiihtokouluja ja jumpparyhmiä. Upeat ladut kiersivät 
stadionia. Ihmisiä oli melko vähän ja ilmeisesti talvi olikin pieni katastrofi Itävallan 
matkailulle. 
 
Reitti vei aluksi melko lumettomien peltojen poikki metsään ja ylös kiipeäminen alkoi. 
Meidän pariskunta ei oikein voitelusta tiennyt. Olimme lätkäisseet teipit pohjaan ja 
yhdessä vaiheessa tunsin että jotakin tarttuu pohjaan ja vaikka kuinka yritin liikettä pitää 
yllä niin kohta oli pohjassa viiden sentin lumipaakut. Mutta ei hätää. Raapalla pois ja 
ongelma ei toistunut enää. Sinä päivänä. Kaiken kaikkiaan teipit osoittautuivat varsin 
toimivaksi ratkaisuksi meidän tasoisille hiihtäjille. Ylhäällä pysähdyttiin Sonnenalm:in 
alppimajalle ja keittojen ja snapsien nauttiminen sujui haitarin ja laulujen säestyksellä.   
 
Paluumatka oli mukavaa alamäkeä ja aurinko köllötti lämpimästi. Tälläistä olin vähän 
odottanutkin. 
 
 
Tällä pelillä voisi snapseja tienata tai tarjota 
 
 

Illalla vaihdettiin kokemuksia muiden 
hotellivieraiden kanssa jotka pääasiassa 
olivat suomalaisia. Muutama saksalainen 
ja yksi virolainenkin perhe oli vieraiden 
joukossa. Monet laskettelivat ja siihen 
olosuhteet olivat loistavat. Vuokra-
autolla pääsi vähän etäämmällekin. 
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Hotellissa oli myös tosi harrastajia. Suksia joka lähtöön ja voitelu hallussa. Ja hiihtäminen 
myös. Aika haipakkaa havaittiin eräiden painelevan ympäri stadionia ja luisteluhiihto 
sujui. 
 
Yöllä kuuntelin sadetta ja mietiskelin jo että missähän löytyisi ne talvivaellusreitit. 
Aamulla kuitenkin näytti siltä että samalle Rittisbergin lenkille lähdettiin. Reitillä oli pari 
kohtaa missä aurinko porotti rinteen sulaksi ja sukset oli riisuttava jalasta. Jos lunta ei tule 
lisää, niin tämä taitaa olla ehdottomasti viimeinen viikko kun maastossa voi hiihtää. 
Mutta mepä hiihtelimme ja kokeilimme eri majojakin. Keitot olivat mainioita ja snapsit 
lämmittivät vatsaa ja aurinko naamaa. 
 
Iltaisin odottivat Sabinen laittamat mahtavat ja vaihtelevat illalliset. Ja Heikin viinit. 
Torstaina lähti osa meistä amerikkalaisen ladyjen taksin mukana Salzburgiin. Päivä oli 
melko kolea ja jotenkin tuntui että kaupungissa oli koleampi kuin ylhäällä Ramsaussa. 
Tuuli oli kyllä navakka varsinkin korkeuksissa linnan pihalla. Linnassa oli paljon 
nähtävää ja muurilta näki ympäristön laajalti. 
 

 
 

Salzburg  oli tietenkin täynnä 
 Mozartia ja  kauppoja mm. erikoinen 

munakauppa josta löytyi kymmeniä 
tuhansia maalattuja kananmunia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Salzburgin linna 
 
 
 
 
 
Niin viikko täyttyi ja pimeässä kukon laulun aikaan alkoi lauantaina kotimatka. Lunta ei 
satanut viikon aikana eikä ilmeisesti lopputalvenakaan, joten olosuhteet vaeltajille 
alkoivat olemaan otolliset. Nyt (15.11) kun katsoo Ramsaun nettisivua näyttää lunta 
olevan kolme kertaa niin paljon  kuin helmikuussa ja latujakin 150 km. Näin sitten tänä 
vuonna. Luontoa ei voi hallita. 
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Kiitokset mukavasta viikosta ja hiihtoseurasta 
Sampolle, Helille, Jarmolle ja erityisesti Sepolle 
jolta aina löytyi tietoa ja neuvoja joka 
tilanteeseen! 

 
Teksti: Riitta & Raimo Tuononen 
Kuvat: Riitta & Raimo Tuononen 
Matkajärjestelyt: Alppimatkatoimisto YouTravel 

 
 
 
 
 
P.S. Hotel Landhaus Savisalo siirtyy uusille yrittäjille maaliskuussa 2008. Nevalaiset 
jäävät muistelemaan kaiholla tätä kodikasta pikkuhotellia ja ystävällistä henkilökuntaa. 
Toivotamme Heikille ja Sabinelle hyvää jatkoa uusissa maisemissaan, missä ne nyt sitten 
lienevätkään! 
 

 
 
Sabine ja Heikki Savisalo 
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NEVA:N SYYSVAELLUS KIILOPÄÄN RUSKAN VÄRITTÄMIIN  MAISEMIIN   
7.9. - 15.9. 2007 

 
Taas oli bussin täysi upean suomalaisen tunturiluonnon ystäviä matkalla kohti pohjoista, 
kun itse nousin kyytiin Kärsämäeltä aamuyön puolella. NEVA:n perinteiselle vaellukselle 
olimme matkalla ja tällä kertaa oli määränpäänä Saariselän alueen tunturit. Yö meni 
enemmän ja vähemmän torkkuen ja Kiilopään pihalle saavuimme lauantai-aamuna kello 
kymmenen tienoilla. Nopeasti vaihtuivat vaellusvarusteet päälle ja klo 11.10 olimme 
valmiit aloittamaan vaellusviikkomme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“
Pian päästään tunturiin”        “Käskynjako ennen lähtöä”  
 
Rankalta tuntui etukäteen ajateltuna ensimmäisen päivän etappi (Kiilopäältä Suomun 
Ruoktulle 15km), sillä olihan takana pitkä matka ja torkkumalla nukuttu yö. Ihmeen 
kevyesti askellus sujui kuitenkin heti ensimmäisistä nousuista alkaen ja eipä aikaakaan, 
kun olimme jo Niilanpään porokämpän tienoilla. Siitä sitten ylös Teräväkivenpään 
harteille ja edelleen alas laaksoon Suomujoen alkulähteille, jossa nautiskeltiin välipalaa 
Suomunlatvan laavulla.  
 
Laavulta jatkoimme jokivartta kulkien viimeiset kilometrit Suomun Ruoktun tuvalle. 
Ensimmäinen etappi oli kokonaisuudessaan helppokulkuista mönkijän uraa ja maahiset 
olivat suoneet meille aloituspäivälle vallan oivallisen kulkukelin. Oli puolipilvinen 
poutapäivä, jota siivitti hienoinen tuulevire lämpötilan ollessa sopivasti 5:n ja 10:n asteen 
tienoilla plussaa. 
 
Normaalien leiriytymistouhujen ja ruokailun jälkeen ilta sujahti nopeasti leiritulien äärellä 
ja pimeyden alkaessa laskeutua maiseman ylle siirryimme telttoihimme makuupussien 
lämpöön hienoisen pakkaskelin vallitessa. 
 

<- ”Jo vaan maistuu välipala” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Rankka päivä vaatii kunnon eväät”-> 
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Sunnuntai 9.9.-07 
Uusi aamu. Jääkiteet helähtelivät iloisesti, kun aukoilin teltan vetoketjua aamulla. Oli 
ollut yöllä peräti -6 astetta ja nyt oli maa upeasti valkean kuuran peitossa. Aamiainen 
nautiskeltiin tuvan lämmössä, jonka jälkeen rinkat ripeästi kulkukuntoon ja sitten taas 
taipaleelle. 
 
Tänään oli taivallusta edessä 12-13km ja määränpäänä oli Tuiskukurun tupa. Alkuun 
jokivarren polkua Suomujoen suureen mutkaan, josta sillan kautta ylitse ja siitä hetken 
matkaa kohti itää Vintilänojan suulle asti. 
 
Kotalammen laavulla taukoiltiin ja siitä jatkettiin pitkin komeita mäntykankaita kulkien 
Vintilänojan varsia Pikkutuntureiden eteläharjanteiden tasolle asti. Siitä sitten noustiin 
harjanteen päälle, josta oma pienryhmämme Karin erinomaisen näkökyvyn ansiosta 
keräsi vallan muhkean kantarellisadon illan varalle. Pikkutuntureiden harjanteelta olikin 
sitten todella hulppea ja voimia ja niveliä vaativa laskeutuminen alas Tuiskukurun tuvan 
tuntumaan. 
 
Ilman haavereita kaikki pääsimme taas perille ja hyvä oli tänäänkin polkuja pitkin 
tallustella, eikä ilmojen haltijakaam tuottanut isompia yllätyksiä tänäänkään. Tulevaa yötä 
varten valtasimme Tuiskukurun autiotuvan puolelta sisämajoituksen. Leiriytymis-
rutiinien jälkeen tunnelmoitiin taas elävän tulen äärellä aina pimeän tuloon asti. 
 
 
”Tuiskukurun  autio/varaustupa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
“
E
l 
 
” 
 

”Elävä tuli loi taas upeita tunnelmia 
kulkijoiden mieliin” 

 
 
 
 
Maanantai 10.9.-07 
Uusi viikko oli alussa ja uudet polut odottelivat meitä, kun heräilimme sateen  
harmaannuttamaan syysaamuun (onneksi kuivissa ja lämpimissä sisätiloissa). Vaikka 
tuskinpa meistä kukaan olisi ihmeemmin säikähtänyt, vaikka olisimme teltoissakin 
yöpyneet. No, - joka tapauksessa oli meillä tänään edessämme reilu peninkulman 
pituinen polku ja polun päässä meitä odotteli Kotakönkään laavu ja telttailualue. 
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Vallan komeita ikihonkia humisevia harjanteita pitkin saimme patikoida aina pohjoisen 
suunnalla virtaavan Suomujoen rannoille asti. Taas oli polku todella helppokulkuista ja 
meitä saatellut pienoinen tihkusadekin antoi vain lisää tunnelmaa ruskavaeltajille. Jo 
hyvän matkaa ennen Kotakönkäälle saapumistamme alkoi hienoinen savun tuoksu 
tuntua nenissämme ja erämaa alkoi olla tulvillaan ihmisten aikaan saamaa 
“äänisaastetta”. 
 
Olihan melkoinen hämmästys, kun saavuimme laavulle ja näimme sen väen paljouden, 
joka siellä oli ja lisää oli tulossa kaiken aikaa läheiseltä sillalta. Onneksi saimme hetken 
kuluttua tietää, että kyseessä oli espoolainen leirikoulu ja suurin osa joukosta jatkaisi vielä 
tänään edelleen Tuiskukurun suuntaan. Teltan paikkoja oli Kotakönkäällä yllin kyllin ja 
omamme otimme hyvän matkan päästä laavusta, läheisen harjanteen laelta, johon myös 
nuotiopaikan kyhäsimme NEVA:n väelle ennen pääryhmän saapumista. 
 
“Kyhättiin NEVA:laisille nuotiopaikka”                                                                                                                                              

 
 
 
       “Oli teltan paikkoja” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 “Illalla tunnelmoitiin sadesäässä” 

 
 
 
 
 
Tiistai 11.9.-07 
Harmaa aamu ja melkein läpi yön jatkuneen sateen kostuttama teltta. Siinä näkymät, kun 
kahvin kaipuun saattelemana vetäydyimme makuuksiltamme vähitellen edellisen illan 
nuotiopohjan äärelle “silmän avaajaa” kiehauttelemaan. 
 
Silmät saatiin auki, jonka jälkeen keiteltiin puurot ja alettiin hyvin rauhaisaan tahtiin 
suunnitella tämän päivän taipaleelle lähtöä. 
 
Tänään oli edessämme ainoastaan 6:n kilometrin pituinen taival ja määränpäänä oli 
Lankojärven tupa. Alkuun ylitettiin Suomujoki siltaa pitkin kuohuvan kosken kohdalta. 
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Könkään kallioiden ja kivikoiden jälkeen 
oli polku taas helppoa astella. Pitkin 
Suomu-joen pohjoisen puoleisia rantoja se 
johdatteli kulkuamme kohti päivän 
päämäärää. Välillä johdatteli meidät 
hiukan kauemmas virrasta ja välillä kulku 
kävi aivan vesirajaa hipoen. 

 
Ihasteltavaa riitti taas sylin täydeltä virran 
varsilla. Oli koskea, oli idyllisiä suvanto-
paikkoja, oli lehtometsiä, soita ja män-
nikköharjanteita. Oli jokaiselle jotakin 
katseltavaa. Väliin ripsutteli vähän vettä ja 
väliin piteli poutaa. Lämpötila sopivasti 
plussan puolella. 

 
”Ylitettiin Suomujoki ja vauhdikasta oli virran meno ,  oli  koskea ja suvantoa” 

 
Rautuojan komealta nuotiopaikalta lähdettyämme 
valitsimme väärän polku-uran (niinpä näyttivät kaikki 
muutkin tehneen) ja jouduimme tekemään ennen 
Lankojärvelle saapumistamme sellaisen reippaan 
ylimääräisen kierroksen, joka ei tosin harmittanut, sillä 
olihan tänään niin “naurettavan” lyhyt päivämatka. 
Aurinko paisteli upeasti siniseltä syystaivaalta, kun 
astelimme Lankojärven komealle pihatanhualle. 
 
Leiriytymisen ja ruokailun jälkeen olikin aika valmistautua illanviettoon, jossa olikin 
tänään vallan erinomaista “extraa“. Oli alkuun kunnon vanhan ajan lettukestit  (kiitokset 
vaan lettuaineksien kantajille ja eritoten erinomaisen taitaville letunpaistajille) ja 
lettukestien päätteeksi nautittiin toinen toistaan hauskemmista elävän ohjelman 
suorituksista. Eipä varmaan tullut kellekään suru puseroon tuona iltana. 
 
Vähitellen päättyi kuitenkin tuokin ilta, kun pimeys ja rauha laskeutuivat erämaan ylle ja 
väki siirtyi kukin omille majoitteillensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Lankojärven tuvan pihalta aukeavat komeat maisemet – mainiot letunpaistajat –  
ohjelmalliset iltamat vetivät mielen mietteliääksi” 
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Keskiviikko 12.9.-07 
Eipä tullut yöksi pakkasta, vaikka eilen illalla telttoihin kömpiessämme siltä kovasti 
vaikuttikin. Vesisateeksi muuttui yöllä orastava pakkaskeli ja vettä ropsuttelikin sitten 
melkein läpi yön teltan kattoon. Viikko alkoi kääntyä uhkaavasti loppua kohti ja tänään 
olikin otettava jo suunta kohti maalikyliä. 
 
Aamiaisen jälkeen aloitettiin askellus kohti kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevaa 
Rautulammen päivätupaa. Tihkuisessa kelissä taivalsimme sinne kaiken aikaa loivasti 
nousevaa polkua. Maisemallisesti oli tämän päivän reitti suhteellisen yksitotinen. Kapean 
suon reunustamaa Rautuojan vartta polku seuraili melkein koko matkan. Rautulammella 
osa porukasta katsoi parhaaksi yöpyä päivätuvan suojassa ja loput Raututuntureiden 
alarinteeseen pystytetyissä teltoissaan. 
 
 

“Tauko lämmittävän nuotion äärellä toi 
vaihtelua harmaan yksitoikkoiselle 
taipaleelle”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torstai 13.9.-07 
Harmaa ja kostean kalsea aamu avautui silmien eteen, kun raottelin teltan oviaukkoa. 
Oli alkamassa viimeinen varsinainen vaelluspäivä, joka sekin lyhyen läntä suora reitti 
Aurinkokurun lävitse vajaan peninkulman päässä sijaitsevalle Luulammelle. Reitistä 
suurin osa olisi vielä helppokulkuista myötämaata ja rinkoistakin alkoi olla jo painoa 
kadonnut sen verran, että varsin helpolla tultaisiin tämä osuus suoriutumaan. 
 
Aamupalan nautittuamme suoriuduimmekin sitten taipaleelle, joka vallan hujahtamalla 
tuntui menevän. Ainoastaan parilla pienellä pysähdyksellä pistelimme itsemme 
Luulammen maisemiin, jossa järkytyksemme oli melkoinen, kun huomasimme tulleemme 
vallan siviilitunnelmiin. Pihapiiri suorastaan kuhisi väkeä ja kahvila oli avoinna. 
Pihamaalla steppaili toinen toistaan hienompia “tekstiilipäiväretkeläisiä” pikku reput 
selässään.  Kerralla oli erämaatunnelma pois pyyhkäisty mielistä. 
 
No, eipä siinä mitään - kyllähän siihen menoon taas nopeasti tottui. Iltapäivällä jo 
nautiskelimme kahvilan herkuista, sekä huolsimme varusteitamme huomenna alkavaa 
kotimatkaa varten. Majapaikaksemme otimme petipaikan kahvilan lattialta, jossa meitä 
sitten vissiin puolen sataa henkilöä yritti saada unen päästä kiinni. 
Illalla sentään vietimme oman ryhmämme kanssa tunnelmallisen “jäähyväisillan” nuotion 
äärellä. Oli vaeltajaksi kastajaisia, kunniamerkkien jakoa, yhteislaulua ja monenlaista 
muuta mukavaa. Pimeä siinä jo kerkesi tulla tunturiin, ennen kuin siirryimme sisätiloihin 
“rauhatonta” yötä viettämään.  
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“Jo väritti syksy Luulammen rantoja”   ”Luulammen kahvio” 

 
Perjantai 14.9.-07 
Kirkkaan kirpeä pakkasaamu. Hiljalleen vaaleneva vielä tähtiä loistava taivas oli yllä, kun 
siirryin kahvion terassille puoli kuuden aikaan laittamaan kahvivettä porisemaan. 
Luulammen rannat olivat alkaneet vetäytyä riitteeseen, sain todeta hakiessani kahvivettä 
lammesta. 
 
Aamun tunnelmat olivat kerrassaan niin hienot, että ne pyyhkivät edellisen rauhattoman 
yön muistot hetkessä pois mielestä. Kuksallisen siinä nautiskelin ja hiukan palastelin, sekä 
kunnon piipullisen päälle röyhyttelin ja niinpä itse aloinkin jo olla valmiina kotiin lähtöä 
varten. 
 
Vähitellen siellä alkoivat muutkin suuressa tuvassa liikehtiä ja kaivella aamiaistarpeitaan 
esille. Ehkäpä siellä olisivat jotkut halunneet vielä jatkaa uniaan, mutta suuri 
porukkamme sai sen verran ääntä aikaan, että ei auttanut enää vieraidenkaan nukkua, 
vaan “mutisten” oli vieraidenkin herättävä. 
 
Alkavan syyspäivän aurinko teki vasta nousuaan tunturimaan ylle, kun me jo taitoimme 
taivalta Kiilopään tunturiharjanteen ylitse kohti Kiilopään matkailukeskusta ja kohti 
saunaa ja notkuvia ruokapöytiä. Poroaidan vierustaa mönkijävaltatie meidät sinne 
johdatteli. Ainoastaan neljä kilometriä oli tuon viimeisen etapin pituus ja tunti ja rapiat 
siihen aikaa tuhrautui, kun olimme taas tulleet sivistyksen pariin. 
 
Kyllä taas tuntui hyvältä saada pestyä viikon hiet saunassa pinnastaan, eikä pahaksi voi 
myöskään Kiilopään “siviiliruokiakaan” sanoa. Ruokailun jälkeen aloitimme sitten pitkän 
matkan kohti koti-Suomea, -alkuun Rovaniemelle ja sieltä huomenissa edelleen etelää 
kohti. 
 
Taas eletään sydäntalven ylitse hienoa tunturivaellusta kaiholla muistellen ja odotellaan 
malttamattomina seuraavia vaelluksia. 
 
Tällaisella vaelluksella olivat: Hannu Virtanen/Matti Pietilä nuo mainiot vetäjät 
 
Muut “tyhjänkävelijät”: Maija N, Martti N, Christina R, Paavo R,   Kati V, Sirpa L, Kari L, 
Maija I, Raili J, Viljo J, Sanni K, Kauko K, Eelis  

 
Näinpä muisteli syysvaellusta 2007 ja sen sanoiksi ja kuviksi saatteli: Eelis Lyytinen 
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Jälleen on tullut se syksyinen aika 
ja meihin on iskenyt se lapin taika. 
On reittimme alku ja lopu Kiilopää 
se muistoissa meille viimeiseksi jää. 

Tähän Matti ja Hannu vetämisen lopettaa 
uuden Juhdan Karista Nevalle opettaa. 

 
Heti eka päivänä Sportti joukko karkuun lähti  

Eelis Kati Sirpa ja Kari majalle ekana ehti. 
Me EX portti joukko perässä losuttiin 
Hannua vähän väliä tauolle hosuttiin. 
Hannu vetojuhtana joka toinenpäivä 

ja Matti kun perääpiti se oli onnen päivä. 
 

Matin vetovuoro oli päivistä paras  
kun tieto siitä että Matti on ansivuonna entinen opas. 

Rallireittiä Kotakönkäältä lähdettiin 
vauhdin huumassa pari volttia vedettiin. 

Me Kiilopään kankaita kairoja kuljettiin tosi hienoja maisemia ihailtiin. 
Oli Matti taas vetovuorossa kerran 

me ei eksyä pelätty, luotettiin yläkerran herraan. 
 

Oli helppoja reittejä välillä meillä 
kun kuljettiin Porojen kulkuteillä. 

Lettuja tytöt nuotiolla paistoi 
koko porukka nautti ja lettuja maistoi. 

Pakkasia tänne me toivottu ei 
joten tuuli pakkasen tunturintaakse vei. 

 
Teatteri esityksiä nuotiolla katsottiin 

siellä Leinoa Juha wattia Sibeliusta esitettiin. 
Ruokapuoli yks toikkonen on mulla 
hyvä juttu, että sama on myös sulla. 

Yöt Majassa on mahtavat ihanat 
tuoksut,kuorsaukset,kaiken kertovat. 

 
Joukkohenki on meillä täälä hyvä 

Vaikka sydän syksyisin lappiin lepattaa 
tämä reissut on kiva kiitoksiin lopettaa. 

 
Teksti: Aila Juopperi 
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NEVA RUOTSINPYHTÄÄ – KUKULJÄRVI  26.05.2007 

Kuukuljärvelle järjestettiin yhden päivän matka yhteistyössä Kulloon seudun työn-
antajiemme työhyvinvointitoiminnan (TyHy) kanssa. Mukana oli 23 kulkijaa ikäjakaumal-
taan lähes vauvasta vaariin. Kahdeksan kilometrin pituinen merkitty vaellusreitti kulkee 
vaihtelevissa maisemissa poiketen Kymijoen varrella, Kuukuljärven rannalla, jylhillä 
kalloilla sekä soilla, joilla on pitkospuut. Maaston vaativuudesta johtuen reitillä saa käytettyä 
lähes koko päivän. Makkarat paistettiin ja eväät syötiin Kuukuljärven rannalla olevalla 
laavulla ja lopuksi poikettiin historiallisella Strömforsin ruukkialueella. 

Kukuljärven vaellusreitti sijaitsee Ruotsinpyhtään 
kunnassa Ahvenkosken ja kirkonkylän välisellä 
metsäalueella. Reitti on pituudeltaan n. 8 km ja 
maastomuodoiltaan vaativa useine nousuineen ja 
laskuineen. Leppoisasti edeten, pieniä taukoja pidellen 
ja ympäröivää luontoa aistien kierros kestää n. 4 
tuntia. 

Vaikka vaellusreitti kulkee enimmäkseen metsä-
maastoissa ja kallioiden jäkäläisillä selänteillä, sattuu 
matkan varteen virkistäviä vesinäkymiäkin. Ensim-
mäisen kilometrin täyttyessä patikkapolku johdattaa 
kulkijansa Kymijoen varteen, jossa veden raukea 
virtaus vangitsee katseen ja ajatuksen. 

Nimensäkin vaellusreitille antanut Kukuljärvi luo 
vahvan erämaatunnelman, jota voi mainiosti pitkittää 
koillisrannalle rakennetussa taukolaavussa levähtäen. 

Monissa paikoissa reitti kulkee kosteikon poikki, vesi 
kiiltelee kasvillisuuden seassa. Kuivilla kalliolla on 
paikoittain rehevien rahkasammalten valtaamia 
painanteita. Eräältä kalliokumpareelta aukeaa kapea 
näkymä aina merelle asti. 

Lähtö Kirkonkylän urheilukeskuksesta, jossa runsaasti 
paikoitustilaa. Reittiesitteitä on saatavilla mm.  
kunnantoimistosta sekä lähtöpaikalta postilaatikosta. 

Vaellusreitti on merkitty maastoon kävelijäkuvin 
myötäpäivään kiertäen. 

 

 

Kuvat: Martti Nykänen ja Soile Siitarinen 

Tekstit: SeppoMikkonen, Ruotsinpyhtään kunnan kotisivut - 
http://www.ruotsinpyhtaa.fi/index.php?mid=50 
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VARUSTEVUOKRAUS 

NEVA vuokraa varusteita, jolloin harrastusta pääsee 
kokeilemaan ilman suurempia investointeja. Varusteita voi 
kaikin mokomin lainata myös muille kuin NEVAn 
järjestämille matkoille.   

Varuste Tarjolla kpl Vuokra NEVAn 
jäseniltä € / vrk 

Putkirinkka Savotta 906 (85 litran) 2 1,00 
Putkirinkka Savotta 1200 (80 litran) 3 1,00 
Anatomic-rinkka Halti Green (75 
litran) 

1 1,50 

Vaellusteltta Halti Hike & Bike III 1 1,50 
Vaellusteltta Halti 3 hengen 1 1,00 
Koppilaavu 3 hengen 1 0,50 
Makuualusta 2 0,20 
Retkikeitin Trangia 2 0,30 
Karttalaukku 2 0,10 
Vesikassi 2 0,10 
Retkeilykarttoja, kirjoja Lukuisia 0,00 

Putkirinkat ovat riittävän suuria viikon vaelluksille ja teltta on helppo sitoa kiinni 
putkirunkoon. Savotta 906 sopii isokokoisillekin miehille. Savotta 1200 on hieman 
pienempi sopien naisille sekä keskikokoisille miehille. Vuonna 2006 hankittu anatomic-
rinkka sopii hyvin vaellusparin sille henkilölle, joka ei kanna telttaa tai muuta rinkan 
sisälle mahtumatonta tavaraa.  

Halti Hike & Bike III kupoliteltta on hankittu vuonna 2006. Se on varsin kevyt (2,8 kg) ja 
tilava kahdelle hengelle. Kolmelle se on ahtaanpuoleinen vaikka sitä mainostetaan kolmen 
hengen telttana.  NEVAlla on karttoja useimmilta Suomen retkeilyalueilta sekä mm. 
Suomen Retkeilyopas -kirjoja.  

Viikon vaelluksesta veloitetaan 10 vrk vuokra. Varusteet on palautettava puhtaina ja 
kuivina. Mahdollisten vaurioiden korjauksesta on sovittava erikseen varusteita 
palautettaessa. Vuokra maksetaan kahden viikon kuluessa varusteen palauttamisesta 
NEVAn pankkitilille Nordea 112430 - 343288 käyttäen viitenumeroa 10003. 

Yhteyshenkilö: 

Varusteet, kartat, kirjat ja hihamerkit: Seppo Mikkonen, Laaksonpohjantie 4, 06650 
Hamari, puh. työ 010 45 83473, GSM 050 45 83473, e-mail seppo.mikkonen@nesteoil.com 
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LAPIN VAELLUKSET KAUTTA VUOSIEN 

  
 
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   39 
2007 7.9. - 15.9. Saariselkä   46 
    

NEVAn viikon vaellusmatkat Lappiin 
Vihreä = alkukesästä Punainen = syksyllä 
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NEVAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA VALMISTUNUT 
Syksyllä 2007 laadittu NEVAn turvallisuussuunnitelma löytyy internetistä 

www.neva.tomaatti.com kohdasta Retkeilytietoa -> Vaeltajan ohjeita. 
 
 
Palovammat 
1. Jäähdytä viileässä vedessä, kunnes kipu lakkaa    
2. Peitä palovamma voidesiteellä    
3. Vaihda side 2 päivän kuluttua   
4. Jos vamma tulehtuu, toimita potilas lääkäriin  
Lääkärin hoitoon kuuluvat: 
•  Kämmentä suuremmat II asteen palovammat (iholla rakkuloita)   
•  Kaikki III asteen syvät palovammat (iho hiiltynyt)   
•  Kasvojen ja käsien syvät palovammat   
•  Hengitysteitse saadut palovammat  
Toimenpiteet: 
1. Peitä palovammat puhtaalla siteellä   
2. Kuljeta potilas lääkärin hoitoon  

Nyrjähdykset, venähdykset, sijoiltaanmenot 
1. Aseta raaja kohoasentoon verenvuodon vähentämiseksi. 
2. Purista vammakohtaa turvotusten vähentämiseksi.  
3. Jäähdytä vammakohtaa kylmäkääreellä tai jääpussilla 1-2 tunnin välein.    
4. Tue sijoiltaanmennyt raaja liikkumattomaksi siihen asentoon missä se on.   
5. Toimita potilas tarvittaessa hoitoon. 

Murtumat 
1. Tue yläraaja mitellalla.   
2. Alaraajan voi tukea toiseen raajaan.   
3. Toimita potilas aina hoitoon. 
 
Kolmen K:n hoito 
1. Kohoasento  
2. Kylmä  
3. Kompressio (puristus) 
 
Suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen 
• Runsas ulkoinen tai sisäinen verenvuoto aiheuttaa nopeasti sokin 
• Runsas ulkoinen verenvuoto on pysäytettävä mahdollisimman nopeasti 
 käytettävissä olevin järkevin keinoin  
Toimenpiteet:  
• Nosta vuotava raaja kohoasentoon  
• Paina käsin suoraan vuotokohtaan  
• Aseta runsaasti vuotava potilas pitkälleen, näin vähennät sokkivaaraa 
• Laita vuotokohtaan paineside: peitä vuotokohta sidetaitoksella, laita idetaitoksen 
 päälle painoksi siderulla, tulitikkulaatikko, kivi tai muu ja kiinnitä sitomalla 
 tukevasti 
• Tue vuotava raaja kohoasentoon   
• Jos raju vuoto raajassa jatkuu, laita kiristysside vuotokohdan yläpuolelle   
• Toimita potilas mahdollisimman nopeasti hoitoon 
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TUNTURIIN LÄHTIJÄN KÄSKYT 
 
1.  Lähde tunturiin jonkun kanssa, älä yksin. 
2.  Varustaudu kunnolla. 
3.  Arvioi kykysi realistisesti. 
4.  Opettele tuntemaan luontoa. 
5.  Kunnioita tuntureita. 
 
 
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 
  
 
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. 
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TULEN TEKO 
 

Jos leiriin on mahdollista tehdä nuotio, eli metsäpalovaroitusta ei ole ja maanomistajalta 
on saatu lupa, katsotaan ensin olisiko alueella tai lähistöllä vanhaa tulipaikkaa, jota 
käytetään jos sellainen löytyy. 
 
Tulipaikka tulisi valita ja alustaa siten, että pintakasvillisuus eli ns. kuttakerros keritään 

rullalle tai nostetaan levyinä nuotiopaikan 
viereen. Näin siksi, että leiriä purettaessa 
tulipaikka jälleen peitetään mahdollisimman 
alkuperäiseen asuunsa. Turvepohjaisille 
alustoille nuotiota ei tule tehdä, sillä niissä 
kipinät ´saattavat kyteä päiväkausiakin ja 
sytyttää sitten metsä- tai maastopalon. 
Myöskään paljas kallio ei ole hyvä 
nuotiopaikka, koska kallio rapautuu 
kuumudessa. Jos kalliolle kuitenkin kalutaan 
tai joudutaan tuli tekemään, eristeenä voi 

käyttää hiekkaa tai soraa. Polttopuuna eräretkeilijä vain kuollutta puuainesta, ns. 
maapuuta. 
 
Tulien tekeminen on eräretkeilyn suola. Suomalainen eräkulttuuri tuntee monia erilaisia 
tulia, joiden käyttötarkoitus ja muoto vaihtelevat ainakin sen mukaan, onko ne tarkoitettu 
keittämistä, lämmitystä tai valaistusta varten. Erilaisten tulien tekoa, mm. rakovalkean 
rakentamista on kuvattu runsaasti eräkirjallisuudessa. Tänä päivänä tulien teko alkaa olla 
harvianisuus, mutta milloin siihen on mahdollisuus sitä mieliinpainuvimpia ovat 
eräelämykset. 
 
Vanhan kansan muistiloru nuotiopuista: 
”Kuusi paukkuu kokossasi, varo siis sa vaatteitasi.  
Haapa palaa taulan lailla, liekki lämpöä on vailla. 
Savu nousee katajasta, sitten rungot syttyy vasta. 
Kostea on raita puuta, käytä ellet löydä muuta. 
Koivusta saat hyvää tuhkaa, suopa loppuumaan jos uhkaa. 
Leppä kuluu nopeasti, käytä sitä varovasti. 
Honka parhain kokkopuista, rakovalkeata muista.” 
 
Teksit: Nevalainen 1998 
 
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 paikkaukset takaisin, jos täydet on 
jaksettu kantaa maastoon! Alumiinifolioita ei missään nimessä saa polttaa. 
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JÄSENASIAA 

NEVAn jäseniksi pääsevät Neste Oilin sekä Neste Oy:stä eriytyneiden yhtiöiden kuten 
Borealiksen, Finnplastin, Perstorpin, Ashlandin ja StyroChemin palveluksessa olevat 
sekä niistä eläkkeelle jääneet perheenjäsenineen. NEVAn johtokunta voi harkintansa 
mukaan hyväksyä jäseniksi myös näihin yrityksiin kuulumattomia henkilöitä, 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, ja saavat kerran vuodessa ilmestyvän Nevalainen-lehden. 

Jäsenmaksu on 10 €/henkilö tai 20 €/perhe vuodessa. Perhejäsenyys sisältää samassa 
ruokakunnassa asuvat henkilöt. Lisäksi uusilta jäseniltä peritään liittymismaksua 10 
€/henkilö tai 10 €/perhe. 

Jäsenmaksu maksetaan NEVAn pankkitilille Nordea 112430-343288 kunkin vuoden 
helmikuun 25. päivään mennessä viitenumeroa 4006 käyttäen. Uudet jäsenet voivat 
maksaa jäsenmaksun liittymismaksulla lisättynä koska tahansa viitenumeroa 5005 
käyttäen. 

Edellä mainittujen yritysten palveluksessa olevat tai eläkkeelle jääneet voivat liittyä 
jäseneksi maksamalla jäsen- ja liittymismaksun sekä ilmoittamalla nimensä, osoitteensa, 
työnantajansa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa kerhon sihteeri Pirjo 
Forsblomille pirjo.forsblom@nesteoil.com. Neste Oilin tai Sköldvikin alueen sisäisen 
postin piiriin kuuluvat voivat käyttää sisäisen postin osoitetta. Muiden jäseneksi 
haluavien pyydetään ensin ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin (katso 
yhteystiedot s. 2 - 3). 

Muistattehan myös ilmoittaa mahdolliset muutokset yhteystiedoissanne sihteerille!   

Lisäksi kerholla voi olla vapaa- ja kunniajäseniä. Niistä tarkemmin kerhon säännöissä, 
jotka saat tarvitessasi kerhon puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 
 
Jäseneksi liittymislomake/Leikkaa tästä ------------------------------------------------------------- 

Jäsenen nimi  
Henkilönumero  
Yhtiö  
Osasto  
Osoite työ: 

 
puh. työ 

 koti: 
 

puh. koti 

 e-mail: 
Perheenjäsenet  
(täytetään vain jos 
liittyvät jäseniksi) 

 

Päivämäärä ja 
allekirjoitus 
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UUSI KARTTAPALVELU INTERNETISSÄ 
 
Metsähallitus on avannut maksuttoman karttapalvelun osoitteessa www.retkikartta.fi josta 
löytyy koko Suomi 1:20000 karttatietopohjalla ja jopa 1:5000 mittakaavaan suurennettavissa. 
Paperille tulostus tarkimmilla mittakaavoilla tosin toimii vain Metsähallituksen maiden 
kohdalta. Suurin tulostuskoko on peräti 30 cm x 42 cm, mikäli tulostimeen sopii A3-paperi. 
 
 

Paratiisikurun yläosaa 
Kuva: Pekka Veijalainen, Saariselkä 2007 

NEVAN INTERNET-SIVUT 
 
NEVAn internetsivut löytyvät osoitteesta www.neva.tomaatti.com 
Sivuille pääsee työpaikasta riippumatta ja kotikoneilta.  
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 -> Henkilöstökerhot-> yhteyshenkilöineen -> Nesteen Vaeltajat 
Ashlandilta, Finnplastilta, Perstorpilta ja StyroChemiltä NEVAn sivuille mennään 
niin kuin kotikoneilta käyttämällä osoitetta www.neva.tomaatti.com. 
Matkakertomukset, retkeilyyn liittyvät kirjoitukset, varuste- ja ruokavinkit ynnä 
muut ovat tervetulleita nettisivuille. Valokuvien koon on kuitenkin pysyttävä 
kohtuullisena. 
Kirjoitukset voi lähettää Seppo Mikkoselle seppo.mikkonen@nesteoil.com.  Sivujen 
hoitajana toimii Petri Veijalainen petri@tomaatti.com. 
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Suomunruotkun museoitu autiotupa 
 

 
Kuva: Petri Veijalainen, Saariselkä 2007 
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Lapin kesä 
Teksti: Eino Leino, 1902 

Lapissa kaikki kukkii nopeasti,   
maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin.  
Tuot' olen aatellut ma useasti,  
kun katson kansan tämän vaiheisiin.  
 
Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuolta  
ja suuri surkastua alhaiseen?  
Miks meillä niin on monta mielipuolta?  
Miks vähän käyttäjiä kanteleen?  
 
Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu  
kuin heinää, - miestä toiveen tosiaan,  
miest' aatteen, tunteen miestä, kaikki maatuu  
tai kesken toimiansa katkeaa?  
 
Muualla tulta säihkyy harmaahapset,  
vanhoissa hehkuu hengen aurinko.  
Meill' ukkoina jo syntyy sylilapset  
ja nuori mies on hautaan valmis jo.  
 
Ja minä itse? Miksi näitä mietin?  
Se merkki varhaisen on vanhuuden.  
Miks seuraa käskyä en veren vietin,  
vaan kansain kohtaloita huokailen?  
 
On vastaus vain yksi: Lapin suvi.  
Sit' aatellessa mieli apeutuu.  
On lyhyt Lapin linnunlaulu, huvi  
ja kukkain kukoistus ja riemu muu.  
 
Mut pitkä vain on talven valta. Hetken  
tääll' aatteet levähtää kuin lennostaan,  
kun taas ne alkaa aurinkoisen retken  
ja jättävät jo jäisen Lapinmaan.  
 
Oi, valkolinnut, vieraat Lapin kesän,  
te suuret aatteet, teitä tervehdän!  
Oi, tänne jääkää, tehkää täällä pesä,  
jos muutattekin maihin etelän!  
 
Oi, oppi ottakaatte joutsenista!  
Ne lähtee syksyin, palaa keväisin.  
On meidän rannoillamme rauhallista  
ja turvaisa on rinne tunturin.  
 
Havisten halki ilman lentäkäätte!  
Tekoja luokaa, maita valaiskaa!  
Mut talven poistuneen kun täältä näätte,  
ma rukoilen, ma pyydän: palatkaa! Paratiisikurua 
 Kuvat: Petri Veijalainen, Saariselkä 2007 
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www.neva.tomaatti.com 



   
 

 

”Nevan porukka on kovaa varmaan, se menee vaikka läpi kiven harmaan. 
Kun kulkee pitkin vaaroja ja soita, ei kyllä tarvitse nyt olla noita. 

Kun kulkee polkuja ja soita perä perää, siinä stressi katoaa ja uusi henki herää. 
On Nevalaiset nähneet kohta koko Lapin, on menneet vaarat, kurut, kipin kapin. 

Jos sä haluut tulla porukkaan nyt oivaan, pistä silloin puhelin sä soimaan. 
Ota yhteys Nevan joukkoon aitoon, he kirjaa Sinut Nevan raitoon...”  

 
Riimitteli Reiska, Nevalainen 1/91 

Kuva: Muotkatunturit 2008 
Team-Pekka 

WWW.NEVA.TOMAATTI.COM 
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NESTEEN VAELTAJAT    NEVA    20 VUOTTA     1988 - 2008 
 
Kerhotoiminta edellyttää toiminta-ajatuksen lisäksi ainakin neljää tekijää: Riittävän paljon aktiivisia 
osallistujia, yhteishenkeä, talkootyötä ja rahaa. Yhtiöt Kilpilahden teollisuusalueella sekä Nesteen 
pääkonttori ja Naantalin jalostamo työllistävät tuhansia henkilöitä, joista löytyy tarpeeksi retkeilystä 
kiinnostuneita. NEVAn jäsenmäärä on ollut vajaat 150 henkilöä, mikä on käytännössä mahdollistanut 
kokoamaan 40 – 50 hengen linja-autolastillisen Lappiin lähtijöitä joka vuosi 20 vuoden ajan.  
 
Yhteishenkeä ja talkootyötä tarvitaan toiminnan järjestelyyn. On turha ajatella jäseniltaa tai pikkujoulua 
ilman emäntiä, isäntiä ja ohjelmaa. Matkojen järjestely vaatii oman työnsä ja vaelluksilla jokainen 
pienryhmä tarvitsee kokeneen ja hyvän suunnistustaidon omaava vetäjän turvallisuuden ja reitinvalinnan 
varmistamiseksi. Näin ensikertalaisetkin ovat voineet lähteä tuntureille ja moni on saanut pysyvän Lapin 
kuumeen NEVAn järjestämältä matkalta.  
 
Talkootyö vähentää rahan tarvetta oleellisesti, mutta toki tarvitaan euroja, joita on saatu avustuksina 
työnantajayhtiöiltämme sekä jäsenmaksuina. Siten matkojen hinnat on pystytty pitämään edullisina 
osallistujille. Johtokunnan, puheenjohtajien, sihteerien ja tilintarkastajien vuosien varrella tekemää isoa 
työmäärää voi arvioida selailemalla 20 vuoden aikana kertyneitä mappeja täynnä pöytäkirjoja, 
toimintasuunnitelmia, budjetteja ja toimintakertomuksia. Merkittävä työmäärä kertyy myös 
rahastonhoitajalle, koska jäsenmaksuja kertyy toistasataa, matkojen osallistumismaksuja satakunta sekä 
laskuja kymmeniä kappaleita vuodessa.   
 
NEVAn perustamisen aikaan Neste oli yksi yhtiö ja NEVAn toimintaan osallistui vaeltajia Porvoosta, 
Naantalista, Espoosta ja muista toimipisteistä. Sittemmin Neste on jakautunut eri yhtiöiksi kuten Ashland, 
Borealis Polymers, Neste Oil, Perstorp ja StyroChem. Yhtiöjärjestelyt eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet 
NEVAn toimintaan, sillä NEVAn jäsenenä voi olla myös Nesteestä eronneen yhtiön palveluksessa oleva tai 
eläkeläinen perheineen.    
 
NEVA on järjestänyt Lapin vaellusmatkan joka vuosi jo 20 vuoden ajan. Mitä vaellus sitten tarjoaa? 
Henkilöstä riippuen se tarjoaa esimerkiksi maisemia, hiljaisuutta, alkukesän yötöntä yötä ja heräävää 
luontoa, syksyn ruskan väriloistoa, kalastusta tai kuntoilua. Ennen kaikkea se tarjoaa vaihtelua sekä koti- 
että työarkeen. Monessako muussa lomanviettomuodossa kaikki vuorokauden 24 tuntia ovat erilaisia kuin 
arkielämässä: Ympäristö, puron solinat ja tuulen huminat, sää niin myönteisessä kuin kurjassa, liikkuminen 
vain omin lihasvoimin, ruoanlaitto, pukeutuminen, majoittuminen, nukkumispuitteet, peseytyminen, oman 
ruumiin ja mielen tunteminen ynnä muuta. Toisaalta viikon vaelluksen jälkeen on mukava päästä saunaan 
ja suihkuun katon alle ja seinien sisälle pois luonnon armoilta. Lämmin juokseva vesi, jääkaappi, 
pyykkikone, mikroaaltouuni, sähköhella, kahvinkeitin, WC, sähkö, vesisänky, partakone, auto ynnä muut 
mukavuudet eivät kuitenkaan ole olleet käytettävissämme kuin vain nykysukupolvelle ja osalle maapallon 
asukkaista. Palattuamme maastosta maailman kiire, huolet ja tiedon tulva ovat edessämme sanomalehtien, 
television, radion, internetin ja kännykän kautta. No, helpotus tietoähkyyn tulee viimeistään seuraavalla 
NEVAn vaelluksella.  
 
Katsauksen menneeseen antaa Nevalainen–lehti, joka on ilmestynyt kerran vuodessa vuodesta 1990 lähtien. 
Lehden toimittajat, kirjoittajat ja piirtäjät ovat vuosien varrella käyttäneet paljon tunteja ja mielikuvitustaan 
Nevalaisen hyväksi, mikä antaakin paljon antoisamman kuvan menneestä kuin jokavuotiset viralliset 
toimintakertomukset. Vaelluskokemuksiin saa tuntumaa myös lukemalla ryhmäkohtaisia matkakertomuksia 
ja runojen riimittelyjä NEVAn matkoilta. NEVAn hihamerkkiä ovat monet ulkopuolisetkin ihastelleet 
nähdessään sen monissa retkivaatteissa, repuissa ja rinkoissa.  
 
Vuosittaisen Lapin vaelluksen osallistujamäärä on vaihdellut 30 ja 56 välillä tarkoittaen yhteensä jo yli 900 
osallistujaa. Moni kerhon jäsen on osallistunut lähes jokaiselle NEVAn Lapin matkalle. Yhden päivän tai 
viikonlopun retkiä Etelä- ja Keski-Suomen kohteisiin on tehty parikymmentä, ja lisäksi historiaan kuuluu 
lukuisia pyöräretkiä, hiihtoja, kirkkovenesoutuja, jäseniltoja ja pikkujouluja. 
 
Kerhotoiminnassa on kuunneltava jäsenistön toiveita ja niinpä 2000-luvulla alettiin etsiä maisemia 
kotimaan ulkopuolelta. Vaelluskenkien pohjat ovat pehmenneet, siis todella pehmenneet, Islannin kuumilla 
kallioilla ja kärjet potkineet lunta ja jäätä Alpeilla. Kenkiä on kulutettu myös Italian Dolomiittien 
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teräväkivisillä poluilla ja koskia on laskettu kumiveneellä Slovenian smaragdinvihreissä virroissa. 
Itävaltaan on tehty kaksi murtomaahiihtomatkaa. Mahtavaa, todella mahtavaa! Ulkomaanmatkoilla on ollut 
6 – 28 osallistujaa, yhteensä jo 123. Tuskin löytyy koko Suomesta montaakaan vastaavaa kerhoa, joka on 
toiminut näin aktiivisesti jo kaksi vuosikymmentä. 
 
Tunturit ja vuoret ovat pysyneet paikoillaan ammoisista ajoista alkaen. Vaeltajan kannalta menneeseen 
kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu myös muutoksia. Vaatteet ovat parantuneet Gore-Texin ja muiden 
teknisten kuitujen myötä. Musta Kontio on pikku hiljaa antanut tilaa vaelluskengille ja perinteinen Nokian 
nimi kulkee mukana vain matkapuhelimen muodossa. Viikon rinkan kuorma on keventynyt monella kilolla 
uusien teltta-, makuualusta- ja makuupussimallien myötä. Teet ja ruoat keitetään siististi kaasulla ilman 
spriin kanssa tuhraamista. Taivas antaa muutakin suunnistusapua kuin Pohjantähden, koska GPS-
satelliittipaikantimella voi tarkistaa sijaintinsa aarin tarkkuudella. Autiotupien turvapuhelinverkko on 
purettu ja NMT-matkapuhelimet ovat korvautuneet GSM:illä, joiden toimivuudessa on tosin paljonkin 
puutteita Lapin erämaissa. Uusi tekniikka ei missään nimessä poista sitä tosiasiaa, että tuntureilla ollaan 
sään ja luonnon armoilla. Merkittävä muutos on tapahtunut myös viestinnässä: Internet ja sähköposti ovat 
vähentäneet työmäärää joka kerholta aiemmin kului paperipostin lähettämiseen.  
 
2008 on NEVAn 20-vuotisjuhlavuosi. Suuret kiitokset jäsenistölle, toimihenkilöille, toimintaan 
osallistuneille, talkootyöläisille, yhteistyökumppaneille sekä rahallista tukea antaneille työnantajille koko 
20 vuoden ajalta!  
 
Miltä tulevaisuus sitten näyttää? Sikäli hyvältä, että osa ihmisistä selvästi kaipaa lomanvietoltaan 
erilaisuutta ja hiljaisuutta, mitä luonto ja etenkin Lappi tarjoavat. Ulkomaanmatkoilla monet haluavat 
aktiivista toimintaa rannalla loikoilun sijasta. 
 
Sekä NEVAn jäsenet että muut retkeilystä kiinnostuneet, tervetuloa mukaan toimintaan pitämään 
aikuisikään varttunut NEVA vireänä ja ikinuorena! 
 
Marraskuussa 2008 
 
Seppo Mikkonen 

Pyhäkero taustalla 13.6.1991 
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NEVAN SYNTY 
 
Nesteen Urheilijat järjesti ”Seitsemän tunturin vaelluksen” Ylläksen seudulle 2. – 6.6.1988 yhdessä Nesteen 
Porvoon työntekijä- ja toimihenkilökerhojen kanssa. Matkalle osallistui 50 henkeä ja päävetäjänä oli Matti 
Pietilä. Aikakirjojen mukaan nuotiolle oli saatu paistettavaksi isoa kalaa ja Lapin kasteen saaneet olivat 
nauttineet poronverta ja jänkhäkoiran oksennusta. Seitaa oli tarvittu apuun säiden suhteen. No, oli miten oli, 
Lapin tunnelmaa ei voi sanoin kuvata eikä valokuvilla tai videoilla esittää, se on koettava itse. Joka jää 
kerran koukkuun Lapin lumoihin, ei pääse siitä eroon koskaan. Tulee vain ihmeellinen himo hypistellä 
retkeilykarttoja ja tehdä mielikuvamatkoja seuraavaan yöttömään yöhön, ruskaan, kaamokseen tai 
keväthangille. 
 
Seitsemän tunturin vaelluksen kokemusten siivittämänä Nesteen Vaeltajat ”NEVA” perustettiin Porvoon 
Virvikissä 29.10.1988 pidetyssä kokouksessa, jonne vaellettiin halki metsien 20 kilometriä suuntaansa. 
Perustajajäseniä olivat Einari Halonen, Lea Halonen, Reino Heinonen, Ritva Heinonen, Pentti Karjalainen 
(†), Pirjo Kytökangas, Sami Liuhto, Aila Manninen, Eila Mäkelä, Martti Mäkelä, Raili Niemi, Maija 
Nykänen, Martti Nykänen, Matti Pietilä, Veikko Rantala, Marja-Liisa Riutta sekä Jari Vainio (†). Matti 
Pietilä toimi kokouksen puheenjohtajana, Aila Manninen sihteerinä sekä Pentti Karjalainen ja Pirjo 
Kytökangas pöytäkirjan tarkistajina. Samalla hyväksyttiin ensimmäinen versio kerhon säännöiksi. 
Ensimmäiseksi kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Pietilä ja sihteeriksi Aila Manninen. 
 
Perustamiskokouksen päätös oli onnistunut ja kauaskantoinen. Monta kenkäparia on sen jälkeen kulunut 
loppuun rakassa ja retkeilyvälinekaupat ovat saaneet myydä uusia tilalle. Jokunen kenkä lienee myös 
kastunut soilla tai hörpännyt vettä kaulallaan puron ylityksessä, mutta nehän on sitten kuivateltu 
autiotuvissa tai nuotiolla. Sekä ruumiin että mielen kuntoa on kertynyt mittaamaton määrä.  
 
NEVAn Naantalin jaosto perustettiin 22.1.1991 Soihtu Torni –kabinetissa pidetyssä kokouksessa, jossa 
puheenjohtajana oli Kalevi Moukolainen ja sihteerinä Anette Ketonen. 
 
 
NEVAN PUHEENJOHTAJAT, SIHTEERIT, RAHASTONHOITAJAT 
 
NEVAn  puheenjohtajana ovat toimineet    
1988   Matti Pietilä     
1989 - 1995  Hannu Virtanen    
1996 - 1999   Einari Halonen 
2000 - 2001  Voitto Sonninen 
2002-   Seppo Mikkonen 
 
NEVAn sihteerinä ovat toimineet 
1988   Aila Manninen 
1989   Jaakko Mäntylä 
1990 - 1991  Aila Manninen 
1992    Minna Romppanen (nykyisin Sahlbom) 
1993 -   Pirjo Forsblom 
 
NEVAn rahastonhoitajana ovat toimineet 
1988 - 1991  Marja-Liisa Riutta 
1992 - 1993  Tuula Rajamäki 
1994 - 2001  Minna Nybondas (nykyisin Sahlbom) 
2002 – 2004  Kerttu Härkönen 
2005 -   Laila Parri    
 
Vuosien varrella NEVAn toimintaan ovat oleellisesti vaikuttaneet myös johtokunnan jäsenet, matkojen 
järjestäjät, vaellusryhmien vetäjät, Nevalainen-lehden tekijät, tilintarkastajat, tilaisuuksien emännät ynnä 
muut sekä viime vuosina www.neva.tomaatti.com -Internetsivujen hoitaja.  
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<-Taivaskero 9.6.1991/809,9 m 
Vas. Lea Kuusisto, Lea Halonen (punainen), 
Maija Nykänen (seisoo), Kari Johansson (istuu), 
Tapani Piiroinen (takana) , Aarne Hanhinen, 
Einari Halonen, Pekka Vainio (kiikari), Eija 
Vainio, Erkki Saarenpää 

Ladnjoaivin huipulla 6.9.1993 -> 
Vas. Pentti Alajuuri, Paavo Rouvala, Voitto 
Sonninen, Seppo Mikkonen (edessä), Sakari 
Ahola, Olavi Haapalehto 

<- Pyhäkero 13.6.1991/711 m 
Eturivi vasemmalta, Kari Johansson, Martti 
Nykänen, Lea Halonen, Einari Halonen (vetäjä), 
Lea Kuusisto, Erikki Saarenpää (edessä), Aarne 
Hanhinen, Reino Koskinen, Seppo Mikkonen, 
Jukka-Pekka Vuorinen (edessä). 
Takarivi vasemmalta, Maija Nykänen, Pekka 
Vainio (takana), Eija Vainio, Tapani Piiroinen, 
Pirjo Kytökangas 

Rajajoosepista Kiilopäälle 1994 -> 
Vasemmalta, Pentti Karjalainen, Eila Mäkelä, Sampo 
Sulopuisto 
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Teksti: Nesteviesti 1988/Nro6 
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Pihtsusjärvi 11.8.1992 

Tappuri 11.6.1991 Taustalla Kahperusladnjan rinne 10.8.1992 

Tsahkaljärvi 14.8.1992 
Vas. Voitto Sonninen,  
Hannu Virtanen, 
Riitta Lehtoranta 

Takkivaaranjärvi 9.9.1993 

Tuntsa 2001 kesäkuu 

Ivalojoki-Hammastunturi 2003 
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MATIN MARSSIKOMPPANJALLE ANTAMA VARUSTEOHJE KEVOLLA 1996 

Kevo 1996 
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Vaikka polku pitkä on , kivinen ja kaita, korpi kolkko valoton, ei se mitään haittaa.  
Einari kun eessä kulkoo, ei sakki perässä mulkoo, vaa kohti kellon kilkettä, silmässä ilon pilkettä. 
 
Lea Tellervo huikkaa ja tunturihin luikkaa. Letut paistoi, hillot maistoi Nammalkurun kämpässä, mis oli 
paljon väkiä. Onneksi oli varattuna sviitti ja sittehä sitä loikkaa riitti. 
 
Maija mainio simasuu, Maran kulta kukasmuu. Pelaa kovin korttia, eikä oo häviäjän sorttia. Ei hän häppee 
häntämiesten juttuja, vaa on sanat aina valmiina. 
 
Mara se vaan tiskaa astioita ja kameralla kuvvaa kukkasia. Hoiteloo hommat häntyrinki vaikkei ookkaa 
mikkää renki. 
 
Eki filmaa ja virnuilee. Vitsit on verissä ja saappaan terissä on kova meno ja meininki. Kallooki ossoo 
perata, niinku ois puukko käen jatkeena. 
 
Arska aimo metsämies, kantaa kaljat kukaties. Luokse Lean kiiruhtaa, serenaatin laulaa saa. 
 
Taitava Tapsa tikut vuoli, eikä oo hällä eukosta huoli. Atjutantti nimen sai, piippu suussa tottakai. 
 
Lea Tuulikki polkkatukka kaikki kerot kipustaa ja vielä kunniamaininnan siitä saa. Voi virsua voi virsua 
voi, kun ei se pidä vettä ja eikä se soi, voi virsua voi. 
 
Reiska rehti konkari, piippu suussa käveli. Mitä mahtaa miettiä, sitä ei kerro hevillä. Yöllä ei tahtonut tulla 
uni, vaikka tunturista tuli. 
 
Seppo se kahtoo kartasta ja tuumoo mitä kannattee tsuumoo ja miehtii lauantai-illan huumoo, mutta ei 
varamst mäne uimaa. 
 
Kari kova häntämies, isot jutut kukaties. Uskoa voi kuka tykkää, vaikka pajunköyttä lykkää. 
 
Pirjo ja JP joukkoon suli kun Hannukurussa tervetulomaljat meille tuli. 
 
Pekka ja Eijakin mukana matkssa. Puukko ja kynä heiluen, ”rinkat” selässä keinuen. 
 
Taisto oiva isäntä Vaarantausjärvellä. Erkki myöskin täällä, vaikeuksia päällä. On kuulemma viikon 
nauttinu elämästä vaikkei oo ihan tietonen tästä.  Onneks on Tuomokin paikalla, jotta hommat luistaa ja 
filmiltä voi muistaa. 
 
Muusta porukasta en tiiä mittää, mutta mukavaa sakkia olla pittää. 
 
Terveisin: E.V. 
 

Teksti: Nevalainen 1992 

RUPUSAKIN SERENAATI 
Pallastuntureil la kesällä 1991 
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Teksti: Nevalainen 1992 

Jo vain tuntee, ken  Lappiin on kulkeutunut.... 
Niin, sitä tunnetta jälleen käytiin kokemassa Pallas-Ounastunturien alueella 7.—15.  keäskuuta. Rauonon 
ohjastaman bussin kiitäessä halki nukkuvan Suomen olimme lauantaiaamuna hyvissä ajoin jo 
Äkäslompolossa. Einarin ryhmä jatkoi vielä bussimatkaa Jerismajalle, josta alkoi heidän vaelluksena. 
 
Aurinko sulatteli lumia varjopaikoista, ja raotteli joissakin lämpimimmissä paikoissa koivujen silmuja 
suuremmiksi. Ensimmäiset sääsketkin olivat jo heränneet, joten päätimme hankkia seuraavana  päivänä 
Pallashotellista ohvia ja samalla piktä lasi kohvia, kun kerran ohi kuljemme, mutta voihan, olimme hotelilla 
kolme päivää ennen sen avautumista.  
 
Vaativamman alkuosuuden jälkeen olikin vaelluksemme loppuosa leppoisaa kulkua avaralla tunturialueella 
lakia huiputellen, aina itse Pyhäkero valloittaen. Vaelluksemme viimeisellä asentopaikalla vietimme 
Einarin porukan kanssa yhteisen illanvieton, jonka isäntinä häärivät aito lappalaiset Taisto ja Tuomo. 
Savusaunan kirpeä löyly ja pulahtaminen kevätraikkaassa tunturijärvessä poistivat viimeisetkin 
vaellusrasitukset joikaiselta. Keskiyön auringon alla jatkui ilta laulun ja tanssin merkeissä Taiston haitarin 
säestyksellä aamutunneille asti. 
 
Niin oli jälleen mukava tunturiviikko takanapäin. Kiitos hyvälle porukalle siitä viikosta. 
 
”Hannu” 
 

 

Nevan 33 vaeltajaa halusi kokeilla syksyä luonnossa, 
erämaassa. 
 
Mentiin Patvinsuolle—Runon ja rajan tien takamaille Pohjois-Karjalaan. 
 
Perillä Patvinsuolla Suomujärven  rannalla autio koskematon luonto odotti vaeltajaa imaisten vetävillä 
pitkospuilla porukan äkkiä keskelle erämaata—sodanaikaiseen korsukylään—miehistökorsuun—
korsusaunaan. 
 
Kolme syksyistä yötä väritti kahden päivän vaelluksen, joilla ekakertalaisetkin pääsivät luontoon—luonnon 
makuun. Laavuyöt—kynsitulet—polut—pitkospuut. 
 
Viimeisenä, muttei huonoimpana oli kosken lasku koskiveneillä n. 30 km Lieksanjoen Ruunaan koskia, 
Siikakoski—Paasikoski—Neitikoski—Ämmänkoski—Kattilakoski ym. Kiljahdukset kosken pauhkeen 
ylitse vieläkin korvissa soi. 
 
Vaellus päättyi savusaunan pehmeisiin löylyihin ja karjalaiseen kylläiseen pitopöytään. 
 
Kiitos vielä kaikille vaelluksella mukana olleille. 
 

MUISTELUKSIA PALKISILTA PALLAKSEN 7. –15..6.1991 

Teksti : Nevalainen 1992 

SYYSVAELLUS  KARHUNPOLULLA 19.—22.9.1991 
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Teksti: Nevalainen  1994 
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Teksti  Nevalainen  1996 

Risto Rasanen Kari Lehto 
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Kuvat: NEVAN pikkujoulu 20.11.1993, Hamarin NS-talo  
 

Tervetuloa viettämään NEVAN 
pikkujoulujuhlaa  

Hamarin nuorisoseuran talolle 
LA 20.11.1993 klo 18:00 alkaen 

OHJELMASSA MM. 
Tervetulon toivotukset 

Jouluglögi 
Maittava jouluruoka 
Joulupukki vierailee 

Hanurimusiikkia 
Joulukahvit 

Leikkejä ja laulua 
Arpajaiset (maittavia palkintoja) 
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Nevan pikkujoulua vuonna 2002 vietettiin marraskuun 23 päivänä iloisen riemukkaasti Ernestasin 
työväentalolla 43 pikkujoulumielisen vaeltajasielun voimin. 

Runon voimaan uskotaan, 
vaan karhunkaato vallan hurja, 

remunaurut kirvoittaa. 
 

Tanssin hurmaan vauhdittaa 
Tuo Tumppi ihme laitteillaan. 
Vaan ikkunasta sisään änkee 

joulupukki aika vänkee.... 
 

Ja sitten taasen tanssimaan, 
ja juhlailtaa jatkamaan.... 

Kuvat: NEVAN pikkujoulu  23.11.2002 Ernestas hus 
 

Glögimaljat, juhalpuheet, 
joululaulut iloiset, 

siitä alkoi pikkujoulu 
nevalaisten riemukas. 

 
Jouluruuat maukkaat runsaat 

kinkkuineen ja lootinenn 
loihti Pke joukkoineen. 

 
Sitten- ”Missä ollaan” kisaan, 
oisko maisemissa Lapin maan? 



24  
 

 

PENTTI KARJALAINEN 

NEVAN PUHEENJOHTAJAT JA VAELLUSTEN VETÄJIÄ KAUTTA VUOSIEN 

EINARI HALONEN 
PUHEENJOHTAJA 1996—1999 

HANNU VIRTANEN 
PUHEENJOHTAJA 1989-1995 

VOITTO SONNINEN 
PUHEENJOHTAJA 2000—2001 

MATTI PIETILÄ 
PUHEENJOHTAJA 1988 

SEPPO MIKKONEN 
PUHEENJOHTAJA 2002 - 
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SAKARI  AHOLA 

PEKKA KOIVUNEN 

KARI LEHTO 

PEKKA VEIJALAINEN 

SAMPO SULOPUISTO 

JUKKA RAJAMÄKI 

VESA POHJOLAINEN 
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Teksti : Nevalainen  1997 

OOTKO KULKENUT SÄ SADEPILVEN ALLA 
 

Ootko kulkenut sä sadepilven alla, veden virratessa pitkin vaatteitas, 
ootko lyhentänyt matkaa laulamalla, 
Onko laulu soinut eessäs, takanas? 

Onko sulle tuttu ilo toveruuden, jota vaikeudet yhä voimistaa,  
ootko yhteistyöstä saanut innon uuden, joka sateessakin laulamaan sun saa. 

 
Ootko seisonut sä yksin kesäyössä, leirin vaipuessa hiljaa nukkumaan, 

ootko huomannut sä oudon onnentunteen silloin valtaavan sun mieles kokonaan. 
Ootko tuijottanut liekkiin nuotiolla, nähnyt hiljalleen sen tuhkaan hiipuvan, 

ootko tuntenut sä uuden ajatuksen jostain syvyyksistä sieluun nousevan. 
Sanat: K.. Juva 

 
Ootko kulkenut sä Nevalaisten lailla, jutun kiiriessä pitkin jonoa. 

Ootko lyhentänyt matkaas sillä lailla, ettei kilometrit tunnu ollenkaan. 
Ootko tuntenut sä oudon onnen tunteen, rommin virratessa pitkin kurkkua. 

Ootko laulanut sä toisten kanssa illan, sitten mennen siitä hiljaa nukkumaan. 
Sanat: R. Heinonen 

 
Laulu ”Ootko kulkenut sä sadepilven alla” tuntui niin sopivalta meidän toimintaan, että 
päätimme opetella sen oikein hyvin ja ehdottaa sitä myöhemmin NEVA:n tunnuslauluksi. 
Nevalainen 1989 

TUIJOTAN TULEEN 
 
Minä tuijotan hiillokseen hiipuvaan 
Ja mun ympärilläin on 
Vain rauha ääretön erämaan 
Ja hiljaisuus rikkumaton 
Punakeltaista hehkua 
Heijastaa katto 
Ja varjot ne seinillä  
Leikkiä lyö 
Jo pehmentää taivasta tähtien matto 
On saapunut tunturiin 
Kaamoksen yö. 
 
Minä tuijotan hiillokseen hiipuvaan 
Ja tajuan vihdoin sen 
Täältä rauhan sieluuni 
Viimeinkin saan 
Niin tyynen ja seesteisen 
Tämä hiljainen 
Ääretön, autio maa 
Revontulten vain hohdetta 
Taivaalla sen. 
Sehän ihmisen vihdoinkin 
Pieneksi saa 
Että tietäisi 
Taivaitten suuruuden 
 
Teksti: Esa Kujalan runokirjasta  
”Lastuja olevaisen olkapäiltä” 
Nevalainen 1994 
 

RUNO KUKSALLENI 
 
Rakas kuksa kultaiseni, 
kun kanssas sun mä rommeilen, 
kaikkia vaeltajia mä muistelen. 
 
Rakas kuksa kultaiseni, 
vaeltelen ja hikoilen. 
Rakas reppu hihnoillais 
kannat kuivamuoniain 
sekä kuksaani mun kultaista. 
 
Ah, sua mä Lappi muistelen 
oot mulle neito salainen. 
Sua unelmissain halailen 
ja luokses taas mä palailen. 
 
Rakas kuksa kultainen, 
täytän  uras, uumenes 
rommilla kuumalla,  
elon jumalaisella huumalla. 
 
Kuksa kulkijan ystävä 
on ikuinen. 
 
Teksti: Harri Saarenpää, Nevalainen 2001 



29  
 

 



30  
 

 



31  
 

 

Teksti :Jukka Rajamäki/ Nevalainen  1998 
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Teksti: Nevalainen 2002 
Kuvat: Tuntsa 2001 
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Tauolla  Taivaskeron-Laulukeron välillä 
9.6.1991/Tapani Piiroinen, Lea Halonen 

Sioskuru 12.-13.6.1991/vas. Lea Halonen, Einari 
Halonen, Maija Nykänen, Martti  Nykänen 

Karhupolku 19.-22.9.1991 
Ruokatauko välillä Piilo-Ukonjoki 20.9.1991 
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Paistunturi 1999 
Matti Pietilä ja Kati Välimaa päivällisellä 

Haltin reissulla 7.-15.8.1992/Vas. Tapani 
Rautiainen, Aarne Ihalainen, Seppo Mikkonen 

Karhunkierros 12.6.1992/Jussinkämppä 
Sampo Sulopuisto, Marja-Liisa Saarenheimo 
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SUOMI TUTUKSI VAELTAMALLA JA SOUTAMALLA 
 
Melkein tasan kahdeksan vuotta sitten osui silmiini ilmoitustaululla erikoinen ilmoitus, siinä oli jo nyt 
tutuksi käynyt Nesteen vaeltajien logo. Kokonniemessä oli jäsenilta ja minähän heti innokkaana sinne 
katsomaan, mikä oikein on meininki. Eikä ole tarvinnut katua. 
 
Olin juuri muuttanut takaisin Suomeen yli kahdenkymmenen vuoden jälkeen ja olikin korkea aika oppia 
tuntemaan syntymämaataan. 
 
Siitähän se Oaivin pikkujouluvaelluksesta alkoi tämä ”kivinen” taipaleeni Nesteen vaeltajissa. Mikäs siinä, 
tämän mukavampaa sakkia saa kyllä hakea, heti alussa tuntui kuin olisin tullut takaisin tuttuun porukkaan. 
Jokaisella vaelluksella on ollut mukana osa samaa joukkoa ja aina joitain uusia tuttavuuksia. 
Kaikenkarvaiset vaeltajat on otettu mukaan sellaisena kuin sattuvat olemaan, osa jäi ja osalle riitti muutama 
kerta. Kyllähän ne vaellukset aina koulivat joukkoa ja mitä kauemmin olet mukana sitä paremmin opit 
tuntemaan tätä rakasta syntymämaata ja tulemaan juttuun erilaisten ihmisten kanssa. 
 
Meitähän on moneksi ja ei voi muuta kuin todeta että hyvä on ollut ”koulu”, kaikki ovat aina jostakin 
kotoisin ja harvoin on ollut matkaa etteikö joku olisi ollut ”täältäpäin kotoisin”. Kyllä onkin Suomessa 
kauniita paikkoja, ihan joskus kateeksi käy, kun on itse syntynyt (omasta mielestä) kuivaan paikkaan. 
 
Tässä sitä nyt juhlitaan kymmenvuotistaipaletta kuka minkäkin aikaa kulkeneena. Suuri osa on vielä 
mukana ja uusia tulee koko ajan lisää, kunhan tässä nyt saa kaikki kolotukset loppumaan tai ainakin 
vähemmäksi, niin eiku menoks..... 
 
Näin muisteli eräs ”vastavirran akka” 

Teksti :Nevalainen  1999 
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<- 8.9.1993  Morgamojan Kultala. 
Lapinnoidat Voitto Sonninen oik.  ja  
Sakari Ahola 

8.9.1993  Morgamojan Kultala. -> 
Lapinkasteen saaneet edestä vas. 
Leena Haapalehto 
Minna Romppanen 
Olavi Haapalehto 
Marja-Liisa Saarenheimo 
Noidat takana: Sakari Ahola, seisoo/Voitto 
Sonninen, istuu  

<- 8.9.1993 Morgamojan Kultala. 
Minna Romppanen 
Lapinnoita Voitto Sonninen puukkoineen. 

8.9.1993  Morgamojan Kultala. -> 
Olavi Haapalehto, oikealla 
Voitto Sonninen 
Sakari Ahola 



38  
 

 

Teksti: Nevalainen  1993 
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HIIHTÄMÄSSÄ ITÄVALLASSA  
2006 

 
NEVA järjesti matkan Alppien parhaimmistoon kuuluvalle murtomaahiihtoalueelle 
Itävallan Ramsauhun 20 hengen voimin 25.2. - 4.3.2006. Kokemukset olivat todella hyvät. 

 
Majoituimme Alppilaakson rinnepellolla sijait-sevaan suomalais-itävaltalaispariskunta Heikki ja 
Sabine Savisalon kodikkaaseen noin 25 henkilöä majoittavaan hotelliin. Sabinen ja Heikin lisäksi 
meitä palvelivat Sabinen äiti sekä pari reipasta sukulaisnuorukaista. Matkatoimisto You Travelin 
kautta hankittuun pakettiin kuului puolihoito, mikä tarkoitti aamiaista ja todella herkullista 
päivällistä Savisalon omasta keittiöstä. Omalta kohdaltani voin sanoa, että en ole koskaan syönyt 
kokonaista viikkoa niin korkeatasoisesti.  

Ladut kulkevat pitkin laakson peltoja ja niittyjä sekä nousevat kuusikkoisille rinteille. Reitit on 
viitoitettu hyvin ja luokiteltu vaikeusasteen mukaan. Siniset ja punaiset reitit ovat helppoja 
suomalaisille ja mustat ovat jyrkkiä ja mutkaisia. Hotellilta lähtien laakso kohosi salakavalasti 
saaden aikaan epäilyjä voitelun epäonnistumisesta tai huonosta kunnosta,  mutta paluumat-
kalla sai vastaavasti sivakoida alamäkivoittoisesti noin 10 kilometriä. Lapin   latuihin verrat-
tuna matkantekoa hidasti hieman se, että maatiloille ja omakotitaloille menevien teiden 
ylityksiä oli joillakin latuosuuksilla varsin usein. 

Latujen varsilla on tiheässä tasokkaita juoma- ja ruokapaikkoja. Osa niistä on ravintoloita 
pitkin kylän vartta ja osa maalaistalojen yhteydessä olevia vapaamuotoisia viihtyisiä paikkoja. 
Pidemmällä maastossa on alppimajoja tarjoten ruokaa, juomaa ja majoitusta hiihtäjien lisäksi 
kesävaeltajille. Tosin jotkut nevalaiset valittelivat, että paikallisissa juomissa oli lantrinkia liian 
vähän suomalaiseen makuun... Hintataso on edullisempi kuin Lapissa. Ladun varrelta löytyi 
jopa paikkoja, joista voi ottaa juomia itsepalveluna ja maksaa lippaaseen. 

Teksti: Nevalainen 2007 
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NEVA RUOTSINPYHTÄÄ – KUKULJÄRVI 
26.05.2007 
 
Kukuljärvelle järjestettiin yhden päivän matka 
yhteistyössä Kulloon seudun työnantajiemme 
Työhyvinvointitoiminnan (TyHy) kanssa. Mukana 
oli 23 kulkijaa ikäjakaumaltaan lähes vauvasta 
vaariin. Kahdeksan kilometrin pituinen merkitty 
vaellusreitti kulkee vaihtelevissa maisemissa 
poiketen Kymijoen varrella, Kuukuljärven ran-
nalla, jylhillä kalloilla sekä soilla, joilla on 
pitkospuut. Maaston vaativuudesta johtuen reitillä 
saa käytettyä lähes koko päivän. Makkarat paistet-
tiin ja eväät syötiin Kuukuljärven rannalla olevalla 
laavulla ja lopuksi poikettiin historiallisella 
Strömforsin ruukkialueella. 

PERHERETKI NUUKSIOON 20.5.2006 
 
Toukokuussa toteutettiin yhden päivän matka 
Nuuksioon yhteistyössä Porvoon Tyhy-työhyvinvointi-
toiminnan kanssa 34 hengen voimin. Reitit valittiin 
niin, että myös lapsiperheille löytyi sopivaa maastoa. 
 
Aloituspisteeksi olimme valinneet Haukkalammen 
luonto-tuvan, josta lähdimme eripituisille rengas-
reiteille osallistujien toiveiden mukaan. Punarinnan-
kierrokselle, Haukankierrokselle ja pisimmälle, 8 km 
Korpinkierrokselle, riitti kaikille lähtijöitä. Moni ehti 
vielä tutustua kiehtovaan Nahkiaispolun luonnon 
ennallistamisesta kertovaan luontopolkuunkin ennen 
iltapäivän kotiinlähtöä. Ja tietysti syötiin eväitä ja 
paistettiin makkarat tulilla. Nuuksion oli tosin tänä 
viikonloppuna löytänyt kovin moni muukin retkeilijä-
joukko, joten tällä kertaa oli väkeä nuotiopaikoilla ihan 
ruuhkaksi asti. Positiivista tietysti, että retkeilyinnos-
tusta riittää ja että näin lähellä pääkaupunkiseutua on 
tämä Nuuksion upea alue kulkea. 

Teksti ja kuva: Nevalainen 2008 

Teksti ja kuva : Nevalainen  2007 
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SLOVENIA 2008 

Kuva vasemmalla: näkymä Gozd-Martuljekista Spikalle 
Kuva keskellä: Tervetulomalja Brunarica Pri Ingotun vuoristomajalla. Kuvassa vasemmalta Jaana 
Lepänluoma, Jorma Yliaska, Saga Immonen, Tuula Rajamäki, Jukka Rajamäki 
Kuva oikealla: Polkua ylös tarpovat Saga Immonen ja Mikael Lepänluoma 

Kuva vasemmalla: Näkymä Tamarin laaksosta vuoristoon. Kuvassa Peter Högström 
Kuva keskellä: Planican lentomäki. Etualalla tallustelee Mikael Lepänluoma 
Kuva keskellä: Postojnan tippukiviluola. Kuvassa Jaana Lepänluoma 
Kuva oikealla: Iloiset oppaamme Jari ja Simone 

Kuvat: Mikael Lepänluoma ja Lisbeth Marttala 

Kuva vasemmalla: Naisen kasvot Prisank-vuoren seinämässä 
Kuva keskellä vas.: Soca-joen alkulähde Izviru Soce 
Kuvat  keskellä ja oikealla: Triglavin patikointi 
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Yläkuvassa vasemmalla kuljettaja Rauno 
Saksholm, istumassa Hannu Virtanen. 
 
Kuva oikealla ylhäällä menossa 
Jerisjärvelle 8.6.1991 auton ikkunasta 
edessä Pallaksen tuntureita. 
 
Keskellä kuva menomatkasta Pallas-
Ounastunturien kansallispuistoon jossain 
Länsi-Lapissa 8.6.1991 aamulla. 
 
Kuvassa alhaalla 14.8.1992 klo 10.00. 
Rauno Saksholm/Bussexpress tuli 
pelastamaan lähtöpaikasta. 
Vas. Pasi Niemi, kesk. Tapani Rautiainen 
(kelt. Paita), oik. Selin Tiina Mandelin. 
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11.9.1993  Aamupala Olavi Jomppasella ja  
linjurilla kohti Ivalon lentokenttää. 

4.9.1993 Menossa Lemmenjoelle Ivalon 
lähellä lentäen. 

4.9.1993 Päivällä syömässä. 

4.9.1993  Ivalon lentoasemalta Lemmenjoelle. 
Vas. Marja-Liisa Saarenheimo, Martti 
Nykänen, Seppo  Mikkonen (valkolakki), 
Tuula Rajamäki, Rolf Blomqvist 
Takana vas. Olavi ja Leena Haapalehto 



44  
 

 

NEVAn viikon vaellusmatkat Lappiin
Vihreä = alkukesästä Punainen = syksyllä
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Teksti ja kuva: Nevalainen  1989 

Jääkää hyvästi te lapinmaisemat,  
meillä jäljellä on muistot ihanat. 

Vaikka etelään on hiton monta poronkusemaa, 
ensi vuonna täällä jälleen kohdataan. 
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Nevan logon on suunnitellut Pentti Karjalainen 


