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niemessä Porvoossa 6.3.2009 
 Vuosikokous Humlan majalla Porvoossa 31.3.2009 

klo 18.00 
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 Vaellusmatka Saariselälle 5. – 13.6.2009 
 Patikointimatka Tatralle Puolaan 2. – 9.7.2009 
 Osallistuminen työterveyspalvelujen yhden päivän 

patikointimatkaan Etelä-Suomessa syksyllä 2009 
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 

 

Johtokunta  

Seppo Mikkonen  puheenjohtaja  Neste Oil 

Pilvi Saarenpää  varapuheenjohtaja  Borealis Polymers Oy 

Pirjo Forsblom  sihteeri   Neste Oil 

Tuula Koskelo  jäsen    Neste Oil 

Vesa Pohjolainen  jäsen    Neste Oil 

Veli-Matti Purola  jäsen    Neste Jacobs 

Harri Saarenpää  jäsen    Eläkel. (Neste Oil) 

Sakari Ahola  varajäsen   Eläkel. (StyroChem) 

Uolevi Wallius  varajäsen   Borealis Polymers 

 

Muut tehtävät ja vastuut 

Jukka Rajamäki  tilintarkastaja  Borealis Polymers Oy 

Outi Piirainen  varatilintarkastaja  Neste Oil 

Olavi Haapalehto  tilintarkastaja  Neste Oil 

Eija Koivunen  varatilintarkastaja  Fortum 

Pirjo Forsblom  jäsensihteeri   Neste Oil 

Laila Parri   rahastonhoitaja  Neste Oil 

Eija Niskanen  lehtivastaava   Borealis Polymers Oy 

Veli-Matti Purola  turvallisuusvastaava Neste Jacobs 

Petri Veijalainen  internet-sivut  Hewlett-Packard 

Seppo Mikkonen  varusteiden lainaus  Neste Oil 

 

NEVAN VIIRIT 

NEVAn viirejä ei jaettu 2008.  

NEVAN KUKSAT 
20-vuotisjuhlassa NEVAn kuksan saivat Eila Mäkelä, Eija Niskanen, Laila Parri, Tapani Piiroinen, Pilvi 

Saarenpää ja Petri Veijalainen. 

 

MUISTAMINEN AKTIIVISUUDESTA 

Muistamisesineen (vuolukivinen Rakovalgia-kynttilänjalka) aktiivisuudesta viimeisten 10 vuoden aikana 

saivat 20-vuotisjuhlassa Sakari Ahola, Pirjo Forsblom, Pekka Koivunen, Kari Lehto, Seppo Mikkonen, 

Martti Mäkelä, Matti Pietilä, Vesa Pohjolainen, Pekka Veijalainen sekä Uolevi Wallius.  

 

NEVAN HIHAMERKIT 

Komeita värillisiä hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl 
 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 

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 jäsensihteeri Pirjo Forsblomille puh. 010 458 

3119 tai pirjo.forsblom@nesteoil.com. Vain näin voidaan varmistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Ne-

valainen-lehti löytävät tiensä perille. 

 

 

Etukannen kuvat: Antti Tuononen, Jaana ja Mikael Lepänluoma 

Takakannen kuvat: Antti Tuononen ja Petri Veijalainen 
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NEVA VUONNA 2009 

NEVAn 20-vuotisjuhlavuosi on nyt takana. Juhlia vietettiin Hamarin nuorisoseuran talolla 15.11.2008 yli 

80 ulkoilun ystävän voimin. Juhlaväkeä saapui eri puolilta Suomea mukaan lukien monia NEVAn perusta-

miskokoukseen 29.10.1988 osallistuneita sekä kaikki aiemmat puheenjohtajat. Muisteltiin menneitä, nau-

tittiin hyvästä ruoasta ja katseltiin videoita vuosien varrelta. Itse Joulupukkikin vieraili kun ajankohta oli 

parasta pikkujouluaikaa. Lopuksi pantiin jalalla koreasti elävän musiikin tahtiin. 

Vuosi 2008 oli aktiivisimmasta päästä ellei peräti aktiivisin NEVAn historiassa. Viikon ruskamatkalle 

Muotkatuntureille osallistui 56, Alppiviikolle Sloveniaan 28 ja Riihimäen Erämessumatkalle 17 henkilöä. 

NEVA oli mukana myös Kilpilahden Työterveyshuollon järjestämällä Luukkaan yhden päivän matkalla, 

jolle osallistui 32 henkeä.  

Vuonna 2009 Lapin vaellusviikko on vuorostaan alkukesällä keskiyön auringon aikaan solisevien purojen, 

kohisevien koskien ja kesään nopeasti heräävän Lapin luonnon ääreen. Kohteeksi valittiin Saariselkä, jos-

sa on oltu vaeltamassa monta kertaa ruska-aikaan, mutta ei vielä yhtään kertaa alkukesällä. Saariselkä on 

otollinen seutu vaeltajalle sillä reittivaihtoehtoja on paljon, maasto on kovapohjaista ja jokien yli on silto-

ja. Maisemista löytyy avotuntureita, komeita metsiä sekä puroja, jokia, lampia ja järviä. Autiotupaverkosto 

on kattava ja Kiilopää tarjoaa ryhmille hyvät sauna- ja ruokailutilat. Toivottavasti mahdollisimman moni 

pääsee osallistumaan vaikka alkukesällä on lukuisia muita vapaa-ajasta kilpailevia tapahtumia kuten kou-

lunloppuja, rippikoulujen päättäjäisiä, Jukolan ja Venlojen viestit sekä puutarha-, mökki- ja veneharrastuk-

sia. 

Ulkomaanmatka tehdään You Travel -matkatoimiston uutuuskohteeseen Tatralle Puolaan. Siellä voi tutus-

tua myös historiallisiin Zakopanen ja Krakovan keskustoihin sekä elokuvista tuttuun, selkäpiitä karmivaan 

”Arbeit Macht Frei” -keskitysleiriin Auschwitzissa. Ulkomaanmatkojen järjestäminen on tavallaan help-

poa kun voi ottaa ryhmäpaketin matkatoimistosta, mutta toisaalta haasteellista sillä etukäteen on vaikea 

arvioida osallistujien määrää, joka on NEVAn ulkomaanmatkoilla vaihdellut 6:sta 28:aan. Toivottavasti 

mahdollisimman moni pääsee mukaan tälle matkalle. 

Kiitokset jäsenistölle, toimintaan osallistuneille, talkootyöläisille, 20-vuotisjuhlien järjestäjille sekä rahal-

lista tukea antaneille työnantajille vuodesta 2008!  

Tervetuloa mukaan NEVAn toimintaan vuonna 2009, sekä nykyinen jäsenistö että uudet ulkoilusta, pati-

koinnista ja vaelluksesta kiinnostuneet! 

 

Maaliskuussa 2009 

Seppo Mikkonen 

seppo.mikkonen@nesteoil.com 
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KRANJSKA GORA, SLOVENIA 14.-21.7.2008 

NEVA järjesti kesällä matkan Kranjska Goraan, Sloveniaan. Suuren kysynnän vuoksi matkaan lähti vä-

keä kahdessa 14 hengen erässä yhteensä 28 NEVAlaista. Allekirjoittanut osallistui niistä ensimmäiselle 

14.-21.7.2008. 

Slovenian jylhät Juliset Alpit ympäröivät Kranjska Goraa. Asuimme pienissä perhehotelleissa ja joka 

paikkaan oli todella lyhyt matka, koska kylä on pieni. Asuintalot olivat suuria ja jykevästi rakennettuja. 

Perinteisesti niissä asui ennen useampi sukupolvi, mutta nykyisten ydinperheitten aikana niitä oli muutettu 

perhehotelleiksi ja ravintoloiksi. Kesä on lyhyt vuoristossakin, joten siitä selvästi nautittiin. Kukkia ja 

muita kasveja viljeltiin pihoilla paljon; runsaita amppeleita oli ripustettu joka akkunaan ja koloon. 

Matkatoimistomme You Travelin järjestämiin retkiin osallistui muitakin seikkailijoita kuin NEVAlaiset ja 

heidän kanssaan me yhdessä tutustuimme Sloveniaan ja tietysti toisiimme. Matkaan kuului järjestettyjä 

retkiä, joista kukin valitsi omansa. Myös omia ideoita oli mahdollista toteuttaa ja siihen saimme suomalai-

selta Jari-oppaaltamme apua. Jari oli aina iloinen ja luovi kaikki tilanteet hienosti. Paikallisista oppaista jäi 

parhaiten mieleen ystävällinen Simone, joka oli sitä paitsi erittäin taitava keskustelija ja todellinen kosmo-

poliitti. 

Tiistaina 15.7. oli vuorossa ensim-

mäinen patikointimatkamme Gozd 

Martuljekin vesiputouksille. Ensin 

patikoimme lyhyen matkan Trigla-

vin kansallispuistoa kohti. Heti kan-

sallispuistoon päästyämme alkoi nou-

su koskimaisemiin. Tauon pidimme 

Brunarica pi Ingotun vuoristoma-

jalla juoden tervetulomaljat. Jatkoim-

me jyrkempää nousua metsässä ja 

ylitimme pienen koskivirran vaijerin 

varassa. Laskeuduimme samaa reittiä 

alas takaisin vuoristomajalle, jossa 

nautimme herkullisen keittolounaan. Vuoristopuron vettä saattoi juoda suoraan puisesta kaukalosta, mihin 

se ohjautui. Palasimme Kranjska Goraan kuumassa auringonpaisteessa. Kaikilla oli mukavaa ja jokaisella 

oli nyt käsitys siitä, mihin kunto riittäisi. 

Keskiviikkona matka jatkui vuoristobussilla kohti Slemenova Špicaa. Jyrkkää nousua kiemurtelevalla 

tiellä kesti tunnin verran ja lopulta jäimme pois bussista noin 1600 metrin korkeudessa. Ilma tuntui viileäl-

tä auringonpaisteesta huolimatta, joten pitkähihaista tarvittiin. Pian tuli kuitenkin hiki, kun aloimme pati-

koida 300 metrin jyrkkää nousua Šlemenova Spicalle. Lopul-

ta seisoimme huipulla 1911 metrissä katsellen upeita maise-

mia lampaan kakkojen keskellä. 

Matka jatkui ja näimme yhdellä silmäyksellä kolme valta-

kuntaa: Slovenian, Italian ja Itävallan. Laskeuduimme 800 

metriä Tamaran laaksoon kivisessä maastossa tasapainoa 

harjoitellen. Näimme vielä sulamatonta luntakin yhden var-

joisan jyrkänteen seinämällä. Ja kauniin vesiputouksen, jonka 

alla saattoi käydä kastautumassa. Lounaan nautimme Dom 

Tamarissa. Dom tarkoittaa taloa(kotia) ja se esiintyi kaikki-

en vuoristomajojen nimissä . 

Lounaan jälkeen kävelimme vanhaa hiihtoladun pohjaa pit-

kin kohti Kranjska Goraa. Pysähdyimme matkan varrella ihailemaan Planican lentomäkeä kesäpuvus-

saan. Sää oli laaksossa helteinen ja aurinkoinen. Janohan siinä tuli ja loppusuoralla oli pakko pysähtyä 

krouviin juomaan oluset tai valkoviinit. Unionin Svetlo Pivo oli oikein hyvää kylmänä. 
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Torstaina ajoimme bussilla Blediin, kaupunkiin joka 

oli suosittu kommunistijohtajien ja sen ajan eliitin 

lomapaikka. Pysähdyimme ihailemaan aamu-unista 

heräilevää kaupunkia Bled-järven rannalla. Kaunis 

Blejski Otok-saari ja sen keskellä oleva linna hallit-

sivat kaupunkimaisemaa. Emme ehtineet kauaa 

ihailla tätä kauneutta, kun jo kuljettajamme vei mei-

tä kohti aurinkoista Postojnaa ja sen tippukivi-

luolia. Tippukiviluolat ovat valtaisa bisnes ja mark-

kinahenkisessä Tippukivikeskuksesa oli väkeä kuin 

meren mutaa. Alkumatka luoliin taitettiin junissa ja 

luolien sydämeen päästyämme kiersimme niitä jalan 

ihaillen luolan katosta riippuvia tippukivipuikkoja ja 

maasta nousevia tippukivitappeja. Luolia oli useita 

ja niistä suurimmilla oli nimet, kuten esim. Lepe 

Jeme (Kauniit Luolat). Siellä oli aikaa aistia tunnelmaa nelisen tuntia. Pienissä porukoissa kävimme joko 

syömässä tai ostoksilla. Osa meistä kävi Ljubljanan linnassa Gradissa. Kävelimme ylös linnamäelle ja 

ihailimme maisemia näköalatornista. Alas kaupunkiin pääsimme junahissillä.  

Perjantainen Bohinjin retki oli peruttu yöllisen sateen vuoksi, koska olisi ollut liian liukasta. Sen sijaan 

kävelimme oppaittemme Jarin ja Simonen kanssa läheiselle Jasna-järvelle. Siitä jatkoimme metsäpati-

kointia Krnicille, jossa juotiin vuoristomajalla päiväkahvit/kaakaot. Lyhyt ja helppo patikointimatka mah-

dollisti keskustelun ja kulttuurivaihdon. Tutustuimme kaikki mukana olleet vähän paremmin toisiimme; 

Simone kertoi hieman syvällisemmin slovenialaisesta elämästä. Ja Seppo varsinkin inspiroi Simonea ker-

tomalla Lapista ja Suomesta yleensäkin. Samalla pääsimme uteliaina vähän perille oppaamme Jarin yksi-

tyiselämästä. 

Lauantaina matkustimme kah-

den paikallisoppaan kuljetta-

malla pikkubussilla Slovenian 

korkeimman vuoristosolatien 

Vrisč Passin (1611m)  kautta 

alas Trentan laaksoon. Alku-

matkasta pysähdyimme Venä-

läinen kappelin kohdalla. Se on 

pystytetty 1800-luvulla sola-

tietä rakentaneiden ja lumi-

vyöryssä kuolleitten venäläisten 

sotavankien muistoksi. Hetken 

päästä ihmettelimme jo luonnon muovaamia naisen kasvoja Prisankin vuoren kallioseinämässä. Kävim-

me Soča-joen alkulähteellä (Izvir Soče) katsomassa uskomattoman kaunista smaragdinväristä vettä.  Bo-

vecin kylässä nautitun lounaan jälkeen valmistauduimme raftingiin. Tulimme tunnin ja noin 8 km:n mat-

kan kumiveneillä alas  Soča-jokea Srpeica-Trnovoon. Siinä paloi nahka, mutta ylpeinä saavuimme ran-

taan laskettuamme ”koskea” ja ohiteltuamme vaarallisia kiviä. 

Most na Sočin juna-asemalla oli tarkoitus laittaa auto junaan ja ihastella maisemia Bohinj-järvelle asti. 

Museojuna kuitenkin sotki aikataulumme, joten tulimmekin autolla Bohinjin ja Bledin kautta takaisin 

Kranjska Goraan. 

Sunnuntaina oli vuorossa Trenta ja Vrata. Paikallisbussilla pääsimme Trentaan. Nousimme Zadnjican 

laakson läpi Luknjan huipulle. Maasto oli jyrkkää ja nousu todella raskas. Levähdimme vähän väliä ja 

ihmettelimme paikallisopastamme, joka juoksi kuin vuorikauris rinnettä  edestakaisin. Huipulla tuulee; sen 

totesimme kun hikisinä perille saavuttuamme havaitsimme lämpötilan putoavan rajusti. Luknja on sola-

huippu kahden laakson, Trentan ja Vratan, välissä. Jos oli nousu jyrkkä, niin lasku se vasta olikin lipevä 

kun liuimme irtokivien ja soran seassa alas Vrataan.  Perillä odotti palkinto: Aljazev Dom ja kylmä olut. 
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Päivän kruunasi slovenialainen ilta Gostilna Srnjakissa. Nautimme 5 ruokalajin illallinen ukkosen ja alp-

pihaitarimusiikin pauhatessa. Vaihdoimme viikon kokemuksia ja kerroimme naurun raikuessa seikkailuis-

tamme. 

Mitä teimme iltaisin? No, nukuimme tietysti raskaiden patikointimatkojen jälkeen. Tosin ehdimme aina 
yhdelle Cvitar-pubiin, jossa Jarikin ahkerasti vietti aikaansa. Totuutta tuntemattomille voin kertoa, että 
Cvitar oli tapaamispaikka oppaamme kanssa. Siellä ilmoittauduttiin retkiin ja kyseltiin oppaalta ohjeita 
kaikenlaisiin kysymyksiin. Samalla vaihdettiin päivän kuulumiset ja kokemukset oman porukan kesken. 
Iltaisin myös söimme Kranjska Goran perhe- ja hotelliravintoloissa. Ruoka, olut ja viini oli hyvää ja san-
gen edullista. Palvelu oli suoraa, rehevää ja konstailematonta. 

 

Tämä on matkatarina omasta näkökulmastani. Jokaisella meistä oli kuitenkin ihan omannäköisensä matka 

ja omanlaisensa kokemus. Jotkut tekivät omia huippujen valloituksiaan, toiset pyöräilivät Italian ja Itäval-

lan puolelle. Rohkeimmat porukastamme jopa valloittivat kaksipäiväisellä matkalla Triglavin, Slovenian 

korkeimman huipun (2864m). Siitä hatunnosto kovakuntoisille NEVAN edustajille. 

Kiitän oppaitamme Jaria ja Simonea sekä matkatoimisto YouTravelia hienosti suunnitellusta matkasta, 

Seppoa varausjärjestelyistä ja etukäteisevästyksistä sekä NEVAlaisia matkakumppaneitani mukavasta seu-

rasta ja upeista muistoista! 

 

Teksti ja kuvat: Jaana ja Mikael Lepänluoma 
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NEVA 20 v MUOTKATUNTURIT 5. - 13.9.2008 

Seisoskelimme Mäntsälän rautatieasemalla perjantai-iltana ja testailimme rinkkojen istuvuutta selkään ja 

minä mielessäni kauhistelin sen painoa. Kuinkahan minun käy? Mutta olinhan ennenkin ollut vaelluksella 

ja selvinnyt kiitettävästi. Kuusi vuotta sitten. 

 

Helsingin junalta parkkipaikalle nousivat Lissu ja italialainen Claudio varusteineineen ja kohta kurvasi 

parkkipaikalle Porvoosta lähtenyt bussikin täynnä NEVAlaisia. Matka kohti Muotkatuntureita oli alka-

massa ja Tuonosen ”tiimin” ensimmäinen syksyvaellus. Jännitti vähän. 

 

Bussimatka Lappiin läpi yön on aika ristiriitainen. Syksyllä pimeää riittää, joten maisemia ei juuri näe jos 

ei vaikka jostain syystä satu nukuttamaan mutta sittenpähän yrittää nukkua. Bussi on oikeastaan pitempi-

jalkaiselle pahempi kuin lentokone mutta minusta yö oli aika lyhyt! Joten kaipa minä sitten nukuin. Pari 

pysähdystä matkalla yöllisillä, unisilla huoltoasemilla ja vihdoin aamupala Ivalon hotellilla. Selvittiin. 

 

Tirroon jäi Koivusen Pekan porukka ja matka jatkui Muotkan Ruotkuun, jonne jäivät päiväretkeläiset . 

Lyhyt tauko ja eteenpäin. Kevon kanjonireitin eteläpäähän jäi jokunen ja me loput sitten Karigasniemelle. 

Kello oli lähelle kolmea iltapäivällä ja lähdettiin reitille. Ryhmän vetäjänä toimi Veijalaisen Pekka ja alus-

sa oli mukana vielä toinenkin, Pohjolaisen Vesan ryhmä. Aurinko köllötti ja reippaasti ensimmäiseen nou-

suun, pieneen. Hyvin sen rinkan kanssa jaksoi, kunhan oli oikein sijoitettu lanteille. Tosin pienen puron 

ylitystä en sitten pystynyt rinkan kanssa tekemään. Missäs ne reisilihakset on? Onneksi oli ritarillisia avus-

tajia. 

 

 

Ensimmäiselle suunnitellulle leiripaikalle ei ehditty mutta mukava puron rantapaikka otettiin ja ryhdyttiin 

iltatoimiin. Mitä? Hyttysiä. Ei täällä ole hyttysiä syksyllä, mutta kun oli. Kiusasivat teltan pystytyksen 

ajan ja…häipyivät. Iltapesu oli aika hyytävä ja aamulla vielä hyytävämpi kun teltan päältäkin oli karisteltu 

jäähilettä pois. Mutta aika pian siitä lämpeni ja aamupuuron jälkeen eteenpäin. Puron ylitys. Missäs ne 

avantokengät nyt olikaan. Rinkan perällä jossakin, tietysti. Kokeneemmilla oli ylityssaappaat, joilla muka-

vasti päästiinkin toiselle rannalle.  

 

Aurinko helli ja maisemat upeita. Ajatus lensi ja välillä tuli juteltua, välillä kuljettua hiljaa yksikseen. 

Vaikka ryhmä onkin 11 henkilöä ei hirveästi puheen porinaa kuule. Mitä mahtoi etelämaalainen Claudio 

miettiä kun meitä hiljaisia suomalaisia seurasi. Vaan eipä tuo porissut liiemmälti itsekään. Ja kyllä suoma-

laisetkin puhuvat kun asiaa on. 

YLÖS ALAS TUNTURISSA KANJONI 
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Se nyt vaan on niin että kävellessä ollaan itsekseen, varsinkin niissä laajoissa maisemissa. Ylös tunturille 

ja alas laaksoon. Ansaittu puolinen lammen rannalla ja eteenpäin.  Minä en seurannut karttaa, kompassia, 

enkä GPS:ää. Vaan Pekkaa. Käväisi mielessä että olisi hyvä itsekin seurata missä ollaan, oppimisen kan-

nalta, mutta näin on helppoa ja turvallista. Nautiskelee vaan kävelystä ja näkymistä. 

 

Vähän alkaa rinkka painamaan ylämäessä mutta siltä ei varmaan välty. Yksi vaeltaja tunsi itsensä hieman 

sairaaksi ja urhot ottivat lisää kantamuksia itselleen. Iltapäivällä saavuttiin Stuorraäytsin autiotuvalle ja 

kuten Claudio sanoi back to civilization, kun siellä oli oikea huussi. 

 

Iltanuotiolla harjoiteltiin lettutaikinan tekoa ja syntyi niitä lettujakin.  Tuvassa oli mukava nukkua, varsin-

kin kun yöllä ripsautti vettä. Vettä tihutti vielä aamullakin kun lähdettiin jatkamaan matkaa. Minun mie-

lestä kyllä pystysuoraa seinää. Mutta ei se nyt niin ollut, kunhan noustiin jokilaaksosta ylös tunturille. Ja 

onneksi noustiin. Kulku on helpompaa ja maisemat mahtavia. Etelänpuolella alhaalla Stuorraäytsin kanjo-

ni ja polku alkavassa ruskassa täplittynyttä tunturia. Taas hiljeni puhe. 

  

Ajatuksena oli yöpyä Kielaroaivin autiotuvalla ja sen ympäristössä. Kielajoen ylitys olikin monivaiheinen 

ja mielenkiintoinen.  Nyt löytyi avantotossutkin ja eikun sinne vaan. Uomia oli useampi ja ylitys kesti jon-

kin aikaa eikä minulla ollut enää jalkoja! Vihdoin selvisin toiselle puolelle ja vähitellen löytyi jalatkin 

taas. Tossut tai jotkut kengät on ehdottomat ylityksissä. Tunto menee kylmässä vedessä ja jalkapohjaan 

tulee helposti haavoja. 

 

Sateenkaari. Ja vieressä toinen. Ensimmäisen kerran elämässä näen sateenkaaren pään. Sieltä kuulemma 

saa kalaa.  

Kielaroaivin autiotupa oli aika kamalassa kunnossa. Ei voi ymmärtää sitä roskaamisen määrää. Kukaan ei 

niitä kävellen ole sinne tuonut eikä mönkijänkään jälkiä missään joten kai sitten talvella moottorikelkalla. 

Oli epämiellyttävää. Tosin tämä tupa ei olekaan Metsähallituksen huollon piirissä. Itse tupa oli siedettävä 

ja yksi meistä yöpyi siellä. Hienot lammet! Tasainen hiekkakenttä ja männikköä (ei taaskaan vessa-

rauhaa!) Kaunista ja rauhallista. Illalla lettunuotiolle tupsahtivat eräopas-koululaiset. Opettaja valitti liian 

hienoja kelejä, ei kuulemma saa todellista kuvaa syyslapista. Minua ei haittaa. Aurinkoa riitti minun tar-

peisiin…taas aamullakin. Seutu oli niin hiljainen, hiljainen. Vaimea Kielajoen kohina. Muutama kuukkeli 

vieraili aamupalapöydässä mutta katosivat saman tien. Ei niin röyhkeitä kun Luostolla missä nappasivat 

kädestä leivän jos ei pitänyt varaansa. 

 

KIELAJOEN YLITYS SATEENKAARI 
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Matka jatkui reippaasti yli tuntureiden, soiden ja pienten purojen. Louhikkoakin löytyi.-Minun polvet al-

koivat ilmoitella itsestään. Rinkka oli jo jonkun verran keventynyt kun minulla oli tiimin ruoka mutta oli 

sitä painoa kuitenkin. Seuraavalle reissulle otan mukaan myös paksumman makuualustan. Vanhan lonkat 

ei enää kestä. Reitillä kohdattiin Lehdon Karin ryhmä leiriytyneenä joen varteen. Kalaa oli kuulemma saa-

tu syötäväksi. 

 

Hieno lampi, hieno joki, Vuomajoki ja hieno joen töyräs, mihin jäätiinkin sitten kahdeksi yöksi. Tunturi 

loisti punaisena auringonlaskussa ja lampi tyynenä aamuauringossa.. Vuorossa oli päiväretki korkeimmal-

le tunturille. Ilman rinkkaa! Matka meni joutuisasti ja vähitellen lähestyttiin Kuarvikozzan harmaata kivik-

koista huippua. Porojakin näkyi pieninä ryhminä.Tuulisella huipulla odotti mahtavaakin mahtavampi mai-

sema! Lampia silmänkantamattomiin, soita ja tuntureita. Melkoista louhikkoa oli alastulo ja matka jatkui 

kohti Littemuoraivia. Matkalla kohtasimme rohkean sopulin. Saatiinhan siitä kuva vaikka taisi olla sydän-

kohtauksen partaalla kun yritti pakoon. Littemuoraivilta aukeni näkymä Peltojärvelle ja monille muille 

pienille lammille. Lounas maistui tuulisella mäellä ja auringossa alkoi nukuttamaankin.. 

Sitten paluu leirille. Matkalla oli melko syvä jokiuoma ja ”kivijokia” joissa oli aika helppo kävellä. Minä 

tosin kupsahdin kumoon turpeelle. Ei käynyt kuinkaan. 

 

Seuraavana aamuna matka jatkui Peltotunturille. Melkoinen kiipeäminen tuuliselle huipulle. Taas kupsah-

din kumoon, rinkan kanssa ja nyt menivät silmälasit vinoon. Johdin meidän tiimin kaatumistilastoa kolme 

- yksi. Harmaasta kivikosta erottui yhtäkkiä ryhmä kiirunoita.  Rauhallisesti ne väistyivät meidän tieltä ja 

sulautuivat hyvin maaston väreihin. 

ILTARUSKO TUNTURISSA 

POROT 

LOUHIKKOAKIN 

SOPULII 
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Matka jatkui alas ja lounastauko vietettiin Muotka beachillä kilometrin verran Peltojärven koillispäästä 

suoraan pohjoiseen. Hieno hiekkadyyni keskellä tunturivarvikkoa ja rauhallinen pieni lampi. Kävely oli 

nyt melko reipasta ja maisemat alkoivat tasaantua ja puut suurentua. Reitti seuraili Peltojokea ja saavuttiin 

Lahtisen kämpille. Siihen olisi voinut ehkäpä leiriytyä mutta sisään kämppään olisi mahtunut juuri ja juuri 

Lissu. Päätettiin vielä jatkaa matkaa eteenpäin, jotta seuraavana aamuna olisi lyhyempi matka maaliin. 

Pienen etsiskelyn jälkeen löytyi rauhallinen joen ranta, johon leiriydyttiin. Ihan pieni kalakin tarttui virve-

liin. Se pääsi takaisin vähän kasvamaan. Viimeinen aamu valkeni jäisenä mutta aurinkoisena. Claudion 

kastuneet sukat sulivat auringossa ja kohta kajahti O Sole Mio ilmoille.  

 

Matka jatkui aika haipakkaa. Tasainen maasto ja kiire saunaan? Maantie. Voi, nyt se on ohi. Mutta sauna 

on ihana ja olutkin ja kohta jo Muotkan Ruotkun kuuluisaa poronkäristystä. Hyvää. Muut ryhmät olivatkin 

jo paikalla ja oli mukava vaihtaa viikon kokemuksia. 

 

Veijalaisen Pekan ryhmässä olivat mukana kolme Tuonosta, Petri Veijainen, Lissu Marttala, Claudio San-

tori, Pertti Kiiski, Veli-Matti Purola, Jussi Rantala ja Seppo Mikkonen. Kiitos kaikille matkaseurasta ja 

Pekka& kump. opastuksesta. 

 

Tulomatkalla piipahdettiin Kaunispäälle. Olihan tämä NEVAn 20-vuotis reissu ja ravintolassa nautittiin 

kunnon kakkukahvit.Yöpyminen oli Rovaniemen Cumuluksessa jossa oli minullekin tarpeeksi paksu ma-

kuualusta ja lauantaina sitten se pitkä ajo etelään. Näin vuonna 2008. 2009 Saariselällä, kenties.  

 

Teksti: Riitta Tuononen 

Kuvat: Antti Tuononen, Petri Veijalainen 

MUOTKA BEACH 
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NUUKSION LUUKKAA 4.10.2008 

 

Nesteen Vaeltajat ja Kilplahden tyhy-työvaliokunta järjestivät yhdessä patikointiretken 4.10.2008 Nuuksi-

on Luukkaaseen. Retki oli kolmas yhteinen toteutus. Patikointiin oli varattu aikaa nelisen tuntia.  Mukana 

oli Neste Oilin, Borealis Polymersin, Neste Jacobsin ja Styrochemin henkilökuntaa perheineen, yhteensä 

30 patikoitsijaa. Sää oli syksyisen tihkusateinen, vasta retken loppupuolella aurinko pilkahti pilvien lo-

masta paljastaen kauniin kullanhohtoisen maalaismaiseman peltoineen, golfkenttineen ja kellastuneine 

puineen. Retkikohteen keskusalue, Luukkaan kartano, tarjosi hyvän ”huoltopaikan” kahviloineen. 

Retkeläiset kokivat hyviksi asioiksi mm. retken maksuttomuuden, kuljetuksen toimivuuden, riittävän ajan 

ja sopivan pituisen matkan. Myös se, että saivat kulkea omaa vauhtia koettiin hyväksi asiaksi. 

Reittiä voi suositella huonojalkaisille, lastenrattaille, pyörätuoleille ja polkupyöräilyyn. Mutta luonnonmu-

kaisemmista reiteistä nauttiville tämä alue on ehkä liian ruuhkainen ja kaupunkipuistomainen. 

Nesteen Vaeltajista ohjaajana toimi Veli-Matti Purola. 

 

4.10.2008 Nuuksion patikointireittien karttaan tutustuttiin Veli-Matti Purolan johdolla.  

 

Luukkaan patikointireitti on maisemiltaan 

kaunis. Matkan varrella oli jyrkkiäkin nou-

suja, mutta jopa pyöräilyyn soveltuvat sileät 

”tiet” koettiin tylsiksi. Patikoitsija kaipaa 

yleensä polkuja ja pitkospuita.  

 

 

Kostea syksyinen sää – helppo hengittää  

Ruskaa ei juuri enää ollut, mutta suolampien ran-

tamat olivat silti viehättäviä.  

Taukopaikoilla maistui eväät  

Kostea syksyinen sää – helppo hengittää  

Ruskaa ei juuri enää ollut, mutta suolampien ran-

tamat olivat silti viehättäviä.  

Taukopaikoilla maistui eväät  
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NEVA 20 VUOTTA  

Nevan 20 v-syntymäpäiviä vietettiin iloisissa, pikkujoulumaisissa tunnelmissa 15.11.2008 Hamarin Nuori-

soseuratalolla. Juhlaväkeä, vanhoista konkareista uudempiin vaeltajiin, oli saapunut paikalle tuvan täydel-

tä. Puheita, puheensorinaa, riemullisia jälleentapaamisia, muistamisia, hyvää ruokaa ja juomaa sekä tietys-

ti reipasta tanssia Tumpin Fuusio-orkesterin tahdeissa riitti koko illaksi.  

Ilta alkaa—glögiä jakamassa Pirjo Forsblom 

”Vanhat” konkarit ja kaverukset Pietilän Matti ja 

Mäkelän Martti. 

Mitähän juontaja-Aarrella oli joulupukille asiaa?? 
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Perustajajäsenet—Aarre Vaittinen, Matti Pietilä, Voitto Sonninen, Hannu Vir-

tanen ja Einari Halonen—toivat  tervehdyksensä Nevalle 

Seppo Mikkonen, Nevan monivuotinen puheenjohtaja 

sai johtokunnalta kiitokseksi ansiokkaasta työstä     

Nevan hyväksi kirjan ”Lapin kuvia” -kuinkas muuten 

Nevan kuksat saivat Pilvi Saarenpää, Eila Mäkelä, 

Tapani Piiroinen, Laila Parri, Petri Veijalainen ja Eija 

Niskanen (ei kuvassa). 

Kuva vas. Vuolukivisen Rakovalgia-kynttilänjalan aktiivisuudesta viimeisen 10 vuoden aikana saivat Sakari Ahola, 

Pekka Koivunen, Matti Pietilä, Pekka Veijalainen, kaikki ovat olleet mm. vetäjinä lukemattomilla vaelluksilla. 

Kuva oik. sekä Pirjo Forsblom, Uolevi Wallius, Kari Lehto, Martti Mäkelä ja Seppo Mikkonen—mm. aktiivivuosia 

johtokunnassa on kertynyt vuosien varrella. 
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JÄSENASIAA 

NEVAn jäseniksi pääsevät Neste Oilin sekä Neste Oy:stä eriytyneiden yhtiöiden kuten Borealiksen, Finn-

plastin, Perstorpin, Ashlandin ja StyroChemin palveluksessa olevat sekä niistä eläkkeelle jääneet perheen-

jäsenineen. NEVAn johtokunta voi harkintansa mukaan hyväksyä jäseniksi myös näihin yrityksiin kuulu-

mattomia 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 asu-

vat 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 liittymis-

maksulla 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 jäsenek-

si 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 tarvites-

sasi kerhon puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 

 

 

Jäsenen nimi   

Henkilönumero   

Yhtiö   

Osasto   

Osoite työ: 

  

puh. työ 

  koti: 

  

puh. koti 

  e-mail: 

Perheenjäsenet 

(täytetään vain jos liit-
tyvät jäseniksi) 

 

  

Päivämäärä ja allekirjoi-
tus 

 

  

mailto:pirjo.forsblom@nesteoil.com?subject=NEVA-j�senyys
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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. 

  

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. Mahdollis-

ten vaurioiden korjauksesta on sovittava erikseen varusteita palautettaessa. Vuokra maksetaan kahden vii-

kon kuluessa varusteen palauttamisesta NEVAn pankkitilille Nordea 112430 - 343288 käyttäen viitenu-

meroa 10003. 

Hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3,00 €/kpl. Merkin suunnitteli NEVAn perustajajäseniin kuulunut, jo 

edesmennyt Pentti Karjalainen 

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 
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NEVAN PITKÄT VAELLUKSET  27.1.2009 

     

Vuosi Aika Kevät/Syksy Kohde Osallistujia 

1988 2.-6.6. K Yllästunturit 50 

1989 7.-16.9. S Muotkatunturit 40 

1990 7.-15.9. S Saariselkä, Kiilopää 47 

1991 7.-15.6. K Jerisjärvi / Pallastunturi - Hetta 32 

1992 7.-15.8. S Kilpisjärvi - Halti 47 

1993 3.-12.9. S Lemmenjoki 41 

1994 2.-10.9. S Saariselkä, Kiilopää 40 

1995 9.-17.6. K Ylläs-Aakenustunturit 40 

1996 6.-14.9. S Kevo 40 

1997 12.-20.9. S Sevettijärvi - Pulmankijärvi 43 

1998 5.-13.6. K Hetta - Pallastunturi / Jerisjärvi 44 

1999 3.-11.9. S Paistunturit - Kevo 43 

2000 8.-16.9. S Näätämö - Nellimö 34 

2001 8.-16.6. K Salla - Tuntsa 30 

2002 6.-14.9. S Muotkatunturit 50 

2003 29.8.- 6.9. S 
Saariselkä, Hammastunturit, Ivalojoen 
seutu 56 

2004 6.-14.8. S Kilpisjärvi - Halti - Malla  50 

2005 4.-12.6. K Lemmenjoki 46 

2006 25.8. - 2.9. S Pöyrisjärvi 39 

2007 7.-15.9. S Saariselkä 46 

2008 5.-13.9. S Muotkatunturit 56 

2009 5.-13.6. K  Saariselkä  

        

     

     

Yhteensä       914 
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RYHMÄKUVA KAUNISPÄÄLLÄ 2008 

LlTTEMUORAIVI 2008 

www.neva.tomaatti.com 

http://www.neva.tomaatti.com

