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NEVAN TOIMIHENKILÖT
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Pilvi Saarenpää
Pirjo Forsblom
Tuula Koskelo
Vesa Pohjolainen
VeliMatti Purola
Harri Saarenpää
Sakari Ahola
Uolevi Wallius

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Muut tehtävät ja vastuut
Jukka Rajamäki
tilintarkastaja
Outi Piirainen
varatilintarkastaja
Olavi Haapalehto
tilintarkastaja
Eija Koivunen
varatilintarkastaja
Pirjo Forsblom
jäsensihteeri
Laila Parri
rahastonhoitaja
Eija Niskanen
lehtivastaava
Veli Matti Purola
turvallisuusvastaava
Petri Veijalainen
internetsivut
Seppo Mikkonen
varusteiden lainaus

Neste Oil Oyj
Borealis Polymers Oy
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj
Neste Jacobs
Eläkel. (Neste Oil)
Eläkel. (StyroChem)
Borealis Polymers Oy
Borealis Polymers Oy
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj
Fortum
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj
Borealis Polymers Oy
Neste Jacobs
Logica
Neste Oil Oyj

NEVAN VIIRIT

NEVAn viirin vuonna 2009 saivat Pirjo Jääskeläinen ja Harri Saarenpää.
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. 050 458
3119 tai pirjo.forsblom@nesteoil.com. Vain näin voidaan varmistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Ne
valainenlehti löytävät tiensä perille.
Kuvia tähän lehteen ovat zoomailleet Petri Veijalainen, Liisa Kela, AnnaMaija Pohjolainen, Laila Parri,
Eija Niskanen
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NEVA VUONNA 2010
NEVAn 21. toimintavuosi on nyt takana. Kaikki suunnitellut matkat ja tapahtumat toteutettiin.
Kesäkuussa 2009 Saariselälle tehdylle yöttömän yön vaellusmatkalle osallistui 36 vaeltajaa. Säät
olivat suosiolliset ja Lapin luonto oli juuri heräämässä kesään. Maasto oli jo kuiva ja virtaavien
vesien ylitys sujui helposti.
Tatran vuoristoon Puolan ja Slovakian rajalle heinäkuussa 2009 suuntautuneelle päiväreppu
matkalle osallistui kahdeksan henkeä – enemmänkin olisi mahtunut. Maisemat olivat mahtavat.
Majapaikkana olleen Zakopanen kävelykatuelämä oli vilkasta ja ruoka sekä herkullista että edul
lista. Maistuvia pienvalmistajien tekemiä savustettuja juustoja myytiin pikkukärryistä pitkin kä
velykatuja – ollaankohan me samaa EU:ta, sillä Suomessa hygieniapoliisit varmaan kieltäisivät
vastaavat perinneruokien myyntitavat välittömästi. Vaellusreitit ja vuoristomajat olivat tosin var
sin ruuhkaisia vaikka kohteessa oltiin ennen keskieurooppalaisten lomasesonkia. Onneksi mu
kanamme oli paikallinen opas, joka ohjasi meidät jonojen ohi.
Yhteistyössä työterveyspalvelujen kanssa toteutetulle yhden päivän patikointimatkalle Repove
den kansallispuiston jylhiin maisemiin syyskuussa 2009 osallistui 32 henkilöä. Säät suosivat
myös tätä matkaa.
Vuoden 2010 Lapin kohteeksi päätettiin Sevettijärven seutu, jolla on oltu aiemmin kahtena syk
synä: 1997 ja 2000. Pitkiä vaellusreittejä voidaan suunnitella sekä Inarinjärven itäpuolelle että
Sevettijärven pohjoispuolelle. Alue sopii hyvin myös omatoimiseen patikointiin ja päiväretkiin.
Ulkomaan kohteeksi valittiin Itävallan Kitzbühel, joka on kaunista Tirolin aluetta vehreine alp
piniittyineen ja karuine vuorenhuippuineen. Alueella on mahdollisuus pyöräilyyn ja golfiin. Mat
kalla on suomalainen opas, minkä vuoksi mukaan lähtijöiltä ei edellytetä vieraiden kielten taitoa.
Ankeat taloudelliset ajat ovat kohdistaneet paineita työpaikoil
lemme. Moni joutui tai joutuu siirtymään pois työelämästä
ennen kuin oli aikonut. Eläkeläiset ovat toki tervetulleista NE
VAn toimintaan ja toivottakoon, ettei lamalla ole kielteistä
vaikutusta NEVAaan. Tätä kirjoitettaessa eletään toivossa, että
yhtiöt tukevat kerhotoimintaa edelleen. Tuki ei kuitenkaan ole
ratkaisevaa NEVAn toiminnalle, vaan tärkeintä on jäsenten
aktiivisuus ja talkoohenki. Jäsenistön keskiikä näyttää nouse
van koko ajan, joten jokainen jäsen voisi ottaa henkilökohtai
seksi tehtäväkseen viestiä NEVAn toiminnasta ulkoilusta
kiinnostuneelle nuoremmalle väelle.
Kiitokset jäsenistölle ja toimintaan osallistuneille sekä rahal
lista tukea antaneille työnantajille vuodesta 2009, ja tervetuloa
mukaan NEVAn toimintaan vuonna 2010!
Tammikuussa 2010
Seppo Mikkonen
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NEVA SAARISELÄLLÄ 6.6.  12.6.2009
Team Pekka Veijalainen.
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Sompiojärvi  TeräväNattanen  Kaptukaislammit (18,4 km)
Neljäntoista tunnin bussimatka Porvoosta hoitui rutiinilla eli yöunet jäivät vähiin ja jalat kävivät
jo levottomiksi. Sodankylän kulmilla kohtasimme lisäksi kesän ensimmäiset varmat merkit  Pi
ristävän räntäsateen ja muutaman plusasteen. Mitähän tästäkin viikosta on tulossa?
Seuraavan jännitysmomentin tarjosi Sompiojärvelle johtavan soratien kunto. Oliko tie linjaauton
mentävässä kunnossa talven jäljiltä? Kyllä se oli. Aurinkokin uskalsi taas paistaa, joten orasta
vaan optimismiin oli taas aihetta. Saavuimmekin Sompion luonnonpuistoon johtavalle polulle
hyvissä ajoin aamupäivällä.
Ei muuta kuin matkaan. Ensimmäisen päivän primäärikohteena oli Sompion luonnonpuiston kor
keimman tunturin huiputus. Kohtaisiko TeräväNattanen tänään voittajansa vai nauraisiko meille
vain pilkallisesti? Retkikunta aikoi saada vastauksen tähän kysymykseen pikaisesti.
Lupaavasti paistanut aurinko nosti mielialoja  Tästähän tulisikin helppo nakki! Muutaman kilo
metrin taipaleen jälkeen pörssikurssit kuitenkin yllättäen laskivat ja lunta tuli kirjaimellisesti
"tupaan". Jos tällaisena jatkuisi meno, saisi TeräväNattanen kyllä jäädä väliin!
TeräväNattasta lähestyttäessä keli muuttui kuin muuttuikin siedettävämmäksi. Rinkat jätettiin
läheiselle tulipaikalle ja päätös huiputuksesta syntyi yksimielisesti. Suurehkot kivenjärkäleet lä
hellä huippua pitivät huolen siitä, että kiipeämisessä sai olla tarkkana, varsinkin kuin äskettäin
päättynyt räntäsade oli jättänyt ne liukkaiksi.
Lopulta tavoite kuitenkin saavutettiin ja Sompion luonnonpuisto näyttäytyi meille koko ko
meudessaan.
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Kaptukaislammit  Kopsusjoki  Tuiskukuru (18,3 km)
Hyvin nukutun yön ja runsaan luksusaamiaisen jälkeen voimat jälleen palautuivat ja ryhmä sin
gahti reippaana kohti uusia tavoitteita. Vähän matkaa seurailtiin valmista polkua, mutta sitten
Pekka otti kompassilla suunnan kohti Kopsusjoen ylityspaikkaa ja polku vaihtui helppokulkuisiin
kangasmetsiin ja pehmeisiin, erittäin jalkaystävällisiin suotaipaleisiin. Jotain kuitenkin puuttui 
Missä oli sääskien ja paarmojen rauhoittava surina?
Poroaitaa seuraamalla löysimme lopulta kaksikin Kopsusjoen ylitykseen kelpaavaa siltaa. Ruuh
kaaikana ei ilmeisesti yhden sillan kapasiteetti riittäisi vastaanottamaan suuria turistivirtoja.
Kopsusjoen ylityksen jälkeen saavuimme Pokun Kotamaahan ja aloitimme aktiiviset etsinnät ruo
kailupisteen löytämiseksi. Sellainen löytyikin, mutta sitä ennen saimme ylittää vielä parit suot.
Syötyämme suuntasimme kohti Tuiskukurua menevälle polulle.
Loppumatka kuljettiin reipasta vauhtia. Jopa niin reipasta, että matkan varrella olevan Vintilätun
turin huiputuskin unohtui. Tuiskukurun autiotuvalle saavuimme hyvissä ajoin iltapäivällä ennen
nukkumatin saapumista.
Täällä kohtasimme pakollisen västäräkin lisäksi myös ensimmäiset meille uudet ihmisolennot (2
kpl) tämän reissun aikana. (eivät kuvassa, vaan tuvassa.)

7

Tuiskukuru  Luirojärvi  Sokosti  Luirojärvi (19,4 km)
Tämä oli juhlapäivä. Rinkkakävelyä vaivaiset kahdeksan kilometriä Luirojärven lomakeskukseen
ja sitten valtaamaan Saariselän korkeinta paikkaa.
Matka Tuiskukurulta Luirojärvelle vei tältä porukalta reilut pari tuntia. Nyt oli Crocseistakin hyö
tyä. Luirojoen ylityksestä ei lyhytvartinen vaelluskenkä olisi kunnialla selvinnyt. Vettä oli joessa
kuitenkin talven jäljiltä suorastaan hävettävän vähän. Missä kunnon tulvat ja elämykset city
ihmiselle?
Luirojärven lomakeskuksessa oli jo valmiiksi kourallinen vaeltajia kun saavuimme sinne puolen
päivän aikoihin. Saunan piipustakin nousi savu, mutta me pysyimme lujina ja päätimme hoitaa
ensin Sokosticasen alta pois ja vasta sitten nauttia löylyistä. Lounastauon jälkeen se sitten alkoi.
Sokostin valloitus. Vesipullo mukaan ja menoksi.
Ensin pari kilometriä polkua ja sitten päästiin asiaan. Taaksepäinkin kannatti välillä vilkaista,
koska Luirojärvi ympäristöineen näytti nyt paraatipuolensa, kiitos tilausauringon!
Sokostin huipulla meni aikaa hyvä tovi maisemia ihaillessa. Ajatus käden ulottuvilla olevasta
saunamahdollisuudesta vei kuitenkin lopulta voiton ja joukkue laskeutui hyvässä järjestykses
sä n. 400 m alemmaksi takaisin Luiron saunaan johtavalle polulle.
Lienee tarpeetonta mainita, että sauna kelpasi kaikille ja rohkeimmat kävivät järvessä pulikoi
massa.
Muutamat letut paistettiin iltanuotiolla, jossa kohtasimme myös muita NEVAlaisia heimoveljiä ja
sisaria. Kaiken kaikkiaan upea retkipäivä, mutta lisää oli luvassa.
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Luirojärvi  Pälkkimäoja  Ukselmapää  Paratiisikuru  Sarvioja (19,8 km)
Maanantainen Sokostipäivä jätti vaelluksesta todella hyvän kuvan muistikortille. Kysymys kuu
luikin, pystyisikö seuraava vaelluspäivä pitämään tason yhtä korkealla? Etukäteenhän tiedossa oli
retken fyysisesti rankin päivä Sarviojan kämpälle tiukkoine nousuineen ja laskuineen. Tällä ker
taa rinkat oli pidettävä koko ajan mukana, jos mieli iltapalaa.
Startti luirojärven kämpältä klo 8.45 ja joukkue säntäsi matkaan. Lissu ja Katja ottivat aluksi ve
tovastuun. Ensimmäinen pysäkki löytyi turvekammin kohdalta, jota on joskus asuttanut aito erak
ko.
Meno jatkui turvekammilta kohti Pälkkimäojan laavupaikkaa, jossa osa nyt mukana olleista NE
VAlaisista tunnusti joskus yöpyneensä. Nyt se toimitti meille ainoastaan ruokapaikan virkaa ja
lounaskeitto ryystettiinkin nopeasti, sillä mielessä häämötti jo Saariselän K2:n eli Ukselmapään
huiputus.
Pälkkimäojan jälkeen alkoi maasto silminnähden kohota minkä saattoi myös havaita juomatauko
määrien lisääntymisenä. PikkuLuirojärvi näkyi jo näistä korkeuksista hyvin
Tunturin harjanteita pitkin oli helppo kulkea tälläkin kertaa. Edessä häämötti kuitenkin nyt uusi
haastaja  Ukselmapää, jonka huiputus vaatisi vielä ylimääräistä energiaa  ja sitähän tällä poru
kalla riitti, varsinkin kun loistavat sääolosuhteet tekivät huipulle kiipeämisestä palkitsevan koke
muksen. Ei ollut sumua tällä kertaa.
Laskeutuminen Paratiisikuruun sujui niinikään ongelmitta varsinkin Lissulta ja Katjalta, jotka
ottivat käyttöönsä lumen tarjoaman mahdollisuuden ja laskettelivat loppumatkan rinkkojensa
kyydissä.
Paratiisikurun reunamilla kohtasimme myös pienehkön lauman poroja. Eivätpä nuo edelleenkään
turistia kovin lähelle päästä, joten kunnon zoomi saa kamerassa olla jos noista lähikuvaa halajaa.
Sarviojan kämpälle oli tässä vaiheessa vielä viitisen kilometriä. Se osuus kuljettiin yhä reipasta
vauhtia pitäen ja hyvä niin, sillä aivan loppumatkasta pienehkö sadekuuro meinasi vähän latistaa
hienon päivän tunnelmaa. Maisemallisesti vähintäänkin maanantain veroinen päivä.
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Sarvioja  Sotavaaranoja  Porttikoski  Taimenlampi (15,7 km)
Sarviojan leirikeskus oli vuodenaikaan nähden yllättävän suosittu. Meidän kymmenen NEVA
LAisen lisäksi alueella yöpyi useita muitakin vaeltajia sekä vaelluskoiria. Jälleen kerran me tel
tassa yöpyjätkin säästyimme sateelta. Aurinkoinen aamu lupaili jälleen hienoa vaelluspäivää. Nyt
tavoitteenamme oli Tammakkolampi, jota myös Taimenlammeksi kutsutaan.
Parit kilometrit ja saavuimme Sudenpesän varauskammille. Tämä Sarvijoen varrella sijaitseva
rakennus ei suurempia tunteenpurkauksia kenessäkään aiheuttanut ja matka jatkuikin pienen juo
matauon jälkeen korkeampiin sfääreihin. Elettiin vaellusviikkomme kuumimpia hetkiä ja vaellus
takit vaihtuivat monilla nyt lyhythihaisiin paitoihin.
Lounastauko pidettiin Sotavaaranojan tulipaikassa ja samalla luovuttiin tutusta ja turvallisesta
polusta. Pekka otti suunnan luoteeseen kohti Porttikosken siltaa ja edessä oli muutaman kilomet
rin metsätaival. Ilman kommelluksia siitäkin selvittiin ja Porttikosken silta sai lauman uusia asi
akkaita.
Matka Porttikoskelta Tammakolammelle taittui reilussa tunnissa. Jälleen parin minuutin mittai
nen sadekuuro muistutti meitä toisenlaisesta vaellussäästä. Onneksi tälläkin kertaa sade jäi suuta
riksi ja telttakylä nousi käytännössä kuivalle kankaalle Tammakkolammen rannalle.
Antti kokeili menestyksekkäästi kalaonneaan ja saaliksi tuli  ei ahven, ei hauki, eikä edes särki
vaan 100 % taimen. Kyllähän se vähän erilaiselta maistui kuin etelän markettien mutalammikko
kirjolohet.
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Taimenlampi  Lankopää  Luulampi (16,4 km)
Tällä erää viimeinen ehjä vaelluspäivä käynnistyi pilvisessä säässä. Tammakkolammelta nousim
me tasaisesti ensin n. 200 m korkeammalle ja valmistauduimme päivän huiputukseen  nyt koh
teena Lankopää. Yritys onnistui, mutta huipulla puhaltanut viileähkö tuuli sai meidät pian vaihta
maan lokaatiota alemmaksi.
Mielenkiintoisen näköinen rotko oli karttaan piirretty suunnilleen Lankopään ja Kutturapäiden
puoliväliin ja sitähän piti käydä lounastauolla kuvaamaassa.
Täällä oli hiihtokausi parhaimmillaan. Rotkon pohjalla oli n. 2 m paksuinen lumipeite jota eestaas
sahaamalla himohiihtäjä saisi helposti päivän tai pari kulumaan.
Loppumatka Luulammille ei tarjonnut mitään kovin suuria uusia elämyksiä, joskin Ivalon suun
nalla näytti savuista päätellen metsää palavan.

Luulampi  Kiilopää (5,9 km)

Paluu sivistykseen sumuisessa kelissä. Jos koko viikko olisi tällaisessa säässä vietetty, niin ei ka
meraa olisi paljoa tarvinnut rasittaa. Kuin sattumalta, matkamittariin tuli satanen täyteen aivan
Kiilopään huipun tuntumassa. Vielä piti laskeutua Kiilopään keskukseen, jossa lämmin sauna jo
meitä odotti.
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NEVA SAARISELÄLLÄ 6.6.  12.6.2009
Kiilopään päiväpatikoijat vasemmalta AnnaMaija, Vesa, Eila, Eija ja Laila

Lauantai 6.6.2009—Tunturikeskus Kiilopäälle saapuminen
Klo 17.30—20.30 Eija ja Laila

6 km.n luontopolku Kiirunapolku/Ahopää

Sää—lumikuuroja
Sunnuntai 7.6.2009
Klo 9.45—15.30 AnnaMaija, Eija, Eila, Laila, Vesa

Niilanpään rinteillä, poroerotuspaikka, ”joku” hieno luminen kuru, eväiden syönti joenreunamilla,
Kiilopään huippu.

Matkalla näimme mm. kiirunan ja poroja

Sää– aurinkoinen +5 C
Maanantai 8.6.2009
Klo 9.00—14.00 Eija ja Laila

Saariselällä shoppailemassa, matkalla vierailu savottakahvila Laaninhovissa, bussilla takaisin Kiilo
päälle.

Menomatkalla näimme mm. ”lapinlinnun”—on lehden kannen kuvassa—sekä korvasieniä.

Sää: aurinkoinen +5C
Tiistai 9.6.2009

Klo 9.45—16.00 AnnaMaija, Eija, Eila, Laila, Veikko/Veksikuski, Vesa

PyhäNattanen, palovartianmaja

Tankavaaran kultamuseo

Sää: aurinkoinen +8C

Illalla talviturkki pois purossa
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Keskiviikko 10.6.2009

Klo 9.30—16.30 AnnaMaija, Eija, Eila, Laila, Vesa

Rautulampi, Niilapää

Sää: aurinkoa, tuulta, raekuuroja, +15C

Illalla savusauna ja purouinti
Torstai 11.6.2009
Klo 9.30—14.30 AnnaMaija, Eija, Eila, Laila, VeliMatti, Vesa

Vävypää, Rumakuru

Sää: aurinkoista
Perjantai 12.6.2009

Paluumatka lähtö Kiilopäältä Rovaniemelle, jossa yöpyminen hotelli Pohjanhovissa.

Rovaniemellä markkinat ja musiikkitapahtuma.
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PUOLA TATRA 2.7.  9.7.2009
Talvella 09 Seppo puhui minulle tanssireissulla Nevan matkasta Zakopaneen ja sanoi, että ulko
puolisetkin voivat sinne lähteä mukaan. Innostuin ja hetken mietittyäni päätin lähteä mukaan.
Lentokentällä tavattiin toisemme ja aloitin tutustumisen Nevan sisäänlämpiävään sisäpiiriin. Mu
kava olivat Lisbeth, Marjatta,Kati, Jukka, Seppo,Jukka ja Arja. Lentomatka meni sutjakkaasti ja
Krakovan kentällä meitä oli vastassa You Travelin opas Hannamari, jonka hersyvästä naurusta
tarttui nauru itsellekin.
Krakovan pieneltä kentältä jatkoimme matkaa pikkubussilla kapeaa ja huonokuntoista tietä Zako
paneen. Matka ei ollut kovin pitkä, mutta kauan se kesti. Majoituimme kodikkaassa Adrian
majatalossa. Meille oli katettu sama pöytä koko viikoksi aamiaisaikaan. Sama tarjoilija uskolli
sesti kantoi meille kuumaa kahvi ja teevettä kannussa joka aamu.
Ensimmäisenä iltana meillä oli tervetulotilaisuus Cubalowkalla, korkealla vuorella, jonne mentiin
junalla. Upeita maisemia päästiin heti ihailemaan ja sadekuurokin meidät yllätti  sitten vaan siir
ryttiin syömään varjon alle ja hyvinhän se meni. Tutustuimme paikalliseen juomaan, mehuolut
juomaan, jota juotiin pillillä! Lisbeth ihastui ikihyviksi tähän juomaan;)
Turistin silmään Puolan kielessä on pelkkiä konsonantteja peräkkäin kamalasti ja paikan nimetkin
olivat ainakin minulle tosi vaikeita opetella. En edes yrittänyt selvittää, missä milloinkin olimme,
minulle riitti se, että ollaan Puolassa ja Tatravuorella Zakopanessa. Eli mitään paikan nimiä en
tähän valitettavasti osaa laittaa...
Hannamarin kanssa meitä opasti retkillä huu
morintajuinen Pavel, paikallinen opas, joka pu
hui tosi hyvää englantia ja oli perehtynyt aihee
seen. Hän kertoi maaperästä, kasveista ja moni
muotoisesta luonnosta. Vaelluksilla meillä oli
mukana hieman omaa evästä ja juomista, jokai
sella vaelluksella kävimme jossain majatalossa
kevyellä lounaalla.

14

Retkipäivien päätteeksi meillä oli after hike Ka
linaravintolassa. Ensimmäisenä iltana Hanna
mari järjesti meille illallisen Karczma Bakowka
 ravintolassa. Kuulimme myös paikallista kan
sanmusiikkia livenä..

Toisena päivänä teimme vaelluksen ritarivuoril
le. Osa porukasta teki lyhyemmän retken ja "me
hurjimmat" kiipesimme vähän korkeammalle ja
käytiin myös Slovakian puolella..

Sunnuntaina oli mahdollisuus käydä tutustumassa AuschwitzBirkenaun keskitysleirimuseoon.
Itse en lähtenyt sinne, kun olen joskus aikoinani siellä käynyt. Oli ollut tosi vaikuttava ja hiljai
seksi vetänyt paikka. Sitä se oli myös silloin, kun itse siellä kävin.
Illalla mentiin syömään (Lisbeth,Marjatta,Kati,Seppo ja minä) ja jälkiruuaksi otimme isot jääte
löannokset ja jopa Seppo kohtasi suurenpansa  jäätelöstä tuli syötyä vain murtoosa.

Maanantaina tehtiin vaellus meidän matkam
me korkeimmalle paikalle, 2200 m ja osa mat
kasta mentiin kallioon hakattujen ketjujen
avulla. Sen reissun jälkeen tiesi kiivinneensä!
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Pavel kertoi olleensa 6 vuotta oppaana ja me
olimme hänen 4. ryhmänsä, joka kiipesi ylös
saakka. Kehui meitä rohkeiksi;). Olihan
upeat maisemat!
Illalla meillä oli viininmaistajaiset läheisessä
ja paikallisessa viinikaupassa. Erittäin asian
tuntevasti meille kerrottiin viineistä ja siitä,
mihin pitää kiinnittää huomiota viiniä ostet
taessa. Minäkin sain vinkkejä, kun yleensä
ostan viinin etiketin perusteella.

Saimme maistella useita viinilajeja ja kyllä niissä
eroja oli! (anteeksi nyt viiniasiantuntijat...)
Viimeisenä vaelluspäivänä tehtiin retki mm. Mors
kie Okolle, järvelle.
Naurussa oli pitelemistä, kun Pavel kertoi jonkun
(paikallisen) kysyneen, kumpaa kautta järven kier
täminen on lyhyempi, oikealta vai vasemmalta.
Eikä se kysyjä ollut edes blondi!
Keskiviikkona lähdettiin Krakovaan, matkalla käytiin tutustumassa Wielickan kuuluisaan suola
kaivokseen. Herranjestas kun oli iso paikka ja paljon nähtävää ja koettavaa ja kuultavaa! Ja niitä
rappusia sinne alas vaikka kuinka paljon.
Krakovaan päästyämme hotellin kanssa oli vähän sählinkiä, mutta Hannamari tyylikkäästi ja nau
raen hoiti asian kuntoon. Käytiin vielä koko porukka syömässä yhdessä ja sitten jokainen erkani
kuka minnekin katsomaan Krakovan nähtävyyksiä illaksi.
Torstaina lähdettiin aamusta lentokentälle. Lähtöä odotellessa puhuttiin hienoista maalauksista
lentokentän naisten huoneessa ja kysyttiin miehiltä, millaisia maalauksia miesten huoneessa on.
Eivät olleet mitään maalauksia nähneetkään!!! Mitenkähän paljon ihania, kauniita, upeita asioita
miehiltä jääkää huomaamatta? Mm. kauniit puolalaisten silmät  Kati ihmetteli, kun Jukka ei ollut
kiinnittänyt huomiota kadulla kävellessään paikallisten upeisiin silmiin. Kysymys sai pikemmin
kin Jukan omat silmät pyörimään päässä...
Kiitos teille NEVAlaiset, kun sain olla mukananne tällä reissulla! Paljon hyviä muistoja ja koke
muksia jäi mieleen.
Kiitos myös Hannamarille ja You Travelille hyvin järjestetystä matkasta! Itselleni tämä oli en
simmäinen kokemus You Travelista ja kyllä olen suositellut sitä muillekin!
Hyvää loppuvuotta teille kaikille!  Liisa
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TURVALLISUUS NEVAN VAELLUKSILLA 20072009
NEVAlle valmistui turvallisuussuunnitelma vuonna 2007. Turvallisuussuusuunnitelmasta löyty
vät NEVAn vaelluksille osallistuvia koskevat velvollisuudet ja vastuut. Suunnitelma on interne
tissä osoitteessa www.neva.tomaatti.com kohdassa Retkeilytietoa > vaeltajan ohjeita. Seuraa
vassa yhteenveto NEVAn vaelluksilla 20072009 sattuneista tapaturmista ja sairastumisista. Li
säksi on koottu joitain turvallisuusvinkkejä
NEVAN vaelluksilla ei ole vuosina 20072009 sattunut lääkärin hoitoa vaativia tapaturmia tai
sairastumisia. Kaatumisista (2007/1 kpl ja 2009/1 kpl) johtuvat pienet vammat ovat kuitenkin ol
leet tyypillisiä lähes joka vaelluksella. Näiden lisäksi on mainittava vatsataudit (2007/2 kpl) ja
kuume (2008/1 kpl), joita on sattunut lähes vuosittain. Vaelluksilla tyypillisenä vaivana ovat ol
leet myös hiertymät sekä pääkivut.
Syy vatsatauteihin jää yleensä epäselväksi. Vatsatauti on voinut alkaa jo ensimmäisenä päivänä
tai vaelluksen kuluessa. Eräissä tapauksissa näyttäisi olevan syynä vaelluksilla laitettu ruoka, jo
hon on käytetty esim. sieniä tai kalaa. Syys ja kevät vaelluksilla ruokien pilaantumisriski on
pieni ja vedet ovat yleensä riittävän puhtaita, mikäli vain muistaa ottaa juomavettä virtaavasta
kohdasta. Ruuan puhtaudesta on kuitenkin syytä huolehtia myös syksyllä ja keväällä. Kesävael
luksilla on syytä olla erityisen varovainen ja tarvittaessa keitettävä vesi.
Vaikka viimevuosina ei ole sattunut vakavampaa, niin NEVAlla on myös kokemusta vakavista
sairastumisista erämaaolosuhteissa. Vakavimpana näistä oli v 2004 Kilpisjärven maastossa um
pisuolitulehdus. Vaeltaja saatiin kuljetettua lentokoneella hoitoon.
Erämaassa liikuttaessa on aina huomioitava turvallisuus eikä riskejä saa ottaa. Erämaassa vaeltaja
on kuitenkin pitkälti oman avun varassa. Avun saanti voi kestää tunteja tai apua ei saada muuten
kuin lähettämällä joku ryhmästä hakemaan apua tai kuljettamalla potilas itse pois maastosta. Mi
käli tapaturmia tai sairastumisia sattuu, on toimittava harkitusti. Koko ryhmän on oltava valmiina
muuttamaan tai keventämään vaellusta, jotta potilas voi levätä ja tarvittaessa saadaan pois maas
tosta. Usein riittää, että suunnataan reitti autiotuvalle, jossa potilas voi levätä muutaman yön
(vatsatauti, kuumeilu, hiertymät).
Vaelluksella ei saa koskaan olla niin kiire ettei turvallisempaa reittiä ehtisi etsiä. Muista pitää tau
koja ennen väsähtämistä, sillä väsyneenä tekee huonoja päätöksiä. Uhkarohkeus kuuluu jonnekin
muualle kuin kauas erämaahan.

17

Seuraavassa on turvallisuusvinkkejä vaelluksille:
Ensiapuvarusteet

ensiapuopas

kuumemittari

laastaria

rakkolaastari

sakset ja veitsi

ideaalisiteitä

teippirulla

hakaneuloja

pinsetit

ripulilääkettä

särkylääkettä,allergialääkettä

omat lääkkeet (erikoislääkeet, tarvittaessa silmätipat ja korvatipat)

rasvat ja voiteet: huulet, palovammat,hyttysen puremat

kyypakkaus
Ensiapu
On suositeltavaa, että vaellukselle lähtijä omaa seuraavat taidot, jotka voi hankkia ensiapukurs
seilta

tekohengitys ja sydämen painantaelvytys

shokin hoito ja ehkäisy

haavojen hoito ja ehkäisy

nyrjähdysten, sijoiltaanmenojen ja luunmurtumien hoito

loukkaantuneen kuljetus
Äkillisissä sairauksissa hoidon pääperiaatteet ovat:






Kuumeisena ei saa rasittaa itseään
Yskä, nuha ja kipu vähentävät rasituskestävyyttä, Rasittuminen saattaa aiheuttaa taudin
pahenemisen
Huonokuntoisen taakkaa on vähennettävä jakamalla sitä muille
Reitti on suunniteltava helpommaksi, pyrittävä pitämään lepopäiviä.

Yhteydenpito
Varmin viestintäväline ja turva on toinen retkeläinen. Hän antaa ensiavun, laittaa tarvittaessa sa
puskat, teltat ja rauhoittaa ennen kuin lähtee hakemaan apua. Varsinkin yksin maastoon lähtevän
on syytä valita reittinsä siten, että nilkka nyrjähtäneenä pystyy tavoittamaan paikan josta apua voi
hälyttää tai johon toisia retkeläisiä saapuu varmuudella muutamassa päivässä. Kesäaikaan tuvilla
ja niiden välisillä reiteillä kulkee muita. Jos ei voi liikkua, on tehtävä itsensä havaittavaksi.
GSM on nykyaikainen ja kätevä yhteydenpitoväline. Kuuluvuus asettaa rajoituksia eikä kännyk
kään voi aina luottaa. Kännykkä voi rikkoutua vaelluksen kuluessa. Puhumiseen riittää kuulu
vuutta noin 20km maanteistä, jos sattuu seisomaan tunturin huipulla. Tekstiviesti lähtee tuplasti
kauempaa. Soneran verkko on kattavampi Lapissa. Kuuluvuudet on syytä varmistaa ennen vael
lusta.Varaakku tietenkin kannattaa pitää mukana. Muistettava kuitenkin ettei tekstiviestinkään
lähetys ja vastaanotto onnistu kuin avoimilla ja korkeilla paikoilla.

18

Retkisuunnitelma on syytä kertoa läheisille tai majapaikkaan ennen vaellusta. Tärkeintä on kertoa
milloin aikoo tulla pois maastosta. Autiotupien varauskirjojen käyttö on suositeltavaa.
Yleiset suunnistustaidot
Kompassin ja kartan lukutaito on ehdoton erämaassa liikuttaessa. Jokaisen tulisi osata suunnistaa
edes auttavasti ja seurata vaellusta kartalta, jotta tietää missä ollaan ja mihin mennään. Yleensä
etäisyydet ovat niin lyhyitä, että oikeaan suuntaan kuljettaessa etäisyydet jäävät kohtuulliseksi
pyrittäessä pois maastosta.
GPS on kätevä maastossa kulkemisen ja seurannan apuväline. Sen varaan ei voi kuitenkaan suun
nistamista jättää.
Hiertymien estäminen
Hiertymien syntymistä voidaan tehokkaasti estää voitelemalla jalkoja noin viikon ennen vaellus
ta. Jaloissa olevat kovettumat pehmenevät ja kestävät paremmin alkupäivien rasituksia.
Jalkoja on syytä totuttaa vaelluskenkiin muutamaa viikkoa ennen vaellusta. Vaelluksen alussa
jalat helposti turpoavat ja aiheuttavat rakkoja. Välttämätöntä totuttautuminen on uusien vaellus
kenkien käyttöönotossa
Rinkkaan totuttautuminen
Rinkan kantoa on syytä harjoitella ennen vaellusta. Rasitusvammat tulevat usein ensimmäisten
päivien aikana. On muistettava suhteuttaa rinkan paino omaan kuntoon ja painoon. Rinkan pano
saa olla korkeintaan 1/3 kulkijan omasta painosta (1030 kg). Ensimmäisillä vaelluksilla kannat
taa minimoida rinkan paino. Rinkan säädöt on syytä laittaa kuntoon ennen vaellusta.
Kaatumiset
Vaellussauvoilla voi tehokkaasti vähentää kaatumisriskiä rinkka selässä liikuttaessa. Sauvojen
avulla liikkuminen on tasaisempaa ja vähentää polvien ja selän rasituksia. Mikäli polvet kipeyty
vät rasituksesta, niin sauvat ovat suositeltavia. Vaellussauvoiksi riittävät tavalliset kävelysauvat,
jos ei halua investoida varsinaisiin vaellussauvoihin.
Tulenteko
Kaasukeittimien sytyttämisessä tulitikulla on sattunut vaaratilanteita jotka voi välttää käyttämällä
kaasugrillien kaasusytytintä. Sytytin ei paina paljon ja kulkee helposti keittimen mukana.
Tulenkäsittelyyn autiotuvissa on syytä kiinnittää huomiota. Vaelluksilla liikkuu nykyään koke
mattomia vaeltajia, joita on syytä opastaa, jos vaaratilanteita havaitsee. Kerran täynnä olevassa
autiotuvassa sattui, että spriikeitin oli päällä täyteen ahdetulla ruokapöydällä. Omien keittimien
käyttö sisätiloissa ei ole sallittua.
Valaisimet
Nykyaikaiset LEDotsalamput ovat osoittautuneet käytännölliseksi valaisimiksi teltoissa ja tuvis
sa ja myös maastossa liikuttaessa. Ne ovat turvallisempia kuin kynttilät. Kynttilöitä voi suositella
ainoastaan hätätilanteessa valaisimeksi.
Veli Matti
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RETKI REPOVEDEN KANSALLISPUISTOON 29.8.2009
Nesteen Vaeltajat ja Kilpilahden tyhytyövaliokunta järjestivät patikointiretken Repoveden kan
sallispuistoon 29.8.2009. Matkalle lähdettiin aamulla klo 8.00 ja takaisin oltiin iltapäivällä klo
16.00 maissa. Retkelle osallistui yhteensä 34 Kilpilahden alueen yrityksissä työskentelevää tai
perheenjäsentä.
Retkeä suosi lämmin ja aurinkoinen syyssää. Retkellä liikuttiin rauhalliseen tahtiin luonnosta ja
eväistä nauttien. Reitille lähdettiin Lapinsalmen riippusillalta, jonka jälkeen ryhmät lähtivät omil
le reiteilleen. Patikoitsijat jakaantuivat kahteen ryhmään, joista toinen tutustui Lapinsalmen lähel
lä olevaan Katajavuoren maastoon ja toinen ryhmä kävi pidemmällä Kuutinlahdella ja Mustalam
menvuoren tornissa. Muutama innokas patikoi vauhdilla vielä Olhavanvuorelle saakka. Paluu oli
myös Lapinsalmen riippusillan kautta.
Retkeläiset pitivät matkaa onnistuneena. Maasto oli vaihtelevaa, mutta ei liian raskasta. Lyhyem
pi retki Katajavuorelle sai kiitosta lapsilta sopivan haastavana ja mielenkiintoisena. Pidempi retki
näköalatorniin tarjosi hienot näköalat. Reitit Repovedellä ovat hyvin merkittyjä ja Repovettä voi
suositella päiväretkeilyyn sekä myös viikonloppu retkeilyyn.
Repoveden kansallispuistoon Valkealaan on noin 1 ½ tunnin ajomatka Porvoosta. Repoveden
kansallispuisto ja siihen liittyvä Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue (14 km²) on metsien ja
kymmenien järvien muodostama karu, salomainen alue. Repovedellä on pitkät perinteet yhtenä
EteläSuomen suosituimpana retkeilykohteena. Alueen nähtävyyksiä ovat mm. alueen useat kor
keat mäet kuten Olhavanvuori, Mustalamminvuori, Katajavuori ja Haukilamminvuori sekä La
pinsalmen riippusilta ja Kuutinlahti uittorakenteineen. Repoveden läpi kulkee Valkealan ulkoilu
reitti, jonka kokonaispituus on noin 120 km.
Repoveden kansallispuiston karttaa voi tutkia osoitteesta http://www.retkikartta.fi/ . Repoveden
kansallispuistosta löytyy lisätietoja luontoon.fi sivuita.
Veli Matti
Kuvat: Maisema Mustalammenvuoren tornista ja tauolta Repovedellä.
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GEOKÄTKÖILYÄ
Geokätköily on nykyaikaista aarteenetsintää ja oiva tapa tutustua ympäristöön sekä löytää mie
lenkiintoisia paikkoja. Ympäristössä liikkuminen saa uuden ulottuvuuden kätköilyn myötä. Hu
rahdin geokätköilyyn syksyllä 2008, ja tähän mennessä olen satunnaisesti kätköjä etsiessäni löy
tänyt 74 kätköä ja kuljettanut 10 reissaria tai geokolikkoa. Asuin aikoinaan geokätkön vieressä, ja
olisin voinut ikkunastani tarkkailla geokätkön etsijöitä, mutta silloin en vielä tiennyt harrastuk
sesta.
Olen etsinyt geokätköjä sekä kotimaassa että ulkomailla matkaillessani mm. Tallinnassa, Tukhol
massa, Budapestissä ja Brysselissä. Geokätköily on maailmalaajuinen harrastus.
Geokätköilyn ideana on, että ympäristöön on piilotettu kätkö, jonka sijainnin saa selville interne
tistä geokätköilyyn vihkiytyneeltä sivulta. Käytän geocaching.com nettisivua. Sivut vaativat si
säänkirjautumisen. Nettisivulta voi etsiä kätköjä ensi alkuun vaikkapa kotinsa läheltä ja harras
tuksen syventyessä voi reviiriä laajentaa. Sopivan tuntuisen kätkön löydyttyä kordinaatit merki
tään GPSlaitteeseen, tarkistetaan kätkön sijainti kartalta ja mietitään paras reitti kätkölle. Sitten
ulos kätköä etsimään. Koordinaattien lisäksi kannattaa lukea myös kätkön asettajan kirjoittamat
lisätiedot kätköstä ja kätkön aikaisemmin löytäneiden lokikirjoituksia, koska niistä saa vihjeitä,
mistä ja miten kätkön voisi löytää. Yleensä kätkön tekijä kirjoittaa kätkökuvaukseen kätköpaikas
ta, sen historiasta, jolloin saa kartutettua yleissivistystäänkin.
Geokätköily on hyvä tapa opetella GPSsatelliittipaikantimen käyttöä. GPS vie muutaman metrin
etäisyydelle kätköstä, ja varsinainen aarteenetsintä voi alkaa. Suunnistusta ja maastossa liikku
mista tulee harjoiteltua, koska suorin reitti ei aina ole helpoin. Piilotetun kätkön löytäminen vaa
tii nokkeluutta. Kuinka moni kulkeekaan ohi arvaamatta, mitä puun koloon tai kiven alle piilou
tuu.
Kätköt luokitellaan maaston vaikeuden ja piilottamistavan mukaan viiteen eri vaikeusluokkaan ja
kätkön koon perusteella neljään luokkaan. Mitä enemmän kätkön etsintää on harrastanut, sitä har
jaantuneempi silmä on löytämään kätkön. Geokätköjä on eri kokoisia. Tavallisin kätkö on pakas
tepurkki, jonka kokoluokitus on ”regular” tai musta filmipurkki, jonka kokoluokitus on ”micro”.
Hyvin pienet kätköt ovat kooltaan ”nanoja”. Kätkössä on kätkötiedote, lokivihko ja useimmiten
kynäkin. Kätköilijä merkitsee lokikirjaan käyntipäivämäärn ja nimimerkkinsä.

Filmipurkkikätkö löytynyt

Eräs geokolikko
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Jo kätkön löytyminen sinällään on aarre, mutta kätköön voi olla piilotettu lisäaarre, reissari eli
travel bug tai geokolikko. Reissarin tai kolikon voi ottaa mukaansa ja viedä uuteen kätköön. Reis
sareitten matkaa kätköstä toiseen voi seurata nettisivulla. Joskus reissarille on annettu tehtävä,
esimerkiksi päätyä johonkin tiettyyn maahan. Minä vein viime jouluna erään geokolikon Tole
doon Espanjaan. Kolikon omistaja oli saanut kolikon joululahjaksi edellisenä jouluna ja toivonut
kolikon kiertävän maailmaa. Huolestuneena sitten seurasin, kun kolikko ei liikkunut lokien perus
teella minnekään yli puoleen vuoteen. Pelkäsin jo saattaneeni hienon kolikon mieron tielle. Vih
doin kolikko sitten kätköstä lähti liikkeelle ja on tällä hetkellä saksalaisessa kätkössä odottamassa
seuraavaa seikkailua.
Nanokätkö

Yksi geokätköilyn perussääntö on, että kätkön sijaittava
alueella, jonne on vapaa pääsy ja luvallista mennä. Toi
nen geokätköilyn perussäännöistä on, että kätkö pitää
löytää huomaamattomasti. Ohikulkijat eivät saa kiinnittää
geokätköilijään huomioita, kun hän kaivaa purkin kätkös
tä esiin, kirjaa nimensä lokikirjaan ja palauttaa kätkön
paikalleen. Onhan kyse aarteenetsimisestä, ja kuka halu
aisi paljastaa aarteen sijainnin muille.
Kätköjä on pelkästään Suomessa yli 10000. Geokätköistä
on tehty sarjoja, esimerkiksi 0pisteet, jotka ovat Tiehal
linnon välimatkataulukon paikkakuntien nollapisteitä.
Harrasteeseen voi lisätä haastetta etsimällä sarjan kaikki
kätköt. Kansallispuistoista en ole löytänyt vielä kätkösar
jaa. Toki kansallispuistoissa on geokätköjä, niin Repove
dellä, Valkmusassa kuin Nuuksiossakin. Käykääpä ensi
kesän vaelluksella etsimässä kätkö Sevettijärveltä. Sellai
nen siellä näyttäisi olevan, piilotettu vuonna 2001.
Nettisivuja

http://www.geocaching.com
http://personal.inet.fi/hima/pekkar/
http://www.geocache.fi/

Teksti ja kuvat: Tuula Koskelo
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JÄSENASIAA
NEVAn jäseniksi pääsevät Neste Oilin sekä Neste Oy:stä eriytyneiden yhtiöiden kuten Borealiksen, Ash
landin ja StyroChemin palveluksessa olevat sekä niistä eläkkeelle jääneet perheenjäsenineen. NEVAn joh
tokunta 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 Nevalainenlehden.
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 112430343288 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

email:
Perheenjäsenet
(täytetään vain jos liit
tyvät jäseniksi)

Päivämäärä ja allekirjoi
tus
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NEVAN PITKÄT VAELLUKSET

Vuosi
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Aika
2.6.6.
7.16.9.
7.15.9.
7.15.6.
7.15.8.
3.12.9.
2.10.9.

Kevät/Syksy
K
S
S
K
S
S
S

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

9.17.6.
6.14.9.
12.20.9.
5.13.6.
3.11.9.
8.16.9.
8.16.6.
6.14.9.

K
S
S
K
S
S
K
S

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

29.8. 6.9.
6.14.8.
4.12.6.
25.8.  2.9.
7.15.9.
5.13.9.
5.13.6.
10.18.9.

S
S
K
S
S
S
K
S

Yhteensä

Kohde
Yllästunturit
Muotkatunturit
Saariselkä, Kiilopää
Jerisjärvi / Pallastunturi  Hetta
Kilpisjärvi  Halti
Lemmenjoki
Saariselkä, Kiilopää
YlläsAakenustunturit
Kevo
Sevettijärvi  Pulmankijärvi
Hetta  Pallastunturi / Jerisjärvi
Paistunturit  Kevo
Näätämö  Nellimö
Salla  Tuntsa
Muotkatunturit
Saariselkä, Hammastunturit, Ivalojoen
seutu
Kilpisjärvi  Halti  Malla
Lemmenjoki
Pöyrisjärvi
Saariselkä
Muotkatunturit
Saariselkä
Sevettijärvi

Osallistujia
50
40
47
32
47
41
40
40
40
43
44
43
34
30
50
56
50
46
39
46
56
36

950
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www.neva.tomaatti.com

