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NEVAN TOIMIHENKILÖT 
 
Johtokunta  
Seppo Mikkonen  puheenjohtaja  Neste Oil 
Pilvi Saarenpää  varapuheenjohtaja  Borealis Polymers Oy 
Pirjo Forsblom  sihteeri   Eläkel. (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  toiminnantarkastaja Borealis Polymers Oy 
Olavi Haapalehto  toiminnantarkastaja 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 viirin vuonna 2010 saivat Laila Parri, Vesa Pohjolainen ja 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 Laila Parrille puh. 050 458 3617. Vain näin 
voidaan varmistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Nevalainen-lehti löytävät tiensä perille. 
 
 
YHTEYSTIETOJA  
 
Seppo Mikkonen, puheenjohtaja  
seppo.mikkonen@nesteoil.com 
puh. 050 458 3473  
 
Laila Parri, jäsenyys- ja osoitteenmuutosasiat, rahastonhoitaja 
laila.parri@nesteoil.com 
puh. 050 458 3617 
 
Pirjo Forsblom, sihteeri 
pirjo.forsblom@gmail.com 
puh. 044 054 4799 
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NEVA VUONNA 2011 

NEVAn 22. toimintavuosi on nyt siirtymässä muistoihin ja arkistoihin, ja uusi vuosi 2011 on alkanut.  

Vuosi 2010 oli onnistunut. Ulkomaanmatka Itävallan Kitzbüheliin heinäkuulla oli poikkeuksellisen 
suosittu, sillä Alppeja tallasi peräti 26 nevalaista. Tehtiin päiväreppumatkoja lähistön vuorille sekä ajeltiin 
maastopyörillä kylälaaksossa helteisessä säässä. Lisäksi moni poikkesi tutustumaan Salzburgin 
nähtävyyksiin tai Hitlerin Kotkanpesään. Hotellimajoitus puolihoitoineen oli tasoltaan erinomainen ja 
YouTravel-matkatoimiston oppailta riitti tilannekomiikkaa loputtomiin. Ajankohta oli sopiva siksi, että 
keskieurooppalaisten lomasesonki ei ollut vielä alkanut, eikä reiteillä ja vuoristomajoilla ollut ruuhkaa. 

Yhteistyössä työterveyspalvelujen kanssa toteutetulle yhden päivän patikointimatkalle Liesjärven kansallis
-puiston maisemiin ja Korteniemen perinnetilalle elokuussa osallistui 28 henkilöä. Syyskuussa 2010 
Inarinjärven itäpuoliseen maastoon ja Sevettijärven seudulle suuntautuneella ruskamatkalla oli 31 
vaeltajaa. Säät suosivat, ruska oli varsin hyvä ja järvet tarjosivat mahdollisuuden loimukalan makuun. 
Samassa linja-autossa oli lisäksi 17 päiväretkeläistä Vaparin matkalla Kiilopäälle, millä säästettiin 
matkakustannuksissa sievoinen summa.  

Vuoden 2011 Lapin kohteeksi päätettiin Hetan-Pallaksen seutu, jolla ei ole vielä oltu yhtään kertaa syksyl-
lä vaan ainoastaan kaksi kertaa alkukesästä 1990-luvulla. Tämä maisemiltaan avara ja kansallispuiston 
palveluiltaan hyvä alue sopii mainiosti myös ensikertalaisille.   

NEVAn toimintaan liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä kehen tahansa johtokunnan jäseneen tai 
toimihenkilöön. 

Kiitokset jäsenistölle ja toimintaan osallistuneille sekä rahallista tukea antaneille työnantajillemme 
vuodesta 2010, ja tervetuloa mukaan NEVAn toimintaan vuonna 2011! 

Helmikuussa 2011 

Seppo Mikkonen 
seppo.mikkonen@nesteoil.com 
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UUTTA 2011 
 
Kevätilta 2.5.2011 
 
Perinteinen jäsenilta järjestetään Kerkkoon Havulinnassa, 
joka on viihtyisä metsästysmajatyyppinen paikka. Siellä on 
tilaisuus keskustella Lapin vaelluksen reittivaihtoehdoista 
ja tarvittaessa järjestetään varusteneuvontaa 
ensikertalaisille. Paistetaan makkaraa nuotiolla, keitetään 
kahvit ja jutustellaan mukavia. 
 
 
Matka Umpimähkään 8. – 9.10.2011 
 
Toivotaan Etelä-Suomeen yhtä kaunista syksyä kuin oli 
2010. Lähdetään lauantaiaamuna patikointikohteeseen, 
josta löytyy lyhyempiä ja pitempiä reittejä 
päiväreppuvarustuksella kuljettavaksi. Reitin varrelle 
osunee komeitten maisemien lisäksi joku tulipaikka. 
 
Yöpymistä varten jokainen tarvitsee makuupussin ja 
makuualustan. Kuvitteellisella tulipaikalla on laavu tai 
kota, johon mahtumista ei kuitenkaan voi taata, minkä 
vuoksi useimpien on varustauduttava myös teltalla. 
NEVAn kaksi telttaa, laavukangas ja makuualustoja on 
käytettävissä. Sunnuntaina pyörähdetään patikoimassa 
uudelleen ja palataan illaksi Porvooseen. Saa nähdä mitä 
keksitään…..  Karttoja jaetaan kun linja-auto saapunut 
lähtöpisteen parkkipaikalle   ;-)  
 

 
 
 
 
 
 
⇒ Mukana yhtiöiden talviliikuntaillassa Kokonniemessä Porvoossa 4.3.2011 
⇒ Vuosikokous Krouvi Näsissä Porvoossa 24.3.2011 klo 18.30  
⇒ Kevätilta Havulinnassa Kerkkoossa 2.5.2011 klo 18.00  
⇒ Patikointimatka Grimentziin Sveitsiin 25.7. – 1.8.2011 
⇒ Työterveyspalveluiden patikointimatka Etelä-Suomessa loppukesällä 2011 
⇒ Vaellusmatka Lappiin Jeris-Pallas-Hetta –seudulle 9. -17.9.2011 
⇒ Patikointimatka Umpimähkään 8. – 9.10.2011 
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VAELLUSKENKIEN VALINTA JA JALKOJEN HOITO 
 
Jalkineet ja jalat ratkaisevat usein tuleeko matkasta tuskien taival vai säästyykö vaivoilta kenties 
kokonaan. Kumisaappaiden käyttö on vähentynyt paljon siitä mitä se oli vuosia sitten ja lähes 
kaikilla on vaelluskengät. Kohtuullisen korkeavartinen vaelluskenkä tukee nilkkaa paremmin 
kuin kumikenkä, jolloin nyrjähtämisriski pienenee. Kivien kantit eivät juuri tunnu vaelluskenkien 
pohjien läpi pienentäen jalkapohjien rasittumista etenkin rinkkaa kannettaessa. Todella märissä 
oloissa kumikengät voisivat olla paremmat, mutta toisaalta kumikengissä monen jalat kastuvat 
hiestä kuivallakin säällä. 
 
Kenkiin pitää mahtua sovitushetkellä helposti ohut ja paksu sukka päällekkäin ja varpailla pitää 
olla tilaa. Nimittäin jalkaterä levenee kuin hirven sorkka suolla kun rinkka nostetaan selkään, 
jolloin kaupassa sopiva kenkä tuppaa muuttumaan pieneksi. Kengät on ehdottomasti 
sisäänajettava ennen vaellusta. Parasta on kävellä myös vaihtelevassa maastossa eikä vain tasa     
maalla, jotta kenkien varrensuista saadaan tuntumaa. 
 
Kaupoissa on vaelluskenkiä ja niiden näköisiä kenkiä, joita tehdään tarkoituksella eri 
jäykkyyksiä. Pehmeimmät eivät sovi rinkan kantamiseen, koska maaston pintaepätasaisuus 
kiusaa jalkateriä kengänpohjien läpi eikä nilkkojen tuki riitä. Toisaalta Lapissa ei tarvita jäykkiä 
vuorikiipeilykenkiä. Siksi kengät olisi parasta ostaa retkeilyliikkeestä, jonka myyjät ovat lajin 
harrastajia ja osaavat neuvoa kenkien valinnassa. Jos asioi supermarketissa tai urheiluliikkeessä, 
on oltava tarkempana, jotta ostaa käyttötarkoitukseen sopivan jäykät kengät.   
 
Kenkien kunto tarkistetaan ennen lähtöä. Hajoamisen alun merkkejä ei saa olla, sillä pikkuviasta 
voi viikon vaelluksen aikana kehittyä täystuho eikä tiettömien taipaleitten takana ole juuri muita 
korjauskeinoja kuin mielikuvitus ja ilmastointiteippi. Vaelluskengille kannattaa tehdä tiiveyskoe 
upottamalla ne hetkeksi veteen, sillä päältä vielä hyvännäköiset kengät ovat voineet menettää 
vedenpitävyytensä GoreTex-kalvon hierryttyä rikki kengän rakenteiden välissä. Kenkiä hoidetaan 
niille varsin tarkoitetuilla kyllästeillä tai rasvoilla, jotta hengittävyys ei heikkene. 
Silikonisuihkeita ei missään nimessä saa käyttää. 
 
 
JÄTEHUOLTO ERÄMAISSA 
 
Autiotupien ja tulipaikkojen jäteastioista ollaan monin paikoin luopumassa, jotta joka talvi 
toistuva moottorikelkkaralli jätteiden pois kuljettamiseksi vähenisi. Pahvit ja paperit voi polttaa. 
Ohuet polyeteeniset muovipussit palavat nuotiossa muun reilun tulen mukana.  
 
Paksut muovit, lasi, tuubit, peltipurkit ja alumiinifoliokerroksen sisältävät ruokapussit tuodaan 
asutuskeskusten jäteastioihin tai kierrätykseen. Vaeltaja jaksaa aivan varmasti kantaa tyhjät 
pakkaukset takaisin, jos täydet on jaksettu kantaa maastoon! Foliokerrospusseja ei saa polttaa 
tulisijoissa eikä nuotiossakaan, koska niistä jää paljon palamatonta ainesta. Vähäiset maatuvat 
ruoantähteet voi panna kompostiin tai huussiin. 
 
Hyvä keino on pitää rinkassa kahta muovipussia roskiksina: Toinen palaville, joka tyhjennetään 
seuraavalla nuotiolla sekä toinen, johon pannaan maastosta pois tuotavat jätteet. 
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LISÄKUNTOILU ENNEN VAELLUSTA KANNATTAA! 
 
Vaikka tuntisi itsensä superkuntoiseksi ja juoksisi 
Cooperin testissä neljättä kilometriä, on hyvä käydä 
muutamalla iltalenkillä lastatun rinkan kanssa pari 
viikkoa ennen viikon vaellukselle lähtöä. Tämä 
totuttaa jalkapohjia ja niveliä rinkan painoon 
ehkäisten jalkavaivat monissa tapauksissa 
kokonaan. 
 
Paria viikkoa ennen vaellukselle lähtöä kannattaa 
aloittaa myös jalkojen rasvaus: Niveaa tai 
vastaavaa jalkapohjiin ja varpaisiin joka ilta. Sen 
väitetään vähentävän hiertymiä ja rakkoja. Jos 
vaelluksella alkaa vähänkin tuntua hiertymää, niin heti teippiä tai rakkolaastaria eikä vasta sitten 
kun rakko on mehevimmillään. 
 
 

RUSKA 

Kasvit valmistautuvat tulevaan 
talveen siirtämällä lehtivihreän 
aineita varastoon kasvin 
monivuotisiin osiin. Tällöin 
lehdissä olevat muut väriaineet 
kuin vihreä pääsevät voitolle 
ennen kuin lehdet lopulta 
varisevat.   

Lapissa ruska tulee varsin 
tarkasti samaan aikaan joka 
vuosi, koska luontaisten kasvien 
geeniperimä on kullakin alueella 
samankaltainen ja koska kasvit 
tietävät vuodenajan muuttumisen 
pikemminkin päivän lyhenemi-
sestä kuin säätilasta. Parhaim-
millaan ruska on Pohjois-Lapissa 
hieman ennen syyskuun puoliväliä ja Rovaniemen-Kuusamon korkeudella syyskuun puolivälin 
jälkeen. Varpujen ja ruohokasvien maaruska tulee ennen lehtipuitten ruskaa. Etelä-Suomessa 
komeimmat ruskat nähdään lokakuulla ajankohdan vaihdellessa eri puulajien välillä enemmän 
kuin Lapissa. 

Sää vaikuttaa huomattavasti siihen, millaisen väriloiston ruska tarjoaa ja kauanko sitä kestää 
ennen lehtien varisemista. Lämmin kesä, aurinkoinen syksy, yöpakkaset ja kuiva ilma tuovat 
komean ruskan. Sateiset kesät ja sienitautien ruskistamat lehdet puolestaan heikentävät ruskaa ja 
varisuttavat lehtiä ennen aikojaan. Syksyllä 2010 ruska oli Lapissa tavanomainen ja Etelä-
Suomessa harvinaisen pitkä ja näyttävä. 
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RUSKAMATKA HETTA - PALLAS - JERIS -ALUEELLE 10. – 1 8.9.2011 
 
Syksyn 2011 matka tehdään Länsi-Lappiin Pallastunturien maastoon viikolla 37, joka on ruskan 
suhteen otollista aikaa. Alueella on tunnettu 55 km pituinen merkitty Hetta-Pallas-vaellusreitti, 
joka menee monien avotunturien yli tarjoten Lapin parhaimpia näköaloja.  
 
Hyvin merkitty reitti on pääosin helppokulkuinen. Tosin matkalle mahtuu lukuisia nousuja ja 
laskuja, mutta vain kunnon nousut takaavat avarat maisemat! Polku on paikoin myös varsin 
kulunut, koska tämä suosittu reitti on ollut käytössä jo vuodesta 1934 lähtien. Merkitty reitti sopii 
hyvin myös omatoimiseen vaeltamiseen ilman ennalta sovittuun NEVAn ryhmään kuulumista. 
 
Reitillä on silta jokaisessa puron ylityksessä, Hetan päässä oleva Ounasjärvi ylitetään venetaksilla 
ja märissä paikoissa on pitkospuita. Siten reitillä tulee hyvin toimeen vaelluskengillä ilman 
haastavia vedessä kahlaamisia. Jokaisen yöpymisen pystyy järjestämään autio- tai varaustuvalle 
tai telttaan tuvan lähistölle, ja yhden tuvan lähistöllä on sauna. Kokonaisuutena kansallispuiston 
palvelut reitille ovat hyvät ja kun matkakin on kohtuullinen 55 km, tämä vaellus soveltuu hyvin 
myös ensikertalaisille. Kovakuntoiset kulkevat sen kolmessa tai neljässä päivässä. NEVAlla on 
mahdollisuus käyttää menopäivän lauantai-iltapäivä, sitten viisi kokonaista päivää sunnuntaista 
torstaihin ja lopussa paluupäivän perjantaiaamua, joten kiirettä ei pitäisi tulla. Reitistä voi kulkea 
myös vielä lyhyemmän osan, jos aloittaa tai päättää vaelluksen Raattaman Vuontisjärven 
kohdalla.  
 
Pitempää vaellusta ja kenties hieman ruuhkaisenkin merkityn Hetta-Pallas-reitin välttämistä 
haluaville löytyy lukuisia vaihtoehtoja etenkin Pallaksen-Jeriksen päästä.  
 
Päiväreppuretkiä haluaville löytyy majoitusta muun muassa Jerisjärven seudulta, jolta voi 
helposti poiketa Pallakselle, Olokselle, Jerisjärven lounais- ja pohjoispuolen tuntureille sekä 
vaikka Leville. 
 
Lisätietoja alueesta löytyy nettiosoitteesta www.luontoon.fi -> Retkikohteet -> Kansallispuistot -
> Pallas-Yllästunturi. NEVAn ryhmien reittisuunnitelmista kerrotaan tarkemmin keväällä 2011 
järjestettävässä jäsenillassa sekä jäsenillan jälkeen www.neva.tomaatti.com –sivuilla. 
 
Tervetuloa mukaan, myös ensikertalaiset, sillä tämä vaellusreitti edustaa Lapin parhaimmistoa 
maisemiensa ja palvelujensa puolesta! Tästä on hyvä aloittaa vaellusharrastus. Ensikertalaisille 
järjestetään opastusta tarpeen mukaan ja lähtemällä mukaan sovittuun NEVAn vaellusryhmään ei 
minkäänlainen suunnistustaitokaan ole tarpeen. 

Avaria maisemia riittää! Kuvassa NEVAn ryhmää Laukukerolla Pallastunturin lähellä kesäkuussa 
1991.  
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Hetta-Pallas-reitillä on tiheä autio- ja varaustupaverkosto. Syksyn 2011 matkalla valkoinen vain 
toivottavasti korvautuu hohtavilla ruskan väreillä. Kuvassa NEVAn ryhmä venyttelytauolla 
Montellin majalla kesäkuussa 1991. 

Pallaksen maisemissa kelpaa lepotaukoa pitää. Kuva NEVAn matkalta kesäkuussa 1991. 
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ITÄVALTA, KITZBÜHEL 11.—18.7.2010 

Oli sunnuntai-iltapäivä ja reilut 30 astetta lämmintä, kun me – yhteensä 26 nevalaista ja 
perheenjäsentä – laskeuduimme Münchenin lentokentälle, jossa meitä oli vastassa YouTravelin 
iloiset oppaat Heikki ja Jenni sekä linja-auto, joka vei meidät lopulliseen matkakohteeseemme 
Itävaltaan, Kitzbühelin värikkääseen pikkukaupunkiin. Ajomatka kesti parisen tuntia ja perillä 

majoituimme kaikki neljän tähden 
hotelli Astoriaan, jossa meille tarjottiin 
tervetulojuomaksi lasilliset kuohuviiniä. 
Sitä nauttiessamme henkilökunta jakoi 
meille huoneavaimet ja ehdimme hyvin 
vielä asettua huoneisiimme ennen 
neljän ruokalajin illallista, joka sisältyi 
tilaamaamme puolihoitopakettiin. Sinä 
ensimmäisenä iltana ainakin osa meistä 
joutui hieman miettimään, missä 
järjestyksessä ja mihin ruokalajeihin 
kuitakin aterimia tulisi käyttää, mutta 
melko nopeasti opimme kuitenkin talon 
tavoille. Alkuruokana oli joka päivä 
salaattipöytä, jota seurasi lämmin keitto, 

ja pääruoaksi oli aina valittavana joko liha- tai kalaruoka. Koko aterian kruunasi tietenkin 
herkullinen, päivittäin vaihtuva jälkiruoka, ja luulen, että useimpiin meistä hotelli teki jo 
tuloiltana vaikutuksen. 

Emme kuitenkaan olleet lähteneet matkalle löhöilemään tai pelkästään hienosta hotellista ja 
hyvästä ruoasta nauttimaan, joten heti maanantaiaamuna oli runsaan buffetaamiaisen jälkeen 
ensimmäisen vaelluksen vuoro. Tapasimme Heikin ja Jennin klo 9.30 Hornbahnin ala-asemalla, 
josta nousimme hisseillä ”tötteröllä” (Jennin sanavalinta) varustetulle Kitzbüheler Hornille,         
n. 1700 m korkeuteen. Sieltä lähdimme sitten jonossa vaeltamaan kapeita lehmänpolkuja kohti 
ristillä koristettua ”nyppylää”, joka myös oli päivän korkein kohta. Siellä pidimme tauon, jonka 
aikana Jenni ja Heikki tarjosivat meille matkatoimiston puolesta tervetulojuomaksi paikallista 
snapsia ja Heikki otti koko porukasta viikon ainoan ryhmäkuvan. Tauon jälkeen alkoikin jo pitkä 

Kitzbühelin keskusta                                                          

 Itsepäinen lehmä…   ja joukko rauhallisia, ihmetteleviä lehmiä 
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lasku (900 korkeusmetriä) takaisin kohti Kitzbüheliä, mikä jälkeenpäin kyllä tuntui aika monien 
(tai ainakin minun treenaamattomissa) polvissa… Matkan varrella pysähdyimme lounaalle 
Sonnbergstub’nin terassille, josta jännityksellä seurasimme ukkospilvien lähestymistä, mutta 
onneksi myös kaikkoamista, joten selvisimme pelkällä säikähdyksellä. Vaelluksen jälkeen 
nautimme vielä ”after hiket” Kitzbühelin ravintola Chizzon terassilla ja kello läheni 17:ä, ennen 
kuin palasimme hotellille. 

Tiistaipäivä puolestaan alkoi paikallisbussimatkalla läheiseen Kirchbergin kylään, jossa Heikki 
meitä jo odotti. Sieltä nousimme avoimilla penkkihisseillä n. 1200 m korkeuteen, josta jatkoimme 
omin voimin vielä n. 500 korkeusmetriä Gaisberg-vuoren harjanteelle. Nousu oli paikoittain 
melko jyrkkää, mutta palkinnoksi saimme sitten pitkään kulkea suhteellisen tasaista polkua, josta 
voimme todella nauttia upeista alppinäkymistä. Tällä kertaa ryhmä jakaantui kahteen: 
lommoposkiin, jotka kulkivat hieman kovempaa ja tekivät vähän pidemmän lenkin, sekä 
pullonpohjantuijottajiin, jotka vastaavasti kulkivat hieman rauhallisempaa tahtia ja oikaisivat 
osan matkasta. Söimme kaikki yhdessä lounasta, ennen kuin lommoposket aloittivat laskun 
takaisin Kirchbergiin ja pullonpohjantuijottajat palasivat hissin yläasemalle nauttimaan vielä 
lyhyet ”after hiket” ennen laskeutumista hisseillä ala-asemalle. Siellä lommoposket jo odottivat – 
alamäestä nimittäin osa oli kuulemma taittunut juosten… Palasimme bussilla Kitzbüheliin, jossa 
olimme suunnilleen samoihin aikoihin kuin edellisenäkin päivänä.  

Keskiviikko, joka oli kolmas peräkkäinen vaelluspäivämme, oli talviurheilusta (tarkemmin 
sanottuna alppilajeista) kiinnostuneiden päivä. Tapasimme aamulla oppaat Hahnenkammbahnin 

ala-asemalla, josta nousimme rinnettä ylös 
alppilajien Kitzbühelin maailmancup-
osakilpailuvoittajien mukaan nimetyillä kabii-
nihisseillä. Jännitimme etukäteen, pääsisikö 
meistä kenties joku onnellinen Kalle 
Palanderin kyytiin, mutta valitettavasti olimme 
hieman liian aikaisin liikkeellä, sillä ylös 
mennessä Palanderin nro 92 tuli vasta meitä 
vastaan. Tämä hissinousu oli viikon jyrkin ja 
korkein, eivätkä ainakaan meidän kabiinissa 
kaikki pystyneet nauttimaan näkymästä. 
Ylhäällä Hahnenkammilla kävimme ensin 
paikan lasketteluhistoriaa valottavassa hiihto-
museossa, minka jälkeen näimme vielä 

Hahnenkamm-syöksyn uskomattoman jyrkän lähtöpaikan. Jo alkujyrkänne oli todella pelottava ja 
mietimme, kuinkahan moni meistä selviäisi hengissä edes ensimmäisestä mutkasta? Tai uskaltaisi 
ylipäänsä lähteä työntämään lähtöportilta vauhtia? Veikkaan, että muutama silmäpari seuraa 
Kitzbühelin maailmancuposakilpailua erityisen tarkasti tammikuussa 2011 ☺  

Hahnenkamm ei kuitenkaan ollut päivän päämäärämme, vaan lähdimme – syöksylaskijoiden 
rohkeutta tarpeeksi ihmeteltyämme – jälleen kerran kahdessa ryhmässä nousemaan kohti päivän 
korkeinta kohtaa, joka tällä kertaa oli Steinbergkogel (1969 m) ja josta oli upeat näkymät kohti 

Hienpyyhkimis- ja juomatauko metsän 
siimeksessä 
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kauempana sijaitsevia lumipeitteisiä vuorenhuippuja. Osa noususta taittui laskettelurinnettä ja osa 
hiekkatietä pitkin. Tällä kertaa matkan varrelle ei osunut yhtään auki olevaa alppimajaa, joten 

nautimme omat eväät tyhjillään (?) olevan – 
kissa kävi tervehtimäs-sä meitä, mutta 
ihmisiä ei näkynyt –  maalaistalon 
takapihalla. Päivä päättyi jälleen kerran 
pitkään laskuun kohti kylää, jossa tietenkin 
vielä pysähdyimme Chizzon terassille ”after 
hikelle”. 

Torstai oli oppaiden vapaapäivä, ja niinpä 
meilläkin oli vaellusvapaa päivä. Suurin osa 
porukasta osallistui kansainväliseen retkeen 
Saksan puolelle Berchtesgadeniin ja Hitlerin 
Kotkanpesään, kun taas osa lähti 
omatoimisesti seikkailemaan Salzburgiin tai 

Innsbruckiin tai jäivät Kitzbüheliin tutustu-maan omaan kylään ja sen tarjontaan. 

Perjantai olikin sitten viikon viimeinen vaelluspäivä. Lähdimme aamulla tilausbussilla Ellmaun 
kylän yläpuolella sijaitsevaan Wochenbrunnenalmiin, jossa seurustelimme hetken tilan 
puheliaiden vuohien kanssa ennen kuin lähdimme vaeltamaan kohti Wilder Kaiserin vuoristoa. 
Tällä kertaa lommoposkien ja pullonpohjantuijottajien reitit erosivat merkittävästi toisistaan: 
ensimmäisellä ryhmällä oli edessään yli 20 km:n matka ja n. 1500 korkeusmetrin nousu, kun taas 
toisen ryhmän nousu oli ”vain” 600 m ja matka huomattavasti lyhyempi. Oli luultavasti viikon 
kuumin päivä ja hiki virtasi, vaikka suuri osa noususta taittuikin metsän suojassa. Kiipesimme 
silti urheasti ensimmäiselle taukopaikalle – osa meistä kakun kiilto silmissä, sillä Jenni oli 
luvannut, että Gruttenhüttessä olisi tarjolla suussa sulavaa viinimarjatorttua, jota moni sitten siellä 
maistoikin. Ja hyvää oli! Tilannetta ei lainkaan pahentanut seikka, että istuimme terassilla 
aurinkovarjojen alla edessämme jylhä ja karu Wilder Kaiserin huippu… Juuri täältä avautuvat 
maisemat ovat ainakin minun mieleeni jääneet koko viikon komeimpina. Gruttenhütten jälkeen 
ryhmien tiet erkanivat, kun lommoposket jatkoivat nousua ja pullonpohjantuijottajat aloittivat 
laskun kohti Ellmaun kylää. Molemmilla ryhmillä oli pitkä päivä – olimme lähteneet aikaisin 
liikkeelle ja taksit toivat meidät takaisin Kitzbüheliin vasta klo 17 jälkeen – mutta ainakin niiden 
kanssa, joiden kanssa juttelin illalla, olimme yhtä mieltä siitä, ettei päivä kuitenkaan ollut ollut 
liian raskas, ja että vaelluskunto oli viikon aikana kohonnut huomattavasti ☺ 

Lauantaina oli vielä mahdollista osallistua Heikin johtamaan lisämaksulliseen pyöräretkeen 
Stanglwirtiin, jonka vetonaulana olivat herkullinen sacherkakku sekä komeat lipizzanhevoset, 
joita siellä pääsi ihailemaan. Retkeen osallistui 14 urheaa, ja lämpimän puolipäiväretken 
päätteeksi osa kävi vielä kastautumassa paluumatkan varrella olleessa Schwarzsee-järvessä. 
Retken ajoitus oli todella loistava, sillä aurinkoisen ja helteisen viikon jälkeen alkoi ukkostaa ja 
sataa juuri pyöräilijöiden palatessa pyörävuokraamoon. Sade jatkuikin sitten koko iltapäivän, 
illan ja yön ja saatoimme hotellista seurata, miten allamme virtaavan joen vedenpinta nousi 
nousemistaan ja virtaus vain lisääntyi… Onneksi joen reunat olivat korkeat, joten varsinaista 

Gruttenhütte ja Wilder Kaiser 
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tulvaa ei päässyt syntymään. 

Lauantai-iltana, päivällisen jälkeen, keräännyimme vielä koko ryhmä (nevalaisten lisäksi 
matkalla oli myös seitsemän muuta) Hahnenkammbahnin lähellä sijaitsevaan Streifalm-
ravintolaan, jossa nautimme yhdessä oppaiden kanssa läksiäisdrinkit. Tunnelma oli todella 
kodikas ja lämmin, kun skoolasimme onnistuneelle lomaviikolle ja saimme vielä kokea viikon 
tapahtumia uudelleen Heikin ja Jennin kokoaman valokuva-CD:n muodossa. Illan kruunasivat 
ehdottomasti Tourusen Tuomon ryhmän puolesta esittämät kiitospuheet oppaille ja Sepolle. Hän 
oli aamulla pistänyt runosuonen sykkimään ja keksinyt kortteihin heille jokaiselle osuvan runon – 
henkilökohtainen, hauska ja varmasti arvostettu lisä keräämiimme pikku lahjoihin. Ilta oli kaikin 
tavoin onnistuneen loman onnistunut päätös. 

Mitä muuta viikosta voisi vielä yleisesti sanoa? Hotellista ainakin sen verran, että hyvän ruoan ja 
palvelun lisäksi saimme nauttia hotellivieraiden vapaassa käytössä olevasta saunaosastosta, jossa 
oli neljä eri saunaa (infrapuna-, höyry-, suomalainen ja biosauna) sekä lepotuoleja, joissa oli 
mukava rentoutua saunakäyntien lomassa. Hieman hilpeyttä herätti tosin parina iltana ilmestynyt 
kylvettäjä, joka tuli suomalaiseen saunaan heittämään löylyä ja heiluttamaan pyyhkeellä ja isolla 
viuhkalla kuumaa ilmaa kylpijöiden päälle. Se oli kuitenkin ihan kokemisen arvoinen elämys, ja 
kylvettäjän mukanaan tuoma jäämurska viilensi ihoa ihanasti ☺ Säästä ei voi muuta sanoa, kuin 
että se suosi meitä koko viikon, eivätkä korkeat lämpötilat menoa hirveästi haitanneet, koska 
korkeammalla vuoristossa oli aina hieman viileämpää. Piti kuitenkin muistaa juoda tarpeeksi! 
Vaellusten aikana näimme huikean määrän lehmiä – ne laiduntavat kesäisin vehreillä 
alppiniityillä – ja jouduimme yhden jos toisenkin kerran kulkemaan lehmälauman ohi tai läpi ja 
astumaan erilaisten aitausten yli. Kyllä jokunen meistä taisi viikon aikana liukumiinaankin 
astua… Lehmät olivat kilttejä ja rauhallisia, mutta myös itsepäisiä, ja kerran jouduimme koko 
letka kiertämään yhden ainoan lehmän, joka oli päättänyt levätä keskellä polkua, eikä se 
näyttänyt edes harkitsevan siirtymistä, vaikka kuljimme aivan sen vierestä ohi.  Huumoriakin 
porukassa riitti, kukaan ei valittanut turhaan ja viimeistä aina odotettiin, joten ryhmähenki pysyi 
ainakin omasta mielestäni koko viikon hyvänä. 

Ai niin, sunnuntain paluumatkalla sattui sitten vielä pieni vahinko, joka on opas-Heikin 
vaitiolopyynnöstä huolimatta pakko tähän loppuun vielä mainita. Tilausbussi haki meidät 
normaaliin tapaan, mutta ehkä hieman etuajassa, hotellin edestä aamulla, pakkasimme laukut 
siihen ja Heikin suoritettua pakollisen laskun lähdimme ajamaan kohti Münchenin lentokenttää. 
Heikin laskutaito oli koko viikon ajan ollut oppaiden välinen vitsinaihe, ja osittain ehkä siksi 
Jenni kuittasikin hänen ilmoittamansa matkustajaluvun vitsinä eikä uskonut, että kaksi henkilöä 
oikeasti puuttui joukosta… Kesti vähän aikaa, ennen kuin oppaat huomasivat 
kommunikaatiovirheensä, ja samalla Jennin puhelin jo soi – Högströmit seisoivat vielä hotellin 
pihalla ja miettivät, mihin kaikki olivat kadonneet? Ei siinä muu auttanut kuin oppaiden pyytää 
kuljettajaa kääntymään mahdollisimman nopeasti takaisin heitä hakemaan. Onneksi olimme 
lähteneet aikaisin liikkeelle ja ylimääräisestä sight seeing-kierroksesta huolimatta ehdimme 
hyvissä ajoin lentokentälle. Siispä loppu hyvin, kaikki hyvin! 
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 Ryhmä koolla 
 
Teksti ja kuvat: Irene Romunen (ryhmäkuva: Heikki Kiili) 
 
Ja liitteenä vielä oppaiden ja Sepon korteissa olleet runot: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jennille:  
Emme elämääsi tahdo johtaa kuvin, 
mutta suothan meille tämän huvin. 
Kävimme puolestasi miettimässä, 

kuinka voi käydä elämässä. 
Siellä näkyi arjen kaunis tie, 
ota tahto vahva luonnon vie.    

 
(Kortissa oli liuta tutteja pyykkinarulla 

kuivumassa) 

Heikille:   
Tuli myrsky äkkiä alppikyliin, 
on neito jäänyt lumen syliin 

Apuun lähtee kaikki, ketkä voivat; 
miehet, naiset, isot koirat 

Tuntee neito kohta avun tulon, 
soispa vielä yhden sulon 

Kuuluu hento toive nuoren naisen, 
tulispa Heikki sijasta berndhardilaisen. 

 
(Kortissa oli ”coolin” näköinen koira 

farkkulippis päässä) 

Sepolle:  
Matkan ken valmisteli viimeisen päälle, 

jotain oli tehnyt myöskin säälle 
Sua tahdomme kiittää kaikista näistä, 
seurasta, ruu'ista, kipeistä kantapäistä 

Turha on Sepolle ohjeita jakaa 
hän itse kuitenkin löytyisi niiden takaa. 
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NEVA SEVETILLÄ 11.9. – 17.9.2010 

 

Teksti:© Petri 

Kuvat: © Petri, The Tuononens’ 

1. päivä ”Piilolan polku on kuuma” 

Bussi toi meidät tällä kertaa aivan itärajan tuntumaan. Paatsjoen ylityksen jälkeen olimmekin 
tämänkertaisen operaatiomme lähtöpisteessä, Piilolan polun eteläpäässä. 

Tuo uutuuspolkuhan jatkuu pitkälle Norjan puolelle, mutta meidän reittisuunnitelmaan sisältyi 
polulta irtautuminen jo Nammijärven kohdalta – siis Suomen puolella. 

Aurinko paistoi suorastaan epäilyttävän lämpimästi, vaikka syyskuu oli jo pitkällä. 

Ilmastomuutoksenko syytä oli tämä? – Jäi kysyjä vastausta vaille. 

Eipä tarvinnut polkua pitkälle kulkea kun silmille lyötiin Kessijärven koko tuoteportfolio 
erämaamökkien, veneiden, idyllisen järven  ja ennen kaikkea – järkkymättömän luonnonrauhan 
kera.  

Kertakaikkisen onnistunut kokonaisuus. Puuttui ainoastaan mahdollisuus muovirahan käyttöön 
lisäelämysten hankkimiseksi (hyppäävä jättitaimen, karhun vihellys yms.) 

No, ehkä ensi kerralla. 

Kessijärveltä oli vielä reipas kymppi ensimmäisen yön leiripaikkaan, Nuottamajärven laavulle, 
joten maisemien ihailu jäi lyhytikäiseksi elämykseksi. 

Laavulle saavuimme illan jo hämärtyessä, joten otsalampun tarvetta ei taaskaan tarvinnut 
kyseenalaistaa. Ensimmäisen päivän kävelyn rasitukset tuntuivat jo koneistossa, mutta silti riitti 
vielä useimmilla Nevalaisillla virtaa makkaranpaistoon ja keskinäiseen kommunikointiin. 
 
 
2. päivä ”Karhun Facebook” 
 
Yö sujui kommelluksitta ja mielessä häämötti jo seuraava leiripaikka Nammijärven 
pohjoisrannassa. Pekka oli etukäteen kehunut tulevaa leiripaikkaa tasaiseksi, ”viiden tähden” 
paikaksi ja viimeksi oli suden ulvontakin kuulemma kantautunut nukkujien korviin - Siis 
täydellinen ratkaisu eksotiikkaa hakeville. 
 
Matka jatkui edelleen Piilolan polkua Norjaan päin. Lounastauko vietettiin Piilolan tuvan 
kohdalla, auringon edelleen paistaessa. Vielä hetki polulla ennen kompassisuunnan ottamista 
Nammijärven pohjoisrannalle.  
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Tässä vaiheessa kuvaan tulivat mukaan vanhat 
männyt, joiden iäksi kokematonkin ”metsä-
insinööri” uskalsi arvioida vähintään viisisataa 
vuotta. Kuva puhukoot puolestaan. 

Kompassin ja Gepsin yhteistyö toi retkikunnan 
onnistuneesti Nammijärven pohjoisrantaan. 
Täältä löytyi jotain synkkää, jonka tuottajaksi 
kukaan ei veikannut poroa tahi hirveä.  

 

 

Elämyspäivää varjostamaan jäi ainoastaan etukäteen mainostetun super-leiripaikan täydellinen 
katoaminen. Useat lisäkilometritkään eivät tuoneet ratkaisua. Kuitenkin siedettävä leiripaikka 
lopulta löytyi, mutta lopulta kun Pekka arkistonauhojaan kelasi, niin muisti tuo, että se etukäteen 
hypetetty leiripaikka olisikin todellisuudessa ollut Nammijärven länsirannalla. Sinne asti ei 
”polttoaine” enää olisi riittänyt, joten teltat pystyyn ja syömään. Antti testasi menestyksellä 
Nammijärven kalapitoisuutta. Harreja oli, kuten myös yksittäisiä sääskiä – syyskuussa – 
Lapissa !!!! (WTF) 
 
3. päivä ”Surnukoskelle” 
 
Aamu sarasti ja ensimmäistä kertaa tällä keikalla sateen uhka oli todellinen. Pienene tihkun ja 
sumuan lisäksi oli tarjolla pitkä taival metsäosuutta ennen Inarijärven rantaa. Tänään piti 
pääsemän Surnuvuonolle.  
Kivikkoa. Sitten taas kivikkoa. Loputtomasti kivikkoa. Turistivirtojen puuttuminen tältä seudulta 
ei enää ihmetyttänyt ketään. Tämä maasto ei ollut lapsiperheitä - Eikä edes terveitä aikuisia 
varten, jos vielä sade olisi tullut peliin mukaan. Kaikeksi onneksi kivet pysyivät enimmäkseen 
anti-liukkaina eikä kohtalokkaita lipeämisiä sattunut. 

Koiran haukuntaa kuulimme, kun lähestyimme Inarijärveä. Ainakin kuuluisa ”Surnu-Pekka” asui 
näillä main. Emme tohtineet häiritä paikallisia asukkaita ja kiersimme maatilan sen oikealta 
puolelta.  

Lounastauko Inarijärven rannassa sujui välikohtauksitta. Tässä vaiheessa myös yhteydet 
ulkomaailmaan palautuivat jos mittarina haluaa pitää GSM-puhelinoperaattorien tarjoamia 
yhteyksiä. 
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Surnuvuono ja Surnukosken leirintäalue olivat tässä vaiheessa enää ”kivenheiton” päässä, joten 
telttapaikkojen etsimiseen ei tällä kertaa tarvinnut haaskata liikaa energiaa. Iltanuotiolla oli 
tarjolla lettuja ja ne maistuivat useimmille. 
 
4. päivä ”silta yli synkän virran” 
 
Aamu alkoi räväkästi Surnukosken ylityksellä. Rinkasta tukivyö auki, lahkeet ylös, Crocksit 
jalkaan ja kahlaamaan. Ei mikään maailman helpoin ylitys. Virta oli varsin voimakas ja 
mahdollisuudet kunnon ”täysosumaan” koko ajan olemassa.  
 
Korpimaisemaa siellä jossain 

 
Tästäkin koettelemuksesta 
selvittiin kuitenkin tappioitta. 
Oli aika siirtyä hieman ylem-
piin sfääreihin, suorastaan 
tämän reissun korkeimpiin 
sellaisiin. Inarijärvi näkyikin 
nyt paremmin – samoin 
orastava uupumus, jonka 
loputtomien kivikoiden 
ylitykset olivat retkikunnan 
jäseniin jättäneet. Silti 
hyvätkin puolet olivat läsnä: 
Tuuli, muttei satanut. Se oli 
paljon se. 
 
 

Päivän pääkohde saavutettiin lopulta. Vironiemi. Ylityksen oli onnistuttava kapeimmasta 
vesistökohdasta – hinnalla millä hyvänsä, sillä kankaan kiertäminen olisi tiennyt kymmenien 
kilometrien bonuslenkkiä. 
 

Pahalta näytti. Vaikka ylitys-
paikka itsessään oli kapea, 
virta oli pelottavan voimakas 
ja pahimmillaan toista metriä 
syvä. 
 
Kahlaaminen ei tullut kysee-
seen. Lyhyehkön suunnittelu-
palaverin jälkeen Pekan 
ehdotus hyväksyttiin yksi-
mielisesti ja sahalle ja kir-
veelle tarjottiin nyt puheen-
vuoro. Silta syntyi tunnin 
askartelun jälkeen. 
 

Kuva ei tee oikeutta virran haasteellisuudelle 
 
Leiripaikka oli virran toisella puolen ja neljästä tukista rakennettu silta toimi odotusten 
mukaisesti. Retkeä pystyttiin siten jatkamaan täysin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 
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5. päivä ”yllätyssiikaa” 
 
Pilvinen, mutta sateeton sää jatkui. Seurailimme Kyyneljärven länsirantaa. Tarkoitus oli ehtiä 
illaksi Suolistaipaleen autiotuvalle. Kivikkoinen maasto täälläkin, joten erikoistarkkuutta 
tarvittiin. Aurinkokin näyttäytyi keskipäivällä. Oli aika hyvästellä Kyyneljärvi ja suunnatta 
pohjoiseen. 
 
Maastosta löytyneet runsaat puolukkamättäät tarjosivat mukavaa vaihtelua ruokavalioon. 
Paras oli kuitenkin vielä edessä. 
 

”Kiskot vievät etelään...”     Inarijärven siikaa 
 
Saavuttuamme Suolistaipaleen tuvalle, tapasimme siellä kalastajan, joka ystävällisesti lahjoitti 
meille muutamia pyytämiään siikoja. Hyviltä maistuivat. 
 
Tältä paikalta löytyi myös rautatieyhteys Suolisjärveltä Inarijärvelle ja takaisin. Koska emme 
olleet paikalla pahimman talvimyräkän aikoihin, emme voineet todeta raideliikenteen toimivuutta 
tai toimimattomuutta ääriolosuhteissa. Joka tapauksessa. Korvauksia VR:n tai RHK:n suunnalta 
olisi ollut turha odottaa sillä tätä rataosuutta hallinnoi Merenkulkulaitos. 
 
 
6. päivä ”kotiinpäin” 
 
Hyvin nukutun yön jälkeen kaikkien mielessä 
häämötti jo Sevettijärven tie, josta bussi meidät 
noutaisi. Sitä ennen olisi tarjolla vielä yksi 
kappale telttamajoitusöitä, tien välittömässä 
läheisyydessä.  
 
Suurilta luontoelämyksiltä vältyttiin tällä 
osuudella, mutta mukaan luovutetut evässiiat 
mahdollistivat silti (paistinpannun ja voin kera) 
muistorikkaan päivällisen leirinuotiolla. 
 
Pieni iltanuotio valmiina vastaanottamaan 
siikaa 
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7. päivä ”tilinpäätös” 
 
Loppurypistys Sevetin pysäkille onnistui kuin onnistuikin tiukasta aikataulusta huolimatta ja 
saatoimme todeta olevamme sovittuna aikana oikeassa paikassa. 
 
Matkaa oli tässä vaiheessa kertynyt reilut 80 km. 
 
Oli loppuyhteenvedon aika: 
 
Kiitämme: 

⇒ erinomainen porukka 
⇒ vähän turisteja ja hyönteisiä 
⇒ päivämatkojen pituus sopiva 
 

Moitimme: 
⇒ kiviä, kiviä ja taas kiviä 
⇒ paikoin jopa liian lämpimiä sääolosuhteita 
⇒ hyvien telttapaikkojen vähäisyyttä 
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JÄSENYYS 

NEVAn jäseniksi pääsevät Neste Oilin, Neste Jacobsin sekä Neste Oy:stä eriytyneiden yhtiöiden 
kuten Borealis Polymersin, 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 FI 82 1124 3000 3432 88 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 Laila Parrille laila.parri@nesteoil.com. Neste Oilin 
tai Sköldvikin alueen sisäisen postin piiriin kuuluvat voivat käyttää sisäisen postin osoitetta. 
Muiden jäseneksi haluavien pyydetään ensin ottamaan yhteyttä johonkin kerhon toimihenkilöön 
(katso yhteystiedot). 

Muistattehan myös ilmoittaa mahdolliset muutokset yhteystiedoissanne Laila Parrille 
laila.parri@nesteoil.com!   

Lisäksi kerholla voi olla vapaa- ja kunniajäseniä. Niistä on tarkemmin kerhon säännöissä, jotka 
saat tarvitessasi kerhon toimihenkilöiltä. 
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NEVAN ILMOITUKSET BOREALIKSELLA 

Borealiksen intranetissä on avattu omat sivut Kilpilahden henkilöstökerhoille 1.12.2010. 
 
Borealiksen henkilöstökerhojen sivuilla on kerhojen esittely – sama kuin Nesteen intrassa, tekstit 
on saatu sieltä – kerhojen ilmoitustaulu, kerhojen kontaktihenkilöt ja linkit kerhojen kotisivuille. 
 
Kerhosivuille tehtävät päivitykset ovat pääasiassa henkilöstökerhojen eli Borealis-
yhteyshenkilöiden vastuulla. NEVAn yhteyshenkilö Borealiksella on Pilvi Saarenpää. Apua 
päivityksessä voi pyytää myös sivun pääeditorilta Riitta Purolalta puh. 09-39493041 tai 
sähköposti riitta.purola@borealisgroup.com 
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KIITOKSETKIITOKSETKIITOKSETKIITOKSET    
 

Kari Lehto 60 v 2.1.2011 
 
 

Juhlat kun on juhlittu, 
ja minua on muistettu. 

Nyt on aika 
minulla, 

kiitokseni lausua. 
 

Kari 60 v 

    
    
    

KIITOKSETKIITOKSETKIITOKSETKIITOKSET    
    

MUISTAMISESTAMUISTAMISESTAMUISTAMISESTAMUISTAMISESTA    
    

VESA 50 v 
 

 
 

NEVA-kuksan kastajaiset, kastajana NEVAn perustamisen 
kantava voima Matti Pietilä ja ylimmässä kuvassa onnellinen 
kuusikymppinen kotona juhlien jälkeen.  
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www.neva.tomaatti.com 

 

LINKKEJÄ     

Varusteita 
⇒ Retkiaitta (Helsingin keskusta, Tammisto) http://www.retkiaitta.fi   

⇒ Partioaitta (mm. Helsingin keskusta, Itäkeskus, Tapiola, Sello, Jumbo) 

 http://www.partioaitta.fi 
⇒ Varuste.net (Helsinki Konala) www.varuste.net 

⇒ Erätukku www.eratukku.fi 
 
Retkeilyalueita/kansallispuistoja 
⇒ http://www.luontoon.fi 

Karttoja sähköisenä  
⇒ http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat 
 

Yleistä 
⇒ Suomen Latu http://www.suomenlatu.fi  

Tietoa vaellusalueista, matkakertomuksia ja jopa vinkkejä sopivista jokien 

ylityspaikoista voi löytyä panemalla kyseisen alueen tai maastonkohdan 
hakusanaksi http://www.google.fi -hakuohjelmaan. 


