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Pic De La Serreran huiputtajat 2913 metrissä

Mukana ulkoilutapahtumassa Kokonniemessä 8.3.2013
Vuosikokous Krouvi Näsissä 26.3.2013 klo 18.30
Jäsenilta Humlan majalla 7.5.2013 klo 18.00
Patikointimatka Itävaltaan Mayrhofen 21.— 28.7.2013
Vaellusmatka Saariselälle 13.— 22.9.2013
Yhden päivän patikointimatka TyHy-toiminnan kanssa
25-vuotisjuhlat loppusyksyllä 2013

NEVA 25 v 1988 — 2013

Sivu 2

NEVAN TOIMIHENKILÖT
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Pilvi Saarenpää
Pirjo Forsblom
Laila Parri
Veli Matti Purola
Sampo Sulopuisto
Uolevi Wallius
Tuula Koskelo
Harri Saarenpää

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Neste Oil Oyj
Borealis Polymers Oy
Eläkel. (Neste Oil Oyj)
Neste Oil Oyj
Neste Jacobs Oy
Ashland Finland Oy
Borealis Polymers Oy
Neste Oil Oyj
Eläkel. (Neste Oil Oyj)

Muut tehtävät ja vastuut
Olavi Haapalehto
Ulla Högström
Laila Parri
Laila Parri
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NEVAN VIIRI
Nevan viirin vuonna 2012 sai Harri Vesterbacka.
NEVAN KUKSA
Nevan kuksan vuonna 2012 sai Veikko Räty.
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 sähköpostiosoitteesi muuttuu, muistathan ilmoittaa siitä Laila Parrille
laila.parri@nesteoil.com. 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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PUHEENJOHTAJALTA TAMMIKUUSSA 2013
NEVAn 25. toimintavuosi on nyt käynnistymässä. Toivottavasti siitä saadaan vähintään yhtä aktiivinen
kuin juuri päättyneestä vuodesta 2012.
Toukokuussa Kerkkoon Havulinnassa järjestetyssä jäsenillassa käytiin läpi 2012 kesän ja syksyn matkasuunnitelmia sekä istuttiin nuotiolla peräti 39 osallistujan voimin. Repoveden – Heisanharjun viikonloppuretkelle mainiossa alkukesän säässä lähti 12 vaeltajaa. Enemmänkin väkeä olisi pikkubussiin toki
mahtunut. Kokemus menneiltä vuosilta on jo osoittanut, että kevään ja alkukesän viikonloput ovat monille varattuja muista syistä, minkä vuoksi monet kiinnostuneetkaan eivät pääse lähtemään. Loppukesällä ja syksyllä löytyy paremmin vapaata aikaa viikonloppuina, mikä nähtiin Työterveyspalvelujen kanssa
järjestetyllä yhden päivän Sipoonkorven matkalla, jolle osallistui 20 henkilöä.
Perinteeksi muodostuneelle vuoristopatikointimatkalle saatiin kokoon 26 innostunutta polkujen tallaajaa
niin, että matkatoimisto You Travel järjesti NEVAlle erittäin onnistuneen viikon Pyreneille Andorraan
heinäkuun alussa.
Lapin vaellusmatka suuntautui tällä kertaa Kilpisjärven seudulle elokuun alkupuolella. Lähempänä
otollisinta ruskaa järjestetylle matkalle olisi todennäköisesti ollut vähemmän lähtijöitä, koska syksyn
seisokit työllistivät monia kiinteästi. Tälle matkalla osallistui 26 nevalaista ja 13 vaparilaista.
Kerhon jäsenmäärä on pysynyt pitkään samalla tasolla ollen vuoden 2012 lopussa 116.
Tuleva toiminta tarkentuu alkuvuoden 2013 aikana. NEVAn 25-vuotisjuhlamatkan kohteeksi Lappiin
päätettiin Saariselkä. Sieltä löytyy paljon katsottavaa myös sellaisille, jotka ovat vaeltaneet alueella aiemmin. Lisäksi Kiilopään - Saariselän - Tankavaaran - Kutturan seudulle on helppo järjestää päiväretkiä niille, jotka haluavat majoittua joka yö lakanoitten väliin. Siten matka sopii kaikenkuntoisille sekä
myös ensikertalaisille, joita toivottavasti saadaan mukaan aiempia vuosia enemmän. Ajankohta on ruskan suhteen otollinen viikko 38 eli 13. - 22.9.2013.
2013 tapahtumista tulee tarkempaa tietoa Neste Oilin ja Borealiksen intrasivuille sekä NEVAn nettisivuille www.neva.tomaatti.com. Jäsenet saavat tietoa myös sähköpostitse, joten muistakaa pitää jäsensihteeri tietoisena yhteystiedoistanne, jos ne muuttuvat.
Kiitokset vuodesta 2012 kaikille NEVAn toimintaan osallistuneille sekä etenkin talkooväelle, jota ilman
tällainen kerhotoiminta ei tulisi toimeen. Tervetuloa mukaan toimintaan vuonna 2013, sekä entiset että
uudet ulkoilusta kiinnostuneet, iästä riippumatta!

Seppo Mikkonen
seppo.mikkonen@nesteoil.com
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NEVA REPOVESI—HEISANHARJU 26.—27. 5.2012

Hauklampi Kirnuhuokon kalliolta ja Kirnuhuoko.

Matkaan lähdettiin Porvoosta pikkubussilla lauantaiaamuna 12 retkeilijän voimin ja maastoon mentiin
Tervaharjun parkkipaikalta päiväeväin. Suurin osa meistä suuntasi Sulkusalmen ja Lojukosken kautta
Kirnuhuokoon, jossa pidettiin evästauko.
Komeiden kallioiden ja metsien kautta kulkevaa reittiä pitkin päädyttiin Olhavanlammelle, jossa paistettiin makkarat. Samalla oli tilaisuus ihailla kalliokiipeilijöitten kykyjä noin 50 metriä äkkijyrkkänä kohoavan Olhavanvuoren seinämällä. Itse kipaisimme vuorelle jyrkähköä polkua pitkin. Mitä parhain auringonpaiste suosi meitä lämpötilan ollessa silti sopivan viileä kulkemista ajatellen.
Seuraavaksi marssittiin Mustavuoren näkötornille ja sieltä edelleen Kuutinkanavan ja Katajajärven
kautta Lapinsalmelle. Matkaa päivälle kertyi reilut 15 kilometriä. Linja-auto tavaratilassaan meidän teltat ja illan eväät jo odotteli riippusillan toisella puolella olevalla parkkipaikalla. Riippusillalle vaihtoehtoisena reittinä on nykyään vesistön ylitys venelossilla Määkijänniemestä, mutta iltapäivä oli jo ehtinyt
niin pitkälle, että tämän polun katsastaminen jäi seuraavaan kertaan.

Maisemien ihailua Olhavanvuorelta, joka kohoaa äkkijyrkkänä noin 50 metriä.
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Ilta Heisanharjulla, josta löytyy laavun ja kodan lisäksi hyviä telttapaikkoja.
Yöpymispaikaksi valittiin tällä kertaa Heisanjärven ja Heisanharjun alue, joka on Orilammelta 16 kilometriä linnuntietä länteen. Se on monille tuntematon kauniita hiekkaharjumaisemia tarjoava ympäristö
tarjoten hyvän kontrastin kallioiselle ja karulle Repovedelle. Laavulla, kodalla, uimalaiturilla ja soutuveneellä varustettu leiripaikka on noin puolen kilometrin päässä lähimmältä parkkipaikalta, jonne pääsee metsäautotietä pitkin. Varmuuden vuoksi raahasimme mukanamme kolme ostettua polttopuukassia,
jotta letut eivät ainakaan tulien puutteen takia jäisi paistamatta. Nyt siellä kylläkin oli puita hyvin ja
viemiemme puiden loput jäivät seuraavien tulistelijoitten käyttöön. Illansuussa paikalla pyörähti pari
mopopoikaa revittelemässä ja pärisyttelemässä pitkin polkuja, mutta onneksi tilanne rauhoittui pian
heidän oman huomaavaisuutensa ansiosta.
Sunnuntaiaamuna oli mukavasti aikaa kiertää polkuja järvien rannoilla ja hiekkakannaksilla ennen kuin
linja-auto nouti meidät saunaan ja syömään Orilammelle. Iltapäivällä jatkettiin Verlan pahvitehdasmuseoon, joka on näkemisen ja kuulemisen arvoinen kohde. Kuulemisen arvoinen siksi, että opas osasi
kertoa elävällä tavalla paikan historiasta ja patruunoista sekä hiessä ja kylmyydessä elämäntyönsä ahertaneista työläisistä. Tehdasyhteisö oli tarjonnut täydet palvelut henkilökunnalleen: Tehtaan puuseppä
oli jopa tehnyt nimetyt ruumisarkut mitaten vanhimpien työntekijöitten pituudet heidän ollessa vielä
täydessä työn touhussa.

Verlan pahvitehdas pyöri vuodesta 1872 vuoteen 1964. Kuvan rakennukset ovat 1890-luvulta
(valitettavasti sisällä ei saanut valokuvata).
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Pahvimassa tehtiin Verlassa ilman kemikaaleja hiomalla kuusipölkyt hiokkeeksi koskivoimakäyttöisillä
kivimyllyillä. Paperikoneista kiinnostuneille Verla lienee maailman ainoa paikka, jossa tosituotannossa
toimineen koneen voi nähdä yhdellä silmäyksellä perälaatikosta viiran kautta puristinosaan ja rullalle
saakka. Vanhemmat ikäluokat muistavat Verlan tuotteet kansakoulun vajaan metrin kanttiinsa olleista
pahvisista eläin-, lintu-, kasvi- ja maisematauluista.
Pahvitehdasta huomattavasti kauemmaksi historiassa päästiin katselemalla Verlan hirvi- ja ihmisaiheisia kalliomaalauksia 6000 vuoden takaa. Tosin minun kameran optiikka ei riittänyt saamaan niistä kelvollisia kuvia.
Paluumatkalla koettiin lisää seikkailun makua, sillä linja-autosta puhkesi takarengas. Sitä ei alettu vaihtamaan, vaan köröteltiin pikkuhiljaa Porvooseen paripyörän toisen pyörän kantaessa sen puolen koko
kuorman. Kumi teki tehtävänsä kuumentumatta liikaa hitaamman nopeuden ansiosta.
Matkalla olivat mukana: Pekka Koivunen, Seppo Mikkonen, Markku Mäkinen, Raija Mäkinen, Ilona
Piironen, Riitta Purola, Veli Matti Purola, Eeva-Riitta Rainio, Pirjetta Salenius, Sampo Sulopuisto, Helka Turunen ja Pekka Veijalainen.

Seppo Mikkonen
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ANDORRA-VAELLUS NEVAN KANSSA 1.- 9.7.2012

NEVAn 26 vaeltajan ryhmä ja paikallinen opas Chantal (keltaisessa paidassa edessä) Tristainassa

1.-2.7.2012 Matkustus ja ensimmäinen vaelluspäivä
Matkaan lähdettiin 1.7. Helsinki-Vantaan lentokentältä iltapäiväkoneella 26 vaeltajan voimin. Tässä
matkatoimisto You Travelin ryhmässä ei tällä kertaa ollut ketään muita kuin NEVAn väkeä. Tiesimme,
että 3,5 tunnin lentomatka Barcelonaan ja sieltä 3-tuntinen bussimatka Andorraan veisi meiltä suurimman osan sunnuntaita ja hotellilla Andorrassa olisimme vasta aamuyöstä ensimmäisenä vaelluspäivänä.
Saavuimme majapaikkaamme Soldeun kylään kahden aikaan yöllä ja saimme tietää, että yövymme samassa hotellissa kuin Tanja Poutiainenkin kisamatkallaan. Matka meni muuten hyvin, mutta yhden
vaeltajan kassi jäi Helsinkiin. Jarille muuten hatunostot. Myönteinen asenne kassin häviämisestä huolimatta säilyi koko viikon ajan ja yhtään vaellusta ei häneltä jäänyt väliin ;).
Ensimmäinen vaelluspäivä alkoi oppaiden mukaan lyhyellä ja kevyellä vaelluksella, josta saamme
yleiskäsityksen Andorran vuorista. Andorrassa huiput eivät ylitä 3000 metriä ja ensimmäinen päivä oli
riittävän helppo ja antoi kaikille aikaa sopeutua niin vaeltamiseen kuin korkeaan ilmanalaan. Yövymmekin 1800 metrissä. Näimme vaelluksella vähän kaikkea ja ihastuimme Andorraan sen villihevosista
upeisiin vuoristojärviin (jotka ovat ”lampi”-kokoisia meidän mittapuumme mukaan) ja pieniin vesiputouksiin. Täysihoito joka päivä mukaan saatavine retkieväineen käynnisti hienon viikon. Afterhike, oluet ja kuulumisten vaihdot seurasivat retken jälkeen hotellin kauniilla terassilla.

Sivu 8

Oppaamme Suvi (matkatoimisto You Travel) ja Chantal (paikallisopas) vaikuttivat meidät ilmiömäisellä nimimuistillaan.
Päivälliseen valmistauduimme lasillisella Sangriaa espanjalaiseen tapaan ja opimme paljon Andorran
historiasta. Andorra on pieni, ristiriitainen mutta ihastuttava maa Espanjan ja Ranskan puristuksessa.
Maa on herännyt eloon ja kohti nykyaikaa vasta 1950 –luvun jälkeen laskettelu- ja vaellusturismin alettua. Veroparatiisinakin tunnettu maa tarjoaa edullisia ostosmahdollisuuksia, mutta toki EU:n ulkopuolisena maana tuontirajoituksin. Eksoottisia kokemuksia kertyi itse kullekin esim. postikorttien lähettämisen suhteen, jossa valinnat espanjalaisen ja ranskalaisen palvelun välillä aiheuttivat päänvaivaa – Andorralla kun ei ole omaa postilaitosta.

Ja jokapäiväisestä ruokailusta sen verran… Täysihoidolla ei ainakaan laihtumaan pääse! Buffet-tarjoilu ruokajuomineen oli herkullinen ja ihanan runsas. Ihana päätös päivälle. Aikaisin nukkumaan
ja innolla kohti viikon haasteita! Hotellimme Xalet Montana sekä siihen kuuluva
tien toisella puolella oleva ravintoa Naudi
ovat perheyrityksiä niin, että itse isäntäkin pyöriskeli henkilökuntansa joukossa.

Hotellimme, jossa muuten Suomen alppihiihtomaajoukkuekin kuulemma yöpyy kisareissuillaan (ihana
suomalainen sauna, uima-allas ja porekylpy).

3.7.2012 Toinen vaelluspäivä
Aamulla starttasimme klo 9 ja lähdimme autokyydeillä Andorran toiselle laidalle ja ohjelmassa oli Pessons-vaellus. Se alkoi pienellä nousulla laskettelurinnettä pitkin. Murmelit ihastuttivat meitä muuten
tällä hieman yksitoikkoisella pätkällä. Sitten nousimme takuulla yhteen kauneimmista vuoristolaaksoista ja taivalsimme upeiden, täydessä kukassa olevien alppiruusurinteiden lomassa nauttien kymmenistä
kirkkaista vuoristojärvistä (siis lammista). Kauniit maisemat hivelivät silmää ja upea keli siivittivät
matkaamme. Puolessa välissä ryhmä jaettiin kahtia ja ykkösryhmä lähti kipuamaan zik-zak-polkua hurjaa kivikkoista rinnettä reilussa 2800 metrissä olleelle huipulle. Me muut nautimme upeista maisemista
maltillisella määrällä kipuamista sekä toki skoolasimme rautaiselle ykkösryhmälle afterhikissa. Sitten
totutusti sauna hotellin allasosastolla (hyvä sauna muuten) tai poreallaskylpy ja uinti altaassa, miten
kukin sen halusi. Päivällisen jälkeen vetäydyimme lepäämään ja valmistautumaan kolmanteen päivään
rinteillä.
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Vaellusretkillä on vain niin, että ”sielu lepää” ja luonto parantaa työväsymyksen…

Vuoristojärvet (lampia meidän mittakaavassa) antoivat ainutlaatuisen leiman juuri Andorran vuorille.

Sivu 10

4.7.2012 Kolmas vaelluspäivä
Aloitimme päivän bussimatkalla. Matkan aikana saimme rautaisannoksen Andorran erityislaatuisesta
historiasta oppaamme Chantalin ja Suvin vuoropuhelulla. Chantal kertoi tarinaa englanniksi ja Suvi
käänsi parhaansa mukaan. Andorraa hallitsevat kaksi prinssiä. Toinen on espanjalainen ja toinen
Ranskan istuva presidentti. Tristaina, johon kaikki merkittävät pyöräilykilpailut, kuten Ranskan ympäriajo, päättyvät, oli vaelluskohteemme ja siellä porukka jaettiin kahteen osaan sen mukaan oliko
ihmisillä taipumusta korkean paikan pelkoon vai ei. Me arkajalat saimme nauttia jälleen upeista maisemista hieman alempaa (n. 500m) kun ykkösketju valloitti nelivedolla järvistä kohoavia rinteitten
reunoja. Maisemat kattoivat upeita vuoristojärviä, lumipeitteitä ja uskomattoman kauniita rinteitä alppiruusuineen. Paluumatkalla jäätiin pääkaupunkiin alennusmyyntejä tarkastamaan. Hinnat olivat kohdallaan ja ostoksiakin kertyi, toki ”pakollisten” afterhike-juomien jälkeen.

5.7.2012 Neljäs vaelluspäivä
Aamu valkeni kirkkaampana kuin odotimme, sillä sateen riski tälle päivälle oli melkoinen. Otimme
kuitenkin (onneksi) sadevaatteita ja lämmintä vaatetta reppuihin, kuten meitä alusta asti oli opastettu.
Samoin päivittäinen rautaisannos aurinkovoidetta kaikille, sillä vuorilla aurinko on petollinen ja suomalainen iho palaa siellä helposti.
Ensimmäinen vaelluksen osio kuljettiin metsässä ja kostea päivä takasi melkoisen joukon hyttysiä
seuraksemme. Aamupäivä mentiin rauhallisesti nousten ja lounaaseen mennessä olimme ihastelleet
taas kerran mitä kauneimpia maisemia ja ihmetelleet juoksureittiä, joka oli merkitty vuorille. Suuri
vuoristojuoksutapahtuma starttaa vaellusviikollamme perjantaina ja siinä todella juostaan minimissään sellainen 15 tunnin pätkä Andorran vuoristossa, jos me muut hyvin rauhallisesti askellamme
kohteesta toiseen.
Lounaan jälkeen aloitimme kaikki yhtenä ryhmänä jyrkän nousun 2600 metrin korkeuteen. Nousu oli
meille arkajalkaryhmälle pahin tähän asti ja saimme totisesti tehdä töitä huipun eteen! Laella olimme
voittajia kaikki ja lisäilimme lämmintä päälle, jotta orastava sade ei meitä pääsisi vaivaamaan alas
tullessa. Alastulon aikana alkoikin sade ja pieni ukkosen mahdollisuus siivittivät menoamme ja alastulo olikin sitten melkoista ”haipakkaa”. Laskeuduimme ensin Suvi-oppaamme sanojen mukaan kuulaaksoon ja pohdimmekin, että upea ensimmäinen laakso oli utuisine sadepilvineen suorastaan taianomainen ja mieleemme tuli maisemasta Skotlannin ylämaan tunnelma. Varoimme juurakkoja alastulossa, jotka olivat liukkaita sateen jäljiltä. Viimeisen vuoristopuron ylitys liukkaita puita pitkin sai
vielä viime metreillä adrenaliinit virtaamaan itse kullakin.
Afterhikissa olimme väsyneitä mutta onnellisia olutlasit kädessä ja pohdimme itse kukin, osallistummeko seuraavana aamuna viideltä lähtevään ryhmään, jonka tavoitteena oli otsa- ja taskulamppujen
valossa valloittaa huippu. Tavoitteena olisi päästä seuraamaan auringonnousua suoraan Casamanyan
vuoren laelta. Kymmenisen innokasta Nevalaista tarjoutui tällaiseen kokemukseen.
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6.7.2012 viides vaelluspäivä
Aamutuimaan liikkeelle lähtenyt ryhmä aloitti nousun hieman viiden jälkeen otsa- ja taskulamppujen sekä täysikuun valaistessa polkua mäntymetsä- ja niittymaisemassa. Pilvet pyöriskelivät tasollamme ja jopa alapuolellamme, minkä vuoksi näkyvyys vaihteli laidasta laitaan. Casamanayan huipulla reilussa 2700 metrissä auringon juuri noustua lämmintä oli vain pari astetta – ruohikko näytti
siltä että yöllä lämpötila oli saattanut käydä pakkasen puolella. Itse asiassa matka pimeässä ja osittain pilvien sisällä helpotti nousua, koska ei nähty miten vaativa nousu oli edessä. Vasta paluumatkalla päivänvalossa ja pilvien hälvettyä ilmeni millainen jatkuva ylämäki oli valloitettu.
Hotellille palattiin puoli kymmenen maissa suoraan aamupalapöydän ääreen, minkä jälkeen oppaat
lähtivät vetämään saman reitin uudelleen toiselle ryhmälle.
Osa meistä päätti pitää myös viikon ainoan vapaapäivän, sillä kyseinen vaellus oli oppaiden mukaan
ehkä sellainen, jonka voisi kokemattomat jättää väliinkin. Niinpä osa päätyi shoppailemaan pääkaupunki Andorra La Vellaan tai rentoutumaan kylpylässä. Illalla olivat kyläjuhlat ilotulituksineen ja
juhlimme myös kolmen vaeltajan syntymäpäiviä hienon kakun kera!

7.7.2012 Kuudes vaelluspäivä
Heräsimme innokkaina viimeiseen vaelluspäivään kyläjuhlien jälkeisenä aamuna. Hotellin vieressä
oleva juhlien kyläteltta piti meitä kevyessä unessa mutta mikään ei laimentanut intoamme lähteä vielä kerran nauttimaan Andorran upeista vuorista. Jakauduimme heti alhaalla 1900 metrissä kahteen
ryhmään, Pic De La Serreran 2913 metrin huipulle lähtevä porukka otti pienen varaslähdön ja me
muut lähdimme kiipeämään vuorten sisärinnettä ehkä kauneimmassa maastossa tähän asti. Huiputtajat kohtasivat vuorenharjanteella todella kovan tuulen sekä lähellä liiteleviä ruokapaikkaansa etsiviä
valtavankokoisia kotkia. Ne syövät kuulemma vain raatoja eivätkä puutu vielä elonmerkkejä osoittaviin kulkijoihin. Matkan aikana kannustimme Trial-vuoristojuoksijoita. Kuvasimme upeita vesiputouksia, kukkia ja sammakoita matkamme varrella. Rinteessä saimme seurata hevoslaumaa ja lehmiä.
Upea vesiputousten reunustama polku toi meidän alas barbeque-paikalle, jossa hotellimme henkilökunta oli järjestänyt loisteliaan päätöspäivän piknikin. Ohjelmassa oli hyvää ruokaa, juomaa, uimista
vuoristopurossa suihkulähteen alla, juomaleikkejä ja hauskaa yhdessäoloa erinomaisessa seurassa ja
hyvässä säässä.
Afterhike ei ole koskaan ollut hienompi! Illalla kiitimme oppaita, katsoimme kuvakoosteen viikosta
ja valmistauduimme aamun aikaiseen lähtöön Barcelonaan.
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BBQ:n kisassa mitattiin jo ruoalla täyteen ahdetun vatsalaukun vetoisuus.

8.-9.7.2012
Lähdimme bussilla kohti Espanjan rajaa ja Barcelonaa klo 8:30 aamulla ja monella meistä menikin
bussimatka lepäillen. Saavuimme hotelliin ja sisäänkirjautumisen jälkeen kukin meistä lähti metsästämään Barcelonan nähtävyyksiä omien mieltymystensä mukaan. Osa meistä lähtee kotiin jo yhden yön
jälkeen mutta osa oli varannut lisäöitä viettääkseen enemmän aikaa Espanjan puolella. Barcelonassa
on paljon nähtävää ja me valitsimme lounaspaikaksi Hard Rock-cafeen, rautaisannoksen Gaudin arkkitehtuuria, pienen siestanpoikaisen hotellin terassilla ja iltakävelyn sekä Tapas-ruokailun öisessä
Barcelonassa.
Väen määrä Barcelonan kaduilla ja helle muodostivat melkoisen kontrastin Andorran Soldeun kylään,
joka eli heinäkuun alussa hiljaiseloa ja lämpötila paikan korkeuden takia tuskin paljoakaan ylitti +20
astetta. Soldeun vilkkaat ajat kun ovat talvella laskettelurinteitten ansiosta sekä loppukesällä kun keskieurooppalaisten lomasesonki koittaa.
Ihana ilta! Kotimatka 9.7 sujui hienosti ja lentomatka samoin. Kiitokset matkatoimisto You Travelille, oppaillemme Suvi ja Chantal sekä NEVAn Sepolle kaikista järjestelyistä, toivottavasti otamme
Andorran kohteeksi toistekin!

Kirjoittaja: Miia Vahlsten
Kuvat: Vahlstenit ja Seppo Mikkonen
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Serrera Ransol BBQ

Pessons Gargantillar
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Casamanya Sampo Sulopuisto

Serrera
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VAELLUSMATKA KILPISJÄRVELLE 3.3. -11.8.2012
11.8.2012

Vihdoinkin rinkka selkään 17 tunnin linja-autossa istumisen jälkeen ja tuntureita kohti Didnojohkan
polkua pitkin.

Lappiin taivallettiin perinteiseen tapaan yön yli linja-autolla 39 retkeilijän voimin. Kuljettajaksi vaihtui Oulussa meille ennestään tuttu Vexi Räty. Aamupala haukattiin Harrinivassa, kalastajaporukka ja
muutamia muita tiputettiin vuokramökeilleen ja Pekka Koivusen retkue lähti kohti Tarvantovaaran
erämaita. Vaparin päiväretkeläiset jäivät Kilpisärven Retkeilykeskukseen ja lopulta me Pekka Veijalaisen vetämät Haltin tavoittelijat pääsimme maastoon puolen päivän jälkeen Norjan puolella.
Lauantai-iltapäivä meni mukavassa säässä nousuvoittoisessa maastossa Lossujärvelle. Pientä seikkailun makua saatiin, kun polku katosi ja hyvät ylityspaikat olivat hakusessaan Didnojohkan sivujoen
pajuryteikössä. Lossujärven seutu näytti kivikolta, mutta löytyihän sieltä mukavat telttapaikat. Makkarat paistettiin nuotiolla, jota varten jokainen oli varmuuden vuoksi kantanut muutaman kalikan rinkassaan. Se oli tosin turhaa, koska Suomen puolen autiotuvan liiteri oli lähes täpötäynnä polttopuita.
Norjalaisen tuvan sängyissä oli patjat, mutta siellä ei ollut edes puuliiteriä saati mitään kunniallisesti
poltettavaa.
Sunnuntaina paineltiin pitkin Urtasvankkaa, joka on Suomen mahtavimpia laaksoja. Urtashotelli
odotteli ruokatauolle itsepalveluperiaatteella ja huussissa meitä palveli bidesuihku. Vesi vain puuttui,
koska muutaman kymmenen metrin letku puroon ylärinteeseen hankkimaan automaattipainevesi taitaa vielä olla hotellin omistajakonsernin investointilistalla.
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Urtashotellin ruokataukopalvelut. Viihdyttäjinä joukko tanssivia itikoita – onnellisia olivat ne vaeltajat, joilla oli hyttysverkko.

Pihtsuskönkään 17 metrin kohtisuorat kuohut on ikuistettava filmille tai dataksi jokaisella reissulla
tälle suunnalle.
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Todisteeksi kuva Haltin rajapyykillä 6.8.2012 kello 11.02.

Iltapäivällä jatkettiin Pihtsusjoelle, jonka yli kahlattiin yli Vuomakasjärven päästä. Vettä oli onneksi
vain puolisääreen saakka paikan leveyden ansiosta, vaikka kuutioita kohisee melkoinen määrä sekunnissa. Vesi oli aika kylmää. Sitten noustiin Pihtsuskönkään kautta Pihtsuksen tuvalle, jonka ympäristöstä löytyi muutama hyvä telttapaikka. Ruskea Halti jo odotteli meitä pohjoisen suunnassa.
Maanantaiaamuna lähdettiin ilman rinkkoja polkemaan rakkaa Haltia kohti. Huipulla vaelteli sumupilviä, jotka onneksi välillä paljastivat meille kohtuulliset näkyvyydet maisemien ihailuun. Geokätkön
etsintä vei Jarkolta oman aikansa. Haltin vieraskirjaan kirjauduin numerolla 103602. Tosin tämä juokseva numero on menettänyt alkuperäisen merkityksensä, koska turisteja rahdataan sinne helikopterilla.
Suunnitelmissa oli palata Ritnitsohkkan kautta, joka on Suomen korkein huippu siinä mielessä, että
Haltin varsinainen huippu on Norjan puolella. Innostusta ei kuitenkaan riittänyt, vaan palattiin polkua
Pihtsuksen tuvalle. Ruokailun jälkeen päätettiin vielä ”siirtää telttoja” illansuussa tavoitteena lyhentää
aika pitkäksi tulevaa seuraavaa päivämatkaa. No, siinä sitten mentiin kivikkoja rinkat selässä muutama
tunti päätyen Toskaljärven luoteispuolelle hyvät näköalat tarjoavalla ”hyllyllä” olevan nimettömän
lammen rantaan. Yksi meistä jäi vielä yöksi Pihtsuksen tuvalle säästääkseen polveaan ja jatkaakseen
aamulla viitoitettua polkua Meekolle.
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Vähiin olivat juomat käyneet tässä vaiheessa retkeä, eihän me muutenkaan turhaa vettä kanneta ;-).
Vasemmalta Jarkko, Jussi pikku juomapullonsa kanssa, Veli Matti, Pekka ja Petri kotimaan korkeimmalla paikalla.

Viikon tavoite Halti on valloitettu ja suuntana matalammat maastot Haltin ruskeissa kivikoissa.
Alhaalla Haltijärvi, kauempana Pihtsusjärveä.
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Reikämaan kahlauspaikka ei ollut ollenkaan kiva, se vielä syveni kuvan etualalla
( kuva Petri Veijalainen).

Tiistaina tavattiin Toskaljärven länsirannalla pari ilman saalista jäänyttä kalojen narraajaa, koska järvi
oli tällä kertaa päättänyt kasvattaa kalansa isommiksi tulevia kalastajia varten.
Tovin kuluttua päästiin ihailemaan Jogasjärven-Porojärven laaksoa ja suojelualueeksi merkattua mahtavaa Annjalonjin pahtaa. Etuoikealla tuli näkyville Reikämaa, jonka kahden peräkkäisen kahlauksen
vaativuutta olin pohdiskellut jo etukäteen. Pohjoisemmassa vesi vain solisi kuivien kivien välissä, mutta Saivaaran puoleinen kahlaus oli leveä ja aika paha. Meneehän näistä kaikki Pihtsuskönkäältä ja Urtasvankasta Meekolle tulleet vedet Porojärveä kohti. Ei auttanut muu kuin päällyshousut pois ja crocsit
jalkaan. Alkumatkan pystyi taiteilemaan pohjaa pitkin, mutta silti piti varoa tarkkaan, ettei jalka jäänyt
nalkkiin kivien väliin tai kova virta vienyt kevyitä crocseja mennessään. Saivaaran puoleisen rannan
tuntumassa oli vajaan metrin kanttiinsa olevia liukkaita kiviä, päällä hurjasti virtaavaa vettä 30 senttiä
ja kivien välissä syvyyttä liki metri. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin taiteilla kivien päällä. Onneksi
kahlausmestari Jarkko tuli avuksi viimeisille kiville, joilla yksi meistä kylläkin kasteli pikkuhousunsa
ja rinkkansa alaosan istahtamalla vasten tahtoaan hetkeksi vedenalaiselle kivelle.
Saivaaran saavuttaminen otti aikansa – ensin melkoista kivikkoa ja ryteikköä kahlauksen jälkeen ja sitten nousu. Huiputus tehtiin toki ilman rinkkoja. Huipulla sää sumeni siihen malliin, että Porojärvi, Reikämaa sekä mahtava Meekon ja Annjalonin seutu näkyivät vain utuisesti. Tosin tämä oli viikon ainoa
hetki, jolloin sää merkittävämmin haittasi mahtavien maisemien ihailua. Kekkosen muistolaatta oli paikallaan – lieneekö hän itse laatan kohdalle koskaan kiivennyt? Laaksoissa UKK oli toki hiihdellyt ahkerasti rajamiesten valmiiksi polkemia latuja.
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Onneksi vain harvoin on tyytyminen tällaisiin maisemiin: Venemaa ja Skadjajärvi Saivaaralta käsin.

Pihtsukselta Meekolle oikaissut ryhmämme jäsen käytiin poimimassa mukaan Meekon autiotuvalta,
jossa pidettiin kunnon ruoka- ja löhöilytauko sadekuuroa pidellen. Tuvalle tuli yksinäinen kulkija ihmetellen ääneen, että meinaatteko te kaikki tänne yöksi jäädä... kun oli itse suunnitellut pikkuista tupaa yöpaikakseen.
Hieman utuisessa säässä sitten pisteltiin Kuonjarjohkalle kukin omaan tahtiin. Siellä meitä odotti liki
60-kiloinen, söpö ja hyvin opetettu reilun vuoden ikäinen malamuuttiuros Sisu. Sisun isäntä oli kaverinsa kanssa jo lämmittämässä telttasaunaa: Maahan kuoppa ja puut, kivikeko päälle ja tulet alle. Sitten nostettiin parhaat päivänsä nähnyt ulkoteltta kivien päälle ja väki kävi kyykkyyn sisälle. Ensimmäisen kierroksen löylyt olivat mahtavat ja toisella kierroksella olo oli kuin turkkilaisessa saunassa
niin ettei vieruskaveria nähnyt.

Kivikeko lämpimäksi, sitten teltta päälle ja saunaan!
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Masetjärvi. Teltan kiilat upposivat hietikkoon kuin kuumat neulat voihin. Hiekkarannalla oli valmiina poromiesten pöytärakennelmat isoista laattakivistä keittiöksemme.
Keskiviikkona jatkettiin Kalottireittiä Saarijärvelle – aluksi polku on mukavaa, mutta Saarijärvelle laskeva rinne on jo hitaampaa kuljettavaa. Mahtava Saana odotteli meitä horisontissa. Saarijärven tuvan
kivikoihin ei kuitenkaan leiriydytty, vaan jatkettiin Kilpisjärveä kohti poiketen jälleen Norjan puolella.
Siis kolme ulkomaanmatkaa viikossa: Didnojohka, Haltilla rajan takana ja tämä! Jarkko muisti aiemmalta Haltin reissulta mainiot telttapaikat ja hiekkarannan Masetjärvellä ja kyllä minullakin siitä jonkinlainen mielikuva oli – siis suunnistaja-Pekan ja ryhmän suunta sinne.
Koitti torstai, viimeinen täysi vaelluspäivä. Mönkijän jäljet johdattelivat Saanajärven pohjoispuolitse
Saanan päivätuvan kautta leiriin nurmikentälle Saanan luoteispuolelle. Saana valloitettiin ilman rinkkoja ja onneksemme kelit olivat mitä hienoimmat ihailla Mallan, Kilpisjärven ja pohjoisen suuntia.
Alaspäin tullessa poikettiin katsomaan kivisuojia, joissa sotilaat olivat kyyhöttäneet tuulen tuiverruksessa tähystämässä silloisia Adolfin sotapoliittisia etuja.
Viimeisen illan retkiruokamenun suunnitellut ei pannut pahakseen, vaikka poikettiin Retkeilykeskukseen, jossa seisova pöytä oli vielä voimissaan. Samalla alkoi opettelu etelän tavoille, koska koko viikko oli syöty muovilusikalla kattilasta tai isosta muovikuksasta: sorsakoskelainen kahveli vasempaan ja
veitsi oikeaan ja niitten yhteiskäyttöä. Tavattiin myös päiväretkeläisiä ja Koivusen porukoita – kaikki
täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Paluumatkalla teltoille kopaistiin vielä geokätkö sodanaikaisen
lentokoneenromun luota.
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Kuvat:
Ylävasen: Jussi päiväturisteille rakennetulla Saanajärven päivätuvan moottoritiellä.
Yläoikea: Kilpisjärven ja Mallan maisemia Saanalta käsin. Taustalla Ruotsin ja Norjan puolen lumisia
huippuja.
Alavasen: Paikallisen asukkaan kertomaan viitaten kesän kaunein ilta Saanan luoteispuolen leirissä.
Vasemmalta Jarkko, Jussi, Riitta ja Veli Matti.
Alaoikea: Herkuttelua meren antimilla Rantamakasiinissa paluumatkalla Kemissä. Sitten lakanoitten
väliin historiaa huokuvaan Hotelli Merihoviin ennen kotimatkaa Porvooseen.

Perjantaiaamuna ehdittiin heittämään pikku luontopolku ilman rinkkoja ja sitten saunaan ja poronkäristykselle Retkeilykeskukseen. GPS:n matkamittari näytti 120 km, josta arviolta 30 km ilman rinkkaa tehtyjä Haltin, Saivaaran ja Saanan valloituksia. Hyvin meni, ei tullut rakkoja eikä polvivaivoja.
Puhtailla vaatteilla ja uusilla eväillä olisin voinut painella toisen vastaavan viikon vaikka heti perään ;
-) Eikä tämä tähän jää, paluumatkalla linja-autossa virisi puheensorina perinteiseen tapaan: ”Minne
ensi vuonna?” Varmaan vuorostaan Itä-Lapin puolelle.
NEVA:n 2012 Haltin ryhmässä mukana: Jarkko Leinonen, Seppo Mikkonen, Veli Matti Purola, Jussi
Rantala, Riitta Tuononen, Pekka Veijalainen, Petri Veijalainen.
Seppo Mikkonen
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Saanan rappusilla.

Makkaranpaistossa Loussujärvellä.
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PATIKOINTIRETKI SIPOONKORVEN KUUSIJÄRVELLE 8.9.2012
Miksi ihmeessä ihmisen pitäisi raahautua metsään kantamukset selässään?! Eikö löytyisi helpompia
kulkureittejä kuin kivikkoiset polut, joissa nilkan nyrjähtämisen vaara on ilmeinen?! Eikä sisävessoja
ihan lähellä….!!
Miten selittäisimme vasta-argumentit oheisiin päivittelyihin? Voisin aloittaa selittelyn vaikka siitä,
että extreme-lajit ovat nykyisin muotia! Tai siitä, että kaikkea liikuntaa, tai muuta hyvää harrastusta
mitä ei ole ennen kokeillut, kannattaa kokeilla. Ai miksi? No varsinkin siksi, että täten saattaisi löytyä
itselle henkistä ja/tai fyysistä mielihyvää tuottava juttu. Ja mielihyväähän ihminen hakee itselleen. Ja
liikuntalajit ovat useimmiten terveellisiä tapoja hyvän fiiliksen tuottamiseen.
Metsässä liikkumisen hyviä puolia on nimenomaan maasto, varsinkin vaihteleva maasto. Ylämäkiin
ponnistellessa ja alamäkiin jarrutellessa sekä kivikoissa ja juurakoissa kolistellessa saavat jalat uutta
rasitetta ja tasapainoaisti hyvää harjoitusta. Toinen hyvä puoli luonnossa liikkumisessa on ilma. Ajoittainen läähätys saa keuhkot hämmästymään raittiin ilman hyökyaallosta. Mutta vaikutus on pelkästään
positiivinen sekä keuhkojen että koko kropan kannalta. Kolmantena tulee mieleen mieli. Metsän tai
vaikkapa tunturien kauneus ja hiljaisuus on hermoja lepuuttavaa. Jos hermot eivät pidä hiljaisuudesta, niin mukaanhan voi ottaa korvakuulokesoittimen…. Pitkä ja keskivauhtinen liikuntasuoritus on
hyvä myös laihduttamisen eli kalorien kulutuksen kannalta. Mutta toisaalta taas sitten: mikä makunautinto on nuotiolla paistettu makkara ja ehkäpä nokipannulla keitetty nuotiokahvi! Ja muut hyvät
retkieväät! Jotenkin se nuotiosavun tuoksukin on niin mahtavaa! Vaikkakin savupläjäys kääntyy aina
suoraan silmiin…
Patikointi on sopiva laji niin yksinäisyyttä kaipaaville liikkujille kuin yhteisöliikkujillekin. Patikointi
sopii erinomaisesti koko perheen toiminnaksi. Lapset jaksavat usein jopa paremmin kuin me työtuolien kangistamat aikuiset. Reitin vaativuuden ja matkan pituuden voi aina valita osallistujien kunnon
mukaan, ja kannattaakin valita sen heikoimman lenkin mukaan.
Kilpilahden yritykset ja NeVa ovat yhteistyössä jo muutamana vuonna järjestäneet henkilökunnille
perheineen mahdollisuuden lähteä kokeilemaan muutaman tunnin patikointia lähiseuduilla. 8.9.2012
retki suuntautui Sipoonkorven Kuusijärvelle. Mukana oli perheitä Neste Oilista, Neste Jacobsista ja
Borealiksesta, yhteensä 20 henkilöä. Reittivastaavana toimi Sampo Sulopuisto NeVasta. Reitti oli
haastava, ja haastavaa oli vauhtikin. Mutta säätila oli aurinkoinen. Ja reitin varrelle oli ratamestari järjestänyt luontoaiheisia rastitehtäviä, joten fiksuus lisääntyi luontoteemojen osalta.
Kirjoittaja: Soile Siitarinen
Polulla oli tilaa kävellä ja patikoijat luontopolkukysymyksiä pohtimassa Viirilän kohdalla.
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HOTELLI-INFO
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Hyttysiin varautuminen
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TAPAHTUMIA
Koiravaljakkokilpailut Mäntsälän Ohkolassa 16.—17.2.2013, www.vul.fi
Perinteinen Kuutamo-hiihto (Etelä-Suomen paras) Mäntsälässä perjantaina 22.2.2013,
www.mantsalanru.fi
Hiihtosuunnistuksen aluemestaruuskilpailut Mäntsälässä 2.—3.3.2013
Sipoon Susihiihto 3.3.2013.
Jukolan viesti 15.—16.6.2013 Jämsässä, www.jukola.com
Sulkavan Soudut 11.—14.7.2013, www.suursoudut.fi
Erävaelluskisat Nuuksion nuuskinta 5.—8.9.2013 Nuuksiossa,
www.nuuksionnuuskinta.fi

VARUSTEVINKKI
Useita satoja euroja maksanutta vaellustelttaa ei kannata heittää menemään vaurion tai loppuun kuluneen kohdan takia, koska sen voi saada korjautettua kohtuuhintaan Laatuteltta Ky:ssä Helsingin Konalassa. Lisätietoja www.teltta.net, www.facebook.com/teltta

RUOKA
Kuivattuja kotimaisia lappalaistyylisiä retkiruokia Lapin Kuivaherkku www.lapinkuivaherkku.fi .
Myös postimyynti.

Iltaruan laitossa Masetjärvellä
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Urttasvankan maisemissa

WWW.NEVA.TOMAATTI.COM

