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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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NEVA 25 VUOTTA 
PATIKOINTIKILOMETREJÄ JO 3 KERTAA MAAPALLON YMPÄRI 

Nesteen Vaeltajat NEVA on nyt 25-vuotias. 
Takana on jokavuotinen viikon mittainen 
vaellusmatka Lappiin, 13 viikon matkaa ulko-
maankohteisiin sekä 25 päivä- tai viikonlop-
puretkeä. Varmaan hyvin harva kerho on ko-
ko Suomesta pystynyt vastaavaan jatkuvaan 
aktiivisuuteen. Menneitä vuosia on helppo 
muistella lukemalla juttuja Nevalainen-
lehdestä, joka on ilmestynyt säännöllisesti 
vuodesta 1990 lähtien. Kiitokset kaikille vuo-
sien varrella NEVA:n toimintaan osallistuneil-
le! 
 
Osallistumiskertoja Lapin matkoille on ollut 
yhteensä lähes 1100, ulkomaanmatkoille 220 
sekä lyhyemmille matkoille noin 600. Yhtei-
seen matkamittariin on kertynyt arviolta 
125000 patikkakilometriä vastaten kolmea 
kertaa maapallon ympäri. Leipää, kuivamuo-
naa ja suklaata on syöty Lapissa yli 6000 ki-
loa, joiden sisältämät kalorit on poltettu tuntu-
reissa, kairoilla ja soilla heti paikan päällä! 
Tunturipurojen vettä on nautittu yli 10 kuutio-
metriä. Alppimatkoilla on herkuteltu viimeisen 
päälle paikkojen ollessa ikimuistoisia sekä 
vuoristoissa että kylissä, mutta nekin kalorit 
ovat kadonneet kuin tuhka tuuleen jyrkillä rin-
teillä. Lisäksi ohut ilmanala yli neljän kilomet-
rin korkeuteen saakka on pannut hengityseli-
met toimimaan täysillä. Hienoja saavutuksia 
on jo kerätty työpaikkavetoisen liikunnan 
eteen! NEVA:n alkuvuosina myös pyöräiltiin, 
hiihdettiin ja soudettiin ahkerasti kirkkove-
neellä. Koko ajan on satsattu alkuperäisen 
toiminta-ajatuksen toteuttamiseen: Ulkoilu-, 
kuntoliikunta- ja retkeilytapahtumien järjestä-
minen niin, että osallistuminen on helppoa ja 
kohtuuhintaista osallistujille. 
 
Mikä houkuttelee tällaiseen vapaa-
ajanviettoon? Syyt voivat toki vaihdella osal-
listujien välillä, mutta tärkeimpiä lienevät lii-
kunta sopivassa samanhenkisessä porukas-
sa, luonnon rauha ja maisemat sekä kunnolli-
nen irrottautuminen kodin ja työelämän      

rutiineista ja ympäristöstä. Jokavuotisesta     
Lappiin pääsystä on monelle tullut parantu-
maton tauti. 
 
NEVA:aa perustettaessa oli vain valtionyhtiö 
Neste. Ajat ovat muuttuneet ja moni toiminto 
on vuosien saatossa eronnut eri yhtiöksi. On-
neksi Kilpilahden alueella toimivat yhtiöt vetä-
vät yhtä köyttä vapaa-ajantoimintojen ja lii-
kunnan hyväksi, mikä on tukenut kerhojen 
menestyksellistä toimintaa vuosikymmenten 
yli. Fortumin aikana herätettiin kysymys onko 
Nesteen Vaeltajat NEVA enää oikea kerhon 
nimi. Onneksi nimeä ei silloin vaihdettu, kos-
ka IVO:n ja Nesteen pakkoavioliitto Fortum 
päättyi eroon ja öljypuoliso sai takaisin oman 
tyttönimensä hieman muuttuneena: Neste 
Oil. Nykyään NEVA:n jäsenistössä on merkit-
tävä määrä muiden yhtiöiden kuin Neste Oilin 
palveluksessa olevia tai siitä eläkkeelle jää-
neitä, minkä vuoksi nimen vaihtaminen nou-
see esille silloin tällöin. NEVA on kuitenkin jo 
niin tunnettu ja vahva brändi, että kannattaa-
ko nimen vaihtamiseen ryhtyä? Siinä menisi 
uusiksi myös monien ulkopuolisten ihastele-
ma Nesteen kidelogosta periytyvä vihreä  
NEVA:n pitkospuumerkki! Entä jos vain vä-
hennettäisiin Nesteen korostamista nimen 
yhteydessä ja toivottaisiin NEVA:lle pitkää 
ikää ainakin toiset 25 vuotta? 
 
Lapissa vaeltaminen on nykyään suorastaan 
helpompaa kuin 25 vuotta sitten. Metsähalli-
tus hoitaa autio- ja varaustupia sekä tulipaik-
kaverkostoa entiseen malliin ja monilla retkei-
lyalueilla palveluja on parannettu. Viikon 
vaellukselle tarvittava rinkka on keventynyt 
monella kilolla, koska telttoihin, makuupus-
seihin ja makuualustoihin on tullut uusia su-
kupolvia ja kaasu on korvannut nestemäiset 
retkikeittimen polttoaineet. Myös vaatetus ja 
kengitys ovat muuttuneet mukavampaan ja 
käytännöllisempään suuntaan—Nokian Kon-
tioiden sijasta kuljetaan vaelluskengillä ja         
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kahlauksissa käytetään kevyitä nopeasti kui-
vuvia Crocseja. Sijainnin voi tarkistaa 
GPS:stä vaikka umpisumussa, mutta silti pit-
killä päivämatkoilla tuntureissa tarvittava kar-
kean tason suunnistaminen on helpompaa 
ison paperikartan ja kompassin avulla. Elekt-
roniikkaan ei myöskään saa luottaa liikaa. 
 
Turvallisuus on ehdottomasti tavoittelemisen 
arvoista sekä työelämässä että harrastuksis-
sa. Patikoidut kokonaiskilometrit huomioon 
ottaen NEVA:n saavutus lienee tilastollisesti 
huomattavan hyvä vaikka on liikuttu vaativis-
sa ja liukkaissa maastoissa sekä käytetty tul-
ta ja teräviä työkaluja. Ainuttakaan merkittä-
vämpää sitomista, ompelua tai lastoitusta 
vaatinutta tapaturmaa ei ole sattunut ja toi-
vottavasti sama hyvä turvallisuustaso pysty-
tään säilyttämään. 
 
Kerhotoiminta perustuu vapaaehtoisten aktii-
visuuteen. Toki työantajilta saatu rahallinen 
tuki auttaa käytännön toimissa, mutta pelkkä 
raha ei saa meitä liikkeelle. Avainasemassa 

ovat vaellusreittien suunnittelijat ja vetäjät, 
matkojen järjestäjät sekä johtokuntalaiset. 
Erityisesti mainitsemisen arvoista työpanosta 
edustavat nettisivujen ylläpito, Nevalainen-
lehden koostaminen sekä rahaliikenne ja kir-
janpito. Kiitokset kaikille panoksestanne   
NEVA:n hyväksi kautta vuosien! 
 
Miltä tulevaisuus näyttää? Selvä huolenaihe 
on osallistujien ikääntyminen ja vuosi vuodel-
ta yhä useampi matkalle lähtijä alkaa olla elä-
keläinen. Toki heillä on aikaa ja aktiivisuutta, 
mutta NEVA:sta ei saisi tulla pelkkä eläke-
läiskerho. Keski-iän nousu vuodella kalenteri-
vuodessa näkyy myös johtokunnassa, johon 
ei ole aikoihin saatu mukaan nuorempaa vä-
keä. Tästä herää haaste jäsenille ja johtokun-
talaisille: Itse kukin voi värvätä uusia osallis-
tujia sekä työpaikallaan että tuttavapiireis-
sään. Tervetuloa mukaan ikinuoren NEVA:n 
toimintaan iästä riippumatta! 
 
 
Seppo Mikkonen 
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NEVAn HISTORIAA  

Nesteen Urheilijat järjesti ”Seitsemän tunturin vaelluksen” Ylläksen seudulle kesäkuussa 
1988. Päävetäjänä oli Matti Pietilä. Aikakirjojen mukaan nuotiolle oli saatu isoa kalaa ja La-
pin kasteen saaneet olivat nauttineet poronverta ja jänkhäkoiran oksennusta. Seitaa oli tar-
vittu säiden säätämiseen sopiviksi. Oli miten oli, Lapin tunnelmaa ei voi sanoin, valokuvin tai 
videoin esittää tarpeeksi hyvin vaan se on koettava itse. Joka jää kerran koukkuun Lapin lu-
moihin, ei pääse siitä eroon koskaan. Sitä tuntee vain selittämätöntä himoa hypistellä retkei-
lykarttoja tuon tuosta ja tehdä mielikuvamatkoja seuraavaan yöttömään yöhön, ruskaan, kaa-
mokseen tai keväthangille. 
 
Ylläksen vaelluksen siivittämänä Nesteen Vaeltajat ”NEVA” perustettiin Porvoon Virvikissä 
29.10.1988 pidetyssä kokouksessa. Perustajajäseniä olivat Einari Halonen, Lea Halonen, 
Reino Heinonen, Ritva Heinonen, Pentti Karjalainen, Pirjo Kytökangas, Sami Liuhto, Aila 
Manninen, Eila Mäkelä, Martti Mäkelä, Raili Niemi, Maija Nykänen, Martti Nykänen, Matti 
Pietilä, Veikko Rantala, Marja-Liisa Riutta ja Jari Vainio. Matti Pietilä toimi kokouksen pu-
heenjohtajana, Aila Manninen sihteerinä sekä Pentti Karjalainen ja Pirjo Kytökangas pöytä-
kirjan tarkastajina. Ensimmäiseksi kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Pietilä ja sihteeriksi 
Aila Manninen. Pentti Karjalainen taiteili NEVA:lle logon, jota on käytetty sekä hihamerkkinä 
että viirinä. 
 
Perustamiskokouksen päätös oli onnistunut ja kauaskantoinen. Monta kenkäparia on sen 
jälkeen kulunut loppuun rakassa ja retkeilyvälinekaupat ovat saaneet myydä uusia tilalle. Jo-
kunen kenkä lienee myös kastunut soilla tai hörpännyt vettä kaulallaan puron ylityksessä, 
mutta nehän on sitten kuivateltu autiotuvissa tai nuotiolla. Sekä ruumiin että mielen kuntoa 
on kertynyt mittaamaton määrä.  
 
Puheenjohtajana ovat toimineet Matti Pietilä 1988 (kunniapuheenjohtaja), Hannu Virtanen 
1989 - 1995, Einari Halonen 1996 - 1999, Voitto Sonninen 2000 - 2001 sekä Seppo Mikko-
nen 2002 –. 
.   
Sinteerinä olvat olleet Aila Manninen 1988, Jaakko Mäntylä 1989, Aila Manninen 1990 - 
1991, Minna Romppanen (nykyisin Sahlbom) 1992 ja Pirjo Forsblom 1993 -. 
 
Rahastonhoitajana ovat toimineet Marja-Liisa Riutta 1988 - 1991, Tuula Rajamäki 1992 - 
1993, Minna Nybondas (nykyisin Sahlbom) 1994 - 2001, Kerttu Härkönen 2002 - 2004 ja  
Laila Parri 2005 -. 
    
Vaellusryhmien vetäjinä Lapissa vuosien varrella ovat askeltaneet muun muassa Sakari 
Ahola, Einari Halonen, Pekka Koivunen, Kari Lehto, Matti Pietilä, Vesa Pohjolainen, Jukka 
Rajamäki, Voitto Sonninen, Sampo Sulopuisto, Pekka Veijalainen ja Hannu Virtanen. 
 
Nevalainen -lehteä ovat koostaneet Eija Niskanen ja Jukka Rajamäki sekä 
www.neva.tomaatti.com internetsivuja Petri Veijalainen.  

http://www.neva.tomaatti.com
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Heinäkuun ensimmäisellä viikolla kokoontui 
11 innokasta NEVAlaista  Helsinki-Vantaan 
Lentoasemalle matkustaakseen patikoimaan. 
Alpeille. Tällä kertaa kohteena oli Itävallan 
keskipaikkeilla Zillertalissa sijaitseva  
Mayrhofen. Se on vireä pikku kaupunki laak-
son perukoilla. Meidän majoituspaikkamme 
oli Hotelli Rauchenwaldhof. Ravintoloita ja 
kauppoja oli runsaasti ja kaikki muutaman mi-
nuutin kävelymatkan päässä.. 
 
Lentomme lähti aamulla, joten saavuimme 
perille Mayrhofeniin hyvissä ajoin. Ehdimme 
majoittua ja tutustua myös kylään vielä tulo-
päivän iltana. 
 
Matkanjärjestäjä oli tälläkin kertaa  
You Travel. Järjestelyt sujuivat kaikin puolin 
sujuvasti koko matkan ajan.  Mukavat ja asi-
antuntevat oppaat Ilmo ja Sakari ja olivat vas-
tassa Mϋnchenin kentällä josta alkoi 3 tunnin 
bussimatka Mayrhofeniin. 
 
Kylällä on kaksi kabiinihissiä ylös vuorille. 
Toinen on Ahorn- ja toinen Penken-hissi.     
Ahornin hissi oli erityisen vaikuttava. Siihen 
sopii 150 ihmistä kerrallaan ja se nousee rei-
lut 1000 metriä rinteelle kylän yläpuolelle. 
Tyypillistä on matkustaa aamulla ylös vuorille 
ja tehdä sitten päivän retki ylhäällä. 
 
Tällainen opastettu ryhmämatka on aloittelijal-
le turvallinen tapa kokeilla vuorilla patikointia. 
Ryhmämme koostui nytkin ihan tavallisista 
tallaajista. Nevan ryhmässä nuorimmatkin tai-
sivat olla tällä kertaa yli 50 joten patikointi ei 
ole iästä tai kunnosta kiinni. Jokainen kulkee 
kuntonsa ja kykyjensä mukaan pidemmän tai 
lyhyemmän lenkin tai pitää tarvittaessa vaikka 
välipäivän. Kenelle tahansa on hyvä nähdä 
nämäkin maisemat niin ei tarvitse vanhana 
katua. Matka osoitti senkin että kyllä matkailu 
avartaa. Näimme paljon mielenkiintoista. En-
nen kaikkea maisemien avaruus teki vaiku-
tuksen. Suurin riski taitaa olla se, että tähän 
voi jäädä koukkuun. 

 

 

 

MAYRHOFEN 21.— 28.07.2013 
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Tärkein varuste on tukevapohjaiset kengät. 
Useimmilla näytti olevan erityiset vaellusken-
gät ja koska koko viikon oli kuivaa, niin myös 
lenkkikengillä pärjäsi. Kenkien  tukevuuden 
ohella on tärkeää, että niillä on kävelty jo en-
nen matkaa riittävästi että ne ovat mukautu-
neet ja sopivat varmasti. Ja nyt kun aurinko 
paistoi joka päivä, oli suojauduttava  auringol-
ta ja juotava vettä tarpeeksi. 
 
Ensimmäinen patikointipäivä oli maanan-
tai. Aamulla oli kokoontuminen sovittu      
Penken-hissille, jonka 6 hengen kabiineilla 
nousimme vuorenrinteelle. Hisseiltä jatkoim-
me patikoimalla koelenkin jossa nähtiin kuin-
ka jalkava tämä ryhmä on. Kengännauhoja ja 
reppujen hihnoja säädettiin ja kulku sovitettiin 
sellaiseksi, että kaikki pysyivät hyvin mukana. 
  
Jatkoimme upeissa maisemissa muutaman 
kilometrin lenkin. Polut tai sillä kohtaa oikeas-
taan tiet olivat hyväkuntoisia, mutta kuten ar-
vata saattaa olivat mäet hieman isompia kuin 
meilläpäin on tapana. Upeat avarat maise-
mat. 
 
Vuorilla oli monessa paikassa laiduntavia leh-
miä. Aidoissa oli monenlaista värkkiä joista 
patikoija pääsi läpi, mutta piti karjan oikealla 
laitumella.  . 
 
Takaisin tullessa pysähdyimme vuorella ole-
vaan kuppilaan nauttimaan puolista. Ja an-
noksen valinnat oli ensimmäisellä kerralla ko-
keilua. Kuka halusi olutta ja voileipää, kuka 
kaisersmarrn’ia ja kahvia, gulassikeittoa tai 
jotain muuta. Oppaat tunsivat tarjottavat ja 
toimivat tarvittaessa tulkkeina. Päiväretkillä 
pärjäsi kevyellä repulla sillä ruokapaikkoja on 
riittävästi joka reitillä. 
 
Toisena päivänä, tiistaina, oli sitten vuoros-
sa jo alueen korkeimman huipun, yli 2900 
metrisen Ahornin vaellus. Ensin isolla hissillä 
taas noin 1800 metriin ja siitä sitten alkoivat 
polut joista pääsi aina Ahornin huipulle asti, 
jos vain kunto kesti. Matkalla oli puolimatkan 
krouvina Edel-hϋtten, jossa vielä tankattiin 
ennen rankinta nousuosuutta. 
 

Polkua ja ylämäkeä riitti ja riitti. Lumikin tuli 
vastaan. Samoin ylärinteellä polku muuttui 
paikoitellen louhikoksi, mutta silti puoli tusi-
naa sitkeintä ja kovakuntoisinta pystyi huiput-
tamaan sen.  Osa meistä joutui toteamaan 
että huiputtaminen ei onnistu tällä kertaa. 
Kaikki saivat kuitenkin nauttia upean jylhistä 
maisemista ja lähes +30 °C helteestä. 
 
Kolmantena päivänä oli oppailla vapaapäi-
vä. Niinpä me teimme siten mitä itse kukin 
halusi. Jotkut kiipesivät vuorelle, muutamat 
rohkeat naiset lähtivät riippuliitämään 
(tandem paragliding), jotkut meistä kosken-
laskuun kumilautoilla (rafting). Pistäytyipä jot-
kut Insbruckissa asti päiväseltään katsomas-
sa kaunista kaupunkia. 
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Torstaina oli vuorossa patikointi ihan 
Zillertalin perukoilla. Matkustimme sinne pai-
kallisliikenteen bussilla ja se taisi olla sen 
matkan rankin osuus sillä bussi oli tupaten 
täynnä.  Joukossa oli myös laskettelijoita joil-
le löytyi lunta ylimmiltä rinteiltä. 
 
Perjantaina oli vaellusviikon virallisen ohjel-
man päätös. Kiipesimme aamulla jalan vuo-
relle mutkittelevaa jyrkkää polkua. Se nousi 
ja nousi koko aamupäivän. Ja iltapäivä sitten 
tultiin alamäkeä. Matka huipentui 20 minuut-
tia kestäneeseen tuolihissimatkaan Ramsaun 
(joita on Itävallassa monta) kylään. Se oli ai-
van upea huipennus retkelle. Samana iltana 
oli vielä kyläjuhlat. Kaupunkiin oli saapunut 
tuhansia juhlijoita ja kadut olivat täynnä erilai-
sia tapahtumia ja myyntikojuja. 
 
 
 
 

Lauantaina oli mahdollisuus joko lisävaelluk-
seen yhteen Zillertalin sivulaaksoon tai sitten 
jotain muuta omavalintaista ohjelmaa. Osa 
porukasta lähti vaellukselle. Mutta monet kul-
kivat omia retkiään tai kävivät ostamassa tu-
liaiset. Illalla oli meidän vaellusryhmällä  
upea päätösillallinen. Sekin oli taas kerras-
saan upea elämys. 
 
Sunnuntaina oli kotiinlähdön aika. Matka oli 
kaikinpuolin onnistunut. Maisemat olivat  
mahtavammat kuin olin osannut kuvitella. Ih-
meellisin tuuri kävi sään kanssa. Koko viikon 
paistoi aurinko ja lämpötila pysyi +30 C:ssä. 
Kyllä siinä ainakin tarkeni vuorilla kävelllä. 
 
Matkan maisemia ja kokemuksia tallennettiin 
ahkerasti filmille ja niiden muistojen kanssa 
valmistaudutaan ensi vuoden retkiin. 
 
 
Teksti ja kuvat: Sampo Sulopuisto 
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Takana oli jälleen kerran pitkä yö linja-
autossa, kun saavuimme Sodankylään aa-
mupalalle lauantaina 14.9.2013. Kuljettajana 
oli vanha tuttumme Vexi Räty Oulusta. Aa-
mupalan jälkeen eri pikkubussi lähti viemään 
kuuden vaeltajan joukkuetta kohti Kemihaa-
raa muiden jatkaessa linja-autolla Kiilopäälle 
ja Raja-Jooseppiin. Matkalla Kemihaaraan 
poikettiin katsomaan sadan vuoden takaista 
Sandbergin höyrytelaveturia, joka oli kiskonut 
tukkirekijonoa pitkin kairoja ja jäädytettyjä 
soita. Kemihaaran Lomassa syötiin vielä lohi-
keitto, jonka voimalla polvi alkoi nousta kohti 
Vieriharjun autiotupaa. Noin kymmenen kilo-
metrin matka oli aika tasaista ja perillä sauna 
odotteli lämmittäjäänsä. 
 
Sunnuntaiaamuna lähdimme päiväeväin 
kohti Korvatunturia. Alkumatka oli tasaista ja 
joutuisaa ja vasta lopussa rajavyöhykkeellä 
alkoi nousu joulupukin kotitunturille. Rajavar-
tiostolta saatu lupa antoi taivaltaa ensimmäi-
selle huipulle, josta joulupukki yllätettiin. Toi-
sella huipulla onkin sitten jo Venäjän raja-
pyykki, jonne ei saa mennä - tiedä vaikka mi-
tä ansalankoja olisi paljastamassa luvatto-
man kulkijan askeleita… 

Päiväuniltaan yllätetty joulupukki Korvatunturilla sun-
nuntaina 15.9.2013. Pukin paja on Korvatunturin si-
sään louhitussa luolassa, mutta emme päässeet va-
koilemaan mikä on jo sarjatuotannossa oleva ensin 
joulun lahjahitti. 

Paluumatkalla pistäydyimme Rauhanpaalulla 
Korvatunturinmurustassa vannomassa rau-
haa koko maailmaan ja Ruokolahdelle. Kaik-
kiaan 30 kilometrin kävelyyn meni koko päivä 
ja illalla päästiin jälleen saunaan Vieriharjus-
sa. 
 
Maanantaina vaellus jatkui tasaista maastoa 
ja pitkospuita pitkin Jussinmurustan laavulle. 
Matkalla katsastimme vanhan Manto-ojan 
autiotuvan sekä uudenkarhean Mantoselän 
tuvan. Jussinmurusta oli suunniteltu yöpymis-
paikaksemme, mutta laavun lähistöltä ei löy-
tynyt vettä kuin pahainen suonsilmäke, joka 
ei oikein kelvannut edes tiskivedeksi. Onnek-
si paikalle tuli yksi yksinäinen vaeltaja, joka 
lähti näyttämään meille noin puolen kilomet-
rin päässä itään olevan lähteen. Niinpä ma-
joituimme tähän ja paistoimme satsit lettuja. 
Lähteen koordinaatit merkittiin laavun vieras-
kirjaan vastaisten kulkijoiden varalle. On niin 
elintärkeä tieto kulkijoille, että olisi raapustet-
tu vaikka hirteen, mutta ei ollut sopivaa ky-
nää mukana. Vieraskirjassa oli kertomus mi-
ten läheinen poroaita oli säkenöinyt ukonil-
malla. Kymmeniä kilometrejä pitkä teräsverk-
koaita varmaan kerää sähkövarauksia ja sa-
laman iskiessä aitaan korkeat jännitteet leviä-
vät alta aikayksikön pitkälle kairaan. Maarus-
ka seudulla oli paras mitä olen koskaan näh-
nyt ja puissa oli vielä lehdet värjäten rinteet 
keltaisiksi ja oransseiksi. Näin oli vaikka yh-
tenäkään yönä koko viikolla ei ollut pakkasta 
vaan ajankohtaan nähden varsin lämpimät 
+5 … +15 ⁰C kelit. 
 
 

SAUNOMASSA JA JOULUPUKKIA TAPAAMASSA KOILLIS- 
KAIRASSA 14. - 21.09.2013 
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Ruskaa Korvatunturin seudulla. 

Jussinmurustasta jatkoimme Peuraselkään 
ruokatauolle, teimme koko viikon ainoan 
kengätpois-housutpois-luokan kahlauksen 
Jaurujoen yli ja jatkoimme Tahvontupaa koh-
ti. Tahvontuvan itäpuolella oli kuluneena ke-
sänä palanut metsäalue, jossa palo - ihme 
kyllä - oli pysynyt maastopalona ilman että 
tuli olisi noussut latvapaloksi. Mitä Tahvontu-
valla? Teltat pystyyn mainioon kangasmaas-
toon tuvan taakse sekä tietenkin saunaan ja 
lettujen paistoon! 
 
Sitten oltiin jo keskiviikossa ja rinkat olivat 
onneksi keventyneet ruokia syömällä kun 
lähdimme viikon ensimmäisiin tosinousuihin 
ja laskuihin rinkat selässä: Vongoivanräys-
täälle, Vongoivan huipulle, alas Anterijokivar-
teen ja edelleen Anterinmukan autiotuvalle. 
Matkalla Pekka lähti muun porukan edelle 
niin, että Anterinmukassa nousi jo savu sau-
nan piipusta.... Harvinaista herkkua; Jo nel-
jäs saunakerta viikon vaelluksella! 
 
Anterinmukan tupa, joka tunnetaan myös 
Keskon kämppänä, on mielestäni autiotupien 
ehdoton ykkönen. Todella komea kelohon-
kainen tupa ja kelohonkainen sauna miellyt-
tävät kenen tahansa silmää sekä ulkopuolel-
ta että sisältä.  

Anterinmukan tuvassa on puuveistoksia    
sekä ulkona että sisällä. 
 

Anterinmukan autiotupa, jonka keskolaiset 
pystyttivät 1960-luvulla.  
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Torstaiaamuna matka jatkui jälleen ylämä-
keen Rova-, Kuikka- ja Hirvaspään kautta 
kohti Harrijärveä. Matka varrella piipahdimme 
Maalpurinojan vesiputouksella, jota emme 
olisi edes tienneet ellei Joel Ahola olisi kirjoit-
tanut tästä luonnonnähtävyydestä hiljattain 
ilmestyneessä Saariselän Retkeilyoppaassa. 
 

Maalpurinoja on aikojen saatossa syönyt   
itsensä syvälle kallion sisään. 

 

 

 

 

Kuikkapään huipulta on komeat näkymät joka 
suuntaan. 
 
Harrijärven tulipaikalla oli tasaisia hiekka-
kenttiä telttojen pystyttämiseen, mutta poltto-
puut olivat vähissä. Ensimmäiset merkit sivis-
tyksen lähestymisestä kohtasimme puiston 
huoltotuvan huussista, jossa oli sähkövalo! 
Sähköt lienevät siksi, että entiselle Anterin 
rajavartioasemalle menevä voimalinja kulkee 
tätä kautta. Saimme aikaisiksi pienen nuotion 
ja illan pimetessä tulille asteli Venäjän vas-
taista poroaitaa huoltava poromies. Hän ker-
toi karhujuttuja, muun muassa miten hänen 
isänsä oli vastaavissa töissä saanut vain 
haavoitetuksi kimppuun tullutta karhua, kos-
ka ase oli liian pienikaliiberinen. Sitten hän oli 
lähtenyt jäljittämään karhua Anterin rajamies-
ten kanssa ja karhu oli hyökännyt rajamiehen 
kimppuun raadellen miesparan jalat ja pään 
pahoin. Siinä nujakassa poromies oli onnistu-
nut ampumaan karhun ja rajamies saatu sit-
ten toimitettua helikopterilla sairaalaan. Sa-
malla selvisi miksi ei nähty poroja koko viikon 
aikana. Itärajan puoli nimittäin on porojen tal-
vilaidunta ja kesällä porot ovat 4-tien länsi-
puolella. 
 
Viikko oli vierähtänyt jo perjantaihin ja mat-
ka jatkui Kiertämäjärvien kautta Lutolle ja 
edelleen Luttokönkäälle, jonka pauhussa vie-
timme tämän matkan viimeisen maastoyön. 
Iltaretkellä pistäydyimme Oskarinkosken kolt-
takentällä. Mitä kauneimpia maisemia ja rus-
kaa sattui jälleen reitin varrelle mainiossa 
syksyisessä säässä. 
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Ruskaa Kiertämäojalla. Viimeisen illan tunnelmat Luttokönkään     
tulipaikalla. 

Lauantaiaamuna heilautimme rinkkamme muutaman kilometrin päähän Raja-Joosepin raja-
vartioasemalle, josta Vexi tuli noutamaan meidät saunaan ja syömään Kiilopäälle. Paluumat-
kalla etelän suuntaan poikkesimme jo perinteeksi muodostuneille lettukahveille Potkuripark-
kiin ja jatkoimme yöksi Merihoviin Kemiin. 
 
Mukana matkassa oli vuosien varrella tutuksi muodostunut porukka kartta- ja kompassimiehe-
nä Pekka Veijalainen sekä rakkaa, pitkoksia ja soita polkemassa Jarkko Leinonen, Tiina Lei-
nonen, Seppo Mikkonen, Veli Matti Purola ja Petri Veijalainen.  
GPS:n matkamittariin kertyi viikon aikana peräti yli 140 kilometriä, joista toista sataa rinkan 
kanssa. 
 
Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen 
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KUVIA KOILLISKAIRASTA 

Kuvat: Seppo Mikkonen 
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NEVA SAARISELKÄ 13.—22.09.2013 — PÄIVÄRETKIRYHMÄ 

Vexi ja bussi. 
 
Pitkän bussimatkan päätteeksi Lauantaina 
14.09 jäivät viimeiset kyydissä olleet tosi-
vaeltajat Raja-Jooseppiin.  Me päiväretkeläi-
set  nautimme vielä bussin kyydistä, koska 
saimme huoneet Kiilopäältä vasta klo 14. Ma-
joittumisen ja ensimmäisen päivällisen syöty-
ämme tuntui siltä, että pitäisi päästä liikkeelle 
pitkän istumisen jälkeen. Aurinkokin paistoi 
vielä ja kirkasti ruskan värejä vetoavasti. Pää-
timmekin Paulan ja Jorman kanssa ottaa hie-
man esimakua maastoon ja nousta Kiilopään 
huipulle. Matkaan hupenikin aikaa kun piti py-
sähtyä kuvaamaan ja ihastelemaan maisemia 
välillä. Aurinko alkoi painua mailleen huipulta 
takaisin laskeutuessa ja maisemat olivatkin 
tosi komeat iltaruskossa. Ehdimme juuri ta-
kaisin alas osallistuaksemme uusille vieraille 
tarkoitettuun Kiilopää- infoon. 
 
Sunnuntai oli ensimmäinen virallinen vael-
luspäivä ja lämmittelyreitiksi valittiin Kiilopää-
Niilanpää-Luulampi-Kiilopää. Kilometrejä ker-
tyi  12-14 riippuen siitä, kiipesikö Kiilopään 
huipun kautta. Sää oli aamusta pilvinen, mut-
ta selkeni aamupäivän kuluessa ja aurinko 
helotti täydeltä terältä. Lämpötila 15…17 °C. 
Kävimme myös kahvilla Luulammen päivätu-
vassa, vaikka termarin pohjalla olisi vielä kah-
vitilkka ollutkin. 

 
 

Luulammen päivätupa. 
 

Maanantain patikoinniksi oli suunnitteilla Kii-
lopää-Ahopää-Rumakuru-V-Pessinlampi-
Rumakuru-U-Pieranvaara-Latvakuru-Kiilo-
pää. Rumakurun vanhalla kämpällä pidettiin 
kaikin puolin onnistuneet lettukestit. Lahte-
laisjoukko oli varustautunut munilla, jauhoilla, 
Floralla, maidolla, hillolla ja kertakäyttölauta-
silla. Sampolla oli mukanaan  Trangia sekä 
lettupannu ja Oskulla vispilä. Paistoimme to-
della herkullisia lettuja ja niitä tuli riittävästi. 
Lahden porukka kävi taikinan turvotessa te-
kemässä lenkin Pessinlammelle.  Muutakin 
vaellusporukkaa oli melkoisesti liikkeellä ja 
letut olisivat kyllä menneet kaupaksi muillekin 
kulkijoille. Aamusta lähtien ilma oli kirkas ja 
puolipilvinen, lämpötila 14…16 °C. 

Lettukestit. 
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Tiistai 17.09 valkeni sateisena, mutta se ei 
haitannut ollenkaan, koska olimme menossa 
bussilla Tankavaaraan. Vexi  vei meidät en-
sin bussillaan Kakslauttasen Kultapurontielle 
katsomaan rakenteilla olevaa hulppeaa loma-
kylää. Mökkejä,  palvelukeskuksia ja ravinto-
loita yms. isompia ja pienempiä, kaikki kelo-
hongasta. Lisäksi revontulibongaajille oli oma 
iglukylä, jossa voi suoraan petiltä seurata tai-
vaan merkkejä. 

Seppo Mauno keskellä. 
 
 
Meillä oli onni saada Tankavaaraan oppaaksi 
aito, pitkän linjan kullankaivaja,  Seppo Mau-
no. Hän oli karistanut Kilpilahden käryt ne-
nästään yli 30 vuotta sitten ja valinnut kullan-
huuhdonnan elämäntavakseen säännöllisen 
tilipussin sijaan.  Seppo tutustutti meidät Kul-
tamuseoon ja Koilliskairan luontokeskuk-
seen, kierrätti ympäristössä ja kertoi en-
tisaikojen työmenetelmistä. Tankavaaran 
Kultamuseo onkin maailman ainoa kansain-
välinen kultamuseo. Siellä on esiteltynä yli 
20:n maan kullankaivuun historiaa.  Alueella 
oli myös mielenkiintoinen ja mittava kivinäyt-
tely, jossa oli mineraaleja ja kiviä ja myös kul-
tahippuja ympäri maailmaa nähtävillä.  Pai-
kalla oli myös kullan myyntiä, mutta suurem-
mat hankinnat jäivät tällä kertaa tekemättä. 
Kävimme Sepon johdolla  myös Kaivospiirin 
kullanhuuhdonta-alueella, jonka osakas hän 
on. 

Keskiviikkona ilma oli hieno (16…18 °C) ja 
meillä oli tavoitteena  Kultareitin kiertäminen 
(7,6 km). Lähdimme patikoimaan 4-tieltä Laa-
nilan Kultareittiä, joka oli hyvin merkitty ja 
kertoi kullankaivuun historiasta, mutta  men-
neestä ajasta ei ollut paljon enää nähtävää, 
lähinnä kaivantoja  ja kivikasoja. Varmaan 
avautuvat eri tavalla asiaan paneutuneelle.  
Retken päätteeksi Vexi haki meidät Kutturan 
parkkipaikalta ja vei Savottakahvilaan virvok-
keelle. Osa porukasta jatkoi kävellen kohti 
Kiilopäätä, josta taivalta kertyi vielä toiset 8 
km. Kävin päivällisen jälkeen uudemman ker-
ran Kiilopään huipulla ja sen päätteeksi sa-
vusaunassa ja purossa. Mahtavaa!  Illalla oli 
tarjolla elävää musiikkia Souvareiden tai  
Maggan tahdittamana. Ainoat valjut revontu-
let näkyivät keskiviikkoiltayöstä. 
 

Kullankaivuun historiaa. 
 
 
Torstaiksi Sampo oli kaavaillut viikon pisim-
män lenkin. Hän olikin jo selvästi viikon mit-
taan rentoutunut, huomatessaan,  että kyllä 
tuo jatkuvasti puliseva ja hekotteleva, sarkas-
tinen ja  (itse)ironinen porukka silti reippailee-
kin. Vieläpä ”omalla ajalla” lisää.  Lähtö Kau-
nispäältä-Palo-ojan kota-Luton tupa- Vellin-
särpimä- Tammukkaoja- Iisakkipää- Saa-
riselänkylä. Matkaa kertyi 20 km, ilma oli mitä 
mahtavin, maisemat kauniita ja vaihtelevia.  
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Lämpötila 12…17 °C. Maaruska oli paikoin 
todella upea. Iisakkipään huiputuksen kunni-
aksi  Sampo oli varautunut lämmikkeellä, jo-
ka nautittiin asiaankuuluvalla hartaudella tuu-
len virmanteessa.  Matka jatkui vielä Saa-
riselän keskustaan, josta Vexi meidät haki. 
Todella hieno päivä. Illalla pohdiskelin, kum-
mat ovat kipeämmät, pohkeet ponnisteluista 
vai posket nauramisesta. Illalla olisi ollut täy-
sikuu, mutta taivas oli pilvessä, joten kuuta-
mokeikasta ei sitten tullut mitään. 

 
Maaruskaa. 

 
 
Viikon viimeisenä patikointina perjantaina oli 
matka Kiilopäältä  Kaunispäälle, yhteensä  
15 km. Reitti kulki seuraavasti; Kiilopää-
Valolatu-Ruijan polku- Laaninoja- Piispan-
ojan tupa- Prospektorin kaivos- Luttojoen 
varsi- Hajuvesilatu-Kaunispää.  Sää oli edel-
leen ihanteellinen ulkoilemiseen,  pilvipoutai-
nen, välillä aurinkoinen ja pariin kertaan pieni 
vesikuuro meinasi  yllättää. Lämpötila 12…15 
°C. Polkujen välejä oikaistiin metsän kautta 
suunnistaen. Tänään pääsimme lopulta myös 
makkaranpaistoon.  Vaelluksemme päättyi 
Kaunispään rinteen kiipeämiseen, jonka 
maaruska oli kyllä hienoa katseltavaa. Kau-
nispäällä juotiin kahvit ja käytiin ostoksilla. 
 
 
 
 

 
Ruijan polku. 

 
Makkaranpaisto. 

 

Taivalta edessä. 
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Viikon reissu kului nopeasti. Ilmat olivat täydellisiä, pakkanen ei ollut vielä käynyt Saariseläl-
läkään. Sieniä oli vielä runsaasti ja uusia herkkutattejakin nähtiin nousemassa ja jotkut ker-
toivat nähneensä kantarellejakin. Muuten koko alue oli kuivaa, monet isommatkin purot olivat 
rutikuivia.  Mustikoita ja puolukoita söimme joka päivä maastossa. Maisemat olivat hienoja ja 
mykistäviä. Kiilopään ruoka oli herkullista ja sitä tuli nautittua turhankin runsaasti.   
 
Parasta kuitenkin oli ”sekalainen” ryhmämme, jonka kanssa matkanteko oli  koko ajan iloista 
ja hyväntuulista huumorilla höystettyä taivallusta.  Lämpimät kiitokset teille kaikille. Näiden 
muistojen kanssa on helppo ottaa uusi etelän syksy ja talvi vastaan. 
 
 
Teksti: Vuokko Ojanperä 
Kuvat: Vuokko Ojanperä 
 

Ryhmäkuvan kameran takana Jorma Kiljunen. 
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PÄIVÄRETKIRYHMÄN KUVIA 

Kuvat: Miika Muurinen 
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KAKSLAUTTASEN IGLUKYLÄ 

Kakslauttasen Iglukylästä Saariselältä löytyy lumi– ja lasi-igluja, jäägalleria, jääbaari, jää-
kappeli sekä maailman suurin 150 hengen lumiravintola. 



Sivu 22 

WWW.NEVA.TOMAATTI.COM 

http://www.NEVA.TOMAATTI.COM
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