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Talviliikuntailta 27.2.2015 Kokonniemi, Porvoo
Vuosikokous 25.3.2015 klo 18.00 Humlan maja, Porvoo
Jäsenilta 25.3.2015 klo 18.30 Humlan maja, Porvoo
Päiväretki 23.5.2015 Kytäjä-Usmi, Hyvinkää
Lapin vaellus ja päiväretket 4.—12.9.2015, Lemmenjoki
Erävaelluksen SM-kisat 18. – 20.9.2015, Mäntsälä
Ulkomaanmatka 9. – 17.10.2015, Santiago De Compostela
Loppusyksy 2015 vuosikokous, Porvoo
Kannen kuva: Mika Römpötti/Ilona Piironen
Lehden koostanut: Eija Niskanen
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2015
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Mika Römpötti
Pirjo Forsblom
Laila Parri
Veli Matti Purola
Sampo Sulopuisto
Uolevi Wallius
Eija Niskanen
Harri Saarenpää

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Muut tehtävät ja vastuut
Olavi Haapalehto
toiminnantarkastaja
Ulla Högström
toiminnantarkastaja
Laila Parri
jäsensihteeri
Laila Parri
rahastonhoitaja
Eija Niskanen
lehtivastaava
Veli Matti Purola
turvallisuusvastaava
Petri Veijalainen
internet-sivut

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

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

NEVAN HIHAMERKIT
Komeita värillisiä hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl
TURVALLISUUSSUUNNITELMA
NEVAn turvallisuussuunnitelma löytyy internetistä
www.neva.tomaatti.com, kohdasta Media -> Turvallisuussuunnitelma.
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

NETTISIVUT UUSITTU!
Tutustu uusiin sivuihin www.neva.tomaatti.com.
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PUHEENJOHTAJALTA TAMMIKUUSSA 2015
Vuosi 2015 on nyt pyörähtänyt käyntiin sen ollessa jo 27. NEVA:n toimintavuosi. Päättynyt
vuosi 2014 oli yksi NEVA:n historian vilkkaimpia, sillä ruska-aikaan tehdylle Pirttimäen - Haltian päiväretkelle osallistui peräti 43 henkilöä mukaan lukien 10 lasta, joista nuorin oli vasta 4vuotias. Patikoinnin lisäksi tutustuttiin luontokeskus Haltiaan. Toivottavasti kasvavasta sukupolvesta saadaan vaeltajajoukkoomme pysyvä nykyistä melko varttunutta keski-ikää alentava
tekijä.
Kesäkuiselle yöttömän yön Lapin matkalle osallistui 44 henkilöä, joista 15 majoittui Luoston
Losoon tehden päiväretkiä Luoston ja Pyhän alueille sekä vieraillen Kemijärvellä. Vaellusryhmät samoilivat Hammastunturin, Ivalojoen sekä Saariselän maastoissa. Ulkomaanmatka 14
hengen voimin suuntautui tällä kertaa Italiaan Sisilian ja Etnan tuliperäisille alueille.
Kiitokset tapahtumiin osallistuneille sekä talkootyötä tehneille matkojen ja tapahtumien järjestäjille sekä vaellusryhmien vetäjille vuodesta 2014. Rahallisesta avustuksesta kiitokset kuuluvat Kilpilahden alueen työnantajille.
Tervetuloa mukaan toimintaan ja matkoille vuonna 2015! Lapin matka tehdään syyskuun alkupuolella ruskaa tavoitellen Lemmenjoen maisemiin, jonne järjestetään sekä päiväretki- että
rinkkaretkimahdollisuuksia. Tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle sähköpostitse, työnantajien
nettisivustoilla sekä NEVA:n omilla nettisivuilla www.neva.tomaatti.com. Ensikertalaiset ovat
erittäin tervetulleita, ja teille järjestetään neuvontaa sopivien reittien ja ryhmien sekä varusteiden valinnassa.
Ottakaa myös rohkeasti yhteyttä johtokunnan jäseniin halutessanne lisätietoa.
Seppo Mikkonen

Sivu 4

ERÄVAELLUKSEN SM-KISAT 18. - 20.9.2015 MÄNTSÄLÄ
Erävaelluksen SM-kisat järjestetään nyt lähellä meitä, ja Lemmenjoen matkan ajankohta valittiin niin, että ehditään kumpaankin. Erävaelluskisoihin voi osallistua kilpailijana, talkootyöläisenä tai yleisönä. NEVA:n jäsenten mahdollisuuksia osallistua talkoisiin tullaan kartoittamaan
kevään mittaan ja mukavaa olisi saada muutama kilpailemaan! Tarkempaa tietoa itse kisoista
tulee Suomen Ladun sivuille www.suomenlatu.fi.

LISÄKUNTOILU ENNEN VAELLUSTA KANNATTAA
Vaikka juoksisi Cooperin testissä neljättä kilometriä, on hyvä käydä muutamalla iltalenkillä
kuormatun rinkan kanssa pari viikkoa ennen
viikon vaellukselle lähtöä. Tämä totuttaa jalkapohjia ja niveliä rinkan painoon sekä ehkäisee vaelluksen aikana uhkaavia jalkavaivoja.
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 tuntua hiertymää, niin kannattaa laittaa heti teippiä tai rakkolaastaria eikä vasta sitten kun rakko jo pullottaa.

KOULUTUSTA TARJOLLA
NEVA selvittää mahdollisuuksia muutaman tunnin pituisen retkipainotteisen ensiapukurssin
järjestämiseen kevään 2015 aikana.
Suomen Latu järjestää Opaskursseja. Mikäli tällainen kurssi kiinnostaa jotain NEVA:n jäsentä,
häntä pyydetään ottamaan yhteyttä johtokuntaan kustannusten kompensoimismahdollisuuden
selvittämiseksi.
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RUOKAILU RETKELLÄ
Ruokailu- ja makutottumukset ovat toki yksilöllisiä, mutta varsinkin viikon vaellusmatkalle lähtiessä kannattaa jo kiinnittää paljon huomiota ruoan energiasisältöön suhteessa sen painoon.
Mitään tuoreita kurkkuja ei kannata kantaa mukanaan vaan kaiken tulee olla mahdollisimman
vedetöntä ja muutenkin tuhtia tavaraa: Mysliä, puurohiutaleita, mehukeittojauheita, perunamuussijauhetta, kuivattuja retkiruokia, kuivattua jauhelihaa, ruisleipää, juustoa, meetvurstia,
suklaata ja niin edelleen. Ruskaretkellä on jo niin viileää, että säilyvyys ei ole ongelma, mutta
keskellä kesää on kiinnitettävä huomiota myös säilyvyyteen. Vähäinen keittämisen tarve puolestaan säästää mukana kannettavassa keittimen polttoaineen painossa.

Ruokaohjeita löytyy monilta nettisivuilta kuten http://www.luontoon.fi/retkiruoka sekä myös
NEVA:n omilta sivuilta www.neva.tomaatti.com kohdasta Media -> Ruokalista.
Herkuttelijoiden ja omien ruokien kuivaajan kannattaa tutustua nettisivustoon
www.tunturikeittio.com sekä hankkia Piritta Kantojärven kirjoittamat kirjat Viiden tähden vaellus ja Cooking in Landscape. Kirjoissa on myös erittäin houkuttelevia kuvia retkiherkuista ja
Lapin maisemista!

www.outdoorsfinland.fi
Yli 100 Etelä-Suomen vaellus-, pyöräily- ja melontakohdetta Kymenlaakson ja Hämeen seuduille saakka on esitelty nettisivustolla www.outdoorsfinland.fi. Lukuisia päivä- tai viikonloppuretkikohteita löytyy helposti, ja sähköiset reittioppaat karttoineen voi ladata mukaan älypuhelimeen. Muun muassa Porvoon itäpuolella oleva Holkenin – Virvikin 19 km reitti on mukana valikoimassa. Kannattaa tutustua!
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JÄTEHUOLTO ERÄMAASSA
Tupakantumpin maatuminen voi viedä 15 vuotta, peltisen säilykepurkin ruostuminen 200
vuotta, ja useimmat muovit karkkien kääreistä lähtien pitävät pintansa luonnossa käytännössä ikuisesti. Vastuullisen retkeilyn periaate on, ettei kulkijasta jää mitään jälkeä luontoon.
Autiotupien ja tulipaikkojen jäteastioista ollaan monin paikoin luopumassa, jotta jokainen talvi
toistuva moot-torikelkkaralli jätteiden kuljettamiseksi poistuu. Viikon rinkkavaeltajalla on lähtiessään ruokaa reilut viisi kiloa ja palatessaan jäljellä ehkä muutama sata grammaa reservievästä. Mikäli ruoat on pakattu kevyesti, pelkät pakkaukset painavat yhteensä vain satakunta
grammaa. Sen vertaisen kuorman jaksaa kuka tahansa kantaa pois maastosta!
Rinkassa tai repussa voi pitää kahta muovipussia roskia varten: Toinen palaville, joka tyhjennetään seuraavalla nuotiolla, sekä toinen, johon pannaan takaisin tuotavat palamattomat pakkaukset.
Pahvit ja paperit voi polttaa nuotiossa tai tulisijassa. Myös ohuet polyeteeniset muovipussit
palavat nuotiossa reilun tulen mukana, mutta silti kaikkien muovien tuominen pois retkeltä on
suotavaa. Foliopusseja ei missään nimessä pidä yrittää polttaa tulisijoissa eikä edes nuotiossa, koska niistä jää paljon palamatonta ainesta - suorastaan sulanutta metallia. Myös paperipintaisissa pusseissa voi olla foliokerros välissä, minkä voi tarkistaa repäisypinnasta ennen
polttamisyritystä. Mikäli foliota löytyy, jätetään polttamisaikomus sikseen ja otetaan tyhjä pussi suosiolla mukaan rinkkaan tai reppuun. Maatuvat ruoantähteet pannaan huussiin tai kompostiin eikä jätetä lillumaan rantavesiin tiskaamisen yhteydessä.
Folioiden ohella paksut muovit, lasi, tuubit ja metallit tuodaan ilman muuta jäteautoreittien piiriin kuuluviin jäteastioihin.
Metsähallituksen ohjeita roskattomasta retkeilystä löytyy linkeistä:
http://www.luontoon.fi/documents/10550/381528/roskattomanretkeilynopasteet.pdf/1dde2232
-07da-4816-b69e-b4f8ae7a5c07
http://www.luontoon.fi/roskatonretkeily?inheritRedirect=true
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NEVAN VAELLUS HAMMASTUNTURILLE 6. - 14.6.2014
Ryhmä Veijalainen
Tämän vuotinen Nevan Lapin vaellusmatka
alkoi perinteiseen tapaan bussimatkalla Porvoosta kohti pohjoista. Perjantai-iltana Pohjolan Matkan bussi kokosi porukan ja yö matkustettiin kuka missäkin asennossa yritti torkahdella istuimellaan.
Suurin osa porukkaa oli päiväretkeläisiä, jotka jäivät kyydistä Luostolle. Jatkoimme matkaa ylöspäin ja Sompiossa ottivat rinkan selkäänsä Koivusen ja Lehdon ryhmät.
Meitä 11 vaeltajaa kuskasi Wexi Ivaloon, jossa vielä tehtiin viime hetken muonatäydennykset. Paldojärven pikkutietä ajelimme
Pasasjärven pohjoispuolelle niin pitkään kuin
tietä piisasi. Välillä jouduimme raivaamaan
hakkuutyömaan tukkeja tieltä. Touhuamme
ihmetteli kauempana tien ylittänyt ahma, jonka näkeminen oli vaelluksen ensimmäinen
kohokohta. Pian jouduimme ottamaan rinkat
pykälään ja pienessä tihkusateessa alkoi taivaltamisemme. Pekka otti suunnan Rautujärveä kohti, jonka piti olla välietappi Kirakkajoelle mentäessä.
Ilmeisesti tasaisen harmaa taivas sekoitti
suuntavaistoa ja kohta totesimme olevan
muualla kuin ajatellulla reitillä. Kiitos nykyaikaisten GPS paikantimien otimme uuden
suunnan ja vihdoin saavuimme Rautujärven
autiotuvalle. Oli jo sen verran myöhää, että
päätimme yöpyä siellä. Sadekin lakkasi sopivasti, mutta taivas pysyi pilvisenä ja sumuisena koko yön. Makkaralastia alettiin tyhjentämään ja hyvin nukutti teltassa, vaikka omasta
telttailusta oli jo vierähtänyt vuosia.
Ensimmäiset aamupuurot söimme sunnuntaiaamuna. Minulla ei ollut omia keittovälineitä,
vaan Leinosen Jarkko ystävällisesti keitti tarpeellisen veden trangiallaan molemmille.

Taivalsimme hyväkulkuista maastoa Ahvenjärven reunaa ja Ahvenjoen ja poroaidan välissä kohti Kirakkajokea, joka alkaa Hammasjärvestä. Joen alkuun oli rakennettu säännöstelypato, jonka ympäristöstä löysimme telttapaikat. Ilman rinkkoja kipusimme läheiselle
Karppiskantaman tunturille, josta pystyi viestittämään kotiväelle kuulumisia. Tunturilta
laskeuduimme Hammasjärven rantaan, jossa
oli upeat kullankeltaiset sokerisärkät.
Illalla paistettiin lettuja, joka on traditio vaelluksilla. Lettujen jälkeen Petri vielä nappasi
uistimellaan harrin, joka päätyi paistinpannun
kautta kylläisiin vatsoihimme.
Maanantain vaellus suuntautui Hammastunturia kohti ja teltat pystytimme Kuivakkojoen
varteen. Hammastunturi (533 m) valloitettiin
ennen ruokailua. Tunturin laelta saatiin puhelinyhteys kotijoukoille. Astellessani kännykkä
korvalla harmaasävyisessä kivimaastossa
vältyin juuri ja juuri astumasta hautovan kiirunaemon päälle. Se ei lajille ominaisen tapaan pakene pesältään vaan luottaa suojavärinsä tuomaan turvaan.
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Seuraavan päivän etappi oli Ivalonjoen Kultala, jolla on kuuluisat kullanhuuhdontaperinteet. Ryntäys alkoi 1860-luvun lopussa ja
vilkkaimpaan aikaan joella oli satoja kullanhuuhtojia. Kerrotaan, että Ivalon väkiluku tuplaantui huuhtojien ansiosta. Kultalan museoympäristössä lounastettiin ja loikoiltiin ennen
lähes 600 portaista nousua jokiuomasta ylös.
Björklundinvaaran ja Patatunturin ohitettuamme vietimme viimeisen sateettoman yön pienen joen alkulähteillä tasaisella männikkökankaalla. Sieltä taivalsimme merkattua reittiä Sotajoelle, jonne oli mm. museoitu kullankaivuuseen tarkoitettu höyrykone. Sitä ei koskaan käytetty, koska kivinen joki ei soveltunut raskaalle kaivukoneelle. Sotajoen yli rakennettu riippusilta, joka oli jo korjaamisen
tarpeessa. Moberginojan maastossa näimme nykypäivän kullanhuuhdontaa.
Iltapäivällä alkoi sataa jatkuvammin ja taivalsimme autotietä hyvää vauhtia kohti oletettua yöpymispaikkaa Harrijoelle. Poikkesimme
tieltä poroaidan taakse ja noteerasimme aidalla olevan valtauskartan emmekä menneet
aivan joen rantaan.

Telttojenpysytys alkoi ja loppui heti alkuunsa, kun paikalle ajoi maasturillaan mies, joka
”riemastui” aikeestamme yöpyä liian lähelle
hänen maitaan? Hän huusi kuin hinaaja,
meillä oli aikaa kaksi minuuttia poistua. Ei
auttanut tyynnyttelyt, vaan läksimme vähin
äänin pois rauhallisempaan paikkaan, joka
löytyi Sotajoen ja Kutturantien risteyksestä.
Todettuamme valitun paikan sopivaksi pystytimme telat sateen siivittämänä. Yö oli pohjoistuulinen ja aamulla oli vain +3 astetta lämmintä.
Perjantaiaamuna Wexi tuli lämpimällä bussillaan noutamaan meidät maalikyliin. Kiilopäällä pääsimme saunaan ja ruokailemaan pöydän ääreen, tuntui mahtavalta !
Viikko erämaassa ilman maailman sekasortoisia uutisia oli rentouttava kokemus näin
”ensikertalaiselle”.
-Tuomo-
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NEVAN VAELLUS HAMMASTUNTURILLE 6. - 14.6.2014
Kuvat: Tuomo Hyvönen ja Seppo Mikkonen
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PÄIVÄRETKELÄISET LUOSTOLLA 2014

Kesäkuun alun aurinkoisena aamuna bussimme kaarsi Luoston Loson pihaan jättääkseen päiväretkeläiset sinne viikoksi patikoimaan. Kelohonkaisen päärakennuksen edustalla oli emäntämme Pirjo toivottamassa porukkamme tervetulleeksi. Rinkkaretkeläiset
jatkoivat samantien matkaa aamupalalle
”Pesulaan” ja edelleen kohti Inaria. Me sen
sijaan aloimme siirtämään myötämöykkyjämme huoneisiin. Laila oli jälleen kerran hoitanut järjestelyt erinomaisesti. Löytänyt sopivan majoituksen ja herkkukokin. Kun tavarat
oli saatu huoneisiin oli aamupalan aika. Meillä oli edessä lomaviikko ja sen mittaan mahdollisuus ulkoilla, ihailla Etelä-Lapin alkukesän maisemia ja nauttia valmiiksi katetusta
ruoasta.

joukossamme pari kunnioitettavaan 78 ikävuoteen ehtinyttä, mutta hyväkuntoista aikamiestä. Viikon mittaan saimme kuulla heiltä
monen monta tarinaa takavuosina tapahtuneista, hiihtoretkistä ja ruskaviikoista sekä
Pölkkybaarista ja muista virkistyskeitaista.
Päiväretkien oppaana toimi enimmäkseen
Uolevi, joka on hiihdellyt, juossut ja patikoinut
Luoston ja Pyhän alueen ladut ja polut vuosien mittaan ristiin rastiin. Geologinen asiantuntijamme oli Harri jonka tarkka mineraalisilmä Pilvin avustuksella tarkkaili kiviä ja sieniä
lähes joka askeleella. Saivatpa seurueen
naiset kaikki henkilökohtaisen onnenkiven
muistoksi Luostolta.
-Sampo-

Ryhmässämme oli 15 henkilöä. Monella oli
hyviä muistoja Luostolta vuosikymmenien
ajalta ja olikin mielenkiintoista nähdä onko
Luostolla vielä entisaikojen säpinä. Meillä oli
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PÄIVÄRETKELÄISET LUOSTOLLA 2014, KAUPPAREISSU
Lauantaiaamuna, helteisen yön ja tolkuttoman pitkän bussimatkan jälkeen, rantautui
päiväporukka Luoston Losoon Emäntä Pirjon
hoteisiin. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt,
että Pirjo tekisi vaellusviikostamme kulinaarisen huippuelämyksen. Oli Helluntain aatto,
tuomet kukassa Luostollakin ja tulossa oli
helteinen päivä. Majoituttiin ja sovittiin, että
puolen päivän aikoihin lähdetään tutustumaan kylään ja käydään kaupassa. Kävimme
Tummelin kanssa Ahvenlammella hieman
jaloittelemassa pitkän bussissa istumisen jälkeen. Sitten pieni lepohetki huoneella ennen
sovittua kauppareissua. Ennen puoltapäivää
pihamaalle alkoi kertyä porukkaa. Kysyin, että voiko näin ihan sandaaleissa lähteä ja vastaus oli, että voi, Miikakin lähtee. Siitä lähdettiin hellettä ihmetellen valumaan eteenpäin.
Joku kysyi, että käydäänkö katsomassa, missä ne portaat on? Ei kyseenalaistettu sen
enempiä, vaan kuljettiin laumana jutustellen.
Kohta jo oltiin umpimetsässä, mutta etelän

ihminenhän vain ihmettelee mielessään Lapin kulkureittejä ja arveltiin olevan oikopolku.
Kohta portaat löytyivätkin ja ne näyttivät johtavan Luoston huipulle. Portaat olivat kyllä
sinänsä ihan mieleinen vaihtoehto sandaaleissa umpimetsässä vaeltavalle. Portaat kiivettiin hikisissä olosuhteissa ylös ja onneksi
ylärinteeltä löytyi vielä lunta, jossa rohkeimmat kävivät ilman paitaa piehtaroimassa.
Maisemat olivat hienot ja autereiset. Huipulla
päästiin vielä aurinkoa pakoon avoinna olevaan hirsimökkiin, joka oli sisältä vielä mukavan viileä. Tässä vaiheessa olikin jo selvinnyt, että tämä ei ollut suorin reitti kaupalle,
onneksi oli vesipullo repussa. Alastulo tehtiin
huoltoreittiä pitkin, jossa tuli vaelluskengät
mieleen useampaan ottiin. Selvittiin kuitenkin
vammoitta alas asti ja kauppakin löytyi yllättävän läheltä yöpymispaikkaamme. Siitä tuli
kolmen tunnin kauppareissu vartin sijaan.
-Vuokko-
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PÄIVÄRETKELÄISET LUOSTOLLA 2015, TAIVAAN TULIEN
MAISEMISSA

Tiistaina 10.6.2014 Luoston mahtava retkeilyporukka suuntasi bussikyydillä Kemijärvelle ja
perillä oppaaksi hyppäsi - ei yhtään vähäisempi kuin suositun Taivaan tulet -televisiosarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja Kari Väänänen, joka palasi kotipaikkakunnalleen kesken
sarjan tuotantokauden lähes 40 vuoden tauon
jälkeen.
“Vänä” kierrätti Lapin kävijöitä Suomen pohjoisimmassa kaupungissa, jota ympäröi järvet, vaarat ja tunturit. TV-sarjasta tutulta pitkältä sillalta maisemien avaruus konkretisoitui. Pyörähdimme lakkautetun sellutehtaan
pihalla ja rautatieaseman kohdalla muistutettiin, miten tärkeää paikkakunnan matkailulle
oli yöjunien paluu.
Rakas lapsuuden Tohman kylä kouluineen
sekä seikkailumetsien “viidakkoineen” ohitettiin, samoin useita Taivaan tulien kuvauspaikkoja. Satamassa katsastettiin paikalliset veneet. Lopuksi nautimme kylmät juomat Tai-

vaan tulien aukion paikallisessa pubissa, jonka kattoterassilta saattoi seurata pikkukaupungin verkkaista menoa.
Vänä kertoi tarinoita elävästi ja hauskasti. Niiden takaa saattoi tunnistaa onnellisen miehen, joka oli palannut juurilleen lähelle luontoa. Meidän onni oli, että porukkamme Sampo oli joskus ollut Vänän naapuri etelässä ja
näin mahdollisti tämän mielenkiintoisen retken.
Taivaan tulien Ismo Alangon tunnusmusiikki
rumpusooloineen jäi pyörimään mielessä ...
Kohtaan katseen taivaalle luodun, tunnen onnen lahjaksi tuodun.
Vanhat sielut kohtaa ajassa taivaantulta tuijottamassa.
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PÄIVÄRETKELÄISET LUOSTOLLA 2015
Viikon mittaan kiertelimme Luostoa pitkin ja
poikin, pistäydyimme Pyhätunturilla ja sen
Isokurusssa, Orresokassa, uimareissuilla,
otimme aurinkoa, pidimme lettukestit ja saunoimme. Näimme kurkia ja poroja. Poimimme korvasieniä. Ja kun ihminen tarvitsee
myös hengen ravintoa ja lepoa, nin pistäydyimme tosiaan myös Kemijärvellä. Tekemistä riitti ja jokainen sai tehdä niinkuin itsestä
hyvälle tuntui. Päiväretkien yksi idea onkin
se, että vaikka ei olisi mahdollisuutta syystä
tai toisesta lähteä viikon rinkkaretkelle, niin
voi aivan hyvin osallistua tulemalla päiväretkeläisten ryhmään. Se sopii niin lapsille kuin
hiukan vanhemmille. Niin ensikertalaiselle
tutustumismatkaksi kuin kokeneellekin patikoitsijalle vaikka nostalgiareissuksi. Porukassa on turvallista liikkua. Jos tulee ongelmia, niin kaverit auttaa. Valokuvaajalle, lintu- tai sieniharrastajalle sopii hyvin myös päiväretkipatikointi.

Ja kun sitten koitti perjantai ja 13 päivä, oli
aamulla koottava kampsut kasaan ja valmistauduimme kotimatkan alkua. Meillä oli jälleen kerran onni puolellamme kun saimme
nauttia lomaviikostamme ja avarista maisemista aurinkoisen sään vallitessa. Kotimatka
tehtiin Kemin kautta. Lauantaina illansuussa
purkautui bussista väsyneitä, mutta sitäkin
tyytyäisempiä retkeläsiä akut ladattuna ja valmiina kohtaamaan arkipäivän haasteet.
-Tumppi-
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SISILIAN VAELLUSMATKA 14.10 - 21.10.2014
Nevalaiset suuntasivat vuoden 2015 lokakuussa Euroopan matkansa Sisiliaan. Tälle
aurinkoiselle ja historialliselle Välimeren saarelle lähti 14 nevalaista, ryhmään tuli mukaan
myös neljä muuta patikoijaa. Suomalainen
matkaoppaamme oli Raija Alapeteri ja paikallinen oppaamme oli Vincenzo. Retkikunta
suuntasi Catanian lentokentältä bussilla kohti
Madonien luonnonpuistoa hotelli Pomieriin.
Olimme liikkeellä sesonki ajan ulkopuolella,
niinpä olimmekin lähestulkoon hotellin ainoat
asiakkaat.

Enkelten laakso. Enkelten siivet voi nähdä
nousevan laaksosta.
Toisena päivänä kipusimme Sisilian toiseksi
korkeimmalle vuorelle Pizzo Carbonaaralle
(1979m). Vuorenrinteillä kohtasimme kauriita, jotka ketterästi etenivät louhikkoisilla rinteillä. Kuulimme puiden siimeksestä villisikojen mylvintää, niitä kuitenkaan onnistumatta
näkemään.

Hotellimme San Salvatorelta katsottuna.
Ensimmäinen päiväretki suuntautui San Salvatore vuorelle (Sisilian Dolomiitit) ylös 1900
metriin ja edelleen alas Enkeltenlaaksoon.

Uljas kauris uros tarkkailee kulkuamme.

Matkalla SaSalvatore vuorelle. Pysähys juomalähteellä.

Molempina päivinä vaelluksen jälkeen kävimme 'after hikellä' läheisissä kylissä. Toisena
päivänä hotellimme johtaja tuli oppaaksi kylään joka suomennettuna on 'avulias poliisi'.
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Kerrontaa kylän historiasta.

Vulcanon iso kraateri, taustalla Välimeri ja
saaristoa.

Laivaa odotellessa.

”Avuliaan poliisin” kylästä.
Kolmantena aamuna jätimme Pomierin ja
matkasimme bussilla Milazzoon, josta edelleen jatkoimme lautalla Vulcanon saarelle.
'Vulcanon iso kraatteri' -vaelluksen jälkeen oli
mahdollisuus pulahtaa lämpimään Välimereen, loikoilla mustalla hiekkarannalla ja nauttia mutakylpyjä. Päivän päätteeksi siirryimme
Nicolasin kylään Etnan juurelle hotelli Alpiniin.

Seuraavana aamuna ajoimme bussilla Etnan
pohjois puolelle Piano Provenzaan. Reitin
varrella tutustuimme Vincenzon opastuksella
eriaikakausina tapahtuneisiin tulivuorenpurkauksiin ja purkauksien muovaamaan maastoon
ja kasvustoon. Vincenzo on kasvitieteilijä ja
hänen tiedoistaan saimme iloita kaikilla retkillä.

Laavarinne viimeisimpien purkausten jäljiltä.
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Lounastauolla oppaamme Raija Alapeteri ja
Vincenzo kertovat kartan avulla reitistämme.

Sunnuntaina koitti suuri päivä, Etnan huiputus. Menimme bussilla Etnan eteläiselle rinteelle (1800 m), josta jatkoimme hissillä Terminal Funibialle (2500 m) ja edelleen maastoautoilla 2900 m korkeuteen. Täältä aloitimme tulivuorioppaan johdolla kapuamisen kohti Etnan savuavia kraattereita (3345 m). Etnalla on nykyään neljä toimivaa purkaus paikkaa eteläinen ja pohjoinen kraatteri ja keskuskraatteri, joka on jakautunut kahtia. Meillä
oli onnea, päivä oli aurinkoinen ja olosuhteiltaan erinomainen huipulle kapuamiseen. Tulivuorioppaamme johdatti meitä kuumaisissa
maisemissa kiertäen rikinkatkuiset savupilvet.
Päässämme meillä oli kypärät ja monilla
suun edessä huivi suojaamaan hengitystä.
Perillä meitä odottivat upeat näkymät niin
kraatterin reunoille kuin kauas taivaan rantaan. Paluumatkan bussille teimme patikoiden.

' laulelmat lempeesti lehdoissa soi, sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!'

Matkalla huipulle.
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Lähes huipulla.

Kuva yllä: Huiputus tehty. Bussikuljettajamme, retkioppaamme Vincenzo ja tulivuorioppaamme.

Vasen kuva: Savuava keskuskraatteri.
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'Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin, istun oksalla uljaimman puun.
Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään, ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,'

Maanantaina siirryimme bussilla Sisilian pääkaupunkiin Cataniaan ja majoituimme hotel Novecenttoon. Cataniassa kukin sai viettää aikansa omien toiveidensa mukaan. Suosittuja olivat
myös omatoimiset retket lähi kyliin kuten Taorminaan ja Syracusaan. Kotimatka alkoi kokemuksia täynnä olleen viikon jälkeen tyytyväisin mielin tiistai-iltana. Viiden yhteisen patikkapäivän aikana matkaa taivallettiin yhteensä noin 55 km. Retkillämme saimme monipuolisen kuvan Sisilian luonnosta. Myös Sisilialainen ruokakulttuuri tuli tutuksi yhteisillä illallisilla pitkän
pöydän ääressä antipastoineen ja pastaruokineen.
Sisilia on suomalaisille tärkeä paikka, sillä yksi rakastetuimmistamme joululauluista on syntynyt siellä. Laulu on Zacharias Topeliuksen Sylvian joululaulu (ruots. Sylvias hälsning från Sicilien). Se on vuonna 1853 julkaistu runo, jonka Karl Collan sävelsi joululauluksi. Runon ovat
suomentaneet Elina Vaara ja Martti Korpilahti. Sylvia eli mustapääkerttu (Sylvia atricapilla) on
muuttolintu, joka talvehtii Sisiliassa. Runo kertoo etelän ihmeistä, kuten sypresseistä ja Etnasta, mutta myös koti-ikävästä ja isänmaanrakkaudesta.
Teksti: llona Piironen ja Helka Turunen
Kuvat: Mika Römpötti ja Ilona Piironen
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Sylvian joululaulu
suom. Martti Korpilahti

Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan jo pirtteihin pienoisihin.
Mutt’ ylhäällä orressa vielä on vain se häkki, mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan; oi murheita muistaa ken vois laulajan.

Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin, istun oksalla uljaimman puun.
Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään, ah, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,
ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi, sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!

Sä tähdistä kirkkain, nyt loisteesi luo sinne Suomeeni kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo, sa siunaa se maa muistojen!
Sen vertaista toista en mistään ma saa, on armain ja kallein mull’ ain Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian ja soi aina lauluista sointuisimman.
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WWW.NEVA.TOMAATTI.COM
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Kuvia Nuuksion TYHY-patikalta

Kuvat: Vuokko Ojanperä

