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Vuoden 2016 tulevat tapahtumat







Vuosikokous ja jäsenilta Humlan maja Porvoo 6.4.2016 klo 18.00
Linturetki Keravanjärvi 17.4.2016
Ulkomaanmatka Sierra Nevada tai Mallorca kesäkuun alkupuoli 2016
Päiväretki Päijänteen kansallispuisto Kelventeen harjusaari 20.8.2016
Lapin vaellus- ja päiväretkimatka Hetta ja Pöyrisjärvi 9. - 17.9.2016
Vuosikokous loppusyksy 2016 Porvoo
Kannen kuva: Outi Ervasti
Lehden koostanut: Eija Niskanen
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2016
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Mika Römpötti
Pirjo Forsblom
Laila Parri
Veli Matti Purola
Sampo Sulopuisto
Uolevi Wallius
Eija Niskanen
Helka Turunen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

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

Muut tehtävät ja vastuut
Olavi Haapalehto
Ulla Högström
Laila Parri
Laila Parri
Eija Niskanen
Veli Matti Purola
Petri Veijalainen

toiminnantarkastaja
toiminnantarkastaja
jäsensihteeri
rahastonhoitaja
lehtivastaava
turvallisuusvastaava
internet-sivut

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

Nevan hihamerkit ja pipot
Komeita värillisiä hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl ja pipoja hintaan 5 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@neste.com
Vain näin voidaan varmistaa, että Nevan viestit, ilmoitukset ja Nevalainen-lehti löytävät tiensä perille.
Yhteystietoja
Seppo Mikkonen, puheenjohtaja, seppo.mikkonen@neste.com, puh. 050 458 3473
Laila Parri, jäsenyys– ja osoitteenmuutosasiat, rahastonhoitaja laila.parri@neste.com,
puh. 050 458 3617.
Pirjo Forsblom, sihteeri, pirjo.forsblom@gmail.com, puh,. 044 054 4799.
Nettisivut
www.neva.tomaatti.com
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Hyvät NEVA:laiset sekä NEVA:laisten ystävät!
Uusi vuosi on jälleen alkanut ja tulevien tapahtuminen suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Ohjelmaan tulee perinteinen Lapin vaellus, ulkomaan matka sekä päivä- tai viikonloppuretkiä.
Vuosi 2015 oli aktiivinen. Viikon ruskamatkalle Lemmenjoelle osallistui täysi linja-autollinen 54
vaeltajaa. Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitillä osallistui 23 henkilöä ja yhden päivän
Kevätkirmaisu-matkalle Kytäjän Usmiin 21 patikoijaa. Usmin matkalle saatiin houkuteltua mukaan myös yksi chileläinen ja yksi USA:lainen työasioiden vuoksi Suomessa ollut henkilö.
Paljon lisäväriä Uudenmaan vaellustoimintaan toi Mäntsälän Retken, Keravan Ladun ja Suomen Ladun järjestämä Keravanjärven Kierros SM-vaelluskilpailu ja samassa yhteydessä järjestetty reserviläisten Kapina-Jotos kisa 18. - 20.9.2015. Kilpailijoita oli yhteensä noin 350. NEVA:n
jäsenistöä oli talkoolaisina auttamassa kisojen järjestelyissä Sampo Sulopuiston johdolla ja yksi
nevalaisista koostuva partio osallistui vaelluskilpailuun retkisarjassa.
Jatkuvana haasteenamme on jäsenistön kartuttaminen etenkin nuorilla osallistujilla. Niinpä itse
kukin meistä voisi ottaa haasteen kertoa toiminnastamme nykyistäkin enemmän työpaikallaan ja
tuttavilleen. Ikä ei ole este osallistumiselle: Nuorin viikon Lapin vaellukselle osallistunut on ollut
7-vuotias ja päiväretkille on osallistunut perheitä, joissa on ollut mukana alle kouluikäisiä lapsia.
Toisesta päästä ikä- ja kokemushaitaria liki 80-vuotiaita on puolestaan osallistunut Lapin vaellusten päiväretkiryhmiin.
Kiitokset menneestä vuodesta kaikille NEVA:n hyväksi talkootyötä tehneille - etenkin tapahtumien järjestäjille, vaellusryhmien vetäjille, tämän lehden koostajalle, kirjanpitäjälle ja internetsivujen ylläpitäjälle. Kilpilahden yritykselle lausutaan kiitokset saadusta taloudellisesta avustuksesta.
Tervetuloa mukaan vuoden 2016 toimintaan, sekä entiset että uudet retkeilijät! Ensikertalaisia
luvataan opastaa tarpeen mukaan mm. varusteiden valinnassa sekä askareissa matkojen aikana. Tapahtumista tulee aikanaan tarkempaa tietoa sähköpostitse jäsenistölle, nettisivuille
www.neva.tomaatti.com, Nesteen Porvoon nettiportaalin vapaa-ajan osioon sekä Borealiksen
Borenaan.
Tammikuussa 2016
Seppo Mikkonen
Puheenjohtaja
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Nevan ruskamatka 04. - 12.09.2015 - Lappi ensikertalaisen aistein
Perjantai 4.9.2015
Matkustaminen kohti pohjoista alkoi klo 18.30. Lahteen mennessä porukka oli kerätty linja-autoon
ja lähes täysi bussillinen Lapin ystäviä oli koossa. Matkaa taitettiin lauantaihin melkein puoleen
päivään asti, matkan sisältäessä pakolliset pysähdykset ja jaloittelutauot. Itse nukuin jonkin tunnin, havaintojeni mukaan toiset enemmän ja toiset vähemmän.
Lauantai 5.9.2015
Inariin saavuimme noin puolen päivän aikaan. Pieni jaloittelu ja kahvitauko ennen kuin ryhmät
jakaantuivat omiin autoihin ja siirtyminen kohti kunkin ryhmän kohteita alkoi. Yksi ryhmistä
(päiväretkeläiset) siirtyivät Lemmenjoelle, 2 ryhmistä rinkkoineen kohti Angelia ja meidän rinkka
porukka (9 hlö) kohti Sevettijärveä ja Ahvenjärveä.
Allekirjoittaneen aiempi ennätys etelä-pohjoissuuntaan oli Rovaniemen kohdalla. Niinpä jo bussissa kohti Inaria tullessa maisema muuttui minulle ennen näkemättömäksi. Odotus kohta alkavaa patikointi viikkoa kohtaan kasvoi.
Noin 2,5 tunnin ajomatkan Inarista Ahvenjärvelle taitoimme pikkubussilla. Ahvenjärven poroerotusalueen edustalla olimme noin 14.30 aikaan. Tästä alkaisi ensimmäinen rinkkaosuus kohti ensimmäistä yöpymispaikkaa Näätämäjokea.

Suuntana pohjoiseen mars.
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Sunnuntai 6.9.2015
Aamu valkeni kosteana mutta enää ei satanut.
Teimme aamutulet ja aamupalan ja pakkaamisen jälkeen lähdimme kohti seuraavaa yöpymispaikkaa. Matkaa tulisi arviolta 10 km.

Alkureissun maiseman väri oli kellertävä.

Päivän aikana vesistöjä ylitettiin riippusiltaa ja
venettä käyttäen.

Mieli alkoi unohtaa kaupungin arkiset puuhat.
Lapin upea luonto sai mielen rauhoittumaan.
Matkakumppanitkin olivat hyväntuulisia. Silmä
tarkkana etsiskelin luontokappaleita. Yhdessä
kohtaa riekko sai miltei halvauksen edessäni ja
lähti huutaen uuteen piiloon.
Ensikertalaisen virhearviointi tarvittavan
varustuksen määrästä näkyi ja tuntui lähes 30 kg
rinkassa.

Noin 10 km taapertamisen jälkeen saavuimme
Näätämöjoelle ja aloimme leirin pystytykseen.
Ilta ja yö olivat hyvin sateiset. Osa ryhmästämme yöpyi autiotuvassa sen ollessa mahdollista,
muiden makustellessa syyssäätä teltoissaan.
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Iltapäivällä valoisan aikaan aloimme lähestyä
kohti perusleiripaikkaamme Tsokkisjärveä. Perillä leirin pystytys ja illallisen tekoon.

Maanantai 7.9.2015
Lähdimme aamupalan jälkeen tekemään suunnitelman mukaista päiväpatikointia. Ensimmäiseksi otettiin läheinen vaara. Ilma oli pilvipoutainen ja kuiva. Lämpötila noin 10 °C.
Matkaa jatkettiin kohti Huikkimajokea. Matkalla
maisteltiin metsän marjoja. Marjoja oli runsaasti mutta ne olivat pienikokoisia. Välillä pysähdyttiin maistelemaan vettä. Puhdas luonto on
hieno asia.

Leirissä saatiin mm. fileerauskoulutusta.

Välillä pysähdyttiin maistelemaan vettä.
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Muita poluilla liikkujia ei näkynyt. Jokunen poro
sentään tavattiin. Matkaa päivän aikana tuli
noin 16 km.

Jo rutinoituneiden aamutoimien jälkeen lähdimme viileähkössä syyssäässä kohti päiväkohdetta Huikkimajokea. Matkaa kertyi edestakaisin
noin 13 km. Matkan aikana meitä seurasi ilmeisesti helpon saaliin aistivat petolinnut.

Tiistai 8.9.2015
Luonnon voima alkoi vaikuttamaan. Ryhmässä
oli hyvä henki ja kaikki oli kovasti iloisia. Ruoka
oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Pakuri teetä juotiin sellaisenaan ja hiukan terästettynä. Päivän
patikointimatkaa kertyi noin 13 km. Keskiviikon
vastaisena kuulaana yönä katselin järvenrantaa. Yllämme kaarteli ilmeisesti iso huuhkaja.
Taisi olla siimahännät kiikarissa. Porukkamme
oli jo aiemmin nämä havainnut mm. liikkeenä
makuualustan alla.
Mikä petolintumme?

Leuat kuin korkokenkä.

Sivu 8

Auringon paistaessa vastaan tuli myös aidot
poromiehet matkalla kohti poronerotus aluetta
rajan tuntumassa. Äijillä oli komeat menopelit.
Leiriin päästyämme nautimme ruokaa ja juomaa. Mm. lettuja tehtiin. Illan viima tuntui kylmältä, ensimmäisen kerran viikon aikana. Taisi
tuuli kääntyä pohjoisesta puhaltavaksi.

Tänä päivänä aloitimme matkan kohti Ahvenjärveä. Tämä tarkoitti leirin purkua ja rinkkojen
pakkausta. Matkasimme noin 10 km. Yöpymispaikaksi valitsimme Näätämöjoen, ensimmäisen yön yöpymispaikasta noin 1 km pohjoiseen.

Keskiviikko 9.9.2013
Aamu valkeni tuulisena. Luontoon jo tottuneena en ollut huomannut muutosta maiseman
värityksessä.

Torstai 10.9.2015
Viimeinen metsäpäivä koitti. Matkasimme viimeiseksi yöksi noin 10 km matkan Ahvenjärvelle, josta meidät noudettaisiin pe aamuna klo
06.00. Teimme kevyen version leiristä viimeiseksi yöksi. Leirin tuli olla nopeasti purettavissa aikaisin aamulla. Ilta oli kaunis. Näimme poron lähestyvän vastarannalla ajokoira perässään. Koira kaihtoi vettä, poro ei. Iltarusko uumoili mahdollisesti kylmää yötä. ja kylmä siitä
tulikin, noin +-0 °C.
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Perjantai 11.9.2015
Herätys 05.00. Pikkaisen alkoi jo tuntumaan siltä, että onpa kiva päästä ihmisten ilmoille. Leiri
pakattiin viimeisen kerran ja auto nouti meidät jopa hiukan etuajassa. Ahvenjärveltä meidät kuljetettiin kohti Lemmenjokea, jossa odotti sauna ja lounas.
Puolen päivän aikaan aloitimme matkamme kohti kotia, välietappipaikkana Kemi. Hotellissa iskettiin puhdasta vaatetta päälle ja nautimme hyvän illallisen.
Lauantai 12.9.2015
Aamupalan jälkeen bussimatkaa koko päivä. Muutama pysähtyminen lounaalle ja kahville. Kotona Porvoossa noin klo 19 aikaan. Mieli oli levännyt vaikka fyysisesti tuntuikin. Matkan anti tarjosi
itselle enemmän kuin uskalsin odottaa. Ilmat suosivat pääsääntöisesti ja porukassa oli kivaa. Kiitos kaikille mukana olijoille.

Teksti ja kuvat: Mika Römpötti
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Lemmenjoki - päiväretkeläiset 04. - 12.09.2015
Syksyn ruskavaellus vei meidät tällä kertaa Inarin kuntaan, Lemmenjoen maisemiin. Majoituspaikkamme sijaitsi Lemmenjoen rannalla Njurgulahdessa sijaitsevalla Ahkun Tuvalla.
Ahkun Tupa on ollut ensimmäinen alueen matkailuyritys ja ollut toiminnassa jo vuodesta 1946.
Toinen polvi Jomppasia oli nyt suitsissa. Heillä on 11 eri tasoista mökkiä vuokrattavana, osa
vastarannalla. Jokiveneristeilyjä ja kullanhuuhdontaa järjestetään yhdessä Valkeaporo yrityksen
kanssa. Lähin kauppa on 46km:n päässä Inarin kirkolla.
Meitä oli 27 päiväretkeläistä ja bussikuskimme Henri. Neljä henkilöä asettui vastarannalle. Majoituttuamme kävimme rantasaunassa ja uimassa Njurgulahdessa. Illalla pidimme kodassa tutustumistilaisuuden, jonne talon isäntäväki rahtasi poro- ja lohivoileipiä, kahvia ja leipäjuustoa
lakkahillolla. Tilaisuus oli mielenkiintoinen, koska talon lukioikäinen poika Geir, komeassa saamelaisasussaan, kertoili meille pitkät tarinat saamelaisuudesta ennen ja nyt, sekä vastaili auliisti
kysymyksiimme. Kuulimme esimerkiksi, että Lemmenjoki on saamenkielellä Lämminjoki, mutta
se on käännetty suomenkielellä houkuttelevammaksi. Geir myös joikasi meille rummun säestyksellä, joten pääsimme heti ensimmäisenä iltana oikeaan Lapin tunnelmaan.

Kohti uusia seikkailuja, peräsimessä Oula ja
Nilla.
Hyvin nukutun yön jälkeen sunnuntaina, oli tiedossa jokiristeily ja kullanhuuhdontaa. Sää oli
sateinen, joten kaikki sonnustautuivat sadeasuihin ja sitten lastauduimme kahteen jokiveneeseen. Matka jokea pitkin Kultahaminaan
oli 25 km ja jokiveneen meno Oulan ja Nillan
ohjastamana oli uskomattoman sulavaa ja nopeaa. Menomatka oli kyllä aika hyytävääkin
sateesta johtuen. Maisemat mutkittelevan joen
varrella olivat todella kauniit, vaikka ruska ei
vielä ollutkaan täydessä loistossaan.

Turvallisuus ennen kaikkea.

Vauhdin hurmaa jokiveneessä.
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Perillä Oula johdatti meidät kullanhuuhdontapaikalle Morgamojalle, jossa laitettiin rännit paikoilleen ja vesi juoksemaan ränneihin. Lapiot käteen ja vuorotellen kaivamaan ämpärillinen soraa
penkasta ränniin. Ränniin jääneet sorat huuhdottiin ämpäriin ja siitä sitten pari kourallista vaskooliin ja sitten puroon huuhtomaan kultaa. Löytyihän sitä kultaa sitten omastakin vaskoolista. Oula,
harjaantuneella kultasilmällään katsoi ja poimi hiput teippiin ja liimasi ne ”käyntikorttiinsa”. Ilmeisesti aika hyvä valtaus tuo paikka, kun jokaisen vaskoolista löytyi enemmän tai vähemmän pikkuhippuja ja granaatteja myös. Täytyy myöntää, että tuohon hommaan voisin itsekin hurahtaa; puron liplatuksessa harrasta vaskoolin keinuttelua ja kihelmöivää odottelua, että kultahiput alkavat
pilkahdella hiekan joukosta. No niin, sääsket ja mäkäräiset puuttuivat mutta vielä hengissä olleet
polttiaiset muistuttivat asian ikävämmästä puolesta. Käveltiin aarteiden kanssa hymyissä suin
takaisin rantaan, jossa keitettiin nokipannukahvit ja paistettiin makkarat. Paluumatka veneellä
Ahkun tuvalle oli nyt vielä paljon mukavampi, koska sade oli lakannut.

Taipuuko selkä vielä tällaiseen.

Maanantaina kävimme Inarin vanhaa, tiettömän taipaleen takana olevaa Pielpajärven
kirkkoa katsomassa. Ensin bussilla Inariin keskustan liepeille ja sieltä noin 5 km:n kävely erittäin juurista ja kivikkoista polkua pienessä sateessa. Kävellessä ei paljon kuvailtu, kun oli
täysi työ pystyssä pysymisessä. Pielpajärven
kirkko on valmistunut v. 1760 entisen lahonneen tilalle ja on toiminut pääkirkkona kunnes
Juutuanjoen suuhun valmistui Inarin uusi kirkko 1895 (ja joka paloi Talvisodassa). Pieniä
ovat seurakuntalaiset tuolloin olleet kun tunsin itseni suorastaan jättiläiseksi kirkon penkissä. Ahkun tuvalla oli ollut sateeton päivä, joka
illaksi vielä kirkastui. Niinpä saimmekin esimakua Lapin revontulista maanantai-iltana.

Vuokon kullat.

Pielpajärven erämaakirkko.
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Tiistaina oli ohjelmassa Saamelaismuseo/kulttuurikeskus Siida, Inarin keskustassa. Monipuolinen
ja erittäin hyvin tehty näyttely, jonka esittely alkoi 10.000 vuotta sitten olleesta jääkaudesta. Oli
Saamelaisten levittäytyminen, suvut, työkalut, vaatteet, asumukset, elinkeinot, Lapin eläimet, kalat ja linnut, vuodenajat, revontulet ja paljon muuta. Ulkona oli vielä laaja näyttely museoiduista
asuin- ja muista rakennuksista. Näyttelyn päätteeksi ajoimme Ivaloon päin Karhunpesäkiville josta oli hulppeat näkymät myös Inarinjärvelle. Illaksi olimme varanneet Ahkun tuvan kodan, jossa
sitten harrastettiin kuorolaulantaa ja tarinoitiin. Tähän olimme panostaneet etukäteen kopioimalla
laulujen sanoja. Edellisvuonna homma meni pelkäksi hyräilyksi kun kukaan ei muistanut sanoja.
Taivas oli pilvessä, joten voitiin rauhassa käydä levolle revontulibongailun sijaan.
Keskiviikkona oli Joenkielisen vaellus ohjelmassa. Mukavia maisemia ja leppoisaa matkantekoa.
Juurakkojoella pidettiin lounastauko ja osa porukasta lähti nousemaan Joenkieliselle ja osa palasi
takaisin samaa reittiä. Rantasauna uimisineen oli
jokaisen päivän kohokohta. Iltayöstä ihailtiin taas
niskat kenossa revontulien tanssia, uskomaton
show. Harmi, ettei ollut laitteistoa/kykyä niiden
kuvaamiseen, vaikka kyllä ne jäivät pysyvästi
mieleen.

Joenkielinen

Sää parani koko ajan loppua kohden ja torstaiaamu olikin mukavan kirpakka ja aurinkoinen. Lähdettiin kahdella jokiveneellä kohti Ravadasjärveä. Ruskakin oli syventynyt muutaman päivän aikana ja aurinko helotti mukavasti. Laitettiin lettutaikina turpoamaan ja patikoitiin katsomaan
Ravadasköngästä, joka on aika hulppea koskipaikka. Leiriin palattuamme paistettiin letut ja makkarat ja juotiin kaffeet. Kolmen aikoihin meidät tultiin hakemaan takaisin ja Ahkun tuvalla olikin jo
sauna lämmin. Illalla syötiin päätösillallinen, muussi ja poronkäristys.
Perjantaina oli mitä mainioin kuulakas syysaamu ja olisi tehnyt mieli lähteä vielä vaeltamaan. Oli
kuitenkin laitettava kamppeet kasaan ja valmistauduttava pitkään kotimatkaan. Rinkkavaeltajat
saapuivat myös aamusella Ahkun tuvalle saunomaan ja syömään ennen lähtöä. Viikko vierähti
taas tosi nopeasti ja monta kokemusta rikkaampana lähdettiin etelää kohti.

Teksti: Vuokko Ojanperä
Kuvat: Vuokko Ojanperä ja Sampo Sulopuisto
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Kevätretki Usmiin - 23.5.2015
Kaikki porvoolaiset tietävät Humlan majan ja Holkenin lenkin. Moni on käynyt Sipoonkorvessa jo
ennen kuin siitä tuli kansallispuisto. Nuuksio on jo niin kuuluisa, että ulkomaiset vieraatkin tunnistavat sen. Mutta missä ja mikä on Usmi ?
Usmi on Hyvinkään kohdalla kolmostien länsipuolelle jäävä retkeilyalue jota on paikallisesti pikkuhiljaa kehitetty ulkoilualueena. Ja alan harrastajien piirissä se on tunnettu jo pitkään ja onhan siellä järjestetty mm. Jukolan Viesti kaksi kertaa.
Sinne on helppo mennä vaikka ajamalla kolmostietä ylös ja kääntyä ”Koneen”- risteyksestä kohti
Kytäjää. Muutaman kilometrin päässä ja siis ennen Kytäjän kartanoa on Suolijärventien risteys ja
siinä isohko parkkipaikka jossa on myös opastaulut alueesta.
Internetistä löytyy hyviä karttoja ja tietoja hakusanaparilla ”kytäjä usmi” Alue on yleispiirteiltään
jylhien kallioiden, pienten lampien ja soiden kirjomaa metsää. Kartanlukutaitoiselle polku- ja tieverkosto on helppokulkuista. Opasteet palvelevat paremmin talvista hiihtäjää, kuin kesäretkeilijää,
mutta jos epäilee sijaintiaan, niin ennen pitkää löytää kyllä opastaulun josta voi sijaintinsa varmistaa.
Leiriytymispaikkoja tulipaikkoineen on useita ja niissä on vessat ja polttopuut helpottamassa
matkailijoiden tarpeita. Useimpien lampien rannoilla on laitureita jotka helpottavat uimareita. Reittiverkosto on tiheä ja oman retkensä voikin joustavasti mitoittaa haluamakseen käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Paikka on mielenkiintoinen ja niinpä toukokuisena lauantaina paikalle ilmestyi parikymmentä henkilöä Kevätkirmaisu nimen saaneelle päiväpatikalle. Tarkoitus oli viettää keväinen päivä yhdessä,
kuntoilla noin kymmenen kilometrin lenkki ja nauttia heräävän kevään linnunlaulusta.
Yksi tavoite tälle patikalle oli se, että siihen voi osallistua koko perheen voimin. Tässä onnistuttiin
siinä mielessä hyvin, että lapsia tai nuoria oli kolmannes mukanaolijoista. Se antaa toivoa, että
harrastuksellamme on jatkuvuutta. Eväitä syötiin reissun puolivälissä Kiiskilamemn rannalla olevalla laavulla. Ja tottakai tehtiin myös nuotio.
Toinen mukava piirre tällä kertaa oli
se että meillä oli ulkomaisia vieraita
mukana. Monelle heistä Suomen
luonto edustaa vastaavaa eksoottisuutta, kuin meille itsellemme Alppimaisemat tai aurinkorannat. Tämä
voi olla muutenkin kehittämisen arvoinen näkökulma.
Ja kyllä noin 10 km kävelyn ja reilun
4 tunnin ulkoilun jälkeen maistui
munkkikahvit ja muut herkut, kun pysähdyimme vielä huoltoasemalle tauolle ennen kotiinpaluuta. Kivaa oli ja
ensi vuonna mennään taas jonnekin.
Vai mitä?
Teksti ja kuva: Sampo Sulopuisto
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Keravanjärven kierros ERÄVAELLUKSEN SM-KILPAILUT MÄNTSÄLÄSSÄ 18. - 20.9.2015
Monia ihmisiä ehkä ihmetyttää, että miten erävaelluksessa voi kilpailla? Luonnosta nautiskeluun
kun kuuluu oleellisesti kiireettömyys, hiljaisuus, luonnon äänet ja muut antimet. Miten näihin
sopii kilpaileminen? No toisaaltahan onhan käveleminenkin olympialaji vaikka juoksemalla pääsee nopeammin.
Niitäkin ihmisiä kuitenkin on, jotka ovat jo vuosikymmeniä kokoontuneet kerran vuodessa mittelemään vaellustaidoissaan ja luonnontuntemuksessaan. Tällä kertaa näitä numeroituja hulluja tai
muuten lajiin hurahtaneita oli Mäntsälän Ohkolan ja Hirvihaaran kylien metsissä ja Keravanjärven
maisemissa käydyssä kilpailussa alun toistasataa.
Erävaelluskilpailu käydään partioina eli kilpailujoukkueet muodostuvat 2-hengen partioista ja niitä oli reilut 50. Sarjoja on avoin, siis kilpasarja nuoret, naiset ja retkisarja. Kukin kilpailee oman
tasoistensa joukossa ja kaikkien ei tarvitse kilpailla ihan pipo tiukalla. Retkisarjassa oli vanhempia lasten kanssa ja he osallistuivat valitsemiinsa tehtäviin oman aikataulunsa puitteissa.
Tällä kertaa poikkeuksellista oli se, että samaan aikaan ja yhdessä järjestettiin myös Reserviläisliton Syysjotos. Heillä on tyypillisesti 4-henkiset joukkueet ja heitä oli noin 250 henkilöä. Kun
edellisten lisäksi laskee yhteen reilut 100 toimitsijaa, niin metsissä liikkui viikonlopun aikana nelisensataa henkilöä. Ainakin se oli suuren luokan ulkoilutapahtuma. Järjestäjänä on Suomen Latu
ja tällä kertaa Keravan ja Mäntsälän Latu-yhdistykset sekä Reserviläisjärjestöt yhteistyössä.
Kilpailun alkoi perjantaina aamulla ja päättyi sunnuntaina iltapäivällä. Vaellusmatkaa ehti kärkipään joukkueille kertyä luokkaa 100 km. Reilussa kahdessa vuorokaudessa. Suunnistuksen lisäksi matkalla oli kymmeniä tehtäviä, joissa ratkottiin luonnotuntemukseen, ensiapuun, kädentaitoihin ynnä muihin liittyviä tehtäviä. Tehtävien joukossa oli myös vesistön ylitys, hätämajoitteessa
yöpyminen ja monta muuta hyödyllistä taitoa, mitkä saattavat olla tarpeen muutenkin retkeilyharrastuksen parissa.
Yksi meille kaikille opiksi oli se, ettei yöpymisrastin jälkiä juurikaan voinut nähdä kilpailun jälkeen
maastossa. Niin hyvin oli nuotion ja muut majoittumisen jäljet osattu ehkäistä ja siivota. Ja siellä
oli siis yli 300 yöpyjää ollut pienellä alueella.
Tehtävät, vastaukset ja valokuvat löytyvät Suomen Ladun nettisivuilta. www.suomenlatu.fi / eräsm.
Toimitsijoita oli Nevan piiristä 4 henkilöä ja Retkisarjaan starttasi yksi Nevan kilpailijapari. Näin
kannoimme kortemme yhteiseen kekoon ja teimme Nevan nimeä tunnetuksi.
Ensi vuonna kilpailu käytäneen pohjoisessa sillä tapana on järjestää kilpailu vuorovuosittain Pohjoisessa ja Etelässä.
Teksti ja kuvat: Sampo Sulopuisto
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Toimitsijat työssään tehtävärastilla., Matti Hakkarainen, Pekka Koivunen ja
Markku Mäkinen

Ruuhkaa rastilla.
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Buen Camino! Nevalaiset Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitillä 9. - 17.10.2015
Perjantai 9.10.
Nevalaiset heräilivät aamuyöstä. Minulla oli
herätys 2.20. Hakemaan vaelluskaveri, ja sitten ajo lentokentälle. Ja hups, kello 5.40
suunniteltu lähtö myöhästyikin yli 1,5 tunnilla.
Ensimmäinen vaellus oli siis unista harhailua
Helsinki-Vantaan lentokentän pitkillä käytävillä.
Portugalin lentoyhtiön TAP:n koneessa tarjoiltiin aamupalaa, mikä on nykyään hieno asia.
Lissabonissa oli sitten pikainen koneenvaihto
Porton koneeseen. Vanha Fokkeri suoriutui
tyylikkäästi matkasta, Atlantin rantaa myötäillen.

semme alkaisi Samoksesta, mikä sijaitsi 600
metriä alempana ja 10 kilometriä lähempänä
Santiagoa. Vaelsimme sieltä 14 kilometrin
matkan Sarrioon, mikä oli aivan riittävä matka
totutella siihen, mitä tulemaan piti.
1200 vuotta vanhalla pyhiinvallusreitillä, Caminolla oli helppo pysyä, sillä keltaiset nuolet
ja keltaisin simpukoin koristellut kivipaasit viitoittivat tietä. Porteissa ja talojen koristeluissakin oli käytetty simpukka-aihetta.

Portosta matka jatkui bussilla Santiago de
Compostelan liepeille. Moottoritie kulki kauniiden kukkuloiden välistä, eukalyptusistutusten
halki. Vigan kaupungin edustalla merellä oli
laajoja simpukkaviljelmiä. Vigassa pidimme
myös pienen tauon huoltoasemalla. Ensimmäiset kunnon kahvit ja bocadillot, espanjalaiset
sämpylät.
Ensimmäinen hotellimme oli Los Abetos Santiago de Compostelan esikaupungissa. Itse
kaupungin keskustaan ei kenelläkään ollut vielä asiaa, sinnehän kuului vaeltaa! Illallisen jälkeen unille. Itse jännitin hiukan flunssaisena,
miten mahdan selvitä vaelluksesta. Matkamme
tarkoitushan oli vaeltaa noin 130 km vanhaa
pyhiinvaellusreittiä pitkin Santiago de Compostelan kaupunkiin, jossa säilytetään legendan
mukaan Apostoli Jaakobin luita.

Keltaiset simpukat - Caminon symboli.

Lauantai 10.10.
Ensimmäinen vaelluspäivä. Ajoimme bussilla
Santiago de Compostelasta O'Cebreiroon, josta haimme pyhiinvaelluspassit. Niihin piti hakea leimoja reitin varrelta todistaakseen, että
on kävellyt reitin, vähintään 100 km. O'Cebreiro sijaitsi 1300 metrin korkeudessa, pieni,
tuulinen ja kivinen kylä. Luojan kiitos matkatoimisto oli päättänyt, että varsinainen vaelluk-

Reitin varrella simpukka-aihe esiintyi monessa
paikassa.
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Vaellusmaaston vihreys ja kauneus yllättivät.
Reittimme kulki pienten maatilojen ohi, laidunten ja hevoshakojen halki. Törmäsimme suureksi iloksemme sikopaimeneen sikoineen ja
aaseineen. Meidän oli väistettävä noita ystävällisiä, likaisia ja isoja otuksia. Ihailimme myös
kauniita hevosia, jotka olivat vapaana niityillä.

Taukopaikallemme osui myös noin 60-vuotias
australialainen, tuulen tuivertama rouva, joka
oli jo vaeltanut 700 kilometriä, Ranskasta saakka. Hyvin kevyellä retkivarustuksella rouva oli
matkassa, ja tottuneesti hän kellahti pitämään
taukoa ojan penkkaan.
Ensimmäisen vaelluksen päätteeksi kävimme
nauttimassa juomat pienessä retkeilymajassa
Sarriossa, josta vielä jatkoimme hotelliin. Kävimme hakemassa pientä purtavaa paikallisesta supermarketista ja hämmästelimme Espanjan huokeaa hintatasoa.
Illalla nautimme maittavan päivällisen, paikallista kaalipapukeittoa ja kanaa. Jälkiruoaksi sai
valita joko Santiagon kakkua tai karamellivanukasta.
Sunnuntai 11.10.

Ystävällinen sikopaimen!

Eläimet tervehtivät pyhiinvaeltajia.

Taukopaikalla ryhmämme ihanat reikiparantajarouvat luovuttivat minulle energiaa pitämällä
käsiään keuhkoputkeni ja otsani päällä. Tunsin, kuinka lämpöä tuli kehooni. Tällä ja hikisellä kävelyllä oli suuri merkitys flunssan kaikkoamiselle vaelluksen ajaksi.

Aamiaisen jälkeen laukut hotellin vastaanottoon, mistä ystävällinen kuljetuspalvelun herra
haki ne viedäkseen seuraavaan majapaikkaan.
Tämä oli huomattava helpotus vaeltajille! Matkaan lähdettiin kapuamalla jyrkkää katua pitkin,
jonka varrelle oli siunaantunut lukuisia pyhiinvaeltajille tarkoitettuja vierasmajoja, ravintoloita, baareja ja retkikauppoja. Pian polku kuitenkin johti luontoon ja alkoi jyrkkä nousu metsässä kohti hiukan tasaisempia ylänkömaita. Reitti
oli jälleen kaunis mutta kansoitetumpi kuin ensimmäinen vaellusosuutemme. Syy siihen on
se, että Sarriosta lähtiessä saa vielä todistettua, että on tehnyt pyhiinvaelluksen. Ihmisiä oli
espanjalaisten lisäksi mm Uudesta Seelannista, Irlannista, Saksasta. Yksi aasialainen nainen hyppelehti ja lauleli ohittaessaan meidät.
Jotkut lauloivat Jumalan ylistyslauluja. Maatilojen pihoilla kiekuivat kukot, jokunen sonni mylvi. Päinvastoin kuin muualla Espanjassa, Caminon koirat ovat lempeitä ja rauhallisia, ilmeisesti pyhiinvaeltajiin tottuneita.
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Saimme nauttia kauniista, vehreistä maisemista.

Lounaan söimme 98 km paalun kohdalla olevassa ravintolassa. "Ensalada mista" ja sitten
vähän paikallisia herkullisia juustoja päälle.

oli todella ruma ja musta. Joukko Romanian
mustalaisia yritti rahankeräykseen varjolla huijata rahoja vaeltajilta.

Ennen yöpymispaikkaamme Portmarinia oli
ylitettävä huiman korkealla ollut silta. Sen selvitettyämme etsimme meille varatun hotellin.

Ja matka vaan jatkui ja jatkui. Jonkun mäen
mutkassa mentiin kaalisopalle lähimpään ravintolaan. Siellä tapasimme taas nuo reippaat
Nuorgamin-rouvat.

Pikkudrinkeillä kylän aukiolla törmäsimme suomalaisiin. Nuorgamilaiset rouvat olivat vaeltaneet 600 km, Pamplonasta saakka!
Maanantai 12.10.
Alkoi tuulinen ja sateinen 24 km vaellus. Marssittiin maantien vartta pitkin, vesilätäköiden yli
hyppien ja lantakuormia väistellen.
8 kilometrin jälkeen ensimmäinen tauko aikamoisen mäen varrella. Tavattiin japanilaisnainen, joka oli jo vaeltanut satoja kilometrejä.
Hän sanoi, että tunsi olonsa Caminolla turvallliseksi, eikä mitenkään yksinäiseksi, vaikka kulkikin yksin.
Tarpominen tuntui vain jatkuvan ja jatkuvan.
Näimme metsäpalon runteleman alueen, joka

Maanantaina tarvittiin sadevarusteita.

Vihdoin pääsimme Palais de Reyhin. Siellä
majoituimme viehättävään pieneen hotelliin,
jossa työskenteli myös suomalainen nainen.
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Illallisen söimme läheisessä kellariravintolassa.
Espanjassa tämä maanantai oli pyhimys Pilarin
kunniaksi pidettävä vapaapäivä. Kävimme illalla messussa, jossa ylistettiin Jumalaa, Jeesusta, Neitsyt Mariaa, pyhimyksiä ja etenkin Pilaria. Messussa myös siunattiin meitä pyhiinvaeltajia.
Tiistai 13.10.
Aamuherätys tavallista aikaisemmin, sillä
edessä oli noin 30 kilometriin vaellus Palais de
Reysta Arzuaan. Sää oli koko päivän loistava,
aurinkoinen ja lämmin. Hiukan askarrutti tuon
haasteen edessä oma kunto ja väistymässä
oleva flunssa. No, kivastihan tuo matka meni.
Juttuseurakseni jäi 69-vuotias Jukka, jonka
kanssa selvitimme reitin hitaasti kiiruhtaen.
Melinde-nimisessä kaupungissa söimme mustekalaa.

Keskiviikko 14.10.
Lähdimme matkaan aamun valjettua. "Kevyt"
19 km vaellus Arzuasta O'Pinoon. Reitti kulki
kauniiden peltojen ja metsiköiden halki.
Hauska hetki oli, kun tapasimme Japanin kuuluisimman suomalaisen, Marutei Tsurusen ja
vaimonsa, hekin pyhiinvaelluksella.Tsurunen
kertoi, että YLE tulisi filmaamaan heidän matkaansa.

Marutei ja rouva Tsurunen

Mustekala-annos maistui nälkäiselle

Lounaaksi hampurilaisia. Asettuminen kauniiseen, kartanomaiseen hotelliin noin klo 14.
Kartanossa vietimme seesteistä iltapäivää auringossa pihalla istuen. Erittäin maukas illallinen, johon kuului mm empanada - piirasta.

Aamutunnelmaa vaelluksella

Sivu 20

Torstai 15.10.
Viimeinen vaelluspäivä O'Pino - Santiago.
Aluksi polku kulki metsässä mutta pikkuhiljaa
siirryttiin Santiagon esikaupunkeihin. Vaikka
tämän piti olla "vain" 19 kilometrin vaellus, se
tuntui hirveän pitkältä.

Viimeinen yhteinen illallisemme koostui maukkaista galicialaisista herkuista. Söimme entisen
pyhiinvaeltajille tarkoitetun sairaalan tiloissa,
todella historiallisella paikalla. Illallisen jälkeen
kävelimme katedraalin aukion ohi soittoniekkoja kuunnellen. Illan päätteeksi saimme vielä
vaelluksestamme katolisen kirkon myöntämät
viralliset pyhiinvaellustodistukset!
Perjantai 16.10.
Perjantaina kävimme tutustumassa Santiagoon
espanjalaisen oppaan johdolla. Kauppahalli oli
eloisa nähtävyys, johon palasimme vielä seuraavanakin päivänä. Kävimme myös pyhiinvaeltajien messussa, mikä oli koskettava tapahtuma ja johon osallistui meitä vaeltajia kaikkialta
maailmasta. Kirkossa oli iso suitsutusastia, jota
monen miehen voimin heilutettiin messun lopussa.
Messun jälkeen kiertelimme kaupunkia miten
kukin parhaaksi näimme, ja hankimme hiukan
tuliaisia perheille.

Lavacolla. Entisaikoina pyhiinvaeltajien
piti peseytyä purossa ennen
saapumistaan Santiagoon.
Gozo-vuorella oli pyhiinvaellusten kunniaksi
pystytetty patsas. Siellä otettiin kuvia. Myös
matkalla näkemämme mies, joka oli työntänyt
yli sadan kilometrin matkan pyörätuolissa istuvaa omaistaan, oli päässyt vuorelle ja häntä
kuvattiin tukiryhmänsä kanssa. Hieno saavutus. Toivottavasti pyhiinvaellusmatka täytti heidän odotuksensa ja he saivat tarvitsemansa
siunauksen.
Gozo - vuorelta laskeuduimme sitten Santiagoon. Esikaupunkialueet olivat laajat. Katuja
riitti ja riitti. Sitten vihdoin saavuimme vanhan
kaupungin porteille ja 130 km vaellusmatka oli
tullut päätepisteeseen!
Hotellimme sijaitsi aivan vanhan kaupungin kupeessa. Ennen illallista kiertelimme Santiagon
hienossa vanhassa kaupungissa.

Lauantai 17.10.
Kiertelimme vielä kaupungissa, kukin hiukan
tuliaiskuormaansa täydentäen. Lounaan jälkeen menimme bussilla Portoon, josta lensimme Lissaboniin a sieltä hienoa kokemusta rikkaampana Euroopan halki Suomeen.
No mitä tuosta vaelluksesta hyödyimme? - Viikon vaellus oli erinomainen mahdollisuus puhdistaa kehoa, kohottaa kuntoa, nollata mieltä,
päästä irti arjen stresseistä. Saimmeko pyhiinvaeltajina syntejämme anteeksi - sen jokainen
vaeltaja tuntee ja tietää itse.
Minä ihailin nevalaisten ja erityisesti hiukan
vanhempienkin vaellustovereiden hyvää kuntoa ja reipasta mieltä! Pidetään itsestämme ja
toisistamme hyvää huolta, kunto hyvänä ja ruvetaan valmistelemaan vuoden 2016 vaelluksia!

Sivu 21

Matkalla pyhiinvaeltajien messuun Santiago de Compostelan katedraaliin

Teksti: Outi Ervasti
Kuvat: Outi Ervasti, Arja Kostiainen
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VAELLUKSEN TARVIKELUETTELO

Seuraava luettelo on sovellus lukuisista lähteistä löytyneisiin ohjeisiin sekä parinkymmenen
vuoden kokemukseen viikon pituisista vaelluksista Lapissa telttamajoituksella ruska-ajan pakkasiin saakka. Puuvillaisia alusvaatteita ja paitoja kannattaa välttää, koska ne ovat kosteina kylmiä ja hitaita kuivattaa maasto-oloissa. Tämä varustus mahtuu noin 80 litran putkirinkkaan kohtuullisen helposti.
Vaatetus



















GoreTex-takki (ei tarvitse sadetakkia, jos hiostaa, voi availla vetoketjuja)
Vaellushousut (ei GoreTex, koska hiostavat)
Kevyt untuvatakki taukotakiksi
Verryttelyhousut varahousuiksi ja lisävälihousuiksi
Fleecepaita
T-paita 2 kpl (kesällä)
Pitkähihainen urheilu- tai villa-aluspaita 2 kpl (ruska-aikaan villa voi olla tarpeen)
Pitkät urheilu- tai villa-alushousut (ruska-aikaan villa voi olla tarpeen)
Lyhyet alushousut 3 kpl
Ohuet vaellussukat 3 paria
Paksut vaellussukat 2 paria
Vaelluskengät (sisäänajetut, mutta silti hyvässä kunnossa, koska kengät ovat vaikeimmin
korjattavissa oleva varusterikko matkan varrella)
Pikkukengät (Crocks sopii myös kahlauskengiksi, kiristettävä kantahihna eduksi kahluussa)
Pipo ja lippahattu
Hansikkaat
Sadelahkeet (ellei housut ole GoreTex)
Hyttyshattu, hyttyskarkote (kesällä)
Vaellussauva tai -sauvat (teleskooppimalli, tavalliset kävelysauvat liian lyhyet kahluisiin)
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Ruoanlaitto

Kaasukeitin (kantamisen vähentämiseksi yhteinen 2 - 3 hengelle)

Kattila ja/tai kahvipannu (ellei keittimen mukana)

Kaasua (tarve noin 440 g / viikko 2 hengelle)

Kaasusytytin

Astianpesuaine (10 g riittää) ja tiskausrätti

Kaksi Minigrip-pussia roskapusseiksi (toiseen kerätään seuraavalla nuotiolla poltettavat, toiseen pois tuotavat palamattomat ruokapussit)

Kuksa tai muu juoma-astia

Iso kuksa tai syvä lautanen ruokailuastiaksi

Muovilusikka

Juomapullo

Vedenkantamiskassi (ei tarpeen jos leiripaikat veden äärellä)

Vedenpuhdistustabletit jos katsoo käytön tarpeelliseksi
Ruokalista viikon vaellukselle
Seuraava luettelo on sovellus lukuisista lähteistä löytyneisiin ohjeisiin sekä parinkymmenen vuoden kokemukseen viikon pituisista vaelluksista Lapissa. Määrät riittävät keskikokoiselle miehelle,
ja painoa näistä kertyy yhteensä noin 5,5 kg viikon matkalle.
Lämpimät ruoat

Perunamuusi 55 g/päivä, kuivattu jauheliha 30 g/päivä, lihaliemikuutio 1 kpl/päivä

vaihtoehtoisesti kuivattu kaupan retkiruoka 1 annos/päivä
Aamupala

Lämminkuppi mustikka/vadelmakeitto 2 pussia (50 g)/aamu

Mysli 70 g/aamu (keitettyyn veteen lisätään ensin Lämminkuppi ja sitten Mysli)

vaihtoehtoisesti pikapuurohiutaleita
Välipalat ja ruokailujen yhteyteen

Ruisleipä 120 g/pv

Yksittäispakattu Aamupalajuusto 3 kpl
(60 g)/päivä

Majoneesi ja/tai meetwursti 50 g/päivä

Keksit 60 g/päivä (esim. Domino kestää
murenematta rinkassa)

Suklaapatukat 100 g/päivä

Kuivattu ananas 100 g/viikko

Kaakao 20 g/päivä

Tee 3 pussia/päivä tai kahvia tarpeen
mukaan

Suolainen Lämminkuppi 1 kpl/päivä

Sokeri 20 g/päivä

Urheilujuomajauhe 0,5 - 1 litralle/päivä
hellesäillä

Suola, mausteet oman maun mukaan
Reservi

esim. yhden aamupalan tarpeet jos suunnitelmat muuttuvat tai kattila kaatuu….
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Majoitus sekä aamu- ja iltatoimet









Teltta (kantamisen vähentämiseksi yhteinen 2 - 3 hengelle)
Makuupussi
Makuualusta
Puhallettava tyyny
Istuma-alusta
Pieni keittiöliina teltan kuivaamiseen ennen pakkaamista
WC-paperi 1 rulla
Pyyhe, saippua, hammasharja, hammastahna (sideharsokin käy pyyhkeeksi)

Pienvarusteet














Kirves, saha (1 kpl / ryhmä)
Puukko tai monitoimityökalu
Kartta tai kartan kopio jokaisella (Minigrip-pussiin, jotta ei kastu)
Kompassi jokaisella
GPS (voi olla ryhmän yhteinen)
Otsalamppu (voi olla tarpeen myös kesällä hämärissä autiotuvissa)
Pilli
Kamera
GPS:n, kameran ja otsalampun varaparistot tai vara-akut
Aurinkolasit
Varasilmälasit vakituiselle lasien käyttäjälle
Tulitikut 2 rasiaa vesitiiviisti pakattuna
Muovikasseja 2 kpl
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Ensiapu








Idealside, ensiapuside
Laastaria, rakkolaastaria, haavapyyhkeitä
Särkylääke
Kyypakkaus (ampiaispesien varalta myös ruska-aikana)
Hyttyspuremavoide (kesällä)
Henkilökohtaiset lääkkeet
Pienet sakset (ellei ole monitoimityökalussa)

Korjaustarvikkeita (voivat olla ryhmän yhteisiä)








Neula, lankaa, hakaneuloja, pinsetit (hammaslanka vahvaa, sopii vaikka rinkan korjaamiseen)
Pätkä rautalankaa, muutama nippuside, pieni rulla ilmastointiteippiä
Narua
Rinkan irtoremmejä
Holkki tai putkenpätkä katkenneen teltan kaaren korjaamiseen
Jos makuualusta on ilmatäytteinen, sille korjauspakkaus
Kengännauhat

Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen
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KENKIEN VALINTA, JALKOJEN HOITO
Rakko
Rakon omahoito
Rakko (rakkula), vesikello tai hiertymä on ihoon tai
ihon alle syntynyt, kirkasta tai veristä kudosnestettä
sisältävä nestekertymä. Rakko syntyy äkillisen tai
jatkuvan kitkan ja hankauksen seurauksena. Punoittava painaumajälki on merkki hankauksesta ja
paineesta. Ohut ja kuiva iho hiertyy helposti.
Syyt
Hiertymiä ja rakkoja syntyy uusien, jalkaan vielä
muotoutumattomien kenkien käyttöönottovaiheessa, pitkillä kävelyretkillä, vaelluksilla ja kesällä kuljettaessa kengillä ilman sukkia. Myös urheillessa,
esimerkiksi maratonilla, juoksijoilla voi olla useita
rakkoja. Alaraajojen turvotus ja hikoilu lisäävät
hiertymäriskiä.
Rakkojen ehkäisy
Rakkojen ehkäisyyn kannattaa panostaa, koska
viattomalta tuntuva, pieni ihon hiertymä tai rakko on
kipeä, rajoittaa liikkumista ja voi pilata lomamatkan
tai urheilusuorituksen. Ihorikko voi märkiä. Se voi
toimia myös bakteerien kulkureittinä ja aiheuttaa
ruusun, streptokokin aiheuttaman akuutin ja sairaalahoitoa vaativan ihotulehduksen.
Hyvin rasvattuun ihoon ei synny rakkoja niin herkästi kuin kuivaan ihoon. Ensisijainen ehkäisy on
oikean kokoisten ja hyvin istuvien kenkien käyttö
Hyvät sukat estävät tai vähentävät hiertymien ja
rakkojen syntymistä. Rankkoihin liikunta- ja urheilusuorituksiin voi pukea kahdet kitkanpoistokykyiset
sukat päällekkäin. Tämä on huomioitava kenkien
koossa.
Jos tietää tulossa olevan poikkeuksellisen rasituksen tai tietää jalkateriensä mallin ja toiminnan olevan sellainen, että esimerkiksi uusien kenkien käyttöönottovaiheessa rakkoja syntyy, kannattaa niiden
muodostumista ehkäistä. Ihon voi suojata ohutjakoisella talkilla, vaseliinilla tai Compeed®-rakon
ehkäisypuikolla.
Rakon tyypillisen kohdan voi myös suojata etukäteen liimattavalla fleecekankaalla (Fleecy Web®),
silikonikestosuojalaastarilla
tai
rakkolaastarilla
(Hansaplast®, Salvequick®, Compeed®). Päkiäpehmuste tai pohjallinen voivat myös ehkäistä
jalkapohjan rakkojen syntymistä.

Kun rakko on syntynyt, sitä ei saa puhkaista, vaan
se suojataan tarttumattomalla haavatuotteella
(Mepilex®) tai hydrokolloidilaastarilla (Salvequick®,
Hansaplast®, Compeed®). Laastari on kiinnitettävä
huolella pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti.
Laastari pysyy paikallaan useita päiviä, myös pesujen ajan. Suojattu iho paranee normaalisti ja suoja
vähentää kipua. Ison rakon voi puhkaista sivulta.
Iho painetaan päälle ja rakko tyhjenee. Laastarisuojaa kannattaa pitää niin kauan, että uusi iho
ennättää muodostua.
Rakko kevennetään huoparenkaalla tai lovetulla
huopalevyllä ja kiinnitetään teipillä kivun vähentämiseksi ja parantumisen edistämiseksi. Jos sidoksen
ympäristö punoittaa, on turvotusta tai kipua, se viittaa mahdolliseen tulehdukseen. Tällöin side avataan, jalat pestään vedellä ja laitetaan uusi side.
Jos iho märkii, peitetään esimerkiksi hopeaa sisältävällä haavasidoksella. Hoito toistetaan päivittäin,
kunnes tulehdus paranee. Rakon parannuttua ohutta uutta ihoa rasvataan sekä tarvittaessa suojataan
ja kevennetään.
Kengät
Kenkäostoksille on syytä varata runsaasti aikaa.
Kenkiä täytyy sovittaa, tunnustella ja testata rauhassa kävelemällä myymälässä, jotta saa tuntuman, että ne ovat oikean kokoiset ja muutenkin jalkoihin sopivat. Pituus ja laajuus ovat kengän tärkeimmät mitat. Vanhat kengät tuntuvat jaloissa
usein parhailta, koska ne ovat ajan kuluessa muokkautuneet jalkaterien mallin ja mahdollisten varpaiden virheasentojen mukaan joustaviksi ja jalat ovat
tottuneet niihin.
Kenkien sopivuus
Kun tuntee jalkateriensä mallin ja toiminnot, on helpompi valita Korkeakaarinen jalka toimii paremmin
kiertolöysässä kengässä ja kengässä voi olla korkoa.
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Kenkien ostovihjeitä

Sukat

Ominaisuudet

Arvioi kenkien ominaisuuksia, ota huomioon
aiemmat kokemuksesi eri kenkämerkeistä.

Sukkien tehtävänä on suojata jalkateriä kenkien
aiheuttamalta hankaukselta ja estää ihovaurioiden
(hiertymät, rakot, kovettumat, känsät Uudet sukkamateriaalit, keinokuitu ja sekoitteet, keräävät ja kuljettavat tehokkaasti hikoilun synnyttämää kosteutta
ja pitävät jalkaterät kuivina. Ne pitävät jalkaterät
lämpiminä kylmällä ja viileinä kuumalla. Keinokuituihin lisätyt hoitavat aineet (mm. hopea, kupari, kivihiili) ehkäisevät ja jopa hoitavat ihovaurioita ja estävät hien hajua.
Erikoissukkien materiaalit ja kudonta tasaavat jalkapohjien painetta ja suojelevat jalkaterän luisia rakenteita liialliselta hankaukselta.

Mitoitus

Tiedosta ja hyväksy jalkateriesi malli ja koko.
Huomioi jalkaterien virheasentojen vaatima
lisätila (vaivaisenluu, vasaravarpaat ; levinnyt
päkiä ; lattajalka) Mittauta jalkaterien pituus
seisten tai käytä omaa mittapohjallista tai
kenkäreseptiä ennen kenkien sovittamista.
Muista, että jalkaterän koko muuttuu päivän
aikana ja iän sekä esimerkiksi raskauden
seurauksena.
Sovitus

Osta kengät iltapäivällä, jolloin jalkaterien koko on suurentunut ja niissä voi olla turvotusta.
Valitse sovitettavat kengät isomman jalkaterän mukaan. Sovita aina kenkiä molempiin
jalkoihin. Sovita sellaisten sukkien kanssa,
joita aiot käyttää kengissä. Jos sinulla on tukipohjalliset tai varpaiden apuväline, sovita
kenkiä niiden kanssa. Nouse seisomaan ja
liikuttele varpaita. Tunnustele laajuutta päkiänivelten kohdalta.
Kävelytestaus

Arvioi kantion korkeus. Syvä kantio hankaa
kehräsluita, leveässä ja matalassa kenkä
hölskyy. Hyvät kengät tuntuvat mukavilta jo
kaupassa. Käyttämällä niitä ei saa sopiviksi.

Tutkimusten mukaan perinteinen puuvillasukka
imee kosteutta noin kaksi kertaa enemmän kuin
keinokuitusukat. Se ei kuitenkaan kuljeta kosteutta
eteenpäin, vaan pitää sen sukissa. Jalkaterät ovat
kosteat, hikiset, kylmät ja palelevat. Iho altistuu
hiertymille, rakoille ja infektioille. Villasukat ovat
lämpimät ja hengittävät.
Lähde: www.terveyskirjasto.fi Referoitu seuraavista
artikkeleista:
Artikkelin tunnus: jal00089 (009.010)Artikkelin tunnus: jal00048 (006.030)Artikkelin tunnus: jal00067
(007.010)Artikkelin tunnus: jal00068 (007.015) ©
2015 Kustannus Oy Duodecim
Teksti: Tiina Lounavuo, Työterveyshoitaja, Neste
Oyj, Työterveyspalvelu
Kuva: Seppo Mikkonen
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Jäsenmaksu (jäsen ennestään):
Jäsenmaksu maksetaan NEVAn pankkitilille Nordea FI82 1124 3000 3432 88 kunkin vuoden helmikuun 25. päivään mennessä viitenumeroa 4006 käyttäen.
Jos maksajana on joku muu kuin jäsen itse, ilmoita rahastonhoitajalle (laila.parri@neste.com) kenen maksusta on kyse tai jos mahdollista, merkitse jäsenen nimi tilisiirron Viesti-kenttään.
Saajan
tilinumero

Nordea FI82 1124 3000 3432 88

Saaja

Nesteen Vaeltajat - NEVA

Maksaja

TILISIIRTO Jäsen ennestään

 Henkilöjäsenmaksu

10 eur /vuosi

 Perhejäsenmaksu

20 eur /vuosi

Allekirjoitus

Viitenro

4006

Tililtä nro

Eräpäivä

25.2.

eur

Muista ilmoittaa mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Laila Parrille laila.parri@neste.com

Yrjö Teeriaholta on ilmestynyt 230 sivuinen kirja "Tietoa ja tarinaa Saariselältä. Hän
toimittaa kirjaa suoramyyntinä Lapin ystäville hintaan 35 eur. Tilaukset
yrjo.teeriaho@karttoja.fi.
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Tunturin laulu
Olet tullut tuuleksi vaarallein
kodiks´ ottanut kairani mun,
joka rotkoon, puroon kurkistat
tunnen villit sormesi sun.
Kulje silti varoen rinteilläin
kosk´on suunnaton tuulesi voima,
virees hennon kun tunnen mä kehtonain
on silloin lauluni kaikuina soiva.
Kun sun tahtos´tuiman tuiskata on,
pauhaa rauhassa, tieltäsi taivun,
mut kun tyynenä aikasi palata on,
syliis lempeään raueten vaivun.
Sinä kulkija vuorten ja rotkojen
minut leudolla tuulella peitä
laulu tunturin silloin sinulle on
kuljet rauhassa kairani teitä.
Runo: Helmikankare
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IN MEMORIAM
IN MEMORIAM
NEVA:n johtokunta ja jäsenet kunnioittavat seuraavien vuoden
2015 aikana menehtyneiden vaeltajien muistoa:

Jari Koskinen
jäsen
Tuomo Peltokangas
jäsen NEVA:n alkuajoilta saakka
Voitto Sonninen
jäsen NEVA:n alkuajoilta saakka, puheenjohtaja 2000 - 2001,
vaellusryhmän vetäjä lukuisilla vaelluksilla
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NYT SAATAVILLA NEVA -PIPO
Heijastavalla painatuksella varustettuja trikoopipoja on
saatavilla seuraavia värejä: musta, turkoosi, fuksia, valkoinen, oranssi, ruohon vihreä ja royal-sininen.
Tilaukset Laila Parri laila.parri@neste.com tai
Seppo Mikkonen seppo.mikkonen@neste.com
Hinta 5 eur/kappale.

