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Vuosikokous ja jäsenilta
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 Ylläs 4. - 12.8.2017 30. vaellus
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Kotimaan päivän retket
 Linturetki 23.4.2017
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Vuosikokous loppusyksy 2017 Porvoo

Torronsuo

Kannen kuvat: Mika Römpötti ja Seppo Mikkonen
Lehden koostanut: Eija Niskanen
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2017
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Mika Römpötti
Pirjo Forsblom
Laila Parri
Veli Matti Purola
Sampo Sulopuisto
Uolevi Wallius
Eija Niskanen
Helka Turunen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen, sihteeri

Neste Oyj
Neste Oyj
Eläkel. (Neste Oyj)
Neste Oyj
Neste Jacobs Oy
Eläkel. (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.
Helka Turunen, sihteeri, helka.turunen@nestejacobs.com, puh. 050 458 3167.
Nettisivut
www.neva.tomaatti.com

Sivu 3

Hyvät NEVA:laiset sekä NEVA:n ystävät!
Puheenjohtajalta tammikuussa 2017
NEVA:n lähtölaukauksena pidetään kesäkuussa 1988 ollutta Seitsemän tunturin vaellusta Ylläksen seudulle. Pääjärjestelijänä oli Matti Pietilä. Aikakirjojen mukaan nuotiolle oli saatu isoa kalaa ja Lapin kasteen saneet olivat nauttineet poronverta sekä jänkhäkoiran oksennusta. Seitaa
oli tarvittu muokkaamaan säät sopiviksi. NEVA on perustettu virallisesti tuon vaelluksen jälkeen
29.10.1988. Oli miten oli, joka jää koukkuun Lapin lumoihin, ei pääse siitä eroon koskaan. Sitä
vain tuntee selittämätöntä himoa retkeilykarttojen hypistelyyn ja seuraavan matkan suunnitteluun yöttömään yöhön, ruskaan, kaamokseen tai keväthangille.
Viikon pituinen vaellusmatka Lappiin on tehty joka vuosi Seitsemän tunturin vaelluksesta lähtien. Niinpä kesän 2017 matka on kolmaskymmenes, jota juhlistetaan menemällä alkuhetken
maastoihin Ylläkselle viikolla 32 eli 4. - 12.8.2017. Tarjolle tulee sekä päiväretkimahdollisuuksia
hotelli- tai mökkimajoituksella että rinkan ja teltan kanssa vaeltamista. NEVA:n kolmekymmenvuotisjuhlia vietetään kuitenkin vasta syksyllä 2018. Tämä matemaattinen kummajainen johtuu
siitä, että ensimmäinen matka on tehty ajanhetkellä nolla, joten jo yksivuotiaalla NEVA:lla oli takanaan kaksi vaellusmatkaa.
Yleensä vaellusmatkat Lappiin on tehty kesäkuun puolivälin tienoilla yöttömään yöhön ennen
kuin hyttyset valtaavat kairat tai ruska-aikaan. Tulevan Ylläksen matkan ajankohdaksi kuitenkin
valittiin tarkoituksella elokuun alkupuoli, jotta mukaan voi ottaa kouluikäisiä lapsia tai lastenlapsia takaamaan luonnossa liikkumisen ja kerhotoiminnan jatkuvuutta. Kukin nykyinen jäsen voisi
ottaa haasteekseen saada mukaan yhden uuden, mieluusti itseään selvästi nuoremman vaeltajan NEVA:n riveihin!
2016 oli NEVA:n toiminnan osalta huippuvuosi, koska matkoille osallistujia oli yhteensä peräti
145. Yleensä osallistujamäärät ovat viime vuosina olleet noin kuudestakymmenestä sataan ja
aikoinaan neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen. Kesän 2016 menestykseen vaikutti erityisesti yhden päivän matka Kelventeen harjusaareen Päijänteen kansallispuistoon, jonne ilmoittautumisten vastaanotto keskeytettiin silloin kuin listalla oli 75 nimeä, mutta linja-autoon ja laivaan mahtui vain 60.
Kiitokset 2016 matkoille ja tapahtumiin osallistuneille sekä niiden järjestäjille. Tervetuloa mukaan toimintaan vuonna 2017!
Seppo Mikkonen
Puheenjohtaja
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ENSIKERTALAISEN LINTURETKI 17.4.2016 Keravanjärvi
Lapsesta saakka olen kulkenut metsissä, ja
pysähtynyt seuraamaan lintuja - yksin.
Sunnuntaina 17.4.2016 varhain aamulla ajoimme ystäväni kanssa
Mäntsälän takamailla
heijastimin merkittyä metsätietä pitkin Keravanjärven takana olevan suon laitaan. Parkkeerattuamme auton tien päähän
odottelimme viimeisiä Nevan aamuöiselle linturetkelle osallistuvia saapuvaksi nuotion lämmössä ja loisteessa. Pian oli koko parikymmenpäinen joukko koossa.
Lähdimme kävelemään jonossa parin kilometrin matkaa otsalamppujen valossa lintusuon
laitaan. Reittille oli laitettu muutamia soihtuja ja heijastimia helpottamaan suunnistamista.
Oli somaa kulkea jonossa. Huolehdin vain siitä, että olin sopivalla etäisyydellä edelläkävelevästä. Otsalampun valossa näin mihin astuin. Kaikkialla ympärillä oli vielä pimeää. Miten usein olinkaan kaivannut seuraa kävelyreissuillani. Oli jännittävää olla aamun hämärässä keskellä vierasta, polutonta maastoa.
Nevalaisten jono edessä ja takana loi turvallisuutta. Kuului kohahdus, lintuja lähti lentoon
jossakin.
Kun saavuimme suon reunaan, oli vielä hyvin
hämärää. Etsiydyimme mukavaan paikkaan
odottamaan päivän valkenemista. Valitsin notkelman, jossa oli paksu sammalpeite. Heittäydyin pehmeälle sammalpatjalle makuulle. Olinhan herännyt tavallista aiemmin.
Aikamme odotettuamme yön pimeys alkoi
vaihtumaan aamun hämäräksi ja aloin vähitellen erottamaan puiden hahmoja, vaatteiden
värejä ja ihmisten kasvoja. Joku naurahti, että
onpa mielenkiintoista nähdä keitä täällä oikein
on paikalla tänään. Olimme asettuneet pieneen niemekkeeseen metsän suojaan siten,
että pystyimme näkemään joutsenet, mutta
että ne häiriytyisivät meistä mahdollisimman
vähän.
Toki eläimet olivat jo kaukaa aistineet meidän
tulomme vaikka yritimme kulkea ääneti ja olla
muutenkin aiheuttamatta häiriötä.

Katsoin pitkään lumoutuneena pikkukiikarilla
joutsenten liikehdintää vedessä, erityisesti kolmea joutsenta, jotka uivat ryhmässä. Ne lipuivat aina välillä toistensa ohi tai ympäri rauhallisesti näyttäen hyvin kauniilta erilaisissa muodostelmissaan. Matkassa oli mukana jalustallinen lintukaukoputki josta kävimme vuorotellen
katsomassa lintuja. Näimme myös kurkia ja
teeriä soitimella sekä useita pienempiä lintuja
töyhtöhyypästä taivaanvuoheen.
Yllätykseksemme järvellä oli yöpynyt myös satamäärin hanhia. Niiden nousu taivaalle aamuhämärissä oli yllättävä ja ihmeellinen näky.
Ääni oli uskomattoman voimakas kaakatus ja
kun niitä oli niin paljon niin lentoonlähtö tapahtui useissa erissä ja kesti varmaan puolisen
tuntia. Aina välillä taivasta vasten näkyi muutamien kymmenien lintujen parvia. Monet ottivat valokuvia, vaikka siinä oli omat hankaluutensa koska valo ei tahtonut riittää etenkään
pidemmillä putkilla kuvattaessa.
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Sään suhteen meillä oli hyvä tuuri. Tähän aikaan vuodesta olisi yhtä hyvin voinut olla paksu sumu, jolloin lintuja ei olisi nähty. Hyvää onnea oli myös se, että yöllä oli suolle tullut hanhiparvi. Siitä ei ollut vielä edellisenä iltana ollut
merkkiäkään.
Minulle tuli nälkä. Eväät maistuivat niin hyvältä
luonnossa. Veren sokerin noustua herkesin juttelemaan muiden kanssa. Vaihdoimme kokemuksiamme aamun hetkistä ja näkemistämme
linnuista. Kuulin nevalaisten menneistä ja tulevista retkistä. Aloin jo odottamaan retkeä Kelventeelle. Vielä viimeiset tarkastelut eri puolille
suota kiikarilla ja ilman. Sitten iloinen seurue
kulki takaisin lähtöpaikalle.

Teeriä soitimella.

Aivan mahtava ja erityinen aamuretki, jonka
muistaa vielä pitkään jälkeenpäin.
Kiitos järjestäjille hienoista matkanjärjestelyistä! Mennään ensi vuonna uudestaan.

Linnut Kivilammella.

Kurjet lennossa.

Teksti: Outi Junell
Kuvat: Sampo Sulopuisto

Arktika
Aivan oma lukunsa kevätmuutossa on arktika eli arktisella tundralla pesivien hanhien, vesilintujen ja kahlaajien jättirynnistys pesimäseuduilleen. Toukokuun loppupuolisko ja aivan kesäkuun alku on parasta arktika-aikaa ja itäisen Suomenlahden saaret otollinen paikka sen seurantaan. Hanhia, vesilintuja ja kahlaajia voi kiiriä meren yllä jopa kymmeniä ellei satojatuhansia yksilöitä päivässä! Fanaattisten fanien mielestä arktika on vaikuttavin luonnonnäytelmä mitä linnut voivat tarjota. Komeaa katsottavaa se onkin. Läntisin helposti saavutettava arktikapaikka on Porkkalan kärki, joskin muutto siellä on paljolti riippuvainen tuulista - länsi- ja
pohjoistuulet painavat linnut kauas horisontin taakse. Porkkalasta itään riittää saaria, joille voi yrittää keplotella itsensä vuoroveneellä tai kalastajien kyydissä. Kaakkoisimmassa Suomessa arktikaa voi seurata jo mantereelta, mm. Virolahdella. Monilla lintuyhdistyksillä on omia arktikaretkiä. Nevalla on tarkoitus järjestää vastaava aamuöinen linturetki huhtikuun 2017 puolivälin paikkeilla.
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EUROOPAN MATKA ANDALUSIAN ALUEELLE GRANADAAN JA
SIERRA NEVADAN VUORISTOON 13 - 21.6.2016
Nevan Euroopan matkan vaellusreitit vuonna
2016 sijaitsivat Etelä-Espanjassa, Andalusian
alueella, Välimeren rannikkoa myötäilevän
Sierra Nevadan vuoristorinteillä. Osa vuoristosta kuuluu samannimiseen kansallispuistoon. Sierra tarkoittaa vuoristoa ja Nevada lumihuippuista vuorta. Näillä vuorilla sijaitsevatkin Euroopan eteläisimmät laskettelukeskukset. Vaelluskohteemme olivat valikoituneet kokeneen Euroopan kulkijan ja Nevalaisen, Mika
Römpötin ehdotuksista. Kulkumme oli myötäpäivää vuoriston ympäri. Lentomme oli Malagaan. Majoituspaikat, Granada-CalahorraTrevelez-Nerja, oli valittu niin, että pääsimme
niistä kätevästi vaelluspoluille ja reissun päätteeksi vielä Välimeren lämpimään syleilyyn.
Meitä kuljetti rauhallisin ja varmoin ottein pikkubussissa Manolo. Luontokokemuksiemme
lisäksi tärkeänä osana matkaamme olivat nautinnolliset yhteiset illalliset espanjalaisen keittiön antimien ääressä, sopivasti ohjelmaan ripotellut kulttuuri- ja historiakohteet sekä Ullan
kertomukset, jotka johdattivat meidät Espanjan
menneisyyteen ja nykypäivään. Matkalla oli
mukana 15 patikoijaa.

Jo samana päivänä teimme paikallisoppaan
johdatuksella lämpimissä olosuhteissa (n +30
°C) kaupunkikierroksen. Kierroksen aikana
kuulimme useita mielenkiintoisia tarinoita.
Eräs mieleenpainuvin oli tapahtumat kuningasparin Isabellan ja Fernandin elämästä. He
elelivät 1400-luvun loppupuolella ja edistivät
avioliitollaan nykyisen muotoisen Espanjan
kuningaskunnan syntyä. Kävi myös niin, että
valloituskiireiden keskellä muuan Kolumbus oli
pyytänyt lupaa päästä Isabellan tykö. Kolumbus kun oli tullut aiemmin torjutuksi asiansa
suhteen Portugalin suunnalta ja siksi haki tukea toisaalta. Vuosien harkinnan jälkeen kuningaspari myönsikin varoja tälle kapteenille,
jonka tavoitteena oli meritien löytäminen Intiaan. Loput tästä tarinasta Kolumbuksen osalta
me kaikki tiedämmekin. Isabellan ja Kolumbuksen kohtaamista esittävän veistoksen
näimme kaupunkikierroksella.

Aamulentomme laskeutui Malagaan jossa
meitä oli vastassa edellisen vuoden pyhiinvaellusmatkaltamme tuttu opas Ulla Lipasti.
Malagasta jatkoimme bussilla Granadaan, jossa asetuimme hotelliksi kunnostettuun luostariin.
Kolumbus kuningatar Isabellan luona esittämässä
suunnitelmiaan ja anomassa varoja hankkeelleen.

Muista kohteista mainittakoon Granadan katedraali, jonka rakentaminen aloitettiin 1500
luvulla. Pyhätöstä taitaa vieläkin olla jokin
nurkka kesken, joidenkin rakennusteknisten
vaikeuksien takia.

Hotellin, Monasterio de los Basillios, käytävä
sisäpihan ympärillä.
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Granadan katedraali.

Seuraavana aamuna jätimme kaupungin ja innolla suuntasimme matkamme kohti vuoria.
Kohteena oli Pico Veleta (3394 m), mannerEspanjan kolmanneksi korkein huippu. Päivä
oli aurinkoinen ja lämmin, jopa paikallisten mielestä. Bussi vei meidät aina vain korkeammalle, ohi useiden urheilukeskusten päätyen lopulta retkeily ja laskettelumajalle, yli 2000 metriin.
Täältä aloitimme nousun jalkaisin. Vaikka reitti
oli helppokulkuista, niin pian saimme muistutuksen, miten vaativaa on vaellus ohuessa ilmanalassa ja kuinka voimakas on auringon valo korkealla. Taival korkeuksiin alkoi uuvuttaa
mutta kokeneen paikallisoppaan Jesús johdattelemana pääsimme apuleirin avulla kaikki
nauttimaan maisemista, osan porukasta jatkaessa matkaa huipulle saakka. Jos siellä suuntasi katseensa etelään, saattoi erottaa kaukaisuudessa rantaviivan, siellä oli Afrikka.

Oppaamme Ulla ja Jesús

Kuva yllä: Välitaukopaikka, vielä on matkaa huipulle.
Kuva vasemmalla: Matkalla manner-Espanjan 3.
korkeimalle huipulle.
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Ensimmäisen vaelluspäivän jälkeen ohjelmassa oli seuraava päivä viisaasti varattu palautumiseen. Meitä odotti kulttuuripäivä, joka sisälsi
tutustumisen islamilaisen arkkitehtuurin suurimpina saavutuksina mainittuun Alhambraan.
Tämän palatsialueen tärkeimmät osat rakennettiin maurien aikaan 1300-luvulla. Kun kristityt valtasivat palatsin, muutti sinne myös jo
aiemmin mainittu hallitsijapari Isabella ja Ferdinand. Siellä myös Kolumbus tapasi Isabellan. Vaikka kuningaspari tunnetaan hyvin voimakkaana kristinuskon levittäjänä ja jopa toisuskoisten vainoista, säilyttivät he Alhambran
palatsimiljöössä islamistiset piirteet: seinäkaakelit, rakennelmien koristeet ja arabiankieliset
koraanista lainatut seinäkirjoitukset. Alhambran puistoissa käyskennellessä saatoimme
havaita, miten hienot näkymät sieltä oli Sierra
Nevadaan.

Jätimme Granadan kolmen luostarihotelliyön
jälkeen ja suuntasimme matkan kohti toista
vaellusetappia, Puesrto de la Raguaa. Nyt
saimme tuntea vuoristosäiden arvaamattomuuden. Jos edellisinä päivinä oli helteistä,
niin nyt vaelluksen lähtöpaikalla oli kova tuuli
ja bussin mittarin mukaan vain 4 °C lämmintä.
Nevan pipoille oli kysyntää ja onnellisia olivat
ne joilla oli lämmin vaatekerta repusta päälle
pantavaksi. Meitä koeteltiin! Päivän etapit olivat Morron Sanjuanero (2610 m) ja rivakimmille kulkijoille jatkopolku Morron del Mediodia
(2753 m). Oppainamme olivat Pablo ja Jesús.
Toisestakin vaelluksesta selvittiin ja bussi vei
patikoijat luonnon armoilta Calahorraan illalliselle ja yösijalle.

Generalifen puutarha.

Palatsien pylväikköjä.

Matkalla Morron Sanjuanerolle keltaisten
kukkarinteiden keskellä, huput ja pipot tiukasti
korvia suojaten.
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Morron del Mediodian huipulla tuulee, mutta Nevan pipot
lämmittävät. Vasemmalta: Eila, Mona, Ari, Ilona ja Helka.

Linnahotellissa nautitun aamiaisen jälkeen palasimme mutkaisia teitä pitkin Manolon turvallisessa kyydissä samalle lähtöpaikalle kuin edellisenäkin päivänä. Nyt sää oli suotuisampi, heti
polun alkupäässä näimme hevosia, hiukan
edempänä lampaita paimenen ja koirien seurassa. Nousimme paikallisen oppaan Pablon
johdattamana loivaa polkua pitkin kohti Morron
el Chullo (n. 2600 m) huippua kohden. Täältä
saatoimme nähdä kaukaisuudessa vaaleita
alueita. Ne eivät olleet lumipeitteitä, vaan kasvihuoneita, joissa viljellään vihanneksia koko
Euroopan tarpeisiin. Hotellille päästyämme tarjoutui vielä tilaisuus kulttuurihetkeen. Hotellin
läheisyydessä oli renessanssiajan linna, jonne
oli onnistuneesti varattu vierailuaika. Oppaana
oli vanha herra. Hän oli asunut linnassa lapsesta saakka ja toiminut palvelijana.

Nousujohteinen ura, edellistä päivää kevyimmin
varustuksin. Pablo johtaa joukkoa vasemmalla.

Calahorrasta siirryimme aamulla Treveleziin,
jossa meitä odottivat uudet polut. Tarjolla oli
kaksi vaihtoehtoa: vaativampi seitsemän laguunin vaellus ja jokivartta myötäilevä, metsärajan
reunan tuntumassa kulkeva polku. Seitsemän
laguunin reitin valinneet saivat nauttia upeiden
vuorilampien kauneudesta korkeuksissa. Jokipolun valinneet nauttivat kasvillisuuden kirjosta, puron solinasta, kiireettömästä picnic lounaasta tammien katveesta ja reissun päätteeksi Serranno-kinkusta paikallisen kypsyttäjän
tiloissa. Ennen illallista, halukkaat saattoivat
pulahtaa vielä hotellin uima-altaaseen. Päivän
oppaamme olivat: Fernando, 7 Lagunas ja
José, Río Trevelez (Jokivarsireitti).

Lounastauko tammien katveessa. Kuvassa vasemmalta
oikealle: Ilona, Vuokko, Heidi, Heli, Taru ja Sampo.

Tuolla jossakin taivaltavat 7 Lagunas
(selkäsaunan) kulkijat.
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2 tunnin kohdalla Mulhacen'in rinteellä. Vuokko lohkareiden seassa, Polun sepeli oli ehkä hiukan
karkeaa ( 0…2 m ) suomalaiseen makuun. Ja vielä ihan hiukan matkaa huipulle... mutta nousua
riittää vielä. Mutta ei ollut alamäkikään helppo, Adios Mulhacen.
Viimein koitti se suuri päivä! Vaellus Mulhacénille (3482 m) manner-Espanjan korkeimmalle huipulle. Sää oli mitä parhain, kuljimme
bussilla hyvän matkaa kapeita ja mutkaisia
vuoristoteitä seuraten paikkaan, jossa vaihdoimme sellaiseen ajoneuvoon, jolla on lupa
kulkea kansallispuiston alueelle. Matkaa taitoimme jokseenkin suoraviivaista polkua pitkin
rauhallisesti oppaamme Fernando johtaessa
joukkoa.
Perille kapusi jokainen matkalle lähtenyt. Mikäpä oli siellä korkeuksissa, silmäillä ympärilleen sinitaivaan rantaan, katsella vuorikauriiden sulavaa liikkumista, nauttia rauhassa päivän lounas ja sen jälkeen: Vamos! aloittaa paluumatka takaisin kohtaamispaikalle vuoren
toista laitaa pitkin välillä taukoja pitäen. Kun
koitti after hike ennen omaan bussiin nousemista, Fernando esitteli meille vielä oppaiden
kantaman suuren repun sisällön. Sieltä paljastui auringon valolla latautuva radiopuhelin, sidontavälineitä ja muita ensiaputarviketta, suojaa kylmää vastaan ja yöpymistä varten sekä
paljon, paljon muuta.

Mulhacen 3483 m. Nyt on voittajan olo! Alarivissä: Ilona, Eila, Ulla,
Sampo, Helka, Katri. Ylärivissä: Ari, Mona, Jukka, Anja, Vuokko,
Taru, Tuula ja Seppo.
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Trevelezistä jatkoimme seuraavana aamuna
Välimeren rannalle Nerjaan. Siellä vierailimme
yhdessä Euroopan hienoimpiin kuuluvissa tippukiviluolastossa ja vietimme omaa aikaa rannalla lepuuttaen jalkojamme, tutustuen Nerjan
pikkukaupunkiin ja aterioiden.
Tämä oli upea päätös ainutlaatuiselle matkalle!
Kiitos matkavinkistä Mikalle sekä matkajärjestelyistä ja -ohjelmasta oppaille!

Välimeren lämpöä Nerjan rantamaisemassa.

Eikä tässä ollut vielä kaikki. Matkan varrella näimme ja koimme paljon muutakin. Niistä ainakin
osan kertokoon ylläolevat kuvat.

Teksti: Helka Turunen
Kuvat: Sampo Sulopuisto, Ilona Piironen ja Helka Turunen
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NEVAlaisten mukana Kelventeellä 20.8.2016
Isovanhempieni kutsumana osallistuin perheeni kanssa elokuussa Nevan päiväretkelle.
Bussi lähti aikaisin aamulla Porvoosta ajamaan kohti Päijänteen kansallispuistossa sijaitsevaa Kelventeen harjusaarta. Matkalla
selailimme Nevalaisia ja haimme lisää retkeläisiä kyytiin, jolloin bussi tuli melkein täyteen.
Bussimatkan loppuvaiheessa pysähdyimme
syömään aamupalaa.
Aamupalan syötyämme ajoimme bussilla
enää hetken, kunnes saavuimme Padasjoen
satamaan ja siirryimme matkustamaan loppumatkan m/s Elbatar nimisellä laivalla. Rantavedessä havaitsimme valkoisia sorsia, jotka
ovat luonnossa harvinaisia.

Kelventeen harjusaareen päästyämme lähdimme kävelemään omaan tahtiimme noin 10
km pituista matkaa kohti saaren toista kärkeä.
Ilma oli hyvä, välillä aurinkokin paistoi. Jotkut
sienestivät tai keräsivät marjoja, jotkut vain
kävelivät ja ihailivat kaunista luontoa ja hienoja maisemia. Saari on muodoltaan kapea ja
pitkä, joten vettä oli melkein koko ajan näkyvissä. Välillä polku nousi korkealle harjanteelle ja välillä se kulki aivan rannan tuntumassa.
Reitti oli merkitty, mutta silti eksyimme kerran
toiselle polulle. Saarella oli sopivien kävelymatkojen välein tulentekopaikkoja, joille pysähdyimme lepäämään ja syömään eväitämme.

Aikaa kävelyyn oli varattu neljä tuntia. Patikoinnin jälkeen saimme laivalla lämpimän kalakeiton, leipää ja marjapiirakkaa. Laivalla
saimme myös tutustua piirroksiin, joissa saarelle oli aikoinaan suunniteltu kaikkea mahdollista hotelleista erilaisiin aktiviteetteihin, jolloin
rauhallisesta ja kauniista saaresta olisi tullut
turistien lomakohde. Laivamatkan aikana alkoi
sataa kaatamalla, mutta enää se ei haitannut.

Satamassa bussi jo odottikin meitä ja niin me
lähdimme ajamaan takaisin Porvoota kohti
väsyneinä, mutta iloisina siitä, että retki oli onnistunut ja mukava.
Teksti ja kuvat: Tuuli Koivunen,14 vuotta,
Kaarina
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Kuvat: Eija Niskanen
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Pöyrisjärvi 9. - 17.9.2016/Pekka Koivusen rinkkaryhmä
Perjantai 9.9.2016 matka etelästä pohjoiseen - Porvoo - Lappi
Ensimmäinen Lapin vaellukseni matka alkoi syyskuisena perjantai-iltana Porvoosta, Hamarista.
Linja-auto oli ajoissa lähtöruudussa, niin kuin olimme me vaeltajatkin. Matkaan lähdettiin ilta
kuuden jälken. Matkan varrelta poimittiin kyytiin vaeltajia Porvoosta, Mäntsälästä ja Lahdesta.
Matkustimme läpi yön. Oulussa oli kuljettajan vaihto ja mukaan tuli samalla viimeinen vaeltaja,
kummitätini.
Lauantai 10.9.2016 ensimmäinen vaelluspäivä - Näkkälä - Termisjärvi 13 km

Hiekkaharjut ovat todella pitkiä.

Lauantaina puolenpäivän aikaan saavuimme määränpäähän Hettaan, jossa päiväretkeläiset jäivät bussista. Rinkkavaeltajat jatkoivat Näkkälään, josta vaelluksemme alkoi mönkijän uraa pitkin kohti Pöyrisjärveä.
Reittimme kulki Pöyrisjärven pohjoispuolella
Norjan rajan tuntumassa, Vanhan Porokylän kautta Vuontisjärvelle tien varteen.
Vaellus alkoi raikkaassa syksyisessä säässä, välillä tuuli ja tuli pieniä tihkusateita.
Maasto Pöyrisjärvellä on muuhun Lappiin
verrattuna tasaista, kumminkin kumpuilevaa, pieniä nousuja ja laskuja. Näimme paljon hiekkadyynejä, jotka ovat tyypillisiä Pöyrisjärven erämaalle. Alkumatkan männyt
katoavat ja pääosin maisema on puutonta.

Kunnollisia polttopuita ei matkalta juuri löytynyt. Jos katseen olisi rajannut vain dyyneihin, olisi
voinut kuvitella olevansa jossain etelässä, kontrasti muuten Lapin luontoon on aikamoinen. Hiekka ja pitkät harjut tekivät meihin vaikutuksen. Maaruskaa oli jonkin verran, mutta alueen vähäisistä koivuista oli lehdet jo tippuneet. Keltaista lehtiruskaa näimme vasta lähellä Vuontisjärveä.
Ennen vaellusta jännitin kovasti kestänkö
vaelluksen, riittääkö kunto? Tämä huoli
haihtui heti ensimmäisenä päivänä. Ei
vaellus sen kummempaa ollut ja meidän
vaellus oli fyysisesti yllättävän kevyt. Illalla
teimme leiripaikan Termisjärven lähettyville. Pientä iltanuotiota yritimme tehdä, mutta kunnollista tulta ei tänä iltana saatu. Taisimme kaikki olla väsyneitä ja menimme
ajoissa nukkumaan.
Tyypillisiä hiekkauomia.
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Sunnuntai 11.9.2016 toinen vaelluspäivä - Termisjärvi - Maaterlommolo 18 km.
Heräsimme kuudelta ja kahdeksan aikaan aloitimme päivän vaelluksen. Vaikka aamulla oli kostea ja tihutti vettä, päivää kohden sää selkeni ja saimme nauttia mitä parhaimmasta vaellus ilmasta. Kävelimme Lompolon alueella pitkän tovin soista polkua. Välillä hypimme mättäältä mättäälle ja kerran kompastuin suohon. Onneksi kengät eivät kastuneet kokonaan, vaikka vähän
vettä pääsi kengän varresta sisään. Osa reitistä kulki poroaidan ja Norjan rajan viertä. Päätimme yhdistää vaellukseemme ulkomaan matkan, käymällä Norjan puolella, ei ollut ruoho vihreämpää aidan toisella puolen. Ihmettelimme kuitenkin, miksi Suomen puolella jäkälää oli hyvin niukasti, kun taas Norjan puolella kasvusto oli hyvin vahva.
Meillä oli ensimmäiset joen ylitykset, joita tulikin vaelluksen aikana vielä monen monta.
Syksy Lapissa oli ollut sateinen ja vedet olivat korkealla. Ensimmäinen joen ylitys jännitti, mutta
onneksi en molskahtanut veteen kertaakaan vaelluksen aikana.
Illalla teimme leirin Maaterlommolon rannalle, minä ja muutama muu ryhmästämme kävi uimassa. Oli ihana hiekkaranta, pieni uinti oli loistava päätös päivälle, vaikka vesi hyytävältä tuntui.
Maanantai 12.9.2016 Kolmas vaelluspäivä - Maaterlommolo- yöpaikka 16 km
Tänään oli vaelluksen raskain päivä. Koko
päivän tihutti vettä, vaelsimme paljon suolla,
mättäältä mättäälle hyppien. Välillä ei naurattanut! Jokien ja purojen ylityksiä oli viisi ja silloin me naiset croksit jalassa alushousuisillaan kahlasimme veden yli, miehet pidempinä
selvisivät housujen lahkeita käärimällä. Yllättäen aloin nauttimaan kahlauksista, silloin sai
hetkeksi ottaa kengät pois ja vilvoitella jalkoja
raikkaissa Lapin vesissä.

Porokylä näkyvissä.

Kävelimme poromiesten Vanhan porokylän
läpi, joka oli autio, sillä ei ollut porojen erotusaika. Valtaosa taloista oli vanhoja, mutta myös
uudempia rakennuksia oli. Yksi uusi asunto
oli rakenteilla. Taloja porokylässä oli kymmenkunta. Leiripaikan teimme muutama kilometri poromiesten kylän jälkeen.

Tiistai 13.9.2016 neljäs vaelluspäivä - yöpaikka - yöpaikka, 9 km
Heräsimme kahteen lämpöasteeseen ja navakkaan tuuleen. Yön aikana olin heräillyt kylmyyteen, onneksi edessä oli aurinkoinen poutapäivä. Kiipesimme Mattoaivi tunturin yli ja näimme
monta porolaumaa. Porot taisivat olla meistä yhtä uteliaita, kuin me heistä.
Päivän vaellus oli kevyt ja jo kolmen aikaan löysimme mukavan leiripaikan Maattojärven läheisyydestä. Monilla oli edellisen päivän sateen takia märät kengät ja vaatteet, joten teimme leirin
aikaisin, niin että meillä oli neljä tuntia aikaa, ennen auringonlaskua kuivatella vaatteita ja kenkiä.
Illan seurustelimme savuavan nuotion ääressä ja nauttimme Lapin maisemista. Taas tarjoutui
mahdollisuus käydä pulahtamassa järvessä ja niin minä ja muut innokkaat uimarit tekivät.
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Keskiviikko 14.9.2016 viides vaelluspäivä - yöpaikka - Haukilommol 16 km
Tämän päivän vaellus tuntui vaivattomalta. Oli
tasaista maastoa, eikä raskaita suo-osuuksia
ollut. Lounas tauolla, ohitsemme ajoi mönkijöillä
poromiehiä, jotka jäivät hetkeksi juttelemaan
kanssamme. Poromiehet etsivät porotokkia.
Vaihdoimme kuulumisia ja kerroimme mitä reittejä olemme kulkeneet. Poromiehet kertoivat,
että heillä menee mönkijöiden kanssa alle tunti
siihen matkaan, mihin meillä oli mennyt jalan
koko päivä. Tätä kuunnellessa, mietin että vaelluksen ajankulkua, meillä on aikaa.
Poromiehet matkalla Porokylään.
Torstai 15.9.2016 kuudes vaelluspäivä - Haukilommol- Pöyrisjoenranta 16 km
Yöllä satoi ja aamu valkeni sumuisena. Pakkassimme märän teltan ja aloitimme viimeisen kokonaisen vaelluspäivän. Vaellus oli leppoisaa, kiipesimme Palolaki tunturin yli ja päivän suoosuudet olivat helppoja. Teimme leirin pauhaavan kosken viereen, kangaspaikalle. Iltanuotille
tuli poromiesten kylään matkalla olevia saamelaisia, jotka pysähtyivät pitkäksi toviksi meidän
kanssa juttelemaan. Kaupunkilaisena tein klassikkovirheen, kysyin ensimmäisenä, montako poroa heillä on. En saanut kunnon vastausta, joten tarkensin kysymystä “sanoisitko enemmän tai
vähemmän kuin sata” Hyvänä poromiehen vastauksena tuli “molemmin puolin puuta”.
Perjantai 16.9.2016 päätös vaellukselle - Pöyrisjoelta Vuontisjärven tielle 3 km
Viimeinen aamu luonnossa valkeni poutapäivään. Kuljimme vielä kolme kilometriä Vuontisjärvelle tienvarteen. Linja-auto otti meidät kyytiin
ja pääsimme saunomaan. Vaellus oli ohitse.
Viikko lapin erämäässä oli vertaansa vailla oleva
kokemus. Viikosta mieleeni jäi muun muassa
ihmettely ajankulusta. Erämaassa, ilma puhelinta, internettiä tai arjen askareita, aika kuluu paljon hitaammin, mutta kertaakaan ei ollut tylsää.
En yhtään ihmettele, että monet jäävät lapin
vaelluksiin koukkuun!

Pöyrisjärven rannat ovat alavia.

Teksti: Leea Purola
Kuvat: Seppo Mikkonen ja Veli-Matti Purola
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Tämän takia Lappiin tullaan.

Vaellusryhmä huipulla. Henkilöt kuvassa vasemmalta: Seppo Mikkonen, Sari Korri, Leea Purola,
Jarmo Sulopuisto, Raija Mäkinen, Pekka Koivunen, Markku Mäkinen, Jussi Rantala, Veli-Matti
Purola.
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Pöyrisjärvi 9. - 17.9.2016/Kari Lehdon rinkkaryhmä
Tarinaan on koottu kuvin Kari Lehdon rinkkaryhmän viikon vaelluksen tunnelmia Pöyrisjärven erämaaalueen maisemissa. 9-hengen ryhmä patikoi viikon aikana noin 60 km. Muutaman kerran telttailimme pari
yötä samassa paikassa ja teimme päiväretkiä lähimaastoon.

Vaelluksen parasta ruokaa, tuore kala nuotiolla.
Kiitokset vielä Karille ja Matille.

Mä verkot vetehen vain lasken laulellen ja
kalansaalis oli taattu.

Nuotiopiiri, kipunat kohti pilviä kiirii.

Missä voi sulaa siinä nahka palaa. Kenkien
kuivailua sadepäivän jälkeen.
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Matkan varrella kohdattiin mönkijäuralla
poromiehiä mönkijöineen.

Sekä auto peräkärreineen ja yksi maastopyöräilijäkin löysi tiensä leiriimme iltahämärissä.

Matkan varrella nähtiin jonkin verran kuollutta
riistaa ja poroja.

Kas näin heiluu kassi - roskakassi. Ystävällisesti
Jari kanniskeli patikan aikana roskakassia.

Puuta, kun ei ollut leirin nuotiopaikalla muuta.
Piällysmies hommissa.

Mistäs aloitetaan! Matilla kädessään kaunis
luonnon muovaama tuulenpesäkukkakimppu.
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Huipulla kerran jos toisenkin. Ensimmäisellä päiväretkellä (ylimmät kuvat) kävimme Termisvaaran
huipulla, josta oli pilvisestä säästä ja sadekuuroista huolimatta mukavat näköalat Pöyrisjärveä
ympäröivään maastoon. Ryhmäkuvaankin saatiin melkein koko porukka mukaan.
Päiväkahville mars kohti Jierstivaaran huippua. Toinen päivärekti alkoikin paremmassa säässä ja Jierstivaaran laelle päästyämme sytytimme nuotion ja keittelimme päiväkahveet. Kahvitellessa saimme
huipulle seuraksi muitakin Pöyrisjärven maastossa rekeilleitä Nevalaisia.
Perusleiri Termisjärven rannalla. Parin sateisen päivän jälkeen olikin aika kuivatella kastuneita tarvikkeita
leirissä, paistaa kaloja ja lettuja nuotilla ja ihailla auringon nousua klo 7.00 viimeistä edellisenä retkipäivänä. Luonto palkitsi viikon patikan jälkeen näyttämällä hyvät puolensa.
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Vaelluksen aikana jokainen sai tahollansa miettiä syntyjä syviä ja ihailla maisemia mietintäkivillä.
Maaliin Näkkälään tulimme puoliminuuttia ennen linja-autoa. Täydellinen ajoitus ryhmänvetäjältä Karilta.
Henkilöt kuvassa vasemmalta: Mika Römpötti, Maija Imponen, Matti Pietilä, Sirpa Lehto, Kari Lehto, Jari
Pulkkinen, Eija Niskanen, Kati Välimaa, Eila Mäkelä.

Teksti: Eija Niskanen
Kuvat: Eija Niskanen ja Mika Römpötti
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Hetta - Pallas - päiväretkeläiset 9. - 17.9.2016

Nevan Porvoosta lähteneeseen retkibussiin hyppäsi Lahdesta 7 matkaajaa. Öinen linjaautomatka kulki 4-tietä halki Suomen ja saavuimme lauantaina 10.9.2016 Muonion Harrinivaan
aamupalalle. Jaloittelu raikkaassa syyssäässä karisti väsymyksen silmistä. Päiväretkeläiset jäivät Hetan Ounasjärven rannalle majoitustiloihin ja rinkkaporukka jatkoi matkaa Pöyrisjärvelle.
Hetta on Enontekiön keskus ja pohjoinen lähtöpaikka Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon. Hetasta Ylläkselle asti jatkuva tunturiketju on kapea ja huiput kohoavat korkealle. Pallas-Hetta on
Suomen vanhin retkeilyreitti ja on viitoitettu jo vuonna 1934. Viikon aikana päiväretkeläisillä oli
kohteena Hetta ympäristöineen.
Lauantaina majoittautumisen ja lounaan jälkeen ehti osa innokkaimmista retkeläisistä kavuta läheisen Tunturi-Lapin luontokeskuksen pihalta lähtevän polun ylös Jyppyrän laelle ihailemaan
Ounasjärveä ja Ounastunturien keroja, joista Pyhäkero korkeimpana.
Sunnuntaina aamulla kokoonnuimme
pihalla ja lähdimme kohti Pahtajärveä
Jyppyrän polkuja pitkin. Vaivaskoivuista koivuruoste oli kellastuttanut
lehdet ja varisuttanut ne ennenaikaisesti, mutta maaruska hehkui värikkäänä. Maasto oli helppokulkuista ja
suot ylitettiin pitkospuita pitkin. Retkieväät nautittiin sumuisessa säässä,
mutta hymyissä suin.
Maanantaina alkoi tihkusateessa ja
bussi vei meidät metsätietä pitkin ja
lopun matkaa sadeviittakansa taivalsi Sissangin vuokrakodalle, mikä sijaitsi Paljasselän rinteessä Hetan ja Näkkälän välisen entisen postireitin varrella. Osa porukasta jatkoi tukikohdasta matkaa Pahtajärvelle ja osa käveli takaisin Hettaan.
Tiistaiaamu valkeni aurinkoisena ja matkakohde vaihtuikin sään mukaan eli viikon kohokohta Taivaskero eli Himmelriiki. Porukan “kuuma ryhmä” aloitti vaelluksen Kyrön kylän Vuotispirtiltä, mistä
patikoitavaa tuli n. 25 kilometriä Nammalkurun-Lehmäkeron kautta Taivaskerolle ja Hotelli Pallaksen pihaan. Osa retkeläisiä lähti hotellin pihalta ylös Taivaskerolle ja Laukukeron kautta takaisin
9 kilometriä ja osa kuntonsa mukaan ihaili upeita maisemia alempaa. Paluumatkalla hotellin pihassa kylmä juoma maistui ja ehti vielä Pallaksen markkinoille.
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Keskiviikkona matkasimme veneellä yli Ounasjärven ja metsäistä kivistä polkua kohti Pyhäkeron
autiotupaa. Sampo-opas ja Tepu olivat tuunanneet pitkävartiset lettupannut ja Tuomolla oli mukana oma pannunsa, joten välineet pelittivät. Paluumatkalla löytyi viehättävä taukopaikka lammen
rannalla, missä osa nautti vielä viimeiset eväänsä.
Torstaina piipahdimme Ruotsin puolella ja vierailimme Järämän linnoitusalueella, minkä tehtävänä oli suojata Jäämeren satamia. Tutustuimme entisöityihin korsuihin, taisteluhautoihin ja museon
pysyvän näyttelyyn teemana “Sota-aika Tunturi-Lapissa”.
Illalla saunan ja uinnin jälkeen päiväretkeläiset kokoontuivat majapaikan oleskelutilaan illanvietttoon. Sampo kyseli viikon tuntemuksia ja hänelle ojennettiin kiitoslahja.
Hetta paikkana oli suurimmalle osalle uusi, retkeilykohteet olivat monipuolisia. Jokainen saattoi
jakautua oman kunnon ja mielenkiinnon mukaan retkille ja valita pituuden – liikuimme ryhmässä,
mukana hyvät kartat, kompassi tai kännykän maastokartta. Myös yksin liikkuminen oli sallittua, jos
halusi rauhoittua. Myös maisemien ihailulle ja valokuvaamiselle jäi aikaa. Yhtenä iltana oli tarjolla
tanssia – vauhdilla ihan loppuun asti.
Perjantain paluumatka koitti Napapiirin Tuomaan tuvan tuliaiset mukana ja monta ruskakokemusta rikkaampana yöksi Kemiin.
Teksti ja kuvat: Tummeli Taavila

Sivu 24

Kannetaanhan jätteemme pois erämaista!
Huoltomiehet kuljettavat vuosittain noin 36 kuutiometriä sekajätettä pois Urho Kekkosen kansallispuistosta, mikä on aivan turha moottorikelkkaralli talvisessa luonnossa! Luirojärvellä näkyy olevan
peräti monen kuution kokoinen Molok vaeltajien jätteille. Ei pitäisi olla mitään tarvetta jättää jätteitä
edes tulipaikkojen ja tupien jäteastioihin, koska omat jätteet on helppo tuoda pois mukanaan. Valtion luontopalvelujen kukkaronkin nyörit ovat tiukalla, jolloin jätekuljetusten poistumisesta saatava
säästö kenties voitaisiin käyttää muihin kansallispuistojen huoltopalveluihin.
Itse pidän rinkassani kahta roskapussia: Toiseen kerään sellaiset jätteet, jotka voin polttaa
seuraavassa nuotiossa ja toiseen ne, jotka otan
mukaan koko matkalta ja panen jäteastiaan autotien varrella tai kotona. Syksyn 2016 viikon
vaellusmatkalta toin kaiken pois, koska nuotiontekomahdollisuudet Pöyrisjärven seudulla olivat
minimaaliset. Polttamiskelpoisia pahveja, ohuita
muovikelmuja sekä teepusseja kertyi yhteensä
190 grammaa. Muovit lajittelin poltettaviksi, koska ohuet polyeteeniset muovipussit voi hyvin
polttaa nuotiossa muun reilusti palavan aineksen mukana. Polttamiskelvottomia foliota sisältäviä retkiruoka-, mehukeitto- ja urheilujuomapusseja sekä suklaapatukoiden kääreitä kertyi
140 grammaa. Koko roskalasti oli yhteensä 330 grammaa ollen vain pieni murto-osa matkan alussa olleesta viiden kilon kokonaismuonamäärästä. Litistetyt Minigrip-pussit mahtuivat hyvin rinkan
pohjalle ruokalastin vähetessä päivä päivältä.
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 suosiolla sikseen ja tuodaan pussi pois.
Folioiden ohella paksut muovit, lasi, tuubit ja
metallit ilman muuta kuuluvat jäteautoreittien
piiriin kuuluviin jäteastioihin.
Ellei vähäisiäkään jätteitä viitsi tuoda pois, niiden on toki parempi päätyä jäteastiaan kuin
maastoon tai tupien nurkille, koska useimmat
muovit makeisten kääreistä lähtien pitävät pintansa luonnossa käytännössä ikuisesti. Tupakantumpin maatuminen voi viedä 15 vuotta, ja peltipurkin ruostuminen hajalleen ottaa pari ihmisikää. On
myös riski, että eläimet syövät jätteitä, eikä ainakaan lehmän mahassa muovikelmu sula vaikka
mahoja on neljä peräkkäin ja välillä loikoillaan ja märehditään. Porojen ja hirvien ruoansulatus ei
liene lehmää tehokkaampi.
Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen
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Jätä kämppä siistiksi: http://areena.yle.fi/1-2216558
Joel Ahola ja Mikko Peltola näyttävät miten tupa siistitään seuraaville vaeltajille. Lähde: Yle Erätulilla, kuvaus ja leikkaus Juha Korhonen.
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NEVA:n kunniajäsenyydet 2016
NEVA:n kunniajäsenyys myönnettiin Pekka Koivuselle ja Pekka Veijalaiselle perusteena pitkäaikainen Lapin vaellusmatkojen vetäjänä toimiminen sekä Pirjo Forsblomille perusteena pitkäaikainen kerhon sihteerinä toimiminen.
Mikä tai kuka sai sinut mukaan NEVA:n toimintaan?
Kyllä se oli ennestään tuttu Matti Pietilä, joka
sai minut mukaan Seitsemän tunturin vaellukselle 1988..
Milloin oli ensimmäinen NEVA:n matkasi?
Seitsemän tunturin vaellus, jolla toimin peräpään valvojana 50 vaeltajan joukolle.
Olitko ollut Lapissa jo ennen NEVA:aa?
Olin ollut Matti Pietilän järjestämällä perhevaelluksella Luostolla sekä Haikkoon Kuntoilijoiden
nuorisovaelluksilla muistaakseni vuodesta 1985
lähtien.

Pekka Koivunen

Mikä NEVA:n matka on jäänyt parhaiten mieleesi?
On niin paljon hyviä paikkoja, että on vaikea nimetä parasta. Muun Lapin maisemista poikkeava
Kalmankaltion-Pöyrisjärven seutu on kuitenkin jäänut varsin mieleen.
Mikä on mielipaikkasi Lapissa? Urho Kekkosen kansallispuisto.
Mikä on paras vaellusvarusteesi, josta et millään luovu? Trangia!
Mihin varusteeseesi kaipaat parannusta?
Sekä rinkan että makuupusin vetoketjut ovat nyt tiensä päässä. Viime reissulla tuppasi olemaan
aika viileää makuupussissa....
Pelkäätkö petoja erämaassa? En!
Mitä ajattelet juuri nyt NEVA:n toiminnasta? Toimii todella hyvin.
Mitä terveisiä sinulla on tuleville retkeilijöille ja vaeltajille?
Luonto on parasta mitä on tarjolla, nauttikaa siitä! Pitäkää huolta kunnostanne! Minä kävelin 50vuotissyntymäpäivänäni 50 kilometriä, 60-vuotissyntymäpäivänäni 60 kilometriä sekä hiljattain
70-vuotissyntymäpäivänäni 70 kilometriä. Kaikki olivat pitkiä päiviä - viimeinen noista vei vajaat
14 tuntia, mutta kyllä se onnistuu kun on kuntoa, hyvät kengät ja toimiva eväs- ja juomapuoli.
Rinkkavaeltajien määrä on pienentynyt verrattuna NEVA:n alkuvuosiin, jolloin lähtijöitä oli
bussilastillinen sekä erikseen kuntoviikko Luostolla. Miten nuo kultaiset ajat saataisiin takaisin?
Varmaan väki on kaupunkilaistunut liikaa eikä retkeily enää kiinnosta. Työpaikalla oli aika pitkä
jakso, jolloin ei juurikaan rekrytoitu uutta väkeä. Tämän vuoksi ikäjakauma painottuu iäkkäisiin ja
nuoriin, mikä näkyy myös kerhojen jäsenistöissä. Nyt näiden uusien nuorten saaminen mukaan
on haasteellista. Toimintoja on myös ulkoistettu, jolloin ei enää olla samanalainen yksi tuttu työyhteisö kuin aikoinaan. Kerhon järjestämä pakettimatka kuitenkin helpottaa lähtemistä paljon.

Sivu 27

Mikä tai kuka sai sinut mukaan NEVA:n toimintaan?
Olin harrastanut vaellusta aiemminkin, ja NEVA
tarjosi sopivaa seuraa vaellusmatkoille.
Milloin oli ensimmäinen NEVA:n matkasi?
Se oli Seitsemän tunturin vaellus Ylläkselle
1988, jonka jälkeen olenkin osallistunut jokaiselle NEVA:n viikon Lapin vaellukselle.
Olitko ollut Lapissa jo ennen NEVA:aa?
Kyllä vaan, olin jo ollut monia kertoja mm. perheenjäsenten kanssa.
Mikä NEVA:n matka on jäänyt parhaiten mieleesi?
On vaikea nimetä yksittäistä matkaa, kaikki ovat
olleet mielenkiintoisia.

Pekka Veijalainen

Mikä on mielipaikkasi Lapissa?
Saariselän erämaat.
Mikä on paras vaellusvarusteesi, josta et millään luovu?
Kaasulla toimiva keitin, koska se on niin nopea ja sitä on helppo säätää. Ei tarvitse puljata spriin
kanssa.
Mihin varusteeseesi kaipaat parannusta? Rinkasta pitäisi saada kiloja pois.
Pelkäätkö petoja erämaassa?
En paitsi pienet lentävät verta imevät pedot ovat inhottavia. Niiden kanssa olen kuitenkin jo oppinut pärjäämään.
Mitä ajattelet juuri nyt NEVA:n toiminnasta?
Nykyinen toiminta sisältäen yhden viikon Lapin matkan on sopiva.
Mitä terveisiä sinulla on tuleville retkeilijöille ja vaeltajille?
Eipä nyt mitään ihmeempiä tule mieleen.
Rinkkavaeltajien määrä on pienentynyt verrattuna NEVA:n alkuvuosiin, jolloin lähtijöitä oli
bussilastillinen sekä erikseen kuntoviikko Luostolla. Miten nuo kultaiset ajat saataisiin takaisin?
Nuorta väkeä olisi saatava aktivoitua lisää. Kalastukseen panostaminen voisi olla yksi mahdollisuus, mutta se vaatii erilaista sitoutumista kuin vaeltaminen. Pitkä matka etelästä Lappiin on rasite, mutta se on kestettävä.
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Mikä tai kuka sai sinut mukaan NEVA:n toimintaan?
Jos oikein muistan, niin Pietilän Matti.
Milloin oli ensimmäinen NEVA:n matkasi?
Ensimmäinen Ylläksen vaellus.
Olitko ollut Lapissa jo ennen NEVA:aa?
En ollut käynyt.
Mikä NEVA:n matka on jäänyt parhaiten mieleesi?
Kaikki yhtä mieluisia.
Mikä on mielipaikkasi Lapissa?
Muotka/Luosto
Mikä on paras vaellusvarusteesi, josta et millään luovu? / Mihin varusteeseesi kaipaat parannusta?
Koska olen niin mukavuuden haluinen ja harrastan vain päivän vaelluksia majapaikasta, niin mukava sänky

Pirjo Forsblom

Pelkäätkö petoja erämaassa?
En pelkää.
Mitä ajattelet juuri nyt NEVA:n toiminnasta?
Harmillista kun yhtiö alkaa "kiristämään" kerhojen toimintaa ja niin mukavat yhteiset hetken varmaankin alkaa harvenemaan. Toivotaan parasta, että niin ei käy.
Mitä terveisiä sinulla on tuleville retkeilijöille ja vaeltajille?
Toivotaan, että nuorempi sukupolvi myös löytää luonnon ja lähtee "bittimaailmasta" raikkaaseen
ulkoilmaan ihailemaan luonnon ihmeitä .

Kakkukahvit Nevan johtokunnan kokouksessa 12.1.2017 Mäntsälän Retken Katrinrannassa.
Kuvassa vasemmalta: Pekka Veijalainen, Pekka Koivunen ja Pirjo Forsblom
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En ehkä ole mennyt
sinne, minne tarkoitukseni
oli mennä
mutta luulen päätyneeni
sinne, missä tarkoitukseni
on olla
- Douglas Adams - Elämän kiehtova taika -
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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

Nevan johtokunnan kokous 12.1.2017
Mäntsälän Retken Katrinrannassa.
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Neva-pipo
Heijastavalla painatuksella varustettuja trikoopipoja on saatavilla
seuraavia värejä: musta, turkoosi,
fuksia, valkoinen, oranssi, ruohon
vihreä ja royal-sininen.
Hinta 5 eur/kappale.
Tilaukset Laila Parri laila.parri@neste.com tai
Seppo Mikkonen seppo.mikkonen@neste.com
Mäntsälän kuutamohiihto perjantaina 24. helmikuuta alkaen n. kello 18.00
Jos sen hetkinen lumitilanne sallii, voi tapahtumakohteeseen Eerakkalan majalle hiihtää Sälinkään tien
varressa pian Rautatieaseman jälkeen olevalta parkkipaikalta. Latu on merkitty soihduin, mutta otsalamppu on tarpeen. Matka noin 4 km suuntaansa ja latupohja on maakaasulinjalla.
Toinen vaihtoehto on kävellä Hyvinkään tien varressa olevan Ilomäen talon kohdalta metsätietä pitkin
kohteeseen. Matkaa Lahden moottoritien ja Hangon tien risteyksestä Hyvinkään suuntaan noin 3 km.
Paikka merkitty hyvin ja molemmissa pysäköinneissä ovat reserviläiset opastamassa. Metsätietä kävellen
matka on pari kilometriä eli se sopii nuoremmillekin ja miksei vanhemmillekin.
Perillä on erilaista suuhun pantavaa kuten keittoa, lettuja, makkaranpaistoa, kahvia yms edulliseen 10€
osallistumishintaan.

