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NEVA  / Sampo Sulopuisto 15.4.2019
puh 045 218 3755
sampo.sulopuisto@gmail.com

KILPISJÄRVEN RETKI 2019
PÄIVÄRETKELÄISTEN VIIKKO-OHJELMA (alustava)

Ajankohta: vko 29 eli pe 12. - la 20. heinäkuuta 2019

Pe 12.7.  Lähtö klo 19 Porvoosta.

La 13.7.
Matka Porvoosta Kilpisjärvelle on noin 1200 km. Ajoaika arvio 14 h
+ tauot eli olisimme perillä n. klo 13-14 aikoihin.

Saavuttuamme perille on päiväretkiryhmälle keittolounas. Matkan
hintaan kuuluu aiempien vuosien tapaan aamupala, retkieväät ja
juomat itse aamupalapöydästä noukkien ja illallinen.

Iltapäivän ohjelma on majoittuminen ja Kilpisjärven Retkeilykeskuk-
seen ja sen palveluihin tutustuminen sekä Nevan Päiväretkeläisten
oma illanvietto, jossa keskustellaan viikon ohjelmasta, tutustutaan
toisiimme ja paistetaan lettuja.

Su 14.7.
Päivä 1. Saana-tunturi. Saanalla on nähtävää moneksi tunniksi jollei
tyydy vain kipaisemaan huipulla. Ja siinä alempana satulassa on
myös luontopolku, jossa on mm sodanaikaisia maahan pudonneen
pommikoneen jäänteitä sekä hyviä maisemia.

Ma 15.7.
Päivä 2. Kolmen valtakunnan rajapyykillä käynti. Kilpisjärvellä liiken-
nöi Malla-laiva, joka vie ja tuo ellei sitten halua kävellä takaisin.
Muuten se liian pitkä matka (n. 14 km) yhtenä päivänä edestakaisin
tehtäväksi.

Rajapyykin lähellä on Kuohkimajärven autiotupa, jossa voi pistäytyä
tai vaikka yöpyä ja palata vasta seuraavana päivänä takaisin Kalotti-
reittiä pitkin (14 km).

On mahdollista myös kävellä jonkin matkaa Norjan tai Ruotsin
puolelle.
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Malla-laivan lähdöt joka päivä: klo 10:00, 14:00 ja 18:00, ja matka
maksetaan erikseen. Listahinnat laivalle ovat seuraavat: Meno-paluu
30,00€/aikuinen ja lapset 5,00€. Yhteen suuntaan 20,00€/aikuinen ja
lapset 5,00€. Koirat matkustavat ilmaiseksi. Maksutavat: käteinen (€,
SEK ja NOK) sekä pankki- ja luottokortit.

Ti  16.7.
Päivä 3. Kilpisjärven kylä ja nähtävyydet. Kilpisjärven kylä on noin 5
km nauhana tien varressa. Luontokeskus, Salmivaara (= järveen
pistävä niemi) tai tunturin ympäri kävely.

Jos on halukkaita helikopterilennolle tms. niin se on mahdollista. Esi-
merkkinä että 5 matkustajaa pääsee vaikka Ailakkajärvelle n. 500
eurolla (n.100 €/henkilö)

Ke 17.7.
Päivä 4. Mallatunturin luonnonpuistoon opastettu retki. Yritän saada
Yliopiston Tutkimusaseman tutkijan oppaaksi retkelle.

Vaihtoehtoinen ohjelma voi olla vaikka toinen reissu Jäämeren
rannalle Norjaan. Kohteita riittää. (kts. torstain ohjelma)

To 18.7.
Päivä 5. Tutustuminen Norjan puolelle:
· Lähin taajama on Skibotn Lyngen-vuonon rannalla ja sen lähellä

useita patikkapolkuja
· Maisema muuttuu täysin kun laskeudutaan Kilpisjärveltä alas

Jäämeren rantaan ja nähdään jyrkkärinteiset vuoret ja vuonot.
· Noin 2 h bussimatka suuntaansa.
· Jos on halukkaita, niin saattaa olla mahdollista nousta Norjan

puolelta Haltille, mutta se vaatii erillisen tilataksin. Siitä tulisi pitkä,
mutta antoisa päivä.

Pe 19.7.
Päivä 6. Aamulla varusteiden pakkaaminen. Lähtö paluumatkalle.

La 20.7.
Kotimatka ja perillä ollaan iltamyöhällä.

Yleistä:
Viikon ohjelma voi muuttua esim. sään johdosta. Mikäli on pilvistä ja
näkyvyys on huono, niin silloin ei kannata nousta tunturien laelle kun
ei  kuitenkaan näkisi maisemia.
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Täällä Jäämeren läheisyydessä voi sää muutenkin vaihtua äkkiä
kylmästä sateesta lämpimäksi auringonpaisteeksi. Tai päinvastoin.

Hyttysistä ja räkästä sen verran, että viime vuosina on ollut niinkin
kuivia kesiä, ettei perinteistä hyttysrunsautta ole ollut haitaksi asti.
Joka tapauksessa jo säiden takia täytyy varautua pitkähihaisilla
vaatteilla, mutta myös hyttysiin täytyy varautua sekä käsineillä että
hyttysverkoin (päähine) että Off’illa.

Jokainen voi tehdä vaikka omia retkiä, kunhan vaan kertoo muille
mihin aikoo mennä. Vähintään kaksi ihmistä ryhmässä. Yksin ei
ketään jätetä.

Retken ajankohta on keskikesää ja silloin valoisaa aikaa riittää lähes
ympäri vuorokauden. Tämä antaa tiettyä joustoa retkiin; ei tarvitse
ainakaan sen takia kiirehtiä takaisin, että tulisi pimeä.

Majoituspaikka Kilpisjärven Retkeilykeskus on Kilpisjärven keskus-
tasta 5 km Norjaan päin. Tarvittaessa voi käydä ostoksilla keskus-
tassa sopimalla sopivan porukan jonka linja-auto käyttää keskustas-
sa.

Jos jollain on tiedossa mielenkiintoisia kohteita tai muita ideoita,
haluaisin kuulla niistä.

Kilpisjärven seudusta ja Lyngen-vuonon retkikohteista on saatavilla
netistä runsaasti tietoja ja vaellusvideoita.

Esim. https://visit-lyngenfjord.com/sites/v/visit-
lyngenfjord.com/files/b78383e0794cf8732b8fa7cda8fd30f7.pdf

Alla Kilpisjärven alueen karttaote retkikartta.fi

YouTubessa paljon materiaalia
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