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Kokonniemen talviliikuntailta 2.3.2018
Retkeilypäivät 20.4 - 22.4.2018 Keravanjärven leirikeskuksessa. Voit osallistua koko viikonlopun, osittain tai vain sunnuntaiaamun linturetkelle.
Patikointimatka Ranskan Alpeille Chamonixiin 15.7 22.7.2018
Laivamatka ja patikkaretki Kelventeen harjusaareen
Päijänteelle 18.8.2018
Ruskavaellus Saariselälle 14.9. - 22.9.2018 Päiväretkiä hotellimajoituksella tai rinkkavaellus teltta- ja autiotupamajoituksella.
Kerhon 30-vuotisjuhlat Hamarin nuorisoseuran talolRanska Chamonix
la 24.11.2018
15.-22.7.2018

Tervetuloa mukaan reippaaseen ulkoiluun hyvässä seurassa! Vaihtoehtoisia reittejä kunkin kunnon ja kokemuksen mukaan, sopivat sekä ensikertalaisille että kokeneille. Lisätiedot Nesteen
portaalin Vapaa-ajan Porvoon sivuilla, Borenassa, www.neva.tomaatti.com:ssa tai ilmoittaudu
sähköpostijakelulistalle lähettämällä tietosi laila.parri@neste.com
Kannen kuvat: Seppo Mikkonen, Eija Niskanen, You Travel
Lehden koostanut: Eija Niskanen
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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2018
Johtokunta
Seppo Mikkonen
Tarja Hjelt
Helka Turunen
Laila Parri
Mika Römpötti
Eija Niskanen
Veli Matti Purola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

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

Neste Oyj
Neste Engineering Solutions Oy
Neste Engineering Solutions Oy
Neste Oyj
Neste Oyj
Eläkeläinen (Borealis Polymers Oy)
Neste Engineering Solutions Oy
Eläkeläinen (Neste Oyj)
Neste Engineering Solutions Oy
Neste Oyj
Neste Oyj
Eläkeläinen (Borealis Polymers Oy)
Neste Engineering Solutions Oy

Jäsenyys
2018 alkaen jäseniä ovat automaattisesti Neste Oyj:n ja Neste Engineering Solutions Oy:n Suomen kaikkien toimipaikkojen henkilökunta, Borealis Polymers Oy:n henkilökunta sekä Kilpilahden
alueen yhteisiin kerhotoimintoihin osallistuvien yhtiöiden henkilökunta.
Viestintä
Toiminnasta ja tapahtumista kerrotaan tarkemmin nettisivuilla www.neva.tomaatti.com sekä
Nesteen ja Borealiksen intraneteissä.
NEVA pitää yllä sähköpostijakelulistaa toiminnasta kiinnostuneille. Halukkuuden voi ilmoittaa
Laila Parrille laila.parri@neste.com.
Turvallisuus
Turvallisuuden huomioon ottaminen on oleellinen osa maastossa tapahtuvaa liikuntaa ja leiriytymistä. NEVA:n turvallisuussuunnitelma löytyy osoitteesta www.neva.tomaatti.com - Media Turvallisuussuunnitelma.
Varusteita
Komeita hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl ja pipoja hintaan 5 eur/kpl. Muutama rinkka
ja teltta on vuokrattavissa kohtuuhintaan. Tilaukset ja varaukset seppo.mikkonen@neste.com.
NEVA:n kuksat 2017
NEVA:n kuksan sai kerhon turvallisuusvastaava, johtokunnassa pitkään toiminut Veli Matti
Purola.
Yhteystietoja
Seppo Mikkonen, puheenjohtaja, seppo.mikkonen@neste.com, 050 458 3473
Helka Turunen, sihteeri, helka.turunen@neste.com, 050 458 3167
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PÄÄKIRJOITUS
NEVA 30 vuotta ja Neste 70 vuotta!
Nesteen Vaeltajat NEVA perustettiin Porvoon Virvikissä 29.10.1988 tarjoamaan jäsenilleen ulkoilua ja luontoelämyksiä. Tuolloin lähes kaikki Kilpilahden alueen toiminnot kuuluivat Nesteen
piiriin ja NEVA:n toiminta kattoi myös muut toimipaikat, joista aktiivisin oli Naantali. Vuosien varrella tapahtuneiden yhtiöjärjestelyiden seurauksena muiden yhtiöiden kuten Ashlandin,
Borealiksen ja Styrochemin henkilökunta ja perheenjäsenet ovat koko ajan olleet tervetulleita
NEVA:n toimintaan samoin kuin Nesteen toimipaikat ympäri Suomea.
Viikon pituisia vaellusmatkoja Lappiin on tehty jo 30 kertaa osallistujamäärän ollessa keskimäärin 42 henkilöä. Päivän-parin matkoja Etelä-Suomen kansallispuistoihin ja luontokohteisiin on
kertynyt 31 keskimäärin 25 kuntoilijan voimin. Patikointimatkoja Alpeille ja muihin ulkomaisiin
vuoristokohteisiin on järjestetty 17 kertaa osallistujamäärän olleessa keskimäärin 18. Noista luvuista voi arvioida, että vaellusta on kertynyt yhteensä yli 150000 kilometriä - siis noin neljä kertaa maapallon ympäri osan ollessa varsin vaativissa maastoissa. Tunturipurojen vettä on juotu
yli 10000 litraa, muonaa on mennyt 10000 kiloa, ja paremman ruumiillisen kunnon hyväksi on
virrannut lukematon määrä hikipisaroita.
NEVA:n historia osoittaa mahtavaa määrää kuntoilua työhyvinvoinnin ja kansanterveyden hyväksi. Maisemat ja luonto ovat tarjonneet unohtumattomia henkisiä elämyksiä ja matkojen järjestäminen ja matkoilla olo pitkäaikaista harrastuskaveruutta. Kaikki tämä on hyödyntänyt merkittävästi myös työelämää työssä jaksamisen ja henkilökohtaisten kontaktien paranemisen
vuoksi.
Toivottavasti työnantajat näkevät NEVA:n niin kuin muidenkin kerhojen arvon kustannustehokkaana keinona henkilöstön yhteistyötaitojen ja hyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä
myös jatkossa. Vapaaehtoisen talkoilla toteutetun kerhotyön edellytyksiä ovat taloudellisen tuen
ohella myös esimerkiksi mahdollisuus viestintäkanavien käyttöön, jotta kerhojen toiminnoista
vielä tietämättömät henkilöt saisivat kipinän osallistumiseen. Eläkkeelle jääneitä ei pidä unohtaa, koska heillä on tarjota aikaa, pitkää kokemusta sekä erikoisosaamista kerhotoimintojen
pyörittämiseen tilanteessa, jossa työssäkäyvien vapaa-aika on rajallinen.
Mikään ei synny tyhjästä. Takana on paljon talkootyötä tapahtumien ja matkojen järjestelyissä
sekä vaellusryhmien johdattamisessa pitkin polkuja, pitkospuita ja tuntureita sekä suunnistaen
välillä myös polkujen ulottumattomissa.
Viime vuonna saavutettiin kaikkien aikojen ennätys ulkomaanmatkojen osallistujamäärässä:
kahdella matkalla oli yhteensä 42 henkilöä. Kotimaan lyhyt matka innosti mukaan mukavat 28
kulkijaa. Lapin matka jäi hieman pitkäaikaisen keskiarvon alle 39 osallistujaan - toki sekin on jo
kannattava lukumäärä tilausajolinja-auton vuokraamiseen viikoksi.
NEVA on isojen haasteiden edessä. Yksi niistä on toimintaan osallistuvien ikääntyminen niin,
että suurin osa tapahtumiin osallistujista alkaa olla eläkeläisiä. NEVA on oiva paikka myös nuorille ja perheille aloittaa retkeily ja vaativatkin vaellukset sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaan tapahtumien järjestelyt hoidetaan pitkällä kokemuksella ja ulkomaan matkoilla käytetään
tunnettuja matkatoimistoja. Matkojen hinnat ovat jäsenille edulliset työnantajien maksaman rahallisen tuen ja talkootyön ansiosta. Ensikertalaisille järjestetään opastusta tarpeen mukaan, ja
toisaalta kokeneet kulkijat ovat vapaita vaeltamaan omin päin hyödyntäen vain NEVA:n tarjoamat edulliset matkustamiset kohteisiin.
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PÄÄKIRJOITUS, JATKOA
Työnantajat päivittävät nyt kerhotoimintoja. NEVA:aan ei enää varsinaisesti liitytä jäseneksi eikä
kerätä jäsenmaksuja vaan Nesteen minkä tahansa Suomen toimipaikan, Borealiksen tai muun
Kilpilahden alueen yhteiseen kerhotoimintaan osallistuvan yhtiön henkilökunta on automaattisesti
jäsenistöä. Toivottavasti tämä uudistus saa monet aiemmin osallistumattomat tulemaan mukaan
NEVA:n toimintaan. Itse kukin NEVA:ssa jo mukana oleva voisi työpaikallaan viestiä NEVA:n tarjoamasta harrastusmuodosta. Yhtiöiden kerhotoimintaan kohdistama rahallinen tuki alentaa
tapahtumien ja matkojen osallistumismaksuja työssäkäyvien henkilöiden osalta. Eläkeläiset, perheenjäsenet, kaverit ja myös ulkopuoliset ovat tervetulleita tapahtumiin, mutta heiltä peritään kustannukset kattava kohtuullinen osallistumismaksu.
Kiitokset vuonna 2017 matkoille ja tapahtumiin osallistuneille sekä niiden järjestäjille. Tervetuloa
mukaan toimintaan vuonna 2018!
Tammikuussa 2018
Seppo Mikkonen
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ILMOITUS

NEVA RETKEILYPÄIVÄT 20. - 22.4.2018
ulkoilu- ja retkeilyharrastuksesta kiinnostuneille

Mikä on hauskin, turvallisin ja edullinen tapa tutustua pohjoisen maisemiin patikoijan näkökulmasta?
Voisin väittää, että se on Nevan porukassa tehty Lapin matka!
Eikä pelkästään Suomen Lappiin, vaan Nevalaiset ovat kiertäneet Etnaa, Andorraa ja Islantia
myöten. Monet sellaisia paikkoja joihin tuskin tulisi edes lähdetyksi ilman ryhmän tukea.
Neva järjestää 30-vuotisjuhlansa kunniaksi RETKEILYPÄIVÄT
Päivien ohjelmaan kuuluvat myös:

Retkeilynäyttely joka on avoinna asioista kiinnostuneille lauantaina 21.4.2018
kello 10.00 - 14.00

Aamyön linturetkelle lähdetään sunnuntaina 22.4. kello 03.00 leirikeskuksesta
Keravanjärven Leirikeskuksessa. Osoite on Keravanjärvenranta 205, Mäntsälä.
Tilaisuus on tarkoitettu jäsenille, heidän perheenjäsenilleen sekä kaikille retkeilystä
kiinnostuneille.
Kerho esittelee toimintaansa.
Näytteillä on kesä- ja talviretkeilyssä käytettyjä varusteita teltoista jalkineisiin, ruokia ja ruonvalmistusvälineet, erilaisia kantolaitteita kokeiltavaksi, pihapelejä, luontopolku, suunnistuskoulu, öinen linturetki ym. kivaa. Myös letunpaistoa pääsee kokeilemaan.
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ILMOITUS
Ranska - Chamonix, patikointiviikko, 15 - 22.7.2018 (su - su)

Alppien korkeimman vuoren Mont Blancin syleilyssä oleva maailmankuulu alppilajien mekka
Chamonix tarjoaa haastetta sporttisille vaeltajille, mutta myös tavalliset patikoinnin ja aktiivilomien ystävät voivat mainiosti kokea jylhien vuorten läsnäolon. Vaelluksilla pääset nauttimaan monimuotoisesta luonnosta sekä mieleenpainuvista maisemista Mont Blancille, sitä ympäröiville vuorenhuipuille sekä jäätiköille. Ehdottomiin elämyksiin kuuluu hissinousu huikealle Aiguille de Midille (3842m). Eri puolille laajaa vaellusaluetta meidät johdattelee kaksi You Travelin suomalaista
opasta. Reittivalinnat tehdään osallistujien tason ja toiveiden mukaisesti. Polkuja ja reittivaihtoehtoja on yli 350 km. Ohjelma sisältää viisi vaelluspäivää. Patikkapäivien päätteeksi Chamonixin
eloisa keskusta kävelykatuineen ja lukuisine ravintoloineen luovat leppoisan lisämausteen lomatunnelmaan. Vaellusten vaativuustaso (asteikko 1-5): kuntoryhmä 2-2½, sporttiryhmä 3-3½.
Matkaan sisältyy Finnairin lennot Helsinki-Geneve-Helsinki, lentokenttäkuljetus GeneveChamonix (kesto noin 1h 15min). majoitus kolmen tähden Chaumiere hotellissa (n.1 km kylän
keskustasta), aamiaiset ja neljä yhteistä illallista sekä kaksi suomalaista vaellusopasta.
Hinta: 1200 €/hlö (työssä käyvät nesteläiset ja NES:läiset koko Suomesta, borealislaiset sekä Kilpilahden
yhteisiin kerhotoimintoihin osallistuvat yritykset)
- 1275 €/hlö muut, 2h huoneessa,
- saatavilla myös 3h ja 4h huoneet, -50 €/hlö
- 1h huone lisämaksusta
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset: helka.turunen@neste.com,
puh 050 458 3167 viimeistään 16.3.2018 (paikkoja on rajoitetusti).
Varausmaksu: 200 €/hlö eräpäivä. 23.3 2018.
Peruutukset matkatoimiston ehtojen mukaan.
Varaa paikkasi pian. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoja matkasta, lennoista ja päiväohjelmasta
matkanjärjestäjän You Travelin verkkosivuilta: https://www.youtravel.fi/product/chamonix-ranska-29/
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ILMOITUS
Päiväretki Päijänteen kansallispuistoon Kelventeen harjusaareen
18.8.2018
Polku kulkee saaren päästä päähän, korkeiden harjujen päällä. Reitin varrella on useita taukopaikkoja tulentekomahdollisuuksineen ja saaren keskellä on jääkauden muodostama suppajärvi.
Kangasmetsässä kulkevan matkan varrella on myös suopursujen tuoksuisia pieniä rämeitä ja
rannoilla kasvaa lehtipuita. Reitti soveltuu myös lapsiperheille, paikoitellen lyhyitä jyrkkiä nousuja
ja hieman kivikkoista polkua.
Retkeilypolun pituus on n. 10 km ja arvioitu patikoinnin kesto n. 4 tuntia, joten syötävää ja
juotavaa on tarpeen varata mukaan. Vaatetus sään mukainen.
Patikoinnin päätteeksi nautitaan keittoruoka laivalla.
Lisätietoja kohteesta Kelventeen harjupolku ja lähempänä retken ajankohtaa.
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ILMOITUS
Ruskavaellus vaeltajien paratiisiin Saariselälle 14. - 22.9.2018
NEVA:n perinteinen Lapin vaellus tehdään Saariselän alueelle, joka on Suomen parhaimpia ja
monipuolisimpia vaellusmaastoja, sanottu jopa vaeltajien paratiisiksi eikä aiheetta. Kulkijoiden
tukena on kattava tulipaikka- ja autiotupaverkosto. Maisemat vaihtelevat komeista kuusi- ja mäntymetsistä tunturikoivikkoihin, avarat näköalat tarjoaviin avotuntureihin, kauniisiin lampiin ja järviin
sekä soliseviin puroihin ja jokiin. Sopivat reitit valiten maasto on pääosin helppokulkuista muutamia rakkaisia tunturien huippuja lukuun ottamatta.
Päiväretkeläiset majoittuvat Kiilopäälle Suomen Ladun tiloihin sisältäen puolihoidon ja retkieväät.
Rinkka- ja telttavarustuksella viikoksi maastoon lähtevät voivat valita erilaisia reittejä ja palata
vaellusviikon jälkeen saunaan ja syömään Kiilopäälle. Matkat tehdään tilausajolinja-autolla.
Varaa jo nyt kalenteristasi vapaata matkan ajalle. Lähtö Porvoosta Lappia kohti on illalla
14.9.2018 ja paluu illalla 22.9.2018. Tarkemmasta ohjelmasta ja järjestelyistä tiedotetaan kevään
2018 aikana. Lisätiedot Seppo Mikkonen seppo.mikkonen@neste.com ja päiväretkien osalta
Sampo Sulopuisto sampo.sulopuisto@gmail.com

Ruskaa Saariselän maisemissa NEVA:n vaelluksella vuonna 2013. Toivottavasti syksyllä 2018
päästään nauttimaan yhtä värikylläisestä ruskasta.
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Olen verkossa valon ja auringon,
paulassa koskien pauhun,
lumossa hankien hohtavain,
vankina välkkyväin vetten,
verkossa lähteiden puhtauden,
siteissä nuotion sauhun,
seitissä sumuisten tunturien,
jotka siintävät metsien takaa,
ja silti olen täysin vapaa!
Teksti: tuntematon
Erälegenda Itäkairan prinsessa Sirkka Ikonen tuntee erämaan salat. Hänen matkassaan tavallinenkin eränkävijä oppii elämään kuin kuninkaallinen.
Sirkka on kuunnellut autiotuvilla monen ison
miehen erot ja lopputilit.
”Toivon, että myös naiset löytäisivät luonnon
itselleen voimavaraksi”.

On tämä yksinäisyys täällä ylellistä!
Olen pian viikon kulkenut näkemättä yhtään ihmistä.
Minä pehmustettuja polkuja vaeltelen luonnon
suurissa saleissa.
Kuinka kauniisti kukat kukkivatkaan kulkureiteilläni, pitsiliinat kivillä.
Ja mikä musiikki!
Ei somemmin soi Madetojan
salissakaan.
Ja minä nautin,
minä, Itäkairan prinsessa.

Teksti: https://www.idealista.fi/prinsessa/
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PATIKOIMASSA TONAVAN RANNOILLA HUHTIKUUSSA 2017
Huhtikuun 5. päivä aamupäivällä laskeutui 15-päinen ryhmämme Itävallan pääkaupungin Wienin
lentokentälle. Porukkamme pakkautui pakaaseineen pieneen bussiin ja keula käännettiin kohti
Kremsin kaupunkia. Se on muutamille suomalaisille ennestään tuttu, koska siellä on toimintaa
myös Kilpilahden yhtiöillä. Meillä oli oppaana matkanjärjestäjän, You Travelin Vesa Isotalo. Hän
on myös yksi toimiston omistajista.
Tarkoitus oli patikoida muutama päivä Tonavan
varrella sijaitsevan Wachaun alueen viinitarhoilla
ja metsäpoluilla. Reittisuunnitelmana oli patikoida
kolme päivää Kremsistä Spitziin Tonavan pohjoisrannalla olevan Wachaun alueen viinitarhojen ja
vuorimetsien poluilla. Etapit olivat Durnstein, Weissenkirche ja Spitz. Tonava on vuosisatoja vanha
kulkureitti ja sen varrella on vanhoja kaupunkeja
muutaman kilometrin välein. Molemmin puolin jokea kohoaa tällä kohtaa vuoret jotka yltävät 500600 metrin korkeuteen. Vuorien ja kukkuloiden
eteläpuolen rinteet on täynnä viinitarhoja. Alueen
viinitarhat ovat Unescon maailmanperintökohde.
Valkoviinin ohella alue on kuulu aprikooseistaan.
Sen nimi on paikallisella kielellä "marillen".

Kuvat: Näkymä Tonavan laaksoon Wachaun rinteiltä ja
taukopaikka Rotes Tor Punaisella portilla

Lähtöpaikkana on siis Krems, joka on pieni, kaunis ja vanha kaupunki noin 30 km Wienistä luoteeseen. Kremsissä majoituimme Gasthof Klinglhuberiin. Iltapäivällä oli aikaa kulkea kaupungilla
ja ihailla maisemia.
Varsinainen patikointi alkoi torstaiaamuna, kun ensin kävelimme Kremsin länsiosaan Stein am
Donau'hin. Sieltä nousimme Tonavan pohjoisrannalla olevien kukkuloiden etelärinteiden viiniviljelysten välistä Egelseen kylää sivuten Hangelwand vuorelle ja edelleen seuraavaan kaupunkiin
Durnsteiniin. Puolen matkan tauon pidimme vuorella sijaitsevassa ravintolassa. Durnsteinia lähestyessämme poikkesimme sen linnan raunioilla. Täällä on ollut aikanaan ruotsalaisilla pahat
mielessä ja linnasta ei ollut jäljellä kuin isot rauniot. (30-vuotinen sota 1645 komentaja Lennart
Torstensson).
Maisemat joen rannoilta, vuorilta ja viinitarhoilta olivat mahtavat. Ja varhainen ajankohta oli siinä
mielessä suosiollinen, ettei lehti ollut vielä puussa, joten näkyvyys oli hyvä ja maisemat mahtavat . Jos olisimme olleet kuukautta myöhemmin, olisivat puiden lehdet peittäneet maisemat näkyvistä.
1 piste. Kyllä Vesa tietää. Matkaa kertyi lähes 20 km, mutta kaikki selvisivät perille.
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Pääsimme myös vierailemaan vanhaan luostariin rakennetun viinitalon kellareihin. Siellä oli pullo
poikineen. Saimme kuulla kattavan esityksen paikallisesta viinistä ja saimme jopa hiukan maistella eri tyyppisiä viinejä. Parhaat viinin ovat nimetty paikallisen vihertävän smaragdiliskon mukaan. Durnsteinissa yövyimme Gartenhotel Pfeffelissä.
Aamulla jatkoimme matkaa kohti Weissenkircheniä. Ryhmämme koostui aivan tavallisista ihmisistä, ei vuorikiipeilijöistä. Toki joillakin oli kunto parempi ja toisilla vaatimattomampi. Tärkeintä on,
että on tottunut jonkin verran kävelemään ja on kunnolliset jalkineet. Eniten näytti olevan varrellisia vaelluskenkiä. Söimme joka aamu tukevan aamiaisen, saimme pienet eväät mukaan lounaaksi ja päivällinen syötiin kun olimme illalla majoittuneet. Matkatavarat kuljetettiin autolla seuraavaan etappiin. Meillä oli päiväreput joissa oli eväät ja varavaatteet sekä muu välttämätön.
Weissenkirchenin kirkko.

Tulvaveden korkeuksia
Hotellinportin pielessä

Yöpyminen oli keskellä kaupunkia Hotel Kirchenwirtissä. Teimme retken joen etelärannalle
Seekopfille. Joen ylitys oli jokilossilla. Se on lautta joka on ankkuroitu ylävirtaan ja heilurin tavoin
virtaavan veden voimalla liikkuu rannalta toiselle.
Seuraava ja viimeinen patikkaosuus oli Weissenkirchenistä Spitziin. Siinä kiipesimme pikkuhiljaa
viinitarhojen välistä Atzberg vuoren rinteelle ja edelleen alas kaupunkiin.
Saavuttuamme Spitziin kävimme tutustumassa vanhan linnan raunioihin. Tämä oli ehjempi kuin
Durnsteinin linna ja sijaitsi korkean kukkulan päällä josta Tonava näkyy pitkälle molempiin suuntiin.
Viimeinen yöpyminen oli upeassa Gasthaus Goldenes Shiff hotellissa. Sieltä lähdimme aamulla
kohti Wieniä jossa ehdimme vielä tutustumaan tähän kauniiseen kaupunkiin. Näimme
mm. kauniin kaivon eli oikeasti valtavan Schönbrunnin linnan ja sen upean puiston. Se on kooltaan valtava. Näimme myös Musikverein konserttitalon josta lähetetään uudenvuoden Strausskonsertit. Wien on kaupunki jossa on niin paljon nähtävää, että sinne voisi mennä useammankin
kerran. Hyvä päätös patikkamatkalle.
Teksti ja kuvat: Sampo Sulopuisto
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RINKKARYHMÄ YLLÄKSELLÄ 4. - 12.8.2017
Alkusysäys NEVA:n perustamiseen oli Matti Pietilän ideoima ja järjestämä "Seitsemän tunturin
vaellus" Ylläkselle 2.-6.6.1988. Kesän 2017 vaellus oli NEVA:n kolmaskymmenes viikon pituinen vaellusmatka Lappiin, minkä juhlistamiseksi suunnattiin samoihin maisemiin kuin 1988. Osa
väestä majoittui Kuertunturin kupeessa olevaan Kuerkievariin ja teki päiväretkiä, osa Kukasjärven rannalla olevaan erämökkiin, ja osa lähti perinteiselle teltta- ja rinkkavaellukselle. Kukasjärven ryhmässä oli mukana kaksi jo 1988 vaelluksella ollutta NEVA:n perustajajäsentä, Matti Pietilä ja Eila Mäkelä, nauttimassa Lapin maisemista ja rauhasta sekä muistelemassa NEVA:n ansiokasta historiaa.
Rinkkavaeltajat kävivät nyt peräti kahdeksalla tunturilla: Kuertunturi, Ylläs, Kesänki, Lainiotunturi, Kukastunturi, Äkäskero, Pyhätunturi ja Aakenustunturi. Aikamoista rakkaa saatiin toki kiipeillä, mutta sopivan viileät säät suosivat meitä, sateet eivät haitanneet eikä itikoistakaan ollut harmia. Lisäksi päästiin ihailemaan monia yllättävän vehreitä paikkoja kuten Varkaankurua ja Lumikurua.
Eri ryhmien kanssa järjestettiin tällä kertaa yhteistä ohjelmaa viikon varrelle niin, että päiväretkija rinkkaryhmät kävivät yhdessä Äkäskerolla sekä nauttivat sen jälkeen yhteiset letut Äkässaivon kodalla. Myös Varkaankurulla tavattiin toisiamme. Maasto-osuuden loppuhuipennukseksi
päiväretkiryhmä ja rinkkavaeltajat poikkesivat vieraisilla Kukasjärven mökkiryhmän luona, missä
vielä kastamattomat vaeltajat saivat lapinkasteensa.
Uutena ilmiönä alueella havaittiin maastopyöräreitit, jotka toivottavasti houkuttelevat Lapin maisemiin ja luontoon sellaisia, jotka eivät ole innostuneet repun tai rinkan kantamisesta, mutta haluavat päästä pois asfaltin äärestä ja kylien hälinästä. Maastopyöräily toivottavasti tasoittaa
myös palvelujen tarjoajien kohtaamia jyrkkiä kausivaihteluita asiakasmäärissä.

Kuertunturilta suunnaksi Kuerlinkan putoukset, Tunturijärvi ja itse mahtava Ylläs. Jarmo
Sulopuisto tutkii karttaa Veli Matti Purolan pohtiessa muuten maailman menoa.

Sivu 13

Jyrkkä nousu Kesängille vaati aika monta pulssintasaustaukoa. Vasemmalta Pekka Koivunen,
Niira Kreijula, Jussi Rantala, Veli Matti Purola ja Jarmo Sulopuisto.

Kohta nousu palkitaan komeilla maisemilla
Lainiotunturin rinteiltä ja huipulta. Vasemmalta
Pekka Koivunen, Niira Kreijula, Jarmo Sulopuisto, Jussi Rantala ja Veli Matti Purola.

Innokas uusi vaeltaja 11-vuotias Niira Kreijula
vaarinsa NEVA:n kunniajäsen Pekka Koivusen
kanssa ruokailupuuhissa Pyhätunturin Rajajärvellä
Tyytyväinen Veli Matti Purola läpäistyään lapinkasteeseen kuuluvan tiukan luonto- ja lappitietoustentin, jonka piti NEVA:n kunniapuheenjohtaja Matti Pietilä.

Teksti ja kuvat : Seppo Mikkonen
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KUKASJÄRVEN MÖKKIRINKKARYHMÄ YLLÄKSELLÄ 4. - 12.8.2017

Viikon tukikohta, eräkämppä Kukasjärven rannalla. Matti Pietilä perkaa päivän kalansaalista.

Vieraiden lapinkasteen aika.

Vaihteeksi veneellä yli.

Puitakin ehdittiin halata.

Käväisimme viikon aikana myös ”kirkolla” kahvilla ja Linkupalon tulivuoripuistossa.
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Kuvia päiväretkiltä Ylläksen maastossa, mukana myös Eelis ja
Turre.
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NEVA Trip to Äkäslompolo, Lapland 4th-12th August 2017
Seeing more of Finnish people and culture was the most interesting part of the trip for me. Of
course this is typically what most people find interesting when travelling abroad (you may remember this from visiting Spain during a previous trip organized by NEVA). However as beautiful
as the Lapland Fells were around the Äkaslompolo area, what impressed me most was your NEVA organization itself. You have organized a club to spend time together even outside of work
and extended an invitation even to some outsiders, complete strangers. This is part of what is
special about Finland. The trip was very nicely organized with the bus stopping for resting and
picking-up people along the way. The coffee stops, lunch and evening restaurant stops and overnight stay in Kemi on the return trip were perfectly arranged even taking good care of people with
food allergies at Kuerkievari hotel and throughout, not to mention that everything was at reasonable prices. The kind hospitality, organization and friendly atmosphere are the things that come
most to mind. Here is a selection of my photos from the trip – seems that I missed taking photos
at many occasions.
Text and photos: Tanvir Shah

Lounas Särkitunturilla.
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UNOHTUMATTOMIA ELÄMYKSIÄ JA MAHTAVIA MAISEMIA
ÄKÄSLOMPOLOSSA 4. - 12.8.2017
Minulle itselleni on Äkäslompolo jäänyt kerralla mieleen 90-luvun alussa, kun aurinkoisena syyskuun aamuna pysähdyimme aamiaiselle kylälle. Joka puolella näkyi vain toinen toistaan komeampia tuntureita
joiden rinteet hehkuivat ruskan väreissä. Sen jälkeen olen käynyt Lapissa vuosittain.
Tämä elokuussa 2017 tehty matka oli Nevan toiminnan 30-vuotisen historian juhlamatka. Rinkkaporukan
reitti noudatteli aikanaan kerhon perustamiseenkin johtaneen "Seitsemän tunturin vaelluksen" reittiä.
Meillä päiväretkiryhmälla majoitus ja ruokailut olivat Kuerkievarissa, jossa uusi yrittäjä, Marikki Lepaus,
huolehti meistä hyvin. Paikka on parin kilometriä Äkäslompolon kylän keskustasta Kolariin päin Kuertunturin rinteessä. Nukuimme yöt mukavasti hotellihuoneissa. Aamiainen oli runsas ja teimme silloin myös retkieväät. Päiväretkiltä palatessa oli saunan vuoro ja sen päälle päivällinen.
Tällä kertaa oli viikon ohjelma suunniteltu niin, että tapaamme muutamana päivänä retkillämme rinkkaporukan. Siinä on mahdollista nähdä omin silmin miltä rinkkavaellus vaikuttaa. Tekisikö itsekin mieli kokeilla?
Saapumispäivänä lauantaina haettiin hiukan tuntumaa kipaisemalla Kuertunturin laella, jonne polku lähtee
suoraan hotellin pihasta. Sieltä avautuivat avarat näkymät ja Yllästunturi näyttäytyi koko mahtavuudessaan.
Ensimmäinen vaelluspäivä oli sunnuntai ja silloin "trekattiin" Yllästunturiin. Bussi vei meidät laskettelurinteen ala-asemalle josta jatkoimme kohti Varkaankurun yläpäässä olevaa tupaa. Siitä jatkoimme edelleen
kohti Kellotapuleita jossa arvelimme tapaavamme aamulla Tunturijärveltä lähteneen rinkkaryhmän. Heidän
kanssaan pidettiin evästaukoa ja käveltiin kurua alas kunnes päiväporukka kääntyi luontokeskukseen ja
"rinkat" jatkoivat kohti leiriään Kesänkijärven suuntaan.
Maanantaina kohteena Särkivaara. Se on Muonion tien varressa oleva kaunis tunturi. Sen rinteillä ja jopa
lähes laella on pieniä lampia ja soita. Sieltä on myös upeat näkymät. Pohjoisessa näkyy mahtavat Pallastunturit ja etelässä Ylläs. Tien varressa olevalta parkkipaikalta on hyvä sorastettu reitti ylös laelle. Varusteina mm. tulipaikat ja WC. Käymisen arvoinen paikka koska tahansa.
Tiistaina ajelimme bussilla Äkäskeron suuntaan ja olimme sopineet rinkkaryhmän kanssa, että kiipeämme
yhdessä Äkäskeron päälle ilma rinkkoja päälle pidetään lettukekkerit Äkäsavon rannan kämpän pihassa. Ja mikäs siinä. Lätyt maistuivat hilloineen 10 km kiipeämisen jälkeen ja yhdessä oli muutenkin kiva
rupatella kirkkaan syyskesän päivänä. Tapsa sai pyydystetyksi hauen vonkaleen jonka hän perkasi rinkkaporukalle paistettavaksi.
Keskiviikkona matkasimme Kukasjärven länsirannalle. Bussi toi meidät Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalle jossa Eila ja Eija olivat meitä oppaina vastassa. Puolen tunnin patikoinnin päässä oli järven länsirannalla ”Ryhmä Lehdon” tukikohtamökki. Rinkkaporukka saapui sinne myös. Ohjelmassa oli antaa lapinkaste sellaisille henkilöille joille tätä kunniaa ei oltu aiemmin suotu. Paikalla oli myös jotenkin Pietilän Matin
oloinen shamaani joka antoi kasteen 16 vaeltajalle. Joukossa oli yllättäen useitakin retkiä tehneitä jos kohta ensikertalaisiakin Napapiirin ylittäjiä. Jälkeenpäin kyseltynä tämä oli arvioitu parhaaksi päiväohjelmaksi.
Kansa kaipaa kalan ja leivän ohella myös sirkushuveja.
Torstai valkeni hiukan tihkuisena mutta se ei estänyt meitä lähtemästä kohti Kurtakkoa. Siellä kohteena
oli hyvin laaja avuosuo, Teuravuoma. Siellä on kilometritolkulla pitkospuita. Vaikuttava kohde on tämäkin. Hyvä kohde retken viimeiseksi kohteeksi.
Perjantaina pakattiin kapsäkit ja lähdimme ennen puolta päivää kohti Kemiä ja edelleen kotia.
Teksti: Sampo Sulopuisto
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NEVAN PÄIVÄRETKI TORRONSUO 30.9.2017

Lounais-Hämeen Pirtillä nautimme aamukahvit ja saimme kattavan opastuksen Saaren Kansanpuistosta ja sen menneisyydestä historian henkeen pukeutuneilta oppailta suorastaan näytelmätyyliin. Kaukolan harjulta, näköalatornista ihailimme syksyistä järvimaisemaa joka on myös Albert
Edefeltin tunnetuin maisemamaalaus (1889 - 1890). Kaukolanharjulta siirryimme Torronsuon pitkospuille syksyisiin maisemiin patikoimaan.
Teksti ja kuvat: Eija Niskanen
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KEVÄÄN LINTURETKI 2017
Perinteinen linturetki tehtiin taas huhtikuussa ja tällä kertaa se oli viikonloppuna 22. - 23.4.2017
Kokoonnuimme jo lauantaina päivällä Keravanjärven leirikeskukseen jossa vietimme iltaa nuotiolla ja yövyimme leirikeskuksessa. Olimme tehneet illalla eväät valmiiksi ja niinpä 03.00 aikaan
olimme nopeasti valmiita ja lähdimme patikoimaan muutaman kilometrin matkan kohti lintujärveä.
Illalla oli sää ollut kuiva ja keväinen mutta aamuyöllä alkoi satamaan märkää lunta. Mikäli sade
jatkuisi, se haittaisi näkyvyyttä aamun tullen. Sisukas joukkomme kulki otsalamppujen valossa
toiveikkaana, mutta sade sen kun yltyi ja muuttui märemmäksi. Jatkoimme kohteeseen toivoen
sateen loppumista. Linnut eivät tuottaneet pettymystä tänäkään vuonna. Siellä ne olivat, sen kuuli
äänestä ja olihan menossa oli lintujen joka keväinen suurvaellus, Arktika.
Päivän valjetessa kävi ilmi, että edelleen jatkuva sade haittasi näkyvyyttä niin ettei kiikareistakaan
ollut apua. Ja itse kullakin alkoi olla vilu räntäsateen kastelemissa vaatteissa. Niinpä oli tunnustettava tosiasiat ja lähdettävä paluumatkalle ennen kuin tulee liian kylmä. Niinpä sitten palasimme
leirikeskuksen ja söimme aamiaisen lämpimissä sisätiloissa. Ja kyllä tuntui hyvältä kun kroppa
lämpeni ja aamiainen oli nautittu. Vuonna 2018 kokeillaan taas uudelleen paremmalla onnella.
Teksti ja kuvat: Sampo Sulopuisto
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PATIKOINTIMATKA COSTA BRAVALLE, ESPANJA 14. - 21.10.2017
Vuoden 2017 Euroopan pitkä matka johdatti Nevalaiset Välimeren rannikolle Costa Bravan maisemiin Kataloniaan. Matkalle lähti 26 patikoijaa. Mukana oli kaiken ikäisiä: 10-vuotiaasta aina 70vuotiaisiin saakka. Joukossa oli niin kokeneita kuin ensikertalaisiakin taivaltajia. Majoituimme neljän tähden Eetu-hotelleissa, jossa meille tarjoiltu kolmen ruokalajin illallinen sisälsi paikallisia
herkkuja kauniisti aseteltuina kokonaisuuksina. Espanjassa illallinen tarjoillaan melko myöhään,
mutta meitä suomalaisia hotelli tuli vastaan ja ajankohta oli aikaistettu alkavaksi jo klo 19.30.
HEI MATKANJÄRJESTÄJÄT!
Olen Ville 10 v. ja osallistuin Nevan Costa Bravan patikointiretkelle äitini kanssa. Matkamme alkoi aamuyöllä Helsinki-Vantaan kentältä kohti Barcelonaa. Perillä Barcelonan kentällä meitä
odotti matkaopas Ulla ja joukko minulle ennestään tuntemattomia matkakumppaneita. Kentältä
jatkoimme matkaa bussilla kohti Begurin kylää noin 2 tunnin ajan. Kun pääsimme hotellille, asetuimme taloksi ja lähdimme lähirannalle uimaan. Vesi oli virkistävän kylmää! Hotellin tenniskenttäkin tuli testattua. Lähin supermarket oli parin kilometrin päässä hotellista, mutta pääsimme hotellin omistajan kyydillä käymään kaupassa.
Yleensä heräsin äitini herätykseen kahdeksan aikoina. Sitten lähdimme monipuoliselle aamupalalle, jonka jälkeen yhdeksältä aloitimme päivän patikoinnin koko matkaseurueen kanssa. Patikoimme rannoilla sekä sisämaassa jossa oli kauniita metsiä. Kiipesimme myös parille kukkulalle
ihailemaan turkoosia merta tai 1200-luvulla rakennettua linnaa. Palasimme patikoineilta hotelliin
iltapäivällä, noin neljän maissa. Parina päivänä tulin äitini kanssa jo aiemmin hotelliin, koska osa
patikointireiteistä oli pitkiä. Iltapäivä oli vapaa-aikaa ja puoli kahdeksalta oli illallinen hotellin ravintolassa. Ruokailun jälkeen menin suoraan nukkumaan.
Patikoidessa oli kiehtovaa tutustua paikalliseen luontoon ja uusiin ihmisiin. Letkamme kärjessä
käveli paikallinen opas Enric, joka tunsi Beguria ympäröivät maastot hyvin. Kävelin usein jonon
häntäpäässä äitini kanssa. Viimeisenä tuli Ulla, joka kertoi tarkemmin vierailemistamme kohteista
ja piti huolta, ettei kukaan jäänyt jälkeen. Ensimmäisenä päivänä totesin, että patikointi on
"rankkaa mutta kivaa" ja sellaisena se jatkuikin koko viikon ajan. Espanjalaisten ja suomalaisten
eroista voisi mainita, että suomalaiset ovat hiljaisempia ja aina ajoissa. Opastaessaan ryhmäämme Enric oli hämmästynyt meidän puhumattomuudestamme ja joutui ihan katsomaan taakseen
varmistaakseen tulemmeko me hänen perässään.
Torstaina oli sateinen päivä ja suuntasimme pikkubussilla Salvador Dalin teatterimuseoon
Figueresissa. Siellä oli paljon erilaisia ja outojakin maalauksia, taideteoksia ja asetelmia. Dalin
jalokivimuseossa oli upeita koruja esimerkiksi sydämen mallineen teos. Teimme Figueresissa
myös tuliaisostoksia kotiin jääneelle perheelle.
Viimeisenä päivänä matkasimme kahdella pikku bussilla Barcelonaan. Kaksi bussia aiheutti hieman ylimääräistä säätöä perillä Barcelonassa, mutta lopulta pääsimme kaikki yhteen bussiin.
Lähdimme lyhyelle tutustumiskierrokselle Barcelonan ja sen nähtävyyksiin Pirjo-oppaan johdolla.
Iltapäivä oli vapaa-aikaa, jolloin menin äitini kanssa Barcelonan Akvaarioon. Siellä oli mm. isoja
haita, pingviinejä, miehen kokoinen rausku ja söpöjä minirauskuja. Lopuksi teimme vielä viimeiset tuliaishankinnat ja kuuntelimme autoruuhkan riikkarikonserttia ennen kuin bussi tuli kuljettamaan meitä Barcelonan lentokentälle.
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Ennen matkaa minua huoletti Katalonian poliittinen tilanne, koska Kataloniassa oli juuri järjestetty
kansanäänestys Katalonian itsenäistymisestä. Perillä pienessä Begurin kylässä ei näkynyt mielenosoituksia tai mellakoita, vaan Katalonian tähtilippuja ja itsenäistymistä kannattavien "si" lippuja parvekkeilla ja pihoilla. Oppaamme Ulla piti meitä ajan tasalla ja perillä oloni oli turvallinen.
Pääsin osaksi patikkaporukkaa iästäni huolimatta. Oli kiva tutustua monenikäisiin matkakavereihin ja hotellikoiriin, Jadeen ja Dartiin. Matkasta jäi päällimmäisenä mieleen useita asioita: patikoiminen, Costa Bravan rannat, hieno sää ja paluupäivänä päivä Barcelonassa. Minun mielestäni
matka oli hyvä tapa viettää syyslomaa, kun Espanjassa on suomalaisille sopivan lämmin ja Suomessa taas syksy jo pitkällä. Tulevia matkoja ajatellen, minne tahansa ne suuntautuvatkaan, hiukan aikaisemmin tarjoiltu buffet-tyyppinen illallinen olisi joustava vaihtoehto nuorten osallistujien
iltaohjelman ja nukkumaan menon kanalta.

Lämmin kiitos matkaoppaille, gracias! Lisäksi kiitos Helkalle matkanjärjestäjänä! Toivottavasti
tapaamme pian.
Teksti ja kuvat: Ville Vaittinen
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PATIKOINTIMATKA COSTA BRAVALLE, ESPANJA 14. - 21.10.2017
Jatkoa
ENSIKERTALAISENA NEVAN MATKASSA
Oli ilo päästä mukaan ensikertalaisena Nevan vaellusmatkalle Espanjaan, Costa Bravan rannikko
maisemiin. Matkaa oli odotettu noin puolivuotta, mutta matkakuumeen kasvaessa ja valmisteluja
tehden aika meni nopeasti. Ensikertalaisena ei ollut aavistustakaan, kuinka hieno viikko olisi
edessä. Odotuksia ennen matkaa oli vähän, toki upeita maisemia ja aurinkoista säätä odotti päällimmäisenä.
Espanjan sää pisti parastaan. Aurinko paistoi lämpimästi kirkkaalta taivaalta lähes joka päivä.
Toki joukkoon mahtui myös yksi pilvinen ja kostea päivä, jolloin sateelta vältyttiin pientä tihkua
lukuun ottamatta.
Vaellusmaastot vaihtelivat jylhiltä rantakallioilta hiekkarannoille, metsäpolkuja pitkin sisämaahan
ja välillä myös pellon laidalla. Yhtenä päivänä käytiin valloittamassa Macizo del Mongrín kukkulat,
joista ensimmäisellä meitä vastassa oli linnake 1200-luvulta. Sen rakentaminen oli onneksi jäänyt
kesken, sillä puolustautuminen oli osapuolten välille saadun sovun johdosta tarpeeton. Rinteiden
polut olivat ajoittain haastavat ja vaikeakulkuiset, mutta kaikki selvisivät niistä kuitenkin hienosti.
Vaellusretkien aikana saimme kokea mahtavia elämyksiä: turkoosi meri, jylhiä rantakallioita ja pysäyttäviä maisemia joiden äärellä saatoimme nauttia rentouttavasta olosta meren äärellä. Myös
paikalliset kasvit, joista osa vielä oli väriloistossaan, oli hienoa nähdä ja ikuistaa omalla kameralla. Polkujen varrella pääsimme näkemään myös isoja kaktuksia, aloe vera –pensaita ja erikoisen
näköistä puustoa. Lisäksi Eucalyptus ja Rosmariini herättelivät aisteja tuoksullaan. Viikon erikoisin eläinkokemus oli lentävät heinäsirkat, joihin en kotisuomessa ole vielä törmännytkään.
Päällimmäisenä matkalta jäi mieleen jylhät maisemat ja mahtava yhteishenki retkiporukan kesken. Myös retki viehättävään Palsin keskiaikaiseen kylään oli mieleenpainuva.
Teksti ja kuvat: Eeva ja Ilona

1. retkipäivä, maisematasanne
ennen lounastaukoa.

2. retkipäivä, rantareitti.

3. retkipäivä Pals.
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Kolmannen patikointipäivämme pääkohde ja lounaspaikkamme oli keskiaikainen kylä Pals.
Pals on Gironan maakunnassa sijaitseva kunta. Sen asukasluku on noin 2500. Keskiaikainen
kylä on rakennettu kukkulan päällä sijaitsevan linnakkeen ympärille. Palsin kauniita yksityiskohtia
ja kaariholveja sisältävä vanha arkkitehtuuri lumoaa vierailijansa.
Palsin kylä on julistettu suojelluksi historiakohteeksi vuonna 1973. Kylän nimi tulee latinan kielen
sanasta ”Paulus”, joka tarkoittaa suomaata. Kylää ympäröikin suoalueita ja kosteikkoja.
Joitakin Palsin nähtävyyksiä on esimerkiksi Sant Peren kirkko, joka on ollut paikallaan jo yli 1000
vuotta. Torre de las Horas niminen ympyränmuotoinen torni kuuluu myös kylän hienoimpiin nähtävyyksiin. Historiallisten nähtävyyksien lisäksi kylässä voi tehdä ostoksia ja nauttia espanjalaista
ruokaa.

3. retkipäivä, matkalla Palsiin ohi oliivitarhan.
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PATIKOINTIMATKA COSTA BRAVALLE, ESPANJA 14. - 21.10.2017
Jatkoa

3. retkipäivä, Sant Peren
kirkon komeat holvikaaret.

4. retkipäivä, vuoret/linna.

3. retkipäivä, näkymiä Palsin
kujien varrelta.

5 retkipäivä, ”Nurkkaranta”.
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Kaikille journalisteillemme esitimme kaksi kysymystä:
1. Mikä matkasta jäi päällimmäisenä mieleen?
2. Millainen vaihtoehto mielestänne patikointi on syyslomanviettotavaksi?
Linda
1. Espanjan lämpö, välimeri ja huikeat rannikkomaisemat tekivät vaikutuksen. Huoleton lomafiilis
kun kaikki oli valmiiksi suunniteltu (päiväohjelma, ruokailu ja oppaiden palvelut ). Kaikki tuoksut ja pienet yksityiskohdat mihin ehti kiinnittää huomiota, kun liikkui luonnossa jalan.
2. Patikointimatka on täydellinen tapa viettää lomaa, sielu lepää upeissa maisemissa ja mieli
rentoutuu, kun on sopivan haastavat patikointireitit. Patikoidessa unohtuu arkihuolet, kun
keskittyy itse fyysiseen suoritukseen ja maisemien ihailemiseen.
Eeva
1. Päällimmäisenä matkalta jäi mieleen jylhät maisemat ja mahtava yhteishenki retkiporukan
kesken. Myös retki viehättävään Palsin keskiaikaiseen kylään oli mieleenpainuva.
2. Patikointi on loistava vaihtoehto niille, ketkä nauttii ulkoliikunnasta ja luonnon tarjoamista elämyksistä. Kunnon irtiotto omista elinympyröistä takaa rentouttavan loman.
Ilona
1. Matkasta jäi päällimmäisenä mieleen hienot maisemat.
2. Mielestäni patikoiminen on hyvä tapa viettää syyslomansa.

Viimeinen retkipäivä, kuva ennen viimeistä rantaa
ja nousua "sademetsän" läpi pellon laidalle.
Teksti ja kuvat: Eeva ja tukijoukot Ilona ja Linda
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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

Muita tapahtumia 2018
Koiravaljakoiden Ohkolan talviajot, Rauhalantie 50 Mäntsälä, 17.2.2018 www.vul.fi
Kuutamohiihto tai -kävely, Sälinkääntie Mäntsälä, 23.2.2018 klo 18.00 alkaen. Hiihtäjien lähtöpaikka Sälinkääntie 213, kävelijöiden Hyvinkääntie 260 (Ilomaan talo). Säävaraus.
Susihiihto, Sipoo 4.3.2018, www.sipoo.fi/susihiihto
Jukolan viesti, Hollola, 16. - 17.6.2018
Kuntosuunnistukset keväästä syksyyn useina iltoina viikossa Porvoon, Keski-Uudenmaan ja Helsingin seudulla sekä monilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Lisätiedot Googlettamalla
"Kuntosuunnistuskalenteri".

