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NEVAN TOIMIHENKILÖT 2018  

Johtokunta   
Seppo Mikkonen  puheenjohtaja  Neste Oyj 
Tarja Hjelt   varapuheenjohtaja  Neste Engineering Solutions Oy 
Helka Turunen sihteeri   Neste Engineering Solutions Oy 
Laila Parri  jäsen    Neste Oyj 
Mika Römpötti jäsen    Neste Oyj 
Eija Niskanen varajäsen   Eläkeläinen (Borealis Polymers Oy) 
Veli Matti Purola varajäsen   Neste Engineering Solutions Oy 
 
Muut tehtävät ja vastuut 
Olavi Haapalehto  toiminnantarkastaja  Eläkeläinen (Neste Oyj) 
Ulla Högström toiminnantarkastaja   Eläkeläinen (Neste Engineering Solutions Oy) 
Laila Parri  rahastonhoitaja   Neste Oyj 
Laila Parri  jakelulistan ylläpitäjä  Neste Oyj 
Eija Niskanen lehtivastaava   Eläkeläinen (Borealis Polymers Oy) 
Veli Matti Purola turvallisuusvastaava  Neste Engineering Solutions Oy 
Petri Veijalainen www-sivut 
 
Jäsenyys 
Jäseniä ovat automaattisesti Neste Oyj:n ja Neste Engineering Solutions Oy:n Suomen kaikkien 
toimipaikkojen henkilökunta, Borealis Polymers Oy:n henkilökunta sekä Kilpilahden alueen yhtei-
siin 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 leiriyty-
mistä. NEVA:n turvallisuussuunnitelma löytyy osoitteesta www.neva.tomaatti.com - Media -    
Turvallisuussuunnitelma. 
 
Varusteita 
Komeita hihamerkkejä on saatavilla hintaan 3 eur/kpl. Muutama rinkka ja teltta on vuokrattavissa 
kohtuuhintaan. Tilaukset ja varaukset seppo.mikkonen@neste.com. 
 
 
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  

 
Alkusysäyksen NEVA:n perustamiseen antoi Nesteen Urheilijoiden järjestämä ”Seitsemän tun-
turin vaellus” Ylläksen seudulle 50 vaeltajan voimin 2. – 6.6.1988. Matti Pietilä oli tapahtuman 
pääjärjestelijä. Päätös kerhon perustamiseen oli kypsynyt 35 hengen viikonloppuvaelluksella 
Parkanon Paronintaipaleelle 16. - 18.9.1988, minkä seurauksena perustamiskokous pidettiin 
Porvoon Virvikissä 29.10.1988. Matti Pietilä oli kokouksen puheenjohtaja, Aila Manninen sihtee-
ri ja muita perustajajäseniä olivat Lea ja Einari Halonen, Ritva ja Reino Heinonen, Pentti Karja-
lainen, Pirjo Kytökangas, Sami Liuhto, Eila ja Martti Mäkelä, Raili Niemi, Maija ja Martti Nykä-
nen, Veikko Rantala, Marja-Liisa Riutta ja Jari Vainio. NEVAn Naantalin jaosto perustettiin 
22.1.1991 Soihtu Torni –kabinetissa pidetyssä kokouksessa, jossa puheenjohtajana oli Kalevi 
Moukolainen ja sihteerinä Anette Ketonen. 
 
Alkuaikoina kaikki olivat "isoa Nestettä", joka myös yhtiönä edisti kerhotoimintoja monin tavoin. 
Aktiivisia vaeltajia oli Porvoon seudun ohella myös Naantalista. Sittemmin Kilpilahden alueen 
toiminnot ovat jakautuneet lukuisiin eri yrityksiin, ja Neste on muuttanut muotoaan merkittävästi. 
Muutoksista huolimatta Nesteen eri toimipaikkojen henkilökunta on edelleen tervetullutta mu-
kaan NEVA:n toimintaan samoin kuin muiden Kilpilahden yhteisiin kerhotoimintoihin osallistuvi-
en yritysten henkilökunta, joista merkittävin on Borealis Polymers. Eikä retkille lähdetä yksin 
vaan puolison, perheen tai tuttavien kanssa, mikä on toki mahdollista edullisella matkan tai ta-
pahtuman kulut peittävällä omakustannushinnalla. 
 
Takana on viikon mittainen vaellusmatka Lappiin yhteensä jo 31 kertaa. Yhden päivän tai vii-
konlopun matkoja Etelä- tai Keski-Suomen retkeilykohteisiin on tehty 33, ja noin viikon mittaisia 
ulkomaanmatkoja vuoristokohteisiin kuten Alpeille on kertynyt 18. Se on mahtava suoritus kun-
toilua raittiissa ilmassa ja hyvässä seurassa! Retkeily ryhmässä kohentaa myös työelämässä 
tarvittavia yhteistyötaitoja ja verkottumista sekä turvallisuusajattelua, koska riskit ja toiminta 
poikkeavassa tilanteessa on osattava tiedostaa etukäteen lähdettäessä päiväretkille tai viikon 
vaelluksille erämaihin. Perustajajäsenet tekivät hyvän ja kauaskantoisen päätöksen. Vuosien 
varrella lukuisat henkilöt ovat järjestäneet tapahtumia sekä vetäneet vaellusryhmiä vaativissa 
maastoissa talkooperiaatteella. Kaikki toiminnassa ja matkoilla mukana olleet ansaitsevat nyt 
suuret kiitokset! 
 
Lapin vaelluksille osallistuneita on yhteensä jo 1323, lyhyille kotimaan matkoille 845 ja ulko-
maan matkoille 328. Kun henkilömäärät, päivät ja arvioidut kilometrit henkilöä kohti päivässä 
kerrotaan keskenään, päädytään yli 160000 kilometriin vastaten neljää kertaa maapallon ympä-
ri! Tuskin löytyy koko Suomesta montaakaan kerhoa, joka on toiminut yhtä säännöllisesti ja ak-
tiivisesti 30 vuotta. Hihamerkeissä ja pipoissa loistava NEVA:n logo alkaa olla jo tunnettu brändi 
Lapin retkikohteissa.  
 
Vuosi 2018 oli kaikkien aikojen ennätys Lapin matkojen osallistujamäärässä, koska meitä oli 
peräti 59. Jokavuotisesta vaelluksesta on tullut monelle parantumaton lapintauti: tuntureita, mai-
semia, hiljaisuutta, lintujen laulua, purojen solinaa, koskien kuohua, lompoloita, lampia, järviä, 
ruskaa, yötöntä yötä, revontulia, nuotion räiskettä, autiotuvan kaminan lämpöä… ja kännykän 
voi panna kiinni kun se ei edes toimi kuin siellä täällä. Lapintauti tunnetusti tarttuu, mutta sitä 
tartuntaa ei kannata pelätä. Ulkomaan matkat ovat puolestaan tarjonneet mahtavia maisemia, 
kauniita vuoristokyliä, paikallisia ruokaherkkuja sekä lukuisia kulttuurikohteita. Keväällä 2018 
Keravanjärven leirikeskuksessa järjestetyille Retkeilypäiville osallistui peräti 68 henkilöä. 
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PÄÄKIRJOITUS - NEVA 30 vuotta, jatkoa 

 
Isoin haasteemme on jo pitkään ollut tapahtumien järjestäjien ja osallistujien ikääntyminen eläke-
läistasoa kohti. Kesällä 2018 järjestetty patikointimatka Kelventeen harjusaareen Päijänteen kan-
sallispuistoon oli nyt mieluisa poikkeus, koska 50 osallistujasta 11 oli alle 12-vuotiaita lapsia, jol-
loin toki heidän vanhemmatkin edustivat nuorehkoa työikäistä väkeä. Myös Retkeilypäiville osal-
listui ilahduttavan paljon nuoria.  
 
Erinomaisen katsauksen NEVA:n toimintaan antaa Nevalainen-lehti, joka on ilmestynyt vuosittain 
1990 lähtien. Retkien matkakertomuksia lukemalla voi palauttaa mieleen maisemia ja yhteisiä 
tapahtumia aikojen takaa. Kaikki numerot ovat luettavissa nettisivuilta www.neva.tomaatti.com. 
 
Miltä tulevaisuus sitten näyttää? Sikäli hyvältä, että luonnossa liikkuminen eri muodoissaan on 
alkanut taas olemaan muotia. Moni meistä kaipaa lomanvietoltaan hiljaisuutta, luontoa ja maise-
mia, joita varsinkin Lappi tarjoaa. Ulkomaanmatkoilta monet haluavat aktiivista toimintaa rannalla 
löhöilyn sijaan, ja nimenomaan sitä NEVA järjestää. Tosin useimmilla meistä tahtoo nykyään olla 
kiire, kiire ja kiire. Niinpä on haasteellista löytää yhteistä aikaa kerhotoimintoihin ja järjestelyihin 
talkoovoimin, mikä on edellytys kohtuuhintaisiin matkoihin. 
 
Tervetuloa mukaan NEVA:n toimintaan 2019! 
 
Marraskuussa 2018 
Seppo Mikkonen 

Ylläs seitsemän tunturin vaellus 1988 

http://www.neva.tomaatti.com
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Halti 1992 

Karhunkierros 1992 
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Ylläs seitsemän tunturin vaellus 1988 

Kevo 1996 
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Kaikki Nevalainen-lehdet vuodesta 1990 vuoteen 2018 ovat luetta-
vissa http://neva.tomaatti.com Media-osastolla.  

  

 

 

 

http://jemma.1g.fi/neva/

Nevalainen_1991.pdf 

 http://jemma.1g.fi/neva/

Nevalainen_1990.pdf 

http://jemma.1g.fi/neva/

Nevalainen_1992.pdf 

http://neva.tomaatti.com
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RETKEILYPÄIVÄT KERAVANJÄRVELLÄ 20. -  22.4.2018 
 
Jossain vaiheessa putkahti mieleen, että miten voisimme esitellä Nevan toimintaa ihmisille ja   
siten kenties saada uusia ihmisiä innostumaan luontoharrastuksesta. Voisimme myös näyttää 
muille kerholaisille vuosien mittaan kertynyttä osaamistamme ja muistella yhdessä missä kaikki-
alla on käyty ja mitä kaikkea on vuosien mittaan reissuilla sattunut. Ajankohdaksi päädyttiin      
valitsemaan 20. - 22.4.2018 perjantaista sunnuntaihin. Yleisölle avoin näyttely oli lauantaina    
kello 10. - 12.   

 
Päädyimme valitsemaan paikaksi Setlementti 
Louhelan omistaman Keravanjärven Leirikeskuk-
sen. Se on sopivan kaukana ja riittävän lähellä.  
Kutsuimme näyttelyyn yhtiöiden henkilöstöasiois-
ta päättäviä henkilöitä ja luottamushenkilöitä ker-
toaksemme heille Nevan osuudesta työhyvinvoin-
nin saralla. Tässä suhteessa emme ehkä oikein 
onnistuneet viestin viemisessä.  
 
 
 
 
 
Retkeilypäiviä edelsi useana päivänä talkoot jos-
sa siivosimme pihat ja rakennukset talven jäljiltä 
ja rakensimme itse näyttelyn. Keittiön siivous oli 
isoin urakka ja se oli tehtävä melkeinpä ensim-
mäisenä, että talkooväki saatiin ruokituksi. Ja kyl-
lä Vuokko Ojanperä taikoikin ruokalasta parissa 
päivässä oikein viihtyisän paikan jossa kelpasi 
eineet nauttia. Vuokon apuna keittiöllä ja ruoka-
huollossa auttoivat Lissu Marttala, Outi Junell ja 
Auli Pitkänen.  

 

 

Näyttely koottiin leirikeskuksen pihaan. Pystytimme samanlaisen telttaleirin kaikkine tavaroineen 
kuin vaelluksillakin on; telttoja vieri vieressä. Esillä oli muutama erityyppinen teltta,  pari kangas-
laavua, makuupusseja, ruokatarvikkeita, keittimiä, jalkineita, vaatteita ja rinkkoja sekä reppuja. 
Telttakylän päätoteuttajat  olivat isä ja poika eli Kari ja Jani Lehto. Heillä paloi myös leirinuotio ko-
ko lauantaipäivän ajan ja heillä muhi nuotiossa mieluinen yllätys kerholaisille.  

Kuvassa vasemmalla Vuokko Ojanperä ja 
oikealla Outi Junell. 

Keravanjärven Leirikeskus. 
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Polkupyöräporukka esitteli pyöriään, varusteitaan, majoitteitaan ja muita tarvikkeita. Heillä oli ny-
kyaikaisia ja hyvin keveitä riippumattomajoitteita.  Sadesuojana tarppikangas.  Menevät hyvin 
pieneen tilaan, ovat keveitä, mutta hyvin kestäviä. Näitä pääsi myös hypistelemään ja kokeile-
maan. Ja teknisinä värkkeinä pyörät ja uudet erikoismateriaalit taisi kiinnostaa tavallista enem-
män  insinöörejä. Keittiminä oli hyvin tehokkaita vedenkuumentimia.  Jussi Sulopuiston vetämä 
pyöräporukka muuten polki perjantai-iltana Helsingistä leirikeskukseen noin 60 km matkan ja lau-
antaina saman matkan takaisin näyttelyn jälkeen. Mukana olivat myös Anu Korhonen, Iiro Sulo-
puisto. 

Paikalla oli nähtävillä myös muutama erityyppinen kajakki varusteineen. Yksi kajakkiyksiköistä oli 
lujitemuovirakenteinen ja sopii järvimelontaretkille.   Toinen oli ”ämpärimuovista” (LD-polyeteeni) 
valmistettu jokimelontaan soveltuva ja se kolmas, kajakkikaksikko oli myös lujitemuovista valmis-
tettu ja varustettu erämelontaan. Kyseisellä kajakilla on melottu useita Erämelonnan Suomen-
mestaruuksia Jarmo Sulopuiston ja Jouko Mäkisen toimesta.  Esillä oli myös melojien tarvitsemat 
turvavälineet, kuten kelluntaliivit, aukkopeitteet, varamela, vedenpitävät pussit jotta vaihtovaat-
teet säilyvät kuivina. Kanootteja ei valitettavasti päässyt nyt kokeilemaan, koska jäät lähtivät Ke-
ravanjärvestä vasta sunnuntaiaamuna. 

Myös muuta ohjelmaa oli tarjolla. Markku Mäki-
nen oli valmistellut muutaman eripainoisen rin-
kan joita sai sovitella selkään ja kokeilla miltä 
tuntuu kantaa 10 tai 20 kg taakkaa selässä. Vii-
kon vaelluksella rinkka saisi painaa ohjeellisesti 
korkeintaan 25 % kantajansa painosta eli 80 
kiloisella 20 kg.  Mutta ihmiset ja tilanteet ovat 
erilaisia.  Periaatteessa tuolla kaavalla pystyy 
vaeltamaan viikon ja kantamaan niin ruoat, 
vaatteet kuin majoitteenkin mukana.  

 

 
Lapsia varten oli laadittu luontopolku tehtävineen  ja siinä oli kiinnostavaa pohdittavaa vaikka ko-
ko perheelle. Tosin siinä taitaa nykyään käydä niin, ettei isät ehdi tiedoillaan loistamaan kun nuo-
riso on jo ratkaissut tehtävät älypuhelimiensa avulla. Tarja Hjelt hoiti käytännön järjestelyt. Lo-
pussa jokainen huomasi tietävänsä enemmän eläimistä, kasveista jaa yleensä luonnosta kun eh-
kä oli tullut ajatelleeksi.  
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Suunnistusradalla  pääsi opettelemaan suunnistustaitoja kartan ja kompassin avulla. Vaeltajalle 
perinteiset suunnistustaidot ovat tärkeitä sillä niiden toimintaa ei haittaa, jos akku tyhjenee tai 
kenttä on heikko.  Heli, Laura ja Eemeli Uusi-Simolan neuvoivat alkuun ja lähtivät tueksi suunnis-
tusreitille.  Nuorilla mestarisuunnistajilla oli hyviä vinkkejä kokeneemmillekin kulkijoille. 
 
Veijalaisen Pekka näytti minkälaisia nuotioita vaeltaja voi tehdä erilaisissa ympäristöissä ja vai-
keissakin olosuhteissa. Tervaskanto ja tunturikoivu syttyvät huonollakin säällä kun tietää niksit. 
Ja on tarpeeksi harjoitellut. Ja tosi hankalissa olosuhteissa voi turvautua Amerikan tuluksiin eli 
gallona bensaa ja kuivat tulitikut.  
 
Lettujen ja makkaranpaistossa nuotiopaikalla oli jatkuvaa jonoa ja se tuntui olevan erityisesti las-
ten mieleen. Oli kivaa päästä paistamaan itse lettuja.  Joku onnistui kääntämään letun 
”heittämällä” kokeneen kulkijan tapaan. Ja niin ettei lettu joutunut ”kuukkelille”  Eli pudonnut pan-
nun sijasta maahan.  
 

 

 
Puhtaus on puoli ruokaa. Olli Haapalehto ja Teuvo Penttinen huolehtivat monen muun asian 
ohella koko viikonlopun vesistä, polttopuista nuotion ylläpidosta ja saunan lämmityksestä sekä 
liikenteen ohjauksesta.  
 

 

Luontopolun tehtäviä. Lettujen ja makkaranpaistoa. 

Leiripäivillä tarjoiltiin kaikille vieraille maukas keittolounas ja päälle Nevan syntymäpäivän 
kunniaksi täytekakkukahvit.  



 

 

Sivu 15 

Kerhon toimintaa esiteltiin videoin ja monenlaisen esitemateriaalin avulla päärakennuksessa sa-
lissa. Harri ja Pilvi Saarenpää näyttivät kuvia monilta vuosien mittaan tehdyiltä vaelluksilta.  Ilona 
Piiroinen oli tullut paikalle kertomaan kuvin ja sanoin omista kokemuksistaan nuorena ihmisenä 
tehdyiltä ulkomaille suuntautuneilta vaellusretkiltä. Ja eihän tarjottu tieto olisi täydellistä ilman pu-
heenkuljettajamme Seppo Mikkosen tilastoja. Niiden pohjalta oli helppo osoittaa ja kuulijoiden va-
kuuttua siitä, että Nevalaiset ovat tosiaankin patikoineet kuluneiden 30 vuoden aikana neljä ker-
taa maapallon kiertämistä vastaavan matkan!  Se on vertaansa vailla oleva kansanterveysteko ja 
myös tiimikoulutusta parhaimmillaan.  
 

 
Iltapäivällä pidettiin Nevan jäsenkokous jossa käsiteltiin loppuvuoden matkoja. Sen päälle ko-
koonnuimme yhdessä päivällisellä jossa  pääruokana oli Janin koko päivän nuotion kätköissä 
kypsymässä ollut rosvon paisti. Vaikka aluksi tuntui ettei kenelläkään ole nälkä, niin siinä vai-
heessa, kun rosvonpaistin pakettia avattiin ja herkullinen tuoksu levisi ruokasaliin, niin taas alkoi 
ruoka maistumaan. Paisti oli satumaisen hyvää.  
 
 

 
Illalla alkoi yhden jos toisen silmää painamaan kun oli koko päivä oltu ulkona ja takana oli jo use-
ampi pitkä talkoopäiväkin. Sitä paitsi herätys on aamulla kello 03.00 ja silloin lähdetään linturet-
kelle. Kohteena on suo  jonne on noin 4 kilometrin kävely otsalamppujen valossa. Paikka on iso-
jen muuttolintujen suosima levähdyspaikka muuttoreitin varrella ja nyt oli Arktika, lintujen keväi-
nen muutto, parhaimmillaan.  

Jani ja Kari Lehto rosvopaistin kimpussa.  
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Aamukolmelta kömpi kätköistään kymmenkunta lähtijää lamput päässä ja eväät valmiiksi repuis-
saan ja lähdettiin patikoimaan. Reitti oli merkitty heijastimin jotta emme vahingossa eksy reitiltä, 
Perille yritettiin ehtiä noin tuntia ennen auringonnousua, sillä siihen mennessä hanhiparvet ovat 
jo lähteneet liikkeelle. Joutsenet ja kurjet odottavat aamun sarastusta. Tällä kertaa ei luonto ollut 
niin antelias kuin pari vuotta sitten, mutta näimme kyllä kurkia, joutsenia, teeriä soitimella,  muu-
tamia hanhia, taivaanvuohia ja  töyhtöhyyppiä. 
 
Palattuamme aamulla kahdeksan maissa retkeltä, keitimme puurot ja kahvit.  
Aloitimme siivoamisen edellisenä päivänä yli jääneistä herkuista. Ja sitten purettiin näyttely ja sii-
vottiin paikat ja lähdettiin kotiin.  Nyt on aika hiukan vetää henkeä ja arvioidaan myöhemmin on-
nistumista.  
 
Paikalle vieraili päivien aikana yhteensä lähes 70 henkilöä. Suurin osa oli kerholaisia mutta ilah-
duttavaa oli uusien henkilöiden ja erityisesti lasten ja nuorten suuri osuus. Toivottavasti saimme 
vahvistettua heidän luontoharrastustaan ja tapaamme jatkossakin vaellusretkillä. 

Teksti : Sampo Sulopuisto 
Kuvat : Seppo Mikkonen, Sampo Sulopuisto 
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PATIKOINTIMATKA RANSKAN ALPEILLE CHAMONIXIIN                 
15. - 22.7.2018 

Vietimme Nesteen vaeltajien seitsemäntoista hengen ryhmän kanssa heinäkuisen viikon vaellus-
matkan Chamonixissa Ranskan Alpeilla ja Mont Blancin juurella. Hotelli jossa yövyimme oli viih-
tyisä Chaumiére hotelli (Chaumére = maja , tupa), jonka omistaa suomalainen perhe. Vaellusret-
killä pääsimme näkemään paljon suurenmoisia maisemia ja tutustumaan alueen kasvi- ja eläin-
kuntaan. Esimerkkejä näkemistämme kasveista ovat Arnika ja Alppiruusu.  
 
Retkikohteita ja tunnelmia 
 
Jotta vaeltaminen olisi kaikille osallistujille miellyttävää, oppainamme toimineet Tiia ja Emmi oli-
vat suunnitelleet kaksi erilaista vaellusreittiä kullekin päivälle.  Ryhmiä nimitettiin valitun patikka-
reitin mukaan joko Naatiskelijoiksi tai Lommoposkiksi. Naatiskelijat matkasivat aina lyhyemmän 
ja maastoltaan helpomman reitin kuin Lommoposket. Lommoposkien reitit taas olivat asteen pi-
dempiä ja vaativampia kuin Naatiskelijoiden. Kenenkään ei kuitenkaan tarvinnut sitoutua vain yh-
teen ryhmistä, vaan ryhmää saattoi vaihdella oman jaksamisensa mukaan. Parhaimmillaan Lom-
moposket kävivät 2,5 km korkeudessa. 
 
Retkemme alkoivat usein bussi- tai junamatkalla jollekin tietylle juna- tai hissiasemalle, josta läh-
dimme matkaan joko jalkaisin tai tuolihissiä käyttäen.  
 
Eimerkkejä paikoista, joissa kävimme ja paikoista, joita vain näimme ovat: Bionassay (vaellus 1, 
ma), Les Pyramides (vaellus 2, ti), Lac Blanc (vaellus 3, to), Refuge de Loriaz (vaellus 4, pe) ja 
Plan de I´Aiguille (vaellus 5, la). Kaikki matkat olivat Ennin mielestä mahtavia, mutta eniten hän 
piti matkasta Lac Blancille. Lac Blanc on vuorilla sijaitseva järvirykelmä, josta näkee Mont Blancin 
vuorimassiivin. Lac blanc -järvien vaelluspäivänä oli monenlaista maisemaa. Tuntui kuin olisi 
postikortissa seikkaillut, puolestaan Eeva tuumasi. 
 

 
 
 
 
 

Matkalla Lac Blancille. Lac Blanc 
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Toteamuksia matkasta ensikertalaisen silmin 
 
You Travelin laatima vaellusviikko Chamonixis-
sa oli Ennin ensimmäinen kunnollinen vaellus-
matka ikinä. Se yllätti hänet positiivisesti. 'Olin 
ennen lähtöä taistellut negatiivisten ajatusten 
kanssa ja ajatellut: “Mitä jos tämä olikin virhe?” 
“Mitä jos jään muista jälkeen? Kuitenkin, kun 
aloitimme ensimmäisen vaellusmatkan, aloin 
huomata miten ihanaa ryhmässä vaeltaminen 
on ja tunteeni vain kasvoi päivä päivältä yhä 
enemmän. Ainoa asia mikä minua kaduttaa, 
ovat ajatukseni ennen matkaa sillä tajuan nyt, 
kuinka turhia ne olivat. Suosittelen vaeltamista 
lämpimästi kaiken ikäisille, niin lapsille kuin 
vanhuksillekin. Olen itse vasta viisitoista ja voin 
sanoa, että olit minkä ikäinen tahansa, kokeile 
vaeltamista. Saatat löytää siitä, vaikka koko 

  elämänaikaisen harrastuksen, tai sitten et.  
  Et voi tietää, jos et kokeile. 
 

 
Viikon varrella nähtyä , koettua ja opittua 
 
Toisen päivän vaellusreitti suuntautui Bossonsin jäätikön reunamille. Kyseinen jäätikkö on Euroo-
pan pisin jääputous. Reitti tarjosi kulkijalle monenlaista mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. 
Saatoimme tutustua opastekylttien välityksellä menneisiin lentoturmiin. Jäätikön reunalla eväs-
tauolla huomasi kuinka voimakkaasti jää tuoksui ja hohkasi sinertävän värisenä.  
 
Samalla saattoi havaita, että jäämassan kutistuminen ilmaston lämpenemisen seurauksena tai-
taa olla todellisuutta. Niin suuret olivat maastoon piirtyvät harmaat kivikkoalueet jäätikön reuna-
mien ja viheriöivän kasvillisuuden välillä.  

 

Enni hymyssä suin intoa puhkuen 
patikoimassa lommoposkien seurassa kohti 
korkeuksia. 

Retkieväslounas Bossansin jäätikön 
reunatörmäällä (Eeva etualalla ja opas Tiia 
rivin viimeisenä). 

Bossansin jäätikkö. 
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Kotisuomeen päästyä, havainto sai vahvis-
tuksen. Viereiseen kuvaan on (The Times, 
elokuu 2017), piirretty paitsi vuonna 1966 
tapahtuneen lentoturman paikka, myös jääti-
kön reunat tällä hetkellä ja sen oletettu ulot-
tuvuus vuonna 1900. Siitä näkee, että jäätik-
kö on tuolloin laskeutunut aivan kylän reuna-
mille saakka. Ehkä meidän eväspaikka ja 
kahvilan pohja ovat tuolloin olleet osa jäätik-
köä tai jopa sen alla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eeva matkaseuralaisineen vietti keskiviikon vapaapäivää 
kaupungissa kierrellen. Vierailimme myös Aguille du Midin 
huipulla 3 842m korkeudessa. Huipulle noustiin väliasemalta 
kabiinilla, joka liikkui yhden vaijerin varassa. Aguille du Midil-
la näimme myös vuorikiipeilijöitä lähdössä kiipeilemään. 
Bongasimme myös kameraan telttaleirin ja kiipeilijöitä rin-
teellä. Illalla kävimme syömässä Kap Horn -ravintolassa, 
jossa ruoka oli maukasta. 

Telttakylä Aguille du Midillä. Alpinisteja aamulla varhain ylhäällä Aguille du Midin 
maisemissa. 
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'Bréventin huipulta taasen avautuivat komeat maisemat. Chamonix kylän pohjoispuolella on Ai-
guilles Rouges (Punaiset piikit) vuorimassiivi, Brévent on luoteessa. Kylästä katsottuna näitä vas-
tapäätä etelässä on Mont Blanc huippu ja sen läheisyydessä Aguille du Midi.  

 
Myös viikon aikana nähdyt useat vesiputoukset, kukat ja perhoset 
olivat elämyksellisiä. Kukkia tunnistimme ja nimiä muistelimme 
polkujemme varrella oppaidemme avustuksella.  Jotkut nimet kuu-
lostivat hupaisilta, kuten valkopärskäjuuri tai alppitähkämunkki.  
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Viimeisen päivän vaellus pilvisessä säässä, selvittiin ilman sadetta kuitenkin. Huikea tunne oli kä-
vellä pilvien läpi. 

 
 
Vaikeaa valita mikä olisi mieleenpainuvinta, kun koko viikko oli huikea ja kelikin suosi. Chamonix 
kaupunki on kaunis ja idyllinen, ihmiset mukavia. Tänne olisi mukava palata uudestaan ja nähtä-
vää riittäisi. 
 
Kiitos You Travel ja Nesteen vaeltajat. Kiitokset oppaille Tiia ja Emmi huikean hienosta vaellusvii-
kosta! Oli ilo vaeltaa kanssanne. 
 

 
Teksti: Enni Ervasti ja Eeva Liukkonen, Faktan tarkistus Tiia Porri ja sparraaja Helka Turunen. 
Kuvat: Eeva Liukkonen, Enni Ervasti, Outi Ervasti, Esa Romunen, Ilona Piironen ja Helka Turu-
nen. 

Lauantaipäivän vaellusreitiltä. Mer de Glace 
jäätiköltä Grand Balcon Nordia pitkin Aguille du 
Midin (2250 m) väliasemalle. 

Alaspäin menevää hissiä odotellessa. 

Chamonix: katunäkymä ja taustalla pilvien yllä 

on Mont Blanc huippu.  

Letka polulla. 
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Lounas Bossansin törmällä. 
Alakuvassa perhosia kukkakedolla. 
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LAIVAMATKA JA PATIKKARETKI KELVENTEEN HARJUSAAREEN 
PÄIJÄNTEELLE 18.8.2018 
 

Ehdotin 6-vuotiaalle Toivolle, että lähtisimme kymmenen 
kilometrin vaellukselle Päijänteen kansallispuistoon, Kel-
venteen harjusaareen NEVA:n matkassa - ensimmäiselle 
yhteiselle vaelluksellemme. Toivo tarttui syöttiin retkeen 
kuuluvasta laivamatkasta innostuneena eikä jakanut kans-
sani epäilystä, että kymmenen kilometrin vaellus neljään 
tuntiin voisi olla meille jonkinmoinen haaste. 

Bussissa havaitsimme helpotuksekseni, ettemme olleet ret-
ken ainoa lapsiperhe. Meitä oli monta ja nuorin vaeltaja 
vaelsi kantoliinassa. Se valoi uskoa, että mekin selviämme 
tästä.  

Aloitimme retken aamupalalla Padasjoen ABC-asemalla, 
jonka jälkeen retken kohokohdaksi odotettu M/S Elbatar-
laiva kuljetti meidät Harjusaareen.  Laivamatka antoi hyvän 
yleiskatsauksen kansallispuistoon ja tietoa historiasta. 
Vaellusseuralaiselleni matka antoi vielä enemmän, hän 
pääsi myös ohjaamaan laivaa.   

Säätiedote oli luvannut sadetta ainoastaan niille neljälle tunnille, jotka vaeltaisimme Harjusaaren 
päästä päähän. Sade alkoi luvatusti täsmälleen klo 10, mutta kuivui kokoon saman tien. 

 

Kauniissa saaressa riitti nähtävää. Erityistä ihastusta aihe-
uttivat hiekkarannat ja laguuninomaiset luonnonsatamat. 
Reitti oli pääasiassa helppokulkuinen muutamaa jyrkännet-
tä ja kivikkoista polkua lukuun ottamatta. Matkanteko sujui 
ja lapset näyttivät sisukkuutensa. Toivo ei tarttunut mahdol-
lisuuteen nousta laivan kyytiin puolimatkasta, vaan halusi 
vaeltaa koko reitin. Kertaakaan hän ei valittanut, ettei jak-
saisi, mutta viimeiseen ylämäkeen otettiin käyttöön palk-
kiojärjestelmä motivaation ylläpitämiseksi. Namuja! 

Laivalle saavuimme väsyneinä, mutta onnellisina, muuta-
maa minuuttia ennen laivan suunniteltua lähtöaikaa. Kala-
keitto on tuskin koskaan maistunut yhtä hyvältä kuin paluu-
matkalla. Pääsimme myös  näkemään Haukkasalon esihis-
toriallisen kalliomaalauksen. Olipa hieno ja monipuolinen 
retki!  

 

Linkki: http://www.luontoon.fi/paijanne 

Teksti: Sanna Honkimaa 
Kuvat : Seppo Mikkonen, Sampo Sulopuisto 
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NEVAN PÄIVÄRETKELÄISET KIILOPÄÄLLÄ 14. - 22.9.2018 

Tämän vuotinen Nevan ruskavaellus oli päätetty tehdä Saariselän maisemiin ja päiväretkeläisten 
majoituspaikkana oli Suomen Ladun Kiilopään Tunturikeskus. Ryhmä oli ennätyksellisen suuri, 
40 henkeä. Nuorin oli 7-vuotias ja vanhin pari vuotta yli 80. Mukana oli myös muutama ulkomaa-
lainen, joten tieto Nevan toiminnasta ja kauniista maastamme  leviää myös ulkomaille. 

Perjantai 14.9. Bussi lähti Porvoosta keräten matkalaisia matkan varrelta useammasta paikasta. 
Työkiireet ja matkavalmistelujen stressi unohtui nopeasti sillä nyt oli kauan odotettu loma ruska-
viikolla todella alkamassa. Ja bussissa oli monta ennestään tuttua joten puhuttavaa riitti, kunnes 
yksi ja toinen alkoi yön edetessä torkahtelemaan. Mutta bussi jatkoi matkaansa kohti pohjoista. 
Matkalla pysähdyttiin kahville ja aamupalalle Sodankylään. 

Lauantai 15.9. Saavuimme Kiilopäälle yön matkustuksen jälkeen kello 10.30. Bussi lähti melkein 
saman tien rinkkaretkeläisiä Aittajärvelle. Päiväretkeläiset kokoontuivat ensin auditorioon, jossa 
meillä oli keskusteltiin viikon ohjelmasta ja esiteltiin reitit karttojen avulla. Puoliltapäivin söimme 
maittavan keittolounaan ja sen jälkeen Kiilopään emäntä Heli kertoi eväs- ja muista ruokajärjeste-
lyistä. Sen jälkeen Kalevi, Kiilopään opas, kertoi Tunturikeskuksen viikko-ohjelmasta ja esitteli 
tilat ja palvelut kiertokävelyllä. Katsastimme mm. savusaunan ja kylmäkylpylän. Kolmen maissa 
saimme avaimet ja kannoimme varusteemme huoneisiin.  Monet kävivät vielä lenkillä  ja se teki 
hyvää pitkän bussissa istutun yön jälkeen. Sen jälkeen maistui sitten jo päivällinen.  

 

Päiväpatikkaryhmä Iisakkipäällä 
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Sunnuntai 16.9. Pyhäpäivä valkeni pilvisenä.  Aamiaiselle pääsi tasan kello 8.00 ja sen yhtey-
dessä teimme itsellemme eväät. Olimme sopineet lähtevämme liikkeelle kello 10. Ensin suun-
tasimme puron suunnassa Ruijan polulle josta jatkoimme Sivakkaojan laavulle. Se on erittäin 
kauniilla paikalla joen törmällä, Täällä suon laidassa näyttäytyivät ruskan värit upeasti. Tihkusa-
teesta huolimatta matkaa jatkettiin kohti Kiiloselkää. Sieltä käännyimme itään ja  latu-uraa myöten 
kohti   Niilanpään päivätupaa. Tupa on pieni, sisään sopii vain 8 ihmistä kuivattelemaan itseään 
kaminan lämmössä. Suurin osa ryhmästä söi eväitään nuotiopaikalla. Kamerat räpsyivät ahkeras-
ti maisemia ja maaston ihmeellisiä värejä ihaillessa. Tuvan vieressä on vielä jäänteitä vanhan po-
ronerotuspaikan aidoista.  

Matka jatkui kohti Niilanpään huippua ja rinteessä oli paljon puolukoita ja riekonmarjoja poimitta-
vaksi. Sateen ja tuulen yltyessä ja kun matkaakin oli taitettu jo yli 10 km tehtiin päätös, että las-
keudutaan takaisin alas retkeilyreitille ja jätetään Kiilopää  (546 m) huiputtamatta. Siitä huolimatta 
pisimmän reitin kulkeneille kertyi trackeriin 19 km ja siitä viimeiset kilometrit sateessa ja tuulessa.  
Osa ryhmästä oli kääntynyt jo aiemmin retkeilyreitille ja ehtien ajoissa suojaan. Kyllä tuntui sauna 
hyvältä ja päivällispöydän herkut maistuivat.  

Maanantai 17.9. Aamiaisen jälkeen noustiin bussiin jo kello 9.00 ja suunnattiin kohti Aittajärveä. 
Sinne pääsee Kaunispään pohjoispuolelta lähtevä Kuutuan metsäautotietä, Sitä ajetaan n. 35 km 
yhteensuuntaan. Välillä kaksi siltaa ja kaksi poroaidan porttia. Tällä kertaa tie oli huonossa kun-
nossa ja sen ajaminen kesti tunnin suuntaansa. Mutta taitavalta kuljettajalta se onnistui hienosti. 
Ja paikka on todella näkemisen arvoinen ja palkitsee matkan vaivat. 

Upea kangasmaisema ja harjujen välissä kimalteleva Suomujoki. Parkkipaikan kohdalla rannassa 
on laavu, vessa ja tulipaikkoja. Ja muutama sata metriä alavirtaan on joen ylitykseen soveltuva 
kahluupaikka jossa on vaijeri kulkijan turvana.   

Jatkoimme matkaa  rantapolkua pitkin. Samalla saimme ihailla luonnon värinäytelmää. Ranta oli 
ihanan punaisessa ruskassa ja vesi joessa lipui hiljalleen.  Lähimpänä kohteena oli Semenoff’in 
perheen vanha kolttakenttä (pihapiiri rakennuksineen) jossa he olivat asuneet 1946-48.  Paikalla 
on hirsimökki, niliaitta, kota ja sauna. Ja kerrassaan upea maisema. 

Polku jatkui edelleen kohti Snellmannin majaa. Se on rakennettu korkean hiekkatöyrään päälle. 
Kärkiporukka ehti käymään siellä saakka. Makkarat paistettiin ja eväät syötiin. Paluumatka oli sa-
maa reittiä joten saimme vielä ihailla joen ja kangasmaiden kauneutta. Matkaa kertyi noin 10 km. 

 

 

 

 

Maanantai-iltana oli Kiilopään puolesta ”Tullaan tutuiksi” 
illanvietto  Maahinen-turvekammissa. Siellä sai jokainen 
paistaa itse lettuja ja niitä sai paistaa niin monta kun 
halusi ja jaksoi syödä. 

Palo-ojan kota ja makkaran paistossa. 
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Tiistai 18.9. Yöllä oli ollut pakkasta. Aamu oli aurinkoinen ja paikat kuurassa. Nousimme bussiin 
kello 9.30 ja suuntasimme Saariselän tunturikylään. Ajoimme ensin sightseeing kierroksen ja me-
nimme sitten reittien lähtöpisteeseen ”hajuvesiladulle” 

Jakaannuimme siinä 3 ryhmään. Yksi ryhmä tutustui ensin Saariselän tunturikylän nähtävyyksiin 
ja nousi sitten Kaunispäälle  (438 m) jalkaisin. Siinäkin on jo yli 3 km kävelyä ja maa kallellaan eli 
nousua yli 200 m. Kaksi muuta ryhmää nousi ensin luontopolkua pitkin Iisakkipään (454 m)  lael-
le. Siellä oli myös poroja kuvattavaksi. Osa ryhmästä palasi Luontopolkua pitkin tunturikylään ja 
jatkoivat edelleen Kaunispään huipulle. Reilut parikymmentä ihmistä jatkoi kuitenkin Tammukka-
ojan vartta Vellinsärpimän tuvalle. Siellä oli sopiva paikka ja aika syödä eväät ja paistaa makka-
rat. Keli oli ihanan aurinkoinen ja joku sanoi lämpötilan olevan +18C.  

Teimme pienen korjauksen reittiin ja jätimme Luttotuvan mutkan väliin ja oikaisimme suoraan Pa-
lo-ojan laavulle. Siellä teimme tankkauksen ja söimme välipalan.  Kuukkelit tulivat syömään kä-
destä. Vähensimme myös vaatteita sillä edessä oli 3,7 kilometrin yhtämittainen nousu ja enim-
mäkseen metsän suojassa. Ylämäkeä riitti, onneksi tie oli hyvää kävellä ja ruskan kauniit värit 
vaihtelivat noustessamme  kasvillisuusvyöhykkeestä toiseen. Pitkän nousun jälkeen moni palkitsi 
itseään herkuilla Huippu-kahvilassa. Päivän patikan pituus oli 18 km. Bussi nouti meidät Kaunis-
pään laelta.  

Alkuyöstä oli taivas kirkas ja katselimme revontulia.  

Keskiviikko 19.9. Päivän vaellukselle lähdettiin retkeilykeskuksen pihasta kävellen kello 9.30.  
Suuntana oli Rumakurun vanha kämppä. Itse Rumakuru on jylhän kaunis louhikko, mutta laakso 
Rumakurun kämpiltä Luulammelle on kaunis. Vanhalla kämpällä nautittiin vähän välipalaa ja jat-
kettiin uutta rakennettua hiekkaista tietä pitkin kohti Luulammen päivätupaa. Siellä on näin rus-
kasesongin aikaan kahvila. Monelle maistui kuppi kahvia ja tuore munkki tuvan seinustalla aurin-
gonpaisteessa nautittuna.  

Luulammelta matka jatkui poroaitaa noudattelevaa polkua myöten takaisin kohti retkeilykeskusta. 
Heti alkuun on semmoinen nousu että se karsii liiat juoksuhalut vaikka ei ollut edes rinkka seläs-
sä. Osa ryhmästä kiersi vielä kurun reunalla kulkevaa pienempää polkua pitkin. Poroaidan portin 
kohdalla saattoi valita joko suoraan ja loivaan alamäkeen polun kohti Tunturikeskusta tai nousta 
vielä Kiilopään huipulle. Puolukkaa ja riekonmarjaa oli runsaasti ja niitä maisteltiin välillä. Matka 
oli n.14 km.  

Savusauna oli lämmin ja sen leppoisissa löylyissä oli hyvä lepuutella väsyneitä jalkoja. Saunan 
vieressä oli myös kylmä kylpylä, jossa pääsi uimaan puroon rakennettuun syvennykseen. Ja vesi 
oli raikasta. 

Illalla oli vielä karaoketanssit Kammi-ravintolassa. 

Torstai 20.9. Aamu oli jo pilvinen ja ennusteen mukaan puolen päivän maissa alkaa satamaan. 
Niinpä meille sopi hyvin, että lähdimme Tankavaaraan. Siellä oli nähtävyytenä Luontopolut, UKK-
Puiston Luontokeskus, Tankavaaran Kultamuseo ja Ravintola Wanha Waskoolimies.  

Pitkospuut olivat liukkaat ja sai olla varovainen.  Opastuskeskuksessa oli paljon mielenkiintoista 
nähtävää puiston reiteistä, eläimistä ja muusta luonnosta. Kannattaa käydä ensin opastuskeskuk-
sessa jotta osaa sitten mennä oikeisiin paikkoihin. Eväät maistuivat hyvälle kun ne syötiin opas-
tuskeskuksen pihassa olevalla laavulla sateen ropistessa ja Tuomon sytyttämän nuotion lämmös-
sä, 

Kultamuseossa oli tietoa ja historiaa kullan etsimisestä ja kaivamisesta niin Suomesta kuin eri 
maista ympäri maapalloa. Kaiken kaikkeaan Kultamuseo on käsittämättömän hieno paikka vaikka 
on keskellä metsiä.  
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Teksti : Vaeltaja Mari  
Kuvat : Sampo Sulopuisto 

Ja kun Kultakylässä ollaan, täytyy pistäytyä myös Ravintola Wanhassa Waskoolimiehessä.  Jollei 
ole jano tai nälkä, niin  jo itse rakennuksessa ja sisustuksessa on jo paljon nähtävää. Ja hyvällä 
tuurilla voi nähdä aidon kullankaivajan. Niin kävi tälläkin kertaa kun moninkertainen kullanhuuh-
donnan maailmanmestari Seppo Mauno pistäytyi tervehtimässä.  Monet muistavat hänet edelli-
seltä Saariselän reissulta 5 vuoden takaa. 

Illalla kokoonnuimme vielä hetkeksi turisemaan ja arvioimaan retken onnistumista. Teimme leikki-
mielisen ”Lapin testin” ensikertalaisille. Palkitsimme myös retken nuorimman osanottajan,           
7-vuotiaan Parmida Sanjabin, pienellä super-reippaan nuoren vaeltajan muistolahjalla. 

Perjantai 21.10. Rinkkaretkeläisryhmät saapuivat Retkeilykeskukseen jo aamusta ja ryntäsivät 
saunaan. Tuntui varmaan todella hyvältä saada pukea kuivat ja puhtaat vaatteet viikon erämaa-
reippailun jälkeen.  

Päiväretkeläiset raahasivat myös pakaasinsa bussiin. Kello 11 paikkeilla kokoonnuimme yhteisel-
le poronkäristys lounaalle ja pian sen jälkeen lähdimme ajamaan Kemiin.  Bussi  pysähtyi Sodan-
kylässä ja Napapiirillä. Santa Claus Parkissa. Yöpyminen Kemissä. 

Lauantai 22.10. Paluumatka Kemistä etelään. Oli aikaa ajatella ja muistella hyvää retkeä, kaunii-
ta maisemia ja iloisia ihmisiä. Hyvä retki, hyvä loma.  Jospa ensi vuonna taas?  

Iso kuva Vintilänojan laavulta. 

Pieni kuva vasemmalla kurussa 

Iisakkipään takana. 

Pieni kuva oikealla Tammukkaojan 

polulla. 
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RINKKARYHMÄ SAARISELÄLLÄ 14.9. - 22.9.2018  

Matkasimme perinteiseen tapaan perjantain ja lau-
antain välisen yön Lappiin Lehtimäen linja-autolla, 
poikkesimme runsaalla aamupalalla Hotelli Karhus-
sa Sodankylässä ja tiputimme päiväretkeläiset Kiilo-
pään ruokapatojen ääreen. Loppumatkamme Aitta-
järvelle oli 34 kilometriä aika kuoppaista metsäauto-
tietä, mikä kuitenkin meni varsin mukavasti tunnissa 
loistokkaan ilmajousisen Setra-linjurin kyydissä. Sit-
ten vaan kahlattiin rivakasti yli aika kylmästä ja le-
veästä Suomujoesta, jossa oli vettä polviin saakka 
ja virtaus sen verran voimakas, että joen yli vede-
tystä vaijerista oli todella apua. Lauantai-iltapäivän 
patikointimatkaa oli Maantiekurua Kaarnepään sa-
tulan kautta Sudenpesälle. Sää oli oikein mainio. 

Ruskasesongista huolimatta Sudenpesä oli yllättäen vapaa kyseiselle illalle, joten saatiin nauttia 
mitä parhaimman kammin tarjoamasta suojasta ja pehmeistä patjoista. Lehdon ryhmä majoittui 
telttoineen kammin pihamaastoon.  
 

 
Sunnuntaiaamuna poikettiin täyttämässä juoma-
pullot Sarviojan tuvan luona olevasta lähteestä ja 
suunnattiin kohti Paratiisikurua. Kurussa oli hyvä 
ruska, ja lisäksi etsittiin putouksen lähellä olevaa 
luolaa Lehdon ryhmän kanssa, sitä kuitenkaan löy-
tämättä. Ylempänä tuntureilla lehdet olivat jo karis-
seet koivuista, mutta maaruskaa oli hyvin. Sitten 
alkoi sataa tihuuttelemaan ja näkyvyys huononi, jo-
ten reittisuunnitelmasta jätettiin pois Ukselmapään 
huiputus. Siliäselän rinteen kautta oikaistiin Pälkki-
mäojan laavulle, ja jatkettiin Luirojärvelle saakka 
samaa vauhtia. Siellä mukavuudenhalut voittivat, 
joten telttojen pystyttämisen sijasta majoituttiin Hil-
tonin autiotupapuolelle sekä pantiin kunnon tulet 
kuivaushuoneen kaminaan ja toki myös saunaan. 
Yöllä oli pakkasta neljä astetta, kirkas tähtitaivas, ja 
jonkunmoiset revontuletkin tervehtivät meitä. Luiro-
järvellä oli yllättävän hiljaista, vain pari telttaa, muu-
tama muu vaeltaja varaus- ja autiotuvissa eikä mi-
tään ruuhkaa saunaan. Hyvät ovat puitteet mitä 
kansallispuisto vaeltajalle tarjoaa - polttopuutkin ny-
kyään lyhyiksi katkottuina, mutta pitkospuiden kun-
nossa Luiron seudun valtaväylillä olisi toivomisen 
varaa. 
 
 
 

Maanantai oli sitten rinkaton päivä, jolloin poikettiin Sokostilla ruskan väreissä loistavan Jauru-
tuskurun kautta. Sokostin huippu tosin oli pilven sisällä, minkä vuosi näkymät huipulta jäivät vaja-
vaisiksi, mutta rinteiltä avautuivat tutut avarat ruskanäkymät. Sitten nautittiin toistamiseen saunan 
löylyistä.  

Ruskaa monen lapinkävijän suosikki-
kohteessa Paratiisikurussa. 

Luirojärvellä. Minulle tämä taisi olla jo 
yhdeksäs kerta. Montakohan kertaa vielä 
tulee lisää? 

Hyvin nukutun yön jälkeen lähtöpuuhissa 
Sudenpesällä. 
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Luirojärven laskujokeen oli vuosi sitten rakennettu mönkijällä ajettava silta, joten siinä ei enää tar-
vittu kahlata kun tiistaiaamuna lähdettiin tallaamaan nummea, kiviä ja polkuja Vasanlyömäpäi-
den, Kaavitsanlampien, Palovanganojan ja Pagagovan kautta Kotakönkäälle. 
 
Sää oli mitä mainioin auringonpaiste ja pilvipouta. Vasanlyömäpäiden Luirojärven puoleisella rin-
teellä osuttiin varsinaiseen nähtävyyteen: Kantillaan olevan kapean liuskakiven ja parin muun ki-
ven varassa olevaan paksuun laattakiveen. Ihmeellisesti se oli jäänyt, kun jäät ovat aikoinaan su-
laneet jääkauden päättyessä näitä rinteiltä. Eipä saisi tuolla tavalla kiviä aseteltua jos varsin yrit-
täisi laittaa. Samaisilta rinteiltä hoidettiin viesti- ja someyhteyksiä, kun siinä sattui olemaan kent-
tää Sokostin maston kautta. Sitten tuli GPS:n piirtämä jälkikin tarpeeseen, kun paluujälkeä hyö-
dyntämällä yksi seurueen jäsen nouti taukopaikan varvikkoon unohtuneen älypuhelimensa. Ikä ei 
tule itsekseen… 
 

 
 
Telttojen pystytykseen päästiin ensimmäisen kerran koko reissulla vasta Kotakönkäällä, josta jat-
kettiin keskiviikkona Suomujokivartta Könkään ja Salonlammen kautta Suomunruoktun tuvalle. 
Myös vanha museotupa käytiin katsastamassa. Koska torstaille oli ennustettu huonompaa keliä, 
Kopsusjärven sijasta suunnattiin saman tien telttojen pystytykseen Suomunlatvan laavun luo. 
Reitiksi valittiin Suomujoen itäpuolella oleva vähän käytetty hyvä polku jo kivikkoiseksi kuluneen 
länsipuolen polun sijasta.  

Kivi Vasanlyömäpään rinteellä jääkauden 
jäljiltä. Paksuutta reilut 30 cm ja kokoa noin 1,5 
metriä kanttiinsa. 

Veli Matti, Jussi, Tiina ja Jarkko ylittämässä 
Sarvijokea. 

Kyllä kelpasi tuuletella varusteita Suomunlat-
van laavun takapihalla. 

Suomujoen Könkään kuohut menossa 
Kotaköngästä kohti. 
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Torstai oli sitä mitä sääennuste kertoi. Sa-
teessa, sumussa ja kovassa tuulessa pus-
kettiin Niilanpään ja Kiilopään huippujen 
kautta Luulammen päivätuvalle, jonka kahvi-
lassa vietettiin koko iltapäivä nautiskellen 
kahvilan antimista ja kuunnellen kahvilanpi-
täjien juttuja vuosien varrelta. Pahimpia ta-
pauksia olivat olleet ulkomaiset, jotka olivat 
alkaneet tekemään tulia valurautakaminan 
alle lattialle. Jotkut tuntemattomat olivat 
myös onnistuneet saamaan aikaan nokipa-
lon takan savupiippuun sotkien paikat sekä 
sisällä että ulkona. Erittäin siistissä kunnos-
sa ovat kahvilanpitäjät kansallispuistolta 
vuokraamaansa tupaa pihoineen pitäneet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perjantaiaamu valkeni hyvässä säässä ja teltat saatiin pakattua yllättäen lähes kuivina. Sitten 
noustiin tiukka ylämäki mönkijätietä Kiilopään kantille, heitettiin hyvästit idän suunnan tuntureille 
sekä suunnattiin alamäkeen saunaan ja syömään Suomen Ladun hoteisiin. Vaikka viikko meni 
suorastaan löysästi, kilometrejä kertyi toista sataa. Pulina viikon kokemuksista päiväretkeläisten 
ja muiden rinkkavaeltajien kanssa oli taas niin vilkas, etten meinannut suunvuoroa saada... Mu-
kana matkassa olivat Jarkko ja Tiina Leinonen, Seppo Mikkonen, Veli Matti Purola, Jussi Rantala 
ja Jarmo "Jatu" Sulopuisto. 
 
Teksti ja kuvat: Seppo Mikkonen  

Viikon päätteeksi "rehujen" ja poronkäristyksen kimpussa Kiilopäällä. Sitä nippa nappa osaa 
vielä syödä haarukka vasemmassa kädessä ja veitsi oikeassa vaikka on viikon pelkästään 
lusikoinut ruokaa oikealla kädellä… Vasemmalta veljekset kuin ilvekset, vannoutuneet 
lapinkävijät Jarmo "Jatu" ja Sampo Sulopuisto.  

Päivätuvan lattialle kaminan alle olivat ulkomai-set 
kerran olleet tulia tekemässä - onneksi paikalliset 
olivat ehtineet toppuuttelemaan… Käyttöohje se 
pitäisi nykyään olla jo ihan kaikkeen. 
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Lounaaksi tulossa teollista pussipikaruokaa vaellusveteraani "Jatun" keittele-
mänä. Päivälliseksi toki nautittiin Savon kotimetsistä peräisin olevaa kuivattua 
hirvenlihaa, kuivattua poroa ynnä muita herkkuja. 

Kari Lehdon ryhmä tulisilla.  



 

 

Sivu 34 



 

 

Sivu 35 



 

 

Sivu 36 

 



 

 

Sivu 37 



 

 

Sivu 38 

WWW.NEVA.TOMAATTI.COM 

Tämän maiseman syliin synnyin  
metsän kämmenelle  

Opin hengittämään sen tahtiin  
Syvään. Kiireettä.  

Opin sen askeleet. Laulut.  
Sen osaksi juurruin.  

Opin näkemään metsän puilta,  
puut metsältä.  

Kuulemaan perhosen lennon,  
näkemään tuulen liitelyn  

niityn yllä.  
Nyt missä tahansa  

mutta kotona tässä maisemassa.  
 

Tätä metsää rakastan:  
naavapartakuusia  

suopursusoita  
kivikkorinteitä  
neulaspolkuja  

Rakastan iltaan hiljenneenä  
kevään lauluja helisevänä  
myrskyssä kohisevana.  

Tätä karua  
hoitamatonta.  

Keloineen pahkoineen  
lahorastaineen.  

Tätä metsää rakastan.  
Tätä maata.  

Runot: Maaria Leinonen 


