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1. päivä ”Piilolan polku on kuuma” 

 

Bussi toi meidät tällä kertaa aivan itärajan tuntumaan. Paatsjoen ylityksen jälkeen 

olimmekin tämänkertaisen operaatiomme lähtöpisteessä, Piilolan polun eteläpäässä. 

 

Tuo uutuuspolkuhan jatkuu pitkälle Norjan puolelle, mutta meidän reittisuunnitelmaan 

sisältyi polulta irtautuminen jo Nammijärven kohdalta – siis Suomen puolella. 

 

Aurinko paistoi suorastaan epäilyttävän lämpimästi, vaikka syyskuu oli jo pitkällä. 

Ilmastomuutoksenko syytä oli tämä? – Jäi kysyjä vastausta vaille. 

 

Eipä tarvinnut polkua pitkälle kulkea kun silmille lyötiin Kessijärven koko tuoteportfolio 

erämaamökkien, veneiden, idyllisen järven ja ennen kaikkea – järkkymättömän 

luonnonrauhan kera.  

Kertakaikkisen onnistunut kokonaisuus. Puuttui ainoastaan mahdollisuus muovirahan 

käyttöön lisäelämysten hankkimiseksi (hyppäävä jättitaimen, karhun vihellys yms.) 

No, ehkä ensi kerralla. 

 

 
 

 

Kessijärveltä oli vielä reipas kymppi ensimmäisen yön leiripaikkaan, Nuottamajärven 

laavulle, joten maisemien ihailu jäi lyhytikäiseksi elämykseksi. 

 

Laavulle saavuimme illan jo hämärtyessä, joten otsalampun tarvetta ei taaskaan tarvinnut 

kyseenalaistaa. Ensimmäisen päivän kävelyn rasitukset tuntuivat jo koneistossa, mutta 

silti riitti vielä useimmilla Nevalaisilla virtaa makkaranpaistoon ja keskinäiseen 

kommunikointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. päivä ”Karhun Facebook” 

 

Yö sujui kommelluksitta ja mielessä häämötti jo seuraava leiripaikka Nammijärven 

pohjoisrannassa. Pekka oli etukäteen kehunut tulevaa leiripaikkaa tasaiseksi, ”viiden 

tähden” paikaksi ja viimeksi oli suden ulvontakin kuulemma kantautunut nukkujien 

korviin - Siis täydellinen ratkaisu eksotiikkaa hakeville. 

Matka jatkui edelleen Piilolan polkua Norjaan päin. Lounastauko vietettiin Piilolan tuvan 

kohdalla, auringon edelleen paistaessa. Vielä hetki polulla ennen kompassisuunnan 

ottamista Nammijärven pohjoisrannalle. Tässä vaiheessa kuvaan tulivat mukaan vanhat 

männyt, joiden iäksi kokematonkin ”metsäinsinööri” uskalsi arvioida vähintään viisisataa 

vuotta. Kuva puhukoot puolestaan. 

 

 

 
 



Kompassin ja Gepsin yhteistyö toi retkikunnan onnistuneesti Nammijärven 

pohjoisrantaan. Täältä löytyi jotain synkkää, jonka tuottajaksi kukaan ei veikannut poroa 

tahi hirveä.  

 

 
 

Elämyspäivää varjostamaan jäi ainoastaan etukäteen mainostetun super-leiripaikan 

täydellinen katoaminen. Useat lisäkilometritkään eivät tuoneet ratkaisua. Kuitenkin 

siedettävä leiripaikka lopulta löytyi, mutta lopulta kun Pekka arkistonauhojaan kelasi, 

niin muisti tuo, että se etukäteen hypetetty leiripaikka olisikin todellisuudessa ollut 

Nammijärven länsirannalla. Sinne asti ei ”polttoaine” enää olisi riittänyt, joten teltat 

pystyyn ja syömään. Antti testasi menestyksellä Nammijärven kalapitoisuutta. Harreja 

oli, kuten myös yksittäisiä sääskiä – syyskuussa – Lapissa !!!! (WTF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. päivä ”Surnukoskelle” 

 

 

Aamu sarasti ja ensimmäistä kertaa tällä keikalla sateen uhka oli todellinen. Pienen 

tihkun ja sumun lisäksi oli tarjolla pitkä taival metsäosuutta ennen Inarijärven rantaa. 

Tänään piti pääsemän Surnuvuonolle.  

Kivikkoa. Sitten taas kivikkoa. Loputtomasti kivikkoa. Turistivirtojen puuttuminen tältä 

seudulta ei enää ihmetyttänyt ketään. Tämä maasto ei ollut lapsiperheitä - Eikä edes 

terveitä aikuisia varten, jos vielä sade olisi tullut peliin mukaan. Kaikeksi onneksi kivet 

pysyivät enimmäkseen anti-liukkaina eikä kohtalokkaita lipeämisiä sattunut. 

 

Koiran haukuntaa kuulimme, kun lähestyimme Inarijärveä. Ainakin kuuluisa ”Surnu-

Pekka” asui näillä main. Emme tohtineet häiritä paikallisia asukkaita ja kiersimme 

maatilan sen oikealta puolelta.  

Lounastauko Inarijärven rannassa sujui välikohtauksitta. Tässä vaiheessa myös yhteydet 

ulkomaailmaan palautuivat jos mittarina haluaa pitää GSM-puhelinoperaattorien 

tarjoamia yhteyksiä. 

 

 
Harvinaista maaruskaa 

 

Surnuvuono ja Surnukosken leirintäalue olivat tässä vaiheessa enää ”kivenheiton” päässä, 

joten telttapaikkojen etsimiseen ei tällä kertaa tarvinnut haaskata liikaa energiaa. 

Iltanuotiolla oli tarjolla lettuja ja ne maistuivat useimmille. 



4. päivä ”silta yli synkän virran” 

 
Aamu alkoi räväkästi Surnukosken ylityksellä. Rinkasta tukivyö auki, lahkeet ylös, 

Crocksit jalkaan ja kahlaamaan. Ei mikään maailman helpoin ylitys. Virta oli varsin 

voimakas ja mahdollisuudet kunnon ”täysosumaan” koko ajan olemassa. Tästäkin 

koettelemuksesta selvittiin kuitenkin tappioitta. Oli aika siirtyä hieman ylempiin 

sfääreihin, suorastaan tämän reissun korkeimpiin sellaisiin. Inarijärvi näkyikin nyt 

paremmin – samoin orastava uupumus, jonka loputtomien kivikoiden ylitykset olivat 

retkikunnan jäseniin jättäneet. Silti hyvätkin puolet olivat läsnä: Tuuli, muttei satanut. Se 

oli paljon se. 

 

 
Korpimaisemaa siellä jossain 

 

Päivän pääkohde saavutettiin lopulta. Vironiemi. Ylityksen oli onnistuttava kapeimmasta 

vesistökohdasta – hinnalla millä hyvänsä, sillä kankaan kiertäminen olisi tiennyt 

kymmenien kilometrien bonuslenkkiä. 

 

Pahalta näytti. Vaikka ylityspaikka itsessään oli kapea, virta oli pelottavan voimakas 

ja pahimmillaan toista metriä syvä. 

Kahlaaminen ei tullut kyseeseen. Lyhyehkön suunnittelupalaverin jälkeen Pekan ehdotus 

hyväksyttiin yksimielisesti ja sahalle ja kirveelle tarjottiin nyt puheenvuorovuoro. 

Silta syntyi tunnin askartelun jälkeen. 

 



 
Kuva ei tee oikeutta virran haasteellisuudelle 

 

Leiripaikka oli virran toisella puolen ja neljästä tukista rakennettu silta toimi odotusten 

mukaisesti. Retkeä pystyttiin siten jatkamaan täysin alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. päivä ”yllätyssiikaa” 

 

Pilvinen, mutta sateeton sää jatkui. Seurailimme Kyyneljärven länsirantaa. 

Tarkoitus oli ehtiä illaksi Suolistaipaleen autiotuvalle. Kivikkoinen maasto 

täälläkin, joten erikoistarkkuutta tarvittiin. Aurinkokin näyttäytyi keskipäivällä. 

Oli aika hyvästellä Kyyneljärvi ja suunnatta pohjoiseen. 

Maastosta löytyneet runsaat puolukkamättäät tarjosivat mukavaa vaihtelua ruokavalioon. 

Paras oli kuitenkin vielä edessä. 

Saavuttuamme Suolistaipaleen tuvalle, tapasimme siellä kalastajan, joka ystävällisesti 

lahjoitti meille muutamia pyytämiään siikoja. Hyviltä maistuivat. 

Tältä paikalta löytyi myös rautatieyhteys Suolisjärveltä Inarijärvelle ja takaisin. Koska 

emme olleet paikalla pahimman talvimyräkän aikoihin, emme voineet todeta 

raideliikenteen toimivuutta tai toimimattomuutta ääriolosuhteissa. Joka tapauksessa 

Korvauksia VR:n tai RHK:n suunnalta olisi ollut turha odottaa sillä tätä rataosuutta 

hallinnoi Merenkulkulaitos. 

 

 
”Kiskot vievät etelään…” 

 

 



 
Inarijärven siikaa 

 

6. päivä ”kotiinpäin” 

 

Hyvin nukutun yön jälkeen kaikkien mielessä häämötti jo Sevettijärven tie, josta bussi 

meidät noutaisi. Sitä ennen olisi tarjolla vielä yksi kappale telttamajoitusöitä, tien 

välittömässä läheisyydessä.  

Suurilta luontoelämyksiltä vältyttiin tällä osuudella, mutta mukaan luovutetut evässiiat 

mahdollistivat silti (paistinpannun ja voin kera) muistorikkaan päivällisen leirinuotiolla. 

 

 
Pieni iltanuotio valmiina vastaanottamaan siikaa 

 

 

 

 



 

7. päivä ”tilinpäätös” 

 

Loppurypistys Sevetin pysäkille onnistui kuin onnistuikin tiukasta aikataulusta 

huolimatta ja saatoimme todeta olevamme sovittuna aikana oikeassa paikassa. 

Matkaa oli tässä vaiheessa kertynyt reilut 80 km. 

Oli loppuyhteenvedon aika: 

 

Kiitämme: 

- erinomainen porukka 

- vähän turisteja ja hyönteisiä 

- päivämatkojen pituus sopiva 

 

Moitimme: 

- kiviä, kiviä ja taas kiviä 

- paikoin jopa liian lämpimiä sääolosuhteita 

- hyvien telttapaikkojen vähäisyyttä 

 

 


