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Elämää suurempi harrastukseni

Tämä tehdään säästä piittaamatta silläkin uhalla,
että jokunen nivel tai jänne saattaa kipeytyä tai
tulehtua. Vastaus lienee toveruudessa, yhdessä-
olossa leirinuotiolla, vaikeuksien voittamisessa ja
fyysisen väsymyksen tuomassa täydellisessä ren-
toutumisessa. Vaellus Lapin suunnattomissa mai-
semissa ylivoimaisen luonnon ääressä saa monet
asiat näkymään ihan uudessa perspektiivissä. Auto
junaan ja turha kiire katoaa! Retki on alkanut heti,
kun Rovaniemen juna on ohittanut Pasilan ase-
man. Erityisen oleellista Lapin matkailussa on-
kin junamatkan huolellinen etukäteisvalmistelu.
Hytti tulee olla varustettu sopivalla purtavalla,
kuten hanhenmaksapateella, sinihomejuustolla,
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pienillä suolapaloilla, ja niiden kyytipojaksi tar-
vitaan alkuperäisviini asianmukaisista laseista nau-
tittuna. Tässä vaiheessa kukin esittelee kyseistä
reissua varten tekemänsä viimeisimmät ja arvok-
kaimmat hankintansa.

Erämaat
Retken huolellinen suunnittelu alkaa yleensä
hyvissä ajoin kartan äärellä jo palatessamme edel-
liseltä reissulta. Alkuideoinnin jälkeen asia saa
hautua useita kuukausia (eli asialle ei tehdä mi-
tään), mutta tavallisesti jo Anestesiologipäivien
aikaan meille on selvinnyt seuraavan syksyn koh-
de ja kaikille tulee kiire saada anottua sama viik-
ko töistä vapaaksi. Muuta suunnittelua emme sit-
ten olekaan viime aikoina harrastaneet. Vasta
matkalla Lappia kohti olemme lyöneet lukkoon
seuraavana päivänä alkavan vaelluksemme reitti-
suunnitelman. Siitä huolimatta reittisuunnitel-
ma elää. Paikallisten asukkaiden tietoja ja mieli-
piteitä olemme kuunnelleet tarkkaan, ja monesti
vaellusreitti on muuttunut vielä paikan päällä
huomattavasti näiden neuvojen perusteella. Yh-
teistä RuskaVeljien vaelluksille on ollut se, että
joka kerta olemme hakeneet koskemattomia erä-
maita, joissa muita kulkijoita ei näy.

Sopivalle kohteelle asetammekin neljä perus-
vaatimusta: sen on oltava asumaton, tietön, mah-
dollisimman laaja ja luonnontilainen. Tällaisia
perinteisiä erämaita löytää niin Koillis-Lapin ki-
veliöistä, Käsivarren paljakoilta, Kemihaaran erä-
maasta kuin Inarin jängiltäkin. Seitoja lukuun
ottamatta emme juuri muita kulkijoita olekaan
kohdanneet. Lapin kairaan tosin katoaa isompi-
kin porukka, joka osaa kulkea hiljaa ja luonnosta
nauttien. Autiotupien vieraskirjoista kyllä havait-

Miksi kolme sielunelämältään kohtuullisen nor-
maalia etelän palveluihin ja hyvinvointiin tottu-
nutta keski-ikäistä kollegaa vuodesta toiseen mat-
kustaa vapaaehtoisesti viikoksi Lappiin raahatak-
seen painavaa rinkkaa tunturissa?

Kuva 1. Vaellusryhmä RuskaVeljet kohtaamansa seidan kuvaamana. Tämä on
poikkeuksellista, sillä Lapin eteerisen kauniit seidat yleensä välttelevät
kulkijoita eivätkä mielellään jää edes hetkeksi sattumalta kohtaamiensa
tavallisten ihmisten pariin.
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see, että muitakin samoilijoita on, vaikkei ketään
ole kohdattukaan. Luonnollisesti myös peruskoh-
teita, kuten Haltin huiputus, on mahtunut reis-
sukokoelmaamme. Tällöin valmiiksi tallatut ne-
likaistaiset moottoritiet ja jonossa kulkeminen on
ollut pakko hyväksyä ainakin tiettyyn reissun vai-
heeseen. Eipä silti, aina on mukava samanhenki-
siä vaeltajia kohdatessaan vaihtaa ajatuksia ja ko-
kemuksia, sekä kuulla eri reittivaihtoehdoista.

Erääseen onnettomaan porukastamme on is-
kenyt tämä Lapin hulluus jo 20 vuoden ajan niin
vaikealla ja voimallisella tavalla, että tavallisesti
rauhallinen ja harkitsevainen kollegamme on os-
tanut perikunnalleen ”jänkhää” Inarin ja Lem-
menjoen välisestä maastosta. Pelkäämme aidosti,
että vaellusretkemme muuttuvat lähivuosina paa-
lutustöiksi ja ojan kaivuuksi hänen kiveliössään.
Onneksi naapurilta, Paadarin Matilta aina löy-
tyy särpimeksi tuoretta taimenta ja puikulaperu-
noita. Olemme Matin, jo yli 80 vuotiaan poro-
isännän, ja koiransa Vikun tuvassa viettäneet
monta rattoisaa iltaa joko ennen vaellukselle läh-
töä tai sen jälkeen ja saaneet kuulla mielenkiin-
toisia tarinoita vuosien varrelta Lapin karusta
mutta kiehtovasta elämästä.

Ajankohta
RuskaVeljien vaellusajankohdan määrää ensisijai-
sesti ruska. Koska ruska on riippuvainen vuoro-
kautisen valon määrästä, se ilmaantuu Inarin Lap-
piin vuodesta toiseen melko tarkkaan viikon 37
tietämillä. ESRA ja muut anestesiologian alan
tärkeät kokoukset limittyvät tuon viikon kanssa
yleensä hyvin niin, että aktiiviset kulkijat saavat
tyydyttää myös tiedonnälkänsä. Koska syyskuun
puolenvälin aikaan öisin on useimmiten jo pik-
kupakkasia, ei tuolloin ole enää hyttysiä tai mui-
ta herhiläisiä kiusana. Sää voi olla aurinkoisena
päivänä mukavan lämmin, mutta vaellukseen
kuitenkin raikas. Päivä on vielä riittävän pitkä
vaeltamiseen, sillä aurinko laskee vasta iltakahdek-
san aikoihin. Luonnon värit ovat ruskan aikaan
Lapissa hienoimmillaan. Lisäväriä antavat öiset
revontulet, jotka erityisesti kuluvana vuonna ovat
olleet poikkeuksellisen upeat.

Porukka
Vaelluksella ollaan päiväkausia erityisolosuhteis-
sa 24 tuntia vuorokaudessa yhdessä, ja siksi vaa-
timus keskinäisestä selviämisestä korostuu. Ma-
tala verensokeri tai fyysinen väsymys eivät saa ai-

heuttaa närää vaeltajien kesken. Viikon vaellus
edellyttää myös kohtuullista kuntoa ja tiivis yh-
dessäolo samanhenkisyyttä, vaikeuksien sietoa ja
toisen ymmärtämistä. Vaikeuksia helpottamaan
ryhmämme helsinkiläiset jäsenet ovatkin tarkoin
perehtyneet Turun murteen kielioppiin ja saaneet
suoritetuksi ”kui-kui” -kielen approbaturin näil-
lä syksyisillä retkillä (1). Yllättävät tilanteet ja
ongelmat olemme kyenneet ratkomaan hurtin
huumorin säestyksellä, ja mielestämme hyvästä
yhteisymmärryksestä kertoo se seikka, että aina
on seuraavana vuonna leikkiin ryhdytty uudes-
taan. Ryhmämme koko on muotoutunut muu-
tamien perusasioiden ympärille. Teltta tai yleen-
sä käyttämämme avolaavu tarjoaa sopivat tilat
kolmelle raavaalle miehelle, ja jo neljännen vael-
tajan mukaantulo vaatisi kaksi erillistä majoitet-
ta. Asia muuttaisi koko reissun luonteen. Muut-
kin yhteiset välineet, kuten kirves, saha, keitin
jne. jakautuvat ja riittävät sopivasti painonsa puo-
lesta kolmelle. Kolmen hengen ryhmä on myös
eräänlainen turvallisuustekijä. Jos jollekulle sat-
tuisi erämaassa jotain, voi yksi jäädä loukkaantu-
neen tueksi ja toinen lähteä apua hakemaan.
Matkapuhelimethan eivät (onneksi) vielä toimi
syvällä kairassa.

Vaelluksen pituus
Vaellustemme pituudet ovat vaihdelleet runsaas-
ta 50 km:stä hiukan alle 100 km:iin vajaassa vii-
kossa. Siirtymisiin yleensä kuitenkin kuluu aina-
kin kaksi päivää, tuleehan yksi joukostamme Suo-
men Turusta asti (1). Emme ole intoutuneet hui-
miin fyysisiin suorituksiin kuin ehkä muutamil-
la yksittäisillä osuuksilla. Kovien irtiottojen seu-
rauksia, kuten tulehtunutta jännettä tai nyrjäh-
tänyttä nilkkaa onkin sitten joutunut parantele-
maan pitkään. Pelkäämme, että nopeasti saatu
näennäishyöty saattaisi kostautua julmalla taval-
la jopa vaelluksen keskeytymisellä. Näiltä ääriti-
lanteilta olemme onneksi sentään toistaiseksi vält-
tyneet.

Kävelyä tulee kuitenkin olla joka päivä sen ver-
ran, että yöllä uni maittaa, vaikka karhu möyhisi
muonavarastoja. Yleensähän öinen vieras kuiten-
kin paljastuu uteliaaksi poroksi, joka tökkii laa-
vun naruja.

Vaelluksen kuluessa tulee aina löytyä aikaa
pysähtyä turinoimaan ja kahvistelemaan luonnon
ihmeitä ihaillen, eikä tarvetta kilometrien tehtai-
lulle enää niinkään ole. Tunnelman saavuttami-
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nen ja aistiminen ovat korvanneet sen. Tärkeintä
onkin päästä ”tulille”.  Mikä onkaan mahtavam-
paa kuin istuskella vaelluspäivän päätteeksi krop-
pa väsyneenä rakotulien loisteessa revontulia ihail-
len, ja samalla siemailla ehkä vähän terästettyä-
kin sumppia piippu suupielessä! Samalla tulee
etelän asiatkin pantua oikeaan arvojärjestykseen.

Reittimme viitoittajana ja vastuumiehenä on
perinteisesti toiminut Olli, jonka erehtymätön
kompassin käyttötaito asettaa GPS:t sun muut
vempeleet vähintäänkin tarpeettomaksi rihkamak-
si kantaa mukana. Ollinkin periaate on Lapin
miehiltä opittu. Kysyessämme nimittäin poromie-
hiltä, mitä he tekevät eksyessään tunturiin saim-
me vastaukseksi: ”Jos eksymme, niin lähdemme
kothin”. Eksyksissäkin on toki joskus hetkittäin
oltu. Norjan puolelta Haltin reitille Lossujärven
raja-aseman kautta kulkiessamme joutui suuntaa
tarkistamaan moneen otteeseen, ja silti kiersim-
me peninkulman mittaisen ketunlenkin ennen
perille pääsyä. Mieltämme kuitenkin lämmitti se,
että ainakin kolme muuta kohtaamaamme ret-
kuetta oli harhaillut aivan samoissa maisemissa!

Varusteet
Vaelluksen tärkeimmät välineet ovat hyvin istu-
vat ja jo jonkin verran kävellyt kengät. Uudet ken-
gät on muistettava “kävellä sisään” ennen vaellus-
ta hiertymien ja rakkojen ehkäisemiseksi. Mie-
lestämme parhaat vaelluskengät ovat hengittävällä
GoreTex-kalvolla sisäpuolelta päällystettyjä nah-
kaisia vaellussaappaita, joissa vesi pysyy ulkopuo-
lella jopa vesistöjen ylityksissä, kunhan muistaa
teipata saappaanvarret kahlauksen ajaksi tiukasti
umpeen. Eräskin joukkueemme jäsen katui kat-
kerasti koko viikon ajan sateisella Kemihaaran erä-

maa-alueen reissulla märkiä saappaitaan, kun oli
erehtynyt ostamaan halvat kulkukengät ilman
GoreTexiä! Niinpä nykyään lisäämme (ilman pro-
visiota) kaikkeen mahdolliseen GoreTexia, ja pie-
nestä varustekikkailusta onkin muodostunut
hauska irvailujen aihe.

Kun viikon vaellukselle on otettava mukaan n.
20-25 kg (sopiva maksimimäärä on noin 1/3 pai-
nosta) vaihtovaatteita, muonaa ja muuta tarpeel-
lista, on rinkan sopivuus tärkeää. Itse olemme
tottuneet tukirakenteellisiin rinkkoihin, vaikka
monet kulkijat arvostavat anatomista rinkkaa eli
rosnaa. Parhaat rinkat ovat jaettavissa kahteen
osastoon, jotta kesken päivän ei rinkkaa tarvitsisi
purkaa kokonaan esim. vaatteita lisättäessä tai
poistaessa. RuskaVeljet haluavatkin kiittää Suo-
men Anestesiologiyhdistystä sen Jussille antamasta
rinkasta. Nyt Jussin päivittäiset “pura-ja-kokoa-
rinkka -sessiot” ovat historiaa, ja matkalle lähtö
tapahtuu aiempaa joutuisammin. Kaipaamme
kuitenkin tuota ehtymätöntä letkautusten aihet-
ta haikein mielin.

Kuva 2. Tulien teko on jokaisen päivän kohokohta. Liekki kuivaa kosteat
vaateparret ja lämmittää ruoan ja virvokkeet.

Kuva 3. Vesistöjen ylitykset ovat jokavuotinen haaste. Ollilla ei ollut
GoreTex -kenkiä eikä -housuja tähän ylitykseen.
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Keski-ikäinen kulkija osaa arvostaa hyvin nu-
kuttua yötä. Fyysinen väsymys on tietenkin avain-
tekijä uneen, mutta myös pehmyt ja lämmin
makuualusta auttaa. Markkinoilla onkin muuta-
mia oivallisia tuotteita, jotka ovat sekä keveitä että
miellyttäviä käyttää. Ilmalla itsestään täyttyvät
makuualustat ovat osoittautuneet erinomaisiksi
apuvälineiksi. Makuualustan lisäksi hyvän levon
edellytys on tuulelta ja sateelta suojaava majoite.
Itse olemme mieltyneet laavuun, jota tosin lapin-
miehet halveksivasti kuvaavat “hökötykseksi”. Se
on kuitenkin etelän miehille sopiva. Kolmen hen-
gen laavuvaate painaa alle kilon, antaa hyvän suo-
jan ja mahdollisuuden nauttia nuotiosta tai ra-
kotulista. Kovin tuulisille ja aukeille seuduille sitä
ei kuitenkaan voi suositella. Tämän totesimme
viime syksynä yhtenä yönä, kun vastoin paikal-
listen neuvoja otimme ”hökötyksen” majoitteek-
si Muotkatunturin Peltojärven avoimille rannoil-
le. Onni oli myötä, ettei tuuli vienyt mennes-
sään koko laitetta. Loppureissun ajan se kuiten-
kin palveli moitteettomasti.

GoreTex-pinnotteiset ulkokerrrosvaatteet ovat
mukavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan lyö-
mättömiä. Niiden alle tulevien kerrosten määrää
voi säädellä ilmojen lämpötilan mukaan. Alim-

maksi ihoa vasten kannattaa varata kosteutta joh-
tava kerrasto, jonka nopea kuivuminen tekee mah-
dolliseksi vaikka sen päivittäisen pesemisen ja vä-
hentää vaihtovaatteiden mukaan oton tarvetta.
Muita varusteita itse kukin ottaa mukaan mielty-
mystensä mukaan. Vuosien saatossa jokaiselle on
ilmaantunut jokin uusi tekninen varuste tai mo-
nitoimityökalu leiripuuhia helpottamaan. Koke-
muksen myötä rinkan paino on kuitenkin pudon-
nut vuosi vuodelta, sillä tarpeetonta tavaraa op-
pii jättämään pois.

Muona
Kuivamuona, jonka aatelia on Reiter, on havaittu
toimivimmaksi keveytensä ja helpon valmistetta-
vuutensa ansiosta. Se on kevyttä sissimuonaa, jo-
hon lisätään vain vettä, jota kyllä Lapissa riittää
kaikkialla sellaisenaankin nautittavaksi. Lisänä
piristeeksi kannamme vähän suklaata (paitsi Riku,
joka ilmeisesti aina laihduttaa reissun ajan väittä-
en herkkujen olevan tarpeettomia) ja muita herk-
kuja, kuten halvaa, ja näin viikon kalorit on tur-
vattu.

Leiri ja tulet
Vaelluksen jokailtainen rituaali ja kohokohta on

Kuva 4. “Hökötys” eli laavu on mielestämme paras majoite näille syysvaelluksille. Se on kevyt, suojaa sateelta ja sallii tulista nauttimisen läpi yön.
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leiritulien sytyttäminen. Päivän kulkemisesta vä-
syneenäkin on vielä jaksettava perustaa leiri. So-
pivan ”asennon” löydyttyä kukin ryhtyy vakio-
puuhiinsa: yksi kasaa laavua hakien ensin sopivat
tukipuut sillä aikaa kun toinen virittelee tulia ja
kolmas ryhtyy vedenhaku- ja ruuanlaittopuuhiin.
Kantotulet tai tavallinen nuotio saatetaan tehdä
kahvitauon ajaksi, mutta rakotulien teko on ai-
kaa vievää ja fyysisestikin rankkaa puuhaa, joka

Kuva 5. Lapin karut maisemat ovat ainutlaatuisia ja unohtumattomia. Kuvassa Riku
kurussa pelästytettyään riekot lentoon.

kuitenkin palkitsee tekijänsä palamalla lähes ko-
hentelematta läpi yön.

Rakotulien ääressä varusteet saadaan sateella-
kin kuivaksi, lämmin ruoka ja juoma valmistuu
kuin itsekseen ja laavun lämpimässä katveessa
kelpaa oikaista itsensä iltatähtiä katsellen. Rako-
tulien ainekset kootaan lähialueelta ja vain kaa-
tuneet kelot ja konkelot käyvät tulien tekoon.
Aamulla periaatteena on ennen vaelluksen jatka-
mista jättää leiri sen näköiseen kuntoon, ettei sa-
tunnainen ohikulkija sitä juuri huomaa. Koska
nuotio jättää Lapin herkkään luontoon jäljen ai-
nakin sadaksi vuodeksi olemme pyrkineet suosi-
maan vanhoja jo aiemmin käytettyjä tulipaikko-
ja, mikäli olemme sellaisen kohdalle osuneet.
Usein sitä paitsi parhaat leiripaikat juuri löyty-
vätkin tällaisilta jo vuosisatojen aikana käytetyil-
tä paikoilta.

Aamulla tulien kohentaminen jo hiipuneesta
hiilloksesta kahvinkeittoa varten sattuu yleensä sen
vastuulle, jonka luonto ensimmäisenä pakottaa
nousemaan lämpimän makuupussin uumenista.
Tässä vaiheessa kyseinen kollega yleensä kajaut-
taa tutuksi käyneen aamuherätyslaulunsa ”Nous-
kaa piip:t pissalle, nyt on aamu”.

Reissun päätös on aina haikea, mutta väistä-
mätön. Sauna ja huurteinen olut sekä päälle
Muotkan Ruoktun Hansin laittama Suomen pa-
ras poronkäristys kuitenkin kruunaa reissun, ja
auton keula suunnataan kiireettömästi kohti ete-
lää uusia reissuja suunnitellen ja vanhoja muis-
tellen.

Kirjallisuusviite
1. Wiik K. Tämmöttös. Turun murteen kielioppi ja harjoituskirja. 1997

Becola, Turku

Vaellusporukka “RuskaVeljet”


