
Sydänmaan Pvy:n kesäretki pohjoiseeen tehtiin 27.6. - 3.7.1989

27.6. tiistai
Lähtö Sydänmaista klo 18.30, ajettiin yötöntä yötä myöden kohti pohjoista! Lyhyet pysähdykset 
Vaasassa ja Kempeleessä.

28.6. keskiviikko
Aamiainen valmistettin Porttipahdan tekojärven rannalla, osa kävi myös aamu-uinnilla. Sitten 
tutustuimme Tankavaaran kultamuseoon ja kävimme Kaunispäällä. Tunturin matkamuistomyymälästä 
löytyi sopiva paikallinen huopahattu tyttöjen lahjana Untolle. Majoituimme Saariselän retkeilymajojen 
yhteen ”rivitaloon”, vietimme päivän saunoen, ruokaillen ja ympäristöön tutustuen. Sää oli yhtä 
lämmin kuin etelässäkin 27 astetta varjossa. Illalla lauloimme verannalla, vain poroja ja kesy orava 
seurana.

29.6. torstai
Aamulla lähdettiin heti aamiaisen jälkeen kohti Inaria. Pysähdys ns. Karhunpesäkiven kahvilassa. 
Siellä tapasimme paikan omistajan, pohjoisen liikemiehen, jonka myyntikikat muistamme vielä 
etelässäkin. Lapin pukuun pukeutuneena hän ilmaisten kahvien jälkeen kertoi paikan historiasta: 
Karhunpesäkivi löydettiin 59 vuotta sitten ja se on hiidenkirnu, joka on kääntynyt nurinpäin. Alueelta 
on tavattu 11 karhua, samaanaikaan 4 koko muusta Suomesta, se on siis aarnialuetta, josta on 36 % 
järviä – vertauksena 26 % Mikkelissä. Karhunpesäkivelle vievät portaat: 309 porrasta. Inari oli entisinä 
aikoina Saamen kulttuurin keskus, jossa palveltiin epäjumala Seitaa, uhrattiin poronvasoja yms. Nyt 
annettiin lahjoja kulkijoille: Erjalle lompakko, Untolle puukko ja tietysti poronsarvijauhetta. Kaikkien 
kesken arvottiin korttiarvalla puukko, Inkeri voitti ja sitten tietysti myytiin puukkoja 
”erikoistarjouksessa”.
Matka jatkui Utsjoelle, jossa oli helteisen päivän seuraava pysähdys. Tutustuimme kirkkoon, johon 
jokia pitkin soutaen keräännytään kesällä jumalanpalvelukseen. Joimme kahvit pienessä punaisessa 
mökissä lähetyksen hyväksi. Kahvileivät olivat kirkkoherran vaimon leipomia. Pysähdyksen aikana 
miehet pulahtivat uimaan virkistävään Utsjokeen ja näimme ensimmäiset lumet tunturissa.
Iltapäivän pysähdyksellä Karasjoella söimme paikallisessa ravitsemusliikkeessä, sen jälkeen ylitimme 
rajan, tankkasimme Norjan edullisempaa polttoainetta, NOK 2.54 diesel (Nok 5.69 bens.), kurssi 0.62 
ja niin matka jatkui kohti Altaa. Lumihuippuja näkyi koko ajan lisää. Tenojoessa oli vesi vähissä ja 
hienoa hiekkaa näkyi usein hiekkasärkkinä ja -rantoina.
Illalla majoituimme lähelle Altaa, Altariver-nimiselle leirintäalueeelle, ihmettelimme Alta-joen 
kalastusmeininkejä ja pohjoisen välimatkojen arviointikykyämme melkein kinaksi asti.

30.6. perjantai
Aamupalan jälkeen lähdimme Altaan, etsimme savukalaa myymälöistä, mutta sitä ei löytynyt. 
Ajelimme päivän kuluessa Jäämeren rantaa seuraten ja Norjan jylhiä maisemia ihaillen Kilpisjärvelle. 
Matkalla ruokailimme Norjan puolella vuonon pohjukassa olevassa siistissä ”perheravintolassa”. Illalla
oli taas vuorossa majoittuminen Saanan juurella retkeilykeskukseen. Myöhemmin istuimme iltaa vielä 
paikallisessa ravintolassa.



1.7. lauantai
Tänään oli sitten etelänihmisten Saananvalloitus vuorossa. Ensimmäiset lähtivät kiipeämään jo klo 5.00
ja toiset sitten vähän myöhemmin. Hikisen aamuvaelluksen jälkeen saunoimme rantasaunassa ja 
kokeilimme uimista Kilpisjärvessä, josta paikallisten mukaan jäät olivat lähteneet edellisviikolla. Eipä 
siellä järvessä kauan viihdytty, mutta virkistävä olo tuli.
Päiväruokailun jälkeen jatkoimme taas matkaa kohden Norjan Narvikia. Täällä tuntui ensimmäisen 
kerran tuuli puhaltavan kylmästi, lämmintä oli riittänyt matkan varrella.

2.7. sunnuntai
Aamiaisen jäkeen lähdimme ajelemaan aamu-uniseen Narvikin-kaupunkiin, eipä paljon muita 
kulkijoita näkynyt ja mekin jatkoimme matkaa Ruotsiin päin. Sunnuntain jumalanpalveluksen sijaan 
lauloimme matkalla suvivirren ja söimme juhlallisesti sunnuntailounaan Fällivaaran komeassa 
näköalaravintolassa: Stora Björn.
Illalla majoituimme Fokknokks Turistcenteriin, ilma oli taas muuttunut matkan varrella lämpimäksi ja 
voimme nauttia ilta-auringosta grillaten makkaroita ja lauleskellen. Lapsille oli varmasti kohokohta 
lämmin uima-allas vesiliukumäkineen.

3.7. maanantai
Viimeinen herätys ja aamiainen tällä matkalla, alkoi kotimatka. Hernekeittolounas syötiin matkan 
varrella kohti Uumajaa, ehdittiin vielä keittää lämpimässä kesäsäässä iltapäiväkahvitkin ja vielä kerran 
nauttia emäntien maanmainioista ”lonkasiivuist” ja ”kanelkorpuist”. Uumajassa saimme ostosaikaa, 
jonka kukin käytti haluamallaan tavalla.
Kaupunkiopas liittyi seuraamme klo 16.30. ja ajelimme tunnin kaupunkikierroksen.
Uumaja: perust. v. 1622 joen rantaan, Kustaa II Adolfin aik., 7 porvaria perustajina, 1800-luvulla 
perustettu kouluja, kasarmikaupunki, hallintokaupunki.
V. 1888  juhannusaattona Holmsund syttyi palamaan -panimosta lähti kipinä – Uumaja paloi. Samana 
vuonna jouluaattoiltana paloi kirkko Uumajassa.
Nyt 85 000 asukasta, joista 1400 suomalaista. V. 1965 avattu yliopisto – 8000 opiskelijaa. Kaupunkiin 
on istutettu paljon koivuja ja siellä on iso ulkomuseoalue.
Matka jatkui kohti Holmsundin laivasatamaa ja sieltä laivalla yli merenkurkun koto-Suomeen, Vaasaan 
saavuimme klo 24.00. Ihmettelimme yön hämäryyttä, olimmehan tehneet matkaa melkein jatkuvassa 
yöttömän yön auringonpaisteessa ja -valossa. Vielä hiljainen bussimatka Eurajoelle ja matka oli ohi – 
olimme taas kotona väsyneinä, mutta tyytyväisinä erittäin onnistuneeseen kiertomatkaamme, n. 3500 
km. Ympyrä sulkeutui. Kaikki oli matkan akikana pelannut hienosti, aikataulu pitänyt, lopuksi voimme 
vain todeta näkemästämme pikku-Juhan laulun mukaan: - maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se 
hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa -

Erityiset kiitokset matkan järjestelyistä Lannen ja Uuden-Uolan perheille, sekä kaikille mukanaolleille 
matkan onnistumisesta.


