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Siirtyminen pohjoiseen 
 
Matka kohti Kilpisjärveä alkoi kahtena seurueena. Marko ja Denis kokoontuivat Jyväskylään, josta 
samalle alueelle menneen Hannan kyydissä jatkettiin kohti pohjoista. Markus, Elina, Hiski, Lassi ja 
Janne kokoontuivat Joensuussa ja ottivat suunnaksi Kilpisjärven. Reilu sata kilometriä ennen 
Kilpisjärveä löytyi majoituspaikkamme Vikkurilan matkailukeskuksessa. Tupanne osoittautui 
kesäasuttavaksi ”leikkimökiksi”, jossa sähkölämmitys huusi tuhatta ja sataa. Toisesta mökistä meni 
illan aikana kaikenhuipuksi sähköt, jonka vuoksi jouduttiin vaihtamaan toiseen mökkiin. 
 
Tarinat venäläisistä kuljettajista eivät ole kaikki perättömiä, minkä sai huomata tullessamme 
hiljaisia pääteitä pohjoiseen. 
 
1. hiihtopäivä 
 
Siirryimme Vikkurilan matkailukeskuksesta aamun tunteina Kilpisjärven eteläpuolelle 
Ropinsalmelle. Ropinsalmella sekalainen seurueemme nähtiin viimeisen kerran Tiehallinnon 
sääkamerassa. Päiväetappimme käynnistyi noin klo 11 aikoihin umpihankihiihdolla kohti Aatsan 
autiotupaa. Suuntana oli itä ja matkaa päivälle kertyi noin 15 km. Päivästä teki rankan erityisesti 
hiihto umpihangessa ja jatkuva nousu. 
 
Saavuimme Aatsan autiotuvalle pimeän laskeuduttua ja rupesimme lämmittämään tupaa. 
Päivällisenä oli hampurilaisia ja lisukkeina ananasrinkuloita, kurkkusalaattia ja hampurilaistahnaa. 
Jälkiruuaksi oli lisäksi lettuja. 
 
Päivän tappioina oli Deniksen saappaan kastuminen vedenhakureissulla. 
 
2. hiihtopäivä 
 
Päiväetappina oli toisena päivänä Aatsan tuvalta Ropin autiotuvalle.  
 
Olimme illalla saapuneet puurajan yläpuolelle ja reitti kulki mahtavien tunturimaisemien kautta 
hankikannolla kohti luodetta. Söimme lounaan etapin puolivälissä Marsujärven koillisrannalla ja 
lounaan jälkeen lähdimme ylittämään järveä, missä alkoi vastatuuli. Vastatuuli teki iltapäivästä 
pitkän ja rankan ja Ropin autiotuvalle saavuimmekin pimeyden jo laskeuduttua 7 ja ½ tunnin ja 
noin 20 km hiihdon jälkeen. 
 
Ensimmäisenä Ropin iltana emme löytäneet enää pimeässä sulaa vettä, joten jouduimme 
sulattamaan veden lumesta. 
 
 
 
 



3. hiihtopäivä / taukopäivä 
 
Päätimme pitää taukopäivän edellisen rankan hiihtoetapin jäljiltä. Heräsimme 10 aikoihin ja 
aloimme tehdä aamupalaa. Aamupalaa syödessä päätimme lähteä huiputtamaan Ropin tuulen 
huminasta huolimatta. Markusta ja Elinaa lukuun ottamatta lähdimme hiihtämään kevyessä 
päivävarustuksessa kohti tunturia.  
 
Tunnin hiihdon jälkeen jätimme sukset suojaisaan paikkaan ja jatkoimme jalan. Tosin Lassi halusi 
ottaa sukset mukaan ja lasketella alas huipulta. Huipulle noustiin mukavassa taka- \ sivutuulessa, 
mikä jouduttikin matkantekoa huomattavasti, kun itse ei tarvinnut kuin pysytellä pystyssä ja siirrellä 
jalkoja. Huipulla laitoimme taukotakit päälle ja katselimme hetken maisemia navakassa tuulessa 
kiven suojista. Ryhmälle tuli materiaalitappioina yhdet hanskat, jotka tuuli vei kesken kuvanoton 
(näkyi yhdellä videolla). Huipulta lähdimme tulemaan alaspäin vastatuuleen ja melko jyrkkä 
mäenrinne tultiin kuin kaupungin katua kävellen alas, johtuen navakasta vastatuulesta. Lassin 
laskettelu tosin jäi vähäiseksi, noin 1/3 oli jäljellä mäen rinnettä kun Lassi vihdoin uskaltautui 
laittamaan sukset jalkaan. Palasimme suksille ja totesimme, ettei muistettu kokeilla olisiko huipulla 
ollut kenttää. Saimme kuitenkin vielä suksien jättöpaikalta yhteyden sivistykseen ja tulevat 
säätiedot. 
 
Illalla pelasimme Kimbleä ja nappuloina oli karkkeja. Tietenkin kun sai syötyä tai pääsi kierroksen 
loppuun, sai syödä oikeasti nappulan. Päivälliseksi oli pihvejä, jotka jopa liekitettiin konjakilla. 
 
4. hiihtopäivä 
 
Aloitimme aamulla aikaisella herätyksellä ja söimme aamupalan. Liikkeelle lähdimme ennen 
auringonnousua ja aamupäivä edettiin kohtalaisessa taka- \ sivutuulessa loivaa ylämäkeä kohti 
pohjoista. Tarkoituksena oli edetä suorinta reittiä, mikä osoittautui kuitenkin liian tuuliseksi reitiksi. 
Siirryimme vaihtoehtoiselle reitille ja laskettelimme mäen rinnettä alaspäin. Mäessä sattui lukuisia 
kaatumisia itse kullekin johtuen pilvisestä säästä, lumisateesta ja tuulen muodostamista kinoksista. 
Alamäessä Denis aiheutti pari ylimäärästä harmaata hiusta valittuaan muista poikkeavan reitin ja 
katoamalla ajoittain kokonaan näkyvistä. Loppumatkasta alkoi ilma lämmitä niin paljon, että tuore 
lumi rupesi takertumaan suksenpohjiin kiinni. Saavuimme Kaskasjoen autiotuvalle hieman ennen 
pimeää ja söimme lounaan. Mittaa päivälle tuli noin 14 km. 
 
Toinen ruokatermospulloistamme osoittautui huonoksi valinnaksi, vaikka oli juuri ostettu 1 vko 
etukäteen. Yön aikana tehty testi osoitti että kiehuva vesi jäähtyi huoneenlämmössä kylmäksi. 
 
 
5. pakotettu taukopäivä 
 
Heräsimme jälleen aikaisin ja totesimme, että ulkona oli satanut yön aikana paljon lunta 10 – 50 cm 
ja yhä jatkoi satamista. Päätimme jäädä odottamaan lumisateen päättymistä ja tutustuimme 
päivänmittaan, kuinka hiihto onnistuu puuterilumessa. Päivänmittaan lumentulo lakkasi ja tuvalla 
vieraili paikallinen moottorikelkan kanssa.  Hän sanoi tulevansa Tsaibmalta, mikä ei kuitenkaan 
löytynyt kartalta. Jälkikäteen selvisi selvityksissä, että jossain on olemassa Tsaiba niminen tunturi. 
Päivälle sattui myös pieni haaveri. Denis putosi avantoon ja kasteli jalkansa, kun oli hakemassa 
vettä avannosta, mikä oli ilmeisesti tuiskutuksen seurauksena peittynyt lumeen. 
 
Kännykkään kenttää löytyi talon katolta, josta saimme lähetettyä uudenvuoden tervehdykset ja 
päivitettyä säätiedotuksen. Illalla pelasimme korttia ja opimme mm kuinka pelataan venäläistä 



Durak ~ tyhmä korttipeliä (kuulemma muistuttaa suomalaista Aasia) ja vapaasti suomennettuna 
Rikasta ja rutiköyhää, joka oli kuulemma tullut aasialaisten vaihto-oppilaiden mukana.  
 
Illalla näkyi erittäin hyviä revontulia, josta alkoikin hillitön kuvaus sessio ja valon käyttö oli 
kielletty pitkien valotusaikojen takia. 
 
6. hiihtopäivä 
 
Lähdimme ennen auringonnousua noin 9.30 liikenteeseen otsalamppujen valossa kohti länttä, 
lämpötilan ollessa noin -15 C. Seurailimme joenvartta, mistä edellisenä päivänä oli onneksi 
kulkenut moottorikelkka, joten emme joutuneet kahlaamaan polvia myöten lumessa. Kuitenkaan 
kaikilta harmeilta emme välttyneet, sillä etenkin jälkipäässä alkoi ladulle nousta vettä, mikä jäätyi 
suksien ja ahkion pohjiin. Matkanvarrelle osui poroerotteluaita, jonka ympäristöön oli rakennettu 
lukuisia yksityisiä porokämppiä. Tauon jälkeen lähdimme lopun melko tasaiselle ja 
maamerkittömälle matkalle kompassisuunnalla ja lopulta pienellä etsimisellä löysimme Puuvrasjoen 
autiotuvan hyvissä ajoin ennen pimeäntuloa. Mittaa päiväetapillemme tuli noin 15 km. 
 
Illalla keitimme kaminalla ja talon kattilalla lumesta vettä ja teimme siinäkin uuden ennätyksen. 
10L kiehuvaa vettä valmistui neljässä tunnissa. Huomautettakoon että kattilan pohja oli erittäin 
kiero ja keikkui kaminan päällä. Arvata saattaa, että illan intensiivisen lämmittämisen jäljiltä oli 
tupa erittäin kuuma ja levittäydyimmekin kaikki nukkumaan alalavereille. 
 
7. hiihtopäivä 
 
Alkuperäisen suunnitelman Kilpisjärvelle pääsyn muutti 5. päivän lumipyry, joten lähdimme 
länteen kohti Peerajärveä ja valtatie E8:aa. Lähtö tapahtui aikaisin aamulla ja olimmekin jo 
liikkeellä ennen auringonnousua otsavalot kiiluen. Pysyttelimme puurajan yläpuolella 
mahdollisimman pitkään, kunnes kiersimme erästä mäen rinnettä ja totesimme ahkioiden luisuessa 
sivuttain alamäkeen, että nyt riittää ja laskeuduimme puurajan alapuolelle. Puurajan alapuolella oli 
enemmän tuoretta lunta ja se hidasti matkantekoa. Tästä meidät kuitenkin pelasti usein käytetty 
kelkkaura, jolla näimme erään paikallisen kelkkailijan.  
 
Saavuimme Peerajärvelle ja maantien laitaan hyvissä ajoin ja soitimme kyydin Hannalta, jota 
odotellessa söimme lounasta. Mittaa päivän hiihdolle kertyi noin 14 km. Markuksen ja Jannen 
lähtiessä hakemaan kyydillä toista autoa Ropinsalmelta, harrastimme erinäistä taukoliikuntaa ja 
mietimme mitä kaikkea hyvää sieltä kaupasta voisi ostaa. Autojen tultua sulloimme tavarat autoihin 
ja lähdimme Kilpisjärvelle ostoksille. Päivälliseksi ostettiin yhteisesti aitoa pakastettua poroa, josta 
valmistimme poronkäristystä, sekä jälkiruuaksi oli jäätelökakkuja reissussa tuhoutuneiden 
Eskimopuikkojen korvikkeena. Vuokrahuvilamme oli lähellä Kilpisjärven keskustaa, mutta emme 
kuitenkaan enää saunan ja päivällisen jälkeen lähteneet tutustumaan paikalliseen yöelämään. Sauna 
oli muuten hyvä, mutta seitsemän hengen jatkuva löylynheitto kyykisti kiukaan ja puolet kerkesi 
käydä kuuman veden aikana pesulla.  
 
Illalla seurasimme televisiosta mistä kaikesta sivistyneen maailman tapahtumista olimme jääneet 
paitsioon ja seurasimme Lassin ja Hiskin taulujen huutokauppaa, jossa tarjolla oli magneettikynällä 
piirustuslaudalle tehtyjä taideteoksia. 
 



Kotiinpaluu 
 
Heräsimme aamulla retkimajoitukseen verrattuna unelmasängyistä ja pakkasimme autot. 
Kilpisjärveltä kohti etelää matka starttasi noin klo 9 ja kulki Muonioon, jossa pidimme tankkaus-
tauon. Muoniosta matkamme jatkui edelleen Tornioon ja Haaparantaan. Yleisen huutoäänestyksen 
jälkeen pysähdyttiin Haaparannan Ikeaan syömään lihapullia. Lyhyen pakollisen silmäily-
kierroksen jälkeen jatkoimme kohti etelää. Seurueemme jakautui jälleen kahdeksi Markon, 
Deniksen ja Hiskin suunnatessa Hannan kyydillä Jyväskylään ja Markuksen, Elinan, Lassin ja 
Jannen suunnatessa kohti Joensuuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


