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Kaamosvaellus Kaldoaivin kansallispuistoon vuodenvaihteessa 26.12.2009 – 3.1.2010 
ULSUn kaamosvaellus vuodenvaihteessa 2009 – 2010 tapahtui Inarin pohjoisosassa sijaitsevassa 
Kaldoaivin erämaassa (www.luontoon.fi/kaldoaivi) välillä Pulmankijärvi – Sevettijärvi. Varsinainen 
vaellus maastossa tapahtui aikavälillä 27.12.2009 – 2.1.2010. Retkellä mukana oli 8 raavasta urosta 
ja 2 semiurosta eli teekkarityttöä. 

Siirtyminen pohjoiseen 26.12.2009 

Matka pohjoiseen tapahtui kolmella henkilöautolla, jotka lähtivät liikkeelle varhain aamulla 
Kouvolasta, Joensuusta ja Kuopiosta. Reitit yhdistyivät Oulun tietämillä kahvitauon merkeissä ja 
matka jatkui Oulun ja Rovaniemen kautta kohti Inaria. Jännitystä matkalle tarjosivat tiellä liikkuneet 
porot. Klo 21 aikoihin illalla olimme perillä Inarissa majoittuen Vasatokan loma- ja kurssikeskuksessa 
n. 10 km Inarin keskuksen pohjoispuolella. Ennen nukkumaan käymistä viimeisteltiin tavaroiden 
pakkausta ja vietiin kaksi autoista Sevettijärvelle odottamaan paluumatkaa. 

1. hiihtopäivä 27.12.2009 

Ylös noustiin klo 6 jälkeen ja aamupalalle mentiin klo 7. Yhden ylimääräisen tila-auton avulla 
lähdettiin siirtymään Pulmankijärvelle klo 7:45. Perillä kasattiin 5 mukana ollutta ahkiota eli 
asennettiin niihin aisat ja valjaat, minkä jälkeen pääsimme liikkeelle klo 11 aikoihin. Lähtöpaikalla 
lämpötila oli -30 Celsius astetta. Ensimmäisen 2 km matkalla oli riippusilta, umpihankea ja runsaasti 
nousuja sekä laskuja, mitkä söivät tehokkaasti voimia. Jälkeenpäin katsottuna nousuksi osoittautui yli 
150 m. Tämän jälkeen korkeuseroja oli vähemmän ja matka jatkui kelkkauraa pitkin. Lounaaksi oli 
kinkkurisottoa ruokatermareista ja vaikka lämpötila oli noussut -25 asteeseen, ruoka muuttui hyvin 
nopeasti kuumasta jäiseksi lautasella. Metallinen lusikkakaan ei helpottanut ruokailua. Loppumatkan 
muutamat nousut veivät tehokkaasti voimia ja perille Tshuomasjärven autiotuvalle päästiin klo 20 
jälkeen kauttaaltaan väsyneinä. Onneksi pilvettömällä taivaalla oli melkein täysikuu valaisemassa 
matkaa, joten otsalamppuja ei tarvinnut käyttää vaeltamiseen. Päivälliseksi syötiin lohkoperunoita 
sekä lihaa ja juotiin glögiä sekä viskiä. Vesi jouduttiin sulattamaan lumesta, koska järvenjään läpi ei 
saatu hakattua reikää. Jälkiruuaksi oli tarjolla pannulla lämmitettyjä ananaksia mustikoiden ja 
kermavaahdon kera. Lämpötila illalla oli -20 astetta ja nukkumaan käytiin puoliltaöin. Ihan kaikki 
eivät mahtuneet nukkumaan lavereille, koska tupa oli tarkoitettu 6 hengelle. Tuvan erikoisuutena oli 
iso eteinen, jossa oli sisävessa. Mittaa päivämatkalle tuli vajaa 15 km. 

2. hiihtopäivä 28.12.2009 

Aamulla herättiin klo 7 aikoihin ja aamupalaksi saatiin puuroa & kiisseliä. Aamiaisen ja pakollisten 
vedenkeittämisten jälkeen pääsimme liikkeelle kohti Tsaarijärven autiotupaa klo 10 aikoihin. Pari 
kevytrinkkaista jäi laittamaan tupaa kuntoon seuraaville vaeltajille ja lähti liikkeelle noin puoli tuntia 
myöhemmin. Päivän taival oli loivaa nousua ja sisälsi runsaasti vesistöjä. Matkalla näimme 
porotokan sekä runsaasti niiden jälkiä ja makuupaikkoja. Lounaaksi oli liha-riisi-nuudelia, jonka 
nautimme eräässä suojaisessa notkelmassa. Loppumatkasta rupesi jo hämärtämään, jolloin olisi 
voinut käyttää otsalamppuja, ja perillä oltiin klo 17 aikoihin. Päivälliseksi oli spagettia ja 
jauhelihakastiketta. Ilta kului rattoisasti hiihtäjiä ja varusteita huoltaessa. Nukkumaan kävimme 



puolenyön kieppeillä. Päivän lämpötilat pyörivät -12 … -15 asteen välillä, mikä tuntui edellisen päivän 
-30 asteen jäljiltä lämpimältä. Matkaa päivälle kertyi vajaa 10 km. 

3. hiihtopäivä 29.12.2009 

Aamulla herätys oli klo 7, jonka jälkeen söimme aamupalaksi puuroa kiisselin kanssa. Klo 10.30 lähti 
pääjoukko liikkeelle ja jälkipartio vajaa tunti myöhemmin.  Matkalla oli poroaita, jonka portista 
kuljettuamme teimme suoran kulman mutkan merkitystä reitistä. Lounaaksi oli meetvurstilla 
höystettyä pastaa. Loppumatkasta maasto kävi melko mäkiseksi ja ylitimme lukuisia lampia. Pienen 
hakemisen ja tiukan nousun jälkeen puuterilumessa olimme perillä Huikkimajoella klo 17:30 
otsalamppujen valaistessa loppumatkaa. Päivälliseksi söimme tuhdin lihaisen annoksen pataa. Ilta 
kului venytellen ja kameroiden sulkimien raksuessa mökin sisällä ja ulkona.  Päivän matkaksi kertyi 
luultavasti reilu 10 km, johtuen merkitystä reitistä poikkeamisesta. 

4. hiihtopäivä 30.12.2009 

Aamupalaksi oli puuroa kiisselin kera. Lopullinen ylösnousu tapahtui lyhyen päivämatkan takia klo 
10. Söimme lounaan ja liikkeelle lähdimme klo 11 aikoihin kohti Roussajärveä. Loppumatkasta 
vastaan tuli matala tunturi, noin 50 m nousua, jonka ylityksen jälkeen saavuimme perille autiotuvalle 
ennen klo 15:sta. Päivälliseksi oli hirvimuhennosta perunamuusin, puolukkahillon ja suolakurkkujen 
kera. Jälkiruuaksi tarjoiltiin joulutorttuja. Päivän lämpötila pyöri -10 asteen tietämillä ja matkaa 
kertyi noin 6 km. Ilta kului rattoisasti ja meitä kunnioitti läsnäolollaan mökin alla asuva kärppä, jota 
aluksi luulimme poroksi tai kanssavaeltajaksi rytmikkään koputusta muistuttavan äänen takia. Illalla 
paljastui taivaalta lumisateen sijasta täysikuu, joka johti jälleen kerran kuvaussessioihin. 
Aikaisemmista tuvista poiketen Roussajärven tupa sijaitsi lähellä puroa, joten saimme sulaa vettä 
keitettäväksi. Illan tummuessa päätti kolme rohkeaa nukkua yönsä ulkona teltassa. 

5. hiihtopäivä 31.12.2009 

Aamulla heräsimme klo 7 aikaan ja aamupalaksi söimme mannapuuroa ja vadelmakiisseliä. 
Lähdimme liikkeelle kohti Iisakkijärveä epätavallisesti jo ennen päivän valaistumista. Matka oli 
pääasiallisesti loivaa alamäkeä, mikä joudutti matkantekoa huomattavasti. Pääjoukon lounastaessa 
ei jälkijoukko ollut saavuttanut muita, joten jätimme reittimerkkiin ruokatermoksessa ruokaa.  
Pääjoukko koitti tehdä käytännön pilan ja laittoi toiseen ruokatermariin pelkkää lunta, mutta johtuen 
huonosta asettelusta jälkijoukko kuitenkin avasi ruokaa sisältäneen termarin ensimmäisenä. Ilma oli 
vaelluksen yksi parhaista, joka toi mukanaan useita kuvaus taukoja. Perillä Iisakkijärvellä olimme 
ajoissa noin klo 14 aikoihin. Periltä löysimme lämpimän tuvan ja yksinäisen saksalaisen eränkävijän.   
Kun hänelle selvisi joukkomme koko, hän päätti siirtyä jälkiämme myöten Roussajärven autiotuvalle. 
Päivälliseksi nautimme poronkäristystä perunamuusin kera ja jälkiruuaksi oli leipäjuustoa 
lakkahillolla. Iltaa vietimme leppoisasti rupatellen ja odotellen kuunpimennystä, mikä kuitenkaan 
pilvisen sään takia ei näkynyt. Mittaa päivälle kertyi noin 9 km, mikä tuntui reitin tasaisuudesta 
johtuen lyhyeltä. Päivän lämpötila pyöri -15 … -20 asteen välillä. Lisäksi teimme läheisille mäille ja 
tuntureille retkiä GSM-kentän ja näköalojen toivossa. Verkkoa olisi tosin löytynyt myös pihapöydän 
päältäkin ja mäkien ja tuntureiden huiput olivat metsärajan alapuolella, jolloin näköalat olivat melko 
suppeita. Uutta vuotta ja vuosikymmentä juhlistimme kuohuviinillä ja parilla pienellä ilotulitteella. 

 



6. hiihtopäivä 1.1.2010 

Vuosikymmenen ensimmäinen päivä alkoi herätyksellä klo 8 aikaan. Aamupalaksi oli pitaleipiä, joissa 
täytteenä oli kalkkunaa, juustoraastetta ja pikkelssiä. Päivällä lämpötila oli -15 astetta ja matka 
taittui leppoisasti loivaan alamäkeen. Matkan aikana nousi horisontin yläpuolelle punertava kuu, jota 
oli tietenkin pakko pysähtyä kuvaamaan. Matkaa päivälle kertyi noin 6 km ja saavuimmekin hyvissä 
ajoin ennen lounasaikaa Opukasjärvelle. Tällöin pakkanen oli jo kiristynyt -25 asteeseen. Lounaaksi 
oli jauhelihakeittoa. Lounaan jälkeen osa porukasta lähti katsomaan läheistä riippusiltaa ja kosken 
suuta. Päivälliseksi oli lammaspaistia perunamuusilla ja jälkiruuaksi tiramisuja. Pakkanen kiristyi illan 
aikana -30 asteeseen, mikä kirvoitti useat testaamaan makuupussien pakkasrajoja ja neljä rohkeni 
nukkumaan koko yön ulkona makuupusseissa taivasalla. Nukkumaan kävimme hyvissä ajoin ennen 
puoltayötä silmälläpitäen seuraavan aamun aikaista herätystä. Opukasjärven autiotupa oli juuri 
uudistettu ja sieltä ei juuri puuttunut muuta kuin riittävä määrä naulakoita, mikä retkeilijän kannalta 
on aika suuri puute.  

7. hiihtopäivä 2.1.2010 

Herätys oli klo 6 ja viimeinen hiihtopäivä aloitettiin raikkaassa -34 asteen pakkasessa. Aamupalaksi 
oli mysliä kiisselillä ja aamutoimien jälkeen lähdimme kohti Sevettijärveä ennen auringon nousua. 
Matka eteni nopeasti tasaisessa maastossa, sillä kuljimme pääasiallisesti vesistöjä pitkin. Kovan 
pakkasen takia kukaan ei halunnut pitää lounastaukoa, vaan hiihdimme perille Sevettijärvelle yhtä 
kyytiä. Matkalla menimme poronkulkualueen läpi, jossa paikallinen poropoika oli laittamassa porttia 
kiinni kelkalla erittäin lämpimissä varusteissa. Oli kuullut huhua, että sinä päivänä olisi hiihtäjiä 
tulossa ja myöhemmin päivällä olevan porojen ajon takia oli tarkistettava, että portit olivat kiinni. 
Perille Sevettijärvelle Nili-tuville saavuimme klo 13 aikoihin. Matkaa päivälle kertyi noin 15 km, mikä 
kovassa pakkasessa ja määränpään häämöttäessä sujui noin 5 tunnissa, tosin viimeiset pari 
kilometriä tuntuivat loputtomilta epätasaisessa maastossa. Lämpimään päästyämme söimme 
lounaan ja kävimme saunassa. Viikon hikien pesun jälkeen lähdimme klo 16 aikoihin päivälliselle 
Sevetin baariin, jossa tarjolla oli jauhelihapihvejä ruskealla kastikkeella, perunamuusilla ja keitetyillä 
kasviksilla. Ruokailun yhteydessä silmäilimme tätä kylän anniskeluhuonetta / kauppaa / postia / 
Alkon tilauspistettä / poromiesten olohuonetta. Illalla seurasimme televisiosta uutisia, katselimme 
reissun kuvia sekä valmistauduimme seuraavan päivän kotimatkaan. 

Kotiinpaluu 3.1.2010 

Aamutoimien jälkeen lähdimme liikkeelle etelää kohti klo 9 aikoihin. Sää oli erittäin liukas ja runsas 
lumentulo tien sivussa näkyvien porojen ohella hidasti vauhtia. Pysähdyimme Saariselän 
Kaunispäälle aamukahville sekä mahtaville munkeille. Matka jatkui Sodankylän kautta Rovaniemelle, 
jossa lounastimme viimeisen kerran yhdessä. Tämän jälkeen retkikuntamme erkaantui kukin 
taholleen viimeisten ollen perillä vasta yöllä klo 4 aikoihin. 


