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Perjantai 20.9.2013: Lähdettiin klo 7:00 

Tampereelta  …

• Jämsästä ja Keuruulta poimittiin viimeisimmät tulijat

• Ensimmäinen kahvitauko pidettiin Keuruun ja Mäntän 

välillä parkkipaikalla

•Matka jatkui mutkitellen …



…Haapajärvelle TiiviOy:n ikkuna – ja ovi 

tehtaalle. Siellä oli lounas, tehtaan esittely …

… ja tutustuminen ikkunan valmistukseen …





Ensimmäinen yö nukuttiin Hotelli 

Pohjanrannassa Keminmaalla



Pihapiirissä oli tunnelmallinen 1300-luvun 

hirsirakentamista mukaileva paanukirkko



Vanhan navetan ylisillä on Pohjois-Suomen 

suurin tanssilattia: Tanssikeskus Pohjanranta 

Pohjanranta on myös Viinitila: 

Siellä oli ainakin 10 000 marjapuskaa! 



… onneksi musta- ja viherherukoita ei tartte

poimia siellä käsin!

Lauantai 21.9.2014

•Keminmaa – Rovaniemi – Luosto – Ivalo

•Rovaniemeltä kyytiimme hyppäsi Lapin 

Metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Pirkko Hyppönen. 

•Hänen opastuksellaan ajeltiin …



… Kemijoen rannalla olevalle Metsäkeskuksen 

kämpälle…

…siellä meitä odotti kahvipöytä antimineen ..



Pirkko Hyppönen ja Pentti Olli oppainamme…



… saimme katsauksen Lapin metsien kasvusta 

ja erityispiirteistä …

… sitten luontopolulle ja maastoon …





Matka jatkui Luostolle ja lounaalle … 

… jonka jälkeen kiivettiin Lampivaaran 

ametistikaivokselle 155 rappua …



… ensin opas kertoi ametistin synnystä ja 

historiasta …



… sitten lähdettiin kaivamaan sitä omaa 

ametistia …

… siinä se on: minua 2000 miljoonaa vuotta 

odottanut ametistini !!!



Illalla saavuimme Ivalojoen rannalla 

sijaitsevaan…

…Hotelli Ivaloon …



… jossa asustimme ja saimme herkulliset 

aamiaiset ja päivälliset



Sunnuntai 22.9.2013: Aamulla ensin 

Lemmenjoen kansallispuistoon …

… opastuskeskuksessa Hannele Kankainen kertoi 

alueesta. Kuvassa myös oppaamme Juhani Moisio.



... Sitten puettiin päälle pilkkihaalarit ja 

lähdettiin veneretkelle: 34 km Lemmenjokea…



… vesi oli niin matalalla, että piti pari kertaa nousta 

veneestä, jotta se pääsi pienistä koskista läpi.

Ravadaskönkäällä rantauduttiin ja lähdettiin 

patikoiden …



… autiotuvalle, jossa odotteli jo 

nokipannukahvit



… Kahvi ja eväät maistuivat myös bussikuskillemme Esko 

Pekkalalle. Jomppasen Oula kerto Lemmenjoesta ja 

kullanhuuhdonnasta

… syöneinä ja levänneinä lähdettiin 

paluumatkalle …



… välillä jopa kilpaa ajaen.

Paadarin porotilalla isäntä Ilari Paadar kertoi 

poronhoidosta ja …



… pääsimme syöttämään heidän porojaan…

… Kodassa

meille tarjottiin 

nokipannukahvit ja 

kampanisut …



… vanha emäntä joikasi ja vanha isäntä lauloi 

saameksi…

… nuori emäntä autteli kahvitarjoilussa ja 

meillä kaikilla oli niin mukavaa



… Vanha isäntä neuvoo miten suopunkia 

heitetään ja halukkaat saivat kokeilla sitä

… ja vierailun päätteeksi yksi hyväntuulinen 

matkalainen pääsi hyväntuulisen isännän 

kainaloon



Paluumatkalla poikettiin Tuulispää-tunturin 

laelle ihailemaan maisemia ja ruskaa …



Lopuksi poikettiin vielä Karhunpesäkivelle 

katsomaan onko karhu kotona – ei ollut!

Maanantai 23.9.2013: Noustiin katamaraani 

M/Y Inari III:een ja lähdettiin risteilemään…



… sateiselle Inarinjärvelle…

… rantauduttiin uhrisaari Ukonkivelle …



… josta oli komeat maisemat laajalle järven 

selälle.

Pielpavuonosta lähdettiin patikoimaan kohti 

erämaakirkkoa …



… matka kohti sateenkaarta alkakoon …



… siellä se jo 

häämöttää…

… erämaakirkko ja  
sateenkaaren molemmat 

päät!

… Pelpajärven erämaakirkko vuodelta 1760…



… lauloimme: ”Maan korvessa kulkevi

lapsosen tie …”



Ja sitten taas: ei kun eväitä syömään, …

… että jaksetaan patikoida takaisin sinne 

missä bussi odottaa …



… vauhti oli niin hurja, 

että välillä oli pakko 

huilata …

… mutta maisemat polun varrella olivat 

komeat.



Tiistai 24.9.2013: Automme suuntaa kohti Näätämöä, 

mutta eipä näy Näätämöjoen koskessa lohia …



… Tutustumme Pykeijan suomalaiskylään 

Norjassa

… kylä oli jo kuolemassa, kun turskasaalit hupenivat, 

mutta: ”Jumala lähetti kuningasravun pelastamaan 

Pykeijan”.



… Hautausmaalla kasvoi erittäin harvinainen Karvainen sinilatva 
(Kuva siitä ei oikein onnistunut, mutta netistä löytyy hyviä kuvia)

Evästauko tuulisella levähdyspaikalla Jäämeren 
rantakalloilla …



… Maisemat olivat karuudessaan kauniit



Paluumatka Ivaloon kulki pitkin Tenojoen
vartta…

… Utsjoen kirkolle, jonka kirkkotupia 

pysähdyimme katselemaan





Keskiviikko 25.9.2013: Aamulla kohti itää…

Täällä oltiin rajavyöhykkeellä ja UKK:n 

kansallispuistossa



Juhani kertoi Raja-Joosepin, Tiltan ja Huhti-

Heikin tarinan …

… Mitähän kaikkea nämä tantereet ovat 

aikoinaan nähneetkään …



Lutto-joen ylitti komea riippusilta



… rantapenkereellä oli hyvä paikka katsella 

maisemia ja syödä eväitä

Nellimissä kävimme Pyhän kolminaisuuden ja pyhittäjä 

Trifon Petsamolaisen kirkossa. 
Isännöitsijä Tauno Haltta kertoili kirkosta ja kylästä





… kirkon vieressä oli pieni ortodoksinen 

hautausmaa

Paatsjoen sillan alitse 
purkautuvat 

Inarinjärven vedet 

kohti Jäämerta



Ivalon raitilla näkyi komeita taideteoksia



Torstai 26.9.2013: Kotimatkapäivä

• Ivalo – Kemijärvi, jossa paikallinen opas kierrätti meitä katsomassa 

”Taivaan tulet”-televisiosarjan kuvauspaikkoja ja Mestarin kievarissa 

syötiin lohivoileipiä. 

• Matka jatkui ...

… Kuusamoon ja 

Suurpetokeskukseen

Hauska oppaamme, joka 

kierrätti meitä ja antoi 

neuvoksi kysymykseen: 

”Miten toimitaan, jos karhu 
käy hänen kimppuunsa?”

Että:

”Soittakaa ELY-keskukseen, 

että täällä on työpaikka 

tarjolla!”



… ensinnä ruokaa saivat sudet…

… sitten karhut …





… kettu …

… ja lopuksi ilvekset.



… Suomussalmella tien varrella oli Reijo Kelan 

”Hiljainen kansa”-tilataideteos

… matka jatkuu, ilta pimenee …

• Hyrynsalmi: Lounastauko 

• Kuopio

• Eväskahvit jonkun ABC-aseman pihalla ”ulkoilmakahvilassa”

• Jyväskylä

• Tampere: Perillä perjantaina n. klo 1:30



Kiitos!

•Saimme olla mielenkiintoisella ja antoisalla 

matkalla.

• Juhanin tarinoiden ja mahtavien maisemien 

myötä tuntui kuin olisi ollut viikon aivan toisessa 

maassa!


