Kalottireitillä 6/2015

Riitta, Henri ja Ensio

Monivuotisen retkikaverin, Henrin, konfirmaatio oli Tapiolan kirkossa la 13.6.

Sitten kokoonnuttiin Henrin kotiin. Mukana oli mm. Alli-Mummin koko sisarussarja:

Terho, Harri, Alli, Kaarina ja Margit
Sunnuntaina ajettiin Kuopioon. Maanantaina 15.6. Alli jäi kotiin ja Riitta tuli kyytiin. Lähdettiin
kolmisin ajamaan kohti pohjoista. Vaskikellon kätkö Pyhäjärvellä oli ensimmäinen loggaus.
Ensimmäisen ajopäivän loggauksia tuli yhteensä 12, joista viimeiset pienessä sateessa
Keminmaassa. Yöpaikaksihan oli varattu sieltä Käpylä-motelli.
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Ti 16.6.2015
Runsaan aamupalan, tosin Henri ei löytänyt pekonivatia, jälkeen ajettiin kätkölle ’0 km: Pello’.
’Muonion kukka-arvoituksen’ jälkeen ruvettiin etsimään lounaspaikkaa. Hyvä Pata löytyi Shellin
vierestä. Ruoka oli hyvää vaikkakin erikoisesti maustettua.
Kilpisjärvellä majoituttiin Kilpis-hotelliin. Sitten pari kätköä ja patikointi Saanalle. Tuulen ja
kylmän takia Henri kääntyi rinteen puolivälistä takaisin. Saattelin hänet portaitten alapäähän ja jätin
kävelemään hotellille, 1+4 km. Itse ’juoksin’ portaat uudelleen ylös. Riitta tuli huipulla jo vastaan.
Kävin kuitenkin katsomassa takarinteellä olevan kätkön ja jouduin pilveen. Päivän ”saalis”
kahdeksan kätköä ja kipeät jalat.

Portaat Saanalle
Ke 17.6.
Retkeilykeskuksessa neuvoivat kysymään vaellusolosuhteista Luontokeskuksesta. Mutta
Luontokeskuksen löytäminen olikin huomattavasti vaikeampaa kuin kätköjen ’Lady I toisen’ ja
’Museosillan’. Lopulta sekin onnistui. ’Tytti’ kertoi, että on Kalottireitille jo joitakin lähtenyt, mutta
kukaan ei ole (vielä) palannut. Arveli lunta olevan.
Hylkäsimme Norjan puolelta lähdön Ditnojohkan vartta pitkin ja samalla mahdollisuuden ehtiä
käydä Haltilla. Auto jätettiin Luontokeskuksen avaralle P-paikalle ja rinkat selkään. Aluksi
ylämäkeen catepillarin möyhimää latupohjaa pitkin. Cahkaljavrin sai kiertää jo polkua pitkin:
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Coahppejavri (oikaisu Norjan kautta)
Saarijärven kämppä tuli näkyviin kohta puolimatkan jälkeen, mutta kyllä Henri kerkesi monta
kertaa ehdottaa taukoa, ennen kuin oltiin perillä. Leviteltiin tavaramme tyhjään varaustupaan.
To 18.6.
Klo 3:15 heräsin, kun ”äiti ja poika” (= ”Tytin” sanonta) tulivat tupaan. En ollut illalla lukinnut
ovea. Kertoivat, että on heillä avain ja varaus (joskaan ei täksi yöksi eikä tähän tupaan). Olivat
kävelleet Kilpisjärveltä Guannarjohkalle ja sieltä takaisin tänne, yhteensä 30 km. Supistelin meidän
tavaroita ja rauhoittelin Riittaa, ettei lähtisi teltan pystytykseen. Kaduin kuitenkin sitä ”äidin”
aloittaessa kuorssauksen heti sen jälkeen kun oli lopettanut pulinan.
Aamupuuroa keitellessä kiinnitin huomiota kamiinan päällä roikkuviin mutaisiin housuihin.
Myöhemmin Teemalovaaran rinteellä nähtiin selitys: Sulamavesien kuljettamaa erittäin liukasta
liujua ja siinä ihmisen konttausjälkiä.
Saarijärveltä lähtiessä lukitsin oven jotta ”puumanainen ja nuori mies”(= Riitan sanonta) saisivat
jatkaa kuorssaamista rauhassa.
Minun teki mieli huiputtaa Guanjavarri, mutta Riittaa ja taisipa myös Henriä pelottaa, miten sieltä
päästäisiin alas. Niinpä palattiin pohjoisen kautta kiertävälle merkitylle reitille. Eihän se kaikkialla
ollut näkyvissä. Lyhyet tolpat olivat piilossa hangen alla. Lumialueiden reunoilla tamppasin toisille
kestävät askelmat. Yhdessä kohtaa jopa lumen alla juoksevaan veteen. Keskialueet upottivat vain 10
– 15 cm, reunat 1- 1,5 metriä. Kukaan meistä ei saanut kunnolla vettä kenkäänsä, ei edes itse
Guannarjoen ylityksessä.
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Kuanjarjoen autiotuvan oli Lontoon murretta puhuva pari lämmittänyt niin kuumaksi, että
katsoimme viisaammaksi yrittää majoittumista varaustuvan puolelle. Se osoittautui todella siistiksi
paikaksi. Koko rakennuskin oli melko uusi. Siistiyttä selittänee myös se, ettei lähistöllä ole järviä
houkuttelemassa kalamiehiä, eikä piha ole toiminut porojen syöttöpaikkana kuten Saarijärvellä.
Pe 19.6.
Kuanjarjoen kämppä oli kokonaan lumihankien ympäröimä. Huussiinkin pääsi vain kahlaamalla
lumessa, kahden päivän päästä kylläkin kiertäen sulan maan kautta. Pohjoispuolen ikkunan takana
nousee lähes pystysuora Guannarvaggin (1143 m) yhtenäisen lumen peittämä rinne vaihtuen
jossakin kohtaa samanväriseen taivaaseen, lännessä erikoisen näköinen Kalkkinippa, joka auringon
paistaessa siihen näytti guanon peittämältä lintuvuorelta. Sen ympärillä jopa lenteli ja huuteli
piekanapariskunta. Etelässä on pihalumen takana sulaa maata joelle asti, jonka takana nousee
Guanjarvarrin satula lumikenttänä, jota reunustaa mustat kivivyöt.
Niinpä lähdettäessä reittiä pitkin Meekolle ihmetyttää idässä avautuva musta maisema. Sen sijaan
lännessä Siktagurran suunnassa kaikki on valkeaa. Siktagurra- ja Kahperusjohkien ylitys vaatii vielä
kiertelyä ja jäätelien hyväksikäyttöä.
Saivaaran ilmestyessä näkyviin emme voi vastustaa kiusausta poiketa polulta ja lähteä etsimään
karttoihin merkittyä UKK:n muistolaattaa. GPS näyttää matkaksi 2 km. Laattaa, eikä mitään siihen
viittaavaa, kuitenkaan löydy. Saivaaran huipun kohdalta huomaan kepsin kartassa toisen merkinnän:
Muistolaatta. Emme kuitenkaan jaksa enää yrittää kiivetä huipulle.
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Saivaaraa kohti

Näkymä Saivaaran juurelta Meekolle
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Meekon ”kylät” näyttivät olevan ihan lähellä, mutta …
Henri olisi halunnut lähteä suoraan, mutta katsoin viisaammaksi kiertää sillan kautta. Reittimme
sivusi kihuparin reviiriä. Pystyssä pidetyt sauvat estivät tehokkaasti päihimme aiotut syöksyt. Sen
sijaan paikalle erehtynyt kolmas kihu sai äkkilähdön.

Meekon kätkö löytyi pienen etsinnän jälkeen, löytäjänä jälleen Henri. Sitten kurkistus varaustupaan.
Eipä olisi sen sotkun nähdessään arvannut, että vieraskirjan viimeinen merkintä oli samoilta
ihmisiltä, kuin Guanjarjohkan siistissä varaustuvassa.
Kenelläkään ei kuitenkaan ollut haluja lähteä kiertämään sillan kautta autiotuvalle tai yrittämään
kahlausta joen yli. Niinpä myyräkuumeen kokeneena rupesin lapioimaan papanakasoja pihalle sekä
kantamaan vuodevaatteita ulos. Erityisesti taitoksilla olleet villahuovat olivat olleet myyrien
suosiossa, ei niinkään sileäpintaiset tyynyt.
Vähitellen maja muuttui asumiskelpoisen näköiseksi. Ikkunasta sai ihailla Saivaaraa keskiyön
auringossa. (Kuva seuraavalla sivulla)
La 20.6. juhannuspäivä
Meidän kävelyvauhdilla Haltilla käynti tätä kautta olisi vaatinut kolme lisäpäivää, joten käännyttiin
takaisin. Jätettiin siis katsomatta Bitsusjohkan ylityspaikkakin, jota olisi tarvinnut Ditnojohkan
kautta Haltille mennessä.
Henri tunnisti ensimmäisenä Guannarjohkan laakson, minä vasta Kalkkinipan tullessa esiin.
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Saivaara Meekon suunnasta katsottuna

Uuvana, Diapensia lapponica

Lumileinikki, Ranunculus nivalis

Su 21.6.
Jo menomatkaksi olin harkinnut kävelyä Guanjarvarrin kaakkoispuolitse. Meekolta palatessa
kyseinen reitti näytti yhä houkuttelevammalta. Riitta ja Henri suostuivat kunhan vain päästäisiin
Guannarjohkasta yli. Riitta esitti sulan lammen alapuolella olevaa virtapaikkaa kahluupaikaksi.
Minä lähdin kuitenkin lammen yläpuolella olevaa lumisiltaa pitkin. Tämä osoittautui hyväksi
valinnaksi. Toiset tulivat perässä.
Meekon polulle ja Gunjarjohkan tuvalle näkynyt lumikenttä osoittautui vasta aluksi lumialueelle.
Yhtenäistä nautinnollista lumikenttää riitti käveltäväksi kilometritolkulla.
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Sitten vain laskeutuminen Guhkesluohkkaa pitkin Saarijärven pohjoispuolelle tolppapolulle ja pieni
louhikko ennen kämppää:
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Illalla istuskellessani yksin puuvajan edessä kivellä huomasin yht’äkkiä olevani keskellä lumoavan
kaunista pastellisävyistä maalausta. Tuuli oli täysin tyyntynyt, ja peilityyni Saarijärven pinta toisti
kaiken yläpuolellaan olevan. Kiireellä hakemaan kämppään jäänyttä kameraa. Mutta Croksit jalassa
se kesti pari minuuttia, ja tuuli oli sillä aikaa herännyt ja muuttanut kaiken tavanomaiseksi. Ei
Lumiakaan saanut sitä palautettua:

Saarijärveä
Nyt osasin panna varaustuvan oven lukkoon. Se olikin tarpeen, sillä autiotuvan puolella järjestivät
melkoisen hyppytanssin ja seinien hakkaamisen. Liekö niihin osasyynä ollut toisiinsa
sopeutumattomat koirat, pihalla olevien telttapaikkojen vähäisyys ja pullojen henki.
Ma 22.6.
Ka-pekka-pekka-pekka-per kajahti kahden kukon ajaessa toisiaan Coahppejavrin rannan
lumikentällä. Sitten kuului narinaa, jota olen pitänyt kiirunoiden ääntelynä. Perääntymisvuorossa
olleen kukon joutuessa vesirajaan se lennähti kapean lahden yli ja jatkoi siellä kiroamistaan. Toinen
lensi heti perässä.
Tässä vaiheessa Henrillä oli niin kiire (päästä netin ääreen), ettei taukoja ehdotellut. Vauhdin
hidastamiseksi olin jo antanut teltan Henrin rinkkaan vedoten eilen oireilleeseen polveeni.
Päivätauolle ei olisi myöskään malttanut pysähtyä. Cahkaljavrin rannalla ollut kätkö kuitenkin
logattiin, muttei huomattu lähellä olevaa retkemme aikana hyllyltä palautettua multia.
Luontokeskus oli maanantaiseen tapaansa kiinni. Lappu kehoitti palauttamaan varaustuvan avaimen
oven vieressä olevaan laatikkoon, joka oli lukoton (!). Ei siis päästy keskustelemaan Tytin kanssa
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varaustupien pelisäännöistä. Vasta kotoa tavoitin hänet puhelimella ja pyysin lähettämään
lisälaskun.
Retkeilykeskuksessa syötiin lounas vai olikohan se päivällinen. Sitten käytiin Norjan puolelta yksi
kätkö. Etelään päin ajellessa katseltiin majapaikkaa. Markkinasta soitin ja varasin huoneen
Muonion Harrinivasta. Siellä tunsi olevansa omanikäistensä seurassa, sillä yöpymässä oli
Nordkappiin matkalla oleva bussilasti eläkeläisiä. Kalottireitillähän meitä lukuun ottamatta kaikki
olivat 20 – 40 vuotiaita. Eivätkä he olleet vaeltamassa vaan k ä y m ä s s ä Haltilla tai jossain
muualla.

Matkasta retkitovereita kiittäen
Ensio
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