JÄRVENPÄÄN LADUN HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 7.3. – 14.3.2015

7.3.2015 lauantaiaamuna lähdimme Järvenpäästä klo 7 kohti Yllästä. Bussissa oli kuljettajan lisäksi 32 innokasta
hiihtäjää. Meillä oli hiihtoporukassamme mukana myös ulkomaalaisvahvistusta; nuori pariskunta, Pamela
Meksikosta ja Claudiu Romaniasta. He olivat ensimmäistä kertaa hiihtämässä, mitä ei kuitenkaan myöhemmin
viikolla olisi uskonut, sillä niin hyvin hiihto heiltäkin sujui. Matka meni mukavasti kuten yleensäkin. Syömässä
pysähdyttiin Kempeleessä ja kahviteltiin useastikin matkan aikana. Kemistä eteenpäin keli alkoi huonontua,
ensin tuli vettä ja myöhemmin räntää ja tiellä oli paksu kerros märkää lunta. Se hiukan hidasti
matkantekoamme, mutta Joksi ajoi meidät turvallisesti hotelli Ylläsrinteelle, jossa odotti lämmin kalakeitto ja
voileipäpöytä.

Naistenpäivä 8.3. valkeni upean aurinkoisena, muutama aste oli pakkasta. Aamiaisen ja eväiden teon jälkeen oli
hotellin puolesta järjestetty infotilaisuus ja sen jälkeen eli klo 11 lähdimme ensimmäiselle hiihtolenkillemme.
Aloitimme varovasti kiertämällä Ylläsjärveä ja Aurinkotuvalla pääsi paistamaan reissun ensimmäiset makkarat,
hyvältä maistui.

Osa porukasta palasi hotellille, mutta osa jatkoi matkaa vielä Luosujärvelle. Siellä kahviteltiin ja avantoonkin
olisi päässyt, jos olisi älynnyt ottaa uimapuvun ja pyyhkeen mukaan. Hiihtolenkin jälkeen oli sauna kuumana ja

sen jälkeen hotellin päivällinen. Hotellilla oli joka ilta katettu seisova pöytä, josta löytyi ainakin kaksi
pääruokavaihtoehtoa ja sen lisäksi keitto, salaatit ja jälkiruoka. Ruoka oli todella hyvää. Illalla kokoonnuimme
vielä hotellin kabinettiin juttelemaan päivä hiihdoista ja seuraavan päivän ohjelmasta.

Maanantai oli edelleen aurinkoinen päivä ja vähän pakkasta aamulla. Aamutoimien jälkeen lähdimme bussilla
Äkäslompoloon ja Pirtukirkon takaa aloitimme hiihtolenkit. Porukka oli jaettu kahteen ryhmään ja sen lisäksi
Arska ja Ilkka hiihtivät pitemmän lenkin. Ryhmä numero 1 lähti hiihtämään Hangaskurua kohti. Ensin oli loivaa
nousua useampi kilometri, mutta sen jälkeen tasaisempaa. Pysähdyimme evästauolle Hangaskurun laavulle,
joka näytti olevan suosittu levähdyspaikka, makkaran paistokin onnistui siellä.

Jatkoimme matkaa Hangaskuruun, se on todella kaunis reitti. Kiersimme Kesänkitunturia ja tulimme
Latvamajalle. Ryhmä 2 hiihti lyhyempää reittiä Kesänkijärveltä Latvamajalle.

Sieltä hiihdimme takaisin Äkäslompoloon ja Pirtukirkossa kaakao maistui tosi hyvältä, joku taisi ottaa
muutaman monotanssiaskeleenkin.

Seuraava etappi oli Jounin kauppa, jossa sai täydentää eväsvarastoaan. Illalla saunan ja päivällisen jälkeen oli
yhteinen venyttelytuokio.

Hyvä hiihtoilma oli edelleen tiistaina, aamulla aurinkoa ja iltapäivällä pilvistyvää. Lähdimme kello kymmenen
maissa hiihtämään kohti Aurinkotupaa kolmessa eri kokoonpanossa. Sen lisäksi Masa jäi pitämään hiihtokoulua
Pamelalle ja muutamalle muulle halukkaalle. Reitti suuntautui kohti Ylläjärveä. Hiihto sujui hyvin, vaikka hiukan
oli roskaa laduilla edellisillan kovan tuulen jäljiltä. Se ei kuitenkaan, kuten ei pilvistyvä ilmakaan, haitanneet
hiihtonautintoamme.

Ylläsjärveltä hiihdettiin Kahvikeitaan laavulle, jossa tapasimme ryhmä kakkosen hiihtäjät sekä pari kuukkelia.
Tämän päivän hiihtolenkit olivat melko helppoja, joten voimia jäi illan tansseihin. Hotellillamme oli nimittäin
tanssia elävän musiikin tahdissa päivällisen jälkeen, alkaen klo 20. Suurin osa porukasta oli reippaana paikalla ja
orkesteri ”Ässät” soitti hyvin.
Keskiviikkona oli aikainen herätys ja hotelliaamiainen + retkieväspöytä oli meidän ryhmällemme katettu jo klo
7.30. Kello 8.45 lähdimme bussilla kohti Vuontispirttiä. Ensin kuitenkin poikettiin Levillä, johon muutama
henkilö jäi päiväksi viettämään aikaa kylpylään, huskyajelulle ja/tai moottorikelkka-ajelulle. Sen sijaan saimme

kaksi uutta hiihtäjää, Katin ja Siken mukaamme Pallakselle. Ryhmä 1 lähti Vuontispirtiltä hiihtämään kohti
Pallasta.

Ensin oli kohtalaisen jyrkkää nousua noin 3,5 km ja sen jälkeen olimme tunturissa. Maisemat olivat aivan
mahtavat, ilma oli upea, aurinko paistoi ja tunturissa ei tuullut juuri lainkaan. Tämä oli ehdottomasti tämän
viikon kohokohta. Pysähdyimme Montellin majalla syömään eväitä ja sieltä jatkoimme Nammalakurun ja
Sieppikeron kautta Pallashotellille.

Kaksi muuta ryhmää hiihti Pallashotellilta erilaiset lenkit Pallaskeron ja Pyhäkeron maisemissa. Voisi sanoa, että
hiihtopäivä oli aivan täydellinen, lukuun ottamatta yhtä reisilihaksen revähtymää ja yhtä suksisauvan
katkeamista. Vielä käynti poronlihamyymälässä ja sitten takaisin hotellille Levin kautta, jossa vaihdoimme
takaisin aamulla vaihdetut kyytiläiset. Leviin jääneillä oli myös ollut hyvä päivä. Tänä iltana ei ollut mitään
erityistä ohjelmaa ja se olikin hyvä ratkaisu, sillä ehdimme päivällispöytään vasta kello 19 kieppeillä.

Torstaiksi oli luvattu tuulisempaa ilmaa. Aamulla kuitenkin aurinko paistoi ja edelleen oli muutama aste
pakkasta. Matkaan lähdettiin vetäjien ohjeen mukaan: ”tuulta päin – sanoi mummo lumessa”. Hiihtoryhmiä oli
jo useampia, osa lähti itsenäisesti omille teilleen ja kaksi ryhmää vetäjien kanssa. Ryhmä 1 lähti hotellilta
Lainion krouvia päin, Aurinkotuvan ja Ahvenkankaan kautta. Reitti oli melko tasainen ja helppo hiihtää, mutta
matkaa tälle päivälle kertyi aika paljon eli noin 30 kilometriä.

Toinen ryhmä meni bussilla Lainioon, tutustui siellä lumilinnaan ja hiihti sitten sieltä hotellille. Lumilinna oli
kuulemma upea, allekirjoittanut ei sisäpuolella käynyt. Tämänkin päivän hiihdot menivät hienosti. Tuuli ei ollut
läheskään niin kova kuin mihin olimme varautuneet. Saunan ja päivällisen jälkeen oli tarjolla taas tanssi-ilta
hotellilla. Kolme naista, allekirjoittanut mukaan lukien päätti kuitenkin lähteä Jounin taksilla Riemuliiteriin
tanssimaan Souvarien tahdissa. Päätös oli hyvä ja ilmeisesti myös hotellille jääneiden ilta oli ollut mukava.

Sitten koitti viimeinen hiihtopäivä. Aurinko ei enää perjantaiaamuna jaksanut paistaa, mutta muuten ilma oli
hyvä ja tuli se aurinko iltapäivällä jälleen esille. Sukset pakattiin bussiin ja lähdettiin klo 9.30 matkaan. Osa lähti
taas omille retkilleen jo hotellilta. Ryhmä 2 jätettiin luontokeskus Kellokkaan pihaan, josta he lähtivät
Tunturijärven ja Luosujoen kautta Aurinkotuvalle ja sieltä hotellille.

Ryhmä 1 vietiin bussilla Äkäsmyllylle, josta lähdettiin Äkaslompolon suuntaan. Matka oli aika hankala, koska
edellisiltana oli ollut taas tuulista ja ladut olivat täynnä roskia. Muutaman kilometrin välein Masa puhdisti
suksiemme pohjat, kunnes pääsimme Peurakaltion kämpälle. Siellä juotiin kahvit ja syötiin lämpimät ihanat
munkit. Latukone meni siinä kohtaa ohi ja sen jälkeen hiihto olikin jo helpompaa, ei ollut enää roskia ladulla.
Maasto oli aika tasaista, muutama kiva mäki oli matkalla. Nekin menivät hyvin Masan ohjeen mukaan, kun
pantiin polvet koukkuun ja menoksi. Saunan jälkeen pääsimme ihanaan päivällispöytään. Hotellilla oli Lapin
illallinen, joka oli todella hyvä ja runsas. Sn jälkeen kyllä nukutti hyvin.
Lauantaiaamuna oli aikainen herätys ja aamupalan jälkeen lähdimme klo 7.15 kohti Järvenpäätä haikein mielin,
mutta onnellisina hyvin sujuneen hiihtoviikon jälkeen. Ilma oli taas aurinkoinen ja lämmin ja nopeasti maisemat
alkoivat muuttua lumisista paljaiksi. Järvenpäässä jäätä oli enää Tuusulanjärvessä ja krookukset kukassa ja
ainakin yksi leskenlehti. Hiihtää ei siis tänä vuonna enää tarvitse, ainakaan täällä etelässä.
Lämmin kiitos upeasta hiihtomatkasta kaikille mukana matkustaneille ja etenkin matkanvetäjille, kuskille ja
muille avustajille! Oli todella upea kokemus!

Tuula

