
LAPIN HIIHTOVIIKKO SAARISELÄLLÄ 16.-23.4.2016 
 

 
 
Lauantai 16.4. 
Lauantai-aamuna klo 6:00 starttasimme kirkon parkkipaikalta kohti Saariselkää. Bussiin 
nousi suurin odotuksin innokkaita hiihtäjiä mukaan lukien kaksi nuorta reipasta hiihtäjää - 
Milla ja Venla. 
Olimme saaneet joukkoomme apukuskiksi Riston, joten matka taittuikin jouhevasti. Perillä 
Tievantuvalla olimme jo n. klo 21:01...  
Iltapalan jälkeen majoittauduimme. 
 
 
Sunnuntai 17.4. 
Sunnuntai-aamu valkeni "kaatosateessa" mutta siitä välittämättä aamiaisen jälkeen 
hiihtämään lähti innokas porukka. Olosuhteiden ollessa hiihtäjille näinkin haastavat 
pelastajaksemme tuli Risto ja hänen runsas suksivalikoimansa. Moni hiihtelikin Riston 
lainasuksilla pitkin viikkoa. 
Ensimmäisen päivän hiihtelimme yhdessä koko porukka. Reittimme oli Tieva - Kiilopää - 
Sivakkaoja - Tieva. 
Matkaa kertyi n. 12 km. 
  
Ilta jatkui saunoen, syöden ja yhteisellä illanvietolla jossa tutustuimme toisiimme ja 
heittäydyimme hassuttelemaan "Sankaritarina metsässä" -näytelmän puitteissa. 
 



 
Maanantai 18.4. 
Sunnuntain sateen jälkeen aamu valkeni aurinkoisena lupaillen täydellistä hiihtopäivää. 
Hyppäsimme porukalla bussiin ja Joksi kuljetti meidät hiihtohisseille josta porukka hiihteli 
Palo-ojan risteykseen asti yhdessä.  
Osa porukka suuntasi kohti Vellinsärpimää auringon ihanasti lämmittäessä. 
Vellinsärpimällä pidimme suksienhuoltotauon. Matka jatkui kohti Taajoslaavua jossa 
söimme eväitä ja syötimme Lapin lintuja.  
Tauon jälkeen matka jatkui kohti Iineksen ja Erkin pitämää Luulammen erämaakahvilaa. 
Kahvin ja munkin jälkeen alkoikin reitin haastavin osuus: Ylös Kiilopään rinnettä ja hurja 
laskettelu Kiilopäälle, josta matkamme jatkui Sivakkaojan kautta kohti majapaikkaa.  
Perillä meitä odotti kevätauringon paisteesta nauttiva "potkukelkkamies". 
Matkaa päivän reitille kertyi 32 km. 
 

                  
 
*** 
 
Porukan jakauduttua Palo-ojalla toinen osa lähti hiihtämään kohti Palopäätä. Nousu oli 
raskas ja hikinen,  joten pidimme monta juomataukoa. Hurjan laskun jälkeen saavuimme 
Moitakurulle. Pikku tauon jälkeen matka jatkui Luttotuvalle,  josta matka bussille sujui 
leppoisasti Luttojoen vartta sivakoiden. 
Matkaa kertyi 20 km. 
 
Illalla Auli piti porukalle venyttelyhetken jonka jälkeen "Mustat lesket" veivät meidän 
mennessään. 
 
 
  



 
 
Tiistai 19.4. 
Aamiaisen jälkeen pidemmän reitin hiihtäjät lähtivät innokkaina kohti Kiilopäätä. Nousu 
Kiilopäälle oli tuulinen ja rankka. Laskun jälkeen matka kohti Rumakurua sujui jo 
leppoisammin ja Savottakahvilassa maistuivat Lapinherkut. Matka Tievalle oli lumisateen 
ja kostean lumen vuoksi erittäin raskas hiihtää.  
Matkaa kertyi 34 km. 
 
*** 
 
Toisen ryhmän matka Tievalta Laanilaan oli myös hikisen urakan takana. 
Savottakahvilassa maistuikin päiväkahvit herkkujen kera. Paluumatka Tievalle hiihdettiin 
useammassa pikku ryhmässä.  
Matkaa kertyi 18 km. 
 
Illalla osa porukasta lähti rentoutumaan Kiilopään savusaunaan. 
 
 
 
Keskiviikko 20.4. 
Osa porukkaa hiihti jälleen Kiilopäälle,  mutta paremmassa säässä kuin edellisenä 
päivänä. Ahopäälle noustessa jouduimme kuitenkin lisäämään vaatetta tuulen vuoksi. 
Ahopään vaativan laskun jälkeen Risto "viuhahti" Rönkönlammelle tulentekoon. 
Perille päästyämme meille tarjottiin kuivattua "kylmää" sydäntä, josta sai nauttia myös 
muutkin tuvassa olijat. 
Nautimme nuotiomakkarasta ja tuvan leppoisasta tunnelmasta. Matka jatkui Kakslauttasen 
kautta Tievalle. 
Matkaa kertyi 20 km. 
 
* * *  
 
Toinen ryhmä lähti lumikenkäretkelle kohti Ruijanpolkua ja sieltä Sivakkaojan laavulle 
tulistelemaan ja paistamaan makkaraa. 
Reitti kierteli puron- ja ladunvarsia pitkin. Puron ylityspaikassa Hannu löysi geokätkön. 
Sieltä lähdettyämme jatkoimme matkaa ennalta sovitusti hiljaisuudesta nauttien ja 
kuunnellen Lapin luonnon ääniä. 
Retki kesti 6 h. 
 
Illalla laitoimme jalalla koreasti Tunturihotellilla. Ilta sujui rattoisasti. Masa ja Risto tosin 
joutuivat todella koville ;-) 
 
 
  



 
 
Torstai 21.4. 
Keskiviikon tapaan lähdimme Kiilopään kautta Ahopäälle, mutta tuulettomassa ja 
aurinkoisessa säässä. Suksi johdatti meidät Pieranvaaran luontoladulle joka sai Kirppanan 
sanoittamaan ja laulamaan riemu rinnoin. Pieranvaaran etelärinteellä nautimme 
hiljaisuudesta ja eväistä keräten voimia Iisakinpään huiputukseen. 
iisakinpäälle nousu palkittiin upeilla maisemilla ja pitkällä laskulla Saariselän tunturikylään. 
Matkaa kertyi 20 km. 
 

               
 
 
*** 
Toinen porukka lähti aamulla bussilla Saariselälle suunnaten Piispanojalle Laanilan kautta. 
Sieltä lähdettyämme kohtasimme I-porukan luontoladun risteyksessä. Heidän 
suosituksestaan kävimme katsomassa luontoladun puroa. 
Nousuvoittoisen alun jälkeen laskettelimme Rumankurun päivätuvalle asti. Matka 
Saariselälle jatkui upeassa kurussa. Ryhmien ollessa jälleen yhdessä matkasimme 
bussilla Tievalle. 
Matkaa kertyi 18 km. 
 
Illanvietossa Auli venytti meitä ja notkeina olimmekin valmiita tietovisailuun. 
 
 
  



Perjantai 22.4. 
"Lapin luonto luo outoa taikaa..." 
ja sen me saimme kokea Rautulammen reitillä. Niilanpäälle luontolatua noustessa meille 
avautui upeat tunturimaisemat, jotka matkan edetessä vain paranivat. Hurjista laskuista 
selvisimme parilla pyllähdyksellä. 
Rautulammen päivätuvalla nautimme maittavia eväitä. 
Rautukankaan laskuvoittoisessa kurussa hiihtelimme omissa ajatuksissamme keräten 
voimia Kiilopään ylitykseen. Tunturin rinteellä saimme ihailla talvipukuista riekkoa auringon 
paistaessa. Kiilopään laskussa saimme todistaa erään hiihtäjämme hurjaa taidonnäytettä. 
Hyvä Jatta!!! Tievatuvalle hiihdimme Sivakkaojan kautta. 
Matkaa kertyi 32 km. 
 

                  
 
*** 
 
Kauniin päivän kunniaksi toinen osa porukasta koki myös Lapin oudon taian 
yhdistäessään lumikenkäilyn ja hiihdon. Pakkasimme lumikengät ja hiihtovälineet bussiin 
ja matkasimme Kiilopäälle. 
Huiputimme lumikengillä Kiilopään, jossa nautimme upeista maisemista. 
Pidimme tauon Suomen Ladun Kiilopään kahviossa. Takaisin Tievalle osa hiihti Niilanpään 
kautta ja osa Sivakkaojan kautta. 
Reitistä riippuen hiihtomatkaa kertyi 6 km tai 10 km. 
 
Illlalla hieno hiihtoviikko sai päätöksen Tievantuvan kappelissa Kansanlaulumessussa. 
Messun piti meille viikon mittaan tutuksi tulleet keravalaiset pastorit. 
 
* * * 
 
Kiitos kaikille mukavasta hiihtoviikosta ja erityiskiitokset Joksille ja Ristolle turvallisesta 
bussimatkasta. 
 
 
Auli - Masa - Arja 


