MATKAKERTOMUS POSIO 2022
Järvenpään Ladun syysretki Lappiin suuntautui tällä kertaa Posion maisemiin. Paikka on monelle
tuntematon, mutta jos joku tietää missä Ruka sijaitsee, niin siitä on sitten aika lyhyt matka
Posiolle. Joku saattaa olla sitä mieltä, että Posio ei vielä ole kunnon Lappia, mutta me reissussa
olleet olemme kyllä eri mieltä!
Lähtö Järvenpäästä tapahtui 25.9. sunnuntaiaamuna klo 07:00. Lähdössä oli täysi
bussikuormallinen Järvenpään Ladun jäseniä, eikä ketään tarvinnut odotella! Reissuun lähtijöiden
kokonaisvahvuus oli 47 henkeä, ja saman verran takaisin tullessa, mikä on positiivinen juttu!
Iloinen asia oli myös se, että matkassa oli varsin monta ensikertalaista.
Kuljettajamme Jokke hoiti hommansa ammattitaidolla ja pysähdykset matkan varrella tehtiin
ajoaikasäännöksiä noudattaen. Hyvän kuskin huomaa mm. siitä, että yhtään äkkijarrutusta ei
tarvittu koko reissun aikana, paitsi ehkä yhden kerran, jolloin tyhmä poro ei tajunnut loikkia pois
bussin tieltä.
Lakisääteisten pysähdysten lisäksi teimme ylimääräisen stopin Hiljainen Kansa-taidenäyttelyn
kohdalla Suomussalmella. Totesimme yhdessä, että saatoimme olla äänekkäämpi kansa, kuin tuo
pellolle pystytetty jengi.
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Tukikohtana ja majoituspaikkanamme Posiolla oli Kirikeskus. Kirikeskuksessa puitteet olivat
toimivat. Oli viihtyisät huoneet, ravintolatila, kota, sähkösaunat ja rantasauna, ruokaakin oli
riittävästi. Parasta oli kuitenkin se, että Kirikeskus sijaitsee kirkkaan ja upean Kirintöjärven
rannalla, joten uimaan pääsi silloin kun halusi. Kirikeskuksessa oli myös keramiikkapaja ja näyttely,
jossa voitiin tutustua kansainväliseen keramiikkataiteeseen. Kirikeskuksessa ryhmien vetäjät
ahkeroivat jokailtaisessa palaverissaan suunnitellen seuraavan päivän järjestelyjä.

Ma 26.9 RIISITUNTURIN KANSALLISPUISTO
Ensimmäinen kohteemme oli Riisitunturin kansallispuisto. Siirtyminen majapaikasta kohteeseen
tapahtui bussilla. Riisitunturissa suo- ja tunturimaisema kohtaavat toisensa. Talvella Riisitunturi on
kuvankaunis tykkylumikohde. Kuulimme myös, että riisiä ei löydy Riisitunturilta, vaan että nimi
viittaa saamelaisperäisiin tykkyä, risua tai heinää tarkoittaviin sanoihin. Jakauduimme kolmeen
ryhmään, joista ensimmäinen teki pitemmän lenkin, keskimmäinen vähän lyhyemmän ja kolmas
ryhmä keskittyi nautiskelemaan ja käytti enemmän aikaa esim. valokuvaukseen. Tällä ryhmäjaolla
toimimme koko reissumme ajan. Siirtymistä ryhmien välillä tapahtui jonkin verran, ja se oli hyvä
asia.
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Illalla kokoonnuimme yhteen ja pidimme hauskan, huumorilla evästetyn esittelykierroksen.
Ti 27.9 PIENI KARHUNKIERROS
Lähdimme ilman aseita karhujahtiin Karhunkierrokselle Oulangan kansallispuistoon. Koska Iso
Karhunkierros olisi vaatinut noin kolmen päivän vaelluksen, päätimme tyytyä Pieneen
Karhunkierrokseen. Korkeuserot ja jyrkät rinteet sekä Kitkajoen kosket ja putoukset olivat
vaikuttavia muistoja reissulta. Jännitystä reissuun toivat useat riippusillat, joiden avulla ylitimme
vesistöt ilman uimapukua.
Palattuamme majapaikkaamme saunoimme ja venyttelyjumpalla hoidimme lihaksemme kuntoon
seuraavaa päivää varten.
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Ke 28.9 LIVOJÄRVI
Nyt oli suuntana Livojärvi. Luonnonkaunis paikka, joka jostain syystä on jäänyt aika
tuntemattomaksi kohteeksi. Upeat kangasmetsämaisemat ja hiekkarannat tervehtivät meitä.
Pääsimme (=jouduimme) ylittämään pienen vesimatkan soutuveneellä. Veneitä oli kaksi, yksi
kummallakin rannalla. Kovasti jouduimme miettimään miten voimme ylittää vesistön siten, että
perässämme tulevilla olisi edes yksi vene käytössä, kun tulevat paikalle. Tämän patikointipäivän
aikana kilometrejä tuli reippaasti ja korkeuserot olivat kohtuullisia.
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To 29.9. VALTAVAARA
Vuorossa Valtavaaran kierros. Tämä oli selkeästi viikon aurinkoisin päivä ja maisemat olivat todella
upeat. Nyt piti eri ryhmien reitit olla niin selvät, että kompassille ei todellakaan pitänyt olla
tarvetta. Toisin kävi. Ykkösryhmä, jonka suunniteltu reitti oli sama kuin kakkosryhmällä, mutta
lähti ensimmäisenä, jatkoi vauhdilla matkaansa karttalehden ulkopuolelle. Paluu kartalle tapahtui
oikopolkuja myöten ja loppujen lopuksi koko poppoo oli taas kasassa bussin luona kutakuinkin
sovittuun aikaan. Ykkösryhmän motto tämän harharetken jälkeen oli: ”Jos kaikki menisi niin kun
on suunniteltu, ei jäisi mitään muisteltavaa.”
Ilta sujui makkaranpaiston merkeissä majapaikan laavulla.
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Pe 30.9 KOROUOMA
Nyt kohteena Korouoma ja Piippukallio
Aamulla satoi räntää, kun lähdettiin bussilla matkaan, mutta onneksi ilma kirkastui, eikä
sadetakkeja tarvinnut kaivaa esiin viimeisenäkään patikointipäivänä.
Reitti oli hieman lyhyempi, mutta korkeuseroja riitti. Voisi sanoa, että kysymyksessä on Suomen
Grand Canyon. Talvella suosittu jääkiipeilykohde, kun kallionrinteiltä valuva vesi on jäätynyt.
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Kanjonin pohjalla virtaavassa joessa bongattiin tammukoita. Pikkuinen lumisadekin muistutti
meitä talven tulosta.
Illalla saunan ja ruokailun jälkeen oli taas vuorossa lihastenvenyttelytuokio.

La 1.10 POSIO
Vihdoin pääsimme Posion keskustaan ja tutustumaan Pentikiin. Kävelymatka majapaikastamme
sinne oli vain vajaa 6 km ja sehän ei tuntunut missään. Vähän jouduimme hidastamaan
kävelyvauhtia, kun törmäsimme porotokkaan. Perillä odottivat Pentikin myymälät, näyttelyt ja
museot. Osa meistä pääsi vaihtamaan muutaman sanan itse Anu Pentikin kanssa. Paluumatka aika
monelta tapahtui omalla bussillamme. Syynä saattoi olla ostosten määrä. Tässä vaiheessa kävellen
palanneille oli paikallinen urheilija kertonut, että karhun oli nähty liikuskelevan lähistöllä. Olipa
hyvä, että se tuli tietoomme vasta reissun tässä vaiheessa.
Illalla pääsimme tutustumaan Kirikeskuksen rantasaunaan. Sieltä oli lyhyempi matka uimaan kuin
hotellisaunoista. Moni kävikin uimassa ensimmäisen kerran tämän matkan aikana.
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Su 2.10 KOTIA KOHTI
No niin, nyt nokka kohti kotia. Lähtö klo 07:00. Reissu sujui turvallisesti ja matkalla tarjottu lounas
oli makoisa. Bussimatkalla pidettiin huumorilla höystettyjä Lappi-aiheisia tietokilpailuja. Perillä
Järvenpäässä noin klo 18:00.
Kiitoksemme kaikille matkaan osallistuneille, oli hyvä viikko! Tuula & Seppo
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