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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 

Entisaikojen kaivuupaikat, kulkureitit ja kämpät muistuttavat meitä vanhasta 
kulttuurista, joka on muuttunut ajan myötä. Keskittymän ympärillä on kuitenkin 
vielä villi luonto täynnä hienoja paikkoja. Joen hyvien kulkuyhteyksien takia 
puistossa on helppo toteuttaa kaikenlaisia vaelluksia. 

Vaellus oli hyvä aloittaa Ahkuntuvalta. Lemmenjoen rantaan oli 
vuosikymmenten saatossa painautunut vahva polku, jota mekin lähdimme 
patikoimaan. Pohja oli kulunut ja juurakot tekivät kulkemisesta paikoin vaanivan 
vaarallisen. Pääsimme kuitenkin ongelmitta Härkäjärven tulipaikalle. 

 
Ympäristö oli siisti ja viehättävä. Aurinkokin ilmestyi juuri sopivasti, kun 
pystytimme louteen. Pääruoan nauttimisen jälkeen ilta meni tavaroita 
sovitellessa. Yötön yö oli minulle uusi tuttavuus ja se konkretisoituikin heti 
ensimmäisenä yönä.  
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II päivä 

Syysvaelluksilla oli tottunut siihen, että leiripaikka pitää olla etsittynä viimeistään 
iltaseitsemältä. Nyt heräsin yöllä kahden aikaan, nousin ylös ja aurinko paistoi 
silmiini. Heitin vedet ja ilma oli kuin komeimpana keskipäivänä, tosi outoa. 
Naatiskelin hetken, mutta kapusin sitten makuupussiin ennen kuin unen rippeet 
haihtuisivat. Aamu saapui vihdoin, kellon mukaan. Nautimme puurot ja 
jatkoimme vaellusta Härkäkoskelle.  

Härkäkosken venelossi on korvaamaton apu vaeltajille  

Polku parani, kun vaihdoimme uoman pohjoispuolelle. Ravadasjärven 
varaustuvalla oli hyvä pitää saikkatauko ja keventää vanikkavarastoa. 
Ravadasköngäs piti myös käydä katsastamassa. Se olikin hieno paikka ja toi 
jotenkin mieleen Jyrävän Oulangalla. Maddib Ravadaksen telttapaikka oli 
seuraava etappimme. Siellä pystytimme louteen ja istuimme muiden 
monikansallisten vaeltajien kanssa tulilla iltamyöhään.  
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III päivä 

Aurinko paistoi ja mieli oli kepeä. Suuntasimme pohjoiseen, kohti Rahpesoaivia. 
Maasto oli aivan tasaista ja näkyvyys hyvä. Olimme suurin piirtein kartalla. 
Ylhäällä Soabbegealdinoaivin itärinteellä tuuli vähän enemmän ja kiristimme 
nyörejä. Oli aika pitää tauko. Löysimme pienen puron ja tyvenen notkelman. 
Siinä aikamme oltuamme huomasimme hikikarpaloiden ilmestyvän kasvoille. 
Pian olimme telttapatjoillamme housun lahkeet käärittyinä ilman paitaa. 
Aurinko lämmitti ja oli aivan tyyntä. Otimme päiväunet ja naatimme 
hiljaisuudesta. Jyrki sanoilla ilmaisten; paikka, aika ja tilanne kohtaa vaeltajan 
täysin. Enempää ei voinut enää vaatia. Kapusimme laelle ja saimme 
ensikosketuksen lumeen. Kinos oli useiden metrien paksuinen iso kaistale, joka 
sinnitteli viimeisillä voimillaan lämpöä vastaan.  

Tunturikihu ylilennolla 

Otimme kompassisuunnan länteen ja seurasimme vaihtelevaa hirvipolkua aina 
poroaidalle saakka. Etsimme epätoivoisesti Vaskojoen kämppää. Vihdoin se 
löytyikin, mutta jotenkin eri kohdasta kuin kartasta luettuna. Kävimme 
kuvailemassa Vaskojoen rannassa. Aivan edessäni oli muutamia kiviä, joiden 
päällä oli runsaasti välkettä. Huusin Jyrkin paikalle ja sanoin, että voisiko tuo 
olla kultaa. Hän sanoi, ka voiha se ollakki. Täh?  
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Eihän sitä tosta vaan voi löytää. No miksei, sanoi hän. Selvitetään pois. 
Kannoimme kiven kämpälle ja Jyrki vanhana kullankaivajana kaivoi trangian 
kannen, raapi siihen kiven pintaa ja alkoi vaskaamaan. Meikäläinen pyöri 
ympärillä kuin pikkupoika. Lopulta pohjalle jäi kirkkaita hiutaleita, jotka 
nostettiin kaarnan palalle kuivumaan. Hiutaleiden kuivuttua asia sitten selviäisi.  

Odottelin tovin ja VAU! Sehän oli kultaa. Aahh. Kultaa! 

Määrä oli tosin vähäistä, mutta kultaa kuitenkin. Keräsin hengettömät talteen ja 
olin aivan hurmoksessa. Illalla kuuma-virkistäydyimme ja nukuimme kämpässä 
hyvät unet.  
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IV päivä 

Kello pirisi ja oli aika palata jokilaaksolle päin. Vaelsimme Latnjoaivin reunaa ja 
nautimme hiljaisuudesta. Saavuimme taas Ravadaksen alkulatvoille 
saikkatauolle. Aurinko lämmitti ja tuuli hyrisi hiljaa. Porot käyskentelivät uoman 
vastarannalla kiireettöminä. Mekin vähän lepäilimme ja huomaamattamme 
otimmekin lähes tunnin unet. Siihen olisi taas voinut jäädä helposti koko 
loppupäiväksi naatiskelemaan, mutta meillä oli vielä näkemättä vaikka mitä. 
Pian nousimmekin taas tunturille ja vierailimme Jäkäläpään 
kulttuurikeskuksessa. Lennonjohdon kanssa samassa kämpässä oli hyvin laaja 
itsepalvelukirjasto - mielenkiintoista. Laskeuduimme Pohjoiskuruun ja 
tutustuimme nykyajan kullankaivantaan. En olisi ikinä arvannut, miten 
järkyttävää luonnon raiskausta se on. Kurjantuntuista vieläkin, mutta ehkä se on 
hyvä, että tuhoavat vain tietyillä alueilla ja puisto säästyy muualla. Minun 
silmissä kullan hinta tippui näissä maisemissa heti 80 %! 

Sitä vastoin tapasimme muutamia käsinkaivajia ja heitä kohtaan oli jo enemmän 
ymmärrystä. Jos heidän kutsumuksensa on olla mäkäräisten syötävänä, niin 
mikäs siinä. Kivet on ladottu siististi uoman reunoille ja ne näyttävät aivan 
Keski-Eurooppalaisilta kanavilta. Konekaivuun jäljiltä jää tuhotut purot, 
soramontut, öljyvanat, tynnyrit, koneet, hökkelit jne. Saavuimmepa sitten 
Morgamojan kultalaan ja asetuimme taloksi.  
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V päivä 

Hyvin nukutun yön jälkeen kävimme heti aamusella katsomassa Jyrki & Co:n 
vanhaa valtausta. Vanha turvekämppä oli vielä pystyssä, puro lirisi edelleen, 
mutta luonto oli alkanut ottaa aluetta taas haltuunsa. Palasimme kämpälle ja 
jatkoimme jutustelua siellä tutustumaamme hongkongilaiseen kaveriin 
nimeltään Frank Tsui. Otimme pari turistikuvaa ja Frank haki myös kameransa. 
Se oli ihan oikea Rolleiflex. Frank otti ryhmäkuvan ja lähetti meille jälkikäteen 
hienot käsintehdyt mustavalkoiset paperikuvat. Olimme aivan otettuja! Sitten 
Hong Kongin mies hävisi lierihattuineen koivuviidakkoon. Mekin jatkoimme 
matkaa ja saavuimme Kultasatamaan. Ylhäällä töyräällä oli hyvää telttailutilaa 
ja pieni puro. Niinpä pystytimme MAC II louteeni vielä kerran. Jyrki haaveili 
käyntiä Morgam-Viipuksella, mutta Lemmenjoessa ei ollut oletettua 
ylityspaikkaa. Lienee kevät vienyt sen joskus mennessään. Rantapusikko oli lähes 
läpipääsemätöntä ja lätäköissä oleva öljy tarttui kenkiin, joten palasimme 
takaisin leirille. Pelasimme illalla korttia, söimme suklaata ja seurasimme 
mönkijärallia. Satamassa oli melkoinen trafiikki, kun kullankaivajien 
taloelementtejä ja löpöä siirrettiin kairan suuntaan.  
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VI päivä 

Kaunis sää muuttui tihkusateeksi, kun nousimme Nuoli-jokiveneeseen. Kyyti oli 
tasaista, mutta kylmää, kun vettä satoi koko ajan. Jokiuoma on kuitenkin 
kaunista katseltavaa ja vesi virtaa rauhallisesti, siitä myös nimi Leammi. 
Saavuimme Ahkun tuvalle ja siellä Frank jo odottelikin meitä. Ympyrä sulkeutui 
ja joimme lämpimät juomat katetulta pöydältä. Taas yksi reissu takana. 
Muistona komeita kuvia ja unohtumattomia muistoja!  

Tämä kertomus on osa kotisivuani www.avpmedia.fi  
Käy katsomassa mitä muuta sieltä löytyy.
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