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Leirin vaellusouuden maisemat olivat kerrassaan komei-
ta.

Helvetinjärven kansallispuisto tutuksi

IVK leireili
Hämeessä
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IVK päätti tänä kesänä antaa vartiolaisilleen mah-
dollisuuden osallistua vaellukselle. Päätimme pitää kaksi-
osaisen leirin 3.-11.8. Ensimmäinen osa toteutettiin
vaelluksena Helvetinjärven kansallispuistossa ja toinen
osa pidettiin koko lippukunnan yhteisenä leirinä
Näsijärven rannalla kauniissa Vaakaniemen leiripaikassa.
Vaellusosuudelle osallistui 16 ja leiriosalle yhteensä 40
lippukunnan jäsentä.

Osa I, Otteita
vaelluspäiväkirjasta

kein ikävältä jättää niin hieno
paikka mutta matkan piti jat-
kua.

Luomajärvelle matka jatkui
vaihtelevissa maisemissa
pientä polkua pitkin. Paljon
ei voinut maisemia metsässä
katsella kun piti katsoa mihin
astuu.

Luomajärven yöpymispaikka
osoittautui todella mukavak-
si. Luomajärvi oli pieni saari
jonne johti pieni silta.

3. Vaelluspäivä

Aamu alkoi ihanasti auringon
paistaessa. Todella piristävän
aamujumpan jälkeen aloitim-
me päivämatkamme, jonka
määränpäänä oli Haukan Hie-
ta.

Eräässä kohdassa kohtasim-
me pienen ongelman. Polun-
kadottua johonkin päätimme
lähteä metsään ja suunnistaa
erään partiojohtajamme joh-
dolla isommalle tielle. Suun-
nistuksemme kulki kauhean
rämeikön läpi ja kun vihdoin

1. Vaelluspäivä

Lähdimme klo 8.30 Turun
bussiasemalta kohti Tampe-
retta, jossa vaihdoimme bus-
sia Tampereelta Visuvedelle
menevään. Ystävällinen bus-
sinkuljettaja suostui pysähty-
mään juuri haluamallamme
pysäkillä, vaikka kyseessä oli
pikavuoro.

Ensimmäisen päivän matka
oli n. 9 km. Tarkoituksenam-
me oli vaeltaa Ruovesi-Vir-
rat –tieltä Purulammelle.

Tie, jota aloimme taivaltaa
oli nimeltään Helvetinkolun-
tie. Tie johti Helvetinkolulle,
joka on kansallispuiston hie-
noin nähtävyys.

Pysähdyimme syömään lou-
nasta erään ladon luokse.
Kaikki odottivat innokkaina
päivän kohokohtaa, Kanki-
mäen kioskia! Kioskille pääs-
tyämme olimme uupuneita 8
km:n matkasta, mutta söim-

löysimme erään polun jota
lähdimme kulkemaan, tulim-
me samaan paikkaan takai-
sin. Olimme siis iloisesti kul-
keneet metsässä ympyrää.
Pidimme todella pitkän tauon
ja jatkoimme matkaa jälleen.
Tällä kertaa ihan oikeaa pol-
kua pitkin.

Huvittaviakin asioita matkal-
la sattui, kun eräs vartiolai-
nen kompastui omiin jalkoi-
hinsa.

Kun olimme kulkeneet koko
7 km:n matkan meidät palkit-
si eteemme aukeava loistava
yöpymispaikka. Ainakin las-
ten mielestä aivan mahtava.
Rantaviivaa kun oli kilometri
ja vielä hiekkarantaa. Mistä-
köhän nimi Haukan Hieta …?

4. Vaelluspäivä

Ruokapaikkamme oli aivan
loistava. Polun varrelle oli
rakennettu levähdyspaikka,
jossa oli pöytä ja kaksi penk-
kiä ja eteemme aukesi ihana
järvimaisema sekä paljon kal-
lioita.

Yöpymispaikkamme oli suon
ympäröimä. Lapset innostui-
vatkin kahden johtajan mal-
lia seuraten harrastamaan suo-
juoksua.

5. Vaelluspäivä

Aloitimme aamun taas aamu-
jumpalla, johon myös muuta-
mat ohikulkijat liittyivät pie-
neksi hetkeksi. Mahtoi olla
näiden ulkomaalaisten mie-
lestä todella huvittavaa kun
me jumppasimme ahkerasti.

me innokkaina jäätelöä ja
karkkeja sekä lähetimme hie-
noja maisemakortteja kotiin
ja sukulaisille. Kioskilta yö-
pymispaikalle oli enää kilo-
metri matkaa, erittäin juurak-
koista polkua.

Yöpymispaikalla pystytimme
teltat ja ahkerimmat innostui-
vat vielä laulelemaan ruuan
jälkeen.

2. Vaelluspäivä

Aamulla heräsimme aika nih-
keissä tunnelmissa, yöllä oli
satanut.

Jätimme leiripaikan iloisissa
tunnelmissa ja lähdimme tai-
valtamaan kohti Helvetinko-
lua. Matkaa oli noin kilomet-
ri. Kun vihdoin pääsimme
kolulle, sieltä oli todella kau-
niit maisemat. Ihailimme mai-
semia ja kävelimme ympä-
riinsä. Rohkeimmat kävivät
jopa itse kolussa. Tuntui oi-

Helvetinkolulle päästyämme
söimme lounaan päivätuvalla
ja kauhistelimme kun muuta-
mat vartiolaisemme koittivat
taiteilla vedessä tukin päällä.

Vartiolaisten piti valmistaa
iltatehtäväksi näytelmä jos-
tain vaelluksen aikana sattu-
neesta kommelluksesta. Esi-
tyksen aiheet olivat hauskoja,
tosin eräs johtajamme sai ylet-
tömän paljon matkimista.

6. vaelluspäivä

Kaikki olivat innoissaan kun
viimeisenä päivänä oli mat-
kaa vain yksi kilometri kios-
kille, josta meidät tultiin ha-
kemaan leirin viettoon.

Saimme hieman odotella lin-
ja-autoa, sillä lähetetyt ajo-
ohjeet eivät olleetkaan men-

neet kuljettajalle asti.

Riemu oli kuitenkin suuri kun

bussi saapui ja matka leiripai-
kalle voi alkaa.

Oskari Mäkilä daaminaan Jenni Koivumäki (vas.) sekä
Ville Auvinen daaminsa Helka Auerin kanssa hallitsivat
hyvin kansantanssin alkeet muutaman harjoituskerran
jälkeen. Taustalla mallia näyttää leirinjohtaja Anna-Kaisa
Rantanen parinaan Moona Tikka.

Osa II,
Otteita
leiripäivä-
kirjasta

1. Leiripäivä

Aloitimme ripeästi rakente-
lut. Vartiolaiset ja sudenpen-
nut pystyttivät omat telttansa,
rakensivat erilaisia rakennel-
mia, kuten tuuletustelineet,
saapaspuut sekä ruokailuvä-
linepussitelineen.

Vartiolaiset saivat myös il-
lemmalla saunoa ja peseytyä
järvessä. Saunamme kun oli
mitoitettu vain kuudelle hen-
gelle joten peseytymismah-
dollisuudet olivat aika hei-
kot.

Ainoat häiriötekijät olivat hii-
ret, joiden takia kaikki ruoka
piti piilottaa. Ja lukit, joita
alue suorastaan kuhisi.

Ensimmäisenä iltana pidetyt
leirin avajaiset kutistuivat
vain 15 minuutin mittaisiksi,
koska ohjelmamme oli veny-
nyt myöhäisen tulon takia.

2. Leiripäivä

Toisen aamun ohjelma alkoi
vartiolaisten osalta tutustu-
malla kansanperinteeseen.
Vartiolaiset tekivät vesilipon
ja suhistuspuun sekä valmis-
tivat itse teetä. Ehtivät vartio-
laiset vielä pyytää kalojakin
pelkän kepin avulla ja hakea
taikavarvulla vettä.

Sudenpennut tutustuivat eri-
laisiin karttoihin ja opetteli-
vat kompassin käyttöä.

Päivällisen jälkeen vartiolai-
set harjoittelivat kansantans-
seja iltaohjelmaa varten ja
tutustuivat Kalevalaan.

Lisäksi vartiolaiset valmisti-
vat perinneruokaa, rusinasop-
paa, trangialla.

Jenni Koivumäki, Moona Tikka ja Roosa Repo pitivät vaellusosuudesta. Rinkkojen paino
ei hymyä hyydyttänyt.

Perinneilta koostui vartiolais-
ten ja sudenpentujen näytel-
mistä, lauluista ja erilaisista
kilpailuista. Esitykset olivat
mahtavia, tosin johtajat eivät
aina ymmärtäneet lasten mie-
likuvitusta.

3. Leiripäivä

Sudenpennut aloittivat päivän
ohjelman monipuolisella ras-
tiradalla, jossa opeteltiin mm.
pikkuhaavojen ensiapua ja
nuotion tekoa, sekä tehtiin
tuuliviiri ja kokeiltiin Kimin
koetta.

Vartiolaiset tekivät rambora-
dan, josta tulikin todella hie-
no ja vaikea.

Päivällisen jälkeen alkoi suu-
ri pesu-urakka. Kaikki 20 su-
denpentua piti pestä järvessä.
Saunoa saivat tällä kertaa vain
sudenpennut, vartiolaiset sai-
vat uida omalla rantakaista-
leellaan.

Päättäjäiset alkoivat muka-
vasti makkaranpaistamisella
ja vaahtokarkkien grillaami-
sella. Johtajat hauskuuttivat
lapsia improvisoidulla näytel-
mällä,  jonka loppua johta-

jat eivät oikein itsekään tien-
neet.

Nuorempien johtajien päässä
surrasi illan pimetessä vielä
sen verran kovin, että vartio-
laisille päätettiin järjestää vie-
lä leirikaste yöllä rambora-
dalla. ( Ja kuten perinteeseen
kuuluu, niin kaikkia leirikas-
teen öisiä kauhuja ei vanhem-
mille näin lehden välityksellä
uskalleta paljastaa. toim.
huom.).

4. Leiripäivä

Sunnuntai-aamuna herättiin

muuten tavalliseen tapaan
paitsi vartiolaiset saivat herä-
tä siihen, että johtajat olivat
ottaneet teltat heidän päältään
pois. Taivasallakin voi olla
mukavaa herätä välillä.

Leirin purun lomassa leiriläi-
set ehtivät vielä tehdä leiri-
merkit.

Liki 3,5 tunnin kotimatkalla
johtajat ehtivät laulaa ainakin
kymmenen laulua erittäin has-
sulla äänellä, joten leiriläisil-
lä ei ainakaan ollut tylsä koti-
matka. Leiri oli loistava ja
kaikilla oli kivaa!

Moni leiriläinen pääsi yöpymään ensimmäistä kertaa
elämässään puolijoukkueteltassa.  Kipinämikkoharjoit-
telua ei sattuneista syistä tällä leirillä päästy tekemään.


