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Houtskärin leirisaari
odottaa ensimmäistä
leiriään

Tässä kalliorannassa tul-
laan tulevina vuosina nä-
kemään kiinnittyneinä lu-
kusia partioaluksia.

Partiolaisilla on jatkossa käytössään
yksi uusi leiripaikka vanhojen lisäksi.
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä
on ostanut palan saarta Houtskärista
erämaaleirikäyttöön.

Teksti ja kuvat: J U H A  N A P P U Ajatus uuden erämaaleiri-
alueen hankinnasta oli seu-
rakuntayhtymässä ollut vi-
reillä jo useita vuosia, sopi-
vaa ostokohdetta ei vain heti
löytynyt. Seurakuntayhtymä
teki viime vuonna tarjouk-
sen Suomusjärvellä myyn-
nissä olleesta metsäaluees-
ta, mutta kauppa kariutui
erään toisen tahon tekemään
korkeampaan hintatarjouk-
seen. Uusi ostokohde löytyi
kuitenkin viime syksynä.
Yhtymän kirkkovaltuusto
päätti 13.12.2001 pitämäs-
sään kokouksessa ostaa rei-
lun 15 hehtaarin maa-alu-
een  Houtskärin kunnan
Björkön kylästä hintaan
756.500 markkaa (n.
127.000 euroa).

Turusta Saaristotietä pitkin
ajaen alueelle kertyy mat-
kaa 105 km, josta reilut 10
km kuljetaan vesitse mat-
kan varrella olevien kolmen
autolautan sekä yhden vai-
jerilossin avulla. Matkaan
kuluu aikaa 2,5 – 4 tuntia

riippuen siitä, miten lautta-
vuorot osuvat kohdalleen.

Leirialuetta hallitsee sen kes-
kellä oleva korkea kallio,
jonka huipulta avautuu kau-
nis näkymä länteen kohti
Kihdin selkää. Kallioalueel-
la puusto on pääasiassa kui-
vuuden ja tuulen tuiverta-
maa mäntyä, alempana kos-
teammassa maaperässä val-
tapuina kasvavat mänty ja
kuusi tasavertaisina. Lehti-
puita alueelta ei juurikaan
löydy. Alueen pohjoisosas-
ta löytyy kaunis hiekkaran-
ta, joka on tällä hetkellä pää-
osin kaislan valtaama. Poh-
joiskärjessä jyrkemmin me-
reen laskeva kallioalue tar-
joaa hyvän rantautumispai-
kan partioaluksille.

Alue on tarkoitettu seura-
kunnan omien toimintamuo-
tojen leirikäyttöön ja se on
tarkoitus säilyttää erämaa-
henkisenä. ”Joitain peruspal-
veluja, kuten juomavesikai-

vo alueelle kuiten-
kin todennäköises-
ti tullaan rakenta-
maan”, toteaa alu-
een käyttöä seura-
kuntayhtymässä
koordinoiva kasva-
tustoimenjohtaja
Hannu ”Huppe”
Hurme.

Alueen luonteen
johdosta sen suu-
rimpana käyttäjä-
ryhmänä tullee jat-
kossa olemaan seu-
rakunnan omat par-
t io l ippukunnat .
Aluetta ei kuiten-
kaan vielä ole par-
tiolippukunnille
mainostettu, koska
tarkemmat käyttö-
suunnitelmat ja –
säännöt ovat teke-
mättä. Vaikka alu-
een käyttö jo nyt-
kin on tietyin ehdoin mah-
dollista, niin laajempaan
käyttöön alue pääsee vasta
vuoden 2003 kesällä.

Mustikkaa alueelta löytyy
runsaasti. Alueella villeinä
kasvavista vadelmista sen
sijaan riittää suuhunpanta-
vaa ainoastaan nopeimmil-
le leiriläisille.

Lukuisista pystyyn kuivu-
neista keloista voi päätel-
lä, että metsä on saanut
olla luonnonvaraisena var-
sin pitkään.

Hyvä retkijalkine on jalkaan
sopiva, kosteutta kestävä ja
kuitenkin hengittävä, kevyt,
tukevapohjainen, viileä ja
samalla tietysti lämmin, pit-
käikäinen – ja tietysti vielä
kohtuuhintainenkin. Yhtälö
ei ole ihan mahdoton, joskin
jostakin on tietysti aina hie-
man tingittävä.

Oikea
käyttötarkoitus

Retkijalkineet voidaan jakaa
kolmeen ryhmään: ulkoilu-
, retkeily – ja vaellusken-
kiin. Näiden rajat eivät kui-

tenkaan ole aivan yksiselit-
teiset. Retkeilyjalkineet so-
veltuvat erinomaisesti vii-
konloppuretkille etelän kan-
gasmetsiin ja lyhyille päivä-
retkille  pohjoisen  tuntu-
reille. Materiaalina näissä on
usein nahka-kangasyhdis-
telmä, joka takaa hyvän hen-
gittävyyden, mutta kosteu-
denkesto on huono. Pak-
suhko pohja  ja korotettu
varsi  antavat  riittävän suo-
jan jalalle poikettaessa po-
lulta hetkeksi metsän puo-

lelle.

Varsinaisten vaelluskenkien

käyttöalue on huomattavas-
ti laajempi. Ne soveltuvat
ns. yleiskäytöstä aina vaati-
viin vaelluksiin asti. Pohja
on erittäin paksu ja jäykkä
sekä yli nilkan menevä varsi
on tukeva ja hyvin peh-

mustettu.  Päälimateriaali on

yleensä tuhtia nahkaa ja poh-

jat erittäin kulutuskestäviä

sekä hyvän pidon omaavia.

Vedenpitävyys on  hyvin

hoidetulla nahkakengälläkin

kohtuullisen hyvä, mutta ve-

denpitävillä ja hengittävillä

kalvoilla (esim. Gore-Tex)

saadaan kengästä täysin ve-

denpitävä.

Teksti : M I K K O    L E H T I N E N / P A R T I O V A R U S T E,    Kuvat:  J U H A  N A P P U

Retket ja niiden maastot ovat hyvinkin erilaisia, siksi
jalkineen valintaan on syytä panostaa, jotta matkanteko
on miellyttävää ja jalat pysyvät kunnossa.

Oikein valituilla vaelluskengillä matka taittuu hymyssä
suin.

Hyvä
jalkine takaa
retkinautinnon

Vaelluskengän oikea valinta Mitä huonompi maasto sitä

tukevammat kengät tulee
valita. Matkan pituus ja rin-
kan paino rasittavat jalkoja
ja varsinkin kivikoissa kä-
vellessä nilkat ja jalkapoh-
jat lepäävät hyvässä jalki-
neessa eikä maaston epäta-
saisuudet tunnu jaloissa.

Varaa aikaa

Jalkinetta valittaessa tulee
olla kärsivällinen ja käydä
vaikka kaikki omaan käyt-
tötarkoitukseen soveltuvat
jalkineet läpi. Jalat ovat vie-
lä yleensä eri paria eli toi-
nen on isompi tai leveämpi
kuin toinen, joten kenkä on
ostettava tämän jalan mu-
kaan. Kun jalkaa – ja ehkä
silmääkin – miellyttävä ken-
kä on löytynyt, niin viimeis-
tään tässä vaiheessa on lai-
tettava molemmat kengät
jalkaan ja käveltävä myy-
mälässä.  Varsinaista testi-
maastoa on tuskin kellään
tarjota, mutta portaat ovat
oiva paikka testata jalkojen
soveltuvuutta kenkiin ja
päinvastoin. Kengän tulee
olla sopivan kokoinen ja jal-
ka ei saisi liikkua eikä kan-
tapää nousta. Varpaissa saa
ja täytyy olla tilaa, sillä var-
sinkin alamäissä jalka liik-
kuu hieman eteenpäin. Huo-
mioitava on myös, että jalka
turpoaa pitkällä päivämat-
kalla.  Kenkiä olisi myös

hyvä kokeilla sellaisilla su-
killa, joita tulee kengissä
käyttämään.

Aikaa tulee varata myös ken-
kien sisäänajoon. Uutuut-
taan kiiltävillä vaellusken-
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gillä ei kannata lähteä pit-
källe vaellukselle. Varsin-
kin nahkajalkineet saattavat
hiertää ennen kuin ne ovat
käytössä mukautuneet käyt-
täjänsä jalkaan. Tukevat
vaelluskengät vain parane-
vat käytössä vuosien myötä.

Oikeanlainen suk-
ka auttaa jalko-
jen hyvinvointia

Se miellyttävä, puuvillainen
urheilusukka ei ole paras
vaihtoehto vaelluskenkään.
Huonolla sukkavalinnalla
saadaan hyväkin kenkä toi-
mimaan huonosti. Hyvä
vaellussukka istuu jämäkäs-
ti jalkaan, jotta sukka ei pit-
källäkään matkalla mene ns.
makkaralle ja se on  pak-
sumpi mm. kärjestä, kannas-
ta ja akillesjänteen kohdalta

eli niistä paikoista, joissa
pehmustetta ja suojaa tarvi-
taan.  Materiaalit on valittu
niin, että jalasta tuleva kos-
teus siirtyy sukan ulkopin-
nalle ja näin olo on miellyt-
tävä ja kuiva eikä hiertymiä
tule niin helposti.

Vaelluskenkää voi käyttää
hyvin ympäri vuoden. Kyl-
millä keleillä valitaan vain
lämpimämpi sukka ja läh-
detään matkalle; toki raja
jossakin kohtaa tulee vas-
taan.

Iloa pitkäksi aikaa
Vaikka kenkä olisikin ve-
denpitävä, niin pinta vaatii
hoitoa. Nahka täytyy kylläs-
tää kosteutta vastaan. Suih-
keilla ja kenkävahoilla saa-
daan nahka pysymään kui-
vana ja pehmeänä. Hyvä

perussääntö on , että retkeltä
tultaessa kengät puhdiste-
taan ja kyllästetään/vahataan
seuraavaa käyttökertaa var-
ten. Kenkiä ei saa kuivattaa
liian kuumassa, sillä tällöin
nahka helposti halkeilee ja
kengät ovat pilalla. Veden-
pitävillä kalvoilla olevia ken-
kiä ei myöskään saa hoitaa
rasvoilla ja silikonipitoisilla
aineilla.

Hyvä ja tukeva vaellusken-
kä toki maksaa, mutta pie-
nellä vaivalla niistä on iloa
pitkäksi aikaa.

Kevolle pääsee helpoiten
joko bussilla tai omalla au-
tolla. Junalla kulkijankin on
varauduttava vielä useam-
man tunnin bussimatkaan
kiskojen loputtua Kemijär-
vellä. Kevolle ajettaessa tu-
lee Suomen pituus kouriin-
tuntuvasti esille. Kun olet
päässyt Turusta Ouluun niin
olet vasta matkan puolivä-
lissä. Junnu Vainion laulus-
ta tutuksi tulleelle Kaama-
sen tielle päästyäsi on aikaa
lähdöstäsi vierähtänyt jo
hyvinkin 15 tuntia. Ja siitä ei

olekaan sitten enää kuin puo-
lisen tusinaa poronkusemaa
perille.

Kevo  on siitä poikkeuksel-
linen luonnonpuisto, että
siellä on mahdollista myös
vaeltaa, useimmissa Suomen
luonnonpuistoissa liikkumi-
nen on kokonaan kiellettyä.
Kevollakin liikkumista ra-
joittavat tiukat säädökset.
Liikkua saa vain merkityllä
reitillä ja yöpyä saa ainoas-
taan karttaan merkityillä yö-
pymispaikoilla. Lisäksi 1.4.-

14.6. välisenä aikana liikku-
minen rotkoalueella on ko-
konaan kiellettyä. Myös
marjastus, sienestys ja ka-
lastus ovat kiellettyjä.

Talviaika tuo hieman  hel-
potusta rajoituksiin, 16.10-
30.4 välisenä aikana  koko
alueella saa hiihtää vapaas-
ti.

Kevon läpi kulkeva, 63 kilo-
metrin mittainen reitti alkaa
etelästä E4-tien varrelta Su-
laojalta läheltä Norjan rajaa
ja päättyy Inari-Utsjokitien

varteen Kenesjärvelle. Jos
olet liikkeellä omalla autol-
la, niin joudut järjestämään
itsellesi paluukuljetuksen
mikäli et halua kävellä sa-
maa reittiä takaisin. Lisäksi
pääreitistä erkanee ns. Gui-
vin lenkki, jonka kiertämäl-
lä reitti pitenee n. 85:een ki-
lometriin. Reitin korkeuserot
ovat suuria etelän luontopol-
kuihin tottuneelle, joten ko-
kemattomalle vaeltajalle ly-
hyempikin reitti on monesti
riittävä.

Rakkaa ja kuruja

Maasto on pääasiassa tuntu-
rikoivikkoa, pahimpien suo-
alueiden ylitykset käyvät
helposti pitkospuita pitkin.
Alueen maisemaa hallitsee
kanjonin läpi virtaava Ke-
vojoki sekä siihen yhtyvät
lukuisat jylhät kurut. Ylem-
pänä tunturissa kivirakka
pistää kulkijan jalat kovalle
koetukselle. Reitin varrella
on kaksi 10 hengen autiotu-
paa, joissa voi yöpyä. Oma
teltta on kuitenkin välttämä-
tön mukana, koska reitin läpi
käveleminen vie useimmil-
ta vähintään neljä vuorokaut-
ta. Jos varaat aikaa viisi vuo-
rokautta niin ehdit jo ihailla
maisemiakin.

Vesi on joissa varsin kirkas-

ta ( ja useimmiten myös puh-
dasta), vedenpuhdistus-
tabletteja ei mukana tarvitse
kantaa. Taukopaikoilla on
jätepisteitä, joihin voi jättää
roskia. Valveutunut kulkija
tosin jaksaa kantaa muka-
naan pois sen minkä puis-
toon on vienytkin. Normaa-

livaellusvarustuksen lisäksi
mukaan rinkkaan kannattaa
pakata ainakin sandaalit.
Kevojoen lukuisissa ylityk-
sissä loppuu vaelluskengän
varsi kesken ja paljaille jal-
kapohjille saattavat joenpoh-
jan terävät kivet tehdä ikä-
vää jälkeä.

Kuuma auringonpaiste saa kulkijan janoiseksi. Guivin autiotupa tarjoaa auringon-
paahteen lisäksi suojaa myös  vesisateelta.

Fiellon vesiputous on varmasti yksi Suomen komeimmis-
ta.

Kevon
maisemat
yllättävät

Suomen pohjoisin ja suurin luonnonpuisto, Kevo, sijaitsee Utsjoen kunnassa
lähellä Norjan rajaa. Jylhät maisemat yllättävät ensikertalaisen,  tällaisia
maisemia odottaisi löytyvän lähinnä Norjan vuonoilta.

Kenkiä nuotiolla kuivatet-
taessa kannattaa varoa,
ettei lämpötila nouse liian
kuumaksi, muutoin kengän
pintanahka menee pilalle.
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