
LAPIN LUMO Ruskamatka 

 
Lapissa vuodenajoilla on selkeät rajat. Talvella pakkanen paukkuu ja kaamos heittää mustan 

viittansa pohjoisimman Suomen ylle, kevät on usein lauhkea valkoisten nietosten täyttäessä vielä 

tienoot ja kesä on täynnä yöttömän yön uniikkia tunnelmaa. Lapin lumo-matka vie meidät syksyisen 

Lapin värikkääseen taikamaahan. 

 

 

 



Maanantai, Oulu-Inari 

POTKURIPARKIN KAUTTA KARHUNPESÄKIVELLE 

 

Lapin lumo-kiertomatkan bussi starttaa Oulun linja-autoasemalta, nelipäiväinen elämysten 

täyttämä turnee alkakoon! 

 

Bussimatkalle voi varustautua pakaten mukaansa pokkarin tai unimaskin tai vaikka Rubikin kuution, 

mutta bussin ikkunan ohi kiitävä syksyinen panoraama, oppaan kertomukset ja matkan kulkua 

rytmittävät tauot pitävät mainiosti huolta matkailijan viihtyvyydestä pitkällä taipaleella.  

 

Ensimmäinen pysähdyksemme on Rieskapaikalla, joka on tunnettu suussa sulavista rieskoistaan. 

Mikäli aamupala on lähtöhässäkässä jäänyt vähäiseksi tai peräti tyystin nauttimatta, niin täytetty 

perunarieska kahvikupposen kanssa maistuu taivaalliselta. Räihän rieskoja on valmistettu samalla 

isoäidin reseptillä 1920-luvulta lähtien, joten maku on taatusti vuosien saatossa oivalliseksi todettu. 

 

Avautuvat näkymät käyvät sekä viihteestä että taiteesta.  Pihlajat notkuvat raskaiden 

oranssinpunaisten marjaryppäiden painosta ja puiden heleät keltaisen ja vihreän sävyt tuovat 

mieleen irtokarkkilaarien hedelmämakeiset. Matkan edetessä ruskan sävyt syvenevät 

oranssinkeltaisesta dramaattisen syvään viininpunaan. 

 

Lounasajan koittaessa bussimme kaartaa monin potkukelkoin somistetun Potkuriparkin pihaan, 

olemme Sodankylän kunnassa keskellä Lappia. Matkustajat toivottaa tervetulleiksi 

kahdeksanmetrinen Martta-nukke potkukelkkoineen. Epäilemättä moni autoilija on pysähtynyt 

kahville Potkuriparkkiin ulkonäöltään vaikutusvaltaisen Martan ansiosta. Jättimäisen muorin asua 

on uusittu tarvittaessa ja meikkiä paranneltu sateiden ja pohjoistuulten runneltua rouvan 

eleganssia. Itse Martta ei ole tuulesta temmattu hahmo, vaan hänen oikean elämän esikuvansa 

toimi aikoinaan savottakokkina Lapin erämaissa. 

 

Lohikeitto on Potkuriparkin menun ainoa pääruoka. Tillillä hunnutettu pehmeän makuinen keitto 

ravitsee matkalaiset ja pannukakku siemenettömän lakkahillon kera viimeistelee visiitin 

omaleimaisessa lounaspaikassa. 

 

Syysretki jatkuu maisemia ihaillen. Matkailija saattaa huomata huokailevansa silkasta ihastuksesta 

ja jopa mumisevansa itsekseen ”ihanaa”, ”kaunista”, ”upeaa” antaessaan silmiensä levätä elävässä 

luontokuvakirjassa. Reittimme kulkee Kultaiseksi tieksi nimetyllä osuudella Vuotsosta Ivaloon. Tien 

kunnostukseen käytetty sora on otettu läheisiltä kultamailta, joten porhallamme itse asiassa 

kultahippujen päällä.  Molemmin puolin bussia vilistävät keltaiseen syysasuun sonnustautuneet 

puut antavat lisämerkityksen tien nimelle, sillä niiden lehdet välkkyvät auringossa kuin miljoonat 

kultaiset kolikot.  

 

Pysähdymme Myössäjärvellä merkillisen nähtävyyden äärelle. Kapuamme 264 porrasta 

Karhunpesäkivelle. Karhunpesäkivi on luolamainen lohkare, jonka sisälle voi kontata ja miettiä miltä 

on tuntunut miehestä, joka on kertomuksen mukaan ryöminyt luolaan lumimyrskyltä suojaan ja 

herännyt karhun syleilystä.  Porrasmäärä saattaa tuntua hengästyttävältä, mutta on helppo 

puristus normaalikuntoiselle, sillä askelmat ovat matalat kuntoportaiden tapaan. Halutessaan voi 



jättää luolassa käynnin väliin ja jäädä portaiden juurelle tutkimaan matkamuistomyymälän 

tarjontaa ja ehkä nauttia kupin kahvia. 

 

Illan suussa majoitumme viehättäviin mökkeihin 10 minuutin kävelymatkan päähän Inarin 

keskustasta. Oman valinnan mukaan voi täyttää vatsaansa joko ravintolan tai ruokakaupan 

tarjonnalla.  

 

 
 

 



 

Tiistai, Inari 

SYYSRISTEILY INARIJÄRVELLÄ 

 

Punaisesta mökistä ulos astuessa vain muutaman harppauksen päässä on upea Inarijärvi. Aamun 

voi aloittaa nauttien rannalla rauhallisuudesta, hengittäen raikasta syysilmaa syvälle keuhkoihinsa 

ja ihaillen värikkäiden puiden kuvajaisia veden pinnassa. 

Hotelli Inarin aamiaiselle voi siirtyä joko jalan tai sovittuun aikaan bussilla. Aamiaishetken parhaan 

makuelämyksen tuottaa ilmeisen pitkään haudutettu valioluokan kaurapuuro. 

 

Aamupäivän voi viettää haluamallaan tavalla, mutta saamelaismuseo Siida on paikka, jonne 

kannattaa ehdottomasti kengänkärkensä suunnata. Laajan museon tarjonnasta voi suositella 

lyhyehköä Aurora Aanaar-elokuvaa. Tällä matkalla saattaa olla mahdollista seurata taivaan 

järjestämää väri-ilotulitusta luonnossakin, mutta valkokankaalla se onnistuu vuorenvarmasti (tai 

tunturinvarmasti). Värikkäiden revontulien maaginen tanssi on suorastaan hypnotisoivaa, joten 

peukut pystyyn, että ne näyttäytyvät matkan aikana luontoäidin tarjoamina! 

Ulkomuseo on myös tutustumisen arvoinen. Lähes kilometrin pituisen, suopungin muotoisen 

kävelyreitin varrelle on ryhmitelty saamelaisia asumuksia. Ihmeteltävää riittää ansoissa, ahkioissa ja 

ruuhissa. Museosta poistuukin monta tietoa rikkaampana. 

 

Puolenpäivän jälkeen matkaseurue kokoontuu katamaraanin lähtöpaikalle Siidan viereen 

osallistuakseen Inarijärven risteilylle. Seilaamme jylhän Ukonsaaren ympäri, joka on erikoisen 

korkea ja vinon kolmion muotoinen mystinen saari. Saamelaisille paikka on pyhä ja sinne on viety 



ennen uhrilahjoja jumalien ja luonnonhenkien suosion saavuttamiseksi. Katamaraanin isoista 

ikkunoista maisemia ihaillessa voi samalla nauttia kahvilan tarjonnasta. Rauhallisesti järvellä 

lipuessa luonto on jälleen pääosassa, usvaiset tunturit ja auringon kimallus veden pinnalla saavat 

unohtamaan arjen kiireen. 

 

Rantauduttuamme bussi kuljettaa meidät Jäniskoskelle äimistelemään villisti ryöppyävää koskea. 

Majapaikkaan voi palata joko kuljettajan kanssa bussilla tai kävellen noin kolmen kilometrin 

pituisen matkan. Suositukset kävelylle, sillä metsän yksityiskohdat hurmaavat ja saavat kameran 

laukaisimen laulamaan. Syvänsiniset mustikat, pehmeät sammalmättäät, maan monivärinen ruska, 

pienet solisevat purot, kelohongat ja valkoiset tupasvillat saavat rakastumaan Lapin luontoon 

entistä enemmän. 

 

Illan voi viettää esimerkiksi matkamuistomyymälässä pohtien kuksan ostamisen tarpeellisuutta, 

hotellin ravintolassa Inarin siikaa tyytyväisenä mutustellen ja istumalla kivellä pyjama yllä odotellen 

revontulien ilmaantumista iltataivaalle. 

 

 

  



 

 

Keskiviikko, Inari-Lemmenjoki-Kittilä 

LEGENDAARISELLA LEMMENJOELLA 

 

Aamiaisen jälkeen sanomme heipat Inarin majapaikalle ja suuntaamme kohti uusia kokemuksia.  

 

Saavumme Palton saamelaisperheen vieraiksi Lemmenjoen kultamaille. Kaija Paltto ottaa meidät 

vastaan ateljeessaan, jota Huopapirtiksi kutsutaan. Kaija on huovutuksen mestari ja kertoo 

kiinnostavasti sekä työstään että tuotteistaan. Japania myöten mainetta niittänyt Kaija kertoo 

uransa lähteneen nousukiitoon esiinnyttyään vuosia sitten kahvimainoksessa. Ei liene yllättävää, 

että Kaija saa inspiraationsa Lapin taianomaisesta luonnosta. Saamme seurata myös 

huovutusnäytöstä. Kaija kertoo huovutustekniikastaan ja urastaan samalla työstäen kuin 

sivumennen villaa, joka muuttuu nopeasti upeaksi taideteokseksi. Ammattilaisen otteet ja 



lopputulos herättävät ansaittua ihailua ja hämmästelyä. Tuotteita voi ostaa ateljeesta ja monet 

käsityöt siirtyvätkin riemastuttamaan uusia omistajiaan. 

 

Astelemme pirtistä joenrantaan, jossa Palton perheen miehet jo valmistelevat jokiveneitä lähtöön. 

Pelastusliivit tulee olla kaikilla, mutta lämpimät haalarit ja sadeviitan saa pukea ylleen mikäli 

sellaiset kokee kohdallaan tarpeellisiksi. Kotona pakatessa on syytä muistaa pipo, käsineet ja 

vedenkestävät jalkineet tätä retkeä silmällä pitäen. 

 

Ryhmä jaetaan kahteen avoveneeseen Aslakin ja Nils-Heikin ohjauksessa. Matka 

kullanhuuhdontapaikalle kestää tunnin suuntaansa.  Keltaisen kaikissa sävyissä keikistelevät puut 

peilaavat itseään joen pinnasta ja tunnelma henkii rauhaa perämoottorin ärhäkästä huudosta 

huolimatta. Tunturit siintävät etäällä sinertävinä ja toisaalla puiden lehtien aprikoosin vivahteet 

sekoittuvat syvään siirapinsävyyn.  Kevyet, satunnaiset sadekuurot eivät voisi vähempää haitata, 

nyt ollaan keskellä satua! 

 

Seuraa odotettu ohjelmaosuus, kullanhuuhdonta! Aslak neuvoo vaskoolin käytön ja 

kullanhuuhtojiksi muuttuneet matkailijat siirtyvät silmää hivelevän kauniin puron varrelle 

vaskooleineen. Jos on varustautunut kumisaappain, voi reippaasti asettautua nilkkoja myöten 

veteen, muunlaisten jalkineiden kanssa täytyy tyytyä kyykistelemään kuivalla maalla ja 

kurottautumaan puron puoleen. Joidenkin vaskooleihin jää ahkeran huljuttelun jälkeen 

pienenpieniä kimaltelevia kultasiruja, minkä tietää riemastuneista huudahduksista. Omat 

aarresaaliit säilötään pieneen putkiloon ja viedään kotiin. 

 

Aslakin neuvoessa kullanhuuhtojia, Nils-Heikki on lämmittänyt nuotiolla porokeittoa poppoolle. 

Savun tuoksu sekoittuu syksyisen kostean metsän raikkaaseen aromiin. Luonnossa ruoka maistuu 

parhaimmalle kuten tiedämme ja keitto tekeekin hyvin kauppaansa. Kuksallinen pannukahvia 

leivonnaisen kera kruunaa lounashetken metsän siimeksessä.  

 

Aslak ja Nils-Heikki kertovat poronhoidosta ja vastailevat kysymystulvaan hyväntuulisesti. 

Kohokohtana Nils-Heikki joikaa taidokkaasti. Hetki jää mieleen ainutlaatuisuudessaan ja saa 

pohtimaan vanhan lauluperinteen jatkumisen hienoutta. Harvoinpa tulee istuttua nuotion äärellä 

Lemmenjoen upeissa maisemissa kuksa kädessä kuunnellen saamenkielistä perinnelaulua. 

 

Paluumatkalla poikkeamme katsomaan henkeäsalpaavan upeaa Ravadasköngästä. Putous syöksee 

väsymättömästi vitivalkoisia vaahtopäitä alas Ravadas-jokeen. Vaikuttavaa! 

 

Palton tilalla pääsemme vielä tervehtimään jäkälää jäystäviä poroja aitauksen sisälle.  

 

Antoisan päivän jälkeen bussinkuljettajamme kääntää keulan Kittilään. Majoitumme Leville ja 

nautimme illallisen. 

 

  



 

Torstai, Kittilä-Rovaniemi-Oulu 

REIDAR SÄRESTÖNIEMEN TILUKSILLA 

 

Aamu koittaa Levillä ja kerää matkailijat runsaan aamiaisen ääreen.  

Särestöniemi-museo Kittilässä avaa jälleen mielenkiintoisen palan Lappia ihasteltavaksi. Reidar 

Särestöniemi tunnetaan värikkäistä maalauksistaan, jotka saivat inspiraationsa luonnosta ja 

vuodenaikojen vaihtelusta. Reidar on epäilemättä imenyt itseensä luonnon lumoa jo lapsena pirtin 

pihalla temmeltäessään. Luonto oli taiteilijan ehtymätön idealähde Reidarin sekoittaessa palettiinsa 

revontulien syvät sävyt ja ruskan hehkuvan värikirjon.  

 

Museoalue koostuu useasta rakennuksesta, joihin tutustumme oppaan johdolla.  

Kittilän shamaaniksi, Lapin avantgardistiksi ja Pohjolan Picassoksi kutsuttu taiteilija rakennutti 

komean ateljeen ja gallerian kotitalonsa kainaloon, suunnittelijoina toimivat Reima ja Raili Pietilä. 

Upean rakennuksen sisustus huokuu hyvällä tavalla 1970-luvun tyyliä ja gallerian yläkerrassa on 

jopa aikakaudelle ominainen uima-allas. 

 

Galleriassa tutustumme värikylläisiin maalauksiin. Reidar ei ollut pienen piperryksen ystävä, värejä 

tihkuvat taulut ovat suurikokoisia ja siveltimenvedot laajoja. Taideteosten signeerausten koot 

noudattelevat mieltymystä isoon tyyliin. Reidarin elämä oli hyvin mielenkiintoinen ja taipuisi vaikka 

elokuvaksi asti! 



Kiinnostavan taidekierroksen päätteeksi siemaisemme pullakahvit museon kahvilassa. 

 

Särestöniemi saavutti eläessään runsaasti menestystä ja julkisuutta, toisin kuin toinen Kittilän 

taiteilija, Kalervo Palsa, jonka vaatimatonta kotimökkiä piipahdamme katsomassa ulkoapäin. 

 

Jatkamme matkaa kohti Napapiiriä ja Joulupukin pajakylää. Alueella on monia liikkeitä ja valikoima 

ulottuu kotimaisesta designista Lapin esineistöön ja matkamuistoihin. Ei ollenkaan hassumpi idea 

ostaa joululahjoja valmiiksi vähentämään joulun alusajan hössötystä.  Ostoskassiin saattaa päätyä 

vaikka Lapin leuku ja vaskooli! 

 

Nautimme aterian napapiirillä ja palaamme lähtöpaikkaan monia, ihania kokemuksia rikkaampina!  

 

 

 

Teksti ja kuvat Johanna Mäenluoma 


