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Tervetuloa mukaan SaunaMafia Team ry:n 
iloisiin tapahtumiin! 

 

PULMANKIJÄRVEN  
RIPPIKOULULEIRI 2010 

 
AIKA: Ma 13.9. - Pe 17.9.2010  
PAIKKA: Perä-Lappi (middle of no where) 
 
Epämääräinen joukko SaunaMafian jäseniä 
riparilla Nuorgamin maisemissa, teemalla 
”Näin meillä on aina tehty.”  
 
Taustaa:  

Tapahtui eräänä kauniina keväisenä päivänä 
2010, kun olimme Kuusijärven savusaunassa, 
eikä Jouni tajunnut olla hiljaa eli pitää suutaan 
kiinni, vaan alkoi ns. ”kehuskelemaan”, että 
olenpas minä-poika hankkinut kesämökin 
Nuorgamista. Sitä ei olisi saanut meidän 
porukoissa nimittäin sanoa! Se oli Jounin 
toinen moka! Meillehän ei moisista asioista 
tarvitse montaa kertaa vihjaista, kun jo olimme 
suunnittelemassa retkeä Nuorgamiin. 
”Näinhän me aina teemme.” Iita vielä lupasi, 
että hän voisi tulla autolla meitä vastaan Ivalon 
lentoasemalle ja sitten ajaisimme suoraan 
Jounin mökille Nuorgamin Pulmankijärvelle. 
Ja ei muuta, kun tilaamaan lentolippuja 
Ivaloon. Aikataulut ja ohjelman jo lukkoon 
lyötyämme uskalsimme sitten vihdoin kertoa 
suunnitelmistamme myös Jounille (meinasi 
meinaan sekin siinä kiireessä unohtua.)  
Jouni tosin toivotti meidät kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi Nuorgamiin. ”Näin hän 
kuulemma aina tekee.” Se oli hänen kolmas 
mokansa! Pienten vastoinkäymisten jälkeen 
matkamme kuitenkin alkoi. Iitakin oli meitä 
luvatusti vastassa ja ajoimme tutustumaan 
”Karhun pesäkiveen.” Siellä meillä oli alun 
perin tarkoitus syödäkin.  

1. Päivä (lento Ivalo–ajo Pulmankijärvi)   
 

 
Karhun pesäkiven parkkipaikalla.  

 
Karhun pesäkivi sisältä.  
 

K iivettyämme tovin pystysuoraan ylöspäin tai 
ainakin siltä se minusta tuntui saavutimme 
päämäärämme. Mahduimme jopa kaikki tämän 
ihmeellisen kiven sisään, vaikka osa porukasta 
sitä epäilikin. Minulla ei ollut mitään 
vaikeuksia, olinhan ollut tämän ”kiven sisällä” 
ennenkin. Sitten piti vielä nähdä muka 
Inarinjärvi jostain 300 m päästä. ”Näin meillä 
on muka aina tehty.” Huh huh ja …kele, 
sanoin minä, pohkeet jo kipeinä.  
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Inarinjärvi on tuolla horisontissa (erotatteko?)  

 
Karhun peräkives kahvila (me emme siellä käyneet.)  
 

Matkamme jatkui kohti pohjoista ilman sen 
kummempia suunnitelmia, ainoastaan jossain 
piti käydä päivällä lounastamassa. Parasta sen 
olla pitää totesimme ja suuntasimme hotelli-
Inarin ravintolaan. ”Näin meillä on aina ollut 
tapana”, vain paras kelpaisi meille. Jokainen 
tilasi erilaista ruokaa loistavalta ruokalistalta, 
joten kykenimme hyvin vertailemaan makuja. 
Ja uskomattoman hyvää se olikin, sanoivat 
kaikki, eikä ollut edes kovin kallistakaan, kun 
erilaisten ”ravintoloiden” hintoja vertailimme.  

 
Hotelli-Inarin viihtyisä ja hyvä ravintola.  

 
Lapin maisemia ja ruskaa.  

 
Jokin järvi siellä jossain.  
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M istähän tuo Jounikin arvasi odotella meitä 
juuri tämän kaupan edessä, kun olimme 
sopineet vain tapaavamme Nuorgamissa? 
”Näin meillä on aina tapailtu”, totesimme 
yhteen ääneen ja syöksyimme ostoksille. 
Vaellussukat olivat minultakin unohtuneet 
kotiin, joten hankin paikalliset ja Jounin 
suosittelemat ”rykimäsukat” tilalle. Matkaa 
olisi vielä 12 km etelään Jounin 
Pulmankijärven huvilalle, jossa meillä oli 
tarkoitus alkaa heti hurja saunominen ja 
uiminen.  
 

 
Maailman pohjoisin ”Alko” Nuorgamissa.  

 
Upeata ruskaa Tenojoen rinteessä Nuorgamissa.  

 
Matkalla Tundralla, illan jo hieman hämärtyessä.  

 
Saunomista odotellessa lueskeltiin lehtiä.  

 
Jounin huvilan hämärissä.  
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Isäntä kävi välillä verkkoja kokemassa.  

 
Upea Pulmankijärvi illan hämärässä.  
 
2. päivä (vaellusretki)  

Aamu valkeni puolipilvisenä ja aamupalan 
jälkeen matkasimmekin 8 km Pulmankijärven 
eteläpäähän, mistä alkaa vaellusreitti Sevettiin. 
No, emmehän me sinne vaeltamaan lähteneet 
ensin suunnittelematta, ”näinhän me emme ole 
koskaan tehneet,” vaan teimme myöhemmin 
samana päivänä toisen hieman lyhyemmän 
vaelluksen pienelle kodalle, jossa keittelimme 
nokipannukahvit ja söimme eväitä, joita 
olimme edellisenä päivänä Nuorgamin 
kaupoista hankkineet (paitsi tulitikut.)  

 
Jounin upea huvila.  

 
Maailman paras jatkuvalämmitteinen sauna.  

 
Rantapusikkoa ja taustalla verkon nostoa kajakilla!  
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Sanattoman kaunista maisemaa.  

 
Ruskamaisemia ja paikallisia laphalaisia.  

 

 
Vaellusreitti Pulmanki – Sevetti.  

 
Vaellusreitin pohjoispään metallisilta.  
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Middle of no where as you can see.  

 
Aika kaakana ollaan kaikesta.  

 
Jounin bussi ja vieressä se bussikuski (öööhhh!) 

 
Tällaisissa maisemissa ei tulitikkuja saa koskaan 
unohtaa hankkimatta (näinhän me olemme aina …….) 

 
Kodalla erämatkailijat saivat kuitenkin tulet syttymään... 

 …siis tietenkin!  
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Tultuamme vaellusretkeltä takaisin huvilalle, 
näimme todella oudot ja ihmeelliset 
sateenkaaret ja niiden heijastumat suoraan 
Jounin huvilaan. Yöllä meillä oli vielä kunnia 
nähdä hienot Revontulet ja upea tähtitaivas, 
jollaisia ei etelässä nähdä milloinkaan.  
 

 
Niin kauas, kuin silmä siintää Suomea, kuuluu Jounille.  

 
 
Illalla ja yöllä saunoimme tietenkin päivän hiet 
pois ja uimme Pulmankijärvessä useita kertoja, 
kuten joka ilta; ”Näin meillä on aina tapana,” 
huusimme, kun syöksyimme taas saunomaan. 
Iitan uimapukua emme kuitenkaan saaneet 
piiloitettua, vaikka kuinka yritimme. Shit!  

 
Kuvat puhukoot puolestaan.  

 
Etualalla Jounin maisema.  

 
Jounin huvilan hieno ja tunnelmallinen takka palamassa.  
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3. Päivä (Norja, Pykeijä)  

Tällaisilla matkoilla, ”näinhän meillä on aina 
ollut tapana”, myös tutustutaan paikallisiin 
nähtävyyksiin. Niin siis nytkin. Aamupalan 
jälkeen suuntasimmekin Norjan puolelle 
tutustumaan Pykeijään, tarkoituksenamme 
saunoa ja uida Jäämeressä sekä syödä sitä 
kuuluisaa Kuningasrapua. ”Näinhän meillä on 
aina ollut tapana”, kun niitä vain on ollut 
saatavilla, nauroimme iloisesti.  
 

 
Norjan autiota maisemaa.  

 
Norjan autotonta maisemaa.  

 
Norjan erämaita ja järviä.  

 
Vihdoinkin näkyi kauan odotettu Jäämeri.  

 
Pykeijän kylä, kuten paikalliset sen kirjoittavat.  
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Jäämeren Sauna kuvassa keskellä.  

 
Paikallinen muistomerkki.  

 

 
Pykeijän hautausmaa.  

 
Jäämeren Sauna.  

 
Iloinen joukkomme Jäämeren Saunan edessä.  
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Jäämeren upeata hiekkarantaa ja suolaista merivettä.  

 
Kuningasrapu-illallinen kruunasi Jäämeren retken.  

 
Sepp ja Elsa (kuvasta puuttuu Tanja), Jäämeren Sauna.  

Kyllä oli mukava saunoa ja uida Jäämeressä, 
kun sen suolakin tuntui hoitavan ihoa ja sielua. 
Aivan uskomaton kokemus ja voimmekin 
suositella samaa kaikille uskalikoille ja mitään 
pelkäämättömille seikkailijoille, jotka haluavat 
kokea jotain aivan uutta sekä erilaista. Pitkä 
matkahan sinne on, mutta se kyllä kannattaa!  
www.bugoynes.no/sivut/fin/index.htm  
 

Todella lämpimät kiitoksemme Elsalle, 
Tanjalle ja Seppille unohtumattomasta 
Jäämeren Saunasta ja aivan loistavasta 
Kuningasrapu-illallisesta.  
Let’s keep in touch!  
 

4. Päivä 
Arbeitslager zwei (II) in Pulmankijärvi.  

SS-Gruppenführer määräsi kapon ja kaikki 
muutkin hommiin eli kaivamaan salaoja-putkia 
saunan taakse. Itse pelkäsin jo pahinta, enkä 
osallistunut juuri ollenkaan noihin saunantaus-
talkoisiin. Onneksi saunassa ei ollut sitä 
kuuluisaa saksalaista ”kuivasuihkua,” joten 
talkoittemme jälkeen uskaltauduimme taas 
saunaan ja uimaan. ”Näinhän meillä oli joka 
päivä, joka ilta ja välillä öisinkin ollut tapana.”  
 

 
Ennen talkoita kaikkia vielä hymyilytti.  
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Ja ei muuta kuin hommiin (SS valvoi vieressä.)  

 
Antti eli Iso-Arska itse, armoton (itselleen) työmies.  

 
Arbeitslager zwei (II) in Pulmankijärvi (saunan taus.)  

 
Kamalaa katsottavaa, kun nainen tekee raskasta työtä.  

 
Kukaan ei säästynyt lähes epäinhimillisiltä työleirin 
töiltä.  
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SS valvoi vieressä koko ajan, kun kiviä kerättiin.  
 

Saimme, kun saimmekin tuon salaoja-urakan 
tehtyä ja kaikki olivat tyytyväisiä. Leirin 
komendanttikin heltyi jo hymyilemään illan 
hämärtyessä, kun söimme Antin valmistamaa 
poronkäristystä. Taidon Antti myönsikin 

oppineensa vaimoltaan Annelilta, joka 
kuulemma on huippukokki. Kiitoksemme 
kuuluvat siis myös hänelle! Muutenkin 
söimme koko retken jokaisena päivänä kuin 
ruhtinaat, kiitos lämmin Aija-Riitalle ja 
Antille, jotka väsymättä jaksoivat ruokkia 
meitä muita retkeläisiä.  
 

 
Joku paikallinen kolttatyttökin illalla jostain löydettiin. 
”Näinhän meillä on aina ollut tapana.” Siis löytää 
kaikenlaisia mukavia ihmisiä joukkoomme.  
 
5. Päivä (Kiilopään savusauna)  

Aamupalan jälkeen alkoi leirissä hurja 
pakkaaminen. Totesimme nimittäin, että leirin 
komendantti oli paennut meitä ja meidän 
jokapäiväistä saunomistamme ja nyt meillä oli 
siis mahdollisuus lähteä pois. Tarkoituksemme 
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oli mennä vielä Kiilopäälle savusaunomaan ja 
sen jälkeen lentää Ivalosta Helsinki-Vantaalle. 
Matkaan siis ”Veli Hopea”, totesimme.  
 

 
Täällä me aina tankkaamme, niin autot, kuin ihmisetkin.  
”Näin meillä on aina ollut tapana.” 

 
Söimme jälleen Inari-hotellissa loistavat lounaat.  
 

Saavuttuamme Kiilopäälle ryntäsimme infon 
kautta nopeasti savusaunaan, mutta mitä, mitä, 
mitä? Siellähän oli tosi paljon tikua ja vieläpä 
häkää, koska tulipesässä oli vielä tulisia 
kekäleitä! Eihän kai kukaan laita takastakaan 
uunin luukkuja kiinni, jos takassa on vielä 
palavia kekäleitä?! Eikö Kiilopäällä siis 
osatakaan lämmittää savusaunaa? EI OSATA,  

totesimme, kuin yhdestä suusta! Olimmeko 
siis tottuneet liian hyvään savusaunaan 
Kuusijärvellä? KYLLÄ! Silmät kipeinä ja päät 
särkevinä kolmen tunnin saunomisen jälkeen 
päätimmekin, että SaunaMafia ry:n 
puheenjohtaja kirjoittaa Suomen Latu ry:n 
toiminnanjohtajalle Eki Karlssonille s-postilla, 
miten Kiilopään savusaunasta saadaan 
helpoilla ja hyviksi havaituilla 
lämmitystavoilla tosi hyvä savusauna. Ja 
vieläpä täysin ilman lisäkustannuksia.  
Katso: www.kiilopaa.fi/fi/index.php  
 

 
Kiilopään parkkipaikka ja meidän ”Ihana-Iita.”  
 

Retkemme oli aivan täydellinen ja tosi 
lämmin kiitos kaikille osallistujille eli  
Aija-Riitalle, Antille, Janille ja isännällemme 
Jounille, jonka ensimmäinen moka mahdollisti 
tämän kaiken. Siis mikä ensimmäinen moka? 
No se, kun hän erehtyi kerran liittymään 
meidän jäseneksi ja avaamaan savusaunalla 
suuren suunsa! ”Näinhän me aina teemme!”  
Tästä lähtien aina TYST NU ja kiitos!  
 

Teksti ja kuvat: Ari Tahvanainen 
Lisätiedot: ari.tahvanainen@kolumbus.fi  

Mob. 040 553 4994 


