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Maanantai 7.9.
Kokoonnuimme aamulla koulun pihalle, jolta lähdimme bussilla kahdeksan maissa. Ajoimme
pysähtymättä Rovaniemelle ja kävimme syömässä opetusravintola Oppipojassa. Bussimatkan
aikana opiskelimme asioita saamelaisista ja saamen kielestä. Rovaniemeltä jatkoimme
matkaa Luoston ametistikaivokselle. Sumu oli niin sakea, että vaikka kaivos oli todella
korkealla, näköalat olivat ihan mitättömät. Opas esitteli meille kaikenlaista, minkä jälkeen
pääsimme kaivamaan itsellemme ”onnen ametistit”.
Ahtauduimme takaisin bussiin ja matkasimme Kaunispäälle, jolta lähdimme patikoimaan
Palo-ojalle. Matkaa oli vain noin 3,5 kilometriä, mutta surkean sään takia matka tuntui
pidemmältä.
Kun saavuimme perille, satoi, mutta rupesimme kuitenkin pystyttämään telttoja ja tekemään
ruokaa. Ruoaksi oli liha- tai kasvispullia ja perunamuusia. Syönnin jälkeen kuivattelimme ja
lämmittelimme kodassa ja menimme nukkumaan.

Tiistai 8.9.
Heräilimme aamulla omia aikojamme, sytytimme kotaan tulen ja keitimme aamupuuron. Kun
kaikki olivat heränneet ja syöneet aamupalan, lähdimme käymään 700–800 vuotta vanhan
männyn luona. Sieltä palattuamme pakkasimme kamamme ja lähdimme tarpomaan kohti
Vellinsärpimää, jonne oli noin neljän kilometrin matka. Patikointireitillämme näimme
kuukkeleita ja selvisimme pienestä mutaesteestäkin kunnialla.

Perille päästyämme teimme lounaan ja laitoimme teltat pystyyn. Sitten lähdimme ilman
rinkkoja pikku päiväretkelle Luttojoelle. Matkan varrella oli pieniä ja vähän suurempiakin
tunturipuroja, joiden poikki meidän piti kahlata, useimmat vielä ilman kenkiä. Vesi oli aika
jäätävää.
Luttojoella näimme koskikaroja ja hengähdimme hetken, minkä jälkeen lähdimme
paluumatkalle. Kahlasimme taas jäätävien purojen poikki. Päästyämme takaisin leiriin
teimme hyvin juustoista Koskenlaskija-risottoa. Sitä tehdessämme ilta alkoikin jo hämärtyä,
ja osa vetäytyi tupaan pelaamaan korttia. Loput kerääntyivät nuotion ympärille.
Juttelimme nuotion äärellä ja osa paistoi makkaraa. Hetken päästä laskeutui hiljaisuus ja
kaikki vain tuijottivat nuotioon, kunnes Ulla rikkoi hiljaisuuden sanoen vakavalla äänellä:
”Näyttää vastasyntyneiltä”, viitaten liekeissä paistuviin makkaroihin. Kaikki repesivät
nauruun, ja Ulla näytti aika hämmentyneeltä. Pian sen jälkeen ihmiset alkoivat vetäytyä
nukkumaan joko tupaan tai telttoihin.

Keskiviikko 9.9.
Söimme totuttuun tapaan aamupalaksi puuroa ja pakkasimme sen jälkeen tavarat
rinkkoihimme ja lähdimme Tammukkaojaa kohti. Siellä söimme lounasta ja osa syötti
kuukkeleita kädestä. Kun kaikki olivat syöneet ja kuukkelit oli ruokittu, lähdimme
Iisakkipäähän. Pidimme tauon Iisakkipään kurussa ja katselimme kauniita maisemia.
Jätimme rinkat alas ja kävelimme Iisakkipään huipulle, jolta katselimme maisemia. Viimeiset
kilometrit saimme kävellä omia reittejämme, ja kun lopulta saavuimme perille, Teo kertoi
tiputtaneensa kumisaappaansa matkan varrelle.
Päivälliseksi teimme trangialla kuivatuista vihanneksista ja härkäpavuista keittoa, jota Kati
kommentoi näin: "Tämä ruoka on selkeästi tarkoitettu sokeille." Keitto kuitenkin maistui ihan
hyvältä kaameasta ulkomuodosta ja koostumuksesta huolimatta. Illalla pystytimme teltat
varmuuden vuoksi, vaikka suurin osa päätyi kuitenkin nukkumaan lämpimään tupaan.

Torstai 10.9.
Aamulla suurin osa meistä söi taas puuroa aamupalaksi. Osa keräsi sekaan myös mustikoita.
Koska olisimme seuraavankin yön Rumakurussa, suunnitelmissa oli tehdä päiväretki ilman
rinkkoja.
Ensiksi Kati opetti meille, miten suunnistetaan kartan ja kompassin avulla. Sen jälkeen
kiipesimme Vahtamapäälle, jolta oli todella hienot näköalat. Lähdimme laskeutumaan
takaisin alas etsimään Teon kumpparia. Sitä ei löytynyt, paljon poroja kylläkin. Kati, Unna ja
Janette lähtivät edellispäiväistä reittiämme takaisinpäin Teon kumpparin löytämisen toivossa.
Muut palasivat Rumakuruun.
Teimme lounasta, minkä jälkeen värjäsimme paperia kahvilla ja teellä. Illemmalla teimme
pareittain ensiapunäytöksiä, joissa näytimme, miten erilaisia vammoja pitää hoitaa.
Pimeän laskeuduttua pelasimme korttia ja Kati kertoi meille ”iltasadun” autiotuvasta. Sen
jälkeen Eva kertoi kauhutarinoita ja osa lähti ulos katsomaan revontulia. Kaikki olivat lopen
uupuneita, ja suurin osa nukahti jo ensimmäisen tarinan aikana. Pekka, joka oli lähtenyt
katsomaan revontulia, nukahti pihalle ja tuli yöllä tupaan nukkumaan pöydän päälle.

Perjantai 11.9.
Perjantaiaamu oli yhtä kaunis kuin edellinenkin. Keitimme aamupuurot auringonpaisteessa ja
osa keräsi mustikoita puuron sekaan. Kun kaikki olivat syöneet, lähdimme neljän kilometrin
kävelymatkalle kohti Luulampea. Puolessa välissä matkaa pysähdyimme Pessinlammelle,
jolla Kati kertoi meille timanttisen tarinan metson hyökkäyksestä.
Iltapäivällä saavuimme Luulammelle, ja siellä osa kävi kahvilassa ja Jooa upotti kenkänsä
mutaan. Teimme lounasta ja pystytimme telttoja. Illemmalla lähdimme päiväretkelle
tunnistamaan kasveja ja keräämään sieniä. Rosa nyrjäytti nilkkansa heti alussa ja jäi lammelle
Kertun kanssa. Muut jatkoivat matkaa joelle, ja osa pojista ja Unna saivat päähänsä kiivetä
joen toisella puolella olevaa kalliota ylös ja selvitä hengissä kivikkoisella törmällä samalla,
kun Kati keräsi osan kanssa sieniä ja Ulla huusi: "Äläkää vaan tippuko!" ja "Äläkää kuolko!"
Jooa yritti myös hypätä kalliolta joen yli, mutta Ulla sai pysäytettyä hänet huutamalla
paniikinomaisesti mutta tehokkaasti. Ullan huudot tuottivat tulosta, ja pojat ja Unna tulivat
puunrunkoa pitkin joen yli.
Takaisin palatessamme poimimme Kertun ja Rosan matkan varrelta mukaan ja lähdimme
takaisin Luulammelle. Kahvilan omistaja Iines oli tehnyt meille mukavan määrän
lettutaikinaa, jota paistoimme illalla ja yöllä. Koska lettujen paistamisessa kului hetki, meillä
oli aikaa jutella ja katsella revontulia sekä pelata korttia. Kun kaikki olivat syöneet,
siivosimme huolella ja lähdimme nukkumaan. Elvi, Unna, Umi, Pekka, Veera, Totte,
Janette ja Eva nukkuivat taivasalla.

Yöllä oli niin kauniita revontulia, että Elvi, Unna, Totte ja Veera päättivät käydä herättämässä
Katin ja Ullan. Ulla konttasi ulos teltasta hetken epämääräisen muminan ja möyrimisen
jälkeen, ja Kati ryömi hetken päästä perässä ja kiitteli kovasti herättämisestä. Ulla haukotteli
paljon ja puhui "japanialaisista" sekä keksi loistavan patentti-idean pyörivästä tuolista
revontulien katselua varten. Kun he olivat katselleet revontulia tarpeeksi, päätti Umi tulla
tomerasti raahaamaan kaikki takaisin makuupusseihinsa.
Matkalla mukana olivat opet Kati ja Ulla sekä oppilaat Eva, Minttu, Jooa, Jesper, Pekka,
Veera, Olli-Veikko, Paavo, Kerttu, Rosaliina, Elvi, Unna-Maria, Teo, Janette, Totte ja Unna.

