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Neljän auton letka lähti aamusella kohti Inkerinniemeä. Mukana oli muutamia 
ensikertalaisia, ja tunnelma oli hilpeän odottavainen. Säyhteellä Pekka kaivoi 
lumikengät esiin peräkontista ja asenteli niitä Sepon avustuksella meille 
noviiseille.  
 
Reput selkään ja matka saattoi alkaa 14 hengen 
patikoidessa Pekan perässä mahtavaa 
talvimetsää ihastellen. Kuinka ja kuka sitä lunta 
olikin niin upeasti asetellut isojen puiden joka 
oksalle ja risujen päälle? 

 
 
Miten emme olleet aikaisemmin huomanneet 
kuinka kikkarassa ison männyn pikkuoksat 
olivat? Aivan kuin ne olisivat käyneet 
permanentissa ja saaneet kiharruksen päälle 
valkoisen huurrekerroksen, joka toi esiin 
kaikki ihanat kiharat. Paksu lumikerros piti 
kuusenoksat maata kohti ja teki upeita piilo- 
ja lymypaikkoja jäniksille. Harmittelimme, 

että Nuutin päivän jälkeen tontut olivat metsästä hävinneet, ja niitä sieltä 
tuskin enää löytäisikään. Maahisten tai liekö saukkojen jälkiä siellä kyllä oli. 
Hanki oli pehmeää ja paikoin isoina mattoina koskematonta. 
 
Sellaiseksi se jäikin, vaikka mieleni teki 
mennä sinne enkeli tekemään. 
☺ Kävelimme monen upean lumikaarisillan 
alta ja ohi kohti isoa kivenlohkaretta. Sen 
kupeeseen pojat virittivät kaksi nuotiota, 
joilla paistomme makkaraa, söimme eväitä ja 
joimme nokipannukahvit. 
 

Tauon jälkeen lähdimme paluumatkalle. 
Havereiltakaan ei vältytty, Pekka ja 
Seppo tekivät lähes peräkkäin upean 
muutaman metrin mahalaskun 
lumikenkien jäätyä kiinni lumenalaisiin 
risuihin. Onneksi heitä ei sattunut. 
Dokumentointia varten Pekka lymysi 
hangessa tovin, jotta kaikki halukkaat 
saivat ikuistaa hänet siellä möyrimässä. 



Loppumatkalla ihastelimme talvista Kymijokea. Kuumissamme saavuimme 
autoillemme, kun olimme olleet reissussa noin kolme ja puoli tuntia. Matkaa 
kertyi vain reilut 5,6 km, ja ensikertalaiselle se tuntui paljon pidemmältä. 
 
Retkenvetäjämme Pekka kysyi minulta, miltä lumikenkäretki tuntui. Vastasin 
hänelle: ”Taisin hurahtaa tähänkin”, johon hän tokaisi, ”Mihin sinä et sitten 
hurahtaisi.” ☺ Niinpä niin, suosittelen kaikille kokeilemaan. Matka oli antoisa 

ja porukka mukavaa. Lämmin kiitos 
kaikille mukana olleille. On kiva kuulua 
porukkaanne. Erityiskiitos Maijalle, 
pienelle pippuriselle ”mimmille”, joka 
hymy huulilla etunenässä reippailee 
menemään näyttäen meille 
nuoremmille mallia. Ja tietysti 
erityiskiitos myös retkivastaavalle 
Pekalle! 
 
-aija- 

 


