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Matka alkoi Outokummusta 14.5.2021 klo 10.00 Mukaan lähti viisi aikuista ja 

seitsemän junioria joista nuorin 9v ja vanhin 18v, joten junnujen ikähaarukka oli tosi 

kattava. 

Keli oli kesäinen +22 astetta ja matka sujui joutuisasti. Viimevuoden retki peruuntui 

koronan vuoksi, joten edellisestä retkestä oli kulunut jo kaksivuotta. Odotukset oli 

korkealla ja Patvinsuonkansallispuistoon Suomunjärven rannalle leiriydyttiin 

iltapäivän aikana. Puolijoukkuetelttojen pystytys kävi kätevästi, olihan matkassa 

armeija-aikana teltan pystytystä treenanneita ”veteraaneja”. Juniorit kuuntelivet 

silmät suurina ja korvat höröllä, kun vanhemmat miehet muistelivat armeija aikoja. 

Leirin pystytyksen jälkeen syötiin, saunottiin ja uitiin, jonka jälkeen ei unta tarvinnut 

kepillä härnätä, vaan kaikki uinahti ilman iltasatuja. 
 

Aamulla kokit nousi klo 4.30 ja aloittivat aamupalan ja melontaretken valmistelut. 

Aamupala olikin syöty ja kanootit pakattu seitsemään mennessä. Pakolliset 

lähtökuvat otettii juimarannalla, aamuauringon loisteessa, eli keli oli mitä loistavin. 

Matkaan lähdettiin kuikan huutojen ja käen kukunnan saattelemina klo 8.00. 

Suomunjärvi ylitettiin tunnissa ja eka tauko pidettiin joen alkupäässä virtauksia ja 

veden korkeutta arvioiden. Kaikki näytti hyvältä, joten eikun kokat kohti joen ensi 

mutkia. Joella matka taittui ripeästi virtaus oli hyvä, muttei liian kova. Uittojen 

aikana rakennetun padon kohdalla kanootit vedettiin maitse oli sen verra kova koski, 

ettei kovimmatkaan jermut sitä tohtineet laskea. Matka taittui ja nähtiin muttolintuja 

sekä metsäkanalintuja ja paljon majavan syönnöksiä. 
 

Ruokapaikalle saavuimme neljä tuntia lähdön jälkeen. Ruokailu paikaksi oli kokin 

kanssa sovittu puoleen väliin reittiä sijoittuva silta. Olin viimeisen tunnin aikana 

vannottanut junnuille, että kohta on valmis ruoka sillan kupeessa ja pääsisimme 

syömään, heidän sitä ainakin parikymmentä kertaa tiedustellessaan. Mutta mitäs se 

olisi reissu ilman yllätyksiä? Kokki oli kadonnut, eikä häneen saanut yhteyttä 

puhelimella. Laitoimme kaksi reippainta juoksemaan takas leirille evästä hakemaan. 

Tietäpitkin matkaa sinne kertyisi n. 7 km. Kun he pääsivät perille kokki soitti, että 

alkaisi olla ruoka valmista parikilometriä sillalta aljuoksulle päin, oli löytänyt 

luonnonkauniin paikan vilkas liikenteisen sillan sijaan. Sitten vaan porukat autoon ja 

ruokapaikalle syömään. 
 

Ruokailun jälkeen kaiki oli kuitenkin halukkaita jatkamaan jokiseikkailua, joten 

pitäydyttiin alkuperäisessä suunnitelmassa ja jatkettiin sillalta kohti Koitereen rantaa. 

Matkalla junnut oppi paljon uusia lintulajeja, kuten järripeipon ja metsäkirvisen. 

Matkalla nähtiin myös pyitä, teeriä, hanhia, telkkiä, taveja ja heinäsorsia. Monen, 

monen mutkan jälkeen saavuimme Koitereelle todella isolle majavanpesälle, jolla 

paikalliset kertoivat asutusta olleen ainakin kolmenkymmenen vuoden ajan. 



Kanootit nostettiin kokin paikalle tuomiin peräkärrehin ja takas leiripaikalle. Junnut 

ei yllättäneet vaan eka kysymys leirillä oli milloin syödään. Ruuan jälkeen uni valtasi 

suurimman osan porukasta, mutta reippaimmat kävi vielä juoksemassa järven ympäri 

15 km. Sen jälkeen kerrattiin päivän tapahtumat ja suoritettiin ilta askareet, jonka 

jälkeen asetuimme yöpuulle. 
 

Sunnuntai aamu valkeni aurinkoisena ja kokit heräsi vasta kuudelta. Muu porukka 

herätettiin seitsemältä aamupalalle, jonka jälkeen aloimme purkaa leiriä. On muuten 

aina isompi urakka kuin kasaus. Tämän jälkeen läksimme vaeltamaan suon keskellä 

olevalle lintutornille. Kylläpä kävely teki hyvää edellisen päivän kanootissa istumisen 

jälkeen. Nuorimmat pääsivät kiikaroimaan eka kertaa kapustarintaa ja pikkukuovia, 

kokemus sekin. Tulomatkalla nuorin oli vielä astua kyykäärmeen päälle ja se vasta 

kokemus olikin, eikä kiljahdus ollut riemunkiljahdus. Autoilla suoritimme vielä 

ruokailun ja jaoimme viimeiset muonat matkaeväiksi. 

Reissusta lisää tarinoita ja kuvia löytyy seuran kotisivuilta pukkelonera.fi 
 

Kiitos mukana olleille ja erityis kiitos Metsästäjäliitolle reissun tukemisesta. 

Pukkelonerän puheenjohtaja Kari Saukkonen. 
 

 

 

 

 


