KilpisjärviRetkeily

Kaamos ja
sydäntalvi
Kilpisjärvellä aurinko ei nouse
31.11.–12.1. välisenä aikana.
Pohjoisen kaamos ei kuiten
kaan ole valoton. Erilaiset
sinisen ja punaisen pastellisä
vyt hallitsevat hämärää maise
maa. Hanki ei yleensä kanna
ja pakkanen saattaa olla kireä,
joten retkeilijän päivämatkat
jäävät lyhyiksi. Kaamos onkin
mitä parhainta aikaa nauttia
rauhasta ja hiljaisuudesta.

Kevättalvi
Talven kääntyessä kohti ke
vättä aurinko alkaa valaista ja
lämmittää tuntureita. Maise
ma kylpee valossa ja hanki
kelillä päivän aikana voi hiih
tää kymmeniä kilometrejä.
Kevättalvi onkin ruskan lisäk
si toinen Kilpisjärven suurista
matkailusesongeista. Yliperän
tuntureilta löytyy hiihto- ja
laskettelumaastot niin hurjista
laskuista kuin tasaisemmilla
mailla hiihtelystä nauttivat.

Kevät
Vaikka sää voi olla kolea ja
vesistöjen ylitykset korkealla
olevan tulvan vuoksi haas
teellisia, tarjoaa heräävän
luonnon ja sen asukkien seu
raaminen unohtumattomia
elämyksiä. Suuret retkeilijöi
den ja sääskien laumat odot
tavat tulemistaan juhannuk
sen jälkeen. Linnut keräävät
pesäntekotarpeita, ja tunturi
koivikossa voi seurata hiiren
korvien kasvamista lehdiksi.

Kesä
Keskikesällä aurinko ei laske
Pohjoisessa lainkaan. Kilpis
järvellä yötön yö kestää
20.5.–23.7. välisen ajan.
Juhannuksen tienoilla il
maantuvat hyttyset, joita voi
toisinaan olla runsaastikin.
Räkkä on kuitenkin pieni rie
sa kesäisessä tunturissa, jossa
pimeys ei haittaa kulkemista
yölläkään. Kalastajalle Käsi
varsi tarjoaa lukemattomia
puroja ja jokia, joissa ahnaat
kalat vaanivat syöttejä.

Syksy
Syksy ja etenkin ruska-aika
ovat mitä parhainta retkeily
aikaa. Räkkää ei enää ole,
sää on yleensä miellyttävän
viileä ja ruska värjää maan
kirkkailla väreillä. Luonto ve
täytyy takaisin lepoon lyhyen
mutta kiivaan kesän jälkeen
ja jää odottamaan talvea ja
seuraavaa kevättä.

K

Käsivarren erämaa-alueella on tiheä autiotupaverkosto, johon retkeilijä
voi halutessaan tukeutua reittiä suunnitellessaan. Vaikka Käsivarsi onkin
yksi maamme suosituimmista retkeilyalueista, löytyy varsinkin Haltille
vievän merkityn reitin ulkopuolelta vielä alueita, joilla voi kulkea juurikaan muihin ihmisiin törmäämättä. Käsivarren Suomen mittakaavassa
ainutlaatuisen jylhät maisemat jatkuvat N
 orjan ja Ruotsin puolelle, eikä
mikään estäkään vaeltajaa ulottamasta retkiään myös naapurimaihin.
Lue lisää: saananluonnonystavat.fi
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ilpisjärvi ja Käsivarren erämaa-alue tarjoavat loistavat
mahdollisuudet niin lyhyempiin kuin pidempiinkin
luontoretkiin. Saana-tunturin ympäristö, Mallan
luonnonpuisto ja kolmen valtakunnan rajapyykki ovat
päiväretkietäisyydellä Kilpisjärven kylältä, josta
löytyy useita majoitusvaihtoehtoja.

