
Jäätyäni suustani kiinni ja saunottuani ehkä hieman 
turhankin kauan, päätän pulahtaa avantoon. Sankka 
höyry nousee iholta ilmaan, kun kipitän lyhyen matkan 
saunan ovelta avannolle. Pienen avannon tumma vesi 
näyttää jäiseltä, mutta kastautumisen jälkeistä olotilaa 
ei voita mikään. Lopulta käyn avannossa neljä kertaa.

Vaunussammekin on toki suihku, mutta tällä reis-
sulla käytämme sitä ainoastaan vaatteiden kuivatuk-
seen. Vaunun pikkuiseen vessaan mahtuu yllättävän 
hyvin vaatetta kuivumaan, kun ne asettelee järjestel-
mällisesti seinillä oleville kuivaustelineille.

Ja vaikka ulkona pakkanen kiristyy, sisällä tuntuu 
mukavan lämpimältä ja kotoisalta. Hyvässä talvikäyt-
töisessä vaunussa on keskuslämmitys sekä lattialäm-
mitys. Tällöin vaunu pysyy tasaisen lämpimänä.

Melkein kuin kotona
Aamupala valmistuu nopeasti kaasuliedellä eikä poik-
kea paljonkaan normaalista aamupalastamme: ka-
nanmunia, vihanneksia, toisinaan leipää, itse tehtyä 
jogurttia ja kahvia. Vaunun keittiössä onnistuu oike-
astaan kaikki se, mikä kotonakin. Suurin kysymys liit-
tyy siihen, kuinka kauan keittiössä malttaa matkakoh-
teessa häärätä. Itse ainakin kuulen jo Vuokatin vaa-
ran kutsun. 

Mukana matkassa ovat myös kahvin- ja vedenkeit-
timet sekä leivänpaahdin. Verrattuna matkailuautoon 
vaunussa on paremmin tilaa kahden ihmisen puuhas-
teluun. Tv:tä meidän vaunussamme ei ole, mutta ra-
diota tulee kuunneltua senkin edestä.

Kaivan huolellisesti asetelluista pinoistani maasto-
hiihtovaatteet. Kerrospukeutuminen on hiihtoretkillä 
tärkeää, ja repussa on hyvä olla mukana kuivia vaattei-

Vuokatti viehättää 
aktiivilomailijaa
Vuokatin upeat liikuntamahdollisuudet houkuttelevat talviseen 
luontoon. Aktiivisen päivän kruunaa loistoillallinen tai jutustelu 
saunan lauteilla avantouinteineen.

TEKSTI JA KUVAT ANU KIIVERI-SAHILA

V uokatin Kattivankkurin pihalla sei-
soo iso joukko lumisia matkailu-
vaunuja. Takanamme on yhdek-
sän tunnin ajomatka Lohjalta, kun 
kaarramme omallamme niiden 
joukkoon. 

Alueella tuntuu olevan kovin hiljaista, eikä mones-
sakaan vaunussa näy valoja. Suurin osa alueen kara-
vaanareista on kausipaikkalaisia, ja tammikuu on Vuo-
katissa melko hiljaista aikaa etenkin arkisin. 

Kattivankkuri on siitä mukava paikka talvella, että 
saunasta pääsee suoraan avantoon. Myös Vuokatin las-
kettelurinteisiin pääsee alueelta suoraan.

Olemme valinneet matkailuvaunullemme paikan 
läheltä saunarakennusta. Samaisesta rakennuksesta 
löytyvät myös vessat ja tilava keittiö, missä onkin näp-
pärää tiskata astioita. 

Mieheni Tommi peruuttaa tottuneesti vaunun pai-
koilleen. Sen jälkeen suoristamme vaunun, sillä kuka-
pa haluaisi nukkua pää alamäkeen tai puuhastella vi-
nossa vaunussa.

Kun vaatteet ja ruokatavarat on aseteltu omille pai-
koilleen, suuntaamme hiihtoladulle. Osa laduista on 
valaistu kello 21.30 saakka, joten sivakoimassa voi käy-
dä vaikka parikin kertaa päivässä. 

Avantoon suoraan saunasta
Kattivankkurissa sauna lämpiää joka ilta. Lauteilla 
pääsen heti juttuun alueen aktiivisten naisten kanssa. 
Kipakoiden löylyjen sihistessä kiukaalla he opastavat, 
että nyt kannattaa nauttia rauhallisesta saunahetkestä, 
sillä viikonloppuna saapuu enemmän porukkaa. Saan 
myös hyviä vinkkejä hiihtoretkiä ajatellen. 

VUOKATTI

Vuokatti
Kajaani

Kuopio

VUOKATIN  
SEUDUN LEI - 
RIN  TÄALUEET

 f Kattivankkuri
 f Vuokatinrinteet
 f Vuokatinranta,  
kristillinen kurssi-  
ja lomakeskus

Lähde: Leirintaopas.fi
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• VUOKATTI

ta kuten pipo ja aluspaita. Tommi on voidellut suksem-
me valmiiksi jo kotona, joten kaivamme ne vain esiin 
vaunun edessä olevasta säilytyslokerosta. Vaunun hy-
viä puolia on sen hyvät säilytystilat. Tälläkin kertaa 
mukana on vaatetta kaikenlaiseen säähän, sillä tilaa 
totisesti riittää. 

Vaikka olen ottanut mielestäni mukaan kaiken 
mahdollisen talviseen ulkoiluun liittyvän vaatetukse-
ni, jotain oleellista puuttuu. Toppahousut ovat jääneet 
kotiin. Onneksi saan paikattua erehdyksen huolellisel-
la kerrospukeutumisella. 

Hiihtolenkki palkitsee
Vuokatin vaaran metsäladut ovat paikoin haastavia, 
sillä maasto on kumpuilevaa. Ylämäet eivät välttämät-
tä ole jyrkkiä, mutta sitäkin pitempiä. Pitikin lähteä it-
seään haastamaan, huokaan, kun loputon nousu ei tun-
nu päättyvän. Uusi lumipeite on tehnyt hiihdostani ras-
kasta, eivätkä sukset tunnu oikein luistavan kunnolla. 

Porttivaaran 19 kilometrin pituinen lenkki palkitsee 
kuitenkin ruhtinaallisesti, sillä vaarojen huipulla avau-
tuu tykkylumisten puiden satumainen näky. Vitivalkoi-
nen uusi lumi sokaisee välillä niin, että koko latu mei-
naa kadota näköpiiristä. Sivakointi alkaa painaa koko 
kropassa, ja näpeistä tuntuu lähteneen osittain tunto. 
Nyt ei kuitenkaan voi antaa periksi ja kääntyä takaisin, 
sillä latu on yksisuuntainen. 

Onneksi kodikas Heikkilän Pirtti on auki myös ar-
kisin. Lämmintunnelmainen vanha puutalo suorastaan 
kutsuu sisään. Vanhaan pirttiin perustetussa kahvilassa 
nautimme kuumat kahvit munkin kera, ja koetan saada 
eloa kylmiin jäseniini takan ääressä. Samalla on hyvä 
myös kuivatella märkiä käsineitä loppumatkaa varten. 

Hiihtolenkin viimeisellä etapilla alkaa taas paleltaa, 
mutta reipas luisteluhiihto lämmittää hieman. Vaunul-
la meillä on jo sudennälkä. Onneksi illallista ei tarvitse 
valmistaa, sillä sitä on tehty aikaisemmin muutaman 
päivän tarpeisiin. 

Jos vaunuelämästä yksi asia täytyy nostaa ärsytyk-
sen osalta ylitse muiden, niin se on astioiden tiskaami-
nen. Kotona tiskit hoitaa astianpesukone, mutta vau-
nuillessa omat pikku kätöset pitää laittaa hommiin. 
Lisäksi vähäiset pöytätilat keittiössä asettavat omat 
vaatimuksensa. 

Ennen syömistä ripustamme hiihtovermeet ves-
saan kuivumaan. Oskarinoksa ja sähkölämmitteinen 
pyykinkuivausteline ovat kovassa käytössä. 

Päivän kruunaavat löylyttely saunassa sekä tieten-
kin pulahdus avannossa. 

Lumikenkäilyä satumetsässä
Nukuttuamme yön kuin murmelit lämpimässä pesäs-
sä pääsemme heti aamusta lumitöihin. Vuokatissa on 
tullut paljon lunta muutaman päivän sisään. Vaunun 
ympäristö on hyvä pitää puhtaana, ettei liika lumi ju-
mita vaunua paikoilleen. 

Yön aikana kiristynyt pakkanen ja puuterimainen 
lumi houkuttelevat meidät kokeilemaan lumikenkäi-
lyä. Olen haaveillut siitä jo kauan.

Vuokraamme lumikengät ja saamme mukaan kar-
tan. Onneksi Tommi on etevä suunnistaja, sillä osittain 
harpomme menemään umpihangessa. Aluksi kengät 
tuntuvat kömpelöiltä ja raskailta. 

Aloitamme kävelyn vaaran juurelta ja suuntaamme 
kohti Pientä Pöllyä. Rinteen lumiset puut muistuttavat 
minua Narnia-elokuvasta, jossa Lucy astuu vaatekaa-
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rille. Vuokatti Safariksen toinen perustaja, Kimmo, on 
meitä vastassa. Hän on kokenut koiramies, ja yhdessä 
vaimonsa Päivin kanssa heillä on yli 10 vuoden koke-
mus huskytoiminnasta. 

Yli 80 koiran tarha täyttyy iloisesta haukunnasta, 
kun haukuille selviää, että osa pääsee vetämään rekeä. 
Ne ovat itse asiassa niin innoissaan, että reki on narulla 
tiukasti kiinni tolpassa ennen lähtökäskyä. 

Etenkin aluksi meno on todella vauhdikasta, kun 
koirat ovat energiaa täynnä. Lämmin haalari ja paksut 
rukkaset ovat tarpeen, kun kuuden koiran vetämä re-
kemme kiitää pitkin lähipeltoja. 

Parin tunnin mittainen Alfonsin metsäretki on ly-
hyt läpileikkaus siitä, millaista on ohjastaa koiraval-

pista hurmaavaan lumiseen metsään. Vaaran huipul-
la meille avautuu tykkylumisten puiden taianomai-
nen näky.

Aurinko koettaa hieman pilkistellä puiden takaa, 
mutta tuuli on navakka. Aloilleen ei voi jäädä hetkek-
sikään, sillä kylmä puhuri tunkeutuu luihin ja ytimiin. 
Onneksi matkalta löytyy ihana kota, jossa voi lämmi-
tellä sekä paistaa makkaraa. Istumme hyvän tovin ko-
dan uumenissa, ja keräämme voimia loppumatkaa 
varten. Osittain tallatuilla poluilla pääsisi etenemään 
hyvin myös talvikengillä. Lumikenkien etu on kuiten-
kin se, että niillä pääsee tarvittaessa oikomaan umpi-
hangessakin.

Illalla löydän itseni tiskaamasta astioita alueen yh-
teisissä tiloissa. Keittiössä tuoksuu tuore pulla, ja in-
nostun itsekin haaveilemaan pullien paistamisesta. 
Myöhemmin löylyttelen taas tuttujen naisten kanssa 
ja kertaamme päivän kuulumiset. Yöllä uni on katko-
naista, sillä kova myrsky puskee taivalta lisää lunta ja 
ravistelee puita. Aamuyöstä puhuri onneksi laantuu ja 
hiljaisuus laskeutuu vaunuumme.

Koiravaljakon ohjaksissa
Kaivan jääkaapin pakastelokerosta marjoja ja mui-
ta tykötarpeita aamiaisen valmistusta varten. Pais-
tamme munia ja vihanneksia, sekä teemme täytetty-
jä ruisleipiä.

Olen innoissani, sillä tänään pääsemme huskysafa-
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jakkoa. Vuorotellen istumme Tommin kanssa kyydis-
sä, kun toinen seisoo jalaksilla. Opas kulkee oman val-
jakkonsa kanssa edellä. 

Ajelun jälkeen nautimme kuumat juomat. Koira-
valjakkoajelujen lisäksi Vuokatti Safaris järjestää myös 
muun muassa pilkkiretkiä, jääkelluntaa, ruokaelämyk-
siä ja moottorikelkkasafareita. 

Illalla päätämme hemmotella itseämme ja pistäy-
dymme illallisella Kippo-ravintolassa, jossa valmistetaan 
herkkuja lähiruuasta. Kipossa on meneillään blini-viikot, 
ja suolainen herkku katoaakin suuhun tuossa tuokiossa. 
Välillä on vain kiva mennä valmiiseen pöytään. 

Illan huipennuksena pääsemme vielä saunomaan 
Break Sokos Hotelli Vuokatin rantasaunalle, jossa on 
myös avanto. Hämärän saunan pehmeissä löylyissä on 
ihana rentouttaa mieltä ja kroppaa.

Lumitöihin alkaa jo tottua
Yöllä sataa jälleen lunta, joten aamulla täytyy tarttua 
taas lumilapion varteen. Pakkanen alkaa kiristyä, mut-
ta vaunu on onneksi lämmin kuin linnunpesä. 

Viimeisen lomapäivän kunniaksi päätämme syö-
dä myöhäisen lounaan Haapalassa. Olen kuullut, et-
tä Haapala olisi kokemisen arvoinen ravintola jo ihan 
miljöönkin vuoksi. Ulospäin tavalliselta, joskin iha-
nan perinteiseltä, näyttävä vanha puutalo ja sen piha-
piiri kätkevät sisälleen yllätyksen. Haapala ei ole nimi-
täin vain ravintola vaan myös panimo. Sen kätkössä 
valmistetaan olutta, jonka pohjana ovat kainuulaisen 
luonnon antimet.

Maistelemme Kainuun makuja myös alkulankulli-
sen ääressä. Samalla pääsemme nauttimaan myös ta-
lon oluita, joissa on hyvin persoonallinen maku. Jälki-
ruuan jälkeen toteammekin, että tässä taisi tosiaan ol-
la Kainuun maukkain ravintola. 

Viiden päivän mittainen aktiiviloma on hyvä päät-
tää koko kroppaa rentouttavaan kylpyläelämykseen. 
Erityisesti Katinkullan saunamaailma savusaunoineen 
tekee vaikutuksen. Savuisista löylyistä voi piipahtaa 
pulahtamaan jääkylmään avantoon tai lämmitettyihin 
ulkoaltaisiin. Nautiskelemme hyvän tovin saunojen ja 
altaiden syleilyssä. 

• VUOKATTI

AKTIIVISEN LOMAILIJAN MUISTILISTA

 f Varaa riittävästi vaatetta erilai-
sia sääolosuhteita varten.

 f Retkievääksi kannattaa ostaa 
mukaan muun muassa kuivat-
tuja hedelmiä ja marjoja, pähki-
nöitä ja välipalapatukoita.

 fMuista myös termospullo läm-
mintä mehua ja kahvia varten.

 fOmaan ensiapulaukkuun on 
hyvä varata ainakin rakkolaasta-
reita ja kylmä/kuumageeliä.

 fMaastohiihtosukset on hyvä 
voidella kuntoon jo kotona, sillä 
vaunussa tilaa on rajoitetusti.

 f Kerrospukeutuminen on kaiken 
A ja O, mutta jos ulkoillessa 
tulee heti kuuma, vaatetta on 
liikaa päällä.

 f Repussa on hyvä pitää mukana 
vaihtovaatteita.
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