
Haaveista valloittaa Halti, syntyi Joonaksen mielikuvituksessa 

tällainen tarina. 

HALTIN VALLOITUS 

Aloin suunnitella reissua jo huhtikuussa. 

Olin varautunut parin viikon reissuun 

huolella ja hankkinut kaikki tarvittavat 

tavarat. 

Yhtenä kesäkuun aamuna klo 5.00 lähdin 

ajamaan kohti Kilpisjärveä sähköpyörällä. 

Mukana oli aurinkopaneeli ja vara-akkuja.  

Välillä yövyin mökeissä Rovaniemellä ja 

Muoniossa. Kun pääsin Kilpisjärvelle, yövyin 

hotellissa. Aamulla lähdin kävelemään kohti Haltia.  

Kesäaamu oli kauneimmillaan. Aurinko paistoi pilvettömältä 

taivaalta. Sääennuste ei ollut luvannut koko aikana vesisadetta. 

Lähimailla ei näkynyt muita ihmisiä.  

Kävin, Pitsusjärvellä kalalla ja sain rautuja virvelillä. Paistoin 

kalat nuotiolla.  

 

 

 

 

Olin yksin liikkeellä. Istuin tunturin juurella nuotiolla. Kaukana 

horisonttinsa näkyi Halti-tunturi, jonne olisi tarkoitus kävellä. 

Sinne oli vielä matkaa noin 50 km.  



Olin yhden yön vielä erämaamökissä ennen 

Haltin huippua. Aamulla alkoi olla askel 

verkkainen. Rinkka heilui selässä ja 

kuulokkeista kuului rauhallista musiikkia. 

Poroja ja tunturisopuleja näkyi maastossa. 

 

 

 

 

Tunteja myöhemmin saavuin Haltin juurelle. Siellä se Suomen 

korkein kohta, Halti-tunturin huippu häämötti.  Ajatukseni olisi 

ylittää huippu ja kävellä Norjan rajaa pitkin takaisin 

Kilpisjärvelle.  

Illalla pääsin jo Haltin huipulle. Kirjoitin sieltä viestin kotiväelle, 

että nyt on Halti valloitettu. Seisoin Suomen korkeammalla 

kohtaa. 

Lähdin etsimään yöpaikkaa 

maastosta. Kauan ei tarvinnut 

kävellä, kun löysin hyvän paikan 

puron ääreltä.  Pystytin teltan. 

Sen jälkeen tein ruoaksi 

lihapullia ja pottumuusia 

retkikeittimellä. Ajattelin äänen, 

että olipa maittavaa ruokaa. 

Ruoan jälkeen pulahdin purossa pesulla. Hieman oli kylmää, mutta 

totuin äkkiä veteen. Olipa virkistävä olo, kun nousin vedestä. 



Istuin vielä pitkän ajan nuotiolla ja kuuntelin tulen ritinää. Menin 

pesemään hampaat ja kömmin telttaan 

makupussiin.  

 

 

 

 

 

Aamulla istuin kahvilla ja söin aamupalaa. Lähdin kävelemään 

kohti, Kilpisjärveä. Matkaa on tosi paljon. Jonkin aikaa käveltyäni 

saavuin Norjan rajalle ja lähdin Suomen puolta pitkin kohti 

Kilpisjärveä.  

Parin yön jälkeen Kilpisjärvi jo näkyi.  Minulla oli kännykässä 

pyörän paikannin ja löysin pyörän helposti. Signaalin mukaan 

pyörän luo oli enää noin 20 km.    

Vihdoin saavuin pyörän luo. Ilta oli jo pitkällä.  

Varasin hotellista 5 tähden huoneen. Olin 

ansainnut luksusta rankan urakan jälkeen. 

Hyvin nukutun yön jälkeen lähdin aamulla 

ajelemaan kohti Iitä. 

Rovaniemen tiennoilla alkoi vähän tulla vettä, mutta eipä tuo 

menoa estänyt. Jäin kuitenkin Rovaniemelle yöksi ja aamulla klo 

6.30 lähdin jatkamaan matkaan kotiin Iihin. Kotona oli mukava 

kertoa kavereille hyvin onnistuneesta reissusta.  

Joonas Kellokumpu 


