
Vaellus- ja erätaitojen kurssin retki  

Patvinsuolle toteutettiin 19 - 20.5 2017. 

 
Lähdimme reissuun perjantaiaamuna kello yhdeksän reippain mielin. Aamulla keli oli kohtalaisen 

hyvä, mutta Lieksaa lähestyttäessä keli oli surkea. Linja-auto matka sujui leppoisissa tunnelmissa. 

Ruokailimme Lieksan lukiolla, jossa ruoka ei ollut Outokummun tasoista. Otimme lieksalaiset 

mukaan ja lähdimme ajamaan kohti Patvinsuota. Keli oli sumuinen ja vettä satoi. Ensimmäisenä 

oli tarkoitus kiertää Autiovaaran kuusipolku, mutta se jäi kuitenkin tyngäksi huonokuntoisen ja 

lumisen polun takia. Siitä jatkoimme matkaamme majoituspaikkaamme Suomulle. Siellä 

laitoimme leirin pystyyn ja söimme hieman välipalaa.  

Syötyämme lähdimme Suomun infotilaisuuteen jossa kerrottiin kansallispuiston historiasta. Illalla 

kiersimme Mäntypolun, mutta senkin pääsimme vain pääsimme puoleen väliin huonojen 

olosuhteiden vuoksi, jonka jälkeen palasimme osittain samaa reittiä takasin leiriin. Näimme 

kuitenkin paljon uusia asioita kuten majavan padon, isoja keloja ja palokoroja. Seuraavaksi kaikki 

laittoivat illallista trangioilla ja koulu tarjosi kaikille makkaraa. Sen jälkeen lähdimme 

saunomaan. Sauna oli mahtava ja jotkut rohkeat kävivät uimassa jäisessä vedessä. Sitten olikin jo 

uni aika. 

 

 
Kuva 1. Surkansuon Lakkapolulla lauantaiaamuna. Keli oli mahtava, hellepäivä, ja se näkyy 

sulamisvesissä. 



Aamulla herätys oli 07:30, jonka jälkeen pakkasimme tavarat ja laitoimme aamupalaa. Kun leiri 

oli saatu purettua, lähdimme kohti Surkansuota. Porukka jakautui kahteen osaan joiden kanssa 

lähdimme kävelemään kohti suota, toinen osa meni tietä myöten ja toinen Surkanvaaran kautta. 

Matkalla näimme karsikkopuun, johon oli kaiverrettu Suomujärveen hukkuneita ihmisiä. Sitten 

jatkoimme matkaa kohti Surkansuota. Suolla meidät jaettiin kolmeen ryhmään, joihin kaikkiin 

ryhmiin lähti oppaat mukaan. Saimme paljon uutta tietoa oppaalta soista ja alueen historiasta. 

 

 
Kuva 2. Suomun rantojen hienoja hiekkarantoja. (Kuva: Kallu, https://www.flickr.com/) 

 

Kierros oli paikkopaikoin todella märkä ja monet eivät selvinneet kuivin jaloin reissusta. Kun 

kaikki ryhmät olivat kiertäneet suon menimme linja-autolla Suomulle ja otimme tavarat 

mukaamme ja lähdimme kohti kotia. Lieksalaiset menivät omalla bussilla ja Outokumpulaiset 

omallaan. Outokumpulaisten matka meni suurimmalla osalla nukkuessa ja levätessä. Saavuimme 

Outokumpuun takaisin noin kello 15:00. Matka oli kokonaisuudessaan mahtava ja oli kiva 

kuunnella Karrin selostuksia.  

   Jussi-Pekka, Nuutti ja Topi 
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