Lakeuden Vartijat Kanderstegissa 28.6.-4.7.2019
Kandersteg International Scout Centre KISC

Lakeuden Vartijat suuntasivat neljännen kerran Sveitsin Kanderstegissa sijaitsevaan,
Partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM) omistamaan partiokeskukseen, Kandersteg
International Scout Centreen (KISC). Mukana oli jälleen niin vanhoja konkareita kuin
uusiakin matkalaisia. Majoituimme KISC:n pihapiirissä sijaitsevassa Sunneblickissä, omassa
talossa. Matka toteutettiin tällä kertaa ikähaarukalla vauvasta vaariin, ja sen mukaisesti
muotoutui myös ohjelma eri päivänä. Pienimmät tekivät lyhyempiä kävelyretkiä, viettivät
enemmän vapaa-aikaa mm. uiden ja leikkien, kun taas isommat ja kokeneimmat osallistuivat
pitempiin ja vaativampiin vaelluksiin, myös yön yli kestävään haikkiin sekä jokiseikkailuun.
Mukana matkalla oli tälläkin kertaa monivuotinen sveitsiläinen partiokontaktimme René
Glanzmann, jonka apu oli jälleen korvaamaton sekä matkajärjestelyissä että myös paikan
päällä retkien ja vaelluksien toteuttamisessa. Mukana oli myös hänen perheensä, vaimo
Sibylle ja kolme lasta.

Kaikille yhteinen ”lämmittelylenkki” suuntautui perinteen
mukaan Oeschinensee-alppijärvelle. Korkeutta otettiin
alkuun hissin avulla ja pian hurjapäisimmät tulivat jo
takaisin alas kesäkelkkarataa pitkin. Hissiltä matka taittui
kävellen kohti sinisenä siintävää alppijärveä, jonka
viileään veteen rohkeimmat uskaltautuivat vilvoittelemaan
yhdessä alppilehmien kanssa.

Jokiseikkailu, Simme River Rafting, oli monelle
osallistujalle uusi
kokemus.
Märkäpuku
ja
pelastusliivit ylle, kypärä päähän ja kohti Simme-joen
rantaa nepalilaisen, englantilaisen ja unkarilaisen
oppaan johdolla. Jäätikön sulamisvesien täyttämässä
joessa meloimme leppoisasti eteenpäin, pienet
pyörteet pyörittivät toisinaan venettä. Jääkylmän
veden roiskuessa ei vältytty kiljahduksilta. Kun
eteläpohjalaiset ovat asialla, ei kommelluksilta vältytä.
Reitin isoimmassa koskessa, joka taisi kyllä oikeasti
olla aika pieni, onnistui toinen venekuntamme
juuttumaan kiven päälle (alempi kuva, vas.
venekunta). Saimme seikkailuun ylimääräisen tunnin,
joka kului melojia pelastaessa ja venettä irrottaessa.
Onneksi henkilövahingoilta vältyttiin.

Oikealla matkanjohtajamme Kaisa Luoto seuranaan René
Glanzmann, joiden tapaamisesta Thaimaan jamboreella
vuonna 2003 yhteistyömme alkoi.

Grilli-illan
jälkiruokaherkut,
vaahtokarkit paistumassa.

Päiväretket suuntautuivat iän ja kunnon mukaan eri
laaksoihin ja vuorille. Pienimmät tekivät muutaman
kilometrin mittaisen retken Schwarenbachin vuorihotelliin
johtavalla polulla. Aluksi noustiin Sunnbüelin hissin
avulla. Kävelimme leppoisasti auringonpaisteessa
maisemista sekä vuorenrinteillä laiduntavista lehmistä ja
vuohista nauttien. Evästauon pidimme pienen sinisen
alppijärven rannalla, jonka olemassaolosta emme olisi
tienneet ilman paikallistuntemusta; Renén vaimo Sibylle lapsineen johdatti meidät sinne.
Paluumatkalla herkuttelimme pienen paikallisen kotimeijerin juustolla, jogurtilla ja
pirtelöillä, unohtamatta pienimmän vaeltajan saamaa maitoa tuttipullosta.

Isommat partiolaiset suuntasivat toisena päivänä
samalle suunnalle mutta tekivät pidemmän retken ja
jatkoivat Sunnbüelista alppisolan helppokulkuista
polkua Schwarenbachin hotellille asti. Hotellilta reitti
jatkui lumihuippuisten vuorien ympäröimänä ja
sinisenä hohtavan Daubensee-alppijärven rantaa
seuraten Gemmipassiin. Gemmipassista paluumatka
taittui hissillä alas sekä junalla ja bussilla takaisin
Kanderstegiin.

Pikkuiset vaeltajat suuntasivat myös pienelle, luonnonsuojelualeella sijaitsevalle Blauseen
alppijärvelle. Järvellä oli mahdollista tehdä pieni kierros veneellä, jonka pohjan läpi pystyi
näkemään järven pohjassa makaavat kokonaiset kaatuneet puut ja kirkkaassa vedessä
uiskentelevat taimenet. Lisäksi lapset viihtyivät leikkipuiston alueella.

Osa isommista partiolaisista teki retket myös kauniiseen ja rauhalliseen Gasterntalin laaksoon
sekä Allmenalpiin, jonne olisi mahdollista kiivetä myös via ferrataa pitkin (vuoristoseutujen
kiipeilyreittejä, jotka on varmistettu kallioon valmiiksi kiinnitetyillä metallivaijereilla). Tällä
kertaa korkeutta otettiin kuitenkin hissillä ja kiipeäminen jätettiin kokeneemmille hurjapäille.

KISC:n lisäksi Sveitsissä sijaitsee toinenkin
kansainvälinen
partiokoti,
Partiotyttöjen
maailmanliiton (WAGGGS) partiokeskus Our Chalet
Adelbodenissa, jonne muutama ryhmämme jäsen teki
päivävierailun. Paikan ja maisemien kauneus sekä
rauha olivat mykistäviä. Our Chaletia ympäröivät
mielettömän kauniit maisemat, vihreät niityt
kumpuilivat rauhallisesti, läheinen lähde solisi, silmien
alla avautui Adelbodenin laakso ja taustalla siinsivät
lumihuippuiset vuoret. Mieleen painui päärakennuksen, Main Chaletin lisäksi erityisesti pieni
kolmen hengen mökki Baby Chalet, joka on rakennettu keskuksen perustajan Helen
Storrow:n pyynnöstä vuonna 1932. Ikääntyessään hän halusi jo omaa rauhaa, mutta asua silti
keskuksen välittömässä läheisyydessä. Unelmaksi jäi vuokrata joskus tulevaisuudessa tuo
ihana ja idyllinen pieni mökki sekä nauttia paikan kauneudesta ja rauhasta.
Isoimpien ja kokeneimpien partiolaisten joukolle
suunnattu yön yli kestävä haikki suuntautui tällä
kertaa Lötschenpas-reitille. Yritimme tehdä saman
vaelluksen vuonna 2004 ensimmäisellä Sveitsin
matkallamme, mutta silloin huono sää, sumu ja
ukkonen vuorilla estivät meitä pääsemästä ylös
saakka. Nyt onnistuimme, ja reitti olikin aivan mainio,
sopivasti kulkijaansa haastava ja maisemiltaan komea.
Lötschenpass on vanhin tunnettu reitti, joka yhdistää
Valaisin ja Bernin kantonit, ja sitä pitkin on kuljettu
kantonista toiseen jo Rooman valtakunnan aikoina.
Reitin varrella näkymät ovat vaihtelevia ja kauniita,
korkeimmat ympäröivät huiput kohoavat yli 4000
metriin. Reitti kulkee aluksi Gastern-laaksoa ja
Kander-joen vartta, ja nousee hiljalleen metsäisen
osuuden läpi ylöspäin kohti alppiniittyjä ja lopulta
Lötschenin jäätikköä. Ylhäältä näkymät isolle
Kanderfirnin jäätikölle olivat aivan mahtavat, ilma oli
kirkas ja maisemat vaihtoivat muotoaan aina kun
päästiin vähän ylemmäs. Matkalla ylitetään jäätikkö, joka nyt lumien sulettua oli pääosin
kivikon peitossa ja kulkeminen onnistui ilman erityisiä apuvälineitä. Kiviä siirtämällä
pääsimme näkemään ja tuntemaan myös ikijään jalkojemme alla. Reitin jyrkin ja haastavin
kohta on vähän ennen Lötschenpass-hüttea, missä olimme päättäneet yöpyä ja nauttia

tunnelmasta rauhassa vaelluskilometrien jälkeen.
Hüttella meitä odotti runsas päivällinen ja aikaa
lepuuttaa jalkoja ja mieltä komeissa maisemissa,
partiolaisen mittapuulla luksusmajoitus suorastaan. Yö
Alpeilla tähtien valossa on aina vähän maaginen, ja
tällä kertaa yöllä oli myös kova ukonilma (johon
väsyneimmät eivät kyllä edes heränneet). Toisena
haikkipäivänä laskeuduimme vuorijonon vastakkaista
laitaa alaspäin Lötschentalin laaksoon. Ilma oli komea ja kaikilla riitti vielä menohaluja, joten
päädyimme vaeltamaan vähän enemmän kuin olimme ajatelleet. Paras osuus laskeutumisessa
olivat rinteiltä vielä löytyvät lumialueet, joita pitkin sai lasketeltua kengillä -tai pyllyllävauhdikkaasti alemmas. Laakson laitaa pitkin vaeltelimme viereisiä vuoria ihaillen ja jäljellä
olevia eväitä syöden laakson päähän saakka. Sieltä kotimatka takaisin KISCiin taittui bussilla
ja junalla.

Viimeinen
ilta
vietettiin
perinteen
mukaan
juustofonduesta nauttien. René valmisti herkun jälleen
sukunsa reseptin mukaan. Saimme maistella myös
sveitsiläistä partioherkkua, alppimakaronia, joka sisältää
pastaa, perunaa ja kinkkua juustokastikkeessa, ja
nautitaan omenasoseen kanssa. Muutama partiolaulukin
laulettiin herkuttelun lomassa.

Matka oli kaikin puolin onnistunut, jokaiselle
löytyi ikään ja kuntoon sopivat retkeily- ja
vaellusreitit ja sää suosi. Edellisviikolla
Keski-Eurooppaa piinannut kuumuus oli
laantunut
mukavan
kesähelteeksi
ja
vaeltaminen sujui leppoisasti. Alppien
huikaisevat maisemat lumosivat jälleen ja
kipinä seuraavaan matkaan syttyi jo, kenties
ensi kerralla suuntaamme uusiin maisemiin
Adelbodeniin.
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