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Vaelluksen järjestelyistä kertovat Ylivieskan paikallis-
osaston jäsenet puheenjohtaja Marketta Känsälän ja 
sihteeri Marjo-Riitta Alarovan avustuksella.

Idea Körttivaelluksesta syntyi aikoinaan paikallisosas-
tossa. Suunnittelijat halusivat jäljitellä maallikkopuhuja 
Wilhelm Niskasen seuramatkojen kulkureittejä Nivalan 
Padingista Ylivieskan Löytynperälle. Ukko-Paavonkin 
kerrotaan olleen näissä seuroissa mukana. 

Körttivaellus päätettiin lopulta toteuttaa Löytynperän 
maastossa vähän lyhyempänä.

TAPAHTUMA ALOITETAAN SEUROILLA
- Avaamme paikallisesti kesäkauden Körttivaelluksella, 
ja päätämme sen syksyllä Eloseuroihin. Nämä molemmat 
ovat maakunnallisia tapahtumia.

Körttivaellus-tapahtuma aloitetaan Ylivieskan seura-
kunnan leirikeskuksessa kahvitarjoilulla ja siioninvirsi-
seuroilla.

Seurojen jälkeen lähdetään yhteiselle vaellukselle 
Törmäjärven maastoon. Vaelluksen päätyttyä leirikeskuk-
sessa on tarjolla yöpalaa, iltahartaus ja mahdollisuus myös 
saunomiseen.

Osallistujilla on mahdollisuus valita kahdesta reitistä. 
Lyhyempi kolmen kilometrin reitti kiertää Törmäjärven 
ja pidempi ulottuu Mustolan kodalle saakka, sen pituus oli 
tänä vuonna lähes seitsemän kilometriä. Leirikeskuksen 
lähellä voi myös ulkoilla, jos ei halua lähteä vaellusreiteille.

Reitit ovat suurimmalta osaltaan valmista luontopol-
kua, jonka varrella on mahdollisuus kahdellakin nuo-
tiopaikalla paistaa makkaraa, ja pysähtymisen lomassa 
veisataan Siionin virsiä.

Maasto on vivahteikas. Reitillä on suomaastoa, hiek-
kakangasta ja järven ympärillä jopa järvisuomalaista 
kasvistoa. 

- Vaellusreitin varrella on erilaisia luontokohteita, 
kuten tervahauta ja karhun juontipaikka, vaikka karhuun 
emme ole siellä vielä törmänneetkään. Vaelluksella voi 
nähdä joutsenia, kuulla monia lintuja ja vielä 90-luvulla 
majavakin asusteli järvessä.

Ylivieskassa vaelletaan ja veisataan
Maakunnallinen Körttivaellus Törmälän maastossa Ylivieskassa  

toteutettiin viime toukokuussa 23. kerran.

Keskimäärin vaellukseen on  
osallistunut noin 100 henkilöä.

körttitoimintaa lähelläsi

Kuvat: Marketta Känsälä ja Marjo-Riitta Alarova
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TEHDÄÄN YHDESSÄ
Keskimäärin vaellukseen on osallistunut vuosien aikana 
noin 100 henkilöä. Mukana on myös perheitä, ikäjakauma 
onkin vauvasta vaariin. 

- Muistelemme, että ennätysvuonna mukana oli reilut 
140 vaeltajaa. Yleensä vaellusreiteille lähtijöitä on hieman 
vähemmän kuin seuroissa, noin 70–80 henkilöä. Suurin 
osa kiertää lyhyemmän reitin, mutta pidemmällekin vael-
lukselle osallistuu yleensä 15–25 henkilöä.

Talkooperiaatteella toteutettava tapahtuma vaatii 
aikaa ja vaivaa, mutta ylivieskalaisten mielestä mukavassa 
porukassa työt sujuvat helposti.

- Tarjoilut leivomme itse, keitämme kahvit ja tarjoam-
me myös mehut. Teemme myös yhteistyötä Löytynperän 
kyläyhdistyksen kanssa. Kyläläiset ovat olleet oppaina, 
nuotionpitäjinä ja saunanlämmittäjinä.

Körttivaelluksen suosion ylivieskalaiset arvioivat 
johtuvan siitä, että Törmälän leirikeskus on monille tuttu 
paikka, reitit ovat kiinnostavia ja haastavia. Myös ajan-
kohta keväällä on todettu hyväksi.

- Jos jossain paikallisosastossa innostutaan vaelluksen 
järjestämiseen, kannattaa huolehtia siitä, että reitti on sel-
keä ja kiinnostava. Päällekkäiset tapahtumat, juhla-ajat ja 
hyttyset on myös hyvä huomioida, kun päätetään ajankoh-
dasta. Oppaita pitää myös olla ja nuotiopaikat valvottuina. 

HAUSKOJA SATTUMUKSIA
Ylivieskalaisilla on paljon mukavia muistoja Körttivael-
luksilta. 

- Noin viisi vuotta sitten pidempi reitti, 10 km, ulottui 
läheisen Valkeisen rantaan, jossa pysähdyttiin nuotiolle ja 
veisaamaan. 

Kesken kaiken järvestä alkoi kuulua iloista loisketta ja 
laulua! Innokkaat kuorolaiset, jotka harrastivat talvella 
myös avantouintia, olivat pulahtaneet uimaan lampeen. 

Eipä haitanneet hyttyset, eikä uikkareiden tai pyyh-
keiden puute. Virkistyneinä rouvat jatkoivat vaellusta 
muiden mukana.

Tänä vuonna Körttivaellus-tapahtuman seuroissa oli 
reilut 70 osallistujaa. Ylivieskalaiset epäilevät osallistuja-
määrän vähäisyyden johtuneen koleasta sadepäivästä.

- Vaellus meni kuitenkin hienosti, eikä silloin satanut 
lainkaan. Lyhyemmälle reitille lähti noin 40 ja pidemmälle 
11 vaeltajaa. Makkaranpaistomahdollisuus oli kahdella eri 
laavulla. Tällä kertaa kukaan ei kuitenkaan tarjennut uida!

Johanna Sointula

Video körttivaelluksesta on nähtävänä Facebookin Körtit- 
ryhmässä, johon voit liittyä osoitteessa www.facebook.com/
groups/ 2283211621703650 tai hakemalla Facebookissa 
nimellä Körtit.




