
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

 Navarrete - Nájera 4.5.



	 pop	‘09	 alt(m)	 km	 km	yht	 klo	 				askelmittari	

Navarrete	(alb.	San	Juan)	 2830	 512	 0	 	 7:15	 0

Ventosa	 173	 630	 7.9	 7.9	 8:50-9:10	 9950

Aleson	 132	 576	 6.0	 13.9	 10:50	
Nájera	(alb.	Peregrino)	 8474	 485	 4.0	 17.9	 12:00	 25900	

kuljettu		 167.5		 km
jäljellä		 596.9	 km

9. päivä: Navarrete - Nájera  4.5. ti



Herätys 5:50. Aamu-
toimissa meni sen 
verran aikaa, että 
kello oli jo vartin 
yli seitsemän en-
nenkuin pääsin 
matkaan. Pienen 
harhailun jälkeen 
löysin reitille muiden 
peregrinojen avus-
tuksella. Satei nen 
aamu. Täydensin 
sadevarustusta noin 
parin kilometrin jäl-
keen laittamalla vielä 
sadeviitan päälle. 
Sade jatkuikin koko 
päivän. Ventosa oli 
ensimmäinen tavoite 
noin 7 kilo metrin 
päässä. Siellä pidin 
parinkymmennen 
minuutin kahvi-
tauon.

Sateinen sää ei pahemmin haitannut vaellusta, vaikka kyllähän auringonpaisteessa olisi ollut mukavampaa. 
Alla Ventosan kylä alkaa häämöttää viiniviljelysten takaa.



Yllä Ventosan kirkko Iglesia de San Saturnino. Alla liejuista tietä. Kenkien impregnointi tuntui onneksi kes-
tävän.



Ventosasta oli vielä 11 km Najeraan, 
päivän tavoitteeseen.  Heti kylän 
ulkopuolella oli viinikeskus Vallfor-
mosa. Sateen liottamasta liejuisesta 
tien pinnasta piti koko ajan hakea 
kulkukelpoista väylää. 4 kilometria 
ennen Nájeraa oli vielä Alesónin 
kylä.



Jostain syystä eksyin valtatie N-120:n eteläpuolelle ja jouduin Alesónin pieneen vähän yli sadan asukkaan 
kylään.  



Alesónin kylän vanhoja rakenteita. Kylän raiteilla ei montaa ihmistä tullut vastaan.



Alla Alesónin vanha kirkko Iglesia de San Martin. Kirkon alapuolella oli levähdyspaikka, joka ei tässä sateessa 
oikein houkutellut levähtämään.

Nájeraan saavuin klo 12. 
Menin ensimmäiseksi baa-
riin kahville ja kuivailemaan 
varusteitani. Siinä taisi ku-
lua puolisen tuntia. Kävelin 
sitten albergueen, joka oli 
aika lähellä. Siellä muu-
tama vaeltaja jo odotteli. 
Avautumisajaksi oli oveen 
kirjoitettu kello 15, joten 
aikaa oli vielä runsaasti. 
Kävelin kaupunkia ristiin 
rastiin ja menin lopuksi 
samaan baariin punavii-
nille. Lasillinen riojalaista 
50 c. Nurkassa oli iso televi-
sioruutu, jossa toimittaja oli 
lumisateessa heittelemässä 
lumipalloja. Tajusin vasta 
myöhemmin, että edellisenä 
yönä oli satanut lunta vuo-
rille. Esim. Roncesvallesiin 
Ranskan puolelta tulleet 
vaeltajat olivat joutuneet 
aikamoiseen lumituiskuun.



Yllä pöytävuoria etelässä. Alla lumihuippuja lounaassa. Ne kuuluvat Sierra de la Demandan vuoristoon, jonka 
ylimmät huiput kohoavat noin 2200 metriin.



Eteläpuolelle jäi Tricion kylä. Alla viiniviljelyksiä. Mikähän lajike lienee kyseessä.



Muutama vaeltaja oli jo alberguen oven edessä odottelemassa, vaikka 
aikaa ovien aukeamiseen oli vielä yli 2 tuntia.

Nájera



Oikealla Iglesia de 
Santa Cruz.
Alla ja seuraavalla 
sivulla on Monas-
terio de Santa 
Maria la Real.



Nájeran takana oli mahtavat kalliojyrkänteet. 

Ennen kello 15 
oli alberguen 
oven edessä jo 
kymmenittäin 
peregrinoja odot-
telemassa. Sillä 
hetkellä juuri 
ei satanut. Vei 
noin puolisen 
tuntia, että 
porukka saatiin 
kirjattua sis-
ään. Maksu oli 
vapaaehtoi nen, 
mutta kaikki 
antoivat 5 euroa. 
Sain yläpunkan 
salissa, jossa oli 
48 kerrossänkyä 
eli 96 vuode-
paikkaa. Aluksi 
ei suih kuista 
eikä kettiön ha-
noista tullut vet-
tä. Sitten joskus 
kello 18 jälkeen alkoi tulla kylmää vettä. Hätäi simmät kävivät jo suihkussa. Lopulta saatiin 
lämmintäkin vettä ja elämä palautui uomiinsa. Pesin vaatteita ja vein ne ulos kuivumaan. 



Rio Najerilla virtaa Nájeran kaupungin läpi.

Naruilla ei ollut kenenkään muun pyykkiä Sitten huomasin, että sisälläkin oli naruja. Si-
irsin ne turvaan sateelta. Viereisessä yläpunkassa ollut poika näytti potevan polveansa. Hän 
voiteli siihen Voltarenia. Vähän ajan päästä hän tuskastuneena kokosi kaikki kamppeensa 
lähti pois. Tilalle tuli pian riski espanjalaismies. Hän ei osannut englantia. Yöllä hän kuorsasi 
sellaisella volyymilla, että korvatulpat eivät paljon auttaneet. Sain jonkun tunnin nukutuksi. 
Kun yöllä heräsin, yksi korelaistyttö istui yläpunkallaan. Ei kai saanut unta siinä metelissä. 
Sääliksi kävi myös nuorta miestä, joka nukkui hänen vieressääm. Kerrossängythän olivat 
parittain kiinni toisissaan. Sattumalta tapasin hänet seuraavan päivän vaelluksella. Sali oli 
aika matala eikä yhtään luukkua ollut auki. Ilma alkoi käydä aika paksuksi. Kun yöllä kävin 
vessassa, jätin salin oven auki eteiseen. Mutta jokupa laittoi sen kiinni jonkun ajan kuluttua, 
vahingossa tai tarkoituksella.



Yläkuvassa näkyy uusi kevyen liikenteen silta 
yli Rio Najerillan. Vasemmalla kalliojyrkänne 
kaupungin laidalla. Alla Alberguen sisänäkymä 
yläpunkasta katsottuna. 


