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Puheenjohtajalta 1/19
Mukavaa elämyksellistä ja retkeilyllistä vuotta kaikille! Eerolle iso kiitos usean vuoden
puheenjohtajuudesta, taisipa olla monta virkaa sen pj:n pestin lisäksi. Koetetaan jakaa nyt jatkossa enemmän
näitä hommia, niin ei tule rasitteeksi kenellekään. Aloitin uutena puheenjohtajana vuoden alusta. Olen ollut
tsietsalainen muutaman vuoden, olisiko 6 -7 vuotta. Lappiin hurahtanut, mutta myös lähiretkeilyä eri tavoin
harrastava.
Meillä on tulossa hyviä tapahtumia, joista on jo tietoja saatavilla; on reissuja Lappiin sekä ihan lähiretkeilyä
ja muuta toimintaa. Kerhon toimintaan osallistuu aika pieni porukka ja toivoisimme kyllä osallistujia
tapahtumiin enemmänkin. Jäsenmäärä on n. 130 ja aktiivisesti taitaa osallistua alle 30. Kertokaapa nykyiset
sekä tulevat jäsenet, minkälaista toimintaa kaipaatte. Kaikenlaiset ideat otetaan vastaan. Minulle voi laittaa
viestiä sähköpostilla, whatsapilla, tekstiviestillä. Kehitetään tätä oman kerhon toimintaan niillä eväillä.
Tunturiladun toiminta on yhtä kuin kerhojen toiminta, mitään ei sanella ylempää vaan kerhot voivat
itsenäisesti kehittää tapahtumia Tunturiladun toiminta-ajatusta toteuttaen. Tunturiladun erikoisalaa on
Lapinretkeily ja vaellukset siellä, mutta kun aina ei pääse Lappiin, voi niitä harrastaa myös lähiseuduilla,
omassa ja naapurimaakunnassa. Opetellaan ja koetaan elämyksiä ja erätaitoja, lähellä ja kaukana.
Nautitaan luonnosta eri tavoin yhdessä ja erikseen
Marita

mareriikka@gmail.com
0400 817882

Tsietsan täydenkuun vaellus- ja retkeilyviikko
Pallastuntureilla 19-25.1.2019
eli kertomus siitä, miten monin eri tavoin niin uudet kuin vanhat tunturilatulaiset voivat nauttia hienoista kämpistämme
ja niitä ympäröivistä ja muistakin Lapin tunturialueista.
Meitä kokoontui tammikuun puolen välin jälkeen 14 retkeilijää Susikyrön kämppiin Tsietsan järjestämälle retkiviikolle
etsimään kosketusta talviseen tunturiluontoon joko päiväretkiä tehden tai ahkiota perässä vetäen. Joukossa oli kaksi
ensikertalaista.
Sama ajankohta, täysikuu ja kuun pimennys, oli innoittanut retkeilijöitä muistakin kerhoista samaan aikaan Susikyröön.
Enimmillään meitä oli 20 ja edustimme kuutta eri kerhoa.
Susikyrö palveli hyvin kovillakin pakkasilla näinkin suurta ryhmää; puut pilkkoutuivat, sauna lämpeni, juttu ja suksi
luistivat ja laulukin helähti muutamana iltana.
Ensimmäistä kertaa Susikyrössä olleet solahtivat joukkoon vaivatta.

Jakaannuimme kolmeen ryhmään, joista kaksi suuntasi
tunturiin, toinen Hetasta Susikyröön ja toinen
vastakkaiseen suuntaan kiertäen Rautuojan autiotuvan
kautta.
Kolmas ryhmä päiväretkeili hiihtäen tai lumikenkäillen.
Alla kertomukset ensikertaa Tsietsan matkassa olleilta
Ristolta ja Kaisulta.
”Torstaina 17.1. Susikyröön saapuessamme tuli mukava
yhteisöllisyyden tunne, kun aiemmin tulleet olivat
valmistelleet tuloamme. Samoin koko paikka henki
yhteisen tekemisen meininkiä, kun kaikki oli tehty talkoilla.
Upea paikka! Majoituimme vanhaan tupaan, jonne tuli
seuraksemme perjantaina kolme kumpelaista. Heti
löytyivät yhteiset jutut kuin aina tunteneilla.
Pakkasten vuoksi alkupäivinä ulkoiltiin lähimaastoissa
lumikenkäillen, mutta jo nämä lähimaastot olivat upeita.
Olin tupaukkojen joukossa. Tarkoitus olikin tehdä
päiväretkiä! Autoimme varsinaisia vaellusryhmiä mm.
kyyditsemällä lähtöpaikalle. Kunnioitusta herätti, kun
ensimmäinen neljän naisen vaellusryhmä lähti lauantaina
Hetasta ahkioiden kanssa kohti Susikyröä parinkymmenen
asteen pakkasessa.
Odotukseni tunturiin pääsemisestä täyttyi, kun
sunnuntaina läksimme hiihtämällä kohti
Montellia ja Nammalakurun kämppää. Matkalla
ohitimme ahkioita vetäneen 2. vaellusryhmän,
jonka olimme saatelleet taipaleelle aiemmin
aamulla. Hyvää oppia huolellisuudesta tuli, kun
ohittamamme ahkionvetäjät saapuivat Montellin
majalle: ensimmäiset jonossa olivat löytäneet
sekä pipon että otsalampun ladun varrelta ja
osoittautui, että ne olivat minun!
Huolimattomasti suljetutusta päivärepustani
olivat tippuneet, onneksi sopivasti vasta sen
jälkeen kun olimme ohittaneet vaellusryhmän!
Kiitos vielä kerran, Päivi!
Tunturin avaruus ja upeat maisemat tekivät
hienon vaikutuksen!
Maanantai oli pakkaspäivä: lyhyt lumikenkäily
riitti sille päivälle. Tiistaiaamuna heräsimme
kovaan myräkkään. Kumpelaiset kumppanimme lähtivät tuiskussa kotimatkalle. Sää kuitenkin muuttui parissa tunnissa
ja aurinkoisessa säässä läksimme hiihtämään tavoitteena Nammalakurun maja, tällä kertaa Saivojärven kautta. Kun
varusteena olivat tavalliset hiihtosukset ja reittiä ylös oli kuljettu vain kerran liukulumikengillä alaspäin laskien,
osoittautui kovaksi haasteeksi kiivetä perille. Kun sitten Nammalakuruun vihdoin saavuimme, oli helpotus saada
läpimäriksi hiestä kastuneet vaatteemme kuivateltua! Eväät virkistivät ja makkara maistui! Loppumatkasta Montellin
kautta tuuli yltyi, usva oli kuin alijäähtynyttä vettä ja hämäräkin saapui - muistutus jälleen olosuhteiden nopeasta
muuttumisesta! Onneksi oli varauduttu lisävaatteilla.
Tämän päivän haasteellisuus olikin upeinta komeiden maisemien lisäksi koko matkalla. Viimeisen päivän aikana pieni
lumikenkäily, majoitteen siistimistä ja huoltoa. Mieli alkoi valmistautua kohtaamaan arjen, tosin vastahankaiseti. Tulen
Susikyröön uudestaan! Tsietsa sai minusta uuden jäsenen. ”
---Risto

”Talvivaellus mielessäni ja monia retkikertomuksia luettuani tunne vahvistui. Vaellukselle minä lähden, mutta minne ja
kenen kanssa? Yksin ja kaksinkin sinne kiellettiin lähtemästä.
Lähtö alkoi konkretisoitua otettuani yhteyttä Tunturikerho Tsietsaan. Vinkin tästä sain retkeilytuttavaltani.
Alkoi talviretkeilyn kokeiluvaihe. Yhden
yön telttatestien jälkeen aloin arvella
selviytyväni. Se, että testit olivat
tapahtuneet turvallisesti lämpimän mökin
vieressä, ei asiaa muuttanut.
Entä varusteet? Kun ei ole untuvapussia
eikä muitakaan supermuodikkaita vetimiä,
niin mitä sitten mukaan? Oli alettava
käydä sukulaisia läpi tiheällä kammalla,
jospa heiltä jotain sopivia varusteita
löytyisi. Ja löytyihän niitä lajinsa ja mitä ei
löytynyt ne ostettiin. Silti ostokset
pysyivät hyvin budjetissa.
Yhteispalaveri selvensi ajatuksia lisää ja
myös tutustutti tuleviin retkeilykavereihin.
Varustelista sai lopullisen muotonsa. Alkoi
tuntua siltä, että sitähän ollaan ihan
oikeasti lähdössä. Porukkaan oli helppo
liittyä, vaikka muut olivatkin jo ennestään
keskenään tuttuja.
Oman erityispiirteen retkelle loi se, että pakkanen paukkui koko ajan aivan riittävissä lukemissa. Pakkasen ohella
mahtui retkelle myös muunlaista keliä, tuiskua ja viimaa ainakin. Täydellinen kuunpimennyskin nähtiin.
Heti lähtökinkamassa lipsumaan pyrkineet suksetkin asettuivat sen jälkeen, kun niihin oli saatu karvat pohjiin. Eivät siis
menneet sukset myyntiin, niin kuin ensin lipsumistilanteessa olin ennättänyt itselleni vannottaa.
Kaikki sujui hyvin ja yksituumaisesti. Sain paljon
kokemuksia ja myös vinkkejä muilta kokeneilta
vaeltajilta. Retkestä saamieni kokemusten
perusteella voin vain suositella vastaavia retkiä
kenelle tahansa. Selviytyäkseen ei tarvitse olla
superihminen, mutta reppuun päällimmäiseksi
pakatusta avoimesta mielestä on varmasti
apua.”
--- Kaisu
Kaisu vaelsi ryhmässämme, joka poikkesi
Suaskurun laavulle yöpymään ja kuuta
ihailemaan. Edelleen kiersimme Outtakan ja
Rautuvaaran rinteitä ihaillen pilviä ja
tunturituulia. Rautuojan kämpän ympäristössä
tutustuimme umpihankihiihtoon, jossa Kaisu
toimi kestävänä ja hyväkuntoisena ladun
aukaisijana.
Hetasta Susikyröön päin lähteneen joukon terveiset:
Meidän ryhmämme ajatuksena oli tällä kertaa nauttia rennosta etenemisestä tuntureilla. Suunnittelu on aina kiva vaihe
vaelluksissa. Pohdimme, että etenemme pohjoisesta etelään, jolloin pääasiassa pohjoistuuli on selän takana ja kasvot
innolla kohti esille tulevaa aurinkoa. Rentoa etenemistä oli myös se, että pari päivää hiihdimme ilman ahkiota ja
tavaroiden pakkaamista. Täysikuu toi taianomaista tunnelmaa tunturissa kulkijoille.
Kuvat Marjatta Nuutinen, teksti Marjatta Nuutinen, Risto Daavitsainen, Kaisu Sirviö, Marjatta Nuutinen ja Eeva-Liisa
Ålander

TUNTURIKERHO TSIETSA TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Tammikuu

19.-26.1. Kaamosvaellus Susikyrö-Hetta -alueella

Helmikuu

Pikku-Marjan viikolla Siilinjärvellä:
Ma 4.2. klo 16-19 Riemua LatuRastilla, Huvikummuntie 45,
Siilinjärvi
Järj. Siilin Latu, Tunturikerho Tsietsa ja SPR/Siilinjärvi
Ti 12.2. klo 18-19 Erätaitoja ja elämyksiä Lapin vaellusten
teemailta, paikka Iisalmen kirjasto. Kerromme vaeltamiseen
liittyvistä erätaidoista ja koetuista elämyksistä. Samalla saat
vinkkejä varusteista. Tule ja tuo kaveri/kavereita mukaan
tutustumaan Tsietsan toimintaan.
La 16.2. klo 10-15 Umpihankihiihto/lumikenkäily, Varpaisjärvi.
Tule mukaan umpihankeen hiihtelemään tai lumikenkäilemään Huuhkajan
kierrokselle Varpaisjärvelle. Reitti on n.6km, kulkee kumpuilevassa
harjumaisemassa. Puolivälissä on laavu, jossa evästelemme. Mahdollisuus
vuokrata lumikengät, 'a 5€. Retki tehdään omin eväin ja kimppakyydein.
Ilmoittaudu Maire Parviaiselle 050 3286452 tai Marita Jääskeläiselle
mareriikka@gmail.com, muista kertoa tarvitsetko lumikengät.
Lähtöpaikka Vongankosken pysäköintialueelta, joka sijaitsee Rautavaara Varpaisjärvi -tien (nro 582) läheisyydessä alueen eteläosassa.
Ma 18.2. klo 18 Retkeilijän vinkki- ilta, LatuRasti Huvikummuntie 45 Siilinjärvi
Minne lähteä, jos mieli tekee metsään ja aikaa on vain viikonloppu....ja koko perhe mukana?
Mitä ottaa mukaan ja miten edetä, jos lunta on puoli metriä...tai jos onkin kesäkeli?
Entäpä... jos onkin päässyt oikeaan kairaan?
Vinkkejä retkeilyreiteistä, varusteista,
suunnittelusta ja vähän tunnelmointia sanoin ja
kuvin.
Puheenvuorot Maire Parviainen ja Antero
Konttinen
Tervetuloa niin retkeilyä aloittelevat kuin jo omia
kokemuksia omaavatkin kuulemaan ja
keskustelemaan!

Maaliskuu

Su 17.3. klo 17 Tsietsan kevätkokous
Paikka Perhekeskus Onni ja Ilona Iisalmen ydinkeskustassa, Pohjolankatu 6. Kokouksen
jälkeen esitellään lähellä olevia retkeilykohteita kuvin ja kertomuksin. Yllättävän läheltä
löytyy hienoja päivä- ja viikonloppuretkikohteita.
23.- 24.3. Matalan kynnyksen hiihto/lumikenkävaellus Horttanainen, Rautavaara
Kohteena Portinpoikien maja, majoitus majalla tai teltassa, sauna käytettävissä, retki tehdään
omin eväin ja kimppakyydein. Ilmoittaudu Maire Parviaiselle 050 3286452 vk ennen
viimeistään. Saat samalla ohjeet lähtöpaikalle Jyrkälle.

Huhtikuu

27.4. Tunturiladun kevätkokous Vuontispirtillä Raattamassa Susikyrön naapurissa. Alustavasti
varattu majoituksia Kyrön loman huoneistoista, ilmoittaudu mahdollisimman pikaisesti
majoituksen tarpeesta Marjatta Nuutiselle p. 040 722 0630.
Mahdollinen hiihtoviikko TL:n kevätpäivien (27.4) yhteydessä

Toukokuu

11.5. Unelmien liikuntapäivä yhteistyössä latuyhdistysten kanssa Siilinjärvellä ja Iisalmessa.
Yhteyshenkilöinä Siilinjärvi: Merja Nuutinen, Seija Vihervuori, Iisalmi: Päivi Korolainen,
Eeva-Liisa Ålander

Kesäkuu

Viikolla 24 matalan kynnyksen tunturileiri 8.6.alkaen Sompion luonnonpuistossa, Urho
Kekkosen kansallispuistossa. Kyseessä on omatoimiretki kimppakyydein. Ilmoittautumiset
viikkoa ennen Maire Parviainen p. 050 3286452 ja Merja Nuutinen.

Elokuu

31.8. Nuku yö ulkona ja Suomen luonnon päivä, Tiilikan kansallispuisto, Pohjoisniemi,
Koseva

Syyskuu

Viikolla 37 mahdollisuus osallistua Siilin Ladun järjestämälle ruskaviikolle Kiilopäällä,
majoitus Nonparelli-majalla
28.- 29.9.2019 Suomu 24h vaellus, Patvinsuo Lieksa Tuotantotalli/Kumpe järjestää ja kutsuu
mukaan Oktan ja Tsietsan jäseniä. Mahdollista vaeltaa tai meloa. Ilmoittautumiset
Ohjelmapalveluiden Tuotantotalliin, puh. 0503115755, tuotantotalli@riveria.fi.
Kumpen yhteyshenkilö: Onni Voutilainen, 0503656138, onskiv@suomi24.fi

Lokakuu

Kaamosretki

Marraskuu Tsietsan Syyskokous
Tunturiladun tapahtumia
27.4.TL Kevätpäivät Vuontispirtillä
Vko 31 VaVa-leiri Susikyrössä
26.10. TL Syyskokous Summassaari, Saarijärvi
Tarkemmat tiedot löytyvät TL:n kotisivuilta ja lehdestä.
Suomen Ladun tapahtumat
Löydät nettisivuilta ja Latu ja polku lehdistä
Tsietsan toimihenkilöt
MARITA JÄÄSKELÄINEN
Puheenjohtaja
040 081 7882
mareriikka@gmail.com

PÄIVI KOROLAINEN
Varapuheenjohtaja/tiedottaja
044 0273 708
paivi.korolainen@meili.fi

SEIJA VIHERVUORI
Sihteeri
040 867 2593
seija.vihervuori@elisanet.fi

JUHA HÄKKINEN
Tiedottaja/vaellusvastaava
050 5932 194
tsietsa@hotmail.fi

MARJATTA NUUTINEN
Hallituksen jäsen/vaellusvastaava
040 722 0630
marjatta.nuutinen@gmail.com

EEVA-LIISA ÅLANDER
Jäsensihteeri/tiedottaja
050 375 9290
eevaliisa1.alander@gmail.com

MAIRE PARVIAINEN

Hallituksen jäsen/retkivastaava
050 3759 290
maireparviainen@gmail.com

TUULA SARHALUOMA
Kirjanpitäjä

JÄSENMAKSUT 2019
Yksilöjäsenmaksu
rinnakkaisjäsenmaksu
perhejäsenmaksu
alle 20v. nuoret ja alle 29v. opiskelijat

42 €
33,50 €
72 €
21 €

Tsietsalla on näppärä ahkio ja keitin, joita voidaan lainata jäsenille 20€ panttia vastaan. Tiedustelut Päivi
Korolainen p. 044 027 3708.

Myytävät merkit/ tarrat
Tunturiladun hihamerkki
2 € kpl
Tunturiladun pinssi
2 € kpl
Tsietsan hihamerkki
3 € kpl
Tsietsan tarra
20 snt/ kpl
Päivi Korolainen puh. 044 027 3708

KUTSU
Tsietsan sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Sunnuntaina 17.3.2019 klo 17.00
Perhekeskus Onni ja Ilona
Pohjolankatu 6, 74100 Iisalmi (Citykäytävällä)
Tule mukaan kuulemaan, mitä on tehty ja mitä on suunnitelmissa
ja kerro myös omat toiveesi.
Tutustumme myös lähiseudun retkikohteisiin kuvina ja keskusteluna,
upeaa luontoa löytyy läheltäkin!
Kaikki kynnelle kykenevät mukaan, laita päivämäärä kalenteriin!

HALLITUS

