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TUNTURILADUN KEVÄTKOKOUS JA KEVÄTPÄIV ÄT 

AURINGONPAISTETTA, MUSTAA MAKKARAA, 
LAPIN LAULUJA JA HYVÄÄ HUOLENPITOA 

Maaliskuun 24-26. päivinä 
Tampereen vieressä Ylöjärven 
Siivikkalassa, Tampereen ev.lut. 
seurakuntien kurssikeskus Tor
passa pidettiin Tunturilatu ry:n 
tämän alkaneen kolmannen vuo
situhannen ensimmäiset kevät
päivät ja kevätkokous. Päivät 
saatiin viettää mitä upeimman 
keväisen auringon könöttäessä 
pilvettömällä taivaalla. Pientä 
ajatuksellista haparointia toi 
päällä oleva bussilakko, mutta 
ilmeisesti sekään ei sitten kum
memmin häirinnyt. Mistäpä 
Tunturilatulainen ei selviäisi. 

Kokouspaikka Torpan isäntä 
oli Risto Itämetsä, jota samoin 
kuin hänen joukkuettaankin me 
kaikki kiitämme hyvästä huolen
pido"Sta., •byVfStlf fdeo'ista valmis
teluvaiheessa ja säästä. 

Kokoustamista 
veteraanin vetämänä. 

Viikonvaihteen virallisen 
osuuden muodosti Tunturilatu 

ry:n kevätkokous, joka pidettiin 
lauantaina iltapäivällä. Puheen
johtajaksi valittiin yksimielisesti 
kolbmalainen Kunniasusi Yrjö 
Suuniittu, joka johti kokouksen 
omalla suvereenilla ja rauhalli
sella tyylillään. 

Vietettiin hiljainen hetki pois 
menneiden tunturilatulaisten 
Alpo ja Eila Mäntysen, Reijo 
Pasasen ja Kauno Laineen muis
toksi. Hyväksyttiin toiminta
kertomus, tuloslaskelma ja tase 
ja annettiin vastuuvapaus tilivel
vollisille toimijoille. Yhdistyk
sen taloudenhoitaja Terttu Hok
kanen esitteli tilinpäätöksen ai
nakin toistaiseksi viimeistä ker
taa ja .teki sen perusteellisesti ja 
yksityiskohtaisesti. Mutta kyllä 
se sitten byväksyttiinkin. 

Kösä tiedotti tärkeistä asiois
ta, Jorma Ala-Puranen tiedotti 
Erävaelluksen SM-kisoista Pel
lossa ensi syksynä ja kuulutti va
paaehtoisia töihin (ottakaa hä
neen yhteyttä) ja Markku Salmi
nen viestitti noin vuoden kulut-

MaLaLe maalaili meille päivällismusiikiksi suomalaisiafolklore
rytmejä. Upeaa. 

MaLaLe sai Axelinkin laulamaan. 

Tanio Laakso ja "Haitin häät" Torpan tilavassa kodassa. Oikeata Lapintunnelmaa. 

HämäUiinen pitopöytä maistuu niin hesalaiselle, kajaanilaiselle kuin muillekin. Kiitos Risto ja tiimi. 

ma tapahtuvasta Eurovaelluk-
sesta,josta Tunturilatu on ottanut 
vastuulleen Nuorgam-Kiilopää 
jakson. 

Omituisten otusten 
kerho ja seuranpitoa 

Ohjelmassa oli tarjolla mm. 
TAMPEREEN VALOT. Yö
hiihtoa yli öisen Näsiselän muu
taman kilometrin etäisyydellä 
nauhana loistavasta Tampereen 
profiilista. Kauppi, Lapinniemi, 
Armonkallio, Näsinkallio, Mus
talahti, Pispalan harju, Lielahti 
jne. Näkymä oli todella upea, 
öinen sää oli kirkas ja tuuleton, 
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Omituisten Otusten Kerho Näsijärven öiselUi jääUii ihailemassa 
Tampereenvalovyötä. 

jäällä oli lunta sopivasti. Viiden
toista hengen omituisten otusten 
kerho jätti tanssin pyörteen Tor-

palle, varustautui hiihtotami
neisiinja teki parin tunnin hiihto-

Jatkuu takasivulle 
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Tunturiladulle ystävyysjärjestö 
Islannista? ----

Islannissa on upeat vaellus
maastot, kuten maassa vierailleet 
latulaiset muistavat. Islannissa 
myös toimii useita aktiivisia ret
keilyseuroja, jotka järjestävät jä
senilleen ja muille luonnossa 
liikkumisesta kiinnostuneille 
päivän patikkaretken tai viikon 
vaelluksen. 

Pohjois-Islannissa toimiva 
Ferdafälag Svarfdaela eli Svar
fadar-laakson retkiseura onkiin
nostunut suomalaisesta ystä
vyysseurasta. - Haluaisimme 
vaeltamaan Lappiin mukavan 
porukan kanssa ja ottaisimme 
suomalaisia vastavierailulle ret
killemme tänne tai voisimme 
auttaa oman matkan järjestämi
sessä, kertoo seuran puheenjoh
taja Ösk Jorunn Arnad6ttir. 

Seuran kotipaikkana on Dal
vikin pikkukaupunki, joka sijait
see viitisenkymmentä kilometriä 
napapiiristä etelään ja 40 kilo
metriä pohjoiseen Akureyrista. 
Dalvik on Eyjafjördur-vuonon 
rannalla ja Svarfadar-laakson 
suussa. Laaksoa pidetään Islan
nin kauneimmista: sitä ympäröi
vät 900-1400-metriset ja usei
den pikkujäätiköiden koristamat 
Tröllaskagin (Peikon niemi
maan) tunturit, joita myös kutsu
taan Islannin Alpeiksi. Niiden 
suojassa Dalvik nauttii Islannin 
parhaimmista sääoloista lämpi
mine kesäpäivineen ja kunnon 
talvineen. 

Dalvik tarjoaa runsaasti ul-

Tröllaskagia eli Peikonniemimaata kutsutaan Islannin Alpeiksi. 
Maastokin soveltuu hyvin sekä kesä- että talviretkeilyyn. 

koilumahdollisuuksia: monipuo
liset kävely-, pyöräily- ja hiihto
reitit, maan lumivannimpiin lu
keutuva laskettelukeskus ja suu
rin hevostalli sekä 9-reikäinen 
golf-kenttä. Lisäksi voi lähteä 
kalastusretkelle, bongaamaan 
valaita tai kiikaroimaan lintuja 
Svarfadar-jokisuiston luonnon
suojelualueelle tai Grimseyn 
saarelle - molemmat Islannin 
parhaimpia lintukohteita. 

Kulttuurista ja paikallisuu
desta kiinnostuneet voivat tutus
tua maatilan elämään, vierailla 
kalatehtaassa tai idyllisellä Hri
seyn "ekosaarella" _ Dal vikin ko
tiseutumuseossa ovat esillä paik
kakunnan molemman suurmie
hen huoneet. J6hann "Jätti" 
Petursson oij aikansa pisin (234 

cm) mies maailmassa ja Kristjan 
Eldjarn tunnettiin Suomessa Is
lannin kolmantena presidenttinä 
ja Urho Kekkosen kalakaverina. 
Akureyrin nähtävyyksien ohella 
lähiseudulta löytyvät mm. Sig
lufjördur sillinpyyntimuseoi
neen ja Myvatnin lintujärvi tu
li vuorineen, omituisine laava
muodostumineen ja kuumine 
lähteineen. 

Halukkaat Tunturiladun jär
jestöt voivat ottaa yhteyttä Fer
dafälag Svarfdaelaan Dalvikissa 
nykyisin asuvan Jouko Parviai
sen kautta. 

Svarfadarbraut 10 
IS-620 Dalvik 
puh. +3548 640968 
faksi +354 4661266 
e-mail: jouko@simnet.is 

Reijo istuu Pyhätunturin huipulla TL:njuhlavaelluksen merkeissä. 

REIJO PASANEN 
17.01.1937 - 07.01.2000 

TUNTURISUSI 1294 
JOHTAJASUSI 139 

Reijo on poissa. Hän sai kut
sun korkeimmalle tunturilleen -
"Sinne missä aukee aapa ajaton' -
äkillisessä sairauskohtauksessa 
7. 1. 2000 kotimaisemissaan 
Rääkkylässä. 

Tunsimme Reijo auttavaise
na toverina sekä hyvänä ystävä
nä, joka oli myös verraton seura
mies. Ylitse kaiken Reijo oli kui
tenkin uskollinen Lapin luonnon 
tutkija ja ihailija sekä saamelai
suuden tuntija. Hänellä oli taito 
lukea luonnonkirjaa ja tuskinpa 
olikaan monta sellaista kasvia tai 
eläintä, jota Reijo ei olisi nimeltä 
tunnistanut..Ttiskin monta-lappi
laista tai saamelaisuuteen liit
tyvää asiaa, mistä Reijo ei olisi 
ollut perillä. Luonnossa viihtyvä 
sai Reijosta vilpittömän kaverin 
ja "opettajan', ja suuri on se 
vaeltajainjoukko,jonka Reijo on 
johtanut taipaleelle, polulle, mis
sä hän esimerkillään on tartut
tanut latulaisuuden innostusta 
kanssakulki j aansa. 

Reijo toimi vuodesta 1980 
lähtien Suomen Ladun nimit
tämänä latuoppaana Kiilopäällä, 
UKK-reitillä ja Abisko-Keb
nekaisella, VRU:n oppaana Py
hätunturilla ja Vuokatissa. Vuo
den 1985 Erävaelluksen SM -
kisojen järjestelyissä ja saman 
vuoden Tunturiladun Susiaisten 
järjestelyissä Reijolla oli hyvin 

keskeinen rooli. Hän oli Tunturi
ladun Susi valiokunnan jäsenenä 
vuosina 1991 - 1994. Reijo oli 
tunturikerho Kumpen perustaja 
jäsen ja kerhon pitkäaikaisin pu
heenjohtaja. Kumpe kutsui hänet 
kunniapuheenjohtajakseen 
vuonna 1998. 

Suomalaisen Eräkoulun joh
tajana Nurmeksessa Reijo toimi 
vuosina 1982 - 1984 ja sen jäl
keen Lieksan erämatkailukes
kuksen vetäjänä. Reijon ideoi
mana ja alkuunpanemana syntyi
vät Karjalan Eräinessut, ja tämä 
perinne jatkui! edelleen joka toi
nen kesä Kolilla, Pielisen rannal
la. 

Ansioistaan Reijolle on 
myönnetty Suomen Ladun Ho
peinen plaketti v. 1991 ja Ope
tusministeriö myönsi, hänelle 
hopeisen ansiomerkin Suomen 
liikuntakulttuurin hyväksi teh
dystä työstä v. 1996. 

Reijon sydäntä liki olivat 
kaikki tunturilatulaisetja tunturi
kerho Kumpe. Olemme menettä
neet paljon, kun Reijo on nyt 
poissa - mutta saaneet paljon hä
nen toveruudesta, jota tunsimme 
vaeltaessamme hänen kanssa " 
tiettömillä teillä, teillä joita vai
vaiskoivut lumeen viitoittaa ... " 

Esko 

Niin pian katkesi yhteinen retki, 
niin pian tuli eromme hetki. 
Paljon hyvää oli polkumme varrella. 
Paljon kaunista katsella saimme. 
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Lappia 
verkossa! 

http://www.lappinet.com -
osoitteesta löydät Lapin linkit 
keskitetysti. Osoitteesta http:// 
www .lappinet.com/info/yhdis
tykset.html löytyvät yhdistyksiä 
koskevat linkit ja jäsenistöänne 
mahdollisesti kiinnostavat luon
toa ja retkeilyä koskevat linkit 

Anja Pasanen 

osoitteesta http:! /www .lappi
net.com/info/luontoa.html. 

Ystävällisin terveisin, 

Anu Leppänen 

TU.NTURlLADUN 
JNTERNET SIVUT 
LÖYTYVÅT 
OSOl1TEESTA: 

www .me~ab.muifi./~vtsi/ 



Kokouksissa 1-2/2000 käsi
teltiin mm seuraavia asioita: 

• Tunturikerho Tsietsa jär
jestää toukokuussa retkeilyn 
peruskurssin. 

• Geatkin retkiruokakurssi 
pidetään toukokuussa Lautta
kylän kansanopistolla. 

• Erä SM-2000 Pellossa lä
hestyy. Osanottomaksuja varten 
on perustettu oma tiliviite nro 
330. 

• Tunturiladun 55. toimin
tavuottajuhlistetaan mm. osallis
tumalla hiihtäen Eurovaelluk-

seen Utsjoelta Kiilopäälle. Lisää 
tietoja jatkossa. 

• Ykinsillan paikalle pys
tytettävälle muistomerkille on 
saatu metsähallituksen lupa. 
Muistomerkki viedään paikal
leen mahdollisuuksien mukaan 
ensirnrnäisen Ykinsillan valmis
tumisajankohdan aikaan vuonna 
2001. 

• Kerhoille toimitetaan uu
det kerhokansiot. Olkaa kuulol
la. 

Vielä vihreä sihteerinne Iitu J 
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OLET AINA TERVETULLUT 
WONTISPIRTILLEI 

Huoneita alkaen 250,-/vrk/hlö Täysihoito 

Mökkejä alkaen 120,-/vrk/hlö sis.aamiaisen 

Tunturilatulaisille omat tarjoukset. 

Soita ja kysy lisää! 

Tunturi hotelli 

VUONTISPIRm 
99340 RAATTAMA 

puh. 016-537 356, 

fax 016-537 396 
http:www.vuontispirtti.fi 
tunturihotelli@vuontispirtti.fi 

Sudeksi voi päästä nykyisilläkin 
vaatimuksilla 

Yksi Tunturiladun perusele
menteistä on vuonna 1947 järjes
tön toimintaan mukaan otettu 
susijärjestelmä. Susisääntöjä ja 
sudeksi pääsyvaatimuksia on 
runsaan viidenkymmenen vuo
den kuluessa muutettu useaan eri 
otteeseen. Nykyiset säännöt ovat 
tulleet voimaan vuoden 1997 
alussa. 

Susiasioita Tunturiladussa 
käsittelee ensisijaisesti syksyn 
susiaisten yhteydessä valittu su
sivaliokunta. Susivaliokuntaan 
kuuluu tällä hetkellä puheenjoh
tajan lisäksi viisi muuta jäsentä. 
Juuri ilmestyneessä Tunturila
dun toimittamassajakaikille ker
hoille jaetussa kerhokansiossa 
käsitellään myös susivaliokun
nan tehtäviä. Tehtävistä mainit
takoon - mm. se, että susiva
liokunta vaalii susihengen säilyt
tämistä ja antaa lausuntoja tuntu
risusiasioissa. 

Jo vanhastaan tiedetään, että 
silloin, kun tunturisusisääntöjä 
on muutettu, muutokset ovat li
sänneet susiarvoihin kohdistuvia 
vaatimuksia ja vaikeuttaneet su
deksi pääsyä. Jotta susijärjes
telmä ja vaatimukset, joita su
deksi aikovalle asetetaan, vastai
sivat kulloistakin aikaa, on susi
järjestelmää kuitenkin vuosien 
saatossa kehitettävä. 

Vuoden 1997 alussa käyt
töön otettujen nykyisten susi
vaatimusten mukaan uusia "räät
hyyn" kelpuutettujen uusien su
sien määrä on ollut vähäinen. 
Uutena susiarvona käyttöön tul-

lut outasuden merkki on tähän 
mennessä myönnetty seitsemälle 
kyseisen susiarvon täyttävälle 
hakijalle. Jo vanhastaan tutun 
tunturisuden arvon puolestaan 
on saanut nykyisillä säännöillä 
kolme vaeltajaa ja vaativimpaan 
anottavaan arvoon, johtajasu
deksi, on kelpuutettu viimeisen 
kolmen vuoden aikana vain yksi 
ainut susikandidaatti. Määrät 
ovat siis todellakin olleet vähäi
set. Mistä sitten on kysymys? 
Onko suden arvo me-

set niin vaikeasti 
saavutettavia, etteijä
senistöllärnme riitä rahkeet susi
arvon saavuttamiseen? Näitä asi
oita on pohtinut keskuudessaan 
myös nykyinen susivaliokunta. 

Kun tarkastellaan lähemmin 
niitä vaatimuksia, joita susiarvon 
saavuttamiseksi hakijan on täy
tynyt tehdä, on tarkastelu aloitet
tava helpoimmin saavutettavasta 
susiarvosta, outasudesta. Outa
sudeksi aikovan on tehtävä kaksi 
tunturivaellusta, joista toisen pi
tää olla kesävaellus ja toisen tal
vi vaellus. Huippuillakäyntejä on 
oltava viisi. Lisäksi hänen on hal
littava retkeilijän perusasioista 
mm. suunnistaminen, retkeilijän 
EA-taidot, tiedettävä, mitä tekee 
eksyessään, tunnettava tunturi-

vaeltajan säännöt ja jokamiehen 
oikeudet/velvollisuudet. 

Elikä vaatimukset eivät ole 
kohtuuttomat, kun kyseessä on 
kuitenkin susiarvo. 

Vaikeusasteikossa toisena 
on jo susijärjestelmä alusta saak
ka mukana ollut tunturisuden 
arvo. Nykyiset säännöt edellyttä
vät hakijalta viittä eräretkeä, joi
ta on tehtävä kolmella eri tunturi
alueella ja joista vähintään kaksi 
on tehtävä talvella ja kesällä. Li-

säksi vaelluksista kaksi on oltava 
ns. tunturisusivaelluksia. Toisin 
sanoen vaellusten on oltava vä
hintään 150 km pitkiä ja hakijan 
on itse vastattava vaelluksen 
suunnistamisesta. 

Huipulla käyntejä tunturisu
deksi aikovalla tulee olla vähin
tään kaksikymmentä, joista vii
den on ylitettävä 1000 metriä. 
Taito- ja tieto-osassa hakijan on 
osattava retkeilijän perusasioi
den lisäksi mm. hätämajoittu
minen, virtaavan veden ylitys ja 
tunnettava poronhoidon perus
teet. 

Vaikka tunturisudelta vaadi
taankin selvästi enemmän ja pi-

temmälle vietyä asioiden hallin
taa, ei vaatimuksia voida mis
sään nimessä pitää kohtuutto
mina ja erityisen hankalina ta
voittaa. Aivan normaalilla ret
keilyrytmillä ovat Lapin kävijäl
le myös nämä tavoitteet saavutet
tavissa. 

Vaikeimman ja arvostetuim
man haettavissa olevan susi
arvon voi saada läpäistessään 
johtajasusivaatimuksen. Niin 
kuin kyseisen susiarvon nimessä 
sanotaan, edellytetään johtaja

sudelta taitoa ja kykyä joh
taa vaellusryhmää 

kaikissa olosuh
~~ ...... _, teissa. Aiko

essaan johtajasu
deksi tulee hakijalla 

olla pitkäaikainen ja mo-
nipuolinen kokemus eräretkei

lystä. Vaelluksia tulee olla taka
na jo vähintään kaksitoista, joista 
ainakin kuuden on oltava itsenäi
sesti suunniteltuja ja johdettuja. 
Yhden vaelluksista on oltava ns. 
johtajasusivaellus, jonka pituus 
on vähintään 300 km. Muista 
susiarvoista poiketen johtaja
suden on tehtävä Lappiin liittyvä 
harrastusnäyte. 

Vaatimusten taito- ja tieto
osassa korostetaan eri tavoin saa
melaiskulttuurin ja Lapin olo
suhteiden tuntemista. Myös 
vaellusryhmää mahdollisesti 
kohtaavien ongelmatilanteiden 
ratkaisutaito kuuluu johtaja
suden osaamisalueeseen. 

Helpottaakseen sudeksi ai
kovan hakuprosessia susivalio-

kunta on antanut hakijalle mah
dollisuuden selvittää suullisesti 
eräitä taito- ja tieto-osaan kuulu
via alueita. Tällaisia osa-alueita 
ovat mm. selvitys turvallisesta 
vedenylityksestä, menettely 
eksyttäessä, poronhoidon perus
asiat ja saamelaiskulttuurin tun
temus. Nämä hakijan ja susi
valiokunnan väliset keskustelut 
voidaan käydä Tunturiladun ja 
Suomen Ladun järjestämien ti
laisuuksien yhteydessä. Myös 
erillisestä kuulemistilaisuudesta 
voi hakija sopia jonkin susi
valiokunnan jäsenen kanssa. 
Kaikki hakemisprosessiin liitty
vät asiat, samoin kuin haku
lomakkeet, sudeksi aikova saa 
kerhonsa sihteeriltä tai sitten 
pyytämällä ne susivaliokunnan 
sihteeriltä tai joltakin susiva
liokunnan jäseneltä. Susivalio
kunnan jäsenten yhteystiedot 
mainitaan jokaisessa Tunturila
tu-lehdessä. 

Tämän vuoden susiaiset pi
detään Ovtsinjärjestämänä loka
kuussa jossakin päin Keski-Suo
mea. Pidetään huoli siitä, että 
yksi Tunturiladun vanhimmista 
aatteista, susiaate, ei kuihdu. 
Hakekaa susiarvoja, sillä ei susi
merkki ole kielteinen asia, vaan 
osoitus siitä, että on merkin
kantaja on harrastanut eräret
keilyä ja tuntee kiinnostusta Lap
pia ja Lapin kulttuuria kohtaan. 

Jorma Alapuranen 
susi valiokunnan 
puheenjohtaja 
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Kyösti Lamminjoki, Graniittitie 15 A 21, 00710 Helsinki, puh. 09-3876845 tai 
040-5943297, sähköposti: kyosti.lamminjoki@pp.inet.fi. 
Raimo Pahkala, retkitoimikunta pj., Honkakatu 10, 87100 KAJAANI, 
p.k. 08-637 009 
Jukka Albrecht, koulutustoimikunnan pj., Urpolankatu 11 A 4, 50100 MIKKE
LI, p.k. 015-336 829, p. 050-341 0052, jukka.albrecht@esliikunta.fi. 
Aarno Lehtisalo, koulutustoimikunta pj., Kallionpääntie 33, 32100 HUITTI
NEN, p.k. 02-564 202, 0400-194 478 
Ritva Loimio, saarnelaisasiaintoimikunta pj., Puistotori 6 as 16, 40100 JYV ÄSKY
LÄ, p.k. 014-615 282, ritva.loimio@libracy.jyu.fi. 
Markku Salminen, retkitoimikunnan pj., Vuoritie 24. 04400 JÄRVENPÄÄ 
p.k. 09-291 9916, p. 040-548 4600, markku.salminen@jarvenpaa.fi. 
Esko Sepponen, retki- ja kämppätoimikunta, Sammalkuja 8, 76120 PIEKSÄMÄ
KI, p.k. -015-482 941, 0400-155 950 
Veijo Taavitsainen, susivaliokunta, Suontaustankatu 13, 48720 KYMI, 
p.k. 05-281 249 

TOIMIHENKILÖT 
Antti Karlin, TL-lehden toimitussiht., Sundholmantie 194, 23500 UUSIKAUPUN
KI, p.k.02-841 4418, antti.karlin@pp.inet.fi. 
Riitta Gerlin, sihteeri, Maria Jotunintie 10 E 52, 00400 HELSINKI, 
p. 040-707 4598, riitta.gerlin@novetos.fi. 
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri Veisunkatu 14 as. 5, 33820 TAMPERE, 
p.k. 03-266 2592 p. 040-763 1109 
Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja, Torikatu 10 as 6, 13130 HÄMEENLINNA, 
p.k. 03-6759061 
Tunturiladun tilinnumero PSP 800015-135331/kämppämaksujen viitenumerot: 
Susikyrö - 505, Susi-Talas - 602, Susi-Kiisa- 709 
Tilintarkastajat: Vappu Hietala ja Lasse Luoto 

KIINTEISTÖT 
Susikyrö Enontekiö / Susi-Talas Inari/ Susi-Kiisa Utsjoki, 
Kärrikaltio, Inkoo (Kavtsin hallinnassa). Rakennuspäällikkö Seppo Björkengren, 
Kesäkatu 22, 76100 Pieksämäki, p.k. 015-420 083 

SUSIVALIOKUNTA 
Pj. Jorma Alapuranen, Vallikatu 5-7 A 4, 02600 Espoo, p. 09-5120 378. Jäsenet: 
Marita Maula (siht.), Arvo Anivuo, Terttu Civil, Martti Eskelinen ja Veijo Taa
vitsainen. 

TUNTURIKERHOT 
OKTA (1) Kajaani (1964 uud.21.9.1984) 
Pj. Raimo Pahkala, Honkakatu 10, 87100 KAJAANI, p.k. 08-637 009, siht. 
Anja Mustonen, Erätie 20 as 15, 87200 KAJAANI, p.k. 08-627 946 

KUOKTE (2) Hyvinkää-Riihimäki (15.2.1967) 
Pj. Markku Salminen, Vuoritie 24, 04400 JÄRVENPÄÄ, p.k.09-291 9?.~6, p.t. 
09-2719 2458, siht. Airi Heino, Männikkötie 1A11, 05830HYVINKAA, 
p.k. 019-484, 105, 050-369 8544 

KOLBMA (3) Tampere (27.5.1967) 
Pj. Erkki Kauppila, Paavo Kolinkatu 4 A 3, 33720 TAMPERE, p.k. 03-317 
1542, p. 0400-635 524, siht. Timo Tulosmaa, Majakkakatu 3, 33410 TAMPE
RE, p.k. 03-346 0084, 040-744 0565 

NJEALLJE (4) Pieksänmäki-Mi.kkeli-Varkaus (16.1.1970) 
Pj. Jukka Albrecht, Urpolankatu 11A4, 50100 MIKKELI, p.k. 015-336 829, 
p.t. 015-228 752, siht. Leila Auvinen, Alvarintie 7, 78300 VARKAUS, 
p.k. 017-555 2297 

VIHTTA (5) Vaasa (29.1.970) 
Pj. Tapani Rajala, Lapuankatu 5 A, 65350 V AASA, p.k. 06-315 4112, siht. 
Kaija Mariapori, Keskuskatu 18, 65320 V AASA, p.k. 06-315 3515 

KUHTTA (6) Itäinen Helsinki (1971) 
Pj. Teemu Siniranta, Vehkalahdenkuja 1A,00950 HELSINKI, p. 040-525 
7323, Siht Teemu Siniranta, Vehkalahdenkuja 1 A, 00950 HELSINKI, 
p. 040-525 7323 

TSIETSA (7) Iisalmi (5.3.1972) 
Pj. Eero Lammi, Koiravedenkatu 20 as 4, 70800 KUOPIO, p.k. 017-363 4241, 
040-545 4288, siht. Kaija Korhonen, Sairaalatie 7, 72100 KARTTULA, 
p.k. 017-383 1781, 050-303 5345 

KA VTSI (8) Helsinki (24.8.1972) 
Pj. Jorma Alapuranen, Vallinkatu 5 - 7 A 4, 02600 ESPOO, p.k. 09-512 0378, 
siht. Eila Vilen, Forsbackantie 8, 017 60 VANTAA, p.k. 09-897 23 7 

OVTSI (9) Jyväskylä (28.9.1976) 
Pj. Sinikka Holopainen, Väliaitankatu 6 B 18, 40320 JYVÄSKYLÄ, p.k. Q14-
271 947, 050-528 1113, siht Ritva Loimio, Puistotori 6 as 16, 40100 JYV AS
KYLÄ, p.k. 014-615 282 

LOGI (10) Turku (1978) 
Pj. Kalevi Kanerva, Herukkakuja4 B 31, 20720 TURKU, p.k. 02-236 6270, 
siht. Paula Jukala, Rätiälänkatu 20 C 24, 20810 TURKU, p.k. 02-251 7116 

ALPP AS (11) Hämeenlinna (28.11.1984) 
Pj. Teuvo Heinonen, Nujulantie 3, 13300 RAMEE,NLlNNA. p;k, 03-619 7359, 
siht. Marja-Liisa Mäki, Torikatu 10 A fi. 13100 HAMEENLlNNA. 
p.k. 03-675 9061 

KUMPE (12) Pohjois-Karjala (1985) 
Pj. Esko Saastamoinen, Pohjoistie 1, 75530 NURMES, p.k. 013-462 616, p. 
0400-762 488, siht. Ensio Hiltunen, Mäkilehdonkatu 7, 75500 NURMES, 
p.k. 013-480 935, p. 0400-241 998 

KUOVZA (13) Kymenlaakso 
Pj. Veijo Taavitsainen, Suontaustankatu 13, 48720 KYMI, p.k. 05-281 249, siht. 
Sirkku Kanervio, Tornatorintie 13 as 25, 48100 KOTKA, p.k. 05-264 950 

GEATKI (14) Satakunta 
Pj. Aarno Lehtisalo, Kallionpääntie 33, 32700 HUITTINEN, p.k. 02-564 202, 
0400-194 478, siht. Leena Vilppala, Rekikoskentie 857, 32700 HUITTINEN, 
p.k. 02-565 223 p.t. 02-560 4263 

NJALLA (15) Tunturilappi (1.1 1.1~97) 
Pj. Raija Palosaari, Valtatie 100 D, 99!00 Klm LÄ, p. 040-595 2625, siht. Pau
la Naukkarinen, Valtatie 21, 99100 KIITII.Å.p.k. 016-642 956, p. 016-642 156 

TUNTURIKERHOJEN TOIMINTAA 

= 
Kavtsin kuulumiset 

Tervehdys latulaiset! 

Kavtsin uusi vuosituhat on jo 
hyvässä vauhdissa. Kerhoiltoja 
on ehditty pitää jo muutama ja 
muita tapahtumiakin on riittänyt 
aivan mukavasti. Kerhomme ra
kensi Suomen Ladun esittely
pisteen Matka-Messuilla ja nel
jän päivänä ajan esittelimme 
sekä Suomen Ladun, Tunturi
ladun että myös Kavtsin toimin
taa. Kävijöitä messuilla oli kaik
kiaan n 70.000,joten vipinää riit
ti. Mukava oli todeta että eräret
keily kiinnostaa edelleenkin ih
misiäja he haluavat tietää vaelta
misesta, vaellusvarusteista ja 
alueista, minne aloittelijakin voi 
lähteä kokeilemaan rinkankan
toa tai ahkion vetämistä. Ilo oli 
myös havaita, että pystyimme 
auttamaan monia messuvieraita 
heidän retkeilyyn liittyvissä on
gelmissa. Jotkut jopa kokivat 
Tunturiladun toiminnan niin 
omakseen, että halusivat liittyä 
yhdistykseemme saman tien. 

Tiedämme saaneemme täl
laisista erähenkisistä messuilla 
kävijöistäinnostuneitaja aktiivi
sia jäseniä latulaisten joukkoon. 
Kyllä sen kaltaiseen tapahtu
maan kuin Matka-Messut kan
nattaa mennä esittelemään ker
hon toimintaa aina silloin, kun 
siihen tilaisuus tulee. 

Kevään kerhoiltoja on jäljel
lä kaksi. Huhtikuussa kuulemme 
esitelmän intiaanikanootista ja 
samalla valmistelemme Karkki
laan suuntaan 19-21.5. tehtävää 
melontaretkeä. 

Toukokuun kerhoilta pide
tään 15 päivänä ja aiheena on 
retkeilijän ensiapu. Kerhomme 
jäsensihteeri ja EA-asiantunti
jamme Sinikka Kosunen opastaa 
meitä silloin turvalliseen retkei
lyyn. 

Kerhon talvivaellus, "hyvän 
tuulen vaellus", jonka Matti 
Reittamon johdolla kerho tekee, 
suuntautuu Käsivarteen ja ajan
kohta on 20.4. - 1.5. 

Toukokuussa on Kavtsilla 
edellä mainittujen tapahtumien 
lisäksi ohjelmassa myös 6.5. 
linturetki Torronsuolle ja 13.5. 
pidettävä pitkämarssi välillä Por
voo - Kuusijärvi. 

Kesäkuulla kerhomme jäse
niä lähtee luontoretkelle Ahve
namnaalle ja joukkueemme osal
listuu myös tämänvuotiseen 
Suomi Meloo tapahtumaan. Ju
hannuksenjälkeen ovatkin ohjel
massa Suomen Ladun leiripäivät 
Sotkamossa, jonne varmasti 
kerhostamme tulee runsaasti kä
vijöitä. 

Viimeisen vuoden aikana on 
kerhoomme tullut useita pyyntö
jä auttaa jonkin retken tai ul
koilutapahtuman järjestämises
sä. Myös tämän kevään aikana 
olemme luvanneet auttaa muuta
massa tapahtumassa. Oikean ja 
asianmukaisen tiedon jakaminen 
on mielestäni yksi latulaisten 
velvollisuuksista, joten on perus
teetonta kieltäytyä antamasta 
apua ja asiantuntemustamme sil
loin, kun järjestettävä tapahtuma 
sopii kerhomme ohjelmaan. 

Hyvää kevättä ja alkavaa ke
sää teille kaikille. 

JClrina 

-OVTSI 

Ovtsin kuulumisia 
Talvi sujui Keski-Suomessa 

vaihtelevien säiden vallitessa ja 
nyt vesisade ja aurinko sulattavat 
loputkin lumet ja jäät ja odotte
lemme jo kevättä ja kesää. Hel
mikuussa kävimme lähialueen 
koskilla etsiskelemässä koskika
roja ja löytyihän niitä ihan muka
vasti, peräti 12kpljalisäksikaksi 
saukkoa ja kuusi laulujoutsenta. 
Säätkin suosivat ja kerholaiset 
olivat aktiivisesti liikkeellä. 

Maaliskuussa vietimme 
kämpällämme Harisella pilkki
tapahtumaa, kiersimme taas ker
ran niin "helpon" luontopolun, 
kokeilimme lumikenkäkävelyä, 
paistoimme räiskäleitä ja sau
noimme. Mukavaa oli taas. Huh
tikuussa viikolla 15 kerhon ret
keläiset olivat talvivaelluksella 
Muotkatuntureilla Pauli Hulkko
sen johdolla. 

Toukokuussa sitten vietäm
me Harisella kevätkauden ava
jaisia ti 9.5. klo 18 alkaen. Ohjel
massa on mukavaa yhdessäoloa 
ja saunomista .. Su 28.5. teemme 
luontoretken Mämminiemen vir
kistysalueelle. Se sijaitsee Päi
jänteen itärannalla Haukamnaal
la. Lähtö henkilöautoilla klo 9 
Jkl:n tilausajolaiturista. Myös 
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autottomat otetaan kyytiin sieltä. 
Yhteyshenkilöinä Jukka Torpo 
ja Maija Kortekangas. 

Heti kesäkuun alussa 1.-5.6. 
lähdemme Kavtsinja Ovtsin yh
teiselle luontoretkelle Ahvenan
maalle. Retki on jo täynnä, mutta 
ainahan voi tulla viime hetken 
peruutuksia,joista voi tiedustella 
ovtsilaisten osalta Tuula Gran
rothilta. 

Heinäkuussa 8.-15.7. suun
taamme melontaretkelle Poh
jois-Karjalaan, Ilomantsin suun
nalle. Siellä melomme rajan pin
nasta Koitajokea alas Koitereelle 
- Karjalan helmeksi sanotulle 
järvelle. Reitin varrelle sattuvat 
sekä Petkeljärven kansallispuis
to että Kesonsuon soidensuo
jelualue. Reitillä vuorottelevat 
joki- ja järviosuudet. Melonta
matkaa kertynee alle 150 km. 
Vetäjänä TG. 

Lauantaina elokuun 19. Läh
demme joukolla tutustumaan 
Päijänteen kansallispuistoon, 
Kelveneen harjusaareen. Me
nemme venekuljetuksella tämän 
hienon saaren toiseen päähän ja 
vaellamme saaren 8 km: pituisen 
retkipolun, jonka varrelta löytyy 
useita nuotio- ja uintipaikk:oja. 
Lopuksi vene hakee meidät pois 
saaren toisesta päästä. Padasjoen 
venesatamassa, joka on lähtö
paikk:amme, tutustumme Päijän
teen kansallispuistoa esittele
vään näyttelyyn Kelvenetuvassa. 
Yhdyshenkilö TG. 

Syyskuussa 5.9. alkavat taas 
kerhoillat Hongikonhovissa klo 
18.30. Aihe on tosin vielä avoin. 
Syyskuun viikolla 36 onkin sit
ten Pellossa Tunturiladun järjes
tämät SM-Erävaelluskisatja nii
tä edeltävät talkoot, joihin koko 
joukko ovtsilaisiakin on ilmoit
tautunut. 

Ja kun lokakuu koittaa, olem
me jo valmiit vastaanottamaan 
kaikki Susiaisiin vaeltavat tun
turilatulaiset ja viettämään kans
sanne mukavia hetkiä. Joten ter
vetuloa Keski-Suomeen runsain 
joukoin, odotamme teitä. 

Muistutuksena kerholaisille: 
touko-elokuussa Harisen sauna
illat ovat taas tuttuun tapaan kes
kiviikkoisin ja muulloin lauan
taisin. 

Tunturil
.. . . atu 

TG 
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Erä päiväkirja 

Tirro-Karigasniemi 13.-19.9.1997 

Vihttasta tervehdys 
Kevät kuikkii ikkunasta. Pi

hassa krookukset avasivat varo
vasti kukkansa lumikinosten 
jäänteiden vieressä. Sukset me
nivät naftaliiniin tältä hiihtokau
delta - ainakin minulta. Osa ker
holaisia vasta laittaa pohjavoi
teita ja pakkaa ahkioita kuopien 
kärsimättöminä viimeisiä työ
päiviä ja sitten suurtuntureiden 
keväthangille. Onnea matkaan, 

Vihttalaiset opiskelivat tal
ven aikana ensiaputaitoja, ret
kien varalle. Rinkan pakkausoh
jeet menivät diaretkeksi Tapanin 
ja Anjan mukaan Norjan tuntu
reilla Eijan laittamien kahvien 
kera kiitos molemmille. 

Sunnuntainen hiihtoretki Le
vanevalle tehtiin jo kolmannen 
kerran. Jäätilanne esti maaliskui
sen saaristohiihdon, mutta yrite
tään ensitalvena uudelleen. 

10.-11. kesäkuuta telttai
lemme viikonlopun Lauhavuo
ren kansallispuistossa, ohjeet ja 
ilmoittautumiset Teuvo Mali
nille. Kesän pyöräretkelle jo tou
kokuussa mennään Kyröön Kal
liojärvelle, siitä lehtien seura-. 
palstoilla. 

28.7.-6.8. vaeltelemme Nor
jan tuntureilla. Retki on Loginja 
Vihttanyhteinenjaohjeetsiitäon 
Tunturilatu-lehdessä, sekä Pir
kolta, vihttalaiset saavat lisää tie
toa (puh. 3178058). 

Bussi poikkeaa Susikyröön, 
jonne voivat jäädä halukkaat, pa
luumatkalla saunotaan siellä ja 
kyytiin pääsee takaisinkin. 

Hyvää kevättä kaikille 

Pirkko 

Tee koti linnuille! 

Linnut tulevat 
Seuraa käen, haarapääskyn 

ym. lintujen tuloa netistä sivulta 
www.livemigration.net 

Terv.Antti 

TUNTURILATU: ä 

Rinkkaselkäisiä on vielä run
saasti menossa pohjoista kohden. 
Perjantaina (suoraan työstä) läh
den tällä kertaa yksin vaelluksel
le. Sää Rovaniemellä kaunis, 
postiautomatka paikoin sumui
nen (tulen Ivaloon pikavuorolla). 
Tässä autossa on menossa väkeä 
Kenestuvalle. 

Tuttu taksimies ottaa minut 
kyytiin Tirroon. Sama mies kuin 
Hannun kanssa Angelista tulles
samme. Kauko on varavuoro
lainenjakäyttäänyt sinistä Volk
karia. 

Sunnuntaiyönä satelee, aa
muksi sopivasti selkenee. Läm
min ilmavirta etelän puolelta. 

Päivä on pilvinen, mutta lä
hes sateeton. Pääsen hyvin pol
kua pitkin eteenpäin. Vettä on 
kuitenkin soilla ja joissa enem
män kuin taksin kettoman mu
kaan kuvittelin. Sekoan poluissa 
ennen Mukkalompoloon tuloa. 
Käyräkynsi ohjaa kuitenkin pe
rille. Kämpästä ja puuvajasta ei 
ole kuin hiilikasat jäljellä. 

Lapin pa,liskunnassa a">en
nettiin kolmellesadalle poronva
salle tutkalähetin kuolinsyidenja 
katoamisten selvittämiseksi. 
Seurantaa jatketaan aina syksyn 
teurastuksiin saakka. Vuosittain 
jopa viidennes vasoista jää hä
vyksiin. (radiossa kuulin, että 
joitain tuloksia on jo näistä lä
hettimistä saatu; poromiehet 
ovat hämmästyneitä). 

Kiinnostava tieto on, ·että 
Sallan Rikkilehdon luuranko
metsä on alkanut toipua. Männyt 
joita surmakkasieni ei tappanut, 
ovat kasvattaneet vihreitä vuosi
kasvaimia. Tätä on tutkinut Met
lan erikoistutkija Risto Jalkanen. 
Naruskan ilmanlaadun mittaus
asema on myös lakkautettu 

Vaellan Stuorraäytsiä koh
den, matkalla on ensinnäkin 
Koarvin rinteet täynnä isoja mus
tikoita. Suunnistaminen Pieka
naäytsin jälkeen teettää jonkin 
verran työtä, sillä polku häviää 
paljakkaan. Pitäisi tutkia, me
neekö se ollenkaan Äytsiin, ku
tenjo asiaa toisen kerran epäilen. 
(tunturilatulaiset kysymys: pä
kyvätkö Inarin Tuulispään radio
masto ja Karigasniemen Ailigak
sen masto Piekanaäytsiin saman
aikaisesti?) Löydän polun Kiel
lajohkan ylityskohdassa ja tästä 
eteenpäin se lienee tunturissa sel
keä. Tulee arviolta 6-7 kilomet
rin matka, jota en ole reittiä seu
rannut. Mutta on hyväkulkuista 
ja helppoa (!asettaa vaan mene
mään) paljakassa. Kirjoitan hyt 
tätä Tseävrajohkan laaksossa, 
josta olisi pienoinen matka Tiv
reladdulle ja joka on hieno 
asentopaikka. 

Yö oli kylmä. Nyt aamulla 
aurinko paistaa, viileä länsituuli. 
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Uuden testamentin käännös 
nykysaameksi on valmistunut. 
Kymmenen vuotta kestänyt 
käännöstyö·pn tehty Suomen, 
Ruotsin ja Norjan pipliaseurojen 
tuella. 

Lapin salametsästyksestä on 
tullut miljoonabisnestä. Perintei
sen ja monien hiljaisesti hyväk
symän luvattoman kotitarve
pyynnin tilalle on tullut järjestel
mällinen salametsästys, johon 
nivoutuvat valmiit myyntikana
vat ja jopa tilaustyöt. 

Loppukevääseen sijoittuvat 
kiihkeimmät petopyynnit kun 
moottorikelkalla lähtevät kevään 
karhujen perään. Lapin oma 
kelkka versio kertoo, että "karhu
ja ja muita petoja lynxataan skii
duuttamalla ja mahat aukaise
malla". 

Porot ovat jälleen Radnojoh
kan tuntumassa. Stuorraäytsiin 
tultuani ruokailen. Yksi kulkija 
tulee tarinoimaan kanssani ja 
kertoo, että Äytsin kämpällä on 
ainakin neljä henkilöä. Sinne 
saavuttuani on tullut kaksi lisää 
(Porttikaltiosta kaikki; päätän 
pistää teltan ylärinteeseen. 

Lappiin olisi tämänhetkisillä 
edellytyksillä mahdollista raken
taa enintään 250 megawatin t~
holla toimivat tuulivoimalat. 
Lammasoaivilla Enontekiöllä on 

vihitty kaksi tuulivoimalaa käyt
töön. Käytännössä tuulivoima
loiden paikkojen lukumäärä jää 
alle neljänkymmenen. Tuulivoi
man kehittämisen myötä ongel
mana on vielä säätövoiman saan
ti. Olos- ja Pyhätunturi ovat seu
raavia mahdollisia voimaloiden 
rakentamispaikkoja. 

Satu Natunen, äitinsä puolel
ta saamelainen (Karigasniemes
tä) on kevään Hesarissa käsi
töineen. Saamelaisuudesta pu
huttaessa hän on nimeltään Bik
ka Antin Maarit-Annan Satu tai 
Söfe-Maggan Maarit-Annan Sa
tu. "Saamelaisessa kulttuurissa 
voisi olla jotain opittavaa. Luon
non kunnioittaminen on hyvin 
keskeistä. Ekologinen ajattelu ja 
kierrättärninen ovat luonnollinen 
osa kulttuuria", kertoo Satu. 

Yö on sateinen. Porukat läh
tevät omiin suuntiinsa. Jään tel
tan kuivatteluun aamupäivän au
rinkoon. Taivas on nyt klo 11.30, 
miltei pilvetön. 

Porotalouden tukeen tulee 
ensi kaudeksi porrastuksia. Po
ronomistaja saa porotukea 50 mk 
eloporoa kohden. 

Tuotantovaikeuksista kärsi
vät saavat lisätukea 30, 50 tai 70 
mk vuosina 97-98. Tukipäätök
sen arvellaan koskevan noin 16 
500 poroa. Lisätuen piiriin tulee 

80 000 poroa. EU :n komissio on 
antanut Suomelle luvan maksaa 
ns. pohjoista tukea porotalou
delle. 

Istun nyt tässä kaunista iltaa 
ihaillen Vuorggonjoen asento
paikalla. Tai ei sentään - taivaan
rannalle ilmaantuu tummia pil
viä - saas nähdä tuleeko vielä 
sadetta. 

Kullankaivaja Risto Mäläskä 
on löytänyt Miessijoelta Suomen 
toiseksi suurimman lähes sadan 
gramman sekahipun, joka sisäl
tää kultaa ja savukvartsia. Suurin 
sekahippu on tähän mennessä 
Tankavaarasta 180 g,jostakultaa 
I 16 g. 

Viimeisenä täytenä vaellus
päivänä sää on puolipilvinen, 
pohjoistuuli. Illaksi lähellä Kari
gasniemeä minulla on tiedoksi 
käyttöön tulipuuta, jos ilma on 
viileä. 

Istun nyt tutun asentopaikan 
vierellä, tuli paikka on viime vuo
den jäljiltäni koskematon, ne 
puut, jotka jäivät polmatta, ovat 
edelleen paikoillaan. Käyn kat
somassa rinteellä Karigasniemeä 
ja käyn vielä toisen kerran aurin
gon laskiessa. Huomenna voin 
viettää siellä kokonaisen vuoro
kauden. 

MK 

Koiramainen juttu 
Mikäli kaipaat rutiininomai

seks1 kä)'Ilni!ille vaelluksillesi li
sävärin ja tuoreita näkökulmia, 
niin ota mukaasi koira. Tämä ra
kastettava luontokappale tuo 
myötään runsain mitoin uusia 
riemastuttavia elämyksiä. Ker
rottakoon näistä esimerkkinä ko
kemuksemme ensimmäiseltä 
koiramme Kessin kanssa teke
mältämme talvivaellukselta. Ky
seinen karvakuono on lajiltaan 
sileäkarvainen noutaja uros, ja 
on käytökseltään kaikin puolin 
hyvätapainen ja muutenkin mu
kava otus. 

Laskettelimme raitona Kiet
simäjokea myötäilevän kelkka
uran muodostamaa kovapohjais
ta ränniä. Vaimoni hiihti ahkioi
neen etumaisena, koira jolkotti 
omine kuormineen hänen peräs
sään ja minäjälkipään valvojana. 
Pitkässä myötäleessä kulku
vauhti oli noussut jo kohtalaisen 
kovaksi, kun koira edessäni äkis
ti pysäyttää menonsa uran pen
kalla olevan vaivaisen männyn
alun kohdalla ja nostaa koipeaan. 

Pysähdys tuli minulle täydel
lisenä yllätyksenä, enkä pystynyt 
kapeassa kelkkaurassa väistä
mään kunnolla. Sain työllä ja tus
kalla joten kuten hillittyä vauh
tini. Instalaatioputkesta valmis
tetut ahkion aisat olivat tuolloin 
jo taipuneet komealle luokille, ja 
kun sitten kolahtaen törmäsin 
koiran ahkioon, katkesivat mo
lemmat aisat yhdellä terävällä 
paukahduksella. Koiralle ei toki 

voinut olla edes vihainen. Tämä 
oli ollut pariin kilometriin ainoa 
koiven nostoon soveltuva paik
ka, ja uroskoiralle on reviirin tai 
kulku-uran merkkaamiseen 
luonnon asettama pakko. 

Etsittiin tuulensuojainen 
paikka, ja petrolikeittimen läm
möllä pehmittelin epoksiliimaa 
aisojen korjailuun. Sillä välin 
emäntä ja koira olivat hienotun
teisesti poistuneet ihailemaan 
lähimaisemia. Aisojen korjai
lussa kului sitten aamupäivän 
paras kulkukeli. Hätäkorjattujen 
aisojen ja suojaantuvan kelin ta
kia päätimme lyhentää reittiäm
me, ja lähdimme ylittämään 
Kietsimätuntureita lähimmästä 
satulasta. Miltei heti erottuamme 
kelkkauralta, alkoi hanki pettää 
koiran alta, vaikka se aivan hyvin 
kantoi vielä hiihtäjää. Muutaman 
sataa metriä rämmittyään nelijal
kainen ystävämme makasi hen
gästyneenä raajat levällään han
gella ja viestitti katseellaan, että 
tee jotain hyvä isäntä, mutta tee 
pian. Koska en halunnut koiraa 
liftariksi ahkioni päälle, ei jäänyt 
muuta vaihtoehtoa kuin leiriytyä 
välittömään läheisyyteen. Pääs
tin koiran valjaista ja saatoin sen 
valitsemalleni telttapaikalle. 

Seuraavan aamun hankisilla 
laskettelimme sitten tunturin 
laajaa loivahkoa vastarinnettä. 
Edellä kulkenut emäntämme oli 
saanut etumatkaa, minun pyr
kiessäni ohjailemaan koiraa käs
kyillä otolliselle kulku-uralle. 

Vauhti myötäleessä kiihtyi vähi
tellen. Yllättäen koira päätti oi
kaisemalla tavoittaa edellä las
kettelevan emäntänsä. Emännän 
ja koiran välillä oli kuitenkin 
puskainen ja pöykkyinen alue, 
joten minä huutelin väistärnis
ohjeeksi: "Vasen ... vasen ... ". 
Käskyistä meni sen verran perille 
ettei lernrnikkimme kuormineen 
törmännyt puihin, mutta ahkio 
ylitti silti vauhdilla erään töp
päreen. Koiran kuorma teki ko
mean ilmalennon, pudotakseen 
töksähtäen hankeen, aisat ristissä 
ja vetäjä valjaissa väärinpäin. 
Onneksi ei käynyt pahemmin. 
Selvitin sotkun ja laskettelimme 
yhdessä alhaalla odottavan 
emäntämme luo. Tunturijonon 
itäpuolella löytyi sitten paljon 
ajettu hyväkulkuinen kelkkaura, 
jota seuraten selvisimme takaisin 
sivistyksen pariin. 

On niitä kommelluksia toki 
sattunut kesälläkin, mutta ker
ronpa niistä joskus toisten. Kom
melluksistamme useimmat ovat 
johtuneet silloisesta kokemat
tomuudestamme tällä retkeilyn 
osa-alueella. Ei ehkä sen takia, 
mutta siitä huolimatta meillä 
kaikilla on ollut kuitenkin oikein 
mukavaa. Jos koiran mielipidet
tä asiasta kysyttäisiin, uskoisin 
sen olevan: "Kyllä vaellus aina 
kennelin voittaa". Sen voi pää
telläjo siitäkin, että autoon nou
seminen vaelluksen päätyttyä on 
koiralle aina vastahakoista. 

Näin kertoili Heikha. 
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"Rovaniemen markkinoiden" unohtumattomia sankareita. Vasemmalta Jorma Ikävalko, Siiri Angerkoski, Esa Pakarinen ja Reino Helismaa. 

Kauno Laineen muistelma 

Näin tehtiin elokuva 
''Rovaniemen markkinoilla'' 
Elokuva "Rovaniemen mark
kinoilla" on legenda sekä ar
vostelijoiden teilaamana rillu
marei-elokuvien lippulaivana 
että yleisön kestosuosikkina. 
Viime vuoden lopulla Kauno 
Laine kertoili muistojaan tä
män elokuvan tekemisestä. 

Vuonna 1951 valmistunut Rei
no Helismaan käsikirjoittama 
"Rovaniemen markkinoilla" pe
rustuu hänen omaan tunnettuun 
kuplettiinsa. Repe esittää myös 
yhtä pääosista Lapin kultamaille 
ja Rovaniemelle sijoittuvassa 
kepeän humoristisessa seik
kailufilmissä, jonka ohjasi Jor
ma Nortimo. Muita pääosia esit
tävät Esa Pakarinen ja Jorma Ikä-

valko. Naisosissa nähdään mm. 
sellaisia nimekkäitä näyttelijät
täriä kuin Siiri Angerkoski, Maj
Britt Heljo ja Marja Korhonen. 

Kauno Laine oli elokuvan 
kuvaaja. Annetaanpa nyt hänen 
itsensä kertoa ja kommentoida. 

Arvostelu 
surukehyksissä 

"'Rovaniemen markkinoilla' 
haukuttiin niin maan rakoon kuin 
ikinä ja on nyt nostettu suoras
taan jalustalle. Kriitikko Juha 
Nevalainen haukkui sen tuoreel
taan sanomalla: 'Törky on tör
kyä'. Suomen Filmiteollisuuden 
pääjohtaja T.J. Särkkä suuren-

nutti Nevalaisen artikkelin ja pa
ni sen paksuihin mustiin suru
kehyksiin yhtiön koeteatterin 
seinälle. 

"Ensi vastaanotto oli siis sel
lainen, ettei koko filmiä kannat
taisi arvostella ollenkaan, kun se 
oli niin ala-arvoinen tuote. Myö
hemmin Tampereen teatterin ar
vostettu johtaja Eino Salmelai
nen näki sen ensimmäisenä 
televisioesityksenä. Hän kirjoit
ti, että hyvänen aika - kun se 
haukuttiin pataluhaksi aikoi
naan, hän luuli, ettei sitä kannata 
mennä katsomaan. Nyt, kun hän 
näki sen televisiossa, hän joutui 
toteamaan, että sehän hakkaa 
kaikki amerikkalaiset koomikot. 

"Kyllä minä itsekin ajattelin, 
että jos nyt ihan puolueettomasti 
arvioidaan, niin onhan se tietysti 
kevyt ja tempaistu 'tuolta noin 
vaan'. Epäuskottavakin se on: 
kaikki kolme huuhtojaa saavat 
oman nyrkin kokoisen kulta
möykkynsä samasta paikasta. 
No, se nyt on sellainen veijari
tarina. Ja siinä on monia hyvin 
mukavasti keksittyjä aivan 
pieniäkin yksityiskohtia." 

Viihdykettä 
avustajille 

"Se osuus, jossa lauletaan, 
että sehän maksaa, joka tilaa, ku-

vattiin kokonaan hotelli Pohjan
hovissa. Ilmoitimme rovanieme
läisessä lehdessä, että tarvitsim
me avustajia kuvauksiin, ja sinne 
tuli niin paljon väkeä, että puolet 
jäi ulkopuolelle. 

"Pääosia esittänyt kolmikko 
ja ainakin Siiri Angerkoski -
mahdollisesti joku muukin -
esiintyivät orkesterikorokkeella 
avustajille, jotta nämä saisivat 
jotain muutakin vastinetta kuin 
pelkän avustajana olemisen ilon. 
Kun tästä kuultiin kaupungilla, 
ihmiset rupesivat vaatimaan tois
ta esitystä. Se järjestettiin Rova
niemen kansantalolla, ja sinne 
tuli Kemistä saakka lentokoneel
la väkeä. 



"Suosio oli suorastaan käsit
tämätön, ja koko tämä elokuva 
oli hieno kokemus sekä tekijöille 
että sitten myöhemmin niille ih
misille,jotka näkivät sen. Me te
kijät puhuimme usein keskenäm
me, että onkohan tämä juttu nyt 
niin tekijöiden valmiiksi naura
ma, ettei yleisöllä enää olekaan 
hauskaa. Mutta ei siinä niin käy
nyt. Elokuvahan kiersi maata 
moneen kertaan teattereissa, ja 
se on tullut televisiosta varmaan 
ainakin kymmenen kertaa." 

Miinakentän 
tuntumassa 

"Kauimmaiset maastoku
vaukset teimme Kaunispäällä. 
Ajaaksemme sinne vuokrasim
me Suomen Matkailijayhdistyk
seltä linja-auton. Asuin paikkam
me oli purolaaksossa Kaunis
pään ja Urupään välissä sijainnut 
ns. alamaja. Se oli entinen uit
toparakki, jossa oli verhoilla toi
sistaan eristetyt kerrossängyt ja 
toisessa päässä emännän keittiö, 
jonka luukusta sai kahvit ja ruuat. 

"Jouduimme odottamaan Kau
nispäällä kaunista ilmaa kolme 
vuorokautta, kun aina vain oli 
vesisadetta ja sumua. Kierte
limme ympäri tuntureita ja otim
me valokuvia. 

"Parakilta oli semmoiset 50 -
60 metriä pikkutietä varsinaisel
le maantielle, ja siinä oli myös 
poroaita ja lumiaita. Näiden vä
liin syntyi pieni kolmio - ja kol
miossa oli miinakenttä. Emme 
aavistaneet siitä mitään vaan kä
velimme ihan vapaasti. Ku
kaan ei mennyt miinaan, kunnes 
sitten pari vuotta myöhemmin 
porotokka meni. Miinakenttä rä
jähti kerralla, ja kymmenkunta 
poroa kuoli." 

Kultamonttn 
Malmilla 

"Rovaniemellä kuvasimme 
sekä keskustassa että Ounasvaa
ralla. Kävimme aina katsomassa 
työkopioita elokuvateatteri Ina
rissa Pohjanhovia vastapäätä, 
kun laboratoriosta tuli lähetys. 

"MaJatalo, joka oli filmissä 
kultamiesten kortteerina Rova
niemellä, oli todellisuudessa 
opettaja-asuntola. Se kauppa, 
josta kullankaivajat lainaavat 
'rakin' ja 'mokin' Pohjanhovin 
ravintolailtaa varten, oli ihan aito 
rovaniemeläinen asusteliike. 

"Elokuvassa on paljon rova
niemeläisiä näkymiä, mutta elo
kuvan pankki oli Takametsässä 
Helsingissä, Käpylän pohjois
puolella. Rovaniemeläiset huo
masivat senja olivat vihaisia, sa
noivat, että 'vai Rovaniemen 
pankki'... Tällainen vähäinen 
fusku johtui siitä, että Jorma 
Nortimo oli Turun teatterin joh
taja, ja hänen piti olla määrättynä 
päivänä Turussa teatterikautta 
avaamassa - elettiin jo myöhäis
kesää, elokuun loppupuolta. 

Meidän oli pakko lähteä pois 
Lapista, ja loput kuvaukset sitten 
paikattiin Helsingissä. Niinpä 
kultamonttu oli Malmilla am
pumaradan maastossa, samoin 
kuin elokuvan saluunaparakki." 

Kronikka puolessa 
tunnissa 

"Meillä oli oma makuuvau
nu, joka odotti koko ajan Rova
niemen asemalla. Myös autojen 
ym. kuljetusta varten olimme 
vuokranneet rautatievaunut, jo
ten meillä oli VR:ltä vuokrat
tuina useita vaunuja. 

"Vanhanmallisessa makuu
vaunussa voitiin yhdistää kaksi 
perhehyttiä. Niiden välissä oli 
sellaiset kapakanovet. Marja 
Korhosella ja Maj-Britt Heljolla 
oli yhteinen hytti, Esa Pakarisel
la ja minulla seuraava. Kerran 
rupesimme joukolla kortille. 
Otimme VR:n siipipyöräkuvioi
set plyysityynyt lattialle ja is
tuimme niiden päälle. 

"Repe Helismaa ilmestyisin
ne selän taakse ja sanoi: 'Jaaha, 
junahuijarit ovat parhaassa ve
dossa'. Siinä minulle sitten vä
lähti - jo aikaisemmin hautunut 
ajatus mielessäni - ja ehdotin Re
pelle: 'Kuule, etkö voisi kirjoit
taa kronikkaa tästä reissusta? 
Tämä on ollut niin hauska ja ta
pahtumarikas, että olisi aihetta'. 

"Repe valitti, että kun hän ei 
oikein tunne kaikkia näitä kave
reita. Hän oli ensimmäistä kertaa 
mukana. Sanoin, että jos häntä 
yhtään kiinnostaa, niin minä ko
etan selittää ja kertoa jokai.sesta 
jotakin taustatietoa. Repe vasta
si, että yritetään. Hän meni sinne 
alapetin nurkkaan polvet pystys
sä, tempaisi jonkin lehtiön ja otti 
kynän, ja sitten lähdettiin henkilö 
henkilöltä. 

"Eikä siinä mennyt kuin puo
li tuntia, kun kronikka oli valmis. 
Pyysin jo heti aluksi, että Repe 
riimittelisi kronikan sillä tavalla, 
että se voidaan laulaa 'Rovanie
men markkinoilla' -laulun säve
lellä. 

"Ensiesitys oli heti siellä 
hytissä. Keräännyimme lehtiön 
ympärille ja yritimme laulaa uut
ta kronikkaamme. Saman vuo
den pikkujoulussa se sitten jaet
tiin monistettuna ja esitettiin. 
Elokuva-arkistossa on yksi mo
niste, jonka vein sinne. 

"Kronikan viimeisessä sä
keistössä todettiin, kuinka haus
ka reissu oli, ja sanottiin, että 
'Särkkä väitti sitä tosin liian kal
liiks, mutta siitä me piitata ei'. 
Särkkä otti nokkiinsa siitä: 'Vai 
sillä tavalla, ei siitä piitata kun on 
toisten rahat kysymyksessä'. 
Mutta yleisömenestys oli kyllä 
sitä luokkaa, että Särkkäkään ei 
enää pahemmin surrut." 

Kiireinen Repe 
"Reino Helismaa oli oikein 

kiva ihmisenä, pidin hänestä ko
vasti. Hän oli hyvin reilu ja miel
lyttävä, huumoria ymmärtävä -
no tottakai - mutta monienkin 
muitten mielestä ehkä pikkuisen 
pintapuolinen. Kyllähän niitä kä
sikirjoituksia paljon korjailtiin 
jälkeenpäin. Ne oli tehty vähän 
huitaisemalla. 

"Oli esimerkiksi yksi Pekka 
Puupää -elokuvan käsikirjoitus, 
jonka ohjaaja Armand Lohikoski 

Ikäsusi 
KAUNO LAINE 

on poissa 

Kuluvan vuoden tammikuun 
12. päivänä sain suru viestin Kau
non Anja-vaimolta, että samana 
aamuna Kauno oli nukkunut 
ikuiseen uneen. Lyhyen sairau
den murtama~a hän oli siirtynyt 
viimeiselle tunnirilleen ja jättä
nyt vaikeasti täytettävän aukon 
Tunturiladun toimintaan liittyvi
en monien asioiden tietäjänä. 

Ensimmäisen lapinmatkansa 
Kake teki 1951 - silloin filmatun 
Rovaniemen markkinoilla-elo
kuvan pääkuvaajana. Lapin lu
moamana hän liittyi Tunturi
latuun 1966. Hänet vihittiin ikä
sudeksi no 39v 1976. Kaken sy
dämenasiana oli kiinnostus saa
menkieleen ja -kulttuuriin, joihin 
hän syventyi hyvin monipuoli
sesti paikallisten väärtiensä ja 
mm suuren Lappia käsittelevän 
kirjakokoelmansa avulla. Hänen 
laajat tietonsa olivat käytettävis
sä myös Susi valiokunnassa, jon
ka jäsen hän oli yli 20 vuotta. 

Kaken ammatilliset taidot 
elo- ja valokuvaajana olivat suu
rena apuna tallennettaessa Tun
turiladunkin historiaa. Hän kuva-

sai luettavakseen. Siinä oli kohta, 
jossa sanottiin suunnilleen tähän 
tapaan: 'Seuraavassa osuudessa 
hauskoja~tapauksia ja repliik
kejä. Kyllä ohjaaja keksii'. Kun 
käsikirjoittaja kirjoittaa näin, 
niin onhan se vähän olan yli hui
taistua. 

"Mitäpä muuta Repe olisi 
voinut? Kiireestä se pintapuo
lisuus johtui, oli niin hirveän pal
jon töitä. Häneltä tilattiin vaikka 
mitä. Samanaikaisesti elokuva
puuhien kanssa hänellä oli vil
kasta musiikkituotantoa Toivo 
Kärjen kanssa, hän teki radio
revyitä ja julkaisi vihkoja. Hä
nellä oli monta rautaa tulessa." 

Työväentalolta 
koekuvauksiin 

"Hauska veikko Repe oli, 
niin kuin Esa Pakarinenkin. Esa 
oli aivan saman tyyppinen. Oli
vathan he yhdessä kiertueellakin, 
ja sieltä heidät keksittiin. Joku oli 
vihjaissut T.J. Särkälle, että kan
nattaisi mennä katsomaan niitä 
kavereita, ja hän meni; muistaak
seni Tapanilan työväentalolle. 

"Pojat meinasivat hermostua 
kertakaikkiaan, kun he katselivat 
esiripun raosta ja näkivät Särkän 
eturivissä: 'Mitä varten se on 
täällä?!' 

"Kun esitys oli ohi, Särkkä 
meni esiripun taakse ja sanoi po
jille, että tulkaapas koekuvauk
seen. Minä olin siinä koekuvauk
sessa mukana, ja nauroimme vat
samme kipeiksi, kun pojat pel
leilivät, Esa Pakarinen varsinkin. 

"Kultaporukan kolmas mies, 
Jorma Ikävalko, keksittiin sa
mallakertaa. Myös hän oli muka
na samalla kiertueella. Porukan 
totisin mies vaikka oli karjalai
nen." 

si 1972 Susikyrössä 
pidetyt Tunturiladun 
juhlasusiaiset filmil
le. Hän haastatteli 
pallasalueen väärte
jämme nauhalle ja 
tallensi yhdistyksem
me 50-vuotisjuhla
toimiin liittyen lu
kuisten alkuaikojen ja 
nykyäänkin vaikutta
vien jäsenten muiste
luita, joilta saatuja 
tietoja on julkaistu 
myös "Viiden vuosi
kymmenen vaellus"· 
juhlakirjassamme. 

Erityisen vaikut
tava on Kaken kokoa
ma perinnevideonau
ha, johon hän keräsi ' 
lukuisia lapinretkei
lyyn liittyviä doku
mentteja ja lyhytelo-
kuvia. 

Tunsimme Kaken runsaasti 
sydämenlämpöä omaavana avu
liaana tunturilatulaisena, jonka 
tiedot olivat aina käytettävis
sämme. Hänen tunturihenkeä 

Elokuva elää 
"Rovaniemen markkinoilla" 

-elokuvan filmaamisesta tulee 
ensi vuonna kuluneeksi puoli 
vuosisataa. Mutta filmi säilyttää 
näiden kultamiesten seikkailut, 
ja voimme sitä katsellessamme 
saada terveiset sodanjälkeisiltä 

Kevät keikkuen tulevi! Tä
nään pihavästäräkkimmekin oli 
saapunut. Nyt on 12.4. ilta ja 
sinivuokot tunkivat jo päivän
paisteeseen. Viestit lehteen tule
van aineiston liitteinä kertovat, 
että moni on suunnannut mo
nonsa pohjoisen hangille. Ja kun 
porukka on Lapissa huhtikuun 
keskeiset viikot, lehteen taitaa 
tulla viivästys, sillä aineiston 
jättöpäivä on 15.4. Toimituskun
ta yrittää silti saada lehden pai
noon vapuksi. 

Aineistoa on taaskin tullut 
mukavasti. On elämänkulusta ja 
sen päättymisestä kertovia ja 
Tunturiladun toimintaan liittyviä 
juttuja. Kiitos kaikille! 

Sitten muutama ohje kirjoit
tajille ja aineiston lähettäjille. 
Katsokaa tämän lehden sivulla 4 
olevaa ohjetta data-aineistosta. 
En valitettavasti saa auki esim. 
coreldraw tai wp-tiedostoja eli 
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ylläpitänyt olemuksensa ja työn
sä latutoiminnan hyväksi säilyy 
mielissämme. 

Kyösti Lamminjoki 

vuosilta, niin Repeltä, Severiltä 
kuin Kaunoltakin. Rillumarein 
suosio näyttää vankalta: toistuvi
en televisiouusintojen lisäksi 
"Rovaniemen markkinoilla" on 
jatkuvasti saatavana sekä vuok
ra- että myyntivideona. 

Juhana Häme 

sellaiset suoraan ilmos@wakka 
net.fi. Tavalliset jutut wordin 
tiedostoina (rtf-tiedostoina, jol
loin virukset eivät tartu liitetie
dostoihin ! ) toimitussihteerille 
os.antti.karlin@pp.inet.fi (siis ei 
enää antti.karlin@utu.fi / koska 
töissä ei tällaisia valitettavasti 
ehdi tehdä). Käsinkirjoitettu
jakin juttuja otetaan vastaan, 
mutta kirjoitusvirheiden välttä
miseksi kirjoittakaa erityisesti 
esim. nimet selvästi. 

Mutta tulee se seuraavakin 
lehti. Ottakaa kuvia kesän reis
suistaja kerhotapahtumista. Leh
teen ovat kaikki jutut ja erityises
ti kuvat tai piirrokset tervetullei
ta. Muistakaa, että kolmosleh
dessäkin on aineiston jättöpäivä 
eli aineistot mieluummin ajoissa. 

Hyvää kevättä! 

A.o:lli .Kairlio 



B TUNTURILATU 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.1999 
,53. toimintavuosi 

1. YLEISTÄ 

53:na toimintakautenaan 
Tunturilatu sai toimialallaan ai
kaan merkittäviä tuloksia. Eräs 
niistä oli yhdistyksen juhlakirjan 
- Viiden vuosikymmenen vael
lus - valmistuminen. Kirjaan si
sältyy historiatietojen lisäksi 
runsaasti eräretkeil yn yleistä his
toriaa, varusteiden kehittymistä 
jne. Teos on myös kunnianosoi
tus alkuaikojen pioneerityön
työntekijöille, jotka viitoittivat 
ladun nykypäivien tunturiretkei
lylle. 

Toimintakautena kerhot jär
jestivät useita retkeilyyn ja ul
koiluun liittyviä koulutustilai
suuksia sekä olivat mukana ylei
sölle järjestetyissä tapahtumissa 
tekemässä tunnetuksi toimin
taamme. Niiden yhteydessä ta
pahtunut tiedottaminen on vai
kuttanut suotuisasti jäsenkehi
tykseen. Vilkkaan toimintansa 
lisäksi kerhot ovat järjestäneet 
Tunturiladun vuosittaiset tilai
suudet. 

Toimintakauden aikana te
hostui yhdistyksen jäsenilleen 
suuntaama tiedottaminen mm 
Tunturilatu-lehden Retkimuis
tio-palstan määrätietoisella yllä
pidolla, jolloin kaikki jäsenet sai
vat tiedon kerhojen tilaisuuksis
ta, joihin heillä oli mahdillisuus 
osallistua. 

2. JÄSENISTÖ 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
toimintavuoden lopussa 2575 
jäsentä, joista nk. postitusjäseniä 
oli 87. Perheiden !-jäseniä oli 
1849, perheen 335 II-jäseniä, 
lapsia 63 ja ainaisjäseniä 241. 14 
jäsenelle ei voitu lähettää postia 
puuttuneiden osoitetietojen täh
den. 

3. YHDISTYKSEN 
TOIMIHENKILÖT 

Varsinaisina tilintarkastajina 
toimivat Vappu Hietala ja Lasse 
Luoto sekä heidän henkilökoh
taisina varamiehinään Paula Ju
kala ja Sulo Pöllänen. 

Johtokunta: Kyösti Lammin
joki puheenjohtaja, edustukset 
ym, Aarno Lehtisalo koulutus
toimikunta pj., Ritva Loimio, 
saamelaisasiaintoimikunta pj., 
Väinö Martikainen varapuheen
johtaja erityistehtävät, Marja
Liisa Mäki kerhoasiat, Marjut 
Nummela nuorisoasiaintoimi
kunta pj., Raimo Pahkala, retki
toimikunta pj ., Esko Sepponen 
kämppätoimikunta järjestötoi
mikunta, Veijo Taavitsainen 
susi valiokunta 

Johto kunnalla oli 11 kokous-
ta. 

Muut toimihenkilöt: 
Marita Maula, yhdistyksen 

sihteeri, Pirjo Sinilehto jäsen
sihteeri, Terttu Hokkanen, talou
denhoitaja, Antti Karlin Tunturi
latu-lehden toimitussihteeri ja 
kuva-arkiston hoitaja 

4. TOIMIKUNNAT 
Julkaisutoimikunta: Antti 

Karlin (pj), Juhana Häme, Kyösti 
Lamminjoki, Marita Maula ja 
Anne Toivonen. 

Järjestötoimikunta: Terttu 
Civil (pj), Annukka Hietala, 
Esko Sepponen ja Eila Vilen. 

Toimikunta pitänyt yhden 
kokouksen. 

Koulutustoimikunta: Aarno 
Lehtisalo pj. 

Kämppätoimikunta: Seppo 
Björkengren (pj), Lauri 
Kuukkanen, Eila Mäntynen, Ta
pani Oksanen, 

Raimo Rautjärvi ja Esko 
Sepponen. 

Pitänyt yhden kokouksen 
Nuorisoasiaintoimikunta: 

Marjut Nummela pj., Jukka Al
brecht, Marja-Terttu Juusela ja 
Raija Palosaari 

Pitänyt yhden kokouksen. 
Retki toimikunta: Raimo 

Pahkala pj Esko Sepponen, Niilo 
Siponen ja Reino Välisaari 

Toimikunta piti neljä ko
kousta. Kokosi Tunturilatu-leh
teä varten kerhoja koskevan 
retkimuistio. Järjesti opastettua 
hiihtoa Susikyrössä. 

Saamelaisasiaintoimikunta: 
Ritva Loimio pj., Martti Auvi
nen, Juhana Häme, Kauno Laine 
ja Seija Ålander. 

Toimikunta pitänyt kaksi ko
kousta. 

Susivaliokunta: Jorma Ala
puranen (pj), Arvo Anivuo, Tert
tu Civil, Martti Eskelinen, Marita 
Maula (siht.) ja Veijo Taavit
s.ai.neo 

Susivaliokunta kokoontui 
kerran. Susianomusten käsittely, 
susiksi aikovien kuulemistilai
suudet. 

Johtokunnan työvaliokunta: 
Kyösti Lamminjoki(pj), Terttu 
Hokkanen, Väinö Martikainen, 
Marita Maula ja Marja-Liisa 
Mäki 

Työvaliokunta kokoontui 
kaksi kertaa. Valmisteltiin Tun
turiladun asioita johtokunnassa 
käsiteltäväksi. 

Juhlakirjatyöryhmä: Raimo 
Niklander(pj), Hannu Hiltunen, 
Paavo Kihlberg, Kyösti Lam
minjoki, Yrjö Suuniittu, Antero 
Tarvainen ja Hannu Vuorensola. 

Työryhmä kokoontui viisi 
kertaa, saaden valmiiksi Viiden 
vuosikymmenen vaellus-kirjan, 
josta otettiin 1500 kappaleen pai
nos. 

Erä SM 2000 työryhmä: 
Kyösti Lamminjoki (pj), Jorma 
Alapuranen, Juhana Häme, Eero 
Lammi, Elias Leinonen, Hannu 
Maula, Marita Maula ja Jorma 
Pihlainen. 

Työryhmä kokoontui kolme 
kertaa. 

5. KEVÄT- JA 
SYYSKOKOUS 

Yhdistyksen kevätkokous 
pidettiin 13.3. Järvenpään seu
rakuntaopistolla, Järvenpäässä. 
Kokoukseen osallistui 76 tuntu
rilatulaista. Kokouksessa hyväk
syttiin vuoden 1998 tilinpäätös ja 
toimintakertomus 

Yhdistyksen syyskokous pi
dettiin 2.10. Aulangon Heikkilän 
tilalla Hämeenlinnassa. Osallis
tujia oli 124 tunturilatulaista. 

6 .. MUUT VUOTillSET 
TAPAHTUMAT 

Tunturiladun ensimmäiset 
kevätpäivät pidettiin 12.-14.3. 
Järvenpään seurakuntaopistolla, 
Järvenpäässä tunturikerho Kavt
sin toimiessa isäntänä. Osallistu
jia oli (kerhon toimintatiedot) 
henkeä. Tapahtumassa harrastet
tiin ruumiin ja hengen kulttuuria 
tutustumalla sauvakävelyyn se
kä Ainolaan ja Halosenniemeen. 

Kesäpäiviä vietettiin Kum
pen isännöiminä Nurmeksen Hy
värilässä 13.-15.8 .. Osallistujia 
oli n 150 (kerhon toimintatiedot). 

Susiaisetjärjestettiin 2.-3.10. 
Aulangon Heikkilän tilalla Hä
meenlinnassa tunturikerho Alp
paksen toimiessa isäntänä. Osal
listujia oli n 125 (kerhon toimin
tatiedot). 

Ikäsudeksi no 86 vihittiin Ei
la Vilen. Johtajasudeksi no 182 
vihittiin Pekka Erämo 

Tunturisusiksi vihittiin Seija 
Andersin no 1677, Saija Taavit
sainen no 1678 

7. MUU TOIMINTA 

Kerhojen tofmihenkilöille 
järjestettiin 16.1. Tampereen 
Yliopiston tiloissa koulutusti
laisuus, johon osallistui 38 hen
keä 14 kerhosta 

Viiden vuosikymmenen 
vaellus-kirjan julkistamistilai
suus kahvila Tomtebossa, Hel
singissä 11.8. Osallistuijiaoli 35. 

Juhlakirjatyöryhmälle tarjot
tiin illallinen 27.10. kiitokseksi 
suuresta työrupeamasta. 

Vuosituhannen päättäjäis
viikko Susikyrössä 29.12.-5.1. 
2000. Osallistujia noin 100. 

8. HUOMION
OSOITUKSET 

Ikäsudeksi n:o 86 kutsuttiin 
Eila Vilen. 

Eila Mäntyselle luovutettiin 
susipannu kiitokseksi Tunturi
ladun ja Njealljen hyväksi teh
dystä työstä. 

Suomen Ladun hopeinen 
ansiomitali 

Kuitunen, Airi 
Kylliäinen, Ritva 
Loponen, Kari 

Suomen Ladun pronssinen 
ansiomitali 

Ahonen, Marja-Leena 
Auvinen, Leila 
Björkengren,Seppo 
Haaja, Arvo 
Härkönen, Ritva 
Jurvanen, Helmi 
Lampinen, Viktor 
Oikkonen, Kauko 
Pienimaa, Helena 
Pitkänen, Seija 

9. TUNTURI-KERHOT 
Vuoden päättyessä Tunturiladussa oli 15 tunturikerhoa, joiden 
nimet, toiminta-alueet ja jäsenmäärät ovat seuraavat: 

OKTA 
KUOKTE 
KOLBMA 
NJEALLJE 
VIHTIA 
KUHTIA 
TSIETSA 
KAVTSI 
OVTSI 
LOGI 
ALPPAS 
KUMPE 
KUOVZA 
GEATKI 
NJALLA 
YHT: 

Kajaani ympäristöineen 
Hyvinkää-Riihimäki ympäristöineen 
Tampere ympäristöineen 
Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus 

32jäsentä 
67 ., 

247 
112 ,, 

Vaasa ympäristöineen 73 
Helsinki (Vartiokylä-Puotinharju) 
Iisalmi-Kuopio ympäristöineen 
Helsinki ympäristöineen 
Jyväskylä (Keski-Suomi) 

12 
81 " 

403 ... 
155 

Turku (Varsinais-Suomi) 
Hämeenlinna ympäristöineen 
Pohjois-Karjala 

166 
34 
66 
49 
48 

Kymenlaakso 
Satakunta 
Kittilä, Tunturilappi 50 .. 

1595 jäsentä 

Kerhojen toimintatiedot ovat toimintakertomuksen liitteenä. 

10. KIINTEISTÖT 
Jäsenistön käytössä on kol

me kiinteistöä Lapissa: Susikyrö 
Enontekiöllä, Susi-Talas Inaris
sa ja Susi-Kiisa Utsjoella. 

Susikyrön osalta maksettiin 
latumaksu 2000 mk Kyrönpe
rän Latupoolille hiihtokaudelle 
1999-2000. 

Kämpissä suoritettu yllä
pitohuoltoa. Kämppiin asennettu 
palovaroittimet. 

Tunturikerhoilla on omia 
kämppiä: Kavtsilla Kärrikaltio 
Inkoossa ja Ovtsilla Haristupa 
Laukaassa sekä Logilla vuokra
kämppä Mynämäellä tapahtumi
en tukikohtana, Tsietsalla on 
käyttöoikeus kämppään Taival
mäellä. 

11. JULKAISU
TOIMINTA 

Tunturilatu-lehti ilmestyi 
neljä kertaa tabloidikokoisena; 
lehti 1/1999 oli 12-sivuinen, lehti 
2/1999 12-sivuinen lehti, 3/1999 
16-sivuinen ja 4/1999 12-sivui
nen. 

Lehden vastaavana toimitta
jana oli Kyösti Larnminjoki ja 
toimitussihteerinä Antti Karlin. 

Tiedotustoiminta hoidettiin 
Tunturilatu- sekä Latu ja Polku
lehtien välityksellä, kerhokir
jeellä sekä johtokunnan jäsenten 
välityksellä. Johtokunnan koko
usten pöytäkirjat toimitettiin joh
tokunnan jäsenten lisäksi tilin
tarkastajille, jäsensihteerille, ta
loudenhoitajalle, toimitussihtee
rille, toimikuntien ja työryhmien 
puheenjohtajille, susivaliokun
nan puheenjohtajalle sekä ker
hoille tiedoksi. 

Tunturiladun kotisivua In
ternetissä pidettiin yllä. 

12. KOULUTUS 
Kyösti Larnminjoki vieraili 

Tunturiladun luennoitsijana 
Tunturi-Lapin luontokeskuk
sessa ja Ovtsin kerhoillassa. 

Tunturikerho Kavtsi jär
jesti kaksi Tunturiladun kesä
kurssia. 

13. JÄSENYYDET 
Tunturilatu on Suomen La

tu ry:n varsinainen jäsen, Pidä 
Lappi Siistinä ry:n yhteisöjäsen. 

14. EDUSTUKSET 
Kyösti Lamminjoki edusti 

Tunturilatua Suomen Ladun hal
lituksessa. Suomen Ladun valio
kuntien ja työryhmien jäseninä 
oli tunturilatulaisia. Tunturila
dulla oli edustajat Suomen La
dun kesä- ja syysliittokokouk
s1ssa. 

Tunturiladun jäseniä oli La
pin Sivistysseuran johtokunnas
sa. 

15. TALOUS 
Yhdistyksemme talous pysyi 

vakaana edelleen vuonna 1999. 
Varsinaiset tuotot muodostuivat 
pääasiassa jäsenmaksuista ja 
kiinteistöjen käyttömaksuista jä
senistöltä sekä jäsenistöllemme 
myydyistä tuotteistamme. Tun
turilatu-lehteen on myyty muuta
ma ilmoitus. Kerhot saavat hank
kimistaan ilmoituksista prosent
tikorvauksen. 

Jäsenmaksujen yhteisperin
nässä ovat mukana seuraavat 
kerhot: Kuokte, Kolbma, Njeall
je, Vihtta, Tsietsa, Kavtsi, Ovtsi, 
Logi ja Kumpe. 

JOHTOKUNTA 



TULOSLASKELMA 

VARSINAINEN TOIMINTA 
KÄMPPÄTOIMINTA 

Tuotot 29,502.60 
Kulut 24 017 20 

VÄLITYS- JA MYYNTITOIMINTA 
Tuotot 71,422.83 
Kulut 46.596.04 

KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET 
Tuotot 4,374.00 
Kulut 25 938 62 

TUNTURILA TU-LEHTI 
Tuotot 2,950.00 
Kulut 58.870.19 

KOULUTUSTOIMINT A 
Tuotot 600.00 
K ulut 10.300.06 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA 
Tuotot 2,095.00 
Kulut 40.262.44 

VARSINAISEN TOIMINNAN 
KULUJÄÄMÄ 
SUOITUKSET 

Korkotuotot 
VAR.AmHANKINT A 

Tuotot 207,255.00 
Kulut 69.115 .00 

OMATOIMINEN TUOTTO 
POISTOT 

Rakennuksista ja kalustosta 
TILIKAUDEN TULOS 

Ylijäämä 

TASE 

VASTAAVAA 

KÄ YTTÖOMAISUUS JA MUUT 
PIT ÄIKAISET SUOITUKSET 
Aineelliset hyödykkeet 
Maaja vesialueet 163196.14 
Rakennukset - rakennelmat 185036.03 
Koneet ja kalusto 119.00 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
Vaihto-omaisuus 
Tarvikevarasto 
Avaimet varasto 
Huomionosoitukset varasto 

Saamiset 
M yyntisaamiset 
Siirtosaarniset 
Rahat ja pankkisaarniset 
Käteiskassa 
Leonia 800015-135331 
VASTAAVAA 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 
Kärril<;.altion rahasto 
Haristuvan rahasto 
Edellisten tilik.ylijäämä 
Tilikauden Y.li.jäämä 
VIERAS PAAOMA 
Lyhytaikainen 
Saadut ennakot 
Ostovelat 
Siirtovelat 
VASTATTAVAA 

60253,79 
2420,00 
9583.39 

11355,50 
1338.16 

4890,80 
208550.92 

48722,23 
106148,80 
431828,26 

38262.44 

1200,00 
492,00 

20090.00 

1.1. - 31.12.1999 
(pääkohdittain) 

+5,485.40 

+24,826.79 

-21,564.62 

-55,920.19 

-9,700.06 

-38.167.44 

-95,040.12 

+729.56 

+138 14000 
+43.829,44 

-5.567.00 

38.262.44 

31.12.1999 

348351,17 

72257118 

12693,66 

213441,72 
646743.73 

624961,73 

21782.00 
646743.73 

Johtokunta 
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Kutsu avoi01een 

XXXI Etllvaelluk~en 
6~ -ki lp~i luu[!\ 

Pelloon 7.-10.9.2000 - -

Kilpailu suoritetaan kaksihenkisin partioin neljässä sarjassa, jotka ovat: 
Avoin: Kaikille avoin, myös sekapartioille 

- Naiset: Naispartioille 
Veteraanit: Yli 45-vuotiaat 
Nuoret: 15 - 20-vuotiaat 

Kaikkien osanottajien on oltava kilpailun alkaessa 15 vuotta täyttäneitä. 

Vaellus tapahtuu rastien kautta suunnistaen niin, että reitin pituus on avoimessa sarjassa n. 
100 km ja muissa sarjoissa n. 70 km. Rasteilla olevat tehtävät liittyvät erävaellustietoihin ja 
-taitoihin, suunnistamiseen, ensiapuun ja pelastuspalvelutoimintaan sekä luonnon
tuntemukseenja -suojeluun. Kilpailu kestää 3 vuorokautta. 

Ilmoittautumisen on tapahduttava kirjallisesti 1. 7 .2000 mennessä osoitteella Marita Maula, 
Hippiäistie 6, 00780 Helsinki, sähköposti: marita.maula@kolumbus.fi. Kirjeestä tulee 
ilmetä partion kummankin jäsenen nimi ja osallistumiskerta, syntymävuosi, kotipaikka
kunta, yhdistyksen tai seuran nimi, jota partio edustaa, kilpailusarja ja ennakko-ohjeen 
lähetysosoite. 

Osallistumismaksut: Avoimessa, naisten ja veteraanien sarjassa 550 mk/partio. Nuorten 
sarjassa 300 mk/partio. Maksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä Tunturilatu ry:n 
tilille 800015-135331, viite 330, kuitenkin viimeistään 1.7.2000 mennessä. Ilmoittautumi
nen on pätevä, kun osanottomaksu on maksettu tilille .. 
Kirjallisesti tehtyjä jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 15 .8 .2000 saakka. Tällöin osanot
tomaksu on kaksinkertainen. Peruutettaessa osallistuminen kirjallisesti ennen 15.8.2000 
palautetaan osanottomaksusta puolet. 
Osanottomäärä on rajoitettu enintään 220 partioon, jolloin ilmoittautumisjärjestys ratkaisee 
mukaan pääsyn. Vuoden 1999 ErävaelluksenSM-kilpailunkunkinsarjan lOparastapartiota 
saavat osallistua, mikäli ne ovat ilmoittautuneet määräajassa. 
Ennakko-ohje ja kilpailun säännöt lähetetään osanottajiksi hyväksytyille kilpailijoille kaksi 
viikkoa ennen kilpailun alkua. 
Tiedusteluihin vastaa Suomen Ladun toimisto, puh. 09/170101 ja Kyösti Lamminjoki, puh. 
09/3876845 tai 040/5943297.Sähköposti:k;yosti.lamminjoki@pp.inet.fi 
Kilpailun johtajana toimii Kyösti Lamminjoki, varajohtajana Jorma Alapuranen, rata
mestarina Hannu Maula ja tehtäväjohtajana Jorma Pihlainen. 

luvetulo~ VJ.~lJ.v~elluk~elle 

Tunturilatu ry 
Suomen Latu ry 

JUHLAKIRJAN 
TILAUKSEN 

voit tehdä maksamalla etukäteen TL:n tilille 800015-135331 viitteellisen (viite 220) maksun 160,
jonka jälkeen tilaus lähetetään tavallisena postipakettina. Maksu sisältää kirjan sekä pakkaus- ja 
lähetyskulut. Pankin tili ote tulee taloudenhoitajalle kerran viikossa, jonka jälkeen lähetys tapahtuu 
välittömästi. Muut tilaukset toimitamme postiennakolla, jolloin lähetyskuluihin tulee lisäksi pe
maksu 16,-, lähetys on tällöin 176,-. Tilauksia ottavat vastaan Terttu Hokkanen (myös v.2000), 
Kyösti Lamminjokija Marja-Liisa Mäki. Yhteystiedot TL:njohtokunta-ja toim.henkilöluettelosta 
siv.4. 

Hyvää loppuvuotta ja vuosituhannen vaihtumista sekä kiitos hyvästä yhteistyöstä 
ja mukavista yhteydenotoista 

Terttu Hokkanen. 

ELINVOIMAA! Haluatko voida hyvin, saada lisää energiaa, 
LAIHTUA? Hyvä lisä retkimuoniin ! Itsenäinen Herbalife-jälleenm. 
Aimo Kalenius, Erä-Aimo Oy, 02-842 3168 tai 050-564 3366 
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+11:' 

lllUN UULll 
Tukkisavotalla Aiun Uula 

kyseli töitä Ukko-kympiltä. 
Pomo tutkaili mieheltä, missä 
tämä oli aikaisemmin metsätöitä 
paiskinut. 

- Nah, peräpohjolasha, lapin 
tunturheilla, vastaa tämä. 

- Eihän siellä ole metsiäkään, 
äimistelee työhönottaja. 

- Nah, eivvain ookhan, ennää, 
toteaa Uula vaatimattomasti. 

14 
Kerran Aiun Uula päätti ko

keilla sepän sällin töitä. Mestari 
antoi ensimmäiseksi tehtäväksi 
takoa tusinan hevosenkengän
nauloja. Kun naulat olivat val
miit, Uula latoi jäähtyneet naulat 
kouraansa alimmaisiksi ja niiden 
päälle tulikuumat naulat. Sitten 
hän vei ne mestarille tarkastetta
vaksi. Kaatoi naulat sepän kou
raan, jolloin kuumat naulat tuli
vat mestarin kouraa vastaan ja 
polttivat pahanlaisesti. 

- On sulia perkeleellä jo sepän 
kourat, vaikka naulat on kuin 
ruustukissa litattuja kasiaisia, 
manaili mestari. 

1:l 
Aiun Uulan lapsilla oli lem

rnikkinä suuri ruma kollikissa, 
joka hääty leikata ainaisen öisen 
mouruamisen ja kylillä luuhaa
misen takia. Operaatio ei kuiten
kaan näyttänyt suuremmin muut
taneen kollin elintapoja. Kun 
naapurit ihmettelivät kollin käy
töstä Uulalle, tämä vastasi: 

- Nah, se kiila vain konsultoi. 

KAUPPA AVOINNA 
Aloittaessani tämän vuoden alusta hoitamaan taloudenhoitajan 
tehtäviä, voitte kaikki hyvät jäsenet ottaa yhteyttä TL:n myynti
artikkeleiden tilausasioissa: puh. 03-675 9061 ilt. ja viikon!. tai 
osoitteella Torikatu 10 A 6, 13100 Hämeenlinna 
Toimitus tapahtuu postitse tai sopimuksen mukaisesti. Toimitus

kulut lisätään laskuun. Tavaraa annetaan myös myyntitiliin. 

Myyntiartikkeli a hinta Viitenro 
50-vuotishistoria -teos 120,- 220 
Jäsenmerkki 10,- 123 
Pinssi 10,- 136 
Postikortit =kämpät 3 eril. 1,- 123 
Eräretkeilyn perusteet 70> 152 
Balggis-polku 10,- 165 
Juhlakuksa 70,- 204 
Susimerkki 30,- 123 
Susimerkki nauhalla 40,- 123 
( susimerkit vain susille) 
Kämppien avain 500,- 107 
Jäsentarrat (mallit takasivulla) 123 

- isompi (172 x 54 mm) 8 mk/kpl 
- pienempi ( 42 x 17 mm) 12 mk/ 12 kpl liuska 

Kämppien avaimen voi lunastaa kaksi (2) vuotta Tunturiladun 
jäsenenä ollut henkilö. Avainanomus on tehtävä TL:n johto
kunnalle. Toimitus tapahtuu postiennakkona, karttojen, kämp
päkorttien, käyttö- ja järjestyssääntöjen kera. Anomuskaavakkeita 
saa allekirjoittaneelta ja sihteeri Riitta Gerliniltä. 

MAKSUASIOITA 
Tunturiladun pankkitili on PSP 800015-135331 ja tälle tilille mak
setaan kaikki Tunturilatua koskevat maksut, myös uusien jäsenien 
jäsenmaksut tarpeellisin tiedoin (mm. osoite välttämämätön) paitsi 
ns. "vanhat jäsenet" maksavat aina jäsenmaksunsa PSP:n jäsen
maksujen keräilytililleffL, joka on jäsenmaksukortissa vii
tenumeroineen. Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN= KIINTEISTÖJEN KÄ YTTÖMAKSUT 
Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa käyttää kämppien vii
tenumeroita. Tällöin ei tarvitse laittaa muita merkintöjä esim. käm
pän nimeä. Viitteellinen maksusuoritus on paljon halvempi pankki
kuluilta ja näin säästö on vuodessa huomattava pankkikuluissa. 
Kämpillä edelleen rahalippaat, joihin voi myös suorittaa Tunturi
ladun yleisen kokouksen päättämän minimimaksun 20,-/vrk/hlö. 

Kämppien viitenumerot ovat: Susikyrö 505 
Susi-Talas 602 
Susi-Kiisa 709 

Ybteydenottoja odotellen ! 

Keväisin terveisin ! Marja-Liisa Mäki 

ift~ TUNTURILADUN KESÄPÄIVÄT JA 
.~ NJEALLJEN 30-VUOTISJUHLAT 

25. - 27 .8. 2000 
Partaharjun toimintakeskuksella Pieksämäellä 

Ohjelma 
Perjantai 25.8. 

18 - 22 Ilmoittautuminen, ittapala 

Lauantai 26.8. 

7:45 
8:00-10:00 
9:00 

Aamuvenyttely 
Aamupala 

RETKIMUISTIO 
VUONNA2000 
Retkitoimikunta on koonnut listan niistä eri kerhojen suunnittele
mista retkistä ja vaelluksista, joihin ovat tervetulleita kaikki 
tunturilatulaiset riippumatta siitä, ovatko he kerhojen jäseniä vai 
ei. Tapahtumien yhteyshenkilöt saatte selville soittamalla kerhojen 
sihteereille, joiden puhelinnumerot ovat kerhopalstalla tässä leh
dessä. 

Toukokuu 
29.4 - 5.5. Talvivaellus Käsivarressa Njalla 
27 - 28. Herajärven kierros - juhlavaellus Kumpe 
27 - 28. Melontaretki Kokemäenjoki Geatki 

Kesäkuu 
1-4. Pyöräretki Kemiöön ja Halikkoon Logi 
10-11. Retki Lauhavuoren kansallispuistoon Vihta 

Heinäkuu 
28vko Kanoottiretki Ovtsi 
15 - 22. Pyöräretki Nojaan tai Tanskaan Njalla 

Elokuu 
28.7 - 6.8. V.aellus Reissajoelle Vibtta 

Syyskuu 
27.8 - 2.9. Tunturivaellus Kebnekaiselle Nj alla 
37vko Vaellus Ropi - Kilpisjärvi Tsietsa 
16 - 23. Karhunkierros, letkeää läpsyttelyä Njalla 

Lokakuu 
7 - 8. Karpaloretki Patvinsuolle Kumpe 

Monet kerhot menevät tunturiviikoilleen omilla linja-autokulje
tuksilla. Hyppää kyytiin, jos olet menossa samaan suuntaan ja sa
maan aikaan. 
Retkimuistion aineiston kokoaa tänä vuonna Markku Salminen ja 

· pyytäisinkin teitä toimittamaan retkitiedot osoitteella: 

Markku Salminen, Vuoritie 24, 04400 Järvenpää 
puh.koti 09 - 2919916, matkap. 040 - 548 4600 
email: markku.salminen@jarvenpaa.fi 
liitetiedostot muodossa 
WP 7 tai vanhempi tai Exel 5.0) 

· ~lrlll· 
tie 

Retldtoim.lkw1ta 

11 :30 
12:00-13:30 
13:30 

Savolainen luontopolku 
Sauvakävellen lähiluontoon 
Lipunnosto, Kesäpäivien avajaiset 
Lounas 

Osallistumismaksu on 50,-/hlö .sisältäen tulo- ja juhlakahvit sekä saunan. 
Majoitushinnat/vrk: kurssikämpät 1 OOmk/hlö, mökit 70mk/hlö, lattiamajoitus 
40mk/hlö, tetttapaikka 50mk/hlö, vaunu/autopaikka 50mk/vrk 

14:30 
15:30-17:30 
18:00 
20:00 

Sunnuntai 27 .8. 

7:45 
8:00 
10:00 
11 :00 
12:00 
12:30 

Ruokaperräiset 
Puhvetti ja valokuvanäyttely 
Saunominen 
Juhlapäivällinen 
lltaohjelma, 30-vuotis onnittelujen vastaanotto 

Aamuvenyttely 
Aamupala 
Hartaushetki Ristikiven ulkoilmakirkossa 
Arpajaiset ja luontopolun tulokset 
Lähtösoppa ja - kahvit Hollituvassa 
Lipun lasku 

OMAT LllNAVAATIEET MUKAAN 
Ruokailut (seisova pöytä): 

Aamupala 
Lounas 
Juhlapäivällinen 
lltapala 

25mk 
35mk 
45mk 
25mk 

Majoitus- ja ruokailuvaraukset suoraan Paltaharjun toimlntakeskukselle 
puhelin arklsin 10 -J 6 (015) 782 0220 16.8. 2000 mennessä. 

Tiedustelut: Esko Sepponen 
Sammalkuja 8 
7 6120 Pieksämäki 
puh. (015) 482 941 tai 0400-155 950, fax. (015) 482 944 

TeNetuloa KesäpäMlle Savoon Tunturikerho Njeallje 
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6116JAJ6G'r, 
Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kurssikeskuksessa Vesalassa, 

joka sijaitsee noin 15 km Jyväskylästä Keuruulle päin. Opastus Jyväskylä-Keuruu tieltä. 
Jyväskylästä tultaessa tien vasemmalla puolella on viitta Vesala 2 km. 

Ohjelma 
Perjantai 
Klo 16.00 

Lauantai 
Klo 8-10 

9 

11.30-12.30 
13.30 
14 
17-18.30 
19 

Sunnuntai 
Klo 8-10 

9 
9.30 
10 
10.30 
11 
n. 12 

6.10.2000 
Portit avataan 
Majoittuminen, Sauna ja uinti, Iltapala 
Iltanuotio ja seuranpitoa 

7.10.2000 
Aamupala 
Lipunnosto ja avajaiset 
Luontopolku avataan 
Lähtö tutustumaan Petäjäveden Vanhaan kirkkoon 
Lounas 
Kokouskahvit 
Syyskokous Verkossa 
Päivällinen 
Susivihkiäiset 
Arpajaiset, illanvietto pyörähtelyineen 
Yönuotio ja -laulut 

8.10.2000 
Aamupala 
Aamuhartaus Riihikirkossa 
Luontopolku suljetaan 
Luontopolun palkintojen jako 
Susien kokous 
Susilounas 
Lipunlasku ja viirin luovutus 

OVTSI 

Majoittumismahdollisuudet: 2-, 3- ja 8- hengen huoneita, lattia- ja telttamajoitusta, 
sähköpistokkeita asuntovaunuille. 
Ruokailut järjestää Vesalan kurssikeskus, Ovtsilla oma kanttiini. Seuraavassa 
lehdessä hinnat, ilmoittautumiset ym. Tiedustelut ja alustavat varaukset: Sinikka 
Holopainen, puh. (014) 271947, 
040-728 6767, sähköposti: sholopai@campus.jyu.fi 

Tunturikerho Kumpe 
kutsuu Tunturilatulaisia tutustumaan 

KollK kAKGAltlG~AIGt~AAK 
ja samalla 

KU!tt'\f ei!\ 1 q-vuot1~r1itt&v.6\elluk~elle 
27.-28.5.2000. 

Herajärven ympäri n. 30 tai 40 km, jossa yöpyminen on mahdollinen välillä. Kokoontuminen Kolin 
Luontokeskukseen la 27.5.2000 klo 1 1. 00 mennessä: 

- tutustumme Kolin ja Pielisen luontoon Luontokeskuksessa 
- selvitys vaelluksesta /ryhmät 

Pienryhmien on mahdollista varata aitta- tai mökkimajoitus vaelluksen puolivälistä. Jos haluaa ruokaa 
majoituksen yhtey-
dessä, siitä on tehtävä varaus etukäteen. 
Tiedustelutja mahdollinen ennakkotieto osallistumisestanne: 
Pentti Huikuri p. 013-651486, 040-7632276 tai 
Esko Saastamoinen p. 013-462616, 0400- 762488 
Tarkista alkukesän vaellusvarauksesija tule nauttimaan aamuauringon noususta ja lintujenlaulusta 
kansallismaisemissa ! 
Tervetuloa! Kumpe 
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TOIMINTAMUISTIO 
2000 
30.6-2.7. 
25.-27.8. 

29.7.-5.8. 
10.8. 
2.-9.9. 
7.-10.9. 
9.9.-16.9. 
9.-16.9. 
6.-8.10. 
31.10. 
9.-16.9. 

Suomen Ladun leiripäivät Vuokatissa 
Tunturiladun Kesäpäivät Tunturikerho Njealljen 
1sännöm11nä 
Login kerhoviikko Susikyrössä 
Tunturilatu-lehden 3/2000 aineistopäivä 
Kumpen kerhoviikko Susikyrössä 
Erävaelluksen SM Pellossa 
Vihttan kerhoviikko Susi-Kiisalla 
Susikyrö on varattu yleiseen käyttöön 
Syyskokous ja susiaiset Ovtsin isännöiminä 
Tunturilatu-lehden 4/2000 aineistopäivä 
Susikyrö on varattu yleiseen retkeilyyn 

Login matka Erävaellus
SM-kisoihin Pelloon 1. -10.9. 

Matkaamme kisoihin yhteisesti muiden kerhojen kanssa toimitsijoiksi. 
Matkan varrelta kaikilla halukkailla mahdollisuus tulla mukaan. Ajo
reitti Turku - Tampere - Jyväskylä. 
Auto lähtee Turusta pe 1.9. klo 19.00 Kasken- ja Kupittaankadun 
kulmasta, Tampereenrautatieasemalta klo 21.20, Jyväskylän rautatie
asema klo 23 .15. Lähtö Pellosta kisojen jälkeen ja paluu samaa reittiä. 
Matkan hinta Turusta ja Tampereelta 500 mk, Jyväskylästä 450 mk. 
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 22.8. Login tilille: Merita 
220518-41730 /viite 233. 
Paula Jukala, puh. 02 - 251 7116 tai 0400 - 820167 
Kalevi Kanerva, puh. 02 - 236 6270 tai 040 - 7331765 

Matka Pohjois-Norjaan 
28.7. - 6.8. 

Logi järjestää yhdessä Vihttan kanssa vaelluksen Reissajoen laaksoon 
Kautokeinoon. Matka aloitetaan Bidjovakken kaivokselta 
helppokulkuista tunturimaastoa Reissajoen varteen, jossa leiriydytään. 
Täältä tehdään päivämatkoja esim. Mollesfossin putoukselle (269 m), 
yritetään myös kiivetä Tiertalle 830 m. Leiripaikan lähellä Immofossen 
putous. 
Autolle palataan la 5.8. Kalottireittiä seuraamalla. Halutessasi voit 
jäädä myös Muoniossa pois ja jatkaa Eskelisen autolla Kilpisjärvelle, 
josta voi vaeltaa Reissajoelle. Tästä saat tarkemmat tiedot Pekka 
Laineelta, puh. 0400 - 793743). 
Susikyrön kämppä on varattu samaan aikaan (viikko 31) ja auto käy 
mennen tullen siellä, joten on myös mahdollisuus viettää viikko 
Vuontisjärven rannalla. Matkan hinta on 550 mk (Tku ja Tre ), 500 
(Vaasa). Ajoreitti: Turku klo 18.00, Tampere klo 20.20, Vaasa klo 
23.45 ja edelleen Susikyrö - Hetta- Kautokeino. 
Ilmoittautumisetja maksut viimeistään 18. 7. seuraavasti: Vihttalaiset 
/Pirkko Westergård, puh. 317 8058, muut/ Kalevi Kanerva, puh. 
02 - 236 6270 tai 040 - 7331765 

r------------------ --, 
Haluan liittyä jäseneksi TUNTURILATUUN [ 

Sukunimi ~ - .. ~ ... ........... ~ .,,. ........... . 
Etunimi .•. -__ •. __ . -·-. -. --.•• --. -.. -· -... .... --. . . ... ............ ......... , 

Synt.aika ·--· ·· . ·· ·--· · · --·- -· --·· .. .. .. .. --·- . -·- ··· · -··-· ............... . 

Jakeluosoite .... . -·· -·. ··-·· -- ·. --· .. . ·· -- · ·---- ·. -·- .. . -··- ····-· ........ . 

Postinum·- ····-··· · · ·- ·· ···- Postitoimipaikka ···-.-·· ·-.............. . 

Ammatti ····-- . .... .. ... ·---- · -·- Puhelin kotiin ·-- -- ··-·· - -· -- ···· .... .• 

Haluan liittyä jäseneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

Nimi -··- .. . ·-· .. -·· - .. --·-- . -- ·-- · .... -,. .. synt.aika ........ ........... . 

Nimi ·· ·-····· -·--· ·- ·· · · · ·- -·· · -·· ·,-·-·· synt.aika ................... . 

Nimi ···-·-- · ···--- ·.·· - ·- ·--· - .. . . . .. ·-·· synt.aika -···· ·· · . .......... . 

Palautetaanjäsensihteerille katso osoite siv. 4. 

L - -------------------~ 
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Jatkoa etusivulta 

Tolosen Simo taitaa Sen Ainoan 
Oikean Mustan Makkaran. Ta
polan, nimittäin. Tampereelta, 
nääs. 

retken "ulkomaille Teiskoon". 
Kotisaaren rantaan jätettiin pala
maan kaksi ulkotulta, jotta osai
simme takaisin. Tamperetta tun
tevana maisemaoppaana toimi 
Martikaisen Väinö, joka muuta
man kerran matkan varrella py
säytti porukan ja kertoili paikois
ta. 

Lapin lauluja kodassa ja 
seuran pitoa. 

Läheisen Harjun seurakun
nan pastori Tarvo Laakso oli lu
pautunut pitämään puolen tunnin 
laulutuokion Lapin laulujen pa
rissa. Itse sävellettyjen ja mui
den. Oli todella onni, että hän 
halusi pitää esityksensä Torpan 
porontaljapenkein varustetussa 
suuressa kodassa, johon 50-60 
henkeä mukavasti mahtui. Tun
nelma oli ainutlaatuinen näille 
leveysasteille. Haitin häät, viu
lusoolo, joikuamista ja paljon 
muuta. Porukan keskellä savua
va nuotio. Tarvo on itsekin Lapin 
ystävä ja käy siellä joka vuosi. 
Kösäkin oli tohkeissaan esityk
sen jälkeen: "Mistä te tämän ka
verin olette löytäneet?". 

Aamuhartautta, taidetta 
ja seuranpitoa 

Lapin ystävä on myös Kari 
Soukka, joka piti meille sunnun
tain aamuhartauden kirkkaassa 
auringonpaisteessa rantajäällä 
yön palaneen rakotulen savua
vien jäännösten äärellä. 

Kevätpäivien päätöspäivälle 
oli varattu myös taidetta: Aamu
hartauden jälkeen lähdettiin noin 
40 hengen voimin aamukäve
lylle jäätä pitkin parin kilometrin 
päässä olevaan Villa Urpoon. 
Kaikki varmasti tuntevat Hymy
lehden,jolla Urpo Lahtinen aika
naan keräsi joltisenkin varalli
suuden.Vielä eläessään hän sa
noi, että "Ihmisiltä olen varalli
suuteni saanut ja nyt tahdon sen 
jossain muodossa antaa heille ta
kaisin". Niinpä rakennettiin Ur
pon ja perheen kodiksi Villa 
Urpo, todella näyttävä graniitti
linna ja taidekoti, joka tänä päi-

vänä on paitsi Lahtisen lesken 
koti myös ryhmille avoinna ole
va modernin taiteen museo män
nikköisessä Näsijärven rantarin
teessä. Maalauksia ja veistoksia, 
arkkitehtuuria. Urpo Lahtisen 
viimeinen leposija on rakennuk
sen vieressä Näsijärven rantarin
teessä. 

Arpajaiset ja voiton 
huumaa. Sekä 
seuran pitoa 

Arpajaiset sytyttää. Ja siksi 
hyviin juhliin kuuluukin aina ar
pajaiset ja kun pitäjinä on Kaup
pilan Erkki, Tolosen Simo ja 
Seppälän Taavi niin arpajaiset 
ovat hyvät. Suosio oli niin suuri, 
että arpajaispalkinnoiksi meinas 
mennä myös näyttelyesineinä 
sivupöydällä olleet Free Heels' in 
myyntituotteet. Tuhtosen Maija 
ja kumppanit oli etukäteen myy
nyt arpoja sen verran tehokkaas
ti, että niitä oli laajasti liikkeellä. 
Palkintopöytä oli hyvä ja pal
kinnonsaajat tyytyväisiä. 

Kari Soukka piti meille sunnuntain aamuhartauden kirkkaassa auringonpaisteessa Näsijärven 
rantajäätiköllä. 

Mustaa makkaraa ja 
seuran pitoa 

Oikeesti Tampere-henkisenä 
oli Tolosen Simo poikennu Ta-

polan kaupallajakaapannu siältä 
völjyynsä tyroksi-laatikollisen 
omitusennäköstä mustaa pitkää . 
eli Mustaa Makkaraa. Hän kun 
läväytti tyroksinsa etisen pöy
tään, niin jo kerääntyi väki laa
tikollen kuin mehiläiset hunaja
purkille. Viälä kus Simo näytti 
syämisen mallin pualukkahillon 
kanssa ulkokuntalaisille, niin oli
han niitten maistettava. ltämet
tän Rike ajettiin sänkystä ylös 
kun ei ollu kylmää maitoo pöy
tässä. Vaan ei sitä tullu sittek
kään. Yllätysviarailulle tulleet 

Yrjö Suuniittu ( oik.) ja Väinö Martikainen verestämässä omia ja 
muiden muistoja Kolbman historiakirjojen ääressä. 

Kaikki päättyy aikanaan ... Lipunlaskussa Maija Tuhtonenja Pentti 
Luostarinen sekä tietysti kaikki paikalla olleet. 

Pienet vihreät miehet uskaliaan vastatanssin tiimellyksessä. 

50 kuarolaista oli juanu kaikki 
maidot. Joku meinas lähtee Liet
sun Nesteelle maidolle, mutta 
sekin torjuttiin, että kylä tää tästä 
menee. Ja tiäs vaikka Tiälaitok
semmiähet olis taas ollu Kolp
man jätkiä kytiksessä Nesteen 
ristillä. Ninkun kylttipartioo. 
Hyvä kun ei lähretty. Ja sitten 
kusSimo ei antanu suunvuaroo 
muulle kun kehumiselle, niin 
taas meni Tapolan viästi wa
ilmalle. 

Hämäläistä pitopöytää 
ja kylläisiä vatsoja 

Eräs lauantai-illan koho
kohdista oli hämäläinen pito
pöytä. Nälkäiset osanottajat 
asettuivat jonomaiseen muodos
telmaan Torpan ruokasalin 
paljeovien taakse ja kun Taavi 
Seppälä reväytti ovet selälleen ja 
pelimanniyhtye MaLaLe pani 
pelit soimaan, niin se sai Axe
linkin laulamaan. MaLaLe on 
kolmen viehättävän nuoren mu-

siikkia opiskelevan ladyn muo
dostama yhtye, mukana poljet
tava harmooni, kaksirivinen hai
tari ja viulu. Ja tietysti tytöt ja 
kolme suuta. 

Torpan emäntäjoukkoisensa 
oli pannut parastaan ja todella 
onnistunut. Niin vieraiden kuin 
isäntien ja emäntienkin ilmeet 
olivat iloiset. 

Luontopolku ja 
kokemuksen voimaa 

Kauppilan Erkki oli suunni
tellut luontopolun,jonka hän en
sin aikoi asentaa sisälle, mutta 
miehissä nurkan takana tehdyn 
suostuttelun ja maanittelun jäl
keen se sitten sai kuitenkin paik
kansa Torpan pihapiirin puissa. 

Tunnista 20 Lapin eri pai
koista otettua valokuvaa. Tuntu
reita, rakennuksia, siltoja jne. 
Osanotto oli runsas ja voiton vei 
vanha kettu ... tarkoitan susi, 
Kunniasusi Yrjö Suuniittu tunsi 
paikat yhtä lukuunottamatta ja 
sai puukon vyöllensä. Onneksi 
olkoon. 

Uusia päiviä odoteltaissa 
Semmosetoli ne kevätpäivät. 

Oli ainakin mukavia vieraita. 
Kolbmalaiset kiittää kaikkia 
läsnäolleita ja toivottaa Teidät 
uudestaankin tervetulleiksi 
Tampereelle. Muillekin päiville. 
Ja ihan muuten vaan. Särkän
niemessä on uudet pelit kesällä ja 
Kolbmalla on uus kota Pohjois
Tampereella eli Teiskon perällä. 

Ja jos on tarpeeks porukkaa, 
niin kyllä ne Pienet Vihreät Mie
het uudestaankin esiintyy, kun 
on koivuissa uudet tuoreet vas
takset. 

Kösä halusi irrotella aamuhartauden jälkeen ja sai kylmää kyytiä. 

Manneken Sepponen ja uusi 
Erävaellustoimitsijamekko. 

Timo Tulosmaa 
Tunturikerho Kolbma 


