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Tunturilatu kouluttaa kerhotoimi-
henkilönsä akateemisella tasolla 

Lauantaina 13. tammikuuta 
kokoontui Tampereen Yliopiston 
luentosaliin C 8, 20-30 hengen 
joukko tunturikerhojen toimi
henkilöitä eri puolilta maata 
saamaan koulutusta järjestötoi
minnan tärkeissä asioissa. Vit
kan lain vaikutuksesta entinen 
puheenjohtaja Kösä oli tyyrää
mässä tätä tilaisuutta uuden pu
heenkuljettaja Raimon ollessa 
estynyt. Klo 10.00 aamukahvien 
jälkeen käytiin asioiden kimp
puun. 

Tiedotus on monen 
asian ydin 

Stokmannin tiedotusmoguli 
Juhana Häme, Kavtsi ja Espoo, 
kävi ansiokkaasti läpi tunturijär
jestön tiedotusta: Mitä se on, 
mitä sen tulisi olla ja miksi. Tie
dotus muokkaa järjestön ulkoista 
kuvaa eli imagoa eli kiinnosta
vuusarvoa ja vetovoimaa ja tätä 
kautta rakentaa syyn, miksi tun
tureista kiinnostunut liittyy jä
seneksi ja toisaalta miksi esim. 
järjestön tilaisuuksiin joku tulee 
esitelmöimään tai sitten ei. Tie
dotus on PR:ää, se on suhteiden 
hoitamista tiedotusvälineisiin ja 
sidosryhmiin, jäseniin ja lukui
siin muihin tahoihin. Tiedotus 
on - tai ainakin sen pitäisi olla 
- päämäärätietoista, suunnitel
mallista toimintaa, joka askel 

Tiedotusmoguli Juhana Häme 
luennoi tiedottamisen saloista. 

askeleelta kertoo omille ja ulko
puolisille, että meillä kannattaa 
olla mukana. Kannattaa myös 
muistaa, että tiedotus motivoi tai 
demotivoi omaa jäsenkuntaa jä
senyyden jatkamiseen. 

Jäsenet saavat uuden 
komean jäsenkortin 

Tunturilatu ry:ssä on n. 2500 
jäsentä. Jäsenyysasioissa, jäsene
tuasioissa jne. järjestön julkisivu 
kerhoihin, yksittäiseen jäseneen 
ja kattojärjestö Suomen Latuun 
on monessa asiassa Pirjo Sini
Iehto, Kolbma ja Tampere. Hän 
on Tunturilatu ry:n jäsensihteeri 
ja hän huolehtii mm. siitä, että 
jokainen uusi jäsen saa "Ter
vetuloa Tunturilatuun" - kirjeen, 
tuoreimman Tunturilatu-lehden 
ja riittävästi tietoa järjestöstä. 
Sekä mm. evästykset jäsenmak
sun maksamista varten. Pirjon 
käsien kautta saavat jäsenet tä
nä vuonna ihka uuden muovisen 
luottokorttiformaattiin muotoil
lun jäsenkortin. 

Voimassa olevat Tunturi
järjestön jäsenmaksut ovat 1 
perheenjäseneltä 115 mk, II per
heen-jäseneltä 65 mk, alle 16 v. 
lapsijäseneltä 15 mk ja ainaisjä
seneltä 1500 mk. Lisäksi tulee 
paikallisen tunturikerhon osuus. 
Vastikkeena vuosimaksulleen jä
sen saa Tunturilatu-lehden, tun
turikerhojen kerhotoiminnan ja 
koulutuksen eri puolilla Suomea, 
alennuksia monista urheiluliik
keistä sekää Suomen Ladun jä
senedut ja Latu ja Polku-lehden. 
Lapissa jäsenten käytössä on 
kolme tl!kikohtaa: Susikyrö, Su
sikiisa ja Susitalas. Jäsenelle 
tarjoutuu myös mahdollisuus 
pääästä susijärjestelmän piiriin 
ja saavuttaa susiarvoja. 

Tunturiladun nuorisotoi
mintaa huudettiin esiin 

Iitu eli Riitta Gerlin on Tun
turilatu ry:n sihteeri, Kavtsi ja 
"Helsinki. Riitta esitteli paitsi 
itsensä myös Tunturilatu ry:n 
toimikunnat ja työryhmät, joita 
on kahdeksan. Nuorisotoimikun
ta ideoi, suunnittelee ja toteuttaa 
nuorisolle suunnattavaa toimin
taa ja avustaa kerhoja näissä asi
oissa. 

Liki 30 hengen joukko tunturikerhojen toimihenkilöitä eri puolilta maata kokoontui Tampereen 
yliopiston luentosaliin 13. tammikuuta saamaan koulutusta järjestötoiminnan tärkeissä asioissa. 

Koulutustoimikunta koulut
taa kesä- ja talvikursseilla ja ko
ettaa saada kerhotkin tekemään 
niin. Ja kehittää koulutus toimin
taa. Kämppätoimikunta on Tun
turiladun kiinteistöosasto, joka 
huolehtii kämpistä ja niiden kun
nossapidosta sekä mm. raken
nusluvista. Saamelaistoimikunta 
on syventynyt saamelaiskulttuu
riin ja tiedottaa siitä muillekin. 
Retkitoirnikunta on vihkiytynyt 
suunnittelemaan vaelluksia, se 
tietää kaiken retkeilyvarusteista 
ja retkeilyalueista. Susivalio
kunta vaalii susihengen säilyttä
mistä ylläpitää tunturisusijärjes
telmää sääntöineen, käsittelee 
susianomukset ja kutsuu sudet 

kokouksenpitoon. Julkaisutoimi
kunta mm. julkaisee tätä lehteä. 
Järjestötoimikunta etsii ihmisiä 
Tunturiladun elimiin ja tekee esi
tyksiä palkittavista henkilöistä 
sekä pitää yhteyksiä jäsenistööön 
ja kerhoihin. 

Talous on järjestön 
selkäranka 

Tunturilatu ry:n talouden pe
rään katsoo Marja-Liisa Mäki, 
Alppas ja Hämeenlinna. Hänen 
tehtävänään on vahtia, että Tuntu
rilatu ry:llä on talousarvio, kirjan
pito, tilinpäätös ja kaikki tämän 

Kokoustauoillekin riitti mielenkiinnonkohteita. 

päivän taloushallinnon vaati
mat vanneet. Ja tätä samaa 
hän odottaa myöskin tunturi
kerhoilta: Selkeät ja järjestel
mälliset asiakirjat, kirjanpito, 
tilintarkastus, talousarvio, tilin
päätös, toimintakertomus. Kun 
nämä kaikki ovat olemassa ja 
säntillisesti kerhojen elimissä 
käsitelty, on kerhonkin toi
minnan ohjailu ja valvonta 
yksinkertaista. Myös vuosia jäl
kikäteen jos tarve vaatii. Marja
Liisa hoitelee myös kämppien 
vakuutukset, maksukortit ja 
avaimet sekä myy jäsenmerk
kejä. 

Kerhot näkyvät niminä, 
logoina, tilastoina ja 
toimihenkilöinä 

Marja-Liisa Mäki - edelleen 
Alppas ja Hämeenlinna - puhui 
myös kerhon asioiden hoita
misesta Tunturilatu ry:n suun
taan. Koska matkat ovat pitkiä, 
kerhojen toiminta ei visuaalises
ti näy keskusjärjestössä, vaan 
avuksi tarvitaan postin kuljet
tamia vuotuisia toimintatilasto
ja. Jotta koko organisaation 
toiminta ei häiriinny, tulee nä
mä toim1ttaa ajoissa Tunturila
tu ry:n kerhoasiain hoitajalle. 
Myös kerhojen toimihenkilöi
den nimet ja yhteystiedot pitää 
olla tiedossa. 

Timo Tulosmaa 
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Raimo 

Uusi vuosi on taas lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Nauti
taan siitä . 

Kokouksissa 7-8/2000 käsiteltiin mm. seuraavia asioita: 

• Tunturiladun jäsenmaksulomakkeet ja Suomen Ladun jä
senkortti on postitettu talkoovoimin vuoden alussa. Nyt näyttää 
siltä, että postin kulussa on ollut melkoisia ongelmia, ja kirjeet 
ovat tulleet jäsenille varsin myöhään. Y rittääkääpä maksaa ne 
kul.tenkin eräpäivään mennessä, niin postin kulkuun ei tule kat
koksia. Ladun jäsenkortilla saa ihan hyviä alennuksia monesta 
paikasta, eli ne kannattaa hyödyntää. 

Huomaat vannaan, että johtokunnan rakenteessa on muu
toksia. Uutena puheenjohtajana on alkanut Raimo Pahkala. Kii
tos Kyösti Lamminjoelle monista menneistä vuosista. Vaikka 
emmehän me Kösää vielä ihan vapaalle kokonaan päästä. 

• Todettiin, että tänäkin vuonna on monia yhteisiä tapahtu
mia. Katso tarkemmin toimintamuistiosta. 

• Tunturilatu on mukana Suomen Ladun kotisivujär
jestelmässä. Katsopa sivuja osoitteessa www.suomenlatu.fi/ 
tunturilatu. Sivut ovat vielä alkutekijöissään, mutta kehittyvät 
koko ajan. 

" Tunturikerhojen vastuuhenkilöiden koulutus järjestettiin 
13.1. Mukana oli edustajia monesta kerhosta. Ota yhteyttä ker
hosi puheenjohtajaan, jos haluat lisää tietoja koulutuksesta. 

sihteerinne Iltu Gerlin : ) 
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Erä varusteita 
kokeiltiin 

Ensimmäinen maassamme 
talviolosuhteissa järjestetty erä
retkivarusteiden testileiri on pi
detty Saariselän Kiilopäällä. 
Viikon mittaisen leirin aikana 
testasi 25 kokenutta retkeilijää 
yli sataa erilaista retkivarustetta. 

Testaus keskittyi leirillä nel
jän päivän mittaiselle tunturivael
lukselle, jonka leiriläiset tekivät 
ryhmissä. Yksi ryhmistä yöpyi 
maastossa rakotUlilla, toinen taas 
autiotuvissa ja kolmas erilaisis
sa teltoissa. Lisäksi kokeilivat 
yksittäiset testaajat vaelluksen 
aikana yöpymistä eskimomalli
sissa igluissa ja kiepeissä, - lu
mihankeen kaivetussa kuopassa. 

Testattavien majoitusvälinei
den lämpimyys todettiin lähes 
kaikissa olosuhteissa mainioik
si, sillä vaikka tunturivaelluksen 
aikana paukkui öisin parhaillaan 
32 asteen pakkanen, ei vilu häi
rinnyt. Autiotuvan ulkopuolella 
talvisaikaan yövyttäessä todet
tiin untuvamakuupussi kuiten-

kin välttämättömäksi. Hyvätkään 
keinokuidut eivät anna untuvan 
veroista lämpöä, kun elohopea 
makuupussin ulkopuolella las
kee alle -20 asteen. 

Liikkumisvälineistä talvisil
la tunturihangilla todettiin kova
puupohjaiset leveät tunturisukset 
edelleen käyttökelpoisimmiksi. 
Moitteen sanaa ei voitu sanoa 
myöskään suksista, joiden pohja 
oli käsitelty erilaisilla muovise
koitteilla. 

Hiihtojalkineina leiriläiset 
käyttivät nahka- ja kumisaap
paita, samoin kuin nahka- ja 
kumimonojakin. Ehdotonta pa
remmuusjärjestystä eri jalkine
tyyppien välillä ei pystytty mää
rittämään. 

Yksityisten suunnittelemista, 
kehittämistä ja valmistamista ret
kivarusteista kiinnittivät eniten 
huomiota lappeenrantalaisen ma
juri Leo Kojon käsialaa olevat 
kamiinat ja teltat. Kojon teltta 
voidaan pakata kamiinan sisään 
ja kamiina on puolestaan niin 
suunniteltu, että sitä voidaan ve
tää helposti luistavan ahkion ta
paan. 

Testileirin isäntäErikPihkala (vas.) on noussut igloosta katsekmaan, 
miten kaverit ovat selviytyneet louteessa. Yöllä pakkanen tipahti 
32 asteeseen, niin että olipa mukavat testausolosuhteet. Pihkala 
itse vaelsi ryhmänsä kanssa ensimmäisenä suomalaisena yli 
Grönlannin jäätikön muutama vuosi sitten. Sielläpä oli kovempaa 
pakkasta kuin täällä, mutta oli välillä lämmintäkin, niin että 
pääsi lämpöerojen makuun. 

Moottorikelkka, 
huomispäivän 
ongelma vempele 

Saamelaiset poronkasvattajat 
ja retkeilijät (=tosi retkeilijät) 
ovat eräässä asiassa vahvasti 
samassa laivassa, nimittäin suh
tautumisessa moottorikelkkaili
joihin. Monet kämpät ovat täynnä 
näitä usein äänekkäästi käyttäy
tyviä moottorikelkkailijoita ja 
usea retkeläinen väsyneenä käm
pälle tultuaan on saanut heiltä 
opastuksen painua seuraavalle 
kämpälle suksineen ellei juuri 
kerrassaan helvettiin ole käsket
ty, niin kuin tapahtui viime tal
vena Porojärvellä. 

Paljon on puhuttu erämaiden 
kirjoittamattomista laeista, mutta 
puhumiseksi ne nyt jäävät tästä 
pitäen. Tilalle on saatava kirjoi
tettu ja lakeja ja ankaran puoleisia 
sellaisia. Siitä alamme olla saa
melaisten kanssa yhtä mieltä. 

Saamelaisten poronpaimen
tajien huoli on se, että moot
torikelkkailija, joka ei tunne 
porojen käyttäytymistä, pelotte
lee ne niin, että siitä on haittaa 
vasomiselle. 

Metsähallitus suunnittelee 
moottorikelkan käytön rajoituk
sia mm. kansallispuistoissa. Pu
hetta on ollut myös erityisten 
moottorikelkkareittien vetämi
sestä. Onhan moottorikelkka 
sentään vallankumouksellinen 
kulkuneuvo Lapin lumiaavikoil
la. Sen käyttö hyödylliseen tar
koitukseen on aivan eri asia kuin 
se moottorihurjastelu, joka on 
muodostunut kairoilla häiriöksi. 

Mikäli lakeja tästä asiasta 
säädetään, tuntuu, että olemme 
aika lailla yksimielisiä siitä, että 
moottorikelkkailijan yöpymistä 
kämpillä on syytä rajoittaa. Ei 
ole mitään mieltä siinä, ettäkelk
kailijat tulevat makailemaan pa
rin tunnin· kelkkamatkan takana 
oleville kämpille ja hiihtäjät saa
vat jäädä Jumille. 

- Limppumoottori 

UNTURILATU 30 VUOTTA. SITTEN 
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Tunturilatulaiset ,ja 
kaikki LaPin vstävät 

MAJOITUSTA VAPAANA MAALIS- JA HUHTIKUUSSA 

1.-17.3.01 260,- / hlö / vrk / täysihoito / 2hh 
17.3.-30.4.01 390,- / hlö /vrk/ täysihoito/ 2hh 

Viikkohinnoista latulaisille mukava alennus. 

Lumen ja jään SOITA JA KYSY LISÄÄ! 

Muistattehan aamiais- ja päivällispöydät katettuna päivittäin. 

maassa 
Pohjoisessa jossa talvea kes

tää lähes 3/4 vuodesta, kelit on 
tarkkaan tunnettava. Niinpä saa
men kielessä on lukemattomia 
erilaisen lumen ja jään nimityk
siä. Tärkeä on tietää miten porot 
pärjäävät, pystyvätkö tekemään 
kaivantoa jäkälämailla. Se riip
puu lumen tulostaja koostumuk
sesta, pakkasista ja tuulista. 

Seaqas, Seanjas, 
Seatnjasa = isorakeista ja ve
sipitoista lunta joka on lähinnä 
maanpintaa. Tämän läpi porot 
pystyvät kaivamaan jäkälään as
ti. 

Skarta = kovaksi pakkautu
nut, ohut lumikerros maanpin
taa vasten. Se on syntynyt sateen 
jälkeisestä jäätymisestä ja aihe
uttaa poroille huonot talvilaitu
met. 

Sarti, Sartti =kovaksi jääty
nyt jääkerros varsinkin lumimas
sojen alla on poroille vaikeuksia 
aiheuttava keli. 

Cuohki, Cuogi = vesisatei
den jälkeen laidunmaiden päälle 
jäätynyt jääpeitto varsinkin au
keilla paikoilla aiheuttaa kaikis
ta vaikeimmat olosuhteet, koska 
porot eivät saa jäätä rikki ruokaa 
saadakseen. 

Oppas = paksu lumimassa 
on suhteellisen siedettävä poroil
le, etenkin jos lumi on koostu
mukseltaan Luotkku eli löysää 
ja pehmeää tai rakeista, Seaqas 

~ ~-

Vaihtelevat jäätymis- ja lauh
tumisolosuhteet ja tuulet saavat 
aikaan erilaisia lumipeittoja. Pie
ni otos näytteeksi: 

Muohta, (Muotta), 
Muohtaga = lumi Muoh
tacalbmi = lumihiutale ( oikeas
taan lumen silmä) 

Njabcu, Njazu = suoja 
Slievar = pehmeä, keveä lu

mI 

Cearga, Ceargga = paksu 
lumi jonka tuuli on kinostanut 
niin kovaksi, että se kantaa kul
kijan 

Cinus, Citnosa = tasainen 

suojasään lumikerros, mutta ei 
vielä kantava 

Vahca, Vaza =uusi lumi, eri
tyisesti vanhan lumen päälle sa
tanut irtonainen, pehmeä lumi 

Ceavvi, Ceavi = kova, tiivis 
lumi 

Slavzi, Slavzzi = märkä, juu
ri satanut lumi, joka on niin mär
kää ettei se tartu suksen pohjaan 

Slahtta, Slahta = räntä, los
ka, lumisohjo 

Soavli, Soavlli = hyvin mär
kä räntälumi 

Soatma, Soatmma =jää- tai 
lumisohjo järven tai joen vedes-
sä 

Jiekqa, Jieqa = jää 
Rovdda, Rovda, = niin heik

ko jää ettei se vielä kanna 
Jiehkki, Jiehki = jäätikkö 
Skavvi, Skavi = ohut jääker

ros joka muodostuu lumen päälle 
auringon laskettua tai lämpimän 
kelin jälleen pakastuessa 

Udas, Uddasa = lumivyöry 
Tässä aluksi. Jatketaan seu

raavalla kerralla jäljistä lumella 
ja erilaisilla talviteillä ja ajouril
la. 

Tunturiladun 
saamelaistoimikunta/ 
Ritvis 

Tunturihotelli 
VUONTISPI RTTI 
SF-99340 RAATTAMA, FINLAND 
Puh. 016-537 356, http:www.vuontispirtti.fi 
Fax 016-537 396 tunturihotelli@vuontispirtti.fi 

Pihlajassa 
hiprakassa 
Shinä punatulkkuneiti olet shaamarin soma, hik, 
niin mukavanpyöreä. 
Missäs sitä on py_örähdelty, 
kun ei ole tavattu. 

Alä nyt kainostele. 
Tässä minun kainalossani on mukava popsia 
herkullisia pihlajanmarjoja. 
Älä tuosta eukosta välitä, 
vaikka se vähän mulkoilee, 
Sille on tärkeintä suuri töyhtö ja 
pyrstön keltainen reuna. 

Kuulesh tipu, 
sinä olet niin ymmärtäväinen, 
vaikka olenkin vähän hiprakassa. 
Hei, älä lennä pois .. hik .. 
kuule ... 

Jukoliste, 
punatulkutkin antavat 
naisensa kasvaa nokkaviksi ... 
hik .. 

Sarastus 
Luminen maisema, 
hiljaisuus. 
Lumipaakku putoaa puusta. 

Nousee kaipaus johonkin 
suurempaan, 
ehjempään, 
kauniimpaan. 

Pystynkö irtaantumaan 
hikisestä paidastani, 
itsekkäistä huolistani, 
pettymyksistäni. 

Seison ja kuuntelen. 

Varovasti kuin hento lupaus 
kuuluu punatulkun vihellys. 

Latu saa uutta merkitystä. 
Ylämäen jälkeen on alamäki. 

Liisa Haapalainen 

JÄSEN ASIAA Haluan liittyä jäseneksi TUNTURILATUUN : 

Hei tunturilatulainen! 
Jäsenmaksukortit postitettiin asti suorituksia, sen jälkeen pois

tänä vuonna talkoilla seitsemän tan maksamattomat rekisteristä. 
latulaisen voimin 6.1. Jäsenkir- Kaikissa jäsenasioissa voi 
jeessä saat Suomen Ladun muo- minulle kirjoittaa tai soittaa. Uu
visen jäsenkortin. Perheen kak- det jäsenet: muistakaa mainita 
kosjäsenen nimi on myös kor- osoitetiedotmaksaessannejäsen
tissa. Mikäli kakkosjäsen haluaa maksun, kiitos ! 
oman kortin, sen voi tilata Suo- Hyvää retkivuotta kaikille 
men Ladun toimistosta a 10 mk. 

Tunturiladun jäsenmaksun 
eräpäivä oli 2.2.2001. "Karhu
lasku" saapuu maksamattomille 
helmikuussa, ja sen eräpäivä on 
2.3.2001. Odottelen elokuuhun 

Pirjo Sinilehto jäsensihteeri 
Veisunkatu 14 as 5 
33820 Tampere 
puh. 03-266 2592 
040-7 63 1109 

Su"kunimi .............. ··-·-···· ·-··-· ····-··--·· --·· ···-· ··-·····-· · · ··-·· J 

Etunimi __________ --- --- ---- ... .... .... ... .......... . ······-··············· .•. J 

Synt.aika _______ .. . . ... ., . . - ·-····-·-·········· · ....• 1 

Jakeluosoite 

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

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

Haluan liittää jäseneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

Nimi ......... ..................... ..... , •. synl aili>a ... ..••....•.....•••••. 

Nimi ·-········-· ··-····-·· ·--·· ,, ·· ·-· -.• synt.aika .... .... ...... ... .... .;:;.:.. 

N:fmi .•............•.• ... ......•.•.•.•.... syn:ta1ka ...... .. ......... .. .. ;:;.. 
Palautetaan jäsensihteerille katso osoite siv. 4. 
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Raimo Pahkala, puheenjohtaja, Hon.kakatil 10, 87100 KAJAANI, p.t. 020 541 
6707, p.k. 08-637 009 tai 040-839 6638, sähköposti: raimo.pahkala@nic.fi 
Sirpa Alapuranen, varapuheenjohtaja, kerhoasiat. Vallikatu 5-7 A 4, 02600 Espoo, 
p.k. 09-512 0378 tai 50-6562 7008, sähköposti: sirpa.alapuranen@ahlstrom.com 
JukkaAlbrecht, koulutustoimikunnan pj., Suksisepäntie 13 C 37, 50160 MIKKELI, 
p.k. 015-336 829, pt. 015-228752, 050-341 0052, jukka.albrecht@esliikunta.fi 
Paavo Kramsu, nuorisotoimikunta. Lauklähteenkatu 6 A 23, 20740 Turku, p.t. 
02.276 6721tai040-706 2764 
Ritva Loimio, saamelaistoimikunta pj., Puistotori 6 as 16, 40100 JYVÄSKYLÄ, 
p.k. 014-615 282, ritva.loimio@library:jxuJi 
Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja, Torikatu 10 as 6, 13100 HÄMEEN
LINNA, p.k. 03-6759061 
Markku Salminen, retkitoimikunnan pj., Vuoritie 24. 04400 JÄRVENPÄÄ p.k. 
09-291 9916, p. 040-548 4600, markku.salminen@jarvenpaa.fi 
Esko Sepponen, retkitoimikunta, Sarnmalkuja 8, 76120 PIEKSÄMÄKI, 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 UUSI
KAUPUNKI, p.k.02-841 4418, antti.karlin@pp.inet.fi 
Riitta Gerlin, sihteeri, Maria Jotunintie 10 E 52, 00400 HELSINKI, p. 
040-707 4598, ciitta.gerlin@novetos.fi 
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri Veisun.katu 14 as. 5, 33820 TAMPERE, p.k. 03-266 
2592 p. 040-7 63 1109. (Huom, osoitemuutokset Pirjo lie) 
Tunturiladun tilinnumero PSP 800015-135331/kämppämaksujen viitenumerot: 
Susikyrö · 505, Susi-Talas - 602, Susi-Kiisa- 709 
Tilintarkastajat: Vappu Hietala ja Lasse Luoto 

KIINTEISTÖT 
Susikyrö Enontekiö I Susi-Talas Inari I Susi-Kiisa Utsjoki, Kärrikaltio, In.koo 
(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, puh.09/5120378. 
Jäsenet: Marita Maula (siht.) Terttu Civil, Pauli Hulkkonen, Matti Reittamo 
ja Veijo Taavitsainen 

TUNTURIKERHOT 
OKTA (1) Kajaani (1964 uud.21.9.1984) 
Pj. Liisa Haapalainen, Peltokatu 6 A 4, 88600 SOTKAMO, p.k. 08-666 1932, 
siht. Anja Mustonen, Erätie 20 as 15, 87200 KAJAANI, p.k. 08-627 946 

KUOKTE (2) Hyvinkää-Riihimäki (15.2.1?.67) .... 
Pj. Markku Salminen, Vuoritie 24, 04400 JARVENPAA, p.k.09-291 9916, p.t. 
09-2719 2458, 040-548 4600, siht. Irma Löfman, Välenojan.katu 4 C 21, 05880 
HYVINKÄÄ, p.k. 019-437 210, p.t 09-6816 6471 

KOLBMA (3) Tampere (27.5.1967) 
Pj. Timo Tulosmaa, Majakkakatu 3, 33410 TAMPERE, p.k. 03-346 0084, 
040-744 0565, timo.tuultt'lmll!1@s i.fi, sibt Reijo Jnkincn. Siilinkarinkatu 26, 
33410 TAMPERE, p.k. 03-346 1977, 040-848 850 

NJEALLJE (4) Pieksänmäki-Mikkeli-Varkaus (16.1.1970) 
Pj. Lea Sarkeala, Pirtinranta 2 C, 78200 VARKAUS, p. 040-671 823, siht. Leila 
Auvinen, Alvarintie 7, 78300 VARKAUS, p.k. 017-555 2297, 0400-177 748 

VIHTTA (5) Vaasa (29.1.970) 
Pj. Tapani Rajala, Lapuan.katu 5 A, 65350 VAASA, p.k. 06-315 4112, 050-330 
8045, siht. Kaija Mariapori, Keskuskatu 18, 65320 VAASA, p.k. 06-315 3515, 
0505240 850 

KUHTTA (6) Itäinen Helsinki (1971) 
Pj. Teemu Siniranta, Vehkalahden.kuja 1 A, 00950 HELSINKI, p. 040-525 7323, 
Siht. Teemu Siniranta, Vehkalahden.kuja lA, 00950 HELSINKI, p. 040-5257323 

TSIETSA (7) Iisalmi (5.3.1972) 
Pj. Urpo Häkkinen, Huuhkajantie 9, 71800 SIILINJÄRVI, p.k. 017-462 1922, 
050-565 9839, siht. Kaija Korhonen, Sairaalatie 7, 72100 KARTTULA, 
p.k. 017-383 1781 

KAVTSI (8) Helsinki (24.8.1972) 
Pj. Jorma Alapuranen, Vallin.katu 5 - 7 A 4, 02600 ESPOO, p.k. 09-512 0378, 
040-502 6151, jorma.alapuranen@alko.fi, siht. Juha Kelkka, Vanhaistentie 7 A 
14, 00420 HELSINKI, p.k.09-531428,050-528 4539 

OVTSI (9) Jyväskylä (28.9.1976) 
Pj. Pauli Hulkkonen, Ruokkeentie 324, 40270 PALOKKA, p.k. 014-311 0790, 
0400-547 743, siht. Ritva Loimio, Puistotori 6 as 16, 40100 JYVÄSKYLÄ, p.k. 
014-615 282, p.t. 014-260 3429 

LOGI (10) Turku (1978) 
Pj. Kalevi Kanerva, Herukkakuja 4 B 31, 20720 TURKU, p.k. 02-236 6270, siht. 
Paula Jukala, Rätiälän.katu 20 C 24, 20810 TURKU, p.k. 02-251 7116 

ALPPAS (11) Hämeenlinna (28.11.1984) 
Pj. Teuvo Heinonen, Nujulantie 3, 13300 HÄMEENLINNA, p.k. 03-619 7359, 
siht. Marja-Liisa Mäki, Torikatu 10 A 6, 13100 HÄMEENLINNA, 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, Tomatorintie 13 as 25, 48100 KOTKA, p.k. 05-264 950 

GEATKI (14) Satakunta 
Pj. Satu Ojala, Loimijoentie 817, 32700 HUITTINEN, p.k.02-566 654, p.t. 
02-560 1085, 050-523 4844, siht. Pirkko Liuksiala, Huhkolantie 3 B 20, 32700 
HUITTINEN, p.k. 02-567 024, p.t.02-560 4581 

NJALLA (15) Tunturilappi (1.11.1997) 
Pj. Raija Palosaari, Valtatie 100 D, 99100 KITTILÄ, p.k. 016-642 242, 040-595 
2625, siht. Paula Naukkarinen, Valtatie 21, 99100 KITTILÄ, p.k. 016-642 956, 
p.t. 016-642 156 

TUNTURIKERHOJEN TOIMINTAA 
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Nj~alljen kuulumisia 
Savosta 

Vuosi on vaihtunut ja toi
mintasuunnitelma vuodelle 2001 
on käynnistynyt ensiapukurssin 
merkeissä Mikkelissä toivotta
vasti niitä taitoja tarvitaan har
voin kerhomme tapahtumissa. 
Alkanut vuosi on kerhomme 31. 
Tänä vuonna tulemme jatkamaan 
koulutuksen merkeissä kerhoil
loissamme, jotka ovat vuoro
tellen Mikkelissä, Pieksämäellä, 
Joroisissa ja Varkaudessa. 

Helmikuussa ohjelmaamme 
kuuluu hiihtoviikko Välikoskella 
ja maaliskuussa valtakunnallisen 
laturetken aikaan pidämme ke
vätkokouksen Leppävirran Ve
sileppis kylpylä-hotellissa siinä 
sivussa hiihtäen ja rentoutuen. 
Tunturiladun kevätkokoukseen
kin on tarkoitus osallistua. 

Toukokuussa tutustumme Ur
pon opastuksella Joroisissa Erä
kirkkoon ja "opiskelemme". 

Kesäkuun alussa lähdemme 
patikkaretkelle Salamajärven 
kansallispuistoon Peuranpolk:uun 
tutustumaan Unton ja Eskon 
opastuksella. Transsilvania, Ro
mania on vuorossa kesäkuun 
lopulla. Leena Arponen tietää 
tästä matkasta. 

Heinäkuussa pidämme ke
säloman. Kesälomalta palattu
amme aloitamme kerhoillat Piek
sämäellä koulutuksen merkeissä 
ja tulemme joukolla Tunturila
dun kesäpäiville Kokemäelle -
kiitos kutsusta Geatkilaiset. 

Ennen susiaisia vaeltelemme 
Pöyrisjärven maisemissa. Linja
auto on varattu ja lähtee Mikke
listä 14.09.2001. Kari Loponen 
tietää kuljetuksesta ja mahdolli
sista vapaista paikoista. Paluu ta
pahtuu susiaisten jälkeen. 

Marraskuun kerhoillassa täy
dennämme ensiaputaitojamme 
sidonnan merkeissä. Toivotta
vasti näitä taitoja ei tarvita pää
kaupunkiseudulla, kun tulemme 
taas joukolla mukaan Tunturi
ladun syyskokoukseen ja ilta
juhlaan Karjalatalolle. Terveisiä 
Kavtsilaisille. 

Tunturikerhovuotemme 1o
pettelemme 1.-2.12.2001 luona
ni Kangaspellossa pikkujoulun 
merkeissä. 

Tunturilatulehden toimitus
sihteerille terveisiä ja kiitoksia 
jatkoajasta. Kirjoittelit lukija-

palautteen olevan vähäistä ja 
peräänkuuluttelit ideoita jama
teriaalia seuraavia lehtiä varten. 
Vanhoissa retkipäiväkirjoissa 
löytyy varmasti jutunjuurta it
se kultakin kulkijalta, kun vain 
tartumme rohkeasti kynään 
(viis virheistä meiningillä) -
pääsisimme nauttimaan monis
ta mukavista yhdessä olon het
kistä! 

Tässä lopuksi eräs muisto 
vuodelta 1980 - se on muisto 
leirikoulusta, jossa sain olla 
mukana oppaana Kiilopään 
maisemissa. 

Vaeltajan "evankeliumi" 

Älköön minun rinkkani 
olko koskaan niin raskas, 
etten jaksa 
uupuneen lähimmäiseni 
taakkaa keventää, 
edes sanalla, 
hymyllä. 

Älköön minun 
viimeinen leipäpalani 
olko niin pieni, 
etten voi sitä jakaa 
nälkäisen kulkijan kanssa. 

Amen 

Tämän Vaeltajan "evanke
liumi" on Rovaniemen Kata
jarannan leirikoulu-80 vetäjän 
opettaja Esko Laurin kirjoitta
ma - terveisiä. 

Me Njealljelaiset toivotam
me Teille tunturilatuystävämme 
iloista alkanutta Tunturilatu
vuotta ja kiitämme menneestä 
- kevät aurinko paistaa vajaan 
kahden kuukauden kuluttua. 

Lea Sarkeala 
Tunturikerho Njealljen 
uusi puheenjohtaja 

= Kavtsin kuulumiset 
Pakkasaamuinen tervehdys 

täältä pääkaupunkiseudulta. 
Tuntuu kuin aivan äskettäin oli
sin kirjoittanut näitä kerhokuu
lumisia, sillä edelliset tekstit 
piti olla lehden toimituksessa 
viime vuoden marraskuun vii
meisenä päivänä. Mutta onhan 
tässä vuosi vaihtunut välillä; 
muutamien mielestä jopa vuosi
tuhatkin. 

Uusi vuosi ja uudet tuulet. 
Näin voisi olla myös Kavtsissa, 
mutta monilta osin jatkamme 
kuitenkin entiseen malliin ja 
entisin voimin. Uuteen kau-

JASENLEHTI TUNTURILATU 
Vastaava toimittaja: Kyösti Lamminjoki 

Toimitussihteeri: Antti Karlin, Sundholmantie 194, 
23500 Uusikaupunki pk. 02-8414 418, 
email: antti.karlin@pp.inet.fi 

Julkaisutoimikunta: Kyösti Lamminjoki, Anne Toivonen, 
Juhana Häme, Marita Maula ja 
Antti Karlin (pj.) 
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teen, kerhomme 29:een, lähdemme 
lähes samalla kerhotoimikunnan 
kokoonpanolla kuin viime vuon
nakin. Timo Mäkisen jouduttua 
jättämään työkiireidensä vuoksi 
retk.itoimikunnan vetovastuun, tu
lee hänen tilalleen jo aikaisemmin
kin Kavtsin retk.iasioista vastannut 
Ulla Sara. Pientä "fiilausta" on 
tehty.myöskin eri henkilöiden teh
tävissä, jotta työnjako vastaisi par
haiten käytettäviä resursseja. 

Kerhoilloista, joista ensimmäi
nen on jo pidetty tämän lehden il
mestyttyä, kirjoittelinkin edel
lisessä Tunturilatu-lehdessä, ei tar
vitse mainita muuta kuin touko
kuussa pidettävän illan aihe. 14.S. 
kuulemme Maija ja Väinö Korho
sen esitelmän kiinalaisesta itsehoi
dosta. Jospa tämän jälkeen osaisi 
hoitaa itsensä vaelluksellakin niin 
hyvin että olkapäät eivät kipeytyisi 
rinkankantamisesta ja aamupuuro
kin maistuisi vielä loppuviikos
takin hyvältä. Se selviää sitten 
toukokuussa niille, jotka tulevat 
kuuntelemaan kerhoiltamme esi
tyksen. 

Talvikurssi, jonka Kavtsi jär
jesti kahtena viikonloppuna tam
mi-helmikuussa, saavutti hyvän 
suosion. Tätä kirjoitettaessa ilmoit
tautuneita oli jo seitsemäntoista, 
joten kurssin voi sanoa olevan lä
hes täysi. Rehtorit ovat hioneet 
opetustuntejaan jo valmiiksi ja 
odotamme kovasti kurssin toteu
tumista. Lumitilanne saisi olla pa
rempi, sillä talvikurssista kun on 
kysymys, olisi maasto-osa syytä 
pitää paikassa, missä lunta olisi 
riittävästi. Tällä hetkellä on vielä 
ratkaisematta se, kuinka kauas 
Helsingistä kurssin toinen osa on 
vietävä. Ihanne tilanne olisi tie
tenkin se, että \fOisimme hyödyn
tää myös maasto-osan yhteydessä 
kerhomme kämppää Kärrikaltiota 
Inkoossa. 

Kavtsin talvivaellus hiihde
tään 31.3. - 7.4. välillä Porttipahta 
- Susikyrö. Retkenvetäjänä tällä 
vaelluksella on Kyösti Lammin
joki. llmoittautumisia reissulle on 
jo tullut, joten useammalla la
dunaukaisijalla retki sujuu varmas
ti joutuisasti. Uskon, että Kyösti 
kokeneena retkenvetäjänä hyväk
syy kavtsilaisten lisäksi mukaan
sa myös muitakin tunturilatulaisia, 
joten jos ajankohta sopii niin ei 
muuta kuin mukaan vaellukselle. 

Tässä vielä Kyöstin yhteys
tiedot: p. 09-3876845 tai 040-
5943297, sähköposti: 
kyosti.lamminjoki@pp.inet.fi 

Vaellus päättyy siis Susiky
röön. Vaelluksen kanssa samaan 
aikaan on Susikyrössä Kavtsin 
hiihtoviikko, jonka johtavat Kaija 
ja Tuure Hakkarainen. Oiva mah
dollisuus'-..t.ulla Lapin hangille, 



vaikka ei vaellukselle vielä tai 
enää uskaltaudukaan. 

Tällaiset kuulumiset tällä ker
taa Kavtsista. Kevväämmällä sit
te lissää. 

Jorma 

~ 
OV'I'S-

Ovtsin kuulumisia 

Tässä aivan alkajaisiksi kii
tän kaikkia Ovtsin jäseniä siitä 
monipuolisesta tuesta ja työstä 
mitä Te olette kerhomme ja siis 
myös Tunturiladun eteen tehneet. 
Kaikilla ei tietenkään ole ollut 
samoja mahdollisuuksia osallis
tua toimintaan, mutta silti panos 
voi olla yhtäsuuri. 

Jokainen osallistuminen on 
auttanut meitä kehittämään ja 
rakentamaan kerhomme toimin
taa eteenpäin. Tällä kertaa on 
todella syytä kiittää Tuulaa ta
pahtumarikkaan vuoden 2000 
luotsaamisesta kolmannelle vuo
situhannelle. Kiitos Tuula. 

Kahdennenkymmenennen
viidennen ( 25.) toimintavuo
temme alkajaisiksi vietimme hil
jaisen hetken pitkäaikaisen ystä
vämme Peten lähdettyä pitkälle 
vaellukselle joulun tienoilla. Hä
nen käsialansa säilyy vielä pit
kään ovtsilaisten muistissa. 

Vanha viisaus sanoo, että kai
ken saa, kunhan vain jaksaa odot
taa ja uskoa. Kauan odotettu 
päätös Haristuvan tonttiasiassa 
on edennyt Ovtsille myöntei
sesti siten, että Hämeenlinnan 
hallinto-oikeus on tehnyt tont
tikaupan valitukseen hylkäävän 
päätöksen. Valittajilla on vielä 
mahdollisuus hakea hallinto-oi
keudenpäätökseen muutosta 30 
pv kuluessa korkeimmalta hal
linto-oikeudelta, joten vielä em
me voi hyppiä tasajalkaa, mutta 
hymyillä jo voimme. 

Nyt alkaneella toimintakau
della ohjelmassamme on run
saasti tapahtumia, kuten esim. 
Nyrölän tähtitomiin tutustumi
nen, jota jatkamme pöllöretkel
lä. Retkiä on tulossa monenlaisia 
lumikenkäretkestä viikon 18 Su
sikyrön kerhoviikkoon ja touko
kuisiin luontoretkiin lähiseudulle 
ja Ahvenanmaalle. Melontaret
ki viikolla 24 ja kesävaellus vii
koilla 30 ja 31. 

Tutustuppa kerhon tiedottee
seen n:o 1 / 2001 tai jos olet sen 
kadottanut niin käypäs vilkaise
massa Ovtsin kotisivuja vaikka
pa kirjastossa. Sivut löytyvät 
helposti jollakin hakuohjelmal
la, kun pistää haettavaksi sa
naksi esim. Tunturilatu tai Ovtsi 
tai Kavtsi. Niissä on hyvät lin
kitykset toisiinsa ja muihinkin 
kerhoihin. Huomasithan, että 
em. tiedotteen jäsenmaksuihin 
oli jäänyt v. 2000 tietoja Tun
turiladun kohdalle. Niitä hieman 
tarkistettiin ylöspäin. 

Sitten vaan Vaasan kevätpäi
viä odotellessa sauvomaan joko 
suksien kanssa tai tilanteen niin 
vaatiessa ilman niitä. 

Joulu Yliperällä 
Yrjö Metsälä on poissa, men

nyt tuonilmaisiin, mutta monet 
muistot elävät. Joulunaluspäivi
nä vuonna 70 matkasimme Tutsa 
Sepänmaan kanssa kohti Kilpis
järveä Olimme menossa Terb
miksen tunturikämpälle viettä
mään joulua Yrjön opastukses
sa. 

Kaamoksen hämärä oli jo 
muuttunut pimeydeksi, kun saa
vuimme perille. Yrjö oli järjes
tänyt meille yöpaikan hotellista, 
joka muuten oli suljettuna. Aa
mun valjetessa en ollut uskoa 
silmiäni, niin mahtavaan maise
maan olimme tulleet! 

Rinkat pakattiin kelkkaan ja 
taival kohti tuntureita alkoi. Yrjö 
edellä, me suksilla perässä. Mu
kanamme hiihti myös Niemisen 
Risto, joka oli tullut samassa lin
ja-autossa kanssamme. Punaiset 
polvisukat vain vilkkuivat, kun 
teimme taivalta. 

Perillä odotti pieni tunturi
kämppä valtavassa maisemassa 
suurten tuntureiden ympäröimä
nä. Yrjö oli tuonut joulukuusen 
ja me muut joulueväät omissa 
rinkoissamme. Meidän jälkeem
me kämpälle saapui vielä pari 
joulunviettäjää, jotka olivat en-

sin hiihtäneet erehdyksessä Saa
ri järvelle. Viisaina kulki joina he 
kuitenkin palasivat omia jälkiään 
yöpaikkaansa, mistä Yrjö heidät 
löysi ja toi onnellisesti perille. 
Kyllä Yrjö oli huolissaan, kun 
tunsi ja tiesi, miten vaarallinen 
tämä suurtuntureiden maa saat
toi olla. Viimeisenä tienvarresta 
haettiin kelkkakyydillä vielä Ei
ja ja niin olivat kaikki perillä. 
Joulunviettomme saattoi alkaa. 

Tuohon pieneen tunturikämp
pään muodostui unohtumaton 
joulu tunnelma. Hämärää riitti aa
musta iltaa. Y rjön tarina varasto 
oli ehtymätön. Välillä tuntui, että 
elimme samassa taloudessa maa
histen ja muiden tuonilmasten 
kanssa. Pelottikin vähän. 

Päivännäöllä teimme pitkiä 
hiihtoretkiä Saarijärvelle, Ailak
kajärvelle, suurille tuntureille 
Jollanoaiville ja Terbmikselle se
kä Salmikuruun, jonka Yrjö oli 
ristinyt Porokirkoksi. 

Illoin lauloimme, välillä kul
kien pitkin Terbmisjärven vä
hälumista jäätä. Eräänä iltana 
loistivat revontulet, mutta vain 
hetken. Perustimme sitten rie
mastuttavan revontulivartion, et
teivät vain jäisi näkemättä, jos 

Eurovaellus 2001 
Euroopan vaellusliitto hyväk

syi Prahassa 1998 yksimielisesti 
ja innostuneena yleiseurooppa
laisen vaelluksen suurtapahtu
man järjestämisen vuonna 2001. 
Eurovaellusreittejä kertyi 10 kpl, 
joista Suomen Eurovaellusreitin 
numero on VIII. Suuressa vael
lustapahtumassa kymmenet tu
hannet vaeltajat vaellusliiton 
jäsenmaista kuljettavat touko
kuusta 2000 syyskuuhun 2001 
viestisauvaa ja adressireppua so
vittuja reittejää pitkin Strasbour
giin. 

Tapahtuman tarkoituksena on 
kiinnittää poliitikkojen ja kan
salaisten huomio luonnossa
liikkujan jokamiehenoikeuksiin, 
kulttuurimuistomerkkien arvos
tukseen ja luonnonsuojeluun. 

Suomen Ladun otettua haas
teen vastaan ovat jäsenemme Ee
ro Hämäläinen ja Liisi Vähätalo 
työstäneet Suomen osuuden reit
teineen toteuttamiskelpoiseksi. 

Suomen sisäiset vaellusreitit 

ovat läntinen reitti E 6, joka al
kaa 5.3. Kilpisjärveltä päätyen 
Turkuun ja itäinen reitti E 10, 
joka alkaa 11.3. Nuorgamista 
ja päätyy Haminaan. Näitä yh
distämään on muotoutumassa 
kaksikin poikki maan johtavaa 
reitistöä. Viestit saapuvat Helsin
kiin Töölönlahden Ulkoilukes
kukseen lauantaina 22.9 kello 
15.00 ja jatkavat 26.9 Strasbour
giin, jossa Eurovaelluksen pää
tapahtumat ovat 26.-30~9.2001. 

Molemmilla reiteillä on 10 
aluejohtajaa, jotka vastaavat 
alueensa viestinkulusta ja pi
tävät yhteyttä toisiin aluejohta
jiin osuuksien yhteensitomiseksi. 
Tunturiladun osuuden aluejohta
jana toimii allekirjoittanut. 

Tunturilatu päätti 55-juhla
vuotensa kunniaksi osallistua Eu
rovaellukseen. Yhdistyksemme 
osuudeksi tuli Nuorgam - Kii
lopää -väli ja samalla Tunturi
latu aloittaa itäisen reitin E 10 
toteuttamisen, joka suoritetaan 

TUNTURILATU S 

Seitsemän kaamospäivää kuluivat joutuisasti Yrjön Metsälän 
rauhallisessa, ätirimmäisen osaavassa huolenpidossa. 

vielä ilmaantuisivat. Eivät il
maantuneet. 

Nuo seitsemän kaamospäivää 
kuluivat joutuisasti Yrjön rau
hallisessa, äärimmäisen osaavas
sa huolenpidossa. Kuten Kyösti 
Lamminjoelle myös minulle tuo 
ensimmäinen käynti Yrjö Met
sälän opastuksella jätti lähtemät-

kaksiviikkoisena erävaelluksena 
kuluvana vuonna 11.-24.3. Tun
turiladun osuuden käytännön 
järjestelyistä on vastannut ret
kitoimikunnan vetäjä Markku 
Salminen. Tämän kirjoittamisen 

tömän vaikutuksen! Käsivarren 
maastot ovat pysyneet mieluisi
na vaelluskohteina niin kesällä 
kuin talvellakin. Yrjön kuva pu
hukoon puolestaan - siinä hän on 
omassa elementissään. 

Muisteli Helinä Martikai
nen, silloinen Saarinen, Tuulik
ki Sepänmaan kanssa. 

aikoihin vaellukselle on ilmoit
tautunut jo 20 henkilöä. Jokainen 
voi osallistua vaellukselle halua
malleen osuudelle. Majoittuminen 
tapahtuu kämpissä ja teltoissa. Pi
tuutta koko osuudellemme ker
tyy runsaat 300 km. Käytettävissä 
olevien tietojen mukaan vaelluk
semme on p1sm saman ryhmän 
lihasvoimin suorittama viestin 
kuljetus. 

Jokaisella vaellusosuudella pi
detään päiväkirjaa, myös äänit
täen, jotka sitten kootaan yksiin 
kansiin. 

Olemme olleet yhteydessä pai
kallisiin henkilöihin Nuorgamissa 
ja sieltä on luvassa väkeä aloit
tamaan kanssamme tämä suuri
mittainen vaellustapahtuma 11.3. 
Omalta osaltamme tiedotamme 
julkisille tiedotusvälineille tapah
tuman tavoitteista ja sen suoritta
misesta. 

Tiedotteista ja toimintasuun
nitelmista koonnut 

rauli 1 Talviaamuna voi joutua poistamaan lumikuorrutuksen teltan päältä. Kuva: Kyösti Lamminjoki Kyösti Lamminjoki 

\ 
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KAUPPA AVOINNA 
Kaikki hyvät jäsenet ottakaa yhteyttä TL:n myyntiartikkeleiden tila
usasioissa puh. 03-675 9061 ilt. ja viikonl. tai osoitteella Torikatu 10 
A 6, 13100 Hämeenlinna. 
Toimitus tapahtuu postitse tai sopimuksen mukaisesti. Toimitusku
lut 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 123 
-isompi (172x54 mm) 8,- /kpl 
-pienempi (42xl 7 mm) 12,-/kpl/12 kpl liuska 
Erä-SM toimitsijaliiviä varustettuna kisatunnuksella 
on vielä myynnissä kokoja XL ja X)CL 

Liivi fleece-vuorilla 260,- 330 
Kisatunnus 20,- 33'0 

Kämppien avaimen voi lunastaa kaksi (2) vuotta Tunturiladun jä
senenä ollut henkilö. Avainanomus on tehtävä TL:n johtokunnalle. 
Toimitus tapahtuu postiennakkona, karttojen, kämppäkorttien, käyt
tö- ja järjestyssääntöjen kera. Anomuskaavakkeita saa allekirjoitta
neelta ja sihteeri Riitta Gerliniltä. 

MAKSU ASIOISTA 
Tunturiladun pankki tili on Leonia 800015-135331 ja tälle tilille
maksetaan kaikki Tunturilatua koskevat maksut, myös uusien Jäsen
ten jäsenmaksut tarpeellisin tiedoin (mm. osoite välttämätön) paitsi 
ns. "vanhat jäsenet" maksavat aina jäsenmaksunsa Leonia:n jäsen
maksujen keräilytilille/TL, joka on jäsenmaksukortissa viitenume
roineen. Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN=KIINTEISTÖJEN KÄ YTIÖMAKSUT 
Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa käyttää kämppien viite
numeroita. Tällöin ei tarvitse laittaa muita merkintöjä esim. kämpän 
nimeä. Viitt~ellinen maksusuoritus on paljon halvempi pankkiku
luilta ja näin säästö on vuodessa huomattava pankkikuluissa. Käm
pillä edelleen rahalippaat, joihin voi myös suorittaa Tunturiladun 
yleisen kokouksen päättämän minimimaksun 20,-/vrk/hlö. 
Kämppien viitenumerot ovat: Susikyrö 505 

Susi-Talas 602 
Susi-Kiisa 709 

Yhteydenottoja odotellen ! 
Keväthankien odotusterveisin ! Marja-Liisa Mäki 

Login 

hiihtoviikolle 
Hiihtoviikoksi on varattu Su

si-Talas ajalle 14. - 21.4.2001. 
Siellä on mahdollisuus tehdä yö
vaelluksia joko kämpissä tai tel
tassa yöpyen. Viikon vaelluksen 
voit tehdä Saariselältää Talaksel
le tai päinvastoin. Voit vaeltaa 
myös _Ivalosta tai Inarista järveä 
pitkiit Nellimön kautta Talaksel
le. Muutkin matkat voit sopia. 

Lähtö Turusta Kupittaan- ja 
Kaskenkadun kulmasta to 12.4. 
klo 19, Tampere noin klo 21 
(linja-autoasema tai rautatiease
ma sopimuksen mukaan). Jatko 
reitti joko Vaasan tai Jyväskylän 
kautta. Takaisin Talakselta läh
demme la 21.4. päivällä. Ilmoit
tautumiset ja maksut viimeistään 
2.4. mennessä Kalevi Kanerva, 
puh. 02 - 2366270 tai 040 ~ 
7331765. Matkan hinta Turusta ja 
Tampereelta 600 mk. Maksut Lo
gin tilille Merita 220518-41730 
(viite 259). 

'"'" 
HEINA-ELOKUU 

pe-su 27.7.-5.8. POHJOIS-
•• 

RUOTSI - KILPISJARVI 
Logi ja Vihtta järjestävät yhteistoimin vaelluksen Pohjois-Ruot
sin puolelle. Peeran kohdalta riippusillan ylittäen kuljemme 
merkittyä reittiä Keinovuopio-Vurvejoki-Kummavuopio-Peltsa
kolmen valtakunnan rajakivelle. Tästä on mahdollisuus jatkaa 
joko Mallan luonnonpuiston kautta vaeltaen tai venekuljetuksel
la Kilpisjärvelle. (Kartta, joka kattaa Ruotsin vaellusalueen on 
NYA FLÄLLKARTAN blad BDl Trediksröset-Rästojaure-Tav
vaätno, mittakaava 1:100 000). 
Mahdollinen toinen vaellusalue on Käsivarsi. Linja-auto ajaa 
perille Kilpisjärvelle. 
Lähtö Turusta Kupittaan/Kaskenkadun kulmasta pe 27.7. klo 
19.00, Tampere rautatie- tai linja-autoasema n.klo 21.00, Vaasa 
linja-autoasema klo 00.15. 
Paluumatkalle lähdemme la 4.8. aamupäivällä reittiä Palojoen
suu-Hetta-Vuontispirtti, jossa saunomis- ja ruokailumahdolli
suus. Paluumatka jatkuu Vuontispirtiltä n.klo 18.oo. 
Ilmoittautumiset viim. 20.7. Kalevi KANERVALLE p. 02-
2366270 tai 040-7331765. Vihttalaiset Tapani RAJALALLE 
p.k.06-3154112. 
Matkan hinta Turusta ja Tampereelta 600 mk, Vaasasta 550 mk. 
Maksut Login tilille Merita 220518-41730, viite 262, viimeis
tään 20.7. 

Tunturi ladun 
SS-vuotisjuhla 

... 1 Ja syyskokous 
pidetään 10.11.2001 Helsingis
sä Karjalatalolla Kavtsin järjes
tämänä. 
Majoitusta on varattu Park 
-hotellista ja Eurohostellista. 
Lauantaina ja sunnuntaina on 
kaupunkikierros ja Suomenlin
naan tutustuminen. 

KÄMPPÄKORTIT a 1,-/kpl (3 erilaista) TILAA! 

Tarkemmin seuraavissa TL-leh
dissä. Tiedustelut Marja Lam
mivaara, puh. 09 - 5881931 

Tunturikämpällä 
Illan hämärässä hiihtelen al

haalta outamaasta ja lämmitän 
kämppää puolille öin. Aamulla 
sisällä on silti pakkasta. Ikkuna 
on umpijäässä eikä ulkomittarista 
saa selvää. Makuupussista pois
tuminen vaatii jokaiselle retkeili
jälle tuttua henkistä ponnistelua. 
Onneksi olen tuonut kunnon 
kiehiset, tervakselle tuoksuvat. 
Niillä tulen sytyttäminen sujuu 
hetkessä ja voin vielä palata 
pussin uniseen turvaan. 

Aamuhetket ovat mieluisia. 
Lämpö hehkuu kaminasta ja kuu
luu vain tulen ääni. Ja kynttilän 
liekki antaa pehmeää valoaan. 
Välillä hirsiseinät napsuvat ko
dikkaasti, muuten on hiljaista. 
Aika venyy .. melkein pysähtyy. 
Tulee rauhallinen ja levollinen 
olo. Samalla siinä on kuitenkin 
odotusta. Uusi päivä hiipii kuin 
varkain sisään. 

Ajatus kulkee verkkaan. Et
sii ja punnitsee. Ihmisenä ole
minen nykyaikana on niin kovin 
tekemiskeskeistä. Jatkuvaa suo
rittamisen pakkoa. Kiihokkeiden 
puute on kauhistus kyynisille ei-
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ty-ihmisille ja ahdistuneet ihmi
set välttelevät kiihkeästi hiljai
suutta. Turhuuden markkinoilla 
jatkuva muutos on elinehto ja ta
voitteet muualla kuin ihmises
sää. Hiljaisuus ja joutenolo on 
hyvä vastakohta. Ainakin minul
le se on vain muutama askel 
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mielenrauhasta. Kun vain osaisi .. 
olla vaan. 

Ikkuna sulaa hitaasti. Hieman 
auttaen saan siihen pienen ra
joittuneen näköalan. Hangen pin
nasta ja tunturikoivujen oksista 
kuultaa jo aamun kajo. Suurin 
osa niistä nukkuu vielä lumen al-

la. Skierri eli vaivaiskoivu on 
kokonaan syvällä piilossa. Saa
menmaan ihmisille tunturikoivu 
on välttämättömyys. Sen avulla 
poro sinnittelee vaikean kevät
talven ja muorraguhpa, kotamai
nen koivunrungoista kerätty kasa 
pihalla, varmistaa ihmisille läm-

mön. Mutta on soahki myös pal
jon muuta. Ja kahta samanlaista 
tunturikoivua ei ole. Kaikki ovat 
erilaisia, kuten me ihmiset. Koi
vun sitkeys ja joustava lujuus 
kuvaa hyvin elämää ja ihmisiä 
Lapin maassa. 

Valkoinen maisema ja lähei
nen tunturin rinne ovat kylmän 
oloisia. Odottaen Luojan uutta 
päivää pakkasen puristuksessa. 
Mittari näyttää -24C. Se on aika 
paljon ylhäällä tunturissa. Ei ole 
aurinko vielä voimissaan. Hel
mikuussa. Sitten myöhemmin 
- kevään kohistessa kaikkialla 
luonnossa, hanki kimaltaa tuhan
sin pienin kitein ja on riemua 
täynnä. Samoin ihmisen mieli ja 
sydän. 

Ensi yönä voin hiihdellä tun
turien avaruudessa, tähtitaivaan 
alla. Sieltä, luonnon mahtavalta 
ihmeeltä ovat ihmiset ammoi
sista ajoista hakeneet vastauksia 
suuriin kysymyksiin. Ja saaneet 
vastauksen - äärettömyyden hil
jaisuuden. 

Reijo Ainasoja 



T untutiladun 
•• •• •• 

K~VATPAIVAT 

VA~~~A 
09.-11.og.2001 

Kevätpäivät järjestetään lomakeskus SAUKKORANNASSA, 
noin 16 km Vaasan keskustasta. 

Avajaiset ovat lauantaina 10.3.2001klo11.00. 
Illanvietossa on mm luontokuvaaja Eero Murtomäen esitys, 
yhteislaulua, arpajaiset ja tanssia. 

Osallistumismaksu 50,- mk/hlö sisältää ohjelman, 
majoittumisen omissa teltoissa ja saunan. 

Hotellimajoitus Saukkorannassa: 
3-4 hengen huone: 110 mk/hlö/yö sisältäen aamiaisen 
2hengen huone: 150 mk/hlö/yö sisältäen aamiaisen Smikl'co~ 

f'artfa 
Lounas 55,- mk/hlö, lauantaina. Aamiainen -
30,- mk/hlö, muille kuin huonemajoituksessa 
oleville 

Ilmoittautumiset, majoitus- ja ruokailuvaraukset 
28.2.2001 mennessä: 
•Kaija Mariapori, puh. 06-31 53 515 Keskuskatu 18) 
65320 Vaasa 
• Jaakko Heimäki, puh. 06-3222 208 Eteläniityntie 2 .B -" 
65610 Mustasaari 

Isäntänä Tunturikerho VIHTTA 

Tewetulott tturinltoiseen Vttttsttttn! 

MENNÄÄN BUSSILLA ... 
Ovtsilaiset ovat varanneet Susikyrön kerhoviikoksi viikolla 

18. Linja-auto (jos lähtijöitä on tarpeeksi) lähtee Jyväskylästä 
Susikyröön lauantaiaamuna 28.4. ja paluu takaisin tapahtuu lau
antaina 5.5. Tervetuloa mukaan, jos oma retkesi Lappiin osuu si
ten, että pystyt hyppäämään kyytiin joko Jyväskylästä pohjoiseen 
tai paluukyytiin Jyväskylään. Välietapit matkan varrella käyvät 
päinsä. Viikolla 17 kolbmalaiset ovat Susikyrössä - jos esim. 
joku haluaa jatkaa lomaansa ... Ota yhteyttä joko Ritvis Loimi
oon 014-615282 tai Seppo Pihkasaloon (kuljetuspäällikkömme) 
014-245927. 

BUSSIKULJETUS KEVÄT-.. 
PAIVILLE VAASAAN 

Tunturikerho Kavtsi järjestää bussikuljetuksen Tunturiladun kevät
päiville, jotka pidetään 9-11.3.2001 Vaasassa. Bussi lähtee Helsin
gistä Paavo Nurmen patsaalta perjantaina 9.11.2001 klo 18.00. 
Kuljetuksen aikataulu on seuraava: 

Hyvinkään liittymä klo 18.50 
Hämeenlinnan linja-autoasema klo 19.20 
Tampereen linja-autoasema klo 22.00 

Vaasaan saavumme perjantaina puolen yön seutuvilla. Palaamme 
takaisin samaa reittiä tilaisuuden päätyttyä sunnuntaina. Kuljetuk
sen hinta Helsinki-Vaasa-Helsinki on 300 mk. Väliltä tulleille hinta 
suhteutetaan matkaan. Ilmoittautumiset osallistumisesta yhteiskul
jetukseen 28.2.2001 mennessä Jorma Alapuranen p. 040-5026151 
tai Marja Lammivaara p. 09-5881931 

Majoitus
varaukset 

Vuontispi~tiltä 

V 2001-
Vuoden 2001 susivihkiäiset 

pidetään Susikyrössä 22.9.2001, 
jota edeltävällä viikolla 38 pi
detään talkoot kämpällämme. 
Tapahtumaa varten on Vuontis
pirtiltä varattu ajaksi 17.9.-23.9 
majoitusta ja ruokapalveluita 
seuraavasti: 3-4 hengen mökke
jä 8 kpl, yhteensä 32 vuodepaik
kaa ja kahden hengen huoneita 
10 kpl. Hinnat: 5 vrk pelkkä 
majoitus 1000 mk henkilö huo
neessa, 650 mk/henkilö mökissä 
(3-4 henkeä), 5 vrk täysihoito 
1700 mk/henkilö huoneessa, 
1250 mk/henkilö mökissä, 6 
vrk pelkkä majoitus 1180 mk/ 
henkilö huoneessa, 800 mk/hen
kilö mökissä, 6 vrk täysihoito 
1900 mk/henkilö huoneessa, 
1500 mk/henkilö mökissä 

Edellä olevat varaukset on 
tehty ilman varausmaksua, joten 
yllä mainittua majoitusta tarvit
sevat varatkaa ensitilassa henki
lökohtaisesti majoituksenne tästä 
Tunturiladun kiintiöstä suoraan 
Vuontispirtiltä puh. 016-537356, 
fax 016-537396, sähköposti 
tunturihotelli@vuontispirtti.fi 
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TOIMINTAMUISTIO 
2001 
10.2. 
2.-4.3. 
9.-11.3. 

11.-24.3. 

24.-31.3. 
31.3.-7.4. 
14.-21.4. 
21.-28.4. 
28.-29.4. 

29.4.-5.5. 
19.-20.5. 
8.-10.6. 
9.-16.6. 
29.6.-1.7. 

24.-26.8. 

6.-9.9. 
8.-15.9. 
17.-22.9. 
22.9. 
27.-28.10. 
10.11. 

2002 

Finlandia-hiihto, Lahti-Hollola 
Avantouinnin MM-kilpailut Jyväskylässä 
Kevätpäivät ja kevätkokous Vihttan isännöiminä Vaa
sassa (Lomakeskus Saukkoranta) 
Eurovaellus 2001 reitti VIII ensimmäinen osuus Nuor
gamista Kiilopäälle 
Tsietsan kerhoviikko Susikyrössä 
Kavtsin kerhoviikko Susikyrössä 
Login kerhoviikko Susi-Talaksella 
Kolbman kerhoviikko Susikyrössä 
Suomen Ladun kevätpäivät ja liittokokous Urheilu
opisto Kisakeskuksessa Pohjassa 
Ovtsin kerhoviikko Susikyrössä 
Erämelonnan SM-kilpailut Virolahdella 
Retki Ulko-Tammioon Kuovzan johdolla 
Suomi meloo 
Suomen Ladun leiripäivät Pajulahden urheiluopistolla 
Nastolassa 
Kesäpäivät Geatkin isännöiminä (Geatkin 5-vuotis
juhla) (Pitkäjärven urheiluopisto, Kokemäki) 
Erävaelluksen SM-kilpailut Orivedellä 
Kumpen kerhoviikko Susi-Kiisalla 
Talkooviikko Susikyrössä 
Susiaiset Susikyrössä 
Suomen Ladun syyspäivät ja liittokokous Riihimäellä 
Syyskokous ja iltajuhla Kavtsin isännöiminä Helsin
gissä (Tunturiladun 55-vuotisjuhla) (Karjalatalo) 

18.-20.10. Syyskokous ja Susiaiset Kavtsin isännöiminä (Kavtsin 
30-vuotisjuhla) (Holma, Klaukkala) 

KOKOUSKUTSU 
Tunturilatu ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 10.3.2001 
alkaen kello 14.00 Lomakeskus Saukkorannassa, osoite Lomaran
nantie 15, 65410 Sundom (Vaasa). 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 §:ssä mainitut ke
vätkokoukselle määrätyt asiat. 

Tervetuloa JOHTOKUNfA 

RETKIMUISTIO 
VUONNA2001 

Retkitoimikunta on koonnut listan niistä eri kerhojen suunnittele
mista retkistä ja vaelluksista, joihin ovat tervetulleita kaikki tun
turilatulaiset riippumatta siitä, ovatko he kerhojen jäseniä vai ei. 
Tapahtumien yhteyshenkilöt saatte selville soittamalla kerhojen sih
teereille, joiden puhelinnumerot ovat kerhopalstalla tässä lehdessä. 
Helmikuu 
23 - 25.2 Jäähiihto Suonteella Kavtsi 
Maaliskuu 
11 - 24.3 
Huhtikuu 
31.3 - 6.4 

21 - 28.4 

Toukokuu 
24- 28.5 
24- 27.5 
26 - 27,5 
Heinäkuu 
13 - 24.7 

Elokuu 
27.7 - 4.8 

Syyskuu 
14 - 21.9 

Eurovaellus 2001 Nuorgam - Kiilopää Tunturilatu 

Kavtsin talvivaellus päättyen Kavtsi 
Susi-Kyröön Yhteyshenkilö Jorma 
Alapuranen puh. koti 09 - 5120378 
Hiihtovaellus Ruotsin tuntureille Ritsem-Kolbma 
Abisko. Yhteyshenkilö Pentti Hyytiäinen 
puh.koti 03 - 3 180884 

Ahvenanmaan retki bussilla 
Pyöräretki Turun saaristoon 
Retkeilyä Kolilla/ Herajärven kierroksella 

Ovtsi 
Logi 
Okta 

Kasvivaellus Paras - Peltsa alueella 
Yhdyshenkilö Jorma Alapuranen 
puh.koti 09 - 5120378 

Vaellus Peera - Kilpisjärvi / Peera
Pohjois-Ruotsi - Kilpisjärvi 

Retkeilyä Pöyrisjärven maastossa 

Kavtsi 

Vihta/Logi 

Njeallje 

Vinkki: Monet kerhot menevät tunturiviikoilleen omilla linja-auto
kuljetuksilla. Hyppää kyytiin, jos olet menossa samaan suuntaan ja 
samaan aikaan. 
Retkimuistion aineiSton pyytäisinkin toimittamaan osoitteella: 
Markku Salminen, Vuoritie 24, 04400 Järvenpää 
puh.koti 09 - 2919916, matkap. 040 - 548 4600 
email. markku.a.salminen@jarvenpaa.fi 
(liitetiedostot muodossa WP 7 tai vanhempi tai Exel 5.0) 

Retkitoimikunta 
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s V Io )-Paalupää-H StU tur1-
.kkoiärvi-Kirakka: utuj" 

Pasasjärvi-(lvalo) 18.-25.6. 1997 
Kul - VI 

Saariselällä ja Ivalossa on 
tullessamme retkeilijöitä vähän. 
Päivä on lämmin ja aurinkoinen 
kuten koko edellisviikkokin ja 
on kasvattanut lehden koivuihin. 
Olen likkeellä Hannun kanssa. 

Taksin otamme Paalupäälle. 
Kuski tuntee paikan hyvin. Me
nemme pari kilometriä asento
paikalle. 

Seuraavana päivänä suunta 
pohjoista reittiä Paskaluottumien 
yli. En muista yhdeksän vuoden 
takaisesta suunnistuksestani pal
jonkaan, voin tuon kertoa Han
nulle. 

Saavumme Pääniordon käm
pälle taidokkaasti tarvitsematta 
hakea kohdetta. Sää on nyt pil
vinen ja tunturiin ei ole asiaa. 
Koillinen heikohko tuuli puhal
taa. 

Veikko Gustafsson on en
simmäisenä suomalaisena vuo
rikiipeilijänä valloittanut Mount 
Everestin 23. 5. Nousu oli fyy
sisesti Veikon mukaan erittäin 
raskas, Painoa miehellä putosi 
suorituksessa 10 kiloa. 

Maa- ja metsätalousministe
riön ylitarkastaja uhkaa Suomen 
porotaloutta perikadolla, jollei
vät poromiehet pysty lähtemään 
uusin asentein uudistamaan elin
keinoaan kestävälle pohjalle. n~ 
lannetta ei korjata pe~ästääti 
esimerkiksi poromääria. vähen~ 
tämällä. Tukea on odotettavissa 
myhbemminki n va1 riolta. mutt 
i.dviä näyttöjä pitää -~anda siir.ä, 
että poromiehet ovat yhteistyö
halukkaita elinkeinon säilymisen 
ja kannattavuuden takaamiseksi. 
Paliskuntien yhdistys aikoo myös 
esittää Lapin porolle Euroopan 
Unionin nimisaojaa. Tmtaisia li~
ojcll siis He15ing1nSanouncn mu-

kaan; uusin tutkimus kertoo, eLLli 
porot tarvitsevat lisåruokhn:m... 
Poromiehet Toivovat myös polt
taineveron poistamista. 

Vuoden 1997 luontokuvaksi 
on valittu inarilaisen Martti Rik
kosen kuva "Tunturikorpit". Sa
ma kuvaaja voitti kisan vasta 
1995 Aurora Borealis -kuval
laan. 

Erno Pasilinna on saanut val
miiksi muistelmateoksensa Tä
hänastisen elämäni kirjaimet. Se 
käy kirjailijan mukaan kirjoitta
misen oppikirjaksi - erehdyksi
neen - ei voittoineen. Paasilinnan 
teoksista on monta lausetta siir
tynyt kierrätykseen usein sitee
ratuiksi. Kolme ehkä tunnetuinta 
ovat kiinteässä kokemuksellises
sa yhteydessä toisiinsa. "Ensiksi 
kirjailijan on hyväksyttävä se, et
tä hän ei voi olla kukaan toinen; 
on elettävä sellainen elämä, jos
ta syntyy kirjailija; kieli on kir
joittavan ihmisen elämäkertaa ja 
(lisäksi) ainoa oppinut on itseop
pinut, muut ovat opetettuja". 

"Köyhyyden ihannointi ei ole 
mikään ihmisten siveellinen pa
rannuskeino, se on pelkästään 
karkea porvarillinen manipuloin-

Tiilte«liltssii ki rjuitlaiun rmkka petti. K tO'flS~Cl k11i1"1tkfo K ulle.n.'r> Kem11pi.n 
hänen ensimmäinen rinkkaversionsa Saariselällä 1950. 

lijfujes.tdnill... Si:n t:rrkoitubena 
or1 yl13.pirfili m~·yttiä kurjuudes
ta, joka antaa ahdistetulle korva
uksen henkisellä alueella, jolla 
se täysin varmasti ei sitä anna." 
Näin siis tiivistää elämänsä 
kokemuksia (viime vuonna 
.:tksmamyt) 1..a.pisuikin paljon 
kirjoittanut F;rnn Paasilinna. 

Sa:imelahmmseoo lsekä myös 
YP.i-Lnpin luontokeskulu;cn J pc
ruski vi tnuurau.iin lokaL:urrn Jo.. 
pulla Inarissa_ 30 rml]oouan 
markkaa mal,{sa.van wkeonnk
scn rahoµnkse.'\ta puolet rnl~ 
EUm alnelrehtt;ysr.fu&ton va
roi<tta. T ... 'iäninmaahe:rra Hannele 
Pokka !oivoi JllUill"aW.tilai"illll· 
dessa, että Helsinkiin tallennetut 
samnelai5en kulttuuripe rinteen 
historiallj sl-sli ru-vo'kkaahläytte el 
':oimisiin luov1maa .,oalmis:ruvliu 
uuIDn tiiuihin+ 

Juhannusaattona .. roi.sena rä.y
lEuå V'1e11uspiilvänä herli.ik .twne 
myöhfäin. Yö,n on sadt:Uu1 ja+~ 
steen lämpö vatlinnu.L Tcte:3m• 

me k:ämpli.llä 01cskdu11 parem
maksi klli.ri Appiksen s1IIITira:m 
lähdön. Tulia poltielemme takas-
sa, joka tuokin kotoisen tunnel
maan kosteaan ympäristöön. 

Siiii kuitenkin kirkastuu il
tapäivällä ja päfitfunme lllhtcii 
Kulpakkojärveä kohden. Joki on 
vuolas. 

Rinkasta kuuluu taipaleelle 
lähdettyä pian paukahdus. Ih
mettelen mistä moinen on joh
tunut. Selviää, että selkätuki on 
levinnyt. Tuen ohut metalliputki 

on katkennut (eräs rajavartija tä
hän lLJllm&si myöhemmin a-;ins
r..a mRmitcssan1~ mlki ön JJm·~u 
tekernfiä. ei voi !uona;1: 1fönfibiln 
on melkoinen viisaus!). Kanta
mista hajoaminen ei kuitenkaan 
suuresti haittaa. 

Kulpakkojärvi on komea tun
turi järvi Tähän jä.imme juhan-
11ukse:n Vii1!ttoon. Viere;,ti! löytyy 
myös llleilarartm. · Kilyrnme 
kas.uiutumassa Vt!Sf on ky1mää 
uimis~IL Järveen :voisi knhla-
1.ll .syvcn:imillJe pitkän rruuk'aa, 
jos uskalt.m~i- fonam:ru,c;toletkui 
saamme 

Grönlannissa kabi SUOfil.ll

Jail>l!D retkikunnan J~ntlt kuoli 
puolentoista kilOIJ?.,etrin korkeu
tle~ lull'limyrsk.yssil huhtikuus
sa. Reitk.ikunmm tavnitteena oH 
1(211gerlussuaq 600 tilometrin 
päassä. Yhde.n 1elttak.aar~n nk
kou.LUminen myrskyn puhaJta
e$.,..a mlleuu1 teltan pyscytyksen 
epäonnistumisen. Midld y,ri W
._,ät lopil.1.1.a. Jcaiva:a Jumikuoppa; 
knbden työhön eallii uty.sin osal
listumatta.. Kuoppruin he pfilisi~ 
viitk irL mul!ll. menehtyueille tuli 
sattumien ja hypotermian takia 
ongelmia ja retken vetäjä päätti 
kä:Yttaa hä@ähetinfä. 

Christer Boucbl, 85= kom
mentoi miesten retkeä sanomal
la mm., että retki oli ilmeisesti 
liian varhain talvella ja ennen 
retkeä heidän tavatessaan ihmet
teli, ettei ryhmä halunnut käyttää 
apunaan koiria. Koirathan vetä
vät kuorman ja ihmisvoima sääs-

tyy - samoin koira voi antaa 
13.tupöään ~sa tila.n~"s.a. 

Tämii jo vuosia vaellnksen 
kohteena ollut järvi on vieres
sämme ja kierrämme pienenkin 
järven ympäri päiväretkenä pik
kureppu mukana. Vastarannalla 
on (1930-luvulta?) kämppä. Jär
\ii:n runuo'illtt on joitain ns.eat(l'
µaikkaja. 

Vietämme lopun päivää asen
topaikalliunme k.irjoitdhm ja 
syöden .. Hannun runn suoni cm 
tuortanul pJri 11ase .. aa runoa. ""k"l.l'
.Pan niitä joskwi' Tuntunlmu~Jeh
tc~ 

Kaildci Ut:.isjoen kahdessa pa
li-;kunna-s5:r ' ilme vuonna 1t:u

raiksitarkoitetut porot on ostettu 
Norjaa.n. Elävistä poroista mltk
setaan 35 mk k.iloltn_ lcuraste
tuisro .. m. Mm. t1.>imitt1sjohtaja 
l'hor-Aage Pooersen Tanasta on 
O.SlanuL 5CXXl poroa ·ctsj oelta. 
Poroista.onkin pula Norj;lSSa Wi
Tifill f11UITTUmsa.. Hfin..häm.1.nf!stelee 
.'Ji 1...1. e:ttli Suomessa on ~rnk.e-a-
11ettu .suhteellisen pn:aell~ alue1· 
le kymmenkanlii EU-d.irektii-vi1 
räynävää lcu:rasrarno'lt, jQLka ~i
sovat toimettomina suuren osan 
vuotta. 

Sunnuint:Wpaivä.nä suunnis
tamme takaisin Lm1äpääo belp~ 
pokulkuista paljakkaa seuraten 
Pääniordoa kohden. Käymme it
se tunturissakin vähän yli tun
nissa, pohjoispuolen maisemat 
ovat paksun autereen peitossa. 
Kämpällä ei ole poissaollessam
me kukaan poikennut. Aittajär-

ven rannat ovat hiekkaiset, kun 
taas Vuorha- ja Hammasjärvi 
ovat suorantaisia. · 

Kirakkajoen pato. Järven 
säännöstely on lopetettu. Käym
me hikisinä joessa kastautumas
sa, vesi ei tunnu nyt kylmältä. 

Maanantaiaamu on edelleen 
kaunis ja lämmin. Jokea alas 
kulkien saavumme Taimen järven 
laskuojalle vanhan hajonneen 
metsätyökämpän tuntumaan ruo
kailemaan hernekeittoa. Erä
vaelluksen SM-kilpailuista on 
matkalla merkkejä. Rautukämp
pä on nyt Metsähallituksen hoi
dossa ja peruskorjattu. 

Kanneltalossa Helsingissä 
esiintyi syksyllä mm. Kuolan 
saamelaisten ryhmä. Etnosoissa 
oli myös kolttaryhmä. Kilddin
saamelaisten joiku on luvvt ja 
kolttien leu'dd. Ne eroavat luoh
tista siten, että ne elävät imp
rovisaatiosta. Ne polveilevat 
rytmisesti aivan omia reittejään 
ja laulutyyli on arkaaisen oma
peräinen. Taitajina ovat iäkkäät 
naiset, inutta ikivanha perinne on 
valitettavasti tulossa tiensä pää
hän. 

Maa~ ja metsätalousministe
riö on tänä vuonnä myöntänyt 
porotaloudessa työskentelevien 
naisten työn tutkimiseen apu
rahan. Tutkimusta tekee luon
taiselinkeinotilan emäntä Outi 
Jääskö Angelista. Ohjausryh
mään kuuluvat maaseutusihteeri 
Ee\'ii Maijala SuVll.kosldta jtt 
emänfä Vi~110 Uinsman N11nrga
m.iJ.1a. 

Jatkamme Pasaslompoloa 
kohden. Käytän hyväksi tietoa
ni lompolon ja järven välisen 
kannaksen kapeudesta. Matka 
lyhenee parilla kilometrillä. Ihas
,eleUU!'lc Mikkolan kämppää, 

OJi...ipa. -vas-t:nrva samanlaisella 
p1:1ika1la jossain omassa oml5tuk
sessa. 

Pasilsjärven asento - paikalla 
ollessamme .åamulla saapuu rll..
javanioston mies k.j;·.sdem.H.iin 
kuulumisia.. Hän .ilmoittaa a.ILJ~ 

-eella. ilt.apiii-vältä pidettåvän raja
vartioston koirakilpailut. Kerron 
kliyneeni Luusuanvaaralla, joten 
sie1tä 1'<lir::i:a hui:1ta.wia ll:äjujäl
kiä saattaa löytyä. Moikan\•:mran 
hakkuupaikk:ojen kohlruOSLa olen 
erityisen .kii.nnoblunru., siemeIJ· 
puut ovat tosin pystyssä, mutta 
uusista märmyntarrikoista k-ol
mruml>s oli sefvästi kuolemBSsa. 
ama1J1S:.11ue näytti alempana lue
man paremmalla. 

Sartwmme samana päivänil 
jalkaisin Ivaloon, jossa menem
me telttailemaan Näverniemeen. 
Tell::tnpnikka on 60 mk. sauna 
ensin · 25- mk, .mmolb vaadittiin 
jo 40 mk hengeltä, muttei sauna 
unohduksen takia ehtinyt edes 
lämmitä. No, sivistykseen tul
lessaan alkavat vasta vaeltajalla 
hankaluudet ... 

Mauri Kanninen 


