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Oktalaiset pakkasessa 
Oli helmikuu ja sen ensim

mäinen viikonloppu. Talvi vasta 
asettui Kainuuseen ja pakkanen 
kiristyi -25 asteen tietämille. Ka
jaanissa pyyhki tuulenhivakka 
jokea pitkin, kun avantouima
riväki kautta Suomen kerääntyi 
joen rantaan mittelemään Suo
men mestaruudesta. Lähes tuhat 
avantouimaria hipsi vuorollaan 
reippaasti hotelli Kajanuksesta 
altaan muotoiselle avannolle ja 
ui matkansa avustajien, tukijouk
kojen ja uteliaiden katsojien in
nokkaasti kannustaessa. 

Sinne olimme mekin oktalai
set tulleet. Lähelle kulkureittiä 
olimme pystyttäneet asuntomme, 
luvan perästä tietenkin ja palo
miesten tarkistamana. Meillä oli 
kaksi laavua ja louevaate sekä 
jääpöytä, jolla monenmoista esi
tettä ja vielä suuri pata, jossa 
roihusi tervantuoksuinen avotu
Ji. Muutakin retkirekvisiittaa oli 
niin paljon, että yöpyä olisi voi
auL 

Pakkasessa keitaamme veti 
puoleensa kuin magneetti tuok
sullaan ja lämmöllään. Teuvo 
tervasi parit puusuksetkin tulen 
loimussa. Keittelimme kahvia ja 
jututimme yleisöä ja innokkaim- Tunturiladun ja O"laan esittelypiste Pakkaspäivillä. 
mille tarjosimme kahvimukilli
sen lämmikkeeksi. Kerroimme 
Tunturiladusta ja omasta kerhos
tamme. Kun tuli liian kylmä, 
lähdimme kiertelemään ja katse
lemaan vieressä tapahtuvaajään
veistokilpailua. Näin kului kaksi 
pakkaspäivää aivan rattoisasti, 
saimme raitista ilmaa ja har
rastustamme tunnetummaksi ja 
muutaman uudenjäsenenkin,jot
ka ovat tervetulleita joukkoom
me. 

Liisa 
Kuvat: Raimo Pahkala 
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2 TUNTUR:ILATU 

uheenjohtajan tähdenväl · 
Ttmtmilnd11n juhla\~ooen 

uudest:t'I tnpnhrnrnnsti. l.caks1 011 

JO historina. Kevlitpliiv8.l Vaa
san edu. .. rnJla.. tuu:issa pru'"ksssa. 
Sauk.lmnum:m tomakes.1' uk.<;es~ 
ko~o_si mallfkkaan 1011kon nm
l'llliknulai.slu. l~Lt\llttiina yh
disfyk:semmekeväätkokoukseSSa 
a~fa1 k'äsiteltiin K1u:J-Gusta' Kc
konin jolillöJ.la Sllj U\'aill.. -riiik1l. 
kliloksella måln1man. V!htla 
laisted järje~ U!mlli;.Ul nhjdmastE 
nauu rnme i.:iysm rinnoin t:.'li 
uikt--ampau on sa11oa tilysi11 rnut
µi li)·tk~ .. ,'in Yntooin,. sillä sun
nuntiima amn~påivfilHi saim:rm: 
nauru.1.empinss.1{ µxfor;tii, c:tfä 11au
rnmi 'les-s<1 nlVOS vatsa.libaks.c.L 
toimiwrt. Klli-okset viikonlopun 
v teloh järjes111.uri.!.c~ tä.o kuuluvat 
Vihuau [OUneliaalle j oukone. 
S.11.mmehan \1iikon1opnn aibnti 
te tulli aikarnnlkm.1 yl i \iidensa
ilim mtljOOlJllTI vuoden iaka~ ny
kypäivän naunii.rn. 

* 
KokOUksCl1 aikana yhtlli.

ksemme EurovaeUusosuuden 
hiihtäjät olivar ·matkalla 11ohJ0i· 
st:tn. 

SiJlli vadtajiin muode~tui 
puhelimit'-C- 'Kokouksen uilrarni 
!>a.imme lraiutinp11.heliman lraut
tu kuulla va,ehajien tunnelmia 
matkalla läht0pi:sreeseen Nuor
gamlin. Yht;renkunluvaisouden 
tunne koktnt<1paiJ...-alla oli \airna
b.\ ja. uskon. että .:;ama<1 tunsi
v almyQ"~ Tinja4llltossa matkaa~ 
vadtajaL 

Tämä \'iestiili järj~1flmm 
J>isilisestä hengesf.I ja cuis!cmme. 
Lukem1sei>~ erilaisissa tapaltLU
m1!'sa Tämä 1.'11.ctne on mdUe it-

JÄSEN ASIAA 

s~ M!lv}'ys. m:ulla miten .sen 
"Saisi.ri:trru:: nåk_vmiiii'n myös ulfl<:
p;åin. 

Moni kokoDspal.kall:a ollut 
vanha ~onkan näytti ajarre:levau . 
enä JOS o.lis.m OUQ11ll1trru ku.n7 
no~a, ulism eurnvadt.ajicn. mu· 
knna. 

Oltn '. aelrajia ~tnSS2 Kii
lopä..'ilf,lf, kun he sfillpuiva1 j• 
jUhla v~i:l 1 uovui.tiv:at viestin seå
raavilTe h iihtäjille. Silloll'l kuu 
Le v~eltap l ilmestyi1t~ Niilan
pc-läh porokfunpilltil k:nsocssam 
norlsonni.i.n~UlnSill pakrn k w:kus
san.i. T~ hiih lnon osn.LTI~nec 
ju.t.kojue ~mnl:ikk:trurri Tunl.Uri
lauun perin te itil ~ mali:do tto mren .. 
'iuoriwsi:en 1e1'e mi11essä. Uskon., 
eltä lrun va-elluksesta on nmum
ma \-riiU .o kuhmm. tajuane tt 
könnemfihUJ.vuuden. Kiilös teille 
kaiki lle, Salillisen Mar1'ku .e'lu
ne~ä. 

fohlavuoiii jatkuu etokuusS8 
Geatkin vie:raana Kesäpäivi1lä. 
Ohjelma näyttää niin hyvältä. et
tä s1eltil e1 rni o lla ()Qi.ssll. 

E.TJsimmfust!n Yk.insi fJan ra~ 
l\enr:amiires'a tvalo;odk 011 jo 
kulnnUL kolrru:lky_~tiise11se.
män :\1.U;IUa. 

Tun.turilant v almbtaaja k11n· 
niUää sillan raknlrunises:l<t ker
tovan Jaatan. jok.i. juhlallisin 
moooin paljasrctatm Susiaisvli
..kon l(>rs!ain11 kenomaan j äl..kt
pol \lillesisunnäyrteestU ja j älleen 
~lw1hd~tOIIUlSta"' teo_st~ Su.~ai

set ov411 sittt'u ,PCål:it~ist!ltti lau
illlwina Su.si.lJ'r(tSsll. Niimäkak~ 
L:lphlllnmaa QJl tietoisei>tl ~i-
1etru samalle \IJ.kolle. koska Su-

Haluan liittyä 
Tunturilatuun/tunturikerhoon! 

Kun haluat liittyä Tunturi
latuun niin lähetä osoitetietosi 
allekirjoittaneelle. Saat minulta 
kirjeen, jossa on saatekirjeen 
lisäksi tilisiirtolappu, liittymis
kaavake ja Tunturilatu -lehti. 

teystiedot, heidän kauttaan saat 
tietoa asuinpaikkakuntasi tuntu
rikerhotoiminnasta. 

Ole aktiivinen ja ota yhteyt
tll.. 

Maksettuasijäsenmaksun pa
lauta täytetty liittymiskaavake 
allekirjoittaneelle. 

Tunturilatulehdestä löytyvät 
kerhojen toimihenkilöt ja yh-

Tunturilatu terveisin! 
Pirjo Sinilehto 
Veisunkatu 14 as 5 
33820 Tampere 
puh. 03-266 2592 
e-mail pirjsini@saunalahti.fi 

Haluan liittyä jäseneksi TUNTURILATUUN : 
Sukunimi ........ ··- ·· ···- ··- · ... n ......... . ....... . .... ·· ····-· -· - · - · -· · · 1 
Etunimi ...• .........•.. __ .. ··- ·- -· . ., ..•.... .......•. ...••...... ··--··· ··-· -· -· 

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

1 
l 

Jakeluosoite .... ......... .... ..... ..... ....... .. · --- ·· · ····~········· · ·· .. 1 

Postinum. . .•.. .. ..•.•.•.•.. Postitoimipaikka .. .. .. •.•.•.•.•. . .. ..•.. ~ 
Ammatti •.•.•.••....•.... .... .. Puhelin kotiin ·· -~·-·· .. ·•·•..••...... 1 

1 Haluan liittää jäseneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

N. . t "k . 1 1m1 ...•. . ..•.•.•....•.•.•.. .. • ······-·-,. · ·- syn .a1 a .. .•..•. ....•..... .. ..• I 
Nimi ··· ···· ······ ········ ···· ·· ··-··· ···· synt.aika .... , ....•. ....•••.•..• 

Nlmi ... . ·-.. -····· ...•..•...•.. ········ -· syntalka ...•......... ..... ..... 
Palautetaan jäsensihteerille katso osoite siv. 3. 
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1 
1 
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-.ilyroA.;,.if tfillij kertaa et· ole.· 
talkoc•'l'iikkoo j•i 1urnmiin ot.J..a?
h.11omioou pltldi1 mstkat ct.cillslii 
polljo:iseeu. 

\ .!Jctin ke\-ii.1sen \·iikon Susl'
k)1ri1~sä J:t ien1 Oh,.su:;efl Tap<1ni.n 
k.'Tilli~ nQkto;en trn\"\ltnnonisossa 
ldim~sä.. PoydäJ: y.lli.p~ol..i!iessa 
kannat!rlurr~ä oli hai.)1µiMill.11 
niiköinen - 1..taja nuk.ialUI!, joS: 
~ai soilnens.a musrnhi 

.K.an1mtinhl:rrcssä blcval!isa 
nåufa .. '>s:l n l i riiµD tettu palavan öl
jylyhtyä, jolloin pa.lovaru-tI IJD 

011 utmelkofoen~ Ajni;telemamnjn 
t:nhawn ret;o. Pitää mu1M,aa, etiil 
k:1m piin k:eiohirrel ovat nH1.km
vm:, jocen 1.1duifin !>UUn v::tf'O. 
\ 'aisillli wlil!li lJt\JUdj !>.'iä 
tarpeen. TOi\l'oUuv.astJ 1uJeva:i
!>lludc.sSakin kåAiltelemme wlm 
Lttkiknhtliss.amme yhra huolellf
$6Sti kuin !ähä nkin -asti. 

Tstue~ani hiihtopfövfu.1 iau.., 
olla Harisaajon laavulla lott:siu. 
ertä susimc:rllitli mc1dät tunne
taan. TUlllw:ilallJ1r sai -po.!>iliivi.,\UL 
pa.Laurerta. 'föi"•vifiln vain, alfr 
rn.rui.uilar!Jmcik.ki. tå.i _<;irSlmI!l"k.ki 
1filyisi jukai-.cn tunurrilatuhii
seo \iae.t1cc~1'<.L Mericeistii voim
me oTia ylpe1t.ä ja merkirl kaana 
pcili.~arnn:re vrova!fl}> kerr;omaan 
]41 levit:tamlfön ti-etoo luenosta 
järjestöstämme 

Lll.tnel :.ulnvat. ja ke!.ii Jllhe)
tyy. Vappuna runnikkoseudu.ll 
katsellaan .kuk.~.a. roriua ju K.ai
n u un k.urk~u<l.Clh'l vielä hiihdc 
r:M.n. Suomi ori ilma<it'OlHSt.'Sli 
piika ll,1.aa. Onneksi. 

ToiYOt1\n lumettomia j;i: lu
mdnsla kelejJ it'>e knUek.i.n. 

Raimo 

TUNTURILADUN 
INTERNET SIVUT 

LÖYTYVÄT 
OSOITTEESTA: 

www.megabaud.fi./-kavtsi/ 
l<J i 

www.saunalahti.fi/tunturilatu 

Tunturilatu
lebden 

aineistopäivät 
2001 

A meisto' mJe, iin ]eh!iin on 
oJtan perillä seuraavasti ~ 
Huom. !l.~ucaavan leht:len 
3101 J aimiist:opai "'ä on jo 

Jl.07.1001 
UI 3.0. 11.2001 

Amelsto fähetetaän 
Q.5Qii.tee1Ja~ Antti Knrlin, 

Sundholm;mtle 194. 1.35 
Uusikaupunki. ... tn:i sdhköpo,s
tilla anttLlwrlin@pp.inet.IT 

K.ttva-aineisto ~tana. 

ilmos~wij~t.6. 
' Huom.! 

Kuv.at. tif- tai 
jpg-tied~ 

Tunturisusiaate 
uuteen nousuun! 

Tunturilatu -lehden numeros
sa 4 / 2000, Ulla Pahkala artikke
lissaan ihnaisi huolestumisensa 
uusien tunturisusien yhä vain 
vähenevästä määrästä. Näinhän 
asia on. Susivihkiäisissä ovat 
tosiaan vihittävien määrät vä
hentyneet minimiinsä. Samassa 
kirjoituksessa Ulla esitteli syitä 
miksi näin on ja toi ansiokkaasti 
esille keinoja asiaintilan korjaa
miseksi. 

Tuntureilla vaeltaa paljon 
nuoria ihmisiä, jotka eivät ole 
oikealla tavalla selvillä Tunturi
ladun toiminnasta, eikä siitä mi
tä kaikkea tuo järjestö on saanut 
aikaan. Olen vuosikymmenien 
saatossa tavannut vaeltajia, jotka 
ovat pitäneet koko susiporukkaa 
vain jonkinlaisena sisäänlämpiä
vänä seurana, jonka jäsenet ovat 
olevinaan jonkinlaista vaeltajien 
eliittiä. Toiset taas ovat sitä miel
tä että susimerkin saaminen edel
lyrtnä seUa.i.slakUntoa ja tietoutta, 
ettli tavallinca 'talJaaja ei ''oi. ei& 
kä pysty sellaista s'aavuttamaan. 
Miksi he ovat tuollaisen mielipi
teen ornaksuneef? Onko vastaan 
tullut porukoita tai yksinäisiä su
sia, jotka esimerkillään tai pu
heillaan ovat sen saaneet aikaan. 
Jos näin on, se on valitettavaa . 

Olen itse liikkunut tuntureil
la vuodesta 1948 alkaen. Tun
turiladun jäseneksi liityin 1967. 
Melkein kaksi vuosikymmentä 
vaeltelin ihnan susimerkkiä, en
kä koskaan tavannut yhtään sutta, 
joka olisi millään tavoin nega
tiivisesti es.ililty.nyt Päinva..uoinT 
juuri tunturisu.sifo tutustuttuani, 
päruin liillyå järj estön jäseneksi. 
Päätökseen johtavan vinkin sain 
Veikko Kautolta,joka silloin asui 
täällä Lahdessa. Hän kertoi Tun-

turiladun toiminnasta ja värik
kääseen tapaansa kuvaili yhteisiä 
retkiä ym. toimintaan liittyvää. 

"Rääthyyn" pääsyn vaati
mukset ovat mielestäni edel
leenkin realistiset. Kun merkkiä 
kantaa, pitää sitä jotain tietää
kin. Ja kyllä .se merkki jolmri 
velvoittaakin, sillä se on kuilcn
kin järjestön tunnus, s.en bnt.1-
j an mukaan järjestöä arvostetaan 
tai väheksytään. 

Sitten se nuoriso. Puhutaan 
aina "nykynuorista", jotka ovat 
sellaisia ja tällaisia. Eivät he sen 
kummempia ole kuin me "iki
nuoretkaan". Tapasin viime kesä
nä Jyrkkävaaran kämpällä neljän 
nuoren porukan. He olivat suo
rastaan esimerkillisiä vaeltajia. 
Vanhan suden mieltä lämmitti 
kun katselin heidän puuhiaan. 
Varusteet olJva:t asialliset ja roi
met leiripaikalla sellaiset kuin 
pib'låk.Jn.. He siivosivat tuliste
lupaikalta toisten jättämiä ros
kia pois ja siivosivat kämpänkin, 
vaikka eivät olleet ·siinä yöpy
neetkään. Seurueen tyttöjä kiin-

------------- nosti susimerkkini ja he kyselivä, 

Lapland 
Festivalsin 
internet-sivut 
on aukaistu! 

Nyt on aukaistu Lapland 
Festivalsin sivut intemetissä: 
http://www.laplandfestivals.fi 

Sieltä löytyy 40 lappilai
sen tapahtuman tiedot. 

miten sellaisen saisi. Kerroin 
heille Tunturiladusta ja sen toi
minnasta. Toivottavasti kylvö 
lankesi hyvään maahan. 

Eipä sitten muuta neuvoa 
osaa antaakaan kuin sen, että 
tehkäämme susiaatetta tunnetuk
si aina kun siihen vain tilaisuus 
tarjoutuu. Ullan kanssa olen sa
maa mieltä: susimerkki rintaan 
ja tunturiin! 

Lahdessa, MM-hiihtokisojen 
viikolla 20.02.2001 

Johtajasusi 62 

Matti Aro 
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TUNTURIKERHOJEN TOIMINTAA 

Login kuulumisia 

Terveisiä taas Suomen lou
naiskolkasta, Login maisemista. 
Meille rakas kerhomme ikään
tyy ja toivoakseni myös viisas
tuu koettujen kokemusten myötä. 
Vietimme helmikuussa jo 23 v. 
synttäreitä omissa ympyröissäm
me Koirasaaren kämpällä. Jäsen
määrämme näyttää vakiintuneen 
tuohon vajaaseen 200 jäseneen. 
Sen verran mitä tippuu pois tulee 
uusia tilalle. Niinhän tuon asian 
tulee ollakin. 

Ikäänkuin synttärilahjaksi il
mestyi taas tuo Login tarinat 
-lehtemme, josta toimituskunta 
ansaitsee vilpittömät ja kannus
tavat kiitokset. Kerhotoirnintam
me on edelleenkin kiinnostavaa, 
seikkailurikasta ja mukaansa 
houkuttelevaa. Kerhotoimikun
tamme on onnistunut vuodesta 
toiseen kyhäämään kokoon toi-

Kriivarin porotilaan. Niinikään 
tutustumisretki Kuttutilaan He
poj oella kutsuu pyöräilijöitä. 

Sitten tulee tuo kesän ehdo
ton kohokohta, Pohjois-Ruotsi 
- Kilpisjärvi vaellus 27.7. 
-5.8.01, joka kerää bussilastin 
logi- ja vihttalaisia. 

Vielä elokuun lopussa osal
listutaan Tunturiladun kesäpäi
ville ja Geatkin 5 v. juhliin. 

Syyskuussa tehdään ruska
matka Lappiin ja samalla osal
listutaan Susiaisiin Susikyrössä 
22.9.01. 

Edellä olen kertonut muu
tamia asioita tapahtuneista ja 
tapahtuvista ohjelmistamme. 
Tietysti paljon sanomatta jäi 
mutta täydentäviä tietoja voi ai
na ja pitääkin kysellä vaikka 
Kalevi Kanervalta p. 02 - 236 
6270 tai 040 - 733 1765. 

Kesäkuulumisiin! 
Unna-Pentti 

[jJ 
minl'avalikon.jostu jäsenkunta 011 • • • 

saanut valira miet~isens1i lapah- Ovts1n kUu.IDlDJSJa 
tumat. Ja niitähän on riittänyt! 
En kertaa tässä toimintamuisti- Tätä kirjoittaessani kevät on 
omme koko sisältöä vaan kerron jo edennyt pitkälle. Lintujen 
kuulemiani hajatietoja eri retkis- muutto on täydessä käynnissä. 
tä ja tapahtumista. Etelä-Suomen lumet ovat hävin-

Perinteinen Mynälahden neet ja Keski-Suomenkin tal-
hiihto onnistui taa:s ·maaliskuun vikausi loppuu hyvin pian. 
aiussa mukavasti. Mukana tois- Hiihtokausi on kuitenkin ollut 
takyrnmentä hiihtelijää, jotka ai- ihan kelvollinen, vaikka hieman 
kansa jään päällä hiihdeltyään myöhässä alkoikin. Olemme har
kokivat myös avannon riemun joitelleet lumikenkien käyttöä 
sekä mukavan saunaillan Metsä- Haristuvan ympäristössä. Olem
tähdessä. me uittaneet kalastusverkon jään 

Sitten tuli tuo pariviikkoinen alle meille uudella tavalla Väi
Nuorgam-Kiilopää Eurovaellus, nön opastuksella Pienen Harisen 
johon osallistui peräti 8 logilaista pilkkikilpailujen yhteydessä. Eu
( 4 naista ja 4 miestä). Eivät tien- rovaellukseenkin saimme edus
neet mihin rääkkiin itsensä altis- tuksen, joten varmasti näemme ja 
tivat kun päivästä toiseen tuuli kuulemme syyskaudella siitä li
ulvoi ja pakkanen paukkui -30 sää. 
asteen kummankin puolen. Eräs- Nyt se on sitten totta. Nimit
kin sanoi, ettei edes suklaa suus- täin Haristuvan tontin kauppakir
sa sulanut. Toinen taas kertoi ns ja allekirjoitettiin 10.04.2001 ja 
vapaa-ajan tärväytyneen asento- monivaiheinen projekti on 
paikan askareissa. Yhtä kaikki, saavuttanut erään todella mer
koko logilaiskaarti kiskoi ah- kittävän virstanpylvään. Seu
kionsa tuon tiettömän taipaleen raavana lohkomistoimituksen 
läpi osana 20-päistä eurovaelta- hakeminen lainhuudatuksen saa
jakansaa. miseksi. Meillä on nyt oma tu-

Huhtikuun alussa päästiin kikohta lähellä jäsenistöä ja sitä 
taas ulkoilusuunnistamaan, sau- meidän tulee kehittää Tunturi
nomaan ja iltamoimaan Wärtsi- ladun hengessä mahdollisimman 
Iän majalle Ilmarisiin. Katseltiin monipuolista toimintaa sallivaksi 
video erävaelluksen SM-kilpai- unohtamatta kuitenkaan luonnon 
luista Pellossa, jossa myös logi- monimuotoisuutta ja haavoittu
laisia oli hanttihommissa. Sitten vuutta. 
lopultakin opeteltiin tuo Hem- Viikolla 18 kerhomme hiihte
mon sävellys/sanoitus "Ahkioret- lee Susikyrön upeissa maisemissa 
ki", joka nyt sitten osataan "Ret- keriten juuri ja juuri kesäkauden 
kipolun" lisänä. avajaisiin Haristuvalle tiistai-

Pääsiäisenä bussillinen lo- illaksi ja luontoretkelle lauan
gilaisia reissaa Susi-Talakselle taiksi. Kesäkuun melontaretkelle 
viettämään hiihtoviikkoa. vielä mahtuu mukaan samoin-

Toukokuisena Helaviikon- kuin viikoilla 30 ja 31 tehtävälle 
loppuna tehdään perinteinen kesävaellukselle "käsi varressa". 
"Kevään suuri pyöräseikkailu" Muistammehan, että kesäkeski
(Parainen - Nauvo - Korppoo- viikkoisin on suurin todennä
Kustavi), johon osallistuu taas köisyys, että Haristuvan sauna 
iso joukko noita "pyörähulluja", lämpiää ja siellä on myös juttuka
kuten sanotaan. vereita. Tukikohtamme on käyt-

Kesäkuussakin tehdään luon- töä varten. 
toretki Joutsijärven ulkoilu- ja SL:n leiripäivät ovat muuten 
retkeilyalueelle sekä tutustutaan Pajulahdessa 29.6 ... 1.7 ja TL:n 

kesäpäivät Kokemäellä 24 .. .26.8 
ja susiaiset Susikyrössä 21 ... 23.9, 
joten tehdäänpä viimeistään nyt 
osallistumispäätöksemme nii
hin. 

Antoisaa kesää kaikille! 
Pauli 

Terveisiä Oktasta 

Tervehdys kaikille tutuille ja 
tuntemattomille! Erityisesti ha
luan tässä tervehtiä niitä okta
laisia, jotka asuvat kauempana 
ja siksi harvoin tavattavina. Nyt 
on tulossa tilaisuus kokoontumi
seen "oman lipun alle". Olem
me päättäneet järjestää seuraavat 
Kevätpäivät ja kevätkokouksen 
Kajaanissa Joutsenlammella 22 
- 24. 3. 2002. Varatkaapa aika 
kalenteristanne. Samalla kutsun 
kaikkia tunturilatulaisia viettä
mään kevättalven viikonloppua 
joukkoomme. Täältähän voi jat
kaa matkaa Lapin hangille. 

Olemme hiihdelleet pienis
sä porukoissa lähilatuja mutta 
myös Pallaksella ja Kiilopäällä. 
Pieni joukko oli myös Vaasassa 
edustamassa. Laskiaista hiih
dimme Joutenlammella ja sau
noimme päälle, samalla tutus
tuimme paikkoihin ennakoiden 
tulevaa. 

Toukokuussa menemme Ko
lin maisemiin Herajärven 
kierrokselle 26.- 27. päivä kum
pelaisten kanssa. Kokoontumi
nen on lauantaina Kolille klo 
10. Yövymme jossain laavulla 
tai teltassa ja kierroksen voi kul
kea kokonaan tai osittain. Ke
sä- heinäkuussa on Leiripäivät 
Pajulahdessa. Kuka lähtee kuka 
ei. Kukkaisvaellus Kilpisjärvi -
Peltsa on siirretty aikaisemmak
si 16 - 22. 7. tapahtuvaksi. 11-
mottautumiset voi tehdä Anjalle 
tai minulle 

Liisa Haapalainen 

Nealljen kuulumisia 
Talven selkä on tänäkin vuon

na jo taittunut. On saatu lunta
kin riittävästi, vaikka alkutalvi 
olikin aika toivoton. Jotain hyö
tyä siitä leudosta syksystäkin oli, 
saivat nämä talviuimarit käydä 
aika myöhään uiskentelemassa. 
Olipa peräti 19. joulukuuta, kun 
kävin laiturilta käsin vielä jär
vessä piti kyllä jo särkeä kepillä 
jäätä ennenkuin pääsi pulahta
maan hyiseen hurmioon. 

Kevätaurinko alkaa jo sula
tella lumia eikä kestä kauan, kun 
jo kesä on ovella. Puheenjohta
jamme kirjoittelikin edellisessä 
lehdessä tulevat tapahtumat, jo
ten eipä niistä enempää. 

Talvipäivätkin oli ja meni 
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- oli kuitenkin jonkun verran 
ollut osanottajia Njealljestakin 
- neljä henkeä. Eipähän sitä jo
ka menoon kaikki edes pääse. 
Kaikeksi lopuksi lyhyestä "vir
si kaunis", lämpöistä kevättä ja 
kesää odotellessa tällainen lyhyt 
kesäruno: 

puheenjohtaja TeroAhtee kertoi 
VAPEPAsta ja sen toiminnasta. 
Toiminnallista toisen auttamista 
ja ulkotyöluonteensa puolesta 
sopisi hyvin tunturikerhonkin 
toimintamuodoksi. 

Kesästä itselles onnesi tongi 
kaislikon reunassa istuja ongi. 
Saåtuas kalan tai 

vaikkapa kaksi, 
olosi tunnet sa arvokkaammaksi. 
Silloin et ole mammonan orja, 
katse on yiväs ja ryhtisi sorja. 
Raha on rikkaalla 

painava taakka, 

Jo perinteeksi muodostunut
ta Kolbman Talvipäivää vietet
tiin 16-18.2. viikonvaihteessa 
ulkomailla Teiskossa: Paikalla 
oli n. 15 henkeä, kuka jo per
jantaista alkaen, kuka hiukan 
vähemmän. Talvipäiviä suosi 
mukava suurinpiirtein nollake
lin sää. Tehtiin kävelyretkiä 
ja lumikenkäiltiin ympäristös
sä, hiihdettiin jäällä, loimutet
tiin kirjolohta jne. 

piiskuri ahkera hautaan saakka. 

Iloista kevätmieltä kaikille! 

Lea Sarkeala 

Kolbman kuulumisia 
Kolbman vuosi alkoi hämä

läistapaan vasta 15.1.2001. Ker
hoillan aiheena oli videon kat
selu. Kaksikymmentäviisi kolb
malaista katseli tunnin videon 
viime syksyn Väylävaelluksesta. 
Elias Leinonen paikalla olleena 
täydenteli sujuvasti. 

Uudempi kerhoilta oli 12-
helmikuuta ja silloin Tampereen 
Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun 
eli VAPEPAn aluetoirnikunnan 

Helmi-maaliskuun taitteen 
kummankin puolen juatiin Las
kiaiskahvia Niihaman ulkoilu
majalla, ja pidettiin parinakin 
viikonvaihteena huoltoasemaa 
Pirkan Hiihdon reitin varrella 
Hämeenkyrössä Sasin mäessä. 
Ja poltettiin Kauppilan Erkin 
rappuset lämmikkeeksi. 

Kolbma on alkuvuonna ot
tanut hiljakseen käyttöön myös 
Virtuaali-Kolbmaa eli Yahoon 
Egroups-palvelua hyödyntävää 
sähköistä keskustelu- ja tiedon
välitysareenaa. Vaikuttaa ihan 
hyvältä. Lisää väkee sais tulla 
mukaan, joskaan ei siitä ole 
niin kamalasti ehditty mainos
taakaan. Kolbmalaiset huom: 
Päästäksenne mukaan hyvään 
sähkörinkiin ilmoittakaa sähkö
postiosoitteenne Timo Tulos
maalle, 
email: timo.tulosmaa@sci.fi. 

Timo Tulosmaa 

Nyt töppöjä 
keräämään! 

Niksologia eli niksien ke
hittely ja tallennus on jo lähes 
tieteenala. Se on tuottanut jou
kon julkaisuja kuten Anssi Or
renmaan 'Niksologian perusteet' 
ja Marita Maulan hieman pieni
muotoisemman vaan ei yhtään 
merkityksettömärnmän 'Retki
kikkoja'. Niksit perustuvat yleen
sä asioiden ja materiaalien 
yllättävään yhdistelemiseen ja 
ratkaisevat jonkin ongelman tai 
helpottavat arkisia askareita. 
Usein hyvä niksi perustuu kier
rätykseen ja on siten ekologinen
kin. 

Nasevan niksin keksiminen 
tuottaa hoksaajalleen mielihyvää 
ja arvostusta ja niksi leviää 'pii
reissä' joutuisasti. Yhtä hyvä (ja 
jalo?) tapa oppia on oppia vir
heistä, joko omista tai muiden. 
Kunhan niistä vain kehdataan 
kertoa ... 

Minkälainen sitten on oikea 
töppö? Minusta se on esimerkik
si vähäinen ajattelemat-tomuus 
tai kömmähdys, josta seuraa han
kaluuksia tai tarpeetonta vaivan
näköä. (Ja joka usein jälkikäteen 
huvittaa tekijäänsäkin.) Esimerk
ki: älä milloinkaan lähde osta
maan matkalukemista sen jälkeen 

kun olet jo vienyt tavarasi junaan. 
Ostosmatkasi saattaakin kestää 
sen aikaa, että junasi lähtee ja 
joudut soittelemaan Riihimäen 
asemalle, jotta siellä otetaan or
vot matkatavarasi junasta ja toi
mitetaan ne seuraavaan, johon 
sinä onnistuit vielä saamaan ma
kuupaikan. 

Olen kokoamassa (oman ja 
verrattain laajan töppökokoel
mani jatkeeksi) retkeilyä sivua
via opettavaisia kömmähdyksiä. 
Jos kansan käsi on karttuisa, saat
taa tästäkin syntyä pienimuotoi
nen painotuote tunturilatulaisten 
iloksi ja opiksi. Lähetä töppösi 
minulle joko kirjeellä (osoite 
Kylätie 2 A 15, 00320 HEL
SINKI) tai sähköpostin väli
tyksin (vappuh@saunalahti.fi). 
Liitä mukaan yhteystietosi, vaik
ka niksologian periaatteiden mu
kaisesti töpötkin julkaistaan ni
mettöminä. Älä jää odottelemaan 
uusia töppöjä vaan toimita ne tä
hänastiset minulle nyt heti, jotta 
seuraavassa Tunturilatu-lehdessä 
voidaan kertoa hankkeen mah
dollisesta etenemisestä. 

Kirjoittelemisiin ! 

Vappu Hietala 
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Kevätpäivät Vaasassa 9.-11. 3. 2001 

Kohtauspaikkana 
Söderfj ärden 

Puoli miljardia vuotta sitten 
syöksyi avaruudesta "ohjus" ja 
maahan osuessaan se kehitti 
kymmenen tuhannen vetypom
min veroisen voiman. Suuren rä
jähdyksen synnyttämä kraatteri 
on edelleen jäljellä geologisena 
rakenteena. Nyt se on turistien 
ja luonnontieteilijöiden kohtaus
paikkana. He haluavat nähdä me
teoriitin maahansyöksynjäljetja 
tutkia sen seurauksia meidän päi
viimme asti. 

Puolet sadasta vietti Kevät
päiviä lähellä suurten lintujemme 
kokoontumispaikkaa, Söderfj är
deniä, Saukkorannassa. 

Unenpunainen kuu nousi per
jantai-iltana kuusten takaa, meni 
iltayöstä utuisen pilven taakse ja 
pilvet valtasivat taivaan. Oli ke
väisen kostea ilma. 

Ensimmäiset vieraamme saa
puivat perjantaina, sharmikas 
Akseli Ullansa kanssa ensimmäi-

sinä tulijoina ennättivät lenkkeil
lä hienossa kevätsäässä. Euro
vaellus verotti juhla yleisöä, mut
ta saimme kokoukseen suoran 
yhteyden puhelimen ihmeiden 
välityksellä vaeltajiin. Terveiset 
ja kuulumiset vaihdettiin suoraan 
kokouksessa. 

Yhteinen tapaaminen sujui 
mukavasti, oli aikaa jutella ja 
leikkiä "Hiirentappolelulla" ,jon
ka Unski taitavilla käsillään oli 
tehnyt. Lelu lahjoitettiin Parasta 
lapsille leirikeskukseen Sauk
korannan Raija-emännän toivo
muksesta. Untolle suuri kiitos. 
Nauruterapiasta ei livistänyt 
muut kuin Kale, kaikilla oli nau
rettavan hauskaa ja lopuksi hie
rottiin kaikkien hartiat. Kiitokset 
Iris Nåhlsille. 

Oli taas mukava tavata. Hiih
dellään. 

Pirkko Westergård 
Kuvat: Hannu Kauranen 

Vihttan perustajajäseniä kahvilla Eila Kattelusja Solveig Ström
man. 

Juhlayleisö kuunteli mielenkiinnolla puheita. 

Keviilkokoun•iikeiL 

Yleisö kuunteli Söderfjärdenin syntyvaiheita Peter Edenin esittelemänä. 

____, 

Teuvo ei yriltii.flJf lentää luu
dalla. kuten erliiil. 



Tuli on kuin magneetti ja makkarat paistuvat. 

Nauruterapia oli uusi asia, jonka saloihin opasti Iris Nåhls. 

Oli meillä naurettavan hauskaa. 

Anna-Liisa, Terttu ja "lituli" juttusilla. 

Illan musikantti Reino Pelto
harju teki laulun myös Marja
Liisa Mäelle. 

Eero Murtomäki näytti hienon 
diasarjan ja ihmeitä kurkien 
elämästä 

Sirkka-Liisa: Hinaaen- pyydysti 
hiiret Jurkulaisitlain. 
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TUNTURIL.i\TU RY 
JOHTOKUNTA 

'~1.\;~g 
bv ~ ;~~ ~ 

Raimo Pahkala, puheenjohtaja, Honkakatu 10, 87100 KAJAANI, p.t. 020 541 
6707, p.k. 08-637 009 tai 040-839 6638, sähköposti: raimo.pahkala@nic.fi 
SirpaAlapuranen, varapj, kerhoasiat. Vallikatu 5-7 A4, 02600 Espoo, p.k. 09-512 
0378 tai 050-6562 7008, sähköposti: sii:pa.alapuranen@andritz-ahlstrom.com 
Jukka Albrecht, koulutustoimikunnan pj., Sahaharjuntie 17, 97620 VTIRI 
pk. 050-3410052 
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@libmrJJJ'u.fi 
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.asalminen@jarvenpaa.fi 
Esko Sepponen, retkitoimikunta, Sammalkuja 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, riittagerlin@novetos.fi 
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri Veisunkatu 14 as. 5, 33820 TAMPERE, p.k. 03-266 
2592 p. 040-763 1109. (Huom, osoitemuutokset Pirjolle) 
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 JormaAlapuranen, Vallikatu 5-7 A4, 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) .. lt 

Pj. Markku Salminen, Vuoritie 24, 04400 JARVENPAA, p.k.09-291 9916, p.t. 
09-2719 2458, 040-548 4600, siht. Irma Löfman, Välenojankatu 4 C 21, 05880 
HYVINKÄÄ, p.k. 019-437 210, p.t. 09-6816 6471 

KOL"BMA (3) Tampere (27.5.1967) 
Pj. Timo Tulosmaa, Majakkakatu 3, 33410 TAMPERE, p.k. 03-346 0084, 
040-744 0565, l.lmo.ruulosmoo~t.ti . siht. Reijo Jokinen, Siilinkarinkatu 26, 
33410 TAMPERE, p.k. 03-346 1977, 040-848 850 

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

VIHTTA (5) Vaasa (29.1.970) 
Pj. Tapani Rajala, Lapuankatu 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. Mikko Henriksson, Karhulantie 2 c 245, 00910 HELSINKI, Siht. Mare 
Juusola, Vartiokylän seurakunta, PL 120 HELSINKI, p. 040-764 0871, 
mare.juusola@evl.fi 

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 KARITULA, 
p.k. 017-383 1781 

KAVTSI (8) Helsinki (24.8.1972) 
Pj. Jorma Alapuranen, Vallinkatu 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 Hulkk:oEte:fl, Ruokkeentie 324, 40270 PALOKKA, p.k. 014-311 0790, 
0400-547 14.l, ~lht. lli\Yll Loimic, 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, Rätiälänkatu 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 Kanervia, Tornatorintie 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 260, 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 
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Lähdetään joukolla Tunturiladun 

KESÄPÄIVILLE KOKEMÄELLE 
24. - 26. 8. 2001 Pitkäjärven vapaa-ajankeskukseen. 
Päivien ohjelma on ulkoilupainotteinen. Perjantaina odotamme teitä klo 18.00 
lähtien, jolloin luvassa on sauna ja iltanuotio. 
Lauantaina avajaisia vietetään klo 10.00, jonka jälkeen lähdetään bussilla ohjelmapisteisiin. 
Päivän ohjelmassa on kirkkovenesoutua, käynti Suomen eteläisirnmällä porotilJla ja l.iäynl~ 
Puurijärven-lsosuon kansallispuistossa. Lauantai-iltana ohjelµiassa saunominen, 
ohjelmallinen iltanuotio sekä Tunturikerho Geatkin 5-vuotiss~ttärit. 
Sunnuntai-aamun a aamiaisen ja aamuhartauden jälkeen lähdetään 
muun muassa luontopolulle, jonka jälkeen ori ruokailu ja päättäjäiset klo 14.00. 
Ruokailumaksut: aamiainen 25 mk, keittolounas 30 mk, päivällinen 55 mk. 
Ruokailupaketti 150 mk sis. 2 aamiaista, 2 lounasta ja 1 päivällinen. 
Leirialueella kioski, jossa myynnissä mm. kahvia ja pientä purtavaa 
koko kesäpäivien ajan. 
Osallistumismaksu 50 mk/hlö, lauantain ohjelmamaksu 50 mk/hlö. 
Majoitus: solumajoitus 2 hengen huoneissa 130 mk hlö/vrk (tililo ra:joitetuati) 
lattiamajoitus 30 mk hlö/vrk. Telttamajoitus sis. osallistumisxna.ksuun. 
Leirialueelle on mahdollista tulla myös as~ntovaunulla. 
Kokemäelle voi tulla autolla tai junalla. Viitoitukset 
Pitkäjärvelle valtateiltä 2 ja 12. Haemme, kun niin sovitaan, 
tulijoita myös linja-auto·- ja rautatieasemalta. 
Ennakkoilmoittautuminen on ruokailujen, sisämajoituksen 
ja ohjelman osalta ennakkoon välttämätön! 
Ilmoittautumiset 15. elokuuta mennessä: 
Pirkko Liuksiala ilt. 02- 567 024 tai sähköpostilla: 
pirkko.liuksiala@huittinen.fi tai Satu Ojala 050 5234 844 
tai satu.ojala@huittistensanomalehti.fi tai Riitta Aaltonen 
040 845 2501 tai riitta.aaltonen@ppl.inet.fi. -_;:,:="~~~;' 
Ruokailu-, osallistumis- ja ohjelmamaksut maksetaan ennakkoon ~_:~; 
Tunturikerho Geatkin tilille 505 900 - 442 706. 

Tervetuloa tapahtumarikkaille kesäpäiville Satakuntaan! 

Tunturi.kerho Geatki 

SAAMEA! 

Keinoja ja muita 
kulku väyliä 

Geaidnu =tie, eatnangeaid
nu = maantie, riikkageaidnu = 
valtatie (valtiontie) 

Luodda =jälki tai tie, erityi
sesti tienpinta ja myös ura lumes
sa; c3llit luotta, -g'filihit luotta 
= avata tietä, kahlata tai kahlaut
taa poroja lumessa. 

Madidja = ajamisen tms. 
seurauksena metsään syntynyt 
tie tai oikeammin ura 

Favli =väylä 

Jodahat, jodahaga = po
roelon tai tokan, joka liikkuu 
paikasta toiseen, tekemä väylä 
lumessa 

Jodadat, jodadaga = hyvä 
ajokeli, ahkio tai sukset luistavat 
hyvin eteenpäin 

Ratti, ratit = talvitie joka 
syntyy ohjastettujen ajoporojen 
nulkkaamasta väylästä, ajotie 

puen lumessa näkyvistä jäljistä 
voi lukea monia asioita ja niinpä 
saamelaiset ovat antaneet jäljille 
omat kuvaavat nimityksensä, ku
ten ylläolevasta pienestä näyt
teestä jo selviää. Otetaan vielä 
tätä talvea kuvaava lumitermi. 

Rodda, rotta = vaikeakul
kuinen kun lunta on liian vähän 

Eläinten jäljistä kevään tuloa 
vahvasti ennustava esimerkki. 

Radnu, ratnut = jäniksen 
sinne tänne hyppelevät jäjet ke
väthangella, njoammil =jänis 

Saamelaistoimikunta/ 
Ritvis 

•• 

Ajo-ohjeet kesäpäiville 
Kokemäen Pitkäjärvelle 
Pitkäjärven vapaa-ajankeskus sijaitsee noin seitsemän kilometriä 
Kokemäen keskustasta Köyliön suuntaan. Valtatieltä kaksi on 
matkaa keskukseen noin neljä kilometriä. Valtatieltä 12 Köyliön 
risteyksestä matkaa on noin kymmenen kilometriä. 

II1 
H"u:ittiriin 
Helsinkiin 

Oalli = jokiväylä 
Vuojahat = ajojälki, ajorata 
Balggis = polku, balgges-

Loanjis, loatnjasa = poro
elon jättämät jäljet maastoon 
sekä talvella että kesällä, po
rolaitumet (erit. Norjan puolel
la, Suomessa lrudon, laidun tai 
guohtun) 

HEINA-ELOKUU pe-su 27.7.-5.8. 
suorri =tienhaara, balgat = pal
kia ~ista) 
~Half\ka =kova talvitie; 

kovaksi poljettu lumi pihamaal
la, siljolla tai esim. markkinapai
kalla 

Sillju = pihakenttä 
Doalli, doali = talvitie, joka 

erottuu selvästi lumessa 
Ulahat, ulahaga = melkein 

näkymättömäksi hävinnyt talvi
tie, kun on satanut lunta tai tuis
kuttanut 

Jolas,jollasa =porojen, koi
rien tai susien tekemä selvä 
tientapainen ura lumeen 

Fieski, fieskki = alue jolla 
porot ovat laiduntaneet talvella 
eli paikka missä porojen jäljet 
näkyvät lumessa, erityisesti vas
ta kaivettu laidunalue 

Suovdnji, suovnnji = poron 
lumeen tekemä kaivannos, kun 
se etsii ruokaa; myös riekonkiep
pi tai jopa ihmisen luinensulat
tamista varten kaivama kuoppa 
lumessa tai hänen tekemänsä 
kieppi lumimyrskyltä suojautu
akseen 

Lahttu, lahtu = suksilatu 
Varsinkin talvella kelistä riip-

POHJOIS- RUOTSI - KILPISJÄRVI 
Logi ja Vihtta järjestävät yhteis
toimin vaelluksen Pohjois-Ruot
sin puolelle. Peeran kohdalta 
riippusillan ylittäen kuljemme 
merkittyä reittiä Keinovuopio
Vurvejoki-Kummavuopio-Pelt
sa-kolmen valtakunnan 
rajakivelle. Tästä on mahdolli
suus jatkaa joko Mallan luon
nonpuiston kautta vaeltaen tai 
venekuljetuksella Kilpisjärvel
le. (Kartta, joka kattaa Ruotsin 
vaellusalueen on NYA FLÄLL
KARTAN blad BDl Trediks-

röset-Rästojaure-Tavvaätno, 
mittakaava 1: 100 000). 
Mahdollinen toinen vae1Iusalue 
on Käsivarsi. Linja-auto ajaa pe
rille Kilpisjärvelle. 
Lähtö Turusta Kupittaan/ 
Kaskenkadun kulmasta pe 27.7. 
klo 19.00, Tampere rautatie- tai 
linja-autoasema n.klo 21.00, Vaa
sa linja-autoasema klo 00.15. 
Paluumatkalle lähdemme la 4.8. 
aamupäivällä reittiä 
Palojoensuu-Hetta-Vuontispirtti, 
jossa saunomis- ja ruokailumah-

dollisuus. Paluumatka jatkuu 
Vuontispirtiltä n.klo 18.oo. 
Ilmoittautumiset viim. 20.7. Ka
levi KANERVALLE p. 02-
2366270 tai 040-7331765. Viht
talaiset Tapani RAJALALLE 
p.k.06-3154112. 
Matkan hinta Turusta ja Tam
pereelta 600 mk, Vaasasta 550 
mk. Maksut Login tilille Merita 
220518-41730, viite 2,2, vii
meistään 21. 7. 



ki silla 
• UISEOIQQIQ 

aliastustilais UI 
Kaikki Turmi:ril'acuhnseL k1Jrsut.aan Ykin silla.n·muistol'aatan paljaswstll:tisul.ll;;:ell 20.9.2001 l\'al.o
j~n.Kuli:alan mppu.~man bm. 

iils~ alkaa n. klo t3.{lU j<1 on.,.ns. pä.iv,ät~t,llinU. T-atki!.inpi .:ib~Jnm Jtesäpäivillii jn ,:;eui:iw
\13ssa kbdi;:i.sä.. Kuluilan Kruooun Stationilrn n. 7fJ m ailavirtalin on MtlSfute.rlituk!lcm 8 .heiH!t:D. 

'vara1:t:-.iupa.joka un vatfillli.1\mturil,adu:lk _ia!il.nric ön.ma!iclatfuuus majoilrna W - :!L9 \fillb.i.ilisi 
~i. sekä on'Jt..<;iro. lcltniSmja "'~W.'111\•;i.n <iutifltµpnpool~lla~ on va~ 
Al.ltajrn pymö:innin Villlpöhjola. dhj1a Pahaojan P'.u:rkkipaikalle. josta il km kiivcl~·-

lmn:ava objclrn.n: 
Til.a:i~udcn a~ampuheict 

·I:uistatnatan paljastns 
Kahvit varausln,alJ.a. "i'apaa:lankentamJsoo ~lua 
Tutu~en Kruunun StaiUuniin ( museorakennukset 1 
Maio[Uuaiineb W su.-MisU.n lähtö 

Kallcille ti laisuutci!n o:ml Hstuji11eJ:.reb.in1 muiStti"ksi käynoi !itä t.Uliti kknrJ.si:a. t.ä)'l!äähiin Tuntun1:i
tn emä' Vl?Ollrnl 5S vuorta. 
,Susikyrössä ei uJc kämpän tni susiaislen Yatsln:us,ca·talkoo\'iilckoa. 'tlikko 38 on varattu susiaisiin 
)a Yklo silhu'l til81SU1J ksiin. tu.J.e\ri.Ue.. 
.Pyytäisimme ~ua il.moittautmnuu 31.8.2001 menn~ ~01ue.!lla: Mru:klLJ Salu.uneo..- Vao
rii..ie 14. 04400 JLI:rv1m.päll. pubJcoti 09 - '2!H 9916'. GSM 040 ~ 548. 46U{l 

'fk_in sfDan ~uist.Ql~atlatnimUurnl.O 

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 121 
-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 XXL 
Liivi fteece-vuorilla 260,- 330 
Kisatunnus 20,- 130 

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 pankkitili 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 keräilytilillerrL, joka on jäsenmaksukortissa viitenume
roineen. Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN=KIINTEISTÖJEN KÄ YTTÖMAKSUT 
Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa käyttää kämppien viite
numeroita. Tällöin ei tarvitse laittaa muita merkintöjä esim. kämpän 
nimeä. Viitteellinen 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 

Tunturiladun 
SS-vuotisjuhla 
Ja syyskokous 
pidetään 10.11.2001 Helsingis
sä Karjalatalolla Kavtsin järjes
tämänä. 
Majoitusta on varattu Park -ho
tellista ja Eurohostellista. Lau
antaina on kaupunkikierros ja 
sunnuntaina Suomenlinnaan tu
tustuminen. 
Tarkemmin seuraavissa TL-leh
dissä. Tiedustelut Marja Lam
mivaara, puh. 09 - 5881931 

Susikyrön pirtti 
Vanha pirtti, rakkaudella tehty, 
sormin herkin huoliteltu, 
kertoo rauhan, 
yksinkertaisuuden rikkaudesta, 
antaa tilaa mielikuvitukseen, 
omaan aatokseen, 
tasapainoon Luojan työn ja 
ihmisteon välille. 

Vanha pirtti, tilaa olla, 
hengittää. 
Suojan antaa, sijan levähtää. 
Niinkuin vanha äiti 
pienin elein siunaa lapsiaan, 
jääden yksin heidän 
palaamistaan oottamaan. 

Vanha pirtti, 
suojelua pyydän teiltä, 
jotka maailmalle poikkesitte 
halujenne virvatulten perään. 
Nyt on aika muistaa, 
auttaa rapistuvaa pesää, 
joka suojan antoi tarvittaessa. 

Liisa Haapalainen 
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TOIMINTAMUISTIO 
2001 
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 
22.-24.3. 

18.-20.10. 

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) 

Kevätpäivät ja kevätkokous Kajaanin Joutsenlammel
la Oktan isännöiminä 
Syyskokous ja Susiaiset Kavtsin isännöiminä (Kavtsin 
30-vuotisjuhla) (Holma, Klaukkala) 

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. 

Toukokuu 
24- 28.5 
24- 27.5 
26 - 27,5 
26-27.05. 

Uelnäku11 
13 - 24.7 

Elokuu 
27.7 - 4.8 

Syyskuu 
20.9. 

14 - 21.9 
14.-23.9. 

Ahvenanmaan retki bussilla Ovtsi 
Pyöräretki Turun saaristoon Logi 
Retkeilyä Kolilla/ Herajärven kierroksella Okta 
Kevätvaellus Kolin kansallismaisemissa Kumpe 

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

Vaellus Pohjois-Ruotsi - Kilpisjärvi 

Ykin sillan muistolaatan paljastus 
Ivalojoen Kultala riippusilta 
Retkeilyä Pöyrisjärven maastossa 
Ruska- ja susiaismatka Kiisalle 
Susikyröön 

Kavtsi 

Logi 

Tanmrllatu 

Njeallje 
Logi(Vihtta 

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 

Kumpen kevätvaellus 
Kolin kansallismaisemissa 

la/su 26-27.05.2001 

Kokoontuminen Kolin paikoitusalueella la 26.05. 
klo 10.00 mennessä. 

Ukko-luontokeskuksessa maksullinen, opastettu kierros ja multi
video klo 11.00 alkaen. 

Kiviniemen retkeilykeskukseen siirtyminen autoilla, n. 20 km. 

Lauantaipäivän vaellusretki Kiviniemestä klo 14.00 alkaen Ahven
lammen kämpälle ja takaisin yht. n. 10 km. 

Illan yhteiset karkelot Kiviniemessä. Sieltä on mahdollista varata 
edullisesti lämmintä sisä- tai aittamajoitusta sekä ruokapalveluja p. 
0400-273229. Varaukset tehtävä ennen em. päiviä. 

Sunnuntain vaellusretki klo 8.00 alkaen kaunista Herajärven - Kolin 
reittiä Pirunkirkolle ja takaisin yht. n. 25 km. 

Tiedustelut: Retkivastaava Pentti Huikuri p 040-7632276 tai 
puh.joht. Esko Saastamoinen p. 0400-762488. 

Tervetuloa tunturilatulaiset kauempaakin ryhminä tai yksin Kolin 
kansallismaisemiin alkukesän vaellukselle kanssamme ! 

Tunturilatu KUMPE 



B TUNTURILATU 

Tunturiladun Eurovaellus 2001 
Tunturiladun otettua Euro

vaellus 2001:n kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelmaan aloitti 
Retkitoimikunta sen valmiste
lun. Yhdistyksemme vaellusryh
mä aloitti 11.3.2001 kello 09.30 
viestin kuljettamisen vaelluksen 
itäistä reittiä EU:n pohjoisim
masta pisteestä - me.rkkipaalulta 
- Nuorgamista. Paikalla olleet 
kunnanhallituksen puheenjohta
ja Veikko Guttorm ja Euroopan 
Vaellusliiton puheenjohtaja Jan~ 

Havelka toivottivat meille sy
dämellisesti "TERVEMENOA". 
Paikalla oli parikymmenpäisen 
joukkomme lisäksi saman ver
ran yleisöä julkisen sanan lisäk
si. Tilaisuutta juhlistivat myös 
saamenpukuiset paikkakuntalai
set. 

Sitten se alkoi! Markku Sal
misen suunnittelema ja johtama 
lähes kaksiviikkoinen puurtami
nen kohti Kiilopäätä, jonne ker
tyi matkaa kaikkiaan 368 km. 
Vaellusryhmään voi liittyä mat
kan varrelta ja myöskin lopettaa 
välille, miten kunkin lomajär
jestelyt sallivat Osuutemme oli 
kestoajaltaan ja matkaltaan Eu
rovaelluksen pisin saman ryh
män tekemä suorite. Heti alussa 
saimme kokea mitä tuleman piti 
punnertaessamme kylältä tun
turiylängölle "nokian pidolla" 
paikkakuntalaisten väärtiemme 
tätä tapahtumaa varten avaamalla 
kelkkauralla. Hikiset kiitoksem
me teille suureksi avuksi ollees
ta kantavasta urasta. 

Päivärytmi muodostui sellai
seksi, että lähtö tapahtui kello 8 
ja 9 välillä, juomataukoja pidet
tiin silloin tällöin ja varsinainen 
ruokailu tapahtui illalla päivä
osuuden päätyttyä yleensä kello 
20 - 23 välillä. Välillä oli ns. 
ruokailutauko,joka saattoi venyä 
jopa puolituntiseksi. Niillä oli
vat ruokatermokset hyvin hautu
neine ruokineen kullan arvoisia. 
Päivätaipaleet vaihtelivat 16 ja 
40 km:n välillä, joista kolmen
kymmenen kilometrin tai sen 
ylittäviä päivämatkoja kertyi 8. 

Taivalsimme Nuorgamista 
Sevettijärvelle ulkoilureittiä seu
raillen ja sieltä edelleen Suolis
vuonoa Inarijärvelle. Mustolan 
kautta retkemme jatkui Susi -
Talakselle, missä pidimme var
sin tarpeellisen lepopäivän. In
nokkaimmatkaan hiihtäjät eivät 
mielineet päivähiihdolle mihin
kään, vaan keskityimme itsem
me ja varusteidemme huoltoon. 
Myöhästyneet poroerotukset aut
toivat meitä jatkaessamme ete
lää kohti. Kelkanjälkiä myöten 
hiihdimme Arttajärvien, Kol
mosjärven ja Vuoksijärven kaut
ta metsäautotielle ja sitä edelleen 
Rajajooseppiin johtavalle tielle. 
Rajavyöhykkeen reunaa myö
täillen jatkoimme Anterinmukan, 
Hammastunturin, Luirojärven, 
Tuiskukurun ja Muotkan ruoktun 
kautta Kiilopäälle. Luirojärveltä 
eteenpäin lumituisku oli peittä
nyt kelkkaurat, joiden sijainnin 
jouduimme välillä . vain arvaa
maan. Tuiskukurun ja Muotkan 
ruoktun väli oli ähellyksen ai
kaa ja umpihangessa pohraami-

Termospullo oli välttämätön 
ja ruokatermos luksusta. Viime
mainitussa hautui päivän ku
luessa kuivamuona-kuumavesi
sekoitus maittavaksi ateriaksi. 
"Sukkamehu" säilyi aamupäivän 
juomalämpöisenä esimerkiksi lit
ran muovipullossa kahden villa
sukan sisällä ja lämmitti öisin 
ulkoruokinnassa olevien varpai
ta makuupussissa, ollen aamulla 
valmista käyttölämpöistä puuro
vettä. 

Inari järvellä kohtasimme jou
kon espanjalaisia, jotka olivat 
lähteneet Nordkapista, tarkoi
tuksenaan eri liikuntamuotoja 
käyttäen taivaltaa kotimaahansa. 
Inarijärvellä he liikkuivat varsin 
vikkelästi omituisen muotoisilla 
suksillaan kävellen laatikkomai
sia ahkioita vetäen. 

Eurovaellus 25.3.2001 Kiilopäällä. Viestirepun vaihto. Vasemmalla 
Markku Salminen, Juhani Lahtinen ja Erkki Kataja. 

Unohtumattomia elämyksiä 
koimme muun muassa hiihtä
essämme kovassa pakkasessa 
pimeässä Inarijärven jäällä re
vontulien loimutessa taivaalla. 
Illan (aamuyön) kohokohta oli 
Anjan ja Ollin mökillään tarjo
ama kalakeitto lisukkeineen ja 
seuraavana aamuna puuro vuo
henmaidon kera. Muistissamme 
säilyy myös pimeähiihto sumus
sa Punaiselle tuvalle Kaikunuo
ran länsipäähän. 

Tullessamme väsyneinä Su
si-Talakselle oli meitä vastassa Kuva: Raimo Pahkala 

neri kasvatti varmasti lihaksia. 
Ladun avaajina Juhani ja Teuvo 
pitivät huolen siitä, että raito 
eteni. Koko vaelluksen ajan 
jouduimme tukeutumaan kelk
kauriin, koska hankikantoa ei ol
lut missään. 

siellä seurastamme aiemmin 
jonkin verran päänvaivaa jääty- eronneet Reijo ja Heikki. Ai
essään. Jokainen oli huomioinut toina tunturifatulaisina retkeili-
kerrospukeutumisen välttämättö
myyden lämmön säätelyssä 
kovillakin pakkasella. Kovasti 
hikoilevilla puuvillasekoitteinen 
anorakki oli hengittävämpi kuin 
esimerkiksi Goretex-asu. Villala
panen-nahkarukkanen yhdistel
mä piti sormet lämpiminä ja 
varpaat palelivat huomattavasti 
miellyttävämmin urheilusukat, 
villasukat ja saappaiden huopa
vuori kääreinään. 

jöinä he tiesivät, mitä tällainen 
väki tarvitsee. Lämmin kämppä 
ja -sauna, kuuma mehu, suola
kurkkuviipaleet, joiden läpi valo 
ei kuultanut, metvursti, piirakat ja 
mieto ohrajuoma - ne hupenivat 
nopeasti suihimme. Yksimieli
sesti ja äänekkäästi luokittelim
me heidät urospuolisista enke
leistä seuraaviksi. Rajajoosepin 
rajavartioaseman henkilökunnan 
vieraanvaraisuus päällikön mie-

lenkiintoisen esitelmän kanssa 
paransi myös huomattavasti elä
mämme laatua. 

Vaellusryhmässämme oli ih
misiä kahdeksasta kerhosta. Sil
le oli avuliaisuus ja toisten 
huomioonottaminen tyypillinen 
ominaisuus. Meitä oli lähdössä 
kaksikymmentä erilaista ihmis
tä. Joku veti pulkkaansa tun
turien lakien yli eikä väsynyt 
koskaan, joku teki kerralla eväs
leipänsä koko viikoksi, jollakin 
oli pulkassaan termospulloarse
naali juotavaa,joku ei istunut tau
oilla koskaan, valokuvaaja ahersi 
kaikissa olosuhteissa jne. Näistä 
kaikista muodostui se vaellusil
mapiiri, jqssa viihdyimme. Päi
vätaipaleet olivat pitkiä, luonto 
koetteli meitä välillä hyvinkin 
ankarilla olosuhteilla ja usein 
olimme iltaisin niin väsyneitä, 
että iltatoimet sujuivat kuin hi
dastetussa filmissä. Jokainen oli 
kuitenkin· mieltänyt tavoitteem
me ja huumori kukki silloinkin. 

Lähestyessämme Kiilopäätä 
oli Niilanpään porokämpällä, jo
ka nykyisin on myös hiihtäjien 
käyntikohteena, Tunturiladun pu
heenjohtaja Raimo Pahkala parin 
oktalaisen kanssa meitä vastassa 
, todeten joukkojensa selviyty
neen hyvin yhdistyksemme 55-

. vuotisjuhlavuoden vaelluksesta. 
Kiilopäällä Akri yllätti mei

dät vielä tarjoamalla ihmisten 
pariin tulomaljan. 

Seuraavana päivänä, sunnun
taina 25.4.2001 sonnustauduim
me vielä vaellusvetimiimme ja 
luovutimme kello 10.00 viestin 
Katajan Ekille, joka lähti ryh
mänsä kanssa kuljettamaan sitä 
eteenpäin tavoitteenaan Tanka
vaara. 

Lämpimät kiitokseni teille 
vaelluskumppanit miellyttävästä 
retkiseurasta. 

Kösä Lamminjoki 

Vaelluksella maJoitmmme 
telttoihin ja kämppiin. Suurin 
syy päivämatkojen vaihteluihin 
oli kämppien sijainti. Suuresta 
väkimäärästä johtuen uni niissä 
saattoi joskus olla katkonaista 
liiallisen lämpimyyden, jonkun 
retkitoverin äänekkään huoku
misen tai muun syyn vuoksi. 
Telttailijat nukkuivat yleensä te
hokkaasti - raitista ilmaa oli help
po hengittää. Telttasysteemi, se 
Erik Pihkalan Grönlannin retki
kunnan majoiteratkaisu pienem
mässä koossa, jota voi lämmittää 
keittimellä ja valmistaa ruokan
sakin siinä, osoittautui erittäin 
hyväksi, joskin se lisäsi melkoi
sesti varusteiden painoa. 

Toi01itussihteeri lähtökuopissa 
- uutta etsitään 

Kaikilla vaeltajilla oli ahkio 
varusteiden kuljetusvälineenä ja 
joillakin lisänä pieni reppu. Ahki
omallit osoittivat tunturilatulais
ten aktiivisuuden välineittensä 
kehittelyssä. Lähes kaikki pulkat 
olivat omatekoisia eri kerhoissa 
valmistettuja. Sukset olivat erä
retkeilyyn sopivia kannantakai
sin sitein varustettuja, joskin 
Telemark-sellaisissa esiintyi lii
kaajäykkyyttäja voiteluvaikeuk
sia. Kumisaappaat osoittautuivat 
kovillakin pakkasilla ylivoimai
siksi vaellusjalkineiksi. Mono
jen käyttäjillä esiintyi hiertymiä, 
mutta Riitta hoiti ne tarpeen mu
kaan perustamassaan joukkosi
dontapaikassa ammattitaitoises
ti kuntoon. Monojen käyttäjien 
suksen kärkiside aiheutti myös 

Lehden teko on mukavaa 
ja mielenkiintoista harraste, 
mutta aikansa kullakin. Alle
kirjoittanut on päättänyt, että 
ensi vuonna lehden teko on 
toisten käsissä. Aloitin Tuntu
rilatu -lehden toimitussihtee
rin hommat vuonna 1991. Sain 
lehden teon vuoden 1991 al
kupuolella Uolevi Mätöltä, jo
ka oli tehnyt hyvää työtä ja 
siitä oli helppo jatkaa. Lehti
hän ilmestyi jo tällöin kolme 
kertaa vuodessa. 

Viimeisen kymmenen vuo
den varrella on tapahtunut leh
den teossa paljon muutoksia. 
On siirrytty atk-aikaan ja nyt 
suuri osa lehdestä tulee joko 
valmiina tiedostoina tai data
kuvina. Tosin joukkoon mah
tuu vielä käsinkirjoitettujakin 

juttuja ja ilmoituksia. Jo Uole
vin aikana lehden kannen ylä
palkki sai värin ja vuonna 1997 
siirryttiin osin neliväriseen leh
teen eli kannet ja keskiaukeama 
tulivat värillisiksi. Seuraavana 
vuonna lehti alkoi ilmestyä nel
jä kertaa vuodessa. 

On ollut ilahduttavaa, että 
niin moni on kirjoitellut leh
teen. Tein pientä tilastoa viimei
sen kymmenen vuoden ajalta. 
Viime vuosina eri juttujen kir
joittajien määrä on vaihdellut 
kahdenkymmenen molemmin 
puolin. Lisäksi tulevat puheen
johtajan tähdenvälit, kerhojutut 
ja muut ilmoitusluonteiset ju
tut. Eli aikamoinen joukko on 
ollut talkoovoimin puurtamas
sa yhteiseksi iloksi. 

Tänä päivänä lehden teko ei 

enää paljon aikaa vie. Aineiston 
tulo kiihtyy aineistopäivämäärän 
umpeutuessa ja sen jälkeen onkin 
aineiston tsekkaus ja aineiston 
toimittaminen Ilmo Suikkaselle 
(Ilmos Ky),joka taittaaja toimit
taa lehden painoon. Oikolukujen 
ja korjausten jälkeen keskimää
rin parin viikon kuluessa lehti on 
ollut lukijoilla. 

Kesän ja syksyn aikana toi
mitussihteerin hommista kiin
nostuneet voivat ottaa yhteyttä 
puheenjohtajaan tai allekirjoitta
neeseen ja syksyn aikana vaihto 
on syytä tehdä liukuvasti. Jo täs
sä yhteydessä kiitän Tunturilatua 
ja sen jäsenistöä. Ori ollut iloa 
tehdä lehteä kanssanne. 

Hyviä luontoretkiä niin ete
lässä kuin pohjoisessa! 

Antti Karlin 


