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• 731 rappu.,sta Ja 
saksalaisten 

• asem1ssa 
Eli Saana tunturilla. Sisarukset 

kahdeksan vuotias Saana ja kuusi 
vuotias " Pikku" Malla kipusivat jo 
Saanan rinnettä ylös. Seija äiti seu
rasi takana tyytyväisenä. Vanhem
pien haaveena on ollut viedä tytöt 
Saanan päälle, josta Mallakin saa 
nähdä oman tunturin. Minä annoin 
tytöille etumatkaa ja jäin viimeis
telemään teltan pystytystä Kilpis
järven retkeilykeskuksen leirintäalu
eelle. 

Kellon käydessä puolta yhtätoista 
illalla kiirehdin tyttöjen perään tu
tulle polulle. Tähän aikaan Saanan 
laelle menevällä polulla oli enem
män paluuliikennettä. Vastaan tuli 
varttuneemmista vaeltajista isien ol
kapäillä nuokkuviin lapsiin. Tyyty
väisistä ilmeistä päätellen nimet oli 
kirjoitettu kirjaan. Sitten tuttu pol
ku yllättäen vaihtui rappusiin. Kat
sellessani ylös vieviä rappusia, mat
ka Saanan laelle näytti paljon pi
temmältä kuin ennen. Saanatuntu
rista on tullut vuosien mittaan yhä 
suositumpi retkeilykohde. Metsän
tutkimuslaitos on rappusten ra
kentamisella pyrkinyt helpottamaan 
ja ohjaamaan alkumatkasta Saanal
le nousua. Näin arka tunturiluonto 
säästyisi enemmältä kulumiselta. Va
lokuvaamista rappuset vähän hait
taa, tosin näkyyhän Saanasta ote
tuista kuvissa masto huoltoraken
nuksineen. Mastoon on jo jotenkin 
ajan myötä tottunut, se ikään kuin 
kuuluu näkyä. Rappuset harmaan
tuvat ja sulaantuvat ajan myötä 
maisemaan. Vastaantulijoista osa oli 
rappusten puolesta ja vastaan. Ta-

voitin tytöt missä rappuset loppui
vat. Nyt matkanteko jaloista tun
tuivat luonnollisemmalta. Loppu
matkasta saimme keksiä tarinoita 
maahisisca, että mielenkiinto mat
kaan säilyisi ja pääsisimme kunni
alla perille. Taisi siinä vanhemmat 
olla enemmän innoissaan kun las
ten mielestä loputtomalta tuntuvan 
nousun päätteeksi jokainen kirjoit
ti nimensä kirjaan. Siinä me Kemp
paiset Saanan päällä tasan puolen
yön aikaan katseltiin alas hiljaiseen 
jo lähes hämärtyvään Kilpisjärven 
laaksoon, j~ssa näkyvimmät Skibot
nintie, hotelli ja Salmivaara olivat 
entisellä paikallaan. 

Paluumatkalla päätimme käydä 
kylässä maahisten luona, jotka asu
vat Saanan länsireunalla pienessä 
majassaan. Valitet~avasti maahiset 

Saksa
laisten 
tähysrys
asemissa. 

Saanan 
rappusrt. 

eivät tälläkään kertaan näyttäyty
neet. Ennen tämä maahisten asu
mus toimi saksalaisten alppijääkärei
den tähystys- ja tulenjohtoasemana. 
Tästä asemasta johdettiin kahdek
san tuuman tykkitulta suomalaisen 
Jalkaväkirykmentti 1 :n käckiosas
ton päänmenoksi. Suomalaiset kui
tenkin huomasivat ajoissa tähys
tysaseman ja ehtivät purkaa tuki
kohdan ennen kuin rysähti. Vi-

Näkymil. 
Saana
tuntu
riita. 

hollisuudet lopetettiin 27.4.1945, 
kun saksalaiset joukot työnnettiin 
Kilpisjärvellä Suomen rajan taakse. 
Saksalaisilla alppijääkäreillä oli Saa
nan laella slalomrata, onneksi eivät 
sentään ehtineet hissejä rakenta
maan. Teltalle palattiin kahden 
maissa. Nyt oli saatava pian unta 
palloon, sillä huomenna oli vuoros
sa hillastus Karesuvannon laajoilla 
soilla. 

Sisäs1vu1 lla 

Tunturiladun viiri hulmusi sini
taivasta vasten Joutenlammella, 
kun väki kokoontui Talvipäivil
le Oktan vieraiksi. Sisällä pide
tyssä kevätkokouksessa keskus
teltiin pitkään - ei niinkään 
viime vuoden tapahtumista -
vaan kulkuelipusta, josta kuul
tiin monenlaisia mielipiteitä. 
Johtokunta joutuu pun
taroimaan asiaa 
uudelleen . 

Kolbman Käsivarsiextreme 
2002. Reissu oli kerhon 
35-vuotisjuhlavaellus Kilpis
järveltä Karesuvantoon 
ja osalla jopa 
Susikyröön asti. 

Ei etelässä rantalo-
malla, vaan poh
joisessa ruska
retkellä. 
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Puheenjohtajan tähdenvä[it 

Inarinjärven jäällä hiihtäes
sään aava avaruus ottaa ih
misen mielen valtaansa. Suk
sien alla rahisee hanki, aurin
gon kirkkaus sokaisee ja mat
kan taittuessa saaret lähenevät 
hitaasti. On ajaton olo. Jos 
minulla olisi ollut välikädet, 
joista Havukka-ahon ajatteli
joissa mainitaan, olisin voinut 
kirjoittaa niistä sinisistä aja
tuksista, joita hiihdon aikana 
mielessä liikkui. 

Olemme saaneet järvet, 
tunturit, metsät ja suot. Pi
täkäämme omalta osaltamme 
huolta siitä, että myös lap
semme ja lapsenlapsemme saa
vat mahdollisuuden ammen
taa voimaa luonnosta. Vaali
kaamme jokamiehen oikeuksia 
ja velvollisuuksia. 

* * * 
Auringosta ja kävelyn kestä

vistä hangista saimme nauttia 
Okran vieraina kevätpäivillä. 

Tunnelma oli käsinkosketelta
van lämmin ja leppoisa. Kii
tos Liisa Haapalaiselle ja muil
le oktalaisille. 

Vuosikokouksessa sään
tömääräisten asioiden lisäksi 
käsiteltiin Susikyrön sähköis
täminen. Kielteinen päätös 
tehtiin tämän hetken tilanteen 
mukaan. Tarvittaessa tilanne 
tulevaisuudessa arvioidaan uu
delleen, sillä muunmuassa lain
säädännölliset velvoitteet jäte
huollon järjestämisen johdosta 
kasvavat. Mielestäni oli erin
omaista, että keskustelu asiasta 
käytiin perusteellisesti. 

* * * 
Kokouksessa puhuttiin 

myös lipusta. Johtokunnan 
mielestä mainion yhdistyk
semme näkyvyyttä, julkisuutta 
ja kiinnostavuutta olisi lisätty 
hankkimalla yhdistykselle kul
kuelippu, jota olisi kannettu 
erilaisissa tilaisuuksissa, tapah-

turnissa ja tempauksissa kuten 
Suomen Ladun leiripäivillä. 
Kokousedustajien kannanotto
jen perusteella johtokunta ot
taa lippuasian uuteen ja laa
jempaan käsittelyyn. 

Suomen Ladun liittokoko
uksessa esitin julkisesti Tuntu
riladun haasteen Ladun liitto
hallitukselle ja toimiston väelle 
osallistua Leiripäivien vaellus
kilpailuun Kuortaneella. Sekä 
Ilkka Vuori että Tuomo Jantu
nen ottivat haasteen vastaan. 

Luotan, että meidän 
omia joukkueita tulee jokai
sesta kerhosta. Siten saamme 
sitä julkisuutta, jota perään
kuulutan. Kannustusjoukkoja 
tietenkin tulee kymmenittäin, 
joten uskoisin, että nautinnol
linen kisa on tulossa. 

Seuraava oma tapahtumam
me on elokuussa Vieremällä. 
Tsietsalaiset tuntien uskon, et
tä tunnelma kesäpäivillä on 
perinteisen leppoisa. Tavataan 
siellä. 

* 
Tätä kirjoittaessa sain vies

tin Turusta. 
Johtokunnassa kaksi kautta 

toiminut ja susivaliokunnan 
jäsen ikäsusi Antti Nikula 
on siirtynyt tunturien tuolle 
puolen. Tunturilatu ottaa osaa 
omaisten suureen suruun. 

Hetki kauneinkin päättyy, 
tuli sammuu, hiiltyy pois, 
Retki nuoruuden säilyy 
kuin se unta ollut ois. 

*** 
Aurinkoista ja vähäsääskistä 

kesää toivottaa 
Raimo 

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
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Päätoimittaja: Raimo Pahkala 
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pt. 02 5601 085, pk 02 566 654 
sähkö posti: 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi 

Julkaisutoimikunta: Raimo Pahkala, 
Anne Toivonen, Juhana Häme,Riitta 
Gerlin, Satu Ojala (pj) 

Ilmoitushinnat: 
0,40 euroa pmm 
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JOHTOI<UNNAN 
POYDALTA 

Kevät on koittanut. Aina
kin Helsingissä on ollut todella 
pölyistä. Sadetta on kaivattu, 
mutta ainakin toistaiseksi tur
haan. Lapissakin on ollut au
rinkoisia ja mukavia hiihtoke
lejä. Onnellisia ne, jotka ovat 
niistä päässeet nauttimaan. 

Johtokunnan kokouksissa 
on käsitelty mm. seuraavia asi
oita: 

,(+ 

Kevätkokous pidettiin 
23.3.2002 Kajaanissa Jouten
lammen kurssikeskuksessa ke
vätpäivien yhteydessä. Muka
na oli 94 osallistujaa. Koko
uksessa vahvistettiin vuoden 
2001 tilinpäätös ja myön
nettiin vastuuvapaus tilivel
vollisille. Viime vuoden toi
mintakertomus ja tilinpäätös 
ovat toisaalla tässä lehdessä. 
Kevätpäivien järjestelyt toimi
vat hyvin ja ohjelma oli so
pivan väljä. Ilmatkin suosivat 
meitä. 

·~ 

Monet toimikunnat halua
vat tuoda ajatuksiaan koko jä
senistön tietoon. Tässä lehdes
sä on ainakin nuorisotoimi
kunnan uuden palstan "ava
jaiset". Hienoa, että nuorille 
on järjestetty toimintaa. Miet
tikääpä kaikki, keille lähellän
ne oleville nuorille suositte-

!ette tulevia nuorten tapahtu
rrua. 

•) 

Suomen Ladun kevätliitto
kokouksessa puheenjohtajam
me Raimo Pahkala haastoi 
Suomen Ladun liittohallituk
sen ja toimiston henkilökun
nan mukaan Ladun leiri päivien 
vaelluskilpailuun leikkimielel
lä. Toiminnanjohtaja Tuomo 
Jantunen ja puheenjohtaja Ilk
ka Vuori ottivat haasteen vas
taan. Meiltäkin lähtee ainakin 
yksi johtokunnan/ 
toimihenkilöiden joukkue mu
kaan kisaan. Saapa sitten näh
dä, kuinka meidän käy. 

~· 
Ikäsusianomuksia on tullut 

johtokunnan tietoon kolme. 
Miettikääpä kerhot tykönän
ne, ketkä teillä voisivat olla tä
hän rääthyyn kelvollisia. Lähet
täkää tietoa johtokunnalle hy
vissä ajoin ennen syksyn susiai
!>ia.. 

.t. 

Vuoden 2003 alussa järjeste
tään kerhonvetäjien koulutus
tilaisuus todennäköisesti Tam
pereella. Seuratkaa ilmoittelua 
ja lähettäkää kerhojen edustajat 
paikalle. 

Retkeilyllistä kesää 
teille kaikille 

sihteerinne 
Riitta "Iitu" Gerlin : ) 

Tupakuulumlsla 

Kuenjarjohkan uusi tupa on valoisa ja siisti. 

Olimme hiihtelemässä Käsi
varren ylä-tuntureilla. Tupatie
toa tältä alueelta. Kuenjarjoh
kan uusi, vuosi sitten valmistu
nut tupa on valoisa ja siisti. Ra
kennuksessa on sekä avoin- että 
varauspuoli. Avoimella puolella 
tilaa ainakin 12 kulkijalle. 

Vanha tupa oli vielä pystyssä 
ja käyttökunnossa. 

Haltin alapuolella olevaa ra
javartioston valvontatupaa kun
nostettiin retkeilijöiden käyt
töön. 

Myös siihen tulee avoin- ja 
varauspuoli. Tietojemme mu
kaan sen pitäisi olla käytössä 
jo kesällä. Helpottanee ~ihtsus
Järven tuvan paineita. 

Surullista kuuluu Sarmin 

maastosta. Useat ovat varmaan 
Erä-lehdestä jo lukeneetkin et
tä siellä oleva Tunturikoto on 
vuoden alussa palanut. Yksi 
tunnelmallinen, viehättävä tu
pa on poissa käytöstämme. 

Liikunnallista - tavalla jos 
toisella - kesää kaikille 
T unturilatulaisille 

TC 



Anttu Nikula 
pääsi perille 

Maalaisympäristössä syn
tyneenä ja kasvaneena Antti 
jo varhain kiinnostui luon
nosta ja sitä kautta myös 
retkeilystä. Ehkä hän juuri 
siksi hakeutuikin järjestäy
tyneen retkitoiminnan yh
teyksiin, Tunruriladun jäse
nyyteen. Tunturisusi, johta
jasusi, ikäsusi, johtokunnan 
jäsen, talkoolainen, osallis
tuja, ystävä ja tuttava. Täl
tä taustalta nousevat muis
tomme Antista, hiljaisen 

OVTSlN 
KUULUMlSlA 

Kavtsin 
kuulumiset 

Tervehdys kaikille Tunruri
latu-lehden lukijoille Kavtsis
ta, täältä pääkaupunkiseudun 
kerhosta. Menneen talven ta
pahtumat kerhossamme alka
vat olla vain retkipäiväkirjo
jen, tilastojen ja muistojen 
joukossa. Tosin tänään 15.04. 
monet tapahtumista ovat vie
lä edessä, mutta Tunturilatu
lehden ilmestymisen aikaan 
elämme kuitenkin jo lume
tonta aikaa ja kevät on kään-

1 

T 
6. 11. 1929-
2. 5.2002 

rauhallisesta ystävästä. 
Antti sai osallistua ker

homme Login syntyvaihei
siin ensimmäisestä kokoon
kutsusta alkaen. Monen 
monet kerrat lastasimme · 
polttopuita Antin peräkär
ryyn siirrettäväksi tulevan 
varaksi Koirasaaren käm
pälle. Antti ei hätkähtänyt 
eteen tulevia tehtäviä, olipa 
kyse sitten puheenjohtajan, 
johtokunnan jäsenen tai ri
vimiehen velvollisuuksista. 

Kajaanissa oli mllkava koh
data tunrurilatuystäviä Jouten
larnmen aurinkoisissa tunnel
missa. Kiitokset oktalaisille! 

Talvesta on selvitty ja itse 
kukin on tainnut hakea uutta 
puhtia työhön ja toimintaan 
Lapin keväthangilta. Ovtsilais
ten kesä alkaa Haristuvan jo 
perinteisillä kesäkauden avajai-

c--.__ 

silla 7.5. Mutta jo sitä ennen 
meillä on tiedossa kiinnostava 
linruretki 4.- 5.5. Viitasaaren 
Heinä-SUYannoHe. Yövymme 
Koliman leirikeskuksessa ja 

tymässä jälleen kerran kesäksi. 
Sitten viimekertaisen kirjoit

telun onkin monenlaista ehti
nyt tapahtua kerhomme saral
la. 

Tuttuun tapaan olemme pi
täneet kerhoiltamme ·.kerran 
kuukaudessa Kampin palvelu
keskuksessa. Ke~ään aiheista 
mainittakoon huhtikuun ker
hoillassa Marika Grahnin va
laiseva esitys mikrobeista, nä
kymättömästä luonnosta, joka 
meitä ympäröi kulkiessamme 
pitkin ja poikin metsiä ja mai
ta. Vaikka emme näitä näky
mättömiä ystäviämme voikaan 
silmin havaita, on niiden mu
kanaolo kuitenkin hyvä tietää. 

Toukokuussa meille tullaan 
-..kertomaan wonoseista, eläi

mistä ihmisiin tarttuvista tau
deista. Kesän kynnyksellä aihe 
on hyvä ja uskonpa monen 
kerholaisen tulevan tätä terve
ydenhoitaja Päivi Häkkisen pi
tämää esitystä kuuntelemaan. 
Kesäkuukausina emme ker
hoiltoja pidä, vaan jatkamme 

Aina yhtä lailla tasaisen 
rauhallisesti hän homman
sa hoiti. 

Toisenlaisista asioista 
nousee mieleen eräs Antin 
kommmentti kerhomme ja 
Tunturiladun yhteisen juh
lan hartaushetken jälkeen. 
Hän totesi: "Sinä et ole 
koskaan puhunut liian pit
kään." Lieneekö niin, että 
hän oli jo osansa hau
kannut ja ravittuna tyyty

nyt mukisematta senkertai
senkin sanantarjoajan toi
mun. 

Viimeistä retkeäkin aja
tellen Antti toimi esimer
killisesti. Hän selvitti näke
myksensä ja toiveensa lähei
silleen ja sai tulla viimeiselle 
asentopaikalleen väsynee
nä, mutta Suuren Retken
vetäjän johtamana. Hän sai 
rauhallisesti nukahtaa ikiu
necn. 

Pappi-Pentti 

aamuvarhaisella lähdemme 
maastoon. -Ek~tujen 
tarkkailemisen jälkeen mat
kaamme vielä Vesannolle kat
somaan Pentti Alajan upeaa 
täytettyjen eläinten kokoel
maa, johon kuuluu mm. maa
ilman suurin perhonen ja mui
ta harvinaisuuksia. Toukokuun 
lopulla teemme toisenkin lin
turetken: kaupungin keskellä 
on Tourujoen laaksossa luon
topolku ja rehevässä rantaleh
dossa pesii runsaasti lintulaje

Ja. 

jälleen syyskuun 16. paiva. 
Silloin katselemme viimeisen 
vuoden aikana kerhon retkillä 
otettuja kuvia. 

Muihin syksyn aiheisiin eh
din palata sitten seuraavissa 
kerhon kuulumisissa. 

Talven aikana kavtsilaiset 
ovat ehtineet tehdä yhden pöl
löretken Kytäjälle, viikonlo
pun vaelluksen Siikanevalla ja 
parhaillaan on kerhon talviva
ellusporukka Martti Mäkelän 
johdolla hiihtelemässä, toivot
tavasti ei tarpömassa, jossakin 
Lemmenjoen pohjoispuolella. 

Toukokuu on kerhossamme 
monen tapahtuman ajankota. 
04.05. tekee kerho perintei
sen pitkän marssin. Tällä ker
taa reitti kulkee välillä Perttula 
- Lohjan Lehmijärvi. Matkaa 
kertyy n 50 km, joten on siinä 
taas haastetta kerrakseen. Var
maa on kuitenkin se, että ne, 
jotka tämän välin jaksavat kä
vellä, nauttivat reissun päätyt
tyä Johanneksen savusaunan 
antimista ja Lelirnijärven viile-

1llNTURMJU~ 

Toimintamuistio 
2002 

16.-18'. 8. Kcsäpäivil Vimmälli Haajaisre.n kouluki~fasa 
Tsiecsa:n isännöiminl 

31.8.- 7.9. 
31.8.-7.9. 
7.-14.9, 
7.-14.9. 
14.-11.,. 
14.- ll.9. 
18.-20.10. 

Njcalljco kahoviik~o Susik)~ . 
Polttopuii:kn ko:uurnlkoot Susi-t.ål~dla . 
Kansin kerhoviikko Susi-TalakscUa 
VUut:om ktrhoviikku .Susi-Kiisfilla 
Ovtsin kerhovi1kko S1~i-Kiis;illa 
Login kerheviikko Siisi-Talaksella 
Syyskokous ja Susia!sec KavLSin isännöi.minä 
(Holman kurssikeskus, KJaukka:la) 

2003 

Kcrb6ItYCtäjien koulutusT amperttlla(~) rammikuu 
I 1. -13. 4. Krurlmkous ja lrevätpäiv"arVuorttispi!tlliä jil Susikyro~. 

Njalla isannöi 
dokuu 
30.8.--0.9. 
lO.- 1210. 

KesäpäiYit, Kuok.tc jilrjatäa 
Omin .k~.rhoviikke Susi:-T~lk 
Syyikokqus ja S~ Logi i$ännoi 

Kesän alussa lähdemme me
lontaretkelle Tuula Granrothin 
johdolla Inarin aalloille, jotka 
toivottavasti viikolla 24 ovat 
karistaneet jääpeitteensä. -
Syyskuussa viikolla 37 ovtsi
laisten bussi suuntaa kohti Sal
lan Naruskaa, jonka entiseen 
kyläkouluun on perustettu Ka
ri ja Pirjo Santalan isännöimä 
matkailupalvelukeskus. Se on 
marjastus-, sienestys- ja muu
ten vain retkeilyviikkomme tu
kikohta. Retki - kuten muut
kin toimintatapahtumarnme -

ästä vedestä. Niille, jotka eivät 
halua kävellä näin pitkää mat
kaa, on varattu mahdollisuus 
tulla mukaan Salmesta. Siitä 
kävelymatkaa päätepisteeseen 
tulee n. kolmekymmentä kilo
metriä. 

Seuraava toukokuun tapah
tumista on Viroon tehtävä lin
turetki. Tämä 9-12.05. pi
dettävä retki sai niin hyvän 
suosion, että kaikki kolme
kymmentä paikkaa täyttyivlj.t 
muutamassa päivässä. Ilmei
sesti lintuharrastus on saanut 
Kavtsissa tukevan jalansijan. 

Toukokuun 18-19 päiväker
ho pitää suunnistuskurssin. 
Suunnistuksestakiinnostuneil
la, myös niillekin, jotka eivät 
olleet kurssilla mukana, on 
mahdollisuus osallistua 26.05. 
Nuuksiossa pidettävään retki
suunnistukseen, jolloin päivän 
aikana kierretään muutaman 
rastin kautta n. 15 km:n reitti. 
Samaan aiheeseen liittyy myös 
aikomus osallistua 03.06. pi-

on avoin muidenkin kerhojen 
jäsenille, joten tervetuloa mu
kaan. Pihkasalon Sepon ohjaa
massa bussissa on tilaa suu
relle retkeilijäjoukolle. Ovtsi 
varasi Susi-Kiisan retkiviikok
seen, mutta emrhe matkusta
kaan niin kauas. Susi-Kiisa on 
siis viikolla 38 vapaa. 

Kesän aikana on paljon 
muutakin touhua. On SL:n 
leiri päivät Kuortaneella ja vael
luskisa siellä, on TL:n kesäpäi
vät. Näille tietenkin osa po
rukastamme osallistuu. Mutta 

dettäville iltarasteille. Tällöin 
halukkaat voivat valita kierret
tävän radan kuntonsa, taiton
sa ja käytettävissä olevan ajan 
mukaan. Aloittelijatkin voivat 
hyvin tulla mukaan, sillä tarvit
taessa voi saada reitille mukaan 
kokeneemman suunnistuska-
venn. 

Kesän aikana tekee kerho 
kolme melontaretkeä. Ensim
mäinen näistä on 01-02.06, 
toinen Suomi Meloo kanootti
viesti 08-15.06. ja kolmas elo
kuun alussa Kuhmossa pidettä
vä melontaviikko. Lisää tietoa 
näistä tämän lehden retkimuis
tJossa. 

Talven mittaan olemme val
mistelleet myös kahta syksyn 
tapahtumaa: Tunturiladun su
siaisia ja kerhomme 30-vuo
tisjuhlaa. Molempien tapahtu
mien järjestelyt ovat nähdäk
seni tällä hetkellä kohdallaan. 
Valmisteluja jatketaan kesäll 
ja syksyn kuluessa niin, että 
ajallaan molemmat tapahtu
mat saisivat arvoisensa puit-

Haristupa on ovrsilaisten koh
tauspaikkana se ykkönen. Tu
van seinät saavat uuden ter
vauksen ja muutakin kunnos
tusta talkoillaan. Meillä oli 
huhtikuun kerhoillan (aihee
na Pohjolan kärnmekät sanoin 
ja kuvin) osallistujille ideariihi, 
joka poiki paljon varteenotet
tavia toimintavinkkejä. Kun 
niitä toteutamme, toimintaa 
taatusti riittää ... 

Rit'Yll 

teet. Kerhon 30-vuotisjuhlan 
vietämme "omassa piirissä", jo
ten se ei tule näkymään 
isommin kerhon ulkopuolel
la. Syksyn susiaiset sen sijaan 
saavat toivottavasti tunturila
tulaiset tulemaan Klaukkalaan, 
missä itse tapahtumapaikka 
on. Olemme nimenneet tu
levan tapahtuman juhlasusiai
siksi, koska tänä vuonna tulee 
55 vuotta siitä, kun Tunruri
ladussa vihittiin ensimmäisen 
kerran uusia susia. Tietenkin 
toivoisin, että näin juhlavuon
na pystyisimme tarjoamaan, 
ei ainoastaan hyvän ympäris
tön juhlapaikaksi, vaan hieman 
viime vuosia enemmän uusia 
vihittäviäkin. Ellei näin ta
pahdu, voidaan kyllä vakavas
ti miettiä susijärjestelmän pe
rusteellista muuttamista. No, 
se nähdään sitten syksyllä. 

Hyvää 
kesäretkeilykautta 
teille kaikille. 
Jorma 



1llN1URUIU 

KUMPEN 
KUULUM151A 

Hyvää alkanutta kesää kai
kille tunturilaisille! Kevään ol
lessa makeimmillaan huhti
kuun lopulla kumpet pitivät 
kevätkokoustaan Rautavaaran 
Metsäkartanolla. Paikka on mi
tä mainion yhteisille tapaamis
ille. Metsäkartano sijaitsee Tii
likan kansallispuiston kupeella 
ja kaikenlainen luonnon elä
myksillä herkuttelu on aivan 
äärellä. Siellä voisi joskus pitää 
Tunturiladun kevät-, kesä tai 
syyspäivät? Kevätkokouksem
me hyväksyi talousasiat ja kuu
li toimintakertomuksen, josta 
kertomuspullan rusinoita voi 
todeta, että tapahtumiimme 
on vuoden 2001 aikana osal
listunut yli 300 jäsentä ja että 
kerhon jäsenmäärä on ollut 
hienoisessa kasvussa. 

Helmikuulla vietimme pe
rinteisen hiihto-, kylpylä-, "sa
liliikunta-illan" Huhmarissa ja 
maaliskuulla osallistuimme yli 
kymmenen kumpen voimin 
TL:n Kevätpäiville Kajaaniin. 
Huhtikuun hiihtoretki suun
tautui tänä vuonna Kiilopääl
le, jonne mukaan pääsi runsas 
tusina jäsentämme ja näistä 
kaksi vaelsi kera ahkion Saa
riselän tuntureiden takamailla 
tuvalta toiselle. 

Sitten loppuvuoden toi
minnasta: Toukokuulla 25 -
26 päivinä vaellusviikonloppu 
Hiidenportin kansallispuiston 
yhdessä Oktalaisten kanssa 
-niin kuin viime kesänä Ko
lilla vaeltaessa sovittiin. Yh
teyshenkilömme on retkivas
taava Pentti Huikuri puh: 
013-651486 tai Ensioon 
0400-241998. Heiltä tarkem
mat neuvot ja ohjeet. 

Ruskaretki Susi-Kyrön mai
semiin tehdään 7.9 - 14.9. 
Mennään bussilla yhdessä Jo
ensuun latulaisten kanssa. Läh
tö Joensuusta lauantaina 7 
syyskuuta klo 06.00 ja paluu 
kotiin lauantaina 14. syyskuu
ta. Muonituksesta, retkistä ym. 
saat ohjeet ilmoittautumisesi 
yhteydessä. Ja ilmottaudu mu
kaan mitä aikaisemmin sen pa
rempi, puhelimet 013-462616 

Esko tai 0400-241998 Ensio. 
Viimetippa on elokuun 15 päi
vlril 

Syyskuussa kerätään talven 
vitamiinit talteen! Teemme taas 

retken karpaloon 29. - 30. 
syyskuuta ja tietenkin Patvin
suolle, sinne varmoille apajil
le. Majoitumme Pielisen La
dun Mäkikankaan kämppään. 
Marjastetaan, saunotaan, syö
dään lihasoppaa f a vietetään 
mukavaa iltaa. Muonituksen 
järjestelyjen takia ikrpaloon il
moittautumiset 25. Syyskuuta 
mennessä Ensiolle tai Eskolle. 

Lokakuulla matkaamme 
TL:n Syyskokoukseen - Su
siaisiin Klaukkalaan. Kerhon 
järjestämistä kimppakuljetuk
sista ja kaikesta muusta kir
joitetaan seuraavan Tunturila
nu.m, 

Kerhomme syyskokous pi-

detään 30.11 - 1.12 viikon
loppuna. Paikka on tätä kirjoi
tellessa vielä hakusessa, mutta 
tästäkin kuulutetaan hyvissä 
ajoin seuraavassa Tunturiladus
sa no 3 lokakuun aikana. 

Kesä näyttää tulevan tänne 
kiireettömään Pohjois-Karja
laankin ihan hopun kanssa. 
Nyt kannattaa suunnata ke
vätkesää maistamaan saloille ja 
kotpimaille - pois pölystä, me
lusta ja hopusta. Toukokuulla 
vaikkapa tänne Karjalaan ja 
toiset hiirenkorvat voit naut
tia kesäkuun alussa kukaties 
Vuontiskeron kupeella! Teim
me sen viime keväänä - kesä
nä. Ja se oli kerrassaan upeeta. 

Reippaan kesän ja 
alkusyksyn toivotuksin 
Esko. 

''Kumpe joukkue lähdössä Kevon kanjonin vaellukselle syksyllä 2001. Hymy 
näyttää olevan herkässä ja rinkat pullollaan. 

l(erhojen 
kuulumisia 

LOClN 
KUULUMISTA 

Meidän logilaisten kevättou
hut ovat taas takanapäin ja 
vain hyvät muistot ja kuvat 
ovat jäljellä runsaasta toimin
JtilSt;i. 

Toukokuun viikonloput ah
keroimme talkoissa Koirasaa
ressa, jossa myös vietämme 
kevätkauden päättäjäisiä nyyt
tikestein 3.6.02. Heinäkuun 
6-14 päivinä toteutamme pol
kupyöräretken Turusta Gotlan
tiin. Tiedusteluihin vastaavat 
IHAMOT iltaisin p.02-237 
6170 tai 0405144984. Sitovat 
ilmoittautumiset -jo 20.6.02 
mennessä. 26.7.-4.8. seikkai
lemme yhdessä V ilman kanssa 
Sevetistä Nuorgamiin. Tiedus
tele Kalevi KANERVALTA p. 
02-2366270 tai 0407331765. 
Ilmoittautumiset ja maksut vii
meistään 21.7.02. 

Elokuun 16-18.päivinäosal
listumme TL:n kesäpäiville 
Vieremällä. Tiedustele osallis
tumisestamme Kalelta. Lauan-

taina elokuun 23.p:nä teemme 
taas pienen pyöräpyrähdyksen, 
tällä kerralla Tortinmäen Met
sästysseuran uudelle tukikoh
dalle. llmoittautumiset 20.8.02 
mennessä Kalelle. Syyskuun 
13-22.päivinä vietämme Login 
ruskaviikkoa Susi-Talaksella. Il
moittauturniset Kalelle ja mak
sut viimeistään 3.9.02. Ajam
me Huittisten ja Porin kautta 
Vaasaan. 

Lokakuun 5-6.päivinä ret
keilemme Seitsemisen Kansal
lispuistossa Geatkin kanssa. 
Kysele Paula JUKALALTA 
p.02-2517116 tai 0400 
820167. 

Lokakuun 18-20.päivinä 
osallistumme TL:n syyskoko
ukseen ja susiaisiin Klaukkalas
sa. Ilmoittautumiset viim.12. 
10. Kalevi KANERVALLE 
p.02-236 6270 tai 040 733 
17 6 5. Marraskuun 2-3. päivinä 
poimitaan karpaloita Koirasaa
ressa, 14.11.pidetään sääntö
määräinen syyskokouksemme 
ja 26.11. käymme tutustumas
sa Forum Marinumiin! 

Joulukuun l.p:nä Adventti
kirkko ja kirkkokahvit Liedos
sa ja vielä 8 .12. vietämme Login 
joulua Koirasaaressa. Edelläole
vassa olenkin kertonut varsin 
kattavasti lähes koko syyspuo
len ohjelmamme, joka on siis 
avoin oman jäsenkuntamme 
lisäksi kaikille rimturilatulaisil
le, oikein tervetulotoivotuksin! 
Kiitokset siis kivan lehden pals
tatilasta taas kerran. Näkemi
siin ja kuulemisiin toivoo 
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Tahko Pihkala -mila/.i,. joka 
myönnettiin Tunturiladun ano
muksesta kunniasusi Pekka Hut
t:useUe h.iiJum tfi.Ja.iiesJ:iiiin 90 
VIIOttlL Ou_nittekmme) 

jos maltatte nyt kuunnella, 
tahdomme kertoa rehellisen tarinan, 
joll'ei oo vertaa, 
se on laulu raksamestarista, 
Pekka nim'dtään. 
Hän talot, lrii.mpiit nc11atuli 
Lappiin, mliiiirr. 

On Huttus-Pekka aina ollut meille tärkeä, 

Njealljen 
kuulumisia 
keväisestä 
Savosta 

tohtorien suut, 
kun kuntopyörää polkemalla 
pikaa parani 
ja rinkkaselkä rinteesehen 
kohta karkasi. 

Siis nostakaamme kuksamme 

Tällä laulullaaloitimme Pe
kan juhlat 11.4.2002 Parta
harjun hallituvassa. Tunturila
dun hakeman ja Suomen La
dun myöntämän Tahko Pih
kala mitalin luovutti Pekalle 
Esko Sepponen Tunturiladun 
puolesta ja avustajana toimi 
allekirjoittanut. 

jos miestä missä tarvittiin ja miehen järkeä 
hän valmis oli neuvomaan ja altis auttamaan, 
että talkoohommat saatiin rullaamaan. 

ja yhtä miesnä me nyt 
paijasjalkakerholaista onnittelemme. 
Elä kauan, pysy terveen' 
kuije kanssamme 
yhteisistä vuosista 

Oma kerhomme muisti 
Pekkaa valokuva albumilla, jo
hon olimme keränneet muis
toja menneiltä vuosilta kuvien 
muodossa, tekstityskin hpiti 
Santra omalla ainutlaatuisella 
tavallaan. 

Ei lannistanut miestä, 
vaikka kerran murtui luut, 
vaan loksahtivat hämmärtykseen 

näin sua kiitämme! 

sävel: Rosvo Roope 
sanat: Airi Kuitunen 

Meitä oli kerhoillan mer
keissä 38 henkeä juhlimassa 
ja kukittamassa Pekkaa, myös 

Luontoretfxen 
[emmlkkl 

Luontoretki luonnossa tarjoaa usein yllätyksiä 
ja tämä koettiin kouriintuntuvasti Tunturikerho 
Login Puurijärvelle ja Isonsuon kansallispuistoon 
suuntautuneelle retkellä. 

Huhtikuun lopulla kuusi luonnossaliikkujaa uh
masi kevätviileyden varustaen itsensä mm teltalla 
luontoon. Ystävät ohjasivat oikeaan paikkaan ja 
vastaanotto oli ystävällisyyden kera yllätyksellinen. 

Vastaan pihassa astelee komea koppelo paikan 
emännän rupattelun ohessa. Kaikki muu 
unohtuu .... tämä ei ole todellista .... katseet harhai
levat ympäri, hakee selityksen tilanteelle. Koppelo 
oli pari päivää sitten ilmestynyt pihalle ja seurannut 
tiiviisti asukkaita heidän askarrellessa pihassa. Len
tänyt jopa ylös rakennustelineille rakentajien seu
raksi kun maanpinnalla ei ollut kukaan. 

Lemmikki arkailee hieman uusia tulokkaita mut
ta vähitellen pytkii jokaisen tuntumaan illan ja seu
raavien päivien kuluessa. Sulkapeitteen kuviot ja 
värit saavat meidän pohjattoman ihailun, ettäluon
nossa tällaista! Vertaamme lintukirjan kuvaan ja vä
ritys sopii yksiin, vain tuhat kertaa komeampi to
dellisuusessa! Aamulla heräämme outojen äänien 
säestämäenä, Lemmikki kutsuu ystäviä ... että he
rätkää jo, ei täällä luonnossa tolkuttomasti nukuta! 
Nyt on kevätkiireet. 

Lähtiessämme seuraavina päivinä retkillemme 
torjumme lemmikin pihalle, mukaan kun pitäisi 
pääsrä_ 

Viimeisenä päivänä tavaroita ja telttaa kasatessa 
tulee haikea olo. Lemmikki käy pakkausten viereen 
jotta varmistaisi mukaanpääsyn ja se:ur-ansa<>nnin. 
Meidän rapsuttelut ja silittelyt ja rupattelut hänel
le loppuvat siihen. Toivottavasti lemmikki löysi ko
mean urosmetson. 

lmutAnnlllli 

tlllltURMIUP , 

Liisa ja Santra Kuopiosta oli
vat päässeet tulemaan - tosi 
kiva. 

Juhlat on juhlittu ja hiihdot 
on hiihdetty tältä talvelta Tie
vatuvalta tuli meidän kerho
laisemme ja olivat kuulemma 
nauttineet - kertokoot itse Ii-
s.ä.ä·1 •• 

Toukokuun 18 pnä lauan
taina lähdemme linturetkelle, 
jonka Esko ja Erkki hoitavat 
- naapurikerhostakin mahtuu 
mukaan, jos sattuu kiinnosta
maan. 

Elokuun 31 päivä lähdem
me aamulla ennen ylösnousua 
kohti Susikyröä - kyytiin voi 

Tuli tielleni vetinen este, 
sangen salpaava laatuaan. 
Valui saappaan pohjalle neste 
satuin suohon kaatumaan. 

Oli edessä lelluva letto 
varsin vaikeakulkuinen, 
hyttysten hyllyvä ghetto 
ja muutenkin sulkuinen. 

OKTAN 
kuulumiset 

Kevät on jo Kainuussakin, 
järvet vapaita ja koivut hiiren
korvalla. Kevätpäivät ovat vain 
mukava muisto ja kokemus (ja 
opettavaisia minulle.) 

Seuraava tapahtuma onkin 
viikonloppuretki Hiidenport
tiin 25. - 26. 05. Kokoon
tuminen on lauantaina aamul
la klo 10.00 Kuhmo- Valti
mo- tien varteen Teeri- Los
osuon parkkipaikalle. Se on 
Kissaniemestä hiukan Kuh
moon päin. Suolla tehtävä 
kierros on 11 km pitkä ja 
suurin osa matkasta on pit
kospuutaivalta. Ei siis raskas
ta tarpomista, mutta kenties 
kumisaappaat ovat silti hyvä 
ottaa jalkaan. Välillä on tuli-

mahtua, jos kiinnostaa ottakaa 
yhteyttä. 

Ensi kevääksi olemme tilan
neet kunnon hankikelit viikok
si 16 ja varanneet majoituksen 
Käkkälöjoen rannalta entisestä 
rajavartioasemalta Kalamankal
tiosta. 

Palaan tähän retkeen syksym
mällä - pankaahan "mietintä
myssyyn" - voi olla kyytimah
dollisuus ja paikkakin lomavii
kollamrne. 

Hyvää kevään jatkoa ja hy
vää tulevaa kesää - nautitaan 
kesästä, kun se tulee! 

Lämpimin terveisin 
Lea Sarkeala 

Ei ennalta kertonut kartta 
mittä kaikkea maastossa on, 
vaikka pitikin olla tarkka 
ja reittikin ongelmaton. 

Kai rakentaa täytyy lautta 
ehkäpä vaatimaton, 
tai hyppiä mättäiden kautta 
löytää reitti laatimaton. 

Holis. 

paikkoja levähtämistä varten. 
Kierroksen jälkeen 

siirrymme autoilla Nimisen
kankaan kautta Hiidenportin 
opastuskeskukseen ja sinne 
leiriydymme. Jokainen huo
lehtii itse omasta yöpymises
tään ja ruokailustaan. Okta 
tarjoaa i!tanuotiolla kahvit 
ja lätyt. Varatkaa jokainen 
hyviä tarinoita illaksi ja laulu 
olkoon kyyti poikana. Sunnun
taina voi kävellä Hiidenportin 
rotkolaakson kautta vaikka Ki
tulanlammen laavulle ja takai
sin. 

Kesäkuu alkaa sitten heti 
2. 6. linturetkellä Susi-Kiisal
le. Viikko on tarkoitus kulkea 
kämpältä käsin maastossa ja tä
hän mennessä meitä on ilmaan
tunut neljä innokasta lähtijää. 
Suomen Ladun leiripäiville 
Kuortaneelle olemme koon
neet yhden vaellusjoukkueen. 
Kesäpäiville Vieremälle lähtee 
myös oma joukkonsa. 
Ruskaretki tehdään 8.- 14. 9. 
Vuotso - Kiilopää ja kokoon
tuminen Kiilopäälle olisi 7. 
päivä, josta sitten siirryttäisiin 
Vuotsoon linja-autolla tai 
muuten. 

Tällaista olemme kaavailleet. 
Kaikki innokkaat mukaan. 

Tetvdsi,o 
LU.sa. 



Tervehdys 
kaikille 
Ceatk1sta! 

T ånlllin d:tiilin äiocnpäivin 
aattoa, kun näitä rivejä naput
telen. Se on tämä Tunturilatu
lehden toirnitussihteerin etu
oikeus, tai pikemminkin mah
dollisuus, että saa vielä näin yh
dennellätoista hetkellä lehden 
valmistumista ajatellen kirjoit
taa ajatuksiaan - ja suoraan 
lehden sivulle! 

Kevättalvi meni vauhdilla ja 
oli nautinnollista osallistua Ka
jaanissa järjestetyille kevätpäi
ville. Tulimme logilaisten jär
jestämällä kyydillä ja oli aika 
hauskaa, kun samassa bussissa 
matkasi niin Login, Kolbman, 
Ovtsin kuin Kavrsinkin väkeä 
meidän kolmen Geatkin edus
tajan lisäksi. 

Hiihtoporukkarnme vietti 
tuttuun tapaan pääsiäistä Le
vin ja Ylläksen suunnassa ma
joittuen Saarenputaan koulul
le Kolariin. Palvelut pelasivat 
taas erinomaisesti ja säiden hal
tija oli matkalaistemme, ku
ten kaikkien muidenkin Lapis
sa pääsiäistä viettäneiden puo
lella. 

Kevät on täällä jo pitkällä, 
maanviljelijöiden toukoryöt jo 

hyvällä mallilla. Vtljelijä-vael
taja-Liisarnme aprikoikin jo, 
miten mahtaa käydä sadon
korjuun, pitäisikö hänen olla 
jo kuivurin toimintaa pyörittä
mättässä heinä-elokuun vaih
teessa, kun meidän on määrä 
olla Kevolla. No, Liisa lupasi 
hommata tuurarin - ei vaelluk
selle, vaan kuivurille, jos tarve 
niin vaatii. 

Kesä ja alkusyksy sujuu ker
holtamme vaellusten ja me
lontaretkien merkeissä. Ret
kimuistiosta löydätte kaikki 
reissumme ja voitte ilmoittau
tua mukaan, mikäli seuramme 
kiinnostaa. Olette sydämelli
sesti tervetulleita! 

Vilppalan Leenan kanssa 
pääsee jopa kahdesti melo
maan, vaatimattomampi me
lontaretki, jonne voi lähteä 
myös ensikertalaisia mukaan, 
on Kokemäenjoella, jonka 
upeisiin mai~emiin viime vuo
den kesäpäiville osallistuneet 
pääsivät jo tutustumaan. 

Kokeneempien melojien ret
ki on Ounasjoelle, joka toteu
tetaan yhdessä Rauman Seu
dun Melojien kanssa. 

Leena vie väkeä myös vii
konloppuvaellukselle, Birgitan 
polulle Tampereen seudulle ai
van kesäkuun alkupuolella. 

Lehtisalon Aarnon kanssa 
pääsee aikuinen-lapsi-vaelluk
selle Lemmenjoelle. Ryhmä al
kaa olla suurimmaksi osaksi 
koossa, mutta aina kannattaa 
kysellä. Mukaan voi lähteä 
vaikkapa oman lapsen, siis ala
ikäisen - tämä ei tarkoita aikui
sia lapsia! - kummilapsen tai 
vaikka lapsenlapsen tai muun 
läheisen nuoren kanssa. Mat
ka aikuisen seurassa on lapsel
le turvallinen elämys, samoin 
vaikkapa murnmulle tai papal-

le mahdollisuus tutustua jäl
kikasvun jälkikasvuun uudella 
rav:tlfa. 

Naisten ensimmäinen vael
lus on tänä vuonna poikkeuk
sellisesti viikolla 31. Kohteena 
on Kevo ja sinne tällä kerralla 
Login bussilla. Kun suunta on 
sama ja aikataulutkin osuvat 
yksiin, on upeaa, että kerhojen 
välinen yhteistyyö pelaa näin 
hienosti. Turkulaisten bussi 
koukkaa Huittisten.hutta Po
riin, josta jatketaan rantatietä 
pitkin Vaasaan, josta tuleeviht
talaisia mukaan. 

Meidän naisporukassamme 
on vielä muutama paikka va
paana eli jos haluat lähteä 
mukaan, ota yhteyttä. Kyytiin 
pääsee myös matkan varrelta. 

Naisten kakkosvaellus teh
dään Hammastuntureille. Sin
nekin otetaan väkeä vielä 
mukaan, mutta ilmoittautua 
pitää viimeistään heinäkuun 
loppuun mennessä. Muuta
mia soittoja onkin tullut edel
lisen Tunturilatu-lehden jäl
keen, mutta "harkinta-ajan" 
loppuhetket ovat tuota pikaa 
käsillä. 

Kesä tulee vauhdilla ja jah
ka ylioppilaat on lakitettu ja 
muut valmistuneet onniteltu, 
on edessä juhannus - taas kuin 
varkain. 

Kesä-heinäkuun vaihteessa 
on Kuortaneella Suomen La
dun leiripäivät, jonne Tunturi
ladun nuijamies on haastanut 
väkeä mukaan vaelluskilpai
luun. Te geatkilaiset, jo~ ha
luatte lähteä kerhomme puh
dasta mainetta - koskaan em
me ole vielä kilpailleet, emme 
missään lajissa - puolustamaan, 
soitelkaa. 

Kesää kaikille! 
Satu 

1

Täysslnän rauhan 
rajapyykki 

Inarinjärven ulkoilukartassa 
Kaikunuoran autiotupa vasta
päätä salmen takana on kartta 
merkintä: Täyssinän rauhan ra
japyykki. Kohteessa on yli kol
me metriä korkea siirtolohkare, 
jonka laelle on rakennettu irto
kivistä kiviladelma. 

Ruotsin ja Venäjän välillä 
solmittiin toukokuussa vuon
na 1595 Täyssinän rauha, joka 
päätti viisikolmattavuotisen so
dan. Suomen kohdalla itäraja 
määrättiin käytäväksi vakiintu

nutta valtarajaa pitkin Jääme-

reen. 
Rauhansopimuksessa rajaa ei 

yksityiskohtaisesti sovittu, vaan 
se määritettiin rajasopimuksis
sa, jonka jälkeen raja käytiin 
konkreettisesti maastossa, raja
pyykit" .. ttlfuitettiin ja merkit 

bmrciin ktviin. ~jan merkiL,_, 
semlfih maastoon kuitenkitf 
keskeytyi vuonna 1597 enpu
ran johdosta Kainuussa, Kitka
järvellä, josta pohjoiseen rajan 
paikasta ei ole kirjallista tietoa, 
vaan sijainti on vain tutkijoi
den p1_i.ättelemä. Lapissa raja lie-

nee tarkoitettu noudattamaan 
Ruotsin lapinkylien ja Venäjän 
hipinkylien välistä rajaa. 

Käydessäni kiven luona mie
tin, olisiko kiven rapautuneessa 
pinnassa tai kiven päällä olevas
sa rakennelmassa mitään hakat
ruj;i illcrldcqa (.ai oliiib> k.i~ 
:käytetty seitilivenä.. · A.tW>inlk
seksi jäi. Kuitenkin karttamer
kintä on mielenkiinto herättä
vä ja komea kivi käymisen ar
vomen. 

1Wmo Pahkala 

I<ERHOVASTAAVAT (1.1.2002}' 
Siht. Marja-Liisa Mäki 
Torikacu 10 A 6 
13100 HÄMEENLINNA 
puh. 03-675 9061 

OK.TA (1) Kajaani (1964 uud. 21.9.1984) 
Pj. Liisa Haapalainen 
Pelrokacu 6 A 4 
88600 SOTKAMO 
puh. 08-666 1932 
Siht. Anja Mustonen 
Eräcie 20 as 15 
87200 KAJAANI 
puh. 08-627 946 

KUOICTE (2) 
Hyvi nldi-Riihiwki 115.2.1967) 
J.lj. MMldm S;ihnln.m 
Vuoricie 24 
04400 JÄRVENPÄÄ 

. puh. 09-291 9916, 040-548 4600 
Siht. Irma Löfinan 
Välenojankacu 4 C 21 
05880 HYVINKÄÄ 
puh. 019-437 210, 040-717 9130 
irmalof@surfeu.fi 

KOLBMA (3) Tampere (27.5.1967) 
Pj. Tun9T•~ 
Majakkakacu 3 
33410 TAMPERE 
puh. 03-346 0084, 040-744 8323 
timo.tulosmaa@sci.fi 
Siht. Sirkka-Liisa Jantunen 
Nikinväylä 3 Al -
33580 TAMPERE 
puh. 03-362 0997, 040-771 0305 
sirkka-liisa.jancunen@ata-gears.fi 

NJEAILJE (4) Pieksämäki-Mikkeli
Varkaus (16.1.1970) 
Pj. Lea Sarkeala 
Pirtinranta 2 C 
78200 VARKAUS 

puh. 071-556 5400, 0400-671 823 
lea.sarkeala@tmileasarkeala.inet.fi 
Siht. Leila Auvinen 
Alvarintie 7 
78300 VARKAUS 
puh. 017-555 2297, 0400-177 748 

VIHTIA (5) Vaasa (29.1.1970) 
Pj. Tapani Rajala 
Lapuankatu 5 A 
65350VAASA 
puh. 050-330 8045 
Siht. Kaija Mariapori 
Keskuskatu 18 
65320VAASA 
puh. 06-315 3515, 050-5240 850 

KUHTIA (6) Itäinen Helsinki (1971) 
Pj. Mikko Henriksson 
Karhulancie 2 C 245 
00910 HELSINKI 
puh. 040-705 5921 
Siht. Mare Juusola 
Vartiokylän seurakunta 
PL 120 
00931 HELSINKI 
puh. 040-764 0871 
mare.juusola@evl.fi 

TSIETSA (7) Iisalmi (5.3.1972) 
l1j . UlflO lii lckinc.n 
Huuhkajanti.~ 9. 

180(). SJUJNJÄR.VI 
puh. 017-462 1922, 050-565 9839 
Siht. Hannu Katainen 
Honkakacu 3 as 6 
72130 IISALMI 
puh. 017-822 746 

KAVfSI (8) Helsinki (23.10.1972) 
Pj. Jorma Alapuranen 
Vallikacu 5-7 A 4 
02600 ESPOO 
puh. 09-512 0378, 040-502 6151 
jorma.alapuranen@luukku.com 
Siht. Juha Kelkka 
Vanhaistencie 7 A 14 
00420 HELSINKI 
puh. 09-531 428, 050-528 4539 
juha.kelkka@fi.abb.com 

OVfSI (9) Jyväskylä (28.9.1976) 
Pj. Pauli Hulkkonen 
Ruokkeencie 324 
40270 PALOKKA 
puh. 014-311 0790, 0400-547 743 
pauli.hulkkonen.OOlS@netposci.fi 
Siht. Ritva Loimio 
Puistotori 6 as 16 
40100 JYVÄSKYIÄ 
puh. 014-615 282, 040-552 1037 
ritva.loimio@library.jyu.fi 

WGI (10) Turku (19.2.1978) 
Pj. Kalevi Kanerva 
Herukkakuja 4 B 31 
20720TURKU 
puh. 02-236 6270 
Siht. Paula Jukala 
Rätiälänkacu 20 C 24 
20810TURKU 
puh. 02-2517116,0400-280 167 

ALPPAS (11) Hämeenlinna (28.11.1984) 
Pj. Teuvo Heinonen 
Nujulancie 3 .. 
13300 HÄMEENLINNA 
puh. 03-6"i9 7359 

KUMPE (12) Pohjois-Karjala (1985) 
Pj. Esko Saastamoinen 
Pohjoiscie 1 
75530 NURMES 
puh. 013-462 616, 0400-762 488 
Siht. Ensio Hiltunen 
Mäkilehdonkacu 7 
75500 NURMES 
puh. 013-480 935, 0400-241 998 

KUOVZA (13) Kymenlaakso (1970) 
Pj. Veijo Taavitsainen 
Suontaustankacu 13 
48720 KYMI 
puh. 05-281 249 
Siht. Sirkku Kanervio 
Tornatorincie 13 as 25 
48100KOTKA 
puh. 05-264 950, 050-565 6380 

GEATKI (14) Satakunta (1996) 
Pj. Satu Ojala 
Loimijoencie 817 
32700 HUITTINEN 
puh. 02-566 654, 050-523 4844 
satu.ojala@huitåstensanomalehci.fi 
Siht. Pirkko Liuksiala 
Huhkolancie 3 B 20 
32700 HUITTINEN 
puh. 02-567 024 
pirkko.lil!!<siala@huittinen.fi 

NJALLA (15) Tunturilappi (l.11.1997) 
Pj. Raija Palosaari 
Valtatie 260 
99100 KIITIIÄ ,._ 
puh. 016-642 242, 04'0-595 2625 
Siht. Paula Naukkarinen 
Valtatie 21 . 
99100 KITTIIÄ . . 
puh. 016-642 956, 040-84612156 , 



Reino Välisaari Oktasta johti kevätkokouksessa puhetta ja litu toimi tuttuun 
tapaan kirjurina. 

Sirpa Al,apuranen vietti ]outenfummella syntymäpäiviään ja sai sen kunniaksi 
hänelle tehdyn käpykranssin, jolla päivänsankarin kukitti Raimo Pahka!a. 

Kevätpäivillä nautittiin kainuulaisesta luonnosta ja lämpimästä vastaanotosta 

Joutenlammella kalkki o[l kohdallaan 

Havukka-ahon ajattelija pohti jos j011kinltt~t4 ja 
tuli siihm esimerkiksi siihen tuloksee11. ettii tulra on 
ihnamzki:n. 

Luojamme oli Kevätpäivien 
osanottajien puolella, sillä Hän 
antoi meille upean sään, jolloin 
pääsimme nauttimaan Jouten
lammesta täysin siemauksin. 

Kevätkokouksessa varsinai
set pääasiat sivuutettin hiljai
sella myöntymisellä, sen sijaan 
pulputusta riitti kulkuelipusta 
ja hiukan myös Susikyrön 
sähköistyksestä. 

Puheenjohtaja Raimo Pah
kala totesi, että taakse jäänyt 
juhlavuosi onnistui pääpiineit
täin hyvin, sillä talous on vakaa 
ja jäsenmäärä ennallaan. On
gelmana on kuitenkin tunnet
tavuus, jonka eteen on edelleen 
tehtävä töitä, vaikkakin Euro
vaelluksen ansiosta toiminta tu
li tutuksi Nuorgamin ja Stras
bourgin välimaastossa. · 

SusikyrÖn sähköistyksestä 
puhuttiin jo syyskokouksessa, 
mutta asia haluttiin puntaroida 
perusteellisesti. Johtokunnan 
laskemien mukaan pimeimpi
nä kuukausina lokakuusta ke-

vääseen kävijöitä on sen ver
ran vähän, ettei kallis sähköis
tys ole perusteltavissa. 

Temu Civil ihmetteli, mik
sei laskelmissa oltu otettu mu
kaan syyskuun kävijöitä, jol
loin ruskamatkalaisia on Su
sikyrössä huomattavasti enem
män kuin lokakuussa. 

Kokouksessa kuitenkin pää
dyttiin ratkaisuun, jonka mu
kaan sähköistystä ei tässä vai
heessa tehdä, mutta päätöstä 
voidaan muuttaa, mikäli tilan
ne muuttuu. 

Knlkudippu lisää 
näkyvyyttä 
Tunturiladun johtokunnassa 

on pohdittu, miten erotruisim
me Suomen Ladun leiripäivil
lä muusta joukosta. Sen vuok
si on suunniteltu kulkuelip
pua, jonka perässä joukkomme 
marssisivat. Johtokunta oli pyy
tänyt Pentti Luostariselta eh
dotuksia, jotka esiteltiin koko
uksessa. 

Kaikissa kolmessa ehdotuk-

sessa susi oli hallitsevana eikä se 
lämmittänyt kokousväen mie
liä. - Susi on sisäpiirin vitsi ei
vätkä muut tiedä, miten Tun
turilatu ja susi liittyvät toisiin
sa. Se sopii paremmin susiva
liokunnan lippuun kuin koko 
Tunturiladun lippuun. 

Sitä paitsi susi ei muodol
taan tyydyttänyt kansaa, sillä 
oli korvat luimussa ja se oli lii
an lihava. 

Niin kävi, että leiripäivillä 
ei vielä kulkuelipun johdolla 
marssita, vaan asiaa puidaan 
uudelleen. Johtokunnalle esi
tettiin suunnittelukilpailun 
järjestämistä. 

- On turha hätäillä tämän 
asian kanssa, sillä kulkuelippu 
on kuitenkin käytössä · vuosi
kymmenien ajan. Järjestäkää 
kilpailu, jossa paras ehdotus 
palkitaan. 

Ulkoilua ja 
ajatuksia 
Kevätpäivien muu anti oli 

monipuolista. Oli mahdolli-

suus ulkoilla, Joutenlammen 
ladut tarjosivat oivat mahdol
lisuudet. Luontopolunkin saat
toi kiertää hiihtäen tai kävel
len. Ja Joutenlammen kylmäs
tä syleilystä nauttivat yllättävän 
monet avantouinnistta nautti
vat. Päivällä oli mahdollisuus 
myös seurata iglun rakenta
mista. Siinäkö seuraava maja 
talvi vaellukselle? 

Iltaohjelmassa oli niin Rit
viksen tarinaa joiuista sekä Lii
san johdolla joikaamista. Ha
vukka-ahon ajattelijan aivoi
tukset saivat monet mietti
mään, miten jokaista asiaa voisi 
syvällisemmin pohtia. Yökyö
pelit viettivät loppuiltaa laulel
len kodassa. 

Sunnuntaina aamuhartau
den jälkeen paneuduttiin joi
kuihin huolellisemmin ja kai
nuulaisen herkullisen keitto
lounaan jälkeen yhteinen ai
kamme oli taas kerran ohi. 
Kiitos oktalaisille huolenpidos
ta ja ajanvietteestä. Kevätpäi
ville kannattaa lähteä toisekin! 

Satu 

]outenfummella katseltiin muun muassa igbm wkon ja illalla kokoonnuttiin 
kotaan /a,u/a,maan ja grillaamaan suomalaisten ykkiisviha1mesta. 



Kyllä Lapissa on 
mukavaa! 

ntiaanipäällikkö 
Lindell 

]uura elää täysillä. 

Björkki Markku lait
taa evästä piiloon. 

Kuka hemmetti herätti 
mut? 

Elämässä pitää ottaa 
pieniä riskejä. 

,_,..-~~ ~~·-.. - 1 

lfAASllUl!N5!C Tt!NIF«A 

K-"MPPIOIMINT A 
SUs/ky,. ml< mt; m~ 

11Jo(°' 
Kiin1eiston k•yttotuotot 23 613,00 17000,00 17668,0C 
Tuotot yht. 23 613,00 17 000,00 17 668,Q( 

~ 
Verot ja vakuutukset -2 959,68 -3200,00 -2 499,64 
l'llilll~ -400,00 -6 000,0< 
M.wtl!:lillll ,g ~7,411 -6 500,00 -6 738,0< 
Kulut yht. -13177,08 -9 700,00 -15 237,6< 

Sus/kyr- yht 10435,92 7300,00 2430,3/J 

s.:.tf·l'it.18 
T~ 

Kiinteisto n k• ytto tuotot 5 590,00 3 000,00 2510~11< 
Tuotot yht. 5'590,00 3 000,00 2510,H 

~J 
Verot ja vakuutukset -1 978,20 -2 400,00 -1 780,st 
Mi!Eil lwlu~ -1 90185 4000,00 -1 500.J!-
Kulut yht. -3 880,05 -6 400,00 -3 283,9! 

Sus/-Ta/as yht. 1709,95 -3400,00 -773,Bf 

~,_ 

Tuallli; 
Kiinteist• n k• yttotuotot 3 233,00 3500,00 :i 655,6ll 
Tuotot yht. 3 233,00 3 500,00 3 655,6( 

Verot ja vakuutukset. -2234,10 -2 700,00 -2 159,4~ 
F'uur>~~tw.i -915,00 
~ilt~id~ -31fil.t.C6 -4 000,00 ~~$, 
Kulut yht. -6 342,15 -6 700,00 -5 502,7! 

Sus/-Kllsa yht -3109,15 -3200,00 -1847,1! 

IOIPP"IDIMll'fiA 9 036,72 7l!la',OO -190,69 

\l""LITYS- JA MYYNTITOIMINT A 
ri.att.J 
Tarvikev- litys 5129,32 5 000,0Q 35127,34 
Avaimet 13000,00 10 000,00 11 500,0C 
Juhlaki~a 2 800,00 5 000,00 8190,0< 
M~lru"1M i oio,oo 1~ 
Tuotot yht. 21 939,32 20000,00 54 920,3< 

KIM 

• 
~L-i 1 

Arktinen leiri Vartsajoella. 

Tarvikev• litys -6 641,11 
Avaimet -572,00 
Juhlakirja -1 063,18 
Muut kulut 
Kulut yht. -8 276,29 

\rLITYS- JA MYYNTITOIMINTA 13663,03 

KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET 
li.~ 

Kevot- ja kes•Poiv-t 
Susiaiset 4 560,00 
Tuotot yht. 4 560,00 

K'"u!.fl.I 
Kev-t- ja kBS"P"iV"t -1 500,00 
Susiaiset -3124,20 
Vuosikokoukset -6 186,23 
Johtokunta -10 734,15 
Toimikunnat -2 005,10 
Muut kulut -5 527,00 
Kulut yht. -29 076,68 

KOK. JA KOKOONT.YHT. -24 516,68 

TUNTURILATU-LEHTI 
Tuotot 
llmottukset 1 300,00 
Tuotot yht. 1 300,00 

K!Jo.,,t 
P;a_~· -35 300,00 
Pootil'!la -25 035,82 
Muut kulut -446,90 
Kulut yht. -60 782,72 

TUNTURI LATU-LEHTI -59 482,72 

KOULUTUSTOIMINT A 
Tu.:!tot 
Koulutustoiminta 
Tuotot yht. 

Ki.!llti 
Koulutustoiminta -7 079,30 
Toimikunnat 
Kulut yht -7 079,30 

KOULUTUSTOIMINT A -7 079,30 

• 

~ 

Kuvat: 
Pentti Hyytiäinen, 
Sakari Karri ja 
Timo Tulosmaa. 

Iso-Kurkkion 
kiintorasti. 

-3 000,00 

-2 000,00 
-5 000,00 

15000,00 

-1 500,00 
-1 000,00 
-4 500,00 

-12 000,00 
-6 000,00 
-3 500,00 

-30 500,00 

-30 500,00 

3 500,00 
3 500,00 

-36 000,00 
-23 000,00 

-3 000,00 
-62 000,00 

-58 500,00 

6 000,00 
6 000,00 

-14 000,00 
-6 000,00 

-20 000,00 

-14 000,00 

-28 510,64 
-506,00 

-2 622,39 

-31 639,03 

23281,31 

-1 500,00 
-1 000,00 
-4 592,74 

-11 805,80 
-2 584,10 
-1 025,00 

-22 507,64 

-22 507,64 

2 900,00 
2 900,00 

-35 720,00 
-24173,94 

-1 220,20 
-61114,14 

-58 214,14 

700,00 
700,00 

-329,80 

-329$1 

iH0,20 

" Kolbma teki huhtikuussa 35-vuotisjuhlavaelluksen 
Kilpisjärveltä Karesuvantoon ja Susikyröön. 
Viidentoista hengen arktisia olosuhteita uhmaavasta 
ryhmästä kuusi hiihti Karesuvantoon ja loput peräti 
Susikyröön saakka. 
Påriin viikkoon mahtuu monenlaista." 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA 
Tut>fM 
Lahjoitukset 150,00 
ER-/SM-2000 ilmoittautumiset 100 330,00 
ER-/SM-2000 mainostuotot 20 600,00 
M1JVl l!Jolol 12 046,00 
Tuotot yht. 133126,00 

IMrl. 
Palkkiot 
Sa1J:l-jilili4 -800,00 
Toimistokulut -755,50 ,1 000,00 -102,00 
Painatus, kopiointi -6 764,80 -6 500,00 -3117,50 
Posti- ja puh.kulut -3186,20 -3 500,00 -2 482,70 
Pankkikulut -1 240,00 -1 500,00 -1 463,25 
J• senasioiden hoito -19 221,89 -24 000,00 -19 541,04 
Huomionosoitukset -4 906,21 -7 000,00 -2 918,00 
E11/SM-2000 0,00 0,00 -110 670,38 
YKIN-silta -4222,00 -6 000,00 
Muut kulut -6 414,91 -2 000,00 -2129,15 
Kulut yht. -46 711,51 -51 500,00 -143 224,02 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA -46 711,51 -51 500,00 -10 098,02 

VARS.TOIM.TUOTTO/KULUJ. -115 090,46 -138 800,00 -67 358,98 

SIJOfl'!,JK$ET 
TUOTOT 
~IUM!I 6 027,78 isD4 
TUOTOT YHT. 6 027,78 1 373,04 

SIJOITUKSET YHT. 6027,78 1 373,04 

VARAiNHMOONTA 
~t 

;.f.$t!Flmt1ksldl 240 045,00 234 000,00 209 995,01 
Tuotot yht. 240 045,00 234 000,00 209 995,01 

K!.l\!J~ 

J• senmaksut SL:lle -91 438,15 -95 000,00 -72 250,50 
Muut j• sen maksut -200,00 -2!!!1),00 - -200,00 
Kulut yht. -91 638,15 ' .,')$ 200;00 -72 450,50 

VARAINHANKINTA YHT. 148 406,85 ' 138 800,00, 137 544,51 

OMATOIM. TUOTTO/KULU.I M 39344,n O,QO 7i 558,57 

POISlUT -4 299,00 . -3 798,00 ;· 

TILIKAUDEN VOITTO 35 045,17 0,00 67760,57 : 

:;, 



AlQopla. 

V11me vuosi 
markkoina 
TASE 

V"5TM VIJ.A 
f"V·STlfTYA!!il'.UCVAT 
Aineettomat hy-dyl<keet 

Kirjanpito-ohjelma 

Alneelllaet hy-dyld<eet 
Maa- ja vesialueet 
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 

VAll'ffiJ'llF;[ VA5iAAVl>;T 

Volhlo-Gmar...
~a.rUCQ 

AIWmlll.
~ 

Slwn
Lyhytalkalset 

Myyntisaamiset 
13li-o>•1T1 

Rahat ja pankldsumlsel 
!«~-

)1i!U!DOl 

199 676,14 
178 339,03 

m~. 

89·7,!l!I 

~ 3SD!lW.17 

54409,38 
,~ 

~ft3l<!Jt.e1 

~ 1Z2$,!ll! 

Sampo 800015-135331 121 750,66 
Sampo talletus 800029-97945851 200 000,00 321 750,66 

VA51M.VAA YHrcE.NS- ~ 

ViU'lt.n,ilVAA 
OMAP-OM A 

'8fii<llru -K·--... =m 
~-D 
"- ". EdeU/sten tilik.ylij .. m-

Tillkaudell ylij .. '"" 

\llE;RAS P-0. " 

~"" Bkldul enliqi 
Blri::Nnm ' 

'l'ASU.TIJ.'MA~-

~~3;1 
~ 1~1 "61.1):3 

'5-37~~.n 
·35 045, 17 572 896,44 

1!·2P5/l>,l 
:a:ias.oo· 

151Sf 

a t. 1.1.NIO!O -1196,00 

1r.:11&ei;14 
l!t1 $6,il3 

~ 344852,17 

&H11.5\ 
1 914,00 
3~ 7346!..YCI 

1 490,00 
1 371&i_ 2 863,04 

175 
1:21 526,29 
ISO OOIHXI 2l'271X!.f9 

!1115~14 

4<'172!.Zi 
~ 154871,03 

470 OOl!.711 
67 760 57 537 851,27 
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MEAN
TELS TA
VATTU 
SAARL
SELALLA 

Hämäläisen vaeltaja-x:eljek
set Viki ja Vote yöpyivät 
Rautulammen kämpällä nel
jäs huhtikuuta. Kämpällä oli 
myös kolme muuta yöpyjää 
joista vanhin miehistä paljas
tui legendaariseksi kulkijaksi 
Meänteiseksi, oikealta nimel
tään Reijo Savinaiseksi. 

Meänteis vaikutti aikanaan 
lähes parinkymmenen vuoden 
ajan Saariselän maisemissa. Hä
nellä oli pääkömmänänsä Lan
ko järven niemekkeessä, missä 
hän vietti erakon elämäänsä. 

Harva häntä tapasi, mutta 
kirjoituksia löytyi majojen vie
raskirjoista. Lopulta kuiten
kin tuli taivalkoskelainen 
naisimmeinen vaellusreissul
laan Lankojärvelle, olikohan 
kätilö ammatiltaan, ja niin 
lempi syttyi ja Meänteis jätti 
erakkoelämänsä ja muutti maa
likyliin. 

Meänteis vaikunaa nykyisin 
Taivalkoskella ja hän on iäl
tään 66 -vuotias. NuoremmaJ 
sukulaismiehet olivat houku
telleet hänet vielä tälle nos
talgiselle vaellukselle Lanko jär
ven maisemiin. 

Hämäläisen Vote, jolla ikää 
on jo kunnioitenavat 78 vuot
ta, muisteli tavanneensa Meän
teiksen 50-luvulla. Vote teki 
ensimmäisen vaelluksensa Saa
riselälle jo 1946. 

Olivat lähteneet hiihtämään 
Tankapirtiltä, edelleen Suo
mulle ja Luirolle. Makuupus
seja ei ollut siihen aikaan, 
pelkkä huopa ja manneli. 
Vaellus päättyi Lapin Lasten 
majalle Laanilaan. Vote ja 
veljensä Vt.ki(72v), ovat teh
neet säännöllisesti hiihto- ja 
ruskavaellukset Saariselälle 
vuosittain. 

Omakohtaisesti olin 
vähällä törmätäMeänteisek
seen Lankojärvellä, ensimmäi
sellä Saariselän vaell uksellani 
1970. 

Näin kyllä · liikettä saa
rekkeessa ja mieleni teki men
nä muutenkin katsomaan van
haa asentopaikkaa. Se jäi 
silläkertaakuitenkin. Kuulin kui
tenkin myöhemmin, että juuri 
Meänteis oli ollut kömmänäl
lään käymässä. Olisi ollut mah
.tavaa tavata tämä vanha le
genda. 

Kipeä nilkkani esti kuiten
kin tämän kevään vaelluksen. 
Kesällä kuitenkin kulramaille. 

LONELY RIDER 

Tämä on 
.sinulle! 

Nuorisojaosto järjestää_erni. 
vuoden aiKä.na -erityisesti nuo
rille aikuisille ja nuorisolle " dill
tälöityjä. "· retkiä. Haluamme 
mukaan Tunturiladun nuoria 
jäseniä, jotka eivät ehkä ole 
löytäneet omasta kerhostaan 
sopivaa toimintaa. 

Alustava ohjelma 
vuodelle 2003 

Base Camp Halti 
Telluoffarireissu pääsiäisen 

2003 aikaan Haltin seudulle 
osittain huollettuna. 

Reissu alkaa hiihdolla Haltil
le. Suurin osa varusteista kulje
tetaan moottorike1kalla, joten 
hiihtäminen Base Campiin su
juu nopeasti välillä kelkallakin 
auttaen. Tämän reissun tarkoi
tuksena ei olekaan niinkään ta
samaahiihto vaan offaririntei
den korkkaarninen. Telttaleiri 

pystytetään tunturin juurelle ja 
sieltä käsin käydään laskemassa 
parhaat rinteet. Matkalle tar
vitset normaalien vaellusvarus
teiden lisäksi telluoffarit ja kar
vat pohjiin, hiihtohissiähän ei 
ole. 

Retki on tarkoitettu täy
si-ikäisille ja hyväkuntoisille. 
Kustannukset tulevat olemaan 
matkakustannusten lisäksi ni
melliset. 

Kanoottivaellus 
Inarin järvellä 
12 - 17.7.2003 

Kanoottimelonta järjestetään 
yli 14-vuotiaille, esim, isä-poi
ka-periaatteella tai kaverukset. 
Isä/äiti saa olla toki yli kol
mekymppinen. Ajatus olisikin 
saada nuorempia mukaan me
lomaan viikoksi. Oppaat ja rei
tit, samoinkuin kanootit järjes-

tetään. Kustannus matkakus
rannuksen lisäksi omakustan
nusperiaatteella. 

Elokuun 
extremevaellus 

Vaellus "Suuren seikkailun" 
hengessä. Vaelramisen lisäksi 
yllättäviä ongelmia, joissa tai
dot ja yhteishenki punnitaan. 
Matka on mahdollisesti viikon 
tai kahden mittainen. Aika elo
kuun alku ennen koulua .. Tä
mä sopii hyväkuntoisille nuo
rille. Nuorten vanhempia voi 
myös lähteä mukaan auttaen 
järjestelyissä. 

Lisätietoja Jouni Lehtinen 
040-507 6568 (Kolbma), Rai
ja "Raiski" Palosaari 040-716 
3033 (Njalla) ja Paavo Krain
su040-7062764(Logi) Myöhem
min myös www.geocities.com1 
kolbmatampere 

I<OULUTUSTOlMlI<UNTA 
TlEDOTTAA 

Tunturiladun nykyisen kou
lutusmateriaalin kehittäminen 
aloitettiin noin 20 vuotta sit
ten. Koulutuspakettiin kuuluu 
tätä nykyä Perustietoa retkei
lifäJJ_ejcirja, joka on tarkoitet
tu perusteokseksi kaikille ; ael
luksesta kiinnostuneille. Lisäksi 
Tunturiladun koulutustoimin
nan käyttöön on laadittu kesä
ja talvivaelluksen sekä suunnis
tuksen koulutusmateriaalit. 

Tavoitteena on, että Tunturi
ladussa järjestettäisiin kerhojen 
toimesta joka vuosi vähintään 
yksi koulutustapahtuma. Kurs
sin järjestäminen vaatii kuiten-

KOULUTUKSEN AIHE 

Lapin luonto 

Lapin maantieto 

Vaellusreitit 

Suomessa 

Pohjoismaissa 

Saamenkieli ja -kulttuuri 

Retk. kosk.lait ja säädökset 

Vaelluksen suunnittelu 

Vaelluksen toteutus 

Vaellusvarusteet 

Vaatetus 

Majoitteet 

Kantolaiteet ja ahkio 

, Keittimet 

Makuu pussit ja alustat 

Varusteiden valmistus 

Varusteiden huolto 

Ruoka 

Ruokien kuivatus 

Suunnistus ja karttatietous 

Ensiapu 

Tulenteko 

Vaeltaminen talvella 

Vaelluksen turvallisuus 

Vaelluksen johtaminen 

Henkiset onaelmat vaelluksella 

Ymoäristöasiat vaelluksella 

Melonta 

Talousasiat 

Muu: 

kin kerholta paljon voimava
roja. Voidaksemme auttaa ker
hoja, aloitettiin parisen vuotta 
sitten luennoitsijapankin ke
rääminen. Tlirut ~'Uon11:1 l.!]'

dennämme listaa. Kerhoille on 
lähetetty oheinen lomake, jon
ka avulla ilmoitetaan kyvykkäi
den ja halukkaiden luennoitsi
joiden nimet. Haluamme lis
talle myös ne taitajat, joita 
ei kerhojen kautta tavoiteta, 
joten ilmoittautukaa oheisella 
lomakkeella tai sähköpostitse: .. 

Johtokunnan aloitteesta kou
lutustoimikunta valmistaa tänä 

1 

1 

1 

1 

vuonna eräretken vetäjän kurs
sin koulutusmateriaalin. Kurs
sin tavoitteena on saada Tun
turilatuun uusia retkenvetäjiä. 
Kurssimateriaalin laatiminen 
on edennyt hyvin Jorma Ala
purasen ja Esa Tervosen laa
timan kurssirungon pohjalta. 
Edellisen tehtävän lisäksi kou
lutustoimikunta saattaa kesä~ 
ja talvikurssien materiaalit ajan 
tasalle. 

Retkeilyllistä ja rentouttavaa 
kesää, 

Marita Maula 

1 

l.c 

1 

' 
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SAAMELAlSESTA 
~ . 

MUSllI<lSTA 
Mitä joiku on? 
- Joiulla ei ole alkua, 
ei loppua, se vain on. 

"Joiku on ajatusten jatke 
johon viedä tuntojaan. 
sillä siinä ei ole 
niin paljon sanoja 
joita ilmaitt.i. 
Vapaat äänet kulkevat 
laajemmalle kuin sanat 

Joiku nostaa ihmisen mielen 
lentämään ajatusten kanssa 
pilvien yläpuolelle 
Se pitää ajatuksia 
ystävinään 
luonnon kauneuden 
keskellä." 
Paulus Utsi (1974) (suomen

nos Rauna Kuokkanen) 

Tunnetuin ruotsinsaamelai
nen runoilija Paulus Utsi 
(1918-1975) eli Luulajan vesis
tön varrella ja joutui kokemaan 
raskaana sukunsa porolaitumi
en jäämisen veden alle, kun 
Akkajärven vesiallas padottiin. 

Saamelaisen joikuperinteen 
monitaitoinen elvyrtäjä Nils
Aslak Valkeapää ( 1943-2001) 
otti tietoisen riskin, kun hän al
koi julkisen joikujen esittämi
sen 1960-luvulla. Hän oO:-an
tanut erään joikua kosketel
leen artikkelinsa nimeksi: 
"Joiku on keino porojen rau
hoittamiseksi". Mutta hänen 
haastavin lausuntonsa joiun 
voimasta vertautuu amerikka
laisten rotutaisteluun: "joiku 
on saamelaisten musta nyrk
ki". 

Saamelaisille heidän oma: iki
aikainen musiikkinsa on ensi
arvoisen tärkeä identiteetin yl
läpitäjä ja vahvistaja. Suullinen 
perimätieto, tarinat ja joiut, 
ovat täysin verrattavissa mei
dän kalevalaiseen kansanruno
uteemme. 

Joikuja on tietysti paljon tut
kittu, täällä Suomen puolella 
aivan viime aikoina mm. Min
na Riikka Järvinen, jonka väi
töskirja lähinnä Itä-Lapin (Uts
joen) joikuperinteestä "Maail
ma äänessä" valmistui kolme 
vuotta sinen, ja Ilpo Saasta
moinen ( tunnistatte varmaan 
hänet Äkäslompolon 
velho-oopperoiden säveltäjäk
si) on tutkinut viime vuosina 
ahkerasti etenkin Kuolan koit-

tien musiikkia ja tehnyt monta 
kennäretkeä Kuolaan. Hän on 
tehnyt laajan lisensiaattityön 
Jyväskylän yliopistossa: "Lau
lu-puu-rumpu", joka on luetta
vissa internetissä. 

Hän on kertonut innosta
vasti näistä asioista ja sanoo 
kauniisti, että yhä edelleen lä
hellä luontoa elävät "saamelai
set edustavat ihmiskunnan yh
teisen muistin viimeisiä vartija
kansoja". 

Joiuilla 
pitkät perinteet 

Perinteet ovat pitkät ja en
simmäiset tunnetut joiut ovat 
1600-luvulta Uppsalassa papik
si opiskelemassa olleen saame
laisen Olaus Sirman muistiin
merkirsemät ja ne julkaistiin 
Johannes Schefferuksen Lap
ponia-teoksessa: "Orajärvi" eli 
Morsiusjoiku ja "Kulnasaz vaa
timeni". Ne herättivät suurta 

ihastusta maailmalla (mm. 
Goethe Saksassa ja Longfellow 
Yhdysvalloissa). Ne löysivät 
tiensä tunnenuun Herderin 
keräämään suureen maailman 
kansanmusiikkikokoelmaan. 
Frans Mikael Franzenin 
"Juokse porosein" kuvastelee 
niiden kaikuja. 

Tromssalainen saamelainen 
yliopistomies Harald Gaski, 
joka on kirjoittanut paljon saa
melaisesta kirjallisuudesta ker
too joikujen merkityksestä jän
nittäviä asioita. Aikoinaan joiut 
olivat pitkiä eeppisiä "kerto
muksia", joilla ilmaistiin sellai
sia asioita, joita ei voinut suo
raan paljastaa ja oteniin kantaa 
asioihin, erityisesti valtaväes
töstä tulevien uudisasukkaiden 
sortotoimiin ja kirkonmiesten 
yrityksiin juuria pois vanha 
saamelainen luonnonusko ja 
shamaani perinne. 

Vaikka saamelaiset näennäi-

sesti alistuivat uuteen politiik
kaan, säilyi joiuissa heidän omat 
näkemyksensä. Siitä syystä joi
uilla oli tärkeä asema saamelai
sessa yhteiskunnassa. Ne taval
laan pitivät kansaa "hengissä", 
sillä joikurunouden taidokas ta
pa käyttää kieltä monimerki
tyksisesti sai aikaan sen, että 
saamelaiset kuulijat ymmärsi
vät paljon enemmän joikujen 
sisällöstä kuin kulttuurin ulko
puoliset kuuntelijat. 

Joiku oli eräänlaista koo
dikieltä. Jos ottaa esimerkin 
suomalaisesta kulnuurista tätä 
seikkaa valaisemaan, se voisi 
olla Sibeliuksen "Ristilukki" 
1900-luvun vaihteen sorrokau
delta. Venäläiset tuskin ymmär
sivät mitä ristilukki symbolisoi. 
Saamelaisilla on samaan tapaan 
tunnenu joiku nimeltä "Varas 
ja noita", jonka aiheena vieras 
tunkeutuja "varas", jonka "noi
ta" taltunaa. 

Pikku pykhejä 

Nykyisin joiut ovat "vähäsa
naisempia". Alkuperäiskansoille 
tyypillinen omaperäinen äänen
käyttö on olennainen osa joi
kua, samoin ns. niekut, erään
laiset hyppäykset alas- tai ylös
päin. 

Paulaharju kuvaa näitä sävel
kulun koristeita "pikku pyk
heiksi". Näin' sävel on oma
ehtoisen ~kaj;yunistä, jota on 
vaikea mu5~ti kuvata sa
noin tai nuotein. Samoin sen 
oppiminen on kulnuurin ulko
puolisille vaikeaa. Ilpo Saasta
moinen jopa toteaa, että joiku 
on toistaiseksi ollut musiikki
tieteen ulonumattomissa. 

Yleensä joikujen kohteet 
ovat esittäjälleen runuja. Noin 
80 % joiuista on ihmisistä ja 
poroista. Mutta joiku on itse 
kohde, ei siis lauleta Oulasta, 
vaan Oula. Nämä persoonalliset 
luohtit ovat "omistajalleen" tär-

keitä, tavallaan henkilöllisyys
todistus. 

Joikusanastoa 

tunturisaamessa eli. pohjois
S1l1Hftt',JM 

JUOIGAT joikata 
JUOIGGUS joiku (melodia 
sanoineen), joikaaminen sa
nasta on lukuisia johdannaisia, 
joista ehkä hauskimmalta kuu
losta 

JUOIGALAS joikaavainen 
LUOHTI yksittäinen joiku 

(tietyn ihmisen, paikan jne.) 
(laulu) (luohtidit = luottaa) 

DAJAHUSAT joikuteksti 
ROHITET joikata vaivat

tomasti, tempautua liikkeelle, 
siis myös innostua joikaamaan 

ROHITA'SUPMI hurmio, 
lumous 

inlJ:rinlamndSa 
JUOIGA, JUOfGUU joi

ku 
JUOirGAD, JUOIGAM 

joikata 

koltansaamessa 

LEU'DD joiku 
Leuddit ovat säilyttäneet ker

tovan luonteensa ja saaneet 
paljon vaikutteita karjalaisista 
itkuvirsistä. On huomanava, 
että ortodoksiset koltat eivät 
kos~okeneet tunturisaa
melaisten joikaamisen osaksi 
tullutta kirkollista vainoa, mis
tä syystä läntisemmistä joiuista 
hävisivät sanat ja ne ikään
kuin piiloutuivat äänellä esittä
miseen. 

LEU'DDJED joikata 
LEU'DDJE'SKUE'TTED 

alkaa joikata 
LEU'DDCEÄ'PP joikurnes

tari, taitava joikaaja 

kuolansaamessa eli. kiMinin-
Hill711WfJ 

LJUVVJT luohti, joiku 
länsisaamessa eli luulajarisaa

m'filSa 

VUOLLE joiku 
(sama sana tunturisaamessa 

tarkoittaa mm. "hiljaisella ää
nellä") 

Ritva Ritvis Loimio pi
ti Kajaanin Talvipäivt'llit 
joiuista mielenkiintoisen 
esityksen. 



SMMELALSETMUUSLKOT l 

Nlls-Aslak 
Valkeapää 

Uuden saamelaisen kulttuu
rinousun alkaessa 1960-luvun 
lopulta joiku nousi merkit
täväksi saamelaisen itsetun
non esilletuomisessa. Samaan 
aikaan useat hyvinkoulucetut 
nuoret saamelaiset aloittivat 
elämäntyönsä. Julkinen joikaa
minen herätti aluksi kiivasta
kin vastustusta. Oli nimittäin 
niin, että vanhojen myyttien 
mukaan saamelaiset eivät ol
leet saaneet joikucaitoa muilta 
ihmisiltä vaan joko Ulda-maa
hisilta, itse pirulta (Laestadiuk
sen mukaan), Aasa -jumalilta 
tai sitten suoraan eläimiltä. 
Kristillinen lähetystyö, kuten 
myös valtaväestön harjoittama 
assimiloimispyrkimys, oli teh
nyt tuhojaan ja siksi joikaami
nen oli arka ja kipeä asia myös 
saamelaisille. 

Nils-Aslak Valkeapää aloitti 
julkisen esiintymisensä joikaa
malla. Valitettavasti minulla ei 
ole hänen ensimmäistä joiku
levyään vuodelta 1968, nimel
tä "Joikuja''. Hänen toinen lp
levynsä "Juoigamat." valmis
tui 1972. Siinä Ailu ystävineen 
esittää joikuja perinteisellä ta
valla. - Elinvoimaiseen kult
tuuriin kuuluu muutos, joten 
joikukin saa ja sen pitääkin 
muuttua. Vähitellen Ailun ru
nous ja musiikki kasvoivat sin
fonisiin mittoihin. Mukaan tu
livat luonnon ja erityisesti lin
tujen äänet. 

f.amn, eall.i.nN cadn i, 
(1989) DAT CD-5 (maa, elä
män äiti) musiikkia runoteok
seen "Beaivi, ahcazan" (josta on 
myös oma 4-osainen af-sarja). 
Tässä .äänitteessä on. elämän 
äidin lisäksi sävellys "Beaivai, 

beaivvi guvlui". 
Sapmi lottlzan (1992) 

DAT CD-13/l ja 13/2 (Saa
men rakkaat linnut) sisältää 
kahdella cd:llä henkilöjoikuja, 
laajan sävelkokonaisuuden "tal
vi ja kesä" ja ääniä "Sapmi, 
vuoi Sapmi!" Aitan tapahtu
mista, jossa saamelaisaktivistit 
vastustivat joen patoamista. 

CD 13/1 alkaa Ailun luoh
tilla "Saamenmaan tunturit", 
josta on tullut saamelaisille hy
vin rakas ja jopa kansallislaulua 
"Sami soga lavllu" tärkeämpi 
musiikkikappale. 

Goase dusse (1994) 
DATCD-15 omaperäinen lin
tusinfonia, jonka nimi suo
meksi tarkoittaa "melkein ei 
mitään". Pohjois-Norjan ran
takallioiden ja meren lintujen 
äänet, tuuli ja meren tyrskyr on 
orkestroitu sinfoniaksi, jonka 
osat ovat Assai animato, Con 
anima cantabile, Con fuoco ja 
Largo morendo. Teos sai Itali
an radion Prix Italia palkinnon 
Roomassa 1993. 

Dalveleaikkat - Wtnn!r gJ• 
mes (1994) DATCp-17 on 
sävelletty ja esitetty Lille
harnmarin talviolympialaisten 
avajaisseremonioissa. 

Sami b1gdo, golleri&u 
(1990-92) DATCD-11 oa 

Seppo Parooni Paakkunaisen 
upea sävellys, jonka syntyhisto
ria on seuraava: Ailu kuunteli 
vuonna 1980 Antonin Dvora
kin sinfoniaa 9 "Uudesta maa
ilmasta'' ja sanoi ystävälleen 
Paroonille, että voisiko tämä 
säveltää jotain vastaavaa saa
melaisaiheista. Niin Parooni 
sävelsi sinfonian no 1., joi
kusinfonian .,"Saamen luonto, -
kultarisku'.'; Vir-0n radion or-- _ ,,... . 

kesteri soittaa ja mukana ovat 
mm. Seppo Paakkunainen ja 
Esa Kotilainen sekä joikusolis
teina Nils-Aslak Valkeapää ja 
Johan Anders Baer. Lumoavaa 
kuultavaa! 

Saamelaisen musiikin aa.
nitteiden kustantamo DAT se
kä DAT FAL toimii osittain 
Norjan Kautokeinossa ja osit
tain Ruotsin Arjeplogissa. DAT 
O.S.:llä on myös nettiosoite ja 
suoramyynti, mutta uskon, et
tä suomalaiset musiikkikaupat 
pystyvät DAT-levynumeroilla 
tilaamaan ne asiasta kiinnostu
neille. CD-hinnat noudattavat 
yleistä musiikkiäänitteiden ta
soa. 

Lopuksi vielä mukailtu 
käännös Ailun kauniista joius
ta: 

SÄMJEATNAN 
DUODDARl/D 
Saamenmaan tunturit 

Saamen maan 
aaltoilevat tunturilakeudet 
tämä koti meille 
tämän maan lapsille, 
kylmä kova komsio, 
lämmin pehmeä syli. 

Tuuli tuo, tuuli vie. 
Maan laaja avaruus 
pysyy aina avarana. 
Sen suojassa 
laakean tunturin sylissä 
on meidän turvallista olla. 

Ritvis . 

1ll ~ 

I<auppa avolnna 
Kaikki hyvät jäsenet ottakaa yhteyttä TL:n 

myyntiartikkeleiden tilausasioissa puh. 03-675 
9061 ilt. ja viikonloppuisin tai osoitteella Tori
katu 10 A 6, 13100 Hämeenlinna. 

Toimitus tapahtuu postitse tai sopimuksen 
mukaisesti. Toimituskulut lisätään laskuun. Ta
varaa annetaan myös myyntitiliin. 

Myyntiartikkeli a €-hinta Viitenro 
Jäsenmerkki 
Pinssi 
Postikortit=kämpät 3 eril. 
Eräretkeilyn perusteet 
Balggis-polku 
Susimerkki 
Susimerkki nauhalla 
(susimerkit vain susille) 
Kämppien avain 
Jäsen tarrat 
-isompi (172x54 mm) 
-pienempi (42x17 mm) 
liuska 

1,70 123 
1,70 136 
0,20 123 

11,80 152 
1,70 165 
5,00 123 
6,80 123 

100,- 107 
123 

1,30 /kpl 
2,00/kpl/12 kpl 

Kisatunnus 3,00 330 
HUOM ! ALLAMAINITUJEN 
TUOTTEIDEN HINNAT 
TARKISTETTU 

50-vuotishistoria-teos 
Juhlakuksa 

15,00 
8,00 

220 
204 

Erä-SM toimitsijaliiviä varustettuna 
kisatunnuksella 
on vielä myynnissä kokoja XL ja XXL 
Liivi fleece-vuorilla 30,- 330 

Kämppien avaimen voi lunastaa kaksi (2) 
vuotta Tunturiladun jäsenenä ollut henkilö. 
AvainiJllomus on tehtävä TL:n johtokunnalle. 

Toimitus tapahtuu postiennakkona, karttojen, 
kämppäkortcien, käyttö- ja järjestyssääntöjen 
kera. Anomuskaavakkeita saa allekirjoittaneelta 
ja sihteeri Riitta Gerliniltä. 

MAKSUASIOISTA 

Tunturiladun pankkitili on Sampo 
800015-135331 ja tälle tilille maksetaan k,llkki 
Tunturilatua koskevat maksut, myös uusien jä
senien jäsenmaksut tarpeellisin tiedoin (mm. 
osoite välttämätön) paitsi ns. "vanhat jäsenet" 
maksavat aina jäsenmaksunsa Sarnmon:n jäsen
maksujen keräilytilille/TL, joka on jäsenmaksu
kortissa viitenumeroineen. 

Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN=KIINfEISTÖJEN 
KÄYTTÖ MAKSUT 

Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa 
käyttää kämppien viitenumeroita. Tällöin ei t~
vitse laittaa muita merkintöjä esim. kämpän ni~ 
meä. Viitteellinen maksusuoritus on paljon hal
vempi pankkikuluilta ja näin säästö on vuodessa 
huomattava pankkikuluissa. Kämpillä edelleen 
rahalippaat, joihin voi myös suorittaa Tunturila
dun yleisen kokouksen päättämän minimimak
sun € 4/vrk/hlö. 

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

Yhteydenottoja odotellen ! 
Keväisin terveisin Marja-Liisa Mäki 

JOUTENLAMPI 

Kajaanin srk:n omistama kurssikeskus 
* hyvät kokous- ja koulutustilat 
* ajanmukaiset av-välineet 
* maukas kotiruoka 
* -hyvät majoitustilat 
* 2 kpl rantasaunoja, avantouinti talvella 
* lenkkeilypolut ja hiihtoladut 
* kota ja laavukylä 
* luonnon rauhaisa paikka 
* laskettelurinteet: Vuokatti, Paljakka ja 

Ukkohalla 30-60 km 

Tiedustelut ja varaukset: 
(08) 687 3361 
www.joutenlampi.fi 
toimisto@joutenlampi.fi 
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150 I<M HllHTOVAELLUS 
MODERNELLLA 
MAYSTLNSLTELLLA 
Tavallisen, säästeliään 
kuluttajan ongelma 
monesti on se, että 
jokaista eri asiaa ja 
tilannetta varten pitää 
olla omat täsmävälineet. 
Suksia löytyy joka 
lähtöön, samoin kenkiä, 
vaatteita, lakkeja, 
hanskoja, luistimia, 
autoja, pyöriä jne. 
Autotalli pursuaa 
tav<U"aa. 

Kangasalalainen retkeilyväli
neliike FREEHEELS ja sen toi
nen omistaja Antti-Jussi Tti
tola löysi tästä markkinaraon. 
Yhdessä itävaltalaisen kiipei
lyvälinevalmistajan STUBAin 

kanssa hän on kehittänyt vael
luskengille soveltuvaa 
monitoimisidettä. Työn lähtö
kohta olivat STUBAin jää
raudat ja niiden kiinnitysjär
jestelmän osat. Kehitystyön 
lopputuloksena on FREE
HEELSIN kotimaan myyn
nissä jonkin aikaa ollut tällai
set STUBAI-monitoimisiteet, 
jotka koostuvat kärki- ja ken
gän koon mukaan säädettävästä 
kantakappaleesta, kengän poh
jan alla toimivasta kaksikerrok
sisesta patentoidusta Double 
Flexplate-pohjakappaleesta ja 
varsinaisena siteenä toimivasta 
nilkan ympäri kierrettävästä 
hihnasta. Jess, lapsena viimeks 
hiihdin mäystimillä .... ? 

Pakko kokeilla 
Vaelluskengälle soveltuva si

de kuulostaa niin kiinnostaval
ta, että niitähän oli koeteltava. 
Koepenkkinä oli Kolbman 150 
km hiihtovaellus Kilpisjärveltä 
erämaiden kautta Karesuvan
toon menneessä huhtikuussa. 

Matka oli vaellushiihtoa tun
turimaastossa ja muussa kä
sivarren maastossa, Telemark
keihin ei sotkeuduttu, vaikka 
Tiitola sitäkin laskee näillä. 
Tunturiinkin kyllä kiivettiin 
susinäkymiä katselemaan mut
ta laskettiin sieltä perinteiseen 
suomalaiseen tyyliin alas. 

Hiihtämään lähdetään aset
tamalla vaelluskengän (tässä ta
pauksessa Meindl Tunturisusi) 
kärki siteen etukappaleeseen ja 

painamalla sitten kantapää so
pivalle etäisyydelle säädettyyn 
kanta-kappaleeseen. Etukä
teen paikalleen valmiiksi viri
tetty hihna kiristetään, kierre
tään kerran nilkan ympäri ja 
työnnetään lukitsevaan solki
kappaleeseen. Sidettä ei tieten
kään saa kiinni kenkää sitee
seen päin potkaisemalla ja sau
valla kepittärnällä, mutta se ei 
haittaa kun ei tarvi ostaa eril
lisiä monoja taas tähänkin tar
koitukseen. Menoksi ... 

Hiihtäminen on 
nautittavaa 

Side toimii niin kuin sen pi
tääkin. Hiihtäminen on mu
kavaa, helppoa ja nautittavaa. 

TOlMlNTAI<ERTOMUS 
l.l.-Jl.12.2001 

1 Yleistä 

Tunturiladun perustamisesta on kulunut 55 vuotta. Mennen 
vuoden toiminta sisälsi kuusi eri juhlakohtaa. Kansainvälisen Eu
rovaelluksen ensimmäiselle osuudelle Nuorgarnista Kiilopäälle 
tunturilatulaiset toimivat ladunavaajina ja vaelluksen päätösta
pahtumassa Strasbourgissa oli mukana mittava joukko tunturila
tulaisia. Ivalojoen Ykinsilta sai muisto!aatan, mikä on kunnian
osoitus siltojen rakentajille ja muistutus yhdistyksemme talkoo
työn voimasta. Hyvin järjestetyt tapahtumamme, kevätpäivät, 
kesäpäivät ja susiaiset kokosivat tunturilatulaiset yhteen. Syysko
kous ja 55-vuotisjuhla päättivät juhlavuotemme. 

Lapin kämpistämme Susikytön suosio on vankkumaton, lähes 
1200 yöpymisvuorokautta. Susi-Talaksen ja Susi-Kiisan käyttö 
on vähäisempää. Vastuu Susikyröön johtavan tien kunnosta ja yl
läpidosta on siirtynyt perustetulle tiekunnalle, johon myös T un
turilatu kuuluu. Käsittely Susikytön sähköistämisestä on aloitettu 
ja päätös tehdään vuonna 2002. 

Tunturiladun toimintaa esiteltiin menestyksellä asiasta kiin
nostuneille avantouinnin SM-kisoissa. Yhdistyksemme talousti
lanne on vakaa. Jäsenmäärä on säilynyt ennallaan. Tunturiladun 
tulevaisuutta pohtimaan on perustettu työryhmä, joka saa työnsä 
valmiiksi vuonna 2002. 

Kerhoissa tapahtunut erilaisen toiminta on ollut monipuolista 
ja runsasta. 

2 Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 2.518 jä
sentä. Perheiden !-jäseniä oli 1.868, perheen II-jäseniä 333, lap
sia 66 ja ainaisjäseniä 251. 

3 Yhdistyksen toimihenkilöt 

Johtokunta 
Raimo Pahkala, puheenjohtaja, TL-lehti, edustukset ym. 
Sirpa Alapuranen, varapuheenjohtaja, kerhoasiainhoitaja 
Jukka Albrecht, koulutustoimikunta (pj) 
Paavo Kramsu, nuorisotoimikunta, susiaisten valrnistelutyö

ryhmä (pj) 
Ritva Loimio, saamelaistoimikunta (pj) 

Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja 
Markku Salminen, retkitoimikunta (pj), Ykinsillan muisto-

merkkityöryhmä (pj) 
Esko Sepponen, retkitoimikunta 
Veijo Taavitsainen, susivaliokunta 
Johtokunta kokoontui 8 kertaa. 

Jlduuttoim.ihenkilöt 
Riitta Gerlin, yhdistyksen sihteeri 
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri 
Antti Karlin, Tunturilatu-lehden toimitussihteeri 

Tilintarkastajat 
Varsinaisina tilintarkastajina toimivat Vappu Hietala ja Lasse 

Luoto sekä varatilintarkastajina Paula Jukala ja Anna-Liisa Hieta
la. 

4 Toimikunnat 

Julkaisutoi.rnikunta 
Antti Karlin (pj), Riitta Gerlin, Juhana Häme, Raimo Pahka

la, Anne Toivonen. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran 
pohtimaan Tunturilatu-lehden toimittajan vaihtumiseen liittyviä 
asioita. 

Järjestötoi.rnikunta 
Terttu Civil (pj), Anna-Liisa Hietala, PaulaJukala. Toimikunta 

piti kaksi varsinaista kokousta ja kolme puhelinkokousta ikäsusi
asian tiimoilta. 

Koulutustoi.rnikunta 
Jukka Albrecht (pj), Kari Loponen. 
Kämppätoi.rnikunta 
Seppo Björkengren (pj), Unto Flinkman, Tuure Hakkarainen, 

Tapani Oksanen, Raimo Rautjärvi. Kämppätoimikunta keskittyi 
tavanomaisten puuhankintojen ja huoltojen lisäksi lakisääteisiin 
tehtäviin. Niitä olivat kolmen vuoden välein suoritettavat nuoho
ukset ja viiden vuoden välein tehtävät palotarkastukset. Kämpille 
hankittiin mm. alkusammuttimet ja pelastautumisohjeet. 

Nuorisotoi.rnikunta 
Raija Palosaari (pj), Paavo Kramsu, Aarno Lehtisalo, Seija Lip

S':lflen. 

Retkitoi.rnikunta 
Markku Salminen (pj), Esko Sepponen. Retkitoimikunta on 

Mistfilrn~er~Iii:iåffiaa, että suksi 

on kengässä kiinni modernisoi
dulla mäystimellä. Kun tullaan 
perille, avataan hihnassa oleva 
lukkosolki, löysätään hihna ja 
kävellään pois. 

Pari kertaa menin ns. tur
valleni suorin vartaloin eteen
päin. Tällöin kävi niin, että 
kun kantapää nousee voimak
kaasti ylös, kengän kärki liu
kuu siteen kärkikappaletta pit
kin hieman. taaksepäin ja si
teen takakappaleen säätöasetus 
lauk~ Takakappale on kah
den pohjaliuskan, metallisen 
kannan alle tulevan kappaleen 
ja nämä paikalleen lukitsevan 
muotoillun teräslangan muo
dostama kokonaisuus. Taka
kappaleen !auetessa tämä koko-

naisuus purkautui. Osat olivat 
kaikki paikalla, mutta tuli sel
lainen tunne, että kerrankohan 
esim. teräslanka putoaa lumi
hankeen ja jää löytymättä. Pi
täähän vaelluksella tietysti olla 
varaosia siteillä kuin siteillä, jo
ren ~,~ij,tä, mutta olisi hyvä, jos 
taka.kappale olisi jollain . lailla 
yksinkertaisempi, selkeämpi. 

Muunnelma 
markkinoille 
ensi talveksi 

Omalta kannaltani tylsempi 
ilmiö oli se, että siteen etukap
pale hiersi molemmat Meindli
ni kärjestä kaksipuoleisesti pi
lalle. Valmistajan mukaan il-

kerännyt kaikkiin vuoden aikana ilmestyneihin Tunturilatu-leh
tiin retkimuistiota eri kerhojen järjestämistä retkistä, joihin tuntu
rilatulaisilla on ol!ut mahdollisuus osallistua. 

Retkitoimikunnan suurimpana tapahtumana oli Eurovaellus 
200l:n vaellusosuuden järjestäminen. Eurovaellus 2001 oli Eu
roopan vaellusliiton järjestämä ja Suomessa Suomen Ladun orga
nisoima 23:ssa maassa oleva vaellustapahtuma. Tunturilatu otti 
hoitaakseen valtakunnallisesta Eurovaellus 2001 -tapahtumasta 
E 10 -reitin pohjoisimman osan. Retkitoimikunnan hoidettavak
si tuli E 10 -reitin osuus Nuorgarnista Kiilopäälle. Eurovaellus 
2001 lähti liikkeelle 22 tunturilatulaisen voimin 11.3. Nuorga
mista Suomen ja koko vaellusreitistön pohjoisimmasta pisteestä 
Euroopan vaellusliiton puheenjohtajan Paul Havelkan tervehdys
ten saattelemana. Vaellusryhmä saapui 367 km taivalluksen jäl
keen viestin vaihtoon Kiilopäälle 25.3. vaeltajien lomista johtuen 
13 tunturilatulaisen voimin viestin. 

Vaellustapahtuma huipentui eri maiden yhteiseen päätösjuhlaan 
Strasbourgiin 26.-30.9. Suomen joukkueessa oli seitsemäntoista 
henkilöä reitin eri järjestäjien edustajina. Tunturiladun edustajana 
oli Markku Salminen. Suomen joukkueen osallistujista oli useita 
henkilöitä myös T unturiladun jäseniä muiden järjestöjen edustaji
na. 

Saamelaistoi.rnikunta 
Ritva Loimio (pj), Martti Auvinen, Juhana Häme, Seija Ålan

der. Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana, mutta kahden
keskisiä neuvotteluja on ollut. Ritva Loimio toimitti Saamea
palstaa Tunturilatu-lehteen. Ritva Loimio vieraili Koitere-koululla 
T yrjänsaaressa kertomassa saamelaisasioista. 

Työvaliokunta 
Raimo Pahkala (pj), Sirpa Alapuranen, Riitta Gerlin, Marja

liisa Mäki. Työvaliokunta kokoontui kerran. 
Susivaliokunta 
Jorma Alapuranen (pj), Terttu Civil, Pauli Hulkkonen, Marita 

Maula, Matti Reittamo, Veijo Taavitsainen. Valiokunta kokoontui 
kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin susianomuksia sekä ohjetta 
susiaisten järjestäjille. 

Susiaisten valm.istelutyörybm.ä 
Paavo Kramsu (pj), Jorma Alapuranen, Anne Toivonen. 
Ykinsillan muistomerkkityöryhmä 
Markku Salminen (pj), Kyösti Lamminjoki, Hannu Hiltunen. 

Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Kyösti Lamminjoki teki tu
tustumis- ja kuvausmatkan Ivalojoelle 3.-6.6., minkä pohjalta 
muistolaatan kiinnityspaikka valittiin. Metsähallitukselta saadun 



miö liittyy nimenomaan jäyk
käpohjaisiin vaelluskenkiin ja 
ensi talveksi myynåin tulevis
sa malleissa etukappaletta on 
muunnettu siten, että hierty
mistä ei tapahdu. Hyvä. 

Tulevalla hiihtokaudella si
teet tulevat olemaan myynnissä 
nimellä FREEHEELS-moni
toimiside. Myynåsopimuksia 
on tehty jo noin kymmeneen 
maahan Japania myöten. 

Parista mainitusta ongelmas
ta huolimatta STIJBAI-siteet 

ovat fiksu ja toivottavaså me
nestyvä projekti. Itse vaellus
hiihtelen sen verran harvaksel
taan, että en ole halukas hank
kimaan tätä varten koko väli
nerepertuaaria vaan mieluuså 
käytän tämän tapaisia "mo
nitoimituotteita", koska niitä 
käyttämällä säästää niin varas
toålaa kuin selvää rahaakin. 

Tuno Tulosmaa 
Huhåkuu 2002 

Näin nilkka taipuu Stubai-siteessä. 

hyväksynnän jälkeen Kyöså Lamminjoki, Tapani Oksanen ja Es
ko Sepponen kävivät kiinnittämässä muistolaatan 1.9. Muisto
laatta on kuparilaatta, johon on kaiverrettu Yksin siltojen histo
ria lyhyesti. 

Mttistömetkirr pal jasrosålaisuudek 20. 9. oli läsnä 40 henki
löä. Muistolaatan paljastuksen suorittivat Metsähallituksen Ylä
Lapin luonnonhoitoalueen aluejohtaja Peftti Veijola ja Tunturi
ladun puheenjohtaja Raimo Pahkala. 

Tulevaisuwtyöryhmä 
Juhana Häme (pj), Riitta Gerlin, Hanna Sinilehto. Työryhmä 

kokoontui kolme kertaa pohåmaan uusien jäsenten hankintaa ja 
toiminnan akåvoimista. Työryhmän tulokset raportoidaan joh
tokunnalle vuoden 2002 puolella. 

5 Varsinaiset kokoukset 

Kevätkokous pidetåin Vaasassa Lomakeskus Saukkorannassa 
10.3.2001 kevätpäivien yhteydessä. Kokouksessa oli läsnä 50 
jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2000 ålinpäätös ja 
toimintakertomus. 

Syyskokous pidetåin Helsingissä Karjalatalolla 10.11.2001 
Kavtsin isännöimänä. Läsnä oli 123 jäsentä. Kokouksessa valit
tiin yhdistyksen puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä å
lintarkastajat vuodeksi 2002. Kokouksessa . hyväksyttiin uudet 
kämppien avainsäännöt ja tunturikerho Ovtsin hallinnassa ole
van Haristuvan hallintasopimus. Kokouksessa keskustelåin alus
tavaså jäsenistöltä tullutta ehdotusta Susikyrön sähköistämisestä. 
- Ennen kokousta lauantaina noin 20 tunturilatulaista osallistui 
kaupunkikiertokseen. Sunnuntaina noin 30 henkeä oli tutustu
massa Suomenlinnaan. 

6 Muut vuotuiset tapahtumat 

Kevätpäivät järjestettiin 9 .-11.3. Vaasassa Lomakeskus Sauk
korannassa Tunturikerho Vihttan isännöiminä. Päiville osallistui 
50. osanottajaa. 

Kesäpäivät järjestettiin 24.-26.8. Kokemäellä Pitkäjärven Ur
heiluopistolla T unturikerho Geatkin isännöiminä. Päiville: osal
listui 52 osanottajaa. 

Susiaiset vietettiin 22.9. Susikyrössä. Paikalla oli 170 tunturi
latulaista. Outasudeksi nro 9 vihittiin Markku Salminen ja outa
sudeksi 10 Esa Tervonen. Tilaisuudessa olivat läsnä kunniasudet 
ja elossa olevat entiset puheenjohtajat. 

7 Huomionosoitukset 

lkäsusiksi nro 89 ja 90 kutsuttiin Hannu ja Marita Maula. 
Kevätkokouksen yhteydessä jaetåin Tunturiladun puukko kii

toksena Erä SM-kilpailussa tehdyistä merkittävistä talkoopanok
sista Jorma Alapuraselle, Tuomo Alapura,selle, Juhana Hämeel-

SUSlVALlOI<UNNAN 
I<UULUMlSlA 
Tällä palstalla susivaliokunta kertoo Tunturiladun susijärjes

telmään kuuluvista asioista. Kirjoituksissa käsitellään aiheeseen 
liittyvää historiaa ja nykypäivän åetoa. Toisinaan tekså käsittelee 
niitä ongelmia, joita susivaliokunnan mielestä tunrurisusijärjes
telmässä on. 

Susien kokouksessa Susikyrössä 2001 pyydetåin susivaliokun
taa tiedottamaan susiaisten pitopaikat menneiltä vuosilta. Tällä 
kertaa julkaisemme åedot kolmeltakymmeneltä vuodelta. 

Mikäli Sinulla M lisätietoa tähän taulukkoon tai varhaisem
mille vuosille, niin susivaliokunta ottaa mielellään tiedot vas
taan ja julkaisee ne sopivan ålaisuuden tullen. 

Susivaliokunta 

SUSMHKIÄISET 1972 ... 2001 

Pvm Paikkakunta Lähipaikka Järjestäjä Lisätiedot 

16.09.1972 Enontekiö Susikyrö 
03-04.11.1973 Espoo Dipoli 

02.11.197 4 Espoo Dipoli 
01-02.11.1975 Helsinki Karjalatalo 
18-19.09.1976 Inari Kiilopää 

TL 
Kavtsi 
Kavtsi 
Kavtsi 
TL 

le, Eero Lammille, Elias Leinoselle, Rauno Lintupurolle, Hannu 
Maulalle, Marita Maulalle ja Jorma Pihlaiselle. 

Syyskokouksen yhteydessä Tunturiladun akåiveja jäseniä muis
tettiin seuraavasti: Seppo Björkengren ja Markku Salminen saivat 
Tunturiladun puukon, Satu Tenho Viiden vuosikymmenen vael
lus -kirjan ja Marja-Liisa Mäki Suomen Ladun kultaisen ansio
merkin. 

8 Tunturikerhot 

Vuoden päättyessä Tunturiladun jäsenrekisterissä oli 15 tuntu
rikerhoa, joiden nimet, toiminta-alueet ja jäsenmäärät olivat seu
raavat: 

Okta Kajaani ympäristöineen 42 
KuokteHyvinkää-Riihimäki ympäristöineen 63 
Kolbma Tampere ympäristöineen 241 
Njeallje Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus 106 
Vihtta Vaasa ympäristöineen 61 
Kuhtta Helsinki (Varåokylä-Puotinharju) 7 
Tsietsa Iisalmi-Kuopio ympäristöineen 88 
Kavtsi Helsinki ympäristöineen 444 
Ovtsi Jyväskylä ympäristöineen 157 
Logi Turku (Varsinais-Suomi) 168 
Alppas Hämeenlinna ympäristöineen 34 
KumpePohjois-Karjala 75 
KuovzaKymenlaakso 45 
Geatki Satakunta 49 
Njalla Kittilä, Tunrurilappi 47 
Kerhoihin kuulumattomia jäseniä 891 
Yhteensä: 2.518 

10 Kiinteistöt 

Jäsenistön käytössä on kolme kiinteistöä Lapissa: Susikyrö 
Enontekiöllä, Susi-Talas Inarissa ja Susi-Kiisa Utsjoella. Susikyrön 
alueelle on perustettu åekunta, johon Tunturiladun lisäksi kuuluu 
kymmenkunta muuta osakasta. 

Tunturikerhoilla on omia kämppiä: Kavtsilla Kärrikaltio In
koossa ja Ovtsilla Haristupa Laukaassa. Kavtsin sopimusta Kär
rikaltion hallinnasta jatketåin vuoden väliaikaisella sopimuk
sella. Ovtsin Haristuvan tontå lunastettiin omaksi Jyväskylän 
kaupungilta. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuus pidettiin 10.4. 
Tontin lohkominen tapahtui 24 .. 8. Haristuvalla Tunturiladun 
puheenjohtajan Raimo Pahkalan läsnä ollessa. Ovtsi vietti kerhon 
25-vuotisjuhlaa 29.9. kokonaan omassa Haristuvassa. 

Logilla on vuokrakämppä Mynämäellä tapahtumien tukikoh
tana ja Tsietsalla oli käyttöoikeus kämppään Taivalmäellä. Tsietsa 
menetti kämppänsä toukokuussa, koska kämpän omistaja halusi 
sen omaan käyttöönsä. 

1977 
04-05.11.1978 

1979 
1980 

19-20.09.1981 
06-07.11.1982 

Espoo Dipoli Kavtsi 
Espoo Dipoli Kavtsi 
Tampere Kolbma 
Espoo Dipoli Kavtsi 
Kolari Äkäslompolo, Ylläskartano TL 
Laukaa Peurunka Ovtsi 
Helsinki Sillankorva Kavtsi 
Hausjärvi Paukunharjun maja Kuokte 
Lieksa Erämatkailukeskus Kumpe 
Enontekiö Susikyrö TI.. 
Ylöjärvi Julkujärven leirikeskus Kolbma 
Mynämäki Koerasaari Logi 
Uurainen Kangashäkki Ovtsi 
Nurmijärvi Kiljava Kuokte 
Enontekiö Susikyrö TL 
Karttula Ekokeskus Tsietsa 
Vaasa Öjbergin hiihto- ja lask.k Vihtta 
Lohja . Kisakallio Kavrsi 
Pieksämäki Partaharju Njeallje 
Enontekiö Susikyrö Tl 
Ylöjärvi Kolbma 
Risåjärvi Saukkovaara Okta 
Hämeenlinna Aulanko Alppas 
Jyväskylän mlk Vesala Ovtsi 

1983 
13-14.10.1984 
12-13.10.1985 
13-14.09.1986 
10-11.10.1987 
07-09.10.1988 
14-15. l 0.1989 
20-21.10.1990 
14-15.09.1991 
10-11.10.1992 
02-03.10.1993 
08-09 .10 .1994 
14-15. l 0.1995 
14-15.09.1996 
18-19.10.1997 
03-04.10.1998 
02-03.10.1999 
07-08. l 0.2000 
21-22.09.2001 Enontekiö Susikyrö TL 

11 Tiedotus- ja julkaisutoiminta 

Tunturilatu-lehå ilmestyi neljä kertaa tabloidikokoisena. Leh
den vastaava toimittaja oli Raimo Pahkala ja toimitussihteeri 
Antå Karlin. Varsinaisen jäsenistön lisäksi lehti lähetetåin 83 
osoitteeseen, joiden joukossa oli mm. kirjastoja, luontokeskuksia 
ja rajavaråostoja. 

Tiedotustoimintaa hoidetåin Tunturilar:u- sekä Latu ja Polku 
-lehtien välityksellä, kerhokirjeillä sekä johtokunnan jäsenten vä
lityksellä. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat toimitetåin joh
tokunnan jäsenten lisäksi ålintarkastajille, jäsensihteerille, ta
loudenhoitajalle, toimitussihteerille, toimikuntien ja työryhmien 
puheenjohtajille, susivaliokunnan puheenjohtajalle sekä kerhoille 
åedoksi. 

Tunturiladun kotisivua interneåssä pidettiin yllä. 

12 Koulutus 

Tunturikerhot ovat järjestäneet erilaista retkeilyyn liittyvää 
kurssi toimintaa. 

Tunturilatu järjesti 13.1. toimihenkilöiden koulutuksen Tam
pereella. Mukana oli hieman vajaat 30 kerhojen edustajaa. Tun
turikerho Kavtsi järjeså tammi-helmikuussa talvivaelluksen pe
ruskurssin. 

13 Jäsenyydet 

Tunturilatu on Suomen Latu ry:n varsinainen jäsen ja Pidä 
Lappi Siisånä ry:n yhteisöjäsen. 

14 Edustukset 

Tunturiladulla oli edustajat Suomen Ladun kesä- ja syysliit
tokokouksissa. Kyösti Lamminjoki edusti Tunturilatua Suomen 
Ladun liittohallituksessa. Suomen Ladun valiokuntien ja työryh
mien jäseninä oli useita tunturilatulaisia. Anne Toivonen edusti 
'Funturilatua Ylikyrön Latupoolissa. 

15 Talous 

Yhdistyksen talous pysyi vakaana vuonna 2001. Varsinaiset 
tuotot muodostuivat pääasiassa jäsenrnaksuista ja kiinteistöjen 
käyttömaksuista jäsenistöltä sekä jäsenistölle myydyistä tuotteis
tamme. Tunturilatu-lehteen myytiin yksi ilmoitus. Kerhot saavat 
hankkimistaan ilmoituksista prosenttikorvauksen. Jäsenmaksujen 
yhteisperinnässä ovat mukana seuraavat kerhot: Kuokte, Kolbma, 
Njeallje, Vihtta, Tsietsa, Kavtsi, Ovtsi, Logi, Kumpe, Geatki ja 
Njalla. 

Johtokwtt.a 



Myytävänä 
Enontekiön YLIKVRÖSSÄ 
keloh. MÖKKI +TONTTI 

puh. 050 542 2182 

LOGIN RUSKAVIIKKO 
SUSITALAKSEI.IiA 13.-22.9. 

Lähtö Turusia perjq.Jlraina13Jt kello l,9.0U 
Anm-ajaa: Tampere n. 21.lO;·Våasa2.3)15, Illi(en 
muk.a:an tulijoita on. 
Paluumatkalle _ra]akseha lähdemme 21.9. lauantaina 
n. klo 15.00. 

H .aaste 
Keih0ji:r1 puuhaibmiser. Mu.i~trehan, erra ioh-

ok"linta"' on ha!l~ian:ut · jokailcsta. kuha~ juukku
-ttn osallistumaan SUilJnC11.Ladun le1r.ipä1vie:n vacl
IuSkilpailuun ltmi~dlR 2.9.6. Myös Ladun 
liirroh:illims-·nkktt. V~rcn ja Lad.mL roim~v5l<i 
Tuomo Jani:.u.sro jubd.olla. oYJt on.ancct haaste~ 
vasl~ ja hw.umut rallo. ri.kumpikin· ornalb; fouk
lwecl~muban IWaan.. 

hifahdo1lisuu:s \'<mhaa. Kii.1opäältii kämpälle taikka 
päinvastoin.. 
Mat}(an binra Turusra JA Tampereelta 95 €, 
Vaasasta85€ 
Maksu.Login tilille 220518-41730. Viite 372. 
llmoittautuminen viimeistään L9. mennessä Kalevi 
Kanerva (D2) 236 6270 tai 040 733 1765. 

KolmeiisenilleJl joukkue SS:-J 'rasteilla tat:Hoa lcy
-symyksiä ja tditäviä. jotka llittyVat luonnossa liik
kumiseen, luonnomuncemlikseen, ensia.puun. aäp-: 
päryyteen, larutiefopn. Kuortane-rirlDDn jn~ 

Ki&ma päivä:lwluu onp6lsci ja ylecnsa 05;1llitm
[illa· on hauska!i, v.unokin kilpailun jälkeen. 

Myytävänä erittäin edulliseen hinfacsn 
kuvan mukaista AHMA- louetta. 
Kangas säänkestävää, sisäpuolelta 
heiiastavaa, taffeta kangasta. 
Kaikki kiinnitysnarut sis. hintaan. 
Mifei:t: etuosa 280 cm, syv. 200 cm. 

~brmmc, ja~ fuukkur on 'Völl
mtn.iauwn~t meittraalis~ konoksccn ja aikoo 
mumia kisanmndm;ut~ krthojoukbWnen .mulCa
na. 

Tuote retkitoimikunnan hyva~m6. 
Hinta 56.~e· (3·33 ... mk)+ torrn.k:ulut. 

• 

SEVETISTA 
NUORGAMllN 

pe-su 26.7.-4.8. 
Kerhomme järjestää kesävaelluksen yhdessä Vihttan 
kanssa Sevetti-Nuorgam reitille, joka on melko helppo
kulkuista. Muutama autiotupa mutta teltat silti välttä
mättömät. 

Muisaba ilmoinaµ~ timm kuunraibna J3 
ilinoi~ mcrkidcii.ä·joukkuCCJl oUnJ muo~ 
dossa: esim. "(UNTURlliATIJ I OKTA. Joistilin 
kerhöisu osallistuu enmimin kuin jlcsi-joukkue. 
mikä on h)'ri illia. 

Kwntaneella tavataan Ja mottona on: 

Loue on nähtävanä kevätpäivi'lla. 

Tunturikerho GEATKI 

TILAUKSET: 
Kalevi Kaasalainen 
02 567091 040 7710778 
Aarno Lehtisalo 
02 564202 044 0195 002 
Markku Salminen 
09 2919916 0405484600 

Mahdollisuus myös kulkea Kevon reitti Karigasniemen 
tieltä Kenestuvalle. Jos halukkaita löytyy on myös 
mahdollisuus Saariselälle esim. Kiila-päältä. Bussi 
aioo löhtöpaikoine. 

Löysä pipo ja nautitaan! 

Raimo 
Poikkea sivullamme: 

www.suomenlatu.fi/tunturilatu 
Matkcra 11 lohdemme pe 26.7. klo 19.00 Kupittaan/ 
Kaskenkadun kulmasta, Huittisissa klo 20.00, Porissa 
klo 21 ajamme rantatietä Vaasan kautta, siellä n. 
23.45. 
Matkan hinta (lähtijäin määrästä riippuen) Turusta 
100 e, Vaasasta 90 e. Paluumatkalle Nuorgamista 
lähdemme 3.8. n. klo 14.00 samaa reittiä. 
llmoittautumiset Kalevi KAN_ ERVALLE p. (02) 236 6270 
tai 040 733 1765 ia molcso login rililfe MERITA 
220518-41730 VIITE 314 viimeistään 21.7. 

Taikoo kutsu 

Ulkoilullista 
kesää kaikille 
Tunturi
latulaisille! 

Susi-Talaksella 4 - 7. 9. 2002 tarvitaan talkooväkeä 
polttopuiden 
hankilltaan ja kuljettamiseen metsähallituksen hakkuualueelta 

Susikyrössä 8 - 11. 9. 2002 tarvitaan myös talkooväkeä 
kämppien yleiskunnostukseen j a poltoop uiden tekemiseen. 

Tunturilatu tarjoaa talkoolaisille 
aamu puuron ja lounaan. 

Ilmoittautumiset Seppo Björkengrenille, 
p. 015-420083 18. 8. 2002 mennessä. 

Pääkokin paikka avoinna. 
Ilmoittaudu Sepolle. 

Kämppätoimikunta 

Haluan liittyä Tunturilatuun/tunturikerhoon• 
Kun halua1-!iitf9a "fonturiltituun niin läh.el6 osaitlffi'eto~ ollekitj<llittonee!le. Sd"Qt rninul1Q 
kirjeen, fos:sc on .soamldrf!!en lisalcsi tilisiirmtappu, llittymiskirovo:ke ja Turrfunfntu -lehti. 
Ml:Jkseit1JGSi jösenmoksvn pali:ruto !öYtetty liittymi:skoovake alli!'.kirjoltlanl!!@lle. 
Tunturi.l.atulehdesiö löytyvät ke<ho~ toimihenkilöt ja yhtewiedot. hejdqn kauttccn-soal 
leloa .~lopoiltk. akunfosi funturi~rlicroiminnMtll -

Ole a~livi n~n ja otu yhteyttQ. 
T u11tu rH otule-rv@ls'in 1 
P.lrw ·Sloilelifa 
Ver;tunkqtu 14m 5, '3.38:20-TamperC'l 
~uh. (93'] 260 7592'k .. 040 763 1109 
µirisim~urmlahti 
~-

Haluan liittyä iäseneksi TUNTURILATUUN 
Sukonimi --·-___ . ___ _ . __ __ ___ . ___ ..• __ _ ...•• . _ ·-·., •...••.•••.• , ........................................... , •.•••••••••• 

Erun-lm~ 

Synf.arlta ........................ ............. ......... .... ...................... ......... .. ........... .. ........... .. 

Jo,keluosoite. ----- ··--- --·7 ! ... ...,_ . ~··-- ··-·--~· -- ······ - --······-· -· .. ·········:········· .. ··················· 
Postinurn ..... ~ .. ····~···-.. ·- ·····- ---·--.. -- Postitoimipaikka ---- -- ----· · - -~··--··- - ··--··--···-- - · ·· 
Ammatti ............................................ Puhelin kotiin ............... ....... ,. .... ............ .. . -. 

Haluan liittää jä'seneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

Nimi ................................... ---·-- ·------ synt. aika 
Nimi .•..... .. L ....••..•............................ synt. aika ..•.. 7 .......................... ~- - .. ·---·---- -· 

Nimi ·· ···----;··--- .. --•-.·- -· ··----···---···----·· synt. aika -····~·····-····································· 

Tunturilad otisju 
skokous. Klaukkala s .. .. ~ 

knrssikeskuksessa 18.-
Ohjelma 

Perjantaina 18.10.2002 

18.00. 22.00 Ilmoittautuminen alkaa, vapaata seurustelua 

Lauantaina 19.10.2002 

08.00 - 09.00 
09.00 - 12.00 
12.00 
12.30 - 13.00 
13.00 - 15.00 
15.30 - 17.00 
19.00 -

16.00 - 18.00 

Aamupala, ilmoittautuminen jatkuu 
Luontopolku, leijojen tekoa ja !ennätystä 
Avajaiset 
Kokouskahvit 
Tunturiladun syyskokous 
Päivällinen 
Susiaiset ja iltaohjelma 

Rantasaunat 

Sunnuntaina 20.10.2002 

08.00 - 09.00 
09.30 - 12.00 

12.00 - 13.00 
13.30 -

Aamupala 
Kiertoajelu ja tutustuminen Nurmijärven 
kulttuurimaisemaan 
Lounas 
päättäjäiset 

Osanottomaksu on 8 € 

et ia 

Sisältää ilta.teen perjantaina, kokouskahvit, saunan, ohjelmat ja opastetun kiertoajelun 
Nurmijärven kulttuuriympäristössä. 

Majoitusvaihtoehdot ja hinnat ~.i\ f' 
Telttamajoitus omavaraisesri mäksuton 
Huonemajoitus 2-4 henk/huone: .:,_ ';' 
20€/yö/hlö, sisältää aamupalan 

Ruokailut ~ ~ 
Lounas ja päivällinen 7 € ~, 
Aamupala tJ € .</~\ 
Erikoisruokavalioiset ilmoit&aurukaa ajoi&!.la. 

Maksujen suoritus ~ \--~"" 
Kaikki maksut suoritetaan paikan ~ ~ 
päällä. . '~- -
Ruokajärjestelyjenja majoitus- :); -:.,( .. 
varausten vuoksi ilmoittautuminen ~ K 
10.10.2002 mennessä: Marja Lammivaara, ~ ~ 
p. (09) 588 1931 tai 
Anja Rönnberg, p. (09) 724 4154, 
s-posti anja.ronnberg@megabaud.fi 

Tervetuloa seitsemän veljeksen maisemiin Nurmijärvelle. 

KAVTSI 



Ostetaan 
suomupohjarset 
VAELLUSSUKSET 

Hei kaikkiTalvipäiville Kajaaniin osallistuneet! 

Unohtuiko jotain? 
Oktan sihteeriltä voit kysellä seuraavia tavaroita, jotka jäivät 
Joutenlammelle: ptt. 1 B0-190 cm. 

Seija Andersson 
puh. 040 547 9541 

- Steffnes mustavalkoinen pipo 
- Shampoota soluun 201 
- Uimapuku ja tossut solujen 101-104 suihkutiloihin 
Ota yhteyttä Oktan sihteeriin puh. (08) 627 946 

RETKIMUISTIO VUONNA 2002 

Retkitoimikunta on koonnut listan niistä eri ker
hojen suunnittelemista retkistä ja vaelluksista, 
joihin ovat tervetulleita kaikki tunturilatulaiset 
riippumatta siitä, ovatko he kerhojen jäseniä 
vai ei. Tapahtumien yhteyshenkilöt, jotka an
tavatjisätietoja on ilmoitettu tässä muistiossa 
tai saatte ne selville soittamalla kerhojen sih
teereille, joiden puhelinnumerot ovat kerho
palstalla tässä lehdessä. 

Toukokuu 

5.5. 

25. -26.5. 

26.5. 

Kesäkuu 

1. -2.6. 

8.-9.6. 

8. -15.6. 

23. -30.6. 

29.6. -7.7. 

Heinäkuu 

viikko 27 

6. -14.7. 

19. 7.-1.8. 

20. -21.7. 

26.7. - 4.8. 

26.7. -4.8. 

Elokuu 

3. -10.8. 

10. -17.8. 

23. -25.8. 

30.8. -8.9. 

Syyskuu 

6. -15.9. 

7. -14.9. 

7.-14.9. 

Un!ure~ Viita.saaren Hefnå -Suvannolle ja tulustuminen Ovtsi 
Vr=sannolla Pentti Alajan tåytettyjen efäinten kokoelmaan. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Pauli Hulkkonen 
puh. 0400 547 743. 
Hiidenportin viikonloppu vaellus, päiväretkiä. Yöpyminen Okta 
Lonton koululla. Lauantaina kokoontuminen Teeri - Loson-
suon parkkipaikalla klo 10.00. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Anja Mustonen 
puh. (08) 627 946. 
Kolbma 35- vuotta-Karöliinimarssi 35 km Pälkäne - Tampere Kolbma 
ja Ilta Kristillassa. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Timo Tulosmaa 040 7 44 8323. 

Melontaretki Tammisaaren saaristoon. Kokoontuminen Kavtsi 
Sommarön venesatamassa lauantaina klo 10.00. Retkiva-
rustus, juomavettä, teltta yms. Retkelle voivat lähteä myös 
vähemmän melontaa harrastaneet, retken on tarkoitus olla 
leppoisa. llmoittautumiset ja tiedustelut 15.5 mennessä 
Ulla Sara (09) 275 4505, 050 533 6035;-ulla.sara@pp.inet.fi. 
Viikonloppuvaellus Tampereen seudulla sijaitsevalle Birgitan Geatki 
polulle. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Leena Vilppala 040 835 8315. 
Melontaretki lnarilla. Ovtsi 
llmoittautumiset ja tiedustelut Tuula Granroth 040 735 4418. 
Aikuinen - lapsi vaellusretki Lemmenjoen kultamaille Geatk1 
flmoittautumiset ja tiedustelut Aarno Lehtisalo 044 019 5002. 
Vaellus - ja kiipeifyviikko Zermattissa Sveitsissä. Kolbma 
llmoittautumiset ja tiedustelut Timo Tulosmaa 040 744 8323. 

Kokeneiden melojien melontamatka Ounasjoella Geatki 
llmoittautumiset ja tiedustelut Leena Vilppåla 040 835 8315. 
Pyöräretki Turusta Gotlantiin. Logi 
llmoittautumiset ja tiedustelut lhamo 040 514 4894. 
Vaellus Sarekin tunturialueella. 19.7 lähtö iltajunalla Kemiin, 
josta linja-autolla Suorvaan. Vaelluksen kokonaismatka n.135 km. 
Umoittautumlsetla tiedustelut 19..5. mennessä. Marita 1a.l 
Hannu Ma 1..da. 040-519 5079, ll"l"lrita.maula@kolumbus.fi 
Alolttetijoiden melonia Ko~måenjoella Gea1kl 
llmOlttautumisel Ja tiedustelut leetla Vllppara 040 830 8315. 
VaaDus Sevettt]ärvi - JIJuorgam. MahclolliSuus kulkea myös logi 
Kevon- ref!ti Ka.rigasniemen tlettå Kenestwalle. 
llmotttautumiset ja tiedustelut Kalevi Kanerva 040 733 1765 
Naisten vaeUus Kevolle, kalKenikäisiUe ja k.alkenku:ntoisille, Geatkl 
L.apln maisemlsta elåm~lä hakevflle. 
11 moTttautumlset ja tiedustelut Satu OJala 050 523 4844. 

Melontaviikko Kuhmoon, Lentuan· erämaamaisella järvellä. Kavtsi 
Kokoontuminen lauantai-iltana Kuhmossa. llmoittautumiset 
ja tiedustelut Ulla Sara (09) 275 4505, 050 533 6035, 
ulla.sara@pp.inet.fi 
Pyöräretki Ahvenanmaalle. Kuokte 
llmoittautumiset ja tiedustelut 31.7. mennessä Juhani Harju 
019 414 494, 0400 483 888. 
Viikonloppumelonta Väliväylällä Kymenlaaksossa. O\rtsi 
llmoittautumiset ja tiedustelut Seija ja Simo Andersin 
04 547 9541. 
Naisten vaellus lvalojoki ja Hammastunturin maasto, Gealkl 
Lapin maisemista elämyksiä hakeville. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Satu Ojala 050 523 4844 

Ruskavaellus Sevettijärvi - Nuorgam. Lähtö perjantaina Kuokte 
ilta-junalla Rovaniemelle ja edelleen linja-autolla. 
llmoittautumiset ja tiedustelut 15.6 mennessä Markku 
Salminen (09) 291 9916, 040 548 4600, 
markku.a.salminen@luukku.com 
Ruskaretki bussilla Sallan Naruskaan. Tukikohtana Ovtsi 
Naruskan entinen koulu jossa nykyään matkailukeskus. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Seppo Pihkasalo 
0400 942 639 tai Hilkka Laukkanen 040 751 5142. 
Ruskavaellus Vuotso - UKK puisto/ Kiilopää, Nattasten Okla 
kautta. 
llmoittautumiset ja tiedustelut Liisa Haapalainen ( 08) 666 1932. 

Vinkki: Monet kerhot menevät tunturiviikoilleen omilla linja-autokuljetuksilla. Hyppää 
kyytiin, jos olet menossa samaan suuntaan ja samaan aikaan. 

Retkimuistion aineisto 1.9.2002 mennessä osoitteella: 
Markku Salminen 
Vuoritie 24 
04400 Järvenpää 
puh. koti (09) 291 9916 
matkap. 040 -,548 4600 
sähköposti: markku.a.salmihen@luukku.com 

Retkitoimi,ku~ta >y 

1llr11URMIU~ 

KOKOUSKUTSU 
Tunturilatu ry:n syyskokous pidetään lauantaina 19.10.2002 klo 13.00 
alkaen Holman kurssikeskuksessa, Holmantie 10, Klaukkala (katso ajo
ohje toisaalla tässä lehdessä olevasta susiaisilmoituksesta). 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Tunturiladun sääntöjen 7 §:n syyskokoukselle käsiteltäväksi 
määräämät asiat 

2. Kavtsi - Kärrikaltion hallintasopimus 
3. Muut mahdolliset asiat 

TERVETULOA 

Johtokunta 

MuiSt:a .lähettää aineist~t seuraavaan Tunturilawlditeen 15. 9. 
002 mennessä osoitteella: Tunturila.tu-lehtl, Satu Ojala, 

Huittisten Sanomalehti Oy, Pl 36, 3270 l HUITI1NEN 
tai sähköpostilla: satu.ojala@huittistcns11D.omalebti.6. 

Ohjelma 
Perjantai 16.08.2002 , 
18.00- Tvirnisto avataan, ilmoittautuminen, majoitus ja iltanuotio. 1 

J..a.uaotaf 1 z.oa.2002 
8.00-9.30 Aamupala, ilmoittautuminen jatkuu 

'10.00-10.30 Avajaiset, lipunnosto , 
10.30-11.00 AvaJaiskahvit 1 
11- Luontopolku avataan. Se on auki sunnuntaihin klo 12.00 . 

saakka. 
1.00-15.00 Retki Runnille, Jossa tutustutaan Runnin vanhaan 

kylpylään, Saaril<OSken uusittuun kanavaan ja 
neulatammeen. 
Päivällinen 
Sauna ja iltapala 

16.30 - 17.30 
18.00 - 20.00 
21.00 Onnittelujen vastaanotto. Iltaa vietämme tarinatuokion, 

arpajaisten ja iltanuotion. merkeissä. 

Sunnuntai 18.08.2002 
8.00-9.30 Aamupala 
9.30- Aamunavaus 
10.00-12.00 Kerhojen välinen "ryssääs" 
12.00-13.00 Lounas 
14.00 - Luontopolun tulokset julkaistaan 

Päättäjäiset ja lipun lasku 

Osanottomaksu on 10 e 
sisältää päivien tunnus
esineen, avajaiskahvin ja 
telttapaikan. Retki Runnille Haajaisten 
5 €/henkilö. Koulukievari 

Majoitusvalhtoehdot ja 
hinnat 
Vuode- Kiuruvedelle 
~JkkoJa 35. 13 €/henkilö/yö 87 
Aitt~maToltus 9 €/henkilö/yö . 
2 kpl 4 hengen 
mökktä 57 €/viikonlopp 

(n. 3 km) 
Lakanatja 
pyyheliinat 5 €/henkilö 

Ruokailut 
lltapala 5,50 € 
aamupala 5,50 € 
päivällinen 15,50 € 
lounas 8,50 € 

Maksujen suoritus tapahtuu paikan päällä. 

Ilmoittautuminen 

Kuopioon 
5 

Kajaaniin 
3 

llSALMI 

Majoitusvarausten ja ruokaji11esteMeri vuoksi flmöitlauturnrnen 4.8.2002 
mennessä: Lauri Ahonen P0rovedent1e 254, 74120 Iisalmi, 
puh. 044 017 5904 tai sähköposti: aholau@luukku.com 

TERVETULOA TSJETSA 



-11.1 
~uan haaveissa ja puheta

so1lilin vilahdellut Pöyrisjär
ven erämaa-alue jäi siis muis
tojen puolelle viime syyskuus
sa. Nuo muistot, liityen sekä 
kohteeseen,enä mukavaan yh
dessäoloon, ovat niin mielui
sia, että haluamme jakaa jotain 
niistä muillekin, näin luetta
vassa muodossa. 

Pakkasimme linja-autoon 
varusteemme ja itsemme li
säksi pari laatikollista ompe
lemiamme patjanpäällisiä Su
sikyröön vietäväksi ja luotto
kuskimme, Karin kuljettamina 
matka Pieksämäen Varkauden 
kautta pohjoiseen alkoi. Lie
kö Pöyrisjärvi lentohiekkoi
neen kangerrellut silmissä
kin, kun haimme vaivaan sil-

--=mfilippoja Tornion terveyskes
kuksesta! Matkalla juttelimme 
Ylläksellä päättyvistä Velho-ja 
Käärmeoopperoista, joihin ei 
valitettavasti nyt ehditty. 

Illalla pelästytimme logilai
set yhdeksän aikoihin ryn
täämällä Susikyrön pirttiin 
patjanpäällislaatikoinemme. 
Kärnppäisäntämme jäi asiaa 
selvittämään sinne, me muut 
majoituimme Vuontispinin 
mökkeihin. Kuuntelimme yöl
lä rankkaa vesisadetta toivoen 
parempaa säätä ensi viikolle! 

Aamulla matka jatkui. He
tan luontokeskuksesta saim
me avaimen Metsähallituk
sen varauskämppään. Poimim
me kyytiin lifraripojan, joka 
oli menossa Näkkälään, edel
leen Norjaan töihin. Varmaan 
hän häkeltyi niin suutaan soit
tavista savolaisista, että unohti 
sadeviittansa autoon poistuttu
aan Näkkälän tiehaarassa Toi
voimme taas, ettei sadetta jat
kuisi, kuuroja kun ropisi koko 
matkan ajan. 

Ennen .puoltapäivää saim
me linja-auton parkkeerattua 
Laakson pihapiiriin Näkkäläs
sä. Talon Paavo- isäntä ajoi 
automme viereen "lantikkan
sa" peräkärryineen, ja lasta
simme painavimmat tavaram
me siihen. Tuntui ruhtinaalli
selta lähteä ensi kerran vael
tamaan näin, ilman rinkkoja! 
Olin käynyt ennenkin täällä, 

jJUlttasilloin jäi menomatkasta 
vähemmän nautittava muisto, 
rinkka kun tahtoo ensimmäi
senä päivänä olla painavimmil
Lian~ 

Nautimme siis täysin siema
uksin 18 kilometrin matkasta 
välillä eväitä syöden ja puro kir
kasta nauttien. Jotkut taisivat 
tehdä nuotion päästen makka
ran makuun Aurinkokin näyt
täytyi kuin tervetulleeksi toi
vottaen punapukuiset vaelta
jat, yhteensä kaksikymmentä 
njealljelaista. Kämpät ilmestyi
vät kuin kangastuksena näky
viin vaikka matkaa oli vielä lä
hes kolmannes jäljellä. 

Majoituimme niin, että 
kahdeksan jäi Laakson kesä
kämppään ja loput 12 Pöyris
järven varaustupaan. Levittäy
dyimme sinne mukavan le
veästi, sillä koko viikolla ei 
metsähallituksen autiotuvalla
kaan ollut kuin jokunen päi
väkulkija kalastelemassa.Näitä 
seutuja ei yleensäkkään liika 
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runsmi rasita. 
Pöyrisjärvi on tunnettu lap

palaisten kalastus- ja marjas
russeutuna. SieU-å sijaitsee hei
dän kesäkylänsä, tukikohtana 
ympäristössä asuvien paikal
listen luontaiselinkeinolle sekä 
virkistyskäytölle. Karttaa aja
tellen sijainti voitaisiin mää
ritellä Suomi-neidon hauisli
haksen paikkeille. Haukia ja 
siikoja ja joskus taimeniakin 
kuului järvi vieläkin antavan. 
Yksi hauen vonkale oli jätetty 
malliksi kepin nenään kui
vumaan pihan nuotiopaikalle. 
Uutta ja outoa oli avaruus, 
kaikkialla tasaista! 

Olimme valmistautuneet 
retkeen lukemalla artikkeleita 
ja juttuja erämaa-alueesta, jo
ten kullakin oli jo into nähdä 
omin silmin esim Saara Har
viaisen nimeämä Termislehto, 
jääkauden muovaarnat lompo
lot ja "Kiinan muuri" -hiekka
harju", palsasuot, hiekkadyynit 
jne. Pienissä ryhmissä otimme 
sään ja kunnon mukaan tutus
tumistavoitteita, ja viikko riitti 
niihin mainiosti. Huiputtajille 
ei tällä seudulla kovia korkeuk
sia löydy, mutta vaivan mak
soi nousta Jierstivaaralle (647 
m) tai Termisvaaralle (616 m). 
Nälän tai janon tunteeseen oli 
helppo ensiapu: Rinteet heh
kuivat punaisenaan puolukoi
ta, ja paikoin oli mustikoita 
niin, ettei millään malttanut 
ohi kulkea. Joutsenparvet las
keutuivat kailottaen järvelle 
kuikkien ja sorsien väistyessä 
toiselle. 

Kahdessa pisteessä asumises
ta oli se hyöty, että saimme 
vuoroin kutsuå toisemme ky
lään. Miehet keksivät tästä 
tarvittaessa myös "turvakodin" 
jonne paeta naisten saadessa sii
vousvimman) jommassakum
massa kämpässä. 

Laakson kalastusmajalla oli 
etunaan sauna, ja metsähal
lituksen kämpillä joka puolel
la vettä. Olimmekin ristineet 
heidät "Kuivaniemeläisiksi" ja 
toiset 'Veskansaksi". Ympäris
tö ja Ylläksen oopperat antoi
vat idean ihan oman, kaleva
lais-m ukaill un"Hauki-oop-

peran.,, ensiesityksen 
luomiseen. Oinonen sai luotta
mustehtävän viedä kutsukäärö 
Kuivaniemee_n," eikä mennyt 
kutsu pieleen" oopperan sa
noitusta lainaten. Vieraat saa
tettiin paikoilleen katsomoon, 
ja illan pirnettyä lipui Väinä
möisen (Sepposen Esko) vene 
soihtu kokassaan rantaan. Lau
loimme hauen puuhun: "Jän
käkoiran, kaunokaisen, puu
hun noituu, ainokaisen. Väi
nämöinen, vanha uros, tässä 
teille ompi tulos" Ja :"Nousi 
hauki oitis puuhun, katajaisen 
kepin suuhun. Eipä ollut siitä 

keitoks' muuttuikin se meille 
seidaks" laulettiin. (värssyt 
:työryhmä Airi, Leila ja Leena 
ym) 

Suosionosoitusten vaimen
nuttua siirryimme vielä tu
paan nauttimaan oopperavoi
leipiä (näkkärin päällä levitet
tä ja puolukoita) sekä boolia 
nimeltä"Suovesi" 

-"Näytös tää on saatu lop
puun, eipä ollut vielä hoppu .. " 
Lapin luonto antoi vielä lop
punäytöksen revontulillaan ja 
ylle levittyvän Otavan ohi kul
ki näyte ihmiskunnan nerou
desta: Spumik siinä vaelsi yli 

Tavaroita autoon lastatessamm.e ju·ttelimme Paavo Laakson kanssa. Hän kertoi 
toimineensa ennen auton ku/jettajann.. Etelii11 tettä aJellttisaati hiin oli tullut 
ajatukseen, että voisi tehdii kenties el.iimiissiiibnuuuialmr!. Iliill kehotti meitä 
käväisemään kahvilla siskonsa baarissa Hetassa.. Niin teimmekin, ja siellä tietysti 
kerroimme mistä tulemme. Kahvi oli juuri lopussa, ja baarin emäntä lausui 
mieleen jäävät sanat: ''Maltatte odottaa- jos ei, niin ei ole Pöyrisjärvi tehnyt 
tehtäväänsä"! 

taivaankannen! 
Kaikki hyväkin loppuu, ja 

viikko lähtöpakkaamisineen lä
hestyi auttamattomasti. Jälleen 
vaellus Näkkälään, tavaroiden 
kulkiessa Laakson peräkärrys
sä. Vastaan ajeli maastopyöräl
lään luontokeskuksen työnteki
jäpoika. Hän kenoi menevän
sä Norjan puolelle kyläilemään 
viikonlopuksi, sen sal.lii Shen
gen- sopimus (vuodelta 1996) 
tehdä noin helposti. Oma vael
luksemme Näkkälään taittui 
runsaassa kolmessa tunnissa. 

Palautimme avaimen luonto
keskukseen, ja viimeistään nyt 
ostelimme kirjallisuutta seu
dusta. Liisa Kajalan toimit
tama, Metsähallituksen julkai
su Pöyrisjärven erämaa-aluees
ta on hyvä opas tänne aikoval
le. Kannattaa lukea myös Saara 
Harviaisen "Lapin tikkuja" "kir
ja. Allekirjoittaneestakin tun
tuu, että on palattava tänne vie
lä kolmannen kerran, näkemät
tä jäi esim. Kalkuajärven Vanha 
Lapinkylä sekä muitakin histo
riallisia paikkoja. 

Illaksi jouduimme Vuontis
pirtille odottelemaan seuraava
na päivänä alkavia Tunturila
dun 55-v. susiaisia. Niistä on
kin jo kirjoitettu lehdessä. 

Suosittelemme täysin sydä
min muillekin Pöyrisjärven rau
hoittavaa taikaa. Ja lupaahan 
Näkkälän seidan nimikin, että 
on "Vähän hyvä kaikkeen "! 

Teksti ja kuvat 
MaijaA. 


