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40-vuot1as sanansaattaJa 

Tunturi latu-lehdellä oma roolinsa 
tiedonvälittäjänä ja yhdyssiteenä 

Tunturilatu-lehtia vuosikymmenten varrelta. Aivan kaik
kia ntfmeroita ei löydy edes Tunturiladun arkistoista, joten 
olisi hyvä, jos joku jäsenistä on lehdet arkistoinut, että ne 
saataisiin Tunturiladun arkistoihin. Tietoja vanhoista leh
distä tätä juttua varten kokosi Raimo Pahkala Helsingin 
kaupunginarkistosta. 

"Hyvät tunturilatulaiset läheltä ja 
kaukaa! 

Meitä on jo kovasti paljon, yli 450 
jäsentä ja se on hauskaa. Susilau
mammekin on viime vuosina kasva
nut lujasti ja miettimistä kohta on, 
miten tällaisen tokan eli susielon koos
sa pitää. Tätä emme nyt tarkoita ko
vin vakavassa mielessä, mutta olisi 
silti mukavaa, jos voisimme ylläpitää 
jonkinlaista "kontaktia "jäsenten kes
kuudessa. Vaikeatahan se on, hienosti 
sanottuna jo maantieteellisistä syistä, 
mutta yritetään. 

Vaatimaton yrityksemme luoda 
edellämainittua kontaktia on nyt täs

sä, tämä Tunturiladun lehden ensim
mäinen numero. 

Ensimmäisen Tunrurilatu-lehti 
tavoitti jäsenkunnan keväällä 1962, 
sen välissä ollut kirje on päivätty 4. 
7. 1962 ja allekirjoittajana on toimi
tus. Ensimmäinen lehti oli 20-sivui
nen ja kirjoittajina olivat Yrjö Pit
känen, Eira Halen, Vaeltaja, Gun
nar Sinervä, Erämies ja Erik Pihka
la. 

Heti seuraavana vuonna ilmestyi 
jo kaksi lehteä, jotka pitivät sisäl
lään retkiselostuksia, ajatuksia erä
retken johtamisesta, runoja, riimi
tyksiä, juttuja linnustosta, vitsejä, 
retkialueiden esittelyjä ja muun mu
assa luettelon uusista susista. 

Neljän vuosikymmenen aikana 
Tunturilatu-lehti on elänyt värik
käitä vaiheita ja lehteä on tehty tai-

koilla enemmän tai vähemmän ak
tiivisesti. 1960-luvun alkupuolella 
lehti ilmestyi kerran vuodessa, 1967 
tuli numeroita ulos tuplamäärä ja 
vuonna 1968 peräti neljä. Sen jäl
keen ilmestymiskertoja oli kaksi 
vuodessa aina -vuoteen 1978 asti, 
jolloin ulos tuli ainoastaan yksi nu
m:ero. 

Kukin kantoi 
vuorollaan vastuun 

- Niin Tunturilatu-lehdessä kuin 
kämppien hoitamisessa on Tuntu
riladussa ollut aina sama periaate. 
Kun otit jonkun homman hoitaak
sesi, vastasit siitä omalla tavallasi, 
kertoo Antero Tarvainen, jonka 
harteilla lehtitaakka oli 1970-luvul
la 

Tunrurilatu-lehdessä on nouda
tettu linjaa, että lehden päätoimit
tajana on Tunturiladun puheenjoh
taja, mutta toimitussihteerin pesti 
vaihtui kulloinkin asiasta kiinnostu
neelle. 

Anja Pere oli toimitussihteerinä 
1970-luvun lopulla. - Vuonna 1978 
ensimmäinen numero jäi ilmesty
mättä ja sen toisen numeron teke
minen lankesi minulle. Lehti saa
tiin valmiiksi ja se jaettiin jäsenis
tölle susiaisissa. 

Antero muistelee, että hänen ai
kanaan lehteä tehtiin Demarin toi
mituksessa. Antero marssi paikalle 

p lehti koottiin Wikstenin Ekin 
kanssa. Eki oli Demarin pitkäaikai
nen toimittaja. 

- Tunturilatu-lehti on alusta saak
ka ollut tärkein yhdysside jäsenis
tön keskuudessa. Alkuaikoina jäse
nistöstä puolet olivat helsinkiläisiä. 
Kerhot vetivät yhteen isojen alu
eiden porukkaa, joten viesti kulki 
parhaiten koko jäsenistölle lehden 
kautta. 

- Lehden kautta on saatu nä
kyvyyttä myös T unturiladun ulko
puolelle. Sisäänpäinlämpiävyys hä
visi tätä kautta, toteaa Kyösti Lam
min joki, 1990-luvun päätoimitta-

F· 
Kösän mukaan Anteron aloitta-

ma palsta, Puheenjohtajan tähden
välit tarjosi kätevän tavan ottaa ly
hyesti kantaa asioihin, jotka sitä kai
pasivat. Palsta on säilyttänyt muo
tonsa ja siinä puheenjohtaja välittää 
kerhoille ja toimijoille myös kiitok
sia, kun kiitoksen paikka on. 

Aatteen ylläpito 

T unturilatuaatetta on pidetty yllä 
lehden välityksellä vaikkakin tilan
ne on kovasti muuttunut runsaan 
viiden vuosikymmenen aikana. 

- Tunturiladussa elettiin alku
vuosina pioneerikautta, sillä läh
dimme koskemattomaan kairaan, 
toteaa Antero. 

- Ne olivat niitä todellisia extre
me-reissuja, tähdentää Kösä. 

Aatteen mukaan arktista elämää 
kunnioitettiin ja kairassa toimittiin 
niin, että leiri paikalle ei jäänyt muu
ta kuin nuotion pohja. Lapin lakei
hin kuuluivat ehdottoman auttami
sen laki ja vahvimman oikeus. Eli 
jälkimmäinen tarkoitti sitä, että me 
etelän ihmiset menimme Lappiin 
alkuperäiskansan vieraiksi ja käyt
täydymme edelleenkin sen mukai
sesti. 

- Tänä päivänä toiminta on eri
laista, mutta sama henki on edelleen 
sovellettavissa nykyaikaan. Tunturi
latuhenki taistelee edelleenkin voi
makkaana kaiken muun rinnalla. 
Toimintamme on monipuolistunut 
ja nuoria on tullut mukaan. Ny
kyihmisille toimintamme pitää olla 
erilaista, mutta eräretkeily on edel
leenkin terve tapa rentoutua omas
ta arjesta. Se on henkisesti todella 
tärkeää. Lapista kun katselee, saa 
perspektiiviä moniin asioihin ja asi
at kutistuvat pienempään mittakaa
vaan, toteavat Kösä Ja nykyinen 
päätoimittaja Raimo Pahkala. 

Antero Tarvaisen mukaan merk
kinä vahvasta yhteishengestä on 
myös se, että kun Tunturiladun 
kämppiä ryhdyttiin hankkimaan ja 
tarvittiin rahaa, sitä saatiin, kun leh
dessä_ pyydettiiin. Ja kun talkoita 
järjestetään, aina löyty talkooväkeä, 
vielä tänäkin päivänä. Seuraava näy
tön paikka on Lapinkentän kun
nostaminen Kiilopäällä. 

Haasteita 
tulevaisuudelle 

Susiaisiin kokoontunut lehtiväki 
oli yhtä mieltä siitä, että lehdelle 
riittää haasteita myös tulevaisuudes
s.1-

- Tiedottaminen on edelleen se 
tärkein tehtänä, mutta me halu
amme ylläpitää ympäristöä suojele
vaa ja säästävää retkeilyä, jotta lap
senlapsenlapsillakin on mahdolli
suus hakea elämyksiä tunturiretkei
lyn parista. 

- Ympäristön säästämistä pitää 
tuoda korostetusti esille, jotta omis
tajatahot eivät ryhdy kiristämään 
liikkumisen oikeuksia. 

- Tärkeintä on rakentaa tulevai
suutta ennemminkin omalla toi
minnalla kuin ärhäkällä tekstillä leh
den sivuilla. 

Tunturiladun nykyistä ja entistä toimitusväkeä. Oikealla Anja Pere, 
Kyösti Lamminjoki, Antero Tarvainen, Raimo Pahkala ja Satu Ojala. 

Sisäsivuilla 

Muonittajat pitivät Talaksen 
talkooväestä hyvää huolta. 

Talaksella oltiin 
sekä talkoissa että 
kielikurssill;i.. 

Vaskistunturin huipulla naisia 
hellivät aurinko ja maisema. 

Kuusivuotiaalla Geatkilla on 
jo plakkarissa 11 naisten vael
lusta. Tänä vuonna 
taivallettiin 
Kevolla ia 
Ivalojoellå. 

Susiaisia vietettiin 
Aleksis Kiven 
maisemisslt. 

Kolbman viiri on liehunut jo 
monessa paikassa. 

Kolbman 
väki retkeili 
Utössä. 



Puheenjohtajan tähdenvällt 
Jokainen vuosi on erilainen 

kaikin puolin. Lämmin kesä 
on muuttunut talviseksi pak
kaskaudeksi. Kuudetta viikkoa 
lämpömittari on näyttänyt mii
nusasteita eikä sinä aikana ka
duilla ole ollut loskakeliä ker
taakaan. Lunta on senverran, 
että kakkossuksilla voi hyvin 
hiihtää. Näin on täällä Suomi
neidon· vyötärön korkeudella. 
Muualla Suomessa sää; ja lu
miolot ovat toisenlaiset. Kui
tenkin ulkoilusäät ovat olleet 
mainiot liikkumiseen suksien 
kanssa tai ilman. 

*** 

Kavtsin järjestämät syysko
kous ja Susiaiset Holman kurs
sikeskuksessa oli lämminhen
kinen tilaisuus sisältäen viral
lista asiaa, kulttuuria ja en
nenkaikkea yhdessäoloa. Siitä 
kiitos teille kavtsilaiset. Vä
littömässä tunnelmassa on se 
seuraus, että viikonlopun pää
tyttyä hyvä mieli tapahtumas
ta jatkuu pitkään. Vanhojen 
ystävyyssuhteiden vahvistumi
nen Ja uusien syntyminen on 
parasta antia yhteisissä tapah
tumissa. 

• * 

Susiaisviikonloppu on kol
mijakoinen. Kirkkaassa, kaiken 
paljastavassa valossa käsittelem
me avoimesti ja yhteisesti viral
liset yhdistyksen vuosikokous
asiat. Illan hämyssä, käsinkos
keteltavassa, hieman mystises
sä tunnelmassa vihitään uudet 
sudet. Muu aika kuluu ulkona 

ja sisällä keskustellen, osallis
tuen, liikkuen ja nauttien. 

Varovainen ja arvosteleva 
asenne nykyisiin susisääntöi
hin on mielestäni muuttumas
sa hyväksyvään suuntaan. Siitä 
merkkinä oli uusien vihitcyjen 
susien määrä, yksi tunturisusi 
ja kahdeksan outasutta. Tähän 
joukkoon kun lisätään kaksi 
ikäsuden arvon saanutta koke
nutta tunturilatulaista, oli noi
dan nuotion ympärillä tiivis 
joukko. Onnittelu-ulvonra ka
jahtakoon kaikille. Kautta ai
kain vihityistä tunturisusista 
vajaa kolmannes on vielä jäse
ninä joukossamme ja johtaja
susista mukana on alle puolet 
vihityistä. 

Keskusteluissa sain sellaisen 
tuntuman, että kiinnostus sekä 
tuncurikerhoissa että yksittäis
ten tunturilatulaisten mielissä 
susiarvojen suorittamista koh
taan on lisääntymässä. Susiva
liokunnan tekemä teho.kas työ 
alkaa tuottaa tulosta. Ensi vuo
den alussa jaettava opas susiar
voista tulee lisäämään tietoa 
ja palauttamaan mieliin yhdis
tyksemme toimintaan kuulu
van erikoisuuden. 

Me tunturilatulaiset olemme 
aina tienneet, että Susi-Kiisan 
ikkunasta avautuvalle maise
malle ei löydy vertaista Lapista. 
Tämä näkymä tullaan ikuista
maan Filmikoimorin tuota
massa elokuvassa, joka valmis
tuu ensi vuoden loppuun men
nessä. Kahden kohtauksen ku
vaaminen Susi-Kiisalla rajoittaa 

kämpän käyttöä. Siitä on täs
sä lehdessä erillinen artikkeli ja 
vetoomus meille jokaiselle. 

Toinen Susi-Kiisaan liittyvä 
positiivinen asia tuli esille syk
syn aikana. Susi-Kiisan kiinteis
töllä on osuus Utsjoen kunnan 
yhteismetsään. Osuus on vä
häinen, vajaa kuudestuhannes 
osa koko yhteismetsän osuu
desta. On selvinnyt, että Tun
curiladulle on talletettu muuta
mia kymmeniä euroja vuosien 
kuluessa jaetuista osuuksista. 
Asia selvitetään tämän vuoden 
aikana. Yhteismetsä omistaa 
6 - hengen kämpän Muddus
järven länsirannalla, Terstojo
en suussa, noin kymmenen 
kilometriä Riutulasta pohjoi
seen. Kämppää voivat haluk
kaat vuokrata. Seuraavassa leh
dessä lisää tietoja. 

*' ""' 

Vuosi on lopuillaan, joten 
on kiitosten ja toivotusten ai
ka. Jokaisen tunturilatulaisen 
työpanos, talkoolaisten teke
mä työ, kerhojen toiminta 
omilla paikkakunnillaan, yh
distyksemme yhteisten tapah
tumien vastuukerhot: Okta, 
Tsietsa ja Kavtsi, johtokunnan 
jäsenten yksituumainen ja tu
loksekas työ sekä toimihenki
löiden pyyteetön toimima an
saitsevat suuren kiitoksen. 

Nöyrä kiitos luottamuksesta 
valitessanne minut jatkamaan 
puheenjohtajan pestiä. 

Toivotan teille jokaiselle erit
täin lupSakasta ja hyvää -Jou
lua. 

Kevätpäivillä Susikyrössä ta
vataan. 

himo 

Erkki l(auppl[a Lkäsusl 
no. 91 vuonna 2002 

1 • 

Vuoden 2002 Tunturiladun 
Susiaisissa kutsuttiin rääthyyn 
kaksi uutta ansioitunutta Ikä
sutta. Toinen heistä on Tampe
reella Tunturikerho Kolbmas
sa aktiivisesti toimiva Erkki 
Kauppila. 

Erkki on vuosien aikana ollut 
mukana jos jonkinlaisissa teh
tävissä kerhotoimikunnassa se
kä ahkerana talkoolaisena ker
hon ja Tunturiladun tapah
tumissa. Hän on mm. toi
minut Tunrurikerho Kolbman 
puheenjohtajana. 

Erkki aloitti varsinaisesti 
tunturivaellukset vasta :ti
kuisiällä käytyään Suomen La
dun opaskurssin ja liityttyään 
Tunturilatuun vuonna 1978. 
Tunturisuden arvon hän sai nu
merolla 1306 heti kohta liitty
misensä jälkeen vuonna 1979. 

Johtajasudeksi Erkki nimet
tiin vuonna 1981 numerolla 

137. 
Lapinhulluuden iskettyä Eki 

on vieraillut pohjoisessa useas
ti, retkiä on kertynyt niin hiih
täen, patikoiden kuin meloen
kin. Kokemusta on myös tul
lut 15 vuoden ajalta opashom
mista Kiilopäältä. 

Erkki onkin ollut suosittu 
ja pidetty matkanjohtaja Kolb
man retkillä Keski-Euroopassa, 
Ruijassa ja Lofooteilla. 

- Olen sitä mieltä, että ih
minen on juuri niin nuori 
tai vanha kuin itsensä 
tuntee olevan. Silloin on help
po sulautua joukkoon kuin 
joukkoon. Itselleni tämä on ol
lut luontevaa. 

- Mottoni voisi olla :vaippa
pa se, että elämässä täyryy osa
ta pitää hauskaa. 

Eli aina valmiina pieneen 
kujeeseen. 

RILW 
1 Tunturilatulaisten jäsenlehti, l joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.---

' ! Julkaisija: Tunturilatu ry 

Päätoimittaja: Raimo Pahkala 
Honkakatu 10, 87100 KAJAANI 

puh. 08 637 009, 040 839 6638 
raimo. pahkala@nic.fi 

Toimitussihteeri: Satu Ojala, Huittisten 
Sanomalehti Oy, Pl 36, 32701 HUITTINEN 
pt. 02 5601 085, pk 02 566 654 
sähköposci: satu.ojala@huittistensanomalehti.fi 
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Julkaisutoimikunta: Raimo Pahkala, Anne Toivonen, 
Juhana Häme,Riitta Gerlin, Satu Ojala (pj) 
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Ilmestymisaikataulu 2003 

Numero 
1 
2 
3 
4 

Aineisto päivä 
7. 2. 2003 
30. 4. 2003 
15. 8. 2003 
14.11.2003 

Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy 

Paino paikka: 

Lehti jäsenillä 
25. 2. 2003 

13. 5. 2003 
2. 9. 2003 
2.12. 2003 

Satakunnan Painotuote Oy Kokemäki 2002 

llmoitushinnat: l;4 sivu 290 euroa 
V2 sivua 540 euroa 

0,60 euroa pmm Koko sivu 900 euroa 

Elokuvantekoa 
S us1-1(11sa[[a 

Filmikonttori Oy on etsinyt 
Lapista sopivia kuvauspaikkoja 
uutta elokuvaa varten ja löytä
nyt sekä ihastunut Susi-Kiisalta 
avautuvaan maisemaan. 

Filmikonttori on esittänyt 
Tuncuriladun johtokunnalle, 
että se saisi kuvata kaksi kohta
usta Susi-Kiisalla ja Kiisajärvel
lä. 

Talvikuvaus olisi 1-2 päivän 
ajan huhtikuussa 2003 ja siinä 
kohtaus tapahtuisi Kiisajärven 
jäällä sekä kämpän edustalla. 

Kesäkuvaus kestäisi viikon 
päivät kesäkuussa 2003. Sil
loin käytössä olisi kämppä, sau
na ja ympäristö. 

Elokuvassa luonto on keskei
~ä osassa. Elokuvan pää
henkilö on 12-vuotias tyttö 
kahden sudenpennun kanssa. 

Filmikonttori on aikaisem
min tuottanut positiivisen vas
taanoton saavuttaneen eloku
van Poika ja Ilves. 

Tunturiladun johtokunta on 
antanut suostumuksen Susi
Ki~ käycckiseen elokuvan 
tekemisessä. Sopimuksen eh
tona on, että Susi-Kiisa ra
kennuksineen ja ympäröivine 
luontoineen on kuvauksen jäl
keen samanlainen kuin se on 
ennen kuvausta. 

Kuvauksien aikana tuntu
rilatulaisilla ei ole mahdollista 

, olla kämpällä. 

Filmikonttorista toivotaan, 
että talvella kuvattaesssa järven 
jäällä ja kämpän ympäristössä 
on mahdollisimman vähän jäl
k!ä sekä kämpän ympäristö tyh
jä. 

Tuntien tunturien tuulen ja 
sääolojen vaihtelevuuden, päi
vän tarkkaa kuvausaikaa ei ole 
mahdollista antaa. Seuraavas
sa Tunturilatu-lehdessä uskoi
sin voivani kertoa kuvausajan 
viikon tarkuudella. 

PYYNTÖ TEILLE 
TIJNTURI
LATULAISET 
VUONNA2003 

Talvella maalis-huhtikuussa 
välttäkää ylimääräisten jälkien 
tekemistä jäälle ja kämpän ym
päristöön. Kun kuvaus on me
neillään, ei mennä Susi-Kiisal
le. 

Kesällä kesäkuussa Juhan
nukseen saakka varautukaa 
poistumaan Susi-Kiisalta, sil
loin kun sitä tarvitaan kuvausta 
varten. 

Uskon, että on nautitta
vampaa katsoa valmista tulosta 
elokuvateatterissa kuin paikan
päällä. 

IW.mo 
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ULLA 
PIRTTIJÄRVI 

Nykyään Ulla Pirttijärvi asuu 
Utsjoella ja tekee omaa mu
siikkiaan monipuolisesti ja tai
tavasti. Hän on saavuttanut 
tunnustusta Ailloha5 kulttuu
. ripalkinnon muodossa säveltä
millään ja sanoittamillaan las
tenlaulujoiuilla, jorka nimellä 
Honkon dohkkd (Hongkon
gilainen nukke) 1996 julkais
tiin sekä nuoteilla varustet
tuna kirjana että cd-levynä 
DATCD-23. 

Kokonaisuus on viehkeä: kir
ja on lasten piirroksin kuvi
tettu ja lapset laulavat näitä 
hilpeitä lasten maailmaan mo
dernisti soinnutettuja luohteja, 
joissa on perinne vahvasti mu
kana. Todella hatunnoston ar
voinen suoritus! 

Nimilaulu "Hongkongilai
nen nukke" kuvaa pientä 
Hongkongissa valmistettua 
nukkea, joka on puettu lapin
pukuun ja tuotu kauas pohjoi
seen. Nukella on kova koti-ikä
vä takaisin Hongkongiin. Tai
datkos paremmin ilmaista hal
patuonnin epäaitouden! 

Muur laulur kuvaavat arki
sia asioita lapinlasten elämäs
sä, kalastusta, kodassaoloa, Ina
rin markkinoita, henkilöjoiku
ja, mutta vilahtelevatpa siellä 

Afrikan eläimetkin. 
Ruosfa eanan (Venäläinen 

maa) 1997 atrium-disc 
0630-19717-2 on Ulla Pirtti
järven luonnontuntoja ja tun
nelmamusiikkia parhaimmil
laan. Aivan uusi aluevaltaus 
Ullan sävellystyössä on vast
ikään valmistunut saamelainen 
kirkkomusiikki. Ivalon kirkossa 
11.8.2002 siunattiin käyttöön 
saamenkieliset jumalanpalve
luskirjat ja kuultiin ensiesityk
senä Ulla Pirttijärven niihin sä
veltämä liturginen sävellyssar

Ja. 

V 

SANCUARI 
Musiikkiyhtyeitä on Saamen-

maassakin paljon ja jatkuvasti 
niitä syntyy uusia. Varmasti 
eräs suosituimmista ja pitkä-

l(olramainen juttu 2 

Olin vaimoni ja koiramme 
Kessin kanssa sen kesän en
simmäisellä moottorivenekyy
dillä matkalla kohti Kultaha
minaa. Lemmenjoki oli luo
nut jääpeitteensä vasta paria 
päivää aikaisemmin, joten ve
det olivat korkealla. Jomppa
sen Peruonella-vene oli lastat
tu kukkuralleen kultamiesten 
tavaroita ja niiden lisäksi mei
tä vaeltajia oli pari porukkaa. 
Matkaan päästiin tälle iltavuo
rolle liki pari tuntia aikatau
lusta myöhässä, ja heti matkan 
alettua alkoi sataa. Kulun jou
duttamiseksi kuljettaja kiih
dytti veneen nopeuden maksi
miin, mutta tällöin syvällä kul
keva vene otti keulasta sol
kenaan vettä sisälle. Ajoimme 
siis hiljaa ja kastui:mme näin 
vain sateesta. Runsaan veden 
ansiosta ei tarvinnut koskien 
kohdalla sentään kävellä, vaan 
saimme istua herroiksi perille 
asti. 

Kultahaminaan saavuttuam
me illan jo vähitellen hämärty
essä olimme jokainen läpimär
känä. Koirakin pudisteli ih
misten harmiksi turkkiaan vä
hän väliä. Sateen yhä yltyessä 
emme jääneet ihmettelemää 
V22Il. lähdimme kapuamaan 

ylös Hengenahdistuksenmäkeä 
kohti Muorgamin latvustoa. 
Ylös mäntykankaalle päästy
ämme oli sade äitynyt jo uk
kosmyrskyksi. Suuret raskaat 
pisarat iskivät polun pintaan 
roiskien kariketta korkealle il
maan, niin että koira oli tuota 
pikaa aivan kuran peitossa, ei
kä se viitsinyt enää pudistella 
turkkiaan. Oli kai huomannut 
sen toivottomaksi. 

Pääsimme viimein puolilta 
öin Kotaojalle. Vaimon jär
jestellessä telttaa yökuntoon 
vein koiran pesulle keskelle 
puroa. Seisoin siinä sateessa ja 
ammensin kaksin käsin vettä 
otuksen päälle. Käsikopelolla 
sain enimmät kurat jotenkuten 
pois sen turkista. Kun koira oli 
sitten muutamaan kertaan ra
vistellut turkkinsa, käytin sen 
kuivaamiseen pari tarkoituk
seen varattua saunapyyhettä. 
Vielä melko kostean koiran 
kanssa ryömin viimein telttaan 
nukkumaan. 

Alkukesän yö oli kylmä ja 
pohjavillaa myöten kastunut 
koira alkoi tuota pikaa hytis
tä, joten emäntä otti sen ma
kuupussiinsa lämmittelemään. 
Kaikki näyttikin olevan jo hy
vin, mutta kun emäntä ja 

makuusija vähitellen kostui
vat koirasta, se hylkäsi paikan 
ja työntyi vuorostaan isännän 
pussin suojaan lämmittele
mään. Loppuyön palelimme 
sitten kaikki enemmän tai vä
hemmän märkinä. 

Aamu valkeni viimein iha
nan aurinkoisena, utupilvet 
nousivat hiljalleen Pellisenla
en kupeesta ja punakylkirastas 
luritteli innokkaasti säkeitään 
viereisen aihkin !arvassa. Oli 
todella upea aamu. Vastaran
nan penkassa Aapon kammin 
piipusta nousi heikko savun 
kiemura. Väärttini siellä jo 
touhusi aamuaskareitaan. 

Kankein jäsenin mekin ryh
dyimme hiljakseen aamupuu
hiin. Karistelimme sannan ja 
neulaset makuupusseista takai
sin niiden luonnolliseen ele
menttiin ja levittelimme kamp
peemme katajapuskiin kuivu
maan raikkaassa tunturi-ilmas
sa. Aamukahvi on harvoin 
maistunut niin hyvältä kuin 
tuona ikimuiscoisena hetkenä. 
Koira loikoili tyytyväisenä 
kentruralle levitetyllä makuu
alustalla. Se oli kai tuolloin 
meistä kolmesta kaikkein kui
vin. 

Heikki Halonen 

ikäisimmistä v on kautokei

nolainen Sancuari, joka aloitti 
musiikintekemisen vuoden 
1984 uudenvuodenaattona. 
Yhtyeessä soittaa kymmenkun
ta muusikkoa; päätekijät ovat 
Svein Egil Oskal, Henrik P. 
Haetta ja Johan A Gaino. Mu
siikki lähtee joiusta ja etenee 
vetävään tanssimusiikkiin. 
Kaksi cd-levyä on ilmestynyt: 

Stdllangazza (Peikkokoparat) 
1997 DATCD-25 ja Sleangd
cuoivvat (Svengaava suivakko) 
2001 DATCD-33. 

Yhtyeen musiikista paistaa 
tekemisen riemu ja huumori. 
He käyttävät monenlaisia soit
timia sähkökitarista, huiluihin, 
banjoon, intialaiseen tablaan 
ja austraalialaiseen didjeridoo
hun. 

WJMME.SAARJ 

Suomen saamelaisista muu
sikoista haluan nyt ottaa esille 
miehen, jota en esitellyt Jou
tenlammilla. Hän on Enonte
kiöltä kotoisin oleva Wimme, 
yhä enemmän tunnetumpi ja 
ahkera omaleimainen muusik

ko . 
Suuren perheen pojan ei so

pinut edes viheltää saati sitten 
joikata - mikä oli suurinta syn
tiä. Mutta niin vain hän Yleis
radion äänitarkkailijana olles
saan löysi perinnekeräelmistä 
äänitteitä, joilla joikasivat hä
nen omat sukulaisensa! 

Oma muusikkous urkeni ja 
hän on kehittänyt sitä *poikki
musiikillisesti* moneen suun
taan ja on esiintynyt myös eri
laisten yhtyeiden, kuten Tal
larin, Pohjantahdin ja Hed
ningarna-yhtyeen vokalistina 
sekä yhteistyössä Rinneradion 
kanssa. Levyistä mainittakoon 

Wimme 1995 ZENCD 2055 
ja Gierran (Lumous) 1997. 

. . 
Saamenmaalla vietetään mo

nenlaisia musiikkitapahtumia 
ja -kilpailuja ja ansioituneita 
palkitaan. Ailloha5 musiikki
palkinto on ollut viime vuo
sien arvostetuin vuosittainen 
tunnustus saåmelaismuusikoil-

le. Tässä on lista heistä: 

1993 Mari Soine 
1994 Ole Larsen Gaino 

(Lasse Ovlla) 

1995 Johan Anders Baer 
1996 Wimme Saari 
1997 Roger Ludviksen 
1998 Inga Juuso 
1999 Ingor Ante Ailu Gaup 

(Pikku Ailu) 
2000 Sancuari 
2001 Johan Sara jr. 

Viime pääsiäisviikolla Kau
tokeinossa vietettiin Ailloha5-
muistokonsertti, jossa kaikki 
palkinnonsaajat · esiintyivät. 
Nils-Aslak Valkepää, Ailloha5, 
oli läsnä videolla ja ohjelman 
juontaja Nils Utsi luki hänen 
runojaan. Suuren hallin täytei
nen saamelaisyleisö oli pukeu
tunut parhainpiinsa, värikkäi
siin gikteihin. Tunnelma oli ai
nutlaatuinen, sykähdyttävä elä

mys. 

Suosittelen 
luettavaksi 

Veli-Pekka Lehtola, Saame
laiset, historia, yhteiskunta, tai
de. Kusi:annus-Puntsi, Gum
merus, Jyväskylä 1997. - erityi
sesti *Saamelaismusiikki perin
teen ja estraadin välimaastossa* 
sivut 106-113. 

Ritvis 

R<f\UPPAAVOliN NA 
~ikki hY"-it jiscrn:t ottakaa yhrcynj. TL:n 

myynr.ia.n:Ikkeleiden cila.usasioim puh. 03-675 
9061 ilt. ja viikon!. rai osoitteella Torikatu 10 A 
6, 13100 Hämeenlinna. 

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

Myyntiartikkeli 

Jäsenmerkki 
Pinssi 

a€-hinta 
1,70 
1,70 
0,20 Postikortit=kämpät 3 eril. 

Eräretkeilyn perusteet 
Balggis-polku 

11,80 
1,70 
5,00 
6,80 

Susimerkki 
Susimerkki nauhalla 
(susimerkit vain susille) 

Viitenro 
123 
136 
123 
152 
165 
123 
123 

Kämppien avain 100,- 107 
Jäsentarrat 123 
-isompi (l 72x54 mm) 1,30 /kpl 
-pienempi (42x17 mm) 2,00/kpl/12 kpl liuska 

Kisatunnus 3,00 330 
HUOM ! ALLAMAINITUJEN TUOTTEI
DEN HINNAT TARKISTETTU 
5 0-vuotishisro ria-teos 
Juhlakuksa 

15,00 
8,00 

220 
204 

Erä-SM toimitsijaliiviä varustettuna kisatun
rtu.ksefu on viel~ rn:1nr11$.5'.i ko1mj,1 )CT. j:;i XX1 

Ll.tvi !iiccc--vtrorill.a. JO.· 33:0 

Kämppien avaimen voi lunastaa ~i (2) 
vuotta Tunruriladun jäsenenä ollut henkilö. 
Avainanomus on tehtävä TL:n johtokunnalle. 
1oimitm rapahmu poslienns kktm:a. karrtci ~fi, 
kämppäkorrtien, käyttö- ja järjestyssääntöjen 

krra. AnomuShavllkkeit11 ~ lllkkirioinittuxlca 
ja sihteeri Riitta Gerliniltä. 

MAKSUASIOISTA 

limturiladun pankkitili m'I Sampo 
800015-135331 ja tälle tilille maksetaan kaikki 
Tunrurilarua koskevat maksut, myös uusien jä
senien jäsenmaksut tarpeellisin tiedoin (mm. 
o.soj1~ v.:iJ Ci:im.iitö n) pai ui ns. -0 i;anha[ jäsentl[ • 

maksavat aina jäsenmaksunsa Sammon:n jäsen
maksujen keräilyti!ille/TL, joka on jäsenmaksu
kortissa viitenumeroineen. 

Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN=KllNTEISTÖJEN 
KÄYTIÖMAKSUT 

Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa 
käyttää kämppien viitenumeroita. Tällöin ei tar

vitse 1mraa n1ulta me1~...i.rm)j~ ~1m. k'impii.n m

mt:ä. Vum:clhnim .nukru:.-uo~on pal jo.11lial
vemp1 pa1:1kki.kuft1ihll J• rf,im~ö cm vucxlassa 
huomatta\ra pankkikuluissa. Kämpillä edelleen 
rahalippaat, joihin voi myös suorittaa Tunturila
dun yleisen kokouksen päättämän minimimak
suil € 4/vrk/hlö. 

Kämppien viitenumerot ovat: 
Susikyrö 505 
Susi-Talas 602 
Susi-Kiisa 7 09 
Yhteydenott~ja odotellen ! 
Talven odoti.lsterveisin ! 
Marja-Liisa Mäki 



1llNTURIAIU 
l(avts1n 
kuulumiset 

Kun vuoden viimeinen Tun
turilatu-lehti ilmestyy, ovat 

myös kerhomme juhlavuoden 
tapahtumat silausta vaille val
miit. Retket on retkeilty, su
siaiset pidetty, juhlat juhlittu 
ja kerhoillat ovat yhtä vaille val
miit. Kavtsin kolmaskymme
nes toimintavuosi on pian ohit
se. Nyt päättymässä ollut vuo
si lienee kerho historiassa yksi 
toimintarikkaimmista. Vuoden 
2002 aikana kerho teki mm. 
kuusi vähintään viikon kestä
vää vaellusta, useita viikonlo
pun retkiä, piti kämppäviikon 
Susi-Talaksella, osallistui Suo
mi-meloo kanoottiviestiin, jär
jesti suunnistuskurssin, piti yh
deksän kerhoiltaa, järjesti Tun
turiladun susiaiset ja kerhon 
30-vuotisjuhlan ym. ym. Juh
lavuotena oli juhlavasti erilaista 
toimintaa. Nyt on aika suun
nata katseet seuraavalle vuodel
le ja seuraavalle vuosikymme
nelle. 

Vuosi 2003 tulee olemaan 
Kavtsissa retkeilyn vuosi. Toi
mintasuunnitelmassamme on 
mm. viisi vae!Iusta Lapissa. 
Näistä kaksi tulee olemaan tal
vivaelluksia, yksi melontaviik
ko ja yksi syksyllä pidettävä 
ruskavaellus. Lisä!csi kerho jär

jestää loppit~,d~]9.03.~ 

mosvaelluksen. Kerhon tämän 
syksyn ohjelmassa oli myös täl
lainen vaellus ja se sai erittäin 
hyvän suosion jäsentemme pa
rissa. Viikonlopun ja yhden 
päivän kestäviä retkeilytapah
nimia tulevan vuoden aikana 
teemme useita. Onpa kerhon 
toiminnassa jopa kaksi uutta 
liikuntamuotoa; lumikenkäily 
ja avanto uinti. Katsotaanpa sit
ten alkuvuodesta, minkälaisen 
suosion nämä uudet kokeilut 
kerholaistemme parissa saavat. 

Kerhoillat, joita pidämme 
kerran kuukaudessa, aloittavat 
Kavtsin vuoden 2003 yhteiset 
tapahtumat. 13. päivä tammi
kuuta tulee lumitutkija Eija 
Kärkäs kerhoiltaamme kerto
maan lumitietoudesta retkeili
jälle. Silloin kuulemme vasta
uksen mm. siihen mitä lumi 
on, miten se syntyy ja miksi lu
mi narskuu kengän alla. 

Helmikuun 10. päivä pidet
tävän kerhoiltaan saamme Hai
ti Oy:n yritys- ja tuote-esitte
lyn. Illan tuote-esittelyssä ovat 
mm. talvikäyttöön tarkoitetut 
makuualustat ja -pussit sekä 
talvivaatteet. 

Retkeilycapahtumat kerhos
samme aloitetaan tammikuun 
18. päivä, jolloin teemme lu~ 
,pikenkäretken· Kuusijjirvelle. 

Helmikuun toinen päivä pide
tään myös lumik~nkäretki; 

tällöin tapahtumapaikkana 
on Oittaa. Tällä hetkellä 
(09.11.) näyttää tilanne lumi
kenkäilyn kannalta kehittyvän 
hyvään suuntaan; maa on val
koisena lumesta ja taivaalta lei
jailee valkoisia hiutaleita hiljal
leen talviseen maisemaan. 

Kavtsin perinteinen jäähiihto 
pidetään 08-09.03.2003 Tor
ronsuolla. Silloin on hyvä myös 
talvivaelluksia aloittelevan tulla 
kokeilemaan telttailua talvises
sa luonnossa. 

Kerhon talvivaellukset pide
tään siten, että kahden viikon 
vaellus on viikoilla 16 - 17 ja 
yhden viikon vaellus viikolla 
17. Niistä sitten lisää seuraa
vassa lehdessä. 

Tällaiset olivat vuoden vii
meiset kuulumiset täältä Hel
singin seuduilta. 

Hyvää vuoden loppua kai
kille Tunturiladun lukijoille! 

Jomia 

Ts1etsan 
kuu[um1s1a 

Tuskin osasimme enää häm
mästellä lämmintä kesää, joka 
jatkui ja jatkui aina pitkälle 
syyskuulle saakka. Jokaiselle 
varmaan riitti hellepäiviä, oli
pa loma sitten millä kuulla 
tahansa. - Juuri sellaisiahan 
kesät olivat lapsena, ainakin 

muistoissa! 
Kerhoiltoja tai muita yhtei

siä kokoontumisia meillä ei ke
sän aikana ollut, mutta retkiä 

on tehty pikkuporukoilla Lap
piin ja muillekin seuduille. 

Tunturilatulaisia saimme pi
tää vierainamme kesäpäivillä, 
siellä meitä oli koolla noin 70 
henkeä. 

Puutalkoisiin sekä Susi-Ta
laksella että Susikyrössä osallis
tuimme syyskuussa. 

Tulevasta ohjelmasta ja ta
pahtumista päätetään syysko
kouksessa, joten näistä myö
hemmin. 

Eipä anneta kaamoksen ma
sentaa, hämärässäkin on haus
ka liikkua ja lenkkeillä! Ehkäpä 
piankin saamme pysyvän lu
men ja hiihtokelit - ja tulee
han melko pian joulukin! 

Siispä edelleenkin ylös, ulos 
ja lenkille tunturilatulaiset! 

Kaisa 

Haluan liittyä Tunturilatuun/tunturikerhoon! 
Kun hQluat ffittyc Tu.nturilatuun niin loh!!ta oso~tefietosi oll~klijoittoneelle. Saat minulfci 
~ri~n, j'Os~~ _2n sactekltjeen. lisäksi_ 6~5lirt~~ppu, lrfttyrnlskoav~e io TuntumaitJ -lehtj, 
Ma.k.siettu~1 1asenmoltsun poloUfa 'fä'fle_ljy lt11fyrn1skoavake allekirioitto.-.eelle 
Tunlurilatulebdesiö löy1yvöl kemojeni'olrrtlhenkilöt1a yhteysfiedot, heidän kauttocrn soot 
tietoa ai>uinpoiklwlruntmi tunlurikerhotoiminnasfQ. 
Ole aktiivin.en fC! ota yhteyOO. 
T 1.mtun1atutel"\/1!isih 1 
Pir,·o Sinilehro 
VI#. 5unk.qtu 14 os 5, 33820 Tampere 
ptih. (03j 26lS '2$92 k., 04Cf763 l l G9 
piM$ini@scunak1hfi:fi 

Haluan liittyä iäseneksi TUNTURILATUUN 

1 ::::: ~ .. ::~:··::·.-:_:::::::::··:~.:::::.~:'.~::~~:::::~: ... ::: __ :::"·····:.::~::·:=:~=:. :·:-.=: .. ::::: 
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i Postinum. --······ ······························· Postitoimipaikka •.••.••• •......... .... , .....•••..• .•.. ..• 
1 Ammatti ..... ...................... ............ - .. Puhelin kotiin ...... .............. ,. ...................... . 

. f. Haluan liittöä jöseneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

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

Nimi ... ~ .. ~ .......... .................. ... ..... .. , synt. aika .. ............................... ................. . 

Tervehdys Al ppakses ta 

Alppaksen ruskavaeltajat yhteispotretissa. 

Talvi alkoi tehdä tuloaan jo 
varsin aikaisessa vaiheessa, lun
ta on satanut useampaan ker
cian, on ollut melkoisia pak
kasia, saapas nähdä koska py
syvä talvi tulee. 6.9. illalla 
lähdimme bussilla Hämeenlin
nasta ruskaretkelle. Kiilopäälle 
jäi osa matkustajista, tapasim
me siellä myös Login Susi-Ta
lakselle vaeltajat. 

Bussi vei meidät Pahaojan 
kämpän parkkipaikalle. Niin si
tä piti ne painavat rinkat sel
kään nostaa. Ilma oli mu
kavan lämmin, pati-koirnme 
kohti Ivalojoen Kultalaa, joi
takin vastaan tulijoita oli, sit
ten ne 565 porrasta ennen Kul-

Tämän vaiherikkaan vuoden 
tapahtumat ovat pääosin jo ta
kanapäin. Vielä on jäljellä ker
homme talouden kannalta eräs 
merkittävimmistä eli myyjäiset 
moni toimi talolla. 

Meille se on aina ollut me
nestyksekäs tapahtuma, josta 
suuret kiitokset kaikille tapah
tumaan osallistuneille niin en
nen kuin nytkin. 

Sylin täydeltä kiit~ksia 
emännillemme Maijalle ja Sai
nille heidän siirryessään lepo, · 
vuoroon sekä Kirsille ja Katrii-

taian siltaa, kieltämättä tuntui 
jaloissa.Ihailimme ja iloksem
me_ totesimme, että Tunturila
tulaisten kiinnittämä laatta oli 
kauniina paikallaan. 

Oli meillä tuuria, että Kul
talan autiotupa oli tyhjänä ja 
saimme ensimmäisenä yönä 
majoittua kämpässä, rupesi il
tasella ripsut-tamaan vettäkin. 
Aamulla tutustuimme pihapii
riin ja ympärillä oleviin ra
kennuksiin. Matkamme jatkui, 
Hammastuntunturin eteläpuo
lella leiriydyimme ja aamulla oli 
puron ylitys, niin vain riukuja 
myöten pääsimme yli. Keski
viikkona maantien ylitimme 
Juntinojan kämpän kohdalta, 
Menesjohkan ylitys vaatikin jo 
riisumista, mutta jaloille oli 
kahlaaminen piristys. 

Seuraavaksi yövyimme Oaho
joen kämpällä, muutama si
sällä ja loput teltoissa. Kulta
satamassa leiriydyimme ja per
jantaina patikoimme vesisatees
sa Ravadasjärven autiotuvalle, 
siellä vaatteet kuivui lämpöisis
sä kämpissä ja kastuivat taas ve
nekyydissä Njurgalahteen. 

Olipa ihanaa päästä sauno-

maan ja syömään poronkäris
tystä. Retkemme Lemmenjoen 
kultamailla oli päättynyt, kul
lankaivajia emme nähneet, kui
tenkin saimme liikkua melko 
lämpimässä ja pääosin poutai
sessa säässä. Terveenä mitä nyt 
vähän rakkoja joillakin jaloissa, 
tuntea Lapin hiljaisuutta, luon
non rauhaa ja kauneutta sekä 
myös ruskan värejä. Savustetus
ta hauestakin saimme nauttia 
retkellä. Matkalla meitä oli kah
deksan vaeltajaa. Retken koke
mukset ja muistot antavat voi
mia pitkälti eteenpäin. 

Kerhon syyskokous on mar
raskuussa, joulukuun 9.12. vie
tämme pikkujoulua, sitten rau
hoitummekin joulun odotuk
seen. 

Tulevana talvena tutustum

me lumikengillä tapahtuvaan 
liikuntaan paikallisten asian
tuntijoiden avustuksella, osal
listurnme myös lumikenkäret
ken järjestelyihin. 

Rauhaisaa joulun.alusaikaa ja 

Hyvää Joulua ! 

Marja-Liisa 

Ovts1n 
kuu[um1s1a 

nalle siitä johtokuntatyösken
telystä mistä nyt jäitte pienel
le tauolle kuten myös tiliemme 
pitkäaikaiselle tarkastajalle Ter
tulle. 

Tervetuloa Tapio ja Erkki 
antamaan panoksenne myös 
tällä ta.voin kerhollemme ja 
sitä kautta yhdistyksellemme 
Tunturiladulle. 

. Vuodelle 2003 olemme suun
nitelleet monenlaisia tapahtu
mia, joihin toivotaan mahdol
lisimman monen osallistuvan. 
Tammikuussa tutustumme ku
vin ja sanoin Sarekin jylhiin 
maisemiin Ladun Majan päi
vystyksen lisäksi, helmikuussa 
opiskelemme miten pidämme 
lihaksemme kunnossa, maalis-

kuussa järjestämme varmaan
kin vuosikokouksen lisäksi jon
kin ulkoilutapahtuman. Ehkä~ 
pä vaikka yöpyisimme jonkin 
ladun varressa teltassa tai vas

taa':'assa majoitteessa. Kartta
tekniikka on taas kehittynyt 
huimasti, joten on huhtikuus
sa jälleen aika tutustua kart
ta-asioihin. Toukokuussa kes
kitymme Haristuvan tapahtu
miin vaikkapa talkoiden mer
keissä unohtamatta tietenkään 
kaikille yhdistyksemme jäsenil
le ayoimia TL:n. retkimuistion 

tapahtumia . 

Latu terveisin 
Pauli· 



Tunturlkerho Njeallje 

Vuosi on taaS lopuillaan -
"muistojen arkkuun" on ker
tynyt paljon mukavia yhteisiä 
muistoja mm. kuvien muo
dosssa, joita alkuvuodesta kat
somme yhdessä kerhoillassa 
emmekä tee mitään muuta -
varautukaa siihen! 

Kerhotapaamisissamme on 
ollut tosi kivasri porukkaa mu
kana, kaksi viimeistä mainitak
seni syyskokouksessa Joroisissa 
oli 40 henkeä ja viime lauantai
na Mikkelissä, jossa tapasim
me lauantailounaan merkeissä 
tutustuen myös Marskin mu
seoon meitä oli paikalla peräti 
42 Njealljelaisra. 

Tämän vuoden viimeinen 
tapahtuma on kokeilumielessä 
tapahtuva Naisten messujen 
tapahtumaan osallistuminen 
omalla myyntipöydällä Mik
kelissä 30.11. Messujen jäl
keen hiljennämme rahtia ja 
alamme valmistautumaan jou
lunviettoon kukin tahoillam
me ja tapaamme taas tammi
kuussa vireänä aloittamaan uu
den toimintakauden. 

Toimintasuunnitelman teke
minen kaamoksen keskellä ei 

Terveiset Satakunnasta! 
Ruskareissujen jälkeen ker

homme ohjelmaan on mahtu
nut monenlaista puuhaa. Su
siaisissa Klaukkalassa saimme 
kerhomme ensimmäisen omat 
sudet, kun Juhani Lahtinen ja 
Kari Kankaanpää vihittiin en
simmäisinä geatkilaisina outa
susiksi. 

aina ole aivan helppoa ei aina
kaan kaikkien mieleen, mutta 
se elää eli ota reippaasti yh
teyttä, jos haluat siihen jotain 
lisäyksiä tai toiveita jonkun ta
pahtuman jätjestelyihin - yri
tetään yhdessä muodostaa tu
levasta toimintakaudestarnme 
sellainen, että kaikki nautim
me yhdessäolonhetkistätnme. 

Toimintåsuunnirelman run
ko on jaettu kerhotapaamises
sarnme 12.11., mutta tässä tie
toa Teille, jotka ette olleet pai
kalla silloin. 

Tammikuun kerhotapaami
sen jätjesrää Pieksämäkeläiset 
- kiireisinä ihmisinä vietämme 
peruuntunutta pikku joulua sil
loin 11.1.2003 - parempi myö
hään, kun ei milloinkaan. 

Helmikuussa tapaamme 
Mikkelissä liikuntailtapäivän 
merkeissä, kunhan kutsu kuu
luu 8. tai 15.2. 

Maaliskuussa on aika tarkas
tella mennyttä toimintakautta 
kevätkokouksen merkeissä, jo
ka on Varkaudessa 8.3. ja sa
malla antaa viimeisiä vinkkejä 
mukavaa hiihtoviikkoa varten, 
jota lähdemme viettämään pit
kästa aikaa Tunturikeskus Kii
lopäälle. Matkaan lähdemme 
linja-autolla, jota meidän Kari 
kuljettaa, jos haluat lähteä mu
kaan ora yhteyttä sihteerimme 
Leila Auviseen tai Kari Lopo
seen, joka tietä matkareitin ja 

aikataulun sekä määtän, joka 
mahtuu mukaan. 

Huhtikuun tapaaminen on 
suunniteltu tapahtuvaksi Piek
sämäellä to 10.4. tai la.12.4. -
katsotaan kumpana isänräker
holaiset kutsuvat. 

Toukokuussa lähdemme ko
keilemaan onnistuuko kosken".. 
lasku Ruunaankoskessa ja toi
vomme seuraksemme Ovtsilai
sia ja Kumpelaisia, jotka kuu
lema suunnittelevat sam~a 
viikonloppuna 24.-25.5. me
noa samaan suuntaan. 

Kesä - Heinäkuun vaihtees
sa osa porukastamme karistaa 
Suomen pölyt ja suuntaa mat
kansa kohti Sveitsiä, jos olet 
kiinnostunut matkasta voit ky
syä mahdollisia peuutuspaik
koja retken johtajalta LeenaAr
poselta tai sihteeriltämme Leila 
Auviselta. 

Heinäkuun vietämme lo
maillen. 

Elokuussa taas aloitamme 
syyskauden, jolloin isäntinä toi
mivat Varkauden kerholaiset, 
jotka suunnittelevat jotain mu
kavaa tekemistä - onkin ollut 
jo niin ikävä Teitä. 

Elo- Syyskuun vaihteessa 
bussimme keula suuntaa kul
kuaan kohti Lappia ja Susi
Kiisaa (30.8.-6.9.) - taas tarjo
amme kyytiä Teille, jotka mat
kaatte samaan aikaan samaan 
suuntaan - yhteyhenkilör sa-

Ceatk1n 
kuu[um1s1a 

Marraskuun kolmen ensim
mäisen viikon ajan meillä oli 
näyttely Kokemäen kirjastossa, 
jossa kerrottiin sekä Tunturi
ladusta, kerhostamme ja vael
tamisesta. Esillä oli niin va
rusteita, muonaa kuin pysty
tetty telttakin, jonne joku pie
ni näyttelyvieras oli kömpinyt 
sisälle. Näyttelyn tätkein anti 
olivat kuitenkin ne noin 80 va
lokuvaa Lapista eri vuodenai
koina sekä kuviin liittyvät kar
tat. 

Kerhomme vieraskirjaan 
kertyi näyttelyn aikana reilut 
200 nimeä, ja ainahan kaikki 
eivät nimeään kirjoihin kirjoi
ta, joten tutustujia on voinut 
olla huomattavasti enemmän. 
Tällainen näyttely on helppo 
tapa tehdä asiaamme tunne
tuksi. Asiasta kiinnostui alu
eemme kåk$i)~~t~, siitä kuul
tiin ainakin kahden · radioka
navan menovfokei5sä ja maå
kuntaradio ~\d!vtpaikan päällä 
rekemä~{j~~ndull- Tumu-

Kerhomme ensimmäiset sudet vihittiin Klaukkalassa. Kari ja Juhani saavat jatkossa luvalla ulvoa 
Outasusina. Kari toinen ja Juhani neljäs vasemmalta ikäsusien tentattavina. 

mat, kun hiihtoviikolla maalis
kuussa - tervetuloa joukkoom
me - "emme ole sisäänlämpiä-

···"1 Via • 

Lokakuun 18 pnä kokoon
numme pitämään syyskokous
ta Pieksämäellä ja valitsemme 
uusia toimihenkilöitä kerhom
me toimintaa pyörittämään. 

Marraskuussa on vaihteeksi 
"Savon Pariisin" eli Joroisten 
kerholaisten vuoro jätjestää ko
kous 8.11. tai 15.11. 

Joulukuussa toivottavasti ta
paamme pikkujoulun merkeis
sä Mikkeliläisten vieraana, jos
sain siellä päin. 

Mainittujen tapahtumien li
säksi osallistumme tietysti T un
turiladun tapahtumiin huhti
kuussa kevätpäiville, elokuussa 
Kuokten jätjestämille kesäpäi
ville sekä lokakuussa . Login 
jätjestämiin susiaisiin ja Tun
turilatu ry:n syyskokoukseen. 
Montakohan uutta sutta meil
le tulee!!! 

Kerhotapaarnisten asiaohjel
masta vastaa isäntäpaikkakun
ta ja koulutusyhdyshenkilöt. 

Jutusteluni lopuksi lainaan 
otteita Tommi Hellstenin ko
lumnista "Elämä on tässä ja 
nyt" : Useimmat meistä suun
nittelevat varsinaisen ja oikean 
elämän aloittamista joskus tu
levaisuudessa. Varsinainen ja 
oikea elämä tarkoittaa usein 
sisimpien haaveiden unelmien 

riladun kannalta varmasti mie
lenkiintoisin seikka on se, että 
näyttelyyrnme ovat tutustu
neet suurella mielenkiinnolla 
etenkin nuoret. Tämä tieto on 
tullut kirjaston suunnalta. Mo
net nuoret olivat aprikoineet, 
että jos etelän loman sijasta re
put pakattaisiinkin pohjoisen 
reissua varten. 

Vinkiksi vain muillekin, 
tuokaa sitä ominta toimintaan
ne jossakin yleisessä tilassa esil
le, niin varmasti saatte jonkun 
Lapista innostuneen kiinnos
tumaan myös omasta toimin
nastamme. 

Syyskokouksessamme pää
tettiin ensi vuodesta. Vastuu-

. henkilöt pysyivät entisinä, 
mutta toimintaa pyritään enti
sestään monipuolistamaan. Ta
voitteena on, että tätä näytte
lytoimintaa laajennetaan vie
mällä se esimerkiksi Poriin, 
Kankaanpäähän ja Raumalle. 
Seuraavaksi se on esillä Huit
tisten kirjastossa koko joulu
kuun ajan. Siis jo tänä vuon
na. 

Ensi vuoden reissuesitteem
me on jo valmistunut ja 
retkimuistiosta näette, mitä 
olemme suunnitelleet. Lappiin 
suuntautuneista reissuista en
simmäisenä ohjelmassa on tal
vivaellus Pallakselta Herraan 
ja sen jälkeen on perinteinen 
pääsiäisen hiihtomatka. 

Sitten loikataankin jo ke
sään, jossa niin melotaan kuin 
vaelletaan. Aikuinen - lapsi 

toteuttamista. -Tätkeät asiat 
saavat aikaa ja tilaa "sitten 
kun". Sitten kun väitöskirja 
on tehty, osastopäällikkyys var
mistettu, talo maksettu, lapset 
isoja, anoppi vaihdettu, eläk
keelle päästy. 

Sitten aloitetaan se varsinai
nen elämä, mutta nyt ei ole ai
kaa, nyt on kiire. Nyt on eh
dittävä. 

Onko jotai 
tuttua?! 

Haåveista totta - onko ehkä 
yksi niistä "susien rääthyyn" 
liittyminen, mutta kun onkii
re - eikä oikein kehtaakaan! 

-vaellus saavutti menneenä ke
sänä hyvän vastaanoton, jonka 
vuoksi toinen ryhmä stamaa 
matkaan heti juhannuksen jäl
keen. Naiset vaelravat heinä
elokuun vaihteessa Lemmenjo
ella ja syyskuussa Haltille. 

Lähiympätistöämme emme 
unohda, sillä väkeämme meloo 
Kokemäenjoella ja patikoi Bir-

Alla kuva yhdestä sellaisesta, 
joka viimeinkin sai hake
muksen eteenpäin ja vihittiin 
Klaukkalassa Outasudeksi -
lämpimät terveiseni tilaisuu
teen osallistuneille vihityille 
uusille "susille". 

Lumi on peittänyt maan -
sukset on otettu esiin - nautti
kaamme talvesta ja 

joulun odotuksesta - kiitäm
me kuluneesta - yhdessä olem
me rakentaneet ja eläneet kulu
massa olevan toimintavuoden 
- jatketaan taas yhdessä. 

Halauksin 

Lea-puheenjohtaja 

git.an polulla. 
'Nyt on kuitenkin syytä rau

hoi~rua hetkeksi ja hiljentyä 
jo~uun. 

HyWä jol. RauhallistaJoulua 
teille kaikille jaj.ntois.aa ja lii
kunnallisc~'iuot~a.:2.063. 

Satu 

Valokuvanäyttelymme satoa. 1Jkkylumia KAievi Kaasalaisen 
kuvaamina. 



TUNTURllRU 

Talkoissa on aina kivaa 
ja siksi ei pahemmin 
mietitty, mihinpäin Lap
pia syyskuun eka viikolla 
lähdettäis. Ilmoittaudut
tiin ja kuultiin, että se
kaan sovitaan. 

Ensin 700:n kilometrin 
lämmittelykierros Joensuuhun 
(kuopus roudattiin 
opiskelupaikkakunnalleen). 

Ani varhain maanantai
aamuna auto Kymistä kohti 
pohjoista. Uuvuttiin ja yövyt
tiin tuttavissa Saariselällä. Tiis
taina 030902 jatkettiin Sar
min suuntaan. Ivalosta os
tettiin nuotiomakkarat, mutta 
munkkimunat ja maito unoh
tui. Siinä vaiheessa ei sitä tosin 
vielä hoksattu. Tuttua metsä
autotietä ajeltiin ja kohta oltai
siin " parkkipaikalla". Varmasti 
siellä jo muita ennenehtineitä 
olisi kämppäpolulle kerinneet. 
Mikä lie kartanlukijan huomi
on hetkeksi vienyt, kun Ta
lasjärven pilkotusta ei havait
tu ja ohi pyyhkästiin. Kieppi 
takaisinpäin ja tarkempi kar
tan seuraaminen. Ei ollutkaan 
enää puupinoa maamerkkinä, 
ei vielä muita autoja ja poro
aidan porttiaukkokin ilmaan
tunut. Eihän sitä innoissaan 
kaikkia voi havaita. Auto ase
miin, rinkat selkään ja polulle 
päästiin. Ei ollut kukaan kak
sijalkainen edellisten sateitten 
jälkeen reittiä tallannut ja niin 
luultiin olevamme ensimmäi
siä perille ehtineitä. 

Harmaaparta 
saunatonttu 

Rinkat tutulle telttapaikalle 
nuotiopaikan yläpuoliselle rin
teelle ja toinen tutustui tie
nooseen ja suunnitteli saunan 
lämmitystä. Pian palasi takai
sin; ei tarvitse sytyttää saunan 
pesää. Tuure on sen jo tehnyt. 
Varsinainen saunatonttu, har
maaparta. Ollut koko kesän 
pohjoisessa kultaa (ei Kaijaa) 
huuhtomassa ja nyt otti loppu-

kirin etelään talkoitten kautta. 
Tullut Talasvaaran itäpuolelta 
ja siksi ei jälkiään näkynyt 

Teltta pystyyn ja tuli vetu
riin ja kappas Tapani tuli en
simmäisenä muusta porukas-
w. 

Sitten tuli vieraan näköisiä 
miehiä, jotka myöhemmin 
opeteltiin Heikiksi; Untoksi, 
Hannuksi. Tuli Björkengren, 
Raimot Pahkala ja Kinnunen 
(SB:n lankomies), perässä Hut
tus-Pekka ja kokki -kakkoset 
Kaisa ja Kaija. Meitä oli kaik
kiaan I 3. Päälimmäiset pu
heet pidettiin, hernekeitot hei
tettiin hetulaan, pääosa poru
kasta saunoi ja sitten yöpuulle 
keräämään voimia ankariin aa
mulla alkaviin talkoisiin. 

Kuudelta 
aamupuurolle 

Keskiviikko - ensimmäinen 
virallinen talkoopäivä. Aamu 

kerrassaan upea. Kaisa otti to
sissaan kokin hommat: joku il
lalla heitti, että aarnupuuro tar
joillaan 6 - 8. Ja valmista taisi 
kuudelta olla. Puurolla ohjeita 
jaettiin talkoolaisille: Henkeä 
kohti piti saada vähintään kaksi 
kasaa sopivista tuulenkaadois
ta. Kasa oli enemmän kuin 
yksi puu, mieluummin vähin
tään kolme! Kello yhdeksi
toista tilasivat kahvit. Talkoo
paikka tarkemmin oli varsi
naisen erämaa-alueen ulkopuo
lella, pohjoisessa Talasvaaran 
lompolon yläpuolella. Ongel
ma aluksi naisilla oli: viedäkö 
kahvi valmiina pannussa vai 
keitetäänkö perillä. Pieni ris
kinotto ja perillä keitettiin. Tu
lisijakin sopivasti löytyi Taavit
saisten männäsyksyiseltä asen
topaikalta (lue nyt kummin
kin leiripaikalta - lat.huom.). 
Kauniimpaa ilmaa ei olisi osat
tu toivoa. Ja kahvi maistui + 

yksi tee! 

Kahvipannu Kaisan silmälläpidon alla. 

Miehet jatkoivat puuhom
mia ja mitä keksivät. Kello 
kahdeksi talkoolaiset toivoivat 
ruokaa. Listalla oli keitettyä 
makaronia (nuoriso kutsuu ka
melino.ksennukseksi - miksikö
hän?), lihapullakastiketta, sa
laattia, puolukkasurvosta. Pe
räruoaksi myöhemmin kiisse
liä ja lettuja. Naiset ja Hannu 
olivat kyllä ryypänneet jossain 
välissä salakahvit. Miehet kor
jaili laituria ja taas joku sau
naa lämmitti~' Selvisi sekin, et
tä puunkeräystavoite oli saa
vutettu ensimmäisenä päivänä 
ja huomiseksi oli keksittävä 
muuta askaretta. 

Sieniä 
keittelemässä 

Jossain vaiheessa iltaa var
mistin Veijon olemassaolon ja 
teltan luona trangiassa keitteli 
keräämiään sieniä suolausta 
varten. Eipä taida kuivassa 
Kymissä tänä syksynä moisia 
metsästä löytyäkään. Ne sau
noi ketkä kerkisivät. Poltettiin 
pesässä makkaraa ja katoksessa 
tarinoitiin. Pekan uskomaton
ta muistia ihmeteltiin. Kertoi
li menneitä tapahtumia ja ne 

Kämppäisäntä Seppo santsaa emäntien Kaisan ja Kaijan kat
sellessa. 

Tankkaustauko Susi-Talaksen keittokatoksessa. 

oli tosia; joku aina jonkin 
pätkän pystyi mukaan muista
maan tai tiesi tapahtuneeksi. 
Moni meistä nuoremmista tun
tuu käyttäneen computerinsa 
muistin loppuun - ei pärjätä 
Pekalle! 

Torstaina apupiika kerkisi 
ekana tulentekoon. Tämäkin 
aamu oli ihana. Porukka pik
kuhiljaa puurolle ja puoluk
kasopalle. Myöhemmin mie
het ihmettelivät keittiöporukan 
kaljan vahvuutta, kun keittoka
toksesta kuului jos jonkinlaista 
laulua. Tyttötrio piti kahvi
konserttia ( tai luuli pitävänsä 
- miehet meinaan ajatteli, että 
me harjoiteltiin ja sitten kah
villa varsinaisesti konserttia an
nettaisiin) . Mutta ei me käski
en laulettu vaikka vain "kano
ja" oltiin. Tuurella ikävä Kai
jaansa ja heitti meille hyvästit 
ja palasi etelään. 

Osa miehistä teki puita, osa 
lähti käymään autoilla ja sa
malla korjailivat pitkospuita, ja 
t;ias joku taisi saunaakin läm
mittää. Torstain suurin urak
ka tais~ kuitenkin olla eväiden 

kevennys. Se oli muuten Un
to joka saunan lämmitti. Isot 
miehet nukkuivat iltaunia vii
destä seitsemään ja saunomiset 
meni hiukka myöhäseen - nai
silla. Ilta oli tyyni ja Veijo teki 
nuotiolle tulet (näinsanottuna 
omista liiterin puista - erämaa
alueella maastosta puunotto on 
kuulemma kiellettyä). Ja sitten 
ryökäle - alkoi sataa tihuttaa. 
Kyllähän kymiläiset koko kesän 
oli sadetta toivonut, mutta ei 
sitä tänne olisi tarvinnut tulla. 
Paistelimme kahdestaan mak
karaa ja muuten kumminkin 
oli tunnelmallista. Sen huoma
sivat muutkin. Kaija ja Kaisa 
eivät myöskään olleet sokerista 
ja hekin saivat nuotiolla pais
tettua makkaraa ja annokset sa
vua vaatteisiinsa. Kello yli 23 , 
kun maltoimme lähteä teltalle. 

Puolukoita kotiin 

Perjantaina pääporukka pak
kasi kamansa ja poistui pai
kalta. Naisilla kiire kontrastin 
hakuun etelän etelastä ja osa 
miehistä jatkoi talkoita Susi-

Lepohetki tulilla, Huttus-Pekka vanhimpana. 



kyrössä. Me jäimme kah
destaan nauttimaan hiljaisuu
desta, pahuksen tihkusateesta, 
lammella uiskentelevista allin
poikasista (mä luulen, että ne 
oli alleja). Ei tohdittu satees
sa puolukkaan lähteä, kunhan 
vaan löhöiltiin. Kuivatelciin 
kastuneet kamppeet ja käy
tiin viemässä liiat ja muut yli
määräisiksi osoittautuneet ta
varat autolle. Palatessa kerät
tiin sieniä ja hiukan puolukoi
ta. Muuten dna ei kuulunut 
Talaksella, mutta Radiolinja 
kuului hyvin. Kuultiin, että 
Venäjän metsäpalojen savut 
sekoittivat etelän ihmisten ha
juaisteja. Viimeiset tämän 
reissun saunan nautiskelut. 
Ulkona plusasteita 3,5. 

Lauantaiaamuna ihan tun
rui kuin saunan raput olisivat 
olleet kaherassa. Syksy todel
la rullut. Ja meidän oli palat
tava etelään ... 

Vääräleukojen 
kielikurssilla 

Ai niin se kielikurssi! Nel
jännesvuosisadan vähäpuhei
sen kymiläisen kanssa eläneel
le syntyperäiselle hämäläiselle 
oli hulvaton kokemus olla 
puoli viikkoa savolaisten seas
sa. Junaankin kuulemma tu
lee tulkki Mäntyharjulla. Me 
kun tulimme omalla autolla ei 
tu!kista ollut tietoakaan. Vä
hän väliä sai pyytää toistoa 
ja suomennosta vääräleukojen 
vääntäessä tekstiä. Pari sanaa 
jäi mieleen. Lilllettiä (onko
han siinä muuten 3 ällää?) 
syötiin puuron kanssa. Sen 
verran äkkiä voisi suoraa suo
mentaa naisen logiikalla, että 
lill olis pieni ja letti = pal
mikko. Mutta ei se ole sin
nepäinkään, se on kiisseliä vai 
oliko se kumminkin marja
keittoa? Mulla on aina ollut 
huono kielipää. Se toinen sa
na oli kiännä, mutta sen mer
kitystä en kehtaa kirjoittaa. 

Kotimatkalla poikkesimme 
Kaunispään huipulla 
munkkikahvilla/teellä. On
neksi emme Sarmille mennes
sä poikenneet. Olis meikä
läiseltä jäänyt pienet munkki
rinkilät Talaksella tekemättä. 
Niin oli mahtavat ne Huipun 
paistokset. Mutta kaupaksi 
ne pienetkin meni - lohdut
taudun. Vielä poikkesimme 
Pelkosenniemen Pyhällä mor
jestamassa reipasta kohta 86 
vuotiasta anoppia. Oli eläke
läisporukan mukana ja kuu
lemma reippaammasta päästä. 
Sitten ei muuta kuin tasaista 
jyräämistä kohti rannikkoa. 
Loppumatka hernerokkasu
.mmsa. Eikä kumminkaan 
eksytty!!! (Tämän ymmärtää, 
kuka ymmärtää.) 

Mukavia muistoja mieles
sä; .. 

T1Utvimmlul 

Ps. Ei sitä nuoret tiedä, 
kuinka vanhallakin voi olla 
mukavaa - kun on mukavassa 
Seuras5a. 

Jouluaattona 
klo 20 

Ulkona on lauha, puolipilvi
nen ja melkein tyven sää. Kuu 
loistaa pilvien läpi luoden aave
maisen tunnelman näiden hil
jaisten autiomaiden ylle. Istun 
majassani yksin, mutta seu
ranani on jo yli puolen vuosi
sadan pituinen muistojen hel
minauha. .. 

Ja kuusikin on, ihan oikea, 
kaukaa noudettu kuusenhaa
rautuma. Niin pieni ettei jak
saisi kantaa kynttilöitä hen
noilla oksillaan. Kynttilät ovat
kin sijoitetut sen ympärille. Ja 
ne loistavat, kuten ovat loista
neet kaikissa yksinäisjouluissa
ni, joita olen täällä viettänyt. 
Niitäkin on karttunut jo lo
puilleen kaksikymmentä. Tä
mä joulu on siitä erikoinen, 

että se on samalla 20-vuotis
muisto. Tasan 20 vuotta on ku
lunut joulusta jonka vietin tä
män saman puron varrella. Se 
oli samalla ensimmäinen joulu 
jonka näillä kultakencillä vie
tin. 

Muistot vievät talveen 1954 
- 1955. Silloin olivat olosuh
teet aivan toiset kuin nykyään. 
Ei ollut maantietä, oli vain jon
kinlainen, tavallisesti ummessa 
oleva porotie Inariin. Ahkio pe
rässä oli hiihdettävä aivan kir
kolle asti, ostettava joulueväät, 
selvitettävä posti ja sitten: veto
valjaat ylle ja nokka kohti "ko
tia". Välillä oli yövyttävä kaksi 
kertaa, mutta erään~ aamuyö
nä tulin korsulleni urnpiväsy
neenä, mutta varsin tyytyväi
senä - melkeinpä onnellisena. 
Mitäpä silloin merkitsivät ras
kaimmatkaan taipaleet, silloin 
"käsivoimien" päivinä! 

Ruska-a1ka 
Ruska-aikaa on verrattu ih

misen eläkeikään. Minulle nä
mä kaksi sanaa ovat liittyneet 
läheisesti toisiinsa jo joitakin 

·vuosia. Työni vuoksi en päässyt 
oktalaisten ruskaretkille mu
kaan ja siksi odotin hartaasti 
lähestyvää eläkeikää. 

Nyt se sitten koitti - ruska-ai
ka. Meitä oktalaisia oli kuusi hen
keä rinkat selässä taivaltamassa 
kohti Pyhänattasta. 

Odotukset ja todellisuus 
Lapinvaelluksilla tulee koroste
tusti esille kuinka elämme asiat 
kolmeen kertaan: Ensin haa
veillen ja suunnitellen, sitten 
toteuttaen ja lopuksi muistois
sa niitä kerraten. Onko tämä 
sitä elämänhallintaa? 

Mielikuvituksessani Natta
set edustivat jotain mystistä 
Lapin taikaa, varsinkin Pyhä
nattanen. Todellisuus oli vallan 
toinen. Ruska polun varrella oli 

kaunis. Nyt näin omin silmin 
koivuja, joiden lehdet olivat 
muuttuneet punaisiksi. Ylärin
teeltä Sompiojärvi näkyi kivasti 
ja tekojärvi kimalsi vallan mah
tavasti aarnuauringossa. Nat
tasten graniitti oli erikoista ja 
varsinkin kiviset "pannukakut" 
laella hauskat, mutta mystisyys 
oli poissa. 

Terävänattaselle kiivetessä si
tä saattoi hiukan kuvitella varo
essaan jokaista askeltaan lohka
reiden seassa. Siellä taas totesin 
ettei minusta ole "huiputtajak
si". Jäin suosiolla tunturin olka
päälle ottamaan aurinkoa ja 
kuivattelemaan saappaita ja var
paita. Liekö tämä inhoni huip
puja kohtaan perua lapsuudes
ta. 

Olen pudonnut vähän yli 
vuosikkaana ullakkokamarin 
ikkunasta alas kukkapenkkiin. 
Se s;1artaå selittää muitakin 

Ja nyt, ennen siirtymistäni 
"Ikuisten joulujen maahan" ha
lusin elää ne muistot uudel
leen. 

Kynttilät loistavat taas. Istun 
saman pöydän ääressä ja puran 
auki muistojen kerää ... 

Jouluvieraita täällä ei ole ke
nelläkään yhtään. Luullakseni 
täällä vallitsevaferlttäin vaikeat 
lurniolosuhteet ovat olleet eh
käisevä tekijä. Joka päivä on sa
tanut. Pysyvä lumi tuli 8. lo
kakuuta ja aurinko näkyi vii
meisen kerran 23. marraskuu
ta. Mutta; taivaalla keskipäivän 
aikaa näkyvä punerrus vie aja
tukset uuteen vuoteen ja uu
teen kevääseen! 

Joulupäivänä 1975 

Niin, taas on yksi joulu siir
tymässä "muistojen helminau
haan". Istun yksin pienessä mö
kissä jängän laidassa, mietiske
len monia asioita ... 

erikoisuuksiani! 
Parhaat palat UKK-puistos

sa valoisat kankaat ovat jalalle 
mukavaa pohjaa ja yksinker
taisuudessaan levollisuutta luo
vaa. Kuitenkin purot, joki
varret ja lähteiköt ovat minun 
lempipaikkojani. Sieltä löytyvät 
heinäkuussa mielenkiintoisim
mat kasvit ja itse vesi, sen kirk
kautta en voi tarpeeksi kiitellä. 
Siksi T uiskukurussakin kämpän 
luonaolimahtavaanähdälähteik.
köjä toisensa perään juoksut
tavan vesiään puroon. Ja entäs 
ne heinien ja varpujen ruska
värit joita täplitti katajien syvä 
vihreys. 

Ihastusta lisäsi yhdeksän riek
koa, jotka pelmahtivat ranta
varvikosta edestäni siivilleen. 
Kuukkelit olivatkin lähes va
kiovieraita tulipaikoilla. 

Niin ne nuotiotulet, ne ovat 
oleellinen osa vaelluksen tai
kaa. Porukkamme miehet sai
vat rivakasti tulet sallituilla pai
koilla. Sen äärellä kuivui paita 
ja saapas ja sukkakin ja entäs 

Edessäni on saarnani joulu
posti. 

Tavanomaisen joulupöydän 
olen nytkin laittanut. Keskei
senä siinä on "jouluhengetär", 
Marastosta tuomani pienoi
nen noin 40-senttinen kuusi 
suurten värikynttilöiden ym
päröimänä. 

Vaikka olen omistanut tä
män mökin jo kahdeksan vuot
ta, vietän tässä joulua en
simmäistä kertaa. Viime joulu 
kämpälläni oli sekin "muisto
jen kavalkadia". 

Mutta nyt istun keinutuo
lissa tässä "kaupunkiasunnos
sani" muistellen menneitä. On 
valoisaa ja lämmintä. Ulkona 
on pakkasta kolmisenkymmen
tä astetta. 

Tapaninpäivänä 

Nyt puolenpäivän aikaan on 
ikkunan ääressä sen verran päi
vänvaloa, että näkee kirjoittaa 

ne keskustelut. 
Iltahämy, erämaa ja nuotio

tuli saa aikaan mielenkiintoisia 
keskusteluja. 

Ruska innostaa luovuuteen 
Nuotion ääressä tuntematon
kin tulee tutuksi. Mekin tu
tusruimme nuoreen mieheen, 
piirtäjälgraafikkoon ja hänen 
töihinsä. Polkumme risteili yh
teen useamman kerran. 

Minäkin innostuin valo
kuvaamaan ja Pentti filmasi vä
hän väliä. Olen vuosia sitten 
kirjoittanut näin. 

Kesän lämmössä lehtipuut 
ovat liikuttavan yksimielisiä 
vihreydessään. 
" Tuki suusi ja ole kaunis ". 
Syksy vapauttaa ne 
yhdenmukaisuuden paineesta 

. ja niin ne hehkuvat 
kukin tavallaan, 
erottuen rohkeasti metsästä. 

Runossa on vahva naisnäkö
kulma, mutta onhan miehillä
kin omat paineensa. En ole ke-

noin tunnin verran, edellyttä
en että taivas on kirkas. Nyt 
on, mutta etelän taivaalla ei 
näy hiukkaakaan punerrusta, 
sitä kaunista ruusunpunaa, jo
ka myöhemmin tammikuussa 
enteilee auringon nousua. 

Uudenvuoden-
päivänä 

Istun aamutunneille asti 
kuunnellen radiota. Ulkona sel
keä taivas ja täysikuu. Ihmeel
linen tunnelma puolenyön ai
kaan. Autio ja hiljainen erä
maa, johon täysikuutamo loi 
ihmeellistä valoaan, ja autio
han tämä nyt on. Poropaime
net ovat hakeutuneet "kaupun
kiin" pyhien viettoon. Vaikka 
taivas on pilvetön on pakkasta 
vain muutama aste. Taivaalla 
on ihmeellinen ruusunpunai
nen hohde joka yhdessä lau
han sään kanssa tuo väkisinkin 
mieleen - KEVÄÄN. 

nenkään kuullut moittivan rus
kaa liiasta värikylläisyydestä. 
Samoin soisi värikkyyden ja 
omaleimaisuuden suosimisen 
lisääntyvän ihmistenkin joukos
sa silloin kun se on moraalisesti 
hyväksyttävissä puitteissa. 

Opinko jotain? 

Opin taas rinkan pakkaami
sesta uutta ja kuinka tärkeää se 
on. Tutustuin itseeni ja kump
paneihini paremmin, Lapin 
maisemiin. Lapin kuumekin 
hellitti viimeisenä päivänä, kun 
vesisateessa · kokosimme leiriä 
Rautulammella ja tallustimme 
kivikkoista polkua kohti Kiilo
piilifä. 

Mutta annas olla, kun sau
nassa oli käyty ja auton nokka 
suunnattu kohti etelää, alkoi 
mielessä risteillä tuttuja ajatuk
senpätkiä ... 

UisaH 



Suslaiset Nurmijärvellä 2002 

Sudenpentuja susiaisissa. Sirri Rimppi, Al,pi Rimppi, Topi Tervonen äitinsä Ritva Alamiekka
ojan sylissä, Tero Rikkinen ja seniori Liisa Tikka. 

Yhteensä noin 150 
tunturilatulaista ko
koontui Nurmijärven 
Holman kurssikeskuk
seen 18-20/10.2002 Ka
vtsin järjestämiin Susi
aisi_in ja Tunturiladun 
syyskokoukseen. 

Järjestön johtoporras säilyi 
ennallaan. Pienenä piristeenä 
oli lippuäänestys, kun johto
kuntaan oli lievää tunkua. Ka
vtsin kämpän jatkosopimuspa
pereiden vertailu antoi myös 
hieman väriä muuten niin kaa
vamaisiin kokousrutiineihin. 
Tänä vuonna Tunturilatu muis
ti Susipannulla rivijäsentään 
"Santraa'' Saini Hei.kuraa. 

Luontopolku 
täynnä sutta 

kaan juoksun tuloksena. 
Illan hämärtyessä "susilau

ma" laskeutui pirteässä pakkas
säässä järven rantaan, jonne ka
vtsilaiset olivat pystyttäneet jät
tilaavun. Noita lämmitteli jo 
rakovalkealla, kun runsas vih
kiväki solutti itsensä mäen rin
teeseen uusia susia vihkimään. 
Noita totesi ikäsusiksi kutsu
tut sauvansa arvoisiksi. Uudet 
tunturi- ja outasudet vannoi
vat valansa ja kulauttivat noi
dan tarjoaman tuliveden, ho
kun, kurkkuunsa salamavalojen 
välkkeessä. Lopuksi noita te
hosti loitsujaan tanssimalla ra
kovalkean-ympärillä, 

Noidasta 
Simeoniksi 

Iltajuhlan kohokohtana oli
vat kansantanssit, jotka tyyli
käs ja asianmukaisesti pukeutu
nut tanhuryhmä esitti. Aleksis 
Kiven kotiseudun innoittama
na noita, taiteilija Ossi Pet
tinen oli muuttanut muoto
aan ja eläytyi nyt Simeonina, 
joka kuvaili näkyjään saapas
nahkatornissa. Viinahouruisen 
Simeonin ankea kohtalo pirun 
pihdeis5ä oli niin vaikunava, 
että hän vältti selkäsaunan, jo
ka oli odotettavissa. 

Tuvissa riittää 
tutkittavaa 

tunsivat tuurilla ja tiedolla 17, 
24 kärnpästä. Tulokset osoitti
vat, että rupia riittää vielä tut
kittaviksi. Totuttuun tapaan or
kesteri johdatti juhlaväen tans
sin pyörteisiin ja innokkaimmat 
laulunlyömät jatkoivat nuotio
laulujen parissa aamuviiteen as-

Susia vihittiin kaikkiaan yksitoista, eli kais ikäsutta, yksi tunturisusi ja kahdeksan outasutta. 
Enemmänkin olisi voitu saman tien vihkiä. 

rL 

Sunnuntaina tunturisudet 
kokoontuivat aamiaisen jäl
keen. Susivaliokunta nauttii jä
seniensä luottamusta ja jatkaa 
susiaatteen kehittämistä enti
sin voimin. Kunniasusi Antero 

Santra palkittiin ansaitusti susipannuUa, jonka puheenjohta
jamme Raimo sai halausten kera ojentaa. 

Muuten ohjelma jatkui pe
rinteisesti Perinteet ovat pai
kallaan, jotain lisäväriä ohjel
ma kaipaisi. Onneksi luonto
polku oli täysin "susi" eli susi
sanan muitakin ulottuvuuksia 
tuli testattua. Siis aika ei men
nyt ollenkaan hukkaan vaikka 
yhdellä rastilla toisin todistet
tiin. Kurraa ei lyöty, muna mo
ni kokeili aliarvostettua kyyk
kää, joka osoinautui vaikeaksi 
peliksi, kuten mailapelit yleen
säkin. Muutama leijakin sai 
hieman nostetta alleen innok- Parhai.mma[ kairankiertäjät . Kunniasusi Antero Tarvainen lauloi tunturisusien susilaulun. Kyykkä on vaikea laji. 

Susiaisten noitana hääri taiteilija. Ossi Pettinen. 
\ 

I 



Tarvainen evästi niin valio
kuntaa kuin susiakin siitä, että 
tiukkapipoisuutta tulee vält
tää. Hän esittikin "sudenul
vontariitin", joka hänen mie
lestään tulisi ulvoa aina sopi
van tilaisuuden tullen. 

Kienoajelumme Nurmijät
vellä alkoi iloisesti pomppien 
ja nykien. Toiseen linja-au
toon oli joko tankattu ken
gurubensaa tai edellisyön -17 
C oli liikaa. Pääsimme kui
tenkin uudelle kirjastotalolle, 
joka oli todella avara ja viih
tyisä kulttuurin kehto. Toi
nen pääkohde, Aleksis Kiven 
lapsuudenkoti Palojoella, on 
monen mutkan kautta saatu 
kunnan ja museon haltuun. 
Viereisellä kalliolla on Aleksis 
Stenvallin henkilökohtaisesti 
takoma nimikirjoitus.Tuon 
retken seurauksena uskon mo
nen jälleen kiinnosruneen Ki
ven vätikkäästä ja traagisesta 
elämästä, kirjallisesta tuotan
nosta puhumattakaan. 

Retkeä jälkeen oli tuhti päi
vällinen, jota seurasivat pää
tössanat ja viirinlasku. Toivot
tavasti tapaamme yhtä aurin
koisissa merkeissä ensi vuon
na Turussa, Login vi_eraina. 

VUODEN2002 
SUSIPANNU 

Tänä vuonna Tunturiladun 
puheenjohtaja Raimo Pahk:a~. 
la jaikautui Susipannua ojen
tamaan salin takaosaan. Siellä 
eturivin tekstitaiteilija "Sant
ra'', Saini Heikura vastaanotti 
hämillään tämän kunnian
osoituksen. Santran tapaiset 
ruohonjuuritason erityistaita
jat tahtovat jäädä esikunnassa 
huomaamatta eikä palkittavat 
itsekään useimmiten välittäisi 
esillepanosraan. 

Kuopiolaisen Santran työ
ura alkoi Kuopion Osuusmei
jeristä, jonka jälkeen 20 vuotta 
kului istumatyössä OTK.ssa. 
OTK:n lakkautuksen jälkeen 
oli onni myötä ja hän pääsi 
kukkakauppaan ja jourui kyl
miltään muotoilemaan ad
ressien ja seppelenauhojen 
tekstit.Posliinimaalauskursilla 
tapaamansa tutun kautta hän
tä suositeltiin Kuopion va
ruskuntaan tekstaustyöhön. 
Toimistopäälliköiden ympä
röimänä hän antoikin teks
tausnäytteensäja työskenteli 
saman tien eläkepäiviinsä asti 
varuskunnassa. 

Tunniriladussa ja Tsietsassa 
yli 20 vuotta vaikuttaneen 
Santran vapaa-aika kuluu 
edelleen varuskunnan ja va
paaehtoisjätjestöjen tekstaus
töissä, kukkakaupoista puhu
mattakaan. Kouluaikana hän 
ei päässyt toivomansa alan 
koulutukseen. Oma kiinnos
tus, kurssit ja harjoittelu on 
täydentänyt luontaisia lahjoja, 
joita tunrurilarulaisetkin ovat 
päässeet hyödyntämään. 

Antti Pulliainen 

Naisten reissu on ihan oma lukunsa. Mietteliäänä Kristiina Kaasalainen, kuvan otti Marjatta 
Patinen. 

Polut veivät 
l(evolle • a 
lva[ojoelle 

' Kevon kanjoni on tun
turikerho Geatkin nais'
ten kest-osuosikki; sa.,-: .,.: 

' moin kuin Lemmenjoki
kin. Kymppivaellus hei
näkuun lopulla tehtiin 
Kevolle ja se yhdestoista 
naisten vaellus kokeili, 
miten jalka nousee Ivalo
joen maastossa. 

Geatkin naiset ovat tallan
neet polkuja jo yksitoista ker
taa. Viisi vuotta sitten eli vuon
na 1997 tehtiin ensimmäinen 
naisten vaellus, suuntana oli 
silloinkin Kevo. Vuodesta 1998 
lähtien reissuja on tehty kaksi 
vuodessa, ensimmäinen heinä
elokuun vaihteessa ja toinen 
syyskuussa viikolla 36. 

Kevo tarjoaa maastonsa puo
lesta niin haasteita kuin hen
keäsalpaavan upeita maisemia. 
Kiersimme tällä kerralla Kui
vin lenkin eli matkaan lähdet
tiin Sulaojalta ja Ruktajärveltä 

taapersimme Kuiville. 
24 kilometriä Ruktajärveltä 

Kuiyille on ~t.'!an ,i;t.a.ld;:9_.:_ 
tehdä yhtenä päivällä. Matkan 
varrella on kyllä kaksi yöpy
mispaikkaa, Njavgoaivi ja siitä 
kymmenen kilometrin päässä 
oleva kammi, mutta kummas
sakin vedenotto on vähän pul
mallista eikä se kammin ym
påristö oikein viehätä. Sopulit 
ovat ottaneet paikan niin hy
vin omakseen. 

Reitti on helppo, ei liiem
min nousuja eikä laskuja, mut
ta se viimeisen kilometrin ai
kana kangastuksen omaisesti 
näkyvä Kuivin kämppä tun
tuu olevan tavoittamattomissa. 
Mutta, viimein kangastus käy 
todeksi ja telttapaikat kämpän 
vierestä löytyivät. 

Guivi on ihan pakko hui
puttaa, mutta onneksi se käy 
kämpältä helposti ilman rink
kaa taakkana. Näkyvät eivät 
vain olleet tällä kerralla parhaat 
mahdolliset, sillä usva ja sade 

peittivät Norjan lumihuiput. 
Matka Kuivin kämpältä Fjel

lulle käy joutuisasti, vaikkakin 
suo puron toisella puolella tar
joaakin omat haasteensa. 

Fjellulla on pakko pysähtyä 
ihailemaan veden voimaa ja 
sen humina kantautuu korviin 
jo kaukaa. 

Mittarimatojen runtelema 
koivikko on kuin sotatanner, 
mutta kertoo omaa karua kiel
tään luonnon omasta elämäs
rå, 

Matkan kanjonin partaalta 
takaisi_nJ\,uktajärvelle käy jou
tuisasti, vaikkakin, jos pyytää 
saa, kivikkoinen osuus voisi ol
la lyhyempi. Reissu oli kaikin 
puolin onnistunut ja porukan 
Lapinhulluutta ja vaellushul
luutta kuvaa hyvin se, että en
si kesän reitti suunniteltiin jo 
kotimatkalla. 

lvalojoki oli meille entuu
destaan tuntematonta aluetta. 
Mieli teki kuitenkin vastaan
ottaa uusia haasteita ja niitä 
me totisesti saimme. 

Vesisade oli seuranamme jo
ka yö, mutta päivittäistä taa
perrusta se haittasi ainoastaan 
kahtena päivänä. 

Harnmastunturille halusim
-Sl'le päästä, mutta sen ka
puaminen jäi toiseen kertaan. 
Sen sijaan huiputimme hel
pon Vaskistunrurin, josta 
tyynessä, auringonpaisteisessa 
säässä avauruivat upeat nä
kymät. Niitä huippuja, joita 

i Ykin siOan laatta oli vankasti paikoiOaan. Laattaa tutkimassa Kirsi Lehti. 

Fjellun putous on aina yhtä upea. 

Kjmppivaelluksen naiset ryhmäpotretissa Kevon 
ka1ef 011i1~ partaalla. 

Vaskistuntunrurilta tiirailim
me, taisi olla lähemmäs sata. 

Ivalojoen Kultalan jälkeen 
maastosta e1 juuri seurattavla 
polkuja löydy, mutta merkki
nä siitä, että alueella on kul
jettu, on maastoon jätetty hy
ville leiriytymispaikoille rulen
tekopaikat. Niitä hyödynsim
me ja minusta niitä on syytä 
sinne muutamia jättääkin, jota 
joka paikkaan ei pystytettäisi 
nuotiopaikkoja vieri viereen. 

Ivalojoki on alueena huikea. 
Uskon, että sinne suuntaamme 
toistekin, vaikka ensi vuonna 
lähdemmekin syyskuussa jäl
leen meille uuteen ympätis
töön, Haltille. 

Ai niin. Näillä kahdella reis
sulla oli mukana yhteensä 26 
vaeltajaa, joten innostusta näil
le "akkain reissuille" tun.t:uu 
riittävän. 

Suu 

Vtlla.suk4t jalkaan ja menoksi. Ensikertalainen vaeltaja Aila 
Uusiniitty Fjellun kahlaamossa Kevolla. 



TllN1URMIU 

Tunturi latu [alsten 
kämppätuntemus 

Susiaiset Holman ku,rssikes
kuksessa Nurmijärvellä on juu
ri vietetty. Eräänä illan ohjel
manumerona oli kämppävisai
lu diakuvien perusteella, ensin 
veikkausluonteinen alkuerä ja 
sitten parhaiden kesken jouk~ 
kuefinaali. Koska illan aikatau
lu ei näyttänyt sallivan palau
tetta - minkä ansiokkaat kil
pailijat sentään ansaitsevat - tu
lee palaute tässä. Lisäksi lienee 
kiintoisaa nähdä millaista au
tiorupien tuntemus ylipäätänsä 
on, kun jäsenemme kuitenkaan 
eivät kovin "kämpän vaivaisia" 
ole. Tulokset toimivat hyvin ti
lastona siitä, missä päin Lappia 
runrurilatulaiset liikkuvat. 

Täytettyjä vastauksia jätet
tiin 77 kpl, eli noin joka toi
nen susiaisten osallistuja rohke
ni olla mukana. Osallistujia oli 
miltei kaikista kerhoista (Kavrsi 
35, Logi 11, Ovrsi 10, Njeallje 
ja Kuovdsa 4, Kolbma ja Alp
pas 3, Tsietsa 2, Okta, Vihtta, 
Kumpe ja Geaärki kukin 1). 

Taso oli tietoisesti viritetty 
vaikeahkoksi, mitään tavalli
simpia rupia ei ollut mukana. 
Pisteitä tuli laidasta laitaan vä
lillä 6p -l 7p, med.iaanin olles
sa I I p. Kovan tason osaajiksi 
luokirrelin ne kaikki 32 jotka 
saavuttivat vähintään 12 pis
tettä, melko tasaisesti kaikista 
kerhoista, ja sallittaneen tä
män kunniakkaan porukan ni
mienkin julkaisu tässä. Nämä 
varmasti edustavat kokenutta 
kaartia, joka on kulkenut Lap-

pia laidasta laitaan. 
l 7p: Eila Vilen Kavtsi, Mai

ja, Ovrsi. 
16p: Tuula Granroth Ovrsi, 

Paavo Kramsu Logi, Irma Ryt
kölä, Logi. 

l 5p: Terttu Civil Kolbma, 
Vappu Hietala Kavrsi, Erkki 
Kinnunen Njeallje, Elias Lei
nonen Kolbma. 

14p: Raili Jarva Ovrsi, Jaak
ko Korvenoja Kavrsi, Saija, 
Kuovdsa. 

13p: Pauli Aaltonen, Juhani 
Lahtinen, Hilkka Laukkanen, 
Ritvis Loimio, Kaisa Oksanen, 
Tapani Rajala, Marjatta Ran
nikko, Veijo Taavitsainen, An
tero Tarvainen. 

12p: Jorma Alapuranen, 
APO Hesasta, Paula Jukala, 
Kari Nurmela, Anja Pere, Rai-. 
ja Rikkonen, Anja Rönnberg, 
Marjukka Taavitsainen, Hele
na Traasinen (?), M-L Ud.in (?), 
Jukka Vilen. Onnittelut! 

Kiinnostavaa on se, mitkä 
kämpät tunnettiin ja mitä ei. 
Erittäin hyvin (yli 50 vastaajaa) 
tunnettiin Lahtisen kämppä ja 
Riekko-Oja, hyvin (yli 40) Pes
kihaara, Kuonjar, Akukammi, 
Opukasjärvi, Kalkkoaivi, Ala
Kiertämö ja Sruorra Åytsi, vä
lillä tietoisen harhaanjohtavas
tikin valituista d.ioista huoli
matta. Jotenkuten (30 tai 
yli) tunnettiin lisäksi Manto
oja, Tsuomasvaarri, Tsuukisaut
si, Kuivi ja Korsarupa; näissä 
ylläluetelru ~kova porukka'' veti 
pisteitä ja rakoa muihin. Hyvän 

veikkauksen tasolle ylsivät Va
lolompolo, Ravadasjärvi, Posti
latva, Housuselkä, Nimis-Kal
len rupa Harnmastunturissa ja 
Lossujärvi. Täysin pieleen me
nivät Huikkimajoki, Kivipää, 
Luomusjärvi, Suivakko ja Ku
rukoski. Niitä ei tuntenut ko
kenut porukkakaan, ja niille 
siunaantui vain niukasti veik
kaajien hajaääniä. Miksi näin? 

Huikkimajoki on verraten 
uusi kämppä (rak 1990) Uts
joen itäisessä kairassa, puretun 
Laavuvaaran eteläpuolella. Mo
ni ei sinne vielä liene ehtinyt. 
Kämppä on hyvä ja reitillä, jo
ten tutuksi kyllä tulee ajan myö
tä. Mutterikämppää luultiin ta
sapuolisesti Nammalkurun ko
daksi ja Skietsarasjärven tauko
ruvaksi, koska ne sen muotoisia 
ovat. Kyseessä oli kuitenkin 
uusi, v. 2000 Luomusjärven 
lounaisrannalle tehty rakennus. 
Tämä on paikallisen kalastus
seuran uusi hirsinen mutteri
kämppä, missä kolme ikkunaa 
ja seiniä kiertävät leveät la
veripenkit. Tupa oli avoin, vie
lä jonkin verran keskeneräinen, 
~koitettu ilmeisesti taukoru
vaksi rnis,sä,: J.~opaikka kes
kellä 'ja avei~;~anvaihco ka
ton rajasta. Ruskarerken yöpy
miseen se kuitenkin oli erin
omainen syksyllä 2000.Heitin 
tämän mökin sekaan ihan ko
keeksi. Menkääpä katsomaan, 
kun kerran vielä ette ole ehti
neet. Suivakon kämppä on van
ha ja kunnianarvoisa autioru-

Tolmlntamulstlo 
Vuosi 2003 

18.1. 
29.3.-5.4. 
Huhtikuu 
11-13.4. 
5.-12.4. 
l.2.-13.4. 
Kesäkuu 
15.-17.8. 
30.8.-6.9. 
30.8-6.9. 
6- 13.9 
10.-12.10. 

Kahonw:dj:ien lwuluw> Tam~ yiiopistolla 
KOlhrmn kcrhovii.kk9 Smi-Ta.labcHa 
Filmikonttori Oy Susi-Kiisalla 
Susikyrö varattu kevätpäiviä varten, majoitusvaraukset Raija Palosaarelta. 
Login kerhoviikko Susi-Kiisalla 
Kevätpäivät ja kevärkokous Susikyrössä Njallan isännöiminä 
Filmikonttori Oy Susi-Kiisalla 
Kesäpäivät Rajamäen Kiljavalla Märkiölammella Kuokten isännöirninä 
Ovrsin kerhoviikko Susi-Talaksella 
Njealljen kahoviikko Suii~ 
Kumpen kerhoviikko Susi-Kiisalla 
Syyskokous ja Susiaiset Login isännöiminä 

pa Harnmasrunturin kairassa,. 
on se kumma kun sitä ei tun
neta vaan luultiin aivan yleises
ti Kopsuslarnmeksi!!! Kurukos
kea puolestaan luultiin Rauru
larnmeksi, mutta luvalla sanoen 
yhdennäköisyys oli tarkoituk
sella mitä silmiinpistävin. 

Finaalissa oli kuusi joukku
etta; kuusi alkuerän parasta sai 
valita kaksi kaverikseen. (Sääli 
että Eila Vilen oli ehtinyt jo 
lähteä ennen finaalia!) Finaali 
oli viritetty tosi vaikeaksi, 17 
kämppää piti tunnistaa kuvista. 
(Inarin Kärppäsaari, Isokurk
kio, Aadol.6.n kammi, Sarmin 
Ahvenlampi, Madjoki, Rusina
kaltio, Morishvein karnmi, Ru
pisuolijärvi, Uittipiekka, Vasko
lompolo, Härkävaara, Puusas
vaara, Vietkapuoldsa, 
Tarvantojoki, Kurtojoki, Som
pio, Paaraskalla). Ylivoimainen 
voittajajoukkue tunnisti kuµsi 
kämppää, muut nollasta yh
teen. Joukossa oli tosin run
saasti varsin ryylikkäitäkin ar
vauksia kaikilla. Finaalin voit
tajajoukkue : Elias Leinonen 
Kolbma, Terttu Civil Kolbma, 
ja Vappu Hietala, Kavrsi. Mah
tavat onnittelut! 

Missä tunturilatulaiset siis 
liikkuvat? Kämppävisan mökit 
oli valittu todella tasaisesti kai
kilta Lapin alueilta, ja kaikilla 
alueilla kansa näkyy kulkevan. 
Tiettyjä piirteitä kuitenkin on. 
Saariselältäkin löytyy tuntemat
tomia mökkejä. Kivi pää on siel
lä vähän ylälaidalla ja poissa 
reitiltä. Mutta entä variha Ru
sinakaltion poropirtti itärajan 
pinnassa, noin Ylä-Kiertämön 
tasolla? Mökki ei enää ole yöpy
miskelpoinen, mutta käykää se 
nyt katsomassa edes nostalgian 
vuoksi, ennekuin se lopullises
ti romahtaa, sillä 1970-luvun 
idylli ei palaa takaisin.(Kuva oli 
vuodelta 2000). Itäkairassa on 

Kiva on elää Kittilässä 

Vietkapuolåsan kämppä oli finalistien tunnistettavana. 
perusreitti tuttua - Manto-oja Lemmenjoen Postilatva ja Ra
ja Peskihaara tunnettiin hyvin · vadas olivat tuttuja. Ravadasjär
- mutta muut alueet ovat vie- vi tunnettiin, vaikka kuva muis
raampia. Härkävaara ja Uittipi- ruttikin häiritsevästi Muorra
ekka olivat vaikeita. Sama kos- vaarakkaa. Käsivarressa tun-
kaa Utsjoen !itäistä kairaa: reit
tiruvat Opukasjärvi ja Tsuo
ma,svaarri tunnettiin, mutta 
Morishvein karnmi oli jo vai
kea ja Aadol.6.n kammia ei tun
nistettu. Utsjoen läntisessä tun
nettiin Akukammi Jä Kuivi, 
ja ilahduttavasti finaalissa jopa 
Madjoki, jonne on lupa men
näkin vain talvella, koska se 
on puiston alueella. Muorkalla 
tunnettiin hyvin sen nykyisin 
kovin harvat kämpät, Sruorra 
Äyrsi ja Lahtisen kämppä, ja 
Kurtojokikin tunnettiin fi
naalissa. Ivalojoki-Appiksella 
tunnettiin erinomaisen hyvin 
Riekko-oja, mutta Suivakolle 
asti vain harvan reitti on kul
kenut, Sompiosta puhumatta
kaan. (Kumma kun sekä Sui
vakkoa että Sompiota finaa
lissa luultiin Kopsuslammeksi 
- kansa ei siis tunne Kopsus
lammen mökkiä Saariselällä?!) 

nettiin Kuonjar erinomaisesti, 
Lossujärvi-jo heikommin. 

Mutta kyllä tunturilatulai
nen harrastaa hiljasempiakin 
alueita. Ilahduttavasti tunnet
tiin Tsuukisautsi, Korsarupa 
ja Housuselkä, finaalissa jopa 
Vietkapuoldsa, Paaraskalla ja 
Rupisuoli järvi! 

Yhteenvetona sanottakoon, 
että tunrurilatulaisten joukko 
osoitti loistavaa Lapin autioru
pien tuntemusta syrjäisimpiä
kin sopukoita myöten. Mökke
jä ei tunne ellei ole niitä itse 
nähnyt. Veteraanien kärkijou
kolla näkyy olevan rautainen 
kokemus kaikilta Lapin alueil-
ra. 

Kiitokset kaikille kisaan osal
listuneille. Ties millä mökillä 
joskus tavataan! 

Ullii Pihbla 

ja mukava on muuallakin Lapissa. 
Turistikin käy täällä virkistäytymässä 
ja viihtyy sopuisassa sakissa. 

Luonto on Lapissa lähes satumainen, 
sen etelästä tullut heti huomaa. 
Ilolla voi todeta paikkakuntalainen: 
- Meillä asuu jo monta junan tuomaa. 

Ennen asui Lapissa vain muutama 
poropohatta. 

Lapissa voi käydä myös hiijentymlissä 
ruska-aikaan rauhaisissa oloissa. 

Kaunista on jopa kaamoshämärässä 
ja vielä kauniimpaa revontulten valoissa. 
Tää on soiden, metsien ja tuntureiden maa, 

jossa talvisin tarvii lämmikettä. 
Mutt' täällä raitista ilmaa hengittää saa 
ja juoda puroista puhdasta vettä. 
Kun etelässä on vielä kosteat kadut 
ja VU()roin sataa vettä ja räntää, 
niin meillä on Lapissa jo liukkaat ladut. 
Silloin reippaimmat suksille säntää. 

Nyt poronhoito on perintönä suvussa. 
Leppoisaa on elellä turvassa ja uhatta, 
sarvipäiden kanssa sulassa sovussa. 
Lapissa asukkaita on viisisataatuhatta, 
kun porotkin on mukana luvussa. 
Poroa saa ihailla ja kuvata luvatta, 
mutt' poro poseerata ei voi lapinpuvussa. 

MA.ui Riultallia 



59 astetta 47 mlnuuttla pohjolsta [~veyttä1 
22 astetta 22 mlnuuttla ltälstä pltu 

Siinä on Utö. Maamme ete
läisin asuttu saari. Joskaan ei 
tänä päivänä enää niin kovin 
asuttu. Kymmenkunta asu
kasta, kansakoulussa yksi op
pilas. Tähänkin pätee se, että 
yhtä vähempää oppilasta ei 
kannata pitää. Puolustusvoi" 
mat rannikkotykistön linnak
keellaan toki koettaa hiukan 
paikata väestötilannetta, mut
ta sekin miettii osan toimin
noista siirtämistä muuanne. 

Samalla tavoin, kymmen
kunnan ihmisen asuttamia 
ovat myös Jurmo ja Aspö. Ja 
varmaan moni muukin lähi
tienoon saari. 

Kolbma teki marraskuisen 
extreme-retken tuohon etäi
seen ja eteläiseen saareen. Nau
vo n Pärnäisistä yhteysaluksella 
nelisen tuntia Nötön, Aspön 
ja Jurmon kautta ja olimme 
perillä. Majoiruimme laivan 
hyteissä sekä maissa ns. Lin
tumökissä, lintupongareiden 
majapaikassa,joka sarrui ole
maan vapaana. 

Vastassa laiturilla meitä oli 
Solveig Kovanen, ikänsä saarel
la asunut talousopettaja, joka 
korkeasta iästään huolimatta 
jaksaa vetää opastettavia ryh
miä ja näyttää paikkoja: kylä, 

majakka,kotiseurutalo, kirkko, 
hauatausmaa, ympäröivä me
ri ... Vaikeuksitta hän veti ne
lituntisen kierroksen, joka pi
meyden jo laskeuduttua päät
tyi Utön kirkkoon. Ja tuntui 
siltä, että tarinaa olisi rullut 
vielä vaikka kuinka paljon. 
Solveigilla oli kokemusta saa
ren elämästä, hänellä oli tie
tämystä saaren ympärillä 200 
vuoden aikana tapahruneista 
sadasta haaksirikosta, hän run
si saaren elinkeinot, hän on 
tehnyt keittokirjan, hän säi
löö edelleen kilohailia, jota 
hän miehensä kanssa onnistui 
meillekin myymään 20 purk
kia. 

liialla oli "illallistanssiaiset", 
joihin musiikin toi Aspön saa
relta mukanamme rullut eläk
keellä oleva merenkulkija Bru
no Johansson. Tiernapojat 
toki esiintyivät, runokin lau
surtiin ja Turun dominointi
alueella kun.oltiin, niin uhal
lakin pidettiin Tampereen kiä
leen liittyvä tietokilpailu. Tie
sittekö muuten mikä paikka 
Tampereella on "Häärviilari". 
Aleksanterin kirkon vanha 
hautuumaa. Ennen nukku
maan menoa pidertiin yllä tun
turilarulaista kuorolauluperin-

Karun kaunista on tämä rantakin. 

Utön kylämaisemaa. Majakka täyttää ensi vuonna 250 
vuotta, juhlia tiedossa. 

Utön hautausmaalla leposijansa saavat vain utöläiset. Ka
run kaunis paikka niityn keskellä. Pienin näkemäni hautaus
nurtL 

Solveigin intro nelituntiselle Utö-kierrokselle. 

nettä Sirun johdolla. 
Aluksella pidettyjen illallis

tanssiaisten_ jälkeen seuraavana 
aamuna Anna-Maija Ko~o
nen piti puolentoista tunhin 
esitelmän Utöstä, Saaristome
ren kansallispuistosta, Itäme
restä ja vaikka mistä. Tääl
läkin - ja ehkäpä juuri täällä 
- askarrutti Itämeren uhattu 
idylli: rehevöityminen, venä
läisten uudet öljyterminaalit 
Suomen lahden toisessa pääs
sä. Itämeri on aika suljettu ve
sialue. 

Paluumatkalla puheenjohta
ja korkeimman omakätisesti 
kävi kiskomassa Kolbman vii
rin m/s Aspön mastoon. 

Hieno retki. Vielä kerran 
kiitoksia: Solveigille 
opastuksesta,hengestä ja kilo
haileista, Ml s Aspön tosi ys
tävälliselle ja avuliaalle henki
lökunnalle erinomaisen mauk
kaasta ruoasta ja kaikesta 
muusta konehuonetta myöten 
(konepäällikkö tarjosi mahdol
lisuutta käydä konehuoneessa 
aatellen, että ehkä sitä joku tu
leekin. Melkein kaikki kävi 
siellä!), Bruno Johanssonille 
soljuvasta musiikista, Mikko 
Laaksoselle hyvistä yhteyksistä 
ja junailuista; Brita Willströ
mille hyvästä avusta majapaik
kojen kanssa, Utön kaupan pi
täjille kaupan avaamisesta lau
antai-iltana ja kaikille muka
na olijoille hyvästä hengestä. 
Ja veikkaus Oy:lle 33.60 euron 
kimppalottovoitosta,joka pää
tettiin sijoittaa uudelle_ kier
rokselle odottamaan seuraavan 
viikonvaihteen pääportia. 

Trmo Tulosmaa 

• 

Lyhyen ikänsä aikana Kol
bman uusi viiri on ollut 
ainakin Kristillan lipputan
gossa Tampereella, Vel.aatan 
kodan lipputangossa Teiskos
sa, Zermattin hotellin seinus
talla Sveitsissä, ]aulin käm
pällä koivun oksassa ja nyt 
mls Aspön mastossa. 

Anna-Maija Kokkonen ker
toi muille missä ollaan. 
Maantiedettä, historiaa, . 11Su~ 
tusta, kasveja, lintuja, Itäme
ren uhattua idylliä .•. 

KUvae 
Helena Alppi, 
Trmo Tulosmaa 

"Hyvää iltaa, hyväjj, iltaa... ja me toivotamm, ja me toivo
tamm ... " Arvatkaa kuka noista on murijaanein kuninkas. 

''Maa on niin kaunis" soi saaren kirkossa lauantai-iltana. 
Utön kirkossa pappi käy vain pari kertaa vuodessa. Miettikää. 

Pirjo, Sakari ja Pena tuulettelevat laivan kannella. 

Illallistanssiaiset mls Aspön ravintolassa. Ikäsutta jokin as
kartutUr.11. 

Bruno Johansson från Aspö teki haitarillansa sen oikean saa
ristolaistunnelman. Iltapäivämusiikkia, tanssimusiikkia, lou
nasmusiikkia. ]ess. 

Onko tytöt kylässä Erkin luona vai Erkki tyttöjen luona? 
Naiset aina viehättyvät vanhemmista herrasmiehistä. Saati jos 

Solveig Kovanen, 72, on koko ikänsä asunut Utös
sä. Hänellä. on saaren ja ympäröivän mn-"etl tapah
tumista kerrottavaa enemmän kuin mu:uiln kj/iil/il 
yhteensä. 

Kolbmalaiset tutkimassa merkkejä majakan juuressa. 



Myytävänä erittäin edulliseen hintaan 

kuvan mukaista AHMA- louetta. 
Kangas säänkestävää, sisäpuolelta 
heijastavaa, taffeta kangasta. 
. Mit~t: etuosa 2,8 m, syv. 2 m, paino 850 g. 
Tuote retkitoimikunnan hyväksymä. 
Hinta 56 e, pohjalla 63 e + toim.kulut. 

Tilaukset: 
Kalevi Kaasalainen 
(02) 567 091, 040 771 0778 
Aarno Lehtisalo 
(02) 564 202, 044 0195 002 
Markku Salminen 
(09) 291 9916, 040 548 4600 
Tunturikerho GEATKI 

Login kesävaellus 
Rast1gaisan tunturialueelle 
25.7.-J.8. 
Matkareitti suurinpiirtein sama kuin 
hiihtoviikolla. 
Varataan Susikiisa, jollet halua vaellukselle 

voit kulkea Nuvuksen maisemissa. 
Susimerkin suorittajalle 1000 m huippuja. 
llmoittautumiset 16.7. mennessä samoin kuin talvimatka. 
Tili Nordea 220518-41730, viite 398. 

Login hiihtoviikko 
Susikiisalla S.-12.4.200J 
Turusta lähdetään perjantaina 4.4. 
klo 18.00. 
Ajetaan reittiä Huittinen - Tampere linja
tai rautatieasema n. 20.20, Vaasa linja

autoasema n. 23.45, Susikyrö n. 11.00, Inari - Karigasniemi 
- Susikiisa. 
Lauantai-aamulla 12.4. lähtö Kiisalta samaa reittiä 
Raattamaan Tunturiladun kevätkokoukseen Vuantispirtille. 
Kokouksen loputtua illalla kohti Turkua. 
Vaellusmahdollisuudet: 
Hetta - Pallas sekä Paistunturien kautta Kiisalle. 
Edestaka.inen hinta: Turku - Huittinen-Tampere - Susikyrö 
85,-, Kiisalle 100,-, Vaasa - Susikyrö 80,-, Kiisalle 90,-. 
Maksu ja ilmoittautuminen: 25.3. mennessä Login tilille 
Nordea 220518-41730, viite 385, Kalevi Kanervalle puh. 
(02) 236 6270 tai 040 733 1765. 

'\'JIDEN 
\.L!C:)'!;f)l.""l"}l)fi!NEN 
~tJS 

JOULU LÄHESTYY, 
TILAA JOULULAHJAKSI 
50-vuotis
historia-teos a. 15,-
ERÄ-SM kisatunnuksella 
varmtett.u toimitsijaliivi 
k.ootXLja XXL ä 30,-
Lisätiedot kauppa avoinna. 
Jouluterveisin Marja-Liisa Mäki 

1UNTURILW~ 
Tunturilatu-lehden osoitteenmuutokset: 

Muutokset menevät nopeammin perille, kun toimitat ne 
suoraan jäsensihteeri Pirjo Sinilehdolle, jonka jäsenrekis

teristä poimitaan myös Tunturilacu-lehden osoitteet. 
Pirjon yhteystiedot ovat: 

Pirjo Sinilehto 
Veisunkacu 14 as. 5 

33820 TAMPERE 
sähköposti: pirjsini@saunalahti.fi 

Puh. 03 266 2592, 040 763 1109 

Suksien kanssa ajoissa 
lentoasemalle 

matkanteko sujuisi mahdolli
simman mukavasti, on hyvä va
rata enemmän aikaa, sanoo Fin

nair Ground Handlingin Tero 
Vauraste. 

Ruuhkien välttämiseksi on 
Helsingistä lähteville lennoille 

mahdollista tuoda matkatava
rat etukäteen milloin tahansa 

saman päivän aikana . 

Suksikuljetus 
kotoa 
hiihto keskuksiin 

Vaivattomin tapa matkustaa 

suksien kanssa on Finnair 

Cargon Kuriiri Ski 
-suksikuljerus. Suksipussit hae
taan asiakkaan kotoa ja toi

mitetaan hiihtokeskukseen sekä 
päinvastoin. Palvelua tarjotaan 

kaikista kotimaan lentokohteis
ta Leville, Rukalle ja Saariseläl

le. 

Uuden hiihtokauden alkaes
sa Finnair muiscuttaa suksien 

kanssa matkustavia saapumaan 
lentoasemalle hyvissä ajoin. 

Suurikokoisten matkatava
roiden, suksien ja muiden tal
viurheiluvälineiden kanssa ko

timaassa matkustavien on hyvä 
olla lentoasemalla runsas cunti, 

mutta viimeistään 45 minuut
tia ennen koneen lähtöä. 

Erityisesti uusi suositus kos

kee pohjoisen Suomen hiihto
kohteita Kittilää, Kuusamoa ja 
Ivaloa sekä Helsingistä näihin 
kohteisiin lähteviä lentoja. 

kustavien tulee olla lähtöportil
la vähintään 15 minuuttia en
nen koneen lähtöä. Tavallisen 

matkatavaran lähtöselvityksen 
puolestaan tulisi tapahtua vii
meistään 25 minuuttia ennen 
lähtöä. 

Suksikuljecuspalvelun hima 
on 30 euroa yhteen suuntaan. 
Palveluun sisältyvät suksi- ja 
lumilautapussien nouto, lento

rahti sekä toimitus perille. 
Kuriiri Ski-suksikuljetuspal

velutilauksia voi tehdä maanan

taista perjantaihin klo 8-22 sekä 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 
8-20 puhelinnumeroista 0800 

13 132 ja (09) 818 501. 

Kotimaanlennoilla pelkän 

käsimatkatavaran kanssa mat-

- Korostaisin, että suosituk

set ovat minimiaikoja. Jotta 

'Mw 
Raimo Pahlca1a. puhccnjuht:tfa. Ok-

1;1, Honknkam 10, 87100 KAjAANf. 
raimo.pahkala@nlc.li, pub.)l8 63"' l:l09 
040 1139 6(;38 

~i.rpa Alapunnen, \ö! r.i_puhc:mi~ 
la. kt:rhor.sw.ahoiraja, Kavci~ V211.ikuu .5. 
- 7 AA~ CJ2600.ESPOO,~-irp:.11i.ala:puranm 

uukku..i.:oF1·1 11nh. 05 . 214 5 L·i.8, fl4 
860 5148· 

Paawi Knmsu. Logi. ~~t
tu 6 A 2;}. Jlfl·~OTl.lJR KU, uuh. r)4o 
706~7 

RilW. Loimict.. Ovt$ i, Puistotoå 
~~ 16, 4n10Q JYVAsk.'Yl.Ä,mv.uloimi 
~Jl\;irar;o;fyuJi puh. Ol ~ b l ) 281 

Mruja-Llis:. Miktralm1de:nl1ofra1a. 
Alp~ Torikan1 IO "-"'- 6. 13100 
H.ÄMEENT .TNNA,DLlija-~a..makl 
@forrum..mm, pllTt. 03 67~ 9061 

Edm Sep~, Njciillji:. SWmalkuja 
-8. 76'l.W P~'\ot.ÄK'I, C$k(l.,:seppon.cn 
'@su.omi24.fi 48-2 941. 0400 l55 950. 

hb.rklm Salminc:n, l(aoktc, Vuoritie 

_4_ o.44-0o JAllyg.Jl>A\ 
imir!ii.'11..u~mint:li ®jic!l'mlpaa.li 09 

291 9916 k, 09 .2:""19 1458 r. 04!J ).t8 

~ 
Han.mi Siaile,bto, Kolln na, Mln.ni

könri!! 5 B 20, o5~01-IY\11NKÅÄ. han
na:~rroirJ • ..$in1l.d:m~.@vrr.fi 040 8~ 'SL-"9 

Veijo Taavibaineo, 
Suoo.raruo.nkaru 13. 4S7 _ 

Kum,7:1, 
'f..."YMI~ 

\'eijti.raa\·irsaincn@iindcia:.cam puh- 05 
.,g1''249•k. 020 450 suon 1 

Toimihenkilöt: 

Riitta ·c;cdi.o, ~eeri, ,K3csi, ;\1.lri;i 
Jocw:Un åe 10 F 52, 00400 HEI~lN.KJ 
1iU1,galin@'jippii.fi puh. 040 70-:- 4598 

SQr.n Oj~ rtjllltl t!JSS.fb1c:cå, GeaOO.. 
K.lJ:pnme IJ, 3Z7'0lr HUITTINEN. 
saru.o,ah ®Iuuui$~ranoaratdmJl puh. 
n! 5601 085 t, 05.D 5231 8'4-i 

Pirjo Sinilduo r:iscn!ihta:1i. Kolbma.. 
Vermnhtn.14as. 5; J382tl TAMPERE, 
pitjsini~'säunibh rl . 11 pah. ()~ 266 251J~ 

k, 04tP6.3 11°' 

ToiQJikunnat 

Julbisur.oimiku11ta 
Saru Ojala. (pj). R.i.irra Gei-lifl. Juhana 

Häme,,. Rainw Påhls.aht: ja: Anne Tonrp.
m:n 

Jiitjestöteimikwn:l 
Tcma Cwil (pf). Vlillkaw 8 A S. 

37100 NOKTA. 09' .742 0':'5J k. Pau!a 
Ji1k01faj-;1. Pirkko Wescctgird 

o[@{t 

Kimppitoimikunta 
Seppo B]örkngmi r_p;1. K,es:filmm :u, 

7611}1.) PIEK:SÄAlÄ.Kl, 01.S.42Q IJB3 k 
UD.m 1<1inkm.:1n, Tt1pwi Oksm~ ja Rai
ni~ ~1njifrvi 

Koulntmt:oim.ik111ua 

M;tfl t.a M:ml~ (gj), .lctrma Alapurane;11 
~ Sinilehm Ja ~Tervonen 

Nuorisotuimlkuaua 
Rai;a .PaJosaatl (pj), Valmcic- 260 

29 JUO KTITTLA. Paavo Kr.unm, Jouni 
Lchornm. 

Retkimim'ikwna 
Markku Sal.m.ill:en ltij}. Poitti Hyyri

ainen , fillro Seppoci.cn ja fu~ 
Saa melaismimiknnta 

Rit"V;.i T.oim~ rpiJ.l,ii;l HupalaLTi t'.n, 
Julmia Hiii'ne jåS~JJ2 Al:trrda 

'fyö..i!diokwna 
~a Pahb.la (flj) i Sirp<t .~plll1li" 

nen. l,l,iin:i Gctlin ja .. Matje.-~ M!ilti 
Susivalioknna 
]ci.mi;i Akpur~ (p.j). Va:lliku.u 5 

A 4 , 02600 ESPOO, 
JOl'Ola~pu.t.mrn@a!ko.E , Ternu O.vil, 
Pauli Hnlkkollen, Miacit:1 Maula. t\ll:acti 
Reirr~n:io j~ Veijo T11avit.Sainen 

lifUJ~ja.t: 

Vappi1 H'i.eta.La j.:1 1...3$sc· Li.1oi;o, 
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57. toimintakausi 

1 YLEISTÄ 

Tunturiladun toiminta vuonna 2003 on edel
leen näkyvyyden ja tunnettuuden tehostamista. 
Yhdistyksemme entistä paremman tunnettuu
den lisäämiseksi kutsutaan jäsenistö suunnittele
maan yhdistyksen lippua ja ideoimaan ytimekäs 
tunnuslause. Niiden avulla viestitetään suurelle 
yleisölle tietoa toimistamme ja ajatuksistamme. 

Toimintakautena kiinnitetään sekä omien jä
senten että vieraidemme huomiota jätteiden kä
sittelyyn sekä maastossa että kämpillämme asen
teiden kautta. 

Ulospäin suuntautuvana toimintana kunnos
tetaan talkootyönä Kiilopään Lapinkenttä. 

Jäsenhuollon ja sisäisen tiedottamisen välinee
nä toimii oma jäsenlehtemme, jonka onnistunut 
uudistuminen palvelee koko jäsenkuntaa. 

Onnistuneen kerhojen toiminnan näkymisen 
kautta myös Tunturiladun toiminta tulee näky
ville positiivisena. 

2 JÄRJESTÖORGANISAATIO 

Johtokunta 
Tunturiladun toimintaa johtaa johtokunta. 

Johtokunnan kokouksiin osallistuvat myös sih
teeri, jäsensihteeri, taloudenhoitaja ja Tunturila
tu-lehden toimitussihteeri. 

Toimikunnat 
Tunturiladun toimintaa omilla sektoreillaan 

hoitavat 
• järjestötoirnikunta 
• koulutustoimikunta 
• kämppätoimikunta 
• retkitoimikunta 
• nuorisotoimikunta 
• saamelaistoimikunta 
• susivaliokunta 
• tiedotus- ja julkaisutoimikunta 

• työvaliokunta 
• kerhoasiainhoitaja 

3 JÄRJESTÖTOIMINTA 

Jäsenille tarkoitetut yhteiset tapahtumat 
• kevätpäivät ja kevätkokous 12.-13.4, Susi-

kytössä Njallan isännöiminä ' 
• kesäpäivät 15.-17.8. Rajamäen Kiljavalla 

Märkiölammella Kuokten isännöiminä 
• susiaiset ja syyskokous 10.-12.10. Login 

1sännöimina 

4 TUNTURIKERHO- JA 
MUUTOIMINTA 

•kerhojen ja Tunturifadun yhteistilaisuudet 
• kerhojen välinen yhteistoiminta 
• kerhoviikot Lapissa 
• kerhojen oma toiminta 
• mahdollinen talkootoiminta 

5 KOULUTUSTOIMINTA 

• Tunturiladun koulutustapahtuma järjestön 
toirnihenkilöille 18.1.2003 Tampereella 

• retkenvetäjän koulutuskansio valmiiksi ja 
sen toimittaminen kerhojen käyttöön 

• muiden kurssikansioiden tietojen tarkista
minen ja saattaminen ajan tasalle 

• kouluttajapörssin valmistuminen 
• kerhojen avustaminen koulutustapahtumi

en järjestämisessä tarvittaessa 

6 KÄMPPÄTOIMIKUNTA 

• Kämppien ylläpitävää huoltoa, Susikyrön 
aurauksesta huolehtiminen 

• osallistutaan Kytönperän ympäristön latu
jen kunnossapitokustannuksiin 

• kiinteistöjen aluemaksu on € 4 /vrk/hlö, 
kerhoviikolta aluemaksu on yhteensä enintään€ 
335. 

7 RETKITOIMINTA 

• Retkitoimikunta vastaa Tunturiladun retki
toiminnasta, suunnittelee vaelluksia, aktivoi ja 
opastaa jäsenistöä retkiasioissa. 

• Toimikunta ylläpitää luetteloa ja tiedottaa 
jäsenistölle Tunturiladun ja eri kerhojen järjestä
mistä yhteisretkistä. 

• Toimikunta pyrkii löytämään ja kehittä
mään uusia toimintamuotoja Tunturiladun ret
kitoiminnassa sekä opastamaan jäsenistöä varus
teasioissa, retkeilytekniikassa ja retkialuetietou
dessa. 

• Toimikunta tulee keräämään luetteloa ret
kenvetäjistä ja pyrkii näiden johdolla järjestä
mään erilaisia vaelluksia eri puolilla Suomea. 

• Toimikunta pyrkii aktivoimaan jäsenistöä 
retkeilemään Lapissa ja muuallakin. 

8 NUORISOTOIMINTA 

• Base Camp Haiti 16.-24.4.2003 
•Kanoottivaellus Inarinjärvellä 12. -17. 7. 

2003 
• Extremevaellus Lapissa elokuun alkupuolel

la ennen koulujen alkua, mahdollisesti kahden 
viikon matka 

9 SAAMELAISTOIMIKUNTA 

•Toimikunnan tehtävänä on edistää ja yllä
pitää hyviä suhteita Saamenmaahan sekä tiedot
taa tunturilatulaisille saamelaiskulttuurin piiriin 
kuuluvista asioista mm. Tunturiladun tilaisuuk
sissa ja Tunturilatu-lehdessä. 

• Toimikunta on mahdollisuuksien mukaan 
apuna saamelaisuutta koskevien yhteyksien sol
mimisessa ja mahdollisissa "ohjelmapalveluissa" 
kerhojen tilaisuuksiin. 

• Pitkään suunnitteilla ollut saamelaiskohtei
siin suuntautuva tunturilatulaisten matka Lap
piin toteutunee kesällä 2003. 

10 SUSIVALIOKUNTA 

Valiokunnan tavoitteet 

• susianomusten käsittely 
•keskustelu tilaisuuksien järjestäminen sudek

si aikovien kanssa 
• susiasioista tiedottaminen tunturilatulaisil

le 
• "Minusta tulee susi" -vihkosen valmistami

nen ja toimittaminen tunturilatulaisille 
• susiaisten järjestelyt siltä osin, kun ne kuu

luvat susivaliokunnan tehtäviin 
• "Susivaliokunnan kuulumiset" -palstan yllä

pito Tunturilatu-lehdessä 

11 TIEDOTUS-
JA JULKAISUTOIMINTA 

• Tunturilatu-lehti, 4 numeroa (2 x 12 sivua, 
2 x 16 sivua) 

• Latu ja Polku -lehti, 7 lehteä 
• jäsenkirjeet 
• yhteistilaisuudet 
• johtokunnan ja toimikuntien jäsenten yhte

ydet 
• kannanotot ja lausunnot 
• Tunturiladun ja eräretkeilyn tunnetuksi te

keminen 
• esitteiden jakaminen uusille jäsenille 
• Tunturiladun ulkopuolisille henkilöille jaet

tavan esitteen uusiminen 
• Tunturiladun internet-sivujen kehittämi

ncn 

12 Mn:NTITOIMINTA 

• 50-vuotisjuhlakirja 
• kämppäavaimet 
•merkit, tarrat ja Tunturiladun pinssi 
• Eräretkeilyn perustietoja -kansio 
• kämppäkortit 
• 50-vuotisjuhlavuoden kuksat 
• Balggis-kirj a 
• erä SM -liivit 

Johtokunta. 

TALOUSARVlOESlTYS VUODELLE 1003 

KÄMPPÄTOIMINTA 

Susikyrö 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 

Krdsa 

3 650,00 

-540,00 Verot ja vakuutukset 
Muut kulut -1 150,00 

Susi-Talas 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 

JLdg/ 

950,00 

Verot ja vakuutukset -410,00 
Puun hankinta -670,00 
Muut kulut -750,00 

Susi-Kiisa 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 

K11Lt11 

700,00 

Verot ja vakuutukset -455,00 
Puun hankinta -350,00 
Muut kulut -700,00 

KÄMPPÄTOIMINTAYHT. 

VÄLITYS- JA MYYNTITOIMINTA 

275,00 

Tuotot 
Tarvikevälitys 550,00 
Avaimet 1 200,00 
Juhlakirja500,00 

Ktd:a 
Tarvikevälitys 
Muut kulut 

-550,00 
-200,00 

VÄLITYS- JA MYYNTITOIMINTA YHT. 1 500,00 
KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET _ 

KHfut. 
Kevät- ja kesäpäivät -340,00 
Susiaiset -230,00 
Vuosikokoukset -800,00 
Johtokunta -2 100,00 
Toimikunnat -1 400,00 
Muut kulut -350,00 

KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET YHT. -5 220,00 

TUNTURILATU-LEHTI 
Tuotot 
Ilmoitukset 

Kuha 
Painatus -7 550,00 
Postitus -4 250,00 

550,00 

Muut kulut -200,00 

TUNTURILATU-LEHTI YHT. -11450,00 

KOULUTUSTOIMINTA 
Kmrn 
Koulutustoiminta -1 300,00 
Toimikunnat -750,00 

KOULUTUSTOIMINTA YHT. -2 050,00 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA 
.mma 
Toimistokulut -220,00 
Painatus, kopiointi -900,00 
Posti- ja puhelinkulut -950,00 
.Pankkilculut -250,00 
Jäsenasioiden hoito -4 200,00 
Huomionosoitukset -600,00 
Muut kulut -445,00 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA YHT. 

VARAINHANKINTA 
Tuotot 
Jäsenmaksut 41 660,00 

KuJus 
Jäsenmaksut Suomen Ladulle-17 100,00 
Muut jäsenmaksut -50,00 

-7 565,00 

\'ARAINHANKINTA YHT. 24 510,00 

TILIKAUDEN VOITTO 0,00 

---------
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RETKIMUISTIO VUONNA 2003 

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
tavat lisätietoja on ilmoitettu tässä muistiossa 
tai saatte ne selville soittamalla kerhojen sih
teereille, joiden puhelinnumerot ovat kerho
palstalla tässä lehdessä. 

Tammikuu 2003 

4.-12.1.03 

Maaliskuu 

28.3.-5.4. 

Huhtikuu 
4. -12.4. 

4. -13.4. 

13. - 20.4. 

Kaamosvaellus Akumajan maastossa Kolbma 
Akumaja on eräretkeilyn keskus Paistuntureiden erä
maa-alueen rajalla. Kaamosvaellus ei ole suoranai-
sesti vaellus vaan majalta käsin tehdään päiväretkiä. 
llmoittautumiset 29.11.2002 mennessä ja lisätie-
dot: Pentti Hyytiäinen GSM 050 300 8648 

Kolbman hiihtoviikko' Kolbma 
Kolbman hiihtoviikko suuntautuu Lappimme itäiselle 
puoliskolle. Majoituspaikkoina mm. Susi-Talas ja tar
vittaessa Kiilopää, omat teltat. Hiihtoviikon vaelluso-
suuden voi "suorittaa" liittymällä Sakarin ja Penan 
Super vaelluksen osuuteen Susi-Talas-Susikyrö. Tai 
miksei Susi-Kiisa-Susi-Talas, tai noiden osat. Kolmen 
päivän vaelluksen voi tehdä välillä Susi-Talas-Kiilopää. 
llmoittautumiset vuoden 2002 loppuun mennessä 
la lisätiedot: 
T imo Tulosmaa GSM 040 744 8323 

Hiihtovaellus Susikyrö - Susi - Kiisa Logi 
Tiedustelut Kalevi Kanerva (02) 236 6270 
Talvivaellus Pallas - Ounastunturin alueella Geatki 
Lähtö perjantaina 4.4. ja paluu sunnuntaina 13.4. Matka 
tehdään bussilla. Majoitus teltoissa ja tuvissa. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset helmikuun lop
puun mennessä: Juhani Lahtinen 040 5451681 
Hiihtovaellus Pöyrisjärven maastoon Ovtsi 
Lähtö ja paluu Susikyrössä. Majoitus tapahtuu teltois-
sa ja kämpissä. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.3. mennessä 
Esa Säde 040 51 O 2895 tai tekstiviesti 

16. - 21.4. Pääsiäisen hiihto- ja laskettel.umatka Lappiin Geakti 
Majoitus Kolarissa Saarenpi.Jtaan kylässä. Päivittäi-

Kesäkuu 

22. -29.6. 

Heinäkuu 

11.-13.7. 

25.7-3.8. 

25.7.-3.8. 

Elokuu 

22.-24.8. 

29.8. - 7.9. 

- - --flell linja•autokuljetus Levin ja Ylläksen laskettelukes
kuksiin. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään kuu
kautta ennen: Leena Vilppala 040 835 8315, 
koti (02) 565 223, työ (02) 560 4263 

Aikuinen - lapsi vaellusretki Lemmenjoen kultamaille Geatki 
Tarkoitus on, että niin lapsi kuin vanhemmatkin pää-
sevät retken avulla hyvin sisälle vaeltamiseen. Päi-
vän vaellusmatkojen pituudet suunnitellaan yhdessä 
ennakkoon pidettävässä kokoontumisessa. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen toukokuun lop-
puun mennessä Aarno Lehtisalo (02) 564 202, 
044 019 5002 

Melontaretki aloittelijoille Kokemäenjoella Geatki 
Tiedustelut Leena Vilppala 040 835 8315, 
koti (02) 565 223, työ (02) 560 4263 
Kesävaellus Rastigaissan alueelle Logi 
Tiedustelut Kalevi Kanerva (02) 236 6270 
Naisten vaellus Lemmenjoelle Geatki 
Naisten vaellukset onkin tarkoitettu kaikenikäisille ja 
kaikenkuntoisille naisille, jotka jaksavat kulkea hake-
massa elämyksiä Lapin maisemista. Vaellus tapahtuu 
merkityllä reitistöllä ja merkitsemättömällä polulla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kesäkuun loppuun 
mennessä Satu Ojala (02) 566 654, 050 523 4844 

Viikonloppuvaellus Tampereen seudulla sijaitsevalla Geatki 
Birgitan polulla. 
Tiedustelut Leena Vilppala 040 835 8315, 
koti (02) 565 223, työ (02) 560 4263 
Toinen naisten vaellus Haltille Geatki 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1. elokuuta men-
nessä 
Satu Ojala (02) 566 654, 050 523 4844 

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

Retkimuistion aineisto 31.1.2003 mennessä osoitteella: 
Markku Salminen 
Vuoritie 24 
04400 Järvenpää 
puh. koti (09) 291 9916 
matkap. 040 548 4600 
sähköposti: markku.a.salminen@jippii.fi 

Retkitoimikunta 

LE3 
•• •• ama on s 

Nuorisojaosto järjestää ensi vuoden aikana 
erityisesti nuorille aikuisille ja nuorisolle "rää
tälöityjä." retkiä. Haluamme mukaan Tunturi
ladun nuoria jäseniä, jotka eivät ehkä ole löytä
neet omasta kerhostaan sopivaa toimintaa. 

Bas~ Camp Haiti 
-teUuoffarireissu pwiäisenä 
16.- 21.4.2003 Haltill 
osittain huollettuna 

Y-ammn:4.si.:m t:irko~~i olc~niin
~1l ca:s3maahliiuo :vaan offari ri n r.eiden kutk
~mim:n. Tdrqi.lca p)'.SI}'fci:liän ru:ruw:iA juu
relle -ja sieltä käsin käydään laskemassa parhaat 
rrntcet, Matkall~ t~tS~ ne)IQlaalien 1>1acllus
varusteiden lisäksi telluoffarit/lauta ja karvat 
pohjiin, hiihtohissiähän ei ole. 

Suunnitelma: Lähtö keskiviikko-iltana yö
junalla Kolariin, josta torstai~aamuna vaihde
taan bussiin ja jatketaan matkaa Kilpisjärvelle. 
Saavuttuamme Kilpisjärvelle kamojen purku 
ja omamiminrn ruokailu. Ruo~.ilun jälkeen 
lähdemme hiihtelemään Haltia kohti. Raskaat 
varusteet viedään kelkalla ja pystytysporukka 
pystyttää puolijoukkueteltan valmiiksi hiihto
porukalle. Moottorikelkka lähtee "hakemaan" 
hiihtoporukkaa, eli hiihtäjiä voidaan vetää let
kassa kelkalla ajan säästämiseksi. Illalla leiri 
pystytetään ja vietetään ensimmäinen yö. Per
jantai j~ buam:ai ~n riure.ia. s~nnun
tai-aamuna leiri puretaan ja lähdetään takaisin 
päin. Yksi YQP}'.11'1inen tehdään vielä Terbmik
sel'l ffill:Blla. '1o~ef:i sf~lll mi rielä h war lmlh~ 
dollisuudet laskea. Maanantaina on sitten lop
ptimtu:lm Kilp1sjlf Pldle; bmoj~n p~.min 

bussiin ja yö junalla kotiin. Tiistai-aamuna mat~ 
ka on ohi ja mahtavat muistot "plakkarissa". 

Matkan kustannukset: Ilman alennuksia: 
Juna Helsinki- Kolari-Helsinki 133,60 euroa, 
Tampereelta Kolariin ja takaisin 120 euroa 
jne. Makuupaikka 25 euroa meno-paluu. Bus
si Kolari - Kilpisjärvi - Kolari 63,80 euroa (ei 
saa alennusta?). Junalipuista saa opiskelija-alen
nuksia, kolmen hengen ryhmä saa 20 %, jo
ten esim. Helsingistä maksaa 20% alennuksel~ 
la matkat 196 euroa. Pikkusumma kerätään 
lisäksi kelkan bensakuluihin ja polttopuihin. 
Toki Kilpisjärvelle voi tulla muullakin tavalla, 
esim. kixpppakyydilli. 

Roobilm: Ruo!iail:u on omacoimist:a. · joren 
idmt_k11m1a~ mu:ed1»~:1~ r1tttkakunnat. JiirJ1'.5-
rcl~.~ :asia,a. ku.nban ä"~. ruli joiden 
osoitteet. 

Ikänja.: K)ISdyjä on ruilur .my& Wenlan 
vanhemmilta. Yritämme saada mahdollisuuksi
en.mukaan halukkaat, hieman "yli-ikäisetkin" 
mukaan matkaan. 

Ilmoittautuminen mukaan vuoden 2002 
loppuun mennessä. Ilmoittautuneille lisä
infoa sähköpostilla. Kolbman nettisivuilta 
W\.,.y.:,ka lbim..rk a._i;l:.'I[il fOyt)'Y löJ~l..-,;w.ac1 ;iJ;m-
kohtainen tieto. ,, 

Lisätietoja Iouni Lehtinen (Kolbma) 
040-507 6568, ja Raija "Raiski " Palosaari 
(Njalla) 040-716 30333. 

Muista nuorten tapahtumista infoa myö
hemmin. Voit tiedustella retkistä ao. henki
löiltä: 

Kanoottivaellus Inarinjärvellä 
12-17.'7.2003 · 
(Raija Palosaari 040-716 3033) 
Elokuun 2003 nuorten "extremevaellus" 
ennen koulun alkua. 
(Paavo Kramsu Logi 040-706 2764) 

Susivaliokunnan 
kuulumiset 

Tämän vuoden sus1a1s1ssa 
oli vihittävänä mukava määrä 
susia, vaikka susivaliokunnan 
haaste saada yksi susianomus 
joka kerhosta ei toteutunut
kaan. Outasusia vihittiin 8 
kappaletta ja tunturisusia yk
si (ikäsusiksi kutsuttiin kaksi 
ansioitunutta tunturilatulais
ta). 

Anomuskaavakkeiden pe
rusteella voitiin todeta, että 
vihittävät sudet olivat jo hyvin 
kokeneita vaeltajia. 
Susivaliokunta odottelee heil
tä lähivuosina tunturisusi ja 
johtajahakemuksia! 

Susivaliokunta haluaa tuo
da esille, että tunturisuden ar
von hakeminen ei edellytä ou
tasuden arvoa. Ensimmäisek
si susiarvoksi voi hakea tieto
jensa ja taitojensa perustella 
joko outasuden tai tunturisu
den merkkiä. 

Johtajasuden arvoa ei va
litettavasti ole viime vuosina 
anottu. Viimeisin anomus on 
vuodelta 2000. Tunturiladus
sa on kyllä paljon taitavia ret
keilijöitä niin kerhojen vael
lusten kuin yksityisten vael
lusporukoiden vetäjinä. Miksi 

ei johtajasusianomuskaavak
keen täyttäminen innosta? Su
sivaliokuntakaan ei pysty uu
siutumaan, jos ei saada uusia 
johtajasusia - susivaliokunnan 
jäsen on oltava vähintään joh
tajasuden arvoinen. 

Onko harrastusnäyte kyn
nyskysymys? Onhan todetta
va, että kaikki eivät ole nk. 
kynäihmisiä. Harrastusnäyt
teen tekeminen ei kuitenkaan 
edellytä suurta kirjallista työ
tä. Johtajasusikokelas voi teh
dä harrastusnäytteen käyttäen 
käden taitojansa hyväkseen, 
järjestämällä koulutustapahtu
man, osallistumalla erityskou
lutukseen ynnä muuta vastaa
vaa. Lyhyt kirjallinen selostus 
ja mahdollinen näyte tehdystä 
työstä riittää. 

Aiheeksi ei tarvitse keksiä 
uutta ennenkuulumatonta 
vaan valitaan itselle mieleinen 
Lappiin tai retkeilyyn liittyvä 
harrastus. Vuosien varrella on 
käsitelty lukemattomia asioi
ta, samojakin useampaan· ker
taan. Tämähän ei haittaa, sillä 
on kysymys henkilökohtaises
ta mielenkiinnosta. Jokainen 
esittää oman persoonallisen 

näkemyksen ja kokemuksen 
valitsemastaan aiheesta. 

Tässä muutamia poiminto
ja harrastusnäytteistä vuosien 
varrelta 

Haltin alueen kasvisto 
Valokuvaus harrastuksena 
Kuksan valmistus 
Poroelon hoitotoimenpiteet 

ja laiduntaminen 
Jäätikkökurssiin osallistu-

111l11~n. 

Erätetkeilykoulutus opinto
kerhotoimintana tunturiker
hossa 

Karhun elin tavat ja käyttäy
tyminen 

Lapin raanun historia, käyt
tö ja kutominen 

Eräietken varusteluettelon 
muodostaminen ja käyttö 

Lapin sodan muistomerkit 
Vuosina 43-45, 61 ja 86 

Saariselän alueesta tehtyjen 
karttojen vertailu retkeilijän 
näkökulmasta 

Mikä kenkä - ja mitä ken
kään eräretkelle 

Rinkka-ahkion suunnittelu 
ja valmistus 

Susivaliokunta 
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Retkitoimikunta hakee 

retkenvetäj iä 
Retkitoimikunnalla on tarkoitus järjestää vuoden aikana erilaisia retkiä ja vael
luksia. Tällaisia olisi esim. viikonloppuretkiä, lintu- ja kasviretkiä, melontaa, 
vaelluksia kesällä ja talvella jne. 
Se, että tällaisia toimintamahdollisuuksia voisimme tunturilatulaJållle tarjota 
edellyttää että meillä olisi retkenvetäjäpankki. 
Retkien ajankohdat, kohteet / alueet, pituudet yms. muo
dostuisi sen mukaisesti miten retkenvetäjillä on mahdollista 
lomien yms. mukaan toimia retkenvetäjänä. Jos saisimme 
useita henkilöitä retkenvetäjäpankkiin niin silloin on retkien 
järjestelyissä vaihtoehtoja käytettävissä eikä yksien ja sa
mojen tarvitse olla aina vetämässä retkiä. 
Niinpä sinä tunturilatulainen joka olet käytettävissä 
tällaisessa toiminnassa laita tietosi minkälaisia retkiä 
vedät, nimi, osoite, puh.numero, email jne retki
toimikunnalle osoitteella 
Markku Salminen 
Vuoritie 24 
04400 Järvenpää 
puh.koti (09) 291 9916 tai 040 548 4600 
email: markku.a.salminen@jippii.fi 

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta! 

Muistattehan kevätpäivät huhtikuussa, 
mökkejä ja huoneita vielä vapaana. 

~-----Kevätkaudella tunturilatulaisille mukavat 
alenn_ykset viikkohinnoista! 

TUNTURI HOTELLI ,..._I 

Pähkäiltävää jouluksi. Oikeatvastaukset voi postittaa Tunturilatu-lehden toimitussihteerille tammikuun 2003 loppuun mennessä. 
Osoite on: Tunturilatu-lehti, toimituss~teeri, Pl 36, 32701 HUITTINEN. Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. 
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Tule kevätpäiville Lappiin 
- tulossa mukavat 11pi[heet11! 

Tunturikerho Njallan riveis
sä käy melko kuhina, kun val
mistellaan suuria juhlia eli en
si kevään Tunturiladun jäse
nistölle suunnattuja kevätpäi
viä huhtikuun 11.-13. päiviksi. 
Juhlakeskuksena on Susi-Ky
rön naapuri Tunturihotelli 
Vuontispimi, josta voi varata 
mukavaa majoitusta ja myös 
ruokahuollon edulliseen hin
taan juhlien ajaksi. 

Majoicustarjous kahdelle 
vuorokaudelle Vuontispinin 
mökissä (sopii 3-5 hlöä) 60 
euroa/hlö (sisältäen aamupa
lan, saunan ja liinavaatteet). Li
sävuorokausi hintaan 30 euroa/ 
hlö. 

Majoitus 2-hengen hotelli
huoneessa 100 euroa/hlö (si
sältäen aamupalan, saunan ja 
liinavaatteet). Lisävuorokausi 
50 euroa / hlö. 

Retkieväät carjousviikonlop
puna 5 euroa/hlö ja päivälli
nen 10 euroa/hlö. 

Huomatkaa kaikki, että ma
joitusvaraukset tehdään 31.12. 
2002 mennessä ja ruokailuva
raukset 28. 3. 2003 mennessä 
suoraan Tunturihotelli Vuon
rispirttiin, puh. (016) 537 
356. 

Majoittua voi myös Susi
Kyröön, jonne sopii rajoitettu 
määrä sisätiloihin ilmoittau
tumisjätjestyksessä, ja enempi 
tietysti omiin majoitteisiin tai
vas alle. Kaikki Susi-Kyrön alu
eelle majoittuvat, ilmoittautu
kaa suoraan Raiski Palosaarel
le, Njallaan, puh. 1040) 716 

3033. Raiski Palosaari ottaa 
vastaan myös kevätpäiville 
ilmoittautumiset, joten ystä
vällisesti soitelkaa jokainen 
osallistuja Raiskille viimeis
tään 2 viikkoa ennen juhlia 
eli 28.3.2003 mennessä. 
Kevätpäivien osanottomaksu 
on vaivaiset 10 euroa hengeltä, 
ja maksu kattaa muun muassa 
tasokkaan iltaohjelman. 

Aitoa tunnelmaa Kevätpäi
viä leimaa tällä kertaa aito La
pin tunnelma, onhan juhla
seutu tällä kertaa niissä monel
le niin rakkaissa Pallastunturi
en maisemissa ja T unturiladun 
vanhimman kämpän Susi-Ky
rön tuntumassa. 

Kevätpäiviltä ehtii kipaista 
laduille, tutustua Raattarnan 
ihmeisiin, joita ovat Autton 
Juhanin kauppa, Ravintola La
pin Tarinat, uusi poronlihan 
jalostamo (avataan joulukuus
sa 2002, siitä enemmän seu
raavassa numerossa) ja Autton 
Unton ja Ainin porotila Ou
nasjokivarressa, mukava hiih
tomatka kahville ja matka
muisto-ostoksille, tai ehtii jo
pa ratsaille Lapin Curly-tallin 
American Bashkir Curly he
vosilla, jotka sopivat myös 

karva-allergikoille. 
Kevätpäivillä on tietysti se 

perinteinen luontopolku, jos
sa tivataan kaikkea mahdollis
ta. Kannattaa paneutua etukä
. teen .jo vähän seudun luonto
asioihinja kulttuuriin, mikäli 
meinaa kisassa pärjätä. 

Iltao_hjelman helmi lienee 

.kiiit~~!l_lap2ilii~e:~~~-- · 
roteurastajan, valokuvaajan ja 
eräoppaan Riitta Lehvosen se-
kä: hänen, aviomiehensä purnu
mukkalaisen, syntyjään saame
laisen Pentti Nikodemuksen 
esitelmä Kenkäheinistä känny
köihin. Tulossa on takuuvar
masti yksi mielenkiintoisimpia 
esitelmiä; . mitä i:ässä maassa 
pääsee kuulemaan ja jokainen 
lapinystävä saanee siitä varsi
naisen tietopaketin, vaikka jo 
paljon luuli asioita tietävänsä
kin. 

Teksti & kuvat: 

Keväiset 
Pallas 
tunturien 
huiput 
toivottavat 
kaikki 
kevät
päiville 
tulijat 

Njallan johtokunnasta Raiski Palosaari, Paula Naukkarinen, Esa Lehtonen ja Raili Sirkka 
palaveeraamassa kevätpäivien tiimoilta, ]aspis oli kameran käyttäjänä. 

Riitta Lehvonen ja aviomiehensä Pentti Nikodemus Purnumukasta. Riitta on syntyisin Raisios
ta ja jo alle 20-vuotiaana Riitta päätti muuttaa Lappiin ja asettua siellä asumaan kuten aidot 
lappalaiset. Niin myös tapahtui. 

Kenkäheinät ja kännykät kertovat eilisestä ja tämän päivän 
Lapista. Riitta Lehvonen on koonnut yhdeksi näyttelyksi laajan 
kuvasatjan, samoin aiheeseen liittyy kirja ja todella mielenkiin
toinen esitelmä. 

' 

Nykypohjoisen hangilla näkee näitäkin jälkiä. Ikivanha kek
sintö, lumikengät, puree taas nykysuomalaisenkin makuun haus
kanpito-, kulku-, retki- ja kilpavälineenä. Vapaamielisten kulki
joiden peruskampe. 


