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Joikuja ja kenkähelnlä 
kevätpälvl [[ä 

Riitta Lehvonen ja Pentti Nikodemus ottivat yleisönsä:. 

Lauantaiaamu valkeni aurinkoi
sen kuulaana, kun runrurilarulaiset 
suurena tokkana kerääncyivät Vuon
tispirtin pihamaalle Susikyrön kau~ 
nussa maisemissa avaamaan tämän 
vuoden ensimmäistä yhteistä tilai
suuttamme, kevätpäiviä. Edellisten 
vuorokausien aikana oli maastosta 
ilmaantunut useita porukoita ahkio 
perässä tai rinkka selässä, kuka vii
kon kuka useamman vaellukselta. 
Toisaalta paljon oli myös niitä, jot
ka vasta virittelivät vaellusvälinei
tään tarkoituksena jatkaa kevätpäi
vien jälkeen jonnekin päin Lappia 
hiihtelemään ja nauttimaan kevääs
tä tunturimaisemissa. 

Lipun- ja viirinnoston jälkeen 
Esa Lehtonen avasi runrurikerho 
Njallan puolesta kevätpäivät. Pu
heen virallinen, "lehdistölle toi
mitettava", osa oli sykähdyttävä: 
"Tervetuloa!~ . Puheen epävirallises
sa osassa Esa kertoi, että siellä poh
joisessa ollaan täysin rehellisiä tai 
sitten valehdellaan niin, että ·nä
kyy. Kevätpäivien aikana Esa toivoi 
solmittavan susisuhteita, mutta ke-

hotti välttämään ylikuumenemista. 
Pentti Nikodemus joikasi tunteik
kaasti rumpunsa tahdissa. 

Viime vuosi 
pantiin pakettiin 

Avajaisista siirryttiin suoraan asi
aan eli kahvien kautta kevätkoko
ukseen. Kokouksen puheenjohta
jana toimi Paula Lehtonen, joka 
vei kokouksen rutiinilla läpi. Vii
me vuoden toimintakertomus ja å
linpäätös hyväksyttiin suuremmitta 
keskusteluitta. Juhlavuoden 2006 
pääteemaksi valittiin Jokamiehen 
oikeudet, jonka alateemoiksi pää
tettiin muun muassa Takaisin luon
toon ja Jokamiehen velvollisuudet. 
Ovtsin kämpän, Haristuvan, käyt
tö- ja hallintasopimus hyväksyttiin 
kokouksessa yksimielisesti. Koko
ukseen osallistui 75 tunrurilatulais
u. 

Kokouksen päätteeksi Pallas-Oti
nas-Kansallispuiston johtaja Yrjö 
Norokorpi kertoi meille puiston 
laajennushankkeesta Aakenukselle 
saakka, jolloin puiston pinta-ala 

Kodassa nuotio loi sopivan tunnelman lauluillalle. 

Lipunnosto ja - la.sku ovat aina yhtä juhlallisia hetkiä. 

kaksinkertaistuisi. Uuden puiston 
nimestä käydään paraikaa kovasti 
mielenkiintoa ja mielipiteitä herät
tävää keskustelua, kun kaikki alu
eeseen liittyvät paikkakunnat halu
aisivat luonnollisesti mukaan oman 
mmcnS,t. 

Virallisen osuuden loputtua ke
vätpäiväväkeä odotti luontopolku, 
jonka visaiset kysymykset oli ri
pustettu Vuontisjärven rantapui
hin .. niin että koko järvi tuli sam.;i 
la kierretyksi joko suksilla, lumi
kengillä tai kävellen. Kysymykset 
liikkuivat Vuontisjärven syvyydestä 
paikallisen kivilaadun kultapitoi
suuteen. Vaikka netistä oli etsinyt 
Raattaman alueen luonnosta tieto
ja, se ei auttanut tällä polulla. 

Riitta - elämän
tapasaamelainen 

I!taohjelman aluksi annettiin Ka
vtsin Raimo Ni.klanderille 70-vuo
tispäivän johdosta Ari Salmisen 
maalaama aihki-taulu kiitoksena 
ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työs
tä Tunturiladun hyväksi. Illan pää
ohjelmana oli Riitta Lehvosen vä
rikäs esitys sekä omista kokemuksis
taan elää pohjoisessa etelän tyttönä 
että raitti järveläisen Inkeri Ketolan 
ja Nikodemusten sukujen elämästä 
otsikolla "Kenkäheinistä kännyköi
hin". Turussa syntynyt ja Raisio'.lSa 
kasvanut Riitta kutsuu itseään "tyt

töteurastajaksi" ja elämäntapasaa
melaiseksi. Riitan "itsensäkehumis
listalla" on 15 erilaista kurssia pe
ruskoulun lisäksi. 

Kuuntelijat lumoutuivat Riitan 

kerrontaan ja kuviin niin, että ajan 
kulumista ei huomannut ollenkaan. 
Lopuksi Pentti Nikodemus ja Riit
ta joikasivat yhdessä ja opettivat 
meidätkin mukaan kertosäkeeseen. 
Enemmän Riitan ja Pentin elämäs
tä voi lukea Riitan kirjasta "Kenkä
heinistä kännykkään", josta on ol
lut esittely tässä lehdessä muutama 
numero sitten. 

Tunnelmallinen ilta jatkui vielä 
\- .... .{assa makkaran paiston ja laulu
jen merkeissä. Eija Räihä säesti ki
taralla ja Esa Lehtonen toimi esilau
lajana. 

Kirkkaan kuutamoyön jälkeen 
sunnuntain aamuaurinko valaisi 
tunturit mieltä herkistävästi ko
koontuessamme Vuontispirtin kap
peliin kuuntelemaan, kun Njallan 
oma pappi Kerttu Venäläinen pu
hui meille vaeltamisen haasteissa se
kä luonnossa että elämässä. 

Kevätaurinko oli sulattanut lu
met tunturien etelärinteistä. Kesä 
on taas askelen lähempänä. Kevät
päivistä olikin jäljellä enää lipun ja 
viirin lasku. Ystävät ja tutut hyväs
teltyään kukin lähti omille suunnil
leen mielessään varmaan toive, että 
kesäpäivillä Rajamäellä taas näh
dään elokuussa. 

KIITOS, Njalla näistä ensim
mäisistä isoista päivistänne. Pienel
lä joukolla teitte meille lokoisat ol
tavat. Susisuhteita syncyi, eikä yli
kuumenemistakaan tapahtunut. 

Teksti: Sirpa Alapuranen ja 
Iitu Gerlin 
Kuvat: Pauli Hulkkonen ja 
Raimo Pahkala 

51säs1vu1lla 
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Tässä maisemassa ihminen 
tuntee iuens.ii pieneksi. Pöyris
järven kiimppii avarassa maise
massa. 

Ovtsin väkeä vaelsi 
Pöyris
järvellä. 

Lossujärvelle johtu vahva 
ura. 

Oktalaisia 
Haitin 
paanalla. 

Jl110~1kpo on paikallaan -
"">tenkin kesken opiskelun. 

Kolbman 
susikoululaiset 
tekivät pesän. 



Puheenjohtajan~ tähdenvä[it l(yse[y 
ans10-
merkeistä 

Yllätystalvi sääolojen puoles

ta on jo takanapäin. Vain Kä
sivarren maisemissa lumiolot 
ovat vielä kelvolliset hiihtä

miseen. Ennen pääsiäisaikaa al

kanut hankien aleneminen ja 
lumien vauhdikas häviäminen 

aiheutti yllätyksen lukuisille 

hiihto- ja vaellusryhmille. Kuu
kausia vireillä ollut ja suunni
telru retki jäi kesken, kun ahki

on alla ei ollut muuta kuin ka
nervaa, jäkälää tai saraheinää. 
Sukset oli laitettava pussiin ja 

vaeltajat etelän autoon. 
Onnekkaimmat sattuivat 

olemaan lumisessa osassa Tun

rurimaata ja saivat nauttia hiih
tämisestä loistavissa olosuhteis

~ 

Yllätys odotti myös Tunruri
ladun johtokuntaa Vuontispir
tin maisemis.5a. Kevätpäivien 
aikana tuli tietoon, että Su

sikyrön lähinaapuri oli kau
pan. Kiinteistön sijainti osit
tain maittemme sisällä on yh

distyksellemme niin tärkeä, et
tä johtokunnan velvollisuus ja 

halu oli tutkia asia perinpoh

Jlil. 
Mielenkiinto kiinteistön 

hankintaan Tunturiladulle li-

sääntyi, kun saimme kuulla, 

että kämpässä oleva sähköliit

tymä kuuluu kauppaan. Susi
kyrön kodan ja harjanteen väli
nen tasainen alue on kuin luo

tu rakennuspaikaksi huoltora
kennukselle, jonka joudumme 

rakentamaan seuraavan kym
menen vuoden aikana, mikäli 

nykyinen kehitys jatkuu. 
Asian tultua julki yksittäiset 

jäsenet ovat ottaneet yhteyttä 
asian tiimoilta ja kaikki kan
nanotot ovat olleet myönteisiä 

ostamiselle. Kiinteistöllä olevi
en rakennusten tulevaa käyttöä 
on visioitu, mutta siitä myö

hemmin. Hankitaan maa-alue 
ensin Tunturiladulle. 

Ostamisesta päättävä yhdis

tyksen ylimääräinen kokous pi
detään vajaan kolmen viikon 
kuluttua. Toivotta'13.Sti osalli:s
ruminen .kokoukseen on run

itSU. 

Kevätpäivät ja vuosikokous 
pidettiin Vuontispirtillä. Sään
tömääräisten asioiden lisäksi 

vuosikokous hyväksyi Ovtsin 
Haristupaa koskevan käyttö- ja 

hallintasopimuksen sekä juh
lavuoden 2006 teemaksi Joka
miehen oikeudet. 

Rami 70 v. kiittää! 
Mahtavat kiitokset merkkipäivänäni saa:mastanf 
huomiosta ja muistamisista. 
Olen ylpeä saadessani edelleen kuulua 
Tunturilatuun ja Susilaumaan. 
Kanssanne vaeltaen ja puuhastellen. 

Ram 

ln memoriam 

Erlk Borgar 

Vuosisatojen aikana oi

keudet vesien ja maaston suh
teen on muuttunut olosuhtei

den ja kehityksen mukaan, hil
litysti ja yleisesti hyväksytysti. 

Nykyisen EU-villityksen aika
na täytyy tarkkaan seurata, vaa

lia ja ottaa kantaa Jokamiehen 
oikeuksiin kohdistuvaan kehi
tykseen. Suomalaisille oikeus 

liikkumiseen ja metsän tuottei
den keräämiseen myös tois

ten omistamilla mailla on hy
vinvoinnin ja terveyden ehto. 

Meille tunturilatulaisille on it
sestään selvyys, että oikeuksiin 

kuuluu myös velvollisuudet 
luontoa ja maanomistusta koh
taan. 

Lappiaiheinen Kevätpäivien 
ohjelma oli kaikille mukana
olleille mieleinen. Riitta Leh

vosen ja Pentti Nikodemuksen 
luoma tunnelma vahvisti tun

teitamme ja mielenkiintoam
me Tunrurimaailmaakohtaan. 

lltalaulut isärmän ja emännän 

johdolla, Kösän mestatoimat 
räiskäleet, luontopolku ja turi.
rurimaisema, viirimme salossa 

Suomen lipun rinnalla sekä 
iloiset ja liikunnalliset tunruri
latulaiset tekivät Kevätpäivistä 

T un rurilarn-1eb.den 
uusi såhköposti-
6Soitc on: 
runrurilatu@huir
tiste.n.sanomaiehti.fi 

24. 5. 1908 4. 3. 2003 

Erik jätti meidät yli 90 vuo
den iässä. Hyvänä esimerkkinä 
liikunnan ja terveen elämän 
vaikutuksesta elämän laatuun 
oli hänen tapansa elää. 

90 vuotta täytettyään hän 

hankki retkiluistimet ja käytti 
niitä monta vuotta. 

Kiitollisena muistan monil
ta retkiltämme Erikin ohjeita 
aloittelijaretkeilijälle. 

Alli-puolisonsa jo odottikin 

hiihtäjäänsä määränpääs.5ä. 
Hyvää matkaa, Erik 

Pir~o ja 
koko Vthtta. 

jälleen muistojen kirjaan kir
jattavat mieluisat muistot. 

Suksien ja lumikenkien jäl
jistä sekä pilkkiavannoista voi

päätellä, että sadan osallis

tujan jou
kos.5a oli 
lähtijöitä, 
tulijoita 
ja olijoi
ta. Ah

kioiden 

mUrassä 
lienee 
tullut Ke

vätpäivi

en ennä
tys. Kii
tos teille 

Raiski ja 
muutnjal
lalaiset. 

** 
Kesää 

kohti ol
laan me

nossa. Ul
kona pi

hakoivun juurelle suuri urpiais
parvi vahvistettuna peipoilla 

ja vihervacpusilla puhdistaa 
maata koivunsiemenistä. Vii
meiset lumilaikut sulavat. Ke

sällä tunrurilatulaiset ovat jou-

kolla Utis.5a leiripäivillä, eten

kin vaelluskilpailussa. 
Esilläolo ja rehti toi~ 

minta tuo yhdistyksemme tun

nc:ttuurra muiden 

latuyh
dis tys
ten tie

toon. 
Elokuus-
sacnnca 

ruska

a i k a a 
kuo k
tdaiscc 
ovarkur-
suneet 

meidät 
kaikki 

Kesäpäi· 
ville Kil
javalle. 
Otetun 
kutsu 
vastaan. 

Men

narisin
ne jou
kolla, sil

lä sinne tulevat muutkin tuntu
rilatulaiset. Tavataan 
Hämeenlinnassa! 

Toivotan ulkoilupainotteista 
kevättä ja kesää 

bimo 

Vuosien kuluessa tunrurila

tulaiset ovat saaneet ansio merk
kejä ja ja -mitaleita sekä huo

mionosoituksia muiltakin latu

yhdistyksiltä ja yhteisöiltä, ei 
vain Tunturiladulta ja kerhoil

ca. 
Välttyäkseen kiusallisilta 

jo saadun ansiomerkin ym. 
myöntämis.5otkuilta on päätet

ty kerätä tiedot merkkien saa
jista. 

Tunrurilatua kiinnostavia 
huomionosoituksia ja ansio

merkkejä ovat: Tunturiladun 
omat huomionosoitukset, myös 

Susipannu, Suomen Ladun an
siomerkit ja -mitalit, Tahko 

Pihkala-mitali sekä opetusmi
nisteriön myöntämät urheilu
ja liikunta-ansiomerkit. 

Pyydän lähetämään tiedot 
saamastanne merkistä ja myön
tärnis-vuodesta jäsensihteeri 

Pirjo Sinilehdolle 

Kiitos jo etukäteen vaivannä
östä. 

Johtokunta 

JOHTOI<UNNAN 
POYDALTA 

Kevät tuli pohjoiseen nope

asti. Monelta vaellusporukalta 
lähti lumet alta. Oli palattava 
takaisin etelään ennen aiko

jaan. Täällä Helsingissä kuiten

kin odotetaan meren jäiden su
lamista, kajakin kyljet on kiillo

tettu ... Lehden ilmestyessä jäät 
ovat todennäköisesti jo kadon

neet ja kesäuintikausi alkanut. 

•:• Kevätpäivät vietettiin 
11.-13.4. Susikyrön ja Vuon
tispirtin maastos.5a. Päivillä kä
vi lähes sata tunrurilatulaista. 
Osa tuli tunturista ahkio peräs

sään, osa lähti päiviltä yhä vä
henevään lumeen. Päivien oh

jelma oli rentouttava ja piristä
vä. Kiitos Njalla! 

•:• Kevät kokouk se s sa 
12.4.2003 Vuontispirtillä hy
väksyttiin vuoden 2002 toimin

takertomus ja tilinpäätös. Myös 
Ovcsin Haristuvan hallintaso

pimus hyväksyttiin kokoukses

sa. 
•:• Kevätpäivien yhteydessä 

kävi ilmi, että Susikyrön naa

puris.5a - tai oikeastaan Susi

kyrön sylis.5ä - on myynnis.5ä 
tontti, Kapteenin mökiksi kut

suttu. Se on kiinnostanut joh
tokuntaa ja monia jäseniä niin 
paljon, että 25.5. Hämeen

linnma pidetään ylimääräinen 
yhdistyksen kokous, jossa pää
tetään, josko tontti ostettaisiin 
T unruriladulle. 

•:• Juhlavuoden 2006 tee
maksi on päätetty "Jokamie
hen oikeudet", velvollisuuksia

kaan unohtamatta. Siis takaisin 
luontoon! Tästä lisää lähempä

nä juhlavuotta. 
•!• Suomen Ladusta lähtee jä

senkomi kaikille !-jäsenille se
kä rinnakkais- ja ainaisjäsenille. 
II-jäsen voi tilata tarvitessaan 

oman jäsenkortin suoraan Suo
men Ladun toimistosta. Kortin 
hinta on 2 €. 

•!• Tunturiladun johtokunta 
on tänä.kiri vuorina lähdössä 
Suomen~ Ladun leiripäivien 

vaellusldlpailuun omalla jouk-

kueellaan. vµme vuoden me

nestys nousi kai meille päähän. 
Kerhot, tulkaa nylkemään pää

nahkamme, siis pudottamaan 

meidät harhaluuloistamme ja 
lähettäkää omat joukkueenne 
kisaan Utis.5a. Kilpailu on aina

kin meidän mielestämme var
sin leikkimielinen, joten pipo 

saa - tai oikeastaan sen pitää -

olla tosi löysällä. 
Hyvää kesän odotusta. Näh

dään leiripäivillä tai kesäpäivil

Ji! 

sihteerinne 
Riitta "liru" Gerlin : ) 



RllllU 
Ostetaan ko Susikyrön lähinaapuri Tunturi ladu [[e 

Yllättäen Tunturiladulle on 
ilmaantunut tilaisuus ostaa Su
sikyrön parkkipaikan " ylä
puolella-" oleva kiinteistö, pie
ni punainen " kapteenin mök
ki " ja samalla ratkaista moni 
useita vuosia vaivannut asia. 

Paikan sijainti ja mökin 
mukana tuleva sähköliittymä 
ovat kuin tehty yhdistyksem
me mahdollisia tulevia tarpeita 
varten 

Susikyrön lähinaapurikiin
teistö Aihki 2 : 72 on myyn
nissä. Pari päivää ennen yhdis
tyksemme kevätpäiviä ja kevät
kokousta Vuontispirtillä ha
vaitsimme, että mökin seinään 
oli kiinnitetty myymisestä ker
tova ilmoitus. Puhelinsoitto
jen jälkeen saatiin tarvittavat 
tiedot selville ja lupa käydä 
tutkimassa rakennukset myös 
sisältäpäin. 

Rakentamiseen perehtyneen 
ja itsekin kirvestä käyttäneen 
tunturilatulaisen kanssa pu
heenjohtajarnme Raimo mit
taili ja tutki rakennukset. Kii
vettiin räystäälle, ryörnittiin lat
tian alle koputeltiin ja "puu
kotettiin" hirret. Mielipide 
tarkastelun jälkeen oli: Täy
sin asumiskuntoinen, kovahir
sinen kämppä ja pieni idylli
nen, käyttökelpoinen sauna. 

puh~taj:ia toimimaan pi
kaisesti niin, ettei kukaan muu 
ostamisesta kiinnostunut ehdi 
edelle, vaan maa-alue saadaan 
varattua Tunturiladulle ja'yh
disryksemme yleisen·. kokouk
sen käsittelyyn: 

Asiatiedot 

Kiinteistö Aihki, tunnus: 
47-403-2-72, rekisteröity 16. 

Kztten 
kartta 

9. 1986, pinta-ala 2050 
m2,osuus Peltovuoman loh
kokunnan yhteisiin vesialuei
siin, kangasniaastoa. Kiinteis
tö on ranta-asemakaava-alu
edla, kaaVainerkintä on 
RA, rakenntisoikeus on 100 
k:m2, sallittu kerrosluku on 
112 I 1/2"'Kiinteistö on vapaa 
kiinnitysrasituksista. 

Rakennukset: Yksikerroksi
nen kämppä 4 x 4 m ja erilli-

---

nen sauna 2 x 3 m. Molemmat 
on rakennettu vuonna 1972 
paikalle siirretyistä, käsinveis
tetyistä pelkkahirsistä, huo
pakatot, jotka on syytä uusia. 
Saunan kiuas on kohtuukun
tolnen. 

Kämpässä on melkein uusi 
Kastor-peltitakka ja kaksi 900 
W sähköpatteria. Sähköliit
tymä on. Kämppä on säh
köistetty, sauna on ilman säh
köä Sähköliittymä sisältyy 
kauppaan, samoin kämpässä 
oleva riittävä kalustus. 

Asumiskustannukset: Kiin
teistövero 40 - 50 € I vuosi, 
Susikyrön tiekunnan maksu
osuus 30 - 40 € / vuosi. Li
säksi sähkön perus- ja kulutus
maksut sekä polttopuumak
suL 

Kiinteistön myyntihinta ra
kennuksineen ja sähköliittymi
neen on 19.800 € 

Toimenpiteet 
Johtokunnan kokous 

12.4.2003, päätös ryhtyä pi
kaisiin toimenpiteisiin kiin
teistön saannin mahdollistami
seksi. 

Kevätkokouksen osallistujil
le 13.4.2003 tiedotettu lyhyes
ti, että Susikyrön naapurikiin
teistö on myynnissä ja johto
kunta selvittelee asiaa. 

Tehty ostotarjous 14.4.2003 
Op-kiinteistökeskukselle, eh
dolla, että ostotarjous on voi
massa, jos Tunturiladun ylei
nen kokous hyväksyy sen. 

Myyjät hyväksyneet ostotar
jouksen 15.4.2003. 

Käsiraha maksettu 22. 4. 
2003. 

Johtokunnan kokous 
28.4.2003, päätös kutsua 
koolle ylimääräinen yhdistyk
sen kokous ja esittää kiinteis
tön ostamista Tunturiladulle. 

_"'Kau on kohde 

/:20ö0 

Kiinteistön 
ostamiseen 
vaikuttavia 
perusteluja 

- kiinteistön sijainti Susiky
rön maiden " kainalossa " 

kaupan mukana tuleva 
sähkö liittymä 

- sähköistetty majoitusvaih
toehto Susikyrössä 

- kiinteistön mahdollisesta 
rakentamisesta tai rakentamat
tomuudesta,, voimme itse päät
tää, jolloin ei tule " valvon
takoppia " naapuriin kuten on 
käynyt Susi-Kiisalla 

- autojen pysäköinti ja ve
denhaku on hallinnassa 

- kiinteistön käyttö tule
vaisuudessa on yhdistyksemme 
päätettävissä 

- hankinta ei vaikuta jäsen
maksujen suuruuteen 

- kauppa rahoitetaan yhdis
tyksemme pankkitalletuksella, 
joilloin sijoituksen tuottama 
korko on suurempi kuin nyt 

pelkän maapohjan ne
liömetrihinta on 7 € ( vertai
lu: Jerisjärven rannalla ilman 
omaa rantaa olevan tontin ne
liömetrihinta on 25 € ) 

T unturiladusta riippumatto
mista syistä asiassa joudutaan 
etenemään nopealla aikataulul
la. 

Ostamisesta päättää ylimää
räinen yhdistyksen kokous 
25.5.2003. Hämeenlinnassa. 
Kokouskutsu on toisaalla tässä 
lehdessä. Lisätietoja antavat 
puhenjohtaja ja muut johto
kunnan jäsenet. 

Johtokuntakokoontui muu
tama tunti vuosikokouksen 
jälkeen pohtimaan tilannetta 
ja päättämään toimenpiteistä. 
Asiassa oli edettävä melko no
pealla aikataululla kiinteis
tövälittäjän antamien tietojen 
mukaan ja muiden ostajien 
kiinnostuksesta johtuen. Tar
kan analysoinnin ja visioinnin 
perusteella johtokunta kehotti 

osoittaa, 
jiiiiAihki 
Susikyrön maa
alueiJen 
sisään. 

-- ---l.. 

OKTA(l) 
Kajaani (1964 uud. 21.9.1984) 
Pj. Iiisa Haapalainen, Peltokatu 6 A 4, 

88600 SOTKAMO, puh. 08-666 1932 
Siht. Anja Mustonen, Erätie 20 as I 5, 

87200 KAJAANI, puh. 08-627 946 
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PJ ~ ' m. uoriti -4, 
U-MOO JÄR\ ~ 1P:.U tmh- 291 ll91 G. 
~~ 41 , ~IJ.a.5l'lmiacn@jrppii.Ji 
SihL lima löfman, Välenop.nkaw '3 C 

1, M880 HYVINKÄA. puh. 1119437 2.lO. 
M0..71 - 91?-f'l.mnalot@,sur~ 

.KDLBMA (3) T11111.~ (17.5.1!167) 
Pj. TunoTulosrnaa, M~tu3, JMLO 

TAl 1P.ERE, puh. OJ-346 0084. 040--744 
U23- tlIIJJIJ .. ~@scJi 

Sihc.. ~lika ~ Nlki.aväylz 
3 AL 13580 TM.-1PERE, p-bh. flJ-3lll 09n, 
O®-m 0"15. .sirkka-!) isa.j::in~ eru ~ 
gears.fi 

NJEALLJE (4) 
Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus 

(16.1.1970) 
Pj. Lea Sarkeala, Pirtinranta 2 C, 78200 

t 
YARKA. , puh. 017-556 5400, 0400-299 
95'6, la-:sark.tal-a@an.il~kcalainct.6 

Slhr. L:il:!i. Anvinmi. Al>"3riml~ 7. 78300 
VARKAUS. puh. 017-5 5 U97 0400-177 
748 

VIHTIA (5) Vaasa (29.1.1970) 
Pj. Tapani Rajala, Lapuankatu 6 D 5, 

65350 VAASA, puh. 06-315 4112, 050-330 
8~:5 rapa:ni.rajalq@fi:ahb.wm 

lhr. Kaija ,Måtlapori. f._~kusiam 1 
6. 320 VAASA. puh. 06.--31;; 3SI5, 

050-5240&50 
KUHl'TA (6) Ir.Jnm HeWnli (1971) 
Pj. Lo Lds'Ul:Ce_a , Knus1$t:nnlinmno>'! 

A l, 00900 HELSINKI, puh. 040-511 4381, 
1 rt:;EJ.;h :en@hds_1'flki • 

Sihr. &v~-Mm Kmmiki. Habnicmcn
k:rru 11 A. 1!0530 HETSTh.'ID. puh. 0-50-3U9 
3~84 

TSIBTSA (7) lis:rlml (5,3. 972) 
Pf, l1rptr H<iklrinen Hnuhkåjam:ie 9. 

71 <)D llllNJÄR 'l. puh. Oli-46_ 1922. 
050-565 9839, urpo.hakkinen@jippii.fi 

Siht. Hannu Katainen, Honkakatu 3 as 6 
74130 IISALMI, puh. 017-822 746, 0400-525 
415, hannu.katainen@teppu.net 

KAVTSI (8) Helsinki (2~.10.1972) 

Pj. Jorma Alapuranai. V~llik m J-.7 A , 
02650 ESPOO puh. IJ9-51-037B, JJ40-502 

6151, jorma.alapum.n~@luuklru.com 
Siht. Juha Kelkka, Vanhaistentie 7 A 14, 
00420 HELSINKI, puh. 09-531 428, 

050-528 4538, juha.kelkka@fi.abb.com 

OVTSI (9) Jyväskylä (28.9.1976) 
Pj. Pauli Hulkkonen, Ruokkeentie 324, 

40270 PALOKKA, puh'. 014-311 0790, 
400.:.547 743 paulLhulkl-anm~O 11 
@1n1:~Ei 

Sl111- :Hint.L l.aimio" fuimii:nn 6 a 16 
0100 J,'YVÄS.KTI.Å. puh.. DM-6r 282. 

~El-~ 52 103-7 

LOGl (10) Turku (19.2.1978) 
Pj. Pano ~.l.aulrllih:~6Al 

10740 TURKU, pah.. 02-236 3369, ~ -IJ6 
264 

iht. P-1lllla J~. Rl112l:inlfurn 20 C 2 • 
108-J a nnuru. pnh.. !l!-251 116. Mo -aw 
w;1 

ALPPAS (11) Hämeenlinna (28.11.1984) 
Pj. Teuvo Heinonen, Nujulantie 3, 13300 

HÄMEENLINNA, puh. 03-619 7359 
Siht. Marja-Iiisa Mäki, Torikatu 10 A 6, 

13100 HÄMEENLINNA, puh. 03-675 9061 

Johtokunta 

KIJMFE (12J Pohjull-1Urjal.a (1285) 
.Pj. Esko-Saastamoinen, Pohjoistie 1, 75530 

NURM.E.'i, puh. 013-462 616, 0400-762 
4.88 

S!br. Ensio Hilmnen .Mäkileitdnn'.kam 
7, 75500 NURMES, puh. 013-480 935, 
0400-241 998 . 

KUOVZA (13) Kymenlaakso (1970) 
Pj. Veijo Taavitsainen, Suontaustankatu 

f3, 4S 2fl. KYMI, puh. 95~'.!8 l 149 
Sihc. Sirkku Kanervio, Tornatorintie 13 

a.s15 481DO Koru. p.ulL04Jj-)j4 694 

GE,i\TKl (1 ) ~WAJ,;1 
Pj. Sam Ojahi. lai:mirocatic -S 17, 32 00 

HUITTINEN, puh. 02-566 654, 050-523 
4M4. saru.ojal.i@hwtti.slim5anom:alc:hri.f. 

Sik -Pidtkä Liu~ Huhlc(lbnrti: ~ B 
20 11700 HOITTINEN, puh 01· -6i 024, 
p:irkk11J iuk..talo.@h ul tin~di 

NJAllA. (l 5) Tunmribppi L ll..l997l 
PJ. Raij<& Palo~. Ounzj~11 ~ 810, 

99140. Köngäs, puh. 016-642 242, 040-595 
2625, raija.palosaari@luukku.com 

Siht. Paula Naukkarinen, Valtatie 21, 
99100 KITTILÄ, puh. 016-642 156, 040-846 
2156 



l(avtsln 
kuulumiset • 

l(umpen 
kuuluml s1a 

Kevätpäivän tervehdys teille 
latulaiset täältä pääkaupunki
seudulta. 

Elämme sitä aikaa vuodesta, 
jolloin kalenterintekijän olisi 
toivonut lisäävän viikonloppu
ja allakkaan toisen mokoman 
nykyiseen nähden. Kerhon ta
pahtumia on nimittäin niin 
runsaasti, että vapaata päivää 
on kohta vaikea löytää ka
lenterista. Pikaisesti katsottu
na näyttäisi touko- ja kesä
kuun aikana olevan kerhon oh
jelmaan merkitty yhteensä yk
sitoista erilaista tapahtumaa, 
joihin kavtsilaisia kehotetaan 
osallistumaan. Kun näiden li
säksi kerho- ja muut toimi
kunnat pitävät omia kokouksi
aan, riittää aktiivisille toimin
taa. Mutta sitä varrenpa me 
olemme vastaanottaneet teh
tävämme, jotta niihin myös 
olemme valmiit aikaamme 
käyttämään. 

Kavtsin tuoreimmat retkita
pahtumat ovat (25.4) olleet 
juuri päättyneet talvivaelluk
~ 

Niistä viikon kestävä, Esa 
Tervosen vetämä retki suun
tautui Saariselälle. "Pitkänmat
kalaiset" taas vaeltelivat Reit
tamon Matin johdolla Käsi
varren seutuvilla. Molemmat 
retket onnistuivat hyvin, vaik
ka pehmeät kelit pistivätkin 
retkeilijät lujille ja pakottivat 
muuttamaan alkuperäisiä reit
tisuunnitelmia. Mutta vaike
uksista huolimatta taitavat ret
kenvetäjät ja hyvät retkiporu
kat tekivät vaelluksista onnis
tuneita. 

Alkukesän retkitapahtumiin 
kerhossamme kuuluu mm_ 
luontoretki Karkaliin, linturet
ki Viikkiin, melontaa Uutelas
sa, yölaulajien kuuntelua Mus
tavuoressa ja tietenkin joukku
eemme on Suomi-Meloo ta-

pahtumassa. Retkitapahtumiin 
voitane laskea myös Suomen 
Ladun leiripäivät ja erämelon
nan SM-kisat, joihin kavtsilai
sia osallistuu. Niissä tosin ret
keillään numerolappu rinnassa 
ja ehkä hikikarpalo silmänur-
kassa. . 

Keskikesän retkeilytapahtu
mista mainittakoon pyöräretki 
Hämeen härkätillä Turusta Hä
meenlinnaan sekä melontaviik
ko Tenolla. Näistä kaikista 
retkitapahtumista löydät tar
kemmat tiedot joko kerhom
me nettisivuilta, lehdestämme 
Väärtistä tai tässä lehdessä ole
vasta Tunturiladun retkimuis
tiosta. 

Ei kerhotoiminta pelkkää 
retkeilyä ole. Mukaan pitää 
saada myö$ hauskaa. Ja sitä 
löytää, ken tulle Kärrikaltioon 
23-24.8. Silloin kerhomme 
viettää hauskan kesäviikonlo
pun Inkoossa olevalla kämpäl
lämme. Saa sinne tulla mukaan 
myös muutkin tunturilatulai
set kuin Kavtsin jäsenet. Oh
jelmaan kuuluu mm. opastet
tu retki Fiskarsin ruukin mai-
seBlllll. 

Tässäpä nämä kerhon kuu
lumiset tällä kertaa. Näillä 
eväillä lähdemme kohti tulevaa 
kesää ja sen monia tapahtu
mia. Seuraavassa Tunturi!atu
lehdessä ovat sitten syksyn asi
at, joita niitäkin taas varmasti 
on. Hyvää kesää kaikille tämän 
lehden lukijoille. 

Jonna 

Vanhan kansan merkkipäivä 
Tiburtius 14. huhtik~uta oli 
kokonaan lämmin vuorokausi, 
niin että nyt on lupa odottaa 
kerrassaan mainiota kesää "ili
mojen" suhteen. Ja varmaan 
muutenkin. Näet tunturilatu
laista reipasta menoa näyttäisi 
olevan ihan nokko.! 

Alkuvuoden kumpelaisesta 
menosta kannattaa mainita 
osallistumisemme maaliskuun 
lopulla 24 tunnin hiihtoon 
Nurmeksessa. Peräti 17 ker
hon jäsentä lykki Hyvärilän 
ladulla vuorotellen lauantaista 
sunnuntaihin, siis 24 tuntia, 
varta vasten ommeltuihin pai-

Tunturilatu-lehden postit 
jatkossa osoitteella: 
tunturilatu@huittisten
sanomalehti.fi 

Hai uan Ii ittyä Tunfurilatuun/tuntunkerhoon ! 
Kpn holuol 11 6 Tumun1qtuun niin Iöhe.1ö ~ifuliefo!!l all~k;i ·oitti:meell.e, Soatwrnulta 
<krrjeen, jÖSsa on-.soatekirj~ lis:äl.:sl ll1l~lirtdla ppU , lrtlfyrn.iskaavQke ja Tu1i11urllatu -lehil. 
Ma~!:i jEise:nmBks.uri palauta tqyte.tty lill;tymisk.eayake- allekirjoft!aneel &. 

Tunh.iril1;11i.Jlefii;fe5tä loyiyvetkerhojen toimihBnkilat ja ~nteysfledQt, heidgn autt'ruJn mol 
t1moo ClsulflpC1i~~kun1a~ runtt1rlk:erhotoimil'ln.c.slc. 
Ole: oldiMrten fo ollil yhfeyffii. , 
l u n+u rihdurerveis.in f 
rrqo Sinfäilito 
yel$i,Jr.'fketu 14 ~ 5_, 33'820 Tampere 
puh. (93) 266 2~9'2 k., 040- 7.63 H01 
plifsinl@5ounofoh t. 

Halua li ittyä iöseneksi TUNTURILATUUN 

i E~~f L::~--:-;-~:i: .. -~:::~i::~--~:~::~~:.-;----. i:.·:.: .. ~;:--~--~:-~~~- .-.~_;:::~~~~-~-
, Postinum. ·- -·--------- ·-···-·--·- -··--········· ... Postitoimipaikka ···---- ~· ·· ·-- -·- --- ·· --- ·-- -- ·-· · · 
1 Ammatti ····································-····· Puhelin kotiin ----- ··· ·--- . ., .... ,. ... . ,., ..••••.•••••••••• 
1 Haluan liittää jäseneksi myös seuraavat perheenjäsenet: 

1 Nimi -- -· --·· ···-- ·--·-- ·· -·---····-- ·· .. --...... m. synt. aika .... ............. . ""---··- ·-- ··- --····-··-·· ··· ··· 

1 Nimi ..... ........................ ................... synt. aika -- - · - --· - - · - ·---·- ··· - · ···· ---· ········ · ··~·,.··· 
1 Nimi ······· ·························-·-· ·· ·---- ·-·-- - synt. aika ..... ...................... .... .............. ... .. . 
----- - -- - - - ----- - -- - -- - ._. - - -- - -

toihin sonnustautuneina. Kyl
lä Kumpen porukka erottui 
mukavasti uusissa kostyymeis
sä muun viidensadan hiihtäjän 
joukosta. Kumpen saalis tässä 
koitoksessa oli 211 kierrosta, 
mistä kertyy yhteensä 570 kilo
metriä. Hiihtoporukka oli sitä 
mieltä, että ensi vuonna pan
naan uusiksi! 

Keväinen hiihtoretki toimi
tettiin tänä keväänä 13 kum
pen voimin Luoston maise
missa. Tukikohteinarnme oli 
metsävaltion Orresokan mai
nio kämppä. Huikeat oli Luos
ton myötämäet ja makeat vas
tanousut, myöskin kipakka oli 

kämpän sauna. Ja liukas oli 
Ametistikylpylän parketti. Jo 
vain meillä oli lystiä! 

Toukokuulla 24. - 25. päivi
nä meillä on viikonloppuretki 
Suomujärven kierrokselle, Ok
talaiset tulevat "kylään" ja eh
käpä tapaamme tuttuja muista
kin kerhoista viikonlopun aika
na. Majoiturnme Mäkikankaan 
kämpälle, missä sauna ja illan
vietto. Ilmoittaudu Heikurin 
Pentille 18. toukokuuta men
nessä puh. 040 763 2276. 

Erämessut kesäkuun 13.- 15. 
päivinä Kolilla. Olemme mu
kana messuilla 10. kerran! Tul
gua terveh! kaikki tunturila-

Ovtsln 
1 kuulumlsla 
1 

Kevätkausi on jo pyörähtä
nyt sangen pitkälle. Tärkeät 
kokoukset on pidetty kerhossa 
ja yhdistyksessärnme. On tehty 
hiihtovaelluskin toimintasuun
nitelmarnme mukaisesti Pöyris
järven maastoon retken vetä
jänä toimineen Esan sanoja 
lainaten "yläkerran isännän 
määräämin ehdoin". Tukikoh
dassamme Haristuvalla oli taas 
kerran kuhinaa kun talvitapah
tumassarnme nousi kalaa järves
tä ja rannalla paistettiin mauk
kaita räiskäleitä ja avantokin oli 
saunojilla käytössä. 

Loppukevään tapahtumia on 
vielä jäljellä muutamia. Haris
tuvalla on 6.5. kesäkauden ava
jaiset ja 17. -18.5 talkooviikon-

loppu. Silloin tarvitaan kaikki 
kynnelle kykenevät monenlai
seen puuhaan. Silloin laitetaan 
Haristupa sellaiseen kuntoon, 
että on mukava kesäkeskiviik
koisin ja miksei muulloinkin 
piipahtaa tukikohdassamme. 
Helatorstaina vie Tuula meidät 
taas jonnekin jännään paikkaan 
linturetkelle. Ottakaapa ak
tiivisesti yhteyttä vetäjiin, niin 
saadaan kaikki halukkaat mu
kaan, sillä kyydit kyllä järjes
tyvät kun vain osallistujat ovat 
tiedossa. 

Ilmoittautumisia otetaan vas
taan myös kesäkauden tapahtu
miin. Niin kerhon omiin kuin 
yhdisryksenkin eikä sovi unoh
taa myöskään Suomen Ladun 

tulaiset erämessuille ihmette
lemään mitä kaikkia onkaan 
tarjolla erämiehille ja samalla 
tapaamaan meitä osastollamme! 
Viime kerralla messut vedet
tiin kolmenkymmenen kum
pen voimin. Samaa yritetään 
nytkin. Kahvinkeitto, letun
paisto ym. mukavia työvuoro
ja on vielä vapaana. Soita ja tu
le ta!koisiin. Kysele asiaa Eskol
ta 013 - 462 616 tai Ensiolta 
0400 241 998. 

Heinäkuun helteillä huuh
domme kullat Lapissa. Tästä 
tarkemmin jäsenkirjeessä. Ja 
elokuulla viikolla 33 valloitam
me Haitin. Haitin projektia ve
tää Huikurin Pena - pirauta
han Penalle, saat parempaa sel
koa asiaan. 

Ruskaretkemme syyskuussa 
viikolla 37 toteutetaan Kiisalla 
ja Ensio järjestää Karpaloret
ken perinteiseen malliin Pat
vinsuolle lokakuun 4. - 5. päi
vinä. 

"Taas leivoset ilmassa leikkiä 
lyö, kevätvirsiä viidakko rai
kaa ... " Siispä viidakkoon 
kuuntelulle!!! 

terveisin Esko 

[{nm.petJjoukkueen 
avausmatktm hiihtäjät 
wJmistautTJ.massa 24 
tunnin hiihtoon upt>
uusissa hiihtoliive'issii. 
Kuva Reijo Peltonen. 

leiripäiviä Utissa. Heinäkuun 
melontaretkelle mahtuu vielä 
kanoottikuntia mukaan ni~ 

moinkuin elokuun 
viikonloppuretkelle. 

Kuokte ottaa varmasti jo mie
lellään ilmoittautumisia vas
taan kesäpäiville. Muistamme
han jo pikkuhiljaa valmistella 
syksyn kerhoviikkoa Susi-Ta
lakselle esimerkiksi ilmoittau
tumalla mukaan. 

Aktiivista ja liikunnallista 
kesää toivottaen 
.Pauli' 



Tuntur1kerho 
Njealljen 
kuulumisia 

Kevät on saapunut tänne Sa
voonkin - vettä sataa -lumi su
laa, mutta kaivot pysyvät tyhji
nä - saas nähdä miten kauan. 

Eskot kävivät kotimatkalla 
T unruriladun kevätkokoukses
ta tullessaan tuoden tuoreet 
terveiset kokouksesta, jossa taas 
oli ollut niin mukavaa, että 
rannalle jääneenä harmittaa, 
mutta kun tässä meikäläinen 
pakkaa suksia pussiin ja suun
nistaa kohti Susikyröä kolmen 
nukutun yön jälkeen ei mil
lään voinut osallistua siihen ti
laisuuteen - harmi! 

Hiihtoviikkoa olimme viet
tämässä Saariselällä 17 hengen 
voimin - tosin porukasta pu
tosi kaksi jo alkuviikosta - sai
rastuminen ei kysy aikaa eikä 
paikkaa, mutta onneksi kaikki 
meni hyvin ja potilas. kalaste
lee jo täyttä vauhtia - terveisiä 
vaa.n si rtttc.. 

Hiihroviikolla vietimme 
myös juhlia - åistaina Pentti 
Rautio Irmansa kansa saapui 
luoksemme Luttorinteeseen 
juhlimaan Pentin 75-vuotis
syntymäpäivää - siinä se ilta 
vierähti vanhoja muistellessa 
kahvitellessa ja lauleskellessa -
ihmeteltiin siinä myös Pentin 
ja Irman yhteistä taivalta, joka 
on kestänyt yli 50 vuotta !! 

Osalla porukasta oli myös ilo 
vierailla Irman ja Pentin luona 
Kaunispään rinteellä, stnnc
hän mentiin tietysti hiihtäen -
kiitos upeasta kestityksestä ja 
virkistävästä !isästä hiihtoviik
komme ohjelmaan. 

Ihmetyksen aiheita riitti sille 
viikolle, niin mahtavia matko
ja Njealljelaiset jaksoivat hiih
tää - kelit olivat kohtuulliset, 
mutta täyden "työpäivän" suu
rin osa porukasta hiihti ja po
rukan vanhin taisi tehdä ne 
kaikista pisimmät matkat. Päi
vänsankari Penttikin kävi hiih
tämässä yli 40 km sinä päivä
nä, kun kävimme siellä kyläs
sä ja oli tullut siltäkin retkeltä 
jo heti kahdentoista aikoihin 

!?! Ihmettelen vaan onkohan 
papin kirjoissa joku virhe mei
d~orukan iän suhteen!!! 

Tällaisen viikon aikana tu
lee mietittyä syntyjä syviä - tu
lee myös mieliin monia haikei
ta ajatuksia yhdessä vietetyistä 
mukavista hetkistä - toistuvat
ko ne enää - joku totesikin, et
tä minulle tulee niin ikävä noi
ta tuntureita - niin tulee meille 
kaikille, kun se aika tulee ettei 
jaksa enää sinne lähteä, mutta 
onneksi meillä on silloin muis
toja, joiden kanssa voi elää uu
delleen ja uudelleen nämä ret
ket, jotka olemme yksin ja yh
dessä tehneet - kiitos Teille kai
kille, jotka olitte niitä mui~toja 
taas tekemässä kanssani. 

Talvi on takana ja on aika 
suunnata katse kohti tulevaa 
kesäkautta ja syksyä - touko
kuussa lähdemme yhdessä ko
keilemaan miten sujuu kosken 
lasku Ruunaankoskilla - toi
vottavasti vettä riittää. 

Kari lupaili huhtikuun ko
kouksessa järjestää yhteiskyy
din Ruunaalle, jos löytyy tar
peeksi lähtijöitä. Koskenlasku 
ruokailuineen kestää 3,5 tun
tia. Koskenlaskun hinta on 
35 € / henkilö, hintaan sisäl
tyy kumisaappaat, pelasruslii
vit, sadeasut, vastuuvakuutus 
ja ruokailu. 

Majoitusta on suunniteltu 
Mäkikankaan kämpälle, jossa 
on samana viikonloppuna mui
takin T unturilatulaisia. 

Koskenlaskupäivä on 24.5. 
ja sunnuntaina sitten on 
tarkoitus patikoida Mäkikan
kaan maisemissa - varmistat
han mukaan lähtösi mahdol
lisimman pian minulle puh. 
0400299956, että voin varata 
kuljetuksen ja koskenlaskun. 

Suomen Ladun leiripäiville 
kaivataan vaellusporukoita 
Tunturiladun kerhoista - löy
tyykö innokkaita - kiinnostaa
ko - ottakaa yhteyttä! 

Sveitsin matkalaiset lähtevät 

Raution Pentin 
75-vuotisjuhlia 
vietettiin 
Luttorinteessä 
kerhomme 
hiihtoviikolla. 
Pentti lrrnansa 
kanssa ku.vassa 
keskellä. 

30.6. - matka on tällä näkymin 
täynnä - mukavaa ja turval
lista matkaa Teille, jotka sinne 
lähdette ja kiitos Leenalle, joka 
on tehnyt upeaa työtä matkan 
järjestäessään. 

Elokuun 29. pnä lähdem
me taas yhdessä kohti Lappia 
ja nyt vaihteeksi Susi-Kiisalle. 
Bussikuljetuksen on lupautu
nut Kari Loponen hoitamaan 
taas tuttuun turvalliseen ta
paansa. Lähdemme illalla ja 
ajamme yötä myöten Saarise
län kautta ja otamme mukaan 
Tunrurilatulaisia, jos olette sii
hen suuntaan menossa - paluu 
tapahtuu viikon kuluttua lau

;antaina. Ota .yhteys Kariinf 
Jos olet kiinnosdmut kyydistä 
puh. no 0400575670 - toi
vottavasti tiedät osallistumises
ta ja kyydin tarpeesta jo kesä
kuun aikana. 

Ruskamatkalaisten on mah
dollisuus jäädä myös niätkan 
varrelle, jos haluaa esini. kor
keatasoisempaa majoitusta mi
tä Kiisalla on tarjolla, mutta jo
kainen hoitaa sen varauksen it
se. Kiisalla yövymme kämpäs
sä, kammissa, saunakamarissa 
ja teltoissa. Ruokailun hoi
damme jokainen itse samalla 
tavalla, kun viime syksynä Su
si-Kyrössä. Osallisturnisestasi 
ruskamatkalle ilmoita allekir
joittaneelle samoin kesäkuun 
aikana puh.no 0400 299 956. 

Vielä sinne mietintämyssyyn 
haluan jättää muhimaan ensi 
Joulun - oletko kiinnostunut 
viettämään sen Lapissa? Entä 
ensi kevään hiihtoretki - sekin 
pitäisi kohta varata - mieti vä
hän mikä viikko ja minne. 
Joulutarjouksia olen jo ottanut 
sopimuksemme mukaan - ju
tellaan niistä seuraavassa ker
hoillassa. 

Hyvää kevään jatkoa ja mu
kavia tutkimusretkiä talvihor
roksesta heräävään luontoon 
itse kullekin .. 

toivoopi Lea 
-puheenjohtaja 

Tunturilatu-lehden uus1 
sähköpostiosoite on: 
tunturi latu@hu1 tt1stensanomaleht1. ~ 

l(uulumlsla 
Vlhtta[ta 

Huomaattekos, että on ke
vät taas. Krookukset nostavat 
kukkiaan pihassa. Taliånttikin 
sanoo jo å-å-tyy oikein suo
meksi ja aurinko lämmittää 
talvenkankeaa mieltä. 

Soitin Riitalle pelätessäni 
hänen jääneen lumimyrskyyn 
jonnekin Ammarfjälletin erä
maahan, mutta kotona tuo pe
si hampaitaan eikä ennättänyr 
puhua - että ti-ti-tyy vaan. 

Tällä hetkellä väki on eri 
puolilla Lappia-Anneli ja Han
nu hiihtivät Hetasta Susiky
röön yhteen pötkyyn - aika
moista. Sain paljon terveisiä 
hiihtäjiltä, kiitos vaan, siellä 
olivat Ulla ja Akseli, logilaisia, 
Jyväskylän väkeä ja monia mui
ta, joita olisin halunnut tavata. 
En päässyt tänä talvena mu
kaan. Näen kuitenkin unta lip
suvista suksista ja hirveistä lu
mimyräköistä niin että oike
astaan ihan mukava lueskella 
ja tehdä riscikoita kotona. Vtl
lapuseroitakin alkaa perheellä 
olla enemmän kuin tarpeeksi. 
Joskus terveys tekee tenän ja 
silloin on uskottava, ettei itse 
voi sille mitään. Ehkä ensi tal
vena taas. 

Toukokuun kerhoilta onkin 
luonnon helmassa Västerhank
mossa. Lähdetään autoilla lin
ja-autoasemalta klo 18, 15. 
toukokuuta. Lisää tietoja voi 
kysellä Kaija-sihteeriltä. 

Ke 21. 5. turustumme Kivi
taskujen työskentelyyn heidän 
vierainaan. Kivitaskut tunte
vatkin kivilajejamme ja hiovat 
niistä kauniita korukiviä. 

29. toukokuuta - 1. ke
säkuuta pyöräilemme Hela
pyöräretken logilaisten kanssa. 
Pohjanmaalla on helppo pyö
räillä kun kaikki isot mäet jää
vät etelämmäksi. Retki alkaa 
Oravaisista U uteenkaarlepyy
hyn, Härmän aukeille ja Kal
liojärven nähtävyyksiin. Käym
me myös Nanuk-museossa ja 
Pietarsaaren Febudanissa. Mat
kat ovat noin 40 - 70 kilomet
riä päivässä, yöpyminen joko 
teltoissa, viiden tähden hotel
leissa tai pikku mökeissä. Ku
kin makunsa mukaan. Terve
tuloa retkelle. 

Kesäkuussa on luvassa ka
noottimelontaa Sundomin lah
della. Kanootit saadaan vuok
raruksi. Lähemmin lehtien 
seurapalstoilla. 

Ladun leiripäiviä ei unohde
ta 27. - 29. 6. Utissa Valkea

~ 
Heinäkuun vaellukselle 

(Rastegaissalle) pääsee Login 
bussissa soittamalla Kalevi Ka
nervalle tai Rajalan Tapanille. 
Lisää tietoa Tunrurilatu-leh
dessä. 

Tunruriladun omat kesäpäi
vät juhlitaan Kuokten vieraina 
Kiljavalla 15. - 17. 8. Siitäkin 
lisää TL-lehdessä. 

Syksyn ruskaa ihailemaan 
Talakselle lähdemme 6.- 13. 
9. Vaellusryhmä kulkee Kiilo
päältä ja mukavammin kulke
vat autoilla. Kotiin palattuam
me katsomme kauden diat ja 
kuvat kerhoillassa 18. 9. klo 
19 Nuorisotalossa. 

login .isän.nöimiin Susiairiin 
menemme isolla joukolla. 

Tässä nämä tärkeimmät ta
pahtumat ja 

Hyvää kesää kaikille toivot
telee 

Pirkko Westergård 

IOIMINTAMUISTIO 2003 
24.-25.5. 

U.alkna 
7.-14.6. 

27.-29.6. 
26.7.-2.1. 
15.-17.8. 

30.1.-6.9. 

30:8.-6.9. 

6.-13.9. 

fnimebmall SM-kllpcailut 
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ICumpen lll!rhavilldm 
Sml-IGimlJa 

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Julkaisija: Tunrurilatu 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 
sähkö posti: 
tunturilaru@huittistensanomalehti.fi 

Julkaisutoimikunta: 
Raimo Pahkala, 
Anne Toivonen, Juhana Häme, 

Riitta Gerlin, Satu Ojala (pj) 
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D.mestymisaikataulu 2003 
Numero Aineistopäivä Lehti jäsenillä 
3 15. 8. 2003 2. 9. 2003 
4 14.11.2003 2.12.2003 

Osoitteenmuutokset: 
Pi1jo Sinilehto, Veisunkatu 14 as. 5, 33820 
TAMPERE, puh. 040 763 1109 
pirjsini@saunalahå.fi 

Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy 

Paino paikka: 
Satakunnan Painotuote Oy Kokemäki 2003 

Ilmoitushinnat: 

0,60 euroa pmm 
1A sivu 290 euroa 
Y2 sivua 540 euroa 
Koko sivu 900 euroa 



l(unniasusi Raimo 
Niklander 70 vuotta 

Nuorekas meidän kaikkien 
Rami on ehtinyt olla monessa 
Tunturiladun toiminnassa mu
kana, enemmänkin esimerkil
lisenä tekijänä mutta tarvitta
essa myös sanan käyttäjänä. 

Ansiolistalta löytyy Susi
valiokunnan pitkäaikaisin pu
heenjohtajuus 16 vuoden ajal
ta ja johtokunnan jäsennyys 
12 vuoden ajalta, josta 4 vuot
ta varapuheenjohtajana. 

Ramille ovat monien Susiais
ten järjestelyt, Ykinsillan kor
jaustalkoot ja lukemattomat ta
pahtumat tuttuja. Viimeisin 
suuri työ oli toimia juhlakirja
työryhmän puheenjohtajana. 

Hän on edelleenkin Tun
turi!adulle varsin tarpeellinen 
fillC$. 

Susitaipaleesta on seuraavat 
merkinnät: Tunturisusi 
229/I 960, johtajasusi 48/ 
1968, ikäsusi 47/1979 ja 
kunniasusi 5/1996. 

Tunturilatu onnitteli Ramia 
Kevätpäivillä Vuontispirtillä 
ojentamalla hänelle graafikko 
Ari Salmisen maalaman tau
lun, jossa aiheena on aihki 
tunturialueella. 

Vielä kerran kaikkien tuntu
rilatulaisten onnittelut Sinulle 
Rami. 

Raimo Pahkala 

J ohtokunta1 

tolmlhenkllöt ja 
to1m1 kunnat 

Raimo Pahkala, 
puheenjohtaja, Okta, Hon

kakatu 10, 87100 KAJAANI, 
raimo.pahkala@nic.fi, (08) 637 
009, 040 839 6638 

Sirpa Alapuranen, 
varapuheenjohtaja, 
kerhoasiainhoitaja, Kavtsi, Val-

likatu 5-7 A4,02600ESPOO, 
sirpa.alapuranen@luukku.com, 
(09) 512 0378, 040 860 5148 

Paavo Kramsu, Logi, Lauk
lähteenkatu 6 A 23, 20740 
TURKU, (02) 236 3369 , 040 
706 2764 

Ritva Loimio, Ovtsi, Puis
totori 6 as 16, 40100 JYVÄS
KYLÄ, (014) 615 282, 040 
552 1037 

Marja-Liisa Mäki, talou
denhoitaja, Alppas, Torikatu 10 
as 6, 13100 HÄMEENLIN
NA,, marja-liisa.maki 
@fortum.com, (03) 675 9061 

Esko Sepponen, Njeallje, 
Sammalkuja 8, 76120 PIEK
SÄMÄKI, esko .sepponen 
@suomi24.fi, (015) 482 941, 
0400 155 950 

Markku Salminen, Kuok
te, Vuoritie 24, 04400 JÄR
VENPÄÄ, markku.a. salminen 
@jippii.fi, (09) 291 9916 k, 
(09) 2719 2458 t, 040 548 
4600 

Hanna Sinilehto, Kolbma, 
Männiköntie 5 B 20, 05830 
HYVINKÄÄ, hanna-mari. 
sinilehto@vn.fi,040 747 7479 

Veijo Taavitsainen, Kuov
za, Suontaustankatu 13, 48720 
KYMI, vei jo. taavitsainen 
@andritz.com, (05) 281 249, 
020 450 5006 

Toimihenkilöt 

Riitta Gerlin, sihteeri, Ka-
vtsi, Maria Jotunin tie 10 

Geatki, Karpintie 13, 32700 
HUITTINEN, satu.ojala 
@huittistensanomalehti.fi, (02) 
560 1085 t 050 523 4844 

Pirjo Sinilehto, jäsensih
teeri, Kolbma, Veisunkatu 14 
as 5, 33820 TAMPERE, 
pirjsini@saunalahti.fi, (03) 266 
2592 k, 040 763 1109 

Toimikunnat 

Jnlbis1tt0imilamta 
Satu Ojala (pj), Riitta Ger

lin, Juhana Häme, Raimo Pah
kala ja Anne Toivonen 

Järjestötoimikunta 
Paula Jukala (pj), Antti Pul

liainen ja Pirkko Westerqård 
Koulutustoimikunta 
Marita Maula (pj), Jorma 

Alapuranen, Hanna Sinilehto 
ja Esa Tervonen 

Kämppätoimikunta 
Seppo Björkengren (pj), Un

to Flinkman, Tuure Hakkarai
nen, Tapani Oksanen, Raimo 
Rautjärvi ja Lea Sarkeala 

Nuorisotoimikunta 
Jouni Lehtinen (pj), Paavo 

Kramsu ja Raija Palosaari 
Retkitoimikunta 
Markku Salminen (pj), Lassi 

Lindell, Esko Sepponen ja Esa 
Säde 

Saamelaistoimikunta 
RitvaLoimio (pj), Liisa Haa

palainen, Juhana Häme ja Sei
jaÅlander 

Susivaliokunta 
JormaAlapuranen (pj), Tert

tu Civil, Pauli Hulkkonen, Ma
rita Maula, Matti Reittamo ja 
Veijo Taavitsainen 

Työvaliokunta 
Raimo Pahkala (pj), Sirpa 

Alapuranen, Riitta Gerlin ja 
Marja-Liisa Mäki. 

E 52, 00400 HELSINKI, Tilintarkastajat 
iitu.gerlin@kolumbus.fi, 040 
7-07 4598 Vappu Hietala ja Lasse Luo-

Satu Ojala, toimitussihteeri, to. 

_ 4i:_onmvun knJa. kohti Näkkälää. Vielä ovat kaikki kokemukset edessä. Partion jäsenet vas. Sinikka, Aulikki, 
]likka. Aila fa Esa. Ku.va: Pauli Hulkkonen. 

Suuri Taiteilija on työskennellyt yön aikana. 

Sosevaellus 
Pöyrlsjärven 

•• eramaassa 
On sunnuntai huhtikuun 13. 

päivä armon vuonna 2003. 
Tunturiladun kevätpäivät ovat 
vaiheessa, jolloin Vuontispirtin 
aamupala on ehtinyt jo las
keutua vatsanpohjalle saakka. 
Sää on varsin mukiinmenevä, 
kun ovtsilaisten jänkäjääkäri
partio Aila, Aulikki, Sinikka, 
Jukka ynnä tämän hengen tuot
teen laatija virittävät varustei
taan marssikuntoon. Päättäjäis
ten ja viirinlaskun jälkeen tulee 

Alatalon Kalevin taksibussi pe
räkärryn kera pihaan. Etelään 
lähtijät katsovat haikein mielin, 
kun nostamme varusteet perä
kärryyn. Vielä lähtörutistukset 
ja sitten: Ajoneuvoon - nouse! 

Noin sadan kilometrinajon 
jälkeen puramme varusteet tien 
varteen Näkkälässä, l'CnSS~

löidymme niihin ja sitten: an
netaanpa palaa. Vaikka säätie
dotus lupasi, että taivaalta tulee 
tavaraa jossakin olomuodossa, 

Ensimmäinen telttaleiri Vuomajärvien kaakkoiskulmassa. Vielä voimme tussaroida kaikenlaista aivan rau-
hassa, sillä vielä ei sada vettä. ' 



virnuilee Arska taivaalla pilvien 
pahemmin häiritsemättä, aina
kin vielä. Siis varsin mukavissa 
oloissa suunnistamme vahvaa 
kelkanjälkeä pitkin Jierstivaa
ran länsisyrjää seuraten koillis
ta kohti. Lähdettyämme jatka
maan tauon jälkeen Pohjois
Pallojärveltä tapaamme kolme 
hiihtäjää, joilla on mukanaan 
oikein kunnollisen kokoinen 
koira. Sillä on jo elämänko
kemusta takanaan, mutta siitä 
huolimatta se kerjää jokaiselta 
kyhnytpiii. 

"Jalkarätit" 
vauhdittivat 
lopputaivalta 

Eteneminen jatkuu il'.m:m 
suunnistusvaikeuksia, mutta 
nyt näyttää siltä, että säätiedo
tus pitää sittenkin paikkansa. 
Taivas pilvistyy ja kohta leijai
levat ensimmäiset räntähiuta
leet ilmassa. 

Lähtiessämme pidimme 
mahdollisena, että yövymme 
jo ennen Pöyrisjärveä teltassa, 
mutta huononeva sää antaa 
meihin nyt lisäpuhtia. Kun sit
ten iltaseitsemän aikaan saavu
tamme Pöyrisjärven kämpän, 
tulee taivaalta jalkarättejä niin 
sakeasti, että näkyvyys on nol
la.. 

Varsin vikkelästi siirrämme 
tarvitsemamme varusteet 
kämppään ja pian ärtsoppa 
(=hemekeitto) lihapurkin sisäl
löllä vahvennettuna pihisee tu-

lella. illan mittaan saamme vie
raiksemme kaksi moottorikel
kalla liikkuvaa kalarniestä. He 
kertovat, että seuraavaksi päi
väksi on luvattu vesisadetta. 
Meille tämä tieto merkitsee 
luppopäivää, kun kaverit ker
tovat lisäksi, että tiistaina on 
taas hieno sää. Varsin pian oi
kaisemme vaakatasoon ja pian 
moottorisahat käynnistyvät. 

Kakku säilyi 
ehjänä 

Maanantaiaamu valkenee 
suhnuisena. Näkyvyys on edel
leen huono, vaikka ei enää sa
da. Varsin kiireettömästi nau
tiskelemme aamupalan. Pää
tämme nyt lopullisesti, että 
vietämme luppopäivän, kun 
vielä on Aulikin syntymäpäi
vä. Aamupäivän aikana teem
me maastontiedustelun eteen
päin pitkin suunniteltua reit
åä.. 

Aila ja Aulikki jäävät käm
pälle pitämään varust.::ita sil
mällä. Teemme noin viiden 
kilometrin lenkin, hanki kan
taa mukavasti. Sää kirkastuu ja 
niin saamme taas imuroida au
rinkoa oikein kunnolla. Käm
pälle palattuamme on synty
mäpäiväjuhlien aika. Koko al
kumatkan vallinnut pelko, et
tä Aulikin ahkiossa ollut kakku 
olisi istuttu lituskaksi, osoit
tautuu aiheettomaksi. 

Meillä käy päivän mittaan 
runsaasti vieraita moottorikel-

koilb. Saamme heiltä muun 
muassa pari suolattua siikaa, 
jotka paistettuna maistuvat 
erinomaisilta. Auringon laski
essa muodostuva sumu aihe
uttaa vähän pelkoa. Hangen 
pettämistä ei ainakaan aamu
päivän tunteina tarvitse pelätä, 
sillä jo illalla on pakkasta seit
semän astetta. 

Olot eivät 
voisi olla 
ihanteellisemmat · · 

Tiistaiaamu 15. 4. valkenee 
sumuisena ja mittari näyttää 
- 15 astetta. Hienompi juttu, 
kun sumu vain hälvenisi. Sen 
se tekeekin, kun suunnistam
me kaakkoon kohti Vuomajär
viä, joiden välisellä kannaksel
la on seuraava tavoitteemme. 
Hanki on varsinaista panssaria 
ja sillä on pari senttiä uutta 
lunta. Olot eivät voi enää olla 
ihanteellisemmat, kun voimme 
edetä jängällä aivan suoraan. 
Ainoan varjon mielialaan luo, 
kun kirjoittajan kameran pa
ristosta uhkaa loppua puhti. 
Hyvissä ajoin saavutamme ta
voitteemme, mutta toteamme, 
että majapaikaksi aikomamme 
kämppä on lukittu. Ei muuta 
kuin eteenpäin suunniteltua 
reittiä. Itäisen Vuomajärven 
kaakkoiskulmaan pystytämme 
telttaleirin. Taas alkaa pieni pel
ko hiipiä mieleen, sillä tuuli on 
kääntynyt etelään ja taivas pil
vistyy. Vielä emme ota turhia 

Aulikin syntymäpäiväjuhlan kunniaksi vietetää.n Pöyrisjärven kämpällä lup
popäivä. 

Illan rauhaa viimeisessä leirissä ennen tien varteen tuloa. 

paineita, vaan vaimennettuam
me kiljuvat vatsamme paketoi
dumme makuupusseihimme jo 
ennen iltakahdeksaa. 

Varsinaista 
resuamista 

Keskiviikkoaamu valkenee. 
Vesisade ropisee varsin kodik
kaasti teltan kattoon. Edessä on 
kova päivä. Aamutoimien ai
kana sade on jo heikkoa. Läh
tiessämme liikkeelle kohti seu
raavaa tavoitettarnme, Staalo
järven kämppää hanki vielä 
kantaa, mutta päästyämme 
Pöyrisjoelle alkaa varsinainen 
resuaminen. Maasto 011 on
neksi verrattain tasaista, mutta 
kasvillisuus on varsinaista vii
dakkoa. Viimein hanki ei enää 

Kiire on 
unohtu
nut 
etelän 
kivi
kyliin. 

kanna lainkaan ja joudumme 
etenemään niin, että teemme 
ensin pätkän latua ilman ah
kiota. Sää kirkastuu ja voim
me kuivata likomärkinä pak
kaamamme teltat. Iltakuuden 
aikoihin alkaa itsekultakin olla 
patruunat vähissä. Emme yritä
kään Staalojärvelle, vaan lei
riydymme Valkamajoen luo
teisrannalle. Nyt näyttää siltä, 
että vaelluksen loppuosa on 
muotoiltava uusiksi. Tämän 
päivän aikana etenimme yh
deksän tunnin aikana viisi ki
lometriä, mikä tarkoittaa päätä 
huimaavaa puolen kilometrin 
tuntinopeutta. Jos kelit jatku
vat tällaisina eikä moottorikel
kan jälkiä ole, meiltä loppuu 
aika. 

Läheltä löytyivät 
ahman jäljet 

Kiirastorstaiaamu on jälleen 
aurinkoinen. Hanki kantaa jäl
leen, sillä pakkasta on viisi as
tetta. Heti liikkeelle lähdetty
ämme näemme joen toisella 
puolella ahman jäljet. Otus 
on tassutellut jokitörmällä sun
nuntain lumisa:teen jälkeen. Pa
ri kilometriä edettyämme tu
lemme vahvalle pohjois-etelä
suunnassa kulkevalle kelkanjäl
jelle. 

Vaikka edessä on jälleen telt
tayö lähdemme etelää kohti 
pitkin tätä uraa, sillä pian keli 
taas pehmenee. Kun alla on kan
tava jälki, ei ole enää syytä pe
lätä ajan loppumista. Vielä ker
ran leiriydymme jäljen tuntu
maan. Tässä leirissä vallitsee jo 

haikeuden tuntu, sillä tällili 

reissu alkaa olla jo lopussa. 
Olemme luopuneet Susikyröön 
saakka hiihdosta, koska lumi al
kaa paikoin loppua suksien alta. 
Iltakymmenen tienoilla köm
mimme telttoihin. Pitkäperjan
taina on jotosteltavaa enää rei
lut kymmenen kilometriä Puo
lenpäivän jälkeen olemme jo 
Vuontisjärvellä. Vielä panem
me keittimet pihisemään tien 
varressa, ennen kuin Alatalon 
Kalevi tulee noutamaan meitä 
Susikyröön. 

Porot olivat 
piilossa 

Erikoista tällä jotoksella on, 
ettemme ole nähneet ainoata
kaan poroa emmekä jänistä, ai
noastaan vanhoja jälkiä. Riek
koja on runsaasti, ne kiroilivat 
kaikkialla. Aurinkoisina päivi
nä näkyi jo hyönteisiä. Viimei
sessä leirissä lensi joutsen yli 
koko ajan toitottaen. 

Mutta nyt Kalevi on tuonut 
meidät omaan tukikohtaam
me. Tytöt jatkavat Ailan mö
kille Äkäslompoloon, Jllkka ja 
kirjoittaja jäävät nauttimaan 
Susikyrön saunan autuudesta, 
jossa tuhoutuu reilut pari tun
tia. Ennen etelään lähtöä on 
otettava varsin rauhallisesti. 
Kun päätän "oikaista selkääni 
hieman laverilla", filmi katkeaa 
ja herään vasta seuraavana aa
muna, jolloin on aika suunnis
taa kivikyliä kohti. 

Teksti ja kuvat: 
Esa Säde 



Laskua Haltilta viittojen osoittamaa tietä. 

Urtasvankassa muitakin hiihtäjiä. 

Lossujärvelle menevällä uralla. 

Näkymä Kahperusvaaralta Terbmisjärvelle. 

Paanall.a 

RATSLA 
Yllätykseksemme myös Tuu

lihuippujen (Tuolljehuhput) 
suuntaan lähti risuilla merkat
tu kelkkaura, joka tosin alkoi 
hyvää vauhtia umpeutua. Saa
rijärveltä Meekolle menevällä 
paanalla sen sijaan riitti kul
kijoita näin huhtikuun lopus
sa. Olimme nousseet noin 
vajaat kaksi tuntia Saarijär
veltä Tuulihuippujen suuntaan, 
kun moottorikelkka pysähtyi 
eteemme. Kelkan ratista nousi 
hylkeennahkaan ja poliisin uni
vormuun sonnustautunut mies. 
Kuiskasin vaimolleni, että tästä 
ei voinut erehtyä. " Terve! Hy
vösen Ossi " ennätin tervehti
mään. Olin muutamaa viikkoa 
aikaisemmin lukenut Suomen 
Kuvalehdestä tästä Käsivarren 
kihlakunnan nimismiehestä. 

Ossi kyseli matkasuunnitel
miamme. Kerrottuarnme, että 
olimme tänään tieltä Lossun
järvelle menossa, niin nimis
mies käski loppumatkakin olla 
sovussa. Ossi kertoi kepityksen 
jatkuvan Lossunjärven kämpäl
le asti ja oli menossa sitä kaut
ta kihlakunnan majalle Vuoma
kasjärvelle. Kun viimeksi kym
menen vuotta sitten täälläpäin 
hiihtelimme ei kepityksiä ollut. 
Ossi sanoi kepityksestä hyöty
vän niin vaeltajat kuin virkaval
takin. Nyt turistit osaavat peril
le huonommallakin ilmalla ja 
eikä meidän tarvitse etsiä pit-

kin tuntureita näitä reitiltään 
eksyneitä vaeltajia. Matkaajat
koimme siis keppien viitoit
tamaa tietä. Tuulihuiput ohi
tettuarnme tuli matkan ensim
mäinen myötänen. Loppumat
ka Lossulle oli kuitenkin vielä 
nousuvoittoista. Kauniissa sääs
sä kuljetun 12 tunnin hiihdon 
kruunasi maisemat Lossunni
pan ääreltä Norjan tuntureille 
ja lopuksi vauhdikas lasku 
Lossunjärvelle. 

Missä puhelin? 

Seija oli luvannut soittaa lap
sille joka ilta kämpiltä, vaan 
puhelinta ei entiseltä paikalta ja 
muualtakaan löydetty . Selitte
lin vaimolleni, että tässä se vii
meksi oli kun olin täällä muuta
ma vuosi sitten kesällä" meidän" 
kymmenen vuotis häärnatkalla 
ja soittelin sinulle silloin täältä 
kotiin. Sitten vasta muistui 
mieleen, että ARP-puhelimet 
eivät enää ole käytössä ja koko 
järjestelmä on lakkautettu koko 
valtakunnasta. Iltayöllä vielä 
vanhasta tottumuksesta hakka
sin puita viikon tarpeen edestä. 
Liian kuumassa kämpässä huo
nosti nukutun yön jälkeen aa
mulla heräsimme lumimyräk
kään. Halkoliiteriä ei erottu
nut oven raosta kun kävin 
ilmaa tunnustelemassa. Päätim
me kuitenkin jatkaa matkaa, 

Meekolle menevällä paanala, taustalla Saivaara. 

koska ainakin Riimmajärvelle 
asti olisi suojainen reitti kal
liopahtojen välissä ja hotelli 
Urtaksessa voisimme tarvitta
essa odottaa ilman paranemis
ta. Heti kämpiltä myötätuules
sa laskeutuessamme pahdat an
toivat suojan ja keli näin pa
rani. Hotelli Urtaksessa syötiin 
vähän eväitä. Tapasimme vielä 
hyväntuulisen ja ystävällisen ni
mismiehen hiihtäessämme kih
lakunnanmajan ohitse. Ossin 
mielestä matkamme edistyi hy
vin kun meillä oli vielä sama 
suunta vaimoni kanssa. Seija 
selosti, että kotona vain voivat 
olla huolissaan kun ei olla soi
tettu, vaikka luvattiin. Ei oltu 
kuulemma ainuita, joille oli 
käynyt samalla ravalla. Majalla 
oli myös Kilpisjärven pilotti, 
joka oli juuri lähdössä kelkalla 
tielle ja ystävällisesti tarjoutui 
soittamaan kotiin. Ossilta vie
lä kuultiin, että Haltilta pystyy 
soittamaan gsm -puhelimella. 

Suomen 
korkeimmalla 
puhelinkioskilla 
Kun parkkeerasin Pahkalan 

Raimolta lainaksi saadun ahki
on Pitsuksen kämpän eteen, oli 
ilma jo aurinkoinen. Illan pääl
le päätettiin käydä vielä Haitin 
päällä soittamassa kuulumiset. 
Illalla hiihtäessämme leveää ke
pitettyä kelkkauraa Haitin pääl
le muistelimme ensimmäistä 
käyntiä Haltilla. Olimme sil
loin Haitin kämpällä odotta
massa ilman selketytnistä. Haiti 
vilahtikin välillä pilvien lomas-

-
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Liikenne oli välillä vilkasta. 

ta ja matkaan lähettiin nyt tai 
ei koskaan tunnelmissa. Olim
me puolessa välissä matkaa kun 
maisemat hävisivät lumisade 
pilveen. Kirja kuitenkin löy
dettiin tarkan suunnan ansi
osta, vaikka välillä alkoi jo us
ko loppua. Kun olimme palan
neet Haltijärven jäälle, Haiti 
näyttäytyi sinistä taivasta vas
ten koko komeudessaan. Nyt 
ei karttaan tarvinnut katsoa, 
kuhan vaan seuraava keppi nä
kyi ja sitten seuraava jne. Mai
semat jäi tälläkin kertaa näke
mättä, mutta mukava oli soi
tella lauantai-iltana kymmenen 
aikaan kotiin ja muutamalle 
ystävälle, kun toiset olivat tele
visioiden ääressä kotona ja me 
kahdestaan pilveen verhoutu-

neen tunturin päällä ja oli ai
van hiljaista. Kuuluvuus Hai
tin päältä oli hyvä. Seuraavana 
iltana tuli todettua, että ai
nakin Siktaturran etelä puoli
sc:-n Kahpcrusvamm päältä oli 
myös hyvä kuuluvuus. Hämär
tyvässä yössä hiihdimme takai
sin Pitsuksen kämpälle. Y ri
timme olla kattiloita kolistele
matta, ettei kämpässä kuuluva 
tasainen kuorsaus katkeaisi. 

Paanalla 

Seuraavana päivänä Meekon 
ja Kilpisjärven välisellä paanal
la oli hiitäjiä. Kelkkailijoitakin 
oli alkanut ilmaantua maise
miin kun tunturissa oli alkanut 
liikkua huhu, että nimismies 

Pitsuksen tuvassa aamutoimissa. 

Hq/tin pub~linkioskilla. 

\ 

on palannut tielle. Paana on 
tuonut tunturiin myös kunto
hiihtäjät mateennahkapuvu.is
saan. Jotkut käyvät Kilpisjär
veltä Pitsuksella asti päivä
seltään. Kyllä matka luistelu
tyylillä ja mehuvyö lantiolla 
nopeammin taittuu kuin ah
kiota vetämällä tai ylipainoi
nen rinkka selässä. Varsinkin 
~uomesta. tulleita hiihtäjiä 
ymmärtää, joilla hiihtokausi 
on muutenkin lyhyt. Täällä 
pääsee hiihtämään pitkiä lenk
kejä ja vieläpä hienoissa maise
missa, joka niitä kerkiää huo
mata. Me rinkan ja ahkion 
kanssa hiihtäjät voimme ha" 
lutessarnme hiihtää tunturin 
toistakin puolta, onneksi! 

Jussi Kemppainen 

Hyvösen Ossin "ratsiassa ". 



Osanottajat Birger Fager
ström, Liisa Fagerström (ve
täjä), Lars Råberg ja Sirkka 
SdDte 

Vuonna 1979 toivottelin hy
vää jatkoa retkitovereilleni, sillä 
tuon vaelluksen piti olla se vii
meinen talvierävaellukseni. Sii

tä on jo neljä vuotta ja jälleen 
olen lupautunut lähtemään Lii-

.. san, Birgerin ja Lassen kanssa 

vaeltamaan Utsjoelta Karigas
niemelle. Mikä minut tähän on 
saanut innostumaan, ehkä se, 

että osa matkaa on vielä minul

le käymätöntä Lappia ja halu 
nähdä Susi-Kiisan rakennelmat 

valmiina. 
Liisan ja Birgerin luona 13.3. 

pidetty ainoa palaveri sai hiu
kan intoa rintaan, mutta enti

siin suunnitteluihin verrattuna 
mieli oli vähän sitä sun tätä. 

Kyllä kai sitä täytyy myöntää, 
että ikä ja aina silloin tällöin il

menneet vaivat panevat miet
timään, tohtiiko matkaan läh

teä ja mahtaako sitä olla kun
nossa silloin, kun aika koittaa. 

Suunnitelmathan täytyy tehdä 

hyvissä ajoin ja junapaikat ym. 
asiat hoitaa kyllin aikaisin. 

Joka tapauksessa 29.3 istuin 
junassa, joka lähti Helsingistä 

klo 19.00. Hauskana yllätykse
nä koin Vallun ja Anjan jujun. 
Olin pyytänyt Anjaa (Rönn

berg) tulemaan kauttani ja avus
tamaan ahkion kannossa tak
siin. Kuinkas ollakaan ovikello 
soi sovittuna aikana ja Vallu 
seisoi oven takana. Olivat sopi
neet niin, että Vallu tulisi nou

tamaan autollaan minut jaAnja 
tuli vähän ajan kuluttua peräs
sä luokseni. Matkaevästä saim
me ja pääsiäismunat suklaasta 

reppuun pantavaksi. 

Junaa laiturilla odotellessam
me tuli Ako tuoden luvatun 
kolmijalan Akukammin tak

kaan vietäväksi. Liisa otti ka

pineet haltuunsa ja ahkiossaan 

vedettäväksi. Anja Pere ilmestyi 
myös laiturille ja saimme tietää 
hänen olevan matkalla susivii

kolle sekä matkustavan samassa 

junassa. 

30.3. keskiviikko 

Rovaniemelle saavuttiin ai
kataulun mukaisesti ja asema
laituri oli jään ja lumen peitos
sa, joten pystyimme ahkiom

me vetämään perässämme lin
ja-auton viereen. Noudimme 

suksemme ja Liisa oli varan
nut meille paikat autosta. Kan
saa tuntui olevan melkoisesti 

liikkeellä ja vähän jo pelkäsim
me, että paikkamme saattavat 
olla myytyjä. Näin ei kuiten

kaan käynyt ja matkaan pääs
tiin edelleen aikataulussa py

sycll- Kltyrimös-sä - cnsia:unäi
sessä pysähdyspaikassa - kävin 
viemässä Railin tervehdyksen 
Mairella - baarissa työsken
televälle tuntemalleen rouval
le. Tavalliset pysähdyspaikat ja 
ruokailu Ivalossa sekä jälleen 

matkaan. - Ivalossa, linja-au
toaseman baarissa tapasimme 
Huttuspekan matkalla Susi-Kii

salle. Anja Pereen toimittamat 

Näkymä Ailigakselta. 

Sirkka Selisteen päiväkirjasta 

Vaellus U tsjokl - l(arlgasnleml 
31.3.-8.4.19831 osa l 
patjapussit saivatkin nyt kyy
din eteenpäin hänen autossaan. 

Anja itse tulisi perässä seuraa
vana päivänä ja hänelle jätettiin 
tieto tapahtuneesta. 

Utsjoelle-;>saavuimme vähän 

yli 18.00 ja hotellissa odotteli 
Lasse. Hän oli tehnyt etukä

teistiedusteluja niinä muutami
na päivinä, joina hän oli siellä 

ollut, ja suositteli yöpymispai
kaksi Lohenpyrstöä. No, tuu

masta toimeen: tiedustelu mai

nittuun paikkaan ja tilaa löytyi 
kaksi kahden hengen huonet
ta, joten varasimme ne muitta 

mutkitta hotellin porttierin 
kuunnellessa vieressä. Seuraava 
soitto Tenon Lohituville ja va

litettava viime tipan peruutus 

varaamamme yöpymisen vuok
si. Melkein tuntui siltä, että 
löivät luurin korvaan. Kor
vaukseksi mahd. lämmitysku

luista lähetin 20,- jälkikäteen 
H :gistä. 

31.3. torstai 

Majoitukseen kuului aamu

pala, jonka nautimme Lohen
pyrstön baarissa. Täällä majai
livat yhtämatkaa bussissa tul
leet kolme kaveria rinkkoineen. 

Heidän kamaansa hiukan va
koiltuamme, tulimme siihen 
tulokseen, että pojilla oli sama 
suunta kuin meilläkin. - Kamp
peet kasaan ja Lassen etukä

teen sopima skidokyyri järjes
tyi postinhoitajan toimesta ylös 
pirunmoisen jyrkkää rinnettä. 
Mahtavasti Birger vastasi Las
sen ehdotukseen suksien kanta
misesta ja kävelystä ylös jyrkkää 
rinnettä: "ei tule kuuloonkaan". 

Mutta kuinkas siinä sitten kä
vikään. Ensimmäisenä sanoja 
potkaisi sukset jaloistaan ja kä
veli ylös osan matkaa. Me toi-

set tulimme kaikessa rauhassa 
suksien ylöspäin. Postinhoitaja 

itse oli innokas kairankienäjä, 
vain sairaus oli tällä hetkellä 
hiljentänyt vauhtia. Tervehty
minen oli hyvässä vauhdissa ja 
kiittäen erosimme auttajastam

me ja jatkoimme skidouraa pit
kin. - Pöllö katseli oksalta mei
dän menoamme vaihtaen välillä 

paikkaa ja jatkaen tuijotustaan. 
- Taukopaikalla huomasimme 
Lassen ahkion kätköistä meille 

löytyneet "persletit" erinomai

siksi. 
Ura toi kammille Koahp

pelasavdsejaurin pohjoispäässä. 

Loppulasku oli kyllä valoku
vauksen arvoinen. Kuka tuli 

ahkion kanssa sukset jalassa, 

kuka riisui sukset ja rämpi lu
messa ahkiotaan manaillen se 

kun tuppasi tyrkkimään rajus
ti vetäjäänsä. Onnella selvisim

me jyrkästä laskusta ja n. parin 
kilometrin hiihdon jälkeen saa
vuimme kammille kellon osoit
taessa 16.00. Lasse kiiruhti ohi 

vinaavalle, avoimelle purolle 
täyttäen kahvipannunsa ja koh
ta meillä oli tuoksuvat kahvit 
kupeissamme, ennen kuin Uts

joelta vähän aikaisemmin läh
teneet kolme kaveria olivat saa

neet syöntipuuhansa lopuilleen. 
He olivat melkoisia menijöitä 

rinkkoineen ja valmiita jatka
maan. Näytimme kartalta Ert

tegvarrin koillispuolen kammin 
paikan. Varmaa tietoa siitä ei 
meillä ollut, mutta koska se 

sattui olemaan reitin varrella, 
pojat lupasivat käydä katsasta
massa. Lupasimme aamusella 

lähteä seuraamaan heidän jälki
ään. Ilta oli suht. selkeä, vaik

ka päivällä sää vaihteli pienen 
jauhemaisen pyryn ja pilvipou
dan välillä näkyvyyden ollessa 
melko kehnon. Aurinko kuulsi 
sieltä pilvien takaa ilmoittaen 

olevansa kyllä taivaalla. 
Kammissa oli tilaa lavereilla 

vain kahdelle ja lattialle olisi 
voinut sijoittua toiset kaksi, 
mutta pojat katsoivat parhaim

maksi pystyttää teltan ja men
nä nukkumaan sinne. Liisan 
kanssa kävimme kammin lave

reille ja kyllä aamuun mennessä 
kammi oli varmaan yhtä kylmä 

kuin poikien teltta. Levättyä 

tuli ja aamutoimet mustikka
keiton keittämisineen sujuivat. 

1.4. eli 
aprillipäivänä ts. 
pitkänäpeqantaina 

klo 7.00 herätyksen jälkeen 
normaaliin rutiiniin. Termos

pullot varustettiin keitolla ja 
kuumalla vedellä ja matkaan 

n. klo 9.00 poikien jälkiä seu
raten. Ilma näytti samanlaisel
ta, näkyvyys melkein olema

ton, pientä, hienoista pölylunta 
ilma sakeana. Emegvarrin rin
teillä näimme poikien etsineen 
kammia, me emme sitä sen pa
remmin etsineet, vaan jatkoim

me matkaa. Koko päivän tun

tui ylämaata riittävän, ja kun 
näkyvyys oli sitä mitä se oli, 

emme oikein osanneet paikal
listaa asemaamme, mutta ylös
päin aina vain mentiin. Lo
pulta tulimme jängän tapaiselle 

ja ihmettelimme poikien jatku
vaa eteenpäinmenointoa. Py
sähdyimme, meistä alkoi kyllä 
nyt tuntua, että karttaan mer
kitty ns. ylempi kammi olisi lä

hettyvillä. Birger alkoi kiikaroi

da jänkää eteläsuuntaan ja il
moitti näkevänsä möykyn, jo

ka hyvin muistuttaa kammia 
etäällä vasemmalla. Lähdimme 
ottamaan asiasta selkoa ja jä
timme ahkiomme siihen paik

kaan, Birgeriä lukuunottamat-

ta, ja saavuimme todella tuon 

ylemmän kammin luon, jonka 
luokse johtivat myös kaverei
den hiihtojäljet. Kammi oli 
täynnä lunta, tuulensuojan se 

joten kuten tarjosi, mutta eivät 

pojatkaan siihen olleet tyyty

neet, vaan jatkaneet matkaansa. 

Palasimme ahkioidemme luo ja 
hetken neuvoteltuamme pää
timme etsiä kammin, jonka 
Lasse ja minä tiesimme kunnol

liseksi. Birgerin ehdotus lillu
lui: "Jatketaan matkaa suoraan, 
olemme lähempänä Susi-Kiisaa 

huomenna ja yövyrään ulkosal
la." Viisaimmin olisimme teh

neet hänen ehdotuksensa mu
kaan. Ilma senkuin sakeni ja 
näkyvyys huononi. Emme tuo

ta etsittyä kammia löytäneet, 
vaan ryhdyimme lopulta ehkä 

noin klo 19.00 asentoa teke
mään. Kaivoimme lumikuo
pan tuulen tuivertaessa kylmä
nä. Teltta pysyrettiin ja ilta-as
kareet suoritettiin hytisten ja 
ruoka maittoi hiukan haaleana

kin. Nuotiotakin yritettiin saa

da palamaan, mutta luovuim
me sen jälkeen sen vaalimisesta, 
kun se roihahti aluksi iloisesti 

palamaan ja sammui pian sen 
jälkeen. Levolle laskeuduimme 
vuoron perään ja hiukan ah
dastahan se teki tunkea kolmen 
hengen telttaan neljä makuu

pussi-ihmistä. Asetuimme jo
ka-toinen-toisinpäin-systeemi!
lä, jotta hartioille jäisi enem
män tilaa. Lämmintä oli, joten 
pussien vetoketjuja piti ryhtyä 
availemaan ja Birger yritti vä
hentää vaatetustaankin siinä 

kaikessa ahtaudessa. Saappaat 
olivat päänalusina ja juomater
marit kyljen alla reunimmaisil

la. Juomista todella tarvittiin 
yöllä ja minäkin kurottauduin 

ottamaan Birgerin tarjoamaan 
mukia, jonka sitten kaadoin 

makuupussilleni koheloidessa

ni pimeässä fikkarin sammut
tua juuri sopivalla hetkellä. ki.
mulla alkoi vettä tippua katos
takin, sillä lämpö kondensoi

tui vesitipoiksi teltan kattoon 

ja sieltä meidän makuupusseil
lemme. Teimme virheen kaiva

essamme teltan monttuun, sil

lä ilmanvaihto ei päässyt toi

mimaan kunnolla. Ei näyttänyt 
Lassenkaan toivomus toteutu

neen, kun hän illalla pyysi jo
kaista kaasuttamaan teltassa, 
jotta se nousisi ja kiidättäisi 

meidän Susi-Kiisalle suit, sait. 
Aamulla olimme vakaasti sa

massa paikassa ja ilma harmaa

ta ma.sSåii. ympärillämme. 

2.4. 
pääsiäislauantai 

Aamutoimien jälkeen oli 
suunta otettava vähän sinne 
päin miten oletettiin Kiisalle 
pääsevämme, ts. luodetta kohti. 

Vähän matkaa hiihdettyämme 
näimme vasemmalla aivan sel
västi kammin, emme sitä läh
teneet tutkimaan, vaan jat

koimme matkaa ja oletimme 
karrµnin olevan karttaan mer

kityn alemman kammin. Hiih
telimme hiljalleen, kunnes al

koi kuulua auton surinaa ja sii
tä päättelimme olevamme lä
hellä Tenoa. 

Ei aikaakaan, kun tulla tup
sahdimme tunturin reunalle, 

josta avautui näkymä alas Ten
olle ja maantielle. Oikealla puo
lella näkyi maston huippu, ja 
Lasse loihe lausumaa: "Mehän 
olemme tulleet Ailigakselle." 

Tätä nyt minä en ottanut us

koakseni millään. Missä koh

taa olisimme tulleet Nuvvusjo
en yli, kai me se nyt olisi huo
mattu, yritin inttää. Lähdimme 
ylöspäin kiipeämään, kunnes 

vielä kerran Birgerin käskystä 
katsastimme karttaa ja hän tuli 
itse tarkistamaan asemaamme 
ja eikös vaan, selvästi Tenon 
saareke ja tien kapein paikka 
osoittivat, että Ailigaksella ol

di:n ja vääraän suunta:an me.11-
tiin. 

Jatkuu seuraavassa 
lehdessä 



Tässä saavutaan hiihtoretken jälkeen koulun pihall.e. Oli maailman hienoin sää. 

SUSlKOULU: PES~ 
URlNGOSSA 

Pojat ettoneilla ennen oppitunnin alkua. 

Hmm ... Kttn on tämmönen lumesta teht:y penk
ki niin ei tarvi viedä t!:l'ihem kybnåkmtppiin. 
Huomaa kaksi kyn·niliiii ju/Jlistamossa. 'idannerra. 
Jouni naatiskeke kov411. rttpea:matt jälkeen. 

Lumikammissa on tämmönen matala ovi .. 

/ 

Kolbman Susikoulun 2. Jak
so pidettiin maaliskuun puoli
välissä Näsijärven kirkkaan jää
lakeuden keskellä. Noin 20 km 
Tampereen keskustasta pohjoi
seen sijaitsee Peronsaari. Sen 
rantaan oli järjestetty nautin
nollisen aurinkoinen kevätsää 
ja puitteet opiskella käytän
nössä lurniluolan kaivamista. 
Koulun oppilaat hiihtivät rin
kat selässä ja/ tai ahkiot perässä 
kaupungista paikalle. Edeltä
vän viikon lämpimät säät oli
vat sulattaneet lumen ja koko 
Näsiselkä loisti jäisen kirkkaa
na. Hiihtärnisolosuhteet eivät 
lumen puutteesta johtuen ol
leet parhaat mahdolliset mutta 
lähellä rantoja perille tultiin. 

Koulussa tehtiin kaksi lurni
luolaa Tunturisusi LaineenJor-

Rehtori Taika koulun 
periilbi. Huomatkaa 
-k,(}mt:lfl polvisuojukset. 

man teoreettisella ja käytännön 
opastuksella. Kahden viikon 
lumiluolassa asumisen jälkeen 
voisi sanoa Jontella olevan tun
tuma asiaan. Kumpaankin 
lumipenkkaan tuli parin-kol
men tunnin aherruksella kah
den hengen luola, toiseen oi
keaoppisesti kummallekin oma 
peti. Ja molemmissa luolissa 
yövyttiin täysmiehityksellä. 

Susikoulun seuraava jakso 
SUEN TAIVAL on 23-25.5. 
ja silloin opiskellaan kesäret
keilyn saloja pohjoisella Pir
kanmaalla. Katso TL-lehti no 
1/03. Mukaan voi tulla vaik
kei ny nimenomaisesti kou
luun haluaiskaan. 

Tässä se Tunturisusi 
on. Jonna Laine. 

Soil.e oppi tän homman tosi nopeasti. 

Lumi lentää kun Tulosmaa kaivaa asuntoa. 

Aki Kattelus ja Janne Maijanen hiihtelivät myös. 

ManlUkui.:sessa kevätauringossa oli mukava ko
kata. 

Jouni, Inkeri, Soil.e ja Jaana kuuntel.evat tarkka
na kun Tunturisusi puhuu lumiluolan teon teori
iU1. 



Tuloslaskelma vuodesta 2002 

Tuntur1ladun to1m1ntavuosi ens1 kertaa euro1na 
TULOll.ASKl!UIA 01.0141.12.IOOI ludjelll IOCl2 01.0141.1U001 

VAllSINAINEN TOIMINTA 

KlMPPATOIMlNTA t c • ~ 
Tuolot 
l(llntelltOn kiytt6tuotol i ,, !!! ·~:llTi!!!!: ~at~ 
Tuotot 1hf. 1!1 387,00 nri 

Kulu! 
Vtllllja~ -510,12 -538,00 -487,78 
Puun hlnldnta ·11158,00 -350.00 .. 7,28 
Muut kulut ·11&:!1 ., 1COi9!! _ •1"1111 
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Tunturljoen ka[akärpäsen purema 

Liian kova koski laskettavaksi. 

Ikävuosien karttuessa joutuu 
myös valitsemaan tapaa liikkua 
Lapin maisemissa. Niinpä pit
kät rinkkavaellukset tunturissa 
jäivät. Mitäpä tilalle? Olihan 
kalakärpänen puraissut minua 
jo lapsuuteni erämaissa, joten 
tuntui luonnolliselta vaihtaa 
vaellukset kalasrusretkiin, mut
ta ehdottomasti samoille mai
semille Lappiin. 

Ystäväni Annikki (tunturila
tulainen hänkin) omisti mo
nissa Lapin koskissa kovia ko
keneen lommoisen, mutta hy
vin käyttökelpoisen kevyen alu
miinijollan, jota olen saanut 
"vuokrata" ehdolla, että tuom
me sen ehjänä takaisin. Enti
nen työtoverini, monet vael
lukset myös mukanani koke
nut hyväksyi ilomielin muu
toksen, että vaelluksen sijaan 
lähdetäänkin kalastamaan, kos
ka innokkaana perhoskalastaja-

na hän kulki mieluummin jo
en suuntaisesti kuin joen poili:
ki. 

Ensimmäiset kalaretkemme 
suuntautuivat Pitsusjoelle je 
Valtijoelle ilman venettä. Sit
ten seurasivat retket Käkkälö
joelle, Näkkäläjoelle ja Pöyris
joelle. 

Viimeksi mainitussa koh
teessa Laakso, paikallinen avus
tajamme Hetasta, siirsi va
rusteemme Näkkälään, josta 
toinen Laakso avusti meidät 
veneinemme ja muine varus
teinemme Pöyrisjärvelle. 

Luonto oli heti vastahangas
sa järjestäen kovan aallokonn 
järvelle. Onneksi myötätuulen, 
jotta venosemme kantoi hyvin 
soutajat ja rinkat . 

Päästyämme joen lähtöpaik
kaan alkoi myös sateen jumala 
muistuttaa olemassaolostaan, 
niinpä kahla.iimme märässä pa-

jukossa jokivartta kadehtien ka
veria, joka istui jollassamme 
laiskasti meloskellen myötävir
taan. Illan hämärtyessä etsim
me sopivaa yöpymispaikkaa. Ja 
yllätys, yllätys, pieni vanha va
ja, jossa oli myös tulisija, il
mestyi kuin tyhjästä eteemme. 
Siitä ei ollut kartassamme min
käänlaista merkintää ja siksi se 
oli enemmän kuin tervetullut 
yösija tihkusateessa. 

Kotiuduimme nopeasti ja pi
an paistinpannussa pihisevät 
harjukset saivat mielialamme 
kohoamaan entiselleen. Oli
han meillä jälleen kerran edes
sä uudet kokemukset ja uudet 
maisemat. Radiolinjan känny
kät eivät toimineet, joten olim
me tunturin armoilla niin kuin 
kauan ennen kännykän keksi
mistäkin. 

Sää suosi meitä kaiken aikaa 
ja saimme tietysti kalaa sen 

minkä jaksoimme syödä. Mut
ta eihän sitä kalaretkeä ilman 
kalavaletta: Suuri taimen, jolle 
ei kelvannut pieni perho, nieli 
10-senttisen perhokellon ja kat
kaisi siiman pienen nahistelun 
jälkeen. Se siitä. 

Koska olimme kaikki "kou
h,itettuja" sähkömiehiä, laskes
kelimme huviksemme montako 
megawattia saisimme vangituis
ta koskista. Yhtälön putouskor
keus x kuutiometriä sekunnis
sa x maan kiihtyvyys mukaisen 
laskutoimituksen jälkeen myö
tätuntomme jäi kuitenkin va
paitten koskien puolelle. 

Silmiimme sattui myös val
tava hillasuo. Todella valtava. 
Saimme hetkessä ne pienet asti
amme täyteen marjaa. Arviom
me mukaan tarjolla olisi ollut 
marjoja saavikaupalla. Mutta 
kun meillä ei ollut astioita eikä 
sen paremmin mahdollisuutta 
kuljetukseen, meidän oli pak
ko tyytyä seuraamaan tilannet
ta vain katseella. 

Lähempänä Vuontisjärveä 
saimme taas puheyhteyden si
sämaahan. Annikki oli autonsa 
ja peräkärrynsä kanssa matka
laisia odottamassa Vuontisjär
vellä. Viili:on hikisen retken jäl
keen maistuivat saunan löylyt 
ystävämme kesäpaikassa Hetas
~ll. 

Seuraava jokemme on ken
ties Vetsikko. En tunne maise
mia kuin talvivaellukselta, jo
ten luvassa on taas uusi koke
mus ja uusi tarina. 

Renne Mikkonen 
Okta. 
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Yleistä 

Tunturiladun 56. toiminta
kautena yhdistyksen tiedotus
lehti, Tunturilatu-lehti, koki 
muodonmuutoksen, joka sai 
jäseniltä myönteisen vastaan
oton. Lehden pitkäaikainen 
toimitussihteeri Antti Karlin 
jätti tehtävänsä ja uutena toimi
tussihteerinä aloitti Satu Oja
la. Vuoden alusta lehden ulkoi
nen asu muuttui ja kaikista si
vuista tehtiin nelivärisiä. 

Tunturilatu tuli tunnetuksi 
myös Kajaanissa pidettyjen 
avanto uinnin MM-kisojen 
osallistujille esittelypisteemme 
kautta. Latukansan keskuudes
sa yhdistyksemme tunnettuus 
lisääntyi myös Suomen Ladun 
leiripäivillä, sillä saavutimme 
vaelluskilpailussa kaksoisvoiton 
lisäksi muitakin hyviä sijoituk
sia. 

Lapin kämppiemme käyttö 
on lisääntynyt jonkin verran, 
mikä näkyy positiivisesti kämp
pämaksuissa. Susi-Kiisan myö
tä tulleen osuuden Utsjoen 
kunnan Yhteismetsään on to
dettu tuottaneen tuloa tilil
lemme saatujen osuusmaksu
jen muodossa. Vuosikokouk
sen päätöksellä päätettiin luo
pua Susikytön sähköistämisestä 
tässä vaiheessa. 

Susivaliokunnan tarmok-
kaan työn tuloksena uusien vi
hittävien susien määrä on li
sääntynyt. Tulevaisuus-työryh
mä on luovuttanut merkittäviä 
toteuttamiskelpoisia ehdotuk
sia sisältävän loppuraporttin
sa. 

Yhdistyksemme vuotuiset ta
pahtumat Okran, Tsietsan ja 
Kavtsin järjestäminä ovat on
nistuneet erinomaisesti. Ker
hojen toiminta omilla paikka
kunnillaan on ollut monipuo
lista. Jotkut kerhot ovat esitel
leet toimintaansa tempauksilla 
ja näyttelyillä sekä järjestäneet 
koulutusta, joihin ovat voineet 
osallistua myös muutkin kuin 
tunturilatulaiset. Kerhojen toi
minta on parasta Tunturiladun 
toimintaa. 

Yhdistyksemme taloustilan
ne on vakaa ja jäsenmäärä on 
hienoisessa nousussa. 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 
toimintavuoden lopussa 2.582 
jäsentä (edellisvuonna 2.518). 
Perheiden !-jäseniä oli 1.933 
( 1.868), perheen II-jäseniä 348 
(333), lapsia 70 (66) ja ainais
jäseniä 231 (251). 

Yhdistyksen 
toimihenkilöt 

Johtokunta 

Raimo Pahkala 

puheenjohtaja, 
TL-lehti, edustukset ym. 
Sirpa Alapuranen, varapu

heenjohtaja, kerhoasiainhoita-

Ja 
Paavo Kramsu, nuorisotoi-

milmnra 
Ritva Loimio, saamelaistoi

mikunta (pj) 
Marja-Liisa Mäki, talouden

hoitaja 
Markku Salminen, retkitoi

mikunta (pj) 
Esko Sepponen 

retki toimikunta 
Hanna-Mari Sinilehto, 

koulutustoimikunta 
Veijo Taavitsainen, susivalio

kunta 
Johtokunta kokoontui 8 ker-

i;aa. 

Muut toimihenkilöt 

Riitta Gerlin, yhdistyksen 
sihteeri 

Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri 
Satu Ojala, Tunturilatu-leh

den toimitussihteeri 

Varsinaisina tilintarkastajina 
toimivat Vappu Hietala ja Las
se Luoto sekä varatilintarkasta
jina Paula Jukala ja Anna-Liisa 
Hietala. 

Toi.mikwmat 

Julkaisutoimikunta 
Satu Ojala (pj), Riitta Ger

lin, Juhana Häme, Raimo Pah
kala, Anne Toivonen. 

Toimikunta kokoontui vuo
den aikana kaksi kertaa. Ko
kouksissa puhuttiin lehden si
sällöstä ja ulkoasusta. Toisessa 
kokouksessa päätettiin korot
taa ilmoitushintoja ja päätettiin 
vuoden 2003 lehtien ilmesty
misajat. 

Järjestötoimikunta 
Terttu Civil (pj), Anna-Liisa 

Hietala, Paula Jukala. 
Toimikunta piti kaksi varsi

naista kokousta ja kolme pu
helinkokousta ikäsusiasian tii
moilta. 

Koulutustoimikunta 
Marita Maula (pj), Jorma 

Alapuranen, Hanna-Mari Sini
lehto ja Esa Tervonen. 

Koulutustoimikunta ko-
koontui 3 kertaa. Vuoden ai
kana toimikunta aloitti erä
retkenvetäjäkurssin materiaalin 
keruun Jorma Alapurasen ja 
Esa Tervosen tekemän esityön 
pohjalta. Työ edistyi odotusten 
mukaisesti ja kurssimateriaali 
saadaan julkaistavaan kuntoon 
vuonna 2003. 

Koulutustoimikunnan pals
ta ilmestyi kerran Tunturilatu
lehdessä. Jutussa haettiin mm. 
halukkaita kouluttajia luen-

noitsijapankkia täydentämään. 
Myös kerhoille lähetettiin kir
je, jossa tiedusteltiin ehdokkai
ta luennoitsijapankkiin. 

Loppuvuodesta valmisteltiin 
myös perinteistä Tunturiladun 
kerhojen toimihenkilöiden 
koulutustilaisuutta Tampereel
la. 

Kämppätoimikunta 
Seppo Björkengren (pj), Un

to Flinkman, Tuure Hakkarai
nen, Tapani Oksanen, Raimo 
Rautjärvi. 

Kämpät ovat hyvässä kun
nossa. Asiaan kuuluvat vuo
tuiset ylläpitohuollot on suori
tettu. Susi-Talaksella pidetyis
sä talkoissa valtionmaalta sa
hattiin ja kerättiin maapuita 
kämpän polttopuiksi useam
man vuoden tarve sekä tehtiin 
kunnostustöitä. Susikytön tal
koissa tehtiin kunnostustöitä ja 
sahattiin polttopuurangat pät
kiksi. Susi-Talaksen talkoissa 
oli mukana 13 henkeä ja Susi
kyrön talkoissa 10 henkeä. 

Nuorisotoimikunta 
Raija Palosaari (pj), Paavo 

Kramsu, Jouni Lehtinen, Aar
no Lehtisalo, Seija Lipsanen. 

Toimikunta kokoontui ker
ran ja piti kaksi puhelinkoko
usta. Suunniteltiin alle kolme
kymppisille tunturilatulaisille 
suunnattuja pääsiäisenä 2003 
toteutettavaa Base Camp Hai
ti -reissua sekä kesällä järjestet
täviä kanoottivaellusta ja "ex
tremevaellusta". Tapahtumien 
järjestämiseen saatiin vuoden 
2003 budjettiin määräraha. 

Retkitoimikunta 
Markku Salminen pj., Esko 

Sepponen, Esa Säde ja Lassi 
Lindell. 

Retkitoimikunta piti puhe
linkokouksia vuoden aikana. 
Toimikunta on julkaissut kai
kissa vuonna 2002 ilmestyneis
sä Tunturilatu-lehdissä retki
muistiota. Siihen on kerätty 
eri kerhojen järjestämiä retkiä, 
jonne tunturilatulaisilla on ol
lut mahdollisuus ottaa osaa. 

Vuoden 2002 loppupuolella 
retkitoimikunta alkoi koota 
ns. retkenvetäjäpörssiä, eli lis
taa tunturilatulaisista, jotka 
voisivat toimia retkenvetäjinä 
Tunturiladun retkitoimikun
nan järjestämillä retkillä. 

Saamelaistoimikunta 
Ritva Loimio (pj), Liisa Haa

palainen, Juhana Häme, Seija 
Ålander. 

Toimikunta piti yhden ko
kouksen, minkä lisäksi yhteyk
siä pidettiin mm. puhelimitse. 

Työvaliokunta 
Raimo Pahkala (pj), Sirpa 

Alapuranen, Riitta Gerlin, 
Marja-Liisa Mäki. 

Työvaliokunta kokoontui 
kerran. 

Susivaliokunta 
JormaAlapuranen (pj), Tert

tu Civil, Pauli Hulkkonen, Ma
rita Maula, Matti Reittamo, 
Veijo Taavitsainen. 

Valiokunta piti kolme ko
kousta ja kesäpäivillä oli kes
kustelutilaisuus susiksi aikovil
le. Susivaliokunta on saanut 
valmiiksi Susiaisten järjestä
misohjeen ja "Minusta tulee 
tunturisusi" -esitteen, susivalio
kunta hyväksyi yhden tunturi
suden ja kahdeksan outasutta. 
Lisäksi susivaliokunnan jäseniä 
oli järjestämässä syksyn susiai
saa. 

Tulevaisuustyöryhmä 
Juhana Häme (pj), Riitta 

Gerlin, Hanna Sinilehto. 
Työryhmä jätti raporttinsa 

johtokunnan käsittelyyn 
5.7.2002. 

Varsinaiset 
kokoukset 

Kevätkokous pidettiin Ka
jaanissa Joutenlammen kurssi
keskuksessa 23.3.2002 kevät
päivien yhteydessä. Kokouk
sessa oli läsnä 94 jäsentä. Ko
kouksessa hyväksyttiin vuoden 
2001 tilinpäätös ja toiminta
kertomus. Kokouksessa päätet
tiin myös, ettei Susikyröä säh
köistetä. 

Syyskokous pidettiin Klauk
kalassa Holman kurssikeskuk
sessa 19 .10.2002 Susiaisten yh
teydessä. Läsnä oli 131 jäsentä. 
Kokouksessa hyväksyttiin vuo
den 2003 toimintasuunnitel
ma ja talousarvio sekä valittiin 
yhdistyksen puheenjohtaja ja 
johtokunnan jäsenet sekä tilin
tarkastajat vuodeksi 2003. Ko
kouksessa hyväksyttiin myös 
Kavtsin Kärrikaltion hallinta
sopimus seuraavaksi 
kymmenvuotiskaudeksi. 

Muut vuotuiset 
tapahtumat 

Kevätpäivät järjestettiin 
22.-24.3. Kajaanissa 
Joutenlammen kurssikeskuk
sessa T unturikerho Okran isän
nöiminä. Päiville osallistui run
saat 90 tunturilatulaista. 

Kesäpäivät Jarjestettiin 
16.-18.8. Haajaisten Koulu
kievarissa Vieremällä 
Tunturikerho Tsietsan isännöi
minä. Päiville osallistui yli 80 
tun turilatulaista. 

Susiaisia vietettiin 19 .10. 
Klaukkalassa Holman kurssi
keskuksessa Tunturikerho Ka
vtsin isännöiminä. Paikalla oli 
140 tunturilatulaista. 

Tunturisudeksi vihittiin 
Hanna Sinilehto Kolbmasta, 

outasusiksi Juha Kelkka, Irma 
Tolonen ja Eila Nokelainen 
Kavtsista, Hilkka Laukkanen 
Ovtsista, Lea Sarkeala Njeal
ljestä, Timo Tulosmaa Kolb
masta sekä Juhani Lahtinen ja 
Kari Kankaanpää Geatkista. 

Huomion
osoitukset 

Ikäsusiksi nro 91 kutsuttiin 
Erkki Kauppila ja 92 Veijo 
Taavitsainen. 

Susiaisten yhteydessä luovu
tettiin Saini "Santra'' Heikural
le susipannu. 

8 Tuntwikerhot 

Vuoden päättyessä Tunturi
ladun jäsenrekisterissä oli 15 
tunturikerhoa, joiden nimet, 
toiminta-alueet ja jäsenmäärät 
olivat seuraavat (suluissa edel
lisvuoden jäsenmäärät): 
Okta Kajaani ympäristöi-
.nes 45 (42) 
Kuokte Hyvinkää-Riihimäki 
ympäristöineen 69 (63) 
Kolbma Tampere 
ympäristöineen 254 (241) 
Njeallje Pieksämäki-Mikkeli
Varkaus 106 (106) 
Vihtta Vaasa ympäristöi-
ncc:;n 62 (61) 
Kuhtta Helsinki (Vartioky-
lä-Puotinharju) 7 (7) 
Tsietsa Iisalmi-Kuopio ym
päristöineen 87 (88) 
Kavtsi Helsinki ympäristöi-
neen 522 (444) 
Ovtsi Jyväskylä ympäris-
töineen 161 (157) 
Logi Turku (Varsinais-
Suomi) 169 (168) 
Alppas Hämeenlinna ympä
ristöineen 30 (34) 
Kumpe Pohjois-Karjala 80 
(75) 
Kuovza Kymenlaakso 44 
(45) 
Geatki 
Njalla 
53 (47) 

Satakunta 46 (49) 
Kittilä, Tunturilappi 

Kerhoihin kuulumattomia jä
seniä 847 (891) 

Yhteensä: 2.582 (2.518) 

Kiinteistöt 

Jäsenistön käytössä on kol
me kiinteistöä Lapissa: Susi
kyrö Enontekiöllä, Susi-Talas 
Inarissa ja Susi-Kiisa Utsjoella. 
Susikytön kiinteistöt kuuluvat 
alueelle perustettuun yksityis
tiekuntaan, jonka puheenjoh
tajana toimi Raimo Pahkala. 

Tunturikerhoilla on omia 
kämppiä: Kavtsilla Kärrikaltio 
Inkoossa ja Ovtsilla Haristupa 
Laukaassa. Kavtsin sopimusta 
Kärrikaltion hallinnasta jatket
tiin kymmenen vuoden sopi
muksella. 

Logilla on vuoktakämppä 
Mynämäellä tapahtumien tuki-

kohtana. 

Tiedotus- ja 
julkaisutoiminta 

Tunturilatu-lehti ilmestyi 
neljä kertaa tabloidikokoisena. 
Lehden vastaava toimittaja oli 
Raimo Pahkala ja toimitussih
teeri Satu Ojala. Varsinaisen jä
senistön lisäksi lehti lähetettiin 
87 (edellisvuonna 83) osoittee
seen, joiden joukossa oli mm. 
kirjastoja, luontokeskuksia ja 
rajavartiosto ja. 

Tiedotustoimintaa hoidet
tiin Tunturilatu- sekä Latu ja 
Polku -lehtien välityksellä, ker
hokirjeillä sekä johtokunnan 
jäsenten välityksellä. Johtokun
nan kokousten pöytäkirjat toi
mitettiin johtokunnan jäsenten 
lisäksi tilintarkastajille, jäsen
sihteerille, taloudenhoitajalle, 
toimitussihteerille, toimikunti
en ja työryhmien puheenjohta
jille, susivaliokunnan puheen
johtajalle sekä kerhoille tiedok
SJ. 

Tunturiladun kotisivua m
ternetissä pidettiin yllä. 

Kouluws 

Tunturikerhot ovat järjestä
neet erilaista retkeilyyn liitty
vää kurssitoimintaa. 

Jäsenyydet 

Tunturilatu on Suomen La
tu ry:n varsinainen jäsen ja Pi
dä Lappi Siistinä ry:n yhtei
söjäsen. 

Edustukset 

Tunturiladulla oli edustajat 
Suomen Ladun kesä- ja syys
liittokokouksissa. Kyösti Lam
minjoki edusti Tunturilatua 
Suomen Ladun liittohallituk
sessa. Suomen Ladun valio
kuntien ja työryhmien jäseni
nä oli useita tunturilatulaisia. 
Anne Toivonen edusti Tunturi
latua Ylikytön Latupoolissa. 

Talous 

Yhdistyksen talous pysyi va
kaana vuonna 2002. Varsinaiset 
tuotot muodostuivat pääasiassa 
jäsenmaksuista ja kiinteistöjen 
käyttömaksuista jäsenistöltä se
kä jäsenistölle myydyistä tuot
teistamme. T unturilatu-lehteen 
myytiin kuusi ilmoitusta. Ker
hot saavat hankkimistaan il
moituksista prosenttikorvauk
sen. Jäsenmaksujen yhteispe
rinnässä ovat mukana seuraa
vat kerhot: Kuokte, Kolbma, 
Njeallje, Vihtta, Tsietsa, Kavt
si, Ovtsi, Logi, Alppas, Kumpe 
ja Njalla. 

Johtokunta 



HEINÄ-ELOKUU 
25.7.-3.8. RASTIGAISA 
LOGIN KESÄVAELLUS 
tunturialueelle Norjaan. 

Aikuinen
lapsi -
vaellus 
22. - 29.6. 

Matkaan Turusta lähdemme pe 25.7. klo 19.00 reittiä Tampere n. 
21.00 - Vaasa n. 24.00 sopimuksen mukaan. Vaellus alkaa Levajoen 
suulta joko joen vartta seuraten taikka RASTIGAISA (1067 m) 
kautta, jonka jälkeen sovitaan vaelluksen jatkosuunta. Tuleville 
susille mahdollisuus kolmeen yli 1000 m huippuun. Samalle viikolle 
kerho anoo Susi-Kiisan kämppää, joten mahdollisuus retkeillä 
Nuvvuksen maisemissa. Matkan hinnat Turusta ja Tampereelta 
100 €ja Vaasasta 90 €. Paluumatkalle lähdetään Ja 2.8. n. klo 16.00 
samaa reittiä. llmoittautumiset ja maksu viirn. 16.7. Login tilille 
Nordea 220518-41 730, viit~ 398. Yht.henk. Kalevi Kanerva 
puh. 236 6270 tai 040 733 1765. 

Tunturikerho Geatkin 
Lemmenjodle suuntautu
valle Aikuinen-lapsi- vael
lukselle on vielä kaksipa&
kaa vapaana Lähde poika
si tai tyttösi tai lapsenlapsesi 
kanssa hakemaan uuden
laisia. damyksiä v:adluksen 
~ lmllanhuuhdannm ~
ns.ta. 

Tunturilatu-lehti on saanut oman sähköposti
osoitteen. Jatkossa sähköiset aineistot toimite
taan osoitteella: 
tunturilatu@huittistensanomalehti.fi 

Pikaiset tiedustelut ja yh
teydenotot: 

Aarno Lehti.salo 
puh. 044 0195 002. 

RETKIMUISTIO VUONNA 2003 
Retkitoimikunta on koonnut listan niistä eri 
kerhojen suunnittelemista retkistä ja vaelluk
sista, joihin ovat tervetulleita kaikki tunturi
latulaiset riippumatta siitä, ovatko he kerho
jen jäseniä vai ei. Tapahtumien yhteyshenki
löt, jotka antavat lisätietoja on ilmoitettu 
tässä muistiossa tai saatte ne selville soitta
malla kerhojen sihteereille, joiden puhelin
numerot ovat kerhopalstalla tässä lehdeSsä. 

Kesäkuu 
22. -29.6. 

Heinäkuu 
10.- 13.7. 

11.- 13.7. 

19. - 26.7. 

25.7 - 3.8. 

25.7. - 3.8. 

Elokuu 
2. -8.8 

3.-9.8 

22. - 24.8. 

22. -24.8 

29.8. - 7.9. 

Syyskuu 
6. -14.9 

Lokakuu 

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

Hämeen Härkätien pyöräily Turusta Hämeenlinnaan, Kavtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Pertti Meriläinen 040 533 2625 
tai Esa Tervonen 040 733 5162 
Melontaretki alottelijoille Kokemäenjoella, Geatki 
Tiedustelut Leena VilppaJa 040 835 8315, koti (02) 565 223, 
työ (02) 560 4263 
Melontaretki Kuhmon Lentualla, Ovtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tuula Granroth 040 735 4418 
email: tmgran@tapio.jklmlk.fi 
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 hakemassa elämyksiä Lapin maisemista. 
Vaellus tapahtuu merkityllä reitistöllä ja merkitsemättömällä polulla. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset kesäkuun loppuun mennessä 
Satu OjaJa (02) 566 654, 050 523 4844 

Melontavaellus Angeli - Karikasniemi - Utsjoki, Kavtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ulla Sara 050 533 6035 
email: ulla.sara@pp.inet.fi 
Kevyt vaellus käsivarren maastossa, Okta 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Raimo Pahkala 
puh.koti (08) 637 009, 040 839 6638 
Viikonloppuvaellus Tampereen seudulla sijaitsevalla Birgitan polulla, 
Geatki 
Tiedustelut Leena Vilppala 040 835 8315, koti (02) 565 223, 
työ (02) 560 4263 
Viikonloppumelonta Valkealan Repovedellä, Ovtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tuula Granroth 040 735 4418 
email: tmgran@tapio.jklmlk.fi 
Toinen naisten vaellus Haltille, Geatki 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1. elokuuta mennessä 
Satu OjaJa (02) 566 654, 050 523 4844 

Ruskavaellus Hammastuntureille, Kavtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Juha Kelkka 050 528 4539 
email: juha.kelkka@abb.com 

17. - 19. 10 Viikonloppu Repovedellä, Kavtsi 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Merja Pehkonen 040 532 9686 
email: merja.pehkonen@vantaa.fi 

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

Seuraavan retkimuistion aineisto 3.8.2003 mennessä osoitteella: 
Markku Salminen 
Vuoritie 24 
04400 Järvenpää 
puh. koti (09) 291 9916 
matkap. 040 548 4600 
sähköposti: markku.a.salminen@jippii.fi 
Retkitoimikunta 

KOKOUSKUTSU 
Tunturilatu ry:n YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
pidetään lauantaina 25.5.2003 klo 14.00 alkaen Hämeenlinnan Työväen
yhdistyksen (HlY) juhlasalissa, Linnankatu 3 b, 4. krs, Hämeenlinna. 

Kokouksen a5ialista: 
1 Kokouksen avaus 
2 Kokousvirkailijoiden valinta 
3 Kokouksen laillisuuden toteaminen 
4 Enontekiön kunnassa Ylikyrön kylässä sijaitsevan kiinteistön 

Aihki 2:72 ostaminen 
S Muut mahdolliset asiat 
6 Kokouksen päättäminen 

TERVETULOA 
Johtokunta 

- -

~~~~ 
- -

KAUPPA AVOINNA 
Kaikki hyvät jäsenet ottakaa yhteyttä TL:n myyntiartikkeleiden tilausasioissa puh. (03) 675 9061 
ilt. ja viikonl. tai osoitteella Torikatu 10 A 6, 13 100 Hämeenlinna. Toimitus tapahtuu postitse tai 
sopimuksen mukaisesti. Toimituskulut lisätään laskuun. Tavaraa annetaan myös myyntitiliin. 

Myyntiartikkeli a €-hinta Viitenro 
Jäsenmerkki 1,70 123 
Pinssi 1 , 70 1 36 
Postikortit=kämpät 3 eril. 0,20 123 
Eräretkeilyn perusteet 1 1,80 152 
Balggis-polku 1,70 165 
Susimerkki 5,00 123 
Susimerkki nauhalla 6,80 123 
(susimerkit vain susille) 
Kämppien avain 100,- 107 
Jäsentarrat J 23 
-isompi ( l 72x54 mm) 1,30 /kpl 
-pienempi (42xl 7 mm) 2,00/kpl/l 2 kpl liuska 
Kisatunnus 3,00 330 

HUOM ! ALLAMAINITTUJEN TUOlTEIDEN HINNAT TARKISTETTU 
50-vuotishistoria-teos 15,00 220 
Juhlakuksa 8,00 204 
Erä-SM toimitsijaliiviä varustettuna kisatunnuksella on vielä myynnissä kokoja XL ja XXL 
Liivi fleece-vuorilla 30,00 330 

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

MAKSUASIOISTA 
· Tunturiladun pankkitili on Sampo 800015-135331 ja tälle tilille maksetaan kaikki Tunturilatua 
koskevat maksut, myös uusien jäsenien jäsenmaksut tarpeellisin tiedoin (mm. osoite välttämätön) 
paitsi ns. "vanhat jäsenet" maksavat aina jäsenmaksunsa Sammon jäsenmaksujen keräilytilille{TL, 
joka on jäsenmaksukortissa viitenumeroineen. Uudet jäsenet eivät voi maksaa tälle tilille. 

KÄMPPIEN=KllNTEISTÖJEN KÄYITÖMAKSUT 
Näitä maksuja suorittaessa on toivottavaa käyttää kämppien viitenumeroita. Tällöin ei tarvitse 
laittaa muita merkintöjä esim. kämpän nimeä. Viitteellinen maksusuoritus on paljon halvempi 
pankkikuluilta ja näin säästö on vuodessa huomattava pankkikuluissa. Kämpillä edelleen rahalippaat. 
joihin voi myös suorittaa Tunturiladun yleisen kokouksen päättämän minimimaksun € 4/vrk/hlö. 

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

Yhteydenottoja odotellen ! 
Keväisin terveisin ! Marja-Liisa Mäki 

Apua 
tledonhakuun 

Saamelaisasioissa tapahtuu 
koko ajan jotain, on hyvä saa
da vähän taustaa asioille. Sa
moin Lapin asioista kirjoite
taan, niitä tutkitaan, monen
laista julkaisua ilmestyy. 

Ja joskus vaan ei jaksa lähteä 
penkomaan ja tarkistamaan 
asioita, olisi hyvä, jos voisi 
kysyä joltain. Lapin kirjastot 
ja museot ovat kehitelleet 
nettiin Lapponica-tiedonha
kupalvelun, josta pääsee joko 
hakemaan itse tai kysymään 

tietopalvelun asiantuntijoilta, 

WWW· ~ponica.net. Lappo
nica-tietokannasta saa selville, 
missä lehdessä, kirjassa asias
ta on kirjoitettu, toinen vaiva 
on sitten hankia ao. julkaisu 
tai artikkeli itselleen. Tieto
palveluun saa yhteyden netis
sä ja vastauksen sähköpostilla 
tai puhelimitse tai kirjeitse. 
Esim. tällaisia kysymyksiä on 
esitetty: 

Kuinka moni saamelainen 
puhuu saamea äidinkielenään 

nykyisin? 
Haluaisin tietoja Lemmen

joen Kultalan historiasta? 

Tietopalvelussa on joukko 
kirjastojen ja museoiden asiaa 
tuntevia henkilöitä. Kiperiin 
kysymyksiin etsitään vastauk
sia tarvittaessa yhdessä. 

Terveisin 
Seija Ålander 
tunturilatulainen ja Lapin 

maakuntakirjaston informaa
tikko 



;:tö!J!Tö'K1LP~Tu~8 
JATKUU.... flg:ft8 
Yhtenä keinona tehdä Tunturilatua tunnetuksi on löytää 
järjestöllemme tunnuslause, motto, joka mahdollisimman 
hyvin kuvaa toimintaamme ja aatteitamme. Tehtävä on 
vähintäänkin haasteelfinen, sillä lausahduksen olisi mielel
lään oltava lyhyt ja mieleenjäävä. Tunnuslausetta voivat 
käyttää sekä Tunturilatu että Tunturikerhot paikkakunnil
laan. 
Ehdotuksia on tähän mennessä tullut varsin niukasti. 
Nyt siis kaikki tunturilatulaiset, yksin ja yhdessä, 
runosuonet pulppuamaan. 
Kilpailuaikaa on jäljellä sylcisyyn saakka, viimeinen vasta
uspäivä on 31.8.2003_ KJkin kilpai11ja voi osallistua 
kilpailuun 1 - 2 ehdotuksella. 
Tunturiladun johtokunta valitsee saapuneiden vastauksien 
joukosta voittajan. Paras ehdotus palkitaan luonnollisesti 
retkeilyaiheisella palkinnolla. 
Tunturilatu ry pidättää itsellään oikeuden käyttää voitta
nutta ehdotusta haluamallaan tavalla. 
Kilpailuehdotuksia voi lähettää osoitteeseen: 
Hanna-Mari Sinilehto, 
Männikkötie 5 B 20, 05830 Hyvinkää 
tai sähköpostiosoitteella: Hanna-Mari.Sinilehto@vtt.fi 

Johtokunta 

TUNTURILADUN KESÄPÄIVÄT 
15.-17.8 2003 

Rajamäen Kiljavan Märkiölammella 
Partiolaisten leirikeskuksessa 

Ohjelma 

Perjantai 15.8. 
18.00 Ilmoittautuminen aika~~ ma]orttumineri. 

vapaata seurqstelua 
l uontopoflc.u <l iiraa 

Lauantai 16.8. 
8.00-9.00 
9.00-

Aamiainen, ilrnofttautuminen jatkuu 
l uontopolku jalwu, 
avoinna klG 19.00 a.sti 

10.30-11.00 LipunnostQ, a li(lja·is@t 

11.00 Melontamahdollisuus 
12.00-13.00 Lounas 

- 13.30 Kävelyretki Kiljavannummen 
harjualueelle 

16.30-18.0D Päivällinen 
16.0(M9.0U Rantasauna 
19.00-21.00 lltaohjelma 
21.00- Iltanuotio syttyy/ 

Kuutamomelonta kutsuu 
Sun-nuntal 17.8. 
8.0Cl Upunnosfu ja aamun avaus 
8.20-9.30 Aamiainen 
9.30-13.00 Lu.onto_polun vastaukset, leikkimielinen 

kisaifu joukkuerttarn 
13.00-14.00 Lounas 
14.00 Päättäjäiset ja lipun lasku 
Osanottomaksu 

Majoitus 

Ruokailut 

6 € - sisältää telttapaikan, perjantain 
iltakahvin/teen, saunan, ohjelman ja 
tunnusesineen 
"Malruuhytti .. 4 hengen 16 kpl 
8 € fllöfy6. ~llä.oitava mukana peitto/ 
makuupu~f. 

"Makuuhytti-" 6 hengen 6 l<pl 
8 € hlöfyö. Liinavaatteet. 
Asuntoautol-vau11upailcka 
4 = vffkonloppu - sisältää valo-sähkön. 
Aamiaimm ja lcH1nas 5 € 
Päivällinen 8 € 

Maksujen suoritustapahtilu palkan pää'Uä. 
Ilmoittautuminen 

Tervetuloa 
Tunturi kerho 
Kuokte 

MajoitUsten ja ruokajärje-ste lyjen vuoksi 
ilmolttautumi1"1en 31.7.W03 mennessä; 
Irma Löfman, VaienQja.n'kå tu 4 C 21 , 
05880 Hyvinkää, p. {Ot9) 437 no, 
040 717 913Q. 
sähköp. irmalof@surfeu.fi 
tai Airi Heino, 
Männfkkoti~ 1 as-- 11, 
OS830 Hyvinkää-, 
p. 040 669 2122. '1!; 

/ 
/ 

A1un Uula heksi, mitäs nyt sanot ? 

METSASTYS JA 
I<ALASTUS 

- Nah, s' on kiila hyvä. Mie 

saatan ny pisthää perhon siim

han. 

Pari paikallista, joista Aiun 

Uula oli toinen, seurasivat kum

meksuen Tenojoki-varressa ete

län miestä joka vispasi virvelillä 

kuumeisesti jokea. Saatuaan sit

ten viimein jonkinmoisen saa

liin, tämä irrotti koukun kalan 

leukaperistä ja päästi sen takai

sin vetiseen elementtiinsä. Tämä 

toistui yhä uudestaan ja uudes

taan. Pyyntimies oli tietenkin 

huomannut katselijoiden nau

reskelun ja päiden pudistelun, 

joten hänen täytyi viimein selit

tää yleisölleen: 

Oikea kalamies ei mielellään 

paljasta saaliinsa määrää pyyn

tipaikalla, vaikka sitä saatetaan 

kyllä sitten myöhemmin paisu

tella tuntuvastikin. Aiun Uula 

oli kerran Tenojoella soudelru-

aan juuri palannut rantaan jossa 

vastassa oli joku etelän kalaturis

tl. 

- Saitkos mitään ? uteli vieras. 

- Nah, tyhjän saapi pyytämä-

tikin, kuuluu vastaus. 

- Sepä vahinko, olisin ostanu 

kotiin vietäväksi jot' ei vaimo 

luule joron jäljillä olleeni, pa

hoitteli mies. 

- Nah, käviskö tällanen, kysä

si Uula ja veti syrjään veneen po

jalla ollutta pressua, jolloin pal

jastui näkyville porsaan kokoi

nen koukkuleuka. 

Kauppa syntyi kun kala oli 

ensin punnittu ja havaittu paina

van 8,3 kiloa. Myöhemmin Uu

la kertoi miesporukassa: 

- Nah, oli mulla kakstoista ki

lonen kojamo. Sen osti multa 

turisti tonnilla, kun en viiellä sa

taa myynny. Jovain oli kova ka

lan tarve miehellä. 

Kaikkein ylimmäinen kalatuk

senvalvoja oli kerrankin kuullut 

Aiun Uulan ääneen lausumatto

man rukouksen: 

Myytävänä 
erittäin edulliseen 
hintaan 

kuvan 
mukaista 
AHMA
rouetta. 
Kangas säänkestävää, 
sisäpuolelta heijasta
vaa, taffeta kangasta. 

Mitat: 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 Lahtisalo 
(02) 564 202, 
044 0195 002 

Markku Salminen 
(09) 291 9916, 
040 548 4600 

Tunturi kerho 
GEATKI 

- Anna sie hyvä Luoja mulle 

kerranni iso kala jotta ei tavihes 

aina valehella. 

Saalis oli tuollainen toista

kymmenen kiloinen lohi. Kun 
Uula sitä sitten toi rantaan pii

ritti paikalla ollut kalaruristien 

joukko veneen. 

- Paljonko mahtaa miehen ka

la painaa, uteli joku porukasta. 
- Nah, so 'n -hyvinni kalCs

toista kilonen, huomenna se pai

naa viistoista kiloo mutta ens 

keshään mennes so 'n varnihan 

jo kaks'kytä kilonen, selosti Uu

la saaliinsa kokoa. 

Tenojoella Aiun Uula oli ker

ran etelän kalaturistille souta

jana. Lantalaisen vieheeseen oli 

viimein pitkän soutamisen jäl

keen iskenyt Palokosken niskalla 

oikea ikikojamo, jonka kesyttä

misessä vierähti pitkä jännityk

sen täyteinen tovi. Oli soudettu 

ja huovattu, kelattu ja höllätty 

sydän pamppaillen kohta kolme 

varttia, kun siima viimein yllät

täen katkesi. Etelänmiehen suus

ta purkautui tietysti ilmoille pet

tymys raskaimman jälkeen, vaan 

Uula se osasi tähänkin lohdu

tuksen sanat: 

- Nah, äläpästä huolikhan. Se 

vain oli hyvä jotta pääs vaphaaks, 

kiila se ei ois mahtwlt mejän 

venheeseen. 

Turisti oli saanut virveliinsä 

alamittaisen lohenpenikan, ja 

osittaakseen toisille oikeata asen

nettaan hän suurieleisesti päästi 

tidin takaisin vetiseen element

tiinsä. Kuinka ollakkaan sattui 

hetken päästä komea hauen von

kale iskemään oppaana olleen 

Aiun Uulan vieheeseen. Kun saa

lis oli sitten viimein väsytetty ja 

saatu kuiville, kuultiin pyytäjän 

arvio: 

- Nah, tään mieki saathan kii
la päästhää vaphaaks, ja smassa 

hauki lentää komeassa kaaressa 

kauas rannnasta, mutta nyt sen 

kuivalle puolelle. 

Muuan kalaturisti oli saanut 

oppaakseen Aiun Uulan, seudun 

parhaaksi kalamieheksi mainos

tetun pyytäjän. Kilpailuhenki

nen kun oli, haastoi turisti Uu

lan kilpailuun. Se joka saa ensin

nä kalan, tarjoaa illallisen hotel

lksa. 

Sitten ongittiin pitkään ja 

näytti jo siltä että tulisi tasapeli 

kun kumpikaan ei näyttänyt saa

van saalista. Lopulta kuitenkin 

vierailijan siimaan tarttuu jon

nin moinen tiddi. Kaveri riemas

tuu ja hihkaisee vähän sivum

malla hei ttelevälle U ulalle: 

- Kuka se on haka kalamie-

- Tämä on sellainen uusi ur

heilukalasruksen muoto, catch 

and relase, joka on vastakohtana 

ryöstökalastukselle. Tämä se on 

kalastusta parhaimmillaan, koit

takaapa tekin joskus. 

Lopulta kalamies lopetti jalon 

pyyntitouhunsa ja tuli juttusil

le. Jotta olisi luonut uudelle aat

teelleen suotuisanpaa maaperää, 

hän oli noutanut autonsa perä

kontista olut korin. Niin siinä 

sitten juteltiin ja juotiin. Etelän 

miehellä oli näköjään kovin ra

jallisen kokoinen seurapiirirak

ko, koskapa joutui jokaisen juo

dun pullollisen jälkeen käy

mään puskia kastelemassa. Ai

kansa tuota seurailtuaan, totesi 

Uula viimein kaverilleen: 

- Nah, tolla onnet hienomhat 

tavat, se kushekin jotta drink 

and relase. Sitä mie killä viihti 

kokkella. 

TUNTURI LADUN 
SYYSKOKOUS JA SUSIAISET 

1 0.-12.10.2003 
HEINÄNOKAN LEIRIKESKUKSESSA 

TURUN ERIKVALLASSA, 
OHJELMA: Heinänokantie 66 

perjantaina 10.10.2003 
klo 18-22 ilmoittautuminen alkaa 

iltapala 
lauantaina 1 1.10.2003 

klo 8-9 aamupala, 

klo 9- 17 
klo 11.30 

klo 13-15 
klo 15.30-17 
klo 15- 19 

klo 19.30-

ilmoittautuminen jatkuu 
luontopolku 
viirin nosto, avajaiset 
ja kokouskahvit 
Tl:n syyskokous 
päivällinen 
sauna 
(naiset klo 15-17 ja 
miehet klo 17-19) 
susiaiset, iltapala ja 
seurustelua 

sunnuntaina 12.10.2003 
klo 8-9 aamupala 
klo 8.45 aamun avaus 
klo 9-10 susien kokous 

Luontopolun purku ja arpajaisten arvoina 
klo 11-12 lounas 
klo 12 päättäjäiset ja viirin lasku 

Osanottomaks~ 
sisältää kokouskahvit, saunan ja ohjelmat 7 euroa 

MAJOITUSVAIHTOEHDOT ja hinnat 
Viikonloppupaketti (pe-su) 70 €, sis. majoituksen ja ruokailun 
Vuorokausipaketti (la-su) 40 €, sis. majoituksen ja ruokailun 

Majoitus on huonemajoitus 4 hengen huoneissa 15 €/ henkilö/yö 
- omat lakanat ja pyyhkeet, ei makuupusseja 
Telttamajoitus on maksuton (oma teltta) 

Ruokailut yksittäin: 
aamupala 1 1 € 
lounas 15 € 
p~lrmen 15 € 
r~ 6-,so € 
ErikoiS'i'1.iokava1iot ~moitetta'r.!. varausta oohtil.essil,. 

SitQvat Tfmolmluwmiset vilrn~ l4.D9.ZOD1 meo~ Si~-Ulsa HirvoneQ 
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sahköpostti:n slrkka-1 im.hirvonen@~roup-~ 
Paula JQl®a (02) 25 17 1 16 t3I 6400' 820 l 67. 



Airi kuin pyhä pyry tuulen saattelemana matkalla Sioskuruun. 

Pojat kadonnutta vettä etsimässä Nammalakurussa. 

Ceatkllla 
• onn1stunut 

hllhtovaellus 
Matka alkoi yhdessä Lapin

hullujen logilaisten kanssa. Lin
ja-autoon illalla 4. 4. nousi 
seitsemän rohkeaa geatkilaisca, 
joista viidelle hiihtovaellus tal
visen Lapin upeisiin tuncuri
maisemiin oli ensimmäinen. 

Kohtuullisesti valvotun yön 
jälkeen majoicuimme tunturi
laculaisten suurimpaan Susiky
rön kämppään. Lauantaipäivä 
kului maisemia tutkaillen, ah
kioita pakkaillen, !epäillen ja 

cuokaiJlen. 

Montellilta 
Nammalakuruun 

Kuorsauscen säestämän yön 
jälkeen suunnistimme sunnun
taiaamuna virkeinä suksinem
me ahkioita vetäen yli Vuoncis
järven noustaksemme alkajai
siksi Montellin majalle, jonka 
sijaintia Juhani oli meille al-

haalea selvitellyt: "tuolla se on, 
tuolla kurun yläpuolella, siellä 
missä puut loppuvat". 

Vaan olihan nousu - sauva
kävelyä ylös, ahkioiden kisko
essa välillä alaspäin, joutuivat 
käyttämään outasudec Kari ja 
Juhanikin - ainakin osan mat
kia. 

Montellilla aurinkoa ja tuul
ta; lepohetken jälkeen kohti 
Nammalakurua - rinnettä ylös, 
toista alas - totutti jo hiukan 

Kahvipaussi Susikyrössä. 

yhdistelmään sukset ja ahkio. 
Maanantaiaamuna kohti 

Hannunkurua. Alkumatkalla 
porukan pomo Juhani näytti 
mallia, kuinka alamäessä ahki-

Geatkin ensimmäisen hiihtovaelluksen osanottajat lähdössä matkaan Vuontispirtiltä. Vasemmalla Kaija 
Tuomas, Kari, Juha, Riitta, Juhani ja Airi. 

on kanssa kaaduraan. Maanan
tai oli kova työpäivä. Nousu
voittoisella osuudella hupenivat 
Riitalta ja minulta vähän voi
mat, kun Hannunkurussa eivät 
ahkiot enää nousseet ylös ma
jalle. Mutta olihan porukassa 
ystävällisiä auttajia - KIITOS. 

Tuuli riepoi 
tunturissa 

Seuraavan päivän hiihto Si
oskuruun sujui lähes mallik
kaasti kovasta tuulesta huoli
matta. Tosin tuuli tunturissa 
heitteli hentoa Riittaa pois la
tu-urilta ja hänen piti pistää kä
velyksi. Kaija ja "pojat" olivat 
Sioskurussa ennen meitä. 

Keskiviikkona tiet erkanivat 
- pojat lähtivät Pahaojan käm
pälle seuraavaksi yöksi ja "me 
naiset" teimme seuraavana päi
vänä Sioskurulta hienon hiih
tolenkin Pyhäkeron ympäri il
man ahkiota. Reitti antoi hie
noja elämyksiä: tuulta kurussa, 
riekkoja, lumivyöryalue, lepo
tauot auringonpaisteessa, mak
karat kodalla, jäiset mutkala
dut varjopaikoissa, auringon
paisteen pehmittämät "tahma
ladut". Kaiken kaikkiaan: hieno 
päivä. 

Torstaina Kaija, Riitta ja alle
kirjoittanut hiihtelimme maise-

mista nauttien, kiireettömästi, 
pieniä paljaita paikkoja kiertäen 
Sioskurusta takaisin Hannun
kuruun, jonne Juhanin, Karin 
Juhan ja Tuomaksen piti myös 
tulla Pahaojalta. Ilta Hannun
kurussa oli aurinkoinen, läm
min, saunailta, varaustupa täy
si. 

Vuontispirtille 
räntäsateen 
saattelemina 

Perjantain latu kohti Vuon
tispirttiä alkuosaltaan jäinen, 
mutkainen, vaikea = sukset pois 
jalasta. Loppumatkalla tasais
ta, mutta tuloa haittasi alkanut 
räntäsade. Ruokailimme Susi
kyrön ulkokatoksella ja majoi
tuimme sen jälkeen Vuontis
pinin hotelliin. 

Lauantaina osallistuimme 
tunrurilatulaisten kevätkokouk
seen ja ryytyväisinä kaikkeen 
kokemaamme, pientä väsymys
tä tuntien, lähdimme kohti ko
tia kuudelta illalla. 

Kiitos porukalle, olitte todel
la hyvää vaellusseuraa! 

AHi Ak-JullRla 




