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Hiihto-
vaelluksella
ensi kertaa. 

Viime vuosi
paketoitiin
Pyhtäällä.

Vienan Karjalassa 
erilaista vaellus-
maastoa.
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Neljäntenä päivänä huhtikuuta 
purkautui 22 henkilön vaelluspo-
rukka postiautosta Nuorgamissa. 
Ahkiot ja sukset purettiin auton 
takaosan tavaratilasta jäiselle han-
gelle. Retken vetäjä Martti Mä-
kelä piti avauspuheen Kavtsin 
kolmivuotisen Suomi päästä pää-
hän -hankkeen ensimmäiselle eta-
pille, hiihtovaellukselle Nuorga-
mista Sevettijärven kautta Ra-
ja-Jooseppiin. Puheen päätteeksi 
Martti antoi vielä käytännön oh-
jeita, mm. vessapaperien poltta-
misesta.

Vaellus alkoi pitkällä nousulla 
ja leiri pystytettiin navakassa tuu-
lessa ylhäällä olevan lammen ran-
taan. Yhteisiin varusteisiin kuului 
kaira ja elävää vettä saatiin helpos-
ti koko porukalle. Ensimmäisenä 
ja toisena vaelluspäivänä reittiva-
linnat jouduttiin tekemään hei-
kon lumitilanteen ehdoilla. Vä-
lillä näytti, että lumi loppuu ko-
konaan. Vaellusta oltiinkin jo 
ristimässä anti kaamos vaellukseksi 
eikä aiheetta, sillä yhdessä ahkios-
sa oli jo ensimmäisen päivän jäl-
keen läpireikä. 

Kaamosvaelluksen jälkeisen ke-
hitystyön tuloksena vaelluksella 
oli koekäytössä uusi malli 
”kösäkkö”-talviteltasta sekä uusia 
vahvistettuja Kavtsin ahkioita. 
Yhdestätoista telttaparista yhdek-
sällä oli käytössään ”savupiipulla” 
varustettu ”kösäkkö”-teltta, jossa 
petroli-polttimen avulla saadaan 
vaatteet kuivattua sekä ruuat ja 
vedet keitettyä.

Tunturiladun 
kammi 60-luvulta

Kolmannen päivän aamuna 
ennen lähtöä tutustuttiin Tun-
turiladun 60-luvulla talkoovoi-
min rakentamaan Moresveijoh-
kan kammiin. Aurinko porotti 
koko päivän helteisesti pilvettö-
mältä taivaalta. Matkaan lähdet-
tiin päivittäin yhdeksän, puoli 

kymmenen aikaan. Puolen päi-
vän jälkeen pidettiin puolen tun-
nin kahvitauko ja puoli kolmelta 
1½-tunnin ruokatauko. Leiriyty-
minen tapahtui alkumatkasta ilta 
kahdeksalta ja maaston helpottu-
essa tuntia tai kahta aiemmin.

Alkumatka Sevettijärvelle asti 
osoittautui pitkien päivämatko-
jen, maaston ja lumitilanteen 
vuoksi vaativammaksi kuin mo-
ni oli ajatellut. Pitkät jäähiihto-
osuudet menivät kuin huomaa-
matta tasaisella hiihtovauhdilla. 

Sevettijärveltä lähdettäessä saa-
tiin maistaa kovaa vastatuulta 
ja vesisadetta. Suolistaipaleella 
”kösäköt” ja Hiker-keittimet oli-
vat arvossaan, kun läpimärkiä 
vaatteita kuivailtiin teltan läm-
mössä. Suolistaipaleen kodassa pi-
dettiin haikea jäähyväisjuhla yksi-
viikko laisille, jotka joutuivat läh-
temään etelän työelämään.

Inarinjärveä 
riittämiin

Lauantaina 10.4. lähdettiin 
hiihtämään Inarinjärven jäätä ja 
sitä riitti. Hiihtoreitti kulki Suo-
lisvuonoa pitkin Pisteristä kaak-
koon sijaitseville saarille, jonne 
jäätiin leiriin. Sää oli hienon au-
rinkoinen lukuun ottamatta aa-

mupäivän lyhyttä räntäkuuroa. 
Päivällä vastaan tuli kolme rans-

kalaista vetäen valtavia Fjellpul-
kenin ahkioita. Kavtsin ahkiot 
näyttivät ihan lilliputeilta niiden 
rinnalla. Seuraavana päivänä jää-
hiihto jatkui Vasikkasaarien ja 
Iso-Roiron kautta Rovassaareen. 
Koko päivä oli harmaata, mutta 
mitään ei satanut. Kaukana edes-
sä näkyi sininen taivas ja muu-
tamia yksinäisiä pilven hattaroi-
ta. Rönnbergin Anja veti illalla 
keppijumpan ja se teki puudutta-
van jäähiihdon päälle hyvää, niin 
hyvää, että jumpasta tuli lopuille 
päiville vakituinen ohjelmanume-
ro. 

Maanantaina 12.4. oli vielä pie-
ni pätkä jäähiihtoa ja Peskan-
lahdessa jätettiin juhlallisesti jää-
hyväiset Inarinjärvelle hei-huuto-
jen kera. Juhlapuheessa siteerat-
tiin ”Tohtori Zivagoa” soveltaen 
– Ei Inaria voi kuin peltoa ylit-
tää. Leiripaikka löydettiin Sarmi-
järveltä kapeasta niemen kärjestä, 
jossa oli upea hiekkaranta ja pal-
jon hyviä venyttelypuita.

Ei ollut löylyissä 
moittimista!

Tiistaina hiihdeltiin Susitalak-
selle. Martti kertoi Talaksen his-

toriasta ja myöhemmin juotiin 
kahvit tuvassa. Naisten johdolla 
aloitettiin saunominen ja kyllä te-
ki hyvää. Ei ollut löylyissä moit-
timista. Ja avantokin oli mitä vir-
kistävin. Illalla vietettiin vielä lät-
tykestit ja mahat pinkeinä köm-
mittiin nukkumaan. 

Aamulla Variksen Marjatta oli 
herännyt aikaisin ja keittänyt puu-
ron ja kahvit valmiiksi. Yhdeksäl-
tä lähdettiin hiihtämään isolle po-
rokämpälle ja kurun kautta Sar-
min eteläpuolelle Tunturikodon 
raunioille. Ylitys meni ihan huo-
maamatta, vaikka moni oli luul-
lut nousua raskaaksi. Martilla tai-
si osua suunnistus nappiin ja hy-
vä niin. 

Leiri pistettiin pystyyn kolmos-
järven päähän. Seuraavana päi-
vänä hiihdettiin Vuoksijärvelle. 
Hanki upotti, mutta eilispäivän 
takkuilua ei enää esiintynyt. 

Päivällä satoi sakeana kastele-
vaa räntää. Sade kuitenkin lakka-
si, mutta hanki ei jaksanut kantaa 
edes metsäautotiellä. Päivämatka 
oli kuitenkin lyhyt ja viimeinen 
leiripaikka löytyi Luttojoen var-
resta kauniilta jokitörmältä. Aa-
mulla hiihdettiin takaisin Raja-
Joosepin tien varteen ja matkat-
tiin pois venäläisellä linja-autol-
la. 

Niin oli reissu tehty ja Suomi 
päästä päähän -tapahtuman 1. 
etappi onnellisesti takanapäin. 

Hiihto jatkuu ensikeväänä sa-
masta paikasta Tulppioon ja Sal-
laan. Välissä on kuitenkin pyöräi-
ly- ja patikointiosuudet kesällä ja 
syksyllä.

Teksti ja kuvat:
Panu Loisa

Paikka paikoin lunta oli vä-
hänlaisesti, mutta reissu pystyt-
tiin toteuttamaan suunnitelmien 
mukaisesti. 

Kavtsin hiihtovaellus Nuorgamista Raja-Jooseppiin 4.4.-16.4.2004

Suomi päästä päähän - 1. osuus
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Okta ja 
Kumpe 
soutivat 
Oulujärvellä.

4
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Älä koskaan lähde yksin tunturiin
Varaudu aina pahimman varalle
Älä koskaan yliarvioi kykyjäsi
Opi tuntemaan luonto ja suojele sitä
Kunnioita tuntureita

Tunturivaeltajan säännöt sisältävät paljon 
tietoa, kokemusta ja viisautta.  Ennen kaik-
kea   turvallisuutta.   Sääntöjen sanomaa olisi 
meidän jokaisen mietittävä ja sisäistettävä sa-
nomassa oleva viisaus. Niistä olisi keskustelta-
va eri ihmisten kokemusten pohjalta, vaikka-
pa kerhoilloissa.

Usein käytetty sanonta:  Hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty,  pitää paikkansa turvalli-
suusasioissa.  Jo retken tai vaelluksen suun-
nitteluvaiheessa   mm. reitin, aikataulun, va-
rusteiden ja ryhmän rakenteen huomioimi-
nen on lähdettävä turvallisuudesta. Tulisi aina 
muistaa, että ennakkopaineita on vältettävä. 
Helposti tavoitesokeus ja tavoitteeseen pyrki-
minen keinolla millä hyvänsä aiheuttaa tur-
haa riskinottamista, jolloin saattaa olla vaaral-
linen tai jopa murheellinen seuraus.  Tiukasti 
reitti- ja aikataulusuunnitelmista kiinni pitä-
minen saattaa olla riskitekijä.

Ryhmässä liikkuminen on paitsi rattoisam-
paa myös turvallisempaa. On paljon helpompi 
nousta lumikuopasta ylös kaatumisen jälkeen, 
kun kaveri on ensin auttanut rinkan pois nis-
kasta tai pelastautua vedestä toisten auttama-
na ja saada ylleen kuivaa vaatetusta  retkitove-
rin rinkasta, sillä omat vaatteethan ovat tieten-

kin kastuneet rinkassa, joka oli selässä tai on 
edelleen vedessä.

Järkevä mutta ei ylivarautuminen sekä omi-
en ja retkitoverien kunnon ja taitojen tunte-
minen edesauttavat vaelluksen onnistumista.

Luonnon merkkien ja sään tuntemisesta on 
hyötyä. Osaa välttää avotuntureita silloin kun 

pulmuset hakeutuvat jokilaaksoihin tai kuun 
ympärillä on illalla rengas. Tunturimaitten 
korkeudet ja pitkät etäisyydet opettavat kun-
nioittamaan tuntureita.

Tunturivaeltajan sääntöjä ei pidä ymmärtää 
vaeltamisen pelotteena vaan apuna, joita etu-
käteen mietittynä saa retkestä ja vaelluksesta 
antoisamman.

Uudesta lainsäädännöstä johtuen latuyhdis-
tyksille suunnattua koulutusta turvallisuudesta 
on järjestetty Suomen Ladun toimesta.  Ylei-
sessä koulutustilaisuudessa on ollut mukana 
parin kerhon jäseniä sekä kaksi henkilöä Tun-
turiladun johtokunnasta, jotka laativat mallin 
turvallisuusasiakirjasta kerhoja varten. Malli 
valmistuu kesän aikana ja on tarkasteltavana 
viimeistään Kesäpäivillä. Asia on tärkeä, sillä 
tapahtuman turvallisuudesta vastaa toiminnan 
kokonaisuuden järjestäjä eli hallitus kollektii-
visesti.

* * *

Alppaksen järjestämillä kesäpäivillä  jär-
jestetään kerhojen edustajien ja yhdistyksem-
me vastuuhenkilöiden yhteistapaaminen, jos-
sa puhutaan ainakin turvallisuusasiakirjasta, 
jäsenrekisterin hyötykäytöstä ja kerhojen toi-
veista. Jokaisesta kerhosta toivotaan osallistu-
jia.

* * * 
Kesään kuuluu myös leiripäivät Jyväskyläs-

sä Laajavuoren alueella ja siellä vaelluskilpai-
lu, jossa on mukana yhdistyksestämme mon-
ta joukkuetta, myös johtokunta.  Perinteisesti 
leiripäivillä on tunturilatulaisia ollut mukana 
runsaasti. Joko ensi kesänä päästään sataan 
osallistujaan.

Tietenkin vaellukset, retket ja iltalenkit kuu-
luvat meidän  kunnon ylläpito-ohjelmaamme 
säästä riippumatta

* * * 
Toukokuun viimeisellä viikolla Susikyrössä 

ja Aihkissa oli rauhallista. Jänisten töpöstely 
männikössä ja ketun rauhallinen jolkottelu ai-
van Koira-Oskarin ikkunan edessä oli muka-
vaa katseltavaa. 

Vuontisjärven jäät sulivat paikalleen ja tun-
turien lumiläikkäiset rinteet pääsivät peilau-
tumaan vedenpintaan. Koivuissa lehdet olivat 
hiirenkorvalla. Siepot olivat aloittaneet pesi-
mispuuhat, vaikka pöntöt kaipaisivat kunnos-
tamista ja uudistamista. 

Vuontispirtin lompolossa vesilintuja oli usei-
ta kymmeniä.  Lapintiirat lekuttivat ja syök-
syivät rannan tuntumassa kevätriemua rinnas-
saan. 

Soisin mielelläni jokaiselle tunturilatulaisel-
le sen saman mielihyvän tunteen, jonka itse 
koin Susikyrön rannoilla toukokuussa.  Toivo-
tan lämminta kesää kaikille.

   
     

    Raimo

Puheenjohtajan tähdenvälit  

Puheenjohtaja tässä ihmet-
telee mihin hävisi viime ke-
vään huhtikuun kerhomme 
tapaaminen ja niin moni 
muukin kerholaisista oli sitä 
mieltä, että  tuli tapaamisiin 
liian pitkä väli, kun ei huh-
tikuun tapaamista hiihtoret-
ken merkeissä ollut – kor-
jataan ensikeväänä se virhe 
hyviä vinkkejä mahdollisesta 

Njealljen 
kuulumisia

hiihtoviikkopaikasta otetaan 
vastaan ja ajasta myös!

 Kävimme tutustumassa 
22.-23.5. Leivonmäen kansal-
lispuistoon ja ennenkaikkea 
tapaamassa toisiamme –aina 
yhtä kiva nähdä Teitä ja kii-
tos Airille kivasti järjestetystä 
retkestä – nuotiokahvit mais-
tuivat yhtä hyvältä, kun aina 
ennenkin ja tulihan matkalla 
poikettua viinitilalla ja pai-
kalliseen   juustolaan.

Kevään korvalla kävi luo-
nani vieraita

Pekka Huttusen haastatte-
lun merkeissä, joka vihdoin 
viimeinen on hoidettu – kii-
tos Raimo Pahkala ja Pauli 
Hulkkonen – miten ihmeellä 
Pekka voi muistaa niin hyvin 
paikat, ajat ja nimet. 

Muisteloista kuuluu lisää 
myöhemmin. Pitäisiköhän 
perustaa muistikerho, jonka 
vetäjäksi Huttus-Pekka.

Tulevasta toiminnasta: Seu-
raava tapaamisemme on yh-
teinen juhannus Kangaspel-

lossa, jota vietetään ”Vanhan 
ajan juhannuksen merkeissä ” 
– mitä se sitten tarkoittaneen 
– juhannuksen jälkeen ollaan 
viisaampia –luulisin!   Il-
moittautumisia olen pyytänyt 
kerholaisiltani 15. 06. men-
nessä – postikortilla – ar-
vatkaapa miksi?!  Ilmeisesti 
alamme harjoitella ”Käskynk-
kälää” varten – yhteinen jou-
lu on koettu ja nyt juhannus 
– mitähän sitten.

Toimintasuunnitelmaan on 
merkitty toimintapäivä 7.8. 
Kangaspellossa, mutta siihen 
voi olla, että tulee muutos – 
palataan asiaan myöhemmin.  

Elokuun jälkeen tulee syys-
kuu ja perinteinen ruskaretki 
4.-11.9 – auto on varattu 
ja kohti Susikyröä lähdemme 
lauantaiaamuna Mikkelistä 
aamulla ani varhain, joten il-
moittele ajoissa, jos lähdet 
mukaan linja-autoon Karille 
tai minulle.  Otamme mu-
kaan matkan varrelta myös 
muita Tunturilatulaisia, jos 

olette samaan suuntaan me-
nossa ottakaahan yhteyttä – 
matka menee paljon rattois-
ammin porukassa, kun yksin 
ajaen.

 
Syksyn Susiaiset lähestyvät  

- löytyykö kerhostamme uu-
sia susiehdokkaita – 

paperit ennättää vielä pan-
na vetämään – susivaliokun-
nasta saat lisätietoja, jos ha-
luat tulla vihityksi seuraavissa 
Susiaisissa, jotka ovat Tuntu-
riladun syyskokouksen yhte-
ydessä Sotkamon Vuokatin-
rannassa 8.-10.10.2004.

 
Hyvää alkanutta kesää kai-

kille kerholaisilleni ja Tuntu-
rilatulehden lukijoille. 

 Kerhon juhannusjuhlijat 
– Tervetuloa viettämään yh-
teistä juhannusta luonani 
Kangaspellossa.

 

 Kesäterveisin
 Lea-puheenjohtaja

Koulutus-
toimikunta 
tiedottaa
 

Koulutustoimikunta järjestää tänä vuonna kurssin retken-
vetäjille käyttäen valmistunutta Tunturiladun Eräretkenvetä-
jän kurssimateriaalia. Koulutuksessa paneudutaan monipuo-
lisesti retkenvetäjänä tarvitsemien tietojen ja taitojen kehit-
tämiseen. 

 Teoriaosassa tutustutaan niihin käytännön asioihin, joita 
retkenvetäjän täytyy hoitaa (esim. retken suunnittelu ja vetä-
minen, toimiminen hätätilanteissa).  Luennoilla pohditaan 
myös ”henkisempiä” asioita, mm. mietitään ratkaisuja mo-
niin retkellä mahdollisesti esiin tuleviin ongelmiin. Maasto-
osassa kurssilaiset harjoittelevat teoriaa käytännössä suunnit-
telemalla ja toteuttamalla viikonlopun vaelluksen ja ratkoen 

syntyneitä ongelmatilanteita..
 
Kurssi on tarkoitettu henki-

löille, jotka omaavat retkeilyn ja 
suunnistuksen perustiedot ja tai-
dot. Vähemmän kokeneille ret-
keilijöille suosittelemme osallis-
tumista Tunturiladun kesä- tai 
talviretkeilyn kusseille.

Koulutustoimikunta on tietoi-
nen, että kerhoilla on usein vaikeuksia saada vaelluksilleen 
vetäjiä. Kerhoilla on paljon erinomaisia vaeltajia, jotka tarvit-
sevat pientä kannustusta ja rohkaisua ennen kuin uskaltavat 
suuremman ryhmän vetäjäksi. Tämä kurssi tarjoaa kerhoille 
erinomaisen mahdollisuuden hoitaa tämä ongelma kuntoon. 
Kerhot voisivat kustantaa jollekin kerholaiselle kurssille osal-
listuminen, toivoen vastapalkkioksi vaelluksen vetämistä ker-
holle. Kurssista kiinnostunut kerhon jäsen voisi myös var-
masti kääntyä kerhovastaavien puoleen kyseisessä asiassa.

Koulutustoimikunta toivottaa tietysti kaikki kurssista kiin-
nostuneet osallistumaan Tunturiladun Retkenvetäjän kurssil-
le.

Ystävien yllyttämänä oli Aiun Uula kerran päätynyt So-
dankylän Kantakievariin naisten tansseihin. Outo ti-

lanne oli tietenkin vaatinut runsaanlaisesti rohkaisuksi nautit-
tua juomaa, ja niinpä ilta oli kulunut joltisenkin laisessa hu-
mussa.

Seuraavana päivänä kaverit sitten kyselivät uteliaina, että 
oliko Uulaa kyllä haettu, ja oliko ollut muuten vientiä.

- Nah, s´oli tylyä, tilitti Uula iltaansa, portshari tul hakem-

han ja polliisi vei putkhan. 
- Heikha -
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Kevät tuli tänne Kainuu-
seen yhdessä hujauksessa.  Ei-
kä se tainnut kuhnustella 
muuallakaan.

Parhaillaan sataa kauan kai-
vattua vettä. ( Eikös sitä sääs-
tä tarinointi aloiteta!) Meillä 
on aloitettu juhlavuoden viet-
to.  Hiihtovaellus tehtiin Su-
si-Kiisalta  Susi-Kyröön.

Minäkin olin mukana 
(melkein koko matkan ) ja  
mielenkiintoinen kokemus 
siitä syntyi.  Äskettäin  
teimme tempauksen ker-
homme tunnetuksi saattami-
seksi. Laadimme  luontopo-
lun  Kajaanin ulkoilualueelle, 
sekä siitä johtuen lehtijuttu-
ja.  Saimme me pientä vipi-
nää aikaan.

Ennen kuin TL-lehti il-
mestyy, meillä on ollut myös 
kirkkovenesoutu Oulunjär-
vellä  Kumpelaisten kanssa. 
Nyt vain toivomme hyviä säi-
tä niiksi päiviksi.

Tähän lehteen tulee  myös 

Oktalaisten 
tervehdys

ilmoitus  SUSIAISISTA  
SOTKAMOSSA.  Niin kuin 
tiedätte, Sotkamo ei ole mi-
kä tahansa kunta.  Tänne 
kannattaa tulla pitemmäksi-
kin aikaa kuin vain viikonlo-
puksi.  Vuokatin vaarat ovat 
kuin tunturit horisontissa,  
on hiihtoputki ja lumilautai-
lu-tunneli, on Katinkulta, on 
urheiluopisto ja erinomaiset 
lenkki- ja hiihtoreitit.  Kaikki 
ne ovat lähellä  Vuokatinran-
taa, jossa meidän Susiaisem-
me on . Kajaanikin on koh-
talaisen lähellä, jos kaupun-
gin iloja kaipaa.  

Koko lokakuun ajan kau-
pungin kirjastossa on ker-
homme toiminnan näyttely. 
Alakerrassa on varsinaisesta 
retkitoiminnasta ja yläker-
rassa on Ari Salmisen ja Lii-
sa Haapalaisen taidenäyttely 
motolla  ” Puu on puhetta 
täysi, metsä suuria sanoja ”. 
Sillä kerromme rakkaudes-
tamme luontoon ja metsään.  
Toivomme tietysti, että tekin 
käytte sitä katsomassa.

Hiidenportin luonnonsuo-
jelualue on n. 50 km päässä. 
Varsinaisten  Susiaisten oh-
jelmaan olemme tekemässä 
jotain uuttakin, latuhengessä 
tietenkin.

Ari Salminen on luvannut 
ryhtyä  ”katutaiteilijaksi ” eli 
hän piirtää halukkaista muo-
tokuvan.

Kyllä sellainen aina yhden 
valokuvan voittaa.! Vai mitä.

Eipä muuta kuin,  -   näh-
dään  Susiaisissa, kenties en-
nemminkin.                              

 Liisa

Hyvää 
retkeilykesää, 
ystävät!

Kavtsin kolmen vuoden 
projekti sai hyvän alun, kun 
22 retkeilijää ahkioineen aloit-
ti vaelluksen Suomen poh-
joisimmasta kylästä, Nuor-
gamista. On se mahtava let-
ka tuollainen joukko! Aivan 
aluksi lunta jouduttiin mel-
keinpä etsimään ja väliin ve-
tämään ahkioita pälvien yli 
kanervikossa, mutta jatkossa 
lumitilanne parani. Retki su-
jui ilman suurempia vaike-
uksia loppuun asti Raja-Joo-
seppiin. Tästä on hyvä jatkaa 
etappeina Suomen eteläkär-
keen saakka. Tarkemmin vael-
luksesta omassa jutussaan.

Kavtsin historian pisin toi-
mihenkilöura päättyi kevät-
kokoukseen, kun Anja Rönn-
berg jätti taloudenhoitajan 
tehtävät. Hän hoiti ra-
ha-asiamme parinkymmenen 
vuoden ajan hyvin ja sopivan 
tiukasti. Alkuun talous oli tiu-
kalla, myöhemmin tilanne on 
helpottunut, osin Anjan an-
siosta. Lisäksi Anja on ollut 
monessa mukana kerhon toi-
minnassa ja jatkaa sitä edel-
leenkin. KIITOS ANJA!!!

Tukikohtamme Kärrikaltio 
Inkoossa on ollut Kavtsin hal-
linnassa 30 vuotta. Aluksi 
paikka oli vuokralla kunnes 
se v. 1980 saatiin ostettua 
omaksi, tosin Tunturiladun 
nimiin. On tarvittu paljon 
työtä että rähjäinen torppa  ja 
tila on saatu nykyiseen kun-
toon. Näissä merkeissä järjes-
tämme kesän kuluessa neljä 
saunailtaa arkipäivinä. Paikal-
la on aina joku joka pitää por-
tin ja ovet auki ja saunakin 
lämpiää. Näin nekin, joilla ei 
ole omaa avainta, pääsevät tu-
tustumaan paikkaamme. Ter-
vetulleita ovat niin kavtsilai-
set kuin muutkin tunturila-
tulaiset.

Perinteiseen tapaan Kavtsi 
osallistuu Suomi-meloo ta-
pahtumaan omalla kajakki-

kaksikollaan. Vielä perintei-
sempään tapaan osallistumme 
myös Suomen Ladun leiri-
päiville Jyväskylässä. Siellä lu-
paamme vaelluskilpailussa vä-
hintäänkin tiukan vastuksen 
niin muille tunturilatulaisille 
kuin kaikille muillekin jouk-
kueille. Ja kyllä meitä tulee 
myös Tunturiladun kesäpäi-
ville Hämeenlinnaan.

Heinäkuun viimeisellä vii-
kolla jatkuu Suomi päästä 
päähän vaellus pyöräosuudel-
la Rukalta Nurmekseen. Mat-
kaa kertyy n. 450 km his-
toriallisesti mielenkiintoisis-
sa, kauniissa maisemissa. Tätä 
edeltää viikonlopun harjoi-
tuspyöräily Kärrikaltioon. Sii-
hen ovat muutkin kuin Ru-
ka-Nurmes pyöräilyyn osal-
listuvat tervetulleita.

Tunturiladun kesäpäiviä 
edeltävänä viikonloppuna 
teemme aivan uuden alueval-
tauksen; teemme lampaan vil-
lasta huopaa. Tämän lajin tai-
tajiakin kun kerhosta löytyy. 
Usea lammas joutuu luo-
pumaan turkistaan kun Ka-
vtsin luovat taiteilijat kehit-
televät omia ideoitaan, onko 
tuloksena sitten patalappu, is-
tuinalusta, hattu tai jotain 
muuta... Hauskaa siitä aina-
kin tulee.

Melontaa Kavtsissa on har-

rastettu jo pitkään, mutta 
elokuussa lähdemme iltaret-
kellä kokeilemaan vähän suu-
rempaa alusta, kirkkovenettä. 
Syyskuisen sunnuntain me-
lomme Nuuksion Pitkäjärvel-
lä.

Koulutustakaan ei unoh-
deta. Elokuun viimeisen vii-
konlopun vietämme 
retkeilijän  ensiapukurssin 
merkeissä Nuuksiossa. Kurssi 
järjestetään yhdessä Helsin-
gin Seudun Lapinkävijöiden 
kanssa. Myös Tunturiladun 
järjestämälle retkenvetäjän 
kurssille osallistumme. Ker-
ho tukee osallistumista rahal-
lisesti, vastapalveluksena odo-
tamme luonnollisesti kerhon 
retkien vetämistä.

Syksyn kohokohtana var-
maan on Suomi päästä päähän 
etappi, ruskavaellus UKK-rei-
tillä Nurmeksesta Kolille. Ei-
pä kai kerho ole ennen teh-
nyt viikon vaellusta napapii-
rin eteläpuolella!

Tulkaa mukaan tapah-
tumiin, muutkin kuin ka-
vtsilaiset. Lisätietoa löydät 
n e t t i s i v u i l t a m m e :  
www.kolumbus.fi/tunturi-
kerho.kavtsi, tai ottamalla yh-
teyttä kavtsilaisiin.

Retkeillään,
Hannu

MTV3 tuskin ottaa itseen-
sä, vaikka Login (10) kuulu-
miset ovat tällä kertaa nime-
tyt noin.

Kevätkausi on sujunut osin 
vanhojen hyvien kaavojen 
mukaan, kuten keväthangilla 
vaellellen ja kerhoilloissa is-
tuen, mutta myös uusia toi-
mintoja toteutettiin. 

Huhtikuussa järjestettiin 
lasten ja vanhempien/

Kympin 
uutiset

isovanhempien yhteinen vii-
konloppu Koirasaaren käm-
pällä ja se sai hyvin positiivi-
sen vastaanoton. Aili-Maijan 
ja Pappi-Pentin johdolla lap-
set harjoittelivat mm. suun-
nistusta, nuotion tekoa ja 
Trangian käyttöä, luontopol-
kua unohtamatta. Tapahtu-
ma uusittaneen ensi vuonna. 
Tällä tavoin myös kerho tur-
vaa jatkuvuutensa, kun saa-
daan nuoria innostumaan 
mukaan toimintaan.

Tätä kirjoitettaessa jo viime 
kesäksi suunniteltu kirkko-
venesoutu Turusta (tai Kaa-
rinasta) Korppooseen on vie-
lä tekemättä, mutta sen to-
teutuminen nyt 5. – 6.6. on 
enää korkeammassa kädessä. 
Ilmoittautuneita on nyt tar-
peeksi ja kalusto on valmiina, 
vain myrsky voi enää pitää 
innostuneen porukan mais-
sa. Mutta tästä uudesta ak-
tiviteetista enemmän seuraa-
valla kerralla.

Heinäkuussa käydään ke-
säteatterissa katsomassa tuk-
kilaisia ja elokuun alussa yli 

15 henkeä Logista ja Viht-
tasta lähtee Venäjän Saari-
selälle samoilemaan samaan 
aikaan, kun logilaiset mie-
hittävät myös Susi-Talasta ja 
vaeltelevat muuallakin Lapis-
sa. Elokuussa käydään tu-
tustumassa myös Fiskarsin 
ruukkialueeseen.

Syksyllä kerho ei tee omaa 
ruskaretkeä Lappiin vaan ha-
lukkaat voivat lähteä naanta-
lilaisten eli Armon Laakson 
Vaeltajien mukaan. Retkiä 
teemme vain omille sieni- ja 
karpalomaillemme Koirasaa-
ren maisemiin, minne viht-
talaisetkin ovat luvanneet tul-
la mukaan. Muuta toimintaa 
kyllä riittää ja kerhoilloissa 
käsitellään mm. poronhoitoa 
ja retkiluistelua. Retkiluiste-
lu on Turun seudulla vielä ai-
ka harvinainen harrastus (to-
ki poronhoito on vielä harvi-
naisempaa). Vaikka järviä on 
täällä päin vähän, niin useim-
pina talvina merellä on kyllä 
luistelukelpoista jäätä. Ehkä 
saamme siitäkin kerholle uu-
den toimintamuodon.

Susiaisiin Sotkamoon läh-
tee varmaan taas mukava 
joukkio kerholaisia, ja ehkä 
saamme kerhoon taas uusia-
kin susia, sellaista kutinaa 
on ilmassa (ks. ilmoitus tässä 
lehdessä).

Marraskuussa aiomme 
myös järjestää talviretkeilyn 
viikonloppukurssin. Tavoit-
teena on rohkaista niitä ker-
holaisia, jotka ovat vaellel-
leet vain kesällä ja ruska-
aikaan, lähtemään mukaan 
myös talvivaelluksille.

Heti ensi vuoden alussa 
lähdemme, tämän vuoden 
tapaan, kaamoshiihtoviikolle 
Saariselälle. Ladut ovat toi-
vottavasti yhtä hyvässä kun-
nossa kuin viimeksikin.

Hyvät ystävät, seuratkaa 
Login kotisivuja netissä (link-
ki Tunturiladun sivuilta), siel-
lä on tarkempaa tietoa tule-
vista ja myös pikku hiljaa jut-
tuja menneistä.

Oikein aurinkoista ja ret-
kirikasta kesää kaikille!

Paul Pakarinen

Keväiset terveiset Hämees-
tä, oli jo kesäisiä hellepäiviä, 
mutta nyt taas normaalia ke-
vätsäätä, toivottavasti ei yö-

pakkaset vaurioita kukkimaan 
ehtineitä marjoja.  

Talvi taittui nopeasti, hyviä 
hiihtokelejä ja lunta oli aivan 
mukavasti. 

Hiihtelimme ja lumiken-
käilimme lähiseuduilla sekä 
olimme mukana Ahvenistol-
la laskiaistapahtumassa anta-
massa yleisölle mahdollisuu-
den tutustua lumikenkäkäve-
lyyn.

Maaliskuussa kävimme pöl-
löjä kuuntelemassa, kovin oli-
vat hiljaisia näin oli ilmeises-
ti muuallakin. Myyräravintoa 
on ainakin täällä ete- lässä ol-
lut niukasti tarjolla, epäilevät 
että moni viirupöllö jättänee 
tänä vuonna pesinnän koko-
naan väliin.

Huhtikuun viikolla 16 kah-

deksan kerholaista oli ahkio-
vaelluksella Saariselän alueel-
la. Lunta oli vielä riittävästi, 
ilmat ja kelit olivat kohtuul-
liset oli aurinkoista ja vähän 
sateli lunta ja räntää. Vaellus 
oli mukavan leppoisa, ahkiot 
kestivät hyvin ja vetäjät py-
syivät terveinä.

Kyllä oli taas mukava hiih-
dellä valkoisilla hangilla, kat-
sella ja kokea luonnon hiljai-
suuden sekä kauneuden.

Huhtikuun lopulla oli ta-
vanomainen kevätkokous.

Toukokuun 8 päivä läh-
dimme aamulla varhain läm-
pimässä ja aurinkoisessa sääs-
sä linturetkelle, useita lintuja 
nähtiin, ehkä vaikuttavinta oli 
nähdä kalasääsket pesällä, ka-
nahaukan pesä myös nähtiin, 

mutta asukkaat eivät olleet 
pesällä.

Keväällä ja kesällä pyöräi-
lemme kotiseutujen maise-
missa. 

Toimintamme painottuu 
kevään ja kesän ajan 
13-15.8.2004 Syöksynsuun 
leirikeskuksessa, Hämeenlin-
nassa pidettävien Tunturila-
dun kesäpäivien  valmiste-
luun.

Toisaalla tässä lehdessä on 
tietoja päivien ohjelmasta, 
majoituksista ja ruokailuista. 
Ruokailujen takia ilmoittau-
tukaa ajoissa.

Tervetuloa kesäpäiville !
Retkeilyllistä ja lämmintä 

kesää!  
terveisin Marja-Liisa 

Alppaksen 
terveiset

Kesätervehdys
Satakunnasta

Takatalvi on onneksi ohi 
ja hallayöt toivottavasti taak-
se jäänyttä elämää. Aurinko 
paistaa tänään korkealta ja 
lämpimästi, joten mikä on 
ollessa. 

Kerhomme kevät oli ihan 
kohtuullisen vilkas. Siihen 
liittyi tottakai hiihtovaellus, 
tosin pienellä, mutta tehok-
kaalla naisporukalla ja pää-
siäisen perinteinen hiihto-
matka. Kiitos järjestäjille ja 
osanottajille. Niiden lisäksi 
olemme olleet esillä erilaisissa 
tapahtumissa. Tunturilatua ja 
kerhomme omaa toimintaa 
on tehty talvipäivässä ja kou-
lujen monitoimipäivässä, jäl-
kimmäisessä 200 Huittisten 
ala-asteiden 3 - 4 luokan op-
pilasta vaskasi keskellä kylää 
pienessä purossa, kullankiil-
to silmissä. Ja löytyihän sitä 
”kultaa” eli messinkihippuja, 
joten vaskauksen periaate tu-
li tutuksi.

Pian starttaavat aikuinen-
lapsi-retkeläisemme matkalle 
kohti Lemmenjokea. Kulta-

maille matkaa kaikkiaan 17 
henkeä, ensi kertaa mukana 
on myös äitejä lapsineen. 

Heinäkuun lopulla läh-
demme sitten naisporukalla 
Haltille, retkeläisiä on nytr 
13, joten kolmelle on vielä 
tilaa. 

Viikolla 36 saamme toivot-
tavasti mukaan sankan jou-
kon väkeä Lappiin. Nais-
vaeltajat lähtevät Susikuröstä 
omalle reissulleen kiertäen 
Pallaksen maastossa. 

Päiväretkeläisemme ma-
joittuvat Susikyröön ja teke-
vät sieltä päivittäin reppuret-
kiä ympäristöön. Ja mikäli 
joku haluaa, voi vaikkapa yk-
si retki olla pidempikin, jossa 
yövytään maastossa tai lähis-
tön autiotuvissa. 

Kolmas ryhmämme lähtee 
sitten matkalle kiertelemään 
lähinnä Inarin seudulle. 
Vuontispirtissä nukutun yön 
jälkeen otetaan suunta kohti 
Lemmenjokea, matkalla poi-
ketaan Pokan kahvilassa. 
Lemmenjoella edetään aina 
Ravadakselle saakka ja ruo-
kailu tapahtuu Ravadaksen 
autiotuvalla. Viikon aikana 
tutustutaan moneen kohtee-
seen ja periaatteena on, että 
väkeä ei puuduteta bussissa 
istumisella eikä yritetä kier-
tää koko Lappia, vaan pereh-
dytään tiettyihin kohteisiin. 
Reissulaiset pääsevät tutus-
tumaan muun muassa Sii-
daan, Tankavaarassa huuh-
tomaan kultaa, Kaija Palton 
ateljeehen ja moneen muu-
hun mielenkiintoiseen koh-
teeseen. Hieno reissu tulossa. 
Hyvää kesää kaikille

Satu - pj
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Kalenterin mukaan pitäisi 
vielä olla kevät, mutta kun 
katson ulos niin koivuissa 
on jo pienet lehdet, tuomen-
kukat ovat puhkeamaisillaan 
kukkimaan, käen kukunnan 
kuulin eilen ja haarapääsky-
kin näytti jo tulleen ja läm-
pömittari näyttää ulkona yli 
kahtakymmentä astetta.  Kai-
kesta päätellen onkin jo kesä.

Kesäkausi on jo alkanut ker-

hotoiminnassammekin. Kesä-
kauden avajaiset on pidetty 
Haristuvalla ja talkoot ovat 
seuraavana tapahtumana. Au-
rinkokenno on hankittu ja 
asentaminen aloitettu, joten 
toiveissa on valon saaminen 
keittiöön ja miksei muualle-
kin kesän kuluessa.  

Kesällä on myös tapahtu-
mia sangen runsaasti, joten 
ollaanpa tarkkana ajankoh-
tien suhteen. Kanoottiretki 
Inarille on 17.- 24. kesäkuu-

ta ja sinne on jo ilmoittau-
tunut osallistujia, mutta vielä 
on mahdollista ilmoittautua 
Tuulalle. 

Suomen Ladun leiripäivät 
ovat tällä kertaa Jyväskylän 
Laajavuoressa, joten tämän lä-
hemmäksi ne eivät tule. Kan-
nattaa siis varmasti osallistua 
myös tällaiseen toimintaam-
me  2. - 4. heinäkuuta.

Yhdistyksemme kesäpäivät 
ovat tällä kertaa Hämeenlin-
nan Syöksynsuun leirikeskuk-

sessa 13. -15. elokuuta, jon-
ne ilmoittaudumme hyvissä 
ajoin ja helpotamme näin jär-
jestäjiä.  Viikonlopun patik-
ka- ja melontaretki tehdään 
tänä vuonna  20. - 22. elo-
kuuta  Leivonmäen kansallis-
puistoon. Retkelle voi osallis-
tua kanootin kanssa tai ilman, 
joten ilmoittakaapa osallistu-
misenne Tuulalle.

Syyskuulle on suunnitteilla 
kerhoillan lisäksi EA-koulu-
tusta ja syysretki Kemijärvelle. 

Tärkeää toimintaamme ovat  
myös keskiviikkoillat Haris-
tuvalla. Silloin on todennä-
köisintä tavata siellä kerholai-
siamme ja puuhailla kaiken-
laista ja vaikkapa saunoakin 
uinnista puhumattakaan. Jos 
sinulla ei vielä ole avainta ja 
olet ollut useamman vuoden 
kerhomme jäsenenä, niin soi-
tapa jäsensihteerillemme Ekil-
le asian korjaamiseksi.

Liikunnallista kesää kaikille 
toivottaen  Pauli H

Ovtsin kuulumisia

Yhteisestä tapaamisesta oli 
tehty periaatepäätös jo edel-
lisen kevään tapaamisessa 
Patvin-Suomujärven kierrol-
la. Niinpä Oktalaiset olivat 
suunnitelleet Kumpelaisten       
kanssa yhteisen kirkkove-
nesoudun tähän kesän alkuun 
Mieslahden opiston suurella 
kirkkoveneellä Oulujärvellä. 
Mieslahden rantaan kokoon-
tuminen  la 22.05 klo 12.00.

Haaste  otettiin vastaan ja 
lähdettiin matkaan. Joensuus-
ta Pirjo ja Pena, Nurmeksesta 
Ritva, Osmo, Pirjo ja Roope 
myös Raimon piti tulla mu-
kaamme Juankoskelta päin, 
mutta ei ilmestynyt paikalle 
eikä tiedotellut miksi. 

Okta-nuolet 
opastivat oikeaan 
suuntaan

Kokoontumispaikalle  ”Ok-
ta-nuoli” osoitti meille oikean 
suunnan, myös Liisan kynä-
piirros selvitti meille matkan 
rantaan. Liisa itse oli vielä 
opastamassa radan yli ranta-
kodalla ja tuliaiskahveille. Kii-
tokset vielä lämminhenkises-
tä vastaanotosta.

Kuulumiset kerrottiin mo-
lemmin puolin ja valmistau-
duttiin soutuun asianmuka-
sesti vaatetusta lisäten ja vielä 
kelluntaliivit päälle, jos sat-
tuisi niin hassusti, että 36 
hengen kirkkovene haaksirik-
koon joutuisi, niin paremmin 
pinnalla kelluttaisin liivin va-
rassa.

Isossa veneessä meitä oli al-
le puolet kapasiteetista. Mi-
tenkä vene saadaan liikkeelle 
vähällä porukalla?  No, mut-
ta  alkusopeutumisen ja Pah-
kalan Raimon hyvien ohjei-
den sekä oikean ”veto”-tahdin 
löytymisen ansiosta laivamai-
nen, raskas kirkkovene liukui 
eteenpäin Oulujärven pinnal-
la myötälaitaisessa vireessä. 

Sadetihu kyllä tekiolosuh-
teet kostean oloiseksi, mutta 
muuten tunnelma oli iloinen 
ja leppoisa. Jokainen jutuste-
li airoparinsa kanssa ja vähän 
olkansa yli takaparinkin kans-
sa Oulujärven rantanäkymis-
tä yms  soutumme edetessä 
Mieslahden selkää. Pahkalan 
Rami pähkäili mitkä väylävii-
tat pitää ohittaa idän ja mit-
kä lännen puolelta. ”Kun nuo 
näyttää erilaisilta mitä oon 
muualla nähnyt”. 

Kahdeksan tai 
täysi kymppi

Tärkeintä, ettei soudettu 
karille laivaväylällä. Soutu-
matkaksi arvoitiin n.8 km,  
mutta saattoi tulla kympiksi-
kin. Kellään ei ollut menosa-
tamasta tuntumaa järveltä-
päin katsottuna, missä kohtaa 
se Eelin ja Liisan huvilaranta 
sijaitsi.  Näkymä rannaltapäin 
katsottuna on aivan toisen-
lainen. Rantaehdotuksia oli 
useitakin näkemyskuvia. Mi-
kä niistä olisi oikeaan osuva? 

No lopulta se oikea ran-
takohta löytyi, kun Heikki 

siellä laiturilla seisoi ja alkoi 
huiskia kutsuvasti, että täällä 
Eeli ja Liisa odottavat. Näin 
helposti se soututaival  (n.10 
km) 2 h 15 min tuli perille. 
Kukaan ei mennyt remoran-
kaksi eli olisi kaikki voimansa 
uhrannut soutuun.

Liisan ja Eelin tervetulotoi-
votukset olivat kuin olisi en-
nenkin tavattu, vaikka he ovat 
itseasiassa aivan uusia Oktan 
jäseniä. Niin sydämellisesti ne 
kainuulaiset ottivat vieraansa 
vastaan.  Eeli oli miettinyt 
tarkasti, miten meidät sijoit-
taa yösijoille eri rakennuksiin. 
Kun oma huvila ja saunara-
kennus terasseineen ei riittä-
nyt, otti hän sitten naapu-
rihuvilan tilat käyttöömme. 
Näin koko 20 henkilön jouk-
ko sai yösijan katon alta.

Olihan Eeli ollut yhteydes-
sä asiasta naapureiden kanssa, 
sillä hän hoiteli talonmiehen-
tehtäviä siellä, kun omistajat 
ovat turkulaisia ja käyvät har-
vemmin huvilallaan.

Leppoisaa 
yhdessäoloa

Yhteinen iltamme kului hy-
vin nopeasti Eelin ja Liisan 
valmistaman ”tosihyvän” liha-
sopan syönnillä, pienimuotoi-
sella palkintoarpajaisilla Ok-
tan toiminnan tukemiseksi 
sekä tietokilpailulla, umpi-
mähkäkysymyksillä ja tietysti 
saunomisilla. Meillä oli käy-
tössä saunat naisille ja mie-
hille. Tietysti naisväki ainakin 

kävi uimassa, vaikka Oulujär-
ven veden lämpötila oli ehkä 
alle 10 asteista vielä.

Eelin ja Liisan huvila on 
myöskin kädentaidon näytte-
lytila. Eeli on aikojen myötä 
harrastanut ja todella onnis-
tunut taidetöissään. Siellä oli 
esillä eläintöitä, tarve-esinei-
tä, sekä koristeita.  Kaikissa 
Eelin töissä näkyi hyvin vii-
meistellyn työn lopputulos. 
Ne kaikki ovat onnistuneita 
ja varmasti saajaansa tyydyt-
täviä. Vahinko vain, ”kun ne 
eivät ole myytäviä, eikä tehdä 
tilauksesta” Eeli sanoi. Hän 
itse nauttii työnsä tuloksista 
ja antaa lahjansa kenelle halu-
aa. Saimme mekin osamme. 
Kiitos Eeli!

Tunturikerholaisten yhteis-
toimiin kuuluu ja ovat tär-
keitä yhteislaulut kootuista 
kerhojen lauluvihkoista. Lau-
loimme Oktan kokoamia tut-
tuja laulujamme lapinkaihos-
ta maakuntalauluihin sekä 
tietysti nuoruuden muistoja 
jne.

Illan mittaan katselimme 
Oulujärven alkukesän ilmet-
tä ja vertailimme miten iso se 
on verrattuna esim. Pieliseen. 
Kumma juttu, Oulujärvi ja 
Pielinen ovat lähes saman ko-
koiset neliökilometreinä mi-
tattuina. Emme vain nähneet 
auringonlaskua järven taa.

Voi harmi! Eikä sunnuntai-
aamuna sen nousuakaan. Sa-
depilvinen taivas oli tosisynk-
kä ja sateinen, koleahko  +7 
C. 

Pallo seuraavasta 
tapaamisesta 
heitettiin 
Kumpelle

Liisan aamukahvi maistui 
kaikille sitä mukaan, kun nou-
sivat ja aamu kului jutuste-
lun ja poislähtövalmistelujen 
parissa. Niinkun normaalisti, 
jotain on jossain kadoksissa 
ja sitä mietitään ja kysellään 
missä se voisi olla ja missä 
käytin viimeksi. 

Kaikkihan löytyy aikanaan, 
niin tälläkin kertaa. Tosin ai-
nahan jotain myös jää, niin 
nytkin, mak-karat unohtuivat 
Liisan jääkaappiin. Mutta se-
kin tavara löysi omistajansa 
Eelin toimesta ennen au-
tomme starttia Mieslahden 
rannasta. Soudusta rantautu-
misen jälkeen joimme vielä 
kahvikupposet retkikumppa-
niemme oktalaisten kanssa. 

Keskusteltiin seuraavasta 
yhteisestä tapaamisesta näissä 
merkeissä ehkä ensi keväänä. 
Pallo siirtyi nyt Kumpelle. 
Asia laitetaan pöydälle mietit-
täväksi ja palataan siihen ai-
kanaan. 

Sydämelliset kiitokset Lii-
salle ja Eelille retken isän-
nyydestä ja oktalaisille todella 
mieleenjäävän retken järjeste-
lystä !  Kiitos Liisa Haapalai-
nen ! Kiitos Raimo Pahkala !

Yhteisellä päätöksellä jutun 
ja kuvat tekivät kumpelaiset 
Pena, Ritva ja Osmo.

Kumpelaiset retkellä 
Oktan kanssa

Lähtösuunnittelut kirkkoveneellä.

Kumpen tuliaisina Oktalle olivat ”lihakukot”. Lähdön hetki, mielet haikeana, mukavat hetket takana.
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Tihkusadetta, kaatosadetta, 
tavallista sadetta. Vastatuul-
ta, märkiä varusteita, kipeitä 
lihaksia. Melojan pahin pai-
najainen? Ei, vaan Turun lie-
peillä loiskittu Erämelonnan 
SM-kisa, joka edellä maini-
tuista tekijöistä huolimatta 
kirvoitti kilpailijoilta kom-
mentteja tyyliin: ”Kisa erottui 
edukseen aiemmista” ja ”Erä-
kilpailuille tuli kokonaan uu-
si standardi järjestelyjen laa-
dun suhteen”.

Erämelonnan SM-titteleis-
tä kilpailtiin toukokuun lo-
pussa neljässä sarjassa noin 
140 osallistujan voimin. Tois-
ta kertaa merellä melottu kil-

pailu testasi osallistujien me-
lontakunnon ja -tekniikan li-
säksi erätaitoja, luonnontun-
temusta ja ensiapuvalmiuksia. 
40 kilometrin pakollisen rei-
tin lisäksi hurjimmat hakivat 
leimat kilpailukorttiinsa kai-
kilta mahdollisilta lisärasteil-
ta, jolloin matkaa kertyi kah-
den päivän osalta reilut 70 ki-
lometriä.

Ei huono suoritus ottaen 
huomioon sen, että jo ras-
titehtäviinkin sisältyi kaksi 
juosten suoritettavaa suunnis-
tusta ja melkoinen liuta mui-
ta taitoja koettelevia tehtäviä. 
Lähdössä kaikki partiot suun-
nittelivat ja kasasivat anne-

Kaikille avoin 
kilpailu

Erämelontakilpailu on kaikille avoin tapahtuma, johon 
jo ensikertalaisetkin jäävät helposti koukkuun. Yli yön 
kestävän kilpailun meloo helposti läpi kohtuullisella kun-
nolla ja tehtävistäkin selviää, jos peruserätaidot ovat hal-
linnassa. Jos tavoittelee paikkaa kärkikastissa, sietää koke-
musta, tietoa ja taitoja olla enemmänkin.

Kilpailun järjestelyoikeutta anotaan Suomen Ladulta ja 
se voidaan myöntää Ladun jäsenyhdistykselle, latualueel-
le, melontaseuralle tai muulle Suomen Ladun hallituksen 
hyväksymälle ja nimeämälle yhteisölle. Seuraavan kerran 
erämelonnan SM-titteleistä kamppaillaan keväällä 2005 
Sulkavalla.

Erämelojat viihtyivät 
saaristossa
sateesta huolimatta

Lauantain ensimmäisellä rastilla kilpailijat pääsivät tutus-
tumaan Kuusiston linnanraunioihin.

tuista materiaaleista heitto-
liinan. Yörastilla taas raken-
nettiin laudasta ja köydestä 
rengasheittopeli ja kokattiin 
silakkapihvejä ja perunamuu-
sia. ”Eipä ollut niitä tullut 
tehtyä koulun kotitaloustun-
tien jälkeen. Uusia makuja 
ja elämyksiä tarjoavat tehtä-
vä”, kommentoi naisten sar-
jan voittajapartio.

Merellä kun liikuttiin, oli 
silakka aiheena myös kysy-
mystehtävässä, jossa pohdit-
tiin sen merkitystä rannikkon 
kalastajille, syöjille ja muille 
mereneläville. Kalojen lisäksi 
tunnistettiin  vesikasveja, lok-
keja ja merimerkkejä. Olen-
naista melontatietoa kyseltiin 
myös kajakkien pohjanmuo-
to- ja paikannustehtävissä.

Kirkkaimmat 
mitalit

”Mitään ei tiedetty, mutta 
hyvin arvattiin”, naureskeli-
vat avoimen kaksikkokilpa-
sarjan voittoon meloneet Ja-
ri Kaaja ja Tomi Mandelin. 
Tosiasiassa pärjäämiseen vaa-
dittiin vankkaa tietoa, koke-
musta ja kuntoa. X-sprint-

”Rastihenkilökunta erityisen iloista ja mukavaa - ja erityi-
sen paljon naisia”, kiitteli palautteessaan eräs herrapartio.

Kajakki oli selkeästi 
suosituin kulkuneuvo. 
Inkkarillakin kuiten-
kin pärjäsi.

nimellä kilpailleet Kaaja ja 
Mandelin saalistivat täydet 
pisteet seitsemästä tehtäväs-
tä. Voittajien mukaan 
avaimina menestykseen toi-
mivat Kaajan seikkailukisata-
usta ja Mandelinin aiemmat 
eräkisakokemukset.

Ensimmäistä kertaa järjes-
tetyn naisten kaksikkokilpa-
sarjan kultamitalit pokkasi 
partio nimeltä Sittenkin eli 
Marja Nappa ja Nina Suih-
konen. ”Kisa oli kokonaisuu-
dessaan erittäin hyvin orga-
nisoitu, mutta paperin sijaan 
tehtäviin tarvittaisiin jatkossa 
enemmän tekemistä ja tehtä-
väluettelo pitäisi sada etukä-
teen näkyviin”, kommentoi-
vat Nappa ja Suihkonen ki-
saa.

Yksikkökilpasarjan kirk-
kaimman mitalin kaulaansa 
sai Gavia arctica -nimellä kil-
paillut Harri Hypén. Ensim-
mäistä kertaa yli yön mit-
taisena järjestetyn nuorten-
sarjan voittoon selvisi Äm-
mät-partio eli Minntu-Marja 
Repo ja Elisa Sihvola. Kilpa-
sarjoja lyhyemmän retkisar-
jan ensimmäiselle sijalle ylsi-
vät Timo ja Malla Muhonen 
partiosta Kilon Kipinät.

Kiitosta tehtäville

Kisan järjestelyistä vastasi-
vat Turun Latu, Saaristome-
ren Melojat ja Kaarinan Parti-
olaiset, joista mukana viikon-
lopun talkoohommissä hääri 
yli 130 vapaaehtoista. Käy-
tännössä kilpailu suunnitel-
tiin seitsemän hengen jär-
jestelytoimikunnan voimin. 
Tehtävät, reitti ja huoltojär-
jestelyt hiottiin kuntoon vuo-
dessa. Kipinä järjestämiseen 
syttyi edellisen vuoden erä-
melontakilpailujen kotimat-
kalla ja järjestäjät ottivat ta-
voitteekseen saada aikaiseksi 
kilpailut, joihin itsekin halu-

aisivat osallistua.
Vaikka sää ei joka hetki kil-

pailijoita hellinytkään, mah-
tui väliin aurinkoisiakin het-
kiä ja järjestelyt saivat pää-
asiassa kiitosta. ”Ihmiset mu-
kavia ja avuliaita. Rata- ja 
tehtävät erottivat jyvät aka-
noista ja testasivat hyvin kun-
toa ja taitoja”, ”Maisemat oli-
vat nättejä asutuksesta huo-
limatta ja sisäsaariston vuon-
omaiset väylät olivat ihan 

hauskoja!”, ”Rata- ja tehtä-
vät erottivat jyvät akanoista 
ja testasivat hyvin kuntoa ja 
taitoja”, kommentoivat kil-
pailijat viikonlopun kotoista 
palautelomakkeissaan.

Tulokset, kuvia ja muita yk-
sityiskohtia löytyy lisää osoit-
teesta www.eramelonta.fi .

teksti: Suvi Tanner
kuvat: Ari Linkolehto

Toukokuun alussa, 13.5.  
toteutimme kauan suunni-
tellun haastattelun ja jutus-
telun kämppäneuvoksemme 
kunniasusi Pekka Huttusen 
kanssa.

Lea Sarkeala oli kutsunut 
luokseen kauniiseen Kangas-
peltoon minut haastattelu-
kumppaniksi ja Pauli Hulk-
kosen videokuvaajaksi, kun 
Pekan kanssa kävimme läpi 
hänen tietonsa ja muistonsa 
Lapin kämppiemme hank-
kimisesta, rakentamisesta ja 
kunnostamisesta.  Pekan ker-
tomina tapahtumat ja tiedot 
tulivat selkeästi ja tarkasti pu-

hutuiksi sekä Paulin kahdelle 
videokameralla ikuistetuksi.

Kun tiedän oman muistini 
lyhyyden, en voi muuta kuin 
kunnioituksella ja ihmettelyl-
lä todeta Pekan muistamien 
tietojen tarkkuuden ja laa-
juuden lähes neljän vuosi-
kymmenen takaa nykypäivä-
än saakka.

Lean huolenpito rauhalli-
suutta huokuvassa miljöössä, 
Paulin asiantunteva tilaisuu-
den taltiointi ja ennen kaik-
kea mahdollisuus istua Pe-
kan seurassa ilman kiirettä 
ja kuulla Susikyrön, Susi-Ta-
laksen ja Susi-Kiisan vaiheis-

ta, on yksi niistä tapahtumis-
ta, joita tulen muistelemaan 
usein.

Videonauhalle tuli yli vii-
den tunnin jutustelu, josta on 
mahdollisuus työstää ytime-
käs, lyhyempi versio yleisesti 
esitettäväksi.

Jutustelussa  ”juontajina ” 
oli Lea Sarkeala ja Raimo 
Pahkala, teknisenä toteutta-
jana ja taltioijana oli Pauli 
Hulkkonen sekä ” tietopank-
kina ” Pekka Huttunen.

Kiitokset Lealle, Paulille ja 
Pekalle.

 Raimo

Pekka Huttusta tapaamassa

Kuvattu Lea Sarkealan kotona Susi-kämppien historian taltiointitilaisuudessa. Kuvassa vas. 
Pauli Hulkkonen, Lea Sarkeala, Pekka Huttunen ja Raimo Pahkala. Kuva: Pauli Hulkkonen.
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Meinattiin järjestää kevät-
päivät…  ja lopulta onnistui – 
järjestäminen.  Se kuinka on-
nistuneet päivät oli, on tois-
ten arvioitava.

Tunturiladulla  on järjes-
tettäviä päiviä parhaassa ta-
pauksessa neljät vuodessa. Ja 
niinpä kuovzalaiset päättivät 
talkoilla yhdet; lievän harkin-
nan jälkeen päädyttiin kevät-
päiviin. 

Menneinä vuosina kerhom-
me järjesti vuosittain kesä-
kuun ensimmäisenä viikon-
loppuna Ulko-Tammion ret-
ken.  Niitä vielä nytkin vanhat 
tunturilatulaiset muistelevat. 
Oi niitä aikoja! Oli ne niin 
mukavia – ainakin allekirjoit-
taneen mielestä: ilman niitä 
nimimerkki  olisi toisenlai-
nen! 

Mutta nyt teemana  kevät-
päivät.  Ja sitten pitopaikan 
hakuun.  Löydettiinkin so-
piva.   Pyydettiin tarjous ja 
alettiin miettiä jatkoja, mutta 
seuraavien kevätpäivien jär-
jestäjiä olikin jonossa ja me 
jäimme toiseksi.  Homma siir-
tyi vuodella.  Sopihan se meil-
le; saatiin lisää suunnitteluai-
kaa.  Mutta ajateltu paikka 
vaihtoikin tällä välillä omista-
jaa, eikä ostajalle ”kelvannut” 
kuin enemmän tai vähem-
män alkoholisoituneet hoido-
kit.  

Meille tuli uuden paikan 
etsiminen.  Löydettiinkin ko-
mealta kuulostava Mäntynie-
men Lomakeskus.  Saatiin 
erinäisten puhelinkeskustelu-
jen ja käyntien jälkeen taas 
sopivaksi arvioimamme tar-
jous.  Päivämääräksi ehdotet-
tiin maaliskuun ensimmäistä 
viikonvaihdetta: oli meinaan 
täyden kuun aika.  Passaa kai-
kenlaisille hulluille (kuu- ja 
Lapin).   Varsinaisena ajatuk-
sena taustalla oli se, että olisi 
vielä hitunen talven tuntua 
ja vanhan muistin mukaan 
usein täyden kuun aikoihin 
on hyvät ilmat.   

TL:n puheenjohtaja suos-
tui ajankohtaan ja sihteeri ja 
taloudenhoitaja lupasivat saa-
da menneen vuoden paket-
tiin ajoissa.  

Kovat mietinnät 
kerhotoimikunnalla: minkä-
lainen tunnus, mitä ohjelmaa, 
miten mainostetaan, riittääkö 
vähäinen porukkamme ja yh-

tä vähäiset rahamme?  
No, partiolaisethan – ja 

tarvittaessa tunturilatulaiset -  
ovat aina valmiita.  Poruk-
kamme kuopus oli aiemmin 
askarrellut apinan nyrkin ja 
tätä ideaa päätimme käyttää 
tunnuksena.  Sopii merelli-
seen henkeen; alunperinhän 
”nyrkkisolmua” on käytetty 
laivojen/veneiden kiinnitys-
köysien maihinheiton  onnis-
tumisessa painopisteenä.  Siis 
suomennettuna: köysi lensi 
paremmin maihin, kun oli 
motti päässä ( köyden-). Nyr-
kin teossa tuli todistetuksi 
vanha sanonta ”harjoitus te-
kee mestarin”.  

Tosin kaikki eivät kerin-
neet harjoittelemaan, kun oli 
muutakin puuhaa.  Sata nyrk-
kiä syntyi suit sait ja tarvit-
taessa olisi syntynyt lisää.  Ei 
tarvittu!  Harmillista.  Oh-
jelman miettimiseen tarvit-
tiin kypsyttelyä ja lievää pai-
nostusta, mutta sittenhän si-
tä syntyikin karsittavaksi as-
ti.  Kaikki hommiin saatiin 
vapaaehtoiset ja pari tarjokas-
ta jäi käyttämättäkin.

Voisi melkein sanoa, että 
oli mukavaa sorvata tapahtu-
maa.  Ei oteta toisten tekemi-
sistä turhia paineita. Tehdään 
omanlaiset päivät.  Pääasia, 
että saadaan pakolliset asia-
kohdat hoidetuksi.  Muuten 
sitten pidetään hauskaa…

Hommat oli hanskassa ja 
levollisin mielin odoteltiin 
viidettä päivää maaliskuussa ja 
ensimmäisiä vieraita.  Kaukai-
simmat kerkisivät ensin –ok-
talaiset.  Hyvin osasivat peril-
le; tunsivat Tunturiladun tun-
nukset ja hallitsivat  kartanlu-
kutaidon.  

Tasaiseen tahtiin tuli po-
rukkaa paikalle ja lauantaina 
lisää.  Ilmat oli komiat.  Luo-
jalle iso kiitos!  Suhteet aut-
taa… 

Ohjelma ja ympäristöä esit-
televiä mainoksia tulijoiden 
kouraan ja ohjaukset majoit-
tumiseen. Paikkakunnan ni-
mestä (Munapirtti) johtuvia 
huulia lenteli, ainakin siihen 
asti kunnes yhteismajoitus-
tila muuttui munattomasti 
munalliseksi. Niin olivat ke-
vätpäivät täydessä käynnissä.  
Avajaisveryttelyn, lipunnos-
ton ja pakollisen maakunta-
laulun jälkeen juotiin koko-

Kevätpäivät kuovzalaisittain

uskahvit ja päivien tärkein 
asia  - Tunturiladun kevätko-
kous – oli sujuvasti hoidet-
tu; kiitos mm. Raijalle. Vuosi 
2003 oli virallisesti käsitelty 
ja hyväksytty.  

Miksikä sen olis menneen 
muuttanutkaan!  Katseltiin 
Ykin sillan historiaan liittyvä 
video, maisteltiin juustoja, 
joutilaat kiersi luotopolkua ja 
nälkäiset söivät mitä saivat. 

Jossain vaiheessa ilmestyi 
lehdistö paikalle ja Kösä lins-
siluteeksi.  Tässä vieläkin ih-
mettelee, mikä oli se käpy, 
mikä sai paikallisen sanoma-
lehden  edustajat tulemaan 
jutun tekoon. 

Saunomisten jälkeen kansa 
kaipasi sirkushuveja ja jotakin 
pienimuotoista (oliko kaikki-
en muodot pieniä?) illanviet-
toon järjestettiin.   Harmi, 
kun ei päässyt kaikkea oh-
jelmaa katsomaan, kun osal-
la kerholaisistamme oli mui-
ta kiireitä.  

Mutta hauskaa meillä oli 
”sovituskopissakin”!   ”Sili-
konisiirrännäisiä” esimerkik-
si jouduttiin hartaasti sovit-
tamaan.

Mm. naruparittelu olisi ol-
lut kiva katsoa.  Arpajaisissa 
taas kerran nähtiin, että on-
ni ei suosi rohkeaa.(Illasta en 
muuten tiedä, menikö niin 

kuin laulun ruusu lupaa?!) 
Samat  naamat saivat  vaikka 
kuinka monta voittoa ja sillä 
ei ollut paljon yhteyttä, kuin-
ka paljon arpoja olit ostanut.  

Iltapalan jälkeen kansa lau-
leskeli mukavuuden haluise-
na sisällä; tosin kaikki eivät 
olisi iltanuotiopaikalle kerral-
la sopineetkaan.  Välillä nu-
kuttiin ja aamulla oltiin har-
taina kuuntelemassa Maari-
tin sanomaa ja laulua.  

Jatkoimme melkein sa-
moilla istumisilla  kuunnel-
len oman alueemme puisto-
mestarin innostunutta esitys-
tä  kansallispuistoista.  Läh-
tölounaan jälkeen viirin lasku 
ja luovutus alppaslaisille. 

Kansa pakkasi kamansa 
(tarkkaan keräsikin; ainoa 
löytötavara oli kerhomme pu-
heenjohtajan porokello) ja 
vieraat (Mitkä vieraat ! –tut-
tujahan kaikki  viimeistään 
siinä vaiheessa olivat) ym-
märsivät lähteä kotiin.  Meil-
le itselle jäi sellainen tuntu-
ma, että  porukka poistui 
mukavan leppoisin mielin…

taavitsaiska

Peräsanoma:  Ei tohtorin 
resepti tehonnut;  tiedossa 
toisiin turvautumiset!

Oman kylän plkikat kertoo kokemuksistaan. Kuva Salla Taavitsainen.

Porukkaa pohjoisesta, etelästä, idästä ja lännestä. Kuva: Marjukka Taavitsainen. 

Alku-
verryttely 
avajaisissa. 
Osalla 
porukkaa
kuullun 
ja näke-
misen 
ymmär-
tämis-
vaikeuksia.

Erinomaista
taloudenpitoa

Kevätkokouksessa johto-
kunta ja taloudenhoitaja sai-
vat kiitosta tilintarkastajilta. 
Vappu Hietala totesi, että 
Tunturiladun talous on hoi-
dettu erinomaisesti.

- Vaikka vuoden aikana os-
tettiin Aihki, se ei taloutta 
horjuttanut, sanoi Vappu 
Hietala. 

Kevätkokouksen asialista 
paukuteltiin läpi hiljaisessa 
yksimielisyydessä, sillä puhei-
ta ei juuri pyydelty eivätkä 
sen paremmin viime vuoden 
toiminta kuin taloudenpito 
tarvinneet kokousväen mie-
lestä lisäselvityksiä.

Puheenjohtaja Raimo Pah-
kala totesi, että tunturilatu-
laiset ovat aktiivista talkoo-
porukaa, talkoita on odoteltu 
ja niitä on myös saatu tehdä. 
Aihkissa on saatu paljon ai-
kaan ahkeran talkooväen an-
siosta. 

- Taloutemme on vakaa. 
Aihkin hankkiminen ja kun-
nostaminen eivät ole vaikut-

taneet muuhun toimintaan 
millään tavoin.

Raimo Pahkala oli tyyty-
väinen, että jäsenmäärässä oli 
hienoista nousua, tosin vain 
prosentin verran. Uusia jäse-
niä liittyi Tunturilatuun vuo-
den aikana kaikkiaan 123, 
mutta poistuvia oli myös pal-
jon. 

Viime vuosituhannen lo-
pun tilanteen mukaan Tun-
turiladun jäsenten keski-ikä 
oli 52 vuotta 9 kuukautta. 
Nuorten määrään pitäisi saa-
da kasvua ja sen eteen on teh-
ty töitä. 

Kun kokousasioissa ei juu-
ri ollut puheiden siementä, 
keskusteltiin Aihkista sen si-
jaan keskusteltiin ja sen sään-
nöistä. Ne valmistuvat tämän 
vuoden aikana. Toiset Aihkin 
vuokranneet näkisivät tärkeä-
nä, että vuokraajat saisivat ol-
la mökillään rauhassa. 

Aihkin varaustilanne näytti  
hyvältä ja se kiinnostaa vuok-
raajia ennakoidussa määrin. 



Alkaa sujua

Lepopäivä oli vielä tuuli-
nen, mutta seuraava päivä 
oli leppoisa. Aurinko paistoi 
miellyttävämmin ja riekko 
toivotti huomenensa kämpän 
oven  edessä  nietoksella. Uu-
sin voimin jatkui vaelluksem-
me kohti Njangoaivin kämp-
pää.  Kun tuli jokikanjoni yli-
tettäväksi, se vei paljon aikaa. 
Törmät olivat usein jyrkkiä. 
Ne oli laskettava ahkio edellä 
sekin takaperin. Kerrankin 
kävi niin, etten hallinnut ah-
kiota, vaan se veti minua. Lu-
mi vain pöllysi jalkojen yli, 
kun yritin jarruttaa. Siitä sit-
ten tovi selviteltiin asetelmaa 
oikein päin. Sitä minä ihmet-
telin, että joku huimapää oli 
siitä moottorikelkalla men-
nyt. Jos oli alas meno hanka-
la, oli uomasta nousu törmän 
päälle vielä hitaampaa, vaik-
ka se oli hiukkasen loivempi. 
Puoli tuntia kului sutjakasti 
touhussa lepotaukoineen.

Toinen ongelma olivat tuis-
kulipat, jotka siinä valaistuk-

sessa eivät näkyneet  Kah-
desti jouduimme sellaisen yl-
lättämäksi. Keulamies putosi 
kinokseen ja toiset joutuivat 
kiertämään pitkän kierrok-
sen.

Tuntureilla kävi taas tuuli 
edellispäivien tahtiin samasta 
vastaisesta suunnasta. Nousua 
nousun perään. Vilu iski py-
sähtyessä, sillä en omistanut 
untuvaista taukotakkia, vaan 
huonomman.

Räkä valui ja anorakin hiha 
kiilsi. Kuka nyt viimassa ne-
näliinaa kaivaa. Ensimmäi-
sellä viikolla jupisin usein 
mielessäni: Tämä on ensim-
mäinen ja viimeinen hiihto-
vaellukseni. Saavuimme Ka-
rigasniemen tielle. Siinä olisi 
mahdollisuus keskeyttää vael-
lus ja nousta linja-autoon. 
Ei haluttanut. Tämä oli al-
kanut sujua, eivätkä kump-
panit osoittaneet väsyneensä 
minuun.

Yllätyksiä

Mieluisiakin yllätyksiä 
saimme.  Kauniita puroleh-
toja, joissa riekot pelmahtivat 
lentoon joukoittain. Tai  tun-
turikoivikoita, jotka kimal-
sivat aamuauringon loistees-
sa. Monenlaisia eläinten jäl-
kiä osui tiellemme. Oli uljaan 
näköistä  kahden hirven ryt-
mikäs juoksu jängän poikki. 
Märkä räntäsade osui kuin ti-
lauksesta juuri Angelin kyläs-
sä Anni Nuorgamin talon pi-
hassa.  Meitä ei tarvinnut pal-
joa houkutella jäämään piha-
mökkiin yöksi ja saunomaan 
talon saunassa.

Yllättävän moni muukin oli 
osunut samaan aikaan hiihto-
vaellukselle. Kurttojoen käm-
pällä heitä tapasimme ja Vas-
kojoen kämppä  alkoi illan 
kuluessa täyttyä niin, että 
kuorsausta ja tuhinaa kuului 
yöllä yhdestätoista ihmisestä 
ja kämpän pöytä sai valvoa 
pihalla kuutamossa. Kiinnos-
tuneina katselimme ja vertai-
limme toistemme  ahkiomal-
leja.

Vaskojoki  oli viehättävän 
mutkainen. Koskipaikat oli-
vat auki ja lorusivat ikuista 
lauluaan.  Sellaisen lähellä 
sain kokea lyhyen ja ankaran 
kamppailun. Hangen alta 
kuului lorinaa.

Edellä hiihtävä Heikki jat-
koi vakaasti menoaan. Mi-
nun alla lumi alkoi ruskaa ja 
painua. Siirryin nopeasti joen 
penkalle, mutta ahkioni alla 
lumi petti kokonaan ja sen 
perä putosi alas virtaan.

Siinä oli tiukka paikka. Ve-
tääkö ahkio minua vai minä 
sitä.   Minä voitin.  Saavuim-
me Paskaojan kämpälle. Seu-

tu on nimensä veroista kive-
liötä. Kahvit siellä keitettiin. 
Majoittua emme voineet, sil-
lä kämppä kuuluu nykyään 
Muotkan paliskunnalle.

Seuraavana päivänä sain 
ihailla moreeniharjulla seiso-
via majesteettisen uljaita van-
hoja mäntyjä. Palmusunnun-
tain aattona suojasää alkoi 
kiusata. Lumi tarttui suksii-
ni. Olin pannut niihin yleis-
liisteriä ja ne olivat luistaneet, 
mutta nyt ei. Onneksi Ilmal-
la oli  liisterinpoistoainetta.  
Töihin siis. 

Seurasi alamäki. Sukset tak-
kuilivat vieläkin. Laskin nyt-
kähdellen ja sitä lisäsi ahkion 
oma poukkoilu mättäissä.  
Käden satuttaminen edel-
lisessä kaatumisessa vielä lisä-
si epävarmuutta. Sinne vain 
hankeen upposin kainaloita-
ni myöten, jalat olivat miten 
kuten ja ahkio pakkasi päälle. 
Kirosin hiljaa.  

Väsytti vietävästi ja pieni 
Liisa sisälläni kysyi uhmak-
kaasti: Jäänkö tähän istu-
maan?  … ja taas tuli Ilma 
apuun,  pitämään ahkiota 
hännästä paikoillaan. Aikani 
peuhasin hangessa ja sain itse-
ni ylös.  Matka jatkui.  Kotvan 
kuluttua Raimo kysyi puoli-
ääneen kuin ohimennen.  Sat-
tuiko? Ei.   Pintaan noussut 
pikku tyttö minussa lähti hy-
pellen juoksemaan takaisin 
historian hämärään.  

Mitä saavutin

Nyt tiedän, mitä on hiih-
tovaellus. Luonto näytti voi-
mansa, vaikka ei onneksi 
pahintaan. Minä sain ter-
veellisen kokemuksen heik-
kouksistani, mutta myös sel-
viytymisestä. Ahkion  kesy-
tin kiltiksi seurailijaksi En sai-
rastunut. Seuraavalla kerralla 
soluni muistavat kokemuk-
sen, eivätkä tarvitse hätävar-
jelun liioittelua. Vastustusky-
kyni  joutui koville, mutta se 
osoitti pätevyytensä ja  nyt 
pullamössöelimistöni sai uut-
ta puhtia ja ilmettä. Samalla 
retki ravitsi mieltäni ja sielua-
ni. 

Vaellusta en tehnyt minä, 
vaan me. Luonto oli karu ja 
aito, niin olimme mekin. Me 
elimme kaksi viikkoa luon-
non ja itsemme ehdoilla.  Kun 
saavutimme Nunnasen kylän, 
me ”tytöt” tunsimme saa-
neemme tarpeeksi ja  kut-
suimme ystävämme hake-
maan meitä. Ahkiot ja sukset 
nostettiin auton peräkärriin. 

 Miehet jatkoivat hiihtoaan 
suunnitelman mukaan.

Liisa Haapalainen
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Kohdatessani sen, katsoin 
sitä aina uteliaana ja arvioi-
den. Olisiko minusta vetä-
mään sitä.  Kuuntelin  tark-
kaan  vaeltajatoverieni kerto-
muksia talvivaelluksistaan  ja 
harmittelin työn asettamia es-
teitä.   Juhlistaakseni ker-
homme juhlavuotta omalta 
osaltani, päätin vihdoinkin 
osallistua hiihtovaellukseen. 
Samalla tutustuisin ahkioon, 
tuohon tunturilatulaisen jat-
ko-osaan, joka tekee hänestä 
täydellisen vaeltajan  talviolo-
suhteissa..

Olin siirtynyt eläkkeelle ja 
vapaa vaeltamaan.

Suunnitelma

Vaellukseen oli lähdössä, 
Raimo Pahkala, Heikki Ne-
nola ja Ilma Mustonen, mi-
käs oli lähtiessä turvalliseen 
ja tuttuun joukkoon. Vaellus 
alkaisi  SusiKiisalta ja päättyi-
si Susikyrön kämpälle. Aikaa 
oli varattu kolme viikkoa ja 
matkalla yövyttäisiin autiotu-
vissa tai teltoissa. Alkoi varus-
teiden lainailu ja ruuan kui-
vatus.  Jotain uuttakin piti 
hankkia, kuten metsäsukset.

Luulot pois

Monivaiheisen matkan jäl-
keen purimme taksista tava-
ramme. Teno  kiemurteli si-
vullamme, Ailigas kurkotteli 
hämärtyvää iltataivasta kohti 
kuten ennenkin. Sukset jal-
kaan ja ahkiovyö vyötärölle, 
reppu selkään ja nousu kohti 
Kiisan kämppää alkoi. Siinä 
tapahtui ensimmäinen järisyt-
tävä oivallus:  Ahkio oli jul-
metun painava. Tätäkö minä 
olen tullut kiskomaan monta 
viikkoa. Entä, jaksanko mi-
nä? Nyt oli sisuunnuttava, ei 
sopinut perääntyä.

Varsinainen vaellus alkoi 
21. päivä maaliskuuta puolen 
päivän aikaan. Laskeuduim-
me Nuvvusjoen jäälle. Siinä 
kulki poromiesten moottori-
kelkkaura, jota seurailimme 
latvavesille asti. Ylhäällä tun-
tureilla oli vähän lunta.  Se jo-
tenkuten kantoi, mutta alem-
pana suksi upposi arvaamat-
toman syvään.

Ylhäällä  oli vastassamme  
navakka tuuli, joka puhalsi 
etuvasemmalta ja tuntui vain 
enenevän päivän mittaan.  
Tahti alkoi hidastua ja tauot 
lyhetä. Vilu iski armotta, jos 
paljasti kätensä tai pysähtyi. 

Kirkas neste tippui nenän 
päästä vähän väliä. Tunturin 
laakealla ylätasanteella näim-
me lukitun kämpän. Sen kat-
veeseen leiriydyimme. 

Tuuli pieksi telttakangasta, 
trangia ei halunnut syttyä. 
Kärsivällisyydellä saimme il-
ta-aterian ja kahvit sekä kuu-
maa vettä termospulloihin aa-
muksi valmiiksi. Yö saapui, 
kirkas taivas ja pakkasta n. 12 
astetta. Tuuli hiukan hiljeni 
keskiyöllä, mutta kohta  voi-
mistui taas. Minä en nukku-
nut. 

Olin uuden todellisen haas-
teen edessä, olin juonut kah-
via ja kaakaota myöhällä, tuu-
li ujelsi. Lantion alla oli in-
hottava kohouma. Juuri kun 
sain asennon mukavaksi, ma-
kuupussin lämpimäksi, alkoi 
pissittää. Nouse siitä sitten 
tuulen puolelle pyllistelemään 

ja taas palaa etsimään sopi-
vaa asentoa. Tämä toistui vie-
lä kaksi kertaa.

Kai minä jossakin välissä 
hiukan nukuinkin. Selvää oli, 
että pullamössö-elimistöni oli 
pannut koko puolustusmeka-
nismini täydelliseen hälytys-
tilaan. Muutuin hitaammak-
si  ja kömpelömmäksi, vatsa 
ei toiminut. Aamulla vaellus 
jatkui kohti Kuivin kämppää. 
Tuuli oli edelleen navakkaa ja 
lähes vastainen. Tauolla puo-
lijäiset eväät eivät maistuneet 
ja kuuma kuppi oli öklöttä-
vän makuista.

Moottorikelkkaura alkoi 
viedä väärään suuntaan. Läh-
dettiin suoralla suunnalla Kui-
via kohti. Reisilihakseni al-
koivat väsyä. Aurinko aleni.  
Pienessä mäessä kaaduin ja 
keskisormeni nyrjähti.

Säikähdin: Kuinka käy ki-
taran soittoni. Matkan oli 
jatkuttava. Sisuni oli hiipu-
nut. Lapin kilometrit ovat 
kaksinkertaisia pituudeltaan!. 
Lopulta Heikki otti ahkioni 
omansa perään ja veti sitä ai-
nakin puoli kilometriä. Käm-
pälle oli päästävä ennen pi-
meää, koska se oli vain kilo-
metrin päässä.

Loppumatkan taas jaksoin 
vetää sitä. Kämppä häämötti 
hämärässä ja toi autuuden 
tunteen jokaiseen. Seuraava 
päivä oli meillä lepopäivä, jo-
ka varsinkin minulle oli tar-
peen. Käsi ei onneksi turvon-
nut pahasti, eikä ollut kivuli-
as.

Nainen ja ahkio

Liisaa upotti.

Kahvitauko Vaskojokivarressa.

Naiset ahkion vedossa. 

Kuorttijoen kämppää on uusittu.



Kartan värit:
Suomen taloudellinen kartta vuosilta  
1943 - 1945    
Vuoden 1961 kartta
Ulkoilukartta 

Sudenpesä

Sorvusoja

Kuotmuttioja

Suomujoki

Sokosti

Anteripää

Muorravaarakan Ruoktu

Kuikkapää

Harrijoki

Kiertämäoja

Muorravaarakkajoki
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Susivalio-
kunnan 
kuulumisia

 
Sukset ja ahkio on työnnetty varaston perälle ja 

talvivarusteet työnnetty naftaliiniin tulevaa talvea 
odottelemaan. Kesän retkiä odotellessa on oivallinen 
aika tutkiskella kirjallisia arkistojaan ja aloitella susi-
hakemuspapereiden täyttäminen. Valmiit hakemuk-
set ovat oltava susivaliokunnalla elokuun loppuun 
mennessä.

 Sudeksi aikovien on osallistuttava haastattelutilai-
suuteen, jossa jutellen selvitetään kokelaan susivaati-
muksen mukaisia retkeilytietoja ja –taitoja.

 Susivaliokunta järjestää kyseisiä tilaisuuksia Tun-
turiladun tapahtumien ja Suomen Ladun leiripäivien 
yhteydessä. Susivaliokunta voi erityisestä syystä ja 
eri sopimuksesta järjestää tenttitilaisuuden muunakin 
ajankohtana. Kokelaan on ilmoitettava aikomukses-
taan osallistua haastatteluun hyvissä ajoin. Huomat-
kaa, että haastattelua ei tarvitse suorittaa sinä vuon-
na kuin jättää hakemuksensa. On mahdollista ja suo-
rastaan toivottavaa, että asia suoritetaan pois alta jo 
edeltävinä vuosina. Kaikkea ei tarvitse suorittaa ker-
ralla, vaan osa-alueita voi tenttiä eri vuosina. 

Kesäpäivillä on viimeinen Tunturiladun tapahtu-
ma, missä voi suorittaa haastatteluosuus kyseisen 
vuoden vihkimistä varten. Susiaisten yhteydessä hy-
väksytty haastattelu voidaan käyttää vasta seuraavien 
vuosien hakemuksien yhteydessä. 

Susivaliokunta on tarkentanut eräitä susisääntöjen 
tulkintoja. Johtokunta on hyväksynyt nämä ehdotuk-
set.

-   6 vuorokauden vaellus on käytännössä 6 päivän 
vaellus siten, että lähtö- ja paluupäivät luetaan mu-
kaan (yöpymisiä on 5)

- tunturisusivaelluksen suunnistuksesta ei tarvitse 
vastata kokonaan itse. Riittää, että on vastannut ret-
ken jonkun osan suunnistuksesta. Asiasta on annet-
tava selvitys retkikertomuksessaan.

-   300 kilometrin johtajasusivaellukseksi hyväk-
sytään vaellus, jonka suunnitteluun ja johtamiseen 
anoja on osallistunut. Asiasta on annettava selvitys 
retkikertomuksessaan.

 Viime susiaisten aikana 
Pertti Keihäs tuli siihen tu-
lokseen, että Lapinnoita tar-
vitsee oman rummun. Ei se 
ole noita eikä mikään, jolla ei 
omaa rumpua ole. 

Siispä ajatus kehittyi teoksi, 
ja ikäsusi Paavo Kramsu sai 
tärkeän tehtävän toimia noi-
dan apuna ja hankkia sellai-
sen samalla kertaa kun lo-
gilaiset kävivät alkuvuonna 
harrastamassa kaamoshiihtoa 

Kiilopään maisemissa. Rum-
pu koesoitettiin retkeilykes-
kuksen myymälässä ja kelvol-
liseksi todettiin ja kaupat teh-
tiin.

Koska oheinen kuva on hie-
man epäterävä, johtuen ehkä 
juhlavan tilaisuuden kuvaajal-
le aiheuttamasta liikutukses-
ta, selvitettäköön että kuvas-
sa rummun lahjoittaja Pertti 
luovuttaa soittimen Tunturi-
ladun johtokunnan jäsenelle 

Noidalle rumpu

Paavolle, joka lupasi luovut-
taa sen puolestaan Susivalio-

kunnan puheenjohtajalle – ja 
näin on jo tapahtunutkin.

Olen kartantekijä
Tunturiladun puheenjohta-

jalla Raimo Pahkalalla on 
mielenkiintoinen hartrastus. 
Hän on kartantekijä. Yhtenä 
kimmokkeena eri aikakausien 
karttojen tutkiskelullle on an-
tanut kommentti, että kartta 
ei pitänyt paikkaansa. 

Johtajasusianomuksensa 
liitteeksi Raimo tarkasteli ja 
vertasi Saariselän alueen ”ei-
ammattilaisten” tekemiä kart-
toja ammattilaisten karttoi-
hin. Tarkasteltavia karttoja on 
kolmea eri tyyppiä eli Suo-
men taloudelliset kartat vuo-

silta 1943 - 1945, Imatran 
Lapinkävijöiden kartta vuo-
delta 1961 ja Ulkoilukartta   
vuodelta 1986. Taloudelliset 
kartat ja Ulkoilukartta ovat 
maanmittaushallituksen laa-
timia ja painamia karttoja. 

Muorravaara-
kanjoki
- Muorravaarakanjoki on 

pääuoman osalta oikean 
muotoinen vuoden 196 kar-
tassa verrattuna ulkoilukart-
taan. 

- Taloudellisessa kartassa 
muoto on oikein Suomujoel-
ta Sollanpään kohdalle saak-
ka. Siitä yläjuoksulle päin jo-
ki seikkailee noin 15 kilomet-
sin matkalla pitkin tunturi-
en rinteitä, lähes Anteripään 
huipulle saakka. Sijainniltaan 
vuoden 1961 kartassa koko 
joki sivupuroineen on lähes 
kilometrin verran liian ete-
lässä verrattuna ulkoilukart-
taan. 

- Taloudellisessa kartassa si-
vupuroja on kymmenen kap-
paletta liikaa ja vastaavasti 
puuttuu yli kymmenen pu-
roa, sekä Sokostilta tulevat 
latvapurot ja Sorvusojan au-
tiotuvan yläpuolinen joki 
haaroineen. Lähes kaikkien 
sivupurojen muoto ja sijainti 
on väärin, kertoo Raimo. 

Vuoden 1961 kartalle on 
Raimon selvitysten mukaan 
merkitty yli kymmenen sel-
laistaa puroa, jotka lienevät 
keväisten lumien sulamisesta 
syntyneitä valumavesiä, sillä 
niitä ei ole ulkoilukarttaan 
merkitty. Sorvusojan latvat ja 
Sarapieranmuurivaaralta tu-
levan puron latva on piirretty 
yli kaksi kilometriä liian ly-
hyeksi. 

Susikyrössä ison käm-
pän nurkalta kolmen-
kymmenen metrin pääs-
sä puuston keskellä on 
seitapaalu.  Sen on veis-
tänyt paikan päällä  Yli-
kyrön kylässä asunut  Il-
mari Kyrö vuonna 1972 
ensimmäisten Susikyrös-
sä vietettyjen Susiaisten 
aikaan.

Perinnetiedon mukaan 
yleensä seitapaalu veistet-
tiin elävään puuhun  hy-
vän ja onnistuneen ta-
pahtuman esim. kalaon-
nen johdosta. Veistämi-
sessä syntyneet lastut piti 
jättää puun juurelle maa-
tumaan. Mitään ei saa-

nut viedä pois eikä tuho-
ta, vaan ne oli jätettävä 
seidan juureen.

Koska Susikyrön Seita 
on veistetty paikalle tuo-
dusta kelosta, se tulee ai-
kanaan lahoamisen seu-
rauksena katkeamaan  
maanrajasta.  Vanhaa 
perinnettä kunnioittaen 
kaatunutta Seitaa ei saa 
siirtää toiseen paikkaan 
eikä saa viedä pois. Sen 
tulee antaa maata ja maa-
tua paikalleen.

Tällaisen neuvon on 
antanut Pekka Huttu-
nen.

Raimo

Susikyrön seita
Tunturilatulaisten tapaamisessa 

kuulee usein kysymyksen: ”Mitä-
hän Huttus-Pekalle kuuluu” ?

Koska tapasin Pekan muutama 
viikko sitten, voin kertoa, että yh-
distyksemme 92-vuotias kunniasu-
si suunnittelee tälle kesälle reissua 
Ullajärvelle ja Susikyröön, kunhan 
on ensin käynyt Eestissä viettämässä 
kylpyläviikon.  Suunnitelmissa on 
myös käynti  katsastamassa Kuh-
mossa sota-aikaista Salpalinjaa, jota 
Pekka oli jatkosodan alkuvaiheessa 
rakentamassa.

Edes alastulo katolta portaiden 
ohi ei estä Pekan maastossa liik-
kumista, onhan kävelykeppi kol-
mantena jalkana apuna.  Kaikella 
kunnioituksella.

Raimo  

Mitä kuuluu Pekka? 
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Tunturilatulaisten jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Julkaisija: Tunturilatu ry

Päätoimittaja: Raimo Pahkala
Honkakatu 10, 87100 KAJAANI
puh. 08 637 009, 040 839 6638
raimo.pahkala@nic.fi 

Toimitussihteeri: Satu Ojala, 
Huittisten Sanomalehti Oy, 
Pl 36, 32701 HUITTINEN
pt. 02 5601 085, pk 02 566 654
sähköposti: 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi 

Tunturilatu-lehden oma 
sähköpostiosoite:
tunturilatu@huittistensanomalehti.fi 

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

Tunturilatu-lehden ilmestyminen 2004:
Numero   Aineistopäivä      Lehti jäsenillä
3.                  27. 8.        14.   9.
4.                12. 11.        30. 11.

Osoitteenmuutokset:
Pirjo Sinilehto, Veisunkatu 14 as. 5, 
33820 TAMPERE, puh. 040 763 1109
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi 

Kavtsilaiset ilmoittavat muutoksensa 
jäsensihteeri Vappu Hietalalle, 
Kylätie 2 A 15, 00320 HELSINKI, puh 
587 3745, vappu.hietala@welho.com
Hän hoitaa tietojen muuttamisen myös 
Tunturilatuun ja Suomen Latuun. 

Ilmoitushinnat:
0,60 euroa pmm     ¼ sivu        290 euroa
½ sivua  540 euroa  Koko sivu  900 euroa
Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: 
Satakunnan Painotuote Oy    
Kokemäki  2004

www.tunturilatu.fi 
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Vienan Karjalaan on tarkoi-
tus perustaa kesällä 2004 Ka-
levalan kansallispuisto. Erä-
oppaan koulutuksen saanut 
Markus Sirkka kävi kerto-
massa retkistä karjalaisiin ru-
nokyliin ja luonnonkaunisiin 
maisemiin tunturikerho Ka-
vtsin kerhoillassa Helsingissä 
15. maaliskuuta.

Puisto ei vielä liene välit-
tömässä vaarassa, mutta hak-
kuut ovat jo käynnissä suun-
nitellun puiston pohjoisrajal-
la. Alueelta kerätään esim. 
Ikean tehtaaseen puita.

Vienan Karjalan kylissä ret-
keilijä pärjää karjalan kielellä. 
Varustautumisessa on huomi-
oitava, ettei maastossa juu-
rikaan ole retkeilyrakenteita, 
mutta joitakin pieniä, huo-
nokuntoisia kalakämppiä löy-
tyy. Puistossa on paljon lou-
hikkoisia ja kivikkoisia aluei-
ta, sekä kelopuita. 

Luonto on puhdasta, puissa 
on naavaa ja kääpiä. Vettä voi ot-
taa käyttöön joista ja järvistä.
Kovin isoja jokia alueella ei 
ole, männyt ovat kooltaan 
suurempia kuin Suomen puo-

lella. Venehjärvestä voi saalis-
taa varsinkin lokakuulla isoja 
muikkuja. 

Karjalan vanhoissa metsis-
sä ja mäntykangasmailla viih-
tyvät myös suurpedot: ah-
mat, sudet, karhut ja ilvekset, 
mutta ne harvoin näyttäyty-
vät retkeilijöille. 

Lintukanta on rikasta ja ka-
nadanmajavia on pesiytynyt 
alueelle.

Opaspalveluja voi hankkia 
Venehjärven talosta, jossa voi 
myös majoittua ja ruokailla 
hintaan 25-30 E/yö. Talo tar-
joaa karjalaisia herkkuja. 

Mielenkiintoista olisi selvit-
tää, mitä yrttejä paikalliset ke-
räävät ja säilövät ja mihin tar-
koitukseen niitä käytetään? 

Vienan Karjalassa liikutta-
essa suomalaisen hyvä muis-
taa, että kyseessä on Venäjä ja 
ettei esim. sähköä välttämättä 
ole yöpymiskohteissa käytet-
tävissä.

Pihkapuustoa

Venehjärven pohjoispuolel-
la voi ”lyödä päänsä” toteemi-

Retkeilyä Vienan 
Karjalassa
paalua muistuttavaan män-
tyyn. Alueella on pihkanva-
lutusmänniköä, joista vietiin 
pihkaa Vuokkiniemen teh-
taaseen.

Pihkasta valmistettiin ai-
koinaan noin 200 erilaista 
tuotetta, esim. parfyymeja ja 
liimaa. Pihkanvalutus loppui 
1990 ja alueella on jäänyt sa-
toja valutuspuita retkeilijöi-
den ihmeteltäväksi. 

Venehjärvellä on myös 
merkattua polkua, jota pitkin 
kulkea. Kosteat korpinotkot 
voivat olla lohkareisia ja vai-
keita ylittää. Palokerot ovat 
järvien läheisyydessä yleisiä. 
Mäntykankailla on helpom-
pi liikkua kuin suo- ja puro-
alueilla, pitkospuita ja siltoja
ei juurikaan ole. 

Retkeilijän tarvitsee tietää, 
ettei venäläisissä kartoissa ai-
na näy kaikki, esim. pieniä 
lampia on jäänyt merkitse-
mättä karttoihin. 1:200 000 
kartalla pärjäilee suunnistus-
taitoinen maastossa hyvin.

Alueen paluumuuttajat 
ovat karjalaisia. Asutusalu-
eella korostuu vaatimatto-
muus, toisaalta karjalainen 
vieraanvaraisuus ja ystävälli-
syys. Matkailijoihin suhtau-
dutaan myönteisen uteliaas-
ti.

 Talviretkeilyyn on järjes-
tetty moottorikelkkasafarei-
ta, mutta kansallispuiston pe-
rustamisen jälkeen tästä käy-
tännöstä luovuttaneen. Puis-
ton pinta-alaksi on kaavailtu 
740 neliökilometriä.

Kostamus
Kostamuksessa asuu nyky-

ään noin 30.000 asukasta. 
Kostamuksen luonnonsuoje-
lualue perustettiin 1984, Suo-
men puoleinen osa on ni-
meltään Ystävyyden puisto. 
1990-luvulla yhteistyö alkoi 
näkyä käytännössä: tutkimus 
ja esim. kulttuuriyhteistyötä 

ja koululaisvierailuja tehtiin 
puolin ja toisin. 

Alueelle on rakennettu Iso 
Metsätalo, johon tutkijat ja 
matkailijat majoittuvat. Käy-
tössä on myös sauna. Yöpy-
minen maksaa 3,5 dollaria/
yö.

Luonnonsuojelualueelta 
löytyy joitain tulipaikkoja ja 
pitkospuita, sekä kämppiä, 
joiden tiivistämiseen on käy-
tetty sammalta. Jäkäläkan-
kailla saattaa nähdä metsä-
peuratokan, jossa on 20-30 
eläintä. 

Alueella voi nähdä myös su-
sia ja ilveksiä. Alunperin puis-
to perustettiin metsäpeuran 
suojelemiseksi. Kooltaan alue 
on 480 neliökilometriä.

Isojen puiden keski-ikä on 
120 vuotta, mutta vanhim-
mat puut yltävät noin 450 
vuoden kieppeille. Korkeim-
mat harjut ovat 100 metrisiä. 
Palokoroja ja tuoreita metsä-
paloalueita on jonkin verran.

Jokien vedet ovat kuivina 
kesinä matalia, jolloin melon-
taretket tuottavat ongelmia. 
Koskia puistoalueella on 16, 

joista Saarikoski on isoin, 130 
metrin matkalla on kaikkiaan 
8 metriä pudotusta. Kalan-
saaliksi saattaa  nousta lohta, 
harjusta ja muita talouskalo-
ja. 

Kalalupia saa ostaa Kos-
tamuksesta ja puiston op-
paalta Dmitri Zakharovilta.
Opastuskustannukset puis-
tossa maksavat 60 dollaria/
euroa/vrk. Viiden vuorokau-
den ruuat maksavat 60 dolla-
ria kahdelta hengeltä, ruokana 
on esim. kasviksia, vihannek-
sia ja säilykelihaa. Puistoon 
peritään 5 dollaria pääsymak-
sua ja kalaluvista 5 dollaria/
vrk.

 Puistossa saa kulkea vain 
oppaan kanssa ja kulkea saa 
vain tiettyjä reittejä pitkin. 
Reitti kulkee pääosin joen 
rantaa pitkin. Marjoja
ja sieniä ei saa poimia, sillä 
alue on pyhitetty puhtaasti 
tutkimuskäytölle.

Kostamuksen eräoppaan, 
Dmitri Zakharovin yhteys-
tiedot: zakharov@onego.ru,
h t tp : / /home .onego . r u /
~zakharov

Zakharov on ollut aiem-
min puiston palveluksessa ja 
sittemmin perustanut oman 
matkailuyrityksen Matka-
Kos, joka löytyy myös ni-
mihaulla netistä. Venäjän-
kielentaitoiset saavat Dmit-
rin kiinni langanpäästä: puh/
fax:+78145977580.

Viisumin saantiin on hyvä 
varata viikko aikaa. Matkava-
kuutus on pakollinen. Auton 
vakuutuksen saa ostaa rajalta. 
Mikäli peräkärry on muka-
na, on muistettava ottaa va-
kuutus myös peräkärrylle.

Retkeilemään kannattaa 
lähteä pienellä 5-10 hengen 
porukalla, jolloin esim.  
Vuonnisessa majoitustilat jär-
jestyvät kaikille. 

Venäjällä voi oleskella 3 
arkipäivää ilman rekisteröin-
tiä. Rekisteröintileiman an-
taa joko paikallinen poliisi 
tai hotelli, jolla on leimanan-
to-oikeus. Viimeistään tullis-
ta kannattaa kysellä missä si-
jaitsee oman matkakohteen 
rekisteröintipaikka. Leiman 
hinta vaihtelee paikkakunnit-
tain.

Ongelmatilanteissa voi 
kääntyä Vienan Karjalan kon-
sulaatin puoleen Petroskoissa: 
Ul. Puskinskaja 15, 185005 
Petrozavodsk. 

Suomenkielisen neuvon-
nan saa Suomen pääkon-
sulaatin kautta Joensuusta 
p.  8-8142- 761564 ja 
8-8142-766208 Venäjältä 
soitettaessa.

Vuokkiniemelle on Suo-
men rajalta Vartiuksesta rei-
lun tunnin matka. Kalevalai-
nen kulttuuri ja erämaa on 
tutustumisen arvoinen asia. 
Kivilabyrintit ovat myös kiin-
nostavia. Ja melkein joka ky-
lästä löytyy majoitusta, joten 
eikun menoksi.

Ennen matkaa kannattaa 
käydä vilkaisemassa seuraa-
via suomenkielisiä sivuja:
w w w . k a r e l i a . r u
w w w. o n e g o . r u / c a r e l i a
www.juminkeko.fi 

Leena Neuvonen
Kuvat: Markus Sirkka

Juhlapäivällinen Venehjärvellä Vienan Karjalassa. Keloja Kostamuksessa kurkottaen kohti sinitaivasta. 

Kalliojoki - Kostamuksen isä. 
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