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Koulutustilaisuudessa tiivis paketti
ajankohtaisia asioita

Sisäsivuilla

Toimihenkilöt
ajan tasalle
Turvallisuus, tuleva juhlavuosi
ja tietoturva olivat tiedottamisen
ohella päällimmäisiä asioita, jotka herättivät ajoin vilkastakin keskustelua tammikuussa Jyväskylässä pidetyssä koulutustilaisuudessa,
joka oli suunnattu Tunturiladun
kerhojen toimihenkilöille.
Koulutustilaisuuteen osallistui
väkeä kaikkiaan 13 kerhosta, ainoastaan kahdesta ei ollut edustusta paikalla.
- Meillä on vuosittain kaksi kokousta, joissa päätetään toimintalinjoista. Johtokunta on syysja kevätkokousten päätösten toimeenpaneva elin. Johtokunnassa
elämme jo vuotta 2007, joka on
nyt pohdinnan alla, kertoi puheenjohtaja Raimo Pahkala.

Turvallisesti yhteen
kokoonnuttaessa
Turvallisuussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja eivät ole mitään
peikkoja, joita pitäisi pelätä. Suunnitelma pitää tehdä joka tapauksessa, vaikka vain itselle tueksi ja
asiakirja täyttää sitten, kun jotain
sattuu.
- Turvallisuussuunnitelma on
jopa viranomaisille edelleen vieras
asia. Kun kyselin suunnitelman
tarpeellisuutta meidän tulevia kesäpäiviämme ajatellen, viranomaiset sanoivat, että suunnitelmaa ei
tarvitse tehdä, mutta voisit tehdä
sen malliksi, jotta mekin näemme, millainen se on, kertoi Tunturiladussa turvallisuusasioihin perehtynyt Lea Sarkeala.
Lea Sarkealan mukaan yhteisiä
tilaisuuksia varten on hyvä laatia
suunnitelma ja ohjeet, joista selviää, mihin otetaan yhteyttä. Hätääntyessä tututkin puhelinnumerot voivat olla hukassa, mutta kun
ne on kaikki puhelimen vieressä
paperille präntättyinä, löytyvät ne
tarpeen tullessa riittävän nopeasti.
Tilaisuudessa jaettiin sekä turvallisuusasiakirjojen että -suunnitelmien pohjia, joita kerhot voivat hyödyntää tulevissa tapahtu-

missaan.

Tarkkuutta osoitteisiin
Jäsensihteeri Pirjo Sinilehto
kertoi viime vuonna toteutuneesta jäsenmaksu-uudistuksesta, sen
hyödyistä ja haitoista.
- Osoitteiden suhteen pitää olla tarkkana ja jos en saa jäsenmaksun mukana tarkkoja osoitetietoja, jää maksaja ilman jäsenyysetuja, kuten Tunturilatu- ja Latu ja
Polku -lehtiä.
Taloudenhoitaja Marja-Liisa
Mäki kertoi ajankohtaisista talousasioista ja sihteeri Iitu Gerlin
kerhoasioista.
Tiedottamisesta riitti puhetta
paljon, sillä 11 kerhoa on vielä
ilman omia Internet-sivuja. Tiedottaja Satu Ojala on selvittänyt
asiaa ja pyytänyt tarjouksen yksinkertaisista sivupohjista, jotka kerhot voisivat itse tehdä ja päivittää.
Puheenjohtaja Raimo Pahkala
lupasi selvittää kerhojen mielenkiintoa sivustoja kohtaan ja aprikoi, että Tunturilatu voisi aluksi
olla sivujen maksajana. Kerhojen
osuus kustannuksista olisi mahdollisesti sidoksissa jäsenmääriin.
- Sivupohjien tekemiseen ei tarvita erityistä ”nettiosaamista”, riittää kun käytössä on tietokone ja
siinä on Internet-yhteys.
Neljällä isolla kerholla on omat
nettisivut ja kaikki patistelivat
muita kerhoja ryhtymään samaan.
Sivujen kautta tieto leviää helposti ja nopeasti ja jäseniä on kerhoihin tullut lisää.

Juhlavuonna 2006
runsaasti tapahtumia
Ensi vuonna Tunturilatu täyttää 60 vuotta ja juhlavuodeksi
on suunniteltu niin valtakunnallisia kuin jokaisella kerhopaikkakunnallakin pidettäviä tapahtumia. Jokamiehen oikeuksista
ja velvollisuuksista tullaan järjestämään yleisötilaisuudet jokaisella kerhopaikkakunnalla Tunturi-

Kuuden päivän vaellusryhmä Zamkovskehon majalla.

Kolbman
vaellusjoukko
valloitti Tatran
viime kesänä.
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Lea Sarkeala on paneutunut turvallisuussuunnitelmaan huolella.
ladun kouluttaman henkilön johdolla.
- Juhlaseminaari pidetään Tampere-talossa 11. marraskuuta, jolloin pääjuhla ja juhlaillallinen järjestetään saman talon näyttelyhallissa. Samaan syssyyn pidetään
Tunturiladun syyskokous.
- Talvella tullaan pitämään
kämppäviikkoja, jolloin Tunturiladun puolesta on paikalla saunanlämmittäjä ja mukanahiihtäjä.
Kesällä järjestetään vaellus napapiiriltä napapiirille rajoja seuraten.
Elokuussa on vuorossa Akukammin rakennustalkoot.
Jokavuotisten
tapahtumien
isännöinnistä vastaavat Ovtsi,
Vihtta, Kolbma sekä susivaliokunta.
- Suunnitteilla ovat maksulliset
juhlatuotteet ja juhlajulkaisu. Iskulause otetaan myös käyttöön
ja Tunturiladun lippu on määrä
naulata juhlakokouksen yhteydessä, kertoi Raimo Pahkala.

Kursseja ja
opetusmateriaalia
Koulutustoimikunta on koonnut Perustietoa retkeilijälle-kurs-

simateriaalin, joka on myynnissä.
Talvikurssin ja kesäkurssin materiaalit ovat uusittavana, tarjolla on
myös suunnistuskurssin ja eräretkenvetäjän kurssimateriaalit. Materiaaleja voi kysellä Marita Maulalta.
Susivaliokunta on pohtinut susisääntöjen tulkintoja.
- Kuuden päivän retkellä ollaan
viisi yötä ja kuusi päivää. Tunturisuden pitää olla vähintään 150
kilometrin vaelluksella mukana,
mutta riittää, kun hän on osallistunut suunnistukseen. Samoin
johtajasusimerkkiin riittää, kun
on osallistunut vaelluksen johtamiseen, kertoi Veijo Taavitsainen.

Kysyä saa, mutta
vastata ei pidä
Vappu Hietala kertoi tiivistäen
jäsenrekisterin pitäjien oikeuksista ja velvollisuuksista.
- Jokaisen yhdistyksen on pidettävä luetteloa ja luetteloon on
jokaisen jäsenen oikeus tutustua.
Minimissään luettelossa ovat jäsenten nimi ja kotipaikka. Jos
luetteloon on koottu muutakin
tietoa, on kyseessä rekisteri eikä
tietoja saa luovuttaa eteenpäin.
Tunturiladussa on otettu tiukka
kanta, että rekisteritietoja ei myydä eteenpäin.
- Rekisterissä on hyvä olla vain
ne tiedot, jotka ovat toiminnan
kannalta tarpeellisia. Tiedot eivät
saa olla virheellisiä eivätkä vanhentuneita. Henkilötunnusta ei
rekisterissä saa olla.
- Joukkosähköpostiviesteissä ei
saa näkyä muiden postinsaajien
nimiä ja osoitteita, sillä niiden tietojen julkaisemisesta on syytä kysyä lupa erikseen.
- Rekisterin hoitajalta on lupa
kysyä asioita, mutta kaikkiin kysymyksiin ei pidä vastata, tähdensi Vappu Hietala.
Koulutustilaisuus antoi
osanottajille paljon
uutta tietoa ja
miettimisen aihetta.

Vanhimmat kivetyistä poluista ovat yli
satavuotiaita.

Pekka Kallio
on uusi
kämppäisäntä
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Kyllä sen alas toi, mutta ylösvienti oli
vähän hikisempää puuhaa.

Ahkion vetoa
ylä- ja alamäessä
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Puheenjohtajan tähdenvälit
Mikäli vanhat sananparret
pitävät nykyaikana paikkansa,
on ensi kesänä hyvät odotukset säätilojen suhteen. Heikin ja Paavalin päivät ovat olleet merkkipäiviä, joiden mukaan tulevia säitä on ennustettu.
Jos on pakkanen paavalina, silloin helle helluntaina,
(Mäntsälä).
Jos paavalina aurinko paistaa, tulee poutavuosi (Koijärvi).
Kun heikkinä helisee ja paavalina paukkaa, tulee hyvä
hernevuosi (Kärkölä).

***
Kahden vuoden välein kerhojen toimihenkilöille suunnattu koulutustapahtuma oli
innostava ja lämminhenkinen. Tällä kertaa kokoonnuimme Jyväskylässä.
Keskusteluissa johtokunnalle tuli toiveita ja evästyksiä tulevasta ja nykyisestä toiminnasta. Varsinkin internetsivut ja juhlavuoden 2006 tapahtumat kirvoittivat hyvän
mielipiteiden vaihdon. Seuraavassa johtokunnan kokouksessa otetaan asiat käsittelyyn.
Uskon, että sekä entiset että
uudet kerhojen luottohenkilöt olivat tyytyväisiä saamaansa tietoon. Koulutuspaikkana
Jyväskylä oli tunturilatulaisille sopiva ja järjestelyt toimivat mainiosti. Kiitos ovtsilaiset.

***
Tammikuun puolen välin
aikoihin tekivät ahkerat talkoolaiset suuren urakan jäsenkorttien postitustalkoissa.
Yli kaksituhatta kirjettä lähti
eri puolille Suomea ja muutama rajojemme ulkopuolellekin.
Kun työ on hyvin suunniteltu ja valmisteltu, se on
mielekästä ja nopeasti valmistuvaa. Kiitokset jokaiselle talkoolaiselle sekä puuhaihmisille Sirpa, Iitu ja Kösä.

***
Tunturilatulaisjoukossa on
valtava tiedon määrä, jota on
kartutettu työelämässä, elämänkokemuksen kautta ja
harrastustoiminnassa. Etenkin luontoon liittyvät erikois-

Ikäsusi Toivo (Topi)
Harjanne 80 vuotta

Salminen sekä työtään jatkamaan varustetoimikunnassa Marita Maula.
Heidän työpanoksensa Suomen Ladun hyväksi nostaa
entistä enemmän yhdistyksemme proﬁilia järjestökentässä.
***
Maaliskuun alussa kokoonnumme joukolla kevätpäiville
ja kevätkokoukseemme Kokemäelle. Geatkiläiset järjestävät Sadun johdolla meille
tunturilatulaisille talvisen toimintaviikonlopun. Kevätkokouksessa järjestöasioiden lisäksi paikalla olevat kokouksen osanottajat valitsevat
Tunturiladulle iskulauseen sekä arvioivat ja kenties jo
lopullisesti hyväksyvät lipun
yhdistyksellemme.
Tehtävät päätökset koskevat koko yhdistystä ja päätöksen tekemiseen voi osallistua vain olemalla mukana
kevätkokouksessa.
Tavataan Kokemäellä
Raimo

Anja-emo
on poissa
02.03.1932 – 21.11.2004

Harvalla tunturilatulaisella
lapinhulluus on alkanut ”käskettynä”, kuten Topin kohdalla kävi.
V 1942, siis reilusti alle
20-vuotiaana, hänet määrättiin työpalveluun Petsamoon
Jäniskosken voimalaitokselle.
Siellä hän nousi ensimmäisille tuntureilleen, jotka lumosivat hänet.
Topi oli aikaansaava puuhamies ja yli 50-vuotisen jäsenyytensä aikana hän on ollut
vahva Tunturiladun ja tunturiretkeilyn kehittäjä ja vaikuttaja. Hänen toimintaansa kuvaa hyvin erään aikalaisensa
luonnehdinta: Kun toiset vielä puhuivat asiasta, oli Topi
sen jo tehnyt.

Susivaellus
hiihtäen
Laturetkeilijän uransa aikana Topi on osallistunut
muun muassa Vaasa-hiihtoon
ja useisiin Tahkon hiihtoihin
pääkaupunkiseudulla. Yli 300
km:n johtajasusivaelluksensa
hän suoritti 1962 Ivalo –Pallas välillä majoittuen laavuihin tai kämppiin, jos sellaisia sattui reitin varrelle. Sen
aikaisin varustein vaellukset
tuntuivat paljon vaativammilta, kuin nykyisin.

Häämatkalla
Murmanskissa
Lapinretkeilijöinä Topi ja
vaimonsa Helena suuntasivat
aikoinaan häämatkansakin
pohjoiseen Muurmanskiin.

Susikyröä
hankkimassa
Parikymmentä vuotta Topi
toimi Tunturiladun johtokunnassa ja sen lisäksi myös Susivaliokunnassa. Hän osallistui
muun muassa Susikyrön kiinteistön hankintaan ja oli vaikuttamassa ison kämpän sijaintiin tontin parhaalla paikalla.
Asioidessaan hän oli usein
tekemisissä paikallisten väärtiemme kanssa. Hän muistaa
lukuisat kahvihetket Oskari
Kyrönkin luona, varsinkin
vahvasti suolatun kahvin, jonka makua eivät lievittäneet salaa kuppiin laitetut sokeripalatkaan.
Topi osallistui Susi- ja Morishvein kammien sekä Ykinsilta I:n rakennustalkoisiin.
Märimmät talkoot olivat olleet Susi-Talaksella, kun ve-

taidot tunturilatulaisten toiminnassa on laajalti tunnustettu.
Jalostunutta tietoa ja taitoa
ovat jäsenemme auliisti antaneet muidenkin retkeilijöiden käyttöön.Varsinkin
koulutustoiminnassa.
Tuorein saavutus on koulutustoimikunnan valmiiksi saama retkenvetäjän kurssiaineisto. Siihen tutustuttuani en
voi muuta kuin ihmetellä erikoisosaamisen määrää.
Kurssiaineiston sisältö kertoo kirjoittajien suuresta tiedosta ja pitkästä kokemuksesta retkeilyn ja luonnossa liikkumisen parissa. Luulenpa,
että ensi kesänä järjestettävälle kurssille osallistujia ei tarvitse kysellä, halukkaita löytyy.
Tunturilatulaisten osaaminen ja tieto on hyväksi havaittu myös kattojärjestössämme.
Suomen Ladun kolmeen
eri toimikuntaan on valittu
yhdistyksemme jäseniä. Uusina jäseninä järjestötoimikuntaan Sirpa Alapuranen ja
ulkoilutoimikuntaan Markku

siosuuksilla Topi kaverinsa
kanssa kahareisin tukin päällä
istuen oli uittanut harjaortta
rakennustyömaalle. Pääkaupunkiseudulla hän oli useiden
vuosien ajan järjestelemässä
lapinpakettien postitustalkoita ja susiaisia. Tunturikerhojen Kuokten ja Kolbman
perustavissa kokouksissa Topi
oli yhtenä kummina.

Ahkera latulainen
Tunturiladussa tapahtuneen laaja-alaisen toimintansa
lisäksi Topi on ollut mukana
Yrjö Metsälän kanssa järjestämässä Kilpisjärvellä silloin

tunturikisoina tunnettuja juhannushiihtokilpailuja ja toiminut Latuneuvojissa, mistä
hänellä on huomionosoituksena Ajokka-tuoppi.
Edelleen hän on suorittanut Vuokatissa hiihdonohjaajakurssin, toiminut Suomen
Ladun retkien vetäjänä Kiilopäällä, Keimiöllä ja Ylläksellä
sekä osallistunut monia kertoja Suomen Ladun leiripäivien kilpailuihin voittaneen
partion jäsenenäkin.
Useina vuosina hän toimi
työpaikkansa kevätretkien vetäjänä Ruskisrovalla.
Sotaveteraanitoiminnan
Topi tuntee myöskin omakseen.

Muiden liikuntaharrastustensa ohella virkeä päivänsankari on pelannut pöytätennistä yli 55 vuoden ajan, nykyisinkin kaksi kertaa viikossa.
Opetusministeriö on myöntänyt hänelle liikunnan hyväksi tekemästään työstä Suomen Liikuntakulttuurin ja
Urheilun ansiomitalin ja Tunturilatu on muistanut ahkeraa puurtajaansa. Susinilillä.
Merkkipäivänään 22.1 Topi oli läheisineen matkoilla.
Topi, lämpimät onnittelumme Sinulle merkkipäiväsi
johdosta.
Kösä Lamminjoki

Tunturisusi
n:o 907 v.1971
Johtajasusi
n:o 135 v.1981
Ikäsusi
n:o 72 v.1991
Vaikea sairaus vei sinnikkäästi vastaan kamppailleen
Anja Huhtalan viimeiselle
taipaleelle.
Tällekin vaellukselle Anja
oli hyvin valmistautunut.
”Rinkka” oli lähtökuntoon
pakattu; asiat hoidettu.
Me muistamme Anjan aktiivisena yhdistys- ja järjestöihmisenä.
Harrastuspiiriinsä kuuluivat mm. radioamatööri-, ammattiyhdistysja vammaisjärjestötoiminta,
mutta harrastuksista enimmän ajan otti latutoiminta.
Hän oli pitkään Karhulan
Ladun johtokunnassa toimien välillä sihteerinä ja vuosikausia puheenjohtajana.
Karhulan Tunturisusikehossa hän oli milloin sihteeri,
rahastonhoitaja tai emäntä.
Muistamme monet riemukkaat Ulko-Tammion retket,
joilla Anja-emo toimi luotettavana esikuntalaisena.
Tunturiladun
kerhoksi
muuttuneen porukan (Kuovzan) puheenjohtaja hän oli
myös usean vuoden ajan.
Tunturiladun hallituksessa
hän oli vuosina 1976 –1982
ja toimi sihteerinä 1982 –
1985. Jonkin aikaa hän kuu-

lui myös susivaliokuntaan.
Kun tuntematon tapasi Anjan, hänelle tuskin ensimmäisenä tuli mieleen, että kyseessä oli aktiivi latulainen. Fyysiset ominaisuudet harhauttivat, mutta rehevän rinnan
alla oli lataus suomalaista sisua.
Anja oli temperamentikas,
suorapuheinen, vastuuntuntoinen ja vaivojaan valittamaton. Useat tunturilatulaiset kohtasivat hänet viimeisen kerran kevätpäivillämme
v. 2004 Mäntyniemessä.
Rankkojen hoitojen välillä
hän jaksoi olla vastaanotossa
jakamassa osallistujien kaulaan päiviemme tunnusta –
apinannyrkkiä.
Talven lumilla ei Anjan jälkiä enää nähdä, mutta latuhistoriaan ne ovat monitahoisesti piirtyneet.
Veijo Taavitsainen
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Tervehdys
kavtsilaisilta,
ystävät!
Säät ja kelit täällä etelärannikolla ovat olleet kovin vaihtelevat; vesi- ja lumisadetta
vuorotellen. Lunta on tullut
ja sitten taas maa on paljastunut vesisateen myötä. Jos edes
kaikki se mikä on lumena satanut, olisi pysynyt lumena,
meistä ei näkyisi edes pipon
tupsua. Puhumattakaan jos
sekin olisi lumena mikä on
tullut taivaalta silkkana vetenä.
Maa oli lähes paljas kun
viikkoa ennen h-hetkeä olimme katsastamassa tapaninpäivän kuutomokävelyreittiä.
Kun sitten alun toistakymmentä osallistujaa lähti kuutamossa kinkkua sulattamaan,
he ottivat sukset alleen. Seuraavalle täydenkuun kävelylle
kävi miltei samoin; edellisenä
päivänä maa oli lähes paljas ja
sitten lenkki käveltiin polvia
myöden märässä lumessa.
Kavtsin ”johto” jatkaa miltei entisellä kokoonpanolla.
Ulla Sara jätti kerhon liikuttajan tehtävän jo toisen ker-

ran, kaksi nelivuotista rupeamaa on takana, milloin lie tulossa seuraava.
Retkeily on Kavtsin toiminnan peruspilari ja sen vetäjä siten ehkäpä kerhon tärkein henkilö. Siinä Ulla on
tehnyt mahtavaa työtä. Kiitos Ulla tähän asti tekemästäsi työstä.
Ullan tehtävää jatkaa Meriläisen Pertti, joka jo nyt osoittanut kykynsä retkitoimikunnan jäsenenä ja mm. ruskavaelluksen vetäjänä.
Seuraava retkemme on
perinteinen viikonloppuretki
26.-27.2. ahkiot perässä, suksin vai jalkaisin jää nähtäväksi. Kohteena on tällä kertaa
Nuuksio.
Tämä tapahtumahan on
antanut tilaisuuden testata varusteita ja saada tuntumaa

Kolbman kuulumisia
Paistaa se päivä Tampereellakin näin kevään tullen. Aurinkoisia terveisiä vaan kaikille latulaisille.
Syyskokouksessa Kolbma
uusi kerhotoimikuntaa kunnolla. Mattilan Erkistä leivottiin kerhon varapuheenjohtaja, Peltoniemen Annikasta
jäsensihteeri ja Mäkelän Pet-

kevään pidemmille hiihtovaelluksille. Moni uusikin
on näillä retkillä saanut kipinän talvivaelluksille, kokeneita vaeltajia on opastamassa vihreämpiä.
Tunturiladun kevätpäivien
jälkeen 12.3. meillä on iltapäivän ja illan mittainen yhdistetty lumikenkä- ja pöllönkuunteluretki Kirkkonummelle Kauhalan ulkoilualueelle.
Joskus tuntuu, että me tunturilatulaiset taidamme tuntea paremmin Lapin kohteet
kuin oman asuinpaikkamme
lähiseutujen retkeilymahdollisuudet. Kuitenkin joka puolella Suomea löytyy mielenkiintoisia kohteita päivän tai
viikonlopun retkiä varten.
Paikkaamme tietämystä
maaliskuun kerhoillassa kun
Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen asiamies Henrik
Wickström kertoo aiheesta.
Ennen esitystä pidämme
sääntömääräisen kevätkokouksen.
Tunturikerhojen välisestä
yhteistyöstä ja -tapaamisista
on usein puhetta, mutta
konkreettista saadaan aikaiseksi harvoin. Ovtsi on pannut toimeksi ja kutsunut
meidät kavtsilaiset vierailulle

tukikohtaansa Haristuvalle.
Ehkäpä tästä saadaan lisää
potkua yhteistoimintaan.
Kevään päätapahtuma on
Suomi päästä päähän-tapahtuman
hiihto-osuus
Raja-Joosepista Sallaan viikoilla 14 ja 15. Osa porukasta vaihtuu Tulppiossa, kaikki
kun eivät työesteiden takia
voi osallistua koko kaksiviikkoiselle retkelle. Ensimmäisen viikon retkeläiset käyvät
Korvatunturilla katsomassa,
joko Joulupukki on alkanut
valmistelut tulevaa varten.
Mahtaako audienssi järjestyä… Vaellus kulkeekin nimellä Joulupukinjotos.
Pari lintuaihetta mahtuu
kevääseen. Huhtikuun kerhoiltaan saamme Juhani Koivun kertomaan sääksestä,
tuosta uljaasta petolinnustamme. Idea aiheeseen tuli
viime kesäisiltä Tunturiladun
kesäpäiviltä. Itse en silloin
päässyt kuulemaan esitystä ja
varmaan moni muukin kavtsilainen on asiasta kiinnostunut. Vapunpäivänä taas panemme simat ja tippaleivät
reppuun ja lähdemme päivän
retkelle Hangon lintupaikoille, mm. Hangon lintuasemalle.
Huhtikuun 24. jatkamme

tutustumista lähikohteisiin
päivän kävelyllä Kytäjälle.
Toukokuun 5. on vuorossa
jo perinteeksi muodostunut
pitkä (40 km) marssi, tällä
kertaa Porvoon seudulle. Ja
taas on löytynyt uudet, sillä
seudulla asuvat, kavtsilaiset
tapahtumaa junailemaan.
Toukokuussa opetellaan
suunnistusta parina iltana,
kokeneemmat lähtevät noviisien oppaaksi Helsingin keskuspuistoon. Pyörän perushuoltoon paneudutaan yhtenä arki-iltana Maunulan
majalla. Kerhoillassa perehdytään (retki)ruokien kuivaamiseen Sirpan ja Maritan
opastuksella. Kärrikaltio pannaan talkoilla kesäkuntoon
lauantaina 21.5. ja heti seuraavana päivänä Metsä-Mörri vie lapset ja lapsenmieliset
seikkailulle Kärrin lähimaastossa. Kavtsin tapahtumissa
lapsia näkyy lähinnä vain pikkujoulussa, eipä ole ollut heille suunnattua toimintaakaan.
Korjataan tilannetta nyt. Paikalle voi tulla omien lasten,
lastenlasten, kummilasten tai
lainalasten kanssa, ja jollei
tällaista löydy voi tulla vaikka ilman lasta.
Kesän tapahtumista sen
verran, että perinteiseen ta-

paan Kavtsin kanootti lähtee
Suomi-meloo viestiin kesäkuussa. Heinäkuun lopussa
viikoilla 29-30 kokeillaan taas
jotain uutta – samoilua
kirkkoveneellä Inarilla. Välillä käydään vähän patikoimassakin. Suomi päästä päähän jatkuu melontaosuudella
Punkaharju-Puumala viikolla
32.
Tulkoon tässäkin mainittua, että Kavtsi järjestää Eräretkeily kesäkurssin kahtena
viikonloppuna elo-syyskuussa. Sinne ovat erittäin tervetulleita muutkin kuin kavtsilaiset. Tarkemmin toisaalla tässä ja seuraavassa
Tunturilatu-lehdessä.
Onpa siinä tapahtumia!
Kaikkeen ei millään ehdi,
työ tuppaa haittaamaan hyviä harrastuksia. Tervetuloa
mukaan muutkin kuin kavtsilaiset! Lisätietoa nettisivuiltamme, www.kolumbus.ﬁ/
tunturikerho.kavtsi tai kerholaisilta. Virkistäviä retkiä
kaikille!

ristä koulutuspäällikkö. Kaikki he ovat ns. tuoreita voimia, taitavat olla kaikki viime vuonna latuun ja kerhoon liittyneitä.
Toivotamme kaikki heille
menestyksellistä latu-uraa.
Kokeneempana uutena toimikuntaan valittiin Hyytiäisen Pentti.
Kevät tulla jolkottaa siten,
että tammikuun lopussa oltiin Geatkin ja Login kanssa
treenaamassa ahkioalamäki-

laskua Ellivuoressa. Oli mukavaa ja opittiin asioita.
Pirkan Hiihdon huolto on
kuulunut Kolbman kevääseen jo monta kymmentä
vuotta ja niin kuuluu nytkin. On kunnia-asia saada olla mukana kaikkien pitkän
matkan hiihtojen äidin junailuissa.
Hyytiäisen Pentti vie keväällä porukat Kebnekaisea
kiertämään ja Sakari Vappumarssille Seitsemiseen ja

Arcticaa katsomaan Virolahdelle. Kesällä lähdetään joukolla - tarkoitan siis polkupyörällä - Hiidenmaata ja
Saarenmaata katsomaan, heinäkuussa viikoksi melomaan
merimelontakurssille Houtskarin vesille ja heinä/elokuun
vaihteessa viikoksi Norjan Jotunheimeniin vaeltelemaan.
Ja syyskuun puolivälissä
taas tutkimaan ruskaa ruohonjuuritasolta. Tällä kertaa
Kilpisjärven maisemiin.

Alkaneen vuoden teemaksi nousi varmaan lähiretkeily. Vastakohtana Lapin kaukoretkeilylle. On ihan hyvä
koska kiinnostavien etäkohteiden tungoksessa ei ole hyvä unohtaa kotinurkkiaan.

Lounaspuheita
Terveisiä logilaisilta täältä
lounaisesta Suomesta. Tällä
hetkellä kun lupaavasti alkanut talvi on normalisoitunut
vetiseksi euro-talveksi, niin
on aika kertoa muutama sana
menneestä ja luoda katse tuleviin tapahtumiin.
Viime marraskuussa Logi
järjesti talviretkeilyn pikakurssin, mikä sai yllättävän
suosion, sillä siihen osallistui
16 henkeä, mukana jopa 4
kolbmalaista. Ilmojen haltia
oli suosiollinen, sillä LounaisSuomi oli saanut ensilumensa
ja pakkasta oli pikkaisen. Reilussa kolmessa tunnissa käytiin läpi talviretkeilyyn liittyviä perusasioita ja tutustuttiin välineisiin. Lohikeiton
jälkeen pakattiin mukaan yöpymisvarusteet ja siirryttiin
maastoon, minne rakennettiin louteesta ja erätovereista
leiri. Siellä vietettiin iltaa ja
yövyttiin tulilla hiljaisessa lumisateessa. Niin oli ulkona
hyvä nukkua, että Kolbman
tyttöjä ei haitannut edes se,
että yöllä tuuli oli viskannut
erätoverin matkoihinsa ja he
heräsivät aamulla taivasalla.
Login kaamoshiihtoviikko

on muodostumassa perinteeksi. Olimme nyt toista kertaa peräkkäin Loppiaisviikolla Lapissa, viime vuonna Kiilopäällä ja nyt Saariselällä –
samoja konelatuja siis kiertelemässä, jotka olivat taas
loistavassa kunnossa. Tänä
vuonna siellä oli lunta todella reilusti ja kaikki lähireitit oli avattu. Muutamat kävivät umpistakin kokeilemassa
Rautulammella ja Kulmakurun suunnalla. Erittäin onnistunut matka, josta pääsi nauttimaan 16 logilaista, majoitus ei vetänyt enempää. Ensi
vuonna menemme taas vaihteeksi Kiilopäälle, Turun kaupungin maja on varattu viikolle 2. Toivottavasti nyt
kaikki halukkaat mahtuvat
mukaan, paikkoja on tupla
määrä.
Kevätpuolelle on taas suunniteltu paljon toimintaa, josta voisi mainita muutamia.

Loppiaisen kaamosta Kiilopäällä
Jo tämän lehden ilmestyttyä
on kuunneltu esitys tenonsaamelaisten yliluonnollisista
elämyksistä, joista perinnetutkija Pasi Enges on luvannut
kertoa. On myös käyty Partiovarusteessa hypistelemässä
uusia retkitavaroita ja samalla katseltu viimekesäisiä Venäjän Saariselän kuvia, minne
Logi ja Vihtta tekivät onnistuneen vaelluksen. Helmikuun
alkupuolella on ollut kulttuuripitoinen kerhoilta, kun ker-

holaiset esittelevät omaa retkikirjastoaan muillekin vinkiksi mitä kannattaa lukea.
Login syntymäpäivä on
19.2. Tänä vuonna ei ole kyseessä mikään tasavuosi, joten on päätetty juhlia vaatimattomasti, mutta vaihtelun
vuoksi kokeilla kuinka synttärien vietto sujuu laivaristeilyllä. Etukäteen tähän Tukholman keikkaan ainakin on
tykästytty, koska kaikki varatut paikat täyttyivät hyvissä

ajoin. Viikon päästä siitä on
tarkoitus perinteisesti hiihdellä Mynälahden jäällä, mutta
jos talvi tällaisena jatkuu kuin
nyt tätä kirjoitettaessa (+5
ja vettä sataa), niin sukset
pitää vaihtaa veneeseen tai
etsiä hiihtomaasto muualta.
Nuorempi perinne on ”naisten ja miesten viikonloppu”
(molemmat omissa porukoissaan), se toteutetaan tällä kertaa hiukan eri ympäristöissä
kuin Koirasaaren lähimaas-

Retkeillään,
Hannu
(jonka työasiat ovat tätä lukiessanne vieneet pois lumesta Afrikan lämpöön aina pääsiäiseen asti)

Käykäähän
www.kolbma.tk.
Terveisin
Timo Tulosmaa

tossa.
Susi-Talas on kerhon käytössä viikolla 14 ja samaan aikaan myös vaelletaan - taitaa olla
joillakin tavoitteena johtajasusivaelluskin. Huhtikuussa on vuorossa
EA-kurssi tuleville
susille ja kaikille
muillekin kertaukseksi. Myös perinteinen Helapyöräily poljetaan, tänä
vuonna
koukataan
Vakka-Suomen maisemiin. Viime keväänä toteutettu lasten ja vanhempien/
isovanhempien viikonloppu Koirasaaressa uusitaan ja kesän aluksi teemme
linturetken Puurijärven ja Isosuon
kansallispuistoon, kuuntelemaan yölaulajia ja kiikaroimaan kosteikkojen asukkeja.
Tarkempaa tietoa tapahtumista, menneistä ja tulevista, löytyy kerhon kotisivuilta,
minne löytyy linkki Tunturiladun kotisivuilta. Kannattaa käydä katsomassa. Oikein mukavaa talvea kaikille
tunturilatulaisille, kevätpäivillä ja –hangilla tavataan.
Paul P.
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Ovtsin kuulumisia

Kumpesta kuuluu
alkuvuodesta 2005
Niinpä se vuosi on vaihtunut uudeksi ja joulu on takana. Täältä Pohjois-Karjalan
korkeustasolta katsellen ihan
hyvin selvittiin. Myrskytuulet ja ”tsunamit” eivät meitä
täällä koetelleet. Saimme seurata suuren maailman surua,
mukana myös suomalaisten
hätää ahdistunein mielin mekin. Esitän Kumpelaisten
osanoton latulaisten omaisille, jotka ovat menettäneet läheisiään Aasian katastrofeissa.
Hätä voi tulla ilon keskelle ja
se ei tule ”kello kaulassa”, sananlaskussa sanotaan.
Kumpelaisten toiminta jatkuu tänäkin vuonna saman
toimikunnan puitteissa kuin
v. 2004. Muutama muutos
on joukkueeseemme tullut.
Pitkään toimikunnassa vaikuttanut Ensio Hiltunen jatkaa tänä vuonna jäsensihteerinä. Se tehtävä onkin mielestäni tärkeä ja kuuluu todella asiantuntevalle henkilölle.
Enska on aina tehtäviensä tasalla. Jäsenasiassa mielestämme onnistuimme hyvin. Viime vuonna saimme Kumpeen 12 uutta jäsentä. Jäsenmaksumme ovat samat mitkä
edellisenäkin vuonna.
Kumpen toiminta on tänä
vuonna hyvin pitkälle työtä
ja työtä monien eri tapahtumien tekemisessä, joista tärkeimmät: Kumpen 20 v. toiminnan merkeissä juhlitaan
toukokuun lopulla Ilomantsissa, Petkeljärven matkailukeskuksessa. Tarkoitus on pe-

rinteemme mukaisesti tehdä
tästäkin tapahtumasta hyvin
”luonnollinen” yhteistapahtuma.
Tärkein tämänvuotinen tapahtuma, niin Kumpelaisia
kuin myös Tunturilatulaisia
ajatellen järjestetään lokakuussa Kolilla, nimittäin v.
2005 Tunturiladun Syyskokous ja Susiaiset.
Otamme asian kuitenkin r
a u h a l l i s e s t i ja teemme parhaamme tapahtuman
toteuttamiseksi siten, että se
jäisi mieleen kaikille osanottajille onnistuneena tapahtumana.
Näin senkin vuoksi, että pidämme Kolia yhtenä Suomen
parhaista ja kiinnostavimmista kohteista luontomatkailua
ajatellen. Siellä on erittäin hyviä polkureittejä, mm. Herajärven kierto laavuineen sekä
Ukko-koli ja se ympäristön
polut. Pielinen suurena järvenä on korkealle arvostettu
luontokohde. Näihin järjestämme mahdollisuuden tutustua Susiaisten yhteydessä.
Toivonkin, että Tunturilatulaisia kävelyreitit kiinnostaisivat ja tulisitte osallistumaan
ko. tapahtumiin suurella joukolla sekä Kolin alueen luonnonpuiston historiaan sekä tämän ajan luonnontilaan Kolin Ukossa.
Mainittujen tapahtumien
ohella teemme perinteiset toimintaamme kuuluvat mm.
hiihtoviikon hiihtelyt Kiilopäällä, vko 11. Osallistutaan

talvat laturetkille sekä ruskaretkeilemme syyskuussa ylälapissa (paikka ja pvm vielä
päättämättä). Taloudellisessa
mielessä esittelemme tunturiladun ja Kumpen toimintaa
kesäkuussa Kolin Erämessuilla, jossa tarjoamme vieraillemme nuotiokahvia lettujen
kera sekä tietysti järjestämme
sinne luontopolun. Tervetuloa juhannuksen alla matkailevat latulaiset vaikka lettukahveille ”meille” sinne Pielisen rantaa. Kesä aikaan
hyötyliikumme kukin omalla tahollamme marjastaen,
sienestäen tai muuten vain
nauttien luonnosta metsäisissä mäki- ja suppamaisemissamme.
Tälläistä sitä kuuluu täältä
itäisen Suomen latumaisemista elikä luonnollista liikuntatyötä pyritään tekemään
ja nauttimaan täysinsiemauksin, koko sylintäydeltä tässä kotimaisessa ilmanalassa ja
maisemassa.”Ei ku, etheenpäi vuan”, sano mummo lumessa.
Tavataan yhteisissä tapahtumissamme!
Kumpelainen
Pentti Huikuri, pj

Vuoden vaihtuessa on otettava vaihtomiehiä kerhon toimintaan mukaan. Näin houkuttelemalla ovtsilaiset saivat
suostuteltua minut puheenjohtajaksi. Tässä vaiheessa puhutaan aina saappaitten kokonumeroista ja ne omat jalat tuntuvat menevän melko
väljästi edellisen käyttäjän jalkineisiin. Pauli hoiteli kaksi
kautta, asiaansa vihkiytyneen
tunturilatulaisen kokemuksella ja varmuudella alkuvaiheiden karikkojenkin yli. Nyt
ovat pelisäännöt selvät. Kiitokset Paulille.
Valon lisääntyessä heräävät
kerholaisetkin innokkaaseen
toimintaan niin Haristuval-

le, kuin muihinkin kerhon
tapahtumiin, mm. Halssilan
hiihtomaahan pystytämme
talvileirin. Kerromme Tunturiladun ja -kerhon toiminnasta asiasta kiinnostuneille
ulkoilijoille. Seuraavana viikonloppuna on ohjelmassa
oma perinteinen talvitapahtumamme Haristuvalla.Tähän
tuo lisämaustetta ja väriä kavtsilaisten vierailu tuvallamme. Tervetuloa! Vaellusvastaava Esa Säde toivoo ilmoittautumisia hiihtovaellukselle Sevettijärvi - Kiilopää. Päivät
ovat 25.03. -10.04. -05. Esan
numero on 040 5102895.
Kesää odotellessa vietetään
kesäkauden avajaisia Haristu-

valla toukokuun kolmantena,
ja talkoita 28. päivä. Lintujen
muuttoa käymme kiikaroimassa jossain lähialueella su.
15. päivä . Tuula kertoo paikan tarkemmin kevään myötä. Ovtsilaiset toivottavat hyvää ulkoiluvuotta tunturilatulaisille.
Terveisin Seppo

Toimintaa Njallakerhossa 2005
On se vain somaa, kun on
talvi, lunta ja pakkasta. Kävin
etelä-suomessa ja sääliksi kävi
etelän ihmisiä, kun vettä satoi
ja lumestakaan ei ollut kovin
paljon tietoa.
Meillä täällä Njallan porukalla on ollut upeat hiihto- ja
ulkoilukelit koko tämän sydäntalven.
Toimintaa olemme suunnitelleet jälleen Njallan ja muiden Tunturilatulaisten iloksi.
Aloitamme toimintavuoden Susi-Kyrössä 5.-6.2.
Ohjelmasta saa enemmän
tietoa Lehtosen Esalta (0407551021).
Haltille lähdemme vapun
aattona ja hiihdämme Haltimuorin tykö 30.4.-5.5. Sih-

teerillemme Paulalle voi ilmoittautua (040-8462156).
Melonta on kiva harrastus
ja sitä on tarkoitus tehdä yhdessä 28.-29.5. Kapsajoella ja
1.-3.7. Ounasjoella. Onasjotos on isompi tapahtuma ja
sinne kannattaa tulla kauempaakin. Teidustelut Raiskilta
(040-5952625).
Norjan jäätikköjä lähdemme katsomaan 11.-14.7. Tarkoituksena on myös käydä
huiputtamassa Paras. Ilmoittele lähdöstäsi Raiskille.
Pyöräretken teemme puheenjohtajamme Jaspiksen
komennuksessa elokuussa ja
se suuntautuu Äkäslompoloon 27.-28.8.
Syyskuussa ruskaa ihas-

telemme
UK-puistossa
15.-18.9.
Hallituksessa pohdimme
myös miten saisimme Njallan porukan innostumaan susimerkkien suorituksista. Yhdessä tehden sekin voisi onnistua. Olemmehan aika laiskoja yksin puuhasteluun.
Njallan porukka toivoo retki- ja vaellusrikasta vuotta
2005 koko Tunturiladun väelle.
Raiski

Juhlaruno 20/40
-vuotiaalle Oktalle

Oktan juhlassa palkittiin ansiomitalein Heikki Oikarinen, Teuvo Väisänen, Raimo
Pahkala, Reino Välisaari,
Liisa Haapalainen ja Anja
Mustonen sekä kuvasta puuttuva Ilma Mustonen.

Tämä kansa Kalevalan
kuuli juttuja turuilla
matkoilla etelä-Suomen,
sekä pohjan perukoilla.
On joukko Lapinkävijät,
Tunturiladun nimissä koottu,
toimia matkoilla noilla
tunturiretkeilyn hyväksi.
Aatteena retkeillä Lapissa,
vaellella tuntureilla,
kuin porot tokissa tuolla
vaeltavat varvikoissa
kairoilla louhien lomassa
nousevat keroille siellä
tunturituulien tuville.
Vaelluksella Lapissa
Nuorkamista-Kiilopäälle.
Tunturiladun tuvalla
Kiteytyi jutuista päätös
Herätellä Okta henkiin

uinuva kerho Kajaanissa,
Kainuun karuilla mailla.
Siinä vieri kesän viikot,
syksyllä kutsui koolle
Reino tunturin kävijät,
asiasta innostuneet.
Yrjö Suuniitty mukana
oli tiedon kertojana
Tunturiladun toiminnasta.
Hautumaan asia jäi vielä.
Muutaman viikon perästä
kokoonnuimme Erätiellä,
asunnossa Kajaanissa.
OKTAN toiminnan
aloittaen.
Toimihenkilöt valiten,
sääntöjä sorvaellen.
Omat säännöt suorat, lyhyet,
mukana myös mallisäännöt
Tunturiladun jakamat.

Toimintaa aloittelimme
katsellen ja kuulostellen
omaa paikkaamme hakien.
Kerhon vetäjinä olleet:
Raimo vuotta kaksitoista,
Pauli välillä neljä vuotta,
neljäs vuosi Liisallakin
nykyisellä vetäjällä.
Sihteerin-rahastonhoitajan
virkaa on vetänyt
Mustosen Anja noin
vuotta kaksikymmentä,
nyt Vitikan Anja.
Innolla Kainuussa kuljimme
patikoiden retkillämme,
metsäpolkuja samoten,
laavutuliin tuijotellen.
Mieliämme kiehtoi matkat,
Retket Lapin tuntureille
korkeammille keroille.

Juhla-aterialla oli joukko nykyisiä ja entisiä oktalaisia sekä Oktan ystäviä.
1985 toteutui unelma
retkestä Lappiin, Kevolle
matkasi kerhomme joukko
ensikerran ruskamatkalle.
Siitä alkoi vuosittaiset
käynnit tunturituvilla,
vaellukset, kulkemiset
Lapin kairoja samoten.
Toimintamme aloitimme
5 hengen porukalla.
Vuosi vuodelta vähäsen
on noussut jäsenten joukko
ollen jo seitsenkertainen.
Jäsenkirje tiedottaja
on ollut vuosittainen.
Kerhoillat, kuvaillat,

kurssit, retkisuunnittelut,
aiheita illanistujaisiin.
Pikkujoulut vuoden juhlana.
Innokkaimmat oktalaiset
Tunturiladun tuvilla,
ovat hiihtäneet, vaeltaneet,
olleet talkoissa mukana,
jotkut vaelluskilpailuissa,
Lapin kentällä Kiilopäällä.
Ovatpa oktalaiset isännöineet
Tunturiladun juhlia:
Hyrynsalmella kahdesti,
Saukkovaaran Susiaiset,
Joutenlammen kevätpäivät,
Susiaiset Vuokatinrannassa.

Olipa syksyllä vielä
toimintamme esittely
kirjastolla Kajaanissa.
Tunturilatu ja Okta
esillä olivat siellä.
Taidenäyttely lisäksi
Liisan ja Arin töistä.
Juhlavuoden kunniaksi
onnittelut oktalaisille
retkistä ja yhteistyöstä
Lapin retkeilyn hyväksi.

Kirjoittanut
Anja Mustonen
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Tunturikerho
Njeallje
Talven selkä on taittunut –
aurinko paistaa – ja lunta riittää ainakin täällä Kangaspellossa, mutta luntahan kunnon latulainen on odottanutkin jo tänä talvena turhan
kauan. Hiihtämään on päässyt vaihtelevalla menestyksellä – en edes tunnusta montako kertaa!!
Leila-sihteerimme on saanut monta uutta harmaata
hiusta (on ehkä jotkut
toisetkin)- syy moiseen uudet perhejäsenmaksut,
jotka jostakin syystä eivät tunnu olevan oikein, vaikka Leila
on niitä yrittänyt kuinka korjata – kärsivällisyyttä – kärsivällisyttä toivomme me, jotka
yritämme ne saada taas korjattua sellaiseksi, kun ne pitäisi olla. Toivonkin nyt apua
Teiltä hyvät kerholaisemme antakaa oikeat tiedot Leilasihteerillemme – haluatteko

maksaa perhejäsenmaksun ja
jos haluatte niin ketä perheeseenne kuuluu, mutta jos haluatte on ”itsenäisiä” ja maksaa omanne erikseen sekin käy
päinsä (tällaisia toivomuksia
on kuulunut), mutta ilmoittakaa siitä esim.kirjeellä Leila-sihteerille. Kokoonnumme pienellä porukalla pohtimaan jäsenrekisteriä helmikuun puolenvälin jälkeen ja
yritämme sen saada taas ”oikeaan järjestykseen”!
Täydennämme muutenkin
jäsenrekisteriä – ilmoitathan
muuttuneet osoite yms, tiedot – sähköpostiosoitteesta
olemme myös kiitollisia –kerhotiedotteita voimme lähettää myös sähköpostiosoitteellisille sähköpostin kautta.
Sitten tulevaisuudesta – yhdistetty kerhoviikko Tsietsalaisten kanssa ei onnistu, koska he yksin täyttävätkin Su-

sikyrön – surullista meille –
iloista heille, että osallistujia
on lähdössä ”Susikyrön täydeltä” - turvallista matkaa
naapurikerholaisille ja iloista
hiihtoviikkoa. Tammikuun
kokouksessa, jossa muuten
oli läsnä lähes neljäkymmentä kerholaistamme – kiitos
Pieksämäkeläiset järjestelyistä - keskustelimme siitä tarvitaanko linja-autokuljetusta
Lappiin ja jos tarvitaan niin
minne – yhteisesti päätimme, että seuraava Njealljen
linja-autokuljetus on syksyllä
Susikyröön viikolle 36.
Tulevan viikonloppuna –
menneenä, kun tämä lehti ilmestyy vietämme Mikkelin

Kangaspellon talvea.
Torninmäellä yhteistä Laskiasta ja mietimme kerhotoimikunnan kanssa tulevia kesäpäiviä, jos Sinulla on hyviä
ideoita tapahtumassa toteutettavaksi – kerro siitä toimikunnan jäsenille!
Syksyn ruskamatkaa varten
on varattu majoitusta myös

Vuontipirtiltä, jossa on vielä
vapaana yksi mökki, jos olet
kiinnostunut siitä ota pika-pikaa yhteyttä Leilaan, joka hoitaa majoitusvaraukset Vuontispirtin osalta.
Hyvää talven jatkoa – mukavia hiihtoretkiä – vaelluksia
– ja muuten vaan mukavaa

talven jatkoa Teille kerholaiseni ja muillekin Tunturilatulaisille, jotka tämän kirjoitukseni lukevat - tavataan taas eri
tilaisuuksissa.
Terveisiä Kangaspellon talvesta lähettää Teille Tunturikerho Njealljen Lea-puheenjohtaja

Latuyhdistysten
vakuutusturva ja
latuyhdistysten vakuutukset
Jyväskylän koulutustilaisuudessa 22.01.2005 turvallisuuskoulutuksen yhteydessä
kysyttiin minulta Suomen
Ladun ottamista vakuutuksista Tunturiladun ja -kerhojen osalta. Eilen ilmestyneessä Latulinkissä no 1/2005 on
kerrottu vuoden 2005 vakuutusmäärät ja -ehdot – alla
pieni ”tietoisku” niistä.
Latuhdistysten tapaturmavakuutus nro 06-8683238.
Vakuutettuja ovat kaikki
Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten järjestämien laturetkien, lasten hiihtokoulujen, polkuretkien ja kaikkien
muiden vastaavien tapahtumien osanottajat. Vakuutettuja ovat myös Suomen Ladun tai sen jäsenyhdistyksen
sekä kerhojen kokonaan tai
vastuulllaan järjestämien tilaisuuksien valmisteluun osallistujat (esim. talkoolaiset) sekä tilaisuuksien osanottajat ja
toimitsijat. Vakuutus on voimassa edellä mainituissa tilaisuuksissa. Matkat tapahtumiin eivät kuulu vakuutuksen piiriin muulloin kuin
Suomessa tapahtuviin ja ohjattuihin tilaisuuksiin, joiden katsotaan alkavan jo

siitä, kun esim. osallistujat
nousevat linja-autoon, jossa
ohjaaja on vastaanottamassa osallistujia. Laajennus ei
koske ulkomaille suuntautuvia tapahtumia.
Vakuutukseen kuuluu lisäksi järjestäjän vastuuvakuutus.
Tapaturmavakuutuksen
vakuutusmäärät:
Tapaturman
hoitokulut
2 523 €
Tapaturman aiheuttama
pysyvä haitta 2 523 €
Tapaturman aiheuttama
kuolema
841 €
Omavastuu
0
€
HUOM!
Tapaturmavahingoissa
korvauksen hakijan tulee
ensin itse maksaa hoitokulut.
Muiden kanssa järjestettävät tapahtumat – ostettava
tarravakuutus
Mikäli latuyhdistys järjestää
esim. kunnan, toisen järjestön tai vastaavan tahon kanssa tilaisuuden, jonka haluaa
vakuuttaa tapaturmavahinkojen varalta on sitä varten ti-

lattava Suomen Ladusta erillinen liikuntatapahtuman tarra, joka sisältää edellä mainitun tapaturmavakuutuksen.
Vakuutusmaksu on 0,34 /
osallistuja. Osallistujamäärä
arvioidaan tarroja tilatessa sadan henkilön tarkkuudella.
Korvaussummat ovat yllämainitut. Vakuutus ei ole voimassa Suomen Ladun tai sen
jäsenyhdistyksen piirissä tapahtuvan SLU:n alaisen kilpailutoiminnan aikana.
HUOM! Erilliseen tapahtumaan pitää ottaa erikseen
järjestäjän vastuuvakuutus,
jos tilaisuuden järjestäjä haluaa siirtää mahdollisten vahinkojen korvausvastuun tapahtuman järjestäjältä vakuutusyhtiölle.! Osanottajamäärät arvioidaan siihen myös
sadan henkilön tarkkuudella.
Korvaussummat ja omavastuu ovat samat kuin yhdistyksen vastuuvakuutuksessa, jos
otatte sen Pohjolasta.

Järjestäjän
vastuuvakuutuksen
vakuutusmaksut
Järjestö- ja yhdistystoiminnaksi katsottavat tapahtumat

Kuvat
Aihkin
saunatalkoista.

Tunturiladun ja kerhojen tilaisuudet on vakuutettu, mutta tilaisuuksissa pitää toimia nykyisen
lainsäädännön puitteissa.
ja tilaisuudet.
Osanottajamäärät:
1 – 100
59,40 €
101 – 250
69,30 €
251 – 500
78,10 €
501 – 1000
97,90 €
jne.
Järjestäjän vastuuvakuutus nro 12-1042-9480-0
Suomen Ladulla on Pohjolassa voimassaoleva Järjestäjän vastuuvakuutus, jossa
vakuutettuina ovat myös jäsenyhdistykset. Yhdistys voi
joutua vastuuseen vahingosta,
joka sen virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuu yleisölle, omalle työntekijälle, toimitsijalle, toiminnan osaottajalle tai näiden omaisuudella.
Vakuutus korvaa järjestäjän
tuottamuksesta toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot.
Korvausmäärät:
1 000 000 €
Omavastuu
500
€
Korvattava vahinko voi syntyä mm.
-järjestyksenpidon, valvonnan tai muiden turvallisuustoimien riittämättömyydestä
-huoneiston, kentän , radan
tms. toimintapaikan puuttellisesta kunnosta
-toimintaan käytetyn kiinteistön omistamisesta tai hallinnasta
-retken, kurssin, näyttelyn

tai muun tilaisuuden järjestäjien varomattomuudesta tehtävien suorittamisessa.
Järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa
-omalle työntekijälle tai tähän rinnastettavalle aiheutettua vahinkoa siltä osin kuin
tämä on oikeutettu korvaukseen lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta
-vakuutuksenottajan hallussa tai käytössä olevalle
omaisuudelle aiheutunutta
vahinkoa
-käsiteltäväksi/huolettavaksi
annettuja välineitä
-varallisuusvahinkoja / taloudellisia seuraamuksia
-tapaturmia.
Osanottajan pitää muistaa
ja osata varoa tapahtuman
luonteeseen kuuluvia luonnollisia vaaroja ja riskejä.
Mitä teen, jos vahinko tapahtuu?
Tee vahinkoilmoitus, jonka saat lähimmästä Pohjolan
konttorista tai internetistä
www.pohjola.ﬁ
(vahinkoilmoituslomake tai
vastaava kannattaa täyttää heti
vahingon jälkeen tapahtumapaikalla, jos se on mahdollista) Liitä mukaan alkuperäiset
maksukuitit, lääkärintodistus
jne. Vahinkoilmoitukseen tarvitaan lisäksi tilaisuuden vastuuhenkilön yhteystiedot ja

allekirjoitus kohtaan lisätietoja ( tällä vahvistetaan, että tapahtuma on sattunut tilaisuudessa, jonka järjestäjänä
on ollut latuyhdistys tai -kerho), jos on tapahtunut ”vaikea ruumiinvamma tai isohko omaisuusvahinko liitteeksi
vaaditaan aina poliisitutkintatöytäkirja, joten kannattaa
kutsua näissä tapauksissa poliisi paikalle suorittamaan poliisitutkinta tapahtuneesta.
Tilaisuuden vastuuhenkilö?
Tunturiladun tilaisuuksista
tehdään tapahtumakohtainen
toimintasuunnitelma, joka on
jaettu ennen tilaisuuden alkua
jokaiselle tilaisuuden toimitsijalle, josta he näkevät vastuuhenkilön yhteystiedot, jos
se ei ole muuten tiedossa.
Lisätietoja mainituista
vakuutuksista
Pohjolan palvelunumerosta 03030303 tai Suomen ladun toimistosta: järjestösihteeri Matti Hirvonen tai
talouspäällikkö Timo Nisula
puh 09 170101.
Toivottavasti yllämainitut
tiedot antavat vastauksia kysymyksiinne, jotka koskevat
kerhojen Suomen Ladun
kautta saamaa vakuutusturvaa.
Turvallisia tapahtumia
toivottelee Teille
Lea Sarkeala
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Vaellusmatka
Slovakian Tatralle

Lomnitcky stit 2633 m, on Tatran toiseksi korkein vuori. Huipulla sijaitsee
aurinkotutkimusobservatorio.

Ensimmäiselle päivälle nousua kertyi n. 1000 metriä.
Kolbman
vaellusmatka
vuonna 2004 suuntautui Slovakiaan Tatra-vuoristoon.
Matka alkoi Tampereelta
perjantaina 30.7. varhain aamulla. Lisää väkeä liittyi mukaan Helsingistä. Eckerö Linen Norlandilla matkasimme
Tallinnaan.
Sieltä värikkäällä kaksikerroksisella TaistoBussilla Via
Balticaa pitkin Viron, Latvian ja Liettuan läpi Puolan
Bialystok’iin, jossa yövyimme
hotelli Turkus’sessa.
Päivän ajoaika oli 15 tuntia.
Seuraavana päivänä ajoimme
Puolan läpi reittiä Varsova,
Katowice, Krakova Slovakian
rajalle. Ensin osuimme suljetulle raja-asemalle. Toisella
kerralla onnisti ja pääsimme
Slovakian puolelle.
Perille Tatranska Lomnican
kylään saavuimme lauantaina
31.7. vähän ennen puolta yötä, 13 tunnin matkaamisen
jälkeen. Majoituimme hotelli
Sasankaan.

1.8. sunnuntai
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen 16 hengen vaellusporukka kokoontui hotellin pihaan
info-tilaisuuteen. Tapasimme
oppaamme, Peter Tomkon,
joka kertoi tulevasta vaelluksestamme. Kävimme vielä
kaupassa ostamassa päiväeväitä ja sitten bussi vei meidät
vaelluksen lähtöpaikkaan.
Vaelluksemme alkoi Zdiarin kylästä hotelli Maguran
pihasta (910 m). Tatran kansallispuiston (TANAP) portilla meiltä perittiin puistomaksu 30 kr/nuppi. Ja sitten polkua ylös vuorille. Polun varren
kasvillisuus vaihtui laaksonpohjan suomalaistyyppisestä
viileästä ja synkästä kuusikosta vaiheittain ylävuoriston
matalaan kukkamattoon. Lukuisia kasveja tunnistimme,
mutta lukematon määrä jäi
tunnistamatta. Ensimmäinen

gemssi nähtiin vuoren rinteellä. Polku nousi Široke sedloon
(Sedlo = satula) (1825 m) ja
edelleen päivän korkeimpaan
kohtaan Hlupy vuoren rinteelle (1933 m), joten nousua
ensimmäiselle päivälle kertyi
n. 1000 m. Reitti jatkui Kopske sedlon (1750 m) ja Predne Kopske sedlon (1778 m)
kautta Velke Biele plesolle
(Pleso = järvi). Reitti kulki
kalkkikivestä muodostuneella 67 km2 alueella, jota kutsutaan nimellä Belianske Tatra. Velke Biele plesolta käännyimme polulle, joka vei meidät yöksi alas dolina Siedmich
Pramenóv (”7 lähteen laakso”) laaksoon chata Plesnivec
(1290 m) nimiseen vuoristomajaan.

2.8. maanantai
Aamupalan jälkeen ostimme lounaspaketin (50 kr) ja
täytimme vesipullot. Palasimme edellisiltaista polkua Velke Biele plesolle. Ja edelleen
chata pri Zelenom plese’lle
(järveen liittyy ”smaragditaru”). Tauon jälkeen lähdimme jälleen kohti korkeuksia.
Tämä nousu Sedlo pod Svistovkaan (2023 m) oli hieman
totisempi paikka. Ensin kalliohalkeamaa ylös kettingistä
tukea ottaen ja sitten jyrkkä
siksak polku ylös, nousua 450
m. Näköalat olivat taas upeat. Viereisen huipun (Velka
Svištovka 2037 m) metallitankoon kävimme kiinnittämässä Kolbman tarran. Harjanteella maasto vaihtui kalk-

kikivestä kotoisen oloiseen
graniittirakkaan. Saimme niskaamme pienen sadekuuron.
Skalnate pleson (1751 m)
hissiasemalla tähyilimme Tatran toiseksi korkeinta vuorta.
Lomnicky stit’n (2633 m)
huippu oli kuitenkin pilvien
kätkössä ja hissiin oli kolmen
tunnin jono, joten sen huiputus jäi toiseen kertaan. Osa
porukasta kävi tuolihissillä
viereisen hiihtorinteen yläpäässä. Yöksi laskeuduimme
taas kuusikon suojaan Zamkovskehon majalle (1476 m).
Matkalla ohitimme komean
vesiputouksen. Päivän nousumetrit 850 m. Päivällisen
jälkeen majan emäntä tarjosi
meille pontikkapaukut. Olimme ensimmäinen suomalaisporukka majalla.

3.8. tiistai
Tutut aamurituaalit häiriintyivät vesijohtovaurion vuoksi. Lämmin vesi jäi saamatta.
Lounaspaketti maksoi 100 kr.
Opas muutti alkuperäistä reittisuunnitelmaa hieman helpommaksi. Päivän polku kulki alempia rinteitä.
Retkeily Tatralla on alkanut
jo 1800-luvun lopulla. Siltä
ajalta on peräisin myös Rainerova chata, vanhin alueen
vuoristomajoista. Siellä opas
kertoi alueen serboista, jotka
kantavat 60-100 kg tarvikekuormia ylös majoille. Kovaa hommaa pienellä palkalla.
Vuosittain joka syksy järjestetään lajissa perinteinen kilpailu kantajien kesken. Vanhimmat alueen kivetyistä poluista ovat myös 100-vuotiaita.
Seuraava yöpaikka oli hotellin nimeä kantava Sliezsky
dom (1670 m). Mahtava
rakennus pienen tekojärven
rannalla. Teimme sieltä iltapäivä retken Polsky hreben
(2199 m) satulaan ja Vychodna Vysokan (2428 m) huipulle. Jälleen jyrkimmissä kohdissa oli kettingit apuna. Polun varrella oli kauniisti kukkiva keto ja murmeliperhe.
Päivälle kertyi nousumetrejä
1200 m. Illanistujaisiin Peter
toi vaimonsa tekemiä leivonnaisia ja myöhemmin myös
vaimonsa.

4.8. keskiviikko

Näköalapolulla.

Aurinkoinen aamu. Aamiainen klo 7.30, matkaan
klo8.15. Päivän reitti kulki todellista näköalapolkua. Korkeimmillaan olimme 2050
metrissä. Komea näköala alas
pelloille ja lähi kaupunkeihin.
Ilma oli tosin hieman autereinen. Sedlo pod Ostrvousta
(1966 m) oli hieno näkymä
etelään Strbske pleson hiihtokeskukseen ja toiselle puolelle harjannetta lähes 500 m
suoraan alapuolellamme olevalle Poprsdske pleso-järvelle.
Jälleen siksak-lasku ja olimme hotelli Poprsdske plesossa (1494 m). Täällä majoituimme vaelluksemme kaksi
viimeistä yötä. Iltapäiväretki

Peterillä oli joka paikassa paljon kerrottavaa.
Symbolicky cintoriin, vuoristossa menehtyneiden muistelupaikkaan. Siellä oli pieni
kappeli ja kallioon kiinnitettyjä muistolaattoja Tatralla
ja muuallakin vuoristoissa
onnettomuuksissa kuolleiden
muistoksi. Vaikuttava paikka.
Yöllä iski mahatauti osaan porukasta. Myöhemmin siihen
tutustui jokainen vaellusporukasta.

5.8. torstai
Päivän ohjelmassa piti olla
Rysyn retki, mutta olosuhteet
olivat vuorella kuulemma sellaiset, että Peter ei päästänyt
meitä sinne. Peter joutui lähtemään hautajaisiin ja saimme
tilalle uuden oppaan. Päivän
retkellä tutustuimme Mengusovska-laaksoon. Kävimme Vel’ke Hincovo-järvellä
(1944 m, korkeimmalla sijaitseva slovakialainen järvi) ja
Koprovsky Stit (2363 m) nimisellä vuoren huipulla. Matkalla jälleen pari gemssiä, kaunista kukkaloistoa ja hienoja
maisemia. Myös Rysyn (2503
m) huippu vilahti kerran pilvihupusta näkyviin. Päivän
aikana noustiin 900 m.

6.8. perjantai
Aamu valkeni sumuisena.
Auringon noustessa korkeammalle kuitenkin selkeni. Retken päätöspäivänä vaelsimme Strbske pleson (1346 m)
talviurheilukeskukseen. Taival kesti reilun tunnin. Teimme vielä patikkaretken Skok
putoukselle (1720 m) jonka
putouskorkeus n. 80 m. Se
on Tatran alueen toiseksi korkein. On kuulemma talvella
hyvä jääkiipeilypaikka. Putouksen nimi, Skok tarkoittaa

hyppivää, vesi loikkii kiveltä
toiselle pudotessaan. Polku
sinne oli yksitoikkoisen puuduttava. Tasaista nousua tunti puiden peitossa. Mitään ei
näkynyt mihinkään. Putouksen yläosakin oli sumun peitossa.
Bussi tuli noutamaan meidät Strbske pleson asemalta.
Lahjoitimme oppaallemme
Peterille muistoksi Kolbman
viirin ja lippalakin. Vastalahjaksi saimme pullon paikallista Horca-juomaa bussimatkan ratoksi.
Tatranska Lomnicaan kylässä oli vielä aikaa käydä
ostoksilla. Illalla söimme koko porukalla yhteisen päivällisen. Illan päätteeksi innokkaimmat siirtyivät kilpalaulajaisiin läheisen hotellin terassille. Toisille riitti kylän
baarissa kuuma rommi. Ja jotkut sairastivat mahatautia.

7.8. lauantai
Kotimatka alkoi lauantaiaamuna 7.8. Puolassa ennen
Varsovaa pysähdyimme syömään valtavaan ostoskeskukseen. Tallinnassa olimme sunnuntaina n. klo 11.00, 26
tunnin bussimatkan jälkeen.
Tallinnaan tutustumiseenkin
jäi hyvin aikaa. Tampereella
olimme myöhään sunnuntaiiltana.

Lopuksi
Elämysmatkat räätälöi matkan meidän toiveidemme mukaan. Matkajärjestelyt toimivat hyvin. Pitkät bussimatkatkin sujuivat jouhevasti
tilavassa bussissa. Rajamuodollisuudet olivat mennen
tullen hyvin joustavat.

Symbolicky cintorin, vuoristossa menehtyneiden muistelupaikka.
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Susivaliokunnan
kuulumisia

Näkymä Koprovsky Stit’n (2363 m) huipulta. Taustan vuoret ovat Puolan rajalla.
Vaeltaminen vuoristossa oli
kokemus sinänsä. Säät suosivat koko ajan. Sadevaatteita tarvittiin vain pari kertaa.
Ja näkyvyyskin oli ihan hyvä. Vaellusreitit olivat hyvin
merkittyjä ja polut kivettyjä.
Louhikkorinteilläkin kivet oli
käännelty niin, että ne eivät
keikkuneet.
Majoittuminen vuoristomajoissa oli myöskin jonkinlainen elämys. Vaellukseen
hintaan kuului puolihoito.
Päivällinen sisälsi alkukeiton
ja lämpimän ruoan. Tarjolla
oli lihaa ja kanaa. Lisukkeena
riisiä, hapankaalia ja hieman
erikoista keitettyä leipää.
Aamiaisella tarjottiin keitettyjä makkaroita, juustoja,
leipää ja teetä. Juomatarjoilukin pelasi hyvin, joten omia
iltajuomia ei mukana kannattanut kuljettaa. Majalta sai
ostaa päiväeväät. Ja termospullot sai täytettyä lämpimällä vedellä.
Majat olivat hyvin varustettuja. On juokseva vesi ja
sähkö. Ensimmäisellä majalla oli oma voimalaitos purossa. Sängyissä oli vuodevaatteet lakanoineen talon puolesta ja lähes joka paikassa
oli lämmin suihku. Kaiken
kruunasi Slovakian alhainen
hintataso.
Pienempi ryhmä teki kolmen päivän vaelluksen vuorilla. Loput ryhmästä tekivät
päiväretkiä vuorille ja lähi
kaupunkeihin. Kiipesipä kaksi hurjaa Tatran toiseksi korkeimmalle huipulle (Lomnicky stit 2633 m). Osa porukasta teki päivän bussimatkan Puolan Krakovaan.
Matka oli kokonaisuutena
erittäin onnistunut ja siitä
kiitos kaikille mukana olleille
ja erityisesti Jounille järjestelyistä.

leiripäivillä.
Keskustelutilaisuus ei ole
tentti vaan juttutuokio, jossa
susivaliokunta voi tutustua
anojaan ja varmistaa, että vaadittavat tiedot ja taidot ovat
riittävästi hallinnassa. Keskustelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin vaikka edellisenä
vuonna.
Susiaisissa käyty keskustelu on siis jo seuraavaa vuotta varten. Ilmoita susivaliokunnalle, milloin haluat keskustella, jotta osaamme varata sopivan ajan.
Kannattaa ottaa anomuskaavake keskustelutilaisuuteen mukaan, vaikka se ei vielä olisikaan valmis luovutettavaksi. Susiaiset on tänä
vuonna Kolilla 07.- 09.10.05

Kumpen järjestäminä.
Anomukset liitteineen palautettava mielellään kesäpäivillä, mutta viimeistään elokuun loppuun mennessä.
Juhlavuoden 2006 susiaiset
on 08.- 10.09.06 Susikyrössä
ja tähän tilaisuuteen vihittäväksi aikovat palauttakoon
paperit heinäkuun 2006 loppuun mennessä.
Susivaliokunta/VT

Johtajasusien
harrastusnäytteitä
1965
21
22
Rainerova chata on alueen vanhin vuoristomaja, vuodelta
1864. Nykyisin museona.

23
24

Matti Haikola
Kuusankoski Kuusaan Ladulle laulukirja, kartat Saariselän ja Sui
vakon alueista, Lapin kirjallisuus, retkeilyvälineiden kehittely, kokeilu (ei papereita)
Ensio Salomaa Rovaniemi
Lapin eräretkeilyn tunnetuksi tekeminen lehdistössä ja yleisölle
Raine Valleala
Kuusankoski
Kuusaan Ladulle laulukirja, Retkikertomusten
ja muiden kirjoitusten julkaisemin lehdissä
Carl-Erik Wirtanen
Helsinki Hiihdonneuvoja kurssi, tunturihiihtokursseja

1966
25
26
27
28
29
30
31
32
33.

Tapio Ikonen
Kangasniemi
vetänyt koskimelonnan retkiä
Kalevi Laaksonen Tapiola suunnitellut ja rakentanut ahkion
Eila Lehto
Mänttä suunnitellut ja johtanut monta retkeä
Erkki Paavola
Karhula ”operaatio ruska pakkasessa” retkiselostus testeineen ja
varustekokeiluin
Heikki T M Pohjola
Turku retkeilijän ruumiin ravitsemus
Brita Saloriutta Helsinki luonnontuntemus ja talkootoiminta
Yrjö Suuniittu
Tampere yksityiskohtainen retkiselostus
Vilma Valkama Helsinki tutkinut teltan fysiologiaa
Erkki Wiksten
Helsinki puolisensataa lehtikirjoitusta Lapista

Korkeuserot poluilla olivat suuret.
1967
34
35
36
37
38
39
40
41

Elis Heijari
Karhula Joulu Ladussa -53 ”E-Hei” –nimimerkillä seloste Kymin
Ladun ruskaretkestä
Pekka Järvinen Hyvinkää
Tunturikerhojen toimintasuunnitelma
Ilmari Karsikko Helsinki Päiväkirja jokaiselta Lapin retkeltä (palautettu Immulle)
Veikko Kautto
Joensuu Tunturiolosuhteisiin sopivat sukset ja voiteet, Rinkka
pulkka esitelty Joulu-Latu-lehdessä -66
Aare Orhanen
Vaasa Vaelluspakinoita Latu- ja Tunturilatu-lehdissä
Simo Ström
Helsinki Reittitutkimuksia Raisaelvalta Haltille
Veli Sunila
Helsinki Eräretkeily Pohjois-Ruotsissa, (TL-lehdessä -67, -68?)
Jouko Tonteri
Tapiola Sää- ja lämpötila havainnointeja vuosina -66 ja-67 tehdyillä eräretkillä

1968
42
Vanhimmat kivetyistä poluista ovat yli satavuotiaita.

Teksti: Sakari Karri
Kuvat: Reijo Jokinen
ja Sakari Karri
Ps. Syksyllä pieni uutinen
lehdissä kertoi, että myrsky
oli puhaltanut Tatralla juuri
meidän kulkemissa maisemissa. Valtava määrä kuusia
oli kaatunut laajalta alueelta.
Puumäärä vastasi lähes Slovakian vuotuista hakkuumäärää. Joten nyt samat maisemat näyttävät aivan toisenlaisilta kuin vuoden 2004 kesällä.

Anottavia susiarvoja on
vain outa-, tunturi- ja johtajasusi. Kaikki ”arvottomat”
ja arvoansa korottavat tunturilatulaiset kiireesti suunnittelemaan puuttuvia vaelluksia ja kaivelemaan muistilokeroista tarvittavia tietoja, jotta
saadaan susilaumaan lisäystä.
Anomuskaavakkeita ja ohjeita saatte susivaliokunnalta
ja kaavakkeet löytyvät nyt
myös Tunturiladun nettisivuilta.
Anomuksissa on tieto- ja
taito-osia, joiden hallitsemista on vaikea selvittää kirjallisesti, joten tätä varten susivaliokunta järjestää keskustelutilaisuuksia Tunturiladun
kevät- ja kesäpäivillä sekä susiaisissa ja Suomen Ladun

43
44
45
46
47
48
49

Paavo Finnilä
Vaasa Retkiselostuksia sanomalehti Vaasassa nimimerkillä ”Paavali”
Eero Kujala
Kouvola Vertailuja Lapin ja Etelä-Suomen vesien laadusta
Kauno Laine
Helsinki Kuusi lapinaiheista 16 mm:n värielokuvaa, joista eräretkeilystä neljä. Kirjoitus ”Valokuvauksesta Lapissa” TL-lehdessä. Diapositiiveja.
Lauri Majander Helsinki Opas: ”Rakotulen teko”
Kalle Mustonen Kuopio Käyttäjän kokeita” eräretkivarusteista
Ulla Neronen
Helsinki Tutkielma ”Mitä hiihtokurssille lähtevän tulisi tietää
Raimo Niklander Helsinki Tutkielma ”Eräretkiporukan koosta”
Aaro Rytilä
Helsinki Tutkielma ”Ahkio vai rinkka ” talvella Lapin selkosilla

1969
50

Vuoristomajan päivällispöydässä.

Martti Jääskeläinen
Vaasa Radiossa Lapinaiheinen haastattelu sekä esittänyt lapinaiheisia novelleja
51
Veli Nurminen Helsinki Soman seitaa kumartamassa”
52
Aulis Sihvo
Jämsä Tutkielma ” Saariselän autiotuvat”
53
Mauri Tani
Karhula Tutkielma ”Lappalaisten urheilullisista harrastuksista”
54
Martti Valli
Vaasa Suksien ja siteiden valinnasta sekä voitelusta tunturia varten
Luettelo jatkuu vuodesta 1970 seuraavassa lehdessä
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Aihkin kuulumisia
Varausmökkimme Aihkin
vieraskirjan merkintöjen mukaan mökissä on ollut vain
tyytyväisiä tunturilatulaisia.
Rauhallinen ja lämmin tunnelma on ollut niin mieluista,
että jotkut kävijät ovat toistamiseen majoittuneet Aihkiin.
On oma rauha ja saunakin
yksityiskäytössä. Sähköt voi
sammuttaa pois silloin kun
haluaa nauttia hämytunnelmasta. Kävelyltä tai hiihtoretkeltä tullessa mökin lämpö
toivottaa tervetulleeksi.
Mökin varustusta kohennetaan ja uudistetaan. Tammikuun lopulla uusi keittiötaso kaappeineen on asennettu paikoilleen. Korkea

jenkkimallinen jääkaappi on
korvattu matalammalla, jolloin on saatu yhtenäistä pöytäpintaa lisää. Sähköliesi on
uudistettu ja mikro hankittu.
Kesän aikana lattialle tulee
uudet räsymatot. Sohva ja nojatuoli saavat suojaavan kankaan.
Viime vuoden aikana Aihkia oli varattu 70 vuorokautta. Enimmäkseen kahden
henkilön ryhminä, joinakin
viikkoina oli majoittujia 4
ja joinakin aikoina mökin
tunnelmasta nautti yksinäinen mietiskelijä.
Tänä vuonna kiinnostus
majoittua varausmökkiimme
on hyvällä mallilla. Tammikuussa yksi viikko ja helmi-

kuussa myös yksi varausviikko jo on takanapäin. Auringon noustessa korkeammalle
ja hankien kimaltaessa Aihkin polut eivät pääse umpeutumaan. Kevät 20.2 - 30.4.
välisenä aikana on varattu kokonaan.
Syksyllä 3. - 10.9. on varattu, samoin jouluviikko.
Kesällä ja syksyllä sekä kaamosaikaan on vielä varaamattomia viikkoja.
Varaukset vastaanottaa Raimo Pahkala.
Aihkin kuistille nostettu vähällä käytöllä ollut, todella
hyväkuntoinen jääkaappi haluaa uuteen kotiin. Käy katsomassa, soita Raimolle ja tee
tarjous.

Rento mies ja
kenkänumero 46
Tunturiladun uusi kämppäisäntä Pekka Kallio asuu
Turun naapurissa Kaarinan
kaupungissa Littoisten kylässä Kalttassuolla. Hän on elänyt Turun seudulla koko elämänsä, käynyt täällä koulut
ja valmistunut rakennusmestariksi.
Pekka on ollut melkein koko ajan Hartelan töissä. Työkohteet ovat olleet suurimmalta osin julkisia kohteita,
sairaaloita, pankkeja, Metsähallituksen opastuskeskus ja
julkishallinnollisia rakennuskohteita.
Aktiivisesti hän ollut myös
vapaa-aikana erilaisissa rakennushommissa vastaavana, rakentamassa, organisoimassa
töitä ja isännöintihommissa,
eritoten Login rakennustöissä
ja talkoissa.
Hän on ollut Login jäsenenä vuodesta 1980 lähtien., tunturisusi hänestä tuli
1984, Login johtokunnassa
hän toimi kahdeksan vuotta.
Pekka huolehtii kunnostaan hiihtämällä, muun muassa pitkänmatkanhiihdoilla
ja hän on ollut mukana
kirkkovenesoudussa.
Paljon on Pekka Lapissa
kulkenut, hiihtänytkin Susikyröstä Susitalakselle.

Raimo Pahkala, puheenjohtaja, Okta, Honkakatu 10,
87100 KAJAANI, raimo.
pahkala@nic.ﬁ, (08) 637 009,
040 839 6638
Sirpa Alapuranen, varapuheenjohtaja, kerhoasiainhoitaja, Kavtsi, Vallikatu 5–7
A 4, 02600 ESPOO, sirpa.
alapuranen@luukku.com,
(09) 298 9881, 040 860
5148
Paavo Kramsu, Logi, Lauklähteenkatu 6 A 23, 20740

OKTA (1) Kajaani
(1964 uud. 21.9.1984)
Pj. Liisa Haapalainen
Peltokatu 6 A 4, 88600 SOTKAMO, puh. 08-666 1932,
050-370 1350,
liisa.haapalainen@luukku.com
Siht. Anja Vitikka
Torikatu 4
87500 KAJAANI
puh. 08-639 708, 044-298
2732
KUOKTE(2) HyvinkääRiihimäki (15.2.1967)
Pj. Matti Häppölä
Kirveskatu 7
11130 RIIHIMÄKI
puh. 050-490 3897
matti.happola@nic.ﬁ
Siht. Päivi Härkönen
Antinsaarenkatu 28
05800 Hyvinkää
puh. 040-7281908
paivi.harkonen@pp2.inet.ﬁ
KOLBMA (3)
Tampere (27.5.1967)
Pj. Timo Tulosmaa
Majakkakatu 3
33410 TAMPERE
puh. 050-563 5489
timo.tulosmaa@sci.ﬁ
Siht. Sirkka-Liisa Jantunen
Nikinväylä 3 A1
33580 TAMPERE
puh. 040-771 0305
sirkka-liisa.jantunen@atagears.ﬁ
NJEALLJE (4)
Pieksänmäki – Mikkeli - Varkaus (16.1.1970)
Pj. Lea Sarkeala
Tolkkaantie 47
79520 VILJOLAHTI
puh. 017-556 5400,
0400-299 956
lea.sarkeala1@luukku.com
Siht. Leila Auvinen
Alvarintie 7
78300 VARKAUS
puh. 017-555 2297,
040-869 9001
leila.auvinen@pp.inet.ﬁ

Pekan hihaan voi huoletta tarttua ja kysellä kämppien hoitoon liittyvistä asioista.
Hänen kanssa on helppo
tulla toimeen ja hänen hyvätuulisuus ja myönteinen
asenne on tarttuva.
Pekan yhteystiedot ovat:

Kalttassuo
20660 Littoinen
pekka.kallio@hartela .ﬁ
puh. 050-5272796
fax (02)2372543

Tunturiladun johtokunta,
toimihenkilöt ja toimikunnat
Johtokunta

Kerhovastaavat 2005

TURKU, paavo.kramsu@
luukku.com, (02) 236 3369,
040 706 2764
Ritva Loimio, Ovtsi, Puistotori 6 as 16, 40100 JYVÄSKYLÄ, riloimio@cc.jyu.ﬁ, (014)
615 282, 040 552 1037
Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja, Alppas, Torikatu 10
as 6, 13100 HÄMEENLINNA, marja-liisa.maki@
fortum.com, (03) 675 9061
Markku Salminen, Kuokte,
Vuoritie 24, 04400 JÄRVENPÄÄ, markku.a.salminen@
netti.ﬁ, (09) 291 9916 k, (09)

2719 2458 t, 040 548 4600
Lea Sarkeala, Njeallje, Pirtinranta 2 C, 78200 VARKAUS, lea.sarkeala@luukku.com
(017) 556 5400, 0400 299
956
Hanna Sinilehto, Kolbma,
Männiköntie 5 B 20, 05830
HYVINKÄÄ, hanna-mari.
sinilehto@vtt.ﬁ, 040 747
7479
Veijo Taavitsainen, Kuovza,
Suontaustankatu 13, 48720
KYMI, veijo.taavitsainen@
andritz.com, (05) 281 249,
020 450 5006

VIHTTA (5)
Vaasa (29.1.1970)
Pj. Tapani Rajala
Lapuankatu 6 D 5
65350 VAASA
puh. 06-315 4112,
050-330 8045
tapani.rajala@ﬁ.abb.com
Siht. Kaija Mariapori
Keskuskatu 18
65320 VAASA
puh. 06-3153 515,
050-5240 850

KUHTTA (6)
Itäinen Helsinki (1971)
Pj. Lotta Lehtonen
Kuusistonlinnantie 4 A 1
00900 HELSINKI
puh. 040-511 4381
lotta.lehtonen@helsinki.ﬁ
Siht. Eeva-Mari Kivimäki
Hakaniemenkatu 11 A
00530 HELSINKI
puh. 050-309 3584
eeva-mari.kivimaki@helsinki.ﬁ
TSIETSA (7)
Iisalmi (5.3.1972)
Pj. Urpo Häkkinen
Huuhkajantie 9
71800 SIILINJÄRVI
puh. 017-462 1922,
050-565 9839
urpoh@dnainternet.net
Siht. Hannu Katainen
Honkakatu 3 as 6
74130 IISALMI
puh. 017-822 746,
0400-525 415
hannu.katainen@reppu.net
KAVTSI (8)
Helsinki (23.10.1972)
Pj. Hannu Maula
Hippiäistie 6
puh. 09-345 1820,
040-519 5079,
hannu@maula.pp.ﬁ
Siht. Juha Kelkka
Vanhaistentie 7 A 14
00420 HELSINKI
puh. 09-531 428,
050-332 3239,
juha.kelkka@ﬁ.abb. com
OVTSI (9)
Jyväskylä (28.9.1976)
Pj. Seppo Pihkasalo
Köhniönkatu 42
40630 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-245 927,
040-094 2639,
seppo.pihkasalo@pp.inet.ﬁ
Siht. Ritva Loimio
Puistotori 6 as 16
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 014-615 282,
040-552 1037
riloimio@cc.jyu.ﬁ
LOGI (10)
Turku (19.2.1978)
Pj. Paavo Kramsu
Lauklähteenkatu 6 A 23
20740 TURKU
puh. 02-236 3369,
040-706 2764
paavo.kramsu@luukku.com
Siht. Paula Jukala
Rätiälänkatu 20 C 24
20810 TURKU

Toimihenkilöt

Toimikunnat

Riitta Gerlin, sihteeri, Kavtsi, Maria Jotunin tie 10
E 52, 00400 HELSINKI,
iitu.gerlin@kolumbus.ﬁ, 040
707 4598
Pekka Kallio, kämppäisäntä, Logi, Kalttassuo, 20660
LITTOINEN, pekka.kallio@
hartela.ﬁ, 050 527 2796
Satu Ojala, toimitussihteeri,
tiedottaja, Geatki, Karpintie
13, 32700 HUITTINEN,
satu.ojala@huittistensanomalehti.ﬁ, (02) 560 1085 t,
050 523 4844
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri, Kolbma, Veisunkatu 14
as 5, 33820 TAMPERE,
pirjo.sinilehto@kolumbus.ﬁ,
(03) 266 2592 k, 040 763
1109

Tiedotustoimikunta
Satu Ojala (pj), Riitta Gerlin,
Juhana Häme, Raimo Pahkala ja Anne Toivonen
Järjestötoimikunta
Marjut Nummela (pj), Paula
Jukala ja Pirkko Westergård
Kämppätoimikunta
Pekka Kallio (pj), Unto
Flinkman,
Tuure
Hakkarainen,Tapani Oksanen ja Lea Sarkeala
Koulutustoimikunta
Marita Maula (pj), Sirpa Alapuranen, Hanna Sinilehto ja
Esa Tervonen
Nuorisotoimikunta
Paavo Kramsu (pj), Raija Palosaari ja Pekka Vuorisalo
Retkitoimikunta
Markku Salminen (pj)

puh. 02-251 7116,
0400-820 167
ALPPAS (11)
Hämeenlinna (28.11.1984)
Pj. Erkki Maununen
Varstatie 29
13500 HÄMEENLINNA
puh. 03-638 0418,
040-519 6107
erkki.maununen@pp.inet.ﬁ
Siht. Taija Heinonen
Riitepolku 1
13500 HÄMEENLINNA
puh. 03-618 3200,
0400-585 567
KUMPE (12)
Pohjois-Karjala (1985)
Pj. Pentti Huikuri
Mäntytie 3
83100 LIPERI
puh. 040-763 2276
pentti.huikuri1@luukku.com
Siht. Eila Vatanen
Tapionkatu 44 C15
80230 JOENSUU
puh. 013-137 322,
040-549 6373
KUOVZA (13)
Kymenlaakso (1970)
Pj. Veijo Taavitsainen
Suontaustankatu 13
48720 KYMI
puh. 05-281 249
veijo.taavitsainen@andritz.com
Siht. Sirkku Kanervio
Tornatorintie 13 as 25
48100 KOTKA
puh. 040-554 6948
sirkku.kanervio@suomi24.ﬁ
GEATKI (14)
Satakunta
Pj. Satu Ojala
Loimijoentie 817
32700 HUITTINEN
puh. 02-566 654,
050-523 4844
satu.ojala@dnainternet.net
Siht. Pirkko Liuksiala
Huhkolantie 3 B 20
32700 HUITTINEN
puh. 044-567 0244
pirkko.liuksiala@huittinen.ﬁ
NJALLA (15)
Tunturilappi (1.11.1997)
Pj. Jaspis Toivonen
Luhtapolku 7
99140 Köngäs
puh. 0400-918 369
anne.toivonen@levi.ﬁ
Siht. Paula Heikkilä
Ollilanojantie 2
99100 KITTILÄ
puh. 016-642 156,
040-846 2156
Saamelaistoimikunta
Ritva Loimio (pj), Liisa Haapalainen, Juhana Häme ja
Seija Ålander
Työvaliokunta
Raimo Pahkala (pj), Sirpa
Alapuranen, Riitta Gerlin ja
Marja-Liisa Mäki
Susivaliokunta
Veijo Taavitsainen (pj), Terttu
Civil, Pauli Hulkkonen, Pirjo
Jauhiainen, Marita Maula ja
Matti Reittamo
60-vuotisjuhlatyöryhmä
Raimo Pahkala (pj), Riitta
Gerlin, Markku Salminen ja
Timo Tulosmaa

Tilintarkastajat
Vappu Hietala ja Lasse Luoto
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Jäsenmaksun
aikaan

Pari oikaisua
Kuten tarkkasilmäiset ja ja vähän huolimattomammatkin lukijat huomasivat, viime numeron kanssa oli teknisiä
ongelmia jos jonkinlaisia.
Pahoittelen tapahtunutta.
Toimitussihteeri Satu
Kahdesta jutusta oli jäänyt häntä pois ja tässä jutut nyt
loppupäät:

Kumpelaisten
ruskaretket
Lauantaina aamupäivällä
nousimme Vallioniemestä
linja-auton kyytiin. Matkalla
kävimme vielä Suomussalmen Raatteen Portissa Talvisota Suomussalmella-näyttelyä katsomassa.
Kiitos kaikille teille, jotka
olitte vaikuttaneet ruskaretken matkan järjestelyihin ja
toteuttamiseen. ruskaretki oli
kaikin puolin onnistunut.
R.A.P

Ruskavaellus
Nurmes-Koli

Suomi päästä päähän,
osuus 3
Mukana vaelluksella: Anja,
Antti, Eila, Esa, Essi, Hannu,
Iitu, Jaakko, Jari, Juha, Kirsi, Kösä, Leena, Leppis, Maija, Marcus, Marita, Marjatta, Martti, Merja, Pauli, Pertti, Sandra, Sirpa, Seppo, Ripsi, Tapani, Tarja A, Tarja P ja
Tora.
Teksti: Eila Nokelainen
Kuvat: Hannu Maula

- tarkista että nimi- osoite ja maksutietosi ovat
oikein.
- muutokst sähköpostilla tai olemme muuttaneet kortilla.
- maksa saamallasi Tunturiladun pankkisiirrolla ja viitenumerolla.
- Tunturiladun jäsennumerosi löytty maksukortin oikeasta yläkulmasta, esim: 415 000
100 005999
- kuusi viimeistä numeroa on jäsennumerosi.
Muovisessa jäsenkortissa on Suomen Ladun
jäsen numerosi.
-Kun kaverisi haluaa
liittyä Tunturilatuun
hän maksaa 1. vuonna
jäsenmaksunsa Tunturiladun
tilille
800015-135331 nimi ja
osoitetiedot on ehdottomasti toimitettava erikseen jäsensihteerille.
Joka vuosi joku onneton unohtaa osoitetiedot eikä sitten saa koskaan postia.
Jäseneksi voit liittyä
myös oheisella lomakkeella, kun lähetät sen
minulle täytettynä.
Toivotan kaikille tunturilatulaisille hyvää ja riemukasta retkeilyvuotta
2005.
Tunturilatuterveisin
Pirjo Sinilehto
jäsensihteeri

www.tunturilatu.ﬁ
INTERNATIONAL WILDERNESS GUIDE
15.8.2005 - 14.6.2006
Koulutuksen tavoitteina ovat valmistaminen erä- ja
luonto-oppaan ammattitutkintoon, kansainvälisen yhteistyöverkon luominen sekä kielitaidon kehittäminen.
Opetuskieli on englanti. Koulutukseen valitaan 10
suomalaista ja 6 ulkomaalaista opiskelijaa.
Haku suoraan oppilaitokselle 11.3.2005 mennessä.
Lisätietoja: Timo Järvenpää puh. 040 5394 750

MUINAISET KÄDENTAIDOT
7.3. - 13.5.2005
Koulutus perehdyttää opiskelijat monipuolisesti muinaisiin kädentaitoihin ja sen aikana opiskellaan erilaisten materiaalien työstämistä perinteisin menetelmin.
Haku suoraan oppilaitokselle 18.2.2005 mennessä.
Lisätietoja: Martti Malinen puh. 0400 799 364

TURVEKAMMIN RAKENTAMINEN
9. - 13.5.2005
Koulutuksen aikana opiskelijat rakentavat perinteisen
mallin mukaisen turvekammin.
Lisätietoja: Erkki Tuuna puh. 0400 197 018
Katso koulutusten hakuohjeet www.tpu.fi/kmo.

Metsätie 1, 34300 KURU
Email: info.kuru@tpu.fi

Puh. (03) 264 7998
Kotisivu: www.tpu.fi/kmo
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Varausmökki Aihkin
säännöt 12.12.2004
* Varausmökki Aihki (47403-2-72) on Tunturiladun
omistama kiinteistö ja on
kaikkien tunturilatulaisten
varattavissa.
* Aihkin voi varata ja avaimen saa johtokunnan määräämästä paikasta ja/tai henkilöltä.
* Varaus annetaan varausjärjestyksessä enintään vuodeksi
eteenpäin. Kerralla voi tehdä
enintään kahden viikon varauksen.
* Saatuaan avaimen varaaja
on vastuussa avaimesta, jota
ei saa luovuttaa kenellekään.
* Varauksen päätyttyä avain
on välittömästi palautettava.
* Kadonneesta avaimesta peritään johtokunnan erillisellä
päätöksellä 100 euron suuruinen korvaus.

* Mökkikohtaisen varausmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.
* Maksu, joka peritään varatun ajan mukaan, suoritetaan
Tunturiladun tilille Sampo
800015-135331, viitenumero 806.
* Vuorokausimaksu antaa oikeuden ottaa vettä Susikyrön
kaivosta ja polttopuita Susikyrön liiteristä sekä asua mökissä ja käyttää mökin sähköä
ja varusteita. Sähkömittarin
sulake kestää vain yhden auton moottoritilan lämmityksen, ei auton sisätilan lämmitystä.
* Aihkissa olevan kalusto- ja
irtaimistoluettelon mukaisia
varusteita ei saa lainata tai
siirtää pois mökistä, edes tilapäisesti.

* Aihki on varaajan yksityiskäytössä
* Aihkiin ei saa viedä lemmikkieläimiä.
* Aihkissa on noudatettava
siisteyttä ja huolellisuutta sekä
hyviä tapoja mökin ja kalusteiden suhteen toimien kuten hyvä isäntä hoitaa omaisuuttaan.
* Siivouksesta huolehtii varaaja.
* Avaimen luovuttamisesta ulkopuolisille ja muusta väärinkäytöstä johtokunta voi määrätä määräaikaisen käyttökiellon.
* Tunturiladun johtokunta
on laatinut nämä säännöt ja
sillä on tarvittaessa oikeus
muuttaa sääntöjä. Muutoksista tiedotetaan Tunturilatulehdessä.

11

www.tunturilatu.ﬁ

Iskulauseäänestys
kevätpäivillä
Viime vuoden aikana etsittiin Tunturiladun
julistamassa kilpailussa hyvää ja nasevaa toimintaamme kuvaavaa iskulausetta. Kilpailuun
tuli runsaasti ehdotuksia, yhteensä 103 kappaletta. Kiitos kaikille osallistuneille.
Johtokunta on valinnut kilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta jatkoon kolme
mottolausetta. Loppusuoralle päässeitä ehdotuksia valitessaan johtokunta pohti Tunturiladun toiminnan monia ulottuvuuksia mm.
luonnon tuntemusta ja -suojelua, eräretkeilyn
tietojen ja taitojen hallintaa sekä elämyksiä ja
virkistäytymistä luonnossa.
Tunturiladun kevätkokouksen yhteydessä
5.3.2005 Kokemäellä järjestetään näiden kolmen ehdotuksen kesken äänestys parhaasta

iskulauseesta.
Valintaan osallistuvat iskulauseet ovat:

1. Erätaitoja ja elämyksiä
(-Tunturilatu)
2. (Tunturilatu-) Tuntureiden
ystävä
3. Löydä itsesi luonnosta
-(Tunturilatu)
Johtokunta

Tunturilatulaisten jäsenlehti,
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tunturilatu-lehden ilmestyminen 2005:
Numero Aineistopäivä Lehti jäsenillä

Julkaisija: Tunturilatu ry

2.
3.
4

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

13. 5.
2. 9.
11. 11.

31. 5.
20. 9.
29. 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 2005
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Ahkioalamäkikoulutusta tunturilatulaisille
Liki kolmekymmentä latulaista oli kerääntynyt Kolbman ja Geatkin järjestämään
ahkioalamäkikoulutukseen
laskettelukeskus Ellivuoreen.
Talven ensimmäinen kirkas ja
kunnon pakkasella varustettu aamu oli aluillaan. Sormia
sinertävän näpertelyn jälkeen
kaikki ahkion mukanaan tuoneetkin olivat saapuneet hotellin rinteen alatasanteelle ja
tapahtuma saattoi alkaa.
Tapahtuman tarkoituksena
oli saattaa keväällä tuntureille säntäävät kerholaiset sellaiseen iskuun, ettei jyrkimmätkään tunturien rinteet tuota
enää ongelmia suuntaan taikka toiseen. Näin myös kävi.
Tosin olosuhteiden pakosta. Laskettelukeskuksen rinnepäällikkö näet ilmoitti, ettei
ryhmän ahkioita voidakaan
kuljettaa hisseillä rinteiden
yläpäähän. Niin vaihtoehdoksi jäi ahkioiden kuljettaminen ruumiinvoimin, ja tästä
syystä koulutukseen lisättiin
myös ripaus rinnekapuamista
harjoitusmielessä.

Erilaisia ahkioita
Että rinnettä voidaan laskea tarvitaan ahkio. Ja ahkioita ja niiden vetojärjestelmiä
on monenlaisia. Itse tehtyjä
ja kaupallisia. Suorilla ja ristiaisoilla, sähköputkesta, alumiinista ja lasikuidusta. Vetovyöllä, valjailla, rinkankehikolla vai isoisän painivyöllä.
Muutamia selviä yhteneväisyyksiä oli kuitenkin havaittavissa. Ristiaisat löivät suorat
jäykät aisat 20 - 1. Valinnalla
on perusteensa.
Suomen Lapissa vain harvoilla alueilla voi nauttia muutamaa päivää pidempään avoimesta tunturimaastosta.
Pääosa retkien jotoksesta
kulkee pujotellen koivikoiden
rehevöittämillä alueilla. Siellä
tavoittamattomissa on kultaakin kalliimpaa, että peräpään
laahus seuraa isäntäänsä.
Käsivarren erämaa-alue on
oma poikkeuksensa, mutta
kukapa hankkisi retkeilyvälineensä vain yhtä ja samaa

Pihtaaminen on
suotavaa

Kouluttaja Pete Mäkelä.
aluetta silmälläpitäen.

Aivan kuin Lapissa
Että rinnettä voidaan laskea
ahkion kanssa tarvitaan laskutaitoa. Tähän ongelmaan
pureutuivat Jouni Lehtinen
ja Ikosen Erkka. Vaikkei Ellivuoren rinnepäällikkö meitä ahkioiden kanssa hiihtohissiin päästänytkään, niin ilman niitä latu oli vapaa.
Niinpä jo hetken kuluttua
katselimme matalalta paistavan auringon kajoa Ellivuoren laelta.
Yhdessä tuumin totesimme
maisemat hyvinkin kauniiksi.
Syviä laaksoja ja korkeita mäkiä silmän kantamattomiin
hienossa valossa. Joku rohkaisi mielensä ja tokaisi hiljaa ”Aivan kuin Lapissa”. Hankikin narisi jotenkin hienosti.
Ensimmäiseksi todettiin,
että kuten mäenlasku yleensä, niin ahkioalamäkilaskukin
lähtee perusasioista. Auralaskusta.
Toisille nämä asiat olivat jo
selvillä ja heidät otti hoteisiinsa Jouni, jonka opastuksella siirryttiin aurasta Telemarkin aakkosiin. Ensiksi viitannut sakki jäi Erkkan kanssa aurailemaan jäljemmäksi.

Kaiken kaikkiaan todettiin
seuraavaa. Auratessa paino tulee olla alarinteen suksen sisäkantilla. Kun käännytään,
niin paino siirretään hiljaksiin entisen ylärinteen suksen
sisäkantille.
Pihtaaminen, eli polvien
yhteen painaminen on suotavaa, mikäli haluaa hiljentää
vauhtia mäessä. Polvet tulee
olla joustavat ja kehon painopisteen mahdollisimman alhaalla.
Telemarkin puolella opettajiakin ilmaantui sitten sitä
mukaa kun mäki lyheni.
Jonkinlaiseen kompromissilaskuun tälläkin saralla kuitenkin päästiin. Kaikki Telluväen laskijatkin tulivat omine
käännöksineen alas asti.
Erään haasteen kouluttajille aiheutti se, että laskijoiden
välineet liikkuivat 250 cm
eräsuksi/kumisaapas yhdistelmästä täysverisiin tiimalasi
Telemark-suksiin kera muovisten Tellu-monojen. Kaikki
pääsivät lopuksi ehjänä alas ja
varsinainen ahkiolasku pääsi
alkuun.

Monenlaisia ahkioita oli tarjolla kokeiltavaksi.

Vahvat kädet
Oli siinä nuorisolla puheenaihetta illaksi, kun meikäläiset
kipusivat hotellin rinnettä ahkioiden kanssa starttipaikalle.
nousussa puheenaiheina olivat vahvat kädet, lantiovyön
laskeutuminen lonkkien päälle sekä suksien pito. Ratkaisuja keksittiin suksen ympäri
vedetyistä remmeistä nousukarvoihin suksien pidon yhteydessä ja vaikkapa olkaimista
lantiovyön laskeutumisen ehkäisemiseksi. Vihdoin oli kuitenkin aika laskea varsinaista
koulutuslaskua. Ahkioalamäkilaskua.
Suurin ongelma ristiaisajärjestelmän kanssa laskettaessa
on ahkion siirtyminen laskijan sivulle rinteen alapuolelle. Ajatuksena oli hallita tätä
tilannetta antamalla ahkion

Pirkon tyylinäyte.
liukua tarkoituksella sivulla
ja siirtää laskija hieman ennen käännöstä ahkion eteen
jarruttamaan ja valmistautumaan käännökseen.

Kilttejä ahkioita
Tarkoitus oli asiasta käydyn teoriajakson jälkeen kokeilla edellä mainittua tilannetta käytännössä, mutta ihmetys olikin suuri, kun ahkiot
toisensa jälkeen seurasivat laskijoita hyvinkin kiltisti, vaikka paikoitellen jotkut yrittivät oikein tosissaan tehdä liian jyrkkiä mutkia ahkionsa
vakauden horjuttamiseksi.
Vasta aamulla lanattu jäi-

nen laskettelurinne ei kuitenkaan ollut aivan sama alusta
kuin mitä tunturin rinne parhaimmillaan kevään korvalla.
Kaikki kuitenkin kiipesivät
monet kerrat ylös ja harjoittelivat käännöksiä ahkion kanssa. Kukin omalla tyylillään ja
hallitun näköisesti.
Tavallaan oli myös rohkaisevaa todeta, että sopivissa
olosuhteissa ahkioalamäkilasku voi olla myös helppoa ja
hauskaa. Tätä seikkaa ei monikaan ollut tätä ennen uskaltanut ääneen todeta. Toisaalta
sovittiin myös yhdessä, ettei
ahkion kanssa alamäkiä laskeva retkeilijä voi koskaan oppia kaikkea. Tämän alan mes-

tareita saa hakea kaukaa.
Ahkioalamäkilasku
on
omanlaistaan taidetta, jossa
tulee ottaa huomioon monet
asiat, joita on vaikea stimuloida laboratorio olosuhteissa.
Mieleen palaa ne muutamat kerrat, kun aisoja korjattiin joidenkin sattumusten takia. On sitä muutamia
metrejä jatkettu matkaakin,
vaikkei ahkio enää tullutkaan
mukana. Näistä ja monista
muista tarinoista - tosista muodostuu koko ahkiokulttuurin suola.
Tahtomattaankin ahkion
kanssa tunturin kuvetta viilettävästä retkeilijästä tulee
legenda.
Petri Mäkelä

Muista!

Ellivuoren hotellin puoleinen laskettelurinne oli tammikuun viimeisenä lauantaina ensimmäistä kertaa tällä kaudella auki. Intoa piukassa rinteeseen tulleet
laskettelijat hieroivat alas tullessaan silmiään varmaan toistamiseen tämän näyn kohdatessaan. Voiko tämä olla totta!

• Hiihtäjän ja ahkion kaatuminen on sallittua.
• Kokeneellakin lasku joskus onnistuu ja joskus ei.
• Ahkion vetojärjestelmän varaosat aina mukana
ahkion pohjalla.
• Ahkio on pääasiassa
laaksoja kulkevien retkeläisten väline.
• Hankikannolla ahkio
on selvästi rinkkaa kevyempi, jos pahoja nousuja ja laskuja voidaan välttää.
• Teoriassa retkeilijä kantaa rinkassa 1/3 osaa omasta
painostaan ja ahkiossa 1/2
osan. Toisinkin on todistettu! Harvoin retkeilijällä
näkee yli 40 kg:n rinkkaa.
Sen sijaan ahkiossa voidaan
yhden hengen voimin kuljettaa reilusti yli 100 kg:n
kuormia.

