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Hanna hiihtää lumipyryn keskellä. 

Kavtsin Suomi 
Päästä Päähän 
- projekti eteni 
Joulupukin 
kotimaisemiin.  

Inarinjärven 
saaressa on 
jääluola. 

Näkyvyyttä ei 
ollut Kolbman 
kaamoksessa
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Sisäsivuilla

Välillä nousut kävivät niin varustei-
den kuin vaeltajienkin voimille.

Kumpessa 
herätellään 
talvivaellus-
perinnettä.

Sokostille kannatti kiivettä, vaikka 
pakkasta olikin runsaasti. 

Kevättalven odotettu tapahtu-
ma, Tunturiladun kevätpäivät ko-
kosi maaliskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna jälleen innokasta 
latuväkeä yhteen. Tällä kerralla 
päivien järjestäjänä oli Geatki. 
Enemmänkin väkeä olisi mahtu-
nut mukaan, mutta monet saman-
aikaiset tapahtumat, kuten Pir-
kanhiihto, lienee vetänyt monia 
mukaansa. Jotkut olivat suunnan-
neet jo Lappiinkin. Joka tapauk-
sessa meitä oli mukana kohtalai-
sen runsaasti. 

Perjantai-illan hämärissä ajeli jo 
monta autokuntaa kovin ”mut-
kaista tietä näkymättömiin” koh-
ti Aittakaria. Mutkista huolimatta 
paikka löytyi. Arvelimme matkal-
la, että tietä oli aikanaan tehty lii-
an pitkästi ja se oli mahdutettava 
maastoon kokonaan ja se selittää 
monet mutkat? Miten lienee?

Emännät olivat järjestäneet tuli-
joille iltapalaa, sauna oli kuuma ja 
jopa avanto oli kuulemma lämm-
tetty! Lieneekö kukaan kiinnostu-
nut lämpimästä avannosta?

Täydellistä palvelua osoitti se-
kin, että sekä makkaran että le-
tunpaistolle oli molemmille omat 
nuotiot.

Vähitellen väki siirtyi majoitus-
tiloihin yöpuulle. 

Kymmenottelussa 
touhuttiin monenlaista

Lauantaina aamiaisen jälkeen 
tehtiin jäällä kävelylenkki ja jum-
pattiin. Sittenpä seuraavana oli 
”juhlalliset” avajaiset ja tyrnilei-
vosten kera tarjotut kahvit. Ker-
hon omat emännät olivat taiko-
neet ihanat leivonnaiset, kuten 
muutkin keittiön antimet ammat-
titaidolla. Näistä heille suuret kii-
tokset!

Kevätkokouksessa asioiden kä-
sittely sujui reippaasti, sittenpä 
siirryttiin kilpailupuolelle. 

Geatkilaiset olivat panneet pa-
rastaan suunnitellessaan varsinais-
ta ”kymmenottelua”, joka kisat-
tiin joukkueittain. Hauskaa oli 
kaikilla! Kilpailun jälkeen käytiin 
tietenkin jälkipuinti ja jossittelu, 
sehän kuuluu asiaan suurempien-
kin kilpailujen jälkeen. 

Iltaohjelmaankin geatkilaiset 
olivat saaneet uudenlaista väriä. 
Kolme reipasta break-tanssipoikaa 
esitti meille niin vauhdikasta lii-

kuntaa, että meitä harmaapäitä 
todella hämmästytti ja ihastutti!

Vauhdikas oli näytelmäkin, jo-
hon esiintyjät valittiin ”otannal-
la”. Yhteislaulut sujuivat muka-
vasti kitaran säestyksellä, tokihan 
kilpailtiin vähän tietämyksestä ja 
hoksottimien toiminnasta pöytä-
kunnittain. 

Afrikan tähti löytyi 
metsästä

Illan pimetessä oli tehtävänä ot-
salamppujen valossa etsiä metsäs-
tä Afrikan tähteä. Joukkueittain 
parveilimme kuusikossa. Löytyi-
hän se tähti, löytäjät kyllä muisti-
vat tuulettaa asian johdosta. 

Taisi vähän huono-onnisempia 
harmittaa!

Sunnuntaina saimme kuulla asi-
antuntijan eli järven rannalla ko-

ko ikänsä asuneen Juhani Oksa-
sen kertomana Sääksjärven syn-
tyhistoriasta ja järven luonnosta 
mielenkiintoista tarinaa. 

Lounaan ja päättäjäisten jäl-
keen olikin lähdettävä taas ”mut-
kaista tietä näkymättömiin”, ku-
kin suunnalleen. 

Kiitos geatkiläisille onnistuneis-
ta kevätpäivistä!

Kalle Väänästä mukaellen 
Tunturlatulaeset näen 
kun ne viäntäötyy
tuontuostae joukolla yhteen
niin mikähän siinä 
oekeen on syy
että yhteistä köyttä 
ne nyhtee näen jaksaa
ja kehtoo ja viihtii vuan?
Mikä keino ne liikkeelle lykkee?

Mukana olleena Kaisa

Kevätpäivät Satakunnassa

Puolukanvarpu sai jäällä puhaltaen kyytiä. Napakelkassa vauhti äityi välillä liiankin hurjaksi.

Nuorten miesten break-dance -esityksessä oli hengästyttävä vauhti. Kramsun Paavon tyylinäyte.

Iitu nauratti Kösää. 

Tunturilatulaiset toivotti ter-
vetulleeksi Tauno Mäkinen. 

Ihan niin kuin Raimon parta 
olisi tulessa. 

Jukalan Paula vauhdissa. 
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Hempeä vihreys, tuulen su-
hina puissa, jäistävapautuneit-
ten vesien aaltoilu, lintujen 
konsertti, tuore tuoksu ilmas-
sa, valoisuus ja sinitaivas   - 
ON KESÄ.

Nautinnollista  aikaa.

* * *

Kevään korvalla pidettiin 
Suomen Ladun kevätliittoko-
kous, jossa meidän Kyösti 
Lamminjoelle ojennettiin 
Suomen Liikuntakulttuurin 
ja urheilun ansioristi. Tun-
nemme Kösän ansiot, joten 
mitali tuli oikeaan osoittee-
seen.  Tunturilatulaisten on-
nittelut Sinulle  Kösä. 

Ennen kokousta saatiin 
torjuntavoitto, sillä liittohal-
litus veti takaisin esityksensä 
jäsenmaksun korottamisesta.  
Muutamissa käytetyissä pu-
heenvuoroissa korostettiin, et-
tä jäsenmaksuja saa käyttää 
vain jäsentoimintaan ei liike-
toimintaan.

Tunturiladussa ollaan sa-
maa mieltä.

* * *

Tunturilatulaisilta eivät ide-
at lopu eikä halu osallistua eri-
laisiin leikkimielisiin kisailui-
hin, ainakaan omissa tapah-
tumissa. Siitä saatiin taas oiva 
esimerkki Kevätpäivillä Ko-

kemäellä. Tunturikerho Geat-
kin tekevät ja osaavat jäsenet 
olivat Satu Ojalan johdolla 
paneutuneet keksimään ja jär-
jestämään meille tyytyväisille 
vieraille hyvän ohjelman.  

Saimme oppia  sinitiaiselle 
sopivan linnunpöntön raken-
tamisessa ja ekonuotion teke-
misessä,  narrasimme ahvenia 
vaihtelevalla menestyksellä ja 
rääkkäsimme itseämme jää-
naskalikelkkailulla. Mieluisi-
na muistoina jäivät illanvie-
tossa tasapainonsa hallitsevat 
ja esityksestään nauttivat  tai-
tavat nuoret mukaansatem-
paavalla ohjelmalla.  Kiitos.

* * *

Kevään aikana  olemme 
moneen kertaan joutuneet 
kertomaan ja todistamaan  
tunturilatulaisten halua toi-
mia yhdistyksemme toimin-
taperiaatteen,  ekologisen ret-
keilyn mukaisesti.   Susi-Kii-
san jätemaksun suuruudesta 
tehty valitus on edennyt Ro-
vaniemen hallinto-oikeudessa  
päätösvaiheeseen.  

Odotan myönteistä päätös-
tä  yhdistyksen kannalta.  Mi-
kä tosin merkinnee sitä, että 
Utsjoen kunnassa on tehtävä 
uusi päätös ja siitä taas riip-
puu prosessin jatko.

Tunturilatulaisille  jätteiden 
oikea käsittely  on ollut it-

sestään selvyys jo yhdistyksen 
perustamisesta lähtien.  Tuot-
tamiemme jätteiden käsittely 
kämpillämme on haluttu teh-
dä järkevästi, luontoa säästä-
en. Jo ennen nykyistä jätelain-
säädäntöä  tunturilatulaiset 
ovat osanneet lajitella jätteet 
sellaisiin, joita voi nuotiossa 
tai takassa polttaa,   kompos-
toitaviin jätteisiin ja  loput  
on sitten tuotu  rinkassa tai 
ahkiossa  pois  erämaasta kaa-
topaikalle toimitettavaksi.  

Tätä tapaa olemme pysty-
neet siirtämään  uusille nuo-
remmille yhdistyksemme jä-
senille.  Uskon myös, että  
vaelluksillamme ja retkilläm-
me  olemme vaikuttaneet 
kanssakulkijoitten  asenteisiin 
esimerkin voimalla  ei saarna-

ten. 
Tiedän ja luotan,  että 

tulevaisuuden tunturilatulai-
set  noudattavat ohjetta:  Sen 
minkä maastoon vien,  sen 
myös tullessani  pois tuon.  

* * *

Yhdistyksen yhteiset tapah-
tumat  jatkuvat elokuussa  Ke-
säpäivillä  Linnasaaressa.  

Matkaa teemme harvem-
min käytetyllä kulkuvälineel-
lä,  mutta perillä olemme  
meille tutussa ympäristössä,  
luonnossa.  Njealljen vieraana 
kukaan ei varmaankaan tule  
pettymään viikonlopun vie-
tossa  savolaisessa maisemas-
sa.  

* * *

Leiripäivät  Valkeakoskella 
ovat kuukauden päästä.  Pe-
rinteisesti tunturilatulaiset  
ovat vaelluskilpailussa  monel-
la  kerhojoukkueella.  Myös 
johtokunnan joukkue sinnit-
telee mukana   nauttimassa 
järjestäjien keksimistä uuden-
laisista tehtävistä  rasteilla.  
Leikkimielellä kilpailemassa 
ja puolitosissaan  oppimassa.

Hyvää nautinnollista kesää 
kaikille!

Raimo

Kiitos Geatkille loistavasti 
järjestetyistä kevätpäivistä Ko-
kemäellä. Pienellä porukalla 
olitte saaneet kokoon hienon 
viikonlopun. Kiitos myös 
kaikille mukanaolijoille. Me 
kilpailimme puolukanvarvun 
puhaltamisessa, napakelkan 
pyörityksessä (jos sisuskalut 
kestivät), tandemsuksilla ete-
nemisessä (vai olivatko ne 
triplem-sukset?) ja monessa 
muussa mukavassa. Hyvän il-
man tilaus oli onnistunut ja 
nautimme ulkonaolosta hy-
vässä seurassa.

Kevätkokous eteni hyvin. 
Sääntömääräisten kokousasi-
oiden lisäksi Tunturiladun 
tunnuslauseeksi valittiin yli-
voimaisesti: Erätaitoja ja elä-
myksiä. Sitä sitten käytetään 
Tunturiladun nimen yhtey-
dessä aina, kun vain sopii.

Seuraavan kerran nähdään 
koko porukalla kesäpäivillä 
Varkaudessa 19.—21.8. Pit-

kästä aikaa pääsemme todel-
lisiin leirioloihin. Lisätietoja 
päivistä löydät toisaalta tässä 
lehdessä. 

Lumet ovat ilmeisesti sula-
neet suuresta osasta maatam-
me. Nautitaan kesästä paah-
teineen, sateineen, kärpäsi-
neen.

Rinkka, rakka ja räkkä, 
tunturivaeltajan riesat.
Valkeus, väljyys ja vapaus 
— ihanuuksia,
joihin ei helposti kyllästy.

Erkki Leminen

Reipasta kesää toivottaa

sihteerinne

Iitu Gerlin 

JOHTOKUNNAN 
PÖYDÄLTÄ 2/05

Erätaitoja ja elämyksiä 
- Tunturilatu

Puheenjohtajan tähdenvälit

Johtajasusi Antti Reeni 
menehtyi 23.2.2005 äkilli-
seen sairauskohtaukseen lo-
mamatkallaan Saariselällä. 
Hän oli syntynyt 11.9.1940.

Antti oli esimerkillinen 
luonnossa liikkuja sekä mo-
nipuolinen luonnon ystävä ja 
tuntija vuodenajasta riippu-
matta. Hän panoksensa luon-
toläheisten liikuntamuotojen 
harrastajana ja kehittäjänä oli 
merkittävä. Hän toimi Suo-
men Ladun eräoppaana,  op-
paiden kouluttaja sekä kou-
lutusmateriaalin tuottajana. 
Eräharrastuksen piirissä, Suo-
men Ladun eräopaskurssilla 
Saariselällä vuonna 1971, 
Antti kohtasi myös tulevan 
puolisonsa Evan, johtajasusi 
hänkin.  

Antti sai joukot mukaan 
omalla esimerkillään, määrä-
tietoisuudellaan ja rauhalli-
suudellaan olkoon kysymyk-
sessä erävaellus tai erilaisten 
kilpailuiden ja tapahtumien 
järjestelyt. 

Antti osallistui kuusi ker-
taa erävaelluksen SM-kilpai-

Antti Reeni 
In Memoriam

luihin; näistä viisi kertaa yh-
dessä vaimonsa Evan kanssa. 
Yhdessä he voittivat mesta-
ruuden vuonna 1982 Kiilo-
päällä. Aktiivisen erävaellus-
kilpailu-uran päätyttyä hän 
oli mukana kilpailujen jär-
jestelytehtävissä ja mm. tänä 
vuonna Antti ja Eva oli ni-
metty syksyllä Hämeenlin-
nassa pidettävien erävaelluk-
sen SM-kilpailujen valvojik-
si. Kilpailuvietin Antti tyy-
dytti suunnistuksen parissa 
loppuun asti. 

Tunturiladussa hän oli 
Kuokten jäsen. Lisäksi hän oli 
perustajajäsenenä Riihiladus-
sa, jossa toimi myös puheen-
johtajana 14 vuoden ajan. 
Riihimäen Suunnistajien toi-
minnassa hänen panoksensa 
on samoin ollut merkittävä. 
Hän toimi seuran puheenjoh-
tajana kuuden vuoden ajan 
sekä oli vastuullisena järjes-
täjänä useissa eri suunnistus-
tapahtumissa. Hän oli 1970 
aloittamassa suosituksi tullut-
ta kuntoilutapahtumaa Rii-
hipolkua ja edelleen harrasta-
jia vetävää kuntosuunnistus-
ta.

Antti oli eläkkeellä Palohei-
mo Oy:n ATK-päällikön teh-
tävistä. Riihimäen kaupun-
gin valtuustossa hän oli yli 
20 vuotta viime vuoden lop-
puun asti.  

Antin poismeno kosketti 
syvästi omaa perhettä, johon 
vaimon lisäksi kuuluu kaksi 
täysi-ikäistä lasta, ja suurta 
joukkoa hänet tunteneita.

Tunturilatu ry, Tunturiker-
ho Kuokte

Matti Häppölä

Monissa Tunturilatu-leh-
den kuvissa näkyvä musta-
partainen, tuikkiva- ja nau-
ravasilmäinen mies on täyt-
tänyt 75 kunniakasta vuotta.  
Suuniitun Yrjöä tarkoitan.

Pitkän linjan perusteelli-
nen retkeilijä, harrastejohtaja 
ja reserviläisjohtaja, herra re-
servin yliluutnantti Yrjö Suu-
niittu, vietti pitkän tovin va-
paa-ajastaan tunturilatulais-
ten seurassa järjestöorganisaa-
tion, aatteen ja toiminnan 
rakentajana.  

Pitkän tovin hän on viettä-
nyt myös Tampereen Reser-
viupseerit ry:n toiminnanjoh-
tajana vetäen Suomen suurin-
ta Reserviupseeriliiton paikal-
lisyhdistystä ja siinä sivussa 
ja sovussa vähän muitakin sa-
massa toimistossa majaa pitä-
viä järjestöjä.  

Kylillä kuitenkin tiedetään 
kertoa, että pikku hiljaa hän 
aikoo asettua jäähdyttelyasen-
toon vaikka ei kokonaan jätä-
kään sitä ympäristöä ja koke-
musmassaa jonka on kerän-
nyt.

Ykän kiinnekohtia Lapin 
lisäksi ovat, ovat olleet ja tu-
levat olemaan mainittu Tam-
pereen Reservinupseerit ry, 
Sammonkadun koti, koko 
Väinölänkadun maanpuolus-
tusyhteisö lukemattomine ih-
misineen ja monine järjestöi-
neen, Siivikkalan maja ja nyt 
viimeksi Tampereen Suojelus-

kunta- ja Lottamuseo.  Sekä 
musta armeijamallinen pol-
kupyörä.   Tampereella ei pi-
detä sellaista maanpuolustus-
ta sivuavaa kokoontumista, 
jossa Ykä ei olisi läsnä.

Toivotamme kunniasusi 
Ykälle onnea merkkipäivänä 
sekä puhkua ja energiaa myös 
vastaisuudessa.  Ensimmäi-
nen sata ei ole vielä läheskään 
täynnä.

Timo Tulosmaa
 
Stuorra-Ykän  
kunniakas polku 
Tunturiladussa

Liittymisvuosi  1961
johtokunnan jäsen  
1969 - 1985
Varapuheenjohtaja  
1977 - 1985    
Puheenjohtaja       
1986 - 1992
 
Tunturisusi  n:o 335    
v. 1962,   
Johtajasusi n:o 31    
v. 1966,
Ikäsusi n:o 28    
v. 1973,    
Kunniasusi n:o 4    
v. 1996
 
Tunturilatulaisten puolesta 

parhaimmat onnittelut merk-
kipäiväsi johdosta.

Raimo Pahkala

YKÄ

”Etualalla oleva Ykä elementissään kavereiden kanssa 
kiipeilemässä.Tällä kertaa Itävallan Alpeilla”.
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Keväiset terveiset Hämeen-
linnasta! 

Vuoden alusta Alppaksen 
vetovastuun otti uusi pu-
heenjohtaja Erkki Maunu-
nen. Kunniasihteeri Marja-
Liisa Mäen anomus sihtee-
rin tehtävien vapautuksesta 
vastahakoisesti hyväksyttiin. 
Uusia sihteerin saappaita yrit-
tää täyttää Taija Heinonen. 

Uusi puheenjohtaja laittoi 
porukan heti tammikuussa 
tulikokeeseen; opeteltiin köy-
den avulla partiolaisten sol-
muja. Erkki on partiolainen 
ja aina valmis. Laskiaissun-
nuntaista on tullut jo pe-
rinne Alppaksen toimintaan. 
Silloin osallistutaan Ahvenis-
ton urheilukeskuksen laski-
aisriehaan lumikenkäilyn pa-
rissa. Alppaslaiset ohjaavat ja 
opastavat innokkaita kokeile-
maan lumikenkäilyä.

Helmikuussa Alppaslaisil-
la oli ilo saada Kuoktelaisia 
vieraita. Yhdessä tutustuttiin 
Stone Gallery Lunnikiveen. 
Nähtävänä oli Pekka Lunni-
kiven kokoelma hyönteisistä, 
perhosista ja kivistä. 

Tervehdys logilaisilta, tääl-
tä keväisiltä Auran rannoilta! 
Tulkaa Ystävät katsomaan 
kuinka upea on kesäinen Au-
rajoki lukuisine ravintolalai-
voineen.

Talvi oli täällä Turun seu-
dulla lyhyt ja kiivas, kun pak-
kaskelit alkoivat vasta ihan 
helmikuun lopussa ne kes-
tivät sitten yhtäjaksoisesti 
viitisen viikkoa. Vielä ker-
hon synttäriristeilyllä Tuk-
holmaan 19.2. meri oli lähes 
sula, mutta jäätyi sentään 
myöhemmin niin, että muu-
taman kerran päästiin jäälle 
luistelemaan ja hiihtämään. 
Metsissä ei juuri lunta ollut.

Viikoilla 13 ja 14 oltiin 
Lapissa ja vaellettiin Susiky-
röstä ensin aapojen yli itä-la-
pin puolelle ja sitten susiva-
ellus UK-puistossa. Kelit oli-
vat pehmeät ja kosteat – nuo 
laatusanat sopivat tosiaan pa-
remmin johonkin muuhun 
kuin hyviin hiihtokeleihin, 
mutta näin tällä kertaa. Myö-
hemmin huhtikuussa osallis-
tuttiin isolla joukolla EA-
kurssille. Asia on ajan-
kohtainen kaikille kerhoille 
koska, yleisötapahtumien tur-
vallisuussuunnitelmat edel-
lyttävät järjestäjiltä EA-taito-
ja.

Vuoden jälkimmäiselle  
puoliskolle olemme suun-
nitelleet taas mukavaa toi-
mintaa. Kesä menee enim-
mäkseen täällä kotinurkilla 
retkeillessä. Heti kesäkuun 
alussa tehdään viikonlopun 
linturetki Satakuntaan Puu-
rijärvi-Isosuon kansallispuis-
toon. Siellä linnusto poikkeaa 

Alppaksen 
terveiset

Maaliskuun pöllöretkellä 
korvat höröllään kuunneltiin 
huhuilua, mutta mitään ei 
kuulunut ehkä kovan pak-
kasen johdosta. Myöhemmin 
on kyllä kuultu pöllöjen ää-
niä. Tätä kirjoitettaessa on 
edessä vielä toukokuun lin-
turetki Hämeenlinnan ym-
päristössä. Kesällä pyöräil-
lään ilmojen niin salliessa. 
Alkusyksystä on tiedossa ret-
ki Pohtiolammelle sääksikes-
kukseen. Syyskuussa otetaan 
nokka kohti Susi-Talasta ker-
hoviikon merkeissä. 

Liikunnallista ja toivot-
tavasti lämpimämpää kesää 
kuin vuosi sitten! 

Terveisin Taija ja Marja-
Liisa 

Turinoita 
Turusta

sen verran ihan rannikkoalu-
eesta, että uutta katseltavaa 
varmaan riittää turkulaisille. 
Heinäkuun alussa teemme 
puolestaan viikonloppuret-
ken saaristoon. Mukaan on 
lähdössä useampia veneitä ja 
muutama kajakki. Kohteena 
on silloin Turun kaupungin 
ulkoilualue Rymättylän Päh-
kinäisissä. Tervetuloa mukaan 
vaan muualtakin päin Suo-
mea. Heinäkuussa käydään 

myös Laajoen kesäteatterissa 
viimevuotiseen tapaan. Nyt 
ohjelmassa on Reino Helis-
maan laulunäytelmä ’Suuta-
rin tyttären pihalla’. Tun-
turiladun kesäpäiville Var-
kauteen lähdetään ja paluu-
matkalla käydään Suomen 
nuorimmassa kansallispuis-
tossa Leivonmäellä. 

Vasta syksyllä lähdetään sit-
ten Lappiin. Viikko 37 vie-
tetään Susi-Kiisalla ja silloin 
myös vaelletaan Muotkatun-
tureilla. Tarkoitus on saada 
sakkia niin paljon, että pääs-
tään tilausbussilla. Tämä siis 
vinkkinä kaikille, jotka asu-
vat jossain Varsinais-Suomen 
ja Lapin välillä – teitä lienee 
jonkin moinen joukko. Myös 
susiaisiin Kolille lokakuussa 
on tarkoitus kerätä bussimat-
kalaisia, ilmoitus asiasta pi-
täisi olla tässä samassa leh-
dessä.

Lokakuun kerhoillassa Es-
toniankin pelastustöissä mu-

kana ollut alan ammattilai-
nen kertoo hypotermiasta ja 
sitten parin viikon päästä sii-
tä, pääsemme kokeilemaan 
asiaa käytännössä kun me-
nemme avantouimaan – tai 
ainakin uimaan mereen sillä 
tuskin jäätä vielä silloin löy-
tyy. Loppuvuodesta on sitten 
perinteiset adventtikirkko ja 
joulujuhla ja niiden lisäksi 
Ritvis Loimio tulee kerhoil-
taan kertomaan saamelaismu-
siikista.

Uusi vuosi alkaa myös pe-
rinteisesti, kun lähdemme 
kaamoshiihdoille viikolla 2. 
Kohteena on tällä kertaa 
Turun kaupungin Kiilopään 
maja. 

Tarkempaa tietoa tulevista 
tapahtumista löytyy Login 
nettisivuilta. Hyvät Ystävät 
oikein mukavaa kesää kaikil-
le – tehkää siitä itsellenne 
muistorikas!

Paul P.

Paavo Kuolajärven kämpän savupiippua etsimässä.

Huhtikuu on jäänyt taas 
kerran historiaan – kerhota-
paamisemme oli tuttuun ta-
paan jätetty pois, koska se 
on perinteisesti varattu Lapin 
vaellus- ja hiihtomatkoja var-
ten.  

Omat vaellusterveiseni 
tuon Teille Haltin valloitus-
vaellukselta - siinä samalla tu-
li huiputettua myös naapuri-
tunturi Ritnicohkka – kokei-
limme kumpi on helpompi 
valloittaa Halti lumikengillä 
vai suksilla – ylösnousu lu-
mikengillä oli huomattavasti 
helpompi,  mutta alas tul-
lessa täytyy sanoa, että suk-
set saivat ensimmäisen pal-
kinnon.

Käsivarren suurtunturit 
näyttäytyivät meille kaikessa  
komeudessaan – kelit olivat 
suotuisat, hanki kantoi eikä 
ahkiokaan ahistanut ja kun 
vielä aikaakin oli varattu 
tarpeeksi, niin mikäpä oli 
nauttiessa upeista maisemista 
(16.04-27.04.) tämän mittai-
sen vaelluksen aikana ennät-
tää  katsella  muutakin, kun 
edellä kulkevan kantapäitä.  

Meekojärven autiotupa oli 
remontissa – puolijoukkue-
teltasta oli tehty tilapäinen 
autiotupa – avajaiset olisivat 
olleet vappuna, mutta vali-
tettavasti emme voineet jää-
dä sitä odottelemaan – vap-

puna oli määrä palata  kat-
selemaan kevään edistymistä 
Kangaspellossa.  Haltin uusi 
autiotupa oli otettu käyttöön 
viime vuonna samoin vara-
ustupa – vanha tupakin oli 
vielä paikoillaan ja käyttö-
kelpoinen – tarkastusmatkal-
la totesimme sen.  

Käsivarressa on muutakin, 
kun upeat suurtunturit – se on 
todellinen kalamiesten ”kei-
das” - menomatkalla Pihtsus-
järven autiotupaan majoittui 
4 miestä, jotka kävivät koet-
tamassa  kalaonneaan  hyvällä 
menestyksellä  ja saman saim-
me todeta paluumatkalla Los-
sujärvellä, jonne oli keräänty-
nyt toistakymmentä kalasta-
jaa määränpäänä Goddejavri.

Monenlaista kulkiaa siellä 
näkee, mutta surullisinta on 
se, että moottorikelkat ovat 
valloittaneet sen osan Lapista 
ja ”surfailevat” melkein mis-
sä haluavat – toivottavasti ne 
saadaan kuriin ja omille rei-
teilleen mahdollisimman pi-
an.

Lossujärven autiotuvalle 
vähän ennen puolta yötä 
”pärähti” moottorikelkka pi-
haan ja toi ”kalamiehiä” en-
nen vaellusta yöpymään au-
tiotuvalle ja ”valtaamaan” se 
omaan käyttöönsä - ”juhla-
tunnelmissa” taisi unohtua 
mitä tarkoittaa ”toisten kul-
kijoiden huomioiminen”!!

Vaelluksen aikana tapasim-
me useita Tunturilatulaisia ja 
omia kerholaisiammekin – 
lämpimät terveiseni kaikille 
Teille ja kiitos mukavista ta-
paamisista ja Kaleville kahvi-
tuksesta ”Kittilän kodissaan” 
vaelluksen päätteeksi.

Tämä niistä menneen tal-
ven lumista  .....kirjoitan 
myöhemmin lisää, johonkin 
seuraavaan lehteen kunhan 
näistä kesäpäivistä ja Sveit-
siläisten ruskavaellusviikosta 
olemme selvinneet.

Viime lauantaina kokoon-
nuimme täällä Kangaspellos-
sa ”toimintapäivän” merkeis-
sä – aiheena Tunturiladun 
kesäpäivät ja syksyn ruskaret-
ki.  Molemmat tapahtumat 
teettävät paljon töitä – syk-
syn ”ruskaretkityöryhmä” on 
tehnyt hyvää työtä retken jär-
jestelyjen eteen ja on siinä 
jo loppusuoralla – kiitos työ-
ryhmäläiset.  Ruskaviikon 
aikataulu on muuttunut 
siten, että lähdemme mat-
kaan jo perjantaiaamuna 
02.09.klo 06.00 Mikkelistä, 
että olemme lauantaina val-
miit vastaanottamaan vie-

raamme.  Karilta voit varata 
linja-autopaikan Susikyröön 
ja Vuontispirtille tai  jos olet 
matkalla Lappiin ja kulkusi 
sattuu reitillemme – linja-
autokyytiin ovat tervetulleita 
kaikki Tunturilatulaiset – pai-
kat varataan varausjärjestyk-
sessä. Paluumatkalle lähdem-
me Susikyröstä lauantaina 
10.09. n. Klo 09.00.

Kesäpäivien varaukset ja 
ohjelmat on tehty, mutta tal-
koolaisten työpanosta vielä 
tarvitaan lähempänä kesäpäi-
viä ja niiden aikana.  

Kesäkuun toimintapäiväk-
si on toimintasuunnitelmas-
sa varattu 04.-05.06.,  kou-
lujen lopettajaisjuhlien takia 
toimintapäivä siirretään pi-
dettäväksi Mikkelissä torstai-
na 09.06. Varapäivä (juhan-
nus) peruutetaan. 

Mikkelissä käsitellän ke-
säpäivien tehtäväjaot, vas-
tuuhenkilöt, työsuorituksiin 
osallistujat yms. jaetaan mm. 
turvallisuus-suunnitelma toi-
mitsijoille sekä käydään läpi 
turvallisuusasiakirjaa.

Toivottavasti ilmat tästä pa-
ranevat – vettä sataa – pihassa 
on muutakin siivottavaa, kun 
menneen talven puista karis-
tamat risut – pihapuita on 
kaadettu, ettei myrsky hoida 
harvennusta   - mukavaa ke-
vään jatkoa Teille kaikille – 
lähden pihalle ”risusavottaan” 
- tavataan Mikkelissä 09.06.

Kevätterveisin  
Lea- puheenjohtaja

Tervehdys
Njealljesta 

Satakunnasta!

Kesä tekee tuloaan Sata-
kuntaan. Ikkunan takana ole-
va tuomipihlaja on täydessä 
kukassa antaen lupauksen sii-
tä, että kesä on vihdoin tot-
ta. Tosin samanlaisen ilmoi-
tuksen antoivat viime viikol-
la meidän kattotiilien alle pa-
lanneet pääskyt. 

Meillä iso ponnistus oli 
maaliskuun alussa Kokemäen 
ja Kauvatsan seurakuntayh-
tymän tiloissa vietetyt Tuntu-
riladun kevätpäivät. Pienellä 
joukolla puuhastelimme par-
haan kykymme mukaisesti, 
jotta saisimme luoduksi ul-
koilmahenkisen tapahtuman 
ulkona liikkumaan tottuneel-
le väelle. Palautteesta päätel-
len olemme onnistuneet, sil-
lä postia on tullut perille. Sii-
tä kiitos!

Katsotaan, riittäisikö pie-
nellä mutta pippurisella jou-
kollamme puhtia jossakin vai-
heessa junailla susiaiset ja 
syyskokous. 

Järjestävänä kerhona on ai-
na pelko siitä, miten väkeä 
saapuu paikalle. Kun otimme 
itse kaiken riskin niin vuok-
rien kuin ruuankin suhteen, 
elimme jännittäviä hetkiä ai-
na siihen asti, kun kaikki 
olivat saapuneet. Isolla tal-
koopanoksella saimme aikaan 
sen, ettei kenenkään tarvin-
nut kerhon puolesta mennä 
kirjoittamaan nimiä pitkit-
täin tai poikittain pankkiin. 

Väkeä olisi tosin mahtu-
nut tiloihin enemmänkin. 
Kiitos talkooväellemme, joka 
teki töitä hartiavoimin vaivo-
jaan säästämättä. Hauskaa oli 
meilläkin!

Kevätpäivien jälkeen kaksi 
porukkaamme oli hiihtele-
mässä ahkioiden kanssa La-
pissa. Kuulopuheiden mu-
kaan matkat taittuivat ilman 
isompia ongelmia. 

Tulevana viikonloppuna 
logilaiset tulevat linturetkei-

lemään meillepäin. Tervetu-
loa! Toivottavasti omaa vä-
keämmekin tulee Isosuolle. 

Juhannuksen tienoilla mei-
lä lähtee aikuisten ja lasten 
ryhmä kultaleirille Lemmen-
joelle. Vielä mahtuu jouk-
koon mukaan, kun on no-
pea. Rimpauta Aarnolle, jos 
mielit matkaan!

Naisten vaelluksia on su-
ven aikaan kaksi. Ensimmäi-
sen reissun suuntana on Kuu-
samo ja sen 50-vuotias Kar-
hunkierros. Matkaa tehdään 
leppoisassa tahdissa ja jouk-
koomme otamme mieluusti 
myös muita kuin satakunta-
laisia tunturilatulaisia. Soit-
tele, jos kiinnostaa. 

Ruskavaelluksemme koh-
teena on Pöyrisjärvi, jossa 
emme ole ennen olleet. Odo-
tamme reissulta paljon, on-
han tarjolla maastollisesti ko-
konaan toisenlainen Lappi. 

Tunturiladun kesäpäiville 
meiltä varmaankin lähdetään, 
kun tarjolla on oikein terva-
höyrykyytiä Savon maisemis-
sa. Ja sitten ”syssymmällä” 
katsotaan, löytyykö Geatkin 
laumasta uusia susia. Toiveita 
siihen suuntaan on olemassa. 
Aika näyttää. 

Tunturiladun verkkosivu-
asiassa olemme lupautuneet 
olemaan pilottikerhona. Asia 
on nytkähtänyt eteenpäin, jo-
ten parhaamme koetamme 
tehdä siinäkin suhteessa. 

Antoisaa vaelluskesää ja 
syksyä Tunturiladun väelle se-
kä hyvää lomaa!

Satu
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Me Njealljelaistet odotam-
me jännitykselle elokuuta ja 
erähenkisiä kesäpäiviä.  Siir-
tyminen varsinaiseen kesä-
päivien viettopaikkaan tapah-
tuu Warkaus VII – nimisellä 
tervahöyryllä, jonka mukana 
seuraa proomu, että  kaikki 
halukkaat mahtuisivat siihen  
mukaan. Paikkoja on sitten-
kin rajoitetusti, joten jou-
dumme täyttämään paikat 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Risteilylle lähdön edellytys 
on, että meillä on kaikista 
laivaan menijöistä henkilö-
tiedot ennakkoon. Tässä leh-

Kesäpäivät lähestyvät...
dessä on osallistumisilmoi-
tuslomake, jonka toivomme 
Teidän palauttavan annetun 
ohjeen mukaan siinä olevaan 
päivään mennessä. 

Foster Wheelerin laiva-
laituri on tehdasalueella, jos-
ta syystä siirrymme sinne 
”laivapoikiemme” opastuk-
sella.  Käyttöömme on ristei-
lyn ajaksi luvattu yhtiön var-
tioitu parkkipaikka. Njeallje-
laiset opastavat, kun tulette 
sinne.

Perjantai-illan majoitus
Perjantaina Varkauteen tule-

ville olemme varanneet mah-

dollisuuden yöpyä Kylpyläho-
telli Kuntorannassa. Kuntoran-
nan opasteet ohjaavat Teidät 
helposti sinne kaikilta Varkau-
teen tulevilta valtateiltä.

Kuljetus
Warkaus VII on tervahöy-

ry, josta lisää kuulette sitten 
laivalla!  Laivalla on kokous-
tiloja ja proomussa sauna, va-
rustautuessanne risteilylle ja 
erähenkisille kesäpäiville toi-
vomme, että otatte huomi-
oon laivan suhteellisen ah-
taat tilat ja lähdette matkaan 
”vaellusvarustein”!  

Majoitus

Majoitukseen olemme va-
ranneet kansallispuistossa ole-
vat viisi neljän hengen aittaa, 
joissa ei ole sähköä eikä keitto-
mahdollisuuksia.  Aitoissa on 
kaksi kerrossänkyä, joissa pat-
jat, viltit ja tyynyt neljälle hen-
gelle. Aittamajoitusta toivom-
me varaavan sellaisten henki-
löiden, jotka eivät voi tai ha-
lua yöpyä teltassa.

Puolijoukkuetelttamajoi-
tus

Majoitusta varten hankim-
me teltat osallistumisilmoi-
tuslomakkeella siihen majoi-
tukseen ilmoittautuneille.

Kioskitoiminta Linnan-
saaressa

Linnansaaressa on kioskikah-
vio, josta on mahdollisuus ostaa 

pikkupurtavaa, kahvia, virvok-
keita, makeisia, vuokrata ka-
nootti- tai soutuvene. yms.

Kioskitoiminta laivalla
Njealljen kanttiini on ”ae-

na aaki”, niinkun kutsussa 
sanotaan!!

Ruokailu
Kerhomme järjestää ”leiri-

päivällisen” lauantaina sekä 
aamupalan sunnuntaina.  
Ruokailun järjestämme vain 
”osallistumisilmoituslo-
makkeella” sen tilanneille.

Sauna/ Linnansaari
Linnasaaressa on sauna, jo-

ta voi vuokrata leirintäalueen 
kioskista. 

Sauna/laiva
Käytössämme on myös lai-

van sauna – siitä lisää laivalla.

Luontopolut
Saarella on Päivärannan 

luontopolku (2 km) – luon-
topolkuaikataulua ei ole.

Ulkokeittiö
Leirintäalueella on katettu 

ulkokeittiö, grillikatos ja kak-
si nuotiokehää.

Käymälä
Kansallispuistossa.
Lisätietoja Linnansaaren 

kansallispuistosta saat netistä 
osoitteesta: www.metsa.fi .

Tehdään yhdessä kesäpäi-
vät, joita voimme muistella 
lämmöllä. Retkeilylliset ke-
sä- ja kesäpäivätervetulotoi-
votuksemme täältä Savosta. 
Tunturikerho Njealljen puo-
lesta 

Lea-puheenjohtaja.

Varkauden kaupunki on 
mahdollisuuksiensa mukaan 
valmis tukemaan täkäläisten 
yhdistysten järjestämiä val-
takunnallisia tapahtumia ja 
ottamaan vastaan harrastajia 
muualta maasta ja rajojenkin 
takaa. Njeallje-kerho on saa-
nut tehtäväkseen järjestää 
Tunturiladun Kesäpäivät 20. 
– 21.8. 2005 Varkaudessa; 
meillä on ilo toivottaa kaikki 
osallistujat lämpimästi terve-
tulleiksi.  

Tunturilatu ry:stä saamani 
tietopaketin perusteella tie-
dän, että kyseessä on lapin-
vaeltajien oma yhdistys, jon-
ka toiminta liittyy läheisesti 
Suomen Ladun toimintaan 
niin järjestöllisesti kuin aat-
teellisestikin. Retkeilyn taito-
ja ja tietoja vaalitaan lähes ko-
ko maan kattavissa alueelli-
sissa kerhoissa, joista Savoon 
sijoittuu Varkautta kotipaik-
kanaan pitävä Njeallje-kerho. 

Toimintasuunnitelman mu-
kaan monet koulutus- ja 
toiminta-aktiviteetit liittyvät 
Varkauteen, joten kerho on 
merkittävä tiedonkulkukana-
va myös täältä ulospäin.

Elokuisten Kesäpäivien oh-
jelma keskittyy monin tavoin 
Varkauteen. Retkikohteena on 
mm. Linnansaari, josta voin 
luvata, että se tulee jäämään 
myös lapinvaeltajien mieliin. 

Varkautelaisille Linnansaa-
ren kansallispuisto on tämän 
vuoden alusta alkaen tullut 
entistäkin läheisemmäksi Var-
kauden ja Kangaslammin yh-
distyessä noin 24.000 asuk-
kaan kaupungiksi. Tämän 
liitoksen myötä Linnansaari 
sijaitsee osittain Varkauden 
kaupungin alueella. 

Lähes poikkeuksetta Var-
kaudessa järjestetyt valtakun-
nalliset tapahtumat ovat ol-
leet menestys, ja varkautelai-
set järjestäjät ovat onnistuneet 

Hyvät 
kesäpäivävieraat!

niiden joustavina isäntinä. 
Meillä on kekseliästä ja puu-
hakasta väkeä, joka osaa tuo-
da perinteisiinkin tapahtu-
miin aivan uusia avauksia. 
Minulla ei ole mitään syytä 
epäillä, etteikö näin tapah-
tuisi myös Tunturiladun Nje-
allje-kerhon ja Kesäpäivien 
kohdalla.

Viihtykää tapahtumassa ja 
viihtykää Varkauden kesässä! 
Me varkautelaiset toivomme 
palvelevamme Teitä niin, että 
saatte kotiin viemisiksi mu-
kavat muistot täältä Keski-
Savon sydämestä.

Matti Reijonen
Kaupunginjohtaja 

Kerhojen 
verkkosivut 
etenevät

Tunturiladun kerhojen 
verkkosivuhanke on nytkäh-
tänyt askeleen eteenpäin. Si-
vupohjien valmistuksesta on 
jo sovittu ja alustavan suun-
nitelman mukaan Tunturi-
kerho Geatki toimii ensim-
mäisenä kerhona, joka sivut 
tekee ja opettaa sitten muita 
vastaavaan puuhaan. 

Mahdollisesti sivupohjat 
ovat nähtävissä susiaisissa. 
Kesäpäivillä sivujen esittely ei 
ole mahdollista, koska ollaan 
eräolosuhteissa. 

Jo tässä vaiheessa kerhojen 
on hyvä miettiä, mitä he si-
vuilta odottavat ja mitä niillä 
pitäisi kerhojen mielestä tuo-
da esille. Sivuilla on kuvien 
käyttö mahdollista ja on hyvä 
ryhtyä valitsemaan kuvia ja 
saada ne digitaaliseen muo-
toon. 

Lisätiedusteluihin vastaa 
tiedottaja Satu Ojala puh. 
050 - 5234 844. 

Inarijärven lounaisessa 
osassa sijaitseva saari  Kor-
kia-Maura on mielenkiintoi-
nen käyntikohde.  Uusim-
piin karttoihin on merkitty 
saaressa oleva  Jääluola näh-
tävyyspaikkana. Merkintää ei 
ole ollut 1980 -luvun kar-
toissa.  Kun metsähallitus ra-
kensi saareen laituri- ja tulen-
tekopaikan,  luola tuli tutuk-
si niillekin inarilaisille, jotka 
aikaisemmin eivät siitä olleet 
mitään tienneet. Kalastajat 
ja metsästäjät on kyllä luo-
lan olemassaolon tienneet ja 
käyttäneet sitä säilytyskellari-
na.  Nykyään matkailuyrit-
täjät järjestävät tutustumis-
käyntejä luolaan sekä kesällä 
että talvella.    Luolaa ei liene 
kukaan todella tarkasti tutki-
nut eikä kerännyt siihen var-
masti liittyvää paikallista tie-
toa.  Siidasta tietoa ei löyty-
nyt. Myöskään Lapin läänin-
arkeologi  ei ollut tietoinen 
luolasta.   

”Luolamiehenä ”  tunnettu 
kuopiolainen Aimo Kejonen 
Geologian tutkimuskeskuk-
sesta  mainitsee luolaluette-
lossaan, että kerrotaan luolan 
olleen Lapissa seitojen hävit-
täjänä kuuluisuutta saaneen, 
1600-luvulla eläneen Päiviö 
Vuolabin kalakellarina 

Luola on Inarin vedenpin-
nan yläpuolella ja nimen mu-
kaisesti  lattia on jäätä. Jää-
kerroksen paksuuden Aimo 
Kejonen kirjoittaa olevan yli 
kaksi metriä. Sulaako se ke-
säksi, siitä on erilaisia arvelu-
ja.  Pinnalla saattaa olla vesi-
kerros, mutta syvemmällä on 

Jääluola Inarijärven saaressa

varmaakin ikijäätä.
Luolaan mennään kapean, 

muutaman metrin syvyisen 
kalliohalkeaman läpi ja sitten 
tikapuita pitkin  pari metriä 
alas jäälattialle. Pituutta jää-
lattialla on noin 10 metriä ja 
leveimmillään kolmisen met-
riä. Korkeutta löytyy enim-
millään nelisen metriä.  Luo-
laan tulee vähän valoa paris-
ta kalliohalkeamasta, mutta 
muuten sisällä on täysi pime-
ys. Ilman kunnollista käsi-
valaisinta tutustuminen luo-
laan ei onnistu.

Käydessäni siellä viime tal-
vena jää oli täysin ehjä ilman 
yhtään halkeamaa, vinot sei-
nät olivat kuuran peitossa.  
Otin valokuvia ikäänkuin 
säkki päässä, sillä etsimestä 
näkyi vain pimeyttä.  Valoku-
vien valmistuttua huomasin, 
että joissakin kohdissa luo-
lan seinämissä oli havaittavis-
sa punaisia läikkiä. Yksi jälki 
näyttää nykyaikaisella puna-
maalilla tehdyksi kirjoituk-
seksi. Mitä muut läiskät ovat, 
sitä pitäisi käydä tutkailemas-
sa.

Jääluolassa käynti kannat-
taa ottaa mukaan kanootti- 
tai hiihtoretkiä Inarille suun-
nitellessa.  Tulentekopaikalta 
itäänpäin on matkaa 30 - 
40 metriä. Selkeä polku sekä 
maalimerkit puissa ja kalli-
oissa johdattavat kalliohal-
keamaan, jossa muutaman 
metrin kulkemisen jälkeen  
metsähallituksen rakentamat 
tikapuut laskeutumalla jää-
luola löytyy.  Taskulamppu 
ja kaveri mukaan - olet yhtä 
elämystä rikkaampi.   Turval-
lisuuden varmistaminen on 
itsestään selvyys.

Raimo

Kymmenaskelmaiset tika-
puut vievät jääluolaan.

Luolan suuaukko on mie-
henmentävä rako kalliossa. 
Kuvassa Heikki Nenola. 
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Viime syksynä keskustel-
taessa susiaisten järjestämises-
tä heräsi tarve saada myös 
omia jäseniämme kyseiseen 
säätyyn.  Monella jäsenellä 
tuntui kompastuskivenä ole-
van tuo 150 kilometrin mat-
kavaatimus. Kirjoittaja on pu-
heenjohtajan Pentti Huiku-
rin kanssa vaeltanut talvella 
jo useita kertoja, mutta ker-
tyvää matkaa on aina rajoitta-
nut se, että lähtijöillä on ollut 
tilaisuus vain viikon lomaan, 
mistä siitäkin on matka Lap-
piin vienyt kaksi päivää. Nyt 
haaveena oli alun perin liittää 
perinteiseen retkeen Anteri ja 
Hammaskuru.

Halusimme kuitenkin kaik-
ki kymmenen henkeä lähteä 
matkalle samalla bussilla kuin 
Kiilopäälle jäävä pääjoukko ja 
niinpä matka rajoittui perin-
teiseen  Suomu, Tuiskukuru, 
Luirojärvi, Sarvioja ja Lanko-
järvi- kierrokseen.

Päivä otti koville

Jo ensimmäisellä taipaleel-
la Suomunruoktulle saimme 
nauttia auringosta, pirteästä 
pakkasesta huolimatta. Toise-
na päivänä jatkoimme Tuis-

kukurun jälkeen vielä Luiro-
järvelle, joten matkaa kertyi 
ihan mukavasti varsinkin kun 
kiersimme pahimmat nousut 
ja yhdytimme kaukana eteläs-
sä Karapuljun uran. Päivä ot-
ti yllättävän koville sillä olim-
me kaikki melko harjaantu-
mattomia ja vauhti oli ollut 
sellainen, että paita oli kun-
nolla kastunut. Tämä tuntui 
loppumatkasta ikävältä sillä 
pakkanen alkoi nousta heti, 
kun aurinko rupesi laske-
maan. Olin aivan poikki nes-
teen ja suolan menetyksen 
vuoksi, mutta en unohda kos-
kaan sitä kuinka alhaalla ole-
va aurinko kultasi Luiron ym-
pärillä olevat tunturien laet. 
Olin nähnyt ne monta ker-
taa, mutta liekö kova nouseva 
pakkanen vai mikä, ne olivat 
aivan mahtavia. Saapuminen 
Luiron kämppään oli hiukan 
ankea, koska suuri kämppä ei 
lämpene aivan hetkessä, kun 
siellä on liki 20 astetta pak-
kasta!

Kolmantena aamuna oli 
pakkanen jälleen -32 astetta, 
mutta enin osa joukosta kävi 
huiputtamassa Sokostin. Mai-
semat tältä UKK-puiston kor-
keimmalta huipulta lumosi-

vat vaeltajan täysin. Useim-
mille se oli ensi kerta samoin 
kuin koko vaelluskin.

Neljäntenä aamuna ei -34 
asteen pakkanen enää säikäyt-
tänyt. Ilmeisesti siihen oli al-
kanut tottua. Tiesimme myös, 
että sää lämpenee nopeasti al-
le kahdenkymmenen pakkas-
asteen.

Sudenpesällä

Nousimme seuraavana päi-
vänä tunturiin heti Pälkkimä-
ojan laavulta kohti Sarviojan 
latvoja. Ylhäällä oli tyyntä ja 
aurinkoista eikä hanki ollut 
jäistä, joten jatkoimme pit-
kään paljakkaa Maantiekurun 
ja Sarviojan välissä. Katsoim-
me myös tarkoin, mistä koh-
dasta pääsisimme seuraavana 
päivänä harjanteen yli hel-
poimmalla.

Olin varannut Sarviojalta 
Sudenpesän ”nostalgiasyistä”, 
joten puolet kymmenestä 
vaeltajasta jatkoi Sarviojan 
kämpälle yöksi. Päivä oli ol-
lut fyysisesti helppo ja illalla 
oli voimia rupatteluun ja lät-
tyjen paistoon. 

Olin miettinyt, miten Su-
denpesälle saadaan vettä, sillä 

”Ei koskaan enää”
Aarno Lehtisalo teki suun-

nistajakaverinsa kanssa ensim-
mäisen vaelluksensa Lappiin  
vuonna 1962. 

- Meillä oli koko ajan hir-
vittävä vauhti ja päätin, että 
en enää koskaan lähde Lap-
piin. Mieleen jäivät kuiten-
kin paikannimet Paratiisiku-
ru, Ukselmapää ja moni muu. 
Millaista siellä oli, se jäi kai-
vamaan mieltä ja niin lähdin 
seuraavana kesänä uudestaan, 
mutta toisen kaverin kanssa. 

- Meidän piti kiertää pitkä 
lenkki, mutta päädyimme 
Luirojärvelle, kun kaverin ja-
lat olivat menneet Menok-
kaissa rakoille. 

- Kävin alkuun Lapissa ker-
ran vuodessa, kunne Lappi 
lopulta loksahti. Sen jälkeen 
käyntitahti on tiivistynyt. 

Aarno muutti Raumalta 

Huittisiin vuonna 1975 ja 
perusti vuotta myöhemmin 
Huittisten Ladun ja Polun. 
Samana vuonna hänet vihit-
tiin Tunturisudeksi. 

- Teimme silloin Ladun ja 
Polun ensimmäisen vaellus-
reissun ja se on ollut elämäni 
kallein reissu. Hukkasin lom-
pakkoni ja siinä samassa me-
nivät seuran matkarahat!

Huittisten Ladun ja Polun 
lisäksi Aarno on ollut perus-
tamassa Ala-Satakunnan Ret-
keilijöitä Euraan, Äetsän Kun-
toa ja tuorein tapaus on Tun-
turikerho Geatki, joka synny-
tettiin 1996. 

- Mielessäni pyörii kaiken-
laisia ideoita, joita en pysty 
yksinäni toteuttamaan. Hy-
vässä porukassa ideat jalostu-
vat. Ja kun on järjestötoimin-
nassa mukana, pääsee muka-

vammin reissuille ja voi laina-
ta varusteita. 

Aarnoa vetää Lappiin vapa-
us ja uudet elämykset. Lapin 
kokemuksiaan hän on halun-
nut jakaa myös nuorten kans-
sa, sillä hän on toiminut use-
aan otteeseen oppaana muun 
muass Espoon Leppävaaran 
seurakunnan rippikoululei-
reillä. Leirejä on pidetty Saa-
riselällä, Lemmenjoella, Se-
vettijärven seudulla ja Haltil-
la. 

- Haluan viedä ihmisiä mu-
kanani Lappiin ja näyttää, 
kuinka hieno paikka Lappi 
on. 

Aarno oli pari vuotta Tun-
turiladun johtokunnassa ja 
silloin pohdittiin, miten vä-
kemme on ukkoontumassa ja 
akkaantumassa. Silloin syntyi 
idea aikuinen - lapsi-vaelluk-

sista, joita Aarno on vetänyt 
Geatkissa jo kolme. Kesällä 
porukka on lähdössä kultalei-
rille Lemmenjoelle. 

- Rippikoululaiset kertoi-
vat vanhemmilleen kaikenlai-
sia tarinoita leireiltämme ja 
mietin, että entä jos otettai-
siin isä tai äiti mukaan. 

- Jos meidän poika jaksaa 
kävellä 15 kilometriä, niin kai 
minäkin, oli joku isä tuuman-
nut ja siitä homma lähti liik-
keelle. 

Aarno täytti huhtikuun 
kuudentena 70 vuotta! Mies 
vietti merkkipäiväänsä hissuk-
seen, missäpä muualla kuin 
mökillään Lapsissa. 

Geatki onnittelee ja kiittää 
koko porukan voimalla. Oli 
hieno idea perustaa meille 
oma kerho!

Satu 

Lemmenjoki on kaunein paikka Lapissa, sanoo Aarno Leh-
tisalo. Heidän perheellään on mökki Lemmenjoella, jossa Aar-
no vietti kaikessa rauhassa omaa 70-vuotispäiväänsä huhti-
kuussa. 

joinakin talvina oli tarvin-
nut kaivaa ensin pari kuu-
tiota lunta huomatakseen, et-
tei puronuoma ole juuri sillä 
kohtaa.

Nyt tilanne oli aivan us-
komaton. Koko joenuomas-
sa näkyivät ruohontupsut ja 
varvut ja jopa hiihtäminen oli 
kivien ja varvikoiden väiste-
lyä. Vettä löytyi Sudenpesälle 
helposti, mutta kova pakka-
nen oli saanut aikaan sen, et-
tei Sarviojan lähde ollut sula. 
No, ohut jää nyt särkyi hel-
posti.

Enin osa joukosta oli usko-
nut, että edellisen päivän har-
janne kannattaa ylittää riittä-
vän etelästä ylimääräisistä ki-
lometreistä huolimatta.

Alastulo on taitolaji

Alastulomme sattui juuri 
sellaiselle kohtaa, että jou-
duimme tiheässä koivikossa 
väistämään pahinta jyrkän-
nettä hyvin pitkään. Tällöin 
saivat ahkion vetoa opetelleet 
kokea, kuinka hankalaa on 
saada ahkio pysymään peräs-
sä jyrkässä ja tiheässä koivi-
kossa. Pohjoisempaa oikais-
sut ryhmämme konkari Ta-
pani Ilvonen onnistui pa-
remmin alastulossa.

Noissa alastuloissa huoma-
sin, että jo vähäinenkin ko-
kemus ahkion vedossa hel-
pottaa tuollaisissa rääseiköis-
sä. Mieleeni palasi usein ta-
paus, jossa joitakin vuosia 
sitten Pentti kovakuntoisena 
oli vetänyt ahkiota suurim-
man osan Ukselmakurua, 
minkä jälkeen olin luvannut 
viedä ahkion alas Pirunpor-
tista, sillä olin kokeilemassa 
telemarksuksia, joilla laskun 
piti olla hieman helpompaa. 
Huomasin pian, että ahkio 
pyrkii aina vaan yhtä itsepäi-
sesti sivulle. Alhaalla Pentti 
tunnusti, että hän oli irrotta-
nut ruuvattavat jalakset, kun 
ne olivat jarruttaneet luistoa. 
Totta se kyllä olikin, sillä ne 
olivat ruostumatonta terästä 
ja suunniteltu jäätikölle.

Kaikki pääsivät tällä ker-
taa lopulta alas ja ilman pa-

Kumpessa yritys herättää talvivaellusperinne
hempia kaatumisiakin. Port-
tikoskella pidimme kunnon 
evästauon, joten loppumatka 
Lankojärvelle oli helppo.

Viimeinen koitos perjan-
tai-iltapäivällä oli arvelutta-
nut ahkioon tottumattomia, 
mutta lasku Kiilopäältä oli 
niin leveätä luistelulatua, että 
auraamalla oli helppo säädel-
lä laskuvauhtia. Paransimme 
viime taipaleella myös nyky-
nuorten rapistunutta mainet-
ta kun eräs vastaantulija kiit-
teli meidän nuorten urheutta 
lähteä  vaellukselle. Kerroin 
hänelle, että keski-ikämme on 
yli 60 vuotta, johon vastaan-
tulija totesi, että sitä suu-
rempi ihailun paikka. Olim-
me kyllä itsekin tyytyväisiä it-
seemme.

Tunturisusia meistä ei tuon 
reissun tiimoilta tule, mutta 
jokaiselle jäi kipinä lähteä uu-
destaan vaeltamaan, tosin täs-
sä iässä pitää varata aikaa niin 
paljon, ettei useampia mö-
kinvälejä voi suunnitella teh-

täväksi samana päivänä. Voi-
han aina kesken matkan tark-
kailla kuntoa ja olosuhteita ja 
niiden puitteissa pidentää päi-
vämatkoja. Tässä pitää kui-
tenkin ottaa huomioon se 
seikka, että ryhmän tulee olla 
niin pieni, että se voi turvau-
tua autiomajoihin tai tehdä 
kuten me Luirojärvellä, vara-
simme puhelimitse varaustu-
papaikat itsellemme viime- ja 
ensiyöksi.  

Siinä suhteessa haaveem-
me toteutui, että jatkossa var-
maan löytyy myös talvella 
vaeltajia niin suuri joukko, 
että matka voidaan tehdä  
Kumpen puitteissa. Saahan 
reitille haasteita vaikka tun-
turisusihiihtoon sillä tavoin, 
että urheimmat käyvät Tuis-
kukurusta Karapuljussa, Lui-
rojärveltä Hammaskurussa ja 
Muorravaarakasta Anterin-
mukassa muiden viettäessä 
luppopäivää. 

 Teksti: Heikki Jahkonen
Kuvat: Tapani Ilvonen

Kahvitauolla Rautulammella. 

Sää suosi matkaa Sokostille.

Kumpen joukko matkalla Luirojärvelle.



 6

Kavtsilainen keskimäärin 
kahdenkymmenen hiihdon 
ystävän ja ihan yhtä monen 
ahkion muodostama mah-
dottoman pitkä letka taivalsi 
hiihtäen ja vähän saapastel-
lenkin Raja-Joosepista Sallan 
Pyhätunturille. Matka oli pit-
kä ja monimutkainen, kilo-
metrejä kertyi Kösän matka-
mittariin 364 km.

Vaativa vaellus

Vaellus oli etukäteen ilmoi-
tettu ”vaativaksi”, ja sellainen 
siitä muodostuikin.

Räntäsadepilvi seurasi let-
kaa uskollisesti, ja vaeltajat 
saivat käyttää kaiken koke-
muksensa ja kekseliäisyytensä 
pysyäkseen varusteineen kui-
vahkoina tai edes vain vähän 
märkinä. Motto: Tänäänkään 
ei satanut, ei ainakaan paljoa 
(Omar Khajam). Lämpötila 
keikkui lähes koko ajan siinä 
nollan kieppeillä, keli oli joko 
saa-, smir- tai sok- keli. Pul-
kankiskojat saivat ennätys-
määrän harjoitusta vaikean 
kelin hiihdossa, useimpina 
päivinä sekä takkusi että lip-
sui. Suksiin laitettiin siliko-
nia, parafi inia, erilaisia voitei-
ta, mustekaloja, tarroja, na-
ruja… Onneksi muutamana 
päivänä ja erikoisesti päällim-

mäisiksi mieleen jäävinä vii-
meisinä päivinä keli oli en- 
keli. 

Ensimmäisen 
viikon reitti

Ensimmäisellä viikolla tu-
livat tutuiksi nimet Raja-Joo-
seppi, Suomujoki, Harrijärvi, 
Anterin rajavartioasema, Jau-
rujoki, Härkämurusta, Man-
toselkä, Rakitsanhaara, Vieri-
harju, Karhuoja, Nuorttijoki 
ja Tulppio. Reitti kulki aivan 
rajavyöhykkeen tuntumassa, 
monta päivää sai väistellä (oi-
kealta puolelta) rajavyöhy-
kenauhalla koristeltuja tolp-
pia. Heti alkumatkasta saatiin 
treenata hartia- ja hauislihak-
sia; kolme ensimmäistä aa-
mua alkoi hillittömällä nou-
sulla. Tekemistä oli vaikka pi-
doksi valittiin Nokia.

Joulupukki 
ei ollut kotona

Telttakylä sai olla kaksi pe-
räkkäistä yötä samassa paikas-
sa Rakitsanhaaralla. Öiden 
välissä vietimme luppopäivää 
vierailemalla Korvatunturilla. 
Lähdimme liikkeelle ihanas-
ti vasta klo 10.30 ja sujut-
telimme tukevaa vasta ajet-
tua ”konelatua” ilman ahki-

Joulupukinjotos 2. – 17.4.2005

 Piiiiitkä letka.

Suomi Päästä Päähän Etappi n:o 4

oita kohti sovittua rajamies-
ten kohtaamispaikkaa. Siellä 
pidettiin varmuuden vuoksi 
perusteelliset joululaulu- ja 
leikkiharjoitukset. Kun lau-
lut alkoivat sujua kohtuulli-
sen mukavasti, pörähti pai-
kalle kaksi kelkkaa ja kaksi 
vihreätä miestä. Paperimme 
tarkistettiin, meidät järjestet-
tiin jonoon ja hiihdätettiin 
(ilman taukoa) Korvatuntu-
rin sille huipulle jolle turistit 
pääsevät (404 m). Lumisade 
taukosi ja tuulikin huilasi sen 
aikaa että saimme kiipeillä, 
katsella ja viestitellä.

Joulupukkia ei näkynyt, 
mutta kyllä pari todellista 
tonttua, joista toisella oli kui-
va tonttulakki ja toisella ah-
kiossa likomäräksi kastunut. 
Usean virallisen ja virattoman 
yhteiskuvan jälkeen päästiin 
mukavaan mutkamäkeen, jo-
ka päättyi suoraan kakku- ja 
kahvipöytään. Marjatan lei-
poma ja puoli viikkoa vetä-
mä ”paholaisenkakku” mais-
tui ”pirun” hyvältä. Jos aikoo 
keventää retkivarustusta, niin 
Marjattaa ei missään tapauk-
sessa kannata jättää pois.

Paluumatkalla saatiin ihail-
la sumusta paljastunutta 
Korvatunturin persoonallista 
profi ilia, kuulla teeren pulpu-
tusta ja ihailla hiljaista satu-

metsää Suomen raukalla ra-
jalla.

Virtaavaa vettä 
Nuorttijoella

Vuodenaikaan nähden tal-
visessa säässä olimme jo eh-
tineet kaivata edes jonkinlai-
sia kevään merkkejä. Vasta 
Nuorttijoella tajusimme ke-
vään olevan oikeasti tulossa. 
Hiihtelimme mutkaista jo-
kiuomaa ylävirtaan ja ha-
vaitsimme ensin yhden, sit-
ten toisen ja hetken päästä 
paljon avoimia virtapaikkoja. 
Silmämme ja sielumme le-
päsivät veden väreilyssä, joka 
toi mukavaa vaihtelua valkoi-
suuteen. Mikä se onkaan se 
kolmas asia, jota ei väsy kat-
somaan, nukkuvan lapsen ja 
elävän tulen lisäksi? No, vir-
taava vesihän se on. Saimme 
ihailla virtapaikkoja aivan lä-
heltä, monta kertaa hiihdim-
me pitkin kapeata kannasta, 
jonka molemmilla puolilla 
virtasi reippaasti. Komento 
”Pitkät välimatkat!” tehosi 
todella hyvin.    

Tulppiossa kuulimme isän-
täväeltä, että Nuorttijoella oli 
jo niin huonot jäät että sinne 
ei voinut mennä… muka…

Tulppion tiskossa

Retken puolimatkassa oli, 
niin kuin puolimatkassa pitää 
ollakin, krouvi nimeltä Tulp-
pion tisko. Melkein kaikki 
telttakunnat siirtyivät naut-
timaan sisämajoituksen suo-
mista erikoisuuksista. Kekse-
liäästi viriteltiin kahden hen-
gen mökkiin kuivumaan kah-
den ahkion koko sisällön 
lisäksi sekä melko märkä si-
säteltta että vettä valuva ul-
koteltta. Ja päästiin saunaan 
ja pestiin, otettiin löylyt, pes-
tiin, taas löylyt, pyykättiin ja 
taas pestiin.

Puhtaina päästiin sisälle syö-
mään ihmisten tekemää oi-
keata ruokaa kunnon annok-
set. Löysäiltiin, katseltiin ih-
misiä, löntysteltiin raitilla, oli 
aikaa itselle. Tiskoteekkia ei 
ollut, ei ainakaan sinä iltana.

Aamulla ahdettiin vatsoihin 
herkullinen tiskoaamiainen, 
pakattiin kuivaa tavaraa kui-
vatettuihin ahkioihin ja ostet-
tiin tiskon karkkihylly tyhjäk-
si. Matkan puolivälissä joutui 
vaihtoon kaksi kaikkensa anta-
nutta miestä, Juha ja Harri, ja 
heidän korvaamiseensa tarvit-
tiin neljä pirteätä naista, Mari-
ta, Sirpa, Johanna ja Jenni. 

Sitten vielä kerran varmuu-
den vuoksi syötiin mahat täy-
teen ja ei kun baanalle.

Upotus toi 
mutkia matkaan

Alkumatkasta hanki kantoi 
jonkin verran, mutta jo ennen 
puolimatkankrouvia upotti 
kunnolla. Jopa 7 cm leveän 
Karhu Erän aikaansaama ää-
ni ei ollut enää ”krash” vaan 
se oli tuskin kuuluva vieno 
”sssh” kun se upposi puolu-
kanvarpuihin asti. Tulppios-
sa oli siis unohdettava alku-
peräinen reittisuunnitelma ja 
siirryttävä käyttämään tuke-
vimpia tunnettuja kelkkareit-
tejä. Kelkallahan pääsee sut-
jakkaasti vähän pitempiäkin 
matkoja, joten reitit kierte-
livät siksakkia kauniilta pai-
kalta toiselle. Komea oli reit-
ti, ja sitä pitkin saimme hiih-
tää viitisenkymmentä ylimää-
räistä kilometriä. 

Joulupukin jotoksen ta-
rina jatkuu seuraavassa nu-
merossa. 

Teksti: Ripsi Leppälä
Kuvat: Tuomo Väliaho

Varusteita rikkomassa

Tonttuja Korvatunturilla
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TASE 31.12.2004 31.12.2003 

 

VASTAAVAA 

PYSYVÄT VASTAAVAT 

Aineettomat hyödykkeet 

   Kirjanpito-ohjelma   50,28  

   Aihki sähköliittymä 1 430,00 1 430,00 1 430,00 1 480,28 

Aineelliset hyödykkeet 

   Maa- ja vesialueet 38 738,42  38 738,42 

   Rakennukset ja rakennelmat 40 409,80  41 736,53 

   Koneet ja kalusto 728,26 79 876,48 971,01 81 445,96 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Vaihto-omaisuus 

   Tarvikevarasto 7 450,75  8 059,01 

   Avaimet varasto 77,70  133,20 

   Huomionosoit./varasto 1 542,87 9 071,32 1 210,35 9 402,56 

 

Saamiset 

Lyhytaikaiset 

   Myyntisaamiset 255,00 

   Siirtosaamiset 4,31 259,31  411,14 

 

Rahat ja pankkisaamiset 

   Käteiskassa 23,45  9,45 

   Sampo 800015-135331 9 337,70  2 518,43 

   Sampo korkorahastosijoitus 39 937,00 49 298,15 39 937,00 42 464,88 

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  139 935,26  135 204,82 

 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 

Sidottu 

   Kärrikaltion rahasto 8 194,49  8 194,49  

   Haristuvan rahasto 23 988,44 32 182,93 23 988,44 32 182,93 

Vapaa 

   Edellisten tilik.ylijäämä 101 330,83  102 792,41 

   Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4 928,90 106 259,73 -1 461,58 101 330,83 

 

VIERAS PÄÄOMA 

Lyhytaikainen 

   Saadut ennakot 1 050,00  1 033,00 

   Ostovelat 436,22  651,66 

   Siirtovelat 6,38 1 492,60 6,40 1 691,06 

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  139 935,26  135 204,82 

TULOSLASKELMA 1.1-31.12.2004 Budjetti 2004 1.1-31.12.2003 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

KÄMPPÄTOIMINTA € € € 

Susikyrö 

Tuotot 

Kiinteistön käyttötuotot 3 019,90 3 750,00 2 908,65 

Tuotot yht. 3 019,90 3 750,00 2 908,65 

Kulut 

Verot ja vakuutukset -556,59 -550,00 -535,50 

Puun hankinta   -1 200,00 -1 886,20 

Muut kulut -1 123,88 -1 550,00 -1 288,18 

Kulut yht. -1 680,47 -3 300,00 -3 709,88 

Susikyrö yht 1 339,43 450,00 -801,23 

 

Susi-Talas 

Tuotot 

Kiinteistön käyttötuotot 978,90 980,00 878,00 

Tuotot yht. 978,90 980,00 878,00 

Kulut 

Verot ja vakuutukset -390,33 -410,00 -362,65 

Puun hankinta    -292,50 

Muut kulut -283,71 -800,00 -487,32 

Kulut yht. -674,04 -1 210,00 -1 142,47 

Susi-Talas yht. 304,86 -230,00 -264,47 

 

Susi-Kiisa 

Tuotot 

Kiinteistön käyttötuotot 678,80 850,00 1 529,45 

Tuotot yht. 678,80 850,00 1 529,45 

Kulut 

Verot ja vakuutukset -430,85 -455,00 -411,36 

Puun hankinta  -155,00 0,00 -310,00 

Muut kulut -377,70 -700,00 -412,45 

Kulut yht. -963,55 -1 155,00 -1 133,81 

Susi-Kiisa yht. -284,75 -305,00 395,64 

 

Aihki 

Tuotot 

Kiinteistön käyttötuotot 1 055,00 900,00 240,00 

Tuotot yht. 1 055,00 900,00 240,00 

Kulut 

Verot ja vakuutukset -52,30 -120,00 -8,44 

Muut kulut -1 466,94 -1 500,00 -2 365,87 

Kulut yht. -1 519,24 -1 620,00 -2 374,31 

Aihki yht. -464,24 -720,00 -2 134,31 

 

KÄMPPÄTOIMINTA  895,30 -805,00 -2 804,37 

 

VÄLITYS- JA  MYYNTITOIMINTA 

Tuotot 

Tarvikevälitys 523,90 550,00 644,24 

Avaimet 1 700,00 1 400,00 1 800,00 

Juhlakirja 376,56 500,00 386,30 

Tuotot yht. 2 600,46 2 450,00 2 830,54 

Kulut 

Tarvikevälitys -473,40 -400,00 -457,92 

Avaimet -55,50  -66,60 

Juhlakirja -152,54  -152,54 

Muut kulut  -50,00  

Kulut yht. -681,44 -450,00 -677,06 

VÄLITYS- JA MYYNTITOIMINTA  1 919,02 2 000,00 2 153,48 

 
KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET 

Kulut 

Kevät- ja kesäpäivät -340,00 -340,00 -340,00 

Susiaiset -230,00 -230,00 -230,00 

Vuosikokoukset -661,16 -950,00 -1 098,37 

Johtokunta -3 015,75 -2 200,00 -2 026,61 

Toimikunnat -937,82 -1 150,00 -474,04 

Muut kulut -36,40 -350,00 -250,00 

Kulut yht. -5 221,13 -5 220,00 -4 419,02 

KOK. JA KOKOONT.YHT. -5 221,13 -5 220,00 -4 419,02 

 

TUNTURILATU-LEHTI 

Tuotot 

Ilmoitukset 232,00 250,00  

Tuotot yht. 232,00 250,00 

  

Kulut 

Painatus -7 708,00 -8 200,00 -7 337,72 

Postitus -4 463,38 -4 550,00 -4 286,21 

Muut kulut  -100,00 -27,40 

Kulut yht. -12 171,38 -12 850,00 -11 651,33 

TUNTURILATU-LEHTI -11 939,38 -12 600,00 -11 651,33 

 

KOULUTUSTOIMINTA 

Kulut 

Koulutustoiminta  -500,00 -1 632,87 

Toimikunnat  -750,00  

Kulut yht.  -1 250,00 -1 632,87

  

KOULUTUSTOIMINTA  -1 250,00 -1 632,87

  

 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA 

Tuotot 10,78  

Kulut  

Toimistokulut -34,00 -220,00 

  

Painatus, kopiointi -854,00 -1 450,00 -1 445,99 

Posti- ja puh.kulut -499,45 -1 050,00 -695,65 

Pankkikulut -239,39 -270,00 -245,46 

Jäsenasioiden hoito -3 320,83 -4 700,00 -5 457,06 

Huomionosoitukset -434,01 -500,00 -545,30 

Muut kulut -1 284,56 -735,00 -1 003,23 

Kulut yht. -6 666,24 -8 925,00 -9 392,69 

MUU VARSINAINEN TOIMINTA -6 655,46 -8 925,00 -9 392,69 

 

VARS.TOIM.TUOTTO/KULUJ. -21 001,65 -26 800,00 -27 746,80 

 

SIJOITUKSET 

Korkotuotot 4,31  1 355,49 

SIJOITUKSET YHT. 4,31  1 355,49 

 

VARAINHANKINTA 

Tuotot 

Jäsenmaksut 48 865,00 47 300,00 43 667,20 

Muut tuotot 120,00  84,00 

Tuotot yht. 48 985,00 47 300,00 43 751,20 

Kulut 

Jäsenmaksut SL:lle -21 389,00 -20 450,00 -17 610,00 

Muut jäsenmaksut -50,00 -50,00 -50,00 

Kulut yht. -21 439,00 -20 500,00 -17 660,00 

VARAINHANKINTA YHT. 27 546,00 26 800,00 26 091,20 

 

OMATOIM. TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 6 548,66  -300,11 

 

POISTOT -1 619,76  -1 161,47 

 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 4 928,90 0,00 -1 461,58 

Tervehdys kavtsilaisilta, 
ystävät!

Oma talveni kului Afrikas-
sa, siksi tiedänkin Suomen 
talvesta vain sen mitä olen 
muilta kuullut. Kun lähdin 
tammikuun lopussa, myöhäi-
nen talvi ei oikeastaan ollut 
vielä tullutkaan ja kun pääsi-
äisenä palasin, talvi oli juuri 
lähdössä. 

Aika Etiopiassa ja Sudanis-
sa kului työn merkeissä. Nor-
maalit työajat eivät riittäneet 
vaan illoista ja viikonlopuis-
ta piti ottaa tunteja lisää. 
Niinpä retkeilyyn ei jäänyt 
juuri aikaa, vain vähän pääsin 
piipahtamaan pääkaupunki-
en ulkopuolella. Toisaalta, lä-
hes kaikki opaskirjan mu-
kaan mielenkiintoiset luon-
to- ja retkipaikat tuntuivat 
olevan jopa viikonloppumat-
kan ulottumattomissa – mat-
kat ovat pitkiä ja tietkin 
osin huonoja. Jonkinlaisia 
retkeilymahdollisuuksia löy-
tyisi kansallispuistoista. Niis-
säkin paikallinen opas on 
välttämätön, joissakin pai-
koissa myös turvamies. Eli 
kovin erilaista olisi retkeily 
siitä mihin olemme tottu-
neet. Kaupungilla liikkumi-
nenkin on erilaista, en minä 
ainakaan ole tottunut siihen 
että koko ajan ympärillä 
pyörii kaupustelijoita, kerjä-
läisiä ja taskuvarkaita. Toi-
saalta myös paljon ystäväl-
lisiä ihmisiä, jotka haluavat 
tehdä tuttavuutta ulkomaa-
laisen kanssa ilman taka-aja-
tuksia vaikkapa kielitaitoa pa-
rantaakseen.

Kavtsin talviretket ja -ta-
pahtumat onnistuivat hyvin, 
Suomi Päästä Päähän hiihto-
vaelluskin vesisateista, sosees-
ta ja pitkistä päivämatkoista 
huolimatta. Kovaa joukkoa! 
Mikähän kirous tuolla rei-
tillä on kun itsekin hiihdin 
osan siitä vesisateessa edelli-
sessä Kavtsin suurtempauk-
sessa, rajalta rajalle hiihdos-
sa.

Kavtsin 
terveiset

Vapun simaretkellä bussil-
linen kavtsilaisia kiersi Han-
gon lintupaikkoja - muuttoa 
ei juuri ollut mutta retkeläi-
set nauttivat kauniista päiväs-
tä ja monelle uusista maise-
mista. Viikkoa myöhemmin 
parikymmentä hurjaa käveli 
runsaat 40 km Porvoon mai-
semissa.

Mutta, kohti uusia seikkai-
luja! 

Kavtsin tuleva kesä on 
vesiretkeilypainotteinen. Pe-
rinteiseen tapaan Kavtsi on 
koonnut joukkueen Suomi 
Meloo viestiin Lohjalta Rau-
malle. Uusi kokeilu on va-
jaan parin viikon mittainen 
vaellus kirkkoveneellä Inarilla 
heinäkuun loppupuoliskolla. 
Yksi veneellinen innokkaita 
on jo koossa ja toista kerä-
tään. Retkellä soudetaan Ves-
koniemestä itään aina Kes-
sinlahteen asti mistä tehdään 
kolmen päivän patikkaretki 
kolmen valtakunnan rajalle - 
siis sille toiselle eli Suomen, 
Norjan ja Venäjän yhteiselle 
pyykille. Ja soutaen takaisin 
Veskonniemeen. 

Tällä retkellä katsellaan 
suurelta osin sitä, mistä ol-
laan tulossa eikä minne ol-
laan menossa, kerran näin-
kin. Illan mittaisella retkellä-
hän kirkkovenettä kokeiltiin 
jo viime kesänä.

Suomi Päästä Päähän-pro-
jekti jatkuu sekin vesillä, 
melomalla kauniilla Saimaal-
la Punkaharjulta Puumalaan 
elokuun alussa. Pienistä epäi-
lyistä huolimatta vetäjät va-
kuuttavat että leiripaikat löy-
tyvät tiiviistä mökkiasutuk-
sesta huolimatta.

Sitä seuraava osuus projek-

tista on taas kuivalla maalla, 
ruskavaellus Sallan Pyhätun-
turilta Hautajärvelle ja edel-
leen Karhunkierrosta Rukal-
le syyskuussa viikolla 38. Pi-
tuutta on reilusti mutta jalan 
alla on hyviä polkuja.

Toinen painopiste on retki-
koulutuksessa. Kannustam-
me kokeneempia kerholaisia 
osallistumaan Tunturiladun 
järjestämälle retkenvetäjän 
kurssille mm maksamalla 
osallistumismaksun. Onhan 
tässä kyseessä kerhonkin etu. 
Toivottavasti saamme uusia 
retkenvetäjiä, joita ei ole kos-
kaan liikaa.

Elo-syyskuussa puolestaan 
on Kavtsin eräretkeilyn kesä-
kurssi. Tästä enemmän toi-
saalla tässä lehdessä. Kurssille 
ovat tervetulleita myös Kavt-
siin kuulumattomat. Toivot-
tavasti saamme monta inno-
kasta kurssilaista.

Päivän mittainen ”rossi” 
pyöräretkikin poluilla ja hiek-
kateillä mahtuu ohjelmaam-
me. Viimevuotiseen tapaan 
neljänä arki-iltana pidämme 
tukikohtamme Kärrikaltion 
ovet avoinna ja saunan läm-
pimänä kaikille latulaisille. 
Poiketkaa! 

Syyskuun alussa pidetään 
samassa paikassa viikonlopun 
mittainen maastotapahtuma, 
joka kuulostaa mielenkiintoi-
selta - mukaan pitää varata 
retkivarusteiden lisäksi leik-
kimieltä ja hurttia huumo-
ria... Perästä kuuluu!

Tulemme myös Suomen 
Ladun ja Tunturiladun ta-
pahtumiin. Ladun kesäpäi-
ville osallistumme taas jou-
kolla, tulkaa te muut pa-
nemaan meidät tiukille 
vaelluskisassa! Tunturiladun 
kesäpäiville Varkauteen il-
mestymme myös.

Eli, tarjonta on monipuo-
lista. 

Lisätietoa kaikesta saat net-
tisivuiltamme, www. kolum-
bus. fi / tunturikerho. kavtsi 
tai kerholaisilta. Tervetuloa 
mukaan muutkin kuin kavt-
silaiset!

Retkeillään,
Hannu
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TOIMINTAKERTOMUS 
1.1.–31.12.2004

58. toimintavuosi

1 Yleistä 

Tunturiladun avoin ja ulos-
päin näkyvä toiminta jatkui 
myös 58. toimintavuotena.

Kerhopaikkakunnilla ker-
hojen näkyminen tapahtumi-
en, näyttelyjen ja messujen 
järjestämisten sekä osallistu-
misten kautta ja esiintymi-
nen eri tiedotusvälineissä ovat 
tehneet Tunturilatua tunne-
tuksi, mistä tuloksena on jä-
senmäärän kasvu. Kerhoista 
Kumpen näkyvä osallistumi-
nen Karjalan erämessuihin 
omalla osastollaan on nosta-
nut jäsenmäärää eniten. 

Jäsenmaksuluokkien muu-
toksella ei ole ollut vaikutusta 
kokonaisjäsenmäärään. Vuo-
den lopussa tiedotuksen hoi-
taminen järjestettiin uudella 
tavalla valitsemalla Tuntu-
riladulle tiedottaja vastaa-
maan yhdistyksen tiedotta-
misesta. Uusi yleisölle jaetta-
vaksi tarkoitettu esite valmis-
tui loppuvuodesta. 

Vuoden aikana valmistui 
turvallisuusasiakirja yhdistyk-
sen ja kerhojen järjestämiä 
retkiä, tapahtumia ja vaelluk-
sia varten.

Suomen Ladun leiripäi-
vien vaelluskilpailussa saavu-
tettu kolmoisvoitto on osoi-
tus yhdistyksemme kerhojen 
asiantuntemuksesta retkeilyn, 
luonnontuntemuksen ja lii-
kunnan alalla.

Kiinnostus Lapin kämp-
piemme käyttöön on pienoi-
sessa laskussa kirjattujen yö-
pymisvuorokausien mukaan, 
varsinkin Susikyrön kohdal-
la. 

Varausmökki Aihkista 
käyttäjät ovat antaneet vain 
myönteistä palautetta ja mö-
kin käyttötilanne on ollut 
ennakoidun suuruinen. Su-
si-Kiisalle määrätyn eko- ja 
jätemaksun korotus seitsen-
kertaiseksi aiheutti asiasta va-
lituksen tekemisen Rovanie-
men hallinto-oikeuteen. 

Toimikauden lopussa 
kämppäisäntä Seppo Björ-
kengren halusi luopua teh-
tävistään. Hänen tekemänsä 
kiitettävä työ näkyy kiinteis-
töjen hyvänä kuntona. 

Yhdistyksen iskulauseeksi 
tuli 103 ehdotusta, joista va-
linta suoritetaan. Yhdistyk-
sen lipulle on pyydetty heral-
disen toimikunnan lausunto. 
Lippuesitys tuodaan kevät-
kokouksen 2005 käsittelyyn.

Tunturiladun yhteisten ta-
pahtumien järjestäjäkerhoille, 
Kuovza, Alppas ja Okta, esi-
tetään ansaitut kiitokset erin-
omaisesti järjestetyistä tapah-
tumista.

Tunturiladun taloudellinen 
tilanne on vakaa ja yhdistyk-
sen tulevaisuus näyttää valoi-
salta.

2 Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 

Viime vuosi paketissa
toimintavuoden lopussa 
2.615 jäsentä (edellisvuonna 
2.602). I-jäseniä oli 1.683, 
perhejäseniä 717 (joista lap-
sia 68), nuorisojäseniä 4 ja 
ainaisjäseniä 211 (231). 

3 Yhdistyksen 
toimihenkilöt

Johtokunta 
Raimo Pahkala 
puheenjohtaja, TL-lehti, 
edustukset ym. 
Sirpa Alapuranen 
varapuheenjohtaja, 
kerhoasiainhoitaja
Paavo Kramsu 
nuorisotoimikunta
Ritva Loimio  
saamelaistoimikunta (pj)
Marja-Liisa Mäki 
taloudenhoitaja
Markku Salminen 
retkitoimikunta (pj)
Lea Sarkeala  
kämppätoimikunta
Hanna-Mari Sinilehto 
koulutustoimikunta
Veijo Taavitsainen 
susivaliokunta (pj)
Johtokunta kokoontui 8 

kertaa. 

Muut toimihenkilöt
Riitta Gerlin  
yhdistyksen sihteeri
Pirjo Sinilehto 
jäsensihteeri
Satu Ojala  
Tunturilatu-lehden 
toimitussihteeri

Tilintarkastajat
Varsinaisina tilintarkastaji-

na toimivat Vappu Hietala 
ja Lasse Luoto, HTM sekä 
henkilökohtaisina varatilin-
tarkastajina Terttu Hokka-
nen ja Anja Rönnberg.

4 Toimikunnat

Julkaisutoimikunta
Satu Ojala (pj), Riitta Ger-

lin, Juhana Häme, Raimo 
Pahkala, Anne Toivonen

Toimikunta kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. 
Kokouksissa puhuttiin leh-
den sisällöstä ja ulkoasusta 
sekä päätettiin vuoden 2004 
lehtien ilmestymisajat.

Järjestötoimikunta
Paula Jukala (pj), Antti Pul-

liainen, Pirkko Westergård 
Toimikunta on pitänyt 

vuoden aikana kolme puhe-
linkokousta, joissa on poh-
dittu ehdokkaita uusiksi joh-
tokunnan jäseniksi.

Koulutustoimikunta
Marita Maula (pj), Sirpa 

Alapuranen, Hanna-Mari Si-
nilehto ja Esa Tervonen

Toimikunta piti vuoden ai-
kana 5 kokousta. Vuoden 
aikana viimeisteltiin eräret-
kenvetäjän kurssin materiaa-
li. Vuonna 2005 järjestettä-
vää eräretkenvetäjän kurssia 
suunniteltiin. Muuta kurssi-
materiaalia uudistettiin.

Koulutustoimikunta välit-
tää kerhoille luennoitsijoita. 
Sirpa Alapuranen ja Marita 
Maula kävivät luennoimassa 
retkiruokien kuivattamisesta 
Kuokten ja Login kerhoillois-

sa. 
Vuoden 2005 alussa oleva 

Tunturiladun toimihenkilöi-
den koulutuspäivä suunnitel-
tiin. Tunturilatu-lehdessä on 
kerrottu koulutustoimikun-
nan toiminnasta.

Kämppätoimikunta
Seppo Björkengren (pj), 

Unto Flinkman, Tuure Hak-
karainen, Tapani Oksanen, 
Raimo Rautjärvi, Lea Sarke-
ala

Toimikunta ei pitänyt var-
sinaisia kokouksia tilikauden 
aikana. Toukokuun talkoovii-
kolla Susikyrön tontilta kaa-
dettiin puita ja korjattiin kat-
tohuopia. Aihkin kattoon lai-
tettiin uusi huopa ja kämp-
pään hankittiin uudet astiat.  
Muilla kämpillä tehtiin yllä-
pitävää huoltoa. Kymmenen 
vuoden pestin jälkeen kämp-
päisäntä Seppo Björkengren 
luopui tehtävistään vuoden 
lopussa. Uudeksi kämppä-
isännäksi valittiin Pekka Kal-
lio.

Nuorisotoimikunta
Jouni Lehtinen (pj), Paavo 

Kramsu, Raija Palosaari 
Toimikunta suunnitteli tu-

levaa toimintaa keräten aja-
tuksia mm. Lapsi-vanhem-
pi-isovanhempi-tapahtuman 
järjestämisestä vuonna 2005.

Retkitoimikunta
Markku Salminen (pj), 

Lassi Lindell, Esko Seppo-
nen, Esa Säde

Toimikunta on pitänyt 
kaksi kokousta ja yhden pu-
helinkokouksen. Toimikunta 
on julkaissut kaikissa vuoden 
aikana ilmestyneissä Tuntu-
rilatu-lehdissä retkimuistiota. 
Siihen on kerätty eri kerhojen 
järjestämiä retkiä, joihin tun-
turilatulaisilla on ollut mah-
dollisuus osallistua. 

Tunturiladulla oli tarkoitus 
retkitoimikunnan järjestely-
vastuulla muodostaa joukkue 
Suomi Meloo -tapahtumaan 
kesäkuussa. Joukkuetta ei il-
moitettu tapahtumaan, kos-
ka ilmoittautujia oli vain nel-
jä tunturilatulaista.

Saamelaistoimikunta
Ritva Loimio (pj), Liisa 

Haapalainen, Juhana Häme, 
Seija Ålander

Vuoden 2004 aikana ei 
ole yhteistä kokousta pidetty, 
mutta puhelimitse ja tapaa-
misin on pidetty yhteyttä ja 
neuvoteltu saamelaisasioista. 

Susivaliokunta
Veijo Taavitsainen (pj), 

Terttu Civil, Pirjo Jauhiai-
nen, Pauli Hulkkonen, Mari-
ta Maula, Matti Reittamo. 

Susivaliokunta on pitänyt 

kaksi kokousta ja viisi keskus-
telutilaisuutta susiksi aiko-
ville. Susisääntöjen tulkintaa 
on tarkennettu ja hyväksytty 
susien rääthyyn neljä outa-
sutta, kaksi tunturisutta ja 
yksi johtajasusi.

Työvaliokunta
Raimo Pahkala (pj), Sirpa 

Alapuranen, Riitta Gerlin, 
Marja-Liisa Mäki

Työvaliokunta kokoontui 
kerran suunnittelemaan vuo-
den 2005 talousarviota.

Esitetyöryhmä
Juhana Häme (pj), Riitta 

Gerlin, Hanna Sinilehto
Tunturiladun esite valmis-

tui syksyllä.
Vuoden 2006 toimikun-

ta
Raimo Pahkala (pj), Riitta 

Gerlin, Markku Salminen, 
Timo Tulosmaa

Toimikunta kokoontui 
kolme kertaa suunnittele-
maan juhlavuoden 2006 ta-
pahtumia.

5 Yhdistyksen 
kokoukset

Kevätkokous pidettiin 
Mäntyniemen Lomakeskuk-
sessa Pyhtään Munapirtissä  
6.3. kevätpäivien yhteydessä. 
Kokouksessa oli läsnä 62 jä-
sentä. Kokouksessa vahvis-
tettiin vuoden 2003 tilinpää-
tös ja toimintakertomus ja 
myönnettiin johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille vastuu-
vapaus edelliseltä tilikaudel-
ta. 

Syyskokous pidettiin Vuo-
katinrannan leirikeskuksessa 
Susiaisten yhteydessä 9.10. 
Kokoukseen osallistui 114 jä-
sentä. Kokouksessa hyväksyt-
tiin vuoden 2005 toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio 
sekä valittiin yhdistyksen pu-
heenjohtaja ja tilintarkasta-
jat vuodeksi 2005 sekä joh-
tokunnan jäsenet vuosiksi 
2005–-2006.  

6 Muut vuotuiset 
tapahtumat

Kevätpäivät järjestettiin 
5.—7.3. Mäntyniemen Lo-
makeskuksessa Pyhtään Mu-
napirtissä tunturikerho Kuov-
zan isännöiminä. Päiville 
osallistui 65 tunturilatulais-
ta.

Kesäpäivät järjestettiin 
13.—15.8.  Syöksynsuun 
leirikeskuksessa Tunturiker-
ho Alppaksen isännöiminä. 
Päivät onnistuivat erinomai-
sesti. Päiville osallistui 77 
tunturilatulaista.

Susiaisia vietettiin Vuoka-
tinrannan leirikeskuksessa 
tunturikerho Oktan isännöi-
minä. Paikalla oli 128 tun-

turilatulaista. Johtajasudeksi 
nro 183 vihittiin Erkki (Era) 
Korkeila Heinolasta, tunturi-
sudeksi nro 1627 Olli Mä-
kipää Logista ja 1628 Simo 
Salanne Kolbma, outasudek-
si nro 20 Riitta (Iitu) Gerlin 
Kavtsista, 21 Juho Lahtinen 
Geatkista, 22 Tuomas Lahti-
nen Geatkista ja 23 Seija Mä-
kipää Logista.

7 Huomion-
osoitukset

Ikäsudeksi nro 94 kutsut-
tiin Anja Rönnberg Kavt-
sista ja nro 95 Esko Seppo-
nen Njealljestä. Esko Aallol-
le ojennettiin susiaisissa susi-
pannu.

8 Tunturikerhot

Vuoden päättyessä Tunturi-
ladun jäsenrekisterissä oli 15 
tunturikerhoa, joiden nimet, 
toiminta-alueet ja jäsenmää-
rät olivat seuraavat (suluissa 
edellisvuoden jäsenmäärät):

Okta Kajaani 
ympäristöineen 54 (48)
Kuokte Hyvinkää- 
Riihimäki 
ympäristöineen 62 (66)
Kolbma Tampere   
 ympäristöineen 265 (256)
Njeallje Pieksämäki-
Mikkeli-Varkaus 
106 (109)
 Vihtta Vaasa 
ympäristöineen 59 (60)
Kuhtta Helsinki (Vartio-
kylä -Puotinharju) 9 (8)
Tsietsa Iisalmi-Kuopio 
ympäristöineen 81 (86)
Kavtsi Helsinki ympäris-
töineen 569 (552)
 Ovtsi Jyväskylä ympäris-
töineen 159 (161)
Logi Turku (Varsinais-
Suomi) 171 (166)
Alppas Hämeenlinna
ympäristöineen 31 (29)
Kumpe Pohjois-Karjala 
98 (80)
Kuovza Kymenlaakso 
39 (41)
Geatki  Satakunta 47 (46)
Njalla Kittilä, Tunturi-
lappi 48 (50)
Tunturilatu 817 (844)
Yhteensä: 2.615 (2.602)

9 Kiinteistöt

Jäsenistön käytössä on nel-
jä kiinteistöä Lapissa: Susi-
kyrö ja Aihki Enontekiöllä, 
Susi-Talas Inarissa sekä Su-
si-Kiisa Utsjoella. Susikyrön 
kiinteistöt kuuluvat alueelle 
perustettuun yksityistiekun-
taan, jonka puheenjohtajana 
toimi Raimo Pahkala.

Tunturikerhoilla on omia 
kämppiä: Kavtsilla Kärrikal-
tio Inkoossa ja Ovtsilla Ha-

ristupa Laukaassa.   
Logilla on vuokrakämppä 

Mynämäellä ja Tsietsalla Hei-
nä-Kaltio Siilinjärvellä tapah-
tumiensa tukikohtina. Kolb-
malla on käytössään hirsiko-
ta Teiskon Velaatassa. 

10 Tiedotus- ja 
julkaisutoiminta

Tunturilatu-lehti ilmestyi 
neljä kertaa tabloidikokoise-
na. Lehden vastaava toimitta-
ja oli Raimo Pahkala ja 
toimitussihteeri Satu Ojala. 
Varsinaisen jäsenistön lisäksi 
lehti lähetettiin 87 (edellis-
vuonna 87) osoitteeseen, joi-
den joukossa oli mm. kir-
jastoja, luontokeskuksia ja 
rajavartiostoja.

Tiedotustoimintaa hoidet-
tiin Tunturilatu- sekä Latu 
ja Polku -lehtien välityksellä, 
kerhokirjeillä sekä johtokun-
nan jäsenten välityksellä. Joh-
tokunnan kokousten pöytä-
kirjat toimitettiin johtokun-
nan jäsenten lisäksi tilin-
tarkastajille, jäsensihteerille, 
taloudenhoitajalle, toimitus-
sihteerille, toimikuntien ja 
työryhmien puheenjohtajil-
le, kiinteistönhoitajalle, susi-
valiokunnan puheenjohtajal-
le sekä kerhoille tiedoksi. 

Tunturiladun uudesta esit-
teestä otettiin 3.000 kpl:n 
painos.

Eri tapahtumista oli ker-
hojen kotipaikkakuntien pai-
kallislehdissä ja paikallisradi-
oissa juttuja tapahtumista.

11 Koulutus

Tunturikerhot ovat järjes-
täneet erilaista retkeilyyn liit-
tyvää kurssitoimintaa.

12 Jäsenyydet

Tunturilatu on Suomen La-
tu ry:n varsinainen jäsen ja 
Pidä Lappi Siistinä ry:n yh-
teisöjäsen.

13 Edustukset

Tunturiladulla oli edus-
tajat Suomen Ladun kesä- 
ja syysliittokokouksissa. Suo-
men Ladun valiokuntien ja 
työryhmien jäseninä oli usei-
ta tunturilatulaisia. Raija Pa-
losaari edusti Tunturilatua 
Ylikyrön Latupoolissa. 

14 Talous

Yhdistyksen talous pysyi 
vakaana vuonna 2004. Var-
sinaiset tuotot muodostuivat 
pääasiassa jäsenmaksuista ja 
kiinteistöjen käyttömaksuis-
ta jäsenistöltä sekä jäsenistöl-
le myydyistä tuotteistamme. 

Jäsenmaksujen yhteisperin-
nässä ovat mukana seuraavat 
kerhot: Kuokte, Kolbma, 
Njeallje, Vihtta, Tsietsa, Ka-
vtsi, Ovtsi, Logi, Alppas, 
Kumpe ja Njalla.

Johtokunta esittää, että tili-
kauden voitto 4.928,90 euroa 
kirjataan yhdistyksen omaan 
pääomaan. 

Johtokunta

Tunturiladun kevätkoko-
uksessa menneen vuoden ta-
pahtumat siunasi reilut 50 
kokousedustajaa. 



 Koulutustoimikunta jär-
jestää tänä vuonna kurssin 
retkenvetäjille käyttäen val-
mistunutta Tunturiladun 
Eräretkenvetäjän kurssima-
teriaalia. Koulutuksessa pa-
neudutaan monipuolisesti 
retkenvetäjänä tarvitsemien 
tietojen ja taitojen kehittä-
miseen. 

 Teoriaosassa tutustutaan 
niihin käytännön asioihin, 
joita retkenvetäjän täytyy 
hoitaa (esim. retken suun-
nittelu ja vetäminen, toi-
miminen hätätilanteissa ).  
Luennoilla pohditaan myös 
”henkisempiä” asioita, mm. 
mietitään ratkaisuja moniin 
retkellä mahdollisesti esiin 
tuleviin ongelmiin. Maasto-
osassa kurssilaiset harjoit-
televat teoriaa käytännössä 
suunnittelemalla ja toteut-
tamalla viikonlopun vael-

luksen ja ratkoen syntyneitä 
ongelmatilanteita..

Kurssi on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka omaavat ret-
keilyn ja suunnistuksen pe-
rustiedot ja taidot. Vähem-
män kokeneille retkeilijöille 
suosittelemme osallistumis-
ta Tunturiladun kesä- tai tal-
viretkeilyn kusseille.

Koulutustoimikunta on 
tietoinen, että kerhoilla on 
usein vaikeuksia saada vael-
luksilleen vetäjiä. Kerhoilla 
on paljon erinomaisia vael-
tajia, jotka tarvitsevat pien-
tä kannustusta ja rohkaisua 
ennen kuin uskaltavat suu-
remman ryhmän vetäjäksi. 
Tämä kurssi tarjoaa kerhoil-
le erinomaisen mahdollisuu-
den hoitaa tämä ongelma 
kuntoon. Kerhot voisivat 
kustantaa jollekin kerholai-
selle kurssille osallistumi-

nen, toivoen vastapalkkiok-
si vaelluksen vetämistä ker-
holle. Kurssista kiinnostu-
nut kerhon jäsen voisi myös 
varmasti kääntyä kerhovas-
taavien puoleen kyseisessä 
asiassa.

Koulutustoimikunta toi-
vottaa tietysti kaikki kurs-
sista kiinnostuneet osallis-
tumaan Tunturiladun Ret-
kenvetäjän kurssille.

Koulutustoimikunta tiedottaa

Sukset ja ahkio on työn-
netty varaston perälle ja tal-
vivarusteet työnnetty nafta-
liiniin tulevaa talvea odot-
telemaan. Kesän retkiä odo-
tellessa on oivallinen aika 
tutkiskella kirjallisia arkis-
tojaan ja aloitella susiha-
kemuspapereiden täyttämi-
nen. Valmiit hakemukset 
ovat oltava susivaliokunnal-
la elokuun loppuun men-
nessä.

Sudeksi aikovien on osal-
listuttava haastattelutilai-
suuteen, jossa jutellen sel-
vitetään kokelaan susivaati-
muksen mukaisia retkeily-
tietoja ja –taitoja.

 Susivaliokunta järjestää 
kyseisiä tilaisuuksia Tuntu-
riladun tapahtumien ja Suo-
men Ladun leiripäivien yh-
teydessä. Susivaliokunta voi 
erityisestä syystä ja eri so-
pimuksesta järjestää tentti-
tilaisuuden muunakin ajan-
kohtana. Kokelaan on il-
moitettava aikomuksestaan 

osallistua haastatteluun hy-
vissä ajoin. Huomatkaa, että 
haastattelua ei tarvitse suo-
rittaa sinä vuonna kuin jät-
tää hakemuksensa. On mah-
dollista ja suorastaan toivot-
tavaa, että asia suoritetaan 
pois alta jo edeltävinä vuosi-
na. Kaikkea ei tarvitse suo-
rittaa kerralla, vaan osa-alu-
eita voi tenttiä eri vuosina. 

 Kesäpäivillä on viimei-
nen Tunturiladun tapahtu-
ma, missä voi suorittaa haas-
tatteluosuus kyseisen vuo-
den vihkimistä varten. Susi-
aisten yhteydessä hyväksytty 
haastattelu voidaan käyttää 
vasta seuraavien vuosien ha-
kemuksien yhteydessä. 

 Susivaliokunta on tar-
kentanut eräitä susisääntö-
jen tulkintoja. Johtokunta 
on hyväksynyt nämä ehdo-
tukset.

 - 6 vuorokauden vaellus 
on käytännössä 6 päivän 
vaellus siten, että lähtö- ja 
paluupäivät luetaan mukaan 

(yöpymisiä on 5)
-  tunturisusivaelluksen 

suunnistuksesta ei tarvitse 
vastata kokonaan itse. Riit-
tää, että on vastannut ret-
ken jonkun osan suunnis-
tuksesta. Asiasta on annet-
tava selvitys retkikertomuk-
sessaan.

- 300 kilometrin johtaja-
susivaellukseksi hyväksytään 
vaellus, jonka suunnitteluun 
ja johtamiseen anoja on 
osallistunut. Asiasta on an-
nettava selvitys retkikerto-
muksessaan.
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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 

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

Tunturilatu-lehden ilmestyminen 
2005:
Numero   Aineistopäivä      Lehti jäsenillä
3.   19. 8.       6. 9. 
4  11. 11.    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
2005

Susivaliokunnan kuulumisia

Suomen Latu ry:n ja jä-
senyhdistysten tilaisuuksiin 
osallistuville on ilmoitettu, et-
tä vakuutusturva tapaturman 
sattuessa on hoidettu latuyh-
distysten  tapaturmavakuu-
tuksella (nro 06-8683238). 
Vakuutettuja ovat myös ker-
hojen kokonaan tai vastuul-
laan järjestämien tilaisuuksi-
en valmisteluun osallistujat 
(esim. talkoolaiset) sekä tilai-
suuksien osanottajat ja toi-

mitsijat.  Vakuutus on voi-
massa edellä mainituissa tilai-
suuksissa. 

Vakuutusehtojen mukaan 
mainittu tapaturmavakuutus 

ei koske yli 70-vuotiaita.
Suomen Ladulta saadun  

tiedon mukaan sen latuyhdis-
tyksille ottamaa vakuutustur-
vaa voi laajentaa koskemaan 
yli 70-vuotiaita lisämaksus-
ta. Alustavien tietojen  mu-

kaan  erillisen ympärivuoden 
voimassa olevan tapaturma-
vakuutuksen piiriin pääsemi-
nen on myös mahdollista jos-
sakin vakuutusyhtiössä. Tun-
turiladun johtokunta selvittää 
em. vaihtoehtoja ja palaa va-
kuutusasiaan myöhemmin. 

Mukavia tapaturmattomia 
kesäretkiä Teille tunturilatu-
laiset toivottaa Tunturiladun 
johtokunnasta Lea Sarkeala.

HUOM! 

Muistathan, että latuyhdistysten 
tapaturmavakuutuksessa on ikäraja 
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Seuraava numero 2/2005
Tunturilatu-lehden seuraa-

van numeron aikataulua on 
muutettu. 

Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan lehteä olisi pitänyt 
tehdä parhaimpaan Lapin rus-
ka-aikaan, mikä oli selvä köm-
mähdys. Kuka nyt sisällä is-
tuisi, kun Lapin luonto tarjo-
aa parhaita antejaan.

Tämän vuoksi numero 3 
ilmestyy jo suunniteltua ai-
emmin. Aineistot seuraavaan 
numeroon pitää olla toimi-
tuksessa perjantaina 19.  elo-
kuuta osoitteella: Tunturilatu-

lehti, Satu Ojala, Pl 36, 32701 
HUITTINEN  tai sähkö-
postilla satu.ojala@huittisten-
sanomalehti.fi .

Aikataulu on vedetty hyvin 
tiukaksi, jotta kaikki mahdol-
linen materiaali saataisiin leh-
teen. 

Ainoa jousto materiaalien 
suhteen on kesäpäivien jutul-
la. Kesäpäivät pidetään sama-
na viikonloppuna kun on  ai-
neistopäiväkin, mutta tämän 
verran myönnetään joustoa, 
jotta juttu saadaan tuoreel-
taan lehteen. 

Ruusuja, risuja, 
vinkkejä

Kun kuljette Lapissa hiih-
täen, meloen, vaeltaen ja huo-
maatte jotain, mistä olisi hyvä 
kertoa muillekin, lähettäkää 
siitä postia Tunturilatu-leh-
teen. Kiinnostavat katsotta-
vat, hyvä palvelu, mielenkiin-
toiset kohteet on aina hyvä 
tuoda esille, samoin kertoa 
havaituista puutteista, joita 
reitullene on osunut. Hyvät 
vinkit ovat muille kulkijoille 
useasti kullan arvoisia. 

��������	
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www.tunturilatu.fi 
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Kolbman tämän vuoden 
kaamosmatka suuntautui Su-
sikyrön maisemiin.  

Mannisen bussi, Seppo 
Mäen kuljettamana vei vii-
dentoista hengen joukon kaa-
moksen nauttijoita Susiky-
rön maisemiin. Matkaan läh-
dimme Uudenvuodenpäivän 
aamuna klo 9.00 Tampereen 
linja-autoasemalta ja perillä 
Susikyrössä olimme n. klo 
23.00. Me vaeltajat majoi-
tuimme Susi-Oskariin. Muu 
porukka valloitti ison käm-
pän ja Kyrön majoillekin riit-
ti vielä 4 henkilöä.

Kelkan jälki 
helpotti hiihtoa

Sunnuntain aamuhämäräs-
sä ja muutaman asteen pak-
kasessa viisihenkinen vael-
lusporukka lähti kohti Han-
nukurua. 

Lunta oli noin puoli met-
riä. Alku oli valmista latua. 
Varkaanlenkin erkaannuttua 
kelkan jälki helpotti matkan-
tekoa. 

Loppumatkasta reitti nou-
si tunturiin ja kaikille taisi 
tulla pieni hiki. Hannukurun 
kämppä otti tyhjänä vaelta-
jat vastaan. Sää oli pilvinen ja 
kaamoksen värit ja revontu-
let antoivat odottaa itseään. 

Nuotiopaikka piti 
kaivaa esiin 

Seuraavana päivänä reit-
timme kulki Pahakurun käm-
pän kautta Outakan rinteil-
le. Kiersimme tunturin ete-
läpuolelta aika korkealla rin-
teessä. Kaikki ympärillä oli 
sumun peitossa. 

Harjanteen jälkeen lasket-
telimme Rautuojan laaksoon 
ja kämpälle. Kämpällä oli jo 
pari helsinkiläistä retkeilijää. 
Tunturilatulaisia hekin. 

Kaivoimme nuotiopaikan 
esiin kämpän pihassa ja ilta 

Kolbman kaamosviikko
kuluikin rattoisasti nuotiolla. 
Pilvipeitekin hieman repeili 
ja muutama tähti tuikki kaa-
moksen hämärään. Revontu-
letkin taisivat näyttäytyä. 

Yöksi mahduimme hyvin 
kaikki seitsemän viiden hen-
gen pieneen kämppään. 

Maitosumussa

Aamulla lähdimme nouse-
maan Rautujokivartta Rau-
tuvaaran rinteelle. Pilvipeite 
repeili lupaavasti. Tilanne oli 
kuitenkin ohimenevä. 

Ylempänä tunturissa sumu 
peitti taas kaiken maitomai-
seen vaaleuteen. Etummaisen 
hiihtäjän näkökentässä kau-
kaisin kohde oli oma suksen-
kärki. Laskimme alas Sileä-
vaaran rinteitä ja kohtasim-
me Hetta – Pallasreitin viitoi-
tuksen. Siitä suunnistimme 
Tappurin kämpälle, joka se-
kin oli tyhjillään. 

Kahvittelun jälkeen teim-
me hiihtolenkin Sioskurun 
kämpälle. Eipä ollut ketään 
silläkään kämpällä. Tappurin 
kämpällä odottelimme jäl-
leen turhaan revontulien lois-
tetta. Idässä ja koillisessa lois-
tivat sen sijaan Peltovuoman 
ja Vuontisjärven valot, kun-

nes nekin häipyivät lumisa-
teeseen. 

Illalla pidimme lättykestit.

Hannunkuruun 
saunaan 

Seuraavana päivänä säätila 
jatkui edelleen samanlaisena. 
Pilvistä, heikkoa lumisadetta, 
etelätuulta ja pikku pakkasta. 
Palasimme jälkiämme pitkin 
Hetta –Pallas-reitille. Hiih-
telimme Rouvikurun kautta 
Hannukurun kämpälle sau-
nomaan. 

Aiemmin tapaamamme 
helsinkiläiskaksikko, Simo ja 
Lasse, saapui myös kämpäl-
le.

Upottavaa hankea

Torstaina lähdimme koko 
porukka tunturijonon län-
sipuolta kohti Montellia ja 
Nammalkurua. Tunturiin 
nouseva reitti oli koskema-
tonta hankea, joka upotti pa-
rikymmentä senttiä. 

Lasse lähti tekemään latua 
maratoonarin tarmolla. Muu 
porukka tavoitti hänet tauol-
ta vasta paljakan reunasta. 

Hän sai asianmukaiset kii-

tokset ladun teosta. Lakialu-
eet olivat taas sumun peitos-
sa. 

Huurteinen Montellin 
kämppäkin erottui vasta lä-
hietäisyydeltä. Yöksi menim-
me Nammalkurun kämp-
pään. Lumihiutaleita leijaili 
hiljalleen koko illan. Myö-
hemmin pilvipeite repeili itäi-

sellä taivaalla ja revontuletkin 
näyttäytyivät.  

Kuuma vesi 
odottamassa

Perjantaina keli jatkui edel-
lispäivien kaltaisena. Päivän 
valjettua lähdimme kohti Su-

sikyröä. Pidimme pienen tau-
on Montellin kämpällä ja sit-
ten laskettelimme alas Vuon-
tisjärvelle ja Susikyröön. Su-
si-Oskarin kämppä odotti 
lämmitettynä ja kattilallinen 
kuumaa vettä lieden päällä. 
Illalla pääsimme saunaan ja 
Merjan järjestämään valmii-
seen ruokapöytään nautti-
maan hernekeitosta ja lätyis-
tä.

Kämppäporukka oli naut-
tinut kaamoksesta hiihdellen 
metsissä ja tuntureilla Sepon 
toimiessa hiihdätysmestari-
na.

Lauantaina matkasimme 
takaisin Tampereelle, jossa 
meidät otti vastaan kunnon 
vesisade.

Kiitokset Merjalle reippaas-
ta kämppäemännyydestä ja 
Sepolle hiihdätyksistä, sau-
nan lämmityksistä, kuljetuk-
sesta yms., yms. ja kaikille 
mukana olleille mukavasta 
kaamosmatkasta.

Teksti ja kuvat: 
Sakari KarriLätyt maistuvat reissussa aina yhtä hyviltä. Nuotiopaikka jouduttiin kaivamaan esiin Rautuojalla. Se kannatti. 

Tappurilla. Matti Montellilla. Hanna hiihtää hämärässä. 

Viitoista on huonossa kelissä iso apu. Niiden avulla voi varmistaa missä ollaan. 

Jonossa mentiin kuin köyhän talon porsaat. 
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