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Kumpen sudet hauskuuttivat 
ohjelmallaan 
väkeä Susiaisten 
iltaohjelmassa  

Kavtsilaisten Suomi päästä 
päähän- 
projekti eteni jo 
Sallasta Rukalle

Kumpelaiser 
tekivät 
haaveista totta
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Sisäsivuilla

Brikdalsbreen kuuluu Euroo-
pan mantereen suurimpaan Joste-
dalsbreen jäätikköön (487 m2). 
Jäätikön voi nähdä vuonoista  kä-
sin laivalta ja tieltä tai osallistua 
opastettuun jäätikkövaellukseen 
Nigardsbreen-tai Briksdalsbreen-
jäätikölle. 

Jostedalsbreen-jäätikön kansal-
lispuisto sijaitsee maailman pisim-
män (204 km pituinen) Sogne-
vuonon pohjoispuolella noin 300 
km Oslosta luoteeseen. Brikdals-
breen-jäätikkölle pääsee tie nro. 
60:n varrella olevasta Oldenin ky-
lästä paikallistietä noin 20 km 
etelään. 

Tien varrella on useita hyväta-
soisia leirintäalueita, joista on nä-
köyhteys jäätikölle. Brikdalissa on 
mahdollisuus ruokailuun ja mat-
kamuistojen ostamiseen. Kesällä 
2004 matkamuistojen ostaminen 
kävi ihan Suomen kielellä, sillä 
myyjänä oli suomalainen opis-
kelijatyttö, joka oli tullut kesä-
töihin jäätikkökeskukseen. Yöpyä 
voi vuoristomajassa tai mökeissä. 

Brikdalsbreen on suosituin jää-
tikkölaaksoista, sillä joka vuosi 
Briksdalenissa käy  300 000 vie-
railijaa kaikkialta maailmasta.

Kaikki matkat lähtevät kokoon-
tumispisteestä matkamuistomyy-
mälän vierestä. Vaelluksien päi-
vittäiset alkamisajat ovat 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 16.00 . 
Voit varata eritasoisia jäätikköva-
elluksia tai kiipeilyretken. Briks-
dalenissa järjestetään  myös 
jäätikkövaelluskursseja. 

Jäätikkövaelluksia ovat blue ice 
tour, short walk, ice-climbing ja 
combi-walk, joka on yhdistetty 
jäätikkökiipeily- ja jäätikkökäve-
lyretki. Vaelluksilla opas kertoo 
alueen kulttuurista ja historiasta. 

BRIKSDALSBREEN 
jäätävä kokemus kesäisessä Norjassa

Blu ice tour  kestää neljä tun-
tia, josta varsinaista jääkävelyä 
on  kaksi tuntia. Se on helppo 
kävely ja sopii näin kenelle ta-
hansa. Minimi ikä on 10 vuotta. 
300 NOK hintaan sisältyy kaikki 
varusteet. Kokoontumiapisteestä  
matkaa jatketaan kolmen kilo-
metrin päähän  jäätikölle polkua 
pitkin jalkaisin tai hevoskyydillä, 
johon on tehtävä paikan päällä 
ennakkovaraus.

Jäällä

 Kun kaksi suomalaisperhettä 
oli köytetty turvaköydellä toisiin-
sa ja olimme pukeneet kypärät, 
valjaat ja piikkikengät päälle, niin 
short  walk -jäätikkövaellus (muu-
ten sama kuin blue ice tour, mut-
ta lyhyempi) saattoi alkaa. 

Lapset olivat odottaneet maltta-
mattomana jäätikkövaellusta au-
tomatkan aikana  vuono-Norjas-
sa. Lapsista myös Akseli, kuusi 
vuotta, pääsi erikoisluvalla jäälle 
ja oli näin ollen  todennäköisesti 
Briksdalbreenin nuorin jäätikkö-
vaeltaja. 

Opas antoi ohjeita keulilta: 
-köysi pitää olla tiukemmalla, et-
tei siihen kompastu. Jyrkimmis-
sä kohdin jäähakusta oli todel-
lakin apua, vaikka se aluksi tun-
tui turhalta kapistukselta. Jää oli 
erittäin liukas. Ilman piikkiken-
kiä jäällä liikkuminen olisi mah-
dotonta. 

Allamme oli 70 metriä 5000 
vuotta vanhaa jäätä. Jokainen sai 
vuorollaan kurkistaa köyden va-
rassa veden syövyttämää kuilua, 
jonka syvyyksissä olevaa pohjaa ei 
enää erottanut. 

Kun olimme kääntymässä pa-

luumatkalle, niin ylempää alkoi 
kuulua äänekästä jylinää. Huoles-
tuneet ilmeet kasvoilla odotimme 
oppaan reaktiota. Lopultakin opas 
sanoi,  että pienen  talon kokoisia 
jäälohkareita irtoaa kesäisin lähes 
päivittäin ylempää jään reuna-alu-
eelta. 

Lohkareiden pirstoutuessa jäätä 
ja kalliota vasten muodostuu näin 
kaikuvaan laaksoon ukkosta muis-
tuttava  ääni. Jään vaikutuspiiris-
sä säät ovat monesti oikukkaita. 
Lähtiessämme  jäätikkövaelluksel-
le helteisestä laaksosta, niin jääti-
köllä vähän myöhemmin  meidät 
yllätti jäätävä tihkusade. Palates-
samme takaisin jäältä alkoikin jo 
taas aurinko paistaa.

Jussi Kemppainen
http://www.briksdalsbreen.com
http://www.briksdalsbre.no 
Tel +47 57 87 68 00
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Ilman jäähakkua ja piikkikenkiä jäälle ei olisi ollut mitään asiaa. 

Sulamisvedet muodostavat järven tasanteelle, josta alkavat kilometrien pituiset kosket ja putoukset.

Nousimme alhaalta laaksosta polkua pitkin jään reunalle koskia ja pu-
touksia seuraten. Jäällä kiipesimme ylös noin puolen kilometrin mat-
kan. Käytännössä olimme edelleen jään reunalla. Jäätikkö kuvattu 
leirintäalueelta. 

Alas laskeutuminen on aina vaikeampaa kuin ylös kiipeäminen. 



Kiitos kaikille teille, jotka 
olette muistaneet minua puo-
len vuosisadan vaelluksen yh-
teydessä. Muistamisenne ovat 
lämmittäneet, innostaneet ja 
antaneet voimia tuleviin vuo-
siin.

Kiitos myös Kumpelle 
hienoista susiaisjärjestelyistä. 
Olitte varanneet hienon il-
man ja hyvän, kiireettömän 
ohjelman. Syyskokous sujui 
ennennäkemättömän nopeas-
ti. Siinä meinasi sihteerilläkin 
mennä kynä solmuun. Susi-
aisissa vihittiin kaksi ikäsutta 
ja neljä kumpelaista outasut-
ta. Toivottavasti ensi vuonna 
mahdollisimman monen ker-
hon jäsenet ovat valmiita susi-
en kunnioitettuun rääthyyn. 

Tulevana juhlavuonna jär-
jestetään paljon erilaisia ta-
pahtumia eri puolilla maa-
tamme. On jokamiesoike-
usluentoja, talkoita, yhteisiä 
päiviä... Seuraa ilmoittelua se-
kä Tunturilatu-lehdessä että 
paikallislehdissä. 

Johtokunnan seuraava ko-
kous on maanantaina 
16.1.2006. Lähetäthän avain-
anomuksesi taloudenhoitajal-
le, kerhonne kämppäviikko-
anomuksen puheenjohtajalle 
ja muut mahdolliset asiat jol-
lekin johtokunnan jäsenelle 
hyvissä ajoin ennen kokous-
ta. 

Kuuntelin erämaan 
rauhoittavia ääniä,
tuulen suhinaa, 
oksan putoamista,
lintujen laulua ja 
nuotiotulen 
rupattelua — kauan.
Hiljenin sen verran, että 
kuulin ajatusteni kulkevan
menneisyydessä lähes 
kuulumattomin askelin.
Mutta kaipasin enemmän. 
Kaipasin sitä hiljaisuutta,
jossa kuunnellaan ilman 
korvia ja ajatuksitta.
(Erkki Leminen)

Ennen kevään tuloa lähden 
etsimään talven hiljaisuutta 
Hetan maisemista, rinkka sel-
kään ja menoksi. Täällä Hel-
singin syrjäkylässä talvi ei tun-
nu tulevan ollenkaan. 

Nähdään kevätpäivillä Ve-
salan leirikeskuksessa! 

Siihen asti – hyvää adven-
tin ja joulun aikaa ja taikaa

sihteerinne
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Tämän toimintavuoden 
putken loppupäästä näkyy sel-
västikin valoa kun Kumpen 
syyskokous on pidetty ja syö-
ty hyvin joulupöydässä ja 
muutenkin pidetty hauskaa.  
Syyskokouksessamme oli jä-
senkuntamme hyvin edustet-
tuna. Kolmekymmentäkaksi 
henkilöä oli paikalla pohti-
massa vuoden 2006 toimin-
taa.  Omakohtaisesti toivon, 
että ensivuodesta tulisi hel-
pompi.  Kulunut vuosi oli vä-
lillä ”ressin” puolella. Jos tuo 

sana jotenkin harrastustam-
me kuvaisi. Mut ei se mitään, 
ressi ja jännitys  pitivät mei-
tä kaikkia toimijoita vireinä. 
Asiat Kumpessa ovat mieles-
täni ihan ok. 

Muuten omasta ja kum-
pelaisten puolesta  KIITOK-
SEMME  vieläkin kaikille 
Tunturiladun Kolin Susiai-
siin ja Syyskokoukseen osal-
listuneille.  Oli todella ilo 
nähdä Teidät suurena jouk-
kona vieraa namme vielä sil-
loin kesäisellä Kolilla.  TOI-
VOMME, ETTÄ KÄYTTE 
TOISTEKIN ! 

Kesäpäivät Linnansaares-
sa on mieleeni jäänyt ta-
pahtuma upeine laivamatkoi-
neen. Se oli todella porukan 
matka proomulaivalla ja sopi-
van pitkä matkaosuus laineil-
la. Taisipa kerran näkyä jär-
ven pinnan yläpuolella myös 
todellinen norppa, kun tä-
hyilin rantamaisemaan päin. 
Ei niin iso voinut ”kala olla, 
eikä lokkikaan” kun se oli 
tumma ja liikekin oli vähän 

sen oloinen, et olis se voinut 
olla vaikka norppa, ”viiksi-
turpa”.  

Suomen Ladun kesäpäi-
vistä vielä Tunturiladun nä-
kökulmasta, että siihen keski-
kesän tapahtumaan voisivat 
osallistua vaikka kaikki TL:n 
kerhot. Oli se niin monipuo-
linen tapahtumiltaan ja an-
neiltaan. Meidän laji se vael-
luskisa oli tosihauska ja yl-
lätyksiä täynnä.  Ne siinä 
pärjäävät joilla on vuosien ko-
kemusta ja paneutumista po-
rukalla sen tyyppisiin luon-
toasioihin.  Me kyllä kum-
pesta mennään Kauhajoelle, 
jos luoja suo ja viskaalit eivät 
matkaamme keskeytä.  Siinä 
oliskin haastetta kerhoillem-
me, että kisattais vähän niin-
kun omassa sarjassamme, me 
ikäihmiset. Nuoremmat tie-
tysti siellä A-sarjassa.  Noo, 
tää mun juttu mäni vanhan 
muisteluksi.

Vuodesta 2006 jotain.    
Ei tullutkaan luottamuspu-

laa mulle syyskokouksessam-

Työtä ja toimintaa 
koko vuosi 2005

me, vaan pesti nuijanvarressa 
jatkuu vielä ensivuoden. Ker-
hotoimikunta sai kaksi uutta 
toimijaa erovuorossa olleiden 
tilalle. Kiitokset vaan luot-
tamuksesta ja poisjääneille 
hyvästä työpanoksestanne ja 
jaksamisesta. Intoa myös uu-
delle toimikunnalle ensivuo-
deksi! Haasteita on kyllä tie-
dossa.  

Vuoden vaihteen jälkeen 
meilläpäin, tarkoitan Pieli-
sen pohjoispäässä, keskity-
tään ja ollaan järjes- tämässä 
Ylä-Karjalan Samoojien kans-
sa SM-kisoja jäänveistossa. 
Kuulemma tulee parikym-
mentä joukkuetta moiseen 
osallistumaan. Varmaan kyl-
mää hommaa. Mutta pukeu-
tumisestahan se on kysy mys 
lämpimänä pysymisen suh-
teen. Mielenkiintoinen seu-
rattava yleisölle varmasti. Siis 
talkoita on tiedossa.  Eikä 
ole valittu (eikä vapaaehtosta 
ilmaantunut) jäänsahaukseen 
sinne jään alapuoliseen pää-
hän justeeria. Mutta odotel-

laan vielä muutama viikko, 
jos hyvinkin?  

Joulusta kun päästään so-
pivasti yli, niin kumpelaiset-
kin lähtevät hiihtämään. Ai-
nakin toivotaan tässä vaihees-
sa vuotta kunnon talvea. Me 
mennään (vko 14) Ylläksen 
maastoihin ja laduille. Haas-
teena ihan kaikille, että va-
rattuun Venejoen kämppään 
sopii kaikkiaan 40 henkeä 
majoittumaan, joten otta-
malla yhteyttä sähköpostilla: 
pentti.huikuri@pp.inet.fi  on 
mahdollista päästä edullisesti 
(Omat eväät. Yhteinen läm-
min keitto/päivä tehdään) 
hiihtämään ja nauttimaan tal-
vesta. Linja-autolla kuljetaan 
päivittäin kämpältä Ylläksen 
hyville laduille hiihtämään. 
Voidaan sopia, että vaikka tu-
lisitte pienellä autolla. Majoi-
tus on näillä puheilla selvä ja 
edullinen. Viestittele!

Kesällä retkeillään pyöräil-
len, meloen ja vaeltaen sekä 
tehdään ”bisnestä” Kolin erä-
messuilla toimintaamme var-

ten. Melomisesta tulikin mie-
leen, että Suomi-meloo vies-
ti tulee Kolin Campin giin 
just silloin kun rakennetaan 
Kolin erämessuja. Tarkoituk-
semme on ruokkia melonta 
viestin viejiä kumpen osas-
tolla silloin torstai-aamuna. 
Luulen, että vipinää tulee 
kun yli sata joukkuetta tulis 
meille puurolle ja kahville. 
Mutta yritetään selviytyä, jos 
vastuu homma saadaan. Sit-
tenpä ne onkin jo aikaisem-
min mainitut SL:n leiripäivät 
ja TL:n kesäpäivät ja tietysti 
juhlavaellukset ja vuoden hui-
pennuksina syyskuussa Juh-
lasusiaiset siellä Susi-kyrössä 
sekä Tampereella ne Tunturi-
ladun 60-vuotisjuhlat.  Joten 
kyllä näillä näkymin tekemis-
tä ja menoja riittää kaikille 
kumpelaisille.  Eipä muuta 
kuin, hyvää talven alkuaikaa 
ja Joulun odotusta Tunturila-
tulaiset!  

Tällä porinalla tervehdin 
Teitä kaikkia täältä susirajalta 
käsin!  Pena

Johtokunnan 
pöydältäKuusikymmentä vuotta on 

Tunturiladun toiminnassa ol-
lut ekologinen ajattelu- ja toi-
mintatapa. Välillä enemmän 
esillä ja välillä taustalla, mutta 
aina kuitenkin mukana.  Pa-
rin viime vuoden aikana joh-
tokuntaa on työllistänyt eko- 
ja jäteasiat ensin muuttuneen 
lainsäädännön johdosta ja sit-
ten maksujen suuruuden ta-
kia.  Missään vaiheessa yhdis-
tys ei ole kieltäytynyt  eko- 
ja jätemaksujen maksamises-
ta.  Ihmetystä on vaan he-
rättänyt se, että  Susi-Kiisan 
kohdalla Tunturiladun kämp-
pätoiminta rinnastetaan  pai-
kallisiin yrityksiin, joiden ai-
noa tavoite on saada mökeis-
tään ja kämpistään mahdol-
lisimman suuri taloudellinen 
hyöty,  jolloin tuotetun jät-
teen määrä on aivan eri luok-
kaa kuin  mitä kertyy meidän 
kämpällämme.

Tuntuu siltä, että me tuntu-
rilatulaiset olemme ekologisen 
toimintatapamme vuoksi jon-
kinasteisia  kummajaisia  ny-
kyisessä kiireisessä tavaroiden  
osta - käytä - heitä pois  -maa-
ilmassa.   Päättävien tahojen 
näyttää olevan vaikea ym-
märtää sellaista toimintaa, jos-
sa jätteitä tuotetaan mah-
dollisimman vähän,  eikä nii-
tä vähiäkään jätetä toisten 
poiskorjattavaksi.

Tunturilatulaisten jälkiä ei 
toisten tarvitse siivota, koska 
siivottavaa ei ole.

* * *
Vaikka perustelut ja selvi-

Puheenjohtajan tähdenvälit

tykset tunturilatulaisesta toi-
mintaperiaatteesta,  vähäros-
kaisesta olemisesta ja  liik-
kumisesta eivät ole kunnal-
lisia päättäjiä vakuuttaneet,  
Rovaniemen Hallinto-oike-
us kumosi päätöksen Susi-
Kiisan jätemaksun suuruu-
desta ja määräsi kunnan tek-
nisen lautakunnan käsittele-
mään asian uudestaan, joten 
odotetaan, mitä tapahtuu.

* * *
Toimitaan kuten ollaan tä-

hänkin asti toimineet,  pide-

tään tukikohtamme ympäris-
töineen mallikelpoisen siisti-
nä,  retkillämme ja vaelluksil-
lamme  siistimme toistenkin  
jäljet ja  pyrimme käyttäy-
tymään  esimerkillisesti kui-
tenkin sitä mitenkään koros-
tamatta.  Noudatetaan joka-
miehen oikeuksia ja velvolli-
suuksia  eli liikutaan vähintä 
mahdollista haittaa tuottaen 
ja jälkiä jättämättä.

Ollaan tunturilatulaisia.   
* * *
Susiais- ja syyskokousvii-

konloppuna Kolilla sidoim-
me jälleen yhden lenkin lisää 
siihen muistelusten pitkään 
nauhaan, jota sitten vanhana 
kiikkustuolissa istuessa muis-
telemme. Kumpelaisille suu-
ret kiitokset onnistuneista jär-
jestelyistä ja ohjelmasta, josta 
saimme nauttia suomalaises-
sa kansallismaisemassa.   Hy-
vin ymmärtää, miksi Koli on 
kumpelaisille tärkeä ja rakas.

* * * 
Vuosikokouksessa Ritva 

Loimio halusi jättää johto-
kuntapaikkansa kymmenen 
vuoden jälkeen. Johtokun-
taan tulee melkoinen aukko 
saamelaistietoudessa, mutta 
vastuuntuntoisena tunturila-
tulaisena  Ritvis lupasi olla 
edelleen  saamelaistoimikun-
nan toiminnassa mukana.  
Kiitos Ritvis  ja  tervetuloa 
Tapani johtokuntaan.

Susipannujen saajille, Sep-
po Björkengren ja Jorma Ala-
puranen, esitän lämpimät kii-
tokset Tunturiladun hyväksi 
tekemästänne työstä.

* * *
Joulua lähestyttäessä on ta-

pana toivottaa toisille, että  
muistakaa olla kilttejä.  Kos-
keeko toivotus myös  Joulu-
pukkia.  Siinäpä pohdittavaa 
joulun ajaksi.

Toivotan kaikille ja jokai-
selle erikseen henkilökohtai-
sesti mitä lämpöisintä Joulua  
ja  lumista Uutta Vuotta.

Raimo

Tunturikerhojen omat in-
ternetsivut ovat nyt pohjien 
osalta kunnossa. Enää tarvi-
taan vain innostusta kerhoilta 
lähteä hankkeeseen mukaan. 

Oma kerhoni Geatki toimi 
pilottikerhona ja kokosi omat 
sivut siinä hengessä, että tes-
taamme, miten ne toimivat ja 
mitä  olisi vielä viilattava, en-
nen kuin muut kerhot pääse-
vät sivuihin käsiksi. 

Kun en ole nörtti ja vaikka 
teen tietokoneen kanssa päi-
vittäin töitä, tämä nettisivu-
jen tekeminen on minulle en-
tuudestaan vierasta. 

Mainostoimisto Huiman 
suunnittelemat sivut ovat mie-
lestäni ulkoiselta ilmeeltään 
sellaiset, kuin odotinkin. 

Graafi nen suunnittelija 
Minna Lehtonen sai evästyk-
senä toiveen, että sivut oli-

sivat selkeät, raikkaat, nuo-
rekkaat ja turhat krumeluurit 
on jätetty pois. Minna vasta-
si odotuksiini täyden kympin 
arvoisesti. 

Sivujen teknisestä toteutuk-
sesta vastasivat Mika Koivis-
to ja Tuija Korpinen.

Sivut on helppo tehdä, ilah-
duttavin piirre löytyy tapah-
tumakalenterista, jonne van-
hentunutta tietoa ei jää, koska 

tilaisuudet poistuvat sitä mu-
kaa kun tapahtuma on ohi.

Kuvien ja tekstin sijoittelu 
on helppoa, samoin sivujen 
lisääminen käy yksinkertai-
sesti. Sivut tehdään ihan net-
tiselaimessa, joten mitään eri-
tyisohjelmia tai koodikielen 
osaamisa  ei tarvita. 

Sivut löydät osoitteesta 
www.kerhot.tunturilatu.fi . 

Satu Ojala

Kerhojen internetsivut otetaan käyttöönTunturilatu 
on maksanut 
sivujen 
suunnitte-
lukulut ja 
jyvittänyt 
hinnan ker-
hoille jäsen-
määrän mu-
kaan. Kerho-
kohtaiset 
hinnat saatte  
Raimolta. 

Iitu 
Gerlin 
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Tervehdys Hämeenlinnas-
ta!

Leuto syyssää jatkuu edel-
leen, lyhyen talven jälkeen. 
Syksy on ollut lämmintä ja 
vähäsateista, ruskan väritkin 
tulivat myös tänne etelään.

Vuosi on kulunut tosi no-
peasti ja kohta sitä odotellaan 
joulua, toivottavasti sitä lun-
takin alkaa satamaan. Kesällä 
kukin pääosin liikkui ja ret-

Pitkät retket herättivät tä-
näkin vuonna eniten kiin-
nostusta Kavtsin toiminnas-
sa. Suomi päästä päähän jat-
kui kolmella etapilla, joista 
jokaisessa oli jotakin sellaista 
mistä ne erityisesti jäivät mie-
leen. 

Päällimmäiseksi tuntuvat 
usein nousevan hankaluudet. 
Talvivaelluksella riitti upot-
tavaa hankea, sohjoa ja pit-
kiä päivämatkoja. Kesän me-
lontaretkellä kova tuuli sotki 
kuvioita aina reittimuutok-
seen asti. Syksyn ruskaretkel-
tä  voidaan taas kerätä mel-
koinen sairaskertomus lähti-
en siitä, että yksi aiotuista ve-
täjistä, ei jalkavaivojen takia 
pystynyt edes lähtemään ret-

Kaamosterveiset kavtsilaisilta, ystävät!

kelle. 
Säistä Juha totesi ruskaret-

ken alussa, että on se kum-

ma kun ruskaretki aloitetaan 
pikkupakkasessa lumen olles-
sa maassa kun taas hiihtoret-
kellä oli reilusti plusasteita ja 
satoi vettä. 

Inarin kirkkovenesoudussa 
en ole kuullut vastaavista han-
kaluuksista. Mutta vaikeudet 
ovat voitettavaksi. ”Kaikki 
mikä ei tapa, vahvistaa” sanoi 
joku viisas. Vaikeuksista sel-
vittiin, kiitos mahtavien vetä-
jien ja taitavien, sitkeiden ret-
keläisten. Myös hurtti huu-
mori auttoi tilanteessa kuin 
tilanteessa. Toki valtaosa ret-
kien kokemuksista on positii-
visia. Itselläni on päällimmäi-
senä muistoissa retkien hyvä 
henki.

Ja Suomi päästä päähän 
seikkailu jatkuu ensi vuon-

na…
Olemme me toki tehneet 

lyhyempiäkin retkiä. Yhden 
lokakuisen viikonlopun vie-
timme patikoimalla Teijon 
retkeilyalueella Perniössä. 
Siellä riittää mainiosti pol-
kuja päivän tai kahden ret-
kelle. Yön telttailimme saa-
ressa minne menimme sou-
tamalla. Kavtsilaiset tietysti 
olisivat voineet mennä rink-
kalautallakin! Ainoa venees-
tä pudonnut oli laivakoira 
Sandra, jonka kynnet eivät 
saaneet otetta liukkaasta 
lasikuituveneestä. 

Pyhäinpäivänä oli vuoros-
sa perinteinen ”puolipitkä 
marssi”, runsaat 20 km suu-
relta osin Nuuksion kansal-
lispuistossa. Lähtijöitä oli 30 
aikuista, kaksi lasta ja koira. 
Lapsia ja yhtä aikuista lu-
kuun ottamatta ryhmä tai-
valsi koko matkan. Edellisen 
illan sääennuste pelotti muu-
taman ilmoittautuneen jää-
mään sisätiloihin. Mutta sää-

hän oli mitä parhain retkisää 
– kostea ja hapekas, sade al-
koi vasta kun odottelimme 
paluukyytiä pysäkillä.

Kavtsin syykokouskin oli 
ja meni. Ensi vuoden toi-
mintasuunnitelma on pitkäl-
ti edellisten kaltainen, koke-
muksista otetaan toki oppia, 
uuttakin keksitään ja Tun-
turiladun juhlavuosi otetaan 
huomioon. Kerhotoimikun-
nasta vaihtuu kaksi henkeä eli 
kolmasosa, saadaan siten ve-
reksiä voimia toimintaa pyö-
rittämään.

Tätä lukiessa tämän vuo-
den tapahtumista on jäljellä 
vain pikkujoulu ja yksi ker-
hoilta. Pikkujoulu on kuu-
leman mukaan perinteinen, 
siis hauska. Vuoden viimei-
sessä kerhoillassa muistelem-
me kesän tapahtumia kuikka-
järvellä. Silloin unohtuu het-
keksi kaamos, joka täällä ete-
lässä on usein todella synkkä 
ja pimeä, paljon pimeämpi 
kuin pohjoisessa.

Tulevan alkuvuoden ker-
hoilloissa käymme ensin läpi 
lyhyen oppimäärän hypoter-
miasta eli kylmän vaikutuk-
sesta ihmiseen, siis myös ret-
keilijään. Tätä kirjoittaessa 
tosin epäilyttää, mahtaako 
kylmää tullakaan – allakka 
näyttää marraskuuta ja läm-
pömittari lähes kymmentä 
plussaa. 

Helmikuun kerhoillassa 
käymme kuvien myötä ret-
kellä mahdollisimman kau-

kana, Uudessa Seelannissa. 
Uloskin lähdetään, kuutamo-
hiihdolle (toivottavasti, tai 
sitten -kävelylle) tammikuun 
puolivälissä ja lumikenkäile-
mään Sipoon korpiin kuun 
lopussa. 

Perinteinen viikonlopun 
hiihtoretki tehdään helmi-
kuun puolivälissä Päijänteen 
jäille. Se onkin hyvä harjoitus 
Suomi päästä päähän hiihto-
osuudelle Kolilta Punkahar-
julle maaliskuussa, mikä tu-
lee kulkemaan suurelta osin 
järven selkiä. 

Viime kevään lastentapah-
tuma sai valtavan suosion, 
siksi järjestämme nyt talvi-
sen tapahtuman lapsille hiih-
tokoulun  merkeissä. Paljon-
han käydään keskustelua sii-
tä, että lapset ja nuoret eivät 
osaa hiihtää. Näin kannam-
me oman kortemme tilan-
teen parantamiseksi.

Tervetuloa tapahtumiin 
kaikki tunturilatulaiset! 
Käykää myös kotisivuil-
lamme www.kolumbus.fi /
tunturikerho.kavtsi. Sieltä 
saatte enemmän tietoa Ka-
vtsista ja sen tapahtumista. 
Voitte esimerkiksi lukea omaa 
lehteämme Väärtiä, missä on 
kertomuksia myös menneistä 
tapahtumistamme.

Kaikkien meidän kavtsi-
laisten nimissä toivotan tun-
turilatulaisille väärteille rau-
hallista joulua ja retkeilyllistä 
uutta vuotta 2006!

Hannu

Kavtsilaiset ruskaretkeilivät Sallasta Kuusamoon. 

Luontoäiti näytti kavtsilaisille itsensä juhlapuvussa.

Alppaksen 
terveiset

keiliomilla retkillään. 
Elokuun ensimmäisenä 

sunnuntaina tutustuimme 
Kangasalan Pohtiolammella 
kalasääksien elämään, aamul-
la oli kovin sateinen sää, ei se 
haitannut lintujen elämää, pi-
täähän sitä sateellakin syödä. 
On se uljas lintu, sai seurata 
läheltä kalanhaku syöksyjä. 

Harmaahaikara ilmestyi 
myös lammelle arvokkaana 
tepastelemaan ja myöskin ka-
lakantaa veroittamaan. Kuok-
telaisia oli myös mukana. 

Päivän kirkastuessa kiipe-
simme Keisarinharjun näkö-
torniin maisemia ihailemaan, 
hyvin näkyikin joka suun-
taan. 

Osallistuimme kesäpäiville 
Linnasaaren kansallispuistos-
sa, mukava kokemus matkus-
taa höyrylaivalla. 

Syyskuun puolenvälin jäl-
keisellä viikolla vietimme ker-
hoviikkoa Susi-Talaksella, it-
se olin ensi kertaa kämpällä, 
tosi mukava kämppä ja pi-

hapiiri rakennuksineen. Oli 
aivan ihanaa iltapäivällä kei-
tellä keittokatoksessa ja ruo-
kailla auringonpaisteessa, 10 
hengen joukkomme majoit-
tui mukavasti kämpällä. 

Muutamana iltana kala-
miehemme tarjoilivat meille 
savustettua siikaa. Päivittäin 
teimme retkiä lähimaastoi-
hin, mukavan lämmintä sää-
tä oli, sade ei paljon häirin-
nyt ja kyllä ruskan väriäkin 
oli runsaasti. 

Susiaisissa ja syyskokouk-
sessa Kolilla oli kerholaisia, 
sai ihailla komeita maisemia, 
aika on vaan aina niin ra-
jallinen. Marraskuussa tutus-
tumme GPS:n luentoon ja 
loppukuussa on syyskokouk-
semme. Joulukuussa vietäm-
me pikkujoulua ja rauhoi-
tumme joulun viettoon. Eh-
käpä sitä luntakin saadaan, 
jotta tulisi hiihtokelejä.

Mukavaa talven odotusta 
ja Hyvää Joulua !  

Terveisin Marja-Liisa

Terveiset taas Varsinaisesta 
Suomesta! Lämmin ja kostea 
lounatuuli puhaltelee tätä kir-
joitettaessa eikä talvesta ole 
vielä aavistustakaan. Lunta 
löytyy kyllä tuolta 70 km 
päästä Vakka-Suomen puo-
lelta eli Uudenkaupungin 
hiihtoputkesta. 

Kesä meni taas nopeasti ku-
ten aina, mutta logilaiset eh-
tivät omilta touhuiltaan osal-
listua myös kiitettävästi ker-
hon tapahtumiin. 

Kesäkuun alussa linturet-
kelle Puurijärven Isosuon 
kansallispuistoon lähti tosin 
vain muutama luonnon ystä-
vä, mutta heinäkuun alussa 
saaristoretkelle innostui läh-
temään jo isompi joukko. Ve-
neitä oli viikonlopun matkal-
la mukana 4 ja kajakkeja yh-
tä monta ja niissä kerholaisia 
n. 30. 

Retki oli ilmojen puolesta 
vallan ihanteellinen ja me-
lojatkin saivat nauttia välillä 
peilityynestä Saaristomeres-
tä. 

Laajoen kesäteatterissa käy-
tiin keskikesällä. Tänäkin 
vuonna siellä oli ohjelmassa 
takuuvarmaa iloittelua, kun 
oltiin  Helismaan malliin 
’Suutarin tyttären pihalla’. 
Elokuussa Tunturiladun ke-
säpäiville myös osallistuttiin 
ja sen jatkoksi piipahdettiin 
Sirkka-Liisan ja Akrin kesä-
paikalla Suonenjoen Kutuno-
kassa. 

Syksyn tullen tulee aina 
polte pohjoiseen ja nytkin 
saimme bussin miltei täy-

Login mennyttä 
ja tulevaa 

teen, kun lähdimme ruska-
retkelle. Kuhankuonon Latu 
ja Polku Nousiaisista tuli sa-
malla kuljetuksella määrän-
päänään Akumaja, kun Login 
porukkaa oli menossa sopi-
vasti Susi-Kiisalle. Kiisalla ei 
lomailtu, vaan uuden kämp-
päisännän Kallion Pekan joh-
dolla se oli kuulemma oikea 
työleiri, kun saunan pesuve-
sille kaivettiin ja täytettiin iso 
imeytyskenttä. Matkan var-
relle jäi kymmenkunta vael-
tajaa, jotka kiersivät lenkin 
Muotkatuntureilla. Sillä ret-
kellä saimme kokea upean 
ruskan lisäksi ensilumenkin.

Myös syksyn kerhoillat 
ovat olleet kiinnostavia ja 
mukavasti on sakkia tilai-
suuksiin riittänyt ja yksi vii-
konloppu vietettiin yhdessä 
naapurikerho Geatkin kans-
sa Koirasaaren maisemissa 
karpaloita sateessa poimien. 
Loppuvuonna ovat ohjelmas-
sa vielä mm. perinteiset ad-
venttikirkko ja joulujuhlat, 
niin ja tuleehan Ritviskin 
joulukuussa esittelemään saa-
melaista kulttuuria.

Ensi vuosi alkaa taas pe-
rinteisesti eli lähdemme kaa-
moshiihtoviikolle, tällä ker-
taa viikolla 2 Kiilopäälle Tu-
run kaupungin majalle. Pa-
rina edellisenä kertana ilmat 
ovat suosineet, eli pakkasta 
on ollut sopivasti ja lunta riit-
tävästi. Toivottavasti nyt on-
ni jatkuu - valoa on kuiten-
kin rahtu enemmän kuin ai-
emmin viikoilla 1. 

Tammikuussa Johtajasusik-

si aikovat ja muutkin kiinnos-
tuneet voivat osallistua EA2-
kurssille ja myös jokavuoti-
nen korpihiihto Koirasaares-
sa on tietysti ohjelmassa. 

Tänä vuonna perinteinen 
Mynälahden jäähiihto jäi vä-
liin, kun jäät olivat liian hei-
kot, mutta taas ensi vuonna 
yritetään.

Monesta tapahtumasta 
tuntuu muodostuvan perin-
ne, vai voidaanko niin ar-
vella kun tämän vuoden 
helmikuussa olimme kerhon 
synttäriristeilyllä Tukholmas-
sa, niin nyt on suunnitelmis-
sa tehdä ensi maaliskuussa 
Tallinnan matka. 

Maalis- huhtikuun vaih-
teessa lähdetään keväthangil-
le Susikyröön ja vaellusporu-
koitakin on varmaan silloin 
liikkeellä - Irkku on luvannut 
vetää Johtajasusivaelluksen.

Kaikenlaista muutakin on 
suunnitteilla ja tietoa tapah-
tumista itse kukin voi hakea 
Login kotisivuilta (http://
koti.mbnet. fi /tk-logi), ja var-
maan ensi vuoden Tunturila-
tu-lehdissäkin taas kirjoitel-
laan. 

Oikein toiveikasta talven 
odotusta kaikille tunturilatu-
laisille.

Paul P.

Me Njealljelaiset haastamme Teidät viettämään 
yötä kanssamme ”tuhannen tähden hotellissa” 
18.02.2006.

Lauantaina 18.02.2006 Rantasalmella on retkeily-
henkinen viikonloppu, jolloin samalla yritetään saa-
da aikaan uusi ulkonayöpymisen maailmanennätys.  
Tarkoituksena on yöpyä pelkästään makuupussissa  
taivasalla. 

Rantasalmen Matkailu ry  antaa tarkempia tietoja 
tapahtumasta puh. 0504319412.

Tapaamisiin tuhannen tähden hotellissa.

Haaste 
Tunturilatulaisille!
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Kiinnostus lämpimästä tel-
tasta tulee varmaan jokai-
selle mieleen kun kylminä 
aikoina retkeilee. Sain vi-
rikkeen rakentaa kamina 
kun näin toimivan laitteen 
käytännössä.
Olin Tampereen Taivaltaji-
en kanssa viikonloppuret-
kellä Helvetinjärven kan-
sallis-puistossa. Samalle ret-
kelle oli myös tullut Pe-
rimäen Matti telttoineen. 
Hän oli rakentanut itsel-
leen kookkaan tunnelitel-
tan jossa oli pieni kamina 
tuomassa lämpöä.
Lainasin Matilta telttaa ja 
kaminaa marraskuiselle vii-
konloppuretkelle. Teltan 
pystytys ja kaminan asen-
nus toimintakuntoon on-
nistui muuten hyvin, mut-
ta kun ilmansäätö levy oli 
jäänyt kaminan sisään. En 
ollut kyseistä asiaa huo-
mannut kaivata vasta kun 
sytytin kaminan. Tuli paloi 
iloisesti ja toi lämpöä telt-
taan. Lämpöä oli liikaakin, 

sillä makuualustalla maa-
tessa alusta kastui hiestä.
Väsäsin jonkinlaisen pii-
rustuksen Matin kaminas-
ta. Tiedustelin Hakkaraisen 
Tuurelta josko moista värk-
kiä voisi rakentaa. Vahteran 
Akon verstaalla Tuuren kans-
sa rakensimme niitä kolme 
kappaletta täydellisenä. 
Itselleni virittelin kaminan 
toimimaan vastahankittuun 
Kösäkköön. Tärkeintä oli 
saada kaminan savupiippu 
eristettyä siten, ettei palo-
vaaraa ole. Sillä tarkoituk-
sena on pitää tulta läpi 
yön. Polttoaineena kami-
nassa voidaan käyttää puu-
ta, puupuristetta, turvepu-
ristetta (turve haisee). Paras 
vaihtoehto oli puupuriste. 
Kahdella puristeella kami-
na lämmitti noin kahdek-
san tuntia tarvitsematta pe-
sään välillä kajota.  
Martti Mäkelä

Kamina on tehty 0,5 mm 
pellistä kanttaamalla ja kul-
mat on hitsattu. 
Kamina koko: leveys 
190mm pituus 300mm 
korkeus 270mm, savupii-
pun läpimitta on 50mm.
Piipun takana olevaa tilaa 
voidaan käyttää keittämi-
seen.
Se miksi piippu on edessä, 
johtuu teltan muodosta.

Kaminan suuluukku on tii-
viisti lukittavissa, jolloin sen 
alla oleva ilmansäätö toimii.
Kamina seisoo säädettävil-
lä jaloillaan alumiinipellis-
tä tehdyllä alustalla. Läm-
mön vaikutuksen alaspäin 
estyy ja samalla nukkuessa 
ei pääse nojaamaan kami-
nan seinään.
Kaminan jalat mahtuvat pa-
kattaessa kaminan sisään.

Kösäkkö ja 
kamina

Tekniset tiedot

Talvea ja vuoden vaihtu-
mista odotellessa on paikal-
laan katsella taaksepäin kulu-
vaa vuotta.Vaelluksista toteu-
tui johtajasusivaellus Aulikin, 
Esan ja Paulin voimin. Kau-
nista suomalaista järvimaise-
maa löytyi melontavaelluk-
sella. Kesäkausi avattiin Ha-
ristuvalla perinteen mukaises-
ti. Kävijöitä on ollut sienen 
ja marjanpoimijoista sauno-
jiin, ja uimareihin. Kerhoviik-

OUTASUDET 2005
                                            vaellukset               huiput
                                             kesä     talvi
24. Pentti Huikuri        6          4               21 
25. Pirjo Kukkonen      1          5               16 
26. Eila Tiilikainen       2          1               21 
27. Martti Tiilikainen   2          1               21
Eila ja Martti Tiilikaisella myös useita muutaman päivän 
”vaelluksia”.
IKÄSUDET 2005

96. Pauli Hulkkonen 
97. Tapani Paavola

ko Susi-Kiisalla oli onnistu-
nut. Ahkerat kerholaiset kerä-
sivät runsaasti variksenmarjo-
ja, jotka on jalostettu mehuksi 

kotijoukkojen voimin.
Vuosikokous valitsi johto-

kuntaan erovuoroiset Ritvik-
sen, Sainin ja Esan uudelleen. 
Omasta pyynnöstä ”vapaalle” 
siirtyy Tuula, kiitosten myö-
tä, hänen osaamistaan tarvi-
taan edelleen kevään ja kesän 
lintu- ja melontaretkillä. Joh-
tokuntaan tervetulleeksi toi-
votetaan Aulikki Kuukkanen, 
muutamien vapaavuosien jäl-
keen. Sihteerin työsarkaa hoi-
taa Ritvis edelleen. Onnen 
toivotukset Paulille Ikäsusi- 
nimityksestä, tästä lisää toi-
saalla lehdessä.

Tulevan vuoden toimin-

Ovtsin 
kuulumisia

taan halutaan enemmän ly-
hyitä lähiretkiä, päivä- tai vii-
konloppuretkiä. Ovtsin tun-
nettavuutta halutaan lisätä 
muihin luonto -ja retkeily-
kerhoihin. 

Merkittävin tapahtuma on 
TL:n kevätpäivät jo tutuksi 
tulleessa Vesalassa. Kevätpäi-
vien valmisteluun tarvitaan 
jälleen kerran ahkeria, idea-
rikkaita kerholaisia.Ja juhlat 
vaan jatkuvat, kun monet 
kerholaisetkin lisäävät ni-
mensä perään 60 v.

Pikkujoulua ja pukkia odo-
tellessa. 

Terveisin Seppo
 

Susivalio-
kunta

JOHTAJASUSIEN 
HARRASTUSNÄYTTEET
(jatkoa aiemmin julkaistuihin luetteloihin)

1974
93 Eino Häjänen Riihimäki Susikyrön 
 niliaitta ja Tunturiladun jaettava pienoisnili
94 Ritva Lehtinen Helsinki Saamelaisten puvusto
95 Marjatta Lindberg  Helsinki 
96 Matti Mähönen Helsinki Monitoimilaavun 
 kokeilua
97 Lars Råberg Helsinki Tutkimus sopuleista
98 Yrjö Seppälä Tampere Eräretkikoulutus   
 opintokerhotoimintana tunturikerhoissa
99 Martti Teväntilä Helsinki Porotalous yhä 
 Lapin tärkein elinkeino

1975
100 Toivo Haavisto Tampere Seidoista ja 
 Seidan palvonnasta
101 Kyösti Linna Tampere Vanhan perinteen   
 mukaisen porontaljan hyväksikäyttö saamelaisten 
 keskuudessa
102 Voitto Penttinen Laukaa Lintulajien   
 esiintyminen koilliskairan alueella
103 Matti Rekola Tampere Erätoveri,   
 laavukankaan käyttömahdollisuudet
104  Maunu Wiksten Pori Kartaston kehitys   
 Suomessa ja erityisesti Lapin eräretkialueilla
105  Timo Väyrynen Oulu Kuvakokoelma   
 Lapin kasvillisuudesta

1976
106 Matti Heiskanen Kerava Maakotkien aiheuttamien 
 porovahinkojen tutkiminen ja merkitys   
 porotaloudessa
107 Heikki Huhtinen Hämeenlinna    
 Kämppäkulttuuri tunturivaelluksella
108 Lauri Lehto Hämeenlinna Lapin reittitupien 
 varustetaso, saniteetti- ja hygieniakysymykset
109 Urpo Moilanen Suonenjoki Eräitä havaintoja 
 karhujen elintavoista ja käyttäytymisestä
110 Veikko Niskanen Suonenjoki Kaitafi lmi   
 Utsjoen vaelluksesta
111 Osmo Pitkänen Hämeenlinna Retkivarustei- 
 den kuljetus talviolosuhteissa
112 Unto Pöntinen Helsinki Eräsuksi
113 Jussi Saarinen Espoo Nattaset diaesityksenä
114 Tauno Saarinen Forssa Kevon koivikkojen tuho 
 Utsjoella -66
115 Ulla Saarinen Espoo Kämppätietoutta susille

Jatkuu seuraavassa numerossa

Saanko kerätä pihlajanmarjoja rantapuista?  Voinko käy-
dä uimassa naapurin laiturilta?  Omistamallani vesialueella 
on katiska  -  saanko onkia sen vieressä?
Saanko kieltää naapurilta grillaamisen  ja radion äänek-
kään soittamisen keskellä kirkasta päivää?
Teillä tunturilatulaiset on mielipiteitä, kenties omakohtai-
sia kokemuksia jokamiehen oikeuksien käyttämisestä. Eh-
kä joku asia mietityttää. 
Tarvitsen Teidän apuanne. 
Juhlavuotena 2006   kerhopaikkakunnilla ja pääjuhlan yh-
teydessä pidettävässä seminaarissa käsittelemme jokamie-
hen oikeuksia ja velvollisuuksia. Silloin tarvitsemme esi-
merkkitapauksia, joihin haetaan ennakkoon vastaus ym-
päristöministeriön asiantuntijoilta.
Pyydän  vastaamaan minulle joko kirjeitse tai sähköpostilla. 

Raimo Pahkala
Honkakatu 10
87100 KAJAANI
raimo.pahkala@nic.fi 

Jokahenkilön 
pihlajanmarjat

Tunturilatu 60 vuotta
juhlavuoden tapahtumia

Tunturiladun ensi vuosi sujuu 60-vuotistapahtumien mer-
keissä. Vuoden teemaksi on otettu Jokamiehen oikeudet ja 
velvollisuudet. 

Eri kerhopaikkakunnilla tullaan ensi vuoden aikana järjes-
tämään jokamiehen oikeuksista yleisötilaisuuksia. Tarkemman 
aikataulun näet sivulta 6.

Jäsenille suunnatut kerhoviikot Tunturiladun kämpillä ovat 
osa juhlaohjelmaa. 1. - 8. huhtikuuta kämppäviikkoa viete-
tään Susikyrössä, 17. - 26. kesäkuuta Susi-Talaksella ja 29. hei-
näkuuta - 5. elokuuta Susi-Kiisalla. Paikalla ovat tuolloin ret-
kenvetäjä ja viikon isäntä. 

Juhlavaellus noudattelee valtakunnanrajoja napapiiriltä na-
papiirille ja se toteutetaan kesän aikana meloen, pyöräillen ja 
vaeltaen. Tarkemman reittiohjelman ja aikataulun näet sivulta 
10. 

Akukammin kunnostustalkoot toteutuvat 29. heinäkuuta - 
5. elokuuta. 

Juhlaseminaari ja pääjuhla ovat Tampereella 11. marraskuu-
ta. Silloin vihitään käyttöön yhdistyksen lippu. 

Juhlajulkaisu vuosilta 1997 - 2006 valmistuu juhlavuoden 
lopulla. 

Jäsenien käyttöön valmistetaan myös juhlavuoden tuote.

Erätaitoja 
ja elämyksiä - 
Tunturilatu
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Rakkaat Tunturilatulaiset. 
Seuraavassa on kertomus ko-
kemuksistani Kavtsin vuoden 
2005 ruskaretkestä Sallan Py-
hätunturilta Kuusamon Ru-
katunturille. Retki kuuluu 
osana Kavtsin kolmivuoti-
seen Suomi päästä päähän 
projektiin ja se toteutettiin 
patikoiden. 

Vaelluksen kesto oli kah-
deksan täyttä vaelluspäivää 
ja yksi aamu. Kolme en-
simmäistä päivää kuljettiin 
UKK-reittiä Sallasta Hauta-
järvelle ja loput viisi päivää 
isoa Karhunkierrosta aina Ru-
kalle asti. Retken johtajina 
toimivat Sirpa Alapuranen ja 
Juha Kelkka -kiitos siitä heil-
le ja Hänelle, jolle kiitos kuu-
luu. Retkelle osallistui 23 ih-
mistä ja yksi koira.

Aikaisin aamulla, pimey-
den vielä vallitessa, bussimme 
teki koukkauksen lumiselle 
Rukatunturille, jossa kyytiin 
noukittava Tapani vielä ve-
teli hirsiä hotellin parkkipai-
kalla. Unenpöpperöisenä Ta-
pani kipusi kyytiin ja matka 
jatkui Sallan Pyhätunturille. 
Söimme hotelli Revontules-
sa erinomaisen ja monipuoli-
sen aamiaisen. Hotellin oven 
edessä otettiin ryhmäkuva sa-
moin kuin viime keväänä 
hiihtovaelluksen lopussa. 

Matkaan päästiin vähän 
yhdeksän jälkeen ja suunta-
simme punaisia reittimerk-
kejä seuraten kohti Ruuhi-
tunturia. Itse olin kulkenut 
reittiä joitakin vuosia sitten 
elämäni ensimmäisellä vael-

lusretkellä ja oli mukava huo-
mata miten tuoreessa muis-
tissa se vielä oli.

Alkumatkan päivinä maas-
toa leimasivat suot, soiset 
rinteen sekä jyrkkärinteiset 
maastonkohoumat, joiden 
kautta reitti kulki. Paikoin 
reittiä oli kuljettu hyvin vä-
hän, sillä polku katosi välillä 
kokonaan. Sallassa lunta oli 
vain nimeksi ja nekin sulivat 
ensimmäisen päivän aikana. 

Puolukkaa oli tarjolla to-
della runsaasti samoin kuin 
mustikoita, mutta ne olivat 
jo vetisen mauttomia, vaikka 
Eila väitti maukkaitakin löy-
täneensä. 

Isovaaran päältä löytyi ker-
rassaan ihana paikka – kota 
kauniin kodikkaan lammen 
rannassa. Kuulin monen sa-
novan, että ”Tänne olisi kiva 
jäädä” ja ”Tänne pitää tulla 
uudestaan”. Vaan kuinkahan 
moni meistä sen mahtaa to-
teuttaa? 

Monin paikoin jyrkät rin-
teet tarjosivat upeita näky-
miä ympäröivään maastoon. 
Ei käynyt matkanteko pitkä-
veteiseksi. Oli tasasta, ylä- ja 
alamäkeä, helppoa ja hanka-
laa sekä kuivaa ja vetistä koh-
taa, ja vieläpä aika tasapuoli-
sesti. 

Lähellä Hautajärveä mäki-
en ja soiden värittämä maas-
to muuttui tasaisemmaksi ja 
luonnonmetsä talousmetsäk-
si. Soita riitti edelleen. Välillä 
saatiin köpötellä pitkät pät-
kät pitkospuita pitkin. Kol-
mas yö vietettiin Hautajär-

vellä hautausmaan vieressä. 
Matkanvarrella mukaan lyöt-
täytynyt metsästyskoira ”San-
teri” jätettiin läheiseen taloon 
palautettavaksi omistajalleen. 
Aamulla siirryttiin tietä pit-
kin luontokeskukseen, josta 
Karhunkierros alkoi. 

Polku oli kulunut monin 
paikoin juurakolle ja kivik-
koiseksi. Sateet olivat peh-
mittäneet polun vielä mutai-
seksi. Pitkospuita oli harvak-
seltaan. Autiotuvat olivat hie-
noja ja isoja, metsät ja joet 
kauniita. Oli luonnon muo-
vaamia taideteoksia mm. Ru-
pakivi, Oulangan kanjoni ja 
monet Savinajoen kohdat ja 
muut maastonkohdat. 

Kaikki näytti kaikin puolin 
kerrassaan upealta, mutta silti 
oli tunne, että jotakin puut-

tuu tai jokin ei ole kohdal-
laan. Jälkeenpäin pohdittu-
na ainakin minulta jäi puut-
tumaan se tunne, kun on 
erämaassa ja tiedostaa oman 
pienuutensa ja samalla tietää 
kuuluvansa sinne niin kuin 
riekon ääni tai puut ja täh-
det. Nyt oli kuitenkin toisin. 
Melkein kuin olisi kulkenut 
erämaan halki, mutta tietä 
pitkin. 

Joki ja virtaavat veden 
olivat kerrassaan lumoavia. 
Riippusilloilla olisi voinut 
jäädä vain olemaan, kun vesi 
virtasi voimalla ja muuttuu 
sileästä tummasta valkeaksi 
kuohuvaksi. Kohina ja pauhu 
täyttivät koko mielen niin, et-
tei sinne enää ajatuksia mah-
tunut. 

Riippusiltoja olikin useita, 
mutta virran voimakkuus 
vaihteli suuresti. Oulangan 
luontokeskuksessa käytiin 
katsomassa multimedia esitys 
alueesta ja sen historiasta se-
kä syötiin (munkkeja ja mui-
ta herkkuja) ja juotiin (kah-
via) niin, että oli taas mu-
kavaa kantaa rinkkaa maha 
pinkeänä. 

Paikoin joki oli mutkitel-
lut niin paljon, että oli itse-
kin kyllästynyt ja päättänyt 
lopulta mennä suoraan jättä-
en sivulleen C- ja U-kirjai-
men muotoisia lampia. 

Kitkajoelle tultaessa joessa 
oli kohta, jossa joki virtasi use-
assa uomassa ja virrat näyt-
tivät risteävän toisiaan miten 
sattuu. Siinä kohdassa ei osan-
nut sanoa, että mihin suun-
taan se joki oikein virtaa. 

Kitkajoen rannat olivat jyr-
kät ja vesi oli syönyt paikoin 
polunkin pois ja uusi reitti 
puikkelehti hieman ylänpää. 
Lähellä Juumaa oli jyrkkiä 
nousuja ja välillä laskujakin. 

Kallioportille noustessa oli 
paljon rappusia ja ylhäällä 
huippaavan hienot näköalat. 
Jyrävän putouksen ja Aallok-
kokosken katsastuksen jäl-
keen jatkettiin talousmetsiä 
pitkin ja välillä reitti kulki 
hakkuuaikeitten läpi. 

Juha bongasi 70 vuotiaan 

puun kannon, joka oli läpi-
mitaltaan tukkipuun luokkaa 
ja tuumasi että ”Kasvaa se 
puu tälläkin korkeudella”. 

Puurosuon laavulta läh-
tiessämme mukaan lyöttäy-
tyi uusi koira ja se seurasikin 
melkein Kuikkalammen laa-
vulle asti, mutta päätti sitten 
palata takaisin päin. Söim-
me päiväruuan laavulla ja jat-
koimme matkaa vielä Kum-
puvaaran näköalakahvilalle, 
jossa oli ihan pakko pitää 
pikku tauko. Osa nautti kah-
vilan antimia ja osa pelkkiä 
maisemia. 

Konttaiselle nousu oli pien-
tä harjoitusta Valtavaaralle 
nousua varten, mutta portaat 
helpottivat paljon. Päältä oli 
huikeat näköalat ja huiputus-
takin sai kokea kallion jyr-
känteellä. Valtavaaralle nous-
tessa sai välillä käyttää ne-
livetoa. Päällä oli suojaisaa 
metsää ja välillä avautui upei-

Ruskavaellus 
Sallasta 
Rukalle
Suomi päästä päähän 6. etappi 
17. -25. 9. 2005

ta näköaloja. Lukuisista hui-
puista tipahti pian laskuista, 
kun aina noustiin samanlais-
ta mäkeä ylös tai alas. Lo-
pulta noustiin korkeimmalle 
huipulle ja sinne oli tehty 
osanmatkaa portaitakin. 

Viimeinen yö vietettiin 
Huipun lähellä olevalla ko-
dalla. Kösä ja Pauli rakensivat 
pesän suuren kuusen suojaan 
ja sitä käytiin usean komite-
an voimin ihmettelemässä. 

Viimeisenä aamuna matka-
simme vielä Rukalle. Nyt ei 
ollut enää lumesta tietoakaan. 
Hiihtohissit ja lumitykit nö-
köttivät rinteissä odottaen vie-
lä tulevaa kautta. Rukaa ylittä-
essä ei huiputuskäynti saanut 
lainkaan kannatusta. Sauna 
ja ruokailu vetivät pitemmän 
korren ja bussikin jo odotti 
kuskeineen kotiinpaluuta Hel-
sinkiin.

Retkeläisten puolesta: 
Panu Loisa

Oulankajoen mutkat ovat kiehtovan näköisiä. 

Riippusiltoja 
löytyy 
Karhun-
kierrokselta 
useampia. 

Konttaisen ja Valtavaaran väliin mahtuu niin monta hui-
putusta, että laskuri menee tarkimmaltakin sekaisin. Mutta 
maisemat ovat jylhät. Osassa nousuista olisi neliveto tarpeen. 
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Puheenjohtaja Raimo Pahkala katsastaa joukkojaan. Tunturiladun johtokunta vuonna 2006 näyttää tältä: vasemmalla Veijo Taavitsainen, taloudenhoitaja Marja-Liisa Mäki, Sirpa Alapura-
nen, Hanna-Mari Sinilehto, Paavo Kramsu, Lea Sarkeala, Markku Salminen ja uutena Tapio Ilvonen. 

Sihteeri Iitu tuskin ehti kirjata asioita pöytäkirjaan, kun kokouksen puheenjohtaja Esko Saas-
tamoinen paukutti asiat ihailtavalla tahdilla päätökseen. 

Vaikka keskustelua syntyi lipusta ja johtokunnan jäsenistä 
äänestettiin, vietiin syyskokous ennätysajassa läpi

Tapani Ilvosesta 
uusi jäsen johtokuntaan

Lippuehdotus herätti keskustelua

Tunturiladun johtokunta 
on jo reilun vuoden verran 
valmistellut järjestömme his-
torian ensimmäistä lipun han-
kintaa. 

Ensimmäinen lippuehdo-
tus on jo käytetty lausunnol-
la heraldisessa toimikunnas-
sa, mutta hyväksyntää ei ensi 
yrittämällä saatu. Sen vuoksi 
suunnittelu käynnistettiin ko-
konaan uudelta pohjalta.

Lipun suunnittelu on an-
nettu Risto Vuolle-Apialan 
tehtäväksi. Hän on suunnitel-
lut myös Tunturiladun logon. 
Hänen laatimistaan yllä oleva 
ehdotus on saavuttanut joh-
tokunnassa laajimman kan-
natuksen ja ehdotukseen suh-
tauduttiin myönteisesti myös 
syyskokouksessa. 

Eniten keskustelua käytiin  
lipun yläosassa olevasta suk-

Tunturiladun syyskokous-
väki vaikutti sangen tyyty-
väiseltä johtokunnan toimin-
taan, sillä toimintasuunni-
telmaan ja talousarvioon ei 
esitetty muutoksia. Muutoin-
kin asiat hyväksyttiin esite-
tyn mukaisina. 

Johtokunnan kokoonpa-
noon tuli muutos, sillä Ritva 
Ritvis Loimio oli ilmoitta-
nut, ettei hän ole enää käy-
tettävissä uutta johtokuntaa 
valittaessa. Pyrkyä Ritviksen 
paikalle oli, sillä erovuorois-
ten tilalle oli ehdolla yksi 
henkilö enemmän kuin paik-
koja oli tarjolla. Entiset jä-
senet Lea Sarkeala, Han-
na-Mari Sinilehto ja Mark-
ku Salminen uusivat paikkan-
sa. Ritviksen tilalle valittiin 
Kumpesta Tapani Ilvonen, 
joka voitti äänestyksessä Ovt-
sin Pauli Hulkkosen niukasti. 
Tapani sai äänestyksessä 68 
ääntä, Pauli 62 ääntä.

Tämänvuotiset Susipannut 
on haluttu ojentaa kym-
menen vuotta kämpääisän-
täntä toimineelle Seppo Björ-

kengrenille ja susivaliokun-
nan pitkäaikaiselle puheen-
johtajalle Jorma Alapurasella. 
Kumpikaan heistä ei päässyt 
kokoukseen paikalle, joten 
pannut on toimitettu heille 
kokouksen jälkeen.

Juhlavuosi tulee näkymään 
järjestömme toiminnassa mo-
nella tavalla. Jokamiesiltoja 
järjestetään eri puolilla 
Suomea, lähinnä kerhojen 
kotipaikkakunnilla. 

Napapiiriltä napapiirille- 
juhlavaellus kuljetaan  vael-
taen, pyöräillen ja meloen 
kesäkuun alusta marraskuun 
puoliväliin asti. Kerhot ovat 
jo varanneet omia osuuksi-
aan, mutta vielä on paljon 
vapaita osuuksia. 

Tapahtuman onnistumisen 
kannalta olisi ihanteellista, 
että kaikki osuudet kuljettai-
siin läpi ja että kerhot olisivat 
mahdollisimman hyvin edus-
tettuina. 

Tunturiladun kämpillä on  
kämppäviikkoja, jolloin käm-
pillä on paikalla viikon isäntä 
ja retkivetäjä. Susikyrön viik-

sen sommasta, joka ei yleisön 
mielestä tuo heti ensimmäi-
senä sompaa vaan kuva-aihio 
muistuttaa liikaa erilaisten 
järjestöjen tunnuksia. Som-
paa toivottiin yksinkertaisem-
maksi. 

Keskusteluissa tuotiin 
myös esille vaihtoehto, että 
lipussa olisi pelkästään mei-
dän tuttu sahalaitalogomme 
sinisellä pohjalla. Sompaa ei-
vät kaikki nähneet lipussa 
tarpeellisena.

Risto Vuolle-Apiala muok-
kaa lippuehdostusta annettu-
jen toiveiden pohjalta Sen jäl-
keen johtokunta hyväksyttää 
lipun heraldisella toimikun-
nalla ennen kuin se tuodaan 
kevätkokouksen hyväksyttä-
väksi. 

Lippu on määrä saada val-
miiksi Tunturiladun 60-vuo-
tisjuhliin mennessä. 

ko on 1. - 8. huhtikuuta, Su-
si-Talaksen 17. 24. kesäkuu-
ta ja Susi-Kiisan 29. heinä-
kuuta - 5. elokuuta. 

Talkootoiminta kuuluu 
oleellisena osana Tunturila-
dun toimintaan. Niin juhla-
vuotenakin. Akukammilla pi-
detään kunnostustalkoot 29. 
heinäkuuta - 5. elokuuta.  
Ja innokkaimmat talkoolaiset 
pääsevät hommiin myös Su-
sikyrössä, jossa pidetään tal-
koot ennen susiaisia.

Vuosittaisista tapahtumista 
juhlavuoden kevätkokouksen 
ja kevätpäivien järjestelyvas-
tuun on saanut Ovtsi ja ke-
vätpäivät pidetään 17. - 19. 
maaliskuuta. Kesäpäiviä isän-
nöi Vihtta 18. - 20. elokuuta.

Juhlavuoden johdosta susi-
aiset ja syyskokous on jaettu 
kahteen eri tapahtumaan. Su-
siaisista järjestelyvastuun kan-
taa susivaliokunta ja uudet su-
det pääsevät ”rääthyyn” Susi-
kyrössä 15. - 17. syyskuuta. 

Syyskokous pidetään Tam-
pereella 11. marraskuuta Kol-
bman isännöimänä. 

Yhdistyksemme juhlavuoden 
teeman mukaisesti  tietoa jo-
kamiehen oikeuksista ja vel-
vollisuuksista  tuodaan esille 
luennoilla, joita järjestetään 
yhteistyössä kansalais- ja työ-
väenopistojen kanssa.
Alkuvuoden aikana niitä on 
kolmellatoista paikkakunnal-
la eri puolilla maatamme.  
Syyslukukaudella jatketaan 
luentojen järjestämistä niillä 
kerhopaikkakunnilla, joissa 
luennot eivät vielä sopineet 
opistojen ohjelmaan.
Tunturilatu on hankkinut lu-
ennoitsijan,  kansalaisopisto 
on sopinut ajankohdan, luo-
vuttaa luentotilan sekä tie-
dottaa luennoista kurssiesit-
teidensä  ja omien tiedotus-
kanaviensa kautta.
Luentotilaisuudet on otettu 
mukaan Suomen Ladun toi-
mintasuunnitelmaan mainin-
nalla:   ” Yhteistyössä Tunturi-
ladun kanssa järjestetään kou-
lutustilaisuudet jokaisella Tun-
turikerho-paikkakunnalla  ( 15 
kpl ) ” 
Latulinkissä tiedotetaan  luen-
topäivämäärät ja ajankohdat.
Luennot ovat kansalais- ja 
työväenopistojen yleisluento-
tarjontaa,  kaikille avoimia 
ja maksuttomia.  Tervetuloa  
muiden mukana  kaikki tun-
turilatulaiset ystävineen ja 
tuttuineen.

Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
Luennot:  
Oulu ke. 11.1.2006  kello 18.00 - 19.30 
Oulu-opisto Tommi Tenno
Helsinki, ma. 23.1.2006  kello 16.50 - 18.20 
työväenopisto  Olli Ojala
Luonnossa liikkumisen perusteet Opistotalo, Viipurisali
ja jokamiehen oikeudet Helsinginkatu 26
Jyväskylä ti. 24.1.2006  kello 18.00 - 19.30 
kansalaisopisto Juhani Paavola kaupunginkirjasto, Minnansali
Hyvinkää ke. 25.1.2006  kello 18.30 - 20.00
kansalaisopisto Olli Ojala
Luonnossa liikkumisen perusteet ja jokamiehen oikeudet
Huittinen to. 26.1.2006  kello 18.00 - 19.30 
kansalaisopisto EevaLeena Lehtisalo
Riihimäki ti. 31.1.2006  kello 18.30 - 19.00 
kansalaisopisto Olli Ojala
Luonnossa liikkumisen perusteet ja jokamiehen oikeudet
Tampere  ke. 1.2.2006   kello 17.30 - 19.45 
Ahjolan kansalaisopisto Kari Ristimäki
 ke. 8.2.2006   kello 17.30 - 19.45 
Vanha kirjastotalo,luentosali  Keskustori 4
Turku to. 2.2.2006 kello 19.00 - 20.30 
työväenopisto, luentosali Seppo Kotiranta Kaskenkatu 5
Vaasa ke. 15.2.2006  kello 18.00 - 19.30 
Vaasa-opisto Vesa Heinonen
Kuka on jokamies ?  Jokamiehen oikeudet
Varkaus to. 23.2.2006  kello 18.00 - 19.30 
kansalaisopisto Jukka Levola
Kajaani ke. 15.3.2006  kello 18.00 - 19.30 
Kaukametsänopisto Raimo Pahkala
Mikkeli ti. 28.3.2006  kello 18.00 - 19.30 kansalaisopisto
Kittilä kansalaisopisto Yrjö Norokorpi
Muut luennot:
Helsinki ma. 30.1.2006  kello 16.50 - 18.20 työväenopisto
Henrik Wickström Retkeily pääkaupunkiseudulla ja  
Uudellamaalla, Opistotalo, Viipurinsali, Helsinginkatu 26
ma. 6.2.2006 kello 16.50 - 18.20 työväenopisto Hannu Maula
Lähde Lappiin - retkeilyä metsistä avotuntureilla
Opistotalo, Viipurinsali Helsinginkatu 26
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Susiaiskansa valloitti Kolin - ja Koli kansan
Susiaisviikonloppu Kolilla 

lokakuun alussa keräsi väkeä 
sankoin joukoin läheltä ja 
kaukaa. Heti alkajaisiksi mei-
dät toivottivat Kumpen pu-
heenjohtajan Pentti Huiku-
rin lisäksi tervetulleiksi Liek-
san kaupunginjohtaja Esko 
Lehto.  

Kun kokousrutiinit oli saa-
tu pois päiväjärjestyksestä, 
alkoi ulkoilullinen ohjelma 
huikeassa kansallismaisemas-
sa. Kyllä saavat kumpelaiset 
olla onnellisia kotinurkistaan, 
sillä Koli ympäristöineen tar-
joaa henkeäsalpaavaa katsot-
tavaa joka suuntaan. 

Luontopolulla ja kävelylen-
keillä päästiin kokemaan Ko-
lin Ukot ja Akat konkreetti-
sesti. 

Kun sitten oli pölyt ja 
hiet pesty pois pinnasta, pääs-
tiin susien vihkimiseen käsik-
si. Vihkiäispaikalle johdatteli 
jätkänkynttiläpolku, joka oh-
jasi kansaa jo oikeaan tunnel-
maan. 

Susiaisiin kuuluu salamyh-
käisyys ja väen hiljentyminen 

ja se toteutui jälleen kerran 
hyvin.

Noita hoiti tehtävänsä en-
siluokkaisesti, hokusta pää-
sivät osalliseksi kuusi vihit-
tyä sutta, neljä outapentua ja 
kaksi ikäsutta. 

Iltaohjelmassa kumpelaiset 
näyttivät, että he osaavat pis-
tää itsensä likoon. Susimai-
nen rivitanssi oli hauskaa kat-
seltavaa. 

Joensuun kirkkoherra Ta-
pani Nuutisen aamuhartaus 
oli mieliinpainuva ja kuulija-
kunnalle osuva. 

Kun sudet olivat kokouk-
sensa pitäneet, kuulimme vie-
lä tutkija Lasse Lovénin ker-
tomuksen Metsäntutkimus-
laitoksen toiminnasta Kolilla  
ja Luontokeskus Ukossa.

Enää tapahtuma oli läh-
töitkuja vaille valmis. 

Kiitos Kumpe, Pentti ja 
kumppanit mukavasta tapah-

Joensuun kirkkoherra Tapani Nuutisen hartaus hiljensi väen. Nuotiopaikka, joka illalla oli susiaisnäyttämönä, toimi hyvin myös aamuhartauden tapahtumapaikkana. 

Iltaohjelmassa 
esiintyivät 
Kumpen 
sudet. 

Kumpelta vihittiin neljä Outasutta eli Pentti Hukkuri, Pirjo Kukkonen, Eila Tiilikainen ja 
Martti Tiilikainen. 

Ikäsusiksi vihittiin Tapani Paavola Logista  ja Pauli Hulkkonen Ovtsista. Ikäsudet odottelivat 
totisina mitä tuleman piti. 
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1  Yleistä  
Tunturiladun 60. toiminta-

kausi on juhlavuosi, jonka tee-
maksi on valittu Jokamiehen 
oikeudet ja velvollisuudet. 

Kaikissa yhdistyksen perin-
teisissä ja juhlavuotta varten 
toteuttavissa tapahtumissa ha-
lutaan osoittaa Tunturiladun 
kantavan huolta suomalaisten 
tiedoista ja samalla tiedon-
saannin vaikeudesta kansalais-
ten ikimuistoisesta oikeudesta 
ja mahdollisuudesta luonnon-
vapaaseen käyttöön. 

Haluamme kiinnittää kan-
salaisten huomiota oikeuteen 
liikkua luonnossa riippumat-
ta siitä kuka alueen omistaa 
tai hallitsee. Haluamme tie-
dotusvälineitten, yleisöluen-
tojen ja seminaarin avulla 
jakaa tietoa jokamiehen oi-
keuksista ja velvollisuuksista. 

Haluamme myös lisätä tie-
toa mahdollisuudesta joka-
miehen oikeuksien kautta 
osallistua hyötyliikuntaan, 
terveysliikuntaan ja perhelii-
kuntaan sekä tiedostaa niiden 
yhteiskunnallinen ja sosiaali-
nen merkitys. 

Elämisen laadun paranemi-
nen. Teeman toteuttamisessa 
toimimme yhteistyössä Suo-
men Ladun ja ympäristömi-
nisteriön kanssa.

Luentotilaisuudet eri paik-
kakunnilla tukevat tunturi-
kerhojen mahdollisuutta nä-
kymiseen ja esillä olemiseen 
sekä oman toiminnan esittä-
miseen. Tätä mahdollisuutta 
jokaisen kerhon tulee käyttää 
hyväkseen.

Talkootyö yhdistyksemme 
toiminnassa saa jatkoa raken-
nettaessa Akukammi uudel-
leen toimintavuoden aikana. 
Huonoon kuntoon menneen 

vuonna 1959 rakentamam-
me kammin uudistamisesta 
aloite on tullut poromiehiltä 
ja metsähallitus on kääntynyt 
asiassa yhdistyksemme puo-
leen. Kammin uudisrakenta-
minen on Tunturiladun kun-
nia-asia, josta saamme hyvän 
mielen lisäksi mainion yöpy-
mispaikan tunturialueella.

Toimintavuonna on myös 
varauduttava osallistumaan 
vuoden 2007 Suomen Ladun 
leiripäivien järjestämiseen, mi-
käli ne ovat Kiilopäällä.

Yhdistyksen lippuasia pyri-
tään saamaan päätökseen.

2  Juhlavuosi 2006
Juhlavuoden aikana järjes-

tetään yleisöluentoja joka-
miehenoikeuksista ja velvolli-
suuksista 15 paikkakunnalla. 
Tapahtumien toteuttamises-
sa ovat apuna kerhot omilla 
paikkakunnillaan sekä Tun-
turiladun eri toimikunnat.

Kämppäviikot jäsenille 
1.—8.4. Susikyrössä, 17.— 
24. 6. Susi-Talaksella ja 
29.7.-.5.8. Susi-Kiisalla. 
Kämppäviikkojen aikana pai-
kalla on viikon isäntä ja 
retkenvetäjä.

Juhlavaellus napapiiriltä na-
papiirille rajoja seuraten jär-
jestetään kesän aikana.

Akukammin kunnostustal-
koot järjestetään 29.7.—5.8.
Juhlaseminaari ja pääjuhla jär-
jestetään lauantaina 11.11. 
Tampere-talossa.

Yhdistyksen lipun vihkimi-
nen pyritään saamaan pää-
juhlan yhteyteen.

Juhlajulkaisu vuosilta 
1997—2006 valmistuu vuo-
den 2006 lopulla.

Jäsenien käyttöön valmis-
tetaan juhlavuoden tuote. 

3  Järjestöorganisaatio
Johtokunta

Tunturiladun toimintaa 
johtaa johtokunta. Johtokun-
nan kokouksiin osallistuvat 
myös sihteeri, jäsensihteeri, 
taloudenhoitaja, kämppäisän-
tä ja tiedottaja.
Toimikunnat

Tunturiladun toimintaa 
omilla sektoreillaan hoitavat
· järjestötoimikunta
· koulutustoimikunta
· kämppätoimikunta
· retkitoimikunta 
·nuorisotoimikunta
· saamelaistoimikunta
· susivaliokunta
· tiedotustoimikunta
· työvaliokunta
· kerhoasiainhoitaja
· 60-vuotisjuhlatyöryhmä
4  Järjestötoiminta

Jäsenille tarkoitetut yhtei-
set tapahtumat:
· kevätpäivät ja kevätkokous 
17.—19.3. Ovtsin isännöi-
minä
· kesäpäivät 18.—20.8. Viht-
tan isännöiminä
· susiaiset 15.—17.9. Susi-
kyrössä susivaliokunnan isän-
nöiminä
· syyskokous 11.11. Tampere-
talossa Kolbman isännöimänä
5 Tunturikerho- ja muu 
toiminta

· kerhojen ja Tunturiladun 
yhteistilaisuudet
· kerhojen välinen yhteistoi-
minta
· kerhoviikot Lapissa
· kerhojen oma toiminta
· talkootoiminta
o Akukammin uudelleen 
rakentaminen
o Susikyrön talkooviikko
o Suomen Ladun jäsenkortti-

en postitus Tunturiladun jä-
senille
o muu mahdollinen talkoo-
toiminta
6 Koulutustoimikunta 

· kurssimateriaalien päivitys 
jatkuu
· koulutustoimikunnan pals-
ta sekä retkeilyyn liittyvät ar-
tikkelit Tunturilatu-lehdessä 
· kerhojen avustaminen tar-
vittaessa kurssien järjestelyissä 
sekä mahdollisten koulutusta-
pahtumien järjestäminen TL 
tilaisuuksien yhteydessä 
· kerhojen koulutusvastaavien 
tapaaminen kesäpäivien yhte-
ydessä 
7 Kämppätoimikunta

·Kämppien ylläpitävää huol-
toa ja kunnostustoimintaa, 
Susikyrön aurauksesta huoleh-
timinen
· Osallistutaan Kyrönperän 
ympäristön latujen 
kunnossapitokustannuksiin.
· kiinteistöjen aluemaksu on 4 
€/vrk/hlö, kerhoviikolta alue-
maksu on yhteensä enintään 
335 €. 
· Aihkin vuokra on 15 €/vrk.
· Kämppien varustetasoa ko-
hennetaan tarvittaessa.
8 Retkitoimikunta

· Juhlavuoden napapiiriltä na-
papiirille -vaellus
· Retkitoimikunta vastaa Tun-
turiladun retkitoiminnasta, 
suunnittelee vaelluksia, akti-
voi ja opastaa jäsenistöä retki-
asioissa.
· Toimikunta ylläpitää retki-
luetteloa sekä tiedottaa jäse-
nistölle Tunturiladun ja eri 
kerhojen järjestämistä yhteis-
retkistä Tunturilatu-lehdessä.
· Toimikunta pyrkii löytä-

Juhlavuoden toimintasuunnitelma
mään ja kehittämään uusia 
toimintamuotoja Tunturila-
dun retkitoiminnassa. 
· Toimikunta opastaa jäsenis-
töä varusteasioissa, retkeily-
tekniikassa ja retkialuetietou-
dessa.
· Toimikunta pyrkii aktivoi-
maan jäsenistöä retkeilemään 
Lapissa ja muuallakin.
9 Nuorisotoimikunta

· Tuetaan nuorison retkei-
lyharrastuksen kehittymistä 
tunturikerhojen toiminnas-
sa.
· Edistetään lasten ja aikuisten 
yhteisiä tapahtumia kerhotoi-
minnassa.
10 Saamelaistoimikunta

· Toimikunnan tarkoituksena 
on olla yhteydessä Saamen-
maahan, pitää yllä tunturila-
tulaisten hyviä suhteita saa-
melaisväestöön ja edistää saa-
melaiskulttuurin tuntemusta 
tunturilatulaisten keskuudes-
sa. 
· Saamelaisasioista tiedotetaan 
Tunturilatu-lehdessä, Tuntu-
riladun tilaisuuksissa ja toi-
mimalla linkkinä pohjoiseen 
sekä välittämällä saamelaisai-
heista ohjelmapalvelua ker-
hojen tilaisuuksiin.
11 Susivaliokunta 

· järjestää juhlasusiaiset Susi-
kyrössä 
· käsittelee susianomukset ja 
järjestää keskustelutilaisuuk-
sia sudeksi aikoville Tuntu-
riladun tilaisuuksissa ja Suo-
men ladun leiripäivillä sekä 
muutoin tarvittaessa
· tekee susijärjestelmää tun-
netuksi ja kiinnostavaksi. 
· kirjoittaa Tunturilatu-
lehteen ”Susivaliokunnan 

kuulumiset”-palstaa.
12 Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimintaa johtaa 
Tunturiladun tiedottaja. Toi-
mintaan kuuluu Tunturila-
tu-lehti, ulkoinen ja sisäinen 
viestintä sekä kotisivut.
Tunturilatu-lehden ilmesty-
misaikataulu: (nro, aineisto-
päivä, painopäivä, lehti jäse-
nillä)

1.   25.1.     9.2.     14.2.
2.   17.5.     1.6.       6.6.
3.     9.8.   24.8.     29.8.
4.   8.11.   23.11.   28.11.

Kotisivustoa ylläpidetään ja 
niiden käyttömahdollisuuksia 
kehitetään. Avustetaan ker-
hoja niiden omien sivujen 
perustamisessa.
13 60-vuotisjuhlatyöryhmä

· materiaalin tuottaminen 
juhlavuodeksi
· juhlavuoden tapahtumien 
ohjelman toteuttaminen
· yhteistyö ympäristöministe-
riön kanssa jatkuu
· juhlajulkaisun valmistelu ja 
materiaalin keruu viimeisten 
kymmenen vuoden ajalta. Jul-
kaisu valmistuu vuoden 2006 
loppuun mennessä.
· juhlavuoden tunnusesineen 
myynti
14  Myyntitoiminta

· 60-vuotisjuhlatuote
· 50-vuotisjuhlakirja
· 50-vuotisjuhlavuoden kuksa
· kämppäavaimet
· merkit, tarrat ja Tunturila-
dun pinssi
· Eräretkeilyn perustietoja 
-kansio
· kämppäkortit
· Balggis-kirja

Johtokunta -2 500,00 -2 200,00 
Toimikunnat -1 100,00 -1 000,00 
Muut kulut -50,00 -300,00 
KOKOONTUM.JA KOKOUKSET YHT. -5 720,00 -5 050,00 
 
TUNTURILATU-LEHTI 
Tuotot 
Ilmoitukset 100,00 100,00 
Kulut 
Painatus -9 009,00 -8 580,00 
Postitus -4 956,00 -4 720,00 
Muut kulut -100,00 -100,00 
TUNTURILATU-LEHTI YHT. -13 965,00 -13 300,00 
 
KOULUTUSTOIMINTA 
Kulut 
Koulutustoiminta  -1 850,00 
Toimikunnat -450,00 -750,00 
KOULUTUSTOIMINTA YHT. -450,00 -2 600,00 
 
MUU VARSINAINEN TOIMINTA 
Kulut 
Toimistokulut -220,00 -220,00 
Painatus, kopiointi -1 450,00 -1 450,00 
Posti- ja puh.kulut -850,00 -950,00 
Pankkikulut -280,00 -280,00 
Jäsenasioiden hoito -4 000,00 -4 550,00 
Huomionosoitukset -1 050,00 -1 050,00 
60-vuotisjuhlavuosi -9 425,00 -1 100,00 
Muut kulut -1 300,00 -950,00 
MUU VARSINAINEN TOIMINTA YHT. -18 575,00 -10 550,00 
 
VARAINHANKINTA 
Tuotot 
Jäsenmaksut 49 500,00 48 700,00 
Kulut 
Jäsenmaksut Suomen Ladulle -21 400,00 -20 650,00 
Muut jäsenmaksut -50,00 -50,00 
VARAINHANKINTA YHT. 28 050,00 28 000,00 
 
TILIKAUDEN TULOS -9 090,00 -2 540,00 

Kulut 
Verot ja vakuutukset -460,00 -460,00 
Puun hankinta -250,00 
Muut kulut -1 000,00 -700,00 
 
Aihki 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 1 450,00 1 200,00 
Kulut 
Verot ja vakuutukset -120,00 -120,00 
Muut kulut  -900,00 -1 500,00 
 
KÄMPPÄTOIMINTA  YHT. -480,00 -840,00 
 
VÄLITYS- JA  MYYNTITOIMINTA 
Tuotot 
Tarvikevälitys 3 200,00 550,00 
Avaimet 1 500,00 1 400,00 
Juhlakirja 400,00 400,00 
Kulut 
Tarvikevälitys -3 000,00 -500,00 
Avaimet 
Juhlakirja 

Vuoden 
2006 
eurot

Muut kulut -50,00 -50,00 
 
VÄLITYS- JA MYYNTITOIMINTA YHT. 2 050,00 1 800,00 
 
KOKOONTUMISET JA KOKOUKSET 
 
Kulut 
Kevät- ja kesäpäivät -340,00 -340,00 
Susiaiset -230,00 -230,00 
Vuosikokoukset -1 500,00 -980,00 

VARSINAINEN TOIMINTA Arvio 2006 Arvio 2005 
KÄMPPÄTOIMINTA 
 
Susikyrö   
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 3 350,00 3 250,00 
Kulut 
Verot ja vakuutukset -580,00 -570,00 
Puun hankinta  -1 000,00 -1 200,00 
Muut kulut -2 000,00 -1 450,00 
 
Susi-Talas 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 990,00 980,00 
Kulut 
Verot ja vakuutukset -410,00 -410,00 
Puun hankinta 
Muut kulut -500,00 -750,00 
 
Susi-Kiisa 
Tuotot 
Kiinteistön käyttötuotot 950,00 890,00 

Syyskokouksessa oli run-
sas osanotto. Ensi vuo-
den asioista päätettiin 
hyvässä yhteisymmärryk-
sessä johtokunnan val-
mistelemalla tavalla. 
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OKTA (1) Kajaani (1964 
uud. 21.9.1984)
Pj.  Liisa Haapalainen, Pel-
tokatu 6 A 4, 88600 SOT-
KAMO, puh. 08-666 1932, 
050-370 1350, liisa.haapa-
lainen@luukku.com
Siht.  Anja Vitikka, Torikatu 
4, 87500 KAJAANI, puh. 
08-639 708, 044-298 2732

KUOKTE (2) Hyvinkää-
Riihimäki (15.2.1967)
Pj.  Matti Häppölä, Kirves-
katu 7, 11130 RIIHIMÄKI
puh. 050-490 3897, matti. 
happola@nic.fi 
Siht. Päivi Härkönen, Antin-
saarenkatu 28, 05800 Hyvin-
kää, puh. 040-7281908
paivi.harkonen@pp2.inet.fi 
KOLBMA (3) Tampere 
(27.5.1967)
Pj.  Timo Tulosmaa, Majak-
kakatu 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@ 
ata-gears.fi 

NJEALLJE (4) Pieksämäki 
– Mikkeli - Varkaus (16.1. 
1970)
Pj. Lea Sarkeala, Tolkkaantie 
47, 79520 VILJOLAHTI, 
puh. 017-556 5400,  
0400-299 956, lea.sarkeala@ 
luukku.com
Siht. Leila Auvinen, Alvarin-
tie 7, 78300 VARKAUS
puh. 017-555 2297, 040-869 
9001,leila.auvinen@pp.inet.fi 

VIHTTA (5) Vaasa 
(29.1.1970)
Pj.  Tapani Rajala, Lapuan-
katu 6 D 5, 65350 VAASA
puh. 06-315 4112, 050-330 
8045
Siht.  Kaija Mariapori, Kes-
kuskatu 18, 65320 VAASA

puh. 06-3153 515, 050-5240 
850

KUHTTA (6) Itäinen Hel-
sinki (1971)
Pj.  Lotta Lehtonen, Kuu-
sistonlinnantie 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, Huuh-
kajantie 9, 71800 SIILIN-
JÄRVI, puh. 017-462 1922, 
050-565 9839, urpoh@dna- 
internet.net
Siht.  Hannu Katainen, Hon-
kakatu 3 as 6, 74130 II-
SALMI, puh. 017-822 746, 
0400-525 415, hannu.katai-
nen@reppu.net

Kerhovastaavat 2005 KAVTSI (8) Helsinki 
(23.10.1972)
Pj.  Hannu Maula, Hippi-
äistie 6, puh. 09-345 1820, 
040-519 5079, hannu@mau-
la.pp.fi 
Siht.  Juha Kelkka, Vanhais-
tentie 7 A 14, 00420 HEL-
SINKI, puh. 09-531 428, 
050-332 3239, juha.kelkka@ 
fi .abb.com

OVTSI (9) Jyväskylä 
(28.9.1976)
Pj.  Seppo Pihkasalo, Köh-
niönkatu 42, 40630 JYVÄS-
KYLÄ, puh. 014-245 927, 
040-094 2639, seppo.pihka-
salo@pp.inet.fi 
Siht.  Ritva Loimio, Puisto-
tori 6 as 16, 40100 JYVÄS-
KYLÄ, puh. 014-615 282, 
040-552 1037, 
riloimio@cc.jyu.fi 

LOGI (10) Turku 
(19.2.1978)
Pj.  Paavo Kramsu, Lauk-
lähteenkatu 6 A 23, 20740 
TURKU, puh. 02-236 3369, 

040-706 2764, paavo.kram-
su@luukku.com
Siht.  Paula Jukala, Rätiä-
länkatu 20 C 24, 20810 
TURKU, puh. 02-251 7116, 
0400-820 167

ALPPAS (11) Hämeenlinna 
(28.11.1984)
Pj.  Erkki Maununen, Vars-
tatie 29, 13500 HÄMEEN-
LINNA, puh. 03-638 0418, 
040-519 6107, 
erkki.maununen@pp.inet.fi 
Siht.  Taija Heinonen, Riite-
polku 1, 13500 HÄMEEN-
LINNA, puh. 03-618 3200, 
0400-585 567

KUMPE (12) Pohjois-Kar-
jala (1985)
Pj.  Pentti Huikuri, Mänty-
tie 3, 83100 LIPERI, puh. 
040-763 2276, pentti.hui-
kuri1@luukku.com
Siht.  Eila Vatanen, Tapi-
onkatu 44 C15, 80230 JO-
ENSUU, puh. 013-137 322, 
040-549 6373

KUOVZA (13) Kymen-

laakso (1970)
Pj.  Veijo Taavitsainen, Suon-
taustankatu 13, 48720 KY-
MI, puh. 05-281 249, veijo. 
taavitsainen@andritz.com
Siht.  Sirkku Kanervio, Torna-
torintie 13 as 25, 48100 KOT-
KA, 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@dnainter-
net.net
Siht.  Pirkko Liuksiala, Huh-
kolantie 3 B 20, 32700 HUIT-
TINEN, puh. 044-567 0244, 
pirkko.liuksiala@huittinen.fi 

NJALLA (15) Tunturilappi 
(1.11.1997)
Pj. Jaspis Toivonen, Luhta-
polku 7, 99140 Köngäs, puh. 
0400-918 369, anne.toivo-
nen@levi.fi 
Siht.  Paula Heikkilä, Ollilan-
ojantie 2, 99100 KITTILÄ, 
puh. 016-642 156, 040-846 
2156

Logilainen Tapani Paavola 
Suomen Turusta vihittiin Ko-
lin susiaisissa Ikäsusien arvos-
tettuun laumaan. 

Hän on liittynyt Tunturila-
tuun ja Logiin v. 1980 ja jo si-
tä ennen aloittanut Lapin ret-
keilynsä., mikä painottui voi-
makkaimmin 80-luvulle. Hä-
net vihittiin Tunturisudeksi v. 
1991 ja susihakemukseen oli 

kirjattu 24 vaellusta, joista lä-
hes puolet oli yli viikon mit-
taisia. 

Jo samoihin aikoihin ja vie-
lä 90-luvullakin hän osallistui 
ahkerasti Tunturiladun talkoi-
siin kaikissa yhdistyksen Lapin 
kiinteistöissä, missä hän tuli 
monille tutuksi yhdessä An-
jansa kanssa. Senkin jälkeen 
hän on vuosittain Lappia ko-

Pauli on Tunturikerho 
Ovtsin aktiivinen jäsen ker-
hon perustamisesta lähtien 
ja Tunturiladussakin tunnet-
tu toimija. Jo toistakymmen-
tä vuotta hänet on nähty vi-
deokameroineen tapahtumi-
en kuvaajana. TL:n susivalio-

Pauli Hulkkonen
Ikäsusi numero 96

kunnan jäsen hän on ollut 
vuodesta 1999.

Hänen harrastuksensa La-
pissa retkeilijänä alkoi Le-
viltä jo paljon ennen kuin 
Levistä laskettelurinteineen 
tuli ”in”. Ensimmäinen lapin-
käynti Leville tapahtui vuon-

na 1966. Vaellukset alkoivat 
kesällä 1971 Lemmenjoella.

Tunturiladun jäseneksi 
Pauli, joka oli jo Jyväskylän 
Ladun jäsen, liittyi loppuvuo-
desta 1971. Tarkkana poika-
na hän ilmoittaa, että viral-
lisesti 01.01.1972. Tunturi-
sudeksi hänet vihittiin Kar-
jala-talolla Helsingissä 1975 
numerolla 1174 ja johtajasu-
si hänestä tuli vuonna 1989 
(n:o 172). 

Tunturiladun talkoissa 
Pauli on ollut ahkerasti mu-
kana. Mainittakoon Ykin sil-
lan peruskorjaus kesällä 1988. 
Pauli ja Hakkaraisen Tuure 
keikkuivat korkealla sillan 
kannatuspalkkien päällä vai-
jereita asentamassa. Niinpä 
hän sitten oli kuvaamassa 
myös Ykin siltojen muis-
tolaatan paljastustapahtumaa 
v.2001. Susi-Oskarin raken-
nustalkoissa hän ahersi kah-
tena vuonna ja oli mukana 
Aihkin korjaus- ja muutos-
töissä, etenkin sähköistyksen 
järjestämisessä. 

Kiilopään Lapinkentän 
korjaustalkoot olivat vuoros-
sa kesällä 2003. Pellon vuo-
den 2000 erävaelluksen SM-
kisojen videoiminen on sekin 
Paulin töitä.

Tunturikerho Ovtsin pe-
r u s t a m i s k o k o u k s e s t a 
28.9.1976 lähtien Pauli on 
ollut oikea perusovtsilainen. 
Talkoita on riittänyt tälläkin 
saralla, suurimpana Haristu-
van rakennustalkoot, joihin 
hän toi oman panoksensa. 
Hän on toiminut johtokun-
nan jäsenenä, jäsensihteerinä 
ja kerhon puheenjohtajana 
kaksi toimintakautta.

Lappi vetää puoleensa ko-
kenutta vaeltajaa yhä edel-
leen. Lapissa hän silloinkin 
oli kun kohtasi aikoinaan nyt 
jo edesmenneen vaimonsa Ir-
man. Poika Panu on myös pe-
rinyt luonnossa liikkumisen 
lahjan. Pojan perheen Ranu-
alle perustetun metsästystuki-
kohdan rakentamisen edisty-
mistä Pauli kävi tarkastamas-
sa syyskuisen Lapin kerhovii-
kon päätteeksi. Tällä hetkellä 
Pauli onkin jo Grand Canyo-
nin mahtavuutta kokemassa.

Tapani Paavola
harmaaseen sarjaan

lunnut, mutta vaellukset ovat 
jäänet vähemmälle muiden 
aktiviteettien, kuten telemark-
hiihdon myötä. 
Login ”rumin” 
sihteeri

Hän on toiminut paljon 
muutenkin sekä kerhon että 
yhdistyksen puitteissa, ja oli 
jopa aika tuoreeltaan 80-lu-
vun alkupuolella omien sa-
nojensa mukaan Login ru-
min sihteeri, eli kerhon histo-
rian ainoa miespuolinen sih-
teerikkö. Siihen ajankohtaan 
osui mm. saamelaiskäsitöi-
den Sámi duodji-näyttely Tu-
russa, mikä piti kerholaiset 
kiireisinä. 

Vuonna 1990 hänet sitten 
valittiin Tunturiladun johto-
kuntaan ja se pesti kesti pe-
räti 8 vuotta, joista 2 vii-
meistä varapuheenjohtajana. 
Ehkä merkittävin tehtävä sil-
tä ajalta hänellä oli huolto-
päällikön toimi Erävaelluk-
sen SM-kisoissa Inarissa v. 
1994. Itsekin mukana ollee-
na muistan kuinka lähes kai-
kissa asioissa aina tarvittiin ja 
myös saatiin huoltopäällikön 
apua. Ihme jos mies ehti yh-
tään nukkua sen viikon ai-
kana kun toimitsijaleiriä Ina-
rissa pidettiin. Toinen kova 
juttu oli Tunturiladun 50v-
juhlasusiaisten organisointi 
Susikyrössä v. 1996. 

Suomen Latu on palkinnut 
hänet pronssisella ansiopla-
ketilla v. 1986 ja hopeisella 
mitalilla v. 1996. Logilaiset ja 
muut Tapanin tuntevat toi-
vottavat onnea uudelle Ikä-
sudelle.

Paul P.

Tapani Paavola 
on ikäsusi 
numerolla 97. 



10

JOHTOKUNNAN JÄSENET
Raimo Pahkala, puheenjohtaja, Okta, Honkakatu 10, 87100 
KAJAANI, raimo.pahkala@nic.fi , (08) 637 009, 040 839 
6638
Sirpa Alapuranen, varapuheenjohtaja, kerhoasiainhoitaja, Ka-
vtsi, Vallikatu 5–7 A 4, 02600 ESPOO, sirpa. alapuranen@ 
luukku.com, (09) 298 9881, 040 860 5148
Tapani Ilvonen, Kumpe, Kalevankatu 22 as 5, 45100 KOU-
VOLA, stalo@suomi24.fi , 0400 158 256
Paavo Kramsu, Logi, Lauklähteenkatu 6 A 23, 20740 TUR-
KU, paavo.kramsu@luukku.com (02) 469 8449, 040 706 
2764
Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja, Alppas, Torikatu 10 as 
6, 13100 HÄMEENLINNA, marja-liisa.maki@fortum.com, 
(03) 675 9061

Lea Sarkeala, Njeallje, Pirtinranta 2 C, 78200 VARKAUS, 
lea.sarkeala@luukku.com, (017) 556 5400, 0400 299 956
Markku Salminen, Kuokte, Vuoritie 24, 04400 JÄRVEN-
PÄÄ, markku.a.salminen@netti.fi , (09) 291 9916 k, (09) 
2719 2458 t, 040 548 4600
Hanna Sinilehto, Kolbma, Männiköntie 5 B 20, 05830 HY-
VINKÄÄ, hanna-mari.sinilehto@vtt.fi , 040 747 7479
Veijo Taavitsainen, Kuovza, Suontaustankatu 13, 48720 KY-
MI, veijo.taavitsainen@andritz.com, (05) 281 249, 020 450 
5006

Tunturiladun johtokunta ja toimihenkilöt 2006
TOIMIHENKILÖT 
Riitta Gerlin, sihteeri,  Kavtsi, Maria Jotunin
tie 10 E 52, 00400 HELSINKI, iitu.gerlin@ 
kolumbus.fi , 040 707 4598

Satu Ojala, toimitussihteeri, Geatki, Karpintie 13, 
32700 HUITTINEN, satu.ojala@ huittisten- 
sanomalehti.fi , (02) 560 1085 t 050 523 4844
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Erätaitoja ja elämyksiä - Tunturilatu

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@huittis-
tensanomalehti.fi 

Tunturilatu-lehden oma 
sähköpostiosoite:
tunturilatu@huittistensanomalehti.fi 

Tiedotustoimikunta: 
Raimo Pahkala, Anne Toivonen, Juhana Hä-
me, Riitta Gerlin, Satu Ojala (pj)
Ilmoitushinnat:
0,60 euroa pmm, ¼ sivu        290 euroa, ½ 
sivua  540 euroa  Koko sivu  900 euroa

Tunturilatu-lehden ilmestyminen 2006:

Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
1.    25.   1.          14.   2.
2.   17.   5.             6.   6.
3.       9.   8.     29.  8.
4.      8. 11.        28. 11.
Osoitteenmuutokset:
Pirjo Sinilehto, Veisunkatu 14 as. 5, 33820 
TAMPERE, puh. 040 763 1109
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi 

Kavtsilaiset ilmoittavat muutoksensa jä-
sensihteeri Vappu Hietalalle, 
Tilkankatu 12 B 41, 00300 HELSINKI, 
puh 5873745, vappu.hietala@welho.com
Hän hoitaa tietojen muuttamisen myös 
Tunturilatuun ja Suomen Latuun. 

Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: 
Satakunnan Painotuote Oy
2005

www.tunturilatu.fi 

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
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Minulla oli haave: hui-
puttaa tuntureita! Kumpen 
20-vuotisjuhlassa Mäkikan-
kaan kämpällä juoksin in-
noissani  Halti-Kilpisjärvi 
-kartta kädessä illalla nuotio-
tulille. Tiesikö joku minun-
kin saavutettavissa olevia kor-
keita tuntureita? Olimmehan 
lähdössä Kilpiselle syyskuun 
alussa juhlavaelluksille. Ilvo-
sen Tapsa  ja Jahkosen Heik-
ki tunsivat hyvin pohjoisen 
tunturit.  Karttaa tutkiessam-
me näin itseni jo jutaamassa  
ja valloittamassa huippuja!

Lähdetään heti!

Syyskuun 1. päivän ilta 
oli kaunis Kilpisjärvellä. Au-
ringon laskuun oli vielä aikaa 
toista tuntia. Kaira ja tuntu-
rit kutsuivat niin voimaperäi-
sesti, että  me viisi tyhjänkä-
velijää  -  Heikki (vetäjä), Ta-
si (Tasman Taisto), Helka ja 
Esko Saastamoinen ja minä – 
päätimme lähteä heti. Rinkka 
painoi, mutta tuntui hyvältä 
talsia pitkän istumisen jäl-
keen. Kuljimme Saanan län-
sipuolella olevaa luontopol-
kua pitkin  kohti Saanajärven 
päivätupaa silmiemme edes-
sä kolmen valtakunnan upeat 
tunturimaisemat pimeneväs-
sä illassa! Saanan jylhä silhu-
etti heijastui tummana kuva-
jaisena lähes tyyneen Saana-
järveen, kun saavuimme pe-
rille. Näky oli mykistävän 
kaunis! 

Aamu valkeni kauniina. 
Lähdimme varhain valloit-
tamaan  Saanaa (1029m). 
Ylös noustessa oli pari rak-
kaista hankalakulkuista  ku-
rua. Mutta löysimme oman 
turvallisen reittimme. Pon-
nistus palkittiin: ylhäällä  
avautuivat upeat avarat näky-

mät Ruotsin ja Norjan lumi-
huippuisille tuntureille, tai-
vas lähes pilvetön,  kuruista  
nousi pumpulinpehmeää aa-
mu-usvaa! Hiukan alempana 
oleva hyvin säilynyt korsu toi 
mieleen sodan mielettömyy-
den. Mutta nyt saimme naut-
tia! Palatessa näimme  somas-
ti kivillä kulkevan  kiiruna-
poikueen, mitä tuskin erotti 
silmillä. Niin hyvin linnun 
väri sulautuu kivien väriskaa-
laan. 

Tästä se vaeltaminen 
vasta alkaa

Ja sitten rinkat selkään ja 
matkaan! Oli ylämäkeä. Jal-
kaa joutui nostamaan toisen 
edelle ja kivien yli. Lämpöti-
la nousi lähes hellelukemiin 
ja hiki virtasi!  Onneksi oli 
alamäkeäkin. Välillä oli pit-
kä pätkä suon ylitystä. Hyp-
pelimme kuin Mikki-Hiiret 
mättähältä mättähälle! Lop-
pumatka Haltin polkua pit-
kin Saarijärven kämpälle oli 
suht´ helppokulkuista. On-
neksi, koska jo väsytti. Rien-
sin Saarijärven vilpoiseen ve-
teen peseytymään. Tuli heti 
ihanan puhdas ja kevyt olo. 
Tunturivesissä on taikaa! Nyt 
oli jo kova nälkä ja ruoka 
maistui. Autiotuvan puolella 
oli virolaisia nuoria. Vielä il-
lalla taivas oli kirkas. Naa-
purimaan poika kaivautui pi-
halla makuupussiinsa   naut-
timaan  Lapin luonnosta 
nukkuakseen taivasalla. Mai-
nitsimme hänelle kyllä sateen 
mahdollisuudesta, mutta se 
ei yöpyjää huolettanut. Aa-
mulla makuupussia ei enää 
näkynyt! Yöllä oli satanut.

Kolmantena päivänä oli 

Haaveesta 
totta!

paljon nousua ja rakkaakin. 
Reittimme kulki suurin piir-
tein valtakunnan  rajan suun-
nassa. Aurinko paistoi ja maa-
ruska hehkui oransseina ja 
punaisina värilaattoina. Vai-
vaiskoivujen, mustikan, juo-
lukan, riekonmarjan ja ruo-
hokanukan lehdet olivat kau-

neimmillaan syyspuvussaan ja 
antoivat  iloa ja voimaa ki-
vuta rinteitä raskaiden rink-
kojen kanssa. Vasemmalla 
Norjan rajalla alkoi siintää 
houkuttelevana Tuolljehuh-
put (1081m), huppulakki-
nen tunturinlaki. Siispä rin-
kat polun varteen. Rinne 

näytti jyrkältä ja kivikkoisel-
ta. Mutta nousu ja laskeutu-
minen tuntuivat oikeastaan 
helpoilta. Taivas oli nyt ohu-
en pilviverhon peittämä. Sa-
tulan tienoilla aloimme kään-
tyä itään  laskeutuaksemme  
Kuonjarjohkan kämpälle vie-
vään kuruun. Kuonjarvarrin 

pyöreälakinen kivinen huip-
pu näkyi uljaana  oikealla. 
Tuon valloittaminen on meil-
le liian vaarallista!

Jatkuu seuraavassa 
numerossa
Teksti:Pirjo Kukkonen
Kuvat:  Heikki Jahkonen 
ja Taisto Tasma

Vaivaiskoivun hehkua! Aamutunnelmaa Saanan huipulla: hiljaisuutta, avaruutta, kauneutta!

Kultarikon kauneutta. 

Korsu, sodan jälki Saanalla. 

Jääleinikki punaisessa puvussaan. 

Se onnistui! Me huiputtajat: Tasi, Heikki. Pirjo, Helka ja Esko. 
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