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Tunturiladun kesäpäivät pi-
dettiin Kaukaluodossa, tun-
netummin Köklotissa, Vä-
hänkyrön seurakunnan leiri-
keskuksessa Mustasaaren kun-
nassa. Olipa aika mutkikasta, 
mutta hyvin tunturilatulaiset 
siitä huolimatta osasivat pe-
rille. Odotimme jännityksel-
lä koko viikon joko nyt sa-
teet alkavat monen viikon au-
ringonpaisteen jälkeen, mutta 
kyllä tuo ilmojen haltija vielä 
jaksoi suosia Suomen aurin-
koisinta paikkakuntaa ja tätä 
kesäistä tapahtumaamme.

Sitten itse tapahtumaan. 
Ensimmäisinä saapuivat Ovt-
sista Saramäen Erkki ja Raija 
ja vähitellen kaikki muutkin 
tunturilatulaiset. Vihttan pe-
rustajajäsen Eila Kattelus Teu-
vo Malinin avustamana nosti 
Tunturiladun kauniin viirin 
salkoon. ”Fyrrykyröön” kun-

Kesäpäivät 
meren sylissä

nan edustaja Liisa Räty ker-
toi meille miten ihan ajan-
laskumme alusta asti saaristo, 
Vaasa ja Vähäkyrökin ovat 
nousseet merestä.

Lämmin kesäinen sää suosi 
kesäpäiviämme ja uimaranta 
olikin käytössä aikaisesta aa-
musta asti. 

Saunottiin, uitiin, soudel-
tiin ja tavan mukaan luon-
topolulla vastailtiin kysymyk-
siin ja päästiinpä sitä poimi-
maan mustikoitakin. 

Tulevaisuus 
puhutti, vaikka 
ongelmat 
ovat entiset

Tunturiladun ja kerhojen 
tulevaisuudesta keskusteltiin 
vilkkaasti ja Sirpa Alapurasen 
johdolla mietittiin ryhmätyö-

nä yhdistyksemme heikko-
uksia, uhkia, vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia. 

Keskustelu oli niin vilkasta, 
että aika taisi loppua kesken. 
Yhteenvedon erilaisista mieli-
piteistä saamme joskus myö-
hemmin.  Totesimme vain, 
että samat olivat ongelmat 
jo 1970-luvulla: miten saada 
nuoria mukaan toimintaan! 

Myöhemmin illalla ”kul-
kukauppias” Antti Hiipakka 
kertoi kalavaleita ja taikuri 
Heikki Suikki huijasi meitä 
uskottavasti. Loppuiltaa vie-
tettiin yhteislaulun ja mak-
karanpaiston merkeissä. Akri, 
Kale ja Tapsa innostuivat väit-
telemään kaloista ja kalasaa-
liista. Lauantai-illan päätteek-
si saimme ihailla komeita re-
vontulia pohjoisella taivaalla. 
Mahtavaa!

Aurinkoinen sunnuntaiaa-

mu valkeni taas tyynenä. Pak-
su aamukaste kasteli jalkoja ja 
mustikkamättäitä. Aamu-uin-
ti tuntui raikkaalta. 

Aamuhartauden piti pasto-
ri Arto Lehtineva. Hän kertoi 
selviytymisestä eräällä Kebne-
kaisen vaellusmatkalla, jolloin  
alkumatkan kaunis sää muut-
tui kovaksi hirmumyrskyksi 
yllättäen vaeltajat.  Näinhän 
voi käydä kulkijalle muus-
sakin elämässä; vaikeuksien 
kautta selviytymiseen.

Luontopedagogi Vesa Hei-
nonen kertoi sanoin ja kuvin 
Merenkurkun saariston pää-
systä Unescon Maailman- 
perintökohteeksi. 

Se on ensimmäinen luon-
tokohde Suomessa ko. listalla.  
Tämän jälkeen seurasi vielä 
luontopolkukysymysten pur-
ku. Esko Sepponen ja Simo 
Andersin palkittiin täysin oi-
keista vastauksistaan.

Sitten olikin jo viirin las-
kun, päätössanojen ja koti-
matkalle lähdön aika. 

Tunturiladun puheenjohta-
ja Raimo Pahkala toivotti tun-
turilatulaiset tervetulleiksi Su-
siaisiin Susikyröön syyskuus-
sa.  Kiitokset kaikille kesäpäi-
villä mukana olleille!

Pirkko Westergård
Tunturikerho Vihtta

Tapani Rajala toivotti  ter-
vetulleeksi. 

Tunturiladun viirin nostivat salkoon Vihttan perustajajä-
sen Eila Kattelus ja Teuvo Malin. 

SWOT-
analyysiä 
tekemässä 
Hannu 
Kauranen, 
Jaakko 
Heinimäki, 
Pertti 
Mariapori, 
Tapani 
Rajala, 
Kalevi 
Kanerva ja 
Anja Somppi. 

Kesäpäiviä vietettiin upeas-
sa ympäristössä.

Mölkyn-
pelaajat 
vauhdissa.
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Tunturilatulaisten jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kerrotaan englantilaisten kes-
topuheenaiheen olevan vallit-
seva sää.  Samoin voitanee 
väittää  myös suomalaisista ai-
nakin tänä kesänä. 

Pitkästä sateettomasta pou-
tajaksosta lomalaiset ovat 
nauttineet ihan kyllästymi-
seen saakka, mutta maatalou-
desta elantonsa saavat ovat il-
tarukouksissaan toivoneet sa-
detta, sellaista kunnollista, 
mutta kevyttä sadetta.   Sateet 
ovat tervetulleita myös kulki-
jalle ja retkeilijälle sopivassa 
määrin ilmaa raikastamaan ja 
viilentämään.

Me tunturilatulaiset olem-
me omaksuneet tavan toimia 
ja liikkua luonnossa luonnon 
ehdoilla. Isompia nurinoita ei 
kuulu sateella eikä poudalla 
lukuunottamatta omiin puut-
tuviin varusteisiin kohdistu-
via manailuja.

* * *
Suomalainen erikoisuus, jo-
kamiehen oikeudet ja velvol-
lisuudet, on luonnossa hyöty-
liikkuvalle ja retkeilevälle ih-
miselle erityisen tärkeä.  Se 
on myös tärkeä jopa elinehto 
monelle eri tavoin toimivalle 
ryhmälle, joista jokainen tar-
kastelee jokamiehenoikeutta 
itselleen sopivin, erilaisin pai-
notuksin.  

Matkailusta elantonsa saa-
va kenties näkee oikeudet eri 
tavoin kuin rinkkaselkäinen 
retkeilijä.  Maiden, vesien ja 

metsien omistajalla on omat 
näkemyksensä.  Etelän ranni-
koilla vaatimuksien ja velvol-
lisuuksien painotukset ovat 
erilaiset kuin väljemmin ra-
kennetussa pohjoisemmassa 
Suomessa.  Viranomaisia vaa-
ditaan ratkaisijaksi  tien käyt-
töoikeuksissa ja yleensä kah-
den tai kolmen ihmisen vä-
lisissa kiistoissa.  Lainsäädän-
töviranomaisilta kysytään ja 
vaaditaan lakiin liittyviä tul-
kintoja.  

Jokamiehen oikeuksiin on 
helppo vedota ja turvautua 
milloin vaan  - aiheellisesti tai 
aiheettomasti.

* * *
Tampereella Tunturiladun 
juhlaseminaarissa paneudu-
taan erääseen jokamiehen oi-
keuksien kestopuheen aihee-
seen: Pitääkö jokamiehenoi-
keuksista maksaa.

Paneelin osallistujalistan pe-
rusteella kiinnostavaa aihetta 
valotetaan niin monelta eri 
puolelta, että jokaisen,  jolla 
oma aikataulu antaa mahdol-
lisuuden, on syytä tulla osal-
listumaan seminaariin.

* * *
 Vihttalaisten järjestämät 

kesäpäivät, jotka eilen päät-
tyivät, olivat täysosuma. Tun-
sin itseni etuoikeutetuksi,  
kun sain olla muiden muka-
na nauttimassa kerhon vie-
raanvaraisuudesta, merellises-

tä ympäristöstä sekä päivällä 
auringosta ja yöllä revontulis-
ta.  Kiitos vihttalaiset.

Työryhmätyöskentely Sir-
pan vetämänä aiheesta    Tun-
turilatu tänään - huomenna    
oli erinomaisen antoisa,  mis-
tä kiitos kuluu kesäpäivien 
osallistujille.  Tulokset antoi-
vat johtokunnalle  aiheen jat-
kotoimiin.

* * *
Tulevat tapahtumat,   Juh-

lasusiaiset  Susikyrössä  ja 
myöhemmin syksyllä Tampe-
reella järjestettävä seminaari,  
lipun vihkiminen,  syyskoko-
us ja  pääjuhla ovat kaikkien 
tiedossa ja kutsut tässä leh-
dessä,  joten tyydyn vain tote-
amaan:  Tervetuloa mukaan.   
Ne tapahtumat on koettava 
nyt, sillä uusintaesityksiä ei 
tule.

Tavataan Susikyrössä
Raimo

Tähdenvälejä
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Pitkä, kuuma kesä jatkuu! 
Emme ole antaneet helteen 
hiljentää tahtia vaan paljon 
on taas tapahtunut Kavtsissa 
- ja tapahtuu jatkossakin.

Toukokuussa teimme pa-
rinkymmenen hengen voi-
min Kavtsin toisen luonto- 
ja kulttuurimatkan Länsi-Vi-
roon. Pääkohteena olivat ark-
tiset hanhet joita näimmekin 
ennätysmäärän; kannat ovat 
kasvaneet, toisaalta viileänä 
jatkunut kevät keräsi niitä 
pienelle alueelle yht’aikaisesti. 
Sokerina pohjalla näimme pa-
ri harvinaisuuttakin, puna-
kaula- ja lumihanhen. Kasvit 
olivat viileästä keväästä joh-
tuen myöhässä mutta mie-

Tervehdys kavtsilaisilta, ystävät!

lenkiintoisia lajeja löytyi silti. 
Kulttuuripuolelta kävimme 
mm. Ants Laikmaan talo-
museossa ja saimme värik-
kään kertomuksen taidemaa-
larin elämästä.

Kavtsin joukkue meloi jäl-
leen kerran Suomi-meloo 

viestin. Osana tapahtumaa 
on ”maskottikisa” – kullakin 
joukkueella on oma tunnus 
ja osallistujat äänestävät niistä 
mielestään parhaan. Maskot-
tien rajat asettaa vain mieliku-
vitus ja sehän on tunnetusti 
rajaton. Tällä kertaa Kavtsin 
maskottina oli Kösän johdol-
la muokattu risuveistos. Kun 
päätöstilaisuudessa tulos jul-
kistettiin, voiton vei ”Lordi”, 
kakkosena oli Kavtsi. Tilai-
suuden juontaja kyseli, ke-
nen maskotti tämä ”Lordi” 
on. Silloin kävi ilmi, että Ka-
vtsi sai tavallaan kaksoisvoi-
ton. Kavtsin risuveistos oli 
ajan hengen mukaisesti ristit-
ty ”Lordiksi” ja ääniä oli an-

nettu kahdella nimellä. Luo-
vaa porukkaa kavtsilaiset!

Suomi päästä päähän pyö-
räetapista Lohjalta Sulkavalle 
olen kuullut, että nestettä kului 
runsaasti kesän helteessä ja että 
pyörärikkoja oli paljon. Kaikki 
viat yhdelle ja samalle pyörä-
merkille, joka jääköön mukana 
olleiden kerrottavaksi.

Ehdimmepä jo päättääkin 
Suomi päästä päähän projek-
tin melomalla Lohjalta Han-
koon ja kiertämällä Suomen 
mantereen eteläisimmän kär-
jen. Mustionjoki osoittautui 
hyvin mielenkiintoiseksi koh-
teeksi, joskin leiriytymispaik-
kojen löytäminen vaati ve-
täjältä salapoliisin työtä. 
Retkeen mahtui sekoitus 
kulttuuria, luontoa ja itse me-
lontaa. Kotimatkalla pysäh-
dyimme Kärrikaltioon viettä-
mään Suomi päästä päähän 
kolmivuotisen projektin päät-
täjäisiä. Eri osuuksille osallis-
tui 65 eri henkilöä, heistä viisi 
suoritti koko reitin; yhdeksän 
etappia, 11 viikkoa retkeilyä 
eri muodoissa. HIENOA!

Tämä lehti ehtii ilmestyä 
ennen syksyn ruskavaellusta 
joka on osana Tunturiladun 
60-vuotisjuhlavaellusta ja 
suuntautuu Tarvantovaaran 
erämaahan. Paluumatkalla 
osallistumme susiaisiin.

Syksyllä on paljon jo ”pe-
rinteeksi” muodostuneita ta-
pahtumia, kohteet vain vaih-
tuvat. Miksipä muuttaa hy-
väksi havaittuja ja suosittuja 
toimintamuotoja. Lokakuun 
viikonloppuvaellus suuntau-

tuu Birgitan polulle Lem-
päälään. Jatkamme näin tu-
tustumisia viikonloppuretkiä 
ajatellen kohtuullisen mat-
kan päässä oleviin kohteisiin. 
Niinikään perinteiseksi muo-
dostunut ”puolipitkä” marssi 
tehdään marraskuun alussa 
Porvoon maisemissa. Puoli-
pitkä - siis koko valoisa aika 
käytetään ulkoiluun. Kösä 
taas vetää kerhon kaamos-
vaelluksen marraskuun lopul-
la Kilpisjärven maisemiin, en-
si kertaa avotunturialueelle. 
Odotettavissa mahtavat tai-
vaan värit jos vaan säät suo-
sivat. Onpa vetäjä luvannut 
järjestää iltanuotionkin - mi-
tenkähän se vaivais- ja tuntu-
rikoivusta onnistuu... 

Kerhoillatkin pyörivät. Laa-
tokasta on tullut suosittu me-
lonta- ja soutukohde. Olen 
kuullut kertomuksia useam-
maltakin siellä käyneeltä ja 
kaikki he ovat aluetta kehu-
neet. Syyskuun kerhoillassa 
kuulemme kokemuksia kirk-

kovenesoudusta tällä suurella 
järvellä. Lokakuussa syysko-
kouksen jälkeen tiivistämme 
koko kolmivuotisen Suomi 
päästä päähän tapahtuman 
yhteen tuntiin. Näin nekin 
jotka eivät itse osallistuneet 
saavat jonkinlaisen kuvan sii-
tä, mitä oikein tehtiin. Mar-
raskuussa toteutamme kevääl-
lä sairastapauksen johdosta 
peruuntuneen Itämeri-illan. 
Saamme varmaan uusinta tie-
toa, ikäviä uutisiahan on vali-
tettavasti kuulunut pitkin ke-
sää Itämeren tilasta. Ja joulu-
kuun kerhoillassa kuulemme 
75 vuotta täyttävästä Lapin 
Sivistysseura ry:stä.

Eikä perinteistä pikkujou-
luakaan ole unohdettu syksyn 
ohjelmasta.

Tervetuloa mukaan muutkin 
kuin kavtsilaiset! Lisätietoa netti-
sivuiltamme, www.kolumbus.fi/
tunturikerho.kavtsi tai kerho-
laisilta. Ruskaisia syysretkiä kai-
kille!

Retkeillään, Hannu

Ants Laikmaan kotimuseo.

Loordi, kipparimme Antti ja keulaviirimme.

Edellisessä Tunturilatu-leh-
dessä kerrottiin yhdistyksen 
lipun hankinnasta.  Kustan-
nusten peittämiseksi perustet-
tu lippurahasto on herättänyt 
mielenkiintoa.  Lahjoituksia 
on jo tullut.  Kaikki varat, 
jotka rahastoon tulee, käyte-
tään lippujen hankintaan.

 
Lipun naulaamiseen ja vih-

kimiseen liittyy lippukirjan 
valmistuminen.  Siinä kerro-
taan lipun heraldiikasta, syn-
tyvaiheesta ja suunnittelijas-
ta,  lipun naulaajat kirjoit-
tavat nimensä ja  siihen lii-
tetään luettelo lippurahaston 
kartuttajista.

 60-vuotiaan Tunturiladun 
onnittelemisen voi tehdä lah-
joittamalla haluamansa sum-
man rahastoon.  Näin toimi-
malla  kaikilla lahjoittajilla se-
kä kerhoilla että yksityisillä 
jäsenillä on mahdollisuus 
ikuistaa onnittelunsa, sillä lip-
pukirja liitetään Tunturiladun 
arkistoihin talletettavaksi.

Toki Tunturilatua voi onni-
tella muullakin tavoin, mutta 
rahaston kautta se on vaivat-
tominta. Viitenumeron käyt-

tö takaa sen, että rahat mene-
vät lipun hankintaan.

 Liput on tilattu ja ne val-
mistuvat hyvissä ajoin ennen 
pääjuhlaa.

 Lippurahaston tilinumero 
on   Sampo 800015-135331,  
viitenumero  903.  Muistakaa 
merkitä lahjoittajan nimi.

 Johtokunta

60-vuotiaan 
ensimmäinen lippu
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Schwarzwaldin metsäalueella 
Saksassa on pituutta 200 km, 
leveyttä 60-70 km ja vaihtele-
vaa korkeutta 200m:stä 1500 
m:iin.  Se on käkikellojen ko-
ti. Se on se alue, jossa naisten 
kansallisasuun kuuluvat pu-
na- tai mustapompulaiset ha-
tut.  Se on osa Baden-Wurt-
tembergin osavaltiota,aivan 
Saksan, Ranskan ja Sveitsin 
kulmauksessa.  Ihan lähellä 
kolmen valtakunnan raja-
pyykkiä.  

Sinne teki Kolbma kesä-
vaelluksen.  Freudenstadtista 
Freiburgiin.

Retkeilyä maailman 
tiheimmin asutulla 
alueella

On oikeastaan kumma, että 
tällä alueella, joka on asutet-
tu yhtä tiheästi kuin Kiina ja 
Intia, on tällainenkin retkei-
lyreitti.  

Toki siellä kylä tai kaupun-
ki näkyi melkein kaiken aikaa 
jossain ilman suunnassa, mut-
ta mukavan luonnonläheises-
ti sittenkin kuljettiin.  Katso-
taan....

Kolbman ”Schwarz-
waldwandern 2006”

Suunnitteluvaihe alkoi jo var-
hain syksyllä 2005, jonka ai-
kana kiteytyi n. 150 km mit-
tainen reitti Freudenstadtin 
kaupungin Kniebisistä West-
wegiä pitkin Wiedenin ky-
lään ja sieltä ikioma puikkaus 
läheiseen Freiburg im Breis-
gaun kaupunkiin, johon vael-
lus päättyisi.

Osallistujajoukko hahmot-
tui talven 2005/2006 aikana.  
Samoin majoituspaikat.  Lo-
pullinen osallistujajoukko oli 
37 hengen suuruinen, 21 nais-
ta 16 miestä.  Ryhmän keski-
ikä oli 58 vuotta, alin 40 ja 
korkein 70 vuotta.

Retki toteutettiin lento-/ 
bussimatkana siten, että 
Tampere-Pirkkalasta lennet-
tiin Ryanairilla Frankfurt 
Hahn’in lentokentälle, josta 
bussilla vaelluksen alkupistee-
seen Freudenstadtin kaupun-
gin Kniebisin kylään.  Paluu 

Marssi halki Euroopan sydämen
vastaavasti Freiburgista bussil-
la Frankfurt Hahn’iin ja Ry-
anairilla Tampereelle.

Varustekonsepti oli alun al-
kujaan ajateltu  ”päiväreppu ja 
luottokortti”-pohjalle.  Muu-
tamat joukosta olivat lähelle 
tätä päässeetkin viiden kilon 
reppuineen mutta esimerkiksi 
itselläni oli kyllä täydet 13,5 
kg.  Perustelin sitä itselleni 
ja muille sillä, että minulla 
oli repussa mukanani projek-
tin konttori.  Sitäpaitsi sitä oli 
mukava hilailla ylös alas mä-
kiä (:-).  Ja niinkuin tavallista, 
tuosta määrästä tarvittiin vain 
sitä viittä kiloa.

Vaeltajan suositeltavin ma-
joitusmuoto on Gasthaus, joi-
ta on sekä aivan reitissä kiin-
ni että myös muutaman ki-
lometrin etäisyydellä olevissa 
kaupungeissa ja kylissä ja jot-
ka ovat hyvätasoisia ja viehät-
täviä.    

Päivätaipaleet olivat 15-25 
km mittaisia pituus valittuna 
aika pitkälti sen mukaan mis-
sä sattui sopiva Gasthaus ole-
maan.  Reittisuunnittelussa 
netti on oiva väline.  Tämäkin 
viikko noudatteli westweg.de-
sivustolla olevaa jonkun miet-
timää tai vaeltamaa konsep-
tia.

Reittejä riittää

Schwarzwaldin turismi on 
140 vuotta vanhaa.  Alueella 
on Schwarzwaldverein’in toi-
mesta merkitty yli 23 000 km 
vaellusreittejä ja yli 3000 km 
polkupyöräreittejä.  Reiteillä 
on nimensä:  Westweg, Ost-
weg, Hansjakob, Hochrhein-
Höhenweg jne.  ja ne kul-
kevat ristiin rastiin Schwarz-
waldia.  Reittien moninaisuus 
näkyy maastossakin viittatol-
pilla.  Useimmista niistä so-
jotti viitta usealle eri nimiselle 
reitille.

Alueelta löytyy myös kylpy-
löitä, talvisia hiihtolajeja ja to-
ki nykyajan synnyttämiä mat-
kailujuttuja, vaikkapa yleisölle 
esiteltäviä kaivoksia, kellomu-
seoita ym.  Nordic Walking 
eli sauvakävely on kova juttu.

Vanhin ja tunnetuin vael-
lusreiteistä on 100-vuotias 

Westweg, joka 280 km mit-
taisena halkoo Schwarzwaldia 
Pforzheimista Baseliin.  Reit-
ti on myös osa eurooppa-
laisen kaukovaellusverkoston 
E1-reittiä. Väylä on selkeä, 
hyväkuntoinen ja hoidettu ja 
se koostuu kinttupoluista ja 
asfalttiteistä ja kaikesta siltä 
väliltä.  Palvelut ovat hyvät.

Koristeellisia 
Gasthauseja

Kuten sanottu retkemme oli 
rakennettu Gasthaus-majoi-
tuksen varaan.  Gasthaus väl-
jästi käsitettynä sillä joukossa 
oli mm. retkeilymaja, maati-
la, hotelli ja lasketteluharras-
tajien majapaikka.  Toki oi-
keita Gasthausejakin.

Parhaimmillaan Gasthaus 
on nautinnollinen:  Se on hy-
vin hoidettu perheyritys, jos-
sa henkilökunta on omistau-
tunut talolle ja asiakkaille.  
Paikka on sisältä koristeltu 
mitä monenlaisimmilla ver-
meillä unohtamatta ristiin-
naulitun kuvia siellä ja täällä.  
Etelä-Saksalainen katolisuus 
näkyi muuten myös maas-
tossa useina polun varressa 
ja talojen ulkoseinillä olevina 

krusifikseina.
Ateriat retkemme varrella 

olivat hyviä ja halpoja vaikka 
Halosen Heikki Harkvesperp-
latten jälkeen saikin aiheen ky-
syä, että koskas tulee lämmin-
ruoka (:-).Hän ei nimittäin 
huomannut syödä sitä läm-
mintä bratwurstia.  Henkilö-
kunnan palvelualttius noissa 
taloissa oli loistavaa.

Kotoisiakin näkymiä

Vaikka oltiinkin kaukana ko-
toa ja suurin osa maisemista 
oli vierasta kumpuilevaa ja 
maisemallisesti aika kauaskin 
kantavaa metsä- tai pelto-
maisemaa, osui reitin varrelle 
muutamia niittynäkymiä, jot-
ka olisivat voineet olla mistä 
tahansa Tampereen nurkilta.  
Tuli kovin kotoisa olo.

Kuten nimi ”Schwarz-
wald”/”Black Forest” sanoo 
metsä on tummasävyistä.  Var-
sinkin retkemme pohjoisem-
massa päässä oli metsäisem-
pää.  Reitti kulki suurelta osin 
pitkin korkeaa harjannetta, 
jonka kummallakin puolella 
kasvavat kuuset olivat huike-
an pitkiä.  Kun niitä kul-
jettava kuorma-auto tuli ra-

kennuksen nurkan takaa, sitä 
tuntui aina vain riittävän ja 
riittävän.  Tapasimme mm. 
tällaisesta puusta tehdyn maa-
ilman pisimmän lepopenkin.

Voi poiketa

Tämän kokemuksen perus-
teella aluetta voi kehua.  Jos 
haluat vaeltaa ympäristössä, 
jossa on valmiit, hyvät ja hy-
vin viitoitetut reitit, hyvät 

majoitus- ja ravitsemuspalve-
lut reitin varressa, kiinnosta-
via nähtävyyksiä (jotka tällä 
kertaa kylläkin jäivät toisek-
si) ja joka ei ole liian ”back-
countrya”, niin ole hyvä.  

Sinne pääsee helposti len-
tämällä Baseliin, Stuttgartiin, 
Strasbourgiin ym..  Samoin 
sieltä pois pääsee sujuvasti.

Sanat ja kuvat:  
Timo Tulosmaa

Karlstein.  Siis paikka.

Tie vihreyden keskellä.Wieden jää taakse aamun autereessa.

Kolbma matkalla Eurooppaan.
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Raimo Pahkala, puheenjohtaja, Okta, 
Honkakatu 10, 87100 KAJAANI, rai-
mo. pahkala@nic.fi, (08) 637 009, 040 
839 6638
Sirpa Alapuranen, varapuheenjohtaja, 
kerhoasiainhoitaja, Kavtsi, Vallikatu 5–7 
A 4, 02600 ESPOO, sirpa.alapuranen@ 
luukku.com, (09) 298 9881, 040 860 
5148

Tapani Ilvonen, Kumpe, Kalevankatu 
22 as 5, 45100 KOUVOLA, stalo@ 
suomi24.fi, 0400 158 256
Paavo Kramsu, Logi, Lauklähteenkatu 6 
A 23, 20740 TURKU, paavo.kramsu@ 
luukku.com (02) 469 8449, 040 706 
2764
Marja-Liisa Mäki, taloudenhoitaja, Alp-

pas, Torikatu 10 as 6, 13100 HÄMEEN-
LINNA, 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 JÄRVENPÄÄ, markku.a.salminen 
@netti.fi, (09) 291 9916 k, (09) 2719 
2458 t, 040 548 4600
Hanna Sinilehto, Kolbma, Männikön-
tie 5 B 20, 05830 HYVINKÄÄ, hanna-
mari.sinilehto@vtt.fi, 040 747 7479
Veijo Taavitsainen, Kuovza, Suontaus-
tankatu 13, 48720 KYMI, veijo. taavits-
ainen@ andritz.com, (05) 281 249, 020 

450 5006

Toimihenkilöt 2006

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@ huittistensanomalehti.fi, (02) 
560 1085 t 050 523 4844
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri, Kolbma, 
Veisunkatu 14 as 5, 33820 TAMPERE, 
pirjo. sinilehto@ kolumbus.fi, (03) 266 
2592 k, 040 763 1109
Pekka Kallio, kämppäisäntä, Logi, 
Kalttasuo, 20660 LITTOINEN, 
pekka.kallio@hartela.fi

Tunturiladun 
johtokunta 2006

Rantalomalla ja 
vaelluksella
Pöysjärvi Suomi-äidin hauik-
sessa on kerrassaan upea paik-
ka. Viime syksynä olimme 
naisten vaellusporukan kans-
sa siellä ensi kertaa ja nyt 
Geatkin ”kesänaiset” halusi-
vat tutustua samaan kohtee-
seen. Eikä Pöyris pettänyt!

Hellesäässä hikoillun auto-
matkan jälkeen jokainen vael-
taja suhtautui reissuun hiukan 
pelonsekaisin tuntein. Sää-
ennusteissa oli povailtu kyl-
mää keliä Käsivarteen em-
mekä jaksaneet uskoa, että 
meille järjestyikin vaellus ja 
helteinen rantaloma samaan 
pakettiin. 

Ensimmäisen yön telttai-
limme jo 6 - 7 kilometrin 
päässä Näkkälästä, jossa on 
kerrassaan oiva leiripaikka. 
Takana oli valvottu yö, joten 
ei ollut mitään mieltä yrittää-
kään vaeltaa sen pidemmälle. 
Ei muuta kuin leiri pystyyn! 
Airi lähti etsiskelemään pesu-
paikkaa ja pian koko 11-päi-
nen naisparvi nautti pienen 
järven viileästä syleilystä. Se 
jos mikä teki terää automat-

kan päälle. 
Sunnuntaina jatkoimme 

matkaamme Pöyriksen varaus-
tuvalle, jossa halusimme viet-
tää kaksi yötä. Vastaantullut 
maastopyöräilijä onnitteli mei-
tä oikean ajankohdan valin-
nasta: Näkkälään oli tullut ke-
sä vasta edellisenä torstaina!

Pöyrisjärvelle päästyämme 
kukaan ei kahta kertaa miet-
tinyt. Rinkka selästä, pe-
sukamppeet mukaan ja ui-
maan. Käsittämättömän kau-
nis hiekkaranta houkutteli ve-
teen, vaikka Pöyriksen syli 
oli pikkujärveä huomattavasti 
vilpoisempi. 

Aurinko jaksoi porottaa hei-
näkuun viimeisinä päivinä lä-
hes koko ajan. Maanantaina 
lähdimme tutustumaan päi-
väreppujen kanssa lappalais-
kyliin ja ajatuksena oli jatkaa 
matkaa aina Suomajoelle asti. 
Pöyriksen vesi veti kuitenkin 
puoleensa ja pulahdimme ui-
maan kerran jos toisenkin. 

Mielenkiintoinen kokemus 
oli Pöyrisjoen ylityksen jäl-
keen kävellä suossa paljain 

varpain. Suon lämmin vesi 
tuntui jalkapohjissa kuin jal-
kakylvyltä. Päiväkahvit kei-
tettyämme päätimme unoh-
taa Suomajoen, nauttia jär-
vesta, kesästä ja lämmöstä. 
Kahlasimme ja sauvakävelim-
me rantavedessä useamman 
kilometrin verran. 

Tiistaina lähdimme kohti 
komeaa harjua, joka halkoo 
maisemaa Pöyriksen vieressä. 
Suon ylitys oli helppo, vaik-
ka olisimme selvinneet vä-
hemmälläkin rämpimisellä, 
kun olisimme käyttäneet teitä 
enemmän hyväksemme. Mie-
li veti kuitenkin mönkijäural-
ta pois ja saivatpahan jouk-
komme ensikertalaiset ”uusi  
Marjatta” ja Päivi kokemusta 
suon yliyksistä. 

Termisjärven vieressä oleva 
harjanne on hieno ja näky-
mät silmiä hivelevät. Kannat-
ti kiivetä!

Keskiviikkona jätimme sit-
ten Pöyriksen varaus-ja au-
tiotuvan odottamaan seuraa-
via käyttäjiä. Mökkikirjojen 
mukaan kävijöitä saavat tuvat 

Hiekkasärkkä oli miltei ko-
konaan näkyvissä. 

Airi, Marjatta, Elina, Eija, Marja-Liisa, Arja, Päivi, Laila, Anni ja Maiju nautiskelivat mai-
semista harjujonon laella. 

odotella, sillä kulkijoita on to-
della harvassa. Palasimme en-
simmäiseen leiripaikkaamme ja 
ajatuksena oli kavuta vielä sa-
mana päivänä Jierstivaaran hui-
pulle. Helle teki kuitenkin 
tehtävänsä emmekä halunneet 
mennä hankkimaan ehdoin 
tahdoin lämpöhalvausta. Otim-
me illan vähän rennommin, sil-
lä 12 kilometrin taaperrus ai-

nakin 30 asteen lämmössä 
rinkkojen kanssa oli liikaa. 
Säästimme voimiamme tors-
taille, jolloin lähdimme 
huiputtamaan Termisvaaraa 
kulkien ensin mönkijäuraa 
melkein Norjan rajalle asri. 
Rajavyöhykkeellä etenemi-
nen Termiksen korkeimmal-
le huipulle oli helpointa. 

Termispäivämme oli koko 
reissun ainoa pilvinen päivä.  
Säät suosivat meitä niin, että 
ainoastaan yhtenä yönä uk-

konen kolisteli Pöyriksen ran-
nalla ollessamme järven toi-
sella puolella. Saimme  hiu-
kan myös sadetta, mutta yöllä 
se rauhoitti nukkumista tel-
tassa eikä aamulla hiekkainen 
tanner ollut edes kostea. 

On kummallista, että vain 
ani harvat vaeltajat ovat löy-
täneet tiensä Pöyrikselle. Kui-
tenkin maasto tarjoaa hyvin-
kin vaihtelevaa ohjelmaa ja 
haasteita on riittämiin. 

Satu

Lappalaistuville mentäessä opitaan ylittämään vesi lautalla. 

Kaarnikka-
puu 
maassa.
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Kolbman melontaretki Ina-
rilla kuului osana Tuntu-
riladun 60 v. juhlavaelluk-
seen. Kolbman osuutena 
oli väli Sevettijärvi – Nel-
lim meloen. 

Suunnitelma syntyy

Sain pari vuotta sitten päähä-
ni ajatuksen melontaretkestä 
Inarinjärvellä. Kyselin Kolb-
malaisten kiinnostusta asiaan, 
ja kun sitä löytyi, suunnitte-
lu lähti käyntiin. Mukaan oli 
lähdössä sekä kajakilla, että 
inkkarilla melovia retkeläisiä. 

Inarinjärven karttaa katsel-
lessa ja muiden retkikerto-
muksia luettuani reittikin al-
koi pikku hiljaa muotoutua. 
Ja kun vielä inkkarilaivastolle 
löytyi osaava ”amiraali” ret-
ken palaset alkoivat loksahtaa 
kohdalleen. 

Kun Tunturiladun suunni-
telma juhlavuoden retkitapah-
tumasta tuli julki, niin varasin 
siitä heti Kolbmalle välin Nel-
lim-Sevettijärvi. Lisätieduste-
lujen jälkeen reitti vielä muut-
tui päin vastaiseksi.

Suunnittelun eri vaiheissa 
minulle kerrottiin, että Inarin-
järvi ei ole sopiva ensimmäi-
seksi melontaretkikohteeksi. 
Se ei sovi myöskään ensiker-
talaisille melojille. Eikä aina-
kaan avokanooteille. 

No, näistäkin lähdettiin ot-
tamaan selvää. Mutta ennen 
kaikkea tutustumaan useim-
mille ennen kokemattomiin 
retkeilymaisemiin.

Kolbman 
Melonta-
seikkailu 
Inarilla 

Seikkailu alkaa
Melontaretken tukikohtam-
me oli Visatupa Sodankyläs-
sä, sopivan ajomatkan päässä 
Tampereelta. Ja sopivalla etäi-
syydellä melontaretken lähtö-
paikoista.

Kesäkuun 11. päivänä olim-
me valmiit aloittamaan seik-
kailumme. Meitä oli kaikki-
aan 15. Kuljetukset lähtöpai-
koille sujuivat kitkattomasti. 
Suurempi porukka, 11 hen-
keä, lähti matkaan Sevettijär-
veltä viiden inkkarin ja yhden 
kajakin kanssa. Kajakkimelo-
jat, 4 henkeä, lähtivät Nelli-
mistä.

Rankkaa ”telausta”

Inkkariporukan kaksi ensim-
mäistä päivää oli rankkaa ”te-
lausta”  ( = kaluston siirtoa 
kapulateitä pitkin järveltä toi-
selle ja joessa melontakelvot-
tomien paikkojen ohi). Ka-
puloiden väli oli noin metri. 
Joissain paikoissa kapulatie 
kulki metrin verran kivikon 
yläpuolella.  

Siirtoja oli toista kymmen-
tä, pisimmän ollessa 1,5 km.

Alkumatka sujui niin, että 
jonkun matkaa melottiin. Sit-
ten tavarat kuljetettiin kan-
naksen yli ja tyhjä kanootti ve-
dettiin kapuloita pitkin. Taas 
melottiin 100 metriä. Sitten 
tavaroita siirrettiin 600 met-
riä! Ja taas melottiin parisataa 
metriä jne. Pisin ja pahin 
kannas oli noustessa Solmus-
järvelle. Kannaksen korkeus-
eroksikin tuli yli 20 metriä. 

Ja lämpötila pysytteli +20°C 
yläpuolella!

Maisemat olivat pienipiir-
teisiä kumpareita, kivikkoa ja 
männikköä keloineen. Kaik-
kiaan kovin erämaista seutua. 
Ensimmäiset ihmiselon mer-
kit tulivat vastaan Suolisjär-
ven päässä. Paikalla on sijain-
nut Järvenpää-niminen talo, 
joka on ollut aikoinaan Inarin 
postireitin etappipaikka. Pa-
rin ensimmäisen päivän aika-
na vaellus eteni noin 15 km. 
Joku laski, että kävelymatkaa 
tuli 28 km!

Vapaille vesille

Suolisjärven päästä alkoivat 
vapaammat vedet. Suolisjär-
veltä matka eteni pienen ni-
van kautta Kyyneljärvelle. 

Kyynelvuonolle laskeva 
koskenpoikanen sujui mallik-
kaasti, kukaan ei ainakaan 
kaatunut. Kanoottien pohjat 
saivat kyllä lisänaarmuja mi-
käli siellä oli tilaa kapula-

teiden jäljiltä. Ilma muuttui 
hautovan helteiseksi lämpöti-
lan lähennellessä +30°C. Ret-
kikunta oli saapunut Inarin-
järvelle ja leiriä Kyynelvuo-
non päähän pystytettäessä uk-
kosen enteet olivat ilmassa. 

Sammakkoniemi, 
Kirakkaniemi ja 
Iso-Söimi

Kajakit laskettiin vesille Nelli-
mistä.  Edellisen päivän myrs-
ky oli tyyntynyt. Pieni vasta-
tuuli puhalteli Nelliminvuo-
nolla lähdettäessä matkaan. 

Paksuvuonolla ja Paatsvuo-
nolla järven pinta oli aivan 
tyyni. Pari vesipääskyä pyöri 
ötökkäjahdissa veden pinnalla. 
Melonta eteni järven itärantaa 
seuraillen. Sää vaihteli aurin-
koisen ja puolipilvisen välillä. 
Päivälämpötila oli parinkym-
menen asteen tienoilla. 

Meloimme suurten selkä-
vesien reunoja. Satapetäjäsel-
kä, Sammakkoselkä ja Vasik-

kaselkä välkkyivät lähes tyy-
nenä. Horisontti oli kaukana, 
kapea viiva taivaanrannassa. 

Välillä pujahdimme ka-
peiden salmien läpi. Ohitim-
me Manteresaaren ja Iso-Roi-
ron. Kiersimme Sammakko-
niemen ja Kirakkaniemen. 

Tunnelma oli todella erä-
mainen. Pari kertaa mootto-
riveneen ääni kuului jostain 
kauempaa, mutta muita kul-
kijoita ei näkynyt. 

Hyviä leiripaikkoja löytyi 

aina kun niitä tarvitsi. Hii-
risaaren salmessa ohitettiin 
vanhan lapintalon harmaan-
tuneet rakennukset.

 Ilma muuttui tukahdutta-
van kuumaksi. Mustia ukkos-
pilviä alkoi kerääntyä järven 
rantojen ylle. Etsimme ajois-
sa leiripaikan. Sellainen löytyi 
lahdesta Iso-Söimin saaresta 
itään. Illansuussa parikin uk-
kosrintamaa jyristeli leirin yli. 
Ilma raikastui ja ilta oli kau-
nis. Illalla merikotka kierteli 
hetken läheisen lahden yllä.  

Tuulinen päivä

Kyynelvuonolla tuuli vastaan 
inkkarilaivaston ponnistelles-
sa hartiavoimin eteenpäin. 

Hitaasti mutta varmasti 
maisema kuitenkin vaihtui ja 
saarten suojaan päästyä mat-
ka eteni joutuisammin. Suo-
lisvuonolla tuulella oli taas ti-
laa puhaltaa ja aallot olivat 
jo 50-60 cm korkeita. Lyhim-
mässä kanootissa vettä äyskä-
röitiin pitkin matkaa ja eten-
kin sen jälkeen. Pieni tauko 
pidettiin saarten suojassa. Ja 
Koskivuonolla odottivat uu-
det aallot. 

JATKUU SEURAAVASSA 
NUMEROSSA

Teksti: Sakari Karri, 
inkkarilaivaston tapahtu-

mista käytettävissäni oli Pete 
Mäkelän muistiinpanot.

Kuvat: Pete Mäkelä, Petri 
Vuorenmaa, Sakari Karri 

Alkumatkan kivikkoiset joet vaativat tarkkuutta.

Sammakkoselkä oli lähes tyyni.

Inarilla kivikoita tuntui olevan joka paikassa. Kanoottien ”telaus” kapulateillä oli hikistä puuhaa.

Ukkoskuuron jälkeen ilma raikastui ja ilta oli kaunis.
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Ulla Saran ideoima kolme 
vuotta, yhdeksän etappia ja 
yksitoista viikkoa kestänyt 
Suomi Päästä Päähän retki-
sarja päättyi, kun viimeinen 
etappi melottiin 5-11.8.2006 
Lohjalta Hankoon tyvenessä 
ja aurinkoisessa säässä. 

Tälle Etelän Hetelmät vael-
lukselle osallistui Ullan lisäksi 
13 muuta melojaa. Heistä vii-
si: Pauli Aaltonen, Ripsi Lep-
pälä, Eila Nokelainen, Maija 
Vainio ja Marjatta Varis osal-
listuivat kaikille etapeille. He 
ovat siis vaeltaneet yhteensä 
11 viikkoa ja reilut 2000 ki-
lometriä Nuorgamista Han-
koon. Voidaankin todeta, et-
tä täytyy olla eläkkeellä tai vä-
hintään valtion palveluksessa, 
jotta tämä onnistuu.

Etelän Hetelmät oli mie-
lenkiintoinen kokonaisuus 
järviä, jokea ja merta. Niinpä 
matkalla oli kalustoa myös 
avokanooteista yksikkö- ja 
kaksikkokajakkeihin. Musti-
onjoen maataipaleiden varal-
le mukana oli myös kanootti-
kärryjä laidasta laitaan. Oman 
mausteensa toivat sekä vesi-
huolto että majapaikat täällä 
Ruuhka-Suomessa. 

Ensimmäinen hoidettiin 
tarpeeksi suurilla vesiastioilla. 
Majapaikat löytyivät partio-
majan rannasta, koulun asun-
tolasta, leirintäalueelta, hos-
tellin pihasta sekä Hangon 
keskustasta Regattarannalta. 
Antoisimmat kohteet matkal-
ta olivat ehdottomasti Musti-
onlinna opastuksineen, Tvär-
minnen eläintieteellinen ase-
ma herkkuineen ja Hauen-
suoli nimi- ja vaakunakaiver- 
ruksineen, joista vanhimmat 
ovat 1400 luvulta. 

Muita kohteita matkalta oli-
vat: Korbuddenin kalliot, Jun-
karsborg, Billnäs, Tammisaa-
ren luontokeskus ja luonnon-
puistoalue, Hangon rintama-
museo ja Lappohjan ranta.

Hyvin suunniteltu on puo-
liksi tehty. Kolme vuotta sitten 
lukkoon lyöty retkiajankohta 
osoittautui aurinkoiseksi ja 
ennen kaikkea kesän tuulet-
tomimmaksi. Ainoastaan vii-
meisenä päivänä Hankonie-
men kärkeä kiertäessämme 
saimme noin 6 m/s puhal-
taneelta tuulelta muistutuk-
sen siitä, että välillä keinuttaa-
kin. Matkaa vaellukselle ker-
tyi maasiirtymineen noin 120 
km, joka taittui leppoisissa 
merkeissä. Ehkä yhdeksi vael-
luksen teemaksi muodostui 
se, että meloimme hieman vä-
hemmän ja nautimme sitäkin 
enemmän.

Viikon vaellukselle mah-
tuu mukaan myös kommel-
luksia. Tässä niistä muutamia:
Puhjenneen kanoottikärryn 

renkaan korjaus onnistui Sep-
po Mikkosen avustamana hy-

vin, mutta korjauspurkin kol-
mas ohje vaati soveltamista. 
”Aja 10 - 15 km matka maksi-
missaan 50 km vauhdilla.”
Porukan vetäjän kömmäh-

dyksen seurauksena osan maa-
taival venyi tuplamittaiseksi ja 
he joutuivat “laskeutumaan” 

vesille Suomi meloo tapahtu-
mastakin tuttua virallista las-
kupaikkaa. Kommentit lasku-
paikasta eivät ole julkaisukel-
poisia.
Ei kannata syödä keksiä 

ja kömpiä kajakkiin yhtä ai-
kaa. Voi huomata istuvansa 

merenpohjalla.
Mikäli tanssilavan vesiha-

nasta ei tulekaan vettä, kan-
nattaa ottaa yhteyttä lähim-
pään VPK:hon.
Jos ei halua penkoa jäte-

lavaa, niin ei kannata unoh-
taa melontatossuja roskiksen 

Luossa juhlaliputuksessa kuva Esa Tervosen kamerasta.

Hempeilykuva Esa Tervosen kamerasta. 

Viisi urheaa, jotka kiersi-
vät kaikki yhdeksän SPP 
tapahtuman etappia. Kuva 
Juha Kelkan kamerasta.

Melontaporukan yhteiskuva 
Tvärminnen eläintieteelli-
seltä asemalta Marjatta 
Variksen kamerasta.

Kavtsin Suomi Päästä 
Päähän sai kruununsa

päälle kuivumaan.
Kuuleman mukaan myös 

naisten saunaan linnoittautu-
nut ulkomaalaisperhe sai tu-
taa naisiltamme. Daamit me-
nivät raamit kaulassa sisään ja 
partavaahdon ja pikaisesti ase-
tellun pyyhkeen takaa soper-
televa perheenpää sai kuulla 
’This is for women only!’

Vaelluksen lopuksi kokoon-
nuimme muiden kavtsilaisten 
kera Kärrin majalle sauno-
maan ja juhlimaan. Ulla sekä 
Pauli, Ripsi, Eila, Maija ja 
Marjatta kukitettiin ja muis-
toksi he saivat hienot pokaa-
lit. Onnittelut heille! Vatsat 
laitettiin muikeiksi sekä kuo-
huvalla juomalla että kakulla 
ja muulla makealla.

Melontaterveisin: inkkarit 
Marjatta & Tarja, Ulla & Esa, 
Eila & Kösä, Luossa Tuulikki 
& Leena ja yksiköt Anja, Mai-
ja, Ripsi, Marita, Hannu ja 
Pauli

Melonnan ja SPP tapahtuman maali Hangonkylän satamassa. Kuva Pertti Meriläisen 
kamerasta. 



 8

Kumpen kesävael-
lus 22.7. -31.7.2006

Vaellus oli samalla myös Tun-
turiladun 60 – vuotisjuhlava-
ellusten yksi osa sekä samalla 
kahden kumpelaisen susivael-
lus. Mukana olivat outasudet 
Pirjo ja Pentti sekä Hessu ja 
tämän kirjoittaja. 

Reitti suunniteltiin alusta-
vasti Naruskasta Raja-Joosep-
piin. Suunnitelmia muutel-
tiin sitä enemmän mitä lä-
hemmäksi Lappia tulimme. 
Sallassa teimme sitten ”lo-
pullisen” reittisuunnitelman. 
Ajoimme lauantaina Tuntsaan 
poroja väistellen ja pistimme 
leirin pystyyn ja jätimme Hes-
sun vartioon ja lepäilemään. 

Me toiset läksimme vielä il-
tamyöhällä viemään toista au-
toa Kemihaaraan, jonne oli 
tarkoitus vaellus lopettaa. Täs-
tä ”iltalenkistä” tulikin mel-
koinen, noin 250 km huono-
ja metsäteitä suunnistaen jo 
ajetun 700 kilometrin lisäksi.

Pentti herätteli 
puurolle

Pentti herätteli aina aamuisin 
meidät puurolle ja Hessu toi-
mi päivällisen kokkina. Minä 
kokkasin pääruuan itse. Lettu-
kestejä pidimme kolme kertaa 
ja kyllä letut maistuivatkin. 

Vaelluksen lähtöaamuna 
sunnuntaina teltan katto ro-
pisi, mutta onneksi sadekuu-
ro oli ohimenevä ja pääsimme 
kuivina alkutaipaleelle. Sää oli 
lämmin ja paita kastui ilman 
sadettakin. Saavuimme hyvis-
sä ajoin Murhahaaran käm-
pälle, johon Pirjo ihastui.

Maanantaina matka jatkui 
vaihtelevissa maastoissa. Vä-
lillä oli kuivia kankaita, välillä 
soita ja pitkospuita. 

Härkäojan kämpällä pidim-
me taukoa. Kämppä olisi ol-
lut hyvä yöpymispaikka. Siel-
lä oli myös upea sauna. 

Matka jatkui kohti Tulp-
piota. Ilta kuitenkin oli jo sen 
verran pitkällä, joten jäimme 
Saijanojalle suon laitaan telt-
tailemaan. Yöt olivat vielä 
melko lämpimiä.

Sadekamppeita 
ei tarvittu 

Tiistaina Tulppioon tullessa 
ja siellä taukoa pitäessämme 
satoi hiukan. Matkan jatku-
essa Kärekeojan kämpälle sa-
de lakkasi. 

En pistänyt sadeasua päälle 
vaikka toiset sen tekivätkin. 
Pian hekin sen riisuivat pois. 
Ennen Kärekeojan kämppää 
Pirjo hävisi joksikin aikaa 
Nuorttin rantaan. Hän kävi 
tutkimassa yhtä monista 
Nuorttin laavuista. 

Nuorttin ylitys kahlaamal-
la oli minulle hiukan hanka-
la, kun ei ollut jalassa muuta 
kuin sukat. Kivet tuntuivat 

ilkeiltä jalkapohjissa. Hyvin 
kuitenkin selvisin, niin kuin 
toisetkin.

Illalla kämpällä Pirjo ja  

Pentti  viipyivät tuntikau-
palla kartan ääressä. Aamulla 
sitten selvisi, että he olivat 
vielä suunnitelleen loppumat-

kan reittiä. 
Keskiviikkoaamuna jat-

koimme Mettopalon käm-
pän kautta Karhuojan hie-
nolle majalle, jossa oli myös 
sauna. Tällä kämpällä olin jo 
kaksi vuotta sitten käynyt Ka-
vtsin talvivaelluksella. Päivä-
matka olikin melko lyhyt. 

Luppopäivä olikin aivan ter-
vetullut. Saunoimme, uimme 
purossa sekä pidimme taas 
lettukestit. Mitäpä siinä enää 
muuta kaipasikaan kuin unta.

Kummalehdosta 
polulle

Torstaina Pirjo otti uuden 
suunnitelmansa käyttöön ja 
suunnisti suoraan Kumma-
lehdon kautta Nuorttin ran-
taa seuraavalle polulle, Nuort-
tin retkeilyreitille. Sitä tallus-
telimme sitten  Kolsakosken  
laavulle. 

Lounaan jälkeen teimme 
vielä iltalenkin Nuorttijoen 
riippusillalle aivan rajan pin-
taan. Sillan kohdalla rajavyö-
hyke oli vain muutama sata 

Juhlavaelluksella myös susivaellukset kuntoon

metriä, kun se muualla on 
yleensä kolme kilometriä. 

Paluumatkalla kävin vielä 
katsomassa mikä polku erka-
ni luoteeseen päin. Selvisi, et-
tä se oli entisen rajavyöhyk-
keen vieressä kulkenut pol-
ku. Tulomatkalla laavulle et-
sin vielä Naltiotunturiin päin 
lähtevän polun pään.Tälle po-
lulle ei ollut mitään viittaa 
Nuorttin retkeilyreitiltä. To-
sin se oli opastuskartoissa ja 
muissa kartoissa, mutta maas-
tossa se oli välillä aika tavalla 
jo hävinnyt näkyvistä. 

Yö teltassa oli melko kalse-
aa. Oli varmaankin hallayö.

Lahot pitkospuut

Perjantaina sitten jatkoimme 
Naltion suuntaan. Hessu oli 
jo aikaisemmin hiukan epäil-
lyt noita soilla olevia pitkos-
puita. Tällä reitillä pitkospuut 
olivatkin jo melko lahot. Täy-
tyi astua niille varovasti. 

Naltiotunturin huipulla kä-
vimme ihailemassa maisemia 
ja soittelemassa puhelimella, 
kellä nyt sattui olemaan toi-
miva puhelin. Matkalla pari 
saksalaista nuorta miestä vielä 
tiedusteli meiltä missä he oi-
kein ovat. 

Naltio-ojalle saavuttuamme 
vielä tarvoimme rantapusi-
kossa ja –suossa muutaman 
kilometrin kämpälle, jossa yö-
vyimme.

Lauantaina jatkoimme Vie-
riharjuun. Matkalla erästä 
suota ylittäessä löysimme hy-
vän lakkapaikan. Söimme päi-
vän vitamiinit ja Pentti jäi vie-
lä keräilemään, kun me muut 
jatkoimme kämpälle. Siellä 
olivat jo ne tapaamamme sak-
salaispojat. He olivat kovia  
mietiskelemään (joogan har-
rastajia). Ilta meni saunoessa, 
lepäillessä ja mustikoita käm-

pän vieressä syöden. 

Korvatunturi 
näköpiirissä

Sunnuntaina läksimme pati-
koimaan kohti Korvatunturin 
murustaa. Sää oli mitä mai-
nioin, kuten muinakin päivi-
nä. Murustalta olikin mainiot 
näköalat itse Korvatunturille. 

Paluumatkalla yritimme oi-
kaista lyhempää reittiä, mut-
ta se olikin talvireitti ja kulki 
erään suon yli, jossa ei ollut 
pitkospuita. Ei auttanut muu 
kuin suunnistaa sille meno-
reitille takaisin. No, ei se nyt 
paljoa pitempi ollut, ehkä yk-
si kilometri. Koko päivä kului 
kuitenkin murustalla käyn-
tiin. Illalla  taas saunottiin, 
syötiin ja pidettiin vielä vii-
meiset lettukestit.

Maanantaina juuri ennen 
lähtöä alkoi sataa. Ajattelin 
taas, että satakoon. Ei tässä 
ole kuin kymmenen kilomet-
riä Kemihaaraan autolle ja ke-
sähän nyt on. Niinpä matkan 
puolivälissä jätin toiset pitä-
mään sadetta ja astelin pysäh-
tymättä loppumatkan. Kerke-
sin vaihtaa autolla kuivat vaat-
teet päälle ennen kuin toiset 
tulivat. Kävimme vielä kahvi-
lassa juomassa lähtökahvit ja 
sitten vielä oli ajettava se met-
sätaivat Tuntsaan, josta otim-
me Pirjon auton ja varsinai-
nen kotimatka alkoi.

Vaellus oli aivan onnistu-
nut. Mitään haavereita ei sat-
tunut. Muutama rakko tuli, 
mutta ne hoidettiin.

Ruoka riitti, mutta väli-
paloja olisi tietysti voinut  ol-
la runsaammin. Kaikki olivat 
tyytyväisiä ja Penttikin sai lak-
kasankkonsa täyteen Sallan 
torilta.

Kuvat ja teksti 
Tapani 

Poroaidan ylituskohdassa olivat asianmukaiset rappuset.

Murhahaaran kämppä.

Nuorttijoen ylityskohdassa oli vaijerit ylityksen apuna. 
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Tämä kesä muistetaan helteis-
tään. Päivät ovat lipuneet tois-
tensa kaltaisina, niin ettei ole-
huomannutkaan kun jo kou-
lut alkoivat ja nyt keltaisia 
lehtiä tippuu entistä enem-
män polulle.

Sieniä tässä kaipailee kovas-
ti. Löytyisiköhän niitä pohjoi-
sesta juhlavaelluksen aikana.!

Toukokuun lopulla me ok-
talaiset olimme Kuhmossa 
Jyrkän kämpällä. Se oli rattoi-
sa viikonloppu. Kalaa saatiin 
viereisestä järvestä ja sauna 
oli tilava. Meitä oli 10 naista 
rivissä lauteilla, kun Sirkka-
Liisa toi tuoreen vastan Sa-
vosta tullessaan. Sisarellisesti 
se kiersi koko rivin ja välillä 
mentiin uimaan.

Osa joukosta käveli lähiseu-
tuja ja tutustui Natura-alu-
eisiin, Lammasahoon ja Pal-
jakanvaaraan. Loppujoukot 
kiertelivät ympäristön hak-
kuuaukeita ja keräsivät kor-
vasieniä. Mukavasti niitä löy-
tyikin. Sunnuntaiaamun hit-
tituote olikin pajupilli. Mo-
nenlaista pihisijää ja pillittäjää 
syntyi. Renne näytti miten 
saisi koristeitakin pilliin.

Kahdeksas elokuuta pidim-
me kokousta Jouhtenuksen 
kodalla Sotkamossa. Keskus-
telimme ajankohtaisista ai-
heista, kuka lähtee kesäpäivil-

Tämä ilmojen puolesta upea 
kesä alkaa hiljakseen siirtyä 
historiaan ja syksy säineen ja 
ruskaretkineen lähestyy.  Tä-
nä kesänä ymmärtää siestan 
merkityksen – kuumuus on 
pakottanut miettimään mitä 
kannattaa tehdä ja kannattaa-
ko tehdä – hyviäkin puolia 
lämmössä on ollut – ruoho-
leikkuri sai levätä!  

Täällä Savossakin järvi- ja 
pohjavedet on matalalla,  kur-
kistin kaivoon – vielä ei ole hä-
tää ja järvikin on tallella, jos-
sa todennäköisesti vettä riit-
tää, vaikka kaivo kuivuisikin.

Kyproslaiset lomalaiseni tu-
livat hakemaan ”viileää lo-
maa” ja ihmettelivät, kun läm-
pötilat hipoivat samoja luke-
mia, kun heillä siellä Kyprok-
sella on!  Yhteinen ihmetyksen 
aihe oli Suomen hintataso, 
miten täällä voi olla myös pe-
ruselintarvikkeet ja -palvelut 
niin kalliita  - samoin mei-
dän verotuksemme ihmetytti 
heitä puhumattakaan vanhus-
huollosta, jonka huononemis-
ta tuli tuutin täydeltä lehdis-
tön myötäilemänä!  

Heidän kulttuuriinsa kuu-
luu toisista huolehtiminen 
myös vanhusten – ihmekkö 
tuo, jos meiltä muutetaan ete-
län aurinkoon eläkepäiviksi  - 
eikä aurinko varmasti ole ai-
noa syy muuttoon! Voiskohan 
juhlavuoden kunniaksi tehdä 

Oktan 
kuulumisia

le, ketkä vaeltamaan, Susiai-
siin ja Tampereen juhliin.

Vaellusporukka näyttää yhä 
kutistuvan, mutta ei kuiten-
kaan loppuvan. Oma edusta-
jisto lähtee Kumpelaisten mu-
kaan marjastusretkelle Tiili-
kan kansallispuistoon 30. 9.- 
1. 10.

Puhuimme jo seuraavan ke-
vättalven hiihtoviikostakin ja 
eniten sai kannatusta Susi-
kyrö pääsiäisen jälkeen viik-
ko 16. Oletettavasti silloin on 
vielä lunta ja pilkkijät voivat 
nauttia onkimisesta.

Henkilökohtaisesti haluai-
sin teitä yllyttää ulkoilemaan 
aina kun on mahdollista. Tä-
män kesän säät ovat tehneet 
minusta ruskeamman kuin 
koskaan, marjoja olen poimi-
nut enemmän kuin koskaan ja 
kaikki se tuntuu antavan lisää 
elinvoimaa, rohkeutta suun-
nitella ensi talven umpihan-
kihiihto-tapahtumaa Isosyöt-
teellä sekä tulevaa runokirjan 
julkistamista. 

Voikaa hyvin.  Liisa

jotain tämän asian hyväksi?  
Se menneestä kesästä ja sit-

ten syksyyn – elokuun kerho-
tapahtuma Linnansaaressa vii-
me vuoden kesäpäiviä muistel-
len on takana päin, kun tämä 
lehti ilmestyy.  Kerholaisia on 
lähdössä mukava määrä kuun-
telemaan soittajiamme, jos vii-
me kesänä ei tarpeeksi saanut 
heistä nauttia – toivottavasti 
kuu-ukko näyttää naamansa 
meille yhtä upeasti, kun silloin. 
Saamme kokea miltä tuntuu 
purjehtia purjeveneellä, jolla 
on käyty kiertämässä maapal-
lo ja monia ”isoja vesiä” – ih-
meellinen juttu muuten – sa-
malla Seppo varmaan kertoo 
taas meille juttuja matkoistaan 
– toivotaan ilmojen haltijalta 
sopivia tuulia.  

Pirjon vene piti olla vara-
veneenä, jos Sepon purjeve-
neeseen ei kaikki halukkaat 
mukaantulijat mahdu, mutta 
matalat vedet pitävät sen tiu-
kasti omassa lahdessa – vesi 
on karannut jonnekin – toi-
votaan, että palaa ensi kesäksi.  
Käytettävissämme on kuule-
ma myös toinen purjevene ja 
tarvittaessa myös Linnansaa-
ren vuorovene kulkee Ranta-
salmelta ja Oravista vielä sinä 
viikonloppuna.

Seuraava tapaamisemme on-
kin sitten ruskaretkemme ja 
Tunturiladun 60-vuotisjuhla-
susiaisten merkeissä. ”Lopo-

sen linjat” suorittaa kuljetuksen 
tuttuun tapaan – lähtö Mik-
kelistä Marskin patsaan edestä 
aamulla klo 06.00, josta mat-
ka jatkuu kohti Susikyröä ja 
Vuontispirttiä – arvioitu peril-
letuloaika on n.klo 20 – pe-
rilletuloaika riippuu pysähdys-
ten määrästä ja reitistä. Tarkem-
pi matka-aikataulu ilmoitetaan 
ennen matkaa lähtijöille.

Vuontispirtiltä matka jat-
kuu sunnuntaiaamuna aamu-
palan jälkeen n. klo 9 kohti 
Pöyrisjärveä - matkalla jätäm-
me vaeltajia Hettaan ja tar-
vittaessa matkan varrelle mui-
takin, jos tarvitsette kyytiä 
Susikyröstä Hetta – Näkkälä 
suuntaan sunnuntaiaamuna 
10.09.  ottakaa yhteyttä  - lin-
ja-autossamme on tilaa siihen 

Njealljen kuulumisia

Pöyrikselle 
lähtijät – siellä 
2001 retkellä 
olleet vieläkö-
hän tämä on 
tallella? Muis-
tatko mikä?

suuntaan menijöille.  
Perjantai-iltana palaamme 

taas ihmisten ilmoille Susiky-
röön ja Vuontispirtille tapaa-
maan tuttuja ja todistamaan 
uusien susien vihkimistä Su-
sikyrössä – toivottavasti tulee 
monta uutta ”sutta”.!

Paluumatkalle lähdemme 
sunnuntaiaamuna susiaistilai-
suuksien jälkeen ja kotiin tu-
lemme, kun ennätämme – ai-
kataulusta ei ole vielä tarkem-
paa tietoa, mutta susiaisten 
osalta voitte sen lukea tästä 
lehdestä.

Huom! Tunturikerhot:
Susiaisissa on myynnissä 

kerhotunnuksia juhlavuoden 
kunniaksi tarjoushintaan!

Nautitaan jäljellä olevasta 
kesästä ja valmistaudutaan yh-
teiseen matkaamme – pide-
tään autossa arpajaiset – kat-
sellaan vanhoja retkikuvia - 
muistellaan mukavia mennei-
tä yhteisiä retkiämme –  eikä 
välitetä pienistä vastoinkäy-
misistä, jos niitä tulee.  

Mukava nähdä Teitä taas – 
kesäterästä pois pyristelevän 
puheenjohtajanne Lean ter-
veiset täältä Hepojärven ran-
nalta.

Heinäkuussa oli minulla mie-
lenkiintoinen viikko Linna-
saaressa. Sain kerrata muisto-
jani vuoden takaisesta kesä-
päivien retkestä. Yksi WWF.n 
talkooleireistä oli Linnasaares-
sa ja samalla Linnasaaren kan-
sallispuisto täytti 50-vuotta. 
Sinne oli päästävä - ja pääsin.

Talkoolaisia oli noin 20, 
monta entistä tuttua tapasin, 
koska olen ollut niillä leireillä 
ennenkin.

Kokoonnuimme Oraviin ja 
sieltä metsähallituksen mie-
het, jotka myös valvoivat ja 
ohjasivat töitä, kuljettivat 
meidät veneillä saareen. En-
simmäinen tehtävä oli pystyt-
tää varuste- ja keittiöteltta.

Sitten saikin jokainen etsiä 
omalle teltalleen mieleisen 
paikan. Ensimmäinen ilta ku-
lui tutustuessa paikkoihin, 
saunoessa ja seurustelussa.

Sää oli aurinkoista pääosin. 
Yhtenä päivänä oli ukkossade 
sekä seuraavana puoli päivää 
sadetta.

Elinpiiriä 
valkoselkätikalle

Työt leirillä olivat niitä taval-
lisia, niittoa, aitojen korjailua, 
kuusien kaulaamista, kuusi-
kon raivausta ym. Sen tarkoi-
tuksena oli saada sopivaa elin-
piiriä valkoselkätikalle. 

Siinä ohessa saimme paljon 
veneellä ajelua, kun siirryim-
me työpisteisiin. Yhtenä päi-
vänä meidät vietiin  Pihlajave-
delle Hevossaareen lammasai-
taa korjaamaan. Lampaat hoi-
tavat siellä perinnemaisemaa 
metsähallituksen avustuksella 
jotta harvinainen idän kurho 
säilyisi. 

Samalla reissulla kävimme 
Savonlinnassakin norppakes-
kus Nestorissa sekä tietenkin 
torilla lörtsykahveilla. Yksi 
ryhmä kävi toisena päivä 
Koloveden kansallispuistossa 
niittotöissä. Minä en päässyt 
mukaan.

Tuplajuhlat

Perjantai oli kaksinkertainen 
juhlapäivä sillä 30 vuotta sit-
ten oli Linnasaaressa ollut en-
simmäinen talkooleiri. 

Paikat olivat juhlakunnos-
sa ja me esitimme perinteistä 
heinän korjuuta Torpan pel-
lolla yleisölle, joka oli kutsut-
tu paikalle. Torpan pihalla oli 
varsinainen juhla ja tarjoilu 
leirintäalueella.

Työpäivän jälkeen oli joka 
ilta jotain ohjelmaa saunomi-
sen lisäksi. Yhtenä iltana me-
nimme Juha Taskisen kotiin 
(asuu lähellä) katsomaan hä-
nen norppakuvanäyttelyään. 
Hän itse kertoi niistä. 

Hän näytti myös filmin 
norppien touhuista jään alla 
pesän luona. Joensuun yli-
opisto tekee norppatutkimus-
ta ja sieltä tuli tutkija (tut-
kimusmatkallaan) kertomaan 
meille työstään. Hänellä on 
seurattavana 4 norppaa, joihin 
on liimattu turkkiin radiolä-
hetin. 

Troolin vetoa 
seuraamassa

Oke Herranen vei eräänä ilta-
na katsomaan troolin vetoa ja 
he toivat sieltä kalaa leiriläisille. 
Toisena iltana hän ajelutti mei-
tä halukkaita melkoisesti, toi-

veena saada norppa näkyviin. 
Norppatiheys on nimittäin 

suurin Linnasaaren ympäris-
tössä. Keväällä sen voi usein 
nähdä kivillä loikoilemassa, 
mutta kesällä sen näkee vain 

nostavan päätään vedestä. Nyt 
meitä ei onnistanut. Yllättä-
en Oke käänsi veneen keulan 
Oraviin ja vei meidät katso-
maan televisiosta Pallo hallus-
sa ohjelmaa joka kertoi Sai-

Taas Linnasaaressa

maan norpasta. Sen kanta on 
ilahduttavasti kasvanut vaikka 
lämmenneet talvet vaikeutta-
vat pesävaihetta. 

Yksi ilta kului meloessa saa-
ren ympäristössä joten kasvien 
tarkkailuun sain yhden illan. 
Saari on lehtokasviensa vuok-
si mielenkiintoinen. Opin nyt 
tuntemaan mm. siperian sini-
valvatin,  joka on puolta pie-
nempi kuin pohjan sinivalvat-
ti ja tietenkin idän kurhon. 

Todella antoisa viikko. 
Opin paljon ja jäin kaipaa-
maan sinisiä järven selkiä ja 
veneretkiä ja se elävä norppa 
jäi näkemättä.     

Liisa

Norppaa 
ei vain 
näkynyt.

Matkalla kohti norppakeskus Nestoria. 
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Tunturiladun jäsenviikko 
17-24.6.2006 Susi-Talaksella 
sujui kesän valokylläisyydessä 
lähiretkeilyn ja puutalkoiden 
siivittämänä. 

Ainoat paikalla olevat oli 

On tunturisudella suorat sukset,
kepeät kalhut
Nun nun nun nuu,
nun nun nun nun nuu.

Ja niillä hän hiihtää taitavasti
Nun nun nun nuu,
nun nun nun nun nuu.

Jos tunturisusi joskus kaatuu
Nun nun nun nuu,
nun nun nun nun nuu.

Niin tunturisudelle ei saa nauraa
Nun nun nun nuu,
nun nun nun nun nuu.

Sillä naurajalta ne housut kastuu
Nun nun nun nuu,
nun nun nun nun nuu.

On tunturisudella suorat sukset,
kepeät kalhut
Nun nun nun nuu,
Nun nun nun nun nuu.

Ja niillä hän hiihtää taitavasti
Nun nun nun nuu,
Nun nun nun nun nuu.

Säv. Trad  
San. Katri Eronen

Tunturisuden joiku

Puutalkoita ja 
valokylläisyyttä 

kämppää aikaisemmin käyttä-
neet ja tiesivät kohteen kaune-
uden myös tähän aikaan vuo-
desta. Porukka ahkeroi mm. 
20 kuutiota polttopuuta pät-
kiin ja sisälle liiteriin. 

Luonnosta saatiin seurata 
maakotkan jokapäiväistä yli-
lentoa, tilhien puuhailuja Ta-
laksen lompoloiden ympäris-
tössä sekä keltavästäräkin pe-
sintää. Tietysti Tsarmitunturia 
huiputettiin maisemia ihail-
len. 

Kyllä Susi-Talaksessa kan-
nattaa käydä kokemassa pai-
kan lumoa alkukesästä.

Pate

Paksuista pölleistä muuntui talkoissa hyviä klapeja Susi-Kiisan kävijöiden tarpeisiin. 

Lukuisista juhlavuo-
temme tapahtumista on 
pitkin matkaa kerätty 
osallistujien ottamaa 
kuva-aineistoa.  

Näistä kuvista koos-
tuva kuvanäyttely on 
esillä Rosendahlissa ko-
ko lauantaipäivän.

Valokuvanäyttely 
juhlavuoden 
tapahtumista

Noitarumpu 
kaikaa 
Kemijärvellä

Reeta Valtosen runoja ja 
proosaa kuullaan sunnuntai-
na 3. syyskuuta Kemijärven 
kulttuurikeskuksesssa klo 15 
alkaen. Reeta Valtonen, enti-
nen Greetta Mursu on kier-
tänyt esityskokonaisuutensa 
kanssa eri puolilla Suomea. 
Esitys koostuu alkuperäisistä 
lähteistä sekä tämän päivän 
kirjailijoiden teksteistä. 

Esityksessä on nähtävänä 
myös  Miki Anterontytär-
Anttosen tekemiä muinais-
rumpuja. 
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1982
192 Jan-Ole Forss Porvoo Eräretken varusteluettelon 
 muodostaminen ja käyttö
193 Juhani Niittylä Tampere  Lumiluolan rakentaminen
144 Salli Oikari Saarijärvi Haltia-Seita-Maahinen-Etiäi-
 nen, mitä ne ovat ja mitä merkitsevät lappalaiselle
145 Jouko Raaska Karhula    Noitarumpu
146 Antero Rouvinen Vantaa Saamelaisten   
 elinkeinot Suomessa
1984
147 Martti Karp Koski TI Tutkielma Sarekin Rapajoen 
 laakson kasveista
148 Pertti Pekkala Haapavesi Yhden hengen vaellus-
 majoitteesta
149 Helge Österman Espoo Joikaaminen ja sen alku-
  perästä
1985
150 Paula Lampen Kauniainen Norjan Jotunheimilla  
 pidetystä Den Norske Turistforeningenenin   
 jäätikkövaelluskurssista
1986
151 Arvo Anivuo Jyvaskylä Saamelaisten maastonimi-
 tysten hyväksikäyttö vaellettaessa Lapissa
152 Solveig Bäckström Helsinki Tutkimus siitä, mitä  
 etelän lantalainen kokee Lapissa
153 Olli Kauppila Nurmijärvi Jokusjärven tuvan (maa-
 histuvan) ja Haltin vanhan rajavartiotilan   
 mittapiirustukset ja lyhyt historia
154  Jaakko Korhonen Helsinki Vaellusahkio ja vetolaite
155 Antti Nikula Mynämäki Tunneliteltta hiihto-
 vaelluksen majoitteena
156  Anja Pajunen Hyvinkää Raanu- saamelaisten   
 kudontatyö
157  Martti Polvinen Pirkkala Kanoottiretken turvallisuus 
 aloittelijan kannalta
158  Raili Pöllänen Tampere Kuivatut ruoka-aineet   
 apuna retkiruoan valmistuksessa
159  Ahti Reijonen Tampere Vaatetustekstiilien   
 fysiologinen laatu
1987
160 Eero Erkko Helsinki Retkitiedosto RAT
161 Eero Hämäläinen Helsinki Saamelaiset, saamen-
 kieli, mytologia - Pohjoisen sanoja
162 Erkki Jauhiainen Raisio UKK-puiston saunoista 
 sekä niiden käytöstä ja tarpeellisuudesta
163 Pirjo Jauhiainen Raisio Retkeilijän EA-tarvikkeet 
 ja EA-taito
164 Saara Koivunen Jyväskylä Retkiahkio, yleismalli
165 Pekka Laukkanen Vantaa Yksinkulkijan turvalli- 
 suus talvieräretkellä
166 Marita Maula Helsinki Tunturisusi- ja johtajasusi-
 järjestelmän arvostus Tunturiladun jäsenistön   
 keskuudessa
167 Martti Mäkelä Helsinki Valokuvaus harrastuksenani
168 Juhani Rimppi Espoo   Ahkiovaeltajan matkamittari
1988
169 Antero Huusko Turku Lapin sotien muistomerkkejä
170 Pekka Huusko Turku Entisaikojen Metsästystapoja 
 Lapissa
171 Pekka Muurinen Pirkkala Esitys retkivaatekankaiden 
 valintakriteereistä
1989
172 Pauli Hulkkonen Jyväskylän Lehtiöitä retken suun-
 nitteluun, sen seurantaan ja muistiinpanoja varten 
 erityisesti käytettäväksikerhotoiminnassa. Kerhon 
 jäsenkortisto
1991
173 Martti Eskelinen Helsinki Teemavaelluksena toteu-
 tettu syysvaellus (toteutettu ilman kämppäverkostoa)
1992
174 Hannu Maula Helsinki Lintukurssi Tunturikerho 
 Kavtsille
175 Jorma Alapuranen Espoo Poropoliisin työ ennen 
 ja nyt
1993
176 Sinikka Holopainen Jyväskylä Vaeltamisen   
 persoonallisuuspiirteet
177 Helinä Martikainen Tampere Tunturikerhotoimin-
 nan kautta eräretkeilijäksi ja lapinharrastajaksi

Johtajasusien 
harrastus-
näytteet

OKTA (1) Kainuu pj. Liisa Haapa-
lainen Peltokatu 6 A 4, 88600 Sot-
kamo (08) 666 1932, 050 370 1350 
liisa.haapalainen@luukku.com, siht. An-
ja Vitikka Torikatu 4 87500 Kajaani 
(08) 639 708, 044 298 2732 
anja.vitikka@pp1.inet.fi
KUOKTE (2) Keski-Uusimaa pj. Matti 
Häppölä Kirveskatu 7 11130 Riihimä-
ki 050 490 3897 matti.happola@nic.fi, 
siht. Jalo Härkönen Kaivokatu 5 A 
05900 Hyvinkää 0500 770 854 
jalo.harkonen@pp1.inet.fi
KOLBMA (3) Pirkanmaa pj. Timo Tulos-
maa Elianderinkatu 8 C 10 33230 Tam-
pere 050 563 5489 timo.tulosmaa@sci.fi, 
siht. Sirkka-Liisa Vuori 050 541 0482 
sirkkaliisa.vuori@kolumbus.fi
NJEALLJE (4) Savo pj. Lea Sarkeala 
Tolkkaantie 47 79520 Viljolahti (017) 
556 5400, 0400 299 956 
lea.sarkeala1@luukku.com, siht. Pirjo 
Vainionpää Sotkulahdentie 31 58900 
Rantasalmi 040 759 2444
VIHTTA (5) Pohjanmaa pj. Tapani 
Rajala Lapuankatu 5 A 6 65350 
Vaasa (06) 315 4112, 050 330 8045 
tapani.rajala@pp.inet.fi
KUHTTA (6) Helsinki pj. Mika 
Lindblad, Pienen Villasaaren tie 9 
B 8 00960 Helsinki 040 592 9009 

mika.lindblad@metalli337.net, siht. Ee-
va-Mari Kivimäki Koroistentie 8 B 10 
00280 Helsinki 050 309 3584 eeva-
mari.kivimaki@helsinki.fi
TSIETSA (7) Pohjois-Savo pj. Urpo 
Häkkinen Huuhkajantie 9 71800 Sii-
linjärvi (017) 462 1922, 050 565 9839 
urpoh@dnainternet.net, siht. Hannu 
Katainen Honkakatu 3 as 6 74130 Ii-
salmi (017) 822 746, 0400 525 415 
hannu.katainen@dnainternet.net
KAVTSI (8) Pääkaupunkiseutu pj. 
Hannu Maula Hippiäistie 6 00780 
Helsinki (09) 345 1820, 040 519 5079 
hannu.maula@elisanet.fi, siht. Eila No-
kelainen Kiilletie 5 F 56 00710 Hel-
sinki (09) 389 4085, 040 715 0396 
tunturikerho.kavtsi@kolumbus.fi
OVTSI (9) Keski-Suomi pj. Seppo Pih-
kasalo Köhniönkatu 42 40630 Jyväs-
kylä (014) 245 927, 0400 942 639 
seppo.pihkasalo@pp.inet.fi, siht. Ritva 
Loimio Puistotori 6 as 16 40100 Jy-
väskylä (014) 615 282, 040 552 1037 
riloimio@cc.jyu.fi
LOGI (10) Lounais-Suomi pj. Paavo 
Kramsu Lauklähteenkatu 6 A 23 20740 
Turku (02) 236 3369, 040 706 2764 
paavo.kramsu@luukku.com, siht. Pau-
la Jukala Rätiälänkatu 20 C 24 20810 
Turku (02) 251 7116, 0400 820 167

ALPPAS (ilves) Häme pj. Erkki Mau-
nunen Varstatie 29 13500 Hämeen-
linna (03) 638 0418, 040 519 6107 
erkki.maununen@pp.inet.fi, siht. Taija 
Heinonen Riitepolku 1 13500 Hä-
meenlinna (03) 618 3200, 0400 585 
567 taija.heinonen@evl.fi
KUMPE (susi) Pohjois-Karjala pj. 
Pentti Huikuri Mäntytie 3 83100 Li-
peri 040 763 2276 pentti.huikuri@ 
pp.inet.fi, siht. Johanna Lappalainen 
Kansantalontie 9 B 3 83700 Polvijärvi 
050 331 7876 johanna.lappalainen.1@
luukku.com
KUOVZA (karhu) Kymenlaakso pj. Ari 
Mussalo Maderannantie 22 48310 Kot-
ka 040 742 8523, siht. Sirkku Kanervio 
Tornatorintie 13 as 2548100 Kotka 040 
554 6948 sirkku.kanervio@suomi24.fi
GEATKI (ahma)Satakunta pj. Satu 
Ojala Loimijoentie 817 32700 Huit-
tinen (02) 566 654, 050 523 4844 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi, siht. 
Pirkko Liuksiala Huhkolantie 3 B 
20 32700 Huittinen 044 567 0244 
pirkko.liuksiala@huittinen.fi
NJALLA (naali)Tunturilappi pj. Jaspis 
Toivonen Luhtapolku 7 99140 Köngäs 
anne.toivonen@levi.fi, siht. Paula Heik-
kilä Ollilanojantie 99100 Kittilä 040 
846 2156

Kerhojen yhtheyshenkilöt

Susiaisviikko 37/2006 talkoot 
Susi-Kyrössä toteutetaan. Kat-
so  T-L-lehti nro 2/06 (sivu 
7). Jo vakiintuneen tavan mu-
kaan Tunturilatu järjestää tal-
koisiin ennakkoon ilmoittau-
tuneille aamupalan ja keitto-
aterian päivittäin. Myös ta-
paturmavakuutus ja pelastus/ 
turvallisuussuunnitelma-asiat 
on kunnnossa (myös yli 
70-vuotiaat).

Akukammin uudelleen ra-
kentamiselle ei saatu rak.lupaa 
ja niin viikoille 30 ja 31 Aku-
kammille varautunut talkoo-
väki (9hlö) siirtyi Susi-Kiisal-
le perusparannustyöhön.

Tapani Oksasen ryhmä 
aloitteli Susi-Kyrössä  jo juhla-
susiaisvalmisteluja ulkoportai-
ta ja kaiteita korjaamalla. Lea 
Sarkeala on tehnyt kämppien 
sisutuksen uudistusta hankki-
malla mm. rst-ämpärit ja il-
moitustaulut kaikille kämpil-
le. Ne kuljetetaan syksyn ai-
kana paikoilleen.

Susi-Kiisalla uusittiin kam-
min lattia ja sisäänkäynti. Sau-
nan lattia ja tulisijojen perus-

Kämppätoimikunnan 
syyskuulumisia

tukset korjattiin myös, samoin 
saunan viemäröinti uusittiin 
(edellissyksynä rakennettuun 
imeytyskenttään).  

Päärakennuksen vesikaton 
päätyräystäiden vesieristys 
korjattiin, kummankin raken-
nuksen ulkosokkelit slammat-
tiin ja ympäristöä raivattiin 
viikon aikana niin, että saa-
tiin omalta tontilta talveksi 
muutama kuutiometri polt-
topuuta. Keittokatoksen ra-
kentamiselle saatiin myös 
rak.lupa ja niin työt aloitet-
tiin rak.tarkastajan suullisella 
luvalla perustuksien osalta.

 Emännät hoitivat talkoo-
työmuonituksen ja kämppien 
suursiivouksen aivan erinomai-
sesti sekä tekivät kämpälle sisä-
järjestelyn parannnusehdotuk-
sen ja suorittivat kämpän ja 
kammin patjojen mittauksen 
uusia päällisiä varten . Talkoo-
työhenki oli hyvä ja ilmatkin 
suosivat niin kaikilla oli mu-
kavaa yhdessäoloa koko viikon 
ajan. Loppuviikosta pääsimme 
myös saunomaan. Talkootyö-
viikon aikana laitoimme myös 

alkusammutus- sekä turval-
lisuusvarusteet viranomaisten 
edellyttämään kuntoon.

Talkooviikon aikana tarken-
nettiin myös tulevaa perus-
korjaustarvetta Kiisan ja Ky-
rön tukikohdissa sekä lasket-
tiin menneen vuoden kävijä-
määrä kämpillä. Susi-Talas oli 
jo laskettu  aikaisemmin.

 Ehdimme myös hoitamaan 
lapinmaassa tärkeää suhdetoi-
minta-asiaa keräämällä Matti-
lan talon heinät talvisuojaan, 
josta vastapalveluksena Topi 
kuljetti traktorillaan poltto-
puut ja rak.tarvikkeet Susi-
Kiisan  tontille. Ja olihan meil-
lä myös juhlahetki kun Susi-
Kiisan tuvassa saimme ojen-

taa Mattilan talon isäntäväelle 
Ritvalle ja Topille Tuntu-
riladun myöntämän standaa-
rin pitkäaikaisesta yhteistyöstä 
tunturilatulaisten kanssa. 

Kiitän kaikkia mukana ol-
leita hyvästä työpanoksesta 
Tunturiladun hyväksi.

Kiitos myös Tunturiladun 
johtokunnalle muonituksen 
järjestämisestä.

Tulevista talkoista vuonna 
2007 tarkemmin seuraavassa 
TL-lehdessä. 

Vko 37/06 Susi-Kyrön tal-
koisiin ilmoittautuminen ja 
lisätiedot:

Terttu Civil 040 7592233
Pekka Kallio
Kämppäisäntä

Susi-Kiisan 
saunan lattia 
korjattiin 
ehommaksi.  

Mattilan 
isäntäväki sai 
Tunturiladun 

standaarin 
kiitokseksi 

pitkäaikaises-
ta yhteistyöstä.

Talkoiden jälkeen olivat juhlakahvit paikallaan. 
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