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Tähdenvälejä

Tunturilatu on siirtynyt käyttämään Väestörekisterikeskuksen 
(VRK) palvelua jäsentietojen muutoksissa. Alla lueteltuja poik-
keuksia lukuun ottamatta jäsenen ei enää tarvitse ilmoittaa ni-
men- tai osoitteenmuutosta Tunturiladulle eikä kerholle, mut-
ta Suomen Ladun toimistoon Latua ja Polkua varten kyllä. 
Nettisivuilla (www.suomenlatu.fi) on tätä varten valmis loma-
ke. Jäsensihteeri Marita Lassilan puhelinnumero on 09-4159 
1116. 

Tietojasi ei automaattisesti muuteta, mikäli
1. olet kieltänyt tietojesi luovutuksen
2. muutto-osoitteesi on tilapäinen 
3. muutat laitokseen tai
4. muutat ulkomaille 

Ilmoita näissä tapauksissa muuttuneet tiedot Tunturiladul-
lekin jäsensihteeri Pirjo Sinilehdolle puh. 040-7631109 tai 
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi .

VRKn käyttö säästää paljon työtä vuoden mittaan, sillä päi-
vitykset tehdään koneellisesti pankin jäsenmaksujärjestelmäs-
sä. Tehdyistä muutoksista saamme tulosteet.  Lisäksi tiedot 
pysyvät lähes automaattisesti ajan tasalla. Kauppatavaraa ei 
meidän osoitteistomme vastedeskään ole eikä tietoja luovuteta 
ulkopuolisille. 

Helpotusta jäsen-
tietojen ylläpitoon

Johtokunta

Raimo Pahkala, puheenjoh-
taja, Okta, Honkakatu 10, 
87100 KAJAANI, raimo. 
pahkala@nic.fi, (08) 637 009, 
040 839 6638
Sirpa Alapuranen, varapu- 
heenjohtaja, kerhoasiainhoi-
taja, Kavtsi, Vallikatu 5–7 
A 4, 02650 ESPOO, 
sirpa.alapuranen@luukku. 
com, (09) 298 9881, 040 860 
5148
Tommi Avikainen, Ovtsi, 
Paatsamankuja 5 H 46, 36220 
Kangasala, tommia1@dna- 
internet.net
Paavo Kramsu, Logi, Lauk-

Johtokunta ja    
toimihenkilöt 2007

lähteenkatu 6 A 23, 20740 
TURKU, paavo.kramsu@ 
luukku.com, (02) 236 3369, 
040 706 2764
Tapani Ilvonen, Kumpe, Kale-
vankatu 22 as. 5, 45100 KOU-
VOLA, stalo@suomi24.fi, 
0400 158 256
Markku Salminen, Kuokte, 
Vuoritie 24, 04400 JÄRVEN-
PÄÄ, markku.a.salminen@ 
netti.fi, (09) 291 9916 k, 
(09) 2719 2458 t, 040 548 
4600
Lea Sarkeala, Njeallje, Pirtin-
ranta 2 C, 78200 VARKAUS, 
lea.sarkeala1@luukku.com, 
(017) 556 9400, 0400 299 
956

Hanna Sinilehto, Kolbma, 
Männikkötie 5 B 20, 05830 
HYVINKÄÄ, hanna-mari. 
sinilehto@vtt.fi, 040 747 
7479
Timo Tulosmaa, Kolbma, 
Elianderinkatu 8 C 10, 33230 
TAMPERE, timo.tulosmaa 
@sci.fi, 040 744 0565

Toimihenkilöt

Riitta Gerlin, sihteeri, Ka-
vtsi, Maria Jotunin tie 10 
E 52, 00400 HELSINKI, 
iitu.gerlin@kolumbus.fi, 
040 707 4598
Pekka Kallio, kämppäisäntä, 
Logi, Kalttassuo, 20660 LIT-

TOINEN, pekka.kallio@ 
hartela.fi, 050 527 2796
Marja-Liisa Mäki, talouden-
hoitaja, Alppas, Torikatu 10 as 
6, 13100 HÄMEENLINNA, 
marja-liisa.maki@pp.armas.fi, 
(03) 675 9061
Satu Ojala, toimitussihteeri, 
tiedottaja, Geatki, Karpintie 
13, 32700 HUITTINEN, 
s a t u . o j a l a @ h u i t t i s t e n -
sanomalehti.fi, (02) 560 1085 
t, 050 523 4844
Pirjo Sinilehto, jäsensihtee-
ri, Kolbma, Veisunkatu 14 
as 5, 33820 TAMPERE, 
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi, 
(03) 266 2592 k, 040 763 
1109

Kypsän iän saavuttaneen  
60-vuotiaan Tunturiladun  
lämminhenkinen juhlavii-
konloppu on historiaa moni-
ne tärkeine tapahtumineen.  

Kolbmalaiset Timo Tulos-
maan johdolla sekä juhlavuo-
den toimikunta olivat todella 
paneutuneet juhlatapahtumi-
en järjestämiseen ja mielestä-
ni onnistuneet erinomaisesti.

Aamulla, kun ensimmäiset 
juhlapukuiset tunturilatulaiset 
saapuivat, tiesin, että tämä päi-
vä on  Tunturiladun.  Tuttujen 
tapaaminen ja välitön tunnel-
ma poistivat pienen jännityk-
sen tunteen päivän ohjelman 
alkua odotellessa.

 * * *
Lauantaipäivän ensimmäi-

sessä tapahtumassa,  juhla-
seminaarissa,  tuttua asiaa  
-jokamiehenoikeutta-  valo-
tettiin mielenkiintoisesti eri 
suunnilta.  

Kolmetuntisen käsittelyn 
aikana kuulijat istuivat hie-
vahtamatta paikoillaan, joten 
seminaarin puolivälissä Ma-
rita Maulan vetämä tau-
kojumppa oli tarpeellinen.  
Kaikki paneelin osallistujat 
olivat valmistelleet oman 
osuutensa huolella, joten oli 
nautinto kuunnella asiapitoi-
sia ja asiallisia  esityksiä.

Yleisön mielenkiinto oli 
herpaantumaton.  Osansa sut-
jakkaasti sujuneesta paneelis-
ta oli erinomaisella ja arvoval-
taisella puheenjohtajalla  pro-
fessori Helena Rannalla.  Kii-
tos paneelista.

* * *
Lipun vihkimisen ja nau-

laamisen aikana salissa oli voi-
makas tunnelataus.  Se alkoi 
Suomen lipun saapuessa saliin 
ja kesti pitkälle iltapäivään.

* * * 

Tilaisuuden tunnelma oli 
juhlallinen ja pidetyt puheet 
olivat mielestäni erittäin hy-
viä.   Seremoniamestari Mark-
ku Salmisen tarkkojen  suun-
nitelmien ja ennakkovalmis-
telujen johdosta kaikki sujui 
arvokkaasti ja juhlavasti. 

* * *
Lipun naulaajiksi oli kut-

suttu entiset puheenjohtajat  
ja kunniasudet sekä Suomen 
Ladun  ja eri susiarvojen edus-
tajat. Arvonnan perusteella 
kuusi tunturikerhoa sai valita 
oman edustajansa naulaajiksi. 

Itseoikeutettuja naulaajia 
olivat lipun suunnittelija ja ny-
kyinen puheenjohtaja.   Nau-
laajat edustivat maamme eri 
alueita ja sekä fyysiseltä että 
tunturilatulaiselta iältään  nuo-
risosta  ikäihmisiin.  Lipun 
naulaaminen oli kunniatehtä-
vä ja kaikki kutsutut ottivat 
tehtävän kiittäen vastaan.   

* * *
Useissa puheissa tuli erin-

omaisesti esille lipun merki-
tys  yhdistykselle ja sen jä-
senille.  Lari Junkkarin mie-
leenjäävästä vihkimispuheesta 
me tunturilatulaiset voimme 
ottaa käyttöön uuden terveh-
dyssanan,  Ubuntu.    

* * *
Saatuamme oman lipun mi-

nulle ja monelle muulle tuli 
sellainen tunne kuin yhdistyk-
senä olisimme nousseet yhtä 
pykälää ylemmäksi  järjestö-
kentässä ja  omassa sisimmäs-
sämme.

* * *
Vuosikokouksessa   ensi 

vuoden toimintasuunnitel-
man ja talousarvion käsitte-
lyn jälkeen suoritetuissa hen-
kilövalinnoissa johtokunnas-
sa uudistivat paikkansa  Sirpa 
Alapuranen sekä Paavo Kram-

su  ja  uusina jäseninä valit-
tiin   Tommi Avikainen ja Ti-
mo Tulosmaa.  

Kahdentoista vuoden  joh-
tokuntatyöskentelyn jälkeen  
Marja-Liisa Mäki  ja Veijo 
Taavitsainen halusivat reser-
viin.  Kuitenkin he kumpikin 
jatkavat vapaaehtoista toimin-
taansa Tunturiladun tärkeissä 
luottamustehtävissä, vaikkei-
vat enää olekaan johtokun-
nassa.  Suuret kiitokset  Mal-
la ja Veijo  yhdistyksemme 
hyväksi antamastanne työpa-
noksesta.

* * *
Vuosikokous päätti kutsua 

kunniasudeksi numero 6  mei-

dän kaikkien tunteman ja ar-
vostaman Kyösti Lamminjo-
en. Olet kultapunoksisen su-
simerkin arvoinen, Kösä.  Par-
haimmat onnittelut omasta 
ja kaikkien tunturilatulaisten 
puolesta.

*  * *
Edustavaan valokuvanäytte-

lyyn tutustuminen ja onnitte-
lujen vastaanottaminen ennen 
iltajuhlan alkua olivat näyttä-
vä osa juhlapäivän viettoa.

* * *
Iltajuhlan ohjelmallisia 

herkkupaloja olivat  Wimme 
Saaren esiintyminen  ja Liisa 
Haapalaisen runot.  Jokainen 
silmä- ja korvapari salissa oli 

virittäytynyt nauttimaan esi-
tyksistä eikä pettynyt odotuk-
sessaan.

* * *
Juhlapuheessa ylijohtaja Ol-

li Ojala luotasi jokamiehen 
oikeuksia alkaen niiden syn-
nystä tämän päivän käytän-
töön saakka.  Sekä paneelista 
että illan juhlapuheesta mi-
nulle taas kerran vahvistui kä-
sitys, että  tiedon levittämi-
nen ja jakaminen  on erittäin 
tärkeää, jotta jokamiehen oi-
keuksia ja velvollisuuksia ei 
päästetä unohtumaan  ja että 
niitä käytetään oikein.

* * *
Tunturilatulaisten mieltä 

lämmitti suuresti  professori 
Ilkka Vuoren tuoma Suomen 
Ladun tervehdys.  Kun tutut 
asiat kuuli arvovaltaiselta ta-
holta ja vähän eri suunnalta 
tarkasteltuna, voi tuntea ylpe-
yttä siitä, että minäkin kuu-
lun tähän joukkoon.

* * *
Ansioituneitten tunturila-

tulaisten palkitseminen oli 
myös yksi juhlan kohokoh-
dista, jossa jaettiin sekä Tun-
turiladun omat että Suomen 
Ladun myöntämät huomion-
osoitukset.   Kiitokset työs-
tänne ja lämpimät onnittelut 
jokaisella omasta ja Tunturi-
ladun puolesta

* * *

Iltajuhlassa oli vapautunut 
ja iloinen olo, jota siivitti Pert-
ti Keihään orkesterin soitta-
ma ja maestro Pertin esittämä 
onnitteluvalssi.

* * *
Sunnuntaina Messukylän 

vanhassa kivikirkossa aamu-
hartaus, jonka Lari Junkkari 
piti, oli tunturilatulainen het-
ki,  johon sopi erinomaisesta  
Wimme Saaren esittämät vir-
ret saamen kielellä.  Kun  
loppujoiun  tunnelman  an-
toi soljua sisimpäänsä, tuntui 
kuin olisi ollut tunturimaise-
massa.

* * *
Tunturiladun toiminnan 

uusi vuosikymmen on alka-
nut,  mihin sopivat Sirpan pi-
tämän lippupuheen viimeisen 
kappaleen sanat hieman mu-
kaellen.

Tunturiladussa toimivat 
henkilöt ja aikakauden haas-
teet tulevat vaihtumaan,  mut-
ta Tunturiladun aate on ja py-
syy kooten yhteen samanhen-
kisiä ihmisiä.

Hyvää Joulua
Raimo

Ps.  Tässä lehdessä keski-
tytään  omaan juhlaisaan vii-
konloppuumme, joten helmi-
kuun lehteä varten moni mai-
nio juttu jäi varastoon.
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Kuten jo viimeksi kirjoitin, 
kolmivuotinen Suomi Päästä 
Päähän projekti saatiin hie-
noon päätökseen elokuussa. 
Mainittakoon tässä vielä pari 
tilastolukua täydennykseksi. 
Vaelluspäiviä oli kaikkiaan 79 
eli 11 retkiviikkoa. Reitin yh-
teenlaskettu pituus oli 2340 
km ja yhteensä eri osuuksille 
osallistuneet ihmiset tulivat 
kulkeneeksi 44300 km eli 
alun toista kierrosta maapal-
lon ympäri. Kustakin osuu-
desta on ollut kertomus 
Tunturilatu-lehdessä.

Kyllä Suomessa riittää hie-
noja alueita kuljettavaksi. Sen 
saimme huomata tehdessäm-
me Kavtsin ruskaretken Tar-
vantovaaran erämaa-alueelle, 
jossa itsekin olin aikaisemmin 
ollut vain talvikelillä. 

Loivasti kumpuilevia tun-
tureita riittää silmänkanta-
mattomiin ja maasto on help-
pokulkuista. Muita kulkijoi-
ta tapasimme vain pari po-
romiestä, joista toinen näytti 
meille suolla olevan karhun. 
Tosin otso oli niin kaukana, 

Tervehdys 
kavtsilaisilta, 
ystävät!
että me emme pystyneet erot-
tamaan sitä edes kiikareilla. 
Lisäksi saimme näiltä miehil-
tä monta arvokasta reittivih-
jettä.

Vaelluksella oli mukana 
myös Casper, yksi nuorim-
mista Kavtsin viikon vael-
luksille osallistuneista. Siinä 
meillä on tulevaisuuden ret-
keilijä, niin reippaasti ja iloi-
sesti 10-vuotias nuorimies sel-
viytyi matkasta. 

Ehkäpä saamme Casperista 
nuorimman outasuden kun-
han vaadittava ikä tulee täy-
teen. Saihan hän noidalta jo 
Lapinkasteen susiaisissa.

Syksyn viikonloppuvaelluk-
sen teimme Birgitan polulle 
Lempäälään. Hienoa, että täl-
laisia reittejä ylläpidetään. Ei-
väthän useat hakkuuaukeat 
kovin mieltäylentäviä ole, 
mutta väliin mahtuu todella 
upeitakin osuuksia. 

Pyhäinpäivän puolipitkälle 
marssille Porvoossa osallistui 
31 ihmistä ja yksi koira, ikä-
eroa nuorimman ja vanhim-
man kävelijän välillä oli 66 
vuotta. Kävelimme 20 km au-
rinkoisessa pakkassäässä ohu-

en lumipeitteen koristaessa 
maiseman. Kösän kaamos-
vaellus – ensi kertaa avotun-
turialueelle – on kirjoittaessa-
ni vielä tekemättä, lähtijöitä 
on ennätysmäärä, 19!

Itsenäisyyspäiväviikon lau-
antaina vietämme perinteisen 
pikkujoulun. Joulukuun ker-
hoillassa kuulemme 75 vuotta 
täyttävästä Lapin Sivistysseu-
ra ry:stä. Onkin sopiva ajan-
kohta, koskapa yhdistystä ol-
laan lopettamassa. 

Ymmärtääkseni Tunturila-
dulla on ollut joskus pal-
jonkin yhteistä Sivistysseuran 
kanssa. 

Tammikuun alussa meille 
kerrotaan talvisen taivaan 
tähdistöistä, miten ne tun-
nistetaan ja mitä kuvioissa 
on nähty. 

Helmikuussa päästetään 
Kösä irti kertomaan mieliai-
heestaan, talviretkeilyvälineis-
tä. Mukana ovat niin pu-
keutumiseen, majoittumiseen 
kuin kulkemiseenkin tarvit-
tavat varusteet. Maaliskuussa 
kevätkokouksen jälkeen kuu-
lemme kertomuksen Islannis-
ta Laugavegurin retkeilyreitis-

tä, joka ainakin minulle on 
entuudestaan täysin outo.

Talven ensimmäinen retki, 
perinteinen kuutamohiihto, 
tehdään helmikuun ensim-
mäisenä perjantai-iltana, juu-
ri täydenkuun aikaan. Koh-
teena on Sipoonkorpi, missä 
ei Kavtsin retkillä ole juuri 
käyty ja josta ollaan puuhaa-
massa uutta kansallispuistoa. 

Seuraava retki on lumiken-
käretki Porkkalaan, sekin hel-
mikuussa. Viikonlopun hiih-
toretki Valkmusan kansallis-
puistoon ja pöllöretki Nuuk-
sioon ovat maaliskuun alun 

retket. Talvivaellus aloitetaan 
pääsiäisenä ja kohteena on 
Muotkatunturien alue.

Kerhon syyskokouksessa 
hyväksytty ensi vuoden toi-
mintasuunnitelma noudatte-
lee entisiä linjoja. Retkiä on 
runsaasti, Suomi päästä pää-
hän projektin päätyttyä alam-
me käydä tutustumassa Suo-
men kansallispuistoihin. 

Järjestämme Tunturiladun 
kevätpäivät, mistä enemmän 
toisaalla. Ensi vuonna tulee 
kuluneeksi 35 vuotta Kavtsin 
perustamisesta, mikä sekin 
huomioidaan.

Tervetuloa osallistumaan 
muutkin kuin kavtsilaiset! 
Lisätietoa nettisivuiltamme, 
www.kolumbus.fi/tunturi-
kerho.kavtsi tai kerholaisilta.

Oma kolmen vuoden ru-
peamani Kavtsin peräsimessä 
päättyy vuodenvaihteessa. 

Tehtävää jatkaa Pertti Me-
riläinen. Pari muutakin muu-
tosta päätettiin kerhotoimi-
kuntaan, mutta niistä ker-
tokoon Kavtsin kuulumisten 
seuraava kirjoittaja.

Hyvää joulua ja retkeilyllis-
tä uutta vuotta!

Hannu

Casper, 10v, nauttii tauosta ruskavaelluksella

Saamenkieliset paikannimet 
ovat kiehtova tutkimuksen 
kohde. Olen poiminut Sam-
mallahden sanakirjasta sellai-
sia paikannimiä joiden suo-
menkielistä vastinetta ei ai-
van suoraan tule mieleen. Vai 
arvaatteko mikä paikka on 
Giehtaruohtas? Toinen nimi 
sille on Suomanjárga. Seutu-
kunta on Käsivarsi.

Mearrabahta

Davvikalhotta kuulostaa jo 
tutulta, siis Pohjoiskalotti. 
Davvimearra on Pohjanmeri. 
Mutta Pohjanlahti on Davve-
mearrabahta ja Perämeri on 
pelkkä Mearrabahta. Nuorta-
badaeana on Pohjanmaa, mi-
kä on sananmukaisesti Poh-
janlahden itäpuolinen maa-
alue. 

- Mikähän tunturi on Be-
alljeduottar? No sehän on 
suora käännös: Korvatunturi. 
Samoin Bátn’duottar on 
Hammastunturi.

Suuria jokia: Giemajohka 

(Kemijoki), Ovnnesjohka 
(Ounasjoki), Duortnosjohka 
(Tornionjoki), Deatnu (Te-
no), Geavvu (Kevojoki), 
Leammi (Lemmenjoki), Fás-
ku (Vaskojoki),  Juvdujohka 
(Juutua) ja tietysti tutut Anár-
johka (Inarijoki) ja Avvil (Iva-
lojoki / Ivalo). 

Kaikille tuttu Luiru

Mutta Rádjeeatnu onkin 
vaikeammin tunnistettava eli 
Könkämäeno. Leahttáseatnu 
on Lätäseno. Helppoja tun-
nistaa ovat Luiru (Luiro) ja 
Lohttu (Lutto). Monimutkai-
nen nimi Bácaveaijohka tar-
koittaa Paatsjokea. Bievrras-
johka ja Bievrrasjávri ovat 
monien ihailema retkikohde 
Pöyrisjoki/järvi.

Roavenjárga (Rovaniemi), 
Soadegilli (Sodankylä), 
Vuohccu (Vuotso), Gihttel 
(Kittilä), Eanodat tai Enodat 
(Enontekiö), Heahttá (Het-
ta), Gilbbesjávri (Kilpisjärvi), 
Gápmas (Kaamanen), Cea-

vetjávri (Sevettijärvi), Ohce-
johka (Utsjoki), Gáregasnjár-
ga (Karigasniemi) ovat hyvin-
kin tunnistettavia - paitsi Iv-
gubahta (Skibotn eli Jyykeä). 
Darji on Turja, Ruija taas on 
Finnmárku. Beahcán on Pet-
samo. Gárjil on Karjala.

Ruos’sa ja Ruotta

Maiden nimistä: Ruotta on 
Ruotsi, mutta Ruos’sa on Ve-
näjä. Duiska on Saksa (mikä 
esiintyy mm. Kirsti Palton ro-
maaneissa Voijaa, minun po-
roni ja  Juokse nyt naalin-
poika). Suopma on tietysti 
Suomi. Muiden maiden ni-
met ovat lähellä pohjoismai-
sia tai kansainvälisiä nimityk-
siä esim. Dánmárku, Espánja, 
Amerihká.

Otetaan vielä yksi ’vaikea’ 
nimi Vuovdaguoika kun se 
on lähellä yhtä Tunturiladun 
kämppää. Kyseessä on Outa-
koski, nimenomaan koski. Ky-
län nimi on Bársi tai Reisti.

Ritvis

Saamea

Talvi katosi 
Satakunnasta

Talvi ehti olla täällä taas lyhyt ja 
vähäluminen. Juuri kun ladut 
oli saatu hiihtokuntoon ja mei-
kätyttökin suunnittelu hiihtä-
mään lähtöä, alkoivat vesisateet 
ja veivät ladut mennessään. 

Kiitos kaikille vastuuhen-
kilöille, jotka rakensivat hie-
not Tunturilatumme 60-vuo-
tisjuhlat. Ammennettavaa riit-
ti jokaiselle osallistujalle. 

Me täällä Satakunnassa jä-
timme omat kymppisynttä-
rimme järjestämättä, koska 
arvelimme, että tunturilatu-
laiset keskittyvät nyt järjestön 
juhliin eikä aikaa olisi ehkä 
riittänyt kerhojuhliimme.

Niinpä siirsimme hauskan-
pidon susiaisiin, jotka järjes-
tämme ensi syksynä. Pidetään 
Kokemäen seurakunnan lei-
rikeskuksessa Aittakarissa sit-
ten vaikka 11-vuotissynttärit. 

Me kun olemme vielä niin 
nuoria, jokaiset synttäripäivät 
ja varsinkin juhlat ovat tär-
keitä. Niinpä toivomme, että 
saavutte seuraamme sankalla 

joukolla. Paikkahan on kai-
kille niille tuttu, jotka osallis-
tuivat järjestämiimme kevät-
päiviin nafti kaksi vuotta sit-
ten. Siellä monen mutkan ja 
kapean tien takana tapaam-
me lokakuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. 

Syyskokous on meillä pi-
detty eikä kovin paljoa uutta 
ole toimintaamme kehitelty. 

Hyvän vastaanoton saavut-
taneita Aikuinen-lapsi-vaelluk-
sia jatkamme ensi kesänä. Sin-
ne ovat tervetulleita mukaan 
muidenkin kerhojen aikuiset 
lapsineen tai lapsenlapsineen. 

Aikuinen - lapsi-vaellus on 
oiva tapa siirtää vaelluskipi-
nää lapsiin tai lapsenlapsiin. 
Ja jos ei itse ole aiemmin 
vaeltanut, tässä porukassa on 
helppo päästä juonesta kiin-
ni. Seuraa nettisivujamme ja 
retkeilymuistiota jälleen ensi 
vuoden puolella. 

Keväällä lähdemme hiihto-
vaellukselle Haltille 8 - 9 hen-
gen ryhmällä. Koko porukka 
ei ole ihan vielä kasassa, mutta 
siitä kannattaa kysellä ja ottaa 
yhteyttä. 

Kesän ohjelmaan pyrimme 
saamaan jatkoa melontakurs-
sillemme. Viime kesänä me-
loimme yhden viikonlopun 
Kokemäen Sääksjärvellä. Yö 

laavussa ja aamu vesilintujen  
herättämänä oli mukava ko-
kemus. Kurssi jatkuu alku-
kesästä ilmeisesti Kokemäen-
joella taia Ala-Kauvatsajoella. 

Heinä-elokuun vaihteessa 
vuoden ensimmäinen naisten 
vaellus tehdään tuttuihin mai-
semiin Kevolle. Nyt suunta 
otetaan Susi-Kiisalta, jonne 
päivävaelluksista innostuneet 
jäävät nauttimaan erilaisesta 
vaeltamisesta. 

Se onkin sitten laskujeni 
mukaan 20. naisten vaellus 
kerhomme historiassa. Tässä 
laskussa eivät ole mukana tal-
vivaellukset, jotka tosin ovat 
nekin olleet naisvaltaisia. 

Syyskuussa vaellamme jäl-
leen Lemmenjoen maisemis-
sa, mutta haemme sinnekin 
uudenlaisen reitin. 

Mietintämyssyssä on senio-
rivaellus, joka tehtäisiin Lap-
piin. Olisimme kiinnostunei-
ta tietämään, saisimmeko täl-
laiseen väkeä mukaan. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä. 

Tämä vuosi paketoidaan 
puutojuhlassa, joka pidetään 
Fäärkin torpalla Kokemäellä 
14. joulukuuta klo 18.30 al-
kaen. Tule mukaan ja ota pik-
kupaketti kainaloon. 

Hyvää joulunalusaikaa
Satu 
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- Oma lippu on kautta aikojen 
ollut tärkeä niin kansakunnil-
le, heimoille, suvuille, erilaisil-
le yhteisöille kuin myös meil-
le yksilöille. Lippu on yhtei-
sön tunnus symboloiden sen 
aatteita ja arvomaailmaa, yh-
teisesti arvostettuja periaattei-
ta, sanoi Tunturiladun vara-
puheenjohtaja Sirpa Alapu-
ranen juhlallisen lipun vihki-
mistilaisuuden avaussanoissa.  

- Tänä päivänä puhutaan 
paljon ME-hengen ja yhtei-
söllisyyden tärkeydestä vasta-
kohtana pitkään vallinneelle 
yksilöpainotteiselle ajalle. On 

- Kun mietin, mikä on 
minulle tärkeää ja olennaista 
vaelluksilla, jotka suuntautu-
vat Lappiin tai muualle, niin 
aina uudelleen huomaan kah-
den asian nousevan päällim-
mäisiksi: ensinnäkin lineaa-
rinen, kelloon sidottu aika-
käsitykseni muuttuu, tavoi-
tan ikivanhaa kokemusta sekä 
syklisestä että pistemäisestä ai-
kakäsityksestä ja toiseksi pää-
sen kokemaan selkeästi, mitä 
on välittäminen ja huolenpi-
to, sanoi pastori Lari Junk-
kari lipun vihkipuheessaan. 

- Meille läheisin alkuperäis-
kansa ovat saamelaiset. Olen 
oppinut paljon heidän ajat-
telustaan. Arvokasta oppimis-

tehty tutkimuksia yhteisölli-
syyden vaikutuksista yksilöi-
hin ja osoitettu, miten tärke-
ää terveyden ja hyvinvoinnin 
kannalta yhteisöllisyys on. 

Myönteinen  
vaikutus

- Yhteisöllisessä yhteisössä 
ihmiset vaikuttavat toisiinsa 
myönteisellä tavalla. Yhtei-
söön kuuluminen ja siinä toi-
miminen koetaan hyvänä ja 
sen on todettu edistävän ter-
veyttä ja pidentävän ikää. Tä-
mä asia on meidän latulais-

Vihdoinkin oma lippu!
Ihmiset ja aikakaudet vaihtuvat, mutta lippu pysyy

ten keskuudessa kyllä helpos-
ti nähtävissä ilman suurempia 
tutkimuksiakin. 

- Vaikka me tunturilatu-
laiset elämme arkipäiväämme 
yksilöinä hajoittuneena ym-
päri Suomea, niin yhteisölli-
syyden tunne ja side on silti 
meillä vahva ja sen kokee sel-
västi kokoontuessamme yh-
teisiin tilaisuuksiimme.

- Ajatus omasta lipusta on 
varmaan muhinut pitkään 
tunturilatulaisten mielessä. 
Monta kertaa esimerkiksi 
Suomen Ladun leiripäivien 
avajaiskulkueessa puhuttiin 

Oleminen on 
yhteenkuulumista

ta nykyajan länsimaiselle ih-
miselle tarjoavat myös monet 
muut maapallon alkuperäis-
kansat. Minua on viime ai-
koina puhutellut eräs eteläi-
sen Afrikan zulu-kansan il-
maus. Heidän kielessään on 
sana UBUNTU.

Minä olen   
koska sinä olet

- Sitä ei voida edes kääntää 
yhdessä suomalaisella sanalla, 
sillä niin rikas on sen sisältö. 
Sen merkitystä voisi ilmaista 
seuraavilla lauseilla: oleminen 
on yhteenkuulumista; minä 
olen koska sinä olet; minulla 
menee hyvin, jos sinulla me-

nee hyvin. Oikeastaan koko 
sana kuvaa syvää ihmiskäsi-
tystä: ihminen on ihminen 
toisten ihmisten kautta.      

- Näin varmasti on. Itse-
ymmärrykselle on välttämä-
töntä se, että ihminen tar-
kastelee itseään myös siinä 
peilissä, minkä muut ihmiset 
olemassaolollaan hänelle tar-
joavat. Tunturiladun piirissä 
tapahtuva toiminta on vuosi-
kymmenien aikana tarjonnut 

siitä, miten olisi mukava ko-
koontua oman lipun taakse. 

- Tätä ajatusta ryhdyttiin 
toteuttamaan huhtikuun 26. 
päivä vuonna 2002, jolloin 
Tunturiladun johtokunnan 
pöytäkirjaan kirjattiin pykä-
läksi numero 41 Lippuasia: 
”Tehdään yhdistyksen lippu 
juhlavuodeksi 2006. Lipun 
suunnittelu järjestetään kil-
pailuna. Lipun on kuvattava 
Tunturilatua”. 

- Tästä päivästä kului vielä 
reilu vuosi, ennen kuin syys-
kuussa 2003 Tunturilatu-leh-
dessä nro 3 oli kaikille jä-
senille avoin kutsu suunnitel-
la Tunturiladulle oma lippu 
kehotuksella ”Ajatelkaa omaa 
yhdistystämme, toimintaam-

me ja mitä haluamme ihmi-
sille kertoa”. 

Määräpäivään eli ko. vuo-
den loppuun mennessä oli 
saatu kuudelta henkilöltä yh-
teensä 20 erilaista ehdotusta 
lipuksi. 

Haasteellinen tehtävä

- Tämän jälkeen alkoi johto-
kunnassa vaikea ja aikaa vie-
nyt ehdotusten läpikäynti. Lo-
pulta päädyttiin Risto Vuolle-
Apialan  tekemään ehdotuk-
seen. 

Koska oli myös päätetty, että 
lippu rekisteröidään vaakunana 
Suomen Heraldisessa Seuras-
sa, niin jouduttiin myös tutus-
tumaan meille jokaiselle tun-

temattomiin heraldisiin vaati-
muksiin lipun kuvion suhteen. 
Tarvittiinkin pari lausuntokier-
rosta ja useita yhteydenottoja 
Heraldiseen Seuraan, ennen 
kuin lippumme oli heraldisesti 
hyväksyttävissä. 

- Lipusta käytiin keskus-
telua myös jäsenistön kanssa 
Tunturiladun yleisissä koko-
uksissa. Neljä ja puoli vuotta 
on näin kulunut siitä, kun 
hanke aloitettiin virallisesti, 
mutta nyt on se päivä, kun 
saamme vihdoin juhlistaa 
omaa lippuamme.

- Tämän lipun takana kul-
kevat ihmiset ja aikakaudet tu-
levat vaihtumaan, mutta tämä 
lippu on ja pysyy kooten yh-
teen samanhenkisiä ihmisiä.

sadoille ja jälleen sadoille ih-
misille mahdollisuuden sekä 
toteuttaa omia yksilöllisiä tar-
peita että antaa omat voiman-
sa ja taitonsa yhteiseksi hy-
väksi. 

- Aivan niin kuin Lappi 
omalla erityisyydellään aut-
taa ihmisen sisäistä, henkistä, 
kasvua, aivan samalla tavalla 
yhdessä vaeltaminen ja yh-
dessä tekeminen muokkaavat 
meitä ihmisinä.

Lippu antaa yhteen-
kuuluvuuden tunteen

- Lippu on vanhastaan mer-
kinnyt kahta asiaa: se luo 
identiteettiä ja se on suun-
nannäyttäjä. Lipun luo ko-
koonnutaan, se antaa yhteen-
kuuluvuuden tunteen, se nos-
taa yhteishenkeä. 

Lippua myös seurataan. 
Tunturilatu ry:n nyt vihittä-
vällä lipulla on nämä samat 

tehtävät: se kertoo keitä me 
olemme ja se suuntaa ajatuk-
siamme ja toimiamme. Tun-
turiladulla on edessään monia 
haasteita. Niin pitää ollakin 
ja niitä me emme itke, vaan 
tartumme niihin. On hyvä, et-
tä erääksi hengen nostattajaksi 
on nyt saatu myös lippu, joka 
otetaan tänään käyttöön. Ol-
koon se ja sen kuva silmiem-
me edessä jatkuvasti. UBUN-
TU!, sanoi Lari Junkkari. 

Lari  
Junkkari 
piti 
mieliin-
painuvan 
vihki-
puheen. 

Lipun luovutti suunnittelija, arkkitehti Risto Vuolle-Apiala ja vihki pastori Lari Junkkari. 
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- Otan vastaan  nyt vihityn 
Tunturiladun lipun, jonka 
symboliikka kuvastaa yhdis-
tyksen toimintatapaa ja  - 

Lipun suunnitellut arkkitehti 
Risto Vuolle-Apiala kertoi 
suunnittelutyöstään näin:

- Monissa yhteisöissä lippu 
on toteutunut jopa  ulkopuo-
lisen tahon toimesta –ikään 
kuin lahjana. 

- Tämä Tunturiladun lip-
pu on toteutunut ”talon sisäl-
lä” ja jäsenistön laajalla tuel-
la. Johtokunta ja yleiset ko-
koukset ovat päätyneet nyt 
vihittävänä oleva lipun aihee-
seen, väreihin ja symboliik-
kaan. Tämä kaikki on vienyt 
aikaa ainakin kaksi vuotta.

Sininen taivas ja 
valkoinen hanki

- Lähtökohtana on ollut ylä-
kentän sininen taivaan ja ve-
den vertauskuvana, alakentäs-
sä sitten heijastuu valkoinen 
hanki  ja talvi. 

- Keskellä lippua on kul-
masta kulmaan tunturiladun 
hihamerkistä tuttu tunturijo-
no. Tämä  sommitelma  tulee 
siitä, että Suomen Ladun li-
pussa on myös samassa asen-
nossa oleva aihe.  

- Sompa alakentässä on 

paikkaa, sanoi Tunturiladun 
puheenjohtaja Raimo Pahka-
la lippua vastaanottaessaan.

- Tiedän, että jo lipun suun-

merkkinä luonnossa liikku-
misen vuosituhantisesta pe-
rinteestä.

Lippu selostettavissa 
myös sanallisesti

- Heraldiikan säännöt ovat 
pohjana sommitelmalle. Lip-
pu on myös samalla vaaku-
nan malli ja se tulee pystyä 
selostamaan sanallisesti. Lip-
pu täyttää myös nämä ehdot.

- Lippu on yhteisön tun-
nus ja sen tulee liehua kaik-
kialla siellä, missä Tunturilatu 
kokoontuu yhteisiin tapahtu-
miin. Toivon että jäsenistö on 
joukolla lipun takana, kun ol-
laan edistämässä yhteisiä tär-
keitä  tavoitteita ja pyrkimyk-
siä, sanoi Risto Vuolle-Apiala. 

Lipun tulee liehua kaikkialla

Lipun naulaajat 
yhteispotretissa. 

nittelun käsittelyvaiheessa jä-
senistömme on ottanut lipun 
omakseen ja uskon ,  että 
vuosien kuluessa tunne lip-
puamme kohtaan syvenee.

Me tunturilatulaiset voim-
me olla ylpeitä lipustamme, 
joka liehukoon ylväänä kai-
kissa tärkeimmissä tilaisuuk-
sissamme.

Vaakunaselitys

Siniseen ja hopeaan vas-
talohkoisesti jaetussa kilvessä 
kuusi korosta nousevaa pu-
naista yläreunaltaan kulta-
päärmeistä kolmiohammasta 
ja sininen sompa.     Rekiste-
röintinumero on  1385.

Lippu numero 1385

- Kiitän  lipun suunnittelijaa  
Risto Vuolle-Apialaa onnis-
tuneesta työstä.   Suunnitte-
lun alkuvaiheessa Risto kysyi 
minun kauttani johtokunnan 
kantaa lipun suhteen, jolloin  
esitin lipun suunnittelusta sel-
laisen toiveen,että sillä tulisi 
olla selkeä yhteys hihamerk-
kiimme, jonka käyttö oli va-
kiintunut ja joka oli Risto 
Vuolle-Apialan suunnittele-
ma, sanoi puheenjohtaja Rai-
mo Pahkala kiitospuhees-
saan. 

- Suunnittelun lisäksi hän  

oli lipun valmistusvaiheessa  
määrittämässä  lippuun oike-
at värit, jotka ovat samat kuin 
muissa merkeissämme, viiris-
sä ja pöytästandaarissa.

- Kiitän myös  lippupro-
jektin vetäjää Sirpa Alapu-
rasta, joka jaksoi kärsivällises-
ti etsiä heraldisen toimikun-

Lipun otti vastaan 
Raimo Pahkala, 
airueina Salla 
Taavitsainen  ja 
Tuomas Lahtinen. 

Monen tekijän työpanoksen    
summa on kiitoksen arvoinen 

nan jäsenet ja ottaa aina uu-
destaan yhteyden heraldiseen 
toimikuntaan lipun suunnit-
telun ja rekisteröinnin aikana 

Susimerkki nupissa

- Lipputangon nuppi on ko-
pio susimerkistämme. Sen to-

teutti kiitettävällä ammatti-
taidolla Akri Hirvonen.

- Kiitos naulaajille siitä, et-
tä otitte kutsun vastaan saa-
pua naulaamaan lippumme.

Lippurahasto karttui

- Lipun hankintaa varten 

perustettiin lippurahasto, jon-
ka kautta lahjoittajat voivat 
onnitella  juhlivaa yhdistys-
tämme. Lippurahastoon on 
kertynyt lahjoituksia niin pal-
jon, että niillä  olemme voi-
neet maksaa sekä tämän ap-
likoidun, sisäkäyttöön tarkoi-
tetun lipun että ulkokäyttöön 

tarkoitetun  lipun.  Esitän 
suuret kiitokset jokaiselle lip-
purahaston kartuttajalle.

Kiitos myös niille tunturi-
latulaisille, jotka useammassa 
vuosikokouksessa ottivat kan-
taa lippuaiheen kehittelyyn ja 
vaikuttivat hyvän lopputulok-
sen syntymiseen.

- Liehukoon tämä lippu ja 
kulukoon käytössä.   Herättä-
köön lippumme katsojissa ute-
liaisuutta ja kysymyksen:  ke-
nen lippu on, joilloin voimme 
vastata:  Se  on  Tunturiladun 
lippu, sanoi Raimo Pahkala.
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Tunturiladun juhlasemi-
naarin teemana oli ta-
hallisen provosoiva ”Pi-
tääkö jokamiehenoikeuk-
sista maksaa?”.  
Seminaarin kymmenpäi-
nen asiantuntijakaarti oli 
selkeästi sitä mieltä, että 
meillä on hyvä systeemi 
nykyisellään.  Hienosää-
töjä, valistusta, liikkumi-
sen vastuullisuutta tarvi-
taan mutta maksuja ei.

Tunturilatu kiittää semi-
naarin rutinoidusti vetänyttä 
professori Helena Rantaa ja 
kaikkia osallistuneita asian-
tuntijoita sekä aktiivista kes-
kustelua käynyttä yleisöä, jo-
ta oli paikalla runsaat 
puolentoistasataa.

Katkelmia seminaarin 
puheenvuoroista:

Mielipideselvitys 
jokamiehenoikeksista 

Samuli Lehtonen, Timo 
Heikkinen ja Jukka 
Hirvonen, TKK

- Kyselystä saadun tiedon 
perusteella ollaan kentällä pie-
niä poikkeuksia lukuun otta-
matta jokamiehenoikeuksien 
toimivuuteen tyytyväisempiä, 
kuin mitä mediassa esitetyt 
kärjistyneet tapaukset antaisi-
vat ymmärtää.   Kyselyyn vas-
tasi n. 750 vastaajaa.

- Laajemman yritystoimin-
nan ja suurten ryhmien orga-
nisoidun toiminnan ei katsot-

Meillä on hyvä jokamiehenoikeus

tu kyselyyn vastaajien osalta 
samalla lailla itsestään selvästi 
kuuluvan jokamiehenoikeuk-
sien piiriin kuin yksittäisten 
ihmisten satunnaisen toimin-
nan. 

- Toiminto sinänsä ei ole 
merkittävää (mm. suunnistus, 
hiihto tai marjanpoiminta), 
mutta useat näkevät toisen 
maiden käyttämisen ansainta-
tarkoituksiin kyseenalaisena. 
Tässäkin pienimuotoinen toi-
minta tuntuisi maalaisjärjellä 
olevan rajaava tekijä, ei yrit-
täminen tai ohjattu toiminta 
sinänsä. Maaseutuelinkeino-
jen kannalta olisikin tärkeää 
pohtia millä mallilla maa-
seutua hyödyntävää jokamie-
henoikeuksien rajapinnassa 
tapahtuvaa elinkeinotoimin-
taa voidaan edistää ottamalla 
huomioon sekä maattomien 
yrittäjien toimintamahdolli-
suudet sekä maanomistajien 
tarpeet.

- Yleisen mielipiteen voi ki-
teyttää niin, että perinteiset 
jokamiehenoikeudet ovat hy-
vä ja tärkeä asia, mutta siten 
että muistetaan myös käyttä-
jän velvollisuudet ja se, että 
haittaa ei saa aiheutua. 

- Selvä enemmistö katsoi, 
että nykyisellään jokamiehe-
noikeuksien käyttö ei aiheuta 
yleisesti ottaen suuria on-
gelmia. Juuri haitattomuu-
den vaatimusta kuitenkin ko-
rostettiin: valtaosa metsän-
omistajista mutta huomattava 
osuus myös käyttäjistä katsoi, 

että toisen mailla liikuttaessa 
aiheutettuihin haittoihin tuli-
si suhtautua nykyistä tiukem-
min. On kuitenkin lohdullis-
ta huomata, miten myöntei-
sesti kaikki tutkimuksen pii-
rissä olleet tahot suhtautuivat 
nykyisiin jokamiehenoikeuk-
siin. 

Kokemuksia 
luontopalveluiden 
tuotteistamisesta

Taimi Rovanen, Villi Pohjo-
la

- Villi Pohjola on Metsähal-
lituksen matkailupalveluiden 
tarjontaan keskittynyt tulos-
alue,  kansainvälinen erämat-
kojen järjestäjä, jonka juuret 
ovat vahvasti suomalaisessa 
metsäluonnossa.   Toiminnan 
vankkoina tukijalkoina ovat 
puhdas metsäluonto, perin-
teiset luonto- ja eräharrastus-
mahdollisuudet Suomen par-
haissa kohteissa sekä osaava 
yhteistyöverkosto

- Villin Pohjolan perintei-
siä asiakkaita ovat suomalaiset 
erä- ja luontoharrastajat, joil-
le tarjolla on n. 250 vuokra-
kämppää Nuuksiosta Nuorga-
miin, 4 retkeilykeskusta: Kyl-
mäluoma, Hossa, Manaman-
salo ja Ruunaa sekä Suomen 
kattavin tarjonta kalastus-, 
metsästys-, moottorikelkkau-
ralupia.

- Villi Pohjola panostaa pal-
veluissa myös kotimaisten ja 
kansainvälisten yritys- ja mat-

kanjärjestäjäasiakkaiden toi-
veiden täyttämiseen.  Löy-
tyvät majoitus- tai kokous-
kohde, opastukset, ruokailut 
ja monipuolinen retkiohjel-
misto. Palveluja tuotamme 
verkostoitumalla paikallisten 
huolella valittujen yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

- Villi Kokous – kaukana 
paperinmausta

Villi Virkistys – yhteistyöl-
lä tuloksiin

Villi Erä / Wild catch and 
game- näyttää tiet parhaille 
apajille

Villi VIP / Wild VIP – ja 
vieraasi tietää olevansa yrityk-
sellesi tärkeä

Wild Wellness – kun luon-
to hemmottelee

Wild Study –suomalaista 
osaamista

Wild Dream – tarunhoh-
toinen elämysmatka

Maksullisuus 
ympäristö-
viranomaisen silmin 

Ylitarkastaja Pekka Tuuna-
nen, Ympäristöministeriö  

- Jokamiehenoikeuksien pe-
ruspiirteenä on oikeuden 

maksuttomuus muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta 
(kalastus ja metsästys). Mak-
suttomuus on riippumaton 
jokamiehenoikeuksien käyt-
täjästä, käyttötarkoituksesta ja 
maanomistajasta. 

- Useissa yhteyksissä esitet-
ty ajatus jokamiehenoikeuk-
sien muuttamisesta maksulli-
seksi tietyissä oloissa. Tämä 
on koskenut erityisesti yri-
tystoimintaa toisen maalla. 
Asia on hankala monesta syys-
tä. Maksullisuus edellyttäisi 
maaomistajan, kiinteistön ra-
jojen ja jokamiehenoikeuksi-
en käyttäjän tunnistamista.  

- Maanomistajalle ei liene 
ole järjestettävissä poliisin val-
tuuksia. Edes poliisi ei saa 
pysäyttää ja kysyä tunniste-
tietoja kansalaiselta, jos sii-
hen ei ole hyväksyttävää syytä. 
Maaomistajan on käytännös-
sä melkein mahdoton puut-
tua jokamiehen aiheuttamaan 
hallinnanloukkaukseen puhu-
mattakaan siitä, että maksuja 
valvottaisiin. 

- Edellä olevista näkö-
kulmista johtuen keskustelu 
maksullisista jokamiehenoi-
keuskäyttöluvista ei ole kovin 
hyödyllistä. Sen sijaan tulisi 
etsiä keinoja, joilla maaomis-
taja (yksityinen ja julkinen) 
voisi suojautua nykyistä pa-
remmin jokamiehenoikeuksi-
en väärinkäyttöä vastaan. Ja 
toisaalta käytetyimmillä koh-
dealueilla tulisi yhteiskunnan 
nykyistä sujuvammin hank-
kia käyttöoikeuksia, maksaa 
luonnonhoitokorvauksia ja 
rakentaa peruspalveluita vir-
kistyskäyttöä varten.

Luontomatkailu-
yrittäjänä näen 
tämän asian näin

Yrittäjä Pekka Tyllilä, Hi-
king Travel Hit Ky

- Jokamiehenoikeuksien 
kaventaminen/muuttami- 

nen maksullisiksi on suoma-
laisuuteen liittyvien kansalais-
oikeuksien kaventamista. Jo-
kamiehenoikeuksiin liittyvät 
rajaukset ovat myös merkit-
täviä kansanterveyteen liitty-
viä liikuntapoliittisia, luonto-
matkailuun liittyviä elinkei-
nopoliittisia sekä ympäristön-
suojeluun liittyviä päätöksiä. 

- Tutkimukset osoittavat 
kuinka kansan kunto rapis-
tuu. Työkykyä joudutaan yl-
läpitämään erityisillä tukitoi-
milla (tyky toiminta). Tästä 
näkökulmasta lienee aika jär-
jetöntä muuttaa tervettä luon-
toliikuntaa ylläpitävää joka-
mieskulttuuria maksulliseksi.

- Perinteisten elinkeinojen 
infrastruktuuri maaseudulla 
on muuttunut EU-Suomessa 
erittäin voimakkaasti. Uusia 
luontoon ja luontomatkai-
luun liittyviä elinkeinomah-
dollisuuksia on tuettu viime 
vuosina melko voimakkaasti.  

- Onko järkeä toisaalta kan-
nustaa ja tukea ja toisaalta luo-
da esteitä, muuttamalla joka-
miesoikeuksia maksullisiksi?

- Kaikille palveluiden 
(loppu)kuluttajille pitää olla 
tasapuolinen kohtelu riip-
pumatta siitä kuluttavatko 
he  luontoa/luontoon liit-
tyviä retkeilyrakenteita tms. 
osana kaupallista palvelua tai 
jokamiesretkeilijöinä. 

Minkälaisia 
jokamiehen- 
oikeuksia mahtuu 
etelä-Suomeen?

Ulkoilupäällikkö Matti Hir-
vonen, Suomen Latu:  

- Jokamiehenoikeuksien 
merkitys:  JMOt ovat luon-
non virkistyskäytön ja siihen 
liittyvien harrastusten perus-
ta, erottamaton osa suomalais-
ta tapakulttuuria, maaseutu-
maisen elämäntavan elinehto, 
luontosuhteen kehittymisen 
avaintekijä ja luontomatkai-Työn lomassa seminaarin puheenjohtaja, professori Helena Ranta laittoi ihmiset jumpalle.

Panelisteja oikealta:   komisario Erkki Alanen, johtaja Markku Tornberg MTK:sta ja puheen-
johtaja Anna-Mari Martikainen Hämeen Partiolaisista.

- Jos metsänomistajalla on metsissään erityi-
siä virkistys- arvoja, voitaisiin alueella käydä 
virkistysarvokauppaa, totesi Markku Torn-
berg puheessaan. 

- Jokamiehenoikeuksien kaventaminen/
muuttami- nen maksullisiksi on suomalaisuu-
teen liittyvien kansalaisoikeuksien kaventa-
mista, sanoi Pekka Tyllilä.
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lun vetovoimatekijä.  
- Tyypillistä etelä-Suomel-

le:  ulkoilun harrastus on li-
sääntynyt, JMOn varassa ta-
pahtuvan retkeilyn määrä on 
vähentynyt, paljon yksityistä 
maanomistusta, paljon kilpai-
levia maankäytön muotoja, 
metsää, vesistöä ja jopa erä-
maata riittää kaikille käyttäjä-
ryhmille.

- Lajeja:  Kävely, sauvakä-
vely, hiihto, pyöräily, suun-
nitus, ratsastus, veneily, ka-
lastus, melonta, soutu, retki-
luistelu, sienestys, marjastus, 
linnut, kiipeily, geokätkentä/
lodjaus jne.

- Lajeista nousussa:  Me-
lonta, avantouinti, retkiluis-
telu, maastohiihto, sauvakä-
vely ja kävely.

- Etelä-Suomen ongelmat:  
Laittomat kyltit varsinkin saa-
ristossa, laittomat ”telttamö-
kit” ulkoilusaaristossa, tar-
peettoman kovat liikkumis-
rajoitukset joillakin luonnon- 
suojelulalueilla.

Tärkeätä:  Oikeuksien yh-
teydessä puhutaan myös vas-
tuusta ja velvollisuuksista. Pi-
detään JMOt jatkuvasti esillä, 
vaikutetaan kaavoitusproses-
seihin, sovitaan pelisääntöjä, 
ohjataan ulkoilua reiteillä, 
käytetään nykyisiä oikeuksia.

Kyseessä on kansallisaarre.

Onko Lapin 
tuntureilla enemmän 
tilaa oikeuksille?

Puheenjohtaja Hannu Mau-
la, Tunturikerho Kavtsi

- Jokamiehenoikeus on sel-
lainen etuoikeus, joka on ai-
noastaan Suomen, Ruotsin ja 
Norjan luonnossa liikkuvilla.

- Lapissa on enemmän tilaa 
liikkua kuin etelämpänä Suo-
messa. Voisi siis ajatella, että 
Lapissa olisi enemmän oi-
keuksia kuin etelässä. Toisaalta 
pitää muistaa, että luonto ku-
luu siellä helpommin ja syn-
tyneiden arpien paraneminen 
on hitaampaa kuin etelässä.

- Yhdessä kohdassa joka-
miehenoikeudet Ylä-Lapissa 
poikkeavatkin retkeilijän 
eduksi muusta Suomesta. 
Metsähallitus sallii tulenteon 
vapaasti omistamillaan mail-
la kuivuneita risuja ja oksia 
käyttäen. Tämä oikeus pätee 
jopa kansallispuistojen erä-
maaosissa.

- Tällä hetkellä luonnon 
käytön maksullisuus koskee 
vain sellaisia palveluja, jotka 
itseasiassa eivät kuulu joka-
miesoikeuksien piiriin. Mi-
kään ei velvoita maanomista-
jaa, oli se sitten yksityinen tai 
Metsähallitus, rakentamaan ja 
huoltamaan autiotupia, tuli-
paikkoja, pitkoksia tai muita 
kulkijaa palvelevia rakenteita. 
Eivätkä ne ilmaisia ole nyt-
kään, mehän ne maksamme 
veroeuroillamme.

- Erilaiset rakenteet; tuvat, 
laavut, tulipaikat, pitkokset 
jne. ohjaavat ja keskittävät 
liikkumista alueille, joissa 
luonnon kuluminen voidaan 
hallita. Tulipaikat ja puuceet 

ovat myös omiaan vähentä-
mään luonnon kulumista ja 
pitämään sitä siistinä. Ilmai-
set, tai siis verorahoilla kus-
tannetut autiotuvat, tulipai-
kat jne on syytä säilyttää 
”jokamiehenoikeutena”. Pal-
jon turhempaankin veroraho-
ja käytetään. 

- Ajatellaanpa vaikkapa 
retkeilyn positiivisia terveys-
vaikutuksia. Lapissa niillä 
voidaan myös työllistää mon-
ta paikallista ihmistä. Myös 
maksullisille lisäpalveluille; 
varaustuville, varauslaavuille, 
tulipaikoille jne on varmaan 
tarvetta. On hyvä jos niiden 
ja opastuksen avulla saadaan 
ulos luontoon ihmisiä, jotka 
eivät sinne muuten lähtisi.

Jokamiehenoikeuksien pi-
tää olla samat kaikille ja sa-
manlaiset koko maassa; vapaa 
oikeus kulkea ja tilapäisesti 
leiriytyä toisen maalla, oike-
us kulkea, uida ja peseytyä 
vesistöissä sekä kulkea jäällä, 
onkia ja pilkkiä sekä oikeus 
poimia sieniä, marjoja ja rau-
hoittamattomia kukkia. 

Nuoren luonnon 
suurkuluttajan 
mielipide

Puheenjohtaja Anna-Mari 
Martikainen, Hämeen Parti-
olaiset ry: 

- Metsä on partiolaiselle 
paikka, jossa hän oppii ja kas-
vaa.  Partion kasvatustavoit-
teiden kannalta metsässä toi-
mimisella on kuitenkin kor-
keammat tavoitteet kuin se, 
että partiolainen osaa sytyt-
tää nuotion – metsänomista-
jan luvalla tietenkin –, pa-
kata reppuunsa oikeat varus-
teet yhden yön retkelle tai 
että partiolainen osaa mää-
ritellä pohjoissuunnan luon-
nonmerkkien avulla. Metsäs-
sä nimittäin oppii taitoja, joi-
den avulla partiolainen kas-
vaa pärjäämään maailmassa. 

- Retkeillessään partiolai-
nen oppii partioihanteen mu-
kaisesti ”rakastamaan ja suo-
jelemaan luontoa” – ihan 
käytännössä. Metsässä kulje-
taan luonnon ehdoilla, luon-
toa ja muita luonnossa liik-
kujia kunnioitten – näinhän 
jokamiehenoikeuksissakin 
ohjataan toimimaan. Myös 
jokamiehenvelvollisuudet tu-
levat tutuiksi partioretkillä. 
Vanhan sanonnan mukaan 
partiolainen jättää retkipai-
kalleen vain kaksi asiaa: ei mi-
tään ja kiitoksen metsänomis-
tajalle.  Parhaimmillaan ret-
keily ja luonnossa oleminen 
osoittaa partiolaiselle sen, et-
tä myös luonto voi rakastaa ja 
suojella ihmistä. 

- Jotta kaikki edellä mai-
nittu voisi toteutua, on tärke-
ää, että metsään meneminen 
ei ole partiolaisille kovin mo-
nimutkaista. Juuri tästä syys-
tä jokamiehenoikeudet ovat 
meille iso asia, ne avaavat 
oven metsään. 

- Jos retkeilystä pitäisi mak-
saa, se vaikuttaisi varmasti 
retkimaksuihin ja sitä kautta 

myös partiolaisten retkeilyin-
nostukseen. Lisäksi ”pääsy-
maksut” luontoon vaatisivat 
omat järjestelmänsä, ylläpi-
täjänsä ja kenties valvojansa-
kin – byrokratia ja luonnossa 
liikkuminen sopivat huonosti 
yhteen.

- Luonto ja metsä ovat siis 
luovuttamaton osa suomalais-
ta partiotoimintaa ja jokamie-
henoikeudet avaavat partio-
laisille mahdollisuuden elää, 
oppia ja kasvaa ainutlaatui-
sessa ympäristössä. Olemme 
tästä mahdollisuudesta hyvin 
kiitollisia ja toivomme, että 
saamme nauttia jokamiehe-
noikeuksien suomista etuoi-
keuksista tulevaisuudessakin.

Virkistysarvokauppa 
ja jokamiehenoikeudet

Johtaja Markku Tornberg, 
MTK 

- Kiinnostus metsien kau-
palliseen virkistyskäyttöön 
kasvaa. Sille tarvitaan peli-
säännöt. Virkistysarvokauppa 
on yksi aloite, jota on syytä 
kehittää. 

Jos metsänomistajalla on 
metsissään erityisiä virkistys- 
arvoja, voitaisiin alueella 
käydä virkistysarvokauppaa. 
Kunta, virkistysalueyhdistys 
ja mikseipä myös valtio voi-
sivat maanomistajan niin ha-
lutessa ostaa määräajaksi tie-
tyltä alueelta virkistysarvoja 
yhteisesti sovittavaan hintaan. 
Tällaisia alueita voisivat olla 
esim. taajaman lähialueella 

virkistykseen erityisen hyvin 
sopivat metsät. Maanomista-
ja sitoutuisi määräajaksi hoi-
tamaan metsiään niin, että ne 
ovat erityisen hyviä virkistäy-
tymiseen.

- Jokamiehenoikeudella on 
kaksi perusedellytystä: toi-
minnan tulee olla tilapäistä 
tai satunnaista ja haitatonta. 
Jokamiehenoikeudet eivät oi-
keuta toisen maalla liike-
toimintaan. Siihen vaaditaan 
maanomistajan lupa. Joka-
miehenoikeus on ns. väistyvä 
oikeus. Sen perusteella ei siis 
voi vaatia maanomistajaa ra-
joittamaan lainmukaista toi-
mintaa metsissä, esimerkiksi 
hakkuita ja metsänuudista-

mista.
Jokamiehenoikeudet jou-

dutaan ottamaan uuteen tar-
kasteluun, jos metsämaalle 
määrätään vuotuinen kiinteis-
tövero. Mm. luonnonmarjo-
jen poiminta ilman lupaa oli-
si kohtuutonta toisen omista-
malta maalta, jos kiinteistös-
tä – siis maapohjasta ja sillä 
kasvavista luonnontuotteista 
maksettaisiin veroa.

Arkielämän 
kitkakohtia

Komisario Erkki Alanen, 
Tampereen kihlakunnan 
poliisilaitos

- Perinteiset jokamiehenoi-
keudet ovat suomalaiselle niin 
itsestään selvyys, että harva 
luonnossa liikkuja tulee edes 
miettineeksi, miten erinomai-
sesta mahdollisuudesta on ky-
symys.  

- Yhteydenottoja poliisin 
suuntaan tulee onneksi melko 
harvoin, ainakin täällä Tam-
pereen leveysasteilla, ja mo-
nesti ristiriidat selviävät po-
liisilain hengessä neuvoin ja 
kehotuksin sovinnollisuutta 
edistäen, harvemmin asiat ete-
nevät esimerkiksi rikosilmoi-
tuksen asteelle, kun puhutaan 
perinteisistä jokamiehenoike-
uksista.  Kitkakohtia, joista 
poliisin suuntaan otetaan yh-
teyttä, aiheuttavat esimerkiksi 
liikkuminen liian lähellä toi-
sen pihamaata tai kulkeminen 
esim. viljelyksillä siten, että 
siitä aiheutuu vahinkoa. Nä-
kemyseroja on toisinaan telt-
tailun tilapäisyydestä ja usein 
näihin tapauksiin liittyy myös 
luvatonta tulentekoa ja pui-
den ottamista toisen metsästä 
sekä roskaamista.  Lemmikki-
eläimet, erityisesti koirat, ai-
heuttavat ehkä eniten yhtey-
denottoja poliisille.  

- Ehkä eniten yhteydenot-
toja aiheuttavat muutkin sel-
laiset toiminnot, joissa luon-
nossa kulkija pyrkii laajen-
tamaan jokamiehenoikeuksia.  
Nykyisin yhä useammin 
maastoon tai vesille lähdetään 
moottorin voimin ja unoh-
detaan, että moottoriajoneu-
volla liikkuminen maastossa 
edellyttää aina maanomista-

jan luvan.

Tulvasuojelu 

Jouko Alakorva, Vuotso
- Urho Kekkosen täyttä-

essä 80 vuotta, saatiin jo 
hylätyn Koilliskairan puisto-
suunnitelman mukainen, ny-
kyinen UKK-puisto monien 
seikkailujen jälkeen. Siellä 
ovat porot, pedot, turistit ja 
poromiehet vaellelleet hyväs-
sä sovussa kautta vuosien. 

- Mutta me tiedämme, että 
Lapin luonto on herkkä ja sen 
kasvu vähäistä ja hidasta. Po-
rojen ja petojen määrää on 
jouduttu rajoittamaan. Mut-
ta miten on turistien määrä? 
Kun EU:iin liittymisen myö-
tä nämä ns. jokamiehen oike-
uden käyttäjät ovat lisäänty-
neet monituhatkertaisiksi, ol-
laan tilanteessa, jossa on pak-
ko rajoittaa myös jokamiehen 
oikeuksia. 

- Vanhoja oikeuksia Lapin-
maahan ei ole tunnustettu 
vielä Ruotsissakaan ja Suo-
messakin se on tosi vaikeaa. 
Mielessäni on syntynyt aja-
tus, että jokamiehen oikeuk-
sien käyttö Lapin tuntureilla 
on täysin tuulesta tempaistu 
idea – siis ei perustu mihin-
kään. Ns. jokamiehen oikeu-
den sääti Mauno Ladonlukko 
jo 1300-luvulla. Lapin tun-
turit eivät kuitenkaan kuu-
luneet Mauno Ladonlukon 
hallitsemaan alueeseen. Tällä 
hetkellä Lapin tunturit kuu-
luvat Euroopan Unionin val-
tapiiriin Norjan Finnmarkia 
lukuun ottamatta. On selvää, 
etteivät jokamiehen oikeudet 
ole koskaan yltäneet Napapii-
rin pohjoispuolelle. 

- Minulla on tämän se-
minaarin otsikkokysymykseen 
selkeä vastaus: tunturivaellus 
bisneksenä on täysin pois sul-
jettu ajatus. Jo UKK-puiston 
runkosuunnitelmassa vuodel-
ta 1983 puiston tärkein teh-
tävä on monikulttuuristen 
luontoarvojen säilyttäminen. 
Kaikkien Lapin suojelualuei-
den tehtävä on suojella Lapin 
herkkää luontoa markkinata-
loutta, siis ”bisnestä” vastaan. 
Sitä varten ne on tehty.

Yleisöä paikalla oli vajaa 200 henkeä.  Kiitos teille kaikille.

Mielessäni on syntynyt ajatus, että jokamiehen oikeuksien 
käyttö Lapin tuntureilla on täysin tuulesta tempaistu idea – 
siis ei perustu mihinkään, totesi Jouko Alakorva puheessaan. 

Tunturikerho Kavtsin puheenjohtajan Hannu Maulan mieles-
tä Lapissa voisi olla enemmän oikeuksia kuin etelässä.. 
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- Ikimuistoisista ajoista saak-
ka Pohjoismaissa on luon-
nossa vallinnut jokamiehenoi-
keudet turvaava yleiskäytön 
periaate. Vaikka täällä meillä 
päin maailmaa kaikilla alueil-
la on nimetty omistaja, jotka 
on tarkoin rekisteröity, saam-
me kulkea ja oleskella luon-
nossa jokseenkin vapaasti, sa-
noi ylijohtaja Olli Ojala juh-
lapuheessaan, joka kuultiin 
Tunturiladun 60-vuotispäivi-
en iltajuhlassa.  

- Oman osansa tähän on 
tietysti sillä, että nimenomaan 
Suomessa, Ruotsissa ja Nor-
jassa asumme vielä keskimää-
rin melko harvassa. Täällä saa 
liikkua ja oleskella ilman hen-
kilöllisyystodistusta tai passia 
maalla ja vesillä, metsässä ja 
ainakin talvella pellollakin ei-
kä siitä tarvitse maksaa. Luon-
non käyttö jokamiehenoike-
uksin edellyttää, että emme 
toimillamme aiheuta haittaa 
emmekä häiriötä.

- Toisen omaisuutta siis saa 
käyttää tällä tavoin. Luonnos-
ta saa myös ottaa sellaista, 
minkä ei katsota kuuluvan 
omaisuuteen, kuten marjoja 
ja sieniä. Sen sijaan riista ja 
suurimmaksi osaksi myös ka-
lat kuuluvat maanomistajalle. 

- Jokamiehenoikeuksien 
nojalla ei saa kaataa tai va-
hingoittaa kasvavia puita, ot-
taa kuivunutta tai kaatunutta 
puuta, varpuja, sammalta tms. 
toisen maalta.  Saunavihtojen 
tekemiseenkin on siis pyydet-
tävä lupa.

- Toisen omistamaa aluetta 
ei saa ottaa haltuun, toisin sa-
noen omistajan hallintaa ei 
saa loukata. Tämä rajoittaa 
esimerkiksi samassa paikassa 
tapahtuvan telttailun kestoa 
ja toistumista.
Kotirauhaa 
1200-luvulta

- Tärkein luonnon yleiskäy-
tön rajoitus on kotirauha. 
Kotirauha on meillä saatettu 
voimaan jo 1200-luvulla, jol-
loin todennäköisesti Birger 
Jaarli määritteli kirkko-, ko-
ti-, käräjä- ja naisrauhan ja 
hänen poikansa Maunu La-
donlukko valalla vannoi tur-
vaavansa valtakunnan asuk-
kaille väkivallattoman joka-
päiväisen elämän.. 

- Suomalaiseen elämän-
muotoon kuuluvat yhtä hyvin 
luonnon yleiskäyttö kuin ke-
sämökitkin. Käytännössä ke-
sämökkikulttuuri on kaikkein 
pahimmin rajoittanut mah-
dollisuuksia luonnossa liik-
kumiseen ja oleskeluun jo-
kamiehenoikeuksien nojalla, 

sillä kotirauha koskee myös 
maamme 600 000 kesämökin 
piha- ja kotipiiriä..

- Rajankäynti yksityisomis-
tuksen ja luonnon yleiskäytön 
välillä on ajan mittaan siirty-
nyt, kun maanomistus vähi-
tellen – asutussa osassa Suo-
mea viimeistään 1700-luvulta 
alkaen – vakiintui. Ennen si-
tä ja osaksi vielä sen jälkeen-
kin metsästys ja kalastus eräin 
poikkeuksin olivat eräänlaista 
yleiskäyttöä. 

- Olihan eränkäynti, pyyn-
ti, ennen maanviljelystä ja 
pitkään sen rinnalla ollut 
olennainen elämisen edellytys 
varsinkin syrjäseuduilla. Met-
sästystä ja kalastusta oli ryh-
dyttävä sääntelemään, kun vä-
estö kasvoi, mutta riistaa oli 
saman verran tai jopa vähem-
män kuin ennenkin.
Luonnonsuojelualue 
poikkeuksena

- Maan ja veden omistamisen 
näkökulmasta luonnon yleis-
käyttöoikeus rajoittaa selke-
ästi omistamista. Tämä kos-
kee myös yhteiskunnan omis-
tamia alueita. Kuka tai mikä 
yhteisö omistaja on, ei vai-
kuta millään tavoin luonnon 
yleiskäyttöön. 

- Mutta on alueita, missä 
yleiskäyttöä on voitu rajoit-
taa, jopa kieltää se kokonaan. 
Luonnonsuojelualueilla, joi-
den käyttö perustuu lainvoi-
maisiin päätöksiin, voidaan 
rajoittaa leiriytymistä ja kulke-
mistakin. 

- Kaavoituksessa säädel-
lään alueiden käyttö sangen 
yksityiskohtaisesti. Käsitykse-
ni on, että jos virkistysalueel-
la halutaan rajoittaa tai ohja-
ta leiriytymistä tai liikkumis-
ta, tästä on laadittava kaavoi-
tusmääräys asianmukaisessa 
järjestyksessä. Viranomaispää-
töksin voidaan myös kumota 

oikeus luonnon yleiskäyttöön 
vaara-alueilla, jollaisia ovat 
esimerkiksi puolustusvoimien 
monet harjoitus- ja varsinkin 
ammunta-alueet. 

- Kieltotauluista ei tarvitse 
välittää, ellei kieltoa ole anta-
nut viranomainen.
Suoranaista 
lakia ei ole

- Jokamiehenoikeuksista ei ole 
paljonkaan säännöksiä laissa. 

- Kun ulkoilulaki vuonna 
1973 säädettiin, vähemmis-
töön jääneet eduskuntaryh-
mät yrittivät saada nämä oi-
keudet lakiin, mutta yritys 
johti vain hallitusta velvoit-
tavaan ponteen. Siinä viita-
taan nimenomaan jokamiehe-
noikeuksien historialliseen ja 
yhä hyvin perusteltavissa ole-
vaan taustaan. Jopa määritel-
lään niiden sisältökin. Edus-
kunnan ratkaisu oli hyvä con-
sensus, yhteinen näkemys.

- Jokamiehenoikeuksilla tar-
koitetaan jokaisen Suomessa 
oleskelevan mahdollisuutta 
käyttää luontoa siitä riippu-
matta, kuka omistaa alueen 
tai on sen haltija.

- Jokamiehenoikeuksista 
nauttimiseen ei tarvita maan-
omistajan lupaa eikä siitä tarvit-
se maksaa. Jokamiehenoikeut-
ta käyttämällä ei kuitenkaan saa 
aiheuttaa haittaa tai häiriötä. 

- Jokamiehenoikeudet ovat 
yleisesti hyväksytty maan ta-

pa, ja ne perustuvat eri la-
keihin. Jokamiehenoikeudet 
koskevat myös ulkomaalaisia.
Maalaisjärki ohjasi 
käyttäytymistä

- Ennen aikaan ihmiset oppi-
vat pienestä pitäen, millainen 
luonnon yleiskäyttö on sopi-
vaa, nimenomaan mitä tulee 
kotirauhan kunnioittamiseen. 
Terve järki, kirjaimellisesti 
maalaisjärki ohjasi käyttäyty-
mistä. Mutta mistäpä nyky-
ajan kaupunkilainen sen maa-
laisjärjen ottaa …... 

- Vesialueilla jokamiehe-
noikeuksista on melko yksi-
tyiskohtaisesti säädetty laissa, 
pääasiassa vesilaissa.

- Jokaisella on oikeus kul-
kea avoimilla vesialueilla ja 
jäällä sekä käyttää vesialuetta 
tilapäisenä ankkuroimispaik-
kana. Alueelliset ympäristö-
keskukset voivat rajoittaa tai 
kieltää vesikulkuneuvoilla liik-
kumisen, jos se on tarpeen lii-
kenteen, ympäristön sekä ka-
lastuksen tai muun elinkei-
non suojaamiseksi tai yleisen 
virkistyskäytön taikka muun 
yleisen edun vuoksi.

- Vesillä liikkuja on oikeu-
tettu käyttämään ranta-aluei-
ta lepoon ja virkistäytymiseen 
siellä, missä liikkuminenkin 
on sallittu. Maihinnousu saat-
taa olla kielletty muun muas-
sa luonnonsuojelualueilla lin-
tujen pesimisaikaan. Vaikka 

suoranaista kieltoa ei olisi-
kaan, tulisi liikkumista vält-
tää esimerkiksi lintuvesillä ja 
ulkosaarilla.

- Kansallispuistojen perusta-
misen kolmesta päätarkoituk-
sesta yksi on yleisen luon-
nonharrastuksen edistämi-
nen. Tämä tietenkin edellyt-
tää, että niissä voidaan oleskella 
ja liikkua pääasiassa jokamie-
henoikeuksien nojalla.

- Niistä ajoista, jolloin kas-
kikulttuuri valtasi suuren osan 
Suomesta, on eletty siihen, 
että tulen saa tehdä ilman 
erityistä lupaa tai pakottavaa 
syytä vain retkikeittimeen – 
”maapohjasta eristettyyn lait-
teeseen” - sekä tulentekoon ni-
menomaan osoitettuun paik-
kaan ja silloinkin vain sopi-
valla säällä.

- Joitakin uusia ongelmia 
on nousemassa luonnon yleis-
käytön tielle.

- Valtion kiinteistöpolitiik-
kaa noudattelee siinä määrin 
tiukasti liiketalouden vaati-
muksia, että se on omiaan 
luonnon yleiskäytön mahdol-
lisuuksia. Tähänhän valtion-
maan siirtyminen yksityisiin 
käsiin lähes aina johtaa. Val-
tion maksuperustelain sovelta-
minen Metsähallituksen pal-
veluihin ja Metsähallitukselle 
asetetut tulostavoitteet ovat ai-
nakin jossain määrin jokamie-
henoikeuksiin perustuvan ul-
koilun etujen vastaisia. 

Hämmennystä näyttää he-
rättävän luontomatkailuyri-
tysten tukeutuminen joka-
miehenoikeuksiin, siis sellai-
nen tilanne, että maanomista-
ja A:n aluetta käyttää tällainen 
yritys B liiketoiminnassaan. 

- Lapissa meneillään oleva 
tavaton rakentaminen johtaa 
varmasti myös siihen, että mo-
net aikaisemmin retkeilijöitä 
houkutelleet paikat muuttu-
vat kotirauhan suojaamiksi 
alueiksi. Jos kiista saamelais-
ten maanomistuksesta vie alu-
eiden yksityistymiseen, seura-
ukset voivat olla vielä pahem-

pia. Lapin maakuntakaava ja 
nykyiset yleiskaavat eivät eh-
kä pysty turvaamaan edes 
erämaa- eivätkä luonnonsuo-
jelualueita. Tätä seikkaa ei 
toistaiseksi ole käsitelty, kun 
pohditaan, miten saamelaisil-
le tehdyt vuosisataiset vääryy-
det olisi oikaistava.
Velvollisuuksia ei 
tähdennetä liikaa

- Minun on vaikea ymmärtää 
metsäomaisuuden mahdolli-
sen kiinteistöveron kytkemistä 
jokamiehenoikeuksien tulevai-
suuteen, vaikka ymmärränkin, 
että MTK vastustaa metsien 
panemista kiinteistöverolle.. 

- Luonnon yleiskäyttöoi-
keuksiin tukeutuvan ulkoili-
jan velvollisuuksia  ei mil-
loinkaan liiaksi tähdennetä. 
Tämä myös on hyvin tärkeä 
kasvatustehtävä. Kasvatukses-
ta olisi huolehdittava joka 
perheessä, kaikissa kouluissa 
ja kaikissa ulkoilun kanssa ta-
valla tai toisella tekemisissä 
olevissa järjestöissä. 

- Epäkohtia ilmenee luon-
non yleiskäytössä sangen 
harvoin. Roskaaminen sekä 
moottoriajoneuvojen käyttö 
ja pysäköinti ovat yleisimmät 
maanomistajalle, luonnolle ja 
muille ulkoilijoille haittaa ai-
heuttavat ilmiöt. Epäkohtiin 
pitäisi päästä puuttumaa. Oi-
keustapauksia ei kannata ajaa 
takaa, Kuitenkin sekä joka-
miehenoikeuksiin vetoavaa, 
mutta niitä enemmän tai vä-
hemmän väärin käyttävää et-
tä oikeuksiaan liioittelevaa 
maanomistajaa olisi ojennet-
tava. Suomen Latu kerää Ul-
koilufoorumia varten tietoja 
tapauksista, joissa on synty-
nyt ristiriitaa. Tarkoitus on 
pohtia niitä ja ohjeita ris-
tiriitojen ratkaisusta nimen-
omaan Ulkoilufoorumissa. 

- Käyttäkää jokamiehenoi-
keutta, ottakaa huomioon 
muut ulkoilijat, olkaa hieno-
tunteisia, kunnioittakaa ih-
misten kotirauhaa, älkää häi-
ritkö elinkeinoja; ohjatkaa vii-
saasti lapsia ja nuoria oike-
aan käyttäytymiseen luontoa 
ja muita ihmisiä kohtaan!

Hämeen 
naisten malja 
Tunturiladulle! 
Pirjo ja 
Hanna-Mari 
Sinilehto 
olivat 
pukeutuneet 
juhlaan 
kotiseutunsa 
pukuihin. 

Ylijohtaja Olli Ojala

Käyttäkää joka- 
miehenoikeutta 
hienotunteisesti

Vappu Hietala, Olli Ojala 
ja Ilkka Vuori kuuntelevat 
Wimme Saarta tarkoin.  
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- On suuri ilo ja kunnia saada 
esittää Suomen Ladun kiitok-
set, onnittelut ja jatkuvan me-
nestyksen toivotukset Tuntu-
riladulle, sanoi Suomen  La-
dun neuvottelukunnan pu-
heenjohtaja Ilkka Vuori 
onnittelupuheessaan 60-vuo-
tisoäivien pääjuhlassa. 

- Tunturilatua on helppo 
luonnehtia. Yhdistyksenne on 
edelläkävijä ja uranuurtaja, 
ladun avaaja Lapissa. Tuntu-
rihiihtäjien kerho perustettiin 
jo vuonna 1935 tuntureilla 
käyneiden henkilöiden yhteis-
työn kehittämiseksi, tunturi-
hiihdon ja muutoinkin hiih-
don, hiihtoretkeilyn ja edistä-
miseksi Suomessa. 

- Tämän kerhon toiminta 
johti osaltaan valtakunnalli-
sen järjestön, Suomen Ladun 
perustamiseen vuonna 1938. 

Tämän järjestön osana tun-
turien kiertäjät perustivat uu-
destaan oman yhdistyksen, 
Tunturiladun heti sodan jäl-
keen vuonna 1946. 

- Perustavassa kokouksessa 
otetussa valokuvassa henkii 
osanottajien nuorekkuus ja 
innokkuus – piirteet, jotka 
ovat säilyneet yhdistyksen toi-
minnassa vaikka jäsenten kes-
ki-ikä on tuntuvasti noussut.

- Tunturilatu on ollut sil-
lanrakentaja. Sen toiminnat 
ovat antaneet monenlaisia 
mahdollisuuksia yhteisten ko-
kemusten ja tietojen vaihtoon 
ja yhteisten tavoitteiden hy-
väksi toimimiseen. 

- Tunturilatu on rakenta-
nut monia, vahvoja ja tärkeitä 
siltoja paitsi jäsentensä myös 
Etelän ihmisten ja Lapin asuk-
kaiden välille. Kouriin tun-

tuvimpana ja jaloin kosketel-
tavimpana sillanrakennukse-
na Tunturiladun toiminnassa 
on ollut mittavien Ykin silto-
jen rakentaminen – vaikutta-
va osoitus talkootyön ja sit-
keyden voimasta.

- Tunturilatulaiset eivät ole 
vain käyneet Lapissa, he ovat 
myös välittäneet Lapin asuk-
kaista, kulttuurista ja Lapin 
luonnon säilymisestä.  He 
ovat toimineet välittäjinä kah-
den kulttuurin välillä. Tällä 
toiminnalla on varmasti ollut 
laajempaakin yhteiskunnallis-
ta merkitystä saamelaisuuden 
tunnetuksi tekemisessä ja ar-
vostuksen lisäämisessä lanta-
laisten keskuudessa. 

- Tunturilatulaiset ovat olleet 
rakentajia. Turvekammeista se 
alkoi ja uljaiden kelokeskusten 
pysyttämiseen se on johtanut. 

Omille jäsenille nämä hank-
keet ovat olleet yhteishengen 
luojia ja säilyttäjiä, lukemat-
tomille Lapin kiertäjille ne 
ovat tarjonneet suojaa, lepoa 
ja tyyssijan unohtumattomille 
elämyksille.

- Tunturilatu ja sen jäsenet 
ovat olleet kehittäjiä ja asi-
antuntijoita. Monet ovat ne 
varusteet, välineet, keinot ja 
konstit, joita on kehitetty ja 
keksitty tunturilatulaisten toi-
mesta ja testattu tositilanteis-
sa. Tulokset ovat siirtyneet 
kaikkien käytettäviksi.

- Tunturiladun ja –latulais-
ten kaikki toiminta on toteu-
tunut talkoohengessä arjen 
todellisuutta, osaamisen, yrit-
tämisen ja uskollisuuden pal-
kitsemista sekä Lapin maa-
gisia perinteitä, sanoi Ilkka 
Vuori. 

- Tunturiladun perustamis-
päätös tehtiin  kuusikymmen-
tä vuotta ja kaksi päivää sitten  
Helsingin kaupungin  Puo-
dinkylän retkeilymajassa  53 
henkilön voimin.   Perustavan 
kokouksen kutsui koolle Suo-
men Ladun yleissihteeri  Im-
mu Sorjonen. Perustavan ko-
kouksen pöytäkirja on  lyhyt, 
vain kuusi pykälää. Enempää 
ei tarvittu.  Tehdyt päätökset 
ja hyväksytyt säännöt riittivät 
osoittamaan toiminnan suun-
nan,  joka on säilynyt pää-
piirteiltään samanlaisena jo 
kuusi vuosikymmentä.   Pai-
notukset vain ovat muuttu-
neet  ajanhengen  ja kehityk-
sen vaatimusten myötä,  mut-
ta periaatteet ovat säilyneet 
muuttumattomina, kertoi pu-
heenjohtaja Raimo Pahkala 
Tunturiladun syntyhistoriasta 
juhlien päätapahtumassa.  

- Ei liene sattuma, että 
yhdistyksen nimeksi valittiin  
Tunturi-Latu.  Nimessä   tun-
turi -sana   osoittaa toimin-
nan suunnan ja painopisteen 
-  erikoistumisen   tunturi-
hiihdon edistämiseen ja tun-
tureilla käyneiden henkilöi-
den yhteistyön kehittämiseen.  
Perustettiinhan  Tunturi-Latu 
ensin  Suomen Ladun kerho-
na  ikäänkuin jatkamaan  sa-
maa toimintaa,  jota varten 
oli vuonna 1935 perustettu  
Tunturihiihtäjien kerho.  

- Kun vuonna 1938 pe-
rustettiin koko maata kattava  
hiihdonedistämisjärjestö  - 
Suomen Latu -   edellä maini-
tun kerhon toiminta päättyi.    

- Yhdistyksen nimessä    la-
tu -sana  yhdistää meidät jär-
jestöllisesti  Suomen Latuun.   
Latu-sana osoittaa myös toi-
mintatapaa  - liikkumistarvet-
ta.    Suomen Ladun  - Tuntu-
riladun  viitoittamaa  valmista 
latua on hyvä seurata,       teh-
dään myös uutta latua  ”um-
pihankeen” -  näytetään uusi 
suunta. Jos uusi suunta koe-
taan hyväksi  - valmista latua 
perässähiihtäjien on helppo 
seurata.   Muistaen  kuitenkin, 
että  uuden ladun avaamises-
sa pätee vanha kokemuspe-
räinen totuus:   edellämenijä 

Toiminnan painopiste ja suunta näkyvät jo nimessä

Tunturilatu on sillanrakentaja, 
joka yhdistää realismin ja magian

määrää suunnan ja takanatu-
lijat vauhdin.

- Tunturilatu -nimeä ei mis-
sään vaiheessa ole haluttu 
muuttaa,  joten sen voi jo sa-
noa olevan iätön,  vain alun-
perin nimessä ollut yhdysvii-
va vuosien kuluessa jätettiin 
pois ja nimi kirjoitetaan yhte-
nä sanana.

- Perustavassa kokouksessa  
valittiin ensimäiseksi puheen-
johtajaksi  kamreeri Bjarne 
Lampèn    ja ennen muita 
valintoja johtokuntaan Suo-
men Ladun edustajaksi valit-
tiin voim.opettaja  E.Palmio.    
Sen jälkeen  päästiin äänes-
tämään.    Pöytäkirjaan on 
kirjoitettu: Johtokunnan jäse-
niksi tuli valituiksi  neiti Katri 
Eronen ja  herrat K.Eräjuuri 
ja  J.J.Leppäluoto.   

- Huomattavaa on, että jo 
silloin ammateilla ja arvo-
asemilla ei ollut merkitystä,  
Valituista mainitaan vain su-
kupuoli.    Tasa-arvokin su-
kupuolijakauman suhteen tu-
li huomioiduksi.

Yhteys Suomen Latuun oli 
selkeä,  sillä aluksi  Tuntu-
ri-Latu perustettiin  Suomen 
Ladun kerhoksi.

- Pöytäkirjaan on merkitty, 
että virallisen kokouksen jäl-
keen luettiin saapuneet säh-
kösanomat ja suoritettiin ylei-
nen esittely.  Voim.opettaja 
Sorjonen esitti menestyksellä 
yleisen sinuttelun kerholais-
ten keskuudessa.

- Tämän jälkeen tyydytti 
maukas poronlihakeitto ma-
terialistiset pyyteet ja lopuksi 
koottiin kuntoa talven varalle 
innokkaasti tanssimalla. Oli-
pa majaan järjestetty yöpymis-
mahdollisuus sitä haluaville.

- Tämä pöytäkirja -merkin-
tä on täysin tätä päivää ja tä-
tä iltaa.    Koska sinuttelu ny-
kyään on todella yleistä,  tun-
turilatulaisilla sen korvaa ylei-
nen halaus.  Materialistiset 
pyyteet saamme tyydytettyä 
nauttimalla illallinen.  Illan 
lopuksi voimme koota kun-
toa talven varalle tanssimalla.  
Onpa yöpymismahdollisuus-
kin järjestetty sitä haluaville, 
kertoi Raimo Pahkala. 

Timo Tulosmaa Kolbmasta sai kunnian tuoda Oulun läänin 
maaherran Eino Siuruaisen tervehdyksen. 

Tunturikerhot onnittelivat kukin vuorollaan Tunturilatua. 
Login onnittelut toi Paavo Kramsu ja Paula Jukala. 

TÅHÄN RAIMOPOIKA TEKEE KUVATEKS-
TIN

Wimme Saari tulkitsee tunteella. 
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Puheenjohtaja Raimo Pah-
kalan arvoituksellinen esitys 
kuudennesta kunniasudesta 
sai kokousväen hetkeksi miet-
teliääksi, mutta varsin pian 
kävi selville, kenestä on kyse 
. Ja kokousväki oli asiasta kii-
tollisen yksimielinen. 

- Tunturiladun korkein huo-
mionosoitus on  kunniasuden 
arvo,  mikä arvo on  men-
neen 60 vuoden aikana myön-
netty  viidelle tunturilatulai-
selle, kertoi Raimo. 

- Susisääntöjen mukaan  vuo-
sikokous voi kutsua johtokun-
nan esityksestä ”latutyössä erit-
täin ansioituneen,” Tunturila-
dun johtotehtävissä tai muus-
sa tunturiretkeilyä edistävässä 
tärkeässä tehtävässä toimineen 

12 vuoden pesti riitti Marja-Liisalle Mäelle ja Veijo Taavitsaiselle

Timo Tulosmaa ja Tommi Avikainen 
uusina jäseninä johtokuntaan
Tunturiladun syyskokous oli 
tavanomaista juhlavampi, sillä 
esityslistalla oli kokousrutiini-
en lisäksi kunniasuden nime-
äminen. Ja asioista oli päättä-
mässä kaikkiaan 156 tunturi-
latulaisen joukko.

Vuosikokouksessa hyväk-
syttiin jäsenmaksujen koro-
tus johtuen siitä, että Suomen 
Latu korotti jäsenmaksujaan. 
Tunturiladulla ei muutoin ko-

Tunturiladun jäsenen. 
- Johtokunnan mielestä kes-

kuudessamme on henkilö, jo-
ka täyttää nämä vaatimukset.   
Tämä henkilö on  edelläkä-
vijä,  varusteiden  kokoilija 
ja  kokeilija sekä   kehittäjä,  
mm. talviteltta on nimetty 
hänen mukaansa.   

- Pitkät talviset vaellukset 
ovat hänelle tutut,  jolloin 
hän yöpyy  autiotupien  piha-
piirin ulkopuolelle.  On ker-
rottu, että yhden kerran tä-
mä henkilö on nähty yöpy-
vän kämpässä.    

- Hän on liittynyt Tunturi-
latuun vuonna 1969,    vihitty 
tunturisudeksi samana vuon-
na,  johtajasudeksi vuonna  
1973 ja   ikäsudeksi vuonna 

1997.   Tunturiladun puheen-
johtajana hän toimi  kahdek-
san vuotta ja   Suomen Ladun 
hallituksessa yhdeksän vuot-
ta.   Erävaelluksen SM-kil-
pailut ovat hänelle tutut sekä  
osallistumisen että järjestämi-
sen kautta.   

- Hänen työpanoksensa  on 
ollut  ja on edelleen  ja on 
tulevaisuudessa   merkittävä  
Tunturiladun  ja  Suomen La-
dun eri projekteissa. 

- Tunturiladun johtokunta 
esittää, että tämä vuosikokous 
kutsuu kunniasudeksi  Kyös-
ti Lamminjoen, päätti Rai-
mo Esityksensä. 

Taputusten tulvasta ei voi-
nut päätellä kuin yhden asi-
an, esitys oli hyväksytty. 

Kyösti Lamminjoesta ansaitusti kunniasusi

Tunturiladun uusi johtokunta ja toimihenkilöt. Takana vas. Markku Salminen, Paavo Kramsu, Tapani Ilvonen, Lea Sarkeala, 
kämppäisäntä Pekka Kallio, taloudenhoitaja Marja-Liisa Mäki, Tommi Avikainen, tiedottaja Satu Ojala ja Timo Tulosmaa, 
edessä Hanna-Mari Sinilehto, Airpa Alapuranen, Raimo Pahkala, jäsensihteeri Pirjo Sinilehto ja sihteeri Riitta Gerlin.

Marja-Liisa Mäki on ollut Tunturiladun johtokunnassa 
myös 12 vuotta. Taloudenhoitajan pestistä hän haluaisi  
luopua heti kun seuraaja löytyy. 

Veijo Taavitsainen on ollut johtokunnassa 12 vuotta ja 
halusi tehdä tilaa nuoremmilleen. 

rotuspaineita ollut. Uudet jä-
senmaksut ovat ykkösjäseneltä 
23,50 euroa, perhejäsenmak-
su on 37 euroa ja nuorisojä-
senmaksu 12 euroa. Ainaisjä-
seneksi pääsee 255 eurolla.

Johtokuntaan kuusi 
halukasta  

Toimintasuunnitelmassa 
palataan juhlavuoden jälkeen 

totutulle linjalle. Hyväksytyn 
toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion löydät sivulta 18. 

Raimo Pahkala sai yksimie-
lisesti jatkopestin puheenjoh-
tajaksi. Johtokunnan jäsenis-
tä sen sijaan äänestettiin, kun 
eruovuoroissa olleista Veijo 
Taavitsainen ja Marja-Liisa 
Mäki eivät olleet enää käy-
tettävissä. Sen sijaan Paavo 
Kramsu ja Sirpa Alapuranen 

saivat kilpakumppaneikseen 
Ovtsin Tommi Avikaisesta,  
Tsietsan Urpo Häkkisestä, Ka-
vtsin Hannu Maulasta ja Kol-
bman Timo Tulosmaasta.  

Käydyssä vaalissa Tommi 
Avikainen sai 115 ääntä, Sir-
pa Alapuranen 103, Paavo 
Kramsu 84 ja Timo Tulosmaa 
63. Ilman johtokuntapaikkaa 
jäivät Hannu Maula 54  ja 
Urpo  Häkkinen 41 äänellä. 
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Suomen Ladun 
mitalit:
Kultainen ansiomitali: 
Jukala Paula, Turku
Hopeinen ansiomitali: 
Alapuranen Sirpa, Espoo, 
Häme Juhana, Espoo, Kle-
metti Yrjö, Kajaani, Vitikka 
Anja, Kajaani.
Pronssinen ansiomitali:
Gerlin Riitta, Helsinki, 
Granroth Tuula, Vaajakoski, 
Katainen Hannu, Iisalmi, 
Lehtisalo Aarno, Huittinen, 
Mariapori Kaija, Vaasa, Pih-
kasalo Saini, Jyväskylä, Tor-
po Jukka, Jyväskylä, Tulos-
maa Timo, Tampere, Vainio 
Maire, Peltosalmi.

Tunturiladun omat 
huomionosoitukset:

Hopeinen mitali: 
Marja-Liisa Mäki, Hämeen-
linna ja Pirjo Sinilehto, Tam-
pere.
Susipannu: 
Leila Auvinen, Varkaus, An-
ja Pasanen, Joensuu ja Veijo 
Taavitsainen, Kotka.
Susipuukko: 
Elma Aalto, Varkaus, Unto 
Flinkman, Pieksämäki, Juha-
ni Greinert, Helsinki, Heik-
ki Halonen, Pirkkala, Aarne 
(Akri) Hirvonen, Turku, 
Sirkka-Liisa Hirvonen, Tur-
ku, Pertti Keihäs, Turku, 
Paavo Kramsu, Turku, Hel-
jä Laakso, Nurmes, Kari Lo-
ponen, Mikkeli, Satu Ojala, 
Huittinen, Jouko Palojoki, 
Hyvinkää, Raija Palosaari, 
Kittilä, Antero Rutanen, Hä-
meenlinna, Marjukka Taa-
vitsainen, Kotka, Teuvo Väi-
sänen, Kajaani
Pöytästandaari: 
Lasse Luoto, Huittinen.  

Juhlassa 
palkitut

Tunturiladun hopeisten mitalien onnelliset saajat Pirjo Sinilehto ja Marja-Liisa Mäki. 

Susipannut luovutettiin Veijo Taavitsaiselle, Leila Auviselle ja Anja Pasaselle. 

- Ensimmäinen oma puukkoni, riemuitsi Marjukka Taavitsainen susipuukostaan. 

Suomen Ladun ja Tunturiladun huomionosoituksin palkittuja oli komea joukko. 

Suomen Ladun prons-
sisen ansiomitalin Aar-
no Lehtisalon rinta-
pieleen kiinnittää toi-
minnanjohtaja Tuomo 
Jantunen.

Hopeisella ansiomitalilla palkittiin Sirpa Alapuranen.

Ainoana kultaisen ansiomitalin sai Paula Jukala.
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Pastori Lari Junkkari ja Riku Altonen toivottivat kaikki ter-
vetulleiksi Messukylän vanhaan kirkkoon.

Messukylän vanha kirkko on peräisin 1500-luvulta.  Se on 
Tampereen vanhin rakennus.

Wimme Saari lauloi saameksi mm. ”Päivä vain ja hetki kerrallansa”.  
Lari Junkkarin retkirepusta löytyi kompassi, kartta, Haltilta 
tuotu kivi ja raamattu.

Ubuntu!  Wimme ja Lari. 

Päätöshartaus Messukylän kirkossa oli koskettava

Kirkko- ja päättäjäiskahveilla riitti puhetta. 



 13

Syksyn tunnelmissa 9. syys-
kuuta alkaen Tunturiladun 
”talkoolomalaiset” saapuivat 
pienissä porukoissa  Susiky-
rön maisemiin. Tunturiladun 
tunnetut talkoovoimat lähti-
vät liikkeelle. 

Ilmassa oli rauhallista odo-
tusta, tuttujen tervehtimistä 
ja itsensä esittelemistä vierail-
le kasvoille. Joku urhea päät-
teli järkevästi ja laittoi listan 
tehtävistä töistä puuvajan sei-
nälle, työt numeroitu ja selke-
ästi kaikkien nähtävillä. Hie-
man yli neljäkymmentä koh-
detta hetimiten ja ennen kuin 
viikko oli päättynyt oli luke-
ma jo yli seitsemänkymmen-
tä. Vähitellen työmuoto sel-
kiintyi.

Innokkaat kädet tarttuivat 
töihin ja ajatukset lensivät as-
kareita myötäillen. Aurinko 
paistoi ja kaikkea ympäröi syk-
syn lehtien keltainen värisävy. 

Tunturilatulaiset olivat ai-
kaisemmilla käynneillä huo-
manneet kunnostustarpeet ja 
tarttuivat nyt innokkaina ti-
laisuuteen vaikuttaa asiaan.

Ahkeruus palkittiin 
vellikellon kilinällä

Ihmiset kulkivat päivien mit-
taan ristiin rastiin pihan poik-
ki. Joku kanniskeli lautaa, toi-
nen rautaromua, toinen maa-
lipurkkia, joku työnsi kotti-
kärryissä polttopuita, toinen 
laastia. Kekseliäänä joku ke-
hitteli suoja-asun muovisesta 
jätesäkistä. 

Ja yhtäkkiä ”vellikello” soi. 
Pääkokki apureineen oli keit-
tokatoksen suojassa loihtinut 
makoisan keiton. Ruhtinaallis-
ta ruokapalkkaa ahertamisesta! 

Päivät venyivät tahtomatta 
työn innostuksen myötä, joll-
ei muuten niin marjastamaan 
mentiin. Löytyi puolukkaa ja 
vielä mustikkaakin. 

Ison kämpän viileäkellari 
joutui remonttiin. Tilanne tut-
kittiin ja laskettiin mitä raken-
nustarvikkeita tarvittiin. Seu-
raavana päivänä haettiin Muo-
niosta tarvittavat tavarat ja 
kuorma-auto toi Susikyröön 
mm. kellarin lecaharkot. 

Kellarin ilmastus parannet-
tiin ja hyllyt uusittiin. Samoin 
Susi-Oskarin kellarisäilytysti-
lat puhdistettiin, slammattiin 
ja hyllyt valtattiin. Jo vain tuli 

Polttopuiden tekoa.

Portaiden kunnostusta.

Saunatasanteen kunnostus.

Valttaus meneillään.

Kellarin Lecaharkot saapuivat.

Pääkokin valtakunta.

Kellarihyllyjen tekoa.

Susiaistarjoilua valmistellaan.

Raimo Pahkala luovutti Tunturiladun standaarin Vuontispir-
tin väelle Eija ja Ossi Saajolle.

Tunturiladun standaarin luovutus Juhani Keinovaaralle.

Talkoovoimat liikkeellä 
syksyisessä Susikyrössä

siistiä. 
Kaikki ikkunapielet ja ovet 

valtattiin. Päivien mittaan 
kun kävi eri paikoissa huoma-
si miten huomaamatta jota-
kin oli uusittu, siistitty, huol-
lettu, siivottu tai ylimääräistä 
romua poistettu. 

Turvallisuus parani ja 
moni nurkka koheni

Siis, kukaan ei usko näkemät-
tä, miten pajon romua kus-
kattiin pois Susikyröstä! 

Turvallisuus parani kun kai-
teet, portaat ja laituri uusit-
tiin. Oskarin katolla taiteillen 
piipun peltikin korjattiin. 

Ja Susikyrön polkupyörä oli 
ahkerassa käytössä. Ja entäs 
kottikärryillä ralliajo! Puu-
kuorma lensi, onneksi puuva-
raston oven kynnykselle. Ei-
hän se puukuorma ollutkaan, 
vaan hiekkakuorma! Mukke-
lis, makkelis. Tekeville sattuu! 

Päivärytmi hakeutui omiin 
uomiinsa ja rauhallinen aher-
rus täytti pihan nurkkia ko-
ko viikon. Äänekkäin oli var-
maan alkuviikosta polttopui-
den teko, nopea ryhmätyö 
pilkkoi 20 kuutiota puuta lii-
teriin. Purutkin hävisivät jon-
nekin. 

Majoitus järjestyi ja jokai-
nen löysi yöpaikan itselleen. 
Tosiretkeilijät nauttivat yön 
pimeydestä telttamajoitukses-
sa. 

Rupattelu ja laulu kiiri il-
tanuotion ympärillä. Ja kyllä 
työn lomassa tietysti luontoa 

tarkkailtiin. Opittiin min-
kälainen on sudenkorennon 
toukka, lehtiin kääriytynyt 
Vuontisjärven pohjalla.  

Susikyrön suojainen piha 
antoi upeat puitteet talkoovii-

kolle. Kämppäisäntä voi olla 
ylpeä väestään.

Teksti: Irkku
Kuvat: Terttu Civil, Sirk-

ka-Liisa Hirvonen ja Margit-
ta Jukantupa.

Ja mehän odotamme susiaisvieraita!
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Outasudet 2006
   vaelluksia huippuja

28. Marjatta Eronen 1 kesä, 1 talvi 18
29. Erkki Kaihlanen 8 kesä, 1 talvi 15
30. Raija Palosaari 2 kesä, 1 talvi 23

Tunturisudet 2006

1629. Tommi Avikainen 5 kesä, 2 talvi 53
1630. Kari Ihamo 9 kesä, 2 talvi 33
1631. Hannu Kauranen 13 kesä, 4 talvi 24
1632. Pirjo Kukkonen 3 kesä, 6 talvi 23
1633. Aila Lehtosalo 10 kesä, 10 talvi 22
1634.  Eila Tiilikainen 3 kesä, 2 talvi 22
1635.  Martti Tiilikainen 3 kesä, 2 talvi 22

Johtajasusi 2006

184. Irma Rytkölä 
Harrastusnäyte: Saamelaisten noitarumpujen maailma

Ikäsudet 2006

98. Toivo Haavisto
99. Veli Hirvonen

Mikä sen parempi paikka su-
siaisiin on kuin Susikyrö. Tal-
kooväki oli jo viikon kunnos-
tanut paikkoja. Roskapuuta 
ja kantoja oli poltettu monta 
päivää ja poimittu puolu-
koita välillä. Keittiöväki uu-
rasti täysteholla. Juhlat saat-
toivat alkaa hyvässä poutasääs-
sä. Tunturilatulaisia oli pai-
kalla runsaasti, osa tuli hiukan 
myöhemmin.

Viirin noston jälkeen Ripsi 
Leppälä ja Matti Reittamo 
soittivat yhdessä. Pääkämppä 
oli esiintyjien taustana ja se 
antoi kohtuullisesti kaikupoh-
jaa. Raimo Pahkala puhui 
juohevaan tapaansa juhlaan 

sopivat sanat. Pääsin sitten 
minäkin lausumaan miettee-
ni Vanhasta pirtistä. Talkoo-
laisista koottu naiskööri lau-
loi ilmeikkäästi oman sanoit-
tamansa laulun.

Pöytästandaarit luovutet-
tiin tunturilatulaisten luotto-
miehelle Juhani Keinovaaralle 
Yli-Kyrön kylästä. Hän huo-
lehtii teiden aurauksesta ja 
monesta muustakin asiasta. 
Toinen annettiin Vuontispir-
tin isäntäparille Eija ja Ossi 
Saatiolle. Raattaman kauppi-
as Juhani Autto onnitteli Tun-
turilatua seinätaululla.

Yli 240 henkeä läsnä 

Tässä hengähdettiin tovi. 
Kumpelaisetkin ehtivät tulla 
mukaan. Juhla jatkui kahvit-
telulla alkaen kunniavierai-
den saattelusta pöytään. Vaik-
ka kahviteltavia oli yli 240 
henkilöä se sujui hämmästyt-
tävän sutjakasti hyvän organi-
soinnin vuoksi. Kiitos emän-
nät. Ilta hämärtyi.

Jousiammuntaa ja 
solmujen tekoa

Juhlaroihut alkoivat loimottaa 
susiaispaikalla ja sinne pen-
keille itse kukin asettui. Noita 
saapui asiaankuuluvan salape-
räisenä ja alkoi seremonian. 

Nyt olikin huomattava määrä 
vihittäviä.

Ensiksi saapuivat ikäsusiksi 
vihittävät Ritva Loimio Ovt-
sista, Toivo Haavisto Kolb-
masta, Veli Hirvonen Kum-
pesta ja Raimo Pahkala Ok-
tasta. He saivat tunnuksik-
seen sauvan.

Johtajasudeksi vihittiin Ir-
ma Rytkölä Logista. Hänet 
valittiin seuraavana päivänä 
susivaliokuntaan siitä luopu-
van Terttu Civillin tilalle.

Tunturisudeksi saivat vih-
kimyksensä Tommi Avikai-
nen, Kari Ihamo, Hannu 
Kauranen, Pirjo Kukko-
nen, Aila Lehtosalo, Eila 
Tiilikainen ja Martti Tii-
likainen. Heidän piti osoit-
taa taitonsa jousiammunnas-
sa ennen kuin heidät hyväk-
syttiin rääthyyn.

Outasusiksi pyrki Marjat-

ta Eronen, Erkki Kaihla-
nen ja Raija Palosaari. Hei-
dän piti harjoitella eräs kalas-
tukseen liittyvä solmu, jonka 
noita ensin opetti. Hyvin op-
pi meni perille ja he saivat 
outasuden arvon.

Vihkimysriitti sujui arvok-
kaasti läpi. Seuraavaksi alkoi 
Matti Reittamo laulattaa ylei-
söä.

Siinä laulettiin taas kaikki 
tutut lappiaiheiset laulut läpi 
ja muita lisäksi, koko kahden 
arkin moniste läpi. Tunnelma 
oli aito, kuten ennenkin vas-
taavissa tapahtumissa. Sen jäl-
keen juhlat jatkuivat pienem-
missä piireissä. Luonto kuun-
teli hiljaa pahastumatta sitä 
ilonpitoa, mikä ei häirinnyt 
niitä jotka halusivat ajoissa 
nukkumaan.                                                                          

Liisa

Juhlavuoden 
susiaiset

Irma Rytkölä vihittiin 
johtajasudeksi. 

Outasudet Marjatta Eronen, Erkki Kaihlanen ja Raija Palosaari. Tunturisusia oli komea rivistö.

Ikäsudet Toivo Haavisto, Veli Hirvonen, Ritva Loimio ja Raimo Pahkala noidan käsittelyssä. 

100. Ritva Loimio 
101. Raimo Pahkala
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Juhlavuoden syyskokous 
kutsui Kyösti ”Kösä” 
Lamminjoen Tunturiladun 
kuudenneksi kunniasudeksi. 
Kösän ”ansioluettelo” on pit-
kä ja moninainen.

Hän oli tunturikerho 
Kavtsin kerhotoimikunnassa 
1982-1984 ja puheenjohtaja-
na 1984-1987. Kerhon retki- 
ja koulutustoiminnan kehit-

Ikäsusi Toivo Haavisto on 
ollut tunturikerho Kolbman 
jäsen lähes sen perustamises-
ta asti. Erilaiset matkat Lap-
piin ovat olleet aina hänen 
sydäntään lähellä. Hän on 
tehnyt lukemattomia erävael-
luksia eri puolille Lappia, osal-
listunut Tunturiladun tuki-
kohtien talkoisiin ja tutustu-
nut saamelaiskulttuuriin niin 
museoissa kuin paikallisia ih-
misiä tapaamalla. Aina hänen 
silmiinsä on tarttunut luon-
non kauneus milloin kelon 
oksasta, milloin koivun pah-
kasta. 

Laajemmalti hän onkin tul-
lut tunnetuksi tunturilatulais-
ten keskuudessa taidokkaista 
saamelaiskäsitöistään. Malleja 
töilleen hän on hakenut poh-
joismaiden saamelaismuseois-
ta. Perinteiset tekotavat hän 
on opetellut kokeilemalla itse 
ja kyselemällä saamelaismesta-
reilta neuvoja. Näin ovat syn-
tyneet lukemattomat taidok-
kaasti tehdys kuksat. Osassa 
niin mallit kuin kuvioinnitkin 
ovat saamelaisperäisiä. Moni 
kuksamalli on kuitenkin itse 
kehitetty, luonnon muotoilu-
ja hyväksi käyttäen ja orna-
menttikuvioiden aiheet luon-
nosta etsien. 

Muita perinnekäsitöitä 
edustavat niin puukot kuin 
noitarummutkin. Tunturila-
dun Susiaisissa esiintyvän noi-
dan vyö ja puukko tuppineen 
ovat Topin kätten töitä. Mo-
nissa kerhoilloissa eri tunturi-

Kumpen  perustajajäsen  
Veli  Hirvonen  kutsuttiin  
ikäsusien  kunnianarvoisaan  
ja  arvostettun laumaan  Su-
sikyrössä  Tunturiladun  juh-
lavuonna  2006.   Tunturisu-
deksi  Veli  vihittiin ja kastet-
tiin 20  vuotta  aikaisemmin - 
samoin  Susikyrössä.

 Veli  on  ollut  toimiva  tun-
turilatulainen  yli  30  vuot-
ta.  Hän  liittyi   Tunturila-
tuun  v.  1974  osallistuen  jo  
tätä  aiemmin  jäsenenä Suo-
men  Ladun  rientoihin  mm.  
jokatalviseen  Tahkon  Hiih-
toon. Lapin  kuumeen  Veliin  
puski  antoisat  60-luvulla  
tehdyt  kalareissut  Inarinjär-
vi - Vetsikko  alueelle. Lääk-
keeksi  kuumeeseen  kypsyi  
siis  Tunturiladun  jäsenyys .

 Vuoden  1985  toukokuul-
la  perustettiin  tunturikerho  
Kumpe,  jonka  yksi  perus-
tajajäsen  Veli on.  Tästä  hit-
sautui  Velille  pitkä  rupea-
ma Kumpen  toimikunta  - ja  
talkootyötä.   Kumpen  isän-
nöimät  Tunturiladun talvi - 
kevät-  ja  kesäpäivät  ovat  
onnistuakseen  saaneet  Velil-
tä  tukevan työpanoksen. Sa-
moin  valtakunnalliset  Kolin  
Erämessut  ja useat   Kumpe-
laisten  omat  tapahtumat  ja  
retket ovat  monelta  kantilta  
nojanneet  Velin  asiantunte-
vaan  talkooapuun.  

 Veli  on  ollut  monessa  
mukana.  Talaksen  rakennus-
talkoot  70 - luvulla,  Ykin  
sillan  peruskorjausprojekti  v.  

Varusteiden kehittely on 
kunniasusi Kösän mielipuuhaa

täminen oli hänelle erityisen 
tärkeää. Hänen aikana laa-
dittiin kerholle koulutusma-
teriaalia ja viikonloppuvael-
luksilla opeteltiin monenlaisia 
retkitaitoja. Vuosikymmenten 
aikana hän on vetänyt Lappiin 
lukemattomia kerhon vael-
luksia, joista monet ovat jä-
mäköitä 2 viikon koitoksia. 
Viime vuosina hänen kaamos-

vaellukset marraskuussa ovat 
saaneet suuren suosion. 

Kösä oli Tunturiladun joh-
tokunnassa vuodet 
1991-1992 ja puheenjohtaja-
na 1993-2000. Koulutuksen, 
samoin kuin järjestötoimin-
nan, kehittäminen oli tällöin-
kin hänelle tärkeää. Hän oli 
laatimassa Tunturiladulle uu-
distettua koulutustoimintaa, 
johon sisältyi kesä- ja tal-
vikurssiaineiston laatiminen, 
kurssien järjestäminen sekä 
yleiseen käyttöön tarkoitetun 
Perustietoja retkeilijälle-kan-
sion valmistuminen.

Kyösti on toiminut ansiok-
kaasti myös Suomen Ladussa 
ollen sen liittohallituksen jä-
senenä sekä toimien järjestön 
valiokunnissa. Järjestötoimin-
nan jälkeen hän on jatkanut 
talkoolaisena avustaen Suo-
men Latua erilaisissa projek-
teissa. Hänen messuihin ja 
jopa Helsingin rautatiease-
malle suunnittelemat ja kavt-
silaisten avustuksella rakenta-
mat luontoaiheiset näyttely-

tilat ovat herättäneet paljon 
ihastusta. Suomen Ladun toi-
mistossa on Kösän rakenta-
mat suuret seinätaulut, joissa 
on Ladun ja sen yhdistysten 
ansio- ja kerhomerkit kome-
asti esillä.

Idearikkaalle ja toimeliaalle 
Kösälle on varusteiden kehit-
tely ja korjaaminen mieluisaa 
puuhaa. Aikaa ja vaivaa sääs-
tämättä hän virittelee varus-
teita etsien kestäviä, käyttö-
kelpoisia ja edullisia korjaus-
osia niihin. Soputeltasta ke-
hitelty talviteltta Kösäkkö on 
osoittautunut oivalliseksi käy-
tössä vapauttaen retkeilijät tal-
vella liikkumaan turvallisesti 
ja mukavasti kämpättömillä-
kin alueilla.

Kösä on myös ollut suun-
nittelemassa Kavtsille erin-
omaisen ahkiomallin ja on 
vuosia vetänyt ahkionraken-
nustalkoita. Pian taitaa Kösän 
talkoissa rakennettuja ahkioi-
ta olla niin paljon, että ne 
peräkkäin asetettuna ulottui-
sivat Suomineidon eteläpääs-

tä pohjoispäähän.…. Tutustu-
minen lasikuituhommiin in-
nosti hänet myös järjestämään 
kanootinrakennustalkoot, 
jonka tuloksena kerhokin sai 
oman jämäkän inkkarinsa.

Uteliaisuus ja kiinnostus 
retkivarusteisiin on saanut hä-
net keräämään mm. retki-
keittimiä ja selvittämään nii-
den sielunelämää. Sen ansios-
ta hän on vetänyt keittimen 
huoltokursseja. Muunkin ret-
kivälineen hajotessa voi Kösän 
puoleen aina kääntyä, kor-
jausapua löytyy. Vaelluksilla 
hän kaivaa tarvittaessa kunni-
oitusta herättävän kookkaan 
korjauspakin esille ja koke-
musta ja mielikuvitusta käyt-
täen korjaa hajonneet varus-
teet aikaisempaa ehommaksi.

Kätevyydestä ja idearikkau-
desta on paljon hyötyä hä-
nen osallistuessaan eräkisoi-
hin niin jalan kuin meloen-
kin. Erävaelluskisoissa hän on 
ollut järjestäjänä rastipäälli-
köstä kilpailujohtajaan sekä 
Suomen Ladun nimeämänä 

valvojana.
Kösä on sielunsa pohjia 

myöten luonto- ja retki-ihmi-
nen, jolle joka sää on retkisää. 
Kaupunkilainen Kösä nauttii 
usein aamukahvinsa asuinalu-
eensa lähimaastoissa. Onnelli-
simmillaan hän lienee majoit-
tuessaan Kösäkköönsä. Käm-
pät eivät hänen käytössä ku-
lu, sillä telttaan on päästävä 
nautiskelemaan olostaan. Uu-
den vuoden toivotuksetkin 
ystäville saattavat tulla teltas-
ta Nuuksion kansallispuistos-
ta räntätuiskun keskeltä. 

Kösästä löytyy myös her-
kempi puoli. Monet tunturi-
latulaiset ovat saaneet hänel-
tä kauniita onnittelukortteja, 
jotka hän on sommitellut 
itse kuivaamistaan kukista. 
Hänen Lappia koskeva kir-
jastonsa on laaja. Hän on 
myös innokas isoisä, joka on 
opastanut lapsenlapsensa har-
rastuksensa pariin luonteensa 
mukaisesti huumorilla ja hy-
vää esimerkkiä antaen.

Marita Maula

Ikäsusi no 98

Toivo Haavisto

kerhoissa Topi on käynyt esit-
telemässä töitään ja antamas-
sa opastatusta saamelaiskäsi-
työn tekemisessä. 

Myös Lapin mystiikka on 
Topia kiehtonut. Johtajasu-
den harrastus näytteensäkin 
hän teki Lapin seidoista ja sei-
dan palvonnasta. Topi on toi-
minut Kolbman kerhotoimi-
kunnassa. Ollut Kolbman al-

kuajan retkitukikohdan, La-
tosaaren, isäntänä ja vetänyt 
vaelluksia Lappiin. Tunturi-
susi no 812 hänestä tuli vuon-
na 1970 ja Johtajasusi no 100 
vuonna 1975. 

Kolbmalaiset onnittelevat 
Ikäsuden ”rääthyyn” päässyt-
tä Topia.

-Sakari-  

Toivo Haavisto Lapin puvussaan Tunturiladun juhlissa. 

Ikäsusi 99

Veli Hirvonen

88,  Oskareiden  synnytystal-
koissa   Veli  on  viihtynyt  ai-
na  tukinkaadosta  alkaen.... 
Tunturiladun  kämppien  re-
montti - ja  polttopuutalkois-
sa  on  hänet  nähty  usein.  
Ja  heinänteko -  sehän  su-
juu  tunturisudelta.  Siihen  
aikaan  kun  Palttoon  Topi  
haikaili  apua  heinäntekoon  
Kiisan kupeelle,  heilui  siellä  
Velikin  heinämiehenä.

 Lapin  kuume  on  vienyt  
Velin  oikeesti  pintaa  syvem-

mälle  lappiin.  Näet  kullan-
kaivuu  on  ollut Velin  harras-
teena  vuodesta  1974  lähtien.  
Kultakuume  tarttui  häneen  
Tunturiladun valtauksella  Jä-
kälä-Äyhkissä,  ja  tätä  ”tau-
tia”   on  Veli  potenut   näihin  
päiviin  saakka  milloin  anka-
rampana  ja  milloin loivem-
pana  kuumeena.

 Kumpelaiset  ja  koko  la-
tuväki  onnittelevat   tuoretta  
ikäsutta!

ES

Veli Hirvonen saamassa oman hokkuannoksensa noidalta.
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Irma ”Irkku” Rytkölä vihit-
tiin Johtajasudeksi Susikyrön 
60v-juhlasusiaisissa. Tunturi-
sudeksi hänet vihittiin samas-
sa paikassa, kun Tunturilatu 
oli vasta 50-vuotias. Irkku on 
ollut Login aktiivijäsen vuo-
desta 1989, ja lähes alusta al-
kaen toiminut kerhon jäsen-
sihteerinä. Hän on vetänyt 
myös kerhon vaelluksia.

Hänen Lapin harrastuksen-
sa oli alkanut jo toistakym-
mentä vuotta aikaisemmin, 
ennen kuin hän liittyi Tun-
turilatuun. Antaa hänen itse 
kertoa kuinka siinä kävi: 

” Lähdin 1977 heinäkuussa 
Yrjö Metsälän vetämälle 
vaellukselle Haltille. Se oli hy-
vin mieleenpainuva kokemus. 
Odotin erämaisempaa elämys-
tä, mutta hienoa se oli silti. 

Samana vuonna näin mi-
nulle ennestään tuntematto-
man kirjailijan Yrjö Kokon 
kuolinilmoituksen ja siinä, 
runouden ystävänä, huomio-
tani kiinnittivät muistosanat, 
jotka olivat otos Kokon teok-
sesta Laulujoutsen. Etsin kir-

Voisi melkein luulla että Rai-
mo on syntynyt kompassi kä-
dessä, niin usein se on hänen 
kädessään ollut. 

Jo poikosena temmeltäes-
sään Sotkamon Tipasojalla vel-
jensä kanssa, hän tuli tutuksi 
luonnon kanssa. Vähän isom-
pana hän liittyi partiopoikiin 
ja eikös vain, yöretkiä tehtiin 
useita Vuokatin vaaroille. Ra-
kennettiin havuista laavu ja 
nuotiota poltettiin. Lupa sii-
hen oli saatu isänniltä. 

Luonto tuli entistä tutum-
maksi ja luonnon ehdot. Niin-
pä sama porukka lähti roh-
keasti Kemijärven Pyhätuntu-
rille vastaanottamaan juhan-
nusta vuonna 1951. Se oli 
ensimmäinen kosketus tuntu-
reihin ja siitä alkoivat ne lu-
kemattomat matkat ja vael-
lukset, rakkaus Lappiin.

Ammatinvalintakin vei sen 
vuoksi maanmittauslaitoksel-
le. Vaikka työn vuoksi hän sai 
kulkea maastossa paljon, yk-
sinkin, kiinnosti häntä luon-
to vielä vapaa-aikanakin. 

Raimo toimi Kajaanin 
Jousiampujissa puheenjohta-
jana, Kajaanin Ladussa vara-
puheenjohtajana, hän herät-
teli tunturikerho Oktan hen-
kiin ja oli sen puheenjohtaja-
na kahteen otteeseen. 

Tunturilatulaiset ovat her-
kistyneet luonnossa liikkues-
saan tunnistamaan aina oi-

Ritva Loimio eli Ritvis on 
tunturikerho Ovtsin aktiivi-
nen jäsen kerhon perustami-
sesta (1976) lähtien. Ritva 
Loimio on kuulunut Jyväsky-
län Laatuun sen ainaisjäsene-
nä vuodesta 1968 ja oli perus-
tamassa tunturikerhoa Kes-
ki-Suomeen jo vuonna 1973, 
mikä yritys ei vielä silloin 
onnistunut. 1960-luvulta hän 
muistaa tilanteen Kiilopäältä, 
jonne ilmestyi ryhmä tsekki-
läisiä Suomen Ladun kutsu-
mia vieraita rautaesiripun ta-
kaa. Eks tempore Ritvis toimi 
ryhmälle Suomen ladun op-
paana Lapissa ja myöhemmin 
Suomen ladun ja Tsekkoslo-
vakian retkeilyjärjestön väli-
sillä retkillä. 

Tunturilatuun Ritvis liittyi 
1981 ja on sekä tunturikerho 
Ovtsin että Tunturiladun ai-
naisjäsen.  Hän on toiminut 
Tunturiladun saamelaistoimi-
kunnassa vuodesta 1994 läh-
tien ja sen puheenjohtajana  
1996-2005, jonka ajan hän 
toimi Tunturiladun johtokun-
nassa. Ovtsissa Ritvis on toi-
minut sihteerinä aina kun 
apua tarvitaan eli heti kerhon 
alkutaipaleella 1978-1985 ja 
taas jälleen v:sta 2000 läh-
tien, johtokunnan jäsenenä 
1987-1992 ja järjesti silloin 

Ritva Loimio 
Tunturiladun 
sadas ikäsusi

aktiivisesti mm Saamelaisten 
käsityönäyttelyä, edelleen 
1998-2000 ja uudelleen v:sta 
2004 lähtien, kuului Ovtsin 
emäntiin 1994-1995 ja piti 
Ovtsin leikekirjaa 
1984-1996.

Ritvis on ollut aktiivinen 
talkoolainen: hän on ollut ra-
kentamassa  Pekan kammia 
ja Susi-Kiisan kämppää, Susi-
Oskaria, Ykin siltaa ja hänellä 
on talkoomuistoja niin Moi-
rishvein kammin, Susi-Talak-
sen kuin Ovtsin rakentaman 
Haristuvan useista huoltotal-
koista. Hän oli jo 1980-lu-
vulla toteuttamassa Tunturi-
luuta-operaatiota Pekka Kola-
rin vetämän ryhmän mukana 
Käsivarressa Porojärven käm-
pällä.

Ritvis on tehnyt retkiä Lap-
piin vuosittain aina kun on 
töiltään  päässyt irrottautu-
maan. Hänellä on tuttuja eri 
puolilla Lappia. Hän on edel-
leen aktiivinen vaeltaja ja tun-
turisusi n:o 1471 vuodelta 
1986, ja muistiin merkit-
semättömät suoritukset vas-
taisivat johtajasusiarvoa, mut-
ta vaatimattomuus kaunistaa  
toimittajan huom.).

 Ritviksen käden taidot tun-
netaan mm.  Ovtsin myy-
jäispöydän neuletöistä ja muu 

harrastus useista kirjanäytte-
lyistä. Ritviksellä on laaja Saa-
men historian, kirjallisuuden, 
musiikin ja käsitöiden kokoel-
ma. Hän etsii Saamen sanakir-
jasta vastauksia mitä kiperim-
piin kysymyksiin. Ritvis tun-
netaan kiireettömyydestään ja 
omasta aikataulustaan. Hän 
oli kävelevä tietopankki jo 
työpaikallaan Jyväskylän yli-
opiston kirjastossa, jossa hän 
tuli tunnetuksi ystävällisestä 
avuliaisuudestaan.

7.11.2006  muistiin mer-
kinnyt  SHJH

Raimo Pahkala  
-  ikäsusi 101

kean johtajan itselleen. Kukin 
heistä on ollut erinomainen 
omalla tavallaan. Kösän jäl-
keen valittiin Raimo.

Olen tuntenut Raimon 
toistakymmentä vuotta retki-
en kautta. Aina hän on ollut 
vähäeleinen kuunteleva joh-
taja. Tuskin huomaa kun asiat 
sujuvat vain niin mukavasti. 
Itse hän mainostaa olevansa 

laiska ja delegoivansa tehtävät 
muille, mutta se on peitetari-
na. Tarkemmin katsoessa pal-
jastuu viisas periaate: Todelli-
nen johtaja on se joka luo eni-
ten johtajia, oman elämänsä 
sankareita. Erämaassa liikku-
essa niitä juuri tarvitaan ja 
koulitaan.

Liisa

Raimon oma kommentti kuvasta: -Tyylikästä harmaata kau-
neutta. 

Ritvis kuvattuna susiaisissa.

Login lauma sai 
uuden Johtajasuden

jan luettavakseni ja luin myös 
muita Yrjö Kokon kirjoja 
ja innostuin vielä enemmän 
pohjoisesta alueesta. Myös 
kaksi seuraavaa vaellustani 
suuntautuivat Käsivarteen.”

Vaelluksia Irkku on tehnyt 
siitä alkaen ainakin 40 kpl 
- kaikkina vuodenaikoina, 
myös kaamoksessa. Kohteina 
ovat olleet useimmat Suomen 
Lapin alueet, Ruotsissa Pad-
jelanta, Sarek ja Kebnekaisen 
alue, Norjassa Jotunheimen, 
Reissaelva, Svaerholt ja Huip-
puvuoret, sekä Venäjällä Itäi-
nen Saariselkä.

Vaellusten lisäksi Irkku 
viihtyy muutenkin Lapissa ja 
yleensä luonnossa mm. valo-
kuvaten ja vain elämyksiä et-
sien. Tänä vuonna hän on ol-
lut Lapissa ennätykselliset 11 
viikkoa osallistuen mm. muu-
tamiin Tunturiladun talkoi-
siin, mikä on työelämässä mu-
kana olevalle henkilölle hyvä 
saavutus, joka omien sano-
jensa mukaan haluaa ”huilata 
lomilla”. Talkoissa käsillä te-
keminen on kuulemma myös 

mukava vastakohta ansiotyöl-
le. Hän on nyttemmin ruven-
nut kiinnostumaan myös Saa-
men kulttuurista ja historias-
ta ja on aloittanut mm. saa-
menkielen opiskelun.

Hänen Johtajasuden harras-

tusnäytteensä aihe on ”Saame-
laisten noitarumpujen maa-
ilma”, josta kuulemma tulee 
myöhemmin oma juttunsa 
Tunturilatu-lehteen.

Paul Pakarinen

1994
178 Matti Reittamo Helsinki 
 Trangian bensiinimuunnoksen kehittäminen   

 sekä lapinlaulujen/ Lapista kotoisin olevien laulujen
 tunnetuksi tekeminen
1999
181 Pekka Erämo Karhula    

 Käsivarren kukkivista kasveista

2000
182. Raimo Pahkala Kajaani    

 Vuosina 1943-45, -61 ja -86 Saariselän alueesta 
 tehtyjen karttojen vertailu retkeilijän näkökulmasta

2004
183. Erkki (Era) Korkeila Heinola 
 Lappi ja eräretkeily kirjasto, Nostalgia ”vaellusrypäs”, 

 Erävaelluksen suunnittelu ja toteutus
2006
184. Irma Rytkölä Turku
 Harrastusnäyte: Saamelaisten noitarumpujen   

 maailma

Johtajasusien 
harrastus-
näytteet

Johtajasusien harrastusnäytteiden lista on julkaistu Tunturi-
latu-lehdissä monessa osassa. Kuten aiheista käy ilmi, harras-
tusnäytteissä on selvitelty lukemattomia mielenkiintoisia asioi-
ta. Harrastusnäytteet on kokonaisuudessaan arkistoitu Tuntu-
riladun arkistoon ja tulevissa Tunturilatu-lehdissä tullaan esit-
telemään mielenkiintoisimpia harrastusnäytteitä. 

Komea lista odottaa jatkoa tulevilta johtajasusilta. 
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Yksilöjäsenmaksu        23,50 €
Perhejäsenmaksu        37,00 €
Nuorisojäsenmaksu     12,00 €
Ainaisjäsenmaksu     255,00 €

 
Jäsenmaksun korotus  1,50 ja 2,00 €  johtuu Suomen 
Ladun jäsenmaksun korotuksesta.
Tunturikerhoihin kuuluu  2 / 3 jäsenistämme,  joilla 
Tunturiladun jäsenmaksun lisäksi tulee  kerhon jäsen-
maksu,  jonka suuruuden kukin kerho itse päättää.

                                                                 Johtokunta

Jäsenmaksut   
vuonna 2007

Kolbma järjesti TL:n ai-
neistoon perustuvan Eräret-
keilyn peruskurssin mennee-
nä syksynä. Teoriaosan pito-
paikaksi saimme partiolaisten 
majan Kangasalan Matalajär-
veltä. Paikka oli hyvin erä-
mainen ja sopi tarkoitukseen 
erinomaisesti. Kurssilaisia oli 
kaikkiaan 14. Kaikki olivat 
innokkaita oppimaan retkei-
lyn perusasioita. 

Teoriaosan kurssipäivät oli-
vat varsin tiivistä opiskelua. 
Koska sää oli erinomainen, 
osa luennoista voitiin pitää ul-
kona nuotiolla. Luennot kä-
sittelivät niin retken suunnit-
telua ja siihen valmistautu-
mista, kuin myös varusteita 
ja retkiruokia. Käytännön lä-

Retkeilyn perusasiat tutuiksi 
heisempää oli tutustuminen 
rinkan pakkaamiseen ja ret-
kikeittimiin. Itse tekemällä 
kurssilaiset opiskelivat ensi-
apu- ja suunnistustaitoja. 

Maasto-osa vietiin läpi ret-
keilemällä Laipanmaan retkei-
lyalueella. Kurssilaisten mo-
tivaatio oli korkealla. Vaikka 
säätiedot lupasivat viikonlo-
puksi huonoja kelejä, kaikki 
kurssilaiset olivat innolla mu-
kana. 

Ensimmäisenä päivänä har-
joiteltiin käytännössä suun-
nistusta ja reitinvalintaa erilai-
sissa maastoissa. Valloitettiin-
pa yksi ”tunturikin”. Iltanuo-
tiolla käytiin läpi kaikenlaisia 
retkeilyyn liittyviä taitoja ja 
pikku niksejä. Toinen päivä 
käytettiin kartanlukuharjoit-
teluun ja Laipanmaan komei-
den maisemien ihailuun.

Retken päätöstilaisuudessa 
useat kurssilaisista kyselivät, 
että ”koskas sitten lähdetään 
Lappiin oikealle vaelluksel-
le?” 

Siinä on pientä haastetta 
kerhon päättäville elimille!

Teksti: Sakari Karri
Kuvat: Sakari Karri,   

 Sirkka-Liisa Vuori 

Polulla. 

Luento nuotiolla. 

Ylitys.

Ruokaa nuotiolla. 

Valmistautuminen. Ensiapua. 

Kurssin rehtori. 

Marraskuun pimeyttä on juh-
listanut mukavasti Tunturila-
dun juhlatapahtuma Tampe-
reella, johon osallistui perätä 
12 kerhomme jäsentä.  Juh-
lasusiaisiin  Susikyröön ker-
homme osallistui lähes 30 
hengen voimin –pieneltä ker-
holta melkoinen ”voiman-
näyte” – vai mitä! 

Osallistumisemme näin 
suurella joukolla Tunturi-
ladun tapahtumiin  tekee 
mahdolliseksi se, että meillä 
on ”oma Kari-kuljettajam-
me”, joka ajaa pääsäänöisesti 
nämä matkat – kiitos Kari 
meidän kaikkien puolesta sii-
tä, että olet tehnyt mahdol-
liseksi mukavat yhteiset mat-
kamme omiin ja Tunturila-
dun tapahtumiin. 

Kerhomme syyskokous oli  
Kuvansin koululla Joroisten 
tyttöjen järjestämänä –herk-
kua oli tarjolla monen laista – 
kiitos tytöt. 

Kaksikymmentäviisi ker-
homme  jäsentä oli paikalla 
päättämässä henkilövalinnois-
ta ja tulevan vuoden toimin-
noista.  Huttus-Pekkakin oli 
mukana  -  tapasimme myös 
Tampereella – oli mukava, että 
jaksoit osallistua myös omaan-
kin kokoukseemme! Taas ker-
ran totesimme, että kerhomme 
vahvuus on kuukausittain ta-
pahtuvissa kokoontumisissam-
me eri paikkakunnillamme.

Kerhotapahtuma ilman 
”varsinaista ohjelmaa” on tul-
lut meille niin tärkeäksi kerho-
ystäviemme kohtaamispaikak-
si, että raaskimme siitä luopua 
vain kahdeksi kesäkuukaudek-
si kesä - ja heinäkuuksi.

Kokouksen henkilövalinnat 
näette kerhotiedotteestamme, 

jonka yritämme saada läh-
temään hyvissä ajoin ennen 
vuoden vaihdetta.  Puheen-
johtajana jatkaa Lea Sarkeala 
Varkaus, varapuheenjohtajana 
Kari Loponen Mikkeli, sih-
teerinä Pirjo Vainionpää Ran-
tasalmi ja rahastonhoitajana 
Airi Kuitunen Mikkeli. 

Seuraava tapaamisemme on  
9.12. 2006 klo 12 pikkujou-
lulounaan merkeissä Mikke-
lin vanhan kasarmialueen Tal-
liravintolassa – pikkupaketti 
mukaan.  Kerholaisten joulu-
lounaan ”omavastuu on 10 € 
” – kokouksen päätöksellä ker-
homme kustantaa erotuksen 
kerhon joululahjana kerho-
laisille!

Kevään tapahtumista kes-
kustelimme kokouksessa – li-
säehdotuksia otamme vielä 
vastaan pikkujoululounasta-
pahtumassa.  Kilpisjärvi hou-
kutteli, mutta myös muita 
mahdollisuuksia on – miten 
olisi hiihtoretki Pöyriksellä?  
Mahdollisen yhteiskuljetuk-
sen ja varausten takia retki 
on lyötävä lukkoon heti kun 
mahdollista. Ennakovaroituk-
sena: ”Käskynkkälän” talkoot 
toukokuussa!

Kiitos tästä vuodesta  - mu-
kavaa syystalven jatkoa ja jou-
lun odotusta  sekä  Hyvää 
Joulua Teille kaikille.

Lämpin terveisin   
Lea - puheenjohtaja

Tunturikerho 
Njeallje
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Syyskokous hyväksui ensi 
vuoden toimittasuunnitel-
man. Vuosi 2007 on Tunturi-
ladun 61. toimintakausi.

Yleistä  

Tunturilatu ry:n yksi toimin-
nan peruspilareista, talkoo-
työ, tulee olemaan näkyvästi 
esillä yhdistyksemme 61. toi-
mikautena. Suomen Ladun 
leiripäivillä Kiilopäällä vas-
taamme yksin vaelluskilpai-
lun järjestämisestä. 

Retkeilytietous, varsinkin 
Tunturialueella, on ollut ja 
on edelleen tunturilatulainen 
vahvuus Suomen Ladun 
jäsenkentässä. Järjestämällä 
vaelluskilpailun saamme lisää 
tunnettuutta latuyhdistysten 
keskuudessa.

Viime kesäpäivillä pohdim-
me yhdessä yhdistyksen tule-
vaisuutta kartoittamalla nyky-
tilanne. 

Tänä toimintavuonna jat-
kamme työtä vahvan tulevai-
suuden suunnan löytämiseksi, 
sillä kehittyäksemme parem-
maksi ja uusia jäseniä kiin-
nostavaksi yhdistykseksi tar-
vitsemme koko ajan pieniä 
muutoksia ja painotuksia toi-
minnassamme unohtamatta 
kuitenkaan sääntöihimme kir-
jattuja perussuuntia. Oikean 
suuntaisten muutosten löytä-
minen ja ratkaisujen tekemi-
nen tulee tapahtua vähitellen 
ja hallitusti.

Toinen toimintamme pe-
ruspilari on kerhojen työ 
retkeilyn ja liikkumisen saral-
la ja siinä ohessa suomalais-
ten asenteiden muokkaami-
nen terveiden elämäntapojen 
suuntaan. 

Omilla paikkakunnillaan 
kerhot voivat olla esimerkki-
nä terveys- ja luontoliikun-
nan avulla ja vaikuttaa kan-
salaisten tapoihin, tottumuk-
siin ja asenteisiin kutsumalla 
paikkakunnan ihmiset yhtei-
siin tapahtumiin. Vaalimalla 
jokamiehen oikeuksia teem-
me arvokasta työtä kaikkien 

ihmisten hyväksi.  

Järjestöorganisaatio

Johtokunta
Tunturiladun toimintaa 

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

Toimikunnat
Tunturiladun toimintaa 

omilla sektoreillaan hoitavat
· koulutustoimikunta
· kämppätoimikunta
· retkitoimikunta 
· nuorisotoimikunta
· susivaliokunta
· tiedotustoimikunta
· työvaliokunta
· Lapin perinneasiainhoitaja
· kerhoasiainhoitaja

Järjestötoiminta

Jäsenille tarkoitetut yhteiset 
tapahtumat:

· kevätpäivät ja kevätkoko-
us 16.–18.3.2007 Kiljavan-
ranta, Kavtsi isännöi

· kesäpäivät 24.–26.8.2007 
Marjatila Husso, Karttula, 
Tsietsa isännöi

· syyskokous ja susiaiset 
5.–7.10.2007 Aittakari, Ko-
kemäki, Geatki isännöi

Tunturikerho- ja  
muu toiminta

· kerhojen ja Tunturiladun 
yhteistilaisuudet

· kerhojen välinen yhteis-
toiminta

· kerhoviikot Lapissa
· kerhojen oma toiminta
· talkootoiminta
o Suomen Ladun 
jäsenkorttien postitus 
Tunturiladun jäsenille 
su 14.1.2007
o kämppien kunnostaminen
o Susi-Talaksen talkoot 
viikolla 31
o Susikyrön talkoot 
viikolla37
o muu mahdollinen 
talkootoiminta

Koulutustoimikunta 
· TL koulutustilaisuus ker-

hojen toimihenkilöille la 
27.1.2007 Jyväskylässä

· ”Perustietoja retkeilijälle” 
ja talvikurssiaineiston päivi-
tys 

· 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 koulutusvastaa-
vien tapaaminen kesäpäivien 
yhteydessä 

·retkenvetäjän kurssin järjes-
täminen

Kämppätoimikunta

· Kämppien ylläpitävää 
huoltoa ja kunnostustoimin-
taa, Susikyrön aurauksesta 
huolehtiminen

· Osallistutaan Kyrönperän 
ympäristön latujen kunnossa- 
pitokustannuksiin.

· kiinteistöjen aluemaksu 
on 4 €/vrk/hlö, kerhoviikolta 
aluemaksu on yhteensä enin-
tään 335 €

· Aihkin vuokra on 15 
€/vrk

· Kämppien varustetasoa 
kohennetaan tarvittaessa.

Retkitoimikunta
    
· Retkitoimikunta järjestää 
Tunturiladun retkiä 

· Toimikunta auttaa vael-
lusten suunnittelussa ja neu-
voo jäsenistöä retkiasioissa

· Toimikunta ylläpitää retki-
luetteloa eri kerhojen järjestä-
mistä yhteisretkistä ja julkaisee 
sen Tunturilatulehdessä.

Nuorisotoimikunta

· Tuetaan nuorison retkeily-
harrastuksen kehittymistä tun-
turikerhojen toiminnassa.

· Edistetään lasten ja ai-
kuisten yhteisiä tapahtumia 
kerhotoiminnassa.

· Toimikunta pyrkii löytä-
mään toimintaa nuorison saa-
miseksi mukaan.

Susivaliokunta 

· käsittelee susianomukset ja 
järjestää keskustelutilaisuuk-
sia sudeksi aikoville Tunturi-
ladun tilaisuuksissa, Suomen 
Ladun Leiripäivillä ja muu-
toin tarvittaessa sekä neuvoo 
sudeksi aikovia

· tekee susijärjestelmää tun-
netuksi ja kiinnostavaksi

· auttaa susiaiset järjestävää 
kerhoa susiaisten järjestelyssä

· kirjoittaa Tunturila-
tu-lehteen ”Susivaliokunnan 
kuulumiset”-palstaa

Tiedotustoimikunta

Tiedotustoimintaa johtaa 
Tunturiladun tiedottaja. Toi-
mintaan kuuluu Tunturila-
tu-lehti, ulkoinen ja sisäinen 
viestintä sekä kotisivut.

Tunturilatu-lehden ilmes- 
tymisaikataulu: 
Nro Aineisto Painop. Lehti 
       jäsenillä 
1.      26.1.        8.2.      13.2.
2.     25. 5.        7.6.     12. 6.
3.     15. 8.     30. 8.       4. 9.
4.    16. 11.   29. 11.     4.12.

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

Suomen Ladun leiripäivillä 
järjestetään Tunturiladun info.

Myyntitoiminta

· 60-vuotisjuhlatuote
· 50-vuotisjuhlakirja
· kämppäavaimet
· merkit, tarrat ja Tunturi
ladun pinssi
· Eräretkeilyn perustietoja 
-kansio
· kämppäkortit
· Balggis-kirja

Johtokunta

Suunnitelmat ensi vuodeksi

 Tulevat ja 
 menevät eurot
 vuonna 2007On elämä muistoja tulvillaan,

niistä aika vie useimmat unholaan.
Miksi Lappi on mielessäin ainiaan?
Jospa itse sen kertoa saan.
 
Kun poropolkua ensi kertaa kuljin,
läpi outamaan tunturia päin,
niin tuskin silmiä hetkeksikään suljin,
karun, kiehtovan Lapinman nyt näin.
Sinitaivaskin kauaksi kaartoi,
autiuteen päättyi sen tie.
Outo maailma syleilyyn saartoi, 
tuulen lailla mukaansa vie.
 
Se polku kuruihin, tuntureille johti,
yhä kauemmas, kauemmaksi vain.
Kun nousin korkeimman huipun 

päätä kohti,
laen häipyvän pilveen nähdä sain.
Tuolla alhaalla erämaa hohtaa,
vaarat, jängät, lompolot sen.
Oman pienuuden ihminen kohtaa
ympärillä hiljaisuuden.
 
Miksi Lappi on mielessäin ainiaan ?
Jospa tarinaa jatkaa taas saan.:
 
Kun taivas tummeni ja tuiversi tuuli,
voimaa luonnon en ymmärtänyt lain
Kun myrsky yllätti ja sen raivon kuuli,
viimein suojaa jo kivikosta hain.
Kastuin, eksyin ja vaelsin  harhaan
väsyin, uuvuin, palelin  yön.
Mutta samalla opin sain parhaan.

Uusi päivä palkitsi työn.
 
Ken Lapin tuntee ja sen selkoset siellä,
kesän huumaavan, jään ja pakkasen,
hän yhä uudestaan tuntureiden tiellä
löytää mielelleen rauhan, kaipauksen.
Kairan kutsun ken ottavi vastaan, 
aito luonto ystävän saa. 
Lappi karusti opastaa lastaan,
polkujansa taivaltamaan.

Vaeltajan Lappi

Kirjoittaja on oululainen  
Pekka Auvinen johtajasusi 
n:o 179  vuodelta 1996.
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Matka alkoi lauantaina klo 
6.00 Siilistä linja-autoasemal-
ta. Menomatka sujui tavalli-
seen tapaan kahvitaukoineen 
ja ruokailuineen, kilometrejä 
kertyi 844.

Puoli seitsemältä lähdim-
me autoilta kimpsuinemme 
ja kampsuinemme, olihan se 
varsinainen Mannen matkue, 
sillä mukana oli tavaraa kyl-
mälaukusta ulkotuliin. 

Tuula ja Pertti sousivat pai-
navimmat tarvikkeet 1,5 ki-
lometrin päähän kämpästä. 
Loppumatka oli rankka, kai-
killa rinkan lisäksi joku nys-
säkkä ylimääräistä. 

Lauri ja Kalevi olivat tulleet 
jo tuntia aiemmin perille ja 
kahvi odotti valmiina. Kaikki 
majoittuivat kämpän yläker-
taan, kukaan ei laitellut telt-
taa, ainakaan vielä. 

llalla saunottiin ja suunni-
teltiin viikon retkiä ja oh-
jelmaa ja taidettiin ottaa jo-
ku lämmin rommikin kala-
kukon kera hauskanpidosta 
päätellen.

Päivä Nilijärvellä

Sunnuntaiaamu oli kaunis, 
eilinen automatkan aikainen 
sade oli muisto vain. Osa po-
rukasta lähti Nilijärville ka-
laan ja me muut kävimme au-
toilla noutamassa loppuja ta-
varoita, vain Pertti jäi tupa-
mieheksi. 

Päiväkahvin jälkeen kävim-
me ongella Klasun kanssa, 
mutta koska lompolot olivat 
niin matalarantaisia, ei ma-
to-onginta tuottanut mitään. 
Tuula ja Reijo keräsivät mus-
tikoita yli 3 litraa. Kalamie-
het olivat saaneet ahvenen ja 
pienen hauen.

Kaistale Inariakin 
näkyi

Maanantaina aurinko paisteli 
heti aamusta sumun hälvet-
tyä. Lähdimme kohden Sar-
mitunturia klo 9.30. Maasto 
oli mukavan kumpuilevaa ja 
aivan sinisenään mustikoita. 

”Turvapäällikkömme” An-
tero varotteli astumasta mus-
tikoiden päälle mutta kun oli-
si joutunut syömään reitin 
auki niin perui puheensa. 

Reitti oli tietenkin nousua 
mutta huilattiin tarpeen mu-
kaan eikä kiirettä eikä paina-
via kantamuksia ollut, vain 
eväsreput mukana. Sarmilta 
näkyi Talasjärvi, samoin Aka-
lauttapää, erottipa Kalevi kais-
taleen Inariakin.

Ihailtuamme tarpeeksi jat-
koimme kahden Keinokurun-
lampea, jonka rannalla kau-
niissa niemessä kahvistelim-
me. 

Maaruska vasta aloitteli ja 
puut olivat vielä keltaisia, 
vain harva punasävyinen tun-
turikoivu osui silmään. Siitä 
huolimatta maaston kaune-
us, Keinokurun karut kalliot 
ja välillä kasvuston lehtomai-
suus sekä monimuotoiset ke-
lot antoivat silmänruokaa. 

Hissukseen tarvoimme 
kämpälle jossa kaikille mais-
tui pannukahvit.

Kävimme etsimässä nuotio-
paikalle istuinpuita ja tekemäs-
sä tikkupullatikkuja. Tuulan 
kanssa koristelimme jo pikku-
joulukuusenkin valmiiksi.

Ilta kului huomisen toi-
mintaa suunnitellessa sekä 
saunoessa.

 
Keloputti ja 
koivuswing

Kylmän yön jälkeen harmaa, 
tihkuinen tiistaiaamu. Läh-
dimme Tuulan ja Anteron 

Tsietsa ruskaretkeili 
Susi-Talaksen maastossa

kanssa Ivaloon täydentämään 
varastoja. Kävimme Essolla 
kahvilla, kera lämpimien 
munkkien. Nam! 

Kämpällä päiväkahvilla 
suunnittelimme strategiaa il-
lan golfturnaukseen, Lauri oli 
tehnyt aamupäivällä pari oi-
vaa mailaa, toinen keloputti 
ja toinen koivuswing. Pää-
simme kokeilemaan mailoja 
ja  löimme Laurin kanssa 3 
alle parin! 

Talas open-turnaus alkoi 
vaille kuusi, vastakkain Ta-
laksen virkistys- ja raittiusseu-
ra ja Korven kepittäjät. Usei-
den sääntömuutosten ja oh-
jeistuksen jälkeen pääsimme 
pelaamaan. 

Kisa oli melko tasaväkinen, 
raittiit tosin pitivät hiukka 
kovempaa ääntä lyöntiohjei-
neen ja arvailuineen lyönti-
vuoroista.

Yksi kulkija rinkkoineen 
piipahti pihassa kesken kiih-
keimmän kisan. Arveli jää-
vänsä saunalle yöksi mutta oli 
häipynyt hissukseen, liekö pe-
lästynyt golfklubilta kuuluvaa 

ääntä. 
Illalla käytiin paistamassa 

makkaraa nuotiolla, Lauri to-
sin paistoi tikkusiikaa, mistä 
lie moisen saanut?

 Niliselän polulla

Keskiviikkoaamuna Irma ja 
Pertti jäivät kämpälle ja lupa-
sivat mennä Helliä ja Urpoa 
vastaan. Helli oli tervehtynyt 
sen verran että pääsivät vih-
doin tulemaan. Kalevi suun-
tasi matkansa Ivaloon ja me 
muut lähdimme kohti Nili-
järviä. 

Ilma oli kaunis ja lämmin. 
Alemman Nilijärven rannas-
sa lepäilimme hyvän tovin 
ja otimme aurinkoa. Pienen 
nousun jälkeen tulimme 
Ylemmälle Nilijärvlle ja sieltä 
löytyi kaunis kallioinen nie-
mi, jossa oli nuotiopaikka.

Kahvittelun jälkeen läh-
dimme kiertämään Nilisel-
kää polkua pitkin. Mustikoi-
ta ja puolukoita oli taas pit-
kin matkaa, ihan harmitti jät-
tää moiset marjamaat taakse.

Metsäautotie oli hyvä kä-
vellä ja pian ohitimme Ta-
lasvaaranlammen ja olimme 
kämpällä. Helli ja Urpo tuli-
vat melkein yhtä aikaa ja ka-
lamiehet samoin. 

Eipä saalista. 
Istuimme iltaa keittokatok-

sessa ja saunoimme tietysti.
 

 Golfkisa jatkui

Torstaina kylmä aamu. Läh-
dimme Klasun kanssa vie-
mään ylimääräisiä tavaroita 
autolle. Urpo antoi auton 
avaimet ja sieltä saatiin mar-
janpoimuri. Mustikoita tuli 
sangollinen, ne jätettiin au-
toon. Tullessa keräilin vielä 3 
litraa puolukoita Helmille. 

Muutkin olivat marjasta-
neet sadekuurojen välillä ja 
Antero käväisi Talasvaaran 
maisemissa. 

Illan suussa oli henkilö-
kohtainen golfkisa: kolmesta 
kohtaa samaan reikään kolme 
kierrosta. Anterohan sen voit-
ti kun oli harjoitellut puoli 
päivää. Tulos 27. Kalevi ja 
minä jaettiin toinen sija tu-
loksella 31. 

Saunan jälkeen oli pizzan 
syöntiä, tein sen kaasulla ja 
melko hyvin onnistui.

Illemmalla oli vielä ”kirk-
kokuoron” harjoitukset, lau-
loimme tosin muutakin kuin 
virsiä. Liekö saaneet yläker-
rassa nukkua, Helli arveli että 
lauloimme myös kämpän vie-
raskirjan läpi.

Seuraavana aamuna veim-
me taas Klasun kanssa repul-
lisen tavaroita autolle ja kerä-
sin matkalla taas sangollisen 
mustikoita, siinäpä isä-Ilma-
rille ja äiti-Ainolle tuliaisia.

Käväisimme Nellimissä 
munkkikahvilla ja lataamassa 
puhelimia. Varpu, Antero, Ir-
ma ja Reijokin olivat siellä.

Tulomatkalla hyvästelimme 
Hellin ja Urpon, jotka olivat 
matkalla Susikyröön Susiai-
siin.

Illalla paistelimme tikku-
pullaa Tuulan tekemästä taiki-
nasta. Hyvää oli hillon kans-
sa!

Kämpälle oli päivällä tullut 
pari vaeltajaa, äiti ja poika, 
jotka jäivät yöksi. Saunan ja 
kahvin jälkeen itse kukin ve-
täytyi ylös nukkumaan, huo-
menna olisi kello soimassa 
kuudelta ja pitkä ajomatka 
edessä.

 Repullinen muistoja

Perjantaiaamuna olimme 
puuronkeitossa jo kuudelta, 
liekö koti-ikävä herätellyt 
ennen kellonsoittoa. Rink-
kojen pakkaukset, viimeiset 
siivoilut, hyvästit Susi-Talak-
sen maisemille ja reippaasti 
kohden autoja. Kotimatkalle 
starttasimme 8.30 ja lupasim-
me olla Siilissä 20.30, aika to-
sin heitti 10 minuuttia! Niin 
oli jälleen yksi Lapin viikko 
takana, muistoja reppu pul-
lollaan. 

 
SeijaSusi-Talas open-golfkisan aloituslyönti.

Tsietsalaiset  
nauttivat
kämppä-
viikostaan 
Susi-Kiisalla.

Klasu, Lauri, Antero, Varpu ja Seija ahvenen paistossa Nilijärvillä.
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