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Olisikohan luku 16 onnenlu-
ku Oulussa perustetulle uu-
delle tunturikerholle, sillä sii-
tä tuli Tunturiladun 16. ker-
ho, se perustettiin joulukuun 
16. päivä  klo 16 ja kerhoa pe-
rustamassa oli 16 henkilöä. 

Ainakin tuo viimeinen kuu-
sitoista lienee ollut puhdasta 
sattumaa ensimmäisen ollessa 
varmaa ja toisen ehkä tarkoi-
tuksellista sattumaa.

Pilvisenä joulukuun lauan-
tai-iltapäivänä kokoontui Ou-
lun Rauhalassa kuudentoista 
hengen joukko Oulun Seu-
dun Lapinkävijöitä, joista kol-
metoista oli myös Tunturi-
ladun jäseniä, perustamaan 
Tunturiladulle uutta kerhoa. 

Lisäksi paikalla oli Tunturi-
ladun johtokunnasta puheen-
johtaja Raimo Pahkala ja va-
rapuheenjohtaja, kerhoasiain-
hoitaja Sirpa Alapuranen. 

Tunturilatulatuun 
liittymistä on 
pohdittu pitkään

Tilaisuuden avasi Lapinkävi-
jöiden puheenjohtaja Hannu 
Yrjänäinen toivottaen kaikki 
tunturissa kulkijat tervetul-
leiksi paikalle. 

Hän kertoi myös taustana 
tilaisuudelle siitä, miten vaik-
ka alueella on lähes 50 Tun-
turiladun jäsentä, niin siellä 
ei ole toistaiseksi ollut omaa 
kerhoa ja miten Lapinkävijät 
ovat kuluneen vuoden aika-
na keskuudessaan keskustel-
leet Tunturilatuun liittymises-
tä, minkä päätöksen he olivat 
sitten syyskokouksessaan teh-
neetkin.

Kärpästä 
perinnetietoon 

Perustavan kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Han-
nu Yrjänäinen, sihteeriksi Lei-
la Virtanen ja pöytäkirjan tar-
kastajiksi Reino Tuominen ja 

Uusi tunturikerho Ouluun
Lapinkävijät Owla aloitti reippaasti toimintansa

Pekka Auvinen. 
Kokous päätti yksimielisesti 

perustaa tunturikerhon Ou-
lun seudulle. 

Kerhon nimestä syntyi illan 
vilkkain keskustelu, jossa käy-
tiin läpi niin erilaisia saamen-
kielisiä eläinten nimiä kärpäs-
tä alkaen kuin myös Ouluun 
liittyviä historilallisia nimiä 
tai sitä sanana muistuttavia 
henkilönimiä. 

Lopulta päädyttiin seuraa-
vaan: Lapinkävijät Owla. 
Owla on vanha, jo 1300-lu-
vulla Oulun seudusta käytet-
ty nimi.

Hannu Yrjänäisestä 
ensimmäinen 
puheenjohtaja

Uudelle kerholle valittiin vuo-
delle 2007 puheenjohtajaksi 
Hannu Yrjänäinen. 

Lisäksi ensimmäiselle toi-
mintavuodelle päätettiin vali-
ta kuusi johtokunnan (kerho-
toimikunnan) jäsentä: Leila 
Virtanen, Aino Hämäläinen, 
Martti Kuusela, Simo Salan-
ne, Veli Pyykönen ja Tuula 
Lujala. 

Heidän ensimmäisenä teh-
tävänään on laatia kerholle 
säännöt, joiden mukaan toi-
minta sitten lähtee pyöri-
mään. Avuksi tähän työhön 
he saivat Tunturiladun kerho-
jen mallisäännöt.

Tilaisuuden lopuksi ker-
hon puheenjohtajalle annet-
tiin joululukemisiksi Tuntu-
riladun kerhokansio, viisi 
kappaletta koulutuskansioi-
ta, susisäännöt ja erilaista 
esitemateriaalia. 

Onnea uudelle kerhollem-
me OWLA ja tervetuloa mu-
kaan toimintaamme! 

Toivomme näkevämme tei-
tä runsain joukoin yhteisissä 
tilaisuuksissamme.

Teksti ja kuvat:
Sirpa Alapuranen

Owlan puheenjohtaja Hannu Yrjänäinen saa melkoisen lukupaketin 

Perustajajäseniä juhlakuvassa Raimon kanssa
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Yhdistyksemme juhlavuosi 
päättyi arvoisellansa tavalla.  
Joulukuun 16. päivänä  pe-
rustettiin Tunturiladun 16. 
kerho Ouluun. 

Perustamisajatusta kypsy-
teltiin kaksi vuosikymmentä. 
Voimakkaimmillaan olivat pe-
rustamisaikeet 1980-luvulla,  
jolloin toiveita, haluja ja tah-
toa oli, mutta kukaan ei lu-
pautunut vetäjäksi.  Perusta-
misen tarvepuheet putkahti-
vat esiin vähän väliä, mutta 
vain puheissa.

Kerhoa perustettaessa nou-
datettiin Tunturiladun pe-
rinteistä toimintatapaa.  Aloi-
te tuli paikkakunnan tuntu-
rilatulaisilta, minkä jälkeen 
perustamisprosessi aloitettiin. 
Näin menetellen halutaan 
varmistaa, että toimintaa on 
myös perustamiskokouksen 
jälkeen.  Tunturilatu tukee 
perustamista ja perustamisen 
jälkeistä toimintaa mahdolli-
suuksiensa  mukaan.

* * * 
Useamman tunturilatulai-

sen lähettämän sähköposti-
viestin ja kyselyn johdosta 
kutsuin toukokuussa,  23.5.  
koolle  Oulun ja sen lähi-
ympäristön tunturilatulaiset 
pohtimaan kerhon tarvetta.  

Monet kutsua noudatta-
neista olivat myös  Oulun 
Seudun Lapinkävijät ry:n jä-
seniä.   Halu kerhon perus-
tamiseen oli suuri.  Keskuste-
lussa kävi ilmi, että OSL ha-

Puheenjohtajan tähdenvälit 
luaa tulla mukaan perustetta-
vaan kerhoon.  

Tunturiladun sääntöjen 
mukaan yhdistyksessämme 
on vain henkilöjäseniä ja he 
voivat perustaa kerhoja.  Lo-
kakuussa pidetyssä koko-
uksessa päätettiin kutsua kool-
le kerhon perustamiskokous 
joulukuun aikana.   Kutsu lä-
hetettiin alueen jokaiselle tun-
turilatulaiselle sekä  Oulun 
Seudun Lapikävijät ry:lle.

Tunturikerho Lapinkävijät 
Owla perustettiin  ja vuoden 
vaihteessa siinä oli jo 16 jä-
sentä.   Oulun Seudun Lapin-
kävijät ry  kehoittaa jäseniään 
liittymään Tunturilatuun ja 
kerhoon sekä tekee myöhem-
min omien sääntöjensä mu-
kaiset yhdistyksen lopettamis-
päätökset.  

Kuluvan vuoden ajan Ou-
lun kerhon ja yhdistyksen toi-
mintasuunnitelmat ovat sa-
mat.   Owlan toiminta on 
lähtenyt vireästi käyntiin.  Sii-
tä osoituksena ovat jo nyt 
valmiit hienot nettisivut ja 
kerhon merkki, jotka löyty-
vät yhdistyksemme kerhosi-
vuilta.  

Tervetuloa  Tunturikerho 
Lapinkävijät Owla. 

 
* * *

Ensimmäisen kerhon, Ok-
tan vuonna 1964  tapah-
tuneen perustamisen jälkeen  
1970-luku oli vilkkainta uusi-
en kerhojen muodostumisen 
aikaa.  Tunturiladun sääntöjen 

toiminta-ajatuksen mukaan 
kerhot perustetaan jäsenten 
yhdyssiteeksi ja tunturilatu-
hengen vaalimiseksi.  

Kerhot ovat erilaisia ja eri-
kokoisia, mutta niiden kaik-
kien toiminta omilla paikka-
kunnnillaan on yksi yhdistyk-
semme tärkeimpiä voimava-
roja.  

Kerhot ovat eräänlainen 
näyteikkuna tunturilatulai-

suudesta, sillä niillä on saman-
suuntaiset tavoitteet virkistä-
vän harrastuksen parissa.  Ker-
hot mahdollistavat  helpon ta-
van löytää samoin ajattelevia 
retkeily- ja harrastuskumppa-
neita. 

* * * 
Kerhojen sijainti järjestö-

kentässä  saattaa hieman häm-
mentää  uusia jäseniä. Kaikki 

kerhon jäsenet eivät ole tark-
kaan tietoisia siitä, mikä on 
Tunturilatu ja Suomen Latu  
sekä mihin kohtaan järjestö-
organisaatiossa me kuulum-
me.  

Tässä asiassa kerhojen sisäi-
nen tiedottaminen on avain-
asemassa.

Suomen Ladun aluetoimin-
taan kaikki kerhot eivät ole 
vielä osallistuneet.  Mukana-
olo oman alueensa toimin-
nassa ja tapahtumissa on oiva 
tilaisuus tehostaa tunnettuut-
taan järjestökentässä.  

Aluekokouksissa kerho on 
samassa asemassa kuin latu-
yhdistykset  osallistumisoike-
uden, vaikuttamisen ja Suo-
men Ladun korvaamien mat-
kulujen suhten.

* * *
Johtokunnassa on nimetty 

kerhoasiainhoitaja, jonka vas-
tuulla on yhteydenpito ker-
hoihin mm. tilastoinnin 
suorittamisessa.  

Oulun kerhon perustami-
sessa ja alkaneen toiminnan 
tukemisessa kerhoasiainhoita-
ja on ollut voimakkaasti mu-
kana.  Viikko sitten olleessa 
kerhoillassa, jossa oli useita 
kymmeniä uusia kerholaisia, 
hän kertoi  perusteellisesti 
Tunturiladusta, toiminnasta 
ja kerhojen toimintamahdolli-
suuksista.

 
* * *  

Tunturiladun taloudenhoi-

taja vaihtuu.  Marja-Liisa Mä-
ki on tehnyt arvokkaan työn 
yhdistyksemme hyväksi  ja 
haluaa jäädä reserviin.  

Johtokunta valitsi uudeksi 
taloudenhoitajaksi Jaana Sor-
josen Jyväskylästä.  Tunturila-
dun talousasioiden hoito on 
edelleen ammattimaisissa kä-
sissä.   

Tervetuloa Jaana.

* * *
Maaliskuussa ennen perin-

teisiä Lapin hiihtoviikkojam-
me pidämme vuosikokouk-
sen, jossa toimintakertomuk-
sen myötä voimme arvioida 
menneen juhlavuoden onnis-
tumista.  

Kavtsilaiset ovat kutsuneet 
meidät Kiljavanrannalle ko-
koustamaan ja viettämään 
leppoisaa viikonloppua tois-
temme seurassa. Tapahtuuko 
se lumen vai kevätkukkkien 
keskellä,  se on vielä arvoitus. 
Kannattaa tulla suurin jou-
koin mukaan.

* * *
Tätä kirjoittaessa pakkas-

mittari näyttää 27 astetta, jo-
ten kauniit kuuraiset puut 
odottavat ihailijoita.  Tyynessä 
säässä on nautinnollista käy-
dä lenkillä.  

Viihtyvyyshän on vain 
kerrospukeutumiskysymys.   

Lähdetään  läheltä liikku-
maan.

Raimo

Istuimme Volvon takapen-
killä, matkalla Susiaisista Su-
sikyröstä Rovaniemelle. Mo-
lemmat uppoutuneina Liisan 
runoihin. Vähän väliä toisil-
lemme sanoen:” Lue tämä, 
kuuntele! Katso sivu 98. En-
täs tämä sitten?”

Kaksi aikuista naista imai-
sivat noin satasivuinen esi-
koisteoksen ihastellen. Kuu-
lumme kohderyhmään, jolle 
runoilija teoksensa on varta 
vasta osoittanut ja jotka siitä 
itsensä löysivät. 

Oktalainen Liisa on kirjoit-
tanut runoja jo lähes 25 vuo-
den ajan pöytälaatikkoon. Kun 
se alkoi käydä liian ahtaaksi, 
heräsi ajatus oman runokoko-
elman julkaisemisesta. Runo-

jen lisäksi myös teoksen ku-
vitus on hänen omaansa. Ru-
not eivät ole ”valmiiksi nau-
rettuja”, vaan kutsuvat lukijaa 
miettimään merkitystään. 

Etsiessään saa –antaessaan 
löytää. Runot ovat hyvin 
henkilökohtaisia, koskettavia, 
hauskoja, osuvia, elämänma-
kuisia, puhuttelevia, osa help-
potajuisia, osa syvempää pu-
reskelua vaativia. Kiitämme 
Liisaa ”Vieraista Saappaista”, 
joihin tekee mieli astua aina 
uudelleen ja uudelleen.

”Etsin olennaista itsestäni.
Havaitsin.
Olen nainen.”

Johanna Z.
Sirpa A.

Liisa Haapalainen teki runokirjan

Vieraissa 
saappaissa

” Elämä on tarina. 
Kun se on liian vaikea, 
siitä tulee runo.
Entä jos se runoksikin on liian vaikea,
tuleeko siitä aforismi?”

Liisa Haapalainen on kirjoittanut runoja 25 vuotta. Kun pöytäaatikko täyttyi, syntyi idea omasta kirjasta. Kirja on Liisan 
kuvittama ja sen on kustantanut Pilot-kustannus Oy.
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 Turussa on talvea odoteltu 
kuin joulupukkia, ja nyt kun 
tätä kirjoittelen Paulin päivä-
nä, niin voi sanoa että se tuli 
eilen. Toivottavasti myös py-

syy kevääseen asti kun niin 
antoi odotella.

Viime vuosi Logissa oli toi-
minnallisesti aika perinteinen, 
paitsi että yhteistä ruskava-
ellusta ei tehty kun talkoil-
tiin Susikyrössä. Talkoohom-
mia riitti myös aiemmin ke-
sällä Kiisalla. 

Huomattavin asia vuoden 
aikana oli varmaan se, että 
saimme pitkästä aikaa lau-
maamme uuden johtajasu-
den. Irkusta oli juttua jo 
edellisessä Tunturilatu-lehdes-
sä. Se voidaan myös todeta, 
että kerhon ikisihteeri, Juka-
lan Paula, jättäytyi eläkkeelle 
ja Irkku peri hänen postinsa. 
Kominkertaiset eläkööt Pau-
lalle, työsi on ollut kerholle 
korvaamaton!

Tämä vuosi alkoi myös pe-
rinteisesti kun olimme nyt jo 

neljättä kertaa peräkkäin tam-
mikuun kaamoshiihdolla Saa-
riselän maisemissa. Nyt olivat 
kelit vaihtelevia, kun alun pik-
kupakkasen jälkeen tuli pari 
suojapäivää, ja sitten pakkas-
herra iski oikein ravakasti. 

Ladut olivat taas loisto kun-
nossa ja Kaunispään munkit 
isoja. Edelleen Lintu-Antti sa-
noi lopettavansa Kuukkeli-
lammen kahvilan pidon, jos 
niin käy niin toivottavasti jat-
kaja löytyy.

Tietoa kerhon tulevasta toi-
minnasta löytyy netistä. Login 
uudet kotisivut ovat nyt ’Tun-
turiladun kerhot’-sivuston alla 
(www.kerhot.tunturilatu.fi ).  

Sinne yritetään laittaa toi-
mintakalenterin ja normaali-
en info- ja uutissivujen lisäksi 
myös jotain kerhoon liittyvää 
historiaa. Logihan on julkais-

sut koko 28-vuotisen toimin-
tansa ajan kerran vuodessa il-
mestyvää ’Login Tarinat’-leh-
teä ja niitä vanhoja numeroita 
toivottavasti saamme joskus 
lukea netistä. Asia on vireillä.

Jotain tulevasta voidaan 
mainita toki tässäkin. Tänä 
talvena, mikä nyt siis vihdoin-
kin alkoi, yritetään herätellä 
varovasti henkiin jäävaellusta 
Saaristomerellä. Se on vain 
näin eurotalvien aikaan mel-
ko epävarmaa touhua. 

80-luvulla Logi teki muuta-
mia vaelluksia aina Oolantiin 
asti. JOS kantavaa jäätä saa-
daan, niin maaliskuun puoles-
sa välissä teemme minivaelluk-
sen Houtskarin pohjoispuo-
lisille alueille. Mielenkiintoa 
on esiintynyt ja kolbmalaisia-
kin on lupautunut mukaan. 
Toivottavasti jäiden haltija on 

meille suosiollinen.
Viikko 14 on Login hiihto-

viikko Susi-Kiisalla, ja sinne 
mitä ilmeisimmin lähdetään 
omalla bussilla. Huomioikaa 
muutkin tämä, sillä otamme 
mielellämme mukaan lisää 
maksavia matkustajia matkan 
varrelta. Vaellukselle lähtijöi-
tä on runsaasti ja kämpälle-
kin on oma sakkinsa.

Perinteinen helapyöräily 
suuntautuu toukokuussa Ku-
ninkaantielle, mikä on siis se 
ikivanha reitti, mikä ruotsin-
vallan aikana kulki Tukhol-
masta Viipuriin. 

Me kuljemme vain osan 
matkaa emmekä lähde Tuk-
holmasta vauhtia ottamaan, 
vaan poljemme Turusta jon-
nekin Uudellemaalle, emme 
siis Viipuriin asti.

Heinäkuussa on taas saa-

Logilaiset 
kuulumiset

ristoretken vuoro. Nyt venei-
lemme Nötöseen ja kuten ai-
emminkin, niin osa porukas-
ta aikoo meloa sinne. 

Jos halukkaita melojia löy-
tyy Login ulkopuoleltakin 
niin allekirjoittaneelle voi il-
moittautua (ks. Login kotisi-
vut), mukaan kyllä mahtuu 
merellä on tilaa.

Ruskaretkeksi on nyt suun-
niteltu Karhunkierrosta. Siellä 
käytiin 90-luvulla, mutta kyllä 
Kuusamon maisemat kannat-
taa katsastaa kerran vuosikym-
menessä.

Loppuvuodesta ruvetaankin 
sitten valmistautumaan Login 
30 -vuotisjuhlavuoteen.

Oikein mukavaa keskitalvea 
kaikille tunturilatulaisille. Han-
gilla ja kevätpäivillä tavataan.

Paul Pakarinen

Kolme vuotta kerhoamme 
luotsannut Hannu Maula jät-
ti vuodenvaihteessa puheen-
johtajan tehtävät ja uudeksi 
puhenjohtajaksi valittiin alle-
kirjoittanut. Haastava tehtävä 
uudelle vetäjälle näin Kavtsin 
35-vuotisjuhlavuonna.

Aluksi muutama sana itses-
täni niille, jotka minua eivät 

vielä tunne. Olen Pertti Meri-
läinen, 45-vuotias perheenisä 
Vantaalta. Perheeseeni kuu-
luu vaimon lisäksi kolme las-
ta, 16- ja 14-vuotiaat tytöt ja 
12- vuotias poika. Kavtsissa 
olen ollut noin viisi vuotta. 
Koko tuon ajan olen toimi-
nut retkitoimikunnassa, aluk-
si jäsenenä ja viimeiset kolme 
vuotta vetäjänä. 

Kavtsin loppuvuoteen mah-
tui kaamosvaellus marraskuun 
pimeinä ja vähälumisina päi-
vinä Käsivarren tuntureilla. 
Retkeläiset saivat tällä kertaa 
kokea yllättävät säämuutok-
set myrkytuulen muodossa. 

Kösä veti 18 hengen ahkio-
porukan läpi tuulen ja tuis-
kun. Kaamosvaellukselle osal-
listui tällä kertaa kahdeksan 
ensikertalaista kaamosvaelta-
jaa. Retken muisteluillassa sai 
kuulla pelkästän mukavaa pa-
lautetta reissusta.

Joulukuussa kerhomme 
vietti perinteisen joulujuhlan 
Malmilla. Iltaan mahtui mu-
kavaa yhdessäoloa ja upea 

Kavtsin 
kuulumisia

Tervehdykseksi Tunturiker-
hot ym.

Kolbman puheenjohtaja 
vaihtui vuoden vaihtuessa.  
Kuusi vuotta tullessa täyteen 
on paikallaan vaihtaa veturit 
vereksiin vetojuhtiin.  Kol-

Vuosi vaihtui oktalaisilla rau-
hallisesti perinteiden mukaan. 
Nyt puhutaan vain ensim-
mäisestä talvesta ja nykyises-
tä. Se ensimmäinen tarkoittaa 
sitä kahden viikon talvea lo-
ka-marraskuun vaihteessa. 

Nykyinen talvi näyttää 
sitkaasti kehittyvän vaan ei 
se meitä oktalaisia ole lii-
emmin haitannut kun liuk-
kaista eroon päästiin. Roh-

keasti panin lehteen ilmoi-
tuksen hiihtoretkestä

Saukkovaarassa vaikka lunta 
oli vain nimeksi. Ajattelin jo 
yksin joutuvani parkkipaikalle.

Vielä mitä. Kun ilmoitettu 
Nuutin päivä koitti, oli lunta 
nippa nappa hiihdettäväksi 
ja 13 säätä pelkäämätöntä 
hiihtäjää hiihti Saukkovaaran 
Tuulen tuvalle ja takaisin. Mi-
tä nyt vähän pahimmissa pai-
koissa käveltiin.

Se osoitti oikeaa latuhen-
keä. Siksipä päätettiinkin että 
lähdetään hiihtämään myös 
3. 2.-07 Ristijärven Latvan 
kylän metlan majalle. Seurat-
kaa lehti-ilmoittelua.

Helmikuu sattuukin nyt 
saamaan ohjelmaa rutkasti. 
Käytämme hyväksi Kyösti 
Lamminjoen tieto-taitoa ja 
saamme hänet vieraaksemme 
esittelemään ja kertomaan 
retkikeittimistä ja varmaan 
muustakin Rikun päivänä 7.2. 
Hän saapuu suoraan Jyväsky-
lästä vastaavasta tapahtumasta 

näytelmä kolmen vuoden pro-
jektiurakastamme ”SPP Suo-
mi pääästä päähän”. Myöskin 
Joulupukki ehti käydä meitä 
tervehtimässä.

Nyt kun lunta on vihdoin 
saatu tänne pääkaupunkiseu-
dullekin, onnistuvat helmi-
kuun talviset tapahtumatkin 
varmaan hyvin. Tiedossa kuu-
tamohiihtoa Sipoonkorvessa 
ja lumikenkäilyä Porkkalassa. 

Kerhoillassa tutustutaan tal-
viretkivarusteisiin Kösan joh-
dolla. Maaliskuussa hiihde-
tään viikonloppu Valkmusan 
kansallispuiston maisemissa ja 
tehdään pöllöretki Nuuksi-
oon. 

17.-18.03.3007 vietetään 
Tuntiriladun kevätpäiviä Kil-
javanrannassa Kavtsin ollessa 
järjestelyvuorossa. Huhti-
kuussa tehdään vielä talviva-
ellus Nuhppir –Kaamasmuk-
ka.

Nautitaan lumisista talvi-
päivistä! 

Pertti

bman syyskokous valitsi 
puheenjohtajakseen kaudelle 
2007-2008 Jorma Laineen. 

Hänet ainakin osa väestä 
tuntee, hän on pitkäaikainen 
Tunturiladun ja Kolbman jä-
sen takanaan myös kausi 
Tunturiladun johtokunnassa 
90-luvulla. 

Toivotan menestystä Jon-
telle tehtävässä.

Varapuheenjohtajaksi uusi 
kerhotoimikunta valitsi edel-

Mansessa uusia 
voimia kehiin

leen Pete Mäkelän ja sihtee-
riksi samoin edelleen Sirkka-
Liisa Vuoren.

Omasta puolestani kiitän 
kaikkia kerhoja hyvästä yh-
teistyöstä ja toivotan menes-
tystä teille toimissanne.  Jat-
kan TL-työtä Tunturiladun 
johtokunnan jäsenenä kau-
den 2007-2008 ja retkipro-
jekteissa Kolbmassa.

Timo Tulosmaa

Oktan   
kuulumiset

ja näin hän säästää matkaku-
luja. Esittely tapahtuu Kainu-
lassa alkaen kello 18.00 Jou-
tenlammelle mennään 17.2. 
päivä. Hiihdetään ensin, ketä 
haluttaa ja kello 13.00 alkaa 
tilikokous ja nautitaan kahvit 
ja piirakat.

Kuun lopussa 27.2. kertoo 
Raili Kauppila meille Ren-
forssista illalla klo 18.00. Pai-
kaksi on saatu Sampo-pankin 
tilat Kajaanissa.

Maaliskuussa jokainen har-
joitelkoon liikuntaa ahkerasti 
kevätsesonkia varten.. Kevät-
päiville lähdetään. Huhti-
kuussa on hiihtovaellus 7. 
– 14., lähtien Susikyröstä. 
Ilmoittautua pitää Raimolle 
kohtuullisen ajoissa.

Hiihtoviikolle Susikyrössä 
14. – 21. pitää ilmoittautua 
helmikuun loppuun mennes-
sä jotta voidaan selvittää läh-
tijät kolbmalaisten kanssa.

Niin että ei muuta kuin hiih-
tämään. Luntakin on jo tullut.     

Terveisin Liisa

Hyvää alkanutta vuotta kai-
kille tunturilatulaisille. Kevät-
tä kohti mennään ja suun-
nitellaan mitä tehdään. Kun 
tätä rustaan, on kaunis pak-

kaspäivä ja aurinko pilkistelee 
puiden takaa. 

Tsietsan kevätpuolen tapah-
tumia ovat pilkkikisat Saa-
risenjärvellä 18. maaliskuuta, 
Tunturiladun kevätpäivät ja 
kevätkokous 16. – 18. 3. Nur-
mijärven Kiljavanrannassa, 24. 
– 31. 3. hiihtoviikkomme Tie-
vatuvalla ja 22. huhtikuuta 
pidettävä kevätkokouksemme 
Heinäkaltiossa. 

Kesäkuussa osallistume Suo-
men Ladun leiripäiville Kiilo-

Tsietsan kuulumisia

päällä. Kesään omat haasteen-
sa antaa Tunturiladun kesäpäi-
vien järjestely, joita vietetään 
Marjakartano Hussolassa 24. 
– 26.8. Tästä on ilmoitus toi-
saalla tässä lehdessä. Talkoita 
siis riittää, mutta nyt hiihdel-
lään, kävellään lumikengillä ja 
muuten vaan. 

Terveisin Urpo
ps. Verkoilla käydessäni 

ihasteli jänisten, oravien ja 
supien tekemien jälkien pal-
joutta. 

Vihdoinkin tuli talvi!

Tervehdys Satakunnasta. Tääl-
lä on talvea odotettu kuin 
kuuta nousevaa. Vihdoinkin 
se on totta, jos sitä marras-
kuun alun minitalvea ei oote-
ta huomioon. 

Nyt innokkaimmat pääse-
vät jo hiihtämään ilman, että 
nurmikko paistaa suksen al-

ta. Nyt paukuttelee pakka-
nen, mutta ehkä pian pääsen 
minäkin testaamaan, olisiko 
minusta hiihtovaeltajaksi. 

Hiihtovaellus on ensimmäi-
nen iso reissumme tämän 
vuoden ohjelmassa. Sinne on 
lähdössä jo erittäin nais-
voittoinen porukka, yksikään 
miehenpuolikas ei ole edes 
puolella sanalla vihjannut, et-
tä haluaisi lähteä mukaan. 
Liekö meissä jotain vikaa?

Talvitreeenejä on vielä pak-
ko järjestää, jotta me untu-
vikot pärjäämme konkarien 
kanssa. 

Aikuinen-lapsi-vaellus ete-
nee suunnitellusti, samoin 

naisten kaksi vaellusta. Seni-
orivaelluksen mahdollisuutta 
tunnustellaan edelleen. 

Kesän alkumetreillä pidäm-
me viime kesän melontakurs-
sille jatko-osan. Jospa sitten 
rohkaistuisimme jo isompiin 
haasteisiin. 

Susiaiset pyörivät mieles-
sämme jo hartaasti, kun olem-
me ensi kertaa niiden järjes-
telypuuhissa. Toivomme, että 
jo nyt merkitsisitte kalente-
reihin lokakuun ensimmäisen 
kokonaisen viikonlopun. 

Tositarkoituksella.
Tapaammehan silloin Ko-

kemäen Aittakarissa?
Satu
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Vihttan syyskokouksessa 
äänestettiin Tapani Rajala 
yksimielisesti jatkamaan pu-
heenjohtajana. Tapani on 
maailmanmatkaajana ja ret-
keilijänä paras mahdollinen 
luotsaaja kerhollemme. Hän 
pitää porukoistaan hyvää 
huolta erilaisilla retkillä ja 
vaelluksilla niin täällä koto-
maassa kuin kaukomaillakin. 

Entinen kerhotoimikunta 
vahvistuksena Teuvo Malin 
jatkaa. Emäntä Elvi Sund-
ström huolehtii meistä edel-
leen. Vuoden kellokkaaksi 
Kaija Mariapori, oikea mo-
nitoiminainen. Kaija ja Mar-
jut Nummela työstivät ker-
hon historiikin, joka jaettiin 

Vihttalaisilta hyvää 
alkanutta vuotta
kesäpäivillä jokaiselle Tuntu-
riladun kerholle. 

Toimintasuunnitelmaan 
kirjattiin muun muassa:

14. – 18. 2. aloitetaan 
hiihtopäivillä Iso-Syötteen tu-
tuilla laduilla ja majoitutaan 
kodikkaassa VAHI:n majassa 
Pytkynharjulla. 

10. – 11. 3. tai 17.- 18. 
3. jäähiihto keleistä riippuen 
Mikkelinsaarille, yöpyminen 
vartioasemalla. 

16.- 18. 3. Kavtsin järjes-
tämät Kevätpäivät Nurmijär-
vellä. Ilmoittautumiset tämän 
lehden ilmoituksen mukaan. 

21. – 28. 4. Kiisalla hiihto-
viikko. 

Toukokuussa aloitetaan 
pyöräilyt. 10. 25. 5. Helapyö-
räily Login mukana Kunin-
kaantietä jonnekin ja takaisin. 
Elokuun pyöräretki tehdään 
lähialueella ja syyskuussa rus-
karetki Sotkamon Hiidenpor-
tin kansallispuistoon. 

13. 10. patikoidaan Leva-
nevalla. 

Kerhoillat: 22. 2., jolloin 
on myös kevätkokous, 29. 3. 

, 10. 5. kerhoilta pyöräillen, 
27. 9., 13. 10., 29. 11. syys-
kokous ja pikkujoulu. 

Touhupäivyrin tapahtumis-
ta ja muutoksista ilmoitam-
me paikallislehtien kerhotoi-
minta-palstalla, mutta lisätie-
toja saa myös puheenjohtajal-
ta ja kerhotoimikunnalta. 

Paljon on taas mukavaa 
odotettavissa tänäkin vuon-
na. Tämän kaiken saa toimi-
maan vapaaehtoinen joukko 
ihmisiä, palkatta ja omia vai-
vojaan säästämättä, innosta-
en meitä liikkumaan ja katse-
lemaan maailmaa vähän joka 
kulmasta. 

Muistammeko myös joskus 
sanoa kiitos? Kiitos, että meil-
lä on mukava kerho, yhdis-
tys. Sanommeko kuin ryppy-
voidemainos: Olen ansainnut 
sen! 

Kiitos Tapani! Kiitos Kaija 
ja Pertti, Teuvo, Hannut! Kii-
tos Marjut! Kiitos Elvi-emän-
tämme, kun on aina kerhoil-
loissa hyvää kahvia ja makoisia 
nisuja. Kiitos koko kerhotoi-
mikunta. 

Taaksepäin kurkistaessa, ke-
säpäivät oli suutin tapahtu-
ma ja se onnistui mukavasti 
Köklotin lämpimässä syyske-
sän säässä. 

Vihttan yöräilyviikko Hii-
denmaalla keräsi kymmenen 
henkilöä. Oli taas uusi ko-
kemus naapurin maisemissa. 
Kaunista on muuallakin kuin 
täällä kotomaassa ja ystävyyt-
tä sydämen täydeltä. 

Tunturiladun viikolla Ta-
laksella siivottiin ja pilkottiin 
puita liiteri täyteen muitten 
mukana. 

Vihttan oli omaosuus Rajal-
ta rajalle – tapahtumassa. Vii-
si urheaa urosta vaelsi Näätä-
möstä Nuorgamiin, jossa viisi 
nautiskelijaa tutustui pohjoi-
seen maisemaan retkeillen ai-
na Varanginvuonon perukalle 
saakka. Ihmeteltiin Bygeijan 
pientä kaupunkia. Oli mai-
semat, jotka eivät hetkessä 
unohdu. 

Susilaumamme sai uuden 
jäsenen, kun Hannu Kaura-
nen hyväksyttiin susien vaati-
vaan rääthyyn numerolla 1631. 

Vaelluksia hänellä on kesäke-
leillä 13, talvella neljä, huippu-
ja 24, todistettavasti ison rin-
kan sekä ahkion kanssa. 

Isot onnittelu-ulvaukset 

Hannu!
Tästä jatkamme täällä tuu-

lisella rannalla!

Pirkko Westergård 

Menneen talven lumia - kohti Susi-Talasta!

Juhlavuosi on juhlittu moni-
muotoisesti ja dokumentoitu 
hienosti edellisessä 
Tunturilatu-lehdessä. 

Uusi vuosi jo päässyt  hy-
vään vauhtiin, mutta haluan 
vielä palauttaa mieliin syys-
kuun lopun Ovtsissa. Kuva-
tervehdyksemme kertoo Ovt-
sin 30-vuotisjuhlan vietosta 
Haristuvalla 30.9.2006. 

Ovtsista tuli vuonna 1976 
silloin 30-vuotiaan Tunturi-
ladun yhdeksäs tunturikerho, 
joka siis sai juhlia yhdessä nyt 
puolta iäkkäämmän pääjärjes-
tönsä kanssa tasavuosia.

Haristuvalle meitä oli ko-
koontunut omaan merkkita-
patumaamme yli 60 ovtsilais-
ta, vanhin jo reilusti yli 80 
ikävuoden ja nuorin vasta toi-
sella vuodellaan. 

Emännät olivat valmista-
neet upean juhlatarjoilun. Al-
kumaljat kauniin punaista 
mehua kohotettiin pihapiiris-
sä tasan kello 12, ja kuin ih-
meenä joutsenpari lensi sa-
manaikaisesti päämme yli toi-
tottaen sykähdyttävän terveh-

dyksensä. 
Kuten arvata sopii juhlam-

me onnistui kaikin puolin 
loistavasti: oli musiikkia, ru-
noa, puhetta ja hyvää yhdes-
säoloa. Haristupa sai oman 

laulunsa, jota innolla lauloim-
me, kuten myös vanhaa ovtsi-
laisten laulua. 

Ateria maistui ja hyvät täy-
tekakkukahvit tietysti. Juh-
lan päätteeksi saunassa kävi 

vilske, ainakin naisten vuo-
rolla. Eikä Pikku Harisen ve-
sikään tuntunut yhtään kyl-
mältä. Näin jälleen yksi hy-
vätunnelmainen muisto piir-
tyi nahkakantisiin.

Tammikuun kerhoillassa 
kuulimme sankarimatkaili-
jamme Säteen Esan seik-
kailuista 11.000 kilometrin 
pyöräretkellä Euroopan hal-
ki. Samalla juhlistimme hä-
nen synttäreitään täytekakku-
kahveilla. 

Maija oli koristellut ka-
kunpäällisen suklaisella pol-
kupyörällä, teltalla, nuotiolla 
ja vielä suksillakin.

 -  Helmikuussa odottelem-
me Kösää kertomaan retki-
varustekeksinnöistään. Kalen-
teri täyttyy edelleen mukavis-
ta toimintatapahtumista. Sitä 
tietysti edesauttaa lopulta oi-
keanoloiseksi talveksi käänty-
nyt talviaika. Ja keväällä sit-
ten taas Lappiin ja kesällä ja 
syksyllä valloitamme Susiky-
rön koko porukalla.

Kerhomme johdossa on ta-
pahtunut muutoksia. Lämpi-

Tervehdys 
Ovtsista!

män leppoisasti joukkoamme 
luotsannut Pihkasalon Seppo 
päästettiin ’lepovuoroon’. 

Uutena puheenjohtanaja 
aloitti Tapio Uutela, joka toi-
mii aktiivisesti myös paikal-
lisessa sieniseurassa, ja vara-
puheenjohtajaksi valittiin Ilk-
ka Vatanen, lintumiehenäkin 
tunnettu. 

Nyt kun suksille tuli pitkän 
märän lämpimän jälkeen taas 
käyttöä, toivotan kaikille tun-

turilatulaiselle luistavia latu-
retkiä lumisissa metsissä sekä 
täällä etelässä kuin myös tun-
turien mailla.

Ritvis

Esa Säde kertoi ovtsilaisten kerhoillassa pitkästä pyöräilyurakasta Euroopan halki. Samalla vietettiin Esan synttäreitä aiheeseen 
hyvin luontuvan kakun kera. 

Jukka Torpo soitti Ovtsin juh-
lassa. 

Ovtsille kohotettiin punainen malja 30-vuotisen toiminnan 
kunniaksi. 

Sinikka Holopainen, Ritva Loimio ja Raili Laurikainen esitte-
livät juhlayleisölle Ovtsin historiikin. 
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Virta saa alkunsa suurelta 
suoalueelta, missä rimpien ja 
pohjattomien hetteiden ava-
ruus jatkuu silmänkantamat-
tomiin. Sulan maan aikaan 
aapa on ihmiselle kulkema-
ton paikka, vain lintujen pa-
ratiisi. Niin on Luoja tarkoit-
tanut ja niin on hyvä.

Kasvit, eläimet ja ihmiset, 
kaikkien meidän elämä pe-
rustuu pienen pieneen vesipi-
saraan, kaikkia maailman rik-
kauksia arvokkaimpaan. Niin 
on myös täällä, missä aluksi 
olematonta puron lirua tus-
kin huomaa. Se mutkittelee 
alla mättäiden ja kanervien, 
mutta voimistuu koko ajan. 
Siihen liittyy yhä uusia ja uu-
sia vesiuria ja suoalueen jäl-
keen myös uusia puroja.

Vähitellen syntyy erämaan 
virta, joka mutkittelee met-
sän peittämän laakson pohjal-
la ja sen rannoilla vanhat kuu-
set kurottavat luonnon tai-
teen moninaisissa asennoissa. 
Monet niistä kaartuvat myös 
erämaajoen ylle ja kaatuvat 
aikanaan virran vietäväksi.

OKTA (1) 
Kainuu 

pj. Liisa Haapalainen Pelto-
katu 6 A 4 88600 Sotkamo 
(08) 666 1932, 050 370 1350 
liisa.haapalainen@luukku.com,  
siht. Esa Suominen Rysätie 
9 C 7 87700 Kajaani (08)  
612 0152 esa.suominen@ 
kajaani.fi 

KUOKTE (2)
Keski-Uusimaa 
pj. Matti Häppölä Kirveska-
tu 7 11130 Riihimäki 050 
490 3897 matti.happola@ 
gmail.com,
siht. Jalo Härkönen Kaivo-
katu 5 05900 Hyvinkää 040 
569 783  jalo.harkonen@ 
pp1.inet.fi   

KOLBMA (3) 
Pirkanmaa
pj. Jorma Laine Lentävän-
niemenkatu 2 A 33410 Tam-
pere (03) 346 2960, 
0400-612 960,
siht. Sirkka-Liisa Vuori 
Otavalankatu 5 C 25 A,  
33100 Tampere,
050 541 0482 sirk-
kaliisa.vuori@kolumbus.fi 

NJEALLJE (4) 
Savo  
pj. Lea Sarkeala Tolkkaantie 
47 79520 Viljolahti (017) 
556 5400, 0400 299 956 
lea.sarkeala1@luukku.com,  
siht. Pirjo Vainionpää Sotku-
lahdentie 31 58900 Ran-

Tunturikerhojen yhdyshenkilöt
tasalmi 040 759 2444 
pikuvain@hotmail.com

VIHTTA (5) 
Pohjanmaa  
pj. Tapani Rajala Lapuanka-
tu 5 A 6 65350 Vaasa, 050 330 
8045 tapani.rajala@pp.inet.fi   
 
KUHTTA (6) 
Helsinki  
pj. Tommi Ryyppö Patte-
rikuja 17 B 5, 00340 Hel-
sinki 040 831 5827 
tommi.ryyppö@kolumbus.fi    
siht. Eeva-Mari Kivimäki 
Koroistentie  8 B 10,  
00280 Helsinki,
050 309 3584 eeva-mari.kivi-
maki@helsinki.fi 

TSIETSA (7)  
Pohjois-Savo  
pj. Urpo Häkkinen 
Huuhkajantie 9, 71800 Sii-
linjärvi, 050 565 9839 
urpoh@dnainternet.net   
siht. Hannu Katainen          
Honkakatu 3 as 6, 74130 Ii-
salmi 0400 525 415 hannu. 
katainen@dnainternet.net

KAVTSI (8) 
Pääkaupunkiseutu   
pj. Pertti Meriläinen Hirvi-
tie 13 B 7 01450 Vantaa 040 
910 2182 pertti.merilainen@ 
pp1.inet.fi    
siht. Eila Nokelainen Kiille-
tie 5 F 56, 00710 Helsinki 
040 715 0396 tunturikerho. 
kavtsi@kolumbus.fi 

OVTSI (9) 
Keski-Suomi    
pj. Tapio Uutela Kum-
pulantie 6 D, 40600 Jy-
väskylä, 040 849 3670 
tapio.uutela@tintti.net  
siht. Ritva Loimio Puistoto-
ri 6 as 16, 40100 Jyväskylä  
(014) 615 282, 040 552 
1037 riloimio@cc.jyu.fi  

LOGI (10) 
Lounais-Suomi 
pj. Paavo Kramsu Laukläh-
teenkatu 6 A 23, 20740 
Turku, 040 706 2764 
paavo.kramsu@luukku.com,   
siht. Irma Rytkölä Laukläh-
teenkatu 6 A 23, 20740 Tur-
ku, 040 861 7601, 
i.rytkola@luukku.com

ALPPAS (ilves) Häme  
pj. Erkki Maununen Vars-
tatie 29, 13500 Hämeen-
linna 040 519 6107 
erkki.maununen@pp.inet.fi ,  
siht. Taija Heinonen Riite-
polku 1, 13500 Hämeen-
linna 0400 585 567,  taija.hei-
nonen@armas.fi  
   
KUMPE (susi)
Pohjois-Karjala   
pj. Pentti Huikuri Mäntytie 3 
83100 Liperi 050 763 2276 
pentti.huikuri@pp.inet.fi   
siht. Johanna Nevalainen 
Kansantalontie 9 B 3, 83700 
Polvijärvi, 050 331 7876 
johanna. lappalainen.1@ 
luukku.com

KUOVZA (karhu) 
Kymenlaakso  
pj. Ari Mussalo Maderan-
nantie 14, 48310 Kotka, 
05-228 4842 040 742 8523 
ari.mussalo@kymp.net, 
siht. Seija Mussalo Made-
rannantie 14, 48310 Kotka, 
05-228 4842, 040 843 047,
seija.mussalo@kymp.net 

GEATKI (ahma) 
Satakunta   
pj. Satu Ojala Loimijoentie 
817, 32700 Huittinen, 050 
523 4844, satu.ojala@ 
huittistensanomalehti.fi   
siht. Pirkko Liuksiala Huh-
kolantie 3 B 20, 32700 
Huittinen, 044 567 0244 
pirkko.liuksiala@huittinen.fi   

NJALLA (naali) 
Tunturilappi  
pj. Paula Heikkilä Repotie 4 
99100 Kittilä, 
040 846 2156, heikkila_ 
paula@hotmail.com siht. Rai-
ja Paasirova  Ounasjoentie 
810, 99140 Köngäs 040 716 
3033 raiski@levi.fi 

Lapinkävijät OWLA 
Oulun seutu  
pj. Hannu Yrjänäinen Ta-
kahaantie 4, 90650 Oulu 
044 260 3818 hannu. 
yrjanainen@oulunenergia.fi   
siht. Leila Virtanen Sauvo-
jantie 6 C as 17, 90560 
Oulu, 040 771 3462 leila. 
virtanen@poyry.com

Tunturiladun 60-v. juhla-
vuosi on takana  ja juhlat juh-
littu. Vuoden viimeistä nu-
meroa 4. lukiessani tuli halu 
onnitella myös lehden toimi-
tusta., Alkuaikojen  tumman-
puhuvasta lehdestä on tullut 
uuden tekniikan myötä to-
della värikäs ja silmään sattu-
vat niin  komeat kerhotun-
nukset kuin pitkiäkin tekstejä 
elävöittävät kuvat. 

Kansallispukuihinsa juhla-
kokoukseen sonnustautuneet 
naiset ja miehet ansaitsevat 
erityiskiitoksen! Näin perin-
teen ystävänä ne sykähdytti-
vät mieltä, ja antoivat juhlal-
le sen ansaitsemaa arvostusta. 
Upeasti oivallettu! Samalla  he 
arvostivat omaa taustaansa ja  
syntyperäänsä. 

Kansallispuvuista värikyl-
läisimpiä, ja eniten väärin käy-

Loput 
maailmasta

Kynttiläkuusien ja ikihon-
kien laakso on erämaata par-
haimmillaan. Se on mielipaik-
kani maailmassa. Ja elämässä-
ni. Tänne tulen yhä uudestaan 
ja uudestaan. Niin tulevat 
myös ystäväni  ja hengen-
heimolaiseni. Hiljainen erä-
maa yhdistää ja samalla kät-
kee meidät. 

Heidät tunnen ja tiedän.
Muille antaisin loput maa-

ilmasta. 
Kynttiläkuusia ja virtaa en 

antaisi.
Ikihongat huojuvat tuules-

sa. Ovat tehneet niin jo sato-
ja vuosia. Kestävät myrskyä, 
pakkasta helteitä. 

Neljä vuosikymmentä on 
kulunut siitä, kun tämän laak-
son ensi kerran löysin, sen 
kauneutta ja hiljaisuutta sain 
nöyränä ihailla. Kun istun 
erämaajoen rannalla, kaikki 
ulkoinen vaikuttaa turhalta. 

Kuuntelen tuulen huminaa 
ja hiljaisuuden musiikkia. Nä-
en kaltion sinisen syvyyden, 
maistan tunturipuron vettä. 

Silloin saan otteen todelli-

sesta itsestäni ja näen elämän 
yksinkertaisen kauneuden.

Rantatörmällä istuessani 
tiedän olevani oman elämäni 
vedenjakajalla. Poissa on elä-
määni hallinnut työ ja kiireen 
sietämätön ihannointi. 

Ei ole enää valmiita rooli-
malleja, ei riittämättömyyden 
harhakuvaa. 

Lopun elämääni voin kes-
kittyä siihen, mistä saan voi-
maa ja mikä tuntuu hyvältä. 
Voimaa saan luonnosta ja 
hiljaisuudesta. 

Täällä ne molemmat ovat 
ympärilläni täydellisiä. Olen 

eheä ja kokonainen, kuulen 
vain oman sydämeni äänen.

Tämä on mielipaikkani. 
Minun paikkani.

Kerrotaan, että ihminen jo-
ka viipyy pitkään erämaassa, 
ei koskaan palaa entiselleen. 

Niin kävi myös minulle 
kauan, kauan sitten nuoruu-
dessani. Paljon olen polkuja 
löytänyt ja niitä kulkenut. 

Tai sitten löysin vain yh-
den, tärkeimmän, joka joh-
datti minut omaan itseeni.

Teksti: Reijo Ainasoja
Piirros:Liisa Haapalainen

tettyjä ovat lapinpuvut .Myös 
ne kertovat taustasta ja niiden 
käyttöön soisi liittyvän sa-
manlaista kunnioitusta kuin 
muiden kansallipukujenkin. 
Ainakin soisi puettavan ne oi-
kein, kokonaisuuksina, kaik-
kine asusteineen.

 ”Ritvikselle” kiitos Saamen 
kielen kielikylvyistä! 

Nyt kun pääsin saame-
laisuuteen, on mainittava 
lähestyvät Saamenkulttuurin 
päivät Mikkelissä. Wimmeä 
kuunnellaan täälläkin, ja pal-
jon aitoa vähemmistökansan 
kulttuuria on esillä 2 viikon 
ajan taide-ja valokuvanäytte-
lyin. Tämä kaikki alkaa 4.2 ja 
päättyy 18.2-07. Vielä ehtii!

 Lehden tekijöille, lukijoille 
ja kaikille Lapin ystäville an-
toisaa alkanutta vuotta! 

toivottelee MA

Ikimuistoiset 
60-vuotisjuhlat
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Tunturikerho Kuokte teki 
oman osansa Tunturiladun 
juhlavaelluksesta soutaen ja 
vaeltaen elokuun lopun läm-
mössä Naruskajärveltä Kello-
selälle.

20.8. MUSTIKOITA !

Revontulet tervehtivät iltayöl-
lä etelästä tulijoita Mattia, 
Raijaa, Jaloa, Päiviä, Irmaa ja 
Seppoa. Terrieri Hessu niitä 
tuskin ihaili.

Me- Olli, Anja ja pysty-
korva Peni- nukuimme Na-
ruskassa näkemättä edes unta 
niistä. Usva nousi joesta ja 
jängältä. 

Naruskan matkailumajalla 
aamulla meidät otettiin vas-
taan kuin ystävät. Kahvit juo-
tuamme saimme autoihim-
me kuskit ja lähdimme kohti 
Naruskajärven Tammea. Oli 
lämmin, aurinko paistoi, tuu-
li oli leppoisa ja seikkailu al-
kamassa. 

UKK- reittti on merkitty, 
mutta polku melkein hävin-
nyt. Syy siihen selvisi Mi-
nisterikodalla. Vieraskirjassa 
oli edellinen merkintä 3. 6. 
06. Vedenpuutteen takia jat-
koimme matkaa Naruskajoen 
rantaan. Pieni purokin löytyi. 
Muurahaisia oli paljon seura-
namme.

Suoltioiva (464,7 m) oli lä-
hellä, ja pystytettyämme teltat 
lähdimme sitä valloittamaan. 
Mustikoita, suuria, meheviä 
oli paljon. Söimme niitä var-
maan enemmän kuin kos-
kaan. Tunturin rinne oli 
rakkainen, mutta huippu löy-
tyi. Ihastelimme maisemia ja 
söimme mustikoita. Kuunte-
limme hiljaisuutta ja nautim-
me auringosta.

21.8. KARHUJA !

Naruskajoki virtasi ja välillä 
kohisi itäpuolella ja söimme 
edelleen mustikoita. Reitin 

Kuokte vaelsi Naruskasta Kelloselälle
merkit katosivat välillä, mut-
ta se ei haitannut. Keittelim-
me kahvit löytyneessä kodas-
sa. Viimeisellä kodalla ennen 
yöpaikkaa urakoimme puuko-
dan täyteen jo kauan maassa 
lojuneita polttopuita.

Tulimme ilman viitoitusta 
Naruska – ja Suoltijoen liit-
tymään, jonne leiriydyimme. 
Koirat olivat levottomia lop-
pumatkalla. Syy siihen selvisi 
aamulla, kun auto pysähtyi 
lähellemme. Kuski kertoi, et-
tä edeltämme oli hänen au-
tonsa eteen juossut emokarhu 
pentuineen illalla.

22.8. KUMIVENEET

Aamu oli ihana. Aurinko pais-
toi, ei tuulen henkäystäkään. 

Kumivenekuorma tuli ajal-
laan. Lastasimme rinkat pe-
räkärryyn ja itsemme kahden 
kumiveneen laidoille. Monel-
le meistä tämä oli uusi koke-
mus. Joki on paikoin hyvin 
matala, ja aluksi jäimme hiek-
kasärkille kiinni. Pian kuiten-
kin opimme, ja matka jatkui 
leppoisasti meloen myötävir-
taan. Pohja näkyi joka paikas-
sa, ja virran mukaan taipu-
neet vesikasvit kiemurtelivat 
allamme. 

Poikkesimme Haltinkodal-
la, jatkoimme rajavartioston 
ohi Naruskan kyläyhdistyk-
sen uudelle kodalle.

Irma jäi odottelemaan rink-
koja. Me muut lähdimme 
ensin veneellä, sitten suun-
nistaen kohti Karhutunturia 
(518.5 m). Sinne löytyikin 
hyvä viitoitus ja huoltotie, jo-
ten nousu oli helppo. Vastaan 
tuli jopa kaksi ihmistä. 

Tunturinlaki oli laaja. Sinne 
oli rakennettu armeijan tutka-
asema. Maisema oli mahtava 
joka puolelle. Ruskakin alkoi 
jo näkyä mustikan varvuissa. 
Porot nousivat kuin tyhjästä 
laelle meitä katsomaan ja ku-
vattavaksi taivasta varten.

23.8. HARJUS
Kylmän yön jälkeen jat-

koimme taas veneillä. Kar-
hutunturi näkyi vielä pitkään 
länsipuolellamme. Olli sai uis-
timella harjuksen, joka illalla 
voissa paistettuna yhteisesti 
syötiin. 

Jätimme veneille hyvästit 
ja nostimme ne peräkärryyn. 
Jatkoimme tietä pitkin kävel-
len Matkailumajalle. Jätimme 
kaiken joutavan autoihimme 
ja jatkoimme tietä pitkin koh-
ti Tenniöjokea. Löysimme yö-
paikaksi meille neuvotun en-
tisen kanoottien huoltopai-
kan.

24.8. E 10

Marssimme tietä pitkin ete-
lään, kunnes UKK- reitti er-
kani kohti Kotalaa. Kotalan 

kodallakaan ei ollut vettä. 
Matti ja Jalo lähtivät lähi ta-
loon sitä hakemaan. Isäntä oli 
pihalla ja tokaisi: ” Tuossahan 
sitä on”, näytti seinää ja jat-
koi matkaansa. Saimme kah-
vit keitettyä.

Kotalassa näimme ensim-
mäisen kerran E 10- laatan. 
Tajusin vasta silloin olevam-
me samalla reitillä, jota olim-
me vihkimässä Nuorgamissa 
muutama vuosi sitten talvel-
la.

Sitten alkoi seikkailu. Polus-
ta ei ollut tietoakaan, merkke-
jä huonosti, karttaan merkitty 
reitti ei pidä maastossa paik-
kaansa. Polku vaatisi vesomis-
ta. Ilman suunnistustaitoa ei 
pidä lähteä.

Meillä oli tarkoitus mennä 
reittiä Tuohilammen rannal-
le, mutta soisen maaston ja 

risukon takia suuntasimme 
Tuohivaaran rinteelle, lam-
men länsipuolelle. Hakkuu-
aukealta löytyi yösija. 

25.8. EXTREME

Aurinko nousi punaisena, 
suurena, kurjet ja joutsenet 
järjestivät konsertin. Onnek-
si Matti ja Olli kävivät illalla 
selvittämässä reitin alkuosan. 
Löytyi muutama merkkikin 
ja pitkospuut. 

Miehet merkkasivat reittiä 
löytyneillä nauhanpalasilla.

Tulimme tielle, josta piti läh-
teä heti reitti, mutta alkua oli 
kai siirretty parempaan paik-
kaan puolen kilometrin pää-
hän. Kotakin oli merkitty kol-
men kilometrin etäisyydelle. 
Sitä emme koskaan löytäneet, 
kun viitoitus loppui koko-

naan keskelle metsää. Joutsen-
ten lentoonlähtö ohjasi mei-
dät Lehtolammelle. Suunnis-
tamalla tulimme sieltä hylät-
tyjen peltosarkojen ja latojen 
kautta, sammalet pölisten, ojia 
ylittäen pikkutielle.

Matti päätti, että extreme 
saa loppua ja menemme tietä 
pitkin. Tankkasimme vielä vii-
meiset mustikat. Kuvautim-
me itsemme E 10- merkin 
kohdalla Kelloselässä.

Etukäteen suunnitelmassa 
oli, että olemme Kelloselässä 
klo 14.00. Olimme puoli tun-
tia ennen. Tarkka poika suun-
nittelemaan ja suunnistamaan 
tuo Matti!

Hyvästelimme ja lähdimme 
kotimatkalle eri suuntiin uk-
kosen jyrähdellessä. Uskon et-
tä kaikille jäi hyviä muistoja. 

Anja S

Kesäisen syysvaelluksen päätepisteessä Anja, Olli, Irma, Matti, Raija. Seppo ja Päivi. Kameran takana Jalo. 

Tuohilammen rannalla riitti tilaa. Olosuhteet kumiveneosuudella olivat ihan siedettävät ja maisemat upeat.



 7

Johtokunta
Raimo Pahkala,   
puheenjohtaja,  Okta, 
Honkakatu 10, 87100 
KAJAANI, raimo.pahka-
la@nic.fi , (08) 637 009, 040 
839 6638
Sirpa Alapuranen, 
varapuheenjohtaja, 
kerhoasiainhoitaja, Kavtsi, 
Vallikatu 5–7 A 4, 02650 
ESPOO, sirpa.alapuranen@ 
luukku.com, (09) 298 9881, 

Tunturiladun johtokunta ja toimihenkilöt 2007
040 860 5148
Tommi Avikainen, Ovtsi, 
Paatsamankuja 5 H 46, 36220 
Kangasala, tommi@pihti-
putaalainen.com 0500 - 546 
126
Paavo Kramsu, Logi, Lauk-
lähteenkatu 6 A 23, 20740 
TURKU, paavo. 
kramsu@luukku.com, (02) 
236 3369, 040 706 2764
Tapani Ilvonen, stalo 
@suomi24.fi 

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, Pir-
tinranta 2 C, 78200 VAR-
KAUS, lea.sarkeala1@luuk-
ku.com, (017) 556 9400, 
0400 299 956
Hanna Sinilehto, Kolbma, 
Männikkötie 5 B 20, 05830 
HYVINKÄÄ, hanna-mari.si-

nilehto@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, Kavtsi, 
Maria Jotunin tie 10 E 52, 
00400 HELSINKI, iitu.gerlin 
@kolumbus.fi ,040 707 4598

Pekka Kallio, kämppäisän-
tä, Logi, Kalttassuo, 20660 

LITTOINEN, pekka.kallio 
@hartela.fi , 050 527 2796
Marja-Liisa Mäki,  
taloudenhoitaja, Alppas, To-
rikatu 10 as 6, 13100 
HÄMEENLINNA, marja-
liisa.maki@ pp.armas. fi , (03) 
675 9061 

Jaana Sorjonen, talouden-
hoitaja, Ovtsi, Saarijärventie 
7 A 5, 40200 JYVÄSKYLÄ, 
jaana.sorjonen@elisanet.fi, 

0400 - 644 246.
Satu Ojala, toimitussihteeri, 
tiedottaja, Geatki, Karpintie 
13, 32700 HUITTINEN, 
satu.ojala@huittistensano-
malehti.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

Jyväskylässä päivitettiin 
toimihenkilöiden tiedot
Jyväskylässä joka toinen tam-
mikuu järjestettävä toimihen-
kilökoulutus vetää väkeä puo-
leensa kuin liimapaperi kär-
päsiä. Nytkin kerhot olivat 
hyvin edustettuina ja tiivis-
tahtisessa koulutusrupeamas-
sa käytiin läpi iso joukko ajan-
kohtaisia aiheita. 

Tiukan päivän aikana käy-
tiin läpi niin jäsen- kuin ta-
lousasioita, arkistointia, tie-
dottamista ja vakuutusasioi-
ta. Turvallisuussuunnitelman 

laatiminen on tätä päivää ja 
siihen pitää jokaisen kerhon 
suhtautua asiaan kuuluvalla 
vakavuudella. 

Tunturiladun historiikin 
jatko-osasta ja koulutusmah-
dollisuuksista saatiin myös 
ajantasaista tietoa, samoin päi-
vitetyistä kerhokansioista.

Susivaliokunnasta Veijo 
Taavitsainen patisteli susiksi 
aikovia toimimaan ajoissa, jot-
ta kaikki hakemukset saadaan 
hyvissä ajoin käsittelyyn en-

nen syksyn susiaisia. 
Iitu esitteli Tunturiladun 

uudet verkkosivut, jotka on 
otettu hiljattain käyttöön. Si-
vut löytyvät vanhasta tutusta 
osoitteesta www.tunturilatu.fi  
ja sivuille on linkitetty myös 
kerhojen omat sivut. Iitu 
odottelee sivuista palautetta 
ja parannusehdotuksia, mikä-
li korjattavaa löytyy. 

Verkkosivut eivät ole kos-
kaan valmiit eikä niin saakaan 
olla. Jotta sivut toimivat tar-
koituksenmukaisesti, ne päi-
vitetään ja huolehditaan siitä, 
että vanhentunut tieto häviää 
sivuilta ajoissa pois.

Aineistot oikeassa 
muodossa

Tunturilatu-lehden materiaa-
leista ilahduttavan suuri osa 
tulee jo sähköisessä muodos-
sa, mutta toki niitä kirjoi-
tuskoneella ja jopa käsinkin 
kirjoitettuja tekstejä otetaan 
edelleen vastaan. 

Muistin virkistykseksi on 

syytä mainita, että jutut, il-
moitusaineistot ja kuvat on 
paras lähettää  sähköpostilla 
liitetiedostoina. Tekstit mie-
luiten word-tiedostoina tal-
lennettuna joko doc- tai rtf-

muodossa. 
Word on tekstinkäsittely-

ohjelma eikä siihen kannata 
eikä saa liittää mukaan kuvia. 

Kuvat pitää ehdottomasti 
lähettää erikseen kuvatiedos-

toina ja käsittelemättöminä, 
pakattuina maksimilaatuisinä 
jpg-muotoon. 

Lehteen kuvattaessa ei 
muistikortin tilaa kannata 
säästellä. Jos kuvat on otettu 
pienimmällä mahdollisella 
tiedostokoolla, ei eväitä vält-
tämättä riitä enää painotuot-
teeksi asti. Se on aivan sama, 
jos muistikortillesi mahtuu 
vaikka tuhat kuvaa, jos niitä 
ei pysty enää tulostamaan ja 
näyttämään kavereille. 

Se ei haittaa, vaikka kuvat 
olisivat vähän tummanpuhu-
via,  sillä niihin kyllä tehdään 
tarvittavat värikorjailut sivun-
valmistuksen yhteydessä. 

Lehdellä on myös omat ai-
kataulut, joiden mukaan toi-
mitaan, jotta lehti kolahtaa 
postiluukusta ennalta ilmoi-
tettuna ajankohtana. 

Aivan kaikki jutut eivät 
välttämättä mahdu heti leh-
teen, mutta hyvää kannattaa 
aina odottaa. 

Satu Ojala

Marja-Liisa Mäki kertoi tiliasioista toimihenkilöille viimeistä kertaa. Marja-Liisa jättää talo-
udenhoitajan tehtävät kevätkokouksen jälkeen. 

Tunturiladun kerhot oli-
vat koulutustilaisuudessa 
hyvin edustettuina. En-
simmäistä kertaa mukana 
olivat myös Lapinkävijät 
Owlan edustajat. 
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Talvi-iltana Turussa! 
Ajatuksia tulevan kesän ra-
kennustyötalkoista Lapin 
tukikohdissa.

Tässä kotona vuoden 2006 
TL-lehteä nr:4 lukiessani huo-
maan, että olen luvannut 
laittaa v.2007 ensimmäiseen 
lehteen tiedotteen Susikiisan 
rakennustalkoista. Samalla 
kerron enempikin lapin tuki-
kohtien tämän hetken tilan-
teesta ja talkootyötarpeesta. 

Tosi paljon saatiin viime 
kesän talkooviikoilla tehdyk-
sikin kämppien hyväksi työtä, 
(tarkemmin kerrottu v.2006 
TL-lehdissä nro:t 3 ja 4). 

Tapani Oksanen on ilmoit-
tanut jäävänsä syrjään pitkä-
aikaisesta monta vuosikym-
mentä kestäneestä palveluk-
sesta kämppätoimikunnassa. 
Hänen työtään jatkaa nyt 
vuoden 2007 alusta  Paavo 
Kramsu.

Muistan Tapanin jo 
rak.päällikkö Pekka Huttusen 
ajoiltakin kuinka suurella an-
taumuksella hän on aina ol-
lut mukana talkoissa näihin 
vuosiin asti. Olen saanut näh-
dä hänen kättensä töitä van-
han ajan menetelmin tehty-
nä Tunturiladun ulkopuolel-
lakin, kun yhdessä olemme 
toteuttaneet mm. kesämökki-
rakennustyötä Turun saaris-
tossa. 

Kiitän Tapania ja hänen 
Kaisa-rouvaa koko Tunturila-
dun puolesta siitä työstä, jota 
he ovat yhdessä tehneet Lapin 
tukikohtien hyväksi ja toivon 
heille kummallekin kaikkea 
hyvää tuleville vuosille. Var-
masti saamme Tapanilta ar-
vokkaita ohjeita vastaisuudes-
sakin näissä rak.asioissa. 

Samalla toivotan Paavon 
tervetulleeksi kämppätoimi-
kuntaan, työtä kyllä riittää.

Susi-Kiisalla 
talkoillaan elokuussa

Susi-Kiisalla pidetään ko-
ko tunturiladun yhteiset tal-
koot keittokatoksen rakenta-
miseksi Kiisajärven rantaan 
viikolla 31/07. Perustustyöt 
aloitettiin jo viime kesänä 
ja osa rak.tarvikkeista on 
hankittu ennakkoon. Katos 
tulee olemaan n.20 m ne-
liötä  pinta-alaltaan, puura-
kenteinen runko ja varustet-
tu huopakatolla, joka laskee 
taakse ja sivuille. 

Katoksessa tulee olemaan 
pitkät vesiräystäät, seinät ta-
kana ja sivuilla,  edestä avoin 
järvelle. Katokseen tehdään 
lunnonkivinen tulisija ja lat-
tia, puurakenteiset istuinpen-
kit taakse ja sivuille sekä pöy-
tä keskelle.  

 Jos väkeä tulee riittävästi 
niin viikolla 31 jatketaan 
myös kammin sisäpuolista pe-
ruskorjausta, ellei väkeä  saada 

niin työ siirtyy kesään 2008, 
koska Kammin korjaus val-
miiksi on kuitenkin aika suuri 
työ. Sisäpuoliset seinäraken-
teet uusitaan, laitetaan tuule-
tusväli ja lankutetaan. (lattia 
on korjattu jo kesällä 2006).

Susi-Kiisalla on myös ton-
tin raivausta tekemättä, laitu-
rin kunnostusta, tien korjaus-
ta ja maalausta ym. pienem-
piä töitä.

Keittokatoksen rak. tal-
koissa tarvittaisiin:

-5-6 rak. ammattimiestä tai 
naista

-5-6 rak.miestä tai naista
-3-4 emäntää (keittiötyöt)
-2-4 varalle (saunan 

lämmitys, kuljetuspalvelua, 
rak.työsiivousta

-4 ammattimiestä tai naista 
(kammin peruskorjaus) 

-2 rak.miestä tai  naista       
(kammi).

Huolto
järjestyksessä

Talkookuljetusjärjestelyt:       
-Oma auto tai kimppakyy-

dit.
Ruokailut:                             
  -Tunturilatu järjestää yh-

teisruokailuna aamupalan ja                                                               
lämpimän aterian päivittäin. 
Ennakkoilmoittautuminen 
talkoisiin, edellytys ruokatar-
vikehankintoja varten.

Omat ruokailuvälineet  ja 
omia eväitäkin tarvitaan.

Talkootyövakuutus:
-Kunnossa (myös yli 70v.).
Turvallisuus- ja pelastus 

suunnitelma:        
-Kunnossa.
Varustus:  
 -Retki- ja työvaatevarustus 

mukaan (myös sadeasu).
Työkalut ja rak. tarvik-

keet:     
 -Kämppäisäntä huolehtii
Yöpyminen:  
-Päärakennus n 8 henkilöä
 -Saunassa 2 henkilöä
 -Kammi  5 henkilöä (ellei 

korjaustyö ole esteenä)
-Useita telttapaikkoja maas-

tossa.
Sosiaalilat: 
 ulkokäymälä, sauna joka 

ilta lämmin, uintimahdolli-
suus, katettu tila ruokailuun.

Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen Kiisan talkoisiin 
v.31/07:

Pekka Kallio, puh. 
050-5272796

Lea Sarkeala,  puh. 
0400-299956

Talkoot 
Susikyrössä  
viikolla 38

  HUOMIO! Aika muuttu-
nut enakkoon ilmoitetusta.

Tarkemmin TL-ledessä 
2/07 (mm. kuljetusjärjeste-
lyt).

Susikyrössä tehdään pää-

rakennuksen kellarikerroksen 
peruskorjaustyö valmiiksi tä-
män vuoden syksyn aikana.  
Samoin keittokatoksessa ve-
sikaton peruskorjaus. Susiky-
rössä ei ole juuri muuta akuut-
tia korjaustarvetta.

Tukikohdan viemäröinti tai 
suodatinkenttä on rakennet-
tava vuoteen 2014 mennessä  
viranomaismääräyksiä vastaa-
vaan kuntoon. (Aihkissa teh-
ty v.2005)

Huoltorakennuksen raken-
tamisesta on keskusteltu. (sii-
hen liittyisi kunnallinen vesi-
johto ja viemäröinti sekä säh-
kö).

Susi-Talaksen  
talkoot 

Pesuhuoneen lattian korja-
us olisi tehtävä jotänä vuon-
na. Samoin paloportaat pää-
rakennuksessa uusittava.

Polku tukikohtaan pitkos-
puiden kohdalla korjataan en-
si vuonna (metsähallitus an-
taa puutavaran).

Päärakennuksen portaat kor-
jattava samoin ensi vuonna. 

Laituria korjattava.
Keittokatoksen korjaus en-

si vuonna.
Saunarakennuksen viemä-

röinti (suodatuskenttä) on 
korjattava vuoteen 2014 men-
nessä.

Retkeilijät 
huomio!  

Tukikohdissa kävijän olisi 
hyvä tyhjentää tulisijoista tuh-
kat siivouksen yhteydessä niin 
päärakennuksessa kuin sauna-
rakennuksessakin. Samoin as-
tiat, ämpärit ja saunan pata  
tyhjennettävä jäätymisen va-
ralta. Samoin on hyvä tarkas-
taa pata silloin tällöin tuli-
puolelta onko nokikarstaa ja 
poistaa tarvittaessa.

 Hormit nuohotaan vi-
ranomaisten toimesta. Lisäksi 
kämppäkierroksen yhteydes-
sä rakennustoimikunta hoi-
taa nuohouksen ja tarkastaa 
kämppien kunnon sekä jau-
he-sammuttajat ja  palovaroit-
timet (on syytä retkeilijänkin 
itse tarkastaa palovaroitin).

Retkeilijän on hyvä tutus-
tua kämppäkirjaan ja -sään-
töihin, jotka ovat seinällä.

Retkeilijät voivat laittaa 
kämppäkirjaan merkinnän 
kämppien puutteista tms., tai 
jos on jotain muuta kämppä-
asiaa mielessä niin voi ottaa 
myös yhteyttä   p. 050-527 
2796 Pekka Kallioon tai sisä-
puolisissa varusteluasioissa p. 
0400-299956 Lea Sarkeala.

29.01.07
Kämppäisäntä
Pekka Kallio
Tunturilatu ry.

Jäsenmaksut on postitettu 
ja maksuja odotellessa muu-
tama muistutus:

Tunturiladun jäsenmaksus-
sa oleva viitenumero alkaa 
kaikilla 014... maksakaa siis 
Tunturiladun 

jäsenmaksujen keräilytilille 
Sampo pankki

Jos olet saanut mielestäsi 

Tunturiladun ja tunturi-
kerhojen jäsenille!

väärän maksun, ilmoitathan 
siitä jäsensihteerille, säästym-
me turhilta karhulaskuilta.

Tunturilatu maksaa jokai-
sesta jäsenestään jäsenmaksun 
Suomen Latuun, jäsenten ei 
tarvitse siis maksaa SL:n mak-
sua 

Osoitteen muutokset tulevat 
väestörekisteristä suoraan joten 

osoitteenmuutoksia ei tarvitse 
tehdä enää Tunturilatuun.

 Jos olet kieltänyt osoite-
tietojesi antamisen, siinä ta-
pauksessa tee muutosilmoitus 
jäsensihteerille.

Toivon kaikille Tunturilatu-
lajisille riemukasta retki vuot-
ta 2007!

Jäsensihteeri Pirjo
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Kolbman melontaretki Ina-
rilla kuului osana Tunturila-
dun 60 v. juhlavaellukseen. 
Kolbman osuutena oli väli Se-
vettijärvi – Nellim meloen. 

Jutun ensimmäinen osa 
julkaistiin Tunturilatu-lehden 
kolmannessa numerossa viime 
vuonna. Jatko joutui 60-vuo-
tisjuhlanumeron vuoksi odot-
tamaan vuoroaan tänne asti.  

Tuulinen päivä

Kajakkilaisten neljäs retkipäi-
vä alkoi myötätuuleen. Saar-
ten suojassa meloimme kohti 
pohjoista. Päivätauolla saim-
me yhteyden toiseen poruk-
kaan ja sovimme tapaamises-
ta Kanavavuonolla. 

Kiersimme Pisterinniemen 
pohjoisimman nipukan ja 
saimme Koskivuonolla vasta-
tuulen. Kohtalaisessa vasta-aal-
lokossa meloimme Kuuvan ka-
navaan. Paikallinen asuja on jos-
kus aikoinaan kaivanut kannak-
seen veneen mentävän väylän 
lapiotyönä. Melkoinen urakka!

Kanavavuonon suulta, 
Marjasaaresta löytyi sopiva 
leiripaikka. 

Inkkariporukka tuli parin 
tunnin kuluttua samaan lei-
riin. Iltaa vietettiin nuotiolla 
kertaillen tähänastisia koke-
muksia.

Vasikkaselkä, 
Sammakkoselkä

Inarijärvi on melko vaativa 
kohde avokanootti melojalle. 
Melonta jatkui Vasikkaselän 
länsireunaa. Vastatuulen jat-
kuessa inkkareissa vaihdettiin 
joidenkin melojaparien paik-
koja ja meno tasaantui. Po-
rukka pysyi hyvin koossa. Paa-
luniemen päästä oli ylitettä-
vänä 4 kilometriä selkävettä. 
Puolipilvisellä ilmalla oli hy-
vä näkyvyys ja kaikki olivat 
onnellisia siitä, ettei tuuli tul-
lut ainakaan niistä suunnista 
joissa horisontti päättyi veden 
pintaan, vain pieni metsäkais-
ta erottajana taivaasta. 

Pahtasalmen saaressa oli ni-
mensä mukaan sekä salmi, et-
tä sen rannalla pahta. Nätti 
paikka tauon pitämiseen. 

Reitti jatkui lounaaseen 
seuraten Inarinjärven halkai-
sevaa saariketjua. Kuorpasaa-
ri, Koutukinsaari, Varttasaa-

Melontaseikkailu Inarilla 

ri, Suovasaari, Palkissaari jne. 
Mielenkiintoisia nimiä. Mitä-
hän kaikki tarkoittavatkin jäi 
arvoitukseksi. 

Sammakkoselkä oli jälleen 
peilityyni. Kajakki- ja inkkari-
porukat kulkivat omia reitte-
jään ja aikojaan. Tapasimme 
taas vasta toiseksi viimeisenä 
päivänä. 

Nähtävyyksiä

Hirvinuoraa pitkin siirryim-
me Inarin suurimman selän, 
Kasariselän puolelle. Venelii-
kenne oli hieman vilkkaam-
paa, joka oli otettava huo-
mioon veneväyliä ylitettäessä. 
Kasariselällä on pohjois-etelä-
suunnassa pituutta noin 30 
kilometriä. Leveyttäkin par-
haimmillaan 15 km. Tilaa on 
tuulella temmeltää. Nyt se oli 
peilityyni. 

Kaamassaarten välistä ka-
peaa salmea pitkin pääsimme 
Kaikunuoralle. 

Kaikunuoran rannalla ih-
mettelimme Täyssinän rau-
han (1595) rajapyykkiä. Vas-
tarannalla oli Punainen tupa, 
laiturissa pari venettä. Me-
loimme Tyllylahteen veneili-

jöille rakennettuun tukikoh-
taan, jossa oli tukeva laituri, 
kota ja puuliiteri. Asetuimme 
taloksi. Myöhemmin laituriin 
kiinnittyi paikallinen veneili-
jä, jolta saimme tuhdin tie-
toannoksen Inarinjärvestä ja 
järven kulkijoista.

Inkkarimelojien reitti kul-
ki Kaikunuorasta Mossina-
saareen ja edelleen Korkia-
Mauralla sijaitsevalle Jääluo-
lalle. Luola oli ennakko-
odotuksia hienompi. Koko 
porukka mahtui jääpohjai-
seen luolaan seisomaan. Täl-
lainen jäävarasto on varmasti 
ollut arvokas löytö keskellä 
kesää kalastavalle alkuihmi-
selle. Jääluolalta matka jatkui 
Nanguvuonolle.

Nanguvuono, 
Sarmivuono

Tyllylahdesta lähdettäessä oli 
pilvistä ja heikko tuuli lännes-
tä. Kiersimme Sikastoniemen, 
meloimme Ikkerinsaarten vä-
lisestä salmesta ja suuntasim-
me Solttusalmeen. Siitä me-
lonta jatkui Nanguvuonoon ja 
sen itärantaa seuraten Luola-
niemen kärkeen. Kärjen ohi-

tettuamme käännyimme Sar-
mivuonolle. Rannoilla oli jo 
huomattavan paljon mökki-
asutusta. Samoin veneliiken-
ne oli vilkasta, olihan vii-
konloppu. Viimeisen leirin 
pystytimme niemen nokkaan 
ennen Sarmivuonon selkää. 
Myöhemmin inkkariporukka 
tuli leiriin läheiseen saareen. 
Kaakkuripari leikki kevätleik-
kejään leirilahdella.

Viimeinen osuus

Viimeiselle osuudelle lähdim-
me puolipilvisessä säässä. Heik-
ko tuuli puhalsi luoteesta. Läh-
tö tapahtui klo 9.00 yhdessä 
inkkariporukan kanssa.  

Sarmivuonolta meloimme 
Sarmijoelle. Joki leveni välil-
lä pieniksi lompoloiksi. Mat-
kalla oli myös muutama ly-
hyt niva. Melonta kävi jou-
tuisasti ja tuota pikaa olim-
me Mustolassa, noin 12 km 
lounaaseen Nellimistä. Kello 
oli 10.30 saapuessamme ran-
taan. 

Melonta oli onnellisesti 
ohi!

Haimme autot Nellimistä, 
pakkasimme melojat, kanoo-
tit ja tavarat autoihin ja ajoim-
me Sodankylään Visatuvalle.

Lopuksi

Retki oli onnistunut ja an-
toisa. Uusia kokemuksia tuli 
roppakaupalla. Sää oli koko 
viikon suorastaan ihanteel-
linen retkisää. Oli aurinkois-
ta hellettä ja pilvipoutaa. Jo-
kunen sadekuurokin mahtui 
joukkoon, onneksi vain öisin. 
Parina tuulisena päivänä saim-

me hieman tuntumaa aallo-
kossa melomiseen. 

Maisemat olivat monipuo-
liset. Sevettijärven suunnalla 
pienet järvet, purot ja kivik-
koiset kannakset yhdessä hel-
teen kanssa tekivät alkumatkas-
ta haastavan. Inarin sokkeloi-
set saaristot ja valtavat selkäve-
det muodostivat toisen mieleen 
jääneen kokonaisuuden. Myös 
alueen erämaisuus viehätti sil-
mää. Muutamaa moottorive-
nettä lukuun ottamatta, muita 
kulkijoita ei ollut.

Lintuvihkoon retkiryhmät 
kirjasivat yhteensä 49 lajia. 
Havaituksi tulivat mm. meri-
kotka, metsähanhi, vesipääs-
ky, kaakkuri, jänkäkurppa, 
tunturikihu, mustalintu ja til-
hi. Yleisimpiä olivat järripeip-
po ja pajulintu. Muita eläi-

miä olivat muutama poro, pa-
ri saukkoa ja jokunen orava. 

Ja mikä parasta, lähes kaik-
ki sääsket nukkuivat vielä tal-
viunta!

Kiitokset Matille inkkari-
laivaston taitavasta johdatte-
lusta Inarin sokkeloisilla vesil-
lä. Lukuisat ensikertalaisetkin 
saivat tuntumaa, mitä kanoot-
tiretkeily parhaimmillaan pi-
tää sisällään. 

Ja kiitokset kaikille mukana 
olleille. Te teitte retkestä mie-
liin painuvan MELONTA-
SEIKKAILUN. 

Teksti: Sakari Karri, 
inkkarilaivaston tapahtu-

mista käytettävissäni oli Pete 
Mäkelän muistiinpanot.

Kuvat: Pete Mäkelä, Petri 
Vuorenmaa, Sakari Karri 

Inkkarilaivaston matka etenee lippu liehuen.

Kuuvan kanavan kaivaminen oli aikoinaan paikallisen asu-
jan elämäntyö.

Saarten suojassa melominen sujui hyvin tuulisinakin päivinä.

Inkkarit väljemmillä vesillä.

Välillä kanootti kulki helpommin.

Kasarinselkä on Inarin selkävesistä suurin. Satapetäjäselän horisontti oli kaukana. Hyviä leiripaikkoja löytyi aina kun niitä tarvitsi.
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Nuorisotoimikunta /Okta  kutsuu 
kaikki tunturilatulaiset 
”Mukuloista/Mummuun ja Vaariin”.
Yhteiseen talkootoimintaviikkoon Nuorten hy-
väksi Susikyröön su 29.7- pe 3.8. 2007.
Susikyrön alue on Aihki mukaan lukien 
teidän käytettävissä  ilman aluemaksua.
Ohjatusta ohjelmasta, mm… retkivarusteiden 
huoltotarkastelua ja pakkaamista,
keittimien käyttöä,vaellustietoutta, 
lähitunturiin tutustumista - mahdollisesti yli 
yönkin, vesistöharjoituksia ja uintia.

Varusteista ja ruokailusta 
huolehtivat osallistujat itse.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Raimo Pahkalalle 
viimeistään 30.6.2007 mennessä.
Raimo Pahkala
Honkakatu 10
87100 KAJAANI
Puh. (08) 637009, 040 8396638
raimo.pahkala@nic.fi 
Nuorisotoimikunta

Toimintaviikko Susikyrössä

Julkaisija: Tunturilatu ry
Päätoimittaja: 
Raimo Pahkala, Honkakatu 10, 
87100 KAJAANI
puh. 08 637 009, 040 839 6638 
raimo. pahkala@nic.fi 
Toimitussihteeri: 
Satu Ojala, Huittisten Sanomalehti 
Oy, Pl 36, 32701 HUITTINEN 
pt. 02 5601 085, pk 02 566 654 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi 
Tunturilatu-lehden oma 
sähköpostiosoite:
tunturilatu@huittistensanomalehti.fi 
Tiedotustoimikunta:
Satu Ojala (pj), Raimo Pahkala, 

Riitta Gerlin, Juhana Häme
Ilmoitushinnat:
0,60 euroa pmm, 
¼ sivu 290 euroa, ½ sivua  540 euroa  
Koko sivu  900 euroa
Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: 
Satakunnan Painotuote Oy  2007

Ilmestymisaikataulu 2007:
Numero Aineistopäivä   Lehti jäsenillä 
2.        25.  5. 12.   6. 
3.        15.  8.   4.   9.   
4.        16. 11.    4. 12.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Osoitteen- ja nimenmuutokset:

Tunturilatu ja kerhot saavat kotimaan 
muutokset Väestörekisterikeskukselta, mi-
käli henkilö ei ole kieltänyt tietojensa anta-
mista. He, samoin kuin ulkomaille muut-
tavat tai siellä olevat, lähettävät itse muu-
tosilmoituksensa jäsensihteerille: 
Pirjo Sinilehto, Veisunkatu 14 as. 5, 
33820 TAMPERE,  puh. 040 763 1109 
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi .  

HUOM. Suomen Latuun mm. Latu ja 
polku –lehteä varten jäsen ilmoittaa itse 
muutoksista Marita Lassilalle 
puh.  09-4159 1116. Nettisivuilla 
(www.suomenlatu.fi )
on tätä varten lomake.

Kauppiaan suuri ruskea 
koira oli juossut valtoimenaan 
kylillä ja tullut Aiun Uulaa il-
lan hämyssä vastaan kotipo-
lulla. Poikanen oli pahoin pe-
lästyneenä juossut äidin luo ja 
kertonut nähneensä karhun.

- Älä siithä huoli, s´on vain 
kauppiaan koira, lohdutti äi-
ti.

- Ei´vvain ookhan. S´oli 
karhu, penäsi pikkumies.

Asiasta kehkeytyi pienoi-
nen riita kun äidin selittelyis-
tä huolimatta miehenalku py-
syi vankkumatta kannassaan. 
Äiti määräsi vesselin sänkyyn 
katumaan käytöstään, ja käs-
ki vielä peitellessään, että 
tämä pyytäisi iltarukoukses-
saan  Taivaan Isältä anteeksi 
uppiniskaisuuttaan.

Aamulla sitten äiti kysyi 
Uulalta, oliko tämä muista-
nut pyytää anteeksi Jumalal-
ta.

- Kyllä mie, mut´ei se pah-
haa tykänny. Sano vaan, jotta 
karhuks hääki sitä ensteks luu-
li, ennenkö paremmin kahto, 
selitti Uula.

- heikha -

Aiun 
Uula
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Kuuluisa tanskalainen fi losofi  
on sanonut: Ei ole niin suurta 
huolta, ettei se kävellessä ka-
toaisi. 

Ihmisillä lienee nykyisin 
paljon huolia, kun San Dia-
go de Compostella on tullut 
niin kuuluisaksi kulkijoista. 
Vastaamme tuli hollantilai-
nen sairaanhoitaja, joka oli 
kävellyt jo 800 km ja meinasi 
viellä kävellä 700 km. 

Tuntui olevan jo aika huo-
leton velikulta, kun hänet ta-
pasimme. 

Ennakkoon koetimme saa-
da tietoja reitistä San Diago 

Vaelluksella Pyreneillä
de Compostellaan, mutta vai-
keata se oli. Espanjassa meillä 
meni päivä ennen kuin pää-
simme polun päähän, josta 
vaellus alkoi. Tosin pian tie-
toomme tuli, että reitin voi 
aloittaa monesta kohdin. 

Tunnetuin reitti lähtee 
Ranskasta Saint Jean Pied de 
Portista. Me lähdimme liik-
keelle Jagan kaupungista. Rei-
tiämme ohjasi simpukan mer-
kit ja kelta-valkoiset vii-
totukset. Jagassa yritimme 
myöhään illalla päästä pyhiin-
vaeltajien majataloon, mutta 
ei onnistunut, koska meiltä 

puuttuivat ”passit”.
 Seuraavana aamuna me-

nimme kiltisti paikalliseen 
”kirkkoherranvirastoon”, jos-
sa ystävällinen nunna antoi 
meille passit ja sen jälkeen 
ovet olivat auki majapaikkoi-
hin, jotka meidän ymmärryk-
sen mukaan oli nimeltään Pe-
negrinoja. Erittäin hyvin va-
rustettuja majataloja, joissa 
voi käydä suihkussa, pestä 
vaatteensa pesukoneessa, nuk-
kua hyvissä sängyissä ja lämpi-
missä huoneissa. Maksu näis-
sä majapaikoissa oli 0-8 €.

Compostellan reitti kulki 

pääsääntöisesti pienillä vuo-
ristoteillä ja poluilla. Mai-
semat olivat uskomattoman 
kauniit ja vaihtelevat. Eri-
koisena ilmiönä pidimme si-
tä, että kotkat liitelivät parvi-
na lähes koko viikon yläpuo-
lellamme. Niitä ihastelimme 
niskat kenossa.

Marraskuussa ilmat olivat 
kuin meillä elokuussa. Läm-
pötila oli aamuisin n. +15 as-
tetta ja iltapäivisin + 20-25 
astetta. 

Parina päivänä saimme vael-
taa vesisateessa, joka sinänsä 
oli tosi mielenkiintoinen ko-
kemus. Vesisateen kostutta-
milla teillä  oli kuin keväi-
sellä uudella lumella, kun 10 
cm  lunta tarttuu suksen poh-
jiin. Kengät olivat tosi raskaat 
nostaa savesta ja koettaa pääs-
tä eteen päin.  Hauska koke-
mus sekin. 

Paikalliset suhtautuivat 
Compostellan kulkijoihin hy-
vin ystävällisesti. Kieliongel-
mia ei ollut. Espanjalaiset pu-
huivat espanjaa ja me suomea 
– hauskaa oli. 

Englannin kieltä voi käyttää 
lähinnä turisti-infoissa, muu-
alla sitä ei paljon puhuttu. 

Me vaelsimme viikon ja 
sinä aikana tuli kilometrejä 
165. Edessä olisi ollut vielä 

yli 500 km, ennen kuin oli-
simme ihastelleet San Diago 
de Compostellaa. Valitetta-
vasti lomamme ei sallinut jat-
kaa matkaa, mutta ajatuksena 
on, että palaamme vielä ja jat-

kamme matkaa perille saak-
ka. Ehkäpä meidänkin huo-
lista osa jäi Compostellan tiel-
le, ainakin yksi noidannuoli. 

Raiski

Sateella savi tarttuu kenkiin kuin keväinen nuoskalumi.

Pyreneiden 
maisemat ovat 
ihailemisen arvoisia.

Santiago De Compostellan tie on täynnä patsaita ja maamerkkejä.


