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Njallan porukka kokoon-
tui viettämään helatorstaina 
10-vuotis juhlia Susikyröön.

Mukaan olimme saaneet 
puheenjohtajan Raimo Pah-
kalan ja Njallan kummin 
Kösän, Kyösti Lamminjoen. 
Njallan omaa porukkaa ko-
koontui Rovaniemeltä, Kitti-
lästä ja Enontekiöltä.

Keskiviikkoiltana porukka 
saapui Susikyröön ja sau-
nomisen ohessa vaihdoimme 
kuulumisia. Susimerkki pu-
hutti porukkaa kovasti. Me 
Njallan jäsenet eletään tun-
turien juurella ja meille vael-
lukset ovat arkipäivästä irrot-
tautumista useamman kerran 
vuodessa. Harvoin kuiten-

kaan voimme tunturissa viet-
tää tunturisusimerkkiin vaa-
dittavaa aikaa. Vaellukset kes-
tävät kolmesta viiteen päi-
vään. 

Vaihtoehtona esitimmekin 
yhden pitkän vaelluksen sijas-
ta useampi lyhyempi vaellus. 
Jätämme asian susivaliokun-
nan pohdittavaksi.

Helatorstaina Njallan pu-
heenjohtaja Paula Heikkilä 
pani pöydän koreaksi ja söim-
me juhla-aterian. Kahviste-
lun lomassa Raimo Pahkala 
kertoi, missä mennään  ja mi-
tä kuuluu Tunturisusille. Ou-
luun perustettu uusi kerho 
otti kuopuksen paikan Njal-
lalta ja me tietysti toivomme 

Juhlahumua Susikyrössä
menestystä uudelle kerholla. 
Saimme olla kuopuksia jo 10 
vuotta, joten oli aikakin saada 
uusi kerho.

Kösä lahjoitti kerholle uu-
det ahkioaisat. Ahkiot ovat 
kovassa käytössä ja aisoja ku-
luu, joten lahja oli erittäin 
mieluinen. 

Njallan kesä kuluu melo-
essa ja Haltin vaelluskin on 
suunniteltu elokuulle. Loka-
kuussa on tarkoitus aloittaa 
kansainvälinen toiminta, kun 
Njallat lentävät Pyrenneille 
vaeltamaan.

Njalla jatkaa matkaa vael-
taen monin tavoin luonnossa 
motollaan: Njallat ei napise.

Raiski

Njallan perhepotretti höystettynä vierailla. 

Njallan pojat vat aina valmiina, jopa päiväunilla. 
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Tunturiladun  positiiviseen il-
mapiiriin vaikuttaa moni asia.  
Yksi sellainen on avoimuus.  
Yhdistyksemme kaikista teke-
misistä, suunnitelmista ja ta-
loudesta puhutaan avoimesti, 
jolloin jäsenistä kuka tahansa 
voi kysyä ja saada tietoa itse-
ään kiinnostavista Tunturila-
dun asioista.

Avoimuus on voimavara, 
josta on kaksisuuntainen hyö-
ty. Jäsen saa tietoa yhdistyk-
sen asioista ja niiden hoidos-
ta.  

Vastaavasti yhdistyksen asi-
oiden valmisteluun ja hoita-
miseen tarvittava laaja-alai-
nen tieto saadaan jäsenistöltä.  
Mitä useamman jäsenen ko-
kemusperäinen näkemys tu-
lee esille valmistelu- ja pää-
tösvaiheessa, sitä perusteelli-
semmin valmisteltu lopputu-
los on.        

Asiantuntemusta hyödyn-
netään.  

Erinomainen asia on, että 
mikään yhdistyksemme toi-
mintaa koskeva asia, varsin-
kaan talouteen liityvä,  ei ole 
ollut eikä saa olla salaista 
ja pienen piirin sisäistä tie-
toa. Tunturiladun ylintä pää-
tösvaltaa käyttävän jäsenen 
täytyy tietää, minkä perus-

Puheenjohtajan tähdenvälit

teella hän tekee päätökset 
vuosikokouksessa. 

Jäsenten ymmärrystä ja asi-
oiden käsityskykyä ei Tun-
turiladussa väheksytä.  Joh-
tokunta tarvitsee käytännön 

toimia varten kaiken mahdol-
lisen tiedon jäsenkunnaltaan. 
Lopullisen päätöksen ja toi-
mintatavan muotoutuminen 
on sitten eri vaihtoehtojen yh-
teen sovittamista.  Avoin tie-

tojen antaminen ja saaminen 
ei yhdistyksessämme ole on-
gelma.    Tunturilatu on jäse-
niään varten.

Tunturiladulla on avoimuu-
den lisäksi monta muutakin 
tukijalkaa toiminnassaan mm.  
talkootyö ja kerhojen toimin-
ta omilla paikkakunnillaan.

* * *

Toukokuussa kolme tun-
turikerhoa vietti juhliaan.  
Kuokte ja Kolbma juhlivat  
40-vuotista taivaltaan ja  Njal-
la  10 vuoden toimintaansa.  
Kaikki syntymäpäiväsankarit 
ovat omilla paikkakunnillaan 
esimerkillisiä retkeilyn edel-
läkävijöitä ja asiantuntijoita.  
Ne ovat monia, monia ker-
toja  ja monin eri tavoin an-
taneet merkittävää apua Tun-
turiladun toimintaan.   Par-
haimmat onnittelut kaikille 
kolmelle kerholle juhlavuosi-
enne johdosta.

* * *

Yhdistyksemme yhteisistä 
tapahtumista Kevätpäivät 
ovat jo historiaa. Kavtsilaisten 
kutsuun oli vastannut noin 
sata tunturilatulaista ja saa-

punut Kiljavaopistolle päät-
tämään yhdistyksen asioista 
ja tapaamaan tuttuja.  No-
pean sääolojen muuttumisen 
vuoksi suunniteltu lumiken-
käily muuttui sauvakävelyksi.  
Liikuntaa molemmat ja muu-
toksesta kavtsilaiset selviytyi-
vät mainiosti. Kiitos Tunturi-
kerho Kavtsi hienosta viikon-
lopusta.

* * *

Kesän aikana tapaamme 
useita kertoja. 

Kiilopään leiripäivillä olem-
me mukana sekä osallistujina 
että toimijoina. Tällä kertaa 
olemme vaelluskilpailun jär-
jestäjinä.  Kilpailijoina emme 
siis voi vaeltaa, joten tilanne 
poikkeaa joka vuotisista ta-
voistamme.  

Toinen poikeava toiminta-
muoto leiripäivillä on  Kösän 
suunnittelema ja organisoi-
ma  Tunturiladun esittelypis-
te,  joka tulee varmasti kiin-
nostamaan kaikkia tiedonha-
luisia leiriläisiä. 

Kesäpäiviä vietetään Kart-
tulassa  Tsietsan vieraina, jol-
loin muun ohjelman lomassa 
jatkamme työpajatyöskente-
lyä pohtimalla Tunturiladun 

tulevaisuutta.  
Odotettavissa on tsietsalai-

sen ohjelman myötä mielen-
kiintoinen viikonloppu.

Koulutustoimikunta on 
työstänyt retkenvetäjäkurssin, 
joka toteutetaan  syys-loka-
kuussa. Kurssille  toivotaan 
tulevan osallistujia jokaisesta 
kerhosta.  

Kurssilta kokeneet retkei-
lijät saavat omiin tietoihinsa 
täydennyksen ja vähemmän 
retkeilleet todellisen tietopa-
ketin luonnossa liikkumisesta 
ja liikuttamisen perusteista.  

Kustannukset eivät kaada 
minkään kerhon taloutta.

* * *

Aikainen ja lämmin kesä 
on alkanut. Monen mielestä 
poikkeuksellisesti.  

Tunturilatulaiset ovat tot-
tuneet ja osaavat elää luon-
non aikataulun ja olosuhtei-
den mukaan, joten nautitaan 
kesästä.   Hyvää juhannusta 
jokaiselle !

Raimo

JK. Tervetuloa uusi toimin-
nanjohtaja Eki Karlsson latu-
laisten joukkoon.

 Raimo 

Raimo Pahkala, 
puheenjohtaja, Okta, 
Honkakatu 10, 
87100 KAJAANI,  
raimo.pahkala@nic.fi , 
(08) 637 009, 
040 839 6638

Sirpa Alapuranen, 
varapuheenjohtaja, kerhoasi-
ainhoitaja, 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, 
tommi@pihtiputaalainen. 
com, 0500-546126

Paavo Kramsu, Logi, 
Lauklähteenkatu 6 A 23, 
20740 TURKU, 
paavo.kramsu@luukku.com, 
(02) 236 3369, 
040 706 2764

Tapani Ilvonen, Kumpe, 

Kalevankatu 22 as, 5, 45100 
KOUVOLA, 0400 - 158 
256, stalo@suomi24.fi 

Markku Salminen, Kuokte, 
Vuoritie 24, 04400 
JÄRVENPÄÄ, 
markku.a.salminen@netti.fi , 
(09) 291 9916 k, 
(09) 2719 2458 
t, 040 548 4600

Lea Sarkeala, Njeallje,
Satakunnankatu 53 A-rappu, 
78200 VARKAUS, 
lea.sarkeala@pp.inet.fi , 
(017) 556 9400, 
0400 299 956

Hanna Sinilehto, Kolbma, 
Männikkötie 5 B 20, 
05830 HYVINKÄÄ, 
hanna-mari.sinilehto@
pp.inet.fi , 040 747 7479

Timo Tulosmaa, Kolbma, 
Elianderinkatu 8 C 10, 
33230 TAMPERE, 
timo.tulosmaa@sci.fi ,
040 744 0565

Tunturiladun 
johtokunta ja 
toimihenkilöt

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, Kalttas-
suo, 20660 LITTOINEN, 
pekka.kallio@hartela.fi , 
050 527 2796
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

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
3.        15.  8.   4.   9.   
4.        16. 11.    4. 12.

Osoitteen- ja
nimenmuutokset:
  Tunturilatu ja kerhot saavat kotimaan 
muutokset Väestörekisterikeskukselta, 
mikäli henkilö 
ei ole kieltänyt tietojensa antamista. 
He, samoin kuin ulkomaille muuttavat 
tai siellä olevat, 
lähettävät itse muutosilmoituksensa 
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.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tunturilatu - 
erätaitoja ja elämyksiä
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Kevät on vaihtumassa kesään, 
pääskyset ovat tulleet, käki jo 
kukkuu, kunhan yöt lämpe-
nee ja saadaan sadetta, var-
masti hetkessä on puut ja 
pensaat täydessä lehdessä. 

Hiihtokelit loppuivat no-
peasti, vasta kun olisi ollut 
latuja maastossa niin lumet 
sulivat, useita laturetkiä jou-
duttiin perumaan lumen vä-
hyyden vuoksi. Tuntuu niin 
kaukaiselta tuo alkuvuosi, 

Keväiset  
terveiset  
Alppaksesta

osallistuttiin tunturiladun 
toimihenkilökoulutukseen ja 
kevätpäiville. Ahveniston las-
kiaistapahtumassa oltiin lu-
mikenkien kanssa, pöllöjäkin 
kuunneltiin tosin huonolla 
menestyksellä ei kuultu hu-
huilua, huonon ruokatilan-
teen vuoksi hyvin vähän pe-
sivät tänä keväänä. Tutustut-
tiin paikallisen Partiokaupan 
tuotteisiin, tietysti oli kevät-
kokous. 

Huhtikuun puolenvälin jäl-
keen olimme Susi-Talaksella, 
onneksemme tie oli aurattu 
eikä viikolla satanut uutta 
lunta kuin vähäsen. Sää oli 
lämmin lauantaina kun me-
nimme ja pysyi sellaisena ko-
ko alkuviikon, ei ollut yöpak-
kasia, lumet sulivat kämpän 
pihasta ja vesi nousi jäille. On-
neksi viikon puolivälissä alkoi 
olla yöpakkasia, pääsi jäillä-
kin hiihtämään. Viikko meni 
mukavasti lähistöllä hiihdel-
lessä, porukan kaksi innokasta 
pilkkijää saivat meille kook-
kaita ahvenia ruoaksi. Kävim-
me myös tutustumassa Sii-
daan ja Nellimin kylään. Iva-

Susirajalla on rauhallista, 
näinkin sanotaan. Luonnossa 
tähän aikaan tapahtuu jo jat-
kuvasti uutta ja ihmeellistä. 
Ns. luonto herää elämään tä-
hän aikaan, vaikka pitäis olla 
talvi parhaimmillaan pakkasi-
neen ja hankineen.

Kyllähän tämä talvi on ol-
lut ihmettelemisen aihe ko-
konaisuutena ajatellen pitkää, 
lämmintä syksyä, sen jälkeen 
välitalvi pakkasineen ja use-
amman viikon kesäkelit jou-
lu-tammikuussa ja sitten ko-
vat pakkaset sekä vähälumi-
nen lyhyt talventynkä kunnes 
nyt maaliskuun lopussa ol-
laan lähes kesänkynnyksellä. 
Siltä ainakin tuntuu kun Li-
perissäkin on lämmintä n.15 
astetta päivisin.

Kumpen touhuja mietin 
tässä ja touhuttu onkin. Jä-
senille kiitokset osallistumista 
runsaslukuisasti 

vuosikokoukseemme. Vali-
tettavasti en saanut edusmie-
hiämme Tunturiladun Kevät-
kokoukseen Kiljavalle. Suun-
niteltu ja toteutunut hiihto-
viikkomme esti omakohtaisen 
osallistumiseni. 

No  vuoden aluksi käytiin 
Jyväskylässä Tunturiladun 
koulutuksessa josta saimme 
asiallista tietoa ja evästyksiä 
toimintaamme varten. Oli 

hyvä koulutustapaaminen.  
Nähtiin samanpöydän ääressä 
myös uuden OWLAN edus-
tajat.  Heillä näyttää ole-
vankin täystohina tekemises-
sä ja menemisessä ainakin tä-
nä vuonna. Onnea heille ja 
uskon että yhteistyö tunturi-
latulaisten kanssa sujuu jat-
kossa.

Kumpelaiset ja Samoilijat 
järjestettiin ihan lumenveis-
tokisat Nurmeksessa ensital-
ven SM-tapahtumaa varten, 
niin kun harjoittelumielellä.  
Siitä kehkeytyikin hyvä ta-
pahtuma, vaikka lumen vä-
hyys haittasikin lumikasojen 
aikaansaamista. Mutta onnis-
tuttiin kuitenkin. Parikym-
mentä osallistujaa on jo hyvä 
määrä näin alkuun. 

Järjestettiin Ellun laturistei-
lyt sekä 24 tunnin hiihtoon 
joukkueemme osallistui koko 
vuorokauden.

Hiihtoviikkomme (vko12) 
Kiilopäällä oli onnistunut lii-
kuntaviikko. Osa, 5 henk. 
vaelsi UKK-puiston tunturi-
vaelluksen Sokostin ja Lui-
ron kautta.  Loput 21 aikuis-
ta ja 2 lasta hiihdimme Kii-
lon hyvillä ja aurinkoisilla la-
duilla liikunnan nälkäämme 
kun omissa kotimaisemissa ei 
se oikein onnistunut.  

Merkille pantavaa oli se, 
miten hyvä latupalvelu todel-
la pelaa. Ajetut ladut olivat jo-
ka aamu valmiina klo 9 men-
nessä. Hiihtäjät tuntuivat tie-
dostaneen sen ja olivat läh-
dössä heti koneiden perään 
laduille.

Suunniteltu on vielä pilk-
kikisoja, mutta taitaapa jäädä 
haaveeksi, jos jää Pielisestä on 
sulanut Pääsiäisen jälkeen vii-
kon päästä. Sen näämme sit-
ten. 

Kolin Erämessut on kum-
pelaisten, sanonko, tärkein ta-
pahtuma ainakin rahanhan-

kinta mielessä. Se tapahtuma 
on Kolilla viikon ennen Ju-
hannusta.  Tervetuloa latulai-
set vaikka kahveelle sinne, jos 
satutte olemaan vaikka Hera-
järven vaelluksella tai Kolin-
maisemissa noihin aikaan.  

Tavoitteena on osallistumi-
nen siihen vaelluskisamiehis-
töön Kiilopäällä.  Hakupäälle 
on jo laitettu.

Samoin talkooviikko Susi-

Talvi ja kevät on mennyt 
menojaan taaksemme ja kesä 
alkaa olla parhaimmillaan.

Lehdet ovat puissa ja ”ys-
tävä,” kärpäset pörräävät kor-
vissa. Näinhän pitää ollakin 
kesällä.

Menneeseen vielä palaan sen 
verran, miten Kumpelaisten 
kevät on ollut: Saariselän upeat 
talvimaisemat virkistivät mie-
liämme viikolla 12. Kevätau-
ringon kilo alkoi jo näkyä tai-
vaankaaressa ja hatuttapäin se-
kä paljaskäsin hiihtäjiä tuli vas-
taan jokaladulla.  Oli ehkä 

kuuma tullut. 
Johtuiko se auringosta vai 

huonosta kunnostakin osaksi. 
En tiedä? Mutta hyvä oli hiih-
toviikkomme. Hiihdettiin ja 
tanssittiin ja laulettiin. Juhlit-
tiin myös 70 v päiviä yhtenä 
iltana. Niin se meni.

Yhteinen kala-/pilkkipäivä 
ei toteutunut tänä keväänä 
huonon jäätilanteen vuoksi. 
Oltiinko liian varovaisia? Ei-
pähän ainakaan otettu riskiä 
henkemme edestä. Ja säästyi-
vät kalat seuraavaan kertaan 
ja kasvavat sitä suuremmiksi.

Nyt toukokuussa oltiin Ok-
talaisten vieraina Hyrynsal-
mella, Hallan Ukko maise-
missa ja poluilla.

Näin ensikerran kuultuna 
ja nähtynä sen ajan tapah-
tumat edessä, elämä silloin 
tuntuu ilmeelliseltä nykyiseen 
verrattuna. Kuinka salaista 
touhua jääkäriaatteen nousu 
onkaan silloin 1910 luvulla 
ollut.  Mutta asia on ollut 
todella vakavaa luokkaa, kun 
oli kyseessä Suomen itsenäi-
syyspyrkimykset Venäjän val-
lan ikeestä. Silloin on tarvittu 
Hallan Ukko periksiantamat-
tomuutta, jopa oveluutta?

Hänen kättensä jäljet näky-
vät hyvin selvasti niissä terva-
hautamuseoissa ja tekemisis-
tään mm. Suomen Eduskun-
nassa 1914 alkaen aina v:teen 
1926. 

Hänen vaelluksensa on 
päättynyt v 1938.

Tätä kirjoittaessa luonto näyt-
täytyy meille parhaassa asus-
saan, aistittavaa riittää talven 
jälkeen silmille ja korville. 

Kuukausittaiset kerhoillat 
ovat olleet pitkään suosittuja 
ja aina vaan kerhoiltatoimi-
kunnalle ilmaantuu mukavia 
aiheita iltojen teemoiksi. 

Kerhoillat jäivät nyt kesä-
tauolle, mutta syyskuussa taas 
jatketaan. 

Retket ovat meidänkin ker-
hon suola ja onneksemme 
kerhosta löytyy osaavia retki-
en suunnittelijoita ja vetäjiä. 

Takana on helmikuun kuu-
tamohiihto vesisateessa Van-
taan Sotungissa,  maaliskuun 

hiihtoviikonloppu Valkmuu-
san kansallispuistossa, vesisa-
teessa sekin.Välillä kunneltiin 
pöllöjä Nuuksiossa. 

Maaliskuussa vietettiin ker-
homme järjestämät Tunturi-
ladun kevätpäivät Kiljavalla. 

Juhlat olivat kuulemma on-
nistuneet, itse en valitettavasti 
pääsyt osallistumaan muiden  
luottamustoimieni takia. 

Kiitokset vielä näin jälkikä-
teenkin juhlatoimikunnalle. 

Huhtikuun alussa 12 talvi-
retkeilijää vietti viikon hiih-
tovaelluksella  Muotkatuntu-
rien maastossa hiihtäen n 120 
km.

Kaikkea muutakin on mat-
kalle sattunut, niistä voi käy-
dä lukemassa kerhomme net-
tisivuilta. 

Myös tuleva kevät ja kesä 
on tapahtumia täynnä. Niis-
tä mainittakoon toukokuun 
Lemmenlaakson kasvi- ja lin-

turetki Järvenpäähän ja Jussa-
röön luontoviikonloppu. 

Näihin tapahtumiin on jo 
nyt aikamoinen yleisörynnäk-
kö tulossa. Lisää tulevista ta-
pahtumista löytyy kerhomme  
nettisivuilta. 

Joukolla tavataan varmaan 
Suomen Ladun leiripäivillä 
Kiilopäällä kesäkuun lopulla. 

Kavtsi täyttää tänä vuonna 
35 vuotta ja täten kutsun 
kaikki tunturilatulaiset viet-
tämään syntymäpäivää kans-
samme majallemme Inkoo-
seen sunnuntaina 2.9.2007 
klo 11.00. 

Ilmoittautuminen on pa-
kollinen ruokailun ja kahvit-
telun takia. 

Ilmoittautumiset viimeis-
tään 26.8.  Eila Nokelainen p. 
040-7150396 tai sähköposti 
kavtsi35@luukku.com
Kesäterveisin   
Pertti

losta ostimme savustuspön-
tön, alppaslaiset lahjoittavat 
sen kaikkien kämpällä kävi-
jöiden käyttöön. 

Toukokuun alussa sain olla 
kerhomme edustajana onnit-
telemassa 40-vuotiasta Kuok-
tea ja osallistua heidän läm-
minhenkiseen juhlaansa.

Helatorstain jälkeisenä lau-
antaina aamuvarhaisella läh-
demme Heinisuolle linturet-
kelle. Kesällä teemme pyörä-
retkiä lähiympäristössä. Kesä-
kuussa retkeilemme Kuokten 
kanssa Elimäelle Haavistojen 
luokse sekä tutustumme  
Mustilan arboretumiin ja vii-
nitilaan. 

Elokuussa matkaamme tun-
turiladun kesäpäiville Karttu-
laan, retkeilemme viikonlopun 
Helvetinjärven kansallispuis-
tossa.

Kesä onkin näiden tapah-
tumien jälkeen kallistumassa 
syksyyn.

Reippaita retkiä ja aurin-
koista kesää.

Terveisin  
Marja-Liisa Mäki

Kumpen  
kuulumiset

Tervehdys   
tunturilatulaiset

kiisalla kiinnostaa. Uskonpa 
että kumpelaisia tulee raken-
nushommiin.

Hymyillään tavatessamme 
ja moikataan.  Kaikille tun-
turilatulaisille ja muillekin 
kulkevaisille 

iloista ja antoisaa kevättä 
sekä tulevaa kesää!!
Kumpelainen,
Pena             

Pälkimäojan laavulla.
Sokostille 
nousu.

Matkalla Suomujoelle.
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OKTA (1) Kainuu  
pj. Liisa Haapalainen 
Peltokatu 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 
Kirveskatu 7 
11130 Riihimäki 
050 490 3897 
matti.happola@gmail.com  
siht. Jalo Härkönen 

Kaivokatu 5 
05900 Hyvinkää 
040 569 783  
jalo.harkonen@pp1.inet.fi   

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

NJEALLJE (4) Savo  
pj. Lea Sarkeala 
Satakunnankatu 53 A-rappu
78300 VARKAUS

Kerhojen yhteyshenkilöt
(017) 556 5400, 
0400 299 956 
lea.sarkeala@pp.inet.fi   
siht. Pirjo Vainionpää 
Sotkulahdentie 31 
58900 Rantasalmi 
040 7592444 
pikuvain@hotmail.com

VIHTTA (5) Pohjanmaa
pj. Tapani Rajala 
Lapuankatu 5 A 6 
65350 Vaasa 
050 330 8045
tapani.rajala@pp.inet.fi     

KUHTTA (6) Helsinki  
pj. Tommi Ryyppö 
Patterikuja 17 B 5 
00340 Helsinki 

040 831 5827 
tommi.ryyppö@kolumbus.fi    
siht. Eeva-Mari Kivimäki 
Koroistentie 8 B 10 
00280 Helsinki 
050 309 3584 
eeva-mari.kivimaki@helsinki.fi 

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

net

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

OVTSI (9) Keski-Suomi  
pj. Tapio Uutela 
Kumpulantie 6 D 
40600 Jyväskylä 

040 849 3670
tapio.uutela@tintti.net  
siht. Ritva Loimio 
Puistotori 6 as 16 
40100 Jyväskylä 
(014) 615 282, 040 552 1037 
riloimio@cc.jyu.fi  

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

Tunturiladun kevätpäivät vie-
tettiin 16. – 18.4.2007 Nur-
mijärvellä Kiljavan leiri- ja 
kurssikeskuksessa. Paikalle oli 
saanut reilut 70 osallistujaa 
eri puolilta Suomea. Ilahdut-
tavasti mukana oli myös iso 
joukko kasvavaa uutta pol-
vea.

Lippu salkoon tuulen 
tuiverruksessa

Kevätpäivät avasi Sirpa Ala-
puranen. Liput nostettiin sal-
koon tuulisessa ja harmaassa 
säässä. 

Tunturiladun oma lippu 
nostettiin nyt ensimmäisen 
kerran Suomen lipun rinnalla 
seuran virallisessa tilaisuudes-
sa. Tunturiladun lipun sini-
nen yläkenttä kuvastaa taivas-
ta ja vettä, alakentän valkoi-
nen tuntureita ja lunta. Lipun 
alareunaa koristava sompa on 
merkkinä luonnossa liikku-
misen vuosituhantisesta pe-

Tunturiladun lippu ensi kerran 
salkoon kevätpäivillä

rinteestä. Hetki oli liikuttava 
ja juhlallinen. 

Ulkoilua ja  
kuvasuunnistusta

Kevätpäivien järjestelyistä vas-
tasi tunturikerho Kavtsi. Kavt-
silaiset olivat järjestäneet mo-
nenlaista ohjelmaa. Oli ulkoi-
lua ja valokuvasuunnistusta. 

Salissa oli mahdollista kat-
sella videoita viime vuoden 
juhlatapahtumista. Iltapäiväl-
lä oli vuorossa Tunturiladun 
kevätkokous. 

Kokouksen puheenjohtajan 
nuijan heiluttajaksi valittiin 
Hannu Maula ja sihteeriksi 
Iitu Gerlin. 

Kokous toteutettiin osaa-
valla rutiinilla ja tuota pikaa 
oli kuultu edellisen toimin-
takauden toimintakertomus, 
tutkittu tilit ja myönnetty hal-
litukselle vastuuvapaus kau-
den toiminnasta. Mieleeni 
painui tunnelma, että tästä on 

hyvä jatkaa.

Sävähdyttävää, 
haikeaa, naurua ja iloa

Lauantai-ilta kului rattoisasti 
yhdessä monimuotoisen oh-
jelman parissa. Sirpa Alapu-
rasen  esittämät runot olivat 
sävähdyttäviä. 

Koppelosopraanot esiintyi-
vät pukevissa omin räpylöin 
valmistetuissa esiintymisasuis-
saan. Ripsi Leppälän haikean 
huilun soidessa kuulijakun-
nalla oli mahdollisuus luoda 
mielikuva huipulta. Ja toden 
totta kyllä se onnistui. 

Naurua, iloa ja laulua riit-
ti, kun myös katsojat pääsi-
vät osallistumaan yhteislau-
luosuuksiin Kavtsin estradi-
taiteen toimikunnan tuot-
tamassa ratkiriemukkaassa 
musiikkilaulunäytelmässä. 

Aiheena oli tunturikerho 
Kavtsin Suomi-Päästä-Päähän 
–projektin kuvaelma näytel-

män ja musiikin keinoin. 30 
min aikana vaellettiin hiihtä-
en, jalan, meloen ja pyöräil-
len Nuorgamista Hankoon. 

Näytelmän katsojat ja kuu-
lijat tutustutettiin mm. po-
rokuoppakumparelaskuun. 
Näytelmän oli suunnitellut 
Pauli Aaltonen toimikunti-
neen.

Illan lopussa oli mahdolli-
suus laittaa jalalla koreasti se-
kä viettää tunnelmallisia het-
kiä saunarannassa rupatellen 
ja makkaraa paistellen.

Kurkistus  
juhlavuoteen

Sunnuntainen aamupäivän 
kului rauhallisissa merkeissä. 

Kevätpäivien osallistujat 
saivat piipahtaa syksyn juh-
lasusiaisissa Susikyrössä ja 
Tunturiladun 60-vuotisjuh-
lassa Tampereella.

Kevätpäivien 
muisteloista kirjoitteli 
Tuulikki Junttila Tunturiladun lippu nousi ensi kerran salkoon räntäsateessa.

Kavtsin estraditaiteen toimikunta oli kehitellyt illanviettoon ratkiriemukkaan musiikkinäytelmän, johon yleisökin pääsi osallistumaan mukaan. 
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ALPPAS ( ilves ) Häme  
pj. Erkki Maununen 
Varstatie 29 
13500 Hämeenlinna
040 519 6107 
erkki.maununen@pp.inet.fi   
siht. Taija Heinonen 
Riitepolku 1 
13500 Hämeenlinna 
0400 585 567 
taija.heinonen@armas.fi     

KUMPE (susi) 
Pohjois-Karjala   
pj. Pentti Huikuri 
Mäntytie 3 
83100 Liperi 
040 763 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 
Maderannantie 14 
48310 Kotka 
040 742 8523 
ari.mussalo@kymp.net  
siht. Seija Mussalo 
Maderannantie 14 
48310 Kotka 
040 843 0475 
seija.mussalo@kymp.net 

GEATKI (ahma) 
Satakunta   
pj. Satu Ojala 
Loimijoentie 817 
32700 Huittinen 
050 523 4844 
satu.ojala@huittistensanoma-
lehti.fi   
siht. Pirkko Liuksiala 
Huhkolantie 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. Raija Paasirova  
Ounasjoentie 810 
99140 Köngäs 
040 716 3033 raiski@levi.fi 

Lapinkävijät OWLA Ou-
lun seutu  
pj. Hannu Yrjänäinen 
Takahaantie 4 
90650 Oulu 
044 260 3818 
hannu.yrjanainen@oulun-
energia.fi   
siht. Leila Virtanen 
Sauvojantie 6 C as 17 
90560 Oulu,  040 771 3462 
leila.virtanen@poyry.com

- Juhlien jälkeen on ollut 
aikaa miettiä, mitä koko vii-
me vuodesta on jäänyt mie-
leen, millaisia kokemuksia sii-
tä kertyi ja mitä ideoita toteu-
tettiin tai synnytettiin. 

- Jäsenmäärämme on kas-
vanut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana vakaasti. Net-
tolisäys jäsenmäärässä on ollut 
365 henkeä. Viime vuoden 
aikana saimme riveihimme yli 
200 uutta jäsentä, mutta sa-
maan aikaan 170 jäi pois. 

Jo kuluvan vuoden tapah-
tumista, mitä on yli perin-
teisten tapahtumien, Raimo 
nosti esille Suomen Ladun 
leiripäivät, joita vietetään ju-
hannuksen jälkeen Kiilopääl-
lä. Siellä Tunturilatu on näky-
västi esillä ja kantaa vastuun 
vaelluskilpailun järjestämises-
tä. Talkooväkeä kaipailtiin ke-
vätkokouksen aikaan vielä li-
sää, mutta porukka on ilmei-
sesti jo tämän lehden ilmesty-
misen aikaan kasassa. 

- Kesäpäivillä tullaan jatka-
maan työpajatoimintaa, jossa 
pohdiskellaan Tunturiladun 
tulevaisuutta. Retkenvetäjä-
kurssi antaa hyvän tietopake-
tin retkenvetäjien vastuullisis-
ta tehtävistä. 

Veijo ja Malla reserviin

Hyväksytyssä toimintakerto-
muksessa palattiin menneen 
vuoden moniin tärkeisiin ta-

pahtumiin. Jokamiehenoike-
utta käsitellyt luentosarja kiin-
nosti väkeä ympäri Suomen. 
Tämän sarjan tuloksista koo-
taan loppuraportti, joka luovu-
tetaan myös ympäristöministe-
riölle. 

Tunturiladun kerhoperhe 
kasvoi jälleen yhdellä jäse-
nellä, kun Tunturikerho La-
pinkävijät Owla hyväksyttiin 
Tunturiladun 16. kerhoksi. 

Tunturilatu sai neljän vuo-
den työn tuloksena oman li-
pun, joka vihittiin Tampereel-
la vietetyissä 60.vuotisjuhlis-
sa käyttöön. Tunturilatulais-
ten talkoopanos pääsi jälleen 
oikeuksiinsa, kun talkoolai-
set ahkeroivat sekä Susikyrös-
sä että Susi-Kiisalla.

Tunturiladun avustuksella 
kerhojen tiedonvälitys para-
ni, kun kerhojen oma inter-
net-sivusto otettiin käyttöön. 
Mukana on jo 11 kerhoa. 

Johtokunnasta jäivät tusi-
nan verran vuosia ahkeroineet 
Marja-Liisa Mäki ja Veijo Taa-
vitsainen. Marja-Liisa halusi 
myös luopua taloudenhoita-
jan tehtävistä, jotka otti nyt 
vastuulleen ovtsilainen Jaana 
Sorjonen. 

Talous vakaa

Huolimatta juhlavuodesta ja 
siihen liittyneistä monista eri 
tapahtumista Tunturiladun ta-
lous pysyi vakaana. Jäsenmäärä 

kasvoi lievästi, mutta kerhois-
sa jäsenmäärään suhteutettuna 
kasvu oli suurinta Tsietsassa, 
Geatkissa ja Njallassa. 

Tilikauden tulos oli 
8,677,24 euroa tappiollinen, 
mika kirjattiin yhdistyksen 
omaan pääomaan. Tappiota 
kertyi budjetoitua enemmän 
kämppätoiminnan osalta Su-
sikyröstä ja Susi-Kiisalta, jois-
sa tehtiin korjaustöitä. 

Vastaavasti Aihkin ja Susi-
Talaksen tulot olivat kuluja 
suuremmat. Muilta osin ku-
lut olivat suurin piirtein bud-
jetoidulla tasolla. 

Luentoihin   
rahaa valtiolta

Muun varsinaisen toimin-
nan osalta eniten miinusta 
kertyi jokamiesoikeus-koulu-
tuksesta, 11.000 euroa, mut-
ta siihen saatiin valtionapua 
10.000 euroa.   Toisaalta juh-
lavuoden kulut olivat enna-
koitua yli 3.000 euroa pie-
nemmät. 

Jäsenmaksuilla kerättiin 
Tunturiladulle 48.612,24 eu-
roa, mutta siitä maksettiin 
Suomen Ladulle 20.949,40 
euroa. 

Viime vuoden taseen mu-
kaan edellisiltä tilikausilta on 
kertynyt ylijäämää 105.967,90 
euroa, mistä osa lohkaistiin 
viime vuoden tappioihin. 

Satu Ojala

Hyvä jälkilämpö juhlavuodesta

Tunturiladun   
viime vuosi aiheutti 
puheenjohtajallemme 
Raimo Pahkalalle hyvän 
mielen hyrinää. Juhlien 
jälkilämpö jaksaa 
lämmittää yhä. 
Ainakin lämpöä 
koettiin vielä 
kevätkokouksessa 
Kiljavalla.

Kuovzan Sirkku Kanervio 
sai Suomen Ladun kultai-
sen ansiomitalin. 
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Kaamosta 
kokemassa 
18.-24.11.2006

Kaamosvaellus on vakiin-
nuttanut paikkansa Kavtsin 
toimintaohjelmassa 2000-lu-
vulla. Osallistujamää rät ovat 
kasvaneet al kuaikojen muu-
tamasta vaeltajasta vuosi vuo-
delta nyt ennätysmää rään, 19 
vaelta jaan, joista ensikertalai-
sia oli lähes puolet. 

Olemme vael taneet Muot-
katunturien alueella, Kaama-
sen pohjoispuolella ja viime 
vuonna Sallan Narus kassa.

Jär jestyksessään kuudes kaa-
mosvaellus suuntautui ensi-
kertaa Käsivarren puuttomaan 
tunturimaisemaan. Edestakai-
nen reittimme kulki Kilpisjär-
veltä Tsahkaljärven ja Paihkas-
järven kautta Termisjärvelle.

Näkyvyyttä riittää 
kuusi tuntia

 Vaellukset on aina sijoitettu 
marraskuun loppupuolelle, 
jolloin voidaan nauttia upeis-
ta auringon nou suista ja las-

kuista. 
Vaikka varsinaista päivää ei 

ole, näkyvyyttä riittää kuiten-
kin kulkemiseen noin 6 tun-
tia. 

Olemme saaneet nauttia 
taivaanrannan kuulaan kirk-
kaista värihehkuista, punai-
sesta siniseen ja violettiin. Öi-
sin revontulet ovat loistaneet 

kilpaa kuun ja tähtien kans-
sa. Lämpö tila on pysytellyt 
yleensä -10 ºC ja -30 ºC tun-
tumassa. 

Näillä odotuksilla lähdim-
me matkaan parin asteen pak-
kasessa Kilpisjärven Haltin-
maan majoi tuspal velun piha-
maalta lau antai-illan pimey-
teen, ahkioita jalan vetäen. 

Lunta oli niukasti, mutta 
riittävästi. Seurasimme moot-
torikelkkareittiä ylös Tsahkal-
järvelle, jonka itäpäähän pys-
tytimme Kösäkkö-telttaky-
lämme. 

Lyhyen ensimmäisen tai-
paleen tarkoitus on tarkistaa 
ahkion säädöt ja lastauksen 
toimi vuus sekä totutella vael-

lusrutiineihin kiireettömästi.

Suunta Termisjärvelle

Aamunvoimistelun jälkeen 
lähdimme puronvartta seu-
raillen, mättäitä ja kiviä väis-
tellen, kohti päämää räämme, 
Termisjärven länsipäätä. 

Keitimme nokipannukah-

Termisvaaran rinteellä

Kavtsilaiset kaamoksessa
vit matkalla, kerhon tätä reis-
sua varten, puuttomaan tun-
turiin suun nittelemalla, ”Kla-
piksi” nimetyllä pönttökeit-
timellä, joka toimii nimensä 
mukaisesti puuklapeilla. Jo-
kaisella oli niitä nippu ah-
kiossaan. Muutamalla puulla 
saatiin kiehautettua 7 litran 
nuotiopannulla kahvit, jopa 
kovassa tuulessa. 

Idea yhteisistä kahvi hetkistä 
syntyi vuoden 2005 kaamos-
vaelluksella Sallan Naruskas-
sa, jossa jouduimme pitämään 
leiriä lumen puutteen takia 
koko viikon paikallaan. 

Päiväretkien päätteeksi vie-
timme aikaa noki pannu-
kahvin ympärillä turisten. Se 
yh disti porukkaa, teltassa kyh-
jöttämisen sijaan. 

Utelias porolauma

Maanantaina ohjelmana oli 
Termisvaaran huiputus (1040 
m). Aamu aukeni kirkkaana ja 
tuuli sena, lämpötila oli -8 ºC. 

Rinteessä oli utelias moni-
satapäinen porolauma meitä 
vastassa. Hui pulta oli upeat 
maisemat. Selkeässä säässä nä-
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Koti kuntoon.kyivät naapurimaidenkin tun-
turirinteet auringon kultaa-
mina. Keitimme pönttökahvit 
huiputuksen kunniaksi ennen 
kun lähdimme laskeutumaan 
alas leiriin.

Lumipyryssä ja 
kovassa tuulessa

Tiistaina heräsimme lumipy-
ryyn. Siirtymätaipaleella Ter-
misjärven itäpäähän tuuli yl-
tyi niin ko vaksi, että ahkioita 
kaatui hoipertelevien vaeltaji-
en perässä. 

Tuulen nopeus kovimmis-
sa puus kissa oli yli 100 km/h, 
mitatut 24m/s (86 km/h) tuu-
let eivät vielä kaataneet ahki-
oita. 

Illalla vie timme Esan 60v 
synttä reitä nokipannukahvin, 
pullan ja kääretortun kera.

Keskiviikkona huiputimme 
Jollanoaivin (1029m) edel-
leen kovassa tuulessa ja py-
ryssä. Torstaina läh dimme pa-
luumatkalle, yöpyen Paihkas-
järven länsipäässä. Kävelimme 
Tsahkaljärvelle puron var ren 
sijaan hyväkulkuista, kor-
keammalla sijaitsevaa mönki-
jä /kelkkauraa.

 Pönttökeitin ”Klapi”.

Leiriruokaa: paistettuja kuhafi leitä, vihanneksia ja kanttarellikastiketta.

Yhteinen kahvihetki.

Ensikertalaiset ja tukihenkilöt.

Ensikertalaisille  
tukihenkilöt
Vaeltajien keski-ikä oli noin 
50 vuotta, ikähaitarin ollessa 
28–68 vuotta. Ensikertalaisil-
le oli määrätty tuki henkilöt, 
jotka opettivat heille tarvitta-
vat rutiinit, kuten teltan pys-
tytyksen ja pur kamisen, keit-
timen käytön jne. 

Telttojen pystytys ja pur-
kaminen vaatikin yhteistyötä 
eri teltta kuntien kesken, kos-
ka kah det kädet eivät riittä-
neet tuulta vastaan. 

Teltat kiinnitettiin jäähän 
nur kista ja sivunaruista suu-
rilla rau tanauloilla. Tukihen-
kilötoiminta ja tuuliolosuh-
teiden pakot tama yhteistyön 
tarve sekä yhteiset kah vihetket 
matkalla ja leirissä lisäsivät-
kin sosiaalista kanssa käymistä 
aiempiin kaamosvaelluksiin 
verrat tuna. 

Yhtenäisin varustein

Varusteet olivat kaikilla yh-
tenäiset, pääosin kerhon itse 
suunnittelemat, tekemät tai 
teettämät, joten niiden huol-
to oli hallinnassa. 

Muutama aisan vetoremmi 

ja naru sekä pari vanhemman 
mallin teltta kaarta katkesi. 

Oli hieno todeta, että viimei-
set varustemallit toimivat moit-
teettomasti tuulisissa ääriolo-
suhteissa rikkoutumatta. 

Olosuhteet antoivat myös 
uusia ajatuksia kehittää va-
rusteita edelleen. Yh dessä telt-
takunnassa haikailtiin teltan 
seinään jopa pistorasiaa kän-
nykän laturia varten – asia 
pantiin muistiin …

Positiivisia  
kokemuksia

Haltinmaan majoituspalve-
lussa saunoimme, söimme hy-
vin ja kävimme vielä retken 
koke muksia läpi. Ne olivat 
kaikilla positiiviset. 

Sääolosuhteet olivat aiem-
piin kaamosvaelluksiin ver-
rattuna poikkeuk selliset. Erit-
täin tuuli nen sää oli vallit-
seva lähes koko vaelluksen 
ajan. Taivas oli pilvinen ja lun-
ta tuis kusi aika-ajoin, aino-
astaan kol mantena päivänä 
meitä suosi selkeän aurinkoi-
nen sää. Lämpötila vaih teli 

0 ºC…-10 °C välillä. Ensi-
kertalaisille selviytyminen tal-
violosuhteissa oli mieleenpai-
nuva koke mus. Pie niä hier-
tymiä lukuun ottamatta vas-
toinkäymisiä ei ollut. Jäätiin 
kaipaamaan odotettuja kovia 
pakkasia sekä taivaan väriheh-
kuja ja revontulia, joista nyt 
saatiin vain aavistus. 

Yön pimeydessä tuulen ai-
heuttamat äänet olivat vaikut-
tava kokemus, ehdottomasti 
tämän retken mie leenpainuva, 
piristävä mauste. Kämppään 

nämä äänet eivät olisi kantau-
tuneet. 

Raivolla pauhaava, 20–30 
sekuntia kestävä puhuri ra-
visteli telttaa voimakkaasti ja 
yritti hellittämättä ottaa otetta 
joka nurkasta viedäkseen tel-
tan asukkaineen mukanaan, 
ties mihin. 

Yhtäkkiä puhuri lakkasi 
mykistävään tyyneyteen, jät-
täen jälkeensä ainoastaan ylös 
tunturille loittoavan ulvovan 
vaikerruksen sekä teltan ala-
puolelta ku misevan, todennä-

köisesti tuulen jäätä nostavan 
alipaineen vaikutuksena syn-
tyvien railo jen aiheuttaman 
narisevan ritinän. 

Juuri kun oli taas nukah-
tamaisillaan, uusi puhuri oli 
kerännyt jossakin itsensä täy-
teen raivoon ja iski kuin tyh-
jästä – muistuttaen ihmisen 
pienuudesta luonnonvoimien 
edessä.

Teksti: Tuomo Väliaho
Kuvat: Tuomo Väliaho, 
yhteiskuva Ilkka Vainio
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Vanhin selostus saamelai-
sesta rummusta ja siinä ole-
vista kuvioista löytyy nor-
jalaisesta historianteoksesta 
Historia Norvegiae (latinan-
kielinen), vuodelta 1190 j 
Kr. Rumpu on peräisin me-
risaamelaisesta ympäristöstä.  
Olaus Magnus (eli 1490- 
1555) kierteli kirkonmiehe-
nä anekauppiaana ja Kustaa 
Vaasan maanpakoon ajama-
na kirjoitti Roomassa kuului-
san teoksen ”Pohjoisten kan-
sojen historia”,  joka julkais-
tiin 1555.  Hän kertoo mm. 
suomalaisten ja saamelaisten 
noitataidoista.

Suomen alueelta on löyty-
nyt vain kolme rumpua, kaksi 
Kemin Lapista ja yksi Utsjoel-
ta. Vanhin maininta rummus-
ta on vuodelta 1620. Olaus 
Magnuksen jälkeen iäkkäin 
tieto Suomen Lapin noita-
rummusta on Paltamon kirk-
koherra Mansuertus J. Fell-
manin niukka maininta va-
saralla kannukseen eli noita-
rumpuun lyömisestä vuodelta 
1620: ”Hän lyö kannusta po-
ronsarvesta tehdyllä vasaralla 
ja huutaa omalla kielellään 
jumalaansa, kunnes kaatuu 
maahan,  ja sitten hän näkee 
ja ennustaa jota”.

70 vanhaa rumpua

Tällä hetkellä on 70 rumpua 
säilynyt niiltä ajoilta jolloin 
alkuperäinen saamelainen us-
komus vielä oli osa jokapäi-
väistä elämää.  Rummut ovat 
hajallaan eri paikoissa Euroo-
passa, suurin kokoelma löytyy  
Nordiska museet:issä Tukhol-
massa. 

Ruotsalainen etnologi Ernst 
Manker on inventoinut ja do-
kumentoinut säilyneet aidot 
saamelaisrummut teokseensa 
Die lappische Zaubertrom-
mel I-II.  Hän on etsinyt Eu-
roopan museoista ja arkistois-
ta käsiinsä jokaisen tunnetun 
saamelaisrummun, mitannut, 
valokuvannut ja piirtänyt kal-
vopinnat  ja julkaissut laajan 
aineiston. Pintakalvojen taak-
se eikä rumpujen takaosaan, 
joka mm. siperialaisten sa-
maanien tietojen perusteella 
on rummun ”sisin”, hän ei 
kuitenkaan huomannut tar-
kemmin kajota.

Rumpuja on rakenteen mu-
kaan kolme eri päätyyppiä:

Saamelaisten noitarumpujen maailma, osa 1

Rumpujen säilyminen
Johtajasuden harrastusaiheen miettiminen 

ja aiheeseen tutustuminen, johti minut aihe-
piiriin josta voi sanoa että aavalla merellä ei 
näy rantoja. Aiheeseen tutustuminen herätti 
valtavasti uusia kysymyksiä joihin kaikkiin ei 
löydy vastausta, joihin löytyy paljon otaksu-
mia, nekin erilaisia. Heräsi suuri kunnioitus 
kansaa kohtaan, jonka historiasta emme tiedä 
kaikkea. Totesin aineksia lukiessani että olen 
todella noviisina liikkeellä aihepiirissä ja näin 
tämäkin kirjoitus pitää tarkastella.

 
Yksinkertainen kehärum-

pu, jossa rummun kehä on 
taivutettu päreestä seulan ke-
hän tapaan. Kädensijana ta-
vallisesti yksi pitkittäispuu.

Maljarumpu, jossa rum-
pukalvo on pingotettu mal-
jamaiseksi koverretun puun 
varaan. Kädensija muodos-
tuu maljan pohjaan leikattu-
jen kahden pitkittäisen reiän 
väliin.

Kulmakehärumpu, jossa 
pärekehän lisäksi lovien avulla 
ovaaliin muotoon taivutetus-
ta puusta tehty reunus. Rum-
mun sisällä on ristiin asetetut 
puut joista pidettiin kiinni.

Kemin lapin rummut ovat 
kehärumpuja takaristillä. 

segmenttijakoinen 
rumpu

Rummut 
museoesineitä

Rummut ovat tänä päivänä 
museoesineitä.  Aikanaan kun 
rummut kerättiin eli saame-
laisyhteiskunta kovan paineen 
alaisena.  Valtiovalta levittäy-
tyi pohjoiseen ja sen mukana 
kirkko.  Rummut ja uhripai-
kat olivat  ”pakanuuden” nä-
kyviä ilmentymiä ja kirkko 
käsitteli niitä kovalla kädellä.  

Monet rummut poltettiin 
ja tuhottiin. Jo 1600-luvulla 
esiintyi suuri kiinnostus saa-
melaisten kulttuuria kohtaan, 
myös pohjoismaitten rajojen 
ulkopuolella. 30-vuotissodan 
aikana kulki huhu että ruot-
salaiset käyttivät saamelaisten 
noitien tietämystä vihollisten 
voittamiseen.

Ruotsin museotoiminta sai 
alkunsa vuonna 1666.  Valta-
kunnankansleri Magnus Gab-
riel de la Gardie saatti alkuun 
työn osaamisen  ja tietojen 
keruun koskien Ruotsin poh-
joisista lapinalueista ja saame-
laisista.  

Työn tuloksena oli  Johan-
nes Schefferus teos Lapponia. 
Kirjasta tuli  myyntimenes-
tys.  Se julkaistiin  1673 la-
tinaksi, sitten saksaksi, eng-
lanniksi, ranskaksi ja paljon 

myöhemmin ruotsin kielellä. 
Kirja lisäsi luonnollisesti 

kiinnostusta  saamelaista kult-
tuuria kohtaan. Rumpuja, 
joita ei tuhottu, joutuivat 
tähän aikaan Tukholmaan.  
Myös muualla Euroopassa ol-
tiin kiinnostuneita rummuis-
ta.

Saamelaiset joutuivat myös 
1600-luvun lopulla alkanei-
den  noitavainojen kohteeksi. 

Kuulusteluissa monet jou-
tuivat uhkauksen alaisena luo-
vuttamaan rumpujaan.  Mo-
net rummut joutuivat  Tukhol-
man alkavaan museotoimin-
taan (Antikvitetskollegiet).  
Kiinnostus rumpuja kohtaan 
ei laantunut 1700-luvulla. 
Carl von Linné oli myös ke-
räilijä. Hän hankki lapinmat-
koillaan pukuja ja rumpuja,  
joissa hän esiintyi ylpeänä. 

Vasta 1700-luvulla, kristin-
uskon lähetystyö saamelaisten 
keskuudessa oli  järjestelmäl-
lisempi. Erityisesti norjalainen 
pappi Thomas von Westen  on 
tunnettu ja sai lisänimen  ”Saa-
melaisten apostoli”. 

Rumpuja hävitettiin 
polttamalla

Rummut katsottiin vaaralli-
siksi ja saamelaisten, rum-
pujen avulla, kutsumat hen-
get, piruksi avustajineen. Vi-
ranomaiset kielsivät jyrkästi 
omistamasta rumpua. Poliisit 
ja papit  etsivät näitä pirun 
apuvälineitä uutterasti. 

Pääsääntöisesti rummut 
poltettiin tai poljettiin rikki.  
Hävittäminen oli niin järjes-
telmällistä että sen takia niitä 
on niin vähän enää jäljellä tä-
nä päivänä. 

Kerrotaan saamelaisista, jot-
ka piilottivat rumpunsa kal-
liokoloihin ja kauas tuntu-
riin, jotta he voisivat palvoa 

jumaliaan salassa.  Meidän ai-
kana osa näistä rummuista on 
löytynyt tällaisista paikoista.  
Thomas von Westen:illä oli 
taipumus voittaa saamelais-
ten luottamus.  Lähetysmat-
kojen tuloksena hän oli ke-
rännyt yli sata rumpua, jotka 
saamen noidat olivat vapaaeh-
toisesti luovuttaneet.  Kaikki 
rummut lähetettiin Kööpen-
haminaan, missä ne tuhou-
tuivat myöhemmin kaupun-
gin palaessa 1700-luvulla.

Rumpujen käyttö

Rumpuja tehtiin eri käyt-
töön. Rumpu käytettiin  
muuntuneen tietoisuuden ti-
lan saavuttamiseen ja toisaal-
ta ennustamiseen. Rummut 
ovat esineitä, jotka ovat säi-
lyttäneet salaisuutensa monta 
sata vuotta.  Esineinä ajoilta, 
jolloin ihmisen näkemys oli 
erilainen.  Mitä ne silloin mer-
kitsivät emme tänään pysty 
täysin ymmärtämään. Rum-
pu on vallan ja epätoivon 
symboli. 

Ei vain noidilla

Rumpu ei kuitenkaan ollut 
vain noidan ylellinen väline.  
Etenkin eteläsaamelaisella alu-
eella vaikuttaa siltä että jokai-
sessa taloudessa on ollut rum-
pu 1700-luvulla. Siellä sitä ei 
käytetty hurmioon pääsemi-
seksi vaan jokapäiväisessä elä-
misessä, ratkomaan minkälai-
seksi elämä muodostuisi. On-
nistuisiko metsästys? Mistä po-
rotokka löytyisi? Minkälainen 
sää oli tulossa? Oliko edessä 
hyvä elämä? Oletettavasti säi-
lyneet rummut ovat sen takia 
niin runsaasti kuvitettu. 

Kuten noidan toimitukses-
sa rumpukalvo lämmitettiin 
tulta vasten pitämällä, jonka 

jälkeen ”sammakko” eli arpa, 
rumpukalvolla ennustustilan-
teessa liikkuva esine,  laitet-
tiin kalvolle. Arpa oli messin-
kirengas tai luupalanen. Joiun 
aikana ja vasaran lyönneistä 
arpa liikkui kalvolla. Arvan  
tie luettiin ja kuvion kohdal-
la mihin se pysähtyi, tulkit-
tiin. Rumpu oli eräänlainen 
ennustaja. 

Irkku

Lähdekirjallisuus:

De Samiske Samlinger, 
Kaarasjok, 1990:  SAMISK 
FØRKRISTEN TRO

Sunna Kuoljok,  John E 
Utsi, Inga-Maria Mulk, Ájt-
te, Svenskt Fjäll- och Same-
museum, Jokkmokk, 1993:  
SAMERNA SOLENS OCH 
VINDENS FOLK

Odd Mathis Hætta, Alta 
Museum, 1994:  SAMENES 
GAMLE RELIGION OG 
FOLKETRO

Juha Pentikäinen, 1995:  
SAAMELAISET – POH-
JOISEN KANSAN MYTO-
LOGIA

Tromsø Museum, 1997:  
OTTAR NR 4 :  NOAIDIER 
OG TROMMER

Jukka Pennanen, Siida Ina-
rin saamelaismuseo, 1998:  
SAAMELAISKULTTUU-
RIN NÄYTTELYOPAS

Anna Westman, John E 
Utsi, Ájtte, Svenskt Fjäll- 
och Samemuseum, Jokk-
mokk, 1998:  TRUMTID  
OM SAMERNAS TRUM-
MOR OCH RELIGION

Saamelaiskäräjien julkaisu-
ja, 2004:  SAAMELAISET 
SUOMESSA

Elina Helander, 2004:  SIL-
DE  -  SAMI MYTHIC 
TEXTS AND STORIES

Säilyneiden Lapin-rumpujen maantieteellinen jakautuma Mankerin (1938) mukaan.

kehärumpu

maljarumpu

kulmakehärumpu

aurinkokeskeinen  
rumpu



 9

Kun puhutaan hyvinvoinnista 
retkellä, ajatellaan yleensä vain 
fyysistä hyvinvointia, vaikka 
henkinen hyvinvointi on yh-
tä tärkeä mutta vaikeammin 
käsiteltävissä. 

Me olemme yksilöitä ja ko-
emme eri asiat erilailla, joten 
mikä rasittaa yhtä, ei välttä-
mättä rasita muita. Jotta vael-
luksen kokisi mielekkääksi, 
kannattaa ennen mukaan läh-
töä miettiä, vastaavatko sen 
tavoitteet omiasi ja viihdytkö 
mukaan lähtevien tai ainakin 
telttakumppanisi kanssa. 

Jos haluat käyttää runsaasti 
aikaa vaikkapa valokuvaukseen 
tai kalastamiseen, niin silloin 
ei ehkä kannata lähteä mu-
kaan vaellusporukkaan, jossa 
kukaan muu ei halua samaa. 

Samoin on hyvä etukäteen 
miettiä, oletko valmis sopeu-
tumaan retken vetäjän ja ryh-
män päätöksiin, sillä yhden-
kin sooloilu voi pilata mui-
den retken. Eli mitä parem-
min tunnet itsesi, luonteesi 
ja tavoitteesi, sitä paremmin 
pystyt etukäteen miettimään, 
minkälainen vaellus ja ryhmä 
sopii sinulle. 

Se on kuitenkin muistetta-
va, että hyvästäkin valmistau-
tumisesta huolimatta matkan 
varrella voi tulla eteen tilan-
teita, joihin ei ole voinut etu-
käteen varautua. 

Etukäteisvalmisteluilla 
suuri merkitys

Kuten monessa muussakin 
asiassa niin myös retkeilyssä 
on etukäteisvalmisteluilla suu-
ri merkitys itse suorituksen 
onnistumiseen. 

Koska nykyajan lähinnä is-
tumatyötä tekevälle ihmiselle 
vaeltaminen ja rinkan kanta-
minen ovat kunnolle ja var-
sinkin jalkojen lihaksille ja ni-
velille yhtäkkinen uusi rasi-
tus, on kunnon kohottamien 
syytä aloittaa jo hyvissä ajoin 
ennen vaellusta. 

Pelkkä lihasvoimaharjoitte-
lu ei välttämättä takaa kestä-
vyyttä vaelluksella, vaan sen li-
säksi tarvitaan aerobista, pit-
käkestoista harjoittelua esim. 
pitkiä pyöräily- ja kävelylenk-
kejä. 

Ja jos on mahdollista, niin 
kannattaa tehdä viikonlopun 
”harjoitusvaellus” tulevan pi-
tuisilla päivämatkoilla oikean 
painoisella rinkalla vaihtele-
vassa maastossa, jolloin saa 
paremman tuntuman omaan 
kuntoonsa. Samalla tulee tes-
tattua myös mukaan tulevia 
varusteita, kuten kengät, kei-
tin, makuupussi jne.

”Sisäänajetut”  
jalkineet

Jalkojen hyvinvointi on hyvin 
tärkeä asia vaelluksen onnis-

tumisen kannalta. 
Uusilla kengillä on kävel-

tävä riittävästi ennen vaellus-
ta, jotta ne ja jalat ehtivät 
sopeutua toisiinsa. Toisaalta 
vanhatkin palvelijat on syytä 
huoltaa hyvin ennen retkelle 
lähtöä niin, että ne pitävät 
vettä, sisäpuoliset saumat ei-
vät ole rikki ja hankaa ja että 
kengät ovat muutenkin kun-
nossa. 

Vaelluksen aikana kannattaa 
aina kun vain mahdollista ot-
taa tauoilla kengät ja sukat pois 
ja antaa jaloille joko pelkkiä 
ilmakylpyjä tai veden äärellä 
oltaessa vilvoitella niitä vedes-
sä, jolloin myös mahdollinen 
turvotus helpottaa. Samaan ai-
kaan sukatkin kuivuu ja ne on 
taas mukava laittaa jalkaan ei-
vätkä hierrä kosteina. 

Jos matkan aikana alkaa ja-
loissa tuntua hiertymistä, niin 
viimeistään seuraavalla tauolla 
ne pitää tarkistaa ja hoitaa asi-
anmukaisesti. Kun hiertymä 
on saanut alkunsa, se muut-
tuu rakoksi hyvin nopeasti ja 
sen kanssa kulkeminen voi olla 
jo paljon vaivalloisempaa kuin 
ajoissa hoidetun hiertymän. 

Syntyneet rakot ja hierty-
mät pitää tarkistaa joka päivä 
ja jos ryhmässä on mukana 
ensiapuvastaava, niin antaa 
hoito hänen tehtäväkseen. Jo-
kapäiväisen jalkojen pesun ja 
mahdollisen rasvauksen lisäk-
si pitää muistaa vaihtaa puh-
taat sukat riittävän usein ja jos 
on kova hikoamaan niin päi-
vittäin. Kenkiin tarvittavien 
sukkien laatu, määrä ja vah-
vuus on myös hyvä kokeilla 
ennen vaellukselle lähtöä. 

Muista venytellä

Venyttely on tärkeä toimen-
pide jalkojen ja muidenkin li-
hasten kipeytymisen ja jäykis-
tymisen estämiseksi. 

Venyttely on hyvä tehdä niin 
illalla päivän rasituksen jälkeen 
kuin myös aamulla ennen liik-
keelle lähtöä. Kun jumppa-
tuokio pidetään ohjatusti ko-
ko joukolla aamuin illoin, niin 
se on samalla myös yksi tapa 
luoda ryhmähenkeä. 

Kipeytyneitä lihaksia voi 
myös hieroa ja tarvittaessa 
käyttää lihaksille tarkoitettu-
ja voiteita. Venytellyin, irto-
naisin lihaksin kulkeminen 
on paljon nautinnollisempaa 
kuin kovettunein ja kipein 
”puujaloin”.

Pesulle päivän  
urakan jälkeen

Peseytyminen ja kuivien, läm-
pimien vaatteiden vaihto kuu-
luu myös omasta hyvinvoin-
nistaan huolehtimiseen vael-
luspäivän päätteeksi. 

Pohjoisen kesälläkin yleen-
sä kylmissä vesissä peseyty-
minen, varsinkin hiusten pe-
su, voi tuntua alussa mahdot-
tomalta toimenpiteeltä. Kun 
sinne vaan uskaltaa rohkeasti 
mennä, niin palkinnoksi saa 
raikkaan, virkeän olotilan. Sen 
jälkeen on aivan kuin uusi ih-
minen. 

Jos kylmissä vesissä seiso-
minen paleltaa jalkoja kovas-
ti, niin kannattaa jättää sukat 
jalkaan, jos mukana ei ole 
esim. avantouinti- tai melon-
tatossuja. Kylmien, sateisten 
säiden varalle voi ottaa sa-
vetteja hätävaraksi kuivape-
sua varten. Intiimi- tai toilet-
savetteja on hyvä olla muka-
na ja käyttää intiimistä hygie-
niasta huolehtimiseen, mikä 
maasto-olosuhteissa on hie-
man vaikeampaa.

Riittävästi ja moni-
puolisesti ravintoa

Riittävä ja monipuolinen ra-
vinto on tärkeää jaksamiselle. 
Sen lisäksi ruokahetket, var-
sinkin illalla kun aikaa on 
enemmän, ovat yleensä päi-
vän kohokohtia, joten niiden 
sisältöön kannattaa paneutua 
ennen retkelle lähtöä. 

Nykyään kun on hyvin saa-
tavissa monenlaisia valmiita 
raaka-aineita ja itse voi esi-
merkiksi kuivaamalla lisätä 
monipuolisuutta, niin ateri-
oista saa halutessaan melkoi-
sia gourmet-nautintoja myös 
keskellä erämaata. 

Toisaalta ruuan painoon on 

hyvä kiinnittää huomiota, et-
tei sen vuoksi tarvitse kantaa 
kovin raskasta rinkkaa ja vä-
syttää siten itseään turhaa; hy-
vinvointia sekin.

Kunnon yöuni  
virkistää

Uni ja lepo ja sitä kautta pa-
lautuminen päivän rasituksis-
ta on myös hyvin tärkeä jak-
samisen kannalta. 

Varsinkin syysvaellusta var-
ten on hyvä testata makuu-
pussin lämpimyyden riittä-
vyys omiin tarpeisiin, sillä jos 
palelemisen vuoksi ei saa öi-
tään nukutuksi hyvin, niin 
se vie voimia ensin fyysisesti 
ja muutaman päivän päästä 
se voi näkyä myös henkisesti 
”pinnan” kiristymisenä. 

Tasainen ja mahdollisim-
man pehmeä yöpaikka hel-
pottaa myös saamaan virkis-
tävän yöunen. 

Muista myös
nautiskella

Lisäksi on syytä muistaa hen-
kinen rentoutuminen. 

Se voi olla maisemien 
katselemista, auringonlaskun 
seuraamista, seurustelua ilta-
nuotiolla, nuotion loimujen 
tuijottelua, virtaavan veden 
solinan kuuntelua, tuulen su-
hinan kuuntelua puiden lat-
voissa, sateen ropinan kuun-
telua teltan katossa tai mitä 
vaan, mistä nauttii ja saa hy-
vää mieltä. 

Varaa itsellesi aikaa siihen, 
sillä ne muistikuvat seuraavat 
sinua aikoja eteenpäin ja aut-
tavat jaksamaan niin retken 
loppuun kuin sitä seuraavassa 
arjessa.

Vaelluksella jos missä vii-
meistään huomaa, mitkä asiat 
ovat elämässä todella tärkei-
tä: ruoka, suoja, lämpö ja le-
po ja jos vielä on hyvää seuraa 
(niille jotka seuraa kaipaavat), 
niin enempää ei juuri tarvit-
se, ei ainakaan sen vaelluksen 
aikana.

Sirpa   
Alapuranen

Hyvinvointi retkellä
Koulutustoimikunta

Suomen Ladun hallitus on va-
linnut Suomen Ladun uudek-
si toiminnanjohtajaksi helsin-
kiläisen liikuntatieteiden kan-
didaatin ja kauppatieteiden 
maisterin Eki Karlssonin, 38. 
Karlsson siirtyy Suomen La-
dun toiminnanjohtajaksi Oy 
Omnitele Ab:n liikkeenjoh-
don konsultin tehtävästä. 

Sitä ennen hän on toiminut 
muun muassa Suomen Miek-
kailuliitto ry:n toiminnanjoh-
tajana ja Elisa Oyj:n tuote-
hallintaan, tuotekehitykseen 
ja myyntiin liittyvissä asian-
tuntija- ja esimiestehtävissä. 

Eki Karlsson aloittaa Suo-
men Ladun palveluksessa 
syyskuun alussa ja ottaa toi-
minnanjohtajan tehtävän vas-

Eki Karlsson 
Suomen Ladun 
toiminnanjohtajaksi

taan asteittain nykyisen toi-
minnanjohtaja Tuomo Jan-
tusen siirtyessä eläkkeelle 1. 
joulukuuta 2007.
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Johtokunta on päättänyt jär-
jestää keittokatoksen raken-
nustalkoot Susi-Kiisalla vii-
kolla 31/ 2007. On suunni-
teltu niin, että rakennushan-
ke olisi valmis jo viikon 31 
lopulla  ja tunturilatulaisten 
käytössä. 

Osa talkooväestä menee ra-
kennuspaikalle jo aikaisem-
min ja tekevät edellisen kesä-
nä aloitetun perustustyön val-
miiksi. 

Tällä järjestelyllä saadaan 

varsinaisella talkooviikolla 
keittokatos valmiiksi. 

Kiisalle on viety talven 2007 
aikana kaikki perustus ja kan-
tavan rungon rakennustarvik-
keet. Näin ei jouduta odotte-
lemaan mitään. 

Susi-Kiisalla on viikon 31 
ajaksi työtä isommallekin 
talkooväelle. 

Olisi hyvä jos väkeä riittäisi 
niin, että Pekan kammin ra-
kennustyöt saataisiin valmiik-
si. Se ei kuitenkaan haittaa 

kammin käyttöä,  vaikka työ 
ei toteutuisikaan koska viime 
kesänä aloitetussa korjaustyös-
sä laitettiin kuntoon jo ilmas-
tointi, uusittiin lattia ja kam-
min sisäänkäynti. 

Nyt olisi ohjelmassa seinä- 
ja kattorakenteiden sisäver-
hoilu. 

Talkookohteen esittely, työ-
maan järjestelyt, ruokailut, 
majoittuminen, kuljetukset ja 
ilmoittautuminen oli TL-leh-
dessä numero 1/2007.

Susikyrön talkoot 
viikolla 38

Kyrön päärakennuksen kel-
larikerroksen peruskorjaustyö 
jäi syksyn juhlasusiaisten jäl-
keen kesken. Kylmäkellaritila 
on nyt käyttökunnossa, mut-
ta muu osa kellarikerroksesta 
korjataan viikolla 38/2007.

Kellarikerroksessa on tal-
kooväellä muuraustyötä, maan 
lapiointia, kirvestyötä, maala-
usta ym sellaista. Susikyrössä 
on tämän lisäksi polttopuu-
työtä ja ympäristön siivousta 
ja vesikattokorjausta ym.

Myös Aihkissa on vähän 
korjaus- ja muutostyötä kir-
vesmiestaitoiselle henkilölle. 
Kaikkien kämppien sisäpuo-
liset parannus- ja varustelu-
työt hoitaa edelleen Lea Sar-

keala.
Talkoissa tarvitaan noin 15 

henkilöä. Tunturilatu järjes-
tää ennakkoilmoittautuneille 
talkoolaisille lämpimän ateri-
an ja aamupalan. 

Talkooviikon tapaturmava-
kuutus ja pelastussuunnitel-
ma on valmis (Lea). Majoi-
tus Susikyrön rakennuksissa 
ja omissa teltoissa. Rakennus-
tarvikkeet ja työkalut hank-
kii kaikkiin talkootyökohtei-
siin kämppäisäntä.

Kuljetus: kimppakyydit, 
julkiset kulkuneuvot ja omat 
autot.

Ilmoittautumiset:
 Pekka Kallio 
050-527 2796 ja 
Lea Sarkeala 
0400-299956

Tunturiladun rakennustalkoot kesällä 

Susi-Kiisan talkooviikon 31 
lopulla tai seuraavan viikon 
32 alussa kämppäisäntä tekee 
kämppäkierroksen käymällä  
Susikyrössä  ja Talaksella, jos-
sa uusitaan pesuhuoneen lat-
tia. Tätä työtä ei voi jättää 
enään seuraavaan vuoteen. 

Jos TL:ssa on henkilöitä, 
jotka voisivat tulla Talakselle 
lattiakorjaustalkoisiin noin 3 
päivän ajaksi omalla autolla 
viikolla 31 loppupuolella, niin 
ottakaan ytheyttä kämppä-
isäntään.

Hyvää kesää kaikille tuntu-
rilatulaisille toivoo kämppätoi-
mikunta.

Turku 23.5.2007
Pekka Kallio
kämppäisäntä
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Kerran sattui Aiun Uulan 
ajamaa autoa vastaan kapealla 
metsätiellä toinen auto, jonka 
kuljettaja ei suostunut peruut-
tamaan läheiseen tienhaaraan 
jotta sivuttaminen olisi voitu 
suorittaa. Osoittaakseen järk-
kymättömyytensä vastaantu-
lija otti esille kirjan ja ryhtyi 
lukemaan. 

Hetken mietittyään tilan-
netta Uula saapasteli lukijan 
luokse, koputti auton ikku-
naan ja kysyi:

- Nah, sithen ko´oot luke-
nu ni lainaakko sithä mulle-
ki?

- heikha -

Aiun Uula

Erätaitoja ja elämyksiä - Tunturilatu ry
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Vuodet vierivät. Kymmenen 
vuotta sitten Kuokte juhli 
30-vuotispäiviään samassa 
paikassa Kytäjärven rannalla 
Rytkön leirikeskuksessa Tun-
turiladun kesäpäivillä elo-
kuussa. Ympäristö oli siitä 
ajasta muuttunut oleellisesti, 
sillä entiset hevoslaitumet ja 
pellot olivat muuttuneet golf-
kentiksi. 

Syntymäpäiviä oli kokoon-
tunut juhlimaan noin kol-
mannes kerhon jäsenistä sekä 
Tunturiladun, lähimpien ker-
hojen edustajat. 

Uusi viiri ensi  
kerran salkoon 

Aurinkoisessa kevätsäässä jul-
kaistiin ja nostettiin juhlal-
lisesti salkoon Kuokten uusi 
viiri, jossa perusväreinä on 
Suomen- ja Saamen lipun vä-
rit. Kuvoinniltaan viiri jäl-
jittelee Kuokten merkkiä,  jos-
sa lumivalkoisen tunturimaas-
ton etualalla sijaitsee pitkos-
puut. Viirin ylälaitaa koristaa 
lisäksi tunturiladun hihamer-
kistä tuttu tunturijono. 

Lähimaastoon tehdyn tu-
tustumisretken jälkeen meitä 
odotti leirikeskuksen punai-
sessa juhla-asuun koristellussa 
pirtissä Kirstin loihtima mait-
tava juhla-ateria.  

Tulevaisuuden 
haasteet

Juhlapuheessaan kerhon pu-
heenjohtaja Matti Häppölä 
esitti mielenkiintoisia näkö-
kohtia vapaa-ajasta ja sen käy-
töstä alkaen viime vuosisadan 
alkupuolelta ja päätyen tule-
van ajan mukanaan tuomiin 
haasteisiin tunturilatutoimin-
nalle. 

Erityiseksi haasteeksi hän 
näki sekä ikääntyvät jäsenet 
että nuorten mukaansaannin. 
Ikääntyvien osalta haasteena 
oli retkien keventäminen ta-
valla tai toisella; lääkkeeksi tä-
hän Matti ehdotti matkaetap-
pien lyhentämistä sekä mah-
dollisesti myös jossain mitassa 
tukeutumista  ulkopuolisiin 
palveluihin. Nuorten osalta 

haasteet hän totesi astetta vai-
keammaksi, koska nuorille on 
niin laaja tarjonta myös muil-
la harrastesektoreilla. Yhdeksi 
rakaisuksi hän esitti yhteis-
toimintaa esim. leirikouluym-
päristössä, jossa kerho voisi 
järjestää tietoiskutyyppisiä ti-
laisuuksia letun tai makka-
ranpaiston yhteydessä. Tavoit-
teena olisi siemenen kylvä-
minen nuorten mieleen, joka 
saattaisi pitkällä aikajänteellä 
tuottaan tulosta uusien jäsen-
ten suhteen.

Ruokaa sulatellessa lau-
loimme, olihan mukana  myös 
hanuristimme Tommi Avikai-
nen. Laulujen mukana sai en-
siesityksen myös kerhon jä-
senen Mauno Mannisen uu-

delleen sanoittama ”Lännen 
lokari” laulu joka oli ristitty 
”Kuokten kulkuriksi”.

Palkitsemiset

Kuokte on tunturiladun ker-
hoista pisimpään yhtäjaksoi-
sesti toiminut kerho. 

Kerho palkitsi arkeria ja ak-
tiivisia kerhopuukolla jäseniä: 
Eero Härkönen, Airi Heino, 
Mauno Manninen, Ossi Pet-
tinen  ja Matti Häppölä sekä 
Kuksalla jäseniä: Rainer Paa-
sonen, Marjatta Eronen, Kirs-
ti Heikkilä sekä  Irma Löf-
man. Palkituista Rainen Paa-
sonen ja Eero Härkönen ovat 
Kuokten perustajajäseniä. 

Juhlakahvien aikaan saapui 

40-vuotias Kuokte juhli Kytäjällä

Kerhon perustajajäsen Rainer Paasonen, taustalla Kuokten sihteeri Airi Heino 

Osa juhliin osallistujista lähimaastoon tutustumassa.

Tunturilatu onnittelemassa; Matti Häppölä, Iitu Gerlin ja 
Sirpa Alapuranen.

paikalle 88-vuotias Rainer 
Paasonen pirteänä, edelleen 
aktiivisena, vaikka kuulon 
heikkenemisen vuoksi tapah-
tumien seuraaminen han-
kaloituu. Tunturilatulaisuus 
henki hänen olemuksestaan 
ja rinnassa oli ikäsusimerkki, 
eipähän nuoremmatkaan ai-
na muista merkkiä rintaansa 
laittaa.

Lämpimät kiitokset 
puheenjohtajalle, järjestelyis-
tä vastaaville, keittiöön mah-
tavista tarjoiluista sekä muka-
naolijoille lämminhenkisestä 
juhlatilaisuudesta.

Liikunnallista ja reipasta 
uutta vuosikymmentä.

Mukana ollut Malla Viirin esittely; Juhani Harju, Matti Häppölä ja Jalo Härkönen.


