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Nyt on aika pakata rinkat ja 
kapsäkit, sivakat ja lumiken-
gät tai ainakin talvijalkineet 
tanaan ja suunnata kompassi 
kohti pohjoista, sillä Tunturi-
ladun kevätpäivät ja kevätko-
kouksen aika on tuossa tuoki-
ossa eli tulevana huhtikuuna 
3.–5.4.2009. 

Tunturilatu ry:n virallinen 
kevätkokous pidetään lauan-
taina 4.4.2009 klo 10 alkaen 
Ylikyrössä Hotelli Vuontis-
pirtillä. Ja siinä olikin sitten se 
kevätpäivien ainoa virallinen 
osuus, sillä isäntäkerho Njalla 
on päättänyt tarjota runsaasti 
mukavaa ja elämyksellistä pai-
kallisohjelmaa. 

- Nyt on niin paljon hienoa 
ohjelmaa tarjolla, että päiviä ei 
voi kerta kaikkiaan jättää väliin, 
todetaan tunturikerho Njallan 
järjestelytoimikunnasta.

Ilmoittautumiset 
ennakkoon

Kevätpäivät alkavat jo per-
jantaina aaton tunnelmissa. 
Vuontispirtillä voi ilmoit-
tautua läsnä olevaksi klo 18 
alkaen, ja illalle on varat-

tu viihteeksi muun muassa 
yhteislaulua Vuontispirtin 
kodalla. Voi myös piipahtaa 
Raattamassa, jossa Ravintola 
Loimussa ovat meneillään ka-
raoketanssit.

Jotta homma sujuisi sutjak-
kaasti, Njalla toivoo osallis-
tujien ilmoittautuvan ennak-
koon, katso lähemmät ohjeet 
tästä lehdestä kevätpäivien 
ilmoituksesta.

Oleellista on, että tunturissa 
on hiihtosesonki kokousajan-
kohtana parhaimmillaan. Mi-
käli toivoo hotellimajoitusta, 
kannattaa olla asian suhteen 
nopeana. Susi-Kyrössä on 

petipaikkoja tarjolla myös 
rajoitetusti, niitä sortteeraa ja 
patjan paikkoja jakaa Raiski 
Paasirova.

Eläimellistä menoa

Läheinen Raattaman kylä elää 
nykyään paljolti matkailus-
ta sekä porotaloudesta. Po-
ronlihajalostamo ArctiFood 
toimii kylässä Ounasjoentien 
varressa, ArctiFood saapuu-
kin esittelemään tuotteitaan 
Vuontispirtin pihalle lauan-
taina iltapäivästä. 

Yrittäjät Eveliina ja Matti 
Pääkkölä tuovat tunturilatu-

laisten saataville poronliha-
jalosteita ja esittelevät omaa 
yritystään. Eveliinan hyppy-
sissä soi sitä paitsi harmonik-
ka, saattavatpa sävelet soida 
myös Vuontispirtin kartanolla 
kevätlauantaina. 

Eveliinaan ja Mattiin voi tu-
tustua itse asiassa jo edeltävällä 
viikolla, sillä Raattaman kylän 
perinteiset poropäivät järjes-
tetään kaupan ja ravintolan 
pihalla torstaina 2.4.2009. Tar-
jolla on monenlaista poroon ja 
Raattamaan liittyvää tuotetta 
ja palvelua. Muun muassa 
Suomen pienin toimiva kylä-
koulu, Raattaman ala-aste ja 

sen neljä oppilasta, järjestävät 
jälleen mahtiarpajaiset.

Rauhalan kylässä Jerisjär-
ven rantamilla puolestaan 
asuu Juha Laine, koiravaljak-
koyrittäjä, joka järjestää hus-
kykoirineen useamman päi-
vän safareita Tunturi-Lapin 
erämaaluontoon ja lyhyempiä 
ajeluita. Juha tuo koiransa 
kevätpäiville Vuontispirtille 
ja koiramaisiin elämyksiin 
on siten halukkailla mahdol-
lisuus lauantaina iltapäivällä 
klo 13 jälkeen.

Iltapäivällä klo 15 saadaan 
kuulla tietoisku Vuontispirtil-
lä poromatkailusta ja käsityö-

Njalla organiseeraa kevätpäivät

Huhtikuun alussa Raattamassa ja Ylikyrössä on vielä täysi talvi.

Koiravaljakon 
kyydissä 
maailma näyttää 
erilaiselta.

yrittäjyydestä Muonion Toras-
siepin vinkkelistä. Loma-Pal-
laksen yrittäjä Alli Ohenoja on 
ikänsä ollut porojen parissa ja 
omassa yrityksessään tuotteis-
tanut porot sekä muun muas-
sa poronmaidon. Alli on myös 
taitava käsityöntekijä, hänen 
käsissään on syntynyt muun 
muassa Levin Marian kappe-
lin poronvasannahoista tehty 
upea vihkiryijy.

Lauantai-ilta jatkuu keveäm-
min ruokailun ja saunan jäl-
keen. Voi osallistua yhteislau-
luun Vuontispirtin kodalla klo 
21 alkaen tai reippaammat läh-
tevät Nousukuun Yöhiihdolle 
kairaan Raiskin opastuksella. 
Ja ne ehkäpä vielä rohkeam-
mat suuntaavat puolestaan 
askeleensa Ravintola Loimun 
karaoketansseihin Raattaman 
kylälle. Kaikille siis toimintaa 
oman halun mukaan.

Tallin kautta kotiin

Sunnuntaina aamiaiselta sel-
viydyttyä on tilaisuus tutustua 
eksoottisiin kiharakarvaisiin 
hevosiin Lapin Curly Tallissa, 
joka sijaitsee myös Raattamas-
sa Ounasjoentien varrella. 

Tunturissa on totuttu pa-
tikoimaan apostolin kyydillä, 
mutta kokeilla kannattaa uusia 
seikkailuja ja lähteä matkaan 
varmajalkaisilla ja hyväluon-
toisilla hevosilla mukavassa 
lännensatulassa matkaten. 
Yrittäjät Armi ja tyttärensä 
Bertta Laaksonen järjestävät 
maastoratsastusretkien ohella 
talliin tutustumisia, ja tallis-
sa pääsee myös kokeilemaan 
porokyytiä, jos hevoset eivät 
niin kiinnostaisikaan. Tämä 
on ainoa talli Suomessa, jossa 
American Bashkir Curly -he-
vosia kasvatetaan ja käytetään 
matkailun ympärivuotisena 
ohjelmapalveluna.

Kun on tallissa piipahdet-
tu, käydään vielä sanomassa 
Vuontispirtille ja kevätpäi-
ville näkemiin, Tunturiladun 
lippu lasketaan alas salosta klo 
12.30 ja kotimatka voi viralli-
sesti alkaa.

Joulutarinoita 
Lapista
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Puheenjohtajan tähdenvälit
Istun tulilla. Katselen jär-

ventakaisia vaaroja ja annan 
ajatuksen vapaasti vaeltaa.  

Filosofoin.  
Tunturilatuaikaa taaksepäin 

katsoessani näen  kesän vih-
reän voimaauhkuvan maise-
man, keväisen puron vallatto-
mat  pyörteet,  talven valkoiset 
tuulen tuivertamat tunturien 
rinteet sekä loivat ja jyrkätkin 
horisontin ääriviivat.   

Edessäpäin näen alkavan 
ruskan, jota elävöittää ja sa-
malla tasapainottaa vihreät 
elinvoimaiset  sitkeät kuuset  
juurellaan uudet taimet. 

Ylärinteessä näen  uteliai-
suutta herättäviä pahkakoivu-
ja,  joita haluan käydä tutkai-
lemassa, mitä niistä syntyisi.  

Mietin, minkälaisen hengen 
ne sisäänsä ovat kätkeneet.  

Mielen kuvittelu on raja-
ton. 

Mietteeni katkeavat, sillä 
vesi nuotiopannussa kiehah-
ti, varistan porot pannuun ja 
haistelen tuoreen savukahvin 
tuoksua.

* * *

Tunturiladun  kuudes vuo-
sikymmen on koottu kirjaksi, 
joka julkistettiin syyskokouk-
sessa. Kirjoituksista huokuvan 
myönteisyyden johdosta us-

kallan väittää, että yhdistyk-
semme on taas uuden elinvoi-
maisen kevään korvalla.

Kesäpäivillä on kartoitettu 
yhdistyksemme menneisyyt-
tä, nykytilaa ja tulevaisuutta  
sekä kyselty kerhojen toiveita 
tulevaisuuden tukitoimien 
suhteen.

Suomen Ladun järjestötoi-
mikunta on tehnyt saman-
suuntaista ns. kuntomittaria, 
jonka tarkoituksena on antaa 
latuyhdistyksille työkalut toi-
mintansa tarkasteluun ja sitä 
kautta toiminnan kehittämi-
seen.  

Lähes koko Tunturiladun 
johtokunta oli mukana testaa-
massa mittarin toimivuutta. 
Saatujen tulosten jälkeen pa-
rannettua kuntomittaria ol-
laan käynnistämässä siten, että 
pilottitoimintaan on kutsuttu 
13 latuyhdistystä.  Tunturilatu 
on ryhmässä mukana.

Yhdistyksemme kerhoyh-
dyshenkilö Sirpa tulee lähes-
tymään kerhoja alkuvuoden 
aikana kyselylomakkeella, 
johon kerhojen toivotaan 
paneutuvan joko kerhotoimi-
kunnan tai kerhokokouksen 
voimin.  

Vastaamalla kysymyksiin 
kerho saa itselleen kuvan sii-
tä, missä ollaan ja mitä asioita 
olisi parannettava.  Osallistu-

minen vaatii  hieman rohke-
utta uskaltaa tarkastella omaa 
toimintaansa avoimesti.  

Vastaukset palvelevat myös 

koko yhdistystä, sillä vastaus-
ten perusteella johtokunta voi 
suunnitella eri kerhoja palve-
levaa toimintaa mahdollisim-

man monipuolisesti.

* * * 
Lämminhenkinen syysko-

kous- ja susiaisviikonvaihde  
Janakkalassa on jo historiaa.  

Tunturikerho Alppas oli 
nähnyt vaivaa meidän vuok-
semme ja onnistui järjeste-
lyissä erinomaisesti. Toistasa-
tapäisellä joukolla riitti teke-
mistä ja puuhaa metsäpoluilla 
ja  Kuotolanjärven rannalla 
kisaillessa.  

Suurkiitokset ja kumarruk-
set  alppaslaisille. 

Vuosikokouksessa  hyväk-
syttiin vuokramökki Aihkin 
uudistetut säännöt  sekä  su-
sisäännön ja sen tulkintojen 
muutokset. Tulevina vuosina 
jää nähtäväksi, onko sääntö-
jen korostamilla  vaihtoehto-
mahdollisuuksilla vaikutusta 
halusta hakea susiarvoja.

Henkilövalinnoissa joh-
tokuntaan tuli yksi muutos. 
Uutena jäsenenä toivotan ter-
vetulleeksi  Salla Taavitsaisen  
tuomaan uusia ja nuorekkaita 
ajatuksia yhdistyksemme toi-
mintaan.   

Tunturiladun  60-vuotis-
juhlien ja jokamiesoikeus-se-
minaarin organisoija ja ope-
ratiiviseta johdosta vastannut 
Timo Tulosmaa halusi jäädä 
reserviin.  

Kiitos, Timo, Tunturiladun 
hyväksi tekemästäsi työstä.

* * * 
Tammikuussa kerhojen 

vastuuhenkilöt kokoontuvat 
Jyväskylään  perinteiseen kou-
lutustapahtumaan. Siellä käy-
dään läpi toiminnan kannalta 
tärkeitä asioita,  kuullaan sekä 
kerhojen että Tunturiladun 
tulevista suunnitelmista  ja 
tullaan tutuiksi.

* * * 
Keväthankien aikaan vietäm-

me kevätpäiviä ja pidämme ke-
vätkokouksen  meille tutuissa 
maisemissa  Vuontispirtin ja 
Susikyrön alueella. Kalente-
riin kannattaa laittaa merkintä  
pääsiäisviikon ruskettavasta 
nautinnnosta Lapin hangilla.

* * * 
Kun nyt tonttuiluajan jäl-

keen joulupukki tulee käy-
mään, muistetaan kertoa hä-
nelle kerhoterveisten lisäksi  
että olemme tunturilatulaisia.

* * * 
Hyvää ja lämmintä joulua 

jokaiselle,  kiitos menneestä 
vuodesta ja uutta potkua ensi 
vuodelle !

Raimo

Kuva: Heikki Jahkonen
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Jo aamuhämärässä autoltani lähden

en edes ole varma minkä tähden

Kuljen avaraa aapasuota kohti

mikähän minut tänne taaskin  johti

Usva vielä leijuu yllä suon

kun sinne terveiset kaupungista tuon

Suo ei minulle mitään vastaa

päinvastoin seinämä vain paksummaksi kasvaa

Väärinkö lähestyn tätä joustavaa maata

sitä mietin, mutta tietää en saata

Mutta annas olla kun aamu koittaa

niin jopahan päivänvalo sumun voittaa

Minne häipynee tuo harmaja huntu

siitä on minulla vain hienoinen tuntu

Tuonnekko ylös taivaalle haihtuu

vai jonnekkin muualle paikka nyt vaihtuu

Päivällä siitä ei häivääkään näy

kun kulkijan tie pitkin pounukoita käy

Taivas on kirkas, aurinko paistaa

vieläkö elokuussa saa hellettä maistaa

Käyn kohti suon metsäistä laitaa

ja kas, täällähän niitä hilloja olla taitaa

Aamuinen arvelu unohtuu heti

no hillathan minut tänne taaskin veti

Sankko kouraan ja nokka kohti maata

enhän minä poimimatta olla nyt saata

 Pitkin suon laitaa jatkuu tää keltainen juotti

onneensa se hillamies taaskin luotti

Yhden nappaan sieltä toisen täältä

tuostapa kymmenen yhden mättään päältä

Kuuma tulee, hiki valuu pitkin pintaa

tienneekö kukaan näiden hillojen hintaa

Äkkiä katse kohtaa kirkkaan hetteen

päätän, että keitän kahvit tuohon vetteen

Saa rauhassa istua ei sääsketkään haittaa

hyvät on leivät ja kahvikin maittaa

No eihän niitä marjoja istumalla saa

pitääpä kurkata tuonkin kumpareen taa

Kun sankko on täynnä ja oikaisen selkää

seisoo poro vieressä, eikä yhtään pelkää

Katson vain hetken poroa silmiin

sitten nostan katseeni ylös tummiin pilviin

Mistäs taivaalle on noussut tuo muuri

kilometrejä leveä ja muutoinkin suuri

Päivänvalosta näkyy vain pikkuinen viiru

kun se pilvien välistä  vielä hetken kiilu

Tuulikin aavalta jo korviin vinkuu

hillamieskin autolleen kohta jo hinkuu

Vaan missäs se auto mahtaakaan  olla

suuntavaisto kun on tällä hetkellä melkein nolla

Vettäkin naamalle jo rivakasti ripsii

hillamies kuusentyven suojaan siis hipsii

Siellä pitää esille ottaa kunnon kartta

itse tehty, mutta kuitenkin tarkka

Siihen on merkitty suo, joki ja tie

nämä merkit kyllä varmasti perille vie

Pitkin joenlaitaa kohti tietä ja siltaa

olen perillä hyvissä ajoin ennen iltaa

Pitänee suota taas saaliista kiittää

tästä jo muillekin jakamista riittää

MK/Owla

Minä, 

suo ja 

hillat

Tervehdys Helsingin sade-
kaudesta! Niin se vain taitaa 
olla, että Suomen talvista(kin) 
tulee entistä märempiä ja läm-
pimämpiä. Olen jo miettinyt, 
hankinko jatkossa työmat-
koille kajakin, inkkarin vai 
gondolin.

Niin se on sihteerin niel-
tävä ylpeytensä ja silti oltava 
suunnattoman ylpeä Tuntu-
riladun johtokunnan joukku-
een voitosta Suomen Ladun 
leiripäivien vaelluskilpailussa. 
Voitosta oli hyvä iloita Pyhä-
tunturin kainalossa, jossa kesä 
sujahti nopeasti niin kuin ai-
na Lapissa.

Tunturiladun suunnittele-
ma ensiapukurssi peruuntui 
osallistujien vähyyden vuoksi. 
Kurssi järjestetään myös ensi 
vuonna, joten ota se meno-
kalenteriin. On mahdollisuus 
oppia ”korpipuoskarin” taidot 
parissa viikonlopussa ja näin 
auttaa kanssavaeltajia hädän 
tullen. 

Samoin senioreille järjes-
tetty viikonloppuvaellus pe-
ruuntui, ilmeisesti hiukan 
viimetippaan jääneen ilmoit-
telunkin vuoksi. Ensi vuonna 
uudestaan!  

Molemmista löydät aika-
naan lisää tässä lehdessä ja 

Tunturiladun kotisivuilla.
Lea Sarkeala on neuvotellut 

Tunturiladulle talkoovakuu-
tuksen, joka kattaa Suomen 
Ladun tapaturmavakuutuksen 
piirissä olevien lisäksi myös 
75–79-vuotiaat.

Jaana Sorjonen esitti toi-
veensa siirtyä pois talouden-
hoitajan tehtävistä. Johtokun-
ta päätti valita Jukka Torpon 
Ovtsista 1.1.2009 alkaen Tun-
turiladun uudeksi talouden-
hoitajaksi. 

Kiitos Jaana, tervetuloa Juk-
ka! 

Syyskokouksessa yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valittiin 

edelleen Raimo Pahkala. Salla 
Taavitsainen Alppaksesta va-
littiin uudeksi johtokunnan 
jäseneksi. Erovuorossa olleet 
Sirpa Alapuranen, Tommi 
Avikainen ja Paavo Kramsu 
valittiin uudelle kaksivuotis-
kaudelle. Johtokunnassa vuo-
den 2009 jatkavat myös Matti 
Häppölä, Markku Salminen, 
Lea Sarkeala ja Hanna Sini-
lehto. 

Nyt sitten ruvetaan odotta-
maan kunnon talvea – liuk-
kaita latuja ja hyvää joulun 
aikaa kaikille

Iitu :)

Sihteerin näkökulma

Vahdinvaihto 
Satakunnassa
Tervehdys lumisesta Satakun-
nasta. Marraskuinen pyry toi 
meille hanget - hetkeksi. Voi 
olla, että tästä riemusta nau-
titaan taas vain muutama 
päivä. 

Onhan tämä piristävää 
vaihtelua sen jälkeen, kun 
jatkuvien sateiden jälkeen 
niin Loimijoki kuin Koke-
mäenjokikin alkavat palautua 
uomiinsa ja jättävät pellot vä-
häksi aikaa rauhaan. Meillä oli 
hetken 400 hehtaarin laajui-
nen järvi - tosin aika matala.

Geatkin syyskokousta pi-
dettiin marraskuun alkupuo-
lella ja jo pitkään puheenjoh-

tajuudesta eroon rimpuillut 
allekirjoittaja sai vihdoin 
vapautuksen. Siitä iso kiitos 
kokousväelle.

Puheenjohtajuutta on hyvä 
kierrättää heti, kun homma 
alkaa maistua puulta. Kun 
harrastus tuntuu työltä, se 
näkyy. Toiminta ei kehity, asi-
at junnaavat paikallaan.

Nyt onneksi taivuttelun jäl-
keen puheenjohtajaksi suostui 
kerhomme ”isä” Aarno Lehti-
salo, jota ilman ei koko kerho-
amme olisi olemassa.

Uskon, että Aarnolla on taas 
ruutia vetää toimintaamme.

Muutoin kerhotoimikun-
taan ei tullut isoja muutoksia. 
Vuorisalon Pekka tahtoi pois 
ja Lavian Pekan tilalle valittin 
Lapin Pekka eli Pekka Seikku-
la. Muut kerhotoimikunnan 
jäsenet ovat Riitta Aaltonen, 
Airi Ala-Juusela, Matti Bär-
ling, Into Lahtinen, Juhani 
Lahtinen, Pirkko Liuksiala, 
Kristiina Kaasalainen, Eija 
Vettenranta sekä Satu Ojala.

Syyskokouksen aikaan ik-
kunoiden takana puhkunut 
syysmyrsky ei mieltämme lan-
nistanut, vaan katseet suun-
nattiin tiukasti tulevaan. 

Toimintasuunnitelmaan 
tulivat omat rivit myös uusille 

asioille. 
Naisten talvivaelluksen 

ajankohta jätettiin auki, mut-
ta keväthangille tekee mieli ja 
jonnekin pohjoiseen. Vaihto-
ehtoisia paikkoja on vielä use-
ampia, mutta retkikalenterista 
ajankohdat varmasti ensi vuo-
den alussa löytyvät. Ja kohde-
kin on silloin jo selvillä.

Kevään ohjelmaan on 
suunniteltu myös melontavii-
konloppua jossakin täällä ko-
tinurkilla. Sekin on vielä päät-
tämättä, mitä reittiä lähdem-
me kanooteilla etenemään. 

Pidempi melontaretki on 
loppukesän ohjelmassa. Mie-
li tekisi Lemmenjoelle, mutta 
voi olla, että paikka haetaan 
vähän etelämpää.

Naisten kesävaellus on 
ohjelmassa heinäkuussa vii-
kolla 30 ja kohdekin lyötiin 
jo lukkoon viime heinäkuun 
vaelluksen jälkeen. Kun ker-
ran viime vuonna olimme 
Susi-Kiisalla ja Kevolla, men-
neenä kesänä Susikyrössä ja 
Hetta-Pallaksella, niin eikös 
se ole luonnollista, että läh-
demme nyt Susi-Talakselle ja 
tutustumaan Sarmitunturin 
ympäristöön. Tämän jälkeen 
olemme visiteeranneet kai-
killa Tunturiladun kämpillä ja 

mielikuvituksen pitäisi sitten 
laukata uusiin kohteisiin.

Kesälle on suunnitteilla 
myös Ahmavaellus, joka to-
teutetaan kotinurkissa, mutta 
kerrotaan siitä enemmän tule-
vissa lehdissä. 

Ker h o to i m i k u n t a m m e 
sai vuosi sitten miespuolis-
ta vahvistusta ja nyt meidän 
”urhomme” uhkaavat lähteä 
omalle vaellukselleen Haltille. 
Hienoa, tätä me naiset olem-
me odottaneet.

Syksyksi on suunnitteilla 
Seitsemisen viikonloppuvael-
lus. Menneenä syksynä se jäi 
toteutumatta osanottajapu-
lan vuoksi, mutta josko nyt 
valmisteluihinkin herättäisiin 
vähän aiemmin ja reissu saa-
taisiin toteutettujen listalle.

Vuosi on kääntynyt lopuil-
leen, viimeistä kuukautta vie-
dään.

Kiitän kerhotoimikuntaa ja 
kaikkia kerholaisia menneistä 
vuosista ja siitä tuesta, jota 
olen saanut puheenjohtajana.

Ikkunan takana sataa lunta. 
Joko nyt saisimme kunnon 
talven?

Hyvää joulua ja tulevaa 
vuotta 2009 kaikille tunturi-
latulaisille.

Satu Ojala
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Syyskauden toiminta on taas 
alkanut, syksyn ensimmäinen 
kokous oli syyskuussa Joroisis-
sa Kuuselan kartanon pirtissä, 
jonne meitä oli ”ahtautunut” 
25 njealljelaista.  

Talon emäntä kertoi oman 
ja miehensä historiaa siitä, 
mistä syystä heidän elämän-
tapamuutoksensa oli tehty 
ja lähdetty kiirettä pakoon 
pääkaupunkiseudulta Savon 
Pariisiin Joroisiin – eivätkä 
varmaan tule katumaan pää-
töstänsä.

Tuula Kirjonen oli tehnyt 
hienon photostoryn kesäises-
tä kulleromatkastamme, jon-
ka  katsoimme ja kuuntelim-
me suurella mielenkiinnolla, 

samalla haikeana muistellen 
menneen kesän matkaamme 
– kiitos Tuula.

Lokakuun kokous lipsahti 
yhden päivän yli ja oli 1.11. 
Mikkelissä Elomaan talos-
sa, jossa historian humina 
suorastaan suhisi korvissa ja 
olematonta hattua nostimme 
talon lahjoittajalle, joka halusi 
turvata sen, että tulevatkin su-
kupolvet voivat nähdä miten 
ennen on eletty.  

Kerhomme 29 jäsentä oli 
saapunut pyhäinmiesten päi-
vänä miettimään mitä teh-
dään tulevana toimintakau-
tena.  Kerhotoimikunnan ko-
koontuminen ennen kokousta 
antoi hyvän pohjan keskuste-
lulle ja rungon toimintasuun-
nitelmalle.  

Marraskuun kokous oli vi-
rallinen syyskokouksemme. 
Toimintasuunnitelmaksi hy-
väksyttiin mm. hiihtoviikko 
viikolla 14, joka suuntautuu 
Susikyrön maisemiin, joten 
samalla reissulla voi osallistua 
Tunturiladun kevätpäiville, 
jotka järjestetään ensi vuonna 
Susikyrössä.  

Vuoden toinen Lapinmatka 
ruskavaellus on tarkoitus teh-
dä taas Pöyrisjärvelle  viikolla 
37.  Toimintakauden suunni-

telmiin lisäsimme  myöskin 
”vauvasta – vaariin” tapahtu-
maa  tai jotain sinnepäin tääl-
lä Savon  maisemissa. 

Kerhomme kuukausiko-
koukset ovat alkaneet klo 
13, mutta päätimme aloittaa 
tapaamiset  jatkossa jo klo 
12, joka mahdollistaa sen, et-
tä  ajomatkat voimme tehdä 
valoisan aikaan molempiin 
suuntiin. 

Tulevan toimintakauden 
tammikuun kokous on Joroi-
sissa, helmikuun Mikkelissä, 

maaliskuun Varkaudessa,.
Huhtikuun kokousta ei pidetä, 
vaan lähdetään Lappiin hiih-
tämään. Toukokuun kokous 
on Pieksämäellä,  kesä- ja hei-
näkuu ovat lomakuukausia, 
mutta elokuussa lähdemme 
Tunturiladun kesäpäiville. 

 Syyskauden toiminnan aloi-
tamme Pöyrisjärvelle suuntau-
tuvalla  ruskamatkalla.  Tule-
van vuoden toimintasuunnite-
maan lisäsimme myyntitapah-
tuman, jolla markkinoimme 
kerhoamme ja Tunturilatua 
sekä hankimme toimintaam-
me vähän euroja. 

Loppuvuoden kokouspai-
kat ovat vielä sopimatta, mut-
ta ne voitte nähdä kerhotie-
dotteestamme, joka ilmestyy 
heti tammikuun alussa.  Ker-
homme nettisivuilta löytyy 
tarkennetut tapahtumat heti, 
kun ne on tiedossamme, jo-
ten käykäähän vilkaisemassa 
niitäkin.

Syyskokous valitsi entisen 
puheenjohtajan Lea Sarkea-
lan ja varapuheenjohtaja Kari 
Loposen samoin sihteeri Pirjo 
Vainionpään jatkamaan  teh-
tävissään.

Rahastonhoitajamme Airi 
Kuitunen oli ilmoittanut lo-
pettavansa rahakirstun var-

Kerho-
kuulumisia

tioinnin tämän kauden lop-
puun samoin Erkki Kinnunen 
kerhotoimikunnasta.  

Lämmin kiitoksemme Teille 
kerhomme hyväksi tekemäs-
tänne työstä.  

Airi Kuitusen tilalle valit-
tiin rahastonhoitajaksi Helena 
Oranen – tervetuloa Helena 
jatkamaan Airin työtä.  Ker-
hotoimikunta jatkaa entisessä 
kokoonpanossa ainoastaan 
paremmille vaellusmaille siir-
tyneen Eeva-Riitan paikalle ei 
valittu ketään.

Kerhomme pikkujoululou-
nas on Puurtilan seurakunta-
kodilla Varkaudessa 13.12. klo 
12. Varkauden kerhon edusta-
ja odottelee tulijoita klo 11.30 
Varkauden portin parkkipai-
kalla.  

Pikkujouluun ilmoittau-
tuminen Lealle mahdolli-
simman pian.   Pikkupaketti 
mukaan. 

Viikonlopun lumimyräkkä 
on antanut kauniin valkoisen 
peitteen maahan, jota kutsu-
taan lumeksi – toivottavasti 
se kestää ja saamme mukavan 
hiihtotalven vaihteeksi tänne 
Savoon.

Vielä lopuksi kerron  Pekka 
Huttusen  kerhomme perus-
tajajäsenen  ja Tunturiladun 

Johtokunta

Raimo Pahkala, puheenjohta-
ja, Okta, Honkakatu 10, 87100 
KAJAANI, raimo.pahkala@
nic.fi , (08) 637 009, 040 839 
6638
Sirpa Alapuranen, varapu-
heenjohtaja, kerhoasiainhoi-
taja, Kavtsi, Vallikatu 5–7 A 4, 
02650 ESPOO, sirpa.alapura-
nen@luukku.com, (09) 298 
9881, 040 860 5148
Tommi Avikainen, Ovtsi, As-
kartie 2 B 15, 00700 HELSIN-
KI, tommi@pihtiputaalainen.
com, 0500 546 126
Matti Häppölä, Kuokte, Kir-
veskatu 7, 11130 RIIHIMÄKI, 
matti.happola@gmail.com, 
050 490 3897
Paavo Kramsu, Logi, Laukläh-
teenkatu 6 B 41, 20740 TUR-
KU, paavo.kramsu@luukku.
com, 040 706 2764
Markku Salminen, Kuokte, 
Vuoritie 24, 04400 JÄRVEN-

PÄÄ, markku.a.salminen@
netti.fi , 040 548 4600
Lea Sarkeala, Njeallje, Sata-
kunnankatu 53 A, 78300 VAR-
KAUS, lea.sarkeala@pp.inet.fi , 
0400 299 956
Hanna Sinilehto, Kolbma, 
Männikkötie 5 B 20, 05830 
HYVINKÄÄ, hanna-mari.
sinilehto@pp.inet.fi , 040 747 
7479
Salla Taavitsainen, Alp-
pas, Idänpääntie 5 C 25, 
13210 HÄMEENLINNA, 
s.taavitsainen@hotmail.com, 
050 353 8278

Toimihenkilöt

Iitu Gerlin, sihteeri, Kavtsi, 
Halsuantie 5-7 C 41, 00420 
HELSINKI, iitu.gerlin@ko-
lumbus.fi , 040 707 4598
Pekka Kallio, kämppäisäntä, 
Logi, Kalttassuo, 20660 LIT-
TOINEN, pekka.kallio@har-
tela.fi , 050 527 2796

Tunturiladun johtokunta   
ja toimihenkilöt 2009

kämppien ”isän”  terveiset leh-
den välitykselle kaikille tuntu-
rilatulaisille.  Pekka asuu vai-
monsa kanssa omakotitalossa 
Pieksämäellä, jossa kävimme 
häntä tapaamassa ja voi hyvin, 
kun kysyin onko suurempia 
vikoja, niin sanoi, että ikä. 

Pekka on hyvin ajan her-
molla ja seuraa tiiviisti Tun-
turiladun ja kerhomme toi-
mintaa.  Autolla ajon hän on 
nyt jättänyt nuorempien teh-
täväksi. 

Pekka on kerhomme toi-
seksi vanhin jäsen ja täyttää 
tulevana keväänä 97 vuotta, 
mutta kerhon vanhin 100 
vuotta joulunaikaan.  

Pekasta voi hyvin nuo-
remmat ottaa esimerkkiä eli 
vanha sanonta ”vierivä kivi 
ei sammaloidu” pitää hyvin 
paikkansa.

Lämpimät kiitokseni kerho-
laisilleni ja tunturilatulaisille 
mukavasta vuodesta kanssan-
ne. Hyvää joulunodotusta ja 
Rauhallista Joulua sekä kaik-
kea hyvää alkavalle vuodelle 
2009.

Kerhoterveisin    
Lea Sarkeala
Tunturikerho 
Njealljen puheenjohtaja

Syyskokouksen sihteerinä toi-
mi entinen sihteerimme Leila 
Auvinen.

Satu Ojala, toimitussihteeri, 
tiedottaja, Geatki, Karpintie 
13, 32700 HUITTINEN, satu.
ojala@huittistensanomalehti.
fi , (02) 560 1085 t, 050 523 
4844
Pirjo Sinilehto, jäsensihteeri, 
Kolbma, Veisunkatu 14 as 5, 
33820 TAMPERE, pirjo.sini-
lehto@kolumbus.fi , (03) 266 
2592 k, 040 763 1109
Jukka Torpo, taloudenhoita-
ja, Ovtsi, Takalankuja 3-5 B 
20, 40740 JYVÄSKYLÄ, juk-
ka.torpo@elisanet.fi , 040 484 
0580

Tilintarkastajat

Lasse Luoto, Rinnekatu 2, 
32700 HUITTINEN, lasse.
luoto@lttoy.fi , 044 560 1193

Leena Paavola, Riuttanie-
menkatu 28, 37200 SIURO, 
leenapaavola@luukku.com, 
040 725 1033

Tunturille mennä tahdon,
sinne mieli halaa,
siellä tuuli tuivertaapi,
päivänlieska palaa.

Tunturille mennä täytyy,
sinne vetää veri.
Siellä soivat taaton virret,
jotka poika peri.

Tunturille mennä tahdon,
tahdon korkealle.
Sieltä katson niinkuin kotka,
kauas maailmalle.

(V.E. Törmänen)

Tunturille

Lämpimät onnittelut puheenjohtajallem-
me, ikä- ja johtajasusi Raimolle 23.11. olleen 
merkkipäivän johdosta.
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Lauantaiaamu valkeni sumui-
sena ja kosteana. Ajelimme 
Hyvinkäälle, Kolbman jär-
jestämä syysvaellus kohteena 
oli Usmin retkeily- ja virkis-
tysalue. Ensimmäinen vael-
lukseni oli alkamassa, hieman 
jännitti. 

Ryhmä koostui kokeneista 
kulkijoista. Ihmettelin osallis-
tujien vähyyttä. Myöhemmin 
huomasin, ettei ratkaisevaa 
ole määrä vaan laatu. Panin 
merkille alusta alkaen heidän 
huolehtivan ja kannustavan 
asenteensa ensikertalaista 

kohtaan. 

Keveän näköistä 
menoa

Matkaan lähdettiin Hannan 
reittiselvityksen jälkeen. Ka-
teellisena katsoin, kuinka ryh-

Arktinen hysteria, 
isänpäivä ja käpykakku

mä liikkui keveän näköisesti, 
luontoa tarkastellen. 

Itse jouduin keskittymään 
vain kulkemiseen, joka var-
maan näytti väkinäiseltä. 

Tällaiselle tasamaan tallaa-
jalle Usmin vaihteleva jylhä ja 
kaunis luonto oli mieleenpai-

nuva kokemus. 

Vesisade ei menoa 
haitannut

Matkan edetessä huomasin 
tehneeni aloittelijan tyypilliset 
virheet: liian paljon vaatetta ja 
turhan painava rinkka. 

Vesisade alkoi puolenpäivän 
jälkeen. Kumma kyllä, se ei 
haitannut lainkaan kulkijoita. 

Tarpeelliset tauot ja ruokai-
lu antoi voimia matkalla leiri-
paikalle. Kuusi tuntia vaellet-
tuamme olimme leiripaikalla. 

Lepo virkisti”junan 
alle jääneenkin”

Leirin pystyttäminen pi-
menevässä illassa tuntui tosi 
hienolta, vaikka olo muuten 
tuntui kuin junan alle jääneel-
tä. On uskomatonta kuinka 
nopeasti pienen levon ja ruo-
kailun jälkeen palautuu. 

Ilta huipentui leirinuotiolle, 
paistetut lätyt mansikkahillon 
kera ja perinteiset makkarat 
maistuivat hyvässä seurassa. 

Väsynyt, mutta onnellinen 
aloittelija nukkui täydellisen 
yön.

Erilainen isänpäivä

Aamulla tuntui olo kosteu-
desta huolimatta hienolta. Ei-
linen pelkoni selviytymisestä 
oli häipynyt. 

Aamupuuron kokkaami-
nen vedenhakureissuineen 
oli myös kokemus. Yhteisellä 
aamukahvilla yllätykset jat-
kuivat. Merja ja Sirkka-Liisa 
olivat tuoneet käpykakun 
pöytään juhlistamaan isän-
päivää. 

Erilainen isänpäivä niin 
Enskalle kuin minulle. Kak-
ku katosi retkeläisten suihin 
kahvin vauhdittamana. Leiri 
purettiin, matka jatkui, rink-
ka tuntui jo paljon kevyem-
mältä. 

Sateisista puista 
kunnon nuotio

Kulttuuriakin saatiin kokea 
kun Merja lausui runon Han-
nusta. Siinä minulle tuli sel-
lainen tunne, että kokematto-
muudestani huolimatta olen 
osa tätä ryhmää. 

Ihmetystä herätti myös se, 
kuinka sateisessa metsässä 
märistä puista tehdään roihu-
ava nuotio. Tämä oli osoitus 
vahvasta taidosta ja kokemuk-
sesta. 

Mietiskelin matkan aikana, 
mikä vetää minua aikamie-
henä uuteen harrastukseen. 
Onko se lapsena vietetty par-
tioharrastus, vai pako tämän 
päivän kiireistä elämää ja 
siihen liittyvää yhteiskunnan 
pahoinvointia. 

Totesin että molempia, to-
della hetki irti arjesta. Luonto 
ja hyvä seura auttaa jaksa-
maan jatkossakin. 

Joten kiitos teille Hanna, 
Merja, Sirkka-Liisa ja Enska.

Terveisin Hanski

Tunturiladun jäsenistä yli 
kaksi kolmasosaa kuuluu tun-
turikerhoihin, joten suurin 
osa yhdistyksemme toimin-
nasta tapahtuu paikallisis-
sa kerhoissa. Tunturiladun 
johtokunta halusi selvittää, 
missä asioissa tunturikerhot 
tuntevat tarvitsevansa tukea 
toimintansa vahvistamiseksi 
ja jatkuvuuden takaamiseksi 
tulevaisuudessakin.Tätä var-
ten kerhojen vetäjille lähe-
tettiin maaliskuussa lomake, 
jossa kyseltiin hallinnollisen, 
toiminnallisen ja taloudellisen 
tuen tarvetta.

Koska vain kolme kerhoa 
reagoi kyselyyn, niin päätet-
tiin käsitellä asiaa kesäpäivil-
lä kaikkien mukanaolevien 
jäsenten avulla. Ryhmätyö 
tehtiin kerhoittain ja näin 
saatiinkin hyvä lista asioista, 
joihin koettiin tarvittavan tu-
kea. Jonkin verran tukitarpeet 
vaihtelivat kerhoittain, mutta 
enimmäkseen asiat olivat kai-
kille yhteisiä, eivät pelkästään 
yksittäistä kerhoa koskevia.

Hallinnollinen tuki

Taloudenhoitajan avuksi ker-
hojen talouden hoitamiseen 
kaivattiin kirjanpito-ohjelmaa 

Kerhojen tukitarvekartoitus
ja mallitilikarttaa. Yhdistyksen 
sihteeri Iitu Gerlin on jo selvi-
tellytkin tätä asiaa ja löytänyt 
hyvän ilmaisohjelman. Hän 
esittelee sitä tammikuussa 
kerhojen yhdyshenkilöiden 
koulutuspäivänä. Toki häneen 
voi olla asian tiimoilta yhtey-
dessä sitä ennenkin.

Toiminnallinen tuki

Retkeilyyn liittyen tuli use-
ammassa ryhmätyössä esille 
voimien yhdistäminen, niin 
pienten kerhojen keskenään 
kuin isompien kanssa, yhteis-
ten retkien ja vaellusmatkojen 
suunnitteluun ja tekemiseen. 

Vaativien vaellusten lisäksi 
toivottiin retkiä myös hei-
kompikuntoisille, joissa on 
helpotettu reitti ja/tai lyhyem-
pi kesto, samoin erilaisia tee-
maretkiä, kuten isovanhempi 
– lapsenlapsi, geologia, kasvit 
ja historia. Varustetiedon ke-
räystä jäseniltä ja jakamista 
esim. TL-lehdessä esitettiin 
myös.

Koulutusta toivottiin toi-
mihenkilöille kuten puheen-
johtajille ja sihteereille, kotisi-
vujen tekemiseen, suunnistuk-
sesta, ensiavusta, jokamiesoi-

keuksista ja turvallisuudesta. 
Koulutuksen järjestämiseen 
toivottiin tukea joko rahalli-
sena tai opettajina. Rahallista 
tukea on mahdollista saada, ja 
on saatukin, OK-opintokes-
kukselta. Tammikuun koulu-
tuspäivän aikana käydään läpi 
tämän koulutustuen edelly-
tykset, määrä ja tarvittavat 
toimenpiteet.

Tiedotusasioissa pidettiin 
tärkeänä sähköisen tiedonku-
lun kehittämistä, esim. nettisi-
vujen aikaansaanti ja pdf-tuki 
sivuille, samoin kuin tietojen 
ajantasalla pitämistä. Esille 
tuli myös kysymys, tarvitaan-
ko erikseen nimetty netinhoi-
taja. Tunturiladun ulospäin 
näkymisen parantamiseksi 
esitettiin Tunturilatu-lehtiä 
kirjastojen lukusaleihin, osal-
listumista paikallisiin tapah-
tumiin, enemmän ilmoituksia 
ja juttuja Latu ja Polku yms. 
lehtiin sekä esitettä ”Miksi 
kuulua Tunturilatuun”.

Susiasioista toivottiin jaet-
tavan kenttäväelle tietoa esim. 
kerhoiltojen muodossa, jotta 
susiarvot saadaan pidettyä 
haastavina ja mielenkiintoisi-
na. Kannustusta ja jopa posi-

tiivista painostusta esitettiin 
uusien susien saamiseksi.

Taloudellista tukea toivot-
tiin niin retkeilyyn, koulu-
tukseen, kotisivujen tekemi-
seen, matkakorvauksiin kuin 
kerhoiltatilojen vuokriinkin. 
Lisäksi toivottiin kehiteltävän 
toimintatapoja ja vinkkejä 
kerhoille talouden ylläpitämi-
seksi.

Vapaissa kommenteissa 
tuli vahvasti esille kerhojen 
välinen yhteistyö ja -toimin-

ta osallistumalla toisten ti-
laisuuksiin sekä järjestämällä 
esim. yhteisiä kerhoiltoja ja 
retkiä. 

Kerhoiltoihin toivottiin 
Tunturiladulta kouluttaja/
asiantuntija-apua. Eväitä uu-
sien jäsenten hankintaan kai-
vattiin samoin kuin toimintaa 
nuoremman polven mukaan-
saamiseksi ja ihmisiin tutus-
tuttamiseksi. 

Kiitämme kyselyyn vastan-
neita kerhoja sekä kesäpäiville 
osallistuneita innokkaasta ja 

tuloksekkaasta osallistumises-
ta ryhmätöihin, jonka yhteen-
veto on jaettu Tunturiladun 
johtokunnalle sekä kaikille 
toimikunnille otettavaksi 
huomioon tulevaa toimintaa 
suunniteltaessa. 

Osa toivomuksista ei vält-
tämättä vaadi emojärjestön 
panostusta, vaan esim. ker-
hojen välinen yhteistyö voi, ja 
parasta onkin, lähteä kerhojen 
omasta aktiivisuudesta.

Sirpa Alapuranen

Kesäpäivillä pohdiskeltiin kerhojen tarvetta saada toimintaansa erilaista tukea Tunturiladulta. 
Ja monenlaisia tarpeita tulikin esille, jotta suunta säilyisi kaikilla samana. 

Iltanuotion 
valossa.
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Kyllä sitä toisilla eläkeläisillä 
pitää kiirettä.  Eikä me kuov-
zalaisetkaan keritty Ranta-
lahteen ennenkuin lauantai-
aamuna puolituntia ennen 
avajaisia. 

Pitkämatkalaiset (33) ja 
oma porukka (13) oli tietysti 
ottanut tulon varman päälle 
ja saapuivat jo perjantaina. 

Ohjelmassa oli majoittu-
mista ja seurustelua.  Meiän 
tullessa paikalle monta telttaa 
oli jo pystytettynä. 

Tuttuja oli paljon, muitakin 
kuin Marja-Liisa ja Antero.  
Ollikaan ei ollut kymme-
nessä vuodessa muuttunut 
miksikään.  Malla (M-L) otti 
ilmoittautumiset ja rahat vas-
taan ja antoi tunnuskiekon 
kaulaan. (Mistä ne keksiikin 
aina erilaisia?) 

Alppaksen  Taija ja Timo 
marssivat tasatahtiin lipun-
nostoon.

Paikallinen puheenjohtaja 
Erkki toivotti porukan terve-
tulleeksi ja Taija kertoi paikas-
ta ja ohjelmasta – vai miten se 
nyt olikaan!

Hauskaa 
parikisailua

Pääosin Anteron rikkaan mie-
likuvituksen ja luomistyön 
tuloksena oli kolmiosainen 
kilpailu.

Poroja saalistettiin suopun-
gilla, vettä – eikun – kettinkiä 
heitettiin liian pieniin reikiin, 
ja vettä heitettiin – eikun – 
kuljetettiin kummallisilla epä-
keskokottareilla. Vesi loiskui 
ja harva joukkue taisi hoksata 
juonen jujun.  Kaikilla kum-
minkin oli kivaa.  

Pikkumiehen onnistumi-
nen isäänsä paremmin oli rie-
mullista. 

Arvauspolkua kierrettiin 
lievässä tihkusateessa ja sekö 
lienee syynä, että oikeat vas-
taukset olivat  useimmin vi-
karuudussa.  Oli joku pölvästi 
vaihtanut maakuntakukankin 
Hämeen kylmänkukasta Sini-
vuokoksi. 

Ei niitä saa vaihtaa, kun 
vaivalla jonkun on saanut sel-
ville!  Varma vastaus meni siin 
päin männikköä.  

Kirpputorilla 
tongittiin

Jossain välissä kerittiin ruo-
kailla ja saunoa.  Ilmoittautu-
misaula täyttyi porukan kan-
tamista kirppuporikamoista.  

Piti olla tarkkana, ettei 
”käyttöväskyään” unohtanut 
lähistölle.  Oli pakkia, kirjaa, 
laskettelusuksia, telttoja, sa-
deviittoja ja ties mitä.  Mak-
sullisia ja ilmaisia.

Torpan taakse 
susivihkiäisiin

Susivihkiäispaikalle  jostain 
Kittilän perukoilta – vai mistä 
se nyt olikaan- oli tullut noita 
rumpua soittelemaan ja ker-
tomaan elostaan, iästään ja 
ennenkaikkea, miksi nyt tän-
ne etelään ehtinyt. 

Mukavan jutustelun jälkeen 
nuotiolle asteli kolme kokelas-
ta.  Kaikki eri rääthyihin me-
nossa.  Ikäsudeksi johtokunta 
oli kutsunut meiän kaikkien 
tunteman Santran eli Saini 
Heikuran.  Nuorekas ja haus-

ka tyyppi tämän kertainen 
sauvan saaja.  

Urospuolinen vihittävä – 
Pentti Huikuri- ylennettiin 
tunturisusien joukkoon.  

Kolmas olikin sitten outasu-
deksi vihittävä – meiän Salla.  
(Parasta yritetään, mutta sutta 
pukkaa tulemaan,  onneksi  ei 
sekundaa!)  

 Pikkuhiljaa siirryttiin pää-
majaan susiaiskahveille.  Alp-
pasnaisetko leiponeet urakal-
la?  Ainakin suklaakakku oli 
hyvää. 

Oli muuten pöydillä kauniit 
koivu-männynkäpykoristeet.    
Antero on tosi taitava ja kun 
hänellä on vielä sellainen apu-
lainen kuin tuo Marja-Liisa. 
Pysyy kuulemma akkupora-
kone Mallankin hyppysissä.  

Idea varmaan varastettiin 
eri puolille Suomea.

Iltaa vietettiin

Taija johdatti ohjaamiaan 
nuoria estraadille.  Tulihan 
sekin nähdyksi kuinka susista 
tuli yks` kaks` aaseja.  Kuul-

tiin väärintulkittu saarna ja 
nähtiin, kuinka ukot vänkää 
aikansa välttyäkseen vaimoih-
misen avustamiselta. 

Arvauspolun oikeat vas-
taukset selvitettiin ja viisaat 
palkittiin.  Myös parikisan 
voittajat . En yrittämälläkään 
muista, ketä olivat, kun ker-
ran ei kohdalle osunut.  

Osa porukoista vetäytyi il-
tanuotiolle, osa tahtoi kotipe-
tiin ja osa seurusteli ja teki 
viimeisiä kirppiskauppoja.
Rebekan huonekunta kerkisi 
vasta viimeisille nuotiotulille 
ja kello kierähti pitkälle sun-
nuntain puolelle ennenkuin 
valot sammui. 

Sunnuntaina 
ei satanut

Aamu sarasti kauniina. In-
nokkaimmat olivat kerinneet 
käväistä paikallisella linna-
vuorella. Harras kansa ko-
koontui aamupalan jälkeen 
aamunavaukseen.  Sen hoiti 
ammattitaidolla Taija.Puhut-
televan puheen piti.  Sai kukin 
miettiä, minkälaista kutsua 
”kännykkäänsä” tarvitsee.

Juoksujalkaa avauksesta  
torpan taakse. Taas  oli ko-
kous.  Nyt äänivaltaisia olivat 
kaikenlaiset sudet.  Valittiin 
susivaliokunta.  Puheenjohta-
jana jatkaa armaani (huokaus 
latojalta) Veijo. 

Uusien ”susisääntöjen” mu-
kaan valiokuntaan valittavien 
ei kaikkien tarvitse olla joh-
tajasusia.  Tunturisusi kum-
minkin.  Irma pisti valintaan-
sa hanttiin, vedoten työ- ja 
muihin touhuihinsa ja hänen 
tilalleen valittiin geatkilainen 
Juhani.  

Muuten valionkuntalaiset 
olivat yleisimmin kokouksissa 

ehdotettuja: ”entisiä”. Marita, 
Pirjo, Pauli ja Matti pähkäi-
levät ensivuoden Juhanin ja 
Veijon kanssa, mistä metsäs-
tetään uusia susia. 

Susivaliokunnan   jäsenten 
kotijoukot varmaan toivoo, 
ettei  kenttätyöhön tarvitse 
pitkäkestoisesti lähteä.  Eli 
kaikki räädyttömät lomakkei-
ta täyttämään.  ”Ei se voi olla 
niin vaikeeta!”

Kulttuuria kuunneltiin 
ja katsottiin

Paikallinen rovasti Timo Ko-
mulainen kertoi Taijan esit-
tämien diakuvien kera paik-
kakunnan mielenkiintoisesta 
historiasta. Kansa halusi lisää.  

Ja niinpä me useimmat läh-
dimme päättäjäisten ja kiitos-
ten jälkeen kotimatkan aluksi 
paikalliseen Pyhän Laurin 
keskiaikaiseen kivikirkkoon.  

Onpahan nyt tullut käytyä 
kolmessa ko:n pyhän kaverin 
nimiin rakennetuista kirkoista 
(Pyhtäällä ja Helsingin pitäjän 
kirkolla  ja nyt Janakkalassa).  

Kukahan järjestäisi susiaiset 
Lohjan maisemiin?  Taija oli  
oppaana kirkossa.  Hautaus-
maakin oli mielenkiintoinen.  
Tulevaisuuteen tähdätään, 
mutta historiaankin on hyvä 
tutustua. 

Tuo Pyhä Lauri sopisi var-
maan tunturilatulaistenkin 
suojeluspyhimykseksi. On 
kuulemma tulen kanssa teke-
misissä olevien suojelija. 

Kotimatkalla oli mukava 
kertailla viikonlopun juttuja. 
Kaikkiaan porukkaa päivillä 
oli 88.   Kiitos alppaslaiset!  
Halataan, kun tavataan – ja 
luetaan.   

Taavitsaiska

Alppaslaiset arvuuttelivat 
Janakkalassa

Uudet sudet Santra Heikura, Pentti Huikuri ja Salla Taavitsainen noidan tentissä.

Alppaslaiset olivat ajatelleet perheen pienimpiäkin, joille riitti 
mieluista puuhaa arvauspolullakin.

Alppaslaiset ja Rantalahden leirikeskuksen emäntä hellivät susiaisvieraitten makuhermoja. Historiikin jatko-osa on valmis ja painotuoreet opukset jaettiin ensimmäiseksi työn toteuttajille.
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Muutama vuosi sitten kavt-
silaisten naisten vaelluksel-
la juttumme kääntyi siihen, 
kuinka kullakin on vuosien 
varrella kertynyt enempi-vä-
hempi kesken jääneitä käsitöi-
tä nurkkapieliin pyörimään. 

Tällöin Ripsi lausahti ää-
neen ajatuksen, että miksi em-
me alkaisi tehdä niitä valmiik-
si  pitämällä ”Keskeneräisten 
käsitöiden iltoja”. 

Yhdessä kaikki 
on hauskempaa

Täten alkoivat kokoontumi-
semme vuoronperään tois-
temme luo nyyttikestiperi-
aatteella. Emäntä keittää vain 
kahvit kunkin tuodessa pientä 
purtavaa mukanaan. 

Pari kertaa meillä on ollut 
kunnia saada miespuolisiakin 
osanottajia mukaan. 

Puikkoja ja virkkuukouk-
kuja on heiluteltu ja maail-
maakin samalla paranneltu. 
Tulosta on tullut käsitöiden 

suhteen, maailman ei niin-
kään. Näin meni pari vuotta 
ja sitä mukaa, kun kesken-
eräisistä tuli valmiita, uusia 
aloitettiin ja näin saatiin taas 
aihetta seuraavaan kokoontu-
miseen. Illan nimikin muo-
toutui kässäillaksi.

Kässäilloista 
lämpöä viluisille

Vuosi sitten joulukuussa Eila 
N. kertoi netistä löytämästään 
Lämpöä viluisille-haasteesta 
(www.vaaka.org/tilkkupeitto.
html), jossa haastetaan teke-
mään jotain konkreettista nii-
den eteen, joilla elämä ei ole 
niin hyvin kuin meillä. 

Haasteeseen pystyi vastaa-
maan neulomalla 20x20 cm 
tilkkuja, joista kootaan peitto-
ja. Lapsen peittoon tarvitaan 
tällaisia lappusia 20 kpl. 

Niin alkoi joukkomme kai-
vella kotoaan tähdelankoja, 
joita oli vuosikausia säilyt-
tänyt miettien, mitä ihmettä 

niilläkin tekisi. Langantähtei-
tä on kerätty myös ystäviltä ja 
tutuilta aina ulkomaita myö-
ten.

Keväällä viiden 
peiton tarpeet 
valmiina

Kevään mittaan syntyi sitten 
viiden lapsenpeiton verran 
ihanan kirjavia tilkkusia, joita 
taiteelliset yksilömme yhdis-
tivät kauniiksi kokonaisuuk-
siksi. 

Kesän ja syksyn aikana on 
syntynyt lisää lappusia niin, 
että lasten peittoja on viety 
Vaaka ry:lle jo toistakymmen-
tä kappaletta toimitettavaksi 
eteenpäin pakolaisleireille, 
lastenkoteihin, sairaaloihin 
jne. eli sinne, missä lapset tar-
vitsevat lämpöistä päällensä. 

Eikä vielä ei ole kaikkia ja 
kaikkien lankoja kudottu, jo-
ten puikkojen heilutus ja peit-
tojen teko jatkuu edelleen. 

Sirpa

Ensin tehtiin keskeneräiset käsityöt valmiiksi 

Kavtsilta peittoja 
lämpöä tarvitseville

Kavtsin käsityöinnostuksen puremat naiset ovat jo neuloneet toistakymmentä tilkkupeittoa, eikä 
innostus osoita minkäänlaisia laantumisen merkkejä. 

Kaikesta muusta voin luo-
pua, mutta en Tunturiladus-
ta.

Näin sanoo tuore ikäsusi  
Saini  (Santra)  Heikura,  joka 
on kuuulunut Tunturilatuun 
jo yli kolmekymmentä vuotta  
ja saman ajan olemme saaneet 
ihastella Santran tekstaus- ja 
koristelutaitoa eri tilaisuuk-
sissa.  

Suuritöisin työ lienee ollut 
Pellon Erä-SM -kisat.  

Talkootöissä tutuiksi ovat 
tulleet mm.  Susi-Kiisa,  Ykin-
silta,  Lapinkenttä  ja monet 
susiaiset, kesäpäivät ja muut  
Tunturiladun yhteiset tapah-
tumat.

Rinkka selässä vaeltamisen 
Santra aloitti  1970 -luvulla  
Haltin suunnalla  Vote Pentti-
sen vetämällä yli 200 kilomet-

Outasusi 2008

Salla Taavitsainen    no. 35

rin kesävaelluksella.  
Muutkin tunturialueet ovat 

vuosien kuluessa tulleet  tu-
tuiksi, mutta mieluisin tun-
turialue hänelle on Mallan 
luonnonpuisto.

Tunturisudeksi tsietsalainen 
Santra vihittiin Susikyrössä 
vuonna 1986 ja tänä vuonna 
Ikäsudeksi n:o 102.

Itseään korostamatta Santra 
on myönteisellä ja avuliaalla 
toiminnallaan erinomaises-
ti  ylläpitänyt ja kohottanut 
Tunturiladun arvostusta ja 
samalla ollut  tunturilatulai-
sen yhteishengen luojana.  

Hän on osoittanut erityisiä 
ansioita tunturilatutoiminnan 
edistämiseksi, mistä syystä 
hän on ansainnut ikäsuden 
arvon.

Raimo Pahkala

Santrasta ikäsusi

Uudet sudet
Tunturisusi  2008

Pentti Huikuri no. 1637

Ikäsusi 2008

Saini Heikura, no. 102

Tuleva vuosi pakettiin
Ensi vuosi käärittiin syysko-
kouksessa hyvään pakettiin. 
63. toimintavuosi noudattelee 
tuttuja raameja, mutta jotain 
uuttakin mahdutetaan mu-
kaan.

Syyskokousväki päätti toi-
mintasuunnitelmasta ja ta-
lousarviosta sangen yksimieli-
sesti, muutoksia ei johtokun-
nan esityksiin tehty. 

Budjetissa varattiin ensi 
vuodelle hieman tämänvuo-
tista suurempi summa rahaa. 
Toiminta nielee reilut 30.000 
euroa, jotka saadaan katetuksi 
jäsenmaksuilla. 

Jäsenmaksuja korotettiin 
Suomen Ladun korotusten 
edellyttämällä määrällä.

Toimintasuunnitelman 
mukaan peruskunnostustöitä 
Susi-Talaksella ja Susikyrössä 
jatketaan. Työt tehdään tal-
koilla, ja toiveena on saada 
talkooporukkaan mukaan 
myös nuorempia tunturila-
tulaisia.

Kuluvan vuoden aikana 
aloitettua senioritomintaa ke-
hitetään edelleen. Samoin jat-
ketaan yhteistyötä Suomen La-
dun nuorten toimikunnan ja 
kolmikymppisklubin kanssa.

Nuorta voimaa 
johtokuntaan

Tunturiladun puheenjohtaja-
na jatkaa edelleen Raimo Pah-
kala, joka valittiin tehtäväänsä 
jälleen yksimielisesti. 

Johtokunnasta erovuoroisia 
olivat Sirpa Alapuranen, Tom-
mi Avikainen, Paavo Kramsu 
ja Timo Tulosmaa. Näistä Ti-

Lea Sarkealalle annettiin kokouksessa Susipuukko tunnustukse-
na  Tunturiladun hyväksi tehdystä työstä.

mo Tulosmaa oli ilmoittanut 
halukkuutensa jättäytyä pois 
johtokunnasta ja hänen tilal-
leen valittiin Salla Taavitsai-
nen.

Susisääntöihin 
viilauksia

Susisääntöjen ajantasaista-
mista on valmisteltu jo vuo-
den verran ja nyt muutokset 
tuotiin päätettäväksi. 

Vilkkaan keskustelun aika-
na tuotiin esille näkökulmia 
muutosten tarpeesta ja niitä 
vastaan. 

Keskustelu oli tarpeen, sillä 
siinä avattiin silmiä molem-
piin suuntiin. 

Säännöt hyväksyttiin pientä 
tarkennusta lukuunottamat-
ta johtokunnan esittämässä 
muodossa. 

Aihkin säännät hyväksyttiin 
esitetyssä muodossa.

Kuudes vuosikymmen 
kansien välissä

Tunturiladun historiikin 
jatko-osa, Kuudes vuosikym-
men, on valmistunut ja pai-
notuoreet kirjat tekivät susi-
aisissa jo hyvin kauppansa.

Kirjan oli määrä valmis-
tua heti juhlavuoden jälkeen, 
mutta monien seikkojen sum-
mana valmistuminen siirtyi.

Uunituoreessa kirjassa on 
valotettu monin eri tavoin yh-
tä vuosikymmentä Tunturila-
dun elämässä, niin kerhojen, 
retkeilyn kuin yhdistyksenkin 
näkökulmasta. 

Historiatyöryhmä on teh-
nyt ison työn ja ilman tuntu-
rilatulaisten apua tätä kirjaa ei 
olisi voitu tehdä. Tunturilatu 
on sitä mitä tunnuksemme sa-
noo - erätaitoja ja elämyksiä. 

Ja matka jatkuu...
Satu Ojala
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Kaamoksen aikoihin syvällä 
Lapin erämaissa saa nauttia 
taivaan valoista sekä hiljai-
suudesta. Revontulet voivat 
joskus intoutua koko taivaan 
laajuiseen huikeaan esityk-
seen. 

Hiljaisuus ei aina ole täy-
dellistä, sen rikkoo pakkasen 
pauke ja jään ritinä. 

Yksinkertaisen joulun viet-
to tunturissa antaa sitä mitä 
joulun vietolta odotetaan; 
rauhaa ja hiljentymistä. Jokai-
sesta tunturijoulusta voi saada 
pienen tarinan.

Joulu 
Kopsuskuusikossa

Joskus 1970-luvun alkupuo-
lella olin menossa Käsivarren 
tuntureille etsimään joulu-
rauhaa ja -tunnelmaa. 

Rovaniemen asemalla odot-
telin pitkään Kilpisjärven bus-
sia tulevaksi, kunnes Ivalon 
bussin kuljettaja kertoi, ettei 
se sinä päivänä kuljekaan. En 
halunnut jäädä kahdeksi päi-
väksi odottamaan bussia, jo-
ten nousin sitten Ivaloon päin 
menevään autoon. 

Kiilopäällä jäin bussista 
pois ja hiihdin Luulammelle 
autiotupaan yöpymään. Seu-
raavien kolmen päivän aikana 
hiihtelin Rautulammille, Lan-
kojärvelle ja Suomun Ruok-
tulle. Ruoktussa mietiskelin 
minne menisin jouluaatoksi 
ja koska ilmat olivat leutoja, 
päätin hiihtää johonkin Kop-
susjärven länsipuolelle met-
sään yöpymään. 

Hiihdin Kopsusselänteen 
ylitse kauempaa lännestä 
päin kiertäen, koska siellä oli 

loivempia rinteitä. Selänteen 
laella katselin etelään avautu-
vaa kaunista maisemaa, missä 
Nattastunturit kuvastuivat 
päivän kajoa vasten. 

Jossain Kopsusjärven länsi-
puolella harvassa kuusikossa 
hiihtäessäni katselin sopivaa 
asentopaikkaa. Maassa lojui 
katkennut kelon latvus ja pää-
tin leiriytyä sen lähelle. Tein 
tulet, pystytin louteen ja aset-
telin tavarat sen sisälle. Kerä-
sin ja pilkoin puita sen verran, 
ettei niitä enää myöhemmin 
tarvinnut lähteä hakemaan.  

Valmistelut tehtyäni oli ai-
ka asettua louteeseen. Laitoin 
paksuja kinkun siivuja tikun 
nokkaan käristymään. Pakissa 
alkoi lumivesi kiehua ja val-
mistin siihen perunamuusin. 
Tämän muusin lusikoin pais-
tinpannuun ja paistoin sitä 
hieman ruskeaksi, jolloin siitä 
tuli kotoisen perunalaatikon 
näköistä. Kinkun siivu ruislei-
vän päällä ja perunalaatikko 
maistuivat jouluisilta. Myö-
hemmin kahvi ja lämmitetty 
torttu kruunasivat juhlavan 
jouluaterian.

Nuotion valossa katselin 
ympärilleni: Tuo näre saa toi-
mia joulukuusena, kun se on 
niin somasti lumella koristel-
tu ja taivaalta loistava tähtikin 
sattuu melkein latvaan. 

Tuossa louteen liepeen alla 
on joululahjani uusi rinkka. 
Se oli ensimmäinen ostorink-
kani, sillä toistakymmentä 
vuotta olin kantanut paria 
omatekoista rinkkaa. 

Ajankuluksi aloin pohtia, 
että missä olen, onko täl-
lä paikalla nimeä? Kartasta 
ei ollut apua. Tiesin olevani 

Saariselällä, joten en ollut ek-
syksissä. Saariselkä kokonai-
suudessaan on hahmottunut 
hyvin mieleeni, vaikkakin 
nämä maastot olivat ennen 
kulkemattomia. 

Huomenna hiihtäisin lou-
naaseen, jolloin tulisin pitkäl-
le ja leveälle vuomalle, jonka 
takana nousee Varpupään se-
länne. 

Näinhän se meni. Vuomal-
le päästyäni kävin etsimässä 
Varpupään kämppää, jota en 
kuitenkaan löytänyt. Taisin 
olla väärällä päällä. 

Viimeisen yön vietin lou-
teessa parin kilometrin päässä 
tiestä lähellä Tankapirttiä. 

Sarmin synkkä Joulu

Vuonna 1978 olin jälleen me-
nossa tunturien syliin joulun 
viettoon. 

Suunnitelmissa oli hiihtää 
Susi-Talaksen kautta Kiilo-
päälle.  Pakkasta oli viitisen-
toista astetta. Eipä olosuhteet 
siitä odottamalla olisi pa-
remmiksi muuttuneet, joten 
laitoin sukset jalkaani, nostin 
rinkan selkään ja lähdin kohti 
pimeätä metsää. 

Hiihtoni alkoi Wahqvistin 
pihasta ja meni Paadarin ta-
lon kautta Sarmijärvelle. Siel-
tä sitten pikkujärviä pitkin ja 
lyhyitä maakannaksia ylittäen 
Susi-Talakselle. Tuttu reitti, 
jota olin kymmenet kerrat 
talsinut kesällä ja pari kertaa 
talvellakin. 

Pikku-Paskulia ylittäessäni 
muistin, että näissä pikku-
järvissä on runsaasti lähteitä 
ja siksi niillä on vaarallista 
hiihtää. Muistin myös aikai-
semmilta hiihdoilta järveen 
laskevan ojan suusta laajan 
sulapaikan.

Yritin seurata uuden lumen 
alta heikosti näkyvää vanhaa 
latua suksilla ja sauvoilla tun-
nustelemalla. Joskus löysin 
ladun siten, että hiihdin edes-
takaisin poikittain sen ylitse, 
jolloin tunsin pienen kohou-
tuman hangen alla. 

Joskus löysin ladun valaise-
malla lampulla hangen pintaa 
sivulta päin, jolloin siihen 
muodostui varjoa. Ladun et-
simiseen kului aikaa ja omat 
latuni olivat sitten sellaisia, 
että perässähiihtäjiltä palaisi 
päreet. 

Turvallisuuteni takia mi-

nun kannatti etsiä ja seurata 
vanhaa latua. Saattoi olla, että 
latu oli hiihdetty päivännäöl-
lä tai sen oli hiihtänyt henki-
lö, jolle maastot olivat erittäin 
tuttuja. 

Susi-Talaksella ei ollut ke-
tään, mutta kämppä oli hie-
man lämmin. Vieraskirjasta 
luin, että Huttus-Pekka oli 
lähtenyt viikkoa aikaisemmin 
pois. Siinä oli selitys suoralle 
ladulle. 

Asetuin taloksi, laitoin ka-
miinaan sekä hellaan tulet ja 
tulokahvien jälkeen alkoi tu-
vassa olla mukavan lämmin-
tä. Nukkumaan mennessäni 
yläparvella oli jo tukalan läm-
mintä.

Seuraava päivä oli jouluaat-
to. Päätin pysytellä kämpällä ja 
valmistelin aattoillan viettoa. 

Puolelta päivin hiihtelin 
Nilijärville kuuntelemaan 
joulurauhaa ilman julistuksia. 
Iltapäivä meni saunaa läm-
mittäessä ja ilta kului saunoen 
ja jouluateriaa syöden kyntti-
löiden valossa. 

Joulupäivän aamuna lähdin 
vaeltamaan. Aluksi edellispäi-
vän latua Nilijärvelle ja sitten 
metsässä kahlaten loivaan ylä-
mäkeen Isolle porokämpälle. 

Luonnollinen reitti Sarmi-
tunturin ylitse kulkee poro-
kämpän vierestä matalaa ku-
rua pitkin. Kurun kaakkoisreu-
nalle oli muodostunut pitkälti 
lumilippaa, mutta pohjalla oli 
tuulten kovettamalla hangella 
helppo hiihtää. 

Hanki oli joskus niin kova, 
etteivät suomupohjasukset 
tahtoneet pitää ja hiihto meni 
askeltamiseksi. 

Siinä läpsytellessä kuulin 

yllättäen voimakasta jyrinää. 
Luulin suihkukoneen lentä-
vän lähellä ja vilkaisin ylös-
päin. Sitten huomasin kuinka 
kurun reunan lumilippa mur-
tui lohkareiksi ja vyöryi alas. 

Vaistomaisesti hyppäsin 
muutamia sivuaskelia pois-
päin, mutta pian tajusin, et-
tei vyöry yllä kovin pitkälle. 
Muutama pieni kokkare sit-
ten enää pyörikin suksieni 
ylitse. Vyöryn leveys oli ehkä 
40 metriä ja pitkälle se ei to-
siaankaan kymmenisen met-
riä syvässä laakeassa kurussa 
liukunut. 

Kuitenkin, näinkin pienen 
luonnonilmiön näkeminen 
oli vaikuttava kokemus ja sen 
jyrinän voimakkuus oli häm-
mästyttävä. 

Katselin jonkun aikaa lumi-
vyöryn jälkiä ja paukuttelin 
suksilla hankea, että loputkin 
lumilipat lähtisivät liikkeelle. 
Kun mitään ei tapahtunut, 
jatkoin matkaani. 

Sujuttelin loivaa alamäkeä 
Tunturikotiin, jonka pienessä 
piisissä keittelin kahvit. Kun 
taas jatkoin matkaani alkoi 
jo hämärtää ja Pienen Artta-
järven puolivälissä ollessani 
olikin jo niin pimeää, ettei 
metsän ääriviivoja näkynyt. 
Katsoin, että hiihto menee 
vaaralliseksi, jos ei pysty erot-
tamaan missä laskuojien suut 
ovat. 

Hiihdin pimeässä hapuillen 
takaisin pieneen, mutta tun-
nelmalliseen Tunturikotiin 
yöpymään. 

Tapaninpäivänä palasin 
Susi-Talakselle, jonne oli tul-
lut joensuulainen pariskunta. 
He olivat ihmetelleet outoja 

Joulutarinoita Lapista
Kaamoskuu ja Hangaskurun niittylato.

Sarmin ukko.
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latuja pikkujärvillä. Vietimme 
sitten yhdessä kämppäelämää 
neljän vuorokauden ajan. 

Kovin paljoa emme jutel-
leet, mutta silti olomme oli 
hyvin tasapainoista. Pitkän 
illan aikana heillä oli mukava 
tapa lukea vuorotellen jotain 
kirjaa ääneen. Kun toinen lu-
ki, niin toinen näpräsi käsil-
lään jotain. Niin näpräsin mi-
näkin ja tuloksena oli puusta, 
pumpulista ja kintaanrisasta 
syntynyt ”veistos”: Ahkiota 
vetävä Sarmin Ukko.

Hyvä joulu ketuille

Jouluna pitää muistaa myös 
metsän eläimiä. Siitä saa hy-
vän mielen, vaikka toimiikin 
välikätenä ja kiitos kuuluisi-
kin oikeastaan muille.

Olimme kerran perässä-
hiihtäjän kanssa joulun aikaan 
vaelluksella Muoniosta Het-
taan. Aaton vietimme omassa 
rauhassa pienessä Matin käm-
pässä Vuontisjärven rannalla. 

Joulun tunnelma oli täy-
dellinen. Ulkona pakkasessa 
revontulet loimusivat ja nii-
den valoissa hohtivat lumiset 
Pallastunturit. Kämpän läm-
mössä ja kynttilöiden valossa 
nautimme yksinkertaisen pe-
rinteisen Jouluaterian. Pöy-
dällä meillä oli koristeltuna 
vaaksan mittainen, monet 
tunturijoulut kokenut muo-
vijoulukuusi. 

Joulupäivänä kämpän piha-
maalle ajoi poroisäntä moot-
torikelkallaan ja emäntä istui 
reessä lumisena poronnahka-
peskissään. He olivat menossa 
järvelle kokemaan verkkoja. 
Pyysimme heitä kahville ja lu-
pasivat poiketa palatessaan. 

Kahvikupin ja kanelika-
kun ääressä sitten jutusteltiin 
paikkakunnan asioista. Läh-
tiessään he jättivät meille tu-
sinan verran siikoja. Pari ka-
laa olisi meille riittänyt, sillä 
rinkoissamme oli rasvaista ja 
ravitsevaa jouluruokaa aivan 
tarpeeksi. Perkasimme kalat 
ulkona parinkymmenen as-
teen pakkasessa ja paistoimme 
heti maistiaiset tikun nokassa 
kamiinan pesässä. 

Tapaninpäivän iltana hiih-
telimme kohti Puolitaipaleen 
autiotupaa. Oli niin pimeää 
kuin Lapin kaamoksessa pak-
kashuuruisessa metsässä vain 
voi olla. 

Pehmeä lumi upotti, jo-
ten yritimme hiihtää uuden 
lumen alta vaivoin näkyvää 
kelkkauraa pitkin. Vaikka ete-
nimme hitaasti suksi- ja sau-
vakopelolla, niin usein jälki 
katosi. Joskus näytimme tas-
kulampulla valoa sivulta päin, 
jolloin hangelle muodostui 
varjoa ja löysimme sillä taval-
la uran. Kelkkaura ei mennyt 
kämpän kautta ja jossain vai-
heessa iski aavistus, että olem-
me hiihtäneet ohi. 

Kämppä löytyikin puolisen 
kilometriä takaisin päin hiih-
dettäessä. Kannoimme varus-
teemme pitkään kylmillään 
olleeseen isoon tupaan.  Pieni 
kamiina ei jaksanut lämmit-

tää koko huonetta joten levit-
telimme yöpymistarvikkeet 
kamiinaa lähinnä olevalle 
laverille ja siirsimme pöydän 
sekä tuolit lähemmäksi läm-
mönlähdettä. 

Untuvatakit päällä ja vil-
lalapaset kädessä söimme 
lämmitettyä perunalaatikkoa 
sekä kamiinassa loimutettua 
siikaa.

Seuraavana päivänä valoi-
sana aikana kävimme tutki-
massa reittiä Hettaan päin. 
Parin kilometrin rämpiminen 
upottavassa hangessa riitti to-
distamaan kuinka raskas lop-
pumatkasta tulee kiristyvässä 
pakkasessa. 

Palasimme kämpälle syö-
mään reppuja keveimmiksi. 
Kuusi jäätynyttä siikaa perat-
tuina heitin metsään ketuille 
ja toivotin Hyvää Joulua. 

Safariseurue poikkesi 
ruokailemassa

Iltapäivän hämärässä kämpän 
ohitse ajoi kelkkajono Het-
taan päin. Toivoimme, että ne 
menisivät kylään asti, jolloin 
meille olisi pohjustettuna hy-
vä reitti. Myöhemmin illalla 
kelkkaraito tuli takaisin ja 
pari opasta neljän saksalaisen 
kanssa poikkesi kämppään.

 Paksut ajohaalarit, läm-
pösaappaat ja kypärät eivät 
oikein vastanneet perinteisiä 
safarivarusteita, mutta näille 
pohjan perien ”safareille” ne 
olivat paikallaan. Pihapiirissä 
oleva safarimatkojen kodan 
ruoteet ja tulisija oli syvällä 
lumen alla, joten oppaat pyy-
sivät lupaa saada tulla autio-
tupaan valmistamaan ruokaa 
asiakkailleen. 

He alkoivat valmistaa po-
ronkäristystä pyöreäpohjaisel-
la padalla tasaisella kamiinan 
levyllä. Eihän siitä valmista 
tullut! Puuta lisättiin pesään 
niin että kämpässä tarkeni 
paitasillaan. Reilun tunnin 
tuskailun jälkeen käristys oli 
vasta sulanut.  

Näytti siltä, ettei vieraista 
päästä eroon, joten tarjosin 
heille bensakeitintäni ja sillä 
käristys tehtiin nopeasti val-
miiksi kämpän hatarassa etei-
sessä. Perunamuusi oli mu-
hinut pitkään ja oli helposti 
lohkottavissa. Turistit söivät 

todella eksoottista ruokaa ja 
kun tuli kahvin aika, näimme 
miten ihmisluontoa koetel-
tiin. 

Eurooppalaisille on todelli-
nen sankariteko juoda perin-
teistä suomalaista pannukah-
via ja varsinkin, jos oppaat 
laittavat pannuun elämysmat-
kalisää. 

Pullapitkon siivutkaan ei-
vät maistuneet, eiväthän eu-
rooppalaiset ymmärrä miksi 
kahvin kanssa syödään veh-
näleipää. Vuorotellen turistit 
menivät ulos tupakalle kahvi-
kuksa kädessä ja takaisin tul-
lessa oli kuksa tyhjä.

Iltamyöhällä joutenkelk-
kailijat lähtivät kohti Muoni-
ota ja oppaat jättivät meille 
isot annokset poronkäris-
tystä, kimpaleen muusia ja 
pullapitkon. Söimme jonkin 
verran käristystä ja aamuksi 
jätimme muutaman pitkon 
siivun. Muut sapuskat otim-
me mukaan kun kahlasimme 
ovisuusta kahvin ruskeaksi 
värjäämän hangen ylitse met-
sänrajaan. 

Sopivasti annostellen heit-
telimme puiden alle poronkä-
ristystä ja muusia. Heitimme 
vielä pullansiivuja perään ja 
toivotimme ketuille Oikein 
Hyvää Joulua sekä Voikaa 

Tunturiladun syyskokouk-
sessa päätettiin jäsenmaksujen 
korottamisesta, koska Suomen 
Latu nosti jäsenmaksuaan täy-
tyy meidänkin nostaa pitääk-
semme jäsenmaksutulot tasa-
painossa maksujen kanssa. 

Uudet jäsenmaksut ovat :
       Henkilö jäsen 25.00€
Perhejäsen 39,00€ kattaa 

kaikki samassa osoitteessa 
asuvat perheen jäsenet

Nuorisojäsen 13,00€, alle 
19-vuotias omassa taloudessa 
asuva henkilö.

Ainaisjäsenmaksu 265,00€, 
ainaisjäsenet maksavat jatkos-
sa vain kerhonsa jäsen mak-
sun.

Tunturilatu maksaa jokai-
sesta jäsenestään jäsenmaksun 
Suomen Ladulle joten kenen-
kään ei tarvitse maksaa sitä 
erikseen.

Maksaessasi jäsenmaksua 
käytä Tunturiladun viitesiir-
rollista laskua, jäsenmaksun 
määrä on painettu laskuun.

 Yhteisperinnässä olevien 
kerhojen jäsenmaksusta ker-
hon osuus tuloutetaan pankin 
kautta kerhon tilille.

Jäsenmaksut postitetaan 
tammikuussa, samassa kir-
jeessä tulee Suomen Ladun 
painama jäsenkortti.

Tunturiladun 
jäsenenä saat:

Tunturilatu lehden 4 kertaa 
vuodessa sekä Latu ja polku 
lehden.

Voit liittyä alueesi tunturi-
kerhoon, joita on 16 kappalet-
ta eri puolilla Suomea.

Oikeuden käyttää Tunturi-
ladun kämppiä kerhoviikko-
jen aikana ja 2 vuoden jäse-
nyyden jälkeen voit hankkia 
oman avaimen Tunturiladun 
kämppiin.

Saat jäsenalennuksia Suo-
men Ladun matkoilta ja tuki-
kohtien majoitus maksuista.

Tunturiladun jäsenet saavat 
myös alennusta monien ur-
heilu- ja retkivälinekauppojen 
tavaroista. 

Voit myös anoa 2 jäsen-
vuoden jälkeen Tunturisusi 
arvoja, jotka myöntää susiva-
liokunta.

Tunturiladusta löydät hyviä 
ystäviä ja retki kavereita.

TUNTURILATU
- ERÄTAITOJA 
JA ELÄMYKSIÄ
Toivotan kaikille tunturi-

latulaisille riemukasta Joulun 
odotusta ja retkirikasta Uutta 
Vuotta 2009 !

Pirjo Sinilehto
jäsenrekisterin hoitaja
 

Ympäristöministeriössä  sen 
omasta aloitteesta valmistel-
laan edelleen lainmuutosta, 
joka sallisi Pallas-Yllästuntu-
rin kansallipuistossa sijaitse-
van Pallas-hotellin lisäraken-
tamisen entistä suuremmaksi 
ja vaikutuksiltaan yhä enem-
män kansallispuiston arvoja 
ja tavoitteita loukkaavaksi.

Tunturilatu otti kantaa 
lainmuutoksen ensimmäiseen 
versioon 30.4.2008. Nyt on siis 
valmisteilla uusi esitys, jonka 
julkitulon jälkeen johtokunta 
käsittelee asiaa ja harkitsee 
jatkotoimenpiteitä.

Valmisteluvaiheen aikana 

Pelasta Pallas
yksityiskohtaisia tietoja esi-
tyksestä ei julkisuuteen an-
neta.  Julkitulon jälkeen aika 
lausunnon antamiseen on 
lyhyt, joten valppaana tulee 
olla.  Tunturilatulaisilta tuleva 
ajantasatieto on tervetullutta.

Luonnos   Pallas-Yllästun-
turin kansallispuistoa koske-
van lakimuutoksen ympäris-
töarvioinnista 17.11.08    on 
luettavissa netissä osoitteessa:    
www.ymparisto.fi     Tiedote 
21.11.2008.

Tutustukaa  luonnokseen,  
se on ihan mielenkiintoista 
luettavaa.

Raimo

Jäsenmaksuihin 
pienet korotukset

Kerhojen puheenjohtajat!

Seuraava Tunturilatu-lehti il-
mestyy 10. helmikuuta 2009, 
aineistopäivä on 5. 2. 2009. 
Toimittakaa Markku Salmiselle 
tammikuun loppuun mennes-
sä tiedotensi vuoden reissuis-
tanne Retkimuistiota varten.

Retkimuistio on monelle 

lukijalle tärkeä tiedonvälittäjä, 
jolloin jokainen jäsen voi etsiä 
itselleen sopivaa vaelluskoh-
detta, jos oman kerhon reissut 
eivät sovi omaan ohjelmaan.

Markun sähköpostiosoite 
on: markku.a.salminen@net-
ti.fi 

Paksusti Uutena Vuotena!  

Hettaan 30 asteen  
pakkasessa

Seuraavana päivänä hiihte-
limme kohti Hettaa hyvin nä-
kyvällä kelkkajäljellä. Pakkasta 
oli lähemmäksi kolmekym-
mentä astetta. Kaamoksen ly-
hyt valoisa aika oli päättynyt 
kauan sitten, kun tulimme 
pakkashuuruisina ja hyvällä 
joulumielellä Ounasjärven 
rantaan ja näimme sen takana 
kirkonkylän valot. 

Hotelliyöpymisen jälkeen 
pyhäpäivän aamuna ajatte-
limme käydä Hetan kirkossa. 

Kauniissa kirkossa lapinpu-
kuinen kirkkokansa veisasi ja 
alttaritaulussa Oskari Kyrön 
valkkoporo seisoi rauhallisena 
kuten aina. 

Kun pappi saarnasi, tuli 
siinä ankaraa tekstiä ja ma-
nattiin maanrakoon ihmiset, 
jotka menevät joulunpyhinä 
tunturiin retkeilemään tai 
kelkkailemaan. 

Sen jälkeen kuumotti meil-
lä pakkasen puremat korvat 
muustakin kuin lämmöstä ja 
kaipasimme taas autiotuvan 
hartaaseen ilmapiiriin.

Joutenkulkija jostakin

Lapin kynttiläuusia kaamoksessa

Jänkää keskipäivän valossa.
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Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
puh. (016) 538 515, 0500 209 630
(09) 434 2290 NNKY-liitto ry
keimiotunturin.maja@co.inet.fi
www.keimiotunturinmaja.fi

 Keimiötunturin 
Maja & Kieppi

 Keimiötunturin 
Maja & 

Kieppi

Uudistettu Keimiötunturin 
Maja & Kieppi
Pallas-Yllästunturin 
kansallispuiston äärellä
tarjoaa kodikkaan 
lämpöisen vaihtoehdon 
erilaisia retkiä ja tapahtu-
mia varten.

Jo pienelläkin ryhmällä 
voit saada tilat kuin 
yksityiskäyttöön; hiihdä, 
rentoudu ja nauti ystävien 
seurasta, kysy edullisia 
tarjousviikkoja sesongin 
ulkopuolella.

Helmihangille 6.–15.2 
bussilla; kuljetukset, retket, 
majoitus ja ateriat alk.
473 €/hlö/vko Majalla
518 €/hlö/vko/Kiepissä

Kevätviikot 
21.2–2.5.
ateriat ja majoitus alk.
350 €/hlö/vko/Majalla
420 €/hlö/vko Kiepissä 

Tutustu Keimiötunturiin
miniloma 2 vrk 
28.2.–2.3 
majoitus ja ateriat alk.
100 €/hlö/Majalla
120 €/hlö/Kiepissä 
                         
Pallas-Hetta vaellus
naisille 26.9.–1.10. 
330 €/hlö

Lisää teemaviikkoja
www.keimiotunturinmaja.fi

Tunturiladun Lapin tukikoh-
dissa saatiin kesäkauden 2008 
aikana tehdyksi valmiiksi suu-
ri määrä erilaisia, jo vuosia 
sitten aloitettuja talkootyö-
projekteja. Lisäkorjattavaakin 
löytyi seuraaville vuosille.

Tänä vuonna työt aloitet-
tiin Susi-Talaksella viikolla 31, 
ahkerimmat talkootyöihmiset 
saapuivat Talakselle jo kahta 
viikkoa aikaisemmin. Viikon 
31 talkootyötunnelmista Susi-
Talaksella Liisa Haapalainen 
on kertonut tarkemmin Tun-
turilatulehdessä nro 3/08. 

Tämän alkukesän työru-
peaman jälkeen pidettiin 
muutama viikko taukoa. Näin 
tunturilatulaiset saivat vähän 
huilailla, retkeillä ja kerätä 
voimia tulevaan syksyyn.  

Imeytyskenttä  
kunnossa

Viikoilla 36, 37- 38 työt jat-
kuivat edelleen Talaksella niin, 
että tälle vuodelle suunniteltu 
työ saatiin tehdyksi. 

Tänä vuonna Talaksella on 
korjattu jo vuosia suunnitel-
missa ollut saunan pesuhuo-
neen lattia ja muuripadan 
perustus. 

Saunan ja pesuhuoneen 
harmaille jätevesille on raken-
nettu imeytyskenttä kokooja-
kaivoineen. Tämä on lakisää-
teinen viranomaisvaatimus 
vuoteen 2014 mennessä.

On myös rakennettu uu-
si käymälä imeytysaltaineen 
entisen viereen 6-7 metriä lä-
hemmäksi päärakennusta. 

HUOM!
On parempi, jos vielä tule-

vana talvikautena uutta käy-
mälärakennusta ei käytettäi-
si. Jälkikompostointi puut-
tuu vielä. Siis vanha käymälä 
on edelleen käytössä.

Pitkospuut kuntoon 
ensi vuonna

Susi-Talaksen keittokatoksen 
vesikatto on myös peruskor-
jattu ja samoin pitkospuut 
tieltä kämpälle kunnostettiin 
väliaikaisesti niin, että niillä 
pystyy kuitenkin turvallisesti 
kulkemaan. 

Pitkospuut uusitaan koko-
naan ensi vuonna. 

Tosi suuri työ Susi-Talak-
sella on tänä kesänä ollut  
polttopuun ja pitkospuun 
materiaalin hankinta. Jo 
vuonna 2006 käydessämme 
Metsähallituksen konttorilla 
Ivalossa sovittiin suullisesti, 
että tunturilatulaiset saavat 
ottaa veloituksetta pitkos-
puumateriaalia ja myös polt-
topuuta (pitkospuiden oksat 
ja latvat) kämpälle johtavan 
polun varresta edellytyksellä, 
että Tunturilatu korjaa tieltä 
kämpälle johtavan polun pit-
kospuuosuudet.

Polttopuita vuosiksi 
eteenpäin

Tänä kesänä, kun aioimme 
ryhtyä tähän työhön, selvisi, 
että kämpälle johtava polku 
on kantee-aluetta (metsähalli-
tuksen ja poromiesten välinen 
käräjöintiasia). Tästä johtuen 
k.o. alueelta ei saa ottaa mi-
tään puuta. 

Saimme kuitenkin Metsä-
hallituksen edustajilta kartan 
alueesta, josta saadaan puuta 

ottaa (Talas-järven eteläpuoli). 
Tältä n. 30 hehtaarin alueelta 
on nyt kerätty pinoihin polt-
topuuta 8-10 vuoden ajaksi 
Talaksen kämppää varten. 

Myös tarvittavat pitkospuu-
aineet on sahattu valmiiksi. 
Kuljetus on sovittu moottori-
kelkalla tulevan talven aikana 
tarvittaviin kohteisiin.

Talkoot jatkuivat  
Susikyrössä

Päärakennuksen kellariker-
roksen peruskorjaus on nyt 
valmis (tuentaa vielä vähän 
ensi kesänä).

Samoin on rakennettu tu-
kimuuri päärakennuksen 
kellarin ovelta ylös pääsisään-
käynnille (rakennettu perus-
muurikivistä).  

Aihkin terassin vesikattoa 
on myös nyt jatkettu niin, 
että vettä eikä jäätä tule enää 
portaille. Myös keittokatoksen 
peruskorjaus saatiin hyvälle 
alulle tänä kesänä, mm. tuli-
sija ja vesikatto tulivat korja-
tuiksi. 

Polttopuut vietiin osa sisälle 
ja osa laitettiin pinoon kuivu-

maan ulos katon alle.
Lisäksi Susikyrössä on tehty 

paljon muuta pienimuotoista 
korjaustyötä, varustelua pa-
ranneltu, kämppien ja tontin 
suursiivousta, pihan kaitei-
ta paranneltu, maalaustyötä 
yms. 

Kiisallakin polttopuita 
talveksi

Susi-Kiisalle ei tänä kesänä 
ehditty, mutta polttopuuasia 
saatiin kuitenkin hoidetuksi 
niin, että pärjätään yli talven. 
Siitä suuri kiitos sahureille ja 
kumpelaisille, jotka aisasivat 
nämä Metsähallituksen toi-
mittamat polttopuut siellä 
tien varressa. 

Myös Topille kiitos kulje-
tuspalvelusta Kiisalla.

Ensi kesänä   
talkoot jatkuvat

Aloitetaan Talakselta, viikko 
juhannuksen jälkeen, viikolla 
26 (tarkemmin Tunturilatu-
lehti 1/2009). 

Viikolla 38 työt jatkuvat 
Susi-Kyrössä (Tunturilatu-
lehti 2/2009).

Kiisalla talkootyöt jatkuvat 
vuonna 2010. 

Kiitokset   
talkooväelle

Kämppätoimikunnan puoles-
ta kiitän kaikkia v. 2008 Lapin 
eri tukikohtien talkootyöhön 
osallistuneita henkilöitä, 
unohtamatta emäntäväkeä, 
siitä suuriarvoisesta työstä, 
mitä olette tehneet. Se on ol-
lut välttämätöntä ja tärkeää. 

Kaikki neljä tukikohtaam-
me ovat nyt hyvässä kunnossa, 
siivottuina ja viihtyisiä tuntu-
rilatulaisten käyttöön.

Kiitos myös kaikille, jot-
ka ovat tukeneet Tunturilatu 
ry:tä erilaisin lahjoituksin, 
mm. antamalla kuljetuspal-
velua ja rakennustarvikkeita 
yms.

Hyvää joulunalusaikaa kai-
kille Tunturilatu-lehden luki-
joille!

Kämppäisäntä
Pekka Kallio

Ilman jäsenistön suurta talkoopanosta olisi tänä kesänäkin mo-
ni työ jäänyt tekemättä. Susi-Talaksella on uusi huusi ja jäteve-
siasiat alkavat olla uuden lain edellyttämässä kunnossa.

Löydät meidät myös netistä:
www.tunturilatu.fi  ja

www.kerhot.tunturilatu.fi 
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satu.ojala@huittistensanomalehti.fi 
Tunturilatu-lehden oma 
sähköpostiosoite:
tunturilatu@huittistensanomalehti.fi 
Tiedotustoimikunta:
Satu Ojala (pj), Raimo Pahkala, 
Iitu Gerlin, Juhana Häme
Ilmoitushinnat:
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Ilmestymisaikataulu 2009:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
1     23. 1.     10. 2. 
2       7. 5.      27. 5.
3     14. 8.       1. 9. 
4     13. 11.       2. 12.

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

Pirjo Sinilehto, 
Veisunkatu 14 as. 5, 
33820 TAMPERE,  
puh. 040 763 1109  
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi .  

HUOM. Suomen La-
tuun mm. Latu ja polku 
–lehteä varten jäsen il-
moittaa 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 elämyksiäTunturilatu - erätaitoja ja elämyksiä

Perheenlisäystä oli jäl-
leen tullut Aiun Uulan 

kotipirttiin. Kätilö oli tehnyt 
työnsä ja kurkisti tuvan puo-
lelle, jossa vanhemmat lapset 
leikkivät.

- Haikara on tuonnut sulle 
pikkusiskon, lapsenpäästäjä 
sirkutti Uula-pojalle. Haluat 
sie nähä?

- Joo, sellasta lintua en ook-
kaan ennen nähny, innostui 
miehenalku.

Naapurin emäntä oli 
poikennut onnittele-

maan Aiun Uulan vanhempia 
iloisen perhetapahtuman joh-
dosta.

- Tiiäkkö sie Uula mikä sun 
uuven siskos nimi on, kysyi 
naapurin täti pojan vesseliltä.

- En tiijä, ei se ossaa vielä 

puhua, vastaa poika.

Äidin pistäydyttyä kyläl-
le asioimaan, oli Aiun 

Uula laitettu pitämään sil-
mällä vastasyntynyttä sisko-
aan. Pikkuinen huusi minkä 
kurkusta lähti, kun naapurin 
emäntä sattui poikkeamaan 
taloon.

- S´on nälkänen, selitti 
Uula, mutta sapuska senkun 
hölskyttelee kylillä.

Pyhäkouluun oli tullut 
kirkkoherra pitämään 

tarkastusta. Rovasti oli kerto-
nut lapsille hyvästä paimenes-
ta ja tämän lampaista. Selven-
tääkseen opetustaan hän asetti 
heille vertauksen. 

- Ajatellaan että te lapset 
oslisitte pikku lampaita mi-

nun laumassani, niin mikäpä 
minä silloin olisin?

Aiun Uula viittasi innok-
kaasti ja sai luvan vastata.

- Sie oisit varmana päshi, 
kuului kirkkaalla pojan ää-
nellä.

Naapurin isäntä oli tul-
lut perimään saatavi-

aan Aiun Uulan isältä. Vaan 
eipä ollut miehellä millä mak-
saa, kun ei ollut metsätöitä 
koko talvena.

- Onhan sulla toi sika, eh-
dotti velkoja halvan lihan toi-
vossa ja osoitti pihalla tonki-
vaa kärsäkästä.

- Pöljä, ei sillä sialla mithän 
rahhaa oo, laukaisi siihen aikuis-
ten puheita sivusta kuunnellut 
Uula.

- heikha -

Aiun Uula

Lapsuus
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Missä Hossa?
 Kaukana, kaukana Suo-

mussalmen salomailla.
 Kalamiehen paratiisiksi 

sanottu, vaeltajan valtakunta, 
melojalle iki-ihana. 

 Siellä kirkkaita vesiä kalas-
tella, sukellella. Harjut hurjan 

Eihän se voi olla mahdollis-
ta?! Vai voiko? 

Mistä löytyy liikunnan her-
kuttelun, onnen ja täyttymyk-
sen tuntuista kerrontaa sivu 
toisensa jälkeen höystettynä 
upeilla kuvilla, muisteluja 
vuodesta toiseen toistuvista 
hikisen hauskoista talkoista, 
joihin aina on löytynyt in-
n o k k a i t a 

korkeita, lammet synkeän sy-
viä, polut    hiekkaiset keveät 
astella mäkiä myöten veden 
vartta vieretellä. 

Monet on kosket kuohuvai-
set monet laavut tulisijoineen, 
autiotupia siellä täällä. 

Joutsenet joella uivat ran-

nan luona ruokailevat. Kui-
kan kuulet illan suussa taikka 
näet kosken luona evästänsä 
etsimässä.

Missä Hossa siellä mekin 
vaelsimme leppoisasti tuttuin 
sekä muiden kanssa. 

Ihastelimme päivät kaiket 
järven tyyniä kuvia, koivun 
keltaista iloa, rannan kais-
lan oranssia, vihreätä metsän 
rauhaa. 

Illat istuimme tulilla, jutte-
limme niitä näitä, kuunnellen 
pulinat kosken, poron kellon 
kalkatukset.

Missä Hossa siellä kuvat 
kalliossa, veden yllä vartiossa. 
Ikiaikain muistiin panemat, 
esi-isäimme uskomukset, py-
hät pyynnöt ylisille, tuonpuo-
leisille tiettäväksi.

Siellä myöskin Julma Ölk-
ky, ökykallion kupeessa, pitkä 

Hossan ylistys

järvi kainalossaan, musta syvä 
ja kapea. 

Polku äärelleen perin kivi-
nen, ei se helli hietikoilla eikä 
koivuilla korista, ruohoilla 
vielä vähemmän.

Missä Hossa siellä rauha, 
hyvä tahto ihmisien. 

Pelkistetty tuttu luonto ei 
vaadi liikaa huomiota. Antaa 
olla, istuskella, mietiskellä 
mielin määrin, kulkea kauas 

tai vähäsen. 
Luonto itse luontevasti jat-

kaa päivän toimiansa. ”Talo 
ellää tavallaan, vieras kulkee 
ajallaan” lienee seudun motto 
jos se sitä joskus pohtisi. 

Kursailemattomia kulkijoi-
ta, tyytyväisiä tallustelijoita 
syntyy niin kuin itsestään.

Teksti  Liisa H.
Kuvat  Pekka V.

Vaeltamista 
kiikkumalla! 

puurtajia, rakennetaan sitten 
taloja tai kisoja? 

Entäs missä ohjataan pai-
kallisväestön ja heidän elin-
piirinsä sekä kulttuurinsa 
kunnioittamista?  

Ja missä selvitellään joka-
miehen oikeuksia unohtamat-
ta velvollisuuksia?  

Missä neuvo-

taan GPS n käyttöä 
sekä nettisivuille pää-
syä..? Missä Eurooppa-
kin on mukana? 

Miten tiedämme, että 
retkeilypolitiikkakin on 
jo keksitty?

Mistä löytyy muisto-
jen kultaamia faktoja 
wanhoilta ajoilta sekä 
vitsikkäästi luotausta 
tulevaisuuden retkei-
lyyn?

Mistä voit tunnustella her-
källä kynällä soviteltuja sa-

noja runoiksi 
punottuna? 

 Kaikkiin on vastauksena 
uunituore kirja Kuudes vuosi-
kymmen., jota kiikkutuolissa 
lukemalla tunsin olevani su-
tena susien joukossa. Tunsin 
kulkevani vaeltajien kannoilla 
kuruissa ja tuntureilla tuulien 
tuivertaessa selkäpiitä.

Kirjan kerronta sekä kuvat 
välittävät lukijalle samaa intoa 
Lapin retkien valmisteluun, 
itse suoritukseen unohtamat-
ta jälkimaininkeja, kuin aika-
naan Kaarina Karin kirjasta 

Haltin valloi-
tus saamani vaikutus. 

Mielestäni Kuudes vuosi-
kymmen on mukaansa tem-
paava dokumentti ja oppikirja 
Tunturiladun ja sen kerhojen 
monipuolisesta toiminnasta. 
Tästä lankeaa suuret kiitokset 
toimittajille.

ulvomisiin, 
Marjatta Loviisasta 
(outasusi no 28).
P.S. Syksyn -06 susiaisista 

kertovassa luvussa oli pieni 
virhe: outasudet ampuivat 
nuolipyssyllä eikä tunturisu-
det

Laukkujärven kämppä.

Värikalliolla riittää katseltavaa.

Joutsenet joella uivat...




