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Tuntureilta Tappioon

Toimihenkilöille 
tukku tietoa
Tunturiladun toimihenkilö-
koulutuksessa kahlattiin päi-
vän aikana monta asiaa läpi. 
Tuntureille noustiin ja sieltä 
laskettiin moneen otteeseen, 
mutta välillä puhetta riitti su-
sista ja koulutuksesta.

Hoitosuunnitelma 
Talaksen ympäristöön

Raimo Pahkala kertoi heti 
avaussanoissaan, että Susi-Ta-
laksen ympäristöön eli Tsar-
mituntureille ollaan tekemäs-
sä hoitosuunnitelmaa. 

Paikalliset matkailuyrittä-
jät ovat hakeneet lupaa kelk-
kareitteihin ja tähän asiaan 
kuullaan myös Tunturiladun 
kanta. Paikallisväestö saa ajaa 
kelkoilla tunturialueella ja sii-
tä on ollut Talaksen kävijöille 
hyötyä, jolloin kämpälle on 
päässyt hiihtelemäåän kelk-
kauraa pitkin.

Jäsenmaksut kuntoon 
ennen kesää

Jäsenrekisteriasioista Pirjo Si-
nilehto kertoi, että Tunturila-
dun nuorin jäsen on syntynyt 
viime lokakuussa ja vanhin 
täytti tapanina sata. 

- Jäsenrekisteriin tulee 
muutoksia niin, että yhteis-

työkumppanimme on vaih-
tumassa. Uusi on haussa ja 
muutos vaikuttaa niin, et-
tä kaikki ne, jotka eivät ole 
maksaneet jäsenmaksuaan 
kesäkuun alkuun mennessä, 
putoavat rekisteristä auto-
maattisesti pois, kertoi Pirjo 
Sinilehto.

Tappion tielle

Iitu Gerlin on etsiskelluyt ker-
hojen tarpeisiin soveltuvaa, 
edullista kirjanpito-ohjelmaa. 
Nyt sellainen on löytynyt. 
Ohjelman nimi on Tappio ja 
se on ilmainen. 

Koulutustilaisuudessa oh-
jelmia jaettiin halukkaille 
kerhoille, mutta hyvin toden-
näköistä on, että käyttökou-
lutus ohjelmaan järjestetään 
kesäpäivien yhteydessä.

Kerhot kuntoon

Tunturilatu on ollut koekanii-
nina Suomen Ladulla, kun se 
on laatinut yhdistyksille kun-
tomittaria.

- Tämä on hyvä työväline 
yhdistystoiminnan kehittämi-
seksi. Kerhotoimikunnissakin 
on hyvä pohtia, eletäänkö ker-
hossa tarttis tehdä jotain-vai-
hetta vai onko kunto kohdal-

laan, sanoi mittaria esitellyt 
Sirpa Alapuranen.

- Tulosten perusteella on 
helppo suunnitella kerhon tu-
levaa toimintaa. Vastaukset lä-
hetetään myös Tunturiladulle 
ja olisin erittäin tyytyväinen, 
jos voisimme käsitellä yhteen-
vetoa jo kesäpäivillä. Näin 
johtokuntakin näkee, onko 
sen arvio kerhoista oikeassa 
vai täysin pielessä, sanoi Sirpa 
Alapuranen.

Sirpa esitteli myös opinto-
toiminnan keskukselta saata-
via avustuksia kerhojen kou-
lutuksiin.

Nettiä ja lehteä

Tiedottaminen oli esillä myös 
koulutustilaisuudessa ja pu-
hetta riitti niin nettisivuista 
kuin tästä lehdestäkin. Tiedot-
tamisesta puheli Satu Ojala.

Kerhojen sivustoon on 
äskettäin liittynyt Kavtsi ja 
puhetta riitti myös sivuston 
kehittämisestä. Yhtenä ongel-
mana muutamat kerhot ovat 
pitäneet sitä, kun sivustoon 
ei ole mahdollista liittää pdf-
tiedostoja. Asiaa tutkitaan 
paraikaa.

Lehden jutuista oli puhet-

ta myös. Kerhot ovat viime 
aikoina olleet laiskanlaisia 
kirjoittajia, sillä kerhokuulu-
misia on viime aikoina ollut 
vähänlaisesti. Muissa teksteis-
sä ongelmana on, että ne ovat 
turhan pitkiä.

Oppia korpipuoskareille

Marita Maula kertoi koulu-
tustoimikunnan kuulumisia. 
Lähinnä on tulossa ensiapu-
kurssi korpipuoskareille. sitä 
oppia tarvitaan joka vaelluk-
sella.

Veijo Taavitsainen toivoi, 

että susiarvot kiinnostaisivat 
jatkossakin tunturilatulaisia. 
Viime vuosina suorituksia on 
tullut sangen vähän. 

Syyskokouksessa hyväksyt-
tiin sääntömuutoksia, mutta 
ilmeisesti ne eivät vielä riittä-
neet, koska Njealljen varapu-
heenjohtaja Kari Loponen toi-
voo, että susiaiset pidettäisiin 
viiden vuoden välein aidossa 
ympäristössä eli Susikyrössä.

Tilaisuudessa vaihdettiin 
kerhojen välillä kokemuksia 
vaellusmatkojen järjestämi-
sestä. Joka kerholla näyttää  
olevan omat toimintatavat.

Ovtsin väki pohtimassa oman kerhon kuntoa. Kuntomittarilomake pakotti kerhot pohtimaan missä mennään. 
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Puheenjohtajan tähdenvälit
Tunturilatulaiset ovat Lapissa 
liikkuessaan aina toimineet 
paikallisia tapoja kunnioitta-
en, sillä olemme tunturialu-
eella vain käymässä. Emme 
mene rinta rottingilla paikal-
listen keskuuteen neuvomaan, 
opastamaan ja määräilemään. 

Pyrimme luiskahtaman ih-
misten sekaan, samoin kuin 
luontoon, itsestämme ääntä 
pitämättä ja poistumme ikä-
viä jälkiä jättämättä. 

Virkamiehiin ja kämppiem-
me läheisyydessä asuviin kylä-
läisiin meillä on hyvät suhteet. 
Olemme antaneet ja saaneet 
apua silloin kun sitä on tar-
vittu.

Kuulemme harmaantunei-
ta, mutta kultareunaisia ker-
tomuksia siitä, miten Raitti-
järvellä vaeltajat saivat suojan 
lappalaisten tuvista tai miten 
Susi-Kiisaa rakennettaessa pa-
rikymmentä tunturilatulaista 
oli viikon Nuvvuksen kylässä 
heinäntekotalkoissa. 

Tätä perinnettä on jatkettu 
tilaisuuden tullen. Viime ke-
sänäkin pari tunturilatulaista 
oli heinänkorjuussa Tenojoki-
varressa. 

Kertaakaan en ole missään 
päin Lappia kuullut kyläläisil-
tä tai virkamiehilta moitteita 
tunturilatulaisia kohtaan. Kii-
tossanoja vain.

Kateellisten kalamiesten 
puheita pidän enemmän viih-
teenä kuin todesta otettavina.

Tuntui todella lämmin läi-
kähdys sisälläni, kun Jeriksel-
lä paikallinen asukas tervehti 
minua sanoilla: Noh, terve 
Väärti !

* * *

Kämpistämme Susi-Talas 
jäi vuonna 1991 perustetun 
Tsarmitunturin erämaa-
alueen sisälle. Se on pienin 
perustetuista kahdestatoista 
erämaa-alueesta, vain 15.000 
hehtaaria. 

Lain mukaan metsähalli-
tuksen on laadittava kullekin 
alueelle hoito- ja käyttösuun-
nitelma. Suunnitelman laati-
minen on käynnistetty tam-
mikuussa yleisötilaisuuksilla 
Nellimissä ja Ivalossa.

Viime vuoden puolella olin 
asian johdosta yhteydessä 
metsähallituksen erikoissuun-
nittelijaan ja sovimme, että 
käsittelyn alkuvaiheessa Tun-
turilatu esittää mielipiteensä 
ja kannanottonsa puhelimen 
ja sähköpostin kautta.

Suunnitteluvaiheen esit-
telyssä mainittiin alueella 
mahdollisesta luvallisesta 
kelkkasafaritoiminnasta. Saa-
mani ennakkotiedon mukaan 
kyseessä on aivan rajavyöhyk-
keen läheisyydessä oleva alue, 
jossa sijaitsee Ahvenjärven 
pieni autiotupa.

Paikallisten poromiesten 
ja rajavartioston käyttämä 

vanha keinohan kulkee aivan 
Susi-Talaksen saunan por-
taiden editse. Mielestäni siitä 
on melkoinen hyöty kämpän 
käyttäjille, polku pysyy kun-
nossa ja talvella hiihtäen on 
parempi tulla kämpälle ko-
vaa kelkan jälkeä pitkin kuin 

tarpoa upottavassa lumessa. 
Ohikulkiessaan paikalliset pi-
tävät silmällä kämppäämme. 
Mitään ongelmia polusta ja 
kelkkaurasta ei ole ollut, joten 
mielestäni tilanne voi jatkua 
tällaisena kirjoittamattomana 
käytäntönä. Ymmärtääkseni 

laadittavassa hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa Tsarmi-
tunturin puoleiselle alueelle 
ei tule muutoksia totuttuun 
käyttöön. Tunturiladun joh-
tokunta tulee seuraamaan 
suunnitelman edistymistä ja 
valvomaan yhdistyksemme 
etua.

* * *

Kahden vuoden välein kou-
lutustoimikunta on järjestä-
nyt kerhojen johtohenkilöille 
suunnatun koulutuspäivän. 

Tammikuussa kokoontui 
13 kerhoa Jyväskylässä saman 
pöydän ääreen saamaan ja an-
tamaan tietoa Tunturiladun ja 
kerhojen ajankohtaisista käy-
tännön asioista. 

Kiitokset järjestelyistä kuu-
luu Marsun vetämälle kou-
lutustoimikunnalle ja eri asi-
oiden tiimoilta vaihdetuista 
innokkaista mielipiteistä kii-
tokset jokaiselle osallistujalle.

* * *

Huhtikuun alussa, parhaaseen 
Lapin hankiaisaikaan, vietäm-
me kevätkokousviikonlopun 
Vuontispirtillä ja Susikyrön 
maisemissa. 

Kuusi vuotta taaksepäin 
Vuontispirtillä vuosikoko-
uksen aikaan huomasimme 
Aihkin olevan myynnissä ja 
johtokunta alkoi kiireisesti 

valmistella sen ostamista.. 
Mitähän tänä vuonna ta-

pahtuu. Njallalaiset ovat aina-
kin suunnitelleet tavanomai-
sesta poikkeavan ohjelman 
koko viikonlopuksi. 

Tervetuloa kokemaan jotain 
uutta.

* * *

Edellistä vuotta voitaisiin kut-
sua Tunturiladun talkoovuo-
deksi. Kämpillä sekä muissa-
kin tapahtumissa ahersi suuri 
määrä tunturilatulaisia. 

Tuloksista osa on vuosikau-
sia näkyvää ja osa käytännön 
toimintaa hyödyttävää. Kaikki 
tarpeellisia, arvokkaita ja hyö-
dyllisiä tekoja. 

Talkoolaisten kesken suo-
ritettiin arvonta vapaasta 
Aihki-viikosta.  Onnettaren 
suosiossa oli monivuotinen 
talkoolainen, ”kävelysauva-
neuvos” Anja Rönnberg. On-
nitteluhalaukset.

* * *

Koko Suomi on saanut lumi-
peitteen, pakkaskelit ja hyvät 
ulkoiluolosuhteet. Hetket 
kannattaa käyttää hyväksi, 
sillä lumi on sulavaa ja ilmat 
lämpenevät.

Ulkoistetaan itsemme nautti-
maan kirpeistä tuntemuksista.

Raimo

Tätä kirjoittaessani on me-
nossa suomalaisittain lois-
tavan EM taitoluistelukisan 
huipennus. Talvi on tällä het-
kellä luminen ja jäät vaihteek-
si kantavat. Jyväsjärvelle au-
ratulla luisteluradalla liikkuu 
runsaasti omasta vauhdistaan 
nauttivaa väkeä. 

Tunturiladullakin menee 
hyvin. Olemme juuri päät-
täneet onnistuneen toimi-
henkilöiden koulutuspäivän 
täällä Jyväskylässä. Meitä tuli 
paikalle 50 henkeä eri puolilta 
maata selvittelemään ajan-

kohtaisia asioita.
Ovtsin kuulumisista vähän 

mennyttä ja tulevaa: meidän 
toimihenkilöiden kohdalla tu-
levaan toimikauteen tuli vain 
pienehköjä muutoksia. 

Puheenjohtajan jatkaa Ta-
pio Uutela, varapuheenjoh-
tajana aloittaa Reijo Rantala, 
sihteerinä edelleen Ritvis 
Loimio, jäsensihteerinä Sinik-
ka Holopainen ja meidänkin 
rahaliikennettä hoitaa juuri 
Tunturiladun taloudenhoita-
jaksi valittu Jukka Torpo. 

Oivien emäntiemme jouk-
koa johtaa Maija Kortemäki. 
Haristuvasta huolehtii isän-
tänä Seppo Raivio. Hänen 
toimestaan kaivoon on saatu 

Ovtsin 
terveiset

pumppu ja takkaan hän on 
rakentanut uuden tulipesän. 

Haristuvan tunnelmasta 
saimme nauttia jälleen täysin 
siemauksin pikkujoulussa, josta 
kolumnimme kuva kertoo teille 
muillekin. Tupa oli täynnä ilois-
ta väkeä, siis meitä lapsenmieli-
siä ja ihan oikeita lapsia. 

Viisivuotias vilkas kiina-
laispoika Quoi-Quoi hurmasi 
välittömyydellään ja pani jou-
lupukinkin tiukoille kysymyk-
sillään. Nautittiin joulupuuros-
ta, kun ensin Vatasen Ilkka piti 
hauskan puuropuheen. Myös 
kaarnikkamehu, kahvi ja lei-
vonnaiset hävisivät vauhdilla 
’parempiin suihin’. Ja tietysti 
saunottiin ja käytiin avannossa.

Uusia retkiä on tiedossa. Läh-
demme Virolahdelle hanhien 
kevätmuuttoa seuraamaan.

Lähialueretkemme suun-
tautuu Korpilahdelle eli py-
syttelemme silloin uuden 
Jyväskylän kaupunkialueella, 
vaikka erämaiseen maisemaan 
tutustumme Haukkavuorella. 

Perinteiset melontaretket 
ovat myös tulossa kesällä, 
kunhan Granrothin Tuula saa 
suunnat selville. 

Mutta nyt ensiksi tavataan 
Susikyrön maisemissa Tuntu-
riladun kevätpäivien aikaan. 

Osa meikäläisistä liittää ta-
pahtumaan susivaellusretken, 
osa hiihtelee muuten vain.

Iloisin terveisin RitvisEmäntien valmistama puuro teki hyvin kauppansa.

Yksi tontuista esitti joulupukille visaisia kysymyksiä.
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Talviset terveiset etelästä! 
Saimme vihdoin lunta tän-
nekin.

Kerhomme kalenterissa on 
tälle vuodelle monenmoisia 
tapahtumia.  Kaikista suurin 
hanke on kahden viikon yh-
teismatka Islantiin heinäkuus-
sa Tunturikerho Kolbman 
kanssa. Osa matka-ajasta on 
kulttuuriin ja nähtävyyksiin 
tutustumista, lisäksi oleellinen 

Logilaiset muistelevat läm-
möllä päättynyttä vuotta, mi-
kä oli kerhon 30v-juhlavuosi. 

Monet mukavat tapahtumat 
ovat vielä tuoreena mielessä. 
Erään puoluejohtajan sanoin, 
”haluamme vielä kiittää kaik-
kia” Kalikan kesäpäivillä mu-
kana olleita - siellä kaikilla oli 
niin mukavaa.

Alkaneen vuoden touhut 
ovat Logissa taas hieman pie-
nimuotoisempia, verrattuna 
viime vuoteen. 

Olimme jo tammikuun 
alussa Lapissa, eli isolla po-
rukalla perinteisellä kaamo-
shiihdolla Saariselällä. Kaksi 
kolbmalaistakin uskalsi mu-
kaan. Terveiset vaan Tertulle 
ja Hansulle. 

Viikko oli melkoisen kylmä, 
ja välillä yli 30 asteen pakkaset 
hieman hillitsivät hiihtohaluja. 

Urheimmat olivat silti jo-
ka päivä ladulla. Pahempia 
paleltumavammoja ei saanut 
kukaan.

Helmikuussa ei ole vielä 
omia ulkoilmatapahtumia, 
mutta maaliskuussa mennään 
taas aamuyöstä alkaen väijy-
mään teerien ja metsojen soi-
dinta Kurjenrahkalle. 

Kerhomme on aloittanut tä-
män vuoden kerhotapaami-
set, joista ensimmäinen oli 
Joroisissa 17.1. 

Kokouksen alussa oli kii-
toksen paikka, koska Airi-ra-
hastonhoitajamme virallisesti 
lopetti viime vuoden loppuun 
rahakirstumme vartioinnin, 
kiitimme kuluneesta pienen 
lahjan kera ja toivoimme, et-
tei Hän meitä unohda, vaikka 
vaativasta tehtävästään luo-
puikin. 

Tapaamiseen oli saapunut 
29 kerholaista, joilla oli mah-
dollisuus tutustua vuorove-
sien ihmeellisyyksiin, joihin 
Seppo Häyrinen meitä luot-
sasi  kuvin ja sanoin – kiitos 
Seppo mielenkiintoisesta esi-
tyksestäsi. 

Tilaisuudessa jaettiin läsnä 
olleille kerhotiedote ja poissa 
olleille tiedote toimitettiin jo-
ko postin tai jonkun kerholai-

Login 
alkuvuoden 
puuhia

Viime vuonna saimme ”jät-
tipotin”, kun näimme samalla 
soitimella 15 teertä ja 5 met-
soa. Löytyy niitä erämaalintu-
ja Turunkin liepeiltä. 

Loppukuusta teemme vie-
railun Keski-Suomeen Ovt-
sin Haristuvalle. Jos Turkuun 
ei saada taaskaan lunta, niin 
saamme toivottavasti siellä 
tuntumaa talveen, ennen kuin 
lähdemme Lappiin.

Viikolla 14 lähdemme 
kerhoviikolle Susikyröön ja 
viikkohan päättyy Njallan or-
ganiseeraamiin kevätpäiviin 
Vuontispirtillä. Muutkin ker-
hot voivat osallistua Login lo-
gistiikkaan, ja tulla pohjoiseen 
meidän bussillamme (katso 
ilmoitusta tässä lehdessä).

Toukokuussa meillä on 
tiedossa sekä sielun, että ruu-
miin kulttuuria. Tutustumme 
alkukuusta Hirvensalon tai-
dekappeliin pyöräillen ja me-
nemme myös kuuntelemaan 
naiskuoro Resonuksen kon-
serttia. Kerhomme nuoriso-
osastoon kuuluva Niina laulaa 
siinä kuorossa. 

Helatorstaina on ohjelmassa 
jo perinteinen Hela-pyöräily. 
Koska viime vuonna helator-
stai ja vappu osuivat päällek-
käin, niin se peruuntui osan-
ottajakadon vuoksi, mutta 
nyt jatkamme Kuninkaantietä 
Karjaalta itään, eli siitä minne 
toissa vuonna ehdittiin. 

Saariselällä paukkui pakkanen.

Mukaan on tulossa taas 
vihttalaisia ja ilmeisesti myös 
kavtsilaisia, kun heidän mai-
semissaan nyt pyöräillään.

Kesäkuun alussa ovat ke-
vätkauden päättäjäiset, mutta 
kesälläkin tapahtuu ja läh-
demme heinäkuussa veneret-
kelle Saaristomeren kansallis-
puistoon. 

Kippari Pena vie meidät 
Nötöseen ja piipahdamme il-
meisesti myös Jurmossa ja eh-
kä Björkössä, missä on upea 
sisäjärvi. Sen jälkeen alkaakin 
taas ruska-ajan odottelu, siitä 
sitten taas toisella kertaa.

Oikein mukavaa talvea 
kaikille – myös meille Etelä-
Suomen asukeille, vaikka talvi 
täällä taas antaa odottaa itse-
ään. Nyt on sentään meri pik-
kuisen jäässä, viime vuonna ei 
ollut. Retkiluistelijatkin ovat 
saaneet kauden auki.

Paul Pakarinen 

osa on vaellusta.
Elokuussa teemme pati-

kointi- ja kirkkovenesoutu-
retken Inarille.

Syyskuussa vedämme rus-
kavaelluksen ja marraskuussa 
perinteisen kaamosvaelluksen.

Tunturikerho Kavtsi on  
Turusta Lappeenrannan lei-
ripäiville pyöräiltävän Kunin-
kaantien pyöräilyn yhtenä ve-
täjänä pääkaupunkiseudulla.

Hyvää hiihtokevättä!
Pertti

Hei kaikki tunturilatulaiset!

sen välityksellä. Kerhotiedot-
teesta näette tulevan vuoden 
tapahtumat, joihin todennä-
köisesti muutoksia vielä tulee, 
mutta siinä on kuitenkin run-
ko mistä lähdetään liikkeelle. 

Mikäli et ole saanut kerho-
tiedotetta ilmoitatko siitä sih-
teerille samoin virheellisistä 
yhteystiedoista.

 Kevään Lapin hiihtoretki 
on tällä hetkellä täynnä, mut-
ta peruutuspaikkajonoon voi 
ilmoittautua Pirjo-sihteeril-
lemme.

 Helmikuun kerhotapaa-
mispaikaksi on varmistunut 
Ravintola Tallin kokoustila, 
jossa tiedonjyviä saamme  
meitä kaikkia koskettavasta 
aiheesta, johon autokoulun-
opettaja tulee meitä johdat-
telemaan.  Ravintola Tallin 
maittavan lounaan nautimme 
ennen koulutusta.

Tämän vuoden kerhon 

toinen Lapin matkamme 
suuntautuu Susikyrön kautta 
Pöyrisjärvelle viikolla 37, jos 
osallistujia lähtee tarpeeksi, 
niin lähdemme sinne linja-
autolla.  Retkeen ilmoittau-
tumiset toukokuun loppuun 
mennessä allekirjoittaneelle.  
Paluu tapahtuu myös Susi-
kyrön kautta, joten niihin 
maisemiin voi jäädä viikoksi 
samoin matkan varrelle ole-
viin muihin kohteisiin, jos 
ei halua lähteä vaeltelemaan 
Pöyrikselle.

 Tänä vuonna alamme val-
mistautua seuraavan vuoden 
juhlavuottamme varten, joten 
etsitäänhän itse kukin esille 
vuosien varrella eri tapahtu-
missamme otetut vanhat va-
lokuvat, joita tulemme lähiai-
koina tarvitsemaan. 

 Mikkelin kokouksessa on 
myynnissä Tunturiladun uu-
sin julkaisu ”Kuudes vuosi-
kymmen” hintaan 15 € / kpl.

 Hyvää jatkoa alkaneelle 
vuodelle – toivottavasti lumi, 
joka on maassa kestää siellä 
kevääseen saakka, että saam-
me tänne Savoonkin kohtuul-
liset hiihtokelit. 

Kerhoterveisin 
Lea-puheenjohtaja

Njeallje valmistautuu 
juhlavuoteensa

Pöyrisjärven upeisiin maisemiin palaamme syksyllä.

Vuoden ensimmäisessä kerhotapaamisessa oli paikalla 29 jäsentä.

Tervehdys Satakunnasta

Talvi on tullut tännekin ja yl-
lättävää kyllä - pysynytkin jo 
muutaman viikon.

Kerhoitoimikuntamme ko-
koontui tammkuussa ja viilasi 
syyskokouksessa hyväsyttyä 
toimintasuunnitelmaa hie-
man toisenlaiseksi.

Mukaan ohjelmaan saatiin 
aikuinen-lapsi-vaellus, joka 
toteutetaan, jos lähtijöitä on 
riittävästi, heti juhannuksen 
jälkeen. Kohteena on tuol-
loin Pöyrisjärvi, joka tarjoaa 
monenlaista mielenkiintoista 
katsottavaa ja koettavaa niin 
aikuisille kuin lapsillekin.

Miesten vaellus tehdään pit-
kän tauon jälkeen. Suuntana 

on Lemmenjoki, jonne Matti 
Bärling suunnittelee miehil-
le varmasti mielenkiintoisen 
vaellusviikon.

Kevään ohjelmassa on myös 
Harju elää-tapahtuma, jonka 
järjestävät yhteistyössä lähi-
seudun latuyhdistykset. Me 
olemme mukana kertomassa 
ja havainnollistamassa, mitä 
vaeltaminen on. Harju elää-
tapahtuma toteutetaan 25. 
4. ja sinne ovat tervetulleita 
kaikki erilaisista ulkoliikun-
tamuodoista kiinnostuneet 
reippaat ihmiset vauvasta 
vaariin.

Toukokuussa melomme 
Poosjoella Merikarvian lähis-

töllä. Tästäkin reissusta tietää 
eniten Bärlingin Matti.

Mutta ensimmäisenä ohjel-
massamme on hiihtovaellus 
Susikyrön maisemissa, jota 
junailee Airi. 

Mukaan reissuillemme pää-
see myös matkan varrelta.

Satu, varapuheenjohtaja
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Jerisjärventie 320, 99300 MUONIO
puh. (016) 538 515, 0500 209 630
keimiotunturin.maja@co.inet.fi 
www.keimiotunturinmaja.fi

Uudistettu 
Keimiötunturin 
Maja & Kieppi 
tarjoaa 
majoitusta, 
kotiruokaa ja 
monipuolisia 
ohjelmapalveluja.

Keväthangille Keimiötunturille
alk. 350 €/hlö täysihoitoviikko;
28.2.-2.3  alk. 100 € /2 vrk

 Keimiötunturin 
Maja & Kieppi

Anja pääsee Aihkiin
Arvonta viime vuonna tal-

koisiin osallistuneiden kesken 
toi Anja Rönnbergille päävoi-
ton - viikon Aihkissa hänelle 
sopivana ajankohtana.

Arpajaisissa oli mukana kaik-
ki ne 42 uurastajaa, jotka vai-
vojaan säästämättä ovat osallis-
tuneet Tunturiladun kämppien 
kunnostustalkoisiin.

Muiden ei kannata itkeä, 
sillä sama päävoitto on tar-

jolla myös tänä vuonna tal-
koilevien kesken. Arpajaisiin 
osallistuvat myös kevätpäivät, 
kesäpäivät ja susiaiset järjestä-
vät kerhot. Mikäli voitto osuu 
kerholle, saa voittajakerho itse 
päättää, miten palkintoviikon 
hyödyntää.

Nyt kannattaa lukea kämp-
pätoimikunnan palsta läpi ja 
merkata allakkaan, milloin 
talkoot ovat. 

Moni lukijoista on varmaan 
kokoillut uintia tai kastautu-
mista kylmässä vedesssä joko 
tahallaan tai vahingossa.

Tuntuu pahalta ajatus, että 
putoaa heikon jään läpi hyi-
seen veteen.

 Avantouinti tai kastautumi-
nen saunan jälkeen avannossa 
tai pyöriminen hangessa on 
vanha suomalainen tapa, jota 
turistit kauhistelevat. 

Varhaisimmat tiedot täs-
tä tavasta ovat 1600-luvulta. 
1916 suomalainen Mr.Hubert 
Finley-Nenonen esitti uinti-
näytöksiä avannossa. 

Ensimmäinen lajin seura oli 
Emil Järviön perustama Hel-
singin Talviuimarikerho (TUK) 
1924. Vasta 1950- luvulla alkoi 
talviuinti tulla yleisölajiksi, ja 
innostus alkoi kasvaa. 

Vuodesta 1990 Suomen Latu 
on huolehtinut avantouintitoi-
minnan kehittämisestä. Silloin 
Hyvinkäällä pidetyn avanto-
uinti-ja karaisupäivän yhtey-
dessä päätettiin lajin valtakun-
nallisesta järjestäytymisestä. 

Tottahan vieläkin jokainen 
pulahtaa omaan tai vaikkapa 
naapurin avantoon olematta 
minkään järjestön jäsen.

 Oma avantouintiharrastuk-
seni alkoi joskus 1970-luvun 
alussa asuessani Myrskylässä, 
kun juoksin saunasta Valkjär-
veen tehtyyn avantoon 18 as-
teen pakkasessa.

Sitten tulikin pitkä tauko. 
En Hyvinkäällä ollessani edes 
kuullut mistään avantouin-
tipaikasta. Muutimme tänne 
Punkaharjulle 1996. Täällä oli 
eräs Kerttu-niminen nainen 
innostunut kirveellä pitämään 
avantoa auki kunnan rannassa. 

Kun tämä alkoi käydä vai-
keaksi, hän otti yhteyttä kun-
nan liikuntatoimeen pyytääk-
seen apua avannon teossa ja 
aukipidossa. 

Ja niin sai Punkaharju oman 
kunnallisen avannon Pihla-
javeteen. 1998 eräs ystäväni 
houkutteli minutkin sinne 
kokeilemaan, ja yllytyshulluna 
meninkin. Ja siellä olen vaih-
televalla taajuudella käynyt 
tähän asti ja aion käydä tule-
vaisuudessakin.

Sanotaan, että ”avantouinti 

voi aiheuttaa riippuvuutta”. 
Taitaa pitää paikkansa.

 Avantouinnin vaikutuksia: 
Tutkittuja, lainaus Suomen 
Ladun julkaisusta Pulahda 
Avantoon

* Stressi helpottuu. Perustuu 
sympaattisen hermoston akti-
voitumiseen, jonka johdosta 
vapautuu mm. kortisolia ja 
adrenaliinia.

*Parantaa kylmänsietoky-
kyä. Lämmöneristys paranee, 
lämmöntuotto lisääntyy ja li-
hasvärinä viivästyy.

*Sympaattisen hermoston 
toiminta tasapainottuu. Eli-
mistö kestää rasitusta oarem-
min.

*Mieliala kohentuu ja psyyk-
kiset voimavarat vahvistuvat.

*Sosiaalisena tapahtuma-
na saunan lauteilla jutustelu 
avannossa käynnin jälkeen on 
mitä parhainta, kun ollaan il-
man titteleitä ja arvoja.

*Harrastus on halpa. Mi-
täänvälineitä ei tarvita. Uima-
puku ja sukat jalassa riittävät.

*Avanto piristää ja virkistää.
*Mahdollisuus kokeilla omia 

rajojaan osallistumalla kilpai-
lutoimintaan.

 
Tuo viimeksi mainittu kohta 

koitui minun kohtalokseni, jos 
niin voi sanoa.

Kun kuulin avannossa pi-
detyistä uintikilpailuista, ih-
mettelin kuten moni muukin, 
kuinka kukaan voi uida niin 
kylmässä vedessä niin pitkän 
matkan. 

Tiesin, että matka on 25 m. 
Mitään sisäistä tai ulkoista 
lämmikettä eisaa käyttää. Sal-
littua ovat ainoastaan lyhytlah-
keinen uimapuku ja päähine. 

Olen aina pitänyt uimisesta 
ja jopa nuoruudessa kilpail-
lutkin vähän. Tuskin olisin 
kuitenkaan koskaan lähtenyt 
kilpailuihin jos ei mieheni Ol-
li, olisi rohkaissut: ”Kun kerran 
osaat uida ja uskallat mennä 
avantoon mikset mesini ko-
keilemaan”. 

Avanossa kastautumisen ja 
hallissa uintitaitoa kokeilleen 
kokemuksella ilmoittauduin 
Kajaanissa 2001 helmikussaa 
pidettäviin SM-kisoihin. Tie-

sin, että osallistujia olin.1200.
Jännitti ja jopa kauhistuttu 

kun Kajaanissa mittari näyt-
ti -32 kilpailuaamuna. Hyvin 
kuitenkin meni. 

Sarjassani oli n.50 naista, ja 
voitin heidät kaikki. Eikä kyl-
mäkään ehtinyt tuntua. 

Sen kisan jälkeen on mitali 
tullut joka vuosi. Pahin vastus-
tajani on ollut oma siskoni Tuu-
la. Nyt meillä kummalkakin on 
kolme maailmanmestaruutta 
suomenmestaruuksien lisäksi. 

Täällä Punkaharjulla minus-
ta on tullut julkkis. Kaikki tun-
tevat minut avantouimarina. 
Ehkä suurin kunnianosoitus 
on tullut maaherra Pirjo Ala-
Kapeen Uudenvuoden vas-
taaotolle kutsu viime vuonna. 
Eiköhän se valtakunnassa ole 
toiseksi suurin juhla presiden-
tin kutsujen jälkeen !

 Viime vuonna helmikuus-
sa järjestettiin ensimmäiset 
avantouinnin MM-kisat ul-
komailla. Lontoossa järjestetyt 
kisat saivat nimen WINTER 
SWIMMING CHHAMPION-
SHIPS 2008. 

Suomesta sinne lähti n.400 
osallistujaa, sisareni Tuula ja 
minä muiden mukana. Lon-
toossa ei tietenkään ollut avan-
toa, mutta Euroopan suurin ja 
vanhin avouimala Tootig Bec 
Lido oli saanut kunnian olla 
näiden kisojen näyttämönä. 

Viikonloppu oli tosi keväi-
nen. Aurinko paistoi, narsissit 
ja kirsikkapuut kukkivat, pu-
narinta ja mustarastas lauloi-
vat. Yöllä oli pakkasta, mutta 
allas ei jäätynyt. 

Veden lämpö oli 4 - 6 astet-
ta. Jäätä matkivat isot styrok-
sikimpaleet altaassa. Suomesta 
oli allasalueelle tuotu Honka-
rakenteen sauna.

Osallistujia oli 21:stä eri 
maasta ja kaikkiaan n.700. 

Suomeen saatiin maailman-
mestareita vain seitsemän kai-
kista naisten ja miesten 18:sta 
ikäluokasta. 

Oli tosi hieno kokemus olla 
yksi heistä ja vielä hienompi, 
että Tuula oli myös. Uimme 
ensimmäisen kerran eri sar-
jassa.

Anja Selenius
Tunturikerho Kuokte

Avantouinti - hyinen hurmio

Kultamitalistit Tuula ja Anja.

Anja kultamitali kaulassa ja mitalien jakaja  kultakäädyt kau-
lassa.Taustalla kilpa-allas.
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Kylmissä olosuhteissa liikut-
taessa on aina mahdollisuus 
paleltumiseen ja mahdolliseen 
hypotermiaan (alilämpöisyys). 
Paleltumisella yleisesti tarkoi-
tetaan jonkun ruumiinosan 
paleltumavammaa (sormet, 
varpaat, poskipää, ym.). Hy-
potermialla tarkoitetaan hen-
kilön ruumiinlämmön laskua 
niin alas että se voi vaarantaa 
henkilön elämän.

Kerrospukeutumisella 
on merkitystä

Retkeilyssä hyvien ja toimi-
vien vaatteiden merkitys on 
olennainen sekä retken on-
nistumiselle hyvin tärkeä. 
Nykyaikaisella kerrospukeu-
tumisella pyritään ihon pinta 
pitämään kuivana ja estämään 
ihoa lähellä olevien vaatteiden 
kostuminen.

Näillä leveysasteilla elelles-
sämme vain harvoin on vuo-
rokauden keskilämpötila niin 
suuri että hypotermian mah-
dollisuus olisi olematon, sik-
si joudumme turvautumaan 
lämpimiin ja tuulta pitäviin 
vaatteisiin.

Hypotermia hiipii salaa, en-
sin on vähän vilu jos siihen ei 
reagoi kohta on kylmä ja sen 
pois saanti kestää pitkään, eli 
pukeudu aluksi kunnolla ja 
vähennä vaatetusta tarvitta-
essa. 

Älä jää hikisten vaatteiden 
kanssa liikoja seisomaan tu-
leen ja tuiskuun vaan laita 
taukovaatteet mahdollisim-
man nopeasti päälle. Lämmön 
johtuminen, joka on normaa-
listi 2-3 % voi nousta jopa 25 
kertaiseksi märkien vaatteiden 
vuoksi. 

OKTA (1)
Kainuu 

pj. Aune Makkonen Pisterin-
niementie 6 B 88610 Vuokatti 
040 550 2286 aunemakko-
nen@gmail.com 
siht. Esa Suominen Rysätie 9 
C 7 87700 Kajaani (08) 612 
0152 / 6155 2675 esa.suomi-
nen@kajaani.fi 

KUOKTE (2)
Keski-Uusimaa
pj. Matti Häppölä Kirveskatu 
7 11130 Riihimäki 050 490 
3897 matti.happola@gmail.
com 
siht. Airi Heino Siltakatu 23 
B 6 05900 Hyvinkää 040 769 
2122 airi.heino@pp3.inet.fi 

KOLBMA (3)
Pirkanmaa  
pj. Petri Mäkelä Pullerikinah-
de 6 C 6 33710 Tampere 040 
771 8581 pete@expedition.fi  
siht. Sirkka-Liisa Vuori Ota-
valankatu 5 C 25a 33100 Tam-

Tunturikerhojen kerhoyhdyshenkilöt 2009 
pere 050 541 0482 sirkkaliisa.
vuori@kolumbus.fi 

NJEALLJE (4)
Savo 
pj. Lea Sarkeala Satakun-
nankatu 53 A 78300 Varkaus 
(017) 556 5400, 0400 299 956 
lea.sarkeala@pp.inet.fi  
siht. Pirjo Vainionpää Sotku-
lahdentie 31 58900 Rantasal-
mi 040 7592444 pikuvain@
hotmail.com

VIHTTA (5)
Pohjanmaa
pj. Tapani Rajala Lapuankatu 
5 A 65350 Vaasa 050 330 8045 
tapani.rajala@pp.inet.fi  
jäsensiht. Kaija Mariapori 
Keskuskatu 18 65320 Vaasa 
050 5240 850 kaija.mariapo-
ri@netikka.fi 

KUHTTA (6)
Helsinki 
pj. Tommi Ryyppö Patteriku-
ja 17 B 5 00340 Helsinki 040 
831 5827 tommi.ryyppo@ko-

lumbus.fi  
siht. Eeva-Mari Kivimäki Ko-
roistentie 8 B 10 00280 Hel-
sinki 050 309 3584 eeva-mari.
kivimaki@helsinki.fi 

TSIETSA (7) 
Pohjois-Savo 
pj. Urpo Häkkinen Huuhka-
jantie 9 71800 Siilinjärvi 040 
704 2539/(017) 462 1922 ur-
poh@dnainternet.net 
siht. Merja Nuutinen Vanha-
polku 18 71130 Kortejärvi 044 
524 3622 merja.nuutinen@
luukku.com

KAVTSI (8) 
Pääkaupunkiseutu 
pj. Pertti Meriläinen Hirvi-
tie 13 B 7 01450 Vantaa 040 
910 2182 pertti_merilainen@
luukku.com  
siht. Juha Kelkka Leikosaa-
rentie 27 B 40 00990 Helsinki 
050 332 3239 tunturikerho.
kavtsi@kolumbus.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 040 
552 1037 ritva.k.loimio@jyu.
fi 

LOGI (10)
Lounais-Suomi
pj. Paavo Kramsu Laukläh-
teenkatu 6 B 41 20740 Turku 
040 706 2764 paavo.kramsu@
luukku.com 

siht. Irma Rytkölä Laukläh-
teenkatu 6 B 41 20740 Turku 
040 861 7601 tunturikerholo-
gi@gmail.com

ALPPAS (ilves)
Häme 
pj. Erkki Maununen Varstatie 
29 13500 Hämeenlinna 040 
519 6107 erkki.maununen@
pp.inet.fi  
siht. Marja-Liisa Mäki Torika-
tu 10 as 6 13100 Hämeenlinna 
040 718 1719 / (03) 675 9061 

marja-liisa.maki@pp.armas.fi 

KUMPE (susi)
Pohjois-Karjala 
pj. Pentti Huikuri Mäntytie 
3 83100 Liperi 040 763 2276 
pentti.huikuri@pp.inet.fi  
siht. Johanna Nevalainen 
Kuorevaarantie 48 83700 Pol-
vijärvi 050 331 7876 johanna.
lappalainen.1@luukku.com

KUOVZA (karhu)
Kymenlaakso 
pj. Ari Mussalo Maderannan-
tie 14 48310 Kotka 040 742 
8523 ari.mussalo@kymp.net 
siht. Seija Mussalo Made-
rannantie 14 48310 Kotka 
040 843 0475 seija.mussalo@
kymp.net

GEATKI (ahma)
Satakunta 
pj. Aarno Lehtisalo Kallion-
pääntie 33 32700 Huittinen 
044 019 5002 aarno.lehtisalo@
gmail.com 
siht. Pirkko Liuksiala Huhko-

lantie 3 B 20 32700 Huittinen 
044 567 0244 pirkko.liuksia-
la@huittinen.fi 

NJALLA (naali)
Tunturilappi
pj. Raija Paasirova Ounasjo-
entie 810 99140 Köngäs 040 
716 3033raiski@levi.fi 
siht. Paula Heikkilä Olluino-
jantie 2 99100 Kittilä 040 846 
2156 heikkila_paula@hot-
mail.com

Lapinkävijät OWLA 
Oulun seutu 
pj. Hannu Yrjänäinen Taka-
haantie 4 90650 Oulu 044 260 
3818 hannu.yrjanainen@ou-
ka.fi  
siht. Leila Virtanen Sauvo-
jantie 6 C 17 90560 Oulu 040 
771 3462 leila.virtanen@pp2.
inet.fi 

Muutokset/korjaukset yhte-
ystiedoissa pyydetään lähet-
tämään osoitteeseen sirpa.
alapuranen@luukku.com

Hypotermia (alilämpöisyys) vaanii retkeilijää!Hypotermia (alilämpöisyys) vaanii retkeilijää!

Kylmässä virtaavassa ve-
dessä johtuminen nousee 200 
kertaiseksi normaalin verra-
ten. Kylmällä ilmalla energi-
an saanti on turvattava koska 
lihakset tuottavat lämpöä ja 

kuluttavat energiaa. 
Alilämpöisillä henkilöillä, 

joita olen kohdannut, veren 
sokeripitoisuus on ollut huo-
mattavasti alle normaalin, eli 
heidän energiavarastonsa ovat 

olleet lähes lopussa.

Kolme eri luokkaa

Hypotermia jaetaan kolmeen 
eri luokkaan, joissa tärkeänä 

Tuuli lisää pakkasen purevuutta nopeasti. Jo neljä metriä sekunnissa puhaltava tuuli vaikuttaa 
15 pakkasasteella niin, että lämpötila on jo yhdeksän astetta alhaisempi.

lämpötilan mittarina pidetään 
henkilön ydinlämpötilaa. 

Ydinlämpötilalla tarkoite-
taan ihmisen elimistön läm-
pötilaa (suoliston, sisäelinten). 
Normaaleissa tilanteissa ei ole 
tärkeää selvittää lämpötilaa 
vaan se miten henkilö nyt voi 
ja miten toimii.

Lievä hypotermia (ydin-
lämpötila on +34 - +36º): 

- henkilö värisee, hengityk-
sen ja pulssin taajuudet sekä 
verenpaine koholla

- puheesta on vaikea saada 
selvää, tartuntakyky huono, 
sekä virtsan eritys lisääntynyt, 
tajunta on normaali tai hie-
man unelias ehkä sekavakin.

Miten toimit:
Yleisperiaatteena on että, es-

tä lisä jäähtyminen. Henkilön 
ollessa kykenevä itse toimi-
maan, annetaan hänelle soke-
ripitoista lämmintä juotavaa 
mutta ei mielellään kuumaa 
eikä alkoholia. Märät vaatteet 
riisutaan ja tilalle puetaan kui-
vaa lämmintä päälle. Käske-
tään henkilön liikkua ja este-
tään hänen asettautumisensa 
levolle. Normaali lämpöiseen 
(n. 20º) huoneeseen voidaan 
viedä mutta ei saunaan.

Kohtalainen hypotermia 
(ydinlämpötila +30 - +34º)

- sekava tai ei herätettävissä 
puhe vaikeutunutta ja liikkeet 
kömpelöitä 

- jos henkilö ei itse pysty 
tuottamaan lämpöä eli ei ole 
lihasvärinää niin ydinlämpö-
tila on noin alle +32º

- hengitys normaalia tai 
heikompaa, pulssi normaali 
tai alentunut

Miten toimit:
Estä lisä jäähtyminen, käsit-

tele varovaisesti, vältä raajojen 
nostamista sydämen yläpuo-
lelle. Saa juoda jos henkilö 
itse kykenee. Märät vaatteet 
leikataan päältä pois ja henki-
lö kääritään kuivaan peittee-
seen. Ei nopeaa lämmitystä. 
On pyrittävä lämmittämään 
keskeinen alue ensiksi. Laita 
lämpöisiä pulloja tai lämpö-
elementtejä selän alle kaina-
loihin ja nivusiin.

Vaikea hypotermia (ydin-
lämpötila alle +30º)

- tajuton. kangistunut, iho 
jääkylmä, hengitys huomaa-
maton tai erittäin harva, puls-
sia ei välttämättä tunnu.

Miten toimit:
Estä lisä jäähtyminen, käsit-

tele erittäin varovaisesti, vältä 
raajojen nostamista sydämen 
yläpuolelle. Märät vaatteet 
leikataan päältä pois, missään 
tapauksessa henkilöä ei saa 
käännellä rajusti, henkilö kää-
ritään kuivaan peitteeseen. Ei 
nopeaa lämmitystä esim. kuu-
maan saunaan. On pyrittävä 
lämmittämään keskeinen alue 
ensiksi. Laita lämpöisiä pullo-
ja tai lämpöelementtejä selän 
alle kainaloihin ja nivusiin.

Vaatii sairaalahoitoa että 
henkilö selviytyy.

Mikäli, päätetään elvyttä-
mään hepotermistä henkilöä, 
niin sitä on jatkettava koko 
ajan sairaalaan saakka.

Henkilöllä on mahdollista 
selviytyä kun toiminta ja toi-
menpiteet ovat oikeita sekä 
elvytys jatkuvaa aina sydämen 
tahdistamiseen asti. 

Martti Mäkelä

Talviliikunnasta kannattaa nauttia myös pukeutumalla asianmukaisesti. Kuva: Suomen Latu ry
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Kokeakseen alpeille ominaiset 
korkeuserot, lumen ja jäätiköt 
keskellä kauneinta kesää, ei 
tarvitse lähteä naapurimaa-
tamme Norjaa pitemmälle. 

Sekaan pilviuntuvien pää-
see vain muutaman tunnin 
kävelyllä. 

Keskellä kesälomamatkaam-
me pidimme ”lepopäivän” 
serpentiiniteiltä ja jatkoimme 
kulkua patikoiden kohti lumi-
huippuisia vuoria.

Nähtävyyksien Norja

Norjan automatkaa varten 
kannattaa varata riittävästi 
aikaa ja  hyödyntää  mahdol-
lisuus yhdistää automatkailu 
ja luontovaellukset.  

Teiden varsilla on runsaas-
ti tarjolla näköalapaikkoja 
levähdysalueineen, joista on 
huikeat näkymät alas laaksoi-
hin ja korkealle vuorille. Usei-
siin luontonähtävyyksiin  voi 
tutustua osallistumalla opas-
tettuihin retkiin, joita on mm. 
eri tasoisia jäätikkö-, vuori- ja 
rotkovaelluksia. Norjan mat-
kaesitteistä saa tietoa nähtä-
vyyksistä ja retkikohteista.

Me osallistuimme opas-
tetulle jäätikkövaellukselle, 
jossa perheen lapsetkin olivat 
mukana ja toisena ” lepopäi-
vänä” huiputimme Skandi-
naavian korkeimman vuoren 
Galdhopiggenin 

Galdhopiggen

2469 m korkea Galdho-
piggen on Norjan ja samalla 
Skandinavian korkein vuori. 
Galdhopiggen ja Glittertni-
den, 2451 m, Norjan toiseksi 
korkein vuori sijaitsevat mo-
lemmat Jotunheimin kansal-
lispuistossa Etelä-Norjassa 
noin 300 km Oslosta pohjoi-
seen. 

Vastaavasti Ruotsin korkein 
vuori on Kebnekaise 2107 m 
ja Suomen korkein tunturi on 
Halti 1328 m. 

Jotunheim on hiihtäjien 
suosima kesäharjoittelupaik-
ka, sillä tunturiylänköä peittää 
ikijäätiköt joidenka yläpuolel-
le kohoavat useat yli 2000 m 
korkeat vuoret. 

Autolla  lähimmäksi Gald-
hopiggeniä pääsee pohjoisen 
puolelta tie nro: 55 varrella 
olevasta Böverdalnin kylästä, 
josta alkeaa 19 km pitkä kapea 
ja mutkainen hiekkatie Spiter-
stulenin tunturiasemalle. 

Asuntovaunun vetäminen 
ja linja-autolla ajo on tiellä 
kielletty.

Spiterstulenin tunturi-
asemalla on mahdollisuus 
ruokailuun ja huonemajoi-
tukseen tai leiriintyä telttaan 
Visa-joen länsipuolelle siihen 
tarkoitetulle alueelle. 

Spiterstulenista voi ostaa 
alueen karttoja. Syytä on-
kin, jos lähtee  pitemmälle 
vaellukselle tai aikoo poiketa 
vaatimattomasti merkatuilta 
reiteiltä. 

Punaisia T-kirjaimia

Spiterstulenista Galhopigge-
niin  reitti on merkattu kiviin 
punaisin T- kirjaimin. Vielä 
heinäkuun lopussakin lähes 
puolet reitistä on lumen ja 
jään peitossa. 

Sesonkiaikana lumeen jää 
selvä polku kulkijoista, ellei 
lumituisku peitä sitä, mikä on 
kesälläkin vielä mahdollista. 

Esitteissä reittiä huipul-
le mainostetaan helpoksi ja 
nousuun kerrotaan menevän 
neljä tuntia ja takaisin alas 
kaksi tuntia. 

Tämä tietenkin riippuu 
vaeltajan kunnosta ja vallit-
sevasta säästä.. Kartalta mitat-
tuna matkaa Spiterstulenista 
huipulle on vajaa seitsemän 
kilometriä. 

Vuoristossa korkeuserot 
kertovat reitin vaativuudesta 
enemmän kuin etäisyydet. 

Kohti korkeuksia

Alkumatkasta Visa-joen yli-

tyksen riippusiltaa pitkin 
jälkeen alkaa  reitin vaativin 
nousu. Kilometrin matkalla 
noustaan 600 metriä. 

Jyrkän nousun jälkeen on 
reitin tasaisin osuus ennen 
louhikkoista Svellnosealle 
nousua, jossa kivien välissä 
lähellä jyrkännettä on jo kä-
sistäkin apua kivutessa ylös. 

Muuten reitillä ei joudu 
kiipeämään, joten se soveltuu 
hyvällä säällä  kaiken ikäisille 
vaeltajille, eikä reitillä tarvi-
ta kiipeämiseen tarkoitettuja 
erikoisvarusteita. 

Reitti jatkuu kahden jää-
tikön Svellnosbreen ja Styg-
gebreen välissä olevaa har-
jannetta pitkin kohti Galdho-
piggeniä. 

Jäätikölle ei pidä mennä, 
ellei hallitse jäätiköllä liikku-
mista ja ole varustautunut asi-
anmukaisesti. Välihuippujen 
Svellnosean ja Keilhaustoppe-
nin jälkeen on reitillä lyhyet 
laskuosuudet ennen viimeistä 
nousua huipulle.

Katolla

Huipulta avautuvat jokaiseen 
ilmansuuntaan alppimaisen 
hienot maisemat. Silminkan-
tamattomiin lumihuippuisia 
vuoria ja  jyrkänteitä. 

Huipun korkeimman koh-
dan äärellä on maja, josta voi 
ostaa kioskinpitäjän ollessa 
paikalla kahvia ja suklaata. 

Muuna aikana sisälle pääsee  
kaksiosaisen  oven yläovesta. 
Silloinkin voi huippumajasta 
ostaa hintalapulla varustettuja 
esim. Gadhopiggen-paitoja ja 
–merkkejä. Maksu suoritetaan 
siihen tarkoitettuun rasiaan. 
Myytävänä on myös posti-
kortteja, joihinka saa ”viralli-
sen” Galdhopiggen leiman. 

Kirjoitimme vaimoni Sei-
jan kanssa nimemme pak-
suun vieraskirjaan klo. 11:10. 
Olimme tuona kauniina kesä-
päivänä ensimmäiset kävijät 
Pohjois-Euroopan katolla.

Jussi Kemppainen

Pohjois-Euroopan katolla

Lisätietoja:
www.sjoarafting.com
www.heidalrafting.no
www.vilmarken-kaller.no
www.nwr.no

Galdhopiggenin 
kioski.

Reitti kulki Svellnosin 
”nyppylän” yli.

Reitti oli merkitty punaisilla T-kirjaimilla. Pohjois-Euroopan korkein kohta, Galdhopiggen, edessä.
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Kuudes vuosikymmen -julkai-
sussa Anja Rönnberg kirjoitti 
lumikengistä, niiden histori-
asta ja vähän nykypäivästäkin. 
Artikkeli oli siksi tiivistetty, 
että ajattelin täydentää sitä 
omilla ajatuksillani. 

Tutustuin lumikenkiin pari-
sen vuotta sitten. Olimme hil-
jaisella kaamoksenalusviikolla 
Aihkissa. Tassuttelimme lähi-
maastossa, Hietajärven har-
julla ja tunturissa. Nousimme 
Vuontiskerolle, yövyimme 
Montellilla, poikkesimme 
Nammalassa... Lumikenkäilyn 
helppous hämmästytti, kevyt 
rinkkakaan ei haitannut. 

Virisi villi ajatus: voisiko 
näillä vaeltaa koko Hetta-Pal-
las -reitin?

Näyttämisen halua

Alkoi armoton suunnittelu. 
Tuskin yhdenkään muun vael-
luksen reittiä olen miettinyt 
niin kriittisesti ennakkoon. 

Hain henkistä tukea tutuilta, 
mutta tulin tyrmätyksi täysin. 
Mahdoton ajatus, ei lumiken-
gillä voi vaeltaa, mikset vain 
lähde suksilla, blaa blaa... 

Olin varma asiastani ja 
vastarinta nosti näyttämisen-
halun. Minun oli todistetta-
va, että lumikenkävaellus on 
mahdollinen! Reitti pitää vain 
suunnitella huolella, ja sen 
olin tehnyt. 

Lähtökohta oli kulkusuunta 
Pallakselta Hettaan kesäreittiä 
pitkin. Tarvittaessa voisi aina 
tukeutua talviuraan, ja se tar-
ve on suurin välillä Suasku-
rusta Hannukuruun. Paljakal-
la hanki kantaisi riittävästi ja 
siellä kuljettaisiin niin paljon 
kuin mahdollista.

Raskastahan se oli

Vaellus toteutui samana tal-
vena. Raskastahan se oli, niin 
tietenkin. Olimme kuitenkin 
vain kaksi normaalikuntoista, 
monipuolista liikuntaa har-

Lumikengät - mikä ihana juttu!
rastavaa retkeilijää. Mitään 
huippu-urheilijan treenattuja 
(saati dopattuja) ominaisuuk-
sia ei tarvittu, niinkuin ei ret-
keilyssä muutenkaan. 

Raskaimmalta tuntuivat 
tylsät kelkanjälkiosuudet. 
Tunturissa vapaalla lumella 
on paljon virkeämpää eikä ra-
situs tunnu niin väsyttävältä. 

Lumikenkäuskovainen

Onnistumisesta innostunee-
na vedin seuraavana talvena 
Suomen Ladun ensimmäisen 
lumikenkävaellusryhmän 
samaa hyvin suuniteltua ja 
hyväksi havaittua reittiä myö-
täillen Pallakselta Hettaan. 

Viimeistään silloin olin 
osoittanut hypoteesini lu-
mikenkävaelluksesta toteen. 
Samalla minusta oli tullut 
vakaa lumikenkäuskovainen, 
ja halukas jakamaan oppejani 
kaikille jotka haluavat kuulla.

Hetta-Pallaksella on nähty 
muitakin lumikenkävaelta-
jia, mutta he ovat olleet lähes 
poikkeuksetta ulkomaalaisia. 

Suomalainen saa äidin-
maidon mukana käsityksen, 
että ainoa hyvä tapa liikkua 
lumisessa luonnossa on suk-
silla hiihtäen, ja tästä pintty-
mästä joustamaan oppiminen 
on sitkeässä. Päiväretkillä on 
hyvä aloittaa, ja meillä tuntu-
rilatulaisilla on käytettävissä 
loistava tukikohta: Susikyrö.

Energiaa säästäen

Anja R. kirjoitti lumiken-
käilystä ja sauvojen käytöstä 
kuntoilumielessä. Retkeily-
näkökulmasta lumikenkäily 
ei kuitenkaan ole energiaa 
kuluttavaa vaan säästävää, 
sillä lumessa kävely ilman lu-
mikenkiä on tuhannesti ras-
kaampaa. 

Sauvatkaan eivät ole ret-
keilymaastoissa sykkeen nos-
tamista varten, vaan niiden 
antama tuki auttaa tasapai-

non kanssa ja siten helpottaa 
kulkua oleellisesti. 

Vaihtelevassa maastossa 
sauvojen on hyvä olla käve-
lysauvoja pidemmät, paitsi 
lumeen uppoamisen vuok-
si, myös siksi että niillä saisi 
alamäkijyrkällä paremmin 
tukea. 

Itse käytän tavallisia erä-
hiihtosauvoja, ja niiden oi-
keasta pituudestahan voisi 
väitellä ukkojen saunassa pit-
kään... 

Hyviä säädettävän pituisia 
sauvojakin löytyy, niitä lumi-
kenkien maahantuojat suo-
sittelevat, ja kiistatta ne ovat 
monipuolisimmat. Parhais-
sa teleskooppisauvoissa on 
vaihdettavat sommat, ja niitä 

käytetään kesällä vaellussau-
voina.

Ollessani mukana susisään-
tötyöryhmässä tuli puheeksi 
myös mahdollinen tunturisu-
sivaellus lumikengillä. Sanoin 
mielipiteenäni, että 150 kilo-
metrin lumikenkävaellus ei 
ole niin todennäköinen, että 
se pitäisi mainita säännöissä. 
Mutta susivaliokunnalla on 
mahdollisuus käyttää harkin-
taa, ja jos joku hakee tunturi-
suden arvoa sadan kilometrin 
lumikenkävaelluksella niin 
minä kyllä puollan!

Lumikenkäily on ihana tapa 
liikkua luonnossa. Toivon tän-
ne etelään satavan sen verran 
lunta, että pääsisi Nuuksioon 
lumikenkäilemään. Siellä olisi 
mukavat maastot tassutella.

Tommi Avikainen
Kirsi kiipeämässä rinnettä 
ylös. Ja hanki kantaa...

- Päätin näyttää epäilijöille, että lumikenkävaellus on mahdollinen. Sen jälkeen minusta on tullut lumikenkäuskovainen ja olen ve-
tänyt yhden Suomen Ladun lumikenkävaelluksen Hetta-Pallas-reitillä, joka on tähän tarkotukseen oikein sopiva. Jos ei tahdo läh-
teä tekemään koko vaellusta, on Susikyröstä oiva mahdollisuus lähteä kokeilemaan lumikenkäilyä, kannustaa Tommi Avikainen.
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Tunturisusi 753 Alpo Aho tuplasti miehen iässä
Tunturikerho Njealljen jä-
sen Alpo Aho tunturisusi no 
753 täytti Tapanina tasan 100 
vuotta Pieksämäellä.

Onnittelukäyntimme yh-
dessä toiseksi vanhimman 
jäsenemme Pekka Huttusen 
kanssa, joka täyttää tuleva-
na maaliskuuna 97 vuotta ei 
Njealljen eikä varmasti myös-
kään Tunturiladun historiassa 
tule toistumaan – vain kerran 
elämässään voi kokea jotain 
sellaista. 

Kerhomme keski-ikä lie-
nee Tuntuladun kerhoista 
korkein, samoin iäkkäimpien 
jäsentemme osallistuminen 
kerhon toimintaan. Alpon 
toteamus, että Hän on luke-
nut kaikki kirjoitukseni, joita 
on kuulemma ollut melkein 
jokaisessa Tunturilatulehdes-
sä oli paras kiitos mitä olen 
aikoihin saanut, joka myös 
todistaa sen, että Hän seuraa 
edelleen aktiivisesti mitä ker-
hossamme ja Tunturiladussa 
tapahtuu. 

Oli myös todella ilo kuun-
nella, kun vanhat vaelluskave-
rit muistelivat menneitä vael-
luksiaan ja talkoitaan yhdessä 
ja erikseen ja samalla voin 
yhtyä Pekan toteamukseen ta-
paamisemme jälkeen, että ”on 
se ihme miten 100-vuotias voi 
muistaa asioita niin hyvin”!

Tunturisusi-
vaelluksella 
60-vuotiaana

Vaelluksia Alpo on tehnyt 
mm. Kevolla, Kilpisjärvellä ja 
Susikyrön maisemissa.

Tunturisusivaelluksen Alpo 
teki täytettyään 60 vuotta. 

Vaellukseen osallistui kaksi 
naista jostain Pohjois-Karja-
lasta, Alpo, Pekka ja Kari Lar-
jo. Alpon kuntoa tuntematto-
mat vaellukseen osallistuneet 
olivat epäilleet ennen vaellus-
ta, että jaksaakohan noin iäkäs 
mies tehdä n. 150 kilometrin 
vaelluksen. 

Vaelluksen päätyttyä jou-
tuivat tunnustamaan Alpon 
porukan paraskuntoisim-
maksi, kotikonnuilla tehdyt 
kuntolenkit olivat tehneet 
tehtävänsä.

Alpo on ollut useilla vael-
luksilla ja mm. Pekan kanssa 
kämppäkierroksella, jolle läh-
dettiin Kiilopäältä käytiin läpi 
alueen kaikki kämpät ja palat-
tiin takaisin Kiilopäälle.

Kullanhuuhdontaa 
Lemmenjoella

Alpo oli mukana mm. Tuntu-
riladun kultavaltausalueella 
Lemmenjoella, jossa pidettiin 
Tunturiladun kullanhuuh-
dontakilpailut yhdessä Pekka 
Huttusen ja poikien kanssa. 

Tunturiladulla oli Pekan 
muistin mukaan valtaus Lem-
menjoen alueella viisi vuotta, 
jonka jälkeen valtaus jäi uu-

simatta. Susi-Äytsi eli Tuntu-
riladun oma kultavaltaus si-
jaitsi saamani tiedon mukaan 
Jäkälä-Äytsissä Kankaisen ja 
Nevalaisen välissä Jäkäläjoen 
rannalla. Kullanhuuhdonta-
reissulla Pekan poika sai po-
rukasta eniten kultahippuja. 
Tarina ei kerro paljonko.

 

Kämpän hirsitalkoot

Njealljen porukka purki Piek-
sämäen Keskuskadun varrelta 
hirsirakennuksen, jonka hirret 
kuormattiin kuorma-autoon 
ja Viljo Teittinen ratin taakse 
ja kohti tulevaa Susi-Talasta. 

Autoon apumieheksi kipu-
si mukaan Aaro Penttinen ja 
henkilöautolla matkaan läh-
tivät Unto Laamanen, Mikko 
Leikas, Alpo Aho ja kuljetta-
jaksi Esko Sepponen. Matkalla 
pysähdyttiin vähän jotain syö-
mään ja perillä juotiin kahvit, 
mutta kun kuorma oli puret-
tu Viljo apumiehensä kanssa 
suuntasi auton keulan kohti 
etelää ja Pieksämäkeä. 

Viljon poika oli tuumannut, 
kun huomasi auton pihalta 
hävinneen, että ”ukko taitaa 
olla vielä ihan kunnossa” ja 
kunnossa piti olla, muuten se 
urakka olisi jäänyt tekemättä. 

Mitähän poliisisetä olisi sa-
nonut, jos olisi tietänyt, mutta 
kaikki meni hyvin eikä tämä 
Viljo Teittisen ainoa matka 
Lappiin ja Tunturiladun käm-

pille ollut. 
Kiire oli sillä kertaa kuu-

lemma kuitenkin ollut, kun 
Pekka villojen kanssa jäi Piek-
sämäellä, josta ne sitten myö-
hemmin toimitettiin perille 
– villat nimittäin!

Talakselle jäivät seuraavaksi 
viikoksi Unto, Mikko, Esko ja 
Alpo hiihtelemään ja taplaa-
maan hirsiä, jotka Paadarin 
Pekan ja heidän naapurinsa 
poika moottorikelkalla sinne 
ajoivat.

Kaivoa kaivamassa

Susikyrön maisemissa Alpoa 
nähtiin useimmin – Pekka 
muistelee, että he Alpon kans-
sa kaivoivat Susikyrön van-
han kaivon, joka sittemmin 
huomattiin olevan naapurin 
tontilla.

Tunturiladussa talkoot ovat 
olleet aina jäsenistölle hyvin 
mieleistä hommaa. Talkoita 
on tehty Lapissa, mutta myös 
kotimaisemissa mm. latuja ja 
paikallisen latuyhdistyksen 
kämppiä. Oma tarinansa on 
myös se mitä Alpo Aho on 
tehnyt paikallisessa latuyhdis-
tyksessä. Alpo Aho on Pieksän 
ladun perustajajäsen.

”Näin kirjoittaa Erkki Kojo 
Pieksän Ladun puheenjohtaja: 
Arvokkainta Alpon yhdistys-
toiminnassa olivat kuitenkin 
ne tehtävät, joista ei löydy 
mainintaa asiakirjoista. 

Jo yhdistyksen alkuvuosina 
oli tavoitteena oman majan 
aikaansaaminen ja hirretkin 
siihen löytyivät sopivasti pu-
rettavasta koulurakennukses-
ta. 

Mies muiden mukana toi-
sen kerroksen salvoksella pur-
kuhommissa oli Alpo ja Hän 
se myös eräretkillään löysi 
majalle sopivan rakennus-
paikan Salvoksen rantakum-
pareelta, jossa aikoinaan oli 
kettuja jahtaillut. 

Majan rakentamiseen löytyi 
yhdistyksestä sekä intoa, että 
kekseliäisyyttä. Erikoinen on-
gelma syntyi veden saannista 
sokkelin valua varten. 

Pumppusysteemi, jolla vet-
tä järvestä houkuteltiin, ei toi-
minut ja niinpä turvauduttiin 
hölmöläisesimerkkiin; muo-
visäkeillä kannettiin tällä ker-
taa kuitenkin vettä eikä valoa. 

Alpo toimii työnjohtaja-
na ja mäkeä ylös ponnistelee 
jono naisia vesisäkit selässä! 
Varsinaisen muonitustyönsä 
lomassa naiset pitivät hom-
maa ihan virkistävänä välipa-
lana.

Umpihankihiihtoa 
kolmen miehen voimin

Vuosia myöhemmin raken-
nettiin majan maastoon kun-
tolenkki, jonka suunnittelu- ja 
toteutushommissa Alpoa taas 
tarvittiin. 

Tälle”majavitoselle” kertyi 
vuosittain tuhansia hiihto-
suorituksia. Konein hoidet-
tuja latuja hiihtävälle tuntuu 
uskomattomalta puheelta en-
tisajan ladun teko. 

Aluksi se oli umpihanki-
hiihtoa kolmen miehen voi-
min: edellä hiihtävän latu-ura 
levensivät kaksi jäljessä tule-
vaa ”neliraitaiseksi”. Tälläkin 
tavalla syntyi latu-uraa kym-
meniä kilometrejä. 

Helpotusta saatiin Alpon 
kertoman mukaan, kun moot-
torikelkalla tehtiin polannetta 
ja mies köyden päässä tuli 
suksineen perässä. 

Aurauspenkat ja köyden 
haitariliike tekivät menos-
ta siinä määrin huteran, että 
köysi lopulta korvattiin aisal-
la.”

Ensimmäinen ladun tekoon 
hankittu moottorikelkka 
oli tiettävästi Viljo Teittisen 
omistama ja ajama.

115 kilometrin retki

Pisimmillään laturetkilatu oli 
75 kilometriä, myöhemmin 
vain 35, matkaahan kertyi kun 
sen kolmasti kiersi ja Alpo oli 
yksi näin tehneistä. 

Alpo itse muistelee, että 
kerran, kun Hän oli jo latu-
retkireitin hiihtänyt oli joku 
sanonut, että Alpohan se osaa 
hiihtää jatkolenkinkin, niin 
että matkan pituudeksi tuli 

sinä päivänä 115 kilometriä, 
mutta ennen jatkolenkille läh-
töä Alpo oli tuumannut, että 
syön minä ensin!!

Mökillään Ruokojärven 
rantamilla Alpolla oli sopiva 
ympäristö tarkkailla luontoa 
ja kokea kalanpyydyksiään.

Siellä Hän myös 90 vuotta 
täytettyään sujutteli maalis-
kuisella hangella viimeiset 
hiihtokilometrinsä, rakkaat 
Savoksen harjumaastot, kun 
olivat käyneet jo liian vaati-
viksi. 

Nyt latutöistään eläkkeelle 
siirtynyt Alpo asustelee edel-
leen Pieksämäen kotitalossaan 
asioista huolehtivan poikansa 
ja kaupungin kotiavun turvin, 
muistellen mielellään aikoja, 
joista meillä nuoremmilla on 
vain historian välittämää tie-
toa.

Lämmin kiitos Alpon po-
jalle siitä, että Hän on mah-
dollistanut isänsä kotona asu-
misen, jolla on varmasti suuri 
osuus siihen missä kunnossa 
100-vuotista taivaltaan Alpo 
juhli Tapanina.

Lehden välityksellä lähetän 
Alpolle lämpimät terveisem-
me kaikilta njealljelaisilta ja 
tunturilatulaisilta sekä rat-
toisia lukuhetkiä uusimman 
Tunturiladun juhlajulkaisun 
sekä Tunturilatulehden pa-
rissa.

Tunturikerho Njealljen 
Lea-puheenjohtaja  

Alpo Aho  (vas.) vietti merkkipäiväänsä perhepiirissä, mutta Njealljen väki halusi kuitenkin käydä onnittelemassa satavuotiasta jäsentään. Vieraat otettiin avosy-
lin vastaan. Vaelluskaveruksilla Alpo Aholla ja Pekka Huttusella riitti kertoa monenlaisia tarnoita Njealljen toiminnasta kerhon nykyiselle puheenjohtajajalle Lea 
Sarkealalle. Näiden miesten uurastuksesta voivat monet nuoremmat ottaa oppia. 
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Hyvää alkanutta vuotta 2009 
kaikille Tunturilatulehden lu-
kijoille!

Kokouksessaan syksyllä 
2008 Tunturiladun johtokunta 
on myöntänyt tarvittavan kor-
jausmäärärahan Susi-Talaksen 
ja Susikyrön peruskorjaustyön 
saattamiseksi valmiiksi. Näin 
ollen talkootyöt Tunturiladun 
Lapin tukikohdissa jatkuvat 
taas ensi kesänä. 

 Talakselle kesäkuussa

Työ aloitetaan Susi-Talaksella 
kesäkuussa 2009 viikolla 26, 
heti juhannuksen jälkeen.

Ensi töiksi uusitaan jo 
vuosikymmeniä retkeilijöitä 
palvellut pitkospuusilta suo-
alueen yli ja 4–5 ojan ylitys-
tä kävelypolulla, joka johtaa 
Konttusjärventieltä TL:n tuki-
kohtaan. Pitkospuutavarat on 
jo kuljetettu valmiiksi työkoh-
teeseen tammikuulla 2009. 

Talkootyöviikolla rakenne-
taan viime kesänä valmistu-
neen uuden käymäläraken-
nuksen viereen jäteasema, 
johon kuuluu kompostointi-
laatikko ja jälkikompostoin-
tipatteri. 

Jälkikompostointipatteriin 
tyhjennetään täyttyneet käy-
mälän muoviastiat. Kahden 
vuoden kuluttua käymäläjäte 

Veijo Taavitsainen, pj., p. (05) 281249, 050 5444 805 veijo.taa-
vitsainen@kymp.net
Pauli Hulkkonen, p. 0400-547743, hulkkonen.pauli@suomi24.fi 
Pirjo Jauhiainen p. 02 -439 9592, gsm 040 – 7248 281 
Marita Maula, p. 040-509 4412, marita.maula@ kolumbus.fi 
Matti Reittamo p. 050 - 599 1091, matti.reittamo@welho.com
Juhani Lahtinen p. 02 - 5463 894, 040 5451 681, juhani.lahti-
nen@pp3.inet.fi 

on muuttunut mullaksi! Myös 
mätänevillä kotitalousjätteillä 
täytetty kompostointilaatikko 
tyhjennetään jälkikompos-
tointipatteriin. 

Lisäksi jäteasemalle on ra-
kennettava tontilta poiskul-
jetettavien jätteiden keräily-
paikka. 

Kotitalousjätteille tarkoi-
tettu maakuoppa poistetaan 
käytöstä ja vanhan käymälä-
rakennuksen kohtaloa mieti-
tään.

Kämppien varustelu-
tasoon ehostusta

Tunturiladun Lapin tukikoh-
tien sisäpuolisen varustelun 
parantamiseen on myös va-
rauduttu, asiaa hoitaa Lea 
Sarkeala.

Väkeä tarvitaan viikolla 26 
myös maalauksiin, vesikatto-
jen korjaustyöhön ja poltto-
puutyöhön. Tontilla on n. 60 
kuutiometriä polttopuuta.

Talkoissa noudatetaan Tun-
turiladun matkustuskorvaus-
sääntöä, TL-lehti nro 2/2008. 
Talkootyöruokailut järjeste-
tään vakiintuneen tavan mu-
kaisesti, pitää vain muistaa 
ilmoittautua ennakkoon! 

Talkootyövakuutusasia on 
kunnossa. 

Yöpyminen on mahdollis-

ta sisätiloissa, telttamajoitus 
myös hyvä vaihtoehto. 

Sauna on käytettävissä joka 
päivä peseytymiseen. 

Kämppäisäntä järjestelee 
kuljetusasiat talkootyökoh-
teeseen ja kotiin.

Matkakorvausasiat sovitaan 
etukäteen kämppäisännän 
kanssa. 

Kämppäisäntä hankkii ra-
kennustarvikkeet ja työkalut 
työkohteeseen.

Ottakaa myös omia eväitä 
ja sadevarusteet talkootyövii-
kolle mukaan.

Lisätietoja talkootyöviikon 
asioista voi kysellä kämppä-
isännältä etukäteen.

Tarvittava henkilömäärä 

Talaksen talkootyöviikolla 
26/2009 on:

-pitkospuutyöryhmä 4 hen-
kilöä

-jäteasema 3 henkilöä
-polttopuut ym. 4 henkilöä
-keittiötyö 3 henkilöä

Ilmoittautuminen talkoo-
viikolle 26:

 Pekka Kallio puh. 050-
5272796 ja Lea Sarkeala puh. 
0400-299956.

 Syyskuussa viikolla 38 pi-
dettävästä talkootyöstä Susi-
kyrössä tarkemmin TL-leh-
dessä 2/2009.  

Turku 23.01.2009 
Pekka Kallio
kämppäisäntä

Susivaliokunta
1.1.2009-31.12.2009

Lisätietoja: 
Päivi Kalavainen-Piispanen, puh. 044 722 6319, 
paivi.kalavainen-piispanen@suomenlatu.fi 
www.suomenlatu.fi/lomalle

Tukikohta tunturihiihtoon, majapaikka melontaretkeilijälle

D

Retkeilijän toivekohteet yhdistykselle, yritykselle, sinulle!

Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi
2h +avok+ parvi, sauna, terassi 56 m2
1/6-osuus kalusteineen 28 700 euroa

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturiretket
1 mh+keittiö+sauna, 32 m2
1/6-osuus kalusteineen 17 900 €, 
koko huoneisto KYSY TARJOUS!

Kiinteistö Oy Kiilopään Outalatu, valm. 2008
• 1 mh+tupakeittiö+sauna, 44 m2 (ka 53 m2)
koko mökki 129 500 € + kalusteet 12 400 €, 
1/6-osuus 25 900 € + kalusteet alk. 2 050 €
• 2 mh+tupakeittiö+sauna, 62 m2 (ka 72 m2)
1/6-osuus 34 900 € + kalusteet alk. 2 650 €

VAMMALAN ELLIVUORESSA, 
RAUTAVEDEN ÄÄRELLÄ

KIILOPÄÄLLÄ, URHO KEKKOSEN KANSALLISPUISTON PORTILLA, 
LUMOAVIEN TUNTUREIDEN KESKELLÄ
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Aiun Uula oli Inarinjärvellä 
moottoriveneristeilyn op-

paana turisteille. Oli tutustuttu 
Ukonsaareen ja ihailtu muu-
tenkin kaunista saaristoa. Vii-
mein Malkonsaaren sivutettua 

Uula pysäyttää moottorin se-
lälle, ja sanoo hieman totuutta 
venyttäen jotta:

- Nah, met oomma järven 
syvimhän kohan päällä, ... ja 
mie kerrään maksut ny.

Kiireinen turisti täysissä 
ka lavarusteissaan tölmäsi 

kerran kylätiellä Aiun Uulaa 
vastaan, tiukaten tältä jotta:
- Missähän päin täällä on se 
järvi.

- Nah, s´on tuolha rannas, 
vastaa Uula ja käsi tekee laa-
jan kaa ren kysyjän äskeiseen 
tulosuuntaan. Etelänmies jää 
äimistyneenä silmittelemään, 

neuvojan jatkaessa rauhallisesti 
matkaansa.

Turisti pysäytti kirkonky-
län raitilla pokansa kanssa 

kulussa olleen Aiun Uulan ja 
kysyi tältä kellonaikaa. Uula 
tähyili tovin aikaa puntaroivan 
näköisenä taivaalla pilvien läpi 
kuultavaa auringon kehrää en-
nen kuin ilmoitti:

- Nah, s´on kakskytäkolme 
yli yheksän.

Hämmästyneen turistin 
mentyä tiedusti poika isältänsa 
kuinka tämä oli sen ajan niin 
tarkasti taivaalta nähnyt.

- Nah, en mie sithä taih-
valta nähnykkään, vaan tuol-
ta linja-autoaseman kellosta 
paljasti isä salaisuuden jälki-
kasvulleen.

Helteisenä kesäpäivänä 
muuan turisti mielitteli ui-

maan ja kysyi siksi paikalle osu-
neelta Aiun Uulata että oliko tuo 
viereinen järvi syvä. Ulottuisiko 
siinä jalat varmasti pohjaan?

- Nah, jo´vain ulottus jalat 
pohjaan, opastaa Uula auliisti, 
pää killa ei ulottus pinthan.

- heikha -

Aiun Uula

Turistien parissa
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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, 
Iitu 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  2009

Ilmestymisaikataulu 2009:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä

2     30.   4.      19.  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 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

Tunturilatulainen, maksathan jäsen-
maksusi viitenumeroa käyttäen.

Jos jäsenkorttisi katoaa, ota yhteyt-
tä Suomen Latu ry. Raili Määttä p. 044 
7226314

Tunturiladun jäsenrekisterin pitäjä vaih-
tuu kesäkuussa 2009.

Maksathan jäsenmaksusi ajoissa, sillä 
kaikki maksamattomat poistetaan rekis-
teristä kesäkuun alussa. Maksamattomat 

menettävät kaikki jäsenedut ja jos hallus-
sasi on Tunturiladun kämppien avain, se 
pitää myös palauttaa.

Tule Tunturiladun kevätpäiville Vuon-
tispirtille. Kevätkokouksessa on tietoa uu-
desta jäsenrekisterin pitäjästä.

Kaikille Tunturilatulaisille luistavia latu-
ja! Aurinko paistaa vaikka olisi pilviäkin.

Pirjo Sinilehto jäsensihteeri

Maksamattomat poistuvat 
rekisteristä kesäkuussa

Jäsenmaksupostia Pirjolta

Suomen Latu myy lomaosakkeita niin Kiilopäällä kuin Karkun Satuniemessä. Olisiko itsel-
läsi tai kerhollasi tarvetta tukikohtaan mainioiden ulkoilumaastojen keskellä?

Katso lisätietoja sivulta 9.

Tukikohta tunturissa? Majapaikka melojalle?
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Laulussakin sanotaan, että 
pitkä matka on Tippavaaraan 
ja niin on myös Susikyröön 
Vuontisjärvelle Pallastuntu-
rin kupeeseen. Sinne suun-
tasi ”kolme kourallista” eli 
15 Kuoktelaista viettämään 
enemmän tai vähemmän 
liikunnallista ruskaviikkoa. 
Tavoite oli, että porukka on 
kasassa lauantai-iltana isos-
sa kämpässä ja näin olikin 
lukuun ottamatta kahta ker-
holaista, jotka saapuivat sun-
nuntaina. 

Heti maastoon

Emme halunneet hukata het-
keäkään ja siksi jo samana il-
tana tutustuimme Vuontisjär-
ven ympäristöön kävelemällä 
järven ympäri. 

Tämä patikointi toimi myös 
lämmittelynä seuraavien päivi-
en taipaleille. Sunnuntaiaamu-
na porukka jakaantui kolmeen 
ryhmään joista yksi lähti Su-
sikyröstä vaeltamaan kohti 
Hettaa, toinen Pallashotellilta 
takaisin Susikyröön ja kolmas 
ryhmä, johon kirjoittaja kuu-
lui, lähti autolla Hettaan pää-
määränään olla takaisin Susi-
kyrössä tiistaina.  

Lopputulema oli hieno, joka 
ryhmä oli kulkenut viikon ai-
kana koko 55km:n taipaleen!

Keskiviikkona saunaan

Tavoitteena oli myös viettää 
koko porukalla yhteisiä hetkiä 
viikon aikana. Siihen päästiin 
sopimalla, että kaikki ovat 
kämpällä keskiviikkoiltana. 
Silloin oli sen jokapäiväisen 
saunomisen ja syömisen lisäk-
si ohjelmassa rakotulella istu-
mista ja letunpaistoa/syöntiä. 

Totta kai me laulettiin ja 
käytiin läpi joka porukan ta-
pahtumarikkaat päivät. Savu 
pyrki silmiin, mutta emme 
antaneet sen haitata, hyvä 
vaan, se antoi vauhtia tarinoi-
hin ja maustoi muistoja.

Palsasuo oli kokemus

Torstaiaamuna ensimmäiset 
matkalaiset suuntasivat kohti 
etelää niin hiljaa, ettei vahti-
koirakaan herännyt. Meillä 
muilla oli edessä yhteinen ret-
kipäivä.

Suunnistimme autoilla (ikä-
vä myöntää) kohti Ketomellaa. 
Sieltä patikoimme ihanassa, 
sanoisinko kuoktelaisessa sääs-
sä Pippovaaran suopolulle.

Kyllä oli kaupunkilaistytölle 
hieno kokemus kävellä palsa-
suolla, juuri sopivan lahoilla 
pitkospuilla. Suon tuoksu oli 
kuin huumaava parfyymi, 
harmi vaan että hillat oli jo 
poimittu. 

Evästeltiin ja tavattiin tuttu-
ja. Ihmeellistä miten keskellä ei 
mitään voi törmätä samoihin 
ihmisiin useampana päivänä 
peräkkäin, näin kävi meille 
ainakin. 

Kämpällä odotti iloinen 
yllätys, kaksi kuoktelaista oli 
tullut retkeltään ja taas saatiin 
uusia kuulumisia tunturista. 
Sen saunomisen jälkeen oli 
vuorossa mölkkykisa. 

Kilpailu oli reilu, kaikille 
yhtä hankala hämäristä olo-
suhteista johtuen. Rakoval-
keamme jäännökset hiipuivat 
ja mölkkymestari selvisi juuri 
ennen täyttä pimeyttä. 

Kuten kaikki mukava alkoi 
viikko olla lopuillaan. Taas 
muutama retkeilijä suunnis-
ti kotia kohti. Oli itsenäisen 

retkeilyn päivä. Jotkut lähti-
vät tutustumaan Hietajärven 
maastoon, joku hurautti au-
tolla Raattaman kaupalle pos-
tikorttiostoksille ja sitten se 
tärkeinkin tuli hoidettua, sau-
nanlämmitys. 

Pientä kämpän siivousta oli 
havaittavissa ja sen mukanaan 
tuomaa haikeutta,”joko tää 
loppuu?”- tuntemuksia. 

Jälki Susikyröön

Halusimme silti jättää jälkem-
me Susikyröön ja sen vuoksi 
pantiin puutalkoot pystyyn. 
Ilta vietettiin yhdessä isossa 
kämpässä mitäs muuten teh-
den kuin kokemuksia vaihta-
en ja tulevaa suunnitellen. 

Muistelen hyvällä mielellä 
Susikyrössä vietettyä viikkoa. 
Vaikka ensikertalaiselle kaik-
ki on uutta niin luulen silti 
tavoittaneeni sen lumon, jo-Tuntureiden välistä löytyy myös metsää.

Kelit suosivat kulkijaa.

Pahakurulla omaa porukkaa tuli jo vastaan.

Tunturiladun lahjaviikko 40-vuotiaalle Kuoktelle 6.-13.9.2008 Susikyrössä sisälsi

Maa on suuri ja avara kun sitä katsoo Pyhäkeron huipulta.

Historian havinaa Taivaske-
rolla.

ka vetää lantalaisia tunturiin. 
Kiitän omasta ja kaikkien Su-
sikyrössä lahjaviikolla olleiden 
puolesta Tunturiladun johto-
kuntaa saamastamme elämys-
viikosta. Kiitos!

Päivi
Tunturikerho Kuokte
Kuvat: Raija

Retkellä kuljimme myös pää pilvissä.

Justus Montellin majalla.

Elämyksiä ja savun maustamia muistoja


