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Se huhtikuun viikonloppu oli 
ihan tautinen. Puuhailu oli 
välillä lähes tajutonta, mutta 
ainakin 11 henkilöä selviytyi 
viikonlopusta hyvissä voimis-
sa - todistettavasti. 

Kyseessä oli Tunturiladun 
järjestämä retkeilijän ensi-
apukurssi Ovtsin kämpäl-
lä Laukaassa 24.-26.4.2009. 
Kurssilaiset olivat Helsingin, 
Jyväskylän, Kuopion sekä 
Tampereen seudulta. 

Ensiaputaitojen opettajana 
toimi vankalla ammattitaidol-
la Martti Mäkelä, Helsingin 
pelastuslaitoksen kouluttaja 
ja kolbmalais-kavtsilainen 
retkeilijä. 

Tunturiladun edustajina 
paikalla olivat Marita Maula 
ja Sirpa Alapuranen. Marita 
ja Sirpa vastasivat myös ruo-
kahuollosta. Eikä todellakaan 
saatu vain hätäensiapua näl-
kään vaan ihan yltäkylläinen 
täysihoito. 

Pehtoori Pauli Hulkkonen 
piti huolta kämpän tekniikas-
ta ja myös muita ovtsilaisia oli 
paikalla opastamassa Haristu-
pa-elämään. 

Illalla sai kömpiä valmiiksi 
lämmitetyn kämpän laverille, 
kotaan tai pystyttää teltan pi-
han pälvipaikalle. 

Tyvestä puuhun 
mentiin

Lauantaiaamuna aloitettiin 
perustoiminnoista: tajunnas-
ta, hengityksestä ja verenkier-
rosta. 

Ihmisen elimistö on koko-
naisuus, jossa kaikki vaikuttaa 
kaikkeen. Perustoiminnoista 
huolehtiminen on ensiarvoi-
sen tärkeää. 

Luennoilla opeteltiin eri-
laisiin sairauskohtauksiin 
liittyviä ensiaputoimenpiteitä 
varsin perusteellisesti. Kuul-
lun ymmärtäminen testattiin 
käytännössä tehtävärasteilla. 

Kurssilaiset saivat havaita, 
että huoltojoukot olivatkin 
kaksoisroolissa Haristuvalla. 
Niinpä ovtsilainen Hannele 
poltti yhtenään kätensä ko-
dassa ja keittiössä kuohui ja 
tapahtui hiiltymistä ihan ohi 
ruokalistan. 

Tärkeää on kokonaisuuden 
huomioiminen ja tilanteen 
haltuunotto, Martti painotti. 
Varsin opettavaista oli toimia 
myös itse rasteilla potilaana. 

Anne tuli salkusta

Iltapäivän luentojen jälkeen 
Martti kaivoi Annen esille 

suuresta mustasta salkusta. 
Anne retkotti selällään aurin-
koisella pihamaalla eikä he-
rännyt eikä hengittänyt vaikka 
kuinka ravisteltiin. 

Anne elvytettiin hikipäässä 
yhä uudestaan lähes henkiin. 
Kaikki muistamme nyt, että 
elvytysmenetelmä on 30:2 eli 
30 painallusta (rytmi 100 ker-
taa/min) ja 2 puhallusta (hen-
gitystiet hyvin avattuna). 

Eksyneetkin löytyivät 

Kerrattiin myös tajuttoman 
kylkiasentoon kääntäminen 
ja Heimlichin ote. Kun vielä 
iltaruokailun jälkeen oli muo-
dostettu etsintälinja ja löydet-
ty nilkkansa nyrjäyttänyt lin-
tubongari metsästä, kuljetettu 
potilas tilapäispaareilla kun-
niallisesti tien varteen, pääs-
tiin nauttimaan Haristuvan 
mainiosta saunasta. 

Sen verran UltimaThu-
lemaisesti lammen jää vielä 
helisi, että kun astui Pikku-
Hariseen, alkoi talviturkki 
taatusti kariseen…! 

Saunan jälkeen kodassa 
kuultiin Paulin muistelmia 
Haristuvan hankintahistori-

Hengissä 
- kaikesta 
huolimatta

asta. Aikamoinen selviytymis-
tarina sekin!  

Sunnuntaina jatkettiin opis-
kelua luennoin ja käytännön-
harjoituksin. Mietittiin vam-
mojen syntyä, verenvuotoja 
ja shokin oireita. Sekä kylmän 
vaikutukset että palovammo-
jen hoito kerrattiin. 

Martti maskeerasi ”potilail-
le” toinen toistaan hurjempia 

vammoja, joiden ensiapua 
harjoiteltiin. Kotimatkalle 
lähdettäessä kiitettiin Marttia 
hyvästä opetuksesta, laulettiin 
emännille, taputettiin isännil-
le, tilattiin pehtoorin kuvaama 
video kotikertausta varten ja 
todettiin monella suulla: En-
siapukurssi oli oikeasti hyö-
dyllinen, kurssilla oli mukava 
meininki ja ilmoittauduttiin 

jo melkein kertauskurssille…
Nyt tätä juttua kirjoitta-

essani ja lämmintä juomaa 
fl unssaisena litkiessäni sovel-
lan KKK-sääntöä  LLL-sään-
nöksi: Lämpö-Lepo-Löysäily. 
Tämän ensiapuvihjeen myötä 
mukavaa kesää kaikille!

Teksti: Eila Nokelainen
Kuvat: kurssilaisetErilainen ”meikki”.

Maastosta löytynyttä tajutonta retkeilijää hoidetaan Martti Mäkelän opastuksella.

Mitenkähän puuvajassa toheloineen retkeilijän vammat hoidetaan?

Pekan 
pelastus-
palvelu
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Puheenjohtajan tähdenvälit

Vuosi on taas vierähtänyt ke-
vääseen, valoisuus, luonnon 
herääminen ja muuttolinnut 
antavat taas voimia, vaikka 
muuten uutiset vain kertovat 
lamasta. 

Ahveniston laskiaistapahtu-
massa olimme taas lumiken-
kien kanssa. Innostuneita ja 
kokeilun haluisia ilmaantui, 
myöskin lapsia kiinnosti ko-
vasti kokeilla lumikenkiä. 

Maaliskuussa olimme vii-
konloppuretkellä Evolla.  
Toukokuussa retkeilemme 
Torronsuolle lintuja seuraile-
maan.

Kesällä tutustutaan koti-
seudun maisemiin pyöräillen. 
Elokuussa viikonloppuretki 
suuntautuu Kullaan Joutsi-
järvelle. 

Syyskuun lopulla kerho-
viikko Susi-Kiisalla, mukava 
tutustua kämpän maisemiin, 

kaikki eivät ole kämpällä käy-
neet. 

Nythän siellä on upea keit-
tokatoskin, kiitos ahkerien 
talkoolaisten, tilauksessa on 
lämpimiä ilmoja. 

Olen palannut pienen tauon 
jälkeen Alppaksen sihteeriksi.

Aurinkoista kesää ja reip-
paita retkiä.

Keväisin terveisin 
Marja-Liisa

Keväiset terveiset  
Alppaksesta

Lumikenkäily osoittautui hauskaksi lajiksi niin isommille kuin pienemmillekin kenkäilijöille.

Menneen talven lumista pu-
huminen on helppo keskus-
telun avaus, sillä  hiihtäjät, 
retkiluistelijat, kalastajat, lu-
men kolaajat, laskettelijat ja 
ulkoilijat yleensäkin olivat 
pääsääntöisesti tyytyväisiä 
säätiloihin.  

Hiihtovaeltajilla tosin ei ol-
lut ilman kolmemetrisiä suk-
sia  aihetta lähteä umpihan-
keen ahkiota vetämään, vaan 
oli etsittävä kelkanjälkiä ja  
aukeita jänkiä suksien alle.   

Vielä viikko ennen Vappua 
täällä Kainuussa muutamat 
latu-urat höylättiin latuko-
neella. Puhdas valkea luistelu-
ura houkutteli  ulkoilemaan.  
Kiireet oli jääneet taakse ja 
ihmisillä oli aikaa kertoa vas-
taantulijoille omia kuulumi-
siaan.

Hiihtolenkillä tuli  vastaan  
juoksijoita ja maastopyöräili-
jöitä,  kaikki sulassa sovussa ja 
ilman kyräileviä ilmeitä.   Oli 
liikkumismuotojen  vaihtovii-
kot meneillään.

* * *

Kevätpäivät ja  -kokous  
Vuontispirtillä  kokosi  jäse-
niämme kiitettävästi mukaan.  

Njallalaiset olivat  organi-
seeranneet  erilaisen ja  kiin-
nostavan ohjelman meidän 
iloksemme.  Aurinko paistoi 
ja tunnelma oli leppoisan 
kotoinen,  olimme hevosten, 
koirien ja ystävien seurassa.  
Kiitos ja halaukset  teille njal-
lalaiset.

Kevätkokouksen sääntö-
määräisistä asioista ja muissa 
asioissa olleesta aloitteesta on 
tässä lehdessä erillinen artik-
keli.

* * *

Pallas-Yllästunturin kan-
sallispuiston lain muutoksen   
luonnokseen  ympäristömi-
nisteriö oli pyytänyt kannan-
ottoa erilaisilta tahoilta.  Ret-
keilyjärjestöjä edusti Suomen 
Latu, jonka laatiman lausun-
non valmistelussa  myös Tun-
turilatu oli mukana.

Lausunto julkaistaan toi-
saalla tässä lehdessä ja sen 
allekirjoittajina ovat Suomen 
Latu ja Tunturilatu.

Suomen Ladun  kevätko-
kouksessa hyväksyttiin  met-
sähallitukselle lähettäväksi 
vaatimus  kansallispuistojen 
hoitoon tarvittavien resurssi-
en lisäämiseksi. Ei ole oikein, 
että metsähallitus keskittää 
puistoinvestoinnit  lomakes-
kusten tuntumaan ja jättää 
etäämpänä olevat, retkeilyä 
palvelevat rakenteet  kehittä-
mättä.  

Erämaisissa osissa olevat 
retkeilykohteet jäävät vain pe-
rusylläpidon varaan. Perusyl-
läpito tarkoittaa vain  puu- ja 
jätehuoltoa.  Jo turvallisuuden 
vuoksi kaukaiset kohteet on 
pidettävä kunnnossa ja uutta 
rakennettava tarvittaessa.  

Yhä harvemmassa alkavat 
olla ne vaeltajat, jotka talvel-
lakaan eivät tarvitse autio-
tupien suojaa vaan pärjäävät 
omatoimisesti ja omin avuin 
säässä kuin säässä.

Asiaa koskeva ulkoilufoo-
rumin lausunto on luettavissa 
toisaalla tässä lehdessä.

* * *

Tunturiladun johtokuntaa 
on talven aikana työllistänyt 

erityisesti  jäsenrekisteriin 
ja jäsenmaksujen perintään 
liittyvät asiat. Joudumme et-
simään uuden toimijan, sillä 
käyttämämme  Logica lopet-
taa jäsenrekisteritoiminnan 
kesäkuun lopussa.

Muutos on samalla mah-
dollisuus kehittää ja hyödyn-
tää rekisteristä saatavaa tietoa 
meidän tarpeittemme mukai-
siksi.  

Neuvottelun kohteena ole-
vassa järjestelmässä voimme 

laatia erilaisia tiedostoja sekä 
tulostaa haluamiamme ra-
portteja omaan käyttöömme.  

Johtokunta joutuu tarkoin 
pohtimaan sitä, millaiset oi-
keudet kerhojen jäsensihtee-
reille annetaan, että tilanne 
pysyy hallinnassa. 

Kerhojen jäsensihteerien 
työ tulee helpottumaan, sil-
lä tieto mm. jäsenmääristä ja 
-maksuista on  ajantasaista.  
Tavoite on, että tämän lehden 
ilmestyessä  sopimus on jo 

tehty.
* * *

Kesäpäiville on kutsu tässä 
lehdessä.  Jälleen menemme 
uudelle paikkakunnalle,  tällä 
kertaa Pohjois-Karjalaan.  

Kumpelaisten suunnitte-
leman ohjelman lomassa  on 
tarkoitus kertoa uudesta jä-
senrekisteristä ja opastaa ker-
hojen jäsensihteereitä  hyöty-
mään siitä. 

Toisena koulutuksen aihee-
na on  kirjanpito-ohjelman 
käytön opastaminen niille, 
jotka sitä kerhoissaan tarvit-
sevat.

* * *

Metsät ja erämaat  on mo-
nelle rentoutumisen ja uudis-
tumisen paikkoja.  Kulunutta 
sanontaa käyttäen  akkujen 
lataamisen paikkoja.  

Olen huomannut, että 
Tunturiladun  Lapin kämpät 
samoin kuin kaukaiset kairat 
ovat joillekin myös pakopaik-
koja,  ainakin silloin, kun olisi 
henkilökohtaisen juhlinnan 
aika. 

On tarpeen päästä kauas 
pois jonnekin piiloon.  Näin 
teki  kolmisen viikkoa sitten  
umpihankihiihtäjä Reijo, joka 
nautti olostaan  Koilliskairan 
kuusikoissa.  Kohtasiko hän 
Itäkairan Prinsessan, sitä hän 
ei kerro.  Onnittelut kuitenkin  
lannanmiehiltä.

* * *
On lintujen laulun, purojen 

solinan ja valoisien öiden ai-
kaa.  Nauttikaa.  

Tavataan Leiripäivillä
Raimo 

Suomussalmen Hossan ja Tai-
valkosken Kylmäluoman ret-
keilyalueet ovat Suomen en-
simmäiset valtion omistamat 
retkeilyalueet. Molemmat alu-
eet perustettiin samanaikaises-
ti syyskuussa 1979 ja alueiden 
30-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi Metsähallitus järjestää 
avoimen kirjoituskilpailun.

Kirjoituskilpailuun voi 
kirjoittaa muisteluita Hos-
san tai Kylmäluoman histo-
riasta, ensimmäisestä käyn-
tikerrasta alueella, yksittäi-
sistä retkistä, tuokiokuvia, 
työkertomuksia jne. 

Tarinat voivat yltää myös 
aikaan ennen retkeilyalu-
eiden perustamista. Kirjoi-
tusten tulee olla todellisia 
muistelmia tai kuultuja tari-
noita joko Hossasta tai Kyl-
mäluomalta. 

Kirjoitukset tulee toi-
mittaa 31.7.2009 mennessä 
sähköpostitse hossa@met-
sa.fi tai postitse osoittee-
seen Hossan luontokeskus, 
Jatkonsalmentie 6, 89920 
RUHTINANSALMI. 

Kirjoitusten mukaan voi 
lähettää myös valokuvia. 
Kirjoituksen enimmäispi-
tuudeksi suositellaan 5 A4 
–kokoista sivua. 

Kirjoitusten mukaan tulee 
liittää aina nimi ja yhteystie-
dot. Kirjoittaja voi kirjoittaa 
tarinansa myös nimimerkillä.

Ilman nimitietoja lähetetty-
jä kirjoituksia ei huomioida. 
Metsähallituksella on oikeus 
julkaista saatuja muisteluita ja 
kuvia sekä lyhentää ja muoka-
ta julkaistavia tekstejä. 

Lisätietoja löytyy luon-
toon.fi  -sivustolta tapahtu-
mat- sivu/Oulun lääni.

Kerro oma 
tarinasi 
Hossasta
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Ikäsusi Hannu Hiltunen me-
nehtyi 25. helmikuuta yllät-
tävään sairauskohtaukseen 
kotonaan 76 vuoden ikäisenä. 
Yllättävään sikäli, että hän oli 
ikäpolvensa joukosta yksi par-
haiten kuntoaan vaalineista. 
Tänä talvenakin hänelle ehti 
kertyä yli kuusisataa hiihtoki-
lometriä.

Alastarolla syntynyt Han-
nu harrasti nuoruudessaan 
urheilua ja kipinä luonnossa 
liikkumiseen syttyi jo par-
tiopoikana. Tunturikäynnit 
alkoivat 1950-luvulla ja mai-
nosalalla toimineen Hannun 
rakkaina harrastuksina olivat 
valokuvaus ja Lapin luonnon 
säilyttäminen. Hannu vihit-
tiin tunturisudeksi 1960 ja 
kutsuttiin ikäsudeksi 1976.

Vantaalla asunut Hannu 
kuului siihen Tunturiladun 
ydinjoukkoon, joka yhdis-
tyksen alkuvuosikymmeninä 
toteutti vuotuisiksi merkkita-
pahtumiksi kehittyneet susi-
vihkiäiset. 

Hannun taidoilla laaditut 
pääsyliput, merkit ja lavas-
tukset loivat aina tilaisuuksiin 
aidon lapinjuhlatunnelman. 

Hannu toimi Tunturiladun 
johtokunnan jäsenenä vuo-
sina 1966 – 1978, jolloin yh-
teisin ponnistuksin hankittiin 
ja rakennettiin Susikyrö ja 
järjestettiin siellä ensimmäi-
set Lapin susiaiset valtaosan 
alueen asukkaistakin kunni-
oittaessa maaherran johdolla 
tilaisuutta läsnäolollaan. 

Myös Dipolin juhlasusiai-
siin Hannu loi taidolla lapin-
tunnelman tilaisuuteen saa-

puneelle kuusisataapäiselle 
jäsenjoukolle.

Hannun johtokuntakaudella 
toteutettiin hänen aloittees-
taan Operaatio Tunturiluudat, 
aloitettiin Tunturiladun talvi-
päivät, rakennettiin Ivalojoen 
riippusillat ja hankittiin sekä 
rakennettiin myös Susi-Talas ja 
Susi-Kiisa jäsenistön käyttöön.

Varmasti kaikkein merkit-
tävimmän panoksen Tunturi-
ladun hyväksi Hannu teki yh-
distyksen monivuotisen histo-
riikkityöryhmän jäsenenä. 

Hänen omana osuutenaan 
”Viiden vuosikymmenen 
vaellus”-kirjaan oli erityisesti 
alkukauden eräretkikokemus-
ten kartoittaminen, mutta 
suurimman työmäärän hän 
joutui tekemään muokates-
saan ammattitaidollaan työ-
ryhmän kokoaman teksti - ja 
kuvamateriaalin lopullisen 

kirjan muotoon. 
Muistan erityisen tyytyväi-

syytemme silloin jo katoa-
misvaarassa olleen tiedon ja 
kokemusten tallentumisesta 
jälkipolville.

Hannu Hiltunen jäi muis-
toihimme idearikkaana, toi-
mintavalmiina ja miellyttävän 
tasapainoisena ystävänä. 

Kuvaavaa hänelle oli, että 
yhdessä Eila-vaimon kanssa 
tehdyt tunturiretket suuntau-
tuivat pois valtaväyliltä Muot-
katunturien ja Ruijan vuono-
maiden rauhaan. 

Tunturilatulaiset muistavat 
kiitollisina Hannu Hiltusen 
mittavaa ja erityisen arvokasta 
työtä Tunturiladun hyväksi. 

Toivomme Eilalle ja poiki-
en perheille voimia rakkaan 
läheisen poismenon johdosta.

Antero Tarvainen 

Hannu Hiltunen on 
poissa joukostamme

Eeva Ratia 27.11.1919 – 28.02.2009
Tunturilatuun  vuonna 1954 
liittynyt Eeva Ratia on pois-
tunut keskuudestamme. Hän 
oli syntynyt 27.11.1919  ja 
nukkui pois 28.2.2009.

Hän oli  Tunturiladun joh-
tokunnassa  vuosina 1968 
- 1969  ja Suomen Ladun 
hallituksessa  1972 - 1975. 
Tunturisusi n:o  173 vuodelta 
1958  ja  ikäsusi n:o 24  vuo-
delta 1972.

Eeva Ratiasta on kirjoitet-
tu Tunturiladun historiikissa 
seuraavasti:

Kaunispään alamajalla 1951 
vietetty hiihtoviikko nostat-
ti Eevassa lapinkuumeen ja 
jo samana vuonna valloitet-
tiin Haltia ja Kebnekaisekin. 
Ammattitaitoisena emäntänä 
hänen tehtäväkseen annettiin 
ratkaista Tunturiladun alku-
vuosien erilaisten tempausten 
muonituspulmat. Hän oli ra-
kentamassa Tunturiladun tur-
vekammeja ja Ykinsiltoja.

Toimi aktiivisena johtokun-
nan sekä naistoimikunnan 
jäsenenä. Eeva oli vuosia Tun-
turiladun edustajana Suomen 
Ladun hallituksessa toimien 
myös suurkeittiöasiantuntija-

na Kiilopään Retkeilykeskusta 
suunniteltaessa.

Eeva Ratia on jättänyt Tun-
turiladun toimintaan merkit-
tävät jälkensä.

Raimo Pahkala

Suomen Latu ry edistää omin voimin tapahtuvaa ulkoilua, retkeilyä ja kuntoliikuntaa pääasiassa 
luontoympäristössä. Suomen Latu ry:n 220 jäsenyhdistyksessä on yhteensä yli 75 000 jäsentä.

Tunturilatu ry on Suomen Ladun jäsenjärjestö, joka edistää mahdollisimman vähän luontoa
kuluttavaa retkeilyä erityisesti Lapissa.
Kiitämme saamastamme ehdotuksesta laiksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun 

lain muuttamiseksi ja esitämme kantanamme seuraavaa.
Pallastunturin matkailukeskuksen majoitusmahdollisuuksien ja virkistyskäytön palveluiden 

kehittäminen ja järkevä ylläpito on alueen luontomatkailulle tärkeää. Jotta Pallas säilyisi arvos-
tettuna ja omaleimaisena hiljaisen luontomatkailun kohteena, kehityksen on oltava kestävää ja 
reunaehdoiltaan yhteiskunnan tarkasti määräämää.

Suomen kansallispuistot on perustettu säilyttämään luontoa tuleville sukupolville, eikä kansal-
lispuiston kehittämisen lähtökohtana tai lakimuutoksen perusteluna siksi voi olla vain yksittäisen 
yrityksen tai alueen liiketoiminnan ehdoilla tapahtuvan matkailun kehittäminen. Olennaista on, 
että Pallasta kehitetään sen omilla nykyisillä vahvuuksilla eikä paikasta tehdä sellaista, mitä se 
ei luonteeltaan tällä hetkellä ole. Uudistusten on tapahduttava luontoa ja voimassaolevaa lakia 
kunnioittaen siten, että muutokset tukevat luonnon virkistyskäyttöä.

Suomen Latu ry:n kanta

Lakiehdotus ei vastaa Suomen Ladun ja Tunturiladun näkemystä Pallaksen tarkoituksenmukai-
sesta kehittämisestä emmekä kannata lakimuutosta sellaisenaan.

Toteutuessaan ehdotetun kaltaisena, Pallaksen lisärakentaminen muuttaisi paikan luonteen 
erittäin merkittävästi luontomatkailukohteesta muunlaiseen viihteeseen perustuvaksi matkailu-
kohteeksi.

Lakiehdotus myös tunnistaa, mutta jättää avoimeksi ja ohjaamatta useita tärkeitä alueen kehit-
tämiseen liittyviä kysymyksiä.

Perustelut

Tällä hetkellä Pallaksen matkailukeskuksen alueella on lakiehdotuksessa annettujen tietojen 
pohjalta laskien hieman yli 3 000 neliön rakennuskanta. Ehdotettu lakimuutos mahdollistaisi 10 
500 kerrosneliömetrin rakentamisen. Rakennettavien lisäneliöiden suhde nykyiseen käyttöön ja 
käyttötarkoitukseen ei ole realistinen. Hyväksymme ajatuksen rakennusten kunnostamisesta ja 
nykyisten palveluiden parantamiseksi vaadittavien lisäneliöiden kohtuullisesta rakentamisesta, 
mutta rakennuspinta-alan kasvattaminen lakiehdotuksessa mainitulla tavalla johtaa Pallaksen 
virkistysympäristön ja kävijäkunnan luonteen voimakkaaseen muuttumiseen. Vaikka osa raken-
nusoikeuden lisäyksestä kohdistuu luontokeskuksen laajentamiseen ja esimerkiksi hissien huol-
torakennusten kunnostamiseen, pidämme rakennuskannan lisäystä kohtuuttoman suurena.

On tärkeää, että lakiehdotuksessa ei hyväksytä laskettelurinteiden laajentamista. Uusien las-
kettelurinteiden kehittäminen kansallispuistossa on luontoarvojen säilyttämisen kannalta hyvin 
arveluttavaa. Perhematkailun tarpeisiin tulisi ehdotetun lastenhissin sijasta rakentaa enemmän

alueen luonnetta tukeva toimintaa, kuten esimerkiksi lasten lumi- ja hiihtomaa, joka toimisi 
murtomaahiihdon harjoitteluympäristönä ja lumileikkipaikkana.

Kansallispuistolakia ollaan ensimmäistä kertaa avaamasta syystä, joka ei ole alkuperäisen kan-
sallispuiston perustamispäätöksen mukainen. Lakiehdotuksen perustelutekstissä mainitaan, että 
vastaavanlaista rakentamista kansallispuistossa on Pallaksen lisäksi vain Kolilla ja että rakenta-
mista ei tulla hyväksymään muissa kansallispuistoissa. Perusteluteksti ei kuitenkaan estä muissa 
kansallispuistoissa toimivia yrittäjiä vaatimasta tasapuolisuuden nimissä samoja oikeuksia oike-
usteitse, jos Pallaksella annetaan lupa näin merkittävään lisärakentamiseen.

Perustelutekstissä esitetään, että Pallaksen alueelle kohdistuu yhä lisääntyvä päiväkävijöiden 
määrä ja että maaston kulumisvauriot matkailukeskuksen lähialueilla ovat lisääntyneet ja alueen 
kunnossapito on heikentynyt.

Pallaksen alueen ulkoilureittien ja taukopaikkojen kunnostaminen ei vaadi ehdotettua laki-
muutosta, eikä asia ole millään tavalla riippuvainen hotellin laajentamisesta. Reitit tulee pitää 
kunnossa joka tapauksessa ja voimassa olevan luonnonsuojelulain mukaan reittien ja reittiraken-
teiden ylläpito on kansallispuistoissa normaalia toimintaa. Hotellihankkeesta riippumatta alueen 
reitteihin ja kulunohjaukseen on panostettava siten, että kävijät ohjataan kestäville alueille, jotta 
luonto- ja virkistyskäyttöarvot säilyvät tai paranevat nykyisestä.

Lakiehdotus jättää avoimeksi myös Pallaksen jätehuollon ja päiväkävijöiden parkkipaikkojen 
järjestämisen. Se ei myöskään ota riittävän selkeästi kantaa siihen, miten luonnonarvot ja niiden 
virkistyskäytön vetovoima turvataan tulevaisuudessa.

Suomen Latu kannattaa Pallaksen luontokeskuksen laajentamista alueen luonnon virkistyskäy-
tön palveluiden lisäämiseksi.

Suomen Latu ry ja Tunturilatu ry suhtautuu luonnon virkistyskäytön edistämiseen liittyviin 
ehdotuksiin myönteisesti ja haluaa jatkossakin olla tiiviissä yhteistyössä edistämässä kansallis-
puistojen virkistyskäyttöä. Suomen Latu ry on valmis auttamaan lakimuutokseen liittyvissä val-
misteluissa, jos se koetaan tarpeelliskeksi.

Suomen Latu ry   Tunturilatu ry
Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja
Eki Karlsson   Raimo Pahkala

Lausunto ehdotuksesta 
Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistosta 
annetun lain muuttamisesta

Suomen Ladun ja Tunturiladun     
yhteinen kannanotto 
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Olimme ilmoittautuneet 
Kumpen hiihtoviikolle ah-
kiovaellukselle. Se saattaisi 
olla mukava elämys ja kuntoa 
kohottava? Olimme tottuneet 
hiihtämään enimmäkseen ko-
nelatuja. Lainasimme ahkiot, 
varasimme eräsukset, kartat, 
GSM ja kompassit.

Matkaan lähdettäessä saim-
me viime käden neuvoja ko-
keneilta ahkionvetäjiltä ja 
pakkasimme heidän opastuk-
sellaan ahkiot valmiiksi. Niin 
he valjastivat meidät ahkion 
eteen ja taipaleelle. Sinikka ja 
Leena lähti meitä saattamaan 
Lankojärvelle saakka.

Kohti elämyksiä

Meitä oli neljän ryhmä jotka 
hiihdimme yhdessä. Meidän 
vetäjä Hessu on melkoinen 
lapinkävijä. - Kertoi vaelta-
neensa täällä n. 30 kertaa, jois-
ta kymmenen talvella. Tuntui 
turvalliselta lähteä mukaan. 
Me muut olimme käyneet 
täällä kesäkelissä.

Minä olin kyllä vetänyt 
ahkiota kerran vuosia sitten 
Juuan Kopravaarasta Punka-
harjulle 200 km. Se oli “Suuri 
seikkailu” maaliskuun yöpak-
kasissa telttamajoituksessa 
järven jäitä pitkin. 

Nyt tuntui helpolta. Vara-
ustuvassa kamina lämmitti 
melko pian tuvan, sai laittaa 
ruokaa lämpimässä ja nukkua 
laverilla patjan päällä. Ensim-
mäisen yön olimme Lankojär-
vellä, jossa olimme jo hyvissä 
ajoin.

Nautimme kuksalliset kih-
lajaiskuohuviiniä ja laitoimme 

koko porukan ruuan ja pian 
oli kylläinen olo kaikilla.

Aamulla heräsimme ani 
varhain puuronkeittoon. Ai-
kaisin olimme kyllä suksilla-
kin ja suuntana oli Sudenpe-
sä. Iltapäivällä keli oli kehno, 
jääti lumen suksen pohjiin. 
Laitoimme sukset ahkion 
päälle ja matka eteni jalkaisin. 
Onneksi saimme sillä kohtaa 
matkaa hyödyntää hyvin kan-
tavia poromiesten kelkkauria.

Myöhemmin iltapäivällä 
keli muuttui ja pakastui. Suk-
set jalkaan ja eteenpäin. 

Sitten kelkkaura meni ihan 
väärään suuntaan, oli pakko 
suunnistaa ja nousta Kaarne-
pään lievettä ylös, että pääsee 
taas alaspäin. Ilta pimeni, oli 
muutenkin pilvistä ja alkoi sa-

taa lunta. Näimme edellämme 
Hessun saappaiden heijasti-
met, seurasimme niitä ja nou-
simme kaikki perätysten.

Tiesimme kaikki, että 
Hessu osaa nämä maisemat 
unissaankin. Laitoimme otsa-
lamput ja kyllä valkeni kapea 
kaistale edessämme. Tämä 
alkoi olla Suurta seikkailua ja 
jännää. Tiesimme koko ajan 
Sudenpesän sijainnin, mutta 
ihan suoraan sinne ei ollut 
mahdollista mennä. Vihdoin 
alkoi nopeampi alaspäin las-
ku, mutta auraamalla, ettei 
vauhti pääse liian kovaksi ja 
tule vahinkoa.

Olimme perillä vihdoinkin 
klo 23.15 nälkäisinä, janoisina 
mutta onnellisina. 

Hessu “kulinaristi” loihti  

meille illallisen ja syötyämme 
nukahdimme kylläisinä kam-
min laverin patjoilla pitkälle 
huomisaamuun. 

Vaeltajat nauttivat  
tuiskuisesta   
taukopäivästä

Sudenpesällä satoi aamulla  
lunta, joten päätimme pitää 
vapaapäivän.

Seuraavana aamuna aikai-
sin olimme pirteitä ja menos-
sa jo auringon noustessa kohti 
Luiroa. Oli aurinkoinen valoi-
sa päivä. 

Nautimme näkymistä ja 
menostamme. Kuulin toista-
miseen Paulin sanovan: “Tä-
män takia tänne tulin, ei tule 
työasiat mieleen” - Kyllä kan-

Umpihankihiihtokin on elämystä

Tsietsan puheenjohtaja 
Urpo Häkkinen ja hänen 
Helli puolisonsa juhlivat  
50 vuotishääpäiväänsä 
hiihdon merkeissä.

Toista kymmentä  Tsiet-
salaista lähti  Siilin Ladun ja 
Tsietsan järjestämälle hiihto-
viikolle Saariselälle ja siellä 
majoitumme Tievatuvalle. 

Bussikuskeina oli kaksi in-
nokasta hiihtäjää jotka kuljet-
tivat meitä turvallisesti men-
nen tullen. 

Matkan pituushan tiedet-
tiin jo lähtiessä, joten olimme 
autoemäntien Mairen ja Ullan 
kanssa järjestäneet ohjelmaa. 
Tiedossa oli Urpon ja Hellin 
kultahääpäivä, joten meillä oli 
hyvää aikaa matkalla poru-
kalla suunnitella 15.3. olevaan 
hääjuhlaan ohjelmaa.

Ohjelman suunnittelun 
välissä autoemännät tarjosi-
vat matkaeväänä kalakukkoa. 
Hyvin syntyi ohjelmaa, kuten 
uusi mieskuoro, visaisia kysy-

myksiä haastatteluun.
Matkapäivä meni rattoisasti 

ja perillä meitä odotti Urpo ja 
Helli jotka olivat hiihdelleet 
jo edellisen viikon Saariselän 
maisemissa. 

Sunnuntai valkeni pilvise-
nä, mutta tänään oli juhlapäi-

vä, joka aloitettiin aamiaisella 
laulamalla kultahääparille. 
Olimme varanneet heille 
shampanjaa aamupalalle, 
Pirkko oli tehnyt morsiamelle 
hiuksiin seppeleen ja sulha-
selle kukkaset rintaan. Helli 
muisteli heidän hopeahääpäi-

väänsä, jolloin he olivat hiih-
täneet  50 km. 

Aamupalan jälkeen kaik-
ki menimme hiihtämään, ja 
mielessä oli tulevan illan pää-
juhla. 

 Helli oli leiponut kakut ja 
shampanjatkin oli vieraille 

tarjolla. Kahvittelun jälkeen 
alkoi  varsinainen ohjelma-
osuus, laulua, leikkimieliset 
hiihtokilpailut ja hääparin 
haastattelu.

Leikkimielinen hiihtokil-
pailu suoritettiin Tievatuvan 
parketilla (ilman suksia kyl-
läkin). 

Hellin ja Urpon  
haastattelu.

Ensi tapaaminen, missä ja 
milloin?

Rautalammilla
Mikä seikat teidät yhdisti?
Mikäpä lie ollut, se vaan 

tuntu, että  yhessä pittää olla.
Arvioikaa parhaat hetken-

ne?
Yhdessä tekeminen ja har-

rastukset.
Oliko haaveita perhe koos-

ta ja toteutuiko ne?
Haaveita tai toiveita, perhe 

on ollut just meille sopivan 
kokoinen.

Kummalle kuuluu viimei-
nen sana?

Kumpikin luulee että minä

Hellille: Mikä Urpossa eri-

Yhteistä hiihtoa ja vaellusta tyisesti viehätti?
A: Luotettavuus
B: Mieltymys
C: Karvainen rinta
Nämä kaikki ja paljon 

muuta
Urpolle: Mikä Hellissä Ur-

poa innosti?
A: Lauhkea luonne
B: Soma ja siisti
C: Vaalea viettelys
Urpo vastasi tähän yhtään 

empimättä. Vaalea viettelys 
tietenkin.

Mikä reissu on jäänyt par-
haiten teidän mielen, kun 
olette kulkenut Lapissa?

Ensimmäinen vaellus kun 
olimme molemmat mukana 
Rajajoosepista Kiilopäälle.

Mitä Lappi teille yleensä 
merkitsee?

Kaamoksen hämärää ja ke-
vään hiihtoretkiä, kesän valoi-
sia öitä. Luonnon suurta ava-
ruutta ja kiireettömyyttä.

Milloin liityitte Suomen 
Ladun jäseniksi ja Tunturi-
latuun?

V. 1983 vähän myöhempään 
tunturilatuun.

Ja lopuksi antakaa meille 

Hääpari nauttimassa shampanja-aamiaista.

natti tulla.
Saavuimme Luiron Hilto-

niin hyvissä ajoin. Sinne saa-
pui Kumpen poikien toinen 
vaellusporukka.

Joimme Kertun tarjoamat 
nimpparikahvit oikein kah-
vikakun kanssa. Maistuipa 
makealta. Miehet lämmitti-
vät saunan. Kyllä oli mukava 
nauttia siitä monen hiihtopäi-
vän jälkeen.

Seuraavana päivänä kävim-
me huiputtamassa Sokostin. 
Aivan ylös saakka emme hiih-
täneet, vaan nousimme lopun 
jalkaisin sauvojen kanssa. 
Nousu oli siten helpompaa 
kuin kesällä. Olivathan kivet 
piilossa lumen alla. Ylhäällä 
oli mahtavat näköalat.

Hyvin nukutun ja levätyn 
yön jälkeen suuntasimme ta-
kaisin Lankojärvelle. Lähdim-
me kelkkauraa pitkin, mutta se 
vei meitä liikaa vasemmalle. 

Sijaintitarkastuksen jälkeen 
otimme kompassisuunnan 
kohti Paasjoen nuotiopaikkaa. 

Oli aurinkoinen pakkasil-
ma, maisemat niin mahtavat,  
korvasi kyllä vaivan näön. 

Parin tulipaikan jälkeen 
Suomujoen uomaa seuraten 
saavuimme Lankojärvelle.

Sinne oli majoittunut  pai-
kallisia Sodankylän tyttöjä 
kolme kappaletta.

He olivat intohimoisia rin-
kan kanssa hiihtäjiä. Eivät sa-
noneet ymmärtävänsä meitä 
ahkion kanssa vaeltajia. Sopu 
antoi hyvin sijaa, vuorottelim-
me ruuanlaittoa ja ruokailua. 

Viimeinen vaelluspäivä. Au-
rinko paistoi, mutta ylhäällä 
tunturissa tuuli kovaa.

Matkasimme Rautulammin 
päivätuvan kautta. Kävim-
me paistamassa makkarat ja 
söimme eväämme siellä. 

Aurinko porotteli ja tuu-
li tuiversi tuimasti. Hitaasti 
mutta varmasti etenimme. Oli 
helpotus kun vihdoin olimme 
huipulla ja saimme laskea 
alaspäin kohti määränpäätä.

Täytyi laskea välillä auraten, 
ettei vauhti pääse hurjaksi, ah-
kio karkaa ja kaada minua nu-
rin. Pelkäsin kaatumista.  On 
taitolaji - tulla ahkion kanssa 
tunturia alas.

 Ja laulu soi…

Kultakaltiossa Kumpen poru-
kat olivat meitä kaikkia vas-
tassa lämmöllä. Meitä odotti 
lämmin sauna, lämmin ruoka, 
iso täytekakku ja kahvit. Oli 
useita syntymäpäiviä, nimi-
päiviä ja kihlajaiset. 

Kaikkia meitä muistettiin. 
Kumpen laulukuoro lauloi jo-
kaiselle juhlittavalle erikseen 
valitun laulun.

  Näin päättyi juhlavasti mu-
kava ahkiovaellus, joka oli 
meille ensimmäinen Lapin 
lumoavissa maisemissa. 

Paluumatkalla jo suunnit-
telimme mahdollisen ahkion 
hankintaa, eli Lappi ja vaellus 
on mielessä. Tulemme var-
maan uudestaan.

   Suuret kiitoksemme kai-
kille mukana olijoille, kans-
samme vaeltajille, matkan ja 
reitin suunnittelijalle. Oli ilo 
vaeltaa kanssanne.

Helmi Voutilainen 
Pauli RuutiainenHessun porukasta puolet valmiina; Helmi ja Pauli.
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Kotkan Latu ry:n, Karhulan 
Latu ry:n, Haminan Latu 
ry:n ja Tunturikerho Kuov-
zan aloitteesta on käynnis-
tetty hanke ”kuninkaantien 
pyöräily 2009”. Tapahtuman 
tarkoituksena on pyöräillä 
historiallinen Kuninkaantie 
vanhoja reittejä soveltuvin 
osin käyttäen Turusta Hami-
naan. 18. – 24.6.2009. 

Pyöräily alkaa Turusta 
ja kulkee Haminaan, jossa 
juhlitaan Haminan rauhan 
200-vuotismuistopäivää. 

Haminasta reitti jatkuu vie-
lä Lappeenrantaan, jossa on 
Suomen Ladun 52. leiripäi-
vät 26. – 27. kesäkuuta. Reitin 
varrella tutustutaan aiheeseen 
liittyviin historiallisiin kohtei-
siin ja nähtävyyksiin. 

Kokonaispituus  
500 kilometriä 

Noin 500 kilometrin reitti on 
jaettu yhdeksään kohtuulliseen 
päiväosuuteen, joten tapahtu-
ma soveltuu mainiosti tavallisil-
le kuntopyöräilijöille eikä vaadi 
aktiivipyöräilijän taustaa. 

Majoitukset on järjestetty 
paikallisissa hotelleissa ja kou-
luissa.  Tapahtuman suunnitte-
lu on käynnistetty Suomen Latu 
ry:n ja Pyöräilykuntien verkos-
ton kanssa ja jatkossa mukaan 
toivotaan paikallisyhdistykset ja 
reitille sattuvat kunnat. 

Kuninkaantien pyöräily on 
tänä vuonna Suomi pyöräilee 
–verkoston päätapahtuma.

Opetusministeriö on myön-
tänyt Sirpa Alapuraselle  
Suomen liikuntakulttuuri ja 
urheilun   Ansiomitalin  tun-
nustuksena hänen  Suomen 
liikuntakulttuurin ja urheilun 
hyväksi tekemästään työstä.

Mitali ojennettiin Suomen 

Sirpa Alapuraselle  
ansiomitali

Ladun kevätliittokokouksessa  
19.huhtikuuta Tuusulassa.  

Suomen Ladun hakemuk-
sessa yleisperustelut olivat:  

Tunturiladun varapuheen-
johtaja, Suomen Ladun järjes-
tötoimikunnan jäsen v. 2005.   
Luotettava, tunnollinen ja 

iloinen  ”luottolatulainen”,  
jonka valoisan  persoonan an-
siosta monet tehtävät, esiinty-
miset ja projektit ovat saaneet 
erinomaisen lopputuloksen.

  Lämpimät onnittelut si-
nulle, Sirpa !

Raimo Pahkala

Kuovzalaiset järjestämässä 
Kuninkaantien pyöräilyä

Koko reitin matkaava pe-
rusryhmä, noin 50 henki-
löä, koostuu Kymenlaakson 
pyöräilijöistä.  Lyhemmille 
osuuksille odotetaan yhteensä 
noin 200 osanottajaa. Osa-
tapahtumat on suunniteltu 
kaikille soveltuviksi terveyslii-
kuntatapahtumaksi.

Tapahtuman   
tavoitteet

- Retkipyöräilyn edistämi-
nen tarjoamalla uusi reitti-
kokonaisuus pyöräilijöille. 
Kuninkaantien osuutta Hel-
singistä itään ei ole aiemmin 
markkinoitu pyöräilyyn. 

- Pilottitapahtumana selvi-
tetään mahdollisuudet uudel-
le tuotteelle, jota voidaan jat-
kossa markkinoida maakun-

nissa, paikallisissa yrityksissä 
ja yhdistyksissä.

- Testataan kuntien kevyen 
liikenteen väyliä, niiden varrella 
olevia palveluita ja opastusta.

- Testataan reitin soveltu-
vuutta lasten ja lapsiperheiden 
pyöräilyyn. Tarkoitusta varten 
tarjotaan lapsille ja lapsiperheil-
le muutama lyhyt erityisosuus.

- Selvitetään reitin turvalli-
suus ja soveltuvuus retkipyö-
räilyyn.

Tavoitteiden toteutuminen 
ja reitiltä saadut tulokset tul-
laan dokumentoimaan. Järjes-
telytoimikunta laatii arvioin-
nin ja raportin, joka toimite-
taan vuoden 2009 loppuun 
mennessä järjestelyihin osal-
listuneille tahoille. Raportti 
voi helpottaa tapahtuman jat-
kamista tulevina vuosina.

31 kumpelaista vietti Kii-
lopäällä maaliskuisen viikon. 
Suurin osa asusti Kultakal-
tiossa, jossa miehet keittivät 
aamupuuron ja naiset huo-
lehtivat päivälliskeitosta sekä 
iltakahvista. 

Päivittäiset hiihtolenkit 
suuntautuivat aluksi Kaks-
lauttaseen ja Laanilaan, mut-
ta kilometrimäärät kasvoivat 
sitä mukaa, kun viikko kului. 
Veijo ja Leena saavuttivat ta-
voitteensa tuhat kilometriä  jo 

alkuviikosta ja Elinakin kol-
minkertaisti oman tavoitteen-
sa hiihtämällä 15 kilometriä 
– kukin hiihti siis kuntonsa 
mukaan.

Iltaisin kokoontui ”martta-
kerho”; sukkia syntyi hyvällä 
vauhdilla. Kuju Hyttinen lau-
latti tiistai-iltana kammissa ja 
perjantaiehtoona Esko johti 
tyylillä Kumpen sekopäistä 
kuoroa, joka esitti muutaman 
serenadin viikon aikana – 
vuosikymmeniä sitten – syn-
tyneille ja kastetuille  kumpe-
laisille. 

Hiihtovaelluksen teki kaksi 
porukkaa, kummassakin neljä 
henkeä.

Elina Jahkonen

kaikille hyvät eväät ja neuvot 
pitkään avioliittoon.

Ylämäessä tuupataan hei-
kompaa eteenpäin, tasaisella 
tuumataan asioita ja alamäki 
tullaan aina helpommin.

Haastattelun jälkeen olikin 

jo häävalssin vuoro. Ja näin 
koko porukalla tanssimme 
loppuillan. 

Hääjuhlien jälkeen koitti 
arki ja koko porukka hiihteli 
eripituisia päivämatkoja. Ko-
ko viikko meni erittäin rattoi-

sasti hyviä latuja hiihdellen. 
Osa porukasta kävi tunturissa 
lumikengillä kulkemassa.

Ja oli meillä matkassa pa-
riskunta joka oli koko viikon 
hiihtovaelluksella. 

Teksti: Merja Nuutinen

Tunturilatulaisia ja muitakin kotimatkalla.

Anja ja Leena 
Sodankylän ja 
Inarin rajalla.

Kihlapari vastaanottaa pullatytön ja -pojan yleisen hilpeyden vallitessa.

Hiihtoa, laulua ja sukkia

Sirpa Alapurasen kanssa mitalin saajia olivat myös Jussi Tuomikoski ja Kyllikki Rytkönen.

Kuninkaantien pyöräily tarjoaa kuntoilijoille haasteita. 
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Noin 80 tunturilatulaista ko-
koontui viettämään perin-
teisiä kevätpäiviä pohjoisen 
hangille, Pallas-Ounastuntu-
rien kupeeseen. Susikyrön ja 
Vuontispirtin maalaukselli-
set maisemat tarjosivat upeat 
puitteet päivien viettoon. 

Keväiset hanget hohtivat 
auringossa ja tunturituuli soi 
kutsuen suksin suihkimaan 
hankia pitkin. Perjantai-iltana 
tapasimme uusia ja vanhoja 
tuttuja kodassa nuotiotulen 
loimussa laulaen Lapin lasten 
lauluja. 

Lauantain ajaksi Njallan 
väki oli varannut meille mo-

nipuolista ohjelmaa. Raiski 
julisti kevätpäivät avatuksi he-
ti lippujen noston jälkeen. To-
rassiepistä Pallasten kupeesta 
saapui käsityö- ja matkailu-
yrittäjä Alli Ohenoja Vuon-
tispirtille ja hänen johdollaan 
tutustuimme Lapin elämään 
ja käsitöihin kuvin, sanoin ja 
esinein, pääsipä yksi onnelli-
nen pukeutumaan morsiamen 
pukuunkin. 

Poronl ihavar as to jak in 
saimme täydentää, kun pai-
kallinen poronlihanjalostamo 
Raattaman kylästä möi omia 
tuotteitaan soitellen välillä 
harmonikkaa. ArctiFoodin 

kylmä- ja lämminsavupais-
tit ja porogrillerit ovat kohta 
maankuuluja. 

Vetokoirat   
kiinnostiivat

Vetokoirien lähtöulvonta kut-
sui meidät Vuontisjärven jääl-
le kuuntelemaan, katselemaan 
ja ennen kaikkea kokemaan 
koiravaljakkoajelun ihanuutta. 
Moni taisi menettää sydämen-
sä SnowRidersin sinisilmäisil-
le, sudennäköisille ”otuksille”, 
jotka kuitenkin silminnähden 
nauttivat rapsutuksista. 

Yksi koirista kyllä tuntui vies-

tittävän että ”ei voisi vähem-
män kiinnostaa juosta samaa 
ympyrää, kunpa pääsisi oikeasti 
tunturiin juosta jolkuttamaan 
puutonta lakeutta pitkin”. 

Arpojakin myytiin naisel-
lisissa ja muissa väreissä ja 
palkintoja oli saatu runsaas-
ti lahjoituksin kittiläläisiltä 
kauppiailta. 

Oliko niitä   
revontulia?

Launtai-iltana olisi ollut 
tarjolla hiihtoa yön pimentä-
mässä tunturissa, mutta lie-
neekö väsymys vai lauluhalut 
vieneet voiton, kun Raiski sai 
riisua sukset pois ja tulla tois-
ten kanssa kotaan laulamaan. 

Miten lienee ollut niiden re-
vontulien laita, jotka oli tilat-
tu klo. 23.15, ehkä ne jossain 
leimusivat, ainakin mielen 
sopukoissa.

Sunnuntaiaamuna saim-
me herätä lipun nostoon ja 
aamunavaukseen, jonka piti 
muoniolainen rovasti Tuomas 
Pöyhtäri. Tunturit silmiemme 
edessä oli helppo painaa mie-
leen taivaallinen hätänumero: 
psalmi 121. 

Sitten suunnattiin kulku 
kohti Raattamaa katsomaan 
Laaksosen tallin American 
Bashkir curly-hevosia, jotka 
ovat kiharakarvaisia, ystäväl-
lisiä vaellushevosia.

Tunturiladun lipun laskuun 
päättyi yhteiset kevätpäivät. 
Osa latulaisista jäi hiihtele-
mään hankia hiljakseen, kun 
toiset raukat joutuivat suun-
tamaan matkansa etelän los-
kaan, mieli vähän haikeana, 
mutta samalla suunnitelmissa 
jo seuraava Lapin matka.

Njallalaisten puolesta 
Eija ja Enska

Njallan kevätpäivillä 
oli vetokoria ja kihara-
karvaisia hevosia

Valjakon vauhtia Vuontisjärvellä.

Vetokoirat saivat lukemattomia rapsutuksia....

... ja ainakin yksi sai kunnon halauksen.
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Tunturikerho Njeallje esittää, 
että Tunturisusien vihkimises-
sä siirryttäisiin uuteen käytän-
töön jossa vihkiminen suori-
tettaisiin ainoastaan Susiaisten 
yhteydessä Susikyrössä.

Perusteluna; 
Viime aikoina on ollut vi-

hittävänä ainoastaan 2 – 3 
henkilöä eri ”Tunturisusien 
räätyyn”.

Kohtuuttoman suuri työ 
järjestävältä kerholta rakentaa 
vihkimispaikka jossa tilaisuus 
kestää 10 – 15 min.

Tunturisudethan liikkuvat 
tunturi alueella, joten vihki-
minenkin tulisi tehdä heidän 
omalla maaperällään. Ete-
lässä pidettävissä Susiaisissa 
on ollut ”noitina” henkilöitä, 
jotka eivät tunne   Tunturila-
tu toimintaa ja jututa tulevia 
”Tunturisusia ” sen hengen 
mukaisesti. Eikä heidän pu-
keutuminenkaan ole vastan-

Njealljen muutosehdotus 

Alli Ohenojan kutomat ja suunnittelemat pirtanauhat saivat 
ansaittua ihailua tunturilatulaisilta.

Alli Ohenoja esitteli valmistamansa Lappilaisen morsiamen 
asun. Asua pääsi kokeilemaan.....

Kiharakar-
vaiset hevoset 
kiinnostivat 
tunturilatu-
laisia, mutta 
kiinnostus taisi 
olla molem-
minpuolista. 
Pienen varsan 
väritys oli 
sangen mielen-
kiinoinen.

Alli Ohenojan pirtanauhoja.

Vilkas vuosi takana
Kevätpäivillä puhuttiin myös 
menneesä vuodesta, sillä ke-
vätkokousväki hyväksyi vuo-
den 2008 toimintakertomuk-
sen ja tilit. 

Puheenjohtaja Raimo Pah-
kala korosti avaussanoissaan, 
että mennyttä vuotta leimasi 
hyvin tunturilatulaisten vahva 
talkoopanos.

- Jo yli 60 vuoden ajan tun-
turilatulaiset ovat omalla työ-
panoksellaan edesauttaneet ja 
vaikuttaneet ihmisen liikun-
nalliseen toimintaan. 

- Monessa olemme olleet 
mukana ja monet tunturilatu-
laiset ovat olleet mukana osaa-
vina ja tekevinä talkoolaisina. 
Melkein poikkeuksetta kaikes-
ta tekemisestä on jäänyt hyvä 
mieli. Ketään ei ole tarvinnut 
houkutella mukaan, vaan aina 
on löytynyt motivoituneita 
ja osaavia talkoolaisia, totesi 
Raimo Pahkala.

Menneenä vuotena tal-
koolaiset ahersivat sekä Susi-
Talaksen että Susikyrön kim-
pussa. Näiden peruskunnos-
tus saatiin viiden talkooviikon 
aikana lähes valmiiksi. Kaikki 
kämpät ovat nyt erinomaises-

sa kunnossa ja kaikkien tun-
turilatulaisten käytettävissä. 

Susikyrössä reilut 
2.000 yöpymistä

Tunturiladun kämpistä yk-
kössuosikki on Susikyrö, jossa 
kertyi 14 kuukauden aikana 
2.046 yöpymisvuorokautta. 
Susi-Talaksella yöpyi 185 hen-
keä ja Susi-Kiisalla 377. 

Viime vuoden aikana tar-
kastettiin vuokramökki Aih-
kin säännöt ja susisääntöjä 
ajantasaistettiin. 

Viime vuoden aikana val-
mistui Kuuden vuosikym-
men- historiikki ja se julkis-
tettiin syyskokouksessa. 

Kesäpäivillä kyseltiin ker-
hoilta, millaisia tarpeita niillä 
on saada apua toimintaansa 
Tunturiladulta. Saatujen vas-
tausten perusteella on jo ryh-
dytty toimenpiteisiin.

Tunturiladun jäsenmäärä 
on ollut hienoisessa kasvussa. 
Kun meitä oli vuoden 2007 lo-
pussa 2.686, puhkaistiin vuot-
ta myöhemmin uuden sadan 
raja eli meitä on 2.745.

Talous    
tasapainossa

Tunturiladun talous on pysy-
nyt viime vuonnakin vakaana. 
Varsinaiset tuotot muodostu-
vat pääasiassa jäsenmaksuista 
ja jäseniltä perittävistä kiin-
teistöjen käyttömaksuista.

Tilikaudelta kertyi ylijää-
mää lähes 3.700 euroa, joka 
kirjataan yhdistyksen omaan 
pääomaan.

Kämppätoiminnasta kertyi 
tuottoja reilut 4.300 euroa, 
joista Aihkin osuus oli lähes 
2.000 euroa.

Kokoontumisten ja kokous-
ten menot olivat lähes 5.800 
euroa ja Tunturilatu-lehden 
kulut olivat reilut 14.000 eu-
roa. Ilmoitustuloja kertyi 
vuonna 2008 poikkeuksellisen 
paljon ja siinä kerhoilla olisi-
kin yksi tuonhankkimiskeino, 
sillä myydyistä ilmoituksista 
kertyy myös kerhoille tuloja.

Tunturiladun muun toi-
minnan kulut, jotka kertyvät 
muun muassa jäsenasioiden 
hoidosta ja postituskuluista 
oli 8.700 euroa ja kaikkiaan 
toimintakulut olivat miinuk-

sella reilut 24.000 euroa.
Kun jäsenmaksutuloja 

kertyi kassaan lähes 30.000 
euroa, päästiin edellä jo mai-
nittuun plusmerkkiseen lähes 
3.700 euron plusmerkkiseen 
tulokseen.

Susisääntöehdotusta 
puidaan   
syyskokouksessa

Tunturikerho Njeallje on jät-
tänyt Tunturiladulle ehdotuk-
sen susisääntöjen muuttami-
sesta niin, että susivihkiäiset 
pidettäisiin ainoastaan aidos-
sa ympäristössä eli Lapissa. 

Muutosehdotus on esitetty 
kokonaan tällä sivulla.

Asiasta keskusteltiin, mutta 
varsinaisia päätöksiä ei vielä 
tehty, vaan siihen palataan 
syyskokouksen yhteydessä.

Susisääntöjä muutettiin 
juuri viime syyskokouksessa, 
jolloin sääntöjen tulkintaan 
tehtiin muutoksia.

Kevätkokouksessa pidettiin 
myös hiljainen hetki Hannu 
Hiltusen ja Eeva Ratian muis-
toksi. 

Kevätvuosikokouksessa Vuon-
tispirtillä esiteltiin  Tunturi-
kerho Njealljen esitys muut-
taa susisääntöjä susivihkimi-
sen osalta. Aloitteen tekijät 
eivät olleet kokouksessa esit-
telemässä ja perustelemassa 
esitystään, joten kirjoitetun 
tekstin lisäksi ei voitu tuoda 
esiin mitään lisäperusteluja.

Ohessa  viime syyskokouk-
sessa hyväksyttyjen susisään-
töjen ne kohdat, joihin muu-
tosehdotus kohdistuu  sekä 
Tunturikerho Njealljen ehdotus 
susivihkimisen muuttamisesta.

Tunturiladun johtokunta 
käsittelee asian ja tuo päätös-

Susisääntöihin 
esitetään muutosta

esityksen seuraavan syysvuo-
sikokouksen käsittelyyn.

Voimassa olevat 
säännöt

*  Susivaliokunnan jäsenet 
valitaan vuosittain susien ko-
kouksessa, joka pidetään susi-
aisten yhteydessä. Toimikausi 
alkaa seuraavan kalenterivuo-
den alusta.

*  Ikä-, Johtaja-, Tunturi- ja 
Outasusien vihkiminen ta-
pahtuu Susivihkiäisissä, joi-
den ajan ja paikan Tunturila-
dun johtokunta päättää

Raimo Pahkala

Keimiötunturin Maja on nyt

 Tunturikeimiö
Nimi on uusi, mutta 
hyväntuulinen 
huolenpitomme 
ennallaan.  

Palveluistamme lisää 
uusilla nettisivuillamme:

www.tunturikeimio.fi 

Tiedustelut ja varaukset:  
myynti@tunturikeimio.fi
puh. 016 538 515
Jerisjärventie 320 
99300 Muonio

nut ”noidalle ” kuuluvaa pu-
keutumista.

Vanhastaan on ollut Tun-
turilatulaisille Kunnia asia 
pitkien ja hikisten vaellusten 
jälkeen päästä ”Tunturisusien 
räätyyn”.

Tällä hetkellä kerhoista kai-
vetaan esille kaikki henkilöt 
joilla on pieninkin mahdol-
lisuus päästä ”Tunturisusien 
räätyyn”, jotta  Susiaiset voi-
daan pitää joka vuosi.

Esitämme Tunturiladun 
johtokunnalle, että asia kä-
sitellään 01.02.2009 pidettä-
vässä johtokunnan kokouk-
sessa ja otetaan esityslistalle 
Tunturiladun kevätpäivillä 
04.04.2009 Vuontispirtillä  pi-
dettävässä kevätkokouksessa.

Mikkelissä 27.01.2009.
Tunturikerho Njeallje
Varapuheenjohtaja 
Kari Loponen
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Pekan kännykkä pirisee yl-
häällä tunturissa. Tuntee soit-
tajan äänestä.

Missä oot? Täällä yhen sor-
tin tunturisusi istuu Tepaston 
tien ravissa.

Varpaita paleltaa ja itkua 
vääntää. Tuutko auttaan?

-Olen jo tulossa. Laskea lu-
jautan vaan alas ja lämmitän 
vähän autoa.

Ota rauhallisesti.
Niin lähti punainen paket-

tiauto ensimmäiselle pelastus-
reissulleen.

Toinen päivä. Kaksi miestä 
siirtää tavaroita Susikyrön au-
rausvallille.

Autossa tuntuu olevan 
puolet Oktalaisten retkeilyo-
maisuudesta ja ne tavanomai-
set laatikkopinot eli Nilsiän 
talollisen muutaman kuution 
ruokavarasto.

Auto lähtee täysin tyhjänä 

Pekan 
pelastus-
palvelu

toiselle reissulleen. Nyt on 
siirrettävä Hanna-Marin po-
rukkaa. Ovat umppuroineet 
päiväkausia ja tilattu sauna 
ennen kotimatkaa on jää-
mässä vain haaveeksi. Ei niin 
likaista porukkaa voi päästää 
yleisiin kulkuneuvoihin.

Kolmas päivä. – Raimo tääl-
lä päivää. - Minä osasinkin jo 
odottaa. Kerro vaan, mistä 
haetaan ja milloin? Miten … 
No, Puljutunturista. Voitko 
hakea?

Nyt on tosi kysymyksessä. 
Autokin tietää sen ja hurisee 
varmasti eteenpäin jo niin 
tutuksi käynyttä tietä pitkin. 
Ykkössusi on pulassa ja koko 
Tunturiladun tulevaisuus vaa-
rassa. 

Isossa kämpässä huulen-
heitto on jatkunut pitkään.

Lopulta on jonkinlaisen yh-

teenvedon aika. - Eiköhän ole 
parasta hommata autolle va-
kituinen tallipaikka pihalle?

Tämän jälkeen laskeutuu 
syvä hiljaisuus, jokaisen miet-
tiessä kohdallaan, mitä kaik-
kea tunturisusien ikääntymi-
nen tuo tullessaan.

Viimein joku hoksaa; on-
han siellä vielä sentään yksi 
vaellusryhmä ihan maastossa-
kin. Kösän porukka. Niin on, 
ja ne ovatkin ihan eri juttu. Ei 
siitä porukasta mitään koti-
ikäväpuheluja soitella!

Tämä lohduttava tieto 
laukaisee apeaksi päässeen 
tunnelman ja raati siirtyykin  
helpottuneena pullakahvi-
pöytään. Ja niin laskeutuu 
rauha ja hyvän olon leppoisa 
tunnelma takaisin Susikyrön 
kenttään.

Kuva   Pauli Hulkkonen
Teksti  Reijo Ainasoja

Pekan ”pelastuspalveluautolla oli kysyntää Susikyrössä heti kevätkokouksen jälkeen niin paljon, 
että paikallaolijat harkitsivat jo vakituisen tallipaikan tekemistä pihapiiriin.

Liikunta on lääkettä
Emeritusprofessori Ilkka 
Vuoren mukaan koskaan ei 
ole liian myöhäistä aloittaa 
liikuntaharrastusta. Vuoren 
mukaan liikunta sopii lähes 
jokaiselle.  Hän puhui taan-
noin Kotkassa järjestetyssä 

liikunnan teemaillassa.  Ta-
pahmaa oli järjestämässä 
Tunturikerho Kuovza yhdessä 
Karhulan ladun. Haminan la-
dun, Karhulan retkeilijöiden  
ja Kotkan ladun kanssa.

Ulkoiluta pipoa ja pusak-
kaa-teemaillassa oli yhtenä 
keskustelunaiheena kuka hyö-
tyy liikunnasta ja kenelle se on 
vaaraksi.

Ilkka Vuori on kirjoittanut 
lukuisia terveysliikuntaan 
liittyviä kirjoja ja julkaisuja. 
Hänen mielestään liikunnan 
terveysvaikutukset ovat kiis-
tattomat. 

- Liikunta on lääke monissa 

sairauksissa, kuten lihavuuden 
ja kohonneen verenpaineen 
hoidossa. 

- Kuntaliikunnasta on 
kuitenkin syytä pidättäytyä 
esimerkiksi flunssan aikana 
tai sydäninfarktin jälkeen. 
Tällöinkään liikkumista ei 
pitäisi kokonaan jättää. Mis-
sään tapauksessa ei saa jäädä 
paikoilleen. Makaaminen ja 
istuminen ovat pysyvää pas-
siivisuutta. Meidät ihmiset on 
tarkoitettu olemaan jalkeilla 
tai liikkuman. 

Ilkka Vuoren mielestä lii-
kunnan terveyssanoma on 
mennyt hyvin perille. 

- Yleisin syy vähäiseen lii-
kuntaan on laiskuus. Sohva 
vetää helposti puoleensa.

- Liikunta on kuitenkin hy-
vin palkitsevaa. Toisille pal-
kintona voi olla liikunnasta 
saatu upea kokemus, toiset 
iloitsevat pääsystä irti sohvas-
ta. jotkut nauttivat puolison, 
lapsen tai lapsenlapsen kanssa 
vietetystä yhteisestä hetkestä. 
Myös ajatus siitä, että tekee 
itselleen hyvää, voi olla pal-
kitsevaa.

Illa Vuori suosittelee yksin-
kertaisia liikuntatapoja kuten 
hölkkää, kävelyä tai hiihtoa. 

- Hiihtoa on vaikea voittaa.
Se on liikuntamuoto, jossa 
ovat kaikki lihakset toimin-
nassa. Myös soutaminen, 
melonta ja pyöräily ovat hy-
viä liikuntamuotoja ja niissä 
pääsee näkemään myös uusia 
maisemia.

Ensi kerran yhdessä

Tilaisuuden järjestäneet jär-
jestöt olivat koonneet ti-
laisuuteen retkeilyaiheisen 
näyttelyn, joka oli esillä mys 
Kotkan kirjastossa. 

Järjestöt olivat ensi kertaa 
puuhaamassa yhteistä tilai-
suutta, jolla haluttiin viestiä, 
että kynnys tulla mukaan jär-
jestöjen toimintaan on matala.

Lähde: Kymen Sanomat/ 
Outi Palmu

Ilkka Vuoren puhe kiinnosti 
kuulijoita. Teemailtaan otti osaa noin 150 kuulijaa.

Kuovzalaiset olivat koonneet Tunturiladusta kertovaan tauluun 
tietoja Tunturiladun kämpistä sekä muusta toiminnasta.

Kuovza esitteli omaa toimintaansa sanoin ja kuvin. Näyttely oli 
esillä myös Kotkan pääkirjastossa teemaillan jälkeen.

Retkeilijän leirissä 
oli näytillä erilaisia 
varusteita.
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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

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.  
044 722 6314. Nettisivuilla 
(www.suomenlatu.fi ) on tätä varten loma-
ke.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Anteeksi edellisessä lehdessä olleet nimisot-
kut. Tässä Suomen Ladun jäsenasioiden hoi-
tajien yhteystiedot:

 
Marita Lassila
puh. 044 722 6314
marita.lassila@suomenlatu.fi 

 
Ulla Kosonen
puh. 044 722 6313
ulla.kosonen@suomenlatu.fi 
 Posti- ja käyntiosoite 
Radiokatu 20
00240 Helsinki

Nämä henkilöt postittavat jäsenkorttisi ja 
muuttavat osoitteesi Latu ja Polku lehteen.

 Tunturiladun jäsenrekisterin operaattori 
vaihtuu kesäkuussa 2009.

Toivon että kaikkien jäsenmaksut ovat sil-
loin maksettu.

Nykyinen järjestelmän ylläpitäjä ei kesä-
kuun 15 päivän jälkeen ota vastaan jäsenmak-
suja vaan rahat palaavat maksajan tilille.

Jäsenmaksuja varten avataan jatkossa oma 
tili jolle kaikki jäsenmaksut tulevat.

Toivotan kaikille Tunturilatulaisille  hyvää 
retkeilykesää.

jäsensihteeri Pirjo 

Hei tunturilatulaiset!

Kämppätoimikunnalta hyvää alkavaa ke-
sää kaikille TL-lehden lukijoille. 

Viikko 26/2009 rakennustalkoot Susi-Ta-
laksella toteutetaan TL-lehdessä nro 1/2009 
olleen kämppäisännän tekstin mukaisesti.

Talkooväkeä on ennakkoilmoittautunut 
talven aikana riittävä määrä (16 henkilöä) 
ja näin ollen suunniteltu työ saadaan teh-
dyksi viikon 26 aikana. Osa talkooväestä 
menee talkootyökohteeseen jo viikkoa ai-
kaisemmin.

Jos joku haluaa vielä tulla Talakselle 
mukaan pitää ilmoittautua kämppäisän-
nälle ruokailujärjestelyjen takia, ja näitten 
matkustus talkootyökohteeseen tapahtuu 
omalla kustannuksella.

Syyskuun talkoot Susikyrössä toteutetaan 
suunnitelman mukaan viikolla 38/2009.

Päärakennuksen kellarin korjaustyö 
saatetaan valmiiksi, käymälärakennus ja 
jätehuoltoasema rakennetaan viranomais-
määräyksien mukaiseksi. Lisäksi tehdään 
maalaustyötä, ympäristön siivousta ja polt-

topuuta.
Mukaan tarvitaan n.15 henkilöä raken-

nustöihin sekä 2-3 henk. ruokailujärjeste-
lyihin.

Majoitus sisätiloissa, ruokailut vakiintu-
neen tavan mukaisesti. Matkakorvaus Tun-
turiladun talkootyömatkakorvaussäännön 
mukaisesti.

Kämppäisäntä hankkii tarvittavat tarvik-
keet ja työkalut ja hoitaa työjärjestelyt.

Tapaturmavakuutus on voimassa oleva 
Tunturiladun talkootyövakuutus (koskee 
myös yli 70 vuotiaita).

Tiedustelut ja    
ennakkoilmoittautuminen
kämppäisäntä Pekka puh. 050-527 2796.
Sisävarusteluista vastaa Lea 
puh. 0400-299956.

Turku 4.5.2009
Pekka Kallio 

Kumpen kuulumisia
Itäsuomalaiset ” karjalan 

kerhot” Kumpe ja Okta ovat 
käyneet kylää keskenään jo 
pitkään. Ne ovat muodostunut  
jo perinteeksi, että vaellamme, 
marjastamme ja muuten kes-
kustelemme porukassa.

Minusta ne ovat olleet mu-
kavia tapaamisia eri paikois-
sa osaksi nyyttikestityksin. 
Tulee mieleeni kävelyretki 
Hiidenportilla vuosia sit-
ten, souturetki Oulujärvelle 
valtaisalla 25 henkilön ve-
neellä sekä tapaaminen Uk-
koHallan, Suomen kannalta 
merkittävissä historiallisissa 
maisemissa Kainuussa.

Kumpelaisten paikkoja 
ovat olleet Mäkikangas, Pat-
vinsuonkierrot, Kolin Hera-
järven kierto, Metsäkartano 
ja marjaretket siellä sekä 
tapaaminen viime kesänä 
Outokummun Särkiselän 

Erä-ja retkeilykeskuksessa 
ja tutustuminen Outokum-
mussa entiseen kaivokseen ja 
kaivosmuseoon.

Tänä keväänä teemme yh-
teisretken vuorostaan Oktan 
järjestämänä Hiidenportin 
alueelle la 23.05.2009. Hyväl-
tä tuntuu, kun miettii, että 
mitähän hauskaa ja mielen-
kiintoista oktalaiset ovat taas 
järjestämässä.

Kutsumuksia on myös 
Keski-Suomeen päin, mutta 
katsotaan nyt mihin tässä ke-
ritään, kunhan ensin tulette 
kaikki tunturilatulaiset meil-
lepäin käymään kumpelaisten 
järjestämään TL:n kesäpäivät 
tapahtumaan 21. - 23.08.2009  

Kutsu on  toisaalla tässä  
lehdessä.

Paikka on lähellä Kiihte-
lysvaaran kirkonkylää, Hie-
tajärven rannassa Pyhäselän 

seurakunnan leirikeskus, 
jossa ”Karjalaiset illatsut” ym 
tunturilatulaiset kisailut käy-
dään.

Ajosuunta Joensuusta 
6-tietä n 25 km, josta tie no 
492 lähtee Kiihtelykseen, jota 
ajetaan 14 km ja käännytään 
Kuusjärven tielle, ajetaan 2 
km ja perillä ollaan.

Etelästä päin tulijat Kiteen 
kautta ajatte 14 km Tolosen-
mäen risteyksestä tuohon mai-
nittuun Kiihtelyksen tiehaa-
raan, josta jatkatte 492 tietä.

Pentti Kumpesta

Kesän merkit lienevät jo kaik-
kien nähtävissä, vaikkei siitä 
ole kuin viikko tai kaksi, kun 
meistä monet palasivat keväi-
siltä hiihtoretkiltään. Tässä 
tarkassa taitteessa lumilta jo 
lehteilevien puiden äärelle on 
hyvä katsahtaa hieman taak-
sepäin ja miettiä heti perään 
kesälomien aikaisia retkikoh-
teita lähellä ja hieman kauem-
panakin.

 Kolbman talvi ja kevät 
oli vilkas, niin kerhoiltojen, 
kuin muidenkin tapahtumien 
osalta. Uusi ideoita pursuava 
kerhotoimikunta ei saanut 
kaikkia aiheitaan kauden 
tapahtumiin, vaan monia 
hienoja ideoita siirrettiin tu-
levaisuuteen. Kolbman histo-
riankin kautta vuoden ohjel-

mistoon on periytynyt monia 
säännöllisiä tapahtumia, joten 
uusille ideoille tilaa raivataan 
lähinnä niiden välistä. Tämä 
vaatii luonnollisesti kerho-
toimikunnalta melko tiivistä 
yhteistyötä ja sellaiseksi se on 
luonnostaan kolahtanutkin. 
Maaliskuun alussa järjestim-
me talvileirin Kaupin urhei-
lupuistoon. Kokosimme pai-
kalle majoitteita ja muita va-
rusteita ja kutsuimme kaikkia 
kiinnostuneita poikkeamaan 
mehulle. Seuraavan päivän 
kerhoillassa paikalla oli kolme 
uutta jäsentä ja monet miet-
tivät kotonaan olisiko heistä 
retkeilijöiksi.

Kaikista on retkeilijöiksi. 
Kesän toiminnasta mieles-

täni tärkein osuus sijoittuu 

toukokuulle, jolloin teemme 
päivän mittaisen sääksiretken 
Pohtiolammelle ja viikonlop-
pu- tai päiväretken Helvetin-
järvelle. Näihin tapahtumiin 
voivat osallistua aivan kaikki 
jäsenet. Kesän Islantireissuille 
lähtee kaikkiaan n. 40 Tuntu-
rilatulaista, joista iso osa on 
Kolbmalaisia. 

 
Ja sen lopun kesälomanhan 

voi viettää retkeillen lähimaas-
toissa. Siellä nähdään.

Pete

Kyllä kesäloma  
toimii…

Tervehdys    
Satakunnasta
Olipas kerrankin hienot vap-
pukelit täällä Satakunnassa. 
Oli aurinkoista ja lämmintä, 
eikä tänä vuonna satanut vet-
tä. 

Vappua edeltävänä vii-
konloppuna Huittisissa, tar-
kemmin sanottuna entisessä 
Vampulan kunnassa järjes-
tettiin ensimmäinen Harju 
elää-tapahtuma, jossa olim-
me mukana liki kolmenkym-
menen muun ulkoliikuuntaa 
harjoittavan yhdistyksen ja 
yrityksen kanssa.

Päivä oli yhtä upea kuin on 
harjukin ja väkeä liikkui ihan 
mukavasti. Tästä on hyvä jat-
kaa ja mieliinpainuvinta oli, 
että taustalla touhunnut väki 
puhalsi voimallisesti samaan 
hiileen. Kun puhuri on saatu 
päälle, tapahtuma saa varmas-

ti jatkoa jo ensi vuonna. 
Nyt tapahtuma polkaistiin 

pystyyn pikavauhdilla, mutta 
jo tämän lehden ilmestyttyä 
on takana palautepalaveri, 
jossa käynnistettiin jo uuden 
tapahtuman suunnittelu. Hi-
omista tapahtumassa riittää, 
mutta kun yhteistyössä tätä 
teemme, saamme aikaan var-
masti tapahtuman, joka vetää 
väkeä puoleensa vuodesta toi-
seen.

Oman kerhon rintamalla 
kesästä on tulossa vauhdikas.  
Melontaviikonloppu on tu-
lossa vielä toukokuun lopulla, 
mikäli kanoottiasia saadaan 
järjestykseen. 

Kesäkuussa aikuiset ja lap-
set vaeltavat yhdessä Pöyris-
järvelle. Tiedä mitä kivaa oh-
jelmaa sinne vielä keksimme. 

Kaikenlaista on jo suunnitel-
missa. 

Heinäkuussa naiset vaelta-
vat Susitalaksen maisemissa. 
Porukka on varmaan osin 
tuttua, mutta mukaan mah-
tuu aina uusiakin vaeltajia.

Miesten vaellus on muu-
taman vuoden tauon jälkeen 
ohjelmassa ja kohteena on 
Lemmenjoki.

Ota yhteyttä, jos haluat tul-
la mukaan. 

Retkeilyllistä kesää
Satu - varapj
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Aihkissa on vielä vapaita aikoja   
yöttömän yön valvojille, hillan poimijoille,  elokuun 

kuutamouimareille, lokakuun muikunpyytäjille ja mar-
raskuun mietiskelijöille. 

Vuonna 2009  jo varatut ajat ovat: 18. - 20.6,   viikot  
30,  31,  37 - 39  ja  52.

Tarkista  vapaat viikot  Tunturiladun nettisivuilta.
Vuorokausimaksu on 18,00/koko mökki.
Varaukset:  Raimo Pahkala 040 839 6638.

TERVETULOA  KARJALAISEEN TUNNELMAAN

TUNTURILADUN KESÄPÄIVILLE 
21- 23.8.2009
PYHÄSELÄN SEURAKUNNAN LEIRIKESKUKSEEN 
KAUNIIN HIETAJÄRVEN RANTAAN 
POHJOIS-KARJALASSA.

TERVETULOA  KARJALAISEEN TUNNELMAAN

TUNTURILADUN KESÄPÄIVILLE 
21- 23.8.2009
PYHÄSELÄN SEURAKUNNAN LEIRIKESKUKSEEN 
KAUNIIN HIETAJÄRVEN RANTAAN 
POHJOIS-KARJALASSA.

Paikalle voit saapua jo perjantai-iltana. Olemme kahvin kanssa vieraita vastaanotta-
massa klo 16.00 alkaen.
Varsinainen ohjelma alkaa lauantaina. Varaamme oikeuden mahdollisiin ohjelman 
muutoksiin.

Lauantai 22.08.
          8-9.00        Aamiainen                                                             
          10.00         Avajaiset ja lippujen nosto                                                              
          10.30         Luontopolku
          12.30         Kahvi                                                         
          13.00         Mölkkypeli ym. liikunnallista kisailua 
          15-17.00    Päivällinen  
          16-18.00    Uintia ja saunominen
          19.00         Illatsut alkaa. Ohjelmassa mm lapsien tanhuryhmä,
                             kannelmusiikkia, arvontaa, palkintojenjako, yhteislaulua,
                          makkaranpaistoa leirinuotiolla.... 

Lauantaina koulutusta kerhojen jäsensihteereille ja taloudenhoitajille.

Sunnuntai 23.8.
        8-9.00        Aamiainen  
        9.30        Aamun avaus
        10.30         Kotiseutukierros. Tutustuminen kirkkoon ja museoon.
        12.00         Lounas
        13.30         Päättäjäiset ja lippujen lasku

Majoittuminen:
 Majoitustilat sisältä löytyvät 45:lle hengelle (petipaikkoja ). Sisäwc:t ja suihku  
 majoitustiloissa. Omat liinavaatteet mukaan.
           Alueella on runsaasti hyviä teltta- ja asuntoautopaikkoja sekä grillikota oma 
 toimiseen majoittumiseen. Sähköä ei ole näille paikoille.

Hinnat:  Maksu paikanpäällä käteisellä
           Osallistumismaksu   ( sis. telttapaikan )              8.00   
             Aamiainen                                                           5.00               
 Päivällinen                                                         10.00   
           Keittolounas                                                         7.00
           Huone majoittuminen                                         10.00/ vrk
           Asuntoautopaikka                                                5.00  

Ajo-ohje:
            Kuutostieltä, eli Lappeenranta-Joensuu-tieltä käännytään Kiihtelysvaaraan  
 tielle nro 492, jota ajetaan 14 km. Tältä tieltä käännytään vasemmalle   
 Kuusjärventielle, jota ajetaan 2 km.  
            Jos tulet Joensuuhun junalla tai linja-autolla ja tarvitset jatkokuljetuksen pai 
 kalle niin soittele Eila Tiilikaiselle, puh.  (013) 803048,  040 703 66 11.

Ennakkoilmoittautumiset 26. 07.2009 mennessä.
          - Pentti  Huikuri     040 763 22 76, pentti.huikuri@pp.inet.fi
          - Eila  Tiilikainen    (013) 803 048, 040 703 66 11

Muuta huomioitavaa:
           Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä jos tarvitset erikoisruokavalion.
             Pidämme kioskia alueella josta voi ostaa mm juomista, makkaraa, piirakoita  
 ym suolaista vaikka iltapalaksi.

ME KUMPELAISET TOIVOTAMME TEIDÄT LÄMPIMÄSTI TERVETULLEIKSI !!!

Tunturikerho Kuokte isännöi 9.-11.10.2009 
SUSIAISET JA 
TUNTURILATU RY:n SYYKOKOUKSEN
Haukilammen leirikeskuksessa Nurmijärvellä, 
kirkasvetisen Sääksjärven rannalla.
Perjantaina 9.10.2009 voi jo majoittua ja ilmoittautua.   
Mahdollisuus on sekä sisä-, teltta- tai asuntovaunu/auto   
majoitukseen.
Lauantaina 10.10.2009 Susiaiset ja Syyskokous 

            Sunnuntaina 11.10.2009 muuta ohjelmaa
            Tarkemmat tiedot tunturilatu 3/2009 lehdessä.

www.tunturilatu.fi www.tunturilatu.fi 

Aiun Uulalla oli tapana 
pientä korvausta vastaan 

vuokrata vanhaa venettään 
kesäturistien käyttöön. Muu-
an turisti tutkaili huolestu-
neena ikälopun veneen kun-
toa ja totesi lopulta:
- Eikö ole aikalailla riskeerat-
tua lainata noin huonokun-
toista venettä. Pysyykö tuo 
edes pinnalla?
- Nah, mie otanki maksun 
etukäthen, selvitti Uula.

Linja-autoasemalla Aiun 
Uula sattui kerran kuule-

maan parin turistineitokaisen 
suuriäänisesti päivittelevän 
sen kesän tavattoman suuria 
hyttysiä.

- Ne ovat oikeita petoja, va-
litti nainen, repivät ihmisen 
aivan verilihalle.

- Nah, net on killa kesyt, 
puuttui Uula valitukseen, net 
syöpi aivvan käjestä. Joo, ja 
niihi killa tothuu kolmessha 
päivhässä jos ei tuu sitä enne 
hulluks.

Iltasella sattui muuan tu-
risti Aiun Uulaa vastaan 

kirkonkylän raitilla. Vieras oli 
iltaseuraa vailla ja kysyi siksi 
Uulalta:
- Onko tässä kylässä minkään-
laista yöelämää?
- Nah, jovain on, mutta se 
on juuri ny käymäshä Rova-
niemellä, selostaa paikkakun-
talainen vallitsevaa tilannetta.

- heikha - 

Turistien  
parissa

Aiun Uula
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Tunturikerho Geatkin aikuinen-lapsi-vaellus tehdään Pöyris- 
järvelle, sinne Suomi-äidin hauiksen kohdalle.
Pöyrisjärvi on upea hiekkarantainen järvi, jossa maasto on 
helppokulkuista. Järvi ympäristöineen tarjoaa oivat puitteet 
ikimuistoiselle vaellukselle niin aikuisille kuin lapsillekin.
Lähtekää yhdessä matkaan, sinä ja lapsen-
lapsesi, lapsesi tai kummilapsesi. Vietetään 
mukava viikko Pöyrisjärven upeissa maisemissa. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut toukokuun 
loppuun mennessä: 
Airi Ala-Juusela puh. 040 728 1877 tai 
Satu Ojala puh. 050 523 4844. 
Matkan ensimmäinen osa aikuisilta 130 €, lapsilta 80 €. 
Toinen osa määräytyy matkakulujen mukaan.

Aikuiset ja lapset Pöyrisjärvelle 21.-28.6.2009

Seuraavan 
Tunturilatu-

lehden 
aineistopäivä 

on 14. elokuuta 
2009

Susi-
valiokunta

Susianomuskaavakkeet on oltava viimeistään 10.8.2009 su-
sivaliokunnalla. Ainakin Tunturilatu-lehdessä 1/2009 on 
susivaliokunnan jäsenten yhteystiedot. Tänä vuonna järjes-
tetään susikokelaan ja susivaliokunnan välisiä tapaamisia 
vielä Suomen Ladun Leiripäivillä sekä Kesäpäivällä. Syksyn 
susiaisissa voidaan keskustelut suoritta tulevia vuosia varten. 
Tarvittaessa voi susivaliokunnan kanssa sopia muistakin ta-
paamisajankohdista..

 Veijo Taavitsainen, pj., p. (05) 281249, 050 5444 805 veijo.
taavitsainen@kymp.net

Pauli Hulkkonen, p. 0400-547743, hulkkonen.pauli@suo-
mi24.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.

lahtinen@pp3.inet.fi 
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Vaeltaminen on kulunut 
harrastuksiimme jo vuosi-
kausia ja ajatuksena on ollut 
ottaa joskus koira mukaan 
tunturiin. Oiva tilaisuus tähän 
tuli keväällä -06 kun huoma-
simme, että Gällivaarassa, 
Pohjois-Ruotsissa olisi Luuk-
kaalle sopiva näyttely heinä-
kuun alussa. TV-mainoksen 
sanoja lainaten ”siitä se ajatus 
sitten lähti”. Niinpä päätimme 
pistää kaksi ”hupia” samaan 
pakettiin; ensin kävisimme 
Ruotsissa näyttelyissä ja sieltä 
siirtyisimme Utsjoelle vaelta-
maan.

Omat lähtövalmistelut su-
juivat vanhan kaavan mu-
kaan, mutta Luukkaan retki-
valmisteluihin kuuluivat mm. 
kantolaukun hankkiminen 
sekä kuivatun retkimuonan 
etsiminen.

 Hyvin sujuneesta näytte-
lystä suunnattiin hetimiten 
Utsjoen suuntaan, tarkoitus 
oli ajaa linja-taksilla Karikan-
gasneimeltä Utsjoelle ja jät-
tää auto kauemmaksi. Siellä 
suunnitelmiin tuli ensimmäi-
nen muutos; ilmassa oli syö-
päläisiä aivan liikaa Luukasta 
ajatellen. 

Huono sää   
hidasti tahtia

Uuden suunnitelman mukaan 
ajoimme omalla autolla vael-
luksen lähtöpaikalle. Päivällä 
ukkosteli siihen malliin, että 

Luukas-koira tunturivaelluksellaLuukas-koira tunturivaelluksella

katsoimme parhaaksi lähteä 
polulle vasta illan suussa. 

Totesimme Luukkaan retki-
varustuksena olleen hyönteis-
myrkyn riittämättömäksi mä-
käräisiä vastaan, joten emän-
nän ja isännän täytyi luopua 
omista hirvikärpästakeistaan 
ja pukea Luukas niihin. 

Tästä innovaatiosta voisi 
patenttitoimiston setä kyllä 
olla innoissaan, mutta Luuk-
kaasta tämä ei ollut enää ol-
lenkaan itseään kunnioittavan 
estrelan sietokyvyn rajoissa. 

Hurjan ötökkälauman ah-
distellessa ei muukaan aut-
tanut kuin alistua moiseen. 
Kantolaukun kanssa kävele-
mistä Luukas oli harjoitellut 
vähän jo kotona, joten siihen 
sopeutuminen ei ottanut mi-
tään ongelmia. Kannettavaksi 
sille oli pakattu omat vaellus-
muonansa. 

Erilaiset käsitykset

Ilma oli helteinen ja sateinen, 
mutta siitä huolimatta pieni 
seurueemme lähti taittamaan 
taivalta. 

Ihmisjäsenet olivat ilmei-
sesti huomattavasti koiraa in-
nostuneempina tai sitten ky-
seessä oli vain estrelamainen 
käsite-ero vaelluksen tarkoi-
tuksesta ja toteutuksesta, sillä 
ensimmäiset 20 metriä kuljet-
tuaan Luukas siirtyi kohteli-
aasti sivuun polulta ja asettui 
maahan makaamaan. 

Mielessä kyllä kävi, että jos 
eteneminen on tällaista, niin 
tämänkertainen vaellus on 
sitten tehty ensimmäisen kilo-
metrin jälkeen. Mutta koiralle 
annettiin tiukka komento ta-
kaisin polulle kulkemaan ja 
päättäväisesti jatkettiin eteen-
päin. 

Alkuvaikeuksien jälkeen 
matka alkoi taittua ylöspäin 
tunturirinnettä ja päästyäm-
me puuttomalle vyöhykkeelle 
pidimme ensimmäisen varsi-
naisen lepotauon. 

Täällä oli ilma jo viileäm-
pi, eikä mäkäräisiä ollut enää 
niin paljon kuin alempana. 
Tultuamme ensimmäiselle 
lailliselle tulipaikalle totesim-
me, että tänään emme kulje 
11 kilometriä, joka meillä oli 
tavoitteena. Pääsimme kui-
tenkin puoleen siitä. 

Teltta pystytettiin nopeassa 
tahdissa ja Luukas ohjattiin 
telttaan suojaan mäkäräisil-
tä, jotka olivat taas saapuneet 
seuraamme. Teltta ei koiraa 
ihmetyttänyt ollenkaan, se 
vain asettui tyytyväisenä le-
päämään teltan lattialle. 

Elvyttyään hiukan Luukas 
pääsi kiertelemään leirialu-
etta ja tutustumaan tunturin 
hajuihin, samalla kun isän-
täväki valmisteli iltapalaa ja 
ihaili maisemia, vaikkakin 
sateisessa säässä. Luukkaan 
ensimmäinen yö tunturissa 
sujui hyvin, nukuimme kaik-
ki sikeästi, liekö Luukaskaan 
edes kylkeään kääntänyt koko 
yön aikana.

Ekopiste avuksi

Aamulla sää oli yhtä sateinen 
kuin se oli ollut illalla nukku-
maan mennessämme. 

Aamupalan jälkeen meidän 
vielä lepäillessämme alkoi 
tuulla melkoisesti ja hetkessä 
myrsky oli saavuttanut lei-
rimme. Teltta painui maata 
vasten ja vettä valui sisälle no-

ronaan. 
Nopeasti saimme teltan ka-

saan ja siirryimme läheiseen 
jätekatokseen (ekopisteeseen), 
jossa vietimme sen päivän ja 
seuraavan yön. Eipä Luukas-
kaan myrskyn mylvinnästä 
hämmentynyt vaan sopeutui 
hyvin väliaikaiseen majoittee-
semme. 

Jätekatoksessa oli lattiatilaa 
yhdelle ihmiselle ja Luuk-
kaalle, toinen meistä nukkui 
jätelaarien kannen päällä n. 
metrin korkeudella.

 Onneksi jätehuolto toimii 
tunturissakin, sillä tällainen-
kin suoja on arvossaan kun 
luontoäiti näyttää, että mistä 
kuuluu ja kuka käskee. 

Jossain vaiheessa Luukas 
ilmoitti, että ulkopuolella 
on jotain liikettä ja samaan 
”majaan” yrittikin vähän ajan 
päästä pyrkiä neljä läpimärkää 
ulkomaalaista vaeltajaa, mutta 
kun valitettavasti tilaa ei ollut, 
he joutuivat tyytymään puu-
katokseen. 

Illalla sateen lakattua käve-
limme välillä tuulta vasten ja 
välillä tuulen mukana. Yöllä 
Luukas oli tarpeen jalkojen 
lämmittäjänä ja jätekatoksen 
oven edessä tuulensuojana.

Tuuli vei ötökät

Seuraavana päivänä sää salli 
meidän siirtyä eteenpäin tuu-
len ollessa kuitenkin sen ver-
ran voimakas, ettei  pikkuötö-
köistäkään ollut enää haittaa, 
joten Luukkaan ei tarvinnut 
nöyrtyä enää pukeutumaan 
hirvikärpäskaapuun. 

Vaelsimme nousuvoittoista 
tunturipolkua, kun Luukasta 
alkoi silminnähden vaivata 
jokin, askel ei tahtonut pysyä 
polulla, katse haki jotain kau-
kaista kohdetta ja mieli paloi 
päästä jonnekin. Nytköhän 
se kuuli, täällä suomalaisel-
la tunturiaavalla, esi-isiensä 
kutsun? 

Päästyämme tunturin pääl-
le, havaitsimme kiinnostuksen 
kohteen olleen kuitenkin ihan 
maallista laatua: näkyviin il-
mestyi porolauma. 

Voi sitä intoa jolla porojen 
luo olisi pitänyt päästä. Mutta 
porot menivät omia polku-
jaan ja me jatkoimme eteen-
päin tavoitteena Gouhpilak-
sen autiotupa. Saavuttuamme 
sinne, meistä jokaisesta oli 
kulkemishalut jo hävinneet. 
Luukas tasasi päivän rasitusta 
jälleen makoisilla unilla.

Seuraavana päivänä isäntä 
ja Luukas vaeltelivat lähimaas-
tossa kun emäntä paranteli 
kipeytynyttä polveaan tuvalla. 
Olimme tulleet vaellukses-
samme siihen vaiheeseen, että 
totesimme, että suunnittele-
mamme 50 kilometriä taitaa 
jäädä seuraavaan kertaan ja 
tällä kerralla suuntaamme 
11 kilometrin päässä olevalle 
maantielle. 

Vietimme tuvalla kaksi 
yötä, Luukas olisi ilmeises-
ti viihtynyt pidempäänkin, 
mutta meitä ihmisiä rupesi jo 
kyllästyttämään samalla pai-
kalla olo.

Tulipaikan tilalla   
olikin kota

Viidennen päivän iltana 
kamppeet olivat kasassa ja 
Luukaskin jälleen täysissä 

varusteissaan mäkäräisiä vas-
taan. Ötököitä tuntui olevan 
nyt jopa enemmän kuin alku-
matkassa, niinpä askelluksem-
mekin oli ripeää. 

Reippaasta vauhdista huo-
limatta tuntui, että ötökät 
tunkeutuvat suuhun, korviin 
ja silmiin kaikista suojista vä-
littämättä. Niinpä jouduimme 
välillä lisäilemään Luukkaalle-
kin vaatetusta, päässä sillä oli 
huivi ja lopulta jo emännän 
alushousutkin, jotka tosin 
eivät olleet kovinkaan kätevä 
suoja risukkoisessa ja louhik-
koisessa maastossa, milloin 
putoillessa pois tai ollessa jos-
sain risussa kiinni. 

Tässä menossa meinasi 
isännänkin hermot stres-
saantua, mutta kuljettuamme 
reilun viiden kilometrin mat-
kan yllätyimme iloisesti kun 
näimme että paikalla jossa 
vanhan karttamme mukaan 
piti olla vain tulipaikka, olikin 
uusi kota. 

Tästä saimme hyvän yösijan 
viimeiseksi yöksi. Porukkam-
me oli sen verran väsynyttä, 
että suoritimme iltatoimet ri-
peästi ja rupesimme maaten.

Pikavauhtia autolle

Viimeinen vaellusaamu 
valkeni aurinkoisena, joten 
tiesimme varautua jälleen 
helteiseen päivään ja todennä-
köisesti mäkäräiset sekä itikat 
toisivat läsnäolollaan lisäviri-
kettä kulkemiseen. 

Viimeiset virstanvälit isäntä 
ja Luukas lähtivät kulkemaan 
nopeampaa tempoa kun 
emäntä ei kipeällä polvellaan 
aivan samaa tahtia päässyt. 

Tällä matkalla Luukas ylitti 
mallikkaasti melko vuolaasti 
virtaavan joen.

Loppu hyvin 

Lopulta koko pieni jouk-
komme oli saavuttanut mää-
ränpään ja olimme päässeet 
takaisin asuntoalueelle. Näin 
olimme kulkeneet 6 päivää ja 
25 kilometriä ihanassa tuntu-
riluonnossa. 

Vaikka joitakin mutkia mat-
kaan tulikin ja suunnitelmia 
jouduttiin korjaamaan olo-
suhteiden mukaan, oli vael-
luksemme onnistunut. 

Uusia vaelluksia on jo suun-
nitteilla ja mitä luultavammin 
seuraavalla vaelluksella Luuk-
kaalla on vaelluskaverinaan 
Iikka.

Eila Tiilikainen

Luukas ihailemassa tunturimaisemaa ja mutkittelevaa Utsjokea.

Tästä muotivillityksestä Luukas ei oikein pitänyt.
Koira-pojat olivat mukana huhtikuussa -08 Susi-Kiisalla opet-
telemassa ahkion vetoa.


