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Susikyrössä
ahkeroitiin

13Pekan 
muistolle

7-9Eväitä 
tulevaisuuteen

6 10Perinteisesti 
puuveneellä

Oktalaisten hiihtoviikko pää-
tettiin pitää Vuontispirtillä ja 
sehän sai huomattavan suo-
sion. Sen sai aikaan hiihto-
viikon loppuun ajoittuvat ke-
vätpäivät mutta myös sopivan 
tasoinen majoitus. Meitähän 
oli loppujen lopuksi 12 hen-
keä. Mainiota.

Mitä se Pallaksen  
paras anti on? 

Siitä on tietysti jokaisella oma 
näkemys. Minulle se on koh-
tuullinen luonnon koskemat-
tomuus, aamuauringon pu-
nertama tunturi, tutut rinteet 
ja ladut, kuukkelin lehahdus 
tulipaikalle. 

Siihen kun lisää oivalliset 
sää- ja keliolosuhteet, ei voi 
parempaa toivoa. Joillekin 
parasta on Vuontisjärven 
pilkkiahvenet, toiselle hyvät 
alamaaston ladut. Joillekin 
Montellilta alas laskeminen 
on kerrassaan ihanaa, sitä pi-
ti laskea monta kertaa. Näin 
kaikki saivat toiveensa toteu-
tettua.

Pitkää ikää ja terveyttä 

Joukkomme hiihti hulppeat 
puolitoistatuhatta kilometriä 
viikon aikana ja innokkaim-
mat jäivät edelleen hiihtä-

mään. Pitkää ikää ja terveyttä 
se ennustaa. 

Joka päivä suunnittelimme 
ja toteutimme erilaisen reitin 
alkaen alamaaston helpoista, 
kuten Tynnyrikierroksesta 
ja Varkhaankierrosta. Kolu-

simme Sioskurun kivikoita ja 
nousuja useampaan kertaan. 

Keskiviikkona oli Lapponia-
hiihto. Nousimme Nammala-
kuruun katsomaan kuinka 
huippuhiihtäjät sujahtivat 
ohi. Siitä jatkoimme Rihma-

kuruun, josta laskimme alas 
tunturin länsipuolelle ja 
nousimme ylös Lapponiala-
tua Nammalaan. Hiihdettiin 
Raattamat, Hannunkurut, 
Pahakurut, käytiin Pallasho-
tellilla ja kuinka monta kier-
rosta tulikaan Vuontisjärven 
ympäri?

Alkuviikosta menimme 
peräkanaa komeana letkana 

mutta päivien myötä joukko 
hajaantui vauhdin ja mielty-
mysten mukaisiin ryhmiin. 

Iltapäivä kokosi meidät taas 
yhteen kämpän pienen pöy-
dän ääreen jossa ei ollut edes 
tarpeeksi tuoleja vaan me so-
veltaen käytimme muita huo-
nekaluja siihen tarkoitukseen. 

Iltojen suosikki oli Uno-pe-
li. Lasten peli mutta soveltuu 

aikuisillekin jotka nauttivat 
pelistä jota ei voi ”pelata” ko-
vin pitkälle. 

Muutamat kävivät pilk-
kimässä komeita ahvenia 
Vuontisjärvestä ja niitä näkyi 
nousevan runsaasti. Sinne ne 
pantiin siivottuina hankeen 
säilymään ja odottamaan ko-
timatkaa.

Ladulta ei maltettu 
olla pois

Tunturiladun väkeä ilmaantui 
vähitellen. Tuttuja tavattiin.  
Kevätkokous pidettiin ja taas 
ladulle. 

Osa seurasi koiravaljakon 
esittelyä ja kokeili sen kyytiä. 
Seurasimme käsityö- ja mat-
kailuyrittäjä Alli Ohenojan 
kertomusta elämästään ja 
työstään. 

Iltayöksi oli tarjolla nouse-
van kuun hiihto mutta haluk-
kaita ei löytynytkään. 

Lauluporukka vain lauloi 
innolla kodassa. Sunnuntain 
aamuna meitä kaksi henkilö-
autollista lähti kotimatkalle. 
Kiersimme Ylläsjärven uuden 
maisematien kautta ja näim-
me sen kirkkaassa auringon-
paisteessa. 

Kuva ohessa on Ylläsjärven 
liikenneympyrästä ja otettu 
pimeän syksyn valaistuksessa. 
Pekka Väänänen sen hoksasi 
kuvata.

Liisa

Pallas antoi parastaan

Ylläksen liikenneympyrä talvisen hämärässä asussa on kuin jouluinen postikortti.

Pallaksen 
ladut hou-
kuttelivat 
oktalaiset 
hiihtä-
mään 
viikon 
aikana 
yhteensä 
toistatu-
hatta kilo-
metriä.
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Lapin sydän, Etelän vieraat 

pohjoisen sielua etsimässä- 

kirja on kahden miehen rak-

kaudentunnustus tarinoiden,

todellisuuden ja unelmien La-

pille. 

Palkitun graafikon Las-
se Rantasen ja lukuisia 

menestyskirjoja tehneen

Hannu Tarmion teoksessa tava-

taan Lapin unohtumattomia hah-

moja ja perehdytään pohjoiseen

elämäntapaan. Hannu Tarmion 

tarinoissa pääsevät ääneen tutut ja

yllättävätkin hahmot: kaik-

ki muistavat Urho Kek-

kosen rakastaneen Lap-

pia, mutta kuka tietää, että

kirjailija Eeva Kilvestä kuoriutui 

pohjoisessa intohimoinen kalas-

taja? 

Lasse Rantanen kertoo,kuinka 

”etelän varikselta” kävi mökin 

rakentaminen erämaahan.

- Kirja ja kuvat syntyivät 

kun kaksi hullua kohtasi. Sa-

tuimme tapaamaan Han-

nu Tarmion kanssa pitkästä

aikaa ja jutustelu vei pian 

Lappiin. Minulla Lappi-nak-

sahdus tapahtui kuusi vuot-

ta sitten, Hannu puolestaan

on samoillut Lapin erämai-

ta jo yli 60 vuotta. Hän kertoi 

toiveestaan tehdä uudenlainen 

Lapinkirja. 

- Ilmoittauduin heti kä-

si pystyssä vapaaehtoiseksi 

kuvittajaksi ja Hannu aloit-

ti kirjoitusurakkansa omien

Lappi-kokemuksiensa pohjal-

ta”, Lasse Rantanen kuvaa parin 

vuoden urakan alkua.

- Minulle tapahtui se perintei-

nen. Alkoholisti hakeutuu pul-

lon ääreen ja Lapinhullu Lap-

piin- vaikka millä tekosyyllä.

Etelän miesten 
ylistys Lapille

Kerhojen toiminta on Tuntu-
riladun toimintaa  ja Tunturi-
latu osaltaan tukee kerhojen 
toimintaa. 

Kerhoissa toiminnan kirjo 
on kunnioitusta herättävän 
laajaa ja monipuolista. Jokai-
sella kerholla vuosittain on 
kuten asiaan kuuluu vähin-
tään yksi Lappiin suuntautuva 
tapahtuma,  vaellus tai retki.  

Kerhoiltoja erilaisine luen-
toaiheineen, kävelyjä, hiihto-
ja, pyöräilyjä,  viikonlopputa-
pahtumia ja kursseja.  Erilai-
set tapahtumat on tarkoitettu  
kerholaisille,  kaikille tunturi-
latulaisille ja kaikelle kansalle.  

Joku kerhon alkuunsysää-
mä tempaus  on  myöhemmin 
noussut jopa valtakunnalli-
seksi, kuten on käynyt  kolb-
malaisten Pirkan Hiihdolle ja 
kumpelaisten Kolin Erämes-
suille. 

Jokaisella kerholla on joku 
oma juttu kuten   kavtsilais-
ten pitkä ja puolipitkämarssi,  
Geatkin naistenvaellus, Ovtsin 
kaarnikkamehuprojekti, Ok-
tan ja Kumpen jo kymmenen 
vuotta jatkunut yhteinen al-
kukesän maastoviikonloppu.  

Pyöräilystä tulee mieleen 
Logi, Vihtta ja Kuovza, lumi-
kenkäilystä Alppas ja Tsietsa,  
potkukelkkailusta Njalla,  Ou-
lun erämessuista Lapinkävijät 
Owla,  melonnasta  Kuokte ja 
Ovtsi,  sekä senioriretkeilystä 
Njeallje.  

Toki monen tapahtuma-
muodon  tekijäksi voisi laittaa 
melkein kaikki kerhot.

Osallistumisen naapuri-
kerhon tempaukseen estää 
usein  tiedon saannin vaikeus.  

Toivoisin kerhojen  käyttä-
vän enemmän lehdessämme 
julkaistavaa  kerhojen kuulu-
miset-palstaa.  Sinne olisi asi-
allista kirjoittaa mieluummin 
tulevista tapahtumista kuin 
jo tapahtuneista.  Lyhyesti ja 
ytimekkäästi,  ei yksityiskoh-
taista ohjelmaa.  Osallistuja-
määrät lisääntyisivät tiedotta-
misen tehostuessa.  

* * *
Toiminta on vapaaehtoista 

ja palkatonta.  Korvaukseton-
ta se ei ole, sillä tekijät saavat 
itselleen hyvän mielen,  kiitos-
ta  ja tekemisen onnistumisen 
tunteen.  

Vaelluksiin ja retkiin osal-
listuvat  vetäjät maksavat 
omat kulunsa  kuten muutkin 
mukanatalsijat.  

Lehteemme kirjoitetaan jut-
tuja ja valokuvia annetaan jul-
kaistavaksi ilman palkkiota.  

Jos palkkioita jouduttaisiin 
maksamaan, lehti olisi huo-
mattavasti vaatimattomampi 
ja köyhäilmeisempi.  

En suostunut edes keskus-
telemaan  100 euron maksusta 
yhden kuvan julkaisemiseksi, 
kuten ns. ammattilainen  vaa-
ti julkaisuoikeuden myöntä-
misestä.  

Toiminta on mielekästä ja 
onnistuu,  koska mukana ei 
ole kaupallisuutta.

* * *

Vuosien työn tuloksena 
kerhot ovat voineet hankkia 
jäsentensä käyttöön erilaisia 
retkeilyyn liittyviä välineitä, 
kokeiltavaksi tai vuokratta-

vaksi.  Muutamilla kerhoilla 
on omistuksessaan tai vuok-
rattuna  kiinteistö  omaa käyt-
töä varten.  Kämpän rakenta-
mis- ja kunnostusvaiheessa  
kerhon toiminta on selkeästi 
virkistynyt. On ollut yhdes-
sä toteutettava yhteinen asia, 
jonka vuoksi on uhrattu aikaa 
ja voimavaroja.

Aika ajoin  esitetään kysy-
myksiä siitä, ovatko kiinteistöt 
suojassa mahdollisilta talou-
dellisilta vaikeuksilta.  Olen 
kysyjille aina vakuuttanut,  
että kiinteistöt ovat selkeästi 
kerhon omistuksessa ja siitä 
on olemassa Tunturiladun ja 
kerhon väliset  molempia si-
tovat sopimukset.   

Ei Tunturilatu eikä kerho 
voi yksin omilla toimillaan 
pantata tai käyttää kiinteistöjä 
taloudellisesti hyväkseen.

* * *
Syyskokous ja Susiaiset vie-

tettiin Nurmijärvellä Kuokten  
järjestäminä.  Parhaimmat 
ja lämpimät kiitokset  Teille 
kuoktelaiset miellyttävästä 
viikonlopusta.  

Tässä lehdessä on artikkelit 
sekä syyspäivistä että vuosiko-
kouksesta.  

Henkilövalinnoissa tapahtui 
kaksi muutosta.  Tilintarkasta-
ja Leena Paavola halusi jättää 
tehtävänsä, joten hänen tilalle 
valittiin Marja-Liisa Mäki.   

Johtokunnassa ansiokkaan 
työn tehnyt   Markku Salmi-
nen  halusi siirtyä  reserviin, 
joten uutena jäsenenä johto-
kuntaan valittiin Pentti Vainio 
Tsietsasta.   Kiitos Markku.  
Tervetuloa Pentti.

Ikäsusi 26 Väinö Friman 
nukkui pois joukostamme 
rytmihäiriöön menehtyen 
kotonaan Iitissä 31. 7. 09 täy-
tettyään toukokuussa jo 90 
vuotta.

Väinö Friman muistetaan 
1950-luvulla aloittaneena 
eräretkeilijänä, joka osallistui 
seuramme rakennustoimi-
kunnan jäsenenä Pekanjän-
gän keväiseen kämppien pur-
kutalkoisiin ja samana kesänä 
tapahtuneeseen kämpän ja 
saunan rakentamiseen Susi-
kyrössä. 

Myöhemmin hän oli mu-
kana rakentamassa molempia 
Ykinsiltoja Ivalojoella.

Kullanhuuhdontaan pe-
rehtyneenä hän oli ajamassa 
myös Tunturiladun kultaval-
taushanketta, Susi-Äytsiä, ja 

sen toteuduttua hän toimitti 
sinne myös huuhdontaväli-
neet tunturilatulaisten käytet-
täväksi. 

Väinö Friman oli erityisen 
taitava käsistään ja omimmil-
laan hänet muistetaan tuohi-
töistään, esimerkkinä Susiky-
rön tuohesta tehty nimilaatta. 
Henkilökohtaisesti muistan 
Väiskin aina pääsiäisen aikaan 
täyttäessäni hänen tekemänsä 
hienon tuohikanan suklaamu-
nilla.

Tunturilatu muistaa kun-
nioittaa Väinö Frimanin uh-
rautuvaa työtä yhdistyksem-
me hyväksi ja esittää Leena-
vaimolle surunvalittelunsa 
hienon eräretkeilijäpuolison 
poismenon johdosta. 

Antero Tarvainen

Väinö ”Väiski” 
Friman on poissa

* * *
Syksyn aikana  tunturilatu-

laisten tietoon kiiri kaksi su-
ruviestiä, sillä  kaksi merkit-
tävää yhdistyksemme jäsentä 
siirtyi viimeiselle tunturilleen. 
Pekka Huttusesta ja Väinö Fri-
mannista on muistokirjoituk-
set tässä lehdessä.  Molemmat 
ovat jättäneet Tunturiladun 
historiaan näkyvät positiivi-
set jälkensä. Muistamme heitä 
lämmöllä. 

* * *
Joulu ja uusi vuosi lähesty-

vät. On aika kiittää johtokun-
taa, toimihenkilöitä, talkoolai-
sia ja kuluneen vuoden aikana 
toimineita tunturilatulaisia 
yhdistyksemme hyväksi teh-
dystä työstä.

 
* * *

Parhaimmat onnittelut ja  
2800 halausta  Hintsasille  si-
viilisäädyn muutoksesta.

* * *
Toivotan kaikille yhdessä ja 

jokaiselle erikseen  lämmin-
henkistä joulun aikaa.

Raimo

Puheenjohtajan tähdenvälit
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Ke r h o m -
me syyskau-
den aloitti 
r u s k a r e t k i 
S u s i k y r ö n 
kautta Het-
taan ja sieltä Pöyrisjärven 
erämaa-alueelle.  Matkaan 
lähdimme Savonlinjan linja-
autolla Mikkelistä ja kuljet-
tajana toimi tuttuun tapaan 
Kari Loponen.  Matkustajat 
noukimme mukaamme Mik-
kelistä, Joroisista, Varkaudesta 
ja tsietsalaiset Siilinjärveltä – 
koossa oli kuljettaja mukaan 
lukien 30 ruskamatkalaista.  

Matkasta voin sanoa tällä 
kertaa, että matkailu avartaa 
ja kärsivällisyyttä tarvitaan, 
kun linja-auto, jolla matkaa 
teimme reistaili pitkin  mat-
kaa ja lopulta ennen Aapajoen 
tienhaaraa sanoi työehtosopi-
muksensa irti kanssamme.  

Paikalle hälytetyllä toisella 
linja-autolla pääsimme jatka-
maan  matkaa parin tunnin 
odotuksen jälkeen ja jätimme 
Karin paikalle tulleen  huol-
tomiehen  kanssa kovaonnista 
autoa korjaamaan.  

Kovassa sateessa kuljimme 
Äkäslompolon  kautta,   johon 
jätimme ensimmäiset matka-
laiset jatkaen siitä  matkaa Su-
sikyrön kautta Vuontispirtille.  

Ruskaretkestä tulee oma 
kertomuksensa lehteen, mutta 
tässä yhteydessä kiitän kaikkia 
mukana olleita upeasta ruska-
viikosta ja Karia siitä, että teitä 
sen taas kerran mahdolliseksi 

Energian lähde kirjaksi
Kaavilla syntynyt Kalervo 

Tolppanen on koonnut kalas-
tus- ja vaelluksertomuksistaan 
kirjan Kolmen valtakunnan 
vaelluksia, joka on ilmesynyt 
syksyn aikana.

- Olen asunut nuoruudes-
tani asti Helsingissä ja tehnyt 
elämäntyöni sähkösuunnit-
telun parissa. Työn vastapai-
noksi olen saanut energiaa 
Lapista ja kalastuksesta, joista 
olen kertonut sekä sanoin että 
kuvin eri julkaisuissa, kertoo 
Kalervo Tolppanen, joka on 
saavuttanut sekä kuvillaan et-
tä teksteillään 

menestystä eri kilpailuissa ja 
näyttelyissä.

Kirja lapinkävijöille

- Tämä kirja on tehty lapin-
kävijöille, olivat he sitten 
vaeltajia tai kalastajia. Lappiin 
haaveilevalle kirjasta löytyy 
innoitusta kuvien ja sanojen 
muodossa. Kerron muun mu-
assa veneretkestä Altevatnetin 
latvoille ja sotalaiva Tripitzin 
upotuspaikasta ja historiasta. 
- Olen itse menettänyt sydä-
meni Suomen Lapille, mut-

ta Kilpisjärveltä on 
lyhyt matka tutus-
tua myös Ruotsin 
ja Norjan upeisiin 
maisemiin., sanoo 
Kalervo Tolppa-
nen.

Kalervo Tolp-
pasen kirja on 
omakustanne 
ja sitä on saa-
tavissa lähinnä 
kirjailijalta it-
seltään.

järjestämällä yhteiskuljetuksen.
Syyskokousten aika alkaa olla 

takanapäin Tunturiladun syys-
kokous valitsi allekirjoittaneen  
jatkamaan edelleen johtokun-
nassa ja samoin teki Tunturiker-
ho Njealljen syyskokous  omassa 
kokouksessaan.  Henkilövalin-
noissa tuli muutosta ainoastaan 
yhden tilintarkastajan osalta, 
koska toimikuntaan kuuluvan 
ei ole suotavaa toimia  tilintar-
kastajana.  Salmen tilalle valittiin 
Sinikka Soine – kiitos kaikille 
toimikunnan jäsenille ja kerho-
laisille aktiivisesta osallistumi-
sesta kerhomme toimintaan.

Uuden rahastonhoitajam-
me myötä olemme siirtyneet 
koneelliseen kirjanpitoon ja 
tilikarttakauteen ja samalla on 
päivitetty kalusteluettelom-

mekin.  Toimintasuunnitelma 
on käyty alustavasti läpi syys-
kokouksessa ja  tarkennuksia 
lähinnä juhlavuoden tapah-
tumien osalta tehdään joulu-
kuun tapaamisen yhteydessä.

Valamon joulumatka 12.12. 
- 13.12. 2009 toteutuu mikäli 
liikkeellä oleva fl unssaepidemia 
ei  saa yliotetta kerholaisista.  
Olemme varanneet 40 paikkaa 
Valamosta, joista 38 paikkaa 
on varattu maksamalla ennak-
komaksu kerhon pankkitilille.  
Mukaan mahtuu vielä ,soita 
allekirjoittaneelle, jos haluat 
lähteä  puh. 0400-299956. 

 Muista pikkujouluista poi-
keten emme varaa pikkupa-
kettia mukaan vaan vietäm-
me yhteistä tapaamistamme 
”Valamon hengessä”.   

Valamossa meillä on aikaa 
muistella menneitä ja suunni-
tella tulevia ja jossakin välissä 
mietimme toimikunnan kans-
sa  tulevaisuuden suunnitel-
mia juhlavuottamme varten.   

Aamulla nautimme yhtei-
sen luostariaamiaisen, jonka 
jälkeen on vielä aika tutustua 
mm. luostarin myymälään, 
kirjastoon, siellä olevaan näyt-
telytilaan osallistua   kirkon 
tapahtumiin tai vaikka ulkoilla 
kauniissa luostariympäristössä. 

Kevään tapahtumiin kuuluu 
edelleen viikolla 10 viikko Va-
lamossa, josta keskustelemme 
siellä paikan  päällä.  Suunnitel-
miin kuuluu mm. hiihtoviikko 
Lapissa, toukokuussa ulkoilu-
tapahtuma Mikkelissä Torni-
mäen maastossa sekä yhteinen 
juhannus Kangaspellossa.  

Juha Taskisen norppanäyt-
telyyn yritämme käydä tu-
tustumassa, jos mahdollista 
juhannuksen yhteydessä. 

Syksyllä on mahdollisuus 
viettää  viikko 37 Susikyrössä, 
joka on juhlavuoden Tunturi-
ladun lahjaviikko kerholaisille.  

Kerhotapahtumat pidämme 
tuttuun tapaan kuukausittain 
eri paikkakunnilla ja loma-
kuukausi on heinäkuu.   Kari 
on luvannut järjestää liukkaan 
kelin ”ajokoulun”, jos haluk-
kuutta löytyy – miettikäähän 
ja kertokaa Karille Valamossa, 
jos asia kiinnostaa.  

Toivomuksia toiminnan 
suhteen otamme vastaan 
ilomielin ja toteutamme ne 
mahdollisuuksien mukaan. 

Kiitos menneestä vuodesta!
Lämpimin ajatuksin
Lea - puheenjohtaja

Njealljen  
kuulumisia

Tähän se matkanteko keskeytyi, kun auto hajosi.

Eikö kerhoille kuulu 
enää yhtään mitään?
Jostain kumman syystä ker-
hojen kuulumiset ovat tyreh-
tyneet lehden sivuilta ihan 
kokonaan. Ne ovat kuitenkin 
tekstejä, joita varmasti jokai-
nen kerholainen lukee ja eri-
tyisellä tarkkuudella etenkin 
sen oman kerhon kuulumiset. 
Vai olenko väärässä?

Toivottavasti tämä ilmiö on 
väliaikainen ja ensi vuonna 
saataisiin sivuille taas näitäkin 
tekstejä. Toivon kuitenkin, et-
tä ne eivät olisi turhan pitkiä, 
jotta mahdollisimman moni 
kerho saisi tekstinsä tuoreel-
taan luettavaksi.

Muuten joudun käyttä-
mään saksia tekstejä lyhen-
nellessäni.

Muutoinkin toivon, että 
lehteen tulevien juttujen suh-
teen panostettaisiin siihen, 
että tekstit olisivat napakoita, 
mutta kuvia voisi olla niin 
kerhokuulumisiin kuin mui-
hinkin kirjoituksiin tarjolla 
useampia.

Me lapinhullut kun jak-
samme katsella etenkin upei-
ta maisemakuvia loputtomiin 
meille rakkaista maisemista.

Postianne odotellen
Satu, toimitussihteeri

Toivotamme kaikille tunturilatulaisille

Joulurauhaa ja 
vaellusrikasta uutta vuotta!
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Helleviikko nautiskellen, kalastaen ja marjastaen
Kavtsin kirkkovenesoutu Inarinjärvellä 1-9.8.2009

Elokuun ensimmäinen viikko 
näyttää olevan varma hellettä 
Inarinjärvellä, ainakin joka 
neljäs vuosi!

Kavtsin johtoryhmä oli vii-
sastunut vuoden 2005 kirk-
kovenevaelluksestamme, sillä 
tällä kertaa ensimmäisenä 
päivänä oli maavaellus Pielpa-
vuonolle. Aluksemme odotti 
vasta siellä ja takasi sen, että 
turhat varusteet jäivät kotiin 
tai viimeistään autoon.

Tuomo Väliahon ja ”Kösän” 
eli Kyösti Lamminjoen joh-
dolla viidentoista hengen 
ryhmämme hikoili runsaan 
viikon Inarin tyynillä ja au-
ringonpaahteisilla vesillä. 150 
metriä kalaverkkoa riitti mai-
niosti pitämään ryhmämme 
kalaruoissa. 

Markku Loisa huoltovenei-
neen ei turhia matkoja ver-
koille tehnyt. Keittiöryhmäm-
me jalosti taimenet, raudut, 
harjukset ja muikut syötäväk-
semme. Irma Tolosen, Liisa 
Huotarin ja Marjatta Variksen 
kalaruoat hävisivät vauhdilla 
parempiin suihin. Kösän ja 
pönttökeittimen ympärillä 
nautimme keitettyä, paistet-

tua ja savustettua arvokalaa.
Vuoropäivinä jokaisen let-

tuaineet paistettiin muurikka-
pannulla. Letutterästettin tie-

tysti aina lakoilla ja hunajalla. 
Kaiken kukkuraksi ruokailun 
päätteeksi nokipannusta valui 
mukeihin paksua porokahvia. 

Ilman sitähän suomalainen 
leirielämä ei olisi täydellistä.

Veneen karahdettua ranta-
kivikkoon hävisi Liisa, marja-
vastaavana, Marja Alamännis-
tön ja vaihtelevine apujouk-
koineen kauaksi lakkasoille. 
Tunnin, parin kuluttua palasi 
takaisin hikinen, mutta on-
nellinen keräilykansa kattilat 
kukkuroillaan kirkkaan pu-
nakeltaisia, muhkeita korpi-
lakkoja!

Kaikilla tauoilla ja leiriy-
dyttyämme heittokalastajat 
vinguttivat innolla siimojaan. 
Eivätkä turhaan, etenkin Pau-
la Hellsten kunnostautui ah-
kerana vieheen uittajana. Al-
kuvaikeuksien jälkeen useita 
jalokaloja nousi päivittäin fi -
leoitavaksi. Fileointimestarei-
na toimivat Tuomo Väliaho, 
Markku Loisa ja Jukka Kuk-
kola, joiden johdolla Hiltusen 
Kirsi suoritti kisällintyönsä 
käsittelemällä lukuisia puna-
lihaisia taimenia, rautuja ja 

siikoja. Tämähän tietysti mer-
kitsi, että päivätauoillakin sai 
leivän päälle runsain mitoin 
suussa sulavaa graavikalaa.

Ettei totuus unohtuisi kirk-
kovenevaelluksella saimme 
soutaakin aivan kiitettävästi. 
Kokeneet Sulkavan soutajat 
Tuomo ja Kukko-Jukka val-
mensivat ja hioivat soututyy-
lejämme aina, kun olimme 
vesillä. Maisemien ihailua 
tämä tarkkailu tietysti häirit-

si etenkin alkumatkalla, sillä, 
ellei jatkuvasti keskittynyt 
souturytmiinsä, saivat sou-
tukaverit nauttia raikkaista 
vesipärskeistä airojen kolinan 
säestyksellä. Viikon harjoitte-
lun tuloksena soudimme jo 
nautittavan rytmikkäästi ja 
melko vaivattomasti melkein 
kymmenen kilometrin tunti-
vauhtia.

Jatkuu seuraavassa lehdessä.
Antti Pulliainen

Veto alkamassa.

Innokas kalastusryhmä piti huolen siitä, että herkullista kala-
ruokaa riitti koko viikon ajan.

Ja jälleen edessä peilityyni, helteinen soutupäivä.

Marjastajille riitti satoa.

Reittikartta.

Susanna Pitkänen

Ilkka Vainio

Ilkka Vainio

Kirsi Hiltunen

Tuomo Väliaho
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Perjantai-iltana yhdeksäs päi-
vä lokakuuta alkoi jo tunturi-
latulaisia kerääntyä paikalle, 
mutta lauantaiaamuna aami-
aisella olikin jo väkeä saapu-
nut läheltä ja kaukaa sankoin 
joukoin paikalle. 

Joukosta erottui outasusia, 
tunturisusia, johtajasusia ja 
ikäsusia, taisi joukossa olla 
muutama kunniasusikin. Mi-
nä outasusi katselin kaihoisa-
na heidän vasemmassa rinta-
pielessä lepääviä susimerkke-
jä. Olisikohan vielä minunkin 
mahdollisuus kuulua tunturi-
susien rääthyyn.

Lauantaiaamuna kerhom-
me puheenjohtaja toivotti 
kaikki tervetulleiksi. Tunturi-
ladun lippu nostettiin salkoon 
ja laulettiin Kymmenen virran 
maa. Kokouskahvittelun jäl-
keen kokoonnuttiin syysko-
koukseen. 

Emme ole kovin kilpailu-
henkisiä, mutta virkistysmie-
lessä kisailtiin luontopolun 
kysymyksiä arvaillen ja tietä-
en. Tehtävärata sisälsi naurua 
kirvoittavia osuuksia. Vaikka 

se parhaiten nauraa joka vii-
meksi nauraa.

Ruoka maistui ja saunat 
kutsui. Järven vesikin tuli tes-
tattua.

Illan pimetessä syttyivät 
jätkänkynttilät ja rakovalkeat 
susivihkimispaikalle. Ilma oli 
pakkasen viilentämä, joten 
nuotion lämpö tuntui kut-
suvalta. Onko täällä susia? 
Pimeydestä kuului susien ul-
vontaa.

Lapinnoita ilmestyi susien 
edellä. Oli kuullut kutsuvaa 
joihkaamista nuotiolta. Tuli 
katsomaan, oli tuttu joihkaa-
ja. Oikea noita se oli. Tiesi, et-
tä oli Aleksis Kiven päivä.

Kertoi meille seitsemän vel-
jeksen kohtaamisesta kiiluva-
silmäisen pirun kanssa. 

Susien rääthyyn haluavia 
tuli kyselemään, josko noi-
ta antaisi heille luvan. Eihän 
noita noin vain lupaa myön-
nä. Kyseli tulokkaiden tietoja 
ja taitoja tunturissa selviyty-
miseen. Haluamansa vasta-
ukset saatuaan kukin sai hok-
kua maisteltuaan ja leukulla 

vahvistettuna luvan jolkottaa 
tunturissa.  

Ulvonta raikui pimeässä 
niin, että lähistöllä ollut koira 
erehtyi äänistä. 

Noita lähti omille vaelluk-
silleen. Me muut hämyisen 
illan lumoavina lauloimme 
haitarin säestäessä kaipuum-
me tunturiin.

Sunnuntaiaamuna aamu-
palan jälkeen aamunavauksen 
pitänyt pappi Jouni Vasikai-
nen kertoi meille, että ei riitä 
omat voimamme selviyty-
miseen esimerkiksi kovassa 
lumipyryssä tunturissa vaan 
tarvitsemme ylhäältä tulevaa 
suojelusta.

Vanhat ja uudet sudet ko-
koontuivat muistelemaan 
vaelluksiaan ja rakentamaan 
tulevaisuutta susiaatteen jat-
kuvuudelle.

Päättäjäispuheen ja Tun-
turiladun lipun luovutuksen 
jälkeen kolbmalaisille toivo-
timme kaikille onnellista ko-
timatkaa.

Outasusi 5 Airi

Kuokte isännöi susiaiset

Naurua, laulua ja uusia susia Aleksis Kiven maisemissa

Kösää eli Kyösti Lamminjokea muistettiin 70-vuotispäivän kunniaksi Tahko Pihkala-mitalilla, 
jota hänelle olivat anoneet Tunturilatu ja Suomen Latu. - Taitaa olla innokkaalle kaalinsyöjälle 
pettymys, kun kukkapuskassa on koristekaaleja, tuumii Marita Maula.

Illan pimetessä susiaisväli lauloi haitarin ja kitaran säestyksellä.

Uudet sudet vihittiin perinteisin menoin.

Susiaiset avattiin lipunnostolla ja päätettiin lipunlaskulla. Syyskokous veti jälleen hyvin väkeä paikalle.

Tuttuja latuja eteenpäin jatkaen
Tunturiladun syyskokous pui 
ensi vuoden asiat jälleen tut-
tuun tyyliin keskustelemalla. 
Pieniä viilauksia johtokunnan 
esittämään toimintasuunni-
telmaan tehtiin.

Aluksi kuitenkin hiljennyt-
tiin kunnioittamaan edes-
menneen pitkän linjan tun-
turilatulaisen Pekka Huttusen 
muistoa.

Puheenjohtaja Raimo Pah-
kala totesi, että Tunturilatu 
haluaa olla kehityksessä mu-
kana ja ottaa uudet asiat har-
kiten käyttöön.

- Asioiden tulee olla sekä 
kerhoja että Tunturilatua hyö-
dyntäviä. Äskettäin on otettu 
käyttöön uusi jäsenrekisteri 
ja sen käyttö- ja hyödyntä-
mismahdollisuudet selviävät 
tulevan vuoden aikana. Tästä 
järjestetään myös tarvittaessa 
kerhoille koulutusta.

Painopiste   
Susi-Kiisalla

Taloudellisesta näkökulmasta 
katsottuna painopiste tulee 

ensi vuonna olemaan Susi-
Kiisalla, jonka jäteasiat saate-
taan talkoilla uuden jätelain 
mukaisesti kuntoon. Kompos-
tointi, kompostoiva käymälä 
ja saunavesien imeytyskentät 
saatetaan talkooviikolla kun-
toon.

Susikyrössä ja Susi-Talak-
sella vastaavat kunnostustyöt 
saatiin päätökseen jo kesän ja 
syksyn aikana.

Jäsenmaksua ei nosteta, 
mutta sen sijaan Tunturila-
dun kämppien avaimen hinta 
nousee 20 eurolla eli se on en-
si vuoden alussa 120 euroa.

Senioreille oma  
toimikunta

Toimintasuunnitelmaa viilat-
tiin kokouksessa sen verran, 
että toimikuntien määrää kas-
vatettiin yhdellä.

Uutena toimikuntana aloit-
taa senioritoimikunta.

Tiedotukseen tullaan pa-
nostamaan niin, että kerho-
jen ja Tunturiladun nettisivut 
yhtenäistetään ja ajanmukais-

tetaan jo kevätpäiviin men-
nessä. 

Pentti Vainio   
uutena johtokuntaan

Henkilövalinnoissa tuli johto-
kuntaan muutos, sillä erovuo-
rossa ollut Markku Salminen 
halusi jäädä pois johtokun-
nasta ja hänen tilalleen valit-
tiin Pentti Vainio Tsietsasta. 
Yhdistyksemme puheenjoh-
tajana jatkaa Raimo Pahkala.

Kokousasioiden lisäksi kes-
kusteltiin myös erä-SM-kiso-
jen järjestämisestä. Tälle oltiin 
myöntyväisiä, mutta muuta-
man vuoden kuluttua.

Vauvasta vaariin-viikko on 
kasvanut vuosi vuodelta ja 
Susikyrö alkaa käydä jo ah-
taaksi. 

Kokousväki ei kuitenkaan 
halua rajoittaa osallistujien 
määrää, vaan totesi, että jos 
kattilat, katokset tai vetäjät 
uhkaavat loppua kesken, kaik-
kia hankitaan lisää.

Satu Ojala
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Kurssin koostui kahdesta vii-
konlopusta, joista ensimmäi-
nen oli teoriapainotteinen ja 
toinen käytännön retkeilyä 
tehtävillä maustettuna. 

Teoriaosuus pidettiin Ka-
vtsin majalla Kärrikaltiossa 
Inkoossa, jossa pääope Marita 
Maula otti osallistujat per-
jantai-iltana vastaan tervetu-
lopuheellaan. Osallistujia oli 
viime hetken peruuntumisien 
vuoksi 9 henkeä alkuperäisen 
14 sijasta. 

Opiskelu koostui luennois-
ta/keskusteluista, rastitehtä-
vistä sekä ensiapu- ja suunnis-
tusharjoituksesta. Opiskelun 
lomassa tankattiin retkeilytie-
don lisäksi myös kehoja mait-
tavilla antimilla, joita emän-
tänä toimineet Maija Vainio 
ja Marita Maula taidokkaasti 
valmistivat.

Osallistujajoukosta osa 
oli täysin aloittelijoita ja osa 
vähän kokeneempia. Suun-
nistusharjoitus osoittautuikin 
kovaksi haasteeksi monille ja 
ensiapuharjoitus jossain mää-
rin kaikille. 

Omakohtainen kokemus 
käytännön esimerkkien kaut-
ta auttoi näkemään epäselväk-
si jääneet asiat ja kysymyksiä 
riitti molempien harjoitusten 
jälkeen. 

Teoriaosan päätteeksi osal-
listujille jaettiin kotitehtäväksi 
valmistella esitys jostakin ret-

Peruskurssilta 
eväitä 
kesäretkeilyyn

keilyyn liittyvästä aiheesta.
Maasto-osa pidettiin kuu-

kausi teoriaosan jälkeen Ka-
vtsin pitkäaikaisen yhteistyö-
kumppanin Jaana Huttusen 
ratsastustilan lähialueilla Raa-
seporin ja Inkoon rajamailla. 
Muutama peruuntuminen oli 
tullut jälleen ja mukana oli 
enää 6 henkeä. 

Osallistujat olivat jo etukä-
teen jakautuneet telttakuntiin, 
jotka hoitivat kaikki asiansa 
omatoimisesti. Leiriytyminen 
meni vähän myöhäiseksi ja 
teltat jouduttiin pystyttämään 
pimeässä, mikä toi haastet-
ta ahtaiden telttapaikkojen 
ohella.

Lauantaipäivänä osallistujat 
kulkivat pareittain suunnista-
en vuorotellen rastilta toiselle. 
Mukana seurasi kouluttaja, 
joka ei kuitenkaan puuttunut 
suunnistamiseen, mikä sujui 
nyt kaikilta jo paljon parem-
min. Etevimmille annettiin 
vähän lisähaastetta ylimää-
räisellä rastilla, mikä pakotti 
kulkemaan hankalammassa 
suunnistusmaastossa. 

Rasteilla käytiin läpi erilai-
sia retkeilyyn liittyviä käytän-
nön kysymyksiä, kuten kartta-
merkkejä, leiripaikan valintaa, 
vesistön ylitystä ja oksan osu-
mista silmään. 

Illalla tehtiin leiriin nuotio, 
jonka ääressä kotitehtävät pu-
rettiin. Aiheet käsittelivät hir-

vikärpäsiä, led-valoja, rakko-
jen hoitoa, korjaustarvikkeita, 
Nuuksion kansallispuistoa se-
kä hyvinvointia, joka esiteltiin 
yhteisellä iltajumpalla. 

Illalla nukkumaanmenon 
aikaan nousi myrsky, joka teki 
Etelä-Suomessa paljon tuhoa, 
mutta säästi meidät pahem-
malta riepotukselta.

Sunnuntai oli sateinen, 
vaikka poutajaksojakin oli. 
Tehtävänä oli suunnistaa ker-
hon majalle Kärrikaltioon. 
Matkan varrella oli yksi rasti, 
jolla kulkijat ohjattiin pois 
metsäautoteiltä. Päivämatka 
oli alle 10 km, mutta aikaa 

kului, sillä alussa piti soutaa 
ensin järven yli ja matkalla oli 
myös erämaista vanhaa met-
sää. 

Kaikki suunnistusparit 
löysivät matkan varrelle mää-
rätyn rastin suuren kallioisen 
mäen huipulta ja saivat palk-

kioksi suklaapatukat. En-
simmäisen parin hätyyttämä 
hirvikin jolkotteli komeasti 
rastin ohi. 

Kaikki selvittivät myös tien-
sä Kärriin ilman ongelmia, 
joten suunnistustaidot olivat 
kehittyneet roimasti harjoit-

telun myötä. 
Kurssi päätettiin Kärrissä 

saunomiseen ja todistuksien 
jakoon. Onnittelut kaikille 
osallistujille ja kiitokset jär-
jestäjille.

Panu Loisa

Rätei ja lumpui ... ei vaan käytännöllisiä retkivaatteita. 

Reitille vai pusikkoon? Suunnistuskoulutus menossa.

Retkeilykurssilaiset kuulolla, kun kouluttajat puhuvat.

Nämäkö ovat teltan tukirangat, teltanpystytyskoulutuksessa ihmeteltiin.

Keittimiä löytyy moneen lähtöön.
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* Tunturiladun jäsen  1.1.1969  alkaen
* Tunturisusi n:o 684  1968
* Johtajasusi n:o 64  1971
* Ikäsusi n:o 27   1973
* Kunniasusi n:o 3   1986
* Tunturiladun kämppäneuvos 1992

* Tunturikerho Njealljen perustajajäsen 1970
* Tunturikerho Oktan  kummi  

* Tunturiladun johtokunta  1971 - 1990
* Tunturiladun rakennuspäällikkö 1968 - 1992

* Susi-Talaksen etsiminen, löytäminen, hankkiminen ja rakentaminen
* Susi-Kiisan etsiminen, löytäminen, hankkiminen ja rakentaminen
* Susikyrön lisämaan hankkiminen ja lisärakennuksen rakentaminen, saunan        
peruskunnostaminen
* ”Rukkasparina”  Eino ( Eikka) Häjänen ja Tapani ( Tapsa) Oksanen

* Suomen Ladun Hallitus  1975 - 1986
* Suomen Ladun tunturivaliokunta
* Kiilopään uudelleen rakentaminen Inarissa
* Latukartanon hankkiminen Luumäellä
* Kiilopään Lapinkenttä

Pekka Huttunen 
27. 3. 1912  -  18. 9. 2009

Pekkaa muistellen
Kunniasusi Pekka Huttunen siunattiin haudan lepoon Pieksämäen Van-
gasniemen kappelissa puolison, lasten, sukulaisten ja ystävien saatta-
mana.  Lähes sadan henkilön saattojoukossa  oli mukana vahva edustus 
Tunturiladusta, mm kunniasudet Antero Tarvainen,  Yrjö Suuniittu ja 
Raimo Niklander sekä yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja  ja edustajat 
Tunturikerho Njealljestä,  yhteensä 14 tunturilatulaista.  
   Tunturiladun lippu surunauhoineen oli ensi kertaa mukana hautajaisis-
sa korostaen siten Pekan asemaa yhdistyksessä.  Rintamamiesveteraanien 
hautakummulle laskema havuseppele muistutti meitä Pekan sota-ajoista. 
   Muistotilaisuudessa Pekan lapset kertoivat isästään pieniä tuokio-
kuvia.  Antero muisteli  Pekan merkittävää osuutta kämppiemme et-
simisessä ja rakentamisessa.  Eila Väänänen puolestaan kertoi Pekan 
osuudesta oman kämppänsä rakentamisessa.  Lämminhenkisessä tilai-
suudessa  tuli hyvin esille Pekan  sosiaalisuus, ystävällisyys ja auttamis-
halu sekä johtamistaito.
   Ystävät muistelevat Pekkaa seuraavalla aukeamalla.
   Raimo Pahkala
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Minun isäni on karhu! 
Tuo lause iski mieleeni, kun 

ajelin isän viimeisen elinpäi-
vän aamuna Mikkeliin. 

Tiesin että hänen jalkansa 
katkaisu olisi ainoa keino sel-
vitä hengissä. Edellisenä yönä 
päivystävä kirurgi Mikkelin 
keskussairaalasta oli soittanut 
minulle puolen yön aikaan ja 
kertonut isän saaneen pahan 
sydämen vajaatoiminnan. Hän 
sanoi että jos tilanne ei korjaan-
nu, isä tuskin aamua näkee. 

Kun loppuyöstä ei mitään 
kuulunut, lähdin aamulla 
ajamaan Mikkeliin. Matkalla 
veli Juppe soitti ja kertoi isän 
olevan yhä hengissä ja tilan-
ne oli rauhoittunut. Silloin 
tunsin suurta riemua: Minun 
isäni on karhu! Hän selviää 
ihan mistä vain. Hän selviää 
siitä jalan katkaisustakin.. Isä 
on karhu ja karhu on voima-
eläin. 

Silloin en vielä osannut 
aavistaa miten voimakas isä-
ni todella oli. Pari tuntia myö-
hemmin olin paikalla sitä to-
distamassa. Silloin isäni sanoi 
lääkärille täysin rauhallisena 
kirkkain seesteisin silmin, et-
tei halua jalan katkaisua. Hän 
sanoi myös ymmärtävänsä 
mitä se tarkoittaa. Hän valitsi 
varman kuoleman. 

Minä järkytyin suuresti, 
mutta isän varmuus ja voi-
makkuus siinä tilanteessa esti 

Tämä vuosi on verottanut 
joukostamme kaksi vanhinta 
jäsentä. Tunturikerho Njeall-
jen perustajajäsen Pekka Hut-
tunen seurasi vaelluskaveriaan 
Alpoa 18.09.2009 viimeiselle 
matkalle. 

Pekka aloitti kerhomme 
ensimmäisenä puheenjohta-
jana 1970 ja jatkoi siinä teh-
tävässä vuoteen 1986 saakka.  
Pienen kerhomme  toiminta 
ja sen jatkuminen oli Pekalle  
tärkeä asia  ja toimintaamme 
Hän seurasi hyvin aktiivisesti 
olemalla mukana tapaamisis-
samme aina, kun se oli mah-
dollista.

Pekan ohjenuora taisi olla 
”elä elämäsi ja unohda ikä-
si”, koska ilmeisesti ikänsä tai 
kuntonsa unohtaneena kiipesi 
katolle ja putosi sieltä, mutta 
lääkäri se vasta hämmästynyt 
oli kun kuuli

iäkkään potilaansa vam-
mojen syntyhistorian, mut-
ta kylläpä Njealljelaisten 
naamatkin  venähtivät, kun 
Pekka tuli kevään viimeiseen 
kerhotapaamiseen, joka oli 
Kangaspellossa ja kertoi ”suu-
resta seikkailustaan” - katolta 
keskus-sairaalaan!

Pekalla iästään huolimatta 
oli hyvä muisti, jota muistim-
me kyllä usein käyttää hyväk-
semme, jos emme muistaneet 

Isän muisto
minua yrittämästä kääntää 
hänen mieltään. En osannut 
muuta kuin sanoa että jos hän 
on asian päättänyt, me kunni-
oitamme hänen päätöstään. 
Isä sanoi: ”Hyvä. Kiitos.” 

Saman päivän iltana hän 
sitten minun läsnä ollessa-
ni heitti henkensä. Nopeasti 
ja kauniisti, aivan kuin hän 
olisi vain päättänyt lakata 
hengittämästä. Minun isäni 
oli karhu. Hän kuoli samoin 
kuin oli elänytkin, vahvasti ja 
päättäväisesti.

Äiti Lea sanoi isää muistel-
lessaan että” Pekka oli vuori, 
jonka kupeessa oli hyvä olla.” 

Mielestäni se oli sattu-
va ilmaisu. Siltä minustakin 
tuntui. Isä oli voimakas ja 
turvallinen. Lisäksi hän oli 
maailman kätevin ja taitavin 
ihminen. 

Minun opettajani kansa-
koulun ensimmäisellä luokal-
la sanoi että maailman paras 
autoilija on Lassi Kantanen, 
paikallinen liikennöitsijä. Mi-
nä viittasin ja sanoin että ei 
pidä paikkaansa, koska maail-
man paras autoilija on Pekka 
Huttunen, minun isäni. 

Opettaja yritti kompromis-
sia ja sanoi ettei hän ole ollut 
isäni kyydissä, mutta hän us-
koo että isäni on yhtä hyvä 
autokuski kuin Kantasen Las-
si.  Taisin jättää kiistan siihen, 
mutta syvästi tiesin että opet-

taja oli väärässä, koska eihän 
kukaan voinut olla yhtä hyvä 
kuin isä. 

Myöhemmin, kun olin 
oppikoulussa, äitini joka oli 
opettaja antoi minulle arvo-
kasta tukea kaikessa muussa, 
paitsi matematiikassa. Niis-
sä asioissa hän väyläsi minut 
isän oppiin. Isäni joka ei ollut 
opettaja, ei osannut selittää 
minulle asiaa, vaan teki algeb-
ran tehtävät puolestani. Sehän 
sopi minulle mainiosti. 

Kun minä tulin murros-
ikään, maailma vieroitti mei-
dät toisistamme. Isä ei välttä-
mättä hyväksynyt kaikkia mi-
nun elämäni ratkaisuja. Minä 
taas kuljin  määrätietietoisesti 
omaa latuani. 

Myöhemmin sitten onnek-
si lähennyimme ihmisinä. 
Viimeiset kymmenen vuotta 
olemme olleet toisillemme hy-
vin läheisiä. Minä olen iloinen 
siitä että isäni eli niin pitkän 
hyvän elämän. 

Hän ehti elää myös viisaan 
seesteisen vanhuuden, jolloin 
hän pystyi myös pyytämään 
anteeksi ja myös antamaan 
anteeksi. 

Minun isäni oli karhu. Mi-
nä olen isäni tytär. Toivotta-
vasti olen perinyt edes tipan 
karhunverta. 

Isän muistoa kunnioittaen
Annikki Saha
Pekka Huttusen tytär  

Suruviesti Pieksämäeltä ker-
toi, että kaikkien arvostama 
kunniasusi Pekka Huttunen 
on matkannut viimeiselle 
tunturilleen. Kuollessaan hän 
oli 97 vuoden ikäinen.

Pekka Huttunen oli kaik-
kein tunnetuin tunturilatulai-
nen. Pekkaa kunnioitettiin ja 
kuunneltiin. Kun Pekka esitti 
yleisessä kokouksessa mieli-
piteensä, sen jälkeen ei eriä-
viä kannanottoja enää tullut.  
Pekka oli luontainen johtaja 
sitä mitenkään korostamatta. 
Hän suhtautui jokaiseen tun-
turilatulaiseen kuin parhaa-
seen ystäväänsä.

Tunturilatu oli Pekalle hy-
vin tärkeä.  Hyvämuistisena ja 

Kunniasusi Pekka Huttunen
vireänä hän halusi pysyä ajan 
tasalla Tunturiladun asiois-
ta ja varsinkin kämpistä aina 
poismenoonsa saakka.

Pekan työpanos Lapin kämp-
piemme etsimisessä ja rakenta-
misessa hakee vertaistaan.

Pekka oli yhdistyksemme 
johtokunnassa lähes kol-
mekymmentä vuotta ja ra-
kennuspäällikkönä hieman 
enemmän.

Suomen Ladun hallitukses-
sa ollessaan Pekan taidot huo-
mattiin. Hän oli Kiilopään 
uudelleen rakentamisvaihees-
sa ladun asiantuntijana ra-
kennuspaikalla antaen ohjeita 
aina keittiön koneistamista 
myöten.  Ansioistaan Suomen 

Ladussa viimeisin huomion 
osoitus oli Tahko Pihkala -mi-
talin saaminen.

Tunturiladussa Pekka Hut-
tunen sai ansioistaan kor-
keimman huomionosoituk-
sen. Hänet kutsuttiin kunni-
asudeksi n:o 3  vuonna 1986.

Pekan poismenon myötä 
päättyy eräs historian jakso 
Tunturiladun kämppätoimin-
nassa.  Mieluiset muistot ovat 
kuitenkin pysyviä.

Jäämme kaipaamaan Pekan 
rauhallista olemusta.

Uskon kuitenkin, että vii-
meiseltä tunturiltaan Pekalla 
on hyvät näkymät Tunturila-
dun suuntaan.

Raimo Pahkala 

* * * 
Tunturilatulaisilla on luke-

maton määrä Pekkaan liittyviä 
muistikuvia kokoontumisista, 
vaelluksista,  talkoista ja teke-
misistä.  Erään pienen tytön 
muistiin oli jäänyt, että Pekka 
oli aina mukana yhteisissä ta-
pahtumissa ja tuli sinne pie-
nellä punaisella autollaan.  En 
ole kuullut yhtään negatiivista 
juttua, vaan kaikista on henki-
nyt positiivisuus. 

Pekalle jokainen ihminen 
oli yhtä tärkeä ja jokaisen työ 
yhtä arvokasta.  Samoin jokai-
selle tunturilatulaiselle Pekka 
oli arvostettu ja pidetty ih-
minen. Pekka muisti jokaisen 
tapaamansa tunturilaulaisen 
vuosienkin takaa.  

Pekan hyvästä muistista sain 
näytteen vuoden 2001 Susias-
talkooviikolla Susikyrössä.  

Olisi tarvittu  muuraushiek-
kaa muutama sankollinen, 
mutta sitä ei löydetty kämpän 
ympäristöstä.  Kysyin Pekalta, 
että mistä kaukaa  kolmekym-
menta vuotta sitten tarvittava 
hiekka haettiin. Vastaus oli:  
”Otahan lapio ja tule perässä”.   

Kävelimme kämpän nur-
kalta kolmekymmentä met-
riä metsään,  jossa oli monia 
mustikanvarpujen peittämiä  
pieniä mättäitä niinkuin män-
tymetsässä yleensä on.  Yhden 
mättään luona Pekka pysähtyi 
ja sanoi. ”Polkaisehan tuosta”.   
Muurari pääsi sekoittamaan 

laastia.

Samalla susiaisviikolla tun-
sin saaneeni jotain erityistä 
luottamusta ja hyväksyntää 
toiminnalleni. 

Yhtenä päivänä Pekka tuli 
luokseni sanoen, että lähde-
täänpä kierrokselle, niin minä 
kerron sinulle tästä Susikyrön 
historiasta ja rakentamisesta.  
Kiersimme rajat, käyskente-
limme metsän, kolusimme 
rannan, tarkastimme jokaisen 
rakennuksen ja rakennelman 
sekä poikkesimme naapuri-
tonteillakin. 

 Aikaa meni parisen tuntia, 
sillä asiaan kuului myös ton-
tin hankintaan ja rakentami-
seen liittyvät tarinat.  Myös 
tulevaisuuden mahdollisuuk-

sia pohdittiin. 
Kun kierros oli tehty, Pekka 

sanoi halunneensa kertoa tai 
paremminkin testamentata 
minulle tietonsa Susikyröstä, 
että sen arvoa osattaisiin vaa-
lia.  Olin uutena puheenjoh-
tajan kovin otettu saamastani 
luottamuksesta.

Koska ihmisen muisti on 
vajavainen,  kaksi vuotta 
myöhemmin  taltioimme vi-
deohaastattelussa  Pekan ker-
tomana kaiken kämppiimme 
liittyvän tiedon. Materiaalia 
kertyi yli viiden tunnin verran  
Tunturiladun arkistoa varten.

Tätä lehteä varten olen pyy-
tänyt muistelukset Pekan tyt-
täreltä ja muutamilta Pekan 
aikalaisilta.                                                                                                       

Raimo Pahkala

jotain tapahtumaa tai nimeä, 
niin soitimme tai kysyimme 
Pekalta ja aina sieltä sai vasta-
uksen. Muutomia vuosia sit-
ten olimme Kangaspellossa, 
jossa  puheenjohtaja Raimo 
Pahkalan kanssa Pekkaa haas-
tattelimme  ja  Pauli Hulkko-
nen haastattelun ikuisti,  joten 
siltä osin Pekan tunturilatua 
koskevat tiedot on tarkkaan 
talteen laitettu mm. kämppi-

en synnyt syvät.  
Pekan osalta voitaneen sa-

noa, että harrastus vei miehen 
vai  Lappikohan se oli!   Pekka 
sai elää hyvän pitkän elämän 
tavalla, jonka itse pääsi valit-
semaan  -  me Njealljelaiset 
jäämme kaipaamaan Häntä 
ja kiitämme  menneistä vuo-
sikymmenistä.  

Lea Sarkeala

Elä elämäsi ja unohda ikäsi

Pekka ajokkeineen menossa Ivalojoen sillankorjaustalkoisiin. 
Kaisa Oksanen

Pekka johdattamassa väkeä Susi-Talakselle.
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Kunnioitettava on ollut yhden 
miehen työpanos yhdistysten 
ja retkeilijöiden hyväksi.

Meille tunturilatulaisille 
on Huttus-Pekka löytänyt 
upeat tukikohtien paikat La-
pin mittaamattomilta selko-
silta. Mieleenpainuvia koke-
muksia ovat olleet piällysmiä-
hen hyvin järjestämät raken-
nustalkoot näillä erämaisilla 
palstoilla. 

Erityisesti mieleeni on jää-
nyt Susi-Talaksen rakenta-
minen vuonna 1975, koska 
olin siinä Pekan mukana viisi 
viikkoa, aina peruspilareiden 
valusta kämpän valmistumi-
seen asti. 

Vaikka työpäivät siellä 
olivat pitkiä ja rakennustyö 
muutenkin fyysisesti rankkaa, 
talkoissa oli äärettömän haus-
kaa!

Piällysmiähen hyvässä oh-
jauksessa sain arvokasta op-
pia hirsikämpän rakentami-
sesta. Oppi oli monipuolista 
ja ylenin pohjalta vähitellen 
huipulle, alkaen jätekuopan 
kaivamisesta ja huipentuen 
hirsien salvomiseen ylimmäl-
lä varvilla. 

Määräsipä hän minut sai-
raslomallekin, kun sisäseini-
en veistämisessä piilukirveen 

kulma kolhaisi polvilumpi-
ooni syvän haavan. Pekan 
järjestämällä työryhmäluvalla 
saimme kalastaa Talasjärven 
lompoloissa, joten aamuisin 
sauvoin kopukalla kokemaan 
verkot. Verkossa oli aina kym-
menkunta isoa siikaa ja siitä 
saimme hyvää lisuketta tal-
koolaisten muutenkin tuhtiin 
muonaan. 

Erityisesti muistelen nii-
tä pitkiä tarvikkeiden haku-
reissuja, jolloin Talasjärven 
lompoloilta kävelimme tien 
varteen milloin Mustolaan, 
milloin Sarmijärven kylään 
tai Kontosjärven tielle ja ta-
kaisin. Aamulla varhain läh-
dimme tälle puolen toista pe-
ninkulman taipaleelle ja illalla 
myöhään tulimme takaisin 
palstalle. 

Satoja kilometrejä kuljim-
me metsäpolkuja pitkin jär-
veltä järvelle ja kymmeniä ki-
lometrejä soudimme palovar-
tijan vuotavilla veneillä. Hie-
noja olivat ne kahvistelutauot 
ja jutusteluhetket aina jonkun 
järven rannalla. Takaisin tul-
lessa veneissä oli tavaraa jos 
jonkinlaista ja pahimmillaan 
viiden sementtisäkin ja kah-
den soutajan kuormittaman 
veneen laidoissa ei ollut ”läi-

kän varraa” kuin pari senttiä. 
Maataipaleilla tavarat kulkivat 
milloin rinkoissa, milloin paa-
reilla tai kottikärryillä.  

Loppukesästä kävimme 
Pekan kanssa uudestaan Ta-
laksella, jolloin veimme sinne 
kiukaan ja muitakin tarvik-
keita. Painava ja korkea kiuas 
teki veneistä kiikkeriä ja maa-
taipaleilla kannoimme kiuas-
ta aisojen välissä. Kunnostim-
me Susi-Talasta muutaman 
päivän ja sitten lähdimme 
Saariselälle Porttikosken au-
tiotupaa korjaamaan. Kolme 
vuorokautta kunnostimme 
kämppää, jonka seinähirsien 
väleihin meni aivan mielettö-
mästi tilkettä. Saunaan vaih-
doimme kiuaskivet, teimme 
uudet lauteet ja lopuksi koe-
käytimme koko hoidon.

Porttikoskelta lähdimme 
sitten autolla kohti Susikyröä 
ja Hetan Erä SM-kisoja. 

Muistan Inarin ja Pokan 
välisellä tiellä pimeässä ajaes-
samme, kun Pekka lauleskeli 
”Kallavesj, Kallavesj…”. Sillä 
hartaudella minkä vain tosi 
savolainen taitaa.

Kiitos Pekka 
ikimuistoisista hetkistä!
Matti Rekola

Talkoomuistot elää

Ivalojoen  2. sillan, Ykin sillan,  
rakennustalkoissa vuonna 
1968 tapasin Pekan ensim-
mäisen kerran. Sen jälkeen 
tiemme kohtasivatkin usein, 
Tunturiladun hiihtoviikoilla 
ja monissa talkoissa.  Monta 
kertaa matkustimme Lappiin 
samalla kyydillä ja matka su-
jui aina mukavissa merkeis-
sä. Varsinkin niillä alueilla 
pohjoisessa, missä Pekka oli 
toiminut Lapin jälleenra-
kennustehtävissä, hänellä oli 
monia muistoja kerrottavana.  
Monen talon kohdalla tuli 
mieleen kulloisenkin isännän 
suhtautumisesta rakennus-
suunniin.

Eräskin isäntä olisi halun-

Diplomaattinen Pekka
nut, että rakennus tehtäisiin 
entistä kivijalkaa hyväksi käyt-
täen.  Pekka kertoi, ettei se käy. 
Rahaa ei myönnetä, ellei ra-
kennusta tehdä alusta alkaen. 
Isäntä kun oli toista mieltä, 
asia jäi ”hautumaan ”.  Jonkin 
ajan kuluttua Pekka meni uu-
delleen käymään, mutta isän-
tä ei ollut vielä myöntyväinen.  
Diplomaattisena neuvottelija-
na Pekka selvitti asiaa ja pit-
kän pohdinnan jälkeen saatiin 
yksimielisyys aikaan.

Tässä tapaamisessa isäntä 
rauhoituttuaan kertoi vai-
monsa polttavan piippua, jota 
tapaa hän ei oikein hyväksy-
nyt. Nyt oli vain harmia, kun 
tupakat ovat melkein ”kiven 

alla” ja mistä niitä saisikaan. 
Hän kuitenkin haluaisi vai-
molleen järjestää poltettavaa.

Pekka sanoi, että kun hän 
ensi kerran käy kotipuolessa, 
hän tuo, sillä tiesi sielläpäin 
viljeltävän kessuja.  Niinpä 
seuraavan kerran taloon tul-
lessaaan Pekka toi lupaamansa 
tupakat, kilon kessuja. Isäntä 
tarjosi maksua, mutta Pekka 
sanoi, ettei nämä maksa mi-
tään, tämä on lahja.

Tämän jälkeen isäntä esitti 
Pekalle jatkuvasti voimassole-
van kutsun tulla taloon syö-
mään, kun kulkee täällä päin.

Naapurit ihmettelivät Pe-
kalle isännän mielen muu-
tosta, millä se saatiin aikaan. 
Muutos tuli kilolla kessuja, 
sanoi Pekka.

Pekalla oli taito neuvotella.
Kerrankin tunturivaelluk-

sella ollessa alkoi jo olla ilta 
ja suunniteltiin leiriytymistä.  
Sattui lapintalo matkan var-
relle. Päätettiin kysyä sieltä 
yösijaa, mutta saatiin kieltävä 
vastaus. 

Talon pihalla oli kelkkoja ja 
reki. Pekka alkoi katsella rekeä 
ja kyseli isännältä siitä ja ju-
teltiin siinä paljon muutakin.  
Niinpä isänta tarkemmin aja-
teltuaan sanoi, että kyllähän te 
voitte jäädä yöksi.

Talkoopäällikkönä ja kämp-
päisäntänä ollessaanPekka 
monta kertaa ajeli meille, mil-
loin oli jotakin hitsattavaa tai 
muuta kämppien huoltoon 
liityvää asiaa. Nämä vierailut 
olivat meille kuin pienois- la-
pinmatkoja. Hän ikäänkuin 
toi tuulahduksen pohjoisesta.   

Kaisa Oksanen

Opin tuntemaan Pekka Hut-
tusen jo 1960-luvun alussa 
Pohtimolammen hiihtovii-
kolla,  jolloin hän taisi saada 
eräretkikipinän iltaisin pitä-
mistäni diaesityksistä. Pekan 
tunturiretkethän alkoivat 
jo saman vuosikymmenen 
puolivälissä. Yhteistyömme 
tiivistyi vuonna 1971 minun 
aloittaessani Tunturiladun 
puheenjohtajana ja Pekan sen 
johtokunnan jäsenenä.

Pekka sai heti vastuulleen 
rakennuspäällikkyyden, ai-
kana, jolloin Susikyrön ra-
kentaminen jatkui ja uusille 

Hyvälle ystävälle
tukikohdille haluttiin löytää 
paikat. Pekan monien retkien 
tuloksena ja hänen paikallisiin 
asukkaisiin luomiensa luotta-
muksellisten suhteiden an-
siosta saatiin sekä Susi-Talas 
että Susi-Kiisa

hankituksi. Samalla jäsenis-
tölle avautuivat sen rakasta-
mat, Pekan johtamat yhteiset 
Lapin talkookohteet.

Pekan kiireettömästä ripey-
destä tehtävissään muistan 
esimerkkinä Susi-Talaksen 
alkuvaiheet. Pekan toivomuk-
sesta kävin hänen kanssaan 
myöhäissyksyllä ”hyväksy-

mässä” paikan. Palstakaupan 
talvella toteuduttua  saatiin 
viimeisillä keväthangilla Jäp-
pilästä hankittu vilja-aitta 
siirrettyä rakennuspaikalle. 
Kesällä se oli jo talkoovoimin 
pystytetty kämppänä jäsenis-
tön käyttöön.

Myöhemmin meillä on ol-
lut mahdollista viettää Pekan 
kanssa yhteisiä hiihtoviikko-
ja Susi-Talaksen rauhallisen 
suojaavissa ja silti aidon erä-
maisissa olosuhteissa.  Niissä 
Pekka on punnittu taitavaksi 
ja aina luotettavaksi ystäväksi.

Antero Tarvainen

Pekka ja aviomieheni Pette-
ri olivat tuttuja jo talvisodan 
päivistä alkaen. Sotien jälkeen 
he tapasivat uudelleen vas-
ta Ivalojoella Tunturiladun 
siltatalkoissa v.1966.  Järjes-
tömme luottamustehtävissä 
Helsingissä käydessään Pekka 
yöpyi aina luonamme ja siitä 
syntyi kiinteä ystävyyssuhde 
myös perheeseemme. Pekka 
halusi auttaa meitä kaikissa 
rakennuspuuhissamme oma-
ehtoisesti. Tässä kerron pari 
esimerkkiä.

Kesäpaikkaamme Ullajär-
velle, oli valmistunut nukku-

Avulias Pekka
ma-aitta. Pekka kertoi omista-
vansa piilukirveen ja osaavan-
sa myös piiluta hirsiseinää, ja 
pyysi lupaa työhön. Siellä 
hän sitten yksikseen uurasti 
pari valoisaa kesäistä päivää 
ja taikoi karkeasti veistetyistä 
ladon seinistä esiin punahon-
kaisia hirsiä. Hän kertoi ol-
leensa niin innostunut työstä, 
että vasta keskiyöllä huomasi 
ryhtyä syömään.

Päärakennus oli tarkoitus 
rakentaa aloittaen v. 1997. 
Olimme Petterin kanssa jo 
pitäneet lomamme v.1996, 
kun Pekka ehdotti, että sokkeli 

muurattaisiinkin jo sinä syksy-
nä. Ja niin tapahtui. Tunturila-
tulaiset ystävämme  Oksaset, 
Puhakat ja Sini Kainulainen 
lupautuivat Pekan johdolla 
perustuksen tekoon. Meitä ei 
siellä kaivattu. Olipa umpisok-
kelin sisään ilmestynyt kellarin 
seinätkin, vaikka en muista 
sellaista pyytäneeni. Pekka oli 
kaukonäköinen ja tiesi, että 
kalakellariakin tarvitaan.

Pekan herättämä talkoohen-
ki leijailee vieläkin Ullajärven 
yllä. Samalla tavalla hän auttoi 
varmasti monia ystäviään.

Eila Wäänänen

Kaisa Oksanen

Enni Huttunen

Susi-Talaksella keväällä 2002.

Kahvitauolla Ullajärven päärakennuksen kuistilla. Pekan kanssa kahvittelevat Petteri Wäänänen 
sekä Kaisa ja Tapani Oksanen.
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Johtajasudeksi numero 5 
hyväksyttiin Paavo Ran-
nikko vuonna 1960. Hä-
nen harrastusnäytteensä 
on toinen Tunturiladun 
historiassa, sillä kolme 
ensimmäistä johtajasutta 
kutsuttiin tehtävään. Aja-
tukset retken johtamisesta 
eivät ole paljoa muuttu-
neet vuosien varrella!

Tässä on harrastusnäytteen 
ensimmäinen osa, toinen osa 
julkaistaan seuraavassa leh-
dessä.

Johtaminen, mitä se on, ja 
miten sen on tapahduttava, 
kysymys on ollut olemassa 
siitä saakka, kun ihmiset ovat 
muo dostaneet yhteisöjä. Ny-
kyään, kun todellinen tai ta-
voiteltu tasavertaisuus luon-
nehtii kaikkia ihmisten toi-
mintoja, näyttää johtamisen 
perusasetelma, yksilön tahto 
muovaamassa ja ohjaamassa 
ryhmän tahtoa, monesti hä-
märältä ja vaikeasti todetta-
valta. 

Tähän on suurena syynä 
voimassa oleva käytäntö, joka 
hyväksyy muodolliset johtajat, 
mutta asettaa näiden rinnalle 
tai yläpuolelle neuvoa antavat 
t.s. valvovat elimet joille he 
ovat vastuussa; näistä mainit-
takoon edus-, valtuus-, lauta-, 
johto- y.m. kunnat. Puhtaana 
edellämainittu peruskaava 
on havaittavissa kriisiai koina, 
jolloin johtava yksilö nopeaa 
ratkaisua tarvittaessa joutuu 
ilman neuvotteluelinten tukea 
ottamaan koko vastuun. 

Huomattavasti pienem-
mässä mittakaavassa tavataan 
sama ilmiö niissä kansalais-
piireissä, jotka harjoittavat 
ulkoilua sen antoi simmassa 
muodossa suorittamalla päi-
vien ja viikkojen pituisia ret-
keilyjä asumattomilla tai har-
vaan asutuilla seuduilla. 

Eräretki, jota nimitys-
tä yllämainitusta retkeilystä 
yleisemmin käytetään, on 
alkujaan tarkoittanut ihmis-
asutuksen takamaille tehtyjä 
pitkäaikaisempia metsänriis-
tan ja kalan, varhaisempien 
kulttuurimuotojen peruselin-

tarpeiden, hankintamatkoja. 
Näille matkoille lähdettäes-
sä lankesi luonnostaan, että 
johtajaksi asettui tai valittiin 
suvun tai heimon pystyvin 
metsämies. 

Nykyaikaisen rentoutu-
mis- ja kuntoutumismielessä 
tehtävän eräretken johtajaa 
henkilönä on tarkasteltava 
miltei samanlaista mittapuu-
ta käyttäen. Pitkäjännitteisen 
liikuntasuori tuksen ollessa 
kysymyksessä kohdistuu aja-
tus lähinnä johtajan fyysiseen 
kuntoon. 

Helposti tulee tällöin mie-
leen harjaantunut urheilija, 
mutta tällainen ratkaisu ei ai-
na ole paras mahdolli nen. On 
nimittäin otettava huomioon, 
että retkelle lähtevät henkilöt 
suuremmalta osalta harjoitta-
vat kävelyä, hiihtoa tai muu-
ta liikuntaa oman kuntonsa 
ylläpitämiseksi pyrkimättä 
teho suorituksiin. Näinollen 
syntyy helposti tilanne, jo-
ta voisi verrata kilpahevosen 
sijoittamiseen vaunuvaljak-

Historiaa susivaliokunnan arkistosta

Ajatuksia eräretken johtamisesta

koon, ja seura uksena saattaa 
olla koko retken ajan kestävä  
”rytmirikko”. 

Olkoon siis retken johtaja 
fyysiseltä suorituskyvyltään 
lähinnä keskitasoa, mutta kui-
tenkin sen verran sen yläpuo-

lella, että hänen henkilökoh-
taiset voimavaransa riittävät 
muuhunkin kuin päivittäisten 
taipaleitten suorittamiseen. 

Yhtä tärkeä kuin johtajan 
hyvä ruumiillinen kunto, jos-
kus ehkä tärkeämpikin on hä-

nen henkinen perusvarauk-
sensa. Täl lä älköön ymmär-
rettäkö hankittuja taitoja ja 
tietoja, vaan lä hinnä sitä, mitä 
tarkoitetaan, kun puhutaan 
yksilön luonteesta. 

Kysymys, joka on sellaise-

naan monitahoinen ja vai-
keasti ruodit tavissa selvinnee 
ehkä parhaiten, kun edempä-
nä käsittelemme nii tä erilaisia 
tehtäviä, jotka retken aikana 
laukeavat johtajan suoritetta-
viksi. 

Alussa mainittiin jo, että 
eräretket tehdään asumatto-
milla tai harvaan asutuilla 
seuduilla. Suunnistustaito on 
siis eräs johtajan välttämättö-
mimmistä avuista, ettemme 
sanoisi vält tämättömin.  

Oltaessa mahdollisesti use-
amman vaikean päivätaipa-
leen päässä liikenne- ja tiedoi-
tusyhteyksistä saattaa harhaan 
joutuminen muodostua koh-
talokkaaksikin. 

Parasta on poistaa täl lainen 
mahdollisuus huolellisel-
la suunnistuksella; ikävä on 
käve lyttää joukkoansa puoli 
päivää, ehkä enemmänkin, 
samassa maas tossa ristiin ras-
tiin. 

Kartanlukutaitoon liitty-
köön viihtyisänä sivuvivah-
teena maaston- ja luonnon-
lukutaito. Tarkoitamme täl lä 
sitä, että tietysti riittää, kun 
vie joukkonsa mastokohdasta 
maastokohtaan, mutta vael-
luksen viihtyisyyttä voi vähäl-
lä vaivalla lisätäkin. 

Huomioimalla itse sekä 
tyypillisiä että erikoisia maas-
tomuotoja ja luonnonmuo-
dostumia ja esittelemällä niitä 
johdettavilleen tekee johtaja 
retken sen osanottajille nau-
tittavammaksi. 

Oman lisänsä edellä mai-
nittuun antaa vielä vapaana 
elävien eläinten tarkkailu; va-
litettavasti vain vähänkin suu-
rempi retkeilijäryhmä tavalli-
sesti synnyttää sen verran hä-
lyä, että eläimet kaikkoavat. 

Tämän vuoksi voidaan 
suositella, kun maasto sen 
sallii, sellaista menettelyä, että 
johtaja liik kuu joukon edel-
lä näkö- ja kuulotuntumassa 
mahdollisimman äänettö-
mästi, jolloin hänellä on mah-
dollisuus valmistaa kaikille ti-
laisuus havaintojen tekoon. 

Nimi ”Kulkuri”, alias Tun-
turisusi Paavo Rannikko

Hossan-Kylmäluoman juhlavuosi inspiroi kirjoittajia
Hossan ja Kylmäluoman ret-
keilyalueiden 30-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi järjestettiin 
avoin kirjoituskilpailu, johon 
saatiin vajaat 40 muistelua. 
Retkeilyalueiden perusta-
mispäivän, 26.9., kunniaksi, 
julkaisemme nyt kilpailun 
tulokset.

Ensitutustumisesta  
ykkönen

Kilpailun voittajaksi valittiin 

Kylmäluomalle sijoittuva kil-
pailutyö ”Ensitutustumiset”, 
jonka raati arvioi aidolla tun-
teella kirjoitetuksi ja ihanan 
romanttiseksi. Raati arvosti 
myös luonnon ja gourmet-
ruoan liittoa. Kirjoittaja on 
Hannele Niemi Rovaniemeltä. 

Voittajatyön lisäksi pal-
kintosijoille nostettiin kolme 
kertomusta. Toiseksi palkittu 
”Muisteluksia Julmaniemeltä” 
arvioitiin hyvin kirjoitetuksi, 
vaikuttavaksi ja historialli-

sesti arvokkaaksi työksi, joka 
sisältää ns. katoavaa kansan-
tietoa. Kirjoittaja on Hossassa 
mökkeilevä espoolainen Esko 
Purola. 

Kolmannen palkinnon saa-
nutta kalastustarinaa ”Herras-
mies Hans Huosilammella” 
pidettiin hauskana ja mie-
lenkiintoisena kertomuksena 
kansakuntien kohtaamisesta. 
Sen on kirjoittanut Reijo Ala-
maunu Kemin Lautiosaaresta. 
Neljäntenä palkittu ”Hossan 

maahiset puhuttelivat” on hy-
vin kirjoitettu, omakohtainen 
ja sisältää kaunista pienimuo-
toista kuvausta, jolla kuiten-
kin oli suuria vaikutuksia. Sen 
kirjoittaja on Raija Nevalai-
nen Lehmosta. 

Voittajat saavat Villin Poh-
jolan lahjakortit. Lisäksi mui-
den kirjoituskilpailuun osal-
listuneiden kesken arvottiin 
viisi tavarapalkintoa.

Kirjoituskilpailuun osal-
listuneista tarinoista välittyi 

alueiden suuri merkitys kir-
joittajille. Muistoihin kuului 
luontoelämyksiä, roman-
tiikkaa, vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita sekä useita vuosia, 
jopa sukupolvesta toiseen, 
kestänyttä yhteiseloa. 

Kirjoituskilpailun raatiin 
kuuluivat koulutussuunnit-
telija Leena Manner ja toi-
mittaja Pekka Salmirinne 
sekä Metsähallituksesta puis-
tonjohtaja Kerttu Härkönen 
ja erikoissuunnittelija Pauli 

Määttä. 
Voittajakertomukset ovat 

luettavissa Luontoon.fi /Hossa   
Ajankohtaista sivuilla. Ajan-
kohtaista sekä Luontoon.fi/
Kylmaluoma  Metsähallitus 
pidättää oikeuden julkaista 
tekstejä painettuna. 

Metsähallitus kiittää kaik-
kia kirjoituskilpailuun osal-
listuneita kirjoituksista ja va-
lokuvista. Saatuja muisteluita 
voidaan julkaista jatkossa har-
kinnan mukaan.

Eräretkelle on syytä nimetä häntäpään valvoja, joka näin varmistaa, että kaikki ovat mukana ja vauhti on sopiva.

Vaellukselle on syytä nimetä ensiapuvastaava, joka huolehtii, että mukana on välttämättömät 
ensiaputarvikkeet ja hänellä on myös riittävät taidot vastata tästä tärkeästä toiminnasta.
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Minua pyydettiin kerto-
maan kokemuksistani, jotka 
liittyvät tunturisudeksi ano-
van ja susivaliokunnan väli-
seen keskustelutilaisuuteen, 
missä käydään läpi sudelta 
vaadittuja tietoja ja taitoja. 

Syynä pyyntöön on käsitys, 
että keskustelutilaisuus olisi ha-
kijoiden keskuudessa niin pe-
lottava tai vaikeaksi koettu, ettei 
moni hae sudeksi sen tähden. 

Itse koen kuitenkin, että 
ongelma on monisyisempi 
ja käsittelen asiaa sen vuoksi 
hieman laajemmin.

Tonnisia huippuja 
puuttui

Päätös tunturisudeksi hakemi-
sesta syntyi, kun suunniteltiin 
Kavtsille vuoden 2008 retkitoi-
mintaa. Minulta puuttui silloin 
kesällä suoritettava tunturisu-
sivaellus ja tonnisia huippu-
ja, myös ensiaputaidot olivat 
päässeet vanhentumaan. 

Siinä vaiheessa en vielä mu-
rehtinut tieto- ja taito-osien 
vaatimuksista. Kesällä 2009 
olin sitten tilanteessa, jossa 
minulta puuttui enää muuta-
ma tonninen huippu sekä itse 
anomus piti laatia. Otin asian 
puheeksi susivaliokunnan jä-
senen Marita Maulan kanssa 
ja myöhemmin sain Maritalta 
anomuskaavakkeen ohjeineen 
sekä opiskelumateriaalia tieto-
osan aiheista. 

Väliin tuli kuitenkin Kil-
pisjärveltä Ruotsin ja Nor-
jan puolelle suuntautunut 
vaellus, joka sattui sopivasti 
puuttuvia huiputuksia ajatel-
len. Alun perin se oli tyttöys-
täväni Tiinan toivomus, sillä 
hän oli haaveillut kiipeävänsä 
Barrakselle, joka näkyy hain 
hampaan muotoisena Kilpis-
järven suuntaan.

Tiedot talteen

Vaelluksen jälkeen aloin täyt-
tää anomusta ja suurimmaksi 
työksi osoittautui vaelluksi-
en ja huippujen listaaminen. 
Vanhoista retkikertomuksista 
ja valokuvista sain suurim-
man osan tiedoista, mutta joi-
takin tietoja piti tarkistaa vielä 

retkikaverien aineistoista. 
Jälkiviisaana saatoinkin 

todeta, että olisi ollut hel-
pompaa kirjata suorituksia 
ylös sitä mukaa, kun niitä oli 
kertynyt. 

Poronhoito rupesi 
kiinnostamaan

Tieto-osan asiat sai luettua 
helposti annetusta materiaa-
lista ja internetistä. Itselleni 
vieraimpia olivat poronhoito 
ja saamenkieliset maastoa ku-
vaavat sanat. 

Paliskuntayhdistyksen net-
tisivut osoittautuivat oikeaksi 
aarteeksi. Innostuin lukemaan 
poronhoitoa sivuavia aihei-

ta laajemminkin ja se herätti 
minussa kunnioituksen po-
ronhoitokulttuuriperintöä 
kohtaan. 

Taito-osan asioista en ollut 
huolissani alun perinkään, sillä 
monien vaelluksien antamasta 
kokemuksesta tiesin hallitseva-
ni ne riittävällä tasolla.

Sitten koitti keskustelutilai-
suuden aika ja kokoonnuim-
me Maritan kotiin. Paikalla 
oli susivaliokunta, jonka oli 
määrä pitää keskustelutilai-
suuden jälkeen kokoustaan, 
ja me kolme susikokelasta. 
Keskustelut käytiin Maritan 
herkkuja pursuavan kahvi-
pöydän ääressä. Kyseessä oli 
oikeastaan opetustilanne, jos-

sa susivaliokunnan puheen-
johtaja Veijo Taavitsainen kävi 
läpi aiheita kysymyksin ja me 
susikokelaat saimme niihin 
vastailla. Susivaliokunnan jä-
senet täydensivät vastauksia, 
jos oli tarvetta. 

Jotkin kysymykset olivat 
sellaisia, ettei niihin ollut ole-
massa täsmällistä oikeaa vas-
tausta ja silloin asiasta keskus-
teltiin laajemmin. 

Tilaisuudessa kävi ilmi, et-
tä keskustelutilaisuuden voi 
hoitaa myös etukäteen, vaikka 
suorituksia vielä puuttuisikin. 
Lisäksi keskustelun voi käydä 
monena eri kertana aihepii-
ri kerrallaan. Susivaliokunta 
merkitsee keskustelun siltä 

Tunturisudeksi 
keskustelutilaisuuden ja 
vihkimisseremonian kautta

osin käydyksi eikä se vanhene. 
Sopivia tilaisuuksia keskus-

teluille ovat mm. Tunturila-
dun kesä- ja talvipäivät sekä 
susiaiset.

Kutsu tuli postissa

Pari viikkoa ennen susiaisia 
tuli sitten kirje postissa, missä 
ilmoitettiin anomukseni hy-
väksytyksi sekä kutsu susivih-
kiäistilaisuuteen. 

10.10.2009 meidät sitten vi-
hittiin juhlallisin seremonioin, 
minut ja Eila Nokelainen tun-
turisusiksi ja Helena Lahtinen 
outasudeksi. 

Susien kokouksessa heräsi 
keskustelu susijärjestelmän 

kiinnostavuudesta tai parem-
minkin sen vähäisyydestä. Par-
haimpina vuosina susiksi on 
vihitty samalla kertaa yli 100 
henkeä ja nyt enää muutamia. 

Kynnys outasudeksi on sen 
verran matala, ettei syynä voi 
olla liian kovat vaatimukset. 
Joitakin outasuden vaatimuk-
set täyttäviä oli jopa paikalla 
ja heiltä kuultiin henkilökoh-
taisia syitä miksi susiarvo ei 
kiinnostanut. 

Arvostuksen puute  
ongelmallista

Sääntömuutoksia tekemällä 
tilannetta ei voida korjata, 
sillä joka kerta kun näin on 
tehty, on hakijamäärä romah-
tanut ja elpyminen on kestä-
nyt vuosia. 

Kysymys on susijärjestel-
män arvostuksesta tai ehkä 
paremminkin niiden arvojen 
omaksumisesta, mitä susijär-
jestelmä edustaa. Ongelma 
lienee se, ettei arvoja syystä tai 
toisesta koeta omiksi. 

Siinä meillä kaikilla on suuri 
vastuu, ettei anneta väärää ku-
vaa arvoista, joita susijärjestel-
mä ja Tunturilatu edustavat. 

Sitä kuvaa ei anneta pelkäs-
tään omilla puheilla ja kir-
joituksilla, vaan myös teoilla, 
sillä esimerkillä, jonka omalla 
toiminnallamme annamme 
toisillemme. Se miten koh-
taamme ja huomioimme toi-
set ihmiset, luonnon ja kaiken 
mitä siihen kuuluu. 

Hyväksymmekö erilaisuu-
den toisissamme silloinkin, 
kun toinen ei siihen pysty ja 
huomioimmeko toistemme 
tarpeet, vaikka meitä ei oli-
si huomioitu. Ne ovat pieniä 
tekoja, joilla on suuret vaiku-
tukset.

Antamalla arvoa susijärjes-
telmälle, kunnioitamme niitä 
arvoja ja sitä työtä, mitä susi-
merkin kantaminen on edel-
lyttänyt ja edellyttää. 

Kaikki me kuitenkin olem-
me samanarvoisia olimmepa 
jonkinasteisia susia tai emme, 
ja sen tulee ilmetä suhtautu-
misessamme toisiin ihmisiin 
ja luontoon. 

Panu Loisa

Susivaliokunta keskustelee sudeksi aikovien kanssa. Vas. Juhani Lahtinen, Marita Maula, Pirjo Jauhiainen, Pauli Hulkkonen ja 
puheenjohtaja Veijo Taavitsainen. Kuvasta puuttuu Tommi Avikainen.

Outasusi 2009

36. Helena Lahtinen

Tunturisudet  2009

1638. Panu Loisa    

1639. Eila Nokelainen

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

Tommi Avikainen p. 0500 546 126, tavikainen@
gmail.com

Pauli Hulkkonen, p. 0400-547743, hulkkonen.
pauli@suomi24.fi 

Pirjo Jauhiainen p. 02 -439 9592, 040 – 7248 281 

Juhani Lahtinen p. 02 - 5463 894, 040 5451 681, 
juhani.lahtinen@pp3.inet.fi 

Marita Maula, p. 040-509 4412, marita.maula@
kolumbus.fi 

Susivaliokunta 
toimintakautena 2010

Uudet 
sudet

Noita jututti susikokelaita 
eli Panu Loisaa, Eila No-
kelaista ja Helena Lahtista 
ennen vihkimistä.
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Samuli Paulaharju laski Tenoa 
ainakin kahdesti 1925 ja 1926. 
Matkat alkoivat Angelista ja 
päättyivät Nuorgamiin. 

Viime kesänä testattiin 
Paulaharjun käyttämän rei-
tin Angelista Utsjoen kirkolle. 
Lähdin mukaan tähän testi-
purjehtijoiden ryhmään, joka 
koostui Savon perinnepurjeh-
tijoista Mikkelistä. 

Lauantaina 14. 6. 2008 
kokoonnuimme Angeliin.  
Luonto- , kalastus ja kulttuu-
rihotelli Luossajohka oli va-
rannut käyttöömme kaksi pit-
kää Tenonlaakson perinteistä 
”kakskokkasta” jokivenettä. 

Saimme tukea jokivarren 
asukkaista perämiehinä, sillä 
Heikki Niittyvuopio ja Luos-
sajohkan ripeä opas Jouko 
Röninki olivat apunamme.

Harras oli hetki Angelin 
jokivarren pihamaalla. Inaris-
ta tullut teatteriseurue esitti 
meille lähtönäytelmän. Hen-
kilöinä olivat Samuli Paula-
harju, vaimonsa Jenny, kylän 
noita ja talon emäntä. Läh-
tölauluna kaikui virsi ”Maan 
korvessa kulkevi lapsosen tie.”

Meitä oli viisi miestä ja kak-
si naista sekä perämiehet. Ja-

Angelista Utsjoelle perinneveneellä soutaen
Tunturien vaeltajan joiku

Taivaanvalkiat valaisevat maailman
ja silloin valkeneva ilma.
Kohta kovat tuiskut tulevat,
ja pitää neuvonsa korjata,
tuiskun jaloista pois.
Ja pyytää itsekin, jos on matkalla, hopusti pois.
Kun yön aikana oikein on valoisa.”

Samuli Paulaharjun teoksesta 
Lapin muisteluksia vuonna 1922

kauduimme veneisiin ja mat-
kamme kohti tuntematonta 
alkoi. Jäät olivat lähteneet 
edellisellä viikolla, joten vettä 
oli tarpeeksi. Kovin paljon ei 
lapinvene vettä alleen tarvin-
nutkaan, sillä 8,5-metrinen 
vene kulki matalassa vedessä 
helpohkosti kivikoiden yli. 

Veneissä ei ollut penkkejä, 
vaan istuimme veneen poh-
jalle levitetyillä porontaljoil-
la. Edessä oli 180 kilometrin 
matka, koskia ja nivoja oli 
kymmenittäin. Kaksi koskea 
jouduimme ohittamaan maa-
ta myöten. Ei oikein löytynyt 
enää kyliltä miehiä, jotka oli-
sivat uskaltaneet laskea nämä 
kosket. Veneet laskettiin tyhji-
nä köysien avulla seuraavaan 
suvantoon. 

Soutumatkat olivat pitkiä, 
joten soutajia vaihdettiin aina 
tarpeen tullen. Pisin päivä-
matka oi 55 kilometriä.

Kosket olivat aina jännittä-
vä paikka. Se oli perämiehestä 
kiinni. Oli varsin vaikeaa vali-
ta reitti kivien välistä. Näimme 
koskessa ”ihmeellisiä olioita”. 
Kun vene syöksyi koskea alas, 
niin vastaamme tuli luippa-
otsaisia mörköjä, jotka silmät 

tapillaan ja suut ammollaan 
syöksyivät veneemme vierestä 
ylävirtaan päin. Mielikuvitus 
teki tepposiaan. Valtavia poh-
jakiviähän ne olivat.

Istuessani pitkät tovit ve-
neen pohjalla porontaljojen 

päällä ja katsellen joen kan-
jonia, kaipasin kyllä uljasta 
lintua, kotkaa tai ainakin pie-
kanaa, mutta kumpaakaan ei 
näkynyt.

Nuvvuksen rukoushuoneel-
la yöpyessämme iltayö oli niin 

valoisa, että kävin kuvaajam-
me Markku Kääriäisen kanssa 
tarkistamassa Susi-Kiisan uu-
den keittokatoksen. Kämpäs-
sä oli asukkaita jostain Länsi-
Suomesta päin. Polulla ha-
vaitsimme useita ulostusläjiä, 

sopulit olivat – arvelimme.
Eräässä joenkohdassa pe-

rämiehenä ollut Heikki Niit-
tyvuopio komensi minut 
rantaan. Pysähdyimme het-
keksi ja Heikki esitteli meille 
kenkäheinän. Minulla on ol-
lut tuohon heinään vähän vä-
hättelevä asenne. Nyt Heikin 
esittelyn jälkeen olen varma, 
että kenkäheinä on erittäin 
hyvä lämmöneriste. Heinän 
korjuussa ja käsittelyssä on 
monia vaiheita:

- Heinä kerätään puoli-
kuivana. Sitten kuivataan ja 
hakataan kovalla alustalla esi-
merkiksi kirveen hamaralla.
Jäljelle jäänyt heinä revitään 
hienon hienoksi villaksi. Se 
vetää vertoja voimallisesti 
teolliseen lämpöeristeeseen 
nähden. Valmiit villat pal-
mikoidaan ja varastoidaan 
viileään ilmavaan paikkaan 
riippumaan. Oikeastaan tätä 
luonnontuotetta voisi nimit-
tää kenkäheinävillaksi.

Mahtavia ovat Lapin kaksi 
suurta rajajokea Inari ja Teno. 
Inarissa on tiheämmin nivoja 
ja koskia. Tenossa taas on su-
vantoja ja laajoja vesiä kuin 
pikkujärviä. Kummankin jo-
en reunoilla kohoavat lumi-
laikkuiset tunturijonot, jotka 
heijastuvat mukavasti veden-
pinnasta. Jäämereltä puhal-
tavat kylmät vihurit rikkovat 
veden pintaa lukemattomiksi 
pikkuaalloiksi, joiden välistä 
kutukuuhkoinen lohikala hy-
pähtää pitkällä vaelluksellaan.

Teksti: Eero Kylliäinen 
Njeallje
Kuvat: Pertti Parkkola

Koskessa ja nivassa vene kulki nopeasti.

Jokiveneet rannassa lähtöä vailla.

Lähtönäytelmä Angelissa. Kuvassa vas. Samuli Paulaharju, vaimo Jenny, kylän noita ja talon 
emäntä.




