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Vietimme 6.2. vähän jälki-
käteen vuosipäiväjuhlaam-
me kauniin lumisen metsän 
keskellä olevalla Metallin 
majalla. 

Osanottajia oli paikalla 
runsaasti. 

Kerhon perustajajäsenistä 
oli mukana Marita Byholm, 
Eila Kattelus, Solveig Ström-
man ja Karl-Gustav (Keku) 
Kekoni.  

Tyrnimarjamaljan kera 

Vihtta on nyt nelikymppinen
puheenjohtaja Tapani Rajala 
toivotti meidät tervetulleiksi 
vapaamuotoiseen juhlaan. Ta-
kassa loimusi tuli ja keittiöstä 
tuli lämpimien leivonnaisten 
tuoksu. 

Rannassa lämpeni sauna ja 
upea rakovalkea ja tervapadat 
lumen keskellä loivat tunnel-
maa. Juhlallista. 

Luontokuvaaja Eero Mur-
tomäki kertoi sanoin ja kuvin 
1960-70 luvulla Lappiin teke-

mistään retkistä ja elämästään 
pohjoisen heimon parissa. 

On tosiaan varusteiden 
”muoti” muuttunut sitten 
1960-luvun, niinkuin ovat 
muuttuneet myös retket ja 
retkeilijät. 

Iloinen puheenpulputus 
täytti salin kun tapasimme 
entisiä vaelluskavereitamme 
ja ystäviämme. 

Paljon oli kerrottavaa ja 
muisteltavaa, kuten 1990-lu-

vun alun kesäpäivistä Bullerå-
sissa, joista Heinimäen Jaakol-
la oli video näytettävänä. 

40-vuotias on vilkas kerho, 
ei vielä valmis keski-iän toi-
mettomuuteen. 

Aloitamme yhteiset hiihto-
retkemme Isosyötteen laduilla 
helmikuun puolivälissä. 

Siitä jatkuu toiminta talven 
taittuessa kevättä kohti. 

Maaliskuun alussa on vii-
konlopun hiihtoretki Meren-

kurkun saaristoon. 
Huhtikuussa viikko 14 on 

Susi-Kiisalla  kerholle varat-
tuna. 

Pidempiä pyöräretkiä teh-
dään touko- ja elokuussa ja 
syksyllä jatketaan patikkaret-
kiä lähialueilla. 

Kiitos, tosisuuri, kerhotoi-
mikunnan ahkerille jäsenille 
ja me muuthan olemme hei-
dät valinneet.

Onneksemme!
Hyviä hiihtokelejä 
toivoo Pirkko

Vihttalaiset kokoontuivat muistelemaan kerhon perustamisaikoja nuotiotulille.
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Puheenjohtajan tähdenvälit

Olemme saaneet nautiskel-
la oikein vanhanajan runsas 
lumisesta talvesta kipakoine 
pakkasineen, kevät etenee 
vauhdilla, valoisuus lisääntyy 
ja pian auringon lämpö mei-
dät tavoittaa.

  Vaikka ei saa menneitä 
muistella, kiitokset kuitenkin 
meidän osallistujilta 6.2. Tam-
pereen pääkirjastossa olleen 
Lapin retkeily luentopäivän 
järjestäjille mielenkiintoisesta  
ja antoisasta päivästä.

   Laskiaissunnuntai lähes-
tyy, emme pääse antamaan 
kiinnostuneille  mahdollisuut-
ta kokeilemaan lumikenkiä, 
Ahveniston Suojeluyhdistys 
ei järjestä enää tapahtumaa, 
suivaantuneena kaupungin 
kantaan Ahveniston suojelus-
ta, meille jo perinteeksi  muo-
dostunut mukava tapahtuma 
jää toiminnastamme pois. 
Sen sijaan lumikenkäilemme 
tai hiihdämme Anteron mök-
kimaisemissa tuohon aikaan.

  Maaliskuussa on Lempää-

Talviset 
terveiset 
Alppaksesta

lässä Tunturiladun kevätpäi-
vät ja kevätkokous, Kolbman 
isännöiminä. 

Retkeilemme loppukuusta 
viikonlopun  Evolla, varmas-
ti silloinkin vielä lunta riittää 
lumikengillä tai suksilla lii-
kuntaan.

  Toukokuussa retkeillään 
polkupyörillä viikonloppu-
retkelle Renkoon,  kesällä 
pyöräillään iltaretkillä koti-
seudulla. 

 Ollaankin jo keskellä kesää, 
mutta liikutaan ja nautitaan 
tästä mahtavasta talvesta ja 
keväästä.

Liikunnallista ja aurinkoista 
talvea ja kevättä.

Talvisin terveisin 
Marja-Liisa

Mainiot kämppämme La-
pisssa ovat antaneet suojan 
tuhansille tunturilatulaisille. 
Monille Lappiin tutustuminen 
on saanut alkunsa vierailusta 
Susikyrössä, jonka ensimmäi-
sen rakennuksen valmistumi-
sesta on kulunut jo 44 vuotta.  
Menneisiin  vuosiin mahtuu 
monenlaisia muistoja.

Ajan myötä harmaantumis-
ta on tapahtunut sekä kämpän 
käytössä että meissä käyttä-
jissä. Se varustetaso mikä on 
riittänyt aikaisemmin ei ehkä 
riitä nykyaikana.

Susikyrön alue on muut-
tunut. Enää ei voi puhua 
eräkämpästä.  Naapurit ovat 
lisääntuneet ja ensi kesänä tu-
lee lisää,  autolla päästään pi-
halle, polttopuut on valmiiksi 
pätkitty, kaasuhella on sisällä,  
koneladut nurkan takana, 
kauppa on lähellä ja hotelli-
ravintola samoin. 

Vain näköala tunturiin on 
samanlainen kuin se oli Pekka 
Huttusen ja kumppanien löy-
täessä paikan.

Tunturiladun ikärakennetta 
ajatellen on hyvä, että yksi La-
pin kämpistämme on helposti 
saavutettavissa. 

Muutosta kuitenkin tapah-
tuu ja on aika pohtia myös  
Susikyrön tulevaisuutta.  On-
ko tarvetta muutoksiin, onko 
tarvetta rakentamiseen,  mit-
kä ovat käyttäjien toiveet ?  
Miten koko aluetta kehitettäi-
siin vastaamaan  nykyihmisen 
vaatimuksiin säilyttäen kui-
tenkin Susikyrön ainutlaatui-
sen tunnelman. 

Tässä lehdessä on kämppä-
isännän kirjoitus ja seikkape-
räinen selostus huoltoraken-
nuksesta.  Tutustukaa siihen, 

jotta vuosikokouksen lopussa 
syntyy vireä keskustelu asiasta.

Rakentamista ja sen vai-
kutusta on arvioitava koko-
naisvaltaisesti. Siihen kuuluu 
olennaisena osana  kustan-
nusten arviointi rakentamisen 
osalta sekä vuotuisten hoito- 
ja huoltokustannusten vaiku-
tus kämppämaksuihin. 

* * *

Tammikuussa tunturikerhot 
Njeallje ja Vihtta saavuttivat 40 
vuoden iän. Molemmat kerhot 
ovat toimialueillaan edelläkä-
vijöitä retkeilyn alalla ja Tuntu-
riladun toiminnan esittelijöitä.   
Vapaan kerhoviikon kera läm-
pimät onnittelut molemmille 
kerhoille  ja kerholaisille kii-
tokset Tunturiladun hyväksi 
tekemästänne työstä.

* * *

Kolme viikkoa sitten olin 
kuuntelemassa Tampereella 
luentoja Lapin Retkeilystä. 
Tilaisuuden ideoija ja opera-
tiivinen johtaja oli Matti Re-
kola apunaan tunturikerho 
Kolbma. Onnistunut tilaisuus 
kokosi kunnioitettavan mää-
rän kuulijoita lisäten siten 
Tunturiladun ja Kolbman 
tunnettuutta. Suuret kiitokset 
Matti ja kolbmalaiset.  Luen-
topäivästä on tässä lehdessä 
erillinen artikkeli.

* * *

Tämän vuoden kevätpäivät 
ja -kokous Kolbman järjes-
tämänä poikkeaa edellisten 
vuosien tapahtumista ma-
joittumisen suhteen. Olemme 

lähellä luontoa, sillä tavan-
omaista enemmän yövytään 
teltoissa,  isoissa ja pienissä.

Kevätvuosikokouksessa 
sääntömääräisten asioiden 
lisäksi johtokunta toivoo 
vilkasta ja uusia ideoita pur-
suavaa keskustelua Susikyrön 
alueen kehittämisestä ja tule-
vaisuudesta.   

Toivon kolbmalaisten kera 
runsasta osallistumista vii-
konlopun tapahtumaan.

* * *

Tänä talvena on nostatta-
nut suupieliä hymyyn lumen 

määrä kaikkialla Suomen-
maassa. Luonto on ollut puh-
taan valkoinen ja hiihtomah-
dollisuudet mainiot. Pakkas-
päivät ovat rajoittaneet jonkin 
verran nauttimista kauniista 
luonnosta, mutta onneksi 
osan aikaa mittarilukemat 
ovat olleet sellaiset, että myös 
hengityksensä kanssa kamp-
pailevat latulaiset ovat pysty-
neet ulkoilemaan.  Muutoin 
liikkuminen on vain pukeu-
tumiskysymys.  Nautinnollisia 
retkiä jokaiselle.

Tavataan Merunlahdessa !

Raimo

Njallalla 
arpaonnea
Viime vuoden talkoolaisten sekä yhteisten tapahtu-

mien järjestäjäkerhojen  kesken arvottiin  vapaa  Aih-
kiviikko. 

Talkoissa ahkeroi 34 tunturilatulaista ja yhteisistä ta-
pahtumista vetovastuun kantoi kolme kerhoa.

Arpa suosi  tunturikerho Njallaa. 
Onnittelut !

OKTA (1)
Kainuu
pj. Aune Makkonen, Pisterin-
niementie 6 B, 88610 Vuokat-
ti, 040 550 2286, aunemakko-
nen@gmail.com 
siht. Esa Suominen, Rysätie 9 
C 7, 87700 Kajaani (08) 612 
0150 / 6155 2675, esa.suomi-
nen@kajaani.fi

KUOKTE (2)
Keski-Uusimaa
pj. Matti Häppölä, Vahvaran-
nantie 32, 14240 Janakkala
050 490 3897, matti.happola@
gmail.com 
siht. Airi Heino, Siltakatu 23 
B 6, 05900 Hyvinkää, 040 195 
4808, airi.heino@pp.inet.fi

KOLBMA (3)
Pirkanmaa 
pj. Petri Mäkelä, Pulleriki-
nahde 6 C 6, 33710 Tampere
040 771 8581, pete@expediti-
on.fi
siht. Sirkka-Liisa Vuori, Ota-
valankatu 5 C 25a, 33100 Tam-

pere, 050 541 0482
sirkkaliisa.vuori@kolumbus.fi

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

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

KUHTTA (6)
Helsinki 
pj. Tommi Ryyppö, Patteriku-
ja 17 B 5, 00340 Helsinki, 040 
713 0719, tommi.ryyppo@ko-

lumbus.fi
siht. Eeva-Mari Kivimäki, 
Koroistentie 8 B 10, 00280 
Helsinki, 050 309 3584, eeva-
mari.kivimaki@helsinki.fi

TSIETSA (7) 
Pohjois-Savo 
pj. Urpo Häkkinen, Huuhka-
jantie 9, 71800 Siilinjärvi, 050 
565 9839, urpoh@dnainter-
net.net 
siht. Merja Nuutinen, Van-
hapolku 18, 71130 Kortejoki, 
050 303 8366, merja.nuuti-
nen@luukku.com

KAVTSI (8)
Pääkaupunkiseutu
pj. Iitu Gerlin, Halsuantie 5-7 
C 41, 00420 Helsinki, 040 707 
4598, iitu.gerlin@kolumbus.fi
siht. Juha Kelkka, Leikosaa-
rentie 27 B 40, 00990 Helsinki, 
050 332 3239, tunturikerho.
kavtsi@kolumbus.fi

OVTSI (9)
Keski-Suomi

pj. Tapio Uutela, Kumpulantie 
6 D, 40600 Jyväskylä, 040 849 
3670, tapio.uutela@tintti.net 
siht. Ritva Loimio, Puistotori 
6 as 16, 40100 Jyväskylä, 040 
552 1037, ritva.k.loimio@
jyu.fi

LOGI (10)
Lounais-Suomi
pj. Paavo Kramsu, Laukläh-
teenkatu 6 B 41, 20740 Turku
040 706 2764, paavo.kramsu@
luukku.com
siht. Irma Rytkölä, Laukläh-
teenkatu 6 B 41, 20740 Turku,
040 861 7601, tunturikerholo-
gi@gmail.com

ALPPAS (ilves)
Häme 
pj. Erkki Maununen, Varstatie 
29, 13500 Hämeenlinna, 040 
519 6107, erkki.maununen@
netti.fi 
siht. Marja-Liisa Mäki, Tori-
katu 10 as 6, 13100 Hämeen-
linna, 040 718 1719, marja-
liisa.maki@pp.armas.fi

KUMPE (susi)
Pohjois-Karjala
pj. Johanna Nevalainen, Kuo-
revaarantie 48, 83700 Polvi-
järvi, 050 331 7876, johanna.
lappalainen.1@luukku.com 
siht. Leila Kainomaa-Räsä-
nen, Kuopiontie 134 B, 83630 
Kuusjärvi, 040 182 2779, lei-
lakainomaarasanen@gmail.
com

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

GEATKI (ahma)
Satakunta
pj. Satu Ojala, Loimijoentie 
817, 32700 Huittinen, 050 523 
4844, satu.ojala@huittisten-
sanomalehti.fi 
siht. Pirkko Liuksiala, Huh-

kolantie 3 B 20, 32700 Huitti-
nen, 044 567 0244
pirkko.liuksiala@huittinen.fi

NJALLA (naali)
Tunturilappi 
pj. Raija Paasirova, Ounasjo-
entie 810, 99140 Köngäs, 040 
716 3033, raiski@levi.fi 
siht. Paula Heikkilä, Laitatie 
6 B6, 99100 Kittilä, 040 846 
2156, heikkila_paula@hot-
mail.com

Lapinkävijät OWLA
Oulun seutu 
pj. Hannu Yrjänäinen, Taka-
haantie 4, 90650 Oulu, 044 
260 3818, hannu.yrjanainen@
ouka.fi 
siht. Leila Virtanen, Sauvojan-
tie 6 C 17, 90560 Oulu, 040 771 
3462, leilavi45@luukku.com

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

Kerhoyhdyshenkilöt 2010



Eläköön hieno kunnon talvi: 
on kerrankin etelässä lunta 
ja latuja ja luistelujääkenttiä, 
mutta siitä huolimatta val-
mistaudumme  parhaillaan 
täällä Jyväskylässä yhteiseen 
retkeen Lappiin Sepon ohjaa-
malla bussilla. 

Vietämme viikon 10 He-
tassa, jossa nautimme He-
tan Majatalon palveluista ja 
hiihtelemme lähimaastoissa. 
Luvassa on myös käynti ulko-
maille Norjaan asti.

Meillä on paljon muka-
via muistoja viime vuodes-
ta. Syyskuussa suuri joukko 
meikäläisiä oli jälleen Lapissa, 
silloin Susi-Talaksella ja lisä-
viikon Inarin etelärannalla. 
Kotiintuomisina meillä oli 
runsaat määrät kaarnikoita, 
jotka jalostimme mehuksi. 
Mehu ja muut tuotteet kävi-
vät hyvin kaupaksi järjestöjen 
joulumyyjäisissä. 

Kyllä talkootyössä on voi-
maa!

Kerhoiltojemme aiheet ke-
vätkaudella vaihtelevat ikäih-

Olemme muiden eteläsuo-
malaisten ulkoilijoiden tavoin 
onnesta sykkyrällä, kun meil-
läkin on pitkästä aikaa oikea 
talvi. Täällä ollaan jo niin to-
tuttu noihin eurotalviin, että 
tämä on aivan ylellistä. Nyt-
hän ei olisi ihan pakko lähteä 
Lappiinkaan, kun täälläkin 
voi hiihtää, mutta onhan se 
lapinmaa paljon muutakin 
kuin suksien liikuttelua.

Logilaiset olivatkin jo vii-
kolla yksi perinteisesti, nyt 
jo 7. kerran, Saariselällä kaa-
moshiihdoissa. Nyt oli sikäli 
poikkeuksellinen kerta, että 
pakkasta oli koko viikon lähes 
liikaa. Enimmillään Luttojoen 
rannalla oli – 34, ja suksi kulki 
kyllä nihkeästi. Osa porukkaa 
oli vielä toisenkin viikon, ja sil-
loin kelit jo hiukan hellittivät.

Tämä alkanut vuosi on 
Login toiminnassa hyvin ta-
vanomainen, ilman suuria 
kohokohtia. Voi olla, että tois-
savuonna olleen 30-vuotis-

Tunturikerho Kavtsin 38. 
toimivuosi on käynnistynyt 
vilkkaasti. Vuoden vaihteessa 
tapahtui kaksi henkilömuu-
tosta. Tiina Räisänen otti 
vastuulleen kerhon talouden-
hoiton. Tiina on uusi tuntu-
rilatulainen, nuori, pirteä ja 
tunnollinen. Meriläisen Per-
tillä tuli vuodet täyteen pu-
heenjohtajana ja syyskokous 
valitsi minut, Iitun, uudeksi 
puheenjohtajaksi. Teen par-
haani, että olen kerholaisten 
luottamuksen arvoinen.

Vuoden alussa oltiin „ihan 
kuutamolla“ eli tammikuun 
täydenkuun aikaan päästiin 
pitkästä aikaa hiihtämään kuu-
tamoon. Bodom-järven jääl-
le uuteen pehmeään lumeen 
lähti kahdeksan kerholaista ja 
takaisin palasi seitsemän. Ei 
meillä aina tällaista hävikkiä 

Vuosi vaihtui pakkasten 
paukkuessa. Ilmastokokouk-
sen päätökset toivat nopeasti 
tuloksia, mutta jo lokakuus-
sa luontoäiti näytti tapojaan 
tsietsalaisille.  Vieremän Talas-
kankaalle tehtyä karpaloret-
keä edeltävänä yönä ripsautti 
muutaman sentin lunta ja 
marjastaminen vaihtui  luon-
toretkeilyksi. 

Talaskankaan aarnimetsät 
kätkivät suojiinsa muitakin 
susia, kun tunturisudet, kuten 
muutama päivä myöhemmin 
saimme lehdistä lukea. Kysei-
nen luonnonsuojelualue on 
useammankin retken arvoi-
nen. Käykääpä ihmiset tutus-

Hyvää 
päivää 
tunturi-
latulaiset

Terveiset  
Login 
reviiriltä

misten liikkumisesta Lapin 
retkeilyalueiden karttoihin. 
Pääsemme myös kurkista-
maan Santiago de Compos-
tellan vaellusreitille. Jokake-
väinen linturetki suunnataan 
Viroon.

Kesällä koko porukkamme 
on sitten vahvasti remmissä. 
Kerhomme on saanut kunni-
an järjestää Tunturiladun ke-
säpäivät. Niinpä toivotamme 
tunturilatulaiset lämpimästi 
tervetulleiksi Kiponniemen 
toimintakeskukseen 13. – 15. 
8. 2010. Puitteet ovat siellä 
upeat, kannattaa tulla! 

Kiponniemi on n. 18 km 
Jyväskylästä länteen kauniin 
Vesankajärven  rannalla. Toi-
vomme tietysti että saisimme 
suotuisat säät ja näkisimme 
suuren joukon tunturilatulai-
sia ystäviä.

Luistavia latuja ja talven 
riemuja 

toivottaen Ritvis

juhlavuoden rutistus tuntuu 
edelleen jäsenissä, ja ollaan 
vielä hiukan maitohapoilla. 

Maaliskuussa on tarkoitus 
viettää yhteistä ulkoilupäivää 
merijäällä, missä on aurattu-
na luistinrataa muutama ki-
lometri. Kaikki saavat kokeilla 
retkiluistelua, kun saamme 
Naantalin kaupungilta väli-
neitä lainaksi. Loppukuusta 
mennään sitten porukalla 
Susikyröön etsimään hanki-
kantoa. Jos olet itse menossa 
sinne viikolla 12, niin kysele 
Paavolta (puh. 0407062764) 
bussikyytiä.

Perinteinen helapyöräily 
(helatorstaina alkava) suun-
tautuu Kemiön saarelle, kun 
se Kuninkaantie on nyt kul-
jettu melkein loppuun asti 
parilla edellisellä kerralla. 

Keskikesän tapahtuma on 
veneretki Bengtskärin ma-
jakkasaarelle. Sinne ovat ter-
vetulleita ystävät muistakin 
kerhoista, olemme varanneet 

koko aluksen käyttöömme (40 
paikkaa). Retkestä on ilmoitus 
tässä lehdessä.

Elokuussa logilaisia lähtee 
Ovtsin vieraiksi kesäpäiville 

Saariselän aurinko oli vielä piilossa.
Urho Konkka

Kavtsin kuulumisia

ole! Tälläkin kertaa poistuma 
oli luonnollinen, yksi päätti 
lähteä kotiin ihan omia reitte-
jään, luvan perästä.

Evolla on käyty lumiken-
käilemässä ja Sipoonkorvessa 
kuuntelemassa pöllöjä. Kuok-
ten kanssa tehtiin kiinnostava 
hiihtoretki Petkelsuolle. Viime 
vuonna se ei onnistunut mä-
rän suon takia. Nyt oli huo-
mattavasti kuivempaa.

Vuoden kahden ensimmäi-
sen kerhoillan teemoina on 
ollut luonto taiteessa (eli mi-
hin kaikkeen konservaattori 
työssään voi törmätä) sekä 
kämmekät ja tunturikasvit. 
Täytyy todeta, että elämme 
mitä moninaisimman maail-
man keskellä. Täytyy muistaa 
pitää silmät ja korvat auki.

Tulossa on hiihtoviikonlop-
pu Päijänteellä 6.-7.3., jolloin 

on hyvä testata omia varustei-
ta ennen Lapin keväthangille 
lähtemistä. Pääsiäinen viete-
tään Patvinsuon kansallispuis-
tossa Lieksassa. Perjantaista 
maanantaihin kestävällä vael-
luksella tavarat vedetään ahki-
oissa ja yövytään teltoissa.

Kerhon ja Tunturiladun ke-
vätkokousten aika on käsillä. 
Osallistutaan niihin innolla 
päättämään yhteisistä asioista. 
Toivonkin, että Lempäälässä 
Merunlahden luontomatkai-
lukeskuksessa järjestettäviillä 
Tunturiladun kevätpäivillä 
nähdään mahdollisimman 
monta kavtsilaista.

Tunturikerho Kavtsi on 
lupautunut mukaan vuoden 
2011 Suomen Ladun leiripäi-
vien valmisteluun. Mukaan 
kaivataan paljon talkoolai-
sia sekä etukäteen erilaisiin 

Tsietsan kuulumisia

tumassa !
Marraskuussa kokoon-

nuimme joukolla vuosikoko-
ukseen ja sen jälkeen viettä-
mään pikkujoulua Siilinjär-
ven Pöljälle. Paikka on nimeä 
myöten savolaisille sopiva ja 
iloisin mielin lähdimme jou-
lun valmisteluihin kukin ta-
holleen.

Helmikuussa kävi joukko 
jäseniämme Susu-Kyrössä 
lumikenkäilemässä ja hiih-
tämässä. Varsinainen kerhon 
hiihtoviikko pidetään sa-
moissa maisemissa pääsiäisen 
jälkeen majoituksen ollessa 
Vuontispirtillä.  Tsietsan pilk-
kimestaruuskisat pidetään sa-

ja sitten syksyllä ruskaretkelle 
Talakselle, mikä on Logille va-
rattu viikoksi 36. Tarkempaa 
tietoa Login menemisistä löy-
tyy kerhon kotisivuilta.

Oikein loistavaa wanhan-
ajan talvea kaikille tunturila-
tulaisille toivottaa Login po-
rukka.

Paul Pakarinen

valmistelutehtäviin että it-
se päivien aikana erilaisiin 
tehtäviin. Leiripäiviä ollaan 
kokonaisuudessaan uudista-
massa. Pohdinnassa on muun 
muassa, miten osallistumista 
päiville voitaisiin aktivoida. 
Mitä ohjelmassa pitää olla, 
jotta saadaan ihmiset liikkeel-
le. Mikä houkuttelee esimer-
kiksi nuoria aikuisia mukaan?

Retkeilyllistä vuotta
Iitu :)

malla viikolla Vuontisjärvel-
lä, jonne toivotamme kaikki 
maisemissa olevat tunturila-
tulaiset tervetulleeksi. 

Näillä eväillä kevätkokouk-
sineen mennään kohti kesää, 
joka avataan sitten touko-
kuussa Keiteleellä soudet-
tavalla kirkkovenesoudulla. 
Menneeseen palaten muiste-
len vielä syksyllä tekemäämme 
jäsenkyselyä toiminnan kehit-
tämiseksi. Vastauksia emme 
saaneet niin paljon, kun toi-
voimme, mutta joukossa oli 
sitäkin laadukkaampia kan-
nanottoja Panostaminen tu-
levaisuudessa sekä nuoriso-, 
että senioritoimintaan ovat 

samoja teemoja, joita myös 
Tunturiladun hallitus tahol-
laan kehittää.  Käytän tässä 
tilaisuutta hyväkseni ja toivon 
kaikille oikein toiminnallista 
alkanutta vuotta ja aktiivista 
osallistumista kerhojen toi-
mintaan.

Pena

Löydät meidät 
myös netistä

www.tunturilatu.fi sekä

www.kerhot.tunturilatu.fi
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Tunturikerho Njeallje perustet-
tiin Mikkelissä 16.01.1970.  Se 
toimii Mikkelissä, Pieksämäellä, 
Joroisissa ja Varkaudessa. 

Kerhon perustamisajatuk-
sen alullepanijat Eila Hämä-
läinen (Mäntynen) valittiin 
sihteeriksi ja Pekka Huttunen 
puheenjohtajaksi.  Perustavas-
sa kokouksessa oli läsnä Tun-
turiladun silloinen puheen-
johtaja Antero Tarvainen sekä 
kummikerho Kolbman jäseniä 
Yrjö Suuniitun johdolla.  Ker-
hon nimeksi tuli silloin Njellä, 
joka myöhemmin muutettiin 
Njealljeksi. 

46 juhlijaa

Kerhomme juhlakokouksessa, 
jossa oli läsnä 46 kerholaista  
muistettiin standarnein, tina-
ruusuin ja tuopein toimikun-
nassa mukana olleita pitkä 
aikaisia jäseniä. 

 Viikkosten toimittaja Seija 
Lipsanen haastatteli perus-
tajajäsen Seija Peuhaa (os. 
Sopanen) Mikkelistä, kysyen 
mikä saa olemaan mukana 
tällaisen kerhon toiminnassa 
40 vuoden ajan.

- Olin mukana suunnitte-
lemassa kerhon perustamis-
ta, sillä olin kulkenut Lapissa 
21-vuotiaasta alkaen.  Kerho 
haluttiin saada tänne yhdys-
siteeksi saman henkisten ih-
misten välille. Kun perhe kas-
voi jäin kerhon toiminnasta 

Tunturikerho Njeallje 40 vuotta

Lapinretkeilyyn hurahtaneiden yhdysside Savossa

pois, mutta palasin takaisin, 
kun lapset kasvoivat isoiksi, 
vastasi Seija.

- Njeallje on minulle tärkeä 
asia sen  toiminnassa olevi-
en ihanien ihmisten takia.  
Olemme tehneet yhdessä mu-
kavia retkiä, joista parhaita 
ovat olleet Lapin matkat. 

Hyvässä seurassa  

- Kaverit houkuttelivat mu-
kaan toimintaan,  totesivat sa-
maisessa haastattelussa Ritva 
Kylliäinen ja Kari Loponen.  

Kari liittyi mukaan Njeall-
jen porukkaan syksyllä 1973.   
Kuljetustehtäviä on riittänyt 
yli 20 vuotta, yleensä määrän-
päänä on ollut Lappi.  

Ritva Kylliäinen liittyi ker-
hoon 1980-luvun alussa ja sai 
pestin välittömästi kerhon 
sihteeriksi, jota tehtävää Hän 
hoiti yli kymmenen vuotta.

Ritva Kylliäiselle ovat olleet 
tärkeät sen antamat ystävät 

Puheenjohtajakauteni ensim-
mäinen  hiihtoviikko oli Sot-
kamon Tipasojalla ja syksyllä 
ikimuistoinen ruskaviikkoa 
Pöyrisjärvellä, josta mielee-
ni on jäänyt yksi  hyvä ohje, 
jonka Ritva Kylliäinen siellä 
lausahti ”vie mennessäs-tuo 
tullessas” -  vanha ohje, joka 
on hyväksi todettu varsinkin 
kämppäelämässä.  

Haukioopperan ”ensi esi-
tys” ja myös ilmeisesti viimei-
nen kruunasi sen ruskaviikon, 
joka esitettiin  Kuivanieme-
läisten vierailun kunniaksi.

Seuraavana keväänä  oli 
vuorossa Tievatupa ja syksyl-
lä Susikyrö, josta mukavana 
muistona on jäänyt  mieleen 

sekä se, että se on ollut  puo-
lisoiden yhteinen harrastus – 
myös harrastuksen tiimoilta 
on päässyt tutustumaan Suo-
men maahan Tunturiladun 
tilaisuuksien kautta sekä eri 
kerhojen jäseniin.

Edellä olevien haastattelu-
jen perusteella voidaan tode-
ta, että kerhon yhteiset matkat 
ja  vuosien varrella muodos-
tuneet ystävyyssuhteet ovat 
pitäneet kerhon koossa, vaik-
ka kuukausitapaamisten väli-
matkat ovatkin joskus olleet 
hankalia.  

Otteita 2000-luvun retkimuistioista
”vastaaja”, jos joku oli hidas 
vastaamaan, niin kyllä ison 
kämpän alapunkasta  vastaus 
tuli iltahämärissä ja siitä saak-
ka ystäväni Marja-Liisa on 
kantanut ansiokkaasti vastaaja 
nimeä tähän päivään saakka. 

Keväällä 2003 hiihto-
viikkoa vietettiin Saariselän 
maisemissa Luttorinteessä ja 
toukokuussa käytiin laske-
massa Ruunaankoskia, jonka 
jälkeen kuivattelimme itse-
ämme ja muutomat taisivat 
todeta, ettei se ole meidän 
lajimme!  

Syksyllä suuntasimme  rus-
kaviikkoa viettämään  Susi-
Kiisalle, jossa totesimme, että 
Pekan kammi laitetaan majoi-

tuksen osalta ainakin meidän 
kerhon osalta käyttökieltoon, 
kiellon syy oli flunssa-aalto, 
johon kammissa yöpyneet 
järestään sairastuivat. Sama-
na vuonna Joulua vietim-
me yhdessä   Vuontisjärven  
maisemissa majoittuneena 
Loma-Kyröön – sillä viikolla 
hiihdot jäi vähiin, kun pak-
kaslukemat keikkuivat yli 30 
asteessa. 

 Seuraavana keväänä  jä-
timme Lapin reissun väliin 
ja kävimme tutustumassa 
Leivonmäen kansallispuis-
toon, joka oli avattu Keski-
Suomeen. 

”Vanhan ajan juhannusta” 
vietimme yhdessä Kangas-

pellossa  ja syksyllä taas linja-
auton kokka suunnattiin koh-
ti  Susikyröä, jossa vietimme 
kerhon ruskaviikon samalla 
suunnitellen seuraavan syksyn 
vierailuohjelmaa ja -paikkoja. 

Vuosi 2005, joka oli ker-
homme 35 toimintavuosi  oli 
täynnä touhua, toimintapäi-
vää yms., kun valmistelimme 
Tunturiladun kesäpäiviä Lin-
nasaaren kansallispuistoon ja 
sen jälkeen  vastaanottamaan 
Sveitsiläisryhmää, joka tuli 
vieraaksemme ruskaviikon 
merkeissä vastavierailulle 
Suomeen.  

Ryhmä majoittui Vuonti-
pirtille, jonne myös  osa ker-
homme väestä majoittui  ja 
loput Susikyröön, joka oli va-
rattu ruskaviikon ajaksi käyt-
töömme.

Keväällä 2006  hiihtelimme 
Saariselän latuja ja syksyllä 
taas kerran suuntasimme kul-
kumme kohti Pöyrisjärven 
erämaa-alueita.Seuraavana 
keväänä oli  vuorossa taas Su-
sikyrö ja syksyllä Susikiisa.

Keväällä 2008 hiihtelimme 
taas Saariselän upeita latuja 
ja viettäen yhteistä pääsiäistä 
siellä majoittuneena Kaunis-
pään rinteellä olevassa talossa. 
Viime  keväänä oli vuorossa 
Lomakyrö ja syksyn ruskaa 
kävimme ihalemassa Pöyris-
järven erämmaa-alueella.  
Syyskauden lopetimme Va-
lamossa, jossa vietimme jou-
lunalusviikonlopun. 

Näistä kaikista retkistä on 
jäänyt varmasti jotain muis-
toja jokaiselle osallistujalle 
ja valtava määrä valokuvia. 
Etsintäkuulutankin tässä  
valokuva-arkiston hoidosta 
kiinnostunutta henkilöä ker-
hostamme ilmoittautumaan 
”vapaaehtoisena” kyseiseen 
työhön!!  Palkkaa emme pysty 
maksamaan, mutta lupaamme 
mielenkiintoista katseltavaa.!

Tulevaan toimintaan pa-
latakseni – olemme lähdössä 
pitkästä aikaa Kilpisjärvelle 
hiihtämään  viikolla 17 – 
majoitus on täynnä, mutta 
peruutuspaikkoja kannattaa 
kysyä Pirjolta.  Kevätkauden 
kokoukset pidetään toiminta-
suunnitelman mukaan ja lisää 

niistä kerhomme nettisivuilla 
ja paikallisissa ilmoituslehdis-
sämme. 

Syksyn ruskamatkaa kan-
nattaa ajatella ajoissa osallis-
tuuko vai eikö sehän on vii-
kolla 37 Susikyrössä.  

Kerhomme alueella on 
kaksi kansallispuistoa Kolo-
veden ja Linnasaaren – kiin-
nostaako syksyllä retki sinne – 
alueelta löytyy mm. autiotupa 
ja varaustupia ja laavuja.  

Retkelle voisimme lähteä 
esim. Kangaspellosta, josta 
retkimajoitusta löytyy sitä tar-
vitseville ennen retkeä ja sen 
jälkeen.  Oravista on mahdol-
lisuus vuokrata vesistön yli-
tykseen tarvittavaa kalustoa, 
jonka he ovat lupautuneet 
kuljettamaan lähtöpaikalle, 
Kangaspellosta on n. 10 kilo-
metriä vesitietä Kolovedelle. 

Alueellemme on tulossa 
myös uusi vaellusreitti Pyhät 
Polut, joka kulkee Imatral-
ta Enonkoskelle – pitäiskö-
hän  suunnitella seuraavalle 
vuodelle ainakin osittaista 
polkujen kulkemista, vaikka 
Varkauden suunnasta Enon-
koskelle!!

Menneistä  kiitän  kaikkia 
kerhomme jäseniä ja muita 
mukana olleita - Teidän kans-
sanne on hyvä jatkaa tästä 
eteenpäin.

Keväisin terveisin  Lea 
– puheenjohtaja 

Kiitoksin muistetut kerholaiset yhteispotretissa.

Kerhotoi-
mikunnan 
jäsen ja 
ahkera 
kuvaaja 
Olavi 
Ylönen 
vastaan-
ottamassa 
standaaria   
Kari 
Loposelta 
ja  Lea 
Sarkealalta.

Juhlivia kerholaisia.
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Linja-auton halogeenipatteri 
poraa reikää lumisateen se-
kaiseen pimeyteen Kaama-
sen ja Karigasniemen välillä 
marraskuun 21. päivän iltana. 
Noin kymmenen kilometrin 
päässä Karigasniemestä valo-
keila tavoittaa edellä ajavan 
auton takavalot. Tämä kään-
tyy Sulaojan parkkipaikalle, 
josta Kevon reitti alkaa. Myös 
linja-auto kurvaa sinne ja jään 
kyydistä. Tällä henkilöautolla 
ovat tulleet Panu, Tiina, Kir-
si ja Liisa. Varusteeni ovat 
heidän peräkärryssään, niitä 
ei tarvinnut raahata juniin 
ja linja-autoon. Pian tulevat 
toisella autolla myös Kari ja 
Reija, niin on seitsenhenkinen 
ryhmämme koossa.

Päätieltä lähtevä ura on ajo-
kelpoinen, joten voimme ede-
tä moottorimarssina ensim-
mäiseen leiriin. Tähän noin 
kolmen kilometrin taipalee-
seen olisi tärvääntynyt ahkiota 
vetäen ainakin tunti. Pian ovat 
kösäköt pystyssä ja keittimet 
pöhisevät kodikkaasti. Autot 
ja vaelluksen aikana tarpeet-
tomat varusteet viedään Nu-
vvukseen meitä odottamaan. 
Kuljettajat palaavat taksilla 
leiriin. On aika tunkea evästä 
naamariin ja sitten suunniste-
taan unten maille.

Seuraava aamu on sun-
nuntai, kun pimeän vielä 
vallitessa valmistaudumme 
ensimmäiseen päivämarssiin. 
Teltan purkamisessa tarvitsen 
virka-apua, muuten eivät kaa-
rien kiinnijäätyneet päät irtoa 
toisistaan.  

Ennen liikkeelle lähtöä ar-
votaan suunnistusvuorot. Jo-
kainen pääsee kokeilemaan 
taitojaan. Liikkeelle lähdettä-

essä sää on melko pilvinen ja 
heikkotuulinen ja lämpötila 
on miinus kolme astetta. 

Hetikohta edessä on sula 
puro, joka on ylitettävä ka-
peaa lankkua pitkin. Temppu 
onnistuu hyvin, kenenkään 
ahkiosta ei tule sukellusve-
nettä.

Maasto muuttui ryppyisek-
si, mäet eivät ole pitkiä, mutta 
ne ovat jyrkkiä ja niissä ah-
kioni painaa kuin syntitaakka. 
Mitähän on tullut otettua lii-
kaa? Kuitenkin pysyn jotenkin 
mukana. 

Viimein tulemme Luomus-
järville. Laskeutuminen jyr-
kältä rantatörmältä jäälle on 
taas taidetta. Tassuttelemme 
edelleen Stuorrajavrin kaak-
koisrantaa koilliseen kohti 
Ruktajärveä, missä on toinen 
yöpymisrasti. Tätä ennen elä-
mässä on taas jännitystä. On 
ylitettävä aamullista leveämpi 
ja syvempi joki kapeaa lank-
kua pitkin. Kaikki selviävät 
kuivina yli. On jo hämärä, 
kun tulemme kämpälle. Sää 
on vähän kylmennyt, pak-
kasta on seitsemän astetta ja 
pölisee vähän lunta. Pystytän 
kösäkön, se lämpiää kämppää 
nopeammin. Taivalta on taka-
na kymmenen kilometriä. 

Maanantaiaamu on pilvi-
nen ja pölisee edelleen vähän 
lunta. Pakkasta on neljä astet-
ta. Nyt on edessä pitkä nousu. 
Lunta on sen verran että lumi-
kengät on otettava käyttöön. 
En ole näillä kapistuksilla 
kulkenut koskaan ennen ja 
kun syntikuorma (lue:ahkio) 
on painava, on eteneminen 
kovin tikkuista.

Vähitellen nousu tasoittuu. 
Ylhäällä pidämme tauon, jon-

ka aikana ahkiotani kevenne-
tään ja eteneminen helpottuu.  
Tuuli yltyy kohtalaiseksi ja 
heikko lumisade jatkuu. Njav-
goaivin kämpän jälkeen maas-
to muuttuu pounikkoiseksi ja 
kapeilla pitkospuilla ahkion 
vetäminen on tarkkaa puu-
haa. Tässä maastossa Panun 
ahkion kaariputki hajoaa. Sen 
korjaaminen onnistuu käytet-
tävissä olevilla varaosilla. On 
jo aivan pimeä, kun tulemme 
Akukammille, kolmannel-
le yöpymisrastille. Telttoja 
emme pystytä. Lumisade on 
tihentynyt ja pakkasta on kol-
me astetta. Päivämarssin pi-
tuus on 14 kilometriä.

Tiistai on lumisateinen ja 
pakkanen on illallisessa luke-
massa. Olen suunnistusvuo-
rossa. Jätämme retkeilyreitin 
viittapolun. Lähdetään liik-
keelle ilman lumikenkiä, mut-
ta ne on otettava käyttöön, 
koska lumi on sen verran ki-
nostunut. Etenemme Ceavr-
resgielaksen länsipään kautta 
pohjoiseen. Ylhäällä avotun-
turissa pidämme tauon, jonka 
aikana minun on vaihdettava 
karttalehteä. Vallitsee navakka 
tuuli ja puuska riistää uuden 
lehden äkkiä käsistäni enkä 
lumikengät jalassani saa sitä 
kiinni. Siihen päättyy suun-
nistusvuoroni. Onneksi se ei 
ollut porukan ainoa kartta. 

Panu siirtyy kärkeen ja 
marssi jatkuu huonon näky-
vyyden vallitessa GPS:n nuot-
tien mukaan. Kolmas päivä 
päättyy jängälle Rassoaivin 
kaakkoispuolelle. Taivalta on 
tehty päivän aikana 12 kilo-
metriä.

Keskiviikkoaamu on pilvi-
nen ja tuulinen. Pölläyttelee 

vähän lunta. Tuuli aiheuttaa 
taas varustetappion, kun tel-
tan kokolattiamatto lähtee 
lentoon. Kiinniotto ei on-
nistu. Liikkeelle lähdettäessä 
pakkasta on viisi astetta. Reit-
ti on melko tasaista. Välillä 
kuljemme suolla, joka ei ole 
jäätynyt ja niin joudumme 
tuon tuostakin rappaamaan 
ahkioita, jotta ne luistaisivat 
paremmin. Sää kirkastuu sen 
verran, että näkyy vähän kau-
emmaksikin. Laskeudumme 
Nilijoen varteen, jonne nel-
jäs päivämarssi päättyy. Sille 
kertyy pituutta 12 kilometriä. 
Nötkötillä vahvennetun pe-
runamuusipakillisen jälkeen 
elämä taas hymyilee.

Torstaiaamu on taas niin 
tuulinen, että telttojen purka-
minen on taidetta. Varusteet 
saadaan kokoon ilman tappi-
oita. Kun lähdemme liikkeel-
le, pakkasta on neljä astetta. 
Vaikka reissu on ollut kovan-
puoleinen, on havaittavissa 
jonkinlaista haikeutta, kun 
taival alkaa lähestyä päätepis-
tettään. 

Eteneminen ei onnistu il-
man lumikenkiä. Kierrämme 
Bissocuollanvarrin itäpuolitse 
ja nousemme Gallovarrin la-
kitasanteelle, jossa tuuli pöhi-
see niin, että vaatteet pysyvät 
juuri ja juuri päällä. Laskeu-
dumme Rasseajan latvoille, 
jonne hämärän taas laskeutu-
essa pystytämme leirin viiden 
päivämarssin päätteeksi. Tai-
valta jäi päivän aikana taakse 
11 kilometriä.

Perjantai on varsinai-
nen viimeinen vaelluspäivä. 
Tuuli on asettunut, joten lei-
ri saadaan helposti kasaan. 
Tuprauttelee lumikuuroja ja 

pakkasta on liikkeellelähdön 
aikaan neljä asetta. Kuudes 
päivämarssi on lyhyt, mutta 
hankala. Etenemme pitkin 
louhuista ja pounikkoista 
maastoa. Tuon tuostakin on 
reittiä on tiedusteltava ilman 
ahkiota. Aikamme rehjustel-
tuamme havaitsemme yllättä-
en olevamme Pekan kammin 
nurkalla. Päivämarssille kertyi 
pituutta neljä kilometriä.

Saavumme perille Susi-
Kiisalle vähän ennen puolta 
päivää. Asetumme taloksi. 
Kämppä ja sauna pannaan 
lämpenemään ja kolmihen-
kinen partio lähtee hakemaan 
saunakasseja Nuvvuksesta. Il-
tapäivä ja ilta kuluvatkin itseä 
tankatessa niin hernekeitolla 
kuin hilloletuillakin. Saunan 
hellästi hyväilevää autuutta 

päättyneen reissun jälkeen ei 
pysty sanoin kuvaamaan. Ko-
ko marssin pituus tähän saak-
ka on 63 kilometriä.

Lauantaiaamuna edessä on 
vielä vajaan kahden kilomet-
rin tassuttelu autoille Nu-
vvukseen. Sää on lauhtunut. 
Kämpän mittari näyttää yhtä 
plusastetta ja roiskii vähän 
räntää. Noin puolen tunnin 
marssin jälkeen olemme au-
toilla ja pian suunnistamme 
konevoimalla kohti etelää. 

Taivaalta tulee tavaraa kai-
kissa olomuodoissa. Karigas-
niemellä sanon porukalle nä-
kemiin ja jatkan linja-autolla 
ja junalla kotiin.

Eli: Elämässä on joskus het-
kiä, jolloin tulee tehdyksi has-
suja retkiä.

Esa Säde

Paistunturien kaamoshämärässä

Lumikengät antoivat hyvän pidon raskaassa nousussa.

Tasaisella tunturipaljakalla oli hyvä kulkea ahkioiden kanssa. Lumen määrä vaihteli eri paikoissa ja ilman lumikenkiä jalka upposi välillä syvään. Kaikki päätyivätkin käyttämään lumikenkiä 
lähes koko ajan.
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Tunturilatua ja 
Lapin retkeilyä tutuksi
Luentopäivä oli avoin tilai-
suus, ts. ovet olivat auki kai-
kille vapaasti tulla ja mennä. 

Avoimen tilaisuuden aja-
tuksena oli tehdä Lapin ret-
keilyä ja Tunturiladun toi-
mintaa tunnetuksi. Tässä on-
nistuttiin niin mukavasti, että 
uusiksi jäseniksi ilmoittautui 
viisi henkeä. 

Myös kirjailijat olivat yllät-
tyneitä teostensa hyvästä me-
nekistä. 

Tunneittain tehdyn las-
kennan mukaan salissa oli 
ensimmäisen luennon aikana 
110 henkeä ja siitä väkimää-
rä vähitellen kasvoi, ollen 
viimeisen luennon aikana jo 
120 henkeä. 

Erityispiirteitä ja  
eroavaisuuksia
Ensimmäisen luennon ai-
heena oli ”Lapin retkeily ja 
retkeilyalueet”. Tietokirjailija/
toimittaja Jouni Laaksonen 
kertoi retkeilystä yleensä ja eri 
retkeilyalueista. 

Hänen esityksensä perus-
tui uuteen, maaliskuussa il-
mestyvän kirjansa sisältöön. 
Jouni esitteli retkeilyalueita, 
erämaa-alueita, kansallis- se-
kä luonnonpuistoja ja kertoi 
niiden erityispiirteistä sekä 
vertasi eri alueita toisiinsa. 

Kerhot vetäjiensä  
näköisiä

Toisen luennon piti Tunturila-
dun edustaja Hanna-Mari Si-

nilehto ja aiheena oli ”Retkeily 
yhdistyksessä”. Luennossaan 
hän kertoi hieman taustaa 
Tunturiladun alkutaipaleesta 
ja laajemmin nykyisestä toi-
minnasta. 

Tunturikerhoja ja niiden 
toimintaa hän kuvaili mai-

nitsemalla mm. että jokainen 
kerho on aktiivisen henkilös-
tönsä näköinen. Hän mainitsi 
myös yhdistyksessä olemisen 
edut; yhteiset retket, koulu-
tukset ja rahalliset hyödyt.

Vanhat kartat   
kiinnostivat

Yrjö ”Yki” Teeriahon luen-
to Lapin kartoittamisesta ja 
vanhoista sekä uusista kar-

Luentosalin oven pielessä hiihtovaeltaja esiintyi katseen vangit-
sijana ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Jouni Laaksonen kertoi Lapin 
erämaista uuden kirjansa 
aineiston perusteella. 

Vanhat kartat kiinnostivat ja nostalgis

Nostalgia ja 
nykyaika 
kohtasivat 
luentopäivässä

toista oli mielenkiintoista 
kuultavaa. 

Vanhat kartoitusmenetel-
mät, ja -laitteet sekä maasto-
työt, olivat nykyisiin menetel-
miin verrattuna aikaa vieviä ja 
työläitä. 

Monet Ykin esittämistä kar-
toista olivat harvinaisuuksia 
ja eräät jopa uniikkeja, Jorma 
Mattssonin harrastuksena 
piirtämiä, eri aihepiireihin 
liittyviä karttoja. 

Autiotupia ja niiden 
käyttökulttuuria

Jouni Laaksosen toinen luen-
to käsitteli Lapin autiotupia 
ja autiotupakulttuuria. Eri-
laisten autiotupien esittely ja 
käyttäytyminen autiotuvilla 
olivat hänen esityksensä pää-
kohdat. 

Oivallinen kuva vesiämpä-
riin hukkuneesta myyrästä 
muistutti varmaankin jokais-

Lapin retkeilyn luentopäivä Tampereen pääkirjastossa 
oli hieno tapahtuma, jossa oli mielenkiintoisia luentoja 
ja leppoisa tunnelma. 
Näyttelyn vanhat ja harvinaisetkin kartat ja 
nostalgiset kuvat autiotuvista kiinnostivat osanottajia 
väliajoilla runsain mitoin.

Rakennustalkoot Susi-Kiisalla 
järjestetään viikolla 26. Osa 
talkooväestä on paikalla jo ju-
hannuksen ajan.  Osallistujat 
sopivat kämppäisännän kans-
sa matkakorvausasian Kiisalle 
ja kotiin esim. kimppakyydein 
Tunturiladun matkakorvaus-
säännön mukaisesti. 

Tunturilatu tarjoaa vakiin-
tuneen tavan mukaisesti tal-
kooruuan päivittäin, mutta 
omiakin eväitä voi ottaa mu-
kaan. Normaali ulkovaatetus 
sopii talkootyöhön ihan hy-
vin. Yöpyminen on mahdol-
lista sisätiloissa ja teltoissa. 

Talkootyövakuutus on kun-
nossa kaikille osallistuville.

Rakennusmateriaalit ja työ-
kalut hankkii kämppäisäntä 
ja hän hoitaa käytännön työ-
järjestelyt sekä vastaa puhe-
limeen, jos on talkootyöhön 
liittyviä kysymyksiä. 
TL-lehdessä 4/2009 jo kerrot-
tiin, että tänä vuonna laitetaan 
Pekan kammin sisäpuolinen 
verhous kuntoon, samoin  
käymälä- ja jätehuoltoasiat. 

Pihapiiriä siivotaan, kor-

Rakennustalkoot  
Susi-Kiisalla

jataan polkua tieltä tontille, 
tehdään polttopuita ja raken-
nuksille vuosihuoltoa yms. 

Lisäksi teemme mahdollises-
ti pienimuotoista talkootyötä 
kylän asukkaiden hyväksi.

Mielestäni juhannuksen ai-
ka on mahtavaa aikaa Tenojo-
kivarressa. Koivut ovat tulleet 
lehteen, kesäkausi alkamassa 
ja on valoa ympäri vuorokau-
den. Yhteiset illat Kiisajärven 
rannassa, iltakahvit keittoka-
toksessa, saunomis- ja uinti-

mahdollisuudet. 

Tekijöille tarvetta

Pekan kammin peruskorjaus-
työ on kämppätoimikunnan 
mielestä Tunturilatu ry:n 
kunnianosoitus  Kunniasusi 
Pekka Huttusen muistolle. 

Talkootyössä viikolla 26tar-
vitaan:

* Pekan kammin kunnos-
tustyöhön 3 henkilöä. 

* Käymälä- ja jätehuolto-

korjaustyöhön 3 henkilöä.
* Muiden rakennusten vuo-

sihuoltoon 2 henkilöä.
* Polttopuiden tekoon 2 

henkilöä.
* Keittiötöihin 2 henkilöä.
Ilmoittautuminen Susi-

Kiisan rakennustalkoisiin 
riittävän ajoissa järjestelyjen 
takia Pekka Kalliolle tai Lea 
Sarkealalle. 

Tervetuloa nuoremmat ja 
vanhemmat Tunturilatulaiset 
mukaan!

Pekan kammi peruskorjataan kunnianosoituksena Pekka Hut-
tusen muistolle.. 

Susi-Kiisalla on tarjolla talkooväelle sekä ruokaa että silmänruokaa.  Hulppeat maisevat saavat kenen tahansa haukkomaan henkeään.



Tunturilatu ry:n johtokunta 
on miettinyt kuluneen syksyn 
ja nyt talven aikana Susikyrön 
alueen kehittämistyön yhtey-
dessä huoltorakennuksen tar-
vetta ko. alueella. 

Tampereella 7. helmikuuta 
2010 johtokunta ei ottanut 
kantaa ko. rakennuksen tar-
peellisuuteen, vaan jätti asi-
an jäsenistön päätettäväksi.
Saunarakennus Vuontisjär-
ven rannassa on hyväksytty 
viranomaisten suorittaman 
tarkastuksen yhteydessä syk-
syllä 2009 peseytymis- ja sau-
nomiskäyttöön vuoden 2014 
jälkeenkin, koska viemäröin-
nin korjaustyö syksyllä 2009 
on tehty uuden jätevesilain 
määräysten mukaisesti ja sau-
nan ja pesuhuoneen jätevesiä 
ei enää lasketa käsittelemättö-
mästi maastoon. 

Tämä asia on hoidettu vi-
ranomaisten osalta kuntoon 
myös ulko-käymälän osalta.

Susikyrön naapurissa Hom-

makankaalla on alkamassa 
laajamittaista uudisraken-
nustoimintaa jo ehkä kuluvan 
vuoden aikana, tästä johtu-
en saattaa tulla naapureiden 
taikka jätevesiyhtiön toimesta 
kehotusta liittyä kyläkunnan 
vesi- ja viemäriverkostoon. Ei 
kuitenkaan kunnan taholta. 

Siis uutta huoltorakennus-
ta ei tarvitse rakentaa min-
kään viranomaismääräyksen 
takia, vaan on varmaankin 
vähintään kohtuullista, et-
tä osallistumme jo valmiiksi 
alueelle rakennetun vesi- ja 
viemäriverkoston rakennus-
kustannuksiin rakentamalla 
uuden huoltorakennuksen, 
liittymällä kyläkunnan ra-
kentamaan vesi- ja viemäri-
verkostoon sekä maksamalla 
liittymismaksut. 
Vieressä on pohjakuva suun-
nitellusta rakennuksesta ja se 
rakennettaisiin aivan Susi-
Oskarien taakse itäpuolelle 
viemäri- ja vesijohtolinjojen 

viereen. 
Huoltorakennukseen on 

suunniteltu kaksi kappaletta 
WC (Naiset/miehet) (mahd. 
kuivakäymälä), suihkuhuone 
(varustettuna lämminvesipa-
dalla), pukuhuone, em. tilat 
ovat aina lämpimiä. 

Lisäksi rakennussuunnitel-
massa on eteinen ja tupa, jossa 
tulisija ja keittotaso. Nämä ti-
lat ovat puolilämpimät, mutta 
lämpö voidaan pitää päällä tai 
poissa. Lisäksi rakennukses-
sa on puolilämmin parvitila. 
Suunnitelmaan on varattu 
myös saunasiipiosa, joka voi-
daan rakentaa myöhemmin.
Kyseessä olevan huoltora-
kennuksen rakennuskus-
tannukset ovat noin 30 000 
euroa. 

Vuotuinen sähkönkulutus 
n.2500 kwh on n. 300euroa 
vuodessa plus lämmin vesi. 

Kiinteistöveron lisäys                               
on noin 100 euroa vuodessa.

Palovakuutusmaksulisäys                         

on noin 50 euroa vuodessa.
Vesi- ja jätevesimaksut                             

ovat noin 200 euroa vuodessa.
Takootyötä rakentamiseen 

kuluu noin 1.200 tuntia ja 
rakentamiseen menee aikaa 
talkooporukalla noin 12 vuo-
rokautta.

Rakennus on suunniteltu 
toteutettavaksi kesällä 2011.

Rakennuksen pinta-ala on 
46 neliömetriä plus sauna-
varaus. Sauna mahdollisesti 
rakennetaan myöhemmin ja 
sen pinta-ala on kuusi neliö-
metirä.   

Rakennukseen tehdään 
myös matala parvi, jonka pin-
ta-ala on 12 neliömetriä.
Arvoisat Tunturiladun jä-
senet, kämppäisäntä tulee 
esittelemään hanketta Tuntu-
riladun kevätkokoukseen. 

TL-jäsenistö voi ottaa kan-
taa huoltorakennuksen ra-
kentamisesta jo ennen kevät-
kokousta ilmoittamalla Paavo 
Kramsulle kantansa. 

Kämppäisäntä
Pekka Kallio 
puh. 050-5272796

Paavo Kramsu 
puh. 040-7062764 

sähköpostosoite: paavo. 
kramsu@luukku.com
Lea Sarkeala  
puh. 0400-299956 
sähköpostiosoite: lea.sarke-
ala@pp.inet.fi
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Väliajoilla näyttely kiinnosti ja kirjakauppa kävi. Yläparvella Sirkkis ja Enska laskivat osanottajat kunkin luennon aikana. et kuvat vanhoista autiotuvista herättivät muistoja. 

ta siitä, että ämpärit ja astiat 
kumotaan kämpiltä poistut-
taessa. 

Saariselän 
”persoonalliset”

Viidennen luennon aiheena 
oli ”Saariselän vanhat autio-
tuvat ja persoonalliset kulki-
jat”. 

Yrjö Teeriaho aloitti tari-
nansa Meänteisestä, tuosta 

Saariselän kiistellystä hah-
mosta. 

Monelle taisi olla yllätys, et-
tä Yki ja Meänteis olivat käy-
neet vuonna 2009 alkukesästä 
Kopsusjärvellä verestämässä 
muistojaan. 

Monet kiinnostavat kuvat 
Saariselän autiotuvista ja tari-
nat persoonallisista henkilöis-
tä, mm. Itä-Kairan prinsessas-
ta, pitivät yleisön mielenkiin-
non vireillä.

Kolmen   
kuukauden vaellus

Viimeisenä luennoi Matti 
Rekola runsaan kymmenen 
vuoden takaisesta pitkästä 
vaelluksestaan. 

Yli kolme kuukautta kestä-
nyt vaellus ”Stuorra Duottar-
johttin” kulki lähes koko mat-
kan saamenmaalla, Ruotsin 
eteläisimmältä tunturilta poh-
joiseen jäämeren rannalle. 

Aluksi hän kertoi idean syn-
tymisen ja vaelluksen suun-
nittelun, joista sitten lähdet-
tiin itse vaellukselle monien 
kuvien kera. 

Hauskat sattumat vaelluksen 
aikana sekä positiiviset jälki-
mietteet toivat varmaan jokai-
selle esille sen, että koko kesän 
kestänyt vaellus oli suuri seik-
kailu ja nautittava kokemus.

Kaiken kaikkiaan luentopäi-

vä oli positiivinen kokemus. 
Sen valmistelussa tuli hyvin 
esille, että retkeilypiireissä on 
runsaasti ihmisiä, joilla olisi 
mielenkiintoisia asioita ker-
rottavanaan. 

Heillä olisi paljon annetta-
vaa muille ja he myös haluavat 
kertoa siitä muille, jos tilaisuus 
suodaan. Luentopäivän aikana 
jo tuli esille ns. ”karttafriikki-
en” kokoontumisen, näyttelyn 
ja luentojen järjestäminen. 

Kirjat:
Jouni Laaksonen: Autiotuvat, 

Suomen retkeilyopas, Vaeltajan 
opas ja Lapin erämaat (ilmes-
tyy maaliskuussa 2010).

Yrjö Teeriaho: Vanhojen 
karttojen Lappi, Pitkin poikin 
Saariselkää, Kartan kanssa 
kairassa ja Kulkijoiden vanhaa 
Saariselkää.

Joutenkulkija jostakin

Susikyrön alueen kehittäminen

Pohjakuva huoltorakennuksesta.

Huoltorakennuksen julkisivu.



Mie tahon kyllä kertoo 
enemmän.

Meitä lähti Hyvinkäältä 
kolme autollista: kaksi ajoi 
yötämyöten ja myö,  Eliisa ja 
mie pistettiin auto ja ihtemme 
junaan Helsingissä ja körötel-
tiin Rovaniemelle, josta sitten 
hyvin nukutun yön jälkeen 
jatkoimme Kiisalle suorinta 
tietä. Mitä nyt etsimme miul-
le pororyynimakkaroita, tur-
haan. 

Kiirettä piti, jotta kerittäs: 
saunaan, uimaan ja uamusella 
tunturiin.

 No, parkkipaikalla meitä 
jo ooteltiinki. Pojat ottivat 
meiän rinkat selekäänsä ja 
myö sitten kaikki loput, kuten 
” prinsessaverho” turvatakse-
ni rauhaisan yöunen verenhi-
moisilta ötököiltä. Petipaikat 
oli jaettu sopivasti niin, että 
eikun löylyyn ja sitte tienoon 
tarkasteluun. Siinä maisemas-
sa riitti kahtelemista. Vihreänä 
kilottelteva, jopa iltahämyssä, 
Kiisa-järvi ja vastapäinen ska-
idi, saivat hiljaiseksi pienen 
ihmisen. Uimareissulla pikku-
sormen pituiset kalanpoikaset 
imeskelivat etelänimmeisen 
jalkamehuja, Kutitti! 

Yöllä herättiin koko poruk-
ka kovaan kiroiluun ja muu-
ten painokelvottomaan sanai-
luun. Meteliä piti joku meitä 
nuorempi porukka, jota Matti 
sitten lähti haastattamaan. 

Aamu oli pilvistä, joten ar-
veltiin tulevan monipuolinen 
keli. Pakattiin reput ja suun-
nistettiin valtatietä pitkin 
kylän ohi ja ylös Ailigaksen 
jyrkintä länsirinnettä. Olipa-
han siinä kipuamista, varsin-
kin loppunousu. Se kävi miun 
voimille niin, jotta pari askelta 
ja taas piti katella maisemia. 
Oli siinä herkuttelemista-

ki;  Nuvvuksen kylä, Tenojo-
ki- laakso ja Norjan tunturit 
vihreärinteisinä. Toiset olivat 
jo menneet, mutta Jalo oli 
nimensä veroinen ja huolehti 
huonommasta. Kiitokset! 

Poispäin mentiinkin tihku-
sateessa osin hetteikköjä kah-
laten, polkuja pitkin, tietäkin. 
Matti yksin kahlasi Nuvvos-
johkan poikki, kiirehti tieten-
kin saunan  lämmitykseen. 

Miten paljon 
sitä vettä sataa?

Maanantai valkeni epämää-
räisenä: sataahan se mutta 
miten paljon? Porukasta Mat-
ti, Jalo, Jukka, Raija, Eliisa ja 
Airi pakkasivat rinkkaansa 
yöpymisvehkeet ja ruokaa 
ynnä vaihto-ja sadevaatteet ja 
polulle kohti Paistuntureita. 
Otin heistä valokuvan jos tu-
lis ikävä. Ja mie jäin itekseni 

pitämään mökkiä pystyssä. 
Vähän harmitti, mutten ha-
lunnut vaatia ketään jäämään 
kanssani. Ossoo kait se ai-
kaimmeinen erämaassa olla!

Ja osas, nousin Nuvvusska-
idille koillisen puolelta. Pysäh-
telin tämän tästä kuunnellen 
äänettömyyttä, nautiskellen 
olostani. Maaruska jo helotti 
punasena . Kivien päällä oli 
upeita pitsiluomuksia. Kaik-
kea piti kuvata. Laella oli sen 
verran kova tuuliainen, etten 
jäänyt evästelemään sinne, 
vaan laskeuduin suojaiseen 
kivenkoloon, josta avautui 
koko Nuvvuksen panoraama. 
Palailin hiljalleen ottaen kiin-

topisteen kaukaa, Kiisan koh-
dalta, jotta osasin takasin. 

 Toiset tällävälin olivat 
rämpineet sateessa, ylittäneet 
Nilijoen vuorotellen samoilla 
saappailla, joita Matti ”juok-
sutti” eestaas, kömpineet telt-
toihinsa syömisen jälkeen uu-
puneina ilta-seihtemältä. 

Tiistai valkeni aurinkoisena 
ja lämpimänä. Rannan puissa 
pyrähteli pieni lintuparvi, ur-

piaisiksi arvelin ja meinasin 
niitä tarkemmin tutkia, vaan 
lehahtivat kaikki lentoon ei-
kä sen perään niitä näkynyt. 
Katselin kartasta toisen reitin 
vastapäiselle skaidille, nyt län-
nen puolelta. Puuston seassa 
eksyinkin vähän mutta vain 
hetkeksi, koska kaukaa näky-
vien kiintopisteiden avulla pa-
lasin kartalle helposti. Nautin 
maaston loivista kaarteista, ei 
ollut liian jyrkkiä nousuja ei-
kä laskuja. Aurinkokin hiveli 
poskia ja mieltä. 

Pentukarhuko?

Kuvailin maaruskaa ja maise-
mia, mutta kun näin pehme-
ään hiekkaan painautuneen 
oudon jäljen, ei kuvaaminen 
tullut mieleenkään. Pentukar-
huko? Tarkkailin ympäristöä 
ja mietin mitä pitäisi tehdä. 
Siinä oli vain yksi jälki ja sekin 
menossa varvikkoon, isompia 
jälkiä ei näkynyt, eikä muita-
kaan. Noh, läksin siten äänek-
käästi toiseen suuntaan. 

Päästyäni Nuvvusskaidin 
päälle, näin laajaksi, melkein 
tasangoksi  levinneen laen, 
skaidin. Poroja olin kuullut 
ja nähnytkin mutta nyt niitä 
vasta olikin. Yksi noin kym-
menen poron lauma kurkis-
teli minua päin vaivihkaa ja 
minä niitä. Suurimmalla osal-
la oli kunnioitusta herättävät 
sarvet. Kääntyivät jo poispäin 
kunnes yhtäkkiä kaikki seisoi-
vat rivissä minua tuijottaen. 
Huh! Olin haaveillut mene-
väni skaidin toiselle laidalle 
tutkimaan, vaan empäs men-
nytkään. ”Pakenin” kaikessa 
rauhassa vinottain vasemmal-
le, pohjoiseen kohti Kiisaa. En 
muuten näyttänyt kiinnosta-
van enää porojakaan. 

Laskeuduin hiljakseen rin-
nettä alas ja kuuntelin porojen 
ronkumista siellä sun täällä. 
Onneksi ei lähikosketusta tul-
lut, vaikka olivatkin komeassa 
karvassa. Vaellusporukasta 
Jukka soittaa, että kotia ollaan 
tulossa noin viiden pintaan. 
Kiireeksi pisti loppumatkan, 
halusin saada saunan lämpi-
mäksi ja kuumaa vettä keitto-
katokseen. Just kerkesin.

Keskiviikon pidimme lup-
popäivänä: pojat menivät ai-
saamaan koivunrunkoja tien-

varren P-paikalle ja me tytöt 
huristimme Utsjoelle. Oli 
meininki kulkea siellä mer-
kattu polku, vaan se jäi rank-
kasateen takia. Paikallisesta 
marketista löytyi lopultakin 
kaipaamiani pororyynimak-
karoita. Nam! 

Palattuamme P-paikalle 
löytyi toisesta autosta 4 mär-
kää miestä odottamassa sa-
teen loppumista, jotta aisaisi-
vat vielä loputkin. Palasimme 
Kiisalle ja saunaan.

Tunturikoivut kellas-
tuivat jo kauniisti

Torstai valkeni aurinkoise-
na ja tarvoimme aluksi minun 
tiistaisia jälkiä pitkin skaidin 
länsipuolelta ja alas kylälle, 
jossa ylitimme Nilijoen ja sen 
eteläreunaa ylös Skadjavarril-
le. Tunturikoivut olivat kellas-
tuneet kauniisti. Mitään tuho-
ja emme tavanneet puustossa, 
onneksi. Porukkaamme oli 
liittynyt Kalevi, tuttu lapinkä-
vijä Hyvinkäältä. 

Eliisa ja minä olimme läh-
dössä kotimatkalle jo per-
jantaina.  Halusimme auttaa 
siivouksessa ja kävimme har-
joinemme saunan kimppuun. 
Eipä ollut paljon jynssäämis-
tä, siitä olivat edelliset kävijät 
huolehtineet. 

Ilta tuntui vähän haikealta, 
tässä tämä nyt sitten oli! Ei 
vielä, yöllä asioilla käydessäm-
me yksi ja toinen sai nähdä 
kirkkaalta taivaalta loistavan 
kuun. Sekin vielä!

Aamulla Matti, Jalo, Jukka, 
Kalevi,  Raija ja Airi sonnus-
tautuivat kohteenaan Akujoki 
ja sen mutkat ynnä kosket. 

Kotimatkalla Inarin koh-
dalla Eliisan tytär soittaa, että 
meille on varattu auto-juna-
paikat Rovaniemeltä, lähtö 
klo 19. Sehän sopii, voimme 
rauhassa ajellen nautiskella 
vielä maisemista.

Sielunmaisemakseni jäi nä-
kymä Kiisalta Nuvvusskaidil-
le ja sieltä takaisin. Ei tarvitse 
kuin sulkea silmät ja siellä ol-
laan. Eikä oo talavi eikä  pak-
kanen eikä putket jäässä. 

tämmöisin muisteloin 
Marjatta Lovviisasta 
P.S. Ei ollut sääskiä eikä hyt-

tysiä; se prinsessaverho toimi 
hyvin!
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” myö mäntiin, sitte myö oltiin 
ja sitten myö tultiin ..”
Tällainen oli koulukaverini kertomus perheretkestä. 

Kuoktelaiset Kiisalla

Teno Ailigakselta nähtynä. 

Susi-Kiisa vastakkaiselta puolelta nähtynä. 

Lähdössä Paistuntureille: Marjatta (vas. joka jäi kämpälle), Eliisa, Jalo, Airi, Jukka ja Matti. 
Raija Niemi

Raija Niemi

Raija Niemi
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Vauvasta vaariin -leiri  Susikyrössä  18. - 24. 7. 2010.
Tunturiladun nuorisotoimikunta järjestää lapsille tarkoitetun leirin  Susikyrön 
kumisevilla kankailla.  Lasten mukana pääsevät  isovanhemmat nauttimaan yhdes-
säolosta  kesäisen viikon ajan.  Leirille osallistujien määrää joudutaan mahdollisesti 
sovittamaan resurssien mukaiseksi.  Tarkoitus on kuitenkin, että lapsia on enemmän 
kuin aikuisia.
Leirin vetäjänä toimii Jorma Häkkinen ja häntä avustaa oma perhe sekä muutama 
tunnettu tunturilatulainen.
Viikon aikana tutustutaan metsä- ja vesiluontoon, käydään tunturissa, askarrellaan, 
istutaan nuotiolla, lauletaan ja saunotaan. Opetellaan erätaitoja.  Lämpimät ateriat 
laitetaan yhdessä - omakustannushintaan.
Aikuiset maksavat kämppäsäännön mukaisen aluemaksun, lapsilta maksua ei peritä. 
Osallistujat huolehtivat itse varusteistaan ja majoitteistaan.  
Ilmoittautumisaika alkaa  15.4. 2010, jolloin ilmoitetaan ennakkomaksun suuruus. 
Ennakkomaksu peritään ruokahuollon järjestelyn vuoksi.  Ennakkomaksun suoritta-
minen on samalla varauksen vahvistaminen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut :  Raimo Pahkala  040 839 6638  tai 
raimo.pahkala@nic.fi.
Tervetuloa
    Nuoriotoimikunta / VaVa-työryhmä    

TOIMINTA-
MUISTIO
Vuosi  2010
20.03.-27.03.   Login kerhoviikko  Susikyrö
27.03.- 03.04. Owlan kerhoviikko, Susi-Talas
 03.04.-10.04.   Vihttan kerhoviikko Susi-Kiisa
 03.04.-10.04. Kolbman kerhoviikko Susitalas
10.04.-17. 04.   Kumpen kerhoviikko Susikyrö
26.06.-03.07. Kämppätoimikunta, Susi-Kiisa
26.06.-03.07. Geatkin kerhoviikko, Susikyrö
17.07.-24.07. Geatkin kerhoviikko, Susi-Kiisa
17.07.-24.07. Vauvasta vaariin viikko, Susikyrö
04.09.-11. 09.  Login kerhoviikko, Susi-Talas
04.09.-11.09. Kavtsin kerhoviikko, Susikyrö
11. 09.-18.09.   Njealljen kerhoviikko, Susikyrö
11.09.-18.09.   Kuokten kerhoviikko Susi-Talas
18.09.-25.09.  Tsietsan kerhoviikko, Susi-Talas

KAUPPA AUKI
Tunturiladun tarvikkeita voi tilata yhdistyksen sihteeriltä: iitu.gerlin@kolumbus.fi tai 
040 707 4598. Tarvikkeet toimitetaan postitse tai sopimuksen mukaisesti. Toimituskulut lisätään 
laskuun. Kerhot voivat saada myyntitarvikkeita myös myyntitiliin.  
MYYTÄVÄT TARVIKKEET    
               á      
Jäsenmerkki       1,70 
Pinssi       1,70
Susimerkki      5,00
Susimerkki nauhalla          6,80
Kämppien avain              120,00
Jäsentarrat (12 pientä tarraa)        2,00
Jäsentarra -iso        1,30
Viiden vuosikymmenen vaellus kirja   15,00
Kuudes vuosikymmen     15,00
Historiikit (kaksi kirjaa)    25,00
Porannahkainen kahvipussi    30,00      
Susimerkit myydään vain vihityille susille.      
Kämppien avaimen voi lunastaa kaksi vuotta Tunturiladun jäsenenä ollut henkilö. 
Avainanomuslomakkeita saa yhdistyksen sihteeriltä. Avain toimitetaan postiennakkona. 
MAKSUASIOISTA
Tunturiladun pankkitili on Sampo  800015-135331 ja tälle tilille maksetaan kaikki Tunturilatua 
koskevat maksut paitsi jäsenmaksut, jotka maksetaan jäsenmaksulaskun mukaiselle pankkitilille.
KÄMPPIEN KÄYTTÖMAKSUT
Kämppämaksuja suoritettaessa käytetään viitenumeroita. Kämpillä on edelleen rahalippaat, 
johen maksun voi myös suorittaa. Kämppämaksu vuonna 2010 on 5 / hlö/vrk. Vanhempien 
mukana olevilta alle 12-vuotiailta ei peritä kämppämaksua. 
Kämppien viitteet: Susikyrö 505, Susi-Talas 602, Susi-Kiisa 709. 
Varauskämppä Aihkin kämppämaksu on 18 €/vrk/koko kämppä. Aihki varataan puheejohtaja 
Raimo Pahkalalta. 
       Iitu Gerlin

Johtokunta

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

Sirpa Alapuranen, 
varapuheenjohtaja, 
kerhoasiainhoitaja, Kavtsi, 
Vallikatu 5–7 A 4, 02650 ES-
POO,  sirpa.alapuranen@
luukku.com, 050 597 5811

Tommi Avikainen, Ovtsi,
Männistöntie 6 E16, 02880 
VEIKKOLA, tavikainen@
gmail.com, 0500 546 126

Salla Hintsanen, Alppas, 
Inkinpolku 1 C 11, 30100 
FORSSA, salla.hintsanen@
hotmail.com, 050 353 8278

Matti Häppölä, Kuokte, 
Vahvarannantie 32, 14240 JA-
NAKKALA, matti.happola@
gmail.com, 050 490 3897

Paavo Kramsu, Logi, 
Lauklähteenkatu 6 B 41, 20740 
TURKU, paavo.kramsu@
luukku.com,  040 706 2764

Lea Sarkeala, Njeallje, 
Satakunnankatu 53 A, 78300 
VARKAUS, lea.sarkeala@
pp.inet.fi, 0400 299 956

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

Pentti Vainio, Tsietsa, 
Soraharjuntie 18, 74510 PEL-
TOSALMI, po.vainio@elisa-
net.fi, 050 66 518

Toimihenkilöt

Iitu Gerlin, sihteeri, Kavtsi,
Halsuantie 5-7 C 41, 00420 
HELSINKI, iitu.gerlin@ko-
lumbus.fi,  040 707 4598

Pekka Kallio, 

kämppäisäntä, Logi, 
Kalttassuo, 20660 LITTOI-
NEN, pekka.kallio@hartela.fi, 
050 527 2796

Satu Ojala, toimitussihteeri, 
tiedottaja, Geatki, 
Karpintie 13, 32700 HUITTI-
NEN, satu.ojala@huittistensa-
nomalehti.fi, (02) 560 1085 t, 
050 523 4844

Pirjo Sinilehto, 
jäsensihteeri, Kolbma, 
Veisunkatu 14 as 5, 33820 
TAMPERE, pirjo.sinilehto@
kolumbus.fi, (03) 266 2592 k, 
040 763 1109

Jukka Torpo, 
taloudenhoitaja, Ovtsi, 
Takalankuja 3-5 B 20, 40740 
JYVÄSKYLÄ, jukka.torpo@
elisanet.fi, 040 484 0580

Tilintarkastajat

Lasse Luoto
Marja-Liisa Mäki

Johtokunta ja 
toimihenkilöt 2010 Talviset 

terveiset 
Satakunnasta

Lunta on tullut jo kyllä ai-
ka reippaasti täällä läntisessä 
Suomessa.Hangista huolimat-
ta katseet on meillä suunnattu 
kevääseen ja hankien jälkeiseen 
elämään. Toki lähdemme pää-
siäisenä hiihtovaellukselle, ja 
sinne toki mahtuu vielä mui-
takin mukaan. Tarkemmat tie-
dot löydät retkimuistiosta.

Huhtikuun lopulla olemme 
mukana Harju elää-tapahtu-
massa, joka järjestetään yh-
dessä Huittisten ja Sastamalan 
latuyhdistyksen kanssa. Yh-
teistyö sujui jo viime kerralla 
mallikkaasti, joten siitä on hy-
vä jatkaa. Merkatkaapa täällä  
Huittisten lähistöllä olevat 
tunturilatulaiset allakkaanne 
päivämäärä 25. 4. ja tulkaa 
silloin joukolla tutustumaan 
Satakunnan pikku-Lappiin, 
Vampulan harjulle.

Keväällä esittelemme toi-
mintaamme yhteistyössä myös 
sastamalalaisen kyläyhdistyk-

Johtokunnan ”orkesteri” täydessä kokoonpanossa. 
Satu Ojala

sen Vähähaara-Seuran kanssa. 
Heillä on upea kota, jonka ym-
pärille kehittelemme lapsiper-
heille suunnattua ohjelmaa. 
Päivämäärä on vielä avoin.

Kesän ohjelmassamme ovat 
aikuinen-lapsi-vaellus, jon-
ka tukikohtana on Susikyrö. 
Viemme väkeä tunturiin kah-
delle telttavaellukselle, mutta 
välillä piipahdamme Susi-

kyrössä yhdeksi yöksi. Tälle 
vaellukselle lähdemme heti 
juhannuksen jälkeen. 

Heinäkuussa naisten vael-
luksen suuntana on Susi-Kiisa, 
josta teemme päivävaelluksia 
ja yli yön kestäviä vaelluksia.

Syksyyn mahtuu naisten vael-
lus ja aika näyttää, mitä muuta 
ohjelmaa on vielä tulossa. 

Satu

Ulkoilutapahtuma

Metsäkirkko klo 10.
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24.-31.07.2010 

Nuorten Vaellus 
UKK-puistossa (Raja-Jooseppi - Kiilopää)

Tunturiladun Nuorisotoimikunta järjestää nuorille/nuo-
rille aikuisille suunnattua vaellusta ensi kesäksi. 
Paikkana on Urho Kekkosen kansallispuisto. 
Maastossa ollaan 24.-30.7.2010 eli kyseessä on 6 vuoro-
kauden mittainen tunturivaellus, jossa yöpymisvarusteet 
(teltat/laavut) kannetaan mukana.  
Päivämatkat ovat leppoisia (10-15 km) ja vaellus sopii 
hyvin aloittelijoille. 
Lauantaina 24.7. kokoonnutaan Kiilopäällä, johon voi jät-
tää saunakassit odottamaan. 
Vaellus alkaa kyydityksen jälkeen Raja-Joosepista läheltä 
Venäjän rajaa. Viikon aikana kuljetaan UKK-puiston 
halvki ja vaellus päätetään Kiilopäälle perjantaina 30.7. 
Kiilopäällä yövytään yksi yö ja kotimatkalle lähdetään 
lauantaina 31.7. 
Mahdolliset yhteismatkajärjestelyt Helsingistä Kiilopääl-
le toteutetaan junalla ja bussilla. Tarvittaessa järjestäjiltä 
saa apua lainavarusteiden hankkimisessa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen 
panu.loisa@welho.com. 

Lisätietoja myös puhelimitse 0400 708 243.

Patikkaretki suuntautuu olosuhteet 
huomioiden Kirskaanniemeen 
(2 - 3 km lenkki).

Ohjelma

Perjantai 19.3.
18.00   Vastaanotto, leiriytyminen
            Vapaata oleskelua
24.00   Hiljaisuus

Lauantai 20.3.
  8.00   Vastaanotto, leiriytyminen
  8.00   Aamupala.
10.00   Aamujumppa
10.30   Kevätpäivien avajaiset, lipunnosto
11.00  Tunturiladun Kevätkokous
           Kokouksen jälkeen kokouskahvit
13.30    Luontopolut avataan
           Talvileirintä esittely, koulutus, patikkaretki
17.00   Päivällinen
18.00   Luontopolut suljetaan, palaute
18.00   Sauna, naiset
19.00   Sauna, miehet
20.00   Iltanuotio, luontopolkujen palkinnot
24.00   Hiljaisuus

Sunnuntai 21.3.
  9.00  Aamupala
10.00  Aamun avaus
10.30    Aamujumppa tai patikkaretki
11.00   Tarinointia
12.00   Kevätpäivien päättäjäiset, lipunlasku
12.30   Lounas

Aluemaksu 10  sisältää: 
-osallistumisen tapahtumaan
-ohjelmalehtisen, ym. materiaalin
-kevätpäivien tunnuksen
-telttailun omalla teltalla
-saunan
Polttopuumaksu 5 /yö jos yöpyy lämmitettävis-
sä kamiinateltassa tai kotuksessa.
Asuntovaunun 5  paikkamaksu.
Ruokailut:
Ruokalippuja myydään vastaanotossa ilmoit-
tautumisen yhteydessä.
Koko ruokailupaketti    la-su    30 
Aamupala  la, su                  a’ 5 
Päivällinen  la                          10 
Keittolounas  su                       10 
Kahvia, teetä, sämpylöitä ja makkaraa myy-
dään erikseen.

Ennakkoilmoittautumiset ja info: 
Sirkka-Liisa Vuori 050-541 0482 tai 
sirkkaliisa.vuori@kolumbus.fi 
Ajoohje: www.vihreapolku.fi  Osoite: Koipitaipa-
leentie 150 Sääksjärvi, Lempäälä
Kevätpäivät järjestää Tunturikerho Kolbma. 
Tervetuloa

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 2010:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä

 2     14.   5.     1.    6. 
 3     20.   8.     7.    9.
 4     12. 11.    30. 11.

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 lomake.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.tunturilatu.fi

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@suo-
mi24.fi
Pirjo Jauhiainen p. 02 -439 9592, 040 – 7248 281, pirjau@
gmail.com
Juhani Lahtinen p. 02 - 5463 894, 040 5451 681, juhani.
lahtinen@pp3.inet.fi
Marita Maula, siht., p. 040-509 4412, marita.maula@ko-
lumbus.fi

Susivaliokunta 
toimintakautena 
2010

Kerran elämässään tiedetään 
Aiun Uulan sanavalmiuden 
pettäneen. Se tapahtui hä-
nen omissa häissään, kun hän 
nuorikkonsa rinnalla kirkossa 
kuunteli papin lukemaa vihki-
kaavaa. Oli edetty litaniassa sii-
hen kohtaan jossa kirkonmies 
kysyy ”Tahdotko sinä Uula Ai-
unpoika ottaa  tämän ...” ja niin 
edelleen. Syntyi kiusallinen 
hiljaisuus kun Uula kalpeana, 
hiki hiusrajassa ja polvet peh-
meinä seisoo vaiti paikallaan. 
Rovasti on ymmärtäväinen 
mies ja haluaa hieman auttaa 
sulhasta. 

- Tahdon, kuiskaa pappi 
kohti Uulaa.

- Nah, tahon mieki, saa Uu-
la viimein puserrettua huul-
tensa välistä.

Aiun Uula 

Koti ja pihapiiri
Aiun Uulan emäntä oli pyö-
räyttänyt pulskat kolmoset, 
ja  Uula soitteli kirkonkylän 
kuppilasta tätä paikallista 
pikku-uutista Lapin Kansan 
toimitukseen. 

Kuppilassa oli tavanomai-
nen hälinä ja myös toimituk-
sessa melkoinen meno päällä, 
joten sanoman kuuluvuus oli 
huono. 

Puhelun vastaanottanut toi-
mittaja halusi vielä varmistua 
asiasta ja kysyi:

- Anteeksi, mutta voisitteko 
toistaa tuon äskeisen ?

- Nah, killa saathasin, mut-
ta ko niithä on jo ennestäänni, 
epäröi Uula.

- heikha -

Kokouskutsu 
Tunturilatu ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään lauantaina  20.3.2010  kello 11.00  Merunlahden luontomatkailukeskuksessa, 
osoite  Koipitaipaleentie 150  33880 Lempäälä.

Kokouksessa käsitellään: Sääntömääräiset kevätkokousasiat
 Tervetuloa                           Johtokunta 
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Aihki   
Keskitalvella Aihkin lämmössä maailmaa parantavilla 

ajatuksilla on tilaa sinkoilla ja jalostua sanoiksi. 
Tule löytämään oma sanomasi.

Vuonna 2010 varattuja viikkoja ovat: 
8-12, 14-17, 23, 25, 29, 31, 10.-12.8., 36-38.

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

RETKIMUISTIO 1/2010
Retkitoimikunta on koonnut listan niistä eri kerhojen suunnittelemista retkistä ja vaelluksista, joihin ovat tervetulleita kaikki tunturilatulaiset riippumatta 
siitä, ovatko he kerhojen jäseniä vai ei. Tapahtumien yhteyshenkilöt, jotka antavat lisätietoja on ilmoitettu täs-sä muistiossa tai saatte ne selville soittamalla 
kerhojen sihteereille, joiden puhelinnumerot ovat kerhopalstalla Tunturilatu lehdessä.

6.-13.3. Hiihtoviikko Kilpisjärvellä               (Owla) 
Hiihtoretkiä läheisille tuntureille. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
Aino 040 770 6282, aino.hamalainen@oulu.fi tai Sirpa 040 758 7161.
1.- 5.4. Pääsiäisen hiihtoretki Patvinsuon kansallispuistoon          (Kavtsi) 
Telttamajoitus, mahdollisuus myös sisämajoitukseen. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
Risto Heinänen  050 326 3994 tai Paavo Rantanen 0400 877 146.
1.-7. 4. Naisten hiihtovaellus Pöyrisjärvelle           (Geatki) 
Yöpyminen varaustuvassa ja mennen tullen Susikyrössä. Lisätiedot ja ilm. 6.3. menn. 
Satu 050 523 4844 satu.ojala@huittistensanomalehti.fi tai Airi 040 728 1877.
9.-18.4. Hiihtovaellus Kebnekaiselle               (Owla) 
Nikkaluoktasta Kebnekaise kiertäen Abiskoon. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
Aino 040 770 6282, aino.hamalainen@oulu.fi tai Janne 040 553 5469.
17.-27.4. Tunturivaellus Abisko-Kilpisjärvi              (Owla) 
Sopii myös edellisen vaelluksen jatkeeksi.
Lisätiedot & ilmoittautumiset Reino 040 563 0177.
28.4.-2.5. Hellehiihto Kilpisjärvellä               (Owla) 
Lisätiedot & ilmoittautumiset Leila 040 771 3462, leilavi45@luukku.com tai 
Aino 040 770 6282, aino.hamalainen@oulu.fi 
21.5.-23.5. Kevätvaellus Loppi- Tammela          (Kuokte) 
Lisätiedot & ilmoittautumiset Matti 050 490 3897, matti.happola@gmail.com 
10.-13.6. Lintu- ja kasviretki Turun saaristoon             (Owla) 
Lisätiedot & ilmoittautumiset Hannu Liljamo 044 322 3646, 
hannu.liljamo@dnainternet.net
14.7.2010 Veneretki Bengtskärin majakkasaarelle             (Logi) 
Ks.ilmoitus tässä lehdessä. Lisätiedot & ilmoittautumiset Paul 050 568 8703, 
paul.pakarinen@pp.inet.fi
27.6.-3.7. Aikuinen-lapsi-vaellus Pallakselle.          (Geatki) 
Tukikohtana Susikyrö, jonne voi jäädä myös tekemään päiväretkiä. Lisätiedot ja ilm. 
31. 5. menn. Satu 050 523 4844 satu.ojala@huittistensanomalehti.fi tai 
Airi 040 728 1877.

16.-25. 7. Naisten vaellus Susi-Kiisan ympäristöön.          (Geatki) 
Tukikohtana on Susi-Kiisa, josta tehdään päivävaelluksia sekä ainakin yksi yhden - kah-
den yön kestävä vaellus. Lisätiedot ja ilm. 26.6. menn. Satu 050 523 4844, 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi tai Airi 040 728 1877.
24.-31.7. Nuorten Vaellus UKK-puistossa 
(Raja-Jooseppi - Kiilopää). Teltta-/laavumajoitus. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
0400 708 243, panu.loisa@welho.com. Ks. ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.
24. - 31.7. Kirkkoveneretki Inarijärven saaristossa            (Owla) 
Mukaan voi lähteä myös omalla veneellä tai kajakilla. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
Hannulle puh. 044 260 3818.
30.7.-8.8. Kesävaellus Padjelantaan               (Owla) 
Ritsemistä kalottireittiä seuraten kohti Norjan Sulitjelmaa. Lisätiedot & ilmoittau-
tumiset Aino 040 770 6282, aino.hamalainen@oulu.fi, Janne 040 553 5469.
20.-22.8. Viikonloppumelonta, Kokemäenjoki, Nokia-Sastamala        (Kuokte) 
Lisätiedot & ilmoittautumiset Matti 050 490 3897, 
matti.happola@gmail.com 
17.-25. 9. Naisten ruskavaellus Lappiin.            (Geatki) 
Kohde määräytyy myöhemmin. Ilm. ja tied. 31. 8. menn. Satu 050 523 4844 
satu.ojala@huittistensanomalehti.fi tai Airi 040 728 1877.
16.-23.10. Römppävaellus Kilpisjärven maisemissa            (Owla) 
Reitti päätetään talven tulo huomioiden. Lisätiedot & ilmoittautumiset 
Leila 040 771 3462, leilavi45@luukku.com tai Aino 040 770 6282, 
aino.hamalainen@oulu.fi

Seuraavan retkimuistion aineisto 12.5.2010 mennessä 
osoitteella: matti.happola@gmail.com
Retkitoimikunta

Yritetään saada vastinetta järjestäjille >> Yksi parhaista palautteista on runsas osallis-
tuminen. – Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin; niitä kannattaa 
tiedustella, vaikka kohteena on ”omat polut” retkikohteen suunnassa.

Kiponniemen
toimintakeskus

Sopivan lähellä, riittävän kaukana.
Kiponniemen leiri- ja kurssikeskus   Tarkemmin TL/2010
sijaisee keskellä kauneinta Järvi-Suomea 
18 km Jyväskylästä

TERVETULOA TUNTURILADUN
KESÄPÄIVILLE 13.-15. 8. 2010
OVTSI KUTSUU TUNTURILATULAISIA

KIPONNIEMEEN

Jäsenmaksut näyttävän su-
juvan mallikkaasti. vaikka 
jäsenkirje operaattorin vaih-
dossa jäi vähän vaillinaisek-
si  jäsenten kerhotietojen 
osalta. 

Suomen Latukin luopui 
muovisesta jäsenkortista 
ja palasi paperiseen kir-
jeen kulmasta leikattavaan 
malliin.

Menetimme viime vuon-
na joksikin aikaa vuoro-
kauden osoitepäivityksen 
ja osoitteissa oli jonkin 
verran puutteita,

 Nyt Itella Oy päivittää 
osoitetietoja, joten pos-
tin pitäisi kulkea oikeaan 
osoitteeseen.

Tunturilatu avasi uuden 
jäsenmaksujen keräilytilin 
jolle maksetaan viitenu-
merolliset jäsenmaksut.

Uudet jäsenet maksavat 
edelleen Tunturiladun 
yleiselle tilille, viitetietoi-
hin merkitään jäsenen ni-
mi osoite ja syntymäaika.

Osoitteettomia jäseniä 
tulee vieläkin vuosittain 
jokunen. Posti ei kulje en-
nen kuin osoitetiedot ovat 
allekirjoittaneella.

Erinomaisi retkieämyk-
siä kaikille Tunturilatulai-
sille  koko vuodeksi.

Toivoopi jäsesihteeri
 
Pirjo

Postia jäsensihteeriltä
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Jatkoa viime lehdestä
Varsin kohtuullisten päi-
vämatkojen johdosta jäi 
runsaasti aikaa nauttia 
leirielämästä ja karun luon-
non kauneudesta. 

Useille kämppäsaarille oli 
juuri valmistunut uu-
sia rakenteita mm käteviä 
kesäkeittiöitä. Vaeltelun, 
marjastuksen ja kalastuksen 
jälkeen oli mahtavaa pulahtaa 

läpikirkkaaseen juomaveteen 
uimaan!

Vaikka emme kämpissä 
nukkuneetkaan niin kirk-
koveneilijä arvostaa hyviä  
laitureita. 

Luonnonrannat ovat usein 
matalia ja Inarinjärvellä aina  
todella kivikkoisia, jo-
ten Markun kolmen hen-
gen tiedusteluveneellä oli  
tärkeä tehtävä.

Kirkkoveneen purku 
ja lastaus vaatii hyvin 
järjestetyn ketjun, ettei  
varustesiirtoihin tuh-
raantuisi liikaa aikaa 
ja vaivaa.

Ukonkivi ja jää-
luola Korkia Mau-
ralla kuuluvat yleen-
sä aina ohjelmaan.  
Ilmaston lämpeneminen 
on jo vaikuttanut jääluo-

lankin lämpötilaan. Vuonna  
2005 luolan pohjaa peitti vielä 
paksu, kuiva jää, jota pitkin pääsi  
mukavasti luolan toiselle puo-
lelle ja siellä olevasta aukosta 
ulos. 

Nyt jään päälle oli ker-
tynyt syvä vesikerros, ei-
kä, kumma kyllä, ketään  
kiinnostanut virkistäytyä jää-
kylmässä vedessä hellepäivän 
vastapainoksi?

Shamaani valloitti  
Ukonkiven

Viimeisten päivien ko-
hokohtia  o l ivat  Pe-
tankkisaaren turnaus ja  
shamaani Kösän esiintyminen 
Ukonkivellä. 

Retken petankkimestaruus  
ratkaistiin viimeisellä yö-
pymissaarelleamme, jon-
ne rantauduimme lyhyelle  
h iekkarannan pätkä l-
le. Sopivat kivet vain kä-
teen ja kaksi joukkuetta  

iski yhteen. 
Ryhmästämme löytyi erit-

täin taitavia heittäjiä,joten kivet  
tupsahtelivat tarkasti snadin 
ympärille. Vieressä höyrynnyt  
pönttökeittiö ja ohi kul-
ke n e e t  m a r j a s t a j a m -
me eivät näin ollen olleet  
vaarassa.

Illan hämärtyessä kirk-
kovene liukui Ukonki-
velle, jonka korkeuksiin  
kiipesimme todistamaan 
auringon laskua ja kuun 
nousua. Kaiken huipuksi  
shamaani Kösä lausui sa-
lamien välähdellessä ul-
jaan runoelman, jonka  
päätteeksi hän valutti kah-
viuhrin kiven pintaan.

Sadetta viime tipassa

Viimeisenä aamuna jou-
duimme testaamaan sade-
asutkin. Antti ja Markku  
kokivat sunnuntaiaamun 
rankkasateessa v iimei-

sen kerran verkot. Ahti  
antoi kuusi suurta jaloka-
laa ja noin kolmekymmen-
tä vielä herkullisempaa  
muikkua, jotka joutuivat heti 
savustuspönttöön. 

Saalis merkitsi, että  
graavattua punalihaista riitti 
joillekin jopa kotimatkallekin.

35 lajia

Hyvän retken tuloksena Inarin 
Kultahovin lounaspöytään asteli  
tyytyväisiä, ruskettuneita ja 
saunanraikkaita retkeilijöitä. 
Vilenin Jukkakin oli eh-
t iny t  laskea retken  
lintuhavaintonsa, joita oli 35 
lajia.

Toinen nautiskeluviikko oli-
si vielä tarvittu, sillä taas jäivät  
näkemättä mm järven poh-
joisosan mielenkiintoiset 
vuonot.

Antti Pulliainen, teksti
Tuomo Väliaho, kuvatTyytyväiset marjastajat Liisa (Huotari) ja Jukat (Vilen ja Kukkola)

Ukolla nautimme pönttökahvit.


