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Kiitos kaikille tämän vuoden aherruksesta  
Tunturiladun ja kerhojen hyväksi.

Rauhaisaa joulunaikaa ja liikunnallista vuotta 2011!

Jatta Lehtonen
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Puheenjohtajan tähdenvälit
Syysvuosikokous ja Susiais-
viiikonloppu Kotkassa Kuov-
zan vieraana  oli erittäin on-
nistunut järjestelyiltään, oh-
jelmiltaan  ja tunnelmiltaan. 
Paikkahan oli mainio ja ohjel-
man tekoon oli paneuduttu.  

Kuovzalaiset pitivät mei-
tä kuin kukkaa kämmenellä. 
Suuret kiitokset  Ari  sinulle 
ja muille kerholaisille.

Susiaisissa noita vihki  yh-
den Outasuden ja kaksi ikä-
sutta. Onnittelu-ulvonta kai-
kukoon teille jokaiselle.

* * *
Vuosikokouksessa tehtiin 

päätöksiä, jotka vaikuttavat 
pitkälle tulevaisuuteen.  Su-
sikyrön alueen suunnittelu 
sai konkreettisen suunnan, 
kun vuosikokous hyväksyi 
kiinteistön liittämisen vesi- ja 
viemäriverkostoon.  Päätös  
toteuttaa Tunturiladun toi-
mintaperiaatetta,  vastuullista 
luonnonsuojelua jätehuollon 
tehokkaalla järjestämisel-
lä.  Yhdistyksen toiminta- ja 
retkeilykulttuuriin itsestään 
selvänä asiana kuuluu toimia 
niin, että meistä on vesi- ja 
maaluontoon mahdollisim-
man vähän haittaa. 

Tulevaan toimintaa vaikut-
taa myös onnistuneet henkilö-
valinnat. Uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittu Timo Tulosmaa  
tulee antamaan uudenlaisen 
panostuksen ja painotuksen 
Tunturiladun toimintaan. Ter-
vetuloa Timo ja menestystä 
työllesi. Saat meidän kaikkien 
tuen  tehtävässäsi.

Uusina jäseninä johtokun-
taan valittiin  Pirjo Kukko-
nen, aina pirteä ja positiivinen 

kumpelainen   ja kavtsilainen 
Panu Loisa, nuorisoretkeilyn 
ja varusteiden asiantuntija.  
Tervetuloa Pirjo ja Panu.  

Johtokunnassa paikkansa 
halusivat jättää  Salla Hintsa-
nen ja Sirpa Alapuranen. Sal-
lan aika tulee kulumaan puo-
livuotiaan Aleksin ja muun 
perheen hoitamisessa. Kiitos 
sinulle Salla mainiosta panok-
sestasi yhdistyksemme hyväk-
si.  Uskon, että siirryit vain 
reserviin,  sinut tullaan kutsu-
maan kertausharjoituksiin.

* * *
Tunturiladun tehokkaat 

kaksoset vetäytyvät johto-
kunnan työskentelystä.  Sih-
teerimme Iitu yhdentoista ja 
varapuheenjohtaja Sirpa kym-
menen toimikauden jälkeen.  

Tämän toimeliaan tutkapa-
rin asiantuntemus ja työpanos 
on ollut todella merkittävä 
sekä yhdistyksellemme että 
kaikelle retkeilyväelle, sillä 
ovathan he kumpikin vuorol-
laan esiintyneet latulaisina ret-
keilyn asiantuntijoina kaikelle 
kansalle radion välityksellä.  

Saumaton yhteistyö heidän 
kanssa Tunturiladun asioiden 
hoitamisessa on ollut minul-
le suuri apu ja samalla Tun-
turiladun etu.  Kiitos Iitu ja 
Sirpa.  Vaikka he nyt jäävät 
pois johtokuntatyöskentelys-
tä,  heidän toimeliaisuutensa 
tulee esille nettiasioissa ja 
toimikunnissa.

* * *
Tammikuun koulutustilai-

suus kerhojen toimihenki-
löille järjestetään nyt Tam-
pereella.  Siellä käydään läpi 

kerhojen työskentelyssä tar-
peellisia käytännön asioita 
tiiviillä aikataululla.  Uutena 
muotona on  ryhmätyösken-
tely.    Tervetuloa jokaisesta 
kerhosta osallistumaan ja 
saamaan ajantasaista tietoa 
yhdistyksestämme.   

* * *
Tämänkertainen  Tähden-

välit   on neljäskymmenes 
kirjoittamani juttu.  Mieli on 
vähän haikea, mutta  on luki-
joiden etu, että kirjoitukseen 
tulee uusia näkökulmia.  Yh-
teistyö  toimitussihteeri Sa-
dun kanssa lehteä tehdessä on 
ollut  antoisaa ja miellyttävää, 
erilaiset luonteet ovat täyden-
täneet toisiaan. Seuraavan leh-
den päätoimittajana on  Timo 
Tulosmaa,  yhdistyksemme 
uusi puheenjohtaja.

* * *
Johtokunta on  yhdistyksen 

työrukkanen, jonka vastuu 
tekemisistä on luettavissa yh-
distyksen säännöistä.  Johto-
kuntaa pyrkii auttamaan mm. 
kerhoja erilaisissa tehtävissä.  

Syksyllä kerhoja ohjeis-
tettiin  veroseuraamusten 
välttämiseksi  kierrättämään  
Tunturiladun kirjanpidon 
kautta sellaisen laskutuksen, 
jossa laskutetaan  ulkopuo-
lista tilaajaa  esim. ulkoilu-
tapahtuman järjestämisestä.   
Nopealla lukemisella on saat-
tanut muodostua käsitys, että 
Tunturilatu haluaa  holhota 
ja puuttua kerhon varainhan-
kintaan.  Sellainen tarkoitus 
ei ole, vaan ainoastaan autta-
minen.  Tammikussa kerhoille 
suunnatussa koulutustapahtu-

massa annetaan lisätietoa.

* * *
Kerhojen rekisteröinti nou-

see aika ajoin puheenaiheeksi 
erilaisissa yhteyksissä ja ta-
pahtumissa.  Jos asiaa perus-
tellaan muullakin kuin  minus-
ta tuntuu -ajatuksella,  esille 
nostetaan  varainhankinta.    

Tunturiladun säännöissä 
on maininta kerhoista kaksi 
kertaa.  

Alueellisia kerhoja peruste-
taan jäsentensä yhdyssiteeksi 
ja tunturilatuhengen vaali-
miseksi sekä     yhdistys voi 

muodostaa erikoisjaostoja ja 
kerhoja, jotka toimivat yh-
distyksen johtokunnan niil-
le hyväksymillä säännöillä.  
Mahdollisuudesta kerhojen 
rekisteröimiseen  ei ole mai-
nintaa  ja sääntöjen mukaan 
Tunturiladussa on vain henki-
löjäseniä. 

Vaikka joskus Tunturiladun 
sääntöjä muuttamalla kerho-
jen rekisteröintimahdollisuus 
olisi olemassa, on jokaiselle 
selvää, että rekisteröityyn uh-
distykseen ei  kollektiivisesti 
kerhojen jäseniä voida siirtää 
ilman jokaisen henkilökoh-

taista suostumusta.
On myös selvää, että  Tun-

turiladun jäsenen siirryttyä  
toiseeen yhdistykseen  Tuntu-
riladun jäsenedut eivät siirry 
mukana. Jäsenedut kuuluvat 
vain Tunturiladun jäsenille.

* * *
Tämän alkutalven lumet 

näyttävät pakkautuneen  
maamme etelä- ja lounaisran-
nikolle.  Kajaanin ympäristö 
näyttäisi olevan  vähälumi-
sinta aluetta.  Pakkanen on 
kuitenkin senverran kireää, 
että se hillitsee hiihtohaluja 
melkoisesti.  Aurinkoisessa  
parinkymmenen asteen pak-
kasessa  luonto on väreiltään  
hienovaraisen kaunis  kuurai-
sine puineen ja pakkashöy-
ryisine vesistön  virtapaik-
koineen.  Vaatetta päälle ja 
rauhallinen keuhkoja säästä-
vä vauhti, siinä on joulukuun 
luontonautinto.

* * *
On kiitosten aika. 
Tunturilatulaiset, ystävät,   

esitän teille jokaiselle nöy-
rimmät kiitokset siitä luotta-
muksesta, jonka olen saanut 
kokea  puheenjohtajana.

Olen halunnut  toiminnassa-
ni  jokaisen asian ja tehtävän 
kohdalla  pitää ensisijaisena 
kriteerinä  Tunturiladun edun.  
Vuosikokousten päätösten, 
sääntöjen lain ja yleisen tavan  
noudattaminen  on  joskus 
aiheuttanut yksittäisen otsan 
rypistyksen, mutta onneksi 
erittäin harvoin.

Kiitos menneestä kymme-
nestä vuodesta  ja  liikunnal-
lista onnellisuutta  kaikille.

Rai moi 

Hieman haikeana, mutta 
sitäkin tyytyväisempänä kir-
joitan näitä rivejä tällä kertaa. 
Tämä nimittäin on viimeinen 
tätä laatua. Yhdentoista sih-
teerivuoden jälkeen olen saa-
nut seuraajan, Iina Auterisen 
Tampereelta. Iina, jota Iijaksi 
kutsutaan, aloittaa innolla sih-
teerin tehtäväänsä ensi vuoden 
alusta. Iloa toimintaan, Iija!

Näihin yhteentoista vuo-
teen on sisältynyt monenlaisia 
asioita. 

Johtokunta on sinä aikana 
päättänyt monista merkittä-
vistä asioista. Aihki ostettu, 
nettisivut tehty (ne ihan en-
simmäiset vuonna 2003), Kii-
lopään Lapinkenttä kunnos-
tettu talkoilla, yhdistykselle 
valittu tiedottaja (Satu 2004-), 
turvallisuusasiakirja tapahtu-
miin tehty, yhdistykselle tehty 
lippu, jokamiesoikeusvuonna 
luentoja eri puolilla Suomea 
ja paljon, paljon muuta. 

Johtokunta on näinä 11 

vuotena vaihtunut useaankin 
kertaan, mutta työskentely on 
ollut mielenkiintoista ja jous-
tavaa. 

Puheenjohtajakin ehti ker-
ran vaihtua, ensimmäisen 
vuoden tein yhteistyötä Kösän 
kanssa ja siitä eteenpäin Rai-
mon kanssa. 

Molempien kanssa on ollut 
hyvä toimia, kiitos teille kum-
mallekin!

Tapahtuuhan tässä vuoden-
vaihteessa paljon muutakin. 

Raimo, joka ehti johtaa 
Tunturilatua kymmenen vuo-
den ajan, ilmoitti, että haluaa 
jättää paikkansa. 

Syyskokous valitsi yksi-
mielisesti uudeksi puheen-
johtajaksi Timo Tulosmaan 
Tampereelta, Tunturikerho 
Kolbmasta. 

Timo toimi jo aikaisemmin 
yhden kauden Tunturiladun 
johtokunnassa, joten hän tie-
tää, mihin on ryhtymässä. Us-
kon, että Timon johdolla saa-
daan hyviä asioita eteenpäin 

Tunturiladussa. 
Voimia ja tsemppiä, Timo!
Johtokunnan erovuorossa 

olleet jäsenet Sirpa Alapu-
ranen ja Salla Hintsanen 
ilmoittivat syyskokouksessa, 
että eivät ole enää käytettä-
vissä johtokunnan jäseniä va-
littaessa. Uusiksi johtokunnan 
jäseniksi valittiin Panu Loisa 
(Kavtsi) ja Pirjo Kukkonen 
(Kumpe). Heidän lisäkseen 
ensi vuonna johtokunnas-
sa jatkavat Tommi Avikai-
nen (Ovtsi), Matti Häppölä 
(Kuokte), Paavo Kramsu 
(Logi),  Lea Sarkeala (Nje-
allje), Hanna Sinilehto (Kol-
bma) ja Pentti Vainio (Tsiet-
sa).

Ensi vuosi siis alkaa hyvis-
sä merkeissä!

Nyt näyttää siltä, että tänne 
eteläänkin on tulossa jo toinen 
oikea talvi peräkkäin. Ihanaa!

Liukkaita latuja ja hyvää 
joulun aikaa kaikille Tunturi-
ladun jäsenille

Iitu :)

Johtokunnan pöydältä Satakunnassakin on lunta!

Tervehdys teille tunturilatu-
laiset! Vuosi 2010 on pian 
historiaa ja edessä uusi vuosi 
ja uudet kujeet!

Meillä alkuvuosi kuluu ke-
vätpäiviä valmistellessa. Toi-
vomme todella, että työmme 
ei ole turhaa ja näemme teidät 
sankoin joukoin Kokemäen 
Pitkäjärvellä maaliskuun en-
simmäisenä viikonloppuna. 
Paikka on sama, jossa vuonna 
2000 järjestimme ensimmäis-
tä kertaa kesäpäiviä.

Meidän tukikohtanamme 
on Pitkäjärven maja, jossa on 
noin 30 majoituspaikkaa. Ne 
paikat ovat verrattavissa lat-
tiamajoitukseen, vaikka suu-
rin osa saakin nukkua oikein 

sängyssä. Samassa huoneessa 
yöpyjiä on vähintään neljä ja 
osa nukkuu yläkerran isossa 
aulassa. 

Sen lisäksi Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskuksesta on 
varattu tasokkaampaa solu-
majoitusta. Soluissa on nel-
jä huonetta, joihin mahtuu 
majoittumaan kaksi – kolme 
henkeä huoneeseen. Jokaises-
sa huoneessa on wc ja suihku 
ja lisäksi yhteinen oleskeluti-
la, jossa varusteita jääkaapista 
televisioon ja mikroaaltouu-
niin.

Tarkemmat tiedot soluma-
joituksesta löydät osoitteesta 
www.pitkajarvi.com.

Koska Pitkäjärvellä tapah-
tuu samaan aikaan paljon 
muutakin, on solumajoituk-
seen haluavien syytä ilmoit-
tautua jo pikimmiten ja suo-
raan Pitkäjärven vapaa-ajan-
keskukseen. Tarkemmat tiedot 
löydät ilmoituksestamme.

Ohjelmaa on kevätpäivil-
le mietitty jo ankarasti, sillä 

haluamme, että virallisen ko-
kouksen jälkeen viikonlopun 
anti olisi kaikille osallistujille 
mieluinen.

Se, mitä olemme keksineet, 
selviää, kun tulee kevätpäivil-
le. Olette tervetulleita.

Olihan meillä syyskokous-
kin ja pallo jalassa kulkevat 
edelleen kaikki kerhotoimi-
kunnan jäsenet ja toimihen-
kilöt. Pestit jatkuvat vuodesta 
toiseen.

Ensi vuonna meillä on tu-
lossa hiihtovaellus Haltille, 
aikuinen-lapsi -vaellus Lem-
menjoelle, naisten vaellus 
Ivalojoelle ja syysvaellus Pal-
laksen maisemiin. Tänä syys-
vaellus on räknätty niin, että 
sieltä tupsahdamme susiaisiin 
Susikyröön.

Ohjelmaan mahtuu vielä 
hiihtoretki alkutalvesta ja me-
lontaretki elokuussa Kokemä-
en Sääksjärvellä. 

Hyvää joulunaikaa kaikille 
ja samoin vuotta 2011!

Satu



Kymenlaakossa kyläiltiin.  
Kiitos, ku kävittä!  

”Ei pitkämatkaast petetä.   
Jokahiin suren tekee, mut 
soon miäs, joka hännän lait-
taa. Sellaittiin on vieras, kon 
räätti.”  

Vietimme siis susiaisia Kot-
kassa.  Kerhomme on pieni ja 
kivasti puuhaa piisas  lähes 
jokaiselle.  

Ennakkoon hiukan mietit-
tiin, riittääkö  pienen kerhon 
rahkeet, mutta hyvin riitti.  

Näin kerhotoimikunnan 
ulkopuolisena en kaikkeen 
punnerrukseen osallistunut, 
mutta uskon; kivaa ja innos-
tavaa oli suunnittelu ja val-
mistelu.  

Ilahduttavan runsasta oli 
osanottokin, vaikka olihan 
noita kerhoja, joista ei liiem-
min edustajia ollut.  

Vaikka sudet on osin suo-
jeltu, ei niitä liiaksi tänäkään 
vuanna vihitty.  

Pitäskös keskittyä sanan-
parren mainitsemaan hännän 
laittoon? Susiaisosanottajien 
nimilistas oli muistaakseni 
111 nimeä.  

Tulikohan noi omat kaikki 
halattua? Olis päässyt toisel-
le sadalle.  Mukavaa puuhaa 
vanhenevalle mummulle!  

”On niin hyvä miäl, ettei 
tiärä, missä käsiäh pitääs.”  

Susiaissunnuntain jälkeise-
nä maanantaina starttasimme 
(Veijo ja miä) kohti Susi-
Talasta. Ja siälläkin oli hyvä 
miäli.  Hiljaista, marjaisaa, 
kalaisaa ja kaunista.  

Jo osaa olla lokaikuinen 
Lappi upea.  Vai riippuuko 
katsojan silmästä – siis se 
katsontakanta?  

Saishan ne muutkin löytää 

kaamosajan Lapin, kunhan 
nyt ei kaikki kerralla ;) 

Miälestäni lumeton loka-
kuinen aika on todellista kaa-
mosta.  Lumentulon jälkeen 
luonto kummasti  vaalenee. 

Asiaan. 
Pakollinen syyskokous pi-

dettiin ja valittiin – yleisim-
män kokoussukunimen edus-
tajat - ”entiset”.  

Eli Ari jatkaa puheenjohta-
jana ja Seijansa sihteerinä.  

Kerhotoimikuntakin koko-
naan ”entinen”.  

Tulevan vuoden suunnitel-
matkin entisen kaavan mu-
kaan.  Lapissa hiihtoviikko, 
osallistutaan paikallisten la-
tuyhdistysten tapahtumiin, 
omia retkiä mettään ja me-
relle ja tiäs minne.  Ja tiätysti 
tungetaan Tunturiladun tilai-
suuksiin kuka kyntensä kyvyn 
mukaan. 

Kokouksen jatkoksi vie-
tettiin piäntä joulua; syätiin 
hyvin, laulettiin ja saunottiin.  
Joulupukkikin oli jo aloittanut 
matkansa ja pistäytyi paikal-
le.  

Luoja viälä lykästi lasketta-
malla lumipeitteen latumajan 
maisemiin – ja vähän inhot-
tavasti teki pikkuteille Liisan 
liukkaat. 

Onnekkaasti kaikki kotiin  
ja kaikilla oli  – oletettavasti 
– taas  hyvä miäli!  Varsinkin 
Arilla ja Seijalla, kun seuraa-
vana aamuna lähtivät etelään 
– kylpemään Haapsaluun.  

Toivottelemme kaikille 
levollista, stressitöntä jou-
lunaikaa ja intomielistä yh-
dessäoloa, silloin kun on sen 
aika – niinku esimerkiks TL:n 
tapahtumissa. 

 Olis kiva nähdä niitäkin, 
jotka eivät satu kuulumaan 
mihinkään TL:n kerhoon.  

Rohkeasti mukaan. Lupaan 
välttää viaraampien halaamis-
ta...  

” Entot ereelt, toret perääs”  
eli  oikeeta joulupukkia odo-
tellen

Marjukka

 ps. Sitaattilauseet kymiläi-
siä sananparsia
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Kainuuseen on tullut talvi. 
Pururadoilla tai vastaavilla, 
voi jo mainiosti hiihtää. Äs-
ken ajelin Kajaanista Oktan 

syyskokouksesta kuun lois-
teessa ja pakkasta oli siellä 
liki 20 astetta. Sotkamossa on 
vähemmän, vain 15.

Ruskavaelluksen teimme 
Näkkälästä Kalmakaltioon. 
Oli meillä toinenkin mielen-
kiintoinen tapahtuma. 

Kumpelaiset tulivat syksyn 
retkelleen Peurajärvelle ja me 
menimme mukaan.  Muis-
taakseni meitä oli koolla 38 
henkeä. Huljakka porukka ja 
mukavaa oli. 

Maahan oli satanut jo en-
silumi eikä se siellä ollut su-

lanut pois kuten tapahtui Sot-
kamossa. Aurinkokin paistoi 
välillä. Mikäpä oli kävellessä 
valmiita polkuja. Kärnän kivi 
käytiin tarkistamassa, että on-
ko vielä pystyssä. Oli se.

Lähestyvää pikkujoulua 
suunniteltiin ja nyt pidetään-
kin se oikein erähengessä ra-
kovalkean äärellä.

Porukka aivan hyrisi tyyty-
väisenä ja suunnitteli tarjotta-
via. Joulukuun 18. päivänä tu-
let syttyvät Aunen takapihalla 
noin kello 14. No, saattaa sitä 
matkaa olla satakin metriä.

Ensi vuoden puolella en-
simmäisessä kerhokokouk-
sessa aiomme tutustua vii-
meisimpiin suksimalleihin ja 
kokeilla niitä Vuokatin hiih-
toputkessa, oletettavasti 13. 
tammikuuta. 

Tilikokous on helmikuussa ja 
siihenkin tulee mielenkiintoista 
ohjelmaa. Aika ja aihe avoin.

Maaliskuussa 12. päivä 
hiihdetään kimpassa Vuokatin 
vaaran kolmekymppinen. 

Huhtikuussa menemme 
kerhoviikolle Kiisalle 9 – 16. 
päivät.

Toukokuussa kutsumme 
Kumpelaiset Hossaan Tolo-

senvirran kämpälle. Kaikki 
eivät taida sopia sisälle yöpy-
mään, mutta mehän mieluusti 
nukumme ulkona. 

Kämppä on varattu 19. – 
22.5.-11. 

Hossa saattaisi kiinnostaa 
muitakin tunturilatulaisia, 
joten päätimme julistaa sen 
erääksi Tunturiladun juhla-
vuoden tapahtumaksi. 

Sinne voi siis tulla muista-
kin kerhoista. Tarkemmin il-
moittelemme myöhemmin.

Heinäkuussa osallistumme 
Kajaanin Sana ja sävel mark-
kinakatuun 6. – 9. päivä. Jos 
lähtijöitä löytyy, sen jälkeen 

Kuulumisia Oktasta olisi hinku mennä tunturikas-
veja ihailemaan Pältsalle tai 
Kilpisjärvelle.

Elokuussa varmaan toteu-
tuu retki Ärjään. Jo viime 
vuonna siitä puhuttiin mutta 
jotenkin ehti vesiliikenne sin-
ne loppua ennen kuin huoma-
simmekaan.

Tietenkin innokkaimmat 
menevät Tunturiladun kevät-
päiville, kesäpäiville ja Su-
siaisiin kuin myös Suomen 
Ladun Leiripäiville.

Tässä ne tärkeimmät. Syk-
syn suunnitelmista kerrotaan 
lähempänä ajankohtaa.      

Liisa

Kurkistus Kuovzaan

Kerhomme  40-vuotisjuhla-
vuosi vetelee viimeisiään.  

Aloitimme sen yhteisel-
lä viikonlopulla Valamossa, 
vähän ennen aikojaan edelli-
sen vuoden puolella  ja  jat-
koimme juhlia tammikuussa 
Mikkelissä juhlalounaan ja 
jäsenistön  muistamisten mer-
keissä.  

Huhtikuussa ydinjoukko 
oli hiihtämässä Kilpisjärvellä 
ja syyskuussa ruskamatkalla 
Susikyrössä. 

Lämpimät kiitoksemme 
lahjaviikosta  Tunturilatu 
ry:lle.  

Vietimme mukavan viikon, 
josta kiitos kaikille osallistu-
jille ja lämpimät terveisemme 
Kalevi Kaasalaiselle, jonka 
lahjoittamat rakovalkeapuut 
lämmittivät mukavasti  ja toi-
vat tunnelmaa yhteiseen juh-
lailtaamme. 

Kerhoviikon nuorin osallis-
tuja oli 6 kk, joten Njealljen 
tulevaisuus on taattu!  

Kalansaaliimme jäi vähäi-

seksi, joten nostimme veneen 
telakalle jo puolessa välissä 
viikkoa, josta sen järveen ta-
kaisin uitti Logilaisten Pirjo - 
yrittäen onneaan, mutta ilmei-
sesti yhtä huonoin tuloksin.  

Keittokatos todettiin taas 
kerran vertaansa vailla ole-
vaksi - yhteisen aamupuuron 
ja kahvin keitti, joka ensin 
ennätti - lettukestejä oli harva 
se ilta ja illanistujaisia.  Käm-
pässä ruoan tekeminen ja 
kaasulla keittäminen ei tullut 
mieleenkään! 

Kerhoviikollamme kävi 
kulkijoita  Oktasta, Vihtasta, 
Tsietsasta, Kavtsista, Kum-
pesta ja Logista - vaelluksil-
le lähtijöitä, sieltä tulevia tai 
muuten vain Lapissa matkalla 
olevia.

 Viime lauantaina kerhom-
me syyskokouksessa uusia 
toimihenkilöitä ei valittu, jo-
ten me vanhat jatkamme tule-
vana vuonnakin.  

Jäsenmaksu pidetään ennal-
laan ja päätettiin laittaa ”hattu 
kiertämään” tarpeen vaaties-
sa.  Päätimme olla nostamatta 
jäsenmaksua, koska Tunturi-
ladun jäsenmaksu nousee. 

Kerhotapaamisemme jat-
kuvat kuukausittain eri paik-
kakunnilla entiseen tapaan.  

Tunturiladun tapahtumista 

kesäpäivät Hailuodossa sai 
miettimään isommalla poru-
kalla sinne menoa. Hiihto- ja 
ruskamatkoja suunnitellaan 
ennestään ”tuntemattomille” 
Lapin kolkille. 

Kerhomme toimintarikas 
40-vuotisjuhlavuosi alkaa ol-
la lopuillaan, päätämme sen 
yhteiseen joululounaaseen 
11.12.2010 Anolan viinitilalla 
Pieksämäellä.

Mennyt vuosi jää Njealljen 
historian kirjoihin toimin-
nallisena mukavana vuotena 
– Njealljelaisten yhteishen-

ki, onko se sitten tunturilatu-
henkeä vai mitä, auttaa myös 
jaksamaan synkkien aikojen 
yli.  

Lämpimät kiitokseni Teil-
le Njealljelaiset  menneestä 
kymmenestä vuodesta, jonka 
olen ollut puheenjohtajanne. 

Tämän kirjoituksen myötä 
toivotan kaikille kerhomme 
jäsenille sekä Tunturilatulai-
sille perheineen Rauhallista 
Joulunaikaa ja kaikkea hyvää 
alkavalle vuodelle. 

 
Lea Sarkeala

Njealljella juhlavuosi takana

Njealljen kuopus ihailee rakovalkeaa ukkinsa sylissä. 

Hyörinää keittokatoksessa - kokkaajien tieltä pois  nostet-
tu  ”tilapäispöytäkin” pääsi mukaan Njealljelaisten kerhovii-
kon ”ruokintaan”.
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Nyt on siis Login nimikkovuo-
si, eli tämän vuosituhannen 
10. vuosi, käymässä vähiin, ja 
taaksepäin tarkastellen se on 
ollut mukavan toiminnalli-
nen, vaikka ei mitään suurta 
kohokohtaa ole ollutkaan. 

No turkulaisittain tietysti 
vuosi muistetaan siitä, että 
yksi silta meinasi sortua Au-
rajokeen ja maailman isoin 
risteilijä lähti ja jätti satoja 
työttömiä. 

Logilaisittain ajatellen se-
kä viime tammikuun perin-
teinen kaamoshiihtoviikko, 
että keskikesän saaristoretki 

Bengtskärin majakalle olivat 
erittäin suosittuja ja muihin-
kin tapahtumiin, kuten kevät-
talven hiihtoviikolle ja perin-
teiseen Helapyöräilyyn, riitti 
osallistujia kivasti. 

Ruskaviikolla Susi-Talas 
suorastaan pursui puolukan-
poimijoita ja kalamiehiä, ja 
muutama innostui vaelluk-
sellekin. Vain syksyn pyörä-
retki jouduttiin peruuttamaan 
osanottokadon vuoksi.

Nyt suunnitellaan jo innolla 
ensi vuotta. 

Kaamoshiihtoviikko Saari-
selällä tuntuu edelleen olevan 
se mikä vetää, ja ensi tammi-
kuun matkakin on lähes lop-
puun myyty. 

Eivät siis viime talven loista-
vat hiihtokelit Etelä-Suomessa 

ja toisaalta julmat pakkaset 
viime kaamoshiihdossa, näy-
tä vaikuttaneen siihen, että 
logilaiset jättäytyisivät koti-
maisemiin. 

Talveksi on suunniteltu kol-
me ulkoilutapahtumaa myös 
tänne lähialueelle, uskoen sii-
hen että jonkinmoinen talvi 
nytkin olisi tulossa lounaiseen 
Suomeen. 

Tarkoitus on hiihtää sekä 
Kurjenrahkan korpimaastois-
sa, että meren jäällä, missä eh-
kä pääsee myös luistelemaan. 

Toivottavasti säiden haltija 
on kanssamme samaa mieltä. 

Kun kevät jo koittaa etelään, 
lähdemme vielä hiihtämään 
Susi-Kiisan hangille. 

Vaikka siellä ei Susikyrön 
tapaan valmiita latuja ole-

Logi-vuosi 
täyttymässä

kaan, niin onpahan kantavia 
tunturirinteitä ja jänkää sen 
verran, että ei tarvitse samaa 
lenkkiä joka päivä tahkota. 

Vaeltamaankin sieltä pää-
see. Jos viikolla 14 on tunturi-
latulaisten joukossa muitakin 
Lappiin menijöitä, niin kan-
nattaa ottaa yhteyttä Paavo 
Kramsuun, jos vaikka saatai-
siin bussi lähtemään.

Vapun jälkeen käymme 
ensin katsomassa saapuneita 
muuttolintuja Satakunnan 
puolella ja myöhemmin tou-
kokuussa teemme viikonlop-
puretken kansallispuistoon 
Pirkanmaalle. 

Helatorstai osuu ensi vuon-
na kesäkuuhun ja silloin on 
vuorossa tietysti Helapyöräily, 
ja se suuntautuu nyt alkupe-
räiselle reitilleen Säkylän Py-
häjärven ympäri. 

Myös alkuperäinen vetäjä 

eli Pertti Keihäs on lupautu-
nut taas mukaan. Hauskaa siis 
tulee olemaan.

Heinäkuussa on tiedossa 
sitten Login ensi vuoden suu-
ri tapahtuma, kun teemme 
pitkästä aikaa retken Keski-
Euroopan Alpeille. 

90-luvulla logilaiset kävivät 
pariin otteeseenkin alppimai-
semissa, ja nyt ajattelimme 
taas sinne palata ja ilmeisesti 
kaipuuta on ollut, koska matka 
on jo lähes loppuun myyty. 

Siitä on ilmoitus toisaalla 
tässä lehdessä ja tarkempaa 
tietoa löytyy Login nettisivuil-
ta. Matka kuuluu Tunturila-
dun 65-vuotisjuhlatapahtu-
miin ja kaikki tunturilatulai-
set ovat matkalle tervetulleita 
sikäli kuin tilaa löytyy.

Nyt kun Tunturiladun net-
tisivut ovat uusitut ja kerho-
sivujenkin ylläpito on taas 

mahdollista, niin Logilla on 
vakaa aikomus käyttää niitä 
ihan oikeasti myös tiedotta-
miseen. 

Toki sinne vanhoja retki-
juttujakin on meininki laittaa, 
mutta myös ajankohtaista asi-
aa. Eli kaikista yllämainituis-
ta tapahtumista ja monista 
muista, on tarkempaa tietoa 
Login nettisivuilla. Käykääpä 
siellä katsomassa!

Niin ja huomioikaa myös 
se, että Turku on vuoden 
2011 Euroopan kulttuuripää-
kaupunki ja tietysti täynnä 
monenmoista kulttuurita-
pahtumaa, siispä tervetuloa 
osallistumaan.

Oikein rauhaisaa Joulun ai-
kaa ja onnekasta Uutta Vuotta 
kaikille tunturilatulaisille toi-
vottaa Login porukka.

Paul PakarinenSusi-Talaksen laiva on lastattu.

Kaamoshiihtopäivän ”huurteinen”.

Valitsitte minut Kotkas-
sa puheenjohtajaksenne 
ensi vuodeksi.  Omasta 
puolestani kiitän tästä 
luottamuksesta.  Toivon, 
että voitte vuoden kulut-
tua kiitellä itseänne.

Kukako olen?
Täytän ensi kevätpäivien jäl-
keen 63 vuotta.  Olen liittynyt 
Tunturilatu ry-nimiseen yh-
teisöön Juhana Hämeen kis-
komana vuonna 1997.   

Silloisena syksynä teimme 
elämäni ensimmäisen La-
pin vaelluksen Kemihaaras-
ta Tahvontuvalle ja takaisin.  
Hieman myöhemmin seurasi  
samalla kokoonpanolla ih-
ka ensimmäinen talvivaellus 
Susikyröstä itään tähtäimessä 
Kemppistä mukaellen Saari-
selkä.  

Ihan sinne asti emme upot-
tavan keväthangen vuoksi 
tainneet ehtiä mutta näh-
tiin ainakin Kuolamännikön 

kämppä ja muutama muu 
paikka.

Vuosia myöhemmin hok-
sasin ympäristöstäni Tun-
turikerho Kolbma-nimisen 
kerhon ja yhdistyselämän 
lainalaisuuksista vilpittömän 
tietämättömänä menin jona-
kin vuonna kerhon syysko-
koukseen, josta ulos tullessani 
olin muistaakseni Kolbman 
sihteeri.  

Vähintään yhtä uskomaton 
kokemus kuin Kuolamänni-
kön kämppä:  Pöydän ympä-
rillä joukko täysin tuntemat-
tomia ihmisiä, jotka pitivät 
jotain kokousta ja puhuivat 
kummallisia.  Kukaan ei 
myöskään tuntenut  minua. 

Meni taas muutama vuosi 
ja valitsivat minut Kolbman 
puheenjohtajaksi.  Siinä vie-
rähti kuusi vuotta.  

Kolbma oli hieno pelto kyn-
nettäväksi  kun opiskeli ret-
keily- ja vaellusharrastuksen 
ulottuvuuksia.  Kaikella kun-

nialla isänmaatamme kohtaan 
mutta upeimmat palat tuolta 
ajalta olivat vaellus- ja patik-
kaviikot Pohjois-Ruotsissa, 
Alpeilla ja Schwarzwaldissa.  

Nähtiin upeita paikkoja 
monenmoisilla korkeuskäy-
rillä.  Mieliinpainuva projekti 
oli Tunturiladun 60-vuotis-
juhlat, jotka pidettiin Tampe-
reella Wimme Saaren joikujen 
kaikuessa.

Jonakin vuonna Milleniu-
min tällä puolen katsoitte ai-
heelliseksi valita minut Tun-
turiladun johtokuntaan.  

Kiitos siitäkin luottamuk-
sesta.  Sen jälkeen tuli sitten  
tarve tehdä jotakin muuta ja 
johtokuntajatko jäi.

Ennen vuosituhannenvaih-
detta olin löytänyt vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen 
järjestöt.  Oman aikansa olin 
puheenjohtajana Pirkan Vies-
ti-lehteä  julkaisevassa yhdis-
tyksessä.  

Sen homman jatkumona 

sain – yhdessä kunniasusi 
Stuorra-Ykän kanssa – ol-
la perustamassa Tampereen 
Suojeluskunta- ja Lottamu-
seota.  

Siinä olemme mukana vie-
läkin, tervetuloa käymään 
kun käytte Tampereella.  Kun-
nioitukseni suomalaisuutta ja 
suomalaista kulttuuria koh-
taan johti tehtäviin Tampe-
reen Suomalaisessa Klubissa.  

Sotaveteraanien vähenevä 
joukko on läheinen siten, et-
tä  asemoiduin syksyllä Pir-
kanmaan Sotaveteraanipiirin 
toiminnanjohtajaksi muuta-
maksi päiväksi viikossa.

Nyt sitten ollaan tässä.  
Tunturiladussa  jälleen.  

Toivottavasti tapaamme 
kevätpäivillä Ojalan Sadun 
emännyydessä.

Timo Tulosmaa
Tunturiladun 
puheenjohtaja 2011

Terve tunturilatulaiset!

Tunturiladun puheenjohtajana ensi vuoden alussa aloittava 
Timo Tulosmaa on ollut aiemmin Kolbman puheenjohtajana 
ja ollut kaksi vuotta Tunturiladun johtokunnassa. Hän junaili 
myös Tunturiladun 60-vuotisjuhlat Tampereella vuonna 2006.
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Kymmenen vuotta yh-
distystämme luotsan-
nut Raimo Pahkala voi 
huokaista helpotuksesta. 
Puheenjohtajavuosiin on 
mahtunut paljon toimin-
taa, joiden eteenpäinvie-
minen on vaatinut paljon 
aikaa ja myös ruumiillista 
työtä. 

Nyt tilanne helpottaa, sil-
lä meidän kaikkien tuntema 
Raimo vetäytyy keulapaikalta 
sivummalle jatkaen kuitenkin 
kämppätyöryhmässä. 

Puheenjohtajalle osoitetut 
puhelut ja kyselyt menevät 
tammikuusta alkaen Tampe-
reelle, Timo Tulosmaalle.

Tunturilatu tarjosi 
sitä, mitä halusin

Partiotaustan omaava Kajaa-
nin mies tottui jo poikasena 
viettämään talviöitä rakoval-
kean lämmössä. Kipinä eräelä-
mään oli syttynyt ja myöhem-
min hän veti Kajaanin Ladus-
sa perhevaelluksia Saariselälle 
ja Muotkatuntureille.

 –Halusin kuitenkin enem-
män. Vuonna 1983 liityin 
Tunturilatuun ja sain mitä ti-
lasin. Heti seuraavana vuonna 
olin yli 300 kilometrin hiih-
tovaelluksella Nuorgamista 
Kiilopäälle, joka tehtiin rink-
kavaelluksena. Meitä oli neljä 
vaeltajaa ja Susi-Talaksella 
päätimme herättää henkiin 

nukahtaneen tunturiker-
ho Oktan. Huttus-Pekka oli 
kumminamme. 

–Tunturiladusta löysin 
riittävän rohkeita kanssakul-
kijoita, joilta aina opin uutta 
luonnosta, ihmissuhteista ja 
retkeilystä, muistelee Raimo.

Hän oli uudelleen henkiin 
herätetyn Oktan puheenjoh-
taja toistakymmentä vuotta, 
kunnes kutsu kävi vielä isom-
piin saappaisiin.

Harmaat eminenssit 
taivuttelivat

Raimo Pahkala valittiin 
Tunturiladun johtokuntaan 
vuonna 1999. Puoli vuotta 
myöhemmin, Suomen Ladun 
leiripäivillä häneltä kysyttiin, 
mitä mieltä hän olisi Tuntu-
riladun puheenjohtajuudesta 
vuoden 2001 alusta.

–Se oli hämmentävä tilan-
ne. En lupautunut. Tunturi-
ladun kesäpäivillä ja syksyn 
susiaisissa kunnioittamani 
”Harmaat eminenssit” jatkoi-
vat taivuttelua. Marraskuussa 
vastasin myöntävästi.

–Ajattelin, että jään leipä-
työstäni eläkkeelle vuoden 
2001 lopussa ja toimetto-
maksi jääminen voisi olla 
helpompaa, jos olisi työteliäs 
harrastus. Pidän mieluisista 
haasteista. Ensimmäinen vuo-
si lomittain työn kanssa sujui 
melkoisen hyvin, vaikka loik-

ka puheenjohtajaksi oli suuri.
–Tulin suurimmalle osalle 

jäsenistöä täydestä tuntemat-
tomuudesta ja tiedostin sen. 
Päätin olla matkimatta ke-
tään. Ensimmäisenä vuonna 
jäsenet olivat aktiivisia. Sain 
puhelimitse, sähköpostilla, 
kirjeitse ja monissa yhteisis-
sä tapahtumissa ehdotuksia, 
kyselyjä ja vetoomuksia mo-
nenlaisista asioista. Koin, että 
minua haluttiin kokeilla, tun-
nustella.

Muut harrastukset  
jäivät

Puheenjohtajaksi ryhtyessään 
Raimo jätti kaikki muut har-
rastukset. Hän luopui Oktan 
puheenjohtajuudesta sekä 
Kajaanin Jousiampujien pu-
heenjohtajuudesta ja aktiivi-
kilpailemisesta. 

–Päätin, että minulla on 
vain yksi harrastus. Kotona 
olimme keskustelleet siitä, 
mitä tämä tehtävä tuo tulles-
saan. Aikaa tämän homman 
hoitaminen vie vuosi vuodel-
ta enemmän. 

–Näiden kymmenen vuo-
den aikana erilaisten asetusten 
ja lakien vaatimukset järjestö-
toiminnassa ovat lisääntyneet 
valtavasti. Siitä huolimatta tä-
mä homma on ollut mielekäs-
tä, mikä osaltaan on johtunut 
hyvästä johtokunnasta, toimi-
henkilöistä, kentän tuesta ja 
luottamuksesta.

Haasteet ovat elämän suola

.Tunturilatu-lehden uu-
distuminen.Aihkin hankinta vuonna 
2003.Tunturikerho Lapinkä-
vijät Owlan perustaminen 
2006.Jokamiehen oikeudet 
–luennot 21 paikkakunnal-
la Tunturiladun aloitteesta 
vuosina 2006 – 2007.Tunturiladun 60-vuo-
tisjuhlat, joissa pidettiin 
Jokamiehen oikeudet-se-

minaari.Tunturiladun lipun ai-
kaansaaminen ja vihkimi-
nen.Vauvasta vaariin –leiri 
Susikyrössä, pidetty jo neljä 
kertaa ja jatko on turvattu.Susikyrön alueen kehit-
tämisen käynnistäminen.Tunturiladun nettisivu-
jen uudistaminen ja kehit-
täminen.Kämppien peruskun-
nostus

.Iskulause ja banderolli.Tieasioiden hoito, yh-
teisosuuksien selvittäminen 
ja Susikyrön alueen kiinteis-
töjen yhdidtäminen.Kiilopään Lapinkentän 
kunnostus.Suomen Ladun leiripäi-
vien vaelluskilpailun järjes-
täminen Kiilopäällä.Susisääntöjen uudista-
minen.Pekka Huttusen kämp-
pätietojen taltiointi

10 vuoteen mahtunutta

–Näihin vuosiin on mahtu-
nut todella paljon. Olen etuoi-
keutettu, kun olen saanut olla 
tässä kaikessa mukana.

Riippumaton 
riippumaton ajattelija

Aivan laakereilla ei Raimo 
pääse lepäämään, sillä Tuntu-
riladussa on hänen työpanok-
selleen yhä tarvetta.

–Tunturiladun kämppätoi-

mikunnassa minun vastuulla-
ni ovat kiinteistö- ja tieasiat, 
auraukset ja viranomaisasiat. 
Lisäksi jatkan Aihkin vara-
uksista ja avaimista huoleh-
timista.

–En jätä Tunturilatua taak-
seni, vaan aion osallistuna 
tapahtumiin, vaelluksille, ret-
kille. Partiossa sanottiin, että 
kerran partiolainen, aina par-
tiolainen. Sama pätee meihin 
tunturilatulaisiin. Olen saanut 

elinikäisen tartunnan.
–Retkeilyasioissa olen päh-

käilijä ja uusien elämysten 
hakija. Hankin muistitikuk-
seni kunnollisen vaellussau-
van ja hyvän riippumaton. 
Nousen tunturiin puurajalle 
ja nautin pähkäilystä olemal-
la leppeässä tuulessa riippu-
maton riippumaton ajattelija, 
pähkäilee tuota pikaa entinen 
puheenjohtaja Raimo Pahka-
la.

–Tunturiladun puheenjohtajana olen ollut etuoikeutettu. Välit Suomen Latuun ovat erinomaiset 
ja jokamies-luentojen aikana ja niiden jälkihoidossa yhteistyö ympäristöministeriön tarkastaja 
Pekka Tuunasen kanssa on ollut miellyttävä kokemus, sanoo Raimo Pahkala.

Johtokuntaan ovat kuuluneet Matti Häppölä (takana vas.), Raimo Pahkala, Tommi Avikainen, 
Salla Hintsanen ja Paavo Kramsu sekä eturivin ”muusikot” Hanna-Mari Sinilehto, Sirpa Alapu-
ranen, Iit Gerlin, Lea Sarkeala ja Pentti Vainio. 

Uudessa johtokunnassa päätösvaltaa käyttävät Pirjo Kukkonen, Pentti Vainio, Lea Sarkeala, Mat-
ti Häppölä, Timo Tulosmaa, Tommi Avikainen, Hanna-Mari Sinilehto, Paavo Kramsu ja Panu 
Loisa.
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Sirpa Alapuranen jätti Tunturiladun johtokunnan ja Tunturiladun varapuheenjohtajan tehtävät 
kymmenen vuoden pestin jälkeen. Kiitoshalaukset hän sai Pentti Vainiolta.

Aamuhartauden piti Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu 
Marttila.

Kuovza piti 
vieraita hyvänä

Avajaisiin osallistui niin nuoria, tosi nuoria kuin vähän kokeneempiakin tunturilatulaisia. Tervetulleiksi meidät toivottivat Kuovzasta Helena Kemppainen ja Ari Mussalo.

Susiaisissa poikkesivat myös Metsä-Mörri ja Tippavaaran van-
ha isäntä.

Lieköhän nämä naiset eksyneet ladulta?Komea rakovalkea ja jätkänkynttilät kutsuivat väkeä susiaisiin.

Tunturikerho Kuovzan ensi 
kertaa isännöimät susiaiset 
ja syyskokous sujuivat kuin 
käsikirjoituksen mukaan. Sää 
suosi, väkeä oli paljon ja oh-
jelmaakin sopivasti tarjolla.

Kuovza on saanut jouk-
koonsa uutteraa väkeä, jotka 
jaksoivat pitää meistä koko 
ajan hyvää huolta. Kotkan 
kaupungin nuorisotoimen 
johtaja Helena Kemppainen 
ehti hääriä monessa roolissa. 

Hyvä niin.
Syyskokouksen jälkeen väki 

suuntasi ulos. Kierrettävänä 
oli luontopolku ja tehtävärata, 
jotka kiertelivät Ristiniemen 
kurssikeskuksen pihapiiris-
sä. Aivonystyröitä sai etsiä ja 
hieroa toisenkin kerran, kun 
visaisiin tehtäviin etsittiin 
vastauksia. 

Kun saunomiset oli saunot-
tu ja päivällispöydän runsaat 
ja herkulliset antimet nautit-
tu, jäi sentään tovi aikaa hui-
latakin.

Sen jälkeen kaikki valmis-
tuivat illan h-hetkeen, susi-
vihkiäisiin.

Vihkiäiset noudattivat 
tuttua kaavaa. Vihkipaikalle 

mentiin hiiskumatta ja noi-
ta veti oman roolinsa kuin 
ammattilainen ikään. Liekö 
hän ollutkin ammattimainen 
”heittäytyjä”?

Vieraat saivat ulvoa yhdel-
le ihan uudelle sudelle, kun 
Kuovzan Liisa Tyni vihittiin 
outasudeksi. Kokeneempaa 
susikaartia edustivat tuntu-
risudet Sirpa Alapuranen ja 
Pekka Kallio, jotka nyt vihit-
tiin ikäsusiksi. 

Kun vihkiseremoniat oli 
ohi, piipahtivat vihkiäisis-
sä myös Tippavaaran vanha 
isäntä ja Metsä-Mörri.

Loppuilta sujui nelikymp-
pistä Kuovzaa juhliessa ja pal-
kintoja jakaessa. Arpajaisiin 
kuovzalaiset olivat loihtineet 
kadehdittavan runsaan pal-
kintopöydän.

Sunnuntain aamuhartau-
den jälkeen kuulimme, mil-
lainen on Kotkan kansallinen 
kaupunkipuisto. Siitä meille 
kertoi Risto Hamari.

Susiaiset olivat enää lop-
puitkua vaille valmiit. Seuraa-
van kerran Tunuriladun lippu 
nousee kevätpäivillä Kokemä-
en Pitkäjärvellä.

Timo Tulosmaa tarttui Tunturiladun peräsimeen
Tunturiladun syyskokouksessa 
kuultiin historian lehtien ha-
vinaa, kun yhdistyksellemme 
valittiin uusi puheenjohtaja. 

Kymmenen vuotta Tuntu-
rilatua eteenpäin ohjannut 
Raimo Pahkala halusi vetäy-
tyä sivummalle. Hänen tilal-
leen valittiin Timo Tulosmaa 
Kolbmasta. Muita ehdokkaita 
ei puheenjohtajavaalissa ollut, 
joten Timon valinta siunattiin 
nuijankopautuksella yksimie-
lisesti.

Tunturiladun johtotroikka 
koki muitakin muutoksia, sillä 
saman ajan sihteerinä toimi-

nut Iitu Gerlin jäi myös pois 
tehtävistään. Samoin pitkän 
päivätyön varapuheenjohta-
jana toiminut Sirpa Alapura-
nenkin vetäytyi tehtävästään.

Johtokunnassa erovuorossa 
ollut Salla Hintsanen ei ha-
lunnut enää jatkopestiä, joten 
johtokunnassa oli avoinna 
kaksi uutta paikkaa. Ero-
vuorossa olivat myös Paavo 
Kramsu ja Tommi Avikainen, 
jotka molemmat valittiin uu-
delleen äänestyksen jälkeen. 
Kahdelle muulle paikalle va-
littiin Panu Loisa Kavtsista ja 
Pirjo Kukkonen Kumpesta. 

Jäsenmaksuihin  
pientä viilausta

Kokouksessa hyväksyttiin ensi 
vuoden toimintasuunnitelma 
ja talousarvio sekä vahvistet-
tiin jäsenmaksut.

Ykkösjäsenmaksu korotet-
tiin 27 euroon, perhejäsen-
maksu 42 euroon, nuorisojä-
senmaksu 14 euroon ja ainais-
jäsenmaksu 300 euroon.

Ensi vuotta vietetään Tun-
turiladun 65-vuotisjuhlavuo-
tena. Juhlavuosi näkyy par-
haiten kerhojen toiminnassa, 
jotka ovat nimenneet yhden 
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Pekan kanssa Ikisudeksi vihit-
tiin ”nuorempi kaksossisare-
ni” Sirpa. 

Sirpa liittyi Tunturilatuun 
vuonna 1993 ja on ehtinyt 
vaeltaa Tunturiladun poru-
koissa Varkaudesta ja Espoos-
ta käsin. 

Tunturisudeksi  numero 
1591 hänet vihittiin vuonna 
1995 Njealljen järjestämissä 
susiaisissa Partaharjun toi-
mintakeskuksessa.

Sirpa valittiin Tunturiladun 
johtokunnan jäseneksi ensim-
mäisen kerran syyskokoukses-
sa 2000. 

Heti vuoden 2001 alussa 
hänet valittiin johtokunnan 
varapuheenjohtajaksi ja ker-
hoyhteyshenkilöksi. Molem-
mat pestit hän on hoitanut 
erinomaisesti kymmenen 
vuoden ajan. 

Kuluvan vuoden syyskoko-
uksessa hän luopui johtokun-
nan jäsenyydestä ja jätti ne 

hommat nuoremmille. 
Tunturiladun koulutustoi-

mikunnan jäsenenä Sirpa on 
toiminut vuodesta 2004. 

Vauvasta vaariin -leirin 
emona hän toimi kahtena 
kesänä. Lisäksi hän on osallis-
tunut monituisiin muihin tal-
kootehtäviin vuosien varrella. 

Tunturikerho Kavtsin 
toiminnassa Sirpa on ollut 
vuodesta 1994. Hän on toi-
minut mm. kulinaarisessa ja 
kämppätoimikunnassa sekä 
retkitoimikunnan vetäjänä 
eli kerhon liikuttajana ja näin 
sekä järjestänyt monia retkiä 
ympäri maata että osallistu-
nut kerhon retkille, jotka ovat 
ulottuneet aina Ruotsin kor-
keille tuntureille asti. 

Tämän kaiken lisäksi Sirpa 
on ehtinyt olla myös Suomen 
Ladun järjestötoimikunnassa 
kuuden vuoden ajan. 

Suomen Ladun yhdistys- ja 
tapahtumapäällikkö Johanna 

Yli-Opas totesi, että on kul-
lanarvoista, että luottamus-
henkilöissä on Sirpan kaltaisia 
henkilöitä.

Ja onhan Sirpa myös osal-
listunut asiantuntijana Tun-
turiladun ja Suomen Ladun 
nimissä YLE Radio Suomen 
Luontoradioon kahdesti Suo-
men Ladun Matti Hirvosen 
kanssa. 

”Kaksossisaruus” alkoi Su-
sikyrössä kevätpäivillä 2003, 
kun lipunnoston yhteydessä 
seisoimme eturivissä saman-
värisissä vaatteissa ja saman-
laiset reput selässämme

Sirpan kanssa on kivaa 
vaeltaa kesällä, syksyllä, kaa-
moksessa. 

Ja niitä jatkamme… ehkä 
joskus vielä keväthangillakin.

Yhteisistä reissuista ja ystä-
vyydestä kiittäen

Iitu Gerlin

Pekka on hyvin aktiivinen ih-
minen ja on ollut kiinnostu-
nut retkeilystä ja liikunnasta 
koko elämänsä ajan. Hän on 
tehnyt monet vaellukset. 

Vuodesa 1980 hän on ollut 
Tunturiladun ja Tunturikerho 
Login jäsen. Vuosina 1980-
84 hän teki useampia talvi-
retkiä Lapissa. Parin viikon 
vaelluksia oli Susikyrö-Talas, 
Salla-Kiilopää ja Susi-Kiisa-
Susikyrö. 

1984 hänestä tuli tunturi-
susi nro 1430. Hän kävi seik-
kailemassa jäätiköillä 1985-90 
mm. Norjassa Svartisenillä, 
Sulitjelmassa ja Lyngenin alu-
eilla. 

1994 Pekka palasi jälleen 
Lyngenin niemimaalle ja 
kierteli lisäksi Kebnekaisen 
alueella. 1990- luvun lopulla 
ja 2000-luvun alussa jalat vei 
Suomen puolelle vaelluksel-
le Nuorgamista Kiilopäälle, 
Pallaksen alueelle, Utsjoen-
Sevetin alueelle ja vielä kerran 

Kebnekaiselle. 
Pekka on harrastanut pitki-

en matkojen hiihtoa. Hän on 
harrastanut Finlandia-hiihtoa 
23 kertaa ja Pirkan-hiihtoa 
15 kertaa ja kesällä kirkkove-
nesoutua mm. Sulkava-soutua 
22 kertaa ja voittojoukkueen 
tahtiairossa kolme kertaa. Pos-
tisoudun Turku-Tukholma vä-
lillä hän on myös soutanut.  

Pekka on ollut perustamassa 
soutuseuran ja tehnyt tukikoh-
taa Kuusiston salmen rantaan.

Hän muistelee että on hiih-
tänyt pitkän matkan hiihtoja 
myös Ruotsissa ja Norjassa. 
Pari kertaa sisukas hiihtäjä on 
käynyt Keski-Euroopassakin 
hiihtämässä, sielläkin pitkiä 
matkoja.

Vankkana rakentajana hän 
on aikaansaanut vapaa-aika-
na 20 viime vuoden aikana 
hartiavoimin rakennettuna 
yhdeksän loma-asuntoa eri 
puolilla Lappia.

Pekka on osallistunut Tun-

turikerho Login johtokuntaan  
kahdeksan vuotta, ja suun-
nitellut Leijankorven yhteis-
metsän kiinteistöjen kunnos-
tustalkoita ja valvonut niiden 
toteuttamista.   

Tunturiladun talkoihin Pek-
ka on osallistunut ennen kuin 
hänet valittiin Tunturiladun 
Kämppäisännäksi vuonna 
2005. Tässä työssä Pekka on 
toiminut innolla, suunnitel-
lut ja toteuttanut kämppien 
ylläpitävää huoltoa ja kun-
nostusta. 

Viime vuosina hän on pa-
neutunut Tunturiladun kiin-
teistöjen jätehuollon saatta-
miseksi 2014 jätelain uudis-
tuksen mukaiseen kuntoon. 

Susikyrön kehittämiseksi 
Pekka on tehnyt paljon aikaa 
vievää suunnittelua, meidän 
kaikkien iloksi. Ja odottaa ko-
vasti päätöstä että pääsisi to-
teuttamaan suunitelmaansa.

Paavo Kramsu

Outasusi 2010
Liisa Tyni, Kuovza
Tunturivaelluksia 4, joista 2 
kesällä ja 2 talvella
Tunturihuippuja lukuisia, 
joista korkein on Saana

Ikäsudet 2010

Nro 103 Sirpa Alapuranen
Nro 104 Pekka Kallio

Ikäsusi 103 Sirpa Alapuranen

Pekka Kallio Ikäsusi  nro 104
Sirpa Alapurasen ja Pekka Kallion vihki Lapin noita ikäsusiksi perinteiseen tapaan.

Noita tenttasi Liisa Tyniä tarkoin ennen kuin vihki hänet ou-
tasudeksi.

Vihittyjä 
susia

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, pauli.hulkkonen@hc-koneet.com
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@kolumbus.fi

Susivaliokunta toimintakautena 2011

Timo Tulosmaa tarttui Tunturiladun peräsimeen
tapahtuman juhlavuoden ta-
pahtumaksi. Muutoin toimin-
ta kulkee tuttuja latuja.

Susikyrö mukaan  
vesiosuuskuntaan

Susikyrön kehittämisestä käy-
tiin vilkasta keskustelua. Toi-
mintasuunnitelman ja talous-
arvion yhteydessä päätettiin 
Susikyrön osalta liittyä jäteve-
si- ja vesijohtoverkostoon.

Osa jäsenistöstä vierastaa 
vesijohtojen ja niiden muka-
na tulevien mukavuuksien 
tuomista Susikyröön. Johto-

kunta kuitenkin esitti, että 
verkostoon liitytään nyt, kos-
ka liittymismaksut kohoavat 
vuosittain aika reippaasti. 

Varsinaiset päätökset huol-
torakennuksen muodosta ja 
mukavuuksista tehdään myö-
hemmin.

–Laki velvoittaa meitä liit-
tymään tähän verkostoon 
ennemmin tai myöhemmin. 
Parempi liittyä nyt kuin lykä-
tä ratkaisua tuonnemmaksi, 
sanoi puheenjohtaja Raimo 
Pahkala.

Susikyrön kehittämistyöt 
aloitetaan ensi vuonna, mut-

ta  tarkempiin suunnitelmiin 
palataan vielä kevätkokouk-
sessa. 

Kevätkokous pidetään Ko-
kemäellä maaliskuun alussa, 
kesäpäivät Hailuodossa kesä-
kuun puolivälissä. Syyskokous 
ja susiaiset ovat syys-lokakuun 
vaihteessa Susikyrössä. 

Tunturilatu osallistuu asian-
tuntijajäsenenä Geodeettisen 
laitoksen ja Aalto-yliopistojen 
2,5 -vuotiseen jatkotutkimus-
hankkeeseen MenoMaps II, jo-
ka karttapalveluita kehitetään 
vapaa-ajan ulkoiluun yhteisöl-
lisiä verkostoja hyödyntäen. 

Tunturilatu muisti perinteiseen tapaan johtokunnasta poisjääviä torkkupeitoilla. Kuvassa ilmei-
sesti kovin vaaleaksi käynyt ”murjaanien kuningas” ja kolme viisasta tietäjää eli Raimo Pahkala, 
Sirpa Alapuranen, Iitu Gerlin ja Salla Hintsanen. Torkkupeitot luovutettiin vanhan johtokunnan 
viimeisessä kokouksessa Tampereella.
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Tunturiladun retkitoimi-
kunnan toimesta järjes-
timme lokakuun toisena 
viikonloppuna Seniori-
vaelluksen Leivonmäen 
Kansallispuistoon. Sää oli 
syksyisen kirpeä ja luon-
non merkit ennakoivat 
talven lähestymistä, mutta 
porukalla oli hauskaa.

Vaellusviikonloppuun osal-
listui kahdeksan kokenutta ja 
paljon nähnyttä tunturilatu-
laista veteraania ikähaitarilla 
57-77 vuotta. 

Osallistujat edustivat viittä 
kerhoa. Kahden vuorokauden 
aikana patikoimme kauniissa 
keskisuomalaisissa maisemis-
sa 14 tuntia ja matkaa kertyi 
vajaan maratonin verran. 
Vaellus toteutettiin huollettu-
na siten, että raskaimmat kan-
tamukset siirsi matkailuyritys 

Maahisen Muki ja Melan yö-
pymispaikoille. 

Aarnimetsissä kierrellyt reit-
ti tarjosi matkalla suojaa ajoit-
tain vihaista tuulta vastaan. 

Perjantai-illan patikoinnis-
ta loppumatkan menimme 
kiiltomatona kiemurrellen 
pimeässä metsässä.

Kokemus lisäsi yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta ja yö-
pymispaikan löydyttyä tapah-
tumia oli mieluisa muistella 
nuotion valossa. Taidettiinpa 
muisteloissa käydä vaelluksil-
la kaukomaillakin. 

Leivonmäen kansallispuis-
to on perustettu vuonna 2003 
ja pinta-alaltaan se on vain 
30 neliökilometriä. Luonnon 
monimuotoisuuteen on help-
po tutustua alueella olevien 
polku- ja pitkospuureittien 
avulla. 

Suot ja harjumetsät sekä 

jääkauden jälkeensä jättämät 
harjujonot ovat alueen tyy-
pillisintä antia. Lauantaista 
jäi parhaiten mieleen Sorsa-
selän ja Keskinenveden jakava 
Joutsniemi. Kartalla se näyt-
tää paksulta  kissanhännältä 
ja luonnossa se oli erityisen 
upea kävellä. Monen mieleen 
palautuu varmaan voimak-
kaan tuulen puuskan aikaan 
saama sakea lehtisade, jonka 
keskellä hetken patikoimme.

Päivän kruunasivat retken-
vetäjämme Matin lettukestit 
ja taidokkaat letunkääntönäy-
tökset nuotiotulen loisteessa.

Sunnuntaille jäi vielä sopi-
van mittainen patikkamatka. 
Aurinko pilkisti hetkien ai-
kaa, mutta päivän kahvitulille 
sattui pieni sadekuuro, joka 
ei laavulla meitä häirinnyt. 
Iltapäivällä pääsimme sauno-
misen jälkeen Tikkasen Matin 

ja hänen Helena emäntänsä 
loihtiman ruokapöydän ää-
reen. 

Parin vuorokauden ulkoil-
maelämä takasi karjalanpais-
tille kyytiä.

Hyvin mielin lähdimme 
kaikki kotimatkalle. Kokemus 
ensimmäisestä Tunturiladun 
seniorivaelluksesta kallistui 
myönteiselle puolelle. Ensi 
vuonna olemme sitten Kum-
pen vieraina. 

Toivottavasti meitä veteraa-
nivaeltajia on silloin entistä 
suurempi porukka liikkeellä. 
Kiitokset kaikille mukana ol-
leille ja Häppölän Matille eri-
koisesti hyvin suunnitellusta 
tapahtumasta. 

Kaikki muistamme myös 
Tikkasen Matin palvelut ja 
Helenan maistuvan ruoan.

Pena

Aihki   
Punamultaiset hirret ulkoapäin, ruskeaksi patinoi-

tuneet sisältäpäin luovat Aihkiin rauhallisen tunnel-
man, jonka keskellä kahdeksan vuoden aikana on yli 

300 henkilöä nauttinut olostaan.
Vuonna 2011 varattuja viikkoja ovat:

8-19, 29, 31, 32, 37 ja 39.

Tarkista  vapaat viikot  Tunturiladun nettisivuilta.
Kokemisen arvoisia ovat myös tammi- ja helmikuun 

hiljainen, sininen  kaamos, touko- ja kesäkuun lintujen 
laulu, syksyn ruska ja talven odotus sekä joulun aika. 

Aihkin rauhassa saa sisältöä.
Vuorokausimaksu on 18,00 € /koko mökki.
Varaukset  Raimo Pahkala 040 839 6638 tai  

raimo.pahkala@nic.fi

Kerhoviikon säännöt
Kerhoilla on oikeus varata viikko Tunturiladun tukikohdista 
kerho- tms. tilaisuutta varten.  Etusijalla kaikissa varauksissa 
ovat Tunturiladun omat vuotuisessa ohjelmassa olevat kaikille 
jäsenille tarkoitetut viikot. Joulun ajaksi ei voi varata minkään 
tukikohdan majoitusyksiköitä.
Samanaikaisesti voi olla varattuna enintään kaksi tukikohtaa.
Anomus varauksesta on tehtävä niin hyvissä ajoin, että se voi-
daan käsitellä ja ilmoittaa siitä Tunturilatu-lehdessä, kevään 
hiihtoviikoista edellisen vuoden viimeisessä ja kesän sekä 
syksyn viikoista alkuvuoden numeroissa.
Anomukset käsitellään johtokunnan kunkin lehden aineisto-
päivää edeltävässä kokouksessa. Kerhon varaamille viikoille 
osallistuvien on oltava Tunturiladun jäseniä. Avainsääntöjen 
perusteella avainta kohden haltijalla saa olla kuitenkin yksi 
ulkopuolinen vieras.
Pienehkölle retkiseurueelle, johon kuuluu avaimen omaava 
Tunturiladun jäsen, johtokunta voi kussakin tapauksessa erik-
seen antaa luvan yhden yön yöpymiseen vaelluksen aloitus ja 
päättymistukikohtana.
Tukikohtiin voi majoittua omiin majoitteisiin varauksesta huo-
limatta ja saunan käytöstä on sovittava paikan päällä varaajan 
kanssa. Varaajan kanssa on myös sovittava, jos aikoo aloittaa 
tai päätää vaelluksensa varauksen alaisesta tukikohdasta 
tai oleskella siellä muuten. Alle yhdeksän henkilön ryhmille 
tukikohtaa ei voida varata.
Kiinteistökohtaiset säännöt
Susikyrö: Tukikohdan kolmesta majoitusyksiköstä voi saman-
aikaisesti olla varattuna enintään kaksi yksikköä, ensisijaisesti 
päärakennus ja tarpeen vaatiessa pienemmän rakennuksen 
lemmikkieläimille tarkoitettu yksikkö.
Pääsiäistä edeltävää ja sen jälkeistä viikkoa ei voi varata.
Muista, että SOPU SIJAA ANTAA!
Kämppätoimikunta

Syksyinen Leivonmäen  
kansallispuisto ihastutti

Yli 25v. kokemuksella teen 
arkkitehtuurisuunnitelmia 

isoihin ja pieniin muutos- ja 
uudisrakennuskohteisiin.

Jukka Torpo
Hannikaisenkatu 10 

40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 040 484 0580

jtrakennussuunnittelu@luukku.com

UUSI hakusessa!!
Tunturiladun jäsensihteerin tehtäviin haetaan tekijää.

Koulutus ja opastus annetaan v. 2011 aikana.

Kaikille Tunturilatulaisille kiireetöntä ja 
leppoisaa Joulun aikaa ja Retkeilyllistä Uutta Vuotta 2011!
Jäsenrekisterin hoitaja Pirjo Sinilehto

Seniorivaeltajat  Hannu, Kaija, Pentti, Matti, Marja-Liisa, Antero, Antero ja Sinikka. 

Leivonmäen kansallispuistoon oli helppo tutustua, kiitos mielenkiintoisten polku-ja pitkospuureittien.

Antero Niiranen
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Ruotsin tuntureilla 31.7.- 8.8. 
vaelluksella 25 samoajaa vaelsi 
saamelaisten hyvin merkittyä 
Padjelantaledeniä. 

Osa kulkemastamme Pad-
jelantaledenistä on yhteistä 
Pohjoiskalottireitille. Reitille 
ominaista ovat lukuisat mo-
ninaiset tunturikasvit, vuolaat 
putoukset, hyvät sillat sekä 
pitkospuut että kohtuullisten 
päivämatkojen välein sijait-
sevat Ruotsin saamelaisten 
ylläpitämät tasokkaat tuvat, 
joissa vaeltaja voi rahallista 
korvausta vastaan retkeillä. 

Tuvissa on hätäpuhelin ja 
kesävaellussesongin ulkopuo-
lella tila oleskeluun. 

Vaelluksen aloitimme 
Svenska Turistföreningenin 
(STF) ylläpitämältä Ritsemin 
tunturiasemalta, josta laiva-
kuljetuksella siirryimme Ak-
kajärven yli Änonjalmmeen 
lähelle STF:n Akkatupaa. 

Rantauduttuamme vaelsim-

me koivuvaltaisessa maastossa 
kohti saamelaisten Kisuristu-
paa. Yksitoistahuippuinen 
jykevä Akkatunturi, osittain 
lumihuippuinen, tuli olemaan 
näköpiirissämme pitkään tu-
levina päivinä. 

Päivien aikana ajoittainen 
runsas sade muistutti meitä 
kulkevamme Sarekin kansal-
lispuiston läheisyydessä. Sa-
rekin on arvioitu olevan yksi 
Pohjois-Euroopan sateisim-
mista alueista.

 Seuraavan päivän vaellus 
Låddejåkkan tuvalle oli 24 ki-
lometriä, joten päätimme lei-
riytyä puolessa välissä reittiä 
Sallohaurejärven läheisyyteen, 
jossa on vaellusreitin jykevin 
ja pisin silta. 

Sillalle tulee vaihtoehtoinen 
Padjelantaledenin reitti Akka-
järveltä Vaisaluoktasta. Päivän 
aikana onnistuimme näke-
mään hiekkarinteessä naalien 
kolme isoa pesäaukkoa. 

Suunnitelmamme oli kul-
kea vaelluspäivän aikana tu-
valta tuvalle. Leiriytymisen 
takia meidän oli jonain vael-
luspäivänä edettävä kahden 
tuvan väli pysyäksemme vael-
lusaikataulussa. 

Sateisen telttamajoitusyön 
jälkeen jatkoimme Lådde-
jåkkan tuvalle, joka sijaitsee 
hienolla paikalla vuolaan joen 
hiekkatörmän läheisyydessä. 

Lähellä olevan sillan luo-
na on useita kuohuvan ve-
den hiertämiä hiidenkirnuja. 
Seuraavan päivän matkalla 
Årasluoktaan kohtasimme 
tasaisessa tunturimaastossa 
sienimäiset kivimöhkäleet 
muistutuksena luonnon luo-
miskyvystä. 

Matkan varrella on myös 
30.7.1944 piispa Bengt Johzo-
nin kuolleena löytämä saksa-
laiselta vankileiriltä paennut 
tuntematon puolalainen tai 
venäläinen sotilas haudattuna. 

Årasluoktaan saavuttuam-
me saimme ostaa savustettua 
rautua ja rieskaa, vaelluksem-
me kulinaristisin nautinto. 
Sovittuamme kohtuulliseen 
hintaan venekuljetukset seu-
raavalle tuvalle Staloluoktaan 
olimme jälleen vaelluksemme 
aikataulussa. 

Staloluoktassa oli vaellus-
reitin parhaiten varustettu 
kauppa ja erinomaisen kuu-
maksi lämmitetty sauna, suo-
malaisia varten perusteli pai-
kalla ollut tupavahti. 

Aamulla ihailtuamme kau-
nista kammikirkkoa jatkoim-
me matkaa Staddajåkkåån, jo-
ka oli viimeinen saamelaisten 
ylläpitämä tupa reitillämme. 

Seuraavana aamuna jat-
koimme kohti STF:n Sår-
jåsjauren konsuli Perssonin 
entistä tupaa, jota vapaaeh-
toiset ruotsalaiset olivat maa-
laamassa. 

Perustimme telttaleirin tu-

van välittömässä läheisyydes-
sä olevan Sårjåsjavrren ran-
taan. Silmiemme alla ollutta 
maisemaa sanotaan yhdeksi 
Ruotsin kauneimmaksi tun-
turimaisemaksi. Tähän mie-
lipiteeseen on helppo yhtyä 
vuolaan ja kalaisan kosken 
pauhatessa majan välittömäs-
sä läheisyydessä. 

Siirtyminen  
Norjan puolelle

Rauhallisen yön jälkeen jat-
koimme kohti Ruotsin ja 
Norjan rajaa. Matkalla oli 
jälleen kerran mahdollisuus 
lumipallojen tekoon. 

Valtakunnanrajan ylitet-
tyämme maasto muuttui 
yhä karummaksi ja kuumai-
semmaksi. Reittimerkitkin 
muuttuivat kiviin maalatuiksi 
T-merkeiksi kertoen olevam-
me Norsk Turisföreningenin 

(NTF) merkitsemällä Pohjois-
kalottireitillä. 

Saavuimme NTF:n Sorjos-
tupaan, jossa lukittuna oleva 
maja on erinomaisesti va-
rusteltu. Seuraavana päivänä 
vaelsimme lähes 1000 metrin 
korkeuteen. 

STF:n Ny-Sulitjelmaatupaa 
lähestyessämme toisen kerran 
vaelluksemme aikana jou-
duimme kahlaamaan vuolaan 
virran yli. Kumisaappaissa 
vaeltaneet selvisivät tästäkin 
riisumatta kenkiä. 

Iltapäivällä silmiemme alle 
aukeni vuonon päässä oleva 
Sulitjelman idyllinen entinen 
kaivoskylä. Viimeiset kilomet-
rit laskeutuessamme kylään 
saavuimme kauniin kirkon 
eteen, jossa meitä oli vastassa 
linja-auto. Kahdeksan päivän 
hieno vaellus oli enää muisto 
vain ja tallessa digikamerois-
samme, toki.

Hannu Liljamo

Lapinkävijät Owla vaeltaen saamelaisten jäljillä

Vaellusporukkamme ryhmäpotretissa.

Komea Akka-tunturi pysyi näköpiirissämme useampana päivänä.

Nämä kivimöhkäleet muistuttavat lähinnä sieniä.
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LAPINHULLUN KÄSITYÖT
Kirjasta on otettu 2. painos. Pahka- ja sarvitöitä.

Kuvia ja piirroksia pahkakupeista, leukuista, koruista,
noitarummusta ja saamenvyöstä. Hinta 17 €+toim.kulut.

Tilaukset: Matti Rekola, rekolat(at)wlanmail.com

Susikyrön alue on muodos-
tunut kahdesta eri rekiste-
riyksiköstä, joista toisella 
kiinteistöllä sijaitsee  sauna, 
pääkämppä, huussi, liite-
ri, keittokatos sekä kaivo ja 
toisella kiinteistöllä Oskari-
rakennus.

Johtokunta päätti  kokouk-
sessa   20.11.2010 hakea  La-
pin maanmittaustoimistolta  
kiinteistöjen  Susikyrö,  Susi-
kyrö 2  ja Aihki yhdistämistä.   

Toimitusinsinööri teki yhdis-
tämispäätöksen   25.11.2010  
ja  se merkittiin kiinteistöre-
kisteriin seuraavana päivänä.

Uuden kiinteistön  nimi ja 
rekisterinumero on     Susiky-
rö   2 : 211 (47-403-2-211).

Yhdistäminen maksoi   
170,59 euroa.

Johtokunnan päätöksen  
mukaisesti tehtiin  3.12.2010  
anomus Susikyrön liittämi-
sestä  Kyrön Vesihuolto Oy:n 
vesi- ja viemäriverkostoon. 

Liittymismaksu  on puh-
taan veden osalta  2000 euroa 
ja jäteveden osalta  2700 eu-
roa, siis yhteensä  4700 euroa.   
Vuotuista perusmaksua ale-
taan maksaa vasta sitten, kun 
liittymä otetaan käyttöön.

Sijainti edellyttää  
liittymistä

Susikyrön kehittämisasia ja 
varsinkin suunniteltu  lisära-
kentaminen  on aiheuttanut vii-
meaikoina levottomuutta tuntu-
rilatulaisten keskuudessa.

Tunturiladun syyskokous 
päätti lokakuussa, että Susi-
kyrön kiinteistö liitetään jo 
valmiiksi rakennettuun jäte-
vesi- ja vesijohtoverkostoon, 
ja hyvä niin, koska nykyaika-
na yksinomaan jo Susikyrön 
sijainti ko. alueella edellyttää 
liittymistä ja osallistumista 
niihin kustannuksiin, jonka 
yhteiskunta on ko. rakennus-
alueelle laittanut. 

Ennen kuin  mitään pää-
töksiä lisärakentamises-
ta tehdään, TL-jäsenistö 
ja johtokunta edellyttää 
kämppätoimikunnalta ja 
kehi t tämistoimikunnal ta 
selvityksen käyttökustan-
nuksista, jonka lisärakenta-
minen vuosittain aiheuttaa 
ja selkeän kustannusarvion 
rakennuskustannuksista . 
Lisäksi tulee miettiä, mitä 
tiloja tarvitaan lisää ja mi-
ten hanke rahoitetaan. 

Myönteistä huomiota

Tunturilatu tulee varmasti saa-
maan myönteistä huomiota 
Enontekiön alueella liittymällä 
kunnalliseen jätevesiverkostoon 
vapaaehtoisesti (olemme kui-
tenkin  kunnallistekniikan toi-
minta-alueella), vaikka olem-
me rakentaneet viranomaisten 
hyväksymän haja-asutusalueen 
vaatimukset täyttävän jätevesi- 
ja eko-WC- järjestelmän Susi-
kyrön tontille. 

Edelleen meillä on oikeus 
käyttää (viranomaisten myön-
tämä suullinen lupa)  eko-WC 
ja jälkikompostointiasemaa 
sekä rantasaunaa vuoden 2014 
jälkeenkin. 

Kesäaikana kannattaa käyt-
tää vain ulkokäymälää (käymä-
län huoltotyöt ovat helpompia) 
ja rantasaunatiloja voi käyttää 
ympäri vuoden. Em. toimin-
tatapa  on iso kustannussäästö 
Tunturiladulle vuosittain. 

Talvisaikaan sisä-WC-tilo-
jen käyttö on suositeltavam-
paa  jäätymisongelman takia. 

Susikyrö on malliesimerkki 
siitä, miten voidaan jätehuol-
toasiat myös järjestää nykyai-
kana, näin viranomaiset ovat 

mieltä asiasta. 

Hämmennystä 
kustannuksista

Suunniteltu huoltorakennus 
on aiheuttanut hämmennystä 
lähinnä vuosittaisten käyttö- 
ja ylläpitokustannusten takia. 

TL-lehdessä nro 2/2010 
esitetty suunnitelma ei aiheu-
ta lämmityskuluja välttämättä 
muilta osin kuin pesuhuo-
ne, viisi neliötä (varustettu 
lämminvesipadalla) ja kaksi 
wc:tä, yhteensä on kolme 
neliötä., Muissa tiloissa on 
sähköpatterivaraus  ja tulisija. 
Sauna on puulämmitteinen. 

Tunturiladulla on hyvät 
mahdollisuudet toteuttaa 
suunniteltu rakennustyö oma-
na työnä, jos huoltorakennus 
tehdään vuoden 2011-2012 
aikana. Meillä on mahdolli-
suudet edullisiin hankintoi-
hin etelästä (kuljetuskustan-
nus huomioitu), on suureksi 
osaksi ammattimiehet omasta 
takaa, toteuttaa hanke talkoo-
työnä. Pystytään hankkimaan 
rak. piirustukset ja rak.lupa 
itse sekä hoidetaan työnjohto 
omana työnä. 

TOIMINTA-
MUISTIO
Vuosi  2011
19.-26.2.  Kavtsin kerhoviikko Susi-Talaksella
 4.- 6.4.  Kevätpäivät ja -kokous Peipohjassa,   
 Geatki
 2.4.- 9.4.  Login kerhoviikko Susi-Kiisalla
 9.4.-16.4.  Oktan kerhoviikko Susi-Kiisalla
16.4.-23.4.  Kolbman kerhoviikko Susi-Kiisalla
11.6.-12.6.  Kesäpäivät Hailuodossa, Owla
16.7.-23.7. Vauvasta vaariin -leiri Susikyrössä
 5.8.-14.8.  Johtokunnan viikko Susikyrössä
27.8.- 3.9. Owlan kerhoviikko Susi-Kiisalla
 3.9.-10.9. Ovtsin kerhoviikko Susi-Kiisalla
 3.9.-10.9. Alppaksen kerhoviikko Susi-Talaksella
10.9.-17.9. Tsietsan kerhoviikko Susikyrössä
10.9.-17.9. Login kerhoviikko Susi-Talaksella
24.9.-30.9. Oktan kerhoviikko Susi-Talaksella
24.9.-30.9. Kämppätoimikunta Susikyrössä
24.9.-1.10. Vihttan kerhoviikko Susi-Kiisalla
30.9.-2.10. Susiaiset ja syyskokous Susikyrössä   
 ja Vuontispirtillä

Olen ollut onnettaren suosiossa Tunturiladun puheenjohtajana toimiessani. 
Olen saanut apua ja tukea johtokunnalta, toimihenkilöiltä, kerhoilta ja yksittäisiltä jäseniltä. 
Myös Suomen Ladun apu ja tuki on ollut tärkeää. 
Luottavaisena Tunturiladun tulevaisuuteen ja eteenpäin menemiseen siirryn takarivin paikoille.
Lämpimät kiitokseni teille Malla, Jaana, Jukka, Vappu, Lasse, Leena, Pirjo,  Pekka, Seppo, Antti, Satu, 
Jorma, Veijo, Iitu, Sirpa, Paavo, Hansu, Lea, Salla, Matti, Tommi, Pentti, Timo, Tapani, Markku, Jukka, 
Esko, Ritvis, Pauli, Saija, Taru,  Juhana, Kösä, Seija, Olavi, Raiski, Marsu, Eki, Mika ja Johanna.
Raimo 

KIITOKSENI

Vuontispirtin tarjous syys-lokakuun vaihteeseen:
SUSIAISET 01.10.11
2 h huone /vrk      35 €/hlö aamupalalla
                                      55 €/hlö täyshoitona
3-4 h mökki/vrk  25 €/hlö aamupalalla
                               50 €/hlö täyshoitona
Vuontiskyrö-huoneisto
4 h  ilman ruokailuja  80 €/vrk
Vuontiskyrö-huoneisto
8 h                                 140 €/vrk

Vuoden 2010 aikana järjestettiin 
jälleen kaksi eri talkootyöviikkoa 
Lapin tukikohdissa, Susi-Kiisal-
la heti juhannuksen jälkeen ja 
toinen Susikyrössä syyskuussa. 
Työt olivat pääasiassa korjaus- ja 
huoltotoimenpiteitä sekä siivouk-
sia. Lisäksi polttopuut sahattiin ja 
laitettiin liiteriin.

Kiitän lämpimästi talkootyö-
väkeä tärkeästä työstä Tunturi-
ladun hyväksi.  

Kaikki TL-tukikohdat ovat 
nyt hyvässä kunnossa, peruskor-
jattuina ja jätehuoltojärjestelyt 
kunnossa. Nyt pidämme huolta, 
että kämpät säilyvät siisteinä. Jos 
on jotain korjattavaa tai parannet-
tavaa,  yritetään hoitaa asiat heti 
kuntoon. 

Myös eri kerhot ovat kuluneen 
vuoden aikana hoitaneet kämp-
piämme kerhoviikkojen aikana 
erinomaisen hyvin, siitä kiitos 
kerhoviikkojen osallistujille. 
Samoin yksittäiset henkilöt käy-
dessään TL-ladun kämpillä ovat 
huolehtineet kunnossapidosta, sii-
vonneet huolella, antaneet vastuu-
henkilöille tietoja havainnoistaan,  
joita pitää hoitaa. Kiitos teille. 

Ensi vuonna ekat talkoot jär-
jestetään Susikyrössä jo kesä-
kuussa ja syksyllä toiset ennen 

Susiaisia myös Susikyrössä. 
Näistä tulevista tarkemmin Tun-
turilatu-lehti n:o 1/2011.

Kun olemme Lapinmaas-
sa retkellä taikka Tunturiladun 
tukikohdissa, olisi syytä ottaa 
huomioon ihmiset, jotka asuvat 
siellä. Voimme tervehtiä, kertoa 
mistä olemme  ja jollakin tapaa 
auttaa ihmisiä hoitamalla asian, 
joka saattaa olla hänelle tärkeä, 
olla ystävällinen ja huomaavai-
nen. Me tunturilatulaiset olemme  
saaneet monenlaista apua vuosi-
kymmenten aikana paikallisilta 
ihmisiltä kun olemme retkeilleet 
taikka rakentaneet tukikohtiam-
me Tunturi-Lapin alueella. 

Kaikkien tunturilatulaisten 
puolesta kiitän lämpimästi tei-
tä Lapin ihmiset (naapurit, eri 
yrittäjät, viranomaiset ja kylien 
asukkaat) siitä ystävällisyydestä 
ja avusta jota olemme teiltä saa-
neet. Meillä on lämpimiä muis-
toja niistä hetkistä, joita olemme 
saaneet viettää teidän ja jo pois-
nukkuneiden esi-isienne keskuu-
dessa nyt ja silloin ennen.  

Hyvää Joulunaikaa tunturila-
tulaisille ja Lapin väelle.

Turussa marraskuussa 2010
Pekka Kallio
kämppäisäntä

On kiitoksen aika

Susikyrön kehittäminen  
puhuttaa tunturilatulaisia

8 m² lämmin lattia-ala kulutus on 100W/m² (8 kuukautta) 12-tuntia/vrk =2300kwh/v     = 350 euroa/v
Perusmaksu 25-A sulake on 20 euroa/kk (Aihkin liittymä, ei lisäkustannusta)                          =               -/v
Kylmävesi on 200L/yöpyminen,   500-yöpymistä on 100 m³ vettä                                     = 300 euroa/v
Lämmin vesi / 50L/ yöpyminen   500-yöpymistä on  25 m³ vettä                                       = 150 euroa/v
Kiinteistön vesimittarin vuokra ja vesiperusmaksu vuodessa                                              = 200 euroa/v
Kiinteistövero                                                                                                                       = 150 euroa/v
Palovakuutusmaksu                                                                                                              =   50 euroa/v

Yhteensä käyttökustannukset (500 yöpymistä = 2,40 euroa/yö)                   =1.200 euroa/v   
                         ==========

Rak.kustannukset =(sisältää myös liittymismaksut, talkookuljetukset ja ruokailun)         = 30.000 euroa
ynnä suunnitellun saunaosuuden rakennuskustannus                =   6.000 euroa

Suunnitellun huoltorakennuksen käyttökustannukset vuosittain:

Tunturiladun kevätpäivät Kokemäellä 
4.-6.3.2011
Kevätpäivät pidetään Pitkäjärvellä. Tukikohtanamme 
on Pitkäjärven maja, mutta majoitustiloja on varattu 
myös vapaa-ajankeskuksesta. Sieltä tarjolla on solu-
majoitusta. Soluissa on neljä huonetta ja huoneissa 
on makuutilat kahdelle - kolmelle hengelle. Jokaises-
sa huoneessa on oma wc ja suihku. Soluissa on yhtei-
nen oleskelutila, jossa varusteina ovat jääkaappi, 
mikroaaltouuni, kahvin- ja vedenkeitin ja televisio.

Koska vapaa-ajankeskuksessa on samaan aikaan muutakin ohjelmaa, olisi solumajoitusta haluavien syytä varata 
majoitustilat hyvissä ajoin, mieluusti tammikuun loppuun mennessä. 
Majoittuminen soluissa maksaa 25 euroa/hlö/vrk. Liinavaatteet eivät sisälly hintaan.
Varaa solumajoitus suoraan Pitkäjärven vapaa-ajankeskuksesta Sari Vesalalta mieluiten sähköpostilla  
sari.vesala@pitkajarvi.com tai puh 050 561 9157. Mainitse varausta tehdessäsi, että olet tulossa Tunturiladun 
kevätpäiville.
Tarkemmat tiedot kevätpäivistä Tunturilatu-lehden seuraavassa numerossa.
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Julkaisija: Tunturilatu ry

Päätoimittaja: 
Raimo Pahkala, Honkakatu 10, 
87100 KAJAANI
puh. 08 637 009, 040 839 6638 
raimo. pahkala@nic.fi
Toimitussihteeri: 
Satu Ojala, Huittisten Sanomalehti 
Oy, Pl 36, 32701 HUITTINEN 
pt. 045 327 5650, pk 050 5234 844
satu.ojala@lauttakyla.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  2010

Ilmestymisaikataulu 2011:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
 
 1     21. 1.      8.  2.
 2     29. 4.               17.  5.
 3       5. 8.                23.  8.
 4    11. 11.                29.11.

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 puh.  044 722 6301 
tai osoitteeseen 
jasensihteeri@suomen-
latu.fi.  Nettisivuilla
(www.suomenlatu.fi) on 
tätä varten lomake.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

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      
Hihamerkki       1,70 
Pinssi       1,70
Susimerkki      5,00
Susimerkki nauhalla          6,80
Tunturilatu-tarrat (12 pientä tarraa)        2,00
Tunturilatu-tarra (iso)      1,30
Viiden vuosikymmenen vaellus kirja   15,00
Kuudes vuosikymmen     15,00
Historiikit (kaksi kirjaa)    25,00
Porannahkainen kahvipussi    30,00
Kämppien avain   120,00      
Kahvipussien kodalla nopeat syövät hitaat - enää neljä jäljellä!
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 eli FI9880001500135331, BIC DABAFIHH 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 ja 2011 on 5 e/ hlö/vrk. Van-
hempien 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 Raimo Pahkalalta.
Iitu Gerlin 

Login matka Itävaltaan kesällä 2011
Logi tekee 4.7.-10.7.2011 matkan Itävallan St.Gilgeniin, mikä sijaitsee n. 40 km 

Salzburgista itään, Wolfgangseen rannalla. Matka kuuluu 
Tunturiladun 65-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.

Matka tehdään lentäen ja bussilla. Majoitumme St.Gilgenissä hotelli Hollwegeriin ja 
sen yhteydessä olevaan majataloon, ja teemme päiväretkiä lähistön kohteisiin. 

Retket eivät ole fyysisesti kovin vaativia. 
Mukana on koko ajan myös suomalainen opas. 

Tarkempaa tietoa löytyy Login nettisivuilta.
   Matka on avoin kaikille tunturilatulaisille, eli jos olet asiasta kiinnostunut niin ota yh-
teyttä Paavo Kramsuun (puh. 040 7062764 tai paavo.kramsu@luukku.com) viimeistään 
v. 2010 loppuun mennessä. Matkalle on varattu 30 paikkaa, ja ne on jo lähes loppuun 
myyty. Mahdollisten peruutustenkin takia, kannattaa silti ilmoittautua jos matkalle haluaa. 

Varaukset vahvistetaan tammikuussa 2011.

 

RETKIMUISTIO 4/2010
28.-30.1.2011 Hiihtoviikonloppu Seitsemisen kansal- 
  lispuistoon, Kortesalon kämppä, (TL65/ 
  Kolbma). Lisätiedot & ilmoittautumiset:   
  Merja Rintakoski 0400 630 514,    
  merja.rintakoski@gmail.com
19.-20.3.2011 Viikonloppuretki Evolla, Kelkutteen kämpällä, (TL65/Alp- 
  pas). Lisätiedot ja ilmoittautumiset Marja-Liisa Mäki  
  040 718 1719, marja-liisa.maki@pp.armas.fi
8.-16.4.2011  Huollettu hiihtovaellus Haltille (Geatki), yöpyminen   
  varaustuvissa. Voit kysellä peruutuspaikkoja Juhani Lahtiselta 
  040 545 1 681.
26.6.-2.7.2011 Aikuinen-lapsi -vaellus Lemmenjoelle (Geatki).   
  Yöpymiset teltoissa/autiotuvissa. Tied. ja ilm. Airi Ala-Juusela  
  040 7281 877 tai Satu Ojala 050 523 4844 toukokuun lop 
  puun mennessä.
20.-22.5.2011 Viikonloppuretki Loppi-Renko, (TL65/Kuokte). Lisätie 
  dot ja ilmoittautumiset Matti Häppölä 050 490 3897,  
  matti.happola@gmail.com
4.-10.7.2011  Retkiviikko Itävallassa, St. Gilgen, 40 km Saltzburgista  
  itään (TL65/Logi). Lisätiedot ja ilmoittautumiset Paavo Kramsu  
  040 706 2764, paavo.kramsu@luukku.com  
17-23.7.2011  Vauvasta Vaariin viikko Susikyrössä (TL65/Tsietsa).   
  Lisätiedot ja ilmoittautumiset Urpo Häkkinen 
  puh. 040 704 2539, urpoh@dnainternet.net
22.-30.7.2011 Naisten vaellus Ivalojoelle (Geatki). Yöpymiset teltoissa/ 
  autiotuvissa. Tied. ja ilm. Airi Ala-Juusela 040 7281 877   
  tai Satu Ojala 050 523 4844 juhannukseen mennessä.
 Melontaviikonloppu Sääksjärvellä Kokemäellä  
 elokuussa (Geatki). Tarkempi ajankohta määräytyy myö- 
 hemmin. Tied. ja ilm. Riitta Aaltonen 040 845 2501.
26.-30.9.  Naisten syysvaellus Pallaksen maisemiin (Geatki).  
  Sieltä jatkamme Tunturiladun susiaisiin Susikyröön.  
  Tied. ja ilm. Airi Ala-Juusela 040 7281 877 tai Satu Ojala   
  050 523 4844 elokuun loppuun mennessä.
16.11.2011  Puolipitkä marssi, Helsingin keskuspuisto, Haltiareitti  
  (+), (TL65/Kavtsi). Lisätiedot & ilmoittautumiset Markku  
  Arola 0500 777 554 tai markku.arola@welho.com 
Yritetään saada vastinetta järjestäjille. Yksi parhaista palautteista on runsas 
osallistuminen. Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin, 
niitä kannattaa tiedustella, vaikka kohteena on ”omat polut” retkikohteen 
suunnassa.
Seuraavan retkimuistion aineisto 15.1.2011 mennessä osoitteella: matti.hap-
pola@gmail.com
TL65 -merkintä tarkoittaa sitä että sen kerhot ovat valinneet juhlavuoden 
reissuksi. 
Retkitoimikunta

TUNTURILADUN KOULUTUSTILAISUUS
KERHOJEN TOIMIHENKILÖILLE 22.1.2011
Tampereella Suomalaisella Klubilla
Tunturilatu maksaa kahdelle kerhon edustajalle matkakorvauksen halvim-
man matkustustavan mukaan (junalla kulkevalle tarvittaessa myös ma-
kuuvaunupaikka). Julkisen kulkuyhteyden puuttuessa vain yhdestä autosta 
ja lisämatkustajasta kerhoa kohden maksetaan matkakorvaukset. Autolla 
kulkevalle 0,25 €/km sekä lisämatkustajasta 0,01€/km. 
Kahdelle kerhon edustajalle kustannetaan myös lounas ja kokouskahvit. 
Tunturilatu toivoo, että tilaisuuteen osallistuu useimpiakin toimihenkilöi-
tä, kerhonsa kustannuksella kylläkin (36€/henkilö). 
Osallistujien lukumäärä ilmoitettava 7.1.2011 mennessä Marita Maulalle,  
p. 040 509 4412 tai Marita.Maula@kolumbus.fi.

Koulutustoimikunta

Kurkkaa nettisivuillemme 

www.tunturilatu.fi

Tunturilatu – erätaitoja ja elämyksiä



 12

Tunturiladun nuorisotoi-
mikunta järjesti heinäkuun 
lopulla 2010 nuorille tar-
koitetun tunturivaelluksen 
UKK-puistossa. Retkestä oli 
ilmoitettu Tunturilatu-lehden 
lisäksi myös Suomen Ladun 
30PlusMiinus-klubin keskus-
telupalstalla ja sitä kautta saa-
tiin mukaan lisävahvistuksia. 

Kokonaisvahvuus oli 11 ih-
mistä ja 2 koiraa. Osallistujat 
olivat iältään 14-36 vuotiaita.

Läpileikkaus Saariselän 
maisemista

Matkaan lähdettiin Raja-Joo-
sepista. Reitti kulki alemman 
Kiertämäjärven ja Kiertämä-
ojan kautta Muorravaarakan-
joelle. sekä edelleen Sarviojan, 
Luiron ja Tuiskukurun autio-
tupien kautta Kotakönkäälle, 
päättyen lopulta Kiilopäälle. 

Iltaretkellä käytiin Paratiisi-
kurussa ja huiputettiin Uksel-
mapää. Samalla katsastettiin 
myös Pirunportti. Sokostille 
tehtiin aamupäiväretki ennen 
kuin siirryttiin Tuiskuku-
ruun. 

Lankojärven autiotupaa 
käytiin katsomassa iltaretkenä 
Kotakönkäältä. 

Reitti oli läpileikkaus Saari-
selän upeista retkimaisemista. 
Joku porukasta totesi lopussa, 
että polut levenee, kun Kiilo-
pää lähenee ja niinhän se asia 
oli. 

Itäpuolella polku saattoi vä-

Nuorten Vaellus  
UKK-puistossa

lillä kadota kokonaan ja lop-
putaival Kiilopäälle oli leveää 
ja kulunutta mönkijän uraa.

Vapaaehtoiset  
suunnistusvuorot

Mukana oli paljon ensikerta-
laisia ja jokunen kokeneem-
pikin vaeltaja. Osa matkasta 
kuljettiin polkujen ulkopuo-
lella ja välillä suunnistettiin 
kompassisuunnalla. Kaikki 
saivat suunnistaa vuorollaan 
puoli päivää. 

Suunnistusvuorot perustui-
vat vapaaehtoisuuteen, mutta 
lopulta kaikki rohkenivat ot-
taa suunnistusvastuun, kun 

sopivan helppo tai vaikea 
osuus osui matkalle. Reitin 
varrelle osui myös monta jo-
kea, joiden yli mentiin kah-
laamalla.

Majoittautuminen tapah-
tui pääsin teltoissa, mutta 
autiotupienkin palvelut teki-
vät kauppansa, kun  kohdalle 
osuttiin. Luirolla päästiin sau-
nomaan ja uimaan. Osalle po-
rukasta riitti pelkät siirtymiset 
ja he jättivät iltaretket väliin 
nauttien olostaan ja keräten 
leirissä voimia seuraavan päi-
vän taipaleelle. 

Innokkaimmat (lue nuo-
rimmat) kävivät kaikki li-
säretket ja siitä huolimatta 

jaksoivat vielä kipittää jonon 
keulilla niin, että saivat vähän 
väliä odotella meitä vanhem-
pia ja hitaampia. 

Eränkävijän taidot opitaan 

erämaassa ja retki antoi paljon 
hyviä kokemuksia ja oppia tu-
leville retkille.

Kiitos kaikille mukana ol-
leille mukavasta retkestä ja 

yhdessä olosta. Nähdään taas 
tulevilla retkillä.

Nuorisotoimikunnan 
puolesta Panu Loisa

Pienemmän joen ylitys onnistui vaelluskengät jalassa.

Päiväretkellä Sokostilla.

Vasemmalta: Gerry-koira, Tapio, Nina, Joonas P, Pille, Casper, Viivi, Bedja-koira, Sandra, Joonas L, Panu, Tiina ja Salla (kameran takana).


