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Kohti juhlavuotta ja 
tulevaisuuden haasteita

Mihin suuntaan tunturilatulaiset kulkevat seuraavan kymmenen vuoden aikana?

Tunturiladussa eletään juhlavuotta. Tä-
nä vuonna tulee kuluneeksi 65 vuotta 
järjestömme perustamisesta. 
Varsinaista yhtä suurta juhlaa ei järjes-
tetä, vaan jokainen kerho on nimennyt 
jonkun tapahtumistaan juhlavuoden ta-
pahtumakseen. Melkein pyöreitä vuosia 
juhlitaan siis toiminnan ytimessä.
Tämän vuoden alussa työnsä aloittanut 
johtokunta on  nimennyt tulevaisuus-

työryhmän, jonka tehtävänä on pohtia, 
millainen Tunturilatu on kymmenen 
vuoden kuluttua ja mihin suuntaan 
toimintaa pitäisi kehittää, jotta uudet 
sukupolvet saataisiin innostumaan toi-
minnastamme. 
Työryhmää vetää varapuheenjohtaja Pa-
nu Loisa ja sen on määrä jättää työnsä 
tulokset johtokunnalle vielä tämän vuo-
den aikana.

Tämän vuoden aikana tehdään myös 
ratkaisut siitä, miten Susikyröä kehite-
tään. Onko tarpeen pohtia aluetta ko-
konaisuutena ja onko tarvetta rakentaa 
alueelle uusia rakennuksia?
Uutta huoltorakennusta on Susikyröön 
suunniteltu ja samassa yhteydessä tämä 
järjestömme helmi liitetään vesi- ja viemä-
riverkkoon ja sähköistystä laajennetaan.
Susikyröstä halutaan eräkämppänä, jos-

sa jäsenet viihtyvät pidempäänkin eikä 
tarvitse kateellisena katsella naapurin 
ikkunasta tuikkivaa sähkövaloa. Autojen 
lämmitystolppien pystyttäminen piha-
piiriin antaa mahdollisuudet kämpän 
runsaampaan käyttöön talviaikana. 
Syksyllä on juhlasusiaiset Susikyrössä.Su-
sivaliokunta haastaa kerhot uusien susien 
hankintaan. Jokaiselta kerholta toivotaan 
vihittäväksi vähintään yksi susi.
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Vuoden vaihteen myötä johtokun-
tatyöskentelystä jäivät ehkä vähän 
sivummalle sellaiset tekijät kuin 
Raimo Pahkala, Sirpa Alapuranen 
ja Iitu Gerlin. Kaikki toki ja onneksi 
jatkavat esimerkiksi kämppätoimi-
kunnassa ja nettisivuexperttinä.

Kaikki he ovat olleet tosi pitkän 
tovin Tunturiladun tekijöinä ja ra-
kentaneet tätä yhdistystä ja sen toi-
mintaa.  Varmaan aika lailla itsensä 
näköisiksi.  

Kyllä kai tekijän jälki aina näkyy 
siinä mitä tehdään.  Joka tapauksessa 
korkea kiitos kaikille teille kolmelle 
lainkaan unohtamatta muita ison 
työn tekijöitä.

Tunturilatu 
65 vuotta

Onneksi olkoon tunturilatulaiset!  
Viisi vuotta on pyörähtänyt eteen-

päin ja toivottavasti  - viisautta on 
jälleen karttunut meille kaikille.  
Merkkivuoden viettäminen tuntu-
rikerhojen valittujen tapahtumien 
varassa on hieno oivallus päivänsä 
päättäneeltä johtokunnalta.  

Viisi vuotta sitten juhlitun juhla-
vuoden painopiste oli enemmän yh-
dessä isossa tapahtumassa olkoon-
kin, että silloinkin kerhot jutasivat 
jotoksiaan pitkin Lapinmaan pitkää 
rajaa.  

Juhlapäivät arjen välissä tekevät 
hyvää meille jokaiselle.

Tärkeätä 
Tunturiladussa

Puheenjohtajatehtävää aloitellessani 
olen miettinyt mikä Tunturiladussa 
on tärkeää. 

Helppo tietysti sanoa, että kaikki 
mikä säännöissä määrätään ja mikä 
vuoden juoksussa tapahtuu, mut-
ta jotenkin kiteyttäisin asiaa vaikka 
seuraavalla tavalla:

Tunturiladusta mieleeni tulivat hy-
vät jäsenet, hyvä Tunturiladun henki, 
hyvät sudet, hyvä kiinteistöjen hoito, 
hyvä jäsenlähtöinen toiminta, hyvä 
sisäinen ja ulkoinen tiedotus, hyvä 
taloudenhoito ja hyvät tavat.  

Joku vielä halusi lisättäväksi tuo-
hon hyvän koulutuksen.  Ja  varmasti 
aiheesta.  

En tiedä kiteytyivätkö Tunturila-
dun tärkeydet kovastikaan mutta jos 
hyviä ulottuvuuksia kerran on monia 
niin niitä sitten on.  

Ja on niitä varmaan vielä muitakin 
mutta älkäämme tyhjentäkö koko 
pajatsoa yhdellä kertaa.  Hoitakaam-
me noita asioita huolella.

Susikyrö

Tunturiladun helmi on Susikyrö. La-
pin tukikohta Enontekiön Ylikyrös-
sä, Vuontispirtin naapurissa.  Paik-
ka, josta vuosien varrella yhteisillä 
talkoilla on pidetty huolta ja raken-
nettu lisää tarpeen vaatiessa.  Paikka, 

joka herättää tunteita.  
Susikyrön tulevaisuutta miettinyt 

toimikunta jätti vuoden lopulla ra-
porttinsa ja esitti siinä useampiakin 
kehitysehdotuksia.  Niistä mittavin 
on huoltorakennuksen rakentami-
nen ja sen liittäminen alueen vesi- ja 
jätevesiverkkoon ja sähköverkkoon.  
Eräänlainen kehittynyt keittokatos.

Susikyrö on nykyisessä varustuk-
sessaan palvellut tunturilatulaisia hy-
vin.  Yhä useammin ympäristöstään 
kuitenkin kuulee ajatuksia, joiden 
ydinviesti on se, että ”erilaisista syistä 
johtuen” majapaikan valinta Lapissa 
on joku toinen.  

Halutaan käydä suihkussa, halu-
taan kuivata hiihtovarusteita jossain 
muualla kuin ruoanlaittopaikalla, 
kummastellaan kun ei millään taval-
la ole käytettävissä sellaista olemista 
helpottavaa asiaa kuin sähkö. Ja niin 
edelleen. 

Eli halutaan vähän parempia pal-
veluita.

Huoltorakennus on hyvä idea ja 
täydentää osavasti tukikohtaamme. 
Ja tuo sille varmaan taas kosolti käyt-
täjiä.  

Toinen hyvä idea ovat autojen 
lämmitystolpat Susikyrön parkki-
paikalla.  30 asteen pakkasessa lu-
men ja tuiskun keskellä rauta jäätyy 
kun se siinä parkkipaikalla viikonkin 
seisoo. 

Ympäristöperustein minua on 
täällä Tampereen korkeudella use-

ampaan kertaan sätitty siitä ettei 
autossani ole lohkolämmitintä, jol-
la auton käynnistämistä ja kylmänä 
käyvän moottorin pakokaasupäästö-
jä voisi keventää.

Tunturilatu 2020

Jokaisella itseään kunnioittavalla 
yhteisöllä  pitää olla visio, näkemys 
siitä, mikä on sen suunta. Minne ha-
lutaan mennä ja millaisena nähdään 
oma yhteisö ja sen tehtävät kymme-
nen vuoden kuluttua.  

Nämä näkemykset palvelevat sit-

ten taustana kun mietitään tulevien 
vuosien kehittämisiä, toimintasuun-
nitelmia ja talousarvioita.

Johtokunta asetti tammikuussa 
”TL2020”-toimikunnan miettimään 
näitä asioita.  Ryhmän puheenjoh-
tajana on johtokunnan varapuheen-
johtaja Panu Loisa ympärillään ko-
keneita ja asioita tuntevia tunturila-
tulaisia. 

Toimikunnan odotetaan vuoden 
loppuun mennessä tuovan johto-
kunnalle raporttinsa.  Panu kertoo 
tehtävästä toisaalla tässä lehdessä.

Tulosmaa

PUHEENJOHTAJAN TÄHDENVÄLIT

Kiitos teille tekijöille

Johtokunta
Timo Tulosmaa 
puheenjohtaja, kerhoasiainhoitaja, 
Kolbma, 
Elianderinkatu 8 C 10, 
33230 TAMPERE, 
timo.tulosmaa@sci.fi, 
040 744 0565
Panu Loisa 
varapuheenjohtaja, 
Kavtsi, 
Isokaari 29 E 26, 
00200 HELSINKI,
panu.loisa@welho.com, 
0400 708 243
Tommi Avikainen
Ovtsi, 
Männistöntie 6 E16, 
02880 VEIKKOLA,
tavikainen@gmail.com, 
0500 546 126
Matti Häppölä
Kuokte, 
Vahvarannantie 32, 
14240 JANAKKALA, 
matti.happola@gmail.com, 
050 490 3897
Pirjo Kukkonen
Kumpe, 
Kalevankatu 2a C 25, 
80110 JOENSUU, 
kukkonen.pirjo@gmail.com, 
041-4304430
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-Mari Sinilehto
Kolbma, 
Männikkötie 5 B 20, 
05830 HYVINKÄÄ,
hanna-mari.sinilehto@pp.inet.fi,
040 747 7479
Pentti Vainio 
Tsietsa, 
Soraharjuntie 18, 
74510 IISALMI,
po.vainio@elisanet.fi, 
050 66 518

Toimihenkilöt

Iina Auterinen 
sihteeri, 
Kolbma, 
Tapionkatu 18 B 16, 
33500 TAMPERE,
iija.auterinen@gmail.com, 
050 348 1855
Iitu Gerlin
nettivastaava, 
Kavtsi, 
Halsuantie 5-7 C 41, 
00420 HELSINKI,
iitu.gerlin@kolumbus.fi, 
040 707 4598
Pekka Kallio
kämppäisäntä, 

Tunturiladun johtokunta ja toimihenkilöt 2011

Logi, 
Kalttassuo, 
20660 LITTOINEN,
pekka.kallio@hartela.fi, 
050 527 2796
Satu Ojala
toimitussihteeri, tiedottaja, 
Geatki, 
Loimijoentie 817, 
32700 HUITTINEN,
satu.ojala@lauttakyla.fi, 
t. 045-327 5650
Pirjo Sinilehto,
jäsensihteeri, 
Kolbma, 
Veisunkatu 14 as 5, 

33820 TAMPERE,
pirjo.sinilehto@kolumbus.fi, 
040 763 1109
Jukka Torpo
taloudenhoitaja, 
Ovtsi, 
Takalankuja 3-5 B 20, 
40740 JYVÄSKYLÄ,
jukka.torpo@gmail.com, 
040 484 0580

Tilintarkastajat (v 2010 tilit):

Lasse Luoto
Rinnekatu 2
32700 HUITTINEN, 

lasse.luoto@lttoy.fi, 
044 560 1193
Marja-Liisa Mäki
Torikatu 10 A 6, 
13100 HÄMEENLINNA, 
marja-liisa.maki@pp.armas.fi,
(03) 675 9061

Tilintarkastajat (v 2011 tilit):

Lasse Luoto
Veikko Parkkinen 
Hämeenpuisto 43–45 B 57, 
33200 TAMPERE, 
vparkkinen@kolumbus.fi, 
0400-625011

Tunturiladun toimihenkilöt 2011: Jukka Torpo (takana vas.) Pekka Kallio, Iitu Gerlin (edessä vas.), Iina Auterinen, 
Pirjo Sinilehto ja Satu Ojala.

Timo Tulosmaa
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LÄHDE MUKAAN TALKOOLAISEKSI
Suomen Ladun Leiripäivät 2011 järjestetään 

Hakunilassa Vantaalla 1.-3.7.
Osallistukaa joukolla talkoolaisina 

leiripäivien järjestelytehtäviin!
Kyösti Lamminjoki ja Marita Maula ovat leiripäivien 

vaelluskilpailun järjestelytoimikunnassa, joten lähtekää  
erityisesti heidän avuksi rastitehtäviin. 

Muitakin työtehtäviä leiripäiviltä kyllä löytyy niin ulkosalla 
kuin toimistossa, joten eiköhän jokaiselle löydy mieluista 

tekemistä. Talkoolaisille tarjotaan ateriat.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä minkä tyyppinen 

työtehtävä sinua kiinnostaa. 
Ilmoittautua voi sähköpostiin marita.maula@kolumbus.fi  

tai puh. mielellään tekstiviestillä 040 509 4412 
(työaikana en vastaa puhelimeen) tai 

Suomen Latuun heidän nettisivuston kautta.

YHDESSÄ VANTAAN VARRELLA

Aihki   
Aihkin vieraskirjaan on kirjoitettu pelkästään   

positiivisia ajatuksia ja tunnelmakuvauksia  
siellä vietetyistä viikoista.   

Tule kirjoittamaan omat tuntemuksesi.

Vuonna 2011 varattuja viikkoja ovat:
8 - 19,  26,  29,  31,  32,  37  ja  39.

Tarkista vapaat viikot Tunturiladun nettisivuilta.

Vuorokausimaksu on 18,00 € / koko mökki.
Varaukset Raimo Pahkala 040 839 6638  

raimo.pahkala@nic.fi

Tunturilatu ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous 

pidetään lauantaina 5.3.2011 kello 11.00 
Pitkäjärven vapaa-ajan keskuksessa, 

osoite Urheilutie 15, Kokemäki. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

kevätkokousasiat. Tervetuloa!
Johtokunta

Kokouskutsu

Tilinumeromme ovat muuttuneet!

KÄYTETTÄVÄT TILINUMEROT
Jäsenmaksut: 
Sampo Pankki 800017-10113292

Muut maksut: 
Tapiola Pankki 363630-2787588

KÄYTETTÄVÄT VIITENUMEROT
Jäsenmaksut   710
Avaimet    107
Hihamerkki, jäsentarrat, pinssi 123
Susimerkit   136
Kirjat    149
Historiikit   110
Kahvipussukka   152
Susikyrö    505
Aihki    806
Susikiisa    709
Susitalas   602

Olen Tunturiladun uusi 
sihteeri, Timo Tulosmaan 
ylipuhumana, nimeni on Iina 
Auterinen, useimmat latulai-
set tuntevat nimellä Iija.

Latulaisena olen ollut 70- 
luvulta lähtien liityttyäni Hel-
singin Latuun, toimin johto-
kunnan jäsenenä kaksi kautta.  
Muutettuani Tampereelle siir-

ryin Tampereen Taivaltajiin. 
Opaskurssin suorittettuani 
vuonna 1984 olin Latuneuvo-
jien sihteerinä noin kymme-
nen vuotta. Kolbmaan liityin 
ehkä seitsemän vuotta sitten.

 Retkeilyn lisäksi harrastan 
vaaaehtoista maanpuolustusta 
ja metsätöitä.

Iija

Iitusta Iijaan

Aiemmin olen ollut vuosia 
Joensuun Ladun toiminnassa 
aktiivisesti mukana retkillä, 
talvivaelluksilla ja johtokun-
tatyössä. Lasten hiihtokoulun 
ohjaajana oli sykähdyttävää 
nähdä 5-6 vuotiaan punapos-
kisen pienokaisen intoa oppia 
hiihtämään Muumikoulussa!

Tunturilatulaisten laumaan 
liityin vuonna 2002 ja tunsin 
heti olevani ´kotona´. V.uonna 
2005 minut vihittiin Kolil-
la outasudeksi ja seuraavana 
vuonna Susikyrössä tunturi-
sudeksi. 

Reppuni on täynnä ikimuis-
toisia kokemuksia Kumpen 
päivä- ja viikonloppuretkiltä 
sekä kesä- ja talvivaelluksil-
ta Lapissa. On ollut hienoa 
päästä myös muiden kerho-
jen kanssa unohtumattoman 
upeisiin maisemiin: logilais-
ten mukana Etelä-Norjaan 
Hardangerviddan tunturi-
ylängölle, oktalaisten kanssa 
Kainuun Hossaan, Geatkin 
naisten myötä Kevolle sekä 
kavtsilaisten mukana pitkälle 
jäävaellukselle ja pääsiäisvael-
lukselle Patvinsuolle. 

Uudessa johtokunnassa sain 
pestikseni saamelais- ja Lapin 
kulttuurin esillä pitämisen. 

Ritvis on suurella asiantun-
temuksella hoitanut vuosia tä-
tä tehtävää ja on auliisti jaka-

nut tietämystään minulle. Itse 
en ole tässä asiantuntija, mut-
ta olen innostunut pestistäni 
ja pidän suurena rikkautena 
tämän kulttuurin vaalimista.  

Olen kiinnostunut nyt tie-
tämään onko ja jos, niin miten 
Lapin ja saamelaiskulttuuri 
on ollut esillä viime vuosina 
kerhojen toiminnassa ja mil-
laisia toiveita kerhoilla on sen 

vaalimiseksi esimerkiksi Tun-
turiladun yhteisissä tilaisuuk-
sissa tai teksteinä Tunturilatu-
lehdessä. 

Kevään aikana lähetän ky-
selyn kerhoille. Toivon saava-
ni runsaasti postia, jotta koke-
mustanne ja toiveita voidaan 
huomioida toiminnassa. 

Luonnossa liikkuminen, 
kuvataide, jooga ja musiikki 

ovat vastapainoa arkityölleni, 
psykoterapiatyölle opiskelijoi-
den ja aikuisten parissa. 

Kun CD:llä soi Nils-Aslak 
Valkeapään ym. Da´lveleaikkat 
(Talvileikit) tai Mari Boinen 
Leahkastin (Avasin), mieli 
lentää kauas pohjoiseen, sei-
dat kurkkaavat tunturissa ja 
rummut soivat!  

Pirjo Kukkonen

Pirjo Kukkonen vastaa 
saamelaisasioista 

Pirjo Kukkonen nauttii luonnossa liikkumisesta, kuvataiteesta, musiikista ja joogasta.

Joutsenmerkillinen lehti
Tunturilatu-lehti uudistuu 
vaiheittain tämän vuoden ai-
kana. 

Jo tästä numerosta lähtien 
lehden ”apinalaatikossa” on  
Pohjoismainen ympäristö-
merkki eli tutummin Joutsen-
merkki. 

Merkin käyttäminen on 
tässä lehdessä nyt mahdollis-
ta, kun lehden painopaikka 
on vaihtunut. Lehti painetaan 
jatkossa Raumalla, Kirjapaino 
Oy WestPointissa. 

WestPoint on uudistanut 
viime vuoden aikana paino-
prosessiaan niin, että se on  
saanut luvan käyttää paino-
tuotteissaan Joutsenmerk-
kiä. 

Merkin edellytyksenä on, 
että koko painotuotteen val-
mistusketju on ekologinen. 
Kirjapainossa tuotannon vaa-
ralliset kemikaalit  on korvat-

tu vähemmän ympäristölle ja 
terveydelle haitallisilla vaihto-
ehdoilla ja energiankulutuk-
sen tulee olla alhainen.

WestPoint käyttää sanoma-
lehtien painamisessa kehiteva-
paata painolevyn valmistus-
menetelmää. Siinä ei käytetä 
lainkaan ympäristövaarallisia 
aineita sisältävää alkalista ke-
hitettä. Kemiaton prosessi on 
vähentänyt oleellisesti esimer-
kiksi veden kulutusta. 

Joutsenmerkin käyttölupa 
edellyttää myös, että tuotan-
nossa käytetään ns. joutsen-
kelpoisia papereita. Paperin 
raaka-aineen tulee olla peräi-
sin kestävästä metsänkäytös-
tä. 

Kirjapainolta edellytetään 
myös, että painoprosessissa 
syntyvien jätteiden määrä py-
ritään vähentämään ja lajitte-
lua tehostamaan. 

Mirjami Härkönen

Satu Ojala
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Johtokunta päätti vuoden 
ensimmäisessä kokouksessaan 
15.1.2011 Tunturiladun kehit-
tämistä pohtivan työryhmän 
jäsenistä, tehtävänannosta ja 
määräajasta. Mukana työryh-
mässä ovat Panu Loisa (pj.), 
Tommi Avikainen, Hanna-
Mari Sinilehto, Vappu Hieta-
la, Iitu Gerlin ja Matti Häp-
pölä. Työn on määrä valmis-
tua tämän vuoden loppuun 
mennessä.

Missä olemme ja minne 
olemme menossa?

Työryhmän tehtävänä on ku-
vata yhdistyksen nykytilaa ja 
arvioida sen tulevaa kehitystä 
sekä esittää toimenpide-eh-
dotuksia halutun kehityksen 
aikaansaamiseksi. 

Työ jakautuu kahteen osaan. 
Ensimmäisessä vaiheessa tuo-
tetaan vertailukelpoista tie-
toa yhdistyksen nykytilasta ja 
arvioidaan tulevaa kehitystä 
hankitun tiedon perusteella. 

Toisessa vaiheessa laadi-
taan toimenpide-ehdotuksia 
halutun kehityksen aikaan-
saamiseksi. Hankittuja tietoja 
voidaan myöhemmin päivit-
tää yhdistyksen kehityksen 
seuraamiseksi.

Työryhmän tuloksia anne-
taan työn kuluessa johtokun-

nan jäsenten, toimikuntien, 
toimihenkilöiden ja kerhojen 
kommentoitavaksi. Työryh-
män tuloksia voidaan tarpeen 
mukaan käsitellä myös yhdis-
tyksen tapahtumissa sekä jul-
kaista Tunturilatu-lehdessä.

Elinvoimaista 
toimintaa 
alkuperäisin ajatuksin

Tunturiladun kehitykselle 
asetetut tavoitteet vuoteen 
2020 keskittyvät yhdistyksen 
elinvoimaisuuteen sekä yhdis-
tyksen sääntöjen mukaiseen, 
alkuperäistä tarkoitusta pal-
velevaan toimintaan nykyti-
lanteessa. 

Elinvoimaisuuteen katsot-
tiin sisältyvän muun muassa 
aktiivinen jäsenistö ja toimin-
ta, monipuolinen ikärakenne 
ja osaamisen periytyminen 
vanhoilta konkareilta nuo-
remmille, positiivinen jäsen-
kehitys, jäsenistön yhtenäisyys 
ja yhteenkuuluvuus, yhteistyö 
latuyhdistysten ja muiden 
samanhenkisten yhdistysten 
kanssa, toimiva sisäinen ja ul-
koinen tiedotus, tarkoituksen-
mukaiset ja toimivat jäsenpal-
velut, sekä vakaa talous. 

Erityishuomiolle johtokun-
ta nosti   yhteistyön latuyh-

distysten ja muiden saman-
henkisten yhdistysten kanssa, 
Tunturiladun tunnettavuuden 
parantamisen, eri-ikäisten 
ihmisen tarpeiden huomi-
oimisen toiminnassa, sekä 
palkitsemisjärjestelmän tar-
kistamisen vanhojen jäsenten 
huomioimisessa.

Mitä ovat 
Tunturilatuhenki 
ja tunturisusiaate

Tampereella 22.1.2011 pi-
detyssä kerhojen toimihenki-
lökoulutuksessa nousi esille 
Tunturiladun säännöissäkin 
esiintyvät tunturilatuhenki 
ja tunturisusiaate sekä muut 
tunturilatulaisuuteen kuulu-
vat hyvät asiat.

Näitä ei ole missään tiettä-
västi tarkemmin määritelty, 
mutta ne ovat monille yhdis-
tyksen jäsenille tärkeitä asioita 
ehkä jopa koko Tunturiladun 
olemassaolon perusta. 

Jos sinulla, hyvä Tunturi-
latulehden lukija, on näihin 
arvoihin tai Tunturiladun ke-
hitykselle asetettuihin tavoit-
teisiin liittyviä näkemyksiä, 
jotka haluat jakaa työryhmän 
käyttöön, lähetä ne työryh-
män puheenjohtajalle sähkö-
postitse osoitteeseen panu.
loisa@welho.com.

OKTA (1)
Kainuu
pj. Aune 
Makkonen
Pisterinniementie 
6 B
88610 Vuokatti
040 550 2286
aunemakkonen@gmail.com
siht. Esa Suominen
Rysätie 9 C 7
87700 Kajaani
(08) 6155 2675/612 0152
esa.suominen@kajaani.fi

KUOKTE (2)

Keski-Uusimaa
pj. Matti Häppölä
Vahvarannantie 32
14240 Janakkala
050 490 3897
matti.happola@gmail.com
siht. Eliisa Linden
Välenojankatu 4 A 14
05880 Hyvinkää
0400 988 533
eliisa.linden@inet.fi

KOLBMA (3)

Pirkanmaa
pj. Petri Mäkelä
Ylöjärventie 43
33420§ Tampere
040 771 8581
pete@expedition.fi
siht. Sirkka-Liisa Vuori
Otavalankatu 5 C 25a

33100 Tampere
050 541 0482
sirkkaliisa.vuori@kolumbus.fi

NJEALLJE (4)

Savo
pj. Lea Sarkeala
Satakunnankatu 
53 A
78300 Varkaus
0400 299 956
lea.sarkeala@pp.inet.fi
siht. Pirjo Vainionpää
Sotkulahdentie 31
58900 Rantasalmi
040 7592444
pikuvain@hotmail.com

VIHTTA (5)

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

KUHTTA (6)

Helsinki
pj. Tommi Ryyppö
Patterikuja 17 B 5
00340 Helsinki

040 713 0719
tommi.ryyppo@yit.fi

TSIETSA (7)

Pohjois-Savo
pj. Urpo 
Häkkinen
Huuhkajantie 9

71800 Siilinjärvi
050 565 9839
urpoh@dnainternet.net
siht. Merja Nuutinen
Vanhapolku 18
71130 Kortejoki
050 303 8366
merja.nuutinen@luukku.com

KAVTSI (8)

Pääkaupunki-
seutu
pj. Iitu Gerlin
Halsuantie 5-7 C 41
00420 Helsinki
040 707 4598
Iitu.gerlin@kolumbus.fi
siht. Juha Kelkka
Leikosaarentie 27 B 40
00990 Helsinki
050 332 3239
juha.kelkka@pp.inet.fi

OVTSI (9)

Keski-Suomi
pj. Ritva Loimio
Puistotori 6 as 16
40100 Jyväskylä

040 552 1037
ritva.k.loimio@jyu.fi
siht. Hannele Vaahtila
Vapaudenkatu 27 as 3
40100 Jyväskylä
050 533 1187
hannele.vaahtila@elisanet.fi

LOGI (10)

Lounais-Suomi
pj. Paavo Kramsu
Lauklähteenkatu 
6 B 41

20740 Turku
040 706 2764
paavo.kramsu@luukku.com
siht. Irma Rytkölä
Lauklähteenkatu 6 B 41
20740 Turku
040 861 7601
irma.rytkola@gmail.com

ALPPAS 
(ilves)
Häme

pj. Erkki 
Maununen
Varstatie 29
13500 Hämeenlinna
040 519 6107
erkki.maununen@netti.fi
siht. Marja-Liisa Mäki
Torikatu 10 as 6
13100 Hämeenlinna
040 718 1719
marja-liisa.maki@pp.armas.
fi

KUMPE 
(susi)
Pohjois-Karjala
pj. Johanna 
Nevalainen
Kuorevaarantie 48

83700 Polvijärvi
050 331 7876
johanna.lappalainen.1@luuk-
ku.com
siht. Seija Mikkonen
Äyräpäänkatu 2 D 24
80230 Joensuu
050 346 5960
seija.mikkonen@jippii.fi

KUOVZA 
(karhu)
Kymenlaakso

pj. Ari Mussalo
Maderannantie 14
48310 Kotka
040 742 8523
ari.mussalo@kymp.net
siht. Seija Mussalo
Maderannantie 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@lauttakyla.fi
siht. Pirkko Liuksiala
Huhkolantie 3 B 20
32700 Huittinen
044 567 0244
pirkko.liuksiala@huittinen.fi

NJALLA 
(naali)

Tunturilappi
pj. Raija 
Paasirova
Ounasjoentie 810
99140 Köngäs
040 716 3033
raiski@levi.fi
siht. Paula Heikkilä
Laitatie 6 B6
99100 Kittilä
040 846 2156
heikkila_paula@hotmail.
com

Lapinkävijät 
OWLA

Oulun seutu
pj. Hannu 
Yrjänäinen
Takahaantie 4
90650 Oulu
044 260 3818
lapinkavijat.owla@gmail.com
siht. Leila Virtanen
Sauvojantie 6 C 17
90560 Oulu
040 771 3462
leilavi45@luukku.com

Kerhoyhdyshenkilöt 2011

Varapuheenjohtajamme 
Panu Loisa
Tervehdys hyvät tunturilatu-
laiset ystävät, nykyiset ja tule-
vat sellaiset! 

Olen ollut kavtsilainen 
vuodesta 2002 lähtien ja tul-
lut nyt uutena jäsenenä joh-
tokuntaan, joka valitsi minut 
Tunturiladun uudeksi varapu-
heenjohtajaksi vuodelle 2011, 
TL 2020 -kehitystyöryhmän 
puheenjohtajaksi ja Tunturi-
ladun edustajaksi MenoMaps 
II -tutkimushankkeen johto-
ryhmään. 

Ikää minulle on kertynyt 
32 vuotta. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja asuinpaikkanamme 
on Helsinki. Harrastuksiini 
kuuluu mm. retkeilyä kesällä 
ja talvella, ulkoilua, kuntoilua, 
mökillä oloa, metsänhoitoa ja 
lukemista. 

Vuonna 2009 minut vihit-
tiin tunturisudeksi nro 1638.

Oman työn rinnalla yh-
distystoiminta on tarjonnut 
mielekästä tekemistä ja tu-
tustuttanut moniin uusiin 
ihmisiin. 

Olen vetänyt tunturiva-
elluksia ja pienempiä retkiä 
Kavtsin, Tunturiladun ja Suo-
men Ladun nimissä. 

Tällä hetkellä kuulun Kavt-
sin kerhotoimikuntaan ja ve-
dän kerhon varustetoimintaa. 

Olen aktiivisesti mukana 
myös Suomen Ladun 30Plus-

Miinus -klubin toiminnassa 
ja edustan samaista kohde-
ryhmää Suomen Ladun lei-
ripäivät 2011 -ohjelmatoimi-
kunnassa. 

Tiedän, että Tunturiladun 
jäsenkunnasta löytyy muita-
kin aktiivisia nuoria ja haluan 
kannustaa heitä mukaan toi-
mintaan.

Panu Loisa viihtyy hyvin luonnossa.

Kehittämistyöryhmä 
pohtii tulevaisuuttamme
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Lapinkävijät Owla järjestää 
TunTuriLadun kesäpäiväT 
perämeren suurimmassa saaressa Hailuodossa 10.-12.6.2011. 
alueella voit majoittua teltassa, matkailuvaunussa tai 
-autossa sekä rajallisesti sisätiloissa. 
aluetta hallitsee Luotokeskuksessa majakka ja sen 
läheisyyteen rakennettu Luotsihotelli 
(www.luotokeskus.fi). 
Tilauksessa on oiva kesäsää. 
Lisää tietoa kesäpäivien ohjelmasta ja ilmoittautumisesta 
seuraavassa Tunturilatu lehdessä. 
Tervetuloa kesäpäiville, valoisiin öihin lautalla Oulunsalosta.

Ovtsin 35. toimintavuosi 
käynnistyi Ritviksen eli Ritva 
Loimion johdolla, sillä Ritvis 
valittiin syysvuosikokouksessa 
uudeksi puheenjohtajaksi Ta-
pio Uutelan siirtyessä kahden 
kauden jälkeen rivijäseneksi 
johtokuntaan. 

Ritvis on ollut aktiivisesti 
mukana Ovtsin toiminnas-
sa alusta lähtien eli vuodesta 
1976. Hän oli Tunturiladun 
johtokunnan jäsen ja saa-
melaistoimikunnan pj 1996-
2006. 

Ovtsin sihteerinä hän toi-
mi vuodesta 2000 lähtien 
puheenjohtajaksi valintaansa 
asti. Lisäksi Ritvis on ikäsu-
si vuosimallia 2006. Uudeksi 
sihteeriksi lupautui Hannele 
Vaahtila.

Täällä Jyväskylän seudulla 
on jo toinen peräkkäinen oi-
kea talvi pitkästä aikaa. Kau-
pungin ylläpitämät ladut ovat 
olleet hiihtokunnossa jo jou-
lukuun alkupuolelta lähtien. 

Vaikka meillä on asiat näin 
hyvin, lähdemme kuitenkin taas 
joukolla hiihtämään Hettaan, 
Hetan majataloon, viikoksi 10. 
Matkaamme vuokrabussilla 

Ovtsilla alkoi 
Ritviksen aika

ja mukaan mahtuu kyytiläisiä 
muistakin kerhoista.

Tämän toimintavuoden 
ensimmäisessä kerhoillassa 
viime viikolla tutustuimme 
sopivasti suksiteollisuuden 
tuotekehityksen viimeisim-
piin uutuuksiin maastohiih-
don välineissä. 

Kuinkahan monet nano-
sukset pääsevätkään Hettaan 
Lapin lumille testattaviksi! 

Helmikuun kerhoillassa 
kuulemme ja näemme mil-
laista on retkeillä ja vaeltaa 
Itävallassa. Ovtsilaisten sor-
minäppäryyttä koetellaan 
huhtikuun kerhoillassa, kun 
harjoittelemme solmujen te-
koa ja ehkä myös avaamista. 

Tukikohtamme Haristu-
pa Pikku-Harisen rannalla 
Laukaassa kokoaa kerholaiset 
maaliskuun lopulla perintei-
seen talvitapahtumaan, tou-
kokuun alussa kesäkauden 
avajaisiin ja elokuun lopussa 
kerhomme 35-vuotisjuhliin.

Toukokuussa toteutamme 
osuutemme Tunturiladun 
juhlavuoden tapahtumista. 
Lähdemme Korpilahden Ora-
vivuorelle tutustumaan maan-

Tunturiladun pikkujuhlavuosi 
on alkanut pakkasten paukku-
essa Savossakin. 

Vuosi on alkanut myös 
juhlallisesti kahdella luento-
tilaisuudella keskiaikaiselta 
Pyhiinvaellusreitiltä Santia-
go de Compostelaan. Kolme 
kerhomme reitillä kulkenutta 
vaeltajaa pitivät tammikuussa 
kaksi yleisötilaisuutta mat-
koiltaan .

Vuodesta tulee kerhossam-
me varsin vilkas, mikäli toi-
mintasuunnitelmaa on usko-
minen. 

Toimintasuunnitelma on 
toki kaikkien nähtävänä Tsiet-
san kotivivuilla, mutta jotain 
on ehkä syytä myös painottaa 
etukäteen. 

Viikolla kahdeksan on jouk-
ko tsietsalaisia lähdössä perin-
teiselle pakkashiihto- jalumi-
kenkäilyviikolle Susikyröön. 

Viikolla 14 suunnataan lin-
jurin keula kohti Äkäslompola 
ja Ylläskartanon hiihtoviikkoa. 
Toivottavasti saamme auton 
täyteen innokkaita retkeläisiä.

Kevättalveen kuuluvat 
luonnollisesti kevätvuosiko-
koukset. 

Lumien ja varsinkin jäiden 
aikaan ratkaistaan jokavuoti-
set pilkkimestaruudet, joista 
riittää kalamiehillä puhetta 

pitkään. 
Toukokuussa toisen kerran 

soudettavalle kirkkovenesou-
dulle Keiteleellä toivotaan 
myös täyttä veneellistä sou-
tajia ja huopaajia. Molempia 
tarvitaan viemään venettä tu-
loksellisesti eteenpäin.

Tsietsan osalta Tunturiladun 
juhlavuoden tapahtumaksi 
on nimetty Vauvasta Vaariin 
Viikko heinäkuussa Susiky-
rössä. Järjestelyt ovat luotetta-
vissa käsissä, kun vetovastuun 
ovat ottaneet kokeneet VVV-
tapahtuman kävijät. 

Toivotaan paljon vilinää ja 
vilskettä Susikyrön pihapii-
riin.

Vuoden päästä ollaan Tsiet-
san 40–vuotisjuhlavuodessa. 
Vaikka toiminnassamme ei 
ole enää vuosiin ollut mu-
kana noita vuosikymmenten 
takaisia kerhomme perusta-
jia, näkisin hienona asiana 
tavoittaa vanhoja veteraaneja 
kertomaan menneiden vuosi-
kymmenten takaisista tuntu-
riretkistä. 

Miten tsietsalaiset juhla-
vuottaan sitten viettävät, sitä 
aletaan piakkoin työryhmän 
toimesta suunnittelemaan. 

Näin siis edetään juhlavuo-
desta toiseen. Järjestöt ikään-
tyvät ja niin taitaa käydä ihmi-

Tsietsa jatkaa
juhlavuodesta toiseen

sillekin. Toki yhteiskuntakin 
ympärillämme muuttuu ja 
nuorempien maailmankuva. 

Osaammeko luovia tu-
levaisuudessa 65-vuotiasta 
vanhusta ja sen 40-vuoti-
asta lasta niin nuorekkaasti 
eteenpäin, että saisimme jär-
jestömme näyttämään hou-
kuttelevalta? 

Tuota kysyi minulta joku ai-
ka sitten eräs kerhomme jäsen 
vakavissaan. Hyvä kysymys. 

Tunturiladun johtokun-
nan asettama Tunturilatu 
2020-työryhmä alkaa työstä-
mään tuota haasteellista tee-
maa. Toivotaan heiltä saatavan 
työkaluja kerhojen kehittämi-
seen.

Toivotan onnistuneita ker-
hojen tapahtumia juhlavuo-
den merkeissä. 

Pidetään hauskaa ja viedään 
tunturiretkeilyn sanomaa ak-
tiivisesti ihmisten tietoisuu-
teen.

Pena 

Sihteeristä 
nettivastaavaksi

mittauksen historiaan. 
Oravivuoren huipulla sijait-

seva Struven ketjun Puolakka 
piste on nimittäin yksi ketjun 
kuudesta Suomessa sijaitse-
vasta pisteestä. 

Syyskuun alussa, kun Teno-
joen tunturikoivikko muuttuu 
oranssiksi ja sääsket lakkaavat 
inisemästä, lähdemme viet-
tämään kerhoviikkoa (viikko 
36) Susi-Kiisalle. 

Laiskotella siellä tuskin eh-
tii, sillä ovtsilaiset ovat himo 
marjastajia. Todennäköisesti 
matkaan lähdetään taas Pih-
kasalon Sepon ohjastamalla 
vuokrabussilla, jonka uume-
niin mahtuu valtavasti marja-
ämpäreitä ja vaikka kyytiläisiä 
toisista kerhoista.

Mukavaa retkeilyvuotta!
Katriina 

Tunturikerho Njeallje
Kerhomme toiminta on alkanut  
sarjalla mielenkiintoiset matka-
kohteet maailmassa: tammi-
kuun kokouksessa Leena kertoi 
jännittävistä Kiinan kokemuk-
sistaan kuvin ja sanoin.

Helmikuun  kokouksessa 
kuulemme Sepon seikkailuista 
vähän eri puolilla maailmaa ja 
maaliskuun kerhon kevätko-
kouksen yhteydessä Erkki tu-
tustuttaa meitä lintujen ääniin 
Varkaudessa. 

Huhtikuun kerhoviikko 
suuntautuu viikolla 15 viime 
kevään maisemiin ja samaan 
majoitukseen Kilpisjärvellä.  
Hiihtoviikon yhdyshenkilö on 
Pirjo-sihteerimme.

Toukokuun kerhotapaami-
sen ohjelmassa on  ulkoilua, 
ensiaputaitojen verestämistä, 
yöpymistä luonnon helmassa 
ja lintujen tarkkailua – isänti-
nä pieksämäkeläiset.

Tunturiladun kesäpäiville 
ollaan menossa porukalla ja 
samalla tutustutaan meille 
tuntemattomana pysyneeseen 
Hailuotoon.  

Heinäkuussa vietämme ke-
sälomaa ja lomalta palaamme 
elokuun lopulla – kerhotapaa-
misen isäntinä toimivat silloin  
mikkeliläiset ja aiheena on 
syksyn ruskaretki.  

Tunturiladun syyskokous ja 
susiaiset ovat syys-lokakuun 
vaihteessa Susikyrössä, johon 
palaamme myöhemmin.

Lokakuun kerhotapaami-
sen aihe on meille kertomat-
ta, mutta paikka on Joroinen.  
Kerhon syyskokous pidetään 
Pieksämäellä ja vuosi pääte-
tään joululounaan merkeissä 
Varkaudessa.

 Kerhotiedote 1/2011 on il-
mestynyt ja jaettu tammikuun 
kokouksessa läsnä olleille, lo-

put toimitetaan postin- tai 
jonkun kerholaisen toimesta.  
Kerhotiedotteita on sihtee-
rillämme, jos jäit ilman niin 
viesti siitä Pirjolle.

Syksyn ruskaretkestä lisää 
kerhotapaamisissa ja mahdol-
lisesti seuraavassa Tunturila-
tu-lehdessä.

Mukavaa alkanutta vuot-
ta Teille kaikille ja tervetuloa 
joukolla yhteisiin kerhotapaa-
misiimme. 

Lumien keskeltä toivottaa 
Lea-puheenjohtaja

Ehdin olla vain kaksi kuukaut-
ta Tunturiladun ja Kavtsin 
jäsen ennen kuin aloitin Tun-
turiladun sihteerinä. Puheen-
johtajana toimi silloin Kösä 
Lamminjoki, joka otti minut 
suojiinsa ja tutustutti moniin 
kerhojen ihmisiin Tunturila-
dun kokoontumisissa. 

Omaa toimintaa helpotti, 
kun tiesi keiden kanssa on te-
kemisissä. 

Teen leipätyökseni sihteerin 
hommia ja siksi halusin vapaa-
ajalle jotain muuta. Jo sihtee-
ripestin aikana olin tekemisis-
sä Tunturiladun nettisivujen 
kanssa, mutta muun toiminnan 
ohessa sivut jäivät kakkoseksi. 
Nyt voin keskittyä sivujen sisäl-
töön ja kehittämiseen.

Vastuullani on Tunturi-
ladun sivujen kokonaisuus. 
Kerhoja opastan heidän net-
tisivuihinsa liittyvissä ongel-
matilanteissa ja tarvittaessa 
olen yhteydessä ohjelmiston 
tuottajaan. 

Kerhoilta on jo nyt tullut 
muutamia hyviä kehitysvink-
kejä – pieniä, mutta tärkeitä. 
Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja 
mikään asia ei ole liian pieni, 
kun on kyse ohjelman toimin-
nasta ja käytöstä.

Kevätpäivien ohjelmaan 
tulee Nettivastaavan vastaan-
otto, jolloin voidaan pähkäil-
lä vastaan tulleita haasteita. 
Jos kerhoilla on kysymyksiä 
ohjelman käytöstä, otan mie-
luusti niitä vastaan ennen ke-
vätpäiviä. Jos usealla on sama 
ongelma, voidaan käydä nii-

tä isommalla porukalla läpi. 
Muutoin tilanteita katsotaan 
vierihoidossa.

Minulla on, kuten moni 
on jo kokenut, kaksi eloisaa 
koiraa. Niiden kouluttami-
sessa (ollaan nyt kaikki kolme 
koirakoulussa) kuluu aikaa ja 
parhaimmillaan kärsivällisyys-
kin kasvaa. Niiden kanssa tou-
hutessa kaikki muu arkinen 
unohtuu. Samoin käy, kun 
otan rinkan tai repun selkään 

ja lähden maastoon.  Tai up-
poudun sohvan nurkkaan ja 
antaudun kirjan maailmaan, 
dekkariin tai historialliseen 
romaaniin.

Osan vapaa-ajasta vie Ka-
vtsin puheenjohtajuus omine 
haasteineen. Tunturiladun ja 
Kavtsin kautta olen saanut 
ihania, hyviä ystäviä, jotka 
antavat voimia myös leipä-
työhön. 

Kiitos teille kaikille!

Toimihenkilöiden koulutuksessa Iitu Gerlin ohjasi kerhojen 
”nörttiväkeä”.

Satu Ojala



6

Jälleen kerran runsas retkei-
lyvuotemme on takana. 

Vaelsimme hiihtäen Ruot-
sin tuntureilla Nikkaluoktasta 
Kebnekaisen kautta Abiskoon 
ja kävelimme Ruotsin saame-
laisten ylläpitämää Padjelan-
taledeniä Ruotsin Ritsemistä 
Norjan Sulitjelmaan. 

Sulitjelmasta, idyllisestä en-
tisestä kaivoskylästä on tullut 
kerhollemme suosittu retkikoh-
de. Olemme päättäneet vaelluk-
semme sinne jo kolme kertaa. 

Kirkkoveneilimme Inarin-
järvellä ja vietimme Owlan 
kerhoviikon Susi-Talaksella. 

Luonnollisesti retkeilim-
me jälleen useaan otteeseen 
Kilpisjärvellä, joka on ollut 
perinteinen retkeilykohteem-
me jo Oulun Seudun Lapin-
kävijöiden ajoiltamme ennen 
kuin liityimme osaksi Tuntu-
rilatua. 

Kerhoiltoina kuulimme 
jokamiehen oikeuksista ja ra-
dion luontoillasta tuttu Hen-
ry Väre vieraili kertomassa 
Kirgisian matkastaan. 

Kari Leo, vuoden 2009 

Senioritoimikunnan puheen-
johtajana kyselen kantaanne 
tämän hetkisestä senioritoi-
minnasta Tunturiladussa ja 
sen kerhoissa - onko sitä ja 
tarvitaanko sitä?  

Löytyykö kerhoista vetäjiä 
tähän toimintaan?

Toivon palautettanne  säh-
köpostiini tai kirjeellä osoit-
teeseeni.

Kiinnostaako yhteinen viik-
ko Lapissa susiaisviikolla Susi-
kyrön läheisyydessä? 

Olen tehnyt ennakkovara-
uksen, jos kiinnostusta riittää, 
niin vahvistan sen.

Entä täällä etelämmässä? 

Näihin kysymyksiin toivon vas-
tauksianne helmikuun aikana!  

Tulevalle kesälle ja syksylle 
on suunnitteilla ainakin yksi 
kokoontuminen ja yhteinen 
retki, joiden yhteydessä voim-
me yhdessä pohtia tulevia 
senioritoimikunnan ja toi-
minnan tavoitteita  Tunturi-
ladussa.  

Kevätaurinkoa odotellessa 
on hyvä tilaisuus panna miet-
teitä paperille lumitöiden vä-
lillä.  

Hyvää kevään jatkoa Teille 
kaikille toivottaa ja yhteyden-
ottojanne odottelee 

Lea Sarkeala

Tällä palstalla pengotaan 
retkeilykaupan hyllyjä.

Trangian bensapoltin on 
uudistunut. Primuksen val-
mistama Trangia Multifuel X2 
polttaa bensan ja petroolin 
lisäksi myös kaasua. Suositus-
hinta 176,-€ sisältää pelkän 
polttimen. 

Edullisempi ja monikäyt-
töisempi vaihtoehto löytyy 
saksalaisen Edelridin valikoi-
masta. Hexon Multifuel -mo-
nipolttoainekeitin voidaan 
erillisellä adapterilla asentaa 
Trangiaan. 

Hexonin suositushinta 
120,-€ plus Tradapter 10,-€ on 
selvästi halvempi kuin Trangi-
an oman polttimen, minkä 
lisäksi Hexonia voidaan käyt-
tää myös kevyenä itsenäisenä 
keittimenä ilman Trangian 
runkoa.

Moni vaeltaja jättää kirveen 
kotiin ja pilkkoo polttopuut 
isolla puukolla. Tähän käyt-
töön Marttiini tarjoaa Take-
puukkoa, jonka terä, hela ja 
kahva ovat yhtä terästä. 

Kahvassa toki on puuta 
kämmentä vasten. Tuhti lyö-
misen ja vääntämisen kestävä 

puukko maksaa 40,30€ mus-
talla kahvalla ja 49,90€ visa-
koivukahvalla. 

Saumaton Take on helppo 
pitää puhtaana ja hygienise-
nä myös metsästyskäytössä, 
mihin sen terän malli myös 
soveltuu.

Muovisia lusikkahaaru-
koita tuntuu tulevan joka 
tuutista. Light My Fire Spork 
on jo klassikon asemassa, ja 
värivaihtoehtoja on lukemat-
tomia. 

Erikoismallina tarjolla on 
Spork 2010 Limited Edition 
eli “Glowing Spork”, joka pi-

meässä hehkuvana lisää kaa-
mosruokailun hohdokkuutta, 
eikä se helposti huku pime-
ään metsään. Hintaa kertyy 
10,90€.

Niille, jotka haluavat polt-
taa kynsitulia joka paikassa, 
markkinat tarjoavat Clean 
Camp -nuotioalustaa. Reilun 
kokoinen palamaton alusta 
eristää hiiltymiseltä pihanur-
mikot ynnä muut herkät pai-
kat, ja estää myös taukotulien 
uppoamisen hankeen. Ahki-
ossa mukavasti kulkevan tuot-
teen suositushinta on 179,-€.

Tommi Avikainen

Owlan 
kuulumisia

luontokuvakilpailun voittaja 
kävi Oulun kirjaston Pakkalan 
salissa näyttämässä luontoku-
viaan ja kertomassa luontova-
lokuvaamisesta. 

Kerhotoimikuntamme on 
jälleen suunnitellut vuodelle 
2011 lukuisia mahdollisuuksia 
erilaisiin luontokokemuksiin. 

Niihin on mahdollista pääs-
tä viikon vaelluksilla Suomes-
sa ja Ruotsissa tai retkeillen 
päivittäin Kilpisjärvellä ma-
joituspaikasta. Kilpisjärvellä 
on mahdollista tulevana ke-
sänä opiskella tunturikasveja 
mm. Kilpisjärven biologisen 
aseman amanuenssin Rauni 
Partasen opastuksella. 

Kerhostammekin löytyy 
erinomaista tunturikasvien 
tietämystä. 

Tunturiladun 65-vuotis-
juhlavaelluksemme teemme 

Ruotsin tuntureilla vaeltaen 
Kungsledeniä Kvikkjokkista 
Saltoluoktaan. 

Kirkkovenesouturetkemme 

teemme tällä kertaa Oulunjär-
vellä ja meloa voi Suomen ka-
noottiliiton melontaohjaajan 
opastamana Saimaan Luonte-

rissa, jossa käydään myös pa-
tikkaretkellä Neitvuorella. 

Kaikki retkemme ja kerhoil-
lat löydät kuvattuina Tunturi-

ladun sivuiltamme. 
Ilmoittaudu retkillemme. 

Tullaan tutuiksi niissä.
Hannu Liljamo

Senioritoiminta 
Tunturiladussa 

Uusia polttimia ja hohtavia aterimia

Susikyrön vesi 
juomakelpoista
Susikyrön kaivosta nousi jo-
kin aika sitten veden mukana 
kuollut hiiri. 

Aihkissa viikon lomailleet 
kävivät laittamassa asiasta tie-
don kaikkien kolmen kämpän; 
Susikyrön, Susi-Oskarin ja 
Koira-Oskarin kämppäkirjoi-
hin ja toki kirjoittivat saman 
asian tiedoksi myös seuraavil-
le Aihkin asukkaille.

Hiirulaisen vuoksi Susi-
kyrön molemmista kaivoista 
otettiin näytteet ja ne lähetet-
tiin Lapin Vesitutkimukselle 
tutkittaviksi. 

Kämppätoimikunta sai 
näytteistä ilmoituksen, että 
vesi on kummassakin kaivossa 
täysin käyttökelpoista. Mitään 
terveydellistä vaaraa ei veden 
käytöstä aiheudu.

Kämppätoimikunta saa tar-
kat testitulokset lähiaikoina 
ja ne kopioidaan liitettäviksi 
kämppäkirjoihin. Laboratorio 
suositteli, että veden vaihtu-
misen vuoksi kaivot on hyvä 
tyhjentää pariin otteeseen. 
Kaivot on tyhjennetty jo ker-
ran ja toinen tyhjennyskerta 
tehdään viikolla 8. 

Tervetuloa Kevätpäiville Satakuntaan
Vaikka niinä lapsuuden tal-
vina lunta oli yllin kyllin, en 
nyt juuri muista nähneeni täl-
laista talvea koto-Huittisissa 
ihan hetkeen. Tuntuu, että 
lunta tupsahtaa taivaalta ihan 
päivittäin, vaikka taidamme 
edelleen olla sitä Suomen vä-
hälumisinta seutua.

Meillä lunta näyttää olevan 
Ilmatieteen laitoksen mukaan 
nyt 33 senttiä. 

Siitä me geatkilaiset olem-
me onnellisia, että meillä on 
lunta tänä talvena runsaasti, 
kun olemme luvanneet isän-
nöidä Tunturiladun kevätpäi-
vät maaliskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. 

Kunhan kokousasiat on hoi-
dettu lauantaina pois päivä-

järjestyksestä, pukeudumme 
ulkoilutamineisiin ja nautim-
me sekä lumesta että jäästä, 
opimme uusia asioita, koem-
me vahdin hurmaa ja nautim-
me lumessa liikkumisesta. 

Ottakaa mukaanne reipas, 
vaikka vähän lapsellinen mieli 
ja hyvät ulkoiluvarusteet. Yh-
den toimintapisteen takia tar-
vitsette pitävät, tasapohjaiset 
jalkineet. 

Kokoonnumme Kokemäen 
Pitkäjärvelle, samaan paik-
kaan, jossa järjestimme Tun-
turiladun kesäpäivät vuonna 
2001. Talvinen Pitkäjärvi tar-
joaa ihan erilaisia harrastus-
mahdollisuuksia. 

Mikäli kiinnostusta on riittä-
västi, pystytämme leirialueelle 

puolijoukkueteltan kamiinoi-
neen. Näin makuutilaa löytyy 
tarvittaessa sieltäkin, mutta 
ilmoita, jos olet tästä mahdol-
lisuudesta kiinnostunut.

Tulijoiden kannata suot-
ta raahata grillimakkaroita 
mukanaan. Olemme tehneet 
maan mainion Huilun tuh-
din tekijän kanssa kaupat ja 
makkaraa on myynnissä yllin 
kyllin. 

Toivomme, että mahdolli-
simman moni tunturilatulai-
nen löytäisi tiensä Satakun-
taan.

Teemme me toki muutakin 
kuin valmistelemme kevätpäi-
viä. 

Tunturiladun 65-vuotis-
tapahtumana järjestämme 

yhdessä Teljän Ladun kanssa 
Kuutamohiihdon Kokemäen 
Sääksjärvellä 18. helmikuuta. 
Latu tehdään jäälle, jos sää 
niin sallii ja tällöin pääsee käy-
mään järven neljällä laavulla. 

Näkemisiin Kokemäellä hel-
mikuussa ja maaliskuussa.

Geatkilaisten puolesta
Satu 

Padjelantaledenillä Staloluoktassa on kammikirkko. Kirkon tunnelma on sangen rauhallinen.

Hannu Liljamo

- Mitä se on?

Tärppejä ja turhakkeita



Kevättalvella huhtikuusta 
toukokuun puoliväliin pitäisi 
Lapissa olla tilastojen mukaan 
loistavat hiihtokelit. Tilastot 
ovat tilastoja, sillä viime vuo-
sina monet hiihtovaellukset 
vetisillä tuntureilla ovat osoit-
taneet toista. 

Kevättalven hiihtovaeltajan 
on syytä tiedostaa ilmaston oi-
kullisuus, sillä tulvivien jokien 
ja järvien sekä lumettomien 
tuntureiden takaa on äärettö-
män vaikeata tulla pois.

Huonolla onnella pahin 
lämpöaalto sattuu tulemaan 
vaelluksen aikoihin. Kun vet-
tä sataa  ja lämpöasteita on 
ympäri vuorokauden, alkavat 
tunturien ja outamaiden han-
get pehmentyä perusteellises-
ti. Lumi muuttuu märäksi, 
soseutuu, ja hanget humahta-
vat alas pienestäkin tärähdyk-
sestä. 

Jängät lainehtivat järvinä ja 
tunturien etelärinteet paljas-
tuvat. Purot ja viettävät rinteet 
syytävät sulavettä notkelmiin 
sekä järvien ja jokien jäille. 

Avotunturissakin kovan 
hangen päällä virtaa runsas-
vetisiä ylittämättömiä puroja. 
Isompien jokien koskipai-
koissa ei sulavesi pysy, joten 
rantajäillä saattaa olla helppo 
hiihtää. Kosken niskalta tai 
putouksilta löytää myös yli-
tyspaikan. 

Metsä-Lapissa jängällä hi-
taasti virtaavat pienet ja avoi-
met joet ovat usein syvällä 
lähes metrisen pehmeän lu-
mitörmän alla. 

Todellista seikkailua

Kevättalven vetisissä oloissa 
hiihtävä vaeltaja joutuu teke-
mään rajusti työtä päästäkseen 
eteenpäin. Useilla hiihtovael-
tajilla on ”hyviä” kokemuksia 
tulvivista tuntureista. 

Monet ovat tehneet viisaasti 
kääntyessään jo ensimmäisenä 
päivänä takaisin maantielle, 
kun taas ne jotka ovat joutu-
neet kelien uhreiksi erämaissa, 
ovat saaneet kokea todellisia 
seikkailuja. Seuraavassa ly-
hyitä tarinoita siitä millaisia 
tilanteita voi kevätvaelluksilla 
tulee eteen.

Viimeisillä lumilla tuntureilla

VauVasta Vaariin-leiri 
susiKYrÖssÄ 17-23.7.2011 

Tunturilatu/Tunturikerho Tsietsa järjestää lapsille tarkoitetun 
leirin Susikyrönkumisevilla kankailla jo viidennen kerran.

Lasten mukana pääsevät isovanhemmat nauttimaan 
yhdessäolosta kesäisen viikon ajaksi. 

Leirin vetäjinä toimivat kokeneet tunturilatulaiset. 
Viikon aikana tulevat tutuksi metsä-ja vesiluonto sekä 

lähitunturit. Erätaitojen opettelua, askartelua, nuotioillat, 
saunominen ja nuotiolaulut kuuluvat tietenkin ohjelmaan.

Koko Susikyrö on leiriläisten käytössä.
Osallistujat huolehtivat itse varusteistaan ja majoitteestaan.
Leirin emäntä valmistaa aamiaisen ja lounaan, mitä varten 
pertään jokaiselta osallistujalta niin aikuiselta kuin lapselta 

ennakkomaksuna 25 €.
Maksu Tunturiladun tilille Tapiola-pankkiin 363630-2787588.
Aikuset maksavat myös ns. kämppämaksun 5 €/vrk/henkilö.

Ilmoittautumiset ja tied. Urpo Häkkinen puh. 050 565 9839 
tai sähköposti urpoh@dnainternet.net 

Tervetuloa!

Susivaliokunta 
toimintakautena 2011
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

Susi-Talaksella tilaa
Kavtsin kerhoviikon toteutuminen Susi-Talaksella on epä-
varmaa, joten muutkin voivat käyttää Talasta viikolla kah-
deksan.

Ahkiojuna 
Seitsemän miehen ja ahkion 
raito oli vaeltanut hienoissa 
olosuhteissa Muotkatuntu-
reiden kautta Lemmenjoelle. 
Siellä sää lämpeni, hanget 
soseutui ja jokien jäille nousi 
vettä. 

Härkäkosken kämpällä vie-
timme luppopäivää, saunoim-
me ja uimme koskessa. Kun 
sitten aikaisin aamuyöstä jat-
koimme matkaa kohti Menes-
latvaa, hanki ei juuri kantanut. 
Ylös tunturiin noustessamme 
kolmannen hiihtäjän jäljessä 
ahkioiden uurtamassa urassa 
virtasi railakkaasti vettä. 

Lähempänä Menesjokea ke-
li meni niin pahaksi, että hyvä 
jos tunnissa pääsimme kilo-
metrin eteenpäin. Ensimmäi-
sen ja vielä toisenkin hiihtäjän 
oli äärettömän raskasta edetä. 

Pari vaeltajaa päätti sitten 
polkea hankeen uraa ilman 
ahkioita ja hakea ne sitten 
myöhemmin. Matka alkoi 
edistyä huomattavasti parem-
min. 

Kaksi viimeisenä olevaa 
hiihtäjää saivat idean kokeilla 
jätettyjen ahkioiden mukaan 
ottamista ja ahkiot kytkettiin 
peräkkäin. Yksi hiihtäjä veti 
sitten kolmea ahkiota ja leve-
äksi poljetussa urassa se kulki 
kuin juna. Ja miksei olisi kul-
kenut, kun veturinkuljettaja 
oli vetämässä. 

Alamäet mentiin koval-

la vauhdilla ja tasamaatkin 
suhteellisen helposti, mutta 
pienikin ylämäki pisti veturin 
puuskuttamaan. 

Matka kuitenkin joutui 
huomattavasti paremmin.

Keli petti Karoliinit

Karoliinihiihto vuonna 1982 
Jämtlannin tuntureilla oli vä-
hällä päättyä samanlaiseen ka-
tastrofiin kuin vuonna 1719. 

Nykypolven karoliinien ta-
voitteena oli hiihtää Jämtlan-
nista Karoliinimuistomerk-
kien kautta Trondheimiin ja 
”vallata” vihdoinkin Kristi-
ansten linnoitus, tai ainakin 
paikallinen kro. 

Ryhmä käytti suunnis-
tukseen ilmailukarttaa, joka 
ei kovin yksityiskohtaisesti 
maastoa kuvaa. Esimerkiksi 
kartalla oleva teksti ”Lukuisia 
pieniä järviä” on kylläkin erit-
täin kuvaava, mutta paikanta-
miseen sopimaton. 

Viikon hiihdon jälkeen il-
mat lämpenivät, tunturiin las-
keutui sumu ja satoi vettä se-
kä räntää, joten ryhmä päätti 
turvallisuuden vuoksi pyrkiä 
varmaa reittiä valtatielle. Kar-
talta katsottiin sopiva pohjoi-
seen vievä jokilaakso. 

Eräänä päivänä joukko 
rehjusti kuusikoissa vetisessä 
hangessa ja etsi sulasta joes-
ta ylityspaikkaa. Joesta löytyi 
lumisilta ja jyrkkää rinnettä 

pitkin he yrittivät laskeutua 
sille. Yksi ”karoliini” tuskastui 
kivirekeensä, irrotti ahkionsa 
ja työnsi sen alamäkeen. 

Yllättävän kevyesti ahkio 
liukui lumisillalle, siitä vuo-
laaseen jokeen ja muutaman 
kymmenen metriä kelluttuaan 
pysähtyi kivelle.

Pari kilometriä myöhem-
min joukko hiihti isomman 
joen rantaan leveän suvannon 
kohdalle. Suvannon toisella 
puolella lähes satametrisen 
avoimen veden takana näkyi 
tilustie. 

Tiedustelupartion raportin 
mukaan joessa ei ollut jäätä 
lähimaillakaan, joten joki oli 
ylitettävä kahlaamalla. Kah-
den saaren kautta suvanto 
näytti helpoimmalta ylitys-
paikalta. 

Ensin joukko eteni kevyillä 
varusteilla sukset kainalossa 
ja sauvat kädessä tiedustellen 
reittiä joen ylitse. Sitten takai-
sin ja ahkiot sylissä he kahla-
sivat joen ylitse kolmannen 
kerran. 

Tilustietä alaspäin muu-
taman kilometrin verran 
hiihdettyään ryhmä haukkoi 
henkeään. Äsken ylitetty joki 
syöksyi rajuun rotkoon! On-
nekkaasti he olivat valinneet 
kartalta sellaisen sivujoen joka 
vei suvannolle eikä rotkoon. 

Jatkuu seuraavassa lehdessä

Joutenkulkija jostakin

Muuta vaihtoehtoa joen ylittämiseen ei ollut kuin kahlaaminen. Jäätä ei näkynyt enää missään.

Ahkiojuna oli näppärä ratkaisu Lemmenjoella.

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
  9.4.-16.4. Nuorisotoimikunta Susikyrössä          
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
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Tulevana kesänä järjestetään 
kahdet rakennustalkoot, tällä 
kertaa molemmat Susikyrös-
sä.

Vuoden 2010 lopulla Tuntu-
riladun johtokunta on hyväk-
synyt kämppäisännän ehdot-
taman henkilövalintauudis-
tuksen kämppätoimikuntaan 
vuoden 2011 ajaksi.

Kyseessä olevan toimikun-
nan jäsenet ovat mahdolli-
simman monesta eri tuntu-
rikerhosta ja samalla eri alu-
eelta Suomessa, sekä ainakin 

jonkun verran ammattilaisia 
tukikohtien asioiden hoitami-
sessa. Rakennustyön taitajia 
on aina saatu hyvin mukaan 
talkooviikoille. 

Allekirjoittanut kiittää läm-
pimästi nyt toimikunnasta pois 
jääneitä Lea Sarkealaa ja Unto 
Flinkmannia siitä työstä jota 
olette monien vuosien ajan 
tehneet sekä kämppätoimi-
kunnassa että talkooviikoilla. 

Kiitos teille molemmille.
Vuoden 2011 alusta kämp-

pätoimikuntaa johtaa edelleen 

Pekka Kallio.
Aihkin avaimet ja tieasi-

at kaikissa tukikohdissa sekä 
yhteydenpidon viranomaisiin 
hoitaa Raimo Pahkala Kai-
nuun alueelta.

Paavo Kramsu on johto-
kunnan edustaja toimikun-
nassa. Hän hoitaa kaikkien 
Lapin kiinteistöjen kunnos-
sapidon sekä jätehuoltoasiat. 
Lisäksi hän toimii myös tal-
kootöiden järjestelijänä.

Sirpa Alapuranen edustaa 
toimikunnassa Helsingin ja 

Kesällä talkoillaan 
Susikyrössä

Etelä-Suomen aluetta.
Hänen vastuullaan on 

kämppien sisäpuolinen varus-
telu ja kunnossapito.

Myös Tunturiladun jär-
jestämien talkoiden keittiö-/ 
ruokailujärjestelyt hoitaa Sir-

pa. Hän auttaa myös kämppä-
isäntää yhdessä Paavon kanssa 
tiedotusasioiden hoitamisessa 
jäsenistölle.

Unto Oranen jatkaa edel-
leen kämppätoimikunnassa 
Keski-Suomen ja väli-Suomen 

edustajana ja hän on raken-
nusalan ammattilainen.

Tulevan kesän ensimmäiset 
talkoot Susikyrössä järjeste-
tään kesäkuussa viikolla 26. 
Siellä tarvitaan noin 12 henki-
löä, että selvitään niistä töistä 

Tiivis päivä toimihenkilöillä
Kahden vuoden välein järjes-
tettävä toimihenkilökoulutus 
sisälsi jälleen Tunturiladun tu-
levia asioita tiiviissä paketissa. 
Nyt kokoontumispaikkana oli 
Tampere ja Suomalaisen klu-
bin juhlavat tilat.

Tunturiladun uusi puheen-
johtaja Timo Tulosmaa sai 
jokaisen osallistujan mietti-
mään, mikä on Tunturiladun 
henki ja susijärjestelmän mer-
kitys. Nehän ovat asioita, jotka 
istuvat tunturilatulaisten sel-
kärangassa, mutta kiveen niitä 
ei ole hakattu. Olisiko jo aika?

Kämpille mietitään 
uusia käyttötapoja 

Susikyrön kehittämistyöryh-
mä jätti johtokunnalle esi-
tyksensä, jossa on ehdotettu 
kämppien käyttöön liittyviä 

konseptikokeiluja. Ryhmä 
ehdottaa, että Tunturiladun 
jäsenet voisivat vuokrata käm-
pän viikoksi esimerkiksi oman 
perhekuntansa käyttöön, ker-
toi Timo Tulosmaa.

Taloudenhoitaja Jukka 
Torpo kertoi muutoksista, 
mitä on tapahtunut maksulii-
kenteessä. Sepasta ei sentään 
puhuttu, vaan esimerkiksi 
uusista tili-ja viitenumerois-
ta, joita on jatkossa syytä 
jokaisen käyttää. Numerot 
löytyvät nettisivuilta ja tästä 
lehdestä.

Koulutukseen 
kannattaa panostaa

Hanna-Mari Sinilehto kertoi 
turvallisuussuunnitelmasta ja 
sen merkityksestä kerhojen 
toiminnassa ja erilaisia yleisö-

tapahtumia järjestettäessä.
Sirpa Alapuranen korosti, 

että kerhojenkin kannattaa 
panostaa koulutukseen. Sii-
hen on saatavissa taloudel-
lista tukea Opintotoiminnan 
keskusliitolta. Hän esitteli 
myös kerhokansion sisältöä.

Kämppäasioista kertoi 
tuore kämppätoimikunnan 
jäsen Raimo Pahkala. Eni-
ten esillä oli Susikyrö, uuden 
huoltorakennuksen raken-
taminen, sähköistäminen ja 
vesi-ja viemäriverklostoon 
liittyminen. 

Susikyrössä on kesän aika-
na kahdet talkoot, joiden työ-
suunnitelmista kerrotaan tar-
kemmin kämppätoimikunnan 
palstalla.

Tiedottaja Satu Ojala kertoi 
Tunturilatu-lehden kehittä-
misajatuksista. Toimihenki-

lökoulutukseen osallistuneille 
tehty kysely antaa siihen hy-
vän pohjan.

Yksi susi joka 
kerhosta

Marita Maula puhui syksyn 
susiaisista ja asetti jokaiselle 
kerholle haasteeksi hankkia 
vähintään yhden vihittävän 
suden syksyn  juhlasusiaisiin 
Susikyrössä. 

Jäsensihteeri Pirjo Sinileh-
to ja nettivastaava Iitu Gerlin 
veivät koulutettavat toviksi 
omiin ryhmiinsä, jossa paneu-
duttiin uuteen jäsenrekisteriin 
ja nettisivupäivityksiin. 

Nettisivuthan uudistuivat 
viime syksynä ja nyt oli kerho-
jen nettivastaavilla jo kerrot-
tavanaan omia kokemuksiaan 
sivujen teossa.  

Nettisivuvastaavat  Matti Häppölä (vas.), Reijo Koski, Juha Kelkka, Panu Loisa, Eila Tiilikainen ja Marjut Nummela kertoivat 
kokemuksistaan Tunturiladun uusista verkkosivuista nettivastaava Iitu Gerlinille (oik.).

Merja Nuutinen ja Sirkka Ritanen Tsietsasta osallistuivat  jä-
senrekisterikoulutukseen.

Sinikka Holopainen Ovtsista ja Johanna Nevalainen Kumpesta 
keskustelivat omista jäsenrekisterikokemuksistaan.

Toimihenkilökoulutuksessa kortensa kekoon kantoivat Marita 
Maula, Hanna-Mari Sinilehto ja Sirpa Alapuranen. Kolbmasta 
koulutukseen osallistuivat Sirkka-Liisa Vuori ja Merja Rinta-
koski.

Oskareitten katolle oli kertynyt jo alkutalven aikana melkoinen lumitaakka.

Satu Ojala

Irma Rytkölä
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28.-30.1.2011 Hiihtoviikonloppu Seitsemisen kansallispuistoon,  
Kortesalon kämppä, (TL65/Kolbma). 
Lisätiedot & ilmoittautumiset: Merja Rintakoski p. 0400 630 514, 
merja.rintakoski(at)gmail.com
18.2.2011 Kuutamohiihto klo 19-22 Kokemäen Sääksjärvellä, (TL65/Geatki). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Satu Ojala p. 050 523 4844, satu.ojala(at)lauttakyla.fi
5.-12.3.2011 Hiihtoviikko Kilpisjärvellä, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai  
Leila p. 040 771 3462, leilavi45(at)gmail.com
12.-13.3.2011 Hiihtoviikonloppu Hyvinkään Petkel- ja Kurkioiden maastossa, 
(Kavtsi). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Juha Kelkka p.050 332 3239,  
juha.kelkka(at)pp.inet.fi
19.-20.3.2011 Viikonloppuretki Evolla, Kelkutteen kämpällä, (TL65/Alppas). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Marja-Liisa Mäki p. 040 718 1719,  
marja-liisa.maki@pp.armas.fi 
25.3.-4.4.2011 Hiihtovaellus Kemihaarasta Kiilopäälle, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai  
Sirpa p. 040 756 7161, sipeka(at)elisanet.fi
8.-16.4.2011 Huollettu hiihtovaellus Haltille (Geatki), yöpyminen varaustu-
vissa. Voit kysellä peruutuspaikkoja Juhani Lahtiselta 040 545 1 681.
10.4.2011 Laturetki Simon Martimoaavan Martimojärvelle, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu Liljamo p. 044 322 3646,  
hannu.liljamo(at)dnainternet.net
30.4.-5.5.2011 Haltin matka, (TL65/Njalla) 30.4.-5.5.2011.   
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Paula Heikkilä p. 040 846 2156.
4.-8.5.2011 Hellehiihto Kilpisjärvelle perinteiseen tapaan, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai  
Leila p. 040 771 3462, leilavi45(at)gmail.com
14.-15.5.2011 ”Lakanavaellus” Martimoaavan soidensuojelualueelle, (Owla). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu Liljamo p. 044 322 3646,  
hannu.liljamo(at)dnainternet.net
19.-22.5.2011 Retkeilyviikonloppu Hossassa, Tolosenvirran kämpällä, (TL65/Okta).                             
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  Aune Makkonen 040 550 2286,  
aunemakkonen(at)gmail.com
20.-22.5.2011 Viikonloppuretki Loppi-Renko, (TL65/Kuokte). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti Häppölä: 050 490 3897, matti.happola(at)gmail.com
21.5.2011 Päiväretki Korpilahden ja Jämsän rajamaastossa olevalle Oravi-
vuorelle; tutustutaan ns. Struwen ketjuun, (TL65/Ovtsi). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ritva Loimio p. 040 552 1037, ritva.k.loimio@jyu.fi
1.-5.6.2011 Polkupyöraretki, n. 200 km, Etelä-Pohjanmaalla  
Lappajärven maisemissa, (TL65/Vihtta).  
Huoltoauto on mukana.
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 loppuun mennessä.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tapani Rajala p. 050 330 8045, tapani.rajala@pp.inet.fi 

4.-10.7.2011 Retkiviikko Itävallassa, St. Gilgen, 
40 km Saltzburgista itään, (TL65/Logi). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Paavo Kramsu p. 040 706 2764, 
paavo.kramsu(at)luukku.com 
17.-23.7.2011 Vauvasta Vaariin viikko Susikyrössä, (TL65/
Tsietsa).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Urpo Häkkinen, 040 704 2539, urpoh(at)dnainternet.net
9.-16.7.2011 Tunturikasvikurssi Kilpisjärvellä, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai  
Pirjo p. 040 778 0639, pirjo.hakala(at)helsinki.fi
16.-23.7.2011 Kirkkoveneretki Oulujärvelle, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannulle juhannukseen mennessä p. 044 260 3818.  
17.-23.7.2011 Hyvän tuulen melontaretki Luonteriin, Saimaalle, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jannelle 1.6.2011 mennessä p. 040 553 5469, 
vuoripuro(at)gmail.com
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 myöhemmin. Tied. ja ilm. Riitta Aaltonen  
040 845 2501.
29.7.-7.8.2010 Kesävaellus Kvikkjokk – Saltoluokta, (TL65/Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai Tapio 
p. 044 260 4855, tapio.siikaluoma(at)luukku.com
8.-13.8.2011 Kesävaellus Patvinsuon kansallispuistoon, (Kavtsi).  
Lisätiedot: Risto Heinänen p. 050 326 3994 tai Markku Arola p. 0500 777 554. 
Ilmoittautumiset: 21.6. mennessä: Iitu Gerlin p. 040 707 4598, iitu.gerlin(at)kulumbus.fi
17.-18.9.2011 ”Lakanavaellus” Martimoaavan soidensuojelualueelle, (Owla).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu Liljamo p. 044 322 3646,  
hannu.liljamo(at)dnainternet.net
7.-9.10.2011 Seniorivaellus, 20 km, Lieksassa Ruunaan retkeily- ja luonnon-
suojelualueella, (Kumpe). Yöpymiset laavussa, mökissä tai puolijoukkueteltassa.  
Varusteet kuljetaan yöpymispaikkaan. Lisätiedot  ja ilmoittautumiset 26.9.2011  
mennessä: Johanna Nevalainen p. 050 331 7876.
7.-9.10.2011 Viikonloppuvaellus, 40 km, Lieksassa Ruunaan retkeily- ja luon-
nonsuojelualueella, (TL65/Kumpe). Yöpymiset teltoissa tai laavuissa.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 26.9.2011 mennessä: Johanna Nevalainen p. 050 331 7876.
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.
5.11.2011 Puolipitkä marssi, Helsingin keskuspuisto, Haltiareitti (+), (TL65/
Kavtsi). Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Markku Arola p. 0500 777 554,  
markku.arola(at)welho.com

Retkitoimikunta

RETKIMUISTIO 1/2011

Yritetään saada vastinetta järjestäjille >> Yksi parhaista palautteista on runsas osallistu-
minen. – Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin. Niitä kannattaa 

tiedustella, vaikka kohteena on ”omat polut” retkikohteen suunnassa.  
Seuraavan retkimuistion aineisto 25.4.2011 mennessä osoitteella: matti.happola(at)gmail.com

joita on ajateltu tehdä. 
Osa suunnitellusta työstä 

pitää vielä hyväksyttää johto-
kunnassa. 

Yksi tärkeä työ on päära-
kennuksen vesikatteen ja ve-
sikourujen korjaus ja huolto. 
Kyseessä oleva työ on paras 
tehdä jo alkukesästä. Samoin 
polttopuut kerätä Ketomel-
lasta.

Lisäksi on suunniteltu vii-
kolle 26 toteuttaa kaikkien 
Tunturiladun Lapin kiinteis-
töjen jätehuoltotyöt kuntoon. 
Samoin Vauva-/Vaariviikon 
aluejärjestelyt. Väkeä tarvitaan 
myös Oskarien ja pääraken-
nuksen keittiökaappiremontin 
valmiiksi tekemiseen. Samoin 
kuin päärakennuksen nuk-
kumalaverien korjaustyöhön. 
Patjojen päälliset pitää myös 
pestä Vuontispirtin pesulassa. 

Keittokatoksen peruskorja-
us ja laajennus Susikyrössä on 
myös viikon 26 ohjelmassa.

Parkkipaikan järjestelyt 
vaatii johtokunnan myöntei-
sen päätöksen, samoin kuin 
sähköistys Aihkista parkkipai-
kalle auton lämmitystolppia 
varten. 

Sähkökeskus laitetaan Os-
karien ulkoseinälle, sähkön 
kulutusmittaus jää edelleen 
Aihkin ulkoseinälle. Vesijoh-
to-/ viemärityö odottaa vielä 
myöhempää aikaa.

Kesän 2011 toiset talkoot 
järjestetään myös Susikyrössä 

ja päättyvät juhlasusiaisiin. 
Tarkemmin Tunturilatu-lehti 
n:o 2/2011. 

Talkoomatkustusasiat, ruo-
kailut, yöpymiset, talkoova-
kuutusasiat yms. järjestelyt 
hoidetaan perinteisesti. Tie-
dusteluihin vastaavat Pekka, 

Sirpa ja Paavo.

Susikyrön talkoot vuonna 
2011 viikolla 26

Ilmoittautuminen 
Pekka Kallio
p.050-5272796
pekka.kallio@hartela. fi

Susikyrön keittiökatosta on suunniteltu laajennettavaksi.

Susikyrön päärakennuksen vesikate ja vesikourut korjataan ke-
sän talkoissa.

Oskareissa ja Susikyrön päärakennuksessa tehdään keittiökaap-
piremontti.
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Ohjelma
Perjantai 4.3.
18.00 –   ilmoittautuminen alkaa
  majoittuminen, sauna, iltapala, turinointia 
  laavulla nuotion lämmössä

Lauantai 5.3.
8.00 – 9.30 aamupala majalla
9.30  aamujumppa majan pihalla
10.00  avajaiset majan pihalla
10.30  kevätkokous vapaa-ajankeskuksessa
12.30  kokouskahvit vapaa-ajankeskuksessa
13.00  ulkoilua monessa eri muodossa
17.00  päivällinen vapaa-ajankeskuksessa
17.30 -19.30 saunat ja avantouintia
20.00  iltanuotio
  iltapala majalla tai laavulla

Sunnuntai 6.3.
8.00 – 9.00 aamupala majalla
9.00    aamun avaus majalla
9.30   aamujumppa
10.00 – 11.30 Mikä ihmeen Satakunta? majalla
11.30  päättäjäiset, majalla
12.00  keittolounas majalla

TerveTuloa TunTuriladun keväTpäiville 
kokemäelle 4. – 6.3.2011

Kokemäellä on rautatieasema, josta voimme noutaa osallistujia. 
Kuljetuksesta on sovittava etukäteen.
Ilmoittautumiset 25.2.2011 mennessä:
Riitta Aaltonen, riitta.aaltonen@pp1.inet.fi tai p. 040 8452 501 tai
Pirkko Liuksiala, pirkko.liuksiala@huittinen.fi tai p. 044 567 0244
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä myös tiedot erikoisruokavaliostasi.

Osallistumismaksu 10 € sisältää:
- ohjelman, tunnuksen, ym. materiaalin
- kokouskahvit, saunan, telttapaikan, asuntoautopaikan
Mikäli kiinnostusta on, pystytämme myös puolijoukkueteltan                                                                                                                             
majoitustilaksi.

Ruokailumaksut: pe iltapala 5,00 €
la aamiainen, päivällinen, iltapala 25,00 €
su aamupala ja keittolounas 15,00 €.
Majoitus: solumajoitus vapaa-ajankeskuksessa 25,00 € hlö/vrk,  
varataan vapaa-ajankeskuksesta.  
sari.vesala@pitkajarvi.com tai juha.koivula@pitkajarvi.com 
Omat lakanat.
Majalla muutama majoituspaikka: 2 x 5 hengen huonetta ja 
2 x 3 hengen huonetta. Yöpyminen omin lakanoin 10,00 € hlö vrk.  
Lattiamajoitus patjalla 5,00 € hlö/vrk, omat liinavaatteet.
Maksut: käteisellä, ei pankkikorttimaksuja tai Tunturikerho 
Geatkin tilille  505 900-442 706. Ota kopio maksusta mukaan 
kevätpäiville. Ei koske solumajoitusmaksuja, sillä ne maksetaan 
suoraan vapaa-ajankeskukselle.
Kirpputori:  
Voit tuoda tullessasi tarpeettomia retkeilyvälineitä myyntiin. 
Myynnissä: 
- Satakuntalaista erinomaista grillimakkaraa
- Kuivattuja keittokasviksia annospusseissa
Varusteet:
- varaa ulkoilua varten keliin sopivat asusteet. Käyttöä on myös     
tasapohjaisille, hyvät pito-ominaisuudet omaaville kengille. 
Mikäli tahdot käydä hiihtämässä, ota omat hiihtovarusteet  
mukaan. Avantoon menijät tarvitsevat uimapuvun.

Kokoonnumme Pitkäjärvelle, jossa samassa pihapiirissä on Pitkäjärven maja, vapaa-ajankeskus ja 
vieressä telttailualue, camping-alue, urheilukenttä, jäähalli ja näin talvisin pururadasta on tehty 
valaistu latu. Pitkäjärvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen ulkoiluun. 
Niitä hyödynnämme, kunhan kevätkokous on pidetty. Pitkäjärven maja sijaitsee Kokemäellä, 
keskustaan on matkaa noin 7 km. Porista matkaa kertyy 43 km, Raumalta 52 km, Turusta 95 km, 
Tampereelta 100 km ja Helsingistä 200 km. Viitoitus kakkostieltä ja Turun suunnasta tuleville.

Retkiapteekin tulee sisältää 
välineitä ja lääkkeitä pienten 
vammojen hoitoon sekä suu-
rempien vammojen ensiavuk-
si. Varsinaisten sairauksien 
hoitoon lääkkeitä tulisi olla 
lähinnä ensiavuksi, siihen asti 
kun potilas saadaan asiantun-
tevaan hoitoon. Retkiapteekki 
tulisi mitoittaa siten, että tava-
rat riittävät vaellusporukalle 
koko vaelluksen ajaksi.

Välineet tulee pakata hyvin 
ja säilyttää kuivana, etteivät ne 
tuhoudu itsestään.

Retkenvetäjällä on oltava 
tiedot mistä hän saa asian-
tuntija-apua, jos sairaus ja/
tai vammautuminen tapah-
tuu. Vaelluksella on oltava 
vähintään yhdellä henkilöllö 
taito auttaa vammautunutta, 
sairastunutta sekä tunnistaa 
hätätilanne ja toimia siinä oi-
kein.

Sidontatarvikkeet:

 Pikasidettä pienten haavo-
jen ja hiertymien hoitoon. 
Sidettä kannattaisi hankkia 
metritavarana, jolloin se on 
huomattavasti halvempaa. Si-
teen määrä riippuu porukan 
kokoonpanosta; nuorilla on 
taipumus joutua pieniin on-
nettomuuksiin, joissa haavat 
ja hiertymät sekä ruhjeet ovat 
yleisiä. Pikasidettä tulee olla n. 
2 m tai 20 kappaleen pakkaus 
eri kokoja. Tavara ei saa olla 

vuosia vanhaa, sillä liimapinta 
kuivuu itsestään ja näin ollen 
ei pysy ihossa kiinni. 

Sidetaitoksia voi käyttää 
suurempiin vammoihin ja 
hiertymiin. Taitokset kannat-
taa hankkia 5 kpl kertakäyttö 
pakkauksissa, jolloin osaa tai-
toksista voidaan käyttää vam-
man puhdistamiseen ja loput 
sen peittämiseen. Sidetaitos 
on ilmava, joten haava tuleh-
tuu harvemmin, mutta samal-
la se on arempi kosteudelle.

Keinoihoa hiertymiin ja jo 
puhjenneiden rakkojen päälle. 

Vammautunut alue puhdiste-
taan ensin esim. pesemällä ve-
dellä ja saippualla.

Ensiside kannattaa laittaa 
helposti esille saatavaan paik-
kaan.  

Sidetaitoksia tulee olla 10 
cm X 10 cm  5 kpl pakkauksia 
10 kpl ja haavatyynyjä 15cm X 
24cm  5 kpl.

Sideharsorullan leveys tuli-
si olla 8 cm X 5 kpl.

Putkiharsolla saadaan hy-
vä sidos pään vammoihin. 30 
cm pätkästä saa hyvän pipon 
solmimalla putken toinen pää 

kiinni. Haava suojataan puh-
taalla taitoksella ja putkipipo 
asetetaan kasvojen yli päähän. 
Kasvojen kohta voidaan repiä 
auki ja suun päällinen osa pu-
jottaa leuan alle. Näin saadaan 
pään sidos, joka pysyy paikal-
laan. Putkiharsoa kannattaa 
olla mukana n. 2 m.

Suojaside 60 X 60 suuriin 
palo- ja hiertymävammoihin 
1 kpl.

Suojaside 30 X 70 suuriin 
palo- ja hiertymävammoihin 
1 kpl.

Joustosidettä nyrjähdysten 

tukemiseen 10 cm 2 kpl
Urheiluteippiä nyrjäh-

dysten tukemiseen 1,25 cm 1 
rulla.

Kolmioliinoja kantositeiksi 
ja lastoitukseen 3 kpl.

Sakset ja Atulat (pinsetit) 
siteiden leikkaamiseen ja haa-
vojen puhdistamiseen. 

Vanupuikkoja 10 kpl haa-
vojen ja silmien puhdistami-
seen.

Lastoitusvälineet:

Lastoitusvälineissä on ta-
pahtunut suurta kehitystä. 
Tyhjiölastat ovat syrjäyttäen 
periteiset pahvi- ja ilmalastat 
ainakin ammattilaisten käy-
tössä. Maallikoille perinteiset 
pahvilastat ovat edelleen paras 
vaihtoehto edullisuutensa sekä 
pienen tilan tarpeen vuoksi.

Vaelluksella lastoitusmate-
riaalia ei tarvitse kantaa mu-
kana, sillä sitä löytyy läheltä. 
Makuualusta on hyvää mate-
riaalia siihen tarkoitukseen. 
Maastosta löytyy puuta, jota 
voidaan käyttää tukemiseen 
yhdessä makuualustan tai 
muun pehmusteen kanssa. 
Lastoituksessa on huomioita-
va, että potilas jäähtyy nope-
asti.

Lääkkeet: 

Lääkkeistä varmaan yleisim-
min tarvittavat ovat erilaiset 

tulehdus- / kipulääkkeet. Ne 
soveltuvat niin flunssan hoi-
toon, päänsärkyyn kuin vam-
mojen aiheuttamiin kipuihin. 
Vammojen aiheuttamissa ki-
vuissa niitä tulee käyttää aluk-
si hieman suurempina annok-
sina säännöllisesti ja kuurin-
omaisesti, kunnes vamma on 
terve tai henkilö on toimitettu 
asialliseen hoitoon. Ennen 
annostelua varmistetaan, että 
potilaalle sopii aiottu särky-
lääke. 

Kyypakkaus on aina tar-
peellinen. Monissa hyönteisen 
pistoissa sitä voidaan käyttää 
ensiapuna ja varsinaisena hoi-
tona sekä allergisissa sairaus-
kohtauksissa.

Jokainen retkeilijä varmis-
taa, että hänen henkilökohtai-
set lääkkeensä ovat mukana ja 
että niitä on riittävästi.

Pitkille vaelluksille läh-
dettäessä on voi etukäteen 
keskustella lääkärin kanssa 
mitä lääkkeitä on syytä ottaa 
mukaan. Lääkkeiden nimissä 
on eri maissa eroavaisuuk-
sia, joten on hyvä tietää mikä 
lääkkeen vaikuttava aine on 
nimeltään.

Kirjallisuus:

Hyvänä kirjana voin suositel-
la SPR:n julkaisemaa Ensiapu-
kirjaa 2 painos tai uudempi.

Turvallisia velluksia toivoo 
Martti 

Retkiapteekista apua moneen vaivaan

Ensiapupakkauksen sisältö on silloin tällöin syytä käydä läpi, jotta tarvikkeet ja lääkkeet eivät 
pääsen vanhenemaan.
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TunTuriladun 
65-vuoTisTapahTumaT
TunTuriladun 
65-vuoTisTapahTumaT
Okta, 19.-22.5.2011
Retkeilyviikonloppu Hossassa
Kuokte, 20.-22.5.2011,
Viikonloppuretki Loppi-Renko
Kolbma, 28.-30.1.2011,
Hiihtoviikonloppu Seitsemisen kansallispuistoon
Vihtta, 1.-5.6.2011,
Polkupyöräretki, Lappajärven maisemissa
Tsietsa. 17.-23.7.2011,
Vauvasta Vaariin viikko Susikyrössä
Kavtsi, 5,-11.2011,
Puolipitkä marssi, Helsingin keskuspuisto
Ovtsi, 21.5.2011
Päiväretki Korpilahden ja Jämsän rajamaastossa olevalle Oravivuorelle
Logi, 4.-10.7.2011
Retkiviikko Itävallassa, Saltzburgin alueella
Alppas, 19.-20.3.2011
Viikonloppuretki Evolla
Kumpe, 7.-9.10.2011
Viikonloppuvaellus, 40 km, Lieksan Ruunaassa
Geatki, 18.2.2011
Kuutamohiihto Kokemäen Sääksjärvellä
Njalla, 30.4.-5.5.2011
Haltin matka
Owla, 29.7. - 7.8.2011
Kesävaellus Kvikkjokk – Saltoluokta

Tarkemmin 
tapahtumat 

on 
esitetty 

retki-
muistiossa.

KAUPPA AUKI
Tunturiladun tarvikkeita voi tilata Iitu Gerliniltä: iitu.gerlin@kolumbus.fi tai 
040 707 4598 Tunturiladun kevätpäiviin asti. Siitä eteenpäin yhdistyksen 
sihteeriltä: iija.auterinen@gmail.com, 050 348 1855. 
Tarvikkeet toimitetaan postitse tai sopimuksen mukaisesti. 
Toimituskulut lisätään laskuun. 
Kerhot voivat saada myyntitarvikkeita myös myyntitiliin.
MYYTÄVÄT TARVIKKEET 
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
Poronnahkainen kahvipussi     30,00
Kämppien avain    120,00
Kahvipussien kohdalla 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.
MAKSUASIOITA
Tunturiladun pankkitili on Tapiola pankki 363630-2787588 (BIC ja IBAN toisaalla tässä  
lehdessä) ja tälle tilille maksetaan kaikki muut Tunturilatua koskevat maksut paitsi jäsen- 
maksut, jotka maksetaan jäsenmaksulaskun mukaiselle pankkitilille.
KÄMPPIEN KÄYTTÖMAKSUT
Kämppämaksuja suoritettaessa käytetään viitenumeroita. Kämpillä on edelleen rahalippaat, 
johon maksun voi myös suorittaa. Kämppämaksu vuonna 2011 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 Raimo Pahkalalta, raimo.pahkala@nic.fi, 040 839 6638.

á 

Iitu ja Iija

Tunturiladun nuorisotoimikunta järjestää 
Susikyrössä viikon offari-reissun.
Viikko soveltuu telluilijoille ja lumilautailijoille. 
Lähirinteet valloitamme nousukarvojen ja lumikenkien avulla. 

Viikon aikana etsimme parhaat laskurinteet Nammalkurun ympäristöstä.
Majoittuminen tapahtuu Susikyrön kämpässä ja kukin osallistuja saapuu
paikalle omatoimisesti ja huolehtii omista ruokailuistaan.

Lisät. ja ilm. 27.3.2011 mennessä: Erkka Ikonen 044 3645 505 / eikonen@iki.fi

Tellu- ja 
lumilauTailu 
TreffiT 
Susikyrössä 9.-16.4.2011

Tunturikasvikurssi Kilpisjärvellä 9.-16.7.2011
Kilpisjärven upeat suurtunturit tarjoavat kasveista ja luonnosta kiin-
nostuneille hienon oppimisympäristön. Viikon aikana teemme retkiä 
Saanalle, Mallalle ja Jehkatsille ja yhden päivän vietämme Jäämeren 
rannalla tutustuen merenrannan lajeihin. Emme edellytä aiempaa kas-
vien tuntemusta, mutta kiinnostuneet voivat keskittyä aiheeseen to-
denteolla. Alueen luonnon erityispiirteet tulevat tutuksi päiväretkien ja 
iltaohjelmien aikana. Kurssin opettajina ovat Rauni Partanen ja Aino Hä-
mäläinen. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 16 henkilöä. 

Kurssille mahtuu enintään 20 henkilöä.

Kurssin hinta on 450 e Tunturiladun jäsenille ja 490 € muille.
Hintaan kuuluu kasvikurssin opetus ja kuljetukset retkipaikkoihin sekä 

täysihoito retkieväineen Kilpisjärven biologisella asemalla.
Ilmoittaudu Aino Hämäläiselle, p. 040 770 6282 aino.hamalainen@oulu.fi  

tai  Pirjo Hakalalle, p.040 778 0639 pirjo.hakala@helsinki.fi

Järjestäjänä Lapinkävijät OWLA

Julkaisija: Tunturilatu ry

Päätoimittaja: 
Timo Tulosmaa, Elianderinkatu 8 C 10, 
33230 TAMPERE
puh. 040 744 0565
timo.tulosmaa@gmail.com
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), Timo Tulosmaa, 
Juhana Häme, Iina Auterinen
Ilmoitushinnat:
0,60 euroa pmm, 
¼ sivu 290 euroa, 
½ sivua  540 euroa  
Koko sivu  900 euroa

Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: 
Westpoint. Rauma

Ilmestymisaikataulu 2011:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
 
 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 muutok-
sista puh.  044 722 6301 
tai osoitteeseen 
jasensihteeri@
suomenlatu.fi.  
Nettisivuilla
(www.suomenlatu.fi) on 
tätä varten lomake.

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

www.tunturilatu.fi
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Metsiemme kulttuuriperintöä inventoidaan
Metsähallitus on toteut-
tamassa vuosina 2008 
– 2013 Suomen oloissa 
merkittävää projektia: 
yksi kolmasosa maamme 
pinta-alasta inventoidaan. 
Tässä projektissa etsitään 
ja kartoitetaan valtion-
metsien kulttuuriperintö-
kohteet. 

Metsähallituksen lokakuus-
sa järjestämässä seminaarissa 
Vantaalla oli luennoimas-
sa alan asiantuntijoita sekä 
inventoinnissa yhteistyössä 
olevien tahojen edustajia. Yli-
opiston edustajan mukaan in-
ventointi on perustutkimusta 
ja uuden tiedon tuottamista. 
Tämä taas johtaa uusien tut-
kimusmenetelmien kehittämi-
seen. Kulttuurikohteet kohot-
tavat metsien arvoa siten, että 
ne ovat muutakin kuin puita, 
kasveja ja eläimiä. Metsäteol-
lisuuden edustaja kertoi, että 
kulttuuriperintökohteiden ja 
muinaisjäännöksien sijainti 
huomioidaan metsätalout-
ta suunniteltaessa. Kohteita 
suojellaan poistamalla puut 
niiden päältä ja kieltämällä 
metsäkoneilla ajo niiden lä-
heisyydessä.

Yksityismetsissäkin on aloi-
tettu kulttuuriperintökohtei-
den inventointi pilottihank-
keella Mäntsälässä. Tämä on 
lisännyt maanomistajien 
mielenkiintoa kulttuuriperin-
tökohteisiin. Kohteiden selvit-
täminen on ollut yhteistyötä 
sukulaisten, naapurien ja tut-
tavien kesken. 

Tiedon keruu ja 
tallennus

Kenttätyössä inventoidaan la-
kisääteiset muinaisjäännökset, 
vanhat rakennukset ja muut 
kulttuuriperintökohteet. Tie-
dot näistä kohteista saadaan 
historiallisista ja uudemmista 
kartoista, kirjallisuudesta ja 
paikallisväestön perimätie-
dosta. Uutta löytyy maastossa 
tutkimalla ja esimerkiksi vii-

me kesänä yli tuhannesta in-
ventoidusta kohteesta oli 400 
uutta.

Kenttätyössä työpari, arke-
ologi ja metsuri tai harjoitte-
lija, tutkivat kulttuuriperin-
tökohteen. He tekevät siitä 
tietokantaan paikkatiedon, 
kirjallisen kohdekuvauksen 
ja valokuvaavat sen. Seminaa-
rissa näytettiin ”Välähdyksiä 
vuosituhansien varrelta”, mm. 
vanhoja rajamerkkejä, muinai-
sia rantatasoja, pyyntikuoppia, 
ikivanhoja asuinpaikkoja, van-
hoja kulkukeinoja, pöytäkiviä 
jne. Inventoinnin ansiosta on 
Kilpisjärveltä tehty ensimmäi-
nen keramiikkalöytö.

Ruotsissa aikaisemmin teh-
ty vastaavanlainen inventointi 
on tuottanut valtavasti tietoa 
ja sen ansiosta on työllistetty 
tuhansia ihmisiä. 

Mitä hyötyä

Kulttuuriperintökohteiden 
inventoinnilla löydetään uu-
sia kohteita ja tehdään jo en-
nestään tunnetut kohteet pa-
remmin tunnetuksi. Tästä on 
hyötyä mm. metsätaloutta ja 
virkistysalueita suunnitelta-
essa.

Matkailuelinkeino voi 
hyödyntää kulttuuriperintö-
kohteita järjestämällä koh-
teeseen liittyviä tapahtumia. 
Esimerkkinä tuotiin Kuusa-
mosta niittyheinän teko, jol-
loin niittypalstalle laskettiin 
koskiveneillä. Mielenkiintoi-
sena esimerkkinä kerrottiin 
perimätietoihin perustuvat 
Isonvihan aikaiset omaisuu-
den kätkennät, jolloin rahat ja 
arvoesineet kätkettiin kupari-
kattiloissa metsiin kallion- tai 
kivenkoloihin. ”Aarteenetsin-
nästä” jos mistä saa kiinnos-
tavan aiheen vaikka millaisiin 
tapahtumiin. 

Kuten yliopiston edustaja 
totesi, kulttuuriperintökoh-
teet ovat hyviä tutkimus- ja 
opetuskohteita niin korkea-
kouluille kuin perusasteen 
opetukseenkin.

Kulttuuriperintöä 
Tsarmilla

Meille tunturilatulaisille tu-
tulla Tsarmitunturin erämaa-
alueella on melko rikas kult-
tuuriperintö. Jokainen alueel-
la kulkenut on nähnyt rauni-
oituneita savottakämppiä ja 
uittorakennelmia, jotka ovat 
rauhoitettuja. Poronhoitoon 
ja kolttasaamelaisiin liittyviä 
kohteita löytyy alueelta myös 
runsaasti. Mm. Tsarmitun-
turissa olevan porokämpän 
läheltä löytyy osia vanhasta 
poroaidasta ja vanhoja laavu-
rakennelmia. 

Vanhat porokämpät ovat 
kulttuuriperintöä ja Tsarmil-
la niitä ovat Valolompolon 
ja Korppijärven kämpät.  Jos 
Tsarmin huipulla olisi vielä 
palovartijan mökki pystyssä, 
olisi se ja myös puhelinlinja 
sekä palovartijan 15 kilomet-
rinen kulkureitti kulttuuri-
perintökohteena hieno ko-
konaisuus. Asentolammella 
on vanhassa pilkkapetäjässä 
kaiverruksia, jotka viittaavat 
kolttasaamelaisiin.

Nangujärveltä on inventoitu 
muutamia vankileirejä. Vuok-
sijärveltä on todettu ortodok-
sinen Naskan ja lapsen hauta. 
Kauempana Tsarmista Lutto-
järvellä on tietokantaan liitetty 
erikoisen niliaitan jäännökset. 
Aitta on aikoinaan rakennettu 
yli kaksi metriä korkean kivi-
paaden päälle, eikä korkean 
kannon nokkaan.

Mielenkiintoa 
retkeilyyn

Kulttuuriperintökohteet 
antavat retkeilyyn oman mie-
lenkiintoisen lisänsä. Kohtei-
den etsiminen tietokannoista 
ennen tai jälkeen retken laa-
jentaa retkialueen tuntemis-
ta. Syvällisempi kiinnostus 
vanhoihin kohteisiin johtaa 
historian lukemiseen ja ar-
kistojen tutkimiseen. Uusien 
kohteiden etsiminen edellyt-
tää historiankirjojen lisäksi 

myös vanhojen karttojen tut-
kimista ja tarinoiden kuunte-
lemista. 

Johdonmukaisella etsinnällä 
ja hyvällä onnella kivenkolos-
ta voi käteen tarttua vaikkapa 
viikinkien hopea-aarre.

Joutenkulkija jostakin

Akalauttapään pohjoispuolella sijaitsevalla Asentolammella on pilkkapetäjä. Pilkka ja siihen kai-
verretut merkit ovat hyvin vanhoja. Lampi on nimetty osuvasti, sillä paikalla on kuivaa tievaa 
ja honkaa runsaasti. Lieneekö pilkkapetäjän kaiverruksilla osoitettu asentopaikan kuulumista 
jollekin? 

Karhumoroston autiotupa ”Tunturikoto” oli vanha ja idyllinen 
kämppä. Se paloi maan tasalle vuonna 2001. Keväällä 2010 ta-
paamamme poroisäntä kertoi, että paliskunnan suunnitelmissa 
on rakentaa tämä kämppä uudestaan.Talasjärven lompoloiden rannalla on yksi Tsarmin erämaa-alueen kymmenistä raunioituneista metsätyökämpistä. 

Kulttuuriperinnön inventointi seminaari antoi lisää 
potkua omille ”tutkimusmatkoilleni”. Olin jo aloittanut 
kotiseutuni Tampereen läheltä vanhoja pitäjien rajapyyk-
kien etsimisen. Se antoi motiivia tehdä pitkiäkin metsä-
retkiä kuntoilun vuoksi, koska pururatojen kiertäminen 
on vastenmielistä ja siksi tehotonta.

Kuntarajat ovat satojen vuosien aikana useinkin muut-
tuneet, mutta jotkut rajan kulmat ovat edelleen samat 
kuin 1600-luvun kartoissa. Kolmeen tällaiseen merkittä-
vään rajojen kulmapyykkiin olen jo käynyt tutustumassa 
Tampereen itäpuolella. Kaikki pyykit olivat vaatimatto-
mia ja sammalien sekä kuusennäreiden peitossa. Mitään 
erikoisia merkintöjäkään niissä ei ollut. 

Mutta… vanhojen karttojen, historiankirjojen ja arkis-
tojen tutkiminen on ollut todella mielenkiintoista ja opet-
tavaista. Siinä on tullut tutuksi muinaiset pitäjät, kihla-
kunnat, isojaot, keisarin armolliset käskyt jne.

Uutta potkua


