
Kumpen järjestämä Tunturiladun 65-vuotis-
juhlavaellus keräsi väkeä läheltä ja kaukaa. 
Viikonlopun aikana 12 vaeltajaa viidestä eri tun-
turikerhosta nautti Lieksan seudun koski- ja vaa-

ramaisemista, komeista soista, ja vaihtelevasta 
syyssäästä. Viikonloppu tarjosi sadet - 
ta, aurinkoa, pakkasta, mutta ennen-  
kaikkea mieliinpainuvan kokemuksen. 

Talkookesä 
Susikyrössä

8Sajos avasi 
ovensa

6Tiina ynnää 
jäseniä

55Malla ynnää 
taas euroja

1/2012

Viiden kerhon väkeä Ruunaalla
12

Jäkäläkangasta ihastelemassa Juha (vas.), Pirjo, Johanna, Risto, Kösä, Tuula, Martti ja Antero.

Merja Nuutinen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Laula laine
elonlaulu tee
suhisevat kaislat, vesi solisee (mukaeltu)

Minä rakastan veden välkettä
kanootin kuvajaisia sen pinnalla
melan liikettä kirkkaalla kalvolla
minä rakastan luonnon hiljaisuutta
tuntureiden kaaria taivasta vasten
riekonmarjojen punaisia poskia
villinä pauhaavia erämaan koskia

Minä rakastan suksien suhinaa,
ahkion ääniä  hohtavilla keväthangilla

minä rakastan aitoa ihmistä, ystäviä
heidän puhumaansa  kieltä,
ne soivat musiikkina sielussain
minä rakastan reiluutta, järjestystä
englantilaista, haudutettua  teetä
suklaata
Minä rakastan pikku puutarhaani
sen lomassa hiljaa hiivin
raskain, väsynein siivin
kulleron kukkia kainalossain,
tuulen hellässä  huminassa
tuoksuu suon etäinen  suitsutus

Laskevat yön  pimeyteen valkeat linnut
sipaisevat siivet 
avoveden koskemattomaan kohtaan

nähdäkseen
valon ja vapauden

Raili S. Laurikainen

Katriina 
Wanhatalo
2.8.1948 – 6.1.2012

Katriinalle

Hyvä ystävä on poissa. Saat-
telimme Katriinan viimeiselle 
matkalle lauantaina 28. 1. 
Jyväskylän Vanhan hautaus-
maan kappelissa. Kaksi vuotta 
kestänyt sitkeä kamppailu an-
karaa tautia vastaan oli päät-
tynyt loppiaisiltana.

Katriina liittyi Tunturi-
latuun vuonna 1982 aluksi 
kavtsilaisena ja muutettuaan 
takaisin synnyinseudulleen Jy-
väskylään hänestä tuli Ovtsin 
jäsen v. 1988. Tunturisudek-
si hänet vihittiin seuraavana 
syksynä Ovtsin järjestämissä 
susiaisissa Toposessa.

Tarmokkaana ja osaavana 
henkilönä Katriina kuului yh-
distystoiminnan aktiiveihin 
ja aivan viime aikoihin asti 
hän oli Ovtsin johtokunnan 
jäsen ja tiedotussihteeri. Hä-
nen pitkäaikainen työuransa 
alkoi Helsingissä liike-elämän 
palveluksessa vientisihteerinä, 
mutta Jyväskylässä hän opis-
keli uuteen ammattiin suorit-
tamalla Jyväskylän yliopistossa 
kielten maisterin tutkinnon. 
Hän oli hyvin kielitaitoinen 

ja suuntautui intohimoisesti 
erityisesti ranskalaiseen ja es-
panjalaiseen kulttuuriin. Hän 
piti paljon matkustamisesta 
ja hänellä oli ystäviä monis-
sa maissa Afrikkaa myöten. 
Hänen ranskalaiset ystävänsä 
olivat vielä syyskuussa häntä 
tervehtimässä ja viettämässä 
kaunista syyspäivää hänen 
kanssaan Haristuvalla. 

Työelämä vei hänet vuosiksi 
Rovaniemelle, jossa hän toimi 
Rovalan opiston ranskan ja 
espanjan kielten opettajana. 
Tämä sopi hänelle hyvin, sillä 
retket Lapin kohteisiin onnis-
tuivat jopa viikonloppuisin. 
Ennen sairastumistaan hän 
työskenteli vielä pari vuotta 
merellisissä maisemissa Kot-
kassa.

Ystävänä, retki- ja vaellus-
toverina ja matkaseurana Kat-
riina oli verraton. Se korostui 
selvästi herkkätunnelmaisessa 
muistotilaisuudessa, johon 
osallistuivat monet ystävät 
aina varhaislapsuuden koulu-
toverista, sittemmin monista 
työpaikoista ystäviksi tulleisiin 

ja tietysti tunturilatulaisiin eri 
puolilta maata. Katriinan toi-
vomuksesta lauloimme yhdes-
sä Lapin lauluja, ja kerroimme 
hauskoista sattumuksista, jois-
sa Katriinan rehti ja mutkaton 
luonne ja temperamentti pää-

sivät täysiin oikeuksiinsa. 
Nyt omaiset ja ystävät sure-

vat, heidän kanssaan varhain 
orvoksi jäänyt sisarenpoika 
Daniel, jonka Katriina kasvat-
ti omana poikanaan nuoreksi 
mieheksi.

Sehän on selkeä juttu, että 
kun paahtaa pitkän päivän 
tunturiladulla tai tunturipo-
lulla, niin luonnon keskellä 
rentoutumassa oleva ihminen 
väsyy.  

Kiristyy selkä, kiristyy pohje 
ja kiristyy pinna.  Vielä jos sa-
taa, on kylmä ja on vettä ken-
gässä, niin ei tosiaan naurata.  
Kämpälle tultua pitää päästä 
heti saunaan ja kuivattele-
maan itseään ja vehkeitään.  
Näinhän se on.

Rasittavan tunturissa kaa-
haamisen jälkeen lämmin 
kämppä ja sauna on kyllä 
nautinnollinen juttu.  Par-
haimmillaan se varmaan on 
Susikyrön saunan terassilla 
Pallaksen taivasprofiilia hä-
märtyvässä illassa katseella 
seuraten.  

Siinä istuessani joskus näin 
senkin miten horisontin taa 
ajat sitten painuneen auringon 
valo välittyy verkkokalvolleni  
korkealla tähtisellä taivaalla 
lentävän satelliitin peilistä.  
Uskomaton juttu muuten. 

 Jonnekinhan se valo tie-
tysti aina heijastuu mutta 
että kaikista maailmankaik-

keuden pisteistä juuri minun 
silmääni.

Välistä kuulen kertoiltavan 
– väliin hiuksiakin nostatta-
via – tarinoita siitä miten yhtä 
useamman tunturilatulaisen 
kokoontuessa illalla majapaik-
kaan siellä  syntyy samoihin 
Tunturiladun sääntöihin ja 
henkeen jäseneksi tullessaan 
sitoutuneiden tunturilatulais-
ten välille pienempää tai isom-
paa pikkukitkaa.  Vaikka ehkä 
ei aina niin tarkoittaisikaan.  

”Noi sun varustees on liian 
leveellään”, ”Te nukutte liian 
leveellään”,  ”Tämä kämppä 
on varattu meille”, ”Tulin juuri 
tunturista ja minähän saunon 
nyt, olkoon vaan akkojen sau-
navuoro”, ”Älkää pulisko, tah-
too nukkua”.  Ja niin edelleen.

Yhteiskäytössä olevien ma-
joitustilojen käyttö edellyttää 
”naapurisopua edistävien toi-
menpiteiden tekemistä” puo-
lin ja toisin ja pelisääntöjen 
noudattamista.  

Parhaimmillaan tämmöi-
nen majapaikkojen yhteis-
käyttö on varmaan silloin kun 
käyttö sujuu pelkästään kans-
saolijoita kunnioittavien yleis-

inhimillisten ja kaikkien äidin 
maidossa ja isän ohjeissa saa-
tujen periaatteiden mukaan.  

Mutta me olemme tottu-
neet kirjoitettujen sääntöjen 
olemassaoloon ja siksi ne on 
aikanaan tehty.  Noudatta-
kaamme siis niitä ja niiden 
henkeä.

Tunturiladun sääntöjen 
kolmannessa pykälässä sa-
notaan muun muassa, että  
”Toiminta-ajatustaan yhdistys 
toteuttaa edistämällä retkei-
ly- ja ulkoilukulttuuria sekä 
luonnonsuojelua ja muita ret-
keilijän käytökseen kuuluvia 
hyviä tapoja”. 

Retkeilijän hyviin tapoihin 
kuuluu kanssaihmisten huo-
mioiminen vaikka heitä ei 
näkyisi mailla halmeilla.  Saati 
sitten päiväetappien risteys-
kohdissa kämpillä.

Kämppäsääntöjen kerho-
viikko-osiossa ohjataan, että 
”Tukikohtiin voi majoittua 
omiin majoitteisiin varauk-
sista huolimatta ja saunan 
käytöstä on sovittava paikan 
päällä varaajan kanssa. Varaa-
jan kanssa on myös sovittava, 
jos aikoo aloittaa tai päättää 

vaelluksensa varauksen alai-
sesta tukikohdasta tai oleskella 
siellä muuten.”  

Lisäksi ”Pienehkölle retki-
seurueelle, johon kuuluu avai-
men omaava Tunturiladun jä-
sen, johtokunta voi kussakin 
tapauksessa erikseen antaa 
luvan yhden yön yö-
pymiseen vaelluksen 
aloitus- ja päätty-
mistukikohtana.”  

Sanotaan myös, 
että   ”Noudata hil-
jaisuutta klo 23:n 
jälkeen ja käyttäydy 
muutenkin muita 
häiritsemättä.”

Ja tärkein sään-
tö kaikista joka 
sekin on niissä 
k ä m p p ä s ä ä n -
nöissä:  

”Muista, että 
SOPU SIJAA 
ANTAA!”.  

Tätä kaikki 
a s ianosa i se t 
noudattakoot.  
Tunturiladun 
hengessä.
Timo  
Tulosmaa

Pata kattilaa soimaa,  
musta kylki ehkä kummallakin
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Joulun jälkeen tuli tieto, että 
retkitoverimme Kalle Kerä-
sen ote vaellussauvastaan on 
kirvonnut. 

Hän oli joutunut viime 
vuosien aikana useammankin 
sairauden koettelemaksi. Sit-
keästi hän taisteli, kunnes lo-
pulta väsyi ja hän siirtyi vael-
telemaan tuonpuoleisen ikui-
sille tuntureille. Me olemme 
menettäneet hyvän ja korvaa-
mattoman retkitoverimme.

Kalle tunnettiin tarmok-
kaana ja idearikkaana miehe-
nä, joka kehitti menestyvän 
yrityksen. 

Mutta hänen idearikkau-
tensa tuli esille myös Tunturi-
kerho Kolbman toiminnassa. 
Hänen aloitteestaan ryhdyt-
tiin kehittelemään kerhon jä-
senille vaelluksille sopivaa ah-
kiota leventämällä Sarviksen 
lasten pulkkaa.  Niitä ehdittiin 
rakentaa useita kymmeniä, 
kunnes idea poiki jatkoa ny-

kyiseen, toimivampaan Kol-
bman ahkioon. Kaikki nämä 
ahkiot valmistettiin Kallen 
johdolla ja hänen yritykseensä 
tukeutuen. 

Hänen kuminpaistoko-
neillaan  myös vulkanoitiin 
kämppätossut monelle retki-
toverille.

Myös lapinretkillä Kallen 
toimeliaisuus ja idearikkaus 
tuli esille. 

Legendaksi on jo muodos-
tunut Kallen jalkaterästään 
käyttökelvottomaksi retkinuo-
tiolla palaneen kumisaappaan 
“suutarointi”. Tunturikoivun 
rungosta pohja, makuualus-
tasta päällinen, ne kiinni var-
teen, johon oli jäänyt kanta 
suhteenlisen ehyeksi. Vahvis-
teeksi ja vesieristeeksi vielä 
“hopeateippiä” ja vaellus jat-
kui reittisuunnitelman mu-
kaisesti päätepisteeseensä. 

Kolbmalaiset ovat  jopa 
museoineet tämän saappaan 

henkiseksi tueksi niille, jotka 
mahdollisesti joutuvat vael-
luksensa aikana pulmatilan-
teisiin.

Kalle Keränen oli–paitsi 
aktiivi tunturiretkeilijä–myös 
Tunturikerho Kolbman vara-
puheenjohtaja useiden vuosi-
en ajan. 

Henkilökohtaisesti minul-
la onkin syytä olla kiitollinen 
hänen antamastaan tuesta ja 
hyvästä yhteistyöstä. 

Hänen tukensa myös Tun-
turiladulle oli ratkaiseva, kun 
teimme Sarmin palstasta kau-
pat. Ilman hänen korotonta 
lainaansa, jolla kauppasumma 
maksettiin, Susi-Talas tuskin 
olisi meidän. 

Me tunturilatulaiset, jotka 
olimme saattamassa Kallea 
iäisyysmatkalleen, tunsimme 
sydämissämme menettäneem-
me luotettavan ja idearikkaan 
retkitoverin.

Stuorra-Ykä 

Johtajasusi Kalle Keränen

Tunturikerhojen yhteyshenkilöt
OKTA (1)
Kainuu
pj. Aune 
Makkonen, 
Pisterin- 
niementie 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. Airi Heino, 
Siltakatu 23 B 6, 
05900 HYVINKÄÄ, 
040 195 4808, 
airi.heino@pp.inet.fi
siht. Eliisa Linden, 
Välenojankatu 4 A 14,
 05880 HYVINKÄÄ, 
0400 988 533
eliisa.linden@inet.fi

KOLBMA (3)
Pirkanmaa 

pj. Petri Mäkelä, 
Turjankatu 6-8 E 
77, 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, 
Tanhuantie 7 A 3, 
00940 HELSINKI, 
040 831 5827, 040 831 5827, 
tommianteroryyppo
@gmail.com

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.nevalainen
@luukku.com
siht. Arja Nättiaho, 
Karpalopuistikko 1, 
80230 JOENSUU, 
045-78450501, 
arja.nattiaho@telemail.fi

KUOVZA
(karhu)
Kymenlaakso

pj. Ari Mussalo, 
Maderannantie 14, 
48310 KOTKA, 
040 7428523, 
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 
Palosaari, 
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 
Liljamo, 
Kaivosojantie 2, 
90830 HAUKIPUDAS, 
044 322 3646, 
hannu.liljamo
@dnainternet.net
siht. Leila Virtanen 
Sauvojantie 6 C 17, 
90560 OULU, 
040 771 3462, 
leilavi45@luukku.com

Pinnis- 
kosken  
autiotupa 
tuhoutunut 
tulipalossa 
Enontekiöllä
Enontekiöllä Lätäsenon ran-
nalla oleva Metsähallituksen 
luontopalvelujen ylläpitämä 
Pinniskosken autiotupa on 
tuhoutunut tulipalossa hel-
mikuun alussa. 

Kämpän tuhoutuminen 
havaittiin perjantaina 10.2. 
Palon syttymissyytä ei toistai-
seksi tiedetä eikä palossa tullut 
henkilövahinkoja. 

Metsähallituksella ei ole 
toistaiseksi suunnitelmia 
tuvan uudelleenrakentami-
seksi.

Tulipalon syttymisaikoihin 
pakkasta oli lähes 40 astetta, 
joten mahdollinen syttymisyy 
voi olla esimerkiksi liiallinen 
lämmittäminen. Myös perin-
teistä huolimattomuutta tu-
lenkäsittelyssä ei voida laskea 
pois. 

Pinniskosken autiotupa oli 
huonokuntoinen ja uusimisen 
tarpeessa.

Retkeilijöiden kannattaa 
jatkossa huomioida, että 
Lätäsenon varrella lähin-
nä Pinniskoskea sijaitsevat 
autiotuvat löytyvät nyt Lä-
täsenoa ylävirtaan noin 12 
kilometriä (Hirvasvuopion 
autiotupa) ja Pinniskoskelta 
Lätäsenoa alavirtaan noin 22 
kilometriä (Isokurkkion au-
tiotupa).
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Hyvää tätä vuotta kaikille tun-
turilatulaisille. 

Tänä vuonna Kavtsi täyt-
tää 40 vuotta. Juhlaahan koko 
vuosi on, mutta isosti juhli-
taan syyskokouksen ja susiais-
ten yhteydessä lokakuussa. 

Onhan sinulla jo kalenteris-
sasi 12.-14.10.2012 Siikaranta! 
Tarkempaa tietoa ohjelmasta 
ja ilmoittautumisista löydät 
seuraavasta Tunturilatu-leh-
destä. Sen jo voimme kertoa, 
että Nuuksion kansallispuis-
ton maastoon tutustutaan vii-
konlopun aikana sekä sanalli-
sesti että ihan konkreettisesti. 
Nuuksion luontokeskusta ei 
silloin vielä ole avattu, mutta 
jotain etiäisiä siitäkin varmas-
ti saadaan. 

Vuosi 2012 nimettiin Kavt-
sissa lähiliikunnan vuodeksi. 
Lähiretkiä on jo alkuvuoden 
aikana tehty useita. Koskika-
ra-retkellä tarkkasilmäisim-
mät bongasivat kaksi koskika-

raa, muut nauttivat luonnosta 
ja maisemista muuten vain. 
Suosittelen muillekin kerhoil-
le tällaista lähiseutuun tutus-
tumista. 

Meidän lähellä on usein 
paljon sellaista, josta emme 
vielä tiedä – tai jonne muuten 
vain tule mentyä. 

Kovasti haaveilimme, että 
olisimme tänä vuonna aloit-
taneet Kungsledenin vaelta-
misen. Houkutteleva reissu 
jäänee tänä vuonna toteut-
tamatta, koska vetäjää vael-
lukselle ei ole löytynyt. Ensi 
vuonna sitten paremmalla 
onnella. Kiinnostaisiko jotain 
muuta kerhoa yhteisretki? 

Viikolla 36 valloitamme 
Susi-Talaksen ympäristöi-
neen. Kerhoviikon aikana voi 
tehdä vaikka viikon vaelluk-
sen, kolmen/neljän yön kevy-
emmän vaelluksen tai nauttia 
Talaksen pihapiiristä ja vaikka 
kalastella. 

Pakkanen on paukkunut täällä 
Keski-Suomessa ja muuallakin 
maassa  jo pari viikkoa, mutta 
nyt on luvassa jo sellaisia pak-
kaslukemia, että aremmatkin 
uskaltautuvat jo upeille met-
säladuille ja järven selille.

Ensimmäisessä kerhoillassa 
kertoivat kerhomme varsinai-
set vanhojen kirjojen harras-
tajat Ritvis Loimio ja Tapio  
Uutela Lapin vanhimmista 
kirjoista. Lapissa on 1700 lu-
vusta alkaen vieraillut useita 
retkikuntia ja tutkijoita jotka 
ovat jättäneet meille tämän 
päivän kulkijoille mielenkiin-
toista luettavaa. Kun ei ole 
vielä ollut käytössä kameroita 
on moni asia jouduttu doku-
mentoitumaan piirtämällä ja 
on aikaansaatu kauniita kuvia 
niin kasveista, eläimistä kuin 
maisemistakin. Tutustuim-
me muun muassa Johannes 
Schefferuksen Lapponiaan, 
Jean Francois Regnardin Retki 
Lappiin, Carl von Linnén La-
pin retkeen 1732 ja Guiseppe 
Accerbin Lapin matkaan 1799. 
Aiheesta riittää kerrottavaa 
vielä toisenkin kerran.

Seuraavassa kerhoillassa 
matkasimme jo kauemmaksi 
Papua-Uusi-Guineaan Gran-
rothin Tuulan kertomana.

 Kun ollaan selvitty vuosi-
kokouksesta siirrytään vähän 
arkisempiin asioihin ja tutus-
tutaan ekohuusseihin ja kom-
postointiin.  Haristuvalle ollaan 
rakentamassa uutta käymälää ja 
siksi asia on nyt ajankohtainen 
ja kerhoillassa kuullaan asian-
tuntijoita sekä saadaan useam-
pia mielipiteitä julki tässä niin 
tärkeässä asiassa. 

Haristuvalla on talvitapahtu-
ma jo perinteiseen tapaan maa-
liskuun viimeisenä lauantaina 
ja odottelemme sinne vieraita 
Tampereen suunnalta. Kilpail-
laan kuka saa pisimmän kalan-
saaliin, letut paistuvat, sauna 
lämpiää ja aurinko paistaa.

Ovtsilaiset tekevät tällä ker-
taa täyden palvelun hiihtolo-
maretken Raattamaan Autton 
porotilalle helmi- maaliskuun 
vaihteessa. Lähellä ovat Pallas-
tunturin ja Iso-Kyrön jo mo-
nille tutut ladut.

 Pääsiäisen jälkeen Esa  Säde 
vie pienen porukan Käsivar-

Joulua odoteltiin vesikeleis-
sä ja toivottiin että  tulis val-
koinen joulu. Talvi tapansa 
näyttää, niin kuin vanhakansa 
tapasi sanoa. Lunta on satanut  
ihan mukavasti  ja on ollut ai-
ka kipakoitakin pakkas-  

jaksoja. Kevättä kohti kui-
tenkin mennään, edessä on 
varmasti loistavat hiihtokelit.

Alppaksen syyskokoukses-
sa ei tullut muutoksia toimi-
henkilöihin, puheenjohtaja 
ja kerhotoimikunta jatkavat 
entisellään. Pienessä kerhossa 
ei tahdo löytyä vaihtuvuutta. 
Tammikuun kerhoillassa tu-
tustuimme keilailuun, monel-

le osallistujalle oli uusi ja mu-
kava  kokemus. Helmikuussa 
sunnuntaihiihto hiihdellään 
kotimaisemissa. Maaliskuussa 
suunnataan Evolle viikonlo-
pun laavuretkelle. Maaliskuus-
sahan on myös Tunturiladun 
kevätpäivät ja kevätkokous 
Karttulassa.

Toukokuussa on suunnitel-
missa Kuoktelaisten  kanssa 
kävellä keväisen viikonlopun.

Kesäkuussa pyöräilemme 
Janakkalassa ja niinhän sitä 
ollaan taas kesässä.

Itse opettelen muutaman 
vuoden tauon jälkeen Tuntu-

Hyvät tunturilatulaiset: skep-
tisimmät ajattelijat jopa jär-
jestön hallituksessa ovat sitä 
mieltä, että edessä ovat Tun-
turiladun viimeiset kevätpäi-
vät tämänmuotoisena yhdessä 
tilikokouksen kanssa. 

Meillä on nyt mahdollisuus 
näyttää tapahtuman tarpeelli-
suus tai sitten ei!! 

Jatkossa saamme sitä mitä 
tilaamme ja ansaitsemme.

Tämän kertaista tapahtumaa 
siivittää Tsietsan 40 vuotisjuh-
lat. Juhliva kerho on yrittänyt 
miettiä ohjelmaan jotain uutta 
ja kiinnostavaa. Tunturikerho-
jen väliset pilkkikilpailut ovat 
sellaista, että kysynkin; mikä 
kerho uskaltaa olla siitä tapah-
tumasta pois?? Kaikkihan me 
tiedämme tunturilatulaiset in-
nokkaiksi talvikalastajiksi.

Saamelaisuus ja saamen-
kulttuuri sen kaikissa muo-
doissaan on aina ollut yksi 
Tunturiladun keskeisiä toi-

mintamuotoja. Tämä, kuten 
susiaatekin, ovat viime vuo-
sina näyttäneet hämärtyvän 
ja jäävän toiminnassa taka-
alalle. 

Tilikokouksen jälkeen tule-
vat saamalaisasioista vastaava 
Kukkosen Pirjo ja Ritvis est-
raadille Poronhoitoon liitty-
vällä ohjelmallaan.

Luontopolku tarjoaa erilai-
sen tehtäväpolun moneen ai-
kaisempaan vuoteen nähden. 
Järjestäjät ovat varanneet kol-
mekymmentä paria lumiken-
kiä reitin kiertämistä varten.

Siilinjärven kirjastossa oli  
tammikuun ajan esillä tsiet-
salaisen Antero Konttisen 
Lapin-aiheinen valokuvanäyt-
tely. Näyttely sai paikalliseti 
aikamoisen suosion. Antero 
tuo osan  kuvistaan näytteelle 
Hussolaan.

Ennakkoilmoittautuminen 
on jo vuosia ollut yhteisten 
tapahtumien järjestäjille on-

Tervehdys Kavtsista

Tuttu kerhoiltapaikkamme 
menee toukokuussa remont-
tiin ja uutta etsitään kiivaasti. 
Kampin palvelutalon väistö-
paikka on tiedossa. Vähän syr-
jässähän se on, Kurvin kupees-
sa, mutta busseja ja ratikoita 
siitä kulkee. Tila ei ole kovin 
suuri, mutta jos alkuvuoden 
kerhoiltaosallistumismääristä 
mitään voi päätellä, niin kyllä 
me sinne mahdumme. 

Toukokuun kerhoilta pide-
tään ulkona luonnossa. Tutus-
tumme Seurasaaren kulttuu-
riin, historiaan ja luontoon. 

Lunta on tänäkin talvena 
riittänyt, vaikka talvi alkoikin 
varsin myöhään. Innokkaim-
mat ovat hiihtäneet jo monia 
kilometrejä. Eipä tarvitse läh-

teä pohjoiseen, kun melkein 
pihasta pääsee ladulle ja mut-
kamäkikään ei ole kaukana. 
Sehän on lähiretkeilyä par-
haimmillaan. 

Retkeilyllistä talven jatkoa, 
liukkaita latuja ja kevään odo-
tusta kaikille

Iitu ;)

Seurasaaren upea silta houkuttelee meitä tutustumiskierrokselle toukokuussa.

Talviset terveiset 
Alppaksesta

riladun taloudenhoitajan teh-
täviä, lupauduin  puheenjoh-
tajalle muutamaksi vuodeksi. 
Niissä merkeissä varmaan ta-
vataan ja ollaan yhteyksissä.

Liikunnallista ja aurinkoista 
talven jatkoa.

Talvisin terveisin 
Marja-Liisa

Ovtsin kuulumisia

ren alueen tuntureille hiihto-
vaellukselle. 

Keski-Suomessa ja myös 
muualla on monia valmiita ja 
valitettavasti melko huonosti 
tunnettuja ja vähän käytettyjä 
vaellusreittejä. Siksi teemme-
kin nyt toukokuussa viikonlo-
pun lähivaellusretken Peuran 
polulla, mikä kulkee osittain 
Salamajärven kansallispuis-
ton alueella. Reitti kulkee ka-
ruilla Suomen selän mailla ja 
siellä voi nähdä sinne noin 30 
vuotta sitten siirrettyjen met-
säpeurojen jälkeläisiä.

Aurikoista talvea ja kevättä 
tunturilatulaisille ja mahtavia 
luontokokemuksia niin täällä 
kotimaassa kuin kauempana.

Hannele

Tsietsan kuulumiset
-mitä me ansaitsemme?

gelma.
Olisiko nyt aika ottaa it-

seään niskasta kiinni ja tulla 
runsain joukoin Karttulan 
Hussolaan viettämään kevät-
päiviä, tilikokousta ja juhli-
maan Tsietsan neljää vuosi-
kymmentä! 

Täten  osoittaisimme ak-
tiivisuudellamme tapahtu-
man tarpeellisuuden. Muuten 
saamme sen minkä ansaitsem-
mekin. Mitä se sitten onkin??

Pentti Vainio

Ynnäilen parasta aikaa tuntu-
rikerhoilta saamiani vuoden 
2011 toimintatilastoja. 

Heti silmään pistä-
vä ilahduttava piirre on 
kerhojen osallistuminen 
”näyttelleasettajina”paikal-
lisiin yleisötapahtumiin. 

Kajaanin Markkinakatu 
(Okta), Luontoliikuntaa Vaa-
salaisille (Vihtta), Suomi Mies 
Seikkailee (Ovtsi), Kolin Erä-
messut (Kumpe), Vanhan Ve-
räjän Luona (Kumpe), Kotkan 

Meripäivät (Kuovza), Harju 
Elää (Geatki) ja Pohjois-Suo-
men Erämessut (Owla) ovat 
tapahtumia, joissa Tunturila-
tu kerhoinensa on ollut julki-
kylki väkeä vasten.  Yhteensä 
vajaa 20 000 ihmistä on tällä 
tavoin ollut Tunturiladun ja 
kerhojen tuntumassa.

On koulutettu pitkiin vael-
luksiin, talvitaitoihin ja jopa 
jätteiden lajitteluun. Kesätai-
toihin, melontaan, ensiapuun   
Kaikkiaan lähes 20 koulutuk-

sellista tilaisuutta.
Liikuntatapahtumia on 

toteutettu kaikkiaan 115 kpl 
mukana tuttuja lajeja mutta 
myös esim. Kuovzan lavatans-
sikurssi.

Erilaisia talkoita on toteu-
tettu 25 ja väkeä niissä on 
ollut lähemmä 3 000 henkeä.  
Kerho- ja teemailtoja on pi-
detty lähes sata.

Kiitettävää aktiivisuutta 
Timo Tulosmaa
kerhoyhdyshenkilö

Tunturitilaston  
kertomaa

DreferComm, lähde Wikipedia Commons
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Owlassa  
valmistaudumme 
vaelluksille
Kalevassa 28.1. julkaistussa 
artikkelissa ”Talvivaellusten 
sesonkiaika edessä” Owla sai 
julkisuutta valmistautumises-
ta talvivaelluksiin. 

Artikkeli on luettavissa 
Facebook Lapinkävijät Ow-
la sivulla. Artikkelissa myös 
Suomen Ladun viestintä- ja 
markkinointipäällikkö Panu 
Könönen antoi neuvoja vael-
luksille valmistautumiseen. 

Talvivaellusten aloittaminen 
on syytä aloittaa opastetusti ja 
kokeneessa porukassa. Talvi-
vaelluksia rajoittavat vuoden-
aika ja valonmäärä. Tammi- ja 
helmikuu ovat vielä kylmiä ja 
päivä varsinkin tammikuussa 
lyhyt. 

Etukäteen hyvin suunnitel-
tu vaellus takaa hyvän loppu-

tuloksen. Vaellusta helpottaa 
jos reitti voidaan suunnitella 
tuvalta tuvalle. Syytä on kui-
tenkin aina varautua mah-
dollisiin yöpymisiin tunturis-
sa teltassa sään vaihdellessa 
nopeasti. Jos talvivaelluksella 
vaeltaa ahkion kanssa niin 
silloin ei vaellukseen otetta-
vien tarvikkeiden painolla ole 
niin suurta merkitystä kuin 
jos vaeltaa vain pelkkä rinkka 
selässään. 

Olemme tottuneet talvisin 
vaeltamaan vetäen leveästä 
lastenpulkasta tehtyä rinkkoi-
hin kiinnitettävää vetolaitetta, 
joka on vakaa ja helpommin 
tunturissa ohjailtavissa kuin 
perinteinen ahkio. Tällöin 
vaatteet voit pakata rinkkaan 
ja kaiken muun vetolaittee-

seen. 
Olennaista asianmukaisen 

vaellusvarustuksen lisäksi on 
sopivan ja tarkoituksenmu-
kaisen ravinnon mukaan ot-
taminen. 

Owla järjesti tammikuun 
lopulla retkiruokakurssin, jos-
sa opettelimme kuivaamaan 
ruokia ja valmistamaan niis-
tä retkiruokia. Kuivattamisen 
sijaan on myös mahdollista 
ostaa kaupoista valmiiksi kui-
vattuja ruokia. Kuivaamisen 
voi tehdä normaalissa sähkö-
uunissakin miedolla lämmöl-
lä. Kuivaamista tosin helpot-
taa jos on hankkinut kuivu-
rin, jota voi oivasti hyödyntää 
vuoden aikana moneen muu-

hunkin kuivattamiseen vaikka 
sienien osalta. 

Retkiruokakurssia varten 
tehtyyn Vaellusruokareseptejä 
vihkoseemme voitte tutustua 
sivuiltamme www.tunturilatu.
fi/owla valitsemalla Vinkkejä 
retkeilyyn. 

Hyvät ensiaputaidot mah-
dollistavat turvallisen vaelta-
misen. Owla järjestää helmi-
kuun lopulla Oulussa kaikille 
avoimen Suomen Punaisen 
Ristin EA1- kurssin. Tarjoam-
me retkiemme oppaina toimi-
ville kurssin ilmaiseksi. 

Kurssille on vielä muutama 
paikka vapaana. Lisää tietoa 
kurssistamme löydät edellä 
kerrotuilta sivuiltamme valit-
semalla Retket ja tapahtumat.

Tunturissa turvallisesti
Hannu Liljamo
Owla

Retkikurssilla oli tarjolla monenlaisia herkkuja.

Muutaman vuoden tauon jäl-
keen olen taas  Tunturiladun 
taloudenhoitajana ja seuraan 
tehtävässä Jukka Torpoa.

Vuoden tilintarkastajana 
olemisen jälkeen Timo Tu-
losmaa sai houkuteltua teh-
tävään.  

Alppaksessa olen ollut pe-
rustamisesta alkaen, Tuntu-
riladun johtokunnassa olin 
12 vuotta, josta puolet myös 
taloudenhoitajana.

Vuoden olen nyt naut-

Marja-
Liisa 
ynnää 
taas 
Tunturi-
ladun  
euroja

Nimeni on Tiina Loisa. Olen 
35-vuotias ja asun Helsingissä 
puolisoni Panun ja koiran-
pentumme Joikun kanssa. 

Olen Tunturiladun jäsen-
sihteeri ja seuraan tässä tehtä-
vässä Pirjo Sinilehtoa.

Tunturiladun jäseneksi olen 
ilmoittautunut loppuvuodes-
ta 2008 ja kerhoni on Kavtsi. 
Kavtsissa toimin taloudenhoi-
tajana. 

Tunturiladun lisäksi olen 
jäsenenä Helsingin ladussa, 
mutten ole toiminnassa mu-
kana aktiivisesti. 

Tiina 
Loisa 
hoitaa 
jäsen-
asioita

Tunturilatuun löysin tieni 
puolisoni kautta ja Tunturi-
ladun piiristä onkin löytynyt 
kotoisa yhteisö ja monia mie-

lenkiintoisia tuttavuuksia sekä 
kokemuksia. 

Minut vihittiin syksyllä Ou-
tasudeksi.

Susivihkiäisissä meidät pantiin tekemään lippo.
tinut eläkepäivistä, mutta 
tuntui että voisin numeroita 
muutaman vuoden pyöritel-
lä. Erilaista liikuntaa yritän 
harrastaa, viime syksynä tuli 

puuenergiaa, saatin poltto-
puusavotta  ja mekoiset pinot 
hakattuja puita.

Marja-Liisa Mäki

Olen ollut vuoden eläkkeellä ja kun Timo houkutteli ajattelin, 
että miksikäs ei. Niin olen taas Tunturiladun taloudenhoitaja.

Johtokunta
Tulosmaa Timo, Kolbma, 
puheenjohtaja, 
Elianderinkatu 8 C 10, 
33230 TAMPERE, 
040 744 0565 
timo.tulosmaa@sci.fi
Loisa Panu, Kavtsi, 
varapuheenjohtaja, 
Konalantie 43 A 7, 
00390 HELSINKI, 
0400 708 243, 
panu.loisa@welho.com
Avikainen Tommi, Ovtsi, 
nuorisotoimikunnan 
puheenjohtaja, 

susivaliokunnan jäsen, 
Männistöntie 6 E 16, 
02880 VEIKKOLA, 
0500 546 126, 
tavikainen@gmail.com
Kallio Pekka, Logi, 
kämppätoimikunnan 
puheenjohtaja, 
Kalttassuo, 
20660 LITTOINEN, 
050 527 2796, 
pekka.kallio@hartela.fi
Kramsu Paavo, Logi, 
kämppätoimikunnan jäsen,
Lauklähteenkatu 6 B 41, 
20740 TURKU, 

040 706 2764, 
paavo.kramsu@pp.inet.fi
Kukkonen Pirjo, Kumpe, 
saamelaistoimikunnan 
puheenjohtaja, 
Kalevankatu 2a C 25, 
80110 JOENSUU, 
041 430 4430, 
kukkonen.pirjo@gmail.com
Kuukkanen Aulikki, Ovtsi, 
nuorisotoimikunnan jäsen, 
Arwidssonintie 14 A 11, 
41430 LAUKAA, 
040 577 4100, 
aulikki.kuukkanen@suomi24.fi
Liljamo Hannu, Owla, 

rekisteröintityöryhmän jäsen, 
Kaivosojantie 2, 
90830 HAUKIPUDAS,
044 322 3646, 
hannu.liljamo@dnainternet.net
Vainio Pentti, Tsietsa, 
retkitoimikunnan 
puheenjohtaja, 
Soraharjuntie 18. 
74510 IISALMI, 
050 66518

Toimihenkilöt

Auterinen Iija, Kolbma, 
sihteeri, 

Tapionkatu 18 B 16, 
33500 TAMPERE, 
050 348 1855, 
iija.auterinen@gmail.com
Gerlin Iitu, Kavtsi, 
nettivastaava, 
Halsuantie 5-7 C 41, 
00420 HELSINKI, 
040  707 4598, 
iitu.gerlin@kolumbus.fi
Kallio Pekka, Logi, 
kämppäisäntä
Loisa Tiina, Kavtsi, 
jäsensihteeri, 
Konalantie 43 A 7, 
00390 HELSINKI, 

0400 708 243, 
tiina.loisa@saunalahti.fi
Mäki Marja-Liisa, Alppas, 
taloudenhoitaja, 
Torikatu 10 A 6, 
13100 HÄMEENLINNA, 
040 718 1719, 
marja-liisa.maki@pp.armas.fi
Ojala Satu, Geatki, 
tiedottaja, 
Karpintie 13, 
32700 HUITTINEN, 
045 327 5650, 
satu.ojala@lauttakyla.fi
Tulosmaa Timo, Kolbma, 
kerhoasiain hoitaja

Tunturiladun johtokunta ja toimihenkilöt 2012
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Susiaisissa noita näytti pala-
sen suomalaista uitto histo-
riaa, tosin närelenkki kierret-
tiin koivusta, kuusen sijasta, 
jottei kokelaiden tassut tulisi 
pihkaisiksi. Närelenkki teh-
tiin 2-3 metriä pitkistä ja 3-6 
senttimetrin vahvuisista ti-
heästi kasvaneista kuusista. 
Niitä käytettiin tukinuitossa 
jokivarsien ja tukkilauttojen 
puomitukkien sitomiseen ket-
juksi. Puomitukit olivat noin 7 
metriä pitkiä ja latvamitaltaan 
noin 20-30 cm, tukkeina käy-
tettiin keveitä ja suoria kuu-
sipuita, osa puista kuorittiin, 
kuivapuu kellui paremmin.

Susikko oli yksinkertainen, 
käytettiin tilapäisesti ja tyy-
nissä vesissä. Kaksinkertainen, 
siinä säikeet kierrettiin tois-
tensa ympärille, oli vahva ja 
eniten käytetty. Ukkolenkki 
eli kolminkertainen vaati pi-
demmän vitsaksen, käytettiin 
suurta lujuutta vaativissa si-
doksissa. Puomipuihin tehtiin 
sidontareiät, susikolle riitti 
kairalla tehty. Kaksinkertai-
selle ja ukkolenkille reiät ha-
kattiin kapea ja pitkäteräisellä 
kirveellä, joka oli tehty puo-
mitusta varten.

Vitsakset kaadettiin ke-
vättalvella. Vitsakset hau-
dottiin pehmeäksi, niitä 
varten tehdyissä pitkissä  
laatikoissa, johon johdettiin 
höyryä, yleensä vieressä kiehu-
vasta padasta tai jos läheisissä 
taloissa  oli hyvä riihi, vitsakset 
lämmitettiin siellä. Ne kierret-

Kauan odotettu saamelais-
kulttuurikeskus Sajos avattiin 
tämän vuoden alussa. Inarin 
kirkonkylällä sijaitsevasta kes-
kuksesta löytyvät saamelaisten 
itsehallintoelimen Saamelais-
käräjien tilat sekä muitakin 
hallinnollisia virastoja. 

Sajoksesta löytyy myös saa-
melaiskirjasto ja –arkisto se-
kä aitojen saamentuotteiden 
kauppa Sámi Duodji Shop. 
Suurelle yleisölle Sajos on en-
nen kaikkea konserttitalo sekä 
kongressikeskus sekä erilaisten 
tapahtumien keskipiste. 

– Sajos on saamelaisille iso 
asia. Se on rakennettu saa-
melaisten hallintoa ja arkea 
varten, mutta ennen kaikkea 
se on tehty saamelaisen kult-
tuurin tuottamiseen. Keskuk-
sen kautta omaa osaamista 
voidaan toki näyttää muille-
kin kuin saamelaisille, sanoo 
Sajoksen markkinointihank-

keen projektipäällikkö Marja 
Männistö.

Sajoksessa järjestettäviä ta-
pahtumia ovat mm. elokuinen 
alkuperäiskansojen musiikki-
tapahtuma Ijahis Idja sekä 
tammikuinen Skábmagovat-
elokuvafestivaalit. Tapahtu-
matuotantoa Inarissa aiotaan 
edelleen kehittää ympärivuo-
tiseksi. Myös teatteritoimintaa 
odotetaan Inariin. 

–Pääsali on rakennettu eri-
tyisesti musiikin ehdoilla. Sen 
akustiikka on huippuluokkaa. 
Sali soveltuu myös tanssiesi-
tyksiin, pienimuotoisiin mes-
suihin ja kaikenlaisiin juhliin.

Sajoksen pääsalissa on tilaa 
parhaimmillaan 430 hengelle. 
Tila mahdollistaa monenlais-
ten tapahtumien järjestämi-
sen. Myös Sajoksen kokous-
tekniikka ja tietoliikenneyh-
teydet ovat uusinta uutta. 
Sajoksessa on myös muita 

Tunturilatukeskustelussa 
kulkeva vahva juonne on yh-
distyksen näkyvyyden paran-
tamisen tarve ja sitä kautta 
jäsenmäärän saaminen nou-
sujohteiselle uralle.  Viime 
vuonna varapuheenjohtaja 
Panu keksi, että meidän pitää 
olla läsnä maan suurimmil-
la Erämessuilla Riihimäellä 
7-10.6.2012. Ja luonteva jat-
koajatus on, että pidetään sa-
massa paikassa myös Tunturi-
ladun Kesäpäivät.

Asiaan liittyy vielä se piir-
re, että Tunturilatu yhdessä 
Riihiladun kanssa ottaa hoi-
taakseen Suomen Ladun mes-
suosaston.  Siinä puuhassa 
tarvitaan joku määrä ihmis-
resursseja mutta se on myös 
loistava tilaisuus jakaa tietoa 
Tunturiladusta sille väelle, jo-
ka retkeilyä harrastaa.

Ja sitä kohti nyt mennään.  
Palaamme asiaan seuraavassa 
lehdessä mutta merkitkää jo 
nyt kalenteriin.

Vuosien juoksussa on aina sil-
loin tällöin puhuttu mahdol-
lisuudesta rekisteröidä tuntu-
rikerho oikeaksi ry:ksi. 

Siitä seuraisi joitain etuja 
ja mahdollisesti myös jotain 
haittoja. Ilmeisesti sen ih-
meempiä asiaa edistäviä into-
himoja teemaan ei kuitenkaan 
ole liittynyt, koska mitään ei 
asiassa ole tapahtunut. 

Ympäristöään kun katselee 
ja kuuntelee, niin monessa 
kohden Tunturiladun ulko-
puolella on kyllä vissi rekis-
teröitymisen henki monissa 
kerhoja pienemmissäkin yh-
teisöissä.  Asialla on varmaan 
puolensa ja puolensa.

Nyt on johtokunta syys-
kokouksessa hyväksytyn 
toimintasuunnitelman mu-
kaisesti pannut pystyyn re-

kisteröintityöryhmän, jonka 
tehtävänä on panna pape-
rille rekisteröintiin liittyviä 
myötäisiä ja  vastaisia argu-
mentteja. Ehkä syntyy oikein 
SWOT-analyysi eli vahvuu-
det/heikkoudet/mahdolli-
suudet/uhat.

Työryhmän jäseniksi ni-
mettiin puheenjohtaja Timo 
Tulosmaa sekä johtokunnan 
uusi jäsen ja Owlan puheen-
johtaja Hannu Liljamo.

Asiasta kuulunee jotakin 
kuluvan vuoden aikana mutta 
heille voitte välittää perustel-
tuja ajatuksianne asiasta.  

Sähköpostitse kiitos timo.
tulosmaa@sci.fi ja hannu.lil-
jamo@dnainternet.net. Joka 
tapauksessa tapaamme asian 
kanssa jossain tulevassa yleis-
kokouksessa.

Kuten vuosia jatkuneesta pe-
rinteestä tiedetään, Tunturi-
ladun ydin eli susiaate ja su-
sinimitykset eivät voi oikein 
hyvin.  Liian vähän on susia 
liikkeellä.

Pohjois-Savosta kajahti:  
Pyydetään kerhoja nimeä-
mään keskuudestaan susiasia-
henkilö ja tämä syntyvä ver-
kosto ryhtyy kaivelemaan ker-
hoista uusia susia yhteistyössä 

susivaliokunnan kanssa.
Susiasiahenkilöitä on tätä 

kirjoitettaessa nimetty Logista, 
Owlasta, Vihttasta, Tsietsasta 
ja Ovtsista.  Viisi asiahenkilö-
äkin jo muodostaa verkoston, 
jonka kanssa on mielekästä 
työskennellä, mutta, hyvät 
tunturikerhot, on teitä use-
ampia.  Ilmoittakaa susiasia-
henkilönne osoitteeseen timo.
tulosmaa@sci.fi.

Ennakkoinfo ensi kesästä

Tunturiladun 
kesäpäivät ja 
Riihimäen  
Erämessut

Kerhoille 
rekisteröinti-
työryhmä

Susiaatteen  
nostattamiseksi 
oma verkosto

tiin lenkille, jotka siirrettiin uit-
totyömaalle ja siellä lenkit peh-
mitettiin jälleen muuripadassa 
ennen puomiin sitomista.

Närelenkki kierrettiin yleen-
sä kahdessa miehessä, toinen 
kiersi ja toinen ohjasi paalulle. 
Puomitus tehtiin samoin, mo-
lempiin töihin oli omat taita-
jansa. Närelenkkejä käytettiin 
1940 luvun vaiheille, sen jäl-
keen  tilalle alkoivat tulla me-
tallilenkit ja ketjut. Melkoinen 
hittituote, kun kaikki Suomen 
joki ja järviuitot puomitettiin 
närelenkeillä.

Antero Rutanen Puomin sidonta.

Närelenkki.

Närelenkki

Sajoksessa kohtaat  
saamelaisen nykypäivän

kokoustiloja, joista esimerkki-
nä Parlamenttisali Solju, jossa 
on utsjokelaisen Outi Pieskin 
tilataideteos. 

Sajoksen arkkitehtuuri

Sajos on vaikuttava arkkiteh-
tuuriltaan. Sajoksen muoto 
on saatu saamelaisesta muo-
tokielestä. 

–Sajoksen ulkomuoto tu-
lee neljäntuulenlakista, jonka 
sakarat osoittavat eri ilman-
suuntiin: Juutuanjoelle, Inarin 
retkeilyalueelle, Inarin kirkon-
kylälle ja Inarijärvelle.

–Rakennuksen sisäpuolen 
muodot tulevat saamenkäsi-
töistä, esimerkiksi riskuista ja 
kiisoista, kertoo Marja Män-
nistö.

 Rakennus kiinnostaa mat-
kailijoita pistäytymiskohtee-
na. Sajos on avoin kävijöille, 
vaikkei siellä mitään tapahtu-
maa järjestettäisikään. 

Sajos on inarinsaamea ja 
tarkoittaa tukikohtaa tai asen-
topaikkaa, jossa ollaan tulil-
la pitempikin aika. Sajos on 
myös Inarin kirkonkylän uusi 
saamelaiskulttuurikeskus.

Sajoksen arkkitehtuuri kertoo saamelaisesta muotokielestä.

Sajos on avoinna kävijöille muulloinkin kuin tapahtumien ai-
kana. 
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Olen asunut monessa paikassa 
eri puolilla Suomea ja samalla 
olen saanut varsin monipuo-
lisen käsityksen maakuntien 
retkeilymahdollisuuksista. 

Muuttaessani pääkaupunk-
iseudulle luulin etääntyväni 
luonnosta. Samoin ajatteli 
kainuulainen väärtini, kun 
hän viimeksi kohdatessamme 
lausahti: “Sinä se kasvatat 
juuria asfalttiin…” Olimme 
kumpikin väärässä. Täällä 
minulla on ympärilläni erä-
maisia metsiä enemmän kuin 
koskaan missään! 

Etelässä on meri. Melojille 
ja muille vesilläliikkujille on 
saaristossa tilaa yllin kyllin. 

Minä katselen merta mie-
luummin maalta, ja siihen 
tarpeeseen rannikolla on 
useita virkistysalueita, tunne-
tuimpana Porkkalanniemi. 

Keväisten linturetkien ja 
kesähelteisten piknikkien 
lisäksi sinne kannattaa mennä 
talvellakin: hyvinä lumitalvina 
Porkkalanniemen kalliot ovat 
eksoottinen kohde lumiken-
käretkelle. Meren jäätyessä 
rannikosta tulee retkiluisteli-
joiden temmellyskenttä.  Mer-
ta pitää käydä vilkaisemassa 
pari kertaa vuodessa, mutta 
minun erämaani sijaitsevat 
manterella.

Pohjoisessa on Nuuk-
sion järviylänkö ja kansal-
lispuiston hiljainen puoli. 
Rakennetut reitit ja huolletut 
taukopaikat pystyy täältä vält-
tämään. 

Ruuhkaisten polkujen ulko-
puolella saa hiippailla rauhas-
sa. Alue on laaja, kauniita kal-
liorantaisia lampia on todella 
paljon, ja ulkoilukarttaan 
merkitsemättömiä polkuja 
pitkin voi suunnitella ikiomat 
reittinsä. 

Nuuksioon kannattaa 
mennä aina, joka vuodenai-
kana. Järviylänkö on todella 
ylänkö, monen lammen pinta 
välkkyy yli 80 metriä meren-
pintaa korkeammalla ja mäet 

nousevat yli sataan metriin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
kaupungissa sataa räntää, 
Nuuksiossa tupruttaa lunta. 

Lumi tekee Nuuksiosta 
lumihenkäilijän paratiisin! 
Nämä kallioiset metsät ovat 
parasta lumihenkäilymaas-
toa tuntureiden eteläpuolella. 
Suksillahan näihin maas-
toihin ei kannata ängetä, kal-
lioiden ja tiheikköjen läpi ei 
yksinkertaisesti pääse. Mutta 
lumikengillä rämpiminen on 
vain hauskaa! 

Veikkolassa asuvalle Nuuk-
sio on lähimetsä, ja sellaisena 
paras mitä kuvitella saattaa.

Kirkkonummen kirkon-
kylän kupeessa sijaitseva 
Meikonsalon laaja luonnon-
suojelu- ja retkeilyalue on 
varsinainen nähtävyys. 

Onneksi sinne ei ole to-
istaiseksi houkuteltu suurem-
pia ihmismassoja… Jos 
Meikonsalosta tehtäisiin 
kansallispuisto, sinne joudut-
taisiin rakentamaan reitit ja 
palvelut, jolloin alueen erä-
maisuus kärsisi. 

Menkööt ulkoilijalau-
mat tylsään Sipoonkorpeen, 
jätetään Meikonsalo harvojen 
herkuksi… 

Kirkasvetinen Meiko kal-
lioisine niemenkärkineen 
ja näköalajyrkänteineen on 
upea. Ympärillä on erämaista 
metsää sekä pienempiä järviä 
ja lampia. 

Kesällä Meikon parhaat 
kalliot kutsuvat ulkoilijoita 
auringonpalvontaan, mutta 
esimerkiksi viereisen Lång-
träskin rannoilla saa nauttia 
eväänsä ilman ohikulkijoita. 

Myös Meikon koillispuo-
lisella Dorgarnin hiljaisella 
ylängöllä retkeilijä voi rauhas-
sa vaipua suloiseen erämaa-
tunnelmaan… 

Kaikki mitä Nuuksiosta on 
sanottu lumihenkäilymaasto-
na, pätee myös Meikonsaloon, 
eli maasto on erinomaista, 
suorastaan nautinnollista.  
Meikolla tulee käytyä harvem-

min kuin Nuuksiossa, mutta 
sieltä saa voimakkaampia 
elämyksiä.

Kauhalan pieni ulkoilua-
lue piilottelee helmoissaan 
aarretta. Rotkon pohjalla soli-
seva puro peittää kaikki muut 
äänet alleen, häivyttää ulko-
maailman, vaivuttaa trans-
siin. Vieressä ujeltava Turun 
moottoritie on yhtäkkiä jos-
sain hyvin kaukana. 

Kauhala on oivallinen paik-
ka hiljentyä hetkeksi, piiloutua 
maailman melskeiltä.

Naapuripitäjän puolelta 
Vihdistä löytyy paikka, johon 
olen näillä main eniten kiin-
tynyt, ehkä jopa rakastunut. 
Hiidenvesi! 

Moneen suuntaan mutkit-
televa iso pitkä järvi, korkeine 
kalliorantoineen ja viehät-
tävine saarineen, on lempi-
kohteeni niin melonta- kuin 
hiihtoretkillekin. 

Meri on minulle liian suuri 
ja pelottava, Hiidenvesi sopii 
minulle sisävesien kasvatille 
paremmin. Vesille pääsee 
monesta rannasta, taukopaik-
koja löytyy löhöilykallioista 
hiekkarantoihin, ja maisemat 
ovat makiat. Hiidenvesi!

Parasta näissä lähierä-
maissa on se, että ne ovat 
monipuolisia, erilaisia paik-
koja. Ei tarvitse kahta ker-
taa peräkkäin mennä samaa 
polkua samalle taukopaikalle. 
Tutkittavaa riittää, löytöretket 
tuovat uusia elämyksiä loput-
tomasti. Erämaisia paikkoja, 
näin paljon, ja näin lähellä! 
Missä muualla on näin paljon 
näin lähellä? Jos olen alkanut 
juurtua etelään, en todella-
kaan juurru pääkaupungin 
asfalttiin vaan näihin metsiin. 

Kavtsilla on lähiretkeilyn 
teemavuosi. Kavtsin toiminta-
alueella onkin loputtomasti 
mahdollisuuksia laadukkaa-
seen lähiretkeilyyn varsinkin 
Kirkkonummella, Suomen 
erämaapitäjässä.

Tommi Avikainen

Jo Lapinkävijät Owlan edeltä-
jälle Oulun Seudun Lapinkä-
vijöille Kilpisjärvi oli tärkeä 
retkeily- ja vapaa-ajanvietto-
paikka. 

Meillä on ollut usein mah-
dollisuus tutustua Kilpisjärven 
koulun toimintaan. Kilpisjär-
ven koulu tarjoaa peruskou-
lun opetusta esikoulusta yh-
deksänteen luokkaan kahdella 
kielellä, suomeksi ja saameksi. 
Koulu sijaitsee Kilpisjärven 
kylällä, Suomen Käsivarren 
pikkusormessa, Tunturi-La-
pissa. Opettajia on neljä, joista 
yksi opettaa saamenkielellä ja 
kolme suomenkielellä. 

Koulu on aloittanut vuonna 
1982 erään matkailuyrityksen 
majoitushuoneessa. Tätä vai-
hetta seurasi ns. viipalekoulu 
(1984-87), jonka jälkeen ke-
väällä 1987 otettiin käyttöön 
nykyinen monitoimitalo ajan-
mukaisine tiloineen. 

Yläkoulu aloitti Kilpisjär-
vellä 1994, jolloin hyvän lisän 
pienen koulun työhön antoi 
aloitettu etäopetus Helsingin 
yliopiston II Normaalikoulus-
ta. Videoneuvottelupohjainen 
luokkamuotoinen etäopetus 
on jatkunut siitä lähtien. 

Saamenkielinen opetus 
alkoi valtion rahoittamana 
vuonna 1999, jolloin yksi vir-
ka perustettiin saamenkieli-
seen opetukseen. Koululle on 
muodostunut vuosien varrella 
omat yhteistyökumppanin-

KAUPPA AUKI
Tunturiladun tarvikkeita voi tilata yhdistyksen sihteeriltä: iija.auterien@gmail.com, tai 
0503481855. 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 Tapiola pankki IBAN FI07 3636 3002 7875 88 BIC TAPIFI22, tälle 
tilille maksetaan kaikki Tunturilatua koskevat maksut paitsi jäsenmaksut, jotka maksetaan jäsen-
maksulaskun mukaiselle pankkitilille.

KÄMPPIEN KÄYTTÖMAKSUT
Kämppämaksuja suoritettaessa käytetään viitenumeroita. Kämpillä on edelleen rahalippaat, 
johon maksun voi myös suorittaa. Kämppämaksu vuonna 2012 on 5 e/ hlö/vrk. Vanhempien 
mukana olevilta alle 12-vuotiailta ei peritä kämppämaksua, Susi-Oskari perhekäyttö 30 € / vrk, 
varattava sihteeriltä. Kämppien viitteet: Susikyrö 505, Susi-Talas 602, Susi-Kiisa 709. 
Varauskämppä Aihkin kämppämaksu on 18 €/vrk/koko kämppä. 
Aihki varataan Raimo Pahkalalta.

Iija Auterinen 

Kirkkonummi
–erämaapitäjä

Kalliojyrkänteitä on monen järven rannalla; nämä jääpuikot kasvavat Hiidenvedellä.

Kilpisjärven koulu,  
Gilbbesjávrri skuvla,  
kummikoulumme

Kilpisjärvelle paluumuuttaja koulumummo Marketta Nilsenin 
taulu vietiin lahjaksi koulun ystävän 60-vuotispäivillä Kilpis-
järvellä.

sa ja perinteensä, jotka nou-
dattelevat Yliperän vuotuista 
kiertoa. 

Tärkeä yhteistyökumppani 
on kylän Helsingin yliopiston 
biologinen asema, jonka labo-
ratorioita koulu on vuosikau-
det saanut käyttää kemian ja 
fysiikan opetukseen. Koulu on 
vahvasti tuottamassa kylän oh-
jelmapalveluja sesonkiaikoina. 

Koululla on oma koulu-
mummo, joka mm. taiteilee, 
kutoo ja leipoo. Hän on Mar-
ketta Nilsen koulun entinen 
opettaja ja taidegraafikko, jo-
ka on palannut Kilpisjärvelle 
eläkepäivien viettoon. 

Lapinkävijät Owla halu-
aa tukea kummikouluaan ja 
koulua opiskelevia. Samalla 
haluamme tuoda esille saa-

melaisuutta ja sen merkitystä 
maassamme. Eräs tukimuoto 
on pieni rahallinen tuki kou-
lun tekemille retkille. Koulun 
tukemisen osalta olemme 
mukana Kilpisjärven kyläym-
päristöhankkeessa, jossa kehi-
tetään kyläaluetta ympäristön 
ja kyläläisten ehdoilla. 

Haluamme vahvasti olla osa 
Kilpisjärveä vaikkakin toimim-
me reilun 600 kilometrin pääs-
sä Oulussa. Haluamme roh-
kaista muitakin Tunturiladun 
tunturikerhoja valitsemaan 
itselleen kummikoulun ja osal-
listumaan johonkin yhteiskun-
tamme hankkeeseen kerhon 
voimavarat huomioiden.

Hannu Liljamo
Owla



8

Hyvää kevättalven aikaa kaikil-
le Tunturilatu-lehden lukijoille 
kämppätoimikunnalta!

Tunturiladun syyskokouk-
sessa 2011 esitettiin suunnitel-
maluonnos Susikyrön tontille 
rakennettavasta huoltoraken-
nuksesta. Suunnitelma hyväk-
syttiin toteuttamiskelpoisena.

Päätettiin, että rakennustyö 
toteutetaan pääosin talkoo-
työnä vuosien 2012–2013 ai-
kana. 

Syksyn ja talven aikana on 
esitetty aiheellisia kysymyk-
siä jäsenistön taholta suun-
nitelmaluonnoksesta.Miksi 
huoltorakennus on niin mo-
nimuotoinen? Erkkereitä + 
vinkkeleitä, lämpimät tilat ha-
jallaan, paljon piippuja ja ul-
ko-ovia, laajentamismahdol-
lisuus puuttuu, samoin WC 
saunatilasta, kallis rakentaa?

Suunnitelmaluonnosta on 
kuluvan talven aikana vähäi-
sessä määrin hienosäädetty 
niin, että se paremmin palveli-
si tunturilatulaisten tuleviakin 
tarpeita. On muun muassa 
laajennusmahdollisuus toi-
selle pesu- ja pukuhuoneelle 
sekä WC- tilalle. Myös saunan 
kiukaan ja pesuhuoneen ve-
sipadan sijoitus on järjestetty 
niin, että ei tarvita erillisiä 
peltikevythormeja. 

Hormistot rakennetaan tii-
lirakenteisena (ei kuitenkaan 
yhtään halvempi), mutta läm-
pöä varaavana parempi. WC-
tilat ja kuivaushuone ovat 
mitoitettu rakentamismäärä-
ysohjeen mukaisesti. 

Ulko- ovia tarvitaan edel-
leen kolme, koska on hyvä, 
että esim. kuivaushuoneeseen 
on käynti myös ulkoa (märät 
varusteet, teltat, suksien huol-
to, polttopuut) niin ei tarvitse 
kuljettaa sylissä polttopuita tu-
van kautta kuivaushuoneeseen 
eikä myöskään saunatiloihin. 

Pääovi pitää talossa myös 
olla, jonka kautta on kulku tu-
paan. Näin ollen myös vessati-
lat ja sauna ovat aina kaikkien 
käytössä, vaikka tupa olisikin 
lukittuna erilliskäytössä. 

Tupa on varustettu myös 
keittiövesipisteellä, joka on 
tyhjennettävissä pakkasai-
kaan, koska on liitetty läm-
pimäntilan LV-putkistoon. 
Talon keskelle rakennettavat 
aina lämpimät tilat ovat vain 
seitsemän neliön pesuhuone, 
1,4 ja 1,8 neliön WC varus-
tettuna lattialämmityksellä. 
Sähkön kulutus on 100W/m2, 
8kk/12h/vrk vuoden aikana. 
Puolilämpimät tilat lämmi-
tetään puulla ja sähköpatte-
rivaraus tarvittaessa ynnä tii-
lirakenteiset lämpöä varaavat 
hormit.

Suunnitelmassa oleva par-
vitila syntyy kohtuullisin kus-
tannuksin pesuhuoneen, WC-
tilojen ja pukuhuonetilojen 
alakaton päälle, huonekorkeus 
on 230 senttiä. 

Suunnitelmassa on myös 
jonkun verran vinkkeleitä ja 
erkkereitä syystä, että inva-
käynti ja sisääntuloterassi ei-
vät olisi taivasalla. Eikä kämp-
pätoimikunnan mielestä Su-
sikyrön tontille pidä rakentaa 
aivan suorakaiteen muotoista, 
parakinomaista pukusuoja-
saunarakennusta. Niitä on ai-
van tarpeeksi rakennettu Suo-
menmaahan urheilukenttien 
yhteyteen. 

Erkkerit ja vinkkelit julki-
sivuilla ynnä eritasovesikatto 
eivät lisää tässä hankkeessa juu-
rikaan materiaalikustannuksia, 
mutta antavat rakennukselle 
ilmettä ja lisää kyllä jonkun 
verran talkootyötunteja.

TL:n jäsenistöllä on vielä 
mahdollisuus esittää kevätko-
kouksessa 2012 omia mielipi-
teitä huoltorakennussuunni-

telmaan.
Heti kevätkokouksen jäl-

keen tullaan hakemaan huol-
torakennukselle rakennuslu-
pa. Asia on viety Enontekiön 
kunnan rakennustarkastusvi-
ranomaisten tiedoksi niin, että 
ottavat heti asian käsittelyyn 
kun rakennuslupa-asiakirjat 
on toimitettu kuntaan.

Huoltorakennuksen työt 
aloitetaan Susikyrön tontilla 
kesä-heinäkuun vaihteessa. 
Tämän vuoden kämppätoi-
mikunnan työsuunnitelmana 
on lisäksi toteuttaa perintei-
nen kämppäkierros heti ju-
hannuksen jälkeen viikolla 26. 
Ensin hoidetaan Susi-Kiisan 
kiinteistö eli tehdään vuosi-
huoltotyöt, polttopuut, siivo-
ukset ja kirjataan käyttöker-
rat. Tämän jälkeen hoidetaan  
Susi-Talaksen kiinteistössä 
vuosihuoltotyöt, tehdään jä-
teasema valmiiksi, korjataan 
saunarakennuksen lattia ja 
viemäri, huolehditaan poltto-
puuasiat, siivoukset ja ynnä-
tään vuoden käyttäjien mää-
rät. Kämppäkierros jatkuu 
Susikyröön viikon 27-alussa, 
jossa aloitetaan huoltoraken-
nustyö.

Huoltorakennus- 
jahuoltotyötoive!

Talkootyöviikolla 27: tarvit-
taisiin 7-8 henkilöä ynnä keit-
tiöön 2 henkilöä.

Talkootyöviikolla 28: tarvi-
taan noin 10 henkilöä ynnä 
keittiöön 2 henkilöä

Talkootyöviikolla 29: tarvi-
taan noin 10 henkilöä ynnä 
keittiöön 2 henkilöä.

Tällä henkilömäärällä tulee 
huoltorakennuksen perustyöt 
tehdyksi ja runko hyvälle alul-
le. 

Elokuun työt sovitaan erik-
seen. Varsinainen seuraava 

huoltorakennuksen talkootyö 
jatkuu viikoilla 37–38 niin, 
että rakennukseen saataisiin 
julkisivut valmiiksi, vesikatto 
päälle, ikkunat ja ovet paikoil-
leen ja piiput muuratuksi. Tä-
män jälkeen työ jatkuu kesällä 
2013 niin, että hanke on val-
mis ruskan aikaan 2013.

Tunturilatu ry hoitaa kaikki 
talkootyöhön liittyvät vakuu-
tukset, talkooväen matkakus-
tannukset TL:n johtokunnan 
hyväksymän ohjesäännön 

mukaisesti, talkootyöruokai-
lun vakiintuneen tavan mu-
kaisesti, yöpyminen Susikyrön 
isossa kämpässä.

Kämppäisäntä yhdessä 
kämppätoimikunnan jäsen-
ten kanssa huolehtii tarvitta-
van ensiapuvalmiuden työ-
maalle, rakennusmateriaalit + 
muonitus, työkalut, järjestelee 
työntekijät eri talkootyövii-
koille, yhteydenpidon TL:n 
jäsenistöön ja johtokuntaan 
ja esittää johtokunnalle ra-

kennustyön rahaliikenteen ja 
rakennusvalmiusasteen. 

Kämppäisäntä hoitaa raken-
nustyöturvallisuusasiat mää-
räysten mukaisesti ja huoleh-
tii viranomaisyhteydenpidon 
sekä hoitaa työnjohdon.

Turku 7.2.2012
Talkootyöhön 
ilmoittautuminen:
Pekka Kallio
puh. 050 527 2796 
pekka.kallio@hartela.fi

Huoltorakennuksen työt alkavat kesällä 

Huoltorakennuksen pohja- ja julkisivupiirrokset. Rakennukseen on haluttu tuoda hieman ilmet-
tä, jotta se istuu hyvin Susikyrön pihapiiriin muiden rakennusten seuraksi.
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OHJELMA
Perjantai 16.3
17.00 -   Saapuminen / 
  Ilmoittautuminen
19.00 - 20.30 Iltapala
Lauantai 17.3
7.00 - 9.00  Aamiainen
9.30 -    Avajaiset ja lipunnosto, Tsietsa/ Eero Lammi ja Tunturilatu/ 
  Timo Tulosmaa
10.00 - 17.00 Luontopolku (lumikengillä)
11.00 - 12.00   Kevätkokous ja kokouskahvit
14.00 - 15.30   Poroelämän kuvia Pirjo Kukkonen ja Ritva Loimio
15.30 - 16.30   Päivällinen 
16.30 - 17.30  Naisten sauna 
17.30 - 18.30   Miesten sauna
19.00 - 21.00  Tsietsan 40-vuotisjuhlat ja juhlakahvit (arpajaiset ym.)
21.00 -            Iltapala  
Sunnuntai 18.3
7.00 - 9.00 Aamiainen
9.00 -  Aamun avaus
9.30 -11.30  Pilkkikilpailut (kerhojen väliset)
12.00 -  Kevätpäivien päättäjäiset ja lipunlasku
12.30 -  Keittolounas

Osallistumismaksu: 10 € / henkilö 
Ruokailut: Aamiainen 7 €, päivällinen 15 €, keittolounas 10 €, iltapala 5 €.
Majoittuminen: Hirsimökit 4 kpl pe-su 50 €/hlö ja la-su 25 €/hlö omat 
lakanat.
Mökit täytetään kerrallaan ettei jää vajaita mökkejä.
Huoneet ravintolarakennuksessa 15 €/hlö/vrk omat lakanat.
Asuntola 10 €/hlö/vrk omat lakanat.
Lattiamajoitus 5 €/hlö/vrk.
Sisämajoitteisiin ei saa tuoda eläimiä.
Erikoisruokavaliovaraukset suoraan Marjakartano Hussola/  
Emilia Husso 044 547 5158.
Ilmoittautumiset sekä ruokailu- ja majoitusvaraukset viimeistään 9.3.2012
ensisijaisesti sähköpostilla sirkka.ritanen(at)gmail.com ja puhelimitse 
Urpo Häkkinen 050 565 9839.
Kustannukset suoritetaan käteismaksuna.
Opastus Hussolaan: Saavut Karttulaan 
tietä nro 551. Käänny tielle nro 5513 
(Lamperilantie) jota 8,1 km.
Käänny Salmelantielle jota 0,7 km. 
Opasteet tieltä nro 551.
Lisätietoja tunturikerhon kotisivuilta 
www.tunturilatutsietsa ja  
Marjakartano Hussola  
www.marjakartanohussola.fi
Antero Konttisen valokuvanäyttely 
koko kevätpäivien ajan 
TURVALLISTA KOTIMATKAA
Tunturikerho Tsietsa

TERVETULOA TUNTURILADUN  
KEVÄTPÄIVILLE  16. – 18.3.2012
Karttulaan Marjakartano Hussolaan

Kämppätoimikunta valmistautuu 
Susikyrön huoltorakennuksen to-
teuttamiseen ja nostaa tuossa vie-
ressä pystyyn talkoota ensi ja sitä 
seuraavalle kesälle.  Pitkät, hienot 
perinteethän Tunturiladulla on asi-
oiden tekemisessä talkoilla.

Kaikilla jäsenillä ei kuitenkaan monen-
moisista syistä johtuen ole aina mahdolli-
suutta osallistua tähän tulevaan rakennus-
talkooseen vaikka halua olisikin. Talkoo on 
osin fyysisesti raskas, työelämä antaa omat 
reunaehtonsa, aika voi muuten olla kor-
tilla jne.  Siksi jäsenille tarjotaankin tässä 
mahdollisuutta olla mukana yhteisen keon 
kasaamisessa korvaamalla työpanoksensa 
rahalahjoituksella.  

Lahjoitus ei ole sidottu mihinkään tiet-
tyyn summaan.  Asiaa mietittäessä on 
puhuttu esim. 50 € lahjoituksesta/henkilö 
mutta päätös on lahjoittajan. Kun syys-
kokous viime syksynä päätti tästä osallis-
tumistavasta se päätti samalla, että mikäli 
varoja kertyy yli tämän rakennusprojektin 
tarpeen, johtokunta raportoi niistä yleisko-
koukselle, joka sitten päättää niiden käyt-
tämisestä Tunturiladun kämppätoiminnan 
jatkokehittämiseen.

Hyvät jäsenet!  Lahjoituksenne voitte 
maksaa Tunturiladun pankkitilille 

FI07 3636 3002 7875 88.  Jotta erotamme 
talkoolahjoitukset muusta rahaliikenteestä, 
käyttäkää maksuviitettä 4006.

Johtokunta

Osallistu 
lahjoituksella 

Susikyrön 
huoltorakennus-

talkoisiin

Tunturiladussa on päätetty kokeilla Susi-Os-
karin vuokrausta perhekäyttöön. Oskari olisi 
tällöin vain vuokraajan käytössä. Vuokra on 
30 € /päivä, varaukset tehdään sihteeriltä ja ne 
laitetaan nettisivuille. 

Maksu suoritetaan etukäteen yhdistyksen ti-
lille viittenä käytetään 181.

Johtokunta hyväksyi 27.11.2011 kämppätoi-
mikunnan esityksen Susi-Oskarin vuokraus-
säännöksi.

Susi-Oskaria  
voi vuokrata 
omaan käyttöön

Yleistä

Susi-Oskari on Tunturiladun 
omistaman Susikyrön kiin-
teistön yksi majoitusyksiköistä 
ja on tunturilatulaisten vuok-
rattavissa yksityiskäyttöön 
enintään yhden viikon ajaksi 
kerrallaan.

Tunturiladun yhteisten ta-
pahtumien ja kerhoviikkojen 
ajaksi kämppää ei voi vuok-
rata.

Varaus

Susi-Oskari varataan johto-
kunnan / kämppätoimikun-
nan määräämästä paikasta ja 
/ tai henkilöltä.

Varauksista tiedotetaan 
myös yhdistyksen nettisivuilla. 

Mikäli varaus peruutetaan 
vähemmän kuin kuusi viik-
koa ennen varauksen alkua, 
varaajan on maksettava kol-
masosa (1/3) vuokraamansa 
ajan maksusta.

Vuokran suuruus ja 
maksaminen

Susi-Oskarin vuokran suu-
ruuden päättää Tunturiladun 
vuosikokous.

Vuokrausajalta perittävä 
maksu suoritetaan etukäteen 
Tunturiladun tilille Tapiola 
363630-2787588, maksettaes-
sa tulee käyttää viitenumero 
181. 

Vähimmäismaksu on kol-
men vuorokauden maksun 
suuruinen

Siivous ja vahingot

Susi-Oskarin lähtösiivouksesta 
vastaa vuokraaja. Mahdolliset 
irtaimistolle ja kiinteistölle ta-
pahtuneet vahingot on ilmoi-
tettava kirjallisesti varausten 
hoitajalla.

Lemmikkieläimet

Susi-Oskariin ei saa viedä 

lemmikkieläimiä. Niitä varten 
Susikyrön alueella on Koira-
Oskari -yksikkö.

Vuokra-ajaksi vuokraaja 
kiinnittää Susi-Oskarin sisä-
oven ulkopuolelle kyltin: 

Varattu yksityiskäyttöön 
yksityisyytensä turvaamisek-
si.

Susi-Oskarin käyttöä kos-
kevat Susikyrön alueen sään-
nöissä mainitut oikeudet.ja 
velvollisuudet.

Susikyrön saunan käytöstä 
on sovittava muiden alueella 
olevien kanssa.

Tunturilatu ei vastaa vuok-
ra-aikana vuokraajan varus-
teista ja tavaroista.

Tunturiladun johtokunnalla 
on oikeus tarvittaessa muuttaa 
näitä sääntöjä. 

Muutoksista tiedotetaan 
Tunturilatu-lehdessä ja netti-
sivuilla.

Hyväksytty Tunturiladun 
johtokunnassa 27.11.2011.

Susi-Oskarin vuokraussääntö

Kevätpäivien pilkkikisojen säännöt
Kilpailu käydään kerhojen 
välisinä joukkueina, jonka 
muodostavat 2 eri sukupuolta 
olevaa henkilöä.

Pilkkialueena on koko Pieni 

Tallusjärvi.
Kilpailuaika on 18. 3. 9.30 

– 11.30.
Kilpailukaloina ovat kaik-

ki kalalajit. Vedessä saa olla 1 

pilkkionki /onkija.
Palkinnot jaetaan kolmel-

le eniten kaloja (kg) saaneelle 
joukkueelle välittömästi kilpai-
lun ja punnituksen jälkeen. 

KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry: n sääntömääräinen  

kevätkokous
lauantaina 17.3.2012 klo 11

Marjakartano Hussola Karttulassa
osoite Salmelantie 83, Karttula.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kokousasiat.
Tervetuloa!    Johtokunta
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Syksyn susiaisissa luovutettiin Tunturiladun merkittävimmät tunnustukset, susipannut entiselle 
puheenjohtajalle Raimo Pahkalalle, entiselle varapuheenjohtajalle Sirpa Alapuraselle ja entiselle 
sihteerille Iitu Gerlinille. Kolmikko on luotsannut yhdistystämme pitkän tovin ja saivat ansaitusti  
susipannut. Pannut luovutti nykyinen puheenjohtaja Timo Tulosmaa. Iitu Gerlin sai pannun 
jälkikäteen. 

Vava-leirin valmistelu jatkuu
Heinäkuussa viikolla 29 jär-
jestettävä Vauvasta vaariin, 
mummosta mukeloon -leirin 
valmistelut etenevät hyvää 
vauhtia. 

Leiriohjelmaa on pähkäilty 
ja sitä tullaan jatkamaan tutul-
la, hyväksi havaitulla pohjalla. 
Jotain uudistuksiakin toki on. 
Suunnitelmissa on lähteä yh-
delle vaellukselle, jossa myös 
yövytään. Ei hätää. Telttoja ei 
tarvitse Susikyröstä purkaa sen 
takia. Varaamme riittävästi lai-
natelttoja tätä yhtä yötä varten.

Olemme myös miettineet 
uudistuksia leiriruokailuun. 
Olisimme valmiita siihen, että 
järjestäisimme leiriläisille niin 
aamupalat, ruokailut kuin il-

tapalatkin, mutta mummot 
ja vaarit saisivat hemmotella 
jälkikasvuaan kaikella muulla. 
naposteltavalla. 

Tätä pähkäillään ja jos sitä 
vastaan nousee armoton vas-
tarinta, taivumme siihen. Tällä 
mummot ja vaarit välttyisivät 
omien eväiden miettimiseltä 
ja kauppareissuilta.

Toki annamme teille omaa 
aikaa, jos niin tahdotte. 

Kaikenlaisia vinkkejä ja 
toivomuksia otamme mielel-
lämme vastaan. Me Geatkin 
vava-keltanokat nojaamme 
vahvasti leirikonkareihin Rai-
moon, Kösään ja Aulikkiin 
sekä muihin asiaan vihkiyty-
neihin.

Ollaan kuulolla.  Soitelkaa 
ja lähetelkää postia. 

Leiri alkaa sunnuntaina 
15.7. ja lähtöitkut itketään 
lauantaina 21.7. 

Satu 

RETKIMUISTIO 1/2012
28. – 29.1. Perinteinen korpihiihto Turun Koirasaaressa   (Logi)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Paavo p. 040 706 2764,  
paavo.kramsu(at)pp.inet.fi tai Pirkko p. 040 728 0071, pirkko.ihamo(at).inet.fi
11. – 12.2. Lumikammiviikonloppu (rakennetaan lumikammeja)  (Kavtsi)  
Inkoossa Kärrin alueella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Risto Heinänen, 
p. 050 326 3994, risto.heinanen(at)luukku.com 
19. – 26.2. Pakkasviikko Susikyrössä     (Tsietsa). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pentti Vainio p. 050 665 18, po.vainio(at)elisanet.fi
20. – 24.2. Hiihtovaellus Päijänteen jäällä, lähtö Kuhmoisista   (Kavtsi). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Risto Heinänen, p. 050 326 3994,  
risto.heinanen(at)luukku.com 
25.2. – 3.3. Hiihtolomamatka Raattamaan Autton porotilalle  (Ovtsi)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Ritvis Loimio, p. 040 552 1037
3. – 4.3. Hiihto- ja lumikenkäviikonloppu Inkoossa   (Kavtsi)  
Kärrin alueella. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
Hiihtäjät: Panu Loisa, p. 0400 708 243, panu.loisa(at)welho.com ja Risto Heinänen, p. 
050 3263994, risto.heinanen(at)luukku.com, 
 – Lumikenkäilijät: Merja Pehkonen, p. 040 532 9686,  
merja.pehkonen(at)welho.com 
9. 3. klo 19.00–21.00 Kuutamohiihto Sääksjärvellä     (Geatki)
Hiihtämään lähdetään Salonpäästä, josta lähtee soihduin valaistu latu Selkäsalon  
laavulle, jossa on makkaranpaistomahdollisuus. Salonpään majalla on ilmainen 
mehu- ja kahvitarjoilu sekä omien makkaroiden paistomahdollisuus kodassa. 
14. – 24.3. Padjelantaledenin hiihtovaellus    (Owla) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi  
tai Ritu p. 044 530 1606 rituvirrankari(at)suomi24.fi
23.3. – 1.4. Hiihtoviikko Susikyrössä     (Logi).  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Paavo p. 040 706 2764, paavo.kramsu(at)pp.inet.fi
24.3. – 1.4. Hiihtovaellus Kebnekaisen alueelle    (Owla) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu p. 044 322 3646, 
hannu.liljamo(at)dnainternet.net tai Ritu p. 044 530 1606 rituvirrankari(at)suomi24.fi
5. – 15.4. Hiihtovaellus Kilpisjärvi- Pältsa/Ruotsi    (Kavtsi). 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Panu Loisa, puh. 0400 708 243,  
panu.loisa(at)welho.com 
8. – 15.4. Hiihtovaellus Käsivarren tuntureille    (Ovtsi) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Esa Säde, p. 040 510 2995.
2. – 6.5. Hellehiihto Kilpisjärvellä 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.
16. – 20.5. Pyöräretki Keski-Suomen järvimaisemissa   (Vihtta). 
Lisätiedot: ja ilmoittautumiset: Tapani Rajala 050 330 8045.
17. – 20.5. Helapyöräily Turun saaristoon     (Logi)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jaakko p. 050 537 1691, jaakko.vira(at)luukku.com.
18. – 20.5. Lähivaellusretki Suomenselän Peuranpolulle   (Ovtsi)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannele Vaahtila, p. 050 533 1187.
25. – 27.5. Viikonloppuretki Hämeenlinna – Evo   (Kuokte & Alppas) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti, p. 050 490 3897, matti.happola(at)gmail.com
25.–27.5. Vaellusretki Joutsijärvelle      (Geatki)
Koko perheen viikonloppuvaellus Ulvilan Joutsijärvellä. Yövytään teltoissa.  
Joutsijärvellä on 27 kilometrin mittainen vaellusreitti, joka kiertää Joutsijärven ympäri. 
Osallistumismaksu aikuisilta 40 euroa ja lapsilta 20 euroa sisältäen retkieväät koko reis-
sun ajan.  Ilm. ja tied. 20. 5. mennessä joko Airi Ala-Juuselalle puh. 040 728 1877 tai 
Satu Ojalalle puh. 050 5234 844 tai satu.ojala@dnainternet.net.
1. – 3.6. Retki Helvetinjärven kansallispuistoon    (Logi)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Paavo p. 040 706 2764, paavo.kramsu(at)pp.inet.fi
13. – 17.6. Nuorisovaellus Hetta – Pallas – Susikyrö (OWLA/TL-Nuorisotoimikunta) 
Lisätiedot: ja ilmoittautumiset: Hannu p. 044 322 3646. 
hannu.liljamo(at)dnainternet.net tai Tommi p.0500 546126, tavikainen(at)gmail.com

24.–30. 6. Aikuinen–lapsi -vaellus Tsarmitunturin  (Geatki) 
maastoon ja Susi-Talakselle.
Matkaan lähdetään sunnuntai-iltana Huittisista ja perillä Susi-Talak-
sella ollaan maanantaina puolilta päivin. Susi-Talas on tukikohtana-
mme koko vaellusviikon ajan.
Teemme päiväretkiä ja yhden–kahden yön vaellusretken lähimaastoon.
Matkan ensimmäinen osa on aikuisilta 130 € ja lapsilta 80 €. Loppuosa määräytyy 
matkakulujen mukaan. Matka maksetaan kerhon tilille ilmoittautumiseen yhteydessä, 
tilinumero 445 610- 217 678. Ilm. ja tied. toukokuun loppuun mennessä joko Airi Ala-
Juuselalle puh. 040 728 1877 tai Satu Ojalalle puh. 050 5234 844 tai  
satu.ojala@dnainternet.net.
7. – 14.7. Tunturikasviviikko Kilpisjärvellä     (Owla)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, 
aino.hamalainen(at)oulu.fi tai Pirjo Hakala p. 040 7780639,  
pirjo.hakala(at)helsinki.fi.
11. 8. Melontapäivä Sääksjärvellä Kokemäellä   (Geatki)
Kokemäen Sääksjärvellä on hieno järjestää melontapäivä, sillä järven saariin on tehty 
laavuja, joissa on mahdollista piipahtaa. Melontapäivään voivat osallistua myös koke-
mattomammat melojat. 
Tied ja ilm. 4. 8. mennessä Riitta Aaltonen puh. 040 845 2501.
27.7. – 5.8. Kesävaellus Ruotsin suurtuntureille    (Owla) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai 
Hannu p. 044 3223646, hannu.liljamo(at)dnainternet.net
17. – 19.8. Melontaretki Äetsä – Harjavalta    (Kuokte) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti, p. 050 490 3897, matti.happola(at)gmail.com
31.7. – 12.8. Inarinjärven melonta     (Kavtsi) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Risto Heinänen, puh. 050 3263994,  
risto.heinanen(at)luukku.com 
4. – 11.8. Kirkkoveneretki Inarinjärven saaristossa    (Owla)  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu Yrjänäinen p. 044 260 3818
24. – 26.8. Viikonloppuretki Sotkamoon     (Tsietsa) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Urpo Häkkinen, p. 050 565 9839,  
urpoh(at)dnainternet.net 
31.8. – 2.9. Melontaretki Oulankajoelle     (Owla) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Tapio p. 044 260 4855, tapio.siikaluoma(at)gmail.com
1. – 9.9. Kerhoviikko Susi-Talaksella     (Kavtsi) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Juha Kelkka, juha.kelkka@pp.inet.fi
15. – 22.9. Kerhoviikko Susi-Talaksella     (Owla) 
 Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Leila p. 040 771 3462, leilavi45(at)gmail.com
15. – 23.9. Ruskaretki Vätsärissä      (Kuokte)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti, p. 050 490 3897, matti.happola(at)gmail.com
22. – 23.9. Vaellus Simon Martimoaavalla     (Owla)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hannu p. 044 322 3646,  
hannu.liljamo(at)dnainternet.net
5. – 7.10. Seniorivaellus Lopella & Tammelassa    (Kuokte)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Matti, p. 050 490 3897, matti.happola(at)gmail.com
6. – 13.10. Römppävaellus Kilpisjärven suurtuntureille   (Owla)
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aino p. 040 770 6282, aino.hamalainen(at)oulu.fi tai 
Leila p. 040 771 3462, leilavi45(at)gmail.com
10/2012  Retkeily+patikointimatka Transylvaniaan Romaniassa  (Tsietsa) 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.5. mennessä: Pentti Vainio p. 050 665 18,  
po.vainio(at)elisanet.fi

Yritetään saada vastinetta järjestäjille >> Yksi parhaista palautteista on runsas osallis-
tuminen. – Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin. Niitä kannattaa 
tiedustella, vaikka kohteena on ”omat polut” retkikohteen suunnassa.
Seuraavan retkimuistion aineisto 10.4.2012 mennessä osoitteella:  
matti.happola(at)gmail.com
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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, Iitu Gerlin
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 2012:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
 2     20.  4.    15.  5.
 3        2.  8.    21.  8.
 4         9.11.     27.11.

Osoitteen- ja nimenmuutokset:
Tunturilatu ja kerhot ja myös Suomen 
Latu saavat kotimaan muutokset Väes-
törekisterikeskukselta, mikäli henkilö  
ei ole kieltänyt tietojensa antamista. He, samoin 
kuin ulkomaille muuttavat tai siellä olevat,  
lähettävät itse muutosilmoituksensa jäsensih-
teerille: 

Tiina Loisa
Konalantie 43 A 7, 
00390 HELSINKI, 
tiina.loisa@saunalahti.fi 

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

AIHKI 
Aihkissa voi vain olla, kuunnella ajatuksiaan ja 

aistia hyväntuulisen riihitontun läsnäolo.
Vuonna 2012 varattuja viikkoja ovat:
 8 - 9,  11 -17,  27 - 29,   33,   37  ja  52.

Tarkista vapaat viikot Tunturiladun nettisivuilta.
Vuorokausimaksu  on  18,00 € / koko mökki.

Varaukset   Raimo Pahkala  040 839 6638,
raimo.pahkala@nic.� 

Vaelluksen aikaiset retkiruuat sovimme muodostettavien ruokaryhmien kesken.
Vaelluksen hinta on 110 € Tunturiladun jäsenille ja 150 € ei-jäsenille.
Hinta sisältää opastuksen, karttakopion, venekuljetuksen Ounasjärven yli ja yöpymiset 
lähtö- ja loppupäässä sekä kahdella varaustuvalla vaelluksen aikana. Ruokailut, päivällinen 
ja aamiainen, Hetassa sisältyvät myös hintaan. Kukin huolehtii matkustamisesta aiheutuvista 
kuluistaan.
Ilmoittaudu 4.6.2012 mennessä Hannu Liljamolle p. 044 322 3646,  
sähköpostilla hannu.liljamo(at)dnainternet.net tai Tommi Avikaiselle p. 0500 546 126, 
sähköpostilla tavikainen(at)gmail.com.

Ilmoittautumismaksu 40 € 18.5.2012 mennessä.
Loppumaksu 70 € tai 110 € 8.6.2012 mennessä.

Viitenumero 576

Nuorisovaellus Hetta - Pallas - Susikyrö 13. - 17.6.2012
Sinä 13 - 20 vuotias nuori lähde helpoh-
kolle tunturivaellukselle n. 55 km matkalle 
hienoihin Hetta Pallaksen tunturimaise-
miin Hetasta Tunturiladun Susikyrön käm- 
pälle Vuontisjärven rannalla. Vaelluksel-
lemme otamme 10 nuorta. Mukaan ote- 
taan muitakin, jos ryhmä ei täyty halutus-
ta ikäryhmästä. Kokoonnumme 13.6. Het- 
taan, jossa ruokailemme ja yövymme. 
Vaelluksella yövymme varaustuvissa Sios- 
kurussa ja Hannukurussa, jossa saunom-
me. Vaellus päätetään Susikyröön, jossa 
yövymme ja saunomme. Susikyröstä 
aloitamme kukin kotimatkamme.

Kevät aurinko kutsuu 

Saariselä
n tunturiin, tule, 

nauti valon voimasta ja 

luonnosta edullisest
i.

Methän ootamme Teitä!
Tule ja nauti takanloisteessa 
lapin tunnelmasta!

Meiltä löytyy:
Kotitekoisia herkkuja, murua 
nälkäisille, juomia janoisille 
kuumana ja kylmänä!

Kevättarjous:  Munkki + kahvi  3,00
   Päivän keitto, leipä    6,00
Keskiviikkona Inarinjärven kalaa/perjantaina poronkäristystä. 
Hoidamme myös majoille ruokailuja - kysy tarjous!

Onko juhlia tiedossa!
Juhlapaikasta pitää jäädä hieno-
muisto kaikille! Monet jo juhlansa 
pitäneet suosittelevat paikkaamme, 
hoidamme puolestanne järjestelyt. 
Ohjelmallisia iltoja tilauksesta esim. 
perinteinen Lapin Savotta -iltamat 
tms. Kysy tarjous!

Katkaise arkesi edullisesti 
lapin lomalla!
Retkeilymaja Savotta on edullinen  
vaihtoehto majoittumiseen, joten 
tulitpa yksin tai kavereitten kanssa, 
tilaa on 40 henkilölle. 
Nykyaiaikainen varustus!  
20 e/vrk/hlö

Tervetuloa!
Savotta-Kahvila/museo, Laanila 0400 603 903 
savotta@kahvila.inet.fi   www.savottakahvila.fi

Sudeksi aikovat voivat tulla susivaliokunnan 
juttusille keskustelutilaisuuksiin seuraavien 
tapahtumien aikana:
Kevätpäivät 16.-18.3.2012 
Karttula Marjakartano, Hussola
Kesäpäivät 8.-10.6.2012
Erämessut Riihimäki
Suomen Ladun Leiripäivät 
28.-31.06.2012, Enonkoski

Susiaiset ja syyskokous 12.-14.10.2012, 
Espoo Siikaranta, täällä haastattelu vain 
tulevien vuosien susivihkimisiä varten.

Tarvittaessa voi susivaliokunnan kanssa 
sopia muustakin ajankohdasta.
Susikokelaita pyydetään 
ilmoittautumaan etukäteen 
haastattelutilaisuuteen

Susivaliokunta 2012
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

Sudeksi aikovat:

Poron vuosi 
aloitti Pallas-
tunturin 
luontoillat

Porolla ja poronhoidolla on 
vankka sija Pallas-Yllästuntu-
rin kansallispuistossa ja sen 
ympäristössä. Näkkälän, Ky-
rön ja Muonion paliskunnille 
kansallispuisto on elintärkeä 
laidun- ja vasomisalue. Ret-
keilijä kohtaa usein poron-
hoitokulttuurin rakenteita ja 
poromiehiä työssään. Poro-
mies Reijo Kyrö kertoi Pallas-
tunturin luontokeskuksessa 
elämästään ja työstään poro-
miehenä Hän aloitti suositut 
Pallastunturin luontoillat.

Poro on puolivilli tunturien 
asukas, joka on sopeutunut 
hyvin myös runsaslumisiin 
metsämaihin.

Ravinto koostuu useasta sa-
dasta kasvista, joista alkukesän 
herkkuja ovat soilla kasvavan 
raatteen lehdet ja syksyllä po-
rot herkuttelevat sienillä. Poro 
on eläin, joka mahdollistaa 
toimeentulon ja työn monille 
Lapin asukkaille.

Retkeilijä kohtaa poroja 
Pallas-Yllästunturin kansallis-
puistossa säännöllisesti. Myös 
elinkeinon harjoittaminen nä-
kyy retkeilijälle. Poroaitoja on 
ylitettävänä ja muualta kuin 
vaellusreittien kohdille raken-
netuista veräjistä ja ylikulku-
silloista se on vaikeaa.

Poromiehen vuodenkierto 
jäsentyy vasomisen ja erotus-
ten mukaan. Työhuiput ajoit-
tuvat kesä-heinäkuulle, jolloin 
on vasanmerkintä sekä syksyn 
ja keskitalven erotuksiin, jol-
loin porot luetaan ja teuras-
tetaan. 

Luonto auttaa työnteossa. 
Heinäkuun alussa räkkä eli 
sääskien ja mäkärien ilmaan-
tuminen saa porot levottomik-
si ja ne kokoontuvat suuriksi 
tokiksi. Luontaisesti kokoon-
tuneet porot on poromiehen 
helpompi saada aitaan.

Tunturilatu 

erätaitoja ja elämyksiä
www.tunturilatu.fi

KERHOVIIKOT 
LAPIN KÄMPILLÄ
Vuosi 2012

24.3. – 31.3. Login kerhoviikko, Susikyrö
14.4. – 21.4. Kolbman kerhoviikko, Susikyrö
23.6. – 30.6. Geatkin  kerhoviikko, Susi-Talas
16.7. – 22.7. Vauva-vaari viikko, Susikyrö
 1.9. –   8.9. Kuovza kerhoviikko, Susi-Talas
 8.9. – 15.9. Njelljan kerhoviikko, Susi-Kiisa
 8.9. – 15.9. Login kerhoviikko, Susi-Talas
15.9. – 22.9. Tsietsan kerhoviikko, Susi-Kiisa
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Perjantai 7. lokakuuta. Syksyi-
sen sään vallitessa, Neitijärven 
kämpän pihapiirissä valmis-
tautuu 12 vaeltajaa TL-65-
vuotisvaellukselle. 

Paikalle oli uskaltautunut 
viiden tunturikerhon jäseniä, 
kaukaisimmat aivan Helsin-
gistä asti. Mukana oli kumpe-
laisia, tsietsalaisia, oktalaisia, 
kavtsilaisia ja ovtsilaisia. 

Samaan aikaan valmisteli-
vat seniorivaeltajat omaa jo-
tostaan 22 henkilön voimin. 
Ensin nautiskelemme kumpe-
laisten tarjoaman kahvin her-
kullisten voileipien kera.
Johannan ja Pirjon opastuk-
sella pääsemme vaelluksen al-
kuun. Parin kilometrin tiekä-
velyn jälkeen pääsemme varsi-
naiselle polulle pitkospuineen. 

Polku seuraa Lieksajoki-vart-
ta, ja ylitämme joen kaunista 
kaarisiltaa pitkin. Korpiniemen 
Laavulla pidämme evästauon. 
Kosket kohisevat somasti.

Siitä matka jatkuu suojuo-
tin pitkospuita pitkin, jotka 
ovat pudonneiden lehtien pei-
tossa ja jonkin verran liukkaat. 
Nousemme ylös harjupolkuja 
Neitikoskelle. Kuuntelemme 

ja katselemme hetken Neiti-
kosken kohinaa.

Jatkamme rantapolkua 
noudatellen Naukuniemeen 
yöpymispaikkaan. Voimakas 
tuuli sateen kera herätteli vä-
lillä väsyneitä matkalaisia.
Lauantai 8.10. Tänään sou-
damme ensin rinkat ja vaelta-
jat salmen yli. Ilma on hieman 
kostean ja tuulisen oloinen. 

Pysähdymme hetkeksi Nis-
kalahden tulipaikalle eväste-
lemään. Aurinko tuli näkyviin 
raikkaan sadekuuron jälkeen, 
lämmittäen mieltä ja kehoa. 

Matka jatkuu rantapolkua 
noudatellen. Ylitämme joen 
Siikakosken kohdalta vankkaa 
kaarisiltaa pitkin. Kuikkasuon 
pitkospuut olivat tämän vael-
luksen komeimmat. 

Pysähdymme Onkilammen 
laavulle lepäämään ja tankkaa-
maan. Siitä jatkamme Onki-
suon pitkospuita turvallisesti 
kävellen. Polku kiipeää välillä 
kuivalle harjulle, pudoten jäl-
leen Neitijärven rannan tuntu-
maan. Käymme ihastelemassa 
Huuhkajavaaran laella kaunista 
syksyn värittämää maisemaa.

Siitä oli parin kilometrin 

matka Neitijärven kämpälle, 
missä meitä kestittiin makka-
ran ja lättyjen kera.

Ja tietysti sauna kuului 
myös illan ohjelmaan. 

Sunnuntai 9.10. Tänään he-
räilemme syksyn ensimmäiseen 
pakkaseen. Päivä on aurinkoi-
nen, kun lähdemme päivärep-
puvarustuksella vaeltamaan 
Ruunaan luonnonsuojelualu-
eelle. Matka joutuu nyt nopeas-
ti, kun ei ole raskasta yöpymis-
varustusta mukana. Mahtavia 
suon ylityksiä pitkospuineen. 
Lyhyen tuumaustauon päät-
teeksi jatkamme, Rantakankaan 
laavulle kahvittelemaan ja mak-
karanpaistotauolle. 

Palaamme samaa reittiä 
takaisin autoille Ja henkisesti 
ravitut vaeltajat voivat siirtyä 
omiin kotoihinsa miettimään 
uusia vaelluksia. 

KIITOS KUMPE. Erityiskii-
tos Johannalle ja Pirjolle Hyvin 
onnistuneesta Järjestelyistä. 
Vaelluspaikka oli monipuolinen 
kuohuvine koskineen ja karpa-
losuot olivat aivan Upeita.

Martti Kemppainen, teksti
Merja Nuutinen ja Antero 
Konttinen, kuvat 

Kumpelaiset taivalsivat 
Ruunaalla

Pitkospuut halkoivat komeaa suomaisemaa.

Sunnuntaina kuljimme Ruunaan luonnonsuojelualueella pitkospuita pitkin Rantakankaan laavulle.

Lieksajoen kohinaa Murrokosken vaiheilla.

Evästelytauolla Tuula, Antero, Merja, Veikko ja Tuula Rantakankaan laavulla.


