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PUHEENJOHTAJALTA

Haaveita toteuttamaan
Juuri vietetyt kevätpäivät so-
pivat oikein hyvin tunturila-
tulaiseen sielunmaisemaan. 
Pikku-Syötteen huipulta 
avautuvan maiseman avaruus 
ja paksut hanget veivät ajatuk-
set välittömästi Susikyröön ja 
Susi-Kiisalle, joissa kummas-
sakin on samankaltaisia mai-
semia.

 Owla ansaitsee suuret kii-
tokset erinomaisesta paikan 
valinnasta ja muutenkin suju-
vista järjestelyistä. Kyllä mei-
dän kelpasi olla!

 
Keskusteluissa jäsenten ja 
kerhojen aktiivitoimijoiden 
kanssa toistuu entistä useam-
min ajatukset toiminnan ke-
hittämisestä. 

On hienoa, että jäsenistö 
osoittaa aktiivisuutta ja sen 
kyllä sai huomata viimeisim-
mällä johtokunnan kysely-

tunnilla. Tästä asiasta löytyy 
toisaalla tässä lehdessä ky-
selytunnin puheenjohtajana 
toimineen Hannu Liljamon 
kirjoittama juttu.

 
Myös tästä lehdestä löytyvä 
susivaliokunnan kysely jäse-
nistölle on huomion arvoi-
nen. 

Me todella haluamme kuul-
la, millaista toimintaa te ar-
voisat tunturilatulaiset halu-
atte. Ja vaikka emme jokaiseen 
”huutoon” heti pystykään 
vastaamaan asian vaatimalla 
tavalla, se kirjataan sihtee-
rimme toimesta muistiin ja 
otetaan asiaa hoitavan toimi-, 
valio- tai johtokunnan käsit-
telyyn sekä laaditaan esittäjäl-
le vastaus.

Olemme aiheellisesti saaneet 
kritiikkiä viestinnästä ja tie-

dottamisesta. 
Ilahduttavasti viime aikoi-

na sosiaalisen median puo-
lella on noussut aktiivinen ja 
asiallinen keskustelu tästä ja 
muistakin aiheista. 

Oikein mieltä lämmittää, 
että uskalletaan antaa raken-
tavaa kritiikkiä. Silloin meillä 
on mahdollisuus kehittyä sekä 
oppia uusia ja kehittää entisiä 
toimintatapoja.

Jatketaan samaan malliin 
aktiivisesti keskustellen niin 
löydämme oikean polun koh-
ti sitä tunturin huipulla hää-
möttävää unelmaa. 

Mistä sinä haaveilet? 
Kerro se muillekin ja ota 

toiset mukaan haaveen toteut-
tamiseen!

Kari Halinen 

Ikäsusi Toivo 
Haavisto on luo-
vuttanut mitta-
van, vuodesta 
1959 alkaen ke-
räämänsä kirjako-
koelman, Tampe-
reen Taivaltajien 
omistukseen, tai-
valtajien ja tun-
t u r i l a t u l a i s t e n 
käyttöön. Näin 
asia on kerrottu 
Luovutus- ja lah-
jakirjassa.  

Kirjasto käsittää 
yli 500 Lappi- ja 
luontoaiheista te-
osta, jotka tuntu-
rilatulaiset Kari 
Halinen, Aulikki 
Kuukkanen ja Rit-

Toivo Haavisto on ammenta-
nut kirjoistaan tietoa kymme-
nien pahkakuppien valmis-
tukseen ja verstaan parem-
malla puolella kaiverretaan 
kuppeihin ”ornamenttia” sekä 
hierotaan kaiverrukseen ”kor-
pinokea”.

Toivo Haavisto 
lahjoitti mittavan 
kirjastonsa 
retkeilijöille

va Loimio valokuvaamalla ja 
kirjaamalla luetteloivat kaksi 
vuotta sitten. 

Monet kirjoista ovat har-
vinaisuuksia ja antikvarioista 
kovalla hinnalla ulos ostettu. 
Kirjat on varustettu ikäsusi 
Pentti Luostarisen suunnit-
telemalla ja piirtämällä ex-
libriksellä. 

Kirjojen kerääminen antoi 
Toivolle sysäyksen valmistaa 

käsityönä Lapin esineistöä. 
Kirjoista hän on saanut tietoa 
valmistustekniikoista, malleis-
ta ja ornamentiikasta. Perin-
teisiä malleja hän on muokan-
nut ja niistä on tullut Toivolle 
ominaisia taidekäsitöitä. 

Käsityökokoelmansa hän 
on lahjoittanut Rovaniemelle 
Arktikumiin.

Kirjasto on varastoitu Tam-
pereen keskustaan ja tulevan 
syksyn aikana selkeytyy, mil-
lä tavalla lainaustoiminta tai 
kirjojen muu hyödyntäminen 
tullaan järjestämään. 

Luovutus- ja lahjakirjan lo-
puksi lahjoittaja toivottaa tie-
toa ja lukuiloa retkeilijöille!

Joutenkulkija jostakin

Luovutus- ja lahjakirja.
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Vuosikymmenten aikana tun-
turilatulaisille  ovat tulleet 
tutuiksi Njealljen Eskot. Hel-
mikuussa yksi heistä Esko Oi-
nonen täytti pyöreitä vuosia 
90 ja juhli kotonaan merkki-
päiväänsä.

Meitä vanhoja latuystäviä 
oli kutsuttu kymmenkunta ta-
paamaan Eskoa, joka asuu yk-
sin omakotitalossaan “kurja-
majalla” Könönpellossa. Apua 
toki Esko tarvitsee heikenty-
neen näkönsä  takia, mutta 
liikkuu edelleen päivittäin. 

Eskon muistavat vanhat 
tunturilatulaiset savolaisesta 
huumorista ja naurusta, joka 
oli läsnä siellä missä Eskokin. 
Monet Lapin retket olemme 
kulkeneet, missä Esko on ollut 

mukana, vaellukset eri puo-
lille Lappia ja Tunturiladun 
kämpätkin ovat tutuksi tulleet 
vuosikymmenten aikana.

Vaelluksista ehkä rankin ja 
mieleen eniten jäänyt on vuo-
delta 1979  Parttakosta Susita-
laksen kautta Kiilopäälle teke-
mämme vaellus, joka päättyi 
Vappuna Kiilopäälle. 

Vappuaatto Suomun-
Ruoktulla, Eskon Oinosen ja 
Veikon Pitkäsen parannellessa 
jaloissaan olevia jännetuppi-
tulehduksia ja Raili Partasen, 
jotain muuta matkalla saa-
maansa vaivaa. 

Vapputunnelmaa, joka siel-
lä oli ei voi kokea etelässä, 
vaikka tarjoilut olivatkin  vaa-
timattomat. Ahkiosta kaivet-

tiin esiin vappuboolia varten 
tarvikkeet ja ilmapallot loivat 
autiotupaan vapun tunnel-
maa.

Yhden Pöyriksen vaelluksen 
jälkeen suuntasimme mat-
kamme Ylläksen susiaisiin, 
jossa Esko Oinonen, Esko Aal-
to ja Veikko Pitkänen vihittiin 
Tunturisusiksi, parempaa 
lopetusta vaellukselle tuskin 
olisi voinut olla.

Viimeiset kesäpäivät, joihin 
Esko osallistui olivat Hailuo-
dossa, josta alla kuva, tyttöjen 
keskellä.

 
Eskolle lämpimät kiitokseni 

menneistä vuosikymmenistä.
X-Kellokas
Lea Sarkeala

Eskoa juhlittiin

Netissä oli myynnissä Suomen 
puolustusvoimien sarkakan-
gasta, ja sitähän oli ostettava. 
Mutta mitä siitä tekisin? Takin 
tietenkin! 

Olen sen verran ompelu-
hommia tehnyt, muun mu-
assa varustepusseja, louteita 
ja ahkionpeitteitä, että uskoin 
vaatekappaleenkin syntyvän. 
Otin malliksi mieluisimman 
retkitakkini, Milletin soft-
shell-pusakan, josta teetin 
ompelijalla kaavat. Itse en us-
kaltanut tehdä kaavoja, koska 
jos malli on pielessä, ei vaat-
teestakaan tule käyttökelpois-
ta. Samalla sain myös arvok-
kaita vinkkejä työhön. 

Siitä huolimatta vaateom-
pelu oli ensikertalaiselle odo-
tetun haastavaa. Työjärjestys 
tuotti päänvaivaa. Jouduin 
purkamaan ja kokoamaan 
parikin kertaa kun ompelin 
itseni umpikujaan, ja myös 
huonojen saumojen takia. Eu-
rokankaasta ostin vahvike- ja 
taskukankaaksi M05-lumica-
mo-maastokangasta, joka vä-
ritykseltään sointuu hienosti 
harmaaseen sarkaan. Samasta 
paikasta sain myös vetoketjut. 

Muutamien yritysten ja 
erehdysten jälkeen takki oli 
koossa. Virheitä tuli, esimer-
kiksi kun tein kauluksesta 
korkeamman kuin mallitakis-
sa, olisi vetoketjunkin pitänyt 
olla vastaavasti pitempi. 

En vaihtanut ketjua, vaan li-
säsin helmaan jatkokappaleen, 
mikä osoittautui toimivaksi 
ratkaisuksi. Talvivaellustakis-
sa helman pitää tulla reilusti 
ahkion vetovyön alle! 

Kauluksesta tuli jostain 
syystä avarampi kuin piti, mi-

Tärppejä ja turhakkeita

Tee se itse –  
saat mitä tulee

kä pitää ottaa pukeutumisessa 
huomioon. Kylmällä ilmalla 
pitää varustautua ylimääräi-
sellä kaulurilla. 

Mutta valmis takki istuu 
yllättävän hyvin! Alkuperäi-
nen Millet on joustava, kun 
taas sarka ei jousta milliäkään. 
Siitä huolimatta hartiat eivät 
kinnaa ja hihoissakin riittää 
pituus. 

Hiihto- ja lumikenkäily-
hommissa takki on erittäin 
mukava päällä. Kerroksia 
mahtuu alle riittävästi. 

Mallitakissa ei ollut hup-
pua, mutta minun takkiini 
huppu tuli. Löysin hyvän ja 
helposti kopioitavan mallin 
Pinewoodin anorakista. Hup-
pu kiinnitettiin takin kauluk-
seen neppareilla. 

Maaliskuun hiihtovaelluk-
sella takki osoittautui erittäin 
mukavaksi ja toimivaksi. Sar-
ka on materiaalina erittäin 
perinteikäs. Sehän on villaa, 
joka luonnostaan hylkii vettä 
ja lämmittää kosteanakin. 

Sarka on tiiviydeltään erin-
omainen kompromissi, tuu-
lenpitävyys on useimmiten 
riittävä ja hengittävyys erin-
omainen. Hikoilun jälkeen 
sarka päästää kosteuden läpi 
ja antaa alusvaatteiden kuivua 
päälle. 

Sarka on pehmeää, vet-
tähylkivää ja tuultapitävää, 
samoja ominaisuuksia kuin 
nykyajan teknisissä softshell-
materiaaleissa. Joustavuutta 
ei ole, mutta hyvän mallisen ja 
istuvan takin ei tarvitsekaan 
joustaa. Sen sijaan sarka läm-
mittää kosteana ja kestää kipi-
nöitä, sekä on luonnonmate-
riaalina ekologinen valinta. Kyllä passaa harrastaa, itse tehdyssä takissa. 

Kuhmolainen Kangasliike 
Palatalo (puh. 0500-285040), 
jonka kauppa-auto kiertelee 
Pohjois-Suomessa, myy sar-
kaa. 

Harrastus jatkuu! Kun ker-
ran kaavat ovat olemassa, 
kannattaa tietenkin tehdä li-
sää takkeja. 

Kesäretkipusakka on aja-
tuksissa, ehkä myös muitakin 
takkeja. Kun itse tekee, saa 
mitä tulee!
Veikkolan Vaeltaja

Itse tehty takki istuu yllättä-
vän hyvin ja sarka materiaa-
lina on toimiva.
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Siitä se alkoi. Perustavassa 
kokouksessa 27. toukokuuta 
1967 Höytämöjärven rannalla 
napautettiin kynällä pöytään 
päätöksen merkiksi: Tuntu-
rikerho perustettiin ja sen 
nimeksi tuli Kolbma eli järjes-
tyksessä kolmas kerho Tuntu-
rilatuun. 

Puolen vuosisadan aikana 
toiminnassa on ollut nousua 
ja laskua. Välillä on kiidetty 
upeasti tunturien huipuilla 
auringossa paistatellen ja vä-
lillä taas upottu syvälle ku-
run pohjalle, josta aina joku 
aktiivinen toimija on vetänyt 
kolbma-ahkion ylös. Vael-
lukset ja retket Lapissa ovat 
olleet pääasiallista toimintaa 
ja kerhoillat, tapahtumat sekä 
lähiretket ovat yhdistäneet jä-
senistöä kotipaikkakunnalla. 
Katsauksesta 50 vuoden ajalta 
saisi pitkän listan, mutta tässä 
kerrotaan vain merkittävim-
mät.

Varusteiden  
valmistusta

Vuosien aikana on retkeilyva-
rusteiden valmistus ollut nä-
kyvästi esillä ja luonnollisesti 
myös varusteiden kehittämi-
nen. Mm. ahkioiden vetosys-
teemit ovat kymmeniä vuosia 
olleet kehittelyn aiheena eikä 
siitä koskaan tule valmista.

Kolbman alkuaikoina val-

Kolbman toimintaa puoli vuosisataa

mistettiin muutamia putki-
rinkkoja ja kevyempiä rottin-
kirinkkoja.  Seuraava projekti 
oli lasten Sarvispulkasta val-
mistetut rinkkapulkat. Kak-
si kapeaa pulkkaa leikattiin 
pitkittäin toisesta reunastaan 
ja sitten puoliskot hitsattiin 
yhteen. Näin saatiin leveä ja 
kaatumaton rinkkapulkka. 
Hiihtovaelluksella rinkkaa 
saattoi vetää perässään tai sen 
voi nostaa selkäänsä pulkan 
kanssa.  Oma anorakkimalli-

kin suunniteltiin ja niitä val-
mistettiin tehtaalla. Jossain 
vaiheessa porukka hurahti 
Erätoveri-laavuihin ja niitäkin 
ommeltiin useita.

1980-luvun puolivälissä 
alkoi lasikuituahkioiden val-
mistus. Homma lähti käyn-
tiin siitä, kun Teiskon met-
sistä noudettiin parimetrinen 
paksu haapatukki. Siitä Koi-
viston Rauno veisti muotin 
pitkälle ja kapealle ahkiolle. 
Ensimmäisten ahkioiden la-

sikuitutyö tehtiin kerrostalon 
pannuhuoneessa, josta pian 
tuli häätö hartsinhajun takia. 
Myöhemmin lasikuitutyö on 
teetetty tehtaalla ja ahkiot on 
viimeistelty talkoilla valmiiksi. 
Ahkioita on valmistettu vuo-
sien aikana aina silloin tällöin 
kymmenen ahkion erissä, jo-
ten ”Koivistolaisia” liikkuu 
tuntureilla lähemmäksi sata 
ahkiota.

Viimeisin villitys on ollut 
keitinlaatikot. Tähän ahkioon 

sopivaan peltilaatikkoon pa-
kataan kaikki retkikeittiössä 
tarvittavat kamat; keitin, polt-
toainepullo, kattilat, pannut, 
patalaput, rätit jne. Keitto-
tilanteessa laatikko avataan, 
jolloin sivuille tulee tuulisuo-
jat ja eteen laskutaso. Tämän 
vuoden puolella laatikoita on 
valmistettu talkoilla oikein 
urakalla. Tilauskirja käsitti 
aluksi 25 laatikkoa, mutta kun 
maine kiiri, alkoi lisätilauksia 
sataa. Laatikoiden valmistuk-

seen on kulunut toista sataa 
talkootuntia.

Koulutusta  
ja kursseja 

Kerhoillat ovat olleet useinkin 
koulutustilaisuuksia erilaisin 
aihein. Maastotapahtumina 
on harjoiteltu muun muassa 
suunnistusta, ensiapua ja ig-
lun valmistusta sekä rakoval-
kean ja teltan polttoa. Myös 
viikonlopun kestäviä kesä- ja 

Vuonna 1982 kolbmalaiset hiihtivät Jämtlannissa karoliinien kuolemanreitillä. Lumimyrskyssä valmistettu iglu oli suojaisa ja lämmin yöpymispaikka kuudelle 
hengelle.

Kolbman 30-v. juhlavaellus suuntautui Sværholthalvøyan kärkeen. Runsaslukuinen vaeltajajoukko ihmetteli perillä lintuvuoren elämää ja sotamuistoja. Paluumatka tapahtui vuonon poikki troo-
larilla laivaa korkeammassa aallokossa.
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Ensimmäiset ihmiset saapui-
vat etelänavalle 14.12.1911. 

Teon suorittivat norjalaiset 
kuuluisan Roald Amundse-
nin johdolla. Ryhmään kuului 
viisi miestä. Tuohon aikaan 
uusien alueiden etsiminen ja 
valtaaminen oli kova kilpai-
lua. 

Jo Amundsen eksytti muita 
kuuluisia napamatkaajia ja sai 
siitä jopa lurjuksen maineen, 
mutta etelänavan saavuttu-
aan hänen sankarihahmonsa 
kasvoi. 

Viisi norjalaista päätti 
tehdä saman matkan kuin 
Amundsen ja niin, että he oli-
sivat etelänavalla täsmälleen 
14.12.2011 eli satavuotishen-
gessä. 

Nyt matkasta on tehty kir-
ja, jonka esipuheen kirjoitti 
silloinen Norjan pääministeri 
ja mikä ihmeellisintä, hän oli 
navalla vastassa 44 päivän ja 

1311 kilometrin vaelluksen 
suorittanutta ryhmää. Niin on 
aika muuttunut.

Kirja on matkadokument-
ti, jossa päätavoite oli kulkea 
Amundsenin ryhmän suo-
sittama matka samaa reittiä. 
Siihen sisältyy monipuolista 
vaellustietoa. On kerrottu pa-
leltumista, jotka voivat johtaa 
verenmyrkytyksiin. 

Jo Amundsen käytti lappa-
laisten kenkäheinää ja tämä 
uusikin ryhmä käytti samaa 
keinoa ja heinät tulivat Kau-
tokeinosta. Näin jalat pysyivät 
kuivina.

Tällaisen matkan suoritta-
minen on kova haaste, mutta 
se on vasta alkua sille, mitä 
norjalainen Rune Gjeldnes on 
tehnyt – hiihtänyt 4804 km 
Etelämantereen poikki. Nyt 
ryhmään kuului kilpahiihtäjä, 
Antartiksen tutkija, eräseik-

kailijoiden nestori ja napa-
aluehistorioitsija. Eli osaamis-
ta oli Amundsenin hengessä. 
Silti 44 päivää pääosin tasai-
sessa maastossa, minkä ryh-
mä koki ikään kuin kuumai-
semaksi, on fyysisesti, mutta 
myös henkisesti suuri haaste.

Kirjassa on kirjattu päivien 
kokemuksia, elämyksiä ja sii-
nä on myös paljon valokuvia 
ja muutama kartta. Erikoisin-
ta on Amundsenin vanhojen 
ja ryhmän ottamien kuvien 
vertailu. Hiihtotahti oli 60 
min ja tauko – tätä 44 päivää, 
tosin myrskypäivä esti yhtenä 
päivänä liikkumasta. Kirjaan 
sisältyy paljon myös napa-
retkihistoriaa. Hieno luku- ja 
oppikirja haastavia vaelluksia 
kaipaaville. Gummerukselle 
kiitos hienosta vaelluskulttuu-
rikirjan julkaisemisesta. 
Antti Karlin

talviretkikursseja on Kolb-
massa järjestetty ja niille ovat 
ulkopuolisetkin voineet osal-
listua. Monia Tunturiladun 
koulutustilaisuuksia Kolbma 
on myös junaillut. 

Vuonna 2010 tuli uutena 
ja huomattavan näyttävänä 
toimintamuotona 4-6 tuntia 
kestäneet luentopäivät ja se-
minaarit. Tapahtumia mark-
kinoitiin suurelle yleisölle ja 
osanotto oli yllättävän run-
sasta. Kahdella luentopäiväl-
lä käsiteltiin Lapin retkeilyä, 
saamelaisten kansallispäivänä 
olivat esillä saamelaiset ja ret-
keilyn turvallisuusseminaa-
rissa turvallisuusasiat. Luen-
noitsijat ja heidän aiheensa 
ovat olleet kiinnostavia. Väkeä 
luennoilla oli aina 110 –120 
henkeä, mutta turvallisuusse-
minaarissa oli jopa 500 hen-
keä. Ulospäin suuntautuvalla 
toiminnalla on pyritty kerhon 
tunnetuksi tekemiseen ja jä-
senmäärän lisäämiseen.

Talkoita

Muutamia merkittäviä tal-
kooprojekteja kerho on ollut 
organisoimassa ja toteutta-
massa. 

Vuonna 1970 peruskor-
jattiin Saariselällä sijaitseva 
Sudenpesä autiotupa. Viikon 
kestäneeseen talkoorupea-
maan osallistui 26 henkeä. 
Omia varusteita sekä raken-
nustarvikkeita kannettiin 
rinkoissa ja työnnettiin kot-
tikärryillä yli 10 kilometrin 
päästä Aittajärveltä. Kämppä 
tuli entistä ehompaan kun-
toon, tuhoutuakseen sitten 
seuraavana vuonna tulipalos-
sa. UK-puiston johdon toivo-
muksesta Sudenpesä raken-
nettiin uudelleen ja se kohosi 
vuonna 1986 kolbmalaisten 
voimin. 

Viimeisin talkooprojekti oli 
vuonna 2015, jolloin Luirojo-
en varteen kohosi ”uusvanha” 
Tammikämppä. Metsähal-
lituksen työnjohdolla kym-
menen kolbmalaista talkoili 
ruokapalkalla viikon aikana 
kämpän lähes valmiiksi. 

Tunturiladun kämppien 
rakentamisiin ja kunnossapi-
toon kolbmalaiset ovat osal-
listuneet lähinnä yksityisesti. 
Tunturiluuta-operaatioissa 
on ollut mukana useita ahke-
ria ryhmiä.

Kilpailutoiminta

Erävaelluksen SM-kilpailut 
olivat haastava tapahtuma ja 

alusta lähtien kolbmalaiset 
olivat siinä innolla mukana. 
Ensimmäisessä ja kaikkein 
pisimmässä kisassa vuonna 
1970 oli Kolbmasta yksi kah-
den hengen partio tutustu-
massa touhuun. 

Siitä virisi innostus toisiin-
kin osallistua fyysisesti rank-
kaan, mutta antoisaan kisaan. 
Vuosina 1970 – 1993 kerhosta 
osallistui kisoihin yhteensä 62 
partiota ja parhaimmillaan 
kisassa oli jopa viisi partiota. 
Kolbmasta oli ko. ajanjaksolla 
kisoista enemmän partioita 
kuin miltään muulta yhdis-
tykseltä. Eikä kisoista aina 
tultu pois jalat rakoilla ja tyh-
jin kourin, sillä arvometallia 
kertyi kolme kultaista, kaksi 
hopeista ja kolme pronssista 
mitalia.

Kaksi kertaa Kolbma oli 
kerhona yksin vastuussa Erä 
SM-kisojen järjestelyistä, Ku-
russa v.1974 ja Sallassa v.1984. 
Kahdessa Tunturiladun ja 
yhdessä lempääläisten järjes-
tämässä kisassa kolbmalaiset 
olivat merkittävissä järjestely-
tehtävissä.

Retkiä ja vaelluksia

Retkistä kertomalla tulisi lis-
tasta hyvin pitkä. Kerrotta-
koon vain, että viikonlopun 
retkiä lähiseudulla että kau-
empana on vuosittain ollut 
useita. Perinteisenä nimettynä 
retkenä on ”Arktinen hysteria” 
säilyttänyt asemansa. Loppu-
syksystä tai alkutalvesta pati-
koitu viikonlopun vaellus jos-
sain retkeilyalueella on joskus 
ollut nimensä mukainen kyl-
mä ja luminen, mutta useim-
miten ”hysteerisen” märkä.

Vaelluksia Lapissa on jär-
jestetty kaamoksen aikoihin, 
kevättalven hangilla ja kevään 
sekä syksyn aikoihin. Näil-
lä vaelluksilla on tullut koko 
Lappi tutuksi. 

Vaellusmatkoja ulkomail-
le on järjestetty useita ja ka-
uimmaisia retkikohteita ovat 
olleet Huippuvuoret, Islanti, 
Tatravuoristo, Chamonix ja 
Schwarzwald. Lähemmäksi 
Norjan ja Ruotsin tuntureille 
on järjestetty vaellusmatkoja 
mm. Sarek’iin ja Jotunhei-
meniin. Historian havinaa oli 
kahdella vaelluksella: Karolii-
ni-hiihto Jämtlannissa ja Kaa-
rina Karin jalanjäljillä Signal-
dalenista Haltille.

Muuta mukavaa 

V. 1983 kerho järjesti kaksipäi-

väisen Saamelaiskäsityötapah-
tuman Tampereella. Paikalla 
oli tunnettuja saamelaisia 
käsityöntaitajia, mm. Petteri 
Laiti ja Kristiina Näkkäläjärvi. 
Ensimmäisenä päivänä ylei-
söä oli vähän, mutta toisena 
päivänä, paikallislehden jutun 
innostamana koettiin yleisö-
ryntäys. Viime vuosien aikana 
ovat jokavuotiset retkeilyvä-
linekirpputorit olleet hyvin 
suosittuja. Avoimissa tilai-
suuksissa on pyörinyt tuttuja 
että tuntemattomia ihmisiä ja 
kauppa on käynyt.

1960-luvun lopulta alkoi 
90 km pitkän Pirkan Hiihdon 
huoltoasematoiminta Pinsiös-
sä, noin 70 kilometrin kohdal-
la.  Aluksi perustajajäsen Kai-
sa Simonen oli ladun varrella 
huoltamassa tuttujaan ja siitä 
se kehittyi kaikkien kolbma-
laisten huoltamiseksi. 

Vuonna 1978 kahdelle kol-
bmalaiselle oli tulossa kym-
menes Pirkan Hiihto ja sen 
juhlistamiseksi he hankkivat 
huoltoasemalle täytekakun. 
Sitä oli määrä tarjota kaikil-
le kolbmalaisille hiihtäjille ja 
muillekin tutuille, jos malt-
toivat pysähtyä. Tästä kehittyi 
perinne ja muutkin hiihtäjät, 
joille oli tulossa tasakymme-
net hiihtokerrat, järjestivät 
huoltoasemalle kahvi- ja kak-
kutarjoilun. Isolla huolto-
asemalla kestittiin muitakin 
väsyneitä hiihtäjiä hyvillä an-
timilla ja kumma kyllä, ”väsy-
neitä” alkoi olla vuosi vuodel-
ta enemmän ja enemmän.

Tunturilatu-toiminta 

Tunturiladun tapahtumia Kol-
bma on ollut järjestämässä mo-
nia.  Syyskokouksia ja Susivih-
kiäisiä on järjestetty neljä ker-
taa. Tunturiladun ensimmäiset 
kesäpäivät järjestettiin v. 1989 ja 
myöhemmin talvi- ja kevätpäi-
viä sekä kevätkokouksia.

Kolbman susilauma on laa-
ja. Kaiken kaikkiaan Tunturi-
susiksi on vihitty 148 kolbma-
laista, joista useat ovat nous-
seet korkeimpiin ”rääthyihin”. 
Kärjessä jolkuttelee Kunniasu-
si Yrjö Suuniittu ja monta as-
kelta taempana 13 Ikäsutta ja 
28 Johtajasutta. Mainittakoon, 
että 100:s Johtajasusi ja 1000:s 
Tunturisusi ovat kolbmalaisia.

Tunturiladun johtotehtä-
vissä ja monissa toimikun-
nissa ovat kolbmalaiset olleet 
mukana runsaslukuisesti ja 
aktiivisesti jo 50 vuotta.

Joutenkulkija jostakin

Retkeilyn talvikurssilla Kintulammella esiteltiin useita erilaisia telttoja ja niiden pystytystä. Tel-
toissa myös yövyttiin kirpeässä pakkasessa ja eräille se oli ensimmäinen talvinen telttayö.

KANNESTA KANTEEN

Sata vuotta 
Amundsenin 
jälkeen etelänavalle

Stein P. Aasheim: Hiihtovaellus Etelänavalle. Gummerus. 200 s.



6

Perjantaina autoillessamme 
kohti Pikku-Syötettä ripotte-
limme tienvarteen Tunturila-
dun opasteita toiveissamme 
mukavat Tunturiladun kevät-
päivät lumisissa maisemissa. 

Illan myötä tunturilatulai-
sia oli jo kokoontunut kuka 
Vantaalta, Varkaudesta, kuka 
Naantalista ja Turusta. Lau-
antaina Tunturiladun lippu 
nostettiin salkoon. Kevätpäi-
vämme olivat avattu. 

Kokousväki loi paineita 
Tunturiladun johtokunnalle 
kyselytunnilla. Pienen akti-
voinnin jälkeen tunturilatu-
laiset lähtivät pohtimaan net-
tisivujen ja sosiaalisen media 
käyttöä. Johtokuntaa haastet-
tiin aktiivisempaan Facebook-
sivujen tarkkailuun. 

Kerhoviikkojen petiva-
rauksista keskusteltiin. Saa-
daanko Susikyröön jääkaap-
pia? Entä kaivosta haettu vesi, 
saako sitä lämmittää Pekan-
Oskarin padassa? Onko Susi-
kyrön kämppiin tarvetta led-
valaistukselle? Mistä löydäm-
me nuoria toimintaamme ja 
mitenkä takaamme jäsenke-
hityksen? 

Kevätpäivillä talvisella Syötteellä

Välillä kuulimme mukavia 
VaVa-leirivalmisteluja. Sihtee-
rimme Marita kirjasi johto-
kunnalle pähkinöitä särjettä-
väksi. Särkyvätkö ne? 

Toivottavasti. 

Jäsenistöä on kuultava. Ko-
kouskahvit johdattivat tuntu-
rilatulaiset kevätkokoukseen, 
jonka aluksi Tunturiladun 
puheenjohtaja Kari Halinen 
kiitti johtokunnan työstä luo-
puneita Marja-Liisa Mäkeä 
ja Johanna Nevalaista tork-
kupeitteillä. Ne luovutetaan 
heille jossain tulevassa tapah-
tumassa. 

Njallan puheenjohtaja Rai-
ja ”Raiski” Palosaari sai oi-
vallisesta tunturilatutyöstään 
Susipannun. Onnittelut. 

Kokousta johtamaan valittiin 
Lapinkävijät Owlan varapu-
heenjohtajaTapio Siikaluoma. 
Tunturiladun puunuijaa käyt-
täen Tapio nuiji kokouksen 
läpi ja sai toiminnantarkastaja 
Veikko Parkkisen avustuksel-
la kokouksväen luottamuksen 
vahvistaa tilinpäätös ja myön-
tää vastuuvapaus. 

Tunturiladun johtokuntaa 
vahvistettiin äänestyksen jäl-
keen Kolbman Hanna-Mari 
Sinilehdolla johtokunnasta 
luopuneen Kumpen Johanna 
Nevalaisen tilalle. Vastaehdo-
kas Tsietsan Marita Jääskeläi-
nen totesi hävinneensä äänes-
tyksen yhdellä äänellä. 

Kokouksen jälkeen keittolou-
nas johdatteli tunturilatulai-
set Syötteen laduille auringon 
helottaessa täydeltä terältään. 
Mahdollisuus oli myös vastata 
Syötesalissa TietoSusi luon-
tovisaan. Saunat lämpenivät 
illan lähestyessä. 

Illan myötä kokoonnuim-
me Syötesaliin kuulemaan 
Jouni Laaksonen tarinointia 
umpihankihiihdosta teemalla 
”Hanki hohtava alla”. 

Syötteellä järjestettiin 20. 
Umpihankihiihdon MM-kisat 
10.–12.2.2017. 

Illan lopuksi järjestäjät julkai-
sivat TietoSuden, jonka arvoi-
seksi osoittautui Owlan jäsen 
Vesa Hanhisuanto, paikka-
kuntalaisena. Siitä syystä pal-
kittiin myös ulkopaikkakun-

talaisten sarjan kolme parasta, 
joita muistettiin Oulun Tori-
polliisi-lasinalustoilla. 

Iltamme päättyi arpajai-
siin, jossa onni suosi muitakin 
kuin rohkeita. 

Sunnuntaina lähdimme poh-
timaan teemalla ”Autiotupa, 
vaeltajan koti” Matti Reko-

lan ideoimaa Tunturiladun 
70-vuotisteemaa Autiotupa-
vetoomukset, joita on viety 
200:lle autiotuvalle. 

Owlan Pekka Kokko on 
vienyt vetoomuksen 62:lle 
tuvalle. Järjestäjien toimesta 
Matti Rekola ja Pekka Kok-
ko palkittiin kunniakirjalla ja 
Jouni Laaksosen Umpihanki-

Hanna-Mari Sinilehto on uusi jäsen johtokunnassa.

Väki valmiina avajaisiin.

Raija ”Raiski” Palosaarta kiitettiin susipannulla. Ovtsin naiset ilmoittautumassa.
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Jukka Parviainen

Tunturikerho Kavtsi järjestää perinteisen seniorivaelluksen 
tällä kertaa Lopen maisemiin.

Kokoonnumme tiistaina 15.8. puoliltapäivin Lopen keskus-
taan tai Räyskälään riippuen siitä, tulevatko vaeltajat sinne 

autoilla vai julkisilla.
Lähdemme Räyskälästä ja kierrämme ensimmäisenä päivä-

nä Ison Melkuttimen järven, kaunista harjumaista maas-
toa, noin 6 km. Leiriydymme telttoihin Ison Melkuttimen 

rannalle.
Seuraavana päivänä siirrymme autoilla lähemmäksi Lopen 

Poropolkua. Jatkamme sitä pitkin kävellen. Maasto on help-
poa ja harjumaista. Yön vietämme teltoissa jossain Poro-

polun varrella. Seuraavana päivänä jatkamme poropolkua, 
kierrämme sopivaksi katsomamme matkan. Viimeiseksi 

yöksi asetumme Lopen Samoojien majaan Kalaton-lammen 
rannalle. Kymmenen ensiksi ilmoittautunutta mahtuu sisä-

majoitukseen, lopuille löytyy telttapaikka majan pihapiiristä. 
Saunomme ja syömme yhdessä valmistamamme aterian. 

Majan ja saunan hinnan (yhteensä 170 euroa) jaamme 
osallistujien kesken, huomioiden sisällä nukkujat ja 

mahdolliset telttailijat.
Perjantaina kävelemme vielä sopivan matkan, ja kuljemme 

sitten autoilla takaisin paikkaan, minne jätimme osallistujien 
autot, tai Lopelle, jos joku on hyppäämässä sieltä bussiin. 

Sitten voikin siirtyä kätevästi Tunturiladun kesäpäiville 
Mäntsälän Ohkolaan.

Järjestäjät kuljettavat osallistujien leiriytymiskamppeet 
autolla yöpymispaikkoihin, joten matkat voi kulkea päivä-
repun kanssa. Mukaan tarvitaan elokuiselle vaellukselle 

sopiva vaatetus, leiriytymisvälineet ja omat ruoat 
vaelluksen ajaksi sekä vesipullo.

Kustannuksia tulee Samoojien majan yöpymismaksu, sekä 
pientä bensarahaa järjestäjille tavaroiden kuljettamisesta.

Tervetuloa!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

KESÄKUUN LOPPUUN MENNESSÄ, 
tarvitsemmen lukumäärän 
Kalamajan varausta varten.

Annu Koistinen, annu.koistinen@fonet.fi  050 326 6960 
Marita Maula, marita.maula@tunturilatu.fi  040 509 4412 

Irma Tolonen, irma.tolonen@pp.inet.fi  040 732 6851

TUNTURILADUN 
SENIORIVAELLUS 

LOPELLA 15-18.8.2017

AIHKI
Vuonna 2017 varattuja viikkoja ovat: 

14, 15, 24, 25, 29, 34 ja 37
Vuorokausimaksu on 30,00 €/koko mökki.

Varaukset Aulikki Kuukkanen 040 577 4100 tai
aulikki.kuukkanen@tunturilatu.fi

hiihtäjän kirjalla. 

Jouni Laaksonen kertoi au-
tiotuvista ja niiden merkityk-
sestä vaelluksilla. Kevätpäivien 
lopuksi Metsähallituksen vs. 
puistonjohtaja Kerttu Härkö-
nen kertoi vuonna 2000 pe-
rustetusta Syötteen kansallis-
puistosta ja Metsähallituksen 
toiminnasta kansallispuisto-
jen palveluissa. Hän sai tun-
turilatulaisilta hyviä vinkkejä 
luontokeskuksista, kansallis-
puistoista ja niiden palvelui-
den kehittämisestä. 

Auringon piilotellessa ko-
koonnuimme laskemaan 
Tunturiladun lipun, joka luo-
vutettiin kesäpäivät järjestä-
välle Tunturikerho Kuokten 
puheenjohtaja Markku Sal-
miselle. 

Tervetuloa Tunturiladun 
Kesäpäiville 18.–20.8.2017 
Järvenpään seurakunnan lei-
rikeskus, Ohkolaan, Mäntsä-
lään. 

Tunturiladun Kevätpäivät 
hiljenivät. 

Luonto ei hiljennyt sillä il-
tapäivällä Syötteellä jyrisi uk-
konen.

Hannu Liljamo
Owla

Matti Rekolan masinoima Autiotupavetoomus toimitettiin viime vuonna 200 autiotuvalle. Hänet palkittiin kunniakirjalla ja Jouni 
Laaksosen Umpihanki-hiihtäjän kirjalla. Palkinnot ojensi johtokunnan jäsen ja Owlan puheenjohtaja Hannu Liljamo.

Johtokunnan 
vara-

puheenjohtaja 
Paul Pakarinen 

kirjoittamassa 
nimensä 

vieraskirjaan.

Aino Arvolan tekemä kevätpäivien osallistumismerkki.
Jouni Laaksonen puhui autio-
tupien merkityksestä. 



Nyt kaikki vastaamaan 
kyselyyn Tunturisusijär-
jestelmästä ja susien vih-
kimistilaisuudesta.

Nykyiset susisäännöt muo-
toutuivat lukuisten kokousten 
ja pohdintojen jälkeen, joten 
ne ovat hyvin huolellisesti ja 
ajatuksella laadittu. Siitä huo-
limatta on susivaliokunta vii-
me vuosina miettinyt voisiko 
niiden vaatimuksiin suhtau-
tua hieman rennommin.

Useamman kerran on ollut 
susikokelaita, joilla on aivan 
erinomaiset, jopa ylenpaltti-
set ansiot, mutta jokin pieni 
suorituksen osa puuttuu tai 
on suoritettu eri tavalla kuin 
säännöt vaativat. On myös 
hakemuksia, joista puuttuu 
jokin osa sääntöjen vaatimista 
suorituksista, mutta terveys, 
ikä tai muu syy estää vaelta-
misen.

 
Voisimme joustaa? Missä 
kohdassa ja kuinka paljon? 
Voiko jokaisen susiarvon koh-
dalla joustaa samoissa kohdin 
ja yhtä paljon? Voisiko jous-
toja ajatellessa huomioida 
myös henkilön innostunut 

osallistuminen oman kerhon 
toimintaan?

Susivaliokunta on ottanut 
susisäännöt pohdinnan koh-
teeksi. 

Olemme päättäneet hyväk-
syä joustoja, mutta on laa-
dittava ohjeistus, joka asettaa 
raamit. Ohjeet tarvitaan, jotta 
taataan hakemusten tasapuo-
linen käsittely nyt ja tulevai-
suudessa. Samalla mietimme 
onko muita näkökohtia, joita 
pitää ottaa huomioon.

Toivomme, että kerhot/
kerhotoimikunnat/jäsenet 
autatte meitä vastaamalla alla 
oleviin kysymyksiin. Meille on 
hyödyllistä myös saada perus-
telut vastauksiin.

Nykyiset Tunturisusijärjes-
telmän säännöt löytyvät Tun-
turiladun nettisivujen alta. 
Tarvittaessa voin toimittaa ne 
myös sähköpostilla. Pyynnöt: 
marita.maula@tunturilatu.fi.

 
Kysymykset:

1. Mitkä sääntöjen kohdat 
ovat mielestänne tärkeim-
mät?
Outasusi 
Tunturisusi
Johtajasusi

Perusteluja
2. Mitkä sääntöjen kohdat 
ovat mielestänne vähiten 
tärkeät:?
Outasusi 
Tunturisusi
Johtajasusi
Perusteluja

3. Mistä vaatimuksista voisi 
joustaa?
Outasusi 
Tunturisusi
Johtajasusi
Perusteluja

4. Säännöissä mainitaan, 
että vaellukset suoritetaan 
napapiirin pohjoispuolella. 
Minkälaisia vaelluksia muu-
alla tulisi hyväksyä ja kuinka 
monta hyväksytään yhteen 
hakemukseen?

5. Minkälaisia uusia retkei-
lytapoja pitäisi säännöissä 
huomioida?

6. Miten kerhossanne ylläpi-
detään susiaatetta?

7. Kysymys susien vihkimis-
seremoniasta?
__ hyvä nykyisessä muodossa
__ pitäisi muuttaa

Ajatuksia miksi ja kuinka pi-
täisi muuttaa:

Vastaukset: marita.maula@
tunturilatu.fi tai 

Marita Maula, Hippiäistie 
6, 00780 Helsinki 

7.5.2017  mennessä

Suomi100 vuoden Tunturisu-
sihaaste on varmasti vielä tun-
turilatulaisilla mielessä. 

Logilaisten susiaisissa syk-
syllä on vähintään kymmenen 
vihittävää sutta.

 Eikö niin?
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VAUVASTA VAARIIN – 
MUMMOSTA MUKELOON 

LEIRI 16.–22.7.2017
Tervetuloa vauvat ja vaarit, mummot ja mukelot kokemaan 
erätaitoja ja elämyksiä Tunturikerho Tsietsan järjestämälle 

VaVa-leirille Susikyröön! Lasten suositusikäraja on 6-14 vuotta.

Leirin ruokailu:  
Tapahtuu Susikyrössä, leirimaksu sisältää aamupalan, yhden 
lämpimän päiväaterian sekä itse valmistettavan iltapalan 
talon tarpeista. Kahvia ja mehua on tarjolla päivän mittaan.

Majoitusjärjestelyt:  
Pääasiassa majoitutaan omiin majoitteisiin. Asuntoautoille 
ja -vaunuille ei ole tarjolla sähköpaikkoja. Sisämajoitusta on 
tarjolla seuraavasti: Susikyrön isoon kämppään mahtuu n. 14 
majoittujaa ja Oskareihin (Susi- ja Koira-Oskari) 5–6 majoit-
tujaa kumpaankin. Huoltorakennus (Pekan-Oskari) ja Aihki 
ovat järjestäjien käytössä. Jos sisämajoitukseen haluavia on 
enemmän kuin paikkoja, paikat arvotaan.

Leirimaksu:  
60€/hlö, lisäksi aikuiset maksavat 60€ aluemaksun leirin 
ajalta, lapsilta aluemaksua ei peritä. Mahdolliset lisävuo-
rokaudet ennen ja jälkeen leirin kuuluvat kunkin itsensä 
maksettavaksi suoraan Tunturiladulle (ohjeistus Tunturilatu-
lehdessä ja netti sivuilla www.tunturilatu.fi ). Maksut hoide-
taan keskitetysti yhdellä tilinumerolla Tunturikerho Tsietsan 
kautta joka tilittää aluemaksut edelleen Tunturiladulle.
Loppusuoritusta odotamme Tsietsan tilille 12.6.2017  
mennessä. Maksamalla ajoissa varmistat paikkasi leirillä.

Ilmoittautuminen:  
Leirille voi ilmoittautua 12.6.2017 mennessä. Ilmoittautu-
mismaksu 50 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
Tsietsan tilille FI17 4786 0010 0755 15, viestikenttään leirille 

lähtevän isovanhemman nimi. Maksettu ilmoittautumismak-
su hyvitetään loppusuorituksessa ja sitä ei palauteta.
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Seija Vihervuori, ensisijaisesti 
sähköpostilla seija.vihervuori@elisanet.fi tai puhelimitse  
040 867 2593.

Peruutusehdot:
Varauksen mahdollisesta peruuntumisesta on ilmoitettava 
Seija Vihervuorelle 30.6.2017 mennessä. Suosittelemme 
oman matkavakuutuksen ottamista.

TUNTURILADUN 
SYYSKOKOUS JA SUSIAISET 2017
Pidetään 6.–8.10.2017 Turussa 
kokoushotelli Linnasmäessä. 
Suomi 100, Tunturilatu 71 ja Tunturisusiakin jo 70 vuotta. 
Kokoushotelli Linnasmäki (Kristillinen opisto),  
Lustokatu 7, Turku. Paikalle pääsee bussilla 14 ja 
15 Kauppatorin pysäkiltä T3. Linnasmäen lähin 
pysäkki on Hamaronkadun pysäkki 1613. Alueella 
on hyvät parkkipaikkatilat, mutta alueella ei saa 
majoittua matkailuautoon tai telttaan. 
OHJELMA
PERJANTAI 6.10.2017
klo 17.00-  Ilmoittautuminen 
klo 19.00-  Yhteistä illanviettoa 
 Iltapala 
 Baari avoinna 22.00 asti 
 Kirpputori on avoinna perjantaina ja  
 lauantaina. Voit tuoda myytäväksi 
 tavaraa.
LAUANTAI 7.10.2017
klo 8.00- Ilmoittautuminen 
klo 8.00-9.00 Aamiainen 
klo 9.30  Avajaiset ja lipunnosto 
klo 10.00 Johtokunnan kyselytunti 
klo 11.00  Kokouskahvit 
 Tunturilatu ry:n syyskokous 
klo 13.00 Ulkoilua, liikuntaa ja kilpailua 
klo 14.30 Esitelmä: Laulujoutsenen siivin:  
 Yrjö Kokko ja kansallislintumme.  
 Ilkka Vaura Yrjö-Kokko seuran  
 tiedotusvastaava 
klo 16.00 Päivällinen 
klo 18.00 Susiaiset 
klo 19.30 Illanvietto musiikin ja muun mukavan 
 ohjelman merkeissä 
 Iltapala 
 Baari avoinna 22.00 asti
SUNNUNTAI 8.10.2017
klo 8.00-9.00 Aamiainen 
klo 9.00 Aamunavaus 
klo 9.30  Susien kokous 
klo 10.30 Kokouspaikka sijaitsee historiallisesti 
 merkittävällä alueella. Lyhyt esitys 
 Koroisten ja Turun alueen historiasta 
 Suomi 100 juhlavuoden merkeissä.  
klo 11.30  Lipunlasku 
klo 12.00  Lounas
MAJOITUS
Hinnat 1-hengen huone 48 euroa/vrk 
 2-hengen huone 70 euroa/vrk
Majoitus sisältää buffet-aamiaisen.  
Jokaisessa huoneessa on wc ja suihku. Majoittuja 
petaa petinsä itse eikä huoneita siivota oleskelun 
aikana. Alueella ei ole paikkoja matkailuautoille 
tai telttailuun.
RUOKAILUT
Aamiainen ilman majoittumista   7 euroa 
Päivällinen lauantaina  20 euroa 
Iltapala      7 euroa 
Lounas sunnuntaina   10 euroa
ILMOITTAUTUMINEN
Osallistumismaksu   10 euroa/hlö
Kaikki majoitukseen ja ruokailuun liittyvät varauk-
set tehdään ilmoittautumisen yhteydessä, jol-
loin tulee eritellä yksityiskohtaisesti mitä haluaa 
varata. Myös ruokarajoitteet ja allergiat tulee 
mainita. Varaukset ovat sitovia viimeisen ilmoittau-
tumispäivän jälkeen. Maksut (osallistumismaksu, 
majoitusmaksu ja ruokailut) tulee suorittaa varauk-
sen mukaisesti Login tilille viimeiseen ilmoittau-
tumispäivään mennessä. 
Ilmoittautuminen ja maksut viimeistään 20.8.2017
Ilmoittautuminen ja tiedustelut:  
Paavo Kramsu, paavo.kramsu@pp.inet.fi,  
puh. 040 7062 764
Maksut tilille nro:  
Nordea IBAN FI27 2205 1800 0417 30,  
BIC: NDEAFIHH ja viite nro: 1096
Tervetuloa!        Tunturikerho Logi

Tunturisusiasioihin 
lisää pöhinää

Syksyn susiaiset

Marita Maula (pj) marita. 
maula@tunturilatu.fi 
Pirjo Jauhiainen pirjau@ 
gmail.com
Anja Kylävalli anjakylavalli@ 
gmail.com 
Juhani Lahtinen juhani.lahti-
nen@pp3.inet.fi 
Matti Nylander matti.nylan-
der@gmail.com
Raimo Pahkala raimo.pahka-
la@nic.fi

Susivalio- 

kunta 2017
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Kesäpäivien aikataulu:
Perjantai 18.8. 
18.00–20.00 Huoneiden jako ja majoittuminen 
20.00   Iltapala

Lauantai 19.8. 
08.00–09.00  Aamiainen 
09.00–09.30 Lipunnosto ja avajaiset 
09.30   Luontopolku 
12.00–13.00  Lounas 
13.30–16.30 Geokätköily  
   (teoriaopetus ja käytännön harjoitus ) 
   Koulutus on Suomen Ladun lahja  
   Tunturiladulle. Kouluttajana toimii  
   Suomen Ladun kouluttaja. 
16.30–17.30  Päivällinen 
17.30–19.30  Saunat lämpiminä 
20.00–21.00  Iltapala 
21.00    Iltanuotio

Sunnuntai 20.8. 
08.00–09.00  Aamiainen 
09.15   Aamunavaus 
09.30   Luontopolku 
12.00–13.00 Lounas 
13.00    Leirin päätös

Tervetuloa Tunturiladun 

kesäpäiville 
Leiriniemeen 18.–20.8.2017
Mäntsälä, os. Kalarannantie 3, 04530 Ohkola

Hinnat :
Paketit majoituksella 2 hh huoneissa 
ilman liinavaatteita, sisältää ruokailut 
1. PE – SU 170,00€ 
2. LA – SU 110,00€ (ei la aamiaista) 
3. LA päivä 55,00€ (ei aamiaista)
Paketit ilman majoitusta, sisältää ruokailut 
(asuntovaunu/asuntoautopaikka sähköllä) 
4. PE – SU 95,00€ 
5. LA – SU 75,00€ (ei la aamiaista) 
6. Lauantain aamupala 9,00€

Ilmoittautumiset 31.7.2017 mennessä 
joko sähköpostitse moko.heikkila@gmail.com tai  
puhelimitse Markku Salmiselle p. 040 548 4600.
Ilmoita nimesi, osoitteesi, minkä majoituspaketin  
otat sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Lisätietoja tapahtumasta kerhon kotisivuilta tai  
sähköpostilla markku.a.salminen@gmail.com.

Terve- 

tuloa!

PETIPAIKKAVARAUKSIA 2017

Varaukset voi tehdä osoitteeseen 
varaustenhoitaja@tunturilatu.fi

Varausohjeet, maksutiedot yms.  
löytyy nettisivuilta:  
www.tunturilatu.fi -> jäsenille -> Lapin kämpät

HUOM! Koira-Oskari ja Pekan Oskari  
ovat myös VaVa-leiriläisten käytössä  
15.7.–22.7.2017 välisenä aikana.

Susi-Kiisa 8/8
1.6.–10.6. Kämppätalkoot
29.7.–5.8. Geatki kerhoviikko
9.9.–16.9. Logi kerhoviikko

Susi-Talas 10/10
8.4.–15.4. Alppas kerhoviikko
3.6.–11.6. Kämppätalkoot
26.8.–2.9. Kolba kerhoviikko
9.9.–16.9. Tsietsa kerhoviikko
16.9.–23.9. Owla kerhoviikko
14.10.–21.10. Kumpe kerhoviikko

Susikyrö Susi-Oskari 5/5
14.7.–22.7. VaVa-leiri
9.9.–16.9. Ovtsi kerhoviikko

Susikyrö vanha kämppä 14/14
8.4.–15.4. Owla kerhoviikko
4.6.–11.6. Iisalmen ortodoksiseurakunnan leiri
11.6.–25.6. Kämppätalkoot 
15.7.–22.7. VaVa-leiri
9.9.–16.9. Ovtsi kerhoviikko

Okta 

Aune Makkonen (pj)
okta@tunturilatu.fi 
040 550 2286
aunemakkonen@gmail.com
Pisterinniementie 9B
88610 Vuokatti
 
Esa Suominen (siht)
0400 130 871
ej.suominen@gmail.com
Rysätie 9 C 7
87700 Kajaani 

Kuokte

Markku Salminen (pj)
kuokte@tunturilatu.fi 
040 548 4600
markku.a.salminen@gmail.com
Vuoritie 24, 
04400 Järvenpää
 
Mervi Heikkilä (siht)
040 718 0279
moko.heikkila@gmail.com
 

Kolbma

Hanna-Mari Sinilehto (pj)
kolbma@tunturilatu.fi 
040 747 7479
hanna.sinilehto@gmail.com
Mäntyveräjäntie 9 E 34
36200 Kangasala
 
Annikki Sangi (siht)
aappola@yahoo.fi
 

Njeallje 

Tuula Kirjonen (pj)
njeallje@tunturilatu.fi 
050 360 4403
tuula.kirjonen@tunturilatu.fi
Riitaharjuntie 101, 
78710 Varkaus
 
Pirjo Vainionpää (siht)
040 759 2444
pikuvain@hotmail.com
Sotkulahdentie 31
58900 Rantasalmi

Vihtta 

Kaija Mariapori (siht)
vihtta@tunturilatu.fi 
050 524 0850
kaija.mariapori@gmail.com
Keskuskatu 18 
65320 Vaasa
 

Tsietsa 

Eero Nuutinen (pj)
tsietsa@tunturilatu.fi 
044 057 9427
nuutinen.eka@gmail.com
Vanhapolku 18
71130 Kortejoki
 
Seija Vihervuori (siht)
040 867 2593
seija.vihervuori@elisanet.fi
 

Kavtsi 

Annu Koistinen (pj)
kavtsi@tunturilatu.fi 
050 326 6960
annu.koistinen@fonet.fi
Soukanahde 7 H 142 
02360 Espoo
 
Marita Maula (siht)
040 509 4412
marita.maula@tunturilatu.fi
Hippiäistie 8, 00780 Helsinki
 

Ovtsi 

Teijo Haapakoski (pj)
ovtsi@tunturilatu.fi 
040 550 0804
teijo.haapakoski@tunturilatu.fi
Pellossaarentie 109 
41220 Höytiä
 
Hilkka Mäkelä (siht)
050 309 9519
hilkkamakela1@gmail.com
Haperontie 1 B 26 
40640 Jyväskylä
 

Logi 

Paavo Kramsu (pj)
logi@tunturilatu.fi 
040 706 2764
tunturikerhologi@gmail.com 
paavo.kramsu@pp.inet.fi
Lauklähteenkatu 6 B 41
20740 Turku
 
Irma Rytkölä (siht)
040 861 7601
irma.rytkola@gmail.com
 

Alppas 

Erkki Maununen (pj)
alppas@tunturilatu.fi 
0400 215 521
erkki@maununen.fi
Varstatie 29, 13500 Hämeenlinna
 
Inka Helenius (siht)
050 567 6315
helenius.inka@gmail.com
Koivukehäntie 382
12170 Hietoinen
 

Kumpe 

Onni Voutilainen (pj)
kumpe@tunturilatu.fi 
050 365 6138
onskiv@suomi24.fi
Kuhantie 2 
80170 Joensuu
 
Raija Kantola (siht)
045 315 4667
raikant71@gmail.com
 

Kuovza 

Jouko Raaska (pj)
kuovza@tunturilatu.fi 
040 716 5751
Siimeoninkatu 1 
48710 Kotka
 
Tuula Forström (siht)
040 718 1642
tuulantei11@gmail.com
Marjapolku 2 B 10, 45360 Valkeala

Kerhoyhdyshenkilöt 2017

Geatki 

Satu Ojala (pj)
geatki@
tunturilatu.fi 
050 523 4844
satu.ojala@tunturilatu.fi
Loimijoentie 817
32700 Huittinen
 
Pirkko Liuksiala (siht)
044 567 0244
pirkko.l.liuksiala@gmail.com
Poikkikatu 2 D 5 
38200 Sastamala 

Njalla 

Raija 
Palosaari (pj)
njalla@tunturilatu.fi 
040 716 3033

raiski@levi.fi
Ounasjoentie 810
99140 Köngäs
 
Paula Heikkilä (siht)
040 846 2156
heikkila_paula@hotmail.com
Laitatie 6 B 6
99100 Kittilä
 

Lapinkävijät  

Owla 

Hannu Liljamo (pj, siht)
owla@tunturilatu.fi 
044 322 3646
lapinkavijat.owla@gmail.com 
hannu.liljamo@gmail.com
Kaivospurontie 2
90830 Haukipudas

Tunturilatu 
– erätaitoja ja elämyksiä
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TUNTURILATU-LEHDEN 3/2017 RETKIMUISTIOON JULKAISTAVAKSI  
TARKOITETTU AINEISTO TULEE TOIMITTAA VIIMEISTÄÄN 10.8.2017  
OSOITTEELLA REKOMATTI@GMAIL.COM
Nettijulkaisua varten toivotaan lyhentämätöntä ilmoitustekstiä.  
Ilmoituksen vähimmäistiedot (Tunturiladun ja Suomen Ladun nettikalenterit): 
- alkamis- ja päättymisajankohta 
- kokoontumispaikka (osoite) 
- viimeinen ilmoittautumispäivä 
- yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

TUNTURILADUN RETKIMUISTIO 2/2017
22.–23.4.   Patikointia Karhunpolulla Lieksassa (Kumpe)
  Tukikohtana Pitkäjärven autiotupa. Ilm. 18.4.   
  mennessä Tapani Ilvonen 0400 158 256,  
  ultilvonen@gmail.com
27.4.–1.5.   Perinteinen hellehiihto Kilpisjärvelle (Owla)
  Ilmoittautumiset: Aino Hämäläinen 040 770 6282,  
  aino.hamalainen@oulu.fi tai Leila Virtanen  
  040 771 3462, leilavi45@gmail.com  
  20.3. mennessä.
6.5.   Päiväretki Porkkalaan (Logi)
  Lähtö Turusta Kupittaankadulta klo 8 ja paluu  
  samaan paikkaan n. klo 19. Matka tehdään  
  tilausbussilla. Matkan hinta logilaisilta 15 € ja  
  muilta 20 €. Kuljetaan ulkoilureittiä n. 1,5 km   
  Porkkalan niemen kärkeen Pampskataniin,  
  missä voi katsella merimaisemien lisäksi keväistä  
  lintujen muuttoa. Omat eväät mukaan.  
  Ilmoittautumiset 5.4.2017 mennessä Paavo  
  Kramsu 040 706 2764 tai paavo.kramsu@pp.inet.fi
8.5.   Retkikeitintapahtuma Tampereella (Kolbma)
  Paikka: Kaupinojan ranta (Kaupinpuistonkatu 2).
  Kello 18 alkaen tutustutaan erilaisiin  
  retkikeittimiin ja niiden turvalliseen käyttöön.  
  Mukana Joppe Ranta ja Partioaitta. Lisätietoja  
  Annikki Sangi 050 369 6704.
6.–7.5.   Pyöräretki Pyhäselän ympäri (Kumpe)
  Ilmoittautumiset 31.3. mennessä Katri Kososelle,  
  050 573 2554, katri.a.kosonen@gmail.com
25.–28.5.  Vaellus Hossaan (Owla)
  Ilmoittautumiset Unto Ojalehto 040 836 6462,  
  unto.ojalehto@gmail.com tai Tapio Siikaluoma  
  044 260 4855, tapio.siikaluoma@gmail.com  
  1.4. mennessä.
27.– 28.5.   Kolbman 50-vuotisjuhlat Taivalpirtillä  
  Lempäälässä (Kolbma)
  Kts. erillinen kutsu tässä lehdessä. Ilmoittau- 
  tumiset 21.5. mennessä Merja Rintakoski  
  0400 630 514, merja.rintakoski@gmail.com
9.–11.6.   Patikkaretki Tiilikkajärven kansallispuistoon  
  Rautavaaralle (Kumpe)
  Tukikohtana Uiton kämppä. Päiväretkiä  
  kansallispuiston poluilla. Tied. ja ilm. 31.5.  
  mennessä Onni Voutilainen 050 3656138,  
  onskiv@suomi24.fi
10.6.   Kävely Tervareitillä (Owla)
  Ilmoittautumiset Hannu Liljamo 044 322 3646,  
  hannu.liljamo@gmail.com 7.6. mennessä.
10.–17.6.   Urho Kekkosen kansallispuisto,  
  Vongoiva (Owla)
  Ilmoittautumiset Unto Ojalehto 040 836 6462,  
  unto.ojalehto@gmail.com tai Leila Virtanen  
  040 771 3462, leilavi45@gmail.com  
  20.5. mennessä.
17.6.   Rakastu kesäyöhön–nuku yö ulkona  
  –tapahtuma Huittisissa (Geatki)
  Osa Suomen Ladun juhlavuoden tapahtumaa,  
  joka järjestetään yhdessä muiden huittislaisten  
  järjestöjen kanssa.

17.–18.6.   Suomen Luonnon päivän kesäyön  
  vaellus Patvinsuon kansallispuistossa  
  Lieksassa (Kumpe)
  Kesäyön vaelluksena kierretään Suomujärvi,  
  n. 15 km. Vaelluksen voi tehdä myös meloen.   
  Luontotuvalla on isovanhemmille ja lastenlapsille  
  omaa toimintaa. Kuljetukset Joensuusta bussilla.  
  Tied. ja ilm. 31.5. mennessä Onni Voutilainen  
  050 3656138, onskiv@suomi24.fi
1.–5.7.   Melontaa Inkoon-Tammisaaren  
  saaristossa (Kavtsi)
  Tied. ja ilm. 26.6. mennessä Risto Heinänen  
  050 326 3994, risto.heinanen@luukku.com
8.–15.7.   Tunturikasvikurssi Kilpisjärvellä (Owla)
  Ilmoittautumiset Aino Hämäläinen 040 770 6282,  
  aino.hamalainen@oulu.fi tai Pirjo Hakala  
  050 448 0700, pirjo.hakala@helsinki.fi  
  1.6. mennessä (täynnä tällä hetkellä)
15.–25.7.   Kesävaellus Reisadaleniin (Owla)
  Ilmoittautumiset Aino Hämäläinen 040 770 6282,  
  aino.hamalainen@oulu.fi tai Ritu Virrankari  
  044 530 1606, rullalotta@gmail.com  
  25.6. mennessä.
16.–22.7   VaVa-leiri Susikyrössä  
  Kts. erillinen ilm. tässä lehdessä.
20.–23.7.   Retkimelonta- ja soututapahtuma  
  Suonenveden Iisvedeltä Tervon Lohimaahan  
  (Waterroute ja Ovtsi) 
  Viimeinen ilmoittautuminen 14.7.  
  waterroute2@gmail.com. Lisätiedot Teijo  
  Haapakoski 040 550 0804 ja Waterroute.fi 
20.–30.7.   Kolbman 50-vuotisjuhlaretki  
  Keski-Ruotsin ja Norjan tuntureille (Kolbma)
  Bussimatka ja päiväretkiä tai vaellus  
  Ammarnäsistä Hemavaniin 8 pv/80 km.  
  Kts. erillinen ilm. tässä lehdessä ja päivitettyä   
  infoa Tunturiladun verkkosivulta. Matkasta  
  lisätietoja Hanna Sinilehto 040 823 8829, 
  hanna.sinilehto@gmail.com. Vaelluksesta  
  lisätietoja Mikko Suominen 050 596 3912,  
  msuominen@gmail.com
28.7.– 6.8.  Aikuinen-lapsi-leiri ja vaellus  
  Susi-Kiisalla (Geatki)
  Osa ryhmästä vaeltaa Sulaojalta Kiisalle.  
  Ilmoittautumiset ja tiedustelut kesäkuun  
  loppuun mennessä. Yhteyshenkilöinä   
  Airi Ala-Juusela 040 728 1877 ja Satu Ojala 
  050 5234 844 tai satu.ojala@tunturilatu.fi
29.7.– 6.8.   Kirkkovenevaellus Inarijärvellä (Kavtsi)
  Ilmoittautuminen ja tiedustelut 31.5. mennessä  
  Tuomo Väliaho puh. 040 504 2926,  
  tuomo1954@gmail.com
7.–12.8.   Vaellus Kevon luonnonpuistossa  
  Utsjoella (Kumpe)
  Matkustus kimppakyydein. Tied. ja ilm. 24.7.   
  mennessä Jouko Koivu 045 1124712,  
  jouko.koivu@kotinet.com

15.–18.8.   Seniorivaellus Lopella (Kavtsi)
  4 päivän vaellus, jonka jälkeen voi siirtyä  
  kesäpäiville 18.–20.8. Kts. erillinen ilm. tässä   
  lehdessä. Tied. Annu Koistinen,  
  annu.koistinen@fonet.fi
19.–26.8.   Vaellus koirien kanssa Hammastunturin  
  erämaa-alueella (Kavtsi)
  Kussakin telttakunnassa on mukana koira. Tied. ja  
  ilm. 30.7. mennessä Antti Teerisuo 0400 444 229,  
  antti.teerisuo@gmail.com tai Mika Kiiski  
  050 381 3894, kiiski.mika@gmail.com
25.–27.8.   Juhli luontoa meloen Etelä-Konneveden  
  kansallispuistossa (Waterroute ja Ovtsi)   
   Viimeinen ilmoittautuminen 21.8.  
  waterroute2@gmail.com. Lisätiedot Teijo  
  Haapakoski 040 550 0804 ja Waterroute.fi
1.9.–10.9.   Klassikkovaellus Saariselälle,  
  UKK-puisto (Kavtsi) 
  Soveltuu Outasusisuoritukseen kesävaellukseksi  
  ja Tunturisuteen ”lyhyeksi” vaellukseksi. Tied. ja  
  ilm. 28.6. mennessä Markku Arola 0500 777 554, 
  markku.arola@kolumbus.fi tai Juha Kelkka 
  050 332 3239, juha.kelkka@pp.inet
15.–20.9.   Vaellus Kvikkjokk - Pårtestuga (Owla)
  Ilmoittautumiset: Pasi Nurmikumpu  
  040 734 7394, nurmipas@gmail.com tai Hannu  
  Liljamo 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com  
  1.9. mennessä.
16.–23.9.   Syyskerhoviikko Susi-Talaksella (Owla)
  Ilmoittautumiset: Hannu Liljamo 044 322 3646,  
  hannu.liljamo@gmail.com 11.9. mennessä.
16.–23.9.   Ruskaviikko Saariselällä Inarissa (Kumpe)
  Päiväretkeläisten tukikohtana Raahen maja.  
  Vaellus UKK-puistossa. Tied. ja ilm. 1.8. mennessä:  
  Päiväretket: Meeri Näätänen 040 067 4081,  
  naatanen.k.meeri@telemail.fi. Vaellus: Jouko   
  Koivu 045 1124712, jouko.koivu@kotinet.com
30.9.–7.10.  Römppävaellus kolmen valtakunnan  
  tuntureille (Owla)
  Ilmoittautumiset: Aino Hämäläinen 040 770 6282,  
  aino.hamalainen@oulu.fi tai Mirja Savolainen  
  050 369 9176, mirjatsavolainen@gmail.com  
  1.9. mennessä.
14.–21.10.  Römppäretkiviikko Susi-Talaksella  
  Inarissa (Kumpe)
  Tunnelmallisia hetkiä kämpässä ja päiväretkiä  
  syksyisiin metsälapin maisemiin. Matkustus  
  kimppakyydeillä. Tied. ja ilm. 20.9. mennessä   
  Onni Voutilainen 050 365 6138, onskiv@suomi24.fi
10.–13.11.  Kuvausreissu Ruotsin Lapin  
  vesiputouksille (Owla)
  Ilmoittautumiset Pasi Nurmikumpu 040 734 7394, 
  nurmipas@gmail.com tai Hannu Liljamo  
  044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com  
  10.08. mennessä.

HUOM. TAPAHTUMAT LÖYTYVÄT MYÖS TUNTURILADUN  
TAPAHTUMAKALENTERISTA, JOHON TEHDÄÄN PÄIVITYKSIÄ  

MYÖS LEHDEN ILMESTYMISAJANKOHTIEN VÄLILLÄ!
Yritetään saada vastinetta retkien järjestäjille.  

Yksi parhaista palautteista on runsas osallistuminen.  
Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin.  

Niitä kannattaa tiedustella, vaikka kohteena on  
”omat polut” retkikohteen suunnassa.

KAUPPA AUKI
TUNTURILADUN TARVIKKEITA VOI TILATA YHDISTYKSEN  
TALOUDENHOITAJALTA:  
iitu.gerlin@tunturilatu.fi tai tekstiviestillä 040 707 4598.  
Tarvikkeet toimitetaan postitse tai sopimuksen mukaisesti.  
Tarvikkeita on myynnissä myös Tunturiladun yleisissä  
tapahtumissa.

Kämppien avaimen voi lunastaa kaksi vuotta Tunturiladun 
jäsenenä ollut henkilö. Avaimen lunastushinta on 120 e.   
Avainanomuslomakkeen saa nettisivuilta.  
Avain toimitetaan postiennakkona.

MAKSUASIOISTA
Tunturiladun pankkitili on S- Pankki  
IBAN FI07 3636 3002 7875 88 BIC SBANFIHH. 
Tälle tilille maksetaan kaikki Tunturilatua 
koskevat maksut. 

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  -kirja  15,00
Historiikit (kaksi kirjaa)   25,00
Kupilka-kuksa     15,00

Susimerkit myydään vain vihityille susille.

KÄMPPIEN KÄYTTÖMAKSUT
Kämppämaksuja suoritettaessa käytetään viitenumeroita.  
Kämppämaksu vuonna 2017 on  
Susikyrö  (viite 505) 10 e/hlö/vrk (vieras, ei jäsen 15 e/hlö/vrk), 
Susi-Talas (viite 602) ja Susi-Kiisa (viite 709) 7 e/hlö/vrk  
(vieras, ei jäsen 10 e/hlö/vrk).  
Alle 12-vuotiailta ei peritä kämppämaksua.  
Kämpillä on edelleen rahalippaat, joihin maksun voi suorittaa. 

Varauskämppä Aihkin varaukset: aulikki.kuukkanen@tunturilatu.fi,  
040 577 4100. Aihkin kämppämaksu on 30 e/vrk/koko kämppä. 
Aihkin viite 806.
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Julkaisija: Tunturilatu ry
Päätoimittaja: Kari Halinen
Millitie 9, 43500 KARSTULA
puh. 0400 483 885 
kari.halinen @tunturilatu.fi
Toimitussihteeri: 
Satu Ojala, Huittisten Sanomalehti Oy, 
Pl 36, 32701 HUITTINEN 
pt. 045 327 5650, pk 050 5234 844
satu.ojala@tunturilatu.fi
Tiedotustoimikunta 2017:
Satu Ojala (pj), Kari Halinen, Iitu Gerlin, 
Paul Pakarinen, Tuula Forström, Mikko 
Suominen, sähköposti: 
tiedotustoimikunta@tunturilatu.fi
Ilmoitushinnat:
0,60 euroa pmm, 
¼ sivu 290 euroa, 
½ sivua 540 euroa  
Koko sivu 900 euroa

Sivunvalmistus ja taitto: 
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: 
Alma Manu, Tampere

Ilmestymisaikataulu 2017:
Numero Aineistopäivä  Lehti jäsenillä
3     15.8.                         15.9.
4     31.10.                      1.12.

Osoitteen- ja nimenmuutokset:
Suomen Ladun jäsenpalvelun kautta, 
puh. 09 8567 7450 tai jasenpalvelu@
suomenlatu.fi 
tai postitse: 
Suomen Latu ry, 
Jäsenpalvelu, 
Radiokatu 20, 
00240 HELSINKI 

Tunturilatulaisten jäsenlehti, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. Lehti postitetaan jäsenille 
Latu & Polku-lehden kanssa.

Matka suuntautuu Keski-Ruotsin ja Norjan tunturialueille, 
joilla on mahdollisuus tehdä vaellus tai päiväretkiä.

VAELLUSVAIHTOEHDOSSA  
8 pv / 80 km kuljetaan Kungsledeniä pitkin 
Ammarnäs-Hemavan välillä Vindelfjäll’n tun-
turialueella Ruotsissa. Myös omatoimivaellus 
on mahdollinen. Vaellusvaihtoehdosta lisätie-
toja Mikko Suominen, msuominen@gmail.com 
tai 050 596 3912.

PÄIVÄRETKIVAIHTOEHDOSSA 
retkiä tehdään Ammarnäsin ja Hemavanin 
alueilla. Yöpymiset leirialueilla mökki- tai  
telttamajoituksessa omin eväin.  
Päiväretkivaihtoehto toteutuu jos 30.4.  
mennessä on ilmoittautunut vähintään  
10 päivä retkeilyistä kiinnostunutta.  
Lisätietoja päiväretki vaihtoehdosta ja yleisistä 
järjestelyistä Hanna Sinilehto 040 823 8829 tai  
hanna.sinilehto@gmail.com

MATKA-AIKATAULU: 
Lähtö Tampereelta aikaisin aamulla 20.7. 
tilausajobussilla Vaasaan, josta laivalla Uu-
majaan ja bussilla Ammarnäs’n yöpymään. 
Paluumatka alkaa Hemavan’sta 29.7. kohti 
Jokkmokk’ia, missä tutustutaan saamelaismu-
seo Ajtte’en ja jatketaan Bodeniin yöpymään. 
Tampereella ollaan 30.7. illalla.
Matka toteutuu jos lähtijöitä on vähintään 
40, bussiretken toteutumisen raja on noin 10 
osallistujaa. Hinta riippuu lähtijöiden määrästä 
(arvio 350 euroa vaeltajat, 600 euroa päiväret-
keilijät, Tunturiladun ulkopuolisille +40 euroa) 
sisältää bussi- ja laivamatkat sekä yöpymiset 
(arviona) retkeilymaja- tai vastaavan tasoisessa 
majoituksessa vaeltajille ennen ja jälkeen vael-
luksen sekä päiväretkeileville kaikki yöt.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 30.5. MENNESSÄ. 
Tarkempaa ja päivitettyä infoa Tunturiladun verkkosivuilta!

Tunturilatulaiset ja muutkin Kolbman tutut 
ovat tervetulleita lauantaina 27.5.2017 Taivalpirtille 

Kolbman 50-vuotisjuhlaan kello 12–16
Ohjelmassa on  

• juhlapuhe, tervehdykset, muistamiset 
• vanhojen varusteiden esittelyä, huimien retkien 

muistelemista ja kommelluksille nauramista 
• kakkukahvit ja lettujen paistoa 

• kalastusmestari opettaa lapsilleonkimisen niksejä 
• geokätköilyyn perehtymistä lapsille ja muille kiinnostuneille

Taivalpirtti sijaitsee Tampereen eteläpuolen metsäalueella. 
Maantieltä nro 3110 (Lempäälä – Kangasala) erkanee pohjoiseen metsäautotie, 

jota pitkin Taivalpirtille on noin 1,7 km. Osoite: Savontie 653. 
Koordinaatit (TM35 FIN) N 6811 700, E 334 850.

Tampereelta järjestetään bussikuljetus Taivalpirtille ja takaisin. Bussi lähtee 
Keskustorilta Vanhan Kirkon edestä klo 11.00 ja paluukuljetus lähtee klo 16.00.

Taivalpirtin alueelle voi jäädä yöpymään 
omissa majoitteissa ja omin eväin. Sauna illalla.

Ilmoittaudu 21.5. mennessä ja kerro tuletko bussilla: 
Merja Rintakoski puh. 0400 630514 tai merja.rintakoski@gmail.com

Erätaitoja ja elämyksiä

Tunturilatu ryVuoden 2017 rakennustyö-
talkoot Tunturiladun käm-
pillä pidetään viikoilla 23, 24 
ja 25. Tulevan kesän työt ovat 
lähinnä kämppien vuosittaista 
huoltoa ja kunnossapitoa sekä 
siivousta ja pienimuotoista ra-
kennustyötä. 

Työt on selvitetty tarkem-
min vuoden 2016 Tuntu-
rilatu- lehdessä numero 4. 
Kämppätoimikunnan suurin 
huoli tällä hetkellä on talkoo-
työvoiman saanti mukaan tal-
kootyöviikoille. 

Viikko 23 ollaan Talaksella 
ja Kiisalla ja viikot 24–25 Susi-
kyrössä. Viikolla 24 työt saat-
tavat jatkua vielä Talaksella ja 
Kiisallakin. 

Vuoden 2016 Tunturilatu-
lehdessä no. 4 kerrottiin 
myös, että kämppien siisti-
nä pitämiseksi vuosittaiset 
suursiivoukset, joita on tehty 
talkootyöviikkojen aikana, 
on tullut kohtuuttoman ras-
kaaksi vähäisen työvoiman 
johdosta niille, jotka ovat sitä 
työtä tehneet. 

Tästä syystä kämppäisäntä 
toivoo, että tähän työhön saa-
taisiin tänä kesänä lisävoimia 
varsinkin Susikyröön, jossa 

siivottavia eri rakennuksia on 
niin paljon. 

Nyt tätä tekstiä kirjoitettaes-
sa maaliskuun alkupuolella 
on saatu talkootöihin ilmoit-
tautuneita vasta kaksi, kolme 
henkeä yhden viikon ajaksi 
ynnä kämppätoimikunta kol-
men viikon ajaksi. 

Talkootyötarve on 6–8 hen-
kilöä + kämppätoimikunnan 
jäsenet jokaiselle viikolle. 

Näin toimien kaikki tälle 
kesälle suunnitellut työt saa-
taisiin tehdyksi.

Lapinmaassa on edelleen pal-
jon jo aikaisemmilta ajoilta 
erilaisten yhdistysten ja yh-
teisöjen kiinteistöjä, joita on 
pidetty hyvässä kunnossa tal-
kootyöperiaatteella. 

Näin menetellen kaikki 
huolto- ja kunnossapitotyöt 
on saatu hoidettua hyvin 
(esim. Tunturilatu ry). 

Nyt ajat ovat muuttuneet 
ja muuttumassa, ei ole enää 
niin kuin ennen. Ihmisillä on 
nykyaikana kaikenlaista muu-
takin puuhaa ja harrastuksia 
lisääntyneellä vapaa-ajallaan, 
eikä olla enää mukana yh-
distyksien talkootyöviikoilla, 

niin kuin entisinä aikoina on 
oltu, vaikka se onkin hienoa 
yhdessäoloa. 

Meillä Tunturiladussakin on 
ehkä vähän näin käymässä 
ja tämä on kyllä ymmärret-
tävää, koska väki on ikään-
tyneempää, eikä jaksa enää 
sillä lailla lähteä mukaan 
esimerkiksi talkootöihin ja 
nuorempiakin on nykyään 
vähemmän mukana. 

Tässä on kuitenkin vaara, 
että kiinteistöt vähitellen ra-
pistuvat, jos ei ole porukkaa, 
joka niitä hoitaisi. 

Näin ei ole vielä kuitenkaan 
tilanne Tunturiladussa, mut-
ta lähivuosina saattaa tilanne 
muuttua. 

Otetaan nyt hyvät tunturila-
tulaiset vakavasti tämä Tun-
turiladun kämppien hyvässä 
kunnossa pysyminen, jonka 
edellytys on vuosittaiset tal-
kootyöviikot. 

Lisätiedot ja talkoisiin il-
moittautuminen: 

Pekka Kallio 
puh. 050 527 2796 
Paavo Kramsu 
puh. 040 706 2764

Talkooväelle edelleen tarvetta
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Juuan Nunnanlahdessa pidet-
tiin lumenveiston SM-kilpai-
lut 3–5.2.2017. Kilpailupaikka 
sijaitsi Tulikiven kivikeskuk-
sen piha-alueella 6-tien var-
rella. 

Kilpailutöiden teemana oli 
Suomen itsenäisyys. Toinen 
toistaan hienoimpia veistoksia 
oli värkkäämässä 50 veistäjän 

joukko eri puolilta Suomea. 
Kilpailussa oli kolme sarjaa: 
Taide-, toiminta- ja soolosar-
jat. 

Paikalliset kisojen järjes-
täjät, Ellin taitajat ry. olivat 
tehneet ennen kisojen alka-
mista uljaan lumilinnan ja 
-kappelin. 

Kumpelaiset  
lumenveiston SM- 
kisojen tuoksinassa

Ellin taitajia rakentamassaan lumikappelissa.

Kilpailijat kehuivat kilvan 
heitä onnistuneista kisajärjes-
telyistä. 

Kolmentoista kumpelaisen 
joukko oli myös osaltaan 
vaikuttamassa niin veistäjien 
kuin paikalla käyneen noin 
800 katsojan hyvinvointiin.

Hyvää oloa heille tarjosim-
me lämpien lettujen ja nuoti-
olla keitetyn kuuman kahvin 
muodossa. 

Niiden nauttimiseen tar-
josimme kaminan lämmittä-
män talviteltan suojaa. 

Näiden nauttimisen lisuk-
keeksi tarjoilimme kuvien 
kera tietoa niin Kumpen kuin 
Tunturiladun toiminnoista. 

Noin 150 telttavierailijaa sai 
kotiinviemisiksi luettavaa ai-
neistoa toiminnoistamme. 

Järjestimme myös läheiseen 
metsikköön toimintapolun 
jonka kiertäjät saivat mietittä-
väkseen niin retkeilyyn liitty-
viä tehtävätauluja kuin myös 
aforismitauluilta koettuja 
elämänviisauksia, esimerkiksi 
kiinalainen sananlasku: ”Joka 
hiljaa astuu, se kulkee pitkäl-
le.” 

Tästä kiintoisasta talvisesta 
viikonlopun viettämisestä tal-
koiden merkeissä totesimme 
kaikki tyytyväisinä, että eipä 
ollut hukkareissu!
Onski Voutilainen

Toimintapolun viimeinen 
taulu antoi aina ajankohtai-
sen kehoituksen toisen hyvä-
näpitämiseen.Soolosarjan voittajan, mäntyharjulaisen Jukka Kytömäen teos: Suomalainen patentti.

Lettutehtaalla oli koko ajan kiintoisaa puuhaa.

Onski Voutilainen


