
/ 

LAPINKÄVIJÄIN LEHTI e JULKAISIJA TUNTURILATU RY e N:o 2/1982. 

Puheenjohtajan 
tähden välejä 

Susi-Kiisan kämppä valmistui kesän 
talkoissa käyttöömme. Talkoohenki 
oli mahtava. Lahjoituksia saatiin, kul
jetukset sujuivat mainiosti ja niin 
kämppä nousi asuinkuntoon kolmes
sa viikossa. Nähtiin, miten moottori
sahaa voi soittaa taiturirnaisesti, van
han kansan kirvesmiestaidoista puhu
mattakaan. Kiitokset tuloksekkaasta 
työstä kaikille eri tavoin osallistuneil
le ja erityisesti Huttus-Pekalle, joka 
omien sanojensa mukaan veti uransa 
hienoimpia talkoita. 

*** 
Olen entistä vakaammin sitä mieltä, 
että eräretkeily, lapinharrastuksem
me ja · siihen liittyvät erilaiset riennot 
kirvoittavat meistä sen, mikä meissä 
on parasta. Toisaalta nöyryys luon
non edessä ja toisaalta itsensä voitta
minen karuissa olosuhteissa luovat 
sellaisen perustan yhteiselle toimin
nallemme, että tunturlhengeksi ni
mittämämme tapa toimia vilpittö-

mästi ja tehokkaasti on itsestäänsel
vyys. Susi-Kiisa tarjoaa uuden mah
dollisuuden nauttia luonnon osana 
olemisesta. Käyttäkäämme uutta, eri
laista· aluetta hyväksemme. Itselleni 

Kiisa herätti muistot 50-luvun Tenon 
postivenematkasta ja Kevon tiddeis
tä. Ajattelinpa sitäkin, että sikäläisen 
maailman muuttuessa monella tapaa 
yhä edelleen Tenon laakson ruska 
parhaimmillaan saattaisi k:;mneudes
saan olla lähes tyrmäävä kokemus. 
Kiisa kuuluu "laulavaan Lappiin" . 
Olkaamme siellä erityiSen hienotun
teisia vaaliessamme saamenmaail
maa, johon myös hyvät naapuruus
suhteet olennaisena osana kuuluvat. 
Kalastajat ja poromiehet, jopa raja
kin, vaativat meiltä vastuullista käyt
täytymistä. 

* * * 
Tunturiladun rakentamiskausi on ai
nakin tällä erää lopussa. Käytössäm
me on kolme vankkaa omaa Lapin 
tukikohtaa. On tullut oman sisäisen 
toimintamme kehittämisen aika. Kun 
Peurungassa lähdemme suuntaa
_maan ja ideoimaan toimintaamme, 
olkaamme rohkeita. Uskon, että pii
ristämme loytyy talkoohenkeä myös 

erilaatuisten. harrastustilaisuuksien 
suunnitteluun ja vetämiseen. Siirtä
käämme rakentamisessa osoitettu pi
oneerihenki tuleviin toimintatem
pauksiin. Uusi syys- ja kevätkokous
järjestelmämme antaa entistä parem
mat mahdollisuudet jatkuvaankin ak
tiiviseen os.allistumiseen päätettäessä 
Tunturiladun 'toiminnasta. 

* * * 
Sihteeri- ja jäsenrekisteri ja muutkin 
juoksevat asiat vaatisivat niinikään 
jatkuvåa talkoohenkeä. Sihteeriä et
simme Helsingin seudulta, joten jos 
joku arvoisista tunturilatulaisista pys
tyisi irroittamaan aikaansa, olisimme 
kiitollisia soitosta allekirjoittaneelJe 
tai jolJekin johtokunnan jäsenistä. 
Apua todelJa tarvitaan. 

*** 
Toivotan riemulJisfa talven ja hiihto
kelien odotusta. Tunturilatulaisista 
sätkyimmille on jo tainnut olJa riittä
västi härmää nurmella sivakoitavak
si. ·Ja ~e muut kiiruhdamme määrä
tietoisesti vaikka vähän hitaammin 
foivottavasti jo paijon ennen isoja py-

. hiä satavalle vankalle·hiihtolumelle. 

Antero Tarvainen 

SUSl-DSAH ERÄKÄMPPÄ VALMISTUI ... 

KUVA Hemmo Kivilaakso 

............ 
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TUNTURI
LATU r.y. 

e JOHTOKUNTA 
puheenjohtaja 
Antero Tarvainen, puh. 90/ 898791 
varapuheenjohtaja ' 
Yrjö Suuniittu 
jäsenet: Anja Huhtala, Pekka Huttu
nen, Hemmo Kivilaakso, Uolevi Mät
tö, Alpo Mäntynen, Raimo Niklander, 
Anja Pere 
sihteeri : paikka avoin. 
rahastonhoitaja: Anneli Peltonen Ko
roistentie 11 B 25 00280 HE3lsinki 28 
puh. 90/410771 (iltaisin) 
jäsenkortistonhoitaja: Eva Jägers
kjöld Mannerheimintie 44 A 16 
00260 Helsinki 26, puh. 90/442917 
kuva-arkistonhoitaja: Erkki .J. Tolva
nen, Tapolanrinne 10 0176!0 Vantaa 
76 puh. 90/897656 
postilähetykset ja juoksevat raha
asiat hoitaa: Elvi Zweygberg, Suo
men Ladun toimisto Fabianinkatu 7 
00130 Helsinki 13 puh. 90/170101 
TL:n tilit: postisiirtotili 135 33-1, SYP 
Katajanokka 206621-20620 

e JÄSENLEHTI 
Tunturilatu, vastaava toimit1taja Ante
ro Tarvainen 
Toimitussihteeri: Anja PerB Nuijatie 
5 B 21 01 650 Vantaa 65 puh. 90/ 
845 581 (iltaisin) 

e KllNTEISTÖT 
Susikyrö - Enontekiö 
Susi-Talas - Inari 
Susi-Kiisa - Utsjoki 
Kärrikaltio - lnkoo (Kavtsin hallin
nassa) 
Rakennuspäällikkö Pekka Huttu
nen Joukontie 27 76150 PiHksämä
ki 15 puh. 958/11 247 

e SUSIVALIOKUNTA~ 
puheenjohtaja Raimo Niklander.jäse
net: Reino Kärkkäinen, Sirkka Laak
so, Kauno Laine, Väinö Ma11ikainen 

e TUNTURIKERHOT 
KUOKTE (2) Hyvinkää 
puheenjohtaja Jussi Valtainen, sih
teeri Anja Pajunen Erkylänkatu 21 
05820 Hyvinkää 2 puh. 914-28901 
KOLBMA (3) Tampere 
puheenjohtaja Matti Rekola, sihteeri 
Raili Pöllänen, puh. k. 931-652 822 
NJELLÄ (4) Pieksämäki - Mikkeli 
puheenjohtaja Pekka Huttunen, sih' 
teeri Eila Hämäläinen Nuijamiesten
katu 22 B 12 50100 Mikkeli 10 puh. 
955-367 552. 
VIHTTA (5) Vaasa 
puheenjohtaja Lasse Bäckman, sih
teeri Pirkko Westergård Kasarminka
tu 21 A 65100 Vaasa 10 puh. 961-
11 8 058. 
KUHTTA (6) Helsinki - Vartiokylä 
puheenjohtaja Jyrki Aarnio, sihteeri 
Kaarina Hakkarainen Kasteholman
tie 1 00900 Helsinki 90 puh. 90-
339 147 
SIETSA (7) Iisalmi 
Puheenjohtaja Pentti Vainio, Rin
teentie 6 B 741 30 Iisalmi :3, sihteeri 
Anja Snellman llvolankatu 19 A 
74100 Iisalmi. 
KAVTSI (8) Helsinki 
puheenjohtaja Antero Rouvinen, sih
teeri Anja Rönnberg, Osuuskunnan
tie 36 A 00660 Helsinki 66, puh. 90-
744154 

OUTSI (9) Jyväskylä 
puheenjohtaja Pekka Kolari, sihteeri 
Ritvis Loimio, Puistotori 6 A 16 
40100 Jyväskylä 1 o 
LOGI (10) Turku 
puheenjohtaja Matti Isotalo, sihteeri 
Tapani Paavola PI 603, 20·101 Turku 
1 O puh. 921-366 735 

TUNTURIKERHOJEN 

Kuokten kuulumisia 

31.7.82 lähdimme linja-autolla kohti 
Kebnekaisea, Ruotsin korkeinta tun
turia, klo 16 Hyvinkään rautatiease
malta. Yön ajettuamme saavuimme 
aikaisin 1.8. aamulla Haaparantaan. 
Tulli-laitoksen pihalla ajoimme oi
kein kunniakierroksen ennenkuin 
teimme tulliselvityksen. Saavuimme 
K.iirunaan, joimme aamukahvit ja 
haimme vielä naftaa auton tankkiin, 

.sitten kohti Nikkaluoktaa. Pitkän ajo
matkan jälkeen Nikkaluoktassa otim
me rinkat autosta ja taivallus kohti 
ensimmäistä leiripaikkaa saattoi al
kaa. Kaikkien rinkat painoi ihan ka
malasti. Iloinen ja odottava mieli kui
tenkin jokaisella Leiripaikalla tai
toimme teltat pystyyn, söimme ja 
lähdimme ensimmäiselle retkelle; kii
peämään Kåkinjunnjelle. Vähän kyl
lä pelotti, mutta lumipallojen teko 
keskellä kesää oli kivaa. Ylös päästy
ämme olimme vähän väsyneitä ja ra
kot kantapäissä. 

Kim tulimme leiriin söimme kevy
esti ja menimme nukkumaan. Nu
kuimme kuin tukit, paitsi isä, joka 
nukkui kohdalla jossa oli puunjuuri. 

2.8. Aamulla jatkoimme virkein 
mielin kohti Ladtjojaurea, koska tie
dossa oli 6 km venekyyti. Laivaran
nassa ostimme pull~kahvit ja mehut 

ylellisyyttä luonnon helmassa! 
Kun tuli veneen lähtöaika, kävi rink
kojen laitto veneen etuosaan joutui
sasti ja venekyyti saattoi alkaa. Tuli 
kuin tilauksesta paarma kiusaamaan 
venekyydistä nauttivaa saksanpai-

Ladtjojaure 

Ladtjovagge 

Tero Honkasalo 

menkoiraa. Tämä nappasi kiusaajan 
helposti suuhunsa. Jalat vähän puutu
neina ja painavilta tuntuvat rinkat se
lässä jatkui taivallus seuraavaksi so
vitulle levähdyspaikalle, jossa mei
dän piti odottaa muuta joukkoa. 
Muistimme 40 minuutin odotuksen 
jälkeen, ettei laiva aja ylimääräisiä 
vuoroja. Saarelaisen Matti jäi odotte
lemaan toisia ja me jatkoimme mat
kaa. Väsymys yllätti. Ei auttanut muu 
kuin leiriytyä pienen puron varteen. 
Jo tuli toisetkin. 

Illansuussa jaksoivat vielä lähteä 
Saarelaisen Matti ja Pekka, Mätön 
Uolevi, Pajusen Jari ja isä katsomaan 
putousta joka on yli 800 m korkeu
dessa. Me muut seurailimme leiristä 
käsin heidän kiipeämistään. Vaikea 
oli siinä maastossa heitä paljaalla sil
mällä erottaa. Mari-sisareni teki hie
kasta täytekakun tunturista palaavil
le. 

Nikkaluoktan ja Paittasjärven maisemissa 

Aamulla herätessämme maa oli 
kuurassa. Kyllä tuntui kylmältä nous
ta ja laittaa aa:mupalaa ja pakata. 
Matka jatkui Päätimme vähän oi
kaista pois viittapolulta ja jouduim
me ylittämään Tarfala-joen. Matti pi
ti mua kädestä kiinni ja neuvoi mihin 
piti jalka laittaa. Mari-siskoni saap
paanvarret eivät riittäneet, vesi oli 
kovin korkealla, joten hänet piti kan-
taa yli joen. · 

Kebnekaise Fjällstationille päästy
ämme rinkat puntariin. Huh, huh, mi
nunkin rinkkani painoi 15 kg. Vähän 
levähdettyämme jatkoimme matkaa 
vielä 5 km Tolpagornin juurelle. Kak
si riippusiltaa ylitettyämme olimme 
perillä ja leirin pystytys alkoi. Van
hemmat jaksoivat lähteä nousemaan 
Kebnen huipulle. Jäin äidin ja Marin 
kanssa pitämään telttaa pystyssä, 
kun alkoi tuulia niin kamalasti, että 
i.\i;in rn•lnH; n-neksi Mari nukahti. 
~Am __ , • ~ .... _ .... acsomass:i. vieläkö 

telttanarut olivat paikoillaan. Yöllä, 
kun isä tuli takaisin huipulta, äiti ja 
minäkin uskalsimme vasta nukkua. 

Aamulla teltan nurkasta löytyi rei
kä, joka piti heti paikata. Oli kylmää. 
Pipot piti ottaa käyttöön. Me lähdem
me takaisin Kebnen majalle päin. Oli 
oikein mukavaa kylpeä telttasaunas
sa. Me miehet, alle kakskymppiset, 
Mätön Uolevin apuna ja opastuksella 
rakensimme viimeisessä leirissä joen 
kivistä komean kiukaan. Muovista ja 
sadeviitoista tehtiin katto ja seinät. 
Hyvät tuli löylyt ja joessa oli meidän 
poikien patoama pesuallas. 

Noin yleisesti, matka oli rasittava, 
kun joutui nousemaan mäkiä ylös ja 
laskemaan alas. Mutta lopussa kiitos 
seisoo! Sadevaatteita ei tarvittu mat
kan aikana. Matka on ollut mukava. 

Tero 10 v. 

KUVAT Uolevi Mättö 

Kebnen retkellä 
Minä kiipesin ensimmäiseen tunturii
ni, joka oli 1162 m korkea. Pelotti ka
malasti kun selän takana ei ollut mi
tään. Isä piti kädestä kiinni kun yli
timme jäätikön ennen huippua. Minä
pä laitoin seita-kiven yhteen koloon, 
kun en ylettynyt ihan päälle. Alas
päin tulo oli jo helpompaa, oli pieni 
polku kivikossa jota saattoi seurata. 

Purossa leikkimineil oli kivaa. Yh
dessä leiripaikassa oli paljon metsä
hiiriä. Menin kerran telttaan ja huu
·sin: Hyi hiiri, niin pelästyin pientä 
hiirtä mutta niitä oli niin paljon kaik
kialla'. Äidin ja isän ollessa illalla Tar
falan tutkimusasemalla, olimme Tero 
ja minä "hoidossa" naapuriteltalla ja 
Pajusen Anja valvoi meidät nukku
maan. No, Teron makuupussissa oli 
taas hiiri. Meitä vaan nauratti, eikä 
nukkumisesta tullut mitään ennen
kuin äiti ja isä tulivat takaisin. 

Muiden tehdessä päiväretkeä, äiti, 
isä, Tero ja minä kävimme Kebnen 
majalla ja kiipesimme vähän mat
kaan vuorenrinnettä, jossa sitten 
söimme eväitämme. Näimme siellä 
kun oikein pieni lintu syötti isoa kä
enpoikaa. 

Taivaltaminen oli rasittavaa ja vä
lillä minua väsytti ihan kamalasti. 

·Mutta kaikkein kamalinta oli ne rau
tasillat; pomppivat kun niillä käveli 
ja vielä vesi virtasi alla. Luonto oli 
kuin kuumaisema. 

Mari 8 v. 

On Kuoktessa toki muutakin tehty 
kuin käyty Ruotsissa. Siitä huolimat
ta palaisin sinne hetkeksi minäkin. 

Vaikuttavasti päättyi onnistunut ja 
aurinkoinen vaelluksemme Nikka
luoktan kappelissa pidettyyn Juma
lanpalvelukseen, Korkeamessuun. 
Pappi pyysi lopuksi kirkkoväen, jois
ta suurin osa oli hyvinkääläisiä, ulos 
laulamaan: Maa on niin kaunis kir
kas. Me lauloimme kirkkaalle taivaal
le ja takana oleville tuntureille. Se oli 
juhlahetki, jonka jokainen varmaan 
muistaa kauan. Palattuamme Kebnel
tä odotti meitä suruviesti. Ikäsusi Ei
no Häjänen oli poissa. 

Sairautensa aikam1, tavatessaan 
meitä retkikumppaneitaan hän oli ai
na kiinnostunut Susi-Kiisan raken
nusvaiheista ja toivoi: "Että vielä 
kerran pääsisin käymään Lapissa ja 
saisin nähdä sen paikan". 

Juuri K.iisan talkoiden alkaessa 
Eikka lähti viimeiselle tunturimatkal
leen. Toivon mukaan Kiisa on siellä 
ja sairaan miehen hyvä levätä. 

Hänen kauniit työnsä, työt jotka 
kertovat kauneuden tajusta ja rak
kaudesta luontoon, jäivät meille tun
turilatulaisille muistoksi hänestä. 
Merkillepantavaa oli Eikassa myös se 
piirre = luonteenominaisuus, että 
hän sopeutui hyvin erilaisten ihmis
ten joukkoon. 

Kun me kaikki hiljennymme kiittä
mään Eikkaa ystävyydestään, toivoi-

. sin, että voisimme omassa elämäs
sämme toteuttaa niitä ominaisuuksia 
joita hän_elle oli annettu synnyinlah
jana. Elämänkatsomuksen ja tyyney
den mukanaan tuomaa suhtautumis
ta Lappiin, luontoon yleensä, mutta 
ennenkaikkea ihmisiin ja paljon muu
ta. 

anja 
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KUULUMISIA... TOIMINTAA . •• 

Kolbman kuulumisia 

Puoli vuotta sitten ei Kolbmasta mi
tään kuulumisia kuultu. Saivareelle 
sattui työtapaturma, inhimillinen 
erehdys, muistivirhe, lamakausi yms. 
Riittäköön nämä selityksiksi kun tä
hän pitäisi saada kuulumisiakin mah
tumaan. 

Huhtikuussa kolbmalaiset vaelteli
vat Karoliinien jäljillä Åren ja Trond
heimin välillä. Herättelimme' hen
kiin Erik Pihkalan alulle panemaa 
Karoliinivaellusta. Kuuden hengen 
"karoliiniarmeijalla" oli alusta al
kaen henki päällä: "Trondheimiin ja 
Kristianstenlinnoitukseen ! " Vaelluk
sen aikana norjalaispartiot häiritsivät 
yöunta ja luontokin pisti hanttiin. 
Mahdottomista lumenkaatosateista 
tuli kalustotappioita ja miehistötappi
oita välttääkseen karoliinit tekivät 
loppumatkan Trondheimiin autolla. 
Kristiansten-linnoitukseen ei päästy, 
kuten eivät entiset karoliinitkaan. So
taretket pitäisi tehdä kesäaikaan jol
loin linnoitus on turisteille auki. 

Toukokuussa tuli Kolbmalle ikää 
15 vuotta ja siitä saimme hyvän syyn 
kahvistella yleisesti. Tällä kertaa 
vain omassa piirissä ja ilman kakkua, 
koska aiomme säästää tulevaisuuden 
suurta tapahtumaa varten. 
Kes~n tapahtumista ensimmäisenä 

oli Suomen Ladun leiripäivät llisa!mes
sa ja siellä oli noin parikymmentä 
kolbmalaista. Tiukassa vaelluskilpai
lussa voitto tuli kotiin jo kolmannen 
kerran. Sen jälkeen oli vuorossa Susi
Kiisan kämpän rakennustalkoot ja 
siellä oli kymmenkunta meikäläistä. 
Enemmänkin olisi t4llut, mutta ~ulje
tuksen peruuntuminen sai muutamat 
jäämään kotiin. 

Syksyn toiminta on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Kokoontumisia on joka 
maanantai ja viikonloppuisin muita 
tapahtumia. Erävaelluksen SM-kil
pailuissa Kiilopäällä Kolbmaa edusti 
kolme partiota. Saisimme toisen mo
koman lisää jos kaikki halukkaat oli
sivat mukana. Kaverin puute on osal
listumisen suurin este ja oudon kave
rin kanssa ei uskalla lähteä. Loka
kuussa oli vuorossa laiskojen tampe
relaisten ulkoiluttaminen. Järjestim- · 
me ruskaretken kaupungin ulkoilu
alueeile ja esittelimme siellä tätä tun
turiretkeilyharrastustamme. Aikai
semmin näille ruskaretkille on osallis
tunut pari henkeä Kolbman ulkopuo
lelta, mutta paikallisissa sanomaleh
dissä olleiden ennakkojuttujen ansi
osta väkeä tuli runsaammin. 

Sitten onkin jo edessä vuosiko
koukset, susiaiset, keväthanget ja ke
sän retket. ja enään ei ole kuin vajaat 
5 vuotta 20-vuotis kahvisteluun. 

Saivare 

NJELLÄN KUULUMISIA 

Ajan viisareitten viipottaessa kohti 
syksyä on aika kertoa kuulumisia. 
Toimintaamme on sisältynyt arkea ja 
juhlaa. Väki on ollut liikkeellä moni
lukuisesti niin Lapissa kuin täällä ko
titänhuvillakin. Yhdessäolon rikkaut
ta on koettu ja siitä virkistytty. 

Voimakkaimmin kait tuota yhdes
säolon tunnetta kokivat tänäkin kesä
nä ne ihmiset jotka osallisbrivat Susi
Kiisan talkoisiin. Itselleni Tunturila-

dun talkoot ovat aina olleet koho
kohtia elämässä. Näin jälleen tänä ke
sänäkin. Vaikuttava oli näky Kiisalla, 
kun elokuun puolella sinne saavuim
me. Piti olla ihan hiljaa sen suuren 
urakan äärellä joka sieltä löytyi. Tuli 
mieleeni Yki Pitkäsen sanat Kultalan 
siltatalkoissa: "Tunturilatulaiset ovat 
Euroopan hulluinta talkooväkeä." 
Kiisallakin oli tehty työtä yöhön 
saakka. Kun yksi porukka lopetti 
työn, tuli toinen jatkamaan. Hienoin
ta minusta oli se roolijaon romuutta
minen, mikä Kiisalla tapahtui. Kokki
na toimi mies ja naiset heiluivat vasa
roitten kanssa. Kelpasi sitä katsella ja 
osallistua. 

Tulomatkalla etelään yövyimme 
autiossa Susikyrössä. Siellä koin voi
makkaana· sen, miten ME TUNTURI
LATULAISET saamme olla paljon 
haltioita. Meillä on kolme hienoa 
kämppää joitten jatkuvasta kunnos
sapidosta olemme vastuussa. Ei riitä 
se että nuo kämpät ovat rakennettu. 
Ne tarvitsevat meidän kättemme 
työn pysyäkseen kunnossa. Jatkossa
kin. 

Toinen mieliinpainuva kokemus 
tältä kesältä oli kerhon viikonloppu
retki Lieksan Ruunaankoskille elo
kuun lopulla. Saimme olla Pielisen la
tulaisten vieraana, tutustua paikka
kunnan nähtävyyksiin. Mielenkiintoi
sin oli Pielisen ulkomuseo. Saimme 
tuntuman entisajan tukkilaisten elä
mään, kuljimme kappaleen erämaata 
jota ihmiset vuosisatoja sitteri olivat 
kulkeneet. Menneisyys ja nykyisyys 
kohtasivat erään "karsikkopuun" al
la, jossa Koivistoisen Pentti kertoi 
sen tarinaa. Mukanaolleille selvisi 
karsitun puun ja karsikkopuun ero. 
Kannattaa käydä muittenkin tutustu
massa Lieksaan, laskea kosket ja 
nauttia mahtavista korpinäkymistä. 

Tätä kirjoitusta kyhätessä on voi
makkaana ollut mielessäni Häjäsen 
Eikka, jonka poislähdöstä kuulin 
muutama päivä sitten. Olemme kulu
neen vuoden aikana usein kyselleet, 
mitä . Eikalle kuuluu ... Mieleeni on 
jäänyt hänen viimeinen talkooreis
sunsa Susikyrön lattian lämpöeristeit
ten merkeissä. Jo silloin olivat sairau
den merkit hänellä, mutta itseään 
säästämättä hän teki työnsä Pekan 
kanssa. Jossakin vaiheessa kun he 
kahden olivat talkoissa oli Eikka sa-

\ 

nonut, olemmeko me ainoat narratta
vat, kun täällä ei toisia näy ... 

Vuorollamme kirpoavat vasarat 
käsistämme. Toivoa sopii että tilalle 
löytyy uusia vasaranheiluttajia/ ja 
näin kunnioitamme poismenneitten 
työtä. Kiitollisina kunnioitamme Ei
kan työtä ja muistoa. 

Eila 

na, on käyty katselemassa keväisiä 
lintujärviä, syksyisiä soita ja talven 
taikaa, jopa lumiluolaretken teimme 
ja saimme siitä kokosivun jutun Kes
kisuomalaiseen. Pikkujouluilleet 
olemme Lahjan mökillä ja Auliksen 
mökillä talkoilleet myös jo "perintei
sesti". Unohtamatta yksittäisiä ja yh
teisiä Lapin matkoja - sillä ylen ai
kaa tunturista tuulee kutsuvasti! 
- Tunturiladun toimintaan olemme 

ottaneet osaa osallistumalla talvipäi
ville ja kevätpalavereihin, myös jär
jestäjinä, operaatio Tunturiluutaan, 
Susi-Kiisan talkoisiin jne. 

Tämän vuoden toiminta on sisältä-

OUTSI 

. nyt myöskin kaikkea tätä. Meitä oli 
joukko Leiripäivillä Koljonvirralla, 
Susi-Kiisan talkoissa kävi kymmen
kunta kerhomme jäsentä ja samalla 
reissulla osa kävi myös "kullanhan
kintamatkalla" Lemmenjoella tai te
ki vaativan vaelluksen. Sitten oli vie
lä kanoottiretki Petäjäveden-Kosken
pään koskireitillä. 

Outsin kuulumisia 

Vast'ikään kuusi vuotta täyttänyt 
kerhomme on jo vakiinnuttanut paik
kansa muiden Tunturiladun kerhojen 
joukossa . . Niin on mukavasti vakiin
tunut myös kerhon toimintakin, Jou
kon puheenjohtajuudella alkanut, sit
temmin Pekan "ohjaksissa" . Viime 
vuosikokouksessa vahvistimme ker
holle omat säännöt. Jäsenkuntaa on 
hyvän alun toistasataa koko Keski
Suomen alueelta, joitakin kauempaa
kin. 

Toimintamuodon rungon muodos
tavat kerhoillat, kesäkuukausia lu
kuunottamatta kokoonnumme joka 
kuukauden ensimmäisenä maanan
taina. Meillä on ollut onni saada 
myös vakituinen kokoontumispaik
ka. Kerhoilloissa on ollut erityisen 
kiinnostavia aiheita käsitteleviä esi
tyksiä Lapista, sen kirjallisuudesta, 
paikannimistä ym., retkeilystä, varus
teista, luonnosta ja luonnonsuojelus
ta jne. Dia- ja filmiesitysten myötä 
olemme tehneet jäsentemme koke- . 
mat matkat ja retket "nojatuolimat
koina" . -

Retkiä olemme järjestäneet Keski
Suomen maisemiin eri vuodenaikoi-

Ja meillä kun tuota rohkeutta riit
tää, niin anoimme ja saimme järjes
tettäväksemme Susiaiset. Tätä lukies
sa voikin sitten jo puntaroida, miten 
onnistuimme . . . Niiltä tiimoilta on 
kumminkin ollut palavereita isom
milla ja pienemmillä kokoonpanoilla 
jo viime vuoden puolelta, sekä muka
vat viikonlopputalkoot, jolloin val
mistimme susiaistunnukset. Olemme 
todenneet, että monta asiaa on muis
tettava ja monta kuppia kahvia tulee 
juotua tällaista juhlaa järjestettäessä, 
mutta ilo on ollut touhuta "yhteisek
si hyväksi" . 

Terveisiä vaan meiltä Teille ja lii
kunnallista talvikautta. 

Annukka 

Peurun~:a. Susiaisten 
näyttämLö v. 1982 

Seuraava Tuntunlatu-lehti ilmestyy maaliskuun -83 lopussa. Aineiston 
on oltava toimitussihteerillä helmikuun 28. päivään mennessä. 

Toivomuksia valokuvien suhteen 
Valokuvat ja piirrokset elävöittävät lehteä. Lähettäkää ystävät niitä. 
Kuvat kyllä varmasti palautamme. 

sijaitsee Laukaassa, Keski-Suomen 
vehmaan luonnon keskellä hyvien lii
kenneyhteyksien ulottuvilla kauniin 
Peurunkajärven rannalla. Jyväsky
lään on n. 30 km ja Jyväskylän lento
kentälle n. 17 km. 

Laitoksen omistaa Kuntoutumis- ja 
liikuntasäätiö Peurunka, jossa. ovat 
mukana Kansaneläkelaitos, Korsu
veljesten Kuntouttamislaitoksen kan
natusyhdistys, Laukaan kunta1, Rinta
mamiesveteraanien liitto, Sotainvali
dien Veljesliitto ja Suomen Sotavete
raaniliitto. 

Aikoinaan sotiemme vet•~raanien 
ideasta liikkeelle lähtenyt kuntoutus
laitosajatus on kehittynyt tällä het
kellä erääksi Suomen johtavaksi kun
toutusalan laitokseksi. Toirriintansa 
Peurunka on aloittanut v. 1974 n. 
150 kuntoutujan kapasiteetilla. Suo
ritetun laajennus- ja uudistamistyön 
jälkeen kuntoutuskapasiteetti on nyt 
n. 220-250 kuntoutujaa. Eri tasoista 
majoitustilaa on tällä hetkellä 308 
vuodepaikkaa, josta hotellitoimin
nan piirissä 16 2 hengen huonetta eli 
32 vuodepaikkaa. 

Kuntoutumistoimint:a 
Kuntoutumishoito alkaa Peurun

gassa perusteellisella terveystarkas
tuksella, jonka jälkeen on kuntoutu
jalla mahdollisuus saada erilaisia läm
pö-, · venytys-, sähkö-, allas-, hieron

. ta- ja parafiinihoitoja sekä yksilölli-
siä että ryhmässä tapahtuvia liike- ja 
liikuntahoitoja. Keskeinen osa kun
toutumisessa on liikuntaan ravitse
mukseen, terveydenhoitoon' ja sosi- -

aalisiin kysymyksiin liittyvä neuvon
ta ja tiedotus. 

Harrastustoiminta 
Tiiviisti kuntoutukseen kuuluvana 

Peurunka tarjoaa ohjattua vapaa
aikatoimintaa ohjelmailtamien, · tee
matilaisuuksien, teatteri- ja kotiseu
turetkien, askartelun, luontotera
pian, elokuvien ym. vapaan harras
tuksen pohjalta korostaen luovan ja 
rentouttavan toiminnan suurta mer
kitystä. Käytössä on monipuoliset as
kartelu- ja muut vapaa-aikatoimin
nan tilat. 

Liikuntamahdollisuuciet 
Kuntoutukseen ja lomailuun liitty

vät liikuntaohjelmat voidaan suorit
taa säistä riippumattomissa olosuh
teissa ympäri vuoden liikuntakupolis
sa. 

l]KK-kupolissa on sadan metrin jo
kirata, jossa voi uida joko myötä- tai 
vastavirtaan - kukin kuntonsa mu
kaan, 3 uima-allasta, kuntokouluti
lat, palloilukentät, sisäurheilulajien 
suorituspaikat, saunat ja solarium. 

Lisäksi ravintolarakennuksen ala
kerroksessa sijaitsevat squash-halli ja 
keilaradat lisäävät vielä liikuntamah
dollisuuksien valikoimaa. 

Peurungan maasto tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet liikuntaan sekä kesäl
lä että talvella. Alueella voi pelata 
tennistä, soudella, kalastaa, pyöräillä 
ja käyttää liikuntareittejä ympäri 
vuoden. 

Kokous- ja ravintolatilat 
Luonnonkauniin järvinäköalan 

omaavassa ravintolassa on tilaa 360 
asiakkaalle sekä erillisiä kabinetteja 
20-50 hengelle kokouksia tai muita 
tilaisuuksia varten. Lisäksi vaativam
piin tilaisuuksiin on 155 hengen audi
torio asianmukaisine av-välineineen 
sekä tulkkauslaitteineen. Erillisten 
ryhmätyöskentelytilojen kanssa Peu
rungassa voidaan pitää mitä moninai
simpia kokouksia. 

Ravintola palvelee täysin anniske
luoikeuksin päivittäin lounaasta al
kaen päättyen iltaisin hilpeisiin tans
seihin. 

Muut palvelut 
Edellä mainittujen palvelujen lisäk

si Peurungassa on monipuolinen kios
ki, parturikampaamo ja kosmetologi. 
Omasta terveydestään ja kunnostaan 
huolehtivat voivat testata fyysisen 
kuntonsa testauslaboratoriossa tai ti- . 
lata perusteellisen terveystarkastuk
sen, johon liittyy lukuisia laboratori
okokeita. Edelleen Peurungassa teh
dään lähes mittatilaustyönä erilaisia 
loma- ja virkistys- tai kuntoilupaket
teja. Mahdollisuuksia siis löytyy. Tu
le tutustumaan Peurunkaan. 

Samalla toivotamme teidät hyvät 
tunturilatulaiset tervetulleiksi susijai
siinne Peurunkaan. 

Hannu Koskinen 
Hallintojohtaja 

Diakuvien käyttö on viime aikoina lisääntynyt. Kirjapaino veloittaa 
dia-kuvista kuitenkin huomattavan lisämaksun, jopa 80:- kuvalta. Siksi 
toivoisimme lehteen mieluimmin paperikopioita tai filmejä. 
Paras kuvamateriaali olisi painon kannalta musta-valkoinen 'kuva. 

Susikyrön saunan lattia jälleen kunnossa 
Tunturiladun 35-vuotisjuhlassa lupasi Kavtsi lahjanaan juhlivalle pää
järjestölle kunnostaa Susikyrön saunan lahoavan lattian. Työ on suori
tettu kuluneen kesäa aikana, joten nyt eivät löylyt karkaa eivätkä var
paat palellu ainakaan lattian huonouden vuoksi. 

Makoisia löylyjä toivottaa Kavtsi. 

Asiaa jäsenrekisteristä 
Kun saat seuraavan jäsenmaksua koskevan pankkisiirtokortin, näet sii
tä myös jäsenrekisterinumerosi. Numerosarjassa ensimmäisenä oleva 
kirjain ja numero osoittavat, kuulutko johonkin tunturikerhoista. Ker
hokohtaiset merkinnät ovat seuraavat: 
B 2 + Kuokte 
C 3 + Kolbma 
N 4 + Njellä 
V 5 + Vihtta 
F 6 + Kuhtta 
S 7 + Sietsa 
K 8 + Kavtsi 
H 9 + Outsi 
L++Logi 

Jos numerosi edessä on A 1 tai vain A, merkitsee se, että olet Tunturila
dun jäsen, mutta et kuulu mihinkään kerhoista. Tämä koodi saattaa nyt 
olla joillakin kerhoihin kuuluvillakin, varsinkin uusilla jäsenillä. Tällöin 
jää kerhoposti tulematta, jos kerhot käyttävät hyväkseen Tunturiladun 
osoiterekisteriä. Tarkista siis rekisterinumerosi, ja jos se on tältä osin 
virheellinen, tee korjauspyyntö Tunturiladun jäsenrekisterinhoitajalle, 
mieluummin kirjallisena. · 
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MATIN MUKANA MAAILMALLA 

Kolbmalainen Matti Rekola voitti tenin ylämaassa. Kylän nimelliskor
kullanhuuhdonnan SM-82 :n Tanka- keus on merenpinnasta 1301 m ja lä
vaarassa ja sai palkinnoksi edustus- hellä kylää on Itävallan Alppien kor
matkan lajin MM-kilpailuihin Heili- kein vuori, Grossglockner 3798 m. 
genblutiin Itävallan alppiseudulle. Heiligenblut yhdessä naapuripitäjien 
Kilpailujen ohessa hän mm. valloitti kanssa on vanhaa kullankaivuuseu
Itävallan Alppien korkeimman vuo- tua Hohen Tauernin alueella, jossa 
renhuipun, Grossglocknerin, 3798 m. joskus on kaivettu kultaa jopa 4000 

Kahvistelin Matin kanssa huipu- kg vuodessa. Amerikan valtavat kul
tuksen jälkeen Gasthof Rupertihau- talöydöt romahduttivat kullan hin
sissa, samalla pohdin kuinka himova- nan koko maailmassa ja melkein sam
eltajana tunnettu Matti oli joutunut mutti kullankaivuun Itävallassakin, 
tähän tilanteeseen - ja tietysti kyse- nykyisin kullanhuuhdonta on lähin
lin Matilta tunnelmia ja yksityiskoh- nä lomaharrastelua. Alue on myös ki
tia kuntoa ja uskallustakin vaatinees- vienkeräilijän p<g"atiisia. Ja sitten ta
ta huippusuorituksesta.. paamamme itävaltalaiset paikalliset 

Ensimmäisen kerran tapasin Matin - ah, niin ystävällisiä ja viehättäviä 
"itse teossa" eli kultaa huuhtomassa ihmisiä, etten ole ainoa, jos totean 
Tankavaarassa kesällä 1977. En enää palan sisintäni jääneen Heiligenblu
muista Matin silloista sijoitusta enkä tiin! 
ehtinyt tähän hätään sitä tietoa hank- Kilpailuja odotellessa itsekukin tu
kiakaan - varsinkaan kun sillä ei ole. tustui parhaan taitonsa ja mieltymys
oleellista merkitystä tässä yhteydes- tensä mukaisesti paikkakuntaan, sen 
sä. Sen sijaan muistan erinomaisen nähtävyyksiin ja ihmisiin sekä osallis
hyvin sen, kun yhdessä läksimme tui erittäin monipuoliseen ohjel
Mustolasta venevaellukselle Susitak- maan, olihan meneillään toista viik
sen keittokatostalkoisiiin. Melkoisen koa kestävä "kultakarnevaali". Kä
nujuamisen jälkeen paas1mme ve- vimme mm. mineraaliretkellä ts. 
neellä melkein perille saakka ja lop- ajoimme kahdella perättäisellä hissil
pumatka piti tehdä "apostolin kyydil- lä Scharekvuorelle ja kiipesimme sen 
lä". Talkoissa saimme Huttuspekalta korkeimmalle kohdalle, 2604 m, ja 
ja Häjäseikalta perusteellista opetus- siellä totesimme, että ilma on ohutta 
ta hirsisalvosten teossa ja kumpikin ja hengitys oli salpautua pienimmäs
nostirnme nurkkamme kunniakkaasti täkin ponnistuksesta. Paluumatkaan 
päätökseen, hitaasti ja varmasti. meni koko päivä, mutta kyllä tuli ki-

Kuluneena hurnhdontakautena viä, kuvia, kukkia ja tuntoja. Kävim-
Matti pöllähti yllättäen valtaukselle- me myös huuhtomassa paikallista 
ni allekirjoittanutta tervehtimään - kultaa vuorilla sijaitsevilla huuhto
ja ilmeisesti myös viimeistelemään mailla. Ja kuka mitäkin, niin kuin tuo 
julkisuudelta suojassa kilpailukun- Mattikin, kiivetäpä henkensä kaupal
tansa Tankavaaran SM-kisoihin. Ja Ja Grossglocknerille! Lainaan tähän 
hyvinhän Matti oli ajoittanut huippu- parhaan taitoni mukaan oleellisimpia 
kuntonsa, voitti ammattilaissarjan. kohtia Matin "vuolaasta" retkihaas
Samalla hän tietämättään ylläpiti Su- tattelusta. 
den kurun lumousta . Joka kesä on Matti itse asiasta kuultuna kertoi 
tullut ainakin yksi mitali Suden ku- mqi. seuraavaa: "Läksin jalkaisin 
run läheisesti liittyneelle henkilölle. Heiligenblutista keskiviikkona klo 
Usein useampiakin ja useimmiten 13 merkittyjä vuoristopolkuja tavoit
kultamitali! teena Salmhiitte-niminen vuoristo-

Aamuvarhaisella, tiistaina 24.8. maja, 2644 m. Jo tällöin olivat maise
nousimme lentokuljetuslaitteeseen mat vaikuttavia ja ilma erinomaisen 
Seutulasta ja tuota pikaa 45 hengen hyvä. Matkalla näin myös paljon 
kultaporukka oli jo Wienissä. Emme murmeleita, jotka ovat meikäläisen 
kuitenkaan ehtineet 1tutustua tähän sopulin näköisiä ja tapaisia, mutta 
viehättävään kulttuurikaupunkiin ol- paljon kookkaampia, noin 30-40 cm 
lenkaan, vaan tarpeelliisten selvittely- kooltaan. Polun varrella oli myös alt
jen jälkeen jatkoimme pyöräkuljetti- tareita, Vapahtajan kuvia, oltiinhan 
mella mm. henkeäsalpaavien näky- katolisessa maassa. Salmhiitteen saa
mien Hochalpen-Strassen - tien koi'- vuin noin klo 19 ja jäin sinne suunni
kein kohta oli 2428 m - kautta Heili- telmien mukaisesti yöksi. Majassa on 
genblutiin, jonne saavuimme iltapi- tupavahti, sieltä sai hyvää ruokaa ja 
meällä noin klo 21 maissa paikallista se tarjosi yösijan patjan ja huovan ke
aikaa. Hotelli Glocknerhof tarjosi ko- ra. Koko lysti maksoi vain 95 OS:ää 
ko suomalaisjoukolle tervetuliais- · eli vähän yli 30 FIM:iä" . 
cocktailin, Goldgräberteetä - se oli "Torstaiaamuna läksin klo 8 Sal
täyttä tavaraa. Illalla söimme vielä mhiittestä harjannetta pitkin kohti 
yhdessä iltapalan hote:lli Rupertihau- 3454 m:ssä olevaa Erzherzog
sissa ja sen jälkeen hajaannuimme Johann-Hiitteä, jonka saavutin klo 
kukin omiin majoituspaikkoihimme. 12.30 ja jonne jätin muut varusteet, 
Kilpailuihin oli vielä aikaa, ensirnmäi- paitsi jääpiikit ja hakun. Matkalla ka
set karsintakilpailut olivat vasta per- · dotin merkityn reitin, mutta löysin 
jantaina, mutta olimme tulleet totut- sen aikanaan. Harjanne oli kapea, 
telemaan korkeaan ilmanalaan louhikkoinen kallio. Reitillä oli paksu 
MM-tasolla ei ole varaa riskeerata vaijeri tarkoitettu kulkijan turvaksi, 
mitään. sillä lipeäminen olisi merkinnyt vä-

Heiligenblut, jossa kullanhuuhdon- hintäin 100 m:n pudotusta ja kivuli
nan MM-kisat olivat, on 1300 asuk- asta äkkipysähdystä. Jäätikköosuus 
kaan kylä Tauern-vuoristossa, Kärn- lopussa oli hyvin jyrkkä, jääpiikit ja 

HEILIGENBLUT, 1301 m. 

hakku olivat tarpeen. Jäätikön lop
puun jätin jääpiikit ja hakun. Loppuo
suus oli jyrkkää kiinteätä kalliota, jo
ka oli aivan paljas, ei ollut mitään, ei 
jäkälää, ei mitään. Se piti mennä 
eteenpäin käsivoimin maha kalliossa 
kiinni. Glockner on kaksoishuippu, 
Kleiner Glockner 3770 m ja Grossg
Iockner 3798 m, välissä oli lumihar
janne, joka piti mennä nelivetoa, 
konttaamalla, kun oli tuulenpuuskia 
ja kahta puolta rinteet putosivat poh
jattomiin. Suuren Tavoitteen eli 
Grossglocknerin Huippuristin saa
vutin klo 13.45. Loppuosuus piti 
mennä taas "hämähäkkityylillä". 
Ponnistelusta huolimatta voin tode
ta, että happi riitti näin vähäruokai
selle miehelle" totesi Matti. 

"Huipulla ollessani tuli mieleeni, 
kuinka alastulo onnistuu kun reittiä 
ei näe takaperin laskeutuessa. Se oli 
yllättävän helppoa, samat temput toi
seen nenä suuntaan. Matkalla oli tul
la kylmä, kun jouduin odottamaan 
parin vuoristokiipeilijäköysistön köy
sien selvittelyä kapealla reitillä. Vuo
ristomajalta ostin muistoksi Gross
glockner-rintamerkin, jonka .. saa 
vain sieltä ylhäältä, hinta 30 OS:ää. 
Kiirehdin turhia viivyttelemättä Hei
ligenblutiin, jossa "työ" odotti. Mat
ka kylään kesti huipulta 7 tuntia. Kii
rettä piti pitää senkin vuoksi, kun 
siellä tulee pilkkopimeä hyvin aikai
sin meikäläisiin oloihin verrattuna. 
Voin kertoa, että" nyt on lihakset kai
kesta huolimatta kipeät - ehkä juuri 
siitä syystä!' " 

Retken yhteenvetona toteaisin 
omasta puolestani, että se kuuluu sar
jaan "hohtoreissut". Erinomaisen 
myöteisen vaikutuksen tekivät ihmi
set ystävällisyydellään ja iloisuudel
laan. Sen toki ymmärtää, kun ottaa 
huomioon, että paikkakunta oli tär
keä läpikulkupaikka jo roomanval
lan aikana, seikka, joka ilmenee jopa 
kunnantalon aulan freskossa. Lisäksi 
kylä elää matkailusta. Mainittakoon, 
että lokakuussa kylän muut hotellit 
Rupertihausia lukuunottamatta sul
kevat ovensa ja kylä hiljenee odotta
·maan hiihtosesonkia. Mitä maisemiin 
ja muihin nähtävyyksiin tulee, niitä 
olisi riittänyt katseltavaksi vaikka ko
ko kesäksi. Moni on luvannut palata 
vielä niihin maisemiin, minä mm. 
Haikea lähtö koitti aikanaan, monet 
sikäläisistä uusista ystävistämme tuli
vat saattelemaan linja-auton lähtö
paikalle, toiset ystävät oli hyvästelty 
jo hyvissä ajoin, ajan kanssa, mutta 
yhtäkaikki hiljaisina ja haikealla mie
lellä. Kunnan varapormestari tarjosi 
.Jähtömaljat ja sitten oli vihon viimeis
ten hyvästelypuheiden aika. Taispa 
siellä joku halatakiri ja kostuneita ne
näliinoja heiluteltiin auton lähdettyä 
puolin ja toisin pimeään yöhön vil
kuttaen. 
Heiligenblutissa 30. elokuuta, 
haikein mielin linja-auton ikkunasta 
katsellen, kun kylän valot vähitellen 
katoavat yön pimeyteen. 
on puoliyö. 

Matti Mähönen 
-Vuorilla menehtyneiden kiipeilijöiden muistoristi ja nimiluettelo Heiligenblu
tin· kirkkomaalla. Valok. Matti Rekola 



Karoiliinien ja 
Erik Pihkalan 

i<iljillä. -

Kovaa oli Karoliinien elämä vuosina 
1718-1719. Saivat marssia lumisilla 
Norjan tuntureilla puutteellisissa va
rusteissa, nälkäisinä ja palellen. Näi
den harmien lisäksi saivat vielä tapel
la ja pelätä. Viime huhtikuussa oli 
kolbmalaisilla helpompaa. Hyvät va
rusteet, paljon ruokaa, ~ikä tarvinnut 
tapella ja pelätä. 

Karoliinien reitti 
Vuonna 1718 lähti n. 10 000 mie

hen suuruinen Karoliini armeija Du
vet'in skanssista valtaamaan Tron
dheimia. Kiertoteitse ja pienten tap
pelusten väsyttäminä sa1avuttiin 
Trondheimin ympäristöön marras
kuussa. Kaupungin valtausta valmi
teltiin, mutta Ruotsin kuninkaan kaa
tuminen etelä-Norjassa'--sai joukot 
kääntymään kohti kotia . Joulukuun 
viimeisenä päivänä joukot, n . 5000 
miestä, olivat Norjassa Tydalen-laak
sossa. 

Loppumatka Ruotsin Handöl'in 
kylään piti suorittaa vuorokaudessa, 
yli aukean tunturimaaston. Tammi
kuun 1 . päivänä 1719 karoliiinien ol
lessa matkalla, tuntureilla puhkesi lu
mimyrsky. Rivistöt hajosivat. Miehet 
harhailivat yksin tai pienissä ryhmis
sä kohti Handöl'in kylää. Ensimmäi
set . karoliinit saapuivat Handöl'iin 
tammikuun 3. päivänä, loppuun vä
syneinä ja hirvittäviä paleltrnmavam
moja saaneina. Vuoden 1719 kolme
na ensimmäisenä päivänä menehtyi 
lumimyrskyyn yli 2500 k:aroliinia. 
Yli puolet Tydalenista lähten,eistä. 

* * * 
Kolbman retken tavoitte.et 

Fongen-tunturin selännettä. Kolman
tena yönä norjalainen etsintäpartio 
herätteli meidät kesken hartaimman 
kuorsauksen. 

* * * 
Sumua 

Neljäs päivä oli sumuinen ja läm
min. Hiihtelimme laaksoja pitkin suu
rin piirtein sinne päin minne pitikin. 
Maisemia ei näkynyt vaan tunsimme, 
että ympärillämme oli mahtavat tun
turit. Tässä vaiheessa aloimme kään
tyä kohti pohjoista ja hyviä liiken
neyhteyksiä. Pelkäsimme, että jos ke
li menee huonoksi, niin pois pääsy" 
ma<1stosta voi tulla hyvin hankalaksi. 
Neljänneksi yöksi leiriydyimme telt
toihin kauniiseen kuusikkoon. Ilta oli 
tyyni ja lämmin, nuotiolla tarinoides
sa vierähti yli puolen yön ennenkuin 
menimme nukkumaan. 

'- * * * 
Märkää lunta ja paljon 
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Jokien ylittäminen onnistuu kahlaamalla, talvellakin. Ahkiot ja sukset kaina
lossa "Karoliinit" ylittivät leveän ja runsasvetisen joen, vaelluksen viimeisen 
vaikean esteen. 

Myrskyssä rakennettu igloo aamun auringossa. Igloossa vietetty yö oli rauhal
linen ja lämmin. Kaikki kuusi miestä sopivat "leveästi" nukkumaan ja myös 
ruokailutouhut sujuivat hyvin sisällä. Kiinnostus tähän Karoliinien reit

tiin syntyi siten, että halusimme ko
kea erikoisen ja mahdollisesti vaati
van vaelluksen. Historiallinen tausta 
antoi oman hohtonsa reitille. Pienenä 
taka-ajatuksena oli myös herätellä 
henkiin tätä Erik Pihkalan alulle pa
nemaa Karoliinivaellusta. Vaelluksen 
tavoitteena oli hiihtää mahdollisesti 
Handöl'istä mahdollisimman pitkälle 
kohti Trondheimia. Tarkoitus oli 
myös kokeilla lumiluola yöpymistä 
ja rakentaa Igloo jos olosuhteet salli
vat. Vaellukselle lähti 6 miestä. 

Aamullå leirimme oli surkean nä
köinen. Märkää lunta oli satanut n. 
15 cm. Teltat oli painuneet kasaan, 
yhdestä teltasta oli tukikaaret kat
kenneet, toisesta pystysalot tulleet 
kankaan läpi. Varusteista näkyi vain 
osia lumen päällä. Kattilaankin oli 
kertynyt lunta enemmän kuin tar
peeksi. Ja lisää lunta tuli jatkuvasti. 
Odottelimme sateen laantumista, et
tä saisimme tavarat pakattua mahdol
lisimman lumettomina. Puolen päi
vän aikoihin pääsimme vasta taipa
leelle. Lumessa kahlaten, tiheissä 
metsissä ja jyrkillä rinteillä matka 
edistyi hitaasti. Kaksi jokea ylitimme 
kahlaamalla, ahkioita ja suksia kan
taen. Lopun matkaa hiihtelimme pik
kutietä pitkin kohti Stjördalenia, hy
vien liikenneyhteyksien ääreen. Pi
meässä etsimme viimeistä leiripaik
kaa ja se löytyi jyrkältä rinteeltä, ka-

pealta terassilta. •----------------------------------------------· 

* * * 
Myrskyisä aloitus 

Jämtlannissa oli aikainen kevät. 
Laaksot olivat lumettomia ja joet su
lina. Jouduimme ajamaan syvemmäl
le tunturiin, Storulvån tunturiasemal
le. Aamulla alkoi vaellus ja ilma oli 
toiveiden mukainen, myrskyisä. Mit
tasimme tuulen nopeudeksi 25 ml 
sek. Ensimmäisen päivän rieittimme 
kulki kohti Sylarna tuntureita. Reitti
merkkejä seuraten ja sivuvastaiseen 
tuuleen puskien. Iltapäivällä etsimme 
Sylarna-tunturin juurelta sopivan ki
noksen lumiluolaa varten ja aloitim
me kaivamisen. Kaivuu osoittautui 
työlääksi jäätyneiden kerrosten takia 
ja siitä luovuttiin pian. Aloitimme lu
mimajan, igloon, rakentamisen. Mah
dollisimman isoja laattoja käyttäen 
saimme igloon valmiiksi parissa tun
nissa. Koko ajan myrsky ryöpytti lun
ta ympärillämme. Majan sisällä oli sit
ten rauhallisen kodikasta. Igloomme 
ei ollut oikeaoppisesti rakennettu, 
vaan siitä tuli sellainen kuin meillä 
päin tehdään. 

* * * 
Aurinkoisia päiviä 

Kaksi seuraavaa vaelluspätivää oli
vat aurinkoisia, ihanteellisia hiihto
päiviä. Yövyimme lumiluolissa ja tel
toissa sekä tutustuimme vaikutta
vaan Karoliini monumenttiin Bustva
len tunturilla. Ylitimme valtakuntien 
rajan (luvallisesti) ja hiihtelimme ta
saisia maita pitkin kohti mahtavaa 

* * * 
Monipuoljsta matkustamista ja har-
meja 

Aamulla aikaisin lähtivät auton ha
kijat matkaan. Ruotsiin vievä valtatie 
oli leveän ja sulan joen takana. Kar
tan mukaan lähin silta joen ylitse oli
si n. 15 km:n päässä. Yllättäen joen 
yli löytyi kävelysilta heti ja pian ol
tiin tien varressa norkoilemassa liftiä. 
Tietä pitkin kävellen, liftillä, linja
autolla ja junalla matkustaen saavut
tiin Enaforssiin vain todetaksemme, 
ettei Storulvån tunturiasemalle pää
se. Lumimyrsky oli tukkinut tien ja 
sen avaamisesta ei ollut tietoa. Toi
nen jäi Enaforssiin odottamaan tien 
avaamista ja toinen lähti takaisin il
moittamaan porukalle tilanteen. Seu
raavana päivänä koko porukka oli 
koossa Enaforssissa ja odottamassa 
tien avaamista. Epävarman tilanteen 
johdosta katsoimme, että kaikkien 
oli parasta olla Enaforssissa josta pää
sisimme nopeasti kotimatkalle. Ilta
päivällä tie oli avattu ja autoamme 
päästiin hakemaan. Meille jäi aikaa 
vielä niin paljon, että ehdimme pis
täytyä Trondheimissa, alkuperäises
sä tavoitteessa. 

' * * * 
Antoisa vaellus 

Monipuolinen ja antoisa oli vael
lus. Tapahtumia oli enemmän kuin 
yhdellä vaelluksella normaalisti. Mai
semat olivat upeat, sillan kun ne nä
kee ja maastot ovat- helppokulkuisia 
kunhan valitsee reittinsä huolella. 
Trondheimiin asti hiihtäminen ei on
nistu, koska asutusta on sen ympäris
tössä laajalla alalla. Mutta vaellus Ka
roliinien reitillä kannattaa. Nähtä
vyyksiä on paljon, monia muisto
merkkejä ja karoliinihautoja. Ja sääti
lan nopeat vaihtelut tuovat jännitys
tä retkelle. 
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Koko päivän oli pyryttä.nyt niin, että taan, mutta eteenpäin oli päästävä. 
jopa linja-auto pysähtyi jonnekin Hanki ei kantanut yhtään ja osin tien
Kaamasen ja Karigasniemen välille varsipenkkoja myöten hiihtäen reh
lumen tukkiessa ilmansuodattimen. justimme eteenpäin. Räntä5ateessa 
Matin toivomaa "neitse.ellistä" lunta pystytimme telttamme sinä iltana 
oli sinä päivänä satanut paikoin yli 30 Karhujärven maastoon. Päivisinkin 
sm. ruokatauon ajaksi pystytimme 

Matti, Seppo ja minä katselimme yleensä teltan, jonka suojassa oli mu
sekavin miettein illan hämärässä tak- kava keitellä ruuat ja lökötellä. 
sin perävalojen kat<?arnista Karjgas- 1().4. Tämäkin päivä kului räntä- ja 
niemen suuntaan. Nuvvuks"~•okoh- vesisateen merkeissä. Silti vitsit eivät 
dalla tien varressa rupesimme !aitta- loppuneet, muuttuivatpahan vain 
maan ahkioitamme vetokuntoon.. melkoisen melankoolisiksi. Kaama
Suuri haaveemme Susikiisa-Susita- sen kautta laahasimme suksiamme ja 
las-Susikyrö hiihtovaellus alkoi ahkioitamme eteenpäin Sevettijär
saada toden tuntua. Heti alussa saim- ven suuntaan Tuolpujärven kohdalle 
me esimakua tulevaisuudesta kis- yöksi. Olimme läpimärkiä ja Matti 
koessamme ahkioitamme upottavas- jätti anorakkinsa yöksi puun oksaan 
sa lumessa ylämäkeen kilometrin roikkumaan,koska se ei voinut tulla 
päähän Nuvvusjoen varteen. Pysty- enää märemmäksi. 
timme telttamme kuun kurkistellessa 11.4. Aamulla sää oli pilvipoutai
pilvien raoista ja kävimme Pekan nen ja yöllä oli pakastanut sen. verran, 
kammilla kirjoittamassa nimemme että Matin anorakki pysyi hangella 
vieraskirjaan. Kammilla tapaamam- pystyssä yksikseen jäädyttyään. Oli 
me latulaiset toivottelivat meille kai- sunnuntai ja aamuruuaksi söimme 
kenlaista onnea lähtiessämme takai- mannapuuroa mustikkakeiton kera. 
sin "ruoktullemme".·· Sää näytti selkenevän ja se nosti mie-

S.4. "-Matti - piti-- vaell!!_~ellamme li~la.amme,kosk~ Inarinjärve? Xli~s 
päiväkirjaa ja sen m1:1kaam aamu!ra ofr - o.11:-J1YL e?es~~mme: EdelhsP.a1~en 
pakkasta -5°C, aurinko paistoi ja oli saassa se e1 olisi" onmstunut. _Lahd1m
tyyntä, siis mitä parhain retkisää. me ylittämään Inarijärveä Väylän 
Nuvvusjoen uomassa ei hankikantoa Hietaniemestä. Sää muuttui aurin
ollut yhtään, mutta tamperelaisten koiseksi, hanki kantoi jäällä, ja varus
retkeilijöiden edellisenä iltana teke- teemmekin kuivuivat ·hyvin tällä 
mää ahkiouraa myöten pääsimme "merimatkalla". Seppo navigoi mei
parisen kilometriä etenemään. Sen- dät taitavasti Pieni· Kaamassaaren 
jälkeen meille alkoikin totuuden het- rantaan yöksi. Matkaakin oli kerty
ket.Ahkion vetämisestä 50-70 sm nyt 27 km. 
upottavassa lumessa ei tullut mitään. 12.4. Aurinko kunnioitti läsnäolol
Jouduimme hiihtämään kolmea latua !aan meitä lähtiessämme Inarin Kai
n. 4 km:n matkan ylös tunturiin Kai- kunuoraa pitkin eteenpäin. Päivällä 
lovarrin pohjoispuolelle ilman ah- alkoi hanki upottaa. Peskanlahdesta 
kioita ja hakemaan sitten ahkiot vai- löysimme lumikelkan jäljen, jota pit
mista latua pitkin. Ylempänä hanki kin jutasimme Sarvivuonon kautta 
kantoi melko hyvin j;a yövyimme Mustolaan. Kiitos ystävälliselle Mus
Vuobme--Aihtevarrin länsipuolella tolan väelle. Yövyimme eräässä Sar
Niljoen tuntumassa. Lunta oli allam- mijärven niemessä ja itse Sarrnitun
me sauvan mitan verraill, joten routa turikin hohti houkuttelevana ilta-au-
ei yltänyt teltanpohjaan saakka. ringossa. 

6.4. Aamu valkeni tuutlisena ja lun- - 13.4. Lumikelkan jälkeä pitkin 
takin näytti satavan. Yölllä oli pakka- hiihtelimme Susitalakseen. Olimme 
nen käynyt -20°C:ssa. Syötyämme välitavoitteessamme ja sen kunniaksi 
ruispuuron ja kahvit juotuamme läh- saunoimme. Kylläpä olo tuntui ruhti
dimme kovassa sivutu111lessa kisko- naalliselta puhtaana puhtaissa vaat
maan ahkioitamme Kaimmioaivin teissa. Näin ensikerta!aisina Susita
itäpuolella olevaa joen uomaa seu- laksessa se valloitti "syömmemme". 
raillen etelään. Päivemmällä näky- Muutaman tunnin taukoihin jälkeen 
vyys lyheni lähes olemattomaksi jatkoimme vielä Pienen Arttajärven 
maitomaisen sumun vuoksi, mutta maastoon yöksi. Matkalla näimme 13 
löysimme kuitenkin Ahkojoen lat- lumikelkkaa käsittävän "safarin" 
vauoman, jota sitten jatkoimme liikkeellä. Tapasimmekin heidät Sar
nuoskaisen .kelin ja lumituiskun valli- mitunturin kesäkämpällä ja saimme 
tessa Aihtetsohkkan pohjoispuolelle kuulla, että safarin tarkoitus oli Sar
mäen rinteen suojaan yöksi. Matkaa mitunturin suoja-alueen rajojen 
oli kertynyt 23 km, olimme melko määritys. Lähdettyämme em. tuntu
väsyneitä kaikki ja Sepon jalka oli rin eteläpuolella olevalta porokäm
kipeytynyt. Kylläpä uni maittoi ruu- päitä, Seppo laski suoraan puron uo
sunmarjakeiton ja voileipien syönnin maan niin, että vain pipo jäi näkyviin 
jälkeen. hangen sisästä. Mistähän johtunee, 

7.4. Nuori on virkeä syötyään, että me kuivina säilyneet olimme niin 
vanha yön levättyään. Me olimme vilpittömän iloisia tapahtumasta, et
tehneet molemmat ja aurinkoisessa tä pelastustoimista ei tahtonut tulla 
säässä lähdimme taivalt:amaan myö- mitään. Onneksi Seppo ei loukkaan
tävirtaan. Suuntamme oli Kirje- tunut eivätkä varusteet rikkoutu
eädnamjohkalle .- mitähän salai- neet. 
suuksia tuokin joen nimi kätkee si- 14.4. Parin asteen .pakkasessa puo
säänsä - ja edelleen poroerotuspai- l ipilvisen sään vallitessa jatkoimme 
kan ohi Ruktajärven kämpälle. Siellä vaellustamme, Sään lämmetessä päi
saimme Savettijärven suunnasta pari vemmällä sukset rupesivat vuoroin 
päivää aikaisemmin kämpällä käy- takeltelemaan tai lipsumaan. Vanhaa 
neiden "telttailijoiden" viestin. Oli- latua seuraten pääsimme Pirttikomp
pa heilläkin ollut monenkirjavaa sion kohdalle yöksi Raja-Joosepin 
säätä ja keliä vaelluksellaan. Ruo- tien lähelle. Kolmosjärven kämpällä 
kailtuamme jatkoimme Vuollasjoen näimme Hemmon merkintöjä vieras
kuruun ja jälleen kohtasimme totuu- kirjassa hänen edelliskevään vael
den hetkemme. Jouduimme avaa- lukseltaan. 
maan latua muutaman kilometrin yö- 15.4. 10 asteen pakkasessa lähdim
pymispaikallamme, m1s:sa tamppa- me taas jatkamaan eteenpäin. Raja
simme teltan alustan ja haimme sitten Joosepin vartioasemalla käytyämme 
ahkiomme. Jo tunnin parin aikana hiihdimme rajavyöhykkeen reunaa 

-tiivistetty lumi ikäänkuin hitsautuu myötäilevää lumikelkan jälkeä pit
kovaksi miehen hyvin kantavaksi. kin Anterille päin. Metsäisessä maas
Tällä yöpymispaikalla saimme en- tossa ei ollut hankikantoa yhtään. 
simmäisen kerran aitoa talousvettä . Matkalla meidät ohitti pohjoisen 
purosta. Valmiin veden käyttö sääs- alueen piispat Lapin rajavartioston 
tää huomattavasti polttoainetta ja komentajan seurassa. Kävimme 
nopeuttaa kokin puuhia. Kiertämä.päillä ihailemassa Luojan 

8.4. Uusi päivä koitti kirkkaana ja mahtavaa käsialaa. Yövyimme muu
pakkasta oli -8°C. YöHä oli riekko taman kilometrin päässä Rusinakal
kohdannut matkansa pään aivan 20 tion eteläpuolella puron varressa. 
m:n päässä teltastamme jonkin peto- Matkaa oli tänä päivänä kertynyt 30 
linnun ravintoketjun yhtenä lenkki- km. 
nä. Upottavassa lumessa jouduimme 16.4. Aamulla sää oli selkeä ja pak
taas avaamaan latua ilman ahkioita ja kasta pari astetta. Mikäpä oli lähteä 
aamupäivän aikana. pääsimme etene- tyrkkimään itseään alamäkeen. Ilo 
mään vain n. 5 km. Il,tapäivällä löy- oli k-ttitenkin lyhytaikainen. Sää 
sirnme vanhan · suksenjäljen jota muuttui nopeasti räntä.sateeksi ja 
myöten hiihdimme poroerotuspai- kastuimme pian läpimäriksi. Lumi
kalle. Upottavan lumen vuoksi hiih- kelkan jälkeä pitkin jutasimme Muk
dimme Kaamasmukan kohdalla tien kakönkään ruoktulle päivä.tauolle. 
varteen. Yövyirnme melko lähellä Parin tunnin tauon jälkeen lähtö oli 
tietä pienen.kumpareen suojassa. todella vaikeaa ulos räntä.sateeseen. 

9.4. Tästä sitten alkoi varsinainen Lumikelkan jälkikään .ei tahtonut 
via dolorosa. Aamusta alkaen tuis- enää erottua ja siksipä harhauduim
kutti lunta, sukset eivät luistaneet ja mekin väärään notkelmaan ja tote
ahkiot kiukuttelivat ha:ngaten vas- simme illan suussa olevamme me!-

kein Vuomapään huipulla. Eip_ä siinä 
auttanut muu kuin laskea tåkaisin 
alas ja rehkiä Hammaskurun kautta 
autiotuvalle. Pystytimme' telttamme 
iltahämärissä n. 200 m:n päähän au
tiotuvasta. Matin avatessa makuu
pussinsa oli se kastunut niin, että hän 
esikuivasi sen jälkopään vääntämällä 
liiat vedet pois. Kuvailisin hänen il
mettään lähinnä kireäksi tapahtu
man johdosta. Mies ei puhunut mi
tään koko iltana, mutta eipä lähtenyt 
lähellä olevaan lämpimään autiotu
paankaan, vaikka sen läheisyys var
masti karvasteli mielessä. Huonosta 
kelistä huolimatta olimme tänäkin 
päivänä taivaltaneet 30 km. 

17.4. Päivä alkoi pilvisenä, lämpö
tila oli +1°C ja räntä.sade alkoi. Sii
näpä puitteet tälle päivälle. Osin van
haa kelkan jälkeä, osin etukäteen 
avaamaamme latua myöten kiskoim
me ahkioitamme soseessa Kopsus
lammen yli Orposen kumpujen 
itäpuolelle yöksi . Illalla sää näytti 
selkiintyvän, mutta en uskaltanut 
päästää ilmoille · rommaajaa ja rom
maajaa-huutoani, joka aikaisemmilla 
retkillä oli aina tietänyt huonoa 
säätä, vaikka olikin tarkoitettu pa
rantamaan.hiihtokeliä. 

18.4. Vaell'iiksen innoittavin ·aamu 
oli valjennut. Yöllä oli pakastanut ja 
hanki olisi kantanut vaikka mopo
miehen. Jänkiä myöten hiihdelles
sämme saimme · taas varusteemme 
kuiviksi. ' Nattaset sulostuttivat ole
massaolollaan vaellustamme näky
essaan metsänreunan takaa. · Kat
tukaisojaa seuraten lykimme( nelos
tien yli Tankapirtin kohdalla. Mat
kalla kohtasimme mikkeliläisiä jotos
telijoita, jotka tulivat vastaamme ah
kioineen. Illalla tapasimme vielä van
hat jotoskumppanimme Urkin ja Jor
man, jotka myös olivat telttailemassa 
keväisillä hangilla. Tapaamisemme 
kunniaksi paistoimme juhlaräis
käleet. 

19.4. Loistavassa hiihtosäässä han
gen kantaessa hiihdimme melko ta
saista maastoa pitkin Pumum~an 
kautta Mäkärä.aavan länsireunaan 
yöksi. Pumumukassa näimme vain 
yhden elävän savun ja yksi koira 
haukkui tiedottaen näin tulostamme. 
Matin toisesta suksesta oli muovipin
taa irronnut 30 sm:n matkalta ja es
tääksemme vaurion et~nemisen kat
kaisimme irronneen osan. 

20.4. Aloitin päivän rommaajaa ja 
rommaajaa-huudolla. Siitä huolimat
ta sää ja hiihtokeli pysyivät · hyvinä. 
Tossarivaaran kohdalta lähdimme 
ylittämään Porttipahdan allasta Kiti
sen suuta kohti. Illalla meitä kävi 
tervehtimässä pari poromiestä lumi
kelkalla huristellen. Montakohan po
roa tarvitaan vaihtokaupassa tuol
laista isoa moottorikelkkaa hankit
taessa. 

21.4. Aamulla näimme poromies
ten ajavan melko suurta porotokkaa 
altaalle päin. Se näytti käyvän näp
pärästi. Porot nulkkasivat lumikel
kan jälkeä pitkin ja poromiehet seu
rasivat takana sivuilla keikoilla. Kau
niin sään vallitessa hiihdimme Kitistä 
myötäillen Pokan kautta Taatsin 
suuntaan Kaalimaan talon kohdalle 
yöksi. Päivällä lämpötilan kohotessa 
keli muuttui upottavaksi. ' 

22.4. Auringon paistaessa ja han
gen kantaessa lykimme taas eteen
päin. Kuvautimme itsemme Taatsin 
seidan juurella ja jatkoimme Raijan
kiselän kämpän kautta Pyhärovan 
kämpälle, missä tapasimme tuttuja 
tunturikerholaisia. Vaihdettuamme 
kuulumisia hiihdimme vielä muuta
man sadan metrin päähän yöksi. 

23.4. Aamulla kävivät edellisenä 
iltana tapaamamme retkeilijät ter
vehtimässä meitä ja jatkoivat Pul
juun päin. Mekin saimme itsemme 
liikkeelle ja taivalsimme Tengelio
janvuomaa myöten. Kiersimme Pul
jutunturin pohjoispuolelta. Keli 
muuttui päivällä nuoskaiseksi ja ilta
päivällä satoi vettä. Lumi soseutui ja 
loppukilometrit tänä päivänä olivat 
melko hiostavia. Yövyimme Kuopsu
vuoman itä.reunassa. 

24.4. Yöllä ja aamulla satoi vettä. 
Sää selkeni kuitenkin aamupäivän 
kuluessa. Löysimme lumikelkan jäl
jen, joka noudatteli suunnilleen mei
dän reittiämme ja hiihdimme sitä 
myöten. Iltapäivällä rupesi kelkan
kin jälki upottamaan. Yövyimme Sa
lankijärvien välisellä kannaksella. · 

25.4. Oli lähes suvinen sunnun
taiaamu. Jouduimme hiihtämään ja 
leiriydyimme pian sen jälkeen, siis 
varsin lähellä tavoitettamme. Päivän 
hiihtomatka oli vain 12 km. Retkiai-

Pihapiiri Nilijoen rantamilla 

Karigasniemi 

Keino
vuopi 

kaa olisi vielä ollut jäljellä, mutta 
kelien huonontuessa päätimme hiih
tää seuraavana päivänä tavoittee
seemme Susikyröön. Ilta kului sitten 
vaelluksen tapahtumia muistellessa. 

26.4. Herätys kello 04.00, pakkas
ta -3°C ja sää selkeä. Juhlava aamu 
pitkän vaelluksemme päätteeksi. Aa
mutoimien jälkeen kiskaisimme ah
kiomme Susikyröön. 550 km:n pitui
nen vaelluksemme oli päättynyt. Sit
ten olikin ohjelmassa saunominen ja 
totuttautuminen ihmistentapoihin. 
Matti ja Seppo tuntuivat myös kai
paavan ihmisten tekemää ruokaa. 

Asuimme koko vaelluksen ajan 
teltassa, joka on untuvakankainen ja 
jonka kiinteä pohja on aluminisoitua 
Autex-kangasta. Teltan pohja on 200 
x 200 sm ja korkeus 150 sm. Päällys
kangas on niinikään aluminisoitua 
nailonkangasta ja se pingottuu kaa
rien varaan niin, että kankaiden 
väliin jää muutaman sentin ilmaker
ros. Teltan katossa on kankaiden läpi 
kulkeva muoviputki, jolloin ilma 
vaihtuu koko ajan sisällä. Petrooli
keittimellä telttaan saa ulkoilman 
lämpötilasta riippumatta 30-40 as
tetta lämmintä. Keittimen alla on 
ohut vanerilevy, jotta keitin ei kuu
mentaisi pohjakangasta. Levy toimii 
samalla lumilapiona, istuinalustana, 
tuulensuojana jne. Telttasysteemi 
painaa n. 6 kg, mutta se kulkee ah
kiossa mukavasti. Telttaa emme ole 
koskaan tarvinneet kaivaa lumeen, · 
vaan sen tamppaaminen miehen kan
tavaksi on riittänyt. Väsynytkin vael
taja saa teltan pystyyn ja lämpimäksi 
puolessa tunnissa. Pieni myrskylyhty 
katossa roikkumassa on kodikas va
laisin. Lyhty on teltan yläosaan kiin
nitetyn kuivatusverkon alapuolella, 
jolloin sekin osaltaan kuivattaa kat
toverkossa olevia varusteita. Tällai-
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sella vaelluksellå ovat kumisaappaat 
osoittautuneet parhaiksi jalkineiksi. 
Varsinkin irroitettavilla huopavuo
rilla varustetut saappaat ovat erin
omaiset. 

Ruoka-ainemäärät olivat n. 950 
g/mies/vrk. Aamuisin oli joku puuro, 
päivällä tukeva ateria ja illalla ke
vyempi ruoka. Välipaloina ·nautim
me leipää, korppuja ja erilaisia juo
mia. Esim. liha oli kotona uunissa 
kuivattua jauhelihaa valmiiksi maus
tettuna, jolloin sen paino keveni 2/3 
tuoreesta painosta. Ahkiomme olivat 
lujitemuoviahkioita, emmekä tarvin
neet kantaa selässä mitään. VR:n lah
jomaton vaaka näytti ·ahkioittemme 
painoksi n. 60 kg, mika kyllä hirvitti 
aluksi, mutta mielestämme tarvitsim
me kaiken sen, minkä olimme sullo
neet ahkioihimme. Olihan koko 
huushollimme mukanamme alusta 
loppuun. 

Uusilla varusteilla ei pitäisi lähteä 
pitkille vaelluksille. Esim. Matin uusi 
vetosysteemi kulutti vetonarua 40 m 
hankautuessa jopa useita kertoja päi
vässä poikki. Minun vetovyöni köy
silukosta pyrki vetonaru irtoamaan 
vyön taipuessa mutkalle köyden ki
ristämisen jälkeen. Sepon aisojen 
kiinnityshakaset oikenivat usein ah
kion topatessa maastoesteisiin jne. 

Etukäteen sovittu työnjako osoit-· 
tautui erittäin hyväksi retkellä, Matti 
oli majoitusmestari, Seppo toimi pi
hamiehenä ja minä kokkina. 

Yleensä herätys oli meillä kello 
06.00 ja lähdimme liikkeelle kello 
08.30. Ruokatauko oli kello 13.00-
15.00 ja leiriydyimme kello 19.00 
Nukkumatti tempaisi meidän huos
taansa yleensä kello 21 paikkeilla. 

Teltta terveisin 

Kösä 



Kolea ja kostea oli h~inäkuun 19 päi
vä, kun pitkän automatkan jälkeen 

··~aavuin Nuvvuksen kylään. Hieman 
jännitti mieltäni se, että ' oliko Toi
vo Paltto saanut ajetuksi tien)aitaan 
tuodut rakennuskelot ja saha.tavarat 
·susi-Kiisan rakennuspaikalle. 

Kiisajärven , rannalta kelot löytyi
vät suureen röykkiööl\, kasattuina ja 
laudat osin taapeloituin:a. Rakennus
lupa oli lunastettu, perustu1starvik
keet tulossa Karigasniemeltä ja tar
vittavat rakennuspuutavara.t. raken
nuspaikalla. Tarvitaan enää l'!mturila
tulaisten ammattitaitoa ja lujaa yrit
tämistä, että eräkämppä saadaan kol
men talkooviikon aikana ainakin ve
sikattovaiheeseen. Latu ja Polku -leh-

, teen oli laitettu ilmoitus, että Susi
Kiisan rakennustalkoisiin aikovat il
moittaisivat Ramille nimeJJSä lisäksi 
tuloaikansa ja aiotun osallistumisai
kansa, jotta ennakkoon tiedlettäisiin 
talkooväen koostumus ja kokki osai
si varata tarvittavat muonat . .Jostakin 
ihmeellisestä syystä kesäkuun Latu 
ja Polku -lehti jaettiin vain helsinki
läisille ja näin ollen suurin osa tuntu
rilatulaisista ei tiennyt ilmoituksesta 
mitään. 

Eipä syytä huoleen. Huomenna tu
lee pieni joukko niitä uskollisimpia 
tunturilatulaisia tekemään perustuk
sen valmiiksi, jotta 25.7. alkavan tal
kooajan alussa jo päästään salvostyö
hön käsiksi. Tiesin jo ennakkoon, et
tä tunturikerho Kavtsista tul1ee kaksi 
kirvestyötaitoista talkoolaista aivan 
alkuvaiheessa ja .. heille kyllä löytyy 
opinhaluisiå ·apulaisia. Susikyrön ja 
Susi-Talaksen monet rakemnustal
koot ovat kartuttaneet koke1l)usta ja 
taitoa työhön osallistuneille tunturi
latulaisille. Näissä toiminnoissa on ai
na koettu luja yhteistoiminta ja rei
pas yrittämisen halu. Eino Häjänen 
on nyt joukosta poissa, hänen vaka
va sairautensa on siihen esteenä. 
Muuten Eikka ' istuisi nyt vierelläni 
muistelemassa Ykinsillan, Susikyrön 
jaSusi-Talaksen rakentamise)[). kovaz 
työ'tahtia ja leppoisia yhdlessäolon 
hetkiä. 

Ajatukseni katkaisi · pieni lLapinkir
vinem' Jostakin se lehahti eteeni. Tuo 
pieni arktinen sii;vekäs aivan läheltä 
tuijotti silmiini, kuin olisi tahtonut jo
takin ~sanoa. lhmettelikö kirvinen 
tunturikoivualueelle raahatt111a kelo
hirsikasaa - vai oliko sillä viesti Ei
kalta. 

Aamuyöstä saapuivat logilaiset 
Hemmo Kivilaakso, Pentti, Aili-Mai
ja sekä Kati Yli-Kuivila ja päivällä Yr
jö Suuniittu Kolbmasta. Päivän työnä . 
oli pohjan tasausta ja peruisanturan 
kaivaus. Seuraavana päivänä laudoi
tettiin perusanturat ja laahatltiin kelo
hirret ylärinteen puolelle hajalleen, 
josta ne on helppo valita ja nostaa 
seinän päälle. Yöllä 22 .7. saapui 
Kavtsista Gunnar Korpela ja hänen 
mukanaan puh.johtajamme Antero 
Tarvainen. Päivällä saapui kavtsilai
nen Toivo Hartikainen. Iltapäivållä 
saatiin rakennuspaikalle :sementit, 
betoniraudat ja sokkeliin tarvittavat 
Leka-harkot. 'Myöhään illalla valet
tiin sokkelin perusanturat. Aamulla 
saapui logilainen Paavo Kramsu, jos
ta hirsityön aikana kehittyi mainio 
moottorisahan käsittelijä. P1erusantu
roiden kovettumista odotell1essa pys
tytettiin ruokailukatos ja tehtiin telt
tasaunan lauteet. Lauantaina 24.7. 
olivat perusanturat jo niin kovettu
neet, että voitiin muurata jalusta. 

Pieni esitalkoolaisten joukko oli 
ahertanut kämpän perustyön kimpus

. sa ja saanut sen valmiiksi laskettuun 
määräaikaan. Tämän joukon henkilö
kohtaiset retkieväät jaettiin työn 
alussa yhteiseen käyttöön, ja Aili
Maija valmisti aineksista maittavat 
ateriat. Näin saatiin miesten työaika 
tehokkaammin käytetyksi. Jo ennak
koon mainostettu erikoisuus - Susi
Kiisan talkoiden miespuolinen kokki 
Jorma Rautjärvi saapui Pieksämäeltä 

mukanaan keittovälineet ·ja muona
tarvikkeet. Tunturiladun johtokunta 
oli luvannut kustantaa talkoolaisille 
keittoruuan ja kahvit. Saapunut kok
ki sai nyt tehtävät hoitoonsa. Sun
nuntaina 25.7. saatiin ensimmäinen 
hirsikerros paikoilleen. Perustuksen 
tekijöistä suurin .osa läksi pois, mutta 
uusia talkoolaisia tuli tilalle joka päi
vä. Jotta kokin ei tarvitse jatkaa kei
toksiaan Kiisajärven vedellä, tehtiin 
muonavahvuusluettelo, johon nimen 
ja kotipaikan lisäksi merkittiin osal
listumisaika. 

Hirsityö pääsi hyvään vauhtiin jo 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Pää
timperit Topi ja . Gunu näyttivät että 
taito on säilynyt käsissä ja asettivat 
tavoitteeksi kaksi hirsikerrosta päi
vässä. Ensimmäisenä päivänä valmis
tui yksi hirsikerros, toisena puolitois
ta ja kolmantena kaksi. Kahden hirsi
kerroksen vauhti säilyikin, kunnes 
seinät olivat määräkorkeudessa. Aa
muvirkku Topi otti tavoikseen jo klo 
6:n aikaan nousta salvokselle kir
veen kalkkeella herättelemään nuk
kuvia telttaki.mtia. Niinp[ päätettiin 
aloittaa työt klo 6 ja lopettaa voimis
ta riippuen klo 19-22. 

Työn äänet, varsinkin moottorisa
hasta lähtev.ät, saivat Nuvvus-Skai
din rinteestä hyvän kaikupohjan ja 
kantautuivat kauaksi Tenon laak
soon. Susikyrön vanha moottorisaha 
oli Paavon käsissä lujilla. Sitä käytet

. tiin apuna nurkkalgveuksien teossa, 
. keyentämään· varausten hakkausta ja 
sillä oli kätevä sahata aukkojen kara
kolot. Moottorisaha kevensi raskasta 
hakkaustyötä ja nopeutti rakennuk
sen valmistumista. Taitavan käyttä
jän käsissä nykyaikainen turvalait
teilla varustettu moottorisaha on erit
täin tehokas työase, sen osoitti kuok
telainen Kaarlo Hämäläinen, kun 
hän viiden päivän aikana moottorisa
hansa kanssa osallistui salvostustyö
hön. 

Lähin kauppaliike oli 56 km:n 
päässä Karigasniemellä; josta alku
vaiheessa raskaammat rakennustar
vikkeet liikkeen toimesta tuotiin 
Nuvvuksen kylään. Tunturikerho Lo
gin puheenjohtaja Antti Nikula saa
pui yöllä 26.7. maasturiautollaan mu
kanaan Kuhttan puheenjohtaja Alpo 
Mäntynen. Antti oli saanut Karigas
niemeltä vuokratuksi autoonsa perä
kärrin,. johon sai lastiksi Susi-Kiisalle 
osoitettuja rakennustarvikkeita. Al
polla oli tuomisina kuhttalaisten ke
räämiä tomaatteja, kurkkuja ja leipä
paketteja. Talkooväki jatkuvasti li
sääntyi, ollen suurimmillaan 30 hen
kilöä. ·Salvostustyöhön tarvittiin 5-6 
henkilöä. Liikenevä väki kantoi ke
vyempiä tarvikkeita tien laidasta ra
kennuspaikalle, osallistui polttopuu
hu:oltoon, ympäristön siistimiseen, 
polun raivaukseen ja kokin apulaisik
si. Säätila pysytteli enimmäkseen vii
leänä ja vähäsateisena. Oli kuitenkin 
muutama lämmin päivä, jolloin sääs
ket tuppasivat seuralaisiksi. Antti 
Kangasniemi Tampereelta oli lahjoit
tanut 2 kpl trevirakankaisia uusia 
peitteitä ja ne saapuivat kolbmalais
ten Reijo Salosen + poikien mukana. 
Näitä peitteitä tarvittiin rakennusai
kana suojaamaan kosteudelle arkoja 
yläpohjan rakenteita. 1 

Heinäkuu vaihtui elokuuksi. Sivu
seinät oli saatu määräkorkeuteen. Al
koi päätykolmioiden teko ja katto
orsien asettaminen. H_arja-orsi nostet
tiin paikoilleen elokuun 1 .päivänä. 
Kun yläpohja oli saatu laudoitetuksi, 
asetettiin kattotuolit paikoilleen ja 
välittömästi sen jälkeen yläpohja 
lämpöeristettiin 25 cm:n vahvuisella 
mineraalivillakerroksella. Juuri kun 
yläpohjan laudoit!aminen oli lopuil
laan, saapuivat Turusta Paula ja Joe 
Jukala mukanaan tunturikerho Login 
lahjoittaman, lämmityslaitteen hor
misto. Hormisto koottiin ja nostettiin 
välittömästi paikoilleen. 

Kiilopäällä, Inarin-Sodankylän rajalla oli 2.5.-82 Kiisan Kelokämppä vielä 
hirsinä Pekan selän takana. 

Talkooväki väheni . kuukauden 
vaihteessa. Lomat olivat monen koh
dalla lopussa, noin 20 henkilöä läksi 
muutamien päivien sisällä. Lähtijöi
den joukossa oli moottorisahuri Paa
vokin. Moottorisahan käytön sai nyt 
kontolleen Lieksasta saapunut 'Pentti 
Koivistoinen. Päätimperit Topi ja Gu
nu katsoivat työnsä päättyneeksi il
lalla 4.8. ja seuraavana aamuna suun
nistivat etelään. Antinkin loma lop- . 
pui ja . hän vei maasturillaan muka
naan Eevan, Marja-Liisan ja Annu
kan. Nämä tytöt ahkeroivat poltto
puuhuollossa, keräten tilan alueelta 
maassaolevat puut ja sitoivat satoja 
risukerppuja liesien polttoaineeksi. 
Lapin tapaan tehty polttorankakeko 
ja risukerppuauma jäi näiden tyttö
jen ja muidenkin polttopuuhuollossa 
·olleiden näkyväksi työn merkiksj tur
vekamni.in läheisyyteen. Työvoima 

· oli pienentynyt, mutta jäljelle jää
neet jatkoivat entiseen tapaan. Alkoi 
ruodelaudoituksen teko. Tähän työ
hön osallistuivat niin miehet k~n nai
setkin. Reijo, jonka puhe ja nau'ru ra
kennustyön ajkana kuului ylinnä 
muita, sai nyt vastata työkuntansa 
työn sujumisesta. Vasarat paukkui
vat aamusta klo 6 ja pauke hiljeni il
lalla klo 22.30, kun laudoitus oli val
miina. Antin lahjoittamat peitteet ve
dettiin laudoituksen päälle suojaksi. 

Odoteltiin Katepal-tehtaan lahjoit
tamia kattohuopapaanuja. Paanujen 
oli määrä olla hyvissä ajoin perillä. 
Laakson Sirkka läksi näitä puhelimit
se tied.ustelemaan ja löysikin ne rova
niemeläisen kuljetusliikkeen varas
tosta. Täältä ne luvattiin toirnittaa pe
rille Nuvvuukseen. Kaikessa hiljai
suudessa kateaineniput ilmestyivät
kin parkkipaikallemme tienlaitaan il
lalla 5.8., josta Toivo Paltto toi ne 
traktorillaan rakennuspaikalle. Nip
pujen joukosta löytyi rahtikirja, josta 
kävi ilmi, että rahdin Tampereelta 
Nuvvukseen oli maksanut Kalle Ke
ränen. 

Kattopaanujen kiinnittäminen aloi
tettiin aamulla 6.8. Työ kävi aluksi hi
taasti, koska kellään ei ollut tähän 
työhön tottumusta. Puolenpäivän ai
kaan saapuvat kolbmalaiset Leevi 
Kuismanen ja Eero Lehto. Heille oli 
työ ennestään tuttua ja niin sai katta
minen uutta vauhtia. Katto saatiin 
valmiiksi seuraavana päivänä 7.8. Ta
voite oli saavutettu. Talkootyöaikaa 
oli jäljellä vielä viikko. Alapohjan 
maanpinnan tasausta oli suoritettu 
muiden työvaiheiden aikana. Nyt 
tehtiin lopullinen tasaus, maanpäälle 
levitettiin alushuopa ja sen päälle 
2-kertainen rakennusmuovikelmu. 
Kosteuseristyksen päälle ladottiin 
2-kertainen styrox-levykerros, yhtei
seltä vahvuudeltaan 12,5 cm. Styrox
levyjen väliin asetettujen koolaussoi
rojen päälle naulattiin permanto pon
tatuista laudoista. Alapohjan teko kä
vi vesikatteen naulaajilta tottuneesti 
ja nopeaan. Työssä oli Leevin ja Er
kin lisäksi Tauno Palo Hämeenlinnas
ta. Alapohja valmistui velä samana il
tana ja sen uudella permannolla sai 
Helena ja Tauno Palo nukkua lähtö
päivänsä edeltävän yön. Tunturiker
ho Njellä oli lahjoittanut eräkämpä:n 
ikkunat ja ovet. Ikkunoiden paikol
leen asentaminen oli vuorossa ja sen 
jälkeen lavereiden teko sekä lämmi
tyslaitteen kytkeminen savuhormis
toon. Kun rakennustyön aikana suun
nitelmista poiketen sisäkorkeutta ko
rotettiin 30 cm, tuli mahdolliseksi 
tehdä . sivuseinälle 2-kertaiset laverit. 
Nukkumatilaa näin ollen tulee 8:lle 
henkilölle ja lattiatilaa vapautuu 
enemmän muuhun oleskeluun. Lave
reiden etusivuiksi laitettiin päätysei
niin tukeutuvat halaistut kelot, joi
den sisäpuolelle oli sahattu laverilau-. 
toja varten urat. 

Alapohjan tekijät olivat lähteneet. 
Kokin kanssa oltiin ainoat miespuoli
set talkoolaiset. Naisia oli neljä. Mik
kelin Eila ryhtyi naulaamaan laverei
ta toisten .naisten avustamana ja val
mista tuli. Qlimme kokin kanssa läh-. 
dössä. Lähtöpäivänämme 13.8. saa
puivat kavtsilaiset Pauli, Teppo ja 
Lasse. Pauli jatkoi ulko-oven asenta
mista ja Lasse Tepon kanssa rakente
li penkkejä. 

Susi-Kiisan · rakentajien uutteruus 
ja tehokas työ joudutti eräkämpän 
valmistumista ennen laskettua mää
räaikaa. Syksyllä suoritettavaksi jäi 
vain vähäisiä sisä- ja ulkopuolisia töi
tä. 

Talkootyöhön osallistui 7Q tunturi
latulaista eripuolilta Suomea. Heille 
kaikille jäi mieluinen muisto, miten 
yhteinen yrittäminen antoi näkyvän 
tuloksen. Jäi muisto ruokailu- ja kah
vitauoista, jolloin olimme . mainion 
. ;kokin komennossa, nauttimassa hä-

nen taidokkaasti valmistamiaan kei
toksia. Tarjotut ruuat olivat ravitse
via ja todella hyvin valmistettuja. 
Kyllä hyvi;i.n esiintymistaidon omaa
va kokki Jorma olisi huonommankin 
ruuan saanut maistumaan. 

Tunturiladun kolmas tukikohta on 
nyt rakennettu. Susi-Kiisan kelohirsi
nen eräkämppä seisoo Lapin jylhässä 
maisemassa, Kiisa-järven rannalla. 
Se on tukevasti Tunturiladun ·omalla 
maalla ja on tunturilatul11isten gmaa 
työtä. 

Pekka Huttunen 
Susi-Kiisan rakentamistalkoisiin 

20. 7 .-15.8.1982 osallistui 70 tunturi
latulaista. Näistä huomattavin osa 
kuului kahdeksaan eri tunturiker
hoon. Pienempi osa oli kerhojen ul-
kopuolisia tun'turilatulaisia. · · 

Kerhoittain jakautuivat työpäivät 
seuraavasti: Tunturikerho Njellä 85 
työpäivää, Tunturikerho Logi 62, 
Tunturikerho Kavtsi 61, Tunturiker
ho Kolbma 60, Tunturikerho Outsi 
45, Karhulan Susikerho 31, Tunturi
kerho Kuhtta . 19, Tunturikerho 
Kuokte 5, kerhot yhteensä 370 työ
pa1vaa, muut tunturilatulaiset 65, 
kaikki yhteensä 435 työpäivää . 

TUNTURILATU 7 

Tilanne Susi-Kiisalla 
20.9.1982 

Pertti ja Tomi Keiherö sekä Kivilaak
son Elli ja Hemmo ovat suorittaneet 
viimeistelyhommia ajalla 11.-20.9.-
1982. Näin on saatu päätökseen 
kunniakas talkoosuoritus, jonka ah
kerat ja taitavat tunturilatulaiset sai
vat aikaan heinä-elokuussa Pekan 
johdolla. 

Nyt suoritettu viimeistely käsitti 
penkkien, ovien ja ikkunoiden trim
mausta, kulkuaskelmat ja tartunta
kahvat ylälaverille, paloturvallisuus
levyn kaminan kohdalla, ulkopää
tyyn kelopenkit oven kahden puo
len, porrasaskelman, 35 kpl puisia si
sä- ja ulkokoukkuja, joista osa rink
kojen säilytykseeh ym. 

Keittiön kalusto luettelo : · 4 katti
laa, i paistinpannua, 2 kahvipannua, 
3 vesisankoa ja 2 vesikauhaa, 2 lika
sankoa, 1 ruokakulho 1 1/2 1, mitta
kaadin 1 1, 2 kauhaa, 3 pesuvatia, lu
sikoita, rikkalapio ja harja. 

... ja hyvin paloivat HEHKUSSA 
polttoturvebriketit. 

Hi::mmo Kivilaakso 
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Patikoimassa Himalajalla 
KARI WILKMAN 

Kiinnostus matkustamiseen yleensä 
ja eräretkeilyyn erityisesti sekä haa
ve päästä tutustumaan Intiaan ja Ne
paliin sai meidät, vaimoni Sinikan ja 
minut, suunnittelemaan retkeä, joka 
suuntautuisi mahdollisuuksien mu
kaan myös Himalajan rinteille. 

Retken järjestelyistä 
Niin sitten viime keväänä, maalis

kuun lopulla, olimme edenneet niin 
pitkälle, että saatoimme "suunnis
taa" rinkkoinemme Moskovan ja 
New Delhin kautta Nepaliin. Lähties
sämme matkalle ei meillä ollut muita 
etukäteisvarauksia kuin edestakaiset 
lentoliput Intian pääkaupunkiin New 
Delhiin sekä menolippu New Delhis
tä Kathmanduun. Vasta perillä Kath
mandussa ryhdyimme tarkempiin 
valmisteluihin. Viisumien lisäksi tar
vittiin vuorilla patikointiin aluekoh
tainen lupa (trekking permit), joka 
maksoi kaksikymmentä markkaa vii
kolta. Sen sai helposti yhdessä vuoro
kaudessa. Varsinaisee:n vuorikii
peilyyn olisi tarvittu omat lupansa, 
joiden saanti on jo paljon vaikeam
paa. Suosituimmille huipuille saattaa 
olla vuosien jono. Patikointiretkiä on 
monen tyyppisiä; täysin omatoimi
sesta retkestä aina sellaiseen retkeen, 
jossa ei itse tarvitse huolehtia muusta 
kuin mukanaliikkumisesta. Oppaat, 
kantajat ja muu palvelusväki hoitaa 
loput. Omatoimisen retkemme kus
tannukset olivat 7-8 markkaa päi
vässä yhdeltä hengeltä. Tähän mark
kamäärään sisältyivät yöpymiset, 
ruoat ja juomat. Kalleimmat järjeste
tyt retket maksoivat noin 180 mark
kaa hengeltä päivässä. Retkiä järjes
täviä toimistoja oli Kathmandussa 
kymmenittäin. - Vuoristoisuudesta 
johtuen Nepalissa on hyvin vähän 
maanteitä ja nekin melko huonoja ja 
kapeita. Näitä pitkin oli kuitenkin 
säännöllisiä bussiyhteyksiä retkien 
aloituspisteisiin. Lentoyhteyksiä oli 
myös eri puolille vuoristoa. Niitä hoi
dettiin pienillä 10-20 paikkaisilla 
lentokoneilla ja ne olivat varattuja 
viikoiksi eteenpäin. 

Varusteista 
Huhtikuisen retkemme varusteita 

miettiessämme pidimme lähtökohta
na syksyistä Lapin vaellusta. Jätim
me tosin pois makuualustat, sadeasut 
ja kumisaappaat, sillä Nepalissahan 
piti jo olla lämmintä ja vielä sateeton
ta. Lisäsimme vastaavasti uimapuvut 
ja shortsit sekä yhdet paksupohjaiset 
kengät. Kathmandussa ostimme mm. 
kattilan ja spriitä pieneen keitti
meemme. Siellä olisi voinut mainiosti 
ostaa tai vuokrata vaikka kaikki ret
kivarusteet. Alan kauppoja löytyi 
useita. Tavarat olivat käytettyjä, il
meisesti ulkomaalaisten retkeilijöi
den sinne kauppaamia. Ruokatarvik
keita hankimme vain parin päivän 
hätävaran. 

Kathmandu ja Piokhara 
Ensimmäisen viikon kiertelimme 

ja katselimme Nepalin pääkaupunkia 
Kathmandua ja sen ympäristöä. Tuo
na aikana hankimme kolmen viikon 
pidennyksen lentokentällä saa
maamme viikon viisumiin sekä kol
me viikkoa voimassa olevat kulkulu
vat patikkaretkemme kohdealueelle 
Annapuma Himalajalle . Tämän koh
dealueen valitsimme opaskirjojen ja 
eräiden nepalilaisten suositusten pe
rusteella. Alueella on useita kyliä ja 
se on ulkomaalaisten retkeilijöiden 
suosima, siis helpohko ensikertalai
selle. 

Sopiva Annapurnan retkien lähtö
piste on Pokhara-nimi1aen kaupunki 
noin kahden sadan kilometrin päässä 
Kathmandusta läntee:n. Sunnun
taiaamun hiljaisina hetkinä lähdim-

me sinne pienehköllä, rämisevällä 
bussilla. Matkaan kului aikaa noin 
seitsemän tuntia. 

Patikointi alkaa 
Ensimmäisenä päivänä kävelimme 

Pokharasta Naudanda-nimiseen ky
lään. Päivä oli aurinkoinen ja kuuma. 
Aluksi kuljimme muutaman kilomet
rin pientä autotietä pitkin. Ohitimme 
tiibettiläis-pakolaisten kylän, jonka 
jälkeen tie muuttui ihmisten ja eläin
ten käyttämäksi poluksi. Tosin näim
me vielä edempänä yhden Unicefin 
maastoauton ajamassa seurailemam
me joen pohjaa ja pientareita pitkin. 
Kuuma päivä kiihdytti aineenvaih
duntaamme, hikoilimme runsaasti ja 
jano tuntui olevan jatkuvaa. Onneksi 
matkan varrella olevissa kylissä ja 
joissakin yksittäisissä taloissa oli saa
tavana kuumaa tai kylmää juotavaa. 
Pullotetut limohaadit tuntuivat kaik
kein turvallisimmilta vaikkakin nii
den hinta nousi sitä mukaa kun etään
nyimme Pokharasta. Niillä kuitenkin 
sammutimme janomme, sillä jokien 
ja purojen vesiä emme uskaltaneet 
juoda. Useita tunteja seurailimme 
joen vartta. Aamulla hyvin näkyneet 
Annapuman lumihuiput jäivät nyt 
lähirinteiden taakse. Polku ylitti joen 
ja lähti kipuamaan ylös rinnettä. 
Noin kolmesataa metriä korkeam
malla saavuimme puuskuttaen Nau
dandan kylään. Rinnettä noustes
samme meidät pysäytti nepali-isä, 
joka pyysi meiltä lääkettä pikku tyt
tärensä pahoin palaneeseen, tosin jo 
hyvällä ruvella olevaan jalkaan. An
noimme hänelle palovammavoidetta 
"matka-apteekistamme" . Tällaisia 
pyyntöjä esitetään retkeilijöille 
usein, sillä vuorilla ei lääkkeitä ole 
saatavana ja kaupunkeihin on pitkät 
matkat. 

Matkalla kohtasimme useita pa
luumatkalla olevia retkeilijöitä. Ter
vehdysten ohella vaihdettiin usein 
muutama sana ja vastaantulijoilta sai 
monia hyviä vihjeitä. Kanadalaispa
riskunnalta saimme suosituksen ma
japaikasta. Tämä pieni "hotelli" si
jaitsi hyvällä näköalapaikalla harjan
teen päällä olevan kylän toisella lai
dalla. Se oli hyvin onnistunut valinta 
ensimmäiseksi yösijaksemme ja il
meisen suosittukin, sillä illan mittaan 
saapui lisää retkeläisiä. Kiintoisa päi
vämme päätt-yi tunnelmalliseen illal
liseen talon verannalla, jossa nautim
me isäntäväen valmistamia riisiruo
kia pimenevässä ja viileässä illassa. 

Laskeutuminen on 
hankalaa 

Toinen päivä valkeni kirkkaana. 
Heräsimme aikaisin aamulla seuraa
maan auringonnousua. Se oli aika
moinen elämys. Hyvin hitaasti kulta
sivat auringonsäteet selvinä näkyviä, 
yli kahdeksan kilometrin korkeuteen 
kipuavia Annapurnan lumihuippuja. 
Kukot kiekuivat ja muulikaravaa
nien kellot kalkattivat. Tunnelma oli 
kuitenkin hyvin rauhallinen verrat
tuna siihen hälyyn, mikä vallitsi 
Kathmandun basaarikaduilla ihmis
ten, eläinten, autojen ja rikshojen 
sekamelskassa. 

Aamuteen jälkeen jatkui matkam
me. Polku seuraili loivasti nousevaa 
harjannetta. Toisinaan saattoi polulla 
olla ahdasta kun sille piti meidän li
säksemme mahtua myös uteliaiden 
vesipuhveleiden. Päivän kävelyo
suuden päätti noin parituntinen jyrk
kä laskeutuminen 500 metriä alem
pana olevaan kylään nimeltä Biret
hanti . Lasku oli niin hankala, että 
seuraavana päivänä olivat jalkani -
erityisesti polvet - lähes toiminta
kyvyttömät. Ja Sinikalla näytti alka
van flunssa. Joten yövyttyämme 

"Annapuma Lodgessa" oli meillä 
riittävästi syytä viettää luppdpäivä. 

Luppopäivänä kävimme tutustu
massa Birethantin ympäristöön. Kylä 
sijaitsi kahden joen yhtymäkohdas
sa. Jokien rannat olivat jyrkkiä, sato
jen metrien korkuisia. Ei tehnyt mieli 
sinä päivänä liikkua kuin jokivarsia 
pitkin. Olimme kuulleet, että noin 
puolen tunnin kävelymatkan päässä 
toisen joen yläjuoksulla oli monia 
kauniita putouksia. Ne tuntuivat so
pivan helpoilta retkikohteilta luppo
päivän ohjelmaksi. Lähimmän ja eh
kä kauneimman putouksen alapuo
lella sitten kulutimme aikaamme, pe
seydyimme ja uimme. Vesi oli mel
koisen kylmää, mutta hyvältä se tun
tui, kun ei ollut päässyt peseytymään 
Pokharasta lähdön jälkeen. Joessa oli 
muutamin paikoin runsaasti mustia 
iilimatoja, jotka hieman laimensivat 
"kylpemisintoa". Rinteellä, muuta
ma kymmenen metriä joen yläpuo
lella kulki nepalilaisia pitkin päivää. 
Lähes poikkeuksetta kaikki pysäh
tyivät katse1emaan puuhailuamme, 
vaikka meillä oli suomalaisittain 
säädylliset uimapuvut yllämme. Toi
vottavasti emme pahemmin loukan
neet heidän tunteitaan. 

Toinen yö Birethantissa sujui jo 
mukavammin kuin ensimmäinen. 
Vaikka meillä oli oikein oma kahden 
hengen soppi, ei nukkumisesta en
simmäisenä yönä tahtonut tulla mi
tään sillä ohuen seinän takana nukkui 
nepalilaisia, joista muutamat yskivät 
aivan mahdottomasti. Liekö heitä 
vaivannut keuhkotauti, jota kuulem
ma N.epalissa on vielä aika paljon. 
Toisena yönä ei yskijöistä enää ollut 
haittaa, sillä he olivat jo jatkaneet 
matkaansa. Nämä kaksi yötä olivat 
niin lämpimiä, että nukuimme pel
kässä makuupussimme sisäpussissa. 
SänkyVaatteita oli kyllä talon puoles
ta, mutta ne olivat niin likaisia, että 
mieluummin nukuimme omassa pus
sissamme. 

Matka Ulleriin 
Retke~ neljäntenä pa1vana läh

dimme tuhannessa metrissä sijaitse
vasta Birethantista kohti korkeuksia. 
Polvet tuntuivat · vieläkin hieman 
aroilta. Polkua, jota seurailimme on 
aikanaan käytetty Intian ja Tiibetin 
välisenä kauppatienä. Ahkerassa 
käytössä se on edelleenkin. Nyt tosin 
enää Nepalin puolella olevien kylien 
tavarankuljetusreittinä sekä tietysti 
vuosC vuodelta kasvavien retkeili
jäjoukkojen vaellustienä. 

Parin tunnin nousun jälkeen yli
timme kaksi huojuvaa, mutta hy
väkuntoista riippusiltaa. Ja polku 
jyrkkeni jyrkkenemistään. Vastaam
me tuli muulikaravaani toisensa jäl
keen. Niiden tulon kuuli jo kaukaa 
kaulassa lö.lkattavien kellojen äänes
tä. 

Kuuden tunnin nousun ja lukemat
tomien hengähdystaukojen jälkeen 
saavuimme kahden kilometrin kor
keudella sijaitsevaan Ullerin kylään 
yhtäaikaa erään ranskalaisen paris
kunnan kanssa. Kylä vaikutti mel
keinpä autiolta. Sika, kaksi pikku
vuohta, muutama kana ja kukko vain 
olivat liikkeellä, muita asukkaita ei 
näkynyt. Tapasimme kuitenkin pian 
nuoren kyläläisen, joka opasti meidät 
pariin taloon yösijaa kyselemään. 
Kovin tuloksetonta oli etsintämme 
aluksi, mutta se ei niin suuresti huo
lettanut meitä, sillä oma teltta kuului 
varustukseemme. Lopulta löytyi ma
jatalon pitäjäkin. Hän vei meidät ta
lonsa toiseen kerrokseen, jossa ison 
huoneen seitsemästä vuoteesta valit
simme omamme - ranskalaiset si
joittuivat parin sängyn päähän. Illan 
mittaan alkoi talo täyttyä, sillä mei
dän jälkeemme saapui vielä seitse
män rinkkaretkeläistä, joista viimei
set tulijat joutuivat sijoittumaan ta
lon ullakolle. 

Majatalon pitäjä vaimonsa kanssa 
valmisti meille kaikille ilta-aterian, 
johon kuului vihanneskeittoa, riisiä 
eri muodoissa, chapati-leipää ja tee
tä. Talon ensimmäisen kerroksen 
nurkkauksessa oli pieni tila,- jossa 
isäntämme maalattialla istuen kok
kasi avotulella ruokaamme. Savu tuli 
ulos pienestä seinäaukosta tai ovesta. 
Talon muu väki auttoi parhaansa mu
kaan - haki välillä lisää ruokaa naa
puritalosta, välillä tiskasi likaisessa 
vadissa vähäisiä astioita seuraavia 
ruokailijoita varten. 

Ruokailimme talon edustalla ole
valla tasanteella, pienen pöydän 
ääressä. Sitä mukaa, kun isäntämme 
sai annoksia valmiiksi' niitä kannet-

Vastaantulijat matkalla kaupunkiin 

tiin pöytään. Välillä tulivat etu- ja 
jälkiruoat väärässä järjestyksessä, 
mutta se ei pahemmin haitannut. Ilta 
pimeni nopeasti ja isäntämme toi 
pöytään muutaman öljylampun; joi
den valossa muutamat lukivat ja jot
kut kirjoittelivat vihkoihinsa matka
vaikutelmiaan. Raskaan nousun ja 
aterioinnin uuvuttamina matkalaiset 
siirtyivät kuitenkin pian makuupus
seihinsa ja uni maittoi. 

Jatkuvaa nousua 
Viidentenä päivänä pääsimme liik

keelle jo seitsemältä. Sumuinen ja 
sateinen aamu kääntyi vähitellen 
kauniiksi päiväksi ja tuli myös hyvä 
lentosää. Havaitsimme ainakin viisi 
edestakaista lentoa Jomsomin suun
taan. Birethantista alkanut nousu jat
kui. Polku oli paikoin tasainen, pai
koin irtokiviä täynnä ja joskus taas oli 
rakennettu selvät portaat. Vastaan
tulijat olivat enimmäkseen muulika
ravaaneja, kantajia tai Pokharaan 
matkalla olevia paikkakuntalaisia. 
Eräs vastaantulija oli onneton ame
rikkalainen mies, joka ratsasti muu
lilla patikkaretkensä paluuosiluden. 
Hän oli nimittäin palelluttanut var
paansa yli 5000 metrin korkeudessa 
eikä pystynyt kävelemään. 

Mitä jyrkempi rinne oli, sitä ti
heämpään oli polkujen varrella kivi
siä rakennelmia, joihin oli hyvä las
kea kantamuksensa; nepalilaiset 
omat kantolaitteensa tai korinsa ja 
retkeilijät rinkkansa. Kasvillisuus 
ympärillä oli välillä niukkaa, välillä 
taas oikein rehevää metsää. Luon
nonvaraisia elämimiä - lintuja lu
kuunottamatta - oli vähän, mutta 
tänä päivänä näimme pariin ottee
seen upeita, isoja vaaleanharmaita 
apinoita. Ne tuntuivat melko aroilta, 
koska ihmisen nähdessään hyppivät 
nopeasti puusta toiseen syvemmälle 
metsään. Puolen päivän tienoissa 
saavuimme 2800 metrin korkeudelle 
Ghorapani-nimiseen kylään, jossa oli 
tusinan verran taloja. Nautittuamme 
lounaan paikallisessa majatalossa jat
koimme matkaa. Muutama sata met
riä kuljettuamme oli minun pakko 
poistua kiireesti lähimpään sopivaan 
pusikkoon. Vatsani oli aivan sekai
sin. Onneksi asia oli kerralla selvä, 
eikä vatsani häirinnyt minua enää 
toistamiseen patikoinnin aikana. 
Neljän sadan metrin nousun jälkeen 
saavuimme kukkulan laelle, jota kut
suttiin nimellä Poon Hill. Sää olt su
muinen eikä mahtavista näkymistä 
ollut tietoakaan. Pystytimme telt
tamme pyöreän, nurmikkoisen hui
pun lähelle. Hieman myöhemmin tuli 
eräs amerikkalais-englantilainen pa
riskunta kantajineen myös yöpy
mään tälle huipulle. Kantajat pystyt
tivät heille teltan kukkulan toiselle 
puolelle. 

Yöstä tuli meille kylmä. Alin aste
luku, minkä telttanarussa roikkuvas
sa lämpömittarissa yön aikana näin 
oli + 3° C ja oli lähes tyyntä. Mtttta me 
olimme karsineet varusteistamme 
makuualustat ja se kostautui nyt. Si-

nikka kärsi fliinssansa takia kyimästä 
pahiten. Löysin yöllä lähettyviltä le
veän laudanpätkän, josta teimme Si
nikalle makuu.alustan. Maakylmä ei 
enää häntä häirinnyt yhtä pahasti 
kuin aikaisemmin, mutta laudan 
päällä nukkuminenkaan ei ottanut 
onnistuakseen. Ei vaikka keitin vettä 
ja tein juomapullostamme kuumave
sipullon Sinikan makuupussiin läm
mikkeeksi. 

Takaisin alas 
Aamu 3200 metrin korkeudella oli 

harmaa. Toistakymmentä ranska
laista kameroineen puuskutti telt
tamme ohi huipulle odottamaan lois
tavaa auringonnousua, jota ei nyt 
nähty. Vain silloin tällöin pilvien ja 
sumun lomassa vilahteli Dhaulagirin 
ja Annapurnan lumisia massiiveja. 
Ne tuntuivat olevan yllättävän lähel
lä. Kun sää ei näyttänyt paranevan, 
lähdimme afas Ghorapaniin. Iltapäi
vällä alkoi sataa vettä ja sade kesti 
seuraavaan aamuun. Majapaikkam
me katto ei oikein pitänyt vettä, mut
ta kun siirsi sängyt sopivasti, niin eipä 
päässyt makuupussit kastumaan. 
Majatalo eli Paon Hill Hotel oli ra
kennettu varta vasten matkailijoille. 
Talon keskellä olevan takan - ai
noan lämpölähteen - ympärille oli 
muodostettu oleskelutila muutamine 
pöytineen. Tästä oleskelutilasta, joka 
oli päivälJ.äkin melko pimeä, oli ovi 
neljään huon~seen. Alarinteen 
suuntaan avautui pääovi koko talon 
levyiselle kuistille. Ylärinteen suun
nalla oli ovi katettuun takatilaan, jos
ta pääsi kahteen huoneeseen sekä 
keittiöön ja henkilökunnan tiloihin. 
Majoitustilaa oli parillekymmenelle. 
Illalla hotelli täyttyi ulkomaalaisista 
rinkkaretkeilijöistä. Oleskelu tilassa 
öljylamppujen ja takan loisteessa pu
huttiin englantia ja ranskaa sekä tänä 
iltana myös suomea. Ulkona satoi, 
välillä rakeitakin. 

Monessa kylässä oli juokseva vesi 
johdettu muoviletkuilla kaukaakin 
vuoripuroista - joko kylän kaivolle 
tai joihinkin majataloihin myös suo
raan. Ajattelimme aamulla hieman 
peseytyä, mutta hotellimme letkusta 
ei tullutkaan vettä. Oli päässyt letku 
yöllä jäätymään. Hampaiden pesu 
onnistui sentään talon tarjoamalla 
teellä. Olimme kulkeneet tähän saak
ka vanhaa "pääväylää" pjtkin kohti 
luodetta. Nyt muutimme suuntamme 
itään. Edellisen päivän ja yön sateet 
olivat muuttaneet polut märiksi ja 
niljakkaiksi. Polku, jota lähdimme 
seuraamaan ei ollut enää niin selkeä 
kuin "pääväylä". Opaskirjoissa oli 
varoitettu lähtemästä tälle osuudelle 
ilman paikkakuntalaista. Aamulla 
lähti samanaikaisesti kolme retkeili
jää samaan suuntaan kantajan kanssa 
ja päätimme seurata heitä. Polku oli 
yhtä velliä ja nyt olisi tarvittu kunnon 
kumisaappaita, mutta kun ei ollut 
kuin kumitossut. Kylästä lähtevä 
jyrkkä nousu otti mehut pois. Emme 
pystyneet samaan vauhtiin muiden 
kanssa. Niinpä jonkin matkaa nilja-
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~ Patikoimassia Himalajalla 

kasta polkua noustuamme Sinikka 
palasi alas kylään etsiäkseen meille · 
kantajan, joka samalla opastaisi mei
dät seuraavaan kohteeseemme. Kan
tajaa ei löytynyt ja päätimme yrittää 
kaksistaan. Sää jatkui sumuisena il
taan saakka. Reitti kulki välillä kor
kealla harjanteella, välillä rotkossa 
joen pohjalla ja toisinaan taas punai
senaan kukkivien rhododendron
puiden keskellä. Isoja kotkia leijaili 
joskus yläpuolellamme joskus alem
pana. Pieniä sinisiä, punaisiia ja kirk
kaan keltaisia lintuja pyöri ympäröi
vissä puissa. Käki kukku1ili usein. 
Kompassia tuli käytetyksi tuona päi
vänä. Kuuden jälkeen, illan jo hämär
tyessä saavuimme Gha:ndrungiin. 
Ruoka ei oikefrt maistunut, ehkä jon
kinasteisesta kyllästymisestä tai 
väsymyksestä johtuen. Hu1oneemme 
seiniltä pyydystimme isoja hämähäk
kejä objektiivin suojuksella ja siir
simme ne ulkoilmaan. V1että satoi 
taas koko yön. 

"Kurun" poikki 

Ghandrung, joka on suurimpia Gu
rung-heimon kyliä, sijaitsee Modi 
Khola -joen jyrkällä rinteellä kuusi
sataa metriä joenpintaa ylempänä. 
Kahdeksannen päivän patikoinnin 
aloitti jokikanjonin pohjalle laskeu
tuminen. Polvet olivat taa1s kovilla, 
mutta ne kestivät nyt paljon parem
min kuin patikoinnin toisena päivänä 
vajaa kaksikymmentä kilometriä · 
alempana jokivartta. Modli Kholan 
kiukkuisten kuohujen ylitys ei kes
tänyt kuin hetken pitkien · puunrun
kojen muodostamaa silta1a pitkin. 
Meistä se tuntui kestävän ikuisuu
den. Silta kun oli kapea, illman min
käänlaisia kaiteita ja tuntui pettävän 
minä hetkenä hyvänsä. l\llakohise
vaan kylmään veteenkin oli toista
kymmentä metriä matkaa. 

Päästyämme yli laskimme rink
kamme levähdyspaikan mainiolle, 
kiviselle kantamuksenlaskuraken
nelmalle. Tauko oli mielestämme an
saittu etenkin, kun laskeu1tumisen ja 
joen ylityksen jälkeen oli edessä 700 
metrin nousu joen vastarantaa ylös. 
Tuli mieleen Lapin retket, joilla jos
kus tulee manailtua muutaman kym
menen metrin kurun pohjalla käynte
jä. Nyt "kurua" ei pystynyt "kier
tämään, vaan laskeuduttiiI1 ja nous
tiin satoja metrejä. 

Lumihuiput sililtävät · 

Modi Kholan rinteitä 
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Aamuinen sumu oli hälvennyt, 
mutta sää pysyi pilvisenä koko päi
vän. Kun Modi Kholan kanjoni jäi 
taakse, maasto oli vaihtelevaa. Pari 
tuntia ennen seuraavaa yöpymis
paikkaa Dhampusta maasto muuttui 
kuin puistoksi, jossa matka sujui mu
kavasti, vaikka sinä päivänä tuli oltua 
liikkeellä kymmenisen tuntia. Kylän 
laidalla oleva majapaikka Dhampus 
Hotel oli jo täynnä, mutta saimme 
nukkua vintillä ilmaiseksi. Tosin ta
lon oleskelutilan takasta savut tulivat 
vintille ja välillä sinne tuppasi kano
jakin. Vintiltä oli suora näköyhteys 
neljään talon kahdeksasta majoitus
huoneesta. Liike alapuolellamme hil
jeni vähitellen, takan tuli sammui ja 
mekin pääsimme nukkumaan. 

Viimeinen vaelluspäivä 
Yhdeksännen päivän aamu valke

ni vihdoinkin kirkkaana. Vintin isos
ta seinäaukosta näkyivät Annapur
nan lumihuiput, nyt jo hieman 
kauempana · kuin Poon Hillissä. Aa
muteen jälkeen selvitimme ruokaku
lumme. Samalla myimme Kathman
dusta ostamamme spriin ja kattilan 
majapaikan pitäjälle. Saatuamme 
rinkat selkään lähdimme kohti itää ja 
patikointimme lähtöpistettä Pokha
raa. Polku seuraili harjannetta, josta 
oli hyvä näkyvyys joka suuntaan. 
Vähitellen loivasti ja lopuksi jyrkästi 
laskeuduimme Yamdi Kholan pohjal
le ja saavuimme paikkaan, josta ret
kemme ensimmäisenä päivänä olim
me lähteneet kiipeämään kohti Nau
dandaa. Kierros oli umpeutunut. 
Loppumatka kuumassa auringon
paisteessa kulkien olikin jo . tuttua. 
Kävelijöitä oli taas enemmän kuin 
muutaman viime päivän kulkurei
teillä. Illan suussa saavuimme janoisi
na Pokharaan ja paluu Kathmanduun 
oli edessä. 

Tämä oli vasta alkua 
Retkemme kokonaispituus oli hie

man toista sataa kilometriä. Kuljim
me paljon korkeammalla kuin omat 
Lappimme maisemat, mutta kuiten
kin vasta Himalajan alarinteillä. Ai
kaa olisimme tarvinneet enemmän. 
Pahin epäkohta varusteissa oli ma
kuualustojen puuttuminen. Opimme 
tuntemaan paikallisia olosuhteita 
niin, että meillä on ·aikaisempaa pa
remmat mahdollisuudet suunnitella 
uusia retkiä vielä korkeammalle Ne
palin vuorille. 

Morisl1vei- 11 siellä villissä maas •••• 

Morishvei111 turvekammi elokuussa 1982. 

Tervehdys Morishvein turvekammil
ta Utsjoen erämaasta. Kamrni on suh
teellisen hyvässä kunnossa. Sen ra
kensi Tunturiladun talkooporukka 
vuonna 1960, Morishveijc1en latva
lompolon itärannalle noin 40 km 
Nuorgarilista etelään. Kammi pystyy 
hyvinkin majoittamaan neljä henkeä, 
jos tosin talvikelillä voi vilu yllättää, 
sillä kammin varustukseen kuuluu 
vain pienehkö avotakka. Kaminakin 
on kammissa ollut, mutta nyt se lojuu 
kansilevy haljenneena kammin nur-
kassa. · 

Morishvein kammi sijaitsee sivussa 
Nuorgamin -:- Sevettijärven polkurei
tistä keskellä avaraa suo- ja tundra
maisemaa. Sinne voi Nuorgamista 
tulla kahtakin reittiä. Merkittyä pol
kua Pulmankijärven · e'teläpäästä 
Tshaarajärvelle ja sieltä oijustaa lou
naissuunnassa kammille. 

Toinen reitti on hankala1mpi . . Pul-

mankijoelta käännytään Morishvei
joen varteen ja seurataan jokivartta 
sen latvoille saakka. Joki on hyvin 
runsasvetinen. Vähän väliä se muo' 
dostaa pieniä viehättäviä koskia ja 
putouksia. Niiden katseleminen kor
vaa hyvinkin sen vaivan, jonka joki
varren hankalakulkuiset polut tuovat 
matkaan. 

Tällä reitillä on mainio tilaisuus tu
tustua erilaisiin kammiasumusten 
muotoihin. 

Pulmankijoen ja Luossajoen yhty-· 
mäkohdassa on heti alkuun rajamies
ten tekemä käyttökelpoinen turveko
ta - Lohijoen kammi. 

Muutaman kilometrin päässii ·Mo
rishveijoen suulta ovat vanhat kam
min rauniot. Tämä kammi on vanhaa 
perua, päätellen sen runkorakentei
den tekotavasta. Noin 10 kilometriä 
jokisuulta on pienen puron ja Moris
hveijoen yhtymäkohdassa vielä pys-

tyssä oleva turvekammi. Tässä kam
missa on tulisija keskellä lattiaa ja 
kammin katossa on aukko savun 
poistumista varten. Yösijaa ei tästä 
kammista enää saa. 

Kun sitten on kävellä pompotellut 
vielä nelisen kilometriä tuleekin jo 
perille Morishvein kammille. 

Etelästä Morishveille tultaessa on 
vuolaasta Näätämöjoesta selvittyään 
parasta tulla polkua myöten Laavu-. 
vaaran kämpälle ja ottaa sieltä suun
ta jänkien ylitse suoraan länteen. 

Kun tässä tuli tuota reittiselostusta 
vähän tehtyä, on tunnustettava, että 
selostusten takana piilee pieni taka
ajatus. 

... vuosi sitten, kesällä -81 oli kam
min vieraskirja erään vaeltajan toi
mesta tuotu kammilta etelään Suo
men Ladun huostaan. Näin luki muu
tamassa vieraskirjan virkaa ajavassa 
paperilapussa kammin hyllyllä. Oli 
muitakin kommentteja! "Aika kelju 
joka vei kirjan" .. . "mitä kirja tekee 
Helsingissä?" jne pilrnauksia ... 

TODEN TOTTA! Antoisinta kirjaa 
olisi toki lukea "paikan päällä." Oi
keissa tunnelmissa, iltapuhteella, sa
de- tai luppopäivän ajankuluna. Vie
raskirjan sivuja selatessa palautuu 
mieleen monta muistumaa, ehkä 
omalta aiemmalta käynniltä, tai sit
ten muiden vaeltajien kokemien tun
nelmien kohdalta. 

Yksinäinen kulkija - vaeltaja on 
myös monasti jättänyt vieraskirjan si
vuille hyvinkin syvästi elämää luo
taavia kirjoituksia. Myös arvokasta 
perinnettä - historiaa, luonnon olo
suhteiden kuvausta, runoa, piirroksia 
ja monasti suorastaan hirtehisen hu
moristisia tekstinpätkiä löytyy asial
listen "mistä on tultu ja minne men
nään" kirjausten lomasta. 

Retkeilyolosuhteet tulevat koke-

maan muutoksia. Erämaa:alueet pie
nenevät. Näissä vanhoissa kirjoissa 
on sellaista mitä nykypäivän ja tule
vaisuuden ihminen ei enää voi ko
kea. Siksi olisi .syytä säilyttää ne 
muistoina ja tietoina ajoista jollaisia 
ei enää tule. 

Ehkä ne varmimmin säilyvät jos 
kirjat täytyttyään tuodaan kuiviin
lämpimiin tiloihin ja niiden kopiot 
toimitetaan takaisin alkuperäisille 
paikoille. 

No niin. Tästä päästäänkin itse. a.si
aan. KUKA LAHTEE VIEMAAN 
MORISHVEIN VIERASKIRJAA? Ot-

nyt vielä vanhan sananlaskun mu
kaan toteaisi, "kun antaa paholaisel
le sormensa - vie se koko käden" ja 
kertoisi, että kaarisahaa kammilla 
kaivattaisiin, samoin lapiota, jolla oli
si hyvä viereiseltä suolta nostella 
paikkausturpeita. kammin tarpeisiin. 
Saha ja lapio eivät rinkan päällä pal
joa painaisi. 

Enemmän painaisi se vanha kami
na, joka Iisakkijärven kämpän ulko
puolella ainakin tällä hetkellä seisoo 
turhan panttina. Tiedä vaikka saisi 
sen kohtuuhintaan Morishvein kalus
toon. Mainio laattakivikin on jo kam
min lattialla valmiina, samoin reikä 

taa vastaan tämän "Tärkeän Tehtä- savutorvelle takan hormissa ... 
vän"? Pelastaa tilanteen, joka lähti Kuljetusmatkaa kaminalle tulisi 
kammille jätettyyn uuteen vieraskir-
jaan hieman harkitsemattomasti teh- tuollaiset 25-30 km. Se ei ole paljon 

mitään huomioiden jo senkin, että 
dystä lupauksesta kirjan mahdolli• vuolas ja pauhaava Näätämönjoki 
simman nopeasta palauttamisesta? on sentään selän takana. Näätämön 

.. . asiaa toimittaessaan näkisi sama!- ylityksessä kun ei totisesti kaminaa 
Ja osan ":Villiä Pohjolaa", jossa ei matkassaan kaipaa. Olkoot nämä 
vastaantulijoista. ainakaan ole hait- vain vihjeitä. Pääasia olisi vieraskir
taa .. Avaruutta riittää II!yös .Moris~ jan toimittaminen takaisin kammin 
hvem ma1sem1ssa, JOI ta l~hmna. vo1s1 hyllylle, minne se todella kuuluu ... 
v~r.ra.ta _tundraan. Tuntunt e1vat ole Löytyykö vapaaehtoisia? Vai täy
paatahmmaavan korkeita, mutta kun - tyykö... lähteä itse tallustelemaan 
k~mmm .v1erei~elle Peälljekeähse- kuq juuri ja juuri vasta edellisestä ret'. 
vaddalle kipuaa ia luo katseensa Iän- kestä alkaa toipua .. . 
nen - lounaan suuntaan, ~iin jo rupe-
aa selkäpiissä karmimaan ... 

Aksanjunni, Kuorboaivi, Kalddoai- Tervehtien 
vi siellä kohoavat rannattomien suo- Pauli Hakulinen (1169) 
alueiden keskeltä. Edessä on myös 
Suomen viimeisiä sellaisia erämaa-
alueita, joita joka paikkaan luikerte
levat tiet eivät vielä puhko ja silppua. 
Retken Morishveille voi tehdä myös 
kalastuksen merkeissä. TODELLA 
HUOKEALLA SAA VIIKON KALA
LUVAN Nuorgamin - Sevetin välil
le, tai sitten · viistoon koillisen - lou
naan suunnassa Tshaarajärveltä Pet-

sikkoon nelostien pintaan. Kaiken
laista mukavaa ja hauskaa voi liittää 
tähän "Tärkeään Tehtävään"'·· Jos 

JK. Ensin ilmoittautuneilla on tie
tenkin etuoikeus tehtäviä jaettaessa. 
Pienenä käytännön asiana, ennen
kuin reissuun lähdetään on kuitenkin 
todettava, ettei vieraskirjaa vielä ole 
Helsingistä löydetty. Tämä tässä sa
malla etsinkäkuulutuksena julkaista
koon. 
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Olemmeko me rajaloikkareita? 

•• 

·suSll<YRON, 

Kolmas tukikohtamme - Susi-Kiisa 
on valmis palvelemaan tunturilatu
laisia. Sijainniltaan se, kuten Susi-Ta- · 
laskin on valtakunnan rajan läheisyy
dessä, joten on perusteltua kerrata 
rajan läheisyydessä liikkumisesta ja 
sen ylittämisestä annetut määräykset 
(perustuvat lakiin ja asetuksiin). 

Rajan ylittäminen 
Lähtökohtana on pidettävä sitä, 

että valtakunnan rajan saa ylittää 
vain virallisilta ylityspaikoilta. Kos
ka olosuhteet ja määräykset Neuvos
toliiton vastaisella rajallamme poik
keavat tuntuvasti vastaavista länsira
joillamme, on paneuduttava asiaan 
perusteellisemmin. 

Viralliset ylityspaikat 
Ruotsin vaStaisen rajan voi ylittää 

napapiirin pohjoispuolella seuraavis
ta paikoista: Pello, Kolari, Muonio, 
Karesuvanto, Pättikkä, Ropinsalmi, 
Saarikoski sekä Keinovuopiosta n. 
35 km:n matkalla kolmen valtakun
nan rajapyykille Kilpisjärven länsi
päässä. 

Norjan vastaisen rajan voi ylittää 
Kilpisjärvellä (Skibot'in tie), Kivi
lompolossa, Karigasniemellä, Uts
joella kyläkeskuksen kohdalta ja 
Nuorgamista sekä Näätämössä. 

Neuv9stoliiton vastaisella rajalla 
on ylityspaikka Raja-Joosepissa, mut
ta rajan ylitys sieltä ei kuulu tämän 
kirjoiID:ksen puitteisiin. 

Vanha käytäntö on 
"menneen talven lunta" 

Pitäkäämme eräretkiä suunnitel
lessamme nämä ylityspaikat mieles
sä, ettei tule ikäviä yllätyksiä matkal
la. Takanapäin ovat auttamattomasti 
ne ajat, jolloin retkeilijä huolettoma
na vaelteli esim. Käsivarren suurtun
tureilla milloin Suomen milloin Nor
jan puolella rajaa. Nyt on Kilpisjär
veltä Haltille vaellettaessa muistetta
va kiertää Muurivaara itäpuolitse, jos 
retki vie Saarijärven kautta. Luvallis-

SU,Sl·1T AL.AKSEN ja 
SUSl··KllSAN 
• •• •• 

KA v1·r AJILLE. 

:·: ... .,,;:: ·:·-·~·««·: 

~..,_,,.,.,.,,,..-::-·'"'~ 

ta ei myöskään ole ylittää Helligsko
gen'sta Lossujärven kautta Haltille. 
Tämä on meidän tunturilatulaisten 
pidettävä mielessä ihaillessamme 
esim. Susi-Kiisan majan ikkunasta 
Rastegaissan mahtavaa massiivia, 
muuten voi kiusaus käydä liian suu
reksi. 

Ruotsin vastaisen rajan ylittämi
sestä muualta kuin virallisilta paikoil
ta kannattaa varmasti neuvotella ra
javartioiden kanssa. Norjan rajan 
ylittämisestä vastaavasti lienee turha 
edes neuvotella. Ei edes rajan pinnas
sa asuvilla paikkakuntalaisilla ole il
man kirjallista lupaa oikeutta ylittää 
rajaa muualla kuin virallisilla ylitys
paikoilla. 

Rajavyöhyke 
"Rajarauhan sekä yleisen 1a1Jes

tyksen ja turvallisuuden ylläpitämi
seksi ja tehostamiseksi on Suomen 
kaakkois- ja itärajalle muodostettu 
erityinen raja vyöhyke". 

Rajavyöhyke on maarajalla enin
tään 3 km leveä. Sen takaraja on 
merkitty maastoon. Yleisten teiden ja 
kulkuväylien sekä asutuskeskusten 
kohdalla on ilmoitustauluja, metsäa
lueilla on puihin maalattu (tai kiinni
tetty muovisia) keltaisia renkaita. 11-
moitustauluissa on teksti : RAJA
VYÖHYKE - PÄÄSY VAIN LU
VALLA. Rajavyöhykkeellä liikku
minen -vähäinenkin on siis kiellet
tyä ilman · kirjallista lupaa. Toimin
taan siellä sekä eräiden varusteiden 
ja tarvikkeiden mukanakuljettami
seen on anottava erityislupa. 

Luvat 
Liikkumis- ja · oleskeluluvan raja

vyöhykkeelle antaa Suomen kansa
laiselle hakemuksesta sen poliisipii
rin päällikkö (nimismies), jonka 
alueelle lupa pyydetään. Lupa on pi
dettävä mukana rajavyöhykkeellä 
liikuttaessa. 

Valokuvauskoneen ulkosalla ha1-
lussapitämiseen ja käyttämiseen ra
javyöhykkeellä tarvitaan erityislu
pa. Sen myöntää nimismies oman 
piirinsä alueelle vain hyväksyttävistä 
syistä. 

1. Kirjoita vieraskirjaan nimesi, ko
tipaikkiisi, saapwruspäivä ja avai
men numero heti majalle saavut
tuasi. Poistumispäivämäärän voit 
lisätä lähtiessäsi. 

2. Älä levitä varusteitasi ympäriin-
sä. Rinkat voit säilyttää kämpän. 

· ulkopuolella olevalla telineellä. 
3 . . Tee tilaa muille majaan tulijoille. 
4. Älä . tuo vauvaikäisiä lapsia ma

joille sesonkiaikana esim. pääsiäi
senä. 

5. Koirien ym. lemmikkieläinten 
tuominen majalle on ehdottomas
ti kielletty. 

6 . Pyri noudattamaan hiljaisuutta 
klo 23.00 jälkeen ja käyttäydy 
muita häritsemättä. 

7. Älä tupakoi majassa. 
8. Suksien voiteleminen majassa on 

ehdottomasti kielletty. 
9. Säästä majassa olevia puita. Ton

tilta löytyy kesäiseen aikaan pal
jon käyttökelpoista jätepuuta, jo
ta voit kerätä varastoonkin. 

10. Puukassa on kiitollinen täyden- -
nyksestäsi. 

11. Ole varovainen tulen käsittelys
sä. Käytä nestekaasulaitteita oh
jeen mukaan. 

12. Keittokatoksen käyttöä suositel
laan varsinkin kesällä. 

13. Noudata saunan lämmitysohjei
ta. Muista huolehtia saunasta 
lämmityksenkin aikana. Saunan 
pata ja vesisäiliö on tyhjennettä
vä käytön jälkeen. Tämä on 
muistettava erikoisesti kylmänä 

Rajavyöhykelaissa on lisäksi 
määräyksiä tulenteosta, metsästyk
sestä, kotieläinten pitämisestä ym:s
ta rajavyöhykkeellä. 

Käyttäytyminen raja
vyöhykkeellä 

Rajavyöhykkeellä on toimittava ja 
käyttäydyttävä siten, ettei vaaranna 
rauhallisten olojen ja moitteettoman 
järjestyksen säilymistä. Rajan koske
mattomuutta ja rajarauhaa loukkaa
viksi teoiksi katsotaan: 

- rajan ylittäminen ilman lupaa 
- liikkuminen rajakaistalla, mikä 

on 4-5 m:n levyinen, rajavii
vaan rajoittuva alue 
rajan ja naapurimaan alueen va
lokuvaaminen 
huutaminen rajan yli samoinkuin 
naapurimaan rajaviranomaisten 
tai siviiliasukkaiden puhuttelemi-
nen 
esineen, asiakirjan, sanomaleh
den tms heittäminen tai muulla 
tavoin toimittaminen rajan yli 
rajan ja naapurimaan alueen va
laiseminen 

- tulen käsittely niin, että se pääsee 
ryöstäytymään rajan yli 
muu rajarauhaa häiritsevä esiin
tyminen sekä hyvien: tapojen vas
tainen käyttäytyminen rajan 
läheisyydessä. 

Joka rikkoo rajavyöhykelakia tai sen 
nojalla · annettuja säännöksiä, ran
gaistaan ellei teosta muualla laissa ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta, 
sakolla tai enintään kahden vuoden 
vankeudella. 

Näin siis itärajallamme, mutta ra
jan koskemattomuuden ja rajarau
han loukkaaminen länsirajoillamme
kin on rikos. Mutta me tunturilatulai
sethan olemmekin lainkuuliaisia ja 
esimerkillisiä retkeilijöitä, joiden ei 
tarvitse pelätä lain kouran tarttumis
ta kairassa pitkiksi venähtäneisiin 
niskavilloihimme. 

Stuorra-Ykä 

vuodenaikana. Puhdista sauna, 
puku- ja pesuhuone sekä astiat. 

14. Huolehdi veneestä, välineistä.,. ja 
työkaluista. Käytön jälkeen pa
lauta ne niille varatuille paikoil
le. Lähtiessäsi lyhyellekin retkel
le lukitse maja, sauna ja vene. 

15. Kalastus on Susi-Talaksella ja 
Susi-Kiisalla kielletty toistaisek
si. 

16. Kalastus on mahdollista Susiky-· 
rön Vuontisjärvessä virvelillä ja 
piikillä. P~dä jäsenkorttisl -muka
na. 

17. Noudata kalastuksesta annettuja 
määräyksiä. 

18. Tunturiladun johtokunta voi va
rata jonkin tukikohdan jäsentilai
suutta varten. Tästä ilmoitetaan 
jäsenkunnalle. 

19. Muista ennen lähtöäsi: 
- täyttää puulaatikot pilkotuil-

la puilla, 
- sammuttaa kaikki tulisijat, 
- siivota jälkesi, 
- sulkea kaikki ikkunat, 
- lisätä vieraskirjaan poistumis-

päivämäärä ja 
- lukita kaikki ovet takaluk

koon. 
20. Mahdollisista epäkohdista yms. 

ilmoita Pekka Huttuselle, os. Jou
kontie 27, 76150 Pieksämäki 15, 
puh. 958-11247 tai muille Tuntu
riladun johtokunnan jäsenille. 

Sopu sijaa antakoon! 
Johtokunta 

Susi-Kiisan -kävijöille 
Turvekammissa on lämmityslaitteena "J0tul"-liesikamina ja kelokämpässä 
Misan "Hehku" -liesikamina. Molemmissa lämmityslaitteissa palaa tuoreen 
koivun lisäksi puu- ja turvepriketit, kivihiili ja koksi, sekä tietenkin kuiva puu. 
Tilan tunturikoivikkoa on säästettävä, joten niiden jotka tulevat omilla autoil
laan on syytä tuoda polttoaineet tuJJessaan, jos aikovat majailla pitemmän 
ajan. 
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VUODEN 1982 SUDET 
IKÄSUSI N:o 55. 
LAHJA HIRVONEN 
JYVÄSKYLÄ 

Siitä se alkoi - helmikuussa -41 en
simmäinen matka pohjoiseen ·niissä 
silloisissa olosuhteissa, ja samana 
vuotena vielä pari reissua lisää - sii
.täkö syttyi rakkaus siihen maise
maan. 

V. 1946, jolloin lähdettiin autoillen 
tutustumaan Norjan ja Ruotsin Lap
piin ja kotoisen Lapin länsikairaan, 
alkoivat säännölliset käynnit. Alkuai
koina puuttuivat vielä sillat ja jokien 
ylitykset tapahtuivat jääteitä pitkin. 
Kesäretket tehtiin lasten kanssa. 

Kipinä vaelluksille lähdöstä syttyi 
vähän myöhemmin. Hetta-Pallas, 
Haiti, Saariselkä, ja susivaelluksena 
kesäretki Kaamanen-Nuorgam v. 
-66, jolloin hänet vihittiin sudeksi 
n:olla 505. Sitten seurasivat -pitkät 
vaelluksef "Piiraisen Paliskunnan" 
mukana. 

IKÄSUSI N:o 56 
MATTI REKOLA 
TAMPERE 

Kolmiviikkoisia ja lyhyempiä aiko
ja on kulunut erilaisten ja eripituisten 
vaellusten muodossa ja eri vuodenai
koina useita kymmeniä. Usein myös 
niin, että maaliskuulla vaellus ia sit
ten "Suenmorsiamen" = aviomiehen 
kanssa vielä vapun tienoilla uusi hiih
toreissu keiryemmin. Norjan puolen 
tunturit ovat myöskin tulleet tutuiksi 
ja yksi hiihtomatka on suuntautunut 
Tatr-an maisemiin Tsekkoslovakiaan. 

Erilaiset lapinkäynnit eivät mahdu 
sataan eivätkä valloitetut huiput, kul
kematonta kairaa ja hiihtämätöntä la
tua silti löytyy - mutta ei kovin pal
jon. Jokaisena vuodenaikana ja jokai
sena vuoden kuukautena on Lappi 
kutsunut. 

Vaan kun Lahjalta kysyy, miksi 
käyt Lapissa, vastaus on: En tiedä 
miksi käyn .. .. .... · 

Johtajasudeksikin Lahjalla olisi 
vaatimukset täynnä, se "väitöskirja" 
vaan on jäänyt tekemättä. Hän on 
suorittanut myös eräretkenjohtaja
kurssin sekä kesä- että talvijakson. 

Kiilopäällä on vierähtänyt kuukau
si siivoustalkoissa ja lähikämppien 
siivoiluun on Lahja osallistunut use
aan otteeseen, sekä ollut Outsin mu-

Erävaelluksen Suomen mestari 
kolme kertaa, Ieiripäivien vaelluskil
pailun voitot ja kullanhuuhdonnan 
SM tältä vuodelta ovat meriitteinä 
vertaansa vailla. 

Luonnossa liikkuminen on Matilla 
verissä, lapinretkeilyn hän aloitti jo . 
poikaiässä isänsä kanssa Saariselän 
tuntureilla. Matti on "huippumies" -
korkeudet kieihtovat, tuttuja ovat 
ltetimaan uippujen ·m · otsin 
ja Norjan korkeimmat tolpat. Viimei
sin saavutus on Itävallan korkein 
huippu, l~hes 4000 m korkea Grossg
lockner. Myös Ahvenanmaan kor
kein on luettelossa. 

Tunturiladun ja tunturikerho Kolb
man hommissa on hän toiminut erit
täin ansiokkaasti 70-luvun alusta läh
tien ollen mm. useissa rakennustal
koissa, joista erityisesti Sarmi oli Ma
tille koko kesän työmaa. Toiminta 
Kolbman kerhotoimikunnassa, sih
teerinä ja tällä hetkellä puheenjohta
jana.-

Lukemattomat ovat ne retket, jot
ka hän on vetänyt Hämeen salomail
le, Pirkanmaan taival ja Tampereen 
seutukaavaliitto ovat käyttäneet 
Mattia asiantuntijana retkeilyreitti-

kana "tunturiluutimassa' ' Käsivar
ren kämpillä. 

Latuyhdistysaktiivina Lahja tunne
taan niin Keuruun ajoilta kuin Jyväs
kylän Ladussakin. Ansioistaan SL:n -
toiminnassa on hänelle myönnetty 
pronssinen ansioplaketti n:o 150, ho
peinen plaketti n:o 248 v. -78 ja ho
peinen ansiomitali n:o 62 v. -81. 

Tunturilatulaisena Lahja tunne
taan osallistumisestaan erilaisiin tal
koisiin ja tapahtumiin, mm. Susiky
rön susiaisissa hän oli mukana järjes
telytehtävissä, samoin Susi-Kiisan 
talkoissa. 

Tunturilatulaisten joukko kokoon
tu; Keski-Suomessa epävirallisesti jo 
pitkään, ja kun kuusi vuotta sitten pe
rustettiin Tunturikerho Outsi, sen 
johtokunnassa, puuhanaisena ja Sie
luna on Lahja ollut koko ajan muka
na järjestelemässä mm. kerhoiltoja, 
retkiä, talvipäiviä, kevätpalaveria 
jne. 

Karjalaisen luonteen lämmöllä ja 
pirteydellä varustettu LAHJA
AHKU saakoon meidän kaikkien on
nentoivotuksemme! 

selvityksissään. Myös Suomen Latu 
on asiantuntijaa tarvinnut mm. eräva
elluskilpailujen kehittämisessä ja tun
turivaliokunnassa. 

Suomen Ladun pronssinen ansio
plaketti on . hänelle luovutettu v. 76 
ansioista Iatutyössä. 

Nimikerkki "'Saivare" on tunturila
tulaisille tuttu mukavasti oivaltavista 
kirjoituksistaan Tunturiladussa ja 
myös Latu ja Polku -lehti on Matin 
kirjoittelun kohde. Viimetalvinen 
Karoliinien. reiteille tehty- eräretki on 
tästäkin lehdestä luettavissa. Kesällä 
-81 oli kansainvälinen Finnfice leiri 
Maisansalossa. Siellä oli suomalainen 
leirikylä ja Matti isäntänä. Erävael
luksia on 48 ja huippuja yli 180. 

JOHT.AJASUDET TUNTURISUDET 1982 
142. Jan-Ole Forss, Porvoo tiin melkoisella määrällä (18 kpl) erä-

Susi n:o 1326/-80 retkiä, joista hän itse on suunnitellut 
Harrastusnäytteenä Anterolla on 

"Saamelaisten elinkeinot Suomes
sa". Seikkaperäisin karttapiirroksin 
esitetään tässä näytteessä saamelais
ten väistyminen pohjoisee, saamen 
kielialueet ja ryhmittey primäärielin
keinojen mukaan ym. Antero tunne
taan myös innokkaana kerhonsa 
!'!teen työskentelevänä talkoomiehe
nä. 

Tämä hiljainen porvoolainen on tosi ja johtanut 11. Hän on olltit Suomen 
"huiputtaja", sillä peräti 74:lle laelle Ladun oppaana sekä Keski-Suomen 
on Jan-Ole jättänyt jalanjäilkensä Maakuntavaelluksen oppaana talvel-
8:lla eräretkivaelluksellaan, jotka la. Laajalti on Lappi hänelle tullut tu
ovat suuntautuneet Saariselän, Ut- tuksi ja huippuja vallattu 42, joista 9 
sjoen, Käsivarren, Kevon ja Rovajär- yli 1000 · m. Johtajasusivaellus on 
ven maisemiin. Näistä retkistä on ta!- suunnattu Koilliskairaan v. -73 hiih
vella suoritettu 3 ja kesällä 5. Itse ~ tovaelluksena Nuorgam-Kiilopää ja 
hän on suunnitellut ja johtanut 5 ret- kilometrejä on kertynyt tälle m(ltkal- .. --------------• 
keä. Johtajasusivaellus on suoritettu le 346. 
v. -80 Saariselän alueella 15 vuoro
kautta kestäneenä 373 km:n taiva
luksena. 

Haltia-Seita-Maahinen-Etiäinen 
mitä ne ovat ja mitä merkitsevät lap
palaiselle, siitä Sallilla on meille tie-

Harrastusnäytteenä hänellä on dot antaa tekemänsä lappalaisten ta
"Eräretken varusteluettelon muodos- rustoa koskevan harrastusnäytteensä 
taminen ja käyttö", jonka liiteluet- avulla. 
teon tarvikkeet ovat varmaankin lf-
omakohtaisesti tarpeellisiksi koettu, 145. Jouko Raaska, Karhula 
ja palu!:imatkan varusteiden viimei- Susi n:o 1340/-80 
nen sana "tupakkaa" paljastaa hänet Hyvin suosittu johtajasusivaelluksen 
melkoiseksi kessuttelijaksi. reitti näyttää olevan Nuorgam-Klilo-

*. pää, sillä tällä reitillä Joukokin on v. 
143. Juhani Nöttylä, Tampere -81 vaaditun yli 300 km:n vaelluk-

Susi ·n:o 1338/-80 sensa tehnyt. Eräretkiä hänellä on 9 
Juhanin kanssa toki uskaltaisi lähteä joista itse johtanut 6. Huippuja Jouk~ 
talvisiin olosuhteisiin Iman tel1ttaain, on valloittanut 37 Käsivarresta Sai-

laan. sillä harrastusnäyte on tehty lwniluo-
Ian rakentamisesta. Talven olosuh- · Harrastusnäyte on varsin mielen-· 
teissa hän on vaeltanut kolmasti ja kiintoinen: Noitarumpu. Tämän näyt
kesäolosuhteissa 7 kertaa sekä i1tse ol- teen maagista tehoa voi jokainen su
lut johtajana 8:lla retkellä. Tunturi- siaisiin Peurunkaan saapunut Itse ko
huippuja on kerääntynyt 41, joista al- keilla. 
le 1000 m:n huippuja on 34. Susivael
lus on tehty huhtikuussa -82 Muot
kanruoktulta Kilpisjärvele ja matkaa 
on kertynt 352 km. Kaikesta päät
täen kiireetön vaeltaja, jolla on aikaa 
ollut myös kalojen narraamiseen. 

lt 

144. Salli Oikari, Saarijärvi 
Susi n:o 1028/-72 

Esimerkkinä muille: yrittänyttä ei lai
teta ja niinpä Salli lisämeriittiä saatu
aan hyväksytään nyt johtajasus:ikaar-

146. Antero Rouvinen, Vantaa 
Susi n:o 1343/-80 

Taisipa retkitoveri lyödä laudalta ka
verinsa "huiputuksissa", sillä Ante
rolla niitä huippuja on 76, ja muute
kin samoilla maisemilla näyttävät ka
verukset liikkunee. Eräretkiä on ker
tynyt 9, joiden suunnittelusta ja joh
dosta hän on vastannut itse 4 kertaa. 
Johtajasusivaellus v. -80 ja liikkuma
alueena on ollut Saariselkä sekä kilo
metrejä kertynyt 373. 

N:o Nimi 
1368 Aksela, Eino, Jyväskylän mlk 
1369 Amper, Tuulikki, Helsinki 
1370 Amper, Olav, Helsinki 
1371 Bäckman, Lasse, Vaasa 
1372 Halonen, Timo, Kerava 
1373 Hiltunen, Pekka, Nokia 
1374 Hurtta, Jaakko, I\otka 
1375 Hytönen, Olavi, Aänekoski 
1376 Jänis, Anu, Vantaa 
1377 Kanervia, Sirkku, Kotka 
1378 Kaunista, Leo, Tampere 
1379 Kekki, Martti, Tampere 
1380 Kokko, Pekka, Oulu 
1381 Kolari, Pekka, Jyväskylä 
1382 Kortemäki, Maija, Jyväskylä 
1383 Kosonen, Rafael, Viiala 
1384 Kuukkanen, Lauri, Laukaa 
1385 Lonka, Seppo, Hamina 
1386 Louhi, Sirkka, Helsinki 
1387 Långv!k, Riitta, Kotka 
1388 Myllärinen, Erkki, Jyväskylä 
1389 Nykänen, Kyösti, Vaasa 
1390 Oikari, Asko, Jyväskylä 
1391 Ojala, Inkeri, Tampere 
1392 Pihlainen, Jorma, Kontiolahti 
1393 Rantanen, Seija, Hämeenlinna 
1394 Rissanen, Juha, Kuopio 
1395 Simpura, Olavi, Tampere 
1396 Tikkanen, Yrjö, Pielavesi 
1397 Villanen, Terttu, Jyväskylä 
1398 Willgren, Simo, Tampere 

Er = eräretket 
Kä = muut käynnit 
Hu = huiput 

Er Kä Hu 
4 2 23 
5 20 17 
7 5 - . 24 
5 16 n. 30 

10 2 - 12 
8 4 18 
3 3 25 
6 8 35 
4 5 22 
2 3 20 

11 8 20 
2 4 14 
7 7 43 

17 5 16 
3 6 27 
7 10 13 
5 13 38 
5 4 46 

12 14 37 
2 5 26 
7 1 12 
4 11 29 

16 2 35 
11 4 10 

9 12 25 
6 4 14 
4 5 14 
4 2 12 
5 14 

14 5 30 
18 3 22 
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Niin sitä jo kahdennentoista kerran 
matkattiin 4.6.82 Ulko-Tammioon 
kauniin alkukesäisen sään saattele
mana. 

Paljon on. puhuttu ja kirjoitettu 
tunturilatulaisista ahkerina ja totisina 
kämppien rakentajina. Mutta siinäkö 
muka ainut tapa viettää vapaa
aikaansa? Näiltä puhujillta jää sanat 
suuhun, jos katselisivat esim. Ulko
Tammioon vuosittain saapuyjen tun
turilatulaisten vapaata, leppoisaa 
leikkimielistä olemusta saaren sem
paloissa. 

Saaressa ulkopuolelta ryhmämme 
oleskelevat ihmiset tulevat myös 
mielellään seuraamaan tapahtumiam
me. Etenkin viestihiihdon jälkeen 
olen joutunut monille vastaamaan 
kysymyksiin. Mikä saa nämä ihmiset 
vapautumaan nam le:ikkimieliseen 
tunnelmaan ja tulemaan ulos omasta 
roolistaan? Tämä juuri näkyvimmin 
tapahtuu aina uusimuotoisessa viesti
hiihdossa. Ottelussa, jossa hiihtäri:ti
sen lisäksi tarvitaan lähes kaiken 
alan inhimillisiä taitoja ja ennen kaik
kea mielikuvitusta sekä joukkueen ja 
huoltajan sydämellistä yhteishenkeä. 

Kaukana Lapissa Susi-Kiisan- ra
kentajat muistivat Eikkaa ja lähetti
vät tervehdyksensä kun harjaorsi oli 
nostettu. Ei silloin tiedetty, että Ei
kan elämänlanka oli katkennut muu
tamia päiviä aikaisemmin 26.7.1982. 
Riihimäen aluesairaalassa. Rakennus
talkoiden päätyttyä saatiin viesti, et
tä retkitoveri Eikka oli saatettu Riihi
mäen seurakunnan . hautausmaahan 
omaisten läsnäollessa. Vuosia sitten 
alkanut vakava sairaus oli pakotta
nut Eikan moneksi kuukaudeksi sai
raalan vuoteeseen, mutta hänen hen
kinen kuntonsa säilyi ·1oppuun saak
ka. Viimeisen kerran tavatessamme 
heinäkuun alussa hän rauhalliseen ta
paansa totesi: ."Nyt on lapinreissut 
tehty". · 

Eino Samuel Häjänen oli syntynyt 
Jalasjärvellä 3.3.1918. Sotien jälkeen 
hän muutti Riihimäelle Paloheimo
yhtymän palvelukseen. 

mästi Eikka käytti lähes kaikki Lapis
sa vietetyt lomansa Tunturiladun hy
väksi. Hänen auliisti antamansa am
mattityöapu oli Tunturiladulle erit
täin suuriarvoista. Samalla auliudella 
hän auttoi myöskin meitä tunturilatu
laisia ystäviään. 

Rakentamistaidon lisäksi Eikka oli 
taitava käsitöiden tekijä. Hänellä oli 
kauneuden tajua, joka ilmeni luonno
nihailun lisäksi niissä sopusuhtaisissa 
ja näppärästi tehdyissä sorvaustöissä, 
joita hän lahjoitti aina susiaisten ar
p!J.jaisvoitoiksi ja jotka näin tulivat 
hyvin · tunnetuksi tunturilatulaisten 

. kes~uud~ssa. 
. Lappi oli Eikalle mieluisa kaynti
kohde. Mielellään hän retkeili sen 
rauhoittavilla kairoilla ja tuntureilla. 
Lukuisilla yhdessä eri puolille Lappia 
tehdyillä vaellus- ja hiihtoret.killä ·oli 
Eikka sopeutuva, väsymätön ja lt1o
tettava retkikumppani. 

Tunturisudeksi Eikka vihittiin v. 
1969, johtajasudeksi v. 1974 ja ikäsu
deksi numerolla 43 vuonna 1978. · 

Tunturikerho Kuokten toiminnas
sa hän oli mukana lähes sen perusta
misesta lähtien. Kun Riihimäelle pe
rustettiin Riihilatu v. 1970, oli Eikka 
sen perustajajäseniä ja kuului johto
kuntaan vv. 1970-79, sekä toimi va
rapuheenjohtajana vv. 1977-1979. 
Myös Kavtsin aktiivinen jäsen hän 
oli kerhon perustamisesta lähtien. 

Ansioistaan latutyössä Suomen La
dun hallitus myönsi Eikalle pronssi
sen ansioplaketin v. 1976 ja hopeisen 
ansioplaketin v. 1979. 

Lapinruska oli kauneimmillaan 
kun Susikyrössä valmistauduttiin 
viettämään Tunturiladun 25-vuotis
juhlan merkeissä susiaisia. Juhlavuo
den kunniaksi oli päätetty pystyttää 
pihapiiriin niliaitta. Eikka oli sen itse
oikeutettu rakentaja. Ympäröivään 
maisemaan sopivasta ja hyvin teh
dystä niliaitasta tuli Susikyrön sym
booli, mutta myöskin Eikan arvoste
tun työn muistomerkki - hänelle 
niin mieluisassa Susikyrön maisemas
sa. 

Riihmimäen hautausmaan rintama
veteraaneille varatussa kauniissa 
osassa on Eikan lepopaikka. Syys
kuun 5. päivänä Tunturiladun johto
kunta, Riihiladun johtokunta, tuntu
rikerhojen Kuokten ja Kautsin edus
tajat ja joukko Eikalle läheisiä tuntu
rilatulaisia kävi laskemassa haudalle 
kukkatervehdyksensä ja viettämässä 
hiljaisen muistohetken. 

Eikka säilytti loppuun saakka 
etelä-pohjalaisen luonteensa aitou
den ja murteen. Tyynesti ja kohtalo
aan valittamatta hän valmistautui ja 
lähti. Valoisa muisto säilyy ystävien 
ja tovereiden mielissä. 

Pekka, Petteri ja Eila 

TOIMINTA
MUISTIO 

TUNTURILADUN TALVIPÄI-
VÄT JA KAVTSIN lÖ-VUOTISJUH
LAT 28.-30.1.1983 Inkoossa Västan
kvamin Maatalousoppilaitoksen ti
loissa ja ympäristössä. Ks. tarkemmat 
tiedot erillisestä ilmoituksesta. 

. 
NUORISOVIIKKO SUSI-KIISAL

LA 18.-26.2.1983 
Osanottajajoukko on paaasiassa 

kuhttalaisia, mutta muitakin mahtuu 
mukaan. Ilmoittautumiset Alpo Män-
tyselle puh. 90/585079 · 

KUOKTELAISET SUSI-TALAK-
SELLA 17.-23.4.1983 

Vaikka kuoktelaisia onkin melkein 
tuvan täydeltä, on vaeltajilla, jotka 
ovat suunnitelleet reittinsä tätä kaut
ta kulkevaksi, mahdollisuus kämpäs
sä yöpymiseen. 

SUSMIKKO SUSI-KIISALLA 
1.- 9.4.1983 

16 ensinnä ilmoittautunutta mah
tuu mukaan. Muonista ja matkoista 
jokainen huolehtii itse. Vetäjänä toi
mii Pekka Huttunen. Ilmoittautumi
set kirjallisesti Raimo Niklanderille 
os. Kaskitie 20, 00630 Helsinki 63. 

Tämä on meidän tunturilatulaisten 
(tunturimielisten) oma salaisuus. Niin .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• 

Tunturiiadun jäseneksi Eikka tuli 
kun tunturikerho Kuokte perustettii~ 
Hyvinkäällä v. 1967. Kesällä 1968 ra
kennettiin Ivalojoella "Ykin" siltaa 
jolloin suureen talkoojoukkoon kuu~ 
lunut Eikka herätti huomiota erino
maisella puutyötaidollaan. Tätä tai
toa Tunturiladun piirissä saatiin käyt" 
tää lukuisissa talkootöissä yli kym
menen vuoden aikana. Eikan käden 
jälki on nähtävissä Susikyrön ja Susi
Talaksen rakennuksissa. Pyy.teettö-

sitä ihminen muuntuu ja rentoutuu 
oikeassa ympäristössä ja omaleimai
essa seurassa. 

Meille, jotka vuosittain junailem
e tämän tapahtuman, tämä on miel

yttävä tehtävä. Sen pienen vaivan, 
·oka järjestelyistä aiheutuu, unohtaa 
alvellessaan tyytyäisiä,. hyväntuuli-
ia ihmisiä. Juuri teissä, hyv-ät osallis
ujat, on Ulko-Tammion-retken suo-. 
a. 

Jotain aina iaa tulevaisuuteen. 
Iin aikonut näyttää teille rantake
n metsästysmajassaan yöllä. Tämä 

ei kuitenkaan onnistunut ketun olles-
a poissa, jossain muualla. Katsotaan 

sitten ensi kesänä uuclella onnella. 
Niin sitä onneahan kaikkialla tarvi - 1"~~:""""...,.."""':"""""':".'IT'~~r.r.:'~::-:l~~0'.'~7"::~7"'~~~!'<::'!"': 
taan siis myöskin liikunnassa. ,Mutta 
kyllä taidot ja tiedot ovat avainasia, 
kuten nytkin oli lu'ontopolulla. Vii
destätoista kysymyksestä oli neljä
toista oikein. Tämä oli ensimmäistä 
kertaa näissä kisoissa. · J ;itkokysymys
ten jälkeen saatiin vasta tietävin esil
le kolmen parhaan ryhmästä j<1 hän 
oli Mar;a Koistinen Helsingistä. Toi
seksi selviytyi Risto Murto myös Hel
singistä ja kolmas oli Marja Vainio 
Karhulasta. 

Leikiten luontoon -kisan voiton 
vei reippaasti Taimi Juhola Karhulas
ta. Viestihiihdossa voittivat tällä ker
taa myllykoskelaiset. Heidän joukku
eessaan hiihti kaksi johtajasutta ja 
kaksi muuten kovaa tuntu(imielistä. 
Olivat muuten valmistautuneet hy: 
vin huolella valtaamaan kiertopalkin
non. Voi sitä lennokasta menoa, kas
vot kermavaahdossa, väliin ryömien 
·a taas kuin lentoon lähdössä! 

Paras huoltaja oli Pentti Alatalo 
Karhulasta. Olipahan poika, joka tai
si tehtävänsä, siis todell:inen luonnon
lahjakkuus. 

Saaren sankariksi kutsuttiin tällä 
kertaa Kavtsin kirjallisen esityksen 
perusteella susiemo Anja Huhtala. 

än, todella uurastaja, 90 henkisen 
perheen kahvittaja, kaikesta huoleh
iva (vastaa mm. esikunnan muonitta-
isesta) ja työ on jatkunut vuosikau

ia. 

Olen joutunut opastelemaan tälle 
aarelle myös muunlaisia ryhmiä. On 

ollut erittäin mielekästä näyttää heil
le majailualueemme. Kahdentoista 
käyntikerran jälkiä ei näy missään. 
Tämä jos mikään saa ihmiset mietti
mään käytöstapojamme luonnossa 
liikuttaessa. Vertailukohtana saaren 
pohj oispää, jossa kalastajat ja turistit 
pitävät asemapaikkojaan. · 

Näissä tilanteissa on miellyttävää 
kertoa kuuluvansa tunturilatulaisiin. 

Kiitos käynni~tä , hyvät ystävät! 
avataan jossain, mutta viimeistään 

10-12. kesäkuuta 1983 Ulko-Tam-

* 

Postikkaan Kittilä-Raattama-Muo
nion reittiin on tehty kauan kaivattu 
muutos. 25.9. alkaen lauantaisin ja 
s1mnuntaisin se poikkeaa Vuontispir
tillä. 

Jos siis lähdet esim. Helsingistä 
perjantai-iltana ja olet lauantaiaamu
na Rovaniemellä klo 7.40, niin ase
man takaa lähtee 1 postiauto Kittilään 
klo 8.00 jossa se on klo 11.00. Sieltä 
lähtee toinen keltainen auto klo 
12.40 ja ajaa Ounasjoen rantoja Raat
tamaan ja sieltä Vuontispirtille, jossa 
on noin klo 14.00. Sunnuntaina sitten 
voit lähteä takaisin samaan aikaan ja 
ajaa sillä sitten Särkijärvelle, jossa ta
voitat Muoniosta tulevan postikkaan 
n. klo 15.40 ja siinä istuen kiertelet 
Ounasjoen rantoja takaisin Rovanie
melle ja olet taas aseman takapihalla 
illalla klo 20.00 ja ehdit iltapikaju
naan sopivasti ja olet takaisin työsi 
ääressä maanantaiaamuna. 

Tämän kaivatun koukkauksen Su
sikyröön postari tekee -siis vain lauan
taisin ja sunnuntaisin. Arkipäivinä 
pääset vain Raattamaan asti ja siitä 
taas sitten Särkijärvelle, mutta kello
ajat ovat arkisin toiset. Pallashotellin 
ollessa suljettu ajoajat muuttuvat 
myöskin hieman. 




