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Puheenjohtajan tähdenvälit 
Tunturilatulaiset viettivät elo
kuussa jälleen antoisan viikonlo
pun tällä kertaa Tunturikerho 
Kumpen vieraina Mäkikankaan 
kämpällä Lieksassa. Järjestelyt 
sujuivat erinomaisesti ja aikaa 
jäi ohjelman lomassa mielipitei
den vaihtoon ja seurusteluun eri 
puolilta Suomea tulleiden tuntu
rilatulaisten kesken. Kaikkiaan 
yhdentoista kerhon jäseniä oli 
paikalla nauttimassa pohjois
karjalaisesta erämaasta Patvin
suon kansallispuistoon tehdyillä 
vaelluksilla. Erikoisesti Kumpen 
järjestelmä "kahvirasti" Suomu
järven rannalla oli täyden kym
pin arvoinen huomaavaisuus 
meitä vaeltajia kohtaan. Tuntu
rikerho Kumpe ja kumpelaiset 
osoittivat, että ei tarvitse olla jä
senmäärältään suuri kerho jär
jestääkseen Tunturiladun tapah
tumat viihtyisenä, kaikkia jäse
niä tyydyttävänä tilaisuutena. 
Kiitos vielä kerran erinomaisista 
Kesäpäivistä . 

* 
Tunturilatulaiset ovat laajenta
massa "reviiriään". Yhä useam
min retkeillään nykyisin maan 
rajojen ulkopuolella. Pohjois
maissa - Kölin vuoristossa on 

joukko uskallikkoja vaellellut jo 
vuosia. Myös Keski-Euroopan 
alppeihin ovat jäsenemme tutus
tuneet - ensimmäiset retket sin
ne on kirjattu jo Tunturiladun 
alkuvosilta . Mutta reviiri laaje
nee yhä. Kuluneena kesänä oli 
joukko tunturilatulaisia vaelta
massa Huippu vuorilla (ei toki 
ensimmäisinä tunturilatulaisina) 
ja jopa Kuolan niemimaalla. 

Ennakkotietojen mukaan 
nähdään susimerkki anorakis
saan vaeltavia ensi vuonna aina
kin Islannissa ja Kilimandzaron 
rinteillä. Ja mikäpäs siinä. Elä
mykset ovat uusia ja sykähdyttä
viä '. Mutta kokemuksesta tie
dän, että kotoisten tunturien 
rauhalliset piirteet, suojaiset iki
hongikot ja iloisesti solisevat 
kirkasvetiset tunturipurot ovat 
kuitenkin sitä, jota ainakin mi
nun mieleni kaipaa. Mutta vaih
teluna, omien rajojen hakemise
na mahtavat jäätiköt, saven tai 
kalkin harmaat purot kyllä me
nettelevät. Myös eksoottista 
kukkaloistoa kaipaaville tuotta
vat kalkkiperäiset vuoret var
masti elämyksen. 

* 
Tunturilatulaiset uurastivat jäl
leen kesällä kaksissakin talkois-

sa. Susikyrö sai "varpumiesten" 
vihjeiden perusteella kauan kai
paamansa kaivon uuden majoi
tusrakennuksen lähelle. Tätä 
kirjoitettaessa kaivon tyhjentä
minen pohjalietteestä on vielä 
tekemättä, mutta sen jälkeen 
saamme varmasti puhdasta poh
javettä ruokavedeksi. Saunave
den otamme edelleen vanhasta 
kaivosta, jossa vesi on toki edel
leenkin juomakelpoista. Uuden 
kaivon ympäristö kaipaa vielä 
siistimistä, mutta ehkä sekin 
korjaantuu vielä ennen lumen 
tuloa. 

Myös Susi-Talaksella talkoil
tiin kesän aikana. Silloin uusit
tiin vesikatto, jonka rakennus
toimikunta totesi haurastuneen 
ja veden päässeen eristeisiin. Sa
malla lämpöeristystä myös lisät
tiin sekä kattoon että lattiaan, 
joten pakkasen pitäisi pysyä ul
kona ja lämmön sisällä. Kiitok
set pienelle, mutta uutteralle tal
kooporukalle. Talkootoiminta 
tukikohtiemme hyväksi jatkuu 
edelleenkin, sillä Kesäpäivillä 
yksimielisesti suositeltiin Susiky
rön saunan uusimista. Johtokun
ta paneutuneekin vielä tämän 
vuoden aikana asiaan. 

* 

Tyytyväisenä ol1en todennut 
Tunturilatu-lehden kehittyvän 
vähitellen todelliseksi tunturi
retkeilyn erikoisjulkaisuksi. 
Johtokunnalle on joskus tullut 
esityksiä jonkinlaisen vuosijul
kaisun aikaansaamisesta. Se on 
kuitenkin jäänyt voimavarojen 
puutteessa toteutumatta - vali
tettavasti. Ehkäpä lähivuosina 
toteutuu haaveemme ainakin 
Tunturiladun juhllajulkaisun il
mestymisestä. Ennen sen toteu
tumista on meidän ponnisteltava 
oman lehtemme kehittämiseksi 
paitsi jäsenlehtenäi myös tunturi
retkeilyn erikoisju1lkaisuna. Täs
sä suhteessa e1rikoisartikkelit 
retkeilyalueista ja -varusteista 
perusteellisine testeineen ovat 
tervetulleita. Johtokunta ja leh
titoimikunta ovatkin olleet "tun
tosarvet" pystyssä, mutta vielä 
piilossa olevien lkykyjen esiin
marssia odotamme! edelleenkin. 

* 
Tunturiladun kirjoituskilpailu 
on ratkennut. Kaiikkiaan tuli ar
vosteltavaksi 14 kirjoitusta 
12:lta nimimerkilt:ä. Asiantunte
va raati seuloi parhaat palkitta
viksi. Raati kiittää kirjoitusten 
tasoa varsin hyväksi . Arvostelua 

Kuva: Uolevi Mättö 

tosin vaikeutti se, että osa kirjoi
tuksista oli mielipide- tai tutkiel
ma-tyylisiä, pääosan ollessa var
sinaisia retkitarinoita. Kuitenkin 
joukosta erottui yhdeksän kir
joitusta, jotka aikanaan tullaan 
julkaisemaan lehdessämme ja 
joista neljä parasta asetettiin pa
remmuusjärjestykseen. Yksi
tyiskohtaisemmin arvostelulau
takunnan työskentelystä ja ar
vosteluperusteista on seuraavas
sa lehdessä. 
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2 TUNTUB.ILATU 

TUNTURILATU r.y. 
JOHTOKUNTA 

Pj. Yrjö Suuniittu Sammonk. 32 E 62 Tampere p.k. 
931-555513, t. 127957 
Vpj. Eero Hämäläinen p.k. 90-498741 
Jäsenet: Arvo Anivuo p.k. 941-272597, Terttu Civil! p.k. 
931-110077, Pekka Huttunen p. 958- 21247, Marja-Liisa 
Kramsu p.k. 921-366457, Uolevi Mättö p.k. 914- 28901, 
Raili Partanen p.k. 971 - 224427 ja Eero Niinikoski p.k. 
931 -615981. 
Sihteeri: Antti Karlin, Kalevantie 15 A 22, 23500 Uusikau
punki p.k. 922- 24040 
Jäsenasiat: Anja Pajunen, Erkylänk. 21, 05820 Hyvinkää 
p.k. 914- 28901 
Talous: Oili Virtanen, Sauvonrinne 7 D 14 08500 Lohja p. 
k. 912- 81177. 
Kuva-arkistonhoitaja: Hannu Hiltunen, Kaivosrinteent. 2 K 
92 01610 Vantaa p.k . 90- 531357. 
Postilähetykset ja juoksevat raha-asiat: Elvi Zweygberg, 
Suomen Ladun toimisto, Fabianink. 7, 00130 Helsinki p. 
90-170101 
TL:n tilit: SYP Katajanokka 206621-20620 tai postisiirtotili 
13533- 1. 

JÄSENLEHTITUNTURILATU 
Vastaava toimittaja Yrjö Suuniittu 
Toimitussihteeri Uolevi Mättö, Erkylänk. 21, 05820 Hyvin
kää p.k. 914-28901. 
Lehtitoimikunta: Hannu Hiltunen, Antti Karlin, Eero Hä
mäläinen, Anja Pajunen ja Matti Rekola. 

KIINTEISTÖT 
Susikyrö, Enontekiö 
Susi-Talas, Inari 
Susi-Kiisa, Utsjoki 
Kärrikaltio, Inkoo (Kavtsin hallinnassa) 
Rakennuspäällikkö Pekka Huttunen, Joukontie 27, 76150 
Pieksämäki p. 958-21247 

SUSIV ALIOKUNTA 
Pj. Raimo Niklander. Jäsenet: Kalevi Kanerva, Väinö Mar
tikainen, Marita Maula, Antero Tarvainen ja Veikko Tyr
väinen. Sihteeri Sirkka Seliste. 

TUNTURIKERHOT 
OKTA (1) Kajaani 
Pj. Pauli Keränen, siht. Anja Mustonen, Erätie 20 as 15, 
87200 Kajaani p.k. 986- 27946 
KUOKTE (2) Hyvinkää- Riihimäki 
Pj. Markku Salminen, siht. Anja Selenius,. Valssitie 7 
05620 Hyvinkää p.k. 914- 47956 
KOLBMA (3) Tampere 
Pj. Raili Pöllänen, siht. Matti Rekola, Rintamäenkatu 29 
G 14, 33820 Tampere p.k. 931 - 652564 
NJEALLJE ( 4) Pieksämäki - Mikkeli- Varkaus 
Pj. Esko Aalto, siht. Ritva Kylliäinen, Koskik. 10, 50100 
Mikkeli p.k. 955 - 164976 
VIHTTA (5) Vaasa 
Pj. Jaakko Heinimäki, Orvokkitie 5, 65610 Mustasaari p.k. 
961 - 222208 
KUUTTA (6) Helsinki Vartiokylä 
Pj. Esa Huttunen, siht. Marja-Terttu Hakkarainen, Kastel
holmant. 1 C 19, 00900 Helsinki p. 90- 331602 
TSIETSA (7) Iisalmi 
Pj. Esko Pirinen, siht. Pentti Kainulainen, Vaarutie 14, 
71160 Riistavesi p.k. 971-711014 
KA VTSI (8) Helsinki 
Pj. Jorma Alapurainen, siht. Hannu Maula, Ylipalontie 1 
D, 00670 Helsinki p.k. 90- 743246 
OVTSI (9) Jyväskylä 
Pj. Sakari Jarva, siht. Irma Hulkkonen, Ruokkeentie Maja
rinne, 40220 Keski-Palokka p.k. 941 - 635168 
LOGI (10) Turku 
Pj. Erkki Jauhiainen, siht. Anna-Maija Salminen, Hämeen
tie 20 B 28, 20540 Turku p.k. 921 - 377370 
ALPPAS (11) Hämeenlinna 
Pj. Veikko Stark, siht. Marja-Liisa Mäki, Matti Alangonk. 
5 B 15, 13130 Hämeenlinna p.k. 917- 29061 
KUMPE (12) Pohjois-Karjala 
Pj. Keijo Leppänen, siht. Niilo Siponen, Heikkiläntie 1, 
83900 Juuka p.k. 976- 72028 

TUNTURIJ~ERHOJEN 

Kolbman kuulumiset 

Mitäpä me kolbmassa puuhaam
me tulevana syksynä. Toiminta
malli on samanlainen kuin mihin 
olemme jo tottuneetkin. Ker
hoillat kerran kuukaudessa tiis
tai-iltaisin pidetään Tampereen 
pääkirjastossa Metsossa luento
sali 1 tai 2 alkaen klo 18.30. 
Muutakin toimintaa toki löytyy 
kuten retkeily- ja melontavii
konloppu Muroleen kanavan lä
hellä Tukkilassa. Mutta yhteiset 
viikonloput Latosaaressa ovat 
ehkä ohi meiltä kolbmalaisilta, 
asia on nyt sanoisinko "seisovas
sa tilassa" Kiitos Vallu ja kump
panit kun teitte ison työn viedes
sänne ehjän hellan Latosaareen, 
katsotaan nyt miten menee jat
kossa, nouseeko koskaan savut 
kämpän piipuista. 

Uuden tukikohdan löytämi
seksi on käyty alustavia neuvot
teluja ja jos asia etenee sopivasti 
niin meillä on vuokrapalsta käy
tössämme ensi vuonna. Tämä 
kaikki on vielä avointa, kuten 
Latosaarenkin lopullinen kohta
lo, meille kolbmalaisille. 

Järjestöllisesti asiaa tarkastel
len olen kerhon puheenjohtaja
na erittäin iloinen siitä, että 
Kolbman säännöt ovat uusittu 
eräiltä kohdin. Muutos koskee 
puheenjohtajan toimintakautta, 
joka uusissa säännöissä on kaksi 
vuotta. Toki sama henkilö voi
daan valita seuraavalle kaksi
vuotiskaudelle, mutta se on taas 
toinen asia. Samoin kerhotoimi
kunnan jäsen valitaan kahdeksi 
vuodeksi ja hän voi olla kerho
toimikunnassa valittuna kaksi 
kautta ja sitten hän automaatti
sesti pääsee lepovuoroon aina
kin vuodeksi. Minusta on näin 
hyvä, kun sinä saat luottamus
tehtävän ja otat sen vastaan tie
dät kuinka kauan sinä olet voi
masi ja tarmosi luvannut kerhon 
hyväksi. Tämä mielestäni antaa 
pontta ja ytyä toiminnallesi, et 
ole jatkuvasti esillä, voit välillä 
seurata ikäänkuin sivusta ja la
tautua ehkä uuteen toiminta
kauteen. 

Kerho on tehnyt hiihtovael
luksen keväthangille ja se toteu-
tui kahdessa ryhmässä. Ikäänty
neemmät nauttivat avotunturis
sa Käsivarren maastossa ja naut
ti täysin rinnoin. Fransun rautu
kin oli vallan erikoisluokkaa, ki
lohinnaksi noteerattiin peräti 
300 mk/kg. Nuorempi porukka 
oli metsälapissa ja kuulemma 
olivat hongallakin. Kesävaellus 
oli Saariselän maastossa ja on
nistui erinomaisesti. Yksityisesti 
kolbmalaiset ovat retkeilleet hy
vinkin paljon. Erityisesti kauko
retkeily on ollut joidenkin kolb
malaisten tavoitteena ja ovat 
varmasti retkistään nauttineet ja 
meille muillekin luvanneet ko
kemuksiaan viestittää. 

Niinpä Kolbman syksyn ker
hoiltojen teemana on erikoiset 
vaellukset kaukaisissa kohteissa. 
Tässä ohjelma: 
18.9. luentosali 1 UMPTEK 90 
retkikunnan matka Kuolan tun
tureille, Matti Rekola selostaa 
ainutlaatuisin diakuvin ym. ma
teriaalin havainnollistamana en
simmäisen länsimaisen tunturi
retkiryhmän seikkailuja. 

16.10. luentosali 1 Tunturilatu
laiset Huippuvuorilla. 
Vaelluksista näillä arktisilla saa
rilla, jääkarhujen asuma-alueilla 
kertoo Yrjö Suuniittu sanoin ja 
kuvin. 
13.11. luentos:illi 2 Arktinen va
ellus magneettiselle pohjoisna
valle Kanadan pohjoisosissa. 
Christer Bouc:ht'in ja kumppa
nien kera. Vaativasta vaelluk
sesta kertoo Stig Björk. 
11.12. luentosali 2 UMPTEK 90 
retkikunnan matka Kuolan tun
tureille. Hiipinän ja Lujaur-ur
tin tunturien llllonnosta, geologi
asta, kasviharvinaisuuksista se
kä alueen saamelaisista kertoo 
Jorma Mattson diakuvin ja 
muun materiaalin kera. 

Tunturilatullaiset olette terve
tulleita kuulemaan ja näkemään 
yhdessä meidän kanssamme 
osoitteeseen: Kirjastotalo Met
so, Pirkankatu 2, Tampere. 

Tunturiterv,eisin Raili ja 
kumppanit. 

Kavtsin kullllumiset 

Kesän tässä vaiheessa vaeltajan 
ajatuksiset suuntautuvat kah
taalle; mielessään muistelee va
elluksia, retkiä ja latulaisten yh
teisiä tapahtumia, joissa kesän 
aikana on ollut mukana. Toi
saalta ajatuksissa ovat jo ruskan 
värit ja tulevan talven hanget 
Lapin kairoilla. Näin tietenkin 
pitääkin olla. Kesän päättymi
sen kaipuuta helpottaa tieto uu
den suven tulosta talven jäl
keen. Myös velluksen päättymi
sen haikeutta ]lieventää toivo uu
desta, kenties vielä mieliinpai
nuvammasta r,etkestä. 

Kavtsilaisille kesä oli moni
puolisen retkeilyn aikaa. Marja
tan johdolla pyöräiltiin Itä-Suo
messa, Ulla johdatteli toista
kymmentä melojaa Hetasta Kit
tilään ja kaksikymmentä neljä 
innokasta kas.vintutkijaa vaelsi 
ja katseli kasveja kerhomme ret
kellä Padjelantassa. Itse sain ol
la mukana kasviretkellä, joten 
mielessäni siinitelevät nyt Ruot
sin upeat tunturit, vuolasvirtai
set joet koskineen, loistavat 
kukkarinteet jja hyyvähenkinen 
vaellusporukkamme. 

Oikea mies oikeassa paikassa; 
näin voi sanoa Eero Niinikos
kesta, joka oli Padjelantassa 
kasvioppaanamme. Eeron häm
mästyttävät tiedot kasveista ja 
hänen ahkeruuttensa ja auliuten
sa opastaa meiltä ansaitsee kyllä 
kiitoksen näin lehdenkin palstal
la. Meille kavtsilaisille oli myös 
paljon iloa Tsietsasta ja Logista 
tulleista "vaellusvieraistamme". 
Maire ja Marjatta, teidän kanssa 
oli mukava taivaltaa. Tulkaa 
toistekin! 

Syksyn myötä tapahtuu Kavt
sin kerhoilloissa pieni muutos. 
Kerhoillat palaavat takaisin 
maanantaiksi - monen kerholai
sen iloksi. 

Vihttan kuulumisia 
Vihtta on kohta 20 vuotias. Juh
laa vietetään "työn merkeissä" 
mutta kakkukahvit tarjoamme 
ensivuoden kesäpäivillä, jotka 
saimme tänne Vaasaan. Paikka 
on vastå katselun alla tässä vai
heessa. Tämä kuitenkin ennak
kotietona: Tervetuloa Vaasaan 
Tunturiladun kesäpäiville 91. 

Kerhomme ikäsusi Martti 
Valli otti ja täytti komeat 80 
vuotta tässä kevään korvalla että 
vielä kerran paljon onnea. Tämä 
nuorukainen on ollut talkoissa 
Ylläksellä ja lenkkipolulla on 
nuoremmilla tekemistä perässä 
pysyäkseen. Martti on Vihttan 
perustajajäsen ja yksi tukipila
reistamme. Uuden toimintakau
den alkaessa teemme ruskamat- · 
koja eri puolille Lappia. Viem
me kaasuhellan Talakselle ja 
retken teemme yhdessä Login 
kanssa. 

Kesälomat ovat vielä kesken 
ja väki laitumilla, joten tapaami
siin ruskassa ja Susiaisissa. 

Pirkko 

Loppuvuoden kerhofnat ja ai
heet ovat: 

17.9. kerhon kuvailta 
15.10. vuosikokous ja luonto

kuvia Galapagos saarilta 
12.11. tietoa kasvihuoneilmi

östä 
10.12. vaelluskuvia ja -tietoa 

Alaskasta 
Muusta syksyn toiminnasta 

tulkoon mainituksi: 
29.- 30.9. EA-kurssi Kärrikal

tiossa 
7 .10. sieniretki Paippisissa 
9.-11.11. · maastotapahtuma 

Kärrissä 
30.11.- 9.12. kaamosvaellus 

Lapissa 
Tilaisuuksiin ovat tervetulleet 

kerhomme ulkopuolisetkin. 
Kerhomme säännöissä asete

taan rajoituksia kerhotoimikun
nan ja puheenjohtajan toiminta
kausille. Yhtämittaisesti ei ker
hotoimikunnassa saa olla kol
mea kautta eli kuutta vuotta pi
tempään eikä puheenjohtajana 
kolmea kautta eli kolmea vuotta 
pitempään. Mielestäni näin on 
hyvä. Jo säännöt takaavat sen, 
että kerhon vetäjissä tapahtuu 
vaihtuvuutta ja toiminta siten ei 
jää polkemaan paikallaan. 

Niinpä meillä Kavtsissakin tu
lee kolmelle kerhotoimikunta
laiselle vuodet täyteen tällä kau
della - puheenjohtajalle etune
nässä. Siispä kirjoitukseni ker
honkuulumisista päättyvät tä
hän. Mukava oli teille kirjoitel
la. Asiat kun olivat enimmäk
seen mieluisia. Mieluisaa oli 
myös toiminta kerhotoimikun
nassa. Nopeasti meni ne kah
deksan vuotta, jotka kanssanne 
töitä tein. Paljon näimme vaivaa 
retkeilyn eteen, mutta kaikki oli 
sen arvoista. Monet mukavat 
muistot tältä ajalta lämmittävät 
mieltäni vielä pitkään. 

Jorma 



TOIMINTAA ... 

Tsietsan kuulumisia 

Niinpä se taas kävi, että kesä on 
taas kohta ohi ja syksyn ja tal
ven riemut ·edessä. Tsietsan 
osalta kulunut tai vielä kuluva 
suvi on ollut suhteellisen vilkas. 
Väki on käynyt Taivalmäessä ai
van muuten vain ja järjestivätpä 
innokkaimmat vaelluskilpailun
kin omille "kesäpäivillemme", 
jotka olivat tuossa heinäkuun 
puolivälin tienoilla. Meitä oli 
läsnä lähes 30, ja olipa muutama 
Siilin ja Iisalmen latulainenkin 
kuullut kutsumme. Vaelluskil
pailuun osallistui kahdeksan 
kahden hengen joukkuetta ja 
kaikki eksyivät kerran . Itseasi
assa niin oli rastin asettajakin 
tehnyt, kun kompassi kertakaik
kiaan osoitti vikapaikkaan. 
Vaan mikäpä oli oikeata reittiä 
etsiskellessä, kun ei edes vettä 
satanut! Palkinnotkin oli hankit
tu ja ne arvottiin, joten allekir
joittaneellakin oli mahdollisuu-

19.8.J<)<)() Patvinsuolla 
Helvi Ahvenainen: 

tensa. Ja koska lapsiakin oli pai
kalla, oli heille oma luontopol
kunsa ja kaikki palkittiin. 

Kerhon ulkopuolellakin olim
me näkyvillä Siilinjärven mes
suilla 9.-10. kesäkuuta.- Siellä 
Raili ja Esko esittelivät kerhom
me ja yhdistyksemme toimintaa 
ja retkeilyvälineitä. 

Jotunheimin valloittajatkin 
ovat palanneet retkeltänsä. Oli
vat kuulemma huiputtaneet kak
si korkeinta huippua. Hyvä 
Tsietsa! Mainitut retkeläiset 
muuten rahoittivat tätä retkeään 
talkoovoimin: olivat mm. siirte
lemässä virvoitusjuomapulloja 
eräässä Iisalmelaisessa virvoitus
juomatehtaassa ja saivat siten 
katettua melko suuren osan 
matkakuluistaan. 

Samaan aikaan, kun Pentin 
porukka oli kotiutlimassa, olim
me muutaman kerholaisemme 
kanssa Kumpen vieraana kesäi
sillä kesäpäivillä Lieksan Mäki
kankaalla. Ei voi muuta sanoa, 
kuin että jo vain oli hienot mai
semat! Ja kelit! 

Sitten vain ruskaretkiä ja susi
aisia odottelemaan! 

Eloterveisin Heikki 

AAMURUKOUS LUONNOSSA 

Jumala, Luojamme, uusi päivä on alkanut. 

Nämä päivät ovat täynnä luomistekojesi täyteläisyyttä. Ota vastaan 
kiitoksemme /ahjoistasi, joita olet meille päivä päivältä jakanut. 

Kiitämme päättymässä olevasta kesästä. Annoit aurinkosi paista ja 
pilviesi tuoda tarpeellisen sateen. 

Kiitämme korjatusta heinäsadosta, joka tuoksuu ladoissa. 

Kiitämme kypsyvästä viljasta, joka turvaa meille jokapäiväisen 
leivän. 

Kiitämme maistuvista marjoista ja kukkaniittyjen väri-ilosta. 

Kiitämme metsien hiljaisuudesta, suon vahvasta tuoksusta ja rantojen 
kauneudesta. 

Kiitämme Patvinsuosta, Ruunaan koskista ja Kolista, joissa 
luomistekosi säilyvät uusille sukupolville. 

Kiitämme siitä ihmeestä, että saamme osallistua jatkuvaan luomiseen 
asumalla ja hoitamalla tätä maata. 

Tuomme eteesi myös huolemme ja hämmennyksemme, jonka 
vallassa mielemme tänä aikana on. Kuulumme sukupolveen, jonka 
aikana vedet samenivat ja puut sairastuivat. 

Herra, teidät miten tästä eteenpäin tarvitsemme viisautta erottaa 
kehittämisen tuhoamisesta. 

Anna meille uusi ulottuvuus, jossa rohkenemme käydä tarkistamaan 
yksityistä vastuutamme. 

Anna vallan käyttäjille, eduskunnalle ja maan hallitukselle lujuutta 
tehdä tahtosi mukaisia päätöksiä kun niiden aika on. 

Ohjaa kansainvälisiä tieteen, taiteen ja poliittisen päätöksenteon 
voimavaroja niin, että löytyisi keinot torjua luomakuntasi tuho. 

Herra, sinun kaikkivaltiaaseen viisauteesi turvaamme. Aamen. 

Tunturiladun kesäp1äivät 
Lieksassa 18-19.8.1990 
Tämän kesäiset kesäpäivät pi
dettiin Lieksassa Pohjois-Karja
lassa Kumpen järjestäminä. 
Paikkana oli Mäkikankaan met
säkämppä Kontiovaarassa lähel
lä Patvinsuon kansallispuistoa. 
Päivien järjestelyihin oli paneu
duttu pitkin kevättä ja kesää ra
kennelmien ja juhlapaikan pys
tyttämisellä, iltanuotiopaikan 
laajentamisella, erämaaportin 
teolla, saunan maalaamisella ja 
monella muulla tehtävällä päi
vien onnistumiseksi. 

Osa talkooväestämme oli hää
rinyt paikalla yhtämittaa koko 
viikon ennen päiviä ja kokkim
me ja Pekka saapuivat ensim
mäisinä muutamaa päivää ennen 
varsinaista päivien alkua. 

Kumpelaisille oli yllättävää 
ensimmäisten vieraiden suurella 
joukolla saapuminen jo perjan
tai-iltana ja ennen aamua lauan
taina paikalla oli jo sata tunturi
latulaista. Sään suosiessa ei telt
toihin majoittumisessa ollut on
gelmia. Päiville osallistui kaikki
aan 175 latulaista. 

Vieraita odotellessa lisää, pai
kalla olleilla oli mahdollisuus tu
tustua ennen avajaisia lähiympä
ristöön ja erityisesti sodan ajan 
muistomerkkiin ja sen tarinaan. 

Tätä tilaisuutta varten pysty
tettyihin uutuuttaan hohtaviin 
lipputankoihin kohotettiin Suo
men lippu ja Tunturiladun viiri, 
jonka jälkeen päivät olivat ava
tut. 

Kesken kesälomaansa paikal
le saapunut latulainen apulais
kaupunginjohtaja Aulis valoitti 
tervehdyksessääm Lieksaa asuin
ja elinympäristönä ennen ja nyt 
eikä luonnonsu1ojelulliset asiat
kaan aivan jääneet kaupungin 
kannalta epäselviksi. Tämä sa
ma asiahan tuli esille myöskin 
kumpelaisen pappimme seuraa
van aamun päivänavauksessa 
vähän erikulmalta katsottuna. 

Lauantainen luontopolku lä
heisessä maastossa oli Niilon 
valmistelema ja toteuttama. 
Kiertäjiä riitti myöhään iltaan 
saakka. Kokin monivaiheisten 
ja pitkällisten ]padan puhdista
misseremonioid1en tuloksena oli
kin sitten ennen yleistä sauno
mista maittavaa ruokaa. Illan 
tärkeimpiä hetkiä oli istuminen 
iltanuotiolla laulun ja asiapitoi
senkin juttelun kera . Puheen
johtajamme Yrjö sai varmaan
kin eväitä hallitukselleen tule
vista tapahtumista, ja Pekan se
lonteko rakennuskohteista men
neistä ja tuleviista valoitti toi
mintaa Lapissa kämpillämme . 

Mitenkään järjestäjien puo
lelta järjestettyä ei ollut kesken 
iltanuotion illassa kiirinyt viesti 
saunan palamisesta. Siihenhän 
se nuotiolla istuminen sitten kat
kesikin vähäksi aikaa ja sauna, 
joka oli juuri kunnostettu, ei sit
ten palanutkaan sen enempää. 
Paikalla olleet palomiehet ja pa
lolautakuntalais1et johtivat sam
mutuksen ja myöskin kunnosta-
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misen seuraavan päivän tosi
käyttöön. 

Karkeloitakaan ei aivan 
unohdettu ja kämpän isollapuo
lella soi haitari niin haikeaan pi
mentyvään yöhön säveliään Ma
tin vetelemänä. Muusta musiik
kipuolesta kitaralla yhteislau
luissa huolehti sitten toinen 
Matti ansiokkaasti . 

Sunnuntaisen aamuhetken 
jälkeen siirryttiin sitten autoilla 
Suomun kierrolle ja lyhyemmäl
le Olkkosensaaren kierrolle. 
Väki jakaantui sopivasti puoliksi 
ja puoliksi. Mainiossa säässä 
suoritetun lenkin jälkeen kahvit
teluineen Kuikkalahdessa Suo
mujärven rannalla oltiinkin sit
ten valmiit jälleen palaamaan 
kämpälle , saunomaan, ruokaile
maan ja päättäjäisiin. 

Päivät olivat päättyneet sun
nuntaina noin kolmen aikaan, 
edessä oli enää kotimatka hyvin
kin kauaksi kotipaikkakunnalle. 
Päivistämme kuulimme vain 
pelkkää kiitosta. Yhdessäolo 
mainiossa säässä oli järjestäjille 
unohtumaton elämys. Moni ha
lusi tulla jo aivan pian takaisin 
maisemiimme ja Suomulle tai 
kiertämään Karhunpolun Liek
san alueella tai Susitaipaleen 
Ilomantsissa. Olemme iloisia 
käynnistänne ja tapaam1snn 
muissa tunturiladun toiminnois
sa. Kiitokset järjestelyihin osal
listuneille. 

Järjestäjien puolesta: 
Pentti Koivistoinen 
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Kuolan suurtunturit 
Umptek-Hiipinä ja Lujaur-urt 
Kirjassa "Suuri Kuolan retki 1887" kerrotaan suomalaisesta luon
nontieteellisestä retkikunnasta, joka kartoitti Euroopan kartan vii
meisen valkoisen täplän - Kuolan niemimaan. Heinäkuussa 1990 
UMPTEK 90 retkikunta teki toiseksi suurimman Kuolan retken tar
koituksenaan kartoittaa alueen tunturiretkeilymahdollisuudet sekä 
tutkia Kuolan saamelaisuuden nykytilaa. 

Retkikunta oli paikallisten matkailuviranomaistenkin tietojen mu
kaan ensimmäinen länsimainen tunturiretkiryhmä Hiipinän ja Lu
jaur-urt'in tuntureilla. Ensimmäisenä Iänsimaisena lehtenä on Tun
turiladulla nyt kunnia julkaista selostus Kuolan suurtunturien retkei
lystä ja värikuvia sen maisemista, valitettavasti vain mustavalkoisi
na. 

UMPTEK 90 retkikunnassa oli
vat Matti Isotalo, Toivo Manni
nen ja Jorma Mattson Turusta 
sekä Matti Rekola Tampereelta. 
Venäjänkielen taitoisina sekä 
paikalliset tavat tuntevina op
paina toimivat eestiläiset Alek
sander Annus, Taimi Viidna ja 
Els Kiitt. Retkikunnan tavoit
teet ja kohteet Kuolassa olivat: 
- Vaellukset Hiipinän ja Lu-

jaur-urtin tuntureilla sekä nii
den retkeilymahdollisuuksien 
selvittäminen. 

- Tutustuminen Lapin luonnon
puistoon ja sen museoon . 

- Tutustuminen Lovozeron ky
lään ja saamelaismuseoon. 

- Mahdollisuuksien mukaan 
käynti Murmanskin ja Le
ningradin museoissa, niiden 
pohjoisten kansojen osastoil
la. 

Retkikunnan eestiläisjäsenet ta
vattiin ensimmäisen kerran Tal
linnassa. Paikallisen alpiklupin 
viihtyisässä kerhohuoneessa vie
tettiin mukavaa iltaa toisiin tu
tustuen ja tulevasta retkestä kes
kustellen. 

Matkustamista! 
Retkikunnan koko matka kesti 
19 vuorokautta ja suurin osa 
ajasta kului matkustamiseen. 
Nopein tapa päästä Kuolan nie
mimaalle olisi lentää Murmans
kiin ja sieltä junallla tai bussilla 
tunturiin. Retkikunta valitsi hi
taamman, mutta kiinnostavam
man tavan; Tallinnan ja Lening
radin kautta junalla. Vuorokau
tinen junamatka Leningradista 
pohjoiseen halki itä-Karjalan oli 
erittäin antoisa kokemus! 

Kuolassa retkikunta tutustui 
paikallisiin kulkuneuvoihin mel
ko monipuolisesti. Nyt tiedetään 
millaista on matkustaa Kuolan 
alueen takseilla, pikavuorobus
seilla, paikallisbusseilla, maasto
autoilla, ambulanssilla sekä 
moottoriveneillä. 

Retkeily Kuolan tuntureilla 
Retkeily Neuvostoliitossa on ai
ka yleistä, vai sanoisiko niin, et
tä väkeä riittää siihenkin harras
tukseen. Kuolan tuntureillakin 
näkee suuria vaellusryhmiä, jot
ka voivat olla kotoisin vaikka 
maapallon toiselta puolelta . Ki
rovskin KCC:n (Matkailu- ja 
retkeilyneuvoston valvonta- ja 
pelastuspalvelu) toimiston tilas
tojen mukaan Hiipinän ja Lu
jaur-urt'in tuntureilla kulki v. 
1988 kesällä 379 ryhmää (3210 
henkeä) ja talvella 152 ryhmää 
(1443 henkeä) . Kaikki retkeili
jät eivät ilmoittaudu toimistoi
hin, joita Kirovskin lisäksi on 
Murmanskissa sekä MontSegors
kissa . 

Kuolan suurtunturit ovat vaa
tivaa ja vaarallista retkeilyaluet
ta. Lumi- ja ki vivyöryt ovat aina 
uhkana ja sääolosuhteet muut
tuvat nopeasti. Kirovskin 
KCC:n johtajan mukaan, 25 
vuoden aikana on keskimäärin 
kolme henkeä menehtynyt tun-

tureille. Suurimmat onnetto
muudet tapahtuivat vuonna -74 
tammikuussa, jolloin kahdeksan 
hiihtovaeltajaa paleltui Lujaur
urtin Tsivruai-solaan ja vuonna 
-82 seitsemän hiihtäjää joutui lu
mivyöryyn Hiipinän tuntureilla . 
Heidät löydettiin vasta vuonna 
-83 ja Kirovskin toimistossa on 
kuvasarja pelastustyöstä sekä 
erään uhrin kamerasta löytynyt 
ja kehitetty kuvasarja. 

Tuntureilla on lukuisia yksit
täisiä muistomerkkejä, muisto
laattoja tai maalattuja kuolinai
koja kallioissa. UMPTEK retki
kunnan havaintojen mukaan 
suurimpana syynä onnetto
muuksiin voidaan pitää tiedo
tuksen puutetta. Onnettomuuk
sista ei ole julkisesti kerrottu ja 
siksi tuntureille lähtee ryhmiä 
heikosti varustautuneina ja vail
la tietoa vaaroista . Toisena syy
nä on huonot varusteet jotka ei
vät anna mahdollisuuksia suo
jautua poikkeuksellisissa olois
sa. Vaeltajan on pakko puskea 
lumimyrskyssä vasten jäätävää 
tuulta, kunnes ei enää jaksa. 
Erittäin huonot käsinpiirretyt 
karttaluonnokset ovat varmasti 
myös syynä menehtymisiin. Kar
toista ei pysty näkemään kuinka 
pitkä matka voisi olla pelasta
vaan kylään tai kaivokseen . 

Kuolassa retkeilijöiden varus
teet olivat samalla tasolla kuin 
Suomessa joskus 50-luvulla. 
Paksut puuvillakankaiset harja
teltat painavat märkinä lähes 
kaksinkertaisesti. Kaikissa kan
tolaitteissa ei ole edes tukikehik
koa tai pehmusteita ja siksi re
pun pakkaamistaito on säilynyt. 
Retkikeitin on vaeltajille tunte
maton kapistus ja eipä sellaisiin 
olisi polttoainettakaan . Yleisin 
jalkine on tukeva vaelluskenkä, 
joka onkin erinomainen tuntu
rien kivikoissa kuivalla säällä. 
Sateella, suota sekä jokia kahla
tessa kastuvat niin kengät kuin 
sukatkin, ja ne ovat kauan mär
kinä . 

Eestiläisten mukaan vaellus
ryhmien suureen kokoon on syy
nä turvallisuus. Ryhmien koko 
on yleensä 10-15 henkeä, mutta 
30 hengen ryhmätkään eivät ole 
epätavallisia. Kaksin tai yksin 
retkeileminen on heille käsittä
mätön asia. 

Ottamalla vaarat huomioon ja 
varautumalla niihin ennakkoon 
ovat Kuolan suurtunturit suosi
teltavaa retkeilymaastoa kenelle 
tahansa. Kivi- ja kasviharrasta
jalle löytyy tutkimista, valoku
vaajille ja maisemien ihailijoille 
uusia perspektiivejä. Erilaiset 
kulttuurit antavat leimansa 
myös retkeilyyn. Vaellusryh
mien kohtaaminen tunturissa on 
aina mielenkiintoista, erilaisten 
kansojen tapaamisia. Retkeily 
yhdistää ja maailma tuntuu pie
neltä . Suhteita luomalla aukeaa 
mahdollisuuksia retkeilyyn vaik
ka Uralilla tai Kamtsatkan nie
mimaalla. 

Laplandski 
zapovednik 
Retkikunnan ensimmäinen tu
tustumiskohde oli Imandra jär
ven länsipuolella sijaitseva Lap
landski zapovednik, Lapin luon
nonpuisto. Puisto on perustettu 
v. 1930 ja sitä on laajennettu v. 
1985. Tällöin alkuperäisestä 
puistosta myös poistettiin 
MontSegorskin eteläpuolelta 
pieni osa (kuollutta metsää?). 
- Luonnonpuiston porttia varti
oi vanha karjalaispäriskunta jo-
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ka puhui hyvää suomea, - tai 
karjalaa, niinkuin he antoivat 
ymmärtää. Puiston eteläiseltä 
tutkimusasemalta retkikunta sai 
oppaaksi opiskelija Vladimir 
Latka'n. Noin 20 km:n lenkin 
jälkeen Vladimirin kämpässä 
vietettiin mielenkiintoista tee
hetkeä: Teetä ja mustikkahilloa, 
tieteellistä keskustelua ja -väit
telyä. 

TSuna-tunturin eteläisiltä hui-

Umptek 90 retkikunta Laplandski zapovednikin tutkimusasemal
la. 

puilta aukeni avarat maisemat: 
Idän ja kaakon suunnalla 
Imandra, etelän ja lännen välillä 
metsäisiä vaaroja ja pohjoisessa 
tuntureita. Yli tuhatmetriset 
pyöreämuotoiset MontSe-tuntu
rit näkyivät metsäisen, pikkujär
vien pilkkoman, täysin koske
mattoman (?) laakson takana . 
Tunturien rinteille nousevat 
kuusimetsät olivat kaukaa kat
soen kauniita; tummanvihreitä 
kartiokuusia kasvoi harvaksel
taan kirkkaan vihreässä maassa. 
Ylempänä tunturissa kuusien 
kasvutapa oli erikoinen. Retki
kunnassa sata vuotta aikaisem
min tämän havainnon teki fi l 
tohtori Kihlman: "- kuusi kas
vaa aluksi pituutta kuin pensas 
0,5- 1 metrin korkeuteen. Täl
löin kuusipensas saattaa olla le
veä ja pinnaltaan tasainen kuin 
pöytä. Joskus saattoi tasaisen 
pinnan yläpuolelle kasvaa suoria 
runkoja. Tällainen saattoi jäädä 
eloon ja kasvaa suhteellisen no
peasti ylitettyään kriittisen pis
teen. Puun alaosa jatkoi tämän 
jälkeenkin pensasmaista verso
mistaan." 

Tutkimusasemalla oli tarkoi
tus käydä luonnonpuiston muse
ossa, mutta sen avain sattui ole
maan hukassa. Mielenkiintoi
seksi ja harvinaiseksi tapauksek
si kohosi yli 80-vuotiaan profes
sorin Semenov-Tan-Sanski'n 
haastattelu. Hän selvitteli päaa
siassa alueen eläimistöä, mm. 
tunturipeurakantaa, jota ennen 
sotia oli 14.000 yksilöä, nykyään 
500-600. Professorin asunto 
eräässä mökissä oli tyypillinen, 
asialleen omistautuneen luon
nontieteilijän kämppä. Kalus
tukseltaan vaatimaton , mutta 
seinät täynnä hyllyjä ja niillä 
ylitsepursuavasti kirjoja , kartto
ja, kansioita, näytteitä sekä tut
kimusvälineistöä . Vanha profes
sori arvosti retkikunnan kiinnos
tusta ja lahjoitti muutamia kir
joittamiaan kirjoja omistuskir
joituksellaan varustettuna. 

MR. 



Hiipinän tunturit 
Yli kilometrin korkeuteen koho
avat Hiipinän tunturien huiput 
ympäröivästä maastosta. Länsi
puolella sijaitseva suuri Imandra 
järvi on 126 metrin korkeudes
sa, itäpuolen Umbozero 167 
metrissä ja pohjoisessa sekä ete
lässä alavia metsämaita tai soita. 
Korkein huippu on TSasnatSorr 
1191 m ja muita yli tuhannen 
metrin korkeuteen yltäviä huip
puja tai lakitasanteita on luke
maton määrä. kaukaa katsoen 
Hiipinä on mahtava tunturise
länne, mutta lähempi tutustumi
nen osoittaa sen olevan rikko
naisen vuoriston. 

Tyypillinen "huippu" on laa
ja, jopa viiden kilometrin pitui
nen ylätasanko ja sen reuna ovat 
pystysuoria 100--300 metrisiä 
pahtoja. Tällaisesta ylängöstä 
käytetään nimitystä "plato", mi
kä on suomalaisille uusi termi 
maastonmuodoista puhuttaessa. 
Tunturissa on myös teräviä 
huippuja, esimerkiksi erikoisen 
muotoinen 1120 metrinen Jume
korr. Kapeat harjanteet yhdistä
vät huiput toisiinsa ja jylhät so
lat ovat luonnollisia ja helppoja, 
joskus lähes ainoita kulkureitte
jä laaksosta toiseen. 

Vuoristoissa sola on tärkeä 
kulkuväylä. Sen kautta kaikki 
kulkevat ja siellä varmimmin voi 
tavata muita ihmisiä. Solien ka
peimpaan tai matalimpaan koh
taan on Hiipinän tuntureilla ra
kennettu kivistä tuulensuojia, 
reittimerkkejä ja kekoja, joiden 
kätköistä löytyy viestejä lasipul
loissa. Kaikenlainen löytötavara 
kerääntyy myös solan kivikeol
le; suksenkärjet, katkenneet 
sauvat, sukat, säilykepurkit 
yms. Luultavasti retkeilijät ovat 

. omaksuneen tämän solien arvos
tuksen Himalajalta tai Pamir'il
ta ja levittäneet tapaa pohjoisille 
tuntureille. 

Tunturin keskustasta ulospäin 
aukeavat laaksot ovat syviä ja 
metsäisiä. Valtapuuna on kuusi, 
mutta kosteikoissa kasvaa vank
kaa koivua sekä pihlajaa ja haa
paa. Tunturikoivuvyöhyke on 
hyvin kapea tai sitä ei ole ollen
kaan, joissakin paikoissa kuusi
metsä nousee ylimmäksi, korke
alla tunturin rinteeseen. Jokien 
varsilla aluskasvillisuus on run
sasta, puut tiheässä ja kaatuneet 

Lovozeron kylä 
Kuolan suurin saamelaiskylä ei 
miellytä silmää. Lähes avonai
seen maastoon pystytetyt 5-ker
roksiset harmaat kivitalonkolos
sit ovat luonnottoman näköisiä. 
Toki joukossa on miellyttäväm
piäkin rakennuksia, kuten kota
hotelli ja -ravintola, joiden ark
kitehtuurissa on yritetty tavoit
taa saamelaistyyliä. Vanhoja 
hirsimökkejä oli kivitalojen lo
massa, mutta kylän etelälaidalla 
nämä mökit edustivat sitä van
haa Lovozeroa. Mökit eivät ol
leet mitään röttelöitä, vaan asut
tavia taloja aidattuine pihoi
neen, puutarhoineen sekä ulko
rakennuksineen. Kontrasti on 
jyrkkä kun katselee Virmajokea 
alavirtaan päin: Vasemmalla 
rannalla valtavat kerrostalot, oi
kealla rannalla matalat hirsimö
kit. 

Kaukana rautateistä sekä val
tateistä olevana Lovozero ei vai
kuta syrjäkylältä. Kunnollinen 
hotelli ja ravintola, vaatimatto
mampi ruokala, postitoimisto, 
kauppoja, leipomo sekä yleinen 
sauna takaavat peruspalvelut 
matkailijalle. Mutta kaikesta on 
pulaa ja taso on heikko. 

Lovozeron saamelaismuseon 
näyttelyainneisto painottuu saa
melaisten historian ja nykyisen 
tilanteen selvittelyyn. Vanhoja 
tarvekaluja ja vaateparsia oli vä
hän esillä, uudempaa enemmän. 
Kuolan saamelaisille tyypillisistä 

puut aina poikittain kulkutiellä. 
Ilman polkuja jokien varret oli
sivat vaikeita kulkumaastoja. 

Kuolan tunturit ovat kasvi
harvinaisuuksien aluetta. Mm. 
Kuolan unikkoa kasvaa vain 
Hiipinän tuntureilla ja sitä näky
kin runsaasti karuilla kasvupai
koilla. Silmiinpistävää tunturi
maisemassa oli kellertävä väri 
jota esiintyi suurina laikkuina 
jopa yli 1000 metrin korkeudes
sa. Lähempi tarkastelu osoitti 
sen olevan rakkaluppoa, hyvin 
pitkää, keltaisen vihreätä rih
mastoa kasvava .jäkälä. Alem
milla rinteillä sitä saattoi olla jo
pa 15 cm paksuina "patjoina", 
ylempänä yksitäisinä tupsuina. 

Hiipinän tunturien kivilaji on 
karkeata ja rapautuvaa, kuin ra
pakiveä, mutta kovempaa. Te
rävät kiteet lohkareissa sekä 
kiinteässä kalliossa takaavat hy
vän pidon saappaille ja kompu
roinnin jälkeen näyttävät ruh
jeet sekä risaiset vaatteet. Hui
put ja rinteet ovat yleensä nor
maalikokoisen kivikon peitossa, 
mutta moninpaikoin näkyi kiin
teää, pyöreämuotoiseksi hioutu
nutta kalliota . Tunturien lakita
santeilla sekä loivemmilla ala
rinteillä oli laajoilla aloilla hie
noa kivimurskaa, kuin jyrätty 
tasaiseksi. Astuminen tällaiselle 
kentälle t1es1 poikkeuksetta 
saappaan vajoamista puolisää
reen asti . Moreenimaa laaksois
sa oli väljää, ei niin tiivistä ja 
vettä läpäisemätöntä kuin Suo
men Lapissa. Runsasvetinen 
tunturipurokin saattoi vähitellen 
häipyä maan sisään ja jostain 
rinteestä vesi suihkusi suoraan 
maan sisästä vuolaana purona. 

Retkeilijälle Hiipinän tunturit 
ovat kiinnostavaa aluetta. Se on 
myös vaativaa maastoa. Kulke
minen jyrkillä, vyöryvän kivikon 
peittämillä rinteillä vaatii tottu
musta kiipeilyyn ja kuohuvien 
jokien ylittämisessä on omat 
niksinsä. Aina on muistettava 
sääolosuhteiden muuttuminen: 
Lumimyrsky saatta.a yllättää ke
sälläkin ja tuulet ovat todella 
kovia. Vain kokeneen oppaan 
mukana tiedetään missä kulje
taan, ensikertalaisen on uhka
rohkeata lähteä harhailemaan 
outoon vuoristoon. 
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helmikoristeluista oli esillä muu
tamia upeita näytteitä. Harvi
naisin esine museossa lienee Po
noi joelta löytynyt iso, tasapin
tainen kivipaasi, jonka maalauk
silla arvellaan olevan ikää noin 
4000 vuotta. 

Kylän kahdessa käsityöpajas
sa valmistetaan perinteiseen ta
paan, mutta osittain nykyaikai
sin konein, poron- ja hylkeen
nahkasaappaita. 

Poronnahkasaappaita, myös 
kumipohjaisina, valmistuu kes
kimäärin yksi pari päivässä. Val
mistus on pitkälti käsityötä, ko
neilla voidaan ommella vain hel
pompia saumoja. Näskääminen 
tapahtui käsin ja näytti olevan 
hikistä työtä. Polvipituisten po
ronnahkasaappaiden varren 
etuosassa on taidokkaita, moni
muotoisia helmikoristeluja. Toi
sessa käsityöpajassa valmistetta
vien hylkeennahkasaappaiden 
koristelu oli vaatimattomampaa, 
mutta yksinkertaisen kaunista. 

Kylän etelälaidalta lähtee pol
ku kohti Lujaur-urtin keskellä 
olevaa Seitajärveä. Tämän noin 
25 kilometrin taipaleen voisi 
korvata moottorivenekyydillä 
pitkin Lovozeroa. Halukkaita 
veneilijöitä löytyy ja veneistä ei 
ole pulaa, mutta polttoainetta 
joudutaan keräämään yhdeltä 
sun toiselta. 

MR 

Kuva: Matti Rekola 
Malyi Belaja joki virtaa Höpinän tuntureilta Imandra järveen. 
Taustalla TSllsnatSorr'in lakitasanteita. 

Kuva: Matti Isotalo 
Tuhannen metrin korkeudessa Fersmannin solassa. 

Kuva: Matti Rekola 
Lovozeron kylää Virmajoen molemmin puolin. Kyl:än 4000 asuk
kaasta on saamelaisia noin 600. Kaikkiaan Lovozeron rajoonissa 
(pörissä) on noin 10 000 asukasta. 



Lujaur-urt 

Umbozeron sekä Lovozeron vä
lissä kohoavat ympäristöään yli 
1000 metriä korkeammalle Lu
jaur-urt'in tunturit. Korkein 
huippu AngvundastSorr on 1120 
metriä _merenpinnan yläpuolel
la. Tunturien lakitasanteet ovat 
yli 900 metrin korkeudessa ja sii
tä rinteet laskeutuvat jyrkkinä, 
joskus pahtoina noin 300 met
riin. Näillä tuntureilla ei ole jyl
hiä solia kuten Hiipinässä, vaan 
ne ovat matalia painanteita tun
turissa ja niistä alkunsa saavat 
purokurut ovat pitkän matkaa 
loivareunaisia. Jossain vaiheessa 
puro syöksyy satoja metrejä 
alemmaksi ja kuru avartuu, laa
jentuen lopulta jylhien pahtojen 
reunustamaksi laaksoksi. Näiltä 
pahdoilta suihkuaa vettä hienoi
na putouksina ja vyöryy kiviä, 
talvella myös lunta. Suurimpien 
vyöryjen jäljiltä valtavat kivi
paadet ovat mielettömässä seka
melskassa laakson pohjalla. 

Pyöreämuotoisilla Luujärven 
tuntureilla voi kävellä kymme
niä kilometrejä pahemmin nou
sematta tai laskematta. Vain 
nousu laaksoista lakitasanteille 
teettää työtä, nousureittiä jou
tuu etsimään. Tunturit ovat 
helppokulkuista rakkaa tai hie
noa kivimurskaa. 
Angvundastforr'in huippu on 
laakea, pienen kiviliuskeen peit
tämä ja siitä kohoaa 6-8 metriä 
korkeita kalliokumpareita, su
mussa pelottavan näköisiä mus-

Kuolan saamelaiset 

Halki vuosisatojen ovat Venä
jän saamelaiset eläneet hiljaista 
elämäänsä järvillään ja tuntu
reillaan, maailman aatteiden 
suuremmin heihin vaikuttamat
ta. Vuosikymmenien 1920-70 ai
kana ovat kuitenkin suuret muu
tokset kohdanneet heitä. Länti
set maat, pohjoinen ja itäinen 
rannikko ovat tyhjentyneet . 
Kahdestakymmenestä vuosisa
dan alun kylästä on jäljellä nel
jä, Nämä kohtaa sisämaan len
toreitin Murmansk - Lovozero -
KrasnostSelje - Kanevka - Sos
novka varrelta. Väestösiirrot, 
uudet hallinnolliset jaottelut, 
kaksi sotaa, uusien kaupunkien 
ja kolhoosien sekä poronhoito
sovhoosien perustaminen, voi
malaitokset ja sotilaallisten ra
kenteiden luominen ovat ryh
mittäneet heidät uudella tavalla. 
Vuosisadan alun väestömäärä ei 
ole juurikaan noussut. Näkyvin 
osa liittyy kuitenkin kolttien siir
tymiseen Suomeen. Vähän heitä 
on vieläkin jäljellä. Muurman
nin radan itäpuolelta tapaa saa
melaiset Jonassa, Kovdorin kau
pungin itäpuolelta, läheltä Savu
koskea, noin 35 henkeä. Pari
senkymmentä lohenpyytäjää voi 
löytää Verhne-Tulomskij 'sta 
(Ylä-Tuloma, Patuna). Seuraa
vat ovatkin kaukana idässä saa
melaisten pääkaupungissa Lovo
zerossa (Luujärvi). Vuonna 
1584 perustetussa kylässä, nyt 
4000 asukkaan kaupungissa, hei
tä on 600, ympäristöineen yh
teensä noin 1000 henkeä. Muut 
jakaantuvat hajaantuneina itäi
sempien yhteisöjen sekä uusien 
kaupunkien ja valtakunnan sisä
osien alueille. Saamelaisten ko-

tia kyömyjä. 
Lujaur-urt'in sydämessä on 

kahdeksan kilometriä pitkä Sei
tajärvi. Järveä reunustaa tum
manvihreä kuusimetsä ja jyrkät 
tunturirinteet. Seitajärven mai
sema on kauneimpia mitä Lapis
sa: voi nähdä! Järven rannar sen
sijaan ovat vaikeasti kuljettavia 
kuusikoita, tiheitä ja kosteita. 
korpia sekä jyrkkiä ja kivikkoi
sia rinteitä. Koko päivän, noin 
kymmenen tuntia, saa käyttää 
kulkemiseen järven päästä toi
seen päähän. Yllättävintä Seita
järvessä oli sen sameus! Koko 
järvi oli vaaleanvihreän levän 
peitossa. Pinnalta se oli täysin 
läpinäkymätön ja vielä puolen 
metrin syvyydessä erottui viher
täviä hiukkasia. Johtuiko järven 
sameus tilapäisestä häiriöstä vai 
ympäröivien tunturien mineraa
leista on vielä selvittämättä. 
Asia toivottavasti ratkeaa vesi
näytteen tutkimisen jälkeen. 

Häiritsevänä sekä pelottavana 
seikkana retkeilijä kokee Luu
järven tuntureilla malmin etsin
nän. Koeporauksia tehdään jat
kuvasti, mm. Angvundastforr'in 
huipulla, ja porauslinjoja on ke
pitetty laajoille aloille. Pahim
massa tapauksessa tunturit ovat 
yhtä avolouhosta muutamien 
vuosien kuluttua ja Seitajärvi se
kä Lovozero lietteen samenta
mia kuolleita vesistöjä. 

MR. 

ko määräksi lasketaan noin 
1900. 

Omaa kieltä taitavia on noin 
50 %. Itäisen Turjan- eli Jokan
gan-saamen taitajia on vähän. 
Pääkieli on Kildinin saame, mi
kä jakaantuu edelleen kildiniläi
seen, lovozerolaiseen, varzino
laiseen ja voronenskiläiseen ala
murteeseen. Kolmas päämurre 
on Koltan- eli Tulomansaame. 
Vuosisadan alussa kymmenen
neksi päämurteeksi luetusta Ak
kalan murteesta on jäljellä vielä 
rippeet. Kildininkielistä kirja
kieltä on pyritty luomaan vuo
desta 1933 alkaen vuoroin lati
nalaisin, vuoroin slaavilaisin kir
jaimin rajallisella menestyksel
lä. 

Lovozeron kaduilla voi välistä 
nähdä vähän saamelaistakin vä
riä vanhojen hirsimökkien ja 
kerrostalojen välissä. Kotakah
vila ja kotahotelli erottuvat kau
aksi. Mutta näkymä venerannas
ta alas jokea on kuin ajalta en
nen syntymää. Kaksi käsityötu
paa hukkuu mökkien paljou
teen, mutta Lovozeron ja Mur
manskin museot ovat aarreaitto
ja harrastajalle asuineen, jotka 
ovat siirtyneet komeilta saame
laisille. Musiikki elää omien lau
lu- ja tanssiyhtyeiden, Oijar'in 
ja lasten OijrentSin, kautta . 
Unohtaa ei sovi myöskään 
1880-luvulta alkaen niemimaalle 
muuttaneita komeja (syrjääne
jä), joilla on laajan poronhoidon 
pääosuus ja vähäisempää mää
rää nentsejä (samojedeja) . Suo
menkielisiä on 700 ja oma seura
kin on heille perustettu. 

Matti Isotalo 

Kuva: Matti Rekola 
Seitajärvi ja Lujaur-urt. Taustalla AngvundastSorr. 

Kuinka Kuolan Lappiin vaelluk:selle? 

Avain neljännen Lapin, kuten 
muidenkin lukemattomien Neu
vostoliiton vuoristoalueiden va
elluksille on sikäläisen yhteis
työkumppanin etsiminen ja löy
täminen. Potentiaalisia kumppa
neita on luvuton määrä järjes
töinä ja seuroinakin. Mieluiten 
tulee kysymykseen retkeily- tai 
urheiluyhdistys, mutta muukin 
voi olla yhtä hyvä. Samoin on 
yksityinen henkilökin mahdolli
nen. Inturist ei vaelluksia järjes
tä ja sen järjestämänä kaikki tu
lisi kohtuuttoman kalliiksi. 

Yhteistyökumppani kirjoittaa 
kutsukirjeen, johon hän hakee 
alueellisen urheiluministeriön 
suosituksen leiman muodossa. 

Kuva: Matti Rekola 

Saapunut ku1tsukirje mahdollis
taa nopean ja ilmaisen kutsuvii
sumin. Tämän jälkeen voidaan 
matkustamisessa käyttää sisä
maan hintoja ja budjetista voi 
tulla häkellyttävänkin matala. 
Liikkeelle on syytä lähteä hyvis
sä ajoin, sillä posti kulkee hi
taasti ja puhelinyhteydet ovat 
riittämättömät. 

Matkan Murmanskin oblas
tiin eli alueellle voi järjestää nel
jää tietä: Lentomatka kesäisin 
Rovaniemeltä Murmanskiin, au
tomatka Raja-Joosepin/Loton 
kautta, jolloin tapaaminen voi 
olla rajalla 1tai omalla autolla 
kauempana sisämaassa, juna
matka Talliinna/Leningrad 

Jumekorr'in erikoisen muotoiselta huipulta näkt~e koko suuren 
Imandra järven sekä sen takana olevat MontSe-tuinturit. 

Apatity/Murmansk sekä laiva
matka Kirkkoniemi - Mur
mansk. Sisämaassa paikallisju
na- ja bussiyhteyksiä on verrat
tain runsaasti. Samoin pienellä 
vaivannäöllä on taksi-, paketti
auto- ja kuorma-autokuljetuksia 
saatavissa. Suuremmissa kau
pungeissa ja kylissä on yleensä 
tarjolla useampiakin majoitus
ja ruokailupaikkoja. Yhteistyö
kumppani on välttämätön paitsi 
matkan mahdollistamiseksi 
myös käytännön asioista selviä
miseksi. Pelkkä venäjän taito ei 
aina riitä. Niemimaan itäosiin, 
jonne tarvitaan lisäksi ns. miliisi
lupa, voi matkustaa norjalaisten 
Hurtigrutenin tapaan liikkuvalla 
rannikkolaivalla tai sisämaan 
saamelaiskylien kautta lentäväl
lä reitillä Murmansk - Lovozero 
- KrasnostSelje - Kanevka -
Sosnovka. Ainoa autotie itään 
kulkee Kirovskin kautta etelä
rannikolle Varzuga-joelle. 

Imandran (Imanteron) länsi
puolella sijaitsevaan suureen 
Lapin luonnonpuistoon, joka on 
perustettu villien tunturipeuro
jen suojelemiseksi ja jonka hui
puilta on näköyhteys Suomen 
tuntureille, tarvitaan erityislupa, 
joka on kiven takana. Lupaa 
Laplandski zapovednikiin voi 
yrittää suosituskirjeen turvin 
MontSegorskin luonnonsuojelu
toimistosta tai puiston pohjois
ja etelälaidalla sijaitsevista ala
toimistoista, jotka voivat antaa 
mahdollisesti 1 1/2 vrk:n luvan. 
Niemimaalla on lisäksi huomat
tava määrä määräaikaisia rau
hoitusalueita, zakaznikeja, joille 
yleensä ei erityistä lupaa tarvita, 
sisältäen kuitenkin normaalit ra
joitukset alueen käytön suhteen. 

Tunturivaellus tunnetaan vain 
ryhmävaelluksena. Toisaalta 
niemimaalla vaeltaa vuosittain, 
erityisesti talvella, tuhansittain 
retkeilijöitä suuren maan eri 
osista ja vastaan voi tulla vaelta
jia kuin Saariselällä tai Ruotsis
sa. Välttämätön osa käytännös
sä on ilmoittautuminen lähdettä
essä ja palattaessa johonkin 
Murmanskin alueen matkailu- ja 
retkeilyneuvoston kolmesta val
vonta- ja pelastuspalvelutoimis
toista Murmanskissa, MontSe
gorskissa tai Kirovskissa. Jäl
kimmäinen toiminto ei ole tur
ha, sillä esim. viime vuonna kuo
li yksin Hiipinän tuntureilla 14 
vaeltajaa talven pakkasiin tai 
kesän lumivyöryihin. Tunturi
maassa kohtaa monia improvi
soituja muistomerkkejä men
neille ystäville. 

Matti Isotalo 
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Tällä palstalla julkaiStaan pieniä uutisia joista ei ole yleisesti tiedotettu, mutta jotka ovat tunturiretkeili
jöille . tärkeitä. Tiedot autiotuvista, silloista, reiteistä ja muista rakennelmista sekä säännöistä ja rajoi
tuksista yleensäkin kaikki muutokset Lapin retkeilyalueilla, voidaan tuoda tunturilatulaisten tietoisuu
teen täs'sä. Harkitusti voidaan myös hubujakin julkaista. Silloin niille saadaan joko vahvistus tai ne 
voidaan osoi~a perättömiksi. 

Ilmoittakaa Lapin retkeilyalueiden asioista palstan toimittajalle: Matti Rekola os. Rintamäenkatu 29 
G 14 33820 Tampere. Puh. 931 - 652563 

Lentäen vaellukselle 

Lentoyhteyksien käyttäminen 
pohjoiseen mentäessä alkaa li
sääntyä tunturivaeltajien kes
kuudessa. Kannattavaahan se 
onkin, jos löytää sopivat yhtey
det ja asuu lentokentän lähei
syydessä etelä-Suomessa. Eri
koissäästöhinnoilla lento pohjoi
seen on edullisempi kuin junalla 
ja bussilla. 

Ongelmia tulee keittimien ja 
polttoaineiden kuljetuksesta. 
Vaarallisten aineiden kuljettami
nen lentokoneessa on lain vas
taista ja voi johtaa rangaistuk
siin! Siten esim. polttoaineita, 
spriitä, bensiiniä, petrolia ja 
kaasusäiliöitä, ei saa sisällyttää 
matkatavaroihin. Lentokentän 
matkatavara-asiamiehen mu
kaan kiinteällä säiliöllä varustet
tu keitin ja alumiiniset polttoai
nepullot ovat luvallisia kunhan 
ne ovat tyhjiä ja säiliöt huuhdel
tuja tai haihdutettu kuiviksi. Nä
mä on pakattava vielä korkit ja 
tulpat avoimiksi, ettei painetta 
pääse muodostumaan. Suksivoi
teisiin kuuluvat liuottimet ja 
suihkeet sekä turvallisuustarvik
keisiin luettavat hätäraketit ovat 
myös kiellettyjä matkatavarois
sa. 

* 
Suomujoella uusia 
tulentekopaikkoja 
Suomujoen keskijuoksulle, joen 
molemmille rannoille, on raken
nettu useita uusia tulenteko
paikkoja. Kesällä -90 Suomujo
en latvaosat ovat luvallista ka
lastusaluetta. 

* 

Rajanylitysluvat 
Valtakunnan rajan ylittäminen 
jostain muualta kuin virallisilla 
ylityspaikoilla on luvan varaista. 
Lupa-anomus osoitetaan nykyi
sin Rajavartioston esikunnan 
Rajatoimistolle, osoite: PL 3, 
00131 Helsinki. Anomuksen on 
oltava Rajatoimistossa viimeis
tään neljä vuorokautta ennen ai
ottua rajanylitystä. 

Rajavartioston esikunnan Ra
jatoimisto myöntää luvat vain 
Suomesta Ruotsiin tai Norjaan 
kuljettaessa. Rajavyöhykkeellä 
oleskeluun myöntää luvan edel
leen sen poliisipiirin päällikkö 
(nimismies) jonka alueella ky
seinen kohta rajavyöhykettä on. 

* 
Postiautoaikataulut 
Tämähän ei liene mikään uuti
nen, että voimassa olevat posti
autoaikataulut eivät pidäkään 
paikkaansa. Vaikka Lapin lää
nin postiautojen aikataulukirjas
sa on voimassaoloaika kesäkuun 
alusta seuraavan vuoden touko
kuun loppuun niin silti niihin tu
lee muutoksia kesken vuoden. 
On se ikävä yllätys, jos pariviik
koisen vaelluksen jälkeen odot
taa tienposkessa postiautoa jon
ka aikatauluja on rukattu erä
maassa oloaikana. 

Pohjoiseen mennessä kannat
taa tarkistaa aikatauluja baa
rien, matkahuoltojen sekä posti
toimistojen ilmoitustauluilta. 
Tosin postikonttoreissakaan ei 
aina tiedetä muutoksista. Var
minta on tarkistaa aikataulut au
tonkuljettajilta, he tietävät mil
loin lähtevät ajoon. 

• 

Trangian nestekaasupoltin 
Tunturilatu-Iehdessä 111990 olleessa Trangian tehon parantamista 
koskevassa kirjoituksessa mainittiin uusi nestekaasupoltin. Muutama 
täsmentävä kommentti on paikallaan. 

Työskentely Primus-tuotteiden pitkäaikaisen maahantuojan palve
luksessa on tehnyt minusta nestekaasukeittimien vannoutuneen ystä
vän. Nestekaasupoltin panee Trangiaankin aivan uutta pontta. Mutta 
nestekaasulla ja nestekaasukeittimillä on myös omat rajoituksensa, 
jotka on syytä tietää. 

Liekin säätäminen hankalaa 
Tunturiladussa 1/1990 kerrottiin 
Trangian nestekaasupolttimen 
ratkaisevan "ihanteellisella ta
valla" liekin säädettävyysongel
man. Oman käyttökokemukseni 
mukaan se ei nimenomaan sitä 
tee. Trangian nestekaasupoltti
men liekki on nimittäin niin 
kuuma, että sitä on vaikeata sää
tää ns. hiljaiselle tulelle. Kun 
liekin saa niin pieneksi, että sen 
teho alkaa merkittävästi vähen
tyä, se sammuukin helposti sa
man tien. Jopa pussitetun retki
muonan vaatima 5-10 minuutin 
p1tumen keittäminen tuottaa 
vaikeuksia, koska ruoka _pyrkii 

koko ajan palamaan pohjaan. 
(Ruoka voi "palaa pohjaan" 
myös teflonoidussa astiassa, 
vaikkei se tartukaan kiinni asti
aan.) 

Itse asiassa vinkit siitä, millai
sin virityksin Trangian nestekaa
supolttimella voidaan keittää 
hiljaisella tulella, olisivat aina
kin allekirjoittaneelle tervetul
leita. 

Nestekaasupolttimen edut 
ovat aivan muualla kuin liekin 
säädettävyydessä: ne ovat no
peudessa, polttoaineen kevey
dessä ja käyttömukavuudessa. 

Tenon varren postitaksi 
Utsjoen ja Karigasniemen välil
lä pari kertaa viikossa kulke
neen linja-auton vuorot on kor
vattu postitaksilla, joka kulkee 
päivittäin maanantaista perjan
taihin. Postitaksi lähtee Utsjoel
ta klo 14.30 ja saapuu Karigas
niemeen klo 16.30. Lähtöaika 
Karigasniemeltä on 17.15 ja saa
pumisaika Utsjoelle noin 19.15. 

* 
Erämaa puhelimet 
eivät toimi 
Kevättalvella -90 eräät hiihtova
eltajat totesivat, että joidenkin 
Saariselän kämppien erämaapu
helirnet eivät toimineet. Min
käänlaista yhteyttä ulospäin ei 
saatu. Asian näin ollen ei kanna
ta jättää työasioitaan erämaapu
helimien varaan. 

* 
Ailakkajärvellä uusi kämppä 
Käsivarren Ailakkajärven vanha 
lasikuitukämppä on purettu ja 
siirretty pois. Sen paikalla on 
nyt uusi hirsikämppä jonka ra
kennustyyli on hieman poikkea
va verrattuna perinteisiin "Hil
toneihin" . Muutenkin Käsivar
ren suuntaan on rakenteilla uu
sia käymälöitä, jotka tulevat 
puuvajan tai varaston yhtey
teen. Huusien ovet tulevat va
raston sisälle, jolloin ne pysyvät 
tuiskulumesta vapaina. 

* 

Kaasulla hyvä lämpöteho 
Primus-Sievert AB:n mukaan 
butaanin lämpöteho on noin 
11 000 kcal/kg ja spriin noin 
6700 kcal/kg. Niinpä Trangian 
nestekaasupoltin on nopeudel
taan aivan toista luokkaa kuin 
tavallinen spriipoltin. Erittäin 
kouriintuntuvasti tehoeron huo
maa keittäessään esim. perunoi
ta. 

Kun polttoaineiden tehoissa 
on näin suuri ero, on nestekaa
supolttimen tarvitsema polttoai
nemäärä - säiliöineen kaikki
neen - tuntuvasti kevyempi ja ti
lavuudeltaan pienempi kuin 
sprii polttimen. 

Kertakäyttösäiliö painaa noin 
kolmanneksen sisältämänsä nes
tekaasun painosta, mutta pitkäl
läkin vaelluksella säiliöiden pai
no jää varsin vähäiseksi. 480 
grammaa butaania sisältävä Pri
mus-kertakäyttösäiliö painaa 
tyhjänä 150 grammaa ja 375 
grammaa propaani-butaaniseos
ta sisältävä ns . talvikaasusäiliö 

OLETKO 
TIEDOSTANUT 
KIELLON!!! 
Retkikeitintä ei saisi käyttää au
tiotuvan sisällä. Säännöissä tätä 
ei suoraan sanota, mutta niissä 
on kohta: "Nestemäisten poltto
aineiden käyttö tulen sytyttämi
seen on kielletty, samoin kuin 
polttoaineita sisältävien astioi
den tuonti sisälle". 

Varsin yleisesti keittimiä käy
tetään ruoan valmistukseen 
kämppien sisällä. Ymmärrettä
vää, koska kämppäkaminat ja 
hellat ovat sellaisia kuin ovat, eli 
vesilitran lämmittämiseen tarvi
taan jopa sylirninen kaukaa kul
jetettua polttopuuta. Eikä ole 
mieltäkään käyttää kaminaa sil
loin, kun makuupussittomat ret
keilijät ovat jo hehkuttaneet 
kämpän "saunomiskuntoon". 
Monet hyvin varustautuneet va
eltajat eivät pidä tarpeellisena 
kämpän lämmittämistä talvella
kaan. Riittää kun saa lämpimän 
keitoksen keititimellä ja pääsee 
·makuupussin lämpöön. 

Kilpisjärvelfä etelään 
Vaellusreitti Kilpisjärveltä Abis
koon, tai päinvastoin, on kesällä 
kaunis, mutta talvella vaativa. 
Vaativaksi sen tekee kovat tuu
let, jopa myrskyt ja autiotupien 
puute. Reitti on mielekäs vael
taa; suoraviivaista etenemistä 
selvään tavoitteeseen. 

Kilpisjärven kummastakin 
päästä Koltaluoktasta ja Kum
mavuopiosta läihtee merkityt rei
tit kohti Torn~ojärven rannalla 
sijaitsevaa Laimolahden kylää. 
Kesäreitti kulkee kuivimpia 
maita pitkin ja jokien ylitse on 
rakennettu sillat. Talvireitti taas 
poikkeaa tasaisemmille maille, 
soille sekä järville. Reitti on 
merkitty ruotsalaiseen tapaan 
punaisin ristein, mikä suoma
laista "eräretk:eilijää" ärsyttää. 
Mutta jos on kolmekin vuoro
kautta vaeltanut sumussa ja lu
mipyryssä, yrittäen nähdä seu
raavaa ristiä, niin osaa arvostaa 
näin merkittyä reittiä. 

Joitakin kämppiä ja "hätäsuo
jia" reitin vauella on. Poro
kämppiä on useita, mutta ne 
ovat lukittuja, kuten yksityiset 
kalamajatkin. Seuraavassa jota
kin kämppätietoa, osittain ke
väällä -89 ja -90 tarkistettua: 
Kummavuopio.. Ruotsin pohjoi
sin talo Kilpisjärven eteläpääs
sä. Maksullista majoitusta jär
jestyy. 
Pältsastugan. Kaksihuoneinen 
hyvin varusteltu tunturitupa. Se-

145 grammaa. Kahdella kaasu
säiliöllä selviää hyvin viikon va
elluksella - lisäksi on tietysti hy
vä ottaa yksi varalle . 

Tyhjiä kertakäyttösäiliöitä ei 
pidä jättää maastoon eikä edes 
autiotuvan jätesäkkiin. 150 
gramman säiliöt jaksaa varmasti 
kantaa pois maastosta. 

Kätevä käyttää 
Trangian nest:ekaasupoltin on 
huomattavasti kätevämpi kuin 
spriipoltin. Laite muodostuu 
säädettävästä venttiilistä, joka 
kierretään kiinni ns. itsesulkeu
tuvaan kertakäyttösäiliöön, kaa
suletkusta ja varsinaisesta polti
nosasta, joka sijoitetaan tuulen
suojan reikään spriipolttimen ti
lalle. Venttiili avataan, kaasu sy
tytetään, ja siinä kaikki. Kaasua 
riittää säiliössä pitkäksi aikaa -
keittämiseen ei hevin tule han
kalia keskeytyksiä polttoaineen 
loppumisen takia - ja tarvittaes
sa kaasusäiliön voi vaihtaa uu
teen hetkessä. 

Onko kämppäkamina sitten 
turvallinen? Ei välttämättä. 
Horrnit saattavat olla puhki tai 
tulisijasta valuvat kekäleet nurk
kiin kytemään. Ohjeiden mu
kaan kämpästä poistuttaessa pi
tää myös varmistua siitä, että tu
li on varmasti sammunut.· Kenel
lä riittää aikaa ja malttia tällai
seen, kun keitintä käyttäen tulta 
ei tarvitsisi sytyttää ollenkaan 
aamuisin. 

Lukemattomat vaeltajat luot
tavat enemmän keittirneensä 
kuin kämppien tulisijoihin. Oi
kein käytettynä keittimet ovat
kin turvallisia, varsinkin myrs
ky- ja kaasukeittimet . Bensiini
ja petroolikeittimet vaativat sy
tytysvaiheessa huolellisuutta. 
Kun opettelee tuntemaan keitti
mensä, harjoittelee sen käyttöä 
ja pitää sen kunnossa, voi sillä 
turvallisin mielin keitellä vaikka 
teltan sisällä myrskyn aikana. 

sonkiaikana paikalla on tupa
vahti. Yöpyminen maksaa SEK 
95 ei jäseniltä ja SEK 70 jäsenil
tä. 
Vurvejåkkå. Tuulensuojatupa 
(Vindskydd) merkityn reitin 
varrella noin 10 kilometriä 
Kummavuopiosta. Tiivis pieni 
tupa, jossa tilaa vain neljälle 
hengelle. Pieni kamina alkaa ol
la puhki. Yöpyminen sallittu 
vain hätätilassa. 
Råstojaure, Peikasnjarga. Ka
lastajaleiri (Fiskecamp), jossa 
useita lukittuja kämppiä. Päära
kennuksen eteinen on avoin ja 
siinä voi pari henkeä olla pahim
man myräkän ajan. Eteisessä on 
puhelin. 
Ittetjuolmajåkkå. Porokämp
pien lähellä suojahuone (Skyd
dsrum) joka on avoin. Pellistä 
rakennettu ja paksun maaker
roksen peittämä bunkkeri on 
tarkoitettu suojaksi rakettien 
ampumisaikana. Kamina ja ra
dio, josta voi kuunnella tiedo
tuksia rakettien ampumisesta. 
Alueella on useita suojahuonei
ta, jotka on karttaan merkitty. 
Kamasjaure. Tuulensuojatupa 
(Vindskydd) avoinna. Muut lä
hellä näkyvät kämpät lukossa. 
Vuoskojaure. Lapinkylässä usei
ta taloja. Mahdollisesti maksul
linen yösija järjestyy. 
Laimolahti. Lapinkylässä useita 
taloja. Venekyyti Torniojärven 
ylitse saattaa järjestyä. 

Trangian nestekaasupoltin on 
hieman hennompaa tekoa kuin 
spriipoltin . Venttiilin voinee to
helo käyttäjä saada rikotuksi 
(samoin tietysti kaasusäiliönkin 
venttiilin), ja polttimen messin
kipeltinen istutusosa vääntyy 
helposti (mutta on helppoa 
vääntää se takaisin oikeaan 
muotoonsa). 

Ei propaania Trangiaan 
Trangian nestekaasupoltinta ei 
ole tarkoitettu puhtaalle propaa
nille - ainoastaan butaanille tai 
seoskaasulle. 

Ainoa tuntemani eräretkelle 
soveltuva keitin, jossa voidaan 
käyttää myös puhdasta propaa
nia, on Primus-myrskykeitin. Se 
on varustettu pietsosytytyksellä 
ja kiinteällä säästöliekkiasennol
la. Primus-myrskykeittimen var
jopuolia ovat Trangiaa hieman 
suurempi paino, venttiilien ja 
sytyttimen vahingoittumisriski 
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Tunturiladun kirjoituskilpailu 

Avoin sarja 1 
Timo Lavola 

Kuvat: Uolevi Mättö 

Joutsen laulua 
Matalapaine oli jämähtänyt pai
koilleen, ja sumu lepäsi maise
man yllä kuin märkä vaate. Tuu
li ei päivän mittaan ollut noussut 
pientä henkäilyä kovemmaksi 
eikä se kyennyt hajottamaan 
matalalla rojottavia pilviä. Ei 
suoranaisesti satanut, mutta 
kosteus levittyi silti kaikkialle, 
puiden ja pensaiden oksille, lu
men ja jään pinnalle sekä joen
varren pälvipaikkojen ruskeaan 
heinikkoon. Joki sai alkunsa jär
vestä, joka oli vielä harmaan 
jääpeitteen vallassa, vain joen 
luusuassa oli pienehkö sula. Sii
tä järven vedet mustina kuvastu
en alkoivat pitkän taipaleensa, 
yhtyäkseen toisiin puroihin ja 
jokiin ja päätyäkseen lopulta 
mereen. Sulassa ui telkkäpari, 
koiras keväthuumassa naristen, 
naaras tyytyen sukeltelemaan 
ruokaa. Mutkittelevan joen ran
tatörmillä oli muutamia hanhia 
etsimässä ravintoa lumen alta 
paljastuneesta somerikosta. 

Erämaan rauhaa ja hiljaisuut
ta ei tuntunut häiritsevän mi
kään. Silti eräs hanhista nosti le
vottomana päätään ja äänsi va
roituksen . - Sitten ne jostain 
merkistä lehahtivat lentoon ja 
kaartaen rantapenkereen kautta 
katosivat sumun sekaan vaime
asti honottaen. Ilmassa ne saivat 
selville syyn hermostumiseensa, 
kun törmällä tunturikoivujen 
juurella näkyi ihmisen hahmo. 

Eero nousi esiin pensaista lin
tujen lennettyä tiehensä. Olihan 
hän arvannut, ettei hanhia on
nistuisi naakimalla lähestymään, 
mutta yrittänyt silti. Hän siirsi 
kameran reppuun ja kiikaroi sit
ten pitkin joenuomaa. Telkkä
pariskuntaa lukuunottamatta 
maisema oli eloton ja hiljainen. 
Palatessaan suksilleen hän jou
tui rämpimään polviaan myöten 
märässä lurnisoseessa. Eikä han
ki kantanut enää suksimiestä
kään, niin vetistä se oli. Matkal
la leiriin Eero sai tuon tuosta to
deta vielä eilen kestävän ladun 
pettävän ja joutuvansa ponniste
lemaan sukset pintaan raskaan 
sohjon alta. 

Järven rannalta nousevassa 
rinteessä kasvoi siellä täällä iso
ja mäntyjä. Eeron leiri oli kol
men männyn suojassa. Tänne 
hän oli hiihtänyt pari päivää ai
emmin huhtikuisessa yössä. Sil
loin oli ollut pakkanen, ja hanki 
jängillä ja metsäselänteillä ko
vaa ja kantavaa. Taival maan
tieltä, lähes 15 kilometriä tänne 
tunturien kainalossa olevalle lat
vajärvelle oli sujunut vaivatta ja 
nopeasti, vaikka kannettavana 
oli ollut raskas taakka. Hänen 
tulonsa jälkeisenä päivänä sää 
sitten muuttui. Pakkanen lauh
tui, pilvet peittivät taivaan, ja 
tuuli tohahteli pohjoisesta, Jää
mereltä. Kun siltä suunnalta 
työntää matalapaineen, se myös 
kestää jonkin aikaa. Näin Eero 
muisti erään näitä kairoja paljon 
kulkeneen miehen sanoneen. Ja 
kolme päivää oli nyt ollut mär
kää ja sumuista, tuulikin oli tau
onnut, mitä nyt välillä sen ver
ran huokaisi, että saattoi juuri 
erottaa läheisen tunturin tum
man laen. Poissa pysytteli aurin
ko, joka lämmöllään olisi laa
jentanut pälvipaikkoja ja järven 
sulaa suurentanut. Nimenomaan 
tuon sulaveden alueen Eero olisi 
halunnut isonevan, niin että 
muuttomatkalta palaavat joutse
net voisivat siihen laskeutua. 

Joutsenten takia Eero oli hiih-

tänyt erämaahan, kokemaan ke
vään tulon kairaan niiden kans
sa. Hänen kotiseudullaan eteläs
sä joutsen ei pesinyt, mutta syk
syisin oli monena vuotena joi
tain joutsenia poikennut viipyen 
aina järvien jäätymiseen saakka. 
Nuo lumivalkeat linnut lumosi
vat hänet täysin. Hän saattoi 
viettää tuntikausia niitä kiikaril
la tarkkaillen. Marraskuisina aa
muina, järven rantojen ollessa 
jo jäässä, sumun noustessa sel
kävesiltä, ja valjun auringon en
sisäteitten valossa hän koki 
unohtumattomia tunnelmia, kun 
joutsenparvi lipui ylväänä esiin 
usvasta, erottuen tummina silu
etteina aurinkoa vasten ja joiku
en alakuloisesti . Noina hetkinä 
Eeron mieleen nousivat erään 
hänelle rakkaan runon säkeet: 
'Ui merta ne unten/ päin utuista 
rantaa/ niit aallot ne kantaa/ 
kuin kuultoa !unten'. Ja hänessä 
heräsi halu jonain keväänä pääs
tä seuraamaan joutsenten tuloa 
pesimäpaikoilleen Lapissa, jon
nekin kauas tietämättömien tai
paleitten taa. Niin hän oli nyt 
täällä, täällä järvellä, jolla tiesi 
joutsenten pesivän viimekesäi
sen kalaretkensä perusteella. 
Mutta sää oli kääntynyt epäsuo
tuisaksi, kevään tulo oli jumissa, 
eikä hänen kaipaamiakaan lintu
ja näkynyt. 

Eero valmisti keittimellä itsel
leen ruokaa ja syötyään hän me
ni makuupussiinsa lepäämään. 
Lepäämistä ja syömistä päivät 
täällä olivat pitäneet sisällään. 
Aika tahtoi käydä pitkäksi. Jat
kuva suojasää huolestutti häntä. 
Lunta oli vielä paljon, ja paluu 
maantielle olisi sosekelissä vai
keaa ja raskasta. Lisäksi matkal
la oli useita puroja ja yksi joen
kin nimen ansaitseva. Tulles
saan hän oli ylittänyt ne vaivat
ta, mutta nyt ne varmaan jo tul
visivat. Hänellä oli ruokaa vielä 
muutamaksi päiväksi. Jollei pa
kastuisi, hän päätti lähteä paluu
matkalle ylihuomenna. Oli pa
rempi lähteä ajoissa, sillä tielle 
pääsy voisi kestää parikin päi
vää. Retki tuntui menneen pilal
le, kun joutsenet eivät olleet 
saapuneet. 

Illalla Eero teki nuotion ja 
paistoi ison kasan lettuja. Ah
mittuaan ne hän istui hiillokseen 
tuijotellen ja lauleli kaikki lau
lut, jotka sai mieleensä. Pöllöt 
huhuilivat mustassa yössä hänen 
seurakseen. 

Seuraava päivä näki hänet 
kuuhkailemassa leirissä ympä
riinsä. Kerran hän kahlasi joen
suun törmälle. Telkät olivat saa
neet seurakseen heinäsorsia, 
muuten oli hiljaista. Koko päi
vänä ilmassa ei tapahtunut mi
tään muutosta . Aamulla hän oli 
kypsä lähtöön, purki leirinsä ja 
pakkasi rinkkansa. 

Puoleen päivään mennessä 
Eero oli edennyt arviolta kaksi 
kilometriä. Tarpominen upotta
vassa lumessa painava kantamus 
selässä oli rankempaa kuin hän 
oli luullutkaan. Alkutaival oli 
rämettä, jossa heti hangen pin
nan alla oli vaivaiskoivujen mat
to . Kun sinne upposi, oli suksien 
kiskominen risukosta tosi työläs
tä. Ja kohta lumi humahtaen 
petti uudelleen. Hän piti välillä 
taukoja, mutta tuli siitä huoli
matta märäksi hiestä. Sitten Rä
me loppui, alkoi puuton jänkä, 
jolta lumet olivat jo paikoin su
laneet. Roudan päällä oli vesi
kerros, joka roiskui hänen hiih-

täessään, mutta kulku oli paljon 
helpompaa. Suon ylitettyään, 
hän pääsi vaaran rinteeseen ja 
metsän suojaan, missä hanki oli 
tiivistä eikä upottanut kovin pa
hasti. 

Illansuussa hän saapui joen
rantaan ja kuuli jo kauas paha
enteisen kohinan. Synkkänä hän 
katseli, miten leveä ja voimakas 
virta oli, vastaranta toivottoman 
kaukana. Vain muutamia päiviä 
sitten hän oli ylittänyt samaisen 
joen jäätä myöten, nyt isoja jää
lauttoja soljui virran mukana ja 
retkotti rantatörrnillä. Hänen oli 
hylättävä suunnitelmansa puun 
kaatamisesta joen yli, ylipäätän
sä hän tajusi, että oli ollut höl
möä haaveillakaan virran ylityk
sestä sillä keinolla. 

Eero istui ja tuijotti mustaan 
veteen. Häntä väsytti, ja nyt oli 
edessä pitkä kiertomatka ylivir
taan, järvelle, josta tämä joki sai 
alkunsa. Hän ei voisi kulkea ala
juoksulle, koska siellä tulisi pian 
vastaan toinen, kartassa vielä le
veämpi joki. Hänen järkensä sa
noi, että pitäisi syödä ja levätä 
ennen matkan jatkamista, mutta 
kuitenkin hän kiiruhti suksil
leen. Niin hän rämpi jokivarren 
tiuhassa pusikossa eteenpäin. 
Pian oli ylitettävä pieni puro, se 
onnistui vielä hyppäämällä. 
Mutta seuraava puro oli hanka
lampi, sen rannat olivat leveälti 
tulvan vallassa. Hän kahlasi 
mättäikössä sukset kädessä ja 
etsiskeli sopivan kapeaa kohtaa. 
Molemmat saappaat hörppäsi
vät jäistä vettä, ja kaksi kertaa 
oli hän vähällä kaatua pitkin pi
tuuttaan vesisohjoon. Lopulta 
löytyi sellainen paikka, missä 
vankka koivu kasvoi aivan ran
nalla eikä purolla ollut leveyttä 
paria metriä enempää. Hän ko
kosi sahan ja kumartui sahaa
maan puuta poikki. Hiki valui 
silmiin, häntä väsytti, ja hosues
saan hänelle kävi vahinko: sa
hanterä ponnahti puusta hänen 
ranteeseensa. 

Säikähtäneenä Eero kahlasi 
rinkkansa luo ja kaivoi sidetar
peitaan esiin. Lumi värjäytyi pu
naiseksi, sahan hampaat olivat 
rouhaisseet ruman haavan, on
neksi kämmenselän puolelle. 
Haaveri oli saanut hänet järkiin
sä, ja hän tajusi, että hosuminen 
ei hyödyttäisi vaan voisi sattua 
jotain vielä vakavampaa. Sidot
tuaan haavan hän päätti heti pu
ron ylitettyään pysähtyä ja levä
tä. 

Hän havahtui aamuyöstä. Oli 
vielä hämärää. Sää oli viilennyt 
sen verran, että taivaalta leijaili 
isoja lumihiutaleita. Maisema 
muuttui postikorttimaisen kau
niiksi. Riekot vekuttivat rämei
kössä. Jokin iso pöllö lensi ääne
ti läheiseen mäntyyn alkaen pu
bista kumeasti. Sen kuullessaan 

puronvarressa kisailevat jänik
set lopettivat hyppimisensä ja 
syöksyivät ]pensaisiin. 

Aamutoimien jälkeen Eero 
lähti liikkeelle seuraten joenran
taa. Hän joutui siten tekemään 
joitain turhia mutkia, mutta ei 
ollut harhaan kulkemisen vaa
raa. Näkyvyys oli erittäin huo
no. Lumisade muuttui märäksi 
rännäksi, ja hän kastui nopeasti 
sekä ulko- että sisäpuolelta. Vi
lunväreet puistattivat häntä vä
hän väliä. Minussa taitaa olla 
kuumetta, hän tuumi ja siirteli 
suksia varoen eteenpäin ja toi
voi, ettei hanki pettäisi . Aivan 
liian usein niin kuitenkin tapah
tui, ja kerta kerralta hän tunsi it
sensä väsyneemmäksi ponnistel
lessaan uppolumessa. 

Pitkän ajan päästä hän saapui 
järvelle ja kiertäen kaukaa joen
suun sulan kulki yli jään - miten 
ihanan kevyttä oli hiihto kovalla 
pinnalla - ja nousi tunturikoivua 
kasvavalle rinteelle. Siinä hän 
pysähtyi ja laittoi ruokaa. Mat
kaa jatkaessaan hänen oli pian 
jälleen kaadettava puu selvitäk
seen erään sivujoen yli. Siihen 
kului paljon aikaa, ja hän ha-

vahtui huomaamaan yön olevan 
kohta käsillä. Hän etsi kuivan 
männynalusen, ei jaksanut teh
dä nuotiota saati lämmittää vet
tä, vaan kömpi suoraan nukku
maan. 

Seuraavana aamuna hän olisi 
mielellään jäänyt makuupussiin
sa, mutta pakottautui liikkeelle. 
Yhä sumuisessa säässä hän paa
rusti joenvartta alas . Tuon tuos
ta oli huilattava. Rinkkakin pai
noi aina vain enemmän, ja hän 
aikoi jo jättää koko kantamuk
sen, mutta tuli sentään järkiinsä. 

Erästä taukoa istuessaan Ee
ron korviin rupesi tunkeutu
maan tuttua ääntä ja yhtäkkiä 
hän tajusi sen kuuluneen jo kot
van aikaa: joutsenet! Jossain 
kaukana sumun seassa lauloivat 
joutsenett. Ne olivat siis tulleet, 
sittenkin hän ainakin kuulisi ne 
täällä erämaassa.- Ja kaiken li
säksi juuri silloin kaksi joutsenta 
tuli matalalla lentäen joen lai
taa, tehden kaarroksen ne las
keutuivat jokeen, mikä sillä 
kohtaa virtasi leveänä ja rauhal
lisena. Kun valkeat linnut jalat 
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Tunturiladun kirjoituskilpailu 

Avoin sarja IV 
Saara Hakalehto 

Kuvat: Uolevi Mättö 

Kanootilla kotikorpea maailmankartalle 
Odotellessa Juhan tuloa tutkin 
keittiönseinälle ripustettua maa
ilmankarttaa. Kun oikein tark
kaan katsoo, siitä erottaa Soisa
lon pikkuisen vihreän läikän. 
Suomen mantereen suurimman 
saaren, kotiseudun, jota on aina 
tarkastellut vain autosta käsin. 
Kun mittailen vastapäivään kier
tävää reittiä, se kattaa melkoi
sen möhkäleen Pohjois-Savoa. 
Kanoottimme kulkisi Kuopiosta 
etelään Varkauteen, Varkau
desta itään Heinäveden selälle, 
pohjoiseen Kermajärven kautta 
suurelle Suvasvedelle ja sieltä 
viimein Vehmersalmen lävitse 
takaisin Kallavedelle ja Kuopi
oon. Maailman valloitusta omin 
hartiavoimin. Euroopan olin 
kiertänyt junalla, Suomen pol
kupyörällä. Tällä matkalla oli
simme niin lähellä luontoa, että 
kanootin pohjalta katsottuna 
eläisimme vieraiden kotivesien 
lävitse. Oleminen saisi veden 
rytmin. 

Vastapäiselle rannalle ilmaan
tui ikäiseni ja kokoiseni miehen 
hahmo. Hyvästelen talonväen. 
Melon lahden yli asetellen hat
tua parhaiksi. Helle on jo aa
mussa tukahduttavan raskas. Ju
ha lastaa makuupussinsa ja rep
punsa omieni jatkoksi intiaani- . 
kanoottimme keskelle. Muuta
massa minuutissa olemme ulko
na Kettulanlahdelta ja tyynenä 
seisovalla avovedellä. Haemme 
yhteistä tahtia. 

Kanootti on kotitekoinen lasi
kuitupursi. Hivenen normaalia 
leveämpi ja aika lailla raskaam
pi, mutta myös kestävä ja vakaa 
tuulella. Kaupungin rantahotel
leilta kajakkeja lainanneet kesä
lomalaiset ohittavat. meidät ke
vyin ilmavin melanvedoin, vai
vautumatta edes vimistämään 
helteisen taivaspallon pohjave
dessä matelevaa alustamme. 
Kuin linnut ne painelevat kauas 
edellemme. Niiden kyytiä lippo
jen alta kurkistellessa huo
maamme, että rannekellot ovat 
jääneet kotiin. 

- Suapahan lomaraahan , ve
nyttelee Juha. 

Kevyt kajakkimela on jaettu 
keskeltä kahdeksi, hieman nor
maalia kanoottimelaa lyhyem
mäksi melaksi. Joutuu kurotta
maan sen aavistuksen enem
män, että oma selkä kipeytyy 

yhden järven selän ylitettyään. 
Etumeloja määrää vauhdin, ta
kameloja ottaa suunnan ja vaih
taa melontapuolta sen mukaan 
milloin edessä olija vaihtaa vas
takkaiselle kyljelle. Vaikeinta 
on löytää mukavaa istuma-asen
toa pelkissä uikkareissa hikoile
ville jaloille. 

Pidemmän tauon pidämme 
vasta Puutossalmen lossilla . Jää
telöt ovat kioskilta lopussa, ma
koilemme laiturilla. Jo muuta
man tunnin vesillä olon jälkeen 
koemme eronneemme maan 
elementistä, sen varassa elävis
tä. Yritän puhua vesillä elämi
sen eksistentiaalisesta ylemmyy
destä, mutta matkatoverini on 
kiinnostuneempi ohiajavien nei
tosten autoista. 

Ylitämme Sotkanselän kaar
taen lievästi harhaan. Etsi
määmme salmea ei heti näy. Mi
kään ei tunnu täsmäävän kart
taan ja aurinko laskee kaikkea 
muuta kuin kompassin hyväksy
mään suuntaan. Salmen rannat 
ovat ruoppaamisen jäljiltä kivi
siä. Tietysti yksikään moottori
veneellä kesäretkeilevä perhe ei 
yrittäisi muutenkaan sellaiseen 
rantaan: pajukkoa, repaleista 
maaperää, raivoisia hyttyspar
via, jääkauden hyljeksimiä irto
lohkareita, joihin murskata nilk
kansa. Me vedämme kanoottim
me korkealle lohkareiden väliin, 
sillä olemme liian väsyneitä jat
kamaan. Tarkistan kanootin 
pohjan, mutta salmen kivikko ei 
näytä sittenkään pahemmin raa
pineen mahaamme. 

Iltanuotio rantakalliolle, 
makkaraa ja leipää, aurinko las
kemassa niin hirvittävän juhlalli
sesti, että luulisi elävänsä jon
kun toisen nuoruutta. Kahden 
jätesäkin sisään kiedotut tava
ramme ovat sittenkin päässeet 
kastumaan. Teltan pystytämme 
vähiten muhkuraiselle läntille 
rantakoivikkoon. Kalaa olisi 
liikkeellä, mutta ystäväni on ar
vellut kanoottia liian pieneksi 
vavoilleen ja minä poden yhä 
muinaisen tuulaastusretken jäl
keistä vapinaa mitä tulee eläin
ten surmaamiseen. 

Eläimet huomaavat lempey
temme ja hammastahnavavat 
liikkumattomassa rantavedessä. 
Tiirat ulvovat illan ja yön, hytty
siä roikkuu satakunta teltan ovi-

verkossa odottamassa s1saan
pääsyä verijuhlaan. Aina muu
tama niistä onnistuu livahta
maan sisälle kamikazelleen. 

Tuuli on herännyt yöllä, aa
mulla se on jo luja. Nousemme 
kahdeksan maissa, aamiaiste
lemme leipää ja vettynyttä pul
laa. Aurinko kumottaa yhtä 
kuumana kuin eilen, mutta vesi 
pauhaa viileämmin. 

Päivästä tuleekin yhtä ponnis
telua. Koiruksen veden suurin 
saari tuntuu kyllin tukevalta py
sähtyä lounaalle, currykanaa ja 
riisiä, omenaa leivän päälle. Uin 
ja maistelen hurjaa etelätuulta 
likempää. Juha istuu rannalla 
savolaisittain pohdiskelevassa 
isäntämiehen kyyryssä ja poltte
lee tupakoitaan, jotka ovat säi
lyneet kuivina ties millä rakkau
den eli myrkytyksen logiikalla. 

Koirukselta livahdamme sal
mea myöten Konnusvedelle. 
Kurkistelemme tulevaan hyvissä 
ajoin, kohti kuusikkojen kätke
mää koskea ja kanavaa. Hidas
telemme kanoottia sen alkaessa 
imeytyä kohti Leppävirralle vie
vää koskea . Heinäkuun vesi on 
matalalla, koski vaisumpi kuin 
muistan lapsuudesta. Voimme 
nousta kanootista ja taluttaa sen 
yli matalimmista kohdista. Lo
puksi sujahdamme sukkulaisesti 
viimeisistä kuohuista, koski 
ikään kuin henkäisee meidät 
Leppävirran puolelle. Itse virta 
onkin päivän hankalin osuus. 
Tuulee etelästä käsin , täyttää si
tä kuilua tai kanjonia missä Lep
pävirta soluu veden ja ilman tai
pumuksista riippuen. Ponniste
lemme vastavirtaan ja -tuuleen. 

Vierasvenesatamassa pysäh
dymme jäätelölle. Soisalo, jota 
kierrämme, on sentään Savon 
vanhimpia asutusalueita. Emme 
voi täysin kulttuuria hylätä -
siispä sen kylmistä hedelmistä 
nauttikaamme kesäpäivän him
mentymättömässä hehkussa. Ki
oskin pullea myyjätär selittää in
nokkaasti miten kiireistä on ol
lut juhannuksesta lähtien. Meis
tä ei sanaa irtoa. Minä olen julis
tautunut metsäläiseksi ja Juhalle 
kaikki sanomisen arvoinen on 
valitessa tupakkansa kioskin hyl
lyltä. Istumme laiturilla ja arvi
oimme myöhäisten juhannus
juhlijain paluuta talon ·kokoisine 
veneineen. 

Leppävirran jälkeen on edesc 
sä taas pitkä avoin vesi. Etelä
tuuli on herättänyt selällä niin 
hurjat aallot, että laskeskelem
me uutta reittiä lännen puoleis
ten saarten suojassa. Joka ainoa 
melanveto on ponnistettava, et
tä saamme kanootin pysymään 
edes lounasta kohden. Luulem
me lavean Soukan lahden ole
van suojaisamman veden aluet
ta, mutta lahd1~lta käsin puhal
taa isolle vedelle entistä uhke
ammin . Kokee itsensä vallan al
kuihmiseksi, kun aurinko porot
taa ja tuuli pärskii vettä kasvoil
le - kunnes Juha Kanaria-hattu 
tekee kohtalonsa toisen lento
matkan. Pelastuspartiomme 
kääntyy maininkien harjoilla ja 
poimii lierikkään vede·stä juuri 
ennen uppoamista. 

Aina Tanskansaareen asti on 
vastatuulta, ei enää sietämättö
män lujalia, mutta aallokon se 
saa kääntymään meitä päin. 
Täällä on laskemamme välietap
pi. Saari on rauha kaikesta päi
vän aikaisesta: ei ihmisiä, ei iti
koita, ei edes kuumaa, koska 
tuuli puhaltaa ylös männikkö
harjulle, johon teltan laitamme 
kohti auringonlaskua. Uimme 
suojan puolella varjoisalla lah
della, alasti vilpoisassa vedessä. 
Jyrkälle rantakalliolle teemme 
pikkuruisen nuotion, kaikki on 
ruutikuivaa. Väsyttää, huulet 
rohtuneet, hammastahna kirvel
tää, pisaroi vc~teen ja hajoaa 
kuin jauho särkien mutustelta
vaksi. Koivut :näyttävät ohitta
neen keskikesän, kuusikonkin 
vihreys on kuivaa ja janoista. 
Yritän ensiksi nukkua ulkona, 
sisälle telttaan vetäydyn aurin
gon laskiessa ja hyttysten mää
rän alkaessa lisääntyä eksponen
taalisesti. 

Syvän, lyhyen ja täyttävän 
unen jälkeen heräämme ja arvi
oimme kompassilla kellonajaksi 
puoli seitsemän. On taas tyyntä 
ja makaava helle. Vedellä viriää 

t heikko tuuli - tietysti vastainen. 
Suunnistamme viimeiset kilo
metrit Varkauteen voimalinjo
jen ja tehtaan piipun avulla. 
Kaupungin "keskusta" ja venei
den täyttämä lahti avautuvat 
äkisti eteemme. 

Piilotamme kanootin pensaik
koon sillan alle. Tepastelemme 
kylälle, ostamme ruoat ja syöm
me herroiksi baarissa. Paluu-
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matkalla pistäydymme aluesai
raalalle vain nauttiaksemme ur
baanimetsäläisen riemua ulostaa 
posliinille. 

Lähestyessä tehtaan tukkial
lasta meidät tavoittaa kajakki
meloja. Hän on ensimmäinen 
kohtaamamme retkeilijä sitten 
Kuopion. Hänkään ei osaa sa
noa missä kaikki muut melojat 
ovat. Mies neuvoo milloin ja mi
ten pääsemme kanavista läpi, 
korjaa esihistoriallisen käsityk
semme, että olisimme velvoite
tut maksamaan kanavan käytös
tä. Kierrämme hänen kanssaan 
puutavara-altaan ja kerromme 
aikovamme Heinävedelle. 

- Että työ tännään Heinäveel
le ehi, varoittelee tuo melavete
raani. Muutamalla melan sipai
sulla hän jo Iiitänyt pois. Jätäm
me huutamatta perään, ettei täs
sä mikään Soisalo Grand Tour 
ole kyseessä vaan kotisavon kar
toitus. 

Pinta laskee myötämme viisi 
metriä Taipaleen kanavassa , 
siirrymme uudelle isolle vedelle . 
Se tuntuu täydemmältä ranto
jensa laidoilta kuin edelliset ve
det. Kuvittelen meidän siirty
neen eteläiseen Suomeen jonkin 
kynnyksen ylitse. Kaarramme 
nyt itään päin. Sivutuuli ja -aal
lokko saattelisi meitä mukavas
tikin, jos ei olisi niin luja, että 
pyrkii keikauttamaan kanootin. 
Vieraan mökin pihassa pysäh
dymme kysymään kaivovettä. 
Omistaja on luultavasti Kreikas
sa aurinkoa ottamassa, joten 
saamme jokahenkilön ikioi
keuksin itse pumpata vetemme. 

Itään jatketaan saarten suo
jassa. Yllättäen löydämme pit
kän sisemmän lahden, joka on 
reittimme suuntainen. Kanootti 
pujahtaa lahdelle vain hieman 
itseään leveämpää laskuojaput
kea myöten. Kuin suunnaton 
vihreä lisko se ilmestyy peilityy
nelle lahdelle ja säikyttää sorsat 
lentoon. Mankilansaaren ohitse 
on pieni aukea selkä, sen raadet
tuamme pysähdymme metsäisel
le luodolle paistamaan makka
raa ennen illan pikataivalta. 
Luodolla on puuhun naulatun 
kyltin mukaan kalasääksen pe
sä. Jatkamme melontaa ja riidel
lessä miten linnun nimi taivute
taan eksymme liikaa etelään. 

jatkuu sivulla 10 
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Kanootilla kotikorpea .... 
Aurinko on lipumassa horison
tin taa, vesi tyyntynyt ja olisi pa
ras keli meloa, mutta me olem
me naatteja. Hämärä sisun kal
tainen _endorfiinilogiikka pitää 
meidät kuitenkin kiinni päivän 
tavoitteessa. Kysymme reittiä 
kalastajilta, pohjoisemmaksi. 
Juuri ennen kuin aurinko täysin 
katoaa taivaanrannan alle, löy
dämme Tappuvirran lossille. 
Siksi hurjan ja räjähtäneen nä
köisiä olemme, ettei alaston yö
uimari uskalla metsänrajasta ve
teen ennen kuin olemme ohitta
neet laiturin. 

Vielä ponnistamme lyhyen se
län yli. Näemme täydellisen lei
ripaikan, eivätkä uniset mielem
me heti ymmärrä, että sellaises
sa idyllissä on pakosta mökki 
jossain raossa piilossa. Hyväk
symme ensimmäisen seuraavan 
vapaan rannan. Leirisaaren ran
nat ovat mättäiset, soiset, räm
mimme sisemmälle maahan ja 
pystytämme teltan pienimpien 
puunjuurien päälle. Muistelen 
väsyneesti iltakeiton äärellä, et
tä savisista lahdista on Savo eli 
muinainen Savolax nimensäkin 
saanut. Tätä muinaismuistoa 
hallitsevat linnut, sammakot ja 
liskot. Ne eivät anna spriituliem
me häiritä nostalgisoivaa yönsin
foniaansa. 

Nukumme niin raskaasti, että 
itikatkaan eivät pureudu nah
kaamme koko yönä. Nukumme 
liikaa, olemme vielä herättyä vä
syneitä ja ärtyisiä. Eilisen eksy
misestä viisastuneina katsomme 
tarkkaan jokaisen saaren köm
pelöltä GT-kartaltamme. On 
taas helteen tyyni, Juha istuu sit
keästi takki päällä poltettuaan 
kaiken nilkoista hartioihin. Löy
dämme laivareitin Ruotimon
saaren pohjoispuolelta. Tain
nuttava seisova helle on uusi ra
site tuulien jäätyä vesille . 

Nyt on edessämme koko päi
vän puikkelehtiminen Heinäve
den kirkolle saakka. Näemme 
matkan ensimmäiset matkusta
jalaivat ja teemme ensimmäiset 
johdonmukaiset huomiot mie
lekkäästä melonnan asennosta 
ja tavasta pidellä melaa. Rasitta
vin osa on edessä istuvalla melo
essa vasemmalta puolelta; jos
tain syystä silloin pitelee tiukem
min ja saa vasemman käden sor
met kipeille rakkuloille. 

Munkulan lähellä oikaisemme 
laivareitiltä, puikimme puusillan 
ja valtatien alitse. Vaaluvirran 
lautta, samoin kuin kymmenen 
vuotta vanha karttamme, ovat 
historiaa ja tilalla on silta. Leiri
ydymme ihastelemaan sitä vas
tapäiselle rannalle, uimme ja 
syömme ja uimme, nukumme 
makuupussissa ettemme polttai
si enää enempää ihoa. Uni ei 
virkistä , järvi ei virvoita - ja 
juomavesi on miltei lopussa. 
Lähdemme ajoissa jatkamaan 
löytääksemme jostain lisää rai-

kästa vettä. Laivareitti kiemur
telee Pilpalle asti kohtalaisessa 
myötätuulessa. Pilpan kohdalla 
yritämme ensin suoraan ylös 
koskesta. Se on muutaman aske
len mittainen, mutta virta on 
voimakkaampi kuin neljä nuorta 
kättä. Lopulta solumme asialli
sesti kanavalle ja annamme sen 
nostaa meidät tarvittavan 30 
senttiä ylemmälle vedelle. 

Ruokoveden jälkeen on taas 
uusi kartassa näkymätön yllätys. 
Kermavedelle vievä kapeikko 
on pelkkää vastavirtaa. Rannal
la seisova mies kehoittaa meitä 
taluttamaan, mutta pinnistelem
me luovimalla virtaa ylös. Vää
räkoskea ylös hikoillessa muiste
len jonkun melojan siinä hukku
neenkin, tosin alajuoksun suun
taan liialla vauhdilla tullessaan. 

Ilta on taas palsamia kaikin 
puolin. Kerman kanava on vielä 
auki kun saavumme ja kanava
vahti antaa meille raikasta vettä. 
Melomme alkavassa iltaruskos
sa. Yritämme leiriytyä niemeen 
kuusien suojaamalle hiekka-au
kealle, kun kahdeksan lehmän 
iskuryhmä yllättää meidät kes
ken makkaranpaiston. Puhun 
niille ummet lammet MTK:n 
myönteistä propagandaa Juhan 
latoessa tavarat kanoottiin. Pe
räännymme hyvässä järjestyk
sessä ja löydämme seuraavasta 
saaresta vieläkin etevämmän lei
ripaikan: rehevä pöydän lailla 
tasainen, ruohon ja matalan hei
nän peittämä ranta-aukea, bo
nuksensa metsämansikkaa. 
Syömme makkaroiden jäähty
neet puoliskot, aurinko sammuu 
unelmoiden, vastapäisellä ran
nalla ui siksi nuoria ja kauniita 
suomineitoja, että varon lausu
masta nuotioromantiikan freudi
laisia tulkintoja. Puhe kantaa 
tyynen veden ylitse, kuuntelem
me neitoja ja arvelemme toisil
lemme kuuluvalla äänellä minkä 
pankin ryöstäisimme Heinäve
dellä. 

Tuuli viriää yöksi. Makaam
me matkamme kolmion itäisessä 
kulmassa ja annamme itikoiden 
imeä jainilaistuvaa vertamme. 

Sade herättää meidät aamul
la. Jotain olennaista olikin puut
tunut luontoelämästä. Raahaan 
kanootista muovin teltan päälle 
ennen kuin silmätkään kunnolla 
auenneet. Makailemme odotel
len taukoamista, nukahdamme 
ja heräämme ropinan laantumi
seen. 

Idän myötätuulessa seilaam
me Heinäveden kylälle, joka -
kuten tunnettua - onkin Kerma
veden eikä Heinäveden kupees
sa korkean kupolimaisen harjun 
laella. Saamme juomavettä ran
takioskista, ruokaa kylältä. Soi
tamme koteihin, että olemme 
otaksuttavasti hengissä ja jat
kamme kohti luoteista. Keski
päivällä olemme taas vesillä . 
Laineikko alkaa ensin idästä, 

mutta sitten Kermajärven seläl
tä kääntyy myötäiseksi ja vie 
meitä huljaa kyytiä Karviolle ja 
Varisselälle. Siellä meitä soutaa 
vastaan yhtä sisukas kaksikko, 
matkalla tavan puuveneellä Sa
vonlinnaan asti. Myrskyä entei
levä tuuli repii meidät huutoe
täisyydeltä. Pohdimme olleen 
ehkä liian aikaista ilmoittaa ko
teihin henkiinjäännistä. 

Nytöniemen lähellä pidämme 
vain lyhyen uinti- ja lepotauon. 
Suvaksella meillä on vaikeuksia 
pitää kanootti edes myötätuu
leen suorassa. Ehdimme tutta
viemme mökin rantaan juuri en
nen kuin ukkonen ja sade jyräh
tävät ylle. Talo on tyhjä, se tun
tuu hyvältä väsymystämme vas
ten. Vain yö on synkkä kuin syk
sy kohti nojaisi. Päivä on ollut 
niin nopea ja aallonharjoilla, et
tä uni ei ota tullakseen eksis
tenssinsä edelle ehtineeseen 
ruumiiseen. 

Radio kertoo . paljonko kello 
on. Vertaamme kompassiai
kaamme ja toteamme yleisradi
on edistävän runsaat pari tuntia. 
Vesi on yöllä tyyntynyt ja muu
tenkin on rauha kuin kotinurkil
la. Olen aiemmin purjehtinut 
Suvaksen ja Kallaveden väliä, 
joten karttaakaan ei enää tarvit
se. Kukkarin syvä ja usein myrs
kyävä selkä on tällä erää tyynes
sä raskaasti, tumman sinen pai
namana. Puolivälissä alkaa sa
teen ripinän, mutta myrsky ei 
enää ota puhjetakseen. Kukka
rin jälkeen huokaamme ja kei
tämme ruokaa. 

Loppu matkaa on pelkkä 
seikkailullinen muodollisuus . 
On saatava ympyrä täyteen ja 
palattava samalle selälle, josta 
matkaan on lähdetty. Yövymme 
vielä Vehmersalmella ja saam
me myyttiseksi seitsemänneksi 
päiväksi miellyttävän lyhyen, 
mutta sietämättömän hankalan 
osuuden kotimökille. Juuri vii
meisen päivän tuuli on kovin ja 
vastaisin ja hieman väsyneempi
nä . ja nuorempina saattaisimme 
päästä kanootin kiepsahtamaan 
nurin myräkässä. Ponnistelem
me jokaiselta aallon pohjalta 
uuden huipulle, etenemme lahti 
lahdelta - emmekä tiedä onko 
lohduttavaa vai raivostuttavaa, 
että vastuksekkain päivä on vain 
kanootin kotisatamaan saattava 
hyvästely kesälle, josta olemme 
pakotetut palaamaan tietoko
neidemme ja estetiikkamme pa
riin . Kotkatvedellä odysseiaam
me kuitenkin kunnioittaa vii
meinen myötäinen ja saavumme 
komeasti kotiin. Parantelemme 
huuliamme oluella ja lihapurkil
la, paiskaamme kättä ja paine
lemme suuntiimme, maailmaan, 
jossa olemme tulleet yhtä erot
tuviksi kuin sen kartalle läiskäis
ty pieni suunnaton saari. 

Joutsen laulua .... 
ojossa liukuivat mustaan veteen, 
nousi Eeron mieleen Kalevala ja 
Tuonelan joki. Hän kaivoi kii
karin poviitaskusta. Siinä ne li
puivat, unelmien linnut... Niit 
aallot ne kantaa kuin kuultoa 
!unten . .. Kamerakin olisi rinkas
sa, mutta tuskin hän pääsisi ku
vausetäisyydelle. Ja voisiko mi
kään valokuva, miten hieno ta
hansa, koskaan välittää tätä tun
nelmaa, lumivalkeita lintuja 
tummassa vedessä, usvahaitu
vien leijailua niiden yllä, hiljai
suutta, jonka rikkoi vain kaukaa 
kuuluva joutsenten laulu. Mie
leensä Eeiro näkymän painoi, ja 
sen hän saisi mukaansa tältä ko
van onnen retkeltä. 

Iltaan mennessä hän oli lasku
jensa mukaan vielä jonkin kilo
metrin päässä tiestä, ja alkoi 
tuntua, että hän joutuisi yöpy
mään senkin yön erämaassa. 
Hän oli hiihtänyt halki vetisten 
soiden, kahlannut varvikkoisilla 
rämeillä, hyppinyt mättäältä toi
selle rinne:suon pounikoissa. Lo
pen uupuneena, kuumeisena ja 
viluissaan hän istui nojaten män
nynkäkky:rään, kun hänen tulo
suunnastaan alkoi kuulua moot
torikelkan pärinä. Pian hänen 
luokseen ajoi mies vesi ja muta 
roiskuen. 

Uula oli nähnyt miehen hiih
tävän suolla jo päivällä ollessaan 
poroaitoja korjaamassa läheisel
lä vaaralla. Hän oli pannut mer
kille hitaan kulun. Joku lantalai
nen on taas tunkenut itsensä kai
raan. Suksilla ollaan liikkeellä, 
vaikkei hiihtokelejä ole ollut 
kohta viikkoon. On se sentään 
oikeaan suuntaan menossa, 
mutta kovin näyttää olevan vä
synyt, nojailee jatkuvasti sau
voihinsa. Uula muisti, että vain 
jokunen vuosi sitten muuan ete
län mies oli hävinnyt näihin kai-

Haaste! 

roihin. Yksin oli sekin hiihtänyt 
tunturiin, eikä sen koommin ol
tu nähty. Reppu oli löytynyt ke
väällä, kun Nilla oli ajanut sii
hen pahki kelkalla. 

Lopetettuaan työnsä siltä päi
vältä Uula oli päättänyt kiertää 
miehen jäljille ja katsoa, oliko 
tämä selvinnyt tielle. Ja · siellä
hän tuo istui jängällä vain parin 
kilometrin päässä. Uula pysäytti 
kelkan ja kaiveli tupakoitaan 
esille. 

- Mahtaa olla hyvätkin hiih
tokelit, hän sanoi ja näki miehen 
olevan melko sipissä. 

- Kyllähän se tässä, mutta 
metsässä on aika takkelaa, hy

. mähti Eero. 
- Taitaa olla viisainta, että 

tuut kyytiin, sanoi Uula, ja Ee
ron sukset ja rinkka laitettiin ah
kioon, itse hän istui Uulan taak
se, ja sitten mentiin . Porokämp
pä oli melko lähellä vaaran ku
peessa. Siellä Uula teki tulet pii
siin , ja vahvaa mustaa kahvia 
juotaessa hän kyseli Eerolta, 
mistä asti tämä oli tulossa. Kun 
Eero kertoi, Uula ihmetteli: 

- Mitä sie siellä, eihän sulia 
näkynyt kalavehkeitäkään? 

- Halusin nähdä joutsenten 
tulon, Eero selitti. 

Uula tuumasi itsekseen, ettei 
lannan mies tainnut olla täysi
päinen. Hän selitti, että helpom
minhan joutsenia olisi nähnyt 
alamaissa, missä ne odottivat lu
men ja jäiden sulamista tuntu
nsta. Miksi kummassa piti tar
poa kauas kairaan niiden takia? 
Eero katseli lappalaismiestä to
vin ja sanoi sitten, että hän oli 
halunnut nimenomaan kokea 
joutsenten saapumisen erämaas
sa, niiden näkeminen jossain 
valtatien varressa ei ollut lain
kaan sama asia. Hän ei ollut var
ma, ymmärsikö toinen, mitä hän 
tarkoitti. 

Haastao Tuoturilatu lehden lukijat kera kam~roideo kilpasille 
kuka löytää eniten tuuleopesiä yhdestä koivusta. Saadaaopahao 
yksi viva1hde lisää luonnossa liikkumiseen nimittäin oiskavoimiste
lu tähyillessä puiden latvuksia. Omasta niskastani on vähän paha 
puhua föysin näet oman koivuni kovin epäurheilijamaisesti. Huo
masin sen autolla ajaessani. Kuvan koivu on Helsingin kaupungin 
alueella Pihlajamäen ja Malmio hautausmaan välisessä maastos
sa. Siis täysin urbaanissa city ympäristössä. Tätä kuvauskilpailua 
ajatellen "paalutio" tämän koivun omaan "valtaukseeoi". Kuvan 
koivussa on 52 tuuleopesää, ne eivät tosio ole kaikki kuvasta las
kettavissa, ovat toistensa tai rungon takana. Käydäänpä vaikka 
puiden juurilla ennen voittajan julistamista toteamassa tuulenpe
sio mää1rät. Toivoo Teille arvoisat vastustajaoi hyvää kuvausoo
oea ja antoisia vaeltelu hetkiä. 

Tauno Pajunen 
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Juhana Häme 

Autiotupakulttuuri 
vaarassa 

Pitsusjärvi, kesällä 1987. Lopet
telimme autiotuvassa aamutoi
mia, kun pihaan jutasi valtava 
retkue vaellusrippikoululaisia. 

Olimme kohdanneet saman 
joukon aiemmin lähempänä 
Haltia. Rippikoululaiset olivat 
jo ehtineet viettää Yliperän 
maastossa erinäisiä vuorokau
sia, ja heidän takanaan oli yli sa
ta kilometriä. Mukana oli mel
kein pelkkiä ensikertalaisia, 
mutta koko ajan oli yövytty pel
kästään teltoissa. 

Pari poikaa astui sisään tu
paan, juttelemaan uusien ihmis
ten kanssa, ehkäpä lämmittele
määnkin. Mutta pappi riensi pe
rässä ja haki suojattinsa pois . 
Kun ei kaikkia voinut päästää 
tupaan tungeksimaan, tätä erioi
keutta ei suotu yhdellekään. 

Erilaisia nuoria 
Meekonjärvi, samalla reissulla. 
Mainittu rippikoulu oli leiriyty
nyt järven rannalle kohtalaisen 
matkan päähän tuvista . Ohitim
me rippikoululaisten asennon ja 
jatkoimme autiotuvalle. 

Ei ollut tupaan mitään mene
mistä edes teenkeittoon. Se oli 
niin tupaten täynnä seurakunta
nuoria, että seinät pullistelivat. 
Sanalla sanoen se oli valloitettu 
yksityiskämpäksi. 

- Siinäpä oli kahdenlaista kir
kon nuorisotoimintaa. Rippi
koululaiset elivät erämaassa ke
tään häiritsemättä, mutta seura
kuntanuoret olivat niin hienohi
piäisiä, että olivat vallanneet ko
ko pikkuisen kämpän omiin tar
peisiinsa. 

Autiotupa vai 
yksityiskämppä? 
UKK-kansallispuisto, kesällä 
1988. Saavuimme vaellustoveri
ni kanssa uudelle Suomun 
Ruoktulle pitkän taipaleen jäl
keen keskellä yötä . 

Astuimme sisään ruoktun 
avoimelle puolelle. Näytti ko
vasti siltä, että tämäkin oli yksi
tyiskämppä, johon ylimääräiset 
vieraat eivät olleet tervetulleita. 
Laverit eivät olleet aivan täynnä 
väkeä, mutta tupa oli tulvillaan 
kamaa. Varusteita oli kaikissa 
muissa paikoissa paitsi kuivaus
telineessä. 

Asukkaat osoittautuivat parti
olaisiksi . 

Vaelluksemme kuluessa olim
me nähneet saman paikkakun
nan partiolaisia useilla autiotu
villa. Liikkeellä oltiin melkoisel
la joukolla, joka oli jakautunut 
osiin ja kansoitti autiotupia ym
päri kansallispuistoa. Samanai
kaisesti alueella oli liikkeellä iso 
vaellusrippikoulu, joka täytti 
vastaavasti varaustuvat . 

Oli UKK-kansallispuistossa 
samanaikaisesti liikkeellä kol
maskin iso ryhmä. Se oli toinen 
vaellusrippikoulu, joka vaelsi 
omia aikojaan Vongoivalle ja 
siitäkin eteenpäin häiritsemättä 
muita retkeilijöitä. Tämä ryhmä 
nimittäin yöpyi teltoissaan eikä 
luuhannut tuvissa. 

Mihin mahtuvat pienet 
retki porukat? 
Autio- ja varaustupia tuskin on 
rakennettu suurten ryhmien ma-

Yksinäinen kulkija 

Rinkkaa selässä ja suksia käsissä 
roikottaen saapastelen ·sillan yli 
vartion hiljaiselle pihalle. Vain 
koira haukahti tutulta paikal
taan jokitörmältä. Piha-aurauk
sen reunassa kiinnitän sukset, 
ähisten raskaan repun alla ja 
katseen seuratessa metsän reu
naan katoavaa kelkkauraa. Va
pautuva huokaus rinnasta ja sit
ten päättäväisesti liikkeelle. 

Ennen sähkökoneen jumpu
tus seurasi minua kauas met
sään, mutta ei enään. 

Vähän myöhemmin, latva
haaran ylitettyäni, nojaan puus
kuttaen sauvoihin suuren suoau
kean reunassa. Aamuauringon 
kirkkaassa valossa kylpevä ke
väinen hanki häikäisee silmiä. 
Mahtava tunne. Kuin höyryjuna 
se tulee suoraan sydämeeni. Ke
väisen erämaan vastustamaton 
kutsu! Vuodesta toiseen, seu
raan sitä kutsua. 

Alku on aina vaikeinta. Paita 
höyryää ja hiki valuu saappaisiin 
asti. Sitkeästi junnaa yksinäinen 
hiihtäjä loputtoman tuntuisia 
suolakeuksia. Lopulta kohtaan 
poroaidan ja sitä seuraten jat
kuu laahustava, rinkan painon 
musertama hiihto. Iltapäivällä 
saavutaan Härkämurustan rin
teet. Muistan kuinka myrskyn 
jälkeen lasku oli todellista taitei
lua. Tuhansia kaatuneita puun-

runkoja. Ja viimein ... Jaurujoki. 
Minun rakastama erämaavirta. 
Siellä tavoitin itseni lähes kaksi 
vuosikymmentä sitten. Nuorena 
ja innokkaana Lapin kulkijana. 
Sinne olen aina palannut. Oike
an autiokämpän kuluneella rit
sillä voi lueskella pientä kirjaani 
tai jutella kaminan hehkuvassa 
lämmössä muiden samanhenkis
ten kulkijoiden kanssa. 

Yhteistä meille on rakkaus 
luontoon ja hiljaisuuteen. 

- "Hiljaisuutta rakastava va
eltaa viisauden tietä. Se on mie
lettömyyttä houkkioille ja heitä 
on paljon." - Mutta ei täällä, ei 
Jaurujoella. 

Aamulla hiihdän joen rantaa 
ylöspäin. Yöpakkasen kovetta
ma hanki rahisee suksen pito
pohjan alla... hieman häiriten 
harrasta kulkuani. Joki jymisee 
ohentuneen jääkannen kahlitse
mana. Tunnen sen voiman. Si
vuhaara on vielä kunnolla jäässä 
ja ylitän sen helposti. Mutta sit
ten, tuntia myöhemmin pyyhin 
hikeä naamaltani suvannon ran
nalla. Pääkoppa pipon alla rak
suttaa ylikierroksilla . Yli on 
mentävä. Tahvon sauna ja Von
goiva ovat siellä. Remmit auki 
ja hyvinhän se siitä. Tuvalla on 
muitakin. Meluava iso porukka, 
jonka kiertäminen aina maksaa 
vaivan. Vai muita! 

joituspaikoiksi. Jos isot nuoriso
ryhmät täyttävät kämpät, jäävät 
tavalliset pienet retkiporukat ul
kopuolelle. Kukaan ei enää ny
kyään poistu tuvasta tehdäkseen 
tilaa myöhemmin tulleille - tok
ko nuori polvi on tällaisesta van
hasta käyttäytymissäännöstä 
kuullutkaan. 

Mielestäni terveiden, reippai
den nuorten pitäisi suurina ryh
minä liikkuessaan jättää tuvat 
muiden käyttöön. Ne saisivat 
jäädä lähinnä pienten vaelluspo
rukoiden tilapäisiksi yöpymis
paikoiksi, jollaisina ne ovat pal
velleet aikojen alusta asti. 

Jos isot nuorisoryhmät valtaa
vat kämpät ja osoittavat usein 
samalla totaalista eräkulttuurin 
puutetta, ei suosituimmille ret
keilyalueille enää kohta ole 
muilla retkeilijöillä asiaa. 

Elämysten lähde vai ahdas 
massamajoitus? 
Toivoisin niiden aikuisten, jotka 
vievät suuria nuorisoryhmiä erä
maahan, pysähtyvän hetkeksi 
miettimään, ovatko pienet käm-

Illalla saunan autuaat löylyt 
pehmittivät kaikki ennen aiko
jaan. Vain tasainen kuorsaus 
kuuluu suurten kuusten katvees
ta lymyävästä tuvasta. 

Pilvipoutainen aamu on jo 
pitkällä, kun työntelen suksiani 
Tyyro-ojan varressa. Huolestu
nut ryppy otsalla seuraan pilvien 
kulkua. Kuten varmaan jokai
nen tunturiin nouseva, juuri tä
nään toivoisin niiden olevan 
muualla . Vongoiva ... niin. Ko
luttuani aikana tuntureita, valit
sin Sinut omakseni. Huipulta 
voin katsoa kauas, kauas sini-

pät oikeita yöpymispaikkoja iso
jen ryhmien ohjatuilla vaelluk
silla. 

Autiotupa on viehättävä paik
ka vaeltajien tulla ja mennä. Sii
nä se kököttää, lämmin, karu 
kämppä, satojen vuosien perin
teen mukaisesti ovi lukitsemat
ta. Pieniä vaellusporukoita il
maantuu kämpälle eri suunnista, 
eri aikoihin. Eri ikäisiä retkeili
jöitä, erilaisin tavoittein, eri 
puolilta Suomea, joskus ulko
maalaisiakin joukossa. Tuvassa 
eletään vähin äänin, toisia häi
ritsemättä, jutellaan ehkä vä
hän, jos juttuseuraa löytyy, ja 
viimeistään aamulla hajaannu
taan taas eri suuntiin. Kämppä 
jätetään lähtiessä hyvään kun
toon, valmiit pilkkeet odotta
maan seuraavila kairankiertä
jiä... Pieniä elämyksiä, lepoa, 
hyvää oloa, erätoveruutta. 

Autiotuvassa voivat parhaim
millaan yhdistyä sekä erämaan 
rauha että vähäeleinen sosiaali
nen elämä. 

Mutta jos tupa on ison nuori
sojoukon kansoittama, ei se tar-

seen horisonttiin. Luojan luoma 
maailma jalkojeni juuressa on 
upean kaunis, juuri sellainen 
kuin haluankin sen olevan. Jopa 
ihmisen loputon ahneus häipyy 
autereeseen, altaan muodossa. 

Täällä voin hengittää vapaasti 
ja antaa ajatusten levätä. Tai 
lentää, miten vain . 

- "On niin paljon, mitä ei tar
vitse sanoa" -

Laskiessani mahtavia selän
teitä ikuinen poikamaisuus ja 
vauhdin hurma voittavat aika
miehen järjen. Siihen ei olisi va
raa. 
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joa muille näitä kämppäkulttuu
rin elämyksiä. 

Eikä sitäpaitsi tarjoa nuorille 
itselleenkään. Ahtaissa sisäti
loissa ryhmä hälisee , on levoton
ta, tunkkaista, suorastaan tun
gostakin. Eli sitä samaa, mitä 
nuoret kokevat muutoinkin, 
kaupungissa, koulussa ... 

Näin tehdään muistoja 
Miten erilaiset muistot jääkään 
sellaiselle nuorisoryhmälle, joka 
ei takerru tupiin vaan yöpyy 
omin avuin, teltoissa, vapaassa 
erämaassa. 

Useimmat johdettuihin mas
savaelluksiin osallistuvat nuoret 
ovat erävaelluksella ensi kertaa. 
Juuri tämän ensimmäisen retken 
jättämistä muistoista riippuu, 
millaisissa merkeissä he tekevät 
seuraavat vaelluksensa - ja pa
laavatko näille selkosille enää 
koskaan. Oman ryhmän ylikan
soittamista kämpistä saattaa saa
da ikuisen kammon Lapin-vael
luksia kohtaan. 

Kolmas vaelluspäivä illassa ja 
ensi yönä toivon jo korpikuusien 
puhuvan minulle. Niiden salape
räisiä kuiskeita, niitä olen hyvin 
nöyränä tullut hakemaan. 

Myöhemmin ... paluumatkalla 
mietin: Mistä löytäisin saman
henkisen retkikaverin itselleni? 
Rakastan luontoa ja oman ladun 
tekemistä erämaihin ja tuntu
reille, mutta muuten olen hie
man vetäytyvä mietiskelijä. 
Korpikuuset ystävinä. 

Nimim: KÖilliskairan kulkija 
Pohjanmaalta 

f: 
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Kaamosvaellus Kiilopäältä 
30.11.-9.12.1990 
Ryhmän maksimikoko 10 henkilöä. 
Ilmoittautumiset: Olli-Pekka Karlin p . 921- 876338. 

Kämppätietoa susille 
on kirja, jonka Ulla Saarinen Kavtsista kokosi joskus 70-luvulla 
yhteenvedoksi Lapin retkeilyalueilla erämaassa olevista kämpistä, 
kammeista ja muista kömmänöistä. 

Kirjan ilmestymisen jälkeen kämppiä on tuhoutunut ja uusia on 
rakennettu , ja nyt urakkanamme on koota ja saattaa tiedot ajan 
tasalle v. 1990 aikana uutta kirjaa varten. 

Jos sinulla on ao. kirja, kerropa meille havaitsemasi ja mahdol
lisesti kirjaan merkitsemäsi eroavaisuudet tai muuttuneet asiat. 

Vaikka sinulla ei vielä tätä kirjaa olisikaan, saatat silti tietää 
arvokkaita asioita kämppätilanteesta, joten kerro myös näistä! 

Muutosten ja korjausten osalta viittaa kirjan numerointiin, ja 
uusista kerro mahdollisimman tarkasti: 
*alue 
* kartan nimi , numero ja mittakaava 
* karttakoordinaatit 
* kämpän nimi (mikäli tiedossa) 
* kuvaa lyhyesti kunto, sijainti ja löytyminen 
* aika, jolta tieto on peräisin 
* onko merkattu karttoihin , ja jos on niin mihin 
* mahd. erikoistiedot esim. käyttömahdollisuuksista 
Työryhmämme Saarinen/Rönnberg/Reittamo käytössä on alku
peräinen kämppätietoa-kirja , sen täydennyssivut sekä MH :n au
tiotupaluettelo. Kaikki tieto on tervetullutta , yksittäisetkin tie
don sirpaleet! 

Katsele ja kuulostele myös vuoden reittiesi aikana kämppiä sil
lä silmällä, ja kerro havainnoistasi meille! 

Kämppäkirja-asiassa yhteyksiä hoitavat: 
Ulla Saarinen Kiertokuja 9, 02300 Espoo puh. 90-8011474 
Matti Reittamo Kauppaneuvoksentie 12 A 9, 00200 HKI puh. k. 
90-692 6261 t. 90-527 3307 
Suurenmoiset kiitokset tiedoista! 

KAVTSIN KÄHPPÄTIETOKERÄYS 
•Kämppätietoa susille• uu tta versiota varten. 

Alue jolla kämppä sijaitsee <rengasta>: 
1. Käsiva rren ylätunturit 2. Käsivarren välitunturit 3. Enontekiön 
maanselkä 4. Pallas-Hetta 5 . Läntinen keski - Lapi n kai ra 6. Lemmenjoki 
Vasko 7. Iva lojok i-Appis-Rahajärvi 8 . Huotkatunturit 9 . Utsjoen 
läntinen kaira 10. Utsjoen itäinen ka ira 11. Inarinjärvi ja takamaa 12. 
Sarmi 13. Saariselkä 14. Itäka i ran pohjoisosa . 

Kämpän nimi ja numero Kämppätietoa susille -76 monisteen mukaan, jos 
tiedossa: _________ ___ ___________________ _________ _______ __________ _ 

Karttalehti jolla kämppä sijait~ee : ensisijaisesti 1:50000 
topografik~rtta (nimi ja numero>, sekä myö s mahdollinen alueelta oleva 

r etkeilykartta= ----------------------------------------------- ---- - ---

Kuka omistaa kämpän, kuka hoitaa? Milloin rakennettu? Mi lloin korjattu? 

Avoin vai lukittu? - - ----------------- ------- - ----- ----- ----------------

Onko puhelin? ----------- - --- ----------- - - ---------------------- ------

Onko sauna ? Millainen?------ ----------------------------- ----------

Kuvaus kämpän sijainnista ____________________________________________ . 

Kuvaus kämpästä: ylei s kunto? kesä- vai talvikäyttöinen? ____ __ ________ _ 

Yöpymistilaa lavereilla ____ ________ hengelle, ja lisäksi lattialla . 
___ _____ ______ hengelle 

tuvan muu kalustus----------------------------------- ------- -----------

lämmityslaite ja sen kunto--- - - --- -------------------- - - --- ------------

onko puuta ? puuhuolto? jätehuolto? ________________________ __________ _ 

vesipaikk a, jos erik·---- ----- --- -------- --------- - ---- ---------------

Muuta erikoista ---------- ---- - - - --------- --- --- ---------------------

Suurenmoiset kiitokset tiedoista. 
Pyydetään postittamaan osoitteella : 
Ulla Saarinen 
Kiertokuja 9 
02300 Espoo puh 90 - 6011474 

Trangian .... 
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sekä siinä käytettävät kaasusäili
östä vähän hankalasti täytettä
vät 40 gramman vetoiset kaasu
kasetit. Kovilla pakkasilla on 
propaanin käyttömahdollisuus 
kuitenkin tämän keittimen mer
kittävä etu. 

Propaania myydään pienissä
kin säiliöissä, mutta propaanisäi
liöt eivät ole kertakäyttöisiä 
vaan täytettäviä teräspulloja, tu
kevatekoisina aika painavia. 

Seoskaasua aina Lappiin 
Nestekaasukeittimistä puhutta
essa huomautetaan usein siitä, 
että butaani ei kaasuunnu pak
kasella . Kaasuuntuminen alkaa 
kuitenkin kokemukseni mukaan 
heikentyä haitallisesti jo lämpö
tilan ollessa vielä plussan puolel
la mutta lähestyessä nollaa . Kun 
lämpötila saattaa Lapissa mil
loin tahansa painua etenkin yö
aikaan varsin alas, on Lappiin 
suuntautuville eräretkille mie
lestäni kesälläkin syytä varus
tautua "talvikaasulla" eli pro
paani-butaani-seoskaasulla. 

Seoskaasukaan ei sovellu 
kaikkiin keittimiin; sitä kielle
tään käyttämästä esim. Primuk
sen camping-tyyppisissä keitti
missä. 

Nestekaasukeitintä ostettaes
sa on syytä ottaa tarkoin selvää, 
millaiselle kaasulle se soveltuu. 
Siten vältetään sekä pettymyk
set että turvallisuusriskit. 

Primuksen seoskaasusäiliö on 
kapea ja korkea, muodoltaan 
varsin kiikkerä. Trangian neste
kaasupolttimen käyttäjän on 
turvallisuussyistä aiheellista 
hankkia kaasusäiliön pohjaan 
kiinnitettävä muovinen tukiren
gas, jotta säiliö pysyisi kunnolla 
pystyssä. Primus-myrskykeitintä 
käytettäessä ei tätä ongelmaa 
ole, koska kertakäyttösäiliötä ei 
yhdistetä keittimeen, vaan siitä 
täytetään keittimen omat kaasu
kasetit . 

Tässä käsitelty nestekaasupol
tin on Trangian oma lisävaruste, 
kun taas yllämainittu "talvikaa
su", muovinen tukirengas ym. 
ovat Primus-tuotteita. ltsesul
keutuvalla venttiilillä varustettu
ja butaanisäiliöitä on Suomen 
markkinoilla myös muunmerk
kisinä. 

Juhana Häme 
Tukon tiedotuspäällikkö 

Kavtsin jäsen 

Hämäläiset kiitokset 
karjalaiselle Kumpelle! 
Kaikesta huomasi että olimme 
odotettuja. Teillä on uskomatto
man hienot erämaat karhuineen 
ja kurkineen. Nautin sydämestä
ni mukanaolosta kuten varmaan 
moni muukin vieraananne ollut 
tunturilatulainen. 
TC Kolbma 

Aineisto seuraavien Tunturilatu
lehteen tulee olla perillä 3.1.1991 
os. Uolevi Mättö, Erkylänk. 21 
as 4 05820 Hyvinkää. 

Toimintamuistio 

Syyskokou:s ja susiaiset 20.- 21.10 Nurmijärven Kiljavalla, Hyvin~ 
kään kaupungin Haukilammen toimintakeskuksessa. Hyvinkääl
le junilla saapuvien tiedoksi. Linja-autoasemalta lähtee Rajamä
elle linja-autoja seuraavasti: 8.10, 9.10, 9.35, 11.15. Rajamäeltä 
voi jatkaa taksilla. 

Tsietsan kt!rhoviikko Susi-Talaksella 23.- 30.3.91. 

Susiviikko Susi-Talaksella 30.3.~.4.91 Ovtsin järjestämänä. Yh
teyshenkilö: Sakari Jarva p. 941- 251632. 

Kavtsin kerhoviikko Susi-Kiisalla 30.3.~.4.91. 

Kolbman kerhoviikko Susi-Talaksella 6.- 13.4.91. 

Kirjoituskilpailun tulokset 

Tunturiladlun järjestämään kirjoituskilpailuun saapui maaraa1-
kaan menness 14 kirjoitusta 12 nimimerkiltä. Kaikki osallistuivat 
avoimeen sarjaan. 

Arvostelulautakunta , johon kuuluivt Yrjö Suuniittu pj. Kul
lervo Kemppinen, Anneli Räikkälä ja Antero Tarvainen, piti kir
joitusten tasoa hyvänä. 

Sijoille 1-4 tulleet kirjoitukset arvostelulautakunta asetti pa
remmuusjärjestykseen. 

Sijoille 5-9 tulleita kirjoituksia ei sen sijaan asetettu parem
muusjärjestykseen. 
1. Joutsen laulua 
2. Miestan Ullan vyö 
3. Veteraanit viittapoluilla 
4. Kanootilla kotikorpea maailmankartalle 
Kullankaivajat 
Autiotupakulttuuria 
Pohjoismaista tunturiretkeilyä vuosisadan 
ensimmäisellä neljänneksellä. 
Pohjoisesta tuulee 
Eräretkeilyä 

Kokouskutsu 

Timo Lavola 
Heikki Halonen 

Ulla Saarinen 
Saara Hakalehto 
Heikki Halonen 

Juhana Häme 

Matti Isotalo 
Mauri Kanninen 

Tiina Virtanen 

Tunturilatu ry:n syyskokous pidetään 20.10. 1990 klo 13.00 alka
en Nurmijärven Kiljavalla, Hyvinkään kaupungin Haukilammen 
toimintakeskuksessa. 

Esillä yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Tampereella 5.5.1990 
Johtokunta 

Tunturiladun 
syyskokous ja susiaiset 
Hyvinkään kaupungin Haukilammen toimintakeskuksessa Kilja-
valla 20-21.10.1990 · 
Tilaisuus alkaa syyskokouksella lauantaina klo 13. 
Osallistumismaksu susiaisiin 30 
Täysihoifr>paketti (2 ateriaa, aamupala, sisämajoitus tai teltta
paikka ja os.maksu) 110 mk 
Vuodepaikka ( 40 kpl) 30 mk 
Tiedustellllt ja ilmoittautuminen 
Markku Salminen 90-2919 916 
Anja Pajunen 914-28 901 

TERVETULOA 
TUNTURILATU RY TUNTURIKERHO KUOKTE 

AJO-OHJE /<..--- / 

H,yvinkää 




