
Puheenjohtajan tähdenvälit 
Näitä tähdenvälej ä ensim

mäistä kertaa kirjoitta1essani ris
teilee mielessäni mo111ia ajatuk
sia siitä, mitä tämä uusi tehtävä
kokonaisuus tuo tullessaan. 
Lämpimät kiitokseni Teille Tun
turiladun jäsenet luottamukses
tanne. Avullanne pyrim olemaan 
sen arvoinen. 

* STUORRA-YKÄ, Sinä an-
saitset erityiset kiitoksemme 
uhrautuvasta työstäsi Tunturila
dun ja eräretkeilyn hyväksi. 
Vuosikaudet Sinä luotsasit jär
jestöämme ~ nopeasti muut
tuvassa ja uusia haastf~ita retkei
lyväelle tuovassa m:aailmassa 
niin, että Tunturilatu on edelleen
kin elinvoimainen ja aktiivinen 
retkeilyjärjestö. 

Koulutus on eräs itsenäisen 
/ etkeilyjärjestön tukiJpilareista. 

Sillä panostamme turvalliseen 
retkeilyyn ja pidämme yllä sekä 
kohotamme retkeilijäin ammat
titaitoa. Näin menetellen saatam
me estää virhearvioinneista joh
tuvia tapatmmia ja jopa hengen
menetyksiäkin. Tällä saralla 
meidän on huolehdittava myös 
lasten ja nuorten tarpeista. Kun 
he oppivat heti alussa oikeat ja 
tmvalliset retkeilytavat, on heil
lä hyvä alkupääoma lisätä kiin
nostustaan retkeilyä ja luontoa 
kohtaan. Koulutustilaisuudet 
ovat myös kerhoihin kuulumat
tomille erinomainen tilaisuus 
tutustua toisiin samanhenkisiin 
tunturilatulaisiin. 

Tåmän lehden ilmestyessä on 
useimpien hiihtovaellusten suun
nittelu loppusilausta vailla. Mei
dän tarvitsee ladata akkujamme 
ja ~ sen voisi tehdä miel
lyttävämmin kuin Lapin valkois-

ten hankien ympäröimänä. Se 
velvoittaa meitä ponnistelemaan 
puhtaan luonnon puolesta. Vuo
si 1992 oli Suomen 75-vuotis
juhlavuosi. Sen tilaisuuksissa 
tuotiin usein esille isänmaalli
suus. Me voimme osoittaa käy
tännön isänmaallisuutta toin;ri
malla kuten Kalervo Hämäliji
nen kirjoittaa eräässä nm~ 
- "Saimme lahjana huor;neneJl4 
vaali sitä ain hellien. LasteoJap; 
sille jättäen; luonnon puhtaim
man jälkehen. 

Tunturiladwl yhteiset tilaisuu
det ovat aina olleet mieliinjää
viä. Niin oli myös Tsietsan väen 
junailema syyskokous ja susiai
set viime vuoden lokakuussa 
Karttulan Ekokeskuksessa. On 
siellä navetassa ollut varmasti 
''yks hännän huiske" sen ollessa 
alkuperäisessä käytössään 140 
lehmän kotina. Nyt siellä kuu-

limme monenlaista sanarrieskoo 
aitojen ihmisten tykönä. Pdrhaim
mat onnitteluni 20-vuotiaalle 
Tsietsalle ja kiitokset tsietsalai
sille lämminhenkisen tilaisuuden 
järjestämisestä. 

Tunturisusijärjestelmän re
monttia valmistelee vahvistettu 
Susivaliokunta tehdyn aloitteen 
ja johtokunnan soo;itusten poh
jalta. Valmistelussa kiinnitetään 
huomiota jo olemassa olevien 
susialvojen vaatimuksiin ja smm
nitteilla on myöskin uusi susiar
vo johtaja- ja ikäsuden arvojen 
väliin ja, mikä pirasta, tarkoitus 
on suunnitella myöskin nuorille 
oma susiarvo merkkeineen in
nostamaan heitä retkeilyharras
tuksensa kehittämiseen. Nuori
sossa on järjestäytyneenkin ret
keilyn tulevaisuus ja meidän on 
luotava hyvä kasvualusta sille. 

Kuva: Kyösti Lamminjoki . 

Me kaikki tiedämme, että 
TUNfURILA 1UHENKI on jo
takin myönteistä, sosiaalista, 
lämminhenkistä jne. Miten me 
itse kukin määrittelemme sen. 
Tunturilatulaiset! Lähettäkää 
sihteerillemme Maritalle kortti tai 
kirje, jossa lyhyesti kerrotte kä
sityksenne tunturilatuhengestä. 
Teemme niistä koosteen, joka 
julkaistaan myöhemmin tässä 
lehdessä ja niitä voidaan käyttää 
myöskin välipaloina kirjoitusten 
välissä. 

Lamasta huolimatta me.illä oo 
~ varsin toiminnallinen 
retkeilyvuosi. Toivon teille kai
kille miellyttäviä vaelluksia ja 
hyvää oloa koko vuodtbi. 

Kyösti 1 amminjoki 
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2 TUNTURILATU 

TUN1URILATU ry 

JOHTOKUNTA 
Pj. Kyösti Lamminjoki, pk. 90-376845 
Vpj. Eero Hämäläinen pk. 90-498741 
Jäsenet &ko Aalto, pk. 972-13032, Arvo Anivuo pk.. 941-
272597, Terttu Civil pk. 931-140077, Marja-Liisa Kramsu 
pk. 921-366457, Tapani Paavola pk. 921-310552, Raili 
Partanen pk. ~nl-224427, Raimo Rautjärvi pk.. 976-62280. 
Sihteeri: Marita Maula Ylipalontie 1 D 00670 Helsinki pk.. 
90-743246 
Jäsensihteeri: (osoitemuutokset) Eila Vilen, Forsbackantie 
8, 01760 Vantaa pk. 90-897237 
Talous: Oili Virtanen, Laajavuorenrinne 3 A 7, 01620 
V antaa pk. 90-891732 
Kuva-arkiston hoitaja: Antti Karlin, Haapaniemi, 23500 
Uusikaupunki pk. 922-34418 
Postilähetykset: Marita Maula, Ylipalontie 1 D, 00670 
Helsinki 
TL:n tili : Postisiirtotili 135331 

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

SUSIV ALIOKUNTA 
Pj. Väinö Martikainen. Jäsenet: Marita Maula (siht.), AnUi 
Ntlrula, Salli Oikari, Reijo Pasanen ja Veikko Tyrväinen. 

TUNTURIKERHOT 
OKTA (1) ~jaani 
Pj. - , siht. Anja Mustonen, Erätie 20 as 15, 87200 Kajaani 
pk. 986-27946 
KUOKTE (2) Hyvinkää-Riihimäki 
Pj. Uolevi Mättö, siht Anja Selenius, Valssitie 7, 05620 
Hyvinkää pk. 914-47956 
KOLBMA (3) Tampere 

Pj. Terttu Civil, siht. Hefulä Martikainen, Kissanmaankatu 
32 K 160, 33:530 Tampere, puh 931-616219 
NJEALLJE (4) Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus 
Pj. Esko Aalto, siht Ritva Kylliäinen, Koskik. 10, 50100 
Mikkeli pk. 955-164976 
VIHTTA (5) Vaasa 
Pj. Jaakko Heinimäki, siht. Pirlcko Westergard, Kasannin
katu 21. A, 65100 Vaasa pk. 961-178 058 
KUHTTA (6) Helsinki, Vartiokylä 
Pj. Esa Huttw:ien, siht. Marja-Terttu Hakkarainen, Kastel
holmantie 1 C 19, 00900 Helsinki pk.. 90-331602 
TSIETSA (7) Iisalmi 

Pj. Esko Pirinen, siht Raili Partanen, Taivaanpankontie 21 · 
D 36, 70200 Kuopio pk. 971-224427 
KAVTSI (8) lHelsinki 
Pj. Jorma Alapuranen, siht Hannu Maula, Ylipalontie 1 D 
00670 Helsinki pk. 90-743246 
OVTSI (9) Jyväskylä 
Pj. Sakari Jarva, siht Aulikki Kuukkanen, Laukaantie 6, 
41340 Laukaa pk. 941-831285. 
LOGI (10) Tuirlru 
Pj. Marja-Liisa Kramsu, siht. Irma Spelman, Sommarin
vuorentie 6, 21240 Askainen, pk. 921-712539. 
ALPPAS (11) Hämeenlinna 
Pj. Ilpo Painilainen, siht. Marja-Liisa Mäki, Matti Alangon 
katu 5 B 15, 13130 Hämeenlinna, pk. 917-6759061. 
KUMPE (12) Pohjois-Karjala 
Pj. Keijo Leppänyn, siht. Niilo Siponen, Heikkilänt. 1, 
83900 Juuka pk. 97- 72CJ2.8 
KUOVZA (13) Kymenlaakso. 
Pj. Anja Huh1tala, siht. Sirkku Kanervio, Äijänk. 4 A 6 
48700 Kyminlinna, pk. 952-64950. 

TUNTURI KERHOJEN TOIMINTAA 

Oktan terveiset 

Tervehdys täältä hiihtokelien 
alueelta. Lunta on ollut kohta 
kolriie kuukautta. Ennätys mo
neen syksyyn. 

Aika kuluu, vuodet vaihtuu, 
jälleen yhteiset retket ja toimin
tatapahtumat menneeltä vuodel
ta mieleen piirtyvinä kuvina. 
Kasvava ruoho, varttuva vilja, 
monet kukkien vaihtuvat värit, 
puut vahvat varjoinensa, virtaa
vat vedet kesällä, putoukset ja 
puron solina, aallot laantuu lah
den rantaan. On löytynyt sopivia 
retkeilypolkuja ja maisemia niin 
täältä Kainuusta, kuin Lapin tun
turialueiltakin. 

Mieleen painuvan karuja ja 
kauniita olivat Kilpisjärveltä 
Norjan ja Ruotsin puolen suur
tuntureille tehdyn vaellusretken 
maisemat ja näkymät Paras oli 
sittenkin paras kohde. Kahvin 
keito tyynenä aurinkoisena ilta
na Paraksen huipulla lwnihuip
pujen keskellä, mahtavaa. 

Koska kerholtamme puuttuu 
puheenjohtaja, hoitaa tehtäviä 
kerhotoimikunta: Pauli Keränen, 
Raimo Pahkala ja Anja Musto
nen kerhon sihteeri ja yhdyshen
kilö. 

Alkutalvesta hiihtelemme ko
toisissa maisemissa. 14.3 Eliak
sen hiihtoon osallistuminen. Har
joitushiihtoa vaelluksille. Matka 
Kajaani-Naapurinvaara on n.60 
km yhteen suwitaan. Tervetuloa 
joukolla mukaan. 3.-18.4 Hiih
tovaellus Käsivarren ja Enonte
kiön alueella.Kesto n. 2 
viikkoa.(Anja) 22.-30.5 Halko
talkoot ja mahdollinen retki Su
sitalaksella. 

Kokoonnumme vuoden vii
meistä päivää päättämään Rai
mon tykö. Siinä tinaa valaessa ja 
uudenvuoden rakettien loistees
sa on hyvä yhd~ tähytä uusia 
mahdollisuuksia ja yhteyksiä. 
Hyvää alkavaa vuotta kaikille. 

Anja 

Kolbman kuulumiset 

Lyhyestä virsi kaunis 

Juhlavuotemme lopuksi yritim
me vielä tavoittaa mahdollisim
man monta kerholaista järjestä
mällä kaksi joulunajan tapahtu
maa, adventin kirkkokahvitilai
suuden ja komeat tervantuok
suiset tulet Julkujärven maas
tossa. 

Kevään 1993 kerhoilloissa 
meillä on seuraavia aiheita: 
*19.1. retkeilytapaturmista, nii
den ensiavusta ja hoidosta pu
huu lääkäri Maija Kinnunen. 
~6.-7.2 hiihtelemme Siikane
valla ja yövymme uusilla laa
vuilla. Pirkan hiihdon huollam
me kahtena viikonloppuna, pe
rinteisenä ja reppuhiihtona. 
*16.2. kuulemme tunturikas
veista, joista kertoo Juhani To
lonen. 
*16.3. meillä on solmuasian
tuntija Mauno Siivonen neuvo
massa solmujen tekoa ja käyt
töä. 
* 13.4. kuulemme kerhomme 
kuva- arkistosta ja pidämme 
turpakäräj iä. 
*11.5 kuvailla. 

Viime keväänä teimme laavu
ja, tänä keväänä anorakkeja. 

Antoisan toimintavuoden 
päätyttyä jää toivomaan, että 
ihmiset entistä enemmän huo
maisivat, miten paljon tästä 
toiminnasta voi mukana olles
saan saada. 

Helinä ja Tuula 

Xjitos 
Zeta! 

'Iunturifatu ry. kiittää 
Z,etaa muni.vuotisesta 
ansio/(/(aasta tzjöstä . 

'I unturifaaun. fiyväl(si. 

JÄSENLEHTI TUNTURILA1U 
Vastaava toimittaja: Yrjö Suuniittu 

Toimitussihteeri: Antti Karlin, Haapaniemi 23500 Uusikaupunki 
pk. 922-34418 

Julkaisutoimikunta: Hannu Hiltunen, Kyösti Lamminjoki, Marita 
Mau1a ja Matti Rekola 

Tunturilatu 
-lehden 
aineisto päivät 
1993 

Aineisto vuoden 1993 lehtiin on 
oltava perillä seuraavasti: 

2/1993 30.04.1993 
3/1993 30.08.1993 

Aineisto lähetetään osoitteella 
Antti Karlin, Haapaniemi, 
23500 Uåsikaupunki 

Njealljen kuulumiset 

Tätä kirjoi ttaessani joulu on 
ylihuomenna. Kiire- sana ei ole 
kokenut lamaa. Kaupat ovat 
täynnä toisiaan töniviä ihmisiä. 
Juostaan tiskiltä tiskille. Tava
roita sullotaan jo täyteen pur
suaviin kasscihin. Silloin tällöin 
näkee hymyilevän ihmisen 
tuossa kiireisessä hyörinässä. Se 
ilahduttaa ja lämmin ailahdus 
käy sisimmässä. Joulu tulee ja 
kiire unohtuu. 

No kiire oli meillä Njeall
jelaisillakin. Pidimme nimittäin 
pill-ujoulun jo syyskokouk
sessa yhdessä syyskokouksen 
kanssa. Onneksi pidimme sen 
silloin, sillä silloin meillä oli 
lunta. Koko luonto oli peittynyt 
valkeaan vaippaan, taivaalla 
tuikkivat tähdet ja kuukin nau
roi meidän touhuille. 

Oli sellainen iloisen lämmin 
mieli. Jostain kumman syystä 
"rakastan" näitä yhteisiä tapaa-

. misia ja aina ihmettelen, miten 
innolla kokouksiin osallistu
taan. Jopa "järjestetään" äänes
tyskin, etteivät ääntenlaskijat 
tuntisi itseään turhaan valituiksi. 

Puheenjohtajaksi, sihteeriksi 
ja rahastonhoitajaksi valittiin 
entiset, F.sko Aalto, Ritva Kyl
liäinen ja Airi Kuitunen. Ker
hotoimikunnalle tuli uusia 
velvoitteita. Toimintasuunnitel
massa esitetyillc tapahtumille 
nimesimme "vastuuhenkilöt". 
He järjestelevät asiat, ilmoitta
vat niistä paikkakuntien yhdys
henkilöille jne. Näin toivomme 
monen tapahtuman toteutuvan 
jouhevammin ja useampi pääsee 
mukaan toimintaan. Nimesim
me jopa kirjoittajat Tunturilatu 
- lehteen. Näin varmistimme, 
että jokaisesta lehdestä saatte 
lukea Njealljcn lmulumisia. 

Kerhoiltoja pidämme kerran 
kuussa, Vuoroin Mikkelissä, 
Pieksämäelle, Varkaudessa ja 
Joroisissa. Illan ohjelmasta vas
taa aina järjestävä paikkakunta. 
Helmikuun 20 - 21. tulemme 
talvi päiville. Maalis- huhti
kuussa on jäähiihto. Sitten on
kin Tunturiladun susiviikko 
Lapissa ja kevätkokous Helsin
gissä. Kesäpäiville Ulko- Tam
mioon tulemme suurella jou
kolla. Tämä tiedoksi, että osaat
te järjestää tarpeeksi suuren 
laivan kuljetukseen. 

Suomen. Ladun Leiripäiville 
osallistumme tietysti. Touko
elokuussa on suunnitelmissa 
souturetki, hillojen etsintäretki 



ja viikonloppuvaellus. Nämä 
retket yhdisti joku: viikonlop
puna soudamme saarc~en etsi
mään hilloja. Näin kaildd toteu
tuvat varmasti. 

Syyskuun 4. - 11. oinkin sit
ten vuorossa Sietsan kanssa 
yhteinen kerhoviikko Susita
Jaksella. Tunturiladun syysko
koukseen ja susivihkiäisiin 
Vaasaan päätimme myös osal
listua. Vuoden Jopetammekin 
sitten tunnetusti riemukkailla ja 
antoisi1la pikkujoului1Ia. 

Talkoita emme varmasti 
unohda. Tulemme aiina kun 
l.."Utsu kuuluu tai vaikka ei 
l"lluluisikaan. 

T'assä Njealljelaisten v1,10den 
1993 suunnitelmat Teiile kai
kiUe oikein hyvää alkanutta 
vuotta 1993. 

Aamuauringon paiste ilahdut
taa ihmisen sydämen.. Se on 
luonnon riemua. 

Ritva 

Kavtsin kuulumiset 

Ensilwnet ovan syksyn mit
taan jo muutaman kenan tulleet 
ja menneet Helsingin seudulla, 
joulukuun ensimmäisenä päivä
nä on lauha etelänpuoleinen tuuli 
puhallellut viimeisetkin lwnen
rippeet kaupungin kaduilta. 

Syksyn tapahtumat ovat taka
napäin. Syys- ja lokakuussa kat
seltin menneen kauden kuvia, tal
koiltiin Kärrissä ja käytiin 
sieniretkellä,olimme joukolla 
Susiaisissa, kävimme lintmetkel
lä, Kösä veti "erilaisen" vaelluk
sen Paistunturien suuntaan. 
Lokakuussa pidettiin myös ker
hon syyskokous, jossa puheen
johtajan nuija siirtyi ensi vuo
deksi Jonnalle allekirjoittaneen 

Muista 
maksaa jäsenmaksu 

Palaut•etta 
ensiinnr1äisestä 
eräret~~ikurssista 

. ' 

Lehtemme edellisessä nwne
rossa oli kerhojen palstalla jo 
kuulumisia Kolbman jåirjestämän 
eräretkeilykurssin perusosasta. 
Nyt on maastoosakin pidetty ja 
käytettävissä on palautelomak
keet. Koulutustoimikunnan jä
senenä lienen jäävi, mutta totean 
silti, että kurssi vastasi hyvin 
odotuksia ja kirvoitti paljon kii
toksia. Ne kohdistuivat sekä 
.kurssin järjestelyihin että itse 
antiin. 

Tunturiladun 
toimikunnat 1993 

Perusosa koostui luennoista 
ja ns. rastikoulutuksesta. Se on 
ulkosalla tapahtuvaa havainto<r 
petosta useissa eri kohteissa, joi
ta oppijat kiertävät ryhmiin ja
kautuneina. Aterioista vastasivat 
järjestäjät Maasto-osassa sovel
lettiin oppeja käytäntöön harjoi
tusvaelluksen aikana ja purettiin 
kotiläksynä olleet tehtävät Ruu
at valmistettiin itse. 

Yhteistä kwnmallekin osalle 

Työvaliokunta: Kyösti Lamminjoki, Arvo Anivuo, Eero 
Hämäläinen, Marita Maula ja Oili Virtanen. 

Julkaisutoimikunta: ks. sivu 2 

Järjestötoimikunta: Uolevi Mättö (pj/puh. 914 - 28901), Esko 
Aalto, Paula Jukalaja Raimo Niklander. 

Koulutustoimikunta: Terttu Civil (pj/puh. 931 - 140077), Jorma 
Alapuranen, Hannu Mauda ja Marita Maula. 

Kämppätoimikunta: Pekka Huttunen (pj/puh. 958 - 21247), 
Pekka Kallio, Lauri Kuukkanen, Tapani Oksanen, Tapani Paavola 
ja Raimo Rautjärvi. 

Retkitoimikunta: Raili Partanen (pj/puh. 971 - 224427), Keijo 
Leppänen, Ari Linkolehto, Raimo Pahkala ja Esko Sepponen. 

saadessa työasiansa sellaiseen 
mukavaan järjestykseen, että 
pääsee "vastuista vapaaksi" ja 
maailmaa katsomaan. Marras
kuussa oltiin viikonloppuvaelluk
sella Valkealan maisemissa ja 
vertailtiin kerhoillassa vaeltamis
ta kahdenlaisessa vuoristomaas
tossa: Keski-Emoopassa ja Ura
lin napapiirialueen tuntumassa. 

Joulukuussa vietimme juhla
vuoden (Suomi 75, Kavtsi 20 
vuotta) pikkujoulua 5.12. Meri
melojien majalla ja 14.12. ker
hoillassa tutustuttiin Raija Hent
manin opastamana Lapin puu-ja , 
luu töihin. 

Tammikuun kerhoillassa 
11.193 kertoi Risto Wuolle-Api
ala puukoista ja helmikuun ker
hoillassa 15.2. esitellään Lapin 
retkeilyalueita. Tunturiladun tal
v:qmville on tarlroitus myös men
nä joukolla vaikka samana päi
vänä on vastuullamme myös 
Tahkon hiihdon teltta-asema ja 
leimauspiste. 

Maaliskussa on taas kerhon 
kevätkokous, jonka yhteydessä 
Piio Leppälä esittelee Pohjois
S uomen kanoottireitit. Huhti
kuun kerhoilta korvataan käyn
nillä Tähtitieteellinen yhdistys 
URSAN kiertävässä planetaa
riossa ja suoritetaan kerhon hiih
tovaellukset 10. - 17.4. telttava-

olivat myönteiset arvioinnit Kun 
arvostelun skaala oli 1- 5, muo
dostui perusosan painotetuksi 
keskiarvoksi 4,38 ja maasto-Osa 
ylsi peräti lukemaan 4,68. Näin 
y:KSituumaisen arvioinnin antia 
lisäsi huomattavasti oppijoiden 
omat kommentit, mistä heille eri
tyiset kiitokset. Ne tulevat aika
naan helpottamaan seuraavien 
kurssien järjesteli jöitä. 

Perusosan jokainen luento 
esiintyi vähintaän yhden oppijan 
papereissa antoisimpana. Rasti
koulutusta pidettiin yleisesti 
parhaana antina ja useita mainin
toja kertyi tulientekorastille, 
varusteiden esittelylle ja suun
nistukselle. Parannusehdotuksi
akin sentään tuli. Kurssia pidet
tiin varsin tiiviinä, useampikin 
kaipasi aikaa keskusteluille 

Susivaliokunta: ks. sivu 2 

ellus Hetasta Susikyröön ja 17. -
24. 4. kämppävaellus Käsivarren 
maisemissa. 

Toukokuun kerhoillassa 10.5. 
tutkitaan jotakin vuoden -93 tee
maan, kasveihin liittyvää asiaa. 

Haluan lopuksi vielä tälläkin 
palstalla kiittää kaikkia kerho
toimikunnan ~ ja toimihen
kilöitä viihtyi.Säsraynoessäaher
tamisesta. Mielihyvällä totean 
kerhomme saaneen Jormasta 
kokeneen ja hyvän puheenjohta
jan ja toivotan hänelle työssään 
onnea ja menestystä. 

eeboo 

Login kuulumiset 

Onnistuneen J otunheirnenin
retken jälkeen on hyristy tyyty
väisyydestä. Toki muistettu käy
dä kesäpäivillä ja susiaisissa 
Kavtsia ja Tsietsaa onnittelemas
sa. Eräretkeilykmssia ja ensiapua 
on treenattu ja ruskalla käyty. 
Maakunnalliseen retkireittisemi
naariin osallistuttiin noin niin
kuin virallisesti. 

ja'' järjestettyä" mahdollisuutta 
kysymyksiin. Ehkäpä seuraaval
la kerralla ohjelmaan mahdute
taan vielä tunti keskustelua päi
vän aiheista? Ilahduttavaa oli 
havaita, että muutamassa pape
rissa oli toivomus tuttujen poru
koitten jakamisesta eri ryhmiin. 
Kerran omaksuttuun työnjakoon 
on helppo luiskahtaa kurssilla
kin. Olosuhteista (ei sähköä) 
johtui, ettei opetusta voitu ha
vainnollistaa dioin tai piirtohei
tinta käyttämallä, mistä oli pari 
kaipaavaa mainintaa. Suunnis
tuksen opetusta toivottiin syven
nettävan: perustaitojen opetusta 
ja kartanlukuharjoituksia- . 

Maasto-osa arvioinnit olivat 
viela enemmän toistensa kaltai
sia kuin perusosassa. peräti 18 
oppijaa 25:stä piti parhaana anti
na suunnitusta eli tässä saatiin 

Erävaelluksen SM-kilpailujen 1994 työryhmä: Yrjö Suuniittu 
(pj), Raimo Juntunen (siht.), Kyösti Lamminjoki, Antti Reeni ja 
Matti Rekola. 

Johtokunnan jäsenten 
vastuualueet 1993 
Kyösti Lamminjoki 

Esko Aalto 
ArvoAnivuo 
Terttu Civil 
Eero Hämäläinen 

Marja- Liisa Kramsu 
Tapani Paavola 
Raili Partanen 
Raimo Rautjärvi 

puheenjohtaja, työvaliokunta, jul
kaisutoimikunta 
järjestötoimikunta 
työvaliokunta, kerhotoiminta 
koulutustoimikunta 
varapuheenjohtaja, työvaliokunta, 
kansainväliset asiat 
nuorisotoiminta 
kämppätoimikunta 
retkitoimikunta 
kämppätoimikunta 
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Syyskokouksessa valittiin 
Maisa jatkamaan puheenjohtaja
na. Ja hyvä kun suostui: talvipäi
vien valmistelu on kireimmillään, 
ei siinä ole vetäjää hyvä vaihtaa. 

Kolbman kerhoiltaan rynnät
tiin yllättäen ... ystävällisesti otti
vat vastaan. Ja mikä ettei, olihan 
meillä parimetrinen pullapitko 
olkapäillä tuliaisiksi. Kuultiin ja 
nähtiin hienosta vaelluksesta 
Uralilla Jotain siitä jäi itämään, 
niin monella logilaisella on har
haileva katse ja hajamieliset 
puheet, että. .. no, kuullaan sitten 
jos siitä jotain kypsyy. 

Joulujuhla vietettiin Login tu
kikohdassa Koirasaaren kämpäl
lä, joka jälleen todettiin kovin 
ahtaaksi. Niinpä kevätkauden oh
jelmaan onkin otettu kämpän 
remontointi, samoin kuin toisen 
tukikohdan Kotakentän kunnos
tus. Että talkoita riittää! 

Ohjelmassa ovat perinteiset 
hiihtoretket sekä pitkä viikko Ta
laksella, Kustavin lintumaailmaa 
katsotaan tämän lehden toimi
tussihteerin opastuksella ja Py
hän Henrikin tie pitäisi myös 
katsastaa. 

Mutta tätkein ja keskeisin on 
kuitenkin tietysti Tunturiladun 
Talvipäivät helmikuussa. Ja tu
leehan siinä Logi samalla 20-
vuotiaaksi, kun nyt on juostu vain 
toisten juhlissa. 

JH 

vastaus edellisen jakson toivo
muksiin. V esistönylitys ja etsin
täharjoitus mainittiin myöskin 
useammassa palautteessa. Paran
tamisen varaa olisi hieman etu
käteistiedottamisessa ja ensiapu
tehtävää kaivattiin. 

Kurssiin liittyvään kansioon 
oppijat eivät voineet tutustua 
ennen palautteen antamista, jo
ten se jäi arvioinnin ulkopuolel
le. 

Kaikenkaikkiaan kokemukset 
olivat varsin myönteisiä ja saatu 
palaute rohkaissee niin oppijoita 
kuin vetäjiä innolla hakeutumaan 
seuraaville kursseille. Hyvällä 
kurssilla on aina myös hauskaa 
ja eniten siitä saavat irti vetäjät! 

Vappu Hietala 

Tunturilatu 
-lehden 
ilmoitushinnat 

Tunturiladun hallitus on vahvis
tanut lehdelle seuraavat ilmoitu
shinnat 

3 mk/palstamm 
2 mk/pals1amm 
1.5 mk/pals1amm 

50 mm:iin asti 
51 - lOOmm 

yli 100 mm 

Kerhon hankkimista ilmoituksis
ta maksetaan kerholle provisio
na 30 % ilmoitushinnoista. 
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Sudet 1992 
TUNTUJRISUDET.1992 

Numero Nimi Erä Kä Hu 

1570 Ainasoja Reijo 13 ** 16 
1571 Asikainen Väinö 14 8 37 
1572 Koskinen Anneli 4 7 23 
1573 PeräJä Aukusti 24 8 27 
1574 Tanhuanpää Leena 10 2 20 
1575 Virtanen Hannu 15 10 n. 25 
1576 Väisänen Teuvo 27 8 28 

Erä = eräretkea 
Kä = muut tunturikäynnit 
Hu = huippujen lukumäärä 
* * = ei mainintaa 

JOH1rAJASlJDET 

Hannu Mania, 
Helsinki 
susi n:o 174 

Luonto ja luonnossa . liikku
minen ovat olleet Hannun · rak
kaimmat harrastukset jo pikku
pojasta lähtien. Luontoharrastus 
on ·viimeaikoina-kesJci.ttynyt . lin
tOjen tarkkailuon,. Hannun· har

·rastusnäyteenä oh hänen viime 
vuonna TunturiKerho Kavtsissa 
ansiokkaasti v'etämän lintukurs
sin materiaali. Kurssi sisälsi luen
tojen lisäksi retkiä ja Lapin lintu
vaelluksen. Harrastusnäytekan
sio on erittäin huolellisesti .val
misteltu ja viimeistelty. 

Tunturikerhotoiminnassa 
Hannu on ollut muutenkin in
nokkaasti mukana toimien avus
ta jana koulutustilaisuuksissa 
(toimittanut myös Tunturiladun 
koulutusmateriaalia), retkenvetä
jänä sekä jo kolmatta vuotta 
Tunturikerho Kavtsin sihteerinä. 
Hannu on vaelltanut paljon, etu
päässä Lapissa, mutta myös 
muualla Suomessa. Eräretkiä 
talvella (monet 2 viikon pituisia) 
on 13 ja kesällä 6; lyhyempiä va
elluksia, tunturikäynneiksi kut
suttuja, on lukuisia. 

Huippujen llukumäärästä (92) 
näkee yhden Hannun "periaat
teen" retkillä: s:iitä vaan, eli men
nään mieluummin ylös maise
mia katselemaan kuin pelkästään 
tasamaita kiertäen. Hannun 
monipuolinen luontotietous ja 
retkitaidot ovat joutuneet kovaan 
testiin Erävaelluksen SM-kilpai
luissa, joihin hän on jo 8 peräk
käisenä vuotena osallistunut 

Alapuranen Jorma, 
Espoo 
susi n:o 175 

Lapissa syntyneen ja varttu
neen Jorman mielenkiintoinen 
harrastusnäyte käsitteli poropo
liisin työtä sekä historian että 
nykypäivän :valossa . Monipuoli
sesta esityksestä selviää mm 
miksi-poronhoitoalueen etelä- ja 
pohjoisosissa tehdään erisuurui
sia "tekoja" eli "sanoja", korva
merkkejä. 

Jorma on innokkaasti toimi
nut kahden eri harrastuksen pa
rissa Hän on toiminut työpaik
kansa luontokerhossa sekä tun
turikerho Kavtsissa retkitoimi
kunnassa ja puheenjohtajana. 
Toinen arvokas harrastus Jorrnal
la on ollut monivuotinen työ jal
kapallon nuorisotoiminnan vetä
jänä. 

Tunturikerho Kavtsissa hän
tä ei tunneta ainoastaan innok
kaana retkeilijänä ja luonnonys
tävänä, vaan myös elämänarvo
jen pohtijana ja taitavana retken
vetäjänä (melkein kaikki hänen 
21 eräretkeään ovat itse suunni
teltuja ja johdettuja). Kavtsin ja 
Tunturiladun koulutuspaketeissa 
on käytetty hyväksi hänen har
kittu ja ja taitavia kirjoituksia. 
Sisukkuutensa hän on osoittanut 
esim. johtajasusivaelluksella: 
monipäiväisestä vatsataudista 
huolimatta keskimäärin 40 kilo
metrin päivämatkoja hiihtäen. 

Jonna on valittu parin vuoden 
poissaolon jälkeen taas Kavtsin 
puheenjohtajaksi vuodeksi 1993. 

.. 
IKASUSI 

Tuure Hakkarainen, 
~usi n:o 75 

Liittynyt Tuntmilatuun 1978. 
Vihitty Tunturisudeksi numero
la 1507/1988. 

Tuure on liikkunut innokkaa
na metsästäjänä luonnossa jo 
pikkupojasta lähtien ja on siten 
aivan kuin luonnollisena asiana 
alkanut innostua Tunturiladun 
toiminnasta. Kavtsiin hän liittyi 
1982. 

Tuure on ennenkaikkea tullut 
tunnetuksi innokkaana, ahkera
na ja erittäin taitavana rakentaja
na Tunturiladun ja Kavtsin tal
koissa. Kiisalla on rakennettu 
saunaa, Talaksella puuliiteriä, 
kattoa, ja savupiipun jatkoa. 
Susikyrössä on rakennettu kak
koskämppää, remontoitu saunaa, 
kaadettu puita, pellitetty savu
piippua ja ties vielä mitä muuta. 

l:xa1oi;ijoen siltatalkoot kuuluvat 
tjeJY~ti lukuun mukaan. 

·:;,•,!Oman lukunsa muodostaa 
Tumen toiminta Kavtsin toimi
pi§teen, Kärrikaltion rakennus
ja huoltotöissä, jotka ovat viime 
vuosina kulminoituneet Kavtsin 
rakennustoimikunnan puheen
johtajan, Kavtsin Pehtoorin, työ
teliään viran hoitoon huumorin
tajuisena ja innostavana vetäjänä 
että monitaitoisena ja avuliaana 
tekijänä. Kaijansa kanssa Tuure 
onkin kaikissa talkoissa ja Kär
rin muissa maastovipinöissä tut
tu ja turvallinen ilmestys. 

Ansioistaan on Tuure Hakka
raiselle myönnetty Suomen La
dun hopeinen mitali 1987 ja 
pronssinen plaketti 1991. 

\ \ I 

Kuvia Susiaisista 

Tuure saa ikäsusisauvan. 

Noila vihkii uusia susia. Kuvat: Petri Pajulinna 



Koulutustoiminnan kannalta 
mennyt vuosi oli merkittävä. 
Saimmehan eräretkeiilyn kesä
kurssin ohjelmat valmiiksi ja 
Kolbma järjesti niideni mukaisen 
kurssin. 

Kurssilaisilta saa1tu palaute 
osoitti, että kurssi oli ollut onnis
tunut ja että koulutustarvetta on. 
Koulutustoimikunta tulee kehit
tämään ohjelmia koulutustarpeen 
painopistesuuntiin. 

Talvikurssin suuninittelu on 
loppusuoralla. Se käsittää kesä
kurssin tapaan pernsosan ja 
maasto-osan, jossa opiluuja asioi
ta voidaan soveltaa käytäntöön. 

Kuluvan vuoden alusta Kou
lutustoimikunnan vetäjänä toimii 
Terttu CIVIL, osoite Papinkatu 
18 A 4, 33200 Tamp~. p 931-
140077. Hänen puoleensa voitte 
kääntyä koulutusasioiissa. 

Ohessa on tunturikerhojen 
nimeämien koulutusyhdyshenki
löiden yhteydenottotiedot Ker
hon järjestäessä kurssiitilaisuuden 
voitte ottaa häneen yhteyden, ellei 
kurssi-ilmoituksessa ole toisin 
mainittu. 

KOULUTUS
YHDYSHENKILÖT 
kerhoittain 

OKTA 
Anja Mustonen 
Erätie 20 as 15 
87200 Kajaani 
p 986-27946 

KOUKTE 
Juhani Harju 
Viertolankatu 19 
05800 Hyvinkää 
p 914-14494 

KOLBMA 
Tellervo Mäenpää 
Riihuhdankalu 11 A 1 
33580 Tampere 
p 931-621082 

NJEALLJE 
Eero Kylliäinen 
Koskikatu 10 
50100 Mikkeli 
p 955-164976 

VIHTTA 
Pirkko Westergård 
KasarminkanI 21 A 3 
65100 Vaasa 
p 961-178058 

TSIETSA 
Aune Kumpulainen 
Honkakatu 3 
74130 Iisalmi 
p 977-25401 

KAVTSI 
Hannu Maula 
Ylipalontie 1 D 
00670 Helsinki 
p 90-743246 

OVTSI 
Sinikka Holopainen 
Väliaitankatu 6 B 18 
40320 Jyväskylä 
p 941-271947 

LOGI 
Anja Havia 
Kupittaankatu 56 
20700 Turku 
p 921-310552 

ALPPAS 
Pentti Raivio 
Ahveritie 10 
13300 Hämeenlinna 
p 917-197202 

KUMPE 
Heljä Laakso 
Nmmeksenkalu 17 B 16 . 
75500 Nurmes 
p 974-21287 

KUOVZA 
Seppo Lonka 
Sammalsuontie 8 A 1 
46800 Myllykoski 
p 951-235921 
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IATOSAARESSA 

Ilarmaassa pilvessä 
tyyntä saaristossa 

pienten aaltojen liplatusta 
aavalla viimaa 

syystuulta 
paluu hämärässä 

yllä suurten salojen 
hiljaisuus. 

Puro solisee, ääntelee, 
puhuu ... 

Saunatie tervassavujen 
tuoksuinen ... 

Suuri erämaa uinuu 
tummana ympärillä 

rauhaa ja hiljaisuutta. 

Johwjasusi JOO 

(Latosaaressa marraskuussa 1974) 

Nuusk.akairan • kk 1· tä. '- ' I v1n e1s ... -:;:; o~ 
Onnea,menestystäi ja vaiku

tusvaltaa kaikille twlttmilatulai
sille vuonna 1993! 

Täällä Joulupukinmaassa 
alkaa kaamos vähitdlen antaa 
tietä auringolle ja ollaan taas 
menossa kohti · vauhdikasta 
kevättä. Tästä \joulun ajjasta ei olla 
vielä selviydytty täysin,mutta 
eiköhän sekin siitä. 

Ylläkselle perustettiin tänä 
vuonna oma Joolupukinmaa, joka 
on nyt kaamoksen olkssa syvim
millään toiminut ensimmäistä 
kauttaan. Joulupukinmaa käsit
tää yhteisen Ylläksen markki
nointia ja viihtyisyyden luomista 
matkailijalle vuodern hiljaisina 
talvikuukausina Yritiimme vält
tää puhumasta erikseelll Äkäslom
polosta ja Ylläsjärvestä, periaat
teenamme on vain saada yleensä 
matkailija Ylläkselle. Tämä 
onkin ensiarvoisen tärkeä asia, 
ainakin kun markkinoidaan seu
tua ja tunturia ulkomaille. 

Mitäs met sitten olemme teh
neet sen matkailijan viihteeksi? 
No ainakin olemme rakentaneet 
esimerkiksi tänne Ylläsjärvelle 
jäälinnan, jossa pidetään joka 
sunnuntai matkailijoillle yleinen 
info tunturin kulloisenkin viikon 
tapahtumista. Itsenäisyyspäivän 
juhlat vietettiin tietenkin linnas
sa puheineen, maljoineen, tans
sineen kaikkineen. Ja väkeä oli 
jääparketin täydeltä. 

Kyliä on valaistu erilaisin 
valoin, lyhdyin ja jätkänkyntti
löin. Erikoisen komeat koriste
valaistukset keskittyvät viikon
vaihteeseen, jolloin kulkijaakin 
on enempi liikkeissä. 

Hotelli Ylläsrinteen päätyyn 
on rakennettu noin viitisenkym
mentä metriä pitkä liukuratajossa 
kelpaa aikuisenkin kokeilla mui
naisia taitojaan. 

Joulupukinmaan nimissä esi
tetään tänä talvena myös Lilja 
Kinnunen-Riipisen ohjaama va
lodraama, Valotonttujen kutsu, 
Ylläksellä V arkaankurun maise
missa. Esitys on todella mahtava 
val~n ja musiikkiin perustuva 

' 11 \-

esitys, jossa katsoja kulkee hii
ren hiljaa halki lumisen metsän 
seuraten ympäristöään ja antaen 
oman mielikuvituksensa hoitaa 
loput Esitys on todella ainutlaa
tuinen elämys, jos vain olette ti
laisuudessa, niin käykää katso
massa! 

Valtakunnan julkisessa sanas
sa on myös puhuttu näistä meän 
intiaaneista. Nyt on tilanne Lai

vaa maassao1olUJBl. Nyt on myös 
käynyt ilmi, että eräs projektin 
vetäjistä on täysin kääntänyt 
kelkkansa.siis Susi-Pulliainen 
itse. Pulliaisen mukaan leiriläis
ten olisi syytä muuuaa ete1äisem
pään Suomeen, mikäli he aiko
vat viedä projektiaan eteenpäin. 

Nämä Lainion iridiamant-in
tiaanithan elävät pclkästään luon
non antimilla, lähinnä kasveilla, 
liha ja kala eivät kuulu dieettiin. 

Kittilän nimismies selvittelee 
paperisotapuolta ja nyt on vii
meisin tieto se, että heimo saa 
olla paikallaan, niin kauan, että 
ulkomaalaisneuvosto asian käsit
telee. 

Rovaniemellä on avattu nyt 
sitten vihdoin ja viimein myös 
yleisölle Ounasjokirannassa si-

niolla sen verran tukossa, että 
häätöhän heitä uhkaa. Leirin 
maaalueen omistaja haluaisi in-~ 
tiaanit pois mailtaan, lisäksi ei ~ 
kaikilla ryhmän ulkomaalaisilla 
jäsenillä ole edes voimassa ole-

J&tseva arktisen tutkimuksen 
keskus, -Arlc:tikum-talo. 

Arktikumissa toimii Lapin 
yliopiston alainen Arlctinen kes
kus, joka jakaantuu neljään eri 
osaslOOO: tutkimukseen, tietopal
veluun, näyttelytoimintaan ja 
opetukseen. Puolet Arktikumis
ta kuuluu Lapin maakuntamuse
olle, joka esittelee saamelaiskult
tuuria, Lappia maakuntana ja 
Rovaniemen omaa paikallishis
toriaa. 

Arktikumin johtajana toimii 
saksalainen geofyysikko Manf
red Lange, maakuntamuseon 
johtajana puolestaan on Raili 
Huopanen. 

Poiketkaapa ohi ajaessanne 
katsomaan Arlctikumia - on taa
tusti käymisen arvoinen paikka! 

"Naa, jos on hyvä keli, ei ole 
pitkästi, jos on keli huonompi on 
matka pitempi ja jos keli on oi
kein huono, matka on kyllä pit
kä "(A.EJärvinen, Rikas elämä 
1969) 

Hyviä kelejä siis kaikille 
kevään hiihtäjille ja tulkaahan 
tänne Ylläksellekin törmää tyy
raamaan, kelejä piisaa taasen 
ainakin äitienpäivään! 
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Eestiläisten kaukoretkeily maanrakoon 
Eestin Matkaliiton 25. päivillä kuultua 

MarraskUtun 27.- 29. päivinä kokoontui Eestin 
Matkaliiton eri retkeilysuuntien edustajat 25. päivil
leen Märjamaalle ("Märkämaalle"). Se sijaitsee 80-90 
km Tallinnasta etelälounaaseen. Osanottajia oli myös 
Latviasta ja Suomesta. 

Eestiläisten retkeily on hyvin 
keskusjohtoisesti johdettua Eri 
retkeilysuuntien edustajat: vael
tajat, hiihtäjät,. vuorikiipeilijät, 
kanoottiretkeilijät, pyöräilijät ja 
myös kaksi- tai nelipyöräisillä 
moottorin voimin kulkijat kuu
luvat Eestin Matkaliittoon (Eesti 
Matkaliit). Se on ollut lähes ai
noa tapa pääsltä matkustamaan 
silloisen valtakunnan Neuvosto
liiton eri osiin. Länteen pääsivät 
vain tosiharvat. Toimintaa avus
tettiin taloudellisesti urheilun 
määrärahoista. 

Altait ja Sajanit 
muistoa vain? 

Nyt on Eestti itsenäinen tasa
valta. ltäraja on lähes sulkeutu
nut Jo 1993 ee:stiläisetkin pääse
vät Venäjälle tai muualle itään 
vain kutsukirjeen perusteella 
myönnetyn viisumin turvin. Pe
rinteiset retkimaastot Moldavi
assa (Karpaati1t), Kaukaasiassa 
(Kaukasus) ja Tadzikistanissa 
(Altai) ovat sisällissotien näyttä
mönä. Niihin e:i ole nyt mene
mistä. Jossain Kamtsatkalla toi
mii muutama · "arttelia" (paikal
lisia retkenjärjestäjiä) ties millä 
yksinoikeudella,, jolloin palvelut 
ja hinnat eivät ole missään suh
teessa toisiinsa. Perinteiset eri 
vuoristoseutuje1r1 pelastuspalve
lutoimistot on varojen puuttees
sa lopetettu ja Moskovan kes
kusjohdossakin miehet vaihtuvat 
koko ajan eivätkä heidän vastuu
alueensa ole sellvillä itselläkään. 
Maassa on käytännössä jo lähes 
hyperinflaatio. Matkakuluja ei 
voi mitenkään ennakoida tai 
suunnitella. Mitään kustannus
vastaavuutta ei ole. Ulkomaalai
silta vaaditaan kiskurihintoja 
( dollareissakin). Eestiläisten 
tämän päivän keskimääräisellä 
kuukausipalkalla n. 500 kruunul
la (joka on hieman yli 200 marlc
kaa) ei ole mahdollista matkus
taa lännessäkään. 

Kuten oheise~sta (Märjamaan 
tapaamisen ohjelmalehtisen pyl
väistä näkyy, vuonna 1986 oli 
eestiläisten/kamkomatkailun 
huippuvuosi: melkein 7000 mat
kaajaa eri puoWla Neuvostoliit
toa, joka jättimaana oli ylivoi
mainen pääkohde. Sen jälkeen 
on tultu kiihtyvästi alaspäin. 
Vuoden 1992 määräksi jää vain 
146 ryhmää ja 1317 osanottajaa. 
Vuonna 1993 eestiläisten on kes
kityttävä ylimenokaudeksi koti
maan matkailuun (mikä ei aja
tuksena ole suinkaan huono - Ees
tihän on luonnonkaunis maa, jos 
välttää koillisen Virumaan pala
vankiven louhosmaita). Muutoin 
toiminta loppuu kokonaan. V aih
toehtoja ei ole. 

Uudet ajatukset tarpeen 

Kun julkinen rahoitus on nyt 
loppunut, on toimintaidea kat
sottava niinsanotusti uusiksi. 
Eestiläiset arvelivatkin kokous
puheissaan, että on mentävä jä
senmaksun keräämiseen, niin 
vierasta kuin koko ajatus tuntuu 
olevankin kaikenlaisessa järjes
tötoiminnassa. Jonkinlainen jä
senlehtikin on saatava aikaan, 
jotta tieto kulkisi. Ylimenokau
deksi on siis keskityttävä koti
maahan ja mainostettava Eestin 
tunnettua luonnonkauneutta ja 
maakuntien kansankulttuuria. 

Matkaliiton pyöräilyjaos ehti 
jo esitellä kokouksessa vanhan 
järjestelmän mukaisen luokka
suoritusportaikon Eestin maape
rälle sovitettuna. Vaikka Eesti 
on pieni maa, on siellä pyörtiili
jöillekin erilaisia vaikeusasteita 
yms. sisältäviä maastoja yllin
kyllin. Märjamaalla pyöräilijöi
den ilmeinen päiväntilanteen 
oivaltava ripeys yllätti Matkalii
ton johdon. Ilmeisesti perinteistä 
"virlcatietä" ei oltu nyt käytetty. 
Kovin keskusjohtoiselta ja suo
rituspainotteiselta koko toiminta 
näyttää edelleenkin suomalaisel
le. 

Nuori~ varaa 

Märjamaal1a yli parisataa lasta 
ja nuorta soitteli kitaroitaan, pe
lasi korttia, tanssi ja vähät välitti 
vanhempien kokouspuheista. 
Ikärakenne oli aivan muuta, mitä 
Tunturiladun tilaisuuksissa on 
tottunut näkemään. Mikäli nuo
rista voi päätellä, Eestin Matka
liiton tulevaisuus on turvattu. 

Kolkkoa tilastoa 

Päivien antiin kuului monen
laista tietoa Matkaliiton toimin
nan ajalta. Esimerkiksi 1984 -
1992 saatiin vaelluksilla hukku
neiden suhdeluvuksi 1:2200 ... 
Vuonna 1989 seitsemän eestiläis
nuorta jäi yhden ja saman muta
ja kivivyöryn alle. Viimeinen 
uhri, Rein Peris, kaatui Uralin 
korkeimman huipun Narodnajan 
ylärinteellä hiihtäessään ja syök
syi kivikkoon 10.3.92. Eestiläis
ten turmatilasto 1964 - 1992 si
sältää 28 nimeä 46)()() matkaa
jasta. Jonkinlainen suomalaisia
kin kiinnostava riskitodennäköi
syys menettää henkensä vaelluk
sillaan (ainakin vuoristoissa ja 
huonoissa varusteissa) on siis 1: 
n. 1650! Ja loukkaantumiset ovat 
asia aivan erikseen. - Ryhmissä 
johdetusti tapahtuva järjestöve
toinen retkeily mahdollistaa täl
laisetkin tilastot 

MATKAD MATKAT 

matkagruppide ja matkajate arv 
ryhmien ja osanottajien määrät 
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Aastad 
-Gruppige arv 

ryhmiä 
vuosi ~ ~tkajate arv 

'matkaajia' 

Eestiläisryhmien ja niiden oSllnottajien määrät 1965 -1992 Märjfm!"lln kokoontwn_~en 
h · bnalehtisen mukaan (kaaviota. on hiema.n muunneltu). Matkojen romahdus näkyy 

0 ue . hdä. '~nkaa ? selvästi. Vuonna 1993 ei kaukomatkoJa te "" n. 

Retkikuvia 

Päivillä nähtiin lukuisia dia
ja videoesityksiä ~ ~e~
lä oli valokuvapostere1ta, JOISsa 
huumorikin kukki monin tavoin. 
Tässä yhteydessä kannattaa mai
nita Matkaliiton toimistossa, 
Tallinnan upean Raatihuoneen 
aukion: Raekoja plats in Matka
majan kirjastossa olevat no~n 
2500 kuvitettua matkaraporttia 
ja -selostusta kaikkialta Neuvos
toliiton erämaa- ja vuoristoalu
eilta. Nämä ovat käsikirjastona 
todellinen aarreaitta matkaa suun
nittelevalle. Kirjallinen selostus 

Eestin 'matkaojien '25. ko
koontuminen, Märjamaa 
1992-ta.paamisen "tun
nusliitkä". 

on aina kuulunut eestiläisretk:ei
lyn suoranaisiin vaatimuksiin. 
Nyt tuo vanhimmilta osiltaan 
vuodelta 1367 peräisin oleva ja 
valtion varoin restauroitu talo 
odottaa (Ruotsista) omistajasu
vun palautusvaatimuksia. Eesti
läistä nykyisyyttä tämäkin. 

Märjamaalla saivat 20-30 
matkaa tehneet vaellusjohtajat 
kunniakirjansa. Monenlaisia 
puheita ja esityksiä kuultiin. 
Myös suomalaiset esittivät Ural -
92 -matkaltaan yhdistetyn dia- ja 
videoesityksen eestiksi tulkattu
na. 

Toiminta maanrakoon? 

Eestin Matkaliiton paikallis
osastojen: 17 matkailu/retkeily
yhdistyksen (matkaklubin) edus
tajat esittivät Märjamaan koulu
keskuksen tiloissa varsin huoles
tuneita ajatuksia tulevaisuudes-

- taan. Myös yksityisiä entisen 
haikailijoita kuultiin käytäväkes
kusteluissa. Marraskuun lopun 
viimainen pakkanen ja lyhyen 
päivän hämärä tuntui sisätilois
sakin. Niiden lämpötilat kun ovat 
kaikkialla maassa runsaasti alle 
parinkymmenen asteen. Eesti
läisten arki ei suosi juuri nyt 
muutoinkaan retkeilyä ja matkai
lua. V arustemarkkinatkin ovat 
kuin Suomessa 1950-luvulla. 

Nyt olisi suomalaisilla alan 
harrastajilla ja yhdistyksillä oi
kea hetki rakentaa jäsen- ja ker
hotason yhteistoimintaa lahden 
yli. Yhteys Tunturiladun kansain
väliseen toimikuntaan, jos viime 
vuonna postitetut yhteystiedot 
olisivat päässeet unohduksiin! 

Eero Hämäläinen & 
Jorma Mattson 

Lapin lauluja 5 

Äkäslompolossa 

Ylläs on ylitse muiden 
Kesängille kestää hanki. 
latu lieto Lainioille 
pitkä Pyhätunturille 
Kievarille koko kie"os. 

Onpa Luojan lompoloissa 
Lapin lasten laitumilla 
hukan hurjan huutamilla 
ka.rhun kuorsaamasi joilla 
elo ylen onnellista 
talvellakin tarpeellista. 

Pakkasien paukkuessa 
tuulen tuiman. tuivertaissa 
lapinpoika. potra poika. 
poropartit paimentaapi 
rielwn rihmat ripustaapi 
tummakulmaistaan uneksuu. 

Hiihdän Äkäslompolossa 
salomaita samoellen 
se/kosia seikkaellen 
järvenpintaa pinnistellen 
puronlaitaa ponnistellen 
lakiaavaa lasketellen 
jyrkänteitä jyrytellen 
pyrytellen pystypäitä. 
Hyv on olla hymistellä 
lwhtehessa hangen hienon 
kiteen kirkkaan kiehtoessa 
hiljaisuuden kohdatessa 
oudot olevaisen ääret. 

Voitto Elo 
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Kevyttä ja kuivaa, kunnon vaellusruokaa 
"Jo vain! Sie iet kanna 

vettä tunturiin!" sanoi la
pinmies kun ryyppyä mais
toi. Mitäpä sitä vettä kanta
maan muissakaan ruokatar
vikkeissa, kun nykyajan 
tekniikalla ja ikivanhoilla 
konsteilla saadaan sapuskat 
kuiviksi. 

Vaellusruoaksi kelpaavia 
kuivamuonia on saatavissa val
miita aterioita pakastekuivattui
na ja erilaisia ruoka-aineksia 
luonnollisesti kuivattuina. Itse 
kuivaamalla valikoimaa voi vie
lä lisätä Keveydestä ja vaiva~ 
masta valmistuksesta huolimatta 
niiden käyttö ei ole kovinkaan 
yleistä Suomalainen on mielty
nyt raskaaseen pernsruokaan, 
tekee isot ntlet ja keiuelee kauan. 

Vaellusmuonan pitäisi olla 
sellaista ruokaa joka valmistuu 
nopeasti ja yksinkertaisesti vaa
tivissakin oloissa, on kevyttä 
kantaa sekä ravitsevaa, maukas
ta ja monipuolista.. Kuivien 
muonien suhteen vaatimukset 
ovat ristiriitaiset, muitta ennak
koluuloton kokeilee, tekee oman 
ruokalistansa yhdistelemällä 
uutta ja vanhaa. 

Pakastekuivatut 
muonat 

Keski-Euroopan kaupoissa on 
valtavat valikoimat pakastekui
vattuja ruokia Ovat kalliitakin. 
Pussi, jossa on yhd1en hengen 
ateria (125 grammaa) maksaa 25 
- 30 markkaa. Miksei tällaista 
kannattaisi silloin tällöin ostaa, 
vaihtelun ja kokeilun vuoksi. 
Vaelluksen varamuonana tällai
nen kevyt, pieneen tilaan mene
vä ja pitkään säilyvä muonapus
si on sopiva Suomessa lienee 
vain yhden valmistajain ruokia ja 
niitäkin myynnissä vain pieni va
likoima Ruotsissa myydään sa
malta valmistajalta useita muita
kin ateriavaihtoehtoja ,ja kuulem
ma paremman makuisiakin. 

Pakastekuivattujen ruokien 
jatkuva ja yksinomainen käyttö 
ei ole suositeltavaa. Pakastekui
vattu ruoka on liian puhdasta, se 
voi hävittää suolistosta ruoansu
latuksessa tarvittavia bakteereja 

MINNE MENNÄ 
SAMBIASSA 

South Lungwa on tämän maan 
paras kansaJlispuisto. Alue kä
sittää noin 900 neliökilometriä 
metsä- , pensas- ja ruohosa
vannia, Luangwa- joe:n laaksoa, 
tulvahietikkoa ja --savikkoa. 
Näin kuivana kautena vettä oli 
vain vähän ja osa puista oli 
lehdettömänä, joten efäimiä nä
kyi paljon. 

Aamusafarilla, jonne lähde
tään klo 5.30, ovat maisemat 

Tällaisen ruoan jatkuva käyttö 
voi aiheuttaa ripulia, nestehuk
kaa ja suorituskyvyn alenemista 

Fiksu vaeltaja pistääkin pa
kastekuivattujen ruokien jouk
koon _lisukkeita joiden ansiosta 
ruoka ntlee tukevammaksi - ja 
saa bakteereja. Ja toki aterialla 
syödään muutakin. 

Pakastekuivattuja ruokia on 
kahden tyyppisiä: Keitettäviä ja 
turvotettavia Keitettävät sekoi
tetaan veteen, kiehautetaan ja 
annetaan hiljalleen muhia 5 - 15 
minuuttia Tmvotettaviin ruokiin 
- avattuun pussiin - kaadetaan 
kiehuvaa vettä, sekoitetaan ja 
syödään viiden minuutin päästä 

Keitettävät ruoot ovat siis 
suhteellisen nopeasti ja helposti 
valmistettavia Maku on maku
asia, mutta lisukkeet kuten ma
karonit, riisit, makkaran- ja kin
kunpalat, kuitenkin parantavat 
sitä. Kaikki eivät voi syödä näitä 
Blåbandeja, esim. laktoosi-into
leranssin vaivaamat. Myös sa
mantaprinen maku eri lajikkeis
sa tympäisee pitemmän päälle. 
Pussin riittävyyskin on yksilölli
nen asia; toisille riittää puoli 
pussia, toiset ntlevat kylläisiksi 
vasta kolmesta pussillisesta.. 

Tmvotettavat pakastekuivatut 
ruoat ovat kätevämpiä kuin edel
lälnainitut Kiehuvaa vettä vaan 
pussiin, annetaan turvata hetken 
ja pistellään poskeen. Periaauees
sa ei tarvittaisi edes kattilaa ret
kelle, kun kahvi/tee- pannussa 
keitellään vettä ruokaan, juomaan 
sekä tiskiin. Mitä kauemmin tur
vottaa, sitä parempi maku. Sil
loin kuivat lihanmurutkin mais
tuvat lihalta.. Talvella kovemmal
la pakkasella - tällainen ruoka 
ehtii kuitenkin jäähtyä liiaksi 
ennen syömistä Olenkin turvot
tanut tällaisia pussiruokia katti
lassa hiljalleen kiehuvassa ve
dessä. Ruoka on kypsempää ja 
lämmintä ja myös maku on pa
rempi. 

Pakastekuivattujen turvotetta
vien ruokien valikoima on ulko
mailla laaja: Risottoja, gulasse
ja, stroganoffeja, nuudeleita, 
munakkaita, pemmikaaneja jne. 
Myös vegetaristeille on oma 
valikoimansa ja jälkiruoaksi 
hedelmäkiisseleitä. Nämä ruoat 

vielä usvan peitossa ja Afrikan 
punainen aurinko nousee 
taivaanrannasta. Kirahvit ja jo
nossa kulkevat elefantit täy
dentävät kuvaa, joka on mah
tava. 

Parin päivän aikana näkee 
safarei11a kaikki yleisimmät 
eläimet: leijona, vesipukki, im
pala, seepra, buffalo, kudu, 
apina, hyeena, pahkasika ym. 
Isoja krokotiilejä oli 37 
yhtaikaa jokitöyräällä päivää 
paistattelemassa ja samassa 
joenmutkassa oli yli sata hippoa 
palaveria pitämässä. 

ovat yleensä pakattu tukeviin, 
paksuihin alumiinipusseihin, 
joiden hävittäminen ei onnistu 
retkioloissa. Yksi tyhjä pussi 
~ 15 - 20 grammaa, joten ei 
pitäisi olla ylivoimaista kantaa 
sitä pois erämaasta.. 

Kuivatut 
ruoka-aineet 

Parin vuoden aikana on mar
kinoille kaikessa hiljaisuudessa 
ilmaantunut myös luonnollisesti 
kuivattuja ruoka-aineksia. Hi
mangan perunavaraston valikoi
maan kuuluu kuivattuja perunoi
ta (kuutioina, viipaleina, suika
leina), keittojuureksia, vihannes
sekoituksia, porkkanaa, sipulia 
ja mausteyrUejä toistakymmentä 
lajia Lämminilmakuivauksella 
tuotteiden maku ja ominaisuudet 
ovat säilyneet ja ne ovat myös 
lisäaineettomia. 

Vaeltamista ajatellen kuivat
tujen ruokien huonona puolena 
on niiden pitkä valmistusaika. 
Perunakuutioita joutuu keittä
mään 20 - 30 minuuttia ~ 
sa vedessä, joten keittimien polt
toainetta kuluu! Esiliotuksella 
keittoaikaa voidaan lyhentää alle 
10 minuutin. Kuivamuonia käyt
tävät vaeltajat kuljettavat muka
naan kierrekorkillista noin litran 
vetoista muovipurkkia, johon 
aamulla laitetaan ilta-aterian 
kuivatuotteet ja 2 - 3 desiä vettä. 

100 grammaa kuivaperunoita 
vastaa noin kiloa tuoreita peru
noita ja siinä on sopiva määrä 
kahden hengen ateriaan edellyt
täen, että keittoon lisätään muu
takin. Kuivaperunoiden kilohin
ta vaihtelee pakkauksesta riippu
en 30 - 32 marldcaan ( = 3 - 3;20 
mk/kg tuoretuotetta). 

Perunaa on saatavissa 150, 
200 ja 300 gramman pusseissa, 
keittovihanneksia ja -juureksia 
150 gramman pusseissa. Pientä 
erää ei kannata tilata, sillä posti
kulut nostavat tuoueiden hintaa. 
Suuremman erän varastointi ei 
ole ongelma, sillä tuoneet säily
vät kuivassa tilassa vuosia pi
laantumatta. Sitäpaitsi; viran
omaiset suosiuelevat kotitalouk
sille ruokavarastoa poikkeusolo
ja varten. Tällaisen kotivaran 
pitäisi riittää kahdeksi viikoksi ja 

Iltasafari11a (klo 16 - 21) 
tavattiin hyeenan pennut pesän 
reunalta. Valoihin osui lisäksi: 
genetti, jänis, piikkisika, sivet
tikissa, bushbaby, mungo, ora-

retkimuonat sopivat erinomaises
ti sen perustaksi. Retkeilevällä 
perheellä tällainen ruokavarasto 
ei vanhene vaan uusiutuu pari 
kertaa vuodessa 

Tee-se-itse 
kuivaksi 

Ruokien kuivaus kotikonstein 
onnistuu helposti kunhan näkee 
vähän vaivaa ja malttaa odottaa 
ntlosta.. Jauhelihan kuivaus tun
netaan ja kokeilijat ovat rikastut
taneet valikoimaa monilla muil
lakin tuoneilla 

Jauhelihan, vähärasvaisen 
jauhetun paistin, kuivauksella 
saadaan sen painosta pois kol
mannes. Sen säilyvyys on oikein 
varastoituna useita kuukausia. 
Jauhelihan kuivaus tapahtuu 
seuraavasti: Paistinpannussa 
kiehautetaan hieman vettä, lisä
tään liha ja mausteet (pippuria, ei 
suolaa). ''Keitetään" lihaa sekoit
taen, kunnes vesi on haihtunut 
Annetaan lihan hieman kuivah
taa ja sen jälkeen se levitellään 
voipaperin päälle uunipellille. 
Jälkikuivataan uunissa noin 
+50°C lämmössä uuninluukku 
avoinna 4 - 6 tuntia 

Toinen kokeiltu ja hyväksi 
~vaittu kuivattu retkiruoka on 
kananliha Valmiissa broileris
sa, joka painaa 770 grammaa, on 
syötävää lihaa 365 grammaa. 
Kuivauksen jälkeen tämä liha 
painaa enää 160 grammaa. Broi
lerin kuivaus on yksinkertaista: 

Revitään lihat hyvin ohuiksi 
suikaleiksi ja levitetään uunin
pellille tai tiheälle ritilälle. Kui
vataan uunissa +50°C lämmössä 
uuninluukku avoinna noin 4 
tuntia Parhaiten kuivattavaksi 
sopii broilerin rintapalat, jotka 
ovat pitkäsyistä ja kuivaa lihaa 
Yhdestä broilerista riittää ainek
sia yhteen kahden hengen ateri
aan. Muutaman tunnin liotettu 
"kuivabroitsu" kypsenee pikarii
sien kanssa keitettynä. Kuivatut 
broilerin suikaleet ovat maukkai
ta rouskuteltavia sellaisenaankin. 

Muuta 
kuivamuonaa 

Luontaistuotekaupoista saat-

va, haisunäätä, pitkähäntäinen 
"hyppelihiiri" ym. 

Leijonaperhe (12 leijonaa) oli 
saalistamassa, tunnelma oli jän
nittynyt, kun molemminpuolin 

taa tehdä löytöjä Erikoisia ryy
nejä ja jauhoja on luonnostaan 
kuivina ja kokeilemalla niistä voi 
saada oivallista retkimuonaa. 
Esimerkiksi soijapihvit ja -stro
ganoffit sekä muut vastaavat 
jauheet ovat käyttökelpoisia. 
Soijapihvien valmistus käy käte
västi: ~ !Dijajauheen sekaan 
lisätään vettä, sekoitetaan tah
naksi pussia vaivaamalla, muo
toillaan liueitä pihvejä ja paiste
taan pannulla öljyssä. 

Erilaiset pussikeitot ovat kai
kille tuttuja ja jokaisella on omat 
suooikkinsa niiden joukossa. Tec
veysintoilija jättää pussikeitot 
syömättä, sillä niissä on suolaa 
kymmenen kertaa enemmän kuin 
leivänpalassa Yleistä on, että 
muutamia pussikeittoja · otetaan 
varamuonaksi ja retkellä sitten 
todetaan, ettei "- noin nuhjaantu
neesta pussista uskalla ruokaa 
tehdä". Ja pussi jatkaa vaellus
taan viidellä - kuudetta vuouaan. 

Ei niin kuivaa 
ettei hyvääkin 

Kaikenlaiset kuivatut hedel
mät ja pähkinät antavat kokeili
jalle mahdollisuuden toteuttaa 
itseään. Niitä voidaan lisätä 
puuroihin sekä velleihin ja niistä 
voidaan valmistaa vaellukselle 
maukkaita välipaloja, varsinai
sia energiapaukkuja. V esihau
teessa sulatettuun suklaaseen 
lisätään pieniksi paloiteltuja kui
vattuja hedelmiä, mustikoita, 
rusinoita, pähkinärouhetta, sit
ruunajauhetta ja vaikka mitä, 
mielikuvituksen ja hyvän maun 
rajoissa. 

Ei retkiruokien kuivaaminen 
ole grammojen kanssa vouhotta
mista. Se on yksi osa-alue retkei
ly~ mukavaa kokei
lua ja järkevää ruokatalouden 
suunnittelua. 

Ottamalla retkimuonaksi vain 
kuivattuja tuotteita ja kuivaamal
la kaikkia mahdollisia elintarvik
keita saamme kantamuksen ke
vyeksi. Alussa mainittu ryyppy
kin oli kai kuivattu: Viinaa keite
tään niin kauan kunnes vesi haih
tuu ja alkoholi jää jäljelle. 

Matti Rekola 

avoautoa oli naarasleijona vaa
nimassa impaloita, lähin vain 
parin metrin päässä. 

Lintumaailma on erittäin ri
kas. Suuri yhdyskunta mehi
Jäissyöjiä pesii korkealla joki
törmällä ja satoja hehl..-uvan
punaisia lintuja lehahti lentoon 
pesäkoloista. Yleisiä ovat hai
karat, flamingot, l..-urmitsat, pa
pukaij~t. kutojat, sirrit, nokka
Jinnut, haukat, helmikanat, 
kyyhl..-yt, pääsl..-yt ja kottaraiset 
ym. 

Marja Lamminvaara, Lusaka 



8 TUNTURILATU 

UTSJOEN 
ITÄISEN KAU~AN 
KÄMPPÄ UUTISET 

Sevettijärvi--Pulmanki reitin 
varrelle on metsähallitus raken
tanut uuden kämpän. Huikkima
joen kämppä on noin 4 kilomet
riä Laavuvaaran vanhasta käm
pästä etelään päilll ~ koivi
kossa lammen rantatöyräällä. 
Kämppä on otetltu käyttöön huh
tikuussa -91 ja siinä on tilaa 8 
hengelle. 

Leibijoen ja Kuolli~tin ra
javartioston hyvin varustetut 
kämpät olivat avoimia keväällä -
92. 

Nuorgamin k:alastuskunta on 

VAELLUSlPOLUILTA 

Tässä takavuosina olin 
elokuun alkupuolella lder
telemässä jälkikasvuni 
vanhemman yksil.ön kanssa 
Paistunturien ylänköä. 
Olimme saaneet sadetta 
päivän toisensa jälkeen. 
Kevon kanjonin . reunalla 
meidät yllätti raju ukkos
myrsky. En ole koskaan 
kastunut niin perusteellises
ti kuin silloin. 

Pari päivää myöhemmin 
saimme kuivatella kaikessa rau
hassa varusteitamme Madjoen 
kämpän lämmössä, mutta sää ei 
vieläkään ottanut suosiakseen 
meitä. Oli kuljetru1 vajaa viikko 
ja jäljellä oli enää pari päivää. 
iåmä kerta jäisi ihrneisesti muis
toihin vaelluksena,, jolloin satoi 
koko ajan. 

Kuivin kämpältä lähdettyäm
me suunta9mme ~tissa nä
kyvästä Ullavaras 'l'..sesta hieman 
länteen, ja talsimm1e alakuloisina 
tihkuisessa ~ !oivaa tunturi
nummen peittämää rinnettä, ta
voitteena Akukammi. 

Jo etäältä näimme läheisen 
tunturin rinteessä kyyhöttävän 
kookkaan kiven. Korjasimme 
hieman suuntaamme voidaksem
me käydä mahdollisella seidalla 
Kohdalle päästyämme totesim
me, ettei ollut epäillystäkään ki
ven laadusta ja korlreasta arvos
ta. Sitä kiersi valhva, muuta 
ympäristöä huomauavasti rehe-

rakentanut Stuorra-Tsahppesjav
rin itärannalle kämpän. Kämpän 
molemmat päät ja erillinen sau
narakennus olivat avoimia huh
tikuussa -92. Tulleeko vuokra
kämpälcsi? 

Sevelin - Pulmankin reitillä 
on Opukasjärvellä polkusillat 
Näätämöjoen ja Avlejoen ylitse. 

INARUÄRVEN 
SULAPAIKAT 
KARTOITETTU 

lnarijärvessä on talvisin sula
paikkoja kapeissa salmissa ja 
saarten välissä. Paatsvuono lai
nehtii sulana useiden kilomettien 

vämpi variksenmarjapeh. Jopa 
kiven päällä oli komea mätäs, 
kuin tukkana Kuvasimme sei
dan ja tarkastimme kartasta sen 
sijainnin. Kamajokkeadseoaivin 
rinteeseen oli tosiaan merkitty 
iso kivi. Siinä se on, seita. 

Tästä rinteestä onkin tuon 
muinaisen palvoskohteen ollut 
hyvä aikoinaan vaalia laajalla tun
turinummella palkivaa poroelo
aan. 

Jatkettuamme matkaa tuskin 
sataa metriä, osui kohdallemme 
polulla lojuva komea poronsar
vi. Siitäpä saisi hyvää tarve.ainet
ta talvi-iltojen puhteiksi, mutta 
niin valtavaa sarvea ei viitsisi 
roikottaa mukana lopun matkaa. 
Saha pitäisi olla, jotta voisi pien
iä sen rinkkaan sopivaksi. Toi
saalta olisi synJ;i palastella näin 
komeata hirvruin ·kruunua Sain 

matkalla, mutta muut sulapaikat 
ovat vain muutaman kymmenen 
metrin suuruisia Metsähallitus 
kartoitti toukokuussa -92 Inari
järven pysyvät sulapaikat ja ne 
on merkitty Karttakeskuksen 
uusiin Inarijärven ulkoilukarttaan 
(1:100 000) ja Inarijärven venei
lykarttaan (1:50 000). Su1apaik
kojen kartoittamisen toivotaan 
ehkäisevän järvellä toistuneita 
hukkumisonnettomuuksia. · 

RETKEILYKARTT A 
SAVUKOSKELTA 

Savukosken ja Sallan pohjois
osista on ilmestynyt talvella -92 

äkisti ajatuksen. Sanoin pojalle, 
että odotapa hetki, ja laskin rin
kan alas. Kipaisin sarven kanssa 
takaisin seidalle ja nostin sarven 
seidan päälle kunniapaikalle. 
Palatessani seidalta sanoin kuin 
huomaamattani: "Anna seita 
loppumatkaksi hyvä ilma". Po
jalle selitin höpinöitäni, että tein 
sen menneiden sukupolvien us
koa ja tapoja kunnioittaakseni. 

Matka jatkui ja laskimme leik
kiä tapahtuneesta. Akukammille 
päästyämme oli sää kuitenkin 
kirkastunut aurinkoiseksi ja 
lämmennyt siinä määrin että 
kammio pihanurmella saatoim
me ottaa aterian jälkeen päivä
torlcut Vielä illallakin, kun hui
putimme Njavgoaivin oli sää 
kirkas ja aurinkoinen. 

Seuraavana päivänä seikkai
limme mitä parhaimmassa sääs-

uusi retkeilykartta. Kartta on 
kaksipuolinen ja mittakaavassa 
1:100 000. Kartan on julkaissut 
Savukosken kunta ja siksi sitä ei 
ole ollut Karttakeskuksen luette
loissa. 

~ 

VUOKRAMÖKIT 
YLÄ-LAPISSA 

Metsähallituksella on Inarin 
ja Utsjoen kuntien alueella 14 
vuokramökkiä. Näiden hinnat 
vaihtelevat 120 - 200 mk/vrk. tai 
(J()()-1000 mk/viikko ja varauk
set tapahtuvat Pohjois-Lapin 
Matkailu ry:n kautta. 

Sevettijärven alueella on viisi 
kämppää, Tenolla Yläköngäs, 
Juutuanjoella, Ivalojoen Ritakos
kella, Inarijoen Siuttavaarassa, 
Lemmenjoella Härkäkoski ja 
Morgamojan kultala, Kittiläntien 
varressa Juntinoja sekä Sarmin 
kairassa Nangujärvi ja Kolmos
järvi ovat hyvin varustettuja 
vuokrakämppiä pitempiaikai
seenkin oleskeluun 

PÄLTSAN 
UUSI TUPA 

Kilpisjärven eteläpuolella 
oleva Pältsastugalle on valmis
tunut lisärakennus ja sauna. 
Uudessa tuvassa on neljä huo
netta joissa peti.paikkoja yhteen
sä 20. Uuteen tupm ~ vain 

sä Piesjeäggin palsakumpujen la
byrinteissä, syöden mahan täy
deltä kypsiä hilloja. Se vasta mah
tavaa oli. Seidalle lähetimme 
monet kiitolliset ajatukset. Ke
von ukkosmyrsky tuntui tässä 
vaiheessa enää vain mielenkiin
toiselta kokemukselta ja kamp
peiden kastuminen oli unohtunut 
jo tyystin. 

Viimeisen leirin pystytimme 
Ailigasjängän kohdalle, traktori
tien varteen, lähelle poroerotus
paikkaa. Päivän päätteeksi kä
vimme huiputtamassa pyhän 
Ailigastunturin ja ihmettelimme 
luoteisella taivaalla näkyneitä 
tavattoman kauniita, smaragdin
vihreitä pilviä. Yö oli kylmä ja 
selkeä. 

Aamulla ilmassa oli jo aavis
tus läh~ sateesta. No eipä 
hätää, pikitielle oli enää nelisen 

silloin kun tupavahti on paikalla 
eli 25.3 - 3.5 ja 10.7 - 17.8. 

Vanhassa tuvassa on yksi 
huone avoinna ympäri vuoden ja 
toinen huone on tarkoitettu S1F:n 
ja lääninhallituksen henkilökun
nalle. 

Kummaenon varrella oleva 
vanha ja rähjäinen Lairikosken 
porokämppä on kunnostettu. 
Avaimen siihen saa Kummavuo
pion talosta. 

KEVON 
LUONNONPUISTON 
UUSI REITTI 

Heinäkuussa -92 on Kevon 
luonnonpuistoon merkitty uudet 
reitit Kesäaikanahan puiston alu
eella ei saa liikkua merkittyjen 
reittien ulkopuolella ja Kuivin 
kämpälle ei siten ollut luvallista 
mennä. Samoin Madjoen käm
pälle ei saa kesäaikana mennä. 

Uusi reitti lähtee kohti Kuivin 
kämppää Podosroadjan koillis
puolelta ja välillä on yksi leväh
dyspaikka Kuivin kämpältä läh
tee reitit Kuivin 1ren kautta puis
ton ulkopuolelle ja Akukammin 
kautta Ruktajärvelle. 

Reitit on merkitty lyhyillä 
puupaaluilla, joiden päät on maa
lattu oranssin värisiksi. Uudet 
reitit ovat jo vuonna -92 ilmesty
neessä uudessa Kevon ulkoilu
kartassa. 

kilometriä hyväkulkuista trakto
ritietä pitkin. Ripeiden aamutoi
mien jälkeen lähdimme hieman 
haikein mielin vaelluksen pää
tösosuudelle. Maantielle saavut
tuamme näimme kuinka vihaiset 
sadekuurot pyyhkivät jo Ailigak
sen kuvetta. Näiköhän kastuttai
siin vielä viime metreillä, ennen 
linja-autoon pääsyä. Riittäisikö 
seidan mahti pikitien yli. Levot
tomina hypistelimme rinkan lä
pän alle sijoitettuja sadevarustei
ta, mutta kohta pyyhälsi kuiten
kin Jllikalle Eskelisen pikavuoro 
ja ehdimme kuin ehdimmekin 
ennen sadetta turvaan. Auton 
nytkähtäessä liikkeelle, iski sa
dekuuro auton kattoon, ja sitä 
riitti sitten hyvän tovin. Vielä oli 
seidan mahti tallella 

Näin kertoili: Heikha 



Taivivaeiius ieittaan majoittuen 
Retkeilijämäärien kasvaessa 

joudumme enenevässä määrin 
liikkumaan täysin omavaraisina 
kuljettaen mukanamme majoit
teemme, keittimen polttoainei
neen jne. 

Alan julkaisuissa esitellään 
lähinnä tehdastekoisia telttoja, 
joissa on kyllä pyritty käytännöl
lisyyteen, mutta myö·skin kau
palliset näkökohdat vaikuttavat 
niiden rakenteeseen, hlintaan jne. 

Kun majoitumme talvivael
luksillamme telttaan, edellyttää 
se siltä kaksinkertaista rakennet-. 
ta, sellaista materiaalia, että si
sällä voidaan valvottuna turval
lisesti käyttää keitintä ruuan Jait
toon, varusteiden kuivatukseen 
ja lämmittämiseen sekä hyvää 
ilmanvaihtoa kosteuden pois
toon. Tällainen teltta on tietysti 
nonnaalia painavampi, n.6-8 kg 
käytetystä materiaalista riippu
en, mutta ahkiossa se kulkee 
hyvin. 

Talvivaelluksillamme olem
me majoittuneet ohessa esitetyn 
tyyppisiin kupoli-mallisiin telt
toihin. 

Sisäteltta 
Perusratkaisuna on ollut se 

vanha kunnon Sopu-teltan malli, 
jonka pohjapinta-ala Ol1 0. 2 X 2 
m, sisäkodceus n. 120 cm ja jon
ka tilavissa kaarikanavissa ole
vat 4 alumiinikaarta yhdistetään 
ristikkäin teltan päällä. Sen voi 
tehdä rukkaset kädessäkin. Kan
gasnauhoilla kalotti tuetaan kaa
riristikkoon. 

Kangas on nykyisin ohueh
koo, mutta lujaa sekoiitekangasta 
ja pohja Autexkangasta. Teltan 
sisällä on yläosassa nurkista ja 
keskeltä kangaslenkilllä tuettu 

TALVITELTTA 
l<VIVAlVSVERKK.O 
TEL:tr<'N K.PrTOSSA 

l<VIVATUSNflf'.VT 
TEL17VJ KOLMELlA 
S 1 V V LlA .--:.....-_ 

kuivatusverlcko ja sen alapuolel
la seiniä kiertää vielä kuivatus
naru. Teltan katosta lähtevän 
verkon tukinauhan lenkki on sen 
alapuolella, jolloin siihen voi 
pistää roikkumaan lyhdyn tai 
muun valaisimen. Nmkkataskui
hin voi pistää aurinkolasit, kom
~ yms. särlcyvää pikkutava
raa. 

Teltan oviaukko on pyöre
äkulmainen ja oviläppä kiinnite
taän reunoiltaan tarranauhoilla. 
Teltassa ei siis ole vetoketjuja 
Kolmella ulkosivulla on räystäs· 
läpät, joista lähtee teltan ankku 
rointinarut. 

OVlLVUKIJISSA (Ej) VETOKEI JVJA: 
• SISÄTELTASSA TARRAKllNNfT'{S 

Ulkoteltta 
Ulkoteltta on kauppanimel

tään PU-ALU-nimistä toiselta 
puolelta alumiinipinnoitteista 
tummanvihreää tai maastokuvi
oista kangasta. Se on ommelru 
sisäteltan kaarien varaan pingoit
ruvaksi, jolloin kankaiden väliin 
jää n. 5 cm:n ilmaväli. Kangas 
kiinnitetään kulmissa olevilla len
keillä sisäteltan nurlckiin kaari
kanavien alle. Oviläppäkangas 
kiinnitetään kuminauhojen pääs
sä olevilla "pakettinappuloilla" 
sivuilta, jolloin se pingoittaa 
myös . ulkoteltan oviaukon puo
leisen sivun. Oviaukon ympäril-

1ä on myös rullattava apsiidikan
gas huonojen säiden varalta. 

Molempien kankaiden läpi 
katossa on 30-50 mm o1eva put
ken pätkä ilmanvaihto-hormina. 
Teltta tuetaan kolmelta sivultaan 
suksiin tai sauvoihin ja tarvitta
essa päällysteltan nurkissa ole
vista lenkeistä. 

Kokemuksia 
teltan käytöstä 

Keittiminä meillä on ollut 
paineella toimivia valopetroolia 
tai lamppuöljyä käyttäviä Opti
mus-keittimiä Em. polttoainei-

KAAR.IE"1 l<llNNtNS SISÄTI:.LTIAAN: /.JÄ IN 

~111\KANICAlDE.N VÄ\..11"1 .lÄÄ NOllV S <-M : N 

ILMATILA 

/ 

SISÄTCLT"ltV 
/ l<i\>IGASKUJA;-
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KVIVMVSVERl<:KO 
TEL-OW l<ATTOON. 
SISÄiELThSSA ON 
l<:.llNNlN~LENKIT. 
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den leimahduspiste on niin kor
kea, ettei räjähdysvaarallista 
kaasuseosta synny käyttämis
sämme lampötiloissa. Keitin on 
aina sijoitettava esim. vanerile
vyn päälle b.lettuna, ettei se polta 
teltan pohjaa tai keitakset eivät 
kaadu pohjan liikahtaessa. 

Koskaan ei ole tarvinnut kai
vaa telttaa hankeen, vaan lumi
alustan tamppaaminen jalkamie
hen kestäväksi on riittänyt Sisä
lämpötila keitintä käytettäessä on 
+15-+25 astetta ja kuivatusver
kossa jopa +()() astetta. Lämmit
tämättömänä sisälämpötila on 5-
10 astetta ulkolämpötilaa korlce
ampi. Talviteltoille ominaista 
kosteusongelmaa ei ole esiinty
nyt ilmanvaihtoputken ansiosta. 
Kosteuslukemat ovat olleet 60-
80% lukuunottamatta kuivarus
vaiheen alkua. Kuivatusverldcoon 
pannaan kuivumaan sukat, syy
lingit, lapaset, saappaan huopa
vuait, myssyt yms. Muita vaate
kappaleita voi pyykkipoikien 
avulla ripustaa kuivatusnaruille. 

Erik Pihkalan Grönlannin 
retkikunta v. 1%6 majoittui em. 
tyyppiseen Kota-malliseen telt
taan, jonka pohjapinta-ala Oli 3 X 

3 m ja heiltä mekin tämän idean 
saimme sovellettuna pienempiin 
telttoihin lisäten omia maustei
tamme rakenteeseen. 

Teltat olemme ompeluttaneet 
asianruntijalla, jolloin saumat ja 
muut rasitukselle alttiin kohdat 
tulevat kestäviksi. Täällä Hel
singissä ainakin Laaruteltta Ky 
tekee retkivarusteita jokaisen 
toivomusten mukaan. Edellä 
selosteb.ln teltan hinta on tällä 
hetkellä n. 1350,-

Telttaillen "kämppä" on aina 
siellä ~ itsekin ja oma rauha 
on naapurienkin rauha 

Kyösti 1 .amminjoki 

·---·-·-·- ................. 
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Piirrokset: Kirsti, Ervola 



. 
10 TUN'l~ILATU 

Sade valui tasaisena virtana 
tuulilasiin ja tiesimme ylämaissa 
olevan vettä Satanut oli lähes 
kaksi kuukautta. Roska puissa 
näytti sentään ihan hyvältä, ajel
lessamme Kemijokivartta ylös
päin. Voostimon kylässä pimeys 
tavoitti ja ~insimme metsäau
totielle. Yö teltassa ja aamulla 
jatkoimme matkaa. Tulppion 
r isteyksessä, ns suttikämpällä 
odottelimme rauhassa, kahvit.el
len ja piisin lämmössä makoil
Jen. Iltäpäivälllä sää hieman seJ
keni. Kemihaaran hylätyllä var
tiolla nostimme reput selkään ja 
sitten vaan saapasta toisen eteen 
Korvatunturin viittauralla. Pol
ku oli mönkijöiden ja sateen jä
jiltä surkeassa kunnossa. Metsiä 
ja reunoja kierreltiin. Vanhempi 
mies aseen kanssa tuli polulla 
vastaan. V aihdloimme muutaman 
sanan ja jatkettiin matkaa. Moi
nen hosuminen kadutti myöhem
min. Lopulta viitat kääntyivät 
vyöhykkeelle päin, saaden tyy
tyväisen hymyn seurakseen. 
Manto--Ojan låimpälle pääsimme 
illan hämärtyessä. 

Yllätys. Leevi oli siellä Mie
hen kättä on aina hieno puristaa. 
Riekko Jäniksenjalka on taatusti 
kirjahyllyssäni. Ilta meni muka
vasti jutellessa. Luonnon ja ih
misen suhdetta pohdiskellessa. 
Vähän aina jUllellaan myös met
sästyksen "eri ilmiöistä." Hänel
tä kuulimme, kenet olimme po
lulla tavanneet. Karhukämpän 
kuuluisa metsästäjä on palanut 
Kanadan erämaista. Eihän me 
tunnettu. 

Aamulla hcrättiin uuden puo
len patjoilta ja reippaasti raskaat 
reput lähtivät aidan viertä laavua 
kohti, tihkusateen saattelemina. 
Suolla oli todella vetistä ja ker
rankin pitkosplllut olivat tarpeel
liset. Laavulla tehtiin ensimmäi
set tulet ja homma alkoi vähitel
len saada oikean muotonsa. 
Nuotion lämpö ja kattilan noki
nen kylki nostaa kummasti mie
lialaa. Laavwi jälkeen kuljimme 
vielä Keskipakan yli, mutta sit-

ten kaveri teki topin. Yritin vä
hän topista saapasvarsien riittä
mättömyydestä, vaikka koke
muksesta tiesin turhaksi. Polku
ja saa kulkea kotonakin, oli yks
totinen vastaus. Otettiin kompas
sisuunta Kaarisahanvaaraan. 
Seuraavat tunnit kahlattiin ja 
hypittiin turppailta toiselle. Här
kämurustasta laskeva puro tulvi 
sopivasti 4-5 metrisenä. Kilomet
rin koukkaus ja ylitys puunrun
koa pitkin onnistui. Vaaran tihe
ässä kuusikossa tehtiin tulet ja 
pidettiin tauko. Päältä käännyt
tiin kohti Jaurujokea. 

Auhtiselältä laskevan puron 
varressa tuli ongelmia Olimme 
unohtaneet, että myrsky kaatoi 
lähes kaiken Kaakkoon ja jou
dumme kulkemaan poikittain. 
Alkoi loputon runkojen kiertä
minen ja iltasella väsyin. Vii
mein selvisin alas kanjonin poh
jalle. Mahtavan erämaavirran 
rantatönnä on aina elämys. Piiis
tyin heti ja kuljimme vielä jonkin 
matkaa Illan pimetessä ja yöus
van levitessä maisemaan, raken
simme asennon tasaiselle kan
kaalle. Istuimme tulilla, kun 
puolipimeästä metsästä ilmestyi 
mies, erikoisen näköinen mitta
tikku repussaan. Selvisi, että hän 
asuu Tahvon kämpässä ja tekee 
jotain tutkimusta Jaurun puista. 
Kyselin ylityspaikkaa. Yläjuok
sulle vaan, sieltä hän ainakin 
kulkee. Ei lähdetä- kertoi kave
rini ilme. Olipahan aamu-uinti 
tiedlossa. Miehen lähdettyä, ryö
min makuupussiin. 

Heräsin seitsemän maissa , 
puuron ja jälkien hoolellisen sii
vouksen jälkeen jatkoimme ran
taa ylävirtaan. Joki teki mutkan 
ja mikäs se siinä. Suuri kaatunut 
puunrunko ylitti miltei koko joen 
ja joku oli jatkanut sitä Riukukirl 
oli, tosin vastarannalla. Kaveri 
oli jo menossa. Puolivälissä ok 
sat loppuivat,mietti vähän, muru 
jatkoi sitten pelkän tasapainor 
varasssa. Ja selvisi tapansa mu 
kaan yli. Eiµi oltu ensikertaa er 
puolilla jokea Keppi tuli lennos 
sa, putosi jokeen ja mennä vii1et 
ti iloisesti alavirtaan. Seuraavak 

si tuli kirves ja reilusti perille. Eli 
pitkälle metsään. Päivällä sau
nattiin Tahvolla ja syötiin pari 
kiloa raskaampia eväitä repusta 
painamasta. Taas jatkettiin. 
Noustiin ensin Tyyrojan vartta 
ylös ja sivupuroo vielä ylemmäs 
Vongoivan rinteeseen. Seuraa
van tunnit kuljettiin ylhäällä 
pensaikossa, purojen latvoja yli
tellen. Kammilta laskevan puron 
risteyksessä oli hieno paikka ja 
siihen pystytettiin lauteet. Hie
man kauempana rinteessä oli 
muitakin. Ei menty häiritsemään, 
mutta illalla pestiin hampaita, 
paksuun toppatakkiin pukeutu
neen naisen kanssa purolla ja 
juteltiin vähän. Yöllä katselin 
makuupussista tunturien mahta

vien huippujen verhoitumista 
yötaivaan sineen ja kuuntelin 
tunturipuron ääntä. Miten upeaa 
olla ihminen, joka vielä voi naut
tia puhtaasta luonnosta ja sen 
rauhasta. 

Seuraavana päivänä tavoitim
me V ongoivan turvekodan. Tun
turilatulaisten taidonnäytteen. 
Lukko ovessa tosin pilaa paljon. 
Nousimme Reututunturin satu
laan ja ylhäältä sen laakso avau
tui koko komeudessaan. Ruskan 
palon leimutessa pensaissa ja 
rinteide tasaisella varvikolla. 
Kuin anteeksi pyydelleen sovi
timme saappaitamme mustikan
varpujen punaiseen mattoon. 
Anterinmukassa, kansallispuis
ton suurimman ja komeimman 
autiotuvan pihalla on useita vael
tajia Keitimme kaasulla sapus
kaa, saunan ja Anterijoessa käyn
nin jälkeen, olimme taas kuin 
uusia Rinkat selkään ja e.delleen 
pohjoiseen, kohti varsinaista 
tavoitetta. Maalpurinojalla kat
seltiin hyvä leiripaikka. Kunnon · 
jäkäläpehmuste makuupussin 
alle ja nuotio purori rantaan. Sen 
ääressä puuhasteltiin ja juttelim
me myOOään yöhön. Kaverini on 
-harras Raamatun tutkija ja hänel
lä on siten vakioitu suhtautumi
nen elämään. Minulla taas on 
pallo hukassa siinä asiassa, ku
ten vähän muussakin. Onneksi 

silti molemmat mahdumme 
Luonnon suureen aarreaittaan, 
erämaihin ja tuntureille. 

Yön jäljiltä ilma oli vielä rai
kas ja a5kel kevyt kuin viereisel
lä rinteellä olevalla porotokolla. 
Rinkat jätimme alas ojan var
teen. Välillä höxpäsimme kirkas
ta vettä Matti-vainaan putouksen 
kauhusta ja harpoimme ylöspäin. 
Tunturi oli pilvessä. Kivikasalle 
asuimme silti suoraan ja niin 
olimme tavoitteessa .. Kuikka
pään huipulla Ylhäällä oli kyl
mä, mutta eipä oltu ensikertaa 
asialla, ja pieni tuulenhenki antoi 
toivoa. Tunnin päästä kärsivälli
syys palkittiin ja pilven väistyes
sä autui meilie tunturihuipPu
jen loputon, taivaan sineen jat
kuva maailma. Sitä olimme tul
leet hakemaan! 

Tunturista palatessa ohitim
me porotokan läheltä ja uteliaan 
varovaisina katseltiin toisiamme. 
Puolenpäivän jälkeen oltiin jo 
takaisin Anterijoen rannalla. 

Toinen hylätty vartioasema 
tällä reissulla Pihakeinussa is
tuin ja katselin orvon näköisiä 
rakennuksia ympärilläni. Ylitim
me Anterijoen rajamiesten ko
meaa kelohonkasiltaa pitkin ja 
oikaisimme metsän läpi kohti 
vyöhykettä. Kompassin avulla 
löysimme lammen ja sen kristal
linkirkaan veden äärellä keitim
me kahvit. Korppi, erämaan 
musta liihottaja kävi äänekkää
seen tapaansa ilmoittamassa, että 
olimme saapuneet sen alueelle. 
Sitten alkoi pitkä paluumarssi 
vyöhykkeen reunan polkua alas
päin. Välillä tapasimme kolme 
poromiestä aidan korjaustyössä 
ja yövyimme Iso-ojan varressa. 
Kuudennen vaelluspäivän aamu
na heräsin savun hajuun. Nuotio 
paloi jo iloisesti ja minua huu
deltiin aamupuurolle. Poroaitaa 
seuraten saimme päivällä Naali
päänhännän näkyviin ja kaar
roimme sitä kohden. Talkkuna
päältä laskevan puron rannalla 
erosimme ja kaveri lähti Presi-

Kuva: Reijo Aina<ioja 

dentinkuruun. Itse jatkoin kohti 
Peuraselän kämppää. Ei löyty
nyt enää mitään puunrunk~ 
ja. Vain pipo ~ ja sukat ja
lassa kahlasin virtaan, kannatel
len rinkkaa pääni päällä. Varsi
nainen esitys, mutta eipä ollut 
kukaan katselemassa. Onneksi. 
Vesi oli jäätävän kylmää ja hy
tisten kiskoin vaatteet päälleni 
vastarannalla, ja hölkkäsin käm
pälle. Siellä ei ollut ketään. Yhdet 
varusteet oli kuitenkin ritsillä ja 
lappu pöydällä. "Olen pistäyty
mässä Tahvolla -Siikka" Ilostuin 
kovasti. Ensi yönä saisin jutella 
Itäkairan Prinssessan kanssa. 
Kulkijan joka tietää Koilliskai
ran erämaaosan luonnosta ja 
yksin kulkemisesta huimaSti 
minua enemmän. Mutta voi .. 
vasta sitten huomasin hänen ot
taneen makuupussin mukaan. 
Myöhemmin kaveri tuli niin 
hikisenä, että painui suoraa päätä 
jokeen uimaan. Syötiin ja loi
koiltiin pari tuntia pihalla. Nel
jän maissa puuskutettiin ylös 
Jaurun hengenahdistusmäkeä 
kopille ja siitä lähdettiin etsimään 
tosi asentopaikkaa. Täysikuu, 
tervastulet ja Kokkopään rinteet. 
Täydellisen mahtavaa! Lauantai
na kuljimme aamupäivän yhde.5-
sä ja sitten erosimme. Sovimme 
liittopaikaksi Vieriharjun. Kave
ri lähti puskemaan vieläkin lii
kaa energiaansa Rakitsoille ja 
Latva-aapan suurille soille. Vii
meisenä vaelluspäivänä palasim
me Kemihaaraan ja vartion laitu
rilla uitimme varpaita. Oli tyyty
väinen olo. Näkemiin kynttilä
kuuset ja tunturipurot. Keväällä 
tapaamme, auringon kimaltaes
sa hangilla ja suksien viedessä 
miehen kauas erämaan hiljaisuu
teen. 

Koilliskairan kulkija 
Pohjanmaalta 

- Minäkin olen nyt sitten tun
turisusi. Ja viime keväänä sain 
olla Oktalaisten vieraana Sarmi
tunturilla ja tutustua ensikerran 
tuntmilatuJaisiin. Reipasta poruk
kaa olivat Terveisiä ottopojalta. 
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Aisaa riuku ja ranka 
Onpa merkillimen otsik

ko. Mutta tärkeästä asiasta 
on tarkoitus puhua: poltto
puiksi tai muuhun tarkoituk
seen kaadettujen puiden ai
saamisen välttämättömyy
destä. 

nut kuorineen kuivatettuja polt
topuita, joiden puuaines on peh
mennyt ja tummunut. Puu on 
usein vähän tunkkaisen hajuista, 
kosteaa ja huonosti halkeavaa. 
Lahovika on aivan turhaan saa
nut tuhota puuta, joka on kaOOet
taessa ollut tuore ja terve. Vanhat 
miehet sanovat, että puu on 
"pessahtanut". Se on asiantunti
joiden mukaan tällöin jo puoliksi 
palanut eli menettänyt puolet 
lämpöarvostaan. 

kosteuden haihtumisväylinä. 
Sclcä havu- että lehti.puu vaa

tii aisaamisen, mutta lehti.puu tu
houtuu kuorellisena pahemmin. 
Lisäksi havupuurangoille saatta
vat tulla avuksi tuholaistoukat, 
jotka pitävät huolen kuoren ir
roittamisesta. Mutta kukapa ha
luaisi järjestää vartavasten pito
pöydän tuholaisten toukille? 

Pessahtanut ei 
palaa ennalleen 

Maalaismies tiet.ää aisaami
sen merkityksen luonnostaan. 
Mutta moni kaupunkilainen, jol
la ei ole elävää yhteyttä perintei
seen maalaiselämään, 1ei ole ai
saamisesta koskaan kuullutkaan. 
Sen huomaa siitä, että. kämpillä 
aopa Susi-Kiisalla) näkee riuku
ja, rankoja ja vabniiksi sahattuja 
polttopuita, jotka on j~itetty kui
vumaan kuorimatta niiitä lain
kaan. Niin , ei pidä miissään ta
pauksessa tehdä. 

Kuorta täytyy poistaa, jolla se 
ei estä pullll kuivumista. Kllll polt
topuita on turhaa kuoria koko
naan, ne aisataan eli kuoritaan 
osittain pitkittäisin viilloin. Näin 
kosteus pääsee haihtumaan, ja 
puu kuivuu kovaksi, hyväksi 
polttopuuksl . 

Aisatut rangat kuivuvat hyväksi polttopuuksi ja säilyttiivät 
lämpöarvonsa. 

Pessahtaneesta puusta saa
daan kyllä kelvollista polttopuu
ta, kun se halkaistaan ja kuiva
taan. Lahoamisessa menetettyä 
energiasisältöä ei kuitenkaan 
saada takaisin - puuhan on jo 
puoliksi palanutta. Tällainen 
pehmennyt puu imee myös uu
destaan kosteutta itseensä paljon 
herkemmin kuin kunnollinen, 
kova polttopuu. Moni maalais
elämän viisas tieto ja taito on 
päässyt unohtumaan perinteiden 
katketessa, suomalaisten muutet
tua maalta kaupunkiin. Meidän 
on nyt opeteltava niitä uudes
laan. Toivoisin, etteivät ainakaan 
tunturilatulaiset jättäisi polttopui
ta kuorineen kuivumaan, luullen 
hyvänkin työn tehneensä. 

Puun kuorikerrokstm yhtenä 
tarkoituksena on estää kosteu
den haihtuminen ulkoilmaan. Sen 
tehtävänsä kuori täyttää varsin 
tehokkaasti vielä silloiJnkin, kun 
puu on kaadettu ja salhattu pät
kiksi. Kuorineen kuivumaan jä
tetty puu pit.ää kosteuden sisäl
lään pitkään. Niinpä hiljainen 
palaminen eli lahoaminen käyn
nistyy ja tekee pahaa 1uhoa. 

Kliorellinen puu 
pessahtaa 

Jokainen on varmaisti tavan-

Tietenkin kannattaa polttopui
den lisäksi kuoria tai aisata kai
kenlaiset riu 'utja rangat, joita 
käytetään vähänkin pitempään. 
Eihän ole mitään järkeä päästää 
minkäänlaisiin rakenteisiin käy
tettävää puuta tai edes onkivapaa 
lahoamaan heti tuoreeltaan. Si
täpaitsi kunnolla kuivunut puu 
on paljon keveämpää käsitellä 
kuin kosteaksi jäänyt 

Helppo homma 

Puun paksuudesta riippuu, 
kuinka monta aisausviiltoa tarvi-

1aan. Paksuhko puu aisa1aan nel
jältä puolelta, ohuempiin riittää 
pari viiltoa ja riukuihin yksikin 
viilto. 

Aisaus käy kätevästi kirveel
lä, vesurilla tai jopa puukolla. 
Ammattimies tekee nykyään 
tämänkin työn moottorisahalla. 
Kuori saattaa etenkin keväällä 
irrota kevyesti, mutta joskus 
täytyy viillot vuolla työläämmin, 
lastu lastulta. Joka tapauksessa 
viilto on tehtävä varsinaiseen 
puuainekseen asti, siis myös 
lehtipuiden kuoren alla oleva 
kaamakerros on viillettävä auki. 

Johto~kunnan kuulumisia 

Tunturiladun johtokunta piti vuoden 1992 viimeisen kokouksensa 19. 12. Suomen Ladun 
toimistossa. Pöydän ääressä (vas): Efla. Vilen, Marita Maula., Terttu Civil., Marja-Uisa 
Kramsu, Esko Aa:lto (1993 jhtk:n jäsen), Eero Hämäläinen, Tapani Paavola., Kyösti 
Lamminjoki (1993 pJ) Rainw Rautjärvi, Arvo Anivuo ja Oili Virtanen. Kuvasta puuttuvat: 
Rmä Partanen ja kuvan ottanut Yrjö Suuniittu. 

Puut on kätevintä aisata en
nen niiden pilkkomista poltto
puiksi, kun voi vetää koko riu'llll 
tai rangan yhtämittaisesti ylhääl
tä a1as asti. 

Halkaistua 
ei aisata 

Aisausta ei tietenkään tarvita, 
jos puu halkaistaan heti. Ranka, 
jossa on erittäin paljon karsittu
jen oksien paikkoja, ei vaadi niin 
paljoa aisaamista kuin sileä run
ko, koska oksankohdat toimivat Juhana Häme 

Käytännössä puheenjohtajan vaihdos tapahtui jo vuoden 
viimeisessä kokouksessa, jolloin eroava puheenjohtaja 
luovutti Tunturiladun perinteikkään pj-nuijan vuoden 
alusta aloittaneelle puheenjohtajalle 
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Tunturilatulåisten retkeilystä Lapissa 1991 
Kiitokseni kaikille teille tun

turilatulaisille, jotka toimititte 
tiedot erävaelluksistanne ja tun
turikäynneistänn1e vuodelta 1991. 
Vastauksia 1l1li valitettavasti vain 
38 kappaletta, joten kovin katta
via päätelmiä ei tuntwilatulais
ten retkeilystä voi tehdä. Vael
lus- ja retkeilyharrastus ei var
masti. ole näin vähäistä Tunturi
ladun n 2500 jisenen keskuudes
sa. Todennäköiisempää on, että 
retkeillään omaksi iloksi eikä 
katsota, että reillejä ja kilometre
jä tarvitsee ilmoitella ja laskea 

kon retkikamppeita. Mainitta
koon vaellukset KilpisjärviTeno
muotka-Palojärvi-Susi-K yrö, 
Nuorgam-Utsjoki-Kuivi-Angeli
Kaamasjärvi-Palojärvi, Nuor
gam-Sevettijärvi-Nellim-Raja
JooseppiKiilopää ja Tönnänen
Tirro-Kiellajoki-Kuivi -Susi
Kiisa. 

Vaelluksia oli monen pitui
sia, lyhimmillään ro kilometriä 
ja pisimmillään 350 karttakilo
metriä. Talvireräredcet olivat kes
kimäärin 200 km ja kesäretket 
100 km pituisia. Luvut eivät 00-
~nkään ole kovin tarldcoja, sillä 
ilmoitetut kilomeb'imäärät ovat 
todennäköisesti osin ilmoitettu 
karttakilometreinä ja osin erilai
silla maastohyvityksillä korjat
nlina. 

\ l.i~ 

1 .... i~r 

.. ..t·3: 

Vaikka sain tiedon Vain 42:sta 
suoritetusta vaelluksesta ( 23 
jalan ja 19 hiihtäen), ·kattavat 
vaellusalueet melko hyvän osan 
Lappia Tämän vaatimattoman 
tutkimuksen perusteella Käsivar
ren seutu oli säilytlänyt suosikki
asemansa vaelllusmaastona niin 
talvella kuin kesälläkin. Oli 
mielenkiintois1ta havaita, että 
UKpuiston alueet eivät olleet 
kovin suosittuja Muotkatuntu
rin alue, niin st71 pohjoinen tun
turimaasto- kuin eteläinen mata
lampi ja soisempi seutu, oli hy
vin suosittu. Eikä ihmekään, siel
lä on hienoa, vaihtelevaa vael
lusmaastoa. Slllosittuja alueita 
olivat myös V:älitunturien sekä 
Ounas-Pallas-tunturien alueet. 
Varsinaiselle Lemmenjoen alu
eelle eivät vas1taajien retket ol
leet suuntaubmeeL 

Tunturilatulaise tekivät myös 
innokkaasti tunturikäyntejä (33 
kaikkiaan, joista 19 lumettomaan 
aikaan ja 14 talvella). Monien 
tunturikäyntien yhteydessä yö
vyttiin Tunturiladun kämpissä, 
eniten Susi-Kyrössä. Harrastus
ten parissa käytiin eri puolilla 
Lappia - kuka talkoissa, kuka 
valokuvaamassa, maalaamassa, 
kalastamassa tai vain luonnosta 
ja rauhasta nauttien. 

Tunturikäyntejä tehtiin mel
kein joka kuukausi. V aelluksilla 
on vakiokuukautensa: hiihtäen 
maalis-toukokuussa (myöhäisin 
hiihtovaellus 11-18.5.) ja kävel
len heinä-syyskuussa Hämmäs
tyin, kuinka vähän kuljettiin 
Lapissa kesäkuussa jolloin luon-

to herää, linnut hakevat kuulu
vasti reviirejään eivätkä itikat 
kiusaa. Runsaat vesistöt voivat 
kyllä alkukesästä haitata. 

Pältsaa, yksi vaellus suuntautui 
Susi-Kiisan korkeudella Norjan 
puolelle mm Rastigaisalle, Ruot
sissa vaellettiin Innsetin länsi
puolella, patikkaretki tehtiin Har
dangerin seudulle Norjassa, mm 
kasveistaan kuuluisan Padjelan
tan vaellusmaastot Ruotsissa 
olivat tutustumiskohte Olen 
tehnyt hahmotelman Suomen 
kartalle useimmista vaellusrei-

teistä. K:uva5la näkyy, että me1ko 
laajasti Lapissa retkeillään; käy
tetään hyväksi Lapin hienoja ja 
erittäin monimuotoisia retkialu
eita! 

Ulkomaillakin oli retkeilty, 
erikoisempina alueina olivat 
Kuola ja Huippuvuoret. Ruotsin 
ja Norjan vaellusalueilla vierail
tiin: Kilpisjärveltä oli lähdetty 
länteen valloittamaan P.lrasta ja 

KIITOKSET KAIKIU..E 

Talvivaelluksilla suoritettiin 
monia pitkiä ja vannasti mielen
kiintoisia taipalieita. Ahkiolla on 
''mukava" liikultella parinkin vii-

KYSELYYN OSAILISTU-
NEil.LE. RETKILLÄ TAV A
TAAN. 

marsu 

Siihen aikaan kun sinirikot kukkivat ... 
Sadepilvet väistyvät tuntureiden yltä. Aurinko paistaa täy

deltä terältä. Vesi kimaltelee vielä helminä lehdillä sateen 
jälkeen. Jäätiköitä nousee höyryä. 

Kuljemme ylös tunturiin. Koivut tuoksuvat, punakylkiras
tas kertaa säettään. Pysähdymme purolle juomaan. Väinönput
ki on vallannut itselleen paikan kosteikosta kulleron. 

Tunturiniityllä huomio kiintyy moniin kämmeköihin. Siellä 
kasvavat mm. maariankämmekkä pilkkulehtineen ja valkoinen 
lilja tuoksuvine kukkineen. Polku kiertää pehmeää tunturin 
rinnettä. Kävelemme kirjavaa kukkamattoa, jota kohokit, la
pinvuokot, varpiot ja rikot värittävät. 

Onnea on kulkea tunturin aurinkoisella puolella, tuntea 
tunturituulen hyväily kasvoillaan liljojen tuoksuessa. 

Vaivaispaju kukkii lumen alapuolella. Sitä on kumarruttava 
katsomaan läheltä, taivuttava melkein maahan saakka. Silloin 
vasta näkee sen kauneuden. Ilo loistaa sinirikon silmistä, ilo 
pulppuaa tunturin purona. 

Tunturin laelta näkee kauas yli suurten vaarallisten kurujen 
kauas toisille tuntureille, joilla vaeltavat onnelliset ihmiset, 
jotka uneksivat kaukaisista tuntureista ja niiden onnellisista 
ihmisistä. 

Nousemme vielä ylemmäs lunta . pitkin jäätiköiden väliin. 
Toisella puolen tuntureita jäätiköiden pikku puroset kerääntyvät 
joeksi, joka :ryöppyää putouksena alas. Rakkauden tunne on kuin 
putous, joka syöksyy tunturin kivisen reunan yli nostattaen 
vaahtopäät. Jylisten se velloo yli esteitten. Aurinko loistaa pau
huissa sateenkaaren värein, JXirskeet kirjovat rikot uoman rintei
siin ja vesi soittaa riemua. Vielä illan vaihtuessa yöksi pilvien 
kultareunat heijastuvat veden pinnassa. Hiljalleen vesi painuu 
uomaansa, virtaa tunturin rinnettä alas häviten järven tyyneyteen 
eikä sitä enää ole. Muisto rakkaudesta jäi tunturin tuuleen, joka 
saapuu jostakin, hyväilee kulkijan kasvoja rauhoittaen hiljaisel
la huminallaan kadoten jonnekin saavuttamattomiin. 

Laskeudumme alas. Polku on niin kapea, että siinä juuri ja 
juuri voi kävellä. Lampaat ovat tehneet sen jyrkänteen reunaan. 
Alhaalla rotkon pohjan louhikossa kiiltää alakuloinen puro. 
Harvoin sinne alas osuvat auringon kultasäteel Lepäämme vä
lillä kukkaniityllä Suru asuu kapustarinnan äänen haikeudessa, 
suru viipyy kurun painanteen tummuudessa. 

Satujen saaren ilta vaihtuu yöttömäksi yöksi, mutta yhä laulaa 
punakylkirastas kaihoaan, toteutumattomia toiveitaan, turhaan 
odottaen aikaa kesästä, jolloin sinirikot kukkisivat vai kukkivat
ko ne sittenkin ... 

tyttö tuntureiden 



RESSUT 21.-30.4.1988 
Teema: Pärstä kohti iänkhää 
satoi tai. paistoi. 

Sitä kun nyt täällä kannonno
kassa istuu, tuumii -- mitä se 
tämä Lapinhulluus oikein on? 

No, jokainen sen tuntee eri
lailla. Ehkä ja varmaankin. 

Noniin, tämän retkemme Isä 
on tietysti Ape, joka teki suunni
tehnat ja koki ehkä pettymykset
kin sen onnistumisen suhteen. 

Meistä jotkut olimme tavan
neet toisemme eri yhteyksissä, 
mutta vasta ns. koevaelluksel
lamme Espoon Nuuksiossa, tosi 
eräolosuhteissa tapasimme "kai
kin" toisemme. 

Koevaelluksen (19 . ..:...._2Ö.3.) 
teemana oli testata :Matin järk
käämää "tupla-sissi telttaa" ja 
suunnitella kaikkea matkaan liit
tyvää " kommervenkkiä". 

Todettiin teltan pUiutteet, ka
talysaattorilämmitintä myöten. 
Näin päätettiin lisähankinnoista 
yms. Kaiken kaikkiaan koevael
lus osoittautui "järkihommelik
si". 

Jo vain, niin se on 2L4.1988: 

Tarkalleen eri suunnista ja eri 
aikaan saavumme kulån Tanka
vaaraan. Met' syömmä oikein 
kunnolla Wanhan waskoolimie
hen ravintelissa, - tietty poroa. 

Näin siitä sitten mahat "pys
tyksissä" käymme tutustumassa 
kultamuseoon sekä myös UKK.
kansallispuiston "esiuelykeskuk
seen~~. Jo -wli4 se oo mielenkiin
toista. 

Tappaamma tietty hyvällä 
tuurilla myös itse "Luppo-Ma
tin". Riittää siinä "raattaamista". 

Kun hyvät suunnitelmat, 
"häätyy" niistä heti poiketa: Lä
hemmä siitä liikkeelle siinä vii
.ien maissa. Sanaa lun1ta, eikä ili
ma juuri muutenkaan ole "hää-
vi". 

Suunta on luoteese:en. Hihnat 
kiristää, ahkiot ja rinkat painaa. 
Mutta onhan se sitä, mitä on 
haettu!? 

Tarkoituksemme on edetä 
Punnukkan kautta aina Tunka

. aavalle saakka. Päädymme kui

. tenkin "yöpäisemään" Tankajoen 
varteen, oikein mukavaan nie
mekkeeseen. 

Leirityöt käyvät jo rutiinilla. 
On tässä vaiheessa jopa lenkkiä, 
mitä paistella. 

Illan mittaan tehdään vielä 
"tiedusteluhiihto" tufovaan päi
vään. .- on jänkhää. .. 

22.4. Onhan se pitivä tämä
kin. Aamulla herätään vähän 
jäykkänä. Puurovuorotkin on jo 
selvillä, ai että se maistuu. 

Suuntahan on Kivij oen kämp
pä. (Kivioja). (Siikahaara, Kivi
aapa, Kivijoen latva). 

Epämääräinen tieto kertoo, 
että kämppä on siirretty jostain 
muualta tähän. Emme saaneet . 
varmaa tietoa, onko se lukittu vai 
ei. No, tuurillahan se laivakin 
seilaa. 

"Häätyy" sanoa; kyllä oli tiuk
ka päivä. Se vain välista oikein 
myrskyää. - Silmät täyteen lunta 
ja tuulta. 

. Taukoja pidettiin sopivasti 
sään mukaan mm. Tunkaharjun 
maisemissa ja tietty muuallakin . 

Sanon "mie", että kun saavut
tiin Kivijoen kämpälle, se oli kuin 
lottovoitto. Pakkasta oli jo mel
koisesti. 

Huraa - kämppä on auki Met' 
tehemmä heti puita ja ompahan 
kohta lämmintä. Sopat: kiehuu ja 
vatsat täyttyy. 

On aika luovuttaa juhlallises
ti "Ressu-kokardit" pipoon lai
tettavaksi . 

Näin on hyvä uinahtaa. 

23.4. Aamulla mittari käm
pän kupeessa näyttää -12, talvi
han se on. 

Sää on aurinkoinen, -hanget 
kimaltaa. Heti alkajaisiksi on 
poroaidan ylitys, no talkoillahan 
se onnistuu. Matin valjaisiin 
tehdään pientä korjausta ja näin 
matka jatkuu. Joudumme hiukan 
kiertelemään koska porot on tuotu 
vasoma-aitaukseen. J utaamme 
Kivijoen vartta lvalojoelle ja 
e.delleen Kutturan kylään. Tåällä 
meitä odottaa mahtava porokeit
to Ellin luona. - Onko parempaa, 
- ei. 

Täysin vatsoin jatkamme 
kohti pohjoista. Tarkoituksem
me on kulkea Möllärinpään län
sipuolitse Taimenjoen latvahaa
raan yöpäsemään. 

''Väsy" ja ilta kuitenkin neu
voo jäämään Mäntyvaaran ja Ma
tinpään väliselle "jänkhälle" ., 

Ilta on kaunis, - siinä oo kiva 
"touhustaa" iltanuotiolla. 

24.4. Jälleen aamu on kaunis. 
Leiri puretaan ja matka jatkuu. 
Taas on poroaidan ylitys, no' 
sehän käy. Hiihtelemme Matin
ja Möllärinpään itäpuolitse Möl
lärinojaa seuraten Taimenjoen 
latvoille. Edelleen Paleltuma ja 
Riekkojoen yli kohti alimmaista 
Appislompoloa. 

Siinä "jänkhällä" tarikoilles
sa ja kahvistellessa allekirjoitta
nut huokailee, että kyllä nyt 
maistuis kunnon LOHIVOILEI
PÄ. 

- Niin vain käy, että kolmen 
minuutin päästä on ko. leipä 
kaikilla hampaissa. - Thmeelli
nen tuo Raijan pikkureppu. Rie
kotkin näyttäytyy, jopa puussa
kin. - Mitähän tuokin meinaa? 
Ilta alkaa jo hämärtää kun saa
vumme Appislompoloitten väli
selle alueelle. 

Leirin pystytys sujuu taas ru
tiinilla, tehdäänkin lumesta vii
meisen päälle tyylikästä, - ol
laanhan tässä pari yönseutua. 
Polttopuu tilanne ei ole hääppö
nen, onneksi löytyy suuri kuiva 
kuusen tyvi. On taas kiva olla 
nuotiolla. 

Tarkoituksemme oli vielä 
tehdä iltaretki Appistuntureille, 
mutta "Unimaakari" oli toista 
mieltä. 

25.4. Ei uskois, ossaa olla 
sitten kaunista ja kirkasta het' 
aamusta. Tänään meidän piti 
tehdä retki Ivalojoen kultalaan. 
Päätämme kuitenkin valloittaa 
Hammastunturin (531), mikäs 

sen hienompaa tällä säällä. 
Siispä evästä päiväreppuun ja 

liikkeelle. Hiihdellään hiljalleen, 
naatiskellen, - oi aurinkoa. 

Haukikulpakoilla moikkaam
me kalamiehiä, - ovat tulistele
massa Kiipeäminen Hammas
tunturille sajuu varsin mukavas
ti, - hanki kantaa hyvin. 

Huipulta on tosi mahtavat nä
kymät, - ei käy juuri tuul~:
käystäkään. Tämä on nyt SIT A 
JOTAIN! 

lltapuolella saavumme leiriin, 
alkaa lettutalkoot ja päälle tietys
ti - kestit 

26.4. Pilvistellee. Leiri pure- · 
taan, taas "länget" tiukalle ja 
eteenpäin. Appisjärven tietämis
sä poikkeamme tosi idylliselle 
Launosen tms. kämpälle. 

Hiihtelemma Jäk:äläpään län
si.puolta, lrrapään itäpuolitse Ir
räjärvelle. Tåällä on poromiehet 
ajelleet oikein ison "paanan", 
joka vie Menesjärvelle. Muuta
mat porostajat ajelevat siinä ohi
kin. 

Takeltelee", pilvisyys lisään
tyy. Met' kurvaamma pois paa
nalta Passimoselän itäpuolitse 
järvelle 256,8. 

Pilkkimies siellä narraa kalo
ja - tai sitten itseään. Lumi tart
tuu suksen pohjiin. Kipuamme 
rantatörmälle, - toive1ssa, että 
vaikkapa yöpäsemme Sompion 
kämpässä. 

Ovipielessä on kaksi suurta 
KASSIA ja-kamat-levitelty -vii
mesen päälle ympäri kämppää. -
Kelkalla tulleita. 

Asukit hiihtelevät jäällä kuu
loetäisyydellä, eivät tule edes 
moikkaamaan ! 

Mitäpä me muuta kuin hii
hamma vajaan kilsan eteenpäin 
ja värkkäämme leirin pystyyn 
mukavaan rinnemaastoon. Heit
telee välillä räntää. 

- Mikäpä täällä on tulilla is
tuskella. 

27.4. Vihmoo hienokseltaan 
vettä. Teltta saadaan kasaan vie
lä lähes kuivana lipsuu, - hiih
tää "nylkytellään" illesjokivart
ta, edelleen Joukhaisvaaran tun
. tumassa vanhaa Inari- Kittilä "pi
katietä" kohti Saloj ärveä . 

Ja vettä sataa tosissaan, sitä 
ollaan kuin ''uitettuja koiria". Pit
kän nousun jälkeen tehdään 
kynsi.tulet, - ja haukataan suur-
impaan "hiukaan". ' ;.j 

Ylitämme Inari-Kittilä ~- . 

tien. .,,•ox ' 
Salojärven ylityksessä menee~ . 

kin sitten aikaa yllättävän paljon. 
Siinä Juutuånjoen alkulähteiden 
luona "juopastaan" viimeiset 
valmiit mehut 

Rämmimme pitkin ryteikkö
jä pienen lammen rannalle Otsa
mon lounaispuolelle. 

Tåällä on joskus ollut kenttä
sirlck:eli, joten puunsälettä riittai
si. 

Ollaan tosi märkiä. Jätämme 
ahkiot ja rinkat tähän. Päätämme 
käydä katsomassa onko Rova
järven Mallaskämpällä ketään? 

Ja onhan siellä erittäin ystä
vällisiä retkeilijöitä, jotka lupaa-

vat meidät tukkikämpän miehis
töpuolelle. Tuikataan tulet kami
naaJl, - ompahan sitten lämmin
tä tulla yöpäsemään. Hiihtasem
ma hakemaan kamppeet tänne. 

On todella hienoa saOOa vaat
teet ym. kuivumaan. Saadaan 
siinä syöpästyä, kun honuna vaan 
paranee. Saamme kutsun sauno
maan. - Voi sitä autuutta. 

Illemmalla, kun siinä ulkoi
lee kuulee mahtavaa "trumpet
ti.en" soittoa. Yli 20 päinen jout
senparvi on läheisellä lammella 
matkalla kesämailleen. - Aikai
-~ ovat, kait pärj?ävät. 
.,,,;. .· . . .. . ··': '. 

· 28.4. Aainutoimien kanssa ei 
pidetä varsinaista hoppua. bn 
satanut räntää, maisema on taas 
"uusvalkoinen". Siivousja puu
talkoiden jälkeen jatkamme tai
valta Konesjärven kaakkoispuol
ta kohti Angelin tietä. 

Matilla on kova tuJ)akin tus
ka, niinpä hän hiihtelee kaukana 
edellä, - ja löytyyhän . sitä sätkä
hommaa promiehiltä, jotka .ovat 
kodassa tien läheisyydessä. 

Ryypätään siinä mehut ja jat
ketaan kohti Muddusjärven K~ 
tiniemeä, joka on varsinaisen va
elluksemme päätepiste. 

Ja vettä sataa. 
Lunta on täällä huo~vasti 

vähemmän kuin tunturialueella. 
No mitäs muuta kuin kämppä 
lämpöiseksi, samoin sauna Koko 
matkån tarkoin vartioitu poron
~stys valmistetaan runsain 
läskihöystein. 

Kyllä maistuu, - ja uni sen 
päälle. 

29.4. Pilvistä on e.delleen, ei 
sentään sada. Ohjelmassa on ret
ki Pieppaljärven e:rämaakirkolle. 
No, osa hiihtelee sinne heikon
laisessa kelissä tutustuen tähän 
erikoisuuteen. 
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LUONTO VISAN 
VOITfO HELSINKIIN 

Luontovisaan tuli YKSI vastaus 
ja sen lähetti Eero Hämäläinen 
Helsingistä. Hyvin tiesi yhdis
tyksemme varapuheenjohtaja 
Lappi-asiat, koska kaikki vas
taukset olivat oikein. Palkin

. noksi Eero saa Lapin linnut -
äänikasetin. 

ONNEA! 

Oikeat vastaukset lehden 
2/1992 kysyrnyksiin ovat: 

1. Laulujoutsen eli joutsen. 
2. Palsasuo on suo, jossa on 
.ikiroudan sisältämiä kumpuja 

'"' eli "palsoja". Palsasuo on suo
yhdistymätyyppi, l"Uten keld:is-
ja aapasuokin. ' 
3. Aili, tylli, kuikka ja liro. 
4. Sokosti. 
5. Pikkutikka. 
6. 22 kuntaa. 

; 7. Kiljuhanhi. 
8. Lappia koskeva siivouskam-

; panja. 
9. Sinirinta, joka talvehtii Aa
siaSsa; 
10~ Pyhätunturin ja Pallas-Ou
riastunturin kansallispuistot se
kä Mallan ja Pisavaaran luon- . 
nonpuistot. 

mukava savuntuoksuisena men
nä untenmaille. 

30.4. Kaikki loppuu aikanaan. 
On hiihto nelostien varteen Sikcr 
vuonoon. Ahkiot ja rinkat paka
taan "junakuntoon". Niin siitä 
"loisto" korjaa Ressut kyytiin ja 
matka etelään alkaa. 

piirteli Stallu 1087 

Osa taas käy kylillä hoitamas- PS. Minä tässä kuvittelin, että 
sa yhteisiä ostoksia jne. tästä se juttu syntyy, mutta mihin 

Illalla on päätöspäivällinen; häipyy - muisti, mielikuvitus?? 
sauna ja nuotioilta. Siitä onkin · : z ·. Sama 

. ä .. .; 

~auolaiscn tuuturisuocn 7 kärk~ä 
~ ~Iii ufouo. 

~~ ~Iii ktlUäefo nuapurin laamassa. 
~~~ ~Iii uie laamoos liian eilis. 
~, cfll!luista, dili poro ei ttlkkee 

suuen qajusta, kufo aena tuufon 
alapuofoUa. 

, ~defoqqan laamas uanaqattii 
naaraat, urokset tuUoo mma 
ioemeen. 

,~ liufo qiljoo, eliikä qätiliefo. 

,~~ liufo tunturissa aena 
11 

pariteUen11

• 

TELEMARI<- JA VAELLUSVÄLINEET 
Edullisesti suoraan 
maahantuojalta. Tilaa 
ilmainen värikuvastomme. 
Puh. 931-3769032tai142 292 
Fax 931 -376 9110 

A-J. TllTOLA 
Saor!1'ylientie 109 
36570 KAtv'ANTO 
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Vaellusvarusteet ulkomailta? 
Ajatus vaellusvarusteiden 

hankkimisesta ulkomailta saat
taa tuntua hieman epärealistisel
ta. Tåtä se ei kuitenkaan missään 
tapauksessa ole niiden kannalta, 
joille se on jo osa harrastuksellis
ta elämäntapaa. Ulkoiluharras
tuksen kasvaessa vastaan tulee 
jossain vaihee~ssa raja, jolloin 
kotimaa ei enää "riitä". Harras
tuksen intensiteetistä riippuen 
raja voi tulla v:astaan varusteiden 
osalta jo aikai..<;emmin. 

Yleisimmät Syyt näihin han
kintoihin ovat olleet laajemmat 
valikoimat perusvarusteiden 
osalta, varusteen puuttuminen 
kotimaan markkinoilta, erikois
varusteen etsintä tai kustannus
säästöt Kotimaiset liikkeet ovat 
pääosin täysin kilpailukykyisiä 
ulkomaisten kainssa, mutta eivät 
siinä määrin, että edellämainitut 
syyt poistuisivat Uutuusvarus
teet saapuv:at lisäksi kotimaisille 
markkinoille usein 3-5 vuoden 
viiveellä tai eivät saavu lainkaan. 

Aktiivinen harrastaja ei yleen
sä kysy, paljonko hankinta mak
saa, vaan hankkii varusteista 
parhaan mahdollisen toimivuu
den ja turvallisuuden kannalta. 
Maitokaupassa sensijaan hän voi 
olla sitäkin tarkempi hinnan 
osalta. Varusteet saa ulkomailta 
joko loma-, työ- tai muun mat
kan yhteydessä tai lainkaan ul
komailla käymättä. Seuraavassa 
lähdemme kierrokselle maail
malle kaoomaan tiivistetysti tar
kemmin mahdollisuuksien kent
tää: 

Ruotsi, Norja, 
Tanska ja Islanti 

Kiertely etenkin pääkaupun
kien liikkeissä tuo eteen runsaas
ti laajemmat valikoimat monien 
valmistajien tasokasta vaatetus
ta, jalkineita, ireppuja, telttoja, 
makuupusseja, keittimiä, kiipei
lyvarusteita, erikoisvarusteita 
jne. Osa varusteista herättää 
mielenkiinnon kokonaan uusina 
tuttavuuksina Hintataso ei poik
kea kovin suuresti kotimaisesta. 

Varusteita saattaa löytää myös 
pohjois-Ruotsin ja pohjois-Nor
jan liikkeistä, mutta valikoimat 
ovat suppeita ja sattumanvarai
sia. Tanskan ja Islannin partio
kaupat ovat valikoimiltaan hie
man suppeampia ja valmistajat 
ovat lähes samoja. Erityisesti 
seuraavat liikkeet ovat suositel
tavia: 

Naturkompaniet, 
Hantverkargatan 38-40, 
112 21 Tukhohna 
Friuftsmagasinet, 
Sveavägen 73, 
113 50 Tukholma 
Basecamp, 
Fleminggatan 34, 
112 32 Tukholma 
Sportkompaniea, 
Kungsgatan 68, 
111 64 Tukholma 

Skandinavisk Hoyfjellsutstyr, 
Bogstadveien 3 
0355 Oslo. Pääliike 3560 Hem
sedal 
Speider-Sport, 
Stortingsgate 12, 
0161 Oslo 
Oslo Sportslager, 
Torggate 20, 
0183 Oslo 
Sportco, 
Roold Amundsens gate 6, 
0161 Oslo 
Platou Sport, 
Småstrandgate 8, 
5000 Bergen 
Spejder-Sport, 
Nr. Farmagsgade 39, 
1364 Kööpenhamina ja suurim
mat kaupungit 
Skatabudin, 
Snorrabraut 60, 
Reykjavik 

Iso-Britannia ja 
Yhdysvallat 

Kierros avaa osaksi kokonaan 
uusia näkökulmia. Runsaiden. 
perusvarusteiden osalta valmis
tajat ovat osaksi Pohjoismaista 
tuttuja, osaksi uusia. Ratkaisut 
ovat kuitenkin useimmiten sa
moja Hintojen osalta voi tavoit
taa yhä varustee&a ja tapaukses
ta riippuen korkeitakin säästöjä 
Erityisesti Yhdysvalloissa val
mistajat ovat usein uusia tutta
vuuksia ja eräät varusteet uusia 
uria aukovia Kuvaavaa on, että 
eräät varusteryhmät ovat lähes 
täysin Pohjoismaissa esiintymät
tömiä, esim. vedenpuhdistuslait
teet. Yleiseen tapaan kiertely 
kannattaa ajan salliessa, sillä 
v:asta kuudeskin liike voi tuottaa 
juuri etsityn ratkaisun tuotteen, 
mallin, värin ja hinnan osalta: 

Ellis Brigham, 
30/32 Southampton Street, 
Lontoo WC2E 7HE 
Cotswqald Camping, 
42 Uxbridge Road, 
Shepherds Bush, 
Lontoo W12 8ND 
YHA, 14 Southampton Street, 
Lontoo WC2 ja 
164 Kensington High Road, 
Lontoo W8 
Alpine Shop, 
6 Strand, Lontoo El ja 
215 Kensington High Road, 
Lontoo W8 
Snow & Rock Sports, 
150 Holbcm, Lontoo El ja 
188 Kensington High Road, 
Lontoo W8 7RG 
Lillywhites, 
24-36 Regent Street, 
Lontoo SWlY 40F 
Field & Trek plc, 
3 WatesWay, 
Brentwood, Essex CM15 9TB 
Englanti 

Yhdysvaltalaisten liikkeiden 
määrä on omaa luokkaansa. 
Tässä on v:ain alkua: 
Campmor, 
2.0. Box 998-6 CM, Paramus, 
NJ. 07653 

REI, 
Sumner WA 98352-001 
Mountain Cear, 
2002 N. Division Spokane, 
WA 99207 
Ragged Mountain Equipment, 
Box 130, Rt 16-302, lntervale, 
NH 03845 
Tents & Trails, 21 Parlc Place, 
NYC, NY 10007 
Outdoor Traders, 
Westchester Ave, 
Pound Ridge, NY 10576 

Saksa, Itävalta 
ja Sveitsi 

Valmistajat ovat näissäkin 
maissa osaksi aiemmista tuttuja, 
osaksi uusia Varusteratkaisujen 
osalta ei kuitenkaan enää ole 
paljon uutta opittavissa Maku
suunta on toisaalta toinen. Han
kinnat voivat tulla edullisemmik
si, esim. kiipeilyvarusteiden 
kohdalla Kaikissa suuremmissa 
kaupungeissa löytyy liikkeitä, 
joiden valikoimat vaihtelevat 
määrällisesti ja laadullisesti. 
Erityisesti seuraavat kaiken si
sältävät monikerroksiset ulkoi
lutavaratalot ovat suositeltavia: 

Sport-Scheck, 
Sel).dlinger Strasse 85, 
8CXX> Mönchen 33, Saksa 
Sport-Schuster, 
Rosenstrasse 3-6, 
8CXX> Miinchen 2, Saksa 

Ranska 

Valmistajien määrä kasvaa 
entisestään. Uusia ratkaisuja on 
kuitenkin vaikea löytää eräitä 
persoonallisia varusteita lukuu
nottamatta. Säästöihin löytyy 
jonkin verran liikkumatilaa 

Au Vieux Campeur, 
48/50 rue des Ecoles ja 
1/213 Rue ele Lalran, Paris 5 
Snell Sports, 
104-118 rue Paccard, Chamonix 

Venäjä ja 
Itä-Euroopan maat 

Varustemaailma on perusteel
lisesti toinen ja pohjautuu pitkäl
le omaperäisiin ratkaisuihin, 
osaksi läntisiin kopioihin. Liik
keen löytäminen ei yleensä rat
kaise varusteen saamista, sillä 
esiintyminen on täysin sattuman 
varaista. Joukossa on kuitenkin 
perehtymisen arvoisia. Hinnat 
ovat lähes ilmaisia Parasta on 
hankkiutua yhteistoimintaan si
käläisen harrastajan kanssa. 

Muu maailma 

Samoihin varustetarpeisiin 
löytyy liikkeitä lähes kaikkialta 
maailmasta. Uusia ratkaisuja on 
kuitenkin lähes tuiha enää ha
kea Luotettavirnpien valmista
jien tuotteet ovat tulleet v:astaan 
jo kierroksen alkuosan maissa. 
Tilaaminen kauempaakin on kui
tenkin mahdollista. 

Liikevaihtovero 
ja maksutapa 

Pohjoismaisen ulkopuolella 
on mahdollisuuksia veron takai
sinsaantiin. Ostettaessa täytetään 
lyhyt lomake. Liikkeissä neuvo
taan yksityiskohdissa. Maasta 
poistuttaessa lomake toimitetaan 
passintarkastuksen jälkeiseen 
pisteeseen (Customs services) 
kirjekuoressa. Tåältä saadaan lo
makkeeseen leima ja re jätetään 
pisteeseen. Tärkeätä on, että os
tokset ov:at mukana käsimatkata
varoissa Palautuksen (esim. 15 
% ) voi saada käteisenä eräiltä 
lentokentillä, mutta pääasiassa se 
lähetetään kotimaahan. Syytä on 
ihnoittaa oman tilinsä numero 
eikä tyytyä shekkiin. Pankki ei 
tällöin pääse v:äliin. Aikaa kuluu 
parikin kuukautta 

Ostoksia tehtäessä on aihetta 
suosia Visa-korttia tai v:astaavaa 
edullisemman kurssin tähden. 
Myös postimyynnissä ilmoite
taan maksutapa ja kortin numero 
(ei tilin no:a). 

Postimyynti 

Vaellusvarusteita ei yleensä 
kannata matkustaa nimenomaan 
hakemaan. Ne voi saada koto
akin käsin. Postimyynnin käyt
tämisen on yleensä estänyt tiett>
jen ja kielitaidon puute. 

Omaksuttuna menettely on 
hämmästyttävän v:aivaton ja täs
mällinen. Erona matkustettaessa 
on lähinnä mahdollisuus varus
teen täydelliseen etukäteistarkas
teluun ja suppeat lisäsäästöt 

Kaikki alkaa myyntiluettelon 
tilauksella Osoite on saatu alan 
lehdistä, kirjallisuudesta, pidem
mälle ehtineiltä harrastajilta jne. 
Esim. seuraavalla lyhyellä kir
jeellä: 

Vastaanottaja 
Päiväys 

Dear Sirs, 
Kindly send your latest 
cataloque! 
With best regards, 
Allekirjoitus 
Oma tarkka osoite 

Komea luettelo saapuu yleen
sä nopeasti. Tållöin on syytä lukea 
lyhyt kohta ulkomaan myynnistä 
tarkasti kulloisenkin menettelyn 
selviämiseksi. Valitut tuotteet 
tilataan mukana seuraavalla ti
lauslomakkeella tai erillisellä 
kirjeellä. Koot ja värit ilmoite
taan. Jalkineita varten on vielä 
hyvä lisätä ääriviivapiirros jalas
ta. Tuotteilla on 10 vrk:n v:aih~ 
ja palautusoikeus. (Jälkimmäisen 
yhteydessä maksutkin saa takai
sin.) 

Seuraavaksi saapuu usein 
proforma-lasku tilauksen pohjal
ta. Tämä käydään maksamassa 
postiin tai pankkiin. Usein tuote 
maksetaan vasta sen saapuessa 
tullipostissa, varsinkin aiempien 
asiakkaiden kohdalla (asiakasnu
mero ). On syytä suosia postien
nakkoa kummassakin tapaukses
sa pankkeja pienemmän maksun 
vuoksi. 



Varusteiden saavuttua tulli
posti ilmoittaa siitä. Tälllöin tar
vitaan aiemmin tai mulama saa
punut kauppalasku ja tlllllausil
moituksen täyttö. Päirnvastoin 
kuin kuin luullaan, tuotJteista ei 
useimmiten mene tullia Jos ne 
on valmistettu EFfA- tai EEC
maassa, kuten useimmiten on 
laita, mitään tullia ei makseta. 
Mukana on tämän vahvistava 
Viejän ilmoitus tai harvemmin 
Eur 1-todistus. Tulliposriista saa
tavan monikielisen Viejän ilmoi
tuksen ohjeet voi liittruil tilauk
seen, jolloin vastaanottajamaa, 
lähettäjä, allekirjoitus ja leima 
ovat varmasti kauppalaskussa. 

Valtaosaltaan tämä ei kuiten
kaan ole tarpeen ja ne voidaan 
täydentää myöhemminkin. Huo
mauava on, euä todistusta ei aina 
voida liittää, mikäli osa tilauk
sesta on valmistettu ullmpuolel
la Tämänkin voi vannistaa vaa
timalla etukäteen näiden erillistä 
merkitsemistä tilattaessa. 

- Mikäli tuotteet on valmis
tettu muualla, tullia maksetaan 
ao. tariffin mukaisesti. Urheilu
tarvikkeista se on 4-6,2 %, mhei
luvaatteista 35 % ja urheilujalki
neista 11,5-15 %. Pieni vientita
sausvero 1,1-1,5 %. riip]puen ta
varasta maksetaan aina. 

Tuotteista on vähennetty lä
hettäjämaan liikevaihtovero. 
Kotimainen (22 % ) lisätiiän tilal
le. Määrä lasketaan. tava
ran+rahdin+tullin+tasausveron 
arvosta. Yleensä muutamien 
kymmenen markan suuruiset 
postikulut on maksettlll laskun 
yhteydessä. Varuste voii tullin
kin kera tulla edullisemmaksi 
kuin kotikaupassa. Tulliselvitys
aika on 15 päivää 

Muuta vaivaa ei ha][lkintaan 
liity. Täsmällisyys on tunnettu
jen ulkoiluliikkeiden kohdalla 
ollut moitteetonta ja häiriötöntä 
kirjaajan tuttavapiirissäkin. 

Vaellusvarusteiden hankinta 
ulkomailta ei ole itsetarkoituk
sellista hienostelua, vaan sillä on 
aina tiedossa oleva peruste. Yhtä 
vähän ovat hankitut varusteet 
tarkoitettu keikarointi.in. Käyttö
tarkoituksena on niiden savista
minen auringossa ja ltuulessa 
sopivan kokoisissa haasteissa. 
Varusteista yli puolet löytyy yhtä 
hyvin kotimaasta. Saman tehtä
vän täyttävän voi löytää vielä 
vintiltäkin. 

Erittäin komeiden un~oilutuo
teluetteloiden keräily voi sensi
jaan olla osin itsetarkoituksellis
takin ja tilaukseen johtamatonta. 
Ne lisäävät merkittäväsrii harras
tuksellista tietoa ja antavat ai
neksia itse valmistetuille varus
teille. Eräiden valmistajien luet
telot ovatkin muodostuneet ke
räilykohteiksi. V arustekysynyk
sissä on tilaa monille filosofioil
le. 

Matti Isotalo 

Login bussi 
Talakselle 

Login bussi Turusta lähtee to 
8.4.1993 klo 19.00 Kupittaan
kadun ja Kaskenkadun kulmas
ta. Tampereen rautatieasemalla 
olemme klo 21 ja jatkamme 
välittömästi. 

Jos Jyväskylästä on lähtijöitä, 
ajetaan Jyväskylän rautatiease
man kautta (noin klo 23.15). 
Vaihtoehtoisesti ajetaan Seinä
jokea kohti ja Vaasan kautta, jos 
sieltä on tulijoita. 

Paluumatka Talakselta alkaa 
Ja 17.4. ja tarkempi aika sovi
taan menomatkalla. 

Hinnat: Turusta 500 mk, 
Tampereelta 480 mk ja Jy
väsk-ylästä 450 mk. Matkan 
vetäjänä on Kalevi Kanerva 
(puh. 921 - 321571 ), jonne , 
myös ilmoittautumiset. Maisalta · 
(puh. 921 - 366457) voit myös 
tiedustella matkasta. 

Lähtekää tuntureille 

Hongkongilainen muovifirma 
ei tuijota henkilöstöä palkates
saan pelkästään oppiarvoihin, 
vaan myös fyysisiin suorituk
siin. Työsopimuksessa palkolli
set velvoitetaan nimittäin osal
listumaan 13 viikonloppuna 
vuorilla kiipeilyyn. 

Huipentuma on marraskuussa 
järjestettävä sadan kilometrin 
mittainen vaellus yli Hongkon
gin maaseudun vuorien ja k-uk
kuloiden. Muovifirman johtajan 
mukaan yhteisillä vuoristoret
killä oppii paljon ihmisistä, j'oi
den kanssa joutuu työskente
lemään. 

Ajatus ei ole kovin outo suo
malaisillekaan, tottuivathan 
meillä jotkut menemään syk
syisin ja keväisin tuntureille 
seminaareihin. Eri juttu on, 
miten paljon siellä opittiin. 

Kauppalehti 12.1.1993 

TUNTURILATU RY: n TUKIKOHTIEN 

AVAIMENKÄYTTÖSÄÄNNÖT 

1. Tunturilatu ry:n jäsenellä on oikeus kahden vuoclen jäse
nyyden jälkeen päästä Tunturiladun kämppäavaimen haltijaksi 
maksamalla siitä voimassa olevan lunastusmaksun. , 
Avainanomuslomake on huolellisesti täytettynä palautettava 
Tunturilatu ry:n johtokunnalle, jonka hyväksymisen jälkeen 
avain toimitetaan anojalle. 

~ - - ·- ~ - -
2. Avaimen lunastusmaksun määrää Tunturilatu ry:n yleinen 
kokous. Tukikohtien lukkoja mahdollisesti. uusittaessa saa enti
sen avaimen haltija lunastaa käyttöoikeuden uuteen avaimeen 
alennetulla hinnalla, jonka Tunturiladun johtokunta määrää. 

3. Sama avain käy kaikkiin Tunturiladun Lapissa oleviin tuki
kohtiin. 

4. Avaimen haltijalla on eräin rajoituksin elinikäinen, vapaa 
käyttöoikeus Tunturiladun Lapissa oleviin tukikohtiin, joita ovat 
SUSIKYRÖ Enontekiöllä, SUSI-TALAS Inarissa ja SUSI-KII
SA Utsjoella. 

5. Avaimen haltijalla on oikeus majoittua tukikohtiin kaikki
na muina, paitsi Tunturiladun johtokunnan kurssi- ym. tilaisuuk
siin erikseen varaamina aikoina Näistä varauksista ilmoitetaan 
hyvissä ajoin Tunturiladun tiedotusvälineissä. 
Kyseisinäkin aikoina voi olla mahdollista rajoitetusti majoittua 
varattuun tukikohtaan sopimalla siitä erikseen oo. varaajan kanssa. 

6. Avaimen haltijan oerl1een jäsenillä on oikeus kävttää samaa 
~ mikäli he ovat Tuntmilatu ry: n jäseniä . 

7. Avaimen haltija saa tuoda mulamaan tukikohtiin ainoastaan 
yh<len ulkODUolisen henkilön (ei jäsenen), jonka sääntöjenmu-
kaisesta käyttäytymisestä hän on vastuussa . ·· 

8. Avaimen haltija sitoutuu noudattamaan kunkin tukikohdan 
omaa järjestyssääntöä. -

9. Avaimen kadotessa on sen lunastanut velvollinen ilmoitta
maan siitä Tuntmilatu ry: lie . 

10. Avaimen haltija sitoutuu rnlanttamaan sen Tuntmilatu ry:lle 
jos hän eroaa Tunturiladun jäsenyydestä. 
Avaimen haltijan kuollessa on avain myös palautettava Tunturi
latu ry:lle. 
Avaimen lunastushintaa ei makseta takaisin. 

11. Tuntmilatu ry pitää avaimista ja niiden haltijoista luetteloa. 

12. AVAINTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA LUO
VUITAA HALTUAN PERHEESEEN KUULUMATTOMAN 
KÄYTTÖÖN. 

Tunturilatu ry 

TUNTURILATU 1_5 

Joko olet ilmoittautunut 
TALVIPÄIVILLE? 

Katso tarkemmin Tunturilatu 3/1992 

. SUSIKYRÖN, SUSI-TALAKSEN ja SUSI-KIISAN 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
1. Kirjoita vieraskirjaan nimesi. koti.paikkasi. saaoumispäivä 
ja avaimen numero heti majalle saavuttuasi. Lähtöpäivämäärän 
voit lisätä lähtiessäsi. Jos haluat kirjoittaa jotakin muuta vieras
kirjaan, voit tehdä sen erillisenä merkintänä. Korjaukset, puute
lista ym kirjoitetaan kämppäkirjaan. 

2. Älä levitä varusteitasi ympäriinsä. Rinkan voi säilyttää 
kämpän ulkopuolella olevalla telineellä. 

3. Älä tuo vauvaikäisiä lapsia majalle sesonkiaikaan (esim. 
pääsiäisenä). 

4. Koirien ym lemmikkieläinten tuominen majaan 
on kielletty. 

5. Tee tilaa muille majaan tulijoille. 

6. Majoitu kylmänä vuodenaikana Susikyrös&i uuteen majaan 
ja vasta kun se (ne) on täynnä - vanhaan majaan. 

7. Noudata hiljaisuutta klo 23:n jälkeen ja kävttäydy muuten
kin muita häiritsemättä. 

8. Älä tuoak:oi majassa. 

9. Suksien voiteleminen majassa on ehdot1omasti kielletty. 

10. Säästä majassa olevia puita. Tontilta löytyy kesäiseen ai
kaan paljon käyttökelpoista jätepuuta, jota voit kerätä varastoon
kin. 

11. Yhteisesti hyväksytty suositus puukassamaksusta on 10 
mk/hlö/vrk (=käynti). Maksun voit suorittaa majalla olevaan lip
paageen tai-pankkisiirtolomakkeella Tunturiladun tilille. 

12. Ole varovainen tulen käsittelyssä. Käytä kaasulaitteita oh
jeen mukaan. Kaasupullon tyhjennyttyä on se vaihdettava täysi
näiseen. Varastossa on aina oltava täysi varaoullo. Käy siis 
pullon tyhjennyttyä vaihtamassa se: 
Maksukuitin ti.liti.etoinesi voit toimittaa Tunturiladun talouden
hoitajalle. Voit myös sillä kuitata puukassamaksusi. 

13. Keittokatoksen käyttöä suositellaan varsinkin kesällä. 

14. Noudata saunan lämmitvsohjeita sekä nuohousohjeita. 
Saunan pata ja vesisäiliö on tyhjennettävä käytön jälkeen ja pata 
kuivattava. Puhdista myös sauna, puku- ja pesuhuone sekä 
astiat.Saunan käytössä on periaatteena, että sauna on varattu 
yuorotellen naisille ja miehille esim. tunnin välein, ei siis perhe
tai yksityisvuoroja. 

15. Huolehdi veneestä, välineistä ja työkaluista. Käytön jäl
keen on ne na)anteUava niille varatuille pajkoille. 

16. Lähtiessäsi lyhyellekin retkelle lukitse maja. sauna ja 
varastot. 

17. Noudata kalastuksesta annettuja yleisiä ohjeita. Kalastus on 
Susi-Talaksel1a ja Susi-Kiisalla toistaiseksi kielletty. Kalastus 
on mahdollista Susikyrön Vuonti.sjärvessä virvelillä ja pilkillä. 
Pidä jäsenkortti mukanasi. 

18. Tunturiladun johtokunta voi varata jonkin tukikohdan jä
sen- tai kerhoti.laisuutta varten. Varauksesta ilmoitetaan jäsen
kunnalle sovitulla tavalla Tunturiladun tiedotustapoja kayttäen. 

19. Muista ennen lähtöäsi: 
- täyttää puulaati.kot pilkotuilla puilla, 
- huolehtia, että tulisijat ovat sammuneet, 
- siivota jälkesi huolellisesti, 
- sulkea kaikki ikkunat, 
- lisätä vieraskirjaan poistumispäivämääräsi, 
- lukita kaikki ovet (takalukkoon). 

20. Mahdollisista epäkohdista ilmoita välittömästi Tunturila
dun johtokunnalle. 

Muista että SOPU SUAA ANIAA! 
JOHTOKUNTA 



16 TUNTtJRILATU 

TSIETSA KUULUTIAA _ 

Kiitokset 

Kiitämme kaikkia t~itä, jotka- oiaiii~tuitte vierain~~~~_,Su~i~i
siimme ja 20 -vuotispäivie~"le illanviettoon.-_ Teitte niistä 
juhl~n. 

Tsietsan järjestelytoimikllnt~ 
v •• 

Ilmoittautuminen SusiviikOlle· 3. :_ 10.4.1993 Susi-Talaksella ' 
Raili Partaselfö '(i-5-.3.199Jimen'iiesSä) pillii91~-;282-4A:-47~ tai ; 
osoitteella Taivaanpank{}ntie 21 D 36; 70200 Kuopio: 

~ Hävinneet vaatteet 1 . 

Karttulaan jäi Susiaisissa j6i1thkiri ' oblaistmtta: valkea 
"villapaita", valkeat helmisormikkaat, pipo ja_ kirjosormi~aat. · 
Voin tuoda ne talvipäiville tai postittaa. Ilmoittakaa, kuka 
palelee! 

Raili Partanen n_ 

KESÄPÄIVÄT ULKOTAMMIOSSA 

Tunturiladun kesäpäivät pidetään 6. - 8.8.1993 Ulko- Tam
miossa, joka on Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon 
kuuluva asumaton ulkosaari. 

Isäntänä on tunturikerho Kuovza. Tiedustelut ja il
moittautumiset 23.7. mennessä Maija Hurtta, Mikkelinkatu 1 as . 
5, 48600 Karhula, puh. 952 - 62790 (k), 952 - 285444 (t). 

Hinta on 100 mk aikuisilta ja 50 mk lapsilta. Hintaan sisältyvät 
venekuljetukset, juomavesi; lauantain päiväkahvit rantakalliolla 
ja retkiohjelma1 (mm. opastettu saarikierros, luontopolku, hiih
toviesti ym). 

Seuraavassa .lehdessä tarkemmat ajo- ohjeet Kotkan Karhulan -
riippusillan rantaan, josta lähtö pe 6.8. klo 20. 

Tervetuloa ! 

Lisäys Login talvi
päiväilmoitukseen 

Logi on varannut myös lauan
taiaamuksi 20.2. klo 8.00 al
kaen aamupalan, jonka hinta on 
25mk. 

Jotta osaisimme varata muonaa 
riittävästi, muista mainita il
moittautuessasi, koska saavut 
(pe vai la), missä yövyt (koulu 
vai muu) ja milloin syöt ( la/ 
aamupala ja päivällinen, su/aa
Jl!Upala ja lounas). 
!·, 

fifikbinpi talvipäiviä ja iltamia 
koskeva ilmoitus on julkaistu 
edellisessä Tunturilatu - lehdes
sä-·-, (3/1992), mistä löytyvät 
myös muut yhteystiedot. 

Kavtsilta ei bussia talvi
päiville 

Vähäisen mielenkiinnon takia 
Kavtsilta ei lähde bussia talvi
päiville, mutta omilla autoilla 
mennään Login junailemille 
talvipäiville ja tietenkin iltamiin. 

1-----·----------.....,1NJEALLJEN BUSSI 
TAL VIP ÄIVILLE 

"Riittääkö EAL:n korvaamaan 
3 vuotta joukkosidontapaikalla. .. ?" 

Otsikon kysymys on peräisin 
ensimmäisten Tunturisusien 
anomuslomakkeista, kuten niin 
moni muukin tutkija Hannu 
Vuorensotan sumun joutuneista 
hänen järjestäessään Tunturilatu 
ry:n arkistoa He:lsingin kaupun
ginarkiston kotiseutuarkistossa, 
missä arkistomme tulee todella 
erinomaisesti säilymään. Han
nussa on kovas1ti historioitsijan 
vikaa ja siellä käydessäni tuntui, 
että hän on myös: kokenut pahasti 
lukkarinrakkaude:n yhdistyksem
me vaiheisiin, ][}lln elävästi ja 
sisäistyneesti Hannu kertoili 
Tunturiladun all~uvaiheitten ta
pahtumista, vaiikkapa siitäkin 
susisanomuksesta, missä kysyt
tiin "riittääkö kaiukopartiomiehen 
2100 kilometrin tunturivaellus 
susivaellukseksi..." 

Tästä kaikesta sekä arkistom-

me säilytyksestä ja sen tutkimis
mahdollisuuksista kertoo tutkija 
HANNU VUORENSOLA Tun
turilatu ry:n kevätkokouksen yh
teydessä lauantaina 8.5.1993 
kello 14.30 KAMPIN PALVE
LUTALOSSA, Salomorikatu 21 
B. (Huomatkaa muuttunut aika 
ja muuttunut paikka!) 

Hannu Vuorensola haluaisi 
kovasti mielellään arkistoon 
myös alkuaikojen muisteloja joko 
kirjoitettuna tai myöskin hänen 
haastattelemanaan. Yhteydenot
to käy hyvin kevätkokouksen 
yhteydessä tai myös puhelimitse 
90-732 3574. 

Asiastaan innostunutta tutki
jaa kannattaa varmasti tulla kuu
lemaan keskelle keväisiä ~
punkia! 

eehoo 

Njealljen bussi lähtee pe 19.2. 
klo 22.00 Mikkelistä. 

Reittiaikataulu: 
Varkaus, tori klo 23.20 
Pieksämäki, las klo 00.05 
Jyväskylä, ras klo 01.45 
Tampere las klo 04.25 
Turku klo 07 .20 
Nousiainen klo 07.50 
Bussiin saa yhteyden puh. 949-
575670. 

Ennakkoilmoittautumiset 7.2. 
mennessä os. Esko Aalto, 
Ukkokuja 1 A 2, 78500 
Varkaus. Puh. 972 - 13032. 

KUSTAVIN 
LINTURETKI 
,,. .1.'' 

~i<u~~vin - Iniön linturetki jär- , 
jestetään Ja 22.5. 1993. Lähtö 
on Kustavin Parattulan laiturista 
klo 7 ja paluu noin klo 17. 

Jos sää on hyvä käymme Iso
karin majakkasaarena. Huonona 
säällä teemme saaristoristeilyn 
Iniön saaristossa. Retken aikana 
tutustumme saariston luontoon 
ja historia_an. Retken hinta on 
noin 70mk. 

Ilmoittautumiset 30.4.1993 
mennessä Antti Karlin, 
Haapaniemi, 23500 
Uusikaupunki, puh. 922- 34418 
(k). 

Toimintamuistio 

*** 1993 *** 
20. - 21.2. Talvipäivät Nousiaisten Valpperissa Login 

isännyydessä (ks. Tunturilatu 3/1992)) 

3. - 10.4. Tsietsan ja Njealljen hiihtoviikko Susi-Talaksella 

10. - 17.4. Login hiihtoviikko Susi- Talaksella 

8.5. Kevätkokous Helsingissä (ks. eri ilmoitus) 

22.5. Kustavin linturetki (ks. eri ilmoitus) 

6. - 8.8. Kesäpäivät Ulko- Tammiossa (ks. eri ilmoitus) 

4. - 11.9. Tsietsan ja Njealljen kerhoviikko Susi-Talaksella 

SUOSITUS 
Tunturiladun johtokunta suosittaa, että Susikyrön isoa kämppää ei 
käytetä 1.10. -15.3. välisenä aikana, jotta polttopuita ei kuluisi niin 
paljon. 

Pääsääntönä on, että uusi kämppä täytetään ensin ja vasta sen 
jälkeen iso kämppä. Isot ryhmät (yli 12 henkilöä) voivat käyttää 
isoa kämppää. 

KÄMPPÄKOR'ITEJA MYYTÄVÄNA 
Tunturiladun kämpistä tehtyjä kortteja on myytävänä hintaan 1,50 
mk/kpl Sadan erissä a' 1 mk. Korttien aiheina ovat Kyrö, Kiisa ja 
Talas. Kortit on piirtänyt Pentti Luostarinen. 

Ps. Myös muutama Eräretkeilyn perustietoja -kirja on myytävänä 

NUORTEN VAELLUS 1993-

Jos innokkaita ilmaantuu, järjestetään nuorten vaellus myös 
kesällä 1993. Nyt vaellus järjestettäneen Tampereen seudulla ja 
ajankohdaksi on ajateltu heinäkuun alkupuolta. Viime kesän 
kokemusten perusteena pidennetty viikon.loppu perjantai- illasta 
maanantaihin on sopiva aika. 

Jos olet kiinnostunut, yhteyshenkilönä toimii Maisa. Ps 
Ideoita nuorten toiminnasta otetaan lämmöllä vastaan~ 

Yhteydenotto Maisa (Marja- Liisa) Kramsuun, 
Lauklähteenkatu 6 A 23, 20740 Turku, puh. 921 - 366457. 

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ! 


