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Puheenjohtajan tähden välit 
Helmikuussa saimme viettää 

ikimuistoisen viikonvaihteen 
logilaisten vieraina Nousiaisten 
Valpperissa Tunturiladun talvi
päivillä. Ne olivat erilaiset ja erin
omaiset. Kaikki paikalla olleet 
väärtitkin näyttivät perinjuurin 
erilaisilta illalla kuin mitä olim
me päivällä nähneet. Lämpimät 
kiitokseni teille logilaiset hyvin 
järjestetyistä talvipäivistä ja 
onnitteluni merkkipäivänne joh
dosta. 

Kuluva vuosi on nimetty al
kuperäiskansojen vuodeksi. Sen 
johdosta järjestetään maassamme 
lukuisia saamelaisuuteen liittyviä 
tilaisuuksia. Alkuperäiskansojen 
vuoden avajaisjuhla pidettiin 

Utsjoella, ensi kertaa vietettynä 
saamelaisten kansallispäivänä 
6.2.1993. Saamelaisalueen kun
nat Enontekiö, Sodankylä, Inari 
ja Utsjoki kattavat valtaosan la
pinvaellustemme alueista. Saame
laisen kulttuurin, elinkeinojen ja 
perinteiden esittely esimerkiksi 
kerhoiltojen aiheina valaissee 
retkialueittemme väestön elinta
poja ja -olosuhteita. 

Tänä kesänä Suomen Ladun 
leiripäivät ovat Ähtärissä 2-4.7. 
Leiripäiville on sunniteltu ava
jaismarssi, jossa latuyhdistykset 
kulkevat latualueittain. Me tuntu
ri latulaiset esiinnymme siellä 
omien tunnustemme alla. Johto
kunnassa on jo käsitelty avajais-

marssijärjestelyjä. Tulkaamme 
sankoin joukoin leiripäiville ja vä
rikkääseen avajaiskulkueeseen. 
Marssimme rinkat selässä kuten 
retkeilijän kuuluukin. 

Kevon luonnonpuiston järjes
tyssääntöluorinos on ollut näl;itä
vanä Metsähallituksessa kannan·
otto ja varten. Puiston säännök~ 
set vaikuttavat liikkumiseemme 
kyseisellä tunturialuee~la, sijait
seehan sen vaikutuspiirissä tuki
kohtamme Susi-Kiisa. Retkeily
järjestönä olemme ottaneet kan
taa järjestyssääntöluonnoksessa 
esitettyihin retkeilyä rajoittaviin 
aika- ja reittiehdotuksiin. Stuor
ra-Ykän asiantuntevasti avusta
mana olemme lähettäneet kannan-

ottomme Metsähallituksen Ylä
Lapin luonnonhoitoalueen toimis
toon. 

Tämän kevään hiihtovaelluk
seni tein Susikyröstä käsin. Enpä 
ole aikaisemmin nähnyt niissä 
maisemissa lunta niin runsaasti 
kuin mitä siellä nyt ol.i. Sain myös 
tutustua peruskorjalun saunan 
löylyihin ensimmäisen kerran. 
Saunanrakentajat olivat tehneet 
erinomaista työtä ja löyly oli 
todella lämminhenkistä. 

Tätä kirjoittaessani ovat tääl
tä etelästä sulaneet ne vähätkin 
lumet. Kesävaelluksen suunnit-

telun yhteydessä tulee mieleen 
Immo Sorjosen v 1949 kirjoitta
man Eräretkeilyn oppaan ohje: 
"Oikea retkeilijä pitää kunnia
asianaan liikkua luonnossa va
roen, rumentavia jälkiä jättämät
tä". 

Lapin luonto uudistuu hitaas
ti, minkä takia jo esimerkinkin 
vuoksi meidän on valittava ret
keilytapamme ja -välineemme 
niin, että kuormitamme luontoa 
mahdollisimman vähän. 

Hyvää kesää teille kaikille 
tapahtumiemme ja omien aska
reittenne parissa. 

Kyösti Lammirtjoki 
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TUNTURILATU RY 

JOHTOKUNTA 
Pj. Kyösti Lamminjoki Graniittitie 15 as 21, 00710 Helsinki, 
p.k. 90 -376 845 
Esko Aalto, Ukkokuja 1 A 2, 78500 Varkaus, p.k. 972-13032 
Arvo Anivuo, Väliaitank. 6 D 35, 40320 Jyväskylä, p.k. 941-
272 597 

Terttu Civil, Papink. 18 A 4, 33200 Tampere,p.k. 931-140077 
Eero Hämäläinen, Väinämöisenk. 29 B 17, 00100 Helsinki, p.k. 
90 -498 741 
Marja-Liisa Kramsu, Lauklähteenk. 6 A 23, 20740 Turku, p.k. 
921 -366 457 

Tapani Paavola, Kupittaank. 56, 20700 Turku, p.k. 921-517982 
Raili Partanen, Taivaanpankont 21 D, 70200 Kuopio, p.k. 971 -
224427 
Raimo Rautjärvi, Kapearaitti 7, 75530 Nurmes, p.k. 976-622 80 

TOIMIHENKILÖT 
Antti Karlin toimitussiht., Haapaniemi, 23500 Uusikaupunki, 
p.k. 922-344 18 

Marita Maula sihteeri, Ylipalontie 1 D, 00670 Helsinki, p.k. 90-
743 246 

Eila Vilen jäsensiht., Forsbackant, 8, 01760 Vantaa, p.k. 90-897 
237 

Oili Virtanen rahastonhoit., Laajavuorenrinne 3 A 7, 01620 
Vantaa, p.k. 90-891 732 

KIINTEISTÖT 
Susikyrö Enontekiö / Susi-Talas Inari / Susi-Kiisa Utsjoki, 
Kärrikaltio, Inkoo (Kavtsin . hallinnassa) 
RakennuspäällikkÖ Pekka Huttunen, Joukontie 27, 76150 Piek
sämäki pk. 958-21247 

SUSIVALIOKUNTA 
Pj. Väinö Martikainen, Atomikatu 5 A 3, 33720 Tampere, pk. 
931-184148. Jäsenet: Marita Maula (siht.), Antti Nikula, Salli 
Oikari, Reijo Pasanen ja Veikko Tyrväinen. 

TUNTURIKERHOT 
OKT A (1) Kajaani 
Pj.-, siht. Anja Mustonen, Erätie 20 as 15, 87200 Kajaani pk. 
986-27946 
KUOKTE (2) Hyvinkää-Riihimäki 
Pj. Uolevi Mättö, siht. Juhani Harju, Viertolankatu 19, 05800 
Hyvinkää, puh. 914-14494 
KOLBMA (3) Tampere 
Pj. Terttu Civil, siht Helinä Martikainen, Kissanmaankatu 32 K 
160, 33530 Tampere, puh. 931-616219 
NJEALLJE (4) Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus Pj. Esko Aalto, 
siht. Ritva Kylliäinen, Koskik . 10, 50100 Mikkeli pk. 955-
164976 
VIHTTA (S) Vaasa 
Pj. Jaakko Heinimäki, siht. Pirkko Westergard, Kasarminkatu 
21. A, 65100 Vaasa pk. 961-178 058 
KUHTTA (6) Helsinki, Vartiokylä 
Pj. Esa Huttunen, siht Marja-Terttu Hakkarainen, Kastelhol
mantie 1 C 19, 00900 Helsinki pk. 90-~31602 
TSlETSA (7) Iisalmi . . 
Pj. Raili Partanen, pk. 971-2824 427, siht. .Kaisa Oksanen~ · · 
Kuivaniemi, 72100 Karttula, pk. 9:-Zl -531360 
KA VTSI (8) Helsinki 
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) Turku 
Pj. Marja-Liisa Kramsu, siht. Irma Spelman, Sommarinvuoren
tie 6, 21240 Askainen, pk. 921 -712539. 
ALPP AS ( 1 1) 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 Leppänen, siht. Niilo Siponen, Heikkilänt. I, 83900 
Juuka pk 97-72028 
KUOVZA (13) Kymenlaakso. 
Pj. Anja Huhtala, siht. Sirkku Kanervio, Äijänk. 4 A 6, 48700 
Kyminlinna, pk. 952-64950. 

TUNTURI KERHOJEN TOIMINTAA 
PIEKSÄMÄKI 
~ 

~l' I~ 
NJEAWE Si w 

Njealljen kuulumiset 

Talven selän taittuessa alkaa 
mielessä pyöriä kevään ja kesän 
asiat. Useana päivänä ovat aja
tukseni lentäneet Lappiin niin kuin 
muuttolinnut. Tunturin pehmeät 
ääriviivat ovat kuvittaneet mie
len maisemaa ja tässä maisemas
sa olen nähnyt itseni kulkemassa 
varvikon tuoksun ja kapustarin
nan haikean vihellyksen saattele
mana. Kokemassa tunturiin laelle 
nousun vaivan ja päälle paästyä 
ihanan helpotuksen ja riemun tun
teen. 

Talvea täällä keskisessä Sa
vossa eletään vielä jonkin aikaa 
vaikka säät keväisiksi ovat jo 
kääntyneetkin. Järvien jäät ovat 
vielä vahvoja. Ja sitten kun tulee . 
taas enemmän lunta ei mikään 
estä hiihtämästä vaikka jäällä. 
Metsässä sensijaan alkaa lumet 
olla niin vähissä ettei kunnon la
tua enää synny. Lokakuussahan 
täällä jo hiihtämään päästiin ja, 
huolimatta siitä, että välillä on 
ollut aivan kelvottomia kelejä on 
talvi mennyt mukavasti. 

Kerholaisista useampi on 
käynyt tammi-helmikuussa Lapin 
lumilla ja vielä useampi suuntaa 
matkansa sinne maaliskuusta al
kaen niin kauan kun siellä hankia 
riittää. Tällä hetkellä ei ole vielä 
tiedossa onko kukaan tai miten 
monta mahdollisesti on ollut hiih
tovaelluksella Lapissa. Huttusen 
Pekka ainakin on vaellellut tam
mi-helmikuun vaihteessa kauas 
aina Uralin taakse, se tiedetään. 
Talvipäivillä Turun puolessa tie
tysti käytiin ja, lähetämme kii
tokset Logilaisille hyvin järjeste
tystä talvitapahtumasta. 

Kerhoillat pyörivät akselilla 
Mikkeli-Pieksämäki-Varkaus
Joroinen Maaliskuun kernoilta pi
dettiin Saimaan saaressa pienes
sä toxpassa Kahvistelun ja muun 
tarinoinnin jälkeen katseltiin Päi
viön upeita dioja Lapin vaelluk~ 
silta Huhtikuus~ vuorostaan ko
koonnuttiin Varkauden puolessa 

· H:effiämaessä · metsän keskellä . i ·: · 
· : va5~~ ~Ökissä: ·Tällä kertaa · reh
- · tiin: ~'.nojatuolivaeHus;, 1~t0nfyei -· 

min maisemiin Erkin diojen: ·sii
vittäessä matkaa. Jäähiihto oli 

ohjelmassa vielä huhtikuun lu
milla tai ainakin jäillä. Että näin 
täällä päin. 

Pi'tkistä välimatkoista· huoli
matta, systeemi pelaa hyvin. Kun 
kerran kulkijoita ollaan niin kul
jetaan ja odotellaan kesää. 

Mirkku 

Vihttan touhuja 

Hyvää kevätpäivää kaikille tun
turilatulaisille. 

Vihttan talvi alkoi hiihto-ja 
laskettelumatkalla Isosyötteellä jo 
yhdennentoista kerran, jotta al 
kaa olla jo perinteinen. Ensivuo
den retkikin on jo täyttymässä. 
Sää suosi ja lunta riitti hiihtää ja 
lasketella Mukana oli 26 henkeä, 
vaikka majaan mahtuu vain 22, 
lisätilaa löytyi yöpymiseen sis
konpetiltä. 

7.3. hiihtopäivää vietettiin 
Raippaluodon jäällä ja Lapuan 
hiihtokeskuksessa. 

Login talvipäiville oli osallis
tujia vain yksi, liekö myöhäinen 
pakkanen ja lumi pelotellut osal
listujia. Olivat niin hienot juhlat 
ne Talvipäivät, että sääli niitä pois
jääneitä kernolaisia, jotka menet
tivät erittäin korkeatasoisen juh
lan. Logilaiset olivat todella näh
neet paljon vaivaa ja tehneet työtä 
juhlan eteen. Lassen juhlapuhe 
kuvaili jokaisen vaeltajan tuntoja 
riemukkaan satiirisesti, eikä EY:n 
peikko tai haltija jäänyt huomiot
ta hänen terävältä kynältään. 

Susiaisiin olemme vastaanot
tamassa Teitä jo perjantaina 1.10. 
Öjbergin hiihtokeskuksessa Sun
domissa, Vaasasta 10 km. Kau
niiden siltojen kautta tulette pie
neen kylään ja Vaskiluodon sil
lalta on opastus. Hiihtomaja ei 
ole suuri, joten varaamme armei
jalta telttoja lisämajoitukseen. 
Majaan mahtuu sisämajoitukseen 
jonkin verran. 

. Vuosikokouksen olemme .jär
jes~neet Hotell) Fennoon; jo~s.a 
kokouksen jälkeen iounas. Mat
kaa sinne on vajaat kymmenen. 

JÄSENLEHTI TUNTURILA1U 
Vastaava toimittaja: Kyösti Lamminjoki 
Toimitussihteeri: Antti Karlin, Haapaniemi 23500 Uusikaupunki. 
pk. 922-34418 
Julkaisutoimikunta: Kyösti Lamminjoki, Hannu Hiltunen, Marita 
Maula, Matti Rekola ja Antti Karlin (siht.) 

Thnturilatu 
-lehden 
aineistopäivät 
1993-94 

Aineisto vuoden 1993 lehtiin on 
oltava perillä seuraavasti: 

3/1993 30.08.1993 
1/1994 15.12.1993 

Aineisto lähetetään osoitteella 
Antti Karlin, Haapaniemi, 
23500 Uusikaupunki 

kilometriä, mutta meillä on bussi 
kuljetukseen. Aamiaiset saamme 
Öjbergillä vihttalaisten voimin. 
Halukkaat voivat tutustua uuteen 
kylpyläämme · Tropicklandiaan 
joko aamu-uinnin tai päiväuinnin 
merkeissä. Toivomme sudenpen
tu jen sekä kunniakkaiden van
hempien susien ilmoittautuvan 
pian seuralaisineen ja kannustaji
neen, mieluimmin koko heimon
sa kanssa. 

Nyt kuitenkin nautimme ke
väästä ja Lapin hangista kooten 
tarmoa ja voimia tulevaa kautta 
varten. Osa Vihttan vaellusporuk
kaa suuntaa Madeiralle lämpi
mien rinteiden kukkia ihailemaan. 
Vaasassa onkin ollut kova me
nekki hyville lenkkikengille, ai
van kauppiaat ovat innoissaan las
keneet jopa hintojakin. Viidensa
dan markan tossut saa alle parilla 
saturaisella, ja vieläpä laatuakin 
löytyy ........ . 

Susikyröönkin lähtijöitä on ja 
moneen muuhunkin paikkaan. 

Toivon kaikille Latulaisille 
oikein mukavaa kevättä ja läm
mintä kesää. 

Tervetuloa Vaasaan Susiai
siin! 

Pirkko 

Tsietsan kuulumisia 

Kevättalven aurinkoiset terveiset 
tunturilatuväelle täältä Savon 
"yläosasta". 

Täällä on saatu nauttia oike
asta talvesta kuukausikaupalla, 
vaikka välillä näyttikin jo tulevan 
kesä. 

Kerhomme järjestämät susi
aiset muistettaneen varhaisen 
lumentulon vuoksi. Melkeinpä 
niitten juhlien aikana "julistettiin" 
hiihtokausi avatuksi! Olihan se 
hauska näky kun susiaisvieraat 
pelmahtelivat niinkuin riekot lu
mikiepeistään yöllä sataneen 
lumen alta. Pienen maalaiskylän 
asukkaille riitti varmaan paljon 
ihmettelemistä telttaleirin suh
teen. Oli muuan kyläläinen sano
nut kuulleensa, että Ekokeskuk
sella ·pidetään "kuulemma erikoi
set häät"( =susivihkiäiset). Susi
aisethan ne olivatkin kerhomme 
viime vuoden toiminnan huipen
nus. Kiitoksemme kaikille teille, 
jotka tulitte kanssamme juhli
maan! 

Kerhomme puheenjohtaja 
vaihtui tämän vuoden alussa. 
Pirisen Esko luovutti nuijan 
"topralle naisimmeiselle", Parta
sen Railille. Raili taas siirsi kynät 
ja paperit allekirjoittaneelle. 

Kämppämme Taivalmäki on 
tukikohtana vakiinnuttanut ase-



mansa" ja _käyttäjäkuntansa. ·rik
kutalkoille siellä on ailietta tämän 
tästä, polttopuuntekoa ym. puu
haa. Seuraavia talkoitten aiheita 
ovat keväällä ainakin kaivon 
kunnostus ja aitan · kattaminen. 

Lapin vaelluksilla on tsietsa
laisten pipot vilahdelleet eri puo
lilla. 

Tunturiladun yhteiset tilaisuu
det, niin talkoot kuin juhlatkin, 
ovat niitä parhaita "tunturihen
gen" nostattajia. 

Luistavia latuja jokaiselle! 

Kaisa 

Kavtsin kuulumiset 

Kun kaksi vuotta sitten kirjoitte
lin tämän lehden palstoille ker
homme kuulumisia - viimeisiä 
omalta kohdaltani, luulin - en olisi 
uskonut, että jo näin pian jatkan 
samoissa merkeissä. Näin kui
tenkin asia on ja mikäpä on kuu
lumisista kertoilla, kun asiat ker
hossa ovat varsin hyvällä mallil
la. Jäsenmäärämme on ollut 
nousussa ja toiminta on vilkasta. 
Erityisen ilahtunut olen siitä, että 
kerhomme järjestämiin tilaisuuk
siin on ollut runsaasti tulijoita; 
mm. helmikuun kerhoillassa oli 
lähes yhdeksänkymmenta kavt
si\aista kuu\emassa Lapin retkei
lyalueista. Ilolla olen pannut 
merkille myös sen, että aktiivijä
senistöömme on tullut paljon 
uusia jäseniä ja kun monet heistä 
ovat nuoria näyttää kerhomme 
tulevaisuus lupaavalta. 

Alkuvuoden tapahtumista 
Kavtsissa tulkoon mainituksi hel
mikuussa pidetty jäähiihto, jon
ka pääkaupunkiseudun lumipu
lan takia pidimme Puumala-Ant
tola suunnalla. Myös kaksi vael
lusta huhtikuussa saivat hyvän 
osallistujajoukon, sillä Masan ja 
Antin johdolla samoili Lapin 
kairoilla parisenkymmentä kavt
silaista ahkionvetäjää. Touko
kuussa lähdemme käymään Seit
semisen kansallispuistossa ja 
koska kerho järjestää bussikulje
tuksen on odotettavissa , että 
lähtijöitä on runsaasti. Kesän me
lontatapahtumia kerholla on kol
me. Kesäkuussa osallistuu Kavt
sin joukkue Suomi MelOO-tapah
tumaan ja Askon johdolla kavtsi
laiset melovat Ivalo-joella 31.7. -
11.8. ·Elokuussa menemme me
lontaretkelle Valkealan komei
siin järvimaisemiin. 

Meillä kavtsilaisilla oli vuo
den 1992 kerhon teemana linnut 
Tämän vuoden aiheista monet 
ovat k_asvien piiristä ja ensi vuon
na on tarkoitus paneutua kiviin ja 
måaperään. Tämän vuoden tee
man mukaisesti osa tapahtumis
tamm_e on kasveihin liittyvää, 
kuten toukokuun kerhoiltamme 
9.5. Tällöin kuulemme tunturi-

· ·kasveista, joihin liittyy -6:-f 8.7-. 
· ·Padjelantan kansallisptiistoon 

suuntautuva retkemmekin. Kol
me vuotta sitten teimme samata
paisen kasviretken ja koska pa
laute siitä oli niin hyvä, päätettiin 
reissu uusia monien toivomuk
sesta. Kasvioppaaksi saamme jäl
leen Niinikosken Eeron, joten 
eiköhän ne kasvit tutummaksi käy 
meille monelle vaelluksemme 
aikana. 

Emme me tuntureitakaan 
unohda tältä kesältä, sillä Wile
nin Jukan vetämänä tapahtuu 
vaellus 24.7. - 1.8. Sallan suun
nalla Retki on osa Suomen Mat
kailuliiton järjestämää läpi Suo
men tapahtuvaa vaellusta. Myös 
ruskavaellus syksyllä kuuluu 
kerhon ohjelmaan. Tuttuun tapaan 
valmistunee kesän mittaan Kär
rissä uusia ahkioita ensi talven 
Jumille. Niin, että kyllä tapahtu
mia on. 

Hyvää retkikesää teille kai
kille tunturilatulaisille. 

Jorma 

Login kuulumisia 

Tunturiladun helmikuiset tal
vipäi vät onnistuivat täydellisesti 
ja nimenomaan siksi, että Nousi
aisten Valpperiin saatiin kuin ti
lauksesta todelliset talviolosuh
teet Lunta oli lähes 20 senttiä ja 
pakkasta asteissa mitaten saman 
verran. Valmistelut edellyttivät 
täysin lumettomia olosuhteita, 
mutta pakkasherra yllätti tällä 
kertaa myönteisesti kaikki. 

Negatiivista palautetta ei ole 
tullut muualtakaan, ja siksi voi
vat talvipäivien varsinaiset vas
tuuhenkilöt Maisa Kramsu ja 
Paula Jukala olla täysin tyytyväi
siä. 

Valpperi on Varsinais-Suo
messa aina tunnettu paikkana, 
jossa on lunta Ensilumet satoivat 
Valpperiin 19. 2. eli päivänä jol
loin talvipäivät alkoivat ja niinpä 
lauantain vaelluskilpailut voitiin 
käydä läpi talviolosuhteissa. 
Mukana oli kymmenkunta jouk
kuetta. Koska himiolosuhteisiin 
ei kukaan osannut varautua: kisa 
kaytiin jalkapatikass_a, ja sifoä 
voitön vei jo tunnetulla taidol1a 
helsinkiläispari Marita ja llarinu · 
Maula. Mukana oli myös Tunn.i
.riladun uusi puheenjohtaja Kyös
ti Lamminjoki, joka sijoittui hie
nossa seurassa aivan kärkitiloille. 

Paikalliset isännät eli Nousi
:aisen Alun johtomiehet etunenäs
·sä Varsinais-Suomen "Hiihtoisän
:tii" Kontu Lehtinen pitivät huolen· 
·siitä, että Talvipäivien aikana' · 
'pääsivät suksin"varautune·et lii
keelle. Kontim porukka 'kelkatti 
_koko talvipäivien ajan 2,5 km:n 
mittaista lenkkiä ja tilaisutta käyt
tivät hyväkseen kaikki .sukselli
:set. Helmikuun kuutamo antoi 

hyv~ä valoa .vfolä iltalenkeille
kin. 

Logilaisilta talvipäivät veivät 
yli vuoden valmistautumisajan. 
Wanhanajaniltamat olivat aina
kin järjestäjien mit<lesµi päivien 
kokokohta ja ne eivät :olisi onnis
tuneet ilman Paula )ukalan kyky
jä ja koko porukan talkootyöha
haluja. Paula jaksoi vetää ohjel

-ma-ja muonitusryhmiä yli vuo-
den. Vahvan panoksen iltamille 
antoivat myös Pertti Keihäs ja 
"Unna"-Pentti Laine. Heidän mu
siikkiesitykset edustivat vahvaa 
ammattitaitoa. Omaa jouhevuut
taa iltamiin toi Joel Jukala, joka 
tervehdyssanoissaan käytti aitoa 
turunmurretta. Sarjaan aikamme 
persoonallisuuksia on merkittävä 
Lasse Strangin juhlapuhe, jossa 
oli todella paljon asiallista antia 
huumorin ja ironikankin kuvilla. 

Ja sitten muuta Pyhän Henri
kin reitin vaellus on 4-6. 6. Sille 
kutsutaan kaikkia tunturilatulai
sia. Halukkaat voivat ilmoittau
tua Antti Nikulalle puh. 921 -
707028. Samalla muistutetaan 
jäsenille Koirasaaren kämpän 
talkoista. 

JH 

Kuovzan kuulumiset 

Terveiset täältä eteläisestä 
Kymenlaaksosta, jossa näin huh
tikuun lopulla leskenlehdet kuk
kivat ja västäräkit viipottavat pyrs
tö jään. 

Hiihtokeleistä saimme tänä 
talvena nauttia peräti pari viik
koa, mutta ei hätää, paljon ihmi
siä on kulkeutunut pohjoiseen 
lunta etsimään. Kerhommekin 
järjesti linja-autolastilliselle ky
menlaaksolaisia mahdollisuuden 
nauttia lapin hangista Saariselän 
maastossa hiihtäen ja mutkamä
kiä laskien. Jokainen sai valita 
oman päiväohjelmansa mielty
mystensä ja kunnon mukaan. 
Parhaimmillaan joillekin kertyi 
päivän hiihtokilometrejä 50. Toi
set taas nauttivat aurinkoisesta 
säästä ja luonnon kauneudesta 

Toposen kurlåhirren nosto. 

verkkaisemmalla vauhdilla ja 
pienemmil,1ä matkoilla, mutta 
ulkona oltiin ja mukavaa oli. 
Laanilan monotansseissakin 
useimmat kävivät pyörähtelemäs
sä hiihtoretkensä .päätteeksi. 

Nyt keskitymme jo suunnit
telemaan kesäpäiviä Ulko-Tam
mioon. 

Omaa kerhomerkkiäkin olem
me tässä kevään aikana suunni
telleet ja tässä sen nyt julkaisem
me. 

Hyvää alkukesää vaan teille 
kaikille ja tapaamisiin Ulko-Tam
miossa. 

Sirkku Kanervio 

OVTSI 

Ovtsin kuulumisia 

Kerhomme on aika suuri. Jä
seniä oli viime vuonna kirjois
samme 143. Tasa-arvokin vallit
see siten kuin se nyt yleensä Suo
messa vallitse; Miehiä on noin 5 
% enemmän kuin naisia. Naiset 
toimivat sihteereinä ja keittäjinä, 
miehet puheenjohtajina. Vuosi 
kului lupsakasti Sakarin johdolla 

Toiminta oli vilkasta. Vuo
den aikana järjestettiin 10 kerho, 
dia ym. iltaa, joihin osallistui yli 
300 henkeä. Jäseniä oli kerhoil
loissa 30-40 kerrallaan . Koulu
tusta on yritetty tuputtaa kerhoil
tojen lisäksi erilaisina kursseina. 
Parhaiten kiinnosti ensiapukurs
si. Eksyneen haravointi, vesistö
jen ylitykset ja suunnistus kiin
nostivat vain 5 % jäsenistöstä . 

Erilaisiin retkiin ehti osallis
tumaan 71 ovtsilaista. Ulkonayö
pymistä ovtsilaiset vierastivat. 
Vain viisi uhkarohkeaa kokeili 
lumi-, kota- tai telttayöpymistä 
Toposessa. Parikymmentä ker
homme jäsentä luopui mukavuu
desta ja osallistui krhon omille 
telttamajoitteisille retkille. Pri
vaattiretkistä en tiedä. 

Uuraisilla sijaitseva tukikoh
ta, Toponen, on ollut vilkkaasti 
käytössä. Vuoden 1992 aikana 
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siellä kävi kaksi kertaa niin pal
jon ihmisiä kuin kerhoilloissa 
yhteensä. Kävijämäärä oli ennä
tyksellinen 470. 

Tunturiladun toimintaankin 
on ehditty mukaan 73 ·henkilön 
panoksella. Eniten osanottajia 
kiinnostivat Susiaiset ja Tsietsan 
juhlat Karttulassa sekä Kavtsin 
juhlat Kiljavalla. Karttulassa mu
kana olleet muistanevat hyvän 
arpaonnemme. - Eipä silti, kyllä 
me arpoja ostimmekin. 

Susikyrön saunatalkoissa 
pyöri kymmenkunta ovtsilaista. 
He olivat osaavaa porukkaa, vaan 
eivät havaintojeni mukaan kel
vanneet rakennukselle töihin. 
Siitäkö lie ovtsilaiset siuvaantu
neet niin, että pykäsivät ennätys
ajassa Toposen pihamaalla seis
seen hirsipinon uuteen uskoon . 
Keskellä pihanurmikkoa seisoo 
pressujen alla nyt pyöröhirsima
jan kehikko. 

Talkoita oli jo aikaisemmin 
tehty milloin rahojen, milloin 
tukkien haalimiseksi. Vaan nyt 
paiskittiin töitä todella kolmena, 
joskus viitenä päivänä viikossa. 
Työntahti oli kova. Tupakkatau
koja ei juuri pidetty, kun ei ollut 
tupakkamiehiä. Ruokatunnit ly
henivät minimiin: Mestari - niel
tyään viimeisen palan - nousi sei
somaan ja sanoi: "Taas mentiin!" 
Moni ei kehdannut istumaan jää
dä. 

Näissäkään talkoissa ei ku
kaan koordinoinut työvoimaa. Jo
kainen tuli ja meni oman aikatau
lunsa mukaan, mistä seurasi, että 
joskus oli työtä enemmän kuin 
tekijöitä tai päinvastoin. Jonkin
lainen työnjako kuitenkin vakiin
tui. Hirsien kuorimistalkoista 
vastasi Eki. Vastaava mestari, 
Antero(tulkitsi arkkitehti Risto 
Wuolle-Apialan piirustuksia ja 
mestariveistäjänä toimi Lauri. 
Erikoistuneet salvosten sahaajat, 
temminkäyttäjät, piirtäjät ja las
tun kiikuttajat kilpailivat avusta
misessa. Mikä oli työskennelles
sä, kun koneiden huollosta vasta
si Aku Kärkkäinen asiantunte
muksellaan. Järjestäytynyt emän
täryhmä huolehti lauantaisin tal
kooruuasta. Yhteistyö oli voimaa. 

Mukavinta urakan toteutuk
sessa oli se, että Meikämaijakin 
hyväksyttiin tekemään kuorinta 
ja salvostöitä. Ei sanottu, kuten 
edellisissä talkoissa, "Mene mul
takasalle ! " Sain neuvoja sahan 
oston, käytön ja huoltamisen 
ongelmiin. Voimani ja taitoni 

·kasvoivat tekemisen myötä ja 
mikä parasta sain hieman kaven
nettua vallitsevaa tasa-arvokui
lua: välttelin emännän ja lastun
kiikuttajan tehtäviä, jotta toiset 
naiset saivat tekemistä. Olin työ
maan ainoa moottorisahaa käyt
tävä nainen, mistä olen ylpeä, ja 
kiikuin viime tippaan asti lumen 
liukastamilla hirsiseinillä. Töitä 
ei tosin tälläkään työmaalla tar
jottu. Omaa työosuuttani sain 
miesjoukossa puolustaa tiukasti 
ja ajoittain etsiä sahaani parem
min osaavien käsistä. Vapaudes
ta· ja pätemisestä nautin eniten 
silloin, kun tein erilaisista jätteis
tä tikkaita "seinänvierukset täy
teen". Onneksi kukaan ei moitti
nut tekeleitäni ääneen. Eniten 
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pelkäsin talkoiden aikana sitä, että 
joku todella lentää tellingeiltä alas 
;liukkauden, kömpelyyden tai 
. kateuden kyynärpään vuoksi. On
neksi vakavilta onnettomuuksilta 
vältyttiin eikä vakuutuksiin jou- · 
duttu turvautumaan. 

Kerhon tiivistunnelmallisin 
päivä oli 13. helmikuuta. Silloin 
liehui Suomen lippu Toposen 
pihassa harjakaisten 'kunniaksi. 
Samppanjalasit tyhjenivät ja sau
na lämpisi. Puheita pidettiin ja 
kehu ja jaeltiin. Me olimme yhtä 
joukkoa ja ylpeitä saavutukses
tamme. 

Tulevia tapahtumia 

Kevään ja kesän aikana pys
tytetään mökki uudelleen - nyt lä
heisen järven rannalle. Talkoita 
siis riittää. Asiasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyden puheenjoh
tajaan. Koulutusta on retkeilystä, 
luonnon ja saamelaisuuden tun
temuksesta ja muistojen tallenta
misesta - valokuvaamisesta. 

Kerhoiltoja pidetään kuten 
ennenkin kerran kuussa seuraa- . 
vasti: 
13.9. Mitä uutta varusteista? 
4.10. Lapinkirjat 
1.11. Lapinruuat - käsityöt, ja 
syyskokous Diaillat: 

15.3. Luontokuvaus/Jonni Saari 

11.11. Kuvasaaliin katselua 

Käykääpä Keski-Suomessa ja 
pitäkääpä yhteyttä! 

Sinikka Holopainen 
\. 

Johtokunnan 
pöydältä 

Tunturiladun johtokunnassa 
päätettiin tiedot~aa jäsenistölle 
tässä "Johtokunnan pöydältä" · 
palstassa johtokunnan kokousten 
tärkeimmistä päätöksistä ja muis
ta kokoustapahtumista. Seuraa
vassa on yhteenveto kokouksista 
1/93-3/93. 

Kokous W3: Päätettiin laa
tia Tunturiladun toimihenkilöille 
ja toimikunnille toimenkuvat työ
tehtävien selkeyttämiseksi. Tun
turikerhot voivat käyttää Tuntu
riladun kesä- ja talvikurssien ai
neistoja myös kerhoiltojen aihei
na koulutustarkoituksessa. Tun
turi latu osallistuu UK-puiston 
Sarviojan kämpän siirto- ja kun
nostustalkoisiin 30.5.-8.6.93. Yh
dyshenkilöksi nimettiin Esko 
Aalto. Tunturikerho Kuokte jär
jestää Susi-Talaksella eläkeläis
viikot 28.8-4.9.93. Hyvien suh
teiden ylläpitämiseksi päätettiin 
maksaa 500 mk Raattaman-Yli
kyrön Iatumaksurahastoon. Tun
turiladun "Esite uusille jäsenille" 
on ilmestynyt uudistettuna. Pää- · 
tettiin järjestää tammi-helmikuus
sa 1994 INFO-tilaisuus kerhojen 
toimihenkilöille. 

Kokous 2193: Todettiin Suo
men Ladun hallituksen myöntä
neen Tunturiladulle Erävaelluk
sen SM-kilpailujen 1994 järjestä
misoikeuden. Pidetään Susikyrön 
tie aurattuna jouluna ja kevään 
hiihtokauden aikana. Todettiin 

In memoriam 
Reino Kärkkäinen 

Puhelin soi Tuli suruviesti Kaikkien meidän hyvin tuntema 
Reiska on lähtenyt viimeiselle vaellukselleen 16.4.1993. Kavt
sin kerhotoiminnassa sekä Susivaliokunnassa hän oli pitkään 
mukana. 

Muistan Reiskan jo 60-1 uvulta talkoiden ja retkien sekä 
osanottajana että vetäjänä. Olen vaeltanut sekä istunut tuleen 
tuijottaen useasti Reiskan kanssa. Vanha Savotta-rinkka, ruskea 
lierihattu sekä piippu saavat nyt levätä. 

Kanssasi oli hienoa vaeltaa... susivaelluskaveri on poissa. 

Tuli aamu, 
loisti tunturin yllä valo, 
katsoin kairaa, 
jonka taakseni jätin 
ylös tunturin sineen 
matkani käy. 
On taival kulkijan viimeinen. 

Rami 

Ikäsusi RAMI 60 v 

Aivan yllättäen otti ystävämme Raimo Niklander ja !1iytti. p~öreät 
kuusil")'mmentä ikävuottaan 14. huhtikuuta 199~. U1ost~hkin sen 
verran, ettei pahemmin juhliaan l"llulutellut - Lapissa k]'lla porukka 
taisi ollakin. 

Mutta perästä kuuluu, sanoi torventekijä. Ei ~itä ni!n help?.~~ ~iestä 
päästetä, joka jo 35 vuotta on ollut tunt~nlatulam~~· sutä JOht~
k"llilnan jäsenenä kymmenen vuotta, par1k")'mmenta vuotta sus1-
valiokunnan jäsenenä ja siitä ajasta 16 vuotta valiokunnan pu
heenjohtajana. - Ja monenlaista muuta vielä muilla k"llin Tuntu
riJadun saroilla. 

Tunturisusi numero 229 Ramista tuli vuonna 1960, johtajasusi nu
mero 48 vuonna 1968 ja ikäsusi 47 vuonna 1979. 

Sydämelliset onnittelut Ramille Tunturiladun johtokunnalta ja kai
kilta tunturilatulaisilta ! 

eehoo 

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.1992 

kiitoksin, että Tunturikerho Viht
ta järjestää syyskokouksen ja 
susiaiset 2.-3. 10.93. Päätettiin 
periä jäsenmaksujen yhteisperin
tään siirtyneiltä kerhoilta kuluja 
todellisten eriteltyjen lisäkustan
nusten mukaan. Tunturikerho 
Alppakselle myönnettiin ano
muksesta kesäpäivien 1994 jär
jestämisoikeus. Susiaiset vuonna 
1972 filmattiin. Johtokunta on 
valmistuttanut filmistä videoko
pion, jota vuokrataan kerhoille 
50 mk:lla. Kerhot voivat myös 
teettää videosta kopion 150 
mk:lla. 

Kokous 3/()3: Tunturikerho 
Kavtsille myönnettiin anomuk
sesta vuoden 1994 syyskokouk
sen ja susiaisten järjestämisoi
keus. Päätettiin julkaista Tunturi
latu-lehdessä 2/93 johtokunnan 
ehdotus toimintakertomukseksi 
vuodelle 1992. Jäsenaloitteen 
johdosta johtokunta esittää Tun
turiladun kämppien sääntöjen 3 
kohdan poistamista kokonaan. 
Kyseisessä kohdassa kielletään 
pikkulasten vieminen kämppiin. 
Todettiin, että Tunturilatu on 
antanut lausunnon Kevon luon
nonpuiston uudesta sääntöluon
noksesta. Päätettiin laatia ohje
lehtinen ajo- ja kulkuohjeista 
Tunturiladun kämpille Lapissa. 
Lehtinen postitetaan kerhoille ja 
uuden avaimen ostaneelle avai-
men kanssa. marsu 

1. YLEISTÄ 
Vuosi 1992 siirtyi historiaan 

Tunturiladun 46. toimintavilote
na. Monilla toiminta-alueilla to
teutettiin retkeilytietoja ja -taito
ja kehittäviä tilaisuuksia. 

Tunturiladun koulutusjärjes
telmän mukainen Kolbman toteut
tama Eräretkeilyn peruskurssi ja 
kerhoissa järjestetyt retkeilyyn 
liittyvät opetustilaisuudet antoi
vat selkeän kuvan Tunturiladun 
tavoitteista retkeilytaitojen kar
toittajana. Jokavuotiset tapahtu
mat kokosivat runsaasti tunturi
latulaisia lämminhenkiseen yh
dessäoloon. Tunturikerhot toimi
vat kiitettävästi järjestäessään 
Tunturiladun ja omia tilaisuuksi
aan. Myös Susikyrön saunan 
"perusteellinen" peruskorjaus 
osoitti tunturilatulaisten talkoo
hengen voiman. Johtokunta halu
aa esittää erityisen kiitoksen tun
turilatulaisten hyvin vireän ja 
aikansaavan talkoohengen joh
dosta. 

Varsin haasteellinen päätös oli 
anoa Erävaelluksen SM-kilpailu
jen 1994 järjestämisoikeutta. 

Tunturiladun piirissä järjes
tetyt retket ovat ulottuneet paitsi 
ensisijaiselle retkeilyalueellemme 
Lappiin, myös ulkomaille Alpeil
le ja Jotunheimille. 

(Johtokunnan esitys) 

Jäsenten runsaslukuinen osan
otto tilaisuuksiin on osoittanut 
heidän tukensa järjestömme toi
mihenkilöiden ja -elinten töille. 

2. JÄSENISTÖ 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli 

toimintavuoden lopussa 2530 
jäsentä. !-jäseniä oli 181 1, II-jä
seniä 375, lapsia 95 ja ainaisjä
seniä 249. Yhdistyksen jäsenmää
rä kasvoi vuoden aikana 22 jäse
nellä. 

3. KOKOUKSET 
Yhdistyksen kevätkokous oli 

9.5. 1992 TVK-talolla Helsingis
sä. Kokoukseen osallistui 48 tun
turilatu laista. Kokouksen jälkeen 
oli Karttakeskuksen Hannu Sau
liatan mielenkiintoinen esitelmä 
kartoista. 

Syyskokous oli JO. JO. Kart
tulan Ekokeskuksessa, osallistu
jia 179. 

4. JOHTOKUNTA JA 
TOIMIHENKILÖT 
Johtokunnan puheenjohtaja

na oli Yrjö Suuniittu ja varapu
heenjohtajana Eero Hämäläinen. 
Johtokunnan muina jäseninä oli
vat Arvo Anivuo, Terttu Civil, 
Eero Hämäläinen, Marja-Liisa 
Kramsu, Kyösti Lamminjoki, 
Tapani Paavola, Raili Partanen ja 

Raimo Rautjärvi. Johtokunta 
kokoontui 9 kertaa. Johtokunnan 
sihteerinä oli Marita Maula ja 
jäsensihteerinä Eila Vilen. Talou
denhoitajana oli Oili Virtanen. 
Tunturilatu-lehden toimitussih
teerinä ja kuva-arkiston hoitajana 
oli Antti Karlin. Yhteyshenkilö
nä Suomen Ladussa oli marras
kuun loppuun Elvi Zweygberg. 
Johtokunnan työvaliokuntaan 
kuuluivat Yrjö Suuniittu, Arvo 
Anivuo, Eero Hämäläinen, Mari
ta Maula ja Oili Virtanen. 

5. TILINTARKASTAJAT 
Varsinaisina tilintarkastajina 

olivat Markus Segerstråle ja 
Vappu Hietala sekä heidän hen
kilökohtaiset varamiehet Kauko 
Romppanen ja Sulo Pöllänen. 

6. TOIMIKUNNAT 
Julkaisutoimikunta: Antti 

Karlin (pj), Hannu Hiltunen, 
Marita Maula, Matti Rekola ja 
Yrjö Suunniittu. 
* lehden tekoon liittyvät asiat 
kuten uudenlainen kuvitus 
* PTS-suunnitelma 

Järjestötoimikunta: Uolevi 
Mättö (pj), Esko Aalto, Arvo 

. Anivuo, Paula Jukala ja Raimo 
Niklander. Toimikunta kokoon
tui yhden kerran. 
* ehdotus Tunturiladun syysko-



koukselle ehdokkaista johtokun
nan jäseniksi seuraavaksi toimi
kaudeksi 
* ehdotus Tunturiladun johtokun
nalle toimihenkilövalintoihin 

Kansainvälinen toimikunta: 
Eero Hämäläinen (pj), Eero Edc
ko, Matti Isotalo ja Marita Maula 

Toimikunta piti yhden puhe
linkokouksen. 
* osallistui Eesti Matkaliit'in 
kokoukseen 
* järjesti Alppivaelluksen Saksan 
Alpeilla 
* hankki osoitekontakteja lähi
naapurimaista 
* toimitti kerhoille osoitetietoja 
kansainvälisistä kohteista 
* pidettiin kerhoissa infotilaisuuk
sia kansainvälisten retkien tiimoil
ta 
. Koulutustoimikunta: Kyös

ti Lamminjoki (pj), Jorma Alapu
ranen, Vappu Hietala, Hannu 
Maula, Marita Maula ja Ulla Sara 

Toimikunta pitänyt seitsemän 
kokousta 
* valmistui eräretkeilyn kesäkurs
sin perus- ja maasto-osien koulu
tusohjelmat ja lähetettiin ne ker
hoille 
* valmistui eräretkeilyn talvikurs
sin ohjelmat 
* käsiteltiin tunturikerho Kolb
man eräretkeilyn kesäkurssin 
palaute 
* kokosi kerhojen koulutusyh

dyshenkilöluettelon 

Kämppätoimikunta: Pekka 
Huttunen (pj), Anja Havia, Lauri 
Kuukkanen, Tapani Oksanen, 
Tapani Paavola ja Raimo 
Rautjärvi. 

Toimikunta kokoontui yhden 
kerran. 
* _Susikyrön talkoisiin liittyvät 
asiat 
* .. kä~ppien puunhuoltoon liitty
vat asiat 

Retkeilytoimikunta: Terttu 
Civil (pj), Tapani Iivonen, Kyösti 
Lamminjoki, Väinö Martikainen 
Marita Maula. ' 

Toimikunta kokoontui yhden 
kerran. 
* koulutuskansioon liittyvät asiat 
* yhteenveto vuoden 1991 retkis
tä 
* toimikunta esitti Tunturiladun 
johtokunnalle erävaelluksen SM
kisojen järjestämisoikeuden ano
mista Suomen Ladulta 

Susivaliokunta: Raimo Nik
lan?er (pj), Kyösti Lamminjoki, 
Vämö Martikainen, Marita Mau
la (siht. ), Salli Oikari ja Reijo 
Pasanen. 

Susivaliokunta kokoontui 
yhden kerran. 
* susianomusten käsittely 
* uusien susisääntöjen käsittely 

Johtokunnan työvaliokunta: 
Yrjö Suunniittu (pj), Arvo Ani
vuo, Eero Hämäläinen, Marita 
Maula ja Oili Virtanen. 

Työvaliokunta kokoontui 
yhden kerran ja on pitänyt kaksi 
puhelinkokousta. 
* Tunturiladun talouteen liittyvät 
asiat 
* Susikyrön talkoisiin liityvät asiat 

7. TUNTURIKERHOT 
Vuoden aikana toiminut 13 

tunturikerhoa, joiden .nimet, toi
minta-alueet ja jäsenmäärät ovat 
seuraavassa taulukossa: 

OKTA Kajaani ympäristöineen 20 jäsentä 
KUOKTE Hyvinkää-Riihimäki ympäristöineen 75 11 

KOLBMA Tampere ympäristöineen 245 11 

NJEALLJE Pieksämäki-Mikkeli-Varkaus 77 11 

VIHTTA Vaasa ympäristöineen 62 11 

KUHTTA Helsinki (Vartiokylä-Puotinharju) 12 11 

TSIETSA Iisalmi-Kuopio ympäristöineen 68 11 

XAVTSI Helsinki ympäristöineen 334 11 

OVTSI Jyväskylä (Keski-Suomi) 145 11 

LOGI Turku (Varsinais-Suomi) 150 11 

ALPPAS Hämeenlinna ympäristöineen 45 11 

KUMPE · Pohjois-Karjala 
KUOVZA Kymenlaakso 

Tunturikerhoissa oli yhteen
sä 1352 Tunturiladun jäsentä. 
Lisäystä edelliseen vuoteen on 95 
jäsentä. Kerhoissa oli myös kan
nattajajäseniä, jotka eivät ole Tun
turiladun jäseniä? Vuoden aikana 
liittyi Tunturilatuun Karhulan 
Ladun Tunturisusikerho Kuovza. 
Kerhojen muut toimintatiedot 
ovat toimintakertomuksen liittee
nä. 

Tunturikerho Kavtsilla on 
oma kämppä (Kärrikaltio Inkoos
sa). Tsietsalla, Ovtsilla ja Logilla 
on vuokrakämppä kotiseudullaan 
tapahtumien ja retkeilytoiminnan 
tukikohtana. 

8. TOIMINTA
TAPAHIUMAT 

Talvipäivät vietettiin 8.-9.2. 
Nurmeksessa Tunturikerho 
KUMPEN toimiessa isäntänä. 
Päiville osallistui noin 120 tuntu
rilatulaista. 

INFO-tilaisuus kerhojen toi
mihenkilöille järjestettiin 7 .3. 
Vakuutusyhtiö Sammon tiloissa 
Tampereella. 

-~o Tammion retki järjes
tettnn 12.- 14.6. Tunturikerho 
Kuovzan toimesta Tapahtumaan 
osallistui 98 henkeä. 

Suomen Ladun leiripäiville 
osallistui runsaasti tunturilatulai
sia. Vaelluskilpailuun osallistui 
useita tunturilatulaisia partioita. 

Nuorten vaellus järjestettiin 
3.-6.7. Kurjenrahkan alueella 
Tunturikerho LOGIN toimesta. 
Osallistujia oli 10. 

Kesäpäivät vietettiin 15. -
16.8. Nurmijärven Kiljavalla Tun
turikerho KA VTSIN toimiessa 
isäntänä. Päiville osallistui noin 
200 henkeä. 

. Sy~skokous ia susiaiset jär
Jestett11n Tunturikerho TSIET
SAN toimesta 10.-11.10 Karttu
lan Ekokeskuksessa. Ikäsuden 
rääthyyn kutsuttiin Tuure Hakka
rainen. Johtajasudeksi vihittiin 
Jorma Alapuranen ja Hannu 
Maula. Tunturisusiksi vihittiin 7 
jäsentä: Reijo Ainasoja, Väinö 
Asikainen, Anneli Koskinen 
Aukusti Perälä, Leena Tanhuan~ 
pää, Hannu Virtanen ja Teuvo 
Väisänen. Vihkiäisissä oli lisäksi 
mukana aiemmin sudeksi hyväk
sytty Seppo Kuokkaqen, joka ei 
h~väksymisvuonnaan päässyt 
v1hkimistilaisuuteen.. · 

Suomi Meloo-tapahtumas
sa oli mukana useita tunturilatu
laisia .. 

66 11 

53 11 

YHT: 1352 jäsentä 

Keravan Ladun vaelluskil
pailuun osallistui useita tunturi
latulaisia partioita. 

Erämelonnan SM-kilpai
luun osallistui useita tunturilatu
laisia. 

Erävaelluksen SM-kilpai
lussa oli Tunturikerho KA VT
SIN ja KOLBMAN edustajia Ve
teraanisarjassa Kolbman Pirkka
laiset Alalammi ja Mäkelä tulivat 
toiseksi . 

TOIMINTA LAPISSA 
Kerhot järjestivät hiihtoviik

koja ja syysviikkoja tukikohdis
samme Lapissa. Tunturikerho 
KA VTSI veti Susiviikon Susiky
rössä 4.-11.4. 

9. KIINTEISTÖT 
Omistuksessamme ja siten 

jäsenistömme käytössä sekä 
Tunturiladun että kerhoviikkojen 
tukikohtina ovat kiinteistömme 
Lapissa: Susikyrö Enontekiöllä, 
Susi-Talas Inarissa ja Susi-Kiisa 
Utsjoella Lisäksi kavtsilaisilla on 
omistuksessaan Kärrikaltion kiin
teistö Inkoossa. 

Tunturiladun ja Tunturikerho 
Kavtsin välinen Kärrikaltiota 
koskeva välikirja uusittiin l O 
vuodeksi eteenpäin. 

Esitettiin Enontekiön kunnan 
rantakaavasuunnitelmassa Susi
kyrönkyrön tontin pohjoisosassa 
olevan moottorikelkkareitin pois
tamista. 

Susikyrössä peruskorjattiin 
sauna ja syksyllä viimeisteltiin 
saunan ympäristön maisemointi. 
Keväällä tehtiin polttopuita. 
Maksettiin Ahovaara Oy:lle 500 
mk:n latumaksu. Susi-Kiisalla 
korjattiin kammin turvekattoa 
sekä tehtiin polttopuita. Susi
Talaksella uusittiin saunan per
manto, vessan kattoa ja laituria 
korjattiin sekä kerättiin polttopui-. 
ta. 

Kirjattuja käyntejä oli käm
pissä seuraavasti: 

Susikyrössä 
kävijöitä 613 
majoitusvdc: ia l 81 O 
(talkoolaisten osuus 500 vrk) 

Susi-Talaksessa 
kävijöitä 153 
majoitusvrk:ia 442 
(talkoolaisten osuus 40 vdc) 

Sµsi-Kiisalla 
kävijöitä 144 
ma:joitusvrk: ia 298 · · 

Yht. majoitusvrk:ia 2550 

Lisäksi oli Susikyrössä 180 
ja Susi-Kiisalla 58 päiväkävijää. 
· Rakennukset ja irtaimisto on 

vakuutettu käyvästä arvosta. 

10. JULKAISUTOIMINTA 
Tunturilatu-lehti ilmestyi 

kolme kertaa tabloidikokoisena· 
lehti 1/1991 oii 16-sivuinen, lehti 
211991 12-sivuinen ja 3/1991 16-
sivuinen. Lehden vastaavana toi
mittajana oli Yrjö Suuniittu ja toi
mitussihteerinä Antti Karlin. Val
mistui esite Tunturiladusta uusil
le jäsenille. Tiedotustoiminta 
hoidettiin Tunturilatu- sekä Latu 
ja Polku-lehtien välityksellä, 
yhdellä jäsentiedotteella sekä 
johtokunnan jäsenten välityksel
lä. Johtokunnan kokousten pöy
täkirjat toimitettiin kerhoille tie
doksi. 

Toimitettiin jäsenistölle ja 
Suomen Ladulle Eräretkeilyn 
perustietoja-kansioita. Lähetettiin 
kerhoille retkeilyn kesäkurssin 
materiaali sekä valmisteltiin tal
vikurssin materiaalia. Valmistui 
lasten retkikoulutusmateriaali. 

11. JÄSENYYDET 
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Tunturiladun standaari luovu
tettiin Matti Mähöselle 60-vuo
tispäivien johdosta. 

15. TALOUS 
Yhdistyksen talous oli vakaal

la pohjalla, vaikka vuoden lopul
la jouduimme turvautumaan ker
hojen apuun maksuvalmiuden säi
lyttämiseksi. 

Taloudessamme suurimman 
kuluerän kuluneella vuodella vei 
Susikyrön saunan uudistus. 

Kämppien puukassan tuotot 
ovat olleet kiitettäviä. 

Vuoden aikana on myyty 
runsaasti jäsenmerkkejä, kämp
päkortteja sekä Eräretkeilyn pe
rustietoja-kirjasta. 

Taloudesta tarkempi erittely 
tuloslaskelmassa, joka on liittee
nä. 

JOHTOKUNTA 
Tunturilatu ry on Suomen 

Latu ry:n varsinainen jäsen ja Pidä r--------------1 
Lappi Siistinä ry:n yhteisöjäsen. 

12. EDUSTUKSET 
Jäsenistöämme oli Suomen 

Ladun hallituksen sekä monien 
valiokuntien ja työryhmien jäsen
inä. Tunturiladulla oli sääntöjen 
mukaiset edustajat Suomen La
dun kesä- ja syyskokouksissa. 
Tunturiladun edustajia oli Lapin 
Sivistysseuran johtokunnassa ja 
olimme edustettuna seuran 60-
vuotisjuhlassa. Tunturiladun 
edustajia oli kaksi Eestin vaelta
jien kokouksessa 11.-13.6. 

13. LAUSUNNOT 
JA KANNANOTOT 

Otettiin kantaa erämaapuhe
limien poistamisilmoitukseen lä
hettämällä kirje sekä Sisäasiain
että Sosiaali- ja terveysministeri
öön sekä käytiin puhel inkeskus
telu Posti- ja Telelaitoksen pää
johtajan Pekka Vennamon kans
sa. 

14. PALKITSEMISET 
Suomen Latu myönsi Tuntu

riladun anomuksesta seuraavat an
siomerkit: 
Kultainen ansiomitali: 

Civil Terttu 
Kalanti Maire 

Hopeinen ansiomitali: 
Fagerström Birger 
Hulkkonen Urho 
Järvi Olli 
Oksanen Tapani 
Snellman Anja 
Rouvinen Antero 
Vahtera Asko 
Vainio Pentti 

Pronssinen ansiomitali: 
Koivunen Olavi 

Hopeinen ansioplaketti: 
Alapuranen Jorma 
Lamminjoki Kyösti 
Maula Marita 
Rönnberg Anja 

Pronssinen ansioplaketti: 
Aaltonen Riku 
Erkko Kaarina 
Halonen Heikki 
Hyytiäinen Pentti 
Lehtimäki Reino 
Sara Ulla 

Tunturiladun susipannu an
nettiin kiitokseksi seuraaville: 

·Aila Nieminen 
. Yrjö. Suuniittu 

Elvi Zweygberg 

LAPIN LAULUJA 6 

Tsarmitunturi 

Tsarmilla on oma sharmi 
ihan selkäpiitä karmi 
synkkä korpi, suuri erämaa 
missä hukka yksin vaeltaa 
karhu kaapii, nukkuu talviunta 
se on Tsarmi, Inari on kunta. 

Etäinen on tämä kai;ta 
polku kivenkiemuraista 
poroja on, poronluuta 
puron yli pari puuta 
hiekkanevaa, pantaseinää 
hetteikköä, saraheinää 
kolttaperheen heinäalaa 
lompoloita, niissä kalaa. 

Sanoin kuvata ei saata 
mit on vuoltehissa maata 
kilo kirkas kirpaiseepi 
kuohu kaunis karkaiseepi 
pohjasta voi kiinni pitää 
ei oo länttä eikä itää 
siinä huuhtoutuupi vaivas 
unohtuupi maa ja taivas. 

Tunturiin käy linja, raja 
laella on koltan maja 
tähyillessään erämetsiin 
savuja hän sieltä etsii. 
Joskus muutakin hän näkee 
silloin karhu tulee mäkeen. 

Kun käyt tunturia alas 
vastassa on Susitalas 
olkoon talvi taikka kesä 
se on eräsuden pesä. 
Heität repun, avaat uksen 
lepäät matkan rasituksen 
syöt ja alla kurkihirren 
virittelet lapin virren. 

Läpi usvan, mihin lienee 
askeleesi jälleen vienee 
lompoloita peittää sumu 
jostakin kuuluu kosken kumu. 
Askel painaa, rinkka hiertää 
erämies kun käy ja kiertää 
tutun tunteen tuolloin tapaa 
- ihminen on täällä vapaa. 

Voitto Elo 

. 
,. 

' 
' 
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Se oli seikkailua. Kovaa raa
tamista erämaassa, mielettö
miä kävelymatkoja kiveliössä 
ja antoisia kokemuksia. Ker
takaikkiaan unohtumaton hei
näkuu Sarmin kairassa, Susi
Talaksen kämpän rakennustal
koissa vuonna -75. 

Katselin vanhoja kuviani 
Susi-Talaksen talkoista ja gram
marista kuului "Muistoja Pohjo
lasta". Tuli haikea olo ja melkein 
tippa silmään. Näyttää se aika 
jääneen Huttus-Pekankin mie
leen, kun on patistanut kirjoitta
maan siitä, miten uudisasukkaat 
rakensivat kämpän Sarmille. 

Soutamista ja 
huopaamista 

Sarmijärven pohjoispään 

puksi vedimme 
vielä veneenkin 
kapulatietä pit
kin. Toiset val
mistelivat ateriaa 
rannalla sillä ai
kaa kun venettä 
soudettiin edesta
kaisin Iso-Pasku
lilla. 

Iltapäivällä 
Iso-Paskuljärven 
itäpäässä oli koko 
muuttokuorma, 
kuusi rähjäänty
nyttä raata jaa ja -
kaksi venettä. 
Taas kantotaival, 
lyhyt jyrkkä pol
ku Pitkäjärven 
rantaan. Venettä 
lähti joku katso
maan vastaran
nalta ja olihan se 
siellä. Olikin 
hyvä ja iso vene. 
Pitkäjärven yli 
lossattiin vain 
kahteen kertaan ja 
pari pitkän tikun 
saanutta saivat 
kunnian kävellä 
rantoja pitkin. 

1 sta 

kolttakylästä se alkoi, nimittäin 
ensimmäinen venematka. Paada
rin pojat veivät kahdella mootto
riveneellä kuusi rakentajaa sekä 
suuren määrän tarvikkeita Sar
mijärven eteläpäähän, ~antotai
paleen alkuun. Siinä sitä oli tava
rapaljoutta ihmettelemässä Sirk
ka, Marjatta, Hilja, Urkki, Pekka 
sekä Matti. Talaslompoloiden 
pa\sta\\e matkaa toistakymmen
tä kilometriä, tietöntä erämaata 
ja vastavirtaista vesistöä. Koko 
erämainen järviketju; Tullujär
vi, Pikku-Paskul, Iso-Paskul, 
Pitkäjärvi, Talasjärvi ja Talas
järven lompolot tulivat seuraa
vien viikkojen aikana kartoitet
tua pysyvästi nahkakansiin. 

Kantotaival 
Talasjärvelle oli 
yli kilometrin 
mittainen ja alus
sa jyrkästi nouse
va. Katsottiin, että 
jo riittää raatami-

Sarmin kairan ensimmäinen ravintola! Hiostava tunnelma ja näköalat joka suuntaan! Pöytien sekä penkkien 
jalat on juntattu tukevasti maahan ja Rapid-hella toimii eli savuttaa hormista. 

Vajaan kilometrin mittaisen 
kantotaipaleen jälkeen oltiin 
Tullujärven rannalla. Kahteen 
kertaan sekin väli kuljettiin, kun 
omien tavaroiden lisäksi oli yh
teismuonaa, työkalu ja, rakennus
tarvikkeita ym. Tullujärven ran
nasta lainattiin Pekka Paadarin 
venettä. Oli lupa käyttää, kunhan 
palautetaan samaan paikkaan. 
Kaikki rinkat ja muu roina lastat
tiin veneeseen ja Pekka souta
jaksi. Muut saivatkin kävellä 
polkuja pitkin, Hilman mökin 
kaukaa kiertäen, Pikku-Paskul
järvelle. 

Tullujärven ja Pikku-Paskul
järven välinen kannas oli vain 
parisataa metriä ja järvien väli
nen laskuoja oli perattu, suora 
kivinen ränni. Venettä kevennet
tiin ja sitten se vedettiin ojaa 
pitkin Pikku-Paskulille. Taas las
taus ja soutu järven ylitse. 

Seuraava järvi Iso-Paskul oli 
niin iso, ettei sen toisesta pääsiä 
erottanut venettä, eikä kiinnosta
nut lähteä lähempää katsomaan, 
jos olisi ollut turhakin matka. 
Kannoimme tavarat noin puolen 
kilometrin kannaksen yli ja Jo-

nen, keskellä yötä 
ei enää rehkitä. Hyvä kun jakse
taan kävellä palstalle nukku
maan. Omat rinkat kantaen po
rukka kompuroi hämärässä Ta-

. lasjärven lompoloille, jonne saa
vuttiin aamuyöstä klo 2.30. Tel
tat pystyyn ja hätäisen aamiaisen 
jälkeen nukkumaan. 

Kauppareissu 
Ivaloon 

Ennen kukonlaulua oli piäl
lysmiäs jo hoputtamassa kaup
pareissulle. Piti lähteä Ivaloon 
asti, sementtisäkkejä ym. tar
vikkeita hakemaan. Ei annettu ti
laisuutta jurnuttaa. Puurolauta
nen sekä kahvimuki tyhjäksi ja 
sitten mentiin! 

Reippaasti astelimme Pekan 
kanssa polkuja pitkin Sarmijär
ven itäisen lahden rannalla ole
valle Lapin lasten lomakodille. 
Sieltä saimme moottorivenekyy
din järven pohjoispäähän koltta
kylään. Autolla Ivaloon. Teim
me ostokset, viisi sementtisäk
kiä ym. ja ajoimme takaisin Sar
mijärvelle. Sementtisäkit pino
simme kolttakylän rantaan, 
ajoimme Mustolaan, josta käve-

limme Paadarin talolle venekyy
tiä pyytämään. 

Yksi Paadarin pojista olikin 
kotona ja jouti lähtemään. Haim
me säkit kolttakylästä ja veimme 
lastin Sarmijärven eteläpäähän. 
Ei siinä pienet aallot venettä 
keinuttaneet, kun oli kunnolli
nen painolasti: 250 kiloa kuol
lutta painoa ja elävät päälle! 

Taas pistelimme reippaasti 
peräkanaa, hyviä polkuja pitkin 
ja Hilman mökin kaukaa kier
täen. Palstalle saavuimme ilta
myöhällä. Kauppareissumr ~ 

aikana olivat toiset kantaneet ,..-1t
kä järvelle jääneet tarvikkeet 
rakennuspaikalle. 

Ei hetkeäkään 
lepoa 

Terve nuori mies ei taaskaan 
saanut nukkua tarpeeksi! Aikai
sin aamulla aloitimme rakenta
misen. Laudoista sekä riu'uista 
kyhäsimme epämääräisen raken
nelman, joka miiovikelmulla 
peitettynä muistutti läpinäkyvää 
parakkia. Sisälle veimme "Ra
pid"-hellan, rakensimme pöydän, 
penkit ja tarpeelliset työtasot. 
Siinä meillä oli keittiökatos, joka 
myöhemmin sateen · ja koleiden 

ilmojen aikana osoittautui ver
rattomaksi. 

Jostain käsittämättömästä 
syystä sitä vielä päivän päätteek~ 
si käytiin Sarmitunturin huipul
la! 

Hulluja on ... 

... Neljäntenä talkoopäivänä, 
ennenkuin olin kunnolla edes 
herännytkään, huomasin olevani 
kahden likan kanssa samassa 
veneessä ja suuntana taas Sarmi
järvi. Marjatta ja Sirkka olivat 
kaapanneet minut mukaansa 
sementtisäkkejä hakemaan! Vii
si venettä soudimme menomat
kalla vastarannoille valmiiksi . 

Sarmijärven rannassa nostim
me sementtisäkin kantopaareil 
le, kannoimme sen vuorotellen 
Tullujärven rantaan ja sama toi
selle säkille, - ja kolmannelle. 
Neljättä säkkiä haettaessa otim
me myös viidennen ja viimei
senkin säkin. Sidoin sen rinkan 
kantokehykseen ja keinottelin 
taakka selässä pystyyn. Kesti 
jonkin aikaa ennenkuin tasapai
no löytyi ja askel sujui. Mutta 
sittenpä olivat "jalat tukevasti 
maassa ja - suossa. 

Tietenkään en saanut nauttia 

rinkan kantamisesta Tullujärvel
le asti! Marjattakin halusi ko
keilla Fjällräveniä ja herrasmie
henä luovutin taakan hänelle. 

Tullujärvellä oli pari kesälo
mailijaa moottoriveneellään. He 
tarjosivat apuaan säkkien rahtaa
misessa. Lastasimme kaikki vii
si säkkiä pieneen moottorivenee
seen ja kun siinä lisäksi oli kaksi 
ihmistä, ei laitoihin jäänyt läikän 
varaa kuin vajaat seitsemän sent
tiä! Ottivat vielä meidätkin hi
naukseen! 

Paareilla kannoimme säkin 
kerrallaan kannasten yli. Pikku
Paskul, lso-Paskul ja Pitkäjärvi 
soudettiin kolmeen, neljään ker
taan. Pitkäjärveltä lähtevällä 
"hengenahdistuksen mäellä" 
kannoin selässäni yhden säkin, 
toisen kantaminen kiellettiin. 
Talasjärven rannoilla tulivat jo 
apujoukot vastaan, mutta mitään 
apua ei heistä ollut. Kehoittivat 
vaan lopettamaan! Teimmepä 
työn loppuun ja soudimme kaik
ki viisi säkkiä Talasjärven itä
pään rannalle. Ilman mitään 
kantamista, pitkiksi venyneet 
kädet holtittomasti heiluen kä
velimme viimeiset kilometrit 
palstalle ja taas oli päivä vaihtu
massa! 



Marjatta ja Sirkka kantavat yhtä sementtisäklåii Sarmijärveltä Tullujärven rantaan. 

Lomaakin saimme 
töistä 

Aamuvirkut olivat hakeneet 
kottikärryillä pari sementtisäk
kiä palstalle ja puolenpäivän jäl
keen olin itsekin kärryjä työntä
mässä, puunjuuriin kompuroi
massa. Kämpän betonipilarit 
valoimme yhdessä päivässä ja 
pari päivää ne saivat rauhassa 
kuivua kun lähdimme maaliky
liin lomille. 

Osa uudisrakentajista !opet
teli kesälomaansa ja oli lähdössä 
kotimatkalle. Yhdessä taivalsim
me mukavia polkuja pitkin, Hil
man mökin kaukaa kiertäen, 
Tullujärven pohjoispäähän. Sii
tä Pekka ja minä kävelimme 
Mustolaan autolle ja toiset kolt
takylään omille autoilleen. Mus
tolassa odottelimme yli kaksi 
tuntia toisia, mutta eipä kuulu
nut, eikä näkynyt. 

Lähdin jäljittämään toista 
ryhmää. Ripeästi kävellen Paa
darin talolle ja Tullujärvelle ero
amispaikalle. Siitä toiste.n käyt
tämää polkua pitkin Sarmijärven 
pohjoispäähän. Mitään ei näky
nyt ja eikä ketään löytynyt. Koit-

takylässä Pekka nukkui autos
saan. Sanoi toisen ryhmän juuri 
lähteneen Kiilopäätä kohti. Oli
vat kulkeneet väärää polkua 
Haapakuruun, siitä viipyminen. --
Rakentaminen 
alkaa 

Lomailun jälkeen ajoimme 
Pekan kanssa Nellimin kautta Ki
vijärvelle. Kivijärven kirkolta oli
kin lyhin ja helpoin reitti Talak
selle. Rakennuspaikalle oli saa
punut jo muitakin innokkaita 
talkoolaisia. Myöhemmin poru
koita tuli ja meni. Talkoissa kävi 
yli 100 henkeä. 

Entisestä viljamakasiinista 
alkoi nousta komea eräkämppä! 
Päivässä kaksi kolme hirsiker
taa. Salvettiin, kairattiin ja tapi
tettiin. Hirret varattiin tarkasti ja 
lahonneita hirsiä korvattiin uu
silla. Sisäseinät ';'..eistettiin piilu
kirveellä puhtaiksi. Ne jotka eivät 
rakennukselle mahtuneet tekivät : 
muita tärkeitä töitä, mm. kaksi 
laituria, jätekuopan sekä koko 
kairan komeimman PuuCeen. 

Talkoiden aikana e j ollut 

sääskistä vaivaa. Alkupäivinä sää 
oli kylmää ja vähän koleaakin, 
mutta sen jälkeen oli pitkään 
helteisiä, upeita päiviä. Kahden 
viikon rakennusrupeaman aika
na kävin kaksi kertaa Ivalossa 
kauppareissulla. Mµutamina 
päivinä teimme ryhmissä pieniä 
retkiä Sarmitunturille ja Akalaut
tapäälle. Sattuipa rakennuksilla 
pieni työtapaturmakin: Ahtaassa 
nurkassa salvosta tehdessäni kir
veen terän kulma nirhaisi syvän 
haavan polvilumpiooni. Haavan 
sitomisen jälkeen patikoin Isolle 
porokämpälle toipumislomalle. 

Olimme saaneet Ivalosta met
sähallinnon toimistosta ns. työ
ryhmäluvan, mikä oikeutti mei
dät kalastamaan v'erkolia Talas
järvenlompoloista. Rakensin nel
jästä tukista kopukan, niin pien
en ettei sille mahtunut neuvon
antajaa verkonlaskuun. Saivat 
huudella rannaltakäsin. Verkon 
lasku ja nosto sujui yksikseen
kin, kunhan konstit oppi. Ja sii
kaa tuli! Parhaimmillaan verkos
sa oli toistakymmentä isoa sii
kaa. 

Työnteko rakennuksella oli 
suorastaan mieletöntä ja juuri 
siksi hauskaa. Aamulla aloitet-

tiin aikaisin, keskeytettiin aami
aisen ajaksi ja jatkettiin lyhyitä 
ruokataukoja pitäen aina iltamyö
hään, joskus jopa puoleen yöhön 
asti. Joskus vietettiin iltaa keitto
katoksessa tai toistemme laavuil
la räiskäleitä paistaen. 

Vietin ensimmäisen yön uu
dessa kämpässä 24 päivää Sar
mille tuloni jälkeen. Uudella lat
tialla, puuntuoksuisessa kämpäs
sä oli hyvä nukkua, mutta kämp
pä oli vetoinen. Myöhemmin ve
toisuus saatiin poistettua, kun 
kämppään asennettiin ikkunala
sit, ovi ja katto! 

Nautiskelua Sarmin 
Kairassa 

Niistä munkinhakureissuista 
Nellimiin riitti puhumista! Kak
si kertaa kävin Nellimin kaupas
sa ostoksilla, kävellen yli 40 km 
päivän aikana. Toki ostin kau
pasta muutakin tarpeellista ku
ten sahanteriä, kahv.ia ja mitä 
kukin tilasi. 

Varsinaista nautiskelua olikin 
taivaltaminen Talaksen ja Nelli
min välillä! Kulj in ylimalkaisel
la suunn~.la kohti Nellimiä ~ei-
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Lähtekäämme 
leiri päiville 

Kuten olemme lukeneet tie
dotteista Suomen Ladun leiri
P.äivät ovat tänä vuonna 2. - 4.7. 
Ahtärissä. Uutta leiripäivillä on 
avajaiskulkue, jossa leiripäivä
väki esittäytyy tunnuksineen 
yleisölle. 

Me tunturilatulaiset osallis
tumme myös avajaismarssiin si
ten, että oman osastomme edessä 

· kannamme Tunturiladun ja ker
hojen tunnuksia, joissa on myös 
kerhon toiminta-alueen maakun
ta mainittu. 

Edelleen toivomme, että 
osallistuaat ovat retkiasuisina ja 
rinkka selässä tässä kulkueessa. 
Rinkan ei tarvitse painaa paljoa, 
mutta se saisi olla täyden näköi
nen si inä laajuudessa kuin se 
retkillämme on. 

Kokoontumispaikka näin 
etukäteen arvioiden on leirialu
eella esillepantu Tunturiladun 
v11n, TUNTURILA TULAI
SET. 

Olkaatte sydämellisesti ter
vetulleita leiripäiville ja avajais
kulkueeseen. Rinkan tai muun 
rekvisiitan puuttuminen ei ole 
este, vaan läsnäolosi on tärkein
tä, 

Leiripäiväterveisin 

Kyösti Lamminjoki 

tin valitsin maaston muotojen ja 
vaistoni mukaan. Kun ei tarkkaan 
tiennyt missä oli, ei ollut eksymi
sen pelkoa ja siksi vaeltaminen 
oli hauskaa! Yllättävää, että toi
sella kerralla kuljin lähes samoja 
jalanjälkiä! Huomasin usein tu
tunnäköisen kiven, puun tai juu
rakon. 

Paluumatkalla Nellimistä oli 
aina mukavaa keitellä kahvit pik
ku järven rannassa ja syödä repus
ta pois sellaiset herkut, jotka voi
sivat aiheuttaa häiriöitä työmaal
la. 

Kaikki päättyy 
aikanaan 

Susi-Talaksen kämppä tuli 
sisustusta vaille valmiiksi. Tal
kooporukat häipyivät kotia kohti. 
Jäi!'J yksikseni vielä päiväksi ja 
!opettelin talkoiden päiväkirjaa. 

Kotimatkani aloitin taivalta
malla Nellimiin tuttuja kauppa~ 
reittejä pitkin. Kaksi päivää kul
jin sitä väliä nautiskellen olemi
sesta ja muistellen tyytyväisena 
kaikkia 37 talkoissa viettämääni 

1 

päivää. 

Matti Rekola 
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VAELLUSPOLUILTA 

Vetoketju 
Heinäkuun lopulla 1983 

olin kiertämässä Kebnekaisen 
seutua tuolloisen tyttöystävä
ni, nykyisen vaimoni kanssa. 
Ajankohta oli osunut niinsa
notusti nappiin. Tuloamme 
edeltäneellä viikolla oli use- · 
ana päivänä satanut lunta, 
mutta meille oli suotu jo vii
dettä päivää aurinkoa pilvet
tömältä taivaalta. Ylhäällä tun
turissa puhdas lumi heijasti 
kirkkauden kaksinkertaiseksi 
häikäisten aurinkolasienkin 
läpi. 

Kesähellettä seuraa ukkonen; 
niinpä kun viidennen päivän ilta
na kapusimme Vistasvaggesta 
nousevaa polkua, oli saä jo seiso
van painostava. Tunturikoivikos
sa kiemurtelevan polun hikisen 
kosteassa ilmassa oli räkkä raivo
na. Hyttyset olivat aivan hystee
risiä ja paarmat kuin suoraan alim
masta hornasta, pyrkien siirtä
maan ihmiseen oman hermostu
neisuutensa. Puurajan ohittami
nen toi kuitenkin vähitellen hel
potuksen, kun avotunturissa vi
rinnyt levoton tuulenvire pyyh
kiä vihdoin kiusanhenget pois. 

Vähän ennen tavoitteenamme 
ollutta tunturin satulaa, noin 

yhdeksänsadan metrin korl<eudes
sa, havaitsimme kuinka laakson 
vastaisella puolella tummat uk
kospilvet kulkivat tunturin kuvet
ta. Meillä olisi ehkä varttitunti 
aikaa ennenkuin saisimme ne 
niskaamme. Kaltevalta rinteeltä 
löytyi nopeasti telttapaikka ja 
telttakin saatiin pystyyn ennätys
ajassa. Hain vielä kookkaita kiviä 
telttakiilojen varmistukseksi. 

Juuri kun kaikki oli valmista 
ukkosmyrsky tavoitti meidät. 
Ensimmäisten pisaroiden iskies
sa leiriimme ryömin tytön peräs
sä telttaan, tyytyväisenä hyvästä 
tilanteen ennakoinnista. Vedin 
apsiidin vetoketjun reippaasti 

kiinni, liian reippaasti. Tuijotin 
hetken hölmistyneenä käteeni 
jäänyttä vetoketjun lukkoa. Nyt 
oli toimittava nopeasti. Sukelsin 
uudestaan ulos tuulenpuuskan jo 
avaamasta apsiidin aukosta. Sade 
piiskasi täydellä voimalla tuntu
ria ja minun paidan selkämystäni. 

Haroin kouriini apsiidin lie
peitä, mutta tuulen voima teltta
kankaassa sai nyrl<kini heilumaan 
niin rajusti ettei vetoketjun lukon 
pujottamisesta tullut mitään. 

Hetkisen jo häilähti mielessä
ni kuva itsestäni myrskyävässä 
yössä, läpimärkä paita tuulessa 
lepattaen ja hampaat kalisten 
luonnonvoimia uhmaten, pitele-

Puolivaeltamisen puolesta 
Kun tunturilatulaiset lähtevät 

joukolla Lappiin johonkin kol
mesta tukikohdastaan, on tapana 
jakautua ryhmiin niin, että osa · 
lähtee koko retken ajaksi vael
lukselle ja osa jää tukikohtaan, 
josta käsin tehdään päiväkäynte
jä maastoon. Olen paitsi suuresti 
ihmetellyt, myös kokenut epä
kohdaksi sen, että keskuudessam
me yleisesti omaksutaan vain 
nämä kaksi vaihtoehtoa eikä juu
ri lainkaan niiden mielenkiintois
ta välimuotoa, jota voidaan kut
sua puolivaeltamiseksi tai käyt
tää nimitystä minivaellus. 

Tarkoitan kahden tai kolmen 

päivän pituista retkeä tukikohdas
ta lähinnä autiotuville. Mukaan 
otetaan vain se mitä tuona aikana 
välttämättä tarvitaan, mutta pää
muonavarasto ja paljon muuta pai
nolastia jätetään lähtöpaikkaan. 

Viikon mittaisen Lapin mat
kan aikana ennättää tehdä ainakin 
kaksi tällaista minivaellusta, vä
lillä käydään tukikohdassa muo
naa hakemassa, saunomassa ja 
vaatteita vaihtamassa. On tieten
kin itsestään selvää, että puoliva
eltajan tulee alistua siihen, ettei 
oma petipaikka kuitenkaan ole 
siellä enää välttämättä vapaana, 
vaan yösija onkin lattialla, mikä 

tosin on monille tuttua sesonkiai
kana autiotuviltakin. 

Omat kokemukseni minivael
luksista ovat hyvinkin myöntei
siä Tällä tavalla kun pääsee eroon 
sekä päiväkahleista että tarpeet
toman painavasta kuormasta sa
malla kun saavuttaa tuntuman 
etäämmälle kairaan. 

Koska"latulaisten" keskuu
dessa, kuten jo totesin, meitä puo-
1 i vaeltajia on vain harvakseen, 
moni meistä on joskus rikkonut 
sääntöä "älä mene yksin tuntu
riin" vastaan tai sanoisinko että 
olemme tulkinneet sitä hieman 

Minivaelluksen kohteena voi ollo. esimerkiksi palsasuo ja sen kummut. Kuva: Antti Karlin 

laveasti. Tosin vain Susikyröstä
käsin. Merl<ittyjä reittejä, valmii
ta latuja, aina kohdattu joku jos
sakin ja tultu perille ennen hämä
rää. Toisaalta siis kumppanin 
puuttuminen on myös rajoittanut 
kulkemista. Pääreittiä on uskal
tauduttu jopa Sioskuruun, ehkä 
Hettaankin, mutta esimerkiksi 
paljon lähempänä eli Outtakkan 
takana olevalle Rautunojan käm
pälle ei, koska se on aivan liian 
sivussa. 

Tällainen on siis tilanne Pal
laksen suunnassa, sen sijaan Kii
san ja Talaksen tukikohdista kä
sin puolivaeltaja ei nähdäkseni 

mässä paljain käsin telttaa kasas
sa, jotta ystävätär saisi turvan sen 
sisällä. 

Realistinen ajattelutapani sai 
kuitenkin nopeasti voiton. Muis
tin "kettutakin" taskussa olevat 
hakaneulat ja pyysin sisällä olijaa 
ojentamaan ne minulle. Sitten sain 
viiden sentin tikein hakaneuloja 
kahtapuolen vetoketjua, ja viimei
sen neulan jälkeen liepeen ali 
telttaan kuivattelemaan. 

Harvoin on teltta tuntunut niin 
lämpöiseltä kuin silloin, ja mikä
pä kuivattaakaan paidan ·parem
min kuin tyttöystävän lämmin 
katse ja hellä sana, mutta se onkin 
sitten jo toinen tarina. 

Näin kertoili: HEIKHA 

voi yksinään lähteä ylipäätään 
minnekään maastoon. 

Ryhdyin puolustelemaan mi
nivaellusta paljolti juuri siksi, että 
toivoisin sen yleistyvän 'fatulais
ten" keskuudessa. Silloin ei ke
nenkään tarvitsisi lähteä yksin 
hortoilemaan eli ottamaan riskejä 
ja rikkomaan sääntöjä vastaan. 
Yleistymisen myötä minivaelta
jienkin reviiri laajenisi tuntuvas
ti. Varsinkin patikkaretkillä mah
dollisuuksia on vaikka miten 
paljon, jos teltta . kulkee mukana, 
vuorotellen kunkin kantamukses
sa. 

Lasse Strang 
Logi 



Nykyinen koulutustoimikun
ta on kulkenut edellisen, Kyöstin 
ohjaileman toimikunnan jalanjäl
jillä. Talvikurssin materiaali on 
koossa ja viimeistely loppusuo
ralla. Kurssi toteutuu kaksiosai
sena, samoin kuin kesäkurssikin. 
Valmiiksi se tulee niin, että ker
hot voivat suunnitella kurssin 
pitämistä ensi talven retkiä, vael
luksia ja toimintaansa ajatelles
saan. 

. Kesäkursseja on kevään ku
luessa Hyvinkäällä ja Kuopiossa. 
Hyvinkään kurssista saimme jo 

pikapalautteen. Materiaali, kurs
simainen toteutus on kahden jär
jestetyn tilaisuuden jälkeen todet
tu hyväksi ja oppijoita innosta
vaksi. 

Koulutustoimikunta antaa 
mielellään tietoja ja ohjeita jos 
kerhonne on tapahtumasta kiin
nostunut. Kurssi on kerhon aktii
visuutta lisäävä ja Tunturiladun 
periaatteita esiintuova tapahtuma. 

Soita tai Kirjoita. Terttu Civil 
Papink. 18 A 4 33200 Tampere 
puh. k. 931 -140077 
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Tapahtui Lapissa 
Keväthankien aikaan kaksi hiih~ 
täjää oli varannut Tammakkolam
men pienen kämpän pariksi yök
si. Varusteet heillä olivat mini
maaliset koska tarkoituksena oli 
käyttää kämpän varustusta, pat
joja sekä astioita~ 

Kämpällä oli muutakin porukkaa, 
myös varauksen tehneitä. Koska 
juoppoporukan kanssa ei sopu 
anna sijaa, hiihtäjäpari jatkoi 
matkaa Suomun Ruoktulle. Yön 
pimeydessä ja lumipyryssä he 

päättivät yöpyä kuusen juurella. 
Keräsivät havuja hangelle ja kaik
ki ylimääräiset vaatteet havuille. 
Siinä he värjöttelivät makuupus
seissaan odotellen aamun vaike
nemista. 

Mitä tästä opimme? 1. Varaustu
paan voi tulla muitakin varauk
sen tehneitä. Sitä ei saa yksistään 
oman ryhmän käyttöön. Noudat
tavatko kaikki edes varausaikaan
sa ja sitäpaitsi, varaustupa voi olla 
ylibuukattu. 2. Varustaudu aina 

Kannanotto Kevon luonnonpuiston 
järjestyssääntöluonnokseen 

Tunturilatu ry:n puheenjoh
tajana vuosina 1986 - 92 
toiminut Yrjö Suuniittu sekä 
allekirjoittaneet olemme tu
tustuneet Kevon luonnon
puiston järjestyssääntöluon
nokseen ja esitämme sen 
johdosta seuraavaa: 

Tunturilatu ry, joka on 
Suomen Latu ry:n jäsenjär
jestö, toimii ensisijaisesti 
Lapissa retkeilyä harrastavan 
yli 2500 jäsenensä yhdyssi
teenä sekä yleisesti erä
retkeilyn kehittäjänä ja edis
täjänä. Tunturiladulla on erä
retkeilyn tukikohta Nuvvos
Skaidin alueella Paistunturien 
luoteispuolella, joten järjes
tömme mielenkiinto· kohdis
tuu voimakkaana Kevon 
luonnonpuiston alueelle. 

Tunturilatu ry kannattaa Ke
von · luonnonpuiston uuden 
järjestyssäännön vahvi- ta
mista seuraavin muutoksin. 

1. Talviretkeily Utsjoen 
alueella tapahtuu pääosin 
huhtik.-uussa. Siksi on koh-

' tuutonta, että rotkoalueeksi 
· nimetyllä puistonosalla ei 
saisi hiihtää enää huhti
k.-uussa, jolloin runsaasta lu
mipeitteestä johtuen kasvilli
suudelle ei ole retkeilystä 
haittaa. Lintujen pesinnälle 
rinkkaa kantava tai ahkiota 
vetävä retkeilijä ei myöskään 
aiheuta häiriötä päinvastoin 
l.-uin mitä esimerkiksi moot
torikelkoilla liild..-uminen saa 
aikaan. Lisäksi puiston rot
koalueella on suurin osa ret
keilijöitä varten rakennetuista 
leiriytymispaikoista yöpy
mismahdollisuuksineen. 

Tunturilatu ry esittääkin. että 
myös puiston rotkoalueella 
sallitaan hiihtäen tapahtuva 
retkeily 30.4. saakka kuten 
puiston tunturialueillakin. 

2. Lisäksi Tunturilatu ry 
esittää. että retkeily sallitaan 
Kuivin autiotuvan ympäris
tössä olevilla puiston tunturi-

alueen tuntureilla sekä kesäl
lä että talvella myös merkit
tyjen reittien ulkopuolella. 

Tästä ei maaston rakenteesta 
ja retkeilijöiden vähäisyy
destä johtuen aiheudu luon
nolle minkäänlaista haittaa. 
Kuivin autiotuvan kävijä
määrät ( =retkeilijät) eivät ole 
vieraskirjamerkintöjen mu
kaan lisääntyneet runko
suunnitelman päinvastaisesta 
olettamuksesta huolimatta. 

3. Koska Madjoen autiotupa 
on päätetty siirtää alueen 
ulkopuolelle (runkosuunni
telman kohta 7.4) on l.)'sei
nen tupa ehdottomasti varat
tava edelleenkin retkeilijöi
den käyttöön, mitä tarkoitus
ta varten se on alunperin ra
kennettukin. 

Sijoituspaikaksi esitämme 
Nilijoen eteläisen latvahaaran 
laaksoa Kaimmioaivin ja 
Mavdna- tunturien välissä. 
Se ohjaisi retkeilijöitä 
kauemmaksi Kevon luon
nonpuistosta ja muodostaisi 
samalla varteenotettavan 
vaihtoehtoreitin Luomus
järveltä puiston länsipuolit
se pohjoiseen. 

4. Lisäksi Tunturilatu ry 
tarjoutuu pitämään lmnnossa 
vuonna 1959 rakentamansa 
ja vuonna 1980 peruskor
jaamansa Akukammin. Ky
seinen kammi on otettu 
mukaa,n Kevon luonnon
puiston reitistöön, vaikka se 
sijaitseekin puiston ulko
puolella. Kunnostus tapah
tuisi Ylä- Lapin luonnon
hoitoalueen valvonnassa. 
Hoitoalue osoittaisi myös 
kunnostuksessa tarvittavan 
materiaalin ja Tunturilatu 
toteuttaisi työn talkoovoimin. 

TIJNTURIIATU ry 

Kyösti l..amminjoki, 
puheenjohtaja 

Marita Maula, 
sihteeri 

pahimman varalle! Vaikka kuin
ka olet ajatellut yöpyä kämpissä 
niin varustaudu silti ulkona ta
pahtuvaan hätäyöpymiseen. 3. 
Varaudu siihen, ettei kämpissä 
aina ole erähenkistä seuraa. Erä
maissa alkaa vallita viidakon laki. 
Kelkkailijat terrorisoivat, parin
kymmenen retkeilijän ryhmä 
luulee omistavansa Euroopan tai 
sitten on muita häiriköitä. Usein 
on turvallisempaa lähteä ulos pois. 

MR 

OsoitettuMetsähallituk
sen Ylä- Lapin luon
nonhoitoalueelle 

Toimituksen 
kommentti 
(keskustelu Ylä-Lapin luon
nonhoitoalueen päällikön 
Olavi Tuohisaaren ja Antti 
Karlinin välillä 17.5.1993): 

Kevon järjestyssääntöesi
tyksestä annetut lausunnot 
(noin k)'mmenen) ovat käsit
telyssä ja järjestyssääntö as
tunee voimaan vasta kesän 
1993 Iopulla. Lopullisia pää
töksiä ei ole tehty. Kevon 
kanjonialue jäänee kielto
alueeksi 30.4. lähtien, lähinnä 
linnustonsuojelusyistä. On 
kuitenkin mahdollista, että 
kanjoniin päässee vaeltamaan 
jo ehdotettua 19.6. aikaisem
min, ilmeisesti 15.6. Tällöin 
Kevosta päässee turvallisesti 
läpi, kun tulvat ovat ohi. 

Fiellulta Kuivin kämpälle tu
lee uusi reitti ja kämpältä tu
lee vaeltaa länteen Kuivin 
huipun kautta (?) eli jatkossa 
kesällä ei voi vaeltaa esim. 
Akukammilta suoraan Kui
vin kämpälle. 

Madjoen kämppää ei puret
tane ja se jäänee retkeilijöille 
ainoastaan talvikäyttöön. 
Akukammin osalta Tunturi
ladun ehdotusta Akukammi
talkoista pidetään hyvänä ja 
asiasta varmasti keskustel
laan. 

KIRJOJA! VIDEOITA! 
Myymme postitse suomalaisia ja ulko
maisia kirjoja. -karttoja ja -videoita 
mm. seuraavilta aloilta: · 

MELONTA 
ERÄ- JA VUORISTOVAELlUS 

KllPEILY 
MAASTO- YM. PYÖRÄILY 

JUOKSU 
TRIATHLON 

Satoja erilaisia, edulliset hinnat alk. 
20,-. Toimitukset postitse kaikkialle . 

TILAA ILMAINEN LUETIELO! 

T:mi RETKEILYKIRJAT 
Suvikummunrinne 4 D 20. 02120 
Espoo, p. 90-426128, myös iltaisin 
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Kiitos käynnistänne, tiedämme että viihdyitte. 

Niinkin sanotaan, että kukapa sen kissan hännän 
noistais, jollei kissa itte. Siispä, mutta vaatimatto
masti vain yksi lukuisista kiitoksistanne, tässä kai
ken kansan nähtäväksi. 

Tunturikerho Logille. 

"Lagin Lyömättömiä" ei päehitä mikkää 
nyt kynä jo kättee ottoa pittää. 
Suurkiitokset Teille, LOGJLAISET 
ihaj jokkaeselle, niim miehet, lapset kun naeset! 
Mikä kerhoesta pystysj parempaa; 
Vaekka teillei ou ollunna luntakaa 
sennii hommatuks saeja aekanaa' 
- Mitkä semmoset oes talavipäevät 
jos lumettii tulemata jäevät? -

Juhlat onnistu myötev viimestä piirtoa 
jiahään auttamaan Tunturi/avun "seooroovoo siirtoa". 

Kiittäen ja mukanaolleena 

Tsietsa 

"Ja meitä yhdistää vain tämä pakkaus, 
SAMA lukkarin RAKKAUS". 

Terveisin -Logilaiset 

Tunturiladun talvipäivät 
Valpperissa 20-21.02.1993 

VAELLUSKILPAILUN 
TULOKSET 
Sijoitus Pisteet Pari Kerho 
1. 38,6 Marita ja Hannu Maula Kavtsi 
2. 38,3 Terttu Civil, Väinö Martikainen Kolbma 
3. 32,1 Marjatta Varis, Kyösti Lamminjoki Kavtsi 
4. 30,4 Ritva Härkönen, Veikko Pitkänen Njeallje 
5. 27,3 Erkki Kinnunen, Kari Loponen Njeallje 
6. 26,9 Raili Partane.n, Tapani Iivonen Tsietsa/ 

Kumpe 
7. 19,1 Leila Auvinen, Sirpa Nikkanen Njeallje 

Tekemisen riemua, kun valmistelimme talvipäiviä. Kuvat: Maisa Kramsu 

Talvipäivien 1993 vaelluskisan yleisörastil/a Maritan ja Hannun esimerkillinen ensiapu valtimovuo
dossa. Kuva: Maisa Kramsu 



LAPIN 
SIVISTYSSEURA 

SAMI 
V 

CUVGETUSSEARVI 

FORENING FOR 

SAMISK 
0 

KULTURVARD 

THE SOCIETY FOR 
THE PROMOTION OF 

LAPPcuLTURE 

Lapin 
Lapin Sivistysseura on sään

töjensä mukaan edistänyt saame
laisten sivistyksellistä ja aineel
lista vaurastumista omaperäisel
lä pohjalla sekä saamelaisten ja 
Lapinmaan entisyyden ja nykyi
syyden tuntemusta jo 60 vuoden 
ajan. Vaikka sen ja Tunturiladun 
toiminta-ajatukset paljossa tuke
vat toisiaan, on Sivistysseuran 
tunnettuvuus joukossamme aika 
vähäinen. Eniten on yhteyksiä 
ollut seuran naistoimikunnan ja 
niiden tunturikerhojen välillä, jot
ka takavuosina järjestivät saame
laiskäsityötapahtumia. Naistoimi
kunnan apu oli silloin kullan ar
voista. 

V arat toimintaansa seura saa 
jäsenmaksuistaan, omasta myyn
titoiminnastaan ja opetusminis
teriön myöntämästä vuosittaises
ta avustuksesta. Lapin Sivistys
seuran henkilöjäsenmäärä on tätä 
nykyä 399. Jäsenistö koostuu sekä 
saamelaisista että valtaväestön 
edustajista ja mukana on niin tut-
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Saamelaiskiisitöitä. Kuva: Kauno Laine 

Sivistys seura 
kijoita kuin Lapista, sen kulttuu
rista ja saamelaisuudesta kiinnos
tuneita maallikoita. 

Nykyisin seuran tärkeimpiä 
tehtäviä ovat julkaisu- ja tiedo
tustoiminta. Se julkaisee Säpme
las-nimistä täysin saamenkielis
tä lehteä, joka on lähes seuran it
sensä ikäinen. Viime vuonna se 
ilmestyi 11 kertaa ja tarjosi ajan
kohtaista asiaa yhteensä 238 si
vulla Lehden päätoimittajana on 
toistakymmentä vuotta ollut Jou
ni Kitti ja avustajina lukuisia saa
melaisia Ensi vuoden alusta toi
mitus siirtynee saamelaisvaltuus
kunnan päätöksellä Inariin, missä 
lehden jatkumisesta tulee vastaa
maan asiaa varten perustettava 
tukiyhdistys. Säpmelas lähete
tään ilmaiseksi kaikille Suomes
sa asuville saamelaisille ja tilaaji
na on lisäksi asianharrastajia 
maamme rajojen ulkopuolellakin 
niin että painosmäärä on yli 1 700 
kpl. Levikin kattavuutta osoittaa, 
että sen välissä toimitetaan perii-

Ie mm. valtioneuvoston saamen
kielellä julkaisemat lait ja viralli
set tiedotteet. Tilausmaksu- ja il
moitustulojen lisäksi Säpmelas 
saa valtionapua. 

Lehden ohella seura on har
joittanut vuosien varrella omaa 
kirjankustannustoimintaa ja vä
littänyt muidenkin julkaisemaa 
saamelaiskirjallisuutta. Par' aikaa 
on tekeillä englanninkielinen 
yleisjulkaisu 'The Sami Culture 
in Finland' . 

Julkaisutoiminnan lisäksi 
parhaiten suurelle yleisölle nä
kyy toimiston työpanos. Sinne 
ohjautuvat lukuisat saamelaisia ja 
Lappia koskevat kyselyt, se avus
taa tietojen hankkimisessa ja myy 
kirjoja. Toimistossa on lisäksi 
lainattavissa julkaisuja, dioja, 
valokuvia, äänitallenteita, taatus
ti aitoja käsitöitä ja jopa Saamen
maan lippu. Sen yhteystiedot 
kannattaa niin mahdollisesti saa
melaista iltaa valmistelevan tun-

60-vuotias / 

turikerhon kuin aihetta koskevan 
esitelmän kimpussa puurtavan 
koululaisen pitää tallessa! 

Lapin Sivistysseura on jäse
nenä Euroopan vähemmistökan
sallisuuksien unionissa (FUEN) 
ja seuran edustaja osallistuu unio
nin vuosittaisiin kokouksiin. Vii
me vuonna järjestettiin Suomes
sa XV Pohjoismainen Saamelais
konferenssi, johon ensi kertaa 
osallistui Kuolan saamelaisia. 
Sivistysseura on jo vuosien ajan 
tukenut saamelaisnuoria ja -opis
kelijoita stipendein. 

Kuten tunnettua, vietetään 
tänä vuonna YK:n julistamaa 
maailman alkuperäiskansojen 
vuotta. Lapin Sivistysseura avus
taa Helsingissä Senaatintorilla 
kesäkuun alkupuolella vuosittain 
pidettävän maakuntaesittelyn jär
jestelyissä, onhan nyt vuorossa 
Lappi. Samoin se avittaa Seura
saarisäätiötä pystyttämään Tom
tebohon Tamminiemen kupee-

seen kesäksi näyttelyn saamelai
sista. Syksyllä on vuorossa Hel
singin suomenkielisessä työväe
nopistossa seuran järjestämä esi
telmäsarja saamelaisista. 

Mikäli haluat syventää Lapin
tuntemustasi uudella alueella ja 
ehkä osaltasi tukea vähemmistö
kulttuuria, kannattaa sinun harki
ta jäsenyyttä Lapin Sivistysseu
rassa. Se tiedottaa toiminnastaan 
suomenkielisin jäsenkirjein, ylei
sötapahtumat painottuvat Helsin
kiin . 

Vuosijäsenmaksu on 50 mark
kaa, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 
puolet tästä. 

Toimiston osoite on Tunturi
katu 6 A 19, 00100 HELSINKI ja 
sen puhelinnumero 90-409 228. 
Siellä päivystetään maanantaisin 
kello 13 - 17 ja torstaisin kello 10 
- 14. Puhelimeen vastaa tuttu tun
turi latu lainen, toimistonhoitaja 
Eeva Puranen. 

Vappu Hietala 
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KESÄPÄIVÄTULKOTAMMIOSSA 

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

, ulkosaari. 
Isäntänä on tunturikerho Kuovza. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 

23.7. mennessä Maija Hurtta, Mikkclinkatu 1as5, 48600 Karhula, 
puh. 952 - 62790 (k), 952 - 285444 (t). 

Hinta on 100 mk aik"llisilta ja 50 mk alle 16 -vuotiailta. Hintaan 
sisältyvät venckuljetukset, juomavesi, lauantain päiväkahvit ran
takalliolla ja retkiohjelma (mm. opastettu saarikierros, luontopolku, 

. hiihtoviesti yni). 

Ohjelma: 

Pe6.8. 

La7.8. 

Su8.8. 

Klo 20.00 Lähtö Karhulasta, riippusillan laiturista 
Klo 23.00 Majoittuminen 

Klo avoin Opastettu saarikierros. Jos lähtö aamu-
päivällä, niin 

Klo 14.30 Päiväkahvit rantakalliolla 
Klo 18.00 Hiihtoviesti 
Klo 20.00 Iltanuotio 

Klo 9 - 10 Lähtö luontopolulle 
Klo 13.00 Palkintojenjako rannassa 
Klo 14.00 Lähtö saaresta 
Klo 17.00 Tulo Karhulaan 

Tervetuloa rattoisaan merelliseen yhdessäoloon ! 

Tunturikerho Kuovza 

JÄSENMAKSUASIAA 

Joiltakin on vielä jäsenmaksu maksamatta tältä vuodelta. Näiden ei 
maksaneiden joukossa on myös Tunturiladun kämppäavaimen 
haltijoita. Tukikohtien käyttösääntöjen 10. kohdan mukaan jäsen, 
joka eroaa Tunturiladusta, sitoutuu palauttamaan avaimen Tunturi
ladulle. 

Pankkiautomaatilla maksaessanne muistakaa mainita pankkisiirron 
alareunassa oleva viitenumero. Pankin lähettämään jäsenmaksu
korttiin tehdyt osoitteenmuutokset ja muut muutokset eivät välity 
jäsensihteerin tietoon. 

Uudet jäsenet muistakaa ilmoittaa jäsenmaksua maksacssanne 
osoitteenne. Joka vuosi on jouduttu peräämään vajaita tietoja mak
supankin leimojen ja puhelinluetteloiden kautta sekä Suomen 
Ladun jäsenrekisterinhoitajaa ja jäsenkirjureita avuksi käyttäen. 

Login bussilla 

RUSKAREISSULLE 
Lähtö Turusta 3.9.1993 klo 
19.00. Matkaamme tutuksi tul
leita reittejä kohti pohjoista 
määränpäänä Reissaelva Norjan 
puoleJla (Kautokcinosta luo
teeseen). 

Jäsensihteeri 

PaluumatkaJle lähdetään 11.9. 

Tiedustelut: Kalevi Kanerva, 
puh. 921 .- 321571 tai Maisa 
Kramsu, puh. 921 - 366457. 

Baltian matkailijoi
den 23. tapaaminen 

Eesti Matkaliit järjestää Baltian 
matkailijoiden leiripäivät 8. -
11.7.1993 .Läänemaalla, Noa
rootsissa. Päivien aikana on 
m.~dollisuu~ ' osallistua erilai
siin vaellus-, pyöräily-, ym. 
aktiviteetteihin ja kilpailuihin. 
Tunturiladun jäsenet on kutsut
tu osallistumaaµ leiripäiville . 

I,.eifipäivi~n , .viralliset kielet 
ovat eesti, englanti ja venäjä. 
Osallistumismaksu on 50 USD / 
henkilö. Lapsilta ei maksua pe
ritä. 

Lähempiä tietoja: 
Guido Leibur / Eesti Matka
Iiit,Raekoja plats 18, EE-0001 
Tallinn, puh. koti 990372- 2-
320442, työ 990372-2-
429358. 

ERÄRETKEILYN 
PERUSKURSSI 

Tunturikerho Tsietsa järjestää, 
mikäli riittävästi osallistujia il
moittautuu, eräretkeilyn pe
rusk"llrssin Kuopiossa Puijon 
ladun majalla Pilpassa. Ilmoit
tautuminen Kaisa Oksaselle, os. 
Kuivaniemi, 72100 Karttula, 
puh. 971 - 531368 18.5.1993 
mennessä. 

Tunturiladun 

ELÄKELÄISVIIKKO 
SUSI-TALAKSELLA 

Tunturiladun johtokunnan pää
töksellä on Susi- Talas varattu 
eläkeläisten käyttöön cm. ai
kana (vko 35). matkat ja ruo
kailut omatoimisia, paitsi kulje
tus Ivalosta noin kahden kilo
metrin päähän kämpältä, josta 
peritään korvaus. Yhteiskulje
tusta varten kokoonnutaan 29.8. 
klo 14 Ivalon linja- autoase
malle. 

Lisätietoja: Anja Seleaius, puh. 
914 - 476956 tai Anja Pajunen, 
puh. 914 - 435055. 

Tunturikerho KUOKTE 

TOIMINTAMUISTIO 

*'.!'* 1993 *** 

28. - 30.5. Tsietsanjärjestämä Eräretkeilyn peruskurssin 
teoriaosa Kuopion seudulla. 

30.5. - 8.6. . Sarviojan kämpän pystytystalkoot. Yhteyshenkilö 
Esko Aalto, puh. 972 - 13032. 

18. - 20.6. Eräretkeilyn peruslmrssin maasto-osa (ks. erillinen 
ilmoitus) 

2: - 4.7. Suomen Ladun leiripäivät Ähtärissä 

· 6. - 8.8. Kesäpäivät UJko-Tammiossa Kuovzan isännöi
mänä (ks. eri ilmoitus) 

28.8. -4.9. 

4. -11.9. 

23. -26.9. 

2. -3.10. 

Kuokten järjestämä eläkeläisviikko Susi-Talaksclla 

Tsietsan ja Njcalljen kerhoviikko Susi-Talaksclla 

Erävaelhiksen SM- kilpailu Hämeessä 

Syyskokous ja susiaiset Vaasassa Vihttan isännöi
minä 

KOKOUSKUTSU 

TUNTURIIATU ry;n syyskokous pidetään lauantaina 2.10.1993 
klo 13.00 Vaasassa hotelli Fcnnossa (osoite Vaskiluoto, Niemelän
tie). 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 §:n syyskokouksella mää
räämät asiat. 

Tervetuloa ! 
JOIITOKUNTA 

SUOSITUS 

Tunturiladun johtokunta suosittaa, että Susik-yrön isoa kämppää ei 
käytetä 1.10. - 15.3. välisenä aikana, jotta polttopuita ei lmluisi niin 
paljon. Pääsääntönä on, että uusi kämppä täytetään ensin ja vasta 
sen jälkeen iso kämppä. Isot ryhmät (yli 12 henkilöä) voivat käyttää 
isoa kämppää. 

KÄMPPÄKORTTEJA MYYTÄVÄNÄ 

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. 

Kortteja voi .tilata yhdistyksen taloudenhoitaja Oili Virtaselta 
Laajavuorenrinne 3 A 7, 01620 ·vantaa, puh. 90-891 732. 

Ps. Myös muutama Eräretkeilyn perustietoja -kirja on myytä
vänä. 


