
          
 
 
 
 
 
 
 Tervehdys  Ovtsilaiset , odotetaan taas joulua                                                    Joulukuu 2021              
 
Olemme eläneen nyt ”uutta normaalia” kautta ja menneeseen 
ei taida olla paluuta.  Viime vuosi kului pitkälti peruutusten merkeissä. 
Onnistuimme kuitenkin rakentamaan kesästä lähes normaalin, retkiä teimme  
ennätysmäärän ja alkavan vuoden suunnitelmat ovat vailla vertaa. Kiitos retkitoimikunnalle! 
 
Vaikka osallistujamäärät jäivät alle odotusten, mukana olleet olivat innoissaan. 
Teimme retkiä lähialueelle ja pikkuisen kauemmaksikin. (lue -Tunturilatu 4/21 lehti) 
Vuoden 2022 alustava toimintasuunnitelma tarkentuu ajan myötä - kesän aikana 
koronatilannetta seuraten. 
Tilanne saattaa muuttua olennaisesti, joten seuraattehan tiedotusta nettisivuilla, 
 sähköpostissa ja WhatsApissa. 
  
Tuntirikerho Ovtsi ry kokoontui vuosikokoukseen marraskuussa päättämään toiminnoista 
ja taloudesta.  Osallistujia oli kiitettävästi.  Myös uusia jäseniä oli paikalla, hienoa! 
Innokkaita jäseniä on vuoden aikana liittynyt Ovtsiin. Mukaan vaan toimintaan! 
Vanha hallitus jatkaa v. 2022. On kuitenkin muistettava, että uusia toimijoita kaivataan,  
jotta toiminta jatkuisi tulevaisuudessakin. 
 
Kevään ja syksyn kerhoiltojen kokoontumispaikka on tuttu Matarasali, Matarakatu 6. 
Kesän päiväretkiä on toivottu enemmän. Uskoisin onnistuvamme täyttämään toiveet. 
Syysvuosikokouksessa eri tehtäviin saatiin nimettyä kiitettävästi lisää toimijoita. 
Näin saadaan tehtävät jaettua useamman henkilön kesken.   
 
Vuoden päätteeksi, marraskuussa, nautimme joukolla glögit, joulupuurot ja kahvit muun 
tarjoilun ohella Haristuvan pikkujouluissa. Tilanteesta huolimatta ”tonttuilijoita” oli yli 30,  
mikä oli ilahduttavaa. Nyt Harinen nukkuu joukkotapahtumilta kevääseen.   
Kiitos tapahtumasta vastanneet emännät ja isännät sekä mukana olleet Ovtsilaiset! 
 
Aloitamme vuoden 2022 tammikuussa Matarassa, etenemme suunnitellusti kevääseen ja  
nautimme tutuksi tulleesta Haristuvasta tulevan suven aikana. 
Kesän ajan suunnitelmat uskoakseni toteutuvat niin, että osallistujia olisi ilahduttavasti. 
Syksy jatkuu taas tuttuun tapaan, kunhan saunan löylyt on intohimolla nautittu kesän aikana 
ja retkeilty kiivaaseen tahtiin lähellä ja kaukana.  Ohessa toimintasuunnitelma v.2022.  
 
”Uusi normaali” on tuonut paljon hyvääkin. mm. Tunturilatu järjesti koulutuksen, jossa 
nettivideoista tuttu Ali Leiniö kertoi YouTube videoiden teosta.  Asia, jota me Ovtsilaisetkin 
voisimme harrastaa enemmän. Olisi paikallaan saada lisää näkyvyyttä monella tavalla, 
sillä olemmehan toimiva ja aktiivinen kerho. Kertokaa, tarvitaanko koulutusta lisää! 
YouTube on pullollaan erilaisia luontovideoita ja retkikuvauksia ja luontokuvia ympäri Lappia ja  
kansallispuistoja. Niitä kannattaa katsella ajan kanssa. Vinkkejä toisille voi laittaa vaikka pikaviestinä. 
 
            
 
 



 
 
Toimijoiden ikääntyminen on myös uskoakseni se kriittinen puheenaihe. Emme ole ainoa seura, joka 
asiaa pohtii ja valmistelee.  Ei voi aina olla niin, että ”entiset jatkaa”. Tunturilatu ry on uskoakseni samassa 
tilanteessa kuin Ovtsikin.  Toivottavasti saamme tekijäjoukkoomme uusia innokkaita toimijoita! 
    
Olen miettinyt monta kertaa Lapin tulevaisuutta, johon meillä kaikilla on sydän kallellaan. 
Kaivosteollisuus on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi. Onko oikein, että Lapin Natura ja luonnossuoje-
lualueet valjastetaan kaivoksilla. Kirjoitetaan mm. 
” Lappia onkin kuvattu maailman pohjoisimmaksi kaivos- ja metalliteollisuuden keskittymäksi. Alueella 
sijaitsevat niin Euroopan suurin kultakaivos kuin ainoa kromikaivoskin, ja vireillä on useita kaivoksiin ja 
metalliteollisuuteen liittyviä hankkeita. ”Lue esim. https://yle.fi/uutiset/18-547 
 
Kaupungistuminen ja sähköistyminen. Siinä kaksi syytä, miksi malmin kysyntä kasvaa kovaa vauhtia.  Me 
veronmaksajat siivoamme jäljet, vaikkakin työllistyneet kaivosmiehet ovat merkittävä seikka, kuitenkin 
mitätön asia lopputuloksessa. Mieti mielipidettäsi ja ota kantaa tarvittaessa.  
Luonnon voi pilata vain kerran! 
 
Muistakaamme myös omaa tukikohtaamme, Harista. Kun astumme autosta ulos, matkaamme polkua  
pitkin metsän keskelle. Puista roikkuvat naavat, jotka kertovat putipuhtaasta luonnosta.  Noukimme mar-
jat ja sienet, jotka ovat taatusti puhtaita. Pulahdamme lampeen, joka on lähitienoon puhtain ja kirkasveti-
sin. Voimme rentoutua ja nauttia luonnosta, hiljaisuudesta, saunasta ja monesta muusta, jonka vain me 
itse voimme aistia. 
Naavan kasvu kertoo omaa tarinaansa. Tutustu aiheeseen tarkemmin. 
Odotan runsasta osanottoa ja aktiivisuutta kaikkiin tapahtumiin ”ME” hengessä. 
Uudet jäsenet rohkeasti vaan mukaan, ainakin tutustumaan ja puuhastelemaan. 
 
Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet, kannattaa nyt ilmoittaa uudet tiedot ja varmistaa ajankohtaisten 
tietojen saaminen.  Sähköposti ja WhatsApp ovat hyvä ja nopea tapa tiedottaa. 
Pidä myös jälkikasvun tiedonsaannista huoli. Liian paljon palautuu kirjepostia ;  ” EI TAVOITETA ” 
Odotan yhteydenottoa, toiveita ja ajatuksia sekä kommentteja; aku6950@gmail.com 
 
Vielä kerran; kiitos kämppäemännät ja -isännät, talkooporukka ja muut toimintavastaavat. 
On ilo aloittaa uusi vuosi menneitä muistellen. Tavataan kerhoilloissa, retkillä ja Harisella. 
Toivotan kaikille hyvää alkavaa vuotta 2022! 

Tunturikerho Ovtsi ry 

-Aku- pj 

 

 


