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//YHTEISÖT yhteisot@kaleva.fi
JUKKA PARVIAINEN

Lapinkävijät Owlan jäseniä hiihti Kalkkoaivista Kautokeinoon. Letkassa takaa lukien Aino Hämäläinen, Arto Heikkilä, Lea Horto, Annikki Sangi ja Risto Suonnansalo.

Luonto vetää vaeltajan ulos
""Vaelluskokemusta tuntureita varten voi kerätä lähimaastoista, esimerkiksi Simon Maritimoaavalta.
MEIDÄN KULMA
Vaellusharrastukseen pariin on
hyvä lähteä lähiretkillä muutaman
sadan kilometrin säteellä Oulusta. Vaelluskokemuksia voi kerätä
muun muassa Simon Martimoaavalta kävellen kesällä 12 kilometrin
merkityllä vaellusreitillä Hangassalmenahon P-paikalta Kivaloille.
Reitillä on mahdollista yöpyä autiotuvissa.
Martimoaavan soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on myös erittäin merkittävä paikka uhanalaisille linnuille.
Martimoaavalla on lukuisia vanhoja metsiä. Metsän ennallistamiseen pääset tutustumaan kävellessäsi vaellusreitillä.
Talvella umpihankihiihtäen voit
kokea alueen umpihankihiihtäjän
paratiisina, auringon paistaessa
ja hangen kantaessa loputtomilta
tuntuvilla soilla. Hiihtoretki Martimo-ojan Niittytuvalle on hieno kokemus.

Nyt on hyvä syy lähteä ulkoilemaan
Ulkoilu on itsellesi, perheellesi ja
läheisillesi mielekäs tapa liikkua.
Läheiset metsät, polut ja suot tarjoavat helposti luontokokemuksia,
jotka kantavat elämässä eteenpäin.
Ulkoilija vaikuttaa toimillaan ulkoilupaikkojen olemassaoloon, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen.
Tunturit ovat parasta omin silmin
nähtynä. Yhteisellä vaelluksella kokee usein enemmän kuin yksin.
Lisätietoa: https://tunturilatu.fi/
kerhot/owla/ tai lapinkavijat.owla@gmail.com

Vaelluskokemuksen karttuessa on hyvä lähteä ohjatuille vaelluksille hakemaan lisää vaelluskokemusta. Vuonna 1984 perustettu
Oulun Seudun Lapinkävijät jatkaa
toimintaansa Oulussa nimellä Lapinkävijät Owla ry. Yhdistyksem-

me kattojärjestön Tunturiladun
kautta jäsenet kuuluvat 88 000 jäsenen 1938 perustettuun Suomen
Latuun. Umpihankihiihdolla on ollut merkittävä rooli Suomen Ladun
synnyssä. Lähde kanssamme vaelluksille Suomen Lappiin ja Poh-

jois-Ruotsiin sekä Norjaan! Kesävaelluksella kokemuksen karttuessa voi lähteä kokeilemaan talvivaellusta. Tarjoamme kevään aikana myös retkikurssin teoriatunnit
ja käytännön harjoituksen Hossan
kansallispuistossa.
Lemmenjoen
kansallispuisto
tarjoaa hyvät mahdollisuudet kesävaellukselle. Vaellusreitillä on
erinomaisia hiljattain rakennettuja
taukotupia. Reitiltä löytyvät selkeät vuonna 2018 laitetut kullankaivuusta ja Lemmenjoesta kertovat
opastaulut. Venekuljetus Njurgunlahdesta vie Kultahaminaan, josta
voi kävellä Morgamojan kämpälle.
Kämpältä voi tehdä retkiä kullankaivuukohteisiin.
Lapissa Kilpisjärven erämaa tarjoaa ainoat maassamme olevat yli tuhat metriä korkeat tunturit. Siirtyminen Kilpisjärveltä kesällä Mallalaivalla Kolttalahteen mahdollistaa
vaeltamaan Ruotsin ja Norjan jykeviin tunturimaisemiin. Svenska
Turistföreningen Ruotsissa ja Den

Norske Turistforening Norjassa
tarjoavat erinomaisia tupia yöpyä
vaellusreittien varrella. Yöpymiset näissä tuvissa ovat maksullisia
mutta jo muutama yöpyminen tuo
vaeltajalle takaisin Suomen Ladun
ja yhdistyksemme jäsenmaksun.
Tärkeää vaeltamissa on turvallisuus. Yhdistyksemme yhtenä Tunturiladun viidestätoista tunturikerhosta käyttää harrastusmerkkijärjestelmänä tunturisusijärjestelmää, jolla on tärkeä tehtävä jäsenistön retkitietojen ja -taitojen kehittämisessä ja yhteishengen luomisessa. Susikokelaalla tulee olla niin kesä- kuin talvivaelluksia ja
häneen tulee osoittaa hallitsevansa
retkeilyyn sekä Lappiin liittyviä tietoja ja taitoja. Tunturisusijärjestelmässä on viisi sääntöä liikkua tunturissa. Yksi niistä on: Älä koskaan
lähde yksin tunturiin.6
HANNU LILJAMO

Tunturisusi 1641, Lapinkävijät
Owla ry:n puheenjohtaja.

