TUNTURILADUN TOIMINTA

Tunturilatu ry vuodesta 1946
9.11.1946 Tunturilatu ry perustettiin Puotinkylän retkeilymajassa. Mukana oli 53 retkeilystä ja
Lapista kiinnostunutta henkilöä.
1946–1947 Tehtiin Tunturilatua sekä lapinretkeilyä tunnetuksi suurelle yleisölle. Suoritettiin
eräretket Haltia-, Ylläs-, Pallas- ja Ounastuntureille sekä Saariselälle. Hiihtovaelluksella
vietiin ensimmäinen vieraskirja Haltiatunturin huipulle. Osallistuttiin Metsätalolla pidettyyn
retkeilynäyttelyyn sekä Lappi nousee - ja Suurkisanäyttelyihin. Otettiin käyttöön tunturisusinimitys ja laadittiin susivaatimukset. Järjestettiin hiihtotekniikkakurssi.
1947–1948 Vihittiin välittömästi ensimmäisen vuosikokouksen jälkeen ensimmäiset 11 tunturisutta.
Otettiin käyttöön ikäsuden arvoaste. Tunturilatu järjesti retkenjohtajakurssin. Järjestettiin
Kilpisjärvellä neljä hiihtokurssia, joilla oli yhteensä 60 osanottajaa. Kursseihin sisältyi
erähiihto Kilpisjärveltä Abiskoon sekä filmausretki Haltiatunturille Suomi-Filmin kanssa.
Järjestettiin neljä kesäkurssia Kilpisjärvellä, Haltiatunturin retki ja "viiden yli 1000 metrin
tunturin" retki. Järjestettiin kesäretket Saariselälle, Utsjoelle sekä Ounas-, Pallas- ja
Yllästuntureille. Järjestettiin kurssi retkeilyjohtajien kouluttamiseksi sekä suppea
hiihdonneuvojan kurssi.
1948–1949 Järjestettiin Kilpisjärvellä kaksi tunturihiihtokurssia, joilla oli yhteensä 38 osanottajaa
sekä neljä kesäleiriä. Pidettiin Muotkatuntureilla erähiihtokurssi. Järjestettiin Inari–Hettavaellus sekä Piispanmukan leiri Raututuntureilla. Toimittiin yhteistyössä Lapin Sivistysseuran
kanssa. Retkeilyjohtajien kurssi.
1949–1950 Eräretkiä ja ohjattuja tunturileirejä järjestettiin entiseen tapaan. Vietiin Saariselällä
Kuikkapään huipulle vieraskirja. Järjestettiin kaksi tunturihiihtokurssia Kilpisjärvellä.
1950–1951 Retkeiltiin runsaasti Lapissa. Otettiin käyttöön susimerkki. Järjestettiin valokuvauskilpailu jäsenille. Järjestettiin kolme tunturihiihtokurssia Kilpisjärvellä.
1951–1952 Vietettiin Tunturiladun 5-vuotisjuhla. Nämä viidennet susivihkiäiset filmattiin ja filmiä
esiteltiin Finlandia-katsauksen yhteydessä ympäri maata. Hyväksyttiin Tunturiladun säännöt
ja päätettiin rekisteröidä yhdistys. Päätettiin liittyä Suomen Ladun jäsenyhdistykseksi.
Rakennettiin elokuussa Susi-pesä Kaarnepään juurelle Sorvusojan varteen Saariselällä.
Välitettiin jäsenistölle lippuja Helsingin olympiakisoihin. Järjestettiin kolme tunturihiihtokurssia
Kilpisjärvellä sekä Hiihdon tekniikkakurssi Vierumäellä.
1952–1953 Susi-Pesä sai kalustuksen ja sen ympäristössä suoritettiin "somistusraivauksia".
Järjestettiin valokuvauskilpailu jäsenistölle.
1953–1954 15 tunturilatulaista osallistui Pirkan Ladun avaushiihtoon Niinisalosta Tampereelle (nyk.
Pirkan Hiihto). Luovuttiin tunturikurssien järjestämisestä suurelle yleisölle, niitä jatkoi Suomen
Latu. Keskusteltiin eräretkenjohtajien kouluttamisesta sekä Tunturiladun eräretkitoiminnan
tehostamisesta. Valittiin Koulutusvaliokunta, jonka toiminnan painopiste oli eräretkien
johtajien kouluttamisessa. Toimintakautena käyttöönotettu johtajasuden arvo korosti
eräretkien johtajakoulutuksen tarvetta.

1954–1955 Vanhaan tapaan retkeiltiin Lapissa. Järjestettiin värivalokuvauskilpailu jäsenille.
Tunturilatu, Helsingin Latu ja Vuokatinkävijät muodostivat yhteistyövaliokunnan yhteisten
tilaisuuksien järjestämiseksi. Koulutusvaliokunta selvitti tunturihiihdon ja eräretkeilyn
varustekysymyksiä ja laati johtajasuden arvoon vaadittavan koulutusohjelman sekä
suoritusvaatimukset.
1955–1956 Rakennettiin retkeilijöiden käyttöön ensimmäinen turvekota – Vongoivan kota –
Saariselälle Vongoivanjoen latvalle. Osallistuttiin omalla osastolla Stockmann Oy:n
järjestämään hiihtovälinenäyttelyyn. Ensiapukurssi SPR:n avustamana.
1956–1957 Vietettiin Tunturiladun 10-vuotisjuhlaa ja järjestettiin tunturisusien ensimmäinen
yhteinen susilounas (= susien kokous). Kirjoitettiin Tunturiladun toiminnasta Latu- ja muissa
lehdissä.
1957–1958 Perustettiin naistoimikunta ja aloitettiin joulupakettien lähettäminen Tunturiladun
nimissä Lappiin. Kerättiin rahaa radion hankkimiseen saamelaisten kouluasuntolaan
Helsingissä. Järjestettiin ensiapukurssi SPR:n kanssa. Rakennettiin Susikammi
Porttatsohkkan juurelle Muotkatuntureiden länsireunalla. Suunniteltiin turvekammia
Laanilaan.
1958–1959 Uudistettiin tunturi-, johtaja- ja ikäsusivaatimukset. Rakennettiin Aku-kammi Akujoen
sivupuron varteen Paistunturien eteläpuolelle. Järjestettiin eräretkenjohtajakurssi, johon
osallistui 23 henkilöä. Naistoimikunta aloitti toimintansa. Järjestettiin kuusi luentoa käsittävä
eräretkenjohtajakurssi.
1959–1960 Osallistuttiin kahden viikon pituiseen hiihtoretkeen Itävallan Alpeilla. Rakennettiin
Mosishvein kammi Pulmankijoen latvalle. Osallistuttiin Stadionilla pidettyyn Camping
tänään -näyttelyyn omalla osastolla. Järjestettiin useita luentoja käsittävä ensiapukurssi.
1960–1961 Keskusteltiin oman, vain jäsenille tarkoitetun kämpän hankkimisesta Lapista.
Lähetettiin retkikunnat tutkimaan Raattaman ja Tolosjoen maastoja kämppähanketta
silmälläpitäen. Osallistuttiin Suomen Ladun järjestämään Sudenpesän (= Susi-Pesä)
korjausretkeen. Laadittiin Tunturiladun opas-kirjanen. Valokuvauskurssi.
1961–1962 Otettiin käyttöön kunniasuden arvoaste. Vietettiin Tunturiladun 15-vuotisjuhlaa.
Keskusteltiin Tunturiladun kerhojen perustamisesta. Kämppähanketta varten tehtiin
tiedusteluretkiä reiteillä Ivalo–Uutela–Pallas ja Kiellajoki–Lemmenjoki–Ivalojoki. Kämppää
suunniteltiin Ylemmän Honkavuoman varteen Muotkatuntureille 7–8 km maantieltä.
Osallistuttiin Karoliini-hiihtoretkeen Norjan Tydalista Ruotsin Handöliin. Tunturilatu-lehden
ensimmäinen numero ilmestyi.
1962–1963 Täydennettiin susivaatimuksia. Otettiin käyttöön Tunturiladun standaari
(= Susistandaari). Suunniteltiin riippusiltaa Ivalojoen yli. Järjestettiin useita tunturiaiheisia
näyttelyjä helsinkiläisten liikelaitosten ikkunoille mm elokuvateatteri Bio-Elyseen, jossa
esitettiin norjalaista lapinfilmiä Laila.
1963–1964 Susivihkiäisiä vietettiin ensimmäisen kerran pääkaupunkiseudun ulkopuolella Turussa.
Ostettiin palsta (1.01 ha) Enontekiön Yli-Kyrön kylästä Vuontisjärven rannalta Oskari Kyröltä.

Rakennettiin Ykin silta Ivalojoen yli Kultalan kohdalle. Tuettiin Suomen Ladun
kurssikeskuksen, Kiilopään, suunnittelu- ja rakennustoimintaa. Tunturilatu järjesti Karoliinihiihdon Ruotsin ja Norjan tuntureille karoliinien historiallista reittiä.
1964–1965 Susikyrö sai lainhuudon. Perustettiin Alppikerho Helsingissä. Perustettiin
ensimmäinen Tunturikerho Okta Kajaanissa. Uusittiin Tunturiladun opas -kirjanen. Ykin silta
sai tarpeellisen kyllästysmaalauksen ja Kiilopäälle rakennettiin pato Kiilo-ojaan saunan
kohdalle.
1965–1966 Ostettiin Metsähallitukselta kaksi kämppää Pekanjängältä Äkäslompolosta ja purettiin
ne talkoilla sekä siirrettiin Susikyröön. Susikyrö sai rakennusluvan. Järjestettiin
jäsenarpajaiset Susikyrön rakennustoiminnan tueksi. Rakennettiin Susikyrön kämppä
vesikattoon. Suomalainen tunturilatulaisen vetämä retkikunta suoritti laajalti kuuluisan
hiihtovaelluksen Grönlannin poikki (n. 600 km). Ykin silta tuhoutui ennätysmäisessä
kevättulvassa.
1966–1967 Vietettiin Tunturiladun 20-vuotisjuhlaa. Perustettiin Hyvinkäällä Tunturikerho Kuokte
ja Tampereella Tunturikerho Kolbma. Susikyrön savusauna valmistui elokuussa.
Susikyröön hankittiin vene.
1967–1968 Tunturilatu-lehti sai uuden painoasun (tabloidi-koko). Rakennettiin Ykin silta uudelleen,
nyt yksijänteiseksi riippusillaksi pari sataa metriä Kultalasta yläjuoksun suuntaan. Samalla
rakennettiin Kultalaan keittokatos. Susikyrössä suoritettiin sisustustöitä ja sauna paloi osittain
5.8.68.
1968–1969 Peruskorjattiin Susikyrön sauna ja muutettiin uloslämpiäväksi. Tehtiin huuhdonta-retki
Lemmenjoelle. Susikyrön asioita hoitamaan nimettiin "isäntä". Otettiin käyttöön Tunturiladun
metallinen rintamerkki.
1969–1970 Susivihkiäisiä vietettiin Tampereella. Kevättalvella järjestettiin ensimmäinen susiviikko
Susikyrössä. Tunturikerho Kolbma organisoi Sudenpesän korjausretken. Mikkelissä
perustettiin Tunturikerho Njellä (nyk Njeallje) ja Vaasassa Tunturikerho Vihtta. Suoritettiin
mielipidetiedustelu jäsenkunnan keskuudessa toiminnan tehostamista silmälläpitäen.
Tunturiladun pikkujoulua vietettiin Kiljavan Kotorannassa.
1970–1971 Sudenpesä paloi kesäkuussa. Rakennettiin kesätalkoissa Susikyrön kellari ja puuvaja.
Perustettiin Helsingissä Tunturikerho Kuhtta. Hankittiin Susikyröön lisämaata (n 1,35 ha) =
Susikyrö II. Suoritettiin suksikeräys Lapin lapsille. Tehtiin ensimmäinen saariretki UlkoTammioon. Tunturilatu oli yhteistyössä Lapin Sivistysseuran kanssa.
1971–1972 Vietettiin Tunturiladun 25-vuotisjuhlaa Dipolissa Espoossa. Susikyrö-hihamerkki
valmistui. Julkaistiin "Älä eksy tunturiin" - taitelehtinen, jota jaettiin kaikkiin majoituspisteisiin
Lapissa. Perustettiin Tunturikerho Tsietsa Iisalmessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö
myönsi Tunturiladulle valtauskirjan kultavaltaukseen Lemmenjoen Jäkälä-Äytsissä.
Järjestettiin ensimmäinen kultaleiri Susi-Äytsiksi nimetyllä valtauksella. Susikyröön
rakennettiin keittokatos. Pidettiin susivihkiäisiä ennakoivat talkoot Susikyrössä. Niiden aikana
pystytettiin niliaitta ja veistettiin seita. Vietettiin ensimmäiset Lapissa tapahtuvat susivihkiäiset
Susi-Kyrössä, kutsuvieraina olivat lähikylien asukkaat. Susivihkiäisistä ja Susikyröstä

kerättiin filmi- ja äänimateriaalia, josta koottiin myöhemmin Susikyrö-filmi. Pikkujoulua
vietettiin Kiljavalla.
1972–1973 Vuosikokous oli Helsingissä Pyhäinpäivänä. Perustettiin Tunturikerho Kavtsi
Helsingissä. Koko vuoden toimintaa leimasi Operaatio Tunturiluuta, joka käsitti Saariselän
autiotupien ja niiden ympäristöjen siivouksen ja kunnostuksen. Järjestettiin Ykin sillan
kunnostus- ja maalaustalkoot. Rakennettiin Susikyrössä uudet maaportaat sekä uusi
vesipaikka. Tunturiladun joukkue saavutti mestaruuden Erävaelluksen SM-kilpailussa
Sodankylässä. Pikkujoulu oli jälleen Kiljavan Kotorannassa.
1973–1974 Suomen Latu järjesti Kiilopäällä retkeilyseminaarin, jonka vetäjänä toimi Tunturiladun
puheenjohtaja. Järjestettiin kultaviikko Susi-Äytsissä. Susikyrön lukot uusittiin
varmuuslukoiksi (ura-avain). Osallistuttiin Yli-Kyrö–Vuontisjärvitien kunnostus-talkoisiin.
Kolbma järjesti Erävaelluksen SM-kilpailut Kurussa (yhteistyössä Tampereen Taivaltajien
kanssa). Järjestettiin pikkujoulu Kiljavan Kotorannassa.
1974–1975 Ostettiin palsta Inarin kunnan Paatsjoen kylästä Tsarmitunturin koillispuolelta (7,74 ha)
Paadarin perikunnalta. Njellän jäsenet purkivat Pieksämäeltä ostetun vanhan
hirsirakennuksen ja kuljettivat sen Tsarmijärven rantaan. Viimeisillä lumilla kuljetettiin hirret
palstalle. Rakennettiin palstalle kämppä, Susi-Pesä. Tunturiladun joukkue saavutti
mestaruuden Erävaelluksen SM-kilpailuissa Enontekiöllä. Järjestettiin pikkujoulu jälleen
Kiljavan Kotorannassa.
1975–1976 Vietettiin Tunturiladun ensimmäiset talvipäivät Hyvinkäällä Kuokten järjestämänä.
Vietettiin Susi-Talaksella (aik. Susi-Pesä) Susiviikkoa, jonka aikana kaadettiin saunaa
varten hirret ja kuljetettiin ne palstalle. Talkoita jatkettiin kesällä, jolloin rakennettiin sauna
valmiiksi. Perustettiin Tunturikerho Outsi (nyk. Ovtsi) Jyväskylässä. Susivihkiäiset
järjestettiin Kiilopäällä ja vuosikokous sekä Tunturiladun 30-vuotisjuhlat Dipolissa Espoossa.
Kavtsi järjesti pikkujoulun Karjalohjalla.
1976–1977 Susivaatimukset uusittiin perusteellisesti vuoden 1976 vuosikokouksessa. Kavtsi
järjesti talvipäivät ja Kolbma tunturikerhojen palaverin 10-vuotisjuhliensa yhteydessä. Etsittiin
kolmatta palstaa Utsjoelta tunturikoivualueelta. Uudistettiin kultavaltaus viideksi vuodeksi.
Esiteltiin tunturihiihtotoimintaa BBC:n suomenkielisessä lähetyksessä. Kerättiin rahaa
Kultamiesten Vanhainkotisäätiölle.
1977–1978 Tunturilatu toteutti Suomen Ladun 40-vuotisjuhlahiihdon omalla osuudellaan Nuorgam
ja Kiilopään välillä. Kolbma järjesti talvipäivät ja Kavtsi tunturikerhojen palaverin
vuokraamallaan tilalla Inkoossa. Perustettiin Tunturikerho Loge (nyk. Logi) Turussa.
Lähetettiin joulupaketit viimeisen kerran Lappiin. Niitä oli lähetetty jo 50-luvun alusta alkaen.
1978–1979 Ovtsi järjesti talvipäivät ja Njellä tunturikerhojen palaverin. Osallistuttiin WWF:n
Suomen Rahaston organisoimaan Operaatio Tunturiluuta 1979:ään asiantuntijajärjestönä
sekä toteuttajana. Susivihkiäiset järjesti Kolbma Tampereella.
1979–1980 Ostettiin Susi-Kiisan palsta Nuvvoksen kylästä Utsjoelta Inka Elli Aikiolta (4,08 ha).
Njeallje järjesti talvipäivät ja Ovtsi kerhopalaverin. Kavtsi osti (Tunturiladun nimissä) tilan
Inkoossa. Se sai nimekseen Kärrikaltio.

1980–1981 Vuoden teema oli eräretkeily. Kuhtta järjesti talvipäivät ja Kuokte kerhopalaverin. SusiKiisan palstalle rakennettiin turvekammi = Pekan kammi. Tunturiladun ylimääräinen kokous
oli Turussa ja juhlavuoden kokous Helsingissä, joissa hyväksyttiin Tunturiladun uudet
säännöt. Niiden perusteella siirryttiin kahden vuosikokouksen järjestelmään (kevät- ja
syyskokoukset). Muutettiin Tunturiladun jäsenrekisteri atk:lle. Tunturiladun joukkue saavutti
mestaruuden Erävaelluksen SM-kilpailussa Suonenjoella.
1981–1982 Yhdistysrekisterissä hyväksyttiin Tunturiladun uudet säännöt. Toimintakausi oli
1.11.81–31.12.82. Karhulan Tunturisusikerho järjesti talvipäivät ja kerhopalaveri järjestettiin
Latukartanossa. Susi-Kiisalle rakennettiin Saariselän pohjoispuolelta tuoduista keloista
kämppä. Ovtsi järjesti susivihkiäiset Peurungassa ja Logi saamelaiskäsityötapahtuman
Turussa. Hyväksyttiin Tunturiladun uusi jäsenmerkki.
1983 Kavtsi järjesti talvipäivät Kärrikaltiossa ja kerhopalaveri järjestettiin Seitsemisen
kansallispuistossa. Hyväksyttiin mallisäännöt tunturikerhoille. Kolbma järjesti
Saamelaiskäsityötapahtuman Tampereella.
1984 Logi järjesti talvipäivät ja Kavtsi kerhopalaverin. Perustettiin Tunturikerho Alppas
Hämeenlinnassa ja Tunturikerho Okta uudelleen Kajaanissa. Tunturikerhojen nimet
tarkistettiin vastaamaan nykysaamen ortografian mukaista kirjoitusta. Osallistuttiin WWF:n
toimeenpanemaan Tunturiluutaan 1984. Susi-Kiisalle rakennettiin yhteisillä talkoilla sauna.
Kolbma järjesti Erävaelluksen SM-kilpailut Sallassa ja Kuokte susivihkiäiset Hyvinkäällä.
Tunturilatu tehosti kerhotasolla eräretkeilyn peruskoulutusta. Tunturikerho Kavtsi
toimeenpani kaksi viikonloppua käsittävän teoria- ja maasto-osaan jaetun eräretkenvetäjän
peruskurssin.
1985 Perustettiin Tunturikerho Kumpe Lieksassa. Kolbma rakensi palaneen tilalle uuden
Susipesän Saariselälle UK-kansallispuiston toimeksiannosta. Myös Vongoivan kodan ja
Hammaskodan uudelleenrakentamisessa oli Tunturilatu mukana. Talvipäivät järjesti Njeallje
ja kerhopalaverin Ovtsi. Järjestettiin eräretkenvetäjäkurssi Susi-Talaksella. Otettiin kantaa
maastoliikennetoimikunnan ehdotukseen moottorikelkkailusta maastossa. Kumpe järjesti
susivihkiäiset Jongunjoen Erämatkailu-keskuksessa. Tunturilatu järjesti
Eräretkenvetäjäkurssin Susi-Talaksella. Tunturilatulaisilla oli mahdollisuus osallistua
Lintutieteellisen Yhdistysten Liiton ja OK-opintokeskuksen järjestämälle Lapin lintukurssille
Utsjoella.
1986 Tunturilatu vietti 40-vuotisjuhliaan järjestämällä mm: Napapiiriltä napapiirille -hiihdon (Kavtsi),
susivihkiäiset Susikyrössä ja näyttävät 40-vuotisjuhlat Dipolissa Espoossa. Juhlavuoden
kunniaksi julkaistiin Tunturilatu-kirjanen sekä Tunturilatu-lehden juhlanumero. Tunturilatu
(Kolbma) luovutti Sudenpesän virallisesti UK-puistolle. Ovtsi järjesti talvipäivät, Logi
kerhopalaverin ja Tunturi-susikerho Kuovza perinteisen saariretken Ulko-Tammioon. Logi
järjesti retkikurssin lapsille Susikyrössä ja Kavtsi Saamelaiskäsityötapahtuman Helsingissä.
Annettiin lausunnot maastoliikennelaki-ehdotukseen sekä Manta-myrskyn tuhojen
korjaussuunnitelmaan UK-kansallispuiston alueella. Tunturikerho Login toimiessa isäntänä
toteutettiin lintukurssi Utsjoella ja luontoretki Kustavissa, joka on toteutunut sen jälkeen
vuosittaisena tapahtumana. Logilaisten voimin toteutettiin myös lasten retkikurssi
Susikyrössä.

1987 Kuokte vietti 20-vuotisjuhliaan järjestämällä talvipäivät Nurmijärvellä ja Kolbma vastaavia
juhliaan järjestämällä Tunturiladun kevätkokouksen Tampereella sekä syyskokouksen ja
susivihkiäiset Ylöjärvellä. Kavtsi tarjosi 15-vuotisjuhlakahvit Muotkatuntureilla. Tsietsa järjesti
kerhopalaverin ja Kuovza saaristoretken Ulko-Tammioon. Logi jatkoi nuorisotoimintaa
järjestämällä nuorten leirikurssin Susi-Kiisalla. Neuvoteltiin Peeran Majan ostamisesta
TUL:lta. Tunturilatu antoi lausunnon Ympäristöministeriön Ounas-Pallas-toimikunnalle
Hetassa. Tunturikerho Login isännöimänä järjestettiin Nuorten leirikurssi Susi-Kiisalla.
1988 Tunturilatu osallistui Suomen Ladun 50-vuotisjuhliin monin tavoin – näyttävimmin Suomi
Hiihtää -juhlaviestin osuudellaan Nuorgam–Kiilopää. Logi juhli 10 vuottaan järjestämällä
talvipäivät Koirasaaressa. Kuovza järjesti Ulko-Tammion retken ja Njeallje kerhopalaverin
Kangaslammilla. Ykin Silta peruskorjattiin. Sitä varten saatiin tarvikkeet Metsähallitukselta.
Susiviikko ja eläkeläisten leiri pidettiin Susikyrössä. Luontoretki tehtiin Kustaviin ja lintukurssi
oli Karigasniemellä. Ovtsi järjesti Saamelaiskäsityö-tapahtuman Jyväskylässä.
1989 Vuoden suurin urakka oli Susikyrö II:n uudisrakennuksen rakentaminen. Huhtikuussa
kaadettiin puut, kesäkuussa valmistui perustus, heinä-elokuussa nousi rakennus kattoon,
syyskuussa se katettiin ja asennettiin ovet, ikkunat sekä lämmityslaitteet ja marraskuun
talkoilla valmistui sisustus. Kesällä tehtiin myös puuliiteri ja tuettiin saunan maaleikkaus.
Kiisalla kunnostettiin Pekan kammi ja korjattiin Nuvvoksessa heinää. Kavtsi järjesti talvipäivät
Solvallassa ja Kolbma kesäpäivät (aik. kerhopalaveri) Kangasalla. Syyskokouksen ja
susivihkiäiset järjesti Ovtsi Uuraisilla. Susiviikko oli Susi-Talaksella ja lintukurssi Utsjoella.
Useat tunturikerhot viettivät kerhoviikkojaan Lapin tukikohdissa. Annettiin suositus Lapin
kämppien puukassamaksusta ja lausunto Erämaakomitean mietinnöstä. Tunturilatu liittyi
yhteisöjäseneksi Pidä Lappi siistinä ry:hyn.
1990 Njeallje vietti 20-vuotispäiviään järjestämällä talvipäivät Mikkelissä ja Kumpe kesäpäivät
Patvinsuon laidalla Lieksassa. Kolbma järjesti Tunturiladun kevätkokouksen Tampereella ja
kokouksen jälkeen luontoretken Helvetinjärven kansallispuistoon. Kuokte järjesti
syyskokouksen ja susivihkiäiset Nurmijärvellä. Ulkomailla tunturilatulaiset retkeilivät
Huippuvuorilla, Kuolassa ja Jotunheimilla. Lapin tukikohtien lukot uusittiin ja Susikyröön
tehtiin uusi kaivo. Julkaistiin Eräretkitoimikunnan toimittama eräretkeilyn perustietoja -kirja.
Kämppäkortit omista majoistamme ilmestyivät. Järjestettiin kerhojen toimihenkilöille
koulutuspäivät Tampereella. Järjestettiin retkeilyaiheinen kirjoituskilpailu jäsenille. Tehtiin
esitys Maanmittaushallitukselle karttanimistön uusimisesta lähinnä saamelaisalueilla Lapissa.
Tunturilatulainen partio saavutti Erävaelluksen SM-kilpailussa veteraani-sarjan 1. sijan.
1991 Nimettiin Tunturiladun koulutustoimikunta ja kansainvälinen toimikunta. Okta järjesti
talvipäivät Hyrynsalmella ja Vihtta kesäpäivät Raippaluodon Bulleråsissa. Järjestettiin
retkeilyaiheinen valokuvaus- ja piirustuskilpailu jäsenille. Kevätkokouksen yhteydessä
suoritettiin Liikkeelle luonnon puolesta -kävely Helsingissä. Osallistuttiin jälleen WWF:n ja
Pidä Lappi Siistinä ry:n toimeenpanemaan Tunturiluuta-operaatioon Muotkatuntureilla. Logi
järjesti retkikurssin lapsille Susi-Kiisalla. Ostettiin Susikyröön lisämaata n 0.8 ha ja aloitettiin
saunan perusteellinen korjaus. Terva-Susiaisten erikoisuutena Susikyrössä oli tervahaudan
poltto. Tervaa myytiin jäsenille yli 100 pulloa ja susiaisten erikoisleimalla varustettuja
kämppäkortteja yli 1000 kpl. Susivihkiäisiä edeltävissä talkoissa siirrettiin palstalle johtava tie

uuteen, maarekisteriin merkittyyn paikkaan ja se vihittiin juhlallisesti Susikyrön tieksi.
Syyskokousta vietettiin tavanomaista juhlavammin 45-vuotisen toiminnan merkeissä
Helsingissä. Siellä palkittiin valokuvaus- ja piirustuskilpailun parhaat.
Syyskokouksessa oli mukana kolme henkilöä Eesti Matkaliit'stä Virosta. Heistä Aleksander
Annus esitelmöi eestiläisten retkeilytoiminnasta. Tunturiladun virallinen lähetystö oli mukana
Eestin (ja Latvian, Liettuan sekä Venäjän) matkanjohtajien kolmipäiväisessä kokouksessa
Haapsalussa. Matkan aikana keskusteltiin yhteistoiminnasta. Njeallje teki matkan Itävaltaan
ja Kavtsi Islantiin. Annettiin lausunnot Liikenneministeriön suunnittelemasta erämaapuhelinverkoston supistamisesta, Ahovaara Oy:n lentokenttähankkeesta sekä Homma Oy:n
Vuontisjärven alueen kaavaluonnoksesta. Koulutustoimikunta laati toimintavuoden aikana
eräretkeilyn peruskurssien kesä- ja talvikurssien opetusohjelmat. Tunturikerho Logi järjesti
lasten retkikurssin Susi-Kiisalla.
1992 Talvipäivät järjesti Kumpe Nurmeksessa ja Kavtsi kesäpäivät 20-vuotisjuhliensa yhteydessä
Nurmijärvellä. Tunturikerhojen toimihenkilöille järjestettiin koulutuspäivä Tampereella.
Tunturikerhojen lukumäärä lisääntyi, sillä jo yli 20 vuotta Karhulan Tunturisusikerhona
toiminut Tunturikerho Kuovza liittyi Tunturiladun organisaatioon. Uusittu sauna valmistui
Susikyröön. Tunturikerho Tsietsa järjesti 20-vuotisjuhliensa yhteydessä Tunturiladun
syyskokouksen ja susivihkiäiset Karttulassa. Annettiin lausunnot Jyväskylän yliopiston
liikuntatieteen laitoksen jokamiehen-oikeuksia koskevaan kyselyyn sekä Metsähallituksen
kyselyyn, joka koski moottorikelkkailun aiheuttamia haittoja eräretkeilylle. Koulutustoimikunta
laati kesäkurssien koulutusohjelmat. Kolbma järjesti uuden koulutussuunnitelman
mukaisen Eräretkeilyn peruskurssin kesäkurssin perus- ja maasto-osineen. Laadittiin
tunturikerhojen koulutusyhdyshenkilöluettelo.
1993 Tunturiladun talvipäivät vietettiin Nousiaisten Valpperissa Login toimiessa isäntänä ja
kesäpäivät Ulko-Tammiossa Kuovtzan isännöiminä. Suomen Ladun leiripäivillä Ähtärissä
avajaiskulkueessa esiinnyttiin näyttävästi. Syyskokous ja susiaiset olivat Öjbergin hiihto- ja
laskettelukeskuksessa Vihttan järjestäminä. Vuoden aikana valmistuivat Tunturiladun
toimikuntien ja -henkilöiden toimenkuvat. Koulutustoimikunta laati eräretkeilyn
peruskursseihin kuuluvan talvikurssin koulutusohjelman. Perustettiin ERÄ-SM 94 johtoryhmä
suunnittelemaan vuoden 1994 erävaelluksen SM-kilpailuja. Kämpillä järjestettiin
polttopuutalkoita, laiturien korjausta ym. muuta ylläpitävää korjausta. Otettiin kantaa
maastopyöräilyn rajoittamiseksi Lapissa sekä Kevon luonnonpuiston
järjestyssääntöluonnokseen.
1994 Yhdistyksen talvipäivät olivat Kolbman isännöiminä Orivedellä ja kesäpäivät Alppaksen
isännöiminä Evon virkistysmetsässä Lammilla. Kerhojen toimihenkilöille ja
koulutusyhdyshenkilöille järjestettiin Tampereella koulutustilaisuus. Järjestettiin lasten
retkikurssi. Tunturilatu järjesti ja oli mukana hoitamassa Suomen Ladun osastoa Riihimäen
erämessuilla. Toukokuussa osallistuttiin Kustavin luontoretkeen ja Kuovzan järjestämään
Ulko-Tammion viikonloppuun. Vuoden suuritöisin tapahtuma oli erävaelluksen SMkilpailujen järjestäminen. Järjestelyt saivat kilpailijoiden kiitokset. Kavtsi isännöi Lohjan
kunnan Kisakalliossa susiaiset ja syyskokouksen. Kolbma edusti Tunturilatua
Kuntoliikuntaseminaarissa Tampereella. Perustettiin historiikkityöryhmä, joka valmisteli

Tunturiladun juhlavuonna 1996 ilmestyvää juhlakirjaa. Valmistui Tunturiladun perinnevideo
julkaistavaksi juhlavuonna 1996. Päätettiin olla liittymättä Raattama-Ylikyrön yleiseen
vesihuoltoon. Esiteltiin Suomen Partiolaisille Tunturiladun toimintaa. Kämpillä suoritettiin
ylläpitävää huoltoa.
1995 Talvipäivät vietettiin Tsietsan isännöiminä Karttulassa. Okta isännöi kesäpäivät
Hyrynsalmella. Susiaiset ja syyskokous vietettiin Partaharjun toimintakeskuksessa Njealljen
järjestäminä. Perinteinen luontoretki järjestettiin keväällä Kustaviin. Retkitoimikunta järjesti
Susikyrössä hiihtoviikon ja lisäksi siellä pidettiin kesällä nuorten leiri. Tunturisusijärjestelmän
säännöt uudistettiin perusteellisesti. Kämpillä suoritettiin ylläpitävää huoltoa sekä SusiKiisalla korjattiin Pekan kammin seinät. Tunturikerho Kavtsi järjesti Tunturiladun eräretkeilyn
kesäkurssin ja Kolbma talvikurssin. Perustietoja retkeilijälle-kansio uudistettiin
vanhentuneiden tietojen osalta. Lähetettiin vastustava kannanotto Ylikyrön
lentokenttähankkeeseen. Otettiin kantaa Metsähallituksen aikomukseen vähentää
autiotupaverkostoa Lapissa sekä heidän maksullisiksi aikomiinsa palveluihin. Julistettiin
kilpailu Tunturiladun hopeisen ansiomitalin suunnittelemiseksi. Hankittiin Tunturilatupuukkoja kiitosesineeksi. Tilattiin 50-vuotisjuhlan muistoesineeksi kuksia myytäväksi
jäsenistölle. Tunturiladun taloudenhoitaja vaihdettiin kesken toimintavuoden.
1996 Toimintavuotta väritti Tunturiladun 50-vuotistaipaleen juhliminen. Kavtsi järjesti talvipäivät
Kisakallion urheiluopistolla, kesäpäivät olivat Laukaassa Ovtsin isännöiminä ja samalla
kerhon 20-vuotisjuhlat. Juhlavuoden tapahtumina tarjottiin juhlakahvit Muotkan Ruoktulla
huhtikuussa, Helahoitoa pyöräilytapahtuma toukokuussa, Suomen Ladun leiripäivillä tarjottiin
tunturilatulaisille sunnuntai-aamukahvit, elokuussa melontavaellus Inarinjärvellä, 50-tunturin
huiputus 10.9., susiaiset Susikyrössä 14.9. sekä syyskokous ja 50-vuotisjuhla 9.11.
Karjalatalolla Helsingissä. Juhlien yhteydessä järjestettiin jäsenistön harrastusnäyttely,
Lappia ja saamelaisia koskeva kirjanäyttely sekä retkeilyn historiaa kuvaava näyttely.
Hyväksyttiin tunturisusi-järjestelmän uuden säännöt ja opaskirja. Säännöt astuivat voimaan
1997. Huittisissa perustettiin 3.5. Tunturikerho Geatki Satakuntaan. Järjestettiin piirustus- ja
valokuvauskilpailu. Neuvoteltiin Suomen Ladun kanssa jäsenmaksun alentamisesta ei
keskitetyn jäsenmaksun piirissä oleville jäsenyhdistyksille. Koulutustoimikunta sai valmiiksi
Tunturiladun suunnistuskurssin. Koekurssi järjestettiin Kolbman toimesta syksyllä.
Tunturiladun historiaa käsittelevää juhlakirjaa valmisteltiin. Kerhot järjestivät kerhoillan, jossa
esiteltiin Tunturiladun historiaa, organisaatiota ja tulevaisuutta. Palkittiin Tunturiladun
hopeisen mitalin suunnittelija Matti Rekola. Myytiin jäsenistölle 50-vuotisjuhlakuksaa. Otettiin
uusintapainos Tunturiladun pinssistä myytäväksi jäsenistölle. Susikyrössä suoritettiin
talkoiden yhteydessä puuston metsänhoidollinen katselmus sekä avattiin tilan rajat. Muilla
kämpillä suoritettiin yläpitävää huoltoa.
1997 Talvipäivät vietettiin Tunturikerho Vihttan isännöiminä Saukkorannassa. Tapahtuman
yhteydessä kuultiin Pentti Kronqvistin esitelmä: Thulen eskimot, maailman pohjoisin
pyyntikansa. Kesäpäivät ja kerhon 25-vuotisjuhla vietettiin Hyvinkään Kytäjällä Kuokten
isännöiminä tutustuen mm ravihevosten kasvatukseen. Susiaiset ja syyskokous vietettiin
tunturikerho Kolbman järjestäminä Ylöjärvellä. Ikäsuden arvon sai yksi henkilö ja vihittiin
ensimmäiset viisi Outasutta, joiden numerojärjestys arvottiin. Tunturikerho Njalla
perustettiin 1.11. Tunturiladun nimissä suoritettiin kaksi Lapin vaellusta, nuorten vaellus

Haltille, viikonloppuretki Tampereen seudulla sekä melontavaellus. Kerhojen toimihenkilöille
järjestettiin koulutustilaisuus, Kavtsi järjesti Tunturiladun talvikurssin. Suunnistuskurssin
materiaali jaettiin kaikille kerhoille. Julkaistiin tunturiladun tunturipoliittinen ohjelma.
1998 Tunturiladun talvipäivät ja kevätkokous yhdistettiin ensimmäisen kerran kevätpäiviksi, jotka
vietettiin Marjatila Hussolassa Karttulassa Tunturikerho Tsietsan toimiessa isäntänä.
Tapahtumassa kuultiin liikuntalääketieteen tohtorin Hannu Litmasen esitelmä liikunnan
merkityksestä terveydelle. Kesäpäivät ja samalla Login 20-vuotisjuhlat keräsi tunturilatulaisia
koolle Rymättylään Kunstenniemeen. Tunturikerho Okta kutsui syyskokoukseen ja susiaisiin
Ristijärven Saukkovaaran hiihtokeskukseen. Ikäsusia vihittiin kaksi, tunturisusiksi yksi ja
outasusiksi kaksi tunturilatulaista. Tunturilatu-lehti ilmestyi nelinumeroisena ja värikuvien
käyttöä lehdessä lisättiin. Kehitettiin Tunturiladun kotisivuja Internetissä. Retkitoimikunta
järjesti kaamosvaelluksen Ounastuntureille. Osallistuttiin Suomen Ladun 60-vuotisjuhlaan
rakentamalla Tunturikerho Kavtsin avustuksella Helsingin rautatieasemalle Suomen Ladun
näyttelyn ”Retkeily eilen-tänään”. Tervehdittiin Suomen Latua juhlavuoden johdosta
osallistumalla Ulkoilu nuorten elämäntavaksi-projektiin. Edustettiin Tunturilatua Inarin
saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen Siidan avajaisissa.
1999 Kerhojen toimihenkilöille järjestettiin koulutustilaisuus Tampereen Yliopiston tiloissa
tammikuussa. Kevätkokous ja kevätpäivät vietettiin Järvenpään Seurakuntaopistolla
tunturikerho Kavtsin toimiessa isäntänä. Tapahtumassa tutustuttiin mm sauvakävelyyn sekä
Ainolaan ja Halosenniemeen. Kesäpäivät vietettiin tunturikerho Kumpen isännöiminä
Nurmeksen Hyvärilässä. Syyskokous ja susiaiset olivat Aulangon Heikkilän tilalla
Hämeenlinnassa. Ikäsudeksi vihittiin Eila Vilen. Johtajasusia vihittiin yksi sekä tunturisusia
kaksi. Juhlakirjatyöryhmä sai valmiiksi ”Viiden vuosikymmen vaellus”-kirjan, jonka
julkistamistilaisuus pidettiin 11.8. kahvila Tomtebossa Helsingissä. Kirjasta otettiin 1500
kappaleen painos. Vuosituhannen päättäjäistilaisuus vietettiin Susikyrössä. Monipuolista
ohjelmaa sisältävään viikkoon osallistui noin 100 tunturilatulaista.
2000 Kevätkokous ja kevätpäivät vietettiin Torpan kurssikeskuksessa Ylöjärvellä Kolbman
toimiessa isäntänä. Tapahtumassa toteutettiin Tampereen valot -yöhiihto ja tutustuttiin Villa
Urpoon. Kesäpäivät järjestettiin Partaharjun toimintakeskuksessa Pieksämäellä Njealljen
toimiessa isäntänä. Päivien yhteydessä vietettiin Njealljen 30-vuotisjuhlaa. Syyskuussa
Tunturilatu järjesti ERÄ SM 2000 -kilpailun Pellossa. Kilpailun järjestämiseen osallistui
tunturilatulaisten lisäksi suuri joukko yhdistyksemme ulkopuolisia henkilöitä ja yhteisöjä.
Kilpailu sai ansaittua huomiota osakseen muun muassa onnistuneiden järjestelyiden osalta.
Sen lisäksi kilpailun tiedottamisen yhteydessä yhdistyksemme sai runsaasti näkyvyyttä
tiedotusvälineissä eri puolilla maata. Syyskokous ja susiaiset olivat Vesalan
kurssikeskuksessa Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin, että Susikyrössä olevan ”KoiraOskarin” käyttö jatkuu entisellään. Johtajasusia vihittiin yksi, tunturisusia yksi ja outasusia
yksi.
2001 Tunturiladun 55. toimintavuosi sisälsi kuusi päätapahtumaa. Ensimmäinen juhlavuoden
tapahtumista oli kansainvälisen Eurovaelluksen pohjoisimman osuuden hiihtäminen
maaliskuussa. Kansainvälisen vaellusliiton puheenjohtaja Jan Havelka lähetti Nuorgamista
367 kilometrin taipaleelle 22 tunturilatulaista, joista 12 hiihti koko vaellusosuuden Kiilopäälle.

Hiihto sai valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota osakseen. Kevätpäivät ja -kokouksen
järjesti Vihtta ja kesäpäivät Geatki. Susiaiset vietettiin perinteisesti Susikyrössä. Siellä vihittiin
kaksi outasutta ja kaksi ikäsutta. Susiaisia edeltäneellä viikolla vietettiin lämminhenkinen
tilaisuus Ivalojoen Kultalassa. Ykinsillan rakentajien talkootyön vaalimiseksi kiinnitettiin työstä
kertova muistolaatta luonnonkiveen sillan lähelle Ivalojoen etelärannalle. Kavtsi järjesti
Helsingissä Tunturiladun 55-vuotisjuhlan ja syyskokouksen, jossa uudistettiin
kämppäsäännöt ja alustavasti käsiteltiin Susikyrön suppeata sähköistämistä. Kaikissa
kuudessa tapahtumassa osallistujille annettiin tunnusesineenä tapahtumakohtaisella
tarrakuvalla varustettu tulitikkuaski. Susikyröön johtavan tien kunnossapito siirtyi perustetulle
tiekunnalle, jolloin tienpidon kustannukset pienenivät yhdistyksemme osalta. Tunturiladun
toimintaa esiteltiin avantouinnin SM-kilpailuissa. Perustettiin työryhmä pohtimaan
Tunturiladun näkyvyyttä ulospäin. Lapin kämpillemme hankittiin alkusammutusvälineet.
Tehtiin aloite Kiilopään Lapinkentän kunnostamiseksi. Vuoden alussa järjestettiin
koulutustilaisuus kerhojen toimihenkilöille Tampereella.
2002 Tunturilatulehti koki muodonmuutoksen. Lehden pitkäaikainen toimitussihteeri Antti Karlin jätti
tehtävänsä ja uutena toimitussihteerinä aloitti Satu Ojala. Vuoden alusta lehden ulkoinen asu
muuttui ja kaikista sivuista tehtiin nelivärisiä. Oktan järjestämien päivien yhteydessä olleessa
kevätkokouksessa päätettiin, ettei Susikyröä sähköistetä tässä vaiheessa. Päätettiin myös,
että yhdistykselle suunnitellaan oma lippu. Tsietsa järjesti kesäpäivät ja Kavtsi
syyskokouksen ja susiaiset. Vihittiin yksi tunturisusi, kahdeksan outasutta ja kaksi ikäsutta.
Pekka Huttuselle ojennettiin Tahko Pihkala -mitali hänen täyttäessään 90 vuotta.
Tunturiladun esittelypiste oli avantouinnin MM-kisoissa Kajaanissa. Susi-Talaksella ja
Susikyrössä pidettiin kunnostustalkoot. Kiilopään Lapinkentän kunnostamisen tarvekartoitus
tehtiin. Yhdistyksen tulevaisuutta ja tiedottamista pohtinut työryhmä jätti loppuraportin
johtokunnan käsiteltäväksi. Suomen Ladun leiripäivien vaelluskilpailussa Tunturiladun
(johtokunnan ja Kavtsin joukkueet) saavuttivat kaksoisvoiton. Todettiin, että Susi-Kiisa on
osakkaana Utsjoen kunnan Yhteismetsässä. Retkenvetäjäkansion tekeminen aloitettiin.
Hyväksyttiin susivaliokunnan laatimat ohjeet Susiaisten järjestämistä sekä noitaa varten.
2003 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat olivat uuden kiinteistön hankkiminen ja omien
nettisivujen avaaminen. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, joka pidettiin
Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen juhlasalissa 25.5., päätettiin ostaa Enontekiön kunnassa
Kyrön kylässä sijaitseva kiinteistö Aihki 2:72. Tämä Susikyrön naapurissa sijaitseva pieni
kämppä on sähköistetty. Tiedottamisen ja tunnettuuden lisäämiseksi avattiin yhdistyksen
omat nettisivut (www.tunturilatu.fi). Tunnettuutta latulaisten keskuudessa tuli myös Suomen
Ladun leiripäivillä, missä vaelluskilpailun A-sarjassa joukkueista kolmasosa oli Tunturiladun
joukkueita. Yhdistyksen talkootyönä kunnostettiin ja osittain rakennettiin uudestaan
Kiilopään Lapinkenttä. Kerhojen toiminta omilla paikkakunnillaan on ollut antoisaa.
Varsinkin Kolbman Susikoulu on esimerkillistä uutta ja huomiota herättävää toimintaa.
Kevätkokous pidettiin Vuontispirtillä Raattamassa kevätpäivien yhteydessä Njallan
isännöiminä. Kokouksessa hyväksyttiin Tunturikerho Ovtsin Haristuvan hallintasopimus.
Juhlavuoden 2006 teemaksi päätettiin ”Jokamiehen oikeudet”. Tunturikerho Kuokte järjesti
kesäpäivät Märkiölammen leirikeskuksessa Rajamäellä. Syyskokous ja susiaisia vietettiin
Heinänokan leirikeskuksessa Login isännöiminä. Vihittiin kuusi tunturisutta ja yksi outasusi.
Lisäksi myönnettiin yksi ikäsuden arvo.

2004 Tunturikerhojen mukanaolo erilaisissa tapahtumissa, näyttelyissä ja messuilla samoin kuin
esiintyminen eri tiedotusvälineissä ovat tehneet Tunturilatua tunnetuksi, mistä tuloksena on
jäsenmäärän kasvu. Kerhoista Kumpen näkyvä osallistuminen Karjalan erämessuihin omalla
osastollaan on nostanut jäsenmäärää eniten. Vuoden lopussa valittiin Tunturiladulle
tiedottaja, Satu Ojala, vastaamaan yhdistyksen tiedottamisesta. Uusi yleisölle jaettavaksi
tarkoitettu esite saatiin valmiiksi samoin kuin turvallisuusasiakirja yhdistyksen ja kerhojen
järjestämiä retkiä, tapahtumia ja vaelluksia varten. Vuoden aikana viimeisteltiin myös uuden
eräretkenvetäjän kurssin materiaali. Suomen Ladun leiripäivien vaelluskilpailussa saavutettu
kolmoisvoitto on osoitus asiantuntemuksesta retkeilyn, luonnontuntemuksen ja liikunnan
alalla. Yhdistyksen iskulauseeksi tuli 103 ehdotusta. Kevätpäivät ja kevätkokous järjestettiin
Mäntyniemen Lomakeskuksessa Pyhtään Munapirtissä tunturikerho Kuovzan isännöiminä.
Alppas järjesti kesäpäivät Syöksynsuun leirikeskuksessa. Syyskokous ja susiaiset pidettiin
Vuokatinrannan leirikeskuksessa tunturikerho Oktan isännöiminä. Susiaisissa vihittiin yksi
johtajasusi, kaksi tunturisutta ja neljä outasutta. Kaksi henkilöä kutsuttiin ikäsudeksi.
Toimikauden lopussa pitkäaikainen kämppäisäntä Seppo Björkengren halusi luopua
tehtävistään.
2005 Tunturiladun toiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi tehdyn työn tuloksena
yhdistykseen liittyi yli kaksisataa uutta jäsentä kuluneen vuoden aikana. Valmistautuminen
juhlavuoden teeman ”Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet” toteuttamiseen vilkastutti
Tunturiladun ja sen kerhojen esiintymistä eri paikkakuntien sanomalehdissä ja
paikallisradiossa. Kerhojen esityksestä perustetut helppokäyttöiset internet-sivut valmistuivat
ja muutama kerho otti omat sivustonsa heti käyttöön. Kevätkokouksessa valittiin
yhdistykselle iskulause ”Tunturilatu – erätaitoja ja elämyksiä” ja yhdistyksen lipun
suunnittelua jatkettiin. Osittain tiukentuneesta jätelainsäädännöstä johtuen kiinteistöjemme
perusparannustyö aloitettiin Susi-Kiisalla uuden kämppäisännän, Pekka Kallion johdolla.
Suomen Ladun leiripäivien vaelluskilpailussa Tunturikerho Kavtsi menestyi ottamalla
kaksoisvoiton. Kevätkokous ja kevätpäivät pidettiin Aittakarin leirikeskuksessa Kauvatsassa
tunturikerho Geatkin isännöiminä. Tunturikerho Njealljen järjestämille kesäpäiville
Linnansaaren kansallispuistoon matkattiin tervahöyry Warkaus VII:lla. Syyskokous ja
susiaiset pidettiin Sokos Hotel Kolissa tunturikerho Kumpen isännöiminä. Kokouksessa
käsiteltiin mm. yhdistyksen lippuasiaa. Susiaisissa vihittiin neljä outasutta ja ikäsusiksi
kutsuttiin kaksi henkilöä.
2006 Tunturiladun 60. toimintavuoden teeman – Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet –
toteuttaminen oli yksi juhlavuoden päätavoitteista tarkoituksena lisätä suomalaisten tietoutta
ikivanhoista oikeuksista. Jokamiesoikeusluentoja pidettiin yhteensä 22 kansalaisopistossa
seuraavilla paikkakunnilla: Oulu, Helsinki, Jyväskylä, Hyvinkää, Huittinen, Riihimäki,
Tampere, Turku, Kittilä, Vaasa, Varkaus, Kajaani, Mikkeli, Nurmes, Kotka, Siilinjärvi,
Maaninka, Sotkamo ja Joensuu. Luennoille osallistui 649 kuulijaa. Ympäristöministeriön tuki
projektin toteuttamisessa oli merkittävä. Neljän ja puolen vuoden projekti oman lipun
saamiseksi saatiin päätökseen ja Tunturiladun 60-vuotisjuhlassa vihittiin Risto VuolleApialan suunnittelema lippu käyttöön. Vihkimisen suoritti pastori Lari Junkkari. Lippu
rekisteröitiin vaakunana Heraldisessa Seurassa numerolla 1385 vaakunaselityksenä:
”Siniseen ja hopeaan vastalohkoisesti jaetussa kilvessä kuusi korosta nousevaa punaista
yläreunaltaan kultapäärmeistä kolmiohammasta ja sininen sompa”. Muita juhlavuoden

tapahtumia olivat juhlavaellukset sulan maan aikana napapiiriltä napapiirille maamme rajoja
myötäillen, yhteensä 14 osuutta ja noin 90 osallistujaa. Lisäksi kämpillämme vietettiin
tunturilatuviikkoja. Juhlavuoden tuotteena oli Marja Näkkäläjärvi-Jomppaisen valmistama
poronnahkainen kahvipussukka. Järjestöllisesti vuosi päättyi mainiosti, sillä 16.12.
perustettiin Ouluun Tunturiladun 16. kerho, joka sai nimekseen Tunturikerho Lapinkävijät
Owla.
Kevätkokous ja kevätpäivät pidettiin Vesalan leiri- ja kurssikeskuksessa Vesangassa
tunturikerho Ovtsin isännöiminä. Kokouksessa valtuutettiin johtokunta saattamaan
Tunturiladun lippu valmiiksi syyskokoukseen. Kesäpäivät järjestettiin Vähänkyrön
seurakunnan leirikeskuksessa Mustasaaren Köklotissa tunturikerho Vihttan isännöiminä ja
siellä pohdittiin mm. Tunturiladun tulevaisuutta ryhmätyönä. Syyskuussa vietettiin SusiKyrössä susiaisia, jossa outasusiksi vihittiin kolme henkilöä, seitsemän tunturisutta ja yksi
johtajasusi. Ikäsusiksi kutsuttiin neljä henkilöä. Syyskokous pidettiin marraskuussa
Tampereella 60-vuotisjuhlan yhteydessä. Syyskokous kutsui Kyösti ”Kösä” Lamminjoen
kuudenneksi kunniasudeksi.
Juhlaviikonloppu 11.–12.11. Hotelli Rosendahlissa Tampereella sisälsi seuraavat
tapahtumat:
Jokamiehenoikeus -seminaari; osallistujia 170, paneeliasiantuntijoita 10, puheenjohtajana
professori Helena Ranta
Tunturilatu ry:n lipun naulaus ja vihkiminen, 190 osallistujaa
Valokuvanäyttely juhla-aulassa, jonka kokosi Marko Kaleva, 56 valokuvasuurennosta
Monipuolinen juhlaviikonloppu huipentui iltajuhlan viettoon, jossa muun ohjelman lisäksi
saimme kuulla tunturilatulaisia miellyttävän Suomen Ladun tervehdyksen.
Pääjuhla, 195 osallistujaa, juhlapuhuja oli ylijohtaja Olli Ojala, Suomen Ladun edustajina
toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen ja ulkoilupäällikkö Matti Hirvonen sekä Ladun
neuvottelukunnan puheenjohtaja Ilkka Vuori, pääesiintyjänä taiteilija Vimme Saari,
tanssittajana Pertti Keihäs orkestereineen. Sunnuntaiaamun aamuhartaus pidettiin
Messukylän vanhassa kivikirkossa.
2007 Tunturilatu ry:n 61. toimintavuoden suurin ponnistus oli vaelluskilpailun järjestäminen
Suomen Ladun leiripäivillä Kiilopäällä. Perustetun työryhmän apuna oli yli viisikymmentä
talkoolaista. Hyvin järjestetty, kiitosta saanut kilpailu sekä leiripäivien suosituin kohde,
Tunturiladun toiminnan esittelypiste, antoivat kuvan tunturilatulaisesta taidosta ja
kokemuksesta retkeilymaailmassa. Toimintavuoden merkkipaaluja olivat myös ensimmäinen
Vauvasta vaariin -viikko Susikyrössä, Kiisan keittokatoksen valmistuminen, ensimmäinen
eräretkenvetäjäkurssi, Susikyröntie-nimen virallistuminen ja jokamiesoikeusraportin
valmistuminen. Nettisivujen uusi tuleminen, iskulausebanderollin valmistuminen ja lippumme
käyttö eri kulkueissa tekivät yhdistystämme tunnetuksi. Kesäpäivillä jatkettiin tulevaisuuden
suunnan kartoittamista.

2008 Tunturiladun talkootyön voima tuli erinomaisesti esille yhdistyksen 62. toimintavuonna. Viiden
talkooviikon aikana Susi-Talaksen ja Susikyrön rakennusten peruskunnostus saatiin lähes
valmiiksi. Vuokramökki Aihkin säännöt tarkistettiin ja hyväksyttiin vuosikokouksessa, jossa
käsiteltiin ja hyväksyttiin myös susisääntöihin ja niiden tulkintaan muutoksia, joiden
vaikutuksen uskotaan näkyvän susihakemusten lisääntymisenä. Huolestuneena PallasYllästunturin kansallispuistosta vahvistetun lain muuttamisesityksestä, Tunturilatu otti kantaa
asiaan ja lähetti ympäristöministeriölle asiaa koskevan kirjeen. Kuudes Vuosikymmen historiikki valmistui ja julkistettiin syyskokouksessa. Kerhoille tehdyillä kyselyillä ja
kesäpäivien yhteydessä pidetyillä yhteisillä keskusteluilla haluttiin löytää keinoja ja
toimintamuotoja kerhojen toiminnan tukemiseen.
2009 Koulutustoimikunta järjesti Tunturiladun kerhojen toimihenkilöiden koulutustilaisuuden
Jyväskylän Yliopiston tiloissa. Esiteltiin mm. helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma Tappio
kerhojen taloudenhoitajille. Tunturilatu oli Suomen Ladun mukana laatimassa ja
allekirjoittamassa kannanottoa Pallas-Ounastunturin kansallispuiston lain muutokseen.
Johtokunta seurasi Tsarmitunturin erämaa-alueelle tulevan hoitosuunnitelman vaiheita
valvoen yhdistyksen etua samalla kunnioittaen paikallisten asukkaiden mielipidettä asiasta.
Maaliskuussa johtokunta selvitti kerhojen tarvitsemia tukitoimintoja, jotta toiminta vahvistuisi
ja jatkuisi. Huolena oli useiden kerhojen jäsenmäärän hiipuminen ja jäsenistön ikärakenne.
Kevätpäivät ja kevätkokous pidettiin Ylikyrön Vuontispirtillä maalis- huhtikuun vaihteessa.
Tunturilatulaiset saivat nauttia runsaasta Lappiin ja saamelaisiin liittyvästä ohjelmasta, kun
järjestäjänä oli tunturikerho Njalla. Koulutustoimikunta organisoi Tunturiladun Retkeilijän
ensiapukurssin Ovtsin Haristuvalla Laukaalla huhtikuussa. Tunturilatulainen Martti Mäkelän
oli käytännönläheinen ja osaava kouluttaja.
Susi-Talaksen talkoissa uusittiin mm. pitkospuut ja rakennettiin jäteasema. Susikyrössä
jatkettiin peruskorjaustöitä ja laitettiin rantasaunan jätevesi- sekä käymäläjärjestelmä
nykyvaatimusten mukaisiksi. Kämppien varustelutasoa parannettiin. Susikyrön puuhuolto
saatiin talveksi kuntoon ja kämpillä tehtiin tavanomaiset huoltotyöt. Jo perinteeksi
muodostunut Lasten ehdoilla - Vauvasta vaariin leiri Susikyrössä oli heinäkuun loppupuolella.
Sari Häkkisen ja Janne Pikkaraisen johdolla tapahtuma vietiin läpi kauniissa kesäsäässä.
Tunturikerho Kumpe järjesti liikunnalliset kesäpäivät Nurmeksen Hyvärilässä Pyhänselän
Seurakunnan leirikeskuksessa kauniina elokuun viikonloppuna. Kuoktelaiset isännöivät
syyskokouksen ja susiaiset Aleksis Kiven Seitsemän Veljeksen maisemissa Haukilammen
leirikeskuksessa Nurmijärvellä. Syyskokouksessa toimintasuunnitelmaan lisättiin
Senioritoimikunnan perustaminen. Tunturikerho Kavtsi piti Tunturiladun Kesäretkeilyn
peruskurssin teoria- ja maasto-osan kämpällään Kärrikaltiossa Inkoossa. Kyösti
Lamminjoelle ojennettiin Suomen Ladun ja Tunturiladun anoma Tahko Pihkala-mitali.
Suomen Latu ojensi Sirpa Alapuraselle opetusministeriön myöntämän Suomen
liikuntakulttuurin- ja urheilun ansioristin tunnustuksena hänen Suomen liikuntakulttuurin ja
urheilun hyväksi tekemästä työstä.
2010 Senioritoimikunta aloitti toimintansa. Lapin retkeily-luentopäivä pidettiin helmikuussa
Tampereen pääkirjastossa tunturikerho Kolbman järjestämänä. Aiheena oli retkeily Lapissa,
erämaat, autiotuvat ja kartat, Kolbmalaisten isännöimillä Kevätpäivillä Merunlahden

luontomatkailukeskuksessa Lempäälässä tarjottiin retkeilylliset puitteet. Kevätkokouksessa
puitiin Susikyrön nykyaikaisen huoltorakennuksen tarvetta ja suunnitelmaa. Perustettiin
työryhmä selvittämään Susikyrön kiinteistön liittämistä alueen vesijohto- ja viemäriverkostoon
sekä huoltorakennuksen rakentamista. Susi-Kiisan rakennustalkoissa suurimmat työt olivat
Pekan kammin sisäpuolen verhouksen kunnostus sekä käymälä- ja jätehuoltoasiat.
Susikyrössä pidettiin peruskorjaus- ja siivoustalkoot. Vava-työryhmä Raimo Pahkalan, Kyösti
Lamminjoen ja Olavi Oinosen johdolla järjestivät vaihtelevassa säässä tapahtumarikkaan
Vava-leiri Susikyrössä heinäkuun kolmannella viikolla. Heinäkuussa oli myös
Nuorisotoimikunnan vetämä nuorisovaellus UKK-puistossa. Matkan varrella opeteltiin
monipuolisia erätaitoja. Elokuussa pidettiin kesäpäivät Kiponniemi leiri- ja kurssikeskuksessa
Jyväskylässä ovtsilaisten johdolla. Siellä jatkettiin keskustelua Susikyrön alueen
kehittämisestä. Tunturikerho Kuovza järjesti syyskokouksen ja susiaiset Ristiniemen
kurssikeskuksessa Kaarniemessä. Syyskokous hyväksyi Susikyrön kiinteistön liittämisen
alueen vesijohto- ja viemäriverkostoon sekä kiinteistöjen Susikyrö, Susikyrö2 ja Aihki
yhdistämisen. Retkitoimikunta veti Seniorivaelluksen lokakuussa Leivonmäen
kansallispuistossa. Viikonlopun vaellus toteutettiin huollettuna, joten raskaimpia kantamuksia
ei tarvinnut kuljettaa päivällä mukana.
2011 Tunturiladun kerhojen toimihenkilöiden koulutustilaisuus oli tammikuussa Tampereella
Suomalaisella klubilla. Tilaisuudessa järjestettiin mm. tarpeelliseksi osoittautunutta
jäsenrekisterikoulutusta. Nimettiin tulevaisuustyöryhmä ”TL2020”-toimikunta. Kerhot
järjestivät 65-juhlavuoden tempauksia kerhoissaan. Saamelaistoimikunta järjesti kyselyn siitä
miten saamelaiskulttuuri elää kerhoissa. Lopputuloksena oli, että aihe kiinnostaa ja kaivataan
aitoja saamelaisia ja saamelaisasiantuntijoita yhteisiin tilaisuuksiin. Kevätpäivät ja
kevätkokous oli Pitkäjärven vapaa-ajan keskuksessa Kokemäellä tunturikerho Geatkin
järjestäminä. Ulkoilupainotteinen tilaisuus järjestettiin kauniin lumisessa talvisäässä.
Tunturikerho Owlan isännöimillä Kesäpäivillä Hailuodon Marjaniemessä saatiin monipuolista
oppia luonnon ihmeistä. Tunturilatu osallistui Suomen Ladun leiripäiville Vantaan
Hakunilassa erityisesti osallistumalla vaelluskilpailun järjestämiseen. Tapahtuma oli Suoman
Ladun 54. ja samalla viimeiset leiripäivät. Susikyrössä oli rakennustalkoot kesän aikana
kahdesti. Niissä tehtiin monia parannustöitä kuten keittokatoksen laajennus ja autoille
järjestettiin lämmitystolpat. Kaikille kämpille tehtiin huoltokäynti. Tunturiladun Vava-leirin
järjestämisvastuu Susikyrössä oli tsietsalaisilla. Retki- ja luontoaiheiden lisäksi leirin teemana
oli savolaisuus.
Susiaiset pidettiin Susikyrössä ja syyskokous Vuontispirttillä syys-lokakuun vaihteessa.
Syyskokous antoi siunauksen Susikyrön huoltorakennuksen rakentamiselle. Tunturiladun
susipannu luovutettiin Sirpa Alapuraselle, Iitu Gerlinille ja Raimo Pahkalalle. Tunturikerho
Kolbman järjestämä Lapin retkeily-luentopäivä oli lokakuussaTampereen pääkirjastossa
Metsossa.
2012 Suomen Ladun liittokokouksessa Tunturilatu nimettiin vuoden 2011 maastohiihdättäjäksi.
Tsietsalaiset kutsuivat Kevätpäiville ja kevätkokoukseen maaliskuussa Marjakartano
Hussolaan Karttulaan. Kokouksessa esiteltiin Susikyrön huoltorakennuksen
rakennuslupavaiheeseen viedyt piirustukset. Kesäpäivät olivat kesäkuussa Riihimäen
Erämessujen yhteydessä otsikolla Tunturiladun eräpäivät. Samalla Tunturilatu oli näyttävästi

esillä messuilla Suomen Ladun ja Riihiladun kanssa. Susikyrön huoltorakennusta
rakennettiin kesän aikana useilla talkooviikoilla. Tunturilatulaiset eivät osallistuneet
pelkästään työpanoksella vaan lahjoituksena saatiin paljon sekä rahaa että
rakennustarvikkeita. Tunturikerho Geatki oli kesän Vava-leirin vetovastuussa. Monipuolinen
ja onnistunut leiri järjestettiin heinäkuussa Susikyrön rakennustalkoiden kanssa yhtä aikaa.
Lapset saivat hyvän näytteen vahvasta talkoohengestä. Perustettiin rekisteröintityöryhmä,
jossa pohdittiin kerhojen rekisteröitymisen etuja ja haittoja. Kerhojen susihenkilöverkosto
otettiin käyttöön. Susifoorumi-keskustelupalstalle toivottiin osallistumista johtokunnan
susivastaavalta, kerhojen susivastaavilta sekä susivaliokunnalta. Susi-Oskarille laadittiin
vuokraussäännöt, joiden mukaan kämpän voi vuokrata omaan käyttöön viikoksi. Kavtsilaiset
isännöivät Susiaisia ja syyskokousta Hotelli Siikarannassa Espoossa. Samalla tutustuttiin
Nuuksion kansallispuistoon. Retki- ja vaelluspäivä-luentopäivä pidettiin Oulun kirjastossa,
järjestelyissä mukana oli Tunturiladun edustajana tunturikerho Owla. Seniorivaelluksella
kuljettiin Hämeen Järviylängöllä lokakuussa.
2013 Tunturiladun 17. kerho Luokta perustettiin tammikuussa Lahdessa. Perustamisen yhteydessä
paperityöt jäivät kesken ja odottavat edelleen uusia innokkaita tunturilatulaisia vetämään
toimintaa Lahden seudulla. Kevätpäivät ja kevätkokous pidettiin Utön majakkasaarella
maaliskuun puolivälissä logilaisten organisoimana. Kokouksessa päätettiin hakea vuoden
2014 Erävaelluskilpailujen järjestämisvastuuta. Tunturikerho Owla edusti Tunturilatua
Pohjois-Suomen Erämessuilla toukokuussa. Susikyrössä järjestettiin kaksi talkooviikkoa,
joissa rakennettiin uutta huoltorakennusta. Kämppätoimikunta teki myös vuosittaisen
kämppien huoltokierroksen. Vava-leirin vetovastuu oli kumpelaisilla. Heinäkuun
puolessavälissä pidetty leirin oli ennätyssuuri, osallistujia oli 70. Haasteista huolimatta
järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Tunturikerho Luokta järjesti koulutustoimikunnan kanssa
kesäpäivät Evon metsäopistolla. Tapahtuman yhteydessä oli myös kerhojen
toimihenkilökoulutusta. Susiaiset järjestettiin Susikyrössä. Niiden yhteydessä oli uuden
huoltorakennuksen juhlallinen vihkiminen ja nimeäminen Pekan-Oskariksi. Syyskokous oli
Vuontispirtillä. Kokouksessa käsiteltiin ehdotusta uusiksi kämppäsäännöiksi. Tilaisuudet
järjesti Tunturikerho Njalla susivaliokunnan kanssa. Kerhoissa osallistuttiin erilaisilla
tapahtumilla ensimmäiseen Suomen luonnon päivään. Perustettiin Lapin Tuntija- verkosto,
jonka tarkoituksena on käyttää tunturilatulaisten asiantuntemusta Lapin ulkoilun olosuhde- ja
edunvalvontatyössä yhdessä Suomen Ladun kanssa.
2014 Kevätpäivät ja kevätkokous olivat Arktisessa museossa Nanoqissa Pietarsaaressa,
järjestäjänä tunturikerho Vihtta ja retkitoimikunta. Kevätkokouksessa hyväksyttiin uudet
kiinteistöjen järjestyssäännöt, Aihkin säännöt sekä kämppien käyttö- ja avainsäännöt.
Uutuutena tuli mahdollisuus varata kämpistä petipaikkoja. Saamelaistoimikunta järjesti
matkan Hetan Marianpäiville. Tunturilatu osallistui Riihimäen Erämessuille yhdessä Suomen
Ladun kanssa ja kerhot olivat mukana eri puolilla maata pidetyissä Erämessuissa.
Susikyrössä oli taas monimuotoiset huoltotalkoot ja kämppätoimikunta teki kämppien
huoltokierroksen. Tunturikerho Alppas isännöi Kesäpäiviä Hämeenlinnan Lammilla
Kaunisniemen leirikeskuksessa elokuussa. Tapahtumassa oli johtokunnan keskustelu- ja
kyselytunti, missä tunturilatulaiset saivat kysellä johtokunnalta järjestön asioista.
Retkitoimikunnan asioista keskusteltiin myös. Ovtsilaiset olivat vastuussa kesän suuren
Vava-leirin järjestelyistä. Huolellisesti suunniteltu suurleiri, osallistujia oli 69, sujui hienosti.

Seniorivaellus Sata Hämeen Taipaleella Riuttakorvesta Kuruun elokuun lopulla oli
tunturikerho Kolbman järjestämä. Tunturikerho Okta kutsui Susiaisiin ja syyskokoukseen
Naapurivaaran lomakeskukseen Sotkamossa. Susien vihkimistilaisuus oli tunnelmallinen
nousevan täydenkuun loisteessa. Suomen Ladun kanssa käytiin Tiina Loisan johdolla
neuvotteluja jäsenrekisterien yhdistämisestä. Retkitoimikunta keräsi kerhoilta tiedoja
perustettavaa retkenvetäjien ja -vastaavien verkosto varten.
2015 Tunturiladun toimihenkilökoulutus pidettiin Jyväskylässä. Tapahtumassa tutustuttiin mm.
nettisivujen päivitykseen ja jäsenrekisteriasioihin. Jäsenrekisterimme yhdistyi Suomen Ladun
jäsenrekisteriin. Retkenvetäjän verkosto aloitti toiminnan. Verkosto pohti ensimmäisenä
asiana yhdenmukaisen turvallisuussuunnitelmapohjan laatimista kerhojen avuksi.
Saamelaistoimikunta järjesti retken Marianpäiville Hettaan. Kokeiltiin Tunturilatu-lehden
yhteispostitusta Suomen Latu ja Polku-lehden kanssa postituskustannuksien alentamiseksi.
Kokeilu otettiin sittemmin käytännöksi. Tunturiladun talviretkeilyn kurssiviikonloppu oli
maaliskuussa Tampereen Teiskossa Kolbman järjestämänä. Kevätpäivät ja kevätkokous
olivat kumpelaisten isännöiminä Hotelli Juliessa Lehmossa Joensuun lähellä. Iltaisin pidettiin
innostava retkiparlamentti, missä retkitietoja ja taitoja vaihdettiin. Kevätkokouksessa Tiina
Loisalle annettiin susipuukko kiitokseksi jäsenrekisteriasioiden parissa tehdystä suuresta
työstä. Tunturilatulaisia oli Metsähallituksen apuna pystyttämässä uutta Tammikämppää
vanhan tilalle Luirojoen varteen. Kämppätalkoot pidettiin kesäkuussa. Jokaisella kämpällä
oltiin viikko ja tehtiin monipuolista kunnostustyötä. Kavtsilaiset järjestivät sateisen, mutta
onnistuneen Vava leiri heinäkuun lopulla. Leirillä uutena asiana kokeiltiin lounastamista
Vuontispirtillä. Elokuussa Tunturikerho Kuovzan järjestämillä Kesäpäivillä Lintukodon
leirikeskuksessa Pyhältössä pidettiin johtokunnan kyselytunti. Tilaisuus sujui hyvässä
hengessä vaikka leikkisästi puhuttiin johtokunnan piinapenkistä. Perustettiin juhlavuoden
2016 juhlatoimikunta, vetäjänä Raimo Pahkala. Tunturikerho Tsietsa veti Seniorivaellusksen
Pohjois-Savossa Älänteen ja Tiilikkajoen retkeilyreitillä. Tunturikerho Njeallje kutsui
syyskokoukoukseen ja Susiaisiin Lomakeskus Järvisydämeen Rantasalmella. Kokouksessa
hyväksyttiin susisääntöihin muutoksia, joilla helpotettiin Outasusimerkin anomista. Lea
Sarkelalle luovutettiin susipannu. Tuomo Väliaho sai susipuukon kiitokseksi Vava-leirien
kuvakirjojen kokoamisesta.
2016 Juhlavuoden tapahtumia: Juhlavuoden tunnusesineeksi valittiin tulitikkuaski ja
myyntiesineeksi Kupilka-kuksa. Järjestettiin autiotupavuosi 2016. Tempauksen tarkoituksena
on tuoda esille ainutlaatuinen autiotupaverkkomme. Tupiin viedään Tunturiladun juhlavuoden
tulitikkuaski ja vetoomus sekä viranomaisille että retkeilijöille järjestelmän säilyttämiseksi.
Saamelaistoimikunta järjesti retken Jokkmokkin Markkinoille helmikuussa. Retkitoimikunta
järjesti uutena tapahtumana leikkimielisen hiihtovaelluskisan Susikyrössä maaliskuussa.
Susikyrön kävijöiden tuomista kivistä rakennetaan kiviseita, joka vihitään Susiaisisten
yhteydessä. Retkitoimikunta järjesti Rajapyykiltä-rajapyykille tempauksen. Tunturilatulaiset
osallistuivat vaeltamalla matkaosuuksia niin talvella kuin kesällä. Juhlavuoden kunniaksi
järjestettiin valokuvakisa. Kevätkokous ja kevätpäivät vietettiin Torpan kurssikeskuksessa
Ylöjärvellä Kolbman toimiessa isäntänä. Hyvin onnistunut ukkosten sävyttämä Vava-leiri oli
heinäkuun viimeisellä viikolla Susikyrössä, järjestäjänä Tunturilatu. Rovaniemen
maakuntakirjastossa oli Tunturilatu 70 vuotta näyttely. Geatkiläiset kutsuivat viettämään
leppoisia Kesäpäiviä entiseen puolustus- ja koulutuslinnakeeseen Kuuskajaskariin. Susi-

Talaksella oli kesän suuritöisimmät talkoot. Muilla kämpillä oli viikon mittaiset huoltotalkoot.
Susiaiset olivat Susikyrössä syyskuun puolivälissä susivaliokunnan järjestäminä.
Tunnelmallisen susivihkimistilaisuuden lisäksi ohjelmassa oli lauantaina Milla Pahajoen ja Ari
Järvenpään esitys ja myyntinäyttely poronnahasta ja -luusta tehdyistä esineistä. Sunnuntaina
Tomi Valon piti näyttävän valokuvaesityksen revontulista.
Tunturiladun 70-vuotisjuhlavuoden pääjuhla ja syyskokous oli Peurungalla marraskuussa.
Juhlien yhteydessä oli tunturilatulaisten monipuolinen ja mielenkiintoinen harrastusnäyttely.
Syyskokouksen aluksi hyväksyttiin kunniasusiksi Paavo Kramsu, Marita Maula ja Raimo
Pahkala. Perinteiseen tapaan illalla oli juhlapäivällinen ja iltajuhla. Ulla Pirttijärvi ja Ulda yhtye
soitti saamelaista musiikkia. Sunnuntaina kuultiin dosentti Osmo Pekosen inspiroiva esitys
Lapin entisaikojen matkailijoista.
2017 Vuoden suuri ponnistus oli tunturikerho Njallan ideoima ja organisoima Suomi 100 –
hiihtovaellus Leviltä Haltille huhtikuussa. Mukana oli 53 vaeltajaa, joista 30 vaelsi koko
matkan. Kavtsi järjesti kesällä seniorivaelluksen kaikille avoimena kevennettynä vaelluksena.
Saamelaistoimikunta teki kaksi retkeä, toisen Jokkmokin-markkinoille Ruotsin Lappiin ja
toisen Riddu Riddu – alkuperäiskansojen festivaalille Kåfjordeniin. VaVa-leiri pidettiin
Susikyrössä heinäkuun lopulla ja järjestelyistä kantoi päävastuun tunturikerho Tsietsa.
Susivaliokunta päätti esittää johtokunnalle, että susimerkkejä olisi kahta mallia. Yksi olisi nk.
käyttömerkki, joka on helppo kiinnittää vaatteisiin ja nykyinen merkki siirrettäisiin
juhlakäyttöön.
Tammikuussa järjestettiin Tunturiladun toimihenkilökoulutus Jyväskylässä. Kevätpäivät
pidettiin Matkailukeskus Syötteellä Lapinkävijät Owlan järjestämänä. Raija Palosaarelle
myönnettiin susipannu Suomi 100 hiihtovaelluksen järjestämisestä. Kesäpäiviä vietettiin
Leiriniemellä Mäntsälässä Kuokten järjestämänä. Syyskokous ja susiaiset olivat
Linnasmäellä Turussa Login järjestämänä. Syyskokouksessa valittiin Tunturiladulle
ensimmäinen naispuheenjohtaja Tuula Forström.
2018 Vuoden aikana aloitettiin keskustelu kerhojen rekisteröitymisestä. VaVa-leiriä ja
seniorivaellusta ei järjestetty tänä vuonna. Saamelaistoimikunta järjesti kaksi retkeä Inariin,
toinen elokuvafestivaaleille ja toinen alkuperäiskansojen musiikkifestivaalille.
Johtokunta hyväksyi susivaliokunnan ehdotuksen laittaa Tunturiladun saamenpuku PekanOskarin seinälle vitriiniin. Puku on poistettu susiaisten käytöstä.
Kevätkokous pidettiin Metsäkartanolla Rautavaaralla, järjestäjänä Tsietsa. Kesäpäivät
vietettiin Högsandissa Lappohjassa Kavtsin isännöiminä. Syyskokous oli Lomakeskus
Huhmarissa Polvijärvellä Kumpen järjestämänä. Syyskokouksessa hyväksyttiin uudistetut
Kämppien avain- ja käyttösäännöt, joissa suurimmat muutokset koskivat avaimen
lunastusaikaa ja petipaikkavarausten peruutusaikoja. Tunturiladun uusia sääntöjä puitiin
syyskokouksessa, mutta niitä ei vielä hyväksytty.
2019 Tunturilatu ry:n uudet säännöt käsiteltiin sekä kevät- että syyskokouksessa, missä ne
hyväksyttiin.
Tunturikerhot Kavtsi ja Kolbma rekisteröityivät vuoden aikana ja tunturikerhot Njalla, Owla
ja Kumpe laittoivat rekisteröitymisen vireille.

Hallitus teki päätöksen uusien nettisivujen hankkimisesta Mainostoimisto Huimalta.
Tiedotustoimikunnan isona haasteena oli uusien kotisivujen aikaansaaminen. Aiemmat
nettisivut koettiin hankaliksi ja siksi uusien sivujen edellytyksiä olivat helppokäyttöisyys,
selkeys ja päivitetty, raikas ulkoasu. Lisäksi vaatimuksena oli, että sivuista saadaan niiden
toimittajalta kirjalliset ohjeet ja koulutus, mikä järjestettiin kerhojen nettisivuvastaaville
marraskuussa.
Kesäkuun alussa otettiin petipaikkavarauskalenteri käyttöön myös Susikyrön Koira-Oskariin.
Heinäkuun alussa otettiin koekäyttöön tutustumisavainjärjestelmä, jossa avaimeton jäsen voi
käydä tutustumisavaimella yhden kerran kullakin kiinteistöllä maksamalla avaimen käytöstä
20€/kerta. Tätä varten asennettiin kesäkuun talkoissa kullekin kämpälle koodillinen
avainkaappi.
Saamelaistoimikunta järjesti retken Hetan musiikkijuhlille ja Koutokeinon
pääsiäismarkkinoille.
Kevätkokous pidettiin Vuontispirtillä Enontekiöllä, järjestäjänä Njalla. Kesäpäivät vietettiin
Evolla Hämeenlinnassa Alppaksen isännöiminä. Syyskokous pidettiin Kylpylähotelli
Summassaaressa Saarijärvellä Ovtsin järjestämänä. Susivaliokunta valitsi hyvistä
ehdotuksista uudeksi ”arkikäyttö-susimerkiksi”. Jenni Pentikäisen suunnitteleman merkin,
joka esiteltiin ja hyväksyttiin susien kokouksessa.

Tunturiladun puheenjohtajat:
1946–1949
1949–1955
1955–1970
1970–1972
1972–1985
1986–1992
1993–2000
2001–2010
2011–2013
2014-2015
2016-2017
2018-

Bjarne Lampen
Aarno Laine
Yrjö Pitkänen
Bjarne Lampen
Antero Tarvainen
Yrjö Suuniittu
Kyösti Lamminjoki
Raimo Pahkala
Timo Tulosmaa
Raimo Pahkala
Kari Halinen
Tuula Forström

Tunturiladun rakennustoiminta Lapissa

TUNTURILATU ry:n RAKENNUSTOIMINTA LAPISSA:
1. Sudenpesä (1952), 1985
2. Vongoivan kota (1956), 1985
3. Susikammi (1958)
4. Akukammi (1959)
5. Morrishvein kammi 1960
6. Ykin silta (1964) 1968
7. Susikyrö 1965, 1989
8. Susi-Talas 1975
9. Susi-Kiisa 1981, 1982

