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Puheenjohtajan mietteitä syyskuussa 2021 
 

Aika on taas hujahtanut, takana ennätyslämmin ja - kuiva kesä ja koronarajoitteistakin aletaan 
pikkuhiljaa olla voiton puolella. Omassa toiminnassa on ollut aika hiljaista touko-syyskuu -jaksolla 
mutta jotain on järjestetty. Eniten veti väkeä syyskuun ruskavaellus Paistuntureilla ja samassa 
yhteydessä ollut kerhoviikko Susi-Kiisalla. Ja mikä upea ruska olikin tänä vuonna Lapissa. Se ei 
pääse kuvissa oikeuksiinsa, se pitää kokea. Ja meillä on tosi hienoja kämppiä tukikohtina, niitä 
kannattaa hyödyntää! Huuhkajanniemen ja Haatainniemen laavuihin on hyvä tutustuttaa niin 
ystävät kuin sukulaisetkin. Haatainniemessä vietettiin taas mahtavia retkiöitä yhdessä Suomen 
Luonnon päivän aikaan. 
 
Olemme osallistuneet naapurikerhojen, kuten Oktan retkelle Ärjänsaareen. Siellä mukana olleet 
saivat nauttia etelämaiden helteisistä hiekkarantatunnelmista ja taas Kumpen Tankar-retki oli 
tarjonnut upean kattauksen merellistä luontoa, maisemia ja kulttuuria. Kavtsin järjestämällä VaVa-
leirillä mukana olleet saivat vankan annoksen Lapin taikaa mukaansa vietäväksi. 
 
Laavuilla on talkoiltu ahkerasti, on hoidettu puita niin Huuhkajanniemeen kuin Haatainniemeenkin, 
pidetty huussit kunnossa ja paikat siistinä. Haatainniemen reittihanke on koko ajan esillä ja edistyy 
pikkuhiljaa. Toivotaan, että pitkospuutarpeita saadaan ainakin pahimpiin paikkoihin! 
Talkoohommaa sielläkin riittää, vaikka muutakin työväkeä ehkä kumppaneilta löytyy. 
 
Tsietsa ei ole vain meidän hallituksen takia olemassa vaan ihan teitä jäseniä varten. Kertokaa siis 
toiveita, minkälaisia lyhyitä tai pitkiä, lähellä tai kauempana olevia retkiä/vaelluksia haluaisitte, 
koetamme järjestää niitä sitten ja ennen kaikkea, OSALLISTUKAA niihin. Esimerkkinä viime 
kevään Koitajoen vaellus oli räätälöity niitä varten, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä keväällä 
pitkille hankivaelluksille kauas pohjoiseen. Reilusti vaan yhteydenottoja hallituksen suuntaan tai 
jäsenpäivään mukaan, sieltä ne ideat jalostuvat ja saadaan mieleisiä tapahtumia. Vinkkinä, että 
seuraava jäsen/suunnittelupäivä on tulossa marraskuulla. 
 
Tsietsalla on ensi vuosi juhlavuosi, toimintaa on ollut 50 vuotta. Aiemmat toimijat voisivat vinkata 
meille muisteluja vuosien varrelta, mitä on tehty, missä kuljettu. Mitä te jäsenet toivoisitte 
juhlavuodelta? Nyt voi antaa ehdotuksia; miltä kuulostaisi yövaellus tai ehkäpä lyhyt vaellus- tai 
kävelytapahtuma paikasta A paikkaan B täällä meidän toiminta-alueellamme. Odottelemme 
ehdotuksia ja tervetuloa mukaan toimintaan. Erityisesti whatsapp-jäsenryhmän kautta on helppo 



tuoda toiveita, kysymyksiä, ehdotuksia, muistoja, ideoita, kuvia, mitä tahansa toisten jäsenten 
tietoon ja kommentoitavaksi. 
 
Mukavaa retkeilyllistä syksyä toivottaa pj. Marita 
 

Nettisivu: https://tunturilatu.fi/kerhot/tsietsa/ 

Fb-sivu:   https://www.facebook.com/TunturikerhoTsietsa 

Tsietsalaisten Whattsapp-jäsenryhmään voit liittyä linkistä:  

https://chat.whatsapp.com/FomGdLxDodtHV9IvxvrfYr 

 

 

 

Paistuntureilla 12-17.9. 2021 
Yhdeksän naista, ruska maassa ja puissa, ympärillä avara 

tunturiluonto  ja tukena toisemme läksimme   Nuvvus-Ailigaksen 

juurelta Susi-Kiisalta vaeltamaan kohti Karigasniemen Ailigasta. 

Olimme suunnitelleet kaksi vaihtoehtoista reittiä; hyvän sään ja 

huonon sään varalle. 

Aurinko paistoi lähtiessämme, joten suuntasimme ylös tunturiin, 

Nuvvosskaidin rinteille. 

Toisena päivänä sade, tuuli, lähelle nollaa ja öisin sen allekin 

laskeva lämpötila koettelivat kestävyyttä. Joissain vaiheessa 

huomasimmekin, kuten usein käy, että kiirehdimme eteenpäin 

muistamatta tarkistaa suuntaa. 

Olimme tehneet 90 asteen käännöksen ja olimme toisella puolella 

Rassoaivia kuin olimme suunnitelleet. 

Kylmä ja märkä yö tunturissa koetteli monia. Turvauduimmekin 

loppumatkalla polkuihin ja Akukammiin sekä Njungujoen ja 

Rostojärven tupiin kuivatellen varusteita. 

Viimeisenä päivänä jätimme jo rinkat autoihin ja nautimme kevein 

kantamuksia Ailigaksen kauniista maisemista. 

Matkaa kertyi noin 70km kuutena päivänä. 

Hieno ryhmä! Kaikki pääsivät perille ja yhdessä löytyi reitti 

eteenpäin ja myös kantoapua sitä tarvitseville. Pieniin hiertymiin 

löytyi ensiapu ja isommilta ongelmilta vältyttiin. 

Kiitos matkatovereille! 

Aira Sassi Owlasta Tsietsan ulkopuolisena ja Tuula Huttunen 

ensikertalaisena ovat ystävällisesti kuvanneet omia kokemuksiaan vaelluksestamme. Niistä voit lukea 

kotisivujemme retkimuistiosta tai tämän tiedotteen liitteenä.  

 

 

 

https://tunturilatu.fi/kerhot/tsietsa/
https://www.facebook.com/TunturikerhoTsietsa


Susipolulle? 
 

Tervehdys sinulle, kairojen tai outamaidenkin 
kulkija! 
Haluatko asettaa itsellesi tavoitteita vaeltajana 
ja  tai lisätä vaellustesi vaativuutta, kävellen, 
hiihtäen tai vaikka meloen? 
 
Tunturiladun Susipolku antaa mahdollisuuden 
arvioida omia taitojasi kokeneiden kulkijoiden          
( susivaliokunta) kanssa ja saavuttaa 
Outasuden,  Tunturisuden tai Johtajasuden arvo. 
Omassa kerhossasi voit saada neuvoja 
susiyhdyshenkilöltä, jollaisena tällä hetkellä toimin. 
Tämän kesän ja syksyn aikana olemme eri 
kerhojen vastaavat ja susivaliokunta 
yhdessä  pohtineet, kuinka olla apuna, jos 
Susipolku kiinnostaa. 
Tavoitteeksi on asetettu, että eri kerhojen 
vaellusten vaativuuden kuvauksia terävöitetään. 
Lisäksi järjestetään ainakin yksi tunturisusitason 
kesä- ja yksi talvivaellus mahdollisesti kerhojen 
yhteistyönä. 
Yhteistyötä kerhojen välillä eritasoisten vaellusten 
järjestämisessä lisätään muutenkin. 
 

 
Saa nähdä, toteutuvatko tavoitteet! 
Tarkempia tietoja tämänhetkisistä susivaatimuksista löytyy Tunturiladun kotisivuilta! 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä 0407220630/ Marjatta Nuutinen 

 

 

 
 

      

     TUNTURIKERHO TSIETSAN TAPAHTUMIA 

  

Lokakuu 9-10.10. Holin rotkon retki Rautavaaralla. Retkelle lähtö Metsäkartanon pihasta  

  lauantaina 9.10. Yöpyminen Marjatan mökillä. Lisätiedot ja mukaan ilmoittautuminen 

  p.0447220630 / marjatta.nuutinen@gmail.com. 

   

  Lauantaina 16.10. kunnossapitotalkoot Haatainniemen laavulla Älänteellä.  

  Tapaaminen Näätähiekan leirikeskuksella klo 10 (Juudinsalontie 261, Korpijärvi). 

  Lisätietoja p. 044 027 3708 /paivi.korolainen@gmail.com. 

Marraskuu Lauantaina 13.11. klo 12 - 15 jäsen/suunnittelupäivä Arkkitehtuuri- ja   

  ympäristökasvatuskoulu Lastussa Lapinlahdella. Tarjotaan     

  keitto ja kahvi. Mahdollisuus yöpyä Lastussa. Ilmoittaudu mielellään Päiville  

  tai Marjatalle.  

mailto:marjatta.nuutinen@gmail.com


  Sunnuntaina 14.11. klo 12 syyskokous Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuskoulu 

  Lastussa. Selvitetään, onko Lastun toiminnan esittelyä mahdollisuus saada  

  ennen kokousta. 

 Tammikuu 15-22.1.22 Kuutamovaellus 

 Hiihtovaellus mahdollisesti Pallaksen seudulla, alue tarkentuu myöhemmin. 

 Tiedustelut p.0447220630 / marjatta.nuutinen@gmail.com 

  

 Lisäksi keväällä suunnitteilla Hossan retki, pitkä viikonloppu 24-27.3. Pyritään järjestämään myös 

   yön yli retkiä, niissä te jäsenet voisitte olla aktiivisia sekä ehdottamaan että vetämään 

   porukkaa! Uudet tienoot ja maisemat olisivat erityisen mieleisiä!  

 Tulevan vuoden 2022 toimintasuunnitelma käsitellään jäsen/suunnittelupäivässä 13.11 ja  

   syyskokouksessa 14.11. 

 

HALLITUS 2021:  

 

MARITA JÄÄSKELÄINEN 

Puheenjohtaja 

040 081 7882 

mareriikka@gmail.com 

PÄIVI KOROLAINEN 
Hallituksen  
jäsen/varapuheenjohtaja/tiedottaja 
044 0273 708 
paivi.korolainen@gmail.com 

TOMMI PRAMI 
Hallituksen jäsen/nettiosaaja 
044 057 8897                              
tommi.prami@gmail.com 

 

JUHA HÄKKINEN 
Hallituksen jäsen/vaellusvastaava 
050 5932 194 
tsietsa@hotmail.fi 

MARJATTA NUUTINEN 
Hallituksen jäsen/vaellusvastaava 
040 722 0630 
marjatta.nuutinen@gmail.com  

MAIRE PARVIAINEN 
Hallituksen jäsen/retkivastaava 
050 3759 290 
maireparviainen@gmail.com 

 
TUULA HUTTUNEN 
Hallituksen jäsen 
050 323 9578 
tuulahuttunen@hotmail.com  
 

  

 

JÄSENMAKSUT 2021 

Yksilöjäsenmaksu     43 € 

rinnakkaisjäsenmaksu    37 € 

perhejäsenmaksu     74 € 

alle 20v. nuoret ja alle 29v. opiskelijat  21 €  

Toisen Tunturiladun kerhon jäsen voi liittyä Tsietsan jäseneksi lähettämällä viestin jäsensihteerille, 

marjatta.nuutinen@gmail.com ja maksamalla kerhon jäsenmaksun 10€ saamallaan tilisiirrolla. 

 

Tsietsalla on reilunkokoinen trangiakeitin, joita voidaan lainata jäsenille.  

Tiedustelut Päivi Korolainen p. 044 027 3708. 

 

Myytävät merkit/ tarrat 

Tunturiladun hihamerkki  2 € kpl 

Tunturiladun pinssi  2 € kpl 

Tsietsan hihamerkki  3 € kpl 

Tsietsan tarra   2 €/ 10kpl 

Päivi Korolainen puh. 044 027 3708 

mailto:marjatta.nuutinen@gmail.com
mailto:mareriikka@gmail.com
mailto:tuulahuttunen@hotmail.com


 

 

 
 

 

 

KUTSU 

 

 
Tunturikerho Tsietsan ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 

sunnuntaina 14.11.2021 klo 12 

Paikka: Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu 

Linnansalmentie 85, Lapinlahti 

Käsiteltävät ja päätettävät vuotta 2022 koskevat asiat: 

- toimintasuunnitelma 

- jäsenmaksut 

- hallituksen jäsenien ja toiminnantarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset 

- talousarvio 

- hallituksen jäsenten lukumäärä 

- hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle 

- toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 

- kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutapa 

- muut asiat, joista on tehtävä ehdotus hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen 

kokousta 

 

Nilsiässä 28.9.2021 

HALLITUS 

 


