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Tunturilatulaisten jäsenlehti, 
joka ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. 
Lehti postitetaan jäsenille 
Latu & Polku -lehden kanssa.

Vuoden 2022 toinen lehti 
ilmestyy 1. kesäkuuta. 
Aineistot tähän lehteen on toimitettava 
26.4.2022 mennessä osoitteella 
osatu7997@gmail.com

Liikunnan iloa hiihtäen 
koronasta huolimatta
Uusi vuosi ja korona on edelleen seuranamme.
Varmaan moni tunturilatulainen vietti joulua ja uutta vuotta 

vaeltaen tai päiväretkiä tehden niin etelässä kuin pohjoisessa.
Tunturikerho Owla ry:llä oli erilainen uusi vuosi kun he otti-

vat sen vastaan Kilpisjärvellä.  Logilla on jo vuosien mittaan ol-
lut mahdollista olla yhdestä kolmeen viikkoa Saariselän lumilla 
tammikuun kaamoksessa.
Omassa kuplassa perheen kanssa olin pohjoisen lumilla ihas-

tellen kaamosta, lumen pehmeyttä ja runsautta. Aina ei kanna-
ta tyytyä kevään lumiin, sillä kaamoksen aikaankin hiihto sujuu 
vaikka pakkasmittari näyttää korkeita lukemia. Siihen lisänä 
voi nähdä revontulia, pientä valoisuutta auringon noustessa 
hetkeksi.
Vaelluksia ja retkiä on silti suunnitteilla monilla kerhoilla. 

Hyvä jos niistä tulevat tiedot ovat ajan tasalla TL:n netti-
sivuilla. Tällaisena aikana joskin haasteellista, kun rajoi-
tukset vaihtuvat nopeasti. Kerhoiltoja ja kokouksia 
siirretään. Etätapaamiset eivät kaikilta kerhoilta onnis-
tu, joten tapahtumia jää myös väliin.
Edelleen luonnossa liikkuminen näkyy myös kan-

sallispuistoissa ja retkeilyalueilla lisääntyvinä kulki-
joina. Sisäliikuntapaikat kun ovat vähän väliä suljet-
tuna.
Myös meidän kämppien käyttö on lisääntynyt ja 

varsinkin nuoret ovat löytäneet ne.
Kevätkokouskin häämöttää jo. Ja jälleen on ker-

hoilla omia tapahtumia yhtä aikaa, mutta toivotta-
vasti edustajia riittää.
Seuraavassa lehdessä toivottavasti pääsemme

 kurkistamaan TL:n menneisiin ja myös nuorem-
pien tunturilatulaisten mietteisiin Tunturiladun 
tulevaisuudesta.
Kevät- ja syyskokouksen pitäjistä alkaa ole-

maan pula kun isommat kerhot kyllä pystyvät 
siihen, mutta pieniltä kerhoilta se ei onnistu. 
Siihen voisi auttaa, jos vaikka kaksi pientä 
kerhoa järjestäisi ne yhdessä.
Viime vuoden marraskuussa järjestetty Tun-

turiladun  toimihenkilökoulutus näytti, että 
sille on tarvetta. Kerhoista oli hyvä edustus ja 
nuoria ja uusiakin toimihenkilöitä oli mukana. 
Mukana oli 25 edustajaa.
Ali Leiniö esitteli Retkeilyvideot ja Youtube-

maailmaa. Siitä voisi tulla kerhoille tiedottamiseen 
uusi aluevaltaus. 
Tänä vuonna täyttävät vuosia kerhot Kavtsi 50 v,

 Kuovza 30 ja Tsietsa 50 v. Onnea juhliville kerhoille.  
Toivon mukaan näemme Hangossa Kavtsin järjestämillä 

päivillä huhtikuun alkupäivinä. Paikkana upea Helsingin yli-
opiston Tvärminnen eläinlääketieteellinen asema Hankonie-
mellä.

Lopuksi katsokaa kalentereista milloin voisitte talkoilla TL:n 
upeilla kämpillä.
Siellä saa raitista ilmaa, hyvää seuraa ja uni maistuu päivän 

jälkeen.

Hiihtämisen iloa kaikille kevääseen!
Tuula Forström
Tunturiladun puheenjohtaja
tuulantei11@gmail.com

Tarinoita Tunturilatu-lehden 60-vuotistaipaleelta
Tunturilatu-lehden ensim-
mäinen numero ilmestyi ke-
väällä 1962. Näiden 60 vuo-
den aikana on monta retkei-
lytarinaa ja muutakin juttua 
nähnyt päivänvalon lehden 
sivuilla.
Kesäkuun alussa ilmesty-

vässä lehdessä on hyvä syy 
paneutua menneisiin vuosiin 
ja pohtia myös tulevaa. 
Toivon saavani lehteä var-

ten postia jäseniltä, jotka 
ovat ahkerasti lukeneet leh-
tiä. 

Mikä on jäänyt lehden sivuil-
ta mieleen, mikä on säväyttä-

nyt, mikä opettanut tai vai-
kuttanut omiin retkiisi La-
pissa? 
Oletko saanut hyvän vin-

kin mielenkiintosesta vael-
luskohteesta, josta on tullut 
suosikkisi? 
Tai oletko saanut hyviä 

neuvoja siitä, miten reissui-
hin pitää varustautua. 

Entä tulevaisuus? Millaisena 
näet lehden tulevisuuden? 
Nythän kaikki lehdet ja juh-
lajulkaisut ovat luettavissa 
Tunturiladun verkkosivuilta 
osoitteesta https://tunturila-
tu.fi/jasenlehti/

Oletko vankkumaton pape-
rilehden lukija vai luetko leh-
teä mieluummin sähköisiltä 
alustoilta?
Entä sitten millaisena näet 

järjestömme tulevaisuuden?

Lähetä postia osoitteeseen 
osatu7997@gmail.com tai 
kirjepostia osoitteella 
Satu Ojala
Loimijoentie 817
32700 Huittinen
Postia toivon saavani maa-

liskuun loppuun mennessä, 
jotta minulle jää riittävästi 
aikaa käsitellä tekstejä.
Satu Ojala Kolme ensimmäistä Tunturilatu-lehteä. 1962 ilmestyi yksi lehti, 1963 kaksi numeroa.
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KANNESTA KANTEEN

OKTA	
Sirkka-Liisa 
Markkanen
(pj)
040 938 3110
sirkkaliisa.
markkanen
@gmail.com
Esa Suominen (siht)
0400 130 871
ej.suominen@gmail.com
okta@tunturilatu.fi

KUOKTE	  
Jyrki 
Lilleberg (pj)
050 372 7311	
jyrkimlilleberg
@gmail.com	
Mervi Heikkilä (siht)
040 351 2515
moko.heikkila@gmail.com
kuokte@tunturilatu.fi

KOLBMA	
Hanna-Mari 
Sinilehto (pj)	
040 747 7479
hanna.sinilehto
@gmail.com	
Petri Mäkelä (siht)
040 771 8581
petemakela1@gmail.com
kolbma@tunturilatu.fi

NJEALLJE	
Tuula 
Kirjonen (pj)	
050 360 4403
kirjonentk
@gmail.com
Pirjo Vainionpää (siht)
040 759 2444
pikuvain@gmail.com
njeallje@tunturilatu.fi

TSIETSA	
Marita 
Jääskeläinen
(pj)
0400 817 882
mareriikka
@gmail.com
Päivi Korolainen (siht)
paivi.korolainen@gmail.com
tsietsa@tunturilatu.fi

KAVTSI	
Paavo 
Ahonen (pj)	
040 527 4639
pkahonen
@gmail.com
Aslak Söderman (siht)
040 310 0007
aslak.soderman@outlook.
com
kavtsi@tunturilatu.fi

OVTSI	
Aku Kärkkäinen (pj) 	
040 064 3609
aku6950@gmail.com

Hilkka Mäkelä 
(siht)
050 309 9519
hilkkamakela1
@gmail.com	
ovtsi@tunturilatu.fi

LOGI	
Anja Kylävalli (pj)
050 576 6960
anjakylavalli
@gmail.com	
Paul Pakarinen (siht)
050 568 8703
paul.pakarinen@gmail.com
logi@tunturilatu.fi

ALPPAS	
Inka 
Helenius (siht)	
050 567 6315
helenius.inka
@gmail.com

KUMPE	
Jouko Koivu (pj)	
045 112 4712
jouko.koivu
@kotinet.com
Johanna Nevalainen (siht)
johanna.nevalainen.1@luukku.
com, kumpe@tunturilatu.fi

KUOVZA	
Jouko Raaska (pj)	
040 716 5751
Tuula 
Forström (siht)

040 718 1642
tuulantei11@gmail.com
kuovza@tunturilatu.fi 

GEATKI	
Juhani 
Lahtinen (pj)	
040 545 1681
juhani.lahtinen
@pp3.inet.fi
Kari Kankaanpää (siht)
0400 174 762
kankaanpaa.kari@gmail.com
geatki@tunturilatu.fi

NJALLA	
Mikko 
Kuoppala (pj)	
040 523 2099
mikkotkuoppala
@gmail.com
Heidi Nousiainen (siht)
040 589 3738
heidi.nousiainen@live.com
njalla@tunturilatu.fi 

LAPINKÄVIJÄT 	
OWLA	
Hannu 
Liljamo (pj)
044 322 3646
hannu.liljamo
@gmail.com
Ritva Virrankari (siht)
044 530 1606
rullalotta@gmail.com
owla@tunturilatu.fi
lapinkavijat.owla@gmail.com

Puheenjohtaja
Tuula Forström
Marjapolku 2 B 10, 
45360 VALKEALA
040 718 1642

Varapuheenjohtaja
Hanna-Mari Sinilehto
040 747 7479
Sihteeri
Inka Helenius 
050 567 6315

Jäsenet:
Sirpa Alapuranen 
050 597 5811

Paavo Ahonen
040 5274 639, 
kerhoyhdyshenkilö
Marita Jääskeläinen 
040 081 7882
Hannu Liljamo 
044 322 3646
Erkki Maununen
0400 215 521
Satu Ojala
050 523 4844
Markku Salminen 
040 548 4600
Hallituksen yhteinen 
sähköposti:
hallitus@tunturilatu.fi

Kerhoyhdyshenkilöt 2022 Tunturiladun 
hallitus

Tunturiladun 
toimihenkilöt
Inka Helenus
sihteeri, taloudenhoitaja
050 567 6315
helenius.inka@gmail.com

Tilipym Oy, Päivi Yli-Mattila
kirjanpitäjä
040 545 3757

Marita Maula
jäsensihteeri
040 509 4412
marila.maula@kolumbus.fi

Sirpa Alapuranen
kämppävarausten hoitaja
050 597 5811
sirpa.alapuranen@luukku.com

Satu Ojala
tiedottaja 050 523 4844
osatu7997@gmail.com

Erkki Maununen
kämppäisäntä 
0400 215 521
erkki@maununen.fi

Lounais-Lapista hyvä retkikirja
Lasse Tuominen ja Juhani Sy-
väoja (toim): Lounais-Lapin 
erämaa. Ikimetsiä, rimpiä, 
villejä orkideoita ja poropol-
kuja, 96 s. Julkaisija: Palok-
kaan puolesta
Lounais-Lappi ei ehkä ole 

alue, joka houkuttelee ret-
keilijöitä. 14 kirjoittajan teks-
teistä ja kuvista on syntynyt 
tietokirja, joka kertoo moni-
muotoisesta erämaa-alueesta 
Rovaniemen länsipuolella. 
Alueella on soidensuojelualu-
eita ja arvokasta luontoa ja 
kulttuuria, millä perusteella 
sitä on esitetty myös kansal-
lispuistoksi.
Kirjan tekijöillä on kulla-

kin oma henkilökohtainen 
yhteys esiteltävään aluee-
seen. Kirjan aloittaa Jukka 
Kallijärven teksti ”Synnyin-
koti erämaan sylissä”, jossa 
hän kertoo Ylitornien järvi-
kylien luonnosta ja suhtees-
taan alueeseen. Sieltä on löy-
tynyt mahtava tikankonttien 
osaesiintymä, peräti 2525 yk-
silöä 130 aarin alueelta!
Martti Sainvaara on kir-

joittanut Meltosjärven palis-
kunnan poronhoidosta. Po-
roisäntä oli merkittävä mies. 
Kun hän antoi käskyn, silloin 
lähdettiin erotukseen. Viik-
kokin meni ennen kuin porot 
saatiin koottua ja kaikki ta-

pahtui ilman puhelimia. Sii-
nä piti tuntea alue ja poron-
kokoajat. 
Katriina Koskelan teksti 

alkaa osuvasti: ” Metsä ottaa 
aina vastaan. Se ei kysy, mi-
kä olet naisiasi, miksi tänne 
tulit ja millaista autoa ajat”. 
Alueella on myös kämppiä. 
Neljän hengen porukka oli 
saapunut talviretkelle. Super-
retki päättyi täyskuutamoon 
ja neljän helmipöllön soidin-
puputuksiin!
Kuuden miehen porukka 

puolestaan on retkeillyt alu-
eella kesällä ja talvella peräti 
40 vuotta, välillä eri kokoon-
panoissa. Vielä toukokuussa-
kin on päässyt hankikeleillä 
hiihtelemään. Heidän retki-
tarinoitaan oli mukava lukea. 
Kuvaus oli tarkkaa ja oli kuin 
olisi itsekin ollut mukana. 
Tulipa kirjaa lukiessa vesi-

pasakin tutuksi. Kyseessä oli 
iso laatikko, joka laitettiin he-
vosen perään ja ajettiin varsi-
teitä pitkin. Aukosta suihkusi 
vesi sopivasti uran molem-
mille puolille. Seuraavana 
päivänä oli jäärata valmis 
päivän puiden keruuseen he-
vosreillä. 
Historian havinaa on Ma-

ria I. Tuomisen Rumanmaan 
savotan kuvauksessa vuosi-
na 1929–1932. Eikä ollut pie-

ni savotta, yhteensä noin 20 
000 runkoa ajettiin metsis-
tä ensin hevosilla ja lopuksi 
kuorma-autojen avulla. Oli 

muuten ensimmäinen kerta, 
kun kuorma-autoja käytettiin 
puunajossa ja vuosi oli 1930.
Kirjassa on paljon kuvia, 

vanhojakin, runoja, karttoja 
ja ennen kaikkea tietoa. Kun 
kirjan on lukenut, tuntuu sil-
tä, että tuonne on mentävä. 

Onnittelut tekijöille ja toviot-
tavasti alueen arvot huoma-
taan tulevaisuudessa.
Antti Karlin
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Tsietsan	täydenkuun	
vaellus	Pallaksella	
16-21.1.2022.
Halu päästä avotunturiin he-
ti pahimman kaamoksen jäl-
keen lyhyen päivän aikana 
on tauti, joka iskee aina syys-
vaellusten jälkeen. Ruskan 
kirkkauden tilalle tulevat 
graafiset, mutta niin moni-
ilmeiset värit, jotka heijasta-
vat taivaalta tulevia valoja yö-
täpäivää. 
Tuuli ja lumi luovat maa-

ilman omanlaisekseen, ja 
antavat haasteita fyysiseen 
selviytymiseen. Porukan yh-
teistyöllä selvitään niistä ai-
na tavalla tai toisella. Yhdes-
sä myös ihastellaan ja jaetaan 
ympärillä olevaa kauneutta. 
Päivi

Sunnuntaina 16.1. aamun 
valjetessa kuusi innokasta 
tsietsalaista suuntasi ahkioi-
den kanssa Susikyröstä kohti 
Nammalakurua. Ohut lumi-
kerros peitti kovan hangen 
Vuontisjärvellä, ja hiihto oli 
helppoa. Upottava rantatöy-
räs yllätti. 
Mieleen tuli viime talven 

uupumiseni Kalmakaltioon 
hiihdettäessä, ja hetken jo 
mietin kotiinlähtöä. On-
neksi kohta ura taas kantoi. 
Montellille nousu oli uuvut-
tava. 
Iltapäiväksi oli luvattu ko-

vaa tuulta ja pyryä. Enem-
mistön päätöksellä päätettiin 
kuitenkin pitää kunnon tank-
kaustauko Montellin uudella 
kodalla, ja se antoi voimia 
jatkaa.

Kodalta kohti Nammalaa hii-
dettäessä kova tuuli ja tuisku 
piiskasivat kasvoja; laskette-
lulasit ja karvahuppu olivat 
tarpeen. Siinä rinnettä tar-
poessa tulikin voittajafiilis; 
kyllä me porukalla selvitään.
Nammalakurun tuvalla 

tuuli vinkui nurkissa ja täy-
sikuu loisti. Mukava oli köm-
piä makuupussiin lämpimäs-
sä tuvassa. Anitta

Retken vetäjän näkökulmas-
ta haasteellisin hetki ja pää-
tös täytyi tehdä seuraavan 
yön aikana; jatkaako mat-
kaa Saivokurun satulan yli 
Montellille ja siitä ainakin 
Suaskuruun, vai palata Su-
sikyröön. Tuulta oli aamu-
päiväällä luvassa 10 metriä 
sekunnissa, ja suunta vastai-
nen, puuskissa liki 20 metriä.
Seuraavakin päivä olisi tuuli-
nen ja tuiskuinen, aamulla 
tosin korkeintaan 7 metriä 
sekunnissa.
Iltayöllä säätietoja vertail-

lessa syntyi päätös, että aa-
mulla lähdetään ja Montel-
lilla arvioidaan, jatketaanko, 
vai laskeudutaan alas, ja pyri-
tään itäkautta Hannukuruun.

Aamulla tuuli olikin en-
nusteen mukainen. Ryh-
mä kuitenkin lähti reippasti 
matkaan. Itse jouduin vaih-
tamaan nousukarvat koko-

pitkiin heti alussa, ja Päivi 
jäi auttamaan. Tuuli sieppasi 
sauvani, mutta Päivi pelasti 
sen syöksymällä perään. Kii-
tos! Kun saavutimme toiset, 

Tuulien tuiverruksessa tunturissa...

Korona	oli	läsnä 
myös	vuoden	2021	
toiminnassamme	
aiheuttaen tapahtu-
mien	peruuntumisia	
ja	muutoksia.	
Selvisimme kuitenkin haas-
tavasta vuodesta yllättävän-
kin hyvin. Kaksi kerhoiltaa 
jouduimme perumaan. 
Maaliskuussa järjestimme 

kerhoillan etänä kevätvuosi-
kokouksen kera sekä Pentti 
Korpela oli kertomassa kir-
jastaan Lounais-Lapin ret-
kiopas. 

Hiihtovaellus tehtiin Kilpis-
järvelle Porojärven maise-
miin Norjan Stabbursdalenin 

sijaan. Hellehiihto Kiilopääl-
le peruuntui. 
Kesävaellus suuntautui vä-

lille Sevettijärvi Pulmankijär-
vi Norjan Saltfjelletin kansal-
lispuiston sijaan. 
Römppävaelluksella ret-

keilimme Ruotsissa Abiskos-
sa ja kävimme Norjassa Nar-
vikissa. 

Onnistuimme jopa lisää-
mään kaksi tapahtumaa vii-
me vuodelle. Hiihtelimme 
umpihangessa Martimo-ojan 
varrella Simon Jokikylästä se-
kä vaihdoimme vuoden Kil-
pisjärvellä Yliperän suurtun-
tureilla. 
Toivottavasti korona hel-

littää vuonna 2022 ja pää-

semme lähelle normaalia. 
Tapahtumia Owlalla on jäl-
leen mahdollisuus tarjota 
runsaasti sekä perinteises-
ti neljä kerhoiltaa, jotka pi-
dämme uudessa paikassa 
Oulussa Höyhtyän Välkkeen 
asukastuvalla. 
Ensimmäisen kerhoillan 

jouduimme koronan takia 
järjestämään etänä. Kirjaili-
ja Jenni Räinä kertoi vuonna 
2021 julkaisemastaan Kulki-
jat kirjastaan. 

Lähiretkeilyä tarjoamme 
talvella ja kesällä. Hiihdäm-
me Tervareitillä Kansallise-
na hiihtopäivänä sekä Mar-
timoaavalla umpihankea 
Martimo-ojan Niittytuvalle. 

Yhden yön yli hiihdon järjes-
tämme Iin Kuivaniemen Me-
rihelmestä hiihtäen merelle 
yöpymään teltoissa. 
Toukokuussa järjestämme 

retkeilyn peruskurssin Sala-
majärven kansallispuistos-
sa. Teoriaosuudet retkeilystä 
pidetään ennen käytännön 
osuutta. 
Kesäkuussa kävelemme 

Martimoaavalla osana Kä-
velykipinä-tapahtumaa sekä 
Tervareitillä elokuussa. 

Kilpisjärvi on jälleen mer-
kittävä paikka tapahtumil-
lemme kesällä ja talvella. Tal-
vella varaustupavaellus Hal-
tille on ohjelmassamme sekä 
hiihtovaellus Somasjärvelle. 

Kiilopäällä Hellehiihdon 
merkeissä hiihdämme vap-
pua edeltävinä päivinä. Ker-
hoviikot keväällä ja syksyllä 
järjestämme Susikyrössä. 
Alkukesän vaellus on tule-

vanakin kesänä Muotkatun-
tunturille nyt erämaa-alueen 
länsiosaan viime kesän itä-
osan sijaan. 

Tunturikasvikurssi pide-
tään Kilpisjärvellä majapaik-
kana Kilpisjärven biologinen 
asema. 
Yritämme kolmannen ker-

ran koronan takia järjestää 
kesävaelluksen Saltfjelletin 
kansallispuistoon heinäkuun 
lopusta elokuun ensimmäi-
sen viikon aikana. Syksyllä 

on viikonloppuretki Syötteen 
alueella. 
Ruskaa lähdemme ihai-

lemaan Kilpisjärvelle syys-
kuussa. Lokakuussa vietäm-
me römppäviikon myös Kil-
pisjärvellä. 
Halukkailla on mahdollista 

viettää joulua ja vuoden vaih-
detta Kilpisjärven biologisel-
la asemalla. 

Yhdistyksemme vuoro on 
järjestää Tunturiladun syys-
kokous ja susiaiset, jotka 
järjestämme Yli-Iin Kie-
rikkikeskuksessa 30.9.-
2.10.2022. 
Susiaiset järjestetään Kie-

rikkikeskuksen kivikautises-
sa kylässä. 

Owlan vuosi 2022 on täynnä toimintaa

Montellin uudella kodalla pidimme kunnon tauon.

Siskokset Nammalakurussa.

Matkalla kohti Ketomellaa.

Marjatta Nuutinen Marjatta Nuutinen

Marjatta Nuutinen
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oli Montellin kodassa jo tu-
let, ja porukka valmiina jat-
kamaan matkaa.
Reittimme jatkui Suas-

kurun kodalla/ teltassa yö-
pymisen jälkeen Hannuku-
ruun, jossa nautittiin sau-
nan löylyistä, ja edelleen 
Tappuriin, jossa pidimme 
lepopäivän. Sieltä jatkoim-
me Ketomellaan, josta Susi-
kyröön päiväretkeilemään 
jääneet Arttu ja Kari meidät 
hakivat. Marjatta

Lepopäivänä Tappurissa 
toisten lähdettyä tutustu-
maan seuraavan päivän reit-
tiin päätimme Anittan kans-
sa oikoa jäseniä ja huilata. 
Niin oli tarkoitus! Päätimme 
kuitenkin lähteä etsimään, 
löytyisikö purosta paikkaa, 
josta saisimme vettä. Lu-
men sulatus oli aika hidasta. 
Se onnistuikin; sanko kiinni 
köyteen ja puroon, ja vesi-
pussit täyteen ja ylös tuval-
le. Seuraavaksi Anitta lapioi 
portaat puron varteen ”kyl-
pylää ” varten. Aikaa vierähti 
ja olikin jo kiire lettujen pais-
toon, jotka lupasimme val-
miiksi” tiedustelijoille”.
Vai että lepopäivä?!
Mutta mukavaa touhua, 

osaamisen ja hyödyllisyyden 
tunnetta. Kiitos Anitta kivas-
ta hetkestä! Tuula

Talvivaelluksen ytimessä on 
yksilöllinen halu kohdata elä-
män perustarpeet: liikkumi-
nen omin voimin, nälkä, vä-
symys, mahdollisuus kokea 
pitkiä aikoja vain kulloinkin 
läsnä oleva hetki. Myös koke-
mus siitä, että selvitään yh-
teisvoimin, ja yhteishengen 
tavoittaminen, on tärkeää. 
Sen kruunasi tälläkin reis-

sulla yhteinen käristysateria 
sen jälkeen, kun toinenkin 
tsietsalaisten neljän hengen 
ryhmä oli palannut Susiky-
röön ja kaikki olimme rau-
hassa saaneet saunoa ja hen-
gähtää.
Karin ukulelen säestyksel-

lä lauloimme, kerroimme ta-
rinoita, muistelimme, vaih-
doimme ajatuksia. Perinteis-
tä ja hienoa tunturikerholais-
ten yhdessäoloa. Päivi

Owlan vuosi sisältää run-
saasti retkiä ja lähiliikunta-
mahdollisuuksia. Toivoa vain 
voimme,  että korona ei ai-
heuta tapahtumien peruun-
tumisia ja saisimme runsaas-
ti osallistujia tapahtumiim-
me. Tervetuloa retkillemme 
mukaan!

Lapinkävijät Owla
Hannu Liljamo

Alkukesän vaellus Muotka-
tunturilla 2021.

Jukka	Parviainen

Reissun päätteeksi kokoonnuimme yhteiselle aterialle Pekan-Oskariin.

Marjatta NuutinenMarjatta Nuutinen

Marjatta Nuutinen

Tappurin vedenottopaikka.

Tuula	Huttunen

Susikyröstä lähdössä aamuhämärässä.

Kohti kuuta ja Montellia vastatuulessa. 

Marjatta Nuutinen

Marjatta Nuutinen
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Me kumpelaiset lähdim-
me Joensuusta lauantaina 
11.9.2021 kohti Ylä-Kainuun 
2017 perustettua uusin-
ta Hossan kansallispuistoa. 
Se sijaitsee osittain Kuusa-
mon ja Taivalkosken kuntien 
puolella. 
Koska minulle Kainuu ja 

erityisesti Hossa ovat hyvin 
tuntemattomia, halusin tut-
kistella niiden menneisyyt-
tä. Eivätkä löytöni olleet vä-
häisiä. Hossan tienoot ovat 
vanhaa eräseutua. Vesireitte-
jä pitkin on muinoin kuljettu 
Laatokalta aina Jäämerelle ja 
Pohjanlahdelta Vienanme-
relle ja päin vastoin Hossan 
kautta. 
Vanhimmat kansallis-

puistosta löydetyt asuinpai-
kat ovat lähes 10 000 vuotta 
vanhoja. Hossan Värikallion 
maalausten sarja on Suomen 
suurimpia esihistoriallisia 
kalliomaalauksia ja niiden 
on arvioitu olevan ainakin 
3500–4000 vuoden ikäisiä. 
Tiedetään myös, että Suo-
men itäraja on vedetty Hos-
san korkeudelta nykyiselle 
paikalleen Täyssinän rauhas-
sa vuonna 1595. 
Suomen vuoden 1917 ta-

pahtumia on kirjattu Suo-
mussalmen historiaan. Näi-
hin aikoihin sisällöltään si-
joittuu Ilmari Kiannon kir-
joittama runo Nälkämaan 
laulua, jonka alkuperäinen 
sanoitus kuvannee parem-
min silloista ihmisten elä-
mää tässä Kainuussa. Kai-
nuuseen liittyvää uudempaa 
tietoa valotti meille kerto-
jamme Jouko. Kun Kekkonen 
saavutti urallaan poliittista 
vaikutusvaltaa, hän mahdol-
listi alueelle uusien teiden 
rakentamisen 1900-luvun va-
jaasta 30 tiekilometristä pe-
räti kahdeksalla uudella hä-
nen nimellä kutsutuilla tie-
osuuksilla.

Unohtumattoman meno-
matkan elämyksen tarjo-
si Suomussalmen eteläosas-
sa kaksi Viitostien varrella 
olevat kohdetta. ”Hiljainen 
Kansa” on pellolla oleva tur-
vepäisten heinäpäiden lähes 
tuhatpäinen joukko, joka on 
saanut alkunsa jo 1988 Reijo 
Kelan Ilmarin Kynnös -esityk-
sestä ja tälle pellolle sen ny-
kyinen kotipaikka vakiintui 
1994. Hiljaisen Kansan Niit-
tykahvilan omistaja Ritva 

Huttunen kertoi, kuinka hän 
aloitti pitää nuotiota, keittää 
kahvia ja paistaa muurinpoh-
jalettuja Hiljaista Kansaa kat-
somaan pysähtyneille kulki-
joille.
Vuosien aikana alueelle on 

rakentunut kahvi- ja majoi-
tuspalveluja, jossa kaikessa 
on läsnä tuo Hiljainen kansa 
ja Kainuu. Kerrontansa Rit-
va päätti esittäen laulun Kai-
nuun maa korostaen hyvin 
herkästi ja tunteikkaasti lau-
lun sisältöä Kainuuta, Kai-
nuun ihmistä ja hänen syviä 
tuntojaan. Katselin ja kuun-
telin tätä kaikkea herkisty-
nein mielin.

Kun saavuimme Hossan kan-
sallispuistoalueelle kaksi rei-
pasta naista jäi kyydistämme, 
ripustivat rinkat selkäänsä ja 
katosivat jonnekin suunnit-
telemilleen poluille palatak-
seen perjantaina luoksem-
me. 
Seuraavat kaksi reipasta 

vaeltajaa rinkkoineen jättivät 
meidät heti saavuttuamme 
Jatkonjärven rannalla ole-
vaan majapaikkaamme. Jat-
kosalmen Pääpirtti ja Terä-
väpää tarjosivat meille hyvät 

puitteet kaikkeen siihen, mi-
tä retkeilijä voi toivoa ja tar-
vita, kuten ravintoa, lepoa, 
saunomista, uintia, kalas-
tamista ja soutelua järvellä 
kera joutsenien sekä monet 
polkujen päät.

Hossan luontokeskus, Sa-
moilijan Sampo, on oiva 
paikka lähteä tutkimaan alu-
een tarjontaa. Me katselim-
me pari alueen historiaa ja 
ominaispiirteitä kuvaavaa 
filmiä, tutkimme tarjolla ole-
via materiaaleja, nautimme 
talon ravintolapalveluista ja 
jatkoimme reissuamme päi-
vän vaelluskohteeseen. 
Meidän reitittäjämme Mat-

ti rakensi päivittäiset noin  
12–14 kilometriä pitkät vael-
luspolkumme siten, että nii-
hin sisältyi vähintään yksi 
alueen keskeisimmistä näh-
tävyyksistä. Polulle pääsim-
me vaivattomasti taitavan 
kuljettajamme Martin ansi-
osta.

Sunnuntaina suuntasimme 
polulle nimeltään Huosiuk-
sen huikonen. 
Huosius lienee paikan iki-

aikainen nimi, sana huiko-

nen kainuulaista puhekieltä. 
Polku kulki koko ajan mut-
kitellen harjuja ylös ja alas. 
Saimme lähes koko ajan kat-
sella tyyntä vedenpintaa, jo-
hon heijastui vesistöä ympä-
röivä puusto kuin peilissä. 
Luonnollisesti tulipaikat 

ovat aina vaeltajan, ainakin 
minun odottama kohde, jois-
ta tällä reissulla erityisesti 
mieleeni on jäänyt laavu ni-
meltään Torkonluikea. 
Ja hiljaisuus ja maisemien 

kauneus olivat pilvisyydestä 
huolimatta todella suunnat-
toman nautittavaa.

Maanantaista ennakoitiin 
sadepäivää. Siksi suuntasim-
me Kuusamon suurpetokes-
kukseen, jonne Hossasta on 
matkaa noin 45 kilometriä. 
Loistava oppaamme kertoi, 
että tämä yksityisellä rahoi-
tuksella toimiva eläinten or-
pokoti on perustettu 1990-lu-
vun alkupuolella orvoksi jää-
neille karhun pennuille. 
Nykyään siellä on seit-

semän karhun lisäksi kak-
si ilvestä ja koirasusia. Oli 
erittäin antoisaa kuunnel-
la hyvin asiallista kerrontaa 
eläinten taustoista ja elinta-

Hossa tarjoaa vaeltajalleen 
paljon ja vielä enemmän

Porokatiskaan pääsee, mutta ei pois.

voista. Oli myös varsin uskot-
tavaa nähdä, kuinka karhut 
todella tunsivat oppaansa ja 
nimensä kuultuaan tulivat 
nauttimaan oppaan antamia 
herkkupaloja. Ajattelen, että 
tähän kohteeseen tutustumi-
nen hyvän opastuksen tuke-
mana lisää sekä osallistujien-
sa kiinnostusta suurpetojen 
orpokotihoitoa kohtaan että 
antaa erittäin tarpeellista ja 
asiallista perustietoa tästä 
toiminnasta.

Tiistaiksi reitittäjämme eh-
dotti Laukkujärven lenkkiä ja 
Hakokosken hujausta ja niille 
poluille matkasimmekin. 
Laukkujärven polku kul-

kee upeissa järvimaisemissa 
Laukunharjua pitkin Talas-
järven ja Puukkojärven ran-
toja mukaillen. Helppokul-
kuiselle polulle vaativuutta 
tuovat laskeutuminen Lau-
kunsalmelle ja reitin loppu-
osan harjujen jyrkät nousu- 
ja laskuosuudet. 
Polku Hakokosken hujaus 

tarjosi upeaa harjumaisemaa 
katseltavaksi ja nautittavaksi 
kulkijalleen. Alueen luonnon 
monimuotoisiksi kuvioiksi 
muovaavat kelorakennelmat 
kirvoittivat vaeltajat kerto-
maan tarinoita toisilleen ja 
lisäämään niihin sisältöjä yh-
dessä.

Keskiviikkona kohteenam-
me polku Värikallion kaar-
ros, jolle sijoittuu varsinai-
nen Värikallio, kertomuksia 
tuhansien vuosien takaa. Ne 
on löydetty virallisesti 1977. 
Maalauksia katsomaan pää-
see erittäin hyvin metallis-
ta kävelysiltaa pitkin laajalle 
katselulavalle. Alueeseen voi 
tutustua ympäri vuoden ja 
se on aina avoin vastaanotta-
maan tulijansa. 
Tämän Värikallion maala-

usten sarjan on kerrottu ole-
van Suomen suurimpia esi-
historiallisia kalliomaalauk-
sia. Tästä Somerjärvestä nou-
sevien maalausten oletetaan 
olevan kivikaudelta, noin 
3500–4500 vuotta sitten. 
Näiden on myös kerrot-

tu olevan poikkeuksellisia ja 
omalaatuisia. Tikkumaisia 
hirvihahmoja ja ihmishah-
moja kolmiulotteisine päi-
neen ja kasvoineen, joihin 
on merkitty silmät ja nenä. 
Ihmetystä herätti myös maa-
lausten värien voimakkuus ja 
suuri määrä. Pohdin katsel-
lessani maalauksia, kuinka 
maalaukset on saatu toteutet-
tua korkean pystykallion sei-
nään, joka laskeutuu järveen. 
Näiden maalausten katso-

minen herättää pitkän aika-
janan ihmisten elämää aja-
tuksissamme! Tutkimusten 
mukaan Suomessa tavatut ki-

Jouko	Koivu
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Ikimetsä juoksee pakoon ihmistä.

Eija	Semi

Julma-Ölkky veneestä nähtynä.

Eija	Semi

Porotallo oli muinoin tärkeä rakennus. 

Jouko	Koivu

vikautiset kuvat on maalattu 
käyttäen puna- ja keltamul-
taa, jota on saatu kuumenta-
malla rautapitoista savea. Sii-
hen seosaineeksi on lisätty 
verta, rasvaa ja mahdollisesti 
munankeltuaista.

Värikallion maalauksista on 
löydetty peräti 61 erillistä ku-
viota, jotka on tulkittu liit-
tyvän metsästykseen ja sha-
manismiin. Niillä on mah-
dollisesti viitoitettu vesireit-
tejä, mutta on harvinaista, 
ettei niissä ole tavattu vene-
kuvia. 
Hossan maalauksissa tois-

tuu sarvipäinen tai eläimek-
si pukeutunut ihmishahmo, 
joka saattaa esittää noitaa tai 
shamaania, sillä sarvipäähi-
ne on kuulunut noidan virka-
pukuun ainakin myöhemmin 
arktisilla metsästyskansoilla. 
Kuvia on voitu tehdä myös 
hedelmällisyyden takaami-
seksi. 
Suomen esihistoriallisia 

kalliomaalauksia tutkineen 
Pekka Kivikkään mukaan 
monet Värikallion ihmis-
hahmoista olisivat naisia, jot-
kut jopa synnyttämässä. Tä-
hän hyvin poikkeukselliseen 
historialliseen kohteeseen 
tulisi jokaisella olla mahdol-
lisuus tutustua. 

Torstaina kuljimme osan 
Kokalmuksen kierroksesta ja 
Valkeisen polulla.
Hossan kenties helpoim-

Kättä 
pidempää 
retkeilystä 
innostuneille
Ensimmäistä vaellusreissu-
aan suunnittelevalle on Pepe 
Forsberg tehnyt hyvän op-
paan, jossa annetaan maa-
laisjärkisiä ohjeita niin tun-
turiretken suunnittelusta, 
varusteista kuin turvallisuus-
asioistakin.
Forsberg esittelee oppaas-

sa kuutisenkymmentä tuntu-
ria ja hän on jaotellut ne vaa-
timustason mukaan. Tasoja 
on viisi, joista helpoimmat 
tavoittaa autolla, vaikeimmat 
ovat Käsivarren yli tuhannen 
metrin korkeuteen kurotta-
vat tunturit.

Kirja antaa hyvän kuvan 
Suomen tuntureiden omi-
naispiirteistä ja aloittaa kir-
jan kertomalla, mikä on tun-
turi. Hän luettelee viisi pe-
russääntöä retken suunnit-
telusta retkeilijän etikettiin. 
Näihin kaikkiin on syytä pe-
rehtyä ennen kuin ottaa as-
keltakaan tunturien suun-
taan. 
Hän kehottaa myös harkit-

semaan varusteiden valintaa 
ja muonia. Kaupasta saa kä-
tevästi valmiita muonia. mut-

ta itse kuivaamalla säästää 
pitkät pennoset.
Ensimmäinen esitelty 

tunturi on monille turisteil-
le tuttu Saariselän Kaunis-
pää. Päiväretkikohteiden 
joukossaon muun muassa 
Särkitunturi Muoniossa, ja 
pitkien päiväretkikohteiden 
joukossa Joenkielinen Lem-
menjoella. Kolmannessa ka-
tegoriassa ovat noin 50 kilo-
metrin retket, neljännessä 
sadan kilometrin retket ja 
viimeisessä noin 200 kilo-
metrin kierros.

Jokaisesta kohteesta on hy-
vä kartta ja ajo-ohjeet lähtö-
pisteisiin. Tunturien lisäksi 
kerrotaan alueiden kasvilli-
suudesta, vesistöistä ja nii-
den kalakannoista, eläimistä 
ja eri vuodenaikojen tarjoa-
mista haasteista.
Kohteita on ryyditetty 

upeilla kuvilla. Kokeneem-
mat retkeilijät voivat hyvin 
tehdä nojatuolimatkan tämä 
kirja kädessä ja laskea, mon-
tako huippua on tavoittanut 
kävellen tai hiihtäen. 
Satu Ojala

Retkeilijän oppaassa on runsaasti kuvia eri tuntureilta.

Retkeily on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja yhä 
useampi haluaa valloittaa tunturin huipun. Tunturit tutuiksi 
-oppaan kannen on suuunnitellut Vitale Ay:n Taina Leino.

Markus	Sirkka

min saavutettavista on eri-
tyisen viehättävä kosken 
partaalla oleva vesimylly. 
Alueelle on hyvä opastus ja 
myllyrakennuksen ovet ovat 
aina auki. Tämä Lounatkos-
ken nykyinen mylly on siir-
retty Lavajärveltä. Sen va-
rustus selvittää, miten vesi-
myllyllä on viljan jyvät saatu 
jauhoiksi. 
Kokalmuksen kierros tu-

tustuttaa vaeltajan Hossan 
upeimpiin maisemiin ja tar-
joaa toinen toistaan hienom-
pia taukopaikkoja. Reitti 
kiertää Muikkupuron kautta 
Hoiluansärkälle ja porotallit 
ohittaen kohti Kokalmuksen 
laavua. Kokalmukselta reitti 
palaa takaisin Pitkä-Hoiluan 
rantaa. Reitti on helppokul-
kuista ja pääosin tasaista pol-
kua, jolla voi keskittyä nautti-
maan luonnosta.
Alueella on ollut myös po-

ronhoitoa, jolta ajalta on 
kolme kunnostettua hiek-
kapohjaista matalaa poro-
tallia, joihin porot menevät 
sääskiaikaan suojaan. Lisäk-
si Honkavaarassa on hirsi-
rakenteinen vanha poroero-
tusaita, joka lienee rakennet-
tu 1800-luvulta ja on jäänyt 
käytöstä 1960-luvulla. Lippo-
sensalmella sijaitsee poroka-
tiska. Katiskoiksi kutsutaan 
pieniä aitauksia, joihin poro-
ja kerättiin ennen syystalven 
varsinaista erotusta.

Viimeisen päivämme, per-

jantain kohde oli Julma-Ölk-
ky, joka on suurin kolmesta 
Suomessa olevasta maan hal-
keamaan syntyneestä kanjo-
nijärvestä. 
Julman-Ölkyn synty ajoit-

tuu yli kaksi miljardia vuotta 
sitten tapahtuneeseen maa-
pallon pinnan muodostumi-
seen. Se on ylimmäinen järvi 
Oulujoen vesistöön kuuluval-
la Hyrynsalmen reitillä, jo-
ten sen vedet virtaavat Kian-
tajärven läpi Emäjokea myö-
ten Oulujärveen ja sieltä Ou-
lujokea pitkin Perämereen. 
Julman-Ölkyn (karttanime-
nä Ylä-Ölkky) pituus on noin 
kolme kilometriä, leveys ka-
peimmalla kohdalla noin 
kymmenen metriä ja syvyys 
on 50 metriä. 
Kallioiden korkeus kor-

keimmalla kohdalla on noin 
50 metriä. Halkeama jatkuu 
kapean kannaksen jälkeen 
vielä yli puoli kilometriä en-
sin Pikku-Ölkkynä ja myö-
hemmin Ölkynlampena, jon-
ka jälkeen halkeama kape-
nee ja rannat mataloituvat 
kahden kilometrin matkalla. 
Pohjalla virtaa Ölkynpuro.

Vaeltamalla Julman-Ölkyn 
kiertää noin kymmenen kilo-
metrin pituisen kävelyreitin, 
Ölökyn Ähkäsyn, saa upean 
kuvan kanjonijärven komeu-
desta. 
Toinen vaihtoehto on kul-

kea se paikallisen toimijan 
toteuttamana moottorive-

neellä, jonka mahdollisuu-
den valitsin. Venereitillä 
näimme ensin kalliomaala-
uksen, jossa oli kaksi ihmis-
tä ja hirvi. Itäisellä puolella 
pienen matkan päässä oleva 
syvä kalliohalkeama on saa-
nut nimekseen Pirun kirkko 
ja vasemmalla puolella ole-
vaa auringon valosta värin-
sä saavaa pientä vesipuroa 
kutsutaan Sateenkaariläh-
teeksi. 
Oli todella vaeltelupäivien 

jälkeen vahva kokemus kul-
kea tuo mahtava kanjoni ve-
nekyydillä.

Mitä Hossan kansallispuisto 
on vaeltajalleen tarjoaa ja on 
nyt tarjonnut? 
Mitä kukin vaeltaja siitä voi 

ottaa kussakin tilanteessa ja 
elämänsä vaiheessa vastaan-
ottaa? Mitä kulkija voi löytää 
ja saada siellä liikkuessaan it-
sestään, kanssakulkijoista tai 
luonnosta? 
Voimme vain arvailla si-

tä tuntematonta ja loputon-
ta antia, jonka vaikutteissa 
olemme vaeltaneet ja vael-
lamme tulevaisuudessa. Mi-
nä odotan saavani mahdol-
lisuuden palata näille po-
luille, kun lumet sulavat, 
lehti puhkeaa puihin, mui-
den muuttolintujen mukana 
joutsenet palaavat järvelle ja 
linnut laulavat valoisassa ke-
säyössä.

Marja-Liisa Hirvonen
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Puolen tusinaa kolb-
malaista lähti Vuon-
tisjärveltä kohti Nal-
la-tupaa kipakassa 

pakkasessa vuoden viimei-
senä tiistaiaamuna. Yö oli 
nukuttu viihtyisässä Hetan 
majatalossa, jonne paluukin 
suunniteltiin. Lunta ei vuo-
den aikaan nähden ollut ai-
nakaan runsaasti, joten soil-
la ja järvillä oli verraten help-
po aurata uraa. Sen sijaan 
metsäisellä osuudella ennen 
Käkkälöjoelle laskeutumista 
ura oli jo syvempi.
Nalla-tuvalta jatkoimme 

seuraavana aamuna kohti 
Staalojärven tupaa Kallavaa-
ran ja Kallasorron kannas 
ylittäen. Pakkasen laskettua 
runsaaseen 10-asteeseen pie-
net nousut tunturikoivikossa 
lämmittivät mieltä ja selkää. 
Tuvalle saavuttiin pime-

ässä kuten muinakin iltoina 
päivän valon yltäessä noin 
puoli neljään asti. Aamun 
hämärissä yhdeksän jälkeen 
jatkoimme pikku järviä ja 
soita pitkin kohti Valkama-
vuomaa, jossa vaihtelun 
vuoksi saimme telttailla, sil-
lä haviteltu tupa ei ollut tar-
jolla. Pieni tuuli lepatteli telt-
taa, mutta pakkanen taisi kä-
väistä 10-asteen lämpimäm-
mällä puolella.

Jatkoimme valitsemallamme 
strategialla nousuja välttä-
en ja aukeita kierrellen koh-
ti Pöyrisjärven varaustupaa 
sään kirkastuessa. Pöyrisjo-
en ylityksessä Eräkarhu-suk-
si napsahti yllättäen poikki, 
mutta onneksi matkaa tuval-
le oli jäljellä vain kuutisen 
kilometriä, mikä sujui lumi-
kengillä hitaasti tallustellen. 
Päivämatkat olivat olleet 

noin 15 kilometriä eikä uu-
den vuoden valvojaisia ku-
kaan enää tohtinut ehdottaa, 
mutta ideoita suksen korjaa-
miseksi keksittiin runsaasti. 
Vuoden vaihteen yöuni-

en jälkeen oli korjaussuun-
nitelma kirkastunut, ja alu-
miiniset telttakiilat työstet-
tiin levyiksi, jotka pitivätkin 
suksen kasassa. Kirkkaassa 
päivänvalossa teimme tie-
dusteluretken seuraavaa päi-
vää varten ja juhlimme alka-

Kaamosvaellus Pöyrisjärvelle

nutta vuotta runsain tarjoi-
luin.

Lepopäivän jälkeen jatkoim-
me kohti Näkkälää helppo-
kulkuista tunturikoivikon 
reunustamaa kelkkauraa pit-
kin. Vuokramökki Hukan-
hiesu tarjosi mukavat olta-
vat ja hyvän saunan niin, että 
joukkomme kutistui kahdel-
la liukkaammille laduille aa-
mulla suunnanneilla.
Yöllä alkanut lumisa-

de jatkui sitten loppumat-
kan ajan, mutta Näkkälän 
välituvalle oli hyvä kelkkajälki 
hiihdettävissä. 
Vielä päivänvalossa eh-

dimme täyttää tuvan lähei-
sestä purosta vesileilit. 

Lakattu tuvan lattia oli luva-
tun liukas, mutta ilta-askareet 
torjuivat kuitenkin ajatuksen 
monotansseista.

Lumisade oli yltynyt yön ai-
kana eikä aamulla kelkkau-
rasta ollut enää muuta tie-
toa kuin tolppamerkit, joi-
den viitoittamalta reitiltä au-
keilla paikoin harhauduttiin. 
Toiveena oli jatkaa suorinta 
reittiä kohti Hettaa, mutta 
paikallisten kelkkareitti oli 
merkkaamaton, joten saim-
me nousta kohti Sissanki-
selkää, jonka jo metsäisellä 

kupeella kelkkailija pyyhäl-
si onneksemme ohitsemme 
pyyhkien syvimmät lumet si-
vuun. Seitsemän tunnin ja 20 
kilometrin jälkeen saavuim-
me Hetan majatalolle loput 
pari kilometriä kevyen lii-
kenteen väylää hiihdellen. 
Lähtöpäivän aamuna kuu-

limme, että näin runsasta 
pakkaslumisadetta ei vähään 
aikaan muistettu olleen. Kai-
ken kaikkiaan ensimmäisek-
si kaamosvaelluksekseni lu-
paava kokemus ilman suu-
rempia koettelemuksia.
Heikki Numminen

Taukoja pidettiin tunnin välein.

Kuuran peittämä Pöyrisjärven kämppä.

Parhaat kaamoksen värit osuivat vuoden ensimmäiselle päi-
välle.

Tunturikoivikossa seikkailua.

Hanna	Sinilehto Hanna	Sinilehto

Heikki	Numminen

Heikki	Numminen
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20222022PETIPAIKKAVARAUKSIAPETIPAIKKAVARAUKSIA
VANHA KÄMPPÄ (10+4 paikkaa)
24.2.–27.2. Jäsenvaraus (2/14)
7.3.–9.3. Jäsenvaraus (3/14)
10.3.–12.3. Jäsenvaraus (2/14)
12.3.–17.3. Jäsenvarauksia (4/14)
17.3.–19.3. Jäsenvaraus (2/14)
19.3.–26.3. Owla (14/14)
26.3.–2.4. Geatki (14/14)
2.4.–9.4. Logi (14/14)
9.4.–10.4. Jäsenvaraus (2/14)
14.4.–17.4. Jäsenvaraus (14/14)
18.4.–19.4. Jäsenvaraus (1/14)
22.4.–23.4. Jäsenvaraus (5/14)
26.4.–27.4. Jäsenvaraus (8/14)
4.6.–11.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot (14/14)
16.7.–23.7. VaVa (14/14)
23.7.–30.7. Geatki (14/14)
20.8.–27.8. Kuovza (14/14)
7.9.–10.9. Okta (8/14)
10.9.–17.9. Jäsenvaraus (14/14)
17.9.–24.9. Owla (14/14)
24.9.–1.10. Tsietsa (14/14)
SUSI-OSKARI (5 paikkaa)
18.2.–22.2. Jäsenvaraus (2/5)
27.2.–3.3. Jäsenvaraus (4/5)
13.3.–15.3. Jäsenvaraus (5/5)
17.3.–19.3. Jäsenvaraus (5/5)
19.3.–26.3. Owla (5/5)
26.3.–2.4. Jäsenvaraus (5/5)
9.4.–30.4. Jäsenvarauksia (5/5)
30.4.–2.5. Jäsenvaraus (2/5)
4.6.–11.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot (5/5)
16.7.–23.7. VaVa (5/5)
23.7.–30.7. Geatki (5/5)
30.7.–6.8. Jäsenvaraus (5/5)
9.9.–16.9. Jäsenvaraus (1/5)
17.9.–24.9. Owla (5/5)

KOIRA-OSKARI (5 paikkaa)
18.2.–20.2. Jäsenvaraus (5/5)
12.3.–19.3. Jäsenvaraus (5/5)
23.3.–26.3. Jäsenvaraus (2/5)
31.3.–2.4. Jäsenvaraus (4/5)
2.4.–9.4. Jäsenvaraus (2/5)
9.4.–13.4. Jäsenvaraus (4/5)
14.4.–19.4. Jäsenvaraus (5/5)
22.4.–1.5. Jäsenvaraus (2/5)
4.6.–11.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot (5/5)
16.7.–23.7. VaVa (5/5)
23.7.–30.7. Geatki (5/5)
30.7.–6.8. Jäsenvaraus (5/5)
SUSI-KIISA (8 paikkaa)
11.6.–18.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot (8/8)
20.6.–27.6. Jäsenvaraus (1/8)
27.8.–3.9. Kavtsi (8/8)
3.9.–7.9. Okta (8/8)
7.9.–14.9. Jäsenvaraus (8/8)
14.9.–18.9. Njalla (8/8)
18.9.–24.9. Jäsenvaraus (2/8)
SUSI-TALAS (10 paikkaa)
12.3.–16.3. Jäsenvaraus (10/10)
16.4.–17.4. Jäsenvaraus (10/10)
18.6.–25.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot (10/10)
3.9.–10.9. Logi (10/10)
10.9.–17.9. Kuokte (10/10)
17.9.–24.9. Jäsenvaraus (10/10)
8.10.–15.10. Jäsenvaraus (6/8)
15.10.–22.10. Alppas (10/10)

11.2.–26.3. Jäsenvarauksia
26.3.–2.4. Geatki
2.4.–7.5. Jäsenvarauksia
4.6.–11.6. Kämppätoimikunta  
 talkoot 

16.6.–2.7. Jäsenvarauksia
16.7.–23.7. VaVa
30.7.–6.8. Jäsenvaraus
27.8.–28.9. Jäsenvarauksia
30.9.–2.10. Jäsenvaraus
22.12.–26.12. Jäsenvaraus

aihkin varauksia 2022aihkin varauksia 2022

Kiinteistöjen aluemaksut  
(koskevat myös päiväkäyntejä jos 
käyttää palveluja):
• Susikyrö (viite 505) aluemaksu 

jäsenille 10 €/vrk/hlö, ei-jäsenille 
15 €/vrk/hlö

• Susi-Kiisa (viite 709) aluemaksu 
jäsenille 7 €/vrk/hlö, ei-jäsenille  
10 €/vrk/hlö

• Susi-Talas (viite 602) aluemaksu 
jäsenille 7 €/vrk/hlö, ei-jäsenille  
10 €/vrk/hlö

• Aluemaksua ei peritä alle  
12-vuotiailta lapsilta.

• Aluemaksut suoritetaan kämpissä 
oleviin lippaisiin tai kämpän viite-
numerolla Tunturiladun tilille  
FI11 4108 0010 3176 86. 

Aihki (viite 806)  
vuokra 33 €/vrk/koko mökki.
Viikkomaksut  
(koskee kämpän kaikkien peti-
paikkojen varaamista viikoksi):
• Susikyrö vanha kämppä 600 € 

(viite 505)
• Susi-Oskari 250 € (viite 505)
• Koira-Oskari 250 € (viite 505)
• Susi-Kiisa 275 € (viite 709)
• Susi-Talas 350 € (viite 602)
Susikyrön autonlämmitystolppien 
käyttö 2 €/lämmityskerta (4 tuntia).
• Auton lämmitystolppien käyttö-

maksu maksetaan Pekan Oskarin 
eteisessä olevaan lippaaseen ja 
merkitään sähkön käyttäjän nimi 
samassa paikassa olevaan vihkoon.

Kämppäavaimet
• Kämppäavaimen lunastusmaksu 

on 130 €. Avaimen palautuksen 
tapahduttua maksua ei palauteta. 
Avainanomuslomake löytyy  
verkkosivuilta kohdasta  
kämppäavaimen lunastus.

VARAUSTENHOITAJA 
SEKÄ AVAINANOMUKSET  

JA -PALAUTUKSET
Sirpa Alapuranen 

050 597 5811 
Vallikatu 5–7 A4, 02650 Espoo 

varaukset(at)tunturilatu.fi 
sirpa.alapuranen(at)luukku.com

20222022ALUE- JA AVAINMAKSUTALUE- JA AVAINMAKSUT

www.tunturilatu.fi

Ajan tasalla olevat 
petipaikka- 

varaukset löytyvät 
verkkosivuilta 

kämppien varaus-
kalentereista.

HUOM. Tapahtumat löytyvät myös  
Tunturiladun verkkosivuilla olevasta 
tapahtuma kalenterista! 
Yritetään saada vastinetta retkien järjestäjille.  
Yksi parhaista palautteista on runsas osallistuminen.  
Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retki- 
kohteisiin. Niitä kannattaa tiedustella, vaikka kohteena  
on ”omat polut” retkikohteen suunnassa.

TUNTURILADUN TUNTURILADUN 
RETKIMUISTIORETKIMUISTIO

Tunturilatu-lehden 2/2022 retkimuistioon 
julkaistavaksi tarkoitettu aineisto tulee 
toimittaa viimeistään 26.4.2022 
osoitteella osatu7997@gmail.com
Verkkosivuille kerhot päivittävät itse tulevat tapahtumat 
ja ilmoittavat tiivistetyt tiedot myös lehden retki- 
muistiota varten. Ilmoituksen vähimmäistiedot  
(Tunturiladun ja Suomen Ladun nettikalenterit):  
• alkamis- ja päättymis ajankohta • kokoontumispaikka 
(osoite) • viimeinen ilmoittautumispäivä • yhteyshenkilön 
nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

5.3. Hiihtelyä Martimoaavalla (Owla)  
Ilm. Hannu Liljamolle, p. 044 322 3646,  
hannu.liljamo@gmail.com 
Voit ottaa myös koiran mukaan.
11.–13.3. Retki Helvetinjärven kansallis
puiston alueelle yhdessä Tampereen 
Taivaltajien kanssa (Kolbma) 
Lumitilanne määrittää tarkemman  
suunnitelman. Lisät. Timo Antila  
timo.o.antila(at)gmail.com
19.–26.3. Kevätkerhoviikko  
Susikyrössä (Owla) 
Halukkaat voivat lähteä neljän päivän  
vaellukselle Hetta-Sioskuru-Hannukuru- 
Susikyrö. Hiihtovaellukselle ilm. 15.2. menn. 
Matkakustannukset jaetaan osallistujien kes-
ken. Ilm. Hannu Liljamolle, p. 044 322 3646, 
hannu.liljamo@gmail.com
25.3.–2.4. Hiihtoviikko Susikyrössä (Geatki) 
Viikon aikana hiihdellään joko porukalla tai 
omaan tahtiin Pallaksen laduilla. Ilm. ja tied. 
1.3. menn. Satu Ojala 050 5234 844 tai  
osatu7997@gmail.com
26.3.–2.4. Hiihtoviikko Jerishotellin  
seudulla Muoniossa (Kumpe) 
Majoitus Hotelli Jeriksen mökeissä. Ohjatut 
päiväretket hyvän latuverkon tukemana. Reit-
tejä niin Sammal-Lommol-Pallaskerot suun-
taan kuin Särkijärvi-Olostunturi suuntaan. 
Viikon aikana mahd. osallistua talvivaelluk-
selle, joka suuntautuu tuntureiden ja kerojen 
kainaloon. Yöpyminen autiotuvissa ja kodissa. 
Tarkempi tieto Kumpen jäsentiedotteessa 
1/2022. Lisät. matti.nylander@gmail.com tai 
p. 044 526 1145. Vaelluksesta onskiv@gmail.
com tai p. 050 365 6138. Ilm. 15.2. menn.
9.–17.4. Vaativa hiihtovaellus 
Somasjärvelle (Owla) 
Ilm. 10.3. menn. Aino Hämäläiselle,  
p. 040 770 6282, aeno.hamala@gmail.com  
tai Ritu Virrankarille, p. 044 530 1606,  
rullalotta@gmail.com
9.–18.4. Pitkä talvivaellus  
UKKpuisto – Tsarmitunturi (Kolbma) 
Tavoitteena tehdä Tunturisusi-vaellus,  
kysy peruutuspaikkoja Jussi Jauhiainen, 
jussij(at)elisanet.fi
27.4.–1.5. Hellehiihto Kiilopäällä (Owla) 
Ilm. 25.3. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com 
tai Tapio Siikaluomalle, p. 044 260 4855, 
tapio.siikaluoma@gmail.com
21.–22.5. Rakastu Retkeilyyn  
–matalan kynnyksen retkeilykurssi  
lajiin tutustuville (Kolbma)  
Katso lisätiedot www.tunturilatu.fi/kerhot/
kolbma/tapahtumat-kolbma/
27.–29.5. Vaelluskurssi Salamajärven  
kansallispuistossa (Owla) 
Ilm. 1.4. menn. Teemu Säkkiselle,  
p. 040 740 9781, teemu.sakkinen@gmail.com 
tai Unto Ojalehdolle, p. 040 836 6462,  
unto.ojalehto@gmail.com. Kokoonnumme 
Oulussa kaksi kertaa ennen kurssia  
myöhemmin sovittavana aikana.
2.–5.6. Kumpen viikonloppuretki Suomus
salmelle ja Vienan Reitin kierros (Kumpe) 
Tutustumme Raatteentiehen ja Raatteenpor-
tin Talvisotamuseoon sekä vaellamme 27 km 
pitkän Vienan Reitin Suomenpuoleisen osan 
Väylängän kylästä Viiangin kylään Suomen 
itärajan tuntumaan. Yövymme Majatalo 
Karhunpesässä Raatteenportille menevän tien 
varrella. Tarkempi tieto Kumpen jäsentiedot-
teessa 1/2022. Lisät. matti.nylander@gmail.
com tai p. 044 526 1145. Ilm. 28.2. menn.
4.6. Kävelyä Martimoaavalla SL: n  
Kävelykipinäkampanjan merkeissä (Owla) 
Ilm. 1.6. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com
11.–12.6. Kirkkoveneretki  
Kukkiajärvellä Pälkäneellä (Kolbma)  
Katso lisätiedot www.tunturilatu.fi/kerhot/
kolbma/tapahtumat-kolbma/

11.–18.6. Alkukesän vaellus  
Muotkatunturille (Owla)  
TÄYNNÄ, varalle voi ilm. 1.5. menn.  
Tapio Siikaluomalle, p. 044 260 4855,  
tapio.siikaluoma@gmail.com tai  
Jukka Parviaiselle, p. 040 531 6234,  
jukka.parviainen@outlook.com. Matkat osal-
listujien kesken sovittavilla kimppakyydeillä.
9.–16.7. Tunturikasvikurssi  
Kilpisjärvellä (Owla) 
TÄYNNÄ, varalle voi ilm. 1.5. menn.  
Aino Hämäläiselle, p. 040 770 6282,  
aeno.hamala@gmail.com
23.–30.7. Perheleiri Susikyrössä (Geatki) 
Viikon aikana vietetään leppoisaa leirielämää 
ja tutustutaan lähiympäristön kohteisiin. Yksi 
yön yli vaellus on myös suunnitelmissa. Leiri 
on tarkoitettu alakouluikäisille tutun aikuisen 
seurassa. Ilm. ja tied. 1.7. menn. Satu Ojala 
050 5234 844 tai osatu7997@gmail.com
23.–30.7. Nuorisovaellus Ylläksellä (Geatki) 
Muutaman päivän vaellus, jonka jälkeen siir-
tyminen Susikyröön perheleirille. Ilm. ja tied. 
1.7. menn. Timo Kuusenaho 040 569 4918 tai 
tkuusenaho@gmail.com
30.7.–7.8. Kesävaellus Saltfjelletin  
kansallispuistoon (Owla) 
Ilm. 1.5. menn. Aino Hämäläiselle,  
p. 040 770 6282, aeno.hamala@gmail.com  
tai Ritu Virrankarille, p. 044 530 1606,  
rullalotta@gmail.com
20.8. Kävelyä Tervareitillä (Owla) 
Ilm. 16.8. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com
3.–4.9. Viikonloppuretki  
Syötteen alueella (Owla) 
Ilm. 24.8. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com
3.9.–10.9.2022 Ruskaviikko  
Inarissa (Kumpe) 
Majoitus Hotelli Kultahovin perinnehotellin  
2 hh tai Koskihotellin 2 hh. Ohjattuja päivä-
retkiä: veneristeily Lemmenjoella Njurgalah-
ti- Ravadasköngäs- Njurgalahti, Risteily Inari- 
Ukonkivi- Inari, päiväretki Otsamotunturille, 
lähipolut ja Jäniskoski siltoineen, retki Pielpa-
järven kirkolle. Tutustuminen Saamelasimuseo 
Siidaan ja Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen. 
Vaellus Lemmenjoen kansallispuiston alueella. 
Tarkempi tieto Kumpen jäsentiedotteessa 
1/2022. Lisät. matti.nylander@gmail.com tai p. 
044 5261145, Vaelluksesta onskiv@gmail.com 
tai p. 050 365 6138. Ilm. 15.5. menn.
6.–11.9. Ruskaviikko Kilpisjärvellä (Owla) 
Ilm 1.8. menn. Aino Hämäläiselle,  
p. 040 770 6282, aeno.hamala@gmail.com. 
Päiväretkiä lähituntureille ja Skibotnin alueelle 
ja käymme myös Jäämeren rannalla. Majoittu-
minen Kilpisjärven biologisella asemalla.
9.17.9. Ruskaviikko Ylläksellä (Geatki) 
Mökkimajoitus. Viikon aikana tehdään päivä-
retkiä omaan tahtiin tai yhdessä lähiympäris-
tössä. Ilm. ja tied. 15.8. menn. Satu Ojala  
p. 050 5234 844 tai osatu7997@gmail.com
17.–24.9. Syyskerhoviikko  
Susikyrössä (Owla) 
Ilm. 24.8. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com
8.–15.10. Römppäviikko  
Kilpisjärvellä (Owla) 
Ilm. 5.9. menn. Aino Hämäläiselle,  
p. 040 770 6282, aeno.hamala@gmail.com  
tai Jukka Parviaiselle, p. 040 531 6234,  
jukka.parviainen@outlook.com
19.–26.12. Jouluviikko Kilpisjärvellä (Owla) 
Lisät. Aino Hämäläinen, p. 040 770 6282, 
aeno.hamala@gmail.com
26.12.2022 – 1.1.2023 Uusi vuosi  
Kilpisjärvellä (Owla)  
Lisät. Aino Hämäläinen, p. 040 770 6282, 
aeno.hamala@gmail.com
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Tiedustelut:
Sirpa Alapuranen, 

p. 050 597 5811 
sirpa.alapuranen 

@luukku.com

Oletko miettinyt, 
että tunturilatulaiselle 

mieleinen lahja on  
kämppäavain. Sen voi  

ostaa lahjaksi henkilölle 
joka on ollut Tunturiladun 
jäsen vähintään vuoden.

Avain  Avain  
lahjaksi!lahjaksi!

KAUPPA AUKIKAUPPA AUKI

Tunturiladun tarvikkeita 
voi tilata yhdistyksen  
taloudenhoitajalta:  
helenius.inka@gmail.com  
Tarvikkeet toimitetaan postitse 
tai sopimuksen mukaisesti.  
Tarvikkeita on myynnissä  
myös Tunturiladun yleisissä 
tapahtumissa.

Maksuasioista:
Tunturiladun pankkitili on  
Oma Säästöpankki 
FI11 4108 0010 3176 86. 
Tälle tilille maksetaan kaikki 
Tunturilatua koskevat maksut. 

MYYTÄVÄT TARVIKKEET á

Hihamerkki ..................................................................... 1,70 
Pinssi .................................................................................. 1,70 
Susimerkki ...................................................................... 5,00 
Susimerkki nauhalla .................................................. 6,80 
Tunturilatu-tarrat (12 pientä tarraa) ................. 2,00 
Tunturilatu-tarra (iso) ............................................... 1,30 
Viiden vuosikymmenen vaellus -kirja ............. 15,00 
Kuudes vuosikymmen -kirja ................................. 15,00 
Historiikit (kaksi kirjaa) ............................................ 25,00

Susimerkit myydään vain vihityille susille.

Kesän 2022 Vauvasta-Vaariin- 
Muorista-Mukeloon-leiri  
pidetään 17.7.-23.7.2022 Susi-
kyrössä, järjestäjänä Kolbma.

Leiri on tarkoitettu vuosina  
2006–2015 syntyneille lapsille,  
jotka osallistuvat leirille tutun aikui-
sen seurassa. Leiri alkaa sunnuntai-
na iltanuotiolla ja päättyy seuraa-
vana lauantaina aamupalaan.

Leirillä on monipuolista ohjelmaa. 
Retkeilytaitojen opettelun lisäksi 
mm. kalastetaan, harjoitetaan  
kädentaitoja ja vietetään leiri-
elämää iltanuotioineen. Leirillä 
on mahdollisuus osallistua myös 
yhden yön vaellukselle.

Majoittuminen tapahtuu ensisijai-
sesti omissa teltoissa. Myös kämp-
pämajoitus on mahdollinen, mutta 
siellä on rajoitetusti petipaikkoja. 
Sisämajoituspaikat arvotaan,  
mikäli halukkaita on enemmän 
kuin petipaikkoja. Asuntovaunulla 
on myös mahdollisuus yöpyä, 
mutta sähköliitäntää ei ole. 

Leiriruokaa kokit valmistavat  
keittokatoksessa, jossa myös  
ruokaillaan.

Leirin osallistumismaksu on  
lapsilta 80 euroa ja aikuisilta  
150 euroa sisäl täen myös  
Susikyrön aluemaksun.

Ilmoittautuminen leirille on  
avoinna heti ja ilmoittautua  
voi aina 15.6.2022 saakka. 

Ilmoittautuminen tapahtuu  
osoitteessa https://forms.gle/ 
oav7Qg23KgLUjpqu8 tai saat 
linkin sähköpostiisi lähettä-
mällä viestin vava2022@ 
tunturilatu.fi. Lomakkeen 
kautta ilmoitetaan leirillä 
tarvittavat tiedot majoituk-
sineen ja mahdollisine 
erityisruokavalioineen.  
Linkki löytyy myös Tunturi-
ladun internet-sivuilta.

Paikat täytetään ilmoittau tu-
misjärjestyksessä, mukaan 
mahtuu noin 40 osallistujaa. 
Ilmoittautuminen on sitova, 
kun ennakkomaksu 50 euroa per 
telttakunta on maksettu Kolbman 
tilille FI82 5730 0820 3935 40. 
Loppumaksu on maksettava 
30.6.2022 mennessä. Varauksen 
peruuntumisesta on ilmoitettava 
välittö mästi esteen ilmetessä, 
kuitenkin viimeistään 1.7.2022. 
Ennakko maksua ei palauteta.

Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje, jossa on tarkemmat ohjeet.

Leirin johtajana toimii  
Jussi Jauhiainen 050 516 3262 / 
vava2022@tunturilatu.fi

VaVa-leiri SusikyrössäVaVa-leiri Susikyrössä SUNNUNTAI 17.7. – 
LAUANTAI 23.7.2022

TERVETULOA 
MUKAAN  

VAVA-LEIRILLE!

https://forms.gle/oav7Qg23KgLUjpqu8

KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään lauantaina 2.4.2022 klo 10.30 
Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla, 

J.A.Palmenin tie 260, 10900 Hanko
Kokoukseen järjestetään etäosallistumismahdollisuus Google Meetsin 

kautta. Etäkokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua 18.3.2022 mennessä 
osoitteeseen kavtsi@tunturilatu.fi. Etäkokoukseen osallistuville lähetetään 

tarkemmat tiedot kokoukseen osallistumisesta liitteineen 25.3. 2022.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa!                                           Kahvitarjoilu                                           Hallitus

Tervetuloa perheleirille Tervetuloa perheleirille 
Susikyröön 22.-30.7.22Susikyröön 22.-30.7.22

Samaan aikaan toteutetaan myös nuorisovaellus Ylläkselle, 
jonka lopuksi osallistujat liittyvät leiriryhmään. 

Tied ja ilm. Timo Kuusenaho 040 569 4918 tai tkuusenaho@gmail.com

Leiri on tarkoitettu alakouluikäisille 
lapsille. Heidän seuranaan tulee olla 

mukana tuttu aikuinen.
Leppoisaan leiriohjelmaan sisältyy uintia, 

kalastusta ja tutustumista lähiympäristöön. 
Yön yli kestävä vaelluskin on ohjelmassa. 

Leirille järjestetään 
kimppakuljetus Huittisista.
Ilm. ja tied. 1.7. mennessä 

Satu Ojala 050 5234 844 tai 
osatu7997@gmail.com
Tunturikerho Geatki ry
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Paikkana on Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen 
asema Hankoniemellä, Suomenlahden suulla Itämerellä, 

os. J.A. Palménin tie 260, 10900 Hanko

Tunturiladun 
kevätpäivät ja 
kevätkokous 

Hangon Tvärminnessä 
1.–3.4.2022

Tervetuloa Tunturiladun 
kevätpäiville ja 
kevätkokoukseen!

Perjantai 1.4.2022  
18.00–22.00 Saapuminen ja  
  ilmoittautuminen 
20.00  Iltapala 

Lauantai 2.4.2022 
8.00  Ilmoittautuminen 
  jatkuu 
8.00–9.00 Aamiainen 
9.00  Lipunnosto 
9.15–10.00 Aseman esittely 
10.00–10.30 Hallituksen  
  kyselytunti 
10.30–12.00 TL kevätkokous 
12.00–13.00 Lounas 
13.00–14.45 Strategiatyöpaja 
15.00–16.30 Metsämieli 
17.00–18.00 Päivällinen 
17.00–19.00 Naisten sauna 
19.00–21.00 Miesten sauna 
20.00–22.00 Yhdessäoloa ja  
  iltaohjelmaa 
21.00–22.00 Iltapala

Sunnuntai 3.4.2022 
8.00–9.00 Aamiainen 
9.30–11.30 Itämeri- 
  esitelmä/luento 
  John Nurmisen  
  säätiön Puhdas 
  Itämeri-hankkeet 
  johtaja Marjukka 
  Porvari 
12.00–13.00 Lounas 
13.00  Lipun laskeminen 

Osallistumismaksu 15 €. 

Tvärminne on rauhoitettu  
luonnonsuojelulain nojalla, 
joten telttamajoitukseen tai 
matkailuautossa yöpymiseen  
ei ole mahdollisuutta. 

Ohjelma:Ohjelma: Majoitus- ja  Majoitus- ja  
ruokailupaketit: ruokailupaketit: 

Majoitus 2 hengen huoneissa, 
wc, suihkut käytävien päissä. 
Huoneiden majoitushintoihin 
sisältyvät liinavaatteet.  
Majoitussiivessä iso takkahuone 
sekä itsepalvelukeittiö. 

PE-SU sisältäen 2 iltapalaa, 
2 aamupalaa, 2 lounasta ja 1 
päivällisen. Majoitus 2 hengen 
huoneissa 178 €/hlö,  
1 hengen huoneessa 198 €/hlö.

LA-SU sisältäen 2 aamupalaa,  
2 lounasta, 1 päivällisen ja  
1 iltapalan. Majoitus 2 hengen 
huoneissa 98 €/hlö ja 1 hengen 
huoneessa 109 €/hlö.

Lauantain ruokailupaketti  
30 €/hlö vain kokoukseen  
osallistuville sis. lounaan,  
kokouskahvit ja päivällisen. 

Ilmoittautumiset 18.3.2022  
klo 22.00 mennessä osoitteeseen 
kavtsi@tunturilatu.fi 

Jos ilmoitat samalla kerralla 
useamman henkilön, mainitse 
ilmoittautumisen yhteydessä 
kaikkien nimet, sähköposti-
osoitteet, majoitustoiveet ja 
ruokarajoitteet. 

Osallistumis- ja majoitusmaksut 
maksetaan etukäteen 25.3.2022 
mennessä Tunturikerho Kavtsin 
tilille FI53 1244 3500 0628 21, 
viitenumero 20006 

Varaa mukaan hyvät ulkoilujal-
kineet, sään mukaiset varusteet 
ja reipasta ulkoilumieltä.  
Kevätpäiviä koskeviin kysy-
myksiin Kavtsissa vastaa:  
Paavo Ahonen, p. 040 527 4639  
pkahonen@gmail.com

Ellet pääse osallistumaan kevätkokoukseen paikan päällä, järjes- 
tämme mahdollisuuden osallistua etänä Google Meets-palvelun avulla. 

Etäosallistujan tulee ilmoittautua viimeistään 
18.3.2022 klo 22.00 mennessä osoitteeseen kavtsi@tunturilatu.fi.  
Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa kokoukseen osallistuvan nimi ja 

sähköpostiosoite. Etäkokoukseen osallistuville lähetetään  
tarkemmat tiedot kokoukseen osallistu misesta liitteineen 25.3.2022.

Huom!Huom!

Lisätietoja Tvärminnen eläintieteellisestä asemasta: 
https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/ 

tvarminnen-elaintieteellinen-asema/tietoja-asemasta

TUNTURILADUN 
SYYSKOKOUS JA 

SUSIAISET 
30.9.–2.10.2022

KIERIKKIKESKUS, 
Pahkalantie 447 A, Yli-Ii
Ilmoittautumisohjeet ja 

viikonlopun ohjelma seuraavassa 
lehdessä 2-2022

Lapinkävijät 
Owla ry



Vuosi on ehtinyt vierähtää 
siitä, kun viimeksi näitä rive-
jä kirjoittelin. Edellinen vuo-
si oli erikoinen, jolloin ajatel-
tiin kämppien käyttöasteen 
romahtavan. Kuitenkin käyt-
täjiä kämpillä näyttää riittä-
neen siitä huolimatta. 
Susikyrön kämppien ja 

varsinkin Aihkin käyttö li-
sääntyi mukavasti. Muilla 
kämppien käyttöaste pysyi 
aiempien vuosien tasolla. Pe-
tipaikkavarausten ja käynti-
tilastojen mukaan arvioidut 
kämppien käyttöasteet oli-
vat: Aihki 59 prosenttia, Susi-
kyrö 25 prosenttia, Susi-Talas 
11 prosenttia ja Susi-Kiisa 13 
prosenttia. 

Myös kämppäavaimia on lu-
nastettu enemmän kuin edel-
lisinä vuosina eli 36 kappalet-
ta. Se, mikä Susikyrössä on 
erilaista verrattuna muihin 
kämppiin, on ostettavat säh-
kö ja vesi. Sähkön kulutuk-

sessa ei ole juurikaan eroa 
edellisiin vuosiin verrattuna, 
mutta vesi/jätevesi kulutus 
on noussut n 25 prosenttia.
 Lieneekö käyttäjät unoh-

taneet, että pihassa on mai-
nio ja hyvässä kunnossa ole-
va pumppukaivo? Kaivosta on 
helppo ottaa vettä ämpärei-
hin. Ei pidä vierastaa sitä, että 
pumppu on lukossa, se avau-
tuu kämppäavaimella. Eikä 
myöskään sitä, että tarvitaan 
kaksikymmentä pumppausta 
ennen kuin vettä tulee ämpä-
riin. Tämä on pumpun omi-
naisuus, jolla estetään talvella 
sen jäätyminen.

Tätä kirjoittaessani täällä 
etelässä vallitsee Valtteri-my-
räkkä. Lunta on tullut reilus-
ti, niin että lumitöitä on saa-
nut puskea koko päivän. 
Tämä kevätkausi on taas 

haasteellinen kattojen lumi-
kuormalle ja sen pudottami-
selle. Vuosikymmeniä kämp-

Susivaliokunnan terveiset
Tunturiladulla on ollut yhte-
nä hienona keinona retkeily- 
ja vaelluskulttuurin lisäämi-
sessä ja ylläpitämisessä ollut 
Tunturisusiperinne. 
Tunturiladussa on vuosit-

tain vihitty Johtaja- Tunturi- 
ja Outasusia. Susiarvon saa-
vuttaminen edellyttää muun 
muassa susisääntöjen mu-
kaisten vaellusten tekemistä. 
Susivaliokunta on työstä-

nyt yhdessä kerhojen susi-
vastaavien ja muiden innok-
kaiden kanssa susipolkumal-
lia, missä voitaisiin tukea ja 
kannustaa väkeä innostu-
maan susisuoritusten teke-
miseen ja sitä kautta susiar-
vojen saamiseen. 

Käytyjen keskustelujen poh-
jalta erityisen haasteellisena 
on koettu vaellusten toteut-
taminen ja siinä erityisesti 
sopivan porukan saaminen 
kasaan. Osa kerhoista järjes-
tää aika säännöllisesti kritee-

rit täyttäviä vaelluksia, mutta 
toisilla taas ei tähän ole mah-
dollisuuksia. 
Nyt siis tarvitaan hyvää yh-

teistyötä, että susiksi aikovil-
le saataisiin mahdollisuuksia 
toteuttaa näitä vaelluksia. 

Susivaliokunta toivoo, että 
kerhot aktiivisesti ilmoittavat 
suunnitteilla olevista vaelluk-
sista, joihin susiksi aikovat 
voisivat osallistua, myös susi-
valiokunnalle ja toisaalta oli-
si hyvä saada tietoa tarpeista 
joko kerhojen susivastaavilta 
tai susiksi aikovilta. 
Näin ehkä saisimme luotua 

susiksi aikoville tilaisuuksia 
osallistua vaellusten suun-
nitteluun ja toteutukseen yh-
dessä kerhojen kokeneiden 
vaeltajien kanssa.
 Tässä vielä lyhyesti susi-

sääntöjen vaelluksia koskevat 
kohdat. Kokonaisuudessaan 
susisäännöt löytyvät Tuntu-
riladun nettisivuilta tietoa 

meistä – tunturisudeksi koh-
dan alta.

SUSISÄÄNNÖT

Tunturialueiksi luetaan kaik-
ki napapiirin pohjoispuoliset 
alueet sekä Ruotsin, Norjan 
ja Venäjän muut suurtuntu-
rialueet. Muutkin alueet voi-
daan hyväksyä susivaliokun-
nan päätöksellä.
Tunturivaellus tehdään 

pääosin asumattomalla ja 
viitoittamattomalla reitillä 
tunturialueella omin voimin 
ilman muona- tai varustetäy-
dennystä kävellen, hiihtäen, 
maastopyöräillen tai vesitse. 
Vaelluksen on kestettävä 

vähintään kuusi päivää siten, 
että maastoon lähtö- ja pa-
luupäivät luetaan mukaan ja 
maastossa yöpymisiä on vii-
si. Yhdellä tunturivaelluksel-
la on yövyttävä vähintään yk-
si yö mukana kuljetettavassa 
teltassa, laavussa tai muussa 

vastaavassa majoitteessa.

Tunturisusivaellus on vähin-
tään 150 kilometrin pituinen 
vaellus, jolla asianomainen 
on vastannut suunnistukses-
ta. Tunturisusivaellusta ei 
tarvitse suunnistaa kokonaan 
itse, riittää, että on vastannut 
retken jonkin osan suunnis-
tuksesta. Asiasta on annet-
tava selvitys retkikertomuk-
sessa.
Johtajasusivaellus on vä-

hintään 300 kilometriä. Vael-
lusryhmässä on anojan li-
säksi oltava vähintään kaksi 
muuta henkilöä, joista enin-
tään puolet voi olla oman 
perheen jäseniä. Anoja on 
osallistunut vaelluksen suun-
nitteluun ja johtamiseen. 
Asiasta on annettava selvitys 
retkikertomuksessa.
Vaellukset voi tehdä kä-

vellen, hiihtäen, lumiken-
käillen, meloen, soutaen tai 
maastopyöräillen (ei sähkö-

avusteisella pyörällä.) kui-
tenkin siten, että vähintään 
kahta kulkutapaa on käytetty.

Vaelluksen pituudeksi las-
ketaan karttakilometrit li-
sättynä maastohyvityksel-
lä (enintään 20 prosenttia). 
Vaelluksen kokonaispituu-
teen saa laskea mukaan vael-
luksen aikana ilman täydelli-
siä varusteita kuljettu matka. 
Tällaisen matkan osuus vael-
luksen kokonaispituudesta ei 
kuitenkaan saa olla enempää 
kuin viidesosa.

Syksyllä pidetään taas Susi-
aiset Tunturiladun syyskoko-
uksen yhteydessä. Kiinnos-
taako Outa-, Tunturi- tai Joh-
tajasusien upeaan rääthyyn 
pääsy? 
Voit päästä mukaan, jos 

sinulle on jo kertynyt vähän 
vaelluskokemusta ja tietoa 
Lapista, jos taas kokemusta 
ei vielä ole riittävästi, niin 

voit tiedustella mahdollisia 
tilaisuuksia kokemusten 
hankkimiseen ja tarvittavien 
suoritusten keräämiseen 
kerhosi susivastaavalta tai 
susivaliokunnan jäseniltä.  
Hakeminen tapahtuu si-

ten, että toimitat susiano-
muksesi hyvissä ajoin ennen 
syyspäiviä susivaliokunnan 
puheenjohtajalle ja sen jäl-
keen sovitaan haastattelu su-
sivaliokunnan kanssa. 
Susivaliokunnan puolesta 

Anja Kylävalli 

pien käyttäjät ovat omatoimi-
sesti tai vähän houkutellen 
käyneet lapioimassa/kolai-

Talkookesä odottaa ahkeria käsipareja

lemassa lumia alas katoilta. 
Suuret kiitokset heille ja tule-
ville pudottajille. 
Muistutan kuitenkin kat-

teiden olevan huopaa, joten 
lunta ei pidä kolata huopaan 
asti ja jätetään esimerkiksi 20 
sentin kerros. 

Tulevan kesän kämppätal-
koot on suunniteltu alka-
vaksi viikolla 23 Susikyrös-
tä. Sieltä seuraava viikko 
24 ollaan Susi-Kiisalla. Lo-
puksi mennään seuraavaksi 
viikoksi 25 Susi-Talaksella. 
Laittakaa ajankohdat ylös 
kalenteriinne ja ilmoittautu-
kaa hyvissä ajoin. Uskon, et-
tä kaikille halukkaille löytyy 
puuhaa. 
Talkootöitä on suunniteltu 

tehtäväksi niin, että kaikki 

kämpät siivotaan ja tehdään 
normaalit huoltotoimenpi-
teet. Teemme myös uudis-
tustöitä niin rakennuksille 
kuin alueiden varustusten 
suhteen unohtamatta polt-
topuita, tässä muutamia lue-
tellen. 

Tarkemmin tehtävät on lue-
teltu vuoden 2021 Tunturila-
tu ry:n syyskokouksen koko-
usmateriaalissa ja Tunturila-
dun nettisivuilla osoitteessa 
https://tunturilatu.fi/toimin-
ta/kamppatalkoot. Kämppä-
talkoot-osio on uutta netti-
sivuilla. 
Ilmoittautumisia talkoisiin 

ottavat vastaan toukokuun 
loppuun mennessä Sirpa ja 
Erkki. 
Koronavaraus on kuitenkin 

otettava huomioon, jos vaik-
ka joudumme siirtämään tal-
koot esimerkiksi elokuulle. 
Mutta se selviää vasta myö-
hemmin keväällä.

Vuoden 2022 kämppätoimi-
kunnan jäsenet ovat tuttuja: 
Sirpa Alapuranen puh 050 
5975811; Pekka Kallio puh 
050 5272796; Paavo Kramsu 
puh 040 7062764; Markku Sal-
minen puh 040 5484600 sekä 
kämppäisäntä Erkki Maunu-
nen puh 0400 215521. 
Meihin voi aina ottaa yh-

teyttä kämppiin liittyvissä 
asioissa.
Hyvää talven jatkoa toi-

vottaa kämppätoimikunnan 
puolesta 
Erkki Maununen
kämppäisäntäKämppien katoille kertyy talvella melkoinen lumitaakka, jota on siitä syytä sieltä poistaa.

Erkki	Maununen

Aihkiin johtavat portaat ovat paksun lumipeitteen ympäröiminä.
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