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Kesän jälkeisiä mietteitä

Matkalle Pohjois-Suomeen

Toivottavasti mahdollisimman moni on hyödyntänyt 
kerhojen vaelluksia, päiväretkiä ja muita tapahtumia 
kesän aikana.
Ja syksyn tullessa liikunta jatkuu marja- ja sienimet-

sissä.
Itse olin kesäkuussa tunturikerho Kumpen 

järjestämällä Vienan retkellä Suomussalmella. Sota-
ajan paikat tulivat tutuiksi patikoinnin ohessa. Raat-
teen museoon kannattaa poiketa sieltä saa erinomai-
sen kuvan, miten Suomi taisteli ja millä välineillä ja 
asusteilla.

Perheen kanssa kiersimme Kilpisjärven maise-
missa. Siellä kiinnitti huomion se, että vaellus on 
edelleen voimissaan. Paljon oli nuoria vaeltajia 
menossa Norjan ja Ruotsin tuntureille. Kilpis-
järvelle oli tullut paljon uusia laavuja, koteja, 
uudet kiviportaat Saanalle. Patikointi avotun-
turissa oli mukavaa vaihtelua metsäisiin mai-
semiin.
Kotimatkamme suuntautui Taivalkoskelle. 

Sieltä kävimme retkeilemässä Iso-Syötteen 
retkeilyalueella Pytkyn Pyrähdyksen (9 kilo-
metriä). Siellä huomasi, että maastopyöräi-
ly on tullut myös perheiden liikuntamuodok-
si. Tuo lenkki oli myös merkattu viralliseksi 
maastopyörälenkiksi patikoinnin lisäksi. Mel-
ko vaativaa maastoa koostuen suolla menevis-
tä pitkoksista, harjumaisemista ylä- ja alamäki-
neen ja kapeista kosteista poluista.

Palatkaamme Tunturilatuun. VaVa-leiri veti jäl-
leen hyvin osallistujia ja ohjelma oli monipuolis-
ta. Kiitos siitä järjestävälle tunturikerho Kolbmal-
le.
Kiitos myös kämppätoimikunnalle ja talkoolaisia 

kun jälleen ehostitte kämppiä. Nyt on hyvä taas käyt-
tää niitä päiväretkillä ja vaelluksien lähtö- ja tulopaik-
kana.
TL:n syyspäivät ja -kokous lähestyy. Toivottavasti 

olet tulossa sinne. Paikkanahan on Yli-Iin Kierikkikes-
kus. Tunturikerho Owlalla on siellä mielenkiintoista 
ohjelmaa tarjolla.
Toivon, että susiaisiin on tulossa vihittäviä susia 

runsaasti.

Olen vielä ensi vuonna käytettävissä puheenjohtajak-
si. Ja sehän olisi viimeinen vuosi Tunturiladun sään-
töjen mukaan.
Ja hallitukseenkin on paikkoja vapaana ja olisi hyvä 

jos ehdokkaita olisi eri maakunnista.
Näkemisiin Yli-Iissä
Tuula Forström
Tunturiladun puheenjohtaja
tuulantei11@gmail.com

Pepe Forsberg: Pohjoisen teillä. 
Autoilijan retkikohteet Pohjois-
Suomessa, 160 s. Julkaisija: Kart-
takeskus
Pohjoisen teillä -kirjaan on 

valikoitu Pepe Forsbergin kol-
men vuoden asuntoautomatko-
jen 200 kohteen joukossa sata 
kohdetta, jotka ovat kohtalai-
sen helppoja saavuttaa. Kohteet 
ovat luonnonkauniita ja niiden 
ihailu jää muistoihin pitkäksi 
aikaa.
Kirja jakautuu kolmen suu-

remman tien kohteisiin: Vii-
tostie, Nelostie ja Revontulten 
tie. Viitostie kulkee pohjoisessa 
Suomussalmelta Sallan ja So-
dankylän kautta Pelkosennie-
melle. Tässä osuudessa esitel-

lään Hossan, Oulangan ja Pyhä-
Luoston kansallispuistot sekä 
Kylmäluoman retkeilyalue. Vii-
tostien kohteet päättyvät Kor-
vatunturiin, Kemihaarasta voi 
vaeltaa Korvatunturin maise-
miin kahden yön retkenä. Tun-
temattomampi on Savukosken 
Kivitunturin luontopolku, joka 
esittelee vulkaanista aluetta.
Nelostien varrella onkin jo 

tuttuja kohteita. Ensimmäisenä 
esitellään Simon maankohou-
mapuisto, josta matka jatkuu 
Tervolan Kätkävaaran luonto-
polulle, joka on osin esteetön. 
Harva tietää, että noin 20 kilo-
metrin päässä Rovaniemeltä 
etelään on Sukulanrakka, jos-
sa on peräti 14 hiidenkirnua, 

suurin on 15 metriä syvä. Mo-
nipuolinen Rovaniemen poh-
joispuolen Vaattunkiköngäs on 
esitelty hyvin. Urho Kekkosen 
kansallispuisto ja Nattaset sekä 
Saariselän alue ovat tunturila-
tulaisille tutumpia. Kuten myös 
Lemmenjoen kansallispuisto ja 
Kevon reitti. Tämä reitti päät-
tyy Pulmankijärven seudulle 
Skaidijärven polkuun. 

Revontulten tien kohteet alka-
vat Tornion Alkunkarinlahden 
luontopolusta ja päättyvät Kil-
pisjärvelle. Matkalla esitellään 
mm. Aavasaksa, Orhinselän 
hiekkaranta (valittu 2007 Suo-
men kauneimmaksi luonnon-
hiekkarannaksi), Pallas-Ylläs-

tunturin alue ja Kilpisjärven 
seutu.
Kirjan kuvitus on upea. Hy-

vät kohde-esittelyt ja tarkat 
kartat helpottavat pelkästään 
kirjan avulla liikkujia. Top kol-
men maisemareitit ovat: Nä-
kymä Pallastuntureille Särki-
tunturin luota, Norjan Rasti-
gaissan näkeminen tieltä 970 
ja Suomen maanteiden korkein 
kohta Revontultentiellä. Retkis-
tä paras on Martinselkosen kar-
huretket. Heti kirjan alussa on 
kiitoksia yhden sivun verran ja 
lopussa lähdekirjallisuutta net-
tilinkkeinä. Hyvä pehmeä sään-
kestävä kirja pohjoista rakasta-
ville.
Antti Karlin

Karttakeskus
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Risukeitin - tehokas, taloudellinen, ekologinen
Metsähallituksen sekä kun-
tien retkeilyalueiden tulipai-
koilla tuhlataan mielettömäs-
ti puuta.
Tuhlarit sanovat, ettei puut 

mitään maksa ja niitä riittää. 
Polttopuuhuolto, puun hank-
kimiset ja kuljetukset, mak-
savat maltaita. 
Retkeilijät voisivat pienen-

tää puuhuollon kustannuksia 
asiallisella ja tarpeenmukai-
sella puun käytöllä. 
Mikä sitten on tarpeellista? 

Joillekin on tarpeellista virit-
tää isot roihut tunnelmatu-
liksi. Toisille tarpeellista on 
vain juomaveden kiehautta-
minen. Tosin mikään ei ole 
tarpeellista lähiseudun tuli-
paikoilla. Hätätilanteissa, il-
man eväitä ja eksyneenä, voi 
lähteä suoraan kotiin.

NUOTIOPAIKAT OVAT 
PUUSYÖPPÖJÄ

Tulipaikkojen rakenteet ovat 
lähes poikkeuksetta runsaa-
seen puun käyttöön yllyttä-

viä. Tulet viritetään useim-
miten syvälle betoniren-
kaaseen tai vastaavaan. Pari 
klapia ei riitä tuottamaan tar-
peeksi korkeaa liekkiä edes 
ritilällä olevien makkaroi-
den lämmittämiseen. Kahvin 
keittäminen vaatii jo ison se-
kä kauan palavan nuotion. 
Joissakin tulisijoissa on 

viritelmiä, joilla makkarari-
tilän saa alemmaksi, mutta 
harvoin tällaista on nähnyt 
toimivana. Joissakin on ket-
ju- tai orsiviritelmiä kahvi-
pannun laskemiseksi. 
Suuret roihut haurastutta-

vat nuotiosijojen rakenteita. 
Betonirenkaat murenevat ja 
peltiset vaipat sekä ritilät pa-
lavat puhki. 

RETKIKEITTIMET OVAT 
HELPPOKÄYTTÖISIÄ

Kaasulla toimivat kevyet ret-
kikeittimet olisivat helppo-
käyttöisiä, siistejä ja nopeita 
sekä melko turvallisia. Hait-
tana on tyhjät kaasupatruu-

Lapinkävijät Owlan retki-
vuoteen on jo useamman 
vuoden ajan kuulunut kesä-
kuun alkupuolen viikon vael-
lus Lappiin. 
Vaelsimme UKK-puistos-

sa 2017 (Vongoiva) ja 2018 
(Kemihaara-Korvatunturi), 
2019 Lemmenjoen kansallis-
puistossa, 2020 UKK reitillä 
Puolangalla (Tonkohuikonen 
Siikavaara – Hepoköngäs) ja 
vuosien 2021 ja 2022 vaellus 
on suuntautunut Utsjoen ja 
Inarin kuntien alueella ole-
valle Muotkatunturin erä-
maa-alueelle.
Luontoon.fi-sivusto ku-

vaa Muotkatunturin erämaa-
aluetta erämaista erämai-
simmaksi: merkittyjä reittejä 
ei ole ja tällä laajalla alueel-
la on vain neljä autiotupaa. 
Erämaa-alue on perustettu 
1991 ja laajimmat yhtenäi-
set avotunturialueet löytyvät 
Peltojärvi-Peltojoki alueen 
länsipuolelta ja alueen länsi-
osasta. 
Muotkatunturin alueelle 

omaleimaisen ilmeen luovat 
kumpuilevat tunturit, kaunis 
Peltojärvi ja vuolaat joet. 

Vuoden 2021 vaellus suun-
tautui erämaa-alueen itä-
osaan ja 2022 suuntana oli 
alueen länsipuoli. 
Lähtöpisteenä käytimme 

molempina vuosina Karigas-
niementien varren matkai-
lupalveluita, lomakylä Muot-
kan Ruoktua ja Kaktsavarrin 
erämajoja. Muotkan Ruoktu 
ja sen lähes 90 –vuotias omis-
taja Hans Niittyvuopio lienee 
monelle Lapin kävijälle tuttu 
ja varsin legendaarinen hah-
mo.

Koska alueella ei ole merkit-
tyjä reittejä oli retkisuunni-
telmamme laadittu tiettyjen 
maisemallisesti merkittävien 
paikkojen mukaan. Erämaa-
alueen itäosassa reitityk-
sen päätepisteenä oli alueen 
korkein huippu Kuarvikozza 
(590 m) josta paluureitti kul-
ki Peltoaivin (550 m) kautta ja 
edelleen Peltojoen vartta läh-
töpisteeseen. 
Länsiosassa reitti alkoi ja 

päättyi Gakcavarrin tunturi-
alueelta äärimäisen pisteen 
ollessa Geatkebassi (520 m) 
ja Stuorravzin rotkolaakso 

Lapinkävijät Owla Muotkatunturilla

josta palailimme suunnistel-
len kohti reitin päätepistettä. 

Muotkatunturin erämaa-
alueen läpi kulkee karttoihin 
merkitty ja maastossa hyvin 
erottuva mutta merkitsemä-
tön polku Karigasniemel-

tä Inariin jonka tavoitimme 
molempina vuosina. 
Maisemallisesti tyypillistä 

ja kulkijalle hyvin miellyttä-
vää ovat alueen puuttomat 
nummimaiset avotunturialu-
eet, avarat tunturimaisemat 
ja edellä jo kerrotut maise-

malliset kohokohdat. 
Ajankohtana alkukesä on 

vaellukselle otollista yöttö-
män yön ja vasta tulossa ole-
van räkkäajan takia. Tänä ke-
sänä huomasimme taas ker-
ran kuinka tärkeä on varau-
tua vaihteleviin säihin kun 

alkuviikon lähes helteinen 
pouta vaihtui loppuviikon 
muutaman lämpöasteen sa-
teisiin. Niin, ja tunturissa ai-
na tuulee!

Tapio Siikaluoma
Lapinkävijät Owla

Owlan vaeltajat ovat perehtyneet Muotkatunturin erämaa-alueeseen niin idän kuin lännen suunnalta. 

Jukka Parviainen

nat, jotka ovat vaarallisia on-
gelmajätteitä. 
Ahkeran retkeilijän varas-

toihin kertyy runsaasti puoli-
tyhjiä kaasupatruunoita. Va-
jaatäytteisen patruunan mu-
kaanotto pidemmälle retkel-
le on riski, koska kaasu voi 
koska tahansa loppua kes-
ken. Patruunoiden puhkai-
seminen sekä tyhjentäminen 
kaasusta ja sitten metalliro-
muihin laitto ei ole ratkaisu. 
Puhkaisemista ei suositella 
räjähdysvaaran takia. 

RISUKEITIN SÄÄSTÄÄ 
PUUTA

Ekologisin ratkaisu on risu-
keitin. Polttoaine ja kuljetuk-
set eivät maksa mitään. Keit-
timessä voi käyttää maasta 
löytyviä risuja, tikkuja sekä 
tuohia ja voipa polttaa roski-
akin. Hintaa voi tulla ainoas-
taan siitä, jos niksauttaa sel-
känsä kumartelussa.
Risukeittimiä on monen-

laisia, yksinkertaisista moni-

mutkaisempiin. Yksinkertai-
simmat ovat nikkarien me-
talliromuista valmistamia ja 
monimutkaisempiin on lisät-
ty paristokäyttöisiä tuuletti-
mia lietsomaan liekkiä. Ret-
kikäyttöön sopivan risukeitti-
men on oltava tehokas, kevyt 
ja pieneen tilaan mahtuva. 
Kaikki keittimet eivät ole te-
hokkaita ja toimivuus on aina 
pienistä asioista kiinni.
Itse hankin keväällä kii-

nalaisen risukeittimen ja ke-
säajan käyttämisen jälkeen 
olen siihen tosi tyytyväinen. 
Titaanilevyistä kasattava kei-
tin on kooltaan 13x13x18 cm. 
Pakattuna kuljetuspussiin 
koko on 3x19x24 cm. Kahvi-
litran kuumentamiseen tar-
vitaan vain kymmenen sor-
men paksuista tikkua ja tuoh-
ta sytyttämiseen. Kahvin val-
mistuttua pohjalle jää hiillos, 
joka riittää ohuiden makka-
roiden käristämiseen. 
Ruokien valmistus vaatii 

kauemmin palavan tulen, jo-
ten keittimessä on käytettävä 

isompia kalikoita. Isompi ja 
hitaasti palava ”pölli” voisi 
ylläpitää lämpöä kodassa. 
Keittimen alla on hyvä 

käyttää foliovuokaa. Se toi-
mii eristävänä kerroksena ja 
estää mahdollisten kekälei-
den varisemisen maahan. 
Palava keitin kuumentaa 

alustaansa ja varsinkin tuu-

lella liekit lyövät pohjalevyn 
rei’istä maahan. 
 Kätevää ja taloudellista. 

Ainoat huonot puolet risu-
keittimessä on tuhkan tur-
vallinen hävittäminen ja se, 
ettei keitintä saa käyttää met-
säpalovaroituksen voimassa 
ollessa. 
Joutenkulkija jostakin

Palaminen risukeittimessä on tehokasta. Lopuksi pohjalle 
jää vain vaaleata tuhkaa. 

Risukeitin osina. Sivuseinät, päädyt, pohja, poikkipienat, ri-
tilä ja kuljetuspussi. Ylimääräisenä on foliovuoka.

Risukeitin toimintavalmiiksi kasattuna. Nämä polttopuut 
riittävät kahvin keittämiseen ja makkaran käristämiseen.
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Olen ollut reilut kymmenen 
vuotta mukana Kumpen toi-
minnassa ja olen joka vuo-
si ihaillut ahkeria talkoo-
laisia, jotka ilmoittautuvat 
mukaan erilaisten tapahtu-
mien ja yhteisten matkojen 
järjestelyihin. 
Pelkästään yhden bussi-

matkan järjestely vaatii pal-
jon ennakkovalmisteluja ja 
majoitusvarausten takia jo 
1–2 vuotta ennen matkaa. 
Takavuosilta tulee mieleen, 
kun 1875 perustettu Liperin 
kunta juhli 140-vuotista his-
toriaansa, kunnasta otettiin 
yhteyttä Kumpeen ja pyydet-
tiin järjestämään vuoden en-
simmäinen tapahtuma Pär-
nävaaran ulkoilukeskukses-
sa uudenvuoden päivänä. Se 
osoitti, että kerhon järjeste-
lykykyyn luotettiin ja tapah-
tuma onnistui erittäin hyvin. 
Sen jälkeen olemme järjes-

täneet vuosittain laskiaisrie-
han muiden järjestöjen ja yh-

teisöjen kanssa, kunnes ko-
rona keskeytti ne toistaiseksi. 
Talvitapahtuman yhteydessä 
toimivat aina lätynpaisto, 
kahvin ja mehun myynti. 
Lisäksi perheille oli tarjolla 
erilaista toimintaa kotaken-
tällä ja lähimaastossa luonto-
polkuineen ja ajattelua virit-
tävine tauluineen. 
Ennen epidemian aiheut-

tamia hankaluuksia ehdim-
me järjestää myös kunnan 
alakoulujen hiihtoviikolla 
mehutarjoilun yli 800 koulu-
laiselle, mikä työllisti kumpe-
laisia neljä työpäivää. Tämän 
viikon päätteeksi oli vielä tal-
virieha – Kumpen osalta tu-
tulla kota-alueella.

Viime vuonna järjestimme 
mukavan kiitosta saaneen ta-
pahtuman Joensuun 30 ara-
bimaahanmuuttajille kau-
pungin ulkoilualueella Kuk-
kosensaaressa. Joensuun 
kaupungissa on osallistuttu 

Kavtsin kesävaellus 
23.7. – 30.7.2022

Koronapenteleen asetuttua 
viimein normaalin taudin ta-
solle, pääsi Kavtsi toteutta-
maan monivuotisen suunni-
telman Sarekin vaelluksesta.
Matkaan lähti loppujen lo-

puksi viisi mitäänpelkäämä-
töntä ukkoa ikähaitarilla 43 – 
60 vuotta. Itse edustin ikähai-
tarin yläpäätä ja sehän näkyi 
kulkemisessa.
Lähdin matkaan junalla, au-

to kyytiin ja Ouluun, josta nap-
pasin Antin mukaan. Mika ja 
Timo ajelivat kilowattitunneil-
la perjantaiaamusta lähtien 
päkaupunkiseudulta yhtäsoit-
toa ja Juha jatkoi pohjoises-
sa oloaan siirtymällä Suomen 
Lapista Ruotsin Lappiin.

Tapasimme Jokkmokkissa, 
jossa muut paitsi Juha yöpyi-
vät ja lauantaina 23. päivä siir-
ryimme Kvikkjokkiin, josta oli 
tilattu venekyyti Padjelantale-
denin alkuun. Juha littyi tuolla 
retkueeseemme.

Muutaman kilsan venemat-
kan jälkeen nostimme rinkat 
pykälään ja löimme tietä. It-
selläni oli mielestäni maltilli-
set 19 kiloa painoa, josta lähes 
seitsemän ruokaa.  Kevein läh-
töpaino oli Antilla, jonka ka-
pistuksen lähtöpaino oli vain 
11 kiloa. Osaisinpa olla edes 
kateellinen.
Ensimmäinen päivä meni 

jokivartta vapaamuotoisesti 
seuraten ohi Njunjesin tuntu-
rimajan kosken niskalle, jossa 
yövyimme noin 16 kilometrin 
tarpomisen jälkeen.  
Polku kulki pääosin met-

säisessä maastossa, jota voisi 
paikka paikoin luonnehtia pu-
sikoksi. Paikka paikoin oli ava-
rampaa, joten ihan umpitylsä 
ei reitti ollut. 
Leiri oli avoimella paikal-

la, hieman tuulahteli, muttei 
mitenkään pahasti, ehkä sel-
lainen kusi, seitsemän metriä 
sekunnissa ja aurinko paistoi, 
lämpöä viitisentoista astetta, 
joten t-paitasilleen saattoi kul-
kea.
Toisen päivän maasto oli – jos 

mahdollista– edellispäivää tyl-
sempi. Yli vyötärön ylettyvää 
horsmaheinikkoa ja vain sa-
tunnaisesti avoimia paikko-
ja, joista saattoi nähdä upean 
laakson jossa kävelimme.
Kulku meni ohi Tarregaises-

tugan ja Såmmarlappastuga-
nin aina Padjelantan kansal-
lispuiston rajalle. Matkaa tuli 
vajaat 22 kilometriä ja nousua 
puolisentoista sataa metriä. 
Taas hieno leiripaikka ja alka-
van tunturipaljakan nähtyäm-
me totesimme, että onneksi ei 
tarvitse enää mennä tuollaista 
pusikkopolkua jatkossa. Vä-
hänpä siinä vaiheessa tiesim-
me.

Aamulla heräsimme satee-
seen ja maisemia katsastaessa 
huomasimme pilvien olevan 
alhaalla. Tunturin rinne, jo-
ta lähdimme nousemaan, oli 
pilvien peitossa. No, eipä au-
ta itku markkinoilla, vapaaeh-
toisesti olimme tänne tulleet 
ja säätä ei voi valita.  Ei muu-
ta kuin heltat heiluen ylämä-
keen. 

Nousua olikin sitten tar-
peeksi, kaikenkaikkiaan neli-
sen sataa metriä. Vaellusmat-
kaa viitisentoista kilometriä.  
Hiukan aikaa kesti löytää ki-
vikkokankaalta leiripaikka 
viidelle teltalle. Kohtalainen 
paikka löydettiinkin helpoh-
kon ylityksen jälkeen Låpta-
vakkjavrren kaakkoiskulmal-
ta.
Vettä oli tihuuttanut koko 

päivän ja näkyvyys oli parin 
sadan metrin luokkaa.  Elä-
köön GPS ja Clintonin päätös 
lopettaa signaalin häirintä. 

Maasto tuolla ylhäällä oli to-
della vaativaa kulkea, pääosin 
kivikkoa. Joko paljasta kivirak-
kaa tai sitten aluskasvillisuu-
den peittämiä liukkaita mur-
kuloita, joiden lomassa askel-
taminen oli todella vaikeaa ja 
hidasta. 
Etenkin jyrkähkössä sivu-

rinteessä kulkeminen vaati 
keskittymistä joka askelee-
seen. Liukastumisilta ja kol-
huilta ei vältytty.
Aamulla tuli pari reippaan-

puoleista sadekuuroa, mutta 
lähtiessä sade oli jo heikkoa.  
Olimme sopineet, että mat-
kaan lähdettäisiin aamuisin 
aina yhdeksältä, ja hyvin tuo 
piti paria poikkeusta lukuun-
ottamatta. Vaellusten kesto 
oli pääosin yhdeksän tuntia 
päivässä, eli lepoaikaakin jäi.  
Iltatoimet ruokailuineen vei-
vät aina sen verran aikaa, et-
tä mitään nuotiopiiriä emme 
iltaisin harrastaneet. Itselläni 
piti olla kyllä aamuisin kello 
herättämässä, kun en ole mi-
kään aamuihminen. Sanan-
laskun mukaan aikainen mato 
tulee syödyksi.

Tälle päivälle matkaa ei tullut 
kuin kolmisentoista kilomet-
riä, mutta korkeuseroa sitäkin 
enemmän. Kun seisoimme 
Njoatsåsjohkan laakson reu-
nalla katsoen alas, ensin 300 
metrin pudotus alas laaksoon 
ja muutaman ylityksen jälkeen 
500 metrin nousu sai ajattele-
maan, että minkä helvetin ta-
kia minä kiusaan niinkin mu-
kavaa miestä kuin itseäni tuol-

laisessa maastossa. 
No, kuka leikkiin ryhtyy, 

se leikin kestäköön. Laskeu-
duimme laaksoon melko jyrk-
kää kivikkoista pajukkorinnet-
tä, ja saimme suoritettua pari 
onnistunutta ylitystä, mutta 
viimeinen haara otti meistä 
selkävoiton, sitä ei ollut tur-
vallisesti mahdollista ylittää, 
joten reitin suhteen piti ottaa 
käyttöön suunnitelma B.  
Sateista johtuen vedenpinta 

jokihaaroissa oli poikkeuksel-
lisen korkealla. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan tar-
koitus oli nousta Luohttojåh-
kan itäpuolella Luohttojavren 
läheisyyteen ja jatkaa sieltä 
kohti Sarvesjåhkan laaksoa ja 
Rapadaleniin, josta mäen yli, 
Pårten massiivi kiertäen, ta-
kaisin Kvikkjokkiin. 
Saman joen ylitystä tuli ko-

ettamaan pari hollantilaista 
retkeilijää, jotka eivät myös-
kään päässeet joesta yli. Tosin 
yksi haara, josta pääsimme yli 
oli heidän mielestään niin pa-
han näköinen, että eivät edes 
yrittäneet.

Talkoissa näkyy tunturikerhojen voima, Kumpe 
muun muassa Joen yöhön ja 
lasten liukumäen hoitoon Jo-
ensuun ladun kanssa. Lisäksi 
mainittakoon viime vuodelta 
Liperin eri kylien päiväko-
tilapsille pidetyt ulkoiluta-
pahtumat, joissa oli erilaisia 
leikkejä keppihevosrataa 
myöten. 
Vaikka korona jylläsikin 

muutaman vuoden, olem-

me järjestäneet perinteisiä 
ulkoiluretkiä. Korona pudot-
ti osallistujamäärät puoleen 
normaalista. Esimerkiksi ta-
kavuosina kevään iltayökä-
velyillä on ollut usein 30 – 40 
kävelijää, mutta tautivuo-
sinakin kahdenkymmenen 
kahta puolta. Kaikki käve-
lyretket ja talvella lumiken-
käretket ovat samalla luon-

totapahtumia, joissa katso-
taan erityisiä maastokohtia 
ja vastataan luontoa ja maas-
toa koskeviin kysymyksiin, 
kuunnellaan lintujen ääniä, 
näytetään erityisiä kasveja 
ja luonnon ihmeellisyyksiä, 
kuten esimerkiksi polun var-
sien ja soramonttujen punai-
set kivet, joiden väri johtuu-
kin yllättäen viherlevästä.

Parhaimmillaan rivissä oli seitsemän lettupannua, yksi gluteenittomille letuille. Taikina teh-
tiin eri paikassa.

 
Suurin talkootoimintaan pe-
rustuva perinteinen tapahtu-
ma on Karjalan erämessut, 
joihin Kumpe on osallistunut 
alusta alkaen. Erämessuilla 
on Pohjois-Karjalassa 35 vuo-
den perinne. Olemme olleet 
mukana Kolilla, Joensuussa, 
Nurmeksessa ja Lieksassa.  
Messut järjestettiin ensim-

mäisen kerran jo 1980-lu-
vulla Lieksan Nurmijärvel-
lä, silloin vielä Karjalan Erä-
näyttely -nimellä. Pian ta-
pahtumanimeksi vakiintui 
Karjalan Erämessut, jollaise-
na niitä Kolin kansallismai-
semassa järjestettiin aina 
vuosituhannen vaihteeseen 
saakka. Kaksi viimeistä vuo-
sikymmentä tapahtuma tun-
nettiin Kolin Erämessuina. 

Erämessut  järjestetään 
perinteisesti kahden vuoden 
välein ja tänä vuonna ne 
pidettiin Kontiolahden 
ampumahiihtostadionilla, 

Melkoinen seikkailu Sarekissa

Paavo Ahonen

Jouko Koivu

Njoatsosjavrren laaksoa. Maisemaleiri Låptåvággen kulmilla.
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yövyin tuvassa, muut teltas-
sa. Yöllä oli lämpötila niukasti 
pakkasen puolella ja kevytret-
keilijä Antti kertoi ei-viihty-
neensä kevyen peiton alla.  
STF:n majoilla saa teltassa 

yöpyä maksutta ja käyttää pal-
veluita, WC ym. Jos tulee si-
sälle keittelemään, on maksu 
noin 20 euroa. Tuolla tuvalla 
oli myös pieni puoti, josta sai 
retkieväitä, makeisia, cokista 
ja folkeööliä. Päivän matka oli 
”vain” kuutisentoista kilomet-
riä.

Aamulla taas päiväjärjestyk-
sen mukaan polulle ja Tarre-
kaisestuganin ohittaen kohti 
Njunjesin tupaa. Päivämatka 
hieman alle 20 kilsaa. 
Tuvilla on vahdit, jotka hoi-

tavat rahastuksen ja huoleh-
tivat yleisestä järjestyksestä.  
Pesti kestää viisi viikkoa ker-
rallaan, ja kaikki sapuska ja 
muut pitää maksaa itse ja hoi-
taa kohteeseen. Palkkio on 
muutama satanen (euroissa) 
kuussa, joka käytännössä ku-
luu helikopterikuljetuksiin it-
selle ja varusteille. Njunjesin 
emäntä oli tuottanut omat va-
rusteensa mökille jo maalis-
kuussa lumikelkalla ja itse kä-
vellyt 13 kilsan matkan pienen 
repun kanssa. Tarrekaisella 
oli nuori nainen kahden juu-
ri- ja juuri kouluikäisen lapsen 

kanssa. 
Njunjesin maja on hienol-

la paikalla laaksossa, kanjoni-
maisen kosken partaalla.  Kos-
ken yli menee silta, jonka toi-
sella puolella on telttailualue 
pienessä koivikossa.  Oli kuu-
lemma todella kostea paikka 
aamulla. 

Viimeinen vaelluspäivä, sa-
massa pusikossa kuin viikkoa 
aiemmin. Aina ei voi voittaa. 
Varmistaaksemme ehtimisen 
13.30 veneelle lähdimme tai-
valtamaan poikkeuksellisesti 
jo kahdeksalta. Tappavan tyl-
sää polkua lähes juoksimme, 
kun tiedossa oli Jokkmokkin 
Opera-ravintola, poropizza ja 
iso, kylmä olut. Paitsi Pepsin 
juojalle. 13 kilsan hölkän jäl-
keen olimme ajoissa veneran-
nassa ja venekuski tiesikin jo 
kohtalostamme. Juha oli edel-
lisenä aamuna kertonut koet-
telemuksistamme.
Sitten Kvikkjokin Fjellsta-

tionille ilmoittamaan, että jos 
maastosta löytyy telttaa, ma-
kuualustaa, id-kortteja ym. ei 
tarvitse aloittaa etsintöjä, vaan 
että kaikki ovat kohtalaisissa 
ruumiin ja hengen voimissa ja 
edelleen hengissä.

Konsta Pylkkäsenkin mu-
kaan paras ja imelin viisauden 
laji on jälkiviisaus, sillä saral-

la saa ihminen eniten aikaan.  
”Jälkiviisaan silmä on somassa 
paikassa, sillä se kahtoo taakse-
päin”*. 
Miten teltan lähtemisen oli-

si voinut estää? Päällimmäise-
nä syynä ehkä se, että olin jät-
tänyt teltan oven auki, joka te-
ki teltasta melkoisen purjeen. 
Lähtöä olisi saattanut estää, 
jos olisin laittanut kiilojen ja/
tai narujen päälle lapsen pään 
kokoiset kivet.  Ja ainakin yk-
si kiila ja naru sellaiset, ettei 
edes tornado niitä irrottaisi. 
Ensi kerralla sitten ja opiksi 
jälkipolville.
Matkalla oli mukana Mi-

ka Kiiski matkan johtajana, 
Juha Karvonen, Timo Mäki-
nen, Antti Siipola ja muistiin 
kirjoitti jarruvarjo Paavo Aho-
nen.
*Veikko Huovinen, Havukka-

ahon ajattelija.

Nousimmekin sitten Luoht-
tojåhkan länsirantaa noin 1200 
metriin, johon saimme leirin 
pystyyn juuri ennen rajuhkoa 
sadekuuroa.  Upea paikka, jos-
ta oli hienot näkymät itäpuo-
len huippujen jäätiköille. Tar-
koituksena oli käydä tsekkaa-
massa aamulla Svenoniuksen 
jäätikkö, josta sitten takaisin 
Njoatsåsjohkan laakson poh-
joisrintteelle, ja sieltä Boa-
rekin saamelaiskylän kautta 
alkuperäiselle reitille kohti 
Kvikkjokkia.

Yöllä tuuli oli kääntynyt kaak-
koisesta lounaiseksi, ja mel-
koisia puuskia tuli alas tuntu-
rin rinnettä. 
Heräsin kahden aikaan tel-

tan paukkeeseen ja kävin tsek-
kaamassa teltan kiinnityksen. 
Kaikki 11 kiilaa oli paikoillaan 
ja teltta tuntui kestävän tuulen 
hyvin. Viideltä heräsin siihen, 
että teltan katto löi naamal-
le, eli kaaret olivat joustaneet 
niin paljon, että kaartuivat ku-
perasta koveraksi. Ei muuta 
kuin taas ulos tsekkaamaan, 
että kaikki on paikoillaan. Ja 
olihan ne. Kaikki kiilaat tuke-
vasti maassa.
Hämmästyksekseni huoma-

sin, että Juha seisoi parinkym-
menen metrin päässä litta-
nana olevan telttansa vieressä 
ja pakkaili kamojaan.  Kysyin, 
että mitäpä on tapahtunut, ja 
hän sanoi telttakankaan re-
venneen tuulenpuuskassa. 
Seisoin telttani vieressä ja 

tarjosin hänelle suojaa omassa 
teltassani, joka olisi ollut riittä-
vä kahdelle. 
Kun Juha lähti kävelemään 

minua kohti, käännyin itsekin 
kohti parin metrin päässä ol-
lutta telttaani. 

En ehtinyt kääntyä kokonaan, 
kun Juha huusi, että nyt se läh-
ti. Sain käännökseni loppuun, 
ja teltta pyöri jo parinkymme-
nen metrin päässä. Oli tem-
pautunut irti ja kupolimalli-
nen kun oli, niin sehän pyöri 

melko helposti. Otin spurtin 
crocsit jalassa, mutta kun en 
ole tuulennopea, niin sepä 
katosi kohta näkymättömiin.  
Kulkuani tosin hidasti myös 
kompastuminen kivikossa, 
toisen jalkineen putoaminen 
ja kuperkeikka. Seurauksena 
kunnon mustelma reidessä ja 
naarmut polvessa ja kämme-
nessä. Muutaman metrin vie-
lä yritin paljain jaloin, mutta 
tehtävä oli mahdoton.  
Keskityimme Juhan kanssa 

keräämään teltasta ulos lentä-
neitä varusteita rinteestä. Ma-
kuupussi, kännykkä, vaatteita, 
toinen sukka, kuorivaatteet, 
hattu.

Teltan mukana meni ma-
kuualusta, kartta, kompassi, 
toinen auton avain, lusikka ja 
muuta pientä. Oli hieman hal-
ju olo kalsarisillani, paljain ja-
loin sateessa. Äkkiä kuorivaat-
teet päälle ja sillä aikaa Juha 
oli käynyt herättämässä Mi-
kan ja käskenyt tekemään ti-
laa. Mikan teltan suojassa sain 
sitten vaatteet kunnolla päälle 
ja vaelluskengät jalkaan ja ka-
mat pakattua. Tuulenpuuskat 
olivat sen verran kovia, että 
pakattu rinkkakin pyörähti 
tuulessa.
Muu porukkakin olikin sit-

ten jo herätetty ja aloimme 
korpivaelluksen kohti laaksoa 
jo reilusti ennen kuutta. Va-
jaan tunnin kävelyn jälkeen 
löytyi sen verran tuulensuo-
jaa, että saimme improvisoi-
dun aamupalan syötyä. Kahvit 
jäi kyllä siltä aamulta juomat-
ta. 
Sitten käyttöön Suunnitelma 
C. Koska olimme kahta telttaa 
ja kahta makuualustaa (Mikan 
alusta päätti ensin puhjeta ja 
sitten muuttua ilmapalloksi) 
vajaana, päätimme lähteä koh-
ti Darreluoppal-tupaa, joka oli 
täysin päinvastaisessa suun-
nassa Suunnitelma B:stä. 
Melkoinen munaravi siitä 

sitten tulikin.  Viitisentoista 
kilometriä luoteeseen liki 20 

metriä sekunnissa puhalta-
neeseen vastatuuleen (Såm-
marlappan tuvalla muutama 
sata metriä alempana oli tuo-
na päivänä mitattu 18 m/s)  ja 
ylämäkeen sateessa Njoattso-
javrre-ketjua myöden ja sitten 
tunturin kielisen ympäri lou-
naaseen, onneksi jo alamä-
keen ja poudistuvassa säässä.  
Päivän matkaksi tuli 26 ki-

lometriä ja tarpominen kesti 
reilut 12 tuntia. Hieman teki 
kipeää oikea kolhittu polvi ja 
vasemman reiden kolahtami-
nen, muutaman verinaarmun 
lisäksi parin kämmenen ko-
koinen mustelma. 
Ei pidetty lounastaukoa, 

vaan mentiin pähkinöillä ja 
muulla pikkupurtavalla.  Hy-
räilin mennessäni vanhaa ral-
lia ”mä koditonna kuljeskelen 
nyt.” 

Ryhmän asennetta kuvaa hy-
vin, että kukaan ei kiukutellut 
eikä narissut, vaan matkalla 
huuli lensi kuin spitaalisten 
pikkujoulussa.  Myöhemmin 
kuulimme, että myös tapaa-
miemme hollantilaisten teltta 
oli tuulessa revennyt.
Kun päästiin viimein tuval-

le, ei kellään ollut mitään sitä 
vastaan, että maksamme 50 
euroa per nuppi sisämajoituk-
sesta lämmitetyssä kämpässä, 
jossa oli erillinen kuivaushuo-
ne. 
Aamulla oli epätodellinen 

olo, kun sai vetää jalkaansa 
kuivat sukat, jotka sai työntää 
kuiviin jalkineisiin. Talviva-
elluksillahan tuon on täysin 
normaalia.
Kämpän mittari näytti kahta 

+ astetta, joten pukeuduimme 
lämpimästi ja lähdimme vetä-
mään Padjelantaledeniä koh-
toi Kvikkjokkia.  Juha oli läh-
tenyt jo aiemmin, koska hä-
nen piti olla Suomen puolella 
jo lauantaina. Muut kävelim-
me reippaasti Såmmarlappan 
tuvalle, loppuosa matkasta jo 
tuttua polkua. Nyt ainoastaan 
minä kotini menettäneenä 

Iines Ratilainen ja Kumpen infomaalaus. Hahmot kuvaavat toimintaa eri vuodenaikoina.

kuten myös kahden vuoden 
kuluttua. Ensi vuonna 
vuorossa on Imatra. 
Erämessut on työllistävin 

tapahtuma, jossa nytkin oli 
talkoissa 35 kumpelaista. Osa 
vuorotteli eri päivinä, osa oli 
koko ajan mukana. Puuha 
kestää tavallaan neljä päivää, 
vaikka itse erämessut pide-
tään perjantaista sunnuntai-
hin. Edeltävä torstai-ilta on 
nimittäin rakennuspäivä, jol-
loin kaikki järjestellään mah-
dollisimman valmiiksi mes-
suja varten. 
Kaikenlaiseen säähän pi-

tää varautua. Niinpä Kumpel-
la oli neljä katosta: infopis-
teen lisäksi kaksi lettujen 
paistamista varten ja viimei-
senä myyntipiste. Parhaim-
millaan oli myyntikatoksen 
kohdalla pitkä jono.

Kenelläkään muulla järjestä-
jällä ei ole yhtä suurta aluetta 
käytössään. Kumpen alue oli 

noin hehtaari, koska katos-
ten lisäksi oli nuotiopaikka 
nokipannukahvin keittämis-
tä varten, penkkejä kahvitte-
lijoille ja kaikkein laajimpa-
na alue, johon sijoittui mäen 
päälle lapsille keppihevosra-
ta ja puujalkojen käyttöalue, 
metsään köysirimpuilupaik-
ka, rinteeseen tikkupullan 

paistopaikka sekä luontopo-
lun ja  ”Hyvän mielen polku” 
alku. 
Jonkin verran talkooporuk-

ka vaihteli päivittäin, mutta 
suurin osa oli koko ajan mu-
kana vaihdellen osaksi tehtä-
viä välillä. Olimme tyytyväi-
siä messujen onnistumisen 
suhteen, vaikka sunnuntaina 

sateetonta taisi olla vain kol-
me tuntia. Lauantai oli luon-
nollisesti paras päivä ihmis-
ten vapaa-ajan vuoksi. 

Nähdäkseni runsas talkoo-

toiminta ja muu yhteistoi-
minta ovat niitä tärkeitä asi-
oita, joihin kerhon menesty-
minen perustuu. Vaikka ta-
pahtumia on useita, koskaan 
ei ole ollut vaikea saada tal-

koolaisia. Kumpen osalta tä-
hän voikin olla hyvin tyyty-
väinen ja tuntea kiitollisuut-
ta, koska muuten monipuo-
linen toiminta ei onnistuisi. 
Jouko Koivu

Infokatoksen vieressä oli 14 kuvan susinäyttely ja taustalla 
lasten toiminta-alue.

mukana Erämessuilla

Timo, Juha, Antti ja Mika lähtötunnelmissa Kvikkjokkissa.

Lakat kypsyvät Tarradalenissa.
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Leirin valmistelu leiripaikal-
la alkoi lauantaina sateessa. 
Sääennusteen epävakaisuus 
oli mielessä, kun rakennet-
tiin toimintakatoksia leiri-
keittiön viereen ja katettiin 
iltanuotioaluetta valtavalla 
pressulla. Jos kävisi niin hy-
vin, että aurinkokin näyttäy-
tyisi, niin katoksista saatai-
siin suojaa myös paahteelta.
Leirin ohjelma oli raken-

nettu siten, että aamupäi-
vällä oli yhteisiä ohjelmia ja 
iltapäivällä vapaavalintaista 
ohjelmaa. Vapaavalintaises-
sa ohjelmassa oli joka päivä 
uimista ja siihen riitti aina 
innokkaita, etenkin kun sää-

tila muuttui aurinkoisem-
maksi leirin edetessä. Joka 
päivä oli myös varattu aikaa 
saunomiseen päivällisen jäl-
keen ja leiripäivä päättyi ilta-
nuotiolle. 

Leiriläiset oli jaettu kuuteen 
ryhmään, jotka toimivat lei-
rin ajan yhdessä erilaisis-
sa tehtävissä. Leiriryhmille 
jaettiin talkootehtäviä, jotka 
vaihtuivat päivittäin. Talkoo-
tehtäväryhmät olivat klapi-, 
keittiö-, siivous- ja saunaryh-
mä. Talkootehtävissä nuo-
remmatkin leiriläiset pääsi-
vät tutustumaan leirin tärkei-
siin huoltotöihin ja erityises-

ti vedenkanto nousi nuorten 
suosioon.
Sunnuntaina leiriläiset 

saapuivat hyvissä ajoin. Osa 
tuli omalla autolla ja osa jul-
kisella liikenteellä sekä tak-
silla. Tottunein ottein oli-
vat majoitteet pystytettyinä 
ja majoittautumiset kämp-
piin tehty, joten pääsimme 
aloittamaan leirin ajallaan 
auringonpaisteessa. Lipun 
noustua salkoon, kerrottiin 
leirin ohjeita ja leikittiin tu-
tustumisleikkejä. Lopuksi 
nautimme tukevan iltapalan 
ja kävimme rankan matkus-
tuspäivän päätteeksi nukku-
maan.

Maanantai aukeni edellis-
päivää kosteampana, mut-
ta katoksista saimme suojaa 
puuhillemme. Aamupäivän 
aikana valmistimme jokaisel-
le nimikiekon kaulanauhaan. 
Kiekkoon poltettiin kuumal-
la naulalla leiriläisen nimi ja 
kaulanauha pyöritettiin lan-
goista. Hienoja nimikiekois-
ta tulikin. Toinen aamupäi-
vän aktiviteetti oli leirimerk-
ki, joka prässättiin märkään 
nahanpalaan leiriä varten 
tehdyllä stanssilla. Merkki 
rei’itettiin, jotta sen voi kiin-
nittää haluamaansa alustaan, 
vaikka reppuun.
Lounaan jälkeen valmis-

Helatorstaiaamuna lähti 
seitsemän iloista logilaista 
polkemaan saariston pientä 
rengastietä. Auton ajajaksi 
olin saanut suostuteltua Iijan 
Kolbmasta. Reittimme kulki 
Naantalin kautta Rymätty-
lään, sieltä m/s Östenin mat-

kassa Nauvoon ja Nauvosta 
Paraisille, josta poljimme ko-
tiin.
Ensimmäinen pysähdys-

paikkamme retkieväineen 
oli Särkänsalmen sillan jäl-
keen oleva levähdyspaikka. 
Grillikin oli jo auki. Selkä eh-

ti kuivua,sillä jo alkumatka 
näytti meille korkeat mäet. 
Itse olin aluksi innokas pol-
kemaan korkeitakin mäkiä 
ylös, mutta huomasin sitten 
ylämäessä hankitun hien 
muuttuvan aika kylmäksi ala-
mäen viimassa ja aloin seu-

Logilaiset pyöräretkellä Turun saariston 
rata viisaampien esimerkkiä 
ja taluttaa ylämäet – ainakin 
silloin tällöin. Olin kiertä-
nyt vajaa kaksi viikkoa aiem-
min reitin autolla ja kauhis-
tunut mäkien määrää. Ryh-
mässämme oli aika iäkästä 
väkeä,kaikki eläkeläisiä jois-
ta kaksi 81-vuotiasta. Sik-

si urakka tuntui aika isolta. 
Hyvin kuitenkin selvisimme. 
Kukaan ei uupunut täydelli-
sesti ja kolhuilta säästyttiin.
Rymättylässä ajoimme kol-

misen kilometriä ohi käänty-
mispaikan, mutta selvisim-
me silti majapaikkaamme 
Kunstenniemen leirikeskuk-
seen hyvissä ajoin. Paikka 
oli tosi viihtyisä ja varsinkin 
melkein meren päällä oleva 
sauna tuntui loistavalta. Pu-
lahdus mereen tuntui kival-
ta ja oli hyvä tilaisuus heittää 
talviturkki meren vietäksi. 
Söimme päivällisen Kuns-

tenniemen  ruokalassa,mutta 
ilta- ja aamupalat teimme 
majapaikassamme. Totesim-
me aamupalan yöpaidassa 
olevan kodikkaampi kuin 
ruokalassa , jonne oli matkaa 
900 metriä. 
Puolta tuntia ennen sovit-

tua lähtöaikaa ( joka oli yh-
deksän) lähdimme matkaan. 
Aikaa oli reilusti, joten kä-
vimme ennen Hammarön 
lossia ihailemassa maisemaa 
Karhuvuorella. Rymättylästä 
mennään laivalla Nauvoon. 
Valitettavasti meillä ei ollut 
aikaa pysähtyä Seilin saarel-
le, koska m/s Östen ainakin 
tähän aikaan keväästä liiken-
nöi aika harvakseltaan. 
Seilistä tuli lautalle iloinen 

ryhmä, joka hetken kuluttua 
viritti kahvilassa laulun, jos-
ta heti huomasi heidän ole-
van kuoroihmisiä. He olivat 
Haukiputaalta ja olivat nyt 
kesäretkellä saaristossa. He 
kutsuivat meidät seuraavana 
iltana olevaan konserttiin. 
Majapaikkaamme Kirjaisiin 
saavuimme vasta puoli seit-
semän aikaan, mutta olimme 
Nauvon satamassa syöneet  

Saariston pieni rengastie tarjosi sekä haasteita että silmäniloa. Joukko lossia odottelemassa.

Else-Maj Suolinna

tauduimme kalastukseen. 
Jokainen valmisti itselleen 
onkivavan ja siihen kiinni-
tettiin onkilaite. Leiriläiset 
jaettiin kahdelle kalastuspai-
kalle, joista toinen oli Ounas-
joen varressa ja toinen Hom-
malammella. Kummassakin 
saatiin hieman saalista, mut-
ta sitäkin enemmän koke-
musta. Pienoinen tihkusade 
ei haitannut kalastajia.

Leiriin palattuamme olivat 
välipalan jälkeen vuorossa 
vapaaehtoiset ohjelmat, joi-
ta olivat maanantaina kaar-
nalaivan ja lusikkauistimen 
valmistaminen. 
Vapaaehtoisessa ohjelmas-

sa tehtiin myös ryhmien tal-
kootöitä ja pelattiin ja leikit-
tiin sekä uitiin.
Illalla saunomisen jälkeen 

kokoonnuimme iltanuotiol-
le, jossa lauloimme ja leikim-
me laululeikkejä. Iltapalaksi 
paistoimme makkaraa, ka-
laa ei päätynyt onkireissul-
ta nuotiolle saakka. Kuulim-
me myös nimitarinan Leena 
Laulajaisen kirjasta Aurinko-
lintu ja kaamoksen korppi. Ta-
rina kruunasi ensimmäisen 
kokonaisen leiripäivämme 
ja kävimme nukkumaan kera 
uusien kokemustemme.

Tiistain ohjelmassa oli 
luontoseikkailu Hommakan-
kaalla. Seikkailu kesti koko 
aamupäivän ja lounas tarjoil-
tiin maastossa reitin varrella. 
Seikkailussa vierailtiin useil-
la rasteilla, joilla tehtiin La-
pin luontoon liittyviä tehtä-
viä. Tehtävissä tunnistettiin 
lintuja, kuunneltiin ympä-
ristön ääniä silmät suljettui-
na, tutustuttiin Ounis-paikan 
henkeen, tarkkailtiin kasveja 
matkan varrella ja myös tun-
nistettiin niiden kuvauksia 

VaVa-leirillä Susikyrössä

Pippokeron huiputtajat. Lusikasta tehty uistin.

Merirosvolaiva kaarnasta.

Läpsypelin onnenpyörä val-
mistumassa.

Sari Rinta-Luopa

Sari Rinta-Luopa

Sari Rinta-Luopa

Sari Rinta-Luopa

Käpylintu ihmetteli kuvaajia.
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pienellä rengasreitillä
hyvin Lescale-ravintolassa, 
joka osoittautui maineensa 
veroiseksi.

Seuraavana aamuna ylä- ja 
alamäet jatkuivat. Kävimme 
matkalla ihailemassa Len-

holmenin luonnonsuojelu-
aluetta, joka on ainutlaatui-
nen jalopuulehto. Siellä on 
runsas kukkaloisto ja lintu-
torni ruovikkonäkymän kera. 
Paraisten luonnonsuojeluyh-
distys hoitaa aluetta. 

Paraisilla pysähdyimme 
myös Sattmarkin kahvitu-
valle, jonka päärakennus on 
vanha torppa ja hyvin viehät-
tävä.Kahvilan lisäksi siellä on 
myyntikoju,josta ostimme 
savulohta ja viereisestä tar-
joilupaikasta juotavaa. 
Vielä oli matkan varrella 

Paraisten kalkkilouhoksen 
näköalapaikka. Sieltä saim-
me katsella louhoksen suu-
ruutta ja opastaulu kertoi 
kaivoksen historiaa, metalli-
lajien käyttöä ja kaivaustoi-
mintaa. Lähellä olevat kun-
toportaat eivät tällä kertaa 
houkutelleet.
Leirialueella meitä kohta-

si pettymys, kun vesi mökis-
sä ei ollut käytössä putkivi-
an vuoksi. Pärjäsimme silti 
hyvin. Kolme meistä lähti 
Paraisten kirkkoon haukipu-
taalaisia kuuntelemaan. He 

olivat kovin iloisia tulostam-
me ja me kuuntelimme heitä 
mielellämme harvalukuisen 
yleisön joukossa. Heistä pais-
toi laulamisen ilo. Me kirkos-
sa kävijät poikkesimme al-
koon ja niinpä viimeisen il-
lan kunniaksi kuohuviinit 
– taisi tosin olla lähellä olevi-
en syntymäpäivien kunniak-
si myös. Kirkossa kävijöille 
kerrottiin hienosta lintuha-
vainnosta. He olivat nähneet 
ja kuvanneetkin kirjosiipikä-
pylinnun! Mahtoiko olla jopa 
elis useallekin?
Viimeinen päivä oli lyhin. 

Kaarinassa joimme vielä 
huoltoasemalla lähtökahvit.
Retkemme onnistui tosi 

hyvin. Kilometrejä kertyi yli 
150, mikä on tosi paljon huo-
mioiden maaston mäkisyys 
ja ryhmäläisten ikä. Sää suo-
si meitä. Aiempien viikko-

jen kovat tuulet olivat pois-
sa, uhattua sadetta ei tullut ja 
luonto oli kauneimmillaan. 
Kevään vihreys oli täydelli-

nen, kirsikkapuut ja tuomet 
olivat kukassa,omenapuitten  
ja syreenien nuput juuri au-
keamassa. Teimme paljon ha-
vaintoja kasveista ja linnuis-
ta. Havaintojen tekeminen 
on ihan toista tasoa pyörällä 
polkien kuin autoillessa. 

Ainoa haaveri oli huomio-
viirin katkeaminen. Kaikki 
jaksoivat hyvin. Ryhmähenki 
oli hyvä ja kaikki tekeminen 
(aamu- ja iltapalat, saunan 
lämmitys yms) sujui hyvässä 
yhteistyössä. Retken onnistu-
minen tuo aina hyvän mielen 
ja yhden muiston lisää elä-
män kirjaan.
Kirjoitti Riitta Hoverfält, 

logilainen

Paraisten kalkkilouhos näköalapaikalta katsottuna.

Pyöräilijät ryhmäpotretissa.

Leirin läpi kasvanut leiri-
laulu jää muistoihin kerto-
essaan leirin tapahtumista 
Juokse, kellokas -laulun sä-
velin.

Outamaita ja auvikoita
kellokas poroni laukota 
noita
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

Laulun kuulen tunturin 
tuulen
leiriin jo tänne tulleen 
luulen
Huua luua halinna luua

Halinna luua huu-aa-i-lii
Metsä raikaa tunturin 
taikaa
leirissä tässä on lapin taikaa
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

Vatsat huokaa tuokaa 
muonaa
Meeri, Kirsti keittää ruokaa
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

Hommat hoituu taidot 
karttuu
aikuiseksi tässä varttuu
Huua luua halinna luua

Halinna luua huu-aa-i-lii
Polut uudet esteet suuret
Hommakankaan puiden 
juuret
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

Vuontisjärven laineen loiske
leiriläisten letun räiske
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

Tunturissa aina tuulee
kapustarinnan siellä 
kuulee
Huua luua halinna luua
Halinna luua huu-aa-i-lii

kasvidominossa ja valmis-
teltiin ryhmän valitsemasta 
tunturin eläimestä säkeistö 
Saku Sammakkoa iltanuoti-
olla esitettäväksi. 
Päivän vapaaehtoisina oh-

jelmina oli edellispäivän teh-
tävien jatkamisen lisäksi pe-
lien rakentamista. Peleinä 
valmistimme läpsypelin, jo-
ka jätettiin Susikyröön mui-
denkin pelattavaksi sekä sal-
kopallon, joka saavutti suu-
ren suosion leirin aikana.
Iltapalan jälkeen kokoon-

nuimme perinteiselle ilta-
nuotiolle, jossa pääsimme 
kuulemaan ryhmien luon-
toseikkailussa rakentamia 
eläinriimejä laulujen ja leik-
kien lomassa. Iltanuotion 
päätteeksi kuulimme uuden 
kiehtovan tarinan.

Keskiviikon aamupäivän 
ohjelmana olivat leiriolym-
pialaiset. Lajeja ei ole vielä 
hyväksytty virallisiin olym-
pialaisiin, mutta jonain päi-
vänä kansainvälisillä kentillä 
voidaan nähdä tiimiongin-
taa, pudotustikkaa, ilmapal-
lonkuljetusta ryhmän jäsentä 
kantaen tai pesusieniviestiä. 

Leiriolympialaisten päätös-
laji helmiviesti ei jättänyt ke-
tään kylmäksi ja siihen olikin 
hyvä aurinkoiset olympialai-
set päättää. Tulokset julkis-
tettiin iltanuotiolla, johon 
saakka ryhmät jännittivät si-
joitustaan.
Lounaan jälkeen opimme 

ja kertasimme erä- ja leiri-
taitoja. Rasteilla oli aiheina 
nuotio ja tulenteko, vaelluk-

sen ruoka ja retkikeitin, vael-
luksen varusteet sekä rinkan 
pakkaus. Paljon uutta asiaa 
nuorille leiriläisille ja hyvää 
kertausta leiriläisten huolta-
jille sekä ohjeistusta seuraa-
van päivän vaellukselle.

Päivän vapaavalintaises-
sa ohjelmassa sai valmis-
taa poronluisen avaimenpe-
rän tai korun tai leirikaverin 
puun oksasta. Avaimenperät 
ja leirikaverit askarreltiin 
myös keittiöllä työskenneille 
emännille kiitoslahjoiksi.
Lettuiltanuotiolla isossa 

osassa olivat letut, joita pää-
si itse paistamaan avotulella. 
Paistamisen ohessa lauloim-
me ja pelasimme suuren suo-
sion saavuttanutta pikatieto-
kilpailua. Iltatarinan jälkeen 
tarjottiin vielä iltapalaa ja 
halukkaat paistoivat useam-
mankin letun.

Torstaina lähdimme lou-
naan jälkeen vaellukselle. 
Vaeltajat kuljetettiin autoilla 
Ketomellaan, josta kuljimme 
Maraston reittiä pitkin Tap-
purin tuvalle. Kahdeksan ki-
lometrin matkalta löytyi run-
saasti uusia ystäviä, mutta 
hyvällä suojauksella niiden 
kanssa pärjättiin. 
Teltat pystytimme Tappu-

rin tuvan maastoon, josta 
löytyi runsaasti hyviä teltta-
paikkoja. Ilta kaunistui sa-
teen jälkeen ja nuotiolla pais-
tetut nakit ja lehtitaikinat 
maistuivat.

Perjantaina vaelluksen pa-
luumatkan päätimme tehdä 
hieman pidemmän kautta, 
joka osoittautui erinomai-
seksi valinnaksi. Pilvipoutai-
sessa tunturissa oli helppo 
kulkea ja matkalla Seiposen 
kautta Hietajärvelle ja Keto-
mellaan halukkaat pääsivät 
huiputtamaan Pippokeron. 
Matkaa paluumatkalle ker-

tyi 11 kilometriä. Parkkipai-
kalle jaksoimme hienosti ja 
onnistumisen tunne oli kä-
sinkosketeltavaa.

Leiriin jääneet olivat teh-
neet päiväretkiä tunturiin tai 
Hettaan ja saunoneet sekä 
viettäneet rennon leiripäi-
vän. Emännille oli annettu 
vapaapäivä ja leirissäkin val-
mistettiin itse omat ruoat. 

Iltanuotiolle olivat ohjelmaa 

laatineet leiriin jääneet johta-
ja ja leiriläiset.
Viimeisen illan iltanuotio 

yhdisti meidät leiriläiset vie-
lä kerran laulamaan ja viet-
tämään iltaa yhdessä. Illan 
tarinaa kaikki hiljentyivät 
kuuntelemaan riehakkaan 
ohjelman jälkeen.

Lauantaiaamu valkeni au-
rinkoisena ja leiri päätettiin 
aamupalan jälkeen lipunlas-
kuun. 
Leiri onnistui hyvin ja 

emäntien runsaiden einei-
den ansiosta kaikki jaksoivat 
osallistua ohjelmiin. 
Sari Rinta-Luopa

Leirilaulu jää elämään

Leirimerkki.

Kielo Karhun seikkailuista kerrotaan Maahisten tarinassa.

Leiriolympialaisten huipennuslaji, helmiviesti.

Tytti Jauhiainen Juhani Jauhiainen

Juhani Jauhiainen
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Talkookesä takana - paljon saatiin aikaan

Ensikertalaisena kämppätalkoissa

Tämän kesän kolmen viikon 
talkoot saatiin onnistunees-
ti päätökseen juhannukseen 
mennessä. Paljon muutakin 
tehtiin kuin vuosittaiset pe-
rustyöt eli siivoukset, polt-
topuiden teko ja erilaiset 
huoltotyöt, jotka ovatkin ai-
kaa ja tekijöitä eniten vaati-
va osuus. 
Kyrössä ja Talaksella latti-

oita huoltomaalattiin, Aihkin 
lattiaa tuettiin, Kyröön teh-
tiin ”tuloportti”, Kiisalla puu-
vajaan liukuovi ynnä muuta. 
Erikoisuutena mainitta-

koon Susikyröön perinteisil-
lä menetelmillä tehty pisteai-
ta. Suurkiitos siitä Nuutisen 
Eerolle, jonka hyvällä etukä-
teissuunnittelulla ja johdolla 
aita valmistui nopsaan. Netti-
sivuiltamme löytyy video ai-
dan valmistamisesta, kannat-
taa katsoa.

Viime syyskokouksessa esi-
tettiin, että Talakselle han-
kittaisiin vanhan ruuhen ti-
lalle soutuvene, joka sinne 
nyt saatiinkin, kiitos Mikko. 
Vene kuljetettiin talkoovii-

kolla kämpälle soutamalla ja 
kannaksen yli miesvoimin 
vetämällä ja se sijoitettiin ka-

lanperkuupaikan lähelle kes-
kimmäisen lompolon rannal-
le. Nyt on siten veneet sekä 
Talasjärvellä että kämpällä 
kalastajien tai muuten vaan 
soutelevien käytettävissä.

Päivin kirjoitus ensikertalai-
sen kokemuksista talkoissa 
kertoo hyvin, mitä kaikkea 
talkoissa tehtiin. Ilahduttavan 
monta ensikertalaista, kuu-
si henkilöä, oli tänä kesänä 
mukana ahertamassa kämpil-
lämme. Toivottavasti näemme 
tulevinakin vuosina. 
Kämppätoimikunnan puo-

lesta suurkiitos kaikille mu-
kana olleille; Päivi, Mirja, 
Erja, Pirkko, Hanna, Merja 
ja Eero, Kaija ja Jouni, Pertti 
ja Mika, Jukka, Teuvo, Jyrki, 
Jari.

Petipaikkavarausten hoi-
tajana haluan muistuttaa jä-
seniämme Kämppien avain- 
ja käyttösääntöjen aluemak-
suja ja etukäteen tehtyjen 
petipaikkavarausten peruu-
tuksia koskevista pykälistä 
§13 ja §14.

13. Petipaikkojen varausajal-
ta perittävät aluemaksut suo-

ritetaan etukäteen Tunturila-
dun tilille.
14. Varauksen mahdollisesta 

peruuntumisesta on ilmoitet-
tava varaustenhoitajalle välit-
tömästi. Peruutuksen tapah-
tuessa aikaisemmin kuin 14 
vuorokautta ennen varatun 
ajan alkua, varauksesta ei 
peritä maksua. Peruutuksen 
tapahtuessa 7 – 14 vuoro-
kautta ennen varatun ajan 
alkua, maksu on 1/3 varatun 
ajan maksusta. Peruutuk-
sen tapahtuessa alle 7 vuo-
rokautta ennen varatun ajan 
alkua, maksu tulee suorittaa 
kokonaisuudessaan. Peruu-
tusmaksuihin on puheenjoh-
tajan tai varaustenhoitajan 
päätöksellä mahdollisuus saa-
da lievennystä erityisistä syis-
tä (esimerkiksi onnettomuus, 
vakava sairaus, läheisen kuole-
mantapaus ja vastaavat). 

Koronan vuoksi peruutuk-
sia on ymmärrettävästi tul-
lut hyvinkin viime tingassa, 
jolloin pykälän 14 lievennyk-
siä on sovellettu. Nyt kuiten-
kin on suotavaa, että varsin-
kin koko kämppää koskevien 
varausten, kuten esimerkik-
si kerhoviikkojen peruutuk-

set tehdään sääntöjen mu-
kaisesti. Näin saadaan kämp-
pä ajoissa muiden jäsenten 
käyttöön, eikä se jää tyhjil-
leen ja tuottamattomaksi tur-
han takia.
Lisäksi haluan muistut-

taa Avainsääntöjen pykälistä 
§1, §2 ja §9. Kämppäavainta 
saa käyttää avaimen haltijan 
lisäksi vain samassa osoit-
teessa asuvat Tunturiladun 
jäsenet eikä avainta saa siis 
luovuttaa muille. Kämppäm-
me ovat vain jäsenten ja hei-
dän kanssaan mahdollisesti 
olevien vieraiden käytössä, 
joista mukana oleva jäsen 
vastaa.
Kaikki avaimiin ja kämp-

piin liittyvät säännöt löytyvät 
Tunturiladun verkkosivuilta 
Lapin kämpät -kohdan alta. 
Jos ei ole mahdollista saada 
niitä sieltä, niin ottakaa yh-
teyttä minuun tai johonkin 
muuhun kämppätoimikun-
nan jäseneen, niin säännöt 
toimitetaan esim. postitse.
Mukavaa loppukesää ja 

syksyä!
Sirpa Alapuranen
Kämppätoimikunnan jä-

sen, varaustenhoitaja ja 
avainvastaava Halonhakkuuta Kiisalla, Jyrki Lilleberg kirveen varressa.

Jari Mankinen

Tunturiladun talkoisiin 
osallistuminen on mainio 
keino oppia ymmärtämään, 
ettei mikään tule tyhjästä ja 
kaiken on tehnyt joku. 
Kesäkuun alkuviikoilla Ky-

rössä, Kiisalla ja Talaksella 

kaikki kämpät ja saunat sii-
vottiin ja kuurattiin mattoja 
ja muita tekstiilejä myöten. 
Kämppien liiterit täytettiin 
pilkotuilla polttopuilla. Kul-
lakin kämpällä tehtiin pie-
nempiä ja isompia korjaus- ja 

kunnostustöitä. Kyrössä tal-
kooväkeä kävi kaikkineen lä-
hes parikymmentä  henkilöä. 
Siellä tekemistäkin olikin eni-
ten koska sekä rakennuksia 
että kävijöitä on enemmän 
kuin Kiisalla ja Talaksella, 

jonne viisi talkoolaista oli so-
piva määrä puurtamaan.

”Ihmiset ovat erilaisia”  sekä 
muita latteita mutta kuole-
mattomia viisauksia  voi poh-
tia jyystäessään juuriharjalla 
saunan lauteita tai huuhtoes-
saan patjanpäällisiä.
Joku haluaa touhuta poru-

kassa ja polttopuun rankaa kis-
koessaan kertoa mehevää jut-
tua siskonpojan kalareissulta. 
Toinen taas mieluummin ve-
täytyy töihin omaan rauhaan-
sa kuulokkeet korvilla.

Harvat meistä ovat taitavia 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan  pysyviä  rakennelmia. 
Suurin osa tekemisistämme 
toistuu ja häviää unohduk-
siin päivittäisissä tai vuotui-
sissa  ajan kierroissa. 
Susikyröön rakennetut upe-

at riuku- ja pisteaidat jäävät 
ihasteltaviksi vuosikymme-
niksi, kun taas puhtaat astiat 
tulevat aina uudelleen pestä-
viksi ja  vaivalla tehdyt poltto-
puut luovuttavat hetkeksi läm-
pönsä  palaten taas tuhkana  
luonnon suureen kiertoon.
Kaikkia erilaisten töiden 

tekijöitä tarvitaan talkoissa, 
jotta latulaiset voivat nauttia 
olostaan Lapin kämpillä.

Lähdin talkoisiin tehdäkseni 

tupien eteen jotakin hyödyl-
listä koska kerran niitä käy-
tänkin. Ensikertalaisena olin 
huolissani, onkohan talkois-
sa mitään hyötyä ihmisestä,  
joka ei osaa laittaa ruokaa, 
ei käyttää työkaluja ja pelkää  
pöriseviä koneita. 
Näin jälkikäteen vakuutan, 

että aina löytyy järkeviä töitä 
meille ei-niin-käteville.  Ta-
valliset arjen taidot riittävät. 
Vesi, rätti ja harja tulivat hy-
viksi kavereiksi ja vielä muu-
tama päivä talkoiden jälkeen-

kin hajumuistissa viipyili rai-
kas Tolun pelmahdus. Vaik-
ka töitä pakerrettiin päivät 
pitkät, tunnelma oli hauska 
ja talkoissa oppi tuntemaan 
uusia ihmisiä. Joka ilta nau-
tittiin ihanista puusaunan 
löylyistä ja rohkeimmat pu-
lahtelivat vastikään jäistä va-
pautuneisiin vesiin.  
Fyysisen työn tekeminen 

nosti kuntoa ja antoi makoi-
sat yöunet.

Suuret kiitokset kaikille  tal-

Susikyrön uusi aita.

Polttopuiden teko on iso työ…

Mirja Husso
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Tunturikerho Kavtsi järjestää 
perinteisen kaamosvaelluksen tulevassa 

vuodenvaihteessa eli 31.12.2022 – 7.1.2023.
TÄLLÄ KERTAA KULKU SUUNTAUTUU KEMIHAARAN MAISEMIIN.

Kokoontuminen 30.12. Tulppion Majoilla, josta kyyti 
aamulla 31.12. Kemihaaraan, josta varsinainen vaellus alkaa. 

Reitti pyritään suunnittelemaan tuvalta tuvalle, 
jolloin vähintään osa porukasta voi yöpyä tuvissa, 
kuitenkin kaikkien tulee varautua myös telttaöihin.

Vaellus päättyy lauantaina 7.1.2023 Tulppion Majoille. 

Tulppion Majoilta on varattu kyyti Kemihaaraan sekä majoitus 
tulopäivän illalle sekä vaelluksen päättymispäivälle 10 hengelle.

Vaellus sopii normaalikuntoiselle henkilölle, jolla on kokemusta 
talvivaelluksesta.  Varusteita, lähinnä suksia ja ahkioita sekä keittimiä voi 

vuokrata Kavtsilta. Lisätietoja näistä sekä varausohjeet löytyy osoitteesta:  
https://tunturilatu.fi/kerhot/kavtsi/varustevuokraus-2/

Ilmoittautumiset 1.12.2022 mennessä 
Paavo Ahoselle, pkahonen@gmail.com ja 040 5274 639.  

Samasta osoitteesta saa lisätietoja.

Nousevan kuun  
Kaamosvaellus 

2022-2023

koisiin osallistuneille ja eten-
kin tupaemännälle ja -isän-
nälle Sirpalle ja Ekille, jot-
ka  hulppealla meiningillä ja 
hyvillä hermoilla  kantoivat 
päävastuun talkoiden onnis-
tumisesta. Talkoot toistuvat 

yleensä kesäkuun ensimmäi-
sillä viikoilla, joten ne kan-
nattaa merkitä kalenteriin jo 
nyt. Nähdään viimeistään en-
si kesänä!
Päivi Salminen, ensikerta-

lainen Rovaniemeltä

PS. Ensi vuonna kämppä-
talkoot ovat elokuussa. Vii-
kolla 31 ahkeroidaan Susi-
Talaksella, viikolla 32 Susi-
Kiisalla ja viikolla 33 Susiky-
rössä.
Kämppätoimikunta

Kiisan pyykit hulmuavat alkukesän vihreässä.

Päivi Salminen

VANHA KÄMPPÄ (10+4 paikkaa) 
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) 
9.9.–16.9. Jäsenvaraus (1/5) 
10.9.–17.9. Jäsenvaraus (1/5) 
17.9.–24.9. Owla (5/5) 
25.9.–2.10. Jäsenvaraus (5/5)

KOIRA-OSKARI (5 paikkaa) 
3.9.–10.9. Jäsenvaraus (5/5) 
10.9.–17.9. Jäsenvaraus (5/5) 
18.9.–25.9. Jäsenvaraus (5/5) 
25.9.–2.10. Jäsenvaraus (1/5)

SUSI-KIISA (8 paikkaa) 
27.8.–3.9. Kavtsi (8/8) 
3.9.–7.9. Okta (8/8) 
7.9.–14.9. Jäsenvaraus (8/8) 
15.9.–18.9. Njalla (8/8) 
18.9.–24.9. Jäsenvaraus (1/8) 
18.9.–23.9. Jäsenvaraus (6/8) 
24.9.–30.9. Jäsenvaraus (8/8)

SUSI-TALAS (10 paikkaa) 
10.9.–17.9. Kuokte (10/10) 
17.9.–24.9. Jäsenvaraus (10/10) 
24.9.–30.9. Jäsenvaraus (2/10) 
8.10.–15.10. Jäsenvaraus (6/8) 
15.10.–22.10. Alppas (10/10) 
31.12.–7.1.23 Kolbma (10/10)

VANHA KÄMPPÄ (10+4 paikkaa) 
1.4.–8.4. Logi 
12.8.–19.8. Kämppätoimikunta  
 talkoot 
9.9.–16.9. Kumpe 
16.9.–23.9.  Kuovza

SUSI-OSKARI (5 paikkaa) 
25.3.–1.4. Jäsenvaraus (5/5) 
12.8.–19.8. Kämppätoimikunta 
 talkoot 
9.9.–16.9. Kumpe

KOIRA-OSKARI (5 paikkaa) 
12.8.–19.8. Kämppätoimikunta 
 talkoot 
9.9.–16.9. Kumpe

SUSI-KIISA (8 paikkaa) 
5.8.–12.8. Kämppätoimikunta 
 talkoot

SUSI-TALAS (10 paikkaa) 
29.7.–5.8. Kämppätoimikunta 
 talkoot 
9.9.–16.9. Logi

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

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.

20222022ALUE- JA AVAINMAKSUTALUE- JA AVAINMAKSUT

www.tunturilatu.fi

aihkin  aihkin  
varauksia 2022varauksia 2022

aihkin  aihkin  
varauksia 2023varauksia 2023

27.8.–3.9. Jäsenvaraus
7.9.–9.10. Jäsenvarauksia
15.10.–17.10. Jäsenvaraus
3.12.–5.12. Jäsenvaraus
10.12.–17.12. Jäsenvaraus
22.12.–26.12. Jäsenvaraus

26.2.–16.3. Jäsenvarauksia
18.3.–22.4. Jäsenvarauksia
12.8.–19.8. Kämppätoimikunta 
 talkoot

PETIPAIKKA-PETIPAIKKA-
VARAUKSIAVARAUKSIA

PETIPAIKKA-PETIPAIKKA-
VARAUKSIAVARAUKSIA

20 20 
2222

20 20 
2323

Ajan tasalla olevat petipaikkavaraukset löytyvät 

verkkosivuilta kämppien varauskalentereista.

ALUE- JA AVAINMAKSUT 
vuodelle 2023 päätetään 

syyskokouksessa 1.10.2022.
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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.

Uudet kangas- 
merkit ovat nyt  
saatavissa!
Susijärjestelmä sai uuden arkikäyttöön  
tarkoitetun susimerkin edelleen käytössä olevan  
perinteisen merkin rinnalle. Tavoitteena on madaltaa kynnystä  
susimerkin käytöstä yleensä sekä tehdä susijärjestelmää tunnetuksi.  
Merkki on kaikille susiarvoille samanlainen.

Tunturiladun merkistä on teetetty myös samantapainen kangasmerkki.

Merkkien taustalla on liimapinta, joten ne voi joko ommella tai  
silittää kiinni kohteeseensa.

Merkkien hinta on 2 e/kpl tai 5 e/3 kpl.  Merkkien hinta on 2 e/kpl tai 5 e/3 kpl.  
Saatavana kun ”kauppa on auki” eli Tunturiladun tapahtumien yhtey-
dessä tai ottamalla yhteyttä Inka Heleniukseen helenius.inka@gmail.com

KOKOUSKUTSU
Tunturilatu ry:n sääntömääräinen syyskokous 

pidetään lauantaina 1.10.2022 klo 11.15 
Kierikkikeskuksessa, 

Pahkalantie 447 A, 91200 Oulu

Kokoukseen järjestetään etäosallistumismahdollisuus Google 
Meetsin kautta. Etäkokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua 

18.9.2022 mennessä osoitteeseen owla@tunturilatu.fi. 
Etäkokoukseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot 

kokoukseen osallistumisesta liitteineen 25.9. 2022.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 10.45.

Tervetuloa!                              Kahvitarjoilu                              Hallitus

Tunturilatu-lehden 4/2022 retkimuistioon julkaistavaksi tarkoitettu aineisto 
tulee toimittaa viimeistään 25.10.2022 osoitteella osatu7997@gmail.com

Verkkosivuille kerhot päivittävät itse tulevat tapahtumat ja ilmoittavat tiivistetyt tiedot 
myös lehden retkimuistiota varten. Ilmoituksen vähimmäistiedot  

(Tunturiladun ja Suomen Ladun nettikalenterit):  
• alkamis- ja päättymis ajankohta • kokoontumispaikka (osoite) • viimeinen 

ilmoittautumispäivä • yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

3.–4.9. Viikonloppuretki Syötteen  
alueella (Owla) 
Ilm. 24.8. menn. Hannu Liljamolle,  
p. 044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com

3.–10.9. Ruskaviikko Inarissa (Kumpe) 
Majoitus Hotelli Kultahovin perinnehotellin  
2 hh tai Koskihotellin 2 hh. Ohjattuja päivä-
retkiä: veneristeily Lemmenjoella Njurga-
lahti- Ravadasköngäs- Njurgalahti, Risteily 
Inari- Ukonkivi- Inari, päiväretki Otsamotun-
turille, lähipolut ja Jäniskoski siltoineen, retki 
Pielpajärven kirkolle. Tutustuminen Saamela-
simuseo Siidaan ja Saamelaiskulttuurikeskus 
Sajokseen. Vaellus Lemmenjoen kansallis-
puiston alueella. Tarkempi tieto Kumpen 
jäsentiedotteessa 1/2022. Lisät. matti.nylan-
der@gmail.com tai p. 044 5261145, Vaelluk-
sesta 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. Majoittuminen Kilpisjärven  
biologisella asemalla.

9.–17.9. Ruskaviikko Ylläksellä (Geatki) 
Mökkimajoitus. Viikon aikana tehdään  
päiväretkiä omaan tahtiin tai yhdessä  
lähiympäristössä. 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

HUOM. Tapahtumat löytyvät myös Tunturiladun  
verkkosivuilla olevasta tapahtuma kalenterista!

Yritetään saada vastinetta retkien järjestäjille. Yksi parhaista palautteista on runsas  
osallistuminen. Huomioi myös mahdolliset yhteiskuljetukset retkikohteisiin. 

Niitä kannattaa tiedustella, vaikka kohteena on ”omat polut” retkikohteen suunnassa.

TUNTURILADUN TUNTURILADUN 
RETKIMUISTIORETKIMUISTIO

Verkkotapahtumia talvikaudella

Verkkoluentoja seuraamaan 
ovat tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet. Kysymyksiä 
puhujalle voi esittää tekstinä 
tai puheella. Mahdollisuuksien 
mukaan videoluento-osuudet 
pyritään myös julkaisemaan 
jälkeenpäin YouTubessa.

Tietoa ajankohdista ja teknisestä  
toteutuksesta jaetaan Tunturiladun koti-
sivuilla ja Facebookissa syyskuun alussa.

Susivaliokunta järjestää talvella toimintaa netissä. Tarkoituksena on pitää noin  
kerran kuukaudessa jäsenistölle suunnattu esitelmä- ja keskustelutilaisuus video- 
kokouksena. Aiheet pyritään valitsemaan vaellusharrastajia kiinnostaviksi,  
mutta alueiltaan vaihteleviksi.

ILTOJEN OHJELMANA ON:

• Luento illan puhujalta, 

noin 45 minuuttia

• Yleisökysymyksiä puhujalle

• Yhteistä keskustelua  

aiheesta ja sen vierestä

Susivaliokunta

Tunturilatu ry:n 
KEVÄTKOKOUS 

14.-16.4.2023
Nuoriso-ja matkailukeskus Hyvärilässä, 

osoite Lomatie 12, 75500 Nurmes
Järjestää Tunturikerho Kumpe

Merkitse muistiin!
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Ohjelma:
PERJANTAI 30.9.2022 
klo 17.00  Saapuminen ja ilmoittautuminen, 
  arpojen myynti 
klo 20.00–21.00 Iltapala

LAUANTAI 1.10.2022 
klo 08.00 Saapuminen ja ilmoittautuminen 
  jatkuu, arpojen myynti 
klo 08.00–09.00 Aamupala 
klo 09.00 Syyspäivien avaus, TL lipunnosto, 
  Kierikkikeskuksen esittely pihalla 
klo 10.00  Hallituksen kyselytunti, auditorio 
klo 10.45  Kokouskahvit 
klo 11.15  Syyskokous, auditorio 
klo 13.00  Lounas 
klo 14.00  Tutustuminen Kierikkikeskuksen 
  argeologiseen näyttelyyn 
klo 15.30–17.00 Saunat (naiset, miehet)  
  lämpiminä KierikinHovissa 
klo 17.00–18.30 Päivällinen 
klo 19.00 Susiaiset, kivikautinen kylä 
klo 21.30 Iltapala, arpajaiset

SUNNUNTAI 2.10.2022 
klo 08.00–09.00  Aamupala 
klo 09.00  Susien kokous KierikinHovin 
  Meripihkasalissa 
klo 09.00  Ulkoilua kivikautinen kylä  
  ja ansapolku 
klo 11.00–12.00 Lounas 
klo 12.00  Lipunlasku,  
  turvallista kotimatkaa

www.ouka.fi/oulu/luuppi/kierikkikeskus� www.kierikinhovi.fi

MAJOITUS JA RUOKAILUPAKETIT:

Kaikki KierikinHovin huoneet 16 kpl ovat kahden 
hengen huoneita, joissa on mm. kylpyhuone ja mi-
nikeittiö astiastoineen, tv sekä takaterassi lammen 
äärellä. Huoneisiin on mahdollista laittaa joko 
yhden tai kahden hengen lisäpeti. Kahden hengen 
lisäpeti on aina sohvasta levitettävä vierekkäin 
nukuttava lisävuode. Jokaisen huoneen edessä on 
ilmainen pysäköintipaikka yhdelle autolle. Aamu-
pala sisältyy huoneiden hintaan.

PE-SU sisältäen  
2 iltapalaa, 2 lounasta, 1 päivällisen 68 €

2hh hinta 52,50 €/vrk/hlö 
paketti 1. 2hh 210 € 
paketti 2. 2hh 210 € + lisäpeti yhdelle 50 € 
paketti 3. 2hh 210 € + lisäpeti kahdelle 90 €

LA-SU sisältäen  
1 iltapala, 2 lounasta, 1 päivällisen 58 €

2hh hinta 52,50 €/vrk/hlö 
paketti 4. 2hh 105 € 
paketti 5. 2hh 105 € + lisäpeti yhdelle 25 € 
paketti 6. 2hh 105 € + lisäpeti kahdelle 45 €

Vuodepaikat myydään ensin.

Erityisruokavaliot +3 €/hlö

Ei majoittuville lauantain ruokailupaketti 50 €/hlö 
lounas, päivällinen ja iltapala syyskokoukseen ja 
susiaisiin osallistuville.

Hotellissa majoittuville sauna lauantaina on ilmai-
nen, muille 10 €/hlö.

MATKAILUAUTOT:

Paikkoja n. 5 kpl, 40 €/paikka/vrk sis. sähkön. Lisäk-
si pesutila ja sauna 5 €/hlö sekä aamiainen ravin-
tolassa 10 €/hlö/aamu, lounas 13 €/hlö, päivällinen 
22 €/hlö, iltapala 10 €/hlö.

OSALLISTUMISMAKSU�15�€/hlö maksetaan etu- 
käteen 25.9.2022 mennessä Lapinkävijät Owla ry:n 
tille FI27 5741 3620 3971 55, viitenumero 22185.

ILMOITTAUTUMINEN 8.8.-18.9.2022
Varaa�majoitus�ja�ruokailu: 
KierikinHovi Aino Kurtti 
aino.kurtti@kierikinhovi.fi 
tai 044 737 9464

Kerro minkä paketin valitset, nimesi, puhelin- 
numero ja sähköposti sekä mahdollinen  
erityisruokavaliosi varauksen yhteydessä.  
Lähetä tiedot myös sähköpostiosoitteeseen:  
aino.kurtti@kierikinhovi.fi

Hotelli- ja majoituspalvelut tulee maksaa heti  
varausvahvistuksen saavuttua sen mukana  
tulevien ohjeiden mukaan.

Ilmoittaudu�myös Lapinkävijät Owla ry:lle  
owla@tunturilatu.fi tai 044 322 3646. Kerro tunturi-
kerhosi, nimesi, puhelinnumero ja sähköposti.

HUOM! 
Ellet pääse osallistumaan syyskokoukseen paikan 
päällä, järjestämme mahdollisuuden osallistua  
etänä Google Meet -palvelun avulla. Etäosallis- 
tujien tulee ilmoittautua viimeistään 18.9.2022 
mennessä osoitteeseen owla@tunturilatu.fi.  
Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa kokoukseen osal-
listuvan nimi ja sähköpostiosoite. Etäkokoukseen 
osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokouk-
seen osallistumisesta liitteineen 25.9.2022.

Varaa mukaan otsalamppu, hyvät ulkoilujalkineet, 
sään mukaiset varusteet sekä reipasta ulkoilu- 
mieltä. Syyspäiviä koskeviin kysymyksiin  
Lapinkävijät Owlassa vastaa Hannu Liljamo  
044 322 3646, hannu.liljamo@gmail.com.

Tervetuloa Tunturiladun syyspäiville ja susiaisiin!

TUNTURILADUN TUNTURILADUN 
SYYSPÄIVÄT JA SUSIAISET SYYSPÄIVÄT JA SUSIAISET 

30.9.–2.10.2022
KIERIKKIKESKUS JA KIERIKINHOVI, 

Pahkalantie 447 A, 91200 Oulu
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Polkujuoksu ja pitkien, niin 
sanottujen ultramatkojen 
juoksu on nykyään valtavan 
suosittua. NUTS (Northern 
Ultra Trail Service) järjestää 
juoksutapahtumia Lapissa. 
Muita tunnettuja kilpailuja 
on muun muassa Vaarojen 
Maraton Kolilla sekä maail-
man pohjoisimmaksi mainit-
tu Kaldoaivi Ultra Trail Utsjo-
ella. Minä osallistuin NUTS 
Ylläs Pallas –tapahtuman 66 
kilometrin matkalle heinä-
kuun alussa.
Lajin suosion voi ymmär-

tää osallistujamääristä. 15 ki-
lometrin matkalle lähti 181, 
37 kilometrille 491, 66 kilo-
metrille 458, 100 kilometril-
le 219 ja sadan mailin ”pe-
rusmatkalle” 160 kilometril-
le 125 juoksijaa. Lisäksi oli 
lapsille NUTS Kids&Juniors 
ja niille, joille mikään ei rii-
tä, NUTS Distance 300 kilo-
metrin Lemmenjoelta Hetan 
kautta Äkäslompoloon.
66 kilometrin matka myö-

täili Hetta-Pallas –vaellus-
reittiä, minkä vuoksi halu-
sin osallistua juuri sille. En-
simmäisellä ultramatkalla 
on valtava etu, että reitti on 
tuttu ja juoksija on koko ajan 
kartalla, tietäen mitä reitil-
lä tulee vastaan ja paljonko 
matkaa on jäljellä. 160 kilo-
metrin osallistujat juoksivat 
tämän reitin oman suorituk-
sensa alkuun, jatkaen Pallak-
selta matkaa Rauhalan kaut-
ta Ylläkselle. Startti oli Hetan 
koululta keskipäivällä, ja oli 
huikea tunne lähteä matkaan 
osana lähes 600 juoksijan let-
kaa. Tai kuten Pyhäkerolla 
kohdatut vaeltajat sanoivat, 
harvemmin sitä lähtee ret-

kelle 600 kaverin porukassa. 
Pari tuttuakin oli lähtövii-
valla, vanha Suomen Ladun 
opaskamuni Tytti sekä retki-
luistelukaveri Sofie.

Reitin alkuun juostiin tietä 
pitkin Ounasjärvi kiertäen. 
Pyrin rauhalliseen ja talou-
delliseen alkuvauhtiin, mut-
ta letkan vauhti oli yllättävän 
reipas. Ei kuitenkaan liian 
kova. Onneksi olin harjoitel-
lut koko vuoden, juoksemalla 
lukemattoman määrän mata-
lasykkeisiä peruslenkkejä. 
Panin merkille, että mo-

nella oli raskaampi askel 
kuin minulla, mikä antoi 
luottamusta omaan tekemi-
seen. Varsinainen polkujuok-
su alkoi läheltä Pyhäkeron 
kämppää, ja ensimmäinen 
totuuden hetki oli Pyhäkeron 
ylitys. Vain harvat kärkijuok-
sijat menevät nousutkin juos-
ten. Minun taktiikkani oli 
sauvakävellä isot mäet, mikä 
olikin järkevää. Sauvanousu 
oli kisassa minun vahvuute-
ni, ohitin ylämäissä monta 
kisaajaa, jotka sitten saattoi-
vat rynnistää laskuissa takai-
sin edelleni.

Loputtoman pitkä alamä-
ki Pyhäkeron huipulta Sios-
kurulle oli mieleenpainuva, 
juoksijoiden letka oli vielä tii-
vis ja jalat herkkänä. Loppu-
matkalla laskut piti ottaa va-
rovaisemmin, kun reisien is-
kunvaimentimet oli väsytetty 
loppuun. Vähän yllättäen nä-
mä pitkät laskut olivat minul-
le reitin rasittavin osuus.
Tappurilla kisareitti poik-

kesi tunturireitiltä kohti Ke-
tomellaa, koska sinne pys-

Hetta-Pallas kymmeneen tuntiin
tytään järjestämään huol-
topiste. Tarjolla on vettä, 
urheilujuomaa, banaania, 
appelsiinia, suolakurkkuja 
ja perunalastuja niin paljon 
kuin haluaa. 
Matkaa oli tehty reilut 30 

kilometriä, ja saman verran 
jäljellä. Juoksurepussa pitää 
olla riittävä määrä juotavaa 
ja syötävää, jotta huollon jäl-
keen jaksaa maaliin asti. Pa-
kollisiin varusteisiin kuuluu 
myös muun muassa vedenpi-
tävä kuoritakki, pelastuslaka-
na ja elastinen tukiside. Vaik-
ket tarvitsisi itse, saattaa louk-
kaantunut tai uupunut kilpa-
kumppani tarvita apuasi.

Tulin Ketomellan huoltoon 
lahtelaisen Tarjan perässä, 
hän kipitti teknisempää met-
säpolkuosuutta juuri minulle 
sopivaa tahtia, mistä muistin 
häntä myös kiittää. 
Aikaa oli kulunut lähdöstä 

neljä tuntia. Ketomellan jäl-
keen Hietajärvellä pidin hen-
kilökohtaisen huoltotauon 
huuhtelemalla jalat järvessä, 
tämän olin suunnitellut ja se 
teki hyvää. Samalla kohtasin 
160 kilometrille osallistuvan 
Karimin, jonka kanssa edet-
tiinkin sitten samaa tahtia, 
välillä yhdessä rennosti kä-
vellen, väliin omaa tahtia 
juosten. Näin sitä saa pitkän 
päivän aikana uusia kaverei-
ta, aivan kuten vaelluksilla-
kin.
Hannukurussa tuli täyteen 

maraton, Lumikerolla 50 ki-
lometriö. Tähän asti oli tullut 
kevyesti. Pahin oli takana, 
mutta raskain edessä. Koska 
jalat olivat reissusta kangis-
tuneet, piti etukäteen juosta-

vaksi ajateltuja pätkiä men-
nä kävelyvauhtia. Loivillakin 
osuuksilla polku oli kivisem-
pää kuin muistelin, varsinkin 
Vuontiskeron rinteellä sekä 
Nammalan ja Rihmakurun 
välillä. 
Montellilla kello oli kah-

deksan, mitä olin arvioinut 
utopistisen optimistisena 
maaliintuloaikana. Edessä 
oli vielä viimeinen koitos, 
pitkä nousu Taivaskeron sa-
tulaan. Sekin nousi sauvoilla 
ihan hyvin, ei tarvinnut kon-
tata eikä raahautua. Ylhääl-
lä satulassa, kun pääsi tasai-
seksi kestävöidylle polulle, 
tunne oli odotetun riehakas. 
Tästä maaliin pelkkää alamä-
keä! Mutta sepä lähtikin niin 
jyrkkänä, että hissukseen piti 
mennä näillä reisillä. 
Kannustajia oli noussut po-

lun varteen, mikä antoi jak-
samista. Kello lähestyi kym-
mentä, mitä moni piti tavoit-
teenaan. Loppukiri oli otetta-
va, ja mäen loivetessa itsekin 
pystyin lisäämään vauhtia. 
Porukalla juostiin maaliin 
Pallastunturin hotellille ta-
san kello kymmenen! Oma 

aikani starttiviivalta maaliin 
oli 9.59,40. Helpotus!
66 kilometrin maali oli sa-

malla 160 kilometrin huol-
topiste. Kaikille oli tarjolla 
kuumaa keittoa tavanomais-
ten huoltotarpeiden lisäksi. 
Karim tuli maaliin vähän mi-
nun jälkeeni, mutta paljon 
hyvävoimaisempana, olihan 
hänellä vielä sata kilometriä 
matkaa jäljellä. Syötiin sop-
paa saman pöydän ääressä 
ja oltiin tyytyväisiä suorituk-
siimme. 

Itselleni ei jäänyt mitään 
hampaankoloon eikä jossitel-
tavaa. Valmistautuminen oli 
mennyt hyvin, juoksu kulki 
ja energia riitti. Kisamielellä 
olisin saanut loppuajasta eh-
kä tunnin pois, jättämällä ku-
vaustauot sun muut fiilistely-
pysähdykset pois ja juokse-
malla helppoja pätkiä vähän 
kovempaa, mutta mitä olisin 
sillä voittanut? Vähemmän 
muistoja olisi jäänyt. 
Vuosi sitten keskeyttä-

mään joutunut Tytti pääsi 
nyt maaliin. Sofie keskeytti 
varmuuden vuoksi. Kokenut 

polkujuoksija Tarja säännös-
teli vauhtiaan ja juoksi maa-
liin hyväkuntoisena. Karim 
selvitti urakkansa kunnialla 
ja tähtää ensi vuonna 300 ki-
lometrille.
Mitä tästä reissusta opin? 

Ainakin sen, että juokse-
maan oppii juoksemalla. 
Vielä vuosi sitten pisin lenk-
kini oli 16 kilometriä. Sitten 
kun päätin osallistua, pyysin 
apua kaveriltani Susannelta, 
joka on mestaruuksia voit-
tanut triathlonisti. Hänel-
tä sain opit juoksemiseen ja 
kisaan valmistautumiseen. 
Vuoden projekti on pitkä 
mutta antoisa. Hyväkuntoi-
sena on hyvä olla. Vahingos-
sa tuli myös opittua, että jos 
kuntopohja on hyvä ja mo-
tivaatio kunnossa, tapatur-
masta toipuminenkin voi ol-
la nopeampaa. Aprillipäivä-
nä luisteluretkellä kaatuessa 
murtunut olkapää esti juok-
suharjoittelun kuuden viikon 
ajan, mutta kisan alla trauma 
oli jo voitettu kanta. 

Lähdenkö uudestaan? 
Ehkä, mutta en joka vuosi, 

enkä tätä pitemmälle matkal-
le. NUTS Ylläs Pallas –tapah-
tuman tunnelma jäi vetämään 
puoleensa. Ehkä osallistun 
vielä 37 kilometrin matkalle, 
joka juostaan Äkäslompolon 
ympäristössä, korkeimmille 
huipuille nousten, lauantai-
na, jolloin myös sadan ja 160 
kilometrin osallistujat saapu-
vat maaliin ja ilmassa on suu-
ren urheilujuhlan tuntua.
Lisätietoja: https://nuts.fi/
https://nutsyllaspallas.

com/ 
Tommi Avikainen

Viisikymppiä takana. Taustalla häämöttää Susikyrö.

Puolet matkasta takana.

Rami Valonen


