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Julkaisija                                    
Ounasvaaran Latu ry.               
Vartiokatu 11-13 A               
96100 ROVANIEMI                  
Gsm 040 573 9855   

Email:                                     
ounasvaaranlatu@gmail.com               

www.ounasvaaranlatu.fi 

Valokuvat                                         
Raili Arvio                                
Tuula Kukkonen                     
Riitta Kemppainen-Koivisto            
Jukka Suvilehto                           
Eki Karlsson                            
Outi Petrelius                          
Seppo Arvio                            
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OuLa ry:n tiedote ilmestyy                                  
3 kertaa v. 2014, seuraava nu-
mero 3/2014 elokuussa.  

Tiedote lähetetään vain jäsen-
maksun maksaneille  jäsenille. 

Ilmoitusmyyntihinnat:                                       
- 1/1   120 mm x 165 mm    250 € 
             takakansi 300 €                                
- 1/2   120 mm x 80 mm      200 €           
- 1/4   120 mm x 20 mm      100 € 

HUOM!                                                                     
Otamme vastaan jäsenten omia 
kirjoituksia, kuvia ja ilmoituksia. 
Riippuen ilmoitusten sisällöstä 
perimme ilmoitusmyyntihinnan. 
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OUNASVAARAN LATU RY. 
Jäsenmaksut v. 2014 

1. jäsen   27 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   37 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 17 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuoriso– ja opiskelijajäsen (alle 29 v.) 12 € La ja Po –lehti + jäsenkortti 

Yhteisöhenkilöjäsen 27 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

  Liittyminen jäseneksi 

• Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):                                        

jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6301 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

• Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä 

  Osoitteen muutokset 

• Latu ja Polku -lehden palvelukortilla 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

  Jäsenedut 2014 

• Latu ja Polku -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa 

• Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa 

• Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti 

  Tiedottaminen 

• OULAKKA –jäsentiedote 

• OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A 

• www.ounasvaaranlatu.fi, www.facebook.com/OunasvaaranLatu 

• Lapin Kansa urheilumuistio, Uusi Rovaniemi seurapalsta 

 



 18 

 

OUNASVAARAN LATU RY. 

Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä 
yhdistyksellä on 5.11.2013 tilaston mukaan 925 henkilöä. 

HALLITUS 2014 
Puheenjohtaja     

   Arvio Seppo  0400 395 892    seppo.arvio@fcg.fi 

Varapuheenjohtaja 

   Karvinen Antero 0400 395 984    antsu.karvinen@gmail.com 

Sihteeri  

   Lahdenperä Pertti 040 865 2530    lahdenperp@gmail.com 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

   Kukkonen Eero  040 968 0909    kukkonen.eero@gmail.com  

Jäsenet: 

   Hiltunen Lilja  040 508 4926    lilja.hiltunen@lshp.fi 

  Jussila Juhani  0400 691 655    juhaniv.jussila@luukku.com 

  Miettinen Nina  040 539 1678    nina.k.miettinen@gmail.com 

  Takapuro Simo  040 842 2189    s.takapuro@netti.fi 

Varajäsenet:  

 Alaoja Sirpa   040 736 3054    sasalaoja5@gmail.com 

 Lantto Kirsi  040 861 4539    kirsi.lantto@pohjola-norden.fi 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Kevättalvinen tervehdys! 

ME teimme sen!  IX Talviuinnin Maailmanmestaruuskilpailut ovat järjestelyiltään onnistuneesti takana 
ja muistoissamme. Rovaniemen maine Euroopan Arktisena pääkaupunkina ja Joulupukin kotikaupun-
kina Napapiirillä oli kiirinyt maapallon eri puolille ja talviuimarit saapuivat sankoin joukoin Rovaniemel-
le. MM-kisoissa oli yhteensä 1400 osallistujaa edustaen 36 eri kansallisuutta. Tämä on MM-kisojen 
historian uusi ennätys. Kaukaisimmat vieraat olivat Australiasta, Argentiinasta, Brasiliasta, Kiinasta, 
Meksikosta ja USA:sta. MM-kisojen suojelija oli itseoikeutetusti Joulupukki. 

Ounasvaaran Ladun suurtapahtumajärjestäjäkokemukset olivat maaliskuun ”Superviikolla” kovalla 
koetuksella, kun ensin 15.3.2014 järjestimme 59. Napapiirin Hiihdon Ounasvaaralla ja sitten heti pe-
rään seuraavalla viikolla 20.–23.3.2014 Talviuinnin MM-kisat Koskipuistossa. Hyvällä ennakkosuunnit-
telulla ja tehokkaalla yhteistyöllä eri tahojen kanssa molempien suurten tapahtumien käytännön järjes-
täminen viikon sisällä onnistui lopulta erinomaisesti.  

Sääolosuhteet MM-kisojen aikana olivat hyvin vaihtelevat auringonpaisteesta pohjoiseen puhuriin ja 
lumimyräkkään. Kisavieraamme saivat tänä lyhyenäkin jaksona oivan kuvan arktisista olosuhteistam-
me – elämmehän Lapissa kahdeksan vuodenajan mukaan.  

MM-kisojen motto oli: ”Kemijoen vesi on kylmää, mutta MM-kisojen tunnelma on lämmin”.  

MM-kisasuorituksen jälkeen hyisestä avannosta nousi hyväntuulisia uimareita, jotka olivat saavutta-
neet kukin kohdalleen asettamansa tai itsensä voittamisen -tavoitteen. Lapin kelosta valmistettu MM-
osallistumismitali kaulassa ja lämminvesipaljujen ja telttasaunojen nautinnolliset hetket ajatuksissa 
olivat kaikille osallistujille mieleen jääneet muistot MM-kisojen huumasta Koskipuistossa.  Runsaslukui-
nen yleisö eli täysillä ja rehdisti mukana kovissa kamppailuissa kaikkia kannustaen. Parhaat palkittiin 
poronluusta valmistetuilla ainutlaatuisilla mitaleilla. Täysin uutta MM-kisojen historiassa oli kosketusle-
vyihin perustuva sähköinen ajanottojärjestelmä, joka kehitettiin aloitteestamme tavoitteellisesti juuri 
näihin MM-kisoihin ja tulee varmaankin pysyväksi käytännöksi tulevaisuudessa. 

Oheistapahtumana järjestetty Angry Birds -lasten hiihtokoulu oli lapsi-
perheiden suuressa suosiossa. Näytteilleasettajat ja palveluiden tarjo-
ajat olivat tyytyväisiä runsaslukuiseen MM-kisayleisöön, jota vieraili 
Koskipuistossa neljänä päivänä kaikkiaan n. 10 000 henkilöä. Mieleeni 
on jäänyt MM-kisojen aikaisesta kansainvälisestä tunnelmasta Rova-
niemellä erään kaupunkilaisen kommentti: ”Tuntui kuin Rovaniemellä 
olisi ollut Olympialaiset!” 

MM-kisat toivat Rovaniemen talousalueelle kokonaisuudessaan usean 
miljoonan euron matkailutulon. Rovaniemi näkyi maapallon eri puolilla 
monissa medioissa ja sai sellaisen mainostuksen, jonka todella suurta 
rahallista arvoa on mahdoton mitata. Osallistujien antama hyvin myön-
teinen palaute MM-kisojen kokonaisjärjestelyistä ja alueen palvelutar-
jonnasta antaa uskoa Rovaniemen mahdollisuuksiin kehittyä tulevai-
suudessa todelliseksi Talviuintikaupungiksi. 

Aina tulee kuitenkin muistaa, että ilman hyvien yhteistyökumppaneiden 
ja reippaiden talkoolaisten apua tällaisten suurtapahtumien järjestämi-
nen ei ole mahdollista. 

Esitän SUURET KIITOKSET koko sitoutuneelle järjestelytoimikunnalle 
sekä kaikille hyville yhteistyökumppaneille ja ahkerille talkoolaisille 
arvokkaasta työstänne IX Talviuinnin Maailmanmestaruuskilpailujen 
järjestämisessä.                                                  

Hyvää ja ulkoilullista kesää!    Seppo Arvio, puheenjohtaja 

PS. Katso MM-kisavideo http://www.santatelevision.com/lapland/winter
-swimming-world-championships-2014-rovaniemi-lapland-finland/ 
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MENESTYSTÄ JA TUNNUSTUSTA 

Kuvia ja tunnelmia MM-kisoista 

ONNITTELUT ja HALAUKSET! 
Martti Juopperi (OuLa)                                                  
 - 3xMM-kultamitali , WSWC2014, Rovaniemi            
 - SM-hopeamitali , SM-kilpailu 2014, Vierumäki 

Riikka Saari (OuLa)                                                     
 - MM-pronssimitali , WSWC2014, Rovaniemi          
 - SM-pronssimitali , SM-kilpailu 2014, Vierumäki 

Anja Vitikka (OuLa)                                                       
 - SM-pronssimitali, SM-kilpailu 2014, Vierumäki  

Eero Kukkonen (OuLa)                                                       
 - Opetus– ja kulttuuriministeriön ansiomitali , 
    SuLa:n kevätliittokokous 2014, Salo 
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OuLa:n jaostot:  (jaostosta vastaava  mainittu ensin) 

• Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järvinen, 
Eero Kukkonen ja Kirsi Lantto. 

• Talviuinnin MM-kisat 2014: Seppo Arvio, Sirpa Alaoja, Lilja Hiltunen, 
Aimo Jolanki, Pasi Jurmu, Juhani Jussila, Tero Karvinen, Sanna Kortelainen, 
Eero Kukkonen, Pertti Lahdenperä, Kirsi Lantto, Petri Muje ja Jaana Sirkiä. 

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela. 

• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Lilja Hiltunen, Antero Karvinen, Eero 
Kukkonen, Pertti Lahdenperä, Kirsi-Maria Petrelius ja Pasi Jurmu. 

• Ulkoilu : Simo Takapuro, Seppo Arvio, Antero Karvinen, Rita Koivisto, Eero 
Kukkonen, Tuula Kukkonen, Krista Kuusela ja Riitta Kemppainen-Koivisto. 

• Geokätköily : Riitta Kemppainen-Koivisto. 

• Tiedotus: Pertti Lahdenperä, Simo Takapuro ja Seppo Arvio. 

• Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uudisraken-
nus) : Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karvinen. 

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita 
ajatuksia otetaan vastaan  - ota yhteys jaoston vastaavaan! 

Luonto– ja terveysliikunnan koordinaattori Pertti Lahdenperä, puh. 
040 865 2530, sposti  lahdenperp@gmail.com 

Anna Ounasvaaran Ladun                
jäsenyys lahjaksi! 

Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen lahjan - Suomen La-
dun/Ounasvaaran Ladun jäsenyyden.   

Lisätiedot: www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenpalvelut/  
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 TULEVIA TAPAHTUMIA  

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet 
ovat tervetulleita myös Suomen Ladun 
ja Lapin latualueen tapahtumiin! 

                                                                                                   
OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus :                                              
 ☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      
 ☺☺          maastoretki/yön yli –retki                                                     
 ☺☺☺      vaellus                                                                         
 ☺☺☺☺  vaativa vaellus   

SUOMEN LADUN JA LAPIN LATUALUEEN TAPAHTUMIA:  

- 25.-27.4. Kevätpäivät ja –liittokokous, Salo                                                         
- 17.5.  Lapin latualueen kevätkokous, Kemi                                        
- 8.-10.6. Hiekanveiston SM-kilpailut, Kemi                                                  
- 15.6.  Suomi meloo, Joensuu - Heinola                                                     
- 16.-17.8. Erämelonnan SM-kilpailut, Hollola ja Lahti                                             
- 30.-31.8. YHDESSÄ Retkelle                                                                   
- 4.-7.9.  Erävaelluksen SM-kilpailut, Kiilopää                                                        
- 21.-23.11. Syyspäivät ja –liittokokous, Kiilopää                                          
- 15.11.  Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi                        
- 30.11.  Talvisotahiihto (avajaishiihto), Kiilopää                                                            

Lisäksi osallistutaan yhteistyössä muiden kanssa järjestettäviin tapahtumiin:  

- 16.-18.5.  OuLa:n osasto (nro 29)/Lapin Erämessut, Rovaniemi                    
SEURAA ILMOITTELUA KOTISIVUILLAMME NETISSÄ JA LEHDISSÄ! 

HUOM! 

Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä tulee ilmoit-
taa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta tapaturmava-
kuutus vain alle 75 -v:n osallistumiset tapahtumiin. 
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TALVIUINNIN MM-KISAT 2014 

Kuvia ja tunnelmia MM-kisoista 
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TALVIUINNIN MM-KISAT 2014 

Kuvia ja tunnelmia MM-kisoista 
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OuLa:n lentopallovuorot kesäkaudella 2014  

Lentopallon salivuorot jatkuvat sisällä juhannukseen 
asti eli maanantaisin klo 15.30-17.00 Rajan hallissa 
ja torstaisin klo 20.30-21.45 Korkalovaaran koulun A-
salissa. Ilmoittakaa jaoston vetäjälle Antero Karvisel-
le, mikäli ette käytä tuota vuoroa koko kevättä! Len-
topallovuorot jatkuvat koulujen alettua syksyllä. Ajat 
ja paikat ilmoitetaan myöhemmin (ainakin Rajan 
vuoro säilynee samana). 

Kesällä Kiilopäällä järjestetään 18.-20.7.2014 beach-
volley -turnaus (sarjat miehet ja naiset sekä mix 4-

henkisin joukkuein), johon voi ilmoittautua allekirjoittaneenkin kautta. 

Syksyllä Latualueen perinteinen turnaus on Lapin Urheiluopistolla 15.11.2014. 

Terveisin Antsu Karvinen, lentopallovastaava, 0400 152 547 

LENTOPALLO 

Mikäli et vielä ole hankkinut OuLa:n 60 v. historiikki ä, 
jota on painettu vain rajoitettu erä, niin nyt se on vielä 
mahdollista. Mukavia juttuja ja mainioita kuvia vuosien 
varrelta sisältävä historiikki on myynnissä omakustan-
nushintaan vain 20€/kpl . Tilaukset: Pertti Lahdenperä, 
puh. 040 865 2530, sposti  lahdenperp@gmail.com 

LAPIN ERÄMESSUT 13.-16.5. ja OULAN OSASTO 

Osallistumme kuudetta kertaa Rovaniemellä järjestettäviin Lapin Erä-
messuihin omalla osastollamme (nro 29), joka sijoittuu Lappi Areenan 
päähalliin. Esittelemme eri toimintamuotojamme ja samalla toivomme 
jäseniltämme uusia ideoita toimintamme edelleen kehittämiseen. Terve-
tuloa  osastollemme ja tutustumaan kevään trendilajieihin, mm. geokät-
köilyyn! Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan messuille toimitsijana, ota 
yhteyttä: Pertti Lahdenperä, 040 865 2530. 

60 V. HISTORIIKKI 

LAPIN ERÄMESSUT 
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria) 3 €/vrk 

Ahkio (5 kpl) 5 €/vrk ja 30 €/7 vrk 

Rosnarinkka 2 €/vrk ja 10 €/7 vrk 

Sopu -elintarvikekuivuri 5 €/2 vrk 

Sauvakävelysauvoja 2 €/2 h/pari 

GPS -laite 5 €/vrk ja 30 €/7 vrk 

Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille 3xhinta. 

Vuokra maksetaan OuLan tilille:                           
FI76 2041 1800 007077, viite nro 1313. 

Tiedustelut ja varaukset: Pertti Lahdenperä, puh. 
040 865 2530, sposti  lahdenperp@gmail.com 

OULA  A –OSAKE 
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TALVIUINNIN MM-KISAT 2014 

Kuvia ja tunnelmia MM-kisoista 
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AVANTOUINTI/HILEHISET 

Hilehiset/
Kukanniemen talvi-
uintiterveiset 
Kevät on Kukanniemessä ollut vilkas ja aktiivi-
nen. Uintisuorituksia on kirjattu paljon ja monet 
ovat käyneet uimassa kirjaamatta ja maksa-
mattakin. Vaaratilanteitakin on ollut, mutta 
onneksi niistä on selvitty säikähdyksellä. 

Avantouinnin SM-kisoissa käytiin isolla linja-
autolla yhdessä Oulun talviuimareiden kanssa 
ja kotiintuomisina oli Martti Juopperin hopea ja 

Anja Vitikan ja Riikka Saaren pronssimitalit sekä monia muita hyviä sijoituksia ja suorituk-
sia. ONNITTELUT mitalisteille! 

Ystävänpäiväkarnevaaleja vietettiin Kukanniemessä bussisaunassa saunoen ja lämmin-
vesipaljussa lämmitellen. Ystäviä oli paljon liikkeellä ja hauskaa oli. Kymmenen onnekas-
ta voitti kävijöiden kesken järjestetyssä arvonnassa Laajasen Markun lahjoittamia lasten-
kirjoja. Kiitokset Markulle ja kaikille kävijöille. 

MM-kisoja kisailtiin Koskipuistossa ja Rovaniemi ja meidän lajimme sai paljon positiivista 
julkisuutta, osallistujia ja yleisöä oli paljon ja vaikka pienehköllä joukolla tehtiin pitkiä päi-
viä niin kokonaisvaikutelma kisoista jäi todella hyväksi ja joka päivä toiminta onnistui aina 
vaan paremmin ja paremmin - nyt jos järjestettäis kisoja niin saisimme täydet kympit. 
Kisoissa Martti ui 3 kultaa ja Riikka pronssia. ONNITTELUT vielä heille! 

Kukanniemessä uidaan niin kauan kuin kelit sen sallivat. 

Tie on jo valitettavasti jouduttu sulkemaan kelirikon vuoksi ja 12.5. ja 19.5. maanantaina 
klo 17.30-18.30 on mahdollisuus palautella avaimia ja saada 5 eur pantteja takaisin. Syk-
syllä avantouintitoimintaa ei Kukanniemessä enää jatketa, vaan toivotaan, että kaupunki 
vihdoinkin järjestää tai osoittaa meille uudet asianmukaiset tilat ja uimapaikan. 

Viikolla 21 suljemme Kukanniemen uimareilta ja luovutamme sen pursiseuran käyttöön. 

Jaostonvetäjän paikka on avoinna ja toivottavasti sen joku ottaa, sillä muuten ei talviuinti-
toiminta jatku. Itse olen ollut jo niin monta vuotta vastaavana, että nyt tarvitaan jo uusia 
ideoita ja niiden toteuttajia. Siirryn riviuimariksi, mutta tarvittaessa annan opastusta uudel-
le vetäjälle.  

Kiitokset kaikille kaikesta ja hyvää kevättä ja kesää. T. Lilja 

SUURET KIITOKSET MARTILLE JA EEROLLE KAIKESTA KORVAAMATTOMAN AR-
VOKKAASTA TYÖSTÄ RINNALLANI; ILMAN TEITÄ TÄSTÄ EI OLIS SELEVITTY. KII-
TOS ja KUMARRUS! 

Kiitokset myös KIRSILLE, Aino-Marille ja Vesalle, Sirpalle, Irmalle ja Sepolle ja kaikil-

le muille talkoolaisille …. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Kesävaellus Alpeilla 
☺☺☺ 

Lähde mukaan OuLa:n kesävael-
lukselle Alpeille. Vaelluksen ajan-
kohta elokuu 2014 (viikko 35). 
Matkan kesto n. 7 päivää. 

Kohdetta ei ole vielä päätetty lo-
pullisesti. Kohteesta riippuen vael-
lukset toteutetaan päivävaelluksi-
na. 

Suunnittelupalaveri pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, 
jolloin matkakohde tarkentuu. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian. 
Viimeistään 18.5.2014 mennessä. Lisätietoja sekä ilmoittautumiset: Si-
mo Takapuro, sposti: s.takapuro@netti.fi tai  puh: 0408422189  

Melontavaellus Simojärvellä   7.-8.6.2014  ☺☺☺ 

Melontavaelluksen kohteena oleva n. 100 km etäisyydellä Rovaniemeltä sijait-
seva luonnonkaunis Simojärvi soveltuu hyvin myös retkimelontaan. Kajakit tai 
inkkarit kuljetetaan omin kuljetuksin tai yhteiskuljetuksena Sääskenperän vene-
satamaan, josta melomme rengasreittinä Porosaaren ympäri yht. n. 25-30 km 
pituisen matkan.  

Kalaisan Simojärven vesi on kirkasta ja sen rannoilla voi ihailla ikimetsiäkin. 
Simojärven monissa saarissa on lukuisia hiekkarantoja, jotka houkuttelevat 
uimaan. Reitti valitaan sääolosuhteiden mukaan ja soveltuu myös melontahar-
rastusta aloittaville. Yövymme omissa teltoissa.  

Mukaan normaali melonta- ja vaellusvarustus, oma tai lainattu kajakki tai ka-
nootti ja omat sapuskat. 
Ilm.maksu 20 €/jäsen, 40€/ei-
jäsen (alle 19 v. OuLa:n jäsenet 
ilmaiseksi) maksetaan etukäteen 
OuLa:n tilille nro FI76 2041 1800 
0070 77 (NDEAFIHH) 25.5. men-
nessä. Tiedustelut ja sitovat ilm. 
26.5. mennessä vaelluksen vetä-
jä Seppo Arviolle iltaisin puh. 
0400 395 892. Vaelluksen ennak-
kopalaverista sovitaan myöhem-
min erikseen.  
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GEOKÄTKÖILY 

Geokätköilyä OuLa:ssa  

Kevät on hyvä aika aloittaa uusi retkeily-
harrastus, geokätköily, joka on maail-
manlaajuinen harrastus, jossa on tarkoi-
tus etsiä tositen harrastajien maastoon 
tai kaupunkeihin piilottamia kätköjä GPS
-satelliittinavigaattorin tai karttojen avul-
la.  

Geokätköily mahdollisuus Lapin 
kylille . Luontoon vasittuun paikkaan 
piilotettu kätkö voi houkutella satoja 
kävijöitä, koukuttaa koko perheen ulkoi-
lemaan ja löytämään uusia paikkoja 
lähiympäristöstä. Monessa kylässä olisi 
paljon nähtävää ja koettavaa, kun nämä 
paikat vain tulisivat tutuiksi ihmisille, 
tietää kätkönimimerkki Viiri Rovaniemeltä. Viiri innostui hiippailemaan Rovaniemen kujilla ja puistoissa 
pari vuotta sitten. Nyt alkaa olla jo 200 löytöä kasassa, lähimaastot koluttuna ja mieli tekee jo siirtyä 
muihin maisemiin. Kolarin Sieppijärvellä sijaitsevan Ahku-nimisen kätkön Viiri koukkasi viime syksynä. 
Tämän kätkön on löytänyt jo yli 400 ohikulkijaa matkalla pohjoiseen. Kätkön idea on ollut tehdä tunne-
tuksi kylän läpi virtaava Naamijoki. Samalla kulkija on voinut arvuutella, mikä ahku on. Tällainen tien 
varrelle tehty piilo on tyypillinen geokätkö, maisemaa ja sen historiaa tutuksi tekevä pysähtymispaikka. 
Parasta on se pysähtyminen. Näkee jotain, joka on aina ollut siinä, mutta ei vain ole osunut silmään. 
Tällaisesta se oma innostuminenkin alkoi, oli lenkkeillessä muuta tekemistä kuin vain hölkytellä eteen-
päin, kertoo Viiri.  

Tieltä pois ja autosta ulos jalottelemaan . Hieman enemmän aikaa vaativa Käkivaaran tanssilavan 
Lumiperhonen -kätkö on haastavammassa paikassa. Moni ajan kanssa matkaa tekevä on voinut saa-
da kokemuksen kauniista vaaramaisemasta ja samalla tietoa alueen tanssihistoriasta. Onpa joku 
voinut istahtaa ihastelemaan järvimaisemaa ja kuunnella Souvareitten biisin tuosta herkästä perhoses-
ta.  

Viiri varautuu kätköilyyn etsimällä netistä tiedot, kartan ja vinkit ja pukeutumalla oikeaoppisesti. Geo-
kätköilijän varusteisiin  kuuluu goretexiä, vaellusjalkineet, suojakäsineet, pipo ja tietenkin paikanta-
mista varmistava gps-laite, navigaattori. Repussa on hyvä olla eväät, muovipusseja, kättä pitempää, 
pieniä kätkötavaroita, kynä, teroitin, paperia, lamppu ja kamera. Viiri viettää päivän Kolarin suunnalla ja 
jatkaa tunturiin etsimään rakasta kivien alta piiloja. Ja ehkä myös yöpyy alueella, tankkaa kahviloissa, 
syö hyvin ja voipa vierailla matkan varrella jotain tuliaistakin ostamassa.  

Kätköillen kimppakivaa . Geokätköily on laji, johon perehtyy parhaiten googlaamalla ja etsimällä 
ohjeet ”Älä ryhdy geokätköilijäksi”. Siitä Viirikin aloitti, ennen kuin koukuttui täysin. Laji sopii yksin 
liikkujalle, perheille ja harrastajaporukoille. Lajin alkuun pääsee pelkällä kartanlukutaidolla ja haasteita 
ja varusteita voi lisätä sitä mukaa kun taito karttuu, kertoo Rovaniemellä geokätköilyä kouluttava Tykki-
nainen. Rovaniemellä harrastusta aloittava voi hakea vaikeita arvoituksia sisältäviä kätköjä, koodien 
taakse piilotettuja purkkeja ja helpompia kuvapiiloja. Parisataa geokätköä löytyy pyöräilymatkan pääs-
tä. 

Ounasvaaran Latu kouluttaa geokätköilyyn . Kolarissa koulutettiin syksyllä paikkakuntalaisia ja 
tarkoitus oli viritellä lajista mahdollisuutta tuoda kylien nähtävyyksiä ohikulkijoitten tietoon. Monta koti-
seutumuseota, luontopolkua, vanhaa myllyä ja vaaramaisemaa sietäisi tulla nähtäväksi, koetuksi ja 
kerrotuksi niistä muille. Kurssin hinta on 100 euroa tunnilta ja sopii koulujen, järjestöjen ja työpaikkojen 
ohjelmanumeroksi. Lyhin kurssi on 3 tuntia ja kunnolla vauhtiin pääsee 6 tunnissa. 

Iltakätköilijät kokoontuvat os. Facebookissa  nimellä Rovaniemen seudun geokätköilijät: https://
www.facebook.com/groups/152292601504219/?fref=ts   

Terveisin Riitta Kemppainen-Koivisto, OuLa:n geokätköilyjaosto  
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59. NAPAPIIRIN HIIHTO 

ETSINTÄKUULUTUS!!! 
Kokoamme Napapiirin Hiihdon 60 –juhlavuotta varten historiatietoja 
vuodesta 1956 lähtien tähän päivään. Mikäli sinulla tai tuntemallasi ta-
holla on ko. tietoja tai valokuvia, niin ota yhteys Seppo Arvio, puh. 0400 
395 892. Toivomme, että aineistosta voimme julkaista painetun historii-
kin tulevassa 60 –vuotisjuhlahiihdossamme. Erityisesti kaivataan muka-
via muisteluksia ja hyviä valokuvia vuosien varrelta! 

Leppoisassa myötätuulessa suihkiva ja jo 59. Napa-
piirin Hiihto onnistui järjestelyiltään jälleen erinomai-
sesti ja on muistoissamme. Itse Joulupukki antoi läh-
tömerkin porrastettuna hiihtomatkoittain. Edeltävien 
viikkojen lämpimät säät ja vesisateet toivat suuret 
haasteet, jolloin alkuperäistä reittiä täytyi muuttaa, 
jopa kaksi eri kertaa. Lopulta kuitenkin onneksemme 
olosuhteet saatiin aivan viime vaiheessa kelvollisiksi ja hiihtopäivän sää 
pienine yöpakkasineen oli kaikille mieluisa. 

Maaliin saapui punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka olivat saa-
vuttaneet kukin kohdalleen asettamansa tai itsensä voittamisen -
tavoitteen. Mitali kaulassa ja ruoasta kylläisenä sekä kylpylän puhtaana 
oli mukava päättää nautinnollinen hiihtopäivä.  

Tapahtuman hyvä ennakkovalmistelu sai liikkeelle yhteensä noin 700 
hiihtäjää. Kansainvälistä väriä nähtiin mm. Sveitsistä ja Venäjältä. Hiih-
täjien hyvin myönteinen palaute kokonaisjärjestelyistä antaa uskoa 
myös ensi vuoden, 60. Napapiirin JuhlaHiihdon, Valtakunnallisen Latu-
retken 14.3.2015, valmisteluun. Ilman hyvien yhteistyökumppaneiden ja 
reippaiden talkoolaisten apua tällaisten tapahtumien järjestäminen ei 
ole mahdollista. SUURKIITOKSET KAIKILLE 59. Napapiirin Hiihdossa 
mukana olleille!  

Seppo Arvio, hiihdonjohtaja  
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Viikonloppu 
Karhunkierrok-
sella  14 – 15.6.2014  
☺☺☺☺ 

Lähde mukaan vaeltamaan 
Karhunkierros Oulangan 
luontokeskukselta Juumaan. 
Matkaa kertyy noin 31 km. 
Suuntaamme Oulangan 
luontokeskukselta Kiutakön-
käälle, jonka jälkeen reitti 
seuraa jonkin aikaa Oulanka-
jokea, josta reitti kääntyy 
kohti Kitkajokea ja sen jylhiä maisemia. Kitkajoelta reitti suuntaa kohti 
Juumaa. Päiväkohtaiset matkat noin n.15 – 20 km. Majoittuminen omis-
sa teltoissa tai mahdollisesti autiotuvissa. Ruokailut omilla retkieväillä. 
Ilmoittautumismaksu OuLa:n jäsenille 30e ja muut 55e maksetaan etu-
käteen OuLa:n tilille nro FI76 2041 1800 0070 77 (NDEAFIHH) 31.5. 
mennessä. Ryhmän koko maks. 10 henkeä. Ilmoittautumiset viimeis-
tään 31.5.2014 mennessä.  

Ilmoittautumiset (sähköpostilla) sekä lisätiedot retken vetäjä Simo Taka-
puro ( s.takapuro@netti.fi / 040 8422189 ) 

MARJARETKET 
LÄHIYMPÄRIS-

TÖÖN 
Kaikki mukaan marjasta-
maan ja ulkoilemaan Rova-
niemen lähiympäristön mai-
nioihin marjametsiin ja soille. 

                             
Puolukkaretki                 la 13.9.2014    ☺                                     

Karpaloretki                     la 18.10.2014     ☺ 

Kaikille marjaretkille lähdemme linja-autoaseman pohjoispuolen parkki-
paikalta klo 10.00 omin kulkuneuvoin tai kimppakyydillä. Retken aikana 
kaivamme repun pohjalta omia eväitämme. Retket ovat kaikille avoimia 
ja maksuttomia. Tiedustelut ja huom. ennakkoilmoittautumiset  Pertti 
Lahdenperä 040 865 2530, sposti  lahdenperp@gmail.com  
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MENNEENKAUDEN TAPAHTUMIA 

MUUMIEN PERHEHIIHTOKOULU 
Muumien perhehiihtokoulua pidettiin maalis-huhtikuun vaihteessa neljä 
kertaa. Mukana oli kuusi lasta ja heidän vanhempansa. Ohjelmassa oli 
leikkejä, mäenlaskua ja yhteinen päätösretki Kirkonjyrhämän laavulle. 
Tutkintoladun mielenkiintoisin kohde oli umpijäätyneeseen pilkkiavan-
toon ylösalaisin jäätynyt ahven - todellista jäätaidetta, jota piti käydä 
katsastamassa useampaan kertaan … Todistukset ja suoritusmerkit 
jaettiin makkaranpaiston ja mehunjuonnin lomassa. Hiihtokoulun ohjaa-
jina toimivat Tuula Kukkonen ja Tuuli-Anna Kantola.  

Jokamiehenoikeudet lyhyesti 
Saat: 
- liikkua jalan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä 
ja vesistöissä  
- oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit 
esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäi-
syydestä asumuksiin 
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja  
- onkia ja pilkkiä 
- veneillä, uida ja peseytyä vesistössä ja kulkea jäällä  
 
Et saa: 
- haitata maanomistajan maankäyttöä 
- kulkea pihamaalla, istutuksilla tai viljelyksessä olevilla pelloilla 
- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta 
- ottaa sammalta tai jäkälää 
- tehdä avotulta toisen maalle 
- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai melua-
malla 
- roskata ympäristöä 
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia 
- häiritä eläimiä 
- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia  


