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HYVÄ OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYKSEN JÄSEN, 

Poikkeuksellisen kuiva ja kuuma kesämme alkaa olla vähitellen takanamme. Edessä häämöttävät syksyn 

kuulaus, ruska ja yhdistyksemme perinteinen ruskaviikko Oloksella. (viikko 36)  

JÄSENTAPAAMINEN 

Toimintasuunnitelmamme mukainen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestetään Särkijärven Majojen 

”museohuoneessa” keskiviikkona 5.9.2018 klo 16 - 18.  Museohuone on ravintolan yhteydessä. 

Särkijärven Majojen Tarja Veisto kertoo lyhyesti yrityksen ja Särkijärven historiasta ja samalla 

voimme tutustua ihastuttavaan ”museohuoneeseen”. 

Tilaisuudessa käsitellään meille oloslaisille läheisiä, kiinnostavia ja tärkeitä asioita: 

1. Oloksen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen asemakaavaehdotus 

Kaavaehdotuksen valmistelija, kaavoittaja Tapani Honkanen Seitap Oy:stä kertoo meille ja kuulee 

meitä kaavaluonnoksen valmistelun nykyvaiheesta ja siitä, mitä muutoksia kaavaehdotus-

luonnokseen on tehty alkuvuonna luonnoksesta saatujen lausuntojen perusteella. Meidän 

kannaltamme yksi keskeisimmistä asioista kaavassa tulee olemaan kaava-alueelle tunturiin 

johtavan tien ja tunturia kiertävän ladun risteysratkaisu ja se, mikä on tunturista ampumaradalta 

alas hotellille laskevan ladun kohtalo.   

2. Muonion mainiot ladut ja ulkoilureitit 

Muonion kunnanhallituksen jäsen, kunnan ulkoilureittityöryhmän puheenjohtaja Minna Back-

Tolonen kertoo työryhmän suunnitelmista, latujen ja ulkoilureittien vakiinnuttamisesta, 

järjestämisestä, parantamisesta ja ylläpidosta. Työryhmän työ vaikuttaa paljon siihen, pysyvätkö 

Olostunturi ja Muonio luonto-, ulkoilu- ja retkeilyhenkisinä vai muuttuvatko ne joksikin muuksi.  On 

mielenkiintoista kuulla, onko työryhmällä jo näkemyksiä ja kaavailuja tunturia kiertävän ladun 

käytön turvaamisesta nykyiseen tapaan hiihdettävänä uudessa kaavatilanteessa ja kaava-alueen 

rakennusvaiheessa.      

KOKOONTUMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN 

Kokoonnumme Särkijärvelle menoa varten Olos-hotellin hirsiravintolan parkkipaikalla klo 15.30, 

josta poimimme kyytiimme ne, joilla ei ole autoa. Autoilijat tulkaa paikalle autolla, jotta saamme 

kaikki osallistujat mukaamme. Kahvitarjoilun varaamista varten pyydämme ilmoittautumistanne 

viimeistään 3.9. joko sähköpostitse sirpa.stark@tekstiiliteollisuus.fi tai tekstiviestinä nroon 040-

5022227. 

HALLITUKSEN KOKOUS 5.9.2018 

              Hallitus kokoontuu heti jäsentapaamisen jälkeen Särkijärvellä. 
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 RUSKARETKI OLOSVAARIN LUO 

Yhdistyksemme jäsen Pauli Runtti löysi Olostunturista erittäin harvinaisen bonsai-männyn. 

Yhdistyksemme teki metsähallitukselle aloitteen ko. männyn suojelemisesta. Metsähallitus 

katsoi kuitenkin, että männyn sijainnin merkitseminen karttaan riittää ja näin on tehty. 

Mänty sijaitsee tunturia kiertävän maisemareitin varrella, mutta kuitenkin niin, ettei sitä 

reitillä samotessa havaitse. Yhdistys on päättänyt merkitä ko. mäntypaikan Olosvaarin- 

mäeksi ja järjestää reitille istuinpenkin, josta louhikon keskellä olevaa vaaria voi ihailla. 

Lähdemme Ruskaretkelle laavultamme Pauli Runtin johdolla perjantaina 7.9.2018 klo 10 

patikoiden. Pysähdymme maisemareitin laavulle nauttimaan eväitämme (omat eväät 

mukaan) ja jatkamme sen jälkeen matkaa eteenpäin Olosvaarin- mäkeen vaaria 

tervehtimään. Sen jälkeen jatkamme matkaa eteenpäin hotellille. On myös mahdollista 

palata tuloreittiä takaisin laavulle, mikä lienee helpompi kulkea kuin hotellille mittavia 

alamäkiä sisältävä reitti. Ruskaretken kestoksi on arvioitu n. 4 tuntia. 

LAAVUN MAALAUSTALKOOT 

Vuoden vanha laavumme kaipaa maalia suojakseen. Maalaamme laavun porukalla 

alkuviikolla 36 säiden salliessa. Teemme laavulla muitakin huoltotöitä tarpeen mukaan. 

Talkoo-ajankohdan voit tarkistaa sunnuntaista 2.9.2018 alkaen yhdistyksemme www- sivuilta 

eli osoitteesta www.olostunturinasukasyhdistys.fi 

RUSKA-AJAN TAPAHTUMIA TUNTURI-LAPISSA 

Tänä vuonna on ruska-ajan tapahtumia erityisen runsaasti. On konsertteja, ruskan herkkuja 

ja elokuvailtoja Oloksella, luontoiltoja ja markkinat Pallaksella, kuorolaulua ja 

ulkoilmaelokuvia Ylläksellä jne. Katso lisätietoja hienosta ohjelmatarjonnasta www.tunturi-

lappi.fi .  

 

TAVATAAN OLOKSELLA, 

 

OLLI (pj) JA SIRPA (sihteeri) 

P.S. Jollei etelässä ole mustikkaa tai muita marjoja, kannattaa tulla Olokselle! Metsät ovat 

sinisenä mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. 
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