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Toimin viitisentoista vuotta siften vielä aktiivisesti
matkailuoppaana. Siihen aikaan tulin taajoneeksi koko
kesän turistien kanssa milloin Saamenmuseo Siidassa,
milloin bussioppaana Pohjois-Norjassa ja toisinaan vä-
hän sillä välilläkin. Matkailu pyöri mielessä, joten ru-
pesin miettimääry mitä matkailija voi kesäisin tehdä ja
käydä katsomassa Kaamasessa. No moni tietysti kalasta4
mutta entä ne, jotka eivät kalastuksesta perusta?

Kerran Tuuruharjussa kävellessiini tajusir; että täällähän
on lähes valmis kolmen kilometrin kierros, josta voisi teh-
dä helposti luontopolun. Ei puuttunut muuta kuin polun
opasteet. Alue o1i turistille viela mahdottoman sopiva, ett-
en sanoisi idioottivarma avuttomimmallekin turistille, sillä
se sijoittui kolmioon, jonne kukaan ei voisi eksyä. Sitä ra-
joitti yhdeltä suunnalta Kaamasjoki, toiselta Karigasniemen
tie ja kolmannelta Utsjoentie. Sielta eivat turistit pääsisi
vahingossa tuonne "erämaan" puolelle. Mehan tiedämme
kaikki, millaisia he voivat onnettomimmillaan olla: näyttä-
vät pallukkaa kartaltaan ja sanovat että aikovat ostaa eväät
vaellusretkeään varten tuosta kaupungista ("kaupungista"
eli pallukasta, joka markkeeraa kartalla Suprua).

Ryhdyin siis tuumasta toimeen. Oli toukokuun puolivä-
li, ja ajattelin että kyllä minä yhden luontopolun yksin te-
kaisen - turha siihen on mitään ryhmää perustaa. Saisin-
pahan sitä paitsi kirjoittaa opasteisiin ihan mitä haluaisin...

No, ensin piti lähteä anomaan lupaa Metsähallitukselta,
silla sen hallinnoimille maillehan polku tulisi. Menin Iva-
loon ja esitin asiani. Enää en muista kuka se virkailija oli,
joka kysäisi että minkäslaista aikataulua olen ajatellut. Vas-
tasin että polun pitäisi olla valmis ennen kuin sääski alkaisi
lentää (eli noin kolmessa viikossa). Metsähallituksen edus-
taja nielaisi pari kertaa, mutta totesi sittery että heillä sattui
olemaan parin päivän päästä kokous, jossa asian voisi käsi-
tellä. Viikon päästä minulla oli lupa kädessäni.

Sitten alkoi opasteiden kirjoitus. Poro-, käärurös-, tulk-
kaus- ja opastushommissa oli tullut kasvatettua tietämys-
tä alueesta, joten aika paljon pystyin kirjoittamaan omien
tietojeni pohjalta. Pyysin vähän vielä apua geologiaa opis-
kelleelta biologiystävältäni Sirkku Materolta, jolta sain-
kin kuulla esimerkiksi, että minulle niin rakas Tuuruharju
kuuluu Suomen toiseksi pisimpään harjumuodostelmaan.
Haastattelin myös harjun alueen asukkaita. Sain kuulla, mi-
ten valtio omi itselleen tilojen jokirannat, jotta voisi käyt-
tää jokea uittoon korvauksetta (uittoon sitä ei koskaan ole
kaytetty, mutta niin päätyivät monet rantapätkät valtion
omaisuudeksi).

Otin periaatteeksi, että jokaisessa opasteessa tulee olla
sekä tietoa ympäröivästä luonnosta että siihen liittyvästä
kulttuurista. Alun perin opasteita oli seitsemän, suomeksi
ja englanniksi. Tulostin opasteet ja Metsähallitus laminoi
ne Siidassa. Sitten ei muuta kuin opasteita kiinnittämään
- perinteiseen tapaan eli suonilangalla mäntyihin. Koivis-
ton ]ouko lahti mukaao polkua raivaamaan, ja silloin aIle
10-vuotias tyttäremme Katja henkiseksi tueksi. Raivasimme

, Luontopolku on 3 km pitkä ja lähtee Tuuruharjun päältä
, Kaamanen-Utsjoki välisen tien varresta, siitä missä Uts- :

, joen tie ylittää harjun. Harjun päällä on Kaamasesta tul-
: taessa vasemmalle osoittava kyltti "LUONTOPOLKU", ,

. ja sitä seuraamalla pääsee lähtöpaikalle. Polku laskeu- :

: tuu aluksi alas Kaamasjokivarteen Tuurukosken ti-
, lan kohdalle. Siitä polku kulkee alavirtaan komeaa

: iokivartta n. 1,5 km ja nousee sitten nk. Kovakosken :

; jälkeen vasemmalle, jyrkästi ylös harjun päälle. Sitten ,

, polku seuraa vanhaa tienpohjaa harjun päalla takaisin
lähtöpaikalle.

kulku-uraa hieman leveämmäksi, muttemme kaksi metriä
leveäksi niin kuin Metsähallitus o1i suositellut. Myöhem-
min päätin vielä, että täyt,vyhän turistin saada tietoa vielä

-vhdestä asiasta eli sääskestä, joten tein kahdeksannenkin
opasteen, jonka kiinnitin melkoiseen pöheikköön jokivar-
teen, niin että kulkija r.armasti näkee esimerkkisääskiä ym-
päril1ään lukiessaan opastetta...

Niin valmistui Tuuruharjun luontopolku, jolta näkee
kappaleen kauneinta Kaamasjokea ja hurmaavaa vanhaa
luppometsää. Ja k,vl1a polulla kulkijoita on, ainakin siitä
päätellen että yhden opasteen yhtevteen joka kesä kiinnit-
tämäni hirvaan sarvi (toisinaan samettinen) häipyv aina
aika vikkelään jonnekin...

TUURUHARJUN LUONTO POLKU
TUURUHARJU NATURE TRAIL
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ETHAN JATA ROSKIA POLUN VARRELLE!
Kaamasen kyläyhdistys ry

PLEASE, DO NOT LEAVE ANY LITTER ON THE TRAIL!
Kaamanen Village Association
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Kaija Anttonen
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