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Ylläksen Ystävien perustaja ja puheenjohtaja tammikuuhun
2021 asti. Ensimmäisen kerran Ylläksellä oikeustieteen
opiskelijana vuonna 1971. Siitä lähtien vuosittain
Äkäslompolossa, johon nousi oma mökki 1990-luvulla.
Onnea ja iloa Marjalle tuottavat Ylläksen alueen
ainutlaatuisen kaunis luonto ja tunturimaisema, järvet ja
tunturipurot, erämaan hiljaisuus, upeat suoalueet ja
käkkäräiset vaivaiskoivut.
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Maaliskuussa 1971 tulin ensimmäisen kerran Lappiin ja Ylläkselle viiden suunnistajaystäväni kanssa,
opiskelijapoikia kaikki. He harjoittelivat Jukolan viestiin. Niinpä joka päivä hiihdimme tuntureitten laelle,
yhtenä päivänä teimme 5 tunturin ja pojat vielä keskenään 7 tunturin vaelluksen. Siihen aikaan ei vedettyjä
latuja ollut, vaan hiihdimme ne itse auki joka päivä. - Rakkaus Lappiin syttyi heti, ja sillä tiellä olen, yhdessä
mieheni Leifin kanssa. Hän oli yksi noista pojista ja reissu oli kihlajaismatkamme.
Runsaat 20 vuotta olimme Äkäslompolossa Karinivan majalla, kunnes paikallisen Samuli-ystävämme avulla
löysimme kylästä tontin, jolle rakensimme mökkimme, Röhkökumpu nimeltään. Se sijaitsi kätevästi lähellä
silloisia latuja ja paikalla, jonne lapsemme saattoivat lasketella tullessaan alas Ylläkseltä. Kolme lastamme,
joilla nyt on jo omat perheensä kullakin, ovat oppineet rakastamaan Yllästä ja tuntureita. Röhkökumpu on
mieluinen paikka, jonne lapset ovat tuoneet mukanaan omia ystäviään, sytyttäen moneen Lapin lumon.
Nyttemmin pääsemme iloitsemaan myös 8 lapsenlapsemme mukanaolosta. Meille on ollut tärkeätä
innostaa heidät omaan intohimoomme murtsikkahiihtoon, hyvin olemme onnistuneet. Tätä tehtävää meillä
riittää vielä, kun nuorimmat ovat 5, 3 ja ½ vuotiaita.
Ylläksen alueen ainutlaatuisen kaunis luonto ja tunturimaisema, järvet ja tunturipurot, erämaan hiljaisuus,
upeat suoalueet lumoavine tuoksuineen, mahtavat puut ja käkkäräiset vaivaiskoivut – kaikki tämä tuottaa
minulle suurta onnea ja iloa.
Yhdellä mökkiystäväporukalla meillä oli tapana kokoontua usein vuodenvaihteen tienoilla 2000-luvun
alussa. Ja niinpä uudenvuoden aatonaattona vuonna 2004 syntyi idea: perustetaan yhdistys edistämään
Ylläksen alueen mökkeilijöiden ja muiden Ylläksen ystävien yhteisiä etuja! Sain tehtäväkseni luonnostella
sääntömme ja ryhtyä puheenjohtajaksi – siinä vierähti 16 mielenkiintoista vuotta. Olen saanut olla
näköalapaikalla, mikä on entisestään lisännyt kiintymystäni Ylläkseen.
Olen erityisen iloinen ja kiitollinen siitä, että tähän asti tekemämme työ mökinomistajien hyödyksi ja
samalla Ylläksen parhaaksi on tuonut hyviä tuloksia. Meidät noteerataan Kolarin kunnassa yhtenä
paikallisista toimijoista, ja Ylläksen alueella olemme saaneet aikaiseksi antoisaa yhteistyötä yrittäjien
kanssa. Jäsenmäärämme on noussut tasaisesti, ja nyt meitä on noin 450.
YYRY:n toiminta tarjoaa mainion tilaisuuden itse kullekin luoda uusia ystävyyssuhteita. Näin on tapahtunut
myös meidän kohdallamme. Olemme onnellisia kaikesta siitä, mitä Ylläs silläkin tavoin meille on antanut ja
antaa.

