
SADASTUHANNES ASIAKAS Luontokeskus Naavaan!     TIEDOTTEESSA MYÖS KUVA ( oikealla Risto Tiitinen, vasemmalla Pertti Tupala )

100 000:s asiakas Luontokeskus Naavaan
Rovaniemeläinen aktiiviretkeilijä Risto Tiitinen yllättyi saapuessaan Metsähallituksen Luontokeskus Naavaan maanantaina klo 16.15, hän on
Naavan sadastuhannes asiakas. Luontokeskus Naava avattiin virallisesti 7.6. ja ennen 1- vuotisjuhlia saavutettiin sadantuhannen raja.

Luontokeskus Naavassa palvelupisteen hoitaja Eila Pesonen hykertelee tyytyväisenä, Pyhä-Luoston alue on heräämässä kesäkauteen ja
tukkimiehen kirjanpitoon tuli viivoja harvakseltaan maanantaina, kun sadattatuhannetta asiakasta odoteltiin. "Lopulta, vartin yli neljä, ovesta
asteli kaksi retkeilijänoloista miesasiakasta, joista ensimmäinen oli sadastuhannes". Risto Tiitinen oli ällikällä lyöty. Hän oli lukenut lehdistä, että
Naavassa on ollut paljon  kävijöitä, mutta tämä titteli oli täysi yllätys. Hän on aktiivinen retkeilijä ja luonnossa liikkuja. Todellinen sattuma on,
että Risto oli ollut myös Naavan avajaisissa vaimonsa ja ystävänsä kanssa. "Päätimme lähteä viime vuonna aivan Naavan avajaisia varten
Pyhälle", Risto kertoo. Vuonna 2012 he ovat marjastaneet Pyhä-Luostolla, sekä nauttineet LuostoClassicin konsertista. Risto on vieraillut
Pyhätunturin kansallispuistossa vaimonsa kanssa ensimmäisen kerran vuonna 1965. Pyhä-Luosto on ollut perheen retkien kohteena usein.
"Tunturit ovat sopivan lähellä Rovaniemeä, tänne on helppo lähteä vaikka viikonlopuksi", toteaa Risto. "Kerran on tullut vaellettua läpi koko
tunturiketjun, usein olemme tehneet päiväretkiä, talvisin olemme lasten kanssa hiihdelleet Luostolla vuosien aikana". Jylhät maisemat ovat
tehneet Tiitisiin vaikutuksen ja alueelle on lähdettävä aina uudelleen. 

"Metsähallitus tekee hienoa työtä retkeilijöille verovaroin" toteaa Risto. Tulevana viikonloppuna he suuntaavat jo perinteiselle
kevääntarkkailuretkelle Pallas- Ounastunturin kansallispuistoon. Tiitinen on jäsenenä Rovaniemen Retkeilijöissä ja Suomen Ladussa.
Maanantaina hän oli liikkeellä Pyhä-Luoston kansallispuistossa pitkäaikaisen vaelluskaverinsa, Somerolaisen Pertti Tupalan kanssa. He tekivät
pienen tunturikierroksen kansallispuiston Pyhän päässä ja vielä loppuverryttelyn Luoston reiteillä. "Tämä oli pieni ennakkotreenaus tulevaa
Kevon vaellusta varten, jonka teemme syksymmällä, kotona Rovaniemellä olimme illalla yhdeksän paikkeilla". Pertti Tupala muistelee, että hän
on vieraillut Pyhä-Luostolla noin 11 vuoden ajan, suurinpiirtein kerran vuodessa. 

Luontokeskus Naavassa juhlitaan 1- vuotissynttäreitä perjantaina 7.6. klo 16 alkaen, johon ovat kaikki tervetulleita.
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