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ILMESTT'Y NELJASTI VUODESSÄ:
helmikuun alusa, toukokuun puoliv.lisss, syys-
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Re'jo Blo'nbq, Hannr Siirari
Kansikuva ja piirokset: lrja Tikla
Valokuvat, täino F M vastaava: Sakai ?ålo

MAINOKSET TJM-syst€ms
R.rja Waltakri p. 849 27?0. lax (09) 852 lll77
l/l sivu 420 euroa + alv
l/2 siw250 euroa + alv
l/4 sivu 135 euroa +.lv

l/16 sivu 45 euo! + alv
Värilisä 125 curoa + alv

PÄINoPÄIKK{: offset Liidstön oy
Hehinki 2007 Puh. 503 1082

Sisältö:
Påiikirjoitus
Toiminta

Hallituksenpäätöksiä
Karjakaivon avain
Raappanan tuli
Raappanan tuli Pomokairassa

PUHEENJOHTAJA:
Kari Raulio, Riislalie 3 K, 029,10 Espoo,
puh.599 058. 0400 44:l 50?

VÄRAPUHEENJOHTAJA: Saara Kostama,
P€nniläntie I II 56,00?40 Helsi.li,puh. 186 1416,
040 840 0946. saaE.kostama@kolunbus.n
SIHTEERI:Hary Sneds, Nunnitie l8A
02730 Estoo. puh 050 390 0116
harry.smeds@elisanel.n
TALOUDENHOITAJA: Marja Luhlala,
Klusmiehende 72,00670 Hki. puh.045 6794119
JASDNSIHTEERI: S.anKostan.,?enttiliinrie l
H 56. 00t40Hehi.li,puh. 11863416, 040 84009.16
saan.kosrånactkolunbus.fi
Jäscnsihiccrillc myös osoiftceDDuutoksci.

PANKKIYHTE\DET:Nordca,Hli,lilitro2142I8
13842 Viitenuneror Karjakaivon kaiyttönDksui
I999,välincnokiai 123,Krkasna.jankä)fi ömåksul
1025. Coado$kodan kä)'iiömaksui 1018.

(ARJAKAMN aVAIMEN sar jdsenkorttia
vlstaan: HELSINKI DXPERTIN toinistostn.
Lönnrotinl. ? B, 00120 Hki, puh.2288 1200 nra-
pc 9.00-16.30 ja
SOLVALLÄN R{VINTOLASTA, Nuukrionhc
82. Espoo. aroinna na - pe 8 -16.30,Ia 8 - 18,
S!7 14. 'TÄRKISTÄ AUKIOLO PUH. 8678
,1336. Helsinki Expenin ronnisrosta alainen ea
maksuna. solvallln €linlolasia laku naksaa
2 euroa kefia. Avain on palautettava heti kättön

AVÄIN LUOVUTETAAN VAIN qSL:N
JÄSENELLE JÄSENKoRTTIÄ NÄYTTÅ-
NI,{LLÄ,

s.3

s.9
s.12
s.13
s. l3
s.14
s.15

Lapin tunturikylät osa 2 s.18
Tietoaivi s.2l
Kidareppu s.2s
Perhokalastuksestavaelluksella s.26
Yhdistysiiedote s.3l
MilläkeinoinKadakaivolle s.3s
Millä keinoin Kukasjåwelle s.35
Muiden yhdistysten retkiä s.36



PYUKIRJOITUS

Tämän Sakun kuvan myötä toivotan Lapinkävij öille hienoj a retkiä j a
vaelluksia lapin upeissa maisemissa I

Kuva: Sakari Palo

Puheenjohtaja Kari Rautio



TOIMINTA
TOUKOKUU

12.5. la
RANKASAVOTTAA

Kokoontuminen Kattilantien parkkipaikalla klo 10. Mukaan vesuritja pienet kirveet, jos vain
lö],tly. Säiinmukainen vaatetus ja påiv:in eviiåt. Våstuuhenkilö Kirsti Klemolå mp 050 382
0375.

24.5. to iltana
TAKAISIN KARTALLE EKSYMISIIARJOITUS

Kulapå nykyreLkeiliä ei olisi eksyD),lja ollul pallo hukassa. klln maasro ja kama ei\ät
räsm:iä. vielä raikeampåa melsään eks),neillä oli ennen. Ei ollur edes kamoJaja sikr prri
selvitä, jopa lasten. Seuraavassa ote entisajan sadusta: Julma öitipltoli wi lapset nets.ön
jajöoi sinne. Lapset Mattija Maia . . wi olikohar ne Mattija Meikukka . . onnistuivat
kuitenkin palaamaan kotiin, si ö nenotnatka a Maui oli ripotellut solaa polkujer
vartcen uuniperunoiden palasia merkiksi kuljeblsta /€ttisl.i". Jotenkin noin se satu taisi

Toukon ptirviin ilranå (24.5.) eiriporella uuniperunoiden palasia. r aan opiraan muihteinoja
Niilä kä).fläen nersdän eksyreryt piurevär akarsLn kanalleta edelleeD ihmisren ilmorlle.
Harjoitus toteutetaan muutaman hengen pienryhmissä siten, että ensin ryhrnät kuljetetaan
autoilla silmät sidottuina metsätien päätuin, mistä edelleen polkuja sikin sokin puikkelehtien
s'.r'älle korpeen. KoFessa ryhmille aDnetaån kartat kåteen. Lähtemållä kulkemaan parhaaksi
katsomaansa suuntaan ja vertaamalla måastoa ja kaftaa, ryhnät yrittävät påikalliståa
sijaintinsa. Kun s€ viimein o istuu, otetaan kartat pois. Tånänjålkeen ryhmätjoutuvat
suunnistamaan metsåstä pois karttamuistikuvien ja luonnonmerkkien år'ulla. Jos hyvin
onnistaa, paluumatkån varrelle saattaa osua vastalilmmitetty saursauna.
Entlijos suunnisiustaidot ovat kuin Hoo Moilasella, eikä edes sijainti selviä. Jääkö rybmä
tuolloin orpona metsaEin Urpon p:iiv:i:in asti? No, ei tietenki:in. Huoli pois. Jokaisen ryhmån
mukana kulkee metsät tunteva "opaskoim", joka antaå vihjeiti ja siiät?iii vaikeusastetta
kunkin ryhm:in taidoille sopivaksi.
Harjoitus on tårkoitettu ensisijaisesti metsissä vahemmän liiktuneille. Sopii se toki
kokeneillekn, ellei sitten Nuuksio-Luukkåån metsät ole liiån tuttuja. Ryhmiin mahtuu n. 30
koulutettavaa. Ilmoittautumiset hyvisså ajoin, sillä ryhmat ciyttynevät nopeasti. Mahdollisia
peruutuspaikkojå voi tiedustella keskiviiktoon 23.5. asti. Kokoontumispaikka ja -aika, sekä
muutohj€etkerotaan ilmoittautumisen yhteydesså.



5

Våstuuhenkilöt: Erkki Holopainen 0400-502950 jå Risto Heinänetr 050-3263994
PS. Mitä lappalainen tekee kun se eksly tuntudssa? No, ensin se keittåä tulilla kahvit,ja
sitten se låhtee kotiin.

25.5 (pe) - 27.5 (su) Vl I KONLOPPUVAELLUS

Teemme kevåisen viikonloppuvaelluksen tållä kertaa Varsinais- Suomeen Kurieffal (an
kansdllispuis'oon. Vaellarnrnemyös Kuhånkuonon rerke'lyalueellå.
Lähtö: pe 25.5 klo 1 8.oo Helsingin rautatientorin läheiseltä Mikonkadun turisriautopysiikiltä
Paluu: su 27.5 klo 20 mennessä Helsinkiin Eli€tin aukioile
Varustus: rinkka, teltta, viikonlopun ruuat, ruuantekovälineet, saunomistawikk€et
Hinta:30 50 euroa,j oka peritiån käteisenä matkan aikana
Ilmoittåutumin€n viimeistään 18.5 mennessä vastuuhenkilöill€ Hårri Smeds 050 39 00
336 ja Jukka SeverinkanBa. n4V57 20 696

30.5. ke
KESKTI'IIKKOSAT]NA

Ka4åkaivon sauna lämpiää klo 18 aikoihin ja on yhteissa na. Saunamaksu 1 euro.
Våstuuhenkilö Mauri Piippo pk271 0180! mp 040 773 1228.

KESAKUU

G!
G'
Alkukesån vehreydesti nauttien voi saunoa Kadakaivolla. Saunanaksu l'. Vastuuhenkitö
Mirja Pirin€n puh. k. 810110, mp. 050 5302041.

27.6. KESKIV'IIKKOSAUNÄ KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

2.6. RANKASAVOTTAA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimilenta

6.6, ke
NAISTEN SAT]NA



HEINAKUU

Viet?imme mukavan kesäpäiviin avokånoot€illa meloen Kårl&ilan kauniillaj:irvilla. Ota mukåån
ev:iätjå uimakamppeet seki tietenkin siEin mukainen våatetus. MadGarune Vähävesi Farmille
joko bussi- ja taksilqydillä tai sitt€n henlilöautoklydein. Meidåt kulj etetaan lähtöpaikkaan
woknkanoottein€rnme autollajamelornrne sieluiVähävesi Farmille.
Hinta on 40 euroa henkilöltä, johon kuuluvat kanootti, turvaliivit, karttajå opastus.
Inoittåutumiset Raija Hentmanine, puh. ({D) 718 768 tai raija.hentmån@nic.ff viim€isiäån
edelfi ivtuä måanåntainå.

1.8. NÄISTEN SAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

9, - 12.8. to - su
LUONTORXTKI HIIDENMAAN SAARELLE
!'IROON

21.7,
MELONTARETKI KARKKILAAN

25.7. KESKIVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

ELOKUU

Retki on nelioäiväinen. sillä matkoihin kuluu tavallista en€mmär aikaa. Esim. laivamatka
Vnon mante;eelta saarelle kestäå puolitoista tuntia. Matkaan lähdetään torstaina 9.8.
aarnulaivalla ja paluu on sunnuntåi-iltanå.
Majoitus on Puulaiun lomamökeissä Kassarin kylässä saaren eteläosassa (www.puulaid.€e).
Majoitustilaa mökeisså ja päärakennuksen huoneissa on yhteensä noin 40 hentilölle.
Piballå on jonkin venan telttapaikkoja. Talossa on sauna j a uima-ållas.
Majoituspaikasta käsin tehdlutn retkiå merkityille kävelyreiteille. Saareen j a sen taajamiin,
niemiin, majåkoihin ja jopå sotåhistoriaan twusnltaan lisäksi kiertoajelulla ja ehkäpå
paluumatkalla pistäydymme myös mantereen puolellå mukavassa pikkukaupungissa
Haapsalussa.



Mårlan hinra on noin 180 euroa ja .e sisäl lää bus{- jå lai \amålkal.  majoi  ksen se}ä
ruokdrluid. Rerkj eho rävrrvä ro \ irme moden puolellå. Lisäiiedo(: Pertli Sålo. puh.040 816
8575. Rå(ki iä riesr eråi n ihieist) ösrä Jä rve;påån Reikeilij öider kånssa.

18.8. RANKASAVOTTAÄ KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikurta

24. - 26.8, pe - su
ERÄENSIAPUKOULUTUS KAR.IAKAIVOLLA

EnsiaDuraLdor Drdiisi olla iolaisen kansalarsuitora. hriwisesri I iedot o\ at BrDeen olosuhreissa,
lorssjasiansa öva.a ensiapuhenhilösrö eiole räpahru;dparkalla rrlt)reihin. ehidi pärv,inkään
onn€ttomuuden sattuessa.
Iämä ensiåpuloulutus sisäl l i iä samar I iedor kuin SPR:n ea-l  kurssrr.  muda asial  kä)daän
läDinimen omaå rerkerlirän näkökulmastå ia hånortuslilanreer on suunnrrelru sellaisiksi, en:i
nil""a hariaarnuraan anioimaan tilanneåta a'namaan ensiapua re*Jolosuhreissa. Parin.
tolmen viroden si*ållä kurlsi såa ia*okseen samanhenkisen ea-2 krrssin
Kurssi  alkåa Derianrai- i l tana ia iarkuu rr iv irna cunnunrai- i l r ran åmmålt i rat torsen
eraensiapuopenajair lohdolla. Ma:ioiiumme,exoissa ia rilojen puineissa myös Karjakai\ on
maioissa. Omat eväåtja saunakamppeet s€kä vaelluksilla kå'tuimäsi €nsiapuvarustus.
Kurssin hintaonHsl:njåsenilte 55 euroa, ei-jäsenille 71 euroa,joka on SPR:n kurssihinta.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.8.2007 Airs Wikströmille, puh. 0400 594 ?66,
åirå,wikstrom@espoo.fi. Jolet såå Äiraa kiinni' otå yht€yttå våralla olevåån Aino
Tuomis€€n, puh, 050 371 9540 aino.tuoninen@elisanet.fr

29.8, KESKIVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikuta

SYYSKUU
26.9. KESKIVIIKKOSAIJNA KARIAKAIVOLLA
Talkootoimikmta

TULEVAA



3.I0. KERHOILTA

5.{.10 }IIKONLOPPIJVAELLUS

I3.IO. S}"YSSITVOUS KAIUAXAIVOLLA

13.10. YÖSI]IJNNISTUS KARJAKAIVOLI-A

9.,  r0. jå 14.10
JÄÄKAUDEN JÄLJET ItrAÄSTossA kurssi
sisälrää kaksi  reor iai l raa ta maasrore*en.Joi l la opiraan lulemaan mdå\ro(tåja karrasra r i r : i
iää|,åuden aikana on apahrunur ja mi l larser vormar maasroa o\ ar muokånneer. ' l  arkemmål
tiedot Låpinkåvi jässä 3.

2?.I0. RANKÄSAVOTTÄA I(AR.IAKAIVOLLA

31.10. KESKIVIIKKOSAT]NA KARJAKAIVOLLA

24.11, LAUANTAIN TIETOISKU - Eks],neen etsintji
Mikä tästä on menn't ? Eläintenjäljetjajatökset luonnossa
Iltakurssi:
Osadtko erof iåa sudenja koiran Jäl jer? Enr: i  koiran la kerun I  Onko kuusen iuure a loiu\  d
käpy ora\ an vai  I i tan Läsinelemäl Tule oppimaan uu å iå \eresr i imään \an}lord lal lo ia
koulutustoimikunnan jädestämälle iltakulssille nanas-jouhikuussa 2007. TarkemÅat dedöt
seuraavassa Lapinldivijå - lehdessä.
Vastuuhenkilö: Piio Mustonen, 050 3742682.



LOMA
PATIKKAR,ETKI RETEZATIN KANSALLISPUISTOON
ROMANIAAN 30.5. _ 9.6.

Retezatin kansallispuisto Ronaniån Etelå-Karpaateilla on yksi Euroopan valioluokkaan
kuuluvista kansallispuistoista eli PAN-puistoista. Yli 2000 metrin huippuja on runsaasti,
niisti korkeimpana Peleaga (2509 m), nimikkovuori Retezat (2482 m)ja Papusi (2508 n).
Aloitamme puiston etelåosasta, j ossa maaperän kalkkikivi monipuolistaa kasvillisuuna jå
\ruoretkin ovat vähain matalampia. Toinen kolmen päiviin jakso on pohjoisosassa, iossa
tutkimne jylhimpiä maisemia. Kesä onjuuri saapunut .lllorille, j oten kukkaloisto saa neilti
runsåasti huomiota. Sä:intqen mäiiraizimien kahden paikallisoppaan pitäisi olla myös perillå
kasvillisuudesta.
Asumrne kahdessa vuoristomajassa, kummassakin kolme päivåå, ja teenne päivtirerkiA
eväät repussa. Näillä näkymin vaellamme näiden kahden majan välin påiväreppuja kantaen
ja rinHtamne kuljetetaan auiollå majåla toisell€. Aamiaiset, lounaat tai evääi sekä påivällinen

Tilausajoautolla Ghrivillå siirryrftaipaleilla woristoonja rakaisin tutustunme kylien upeisiin
kulttuurikohteisiin, knlloihin, linnoihin )m. ,ja maan p;i.zikaupunld Bukarestkin saåionldn
verran huomiota osakseen.
Matkustamne Bukarestiin keviiällä alkavilla suorilla Fimairin lennoilla. Matkan vastuullinen
j.ideståjå on Ntatkamieli Oy. Tarkenpi ohjelna on HSLrn kotisiwilla wrlr.lapi.kavijat.neija
sen såa myös Råija Hentnanilta.
Hinta:
Hinta on noin 1300 ewoajäsenilleja 30 euroå enemmän ei-jäsenille (jäsenmaksu 1 5 euroa).
- Hintaan sisåltyvät:lennot, lentok€nttäverot jamatkustajanaksut

- I I päivän ohjelrnåjå 10 yön majoitus täysihoitoin€en kahd€n hengen huoneissa
- tilausajokuljetukset
- sisaiainpåäsymaksutohjelmånmukaan
- paikallisoppaan (woristossa kahden) pålvelut
- ma&anjohtajån pålvelut
Peruutusturva ei sisälly hintaan, joten matkavakuutuksen hanl&iminen hlvissä ajoin ennen
matkaa on suosrteltavaa.
Osanottajat ja ilnoittautuminen:
Mukaan mahtuu 17 osanottajaa. Etusijalla ovat HSL:n ja yhteistyöyhdistysten jäsener,
mutråjos paikkojajiä yli, silloin myös ulkopuoliset voivat osållistua.
l lmoit tåutuminen vi imeistäån 31.1. natkanjohtaia Råi jå Hcnfmani l le,
råiia,hcnfinatr@nic.ff tåi puh. (0!)) 718 ?68 (iåtå viesti vastaajaan yhteystietoin€si).
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TALKOOT KUKASJÄRVELLÄ 14. _28.7.

Nt't on selvim)'t kaikki tehtävåt o7öt. Puuliiteriin tehdiiän ulkoseinät, Goados kota siinetään
osina omalle tontille ja råkennetaan pystlyn uudestaan, niitetään nurmikko ja kodataan
heinåtpois. Aikaa j?iiestetään mm. lakan poirnintåan jå retkeily],n.
On mahdollista olla lyhy€mpi aika. Omia iyökaluja, €sim. vasara karnattaa ottaa muLaan.
Yhdistys tarjoaa aamupuuron ja kahvit, muuten ollaan omissa €viiissä. Majoitus joko
k:impässå tai omassa teltassa.
Kulku Kukåsjärvelle tapahtuu omatoimisestj joko omalla autolla taijulkisin liikennevälinein,
mutta taftittaessa talkooväkeä käydäån hakemassa joko Kittilästå tåi Akåslompolosta.
Tåsti on h)'vä mainitajo ilmoittautumisen yhteydessä.
Tiedustelutj{ ilmoittautumisec Kalevi Koski, puh. (09) 813 5460 tåi 040 508 1626 ia
Ulj as Pernu, puh. (09) 488 821 tai 040 5921214

KALASTUSKURSSIVAELLUS POHJOIS-RUOTSIIN 2I. _29.7.

Tallä dnLLavaelluksella perehdytjrin katastamiseen tunturivesissä- Re*en alussaja lopussa
on reippaat vaelluspäivätjoten osallistuminen edellytttiä normaalia kåvelykuntoa. Muutoin
påivätaipaleet maiääyt1'vät kalastuksen ja säiden €hdoilla.
Alueella on vain muutamia huonokuntoisia porokimppiä,joten teittojenja muun varustuksen
tulee olla sellainen ettå sillå pädää avoimessa tunturimaastossa.
Luihtö on H€lsingin rautatieasemalta pe4antai-iltana 20.7. Paluu samaan paikkaan yöjunalla
sunnuntaiaamuna 29.7.
Matkan hinta on noin 300 euroa sisåltäen junamatkat, bussimatkat sekä paluumatkalla
påivällisen, saunomisen, yöplmisen ja aamupalan Peeran retkeilykeskuksesså. Tarkka hinia
selvi?iäkun tiedetäain osallistujat.
HSL ei vakuuta osallistuj iajot€n ona matkavakuutus on sylaä hanLkia. Listiksi kalastuslupa
maksaanoin20 eufoa.
Retken valmistelupalaveri pidetåän 5.6. kello l8 Karjakaivolla. Palaverissa tutustumm€
alueeseen kartan aurlla, sovimm€ teltttruokakunnat ja käymme läpi tarvittavat eväät ja

Tl€dustelut ja ilmoittautumin€n 21.5. m€nnessä Ari Saårinen puh. (09) 898 432.
LåDinkäviiåssä 2/2006 oli årtik*eli kalastusvälineistii.

RUSKAVIIKKO HETASSA 8. _ I5.9.



Tervetuloa Enontekiön Hetlaan, joka on allä kertaa ruskaviikon kohteena. Kii)rnme Pallas -
Yl läsrunrur in kån.al l r .purrtor.a relä Herån pohjor(puolel la olet issa maasroissa.
Majoitumme Herån \,1dJåraloon.jossd on kä)aenä\lsstmm. kuntosali. kolaja grillipiikla.

Retken hinta on 450 euroa, VR:n seniori- tai junioialennuksiin oikeutetuilta 425 euroa.
Ennakkomaksu on I 00 euoa. Hinta sisältiäjunamatkan Kolariin, bussikuljetuksen Kolari -
Hetta ja najoituksen neljän hengen huoneisså s€kä aamiaisen, retkievåät, opåstetun
kåvelFetken, saunan i a päivållisen päivittäin. Juna liihtee Helsingistä pedantaina 7.9. klo
21 .27. Paluu on I 5.9. Kolari klo I 8.55 - Hetsinld klo 8.06.
Retkelle mahtuu 16 henldlöä. Mukaan pikkureppu, sad€asu jå telmari.
Tiedustelutja ilmoittåutumiset Kalevi Koski, puh. (09) 813 5460 tai 040 508 1626.

Vaellus h,'viikuntoisille retkeilijöille, joilla on riittävä kokemus t€lttavaelluksesta vaativissa
olosuhteissa. Aloitarnme vaelluksen, mikåli mahdollista, Lokan tekojzirven koilliskulmasta,
tortå si inymme JauruJoen pohtorspuolel le \  ongoi\  an alueel le.  Siel ! : i  marla jar luu tohr i
Ki i lopidn uiSaarirel : in retkei lykeskuksra. jor*a vr imeisen )ön horel l i  Ia i  telrumaioirus.
Matkån hinta-arvio 250-270 euroa. Hintaan sisällvät edestakaiset kuljetukset junassa
makuupaikoin, sekä bussi/taksikuljenrkseija viimeisen yön yöplminen+ sauna
Tiedustelut jå ilmoitfåutuminen; PenttiLuhtålå, puh. 050304 5130

RUSKAVAELLUS SAARISELKA - VONGOIVA 7._ 15.9.

RUSKAVAELLUSPALLAS-HETTA8.-15.9.

Laihtö Helsingistäjunålla Kolariin klo 2l .27 Kolarista matkajatkuu tilausbussilla Pallakselle,
iosta vaellus alkaa. Vaelluksen aikana on vksi lepopäivä Hannukurussa, silloin on
mahdollisuussrunomrseenjå uimteen. VaellJIien lopullaperjanLaina ylilän'rne OllnåsJiwen
venek)ldillä K;ivehiivä matka on 5 5krn ja pä iv?lJnarkar lyhyiui. vaellul.en hrntä on n.250euroa
iäseni i id.  murl la 20euron l isähinra Hinra sr.älräätunamatkat makuupaikoin. l i lausbussir .
päärössåunan. i l la l l isen selä )öpymisen Helasss

Mukaan taflitset, teltan, rinkan, makuupussirtalusra, k€ittimen, omat evå,itja ym. retkeilD'n
liitt]"r'äå. Ennaklopalaveri pidetään tårvittaessa. Paluumatka alkaa Kolåristå LA l5 9 ldo 18.55
Tiedustelut jå ilmoittaminen 3.8.0? menn€ssä. Oppnans Jormå Nurmi 0505176703
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ISLANTIINKESÄLLÄ2008

lärjestiin Lapint:ivijöil1e k€sä1lä 2008 kahden viikon matkan Islantiin. Tutustumme
monipuolisesti maahan vaeltaen, katsellen nähtävyyksiå, kåyden todennäköisesti
valassafarillaja liottaen its*u ne kuumissa liihteissä- AIan sumnitella ohjelmåa varsinaisesti
vasta tammikuussa 2007, jolloinmyös hirtataso alkaaselvitä.
Islånti on kallis maa,joten matkapäätös on sn4ii tehdä ajoissa, jotta saa matkaråhat kasaan.
Mukaan mahtuu I 5 henkeä. Kiinnostus on ollutjo runsasta, joten tarvittåessa tehdäån kaksi
samansisältöistä matkaa peräkkäinja todennåköisin ajantohta on heinäkuun puolivälinja
elokuun puolivälintietämillä.
Ennakkoilmoittåutumket Råiia Hentmånile, puh. 7r8 768 tai råija.hen man@nic.fi

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta
Jos vfiaus peruutetaan:

Viimeistään28 vrk ennen matkån alkua. veloitefaan toimistokuluina 16 euroa.4 ö
Myöhemmin kuin2S rrk, muttaviimeisfiän 14 wk ennen liihtöä, veloitetaån ennakkomaksu
Myöhemmin kuin l4 \d! muttå viimeistliän 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %

matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia emen laihtöä, on matkånjärjestäjäIlä oikeus pi&ittiå koko
ma&an hinta.
Jos tilaajalla on satuauden tai muun yleisten vålmismatkaehtojen mukaisen pakottavan s$,n
perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSLIIä oikeus periä kohtuullinen koraåus matkasta
yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten €nnakkoon maksetuisrå palveluista,
joista HSL ei saå maksun palåutusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Aldllinen malkalle lähdön €ste on todistettava
laäkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellå- Kehotamme
matkustajaa ottamaån matkavåla:uutrksen, johon sis:lltly peruutusturvnvåkuutus.

Lentolipun kirjoituksen jålkeen perifiiän peruutuksesta kuitenlin aina toimistokuluina I 6
euroa.4Enldlö sekä lentoyhtiön HSLIIä perinät kulut. Useimnissa tapauksissa l€ntolipuista
ei saa palautusta lipuntirjoituksen jälke€n.

Helsingin Seudun låpinkåvijöillå on osanottajien v?ihlyden tai murm ennaha arvååmattoman
syyn johdosta o;keus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoiteiun tilaisuuden
alkamispäiviiä olemåttå velvollinen korvauksiin. Järjestiijän peruuttaessa tilaisuuden
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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HALLITUKSEN PAATOKSIA

Kevåtkokous 7.3. käsitteli hallituksen sille Keskusteltiin HSL:n pankkitilien korko-
esi l rämäl edel l isen vuoden Ioirninråker- acidsla.
tomuksen, selonteon yhdistyksen tilåstå ja Arkistotvöryhnå läh€ni terveisenså halli-
l i l inpäåröl .en vuodelra 2006.vah\rsr i  rukse e' .ajruaan rehrävänsä hordenua ja
tilin!ååiöksen sekämy,önsi vastu!.r'apauden HSLrn påperir ym. asiar wosien vanelia
hallinlksellejamuilletilivelvollisille. järjestylsien.
Hyväksyttiin myös. hallituksen _esitys Karjakaivo täyttää 30 r,uottå,jonkajohdosta
€dellisentilikaudenaltiiämån 1878,0s euroå keiärkåuden avaiaisisså Kariakaivotta
siinäm iseksi toim inlapääomaan. h uom ioidr jn nä mä' ,! n(iifl l.
K€skusteltiin Lapinldivijälehden mainos- Hallituksenpuolesta
tilånmwmisestä. Saara Kostama

KARJAKAIVONAVAIN

Jäsenille tarjotaan rnahdollisuus saada
Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyt
töön 50 euron panttia vastaan-
Edellytyksenä on:
- .jäs€nyys on kestånyt vähintäån
luod€n ennen avainten luovutushetkeä.
- jäsen on maksånut yhdisiyksen
paokkitilille Nordeå 21421 8- 13842 avaimista
50 euron pantin. Viitenumero avaimista on
35',73.

Meda Sallinen luoruttaa avaimen sekå pitää
rekisteriä avainten saåjista. Saadakseen
avaimen jäsenen tulee osoittåå tositteella,
eftå hån on måksanut panttisumman. Ennen
panttisumman suorittåmistå ota yhteys
Merja Salliseen, joka låhettäå avaimen
postitse senjålk€en, kun raha on tultuttilille.
Panttisumman saat takaisin, kun luo\ut

Merjå Sållinen, puh. 0s0 342 4682 ja
sähköposti merja.sallinen@netti.fi
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RAAPPANAN TULI

Raappanan tuli on saanut nimensä tunne-
tustå eränkävijiistå jå Låpinkåvijästä Aaro
Raappanastå. Raappana ioimi SodankylåssÄ
ninismiehenå 1930 luvulla. Hän oli nm.
urheiluseura Lapin Veikkojen puh€enjohtaja
v.l93l lähtien. Hän oli muuttanut edellisenä
wonna paikkakunnålle ja toimi tehtävässå
yhtäjaksoisesti v. 1943 saakka. Johtaessaan
12 vuoitå s€uran toimintaa hän sai paljon
aikaan seuran ja koko pitåjän urheilu-
elåmässä.
Nykpäivån Saariselån knlkija on tömånn),t
hänen nimeensä Luirollaja ehkä mieitin]t,
nristä Jaunhrksen pohjoisrånnalla sijairseva
Rååppanan kamnri on såanul nincnsä-
Raappana viihtyi nielellään erår€&illå ja
Saariselän maisemissa. Näillå eråretkillä on
varmaan syntynyt idea piennnuotoisesta
']akovalkeåsta", joka soveltuu paremmin
kei i tovalkeaksi.  Toisaal ia kehitys on
saattanut saada alkunsa tervaskanto valke-
asta, jota talviaikaan on kä'tetry keitto-
valkeana savotta töissä. Tervaskantohan on
syttynyt varmasti ja nopeasti ja palanut
tasåisella liekillä-
Råappånån valkeasså kuivasta keLosta tai
tukista on sahattu n.30 cm pitkåpölli. Tämä
on halkaistu keskeltä kähteen osaan.
Puoliskoihin on saatettu veiståä aluksi
kiehisiä sytykelastuiksi. Toinen pölli on
aluksi laitettu tåsaiselle pinnalle scisonåan
ja sylytetty se palanåån käyttåcn åpuna
pilkkeitii- Pöllin palaessa, on toinen pölli
asetettu varovasti halkaisnpinta sitä vasten,
jolloin pöllien väliin jää n. 2 4 cm rako.
Rakoon on ålussa voitu lisätä pilkkeitä
syttymis€n vannislaniseksi. Valkean pala-
esså tasaisesli, sen päälle on aseteftu
keittoasiia ja näin on syntynlt eräoloihin
kelpo "hella'. Rakoa lisäämälla tai vahen-
tämällä on voitu saiåtiä palamisen voimak-

kuulta. Tässävalkeassa on oikeastaan sama
periaa!€ kuin ns. j ätkänkyn$ilässä.
Reijo Blomberg

Lähteet: Kullervo Kemppinen Poropolku
kutsuu
Olli Aulio Retkeilijän kåsikirja
http://www. lapnrvcikol.contsivut/seura/
I 920 I 93Ohvut.hhn
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RAAPPANAN TULI
POMOKAIRASSA

Heinäkuussa 2000 HSL jairjesti yhdessä
UKK-puiston väen kanssa talkoot, jossa
metsänhoitaja Rautavan aikoinaan piilo-
pirtiksi rakentama kämppä pystytettiin
uuteen råuhallisempaan paikkåån Pomo-
kairan alueella. Noista talkoista on jään)'t
mieleen kolme asiåå: suurinja verenhimoisin
såäskien armeijakunta, mitä olen koskaån
nähnyt, saunominen telttasaunassa ja
porok€itonvalmistus Raappanan tulella.
Olimme muuten omisså ruuissa ja ruoka-
ryhmisså, mutta Mets?ihallituksen miehet
lupasivat tarjota yhtenä päivänä porokeittoa
koko talkoovåelle. Ihmett€linkin, etti misså
se valmistetaan, sillä autiokämppå oli meillä
vasrå työn allaja siihen tarkoitehr kaåsuhella
oli ulkona tuulis€llå paitalla. Kaasua olisi
kulunut måhtavär mäairäq jos kattila niissä
olosuhteissa ylipäånsä olisi suostunut
kiehunaån. Nuotiopaikkaa ei ollut, nuotion
keittotasosta puhumattakåan.
NiinpäMetsåhallituksen miehethalkaisivat
paksun, mutta vain noin 30 crn pitkzin pölkyn
kahtia, åsettivat pölliyn puoliskot pysiyn

tasaiselle paikalla halkaisupinnat muutaman
senttimetrin päåhän ioisistaan ja virittivät
tulen vålikköön. Kun tuli oli kunnolla
syttynyi, nosrertiin keittokattila pölkyn
päälle. Enn€n pitkää keitto alkoi kiehuå
vaninkin, hmruokn netultåpienillätiladllä
ja lastuilla, joista rakennustyönaalla ei
luormollisestikaan ollut puutetta. Loppu-
vaiheessa joku otti tehtåvåkseen tulen
vartioinnin, ettei kattila pååssyt kaåtumaan,
kun pölkyn puoliskot ohenivai palamisen
edisty€ssä.
Jillkiruoaksi oli muuten letnrja. Paistajana oli
Metsähall;tuksen Vikke. Paistamisesta on
jiiän}{ mieleen se, kuinlG sujuvåsti biin keråsi
px kon kärjelLä letun pinnallå pois sätiskiä
sitii mukaa kun niitä lfllumuuden yllättäminä
paistinpannun ylåpuolelta sinne tuupertui.
H).viåolivat letut!

Hånnu Siitari

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME !
Jäsenistömme joukossa tiedån olevan
asiantuntiioitå mei&i muita iäseniä kiinnos-
fåvilra alireiltå Heiltå to;voisin saavåni
kirjoituksia, jotka syventilisivät tietiimys-
tåmme retk€ilystä, luonnosta tai ehkå
antaisivåt muunlaisia vinkkejä meille
låpink ivijöi e.
Samoin edelleen kaikenlaiset våellus- Ja
retkijutut ovat tervetulleitå.

Onlan lehtemmekokojåsenistönoma.

TÄIITÅ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖISESTI TAI PFTJNTFISIN
KFINOINI

OSOITETIEDOT JA MAIL.OSOITE
OVAT LEHDEN KANSISN'IJLL,Ä.



ammattitutkintoon valmistava koulutus

20.8.2007 - 15.8.2008
Oddtamme

sinulta kiinnostusta lLrontoon, retkeillyn ja liikuntaan sekä
motivaatiota suorittaa ammaftitutkinto.

Opiskelijat
valitaan puhelinhaastattelujen perusLeella.

Hakemukset
opistolta tilattåvalla tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.
KustannukseL Kurssin hint€ on 640 euroa.
Sinulla on mahdollisuus hakea KELA:n opintotukea.
Lisätietoja Jouni Luuppala (O3l 424S 9248 tai kotisivuiltamme

EEERIKKIUi
IInl[|(| l i  UnIIt lu0ptsr0

3137O Eerikki lå,  puh. (O3l424S SOO

\ /vv\ / ,eenikki Ia. f i
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Tule luontoon!
'lirlc j.r koc Hossan rinuthenLincn luonto. Hosan
rerkcilvalue tarjoar nnrnipuolisia luonroel;itlyksiä
kriLillc: Led<eily,i, hrlastustr, mclonistr. vencilyä,
rrrifjesiura... lilvclh voi hiihilell;i. luniLenkiiillii
ja pillJrii. Uscisa rcdrcilyahrccn Lrhcnnclnisa on
huorr ioim nyi js l i ikunt.rcstciscr.
KISI lisä:il

Hossau luontokeskus

Jatkonulncnt ic 6, IJ9920 RLTHTINANSALI4I
l \ rh.0105 (>,1 6041. lax 0205 64 60{0
c mri l :  hossr@rretsr. l l
l - is i i r ieroj .r :  w$v. luonroon. l i /hossa

Erä-ja luonto-oppaan
ammattitutkinto
PERINTEISENÄ

JA
Aloitamilloinhaluat MONIMUOTOISENA

hqlin1
Luonto ja ympäristöalan

amnrati l l inen perustutkinto
alkaa eloklrussa.

lu onl6

Puh.0500 258354www.elakarkku.f i
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LAPIN TUNTURIKYLAT OSA2
PYHÄJÅR!'I JA P\fl ÅTTJNTLIRI

Ennen sotia lt?i-Lappija siellä Sallatunturi ja
Pyhätunturi olivat suosittuja retkeily-
kohteita. Sallan alueen kohtaloksi muo-
dostui sen jåäminen pääosin rajan toiselle
puolelle. Niinpä Sallatunturi, Rohmoiva ja
Nuorunen elåvät vain muistoissamme.
Pyhätunturi on Suomen vanhnnpia kan
sallispuistoja, perusleltu v. 1938- Känsal
lispuistoon kuuluivai aluksi vain Pyhä-
tuntur in selänteen hniput,  Peurakero,
Laåkåkero. Ukkohåttu, Noitatunturi ja
Kultåkero- Målkaih Pyhäjärvellc ja Pyhä
tuntudlle alkoi 2olurulla. Kuitenkinjo 1910
esitettiin suunnitelma muodoståå alueelle
kansallispuisto. Pyhätunturille oli kolrrå-
laisen hyvät l i ikenneyhteydet,  koskå
Kemijiiwelle asti pääsi junalla. Kemijärveltri
oli tieyhteys Pelkosenniemelle ja Sodån
kylään. Sarukosken liDja-autolla oli mah-
dollisuus päästä Pyhärunturille. Suomen
Måtkåi l i jayhdistyksen Lapin oppaassa
suositeltiin Pyhäjärvellä majoituspaikaksi
joko Korkalon tai  Huttujärven taloa.
Pyhätunturillå oli lnyös Kemi.jånen kunnan
tunturitupa. Pyhätunturilta oli jo tuolloin
vaellusreitti Luostonkautta Jäaimeren tielle.
Luoston jålkeen oli måhdollisuus yöpyå
Kåunisvaaran ialossa, josta oli natkaå
Rovaniemen Sodankylän iielle kyln-
menlonta kilonetriä.
Pyhåtunturi on ollut saamelaisille tiirkeä
kulttipaikla. Tähån viittaavat mm. nimei
Lr]'riharju ja Pyhånkasteenlampi. Uhrihatun
seita oli lärkeii palvontåpåikka. Tarun
mukaan saamelaiset pesivät kaste€n pois
Pyhänkasteenlammessa. Pyhätuntur ia
leimaavat myös poikkeuksellisen upeat
jyrkkåreunaiset ku]lt.
Pyhätunturin ympäristösså on suoritettu
metsähåkkuitå jo i900 lLrvun alussa. Kui,
tentin kånsallispuiston perustamisenn1yötä
on saatu pelastettuaålueenjyhkeääpuusloa

nyklTäiviin saak*a. Trirkeä m€rkitys on ollrt
myi is Luoston Iuonnonhoitometsäl lä.
Luoston ålue on liitetty v. 2005 Pyhän
kansallispuistoon. Låinpivååran ja Ukko-
Luoston alueella onyli 400 vuotistametsää.
Pyhäjärven kylä on säilynyt kohtalaisen
h).vin rakentamiselta. Tämäjohtuu siitä, että
matkåilurakentaminen on keskiltynlt Kulta-
keron eteläpuolel lå ja jossain määrin
Pyhäjärven rantaan- Pyhäjärven kylän
alueella on majoitustiloja matkailijoille, joista
suurin on Lapin Oravien tuvai ohjelma
palveluineen. Kyläa lfiinnå on Pyhäjärven
rannalta nouseva Soutaja tunturi ja järven
Iänsilannalla mahtava Pyhätunturin s€länne,
joka j atknu pohjoisecn Huttutunnrrin kautta
Luostol le.  Pyhatuntur i l la on lukuisia
hiihtoreitrejä, valmiita latuja on yli 200
kilonetriå. Myös Pyhåjåwen ynpäri kierviri
latu,joka ylittiiä Souråja tunturin. Nykyään
Pyhän- Luoslon alue on nenettånyt
merkirysiä vaellusmaastona. Kultakero ja
Luosto ovat hiihtokeskuksia, joten alue
soveltuu kesäisin päivtiretkeil$,n. Talvella
hyvåt hiihtoreitit tarjoavat korkeuserojen
vuoksi håasteita kenelle tahansa.

Reiio Blomberg

http://wlvv.pyha.fi/
site_inåges/kevytaluek.pdf Pyhä Luoston
kartta
http: / /www.pyha.f i / ta lv i / r inteethi ihto/
maåslohiihro/ tietoa Pyhän ladusta
htF://wlvw.pyhå.fri
ta lv i /koena€/nahtavyydeielalnykset/
pyhatunturinluontokeskus/ Pyhätunturin
luontokeskuksen sirut
Lähde: Lappland, Handbok för turister
Helsingfors 1938
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KILPISJARVI

KilDisiärvestå muodostui Ensimmäisen
Ma;ilmansodån aikana tärkeä liikenteen
solrnukohta. Ympärysvallat toimittivat mm.
Venäj älle sotatarvikteita Norjan jå Kilpis-
iärven kautta. Sen eståmiseksi neljä
suomalåista jääkäriä tuhosi KilpisjäNen
rannåtla siiainneen venålåisten åse- ja
ammusvåraston. Aseitå ja amrnuksia oli
tårkoitus siirti:i Tomioon ja Rovani€melle ja
sieltä edelleen it?irintåmalle. Kilpisjärven
kylån ensimmäinen råkennus, vähäinen
kämoDä råkemettiin Siilasiä rven ra nnålle
nyhj,ien tullin taåkse. Se 6Lveli Skrbotniin
matkaaviamarkkinamiehia. Tupasiirettiin
Kilpisiärven rantaan, missä metsantut-
kiniuslaitoksen nyLl,inen toimipaikka sijait-
see. Suomen itsenäistymisenjålkeenKilpis-
jlirvestä muodostui tärkeä rajånylityskohta,
vailil€ Kilpisjärvelle ei ollut €des tietå kesä
aikaan. Kilpisjärvellå oli 20luvulla vain
muutania åsukkaita. T:irkeimpiå asun*sia
oli Siilås pa. jon-ka isintåpari wiikin perle
roimi läheisen Mal lån luonnonpuiston
vånijana. Mallan Iuonnonpuisro oli perus-
rettu v.  1916. Porosaametaisi l la ol i  myös
kiinteitä yhieyksiä Kilpisjårveen, sillä
alueella liikkui useita porojå påimentavia
perheitä renlrcineen.
Itsenaistymisen jå1k€€n Kilpisjarvestä
muodostui Suomenmatkailullekiinnoståva
kohde. Tosin 20-luvun puoleenvåliin
memessä Siilastuvån vieraskiiaan ker!,i 300

700 matkälaisia urosittain. Vuonna 1931
matkataisia oli jo 780. Myös norjalaisia
vieraili jo silloin päåsiäisen aikaan hiihtä
måssä. Tämä johtunee siitä, ettå Hel-
l igskogisså ol i  nor jalainen tuntur i tupa.
Suornen Matkailiiayhdisryksessä oli myös
herånnyt kiinnostus Kilpisjärveä kohtaan,
sillä sinne rakennettiin yhdistyksen tun-
turitupajov. 1937. Tunturitupa on edelleen
osa nykyistå retkeilykeskusta. Kilpisjåweå
tekvåt tunn€h*si mm. Kaarina Karin tekmEt

va€llukset Haltille. Helpoin yht€ys Kilpis-
järvelle oli tuolloin Nodan kautta. Paluu-
matka voitiin tehdä kuitenkin veneellä
Paloj oen suulle, joDne saakka oli tieyhteys.
Sota-aikana Kilpisjårvelle ja edelleen
Skibotniin valmistui saksålaisten råken-
tamåna tie. Sodan loppuvaiheessa Matkai'
luyhdisryksen tunturitupa siinettiin saksa-
laisten upseerimessiksi Norjaan, rnutta
palautettiintakaisinKilpisjärvellev. 1946.
Råuhan tultua Kilpisjårven matkaitu elpyi
vaihitellen j a rya oli tieyht€ys koko Tomion-
Muoniojoki - Könkämä€non vartta pitkin.
Kilpisjårvelle rakenn€ttiin varsinainen
retkeilykeskus Matkailuyhdistksen toi-
mesta vasta v. 1956, mutta sitå ennen v.
1953 oli valmistunut Kilpisjärven hotellin
ensimrnäinen vaihe. Tiimä merkitsi laajem-
pien retkeilpalvelujen iadontaa alueella j a
myöhemmin alueelle rakennettijn Inm
Saananmaia ia Peeran maja. Myös muita
majoituspalveluja on runsaasti. Jopa niin,
että pelätäiiD Kilpisjärven herl:in luonnon
kårsivän varsinkin moottorikelkoista.
Kilpisjärvi on ollut alusta alkaen HaltiUe
suuntåutuvien vaellusten alkupiste, muttå
kevät talvi on suosittua hiihtoaluetta, koska
hiihtokausi .jatkuu pitkalle toukokuuhun
saakka. Runsåiden vaellus. ja hiihtoreittien
ohella on myös päivåhiihtoon ja polku-
retkeillTn sopivia lyhyempiå kå)rtikohteita
kuten vieråilu Saanalla tai vaellu Kolmen
våltakunnan plTkille.
Reijo Blomberg

httpt/w.rw.kilpisjaNi.org/historiikid.htm
Kåarina Kai: Halrin valloinrs Kaarina Karin
säätiö2003
Lappland, Handbook för turister, Helsinld
1938
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RAKOVALKEA

Sanoivat, ettii lehden viime nurnerossa oli
iban v:iziränlainen kuva rakovalkeåsta siwlla
2t.
No, L:un en ol€ niin kärryllä its€ näisti eri
nuotio- ja valkeånimityksisti, niin piste-
ci:inpås t ihiin piiroskuvat Olli Aulion "Suuri
retkeilyknjasta '. Piiniijiistii ei ole tietoa, muth
kun teos on sentään retkeilykirja, niin ehkä
asia tulee näin oikeaksi.
Samalla viittaus Seppo Partasen ki{o-
itukseen "Kirjareppu" tässä lehdessä, jossa
uusin retkeilykirja "Retkelle luontoon ja
menneis)T4een" Milla Tuormaa, Markus
Perålä, Rae Perälä, Seppo J. Partanen
Saara Koståma

1d* ,trlr r tF,r Frirt!?d)
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TIETOAI

LAPIN RAJAHISTORIAA

Kemin Lapin Kitrilän lapinkylän njahisioriaa
ja kulttuuriperinnettå ieokscssa: Studia
Historica Septentdonalia 50/2006
Voirto Valio Viinan€n lnarin rajahistoria lI
Inarin eteläiset ja läntiset rajat, tarkentuvat
pohjoiset valtarajat sekå Suur Sodankylån
lapinkylien bistonalliset rajat
Tästä 1öytyy t ietoa l inkistä http: / /
w w w -  k i  t  t  i  I  a.  f  i  /  w e b /  f  i  I  e s i
k i t t i lan rajahistor iaa.pdf - l inkissä on
kaikkiaan 25 sivuå, josta voi påäpiirteittåän
seuratå em. rajojen nuodostumisla. varsin
mielenkiintoinen on esim. kuvaus Tomion
ja K€nin pii?iji€n välisestä rajasta Lapissa.
S€ ei noudara Tomionjokea, vaan Kaarle
herttuan luottomies Mauri Yrjönpoika antoi
v. 1596 seuraavan ujatuomion:
Ra.ja ålkoi ost€rsrundista Kemijoen suulta,
sitten seuraå Rajajoki Kaakaman kylässä ja
Mändö-Järffi kaukana Lapissa. Joidenkin
lähteiden nukåån jårvi olisi laskenul
Ounasjokeen, nutta toisaåhå låskusuun-
nåksi on arveltu Moonionjokea. Måtka oli
3l pcnikulmaa. Tässä linkissa ehitään
vaståusta kys€isiin rajapisteisiin, kuten
myös nuihin rajapisteisiin.

Eräänä arviona o-n pääielty, eltä villäjairvellä
on tarkoiietnr Akäsiärveä, sillä se sopisi
h)"r'in esitettlyn 3 I penikulnaan. T:iältri raj a
jatkuisi Särkijärveen ja sitten Jerisj:lveen.
Tät i tulkintaa tukee rnm OlufTTråskin kafta
v. 163l. Linkki sisåltåå muutåkin mielen-
kiintoista tietoa Lapin historiasta. Rajoja on

tarkistettu mm. Lapin rajavatioston Rova-
nietnen vartiolentueen lennoillå nuinaisille
Iajapisi€ille.

Reijo Blomberg

LAPINRAJAHISTORIAA

Luosto, Saariselän ladut, retkeilyalueiden
kunnoshrs, teekkarit kaavoituksen apuna
http: / /w ww - k i  1t i  I  a.  f i /w eb / f i  I  es/
kittilan råjåhistoriåå.pdf

ESPOONLAHDELLE MIT.
TAVALUONNONSUOJELU-
ALUE

Uudenmaan ympäristökeskus teki joulun alla
perustamispäåt i tksen luonnonsuojelu-
alueesta Espoonlahdelle. Luonnonsuoje-
Iualueenkokoon 190hehtaaria. Espoonlahti
kuului  jo Natura 2000 verkostoon ja
valtakunnallis€en lintuvesisuojeluohjel-
maan. Alue oli varattu kuntienja Uuden'naan
maakuntåkaavåss3 luonnonsuojelualueeksi.
Alueonjo ollui osittain suojeltu jå siellä on
ol lut  luontopolku. Suojelu selkeyl tåå
olemassa olevia rajoiruksia. Suojelualueellå
on huomioitua Mankin ja Espoonjoen
virkistyskäyttö. suojelu on toteutettu lievin
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rauhoitusmäziråyksin mm. laiturien, vene-
väylien ja ojien kunnossapito on sallitru.
Råntaniityillä saa laiduntaa j a nntarnetsien
käyttöön suojelulla ei puututa. tulevai-
soudesså laaditåan ohjeet virkisq,skå'1töä

Espoonlåhti luontokoht€€nå
Alue on ty}?illistzi vesi.iättömaåla, josså on
maatuvaa merenlahteå ja novikkoa. Lintu-
vesialueena se on arvokas. Pesimälin-
nustoon kuuluu mm. heinätavi, lapasorsa,ja
nokikana. Alueella tavataan myös harmaa-
haikaroita ja kalasääskiä.
LuoDnonsuojelualueelle piiäsee helpoiten
tutustumaan n. kilometrin mittaisellå luonto-
polulla, joka lfitee Lasilaakson tien paiästä.
Polku kiertää Espoonlahden j a Maikinjo€n
rantaa. Kävelyreitin vanella on lintutomi.
Osaa alueesta hoidetaan säånnöUisesti mn.
laiduntamalla karjaa
Esse 11.1.2007

NUUKSION SUOJELU LAA-
JENEMASSA

Nuuksion kansallispuisto on laåjenemassa
entistä suuremmaksi alueeksi. Ympäristö-
ministeriö on käynnistän)4 osto- ja maan-
lunastustoiminDan Nuuksion pohjoisten
ålueiden liittåmiseksi kansallispuistoon.
Nämä ns. Tånnerinja Bojjen låhes tuhannen
hehtaarin metsäalueet ovåt tulossa osaksi
kansållispuistoa. Muiden maanlankintojen
kanssa tämä tarkoittaa lähes 6000 hehtåarin
lisaystä puiston pinta-alaan.
Kansållispuistoon ollaan lisäksi lisåämåssä
Helsingin kaupunsin perusteilla oleviå n.
300 hehtaarin luonnonsuojelualueita. Luuk-
kkaan, Phttim:ien ja Hakjiirven ulkoilualueista
muodostetaan merkittåvä osa suojeluun
lähiaikoina.

Suurpedot lisääntlYåt
Suurpetohåvaintoja tehdään Nuuksiossa
entistä enemmän. Huoltotöistä ja opasn*
sesta vastaava Tuukka Laine kertoo
nähneensä muutama viikko sitten Kattilån
alueella pari ilvestä, mutta muitakin suur-
petoja toivotaan tavattavan puiston alueetla

Kåviiåmäårät kaswsså
Nuul6ion alueen kåvijänåltraiksi awioidaan
100 000 henldlöä ruosittain. Puiston ålueelle
nkenn€taan ja kunnostetaan lisää retkeilyä
palveleviarakenteita. Kattilan ns. kartanoon
ollaan kunnoslamassa luontokeskusta.
Kånsallispuislon huolenaihe on, miten
laajaksi Histaan tul€va uusi asuinålue
kaavoitetaan. Suurlähiö aivan kansallis-
puiston naapurissa €i ol€ jairkevä ra&aisu.
Länsiväylä7.3.2007

YLLÄKSEN LINJA-AUTO.
VUOROTPARANEVAT

Kemistä Muonioon suuntautuvan linjå
auto\uoroj en reittiå on muutettu. Muonioon
aikaisemmin päätrynyt linja ajetaan nyt
Yllåkselle ja Yllåkseltä on tarvittaessa
taksiyhteys Muonioon.
Kemistä ajetaan junan saapumisen jälke€n
klo 6.45 Ylläksellejokapäivåmaanantaista
perjantaihin ympäri vuoden. Akäslom-
polosta låhdetäån klo 12.30 Ylläsj:irven
kautta Keniin.
Kesällä4.6 - 8.10 Kemin ja Ylläksen vålillä
ajetaankaksi ruoroa. Kemistå 9.30 lältevä
vuoro ajetaan Yllåsjåren kåutta Akäs-
lompoloon. Vuoro on Akäslompolossa klo
14.lOja pålaa tataisin klo 1s.00.
Linjaa ajaa Linjaliikenne Heikkilä ky.
Kuuklrcf V2007

ReijoBlomb€rg



Myyntirniesten Levirakka
EDIJLUSXAMAIOITUSIA

Paritalo 50 n2 ja pmi
Rivitalo 60 n2 ja poi
Vuot€et 5{ henkilöIe
Vramika humnista hwraihin,

Vmtessari ilrnoia koodi HSL
Kysy tlud lof,de Tabkol

Tiedustelut Hmele Nygård
Prh. 09 4780 7733 tai
srihkopoti: honele.nryard@smkj.6

Erä- ja luonto-
oppaaksi!

vesistömatkailu
luonnontuntemus
erätaidot
kiipeily
vaellukset
asiakaspalvelu
turvallisuuskoulutus

Haku suoråan opistoon | 1.6.2007

Opisto sijaitse€ vain | 5 km:n piiåssä
loensuustå-Mahdollisuus asumis€€n
ia loistavat harrastusakivlteetit
opistol!a.

Lue lisåiä

www.pkky.fi/pko
Lisåtietoja
lehtori Risto P€kkola p. 050 309 | 929
vs. ti€dottåia Eija Miettinen
p. 050 407 8706
;tunimi.lukunimi@pkl<y.fi

hhjoiilb'jahi oti{o
r0hj0i-luijns lnnrdjopi 0 tlllfl LAlI

niinrlal hri! lll20 Niin/ah[

Tarioamme 2007

Luontoalan ammattrkoulutus

Luontoalan erityiskurssit

Ulkoiluv?ilineiden llokraus

Retkeilytarvikemwnti

Ulkoilureittiopastus

SAAREN **
OPASKESKUS
www.opaskeskus.net



Toteuta haaveesi
omasta tontista

iärvenrannalla tai
kenties tunturin juurella

Metsähallituksen LaatttrnalTa <:n vaoaz-
ajan ton niruotantoa aina Jär-vi-Suom-esta

loydät mieleisesi olipa
sitten etsimässä lomaoaikkaa
jarventarnaka petheellesi tai yrityksellesi
tai haluat viettää lomaasi hatrastaen
talvisia laieja tunturikeskusten
1äheislydessä.

Ota yhtei,ttä, etsitään Sinun haaveesi
mukainen tontti.

l,tat/r/laa toltit:

Ktopio pah. 0205 64 5554
Mikkeli bah. 020t 64 594t
Häneealinna pth. 040 3i0 0917
Ou/// Itah. o2b 564 6620
Rora iemi p h.0205 64 7682

www.laatumaa.com

Lapoiin asti.



KIRJAREPPU

LUONNON IHMEITÄKOL-
MELLESUKUPOLVELLE

Suomen luonto on tulvillaan pieniåja suuria
ihmeitä. Niitä etsit iiin kolmen sutupolven
voimin uudessa opåskirjasså Retkelle
luontoon jå nenneisylteen. T€kjät nostavat
kuvin ja sanoin esille retkikohteiden
eriryispituteet, kasvit, eläimet, menneislyden
jåljetja upeinnat nåhtävrldet. Mukåna on
parikymmentä perheretkeil)'yn sopivaa
åluetta pääkaupurkiseudulta Lapin peru-
koi e.
Tarkoin valittujen luontokohteiden lisäksi
kirja opaståå retk€ilyn ja vaeltamisen
perusasiat; suunnistos, kårtanluku, retki-
varusteiden vålintå ja påkkaaminen, retki-
ruuat, teltat, laawt ja autiotuvat. Oman
osansa knjasta saavat Lapin ikiaikaiset
kulkureitit eli keinot,joidenjälkiå on vielå
monin påikoin näk)"',issä.
Kiian sisäIlö perustuu tekijöiden omiin
kokemuksiin lyhyiltä pinv:iretkiltä ja luoro-
kausia k€staineiltä vaelluksilta.
Milla Tuormna on innokas retkeilijå ja
luontoharrastaja. H:in väliniiä kirjan lukijoille
monipuolista tietoa retkeilyalueiden kas-

veistaja eläimist?ijå kehottåa ottamaan myös
lapset mukaan retkille. H:in on työskennell)t
ympåristökasvattaj ana ja on suunnitellut
7iil1t1 pol* luontopolun Hämeenlinnan
Aulangolle. Hän opiskelee ympåristö-
kasvatusta ja biologiaa Helsingin yli-
opistossaja on tutushrnut aiheeseen myös
Skotlannissa.
Ystävät tuntevat Mårkus Perålån ahkerana
rerkeiujånä, joka viihl,y metsissä kaikkina
vuodenaikoina. Hän on julkaissut lukuisia
lehtiartikkeleita luontoon ja kuttluuriin
liitt,.r'istä aiheista. Markus Perälä on myös
useita näyttelyitä pitän)4 kuvataiteilija ja on
piirtäry,t kirjan piinoksei. Hän on opiskellut
Helsingin Kuvataideakatemiassa sekä
Göteborgin Valånd-taidekorkeakoulussa.
Råe P€rälä on hioittanut useita tietokidoja.
Hän t€ki ensimmäisen retkensa Kevojoelle
jo l950luwua eli ennen kuin siitii tuli
luonnonpuisto. Tuota Duoruuden vaellusta
on seurånnut monta muuta r€&eäja puhtia
on riitt?inlt viela eläkepäivinäkin. Ra€ on
vastannut kiiasså rehtikohteiden valirnasta
ja esittelystå muiden myötåvaikutuksella.
Seppo J, Pårtanen on kidoittanut lqmrneniå
retkeilykirjoja ja hainet turmetaan erityi-sesti
Låpin kullantaiun asiantuntij ana. Kulta-
histoia on johdattanut hanet tutki-maan
Lapin vanhojå kulkukeinojå sekå men-
neislyden jälkiä luonnossa. Niitä hän
esittelee tissä kidassa.

Retkelleluontoon jå menneislTteen
Milla Tuormaa, Mårkus Pe|älä, Rae Perålä,
Seppo J. Partanen
Kuståntaja Hipputeos Oy
Sidottu, kovakantinen, koko 210 x 280 mm,
I92 sivua, såtoja neliv?lrikuvia, karttoja ja
piirrokia
ISBN 952-5617{84, ovh, 29.00 e

Seppo Partån€n



PERHOKALASTUKSESTA
VAELLUKSELLA

Pffikyrnment?i wotta olen kantånut kala-
vebkeitä vaelukillani. Aluksi varusteina oli
koneonki jota myös virveliksi kutsutaan,
mutta viime urosina se on vaihtunut perho-
ongeksi. MiDulla slynä perhoihin sifty-
miseen oli se ettll eräs
kalakåv€fi opetti teke-
mä.in perhoja ja jäin
siilrcn koukkuun. Jo-
tenkin itse sidotulla
perholla saatu harjus
malsuu parcmmalra
kuin ostouistimellå on-
glllu.

Perhokalastus sopii
hyvin vaelluksen ka-
lastusmuodoksi, silla
onki on kevyt, menee
pien€€n tilaan ja perhot
kalastavat tehokkaasti
koska ne matkivat hy-
önteisiäjo&a ovat hm-
turivesien kaloj€n nor-
maalia mvintoa. Li*iksi
purot ja lompolot ovat
usein pieniå joten niissä kålaståminen
onnistuu näppåråsti perho-ongellå.

Perho-onki
Vapa, kela ja perhosiima muodostavat
kolmiyhteyden jonka pitä sopiå yhk€n jotta
p€rholla kalåstaninen onnistuu. Amerikåssa
on kehitetty luokitus (AFTMA) joka
helpottaa eri osien yhteensovittamista: esim.
6 luokan våpaån hankitaan 6- luokan kelaja
siih€n 6 luokan siina. Luoklanumerc kuvaa
perhosiimar painoa; mitå isompi luokka sen
painavampi siima. Luokat 5 - 7 soveltuvat
vaelluskalashrkseen-

Toki perhoja voi kä'ttäi myös virvelillä
kalaståessa heittokohon tai heittopainon
åwlla.
P€rhovavaksi kaonattaa ostaa 4-osainen (tai
vielä useampiosainen) vapa sillä sellainen

Hanoin welukÅeqa olosuhteet owt nAin
nukavat. Hilkka Lanu pyydysfinAssd

on helppo pakatåjå Lulj€ttaa. vavan suojåksi
kamattaa hanh.ia suojaputki. Perhokelan
valinnassa hinta ja paino lienevåt ratkaisevat
valintakiteent.
Perho €i kä),t innöcsä painajuuri niuiilljoten
sen heitt?ininen perustuu siihen ett?i paino
on siimassa. Pefiosiimoja on kelluvia ja
uppoavia. Minä olen vaelluskalastuksessa
kiwiryt pelkiisti:in keuuvia siimoja enka
nåe tarvetta uppoavan siiman hankintaarl
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Perhosiiman päähän tulee kärk€ä kohti
oheneva noin perhovavan pituinen peruk-
esiimajohon pe.hosolnitåan. Perukesiimax
kårki on noin 0,20 mm våhwistå siimaa.

Perhot
Kuten johdånnosså mainitsin, perhoillå
pyriaän matkimaan hyönteisiä joita kalat
syövät. Lapin vesien äärellä kesällä liikut
taessa tuskin voi olla huomaamatta hyön-
teisiä. Pohjoisen hyönteismaailma on
perhokalastajan vinkkelistä mielenkiintoisen
runsasi vesiperhosia, påiväkorentoja,
koskikor€ntoja, vaaksiaisia, karvasåäskiä,
hyttysiä ja mäk:iröitå. Ilmassa lentelevien
aikuisten hyönteisten lisåksi niiden touk-
kavaiheet elåvät vedessä muodostaen
påäosan kalojen ruokalistastå. Perho-
kalastuskirjojå lukeva törmåå runsau-
densafleen: perhoja on tuhoton määrä ja
koko ajan kehitetäzin uusia. Vaelluksella
pärjäa h)'vin l0 - 20 erjlaisella perholla.
Samoin kuin uistinten käytössä myös

perhoja on sy)'tä olla muutama samanlainen
ja Ekorre. Pienet ruskeåt ja mustat versiot
kyseisistä perhoistå kuuluvat ehdottomasti
våeltaj an perhovalikoimaan.

Päiväkorennot ovat pohjoisessa erittäin
yleisiä joten niita jäljiuelevät klassiset
€nglantilaiset perhot kelpaavat kaloille
h''\'in. H)ryiä HassiHloja ovat Red Tas, Zulu,
Blue Dun, March Brolvn, Grey Wulfja Royal
Coacbman. Minå poimin perhonsiastani
useinmiter Klinkhanunerin, Parahute Adam-
sin ta; Väne en Minkenin hm päiväkorennot
ovat liikkeellä.
Kalastaessa on tiirkeä tårkkailla rninkilaisia
hyönteisiä onjo liikkeellåja mitii niistli kalat
syövät ja pyrkiä valits€måån kalastus-
perhoksi sellainen, joka muistuttaa måh-
dollisimman paljon kulloinkin kalan ruoka-
listålla olevaa.
Uppoperhoilla kalastan silloin kun on tuulista
ja pintaperho ei pelitå. Perhoina kå)tån

etupäässä March Brownia
ja Red Tasia, varsinkin
kuulapäiset versiot tun-
tuvat kelpaavan pohjoisen
ka-loille. Virtavesisså tai-
menille kannåttaa tå{ota
myös Kaksihäkiläistå ja
l,€€chrå.

Muut kalastusvårusteet
Haavi

Haavi parantaa huomat
tavasti perhoon napan-
neer kalan ylös saantia.
Pieni jå keryt rnalli ei tuota
pakkausongellnia.

Perukesiimat
Perhoa vaihdettaessa peru-

kesiima lyheneeja ajoittain pitäå solmia uusi
jatkokappale. Tähån tarvitaån paria vah-
vuutta siimaa. Esim. 0,20 ja 0,25 nm

Grcj, Wumperho kelpaa kaloille seka
|i aa|assa vedessd ettAjdnild.

perhoissa muodostuu kullekin omat suosikit
jåseoraavåssårninun suosikkejåni. T?irkeit?i
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Koukunvapautin
Kålan hotkåistua perhon suuhunsa tarvi-
taan usein apuväline sen inottamiseksi.
Suonipihdit tai ke\aet pitkä- ja kapeakiirkiset
pihdit ovat tlihän tehtåväiin omiåan.

Muuta tår?eetlistå
Kelluntårasvaa tarvitaan pintaperhojen
kyllästämise€n jotta ne kelluisivat. Uppo-
perhojen saamiseksi syvälle kåytetäån
puoleståan lyijyhauleja apuna. Mittanåuha
ja pieni vaåka ovat tarp€en jotta kalajutut
pysyvät realistisina. Kåytän perholiiviå,
siinä p€rhorasiat ja muu taryeellinen on
kalastaessani kåtevästi kådenulotnrvilla.

AurinkolasiYsilmälasit/suojalasit
Perhokålastajan kannattaa suojata silmånsä
sillä lähin silmälaiäkiri on todella kaukana.
Tietenkin myös korvalehdet on syytä
suojata lierihatulla tai muulla päähine€llä.

Kåhluuvarusteet
Kalastusvaellusta suunnitellessani pyrin
selvittämään onko tarvetta ottaa kah'
luusaappaat tai housut mukaan, koska ne
painavat ja vievät tilaå rinkassa, muttå

melkein joka reissulla törmään tilånteisiin
jossa ne ovat tarpeen. Yleensä v€sistatjen
rannat ovat pohjois€ssa kovatjoten kalastus
onnistuu normaalit vaelluskengåt tai kumi-
saappaat jalassa. Kannattåa siis tarkkåan
miettiä kuinkå paljon on valmis uhraamaan

vaellusmukalludestaan kalas-
nrksen h)'väksi.

Ari Såårinen

Yturc en Minken-perho nat-
kii bvin paivåkorcntoja

Ki4allisuutta

Jos perhokalastus kiinnostaa niin seuråavan
luettelon kir-joista löytly lisaiä tietoa:

Rinne, Soine, Tiåinen : Perho-kalaståjån
hyönteistieto
Rinne, Vainio, Huitila, Soine : Perhokalastus
ja vesiperhoset
Olsson, Mitling: Flugfiske i {ållen
Bergqvist : Flugbinding på mitt sått
Pusa : Suonen kalastavimmat perhot
Pusa : Oivålliset ottiperhot
Borger: Pr€sentation
LaFontaine : Caddisfl ies



Keski-Suomess a S aarij äruellä
Kouf utusaika 21.8.2OO7 -21.6.2OO8.
Hakuaika 15.6.2007 saakka.
Koulutus toteutetaan monimuotona. ioka tarkoittaa kontakti-
opetuksen lisäksi etäopintoia ia tvössäoDpimista. Lähiopetus
päivät ovat sisällöstä johtuen'usi:in pitkiä ja joskus tyyiisesti
tat psyyKKtses1|Krn vaaflvta.
Koulutukseen valitaan 20 v tävttäviä erähenkisiä ihmisiä.
Valinnat tehdään hakemusten ja
haastattelujen perusteella. :
Koulutusmaksu on 315 €.
josta tutkintomaksua on 50,50 €,

-

Lisätietoia: Kari Kunelius
l0r4) 4690 321/040 1315 441
k a ri. kun eliu s@ p oke.f i

POKE



Retkelle luontoon
ja menneis$een

f4 illa Tuormaä, t'larkus Perälä,
Räe Perälä ja seppo J. Partånen.

Til.nrc HT09

Puhtailla Selkosi a
Ylistf slaulu harin puhtaille selkosille. 280 siv!a, til.nrc

HT07, hinta 24,00

Le m men joe n ku ltamu i stot
Viimeisten kullankaivajien elåhäå 1950- ja 1960]uvuilla.

144 sivua,til.nrc HT08, hinta 24,00

lval oi oki, ku I ki i an ku ltamaa
Retkeilyops. Seppo I. Paftanen,
128 sivua,til.nrc HTol,

vah i n gossa Vo n go ival le
Eksymisiå Saariselän tuntureilla
Kokeneen retkeilijän ja valokuvaajan
kenomuksia Edluksisbn SMriselän
tunturimasb$a 35 vuoden ajala.
Täpio Låine, 152 siyua, til,nrc HT04,
hinta 34,00

Mwnti Saa selän alueen palvelupisteet
sekä ki akaapat kautta naan,

Kullan-
kaivaian
opas

t i l .nro S152,

tåppikirioien erikoiskustantai

t \)r
Paiulie 3,04310Tuusua puh 040 545 4833

RITKE.L.t"[:



YHDISTYSTIEDOTE

JASENEDUT:

Jåsenetuliikkeitämme:
LASSIN RITKIAITTA: retkeib'välineet.
Forum, Kukontori, Helsinki. puh. (09) 5490
0200 j a Kauppakeskus Aapeli, Kauppakatu
28, 70110 Kuopio, puh. (017) 2633 055,
kuopio@lassiff etkiaitta.fi
Etu normaal ihintaisista l5 %, Lassin
hinnoista 5 %.
PARTIOAITTAOYrctkeilyasutja vålineet,
retkiluistelu, maastohiihto,ym. Jäsenkortillå
elu normåalihintaisista tuotteista l0 %
Helsinki keskusta, Yrj önkatu 36, puh 09 586
8280,
Helsinti lt?ikeslols, Piazzå p. 09 341 7700.
Hot Shop -poistomlymålå YdönlGtu 34, p.
09 7599210
Espoo Tapiola, Sampokuja alakerta p. 09 43 5
5420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävååra p.
09 849 3120
Vanlåa Kauppåkeskus Jumbo, Vantaa p. 09
75995',70
Oulu, Kirkkokanr 4 p. 010 549 4900
Saanselkäp.016-668900.
FREE HEELS: Telemark, retkeilyasut ja -

Ellintie 3, Kangasalå.www.fieebeels.fi
Helsinld, lsokaari 44, puhelin 0400 235 298
jåsenetu 5 l5 % tuoteryhmästa riippuen (ei
kiipeityvårusteista).
VELJEKSET HALONEN OY, Itiikeskus,
It:ikatu l-5 A 36, 00930 Helsinti ja Espoon
Sello myöntåä Helsingin Seudun Lapin-
kävijöille jåsenkorttia nä]4tämä11ä 10 %
ålennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
re&eilyosaston tuotteista.

PI,INNITSE & SMSTÄ, H.imeeniie 50,
Helsinki, avoinna arkisin klo 10.00 19.00ja
lauaniaisin klo 10.00- 16.00,puh.693 1369.
lriomyynnissä pähkinöitå, kuivia hedelmiä,
papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
välipalapatukoita ym. Alennus 10 % I 5 euroa
ylittåvistä ostoksista.
Majoitustå ym.
KILPISJAR\tsN RETKEILYKESKUS, puh
0l 6 537 77 I , antåa Hsl-:njäsenille alennuksia
naj oituksesta.

koko vuoden 10 % alennus mökeistå ja

LAPLAND HOTELS
Sky Ounasvaara
FIN-9'100 Rovanieni
Tel.+358(0)16335 3311
skyhotel@laplandhotels.com
Yllåskaltio
FIN-95970 Akäslompolo
T€1. +358(0) 16552 000
yllaskaltio@laplandhotels.com
Akåshotelli
FIN-95970 Akiislornpolo
Tel.+358(0) 16553 000
akashotel@laplandhot€ls.com
Sirkantihti
FIN-99130 Sirklå
Tel. +358(0) l6(40100
sirkantahti@laplandhotels.com

Alennukset l0 % majoituksestå Levillå,
Rovaniemellä jå Yllåksellä ympäri vuod€n
paitsi joulu ja uusi vuosi.



TIELSINCIN MATKAILLI/TIDISTI'(SE].{
ma*oille ja retkille jäsenh jnnalla.

Tiedustelutpuh. (09)2288 l20l
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKÄVIJÄ, joka
ilmesryy neljästi vuod€sså.
Voi myös pelkåstään tilata Lapinkåvijä-
lehden.
Kårjakaivon InajatNuuksiossa
KARJAKAM on }uokrattu kä).ttöömme
Helsingin kaupungilta. Se sijajtsee Espoos-
sa, n. 9 km Vanhalta Turuntieltå, pari
kilometriå Solvallan urh€iluopistolta-
Kå4akaivolle påäsee bussilla nro 85/85A,
Espoon keskus -Nuuksionp:itKattila.
Kadakåivolle on ensimmåisellå kenalla h)"r'ä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapahtu-
mien yhteydessä ohjelmaån merkit!, vastuu-
henkilö opastaa myös perille pääsyssä.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALA-
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleisessä kä)4össä oleva keitiokälos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiinkuuluu astioita,
huopiåja spriikeitjn,johon sinol on tuotavå
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kååsukeitin. Alåmåjassa on tåkkaja kamiina,
yl.imajassa on kaksi kamiinaå. Måjoissa ei
ole sähköa. Jokainen mökinkäWiijä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreäan kompos-
tointilaåtikkoon laitetaan vainmaatuvajate,
muut roskat tulee vi€däpois Kårjakaivolta.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapjn
kävijöihin kuulumattomia henldlöitä. Yli
viiden ulkopuolisen ryimästå on p)ryde.tävä
lupa puheenj ohtajalta, varapuhe€njohtåj alta
tåi Karjakåivon isännältå.
Karjakaivoa ei voi varata pelkaiståån omaan
kå)atiiön, vaaD se on aina kaiktienjäsenten
kåytössä.
Karjakaivoa ei såa kåyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOHTIIT]LLIN'EN SAUNAOLI,'EN
KÅYI"IÖ XARJÄKAIVOLLA olf,S-
KELLESSA ON SALLITTUÄ,

Karjakåivon kåyttö /såunamaksut:
jäle,e/ 2,50 euroa.4iö/vrk
ei-j.isenet s etroalhköhrk (våin jåsenen

lapset (allel6y.) aikuist€n seurassa 1,50
eurothlö/wk
Karjakaivon kiyttömaksut maks€tåan HSL:n
tilille 2 142 I 8- I 3 842 kä).ttäen viitenum€roa
1999. Ala ja ylänajalla on viitteellisiä pankki-
siirtolomal&eita.
Talkooviikonloppuinå on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merkityt tilaisuudet, joissa yövytäån
Kådåkaivolla, ovat ohjelmaan kuuluviha
osiltåan måksuttomiå. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojen saunamaksu on I euro,
joka peritään paikan paiäIlä.
Karjakaivon avaimet saat jäsenkorttia

Helsinki Expertin toimistosta, Lönnrotink. 7
B,00l20ltki,puh.2288 1200 ma - pe 9.00
I 6.30 ja Solvallån ravintolasta, Nuuksiontie
82, avoinna ma-pe 8-l6.30,Ia 8-18, su 7-14.
Tarkisiå aukiolo puh. 8678 4336.
Helsinki Expertin toimistosLa avaimen saa
maksutta. Solvatlan råvintolasta haku
maksaa 2 euroa&erta.
Avåin on palautettava heti kä)aön jälkeen.
AVAIN LUOI'I-ITETAAN V{NHSL:N
JÄSENtrLLE JÅSENKORTTIA vAs-
TAAN

Kuk jårven måjat l<ittilän Kukasjärvelä

KUKASMÄIA
Kukasnaja toimii varaustupana. Siinå on
enllinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
kenoksiset låverit paEoineen I 0 nukllujalle.
Tuvassa on takha- ja keittiösså kamii-
naliimmitys. Keittiössä on kåasuliesi uunei-

Sauna on yhteinen sekä Kukasmajalle että
Goådos kodalle.
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Kukasmajan kåyttömaksut:
HSL:njäsenet
Vuorokausimaksut, oikeN oleskeluun ja
yopymNeen majassa
aikuinen jäsen 7,00 eurothlö/vrk
lapsi  al le t6 v. ,vain aikuisen jåsenen
seurassa 4,00 euroa^rlö/vrk
Viikkomaksu lauadåista lauånraihin (7 vrk),
maja \uokattu kokonaisuudessaån
luokå jåseniltri 200,00 euroa
ttl?rerel ainoaståån jäsenen seurassa
Vuorokausimaksu 14,00 euroa.4 ö/vrk
Lapsi alle l6 v, vain aikuisen seurassa
4,00 euroa,ftlö/vrk
Viikkomaksulisä ei-jäsenelti 35,00 euroa,/
hlö/7 vrk
Alle l6-ruotiaalta laps€lta €i peritii viikko'
maksuliså
Såunamåksu sisåltyy kåyttömaksuun.
Varaaja vaståamåksun suorittamisesta.
Kukasmajaa ei kuitenkaan voi varåta
kokonaisuudessaan kummallakaan pää-
siäisviikollå eikä slyskuun kabdella ensim-
måisellä kokonaisellå viikolla. Kukasmajan
viikkovaråus on voimåssa lauantaista
låuåntaihin kello l2:een. Koko najan
varausta ei voi tehdå tätä lyhyemmäksi
ajaksi. Varaus on peruttava kaksi viikkoa
ennen varattua aikaa tai siitä peritäån
nomaali kliyttömaksu. Kukasmajalla ei ole
eriryistä telttailumaksua.

C,OADOSKOTA
Goados-kota toimii sarnoin varaustupana.
Coados- kodassa on karniina ja siellä
nukutaan lattialla.
Såunå on yhteinen sekå kodalle että
Kukasrnajalle.
Goados- kodan kiiyitömaksut:
H S L : n j.* e ne I t ö 2,5 0 ev oalhlö | v rk,
nuilta 5 elJjoalhlö/v* Ja lapset (alte t 6v.)
aikuisten seurassa I ,50 euroa.4iö/vrk.

Koko kodan voi vuokråtå kä)4töönsä l0

Saunamåksu sisält$, käyttömaksuun.
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritåän normaali
kåyttömaksu.
Kukasmajan varauksia hoitaa Utjas Pemu,
puh. k.488 821tai040 592 7278jaGoados-
kodan varauksia Pipsa Moring, puh. k.587
7004. Avainta hakiessa esitetaän tosite
suoritetustå måksusta- Avånnen lähenå-
misestii peritiiän postimaksu.
Korvaussumma kadotetusia avåimesta on
100 euroå.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulu-
mattomat hentilöt voivat käyt jri majoja vain
Jäsenen seurassa. Varausten hoiiåjalle
toimitetaan osanottajalista.
HSL:n omat ohjelmat ovatetusijalla. Ennen
toimintasumniclman vahvistamista otetåan
seuraavalle wodelle vain alustavia ennak-
kovarauksia. Saman viikon voi varata
peräkkäisinå vuosinå vain,jos ei ole muitå

Vuokraffåvat välineet
TELTAT
Kolme Tena Mast€r-2{elttaa, kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja, paino 4 kg,8 euroa/
viikko.
Fjälhäv€n Alita, kolmen hengen telftå, paino
4,5 kg, 20 euroa/viikko.
Hi l lebere Nammåtj  CT2, kahden hengen
tunnelitelita, påino 1,4 kg.20 euroa,/viikko.
Hilleberg AIdo, yhden hengen teltta, siinä
yksi kaari, absidi jå påinoa 1 ,6ks, 20 eurot
viiklto.
MtruT
KaksiTrangia-retkikeitintä I €uro/viikko.
Itse tehtyjå ahtrioitå 2kpl, I 5 euroa./viikko.
Naali-ahkio, joka on pidempi kuin€delliset,
l40cm ja 46 cm, påino n. 8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroiden säilyttämiseen,
25 eurotviikko



Uusiå Såvotan Paljal*a-ahldoita 2kpl, 2s

Savotan 906ja 1200 rinkat l5 eurotviikko.
Haglöfs Viktor 75+l0naisten/lyhyempi-
s€lktiisten dnLka, I 5 euroa./viilito
Fjällråven Fox 80+10 suurempi rinkka, 15

Lumikengät I kpl mållia Alposet, 2kpl
Kukasj.iw€llä, 6 eurotviiklo.
Vuokataan myös jättilouetta, 25 €uroa/
viikko, 12,50 euroa/viikonloppu, Aulis
Boströmillä.
Kabden viikon vuokrå on puolitoista-
kertainen, viikonloppuvuokra puolet viiklro-

Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada väUneitä lainal(si våellukselle.

Vuoka maks€tåån yhdistyksen tilille 214218-
13842 kiyttiien viitenum€roa t 23.

Välineitä ruokaa Pekta Narinen, Kallio-
haanpää 8, 02770 Espoo. Puh. k. 8 10 I 10 tai
mp 040500 1411. Osoite lö)'tly parisen
kilometriä Espoor asemalta etelai:in päin.

VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VAIN
YIIDIST}'KStrN JÄSENILLI"

JÄSENASIODB.{HonO
Jäs€nsihte€ri Saara Koståma, Penttiläntie I
H 56, 00740 Helsinld, puh. k. 386 3416ja
040 8400946,saam.kostama@kolumbus.fi

TOIMINTA
Kerhoilta on loka-, marras-, tarnrni-, helmi- ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenå
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoi
tetaan Lapinkåvijå-lehdessä sekå intemet-
sivuilla osoitteessa www.lapinkavijat.net

TOIMIKIJNTIFNITTÄJÄT

Koulutustoimikunta
Raija Hentnan, Viideslinja 18B 17,00530
Helsinki,puh.UtT I 8768, råiia.hentnan@nic.fi

Ohjelnåtoimikuntå
Ritvå Puranen, Savelanti€ 3 I 70, 00720
Helsinki, puh. k. 387 2101, mp M0 840 0757

Talkootoinikunta
Kirsti Klemota, Ve (atie 17-21 C l, puh.
050 382 0375.

Ti€dotustoimikuntå
Saara Kostama, Penttilåntie 1 H 56, 00740
Helsinki. puh.k.386 3416, inp 040 8400946,
saam.kostama@kolumbus.fi

Ulkoilutoimikunta
Jorma Nurmi, Vi€rtäjaintie 2 A 2, 03100
Nunmela" puh.L 224 6302, mp 050 517 6703,
jormao.nurmi@pp.inet.fi

MUITA'IOIMIHA$flöI
Karjakaivon isäntö (d/evi Koski, Pe d
wkaski 8 H 15,02310 Espoo, puh. k.813
5460, mp. 044 548 1626.

Kukasjärven isännåt
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh.k. 811 5460, mp. 040 508 1626,
Uljas Pemu. Muottikuja 5 B 38,00380
Helsinki, puh.k.488 821, mp M0 592'7278.

Yhdistyksen emännät
Ritva Puranen, vefijä, Savelaatie 3 | '10,
00720 Helsinki, puh. k. 387 2101 ,
Sirkka Sundstöm, Pajupillintie 26 B 10, 00420
Helsinki, puh. k- 563 2092
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KARJAKAIVOLLE?MILLA KEINOIN

Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus
Nuuksionpäå jå 854 Espoon keskus -
Nuuksionpää Kauila. Kattilaan asti ajaa
osa lToroista toukokuun alusta slyskuun
loppuun. Talviaikana Kattilaan ei ole
liikennettå. Arkipäivinä lähtöajal Espoon
keskuksestaia Nuuksionpäästä ovat såmat
yrnpiiri vuoden, muttaviikonloppuliihtöihin
Kattilan lenldn poisj?i?inti syksyllä ja lisäys
keväällä aiheuttaa minuuttimuutoksia.
Kannåttaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessa syys lokakuun ja huht i-
toukokuun vaihteesså.

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan rautatieas€man vieressä.
Nuukiosså bussista jåädään pois Meer-
lampi-nimisellä pysåkillä kaksi pysiikldä
ennen Solvallanurheiluopistoa. Siitåmåtka
jatkuu kåvellen seuråavan mäen piiålle, josta
käåmlaäänoikeallepuonillasuljetulletielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Linja-autovuoroja on
arkisin ja lauantaisin l0 jå sunnuntaisin 9
kpl. Aikataulut löytyvät Espoon aika-
taulukirjasta tai YTV:n siluihå osoitteesta

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?

Kukasjärvelle kuljetaan Aakenuksen Pyhä-
jäNenparkkipaikaltakävellen lumettomana
åikanåja hiihtäen talvella. Tie Pyhäjärven
rantaan aurataan vain kevättalvella naa'
lisl:uun alusrå alkaen ja auråustilante€srå
voi lcysyä Metsähållituksen Kittilän metsä-
toimistosta, puh 0205 64 7108 tai (016)
643261.
Jos matkustatjunalla Rovåniemelle j a sielt?i
bussilla Kittiläån tåi siften lentien Kittilään,
niin voit tilata taksin esim. autoilija Kauko
Seppålältä valmiiksi odottamaan linja-
autoasemalle tåi lentoasernålie. Kaukon
pulelinnunero on (0 I 6) 6"42 129.

Kolårinjunaltå voit matkustaa V. Rundgrenin
vuorobussilla Akåslompoloon ia lyhyen
jatkokuij etuksen taksillå hoitaa esim. Seppo
Kultima, puh. 04O 548 1660. Vuorobus-
siyhteys Kolari-Akäslompolo-Kolari on
jokaiseltå junalta jaiokaiselleiunalle.
Kukasmajälle ja Goados kodalle on mah
dollista päästä myös moottorikelkka-
kuljetuksella Pyhäjärven parkkipaikalta.
Kuljetus tilataan Peklta Kourilta, pub. (016)
642 032 tai 0400 395 603.
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KARJAKAIVONTOIMINTA-
OHJEIDEN 10 KARJESSA

Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeil]'tukikohta, jota

I Ei voi varata yksityiseen kä'.ttöön
2 Otr huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakä'"täntö)
3 Noudatå Karj akaivon toimintaohjeita, jotka ovat kämpän ohjekansiossa
4 Karj akaivolla ei saa esiintyå päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tupakoida
6 Lemmikkieläirniä ei saatuoda sisälle
7 Tuo mukanasi rvc-paperit, trangian polttoaine j a kynttilät
8 Muista kirjoittaa nimesi kimppäkirjaan
9 Pidämme Karj akaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita säästäen
10 Teevåhintään se määrä puita seuraaville, mitä oletitse käyttänyt

MUIDEN YHDISTYSTEN RETKIA
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin,

OI]LUNSEUDUNIÄPDII({\'IJÄT
TiedNtelut hannu.yrjånåinen@oukå.fi
Kanootti/soutuvaellus Inårille 14.7 -
22;7 2$7
Retkenhintajäs€nile 9'0 euroamile 120 ewoa
Matkakustannukset jaetaan osallistujien

Ilmoittaudu Hånnulle 044-2603818 tai
Tuulalle 050-3282434
Syysvaeltus Sitasjauesta Ritsemiin 18-
%.8.2$7
Vaelluks€n hinta kerhonj äsenille 195 euroa
muile 240 euroa

Matkakustannukset jaetaan osallistujien
kesken Ilmoittaudu Ainolle 10.7 mennessä
aino.harnalainen@oulu.fi
p. 040-7706282 tai Hannulle p. 044-260381 8
Pälhan ensilumet20. l0 27. 10.2007
Matkan hintajåsenilte I 55 euroa muille I 85

Matkakustannukset jaetaan osallistujien

Ilmoittaudu 20.9.2007 m€nnessii Ainolle
aino.hanalainen@oulu.fi p. 0 40 -'7'7 06282
tai Anjalle p. 050-5370886
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LAPINKÄVUÄYHDISTYS KEHISf, T
httpt/*rrrlx.kiehiset fi
Vironrnatka 16-20.05.

Perheleiri (kukåsjåwellå) 3- l 1.06.

Vaellus Pakanajoelle 09-1 5.09.
Paavo ja Kaarina Lambers
RnskåmatkaAkåslompoloon 22J9.O9.

Kaamoshiihto Akäslompolosså
10.12.2007 {5.01.2008

Jouko Lehtonen puh:0405007456
Raimo Vuoristo puhr0407500020
Paavo Lamberg puh:0503426249

JÄR\,TNPÄÄN RETIGILUÄT
trtw.kolumbus.ff /jukka.poua
Ti€dustelut Petti Salo, puh.k. 291 6873 tai
040 8368575
19. 20.5. Viikonloppuvaellus Nuuksiossa
(geologiset nähtävlTde!)
8- - I 0.6. Melontaretki Etelä-Suonressa, Riku
Rosllng
20. 22.7- Savonlinnanoopperajuhlat
9. 12.8. Luontoretki Viroon Hiidenmaalle
yhteinen HSLrn kanssa.
7.- 16.9. Ruskaretki Lappiin itä-koillisosaan
mahd. sevetiijärven suunrå.
6.-?. I 0. Viikonloppuvaellus
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RINKAN POHJALTA
IruTTA TUNTURIIÄ?IN LUONMKES
KIJKSESSA
Helmikuun lopussa avattiin juhlallisin
menoin Hetasså hontokeskuksen laajen-
nusosaan pystytetyt uudet pysyvät nåyt-
telyt. Näyttelykokonaisuuden nini on
Vuovjjui Kulkijatja se kenoo luonnostaj a
paimentolåissaanelåisuudesta.
Vuovjjui - Kulkijat kuuluu niihin ehdor
tomasti nåhtäviin nåyttelyihin - kuten Siida
lnarissa j å hpin mååkuntamuseon nå)4tely
Rovaniemellä. Jutaava porosaamelaisuus
såilyi viimeisenä Enontekiöllä ja siksikin
påikka on €rinomainen tälle nä)ttelylle.
Kävijää kuljettavat vanhan elärnäntavan
pariinkuvat, tekstit, vanlatfilrnimateriaalit
ja erilainen.iänlnaailrna Niis-H€nrik Valkea-
påän kulttuurikäsikirjoituksen ja Pe ti
Koskinielren laafiman luontokäsikirjoi-
h*sen mukaan. Nä)ttelyn mikkaan ilmeen
suunnittelustå vaståsivat gråafikot Dusan
Jovanovi ja HilklG H)'värinen.

Näyttelyn luonrokuvat on valittu suonen
parhaiden luontokuvaajien tuotannosta ja
porosaamelaisuuden kuvamateriaaliulottuu
I 800 lululta tålle vnosituhånnelle.
Vaikka noin 260 neliön näyttelyn puifteissa
ei voi antaa ryhjentävää kuvaa saamelåisten
elinlåvasta, se tulce olemåan tårkeä tieto-
låhde niin natkailijoille kuin Lapin asuk-
kåillekin porosååmelåisten elänäntavasta ja
kulfirurista.
Tunturi-Lapin luonto- ja kultnrurikeskuksen
laajennuksen myötÄ saman kåion ålta
löytyvät Metsähallituksen palveluiden
lisäksi myös kunnan matkailuneuvonta,
saanelaiskäräjien ja Siidan paikalliset
toimipisteet.
Hetan matkailupalveluiden parantåmiseksi
Jlppyrän nppylå luontokeskuksen takana
ofefaan jälleen matkailukä)atöön ja sinne
mivatåån laskettelurinne.
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DIGIKIryAUSKURSSILLE
Kuusamon kansanopisto jätjestäij, 2.-'7.'l.
kussin luoDnon kuvaamisesta digikameralla.
Kurssilla opetellaan myös kuvi€n käsittelyä

Kuvanldsittelyn p€rusteet hauits€valle
barrastaialle on tariolla 16.-21.7. Luonto-
valokuvajaan vaelluskurssi. Kurssilla
tehdän vaellu$etkiä Kuusamon tumetuille
luomonnähtäqyksille, kuvataan ja kuvia
kiisit€lliiiin opiston studiossa retkien j;ilke€n.
Tiedustelut Kuusamon kansanopisto,
p050444115',7 Ei
kuusamon-kansanopisto@koillismaa.fi
EIJOONJÄÄMS0PPIA
Survival Kilta jairjest?iii jäIl€en ensi kesåinä
ulkoilun turvalisuuskunsi -nimelä kulkevan
koulutuksen. Kussilla opitaan s€lviy-

tvmään luonnon omin annein ;a vähin
välinein. Tulenteko, maioitteiddn raken-
taminen, luonnon muonien keråily, petun
tekojne. ovat kurssin ohjelmassa.
Kurssin mi€lenkiintoisinta antia on ehdor,
tomasti tutustuminen oman kehon toimin-
taan ååritilanteissa; kun aivoilla ei ole
hiilihydmatteja, kun energiavaje våivaa koko
tuoppaa. Siis tuvatlista kurjuutta (.ieho-
oppiå) valvotuissa olosuhteissa.
Kussin teoriaosa pidet?i:in 8.10.6. ja maåsto-
osa2l-29.7. Pirkanmaa a Tarkemnat tiedot
kurssipaikåsta ja muista yksiq,iskohdista saa
kurssin johtajålta Erkki Tuomiselta, jolle
myös ilrnoittaudutaan, puh.044 576 0601 tai
erkki.tuominen@lnaariaNplcfi .
Raija Hentrån

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDTJN LAPINKÄVUÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoit€

Puh. t-majl HELSINGIN SEUDUN

JÄSENMAKSUT:
Varsinainen jäsen
Nuorisoj äsen (alle 18v.)

15 euroa
7,5 euroa

LAPINKÄWÄT

JÄSENStrITf,f,RI
Saara Kostama
P€nttilaintie I H 56
OOT4OHELSINKI

Lapinkiivijä-lehti (suoratilaus) 8 euroa

OSOIfiEEN MUUTOS:



Torkein vorusteesi retkeilyyn ovot hyvöi kengötl

LCDl|'Cl

Tibet Gtx Men/Lody
(289,9O)

269,-
Myymölöissö lisöksi

yli l0 eri IOWA -mollio.
Tule io volitse suosikkisi!

Tesiivoittoio!
Pöivöpotikoinliin
Renegode Lo Glx Men/Lody
(r89.90)

159,-

' Töllö kuoonoillo
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Testivoittoiol -'
Vootivoon voällukseen

#,\rrrxnDn i[öTisf6;r H MERRELL. brrogedare

E@ tHf,DI' I@*v"qo


