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PYUKIRJOITUS

KUXASTTRVI

Isot talkoot Kittilän Kukasjairvellä alkavat olla ohi. Yhdistyksen talkoolaiset ovar yhdesså
isäntien kånssa ahkerasti remontoineet ja kunnostaneet omiståmiamne rakennuksia ja

Tunturitupamm€ Kukasmaja on vuoden 2001 hanldnnanjälkeen saanut timpimän vaipan
yllenså. Majan lattiat ja katot on uusittu jå villotettu, seinåt tilkitty ja ikkunat maalattu.
Tupaan on harldttu uusi taklakamina sekå uudet patjat j a fynla p:iällisineen.
Vuonna 1989 rakennettiin Goados-kora silloisille Suoman Matkailuliiton maille. Koska mååt
omistaa nykyisin Kittilån hrnta, paiätti yhdistys siirtlut kodan omiståmaueen maalle.
Kesäkuussa 2007 Goados-kota purettiin ja kahden viikon aikana heinaikuussa pysrytttiin
uudelleen tonttimme €teläkulmaan- Samalla kotaa korotettiin 2 hirsikerrosta.
Kota jåi vielä hieman keskeneräiseksi, mutta saa slyskuussa kaksi pientå somaa ikkunaa
järvelle påin sekä oven, joka muutetaan pystyasentoon katse majålle päin. Laftia valmistunee
kesäIlä 2008. Kodan kä)ttöönotosta ilmoitetaan sen valmistutrua.
Rannassa oleva saunarakeDnus on peruskorjattu ja pukuhuon€essa on uusi pikkuroinen
lasiluukullinen kamina.
Kukasmajan edustaa on myös \,uosien saatossa niitetty ainakin kerran kesiissä- Tainä
kesänåoli tulosjo selvåstinåkwissä. Alkukesasti keto täyttyi kuk&ivista kulleroista, sitr€n
tulivat rnetstikuljenpolvet sekä monet muut krkatja heinät. Sieltii on h)"r'ä myös €ri hyönteisten
hakea mettii ja ravintoa.
Kaikki se, mitä Kukasjåirvi antaa, on meidzin jokaisen Lapinkävij:in koettavissa. Siellä on
h}\rå påtikoida, nadastaåja kalastaa tai koskettomia hankia hiihdellä luoden ajastå riippuen.
Nyt on aika nauttia työmme tuloksista. Yhdistyksen puolestå kiitämme kaikkia,jotka ovat
pienen tai suuren tr,öpanoksensa muiden iloksi antaneet.
Toivotammekin kaikille lomaansajå vapaa'aikaansa siellä viettäville antoisia hetkiä eråmaar
rauhassa ja hiljaisuudessa.

Uti KaI€ Kirsti



TOIMINTA
ELOKUU

29.8. KESKMIKKOSAUNAKARJAXAMLLA klo
18.00

Larnmen vesi huokuu eh}ä vielä kestin lämpöä, joten siellä voi palata menneeseen åikaan.
Elokuussa myös illat pimenevåt, joten taskulamppu on tarpeellinen kotimatkalla.
\'lteissaunasta peritäån saunamaksuna I euroa,
Våstuuhenkilö Hårry Sm€ds, puh. 050 390 0336

SYYSKUU

KORJAUS! 5.-7.10. pe-su
\.IIKONLOPPI'VAELLUS KYTÄJÄLLE

Viikonloppuvaellus järjestetään Hwintdiiill€ K)'täjä - Usmi maisemiin. Lähtö perjanlåina
Mikonkadun tur ist ibussiDvsäki l tä klo 18.00. Paluu sunnuntai- i l tana. Mukaan
telttamajoitukseen ja ruokäiiuun tar',,ittavat välineet sekå såån mukainen vaatetus ja
saunavarustus. Päivaimatkat ovåt 10 15 km luokkaa. Ti€dustelutjå ilmoittautuminen Miria
Piriren Duh.0s0 s30 2041.

26.9.KESKMIKKOSAIJNAKARJAKAWOLLA klo
18.00

Syksyn lehdet ovat jo leijuneet lammen pinnalle, vaan lapinkävijät siellä edelleenkin
vi lvoi t televat saunan löylyjen lomassa. Kot imatkaa valaise€ ehkä täysikuu.
Yhteissaunanmaksu on I euro.
Vastuuhenkilö Pekkå Nårinen. Duh. 040 500 1411



5

29. - 30.9. la - su
SIENI- JA MARJAVIIKONLOPPU NUUKSIOSSA

Suomen I lonnonsuojelulirlon ja HSL:n yhreisre*ellä majoitumme slenbackån kämpässä
Nurksion kansållisouiston liinsilaidalla.
Kien:imme kansallispuiston kauneimmat lampareet, koluamme kuusikot ja
patikoimme pefi ijiköt. Kerai.iirnrne matkan var€lta siener ja marjat,
tutkirrune luonnonmerkkejä, kertåamme suwmisiamistå ja saunornme
iltahaim?irisså.
Hinlå: SLI :n jå HSI :n jäseni l le 50 eu'oa ia mui l le 60 euloa. HinraaD sisäk,,vär
sisiimajortruminen omissa makuupusse'sså. kåksi lounaskerLroa, aamupuuo sekä kahiit ia
reer. såunominen ja opasrue.
Ilmoittautuminen: viimeistiiän 19.9. mennessä Suom€n Luonnonsuoielutiiton toimktoon
jolo sähköpostiosoitieeseen kurssit@\11.fi iåi (09) 2280 820?.

3.10. ke klo 18.00 kerhoilta
SAAMENKIELISISTÄ PAIKA\T..IIMISTÄ

LOKAKUU

Pasilan pä?ikidasto, RautatieläisenlGtu 8, siså:in}:iynti Kellosilta 9:n puolelta
Såamenlielisten parkannimien rurkijåja retkeiltä Tåårnå valonen Outun yliopislosra.
Ciellågas insriruulisrå kenoo Pohjois-Lapin paikannrmisb. Tarkoinrlsend on rurustuå
eriryisesri såamelaisiin pailannimi'n relkeilijän naikökxlmåsIå: miren paikannimer ku\aavär
maasroa Ja voisilo pailannimislä lö)Uiä åpua lai innortusLa vaellusreirinsuunninetussa.
FsitlLs€ssä kiyd:iän kanrojen ja krvien aurlla låpi esimerkleiä monien 

'erleitijöidenrunlemilla Kilpiijiwen ja Saariseliin dluerlra. Jos iokin saamenlielinen nimi on iri:invr
merynämå.iin, niin ola muftaån kafta iossa nirnr on. raikirioita vlos ninen rarkka Lnioitusaiu

rkaikL kanassa ole!ar !ananfir. myö;suomenluetinen) jä mis;ä paiktå siiairsee. T;ama on
luvannur selvinää esi l le rule\  ra nimia esirvksen iälkeen.
Våstuuhenkifö: TrimTervatartiata,putrOSO ss,r 4$z,(o\agA 432
Huom! Uusi kerhopaikkaPasiian pääkirjastossa



14.10. su maastoretki
Kahden teoriaillan ailGra opinune paljon jäåkauden aikaisista tapahtumista, millaisiajåilkiä
se on jättän]4 maastoon j a miten ne näkyvät kartalla. Harjuj en, suppien, hieklakankaiden,
louhikoiden, silokallioiden,jåäj,irvien ptul:u-uonienja monien muiden naaperån muotojen
ja ainesten synty selviåä krussin aikana. Maaperaigeologi Maija Haavisto-Hyvfinen opåstaa
meidät jääkauden jåljille sanoin, kuvin ja kartoin Geologian tutkimusk€skuksen tiloissa
Otaniemessä. Paikalle pääsee Helsinsistäbusseilla 102, 103, l94ja 195.

Kuten yleensäkin, vastå käyliintö ja såa teorian eläm;iän, ja niinpä lähdernme linj a aurolla
piiiviiksi maastoon kadojen kanssa. Tarkemmat tiedot maastoretkestä ametaan osanottajille
kurssin aikana. Kurssi on yht€istoimintakurssi Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa.
Hintår 25 euma HSL:nja Sl-I-:njäsenetja 35 euroa djåsenet. Maksu p€ritään ensirnmiiis€nå

Ilmoittautumisec Viim€iståän5.10.07 Råij a Hentmanine, puh. (09) 718 768 (iåtå viesti
våståsjåån jollet tåvoitå) tai råi.ia.h€ntman@nic,f i.
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9.10. ti,11.10. tO JÄÄKAI'DEN JÄLJET -
MAAPERÄGEOLOGIÄN KURSSI
klo 17.30 teoriaosuus Geologian tutkimuskeskus,
Betonimiehenkuia 4

13.10. Iå YÖSUUNNISTUS KARJAKAIVOLLA
I,'LKOILUTOIMIKI]NTA

13.10. la SYYSSMUS KARJAKAMLLA alkaen klo
10.00

Taas on aika kuurata j a huiskia harjojen ja riepujen kansså, jo$å sekii ala-, etta yl.ikämppä
saadaan ouflpuhtaålsi rulevan talven råpahtumia varlen. Vehän ernrne ryölä pelkiiä.jolen
kaii<ki ioi*olla mukaanrhde(sdretemisein nemuun. uimpimiin bemesopa;jälk;enpääsäekin
sitt€n puhtoiseen saunaan.
Vastuuhenkilö Kirsti Klemolå. Duh.050 382 0375.

Perinteiset yösuunnistukset ja&uvat tiäs t?inäkin ruo la entiseen malliin. Pihlaniskat
hakeutuvat såästä täysin piittaamattomina yönmustaan maastoon. Ensimmäiset pääsevät
matkaan noin klo 19.00 Kadakaivon alamåjalta. Nomaalit råstiliputja pihtileimaus.
Vastuuh€nkilö Kålevi Koski p. 040 508 1626
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18.10. to klo 17.30 TUTUSTUMINEN MERXN-
TUTKIMUSLAITOKSEEN JA
ETELÄMA]\NER-RETKIKUNNAN VARUSTEISIIN
trrik Palm6ninaukio 1. KumDula

FIelämanrereen olo.Jl ' reer ovar äänmmJ;en arkUser ta rurki io iden \  arusruksen lä\ ,rw ol ta
pards mrhdol l inen. Suunn,rrel i ja Mikå Katakoskj dn tu,kimu<aseman konraA[ai ] ia ra
muutenlin perehtyn),t retkeilyyn h)trävissä olosuhteissa. Hän on luvannut raotiaa varästön
ovea ja sanaista arkkuaan-
Koska siina vaiheessa, kun tätå ilmoitusla sorvattiin lehteen, Mika oli ,,Iåinassa"
Huippu\'uorilla eikä koko syksln kalenteri ollut käsiltä, päivåmäiiraDn ia ke onaikaånkjn
saåfad tul la muuroksra. Ni inpi  turusrumi.rer\el le on ehdbi iomåst i  i lmöinaudurra\a. roua
ki innoqunei l le !oidaan rredonaa mahdol l isbla muubk. isrå
l lmoi( laulumiser vi imeistään 14,10. Rai jå Hentmåni e. puh. {09) ?t8?68 rai
råijå.hentman@nic.fi.

27.10. RANKASAVOTTAA TAI PUUHUOLTOA
KARJAKAIVOLLA klo 10.00

Jonu Kaqakdvolla \aadaan tulevanålin ralvena mökli ia \auna lrimprm:lksi. rarviraån ouira.
Jos el  ole ennen ol lur ral lo issa mukana, rule kokeitemäan. miren håuskaa se onkaan isossa
porukassa. Vastuuhenkilö Mauri Piippo,puh. 040 7?3 1228,

31.10. KESKT\,'IIKKOSAT]NA KARIAKAIVOLLA
KLO 18.00

Sylsyi.renlehtien peiniimä prmeä poll\-ujohraå !,rloden \ irmerseen lesu\iikkGyhreissaundan.
sådi nåultra lämprmänä odonavan saunan leppoisr.ra ldyl l is lä mukd\assa seurasså.
Saunamaksu on I euro. Våstuuh€nkilö Kåt€vi Roski. Duh.'0i0 508 t626.

MARRASKUU

Matkakohteena Peru
Pasilan kidasto, Kellosilta 9

7,11. ke klo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA



Slyskokouksessa käsitellään sääntömä:iråiset asiat: valilåan \uodelle 2008 puheenj ohtaja
iå hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, kåsitellaiån v. 2008 toimintasuunnitelma ja
rålo sårvio sekä päätetään v. 2008 jäsenmaksun suuruud€sta.
Kokouksen iälkeen Erkki HoloDainen k€rtoo Perun retkikunnan matkåsta \.uodelta 1998.
Kuvia ja ke;tonuksia vuoikiipeilystä sekä historiallisista inkakohteista mm. Inka-polku,
MåchuPicchujaTitacacajårvi. Vsstuuhenkilör Kirsti Klemola, puh.050 382 0375.

17.11 la klo 14.00 alkaen
PIKKUJOIJLU KÄRJAKAWOLLA

Karjakaivollå vietåmme retkeilyhenkisen pik}ujoulun, sillå puitteethan eivät suosi perinteisiä
iuhlia. Ennenjoulunåj an hössötystä nautitaan yksinkeftaisuudestaja luonnon hiljaisuudesta.
Syödään jotakin h'"r'iiå ja kåhvitellaån. Lämmikkeeksi on tarjolla glögiä. Joulupukkia
odotellaan myös, joten pikkupaketii mukaan-
Juhlahepenet on syt4?ijättäå kotiinja varautua s:i:in mukajsesti jå l?impimästijoko toppatakkiin
j a huopatossuihin tai sadetakkiinja saappajsiin, sillä juhlat vietetään ulkona. Pikkrjoulu ei
sisällä saunomista. Kotimatkaa varten tarvitset taskulanDun. Pääs€tp€rille bussillanro 85
Fspoon kesk-uksesH rtarkisraåikalaulur Osål l is iumismäksu on n. 10.-euroå,
Ilmoittåutrmis€t viimeiståån 07.1t Ritva Purås€lle Duh.3872l0l tåi 040-3400757 /
Kirsti Klemolslle puh.050 382 0375.

24.11.Ia klo 11.00
LAUANTAIN TIETOISKU

Eksyneen etsintä Karjakaivolla
Joskus sattuu niin ikävåsti, että j oukostajoku jää j älkeen ja ekq'y. Tåi rnuuten faihtee omille
poluilleja luulee liet?ivänsä, missä muut ovåt. Mitä tehdå, niten toimia, kun huomataan, etti
joku puurruuloukosra. VAPEPA ( \  apaaehroinen pela:ru.pdlvelur organisoi  pol i is in ohel la
elsinnär.  I  duanLåin r ieroiskuun <aamme kokeneen VAPLPA-johrajan. jota on ol lul  mone!sa
etsinässä pääkaupunkiseudulla mukana. Hain opastaa meitå harjoituksen kautta, miten
toimitaan,kun låhdeciän eksynytiiietsimaiän.
Uskon, että tietojskusta on myös apua silloin, jos its€ joskus ekslT. Tietäa, miten etsijät
roimi\  ar,  ia i r le ehkä pysr]ry aunamaan lö 'nmisessd.
Vastuuhenkilö Aira Wiktröm Duh. 0400 594 ?66.

24.I1. LAUNTAISAUNA

Naisten såunåworo alkåa klo 14.00, miesten klo 1 5.00 jå yht€issauna sen jälkeen.

Såunån låmmittäj?i/vastuuhenkilör Mirjå Pirinen 050 5302041



Osåalko eronaå sudmJa koiran iälieri Entä loiran ia ketunl Ont(o kuusen iuurefla toru\a
käpy oravan vai (ikan kåsiftelemå? Tule oppimåån uuaå ja \ere.raimään ianhoja ra;rota
koulutusr oim ikun nan j:irjesLiimäl le I ha kurssille marrasj outul uu<<a.
Våstuuhenkilö: Pirio Mustonen, 050 3742682.

JOULUKUU

6.12 rrsENÄIsYyspÄryÄn xÄl'nr,v no rr.oo

IIsenäisryspärvän kd\ellretki ålkaa Sol\allan alaparklipaikaliå klo .00 iå oäärlv
Karjakåi\ olle.lan rnaessdjårje(rämme opastuksen r;kaisin Kjentimme norn kdlmi runiiä
rauhalliseen Iahriinjiirvryl:ingölldjå Iärruni*inure sauån rerken iäkeen. \4ukåån rerkiet äär.
saunakamppeeljå m)öhäis*i paluutå \anen raskulamppu. Bussi 85 lähree E.poon asematrå
1 0.20 ftarkista aikatåulu l.
Vås( u u hetr kiiö Hårry Smeds. puh. 050 1900336.

26.11. MA KIO 18_20 MIKÄ TÄSTÄ ON MENNYT?
ELI|INTEN JÄIJET JA JÄTöKSET LUoNNossA
Rikhardinkådun kirjasto, Riknårdinkatu 3, Hki 13.

15.12.Ia PUUTALKOOT JA JOULUPUURO klo 10.00

Vuoden !iimeiserlålkool \ ierelään säästä nrppuenjoko rani€savotassa raiahkioila veräen.
nemesopp:ur I;|nolta ennen saunaa.
JouluLuusikin on kannetu tupaan, sillå illan pimeksså kaikkien rimän luod€n tatkoolaisten
uurastus palkitaan yhleiselläjou lupuurolla. Tarkempiå iieroja lilkoidcn pitopåikåfå saåt
viikon loppupuolella rastuuhenkilöllÄ. Kirsri yrie;olr. puh.050382 03t5. -

29.12.Ia klo 15
MJODEN VIIMEINEN SAUNA KARJAKAIVOLLA

Ulkoilutoimikunta liirnmittiiä woden viimeisen såunån ja tarjoaa glögiä lisäl?immikkeeksi.
Vastuuhenkilö Hannu Siitåri. Duh. 736 811.
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RUSKAVIIKKO HETASSA 8. _ I5.9.

Tervetuloa Enontekiön Hettåan, joka on tållå kertåå ruskåviikon koht€ena. Kä)T nme Pallas -
Yllästunturin kansallispuistossa sekä Hetan pohjoispuolella olevissa maastoissa.
Majoitumme Hetan Majåtaloon, jossa on kä)aettävissä mm. kuntosåli, kotåja gdllipaikkå.

Retken hinta on 450 ewoa, VR:n seniori- tai juniorialennuksiin oileutetuiltå 425 euroa.
Ennåkkomaksu on 100 ellloa. Hinta sisåltaiäjunamatkan Kolariin, bussikuljetuksen Kolan -
Hetta ja majoituksen neljzin hengen huoneissa sekä aamiaisen, retkievaät, opastetun
kävelyretken, saunan jå päivällisen påivittiiin. Juna läht€e Helsingistä perjantaina 7.9. klo
21.27. Paluu on l s.9. Kolari klo 18.55 - Helsinki klo 8.06.
Retkelle måhtuu I 6 herkilöä. Mukaan pikkureppu, sådeasuja termari.

Tiedustelutjå ilmoittautumiset: Kalevi Koski! puh. (09) 813 5460 tai 040 508 1626.

RUSKAVAELLUS SAARISELKÄ-VONGOIVAT._ 15.9.

Vaellus hlväkuntoisille retkeilijöille, joilla on riittävä kokemus telttavaelluksesta våativissa
olosuhteissa. Aloitamme vaelluksen, mikäli mahdollista, Lokån tekojärv€n koilliskulmasta,
iosta siinymme Jaurujoen pohjoispuolelle Vongoivan alueelle- Si€ltä matka jatkuu kohti
Kiilopåän tai Saariselän retkeilykeskuksia, joissa viirneisen yön hotelli- tai telttamajoitus.
Matkan hinta-arvio 250 2?0 euroa. Hintaån sisältyvät edestakaiset kuljetukset junassa
makuupaikoin, sekå bussi/taksikuljetukset ja viimeisen yön yöpyminen+ såuna.

Tiedustelut ia ilmoittautuminen; Pentti Luhtålå, puh. 050 304 5130

RUSKAVAELLUS PALLAS . HETTA 8._15.9.
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Lzihtö Helsingistltjunalla Kolariin klo 21.27. Kolarista ma&ajatkuu tilausbussilla Pallakselle,
Josta våellus ålkaa. Vaelluksen aikana on yksi lepopåivä Hannukurussa, silloin on
nahdollisuus saunomiseenja uimiseen. Vaelluksen lopulla pedantåina ylitfiffne Ounasj.irven
venekrydillä. Kzivelt?ivä matka on 55 km ja påivämatkat lyhyitä. Vaelluks€n hinta on n. 250
eu'oa jäseni l lä.  mui lrz 20 euron l isährnta. Hinra sisr l r iä junamarkal maluuparkoin.
t i laurbuceir .  päärös:aunan. i l la l l isen sekä yöpymicen Heras:a.

Mukaan tarvitset teltan, rinl(an, makuupussin/alustan, keittimen, omat eväät ym. retkeillyn
liitB'vä. Ennakkopalaveri pidetåån taNittaessa. Paluumatka ålkaa Kolarista la 15.9. klo
18.55.

Tiedustelut jå ilrnoittåutuminen 3.8. mennessä. Oppaåna Jormå Nurmi puh. 050 517 6703

29. \'I,LAKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3. _ 5.4.2008

HSL:nekologrståmdrkarluaJo\uodesralr)80:MarkarKolåf l rnjalakdrsinrarreraankärevär!
junalla makuuraunussa nukkuen. Kolarista ereenpäin meidär r ie rilausbussija A-käslompolon
kylällä matkåa voi tehdä hiihtäen. kävellen tai rinnebussi lla.

Hinta-ffvio ensi vuodelte on 450 euroa, VR:n seniori- tai opiskelija,alennuksiin oikeutenrilra
430 euroaja iffkentuu senjälkeen, kun olernrne saaneet matkoista, majoituksistaia ruokailuista
sitovat tarjoukset. Ei-jäsenille hintå on 20 euroa korkeampi. Hintaan sisältyy edestakaiset
junamatkat makuupaikoin, bussikyydir, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2-3 hengen
huoneissa sekä aamiåinen, ohjattu hiihtoretki, saunå ja päivällinen påivittäin alkaen
tulopåivän päivällisestä ja päättyen låhtöpäiv:in aamlals€en.

Ylläskiepistå ja Risto Joensuulta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut ovat hotelli
1'llåsbuminassa.

Hiihtoviikko onjo taas aikalailia tä)'nnå. Kannattaa kuitenkin ilmoittautua ionotuslistalle.
sillä peruuruspa&koia vo, rulld es,m. ennaklomaksun eräpäi\ än a*oihin m;ås-joulukuun
vaihteessa. Tiedustelut: Hannu Siitåri, såhköposti hannu.siitari@capgemini.con tai
puhelinella (09) 736 811. Hiihtoviikon toisenå vetåjånå toimii Jorma Nurmi! puh. 050 517
6703.
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LEMMENJOEN IIIIHTOVAELLUS 5. _ 12.4.2008

Kultamaiden keväthanget kutsuvat låpinkåvijöitä. Våellus alkaa Njurgalahd€stå ja seuraa
pari ensimmäistä päivåä poromiesten kåyttämäå talvireittiä Morgamin kultalaan. Sieltä
hiihtelemme Postijoenlatvan ja Vaskojoen kaimppien kautta Kalmanftaltioon, jonne va€llus
pääiiyy.
Maisemat ovatjykeviä m:imiköitii, puuttomia tuntureita, jiinkäaukeitaja koivikl(oa koko
kido siis. Våikla yöryrune myös teltoissa, kämppäöitä on sen verran, että aloittelij akin voi
uskaltautua mukaan.
Kuljemme Sallivaaran palislunnan ydinalueilla, joten ebkä tapaamne pororniehiåja ainahan
voi törmåti kämppäainså huoltavaan kullarkaivajaankin.

Tarkempi ohjelma ja hintatiedot selviåvät Lapinkåvijäst?i 4/2007.

Lisåtietojå antså jå ilmoittåutumisiå våståånottåå vå€lluksen v€tåjä Raija Henhnan, puh.
(0q 7r 8 768 (iätä tarvittaesså viesti vastårjaån) tai raija.hentnån@nic.fi.

IHMETDEN rSLANTItl. - 25,7.,25.7. - 8.8. JA 8. - 22.8.2008

Kåikki tietävåt, ettzi klanti on h).vin erikoinen ja erilainen maa: tuliperäinen, historialiaan
tarktaan tuDnettu ja kiinnostava, maisemiltaan erikoinen ja olosuhteiltaan rajusti ja
arvaamattomasd muuttuvå. Se on påiklo, jonne rnoni mielii kenan €läissään, sillä eritiäin
kalliinamaanåkaikilla ei ole vama vierailla siellå useåstr-
HSLrn kaksiviikkoiseen matkaan on mahdutethr sangen tiuk*a ohjelma, jolla esitellään
Islantia kolm€lta suunnalta: lännestå, pohjoisesta ja etelästä. Vain it:irannikon kohteet
Jäävät tlystm tutustumatta.
Matkalla yörytaiån erilaisissa majapaikoissa: retkeilymajoissa, mååtilamajoituksessa,
viemsmajoissaja pikkulrotelleissa. Ruoat teh&ilin osin itse,j ottå kustannuksissa såästetän,
muttatoisaalta kokeillaånmyös islåntilaisia erikoisuuksiå.
Patikoinnin ja bussissa istumisen lisäksi ohjelmaan pyritään mahduttamaan pieni
ntsastusretki islanninlevosilla, valasretki ja jziätikköretki. Toki kuumissa läbteissäkin
löhötiiän, mutta ei välttämåttä siinä kuuluisimmassa, Blue Lagoonissa. Myös muutana
museo kuuluu ohielmaan.



Alustava suunnitelmai

Ohjelmaan tulee tod€rmåköisesti muutoksiå kuljetusaikataulujen )m. selvittyä. Kohteita
saattaa jäädä pois, jottei aikatauluista tule liian tiukat- Akilliset säiden muutokset voivat
hidastaa kulkua huomattavasti.
11.7. pe klo 15.20- 15.55 suomlento Helsinki Reykjavik, opastettu kaupunkikieros
12.7. ta geysirit, Gullfoss jå Finvellir, paluu Reykjavikiin
13.7. su päivzketkibussilla Snafellsnesin kansallispuistoon
14.7. ma lento Reykjavik Gjögur, ven€kuljetus Homstrandirin luonnonpuistoon Islannin
luoteisimmassa kolkassa
I 5.7. ti retkeilyä Homstrandirissa
I 6.7. ke paluu Homstrandirisla Gjöguriinja edelleen bussilla Akureyriin
17.7. to siirtyminen Husavikiin, valasmuseo ja våla$etki, siirtyrninen Jökulsårsljnfurin
kansallispuiston tuntumaan
1 8.7. pe patikkaretki Dettifossilleja kanjoniin, siityminen Mivatn-j årven tuntumaan
I 9.7. la påtikointia tutushren M)h/atnin runsaaseen linnustoon ja erikoiseen geologiaan
20.7. su bussikuljetus itiiistä ylänköreifliä Islannin etelårannikolle Landmannalaugariin
2 I .7. ma patikointia Landmannalaugarissa
22.7. ti bussillaLandmannalåugårista Skaftafellin kansallispuistoon
23.7. ke bussilla Skaftafellista Dolsmörkiin
24.7. to patikointia Fonmörkissäja paluu Reykjavikiin
25.7.pekJo7.55 14.20 paluulento Reykjavik Helsinki, toinenryhmä saapuu 15.55

Alustava hinta-arvio:
Kaksiviik&oisen retken himaksi tulle€ 2000 3000 euroå. iolloin siihen sistiltwät lennot
Helsinki Reykjavik Hehinki. kuljen*ser mårkan aikana. iöpymiser. ohjelmåssd ma,n,ru,
at€riat, retket ja sisä?inpaiåsyt, paikallisen oppaan tarvittavat palvelut ja matkanjohtajan

Ilrnoittautumiset ja lisätiedot:
Tiillä hetkellå ilmoittautuneita on kolme€n kahden viikon matkaan, mutta muutoksia tulee
todennäköisesti runsaasti. Yhteen ryhmåån otetaan 15 her*eä. Lopullinen ohjelmaja hinta
lienee tiedossa våsta woden lopulla, alkuvuodesta 2008, Jårjestelyistå vastaå Raija
H€ntnan (09) 718 768 tri niia.hentnån@nic.fi.
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PERUUTUSEHDOT
Ennak&omaksu on n. 25 % matkan årvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:

Viimeistiän 28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina l6 euroa.4iö
Myöhernrnin kuin 28 \tk, mutta viimehtään 14 vrk ennen lähtöå, veloitetaan ennakkomaksu
Myöhemmin kuin 14 r'rk, mutta viimeistään 48 tuntia emen matbn alkua, veloitetaan 50 %

- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjädestäjällä oikeus pidäuää koko

Jos tilaåjalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtoj en mukaisen pakottavan syyn
perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periå kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneista kustamuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista,
joista HSL ei saa maksun palåutusta (esim. matkalipui, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisisti tilåusajoistå jå rnajoituksisra). Akillinen matkalle l:ihdön este on todistertavå
läaik:idntodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellå. Kehotamm€
matkuståjaa ottamaån matkåvakuutukenJ johon sisältly peruutusturvåvakuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen perit:iän peruutuksesta kuirenldn aina toimistokuhina l6
euroa.4Enldlö s€kä lenioyhtiön HSL:ltä perimåt kulut. Useimnissa tapauksissa lentolipuistå
ei saa palautusta lipunlddoituksenj ålkeen.

Helsingin Seudun Lapinkåvijöillå on osanottajien vfi'yden tai muun €nnalta arvaanåftoman
stryn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen koNåuksiin. Järjeståjän peruuttaessa tilaisuuden
osanottomåksu Dalautetaan kokonaisuudessaan

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!

Jäsenistömme joukossa tiedän olevan
asiantuntijoitå meitå muita jåseniå kiinnos-
tavilta alu€ilta. Heiltå toivoisin saavani
knjoituksia, jotka s)'ventäisivät tietimys-
ränme retkeilystå, luonnosta tai ehkä
antaisivat muunlaisia vinkkejä mei l le
lapinlävijöille.
Samoin edelleen kåikenlaiset vaellus, ja
retkijutut ovat tervetulleita, jopa toivottavia.

Onhan lehtemme koko j äsenistön oma.

TÄI$TÄ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖISESTI TAI PERINTEISIN
KFINOIN!

OSOITtrTItrDOT JA MAIL-OSOITE
OVAT LEIIDEN KANSISN'[]LL4.
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HALLITUKSEN PAATOKSIA

Ninitettiin Anja Poutiainen jå Anja Sinton€n
yhdistyksen arkistonhoitajiksi kehiltåmään
HSL:n årkistoasioi ta jåtkossa.

- Lapinkävijälelrtiä on kertynl niin påljon,
että uuden erän sidotuttalninen ol is i
aiheel l ista.Kirst i  Klemola hoit i  asian
edellisellä kenalla.

Lapinkävijöiden omistaInista tavaroista ja
niidcn sijoituspaikoista on syytä laatia
luettelo, 'oka tarkistetaån vuosit tain

- Arkistosså on lehtien kaksoiskapDåleitä.
Olisiko iäsenillå kiinnostusra saad;niitä ?

- Hyva HSL:n jäsenJos Sinul lå on Jotr in
HSL.l le kuulu!aa omaisuutta rai  murta
tarvikkeitå, ota yhteys årkhtovastaåviin
Anjs Poutiainen p.0400 411293 t^i Ani^
Sinronen p, 0400 860 005, jottå saamme
luetteloiduksi kaik€n HSL:n omåisuuden.

Keskustel t i in jäseni l tå tul leen viest in
pohjalta miten iulee suhtautua retkille
illnoittantuviin henldlöihin., joillå joko ei ole

edelbayksiä piirjati retkellä. tai joista voidaan
olettåa olevan kohtuutonta haittaa muille.
Tod€ttiin. että retken vaaii.llrustaso on slytå
määritellä toimintakalenterisså. Retken
vetäjällå on oikcus olla hyväksynättå
mukaan selväsli relkellc sopimattoniå

HSL:n jäsen Anja Sintonen kerloi. että
Karjakaivolle kulkeva tie on yksiiyjsellä
maalla. Omistaja (huvilanomistaja Koln1,
perän rannalla) såattaa sulkea puonin,joka
on Jätetty auki HSL:n tapahtumån åjaksi.
Hån oD nyös epäviraLlisesti tiedustellut
osal l istuis iko HSL t ien kunnostuskus-
tannuksiin.

Sol!al lån ra! inrola. joka on roimrnut myös
Karjrkai !on avainten rdhnäiänä iäsenrl le,
on ilnoittanui, että haluaa lopettaa fiimän
ioimintansa. Ol is i  s i is yr j iet tåvå €tsiä
Helsinki Expertin toimiston rinnålle toista
avåinten noutopaikkaa.

Hallituksen puolesta
Såarå Koståma
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KARJAKAIVONAVAIN
Jäs€nille tarjotåån nahdollisuus saada
Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyr
töön 50 euron panttia vastaan.
Ed€llytyksenä on:

jåsenyys on kestanyt vähintåän
vuoden ennen avaint€n luo rutushetkeä.

jåsen on maksanut yhdistyksen
panLldtilille Nordea 2142I 8l 3 842 avaimista
50 €uron pantin. Viitenumero åvaimista on
35',73.
Meriå Sallinen luo\ruttaa avaimen sekä pitää
reki;teriä avainten saajista- Saådakseen

avainen jåsenen tule€ osoittaa tosifieella,
että hän on maksanutpanttisumman. Ennen
panttisumman suorittamisla otå yhteys
Merja Salliseen, joka läheftää avåimen
postitse senjälkeen, kun raha on tullut tilille.
Panttisumman såat takaisin, kun luovut

Hallitus pidättää kuitenkin oikeuden olla
luowttamatta avainta henkilölle erityisistä
syistä.
Meria Sållinen, puh. 0s0 342 4682 ja
sähköposti meia.sallinencrnetti.fi

UUSI KERHOTILA PASILAN
PAAKIRJASTOSSA
KOEAJAKSI

Retkeilijöinä olemm€ its€ kukin pitkän
vaelluståipaleenme aikana joutuneet tote-
amaan, €ttii monilla retkillämme hyvin neitä
palvellutvaruste kohtaa viimeisen reisslnsa;
varuste ei enåå toimi niin kuin s€n pisiisi
toiniå- Nåin on käynyt tutuksi tulleelle
kerhopaikallemmeKaisaniemen ala-asteella.
Varsinldn s€n kuvienlatselulaitteet eivåt
enåä tä'tä nykyistä vaatimuståsoa.

Korvaavaksi tilåksi on kokeiltavåksi löy-
tynyt Helsingin kaupungin Pasilan paiåkir-
jaston lu€ntosali nykyaikåisinekuvienkatse-
lulaittein€en ja siellå onnistuu myös kahvin
tarjoilu. Lisäksi pääkidaston henkilökmnasta
Iö)ayi Sinikka Koskinen, jota voineejo n)'t
nimittää Helsingin Seudun Lapinlävijöiden
yhdeksi haltiakummiksi, niin palj on hain on
hrllutmeitävåstaankö4ännön jårjestelyissä,
ja luvannut mln. jädesciä henkilökunnan

9

resurssien mukaisesti ker-hoiltoj€lnme
aiheisiin liittyviä kirjalli-suusnäytt€lyitä
kirjaston ala-aulåan. Luen-iosali (maks. 90
henk€ä) sijaitsee kirjaston 2. kenoksessaja
tilaan liitlry oma nårikl€ ja vessai.
Påsilan päåkirjåston tummansinisen
råkennuksen osoit€ on Råutatieläisenkatu
8. Huon ! jålkaisin tultaesså sisäänkäynti
on Kellosilta 9:n puol€lta.

Jos tulet jalkaisin Pasilan raulalieasemalta,
niinpäåsetRatapihantieltänouseviaportaita
pitkin suoråån Kellosillalle. Täti kartat eivät
keno. Raitiovaunut 7A ia 78 kulkevat
Pasilaan ja paikallista busseista ainåkin 1 7,
22ja 58 pysfit)'våt k;jaston lähituntumåssa.
Suunnistusta helpotlåvat Hetsingin Seudun
Puhelinluettelon kartat, w\rw.reitiiopas sekå
www.lib.hel.fi /påsilt. Kirjåstorakennuksen
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alla on pa rkkipaikka, jonne åjeraan Raura-
tieliiisenkadulra-
Ensimmäin€n k€rhoilta pidetåän uusissa
tiloissa 3.10.2007, jolloin Taama Valtonen
k€rtoo, miten saam€nldeliset paikaonim€t
kuvaavat paikallista maastoa ia vesistöä.
Kerhotila on \,uol<Ianu 17.00 20.00, joren
me ohjelnatoimikuntalaiset ehdinm€ keitt?iä
rauhassa kahvit paikan päällä. Kun tulet

hyvisså ajoin ennen 18.00, njin ehdit
vaihtamaan kuulumiset kahvikupin dlirellä
ennen ilan teemaa,jonka olisi tarkoitus alkaa
l8.00jaloppua20.00.

Taina T€rvåhårtiala

KARJAKAIVON TOIMINTA-
OHJEIDEN 10 KARJESSA

Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkäviiöiden
retkeilytukikohta, iota

1 Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut käviiät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, iotka ovat kämpän

ohjekansiossa
4 Kariakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisäfle
7 Tuo mukanasi wc-paperit, trangian polttoaineja kynttilät
8 Muista kirjoittaa nimesi kämppäkiriaan
9 Pidämme Kariakaivosta huolta talkootyönä, joten käylä puita

säästäen
l0 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä otet itse käyttänyt



Tuono tkonen, Miika Nåsija Valtteri Tetri (toim.)

vref,sararro-oPas
Fnsimmå:nFn mef <årårroki lpai  un tai torehtavr-
en ratkaisemisesta kirjoicettu opaski{a. Opas
antaa melsä(a' to i lJsra k i innostunei l le <elv.r
ohjeet taitotehtävien erilaisten ratkaisuvaihco
ehtojen suoriccam.sestä. Sov€ltuu sekä met-
sänomistaja- etcä ammatt i la iski lpai luihin.  Ha-
vainnol l inen opas on hyödyl l inen käsiki ia
myös oman metsån mittaukseen. Julkaistri
yhteistyössä Suomen Mersäurhei lul i i r ro ry:n
kanssa. 26 euroa, postikulut 6,80 eurotlähetys

Metsäsieni-pelikortit
PeIkorteissa mukana kaikki  kauooasiener
ja lisäksi vältettäviä myrkkysieniä- Sienien
nimen l isåLsiesi telry myös nirder kå<vupåi
ka.ja käyttöarvo symbolein. 7,5O euroa,
hinta sisäl tää post ikulut.

M etsäkasvi -pel ikortit
Pelikorteissa metsäqyppien opaskasvit valo-
kuvin. Kasvien avulla onnistuu metsätyypin
-nåärirräminen. Kasvien suomen ,  ruorsin
ja englannrnkreInen seka r ieteel l inen nirni .
7,50 euroa, hinta sisäl tää post ikulut.

Tiraukset: www.metsarehti.fi O M ETSÄ
tai puh. o2o77 2e136 kUStAnnUS



ERAMAAILMA 2O07-2008

Syksy on kilreisiå aikaa eråharrastajan kaeiterls
sa. Haftaasti odolettu fretsästyskausi alkaa v lr
doinkin,  javi lenevåtvedetsaavatmonetkalalaj i i
lkkeele.  Mikåpåsopivampl s l iv l t tå jåeäkauden

alkuun kuin t!tt! ja odotettu vuosikina.

Seppo Saraspää
ERÄRETI(IÄ VALON JA
HÄMÄRÄN MAASSA
Valitut tarinat

Seppo Saraspäå tunneiaan monipuo isena kirjai-
ljana,joka ha liisee niln luonnon ku n ihmGenkln
kuvaamisen Lapin karu ja lGunis ympåfistö
puhaltaa hänen tarinoih nsahenqen,lota <ehå kol-
mosen vaikutusp irissä luotu kirjalisuuse koskaån

Martti Peltomaa
TUNTURIHAUKAN MAA

0maperäiset eretafinåi llkkuvat iva o aisentekijån
kotimaisedl5sa. raiuvasu kirroitetut tatinat tafjo-
avateråtunnelnien kåksl osuvaala humorGthtå
havalnno ntia siitä, kulnkåomitu selia ete äken
Soomen k pai uyhtelskunta näyttäå maamme
pohjo simmana näkökulnasta.

Eränkävijän l<irjal l iset eväät
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MENNEITA

KURJENRAIIKANKANSALLISPIIISTON
VAELLUS 25.-27.5.

Saavuinnne Kurjenrahkan kansallispuistoon
25.5. noin kello 21.30. Lapinkävijöitå oli
mukana l5 kpl. Vaatimaton nåiirå ajatellen,
ettämeilläoli linjä-åuto käytössä.
Vaelsimme noin 2 km L4jiirvelle, j ossa oli
yöpIninen. Startti seumavana aåmuna kello
9-00 kohti Takåniiryn vuorta Suokullan reittiå
pitkin.
Saaruimme Laaskallioll€ noin kello 1 3. 1 0.
Laåskaliola on kiv€stii t€hry njaplykld,joka
on rakernettu ruonna 1798.
Rajap)rykin p:iålei huovit ja paimenet ovåt
tähyille€t. Ruotsin vållan aikana sana huovi
tarkoitti sotilasta tai ratsumiesa, varsinkin
haamiskoitua ratsumiesti. Aina sitä kult-
tuuria lö)'tii:i, kun luonnossa liikkuu. Matkaa
kertyi päivålle l4 kilometriå.

Toinen yöpymispaiH.a oli Vajosuolta. Suon
lintutomi tarjosi ainutlaatuisen mahdol-
lisuuden tarkkailla Vajosuon elämäå, mitä
sitt€n ponrkasså kåvimme ihmettelemåssä.
Suolla oli mm. joutsenia 13 lQl paflessa.
Käki kukkui ja taivaaNuohen laulun erotti
selvästi.

Sumuntaha startti oli kello 8.30. Reitti kulki
Vajosuon reunoja myöt?iillen.
Pieni maantieosuus mahtui mukaan V€bla-
ahontietä ja Töykkälaintiefii pitkin. Välissä
ruokailimme kalliolla, josta avautui hieno
näkymä lintutorneine€n Kurjenrahkan
suolle. Hienoa oli siinänapostellessa. Matka
jatkui Kuhankuonoon, jossa oli hieno
kahdeksan kunnan rajapyykki. Linnun
laulua L:uunnellessa aika ja matka 12 km
inenivät kuin siivillå. Taivåanvuohen,

tlnn)rilinnun eli tiltaltin ja hemekertun laulua
kuuntelimme. Lintutieteestä kiitokset Jukkå
Severinkankaalle.

hienpes:in kautta saaluirune Rantapihaan
noin 14.30josta alkoi naisten saunavioro,
joka jatkui miesten saunavuorolla. Oluttaja
limua oli tarjolla pientt korvåusta våstaan.
Kotiinpaiin matka alkoi noin kello I8.

Reittivalinta oli onnistunut ja maasto oli
suhteellisen helppo kulkea. Såä oli miei
parhain. Audnko paistoi ja ne aurin-
sonlaskut. . . Paikoin oli tarjolla lappimaistå
eråmaata, joka oli yllätys meille kåikill€.
Pukkipalon netsåt olivat paikoin luon-
nonmukaisessa tilassa niin kuin n€ olisivat
ihmisen käden koskemattå. Kurjenrahkan
kånsaltispuisro on perusteuu 1998ja se on
maamme uusin kansallispuisto. Suosittelen
siellä kå)'nisfii.
Kiitokset Jukka Severintankaalle jå Hany
Smedsillevaelluks€nvetämisestä.
Mil&o ja trlina.

ZUPPA ROMANA 30,5. _ 9.6.

Raija Hentman oli yhdesså rnatkatoimiston
kanssa keitellyt kokoon sakeanpuoleisen
rornanialaisen sekahedelm?ikeiton, vapaasti
kiiiinnetbnii zuppa romåna, oikearndn zorba
romaneasca, jota oli tadolla 18:lle ålku-
kesästå. Kyseessä oli tietenkin HSL:n
ohjetmaan kuulunut patikltamatka Retezatin
kansallispuistoon Rornaniaan.

Matkasta teki vaihtelevan se, ett?i va€llus-
maastot ovat kohtalaisen kaukana päiikau-
pungista Bukaresnsta ja jo aikataulusyistä
mafkaan sisältyi hotelliyöp).misiä Buka-
r€stissa, Targu Jiusså (kaupunki maan
lounaisosassa) jå kulttuuripäiikaupungissa
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Sibiussa. Matkat tehtiin parink).rnmenen
hengen piLlobussissa ja vaihtelua matkan'
tekoon.oivat ruokailujen lisiiksi hrtustumiset
esimerkiksi Muerin tippukiviluolaan, Hore-
zun luostariinja Hunedoaran linnaan. Myös
Sibiun ja Bråsovin kaupungeissa ehdimme
tehdä pi€net kiertokävelyt. Lähes kaikki
ruokailut sisältyivät matkan hintaan.

Matkat Suomesta Romaniaan tehtiin Finn-
airin reiftilennoilla. Finnairoli juuri parahiksi
avannut uuden reitin Helsingistå Bukarestiin
ja avaamisen lien€e mahdollistaneet uudet
76-påikkaiset brasilialaiset Embrayer-
suihkukoneet. Matka taittui nopeasti
kahdessa ja puolessa hrnnissa ja mielly!
tävaisti keskipäivällä.

Jo lähtöpäivänä teimme Bukarestissa
kiertoaj elun. Sen aikana tutuksi hrlivat mm.
Ceausescun rakennuttamå våltava hallin-

topalatsi ja se parveke, jossa diktaåttori
jouluna 1 989 kättlt heiluttaoalla toppuutteli
väkijoukkoja puheensa keskellä. Vallan-

Patikkaretkien aikana olimne rnajoittuneena
kåhteen vuoristomajaan, joista ensim-
måiseen, Cabana Buraan, kipaisimme noin
I 0 kilomelrin pätkitn m€tsaiautotietä pitkin.
Matkatavaratvietiin perille maastoautoilla.
Majassa oli kuuden hensen huoneita
yliikernssa (kenossänsla). Alakenassa oli
keittiö ja ruokailutila. Asiointikielenå oli
romania. Tarvittavan sanaston oppi helposti:
bere blonda, b€re bruna, vino alba, vino ros
ja lukusanoiksi kelpasivat vaikka italian una,
due, tre, eikä illan mittåan yleersä ollut
tarvetia pidemmälle laskea. Uni tuli muu-
tenLin. Pesupaikkanå oli betonista valettu
kaukalo, j ohon vesi tuli viercisestä purosta
letkua pitkin.

Vaellusosuudet olivat lievästi sanoen
vaativia ja kiviktoisia. Suomessa vas-
taavaa kivikkoa, tosin enemnän vaaka-
suolassa, lö)4yy Kilpisjärveltä. Ilman
vaellussauvoja siellä tuskin olisi pä-
jzinnlt. Oppainå meillä oli kaki paikallista
l1loristo-opasta. Klm kiipeily!,n oli yhden
haioittelwäiv:injälkeentottunut, niin se
alkoikin sujua parenmin kuin kåvely
kovålla tiellä, joka sisåltyi siirtymä-
taipaleeseen seunavaan majoituspaik,
kaan. Täm:in påiviirnatkan aikana tavallaan
siirryimm€ luoriston eteläiseltä puolis-
kolta pohjoiselle, sillä natkatavaramme
kienivät autoissa yli sadan kilometdn
lenkin.

Toisena majoituspaik*ana oli Cabana
Rotunda, pieneksi hotelliksi muutettu
Ceausescun entinen metsästysmaja ja
jälleen keskeltä ei miui?in. Mukamuksina
olivåt mm. h!'vätasoiset suihkut joko
huoneissa tai käytävällä ja lämmin vesi.
Kahteen "sviittiin" sisältyi oma yhteinen
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olohuone. Muistona menneistä hot€llilla oli
oma helikopterikenttä.

Mitä itse piiivatetkiin tulee, niin maisemat
olivat tietenkin niikemisen arvoisia, eikä niiti
ole tarpeen enemmälti kuvatå tässå. Kul-
jinme sekä merkiryillå reiteillä etti niiden
ulkopuolella. E tyisesti jäi mieleen kohta-
laisen vuolaasti virtaavån puron ylitys
tiivisq,neen lumen muodostamaa holvisilraa
pitkin. Opas rneni ensimmäisenä. Kun hän ei
uponnut sinne hartioitaan myöten, niin
uskalsimme mennå pe$slzi.

Lopuksi muutamiahajåhuomioitamatkasta.
Romanian kieli kuuluu romaanisten kielt€n
ryhmaiain ja se on saanut vaikutteita rnm.
mnskastaja italiasta, joten monista sanoista
saa selvää ponnisteluitta. Jos diktåtuuriajan

salaisen poliisin nimi oli Secuitate, niin
bukarestilaisen johdinauton reittikilvesså
ollut "via Univenitate" olikin sitten helppo
naklti. Sanalla losiikalla kaupunsilta löyti
rnm. valtionarkisto ja muitajulkisia raken-
nulsiå. Opastus omåssa tilausajobussis-
samme ja eri tuustumiskohteissa iapahtui
engtannin ki€lellå, mutta åivot saåftoi pitåå
lepotilassa Raijan ammattitaitoisen tulk-

Matkan väliyöpymiset tapahnrivat korkea-
tasoisissa hotell€issa. Niissä oli pohjois-
maisittainldn ajatellen yllättäviin runsaat
aamiaiset. Tarjolla oli leiktel€iden, maklG-
roiden ja munakkaiden lisåksi runsaasti
erilaisia salaatteja ja hedelmiäkin. Ruoka oli
bryää. Vain kaikkein herkkävatsaisimmat
taisivat saada joitain oireita.



23

Romanian måaseutua sanotaan eläväksi
ulkoilmamuseoksi. mutta varsinainenmuseo
löyBy Bulgariastå. Siellä pikkukaupungin
tavarankuljeiustå iapahtui ainakin vuosi
si t ten lehmän, si is lehmän vetänissä
vankkureisså. Perunat olivat kukassa.
Vuorossa oli suodin riveihin kylvetyn
maissin multausja ril,lGruohon iorjuntå. Se
tapahtui mm. hevos€n vetämällä åurallå.
Nainen talutti hevosta, ettei se tallannut
kaswstojaja mies oli auran varressa.

Varsinainen oivallus oli kuitenkin se, että
kyllä suomalainen peltomaisema on ålku-
kesåsti tosi upea. Tämain havainnon tein

Våniåan bussisså 51, jo l la sattuneestå
s)rystä ajoin rnaikan jalkeen lentoasemalta
Martinlaakson suuntaan. Maalaisnaisema
lö'tyi Ylästöntieltä Backaksen puutarhan j a
Ylästön asuntoalueen välistå.

Aivan loppuur pieni kevennys: Savolaiset
ovat kansaa, jotka harvoin sanovat asioitå
suoraån. He käyttäväi sen sijaan kierto
ilmaisuja. Savolaisisåntä o1i mlynla h€vosen
ja nåapurin isåntå kyseli uteliaana, että
kenelles nyif. "Setaisi olla niitri Ceausescun
miehi?f ', vastasi is?intä.

Hannu Siitari

Klr dt : Re etta Ty nklqnen



Milla Tuormaa, t'la&us Pe|ålå,
Rae Perålå ja Seppo J. Parånen.

Retkelle luontoon
ia menneis$een

Til.nrc HTot

Puhtailla Selkosilla
Ylctyslaulu Inarin puh6ille selkosille. 280 sivua.til.nro

HT0T,hinta 24,00

Le mme njoen ku ltam u istot
Viimeisten kullankaiEiien elamää 1950- ja 1960-luvuilla.

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

lval ojoki, ku I ki i an kultamaa
Retkeilyopa. Seppo J. ParGnen,
128 sivua,til.nrc HTol,

Va h i n g o s s a Vo n g o iv al I e
Eksymisiä Saariselän tuntureilla
Kokeneen retk€ilijän ja välokuvaajan
kertomuksia helluksishn Surhelän
tunturimastossa 35 vuoden ajala.
Tapio Laine, 152 sivua,til.nrc HT04,

Wnti Saa seltu alueen palvelupisteet
sekä kifiakaupat kautta naan,

Kullan-
kaivajan
opas

til.nrc S152,

Pajulie3,04310Tuusua, puh 040 545 4833

tåppikirioien erikois

ru

RETKEtt6.
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25. RR-HIIHTO VUONNA 2OO8
RRl (6.  -  12.3.)  RR2 7.  -  13.3.)
RR3 (8.  -  r  4.3.)  RR4 (9.  -  15.3.)

Mool lmon pis in hi ihto Venöiön rojol to Kuusomosto,
Toivolkosken, Pudosjörven, Ronuon io Keminmoon

koutto Ruotsin roiol le Tornioon.
7 pöivöö hi ihtöen omoon toht i in.

-440km-

l lmoittouiumiset vuosittoin 3l .12. mennessö Ronuon kunlo,
RR- hiinto, Aopiskuio 6 B, 97700 MNUA

Lisötieioio puh. 0400 176 792/Fox0l6-354 160
http://ro jolloroiollehiihto.ronuq.fi , RR-hiihto

toi oniiio.iookolo@ronuo.Ji
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lpont
Rakennusvirasto ja liikuntavirasto ovat
julkaisseet Nuuksion nlkoilualueista uuden
esitteen. Esitteest?i löytyvät kartat Ja
kuvaukset kunkin alueen luonnosta ja
palveluista. Esiiteet ovat myös ruotsin jå
englanninkielisina.
http://www.hel.fi /wps/wcm/resourc€s/fi le/
eb l 106466b46447/nuuksio su net.pdf
Netistä esitteen osoite löytyy Helsingin
kaupungin rakennusviraston sivuilia

ROKUANRETKEILYPAL}TIUT

Rokuan harjualue sijaitsee Oulun länsi-
puolella. Muhoksen, Utajärven Ja Vaalan
kuntien alueella. Harjualue muodostaa
maåstoltåån erikois€n retkeilyalueen, j ossa
myös maaston korkeuserot ovat merkittllväl.
korkeusero ymp?lröivään mååstoon on n. 100
metriä. Harjualueen korkein kohtå on
Pookivaara n. 194 metriä m€renpinnasta.
Myös Rokuanvaara on kiinnostava maasto
kohde. Tlrypillistä Rokuan alueelle ovat
lukuisat pienet kirkasvetiset hå4ulanmet j a
jåNet sekä hårjukuopat eli supat. Pääosa
j:irvistä on suppatyyppisiä. Eli n€ sijaitsevat
jlrkissä painanteisså ja rånta laskee nopeasti
syvyyksiin. Syvin suppa on Syvyyden-
kaivo, n. 60 metriä. Yleisilmeilt?i:in Rokua on
karua männikkökangasta, josså csiintyy
tyypi l l istä kangas kasvi l l isuutta seka
poronjåkålåå. Maasto on kulumisherkkää,
j oten on suositeltavaa, etti alueella liikutaan
m€rkiryillä poluilla. Alueelle on perusteltu
Rokuan kansallispuistojo vuonna 1956, sc
on kooltaan n.4,3 neliökilonetriä,jo1en se
kattaa vain vähåisen osån Rokuan harju-
alueesta. Kansallispuiston alueella sijait
sevåt vånhimmat metsät Ja upeimmat

poronjåkäläkasvuslor. (httpr/www.Luon-
ioon.fi /påge.asp?Section=39 I )

Rokuån rctkeilyreitit

Tunn€tuin retkeilyreiteistä on Keisarin
kienos, pituudeltaan 22 km- Sconmerkihy
valkoisin maahncrkein. Keisarinkierros
yhdistää ålueen tärkeinmät palvelupisteet:
Opastuskeskns Supån, hotelli Rokuanhovin,
Rokuan kuniokeskuksen ja Rokuan leiri-
keskuksen. Keisarinkierros on osa vanhaa
kulkueittiäe1i Keisarintietä. Se oli käytösså
1600 luvultå pnoleenvätiin 1800 lukua.
Ninenså se on saanut, koska oletetaan
Keisari Aleksanteri I käyttåneen sitå
vieraillessaan Pohjois Suonessa ja Oulu
järvellå v. 1819. Måjoitusta on iarjolla m'n.
Rokuanhovissa sekä Rokuan kunlokes-
kuksessa. Opåstuskeskus Supastavoi myös
vamra nökkimajoitusta. Keisarinkienoksen
vanellå on Kirvesjärvenja Saarisen laa\ut,
Pookivaarao autiotupa sekä Pitkäjår.r'en
telttailuålue. Myös lyhyempiä reiitejä on
runsaasti- Keisarinkienoksen välipolut on
merki t ty sinis in vi i to i tuksin ja ni iden
yhteispituus on 9 km. Uusimpiå reittejä ovat
keltaisella merkityt polutja niiden yhteis-
pituus on 25 km, Rol-uanjåNen kota sijaitsee
myösKeisarinreitinlähettl,villä. Talvellåreitn
toimivat hiihtolåtujen pohjina ja hiihtolatuja
alueella on yhteensä n. 70 km. Hiihtoladut
on merkiny vaikeusasteiden mukaån jå Diitå
huolletaan vähintåån kenån viikosså. Ladut
ovai monipuolisia jå myös vaikeusåsteellåån
Sm tason kilpailuja on pidetty Rokualla.
Rokuan opas: http: / /suppa.rokua.f i /
tiedostor/Terv€nrloa Rokualle -opas.pdf
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Löysin Rokualtå mm. Kaarlenvaltikån ja
sitten Kangasajuruohon, joka on
suomcsså silnällåpidettävå laj i ränå kcsånä
kerätään havaintoja ko kasvista
http: / /www.ymparisto.f i ldetault .asp?-
contentid=239388&lan=fi

OULUN SEUDUN ULKOILUKARTTA
ILMIST}\YT

Oulun seudun liikuntåtiinin lyön tuloksenå
on talvikauden aikana työstetty ulkoilu-
r€ifiikarna
7 kunnan alueella olevista hiihto- / ulkoi-
lureiteistä. Kartan toimiitamisessa ovat
mukana Haukipudas, Kenpele, Kiiminki,
Muhos, Oulu, Or.rlunsalo ja YIikiiminki.

Kafta on tehty siten, että toisella
puolellå on koko alueen kama,
johon on ncrkitiy ulkoilureitit.
Toisel le puolel le on painettu
kuntien hiihtokeskuksista sxuren
matja tarkenmåt kårtat. Muhoksen
osalla tark€npj kartta on Korka-
lanvaårån lriihtokeskukscsta ja
Kirkkosaaresta. Karhlle on lncr
kiry myös levåhdyspaikat, kuten
laawtJa yleisessä käytössä oleval
kämpåt.
Kanan iårkoituksenå on opastaa
Oulun seudun asukkaita käyt-
tämään ulkoilureittejä yli kuntå-
råjojen. Monestikaån alueen asuk-
kåat ei!ä1 iunne mlritn knir omat
låhirei tr insä. Uusi in rei t teihin
iuiustumlnen tuo varmast uutta
niel€nkiinioa kuntoiluun ja ulkoi

Ulkoilurentikartan jakelu alkåa virållisesti
elokuussa kesälomien jälkeen. Muhoksella
kartan saa kunnanviraston neuvonnasla ja
unnåhallin kassalta. Innokkåinmat voivat
tiedustella kåritoja ennen kesälomiå
lisärietoja www.muhos.fi

SAUVAKÄVELYT PYHÄ-LUOSTON
KANSALLISPIJ]STOON

Kansallispuistoon on avattu läksi kaudeksi
sauvakävelyreittejä. Reiteistä on saatavana
opåskartå|.. Kårloisså on myös kunkin reitin
profi ili tietoikkunoissa. Sauvakävelyreittejå
on ollrt åjkais€mmin jo Levillä.ja Yllåksellå.
Karttaan on myös merkitty soveltuval reitit
lumik€nkiibyn ja maastopyöråilD'r Pyhällå
on myös uusittu reittien viitoitusta jå
selkeytetty niitä.

luun. Seudulla lö)a)ry non€nlaisia
* ",--d. reittejä, eri våikcusasteita. joten

supdn !arauss,\,uL: n,,D , w$2 rok.rd n ,,|'", ".1:,1i:lf ir:";;0,i"';ilåf ;:: :il
scnpl \  l r  rn l res.dl l  l rame l raru (enJJ mukana Ll lor lureini td i . ld l ld.
Utajåwen kuntå: http://www.utajåwi.fi /sivl'
ii/måtkåihL/

Jåk€lu ålkaå elokuun alussa
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IIUTIUJARVEN KAHVITÄ VALMISTW
KEVÄTTALVELLA

Pyhällä Hullujärven kåhvila paloi joiiakin
aikoja sitten. Nyt on päätetty rakentaauusi
kahvila, mutta se rakennetåan eri påikkaan
Huttujämen tien vårteen kansallispuislon
räjal1e. Kåhvilå toimii lählöpaikkana kansal-
lispuistoon ja sinne tulee myös autojen
paikoitustiloja.
Huttujärven kahvilan sauna on kunnostettu

ht tp: / /www.luontoon.f i /
page.asp?Section:1335&ltem=l 33 I 7
KÄMPPÄTYYTYVÄISYYSKYSELY
OTIEISESSA LINKJSSA

PINOVALKEA
Yöpymisvalkeita on kehitetty lilanteiden
mukaan. Harvallapa on ollut håahkån-
untuvainen makuupussi, jolla on selvinnyt
ilman valkeaa avolouteella tålvi tåi syys-
aikaan. Sellaisista sååtoimme vain uneksiå
panioretkillä. Eteläisessä Suomessa ei ole

ht tp: / /www.vi l l ipohjola.comi
pag€.asp?Seclion:3335

CEOLOGINEN RETKEILYKARTTA
PYHÄLTÄ

Pyhän alueesta on valmistunut Geologinen
retkeilykartta ja se julkåistaån elokuusså 2007.
Kariassa on myös Suvannon kylä Ja
Kilpiaapa. Kårtåssa on uutta, että sen å\'ulla
voi hanåstaa GPS:nkanssans. geokätkeniää
e1i omåtoimista geologisten kohteiden
ersinrää.
Iåhde Pyhå Luosto kesäl€hii 2007
tietojåkeräsi
Reijo Blombers

ollut juurikaan mahdollisuuttå kå)atää jåreää
puuravaraa lååvun tai louteen edessä
yöpymisvålkeån tekoa varten. Mikäli on
jouduttu yöpymäan talviseen aikaan tulilla
joko erånkaynnin taimuun tarpeen vuoksi,
on jouduttu miettimään keinoja, Jotta valkea
saataisiin palålnaån riittävän pitkäan jå
tåsåisesti yön yli. Rakovalkeasta oii kehiletty
nmlli,josså esim. kolmella rungolla saatiin
rakovålkean tapainen tuli. Kolme runkoa
vaatii kuitenkin kohtalaista paksnuttå, jottå
se riittäisi pålåmaan rauhallisesti koko yön.

Mikälj riiträvän paksua runkoa ei ole
löytynyt, on jouduttu lisäämåän puutavåraa
valkean tekoa varten. TåIlöin käytännöllisin
tapa on ollut pinola puutåvara riittåvån
paksujen aluspuiden päälle kolmion muo-
toon, Rangat on voitu myös halkaista,
ett€ivät pyöreät puut lakoa palåmisen aikana.
Erä6 malli on ollut, ettli puul on ladottu suoråa
kalliota tåi kiveä vasten kolmion muotoon,
myös tukirankojå on voitu käyttää. Syq,iys
on tapabtunut ylimmäisistä puista alkaen.
Alinrnat puut ovat voineet olla märempää
tåvaraa, jolloinne ovat hiljakseen kuivun€€t
palamisen edetessa. Myös rankojen ladonta
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dstikolle on mahdollista, jolloin vällpuut ovåt
olleet lyhyempiä. Hyvin laaditulla rako-
vålkeållå on selvitiy jopa ilman kipinämikkoa,
m tt3 pinovalkea väatii tulivuorot yön

Yöpyessämme kerran partioretkellå talvella,
löysimne unohtuneen motin koiruhalkoja.
Ladoimlne håloistå pinovalkean yöpymistä
varten. Halot ol ivår yl ivuot is ia,  osin
pehmennyrä puuiavaraa ja njiden lämpö

KIRJAREPPU
LIIKIJNIAAKOKOf,I,/i]\I]Ä

Kirppubnlta osui kåsiini Kaarina Kafin
elämää käsiuelevä kirja "Liikuntaa koko
elämä". Kida kenoo Kaårina Karin elämästå
kokonaisuudessaan, muiia retkeilyväkeå
kiinnostaa varsinkin ne osat kirjastå, jotkå
kertovat retkeilystä eli Haltin valloituksesta
ja lunturihiihdon alkuvaiheista Suomessa.

Varsin mielenkiintoinen on tunturihiihdon
alku Suomessa. Kaarina Kari oli opiskele-
nassa 30-lurulla Tukholmassa jå silloin
hånelle tarjottiin mahdoLlisuutta osallistua
luntur ihi ibtokurssi l le StorLissa Sylen
tuntureilla. Hän sai rahoituksen järjes-
lymään, osal l istui  kurssi l le ja innostui

arvo oli heikko. Aamulla hämmästyksemme
oli suuri, kun huomasimme poltiån€emne
kokornotin halkojåyön aikana. Kipinämikko
oli kuilcnkin yriuånyt säädellä palamista
mahdollisimrnan tasaiseksi yön aikana. Tiimä
havainnollisti ainakin minulle, kuinka påljon
puuta kuluu yövyttäessä tulilla.

Reijo Blonb€rg

tunturihiihdosta. Niinpä jo seuraavan talvena
Suomessa he tekivät kartoi tusmatkan
Enontekiölle, mutta päätyivät Pallåkselle.
Pallakselle Valikuruun råkennettiin Suomen
Naisten Liikuntåkåsvatusliiton ensimmäinen
tunturimaja, josså jårjestettiin 3oluvun
loppupuolella hiihtokunsejå. Järjestettiinpä
yhdelle jäsenell€ opintomatkå Itåvaltaan
tutustumaan tunturihiihtoon. Sodån åikana
kurss€ja ei voih' järjeståä kuin joinakln
vuosina. Kuitenkin sodån loppuvaiheessa
Karille kumppaneineen amettiin vinkki, efia
n\a olisi aika evakoida Pallas hotellin ia
Våtikurun hiihtomåjan tarvikke€t po-is
tulevån sodan varalta. Niinpä Kari kumD
paneineen lähti Pallåkselle iä evakoi varui-
ieita najalta ja hotellista nrrvaan Ruotsin
puolelle. Vatikurun maja ja Pallashotelli
tuhontuivat Lapin sodassa. Vatikurun maj an
tavarat saåtiin pelastettua. Myöhemmin ne
oteBiin käyitöön Kisakallio opistossa sodan
jälkeen.

Kokonaisuudessaan kirjaon miel€nkiintoista
Iuettåvaå itsenåisyytemme alkuvaiheen
retkeilysti, liikuntahanastuksista ja Kaarina
Karin osuudesta esim. koululaisten hiihto-
Ioniersaamiseksi Suomen kouluihin.

Irj å Klenolå: Kaanna Kan, Liikuntåa koko
elämä ISBN 95 I -0- 15 I I 9-X Juva I 988

ReijoBlomberg
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LATTUNASTA VUOTSOON 15.3. -
23.3.2007
Jäin pois Tulppioon menevän kutsutåksin
kn7distä Lattunassa Hugon kåmpån luona.
Kämppä on saanut ninensä Tulppion
konesavotan påäpomon Hugo Sandbergin
mukaan. Vajaa såtå vuotta sitlen Sandberg
hankki Anerikasia kaksi telaketjuilla kulke-
vaa höyryveturia vetämåän tukkiletkoja
Nuortilta Kemijoen varteen- Tukir ajettiin
ensin hevosilla veturien lanssipaikoille, joista
ne sltten jatkoivat hö],rl'voimalla matkaansa
jäådyteuyjä t€itä pitkin Lattunan lanssiin.
Veturin ohjannissa oli susiturkkinen mies, ja
vetudreitin varrelle oli rakennettu huol-
totoimia varten puisia vesisäiliöitå.
Lattunan ja Tulppion vålillä on Sobråival,
lyhyt veneenvetotaival Kemijoenvesistöstä
Jäämereen laskevaan Nuortin vesistöön,
luultavasti Juho Vesainenkin on kutkenut
juuri tästå Jäåmeren rånnan tuhoretkelläiin-

Lattunassaniilq,y Kemijoen toisellapuolella
l,attunavaara (3 5 1m),jossa on huipullå kaksi
palovartijan majaa autiotupina, samoin
näkn, kauenpåna Niekka (aa5n), jonta
huipulla on GsM-masto. Lattunasta Kemi
joen vartta pohjoiseen kulkeva tieurå on
aurafirjoskus ennen vi;ne lurnisåteitå, mutta
moottorikelkkåliikennettä tiellä on ollut
runsaasti talven aikana- Seuråan tietä, jonka
poikki on ainåsilloin tällöin kahlannut hirvi
syvåän luneen upoteq hirvikanta nä).ttää
olevanaikavahvar llä main. Ohitan Lipakan
vanhan savottakämppåmiljöön, jokå on
nykyisin yksi ty iskäytössä. Viral l inen
moottorikelkkareitti risteii4 tien poikki, ja nelja
k€lklailij åa pysähtJ,y vaihtamaan ajåtuksja
kanssani, ke.tovat menevänsä Niekan
huipulle soittamaan Tulppion isålmälle, jotta
tämä laittaa saunan låmpiämåån. He olivat
kåyneet juuri Korvåtunturilla rajamiehen

valvonnasså; retkiviikon aikana oli tullut
niilrtyä Jäämerikin.

Kuttusvaaran eteläpuolella on tien vanesså
padottunapikkujäwi juu ennen Pykäläisen
loma'asutusta. Saavuttuani Kuttusojan
kodåll€ totean sen olevan tarpeeksi hyvå
yöp),rnise€n näin lämpimällä kelillä (muutåna
+-aste.). Teen tulet ja nautin iltateen,
polttopuuna oii pintalautoj a, jotka eivät edes
åmpuneet pilkapaukkuja. Yöllä truli hieman,
mutta aarnullå keli jatlui edelleen +-asteisena.
Håvaitsin auratun tien j ohtavan Kuttusojan
porokämpälle; Kemihaaraan päin menevä
kelkkar€ittionvahvastiliikennöity-Tutkåilen
lähteekö Uitlipiekan suuntaan kelkanj älkiä,
ei nåyttänyt menevain ja koska maastossa
hanki ei vielå kantanut hiihtåjäå, päätin
suunnata Kemihaåråan. Reitti kulkee Kemi-
joen ja Uura-aavan soidensuojelualueen
vålissä. Uura-ojån silla on romahtanut,loten
puro ylitetään sillan viereen uurrettua
"kanjonia" pitkin. Kemijoen takana siini:iä
Atimysvaara, ionka rinteet ovat tunnetlujå
monista kåkklråoksista, joita on jäänyt sinne
Iojumaan håkkuiden jäljilta. Ensimmäiset
poronjäljet ilrnest]'vät lumeen juuri enn€n
Kemihaaraa, lomakylän vesihuoltoraken
nuksen luona. Ylitän joen antennimaslon
vi€ritse,jaasetunyöksi lonalq,län rivitaloon.

Aamullå jatkan Kenihaaran vartta vahvaa
kelkkauma seuraten Keminnukån tulipåikalle,
josra erkanee vanhå kelkanjälki Peski
haåraan. Katson uran seuraamisen kuitenkin
Iiian raskaaksi täIlå kelillä, jot€n tlydyn
hiihtelemäån låtu-uraa pitkin suojuottia
seuraten kohti Keskihaaraa. Suolta aukeaa
upea näköala kohti Naltiotunturia (430m),
joka hallitsee näita suolakeuksiå ylhäisessä
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yksinåisyydessäan. Keskihaaran vancssa
näkyy hcikost i  Manto ojan suunnasta
tulleiden hijhtåjicn iäljct. Yhdytan Korva-
tunnuille menevän reriin jå lähden kohti
Vier ihär juä. Katalalaaksossa havaitscn
runsaåsti porojen s)'\'iä kaivoksia, netsä-
kanålrntu.ja lchahtåa ainå våhän våliä lentoon
kuusien käiköistä. Tnorc kelkanjålki kuLkee
poroaidan vårttn; aidaD potit on aita\,ahdin
toimesla jätetly åvonniksi. Vieriharjun
porokämppä on vastikään rakcDnettu ja
värustettu erillisellä saunallå. Påikka on
aikojan kulucssa ollut tunnettu leiripaikka;
siitä on muistona saunan päädyssä vanha
hirsi sata vuofta vånhoine vuosilukuineen
seka satakunta netriä känpästä pohjoiseen
sij aitseva vanha kelopuu nimikirjannineenja
vuosi lukuineen 1880-lxvulta.  Tyyl i l lä
veistetyt kirjannet puun korossa kielivat
sivistyneislä kulkijoista, keitå lienevätkin?

[,lanto-o]an vanha k,mppä 18 3 2007

Påivän valjettua palailen Kåtajalaaksoon,
josta Manioselän yli Manto-ojån vanhalle
kälnpälle. Tutkiskelen karnppäkirj aa, j osta
löydän heti Sirkan, "Itåkairan prinsessan"
tammikuisen vierailun merkinnät. Sirkka on
Itåkairan erämaiden suuri ihailija,ja hänen
lnoDtohavaintojaan runol l is inc elämän
vi isauksineen on i lo lukea. Kå!åisen
MaDtoselän uudella kämpälLä, sielläkåän ej
k€täänpåikilla.

Uusi päivä ja aurinko paiståå jål leen
länpinåsti. seuräilen vanhaa poroaitäa.
ylitiin Keskihåarån lumisiltaa pitkin, selviän
suksineni h).r'in, nuttå ålrkio seuraa kellucn
perässäni. Lumi alkaa ianala seka suksien
että abtion pohjaån. edcs silikoni ei autå
ongelnaan. On vain pideilåvå taukoja
uscamm h ja asetutlava päivälevollc Keski-
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pakkojan Jussinmurustan laavulle. Teen
tulet j a nautin pastaa odotellen iltakylmästä.
Sitl ei oikeastaan tule, mutta Lihden uuden
poroaidan vartta länteen aitavahtien kelk-
kauråa pitkin. Ylitån poroaidån suojuotin
k€skell:i, paikalla on edellistenkin menijöiden
latu-ura kohti Härkämurustaa. Latu suuntaa
metsåän, jossa sen pohjana on vanhan
poroaidan värtta kulkeva alkutalvinen
kelkanjälki. Lumi takertuu åhkioon, joka
muistutläa jo enemmän lumiauråå, ja koska
iltakin alkaa hämiirtää, pääliin iehdä leirin
asentokuusen suojaan.

Påivån våljetrua keittelen aåmuteen ja
paarustan !,uoroin meisässä \uoroin suollå
kohti Härkämurustan "puhelirkoppia '. Se
onpieni 1,5 x2 metrinen vankoista keloista
tehty entinen ARP-puhelinpiste. Nykyä?in
åinakin Saunalahden CSM-kortilla saa
påikaltayhteyden, ilmeisesti Niekan maston
kautta. Låskeudun pari sataa metriä syväån
Jaurujoen laaksoon ki€murtelevaa polkua
pitkin. Vastaan puuskuttaa mies ahldoineen.
I{än on viemässä ahkiotäan valmi iksi
huomisåamua varten pDhelinl(opille jå palåa
herken kuluttuå takaisin Peuraselån kämpålle.
johon hän jätti pelkiin dnkan yöpynis-
tarpeineen. Yö!ryin hainen kanssaan käm-
pässä, hän kertoi palailevansa Peskihaaran
kåutta Kemihaåråan. Havåitsin tullessani
kyseisen suota pitkin kulkevan latu-uran
Peskihaaran suuntaan Hairkämurusiållå.

Jålleen aurinkoinen ja leuto aamu, låhdin
useasti kuljettua latua pitkin kohti Taajos-
tupåa. Jåurujoki solisivåsenTnållajaporoaita
kulki rnännikössä oikealla. Aidån takåna oli
runsaasti poroja, ilmeisesti se oli påliskunnan
porojen talvilaidunalueeksi varattua jäkä-
läkangasta. Kuljin portista porojen valta-
kuntaan ja pysähdyjn Tahvontuvå11e
piiämään päivätaukoa. Uusi sauna oli
rakennettu pihapiiriin Tyymjan rannåIle.
Kämpällä oli kaksi rinlkaa,ja mak upussil
lavereilla, mutta ketään ei naikynyt. Otin
påivainokosetylälaverilla ennen kuin jåtkoin

Siulanruoktuun. Jåtin åhkion Jaurujoen
nntaan Siulanruoktulla ja kånnoin vain
elintärkeät varusteet porlaita myöten ylös
ktimpäIl€. Nousin vielä puuliirerille, mutlå en
saanut puhelinyhteyttä. Kämpällä on uusi
Nårvj-kåmiina lasiluukulla, joten liekkien
loislelta voi ilrailla laverillå levåiessåkin.
Jaurujoen varsi on tunnettu monilålvaisista
kuusistaan; eräs oululainen mies kertoi
havainneensa jopa kahdeksanlatvaisen
kuusen ja kaikki lawat olivat vielä taså-
pituisia. Jaurujoen vanesså on myöskin
muistona 1980 luvun puolivålistå laaja
myrskyiuhoalue, taitaa olla ns. Sirkka-
mynkyn tekosia. Jaurujoen vesi on kirkasla,
koska joki virtaa hienohiekkaista kansasta
halkoen ja måistuu tosi hyvältä ltäkairan
soisiin puroihin venåituna.

Alun p€rin ajattelin mennä Luirojärvcn
kautta, mutta lämpimät kelii muuftivåt
suunnitelmaåni niin. enå päiitin oijustaa
suoraan R€poaavan halki Tamrnikänpälle.
Jaurujoen vanta seuraten reitti Repoaavalle
on varsin tasainen, ja Repoaavan melkein
mnnåttonan kymmenkilometrisen lakeuden
avauduttua ihminen tuntee itsensä todellå
picneksi.  Suol lå erottuivål  vain puron-
varsien koivuvånat, Repolärvet sulautuivat
],rnpäröivå?in lumeen niin, ett?i niitä ei voinut
erottaa suosta. Monetovat pohtineet, mislä
kulmåstå Saåriselån suurtunhrrit esiint)ryät
enitcn edukseen. Joku sanoo, että Kaarne-
päältä, joku taas kannattaa naikymiå Ante-
ripåälfii. Tuon tähån keskusteluun ruden
kulman eli ntikymät Repoaavalta. Sicltä
hohtaa niin Sokostin-Hietapään-Pirtti
kallionvaaran selånne kuin Vuomapään-
Vongoivan kummut uljaasti kohoten kohti
taivaila.
Tiesin jo entuudestaan, €ttä tfiän aikaan
Lokan ja Vuotson niehet ovat rautu-
talvipilkillå Tammikämpällå ja sieltä men€e
täten kelkkauråt niin etelään Lokan suuntaan
kuin länteen Vuolsoonkin. Mahdouisesti
sieltä saa kelkkakyydin Vuotsoon, koska
minuå ei enää kiinnostanut yöpyninen



So'npiojän en rarran kodlrssa cnke viitsisi
dDrfiiixhkion kanssa Pylrä-NallåscD hu\ r
lnajal lc.  Päi is iDkin Vel i -Matt i  MurcDirn
klydissäVuotsronjhi iDol i  rnur ienJoulunol
pubal lusrals iaan kcskcl l i i  T inkiaapaa el i
ta i t rst i  'keskel lä ei  n i l i i i in" ,  matkaa
lähinrpäår asutukseen !arnrarD kolnr i
senkynnncDtai kilonrch iii tretöotä låivaha
iähän alkaan vuodcstx. Poliisi ja mersä-
hallituksen 1a.kåsl.ia oUvat kyselleet lisäksi

aastoliikennclupaå.
Majoituin Tankavaaran hotclli Korundiin.
tosti sitten siirryin päiväbussillå Säa selinr
loInakarpnDkiin viikoksi LämpnnnL kclit
Jatkulval  ! ic lä scuraavänkin ! i ikon. mutta
dinakin aarnupäiväl lä pääsi  i i i is i l l . i  ladui l la
vaivatla hiilrtelemään.

Olro kaksi ia puol i  v i ikkoä l -apin hangi l l r
maaliskuun loppupuolelli. Dutta koskaan
nelikymmen\'l]otisen reikiuftni aikana en ole
tuohon aikaan liikkunLrt oinr linnpimissä
kclc issä krnr nyt  la l l i ts i .  ehkä länrå k ie l i i
siiiä pa ljon pulr ul usla ihr|stonDruutoksesla.
Joka edellytlää vaii vähän uutta sopeu
hrmisla olosuhteis i in.

PenttiLrhdenvu0

Vuomapaä 22 3 2007 Repoaavalta

Ktvot: Pcrtti Ldhden\1k)



34

LAPIN TUNTURIKYLAT OSA 3

PALI-AS - RAÄTTAItrA

Pallaksen tunturiselånne on retkeilyn ja
nrntuihiihdon keskeisiä alueita maassanrme.
Pallaksen kerot kohoavåt yli 800 metrin
korkeut€en ja tunturiselänne johtåa pohjoi-
seen Enontekiön Ounastuntureille saaklå.

Kaanna Kari oli ensinnåinen, joka järj€sti
alueella tunturihiihto kursseja. Hänen
toimestaan Pallaksen Vatikuruun nousi
Suomen Naisten LiiLuntaliiton hiihtomaja v.
I 934 lopussa. Maarnme ensirnmäiset tuntu-
rihiihtokrrssit jfi estettiin Pallaksella. Myös
Suomen Ma&ailuliitto oli löytånyt Pallas-
iunturit ja päätti perustaa sinne matkai-
lunajan v. 1934. MadGilumajaksi saatiin tiloja
mm. Metsätieteellisen seuran metsiinvartiian
asunnoståPallasjärven fanlamilta. Suomen
ensimmäisen varsinaisen tunturihotelli
avattiin v. 1938 Pallaksella- Patlaksen
kansallispuhtoperustetriinv. 1938. Pallaksen
ja Hetan välillä olijo ernen sotia kä'tössä
merkitty n. 60 kn pituinen reitti ja reitillä oli
autiotupia. Pallås hotelli toimi jatkosodan
aikana saksalaisten lomakeskuksena. Sakså-
laisten peräaintyessä he räjäyttivät hotellin
ja sen tilalle rakennettiin huomattavasti
vaatimattomampi hotelli. Uutta oli, ett?i hotelli
oli nkern€ttu puurajan yläpuolelle.

Pallaksen Taivaskeron "Hinmetriikin"
läheisyydessä ei ollut asutusta. Soti€n
jälkeen Pallaksen hotellin uudelleen raken-
tamisenjålkeen, matkailu alkoi vähitellen
tosin pienimuotoisempana. Aikanaan
Pallakselle rakenneftiin hiihtohissikin 50
luvulla.. Pallaksen laskettelu on kuitenldn
säilynyt pienirnuotoisena, sillå kansål'
lispuisto on rajoittanut matkailu- ja lasket

Matkailurakentaminen on keskittynyt
Pallaksella lfi eisiin kyliin kuten Raattamaan.
Raattaman kylä såi ly i  Lapin sodassa
polttåmattomana. Ensimmåinen hotelli kyLin
läheislyteen Vuontisjåwelle råkennettiin
espoolaisenLanldsenpariskunnan toimestå.
Raattarnassa eli vanhassa Kyrön kylässÄ oli
kuitenkin jo ennen sotia tålomajoitusta
talvisille hiihtä.jille- Kåårina Kåri rutki mm.
majoitus mahdollisuuksia Hetassa. Hetåsta
ei lornenkaan lö'tynlt sopivaa paillaa, joteD
h€idiln rylmiinsä siifyi Klröön, j osta löylyi
kansakoulusta majoi tuspaikka. Myös
Pallaksen tuntureiden läheisws houkutteli
talvisiahiihtäjiä. Tä11äh€tkellä Raattamassa
on runsaasti matkailurittäjiä ja ohj€lma-
palv€luita.

Vuontisjårven hotellilta on n. viiden
kilometrin matka Montellin majalle ja
Pallaksen retkeily- ja hiihtoreiteille. Alueen
liikenneyhteydet ovat parantun€et merkit-
tävästi, koska Raattaman ja Pallasj?rven
vålisentienpällyst),styötovatvalmistuneet
syksyllå 2006. Hoidettuja låtuja on yli 60 km
ja valåistua latua lö)t,r 8 km venan.

Reiio Blonberg

Pallas-Ounas, luonto, ihmiset, kansallis-
puisto matkailu, Tampere 1998
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JÄSENEDL|I:

Jåsenetuliikkeitåmme:
LASSIN RETKIAITTA: retkeillvälineet.
Forum, Kukontori, HelsinLi, puh. (09) 5490
0200 jå Kauppåk€skus Aapeli, Kauppakatu
28, 70110 Kuopio, puh. (017) 2633 055,
kuopio@lassinretldaitta.fi
Etu normaal ihintaisista l5 %, Lassin
hinnoista 5 %.
PARTIOAITTA OY rctkeilyasut ja -vålineel
retkiluistelu, maastohiihto,ym. Jäsentortilla
etu normaalihintaisista tuotteista l0 %
Helsinki keskusta, Yrjönkatu 36, puh 09 586
8280,
Helsinld luikeskus, Piåzza p .09 341 7700.
Hot Shop -poistom)rymälä Yrjörkatu 34, p.
w 7599210
Espoo Tapiola" Sampokuja alakera p. 09 435
5420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävaara p.
09 8493t20
Våntaa Kauppakesku Jumbo, Vantaa p. 09
'7599570

Oulu, Kirklrckatu 4 p. 010 549 4900
Saariselkii p. 016 - 668 900.
FREE HEELS: Telemårk, retkeilyasutja -

Ellintie3, Kangasala. *.*v-fteeheels.fi
Helsinki, Isokaari 44, puhelin 0400 235 298
jäsenetu 5-15 % tuoteryhmästä riippuen (ei
kiipeilyvamsteistå).
VELJEKSET HAIONEN OY, Itäkeskus,
Itäkatu 1-5 A 36,00930 Helsirkija Espoon
Sello myöntåå Helsingh Seudun Lapin-
kävijöille jäsenkorttia nä]ttimiillä l0 %
alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosåston tuotteista.

PUNNITSE & SMSTÄ, Hiimeentie 50,
Helsinki, avoinna årkisin klo 10.00 19.00ja
lauantaisin klo 10.00 16.00,puh.693 1369.
lrtomlTnnissä piihldnöitä, kuivia bedelmiä,
papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
välipalapatukoita yn. Alennus 10 % 15 eruoa
ylittävistä osroksista.
Majoitustå yn.
KILPISJAR\EN RETKEILYKESKUS, pub,
016 537 771 , åntaa HSL:njäsenille alennuksia
majoituksesta.
- koko vuoden 10 % alennus mökeistä ja

LAPLAND HOTELS
Sky Ounasvaara
FIN-%400 Rovanierni
Tel.+358(0)163353311
skyhotel@laplandhotels.com
Yllilskaltio
FIN-95970 Åkiislompolo
Tel. +358(0) 16552000
yllaskaltio@laplandhotels.com
Akäshotelli
FIN-95970 Aldislompolo
Tel. +358(0) 16 553 000
akashotel@laplandhotels.com
Sirkantähti
FIN-99130 Si*ka
Tel. +358(0) l6 640 100
sirkåntahti@laplandhotels.com

Alennukset 10 % majoituksesta Levillå,
Rovaniemellä ja Yllåks€llä ymp:iri urod€n
paitsi joulu ja uusi \,uosi.
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HELSINGIN MATKAILTJ\'}IDIST'Y'KSEN
ma&oille ja retkille jöenlinnalla.
Tiedusielut puh. (09) 2288 l20l
Jäsenlehti
oma lehtemm€ on LAPINKÄVIJÄ, joka
ilnestly neljästi wodessa.
Voi myös pelkåstään tilata Lapinkavijä-
Iehden.
Iturjåkåivon majat Nuuksiossa
KARJALAIVO on vuokaitu kåytlöömme
Helsingin kaupungilta. Se sijaitse€ Espoos-
sa, n. 9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
k i lonretr iå Solval lan urhei luopistol ta.
Karjakaivolle paiäsee bussilla ffo 85/854,
Espoon keskus - Nuuksionp:iivKattila.
Karjakaivolle on ensnn'nåiselläkenållah)"r'ä
tulla ka(an kanssa. Yhdisryksen tapahtu-
lnien yhteydesså ohjelmåån nerkitq' vastuu-
lrenkilö opastaa myös penlle pääsyssä.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALA-
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleisessä käytössä oleva keittokatos, wc,
laituri ja kåivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,johon sinol on tuotava
itse. Ylåmajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeirin. Alamajassa on takkaja kamiinå,
ylåmajassa on kaksi kamiinaa. Majoissa ei
ole sähköå. Jokainen mökinkä)ttäja tuo omat
kynttilär valaisuun. Vihreåån kompos-
tointilaatikkoon laitetaan vain maatuva jåi€,
nuut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
Jåsen saa tuoda mukanaan myös Lapin-
kävijöihin kuulumattomia henkilöitå. Yl
viiden ulkopuolisen rylnnåstä on plydettåvä
lupå puheenjohtåjålta. våråpuheenjohtajalta
tai Kaiakaivon isiinnäliä.
Karjakaivoa ei voi varata pelkästään omaan
käyttöön, vaan se on aina kaiklden jåsenten
käyiössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VATN KOHTUULLINEN SAUNAOLTIEN
KÄYTTÖ KARJAKAIVoLLA oLEs-
KELLf,SSA ON SALLITTUA,

Karjakaivon kåyttö-/saunamaksut:

Jitrerer 2,5 0 euroa/hlö/vrk
ei jösenet 5 euloarli,kö/yrk (våin jåsenen

lapset (al|el6v) aikuisten seurassa 1,50

Kådakaivon kiilt ömaksur maksetåån HSL:n
riLille 214218-13842 käyttäenviitenumeroa
1999. Ala-ja yliimajalla on viitte€llisiä pankki-
siirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merki tyt  t i la isuudet,  jo issa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilla
osi l taan maksuttomia. Keskivi ikko- ja
lauanråi$unojen saunamaksu on I euroj
joka peritään paikån päällå.
Karjåkåivon åvaim€t saat jåsenkorttia

Helsinki Expeftin toimistosta, Lönnrotink. 7
B, 00120 Hki,puh. 2288 1200 rnå pe 9.00
I 6.30 ja Solvallån ravintolasta, Nuuksiontie
82, avoinna ma-pe 8-16.30,Ia 8-18, su 7-14.
Tarkista aukiolo puh. 8678 4336.
Helsinki Expertin toimistosta åvaimen saa
måksutta. solvål lan råvintolasta haku
rnaksaa 2 eurotkerta.
Avain on palautettava heti käytönjälke€n.
AVAIN LUO\UTETAAN VATN HSL:N
JÄSENELLE JÄSENKORTTIA VAs-
TAAN

Kukåsjärven majåtKittilån Kukåsjärv€Iä

KIJX.ASMAJA
Kukasmaja toimii varåustupana. Siina on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
keroksiset laverit patj oineen I 0 nukkujalL-.
Tuvassa on takka' jå kei t t iössä kamii-
nalämmitys. Keittiösså on kååsuliesi uunei

Sauna on yhteinen sekä Kukasrnåjålle että
Goados-kodalle.
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Kukasmajan kätttömaksut:
HSL:nJäsenet
Vuorokausimaksut, oikeus olesk€luun ja
yopym'seen rnåJasså
aikuinenjäsen 7,00 euroa.4 ö/vrk
Iapsi al le l6 v. ,vain aikuisen jäsenen
seurassa 4,00 euroa./h lö/vrk
Viiklomåksu lauantaista lauantaihin (7 vrk),
maja vuokattu kokonåisuudessåån
vuokajäseniltä 200,00 euroa
tr-lrere, ainoastaan jås
Vuorokåusinaksu l4,00eurothlö/vrk
Lapsi alle l6 v, vain aikuis€n seurasså
4,00 eurothlö/vrk
Viikkomaksulisä ei-jåseneltå 35,00 eurot
hlö/7 vrk
Allc l6 vuotiaålta lapselta ei peritä viikko-
måksulisää
Saunamaksu sisäl tyy käyuömaksuun.
Varaaja vastaa maksun suorittamisesiå.
Kukasnåjaa ei kuitenkåan voi varata
kokonaisuudessaan kummallakaån pää
siäisviikolla eikä slTskuun kahdellå ensim-
mäisellä kokonaisella viikolla. KukåsInaj an
viikkovaraus on voimassa lauånlaista
låuantaihin kel lo l2reen. Koko majan
varausta ci voi tehdä tätå lyhyemmäksi
ajaksi. Varaus on perultava kåksi viikkoa
ennen varattua aikaa tai siita perirään
nomaali kä)4tömaksu. Kukasmajalla ei ole
erityistä telttåilumaksua.

GOADOSKOTÄ
Goados-koia toimii samoin varaustupanå.
Coados- kodassa on kamiina ja siellä

Sauna on yhtein€n s€kä kodal le että
Kukasmajalle.
Coados- kodan käyttömaksut:
HSL: n j aseneltd 2,50 ewoalhlöl.r'tk,
nuilta 5 elJroalhlöl\tk ja lapset (a e 16r..)
aikuisten seurassa 1,50 euroa/h lö/vrk.

Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä l0

Saunatnåksu sisältyy kåyttömaksuun.
Varaus on peruttavå kaksi vijkkoå ennen
varattua aikaa tai siitä perit?iän nonnaali
käyttömaksu.
Kukasnåjån varåuksia hoitaa Uljas Pemu,
puh. k.488 821 tai 040 592 7278jå Goados-
kodan varauksia Pipsa Moring, puh. k. s87
7004. Avainta hakiessa esiteiään losite
suoritetusta maksusta. Avaimen lähettå
misestå peritåån postimåksu.
Korvaussumna kadotetusta avaimesta on
l00euroa.
Helsinsin Seudun Lapinkävijöihin kuulu-
nattonat henkilöt voivåt kå),ttåå majoja vain
jäsenen seuråssa. Varausten hoitajall€
toimiletaan osanottajalista.
HSL:n omat ohj elmai ovat etusijallå. Ennen
toimintasuunnitelman vahvistamistå otetaån
seuraavalle vuodelle vain alustavia ennak-
kovaråuksiå. Sanan viikon voi varata
peräkkäisinä Mrosina vain,jos ei ole nuita
halukkaita varaaj ia.
Vuokrattavat välin€€t
TELTAT
Kolne Tena Master 2 telttaå, kupolimaisia
kaksinkertåisia telttoja, paino 4 kg, 8 euroa/
viikto.
Fjållråven Akka, kolmen hengen teltta, paino
4,5 kg. 20 euroa/viikko.
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunn€liteltta, paino 3,4 kg, 20 euroå/viikko.
Hilleberg Akto, yhden hengen teltiå. siinä
yksi kaari, absidija painoa 1,6ks,20 euroå/
viikko.
MtruT
Kaksi Transia-retkikeitinti I euro/viikko.
Itse tehryjä ahkioitå 2kpl, l5 eurotviikko.
Nåali-ahkio, joka on pidempi kuin edelliset,
l40cm ja 46 cm, paino n. 8 kg, peitte€ssä
lokerot erillisten tavaroiden säilyttämiseen,
25 €uroai viikko
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Uusia Savotan Paljakla-ahtioita 2kpl, 25
eurotviikto.
Savotan 906ja 1200 rinkat 1 5 eurotviikko.
Haglöfs Viktor 75+lonaisten/lyhyempi-
selkäist€n rinlka, 15 eurotviikko
Fjållråven Fox 80+10 suurenpi rinkka, 15

Lumikengåt I kpl mallia Alposet, 2kpl
Kukasjärvellä, 6 eurotviiklto.
Vuokrataan myös jättilouetta, 25 eurot
viikko, 12,50 euroa/viikonloppu, Aulis
Boströmillå.
Kahden viikon vuokra on puolitoisia-
kertainen, viikonloppuwoka puolet viikko-

Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada vålineitä lainaksi våelluI(selle.

vuoka maksetaån yhdistyksen tilile 21421 8-
13842 käyttiien viitenumeroa 123.

Vålineitä vuokraå Pekta Narinen, Kallio-
haanpää 8,02770 Espoo. Puh. k.810 l l0tai
mp 040500 l4ll. Osoite lö'ty parisen
kilometriä Espoon as€malta eteläain päin.

VÄLINEITÄ VUoKRATAAN VAIN
},HDISTYKSEN JÄSENILLF-

JASENASIOIDEN HOITO
Jäsensihteeri Saam Kostama, Penttiläntie I
H 56, 00740 Helsinki, puh. k. 386 3416ja
040 840 0946, saåra.kost&na@kolumbus.fi

TOIMINTA
Kerhoilta on loka-, marrds-, tammi-, h€lmi-ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoi
tetaan Lapinkävijå-lehdessä seki intemet-
siluilla osoitteessa www.lapinkavijat.net

MIMIKUNTENVE-IÄJÄT

Koulutustoinikunlå
Råija Hentman, Måalinauhantie I A 17,01280
Vantaa, puh.k/1718768, mp 0400 380606
mija.hentman@nic.fi

Ohielmåtoimikunta
Ritva Purånen, Savelantie 3 I 70, 00720
Helsinki, puh. k. 387 2101, mp 040 840 07 s7

Talkootoimikunta
Kirsti Kl€mola, vehkatie 17 2l C l, puh-
0s0 382 0375.

Tiedotustoimikuntå
Saara Kostama, Penttillintie I H 56, 00740
Helsinki. puh.k.386 3416, mp 040 8400946,
saara.kostama@kolumbus.fi

Ulkoilutoimikunta
Jorma Nurmi, Viertäj:intie 2 A 2, 03100
Numm€la. puh.k. 224 6302, mp 050 5 l7 6703,
jormao.nurmi@pp.inet.fi

MU ÄTOIMIHA\'IflöI
Karjakaivon isäntii (d/evi Koski, PeLa-
vakaski 8 H 15,02340 Espoo, puh. k.813
5460, np. 040 508 1626.

Kukasjärven isännät
Katevi Koski, Pellavakåski I H 15, 02340
Espoo, puh.k 813 5460, mp. 040 508 1626,
Uljas Pemu. Muottikuja 5 B 38,00380
Helsinki, puh.k. 488 821, mp 040 592 727a.

Yhdisqksen emännät
Ritva Punn€n, vetAjA, Savelafti,e 3 | '70,
00720 Helsinki, puh. k.3872101,
Si*ka Sundströn, Pajupitlintie 268 10,U],1'20
Helsinki, puh. k. 563 2092
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Tilovoi io iosokkoot hotellihuoneet,
edullisemmot moioto o-huoneei,

ystövöl l inen io yksi löl l lnen polvelu,
koiolso tunnelmo, moonkuulu piiopöytd,

monipuo isei oheispolve ul sekö

Refkireppu un lo ppilo is€l €rö ruool

Porokeitto io -kiusoukset, poronköisrys,
kosvisoterio, Meri-Lopin ko ritso keiiro,
ruispu!rot musiikoslo lo puolukosto

Lopin Kuivaherkku
Keminmoo

puh.4405714467
www.lopinkuivoherkku.f i

pollon lehiovoo/ nohlovoo lo koenovoo,

Relkeilyreileil e suodon p hohomme.
Torioomme koiken, miJd Lo plnki!vlld voi io ruito.

Holelli HETAN IyIAIATALO
PL 1,99401 Enontekiö

0l 6-s540400,{ox 0l 6-521 362
info@helon"moiotolo.f
ww.hetdn-moidiolo.f

Kiinteistö Oy
Myyntimiesten

Levirakka

EDULLISTA MAJOITUSTA LEVILLÄ
P{iralo 50 m2 jå pani, Riviralo 60 m2 ja pirvi
Vuoteet 5'6henkilolle
Vuausaika launtaiss laumnihin, myös worokausinain
Vmtesssi ilnoitå koodi HSL
Klsy uui tohde Tahko!

Tiedutelue Hanele Nygård
Pth.09 4780 7734 ri
s:ihltlposi: hmele.nygrd@smkj.fi

Aiokoudel:
Rusko 31.8.-14.9.2007
Kevör 15.2.-18-4.2008

Pikovuoro Helsingistö periontoisin klo 19.45,
Sosriselältii louontoisin klo 16.

Tomperesn, Hömeenlinnon, lyvöskylön io Oulun kouflo
puh. (09)8789 900 M.korsisoori . f i

SAARISELKA EXPRESS

troRs
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Kukasjärvi



MUIDEN YHDISTYSTEN RETKIÄ
HSL I n jäsenet voivåt osållistuå näille retkille j äsenhinnoin.

OULT]N Sf, IJDUN LAPINKÄ\'IJÄT
Tiedustelut hannu.ydanainen@ouka.fi
Pältsan ensilumet 20. 10 - 27. I 0.2007
Matkån hintajåsenille 155 euroa muill€ 185

Matkakustannukset jaetaan osallistujien

Ilnoittaudu 20.9.2007 mennessä Ainolle
aino.håmålainen@oulu.fi p. 040't7 06282
tai Anjalle p. 0s0 5370886

IÅPTNKÄVUÄ\'HDISTYS KItrHISET
hitp://wr1r.kiehiset.fi

Vaellus Pakanajoelle 09 15.09.
Påavo ja Kaarina Lamberg
Ruskamålkå Akåslompoloon 22 29.09.
Jouko Lehtonen
Kaamoshiihto Äkäslonpolossa

1l

30. l2_2007 {}5.01.2008

Jouko Lehtonen puh:040 5007456
Råimo Vuoristo puh:040 7500020
Paavo Lanberg puh:050 3426249

JÄR\TN?ÅÄNRETKEILIJÅT

$lllv.kolumbus.fi"/jukka.pollå
Tiedusielut Pertti Salo, puh.k. 291 6873 iåi
040 8368575

7.-1 6.9. Ruskaretki Lappiin itä-koillisosaan
mahd. Sevettijärven suunta.
6.-7. 10. Viikonloppuvaellus
1 0. I I . I I . Kaamosherkuttelur. Ehdotuksia
otetaan mieluusti vastaan, jos iiedår mukavan
laa\'un iåi kodån sopivan markån päässä.

Kolarin Juna lra voir måtkr6tar V. Rundgren in
v!orobussi l lå Akäslompoloon ia lyhyen
jarkokuljetuksen taksilla hoitar esrm. Seppo
Knltima, puh. 040 548 1660. Vuorobus-
siyhteys Kolari-Akäsiompolo-Kolari on
Jokaiselta junaltaia'okaiselle junalle.
Kukasmajalle ja coados-kodalle on mah-
dol l ista päästä myös moottor ikelkka,
kuljetuksella Pyhäjärv€n parkkipaikalta.
Kul jerus t i låraan Pekka Kouri l ta.  puh. (016 )g2 012 tåi 04{lo 395 60 1

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?

Kukasjärvelle kuljetaån Aakenuksen Pyhå-
jånen parkkipaikålta kåvellen lumettomana
aikanaja hiihtäen talvella. Tie Pyhäjån en
råntaan aurataan våin kevättalvella måå
liskuun ålusta alkaen ja auraustilanr€esta
voi kysyå Metsåhallituksen Kittilän metsä-
toimjstosia, puh 0205 64 7108 tai (016)
643 261.
Jos nåtkustat junalla Rovaniemelle ja sielrå
bussilla KittiLiån tai sitr€n lentäen Kinilään.
njin voit tilåta taksin esim. auloilija Kauko
Seppälä1tä valmiiksi odottamaan linja-
autoas€malle tåi lentoasemalle- Kaukon
puhelinumero on (016) 642 129.



MILLÄ KEINOIN KARJAKAIVOLLE?
Ka0akaivol le kul jetaan Espoon sisåisen
l i ikenteen bussi l la 85 Espoon keskus
Nuuksionpää ja 8sA Espoon keskus
Nuuksionpäå - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa \uoroista toukokuun alusta syyskuun
loppuun. Talviaikana Kattilaan ei ole
liiirönnettä. Arkipäivinä liihtöajat Espoon
keskuksesta ja Nuuksionpaiåstä ovat samat
ympäri woden, muttåviikonloppulähtöihin
Kattilan lenkin poisjaiånti syksyllä ja lisäys
kevåÄllä aileuttaa minuuttimuutoksia-
Kännattaa siis olla tårkkana aikåtaulun
muuttuesså syys- lokakuun ja huhti-
toukokuun vaihteessa.

EsDoon keskuksessa Iähtöpaikka on
Espoontori aivan råutatieas€m;n vieressä.
Nuuksiosså bussista jäädäiin pois Meer-
lanpi'nimisellä pysäkillä kaksi pysåkkiä
ennen Solvallanurheiluopistoå- Siitä matkå
iåtlaru kävell€n seuraavan mäen Däälle. iosta
iii:innltii:in oikealle puomilla sulji:tulle tielle.
Loppumatkaan iarvilaan kartta, jos reitii ei
ole enneståän tuttu. Linja-autoworqa on
arkisin ja låuantaisin l0 ja sunnuntaisin 9
kpl. Aikatauiut löytyvåt Espoon aika-
taulukir'asta tai YTV:n sivuilta osoilteesta

RINKAN POHJALTA
SYYSKOKOUS

7.11. ke klo 18.00
Påsilån kidasto, Kellosilta 9
S),],skokouksessa kåsitelläån sääntömääräiset asiat: valitaan \uodelle 2008 puheenjohtaja
ia hallituksen jåsenet ero\,uoroisten tilall€, käsitellään v. 2008 toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä päåretiän v. 2008 jäsenmakun suuruudesta.

Hauitus

Retkeilykurssille

Espoon työvåenopistossa JärJ€stetään
retkeilyn peruskurssi 19.9. 10.10.07.
K€skiviik&oisin ia torstaisin pideuävien
t€oriailtojen aikrna käsit€nii?in mm. retkeilijiin
rysiologiaa, joka vaikuttaa sekä vårusteid€n
valintaan että ravintoon, nykyisiä maten-
aaleja, vaatetusta, varusteita, niidenvalintaa
ja huoltoa, suunnistuksen perustei ta,
retkimuonia ja turvallisuutta. Kolmen
oppitunnin teoriailtoja on 7.

Viikonloppuvaellus suuntaunru Nuuksioon
6.-7. I 0. Våelluksen aikanå opitaan kä)tiin-
nösså suunniståmista, leiriytymisti, ruoan-
laitioa keittimellä, ensiapua, nrotion tekoa
ym.
Kurssi pidetän Leppävaarassa. Sille voi
ilrnoittautua joko puhelimitse numeroon 8 I 65
0000klo 12 18 tai netin kautta osoitt€essa
www.espoo.fi /tyovaenopisto.
RH



Diåluentojå retkeilystå

Helsingin Läntinen työväenopisto jäieståå
kolmen luennon sadan Kann€ltalossa:
6.11. Låpin mon€t kåsvot
t3. 1 1. Puolan patikkapoluillå
27. I 1. Romanian luonstopoluilla
Luennot pidetäån klo l7 l8.30janeovar

RH

Arktikumiin

Arldikuminperusnä)ttely Rovaniemelläon
uudistettu. Muuttuva arktis-näytt€iyssä
päåsee tutustumaan mm. jääluolaan,
revontuliteatteriin, arktiseen jok€en, tu!

kimusasemaan sekä vuoden kiertoon.

RH

Nå)ttely rååkusta

Suomen Metsästysmus€on tämån woden
påänäyftely Riihimäellä kertoo jokihelm-
isimpukasta eli raal:usta j å helmestyksestä.
Näyttely esittelee pitkäikäisimm?in eläin-
lajimme ievinneislyshistoriaa, bioloeiåa,
ptryntitapojå jå -välineistöä sekä nykyisin
uhanalais€n raakun suojeluloirniå ja raak-
kututkimusta. Nåyttely påättyy 7.10.07.
wvw.metsastysmuseo,com.
RH

I{ALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDI'N LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. F-mai l  HELSINGIN SEUDUN

JÅSENMAKSUT:
Varsinainen jäsen
Nuorisojäsen (alle I 8v.)

15 euroa
7.5 eurca

LAPINKÄVIJÄT

JASENSIHTf,f,RI
Saara Kostamå
Penttilänlie 1H 56

OOT4()HELSINKI
Lapinkävij å-lehti (suomtilaus) 8 eurca

OSOITTEEN MUUTOS:




