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PY{KIRJOITUS

LapinkäLtöidc1 14 r^ i rn i1r , , \Lroden\ i i rne\r ikoro\ar i .nrr l , , in f r l \n i  l roniä|ener\
JJ\ me.koinen määrä ro.nrnraa. kJrci  \ar\ l  nJ edelr i t  Inä \  uo\rndkrn. Or hä1'  ni .  ]1ir i i ,
nrillaisiin voimainponnistuksiin yhdessä päåståånkäån.

Keitä se toiminta on tavoittanutl Ainakin iuon kvmmcDkunta Drosenttia iäsenistöslä.
jo.kd ovar ol leer . , l r i r \ i , iä \uode.r0 roi ,een. rurJ{, .1cc, or. i i r . ; .  inr i  y. i iq,ryneer.
Hienointa onkin, kun löytää samanheDkisiii ihmisiä,joiden seuråssa viihtyy. Syntyy paljon
yhteisiä muisloja, tehdään asioita yhdcsså. po.ukasta tulee osa omaa elämää.

Siinäpiilcckaiken hyvän seassamyös vaaransa, sillå ne kahdeksan saraaDluula såa[åvat
jändä taka alalle. Tapahtumissa oletetaån. cttå oma nimi ja naama ovat kaikiile tuttuia
esitlely niillcpirille uudelle unohtuu. Itsekä?in ei kchtaä kysyä kuka sinä nyl olitkaan, kun
naamao on niihnyl påri kerlaå riemmin. eikä silioinkaan ole lulhrlmcnneeksijuttusille. Tai on
unohianut, vaikka on kysynytkin. Huhhuh. vielä nolompaa.

Monet yhdisrykset taistelevat sanan ongclman Darissar Inistå saada uusia åktiileia
toimikuntii; ja hajlituksccn. uusia ideoijia j;tekrjöiiå. Työelåmä nnee mehut tarkkaa;.
sitoutuminen uuteen vapaåehtoiscen hommaan ei oikein innosla. Muttå or*ohan se parin
tapahtuman jätestäninen ongclman ydin, vai se, euei tiedå kutukx pitkäksi aikaa rulee

Vakiintuneiden loimintamallien muuttåninen on aina tuskaista. sillä muutosvastustus
kuuluu ihmisen perusluonleeseen. JoBpå silti kannattaisi muuttaa toimikuntienjåscnyydet
Ja vetäjien roolilmäåråaikaisiksi? Mukaan lupautuva tietäisi, cttå ciole pakko hääråtä tåstå
hetkestä epämääräiseen tulevaisuuteen. JeDgiin ilmestyisi uutta porukkaa ideoineen ja
lepol l rodenj i lkeen enri 'etkrtr  jäseoe1 \  orsivar lal ,  Jsrua remm.rn.

Snomalaisethan eiväl suoraan tarjoudu honmiin tyyliin "haluaisin mukaan tåhän
toimikuntåan". Sehån on melkein kuin itsensä kehumista. nitii ei mvöskäan Darane tehdä.
Viren mahrdr.r  lä)då. jos r lbn pokkJnr lq5\r ,r  Lr.dcra j ; , .  ncl iJ \ r i i Iu\rJnd lähre;
roimi\uf l ianraihal l : tuk\ccr, : l  nanenäen,rn tur l  ndn{Jfr ikne\dnk..  neidän ienq rn rr
roimirkohän nr.n kurnrdpandon " I  L\Jsrvorsiol .dor lea.rrLru,rarJulra.

Löyryisikö myös parempia keinoja vc1ää mukaan sitä uinuvaa jäsenistöä? Lehti on
erinomainen våline, mtrtla sitå ei ole mahdollistaJulkaista niin nscin. että tiedon tulvassa
räpiköivätjåsenersaisivalriittåvän usein tietoarulevista tåpahrunrista. Aktiivir kylläkirjaavåt
kalentereihinsa heti lehden ilnestyttyä itseå kjinnostavat menot. Mutta olisihan mukavaa
tavoiltaa paremmin ne muutkin. Joissåin yhdistyksissä on perusteltu sähköpostilista, jolle
ilmoitlautuneet saavai muisiuiuksia tulevista ohielmista. muna mvös muu tieto. kuten
muutokset ohjelmissa, kulk€e juohevästi.
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Saib-köposti on muuleokjD maiDio riedoD välittäjä. Myös jäsenistön toiveet voisi läheträ.ii
ybdisryk;etr yleiseen såhköposliosoineeseen. josia ne väl i'nyisivät taho illeeD. N i in kauan
kuin tållaista osoitetta ei ole, ottakaa yhte)ttä puleenjohtajaåmme Kari Rautioon.
Såhköpostitse hånet tavoittaa osoitteestå kari@mutio.org. Puhelinnunerokin 1q4ty
Inpinklivijån siwlta 2.

Jo se, ettii kerrot omista ajatuksistasi, on osallistuvaå toimintåa.

H]'vää loppu\uotia ja mainiota r€tkeibryuotta 2008.

RåijåHenhatr
koulutustoimikunnan vetåjä
raija.hentuan@nic.fi



TOIMINTA
JOULUKUU

6.12. klo 11.00
ITSENIiIST.YSPÅTVÅN KÄVELY

Itsenäislfspåivtu kåvelretki alkaa Solvallan alaparkkipaikalta klo 11.00 ja päätBy
Karjakaivolle, tarvittaessajärjestämme opastuksen takaisin. Ki€rrzimme noin kolme tuntia
rauhalliseen tahtiinjärvMiingölläja lainnnitämme saunan rctk€njälkeen. Mukaan rctkieväät,
saunakamppeet j a myöhäistä paluuta vad€n tåskulamppu. Bussi 85 l:ihtee Espoon asemalta
10.20 (tarkista aikataulu).
Vastuuhenkilö Hårry Sneds, puh.050 3900336

15.12.la klo 10.00
PUUTALKOOT JA JOULUPUURO

Vuoden viimeiset talkoot vietetä?in säästä riippuenjoko rankasavotassa tai abldoita vetien.
hemesoppaa tadolla enn€n saunåå.
Joulukuusikin on kann€ttu tupaan, sillå illån pimetesså kaikkien tämän .luoden talkoolaisten
uurastus palkitaan yhteisellÄ j oulupuurolla. Tarkempia tietoja talkoiden pitopaikasta sååt
vijkon loppupuolella vastuuhenkilöltä, Kirsti Kl€nola, puh. 050 382 0375.

29.12.Ia klo 15
VIJODEN VIIMEINEN SAUNA KARJAKAIVOLLA

Ulkoilutoimikunta lärnmittää !'uoden viimeisen såunan ja tarjoaa glögiå lisålåmmikkeeksi.
Sauna on yhteissauna ja maksaa yhden euron.
Våstuuhenkilö Hånnu Siitari. Duh.09 736 8l l.

TAMMIKUU
9.1 ke klo 18.00
KERHOILTA MENNEEN VUODEN KIIVAT
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta



6

Taas odotåmme innolla nenneen vuoden kuvasatoa. Monenlaista tapahtumaa meillä ehti
viirne \uonna ollakin. Olimme talkoissa Nuukiossaja Kokasjulr.uellä, retkeilimme meloenja
patikoid€n, käväisimme Hiidenmaalia, ihailinme ruskaa Lapissa sekå osallistuinoe
tietoiskuihinja koulutuksiin. Jos haluai ilahduttaa meitänäillå kuvilla, dia- tai digikuvilla,
ilmoita niistä Aino Måtikaiselle Duh. 0400 927 225.

12.01.2008 klo 10.00
PUUNVETOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Saunanja tupien låmmittårniseen tarvitaan tietysti puita. Jotla puut riitrivåt, vedetäiin niilä
taas ahkioilla yhteisvoimin ja mukavassa seurassa alamajalle lumitilanteen mukaan.
Våstuuhenkilö Jukka S€verinkangas, puh. 040 5720696.

26.1.Ia klo 12.00 alkaen
LAUANTAIN TIETOISKU

Jäistä pelastautuminen. Harjoitus NuuksionKa{akaivolla.
Virtuaalista talviretkeilyä kuvaruudulla harrastava Pc-nönti Jesse-Jani-Marko-Petteri on
huoleton samoilija. Mikälijäå pettåä alla, ylös Jesse pääsee F6 nåppåimellåjå Fgllä J€sse
saa mårät vaatteet hetk€sså kuiviksi- Sen sijaan talviretkeilyä oikeasti hanaståvat eivät
jäistä noin vain ylös nouse. Etenkin jos j.iä pettiiä alra kun sukset on jalassa, painava rinkka
selässäja lantioryö kiinni. Tuolloin vitsit ovåt todella vähissä. Jottei viikatemies pääsisi
noutamaan alas manalan majoille, ylösnousua on slytä håioit€lla etukäteen.
Lauantain tietoiskussa kenotaan joki- j a jäwijåiden vaaranpaikoista. Opitåån myös kuinka
toimiajos kiertotietä ei ole, ja ylitys on påkko suorittaa. Teoriaosan jälkeen hadoitellaan
oikeastijäihin tippumistaja sieltä eri k€inoin ylös nousemista. Avåntouintia hanastaville
harjoitus tulee olemaan silkkaa naaaatiskelua. Vaan eipå muutkaan kylmåsti suuremmin
kärsimäånjoudu, sillä harjoituspaikan vieressä slaitsee tasavallan toiseksi paras edsauna
takkatupineen. Sen löylyisså kohmeiset plutaajat sulatetaan 

'.ritysten 
välillå. Ja sitten taas

jäåhileiden sekåan ja toisella tekniikållå avannosrå ylös. Läträyks€en osallistuvien on
tuotava nukanaan kuival vaihtovaatteet jå kengåt sekå plyhe.
Entä onko käikkien pakko uittaa iisensa? Ei loki, pelko pois. Ketään ei henldsesti painosteta
tai miesvoimin vaikisin avantoon raahata. Hadoituks€en voi osallistua myös awstajanå tai
vahingoniloisena silustaseuraajana. llmoita tulostasi vastuuhenkilölle. Samoin ota yhteys
jos ensjkertalaisena tarvitset opastusta Karjakaivolle tuloon.
Våstuuhenkilöt: Erkki Holopain€n puh. 0400 502950 ja Risto Heinånen puh. 050
3263994
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26.1.la klo 14.00 alkaen
LAUAIITAIN ERÄSATINAILTA KAR,'AKAIVOLLA

Kun jåinen pelastautunishadoitus on ohi, ei kinkerit siihen lopu, vaån meno Nuuksion
korvessa jadou varsinaisen eräsaunåillan merkeissä. "Viivien" ruoro on klo 14.00 ja
"Wagnerien" klo 15.00. Senjälkeen seka\'uorot autiotupahengesså kunkin omaan tahtiin.
Våstuuhenkilö: RåijåHentman puh.{X00-380606

PAN-puistot ovat Euroopan kansallispuistojen €liittiåja Retezat Romanian Etelä-Karpaåteilla
on yksi niist?i. Lapinkävijät viettivät viime kesilkuussa toista viikkoa matkater Bukarestistå
pikkulGupunkienj a lrylien kautta Retezatin kansallispuistoon ja tal€isin. Melkoisia miikiä,
kukkåloistoa, kokemulcia paikallisesta vaelluskulttuurista, paikållisia nåhtävlyksiä; siinä
ainekset illan diaesityks€enjonka Raija Hentman pitää.
Vastuuhenkilönå Taina Tervåhårtialå. Duh 050 5544432.

9.2. klo 10.00
PUTJI{VETOTALKOOT KARIAKAIVOLLA

HELMIKUU

3.2. su klo 10.45
SUNNI]NTAIN HIIIITORETKI NUUKSIOSSA

Kokoontuminen Solvållan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi 85 låhtee Espoon asemalta klo
10.20. Leppoiså hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljå tuntia.
Eväät ja istuinalusta mukaan. Våstuuhenkilö Hartru Siitari, puh. 7368tt tai
hannu.siitari@capsemini.com

6.2. klo 18,00
KERHOILTA _ LA?INKÄ!'IJÄT ROMANIASSA
Pasilan pääkirjasto, Raut.tieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta

Ahldot ovat taas esilläja puiden veto alkaå- Kul(a vetäen, kuka lyöntäen, tlyli vapaa, jos on

Våstuuh€nkilö Jukkå Severinkangås, puh. 040 5720696
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,a)

Laurntain tietoisku - Sukset pitäviksi

Opetellaan suksien voitelua ja tutustutaan nousukarvoihin. Vastuuh€nkilönå Aino
Tuominen. Tarkemmat tiedot LaDinkäviiässå I /2008.

23.2. Lauantaisauna,
josta lisåä tietoa Lapinkivijässä

MAALISKUU

1.3. klo 10.00
PUUNAJOA NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA

Talkooperinteet jatkuvat kansallispuiston kansså, jos lumitilanne sallii. Tarkempi paikka
selviiiå soittamalla saman viikon puolivälissä vastuuhenkilölle.
Vastuuh€nkilö Kirsti Kl€mola, puh. 050 3820375

26.3. klo 18.00 - 20.00
KESKII'IIKKOSAI]NA KARJAKATVOLLA

Kevät on tuloillaan ja linnut låulavat Nuuksiossa. \'lteissaunat alkavat. Saunamaksu on
I eum. Muutoksia: saunomisaika on klo 18.00-20.00ja puomi suljetaan viimeisliiiin klo 21 .00.
våstuuhenkilö lklevi Koski puh. 040 508 1 626

TILDVIA

Maaliskuussa jådestetätin puutyökurssi pienille retkivålineille, våstuuhenkilönä Jormå
Nunni.



HUHTIKUU
19.4. klo 10.00
RAIIKASAVOTTAA

Syksyllä mehäiinjäilneet puut odottavat karsijoita. Mukaan vesuri tai kirves ja omat eväät.
Kokoonhmin€n Kaft ilajzwentien parkkipaikalla klo I 0.00.
Våstuuh€nkilö Jukka Severinkångås, puh. 040 5720696

TT]LEVIA
Huhtikuussa opetellaan kalan käsittelyä j a valmistusta maastossa, vastuuhenkilön{ Ari

LOMA

29.I'LLAKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3. _ 5.4.

H SL:D ekologrqa markar luå jo wodesb I q80l Malkat KoLarib ja Lakars in urtetaan kitevasri
junalla mal-uu! aunusså nukkuen. Kolaristaereenpäin meidiitvie rilausbussija Äidislompolon
la/lällä matkaa voi tehdå hiihtiien, kävellen tai innebussilla.
Viikon hinta on 460 euroa, VR:n seniori- tai opiskelija-alennuksiin oikeutetuilk /|40 euma. Ei-
jäsenile hinta on 20 euroa korkeampi. Hintad sisältiry edeståkåisetjunårnatkåt maloupaikoin,
bussiklydit, majoitus lomå-asunnoissa päåosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen,
ohjattu hiihtoretki, saunaja påivällinen påivittiiin alka€n tulopäivitn päivållhestllja p:iåttyen
Dihtöpäiviin aamiaiseen.
Ylläskiepistå ja Risto Joensuulta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut ovat hotelli
Yllåshulninassa.
Junan lzihtöaika Helsingistä on perjantaina 28.3. klo 21.30 ja tulo Kolariin lauanraina kto
10.45. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.30) Helsinki (8.06).

Hiihtoviikko onjo tiiynnä, mutta peruutuspaikkoja voi tulla. Ti€dustelut Hånnu Siitåri,
sähköposti harmusiitåri@cåpgemini.com tåi puh€limelr (09) 736 811. Hiihtoviikotr toisenå
vetåiånå toimii Jorma Nurmi, puh. 050 517 6703.
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JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 28.03. JA PALUU LA O5.O

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolårin asemålta on
\uorobussiyhteydet Hettåån, Pallakselle, Kilpisjärvelle, Yllåkselleja Leville. Tilausbussirnrne
k)rydissä pååsee Akästompoloon.
Edestakaisenjunama*anjäs€nhinta on kolmen hengen h)'tissä I 25 euroa, VR:n opiskelija-
tåi seniorialennuksiin oikedenrilta 108 euroa. Juna-bussimatka Akåslonpoloon naksaa 8

Lipput i laukset vi imeistäån 26.2. Hånnu Si i tar i l le såhköpost i l la
harmu.siitari@capgemini.com tåi puh€limella (09) 736 8l l.

AHKIOVAELLUS LEMMENJOELLE 5._ 12.4.

Lemmenjo€n kansallispuisto näyttää åivan toisenlaiselta talvi- kuin kesaiåsussaan. Poimimme
nåkyniä kåikista luonnon elementeistä: luppomänniköistä, vålkeina hohtavista
tunturipalj akoistå, koirumarastoistaja suoåukeista. Hiihtelemme r-uruj ajå laknaita.
Vaikla otammekin teltat mukaan, reitti on suunniteltu niin, että.jokais€ssa leiripaikåssa on
myös kota, kZimppå tai mu vastaava,jossanuotio tai kamiina tämmitti?i niin kauan kuin tulta
on. Ainakin iltåa voi istua lämpirnässäja kuivatella kamppeitaan. Låmmintä yösiaa ei ole
jokayöksi.

Suurin osa päiviimatkoista on lyhyitä, mutta jos kelit eivåt suosi, saattaa päivästä sild nrlla
oitka. Jos taas suksi ,uistaa. aina on mahdollista taihteä iltahiihdoille ilman "iihliöitä".
Kokonaisuutenavaellus on sopivamyös aloittelijoille.

Vaellamme reittiä Njugalahti Joe*ielisen kota Hårkäjårr'en vuokatupa Morgamin
kultåla - Postijoenlatva Vaskolompolo Peltotuntu - Kålmankaltio. Yhtenä päivainä
nautimme kimpassa valmistetun juhla-aterian. Päåvimme våelluksen KalmakaLtion Loman
saunan lauteille ja pehmeille patjoille.

Hinta: Jäsenile 500 - 530 euroa, ei-jäsenille 20 euroa enemmän. Hintaan sisält).r'ätjunamatkat
makuupaikoin, bussi- ja tåksimatkåt, lounas menomatkalla, wokatupa, yhteinen juhla-
ateria vaelluksella sekä yöpymin€n, sauna, päivällinenja aamupala Kalmånloltion lomassa.
Hinta tarkentuu Lapinkävijiiiin 1/2008, kun viimeisetkin tiedot on saatu. Elåkeläisten hinnojssa
buomioidaan edulliserff nat matkat.
Ilmoittautumiser Mukaan oietåan 9 va€ltajaå. Peruutuspaikkoja voi tiedustella vaelluksen
oppaalta Råija Hentmaniltå, puh. (09) 718 768 0åtä viesti vastaajaån) tai
raiia.hentrnan@ric.fi .
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Ituho kohdastaYhteistyökumppaneiden retk€t.

RETKMROON 4.- 8.8. ma - De

Tutustutaan Otepäå Tårtto suuntaan eteläisessä naapurimaassamme. Retki on yhteinen
Jairvenpiiän R€rkeilijöiden kansså. Lisätietoå r€tkestä antaa
Pertti Salo. Duh.040 836 8575.

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n- 25 % matkan arvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaani
- Viimeiståän 28 vrk enDen matkan alkua. veloitetaan ioimistokuluina l6 euroa^lö

Myöh€mmin kuin 28 wk, mufta viimeistään l4 wk ernen lähtöä, veloitetaan ernakkomaksu
Myöhernmin kuin 14 !'rk, mutta viimeisGän 48 tuntiå ennen natkan al[_ua, veloitetaan 50 %

matkan hinnasta
Myöhemmin kuin 48 tuntia ernen laihtöä, on matkånjärjestäjällä oikeus pidåttaiå koko

Jos tilaajalla on såiraud€n råi nuun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavån sylm
perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistyksellej o muodostuneista kustannuksista, kuten ennakloon maksetuistå palveluista,
joista HSL ei såå maksun palautusta (esim. matkaliput, majoinrspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). A}illinen matkalle lähdön est€ on todistettava
lääkåriniodistuksella lai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellå. K€hotåmme
matkustajaa ottåmaan matkåvåkuutuken,johon sisåltly peruutusturvavåkuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritiiän peruuhrksesta kuitenkin aina toirnistokuluina I 6
euroå,/henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmisså tapåul(sissa lentolipuista
ei saa pålautusta lipunlddoituksen jälkeen.

Helsingin Seudun Låpirkåvijöillä on osanottå.jien våhlyden tåi muun ennalta awaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilåisuus 14 vrk ennen ilmoiterun tilaisuuden
alkamispäiväå olematta velvollinen kon auksiin- Järjestäjän peruuttåessa tilaisuuden
osånonomalsu pålåureraån lokonaisuudessaan.
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Kirjat Lapin ystäville
Tieran uutuuskiria
Muistojeni selkosilta

dso e$ selkosiLh. hr

!io dDiihitr ia kalaY.sil l .. Hin hsk

iaoJhRvuuJ.lt, i .pi. 'nmsikulhokivajt '  j i  ddkti jöidd

kohtrloil le, gi 'nun lemrqAelh jrxEmtoouudcll.

Tienlh ios k€ll ion koklnshia ni[.m*rt kuvmmsalo Äioau
NäDä fukinhho! knjonuiut urcnelk$arn 96 ikäyudten

Hilh Euisoi.dr psspekrivi ulo(
kymnenin. iolloh Lrpoi oli ftoa. koskcd.ionB erdnr$ siell!

hll.!t i0(r l jymllt i  k: 'ns!lh.

L31siYu., vin ii muslvikokuvns,

Avattu uusi
nettikauppa

www.hipputeos.fi
KI RJ AT. KO R UT KU LTAH I P UT

KULLANMIVUVÄLINEET

.C OJ

*aleaktitttls,

PdiLtje 3,04310 fUUSULA
pih.o4A 545 4833
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Kiinteistö Oy EDULLTSTA MÄJorrusra LEVILLÄ

HOTELLI TAKKAVÅLKEA SÄLIÄSSA
ntjoaa Ldpinkriaijiiille keuäta;ihklja 8 - 14

puolihoi.dolla hintaan 350 €/ako/2 hh ryhmille
Soitapuh. 016-831 801 tai toivo.hakkanen@takka.inet.fi

Muista nainita Lapinkävijöiden tarjous!
Myös opastetut ryhmämatkat.
wwwtakkavalkea-com

SAARISELKA EXPRESS
Kevöt 15.2.-18.4.2008

Pikovuoro Helsinsislö perionlo;sin klo 19.45,
Sooris€löltö louontoisin klo 16.

Tompereen, Hömeenlinnon, lyvöskylön io Oulun ko'rflo
puh. 109)8789 900 w.korsisoori . f i

roGbIADfl
TAKSI- JA TI LAUSLI I KENNETTA
Mikon tqksi I + I hlöö, puh. 0400 380 835
Annen tqksi I + 8 hlöö, puh. 0500 380 835

www.mikontoksi.fi
Aköslompolo



HALLITUKSEN JA
SYYSKOKOUKSEN PAATOKSIA

Kukasmaiån tårkist€tut luoklat
Pääteuiin luopua rajoituksista vuokrata
Kukasmajaa kokonaisuudessaan ja tarkis-
tettiin luokia. Majan luoka kokonåan
omassa kä'tössä jaseneltä on 35eurotvrk,
lisämaksu ei-jäseniltä 5euroa/hlö/vrk.
Viikkovuoka lauantåisra lauantåihin jåse
nelt?i on 200 euroa, lisämaksu ei-jaseneltä 5
euroa.4 ö/vrk. Kukasmajan wokausehdot
Iö)'[.våt lehtemme yhdistystiedotteesta.

Goados-kotå on siirretty talkootyönä
Kukasjairvellä omalle tontillemme. Kodan
Iattiatautojen asemus ),m. työmaalla on vielä
sen verran keskeneråistå, ettå kodan
\uokråusta voidaan jåtkaa vasta åikaisintaan

Kukasmajån jå Goadoekodan (nolempien!)
vuokråusta hoitaa Uljås Pernu puh. k
4aa 827 t^i040 5921274. Avaintå hakiessa
esiietään tosite suoritetusta maksustå.
Avaimen läh€ttämisesta peritään posti-

Verotiånalsut
Verotuspiiätöksen mulaan HSL:ltä ei penfi
veroa eikä makseia palautusta. Kukasjärven
kiinteistövero on 75,89 €uroa, on makse.tu,
samoin kalastuksenhoitomåksu 50 euroa.

Vaelusten jå r€tkien v€täjät.
Tarkistettiin entistä kä)4aintöäjapÄätettiin,
että matkojen ja retkien vetäjille €i edel-
leenkään makseta påivårahaa.

l4

Iftrjakaivon åvaimet
Solvallan ravintola ilmoitti kesällä irti-
sanovansa sopimuksen avainten luovur
tamisesta. Vuoden 2008 alusta myös Helsinki
Expert on sånonut irti sopimuksen avainten
luovutustoiminnasta.
Avaimen voi hakea jatkossa myös Kari
Rautiolta, osoite Riistatie3 K,02940 Espoo,
puh. 599 058 tåi 0400 443 507 ja Saara
Kostamalta, osoite Penttiläntie I H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 840 0946

Islånninmåtka.
.l'hdistys siirtäå HSL:n oh.jehnassa olleen
Islannin matkan järjestelyt ja våstuun
Reissurepulle, jolloin matka on Reissurepun
ja HSL:n yhteistyömatka. J:irjest€l'"r'astuu
on kokonaisuudessaan Reissurepulla, jå
matka maksetaan Reissurepulle. Ilmoitus
matkasta julkaistaan Iehdessä 4/2007
palstalla "Muiden yhteistyökumppaneiden
retkiä". Muista kaupallisista matkoista ei
tiedoteta palstalla.

Uusi kerho- jå kokoontumispaikka Påsilan
kirjastossa.
HyvÄksyttiin kerhoiltojen pitopaikaksi
ohjelmatoimikumaD esiryksen mukaisesti
Pasilan kirjasto. Seon merkittåvästi Kaisa-
niemen koulua kålliimpi, nutta erittäin h)'vin
varustetnr. Pienemmille kokouksille plritään
löytåmaän halvempi paikka (Pirkkola,
Paloheina?).
Uuden kerhotilan osoite on Pasilan pää-
kirjasto, Rautatieläisenkåtu 8, sisään-
käynti Kellosilta 9: n proleltå
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Jåsen€dut
Tarkistetut jäsenedut löytyväl lehtemme
yhdistystiedotteesta sekä kotisivuiltåmme.

Päivitettiin tallelokerossa säilytettåvien
asiakirjojen luettelo.

Käytiin låpi ja keskusteltiin toiminta-
suunnitelmasta jå talousarvioehdotuksesta
vuodelle 2008. Hyvåksyttiin ne pienin
muutoksin esitettäväksi slyskokoukselle.

SlTskokous
valitsi entisen hallituksen jäsenet jatkoon.
Vuoden 2008 hallituksen j äsenet ovat Såara
Kostama, Eija Lempinen, Penni Luhlålå,
Pekka Rouvinen, Merja Sallinen, Jukkå
Severinkångas, Hannu Siitarija Hany Sm€ds.
Hallituksen puh€enjohtajana jatkaa Kari
Rautio.

Myös enliset tilintarkastajat Pauli Jokimi€s
ja Anja Poutiainen jåtkavat edelleen ja
hei&in vanmiehirai:in Kinti Klemolaja Aino
Matikainen.

Hallituksen jäsenien matka- jå kulukor-
vauksiksi\.uod€lle 2008 slyskokous päätti
I 0 euroa&okous ja yhdisryks€n eduståjien
matka- ja kulukorvåukset maksettaviksi
todellisten kulujen mukaan.

Slyskokouksessa h'"r'aiksyttiin yhdistyksen
nmsås toimintNuunnitelmå vuodele 2008.
Toimintakålenteri on lehtemme tässä nume-
rossa- samoin hyvåksyttiin talousarvio
vuodele2008.

Syyskokous vahvist i  jäsenmaksuksi
edelleen 15 euroa vuosjj:iseniltä ( 18-nrotiå.åt
ja sitä vanh€mmat) ja 7,s euroa nuoriso-
j:isenilt i (alle I8-\.uotiååt).

Yhdistykren tåloudenhoitåjåna on luvånnut
jåtkåå vuoden 2008 alusta lukien Hellin
Såar€låin€n, ionkå ybteystiedot ovat
yhdistystiedotteessa: toimihenkilöt

Hallituksen puolesta
Saårå Koctamå

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!

Jåsenistömme joukossa tiedän olevan
asiantuntijoita meitä muita jäseniä kiinnos-
tavilta alueilta. Heiltä toivoisin saavani
kirjoituksja, jotka s)'ventiiisivät tietaimys-
tämme retkeilystä, luonnosta tai ehkä
antaisivat muunlaisiå vinkkejå meille
Iapinklivijöille.
Sånoin edelleen kaikenlaiset vaellus- ja
rctkijutut ovat tervetulleitä, jopatoivottuja.

Onhån lehtemme koko jäsenistön oma-

LÄIITÄ TEKSTISI SAARALT-E
JOKO SIiH<ÖBtrsTI TAI PERINTEISIN
XFINOIN!

OSOITETIEDOT JA MAIL.OSOITE
OVAT LEIIDEN KANSISNULIÄ.
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MENNEITA

YÖSUUNNTSTUS
KARIAKAIVOLLA
Yösuunnistus lauåntainå 14.10. saatiin tållä
kertaa pi tää kuivissa olosuhteisså ja
kirkkaassa ilmassa. Radan pituus oli I ,7 km
ja rasteja oli 9.
Tulokset:
L NiiloKoskenkowa0.3T
2. Esko Okanen 0.42
3. Harry Smeds I .05
4- Eino Vasikainen L26
5. Pekla Nårinenja Mida Pirinen 1 .51
6. Jari Rantalaja Raijå Määttä. 4löydettyå

Kalevi Koski

LAPINKAVIJAT OVAT
KI'RSSMIKÄNTT"TTÄ
PORUKKAA

PUUKONTEKOKURSSI
Kevåån korvalla seitsemän uskalikkoa
kokoontuj seppä Eero Salmisen pajassa
Nurmijiirvellä puuklrckurssille. Vaihe vai-
heelta saimme oppia taonnan saloihin.
Sananlasku "rauta on taottava kuurnana"
sai aivan uuden sisällön, l-un vahtasimm€
tarkkaan, ettei taoftavaa teråä kuumennettu
liikåa (pilåll€ meni) ja eitei kirsikan puna
killr)'t liian himndiksi taottå€ssa (tåas meni
pilalle). Täytyi myös malttaa päästziä jå
karkaista terå oikein. Vähån krouvin
nåköinen siitii teråstå tuli, mutta teroitetnrna
kyllä leikltaa. Kahvån ja tupen teko oli
monivaiheinen työ. Jukka Sevennkankaan
ystävällisellÄ arulla meillä oli käylössä

Kauniais issa
Mäntymäen

luokka. Taas sai
käsitellä härve-
leiui, joiden ni
miä ei vieläkii?in

Mutta niin vain
puupal ikasta
syntyr käteen
sopiva kahva,
helat paikoi l -
laarlPuusta teh-
tiin sitten lesta

toa ja suojaa-

rän viiltelyltå,
paksusta na-
hasta tuppi.

Kari Rautio takoo etualalla, ahjon takana soavat seppd Eerc Salniselta (kesk.) opastusta
Rautija bja Soininen. Kuw Rara Henhnar
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Nahkaneulalla koko komeus ommeltiin

Ihan oikealta se nayttää vaikken åsiasta
ennen kurssiå nitåån tienn'tkään!

ERÄENSIAPIJKURSSI
Elokuun viimeisenå viikonloppuna l3
kurssilaista kokoontui Karjakaivon ylä-
majalla erämsiåpukurssil1e. Ensiapuopettaja
Ta4å Kåntojärvi otti porukan oitis hyp-
pysi inså ja si i tä alkoi  tehokas t iedon
takominen. Ennen kuin iltå oli ohi, Kalekin
oli pelastettu elåvien kirjoibin, ja h:in saanoi
jatkaå såunan låmmitystä. Lauantainajatkui
tiedon tykitys. Harjoit ksissa yksi potilas
oli "heittiiä henkensä",kun runsaåsti vuo,
tava avomurtuma (aikamoisia nuo maskee,
rausvälineet) j äi huomaamattaja sokki veti
jo kalp€aksi ja
puhunattomalGi.

to olisi sujunut
pal jon näpsä-
kämmin haio;
tuksenjälkeen.
oppia tuli vii-
konlopun miG

Iniiltajaåsiansa

jalta kahdenldn
kurssin edestä.
Jos n)'t missasit
tämän mahdol-
lisuuden, aina-
han voit kåydå
ea- l:n rnuuallåja
tulla sitten parin
vuoden päästä

ea-2:ta eåensi-
apukoulutuksena.

JÄÄKAUDEN JÄL LLÄ
Jotkut asiantuntijai jaksåvat olla innoissaan
ja innoståa muitakin omalle alall€€n. Sellainen
henkilö oli Maija Haavisto-Hyvärinen,
naaperågeologi, joka teki Jåiikauden jäljillä -
kurssista tavat.oman mielenkiintois€n.
Erinomaista materiaalia kedyi läjäpäin.
Drumliinit, kumpumore€nit, reunåmro,
dostumat, lieveuomat, sandurit ja deltat
muutluivat våhitellen synnyltåän ja muo-
doiltaan käsitettäviksi osiksi maisemaa-
Ja maaperäkartän merkitys maiseman
tulkitsemisessa oli h€lppo ymmårtåä, kun
ki€rsimmeVihdin, LopenjaNurrni-Pusulan
maisemissa ),ritt?ien nrlkita nähtyä jäkauden
tapahtumien n?ikökulrnåstå-
Taas sieLtä palasi kotiin viisaämpåna.
Råiia Hentman

Kyllä kannattaa.
Hiekkakuopat ovat hyvd näyteikkund

'naatajien 
kenostuniin. Edessa wS Maia

Haaristo'Hyyöriren ja RaAa Henha4
taaemPana y6. Kerttuli Karonen, Pauliina
Tanninen ja Ulrich Jeltschin tytitr. Kuva
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LAPIN TUNTURIKYLIA OSA 4

HETTA
Enontekiönkunnankirkonkylä Het ia
si jai tsee Ounasjoen lähtei l lå ja ky1än
eteläpuolella siinteleeOunas Pallas-
tuntruin selånDe. Ounasjärven rannalla
sijaitseva kylä on kotoisan oloinen. Kylästä
johtåa retkeilyreitti Pallakelle ja pohjoiseen
Näkkälän kautta aina Norjan rajalle såakka.
Hetassa ylväs tunturimaasto muuttuu
tasaisemmaksi ja tunturikoivuja kasvavaksi
ylänkömåaksi. Hetta on saamelaisseutua,
jossa saamelaisperinteer elävät.
"Enontekiön såamelåisilla on ollut tapåna
kokoontua knkolle Marianpäiviksi j o I s00-
luwlta lähtien, kun ensimmäinen kirkko
pysE4ettiin Rounalaan. Nykyinen kirkko
sijaits€e Hetåssa. Se on rakennettu sodasså
palaneen knkon tilalle ruorma I 95 I . Alku-
aikoina saamelaiset tulivat Marianpäiville
kastamaan lapsenså, kåymään npilläja vihjllä
sekå hautaamaan vainajansa. Saamelaisten
kokoontuessa kirkonkylälle tulivat myös
kauppiååtpaikalle.
Vånha tapa säilyi. Vielä sodanjiilkeen, 1940-
lulun lopulla,saamelaisiasaapui poroillarsa
ouhmailla s jjaitsevista talvikylistii:in Hettr"n
jo viikkoa ennen Marianpäiväå kylåste-
lemäain "suomalaisväärtiens:l' luo ja tapaa-
maan toisista kylistä saapuneita sul:ulaisiaan
ja tuttaviaan. Kirkorkyla oli tiirkeä koh-
taamispaikla. Nuoret olivat jo viiktoja
aikaisemmin asettuneet kortteeritaloihin
kåydåkseen rippikoulua, jokå pååttyi
Marianpäivainä tapahnNaan konfi rmaatioon.
Niihin aikoihin alettiin myös järjeståä
kilpailuja, lähinnä poroajojå.
Nykyäånkin Manånpäivänätullåån Hettaan;
Käydään kirkosså, lavåtaan tuttujå ja
kokoonnutaan Ounasjårven jåälle seu-

raamaanporoajojaja suopunsinheittoa sekå
nautitaan erilaisista kulttuuriesityksistä-"
Viimeiset 20 ruotta Marianpäivien j.irjee
täjänä on ollut Enontekiön saamelaisten
yhdistys Johtti Såpmelaccat rs. Marian-
påivien tåpähtumiin kuuluvat Såmi Cup -
kilpailujen ohella myös erilaiset kult
tuuritapahtumat kuten joikukonsertit,
tåidenäyttelyt, käsityömyyntinäyttelyr,
teatteriesitykset jå Mårianpåivåtanssit
holellilla. Marianpäivien åikaan on myös
markkinat Helåssa-
Suom€n Malkailulii$o perusti Hettaån Hetan
majatalon. Majatalo on nykyiän yksiiyisesså
omistuksessa. Hetan ja Pallaksen välinen
reitti on ollut suosittuja scn on voinut kulkea
kumminpäin tahansa. Tarvittaesså såå
taksipalvelun, jotta esim. autonsa kykenee
hakemaan reittin lähtöpisteesta. Samoin
kylästä on venepalvelu Ounasjärven yli.
Kylån låhellä sijaitsevalta Jyppyråvaaralta
aukeåa nåkymåt pohjoiseen ja etelaän.
Vaaran tuntumassa sijaitsee Tuntun Lapin
luontokeskus, josta saa lisätietoa kunnan
retkeilymahdollisuuksista ja latureiteistä.
Enontekiö on tunnettu myös Yrjö Kokon
"kotipitäjänå". Hån kir.joitti useitå kirjoja,
jotka L:uvasivåt Lapin luontoa ja paikållisten
elämainmuotoa Lapissa.
Reiio Blomberg
låhteetr ht tp: / /matkai lu.enontekio.f i l
?deptid:l4983 tietoaMarianpäivistä
http://matkailu.enontekio.fi /?deptid: I 5249
Enontekiön kotisivu
http: / /wwv. luontoon. f i l
page.asp?Sect ion=5926&Item=6138
Ounastunturin ympåristön nåhtäqydet
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ENONTEKION MAANSELALLA
29.8. - 3.9.2007

Hetan Majatalossa hwin nukutun yön
jåilkeen aamuvarhaisella Eskelisen bussillå
kohti NuDnasen Lytiä. Matkalla ohitettiin
Yrjö-Kokon lintutomi sekä Vuontisj;irven,
Peltoruoman ja miiä?inp?iä Nunnasen kylå.
Erityisesti jäi mieleen luonnonkauniillå
paikalla sijaitseva Vuontisj.wen kylä, jonka
järven laskusta on siiilyn)'t tarina nylf-
påiviin asti, onpa siitä tehty nä)aelmåkin.
Rovan Nikull jåirventasku riistiiltyi käsisui
vuonna 1861 ja jårvenpinra laski yli kuusi
me.riä. Allm perin Nikun oli tå*oitus våin

johtaa vettii heinainiitylleen, mutta saman
tien katosi ryt suurin osajärvestii.

Nunnåsen bussi jätti minut påättärille
Kalmanl€ltion tien alkuun, josta l?ihdin
tallustelemaan kohti noin 15 kilometrin
päåisså sijaitsevaa entisti njavårtioasemaa,
nykyistå Kalmankaltion Lomaa. Ehdin
kåvellä nelisen kilometdä ennen kuin
ensimmäiset siihen suuntaan menevät
ajon€uvot tulivat, kaksi traktoria perå-
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karryineen, pääsin toisen lavalle kyytiin.
Puikkelehdnnme Hietatievojen välissä, idässå
lnåisemaa hal l i ts ivat Skieretuoddar ja
Avisuorrtunturi. Piän niikyviin ilmestyi
Kalmankallion maslo. Pääsin kyydissä vielå
pad kilometriäKalmankaft ionautiotuvallåkin
eteenpäin Naltijärven polun päähän; trak-
torilnichet ryhtyivät ke$åmåän tunturi-
koivupölle.jä paikaila poltlopuuksi talvea

seD i tåpuol isel la kankaal la.  Hi l ja l leen
notrstiin IIictåhårjujcn monikilometrisell€
hl""kkadyynialucelle. Såånnötliscn muotoiset
kaiajapuskat reunustjval hiekkamelloja ja
oikeal la s i insi  Pel to luntur in selännc ja
JoQavaam. joiden syleilysså ovat Kalma-
kaltionjärvet ja Joryrvaamn nyttenmin
lukittu entinen råjavarlioston tupa. Mönki-
j åura oli täynnään edellisten kulkijain jälkiä:
polkupyörän, kenkien ja ennenkåikkea
poroj en. Porqa ei kuitenkaan näkynyt, muha

Polku seurasi Kalmakaltionojaa tunturi-
koivikossåjaylitlikin scnlosi kallistunutta
siLlaa pitkin. Siellä täällä kasvoi ns. viimcisiå
inäntyjä, kummallisla että lnitä låhcmpänå
kas\ualueensa äärilailaa mänty kasväa sitä
tuuheampi siitä tulee. Oikealle Pahtajär!en
ja Jorpavaaran suunlaan menevän urån
erottuå. polku alkoi seurata Kiikkälöjokea

hiekkaa riitti. Kotsjarvclle laskcnduttaessa
eroaa ura kohti Palokorsajarveä (Alrvcn
jårveä). Kotajånen ja sen etelåpuolisen
lompolon erotlaa vain tosi kapea kannasjä
kun Kotajårvi on jonkin verran korke-
annalla. on Norastaan ihrne. etteirantavalli
olc nurtunut kevättulvan äikaan. .Järvien
pohjat ovat vaaleaa, hienoa hiekkaria vesi
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kisiallinti*asta, mikå hnokuitelee kulkijaa
uimåan, mutta kun muistaa kuinlG kylmåå
vesi on, täytyy luopua suunnitelmasta.
Kapusin råntaharjun päälle ja ihailin
maisemaa iovin, jonka jälkeen oikåisin
suoraan Naltijårven åutiotuvalle. Korpit
pirivät tuvalla åånekästä menoaan, kulen
myöskin såvupiiFm katepelti tuulessa. lllallå
tuvalle saapui muoniolaistyttö, ioka oli
todellinen Pöyrisjärven erärnaan nmtija. Hän
oli juhånnuksenahavainnutmm.,nerikotkan
Pöyrisjärv€n autiotuvan ikkunasla vain noin
50 metrin päässä vanhan vcnccn vieressä
töyräällä. Rinkåt oli luotava sisä?in yöksi
muuten korpit olisivai hyödyntäneet sisä11ön
tai ainåkin ne olisivat paskoneet ne suutus-
päissäain, j os eivåt saisi niiläåuki.

Aamulla jatkoin päåurall€ vievää yhdysreittiä
pitkin pohjoiseen. Naltijärven kesåpaikka
näkyi kuin kesämökki Käkkälöjoen toisella
nnnalla. sinne meni vahvå iälki iåtkuen
Lenkihaan autiotuvan suuntaan. Ura alkoi
muuttua hieman kiviseksi Pierkkumaras
tossa, . jonka pohjoislaidal ta näkyivå1
Pi€rkkujärven porokämpät, vanha jå uusi.
Kämpät ovat lukittuja, nuttå vanha sauna
on avoin, tosin niin myyräin€n, €tiä varmasti
saa myyräkuumeen, eikä saunasta ole
talvikävttöönniinhataras€n ovi on. Maasto
muuttui kanervakanlaaksi, kun låhestyttiin
Rautuoivia, jonka rinteillä oli sitten jo
poroparttioitakin- seudun porot olivat
enimnälti turnmanharmaita turkiltaan, muttå
joukosså erohri ainå joku tåysvalkoincn
våsa kuin lumipukuiner riekko kesållä.
YliDäätään oorot vaikuttivat hwinvoivilta
ia iöpa lihavilta, muttå niinhän;iiden pit.iå
ollakin tähän aikaan vuodestå. Rautuoivin
buipulta (550 m) avautui mahtava näkymå
Pallåksell€ päin ja osin YIIåksellekin. Noin
viiden kilometrin päåstå såattoi croltaa
Liuiamån porokåmpån (lukittu). Seutu on
puutonta tundråå jå varvikkokin on varsin
matalaa ja harvaa. ollåan vedenjaka-
jas€udulla, ilmånkos Noian vastainen rajakin
on mäåritelty i,ihän. Perustin telttaleirini

kilometfin venan enn€n Liulamaa ylä-
kankaalle åivan valtakunnan rajapyykin
viereen. Norjan puolella on Ovre Anarjokkan
kansallispuisio, jossa valkeat jäkäläkankaat
loistivai aivan erivärisnrä kuin Suomen
puolella. Yöllå heräsin kovaan meteliin
läheiseltå lompololtå; siellå varmaan kettu
yr i f t i  ta i  saattoi  saadakin saal i ikseen

Kuivåttelin telttaa aamuarringosså vanhån
poroaidan seiv: ispuukasrn pääl lå,  tun tåksi
nuoda haukanpoikrsta asertui  poroaidal le
levolle sen kummenmin håiriintymättä.
Lentokuvio n1uistutti nuolihaukkaa tai
muuuohaukkaa. Muuten ihncftclin miksi
vanhat poroaitapuul ol i  pol tet tu eikä
kuljetettu Iäheisille tuvilie talven polt-
iopuiksi. Tååltä kun on kymmenkunta
kilometriä maikaa lähinpiin tuntudkoi-
vikoihin, jotka ovat sen paksuisia, että
kelpaavai lammöntuottoon.
Näillä paikoin ålkoi esiintyä mönkijän alle
jäåneitä sopuleita, yhtåän elåväå en kuiten-
kam havainnut. Poroaita siityi Norjan
puolellejaylitinvaltaku an rajan ao. nerkin
kohdalla. Se oli låillista. kosk en omånnut
mirään tullattavåå, rosin minkäänlaista
tullimiestäkään ei ollut tietenkään låsnä
tarkastamassa. Viitisenkilometriä Barsoaivi-
hmhrin harjant€ella 500 metrin korkeudessa
ja palasin Suomen puolelle, minkäänlaista
merkkiä valtakunnan njasta ei näinpäin
tul lessa ol lut  maastossa. Lask€uduin
kivikkoista polkua Tsuukisautsin rajavar-
tioston tuvalie. En viitsinyt polttaa tuvan
vähiä tunturikoi\uklapej a, talvella niillä on
enemmän tarvetia. Nåillä rnåin kenotaan
oleilevan useita hirviä, kurunpohja ja
järvenrannat ovatkin melko reheviä.

Vähän matkaa eteläänpäin ura kohtaa
L€nkihaan suunnåsta tulevan mönkijäreitin
ja yhryneenä ne jalkavat Valkamapäälle
(600m), josta sitten äukeaa koko Pöynsjäwen
tienoo kolneudessåan. Myötämaa johdattaa
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kulkijan nopeasti Kalkujärven vanhaan
lapinkylään, jossa ei ollut ketåån paikalla.
Vanhåt lapintalot jököttävär kukin omalla
kumpåreellaan ja pari erotusaitausta kylän
laidrlta lertoo klldn kä)rtötffpeesrå. Kllän
virallinen roskapiste oli sri\ ottomuudessåån
vertåånsa vailla. Muutenldn mitntijaireitin
varren tåukopaikkojen oluipullokasar
panival siisteyskäsitykset uusiksi. Puoli,
valissä Suonajoelle päin mennesså on
Juwajohka (Juhånijoki), jonka ylitystii varten
piti riisua matalavartiset vaelluskengät,
toinen kahlatiava paikka oli tietenkin
Suomaj oki. Eraåssä puronylityksessä osuin
hillamäitäikköön, iossa oli pakko nautiskella

yhden vaellustauon venan. Piekana l€nteli
matalalla suon päälläja tarkkaili sopul€ita.
Valkåmåpååltä lahtien oli länän tasta

pelmahdel lut  lentoon r iekkopoikueita.
Leiriydyin Suomajoen ylityspaikan viereen
ja nautin iltapäiväauringostå- Juuri kun såin
teltan plsry]n raekluro yllätti ja teltan
liepeen ymp:iröi valkea lumikenos kesäisen
maiseman keskellä. Tulevasta ruskasta
kertoivat ensimmäisenå muutamai hienan
punastuneet riekonmarjamättäåt Suoma-
vaarån rinteillä.

Noin satåpaiinen porotokka tarkkaili kulkuani,
kun nousin Suomavaaran vastaisel le
harjante€lle. L?ihdin låskeuturnaan Pöyris-
järven rantaan; Pöyriswomallå crothrivat

selvästi mahtavåt palsakumpujonot. Aiar
telin ottaa Pöyrisjoen ylitystä varten
vaelluskepin, mutta eihain sellaista mistäiin
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tällä seudulla löydå, koko rannalla ei ollut
kuin pari kåkkydislå hnturikoivua, joista ei
oljsi nitään hyöty?i kahlauksesså- Kengät jå
housui r inkkaan ja Lähdin si i tä nistå
mönkijätkin olivat menneet. Pari ensimnåistii
nctriå olivat vaikeimnat, koska höll).,'ä pohja
imi tehokkååsti, muttå onneksi vettä oli vain
polveen asti. Sitten tuli kirkkaastå vcdcstå
esjinkova, hienohiekkainen pohja. Seurasin
joen suunråan järvelle påin uloinpia kiviä
kohti varoen kuitenkin törmäåmästä niihin.
Tiesin, että ei saa nousta maihin ensim-
nåiseen rantaan, koska se on luusuan saari
vaan kaånin kaucmpaa jåncn puolelta
hiektarannalle, jossa oli lippu ja låavun
ruodepuut. Loppujen lopuksi ylitys oli
yllåhåvän helppo: vetti ennnmillän polveen,
pohja oli kova eikä virtaustå oikeaslaan

Sitten alkoi parikilometrinen hieklaranta-
kåvely, vålistä piti kylläkin nousta Pöyris-
ruomanpuolellerantåprNikkoon elenemåån,
kun pajukho vesirajas$ esti kulun. Tåmän
osuuden jalkeen noustiin kokonaan mante-
reelle, jossa RossinjåNestä tuleva suo-oja
ylitettiin mönkijöille asetettuja lankl ja
pi tk in.  Suunnist in Kenttälompoloiden
väliscen sålnccn, jossa lappålåisten keså-
nrvan luonå on nönkijälautta Seigajo-nr
ylitykseen. Lautan vetäminen puol€lta
toiselle vaikulti aika heppoiselta, kymmen-
kunlå netnä pitkå köysi koostuu nonesta
heikosta narunpätkäsiä, melkeinpä naDil-
lanarusta. Yli kuitenkin pääsi, ihmetielen vain
miten rnönkijän saå lautalle kun kiivelijänkin
nousu lautalle ja silrä pois on hiukan
hankalaa. Eteläisemmän lompolon rannalta
lappalaisten kesåkylästä kuului kalketta:
taloja kodatiiin jå uuttå rakenncttiin. Tåmän
lappalaiskylän synnlttäjänä on ollut kaik€ti
kalastus ja poronhoito: Pöyrisjårvestä saa
barria, haukea, siikaa ja taimenta, ero-
tusaitans taas on sij oitettu ovelasti Naapan-
jåween pistävån niemen kärkeen. Polku
nousi Pöynsjärvcn hiekkatievoille, tuuli oli
syövytiänyt kasvipeitteiset dyynit kuin

patsaiksi, oli kuin olisi kävellyt "Monument
VaLley'ssa .

Hetk€n pååstå kumpareelta näkyi Pöy-
risJärven autio-/varåusiupa Ji€rstijoen
toiselLa nnnalla. Suislon hiekkadyyni osoitti
selvåsti mitenpääseeyli, ensinsärkkiäpitkin
ja sitlcn pnoUynpyrä j äNen puolellaja olei
pcrillå tupärannassa, vettå oli vain puoli-
sääreen. Paikallinen poronies poikkesi
mönkijällään luokseni luriselnåan iltasella,
ja kertoi tulevanså Vuomavaamn suunnasia
porohommista. H:in kenoili elämåstå Enon
tekiön maanselållä ja poronhoidosta. Hänen
vånnonsa oli Etelä Snomestå eliriuku kuten
saamenkielellä sanoiaån. Illan pimettr'ä hän
lähri kohti Näklälää ja kotipuoltaan. Heti
ilmestyivät korpit kopistelemaan ikkunoita.
Länmitin ison tuvan puolilämpirniiksi ja kävin
levolle. Puoler yön maissa saapui isä ja
poika, jotka olivat lähteneet illansuussa
Näkkälästä ja tulivat nyt lampun valossa
pienen harhailun jälkeen tuvalle. Tapaarnåni
poromies oli kertonut minusta ja puoli-
lånrpimänä odottåvåstanrvåstaheille. Jairven
rannassa näin muuten ensimmåisen kenan
elänåssåni tunlurikihua. Jäwi on melko suuri
sijaitakse€n näin korkealla (41 8rn), sanoisin
nelkeinpaKilpisjärven kokoa, lisäksi sc on
melko matala 2-5 metriä, vain pari s)"r'ännetfi
yl1ää yli kymmenen netnn sylylteen

Maastoautol lakin ajettava ura johiåa
Näkkälän suuntaån Jierstivaarån ja Termis-
vaaran välistä. Noin neljän kilometrin
kolrdallå voi viimeisen kenan silmåillä
Pöyrisjärven ympäristöä hohtavine hiekka-
melloineen. Monillå tienvanen hiekka-
harjanteilla saattoi havaita villipeuran-
pyyntikuoppia pårin sadån vuoden takaa.
Reitin ainoa tienviinå nojåa tunturikoilua
vasten hieman huomaamattomasti Kaamus-
järvelle vievän uran risteyksesså, josta
pääsee Norjan puolelle Sicca.jånelle ja
edelleen Kautokeinon tielle. Näkkälåå
låhesBttåessä kevl't liikenne ylittää kos-
teikot lankkuteitä pitkin. Muutama mönldjä



Ja maastoauto tulivat vaståani uralla,
pääsinkin pari viimeistä kilometriä kyseisen
maastoåuton kyydissä sen palatessa
keikaltaån tål€isinDäin. N:ikkiitissä maioituin
ruuIKKr vannapl|rån nrrsrmoKK n, se on
hyvää varaustupatasoa: kamiina jå valokin.
Ilmoittauduin tiistai-aamun kutsutåksiin
Heoaanjå seurailin Näkkålän elämää illalla-
Kytinraitilla liikennöi tämän tåstä kum€a-
ä:inisiänelitahtimönkijöitåmuutaman auton
lisäksi. Joutsen huusi omån toitotuksensa
n1oottorien :i:inten väliin.

+ Selvä rcitti, kun vain osaa lukea karttaa.
Selvisin h'",'in Enontekiö I : 100 000 kårtalla.
+ Hiekkåajå sen muodostumia riitiää.

+ Vedet kirkkaita, ei yleensä ruskeita

+ Yllättävain kuivå reiui: vedenj akajaseurua
jå mönkij:imiehet valinneet reitin kulkemaan
kuivia maita pitkin.
+ Kåhlåukset eivåt tuottaneet ongelmia
ainakaan näin malalån veden aikana
+Sopiva maastop)öräil),yn. tosin hiekka syö
rehokl<aasti pydrän liikl-!via osiå.
+ Hienoja maisemia rajanpinnan tuntureilia
ja lintuj a bongattavaksi tunturijärvillii.

Viitoitukset puuttuvat reittien risteyksisså.
Paljolti avotunturia, voi olla vaativa

huonolla ilmalla.

P€ntti Lahden!,uo

KARJAKAIVON AVAIN

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada
Kårjåkåivon avain jatkuvåan onaan
käyttöön 50 euron panttia vastaan.
Edellytyksenä on:
- jäsenyys on kestänyt viihjntåän
luod€n ennen avåinten luowtushetkeä.
- Jäsen on maksanut yhdistyksen
pankkitilille Nordea 21421 8- 13842 avaimistå
50 €uron pantin. Viitenumero avaimista on
35'./3.
Merja Sallinen luo'"lttaa åvaimen sekä pitää
rekisteriä avainten saåjista. Saadaks€en

avaimen jäsenen tulee osoiuaå tositteella,
että hän on maksanut panttisumman. Ennen
panttisumman suorittamista ota yhteys
Meia Salliseen, joka lähettää avåimen
postlts€ senjälkeen, kun raha on tullut tilille.
Panttisumman saåt rakaisin, kun luovut

Hallilus pidättäa kuit€nldn oikeuden olla
luo\,ultamafta åvainta henkilöll€ erityisistå

M€rja Sal l inen, puh.050 342 4682 ia
sähköposti meda.sall inen(aneth fi



ILMASTO ON MUUTTUNUT
SUOJAUDU VIHMOVALTA VIIMALTA

SUOSITTU KOTIMAINEN
Tuulisuolattu

ERIKOISALUSASU

."'-''...-3J39:"',* \

heLppo puk€a
eikoispitkå SUOJAHUPPU

::,T " " 10'-lil',"Jläåp rå rulhsuora, '"t ll'llYi:
suotaa haarar VALlLllVl "::i'j.l:

i,rfl!1{:'-' 20,-*åä:i::

40r-,""'";'*tt*t'
JÄsENr|INTA reirokaasrr rengrtvietä]ä

TARJOUS
'l5r oo,

HERAJÄR\/| SPORT SO|TA0500 66 80 28 w.hjtuote.com
TORNIO MYOSILTAISINJAVI]KONLOPPUNA



Vorusteet
- Kiipeilyyn
- Seikkoiluun
- Loskeutumiseen
- Voellusasui
- Voellusjolkineet
- Reput ja rinkot
- Vuorisloteltot
- Kevytteltot

Mountoih Shop
Annonkotu 15
Puh. O9-68O 2996
Fox.09-260 0085
www.mounioanshop.fi

coniac+@mounioi nshop.f i

Bussilla pohjoiseen:

Löbd,ä olk. 15.2. - 30.4.2008
pe Helsinki klo 22.00
Lohti 23.30 - Jyvöskylö 03.00,
Luosto-Sooriselkö -Korigosniemi-
Levi-Enonfekiö-Kilpisiörvi.

Pol!! löhiöpdivö pohioisesto lo
soopuen Helsinkiin su oom!no
klo 06.45.

Soi lo puh. 016-342 2160
lo i kolso

www.eskelisen-lopinlinioi.com

Itnntertä. renroa retkeilyä ja upeita maisemia

Siinä Saanan rylissä...
Muistathan, eträ Lapinkävijöill€ -109o alennus

uusista normaalihintaisista majoiruksista.

Vielä löl9l' vapaira pail,koja k€vään hiihtoviikoille.
Tewetuloa vi ihrym:iär m$råvien mri5emien j l

mahdollisuuksien Kilpisjarvelle.

RErKEtrYk4Kl{f
99490 Kilpisjärvi, pÄ. 016-537 77r

www.kilpisiaryi-inb retku@receptiqa.inb

Mui:ta mainiu aararker yhteydessä'Lapinhiioijäf'

KrLptSrÄRyEN
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TOIMINTAKALENTERI
VUODELLE 2OO8
Tammikuu
9.1. Ke oilta(OT)
12.1. PuunvetotalkootKadakaivolla

cn)
26.1. Lauantain tietoisku: Jäistä

pelasaunrminen (KT)
26.1. Lauantaisauna (KT)

Helrnikun
3.2. UmpihankihiihtoNuuksiossa(UT)
6.2. Kerhoilta (oT)
9.2. PuunvetotalkootKarjakaivolla

(TT)
23.2. Lauantain tietoisku: Sukset

pitiiviksi (KT)
23.2. Lauantaisauna(KT)

Mååliskuu
1.3. Puunajoa Nuuksion

kansallispuistossa (TT)
5.3. Yhdistyksen kevätkokous ja

k€rhoiltå (oT)
8.3. RetkiluistelupäivåSuvisaaristossa

OD
2A.3. KeskiviikkosaunåKå4akaivolla

(rD
29.H.4. Yll.iksen hiihtoviiHo (UT)

Puuryökussi pienille retki*ilineille
(KT)

Hohtikuu
s.-12..4. Hiihtovaellus Lemnenjoella C lT)
194. RanlasavottaKadakaivolla(TT)
304. KeskiviiLkosaunaKarjakaivolla

(TI)
Kalan kisittelyja valmistus maastosså (KT)

Toukokuu
3.5. Rankasavottaa(TT)
10.5. KevåtsiivousKadakaivollå(TT)
10.5. KesåkaudenavajaisetKå4al(aivolla

(or)
16.-18.5. Viikonloppuvaellus Teijoon (UT)
28.5. KeskiviikkosaunaKa{akaivolla

(1-D
Lintujen k€vätnuutto (KT.)

K€såkuu
4.6. Naisten sauna Karjakaivolla (TT)
7.6. Rånkasavotrå (TT)
7.-15.6.. PerheviilC{oKukaksella(UT)
14.6. Suolikkaån kienos (JT)

.6. K€skiviikkosaunaKadakaivolla
(r-r)

Luornormuonakurssi (KT)

H€inåkuu
30.7. KeskiviikkosaunaKadakaivolla

(I-D

Elokuu
4.-10.8 Luontorctki Viroon (UT)
6.8. Naisten sauna Kadakaivolla (TT)
168. Rankasavottaa(TT)
27.8. KeskiviikkosamalGrjåkaivollå

('r1)

Slyskuu
6.13.9. Ruskavaellus Kopsusj:irvelti(UT)
6.13.9. RuskavaellusKoilliskairåsså(UT)
6.13.9. Ruskaviikdopohjoisessa(UT)
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24.9. KeskiviikkosaunaKa4åkaivolla
(Tr)

2618.9. Viikonloppuva€llus (UT)

Lokakuu
1.10. Kerhoilta (OT)
4.10. SyyssiivousKadakaivolla(TT)
4.10. Yösuunnish$Karjakaivolla(UT)
29.10. KeskiviikkosaunåKadakaivolla

(r-r)
Ompelukussi, retkivaatteita fl eecesta (KT)

Marråskuu
5.11. Yhdistyksen s),yskokous ja

kerhoilta (OT)
7.-9.11. Kaarnosviikonloppu (UT)
22.11. Pikkujoulujuhla(OT)
Luento lumestaj aj äästä (KT)
29.11. Launtain tietoisku (KT)
29.11. Lauantaisauna(KT)

Joulukuu
6.12. Itsenäislyspaivänkävely(UT)
13.12. Talkootjajoulupuuro r,adakaivollå

(TI)

Loppu\"uodeståSl-I,:n jå HSL:n yhteinen
viikonloppu (UT)

(Järjestävä toimikunta: KT : koulutus-
toimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT=
tålkootoimikmta, UT = ulkoilutoimikunta).
Talkoo- ja keskiviikkosaunat ovat yhteis-
saunoja, lauantaisåunoissa on jaetut vuorot.
Tålkootoimikunnan ohjelmoima talkoorinki
tekee töitä nopeasti toteutettavissa tehtå-
visså. jo iden i lmoitus ei  ole ennärt i inyt
lelteen. Tällaisia !oilat olla esim. Kåria-
kaivon majojen korjaustyöt ia Met;a-
hallituksen €sittiimat rålkooryöt Nuuksion
kånsallispuistossa. Talkoorinldin voi il-
moittåutua talkoopiiällikölle.

KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEIDEN 1 O
xÄnlessÄ
Kariakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävuöiden retkeil!4nkikohta, jota

'l Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävuät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, jotka ovat kämpän

ohiekansiossa
4 Karjakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tuDakoida
6 Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisälle
7 Tuo mukanasi wc.papedt, trangian polltoaine ia kynttilät
8 Muista kirioittaa nimesi kämppäkiriaan
I Pidämme Karjakaivosta huolta lalkootyönä, ioten käytä puita

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

Te asta on poltettu keittovalkeana ammoi-
sista ajoista, tuskin sen kå)4töä ja syntyå
tuliaineena kukaan tietiäkå:in. Perin hapero
ja laholta nä).ttiivä nånnyn kånto sisåltäå
useimmiten tiukan ja tervåisen ydinpuun.
Månnyn tewaksistå tåi pihkotuistå keloistå
keitetty håutaterva muodosti 1600- lu!,ulta
asti maamme tirkeimm:in vientituotteen 1900-
lu\run alkuun saakka. Muistona tästä on
useissa Pohjanlahden mnnikon kaupunkien
vaåkunasså jollain tavoin kuvattu t€rva-
kaupån perinnettä. Tosin tervaa on poltettu
rnaassarff ne muuallakin kuin Pohjanmaalla.

Tervaksen mainiot ominaisuudet valkean
tekovälineenä håipyvät muinaisuuteen. Kun
on kuorittu låho aines kannosta pois, on
sen sisältä paljastunut pihkainen ja teF
vainen ydinpuu. Kiweellä on siitå saattanut
nopeasti lyödä lastujå ja pilkkeitä nuotion
sytykkeeksi. Jopa raskaålla leukultå on
nopeasti kolonut nuotion t€kotarpe€t ja
syq,kkeet. Kosteallaja m.iräIläja s.iällä on
löytynyt liihes "ruudin" veroista pihkaa
tihkuvaa kullankeltaista sytykettä. Tämå on
ollut aNossåan silloin, kun taulållajapiillä
on isketty valkeaa nuotioon. Tällöin €i ole
tarvinnut pitkäain miettiä slttlykö tervainen
lastu tuleen vai ei. Moni nuu puuaines on
metsässä sateessa vettln)'t ja on hankala
syB4elfävå, mutta tervås on säil),nyt kuivåna
pihkaisen vaipan sisållä. Omå viehåtyksensä
on valkean tervan tuoksussa, joka on antanut
omat aromit keitoksiin. Nykyäänkin lö)ttf
metsistii keittovalkeaksi sopivaa tervasta,
kunhan hienan kopult€lee vånhojen kån-
tojen kylkiä. Monesti niitä on jäiin''t metsiin
kelottumaan ja tervoittumaan vanhojen
rn€tsäpalojen jäljilt?i.

Talviaikaan nopea tapa s)ttttiiä keittovalkea
on ollut lastutå kannon iervåisin puoli

pilkkeiksi ja sytlttää koko kanto keitto-
valkeaksi. Tållöin ei ole tarvinnut polkea
nuotionpohjaå lumesta kovaksi, ettei nuotio
påinu palamisen aikana lumen sisään.
Varsinldn pohjoisen runsaslumisilla seu-
duilla tämä on verraton etu. Tarvekaluna
tarvitaan kuitenkin kirves, jotta kanto
saadaan palamaan tasaisesli. Sammutus-
vaiheessa kirves on nyös tarpeellinen,jotta
valkean palaminen såadaan mjattua. Keså-
aikaan kantovalkeaa ei ole sy)4ä käyttää,
jotta tuli ei jäisi kr4emåän juurakkoon ja
turpeeseen naan alle.

Reijo Blomberg
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NIKSIVINKKI

TIETOAI

Ainakinpohjoisen kaupoissa on ny)tåvänä
ns. cräsäkkiä ts vahvaa läpinäkyvää
muovista säkkiii. iolla on kätevä käntaa
marjattai sienelrinkassatien varteen. Snuma
on erikoisvahva, joten säkki ei helposti
\,uodå. Eräsåkkiä voi luonnolliscsti kåyttää.
myös inkån sisällä suojaamassa vaarteita
kosteudelta. Eräsåkki ei helposti rikkoudu.
kuten muovisetjäicsäkit. säkin koko on 75
l i l raa ja si tå valmistaå csim. Plast i rol l
Ylöjärvellä ja Lapin Muovi Rovaniemellä.
RaijoBlomberg

UUSI PALLAS-
I'LLÄSTI]NTI]RIN I'4.RTTA
ILMESTYNYT

Koko Pallas-Ylläsiunturin kånsallispuiston
kattava uutuustuote ulottuu åina Enon-
tekiön H€tasla YIläsjäwelle saakka nitta
käavassa l:50000(1cm katalla vastaa 500
metr'ä maastossa). Kårtalla nåkyvät kaikki
Länsi-Lapin suuret tunturikeskukser Ylläs.
Levi, Pålläsja Olos. Kartan koko on 80 x 122
cmjas€ on kåksipuolinen. Tämän tutuuden
hankinnan jälkeen kokonaista kolnc kårttaa
voi siirtää arkistoon i YIIäs-Levi, Pallås Olos
ja Hetta Outtakka. Suuri koko haittaa hienån
uuden kartan käyttöä, joten vanhatkin
kannaitaa pitåä tallessa.

Uudistettu kartta on toieutettu yhteistyössä
Metsåhallituksen, Maånrnittåuslaitoksen ja
påikallisten toimijoiden kanssa. Pallas
Yllästunturin kartan pohjåna on Maan-
mittauslåitoksen maastokartta, jonka päälle

on merl i t l l  runsrcst i  retkei l j iörrå ia mrF
kai l i jo i ta pål!c le\är hetoa, kuren ;  la iset
reitit välimatkoineen. äutjotuvat, laavul,
ruokailu- ja lnåjoituspaikat sekä nähtå-
vyyksiä.
Pallas-YllåstunhrriD kartan reunukseen on
koottu kaikkien Melsähal l i tuksen yl lä-
pitälnien alue€n tupien sekå latukabvioiden
koordnuatit, jotka auitav3l CPslaitteen
kanssa retkeileviä löytänrään tuville. Karla
sovcltuukin hyvin GPS-påikantimen kanssa
yhdessä kiiytettåväksi, ia sen reunaan on

@

PALLAS.
i9r;YLLAS-

painertu lisåksitie-

jäIesielmdsrii(KK,
sekä ohjcita ylei-
simpien GPS lai!

sallispuistossa liik-

lånniksija saksaksi.

Kartaslå löytyy

TUNTURI

myös ullsi itåisempi maas-toon merkiiiy
Ylläs-Pallås våcllusreitti. Se lähtec Peura-
kåltiolta ja johtaa lntn- Akäskeron yli
Akasjårven itäpuolits€ Råuhalan kylään
Kittilä-Muonio tien vaneen. Sieltä reitti
jatkuu edelleen kohti pohjoista jå Pallas-
tunturia. Reittinä sc on vanha, nruttå nf
idas uudelleen merkitty muasroon Jå kån-

Hann'rSiitari
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SAMPERJN SAVOTTA JA TULPPION
ERAMAAT

Ensimmäisen kerran kuulin Tulppion vetu-
reista ja Samperin savotåsta v.  1956-
Lippukuntaamme Tanpereellc luli uusi
pårtiojohlajå.ja hän värväsi talven vael-
lukselle Tulppioon meitä partiopoikia
s€urakseen. Kertomustaan hän tehosti dia
kuvilla. Sellaisia en ollut aikaisenxnin nälnl,t.
Hän oli edellisenå vuonna ollut yksin
hiihcimässå Tulppion eråmaissa jayöpynyt

Eräs hämmästyksen koht€ista kuvissa oli
suunnaton höyryveturi keskellå erämaata.
Sen tannaa hån )ritti kuvaillameille, vaikka
itsekin tiesi ilmeisen vähan asiasta. Häm-
mästyttåviå olivat myös kork€ai hirsiset
iomien jäännökset, joiden käyttötarkoi-
tuksen h:intiesi. Retki ei osaltani toteutunut,
mutta jälkeenpåin kuulin partiokav€reiltå
totentune€sta vaelluksesta.

Jälkeenpäin asia kiinnosti sen venan. ettå
seuBsin vanhoista kårloistå reittejå, jotkå
oli tarkoitettu tukinajoon nåisså eråmaissa.
Myös ol€n kuullut nyöhenmin tarinoita
Tulppiosta. Veturti on nykyäan entisöity.
Toinen Tulppion ja Nuortin vetureista
kuljetettiin v. 1960 Rovaniemelle Vuonnå
1970 se siinettiin Lapin metsämuseon
museoalueelle ja sen suojaksi rakennettiin
kelohongasta kalos. Katos tehtiin myös
Tulppioon jä.ineelle veturiUe. Vuonna 1987
kunnostett i in Tulppiossa oleva vetur i
Sarukosken kunnan toinestå ulkoasultaån
entiselleen- Rovaniemellå olevå veturi
kunnostettiin v. 1988

Monenlaisia juttuja näihin vetureih jn liittry.
Keffottiin, että alun perin hiilikäyttöön
tarkoitetut veturit muulettiin puukå'ttöisiksi.
Sen seurauksena puiden kulutus olj våltavå.
Hu4immat jutnt kertoivat: ettii varsinkin

ylåmäissä täyden tehon vaatiessa lisää
höyryä koneeseen palavat koivuhalot
lentelivät piipusta tulisina kekäleinä maas-

Låhde: Juhåni P€lkosen pro-gradu Nuoriin

hitp://www.samperi.com/tarina.hhnl

RETKII(A.RTTA_
METSÄIIALLITUS

http://www.retkikarttå.fi /

Retkikaftta fi on näppårå palvelu,jossa voi
tarkistella kartalta pienessä mitrakaavasså
r€tkikohdetta. Suurin näkymäkohde on
1:5000, eli mitlakaava mahdollistaa varsin
yksi ty iskohtaista t ietoa retkikohteesta.
Palvelu on m€tsähallihrksen tarjoama. Karttåå
voi lilkuttaa joko koordinaatti nuolilla tai
sitten liilonamalla peittoaluetta ja hiirellå
Liikuttelu omistuu myös.

KUUSIOKTJNTIEN
I,ILKOILIJREITIT

http://www2.6net.fi /reittikårtar/

ÄHTÄRIN VAELLUSREITTI

Åhrärissä riittää kiinnostavaa vå€llus-
maastoa. sijaitseehan alue Suomenselällä,
jossa on nnsaasti harjujajamäntykankaita.
Ahtåri on luonnoltaan vaihtelevaa. sillä
Ditåiän bålkaisee mahtava Ahtärin vesireitli.
Suirin larvi on Äntärinjärvi, josta vedet
suunlaavåt kohden etelään kohden Nåsi-
jiirveä Virtain kautta.
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KuusiokunnatAlåvus, Kuortane, Lehtirnäki,
Soini, Töysä ja Altiiri ovat julkaisseet alueen
yhleisen ulkoilureittikårtan Kuuden tähden
reitisrit. Karttaa voi selata kuntien intemer
siruilta, nutta sen voi myös lilata kuntien
liikuntatoimestå. Reifti on suunnirelru EU

reiiit ovat vielä osii-
tam k€skeneråisiåja
niiden pitåisi val-
mistua nahdolli-
sesti ensi kesään

taan l:90000,joten

liikkunaån reiteillå.

kitty laavurja nuo-
tiopåikat sekä lo-
makylätja hotellit.
Muutakin matkailu

pituus on låskettava kadasta. Ahtåri on
tuotteistanut €sim. Soinj Arpainen -Ahtiri
rei t in.  jonla !ånel la on låa!uja ja nuot io-
paikkoia. Ahtär in neltrsr!ul lå reLnr ehdo-
retaån kuljetfavrksi kolmessa päivässä ja
koko rei t in pi tuus on 45 km. Varsinkin
Arpaisten harjualuetta pidetään maise-
nallisesti kauniina. reitillä on suoalueita ja
järviä- Reitin suurin järvi on loppup:iädä

Toinen selkeä reitti Alkaa Alavudelta ja
suuntauluu kohden kaakkoa ia Ahtärin
Peränteen kylää. Kanan perusteella reirin
päåoså nå]4täisi suomaastoltå- Talvella reitti
voidaan kulkea hiihtäen.
Muitakin reittivajhtoehtoja on runsaasti,
mutta kartan perusteellå on päätehävä
maisemat, jotkakiinnostaisivat. Karitaan on
myös..merkitty alu.-en kånoonireitit. jorta

karttalinkki http://www.karttatiimi.fil
kuusiokunnat/map.php

R€ijo Blomberg
lisätietoja w1W.ahtari.fi

taan sjsälby.

Oikeastaan kartasta puuttuu vain selkeåt
reittiehdolukset.. Kartasta voi kuitenkin
laatia oman suosikkireittinsä, mutta reitin

i
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YHDISTYSTIEDOTE

JÄSENEDUT:

Jås€netuliikkeitämme:
LASSIN RETKIAITTA:
www.lassinretkiaitia.fi retkeilyvälineet.
Forum, Kukontori, Helsinki, puh. (09) s490
0200, etu normaalihinraisistå 15 %, Låssin
hinnoista 5 %.
PARTIOAITTA OY
retkeilyasut ja -välin€et, retkiluistelu,
maasrohiihto,ym.
Jäsentotilla etu normaalihinråisista tuor-
teista l0 %
Helsinki keskusla, Yrjönkatu 36, puh 09 586
8280,
Helsinki ltäkeskus, Piazza p . 09 341 1100.
Hot Shop-Doislomvr'mälä Yriönlotu 14. D.
09 759 9t r0
Espoo Tapjolq Sampokujå alåkefa p. 09 435
5420
Espoo Kauppakeskus Sello. Leppåvaara p.
{19 849 I t20
Vantåa Kr uppakeskus J u mbo, Vanråå p.09
7599570
Oulu, Ki*kokatu 4 p. 010 549 4900
Saåriselkä p. 010 - 5494800.
FREE HEELS: Telernårk, retkeilyasut ja

Eltintie 3, Kangasala. wvw-iieeheels.fi
Helsinld, Isokaari 44, puhelin 0,100 235 298
jäsenetu 5-15 % nonnåalihintaisesta tuo!
teesm. tuotteestJ./tuoreryhmästä riippuen ( ei

VELJEKSET HALONEN OY, Itzikeskus,
Itikatu l-5 A36,00930 Helsinki
ja Espoon Sello nyöntiå Helsingin Seudun
Lapirlävijöille iäsenkorttia näyttänällä l0

% alennuksen normaalihintaisista urheihr
ja retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE & SÅÄSTÄ. Helsinaissä:
Häneentie 50, puh. 693 I 369. Fredrikinkatu
55ja Itåkeskuksen kauppåkeskus, kenos 1.
Helsinli. Trtomrynnissä pähkrnditä, kurvrå
hedelrniä, papuja, riisiä, kuivattuja vihan-
neksia, välipalapatukoita ym. Alennus I 0 %
I 5 euroa ylinävislå ostoksista. Muut Uikkeet
Tampereella, Hämeenlinnassa ja Oulussa.
Måjoitustå ym.
KILPBJÄR\EN RETKEIL\'{ESKUS. DUh.
016 53'/ 771, www.kilpisiarvi.info, antaa
HSL:n jåsenille alennuksia lllaj oiruksesta.
koko ruoden l0 % alennus mökeistä ja

HOTELLI HETAN MAIATALO, PL 1,
Riekontie 8, 99401 Enontekiö, puh.016 554
0400, info@hetan-nåjatalo.fi , *.*1v.hetan-
majatalo.fi.
HSL:njäsenille alennus maj oituksesta l0 %
normaalihinnoista, 5 % alennushinnoista
jåsenkortilla. Ei koske ryhmiä.
HELSINGIN MATKAILIM]DISTYKSEN
matkoille ja rctkille jiisenlinnallå. Tiedustelut
puh. (09) 2288 1201
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKÄVUÄ. ioka
ilmestyy nel jåsti vuodessa.
Voi_ myös pelkästä;in tilata LapintävUä-

Kårjåkaivon nåjatNuuksiossa
KARIAKAIVO on ruokaliu kåytröömme
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee Espoos-
sa, n. 9 km Vanhalta Turuntieltä. Dari
k i lometf l  ä Sol !å l lan urhei luopistol ta.
Karjakaivol le pääsee bussi l la nro 85/85A,
Espoon keskus - NuuksionpåtKattila.
Kådakaivolle on ensiffnåisellå kenallå hwä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen rap;h-
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tumien yht€ydesså ohjelmaan merkitty
vastuuherldlö opastaa myös perille pää-

Kaiakaivolla on YLAMAJA sekå ALA-
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleis€ssä kä)'tössä oleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,jobon sinol on tuotavå
itse. Ylåmajan keittiössä on kåksiliekkinen
kaasukeitin. Alamåjassa on takraja kamiina,
ylåmajasså on kaksi kamiinaa. Majoissa ei
ole siihlöä. Jokain€n mökinftä)4täjä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreäån kompos-
tointilaatikkoon laitetaan vain rnååtuva j äte,
muut roskat tulee viedäpois Karjakåivolta.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapin-
kävijöibin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisen ryhmästå on prydettivä
lupa puheenjohtajalta, varåpuheenjohtåjalta
tai Karjakaivon isånnåltä.
Kårjakaivoa ei voi varata pelkästiiain omaan
kä)ttöön, vaan se on aina kaiktien j äsenten
käytössä.
Karjakåivoa ei saa käyuää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOHTTJIJLLINEN SAIINA-
OLUEN KÄYTIÖ KARJAKÄIVOLLA
OLESKtrLLOSSA ON SALLITTUA,

Kadakaivon käyttöJsaunamaksutl
jåsenet 2,50 euroå.4rlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jåsenen
seurassa)
lapset (allel6v.) vain aikuisen seumssa 1,50
euroa,4rlö^..rk
Karjakaivon käyttömaksut maksetaan HSL:n
tilille 2 1421 8- 13 842 käytt?ien viitenumeroa
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiå pankki-
siirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merki tyt  t i la isuudet,  jo issa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilrå

osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojen saunamaksu on I euro,
joka peritåän paikan påållä.

Karjakaivon avaimet saat jäsenkortiia

Helsinki Expertin toimistosta, Lönnrotink. 7
B, 00120Hki,puh. 2288 1200 ma-pe9.00-
16.30 wod€n 2007 loppuun saakka maksutta.
Kari Rautioltå. os. Riistatie 3 K 02940 Espoo,
puh. 599 058 ja 0400 443 507, s:ihtöposti
kari@rautio.ors
Saarå Kostamalta, Penttilalntie I H 56, 00740
Helsinki, puh.040 8400 946, sähköposti
saara.kostama@kolumbus.6
Avain on palautettava heti käytönjälkeen.
AVAIN LUO\T]Tf,TAAN VAIN
HSL:N JÄSENtsLLE JÄSENKORTTIA
VASTAÄN
(ota siis jäsenkortti mukaan)

Kukåsjärv€n nåjat Kittilän Kukåsjårvellå

KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varåustupåna. Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
k€rroksisei låvent patjoineen 10 nukkujalle.
Tuvassa on takl(a- ja keittiössä kamiina-
lämmitys. Keittiösså on kaasuliesi uunei-

Kukåsinajån käf,ttömaksut:
aikuinenjäsen 7,00 euroa.4 ö/vrk
lapsi alle l6 v.4,00 euroa.&lö/vrk
Maja luokrattuna kokonåån omåan kä)t-
töön:
Viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
l2:een 200,00euroa, r,uorokausimaksu
35,00euroa
KulGsmajalla viemilevåt ei-jzisenet maksåvat
edellå måinittujen måksujen lisäksi 5 euroa./
hlö/vrk.
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GOADOS-KOTA
(vuokråtaån våsta kesåstä 2008 lukien
renontinvuoksi)
Goados-kota toimii samoin vamusluDåna.
Goados- kodassa on kaniina 

'a 

laverit:
Goados kodan käyttömaksut:
aikuinen jåsen 2,50 euroa,4lö^.'rk,
lapsi ålle l6 v. 1 ,50 euroa.&lö/vrk.
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 10

Goådos-kodal la vierai levar ei- jäsenet
maksavat edellä mainittuien maksujen lisåksi
2,50 euroå.4 ö/vrk.
Kukasmajan ja coados-kodan varåuksia
hoitäa Uljas Pernu, puh. k. 488821 tai
01I5927278.
Varåus on peruttava kaksi viikkoå ennen
varattua aikaa tai siitä perit:iän normaali
kä)4tömaksu. Avåinta hakiessa esitetäån
tosite suoritetusla rnaksusta. Avaimen
lähettåmisestä peritäån postimåksu.
Korvaussumma kadotetusta avaimestå on
100 euroa.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulu-
måttomat henki löt voivår käyttåä majoja!ain
Jäsenen selrrassa. Varausten hoitajal le
toimitetåan osanottaialista.
HSL:n omat ohjelmat ovatetusijalla. Ennen
toinintasuunnitelman vahvistamista oteraan
s€uraavalle \'uodelle vain alustavia ennak-

Vuohattavåt välineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-teltiaa. kuDolimaisia
kaksinlcrtaisia telttoja, paino 4 ki, 8 euroa/
viikko.
Fjälhåven Al*a" kolmen hengen teltta, paino
4,5 kg, 20 eurotviikko.
Hilleberg Nammatj GT2, kåhden hengen
tunneliteltta, paino 3y' kg, 20 euroa,/viikko.

Hilleberg Akto, yhden hengen teltta, siinå
ykr i  kaari ,  absidi  ja painoa l ,ökg. 20 euroa'

MUIJT
KaksiTrangiå-retkikeitintä I euro/viikko.
Iise rehryjåahkioita 2kpl, l5 eurotviikko.
Naali-åhkio, joka on pidempi kuin edelliser,
l40cm ja 46 cm, påino n 8 kg. peitteessä
lokerot erillisten ravaroiJen säilyttämiseen,
25 euroa/viikko
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2kpl, 25

Savotan 906ja 1200rinkat l5 eurotviikko.
Håplöfs viktor 75+lOnaisten/ lvhvemDi
seLk-ärslen nnkka, l5 euroåvrikko
Fjållräven Fox 80+10 suurempi riDkka, 15

LumikenAät I  kol  mal l ia Alooset.  2kDl
Kukasi:w€l lä,  6 eirot!r ikko
Vuokråtaan myös jättiloueuå, 25 euroa/
vi ikko. 12.50 euror/vi ikonloppu, Aulrs
Boströmillå

Kahden viikon vuokra on puolitoista
kertainen, viikonloppu\,uokra puoler viik-

Viikonloppuvåelluksille osallistuvat voivat
saada välineitä lainaksi vaellukselle.

Vuoka måkselaan yhdjs!,ksen tilille 2142 I 8-
13842 käyttäen viitenumeroa 123.
Väl inei tä vuokråa Pekka Narinen,
Kal l iohaanpää 8,  02770 Espoo
Puh. k 810 l l0 ta i  mp 040 500 l1 l  t ,
pekkå.narinen@finnmapcons.fi. Osoir€
lö)tly parisen kilometriä Espoon asemalta
eteläänpäin.

VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VAIN
YHDISTYKSEN JÄStrNILLE.
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JASENASIOIDEN HOITO
Jäsensihteeri Saarå Kostama, Penttiläntie I
H 56, 00740 Helsinki, mp 040 840 0946,
saarå.kostama@kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoiltå on loka-, marms-, tammi-, helmi-ja
naalisku ssa kuukaud€n ensimmäisenä
keskivi ikkona. Kaikesta toiminnasta
ilmoitetaan Lapinkåvijä Iehdesså sekä
interneFsivui l la osoit teessa
www.lapinkavijat.net

TOIMIKIJNTIEN VETÄJÄT
Koulutustoimikunta
Rajja Hentnan, Maalinauhantie I A 17, 01280
Vantaa, poh.lJt.718 768, mp 0400 380 606
raija.hentnan@nic.fi
Ohjelmåtoimikuntå
Ritva Puranen, Såvelantie 3 I 70, 00720
Helsinki, puh. k. 387 2I 0l, np 040 840 0757
Talkootoimikunta
Kirsti Klemola, Vehtatie 17 2l C l, puh.
0503820375.
tlkoilutoimikuntå
Jorma Nurmi, Viertzij?intie 2 A 2, 03100
Nummela, puh.k. 224 6302, mp 050 517 6703,
jormåo.nurmi@pp.inet.fi

MUTIA TOIMIHONKILÖITÄ

Vuoden 2008 alusta yhdistyksen talou-
denhoitåja toinii Hellin Saårelainen, os.
Siriuksenkuja 284 2, 0l450Vantåå, puh.
041 516 4331, hellin@kolumbus.Ii

Kårjakaivon isäntä, Kalevi  Koski,
Pellavåkaski 8 H 15,02340 Espoo, puh- k.
813 5460, mp- 040 5081626.

Kukasjärven isännät

Kålevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh.k. 813 5460, mp. 040 508 I 626,
Uljas Pernu. Muottikuja 5 B 38,00380
Helsinki, puh.k. 488 821 , mp 040 5927278.

Yhdisryksen emånnåt

Riwa Puranen, vetåjå, Savelå ie 3 I 70, 00720
Helsinii, puh. k. 387 2101, mp 040 8400 757,

Sid&a Sundstitm, Pajupillintie 26 B 10, 00420
Helsinki, puh. k. 563 2092
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TELATIE _ PITKOSPUUREITTI
KYLASTA KYLAAN
Histoiallinen telatie eli pitkospuureitti
Kurtakon, Venejärvenja Teuraj ärven kylien
välille Suomen suurimmalla suoalueella
Teuråvuomalla on rakenn€ttu uudestaan
palvelenåan luonnosta ja erityisesti åinur
laatuisestå suoympåristöstå kiinnostuneitå
retkeilijöiti.

Alkuperäinen ruonna 1878 rakennettu I l
kilometrin pituinen kyliä yhdistävä reitti
palveli postia, metsästystä, kalastusta,
marjastusta ja toimi kulkureifr inå Naamijoen
lubtaniityille, josta kedttiin ehnnille heinaiä.
Luhtaniityillå on säilynyt näihin påiviin
såakka eräitä jopa 1800-1u\'un alkupuolelta
peräisin oleviå ni i t fykämppiä jå - latoja.
Telatien rakentamislå åvusti jopa Venäiän
keisari ja jäZinteitli tiistä vanhåsta tiestå on

Luontoarvoiltaan Suur-Teuravuoma on
arvokas aapasuokokonaisuus, jonka moni-
puolinen suotyyppikirjo tårjoaa kodin
nmsaalle linnustolle jaeläimistölle. Eriryisesti
NATURA 2000-ohjelmassa olevan Teura-
\,uoman-Kivijtuvenvuomån keskiosasta voi
ihåilla sinisenä siintäviä Yllåksen tuntureita.

Reitistön påätekyliå ovat Kurtakko, Vene,
järvi ja Teurajzirvi. Rakentaminen åloitettiin
kevaiällä2000 koko .eitti valmistui svksvllä
2003. Reitin vanella on laaru, 

'oisa"voiIevähtää tulistellen. Laavun yhteydessä
kaivo ja puucee. Ympäristöä voi tutkailla
myös luontotomeista.

Ven€järven kylässä mielenkiintoisia tu-
tustumiskoht€ita ovat mm. Kärsimysten
maja, Siepin P€kan iåikamånty, Iso Puu tai

Autiotupa. Samin Porotila ta4oåa poro-
elämyksiä ympäri \'uoden. Tilan vanhåssa
pirtissä on emånnän taidegalleria. jonka
tauhjssa porot vaeltava eri vuodenaikoina.
Samin porotilålta voi tilåtå reppujen kantåJ iksi
takkaporot. jotka ki!elevär helposti pi*os-
puitåpitkin.

Venejärven kylätoimikunnan jokakesäinen
perinne on tervanpoltto ja siihen kuuluval
jul at. Kylätoimikumalta voi myös vuokrata
ranrasåunan, lossa muul:rma tmmen vol

Teura\.loman telatien lisäksi Kolarissa voi
tutustua myös ns. Laestådius polkuun. Polku
on viitoitettu Sieppijärven ja Lappean kylien
väliin. Yli l0 km reitistä kulkee teloillå eli
pitkoksilla. Tämain reilin kokonaispituus on
25 km. Reitin vanella esitelläån vanhaa
niittykulttuuria. Polun vanella on laalujajå
tulistelupaikkoia. Vanhoia låhteitä on
ennallistettu- Reitin puolivälissä on Kolarin
seurakunnan tuellå rakennettu laawkirklo.
Reitti kertoo myös ajasta,.jolloin yhteydet
Ruotsiin olivattiiviinunät. Hoitihån Pajalan
kirklohenå Laestadius pappilan vanhoja
n iittlmaiIa S ieppijåNellå ja kävi tapaåmassa
vanloja seurakuntalaisiaan suom€n puo-
lella

R€ijo Blomberg

Lähteer l*.v,!rr. kurtakko.fi
www.sieppiiärvi.fi
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YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKET
HSL:n jäsenet voivat osallistuå näille
retkill€ jåsenhinnoin.

RtrISSUREPPU
Tiedustelut:
raija.hentmån@reissureppu.fi .
IHMEIDEN ISI.ANTI I], 25,'7,,25,'7, 8.8,
J48.22.8.2008
Våellusten ja påtikkanmtkojen jä{eståminen
ulkomaille on osoiltaunmut sangen työlåiiksi
puuhaksi. Lapinldvijöille järj estämieni 10 -
14 -päiväisten reissujen suunnitt€luun,
varauksiin, vahvistuksiin, ilmoittautumisien
ja peruutusten vastaanottaminen, tiedot
taminen ym- vievät 3 - 5 kertaa enemmän
aikåa kuin perusvaelluksen järjestärninen
kotimaan kamaralle. Ehdotin HSL:n hal-
litukselle, ett?i ulkomaanma&ojen j:iiestäj ille
makseftaisiin reissupäiviltä ulkomaån-
päiv:iraha. Hallitus påätti, ett?i kaikki toiminta
järjestetään talkool'önä,kutentihzinkinasti.
lslånnin matkå on herättänyt suurta kiin-
nosnrsta ja lähdössä or kolme 15 hengen
ryhmäå. Tämä tarkojttaå, että olen opas-
tamåssa kuusi viikkoa putkeen. HSL:n
jzlrjestämänä matkam se olisi me*innlt siri,
että ollen yrittäjä, olisin ollut kuusi viikkoå
ilman mirkä:inlaisia tuloja. Niinpå hallitus
siirsi matkan Reissurepun j:idestettaväksi.
Sarnalla vetiydyin ulkoilutoimikumasta, sillå
olin påäasiasså jäiestänyt muihin nåihin
sountåutuvia retkiå. Muttå ainåhan voi
järj€stää jotain mukavaa välillä koti-
maahanldn, vaikkei olekaan toimikunnassa.
Islannin suunnitelmål ovat tällä hetkellä
seuraavati LentoReykjavikiin Kultaisen
kolmion kienos - Snåefellsnesin kansal-
lispuisto - Skaftafellin kansallispuisto -
Landmannalaugar - keskusylängön ylitys
bussilla M)'vatn Husavik ja valasretki

Hornstrandir in Iuonnonsuojelualue
Reykjavik.
Matka on tällä hetkella tåynnä, muttå
karmattaa kysellä peruutuspaikkoja. Tarkan
ohjelmån hintat ietoine€n saat
puhelimitse (09) 7I8 768, tai s:iltöpostitse
raijå.hentman@reissureppu.fi .
Reissuterveisin
Raija Hentman

OIILI]N SEI]DIIN I-APINI(ÄI'IJÄT
Tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

LAPINKÄUJÄYHDISTYS KIEHIStrT
htQ://r1,\,w.kiehiser.fi
Kaamoshiihto Aldslompolossa
30.12.2007 {5.01.2008
Jouko Lehtonen puh:040 5007456

JÄR\T.NPÄÄN RtrIKEILIJÄT
www.kolumbus.fi /jukka.pollå
Tiedustelut Pertti Salo, puh.k. 29I 6873 tai
040 8368575
La-La5. 12.4. (vko l5) Lapin hiihtoviikko
Varkhanmukassa on varattuna majoitustilat
hiihtåmäån lähtijöille. Retki on omatoi-
mimatka. jossa kukin kuljeftåa tavaransa ti€lui
(n. 2 km) nnkåssa tai ahkiosså. valmistaa
itse at€riat, ellei porukasså toisin sovitå-
Perillä odottavat mahtavat hiihtomaastot
Pallas - Ounastunturin måisemissa. Bussi
tai kimppakyyti..
Jårmo Hokkanen puh 050 301 9144.
30.6. 7.7.PåtikoidaanSloveniassa
Kesän ensimmainen ulkomaan matka 1eh
dåän Sloveniaan. Matkalle mahtuu 20
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henk€ä. Matkan binnaksi tullee n. I 060 euroa.
Retkestä tieliåenemmän Riitta Sår.nen puh
040 574 5r)51
Må Pe 4. - 8.8. Retki Viroon
Tutustuläan Otepää-Tartto suuntåan eteläi-
sessänaapunnaåssamme. Retki onyhteinen
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden kanssa.
Liså tietoa retkestä antaa Pertti Salo puh
0408368575.
Pe-Sr 15. 17.8. Meriretki
Lähdetån Merelle Helsingistä Ann Mari -
Iaivalla suuntana lånsi ja mm. Porkkala.
Mukaan mahtuu 14 "seiloria". Retken

MILLÅ KENOINI'ARJAKAIVOLLE?

KarJakåivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus
Nuuksionpäå ja 85A Espoon keskus
Nuuksionpää Kaftila. Kattilaan asii ajaa
osa vuoroista huhtikuun loprlta lokakuun
lopulle. Tålviaikana Kattilaan ei ole liiken-
nettå. Kannatlaa siis olla tarkkana aikåtauhn
muuttuessa keväällä ja syksyllå.

Espoon keskuksesså lähiöpaikka on
Espoonton aivan rautatieasenån vieressä.
Nuuksiossa bussista jåådåän pois Meer
Iampi-nimisellä pysåkillå kaksi pysäktiä
ennen Solvallan urheiluopistoa. Siitä natka
j atkuu kävellen seuraavan näen päälle, josta
käänny?i?in oikeallepuomillasulj€lulletielle.
Loppumatkaan taftitaan kartta, ios reitti ei
ole ennestään tuttu. Linja-auto\.uoroja on
arkisin ja lauantaisin l0 ja sunnunraisin 9
kpl. Aikrraufut löyryvät Espoon a Gtaulu-
kir iasta tai  YTV:n si !ui l ra osoirreesrr

hinnaksion kaavailtu (ios l4 henkeä)n.80

Hinia sisåltåå mvös aamiaisei iå lounaat ja
kahvit. Matka;johtå'ana ioimii Pnk(o
Jantunen 040 513 6213.
6. - 14.9. (vko37) Ruskaretki
Suuntana Lappi. Vaellusreittimne on vielä

Torkokuussa 2008 on tå{olla matka Pi€rariin,
ajankohta tarkentur seuraavaan iäsen-
kirjeeseen. Tiedusteluihin vastaa Pertri Salo
040836 85 75.

Ifl-tÄIONONKUX.ASJÄRVEIE?

Kukåsiärvelle kulietaan Aakenuksen Pvhä
jawen'parkkipaikälta kävellen lunettomana
aikanaja hiihtäen talvella. Tie Pyhäjäwen
rantaan auntaan vain kevättalvella maålis-
kuun ålusta alkaenjå auraustilanreesta voi
kysyä Metsähallituksen Kittilän mersä-
toimjstosta, pulr 0205 61 7108 iai (016)
643261
Jos matkustat iunallå Rovåniemelle ia sieltå
bussilla Kittilåän rai sitten lentåen Kittilään,
niin voit tilata taksin esim. åutoilija Kåuko
Seppä]åhä valmiiksi odottanaan linja-
åutoasemalle tai lentoasemalle. Kaukon
puhelinnumero on (016) 642 129.

Kolarin jmålta voit matlarståa V. Rundsrenin
!uorobussi l la Äkåslompoloon ra l ihyen
ja*okuljetuksen Iaksrlla hoitaa esrm. SepDo
Kultina, puh. 040 s48 1660. Vuoro6;s-
siyhteys Kolari-Akäslompolo-Kolari on
Jokarseltå junaltaia'okaiselle iunålle.
Kukasmajalle jå coådos-kodalle on mah-
dol l ista päästä myös moottor ikelkka-
kr l jeruksel lc f  y läjärven prrkkipaikal tå
Kul jetus t i laraan PekkaKouri l tå,  puh. (016)
642 032 tai 0400 395 601.
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Lapinlr.ii'ijö lehder toinitus haluaa kii äö Kdlea ketassaan mahtd.rasta tuöpanoktesta
rctkien ia rdellu'^ n \4äiönö ohci,clla kur la. Ktra na tiiryc t),lsyn Hetan tu;Iat iikoha,
johoh osalistui yhtee sd 20 henkitöö.
Kutaan owt pdasseet Kalen lisaik:i (edessä) Karija i4erja Ra tio, Karin Sildhde\ Anja
P out iainetl j a Ri s to Mantere..



RINKAN POHJALTA

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MtrNO PE
283. JAPALUU LA 5.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon
ilmoituksesså. Koläin asemalta on luoro-
bussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Kilpis-
j:irvele, Ylliikselle ja l€ville. Titåusbussirnme
klydissä pääsee Akäslompoloon.
Edestakaisen junamatkan jåsenhinta on
kolmen hengen h)'tisså 125 euroa, \T.:n
opiskelija- tai s€niorialennuksiin oikeu-
tetuilta 108 euroa. Juna-bussimatka Akå$
lompoloon maksaa 8 euroa en€mmän.
Lipput i låukset vi imeistään 26.2.
Hånnu Si i tar i l le sähköpost i l la
hånnu.si i tar i@capsemini.com tai
puh€linellå (09) 736 8l | .

Hf,I,str.IGtr\I IÄPNXÄ\,UÄT MDIASSA

Karjakaivon slyssiivous-tapahtuma I 3. I 0.-
yliiti uutiskynnyksen Espoon Lainsiväylån
sånomissa ja lehden toimittajia ja kuvaajia
oli keräAntynyt tapahtumaan io aamu-

Jokaisella lapinkävij ällå on mabdollisuus
lukea juttu niiköislehdestäosoitteessa: http:/
/wvw.lansivayla.fi/
Sieltä klikåtaan nåköislehteä ja arkistosta
lehti 28.10.2007. Jopas löytyy tarinaa
Helsingin Seudun Lapint:ivijöistä. Arkis-
tossa såilltetåän 20 viimeistä lehteä, joten
jonkin aikaa lehteä voi käydä siellä luk€-
massa, tai kopioida sivu omaan arkistoon
muistojenjoukloon.



MUUTOKSIA KOULUTUSTOIMI-
KIINNASSA

Koulutustoimikunta on ehtinyt jo viisi
luotta rustata antoisia iltoja ja op€ttavaisia
viikonloppujå. Mi4å Pidnen on olut mukana
heii ensi askeleistaja Aira Wikströrnkin ehti
jo toisella loikalla mukaan. Nytovat työnja
€liimäntilant€en vaateet saåneet Mirjan ja
Airan luopumaan täståmielenkiidoisesiaja
haastavastatehtåvästä. Liimminkiitosteill€
kummallekin hyvistä ideoista ja hyvin
hoidetuista hornmista. Näistähän se moni-
puolinen toiminta m odostuu.
samålla toivoran Antti Karpin uurena
koulutustoimikunnan jäsenenä tervetul-
leeksi touhuun mukaan.
RaiJa Hentman

NAYTItrLY, HSL:n j:isen, taidegaafi kko
VAPPU JOIIANSSON 23.12.2007 saål*a

Gatleria G, Eroflajånkanr 98, sisapiha, 00130
Helsinld,  t i  -  p€ I  I  17, lal l  l6,su12 16

HII
kiinnostaako lumikenkåvsellus Tatralle
påäsiäisenä 21.-29.3.
Soitt€l€ HSL:njåsen Raijå Lyytiselle puh.
0M5529866

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUD1JN LAPI\IKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN \'IITEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail-!!!!$lNGlN SEUDUN
I-APINKÄVJÄT

JASENMAKSUT:
Varsinainen j åsen
Nuorisojäsen (alle 1 8v.)

15 euroa JASf,NSIHTEERJ
Saara Kostama
Penttiläntie 1H56
OOT40HELSINKI

Lapinkävijä-lehti (suofttilaus) 8 euroa

OSOITTEEN M(ruTOS:



LASSIN
JÄSENEDUT
LAPINKÄVUÖILLE:

|a K.nMAIstTFTNNsvALA-aLrsasurR!TK!I-
.: LYYN JA AKNIVISEEN LIIKKUI,ITSEEN. ..

.*) E:-- -..-r - 
FINN>wAIA

TAMMIN ALUsASU ULKOTTUUN.VAELTU$ILLE, LÄ5KEIIELUUN, JNE.
ToIMII HWIN vrELÄ -20 ASTEEN paKMstssa, sIsÄpINTA KosrEUTrA
srrRTÄvÄÄ poLypnopyLEENrÄ, uLr(o- ral 

-plNra LÄMumavaa supEnwasH- ,-J lrÄs@

l$ili?ilff'1,:i1t^*,,, "*'^ / J e-(nr")
Finnsvala Active Wool
aLUsasu pyöRÄILyyN, RET(ErLyyr{, HrrHTooN, JNE,
SovEttuu HwrN HTXTLIIKUNTÄÄN t(YtMÄLLÄ s/iillÄ.
srsÄplNTA potypRopyLEENrÄ 7o%, uL(opINNAssa

*:q#^--'it69e*0.**,

Finnsvala Extreme

ACDC Stretch Mesh
ELÄsnNft poLypRopyttENrvERKKo HEN6rrrÄÄ
TEtoKMAsn JÄ 5DRTÄÄ KosrEUTra pors
rHotTA, saNI[zED-(ÄsmrLy rsrÄÄ BAK-
IEERIEN MUODOSTUMISTA JA HIINHAJUÄ.

JA Xs-XXL,

90ere'o


