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PYI'KIRJOITUS

TALVET OVAT trRII-AISIA

Tämä on j o toinen talvi peräjålk€€n, jolloin voisi pårernninldn sydaintalvella puhua keväästä.
Retkeiljjålle tämä nerkirsee, €flei pääse rnielihanåstuks€nsa hiihdon pariin €d€s iåmmikuussa.
Tuntuu oudolta, ettei riiällä eteläis€ssä Suomessa voi hiihtiiä tähän aikaan. Onnan meillä
päiikaupunkiseudulla ollut yleensä lunta ainakinjo Nuuksiossa tai sitten vähintään Hyvinkå*in
korkeudella.

Onneksituli sentäänjoulukuussa käväistyä Låpissa,jossa Yll?iksellä oli täysi tatvi - €hken
kuitenkin normaalia leudommat ilmat. Etelä- Lapissa tilanne olijo toinen, siellä oli pulaa
lum€stajoulukuussakin. Retkeilijälle ja luonnossa liikkujalle tuntuu perin oudolta råmpiä
etelän pimeissä metsissä. SiksipåLappi tarjoaa oivån vaihtoehdon katkaista etelän kaamos,
joka on todella pimeäå vermttuna Lapin siniseen håmäräain.ja reiluihin nietoksiin. Vaikka
monet hiihtokeslorksei ovat täynnä väkeä, onjo strj€ffniillä hiijaisempaa. Unpihankihiiht ijä
saa kyllä yksin kulk* haluåmissaan maastoissa, sillä valmiit latu-urat on rajattu kylien
läheislyksiin. EivätkämoottorikelkatpärisseetkuinMi€n laitamilla.

Monelle Keski-Euroopasta tulleelle Lappi on kiitenlin lo n satumaa. Valsirkin englantilåiset
ovat löytaineet Lapinja sen hanget. Pilkldhaalarikansa vaelteli ja hiihteli Akäslompolon
kuj illaja laps€t laskettelivat pulkilla kinosten töyräiltä alas. Ainakin hotellien henkilökunta
totesi, että ilman englantilaisia hotellioljsi tyhjä, sillä suomalaiset eivät ote lö'tineet Lapin
kaamosaikaaja sen tarjoamaa ensilumen hiibtokautta omaks€en. Vaikka teoreettisen päivän
pituus on Lapissarajallinen,jatkuu sininen htunäd pitkåån. Ehtiipä siinäåjassatehdåreilun
hiihtolenkinja valokuvaåjalle kaåmos ta4oåa uusia haåsteita. Siirä sitä sitten ihmettelee
avoimen kosken partaalla koskikaran sinnikbynä tai laukopaikltojen nuotioilla kuukkelien
taitavaå råvinnon hankintaa.. Varsinkin koskikana on Dakto ihailla. Pakkasta oli kunmenLunia
aslei lå ja l intu ehl i  Lehd.,  monra sukel lu.ru lyhy€n rö\ in r ikana jå 5aada nindiän ra\ innon
pakkasen tåltuttamis€ksi.

Kannattaa siis lähteä pohjois€enja nauttimaan talven ihanuudestal

Reijo Blomberg



TOIMINTA
HELMIKUU

3.2. su klo 10.45
SUNNUNTAIN HIIHTORETKI NUUKSIOSSA

Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi 85 lähtee Espoon as€maltaklo
10.20. Leppoisa hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin nelj ä tuntia. Evåärja
istuinalusta mukåan. Våstuohenki lö Hannu Si i tar i .  Duh.09 736811 tai
hannu.siitåri@capg€mini.com

6.2. klo 18.00 KERHOILTA
LA"INKÄVIJÄT ROMANIASSA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäånkäynti
Kellosilta 9:n puolelta

23.2. klo 11.00 LAUANTAIN TIETOISKU JA SAUNA
AIIIEENA SUKSET PITÄ}'IKSI

Sukset ovat lähinnå Euroopassa käytetty.jäjalkaan sidottavia lumessa kulkemista helpottavia
apuvälineitä. Yleensä suksia on käytetty påreittain

PAN-puistol ovåt Euroopan kansallispuistojen eliittiäja R€tezai Romanian Etelä-Karpaat€illa
on yksi niistii. Lapinkävijät viettjvåt viime kesäkuussa toista viikkoa matkaten Bukarestista
pikkukaupunki€njå kylien kaNta Retezatin kansalljspuistoonjatakaisin. Melkoisia måkiå,
kukkaloistoa, kokemuksia paikallisesta vaelluskulttuurista, paikallisia nähtäqyksiä; siinä
åineket illån diaesitykseenjonka Raija Hentnan pitää.
Vastuuhenkilönå Tainå T€rvåhartiålr. Duh 050 554 4432.

2.2. klo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA

Ahkiot ovat taas esilläjapuiden veto alkaa. Kuka vetåen, kuka lyöntåen, tlyli vapaa,jos on
lunta.Vastnuhenkilö Jukka Severinkangas! puh, 040 572 0696
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Sukset on tumettu jo esihistoriallisella ajalla. Ilmeisesti aiemmin on kä'tetty tasapinrisia
euksia. munajo esibisror ial l ;e l la aial lå o\ al  y leisryneer enpanser rulser. ly l )  iå kalhu. Lyly
ol i  vasemman jalan luis lelusuksi ja kalhu oikean jalan polkrmresuk.r.  1äl laisel  suk.er ol i
tarkoiteuujuuri luistelutyylin hiihtamiseenja olivat iLneis€sri hyödyllis€rmetsåstyksessä
Suksien kaDssa käytettiin våin yhtå sauvaa, jolloin toinen käsi vapautui pitämään esimerkiksi
netsästysasetta. Mutta lyl)'tja kalhut ovat historiaa.Tämän tietoiskm tarkoitus on paneutua
låhemmin tämån päivån suksien huoltoon ja voiteluun.
Saai vinlkejä kuinka uudet sukset tulisi kåsitellä ennen kä]4töön otroa. Enrä mitä suksien
pohjaan laitetaan, kun halutaan sivakoida vaivattomasti ja paiåstri jopa eteenkinpäin eri
keleillå. Lisäksi tutustumme tunturissa kåytettäviin nousukarvoibin.
VåstuuhenkilöÄino Tuomin€n 050-3719540

23.2. klo 14.00 alkaen LAUANTAISAUNA

Saatuja voiteluvinH(ejä voi vielä pohtiå saunan låmpimässå.
Ensin naiset klo 14.00 ja sitten miehet klo 15.00- ja kio I 6.00 vaikkå koko pomkalia.
Saunamaksu lewoa.Vastuuhe*ilö Aino Tuominen 050-3?19540

MAALISKUU

01.03. la klo 09.00
PWNAJOA NUUKSION KANSALLISPTJISTOSSA

Kansallispuiston tulipaikat tarvitsevät taas puitaja sitähän me olemme tehneet talkoilla
monet vuodet, j oten j atketaan perinnettii. Kokoonnutaan Meerlammentiellä ns. P-paikalla,
jostajåtketaan suksilla taijalan. Omat evåät mukaan Tarkista lumitilanne viikon puolessa
vålisså vastuuhenldlöltä Kinti Ktemolåltå, puh 050 382 0375.

5.3. ke KEVATKOKOUS JA KERHOILTA
Pasilan pääkirjasto, Rautatielåisenkatu 8, sisäänkåynti
Kellosilta 9tn puolelta

Kevåtkokouksessa kåydäån läpi sääntömääräis€t asiar \.uoden 2007 toimintakertomus,
tåse ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
Kokouksen jalkeen Sakari Palo lupasi näyttiiä kuvia ja kedoa miti kaikkea kivaa on
Kukasjärvelläja rniten oivat retkeilymaastot sieltå löyBy. Goados, joka kohtåjälleen on
kaiklden kä''tettivissä, on Sakårille erityisen Iakas paikka. Sakari on asustanui sieuå eri
aikoina yhte€nsä noin kaksi kuulautta. Jos et vielä ole Kukasjiirvellä kä).rl't, tule katsomaan
mitä olisi tadolla.vastuuhenkilö: Mårjå Luhtåls p, 045 679 4119
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8,3 klo 10.00 alkaen.
LUISTELUPÄryÄ SUVISAARISTOSSA

Mukaao tarvitset repun jonka sisålle on hyvå lairaa termospullo tiiynnä juomaå, eväsrå
lisävåatleita sckä istuinalusen. Bussi | 45 lähtee Kampista Suvisaaristoon klo 9-3 I . Luist€lu
suoritelaan omilla tai wokravälineillä.
Llsåti€tojå ja ilmoittautumin€n 2.3 mennessåJorma Nurmi050 517 6703

15.3.IA KIO 8.OO_ I6.00 PUUTYÖKURSSI
Mäntvmäen koulu Kauniainen.

Kurssilla tchdaän opettajan ohjauksessa kotona ja relkillå taNittavia puisia keitiö- ym
välineitä. Esim paistinlasta, voiveitsi, pien i kauha, löylykå ha, hunajahynäja perunanuij a.
Käytettävät puulaj it ovat,koivu, tewaleppä, haåpa, kataja, omenapuu, t€ak ym.
Kaikkia edellå lueteltujåesineiiä ei yhden påivtu aikana ehdi tekemåän, mutta valitse niistä
muutamaja soita opettajalle. Samalla puhelulla saåt tarkemmat ajo-obj€et kurssipaikalle.
Tarkista ettii lapåturmavakuutuksesi on voiDråssa, koulu ei vakuuta osanottajia. Mukaan
mahtuu 8 osanottajaå. Puulajir löytyväl koululia. Jos ilsellåsi on puuravaråa, jota haluaisit
käytciä kurssillamainitse siitä ilmoittautuessåsi. OIa rnukaasi myös påivän eväåt.
Tiedustelut ja ilmoittautunin€n 2.3-08 m€nn€sså Jukka Scverinkangas 040 572 0696

26.03. ke klo 18.00-20.00
KESKI\,'IIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA

Yhleissaunaodonaa saunojiaan. Talviturkin voi ehkäjo heittäå,jos kevät on sulåttåDutjäät
lammesla. Saunamaksuon I euro. Puomi suljetaån 20.30.
Våstuuhenkilö Kålevi Koski, puh.040 508 1626.

Huhtikuu

19.04.Ia klo 10.00 RANKASAVOTTAA

Savotasså saadaan taas lisaiä puita Karjakaivolle. Kokoonnrminen Kattilajärventien P,
paikalla. Omat vesuritja kirveet heilumåan. Mukaån myös omal ev?iät- Halukkåat voival
mennä Karjakaivolle saunomaan. Vastuuhenkilö Jukkå S€verinkångas, puh. 040 572
0696.
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26.4.Ia klo 11.00
KALAN KÄSITTELY JA VALMISTUS
RETKIOLOISSA

Ko! utustoimikuntajzirj€st tä Karj akåivolla tapahtumån, jossa k€notaan kuinka retkellä tai
vaellulGella kalasta tehdiiän ruokaa.Tilaisuudessa on mahdollisuus omin käsin penta kala
ja valmistaa siitä ateria valinnan mukaan joko keitt?ien, paistaen taj sawstaen. Lisäksi
tehdiiiin gnavikalaa.Omat ruokailuvälineet nukaar
Ennakkoon ilmotiåutuminen vålttårnåtön, jotta osaamme hankkia tarvittavåt kalat ja muut
tarvikkeet.Ilmolttaulominen 20.4. menn$sltAriSåarinen puh. 898 432

30.04. ke klo 18.00-20.00
KESKI!'IIKKOSAIJNA KARJAKAWOLLA

Keså tekee tuloaan. Mikäs on saunan lomassa "temssilla" istuessa DaremDaa musiikkia kuin
linrujen kevållaulu. Saunå lämpi,i:i yhleissaunana ja maksu on leu'o.
Puomi sulietåån ldo 20.30. Våstuubenkilö Auli Mårtin, puh. 040 585 6138.

Toukokuu

t ^\l 03.05.1a klo 10.00
I -I RNKAsAvorrAA
-Porukalla on tåas mukava olla savottametsåssä. Kokoontuminen Kattilaiäventien P-Daikkalla.
Ve<uriråikrrves mukaan.Jos löyiyy. qekäonur evääl. Hdluhkaår !onai mermä Kadakaivolle
saunomaan. Våstuuh€nkilö Jukka Severinkangås, puh 040 572 0696.

ta I 10.s. klo 13

låt rcSÄKAUDENAvAJATsETKAR.TAKAIvoLLA

Karjakaivon kesäkausi julistetaan virallisesti alkaneeksi klo 13, jotloin lippu nousee salkoon
talkoittenjälj iltli puhtaina hohtavien tupien keskellä. Jokohan saamme kuulla käen kukuntaa
ja n?hdä luokot kukassa? Nälkåisille talkoo-jajuhlavieråille on tarjolla lohikeittoaja kahvia
tykötarpein€en. Saunomaantin piiäsee, mutta tuskin €nää avantoon uimaan. Lammessa voi
toki Dulahtåa.Keittoa riittää varmasti- kun ilmoitat tulostasi viimeisti:in 6.5. Ritva Purase e
p.040 8400 7s7 tai Aino Matikais€ll€ p.0400 927 22s.
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10.05. la kto 10.00 KEvÄTsIIvous
KARJAKAIVOLLA

Kesäkuu

Heinäkuu

Tupienja saunan liatja pöba kaiHroavat, kDn lapinkåvijät hadatja rievut heiluvatja haravat
antavat pihåssa kldiå lebdille. Kaiken uuastuksenjälkeen päästiiä mDkaan kesiikauden
avajaisiin, ja lopuksi puhtoisen saunan löylyihhmisten janiesten ruoroin.
Vastuuhenkilö Karin Silander. Duh. 050-350 3807.

28.05. ke klo 18.00-20.00
KESKIVIIKKOSAI]NA KARJAKAIVOLLA

Sauna odottaå löylyvieraitaan ja ehkä jo vastatkin antavat lisälöylyä. Sauna on yhteissauna
ja maksu leulo. Puoli suljetåån klo 20,30. Vastuuhenkilö Mauri Piippo, puh.040 773
1228.

04.06. ke klo 18.00-20.00
NAISTEN SAUNA KARJAKAIVOLLA

Kaikki lapinkävijånais€t kitvån kohti Karjakaivon såunaa. Puoni sulj€tåån
20.30.vastuuhenkilö Auli Martin. Doh.040 585 6138.

07.06,la klo 10.00 RANKÄSAVOTTAA
vastuuhenkilö Sakari Palo, puh. 040 530 9578

25.06. ke klo 18.00-20.00
KESKTVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
vastuuhenkilö Sakari Palo,puh.040 530 9578

G!
G!

30.07.
KESKIVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
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29.YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3. _ 5.4.

HSL:n ekologistamalkåiluåjo vuodesra 19801 Malkal Kolariinja takaisjn tåitelaan kåtevästi
junalla mal'uuvaunussa nukkuen. Kolarhta eteerpåin meidåtvie tilausbussija Akäslompolon
kylällä matkaa voi i€bdähiihtäen, kåvellen lai rinnebussilla.
Viikon hinta on 460 euroa, VR:n seniori- tai opiskelija-alennuksiin oikeutetuiltå 440 euroa Ei-
j?isenille hinta on 20 euroå korkeampi. H intaan sisältyy €deslåkaiser.junamarkal makuupaikoin,
bussiklydit, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen,
ohjåftu hiihtoretki, såunåjå påivållinen päivitläin alkacn tolopåivån päivällis€stiijapäåttyen
lähtöpäivån aamiåiseen.
Ylläskiepistä ja Risto Joensuultå on varattu n. 50 påikkaa. Ruokailut ovat hotelli
Yllzishuminassa.
Junan låhtöaika Helsingistii on perjanlaina 28.1. klo 2l.30 ja tulo Kolariin lauantaina klo
10.45. Paluu on seuraavånå lauåntåina Kolari(18.30) - Helsinki(8.06).
Hiihtoviikko onjo täynnä, mutla peruutuspaikkoja voi tulla. Tiedustelut Hånnu Siitåri,
sähköposti hannu.siitari@cåpg€mini.com tåi puheliInellå (09) 736 8ll. Hiihtoviikon
toisenavetåjänä toimiiJormå Nurmi, puh.050 517 6703.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on
worobussiyhteydet Hettaan. Pallakselle, Kilpisjäftelle, YlläksellejaLeville. Tilausbussimme
klydissA påäsee AkAslompoloon.
EdestakåisenjunamatkanjÄsenhinla on kolmen hengen hytissä 125 euroa, VR:n opiskelija,
tai seniorialennuksiin oik€utetuilta I 08 euroa. Juna-bussimatka Akäslompoloon maksaå 8
euroa enemmän. Lipput i laukser vi ineis(ään 2ö.2. Hånnu Si i tar i lG sähköposri l lå
hånnu.siitåri/acåpgemini.com tåi puhelimellå t09) 736 8l l.

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 28.03.JA PALUU LAO5.O4
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AHKIOVAELLUS LEM\,IENJOELLE 5. _ I2.4.

Lemmenjoen kansåtlispuisto näyttää åivån toisenlaiseltå tålvi kuin kesååsussaan. Poimimme
nAkymiii kåikista Iuonnon elelnenteistä: Inppomånniköistå, valkeina hohtavista
tuntunpalj akoista, koivumarastoiståja suoaukeistå. Hiihlelemme kurujaja lakimaira.
Vaikla otammekin ieltat mukaan, reitti on suunniteltu niin, ettäjokaisessa leiripaikassa on
myös kota, kämppä tai muu vastaava, jossa nuotio tai kamiina lämmittiiii niin kauan kuin tulta
on. Ainakin iltaa voi istua lämpimässä ja kuivatella kamppeitaan. Lämmintä yösij aa ei ole
jokayöksi.
Suurin osa päivämatkoista on lyhyiti, mutiåjos kelit eivåt suosi, saatiåa päivästä silti tullå
oitkä. Jos taas suksi luistaa. aina on mahdollista lähteä iltahiihdoille ilman "ähkiöitä".
kokonaisuutena vaellus on sopiva myös aloittelijoille.
Vaellamme reittiä Njurgalahti Joerkielisen kota Hairkäjärven vuokratupå Morgamin
kultala Postijoenlatva - Väskolompolo Peltotunturi - Kalmankåltio. Yhtenå påivänä
nautimme kimDassa valmistetun iuhla-aterian. Päätämmevaelluksen Kalmakåltion Loman
saunån Iauteilla ja pehmeille påEoille.
Hinlå:Jäsenille 520 euroa, eliikeläisille430 euroa, ei-jäs€nill€ 20 euroa enemmän. Hintaan
sisält)",'ätjunamatkat makuupaikoin, bussi- ja taksimatkat, lounas menomatkalla, wokratupa,
yhteinen juhla-ateria vaelluksella seka yöpyminen, sauna, päivällinen ja aamupala
Kalmankaltion lomasså.
Ilmoittauturnis€t:
Mukaan otetaan 9 vaeltåj aa. P€ruutuspaikkoj å voi tiedust€llå vaeluks€n oppåalta Råij å
H€nhnaniltå, puh. (09) 718 768 (iätji vi€sti vastaajåan) tåi raija.hentnan@nic,Ii.

ISLANTI2OOS

Katso kohdasta Yhteisryökumppanciden retket.

I'IIKONLOPPUVAELLUS pe 16.05 - su 18.05

Kevään perinteinen viikonloppuvaelluksemme suuntautuu tällä kenaa Teijon retkeilyålueelle
Matildajärven maastoon. Alueella on h)'viä telttapaikkojaja se soveltuu hyvin erilaisiin
retkiin, aina pienist?i kävelylenkeisti pitempiin päiväretkiin asti. Erilaisten retkien n*ikobalåksi
on tarkoitus varata toiseksi yöksi kalamaja, jota voidaan käyttää tukikohtanå pienille
påiväretkille ja varusteiden såil)4yksen, sekä iltaruokailuun ja mahdoltise€n vaatteiden
kuivatukseen. Retken hinta on 25-30 euroa.
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Lähtö perjantaina 16.5 klo I8.00 Mikonkadun turistipysäkiltåja paluu sunnuntaina I8.s klo
20 mennesså. Varustuks€na telttajamuut retkeil'"r'älineet.
Ilmoittåutumiset retken vetäj ille: Outi Oiånperä, puh.0400 807 ?78 tåi Penfti Lu htala
puh.050 304 5130

PERHEVIIKKO KUKAKSELLA la 7.6- la 14.6

N'1on tadollauusi lomanviettotapa, joka sopii hwinerilaisille lapinkävijöille ainalapsista
mummoihin jå vååreihin. Jårjeståmne perheviikon,johon olernrne ottaneet mallia Kiehisilt?i.
H€illä se on ollut jo moniå vuosia kåytösså. Tarkoituksena on saada eri-ikäiset aikuis€t
lastensa ja lastenlåstenså kanssa yhdessä luontoon. Kiehiset ovat yståvällisesti luvarne€t
myös oman majansa meidän kä)4töömme, joten meilla on nyt hyvät mahdollisuudet
monipuoliseen luonnossa tapahtuvaan toimintaan vähain suuremmallakin joukolla.
Koska taimä on €nsimmäinen tärnån ryyppinen tapabtuma meille, niin on s)'J4ä hiukan
esitellä tapahtumaa:
Meillii on kaksi vet ijaiä; vaarien ikäluokkaa edustava Pentti ja vanbenpien ikäluoklaa oleva
Outi, jotka toimivat retken ohjaajinaj a huolehtivat retkenjårjestelFuolesta. Aikuiset voivat
osallistua myös ilman lapsia, muttajokaisellalåpsellatulee olla mukanåan åikuinen henkilö,
joka on hånestä vastuussa.
Ruokåtarvikkeetjokainen hoitåå periUe itse, kaasu ja keittimet ovat talon puolesta.
Kulkeminen Pyhäj ärven rantaan joko omillå autokuljetuksilla tai siften tilausajona, joka on
sovittava erikseen. Pyhäjiirven rarnastå on n. 3 km:n kiivellrnåtka perille. Kalastus, retkeily,
saunominen iltanuotio, uiminen ym ym. . . L€irimaksu, aikuiset 40 euroa, lapset 25 euroa
llmoittautumiset hyvisså ajoin vetåjille: Outi Ojanperä puh. 0400 807 778 iå Pentti
Luhtålåpuh.050304 t530

KESÄINEN VAELLUS PALLAS _ KUKASJÄRVI 7. _ 14.6.

Suunnittelen vaellusta Pallakseltå Kukåsjairvelle. Yllå$ Rauhala-Pallasreitistäonkuvaustå
intemelsiwillawww.luontoon.fi . Kukasjarellä lepäill?t?in päivå tai påri.
Lähtö Helsingisti on junalla perjartai-iltana 6.6. j a paluu viikon paiästä sunnuntaiaamuna.
R€&en hinta on n- 240 euroajå se sisåltååjuna-, bussi- ja taksimatkat. Myös Kukasjiin ellå
majoitutaan omiin telttoihin.
Tiedustelut iå i lmoit tautumiset:  Hånnu Si i tar i ,  (09) 736 811 tai
hånnuiiitåri@capgemini.com.
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4.-8.8.ma-pe RETKMROON

Tutustutaan Otepää - Tartto suuntaan eteläisessä nåapurimaassamme. Hintatiedot jå
retkiohjelma on seuraavassa lehdessä. Muutamia paikkoja on vielä vapaana. Retki on
yhteinen Järvenpåån Retkeilijöiden kånssa. Ilnoittautumisia ottaa vastaan Pertti Salo, puh.
040 836 8575.

6.9. _ 13.9. RUSKAVAELLUS SAARISELALLE

Lfitö on Hki rautatieasemalta 5.9 iltajunållå Rovaniemelle. Paluu 14.9 Helsinkiin. Kuljettava
reitti on Aittajårvi, Sarvioja, Paratiisikuru, Muonavaarakka, Anterinmukta, Anierija Råjå-
Jooseppi. n 70 km. Måtkan hinta on noin 260euroajäseniltamuilta20euron lisähinta. Hintå
sisål tåä junamatkat makuupaikoin, t i lauskyydit ,  päätössaunan, i l la l l isen ja
yöpymisen vaelluksen påätteeksi Ivalosså.
Tiedustelut ja ilmoitoutuminen 3-8. mennesså.
OppaanaJorma Nurmi 050 5176703 tåi jornåo.nurni@pp.inet fi

RUSKAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ 6 - 13.9.

Teh&iän ybdesså ruskaviikko Kukåsmajalla. Tarkoitus on, ettäjokainen worouaanvastaa
koko porukan muonituksesta. Yhdessä mietitään vaellusreitit, toki voi yksinkin kulkea, jos
haluaa. Kun såadaån porukka kokoon, suunnitellaan yhdessä ateriat vålmiiksi jne.
Ruskaviikon hintaa €n osaa vielä sanoa. Sis?imajoitus on kymmenelle hengell€, mutta toki
voit lähteä mukaan oman teltan kanssa.
llmoittautumiset Airå Wikström puh.0400 594766 tåi aira.wikstrom@saunålahti.Ii

RUSKAVAf, LLUS KOPSUSJARVELTA 6.9 -13.9

TåmlLnvuotinen nrskåretkemrne tarjoaa hiukan edelliswotta kelyemmän vaihtoehdon nåbdä
kaunista lapin luontoa. Nyt rinkån kåntaminen ei såisi nä),tellä pääosaa retken aikana, vaån
etusija olisi luonnossa oleninen. Aivan helppoa ei nytkii,in nrle olemaan, sillä olosuhteet
mäåräåvåt kuitenkin paljon. Tarkoitus kuitenkin on, että rinkkoja lepuutetaan pari päivää
matkan aikanaja keskiqa:i:in maisemiin. Hikoilulta ei nlakään pysqa:i vålttmään, sillä alku-
jå lopputaipaleet on kuljettava ripeästi, että tunturialue€lle pääsfåän. Pari yötä tulemme
viivåhtlmåän varaustuvisså tai niiden tuntumassa varustehuollon turvåamiseksi. Kuljetukset
tapahtuvat perinteiseen tapaan junalla Rovaniemelle ja sieltä bussilla kåvelytien p:iäh:in.
Tåstå tarkemmin seuraavassa lehdesså.
Outi Ojånperå p.0400 807 778 ja Pentti Luhtalå p. 050 304 1530 toimivåt r€tk€n vetäjinä.
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Pikovuoro Helsingisiö periontoisin klo 19.45,
Sooriselöllö louonroisin klo 16.

Tompereen, Hömeenlinnon, lyvöskylön io Oulun koutio
puh. {09) 8789 900 \l/w kors;roori.fi

rofs*1ff

TJM;',,.ms
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Lön'iinen teollisuuskotu I I
02920 ESPOO

puh. (09) 849 2770
Iox 109) 852 137 7

Holelli Posio
ÄYNNÄ MAHDoLLtsuuKsra! PUTTtEET
ÅYoELLtsEEN aKTtvtrEETfl LoMAAN

ONKAUNIISSA ]ARVIMAISEMISSÄ TAI

Moioilu mukovosri keskelle kyl66
idyllisesn Hotelli Posioon

Me id loyddi moioiiu[sen viihr.yisissö
yhden , kohde. io kolmen hensen
huonekso, sekd kokousriloi. r ryksille

Hoiell Posio siioihee Posion keskusros{,
topin Eieldo5o$o. Morkoo Kuusomon
eniokenralrd 60 km, Rovoniemellö
135 10, Oulusto 225 km, llekinsisiö
eniomork6roi Postoll€ kohde$o

(o smoon v€sihe menö tunnetln
Poson luonnon mön puolkuus io
uonnonkouneuder verdvdl  motkoi i io i tö
puoleenso, Koröuöhön reik€ilykanioni,
i!nl!ril, uo.topolut uovot suuren

Meiltö koikki hyvön lomon oineks€i
KöiLk a[ lv l€elr  her i  huoneen ovelc,
to iml o touhuol
Rov nroo$amme Lopin omai herkul !
Fldvöö ldn$ musi ikkiol
Korookel Disco!
Loh otovorollo o noilomuistöoL

Hotel l i  Posio Puhe n (016) 372 to2l
Posioniie 28, 97900 POS O

tssÄ suuREN SE|KKA|LUN MAtsEMtssa.
Poso on iu lut lunneiuksi Mry 3:n suuren
ie kko un tv soriosto
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkornaksu on n. 25 % matkan aNioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetåån:

Viimeiståån 28 vrk ennen matkan alkua- veloitetaan toimistokuluina 16 euroa/hlö
- Myöhemmin kuin 28 \rk, mutta viimeistään 1,1 vrk ennen lähtöå, veloitetaan ennakkomaksu

Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %
natkan hinnasta

Myöhemmin kunr 48 luntia ennen lähtöä, on matkånjå4estäjällä oikeus pidätläai koko
matkan hinta.
Jos tilåaj ållå on sairåud€n iai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan s$n
perusieella oik€us p€ruuttaa matka, on HSL:llå oikeus periå kohtuullinen koNåus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneistå kustånnuksista, kuten ennåkkoon maksetuisiapalveluistå,
joista HSL ei saa maksun pålautustå (esim. matkåliput, majoiluspålveht, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksisla). Akitlinen matkalle lähdön este on todist€navå
Iåäkårintodistuksella tai muulla luot€ttava11a kirjallisella selviiyksellå. Kehotamm€
matkuståjså ottåmaan matkåvakuutuksen, johon sisåloT p€ruutusturvavåkuutus.

Lenrolipun kirjoituksen jålkeen peritään pemutuksesta kuitcnkin aina toirnistokuluina 16
eurothenkilö sekå Ientoyhtiön HSL:ltå p€rimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saapalautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Helsingin Seudun Lapinlävijöillä on osanottaj ien vählTden tai muun ennalta årvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilåisuuden
alkamispäivää olenattå velvollinen korvåuksiin. Jå4estäjån p€ruuftåessa tilåisuuden
osanottomaksu Dalautetaan kokonaisnudessaan.

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!

Jäsenistöm,ne joukossa t iedän olevan
asiantunt i jo i la meitä muita jäseniä
kiinnostavilta alueilta. Heiltä toivoisin
saavani kirjoituksia, jotka syventåisivåt
tietämystånme retkeilystä, luonnosta tai
ehkä antaisivat muunlaisiå vinkkejä meille
lapinkåvijöillc.
Sanoin edelle€n kaikenlais€t vaellus- ja
retkijutut ovat lervetulleita, jopa toivottuja.

Onnan lehtemme koko jåsenistön oma.

IÄHf,TÄ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖIStrSTI
TAI PERINTEISIN KEINOIN!

OSOITETItrDOT JA MAIL-OSOITE
OVAT LtrHDEN TCANSISIVULLA.



Pååtettiin pitåå Kukåsmajan vuokrausbinnat

Pekka Rouvinen on hoitanut Lapinkåvijä-
Lehtien skannausta alkununeroista lähtien.
Tåvoitteenå on saada lehdet siinetyksi
kotisivnlle jossain vaiheessa.
Muuiamia lehtiä alkuvuosilta puuttuu, koska
lehdet olisi saatava leitatuksi, jolloin j älki
olisi parempaa. Puuttuvia lebdaovat: l-25,
27 ,28.3'7 .i239.

Seuraavaan kokoukseen pyydetåän
toimikuntien vetäjiltä toimintakertornukset
edelliseltä vuodelta sekä kirjanpitäjältä
ehdotus tilinpäätökseksi-

Hallituksen puolesta
Saåra Koståmå

HALLITUKSEN PAATOKSIA

Helsingin Seudun Lapinkävijåin kotisi\ltilaa
www.lapinkavi jat-net päätet l i in l isärå
300mt:sia lc:aan, joka toimenpide ei
aih€uitanut lisäkustannuksia.
Keskusteltiin kotisirujen uudistuksesta ja
pyr i tään jatkossa sivujen toimimisen

Tonnintavuodeksi2008 valitiiinyhdisryksen
sihieeriksi Harry Smeds ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi  Saara Kostama.
Yhdisryksen tåloudenhoitajana toimii Hellin
Såarelainen.

Tarkistettiin yhdistyksen nimenlddoitus-
oikeus toiminta\uonnå 2008.

Sanoin tårkisieftiin toimikuntien jäsen€t ja
muuttoimih€nkilötloimintavuonna2008.

Tarkistettijn vålinevuokraus jå-hinnåt, jotka
pysyvåt ennallaan.

KARJAKAIVONAVAIN
låsenille tarjoraan måhdollisuus såada
Karjakaivon åvain Jatkuvaan omaån
käyttöön 50 euron panttia vastaan.
Edetlytyksenä on:
- jäsenws on kestän)4 vähintään
\uoden ennen avainten hovutushetkeä.

jäsen on maksanur yhdistyksen
pantldtilill€ Nordea 2142 18- 13842 avainista
50 euron pantin. Viitenum€ro avaimista on
35',73.
Merja Sallinen luoruttaa avaimen sekä piti?i
rekisteriä avainten såajista. Saadakseen

avainen jåsenen tulee osoittaa tositteella,
että hån onmaksanutpanttisrLmman. Ennen
panttisumnan suorittamista ota ybteys
Merja Salliseen, joka läheräå avainen
postitse sen jälkeen, kunrahaonn luttilille.
Panttisumman saat takaisin, kun luovut

Hallitus pidåttåå kuitcnkin oikeuden olla
luovultamåtta avainta henlilölle erityisistä
syistä.
Merja Sallinen, puh, 050 342 4682 jå
sähköposti meda.sallinen@netti.fi



PORON NELJA VUODENAIKAA
TALVI

Peuråt ovål satojen vuosien ajån ollect
såånclåisten tarkein saaliseläin. Siitå ovat
muistoina maatuneet peurahaudat eri puolilla
Lappiaja Saamenmaata. Tosin peufojen ja
hirvien pyydystäninen juontaa
kivikautisten kallio piil1rstusten perusteella
jopa tuhansien vuosien taakse.
TunturipeuraD kesyttåminen on kriteDkin
tapåhlunut i lmeisest i

määrin vasta
1700- luvun puolenväl in
jälkeen, mutta nerkintöjä
poloisla on asiaknjoisså jo
I 600-lu\'ulla. Tällöin poroicn
määrå oli kuitenknr våhälnen.
Porojen määrä kasvoi
v i l l ipeurakantojen
romahdettua Lapissa liialUscn
pyynnin vuoksi. Sc nerkitsi
porotalouden ålkua.
Pertutcincn peuran m€tsästys
nuodostui  vaikeaksi ja
tunt ripeuran "k€syft äminen"
poroksi  lar josi  uuden
elinmahdollisuudeD tuDtureilla.
Villi tunturipeurakånta hävisi
Suornestal 900luvun alkuun
mennessä. Tämä viimeinen
kehitysvaihe on merkinnyt,
etta saamelaisten vuosi on

--=fry..=,+ts

iämä perinne kuitenkjn vaikeutui
huomatlavasti,koska 1852 SuomenjaNodan
|aj a suljettiin. Porolappalaiset eivät voineet
enää laiduntaa porojaan kesällå Norjan
puolellå eivätkå norjålåiset voireet siitää
porojaan talvella Suomen ortamaille. Myös
Suoncn jå Rnotsin välineu råjå suljettiin
I 800-Luvun loppupuolella.

r*&r,_,$lg,

' !*Efr1 l+*#g: *å.-","

pitkålti määräytynyt porojcn låidunDusta

::'-1":$i1'j^:"?y):T-'i\:Tl. illl R uo,',. sd per n,e nen porojen rd,dunrL,'\  LorJ rn rrero|Jaksor rael lus on ja. tunur pideinpi" in olen. iel lä
J op3 useanpaan osaan itsc nähnyt; kuinkå liorj aniajan tuntumasta

lunturiåhreeltå porot on johdettu suuriajokia
Poroien hoidossa talv i  oD muodostanul s€uraten lålrel le Pohjanlahtea aivan
työltän vaiheen ravinnon hankinnassä. Uumajan luntumaan - metsäseudulle
Vanhaan saåtnclaiseen p€rinteeseen on paremmille talvilaitunille. Tuniureilla
kuulunut laiduntaa porojå niille ravinnon saanti poroille on ollut taL\'€lla
ihånteel l is isså oloissa jä ni iden omaa vaikeampaa ja yksipuol isempaa. Metsä
vuotuisia rytmiä seural€n.. SuomenLapissa tatjoaa potojen Lavinnoksi jäkälän ohella
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nåavaa ja luppoa. Myös vanhojen puiden
jäkäläkenos on ollut tärkeä osa porojen
talviravintoa. Tosin kyllä poroille heinäkin
kelpaa. Tåslå on osoitulGena ristiriidat, joita
porot ovåt åiheunaneel paikallisen kiinteän
asutuksen ja saamelaisten välillä, mikåli
poror ovat päässeet turkimaan paikallisen
väesrön h€in, ivåroja. Täst: i  on mrinio
kuvaus Bemård Nordhsin kidassa "Tunturi
uhkaå"

Porojen våellukret ovat olleet elinehto poroja
omistavall€ våestölle- Suomessa porojen
vael lukset ovat olosuhteista johtu€n
muodosnn€et lyhyemmiksi. Osin myös siksi,
eträ lalvella metsiin siirtlminen tuntudsla
on meillä ollut lyhyempi matka kuin
naapurimåissa ja pääosa poroistammc
låiduntaa ympåri!,uoden metsäseudulla.

Reiio Blomberg
låhde T.l. Itkon€n Suomen lappalais€t

l9ont
SIPOONKORPI LAAJtrNtrE 250
HE1IIAARILIÄ

Sipoonkorpi  on eräs tärkeimmistä
päåkaupunkiseudun suojelukohieista,
låajenee 250 hehtaarilla våltionja Vantaan
kaupungin maanvaihdon myötä. Vaihdon
jälkeensuojeltualue siirtly m€tsåhallituksen
hallintaan.

Helsingistä ilaiän sijaitseva Sipoonkorpi on
ns. metsämanner, jonka säi lymisestå
suojelu- ja virkistyskaytössä on wosien
ajan pyritty Iaajentamaan. Ennestään
Sipoonkorven koko oli 1 470 hehtaaria. Alue

perust€l tu metsåluonnon
monimuotoisuuden ja alueen €liölajien
suojelemiseksi. Se on myös kutttuuri ja
p€rinnemais€maa, jonka säil)4tåminen on
rårkeiiå.

Alu€ttå on myös esitetty kansallispuistoksi
ja perustamisla on påätetty selvi t täå
pääminister i  Matt i  Vånhasen loisen
hallituksen ohjelmässå

Länsavåylä 6. L2008
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KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEIDEN 1 O
KÄRJEssÄ
Karjakaivo on Helaingin Seudun Laplnkävlöldon r.tkellytukikohtå, jota

I Ei voi varata ykityiseen kåyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kåvuåt (autlotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimlntaohleltaJotka ovat kåmpän

ohjekansiossa
4 Karlakaivolla ei saa esllntyå pålhtyneonä
5 Sisällä ei saa tupakolda
6 Lemmikkieläimiä ei saa tuoda slsålle
7 Tuo mukana3i wc-paperit, t.anglan polttoalnela kynttllät
8 Muieta kirioittaa nimesi kåmppåklrlaan
9 Pidämme Kariakaivoata huolta talkootyönä, loten kåytå pulia

sääståen
l0 Tee vähintään ae måårå pulta sguJaåville, mtut olei itse kåyttänyt

LAPIN KIRI(OT

Pielpaj ärven kirkko

Pielpajärven kirkon sijainti heråttåå
ihmettelyä. Se on kaukana erämååssa
k),rDmenen kilometrin p:låsså lnarin kylåstli.
Paikka on ollut kuitenkin vanhå lnarin
lapinkylån påikka ja sen mainitsee jo
maanmittari Olof Tresk, joka kartoitti

Keminlapin vuonna 1642. Kylå haluttiin
tuolloin muuttåa Juutuanjoen suuhun,
koska Pielpåjårvellå olivat polttopuut ja
porojen laidunmaat lopussa. Kyseesså oli
inarilaisten talvikylä, johon kokoonnuttiin
talvisin markkinoille ja kuuntelemaan
kiertåviä saamaajia ja hoitamaan kirkolliset
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toimitukseq vihkiniset, kast€et ja hautaan

Inarin ensimmäinen kirkko aiottiinkin
rakentaa Juutuånjoen suuhun, muttå s€
råk€nnettiin kuilenkin Pi€lpajårvelle, jonnc
ol i  kokoonnuttu satoja vuosia ja
ensi,nmäinen Inarin kirkko, Kuningatar
Kristiinan kirkko, valmistui todennäköisesti
vuosien I &16-1 648 välillä.
Kirl,to ei ollut suuri, vain noin kuusi netriä
pitkäja vajaa viisi metdä leveä, korkeutiå oli
vajaat neljä rnetriä. Kirkoll€ ei rakennettu
kellotapulia, koska kelloa soitettiin vain
talvisin. kun väki kokoontui kirkolle. Muuan
ajan kel lo ol i  p i i lossa venåläisten
hyökl(äysten pelossa. Vanhaknkko lahosi
paikoilleen ja nykyinen Pielpan kirkko
rakennettiin siten, että se valmistui \,uonna
1760. Rakentajana ol i  tukholmalainen
Andreas Abmham Hellander Kirkon nimeksi
tuU AdolfFredrikja se oli huomattavan suuri
verrai tuna edel l iseen. Kyseessä on
ristiknkko, jonla pituus on noin I I ,75 metriä
pohjois-eteläsuunnassaja leveys noin I 1,45
metriå. TapuU rakennettiin vuoteen 1766

Kirkon risiiholvi€n pinruden määräsl se,
millaisen puun porohärkä jaksoi kuljettaa
lnarin rannan kiveliöiden männiköstä
kirkkorakennukselle. Puut kuljetettiin siten,
ettå hiren päå veistettiin kåarevaksi kuten
suksen kärki, siihen poratliin reikä.ja
"vuotturaippa" ved€tt i in reiästä låpi .
Tällaisen hirren poro jaksoi vetää läpi
kivikoiden kirkolle.
Hautausnaata ei kirkolla ole ollut, koska
inarilaiset olivat haudånneet vainajat jo
muinåisista ajoista saådin. Kaikkein vanhin
hauräsåari on kadonnut historian hämiiråän,
mutta Pielpamonon suun vanhahautasaari
ja Ukon viereinen uusi hautasaari ovat
tiedossa. Vanhåhautasaari on ollut käytösså
arnnoisistå åj oista j a uusi hautåsaari I 700-
luvun lopusta Joitakin kertomuksiå on, eftå
lapsensa tappånut piika olisj haudånnni
laps€nså kellotomin perusruksiin, mutta
mitään todisteita €i siitä löytynyi kirkkoa

korjatessåkaan l960luvulla. Kellotomin
keskuspuuta kiertää rakentajien siihen
veistämä rekst i ,  joka kuuluu: Herråa
kiitraikööt kaikki, jorka elos on.
Kirkko korjattifi nykyiseen åsuun vuoden
18,16 ti€noilla, iolloin myös korotcttiin
sakariston ovia, koska silloinen kappalainen
Durchman valitli, eitä ei ollut omiaan
Iisäämåån kirkkokansan hårtautta, jos pappi
såkast istå lul lessaan löi  påänså oven
kamånaan ja hoippui puoli pökerryksissä
åltlårillc.
Vaninaista kylää ei Pielpallaole ollut. Sicllä
on kuitenkin asuttu talvisin joskus pitkiåkin
aikoja. Pääsåäntöisest i  kokoonnutt i in
kuitenkin kolne kerlaa tålvesså ja keran
kesäl lä.  Verottaj ien edustajai  tul i \ rat
keräiimään veronsa näihin tåpahtuniin sekä
tuomaan suoLaa, palovi inaa ja muita
hyödykkeitä.
Kirkkokentål lå si ja i ts i  cnimmil läån
kuusikynnenta kirkkotupaå, jotka olivät eri
sul'ujen hnsitupia, joissa väki asusti kirkolla
käyntien ajan. Lisåksi 1800 luwn lopulla
kentållä oli pappila ja pappilan våentupa,
tåI1i. nåvcttåjå lnuulalnå talo
Kirkko säilyi kåyiössä 1 800luvun loppuun,
jol lo in 1895 alett i in rakentaa kirkkoå
Juutuånjoen suuhun. Minne olafTresk oli
sitä aikoinaan ehdottanut. Inarin kylään oli
synlynyt pysyvå åsutus ja kirkko håluttiin
si inää sinne. Kirkkotuvat jå pappi lan
rakennuks€t siinettiin myös sinne. Vanhå
kirkkojäi auiioksija rapistui. Kun pornmitus
tuhosi Inarin kirkon I 940, otettiin sinä kesånå
kirkko uudelleen käyttöön ja siellå vietettiin
juhannuskjrkkoa. Juhannuskirkkoa on siitä
lähtien vietetty Pielpalla vuosittain, vaikta
uudet kirkot on åikoja sitten mkennettu sekå
lnari in et ia lvaloon. Lisäksi  nykyisin
vietetäan pääsiäislauantaina Pielpal lå
perhekirkkoa ja ulkoilutilaisuutta. Monet
parit vihitäån kesåaikåna kirkossa ja usea
retkikunnat viettävåt hartåushetkiäkirkossa.
Reij o Blomberg
htF://$,\r v.inarinseurakunta.fi /indexf.html
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Tarjoamme 2008

Luontoalan ammattikoulutus

Luontoalan erityiskurssit

Ulkoiluvdlineiden vuokraus

Retkeilytarvikemlynti

Ulkoilureittiopastus

8a
SAAREN fl?

OPASKESKUS
www.opaskeskus.net

Bussilla pohjoiseen:

Lrihebl o k. I 5.2. 30.4.2008
pe Helsinki k o 22.40 -
Lohri 23.30 - Jyvöskylö 03.00
Luoslo-Sooriselkö -Korigosniemi-
Levi-Enontekiö-Kilpisiörvi.

Pql!! ldhtöpöivö pohioisesto lo
soopuen He slnki in su oomuno
klo 06.45.

Soi to puh. 016 342 2160
loi kolso

www.eskelisen-lopinliniol.com

Retkircppuun Ioppiloiset eröruoot

Porokeiilo io -kiusoLrksel, poronkdrisiys,
kosvisoterio, Meri Lopln koriisokeltto,
ruisp!urot muslikoslo io puolukoslo

Lopin Kuivaherkku

Keminmoo
puh.a4A 571 4467

www.lopinkuivoherkku.f i

HOTELLI

HETÄN MAJATALO
Ti ovot jo iosokkooi hoiell huoneel,

edul isemmol mololo o-huoneel,
yslövö inen io yksi lö l l i ie i  polvelu,

koloisci lunnelmo, moonkuu u pltopöyiö,
monipuo lsei oheispo velLrl sekö

po lon tehtövöö, nöhtövdö io koeaovoo.

Rel[eilyrei]eille suo.oon piho lomme.
To r oomme ko ike., m ta Lopinköv d voi tofrilo.

Hotelli HETAN 
^,{AIATALOPL 1,99401 Enoniekiö

016-5540400, foxOl 6-5?1 362
in@heton'moiololo.fi
ww.heton'mdiotolo.f
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Perinreirä. renroa retkeilyä ja upeira maisemia

Siinä Saanan rylissil,.
Muistathan, että Lapinkivijöille -i0o/o alennus

uusisra normaalihintaisisra rnajoituksista

Kilpisjärven yötön yö ja ruska kucsuvar.
Tennulor r i ihrym:dn mrhruvien mi i 'emien jr

maldollisuukrien Kilpisjarvelle.

ReTKEttYkefkltf
99490 Kilpisjärvi, pth. 016'537 77r

rm.ki loi" ian i . rnfo rerku@receorion. info

Maista mainita Mnabsen !)tefdessä "Lapinhäijät"

KILPI5JÄRYEN

MITSAHALLITUS

Tirle luontoon!
Tule ja koe Hossan ainutlaatuinen luonto. Hossm
re*eilyalue tarjoaa monipuolisia luontoelämyksia
kaikille: rerkeilyä, kalastusta, melomista, veneilya,
marjastusta... Talvella voi hiihdellä, lumikenLäillä
jr pilkki:i. U,eis,a rerkeilyrlueen ralennelmi'": on
huomioiru myös liikuntaesteiset.
Kysy lisä;il

Hossan luontokeskus

Jatkonsalmentie 6, 89920 RUHTINANSAIMI
PÄ. 0205 64 6041, fax 0205 64 6040
e-mail: hossa@mersa.fi
Lisätietoja: www'luontoon.fi /hossa
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Piirrokset: lrja Tik*a
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YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin Seudun Låpinkåvi jål  ry.
perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen
larkoituksena on edistaä er i ty isest i
Helsinsin seudulla Lapin matkailua ja
retkeilyä.
JÄSEN\rySMUODOT
Jäseniä ovat varsinaiseljäsenet, nuoriso- ja
kunniajasenet.

J/rSENEDtnl
Jäs€netuliikkeitämme:
LASSIN RETKIAITTA:
www.lassinretkiaitta.fi , retk€ilyvälineet.
Forum Kukontori, Helsinki, puh. 09 5490
0200, etu normaalihintaisista l5 %, Lassin
hinnoista 5 %.
PARTIOAITTA OY:
Relkei lyasut ja-vål ineel,  rerki lu isrelu.
måastohiihto,ym.
Jäsenkort i l la etu normaal ihinlåis ista
tuotteista 10 %
Helsinki keskusta, Yrjönkatu 36, puh. 09 586
8280
Helsinki ltäkeskus, Piåzza puh. 09 341 7700
Hot Shop - poistom)rymälä, Yrjönkanr 34,
puh.09 7599210
Espoo Tåpiola, Sampokuja alakerta puh.
w $55420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävaarå
puh.09 849 3120
Vantåå Kauppakeskus Jumbo, Vanlaå puh.
6 7599570
Oulu, Kirkkokatu 4, puh. 010 549 4900
Såariselkä puh. 010 549 4800
FREE HEELS: Telemarlq retkeilyasut ja-

Ellintie 3, Kaneasala, www.fteeh€els.fi

Helsinki, Isokaari 44, puh. 0400 235 298
Jåsenetu 5 l5 % normåål ihintaisesta
tuotteestå, tuotteesta/tuoteryhmästä
riippuen (ei kiipeilwarusteista)
VEUEKSET TIALONEN OY:
Itäkeskus, ltikau l-5 436,00930 H€lsinkija
Espoon Sello myöntää Helsingin Seudun
Lapinkåvijöille jäs€nkorttia nä),ttämällä I 0
% alennuks€nnormaalihintaisisra urheilu-ja
retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE& SÄÄSTÄI
H€lsingissä: Häm€entie 50, puh.693 1369,
Fredrik inkåtu 55, ja I tåkeskuksen
kåuppakeskus, kerros l ,  Helsinki .
Irtomyynnissä pähldnöitä, kuivia hedelmiå,
papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
välipalapatukoita y'n. Alennus I0 %, 15
euroa ylittävistå ostoksistå.
Muut liikkeetTampere€lla, Hämeenlinnassa
ja oulussa.

Majoilusta ym.
KILPISJAR\€N RETKEILYKTSKUS, puh.
0t6 537',771
Jåsenille alennuksia majoituksesta.
Koko vuoden l0 % alennus rnökeistä ja

HOTELLI HETAN MAJATALO, pl I
Riekontie 8, 99401 Enontekiö, puh.0l6 554
0400
H SL:n jåsenille alennus majoituksesta l0 %
normaalihinnoista, 5 % alennushinnoistå
jäsenkortilla.
Ei koske ryhmiä.
HELSINCIN MATKAILTJYI{DISTYKSEN
matkoille ja retkille jäsenhinnalla.
Tiedusrelut puh. 06 2288 l20l



Jåscnlehti
Oma lehtemme on LAPINKÄVIJÄ, joka
ilmestly neljästi \,uodessa.
Voi myös pelkåstään tilata Lapinkåvijä-
Iehden.

Kårjåkaivon måjat Nuuksiosså
KARIAKÄIVO on vuokrattu käyttöömme
Helsingin kaupungi l ta.  Se si j  a i tsee
Espoossa, n.9 km Vanhalta T runtieltä. pad
ki lom€tr iä Solval lån urhei luopistosta.
Karjakaivoll€ pääsee bussilla nro 85/85A,
Espoonkeskus NuuksionpätKattila.
Karjakaivolle on ensimmaisellä keoalla hyvä
tul la kartan kanssa. Yhdistyksen
tapahtumien yhteydesså ohj€lmaan mcrkitty
vastuuhenki lö opastaa myös p€ri l l€
pääsyssä.
Karjakaivol la on YLAMAJA sekå
AI-AMAJA,lonka yhleydesså on sauna ja
yleisesså kå)1össä oleva keittokatos, wc,
låituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiajå spriikeitin, johon sinol on tuohva
itse. Ylämajan keittiössä on kåksiliekftinen
kaåsukeitin. Alanajassa on takka.ja kamiina,
ylämajassa on kaksi kamiinaa. Majoissa ei
ole såIköa. Jokainen mökinkä),ttiijä tuo omat
kyntt i lät  valaisuun. Vihrcään
kompostoint i laat ikkoon Iaj telåan vain
maatuvalåte, muut roskat lule€ viedä pois
Karjakaivolta.
Jåsen saa tuoda mukanaan nryös
Lapinkävijöihin kuulumattomia henkilöitä.
Yl i  v i iden ulkopuol isen ryhmås!å on
pyydettävä iupa puheenjohtåjål ta,
varapuheenjohtajal ta tai  Karjakaivor l
rsännältä.
Karjakaivoa€i voi varatapelkäståän omaaD
kåytlöön, vaan se on aina kaikkienjäs€nten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyuää kaupallisiin
hrkoinrksiin.
VAIN KOHTUULLINEN SAUNA-
OLUEN KÄTTTÖ I(ARJAKÅIVOLLA
OLESKELLESSA ON SALLITTUÄ.

Karjakaivon kåyttölsaunamaksut:
jåsenet 2,50 euroa,/hlöA,rk
ei-jåsenet 5 euroan ö/vrk (vain jäsenen

låpsel (alle l6v.)vain åikuis€n s€uassa 1,50
euroå/hlö/vrk
Kårjåkåivon kii),ttömaksut maksetaan HSL:n
tilille 21421 8-11842 käyttäen viitenumeroa
tw.
Ala- ja Ylämajal la on vi i t teel l is iä
pankkisiirtolomakkeita.
Talkoovi ikonloppuina on oleskelu
maksutonta koko vi ikonlopun. Muut
ohjelmaan merki tyt  t i la isuudet,  jo issa
yövytäån Karjakaivolla, ovat ohjelmaan
kuuluvi l lå osi l tåan maksuttomiå-
Keskivi ikko- ja lauantaisaunojen
saunåmaksu on I euro, j okå peritåän paikan
päällä.
KARJAKAIVON AVAIMET SAAT
JASENKORTTTA VASTAAN:
Kåri Rautiolta, Riislålie 3 K,02940 Espoo,
puh. 599 058ja ()400 441 507
kari@rautio.org
Saam Kosonalaå, Penttilantie I H56,00740
Helsinki, puh. O4O 840 0946
saara.kostama@kolumbus.fi
Avain on palautettava het' käytön jälkeen.
AVAIN LUOVUTETAAN VAIN
HSL:N JÄSENILLf, JÄSENKORTNA
VASTAAN.
{ota siis j äsenkortti mukaan)

Kuklsjärven maj.t Kittilän Kukåsiärvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupåna. Siinä on
eri l l inen k€it t iö ja tupa, jossa on
kaksikerroksiset laveri t  pat joineen l0
nukkujalle. Tuvassa on takka- ja k€ittiösså
kamiinalämmitys. Keittiösså on kaasuliesi

Kukasmajan käyttömaksut:
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aikuinen j äsen 7,00 euJoa,hlö/vrk
lapsi alle I 6 v. 4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokråttuna kokonaan omaan
kayttöön:
viikkomaksu lauantåista låuantaihin klo
l2:sia 2oo,m
vuorokausimåksu 35,00 euroa
Kukasmajalla vienilevatei- jaisenet måksavat
€dellå mainittujen maksujen lisåksi5 euroa/
hlö/vrk

GOADOS - KOTA (vuokrataan vasla
kesästä 2008 lukienrcmontin irloksi)
Goados-kota toimii samoin varaustupana,
kodassa on kamiina ja laverit.
Coadoksen kåyttömaksut:
aikuinen j äsen 2,50 euroaÄlö/vrk
lapsi alle 16v. 1,50 euroa.4 ö/vrk
Koko kodan voi \,l]okata kåyttöönsä l0

Goados'kodålla vierailevat ei- jäsenet
maksavåt edellä mainiltujen makujen lis:iksi
2,50 euroå/t iYlrk
Kukåsmåjan ja Goados-kodan vamuksia
hoitaa Uljas Pemu, puh. 488 82 I tai 040 592
'72',78

Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattuä åikaa tai siitii peritään normaali
kä)'ttömaksu.
Avainta bakiessa esi tetään losi te
suori tetusta maksusta. Avaimen
läh€ttåmisestä peritäån postimaksu.
Korvaussumma kådotetusta avaim€sta on
100 euroa,
Helsingin Seudun Låpinkåvi jöihin
kuulumattomat henkilöt voivat kåyttää
majoja vain jäsenen seurassa. Vårausten
loitajalle toimitetaan osanottajalisla.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla. Ennen
toimintasuunnitelman vahvistamislå otetaan
seuraavål le vuodel le vain aluslavia

Vuokrattavat välineet
TELTAT
Kolme Tena Måster-2-teltlaä, kupolimaisia
kaksinkertaisia telttoja, paino 4 kg, 8 euroa/
viikko
Fjållråven Akka, kolrnen hengen teltta, paino
4.5 kg, 20 eurotviikko
Hilleberg Nåmmatj GT2, kahden hengen
runn€litelttå, paino3,4 kg, 20 eurotviikko
Hilleberg Akto, uhden hengen teltta, siinä
on yksi kaari, absidi ja painoa 1,6 ks, 20
eurotviikko

MtjUT
KaksiTrangia-retkikeitintä I euro/viikko
hse lehtyj ä ahkioita 2 kp], I 5 euroa/viikko
Naali-ahkio, joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 crn, påino n.8 kg, peitteesså
lokerot erillisren tavaroiden sÄilyttämiseen,
25€urotviikko.
Uusia Savotån Paljåkka-ål (ioita 2 kpl, 25
euroa/viikko
Savotan 906jå 1200 rinkat, 15 eurotviikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/
lyhyempiselkäisten rinkka. l5 eurotviikko
Fjällräven Fox 80+10 suurempi rinkl(a. 15
eurotviikko
Lumikengåt I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukåsjärvellä, 6 euroa/viikko
Vuokrataan myös jåttilouetta, 25 euroa/
viikko, I 2,50 eurotviikonloppu
Kahden vi ikon vuokra on
puolitoistakertainen, viikonloppuvuokra
poolet viikkoluokasta-
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada vål inei tä lainaksi  vael luksel le.
Vuokravålineet tulee luormollisesti palåuhaa
kuivina jå putaina sekä täydel l is inä-
Rinkkojen rnukana olevat esim. yläkaårcn
irtohihnatkin on palautettava.
Vuokra rnakseiaån yhdistyksen tilille 2142 I 8-
| 3842, käyttien viilenumeroa 123.
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Väl inei tä vuokråa P€kka Narinen,
Kalliohaanpää 8, 02770 Espoo,puh. 810 I l0
tai 040 500 141 I
pekka.narinen@finnmapcons.fi . Osoile
Ittytly pårisen kilometriä Espoon åsenalta
eieläainpäin.
VÄLINtrITÄ VUOKRATAAN VAIN
YHDISTYI(Sf,N JASENILLE.

JASENASIOIDEN HOITO
Jäs€nsihteeri Saara Kostama, Penttilänlie I
H 56, 00740 Helsinki, puh. 040 840 0946
saara.kostama@kolumbus.fi

TOIMINIA
Kerhoilta on loka-, man"s-, tammi, helmi-,ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskivi ikkona. Kaikesta toiminnasta
ilmoitetaån Lapinkävi.jälehdessä sekä
intenet s ivui l la
www.lapinkavtat.net
XERHOflÄ
Påsilan pååkirjasto, Rautatieläisenkåtu 8,
sisåänkäynti Kellosilia 9:n puolelta

TOIMIKIJNNÄT
KoulutNtoimikunta
VetäjäRaija Hentmån, MMlinauhantie I A
17, 01280 Väntåå, puh. 718 768, 0400 380 606
raija.hentnan@nic.fi
Muut jäsenet: Risto Heinånen, Erkki
Holopain€n, Antti Karppi, Pirjo Mustonen,
Jorma Nurni, Ari Saarinen ja Aino Tuominen
Ohjelmåtoimikuntå
Vetijä Ritva Puaner! Savelanti€ 3 I 70, 00720
Helsinki, puh. 387 2 101, 040 840 0757
Muut jäsenet:  Kirst i  Klemola, Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Madå Luhtala,
Aino Matikainen, Måuri Piippo ja Taina
TeNahartiala

Talkootoimikunrå
VetäjäKirsti Klemolå, Vehkatie l7-21 C l,
04400 Jåwenpää, puh.050 382 0375
Muut.jäsener Allan Apunen, Eija Lempin€n,
Aili Martin, PekkaNarioen, SakaJi Palo, Mauri
Piippo, Jukka Severinkångas ja Karin
Sillander
Ulkoilutoimikuntå
Vetiijä Jorma Nurmi, Viertiijlintie 2 A 2, 03 100
Nurrnnelå, pxh.224 6302, 050 5 l7 6703
jorma.nurmi@pp.inet.fi
Muutjäsenet: Penfti Luhtåla, Outi Ojanperä,
Jukkå Sev€rinkångås, Hånnu Siiråri ka Harry
Smeds

MUITATOIMIIIENI{II'ITÄ
Hallituksenjåsenet
Saara Kostama, Eija L€npinen, Pentti
Luhtala, Kari Råutio, Pekke Rouvinen, Medå
Sallinen, Jukta Severinlansas, Hannu Siitari
ja Harry Smeds
Yhdistyksen tilintårkastajat
Påuli Joknnies ja Anja Poutiainen, varalla
Kirsti Klemolaja Aino Matikainen
Kirjanpitijä
Outi Ojanperä, puh. 0400 807 778
Jåsenrekhterinhoitaja, kolisivun ylläpitäjå
Sakari Palo, puh. 040 530 9578
Karjakåivon najoj€n isänfi i
Kal€vi Koski, Pellavakaski 8 H ls, 02340
Espoo, puh. 8 13 5460, 040 508 1626
Kukasmajan isännåt
Kalevi Koski,Pellavåkaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh 813 5460, 040 508 1626
Uljas Pemu, Muotrikuja 5 B 38,00380
Helsinki, puh. 488 821, 040 592 7278
Kukåsmajån jå Goådoksen våråuket
UIjasPemu
Yhdistyksen emåntä
Ritva Puranen, Savelanti€ 3 I 70, 00720
HelsinLi, pull. 387 2101, M0 8400757
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YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKET
HSL:n jiisenet voivat osalllstur nrille
rctkileiås€nhinnoin.

REISSIJREPPU

IHMEIDEN ISLANTI I l. - 25.1.,25;t.-8.8.
JA8. 22.8.2008
Islannin suunnitelmat ovat tållå hetkellå
seuraavat: Lento Reykjavikiin - Kultaisen
kolmion kierros -  Snaefei lsnesin
kånsållispuisto- Skaftåfellin kansallispuisto
- Inndmannalaugar - keskusylängön ylitys
bussilla - Myvatn - Husavikja valasretki -
Hornstrandir in luondonsuojelualue -
Reykjavik.
Matka on tällå hetkellä tåynnä, mutta
kannattaa kyselläperuutuspaiklojå. Tårkan
ohjelman hintatietoineen såat puhelimitse
(09) 718 768, tai  sähköpost i tse
raija.hentrnan@reissureppu.fi .
Reissuterveisin
Raija Hentnan

T"APINKÄWÄTOWLA
Tiedustelut hannu.yrjånainen@ouka-fi

8.3- I 5.3. Hiihtoviikko Kilpisjårvellå
Hinta Tunturiladun jiisenille 28seuroå, muille
3 | seuroå
Ilmoittaudu Ainolle, p. 040-7't06282,
aino.hamålåin€n@oulu.fi tåi Kallelle, p. txo-
8242857. kalle.eerola@tapiola.fi
29.3 6.4. Hi ihtovael lus Kvikkjokk
Sulifelma
Matkan hinta Tuntur i ladun jäseni l le
23seuroa, muille 265euroa.
Ilmoittaudu Aino Håmälåiselle, p. 040
1706282 tai
aino.hamalainen@oulu.fi tai Marie Tickille,
marie.tick@swedac.se



29

30.9j. Hellehiihlo Kilpisj?irvellä
Matkan hinta Tuntur i ladun jäseni l le
l95eoroa, muille 225euroa.
Ilmoittaudu Eevå Kaisalle, p. 040 7639916,
eeva.hyry@oulu. fi Ainolle p.04l}a770 6282,
aino.hamålainen@oulu.fi tai Leilålle p. 040-
77 1 3462, l€ila.virtanen@pp2.inet.fi
19.7 26.7. Kirkkoveneretki Inårijärvelle
Viikon kirkkovenere&i Inarilla- Vene otetaan
mukaan Oulusta. Tava-
roiden lisäksi veneese€n mahtuu 9 | I
henkilöii-
Retken hinta TunturilådunjåLsenille | o0euroa
muille I 3oeuroa
Ilmoittaudu Hånnulle 19.6. mennessä puh.
044-2603 8l 8.
16.8-24.8. Syysvael lus Kvikkjokistå
sulit€lmaan
Vaelluksen hinta Tunturiladun jäsenille
2 l0€uroa. muille 240euroa.
Ilnoittaudu Ainolle, p. 040 770 6282 tai
aino.hamalainen@oulu.fi

IÄM{KÄVUÄYHDISTYSTGI|I,SET
http://www.kiehiset.fi
Jouko Lehtonen puh:040 5007456

Hiihtomåtkåt viikko l3 YlliieKieppiir!viikko
l6 Kilpisjärvelle.
2.5. tusteily Ahvenanrnaalle
Viikko33 Rusklvaellus Pulmangin reitillä.
Råija Tolvanen p. 040 728 45 15
Ruskåvaellus Sevettiiärv€n seudulle.
Kaarina Lamberg ja Jouko Lehton€n

JÄRITI\"Ä, ÄN RtrTKETLUÄT
www.kolumbus.fi /jukka.polla
Tiedustelut Pertti Salo, puh.040 836 8575

La-La5. 12.4.(vko l5 ) Lapin hiihtoviikko
Varkhanmukassa on varattuna majoitustilat
hi ih lämäån Iåht i jö i l le.  Retki  on
omatoimimåtka. jossa kukin kul jet tåå
tavaransa iieltä (n- 2 km) rinkassa tai
ahkiosså, valmistaa i lse ater iat ,  €l le i
porukassa loisin sovita. Perillä odonavat
mahtavat hi ihtomaasrot Pal las -
Ounastuntur in maisemissa. Bussi tai
kimppakD'ti..
Jårmo Hokkanen puh 050 30 I 9l 44.
30.6. T.T.PatikoidaanSloveniassa
Kesän ensimmäinen ulkornaan matka
tehdään Sloveniaån. Matkalle mahluu 20
henkeå. Matkan hinnaksi tullee n. 1060 euioa.
Retkestä tietåå enemmän Rinta Sairinen pufr
040 574 5051.
Ma -Pe4. - 8.8. Retki Viroon
Tulustutåån Otepåä-Tårlo suuntåan
etelåisessä naapurimaassamme. Retki on
yhteinen Helsingin Lapin kävijöid€n kansså.
Lisätietoa retkestä antaa Pertti Salo puh 040
8368575_
Pietarin matka 15.- 18.8.
Hinnasta ja ohjelmasta Iisätiedot P€rtsalta,
puh. 040 836 8575
Pe- Su 15. lT.8.Meriretki
Lähdetän Merelle Helsingistå Ann-Mari -
laivalla suuntana länsi ja mm. Porkkala.
Mukaan mahtuu 14 "seiloria". Retken
hinnåki on kaavailtu (ios 14 henkeä) n. 80
9oeuloå.
Hinta sisältaiä myös aamiaisetja lounaat ja
kåhvit. Matkanjohtajana loimii Pirkko
Jantunen 040 513 6213.
6.- 14.9. (vko 37) Ruskaretki
Suuntana Lappi. Våellusreittimme on vielä
mietinnåssä.
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5,3. ke KEVATKOKOUS klo 18.00
Pasilan pääkirjasto, Rautatielåisen katu 8, sisäänkåynti Kellosilta 9:n puoleltå

Kevätkokouksessa käydäiin läpi sääntömääräiset asiat: woden 2007 toimintakertomus,
tase ja tilinpäåtös sekä tilintårkastuskertomus.

Tervetuloa !
Hållitus

ISOJA KYNTTILÖITÄ VALAISIJIJN

Kotimaa-yhtiöiden myymÄlä Helsingin
Hietalahdessa, Hietalahdenranta 13 myy
isoja 4 ja 5 senttiå paksujå jå noin pnoli
metriå pitkiå Juhava-kirkkokynttilöiti, joita
voidaan kä)4täå valaisuun Karjakaivolla,

Kukas'nåjalla tai vaikka omalla kesämökillä.
Mtymälä on avoinna arkipäivisin klo 9 - 17.
Kynttilävalikoimåå voi kåydä kaisomassa
intemelsivuilta osoiE€essa www.kotimaa-
yhtiot.fi/kauppå/.

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan råutatieaseman vieressä.
Nuuksiosså bussista jåädään pois
Meerlampi nimisellä pysaikillä kaksi pysäkkiä
ennen Solvållan urheiluopistoa. Siitä matka
ialkuu kävellen seuraavan mäen Dåålle. iosta
iti?inn}ttlån oikealle puomilla sulj-etulle tielle.
Loppunatkaån tårviiaan kartta, jos reitti ei
ole enneståän tuttu. Linja-autovuoroja on
arkisin ja lauantaisin 10 ja sunnuntaisin 9
kpl.  Aikataulut löytyvät Espoon
aikataulukir jasta tai  YTVin sivui l ta
osoineesra nrÄ!v. jtv.fi .

MILLÄ KEINOIN KARJAI'A.IVOLLE?

Karjakaivolle kuljetaån Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus
Nuuksionpäå ja 8sA Espoon keskus
Nuuksionpäå Kåttilå. Kattilaan asti ajaa
osa woroistå toukokuun alusta slyskuun
loppuun. Talviaikana Katt i laan ei  ole
liikannettä. Arkipäivinå laihtöajat Espoon
keskuksesta ja Nuuksionpäästä ovat samat
ympäri luoden, muua viikonloppulähtöihin
Kattilan lenkin poisjäänti syksyLläja lisäys
kevåällä aihe tlåå minuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessa syys- lokakuun ja huht i-
toukokuun våihteessa.
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MILLÄ KEINOIN KUKASJÅR!'ELLE?

Kukasjärvel le kul jetaån Aakenuksen
Pyhäjärven parkkipaikal ta kävel len
lunettomam aikanaja hiihaen talvellå. Tie
Pyhäjärven rantaan aurataan vain
kevätålvella måaliskuun ålusta alkaen ja

kysya

Kolarin jrmalta voit matkustaä V. Ru.rdsrenin
vuorobussilla Äkäslompoloon jå lthyen
jatkokuljetuksen takilla hoitaa esim. Seppo
Kult ima, puh. 040 548 1660.
Vuorobussiyhteys Kolari-Akäslompolo-
Kolari on jokaiselta junaltå ja jokaiselle
jmålle.

Kukasmajal le ja Goados-kodal le on
mahdol l is ta påästä myos
moouorikelkkåkutjetuks€lla Pyhåjärven
parktipaikalta. Kuljetus tilataan Pekka
Kourilta, puh. (016) (42 032 iai 0400 395 603.

Metsähållituks€n Kittilän rnetsåtoimistosta,
puh 0205 64 7108 tai (016) 643 261 .

Jos matkustat junallå Rovaniemelle ja sieltä
bussillaKiuilään tai sitten tentåen Kittil:än,
niin voit tilata taksin esim. autoilia Kauko
Seppälältå valmiiksi odottamaan linja-
autoasemalle tai l€nloas€malle. Kaukon
puhelinnumero on (016) 642 129.

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDTIN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

osoite

Puh. E-mail HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVUÄT

JASENMAKSUT:
Varsinainen j äsen
Nuorisojäsen (alle l8v.)

15 euroa
7.5 euroa

JASENSIHTEERJ
Saara Kostama
Pentt i länt ie 1H56

OOT4OHELSINKI
Lapinkävij ä-lehti (suomtilaus) 8 euroa

OSOITTEEN MUUTOS:



Kirjat Lapin ystäville
Tieran uutuuskiFia
Muistojeni selkosilta
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