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PYSKIRJOITUS
OIKEATALVI

Pohjoisessa Suomessa talvinen luonto nayttää usein todella kauniilta, vaikka aurinko ei ole
vielä palannut näkyviin. Luonto lumen peitossa, puut valkoisessa kuurassa, taivas sinisessä
hämyssä. Tällaisena kaamosaika j atkuu pitkälle tammikuulle.

Muutamanvuoden saimme t2iälläEtelä-Suomessaihmetellä, minne se oikeatalvi onkadorurut.
Onko totta, että hiihtämäänkään ei pääse muutoin kuin pakkaamalla sukset autoon tai
junaan ja matkustamalla Lappiin hiihtelemään ja ihailemaan talvisia maisemia. Sehän ei olisi
ollut lainkaan huono juthr meille lapinkävijöille matkata Lappiin, mutta jotain olisi puuttunut
kuitenkin talvesta.

Nyt tänä vuonna se oikea talvi jälleen palasi ja ihmiset innostuivat täydellisesti. Lapissa
kaamosaika on mielestäni ollut aina todella kaunista aikaa, mutta niin on ollut nyt täällä
Etelä-Suomessakin. Muutama usvainen päivä ja sen jälkeinen pakkanen kuomrtti koivut
kauniin koristeellisiksi ja harupuut uljaiksi, valkoisiksi jättiläisiksi. Lumi on sitten pysynyt
viikkoja puissa ja pensaissa ja kaunistanut talvisen maiseman. Valokuvaajat ja
kännykkäkuvaajat ovat ikuistaneet talvea muistoihinsa peläten, että tämä on ehkä taas
viimeinen oikea talvi pitkään aikaan.
Suksiliikkeistä loppuivat suksetkin, kun eivät olleet varautuneet tällaiseen suksien
ostoryntäykseen Hiihtolatuja tehdään, kuten entisinä vuosina, hiihtokursseja järjestetään
ja kansa täyttää hiihtoladut ja hiihtokeskukset. Hienoal

Silloin ei ollut vielä lunta, kun Heinäsen Risto ilmoitteli marraskuun puolella lehden
toimintasivulle tulevasta murtomaahiihtokurssista helmikuulle. Sanoin häneile, että onkohan
silloin edes luntakaan. Risto vakuutti vahvalla painotuksella: "Tottakai Suomessa on aina
talvella lunta." No, positiivinen mies ja oikeassa oli.
Voimme nyt osallistua sille murtomaahiihtokurssille. Vaikka luulisimmekinjo osaavarnme
hiihtää, aina löytyy uusia niksejä ja meistä tulee nyt todella taitavia. Eiköhän se hiihto ole
kuitenkin suomalaisten perinteinen talviurheilumuoto, uskoen siihen, kun laduilla ihan
pienet taaperotkin sitä harjoittelevat aika taitavasti.

Nautimme fiistii hienosta talvestaja otamme siitii kaiken irti. Tammikuun lopulla ja helmikuussa
aurinko alkaa jo ilmoitella kevään tulosta ja eipäs aikaakaan, kun kevät on jo taas käsillä.

SaaraKostama
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TOIMINTA
HELMIKUU

3.2. ke klo 17.30 PYORAILLEN GOTLANNISSA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta

Gotlanti on ihanteellinen pyöräilykohde: mäet ovat vähissä, historiallisia kohteita on
muutaman kilometrin välein, kalkkipitoinen maaperä tarjoaa kasvualustan runsaalle kukkien
kirjolle ja pääväyliltä pois pysyttelevälle on riittämiin idyllisiä pikkuteitä.
Raija Hentman vie sanoin ja kuvin retkelle Ruotsin aurinkoisimpaan maakuntaan.
Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala, puh. 050 55 44 432.

6.2.\a klo 10.00
PTJI.INVETOTALKOOT KARJAKATVOLLA

Puutja ahkiot ovat odottaneet talkoolaisia vetohommiin. Yhdessä tekeminenhän on mukavaa,
tule se kokemaan. Ahkeruus palkitaan maukkaalla hemesopalla, kahvilla ja lämpimällä
saunalla.
Vastuuhenkilö Mauri Piippo, puh. 040-773 1228.

8., 13. ja 14.02. MURTOMAAHIIHTOKURSSI

Opimme suksien voitelua ja hiihdon tekniikkaa sekä teoriassa että käytännössä, luistellen
sekä perinteisesti. Kurssi aloitetaan maanantaina 8.2. klo 17.30. Paikka ei ole vielä selvillä
mutta se kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Käytärurön harjoihrkset ovat viikonloppuna
13.-l4.2.lumitilanteen mukaan esim. Hakunilassatai Paloheinässä. Kurssinvetäjänä toimii
Risto Kurki VK-Sportista. Yrityksen toimintaan voit tutustua internet-osoitteessa
www.tykyliikunta. com/
Kurssin osallistumismaksu on l5 euroa.
Ilmoittautumiset 1.2. mennessä.Aino Tuominen 050 3719540 aino tuominen@elisanet.fi
Risto Heinänen 050-3263994 tai risto.heinanen@luukku.com



l3.2.la klo 09.00
PUT]NAJOA NT]T]KSION KAIISALLISPTISTOSSA
(Huom. päivän muutos)

Yhteistyö jatkuu puiston poikien kanssa, jos lumitilanne sallii. Kokoontuminen
Meerlammentie päässä klo 09.00, josta joukolla lähdetiiiin työpisteisiin. Talkoiden pitiimisen
voi varmistaa vastuuhenkilö Kirsti Klemolalta, puh.050 3820375.

21.2. su klo 10.45
SUNNI]NTAIN HIIHTORETKI NTJT]KSIOSSA

Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi 85 liihtee Espoon asemalta klo
10.20. Leppoisa hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät ja
istuinalusta mukaan. Tä11ä retkellä emme lämmitä saunaa, vaikka Ka{akaivon majan ohi
hiihditunmekin.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari" puh.040 5707536, slihköposti hannu.siitari@capgemini.com.

27 .2. la klo 14-00-18-00
LAUANTAISAI]NA KARJAKAIVOLLA

Lämmin sauna ja kylmä avanto odottavat lapinkävijöitä. Klo 14.00 alkaa naisten vuoro, klo
15.00 miesten vuoro ja klo 16.00 alkaen yhteissauna. Puomi suuetaan klo 18.30.
Vastuuhenkilö Sakari Palo puh.040 530 9578.

MAALISKUU

3.3. ke klo 17.30 KEVATKOKOUS JA KERIIOILTA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, siisäänkäynti
Kellosilta 9

Aloitamme yhdistyksen kevätkokouksella, jossa käydään sääntömääräiset asiat kuten
edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Senjälkeen HelsinginViikin luontovalvojaEero Haapanen esittelee HelsinginViikin luontoa
sanoin ja kuvin.
Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala puh. 050 5544432

Huom. 27 .4.teemme retken Viikkiin Eero Haapasen opastuksellajosta erillinen ilmoitus.
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-Rannikolla kiertäämuutamankilometrinpituinenjiärata jota onmahdollisuus kiertiiä omilla
tai kylåikauppiaalta vuokratuilla luistimilla.Voit wokrata myös potkukelkan samasta paikasta.
Otamukaan lämmintäylle jareppuun lämmintäjuomaajaevästä sekä istuinalusta.
Kulkeminen paikalle tapahtuu kimppakyydein.Jos haluat vuokrata välineitä ja haluat varata
niitä etukäteen niin soita kauppiaalle nimi on Sjöberg 09 8884114 ja osoite paikalle on
Suvisaarentie 23 02380 ESPOO .
Tapahtuma toteutuu jos jäätilanne on hyvä.
Ilmoittautuminen 5.3 mennessä Jorma Nurmi 0407669093

6..13.3. KUKAKSELLE

Viikolla 10. isännät menevät Kukakselle huoltohommiin. Mukaan voi tulla myös hiihtäjiä.
Saimme tästä hyviä kokemuksia viime wonna.
Kun olette päättäneet lähdöstänne, soitelkaa Kalelle 040 5081626 tai Utille 040 5927278
tulostanne. niin kerromme lisää. Mukaanmahtuu 8 henkeä.

13.3.Ia klo 10.00
PT]T]NVETOA KARJAKAIVOLLA

Karjakaivon kalliolla on suuret kasat valmiiksi katkottuja puita, joita vedetään ahkioilla
alamajalle. Tule mukaan talkoisiin. Talkoiden jälkeen on hernesoppaa, kahvia ja lämmin
sauna avantoineen. Vastuuhenkilö Jukka Severinkangas, puh. 040 5720696

31.3. ke klo 18.00- 20.00
KESKTWIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA

Kevät ehkä jo tuoksuu, mutta ainakin kevät tuo mukanaan perinteiset keskiviikkoiset
yhteissaunat. Saunamaksu on leuro. Puomi suljetaan viim. 20.30. Saunan lämmittäjänä
toimii Kalevi Koski, puh.040 5081626.

HUHTIKUU
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20.4. tiklo 18-20 KESKUSTELUTILAISUUS :
SUOMEN KANSALLISPUISTOJEN VIRIilSTYS- JA
RETKEILYPALVELUJEN TT]LEVAISWS
Pasilan pääkirjaston luentosali, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9 :n puolelta

Mikä on kansallispuistojen tulevaisuus? Mitä muutoksia on kaavailtu? Säilyykö erämaiden
rauha? Miten muutokset vaikuttavat retkeilyyn vai vaikuttavatko mitenkåån? Alustajina
sekä Metsähallituksen että Luonnonsuoj elij oiden edustaj at.
Vastuuhenkilö Pirjo Mustonen, puh. 050 3742682.

24.4.|a kto 10.00
RANKASAVOTTAA

Puita on talven mittaan taas kaadettu ia ne odottavat tekiiöitä. Mukava sitä on ahertaa
keväisessä metsässä. Tule mukaan vezurin tai kirveen kanisa tai ilman niitä. Halukkaat
voivat mennä lämmittämään Karjakaivon saunan.
Vastuuhenkilönä Sakari Palo, puh. 040 5309578.

27 .4. tiklo 18.00 LUONTORETKI
HELSINGIN VIIKKIIN

Luontovalvoja Eero Haapanen opastaa meidät Viikin keväisen luonnon saloihin.
Kokoontuminen klo 18.00 Viikintie 1:ssä ravintola Helsingen edessä josta liihdemme Eeron
johdolla kohden Lammassaarta.
Retken kesto on noin 2-3 tuntia riippuen keväisen luonnon tarjonnasta. Varusteina sään
edellyttämä vaatetus, kiikarit jos on ja maun mukaan evästä.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Vastuuhenkilö Ari Saarinen puh. 0400 620595

28.4. ke klo 18.00-20.00
KESKTVIIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA

Koirut ovat hiirenkorvalla, sini- ja valkovuokot ehkä kukkivat polun varressa. Mikä sen
mieluisampaa taapertaa kohti lämmintä saunaa, jonka Eija Lempinen on lämmittänyt, puh.
040 7236768. Yhteissaunan maksu on l euro ja puomi suljetaan viim. 20.30.



TOUKOKUU

8.5.1a klo 10.00 alkaen
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

Kaikki liat ja roskat joutavat pihalle, kun siivotaan ala- ja yl?imajat putipuhtaiksi. Sen jälkeen
onkin mukava siirtyä yliimajalle Kesåikauden avajaisiin ja lohisopalla. Työtehtäviä jakaa
Eija Lempinen, puh. 0407236768.

z/-\r
I * I 8.5. KESAKAI]DEN AVAJAISET KARJAKATVOLLA

-
Perinteiset lohikeitto ja pullakahvit tarjotaan kesän avajaisten merkeissä. Nostamme lipun
salkoon juhlistamaan tapahtumaaklo 13. Sauna ja toivottavasti jo hiukan l2immennyt lammen
vesi odottavat myös kävijöitä. Keittoa riittää kunhan muistat ilmoittaa tulostasi viimeistäiin
3 .5 Ritva Puraselle p. 040 8400757 tai Aino Matikaiselle p. 0400 927225.

tN-,^ 21.-23.5.pe-su RETKEILYVIIKONLOPPU
lf|! TAMMELASSA

Kevåiiin viikonloppuvaellus teh&iiin Tammelan pitäjän Portaan kylän alueelle Hämeen
Hiirkätien varrella. Håimeen Hiirkätie oli 1500-luvulla laajan Portaan hallintopitiijiin keskus ja
myöhemmin Turku-Hämeenlinna ja Helsinki-Pori -pääteiden risteyspaikka. Siksi retkeily
koostuukin nyt melko kevyestä patikoinnista yhdistettynä alueen perinnekultnrurin ja
historian esittelyyn.
Kuljetukset kimppakyydein, jolla mahdollistetaan helpot siirtymiset kohteesta toiseen.
Jokainen sopii kuljetukset kuljettajan kanssa erikseen. Mukana retkeilyvarusteet telttailuaja
nuotioiltoja varten, sekä retkievåiät ja saunomisvarusteet ja -juomat.
Kokoontuminen Portaan keskustassa (tie numero 2823 ja 2824 risteys) pe2l.5. klo 18.30,
josta leiripaikoille, Hanhennummi, Porrassyrjäntie 66 ja Portaan Peuran hirvimiesten laavu,
Mustalammintie 10. Lauantai-aamuna parin tunnin retki Saaren kansanpuistoon, jonka
jälkeen opastettu kierros Portaan kylämiljöössä, vetäjänä Hämeen hiirkätien alueopas Sirpa
Rauhala. Lohikeittolounas, rieväjakotikaljaKylätalollaklo 12. Ruokalepoaklo l5 saakkaja
sitten saunakamppeet mukaan ja parin kilometrin patikka Tervalammille. Tutustutaan
Tervalammin metsänvartijan tilaan ja historiaan näyttämötaiteenopettaja Elina Asikaisen ja
Sirpa Rauhalan johdolla. Loppuilta saunomista savusaunassa ja jossakin vaiheessa paluu
leirille. Sunnuntaina retkeillåiiin Melkuttimen alueella.
Retken hinia n. 40 euroa sisä11112i lsunaen, savusaunan ja opashrkset. Sitovat ilmoittautumiset
3.5. mennessä retken vetäjille Pentti Luhtala, puh. 050 3045130 tai Outi Ojanperä, puh.
0400 807778.



26.5. la klo 18.00-20.00
KESKTWIKKOSAIINA KARJAKAfVOLLA

Alkukesåin yhteissauna on låimmitetty taidolla. Lampi odottaa uimareitaan. Lauteilla kerrotaan
keväåin kuulumisia. Tule kertomaan omat kokemuksesi. Sauna maksu on leuroa ja puoli
sulj etaan viim . 20.30. Saunan lämmittäj änä Auli Martin, puh. 040 5856138.

KESAKUU

R z.o.Ke Kro rö.uu - zu.uu

|f].I NAISTENSAT]NAKARJAKAIvoLLA

F lD I 4.-6.6.pe-SUSELWTTYMISLEIRI
t-

Eloonjii.iimisoppien asiantuntijanMika Kalakosken opastuksella selviiimme viikonlopunyli
luonnosta löytyvällä syötävällä ja ilman tuttuja retkivarusteita luormossa. Tarkemmat tiedot
Lapinkävijässä nro 2. Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Raija Hentman,
raija.hentman@nic.fr tai (09)718 768 (jätä tarvittaessaviesti vastaajaan).

n tz.6.t^rilo r4.uu- r7.uu

f].I KESÄSAI]NAKARJAKATVoLLA

EE 
'!t 

14-18.6. RETKI VIRON NARVAAN JA
D:-t PETPSTJTiRvELLE
-
Bussimatka Tallinnan kautta Narvaan, jossa majoitus hotelli Narva Merensuu kahden
hengen huoneet mahdollisuus myös yhden hengen huone lisämaksusta. www.merensuu.ee
Majoitus on koko ajan samassa hotellissa josta teemme retkiä mm. Narvaan, Peipsijiirvelle,
kalkkikivikaivokselle,ym.
Hinta, j oka sisältiiä maj oituksen, kulj etuksen, laivaliput, meri-aamiainen, päivittäin lounas j a
päivällinen sekä aamiaiset, opas mukanakoko matkan ajan.
Hnta 420 -440euroa tarkentuu myöhemmin.
Vastuullinen matkatoimisto Ps-bussi /Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040-8368575 tai pertti.sataku@luukku.com
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30.6.ke klo 18.00 - 20.00
KESKTVIIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA

7. - 8.8.la-su
MERELLINEN \TIIKONLOPPU MUSTAVIIRIN
SAARELLA

Mustaviiri sijaitsee Pyhtaan edustalla Itäisen Suomenlahden kansallispuiston länsiosassa.
Pyhtäälle kuljetaan kimppakyydein. Merikuljetusten takia osanottajamäärä on rajoitettu.
Karurattaa siis ilmoittautua ajoissa! Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä.
Retken järjestävätJorma Nurmi, puh.040 7669093,såihköpostijormao.nurmi@ppl.inet.fi
ja Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com.
trmoittautumiset Hannulle.

LOMA
31. YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 3..10.4.

Tåimän kevään matkan hinta on 510 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta
475 ewoa. Hintaan sisältyyjunamatkatmakuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, sauna ja päivällinen
päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen.
Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut ovat hotelli
Ylläshuminassa.
Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on peqantaina2.4.klo 21.23 jatulo Kolariin lauantaina
klo 10.40. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.45) - Helsinki (su 8.06).
Hiihtoviikko on täynnä, mutta viime hetken peruutuksia voi tulla. Tiedustelut: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimetla 040 570 7536. Hiihtoviikon
toisena vetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh. 040 7669093.
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JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE2.4.JA PALUU LA 10.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon i lmoituksessa. Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Kilpisjåirvelle, Ylliikselle ja Leville. Tilausbussimme
kyydissä pääsee Akäslompoloon.
Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on kolmen hengen hytissä 147 euroa,VR:n opiskelija-
tai seniorialennukseen oikeutetuilta I I 0 euroa. Juna-bussimatka Akäslompoloon maksaa l0
euroa enemmän.
T.ipputilaukset viimeistään 25.2. Hannu Siitarille, puh. 040 57 07 536 sähköpostilla
hannu. siitari@capgemini.com

KUKAKSEN KEVAASEEN

Talven j älkeen isännät ovat huoltotöissä Kukasj ärvellä 29 .5 - 5 .6 .
Mukaan voi tulla - vaikkapa vain tutustumaan paikkaan ja retkeilemään kesään heräävässä
tunturissa.
Ilmoittele tulostasi, niin kerromme lisää. Tupaan mahtuu noin 8 henkilöä.
Kalevi Koski 040 5081626 tai Uljas Pernu 040 5927278

PERIIEVIIKKO KUKAKSELLA la 5.6. -la 12.6.

Kaikki mukaan viettämään rentoa allcukesän viikkoa Kukasjärvelle! Majoitus Kukasmajassa
ja Goadoskodassa, joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet ja ruokailuvälineet ovat talon
puolesta. Ruokatarvikkeet jokainen hankkii ja hoitaa perille itse. Jokaiselle lapselle tulee olla
mukana aikuinen henkilö, joka on vastuussa hänestä. Helsingistä matkustamme junalla
Rovaniemelle ja sieltä joko tilausajona taikka kimppakyydein Pyhäjärven rantaan, josta on
noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily, saunominen, iltanuotio ym.
vapaamuotoinen puuhastelu kuuluvat ohjelmaan. Leirimaksu on aikuisilta 40 euroa ja lapsilta
25 euroa. Matkakustannukset todellisten kulujen mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh.0400 807778
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I4.I8.6.RETKI VIRON NARVAAN JA PEIPSIJARVELLE

Bussimatka Tallinnan kautta Narvaan, jossa majoitus hotelli Narva Merensuu. Kahden
hengen huoneet, mahdollisuus myös yhden hengen huone lisämaksusta. www.merensuu.ee
Majoitus on koko ajan samassa hotellissa josta teemme retkiä mm. Narvaan, Peipsijärvelle,
kalkkikivikaivokselle,ym.
Hinta, joka sisältiiiimajoituksen, kuljetuksen, laivaliput, meri-aamiainen, päivittäin lounas ja
päivällinen sekä aamiaiset, opas mukana koko matkan ajan.
Hu;rta 420-440euroa tarkentuu myöhemmin.
Vastuullinen matkatoimisto Ps-bussi /Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040-8368575 tai pertti.sataku@luukku.com

HEINATALKOOT KUKASJARVELLA 1 7 ..24.7 .

jo perinteiseksi muodostunut heinänniitto odottaa tekijöitä. Tarjolla on lisäksi muuta pientä
askaretta. Yhdistys ta4oaa aamupuuron ja kahvit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski 040 5081626, Uljas Pernu 040 5927278

RUSKAVAELLUS UTSJOKI - KARIGASNIEMI 11.. 18.9.

Ruskavaellus Utsj oki-Karigasniemi 1 I . - I 8. 9.
Lähtö pe 10.9 junalla Helsingistä ja paluu su 19.9 Helsinkiin.
Matkan pituus n.70 km ja hinta n.430 ?
Tarkemmat tiedot seuraavassa Lapinkävij ässä
Lisätietoja Jorma Nurmi 040 7 669093

RUSKAVAELLUS SAARISET,ÄT,T,Ä 11. - 18.9.

Tämän vuoden ruskavaellus toteutetaan hieman kevennettynä versiona Saariselän
maisemissa. Tarkoitus on majoittua muutamana yönä varaustuvissa, viett?iä pari luppopäivåiä
rinkkaa kantamatta ja käväistä Sokostilla. Jottra lepäilyyn jäisi aikaa, ovat muut vaelluspäivät
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normaalien vaelluspäivien kaltaisia, päivämatkat l5-20 kilometriä. Vaellus edellyttää siis
hyvää kuntoa ja reipasta mieltä sekä riittävää kokemusta luonnossa liikkumisesta
mahdollisesti hyvinkin vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Lähdemme Helsingistäperjantaina 10.9. iltajunallaRovaniemelle, jostajatkamme bussilla
Kiilopäälle. Vaellus päättyy Kiilopäälle, jossa yörymme yhden yön mökkimajoituksessa ja
saunomme. Paluu lauantaina 18.9. bussilla Rovaniemelle ja sieltä yöjunalla Helsinkiin.

Osallistumismaksun hinta-arvio on noin 330 euroa. Hinta sisältää juna- ja bussimatkat,
varaustupamaksut, viimeisen yön majoituksen Kiilopäällä sekä saunomisen jajärjestelykulut.
Ennakkomaksu 75 euroa josta lähetetään lasku erikseen. Vaelluksesta järjestetään
ennakkopalaveri Ka{ akaivolla myöhemmin ilmoitettavana aj ankohtana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh. 0400 807778 tai Pentti Luhtala, puh.
050 3045130

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 oÄmatkanarvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua. veloitetaan toimistokuluina l6 euroa/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14 wk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko
matkan hinta.

Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn
perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista,
joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Akillinen matkalle lähdön este on todistettava
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina l6
euroa/henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saa palauhrsta lipunkirjoituksen jälkeen.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta arvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.



t4

Orajrirvi
Kuvat: Sakari Palo
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HALLITUKSEN PAATOKSIA

Valittiin yhdistyksen sihteeri ja hallituksen
varapuheenjohtaja vuodeksi 2010.
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa edelleen Harry
Smeds ja varapuheenjohtajana Saara
Kostama.

Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi
edelleen Hellin Saarelainen vuodeksi 2010.

Tarkistettiin toimikuntien jäsenet ja muut
toimihenkilöt, joissa muutoksena vain
koulutustoimikunnan vetäjä, joka on nyt Ari
Saarinen ja julkaisutoimikunnasta eroava
jäsen Hannu Siitari..

Tarkistettiin välinevuokraukset j a -hinnat,
jotka pysyvät ennallaan..

Eija Lempinen on luvannut kerätä
toimikuntien vetäjiltä ja -jäseniltä luettelot
yhdistyksen omaisuudesta ja muusta
irtaimistosta.

Täsmennettiin karj akaivon avaimen käytön
käytäntöä j a lisättiin yhdistystiedotteeseen.

Kukaksen huoltoreitt i kulkee vain
Pyhäjärven parkkipaikan ja talousmetsän
kautta, ei Tulivuoripuiston kautta.
Myöskään Kukasmajalle ja Goadoskodalle
ei ole talvisaikaan mahdoll ista päästä
moottorikelkkakulj ehrksella vaan ainoastaan
hiihtämäIlä eli jokamiehenoikeudella. (Ohje
takakannessa)

Täsmennettiin j äsenkorttiasiaa. Jäsenkortin
uusi jäsen saa vain jäsenmaksun maksamisen
jälkeen.

Hallituksen puolesta
SaaraKostama

KARJAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenä on:

- jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi luotta ennen avainten luovutushetkeä.
- jäsen on maksanut yhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842 avaimista 50
euronpantin. Viitenumero avaimista on 3573.
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä pitää rekisteriä avainten saajista. Saadakseen avaimen
jäsenen tulee osoittaa tositteella, että hän on maksanut panttisumman. Ennen panttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen, joka lähettää avaimen postitse sen jälkeen, kun
raha on tullut tilille. Panttisumman saat takaisin, kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättää kuitenkin oikeuden olla luovuttamatta avainta henkilölle erityisistä syistä.
Merj a Sallineno puh . 050 342 4682 ja sähköposti merj a. sallinen@netti. fi
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MENNEITA HUOV[]TUSKURSSI
7. I 1. Maaniitun koululla Nurmiiärvellä.

Jokaisella lienee vähemmän miellyttäviä
kokemuksia huovuttamisesta, kun on tullut
pestyä villavaateita liian kuumassa vedessä.
Niinpä oli nautinto kuunnella Nurmijärven
käsityökeskuksen ohj aaj an Helena Latvalan
teoriajohdanto huovuttamisesta. Yhteisen
huovutusharjoitustyön jälkeen Helena
päästi meidät oppilaat tarjolla olleiden
villojen kimppuun. Pian luokasta kuului
kysymyksiä: mitämä sitten teen, voiks tästä
vielä saada jotain? Siinä Marseil le -
saippuavedellä vil lakuituja hinkatessa
karkasivat ajatukset tunturiin: villojen värit
ja töiden aiheet olivat niin tutun oloiset.
Kun viiden tunnin jälkeen lopettelimme, niin
varnaan kaikki olimme tyytyväisiä kurssin
antiin ja omiin ensimmäisiin huovutus-
töihimme.
TainaTervahartiala
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LOPPIAISSATJNA

KARJAKAIVOLLA

Olimme Santun kanssa jo
oidemmän aikaa suunnitelleet
i(arjakaivoreissua. j oten sopi-
vast i  tu l i  kalenter ista esi in
loppiaissauna. No sinne läh-
demme. Luonto oli loppiais-
aamuna edelleen oakkasen
kourissaja lunta oli tuprutellut
pihapolut täyeen. Kahlai lirnme
pihalla auton luo, joka oli
hautautuneena lumikinokseen,
vaikka juuri eilisiltana puh-
distimme enimmät lumet sen
päältä. Pakkasten ajan se oli
si inä seissyt toimettomana,
mutta oarin tunnin kuluttua
olimm6 lähdössä aielemaan
kohti Karjakaivoa.

Kyllä Santtu aavisti, minne
ollaan ajamassa. Ikkunasta voi
seurata tutun suunnan Ja
lähtötunnelmista aavistaa reis-
sun kohteen. Ei malttanut
istua. nukkumisesta ouhumat-
takaan. vaan ikkunoista pit i
tarkkail la, pysyykö suunta
oikeana. Ja pysyihän se.
Puomin luona olisi pitänyt
päästä jo juoksemaan, mutta ei päässyt vielä.
Jonkin matkaa vielä hihnassa ia sitten... Ei
näkynyt Santusta kapeal la polul la kuin
joskus hännänpää, joskus korvat ja joskus
kuono. Lunta oli niin paljon ja kova tuhina
kuului lumen alta. Reitti oli tuttu.

Metsä oli kaunis niin kuin vain Nuuksion
metsä voi olla kaunis, talvella. Lumi oli
puhdasta ja sitä oli puiden oksilla niin paljon,
ettäjotkut kuuset näyttivät ihan uupuneilta

lumitaakan alla. Ajattelin, etten ollutkaan
koskaan tarkkaillut kuinka suuria suurimmat
kuuset Nuuksiossa oikein ovat. Nyt, kun ne
olivat valkoisen lumen peitossa. ne näWivät
todella suurilta ja uljailta siinä polun
molemmin puolin. Koivut haaroivat lumisia
oksiaan ja lunta oli kinoksina koko metsä
täynnä Sitä oli niin paljon. Voi, kuinka sitä
polkua oli ihana kahlata.
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Emmehtin tietenkiiän olleet ainoita kahlaajia.
Kyllä oli Karjakaivolla loppiaissaunojia yllin
kyllin.

Tämä on eräs niistä perinteistä, jotka ovat
jatkuneet niin kauan kuin muistan. Ulkoi-
lutoimikunnannimissä Hannu Siitari on ollut
perinteitä vaaliva ja puuhaillut joka vuoden
alussa loppiaissaunan Karjakaivolla, ikään
kuin uuden vuoden alkajaisiksi. Tuvan
puolella on saanut nauttia glögiä ja milloin
mitäkin pientä naposteltavaa, lisäksi omien
eväiden ja takassa kypsytettävien omien

herkkujen maistelemista. Saunan puolella
nautinto on ollut löylyn, puheenporinan ja
tuttujen tapaamista tai sitten vaan on
nautittu hiljaisuudesta ja omista mietteistä.
Avantokin on ollut sulana pitkospuiden
päässä kuin jotain odottamassa.

Kyllä oli rentouttavaa olla taas yhtenä
loppiaissaunojista, maltoimme tuskin kotiin
lähteä.
Kiitos Hannulle ja kiitos saunojille!
SaaraKostama

TIETOAI

NUUKSION ENNALLISTAMISTYÖT
JATKWAT
Nuuksion kansallispuiston ennallistamista
jatketaan tammikuussa 2010 puiston länsi-
osassa. Lahopuuta lisätään työntåimällä puita
nurin n. 25 hehtaarin alalla. Lahopuuta
tehdään niihin metsiin, joissa lahopuuta on
våihiin. Ojia täytetään 3,6 km matkalta soiden
vedenpinnan palauttamiseksi ojitusta
edeltävälle tasolle.
Nuuksion ennallistetut alueet ovat tärkeitä
luonnontilaisten alueiden eläin- ia kasvi-
laj eille, j oiden elinympäristöj ä ori säilynyt
hyvin vähän Etelä-Suomessa.
Espoon suojelumetsäalueet kasvavat
Espoo esittää Uudenmaan Ympäristö-
keskukselle kolmen uuden alueen suoje-
lemista osana kaupungin 550 juhlavuoden
metsiensuojelualoitetta. Suojeltavaksi
esitetään Sorvalampi-Häkläjärven metsä- j a
suoalueiden muodostamaa luontoaluetta
kokonaisuudessaan. Alue on kokonai-
suudessaan 51 hehtaaria. Samankokoista

aluetta esitetään myös Pentalassa Espoon
saaristossa. Samoin suojelualueeksi esite-
tään Stora Herrön lounaisosan vanhan
metsän aluetta.
Länsiväylä l0l20l0

KARTTAPORTTAALI
Jyväskylän yliopisto julkaisee 5400 vanhaa
karttaa Suomesta. Kartat lö\/twät sivulta
www.vanhakartta.fi . Kartat' oi at vapaasti
käytettävissä ja ne perustuvat kartta-
asiantuntij a Heikki Rantatuvan kokoelmiin.
Netistä löyq/y 5400 karttaa ja 6350 niihin
liittyvää kuvaketta. Palvelu perustuu 1600 -
1800 lukujen karttoihin. Rantatupa on
julkaissut tietoja kartoista 1970 luvulta
lähtien.
Uutuutena ovat ruotsalaisten arkistoien
kartat, joita meillä tunnetaan vähemrnän.
Tällaisia ovat esim. sotaväenkartatv.1776 -
1805 Niissä kuvataan topografisesti Etelä-
Suomen maastoa. Esim. oman pitäjän tai
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kylän etsiminen onnistuu hakutoiminnolla
ja pitäjänkarttoja on useita. Osaan kuvista
on liitetty koordinaatteja, jotka voi syöttää
Googlen karttapalveluun vertailuna nyky-
aikaa varten.
Vanhoja mittoja varten palvelussa on
muunnososa notarum explicatio, koska
kyynärät ja tynnyrinalat ovat monil le
tuntemattomia mittayksiköitä. Karttoja voi
ladat i lmaiseksi jpg muodossa, mutta
suurempien tiedostokokojen tiff kuvia voi
tilata myös palvelusta n. 10 euron hintaan.
Vanha kartta porttaalin palvelusta vastaa
tutkija Antero Holmila.
Aamulehti l2l09

KESKUSTELUA LAPIN METSISTÄ

Luonnonvarasuunnittelun yhteydessä on
käynnistetty Metsähallituksen j a keskeisten
sidosryhmien väliset neuvottelut lapin
metsien suoj eluvaatimuksista. Metsähallitus
on kutsunut osapuolet neuvottelemaan
asiastaja tavoitteena on ratkaista kahdeksan
Lapin metsäalueiden suojeluongelmat.
Työtä on tehty Kittilän, Sodankylän, Sallan
ja Savukosken kunnittaisissa työryhmissä.
Keskustelun kohteena olevat alueet sijait-
sevat Metsä-Lapin Kasvul l isuusvyö-
hykkeellä, joista on aiemmin suojeltu 43
prosenttia ja valtion maista 5l prosenttia.
Luontojärjestöt ovat esittäneet suojeltaviksi
kahdeka erämaista talousmetsäaluetta
kooltaan 110000 hehtaaria. Nyt ei ole
kuitenkaan perustamassa uusia suojelu-
alueita, vaan rajaamassa alueita metsä-
talouskäytön ulkopuolelle, osia rajoitettuun
käyttöön ja osissa jatkuu monimetsätalous,
tästä kertoi Metsähallituksen aluejohtaja
Kii Korhonen.
Levin sanomat ll-12 .09

I\,MIiN AVIISI
Tornionjokilaaksossa on alkanut ilmestyä
uusi lehti Meän Aviisi, lehti ilmestyy sekä

Suomen, että Ruotsin puolella. Lehtiä on
saatavilla mm. matkailukeskuksista Tor-
nionjokilaaksossa. Lehteä julkaisee Meän
maa projekti,jonka tarkoituksena on edistää
yhteistyötä Tornionjokilaaksossa molem-
milla puolilla rajaa sekä edistää Meän kielen
käyttöä. Lehdessä on mielenkiintoista ja
ajankohtaista asiaa kaikille Lapissa liik-
kuville.

IÄPINIIETKI

Aikaisemmin paperiversiona julkaistu lehti
Lapin hetki on päättänyt siirtyä nettiversioon
www.lapinhetki.fi . Paperiversiosta ei olla
kuitenkaan kokonaan luopumassa, Lehti on
Lapinkansan ja Pohjolan sanomien vapaa-
aika ja matkailulehti.Marras- jolulukuun
lehdessä on aiheina mm Autiotuvat säilyvät,
Muisteloa Kaukosesta ja talviretkeilyä
Sorsatöunturilla.
Sivuilta löytyy tietoa Lapin ihmisistä,
aj ankohtaisia juttuj a Lapista. Sivuilta löytyy
myös kalenteri Lapin tapahtumista.

RUOTSALAISTEN MUISTOHIIHTO-
MARSSEJA SALLAAI\

Talvisodan aikaan v. 1940 palveli Sallan
rintamalla ruotsalaisten vapaaehtoisten
joukko, kaikkiaan yli 3000 miestä. Miehet
siinettiin helmikuun loppupuolella kovassa
pakkasessa hiihtomarssilla Kemijärveltä
Märkäjärvelle, nykyiseen Sallaan.

Tiimiin muistoksi Nils Löfgrenja kolme muuta
ruotsalaista talvisodan veteraania suorittivat
maastohiihtomarssin Kemijärven ja Sallan
välillä maaliskuussa 1970. Seuraava muisto-
marssi suoritettiin kymmenen vuotta myö-
hemmin ja marssipäivät olivat 11 ja 12
maaliskuuta. Hiihtäjät osallistuivat 13.3.
paikallisiin juhlallisuuksiin, jotka liittyivät v.
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1940 solmittuun rauhaan. Tuota hiihtoa veti
Kemij ?irven raj aj iiiikåirikomppania. S e vastasi
marssin johtamisesta, ladunaukaisusta ja
muonihrksesta. Mukana oli neliä ruotsalaista
talvisodan veteraania. Taisteluf aikoille, mm
Mäntyvaaraan laskettiin muistomerkeille
seppeleet. Muistomarsseja on sen jälkeen
jatkettu viiden r,uoden välein.
Vuonna 2000 hiihtomarssi suoritetti in
Norrbottenin eteläisen päällystönkou-
lutusyhdistyksen toimesta. Sallan raja-
vartiosto suoritti tuolloin ladunaukaisijan
tehtäviä. Kemijärveltä on Märkäjärvelle 28
km, mutta v. 1940 reitin epäselvyyden vuoksi
kilometrejä kertyi yli 40 ja osa ruotsalaisista
hiihti jopa Rovaniemeltä rintamalle. Muisto-
marssin nykyinen hiihtomatka Kemijärven

Isonkylän koululta Sallan Paikanselkään eli
Märkäjärvelle on noin 60 kilometriä.
Vuonna.2005 mukana oli 30 ruotsalaista, pari
amerikkalaista sekä muutamia muualta
Suomesta tulleita sallalaisten l isäksi,
yhteensä noin 80 hiihtäjää. Aila Kotimäki
Sallasta hiihti matkan jo kuudennen kerran.
Muutenkin Sallan edustus oli vahva;
kemijärveläisistä sen sijaan uskaltautui
hiihtämään vain yksi henkilö.

Orvar Nilsson, Suomen asia tuli omakseni
Schildtv.2003
Lapin Nuija 2/05 kertoo tästä tapahtumasta.
http : //www. lapinreservipiir it.net/f i les/
Lapin%20Nuij aoÄ202 _0 5 .pdf

ReijoBlomberg

RIEKON ANSAPYYNTI
Ansoilla ja loukuilla pyytäminen on ollut
ennen vanhaan tärkeä osa ihmisten elantoa.
Riekko on ollut elämänlintu pohjoisen
asukkaille ja riekonpyyntiä on tiedetty
harrastettavan aina 1600 luvulta lähtien.
Ansapyynnin merkitys on jäänyt nykyään
viihemmälle, koska ansapyyntiä on rajoitettu
merkittävästi. Niinpä riekon ansapyynti on
sallittu vain muutamassa Pohjois-Lapin
kunnassa. Sitä myös arvostellaan ankarasti,
vaikka pohjoisen asukkaille se merkitsee
huomattavaa ansionlisää talviseen aikaan.
Viime ruosina riekkokanta on vähentynyt ja
latujen varsil la riekkoa tapaa entistä
harvemmin.
Riekon pyynti ansoilla vaatii pyytäjältä
pitkää kokemusta riekon elintavoista ja
elinpiiristä. Riekon ansat tehdään koilusta
tai pajusta. Pyytäjä hakkaa koiyun tai pajun
risuista ansatarpeet läheltä tulevaa ansa-
paikkaa. Näistä tarpeista håin rakentaa lumen
piiälle aidat ja jättåiri aidan keskelle oviaukon.

Tätä reittiä hän toivoo riekon kulkevan.
Oviaukkoon hän asettaa ansahaarukan, ja
siihen hän virittää ansalangan. Teräslanka-
ansa asetetaan seuraavasti: Ansalanka
kiinnitetään haarukkaan ja ansalankaa
jatketaan20 cm pitkällä nyörillä. Se viritet2iiin
pyöreäksi kulkuaukkoon. Pyytäjän tulee
tuntea riekon reitit, minne hän ansansa
virittää, sillä erämaassa riekolla riittää
riittävästi valintoja kulkemisiin ja ruoka-
paikkojen etsimiseen. Koilun silmut muo-
dostavat merkittävän osan talven ruoka-
valiosta. Riekko hakeutuukin talvella
tunturien alarinteille tunturikoivikoihin
turvatakseen talvisen ravintonsa.

Riekon pyynnillä on käytävä useasti viikon
aikana kiertämässä saalisjotosta. Sillä pedot
etsivät myös saalista ahkerasti, joten
pyytäjän on ehdittävä ensiksi keräämään
metsän viljaa omaan pussiin. Esimerkiksi
kettu oppii varsin nopeasti tuntemaan
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ansajotoksen, eikä ketun myrkloTpyynti ole
nykyiiän sallittu.
Metsähallitus on antanut viimeksi v.2006
päätöksen metsästyksestä ja sen tarkoi-
tuksena on ollut turvata paikall isi l le
asukkaille riekon metsäsfys perinteisin

tavoin. Ansapyytäjien vuosittainen saalis
on vaihdellut 7000 - I I 000 välillä.
(Katso kansikuva)
ReijoBlomberg
http : //fi . wikipedia. org/wiWRiekko
h@://www.lappi.fi

KIRJAREPPU
KOLMFAI VALTAKT.AINAI\
VAELLTKSIA
Kalastus- j a vaelluskertomuksia
ISBN 978-952-498-227 -6,pehmeåikantinen,
152 sivua

Kirjoittaja Kalervo Tolppanen, HSI- jäsen
on syntynyt Kaavilla ja asunut nuoruu-
destaan asti Helsingissä. Elämäntyönsä hän
on tehnyt sähkösuunnittelun parissa. Työn
vastapainoksi hän on saanut energiaa
Lapista ja kalastuksesta, joista Kalervo
Tolppanen on kirjoittanut ja valokuvannut
eri julkaisuihin. Htin on menestynyt kirjoitus-
ja valokuvakilpailuissa ja osallistunut
valokuvanäyttelyihin.

Kirjan kansiteksti.
"Tämä kirja on sinulle lapinkävijä, tunturi-
vaeltaja ja urheilukalastaja. Haluat muistella
tunturituulen tuoksua, kylmän tunturipuron
juoksua ja niiden sekoittumista Jäämeren
utuisiin aaltoihin. Lappiin haaveilevalle
teoksesta löytyy innoitusta kuvien ja
sanojen muodossa. Kirjassa kerrotaan mm.
veneretkestä Altevatnetin latvoil le ja
käydään sotalaiva Tirpitzin upotuspaikalla
sekä muistellaan lyhyesti sen historiaa.
Muutamassa kertomuksessa kirjoittaja
retkei lee edesmenneen eräopas Yr jö
Metsälän seurassa.
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Kirjoittaja on menettänyt sydämensä
Suomen Lapille, mutta Kilpisjärven mai-
semista on lyhyt matka tutustua naapuri-
maiden Ruotsin ja No{an upeisiin maisemiin.
Etenkin Norja tarjoaa huikeita maisemia,
tuntureita, vuonoj a j a j okilaaksoj a.

Kirjoittajan Lapin innostus alkoi Pallas-
tunturien hrntumista ja niistä on kaksi tarinaa
ki{assa.
Ohessa pieni lainaus kirjasta: "Kävin vielä
ulkona ja katselin hetken hämärää yöllistä
maisemaa. Leppeä tuuli kuljetti repaleisia
pilviä Porolaaksoon päin. Meekonjärven
vesi väreili ja Vuomakasjoen suisto tuntui
olevan kuin ilmassa. Kesäyö Lapissa, vaikka

sateinenkin. lumosi. Tätä olin tullut hake-
maan".
Lehdistöpalaute.
Kirjan johtavaksi teemaksi muodostuvat
monet Lapin vaellus- ja kalaretkien kuvauk-
set, jotka kirjoittaja kuvaa eleettömästi. Liki
jokaisesta kirja kappaleesta huokuu rakkaus
ja syvä kunnioitus pohjoisen karua luontoa
kohtaan. Kirjan taitto ja kuvitus ovat tekijän
käsialaa. Tolppanen on valinnut mukaan 64
värivalokuvaa, j oista lö1'tyy niin perinteisiä
saalisasetelmia, kahvipannun porinakuvia
kuin retkiherkkujakin, mutta eittämättä
kuvituspuolen parasta antia ovat etenkin
Kilpisjärven alueen ja Pohjois-Norjan upeat
maisemakuvat.
KARJALAINEN, lokakuu 2009

rantaan, josta löytyvä polku johdattelee
jälleen kolmisensataa metriä länteen, läpi
Mustakorven soisen rantakoivikon itse
Mustankorvenkallion juurelle. Sitten ei
tarvitsekaan muuta kuin nousta mäelle
suoraan länteen, parinsadan metrin matkalla
nousua on 40 metriä pystysuoraan nous-
tuna, koska Saarijärven pinta on yli 40 metriä
matalammalla kuin kallion huippu.

Huipulta puolisen kilometriä lounaaseen
sijaitsee Iso Majaslampi, joka on 92 metriä
mpy. Lännessä on Pieni Majaslampi, joka
lienee yksi korkeimmalla sijaitsevista Espoon
ylängönjärvistä, 97 mpy. Maisemat huipulta
ovat matalan kitumäntykasvuston peittämiä,
mutta ennen saattoi kavuta huipulla sijain-
neeseen kolmiomittaustorniin, j osta saattoi
nähdä metsää aina Nurmijärven puolelle
saakka, ainakin Vihdin Selkin kylän ja
Nurmijärven Nummenpään rajamaastossa
olevalle Ollinmäen ( l23m ) kolmiomit-
taustornille asti, ehkä jopa Vihdin kor-
keimmalle paikalle Rokokall iolle, jossa

ESPOON HUIPULLA

Nuuksion kansallispuisto yltää koillisessa
vanhaan Porintiehen eli Vihdintiehen
saakka, seudulla ei kuitenkaan liiku niin
paljon ihmisiä kuin hyvät yhteydet mahdol-
listavat. Sopivia parkkipaikkoja autoille
löytyy Yli-Takkulan pihapiiristä ja Saari-
järven kohdalta Vihdintien pohjoispuolelta
parisataa metriä ennen Vihdin rajaa.

Tällä kolkalla sijaitsee Espoon korkein
maastokohtakin, Mustankorvenkallio l14
metriä merenpinnan yläpuolella. Paikalle
pääsee sulan maan aikaan Yli-Takkulasta
peltotietä kävellen metsänreunaan, josta
alkaa Nuuksion kansallispuisto. Metsän
keskellä jököttävän vanhan kesämökin
jälkeen pitiiii kåiäntyä vasemmalle vievåä tietii
pitkin Saarijärven rantaan. Samaisen kesä-
mökin pihaan tulee myös tie ja metsäpolku
edellä mainitulta Saanjärven rannan parkki-
paikalta. Järvenrannassa on ylitettävä pieni
puro j a suunnistettava umpimetsää muutama
sata metriä lounaaseen polutonta mäki-
maastoa. Metsästä laskeudutaan iärven-
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myöskin sijaitsi kolmiomittaustomi. Klauk-
kalan Tomimäen tomista iv-lotat valvoivat
viime sotien aikana kotirintaman turval-
lisuutta. Itäkaakossa Mustakorven suo-
juotin takana on vastapäinen kallio, joka on
tunnettu näyttävästä silokalliostaan, paluu-
matkalla voi käydä valloittamassa senkin
huipun. Majaslampien nimet kielivät var-
maan pyyntikulttuuriajan metsämiesten
majoista, jotka ovat sijainneet täällä pyyn-
tireviirin rajamerkkeinä. Ellei sitten lampien
nimi juonna partiolaisten nykyajan majoista.
Talviaikaan, kun järvi on jäässä, paikalle
pääsee helposti Vihdintien suunnasta
Saarijärven saari kiertäen, kallio sijaitsee
suoraan etelään saaresta. Itse Mustan-
korvenkalliokin on ollut Yoldiameren saari
seudun vapauduttua jääkauden jälkeen
Baltian jääjärven kahleista n. I I 500 vuotta
sitten. Mustakorvensuota pitkin menee usein
talvisin yhdyslatu Urjan suunnasta Ruuhi-
järvelle menevään latuun, joka seurailee
metsätietä. Tätä kautta ovat saavutettavissa
Espoon ylängön erämaiset järvet: Ruuhijärvi,
Orajärvi, Vääriijåirvi, U{aja Kattilajärvi.

Saarijärven etelärantaa jäitse seuraamalla voi
suunnistaa Sarkkinen-nimisen lammen kauttia
Suolikkaalle. Suolikas on viitisen kilometriä
pitkä, kapea kallioiden välissä suikertava
järvi kuten nimensäkin kertoo. Jos kävelee
tai hiihtääjärven pohjoispäähän, ei matkalla
voi olla törmäämättä ilveksen lumiiälkiin.
Pohjoispäästä johtaa metsätie Vihäintien
varteen Pyyslammelle. Pyyslammen kallio-
rantajyrkännettä katsellessa tulee mieleen
kall iopiirrokset vuosituhansien takaa,
tältäkin paikalta on saatettu ajaa saalista
satimeen pyyntimiesten elannoksi.
Tässä yhteydessä ei voi jättää mainitsematta
Kiimmenlammenlaawa, joka sijaitsee todella
tunnelmallisen suolammen rantakalliolla.
Laalulla voi istuskella ihaillen rauhallista
lammenvälkettä metsän huminassa. Paikalle
pääsee kävelemällä pari kilometriä Kuikun-
läänintietä, ohi Vaakkoin ja Lehmälampien.
Kun Kuikunläänin asutus alkaa, reitti-2000
yhtyy suonotkelmaa pitkin tiehen oikealta.
Tästä on puolisen kilometriä oikealle (itään)
Kiirnmenlammelle.

lFn€.

'1,].t1
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Lähiseudun kuntien korkeimpia paikkoja
kannattaa käydä myös valloittamassa
päiväretken kohteena, ohessa voi tehdä

havaintoja ni in seudun l innustosta,
maaeläimistä kuin kasvistostakin.

Tällaisia kohteita korkeuslukemineen (noin)
metreinä merenpinnasta ovat rrun. seuraavat:

59m

90m

81 m

95 m Osa kalliosta Pomaista

83m

112 m

108 m Itä-Uudenmaan korkein kohta

132 m

135 m Huippu Hyvinkään puolella

156 m

183 m

174 m Uudenmaan korkein kohta

122 m

Helsinki

Vantaa, Vestra

Sipoo, Norra Paipis

Kerava

Tuusula; Jokela

Pukkila

Mäntsälä, Nikinoja

Nurmijärvi, Noppo

Vihti, Vihtijärvi

Loppi

Karkkila

Lohja, Koski

Jakomäenkallio

Malminkartanonmäki

Konkoonkallio

Kummelbergen

Koukkukallio

Lepokallio

Kinttumäki

Rajakallio

Palosenkallio

Rokokallio

Kaakkomäki

Loukkumäki

Äijäsmäki
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Kirkkonummi, Veikkola Kaislammen lähellä l0l m

Ympdristö asuttua, lammen pohjoispdän ja Soidinsuon pohjoispärin välisellä harjanteella, n. I km ilåtin

Korkiamäestä 93 m

Riihimäki Hatlamminmäki yli 165 m Huippu Hausjärven puolella

Janakkala, Vähikkälä Tunterinmäki 178 m Ojajärven pohjoispuolella

Lammi, Evo Mustalamminkalliot 190 m tai Niinimäenselänmaa

Kärkölä Kivikallio 154 m Osa kalliosta Orimattilaa

Hollola Tiirismaa 222 m Etelä-Suomen korkein kohta

Siuntiossa on useita korkeita kallioalueita,
joista korkein lienee Kimparin kalliot 105 m.
Kahvimaan itäpuolella. Kirkonkylän lähellä
korkein kohta lienee Luntoberget 92 m.
Backan kylässä, mäeltä on ainakin mahtavat
maisemat ympäröivään jokilaaksoon, koska
korkeusero läheisiin peltoihin on 60 metriä.

Nummi-Pusulan Varttilan kylän Lintu-
kiimanvuori kohoaa l5 I metriä merenpinnan
yläpuolelle ja 90 metriä ympäröiviä peltoja
korkeammalle. mikä takaa mahtavat niiköalat.
Läheisen Joutikas-nimisen lammen pinta on
57 metriämpy.
Someron Murjumiiki yltiili 159 metrin korkeu-
teen Somemiemen Oinasjtirven eteläpuolella,
noin 50 metriä ympäristöä korkeammalle.

Kuten edellä jo tuli ilmi, ovat monet näistä
kallioista olleet kolmiomittauksen kiinto-
pisteitä, torneja vaan ei taida olla jäljellä
yhdelläkään paikalla. Samoin nämä korkeat
paikat ovat olleet entisaj an juhannusjuhlien
pitopaikkoja, monella onkin säilynyt nimi
hrlikallio, tuliskallio tai kokkokallio. Vihdin
Rokokalliolla nuoriso kokoontui vielä 1940-
luvulla juhannuksen viettoon, mutta kehit-
tyneet kulkuneuvot lopettivat kylien omien
juhlien pidon ja juhlijat sururtasivat Karkkilan
Liimamiikeen ja Hyvinkåiän Pilliniemeen.
Yksikään kyseisistä mäkipaikoista ei ole
toiminut esihistoriallisen ajan linnaluorena,
lähimmät linnavuoret taitavat olla Vartio-
kylän linnavuori Vartiokylänlahden pohju-
kassaja Artjärven Kinttulan Linnanmåiki sekä
Hämeen Janakkalan puolustuslinnat Reha-
kan Unikkolinna ja Hakoisten linnavuori
aivan vanhan Hämeenlinnantien varressa.

Maapallon litistyneisyyden mittaamiseksi
venäläis-saksalainen geodeetti Struve
perusti kolmiomittausketjun Mustaltamereltä
aina Jåiämerelle asti I 800-luvun alkupuolella.
Tuohon ketjuun kuuluvia mäenhuippuja
löytyy Lapinjärven Porlammin Tomikalliolta,
Artjärven Vil l ikkalasta ja Orimatti lan
Ammänäyräästä.
Monet korkeimmat mäet ovat l isäksi
alueidensa rajamerkkejä, joko kylän- tai
pitäjänrajan. Onkin varsin luonnollista, että
ne helposti tunnistettavina ja merkittävinä
ovat toimineet asutuksen ia nautinnan
revi i r i ra jo ina. Monest i  ra ja l in ja ohi t t i
kuitenkin varsinaisen mäen huipun johtuen
aivan käytännön seikoista, rajamerkiksi
sopiva kivi kun ei useinkaan sijainnut
tarkalleen korkeimmalla kohdalla.

PenttiLahdenwo

Lisätietoja:
https : //www. karttapaikka. fi lkarttap aikka/
h@://www.retkikartta.fi/?id: I 5 5 I

ht tp :  / /www.j  uhasinivaara.  f i /ml innat/
uusiml.htm
http ://gcsanttu. suntuubi.com/
http : / /www. maanmit tauslai tos.  f i l
Maanmit taus la i tos/Histor ia/
Struven_ketju/
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Kuvat: Pentti Lahdenvuo

KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEIDEN 1 O
xÄruessÄ
Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapi nkävijöiden retkeilytukikohta, jota

1 Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, jotka ovat kämpän ohjekansiossa
4 Karjakaivolla eisaa esiintyä päihtyneenä
5 Sisäl lä eisaa tuoakoida
6 Lemmikkieläimiä eisaa tuoda sisäl le
7 Tuo mukanasi wc-paperit, trangian polttoaine ja kynttilät
8 Muista kirioittaa nimesi kämppäkiriaan
9 Pidämme Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita säästäen
10 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse käyttänyt
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VALKO
Tuolla Lapissa Soankylästä pohojoseen on
semmonen paikka, jota Puonamutkaksi
kutfutaan. Siellä asu aikonaan sernmonen
Vikeväkorvan pariskunta. Nolivat varsin
lystiä sakkia ja pitivät porojajoita aikamoinen
liuta löytyki. Yks oli kuitenki suru sillä
porukalla ko ei ollu lasta siunaantunu sille
perälle.

Emännällä oli niistä poroista yks mielikki,
vaadin jota Valkoksi kuthrttiin. Valko kävi
ahkerasti pihan tuntumassa olevan poro-
aitauksen laialla jäkäliä syömässä ja ainas
anto emännän itteään taputella. Liekkö tuo

olis lapsen sijjaa toirnittanu.

Sitte se Valko tuli kantavaksi. Toukokuun
lopusta komia vasa ilmaantu sinne aitauk-
seen. Näytti olevan varsin Valkon silmäterä
ja niimpä oli emännänki. Mutta ei siittä
kerenny kulua ko päivä ko iso kotka näky
kiertelevän Vikeväkorvan paikan päällä.
Alako jo pariskuntaa huolestuttaa ko nuilla
kotkilla oli tapana joskus vasoja napata.
Aikansa siinä kattelival ja kotka lensi
pois. Vaan seuraavanapäivänä se kotka tuli
taas ja ennenkö kukkaan kerkes tehä mittäain
soli napannu sen Valkon vasan.
Soli surkia hetki ja emäntä sitä itki. Mutta
Valko vaelsi aitauksessa kauemmas. Mele-
keimpä päivittäin Valko näky siellä mettän
laiassa toljaamassa pihalle päin. Emåint?i yritti
Valkoa maanitella tulemaan, muttei se
suostunu.
Aikaa kulu sen kolmatta vuottaja Valko toljas
aina vain mettän laiassa. Ei sollu vaso-
nukkaan ennään ja isäntä oli miettiny, että
kannattaako sitä ees piettää.
Tuli sitte taas uus syksy. Yks päivä ruskan
värit oli varmaanki komeinnnillaan ja ilima
oli mukavan lämmin. Emäntä touhus pihalla
ko huomas porojen käyvän levottomiksi.
Sielläpä nåiky taivaalla iso kotka jota emåintä

katto tutuksi. Ei menny ko hetki ko se kotka
kaarsi jo alempana aian liepeillä. Emäntä
juoksi äkkiä sisälle ja huusi miehellensä, että
ottaa nyt nopiasti pyssyn ja koittaa kotkan
ampua, tämä uhittellee myöhäissyntyneitä
vasoja!
Isäntä ei kauaa pirtissä istunu ko nappasi
kiväiirin seinältä ja latasi. Ulos juostuaan
parisko näki, että kotka oli aivan aitauksen
pihan puoleisella laialla. Isäntä juoksi
lähemmäs ja tåihtäsi. Soli tuo mies tarkka
ampumaan ja jo kohta kotka makas maassa
hengettömänä. Sinne se nostettiin aitan
seinälle roikkumaan siksi että sille jotaki
tehtäs.
Emäntä mietti, että nyt oli kiusa poissa ja
porot sai olla rauhassa. Jotaki muutaki
muuttu, Valko ei ennään toljaruru mettän
laialta, sitä ei vain niikyny ernään ollenkaan.
Emäntä sitä harmitteli, mutta minkä sie
omapäälle porolle tehet.

Soli talavi menny, eikä Valkosta merkkiaikåiän
ko sitte emäntä meni yks aamu pihalle ja
huomasi siellä aitauksen laialla tuttuavärlä.
Soli Valko saapunu ja ko emäntä meni
lähemmiiksi se näki, että Valkon jalakojen
juuressa loikoili kolome vassaa. Siitä kyllä
oli syytä ilostua. Ja taas sai Valkoa taputella
ko se turpa touhuten rohmusi jåikäliä.

Net vasat jäi kaikki henkiin ja oli vielä yks
onnellinen sattumus tässä tarinassa; se
emäntä tuli ittekki raskaaksi sen kewään
aikana ja sai jostaki ihime oikusta kak-
sospojat. Siinoli eläinlapsia ja ihimislapsia
eikä voinu emäntä muuta ko tuumata että
son virkistiivä elämiin voimaja Lapin ihimeet
ei lopu koskaan!
Viikon 53 lappilaisen viikon tarinan on
kirjoittanut Camilla Valkama. Se on herkän
mystinen ja raikas kertomus ihmisen ja
luonnon yhteydestä. Tarinan on valinnut
perinnetutkij a Tenka Issakainen.



BUSSTLLA POHJOISEEN !
mm. Rovqniemi, Levi, Enontehiö,
Tromro, taorirelhii, Nordhqpp

Aialf q r9.2.-25.4.ro. iq 4.6.-19.9.10

Lähdöt Hels ingistä per jantais in k lo
22.OO. Paluut pohjoisesta etelään
lauantais in.  Hels ingissä sunnuntai

aamuisin k lo 06.45.

Katso l isää aikatauluja ja hintoja
www.eskel isen- lapinl in jat .com

hinta esimerkkeiä:

€ÅLeliht

HELS'NKI Aikuinen Opisk. ja

nuoret 4-76v

Rovoniemi 52,00
9400

26,@
s2,00

Kiftilö, Levi 70,90
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35,70
77-40

Ur
PAIU:LÅ\AT LOMÄIUUIET
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N i illyku mm u n sydomessö

T i I o u sf r'ön o r u oka - o n n o kset : ki u so u kset,
toyte- jo voileipökokLt, solootlt W.
JuhlopolvelLt
T i I o i sso m m e woktollw o no edustussouno

r r l l  t  /',vIqT44f /qtt r,|/t f 1{,, ._ - .u ^
Pihotörmo 1 B,02240 Esrrc, puh,09 412 3457
Avoinw: mo-pe 7-16 toitilouksesto sopimuksen mukffi

tunnelmallisessa
Hotelli Ylliishuminassa.

Teemapiiivinä herkutellaan myös!
Maanantaina niakuja Volgan varrelta,
keskiviikkona Lapin perinneruokaa ja
perjantaina Tuulahdulsia saaristosta.

raPubissa joka päivä
14-17 ja Karaokea li

Monotanssit
3. Tervetuloa!
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Hanki nyt edullisesti itsellesi tai lahjaksi
mielenkiintoista lukemista

Lapin majalle tai kotiin.

Arvo "Tierat' Ruonaniemi:
Ruskan jåilkeen
Aflo "Tiera" Ruonaniemi palaa muistojensa selkosille, tällä
kertaa runoilijana Tiera on itse koonnut arkistojensa kätköistä
nämä runot,joiden synty ajoiftuu viimeja tälle wosituhannel-
le Osa runoista onjulkaistu Tieran aiemmissa runokirjoissa
Runoissaan Tiera herkistry luonnon kauneudelle ja mahtawu-
delle, tapaamiensa kullankaivajien ja eränkävijöiden kohtaloille,
erämaan lempeydelle ja amottomuudelle, sotien muistoille
Kirja juhlistaa tekijänsä 98-wotispäivää alkuwodesta 2o1o

Hipputeoksen aikaisempaa
motantoa:

Arvo "Tiera"
Ruonaniemen kertomuksia Lapin

Ji,.UJ
Pajutie 3, o43ro Tuusula
Puh, o4o-s45 4833

PUHTAILLA
SETKO

HToS
[€mmenjoen

eramarsta' Kultamuistot

Tilaa netistä

FnoT

www.hipputeos.fi
tai osta kirjakaupoista kautta maan sekä

Saariselän palvelupisteistä.

Arf

--- . .

Iauluja Iapin Ystävåille

Muistojen selkosilla

Puhtailla selkosilla
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perus-
tettiin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää erityisesti Helsingin
seudulla Lapin matkailuaja retkeilyä.

JIiSENYYSMUODOT
Jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja
kunniajäsenet.
JIiSENIEDI.N:
Jåisenehrliikkeitåimme :
RETKIAITTA:www.retkiaitta.fi , retkei-
lyvälineet. Forum Kukontori, Helsinki, puh.
09 5490 0200, etu normaalihintaisista 15 0/o,

Lassin hinnoista 5 %o.
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut ja -
välineet, retkiluistelu, maastohiihto, ym.

Jäsenkortilla etu normaalihintaisista tuot-
teista l0 %

( ' -

Helsinki keskusta, Yrjönkatu 36, puh. 09 586
8280
Helsinki ltiikeskus, Piazza puh . 09 341 7 7 00
Hot Shop - poistomyymälä, Yrjönkatu 34,
puh.09 7599210
Espoo Tapiola, Sampokuja alakerta puh.
w4355420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävaara
puh.09 8493120
Yantaa Kauppakeskus Jumbo, Vantaa puh.
097599570
Oulu, Kirkkokatu 4, puh. 010 549 4900
Saariselkäpuh. 010 549 4800
Jäsenetu 5-15 % normaalihintaisesta tuot-
teesta, tuotteesta/tuoteryhmästä riippuen (ei
kiipeilyvarusteista)
VELJEKSET HALONEN OY, Itiikeskus,
Itiikatu 1-5 A 36, 00930 Helsinki ja Espoon
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Sello myöntää Helsingin Seudun Lapin-
kävijöille jäsenkorttia näyttämällä | 5Yo
alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE & SÄÄSTÄ, Hels ingissä:
Hämeentie 50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55, ja Itäkeskuksen kauppakeskus, kerros l,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä, papuja, riisiä, kuivattuja vihan-
neksia, välipalapatukoita ym. Alennus l0
o/o, l5 euroa ylittavista ostoksista.
Muut liikkeet Tampereella, Hämeenlirurassa,
Oulussa, Lahdessa, Joensuussa, Jyväs-
kylässä ja Turussa.
Majoitusta ym.

HOTELLI INARIN KLILTAHOVI
Saarikoskentie 2,9987 0 kla/l 016 5 I 1 71 00, e-
mai l  :  inar in.kul tahov i@co. inet .  f i
www.hotelkultahovi.fi
Hiihtopaketti 5yötä,sisältääpuolihoi-
don ja iltasaunan Voimassa | 5.2. - 26.3.2010,
5.4.-18.4.2010
Perinnehotellissa 260 euroa / henkilö
ykköslisä l l5euroa/5vrk
Luhtihotellissa 330euroa/henkilö
ykköslisä I 75 euroa / 5 vrk
Pricisiriispaketti 4 yötä, sisältää puolihoi-
don j a Pääsiäisen herkutteluillallisen
Voimassa 1.4. - 5.4.2010
Perinnehotellissa 2l 8 euroa / henkilö
ykköslisä 92euroal4vrk
Luhtihotellissa 296 euroa / henkilö
ykköslisä l40euroa/4vrk
Pääsiäisen ohjelmassa mm. koko perheen
ulkoilupäivä ja toinen vuoden kirkko-
tapahtumista Pielpaj ärvellä.
KILPISJÄRVEN RETKEILYKESKUS, PUh.
016 537 711
Jäsenille alennuksia majoituksesta.
Koko vuoden l0 Yo alennus mökeistä ja
huoneista.
Lapinkävijöille alennus majoituksesta.
HOTELLIHETAN MAIATALO

Alennus -10 0/o normaalihinnoista I -5 %
alennushinnoista.
Jäsenkortilla. Ei koske ryhmiä.
PL l, Riekontie 8,99401 Enontekiö
hft . 0 I 6-554 M00,F ax 01 6-521 362
info@hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
HELSINGIN MATKAILLM{DISTYKSEN
matkoille j a retkille j äsenhinnalla.
Tiedustelut puh.06 2288 l20l
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKÄVIJÄ, loka
ilmestyy neljästi vuodessa.
Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijä-
lehden.
Karj akaivon maj at Nuuksiossa
KARJAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
Helsingin kaupungi l ta.  Se si ja i tsee
Espoossa, n.9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
k i lometr iä Solval lan urhei luopistol ta.
Karjakaivolle pääsee bussilla nro 85/85A,
Espoon keskus - Nuuksionpä lKattlla.
Karjakaivolle on ensimmäisellä kenalla hyvä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapah-
tumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenkilö opastaa myös perille pää-
syssä.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALA-
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleisessä käytössä oleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,johon sinol on tuotava
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeitin. Alamajassa on takka ja kamiina,
ylämajassa on kaksi kamiinaa. Majoissa ei
ole sähköä. Jokainen mökinkäyttäjä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreään kompostoin-
tilaatikkoon laitetaan vain maatuva iäte. muut
roskat tulee viedä pois Karjakaivoita.'
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapin-
kävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisen ryhmästä on pyydettävä
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lupa puheenjohtajalta, varapuheenjohtaj alta
tai Ka{akaivon isännältä.
Karjakaivoa ei voi varata pelkästään omaan
käWöön, vaan se on aina kaikkien jäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIITT]T]LLINEN SAT]NAOLT]EN
XIiyTTÖ KARJAKAIVoLLA oLES.
KELLESSA ON SALLITTT]A.
Karjakaivon käyttö-/saunamaksut:
jäsenet 2,5 0 euroa/hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset (alle 1 6v.) vain aikuisen seurassa I ,50
euroa./hlö/vrk
Karjakaivon käyttömaksut maksetaan HSL :n
rilllle 2 | 42 | 8 - | 3 8 42 käyttäen viitenumero a
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankki-
siirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merkityt t i laisuudet, joissa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojen saunamaksu on I euro,
joka peritään paikan pää11ä.
KARJAKAIVON AVAIMET SAAT
JIiSENKORTTIA VASTAAN:
Kari Rautiolta, Riistatie 3 K,02940 Espoo,
puh. s99058 ja 0400 43 507
kari@rautio.org
Saara Kostamalta, Penttiläntie I H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama@kolumbus. f,r
Minna Moritz 040 5866560. Janne Moritz
040 5T T 29T l,Kattilajiirventie 4, 02820 Espoo
Avain on palautettava heti käytön jälkeen.

Jos jäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, että
sinulla on avain.
AVAIN LUOWTETAAN VAIN HSL:N
JIiSENtrJ,E I{SENKORTTIA VASTAAN

(ota siis jäsenkortti mukaan)
Kukasjärven majat Kittilän Kukasjärvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana. Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
kerroksiset laverit patjoineen I 0 nukkujalle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiina-
lämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uunei-
neen.

Kukasmaj an käyttömaksut:
aikuinen jäsen 7,00 euroalhlö/vrk
lapsi alle l6 v. 4,00 euroa/trlö/vrk
Maja vuokrathrna kokonaan omaan käyt-
töön: viikkomaksu lauantaista lauantaihin
klo l2:sta200,00

vuorokausimaksu 35.00 euroa
Kukasmajalla vierailevat ei- jäsenet maksavat
edellä mainittujen maksujen lisäksi 5 euroa/
hlö/vrk
Vuokra maksetaan yhdistyksen tilille 2 142 I 8-
| 3 842 käyttäen viitenumeroa I 2 3
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varaustupana,
kodassa on kamiina ja laverit.
Goadoksen käyttömaksut :
aikuinen j äsen 5,00 euroa,/h1ö/vrk
lapsi alle l6 v. 3,00 euroa./trlö/vrk
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 15
euroa./wk, viikkomaksu I 00,00 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- jäsenet
maksavat edellä mainittujen maksujen lisåiksi
5,00 euroa/hlö/vrk
Kukasmajan ja Goados-kodan varauksia
hoitaa Uljas Pernu, puh. 488 821, 040 592
7278.
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Avainta hakiessa esitetään tosite suori-
tetusta maksusta. Avaimen lähettämisestä
peritään postimaksu.
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Korvaussumma kadotefusta avaimesta on
100 euroa.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulu-
mattomat henkilöt voivat käyttii2i majoja vain
jäsenen seurassa. Varausten hoitajalle
toimitetaan osanottaj alista.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla. Ennen
toimintasuururitelman vahvistamista otetaan
seuraavalle vuodelle vain alustavia ennak-
kovarauksia.
Vuokra maksetaan yhdistyksen tilille 2 142 1 8-
| 3 8 42 l<äWenviitenumeroa Kukas maja | 025
ja Goadosl038
Vuokrattavatvälineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-Iehtaa, kupolimaisia
kaksinkertaisia telttoja, paino 4 kg, 8 euroa/
viikko
Fjällräven Akka, kolmen hengen teltta, paino
4,5kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta, p aino 3,4 kg, 20 euroa/viikko
Hilleberg Akto, yhden hengen teltta, siinä
on yksi kaari, absidi ja painoa 1,6 kg, 20
euroa/viikko
MUUT
Kaksi Trangia-retkikeitintä 1 euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, I 5 euroa/viikko
Naali-ahkio, joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroiden säilvttämiseen.
25 euroa/viikko
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa./viikko
Savotan 906ja 1200 rinkat, 15 euroa/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyem-
piselkäisten rinkka. I 5 euroa/viikko
Fjällräven Fox 80+10 suurempi rinkka, 15
euroa/viikko
Lumikengät 1 kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasj ärvellä, 6 euroa/viikko

Kahden viikon vuokra on puolitoista-
kertainen, viikonloppuvuokra puolet viikko-
luokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada välineitii lainaksi vaellukselle. Vuokra-
välineet tulee luonnoll isesti palauttaa
kuivina ja putaina sekä täydellisinä. Rink-
koien mukana olevat esim. vläkaaren
ifiöhihnatkin on palautettava.

Vuoka maksetaan yhdistyks entllllle 214218-
| 3 842, käyttäen viitenumeroa I 23.
Väl inei tä vuokraa Pekka Narinen,
Kalliohaanpää 8, 0277 0 Espoo, puh. 8 I 0 I I 0
tai040 500 141 I
pekka.narinen@finnmapcons. f i. Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
etelään päin.

VÄLINEITÄ vuoTnaTAAN VAIN
YIIDISTYKSEN JIiSENILLE.
JÄSENASIODENHOITO
Jäsensihteeri Saara Kostama. Penttiläntie I
H 56,00740 Helsinki, puh. 040 840 0946
saara.kostama@kolumbus. fi
TOIMINTA
Kerhoilta on loka-, marras-, tammi-, helmi-, ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoi-
tetaan Lapinkävijä-lehdessä sekä Internet-
sivuilla osoitteessa www.lapinkavij at.net
KERHOTILA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
VetäjäAri Saarinen, Vantaanrinne 5 N,
01730 VANTAA, mp 0400 620 595,
arijussi54@luukku.com
Muut jäsenet: Risto Heinänen, Raija
Hentman, Erkki Holopainen, Antti Karppi,
JormaNurmi, Ari Saarinen ia Aino Tuominen
Ohjelmatoimikunta
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Vetiijä Ritva Puranen, Savelantie 3 I 7 0, 007 20
Helsinki, puh. 387 2101, 040 840 07 57
Muut jäsenet: Kirsti Klemola, Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo ja Taina
Tervahartiala
Talkootoimikunta
Vetäjä Kirsti Klemola, Vehkatie 17-21C l,
(X400 Järvenpiiä, puh. 050 382 0375
Muut jäsenet: Juha Jahkola, Eija Lempinen,
Auli Martin, Sakari Palo, Mauri Piippo, Jukka
Severinkangas ja Karin Sillander
Ulkoilutoimikunta
Vetiijä Jorma Nurmi,Y ieräjänne 2A 2, 03 1 00
Nummel4 puh .224 6302, 050 517 67 03
j ormao.nurmi@pp. inet. fi
Muutjäsenet: Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas, Hannu Siitari ja Harry
Smeds
MTIITA TOIMIHEI.{KtröITÄ
Hallituksen jäsenet

Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, PekkaRouvinen, Merja

Sallinen, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari
jaHarry Smeds
Yhdistyksen tilintarkastaj at
Pauli Jokimies ja Anja Poutiainen, varalla
Kirsti Klemola j a Aino Matikainen
Kirjanpitiijä
Outi Ojanperä, puh. 0400 807 778
Jäsenrekisterinhoitaj a, kotisivun ylläpitaja
Sakari Palo, puh. 040 530 9578
Ka{ akaivon maj oj en isäntii
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh. 813 5460, 040 508 1626
Kukasmajan isåinnät
Kalevi Koski,Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh. 813 5460, 040 508 1626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki, puh. 488 821, 040 5927278
Kukasmajan ja Goadoksen varaukset
UljasPemu040 5927278
Yhdistyksen emäntä
Ritva Puranen, Savelantie 3 | 70,00720
Helsinki, puh. 387 2101,040 8400757

aa

YHTEI S TYOKUMPPANEIDEN

HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

RETKETJAMATKAT

LAPII\KAVIJATOWLA
Tiedustelut hannu.yrj anainen@ouka. fi

r,n rnu<rivrrÄyrnsrYs KmHISET
http : //www.kiehiset. fi
Jouko Lehtonen puh:040 5007 456

JIiR\TNPI{ÄN RETKEILIJÄT
www.kolumbus. f Vj ukka.polla
TiedustelutPertti Salo, puh. 040 836 8575

Vi ikko 2l  Saar istor istei ly/vael lus
Kroatiassa
Kroatian saaristopatikka käv eIlään 21.-28.5.
Risteilylaivalla ajetaan saaresta toiseen ja
patikoidaan saarissa. Majoitus laivan 2h-
hytissä, puolihoito. Hinta-arvio noin
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1400ewoa. Lisätietoa Riitta Sairinen puh. 040- '

574 505 1, riitta.sairinen@elisanet.fi

14.-18.6. Retki Itä-Viroon
Narva-Peipsijärvi
Majoitus hotelli 2hh, päivittäin retkiä
Kysele Pertsal ta puh. 040-8368575
pertti. sataku@luukku. com

3.-12.9 Ruskaretki
Rinkkavaellus

REISSI.JREPT]N OIIJEMIA
www.reissweppu.fi
Lisätietoja Raija Hentman 09 718768,
raij a. hentman@reissureppu. fr

2.-5.4. pe-ma Pääsiäisreippailut Linna-
saaren kansallispuistossa
Lomakeskus Järvisydän tarjoaa hulppeat
puitteet pääsiäisen liikuntalomalle Suur-
Saimaaseen kuuluvan Haukiveden rannalla.
Välillä kiidetään potkukelkoilla pitkin j äätä,
välillä lumikenkäillään tai hiihdetään.
Riihisaunan löylyt ja keskiaikaravintolan
ruoat pehmittävät mukavaan lomaolotilaan.

10.-17.4. la-laHiihtovaellus Paistuntureille
Paistuntureiden pyöreät muodot ja loivat
rinteet ovat ihanteellisia ahkiovaellukselle.
Tunturialue sijaitsee Karigasniementien,
Utsjoentien ja Tenon välisessä kolmiossa.
Kämppiäkin on, joten sisämajoituskin on
mahdollista, jos tuvat eivät ole täynnä.

13.-16.5. to-su Pirkanmaan kevätkuhinoita
Pirkanmaalla on useita hienoja luonto-
kohtei ta,  jo ista parhaat on poimit tu
helatorstaiviikonvaihteen perinteikkäälle
luontoretkelle. Päiväpatikoita ja kivoja

majapaikkoja kulttuurikohteita ja hyvää
sapuskaa unohtamatta.
12.-19.6.1a-la Yötä myöten Pallaksella
Pallaksen tunturiketjun reunamilla on
mielenkiintoisen näköisiä maastoja, joita
harvat käyvät tutkimassa. Tavall isesta
poikkeaval la rei t i l lä osanottaj i l la on
halutessaan hyvä mahdoll isuus myös
harjoitella suunnistusta ja muita retkei-
lytaitoja. Hyttyset eivät ole heränneet, mutta
aurinko ei malta nukkua.

16.-20.7. pe-ti Rokkivaellus Pohjois-
Karjalaan
Ilosaari Rock on karjalaisen rento musiik-
kitapahtuma, jonka reippaan menon jälkeen
on hyvä rentoutua Paimenpojan polulla.
Kultuuri- ja luontococktail vimistyksen kera.

6.-8.8. pe-su Saaristoseikkailu isoille ja
pienille

Telttaleiri saaressa + kätketfyjä viestejä +
ratkaistavia pulmia : saaristoseikkailu juuri
ennen koulujen alkua, kesän ollessa kuin
kypsä marja.

28.8.-11.9.  la- la Hardangervidda ja
Holmenkollen
Oslosta länteen sijaitsee Euroopan laajin
tunturiylänkö, Hardangervidda. Siellä
laiduntavat viimeiset villit tunturipeurat ja
monimuotoinen luonto tarjoaa puitteet
elämykselliselle vaellukselle tuvalta hrvalle.
Lisäksi kulutamme muutaman päivän
Oslossa j a Holmenkollenin patikkapoluilla.

16.-23.10. la-la Syyspäiviä Peuranpolulla
Suomenselän vedenjakajaseudulla Keski-
Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on hieno,
erämainen vaellusreitt i. Salamanperän
luonnonpuisto, Salamajärven kansallis-
puisto ja metsäpeuran kotisuot ovat osa
vaellusreittiä, jolla on paljon tulipaikkoja,
laavuja ja pieniä tupia.
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RINKANPOHJALTA

3.3.keklo 17.30 KEVATKOKOUS
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
siisäänkäynti Kellosilta 9

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat sääntömääräiset asiat: Vuoden
2009 toimintakertomus, tase, tilinpiiätös sekä
tilintarkastuskertomus.

TERVETT]I./OA!
Hallitus

4.2. to Ruotsin komein vaellusreitti
Kungsleden
18.2. to Reisadalen ja Vara
vastakohtaiset
Norjassa

Pohjois-

Helsingin työväenopisto, Kanneltalo klo 17-
18.30

KTJLKU IOKASJIiRVELLE

Lumettomana aikana Kukasjiirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekäpitkoksetnoin 3 km.
Tietä Pyhäjärvelle ei todennäköisesti pidetä
auki talvella, sitävastoin on sovittu että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängän poikki Kukasjärvelle
noin 3,2 kmja tällä välillä tarvitaan suun-
nistus- ja hiihtotaitoa.

28.4.-26.5. ma, ke + 22.-23.5. Vantaan
aikuisopiston retkeilykurssi ja viikon-
loppuvaellus
Kaikkia retkeilyn perusasioita ei tarvitse
opetella kantapään kautta. Seitsemän
teoriaillan aikana ( I 8-2 I . I 5) opitaan retkeilyn
perustiedot, jotka pannaan käytäntöön
viikonloppuvaelluksen aikana. Kurssista
hyötyy myös retkeilyharrastuksensa aloit-
tanut. Ilmoittautumiset ryww.vantaa.fV
aikuisopisto tai (09) 8392 4342,

4.5. ti Kurkistus lähiretkeilijän reppuun

11.5. ti Lähiretkeilykohteita Helsingissä
jaVantaalla

18.5. ti Lähiretkeilykohteita Espoossa,
Nuuksiossa ja Sipoossa
Helsingin työväenopisto, Oulunkylätalo klo
l8-19.30

Jos matkustat junalla Rovaniemelle ja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään. voit
tilata taksin esim. autoilija Kauko Seppälältii
valmiiksi odottamaan linj a-autoasemalle tai
lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelin-
numero on016-642129.
Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla
Akäslompoloon j a lyhyen j atkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
040 5481660. Vuorobussivhtevs Kolari -
Äkäslompolo - Kolarion joliaiseita junalta ja
jokaisellejunalle.



MILLA KEINOIN

KARJAKAIVOLLF,?

Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus -
Nuuksionpää ja 85A Espoon keskus -
Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun
alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole liiken-
nettä. Kattilan lenkin poisjäänti syksyllä ja
lisäys keväällä aiheuttaa minuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessa kev?iällä ja syksyllä.

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan rautatieaseman vieressä.
Nuuksiossa bussista jäädään pois Meer-
lampi-nimisellä pysäkillä kaksi pysiikkiä
ennen Solvallan urheiluopistoa. Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavan mäen piiälle, josta
ktiiinnytiiiin oikealle puomilla suljehrlle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjasta ja YTV:n sivuilta
osoitteesta www.ytv.fi .

HALUANLtrTTYÄ

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail

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

15 euroa
7.5 euroa

HELSINGIN SEUDUN
I.APINI(AVUÄT

JÅSENStrilEERI
SaaraKostama
Penttiläntie I H 56

OOT4OHELSINKI

Lapinkävij ä-lehti (suoratilaus) 8 euroa

OSOITTEEN MUUTOS:


