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PYUKIRJOITUS
Mahtava kesä jatkuu vielä tänään, kun tätä kirjoittelen. Hienon, todella lumisen talven
jälkeen saimme vielä nåiin upean kesän. Kaikki ovat saaneet varmaan nauttia omalla tavallaan
kesän lämmöstä.
Suunnitelin jo talvella reissua pohjoiseen, mahdollisimman ylös kartalla. Niinpä ajelin koirani
kanssa Jäämerenrannoille, minnekäs muualle. Kuitenkin halusin matkallani kokea jonkin
extra-tapahtuman huikaisevien Lapin maisemien lisiiksi.
Inariviikot oli hyvä kohde. Inariviikot ovat Inarin yhdistysten voimainponnistus, jonka
tarkoituksena on sekä hyödyttää matkailijoita että tukea ja kehittää alueen vireää
yhdistystoimintaa. Viikot alkoivat jo 13. heinåikuuta, jolloin minä vasta starttasin Helsingistä,
mutta ehdin kyllä sopivasti mukaan. Ohjelmistossa oli paljon musiikkia, pelimannipäivät,
kokeellisen musiikin festivaalit, teatteriesityksiä jne, joissa paikalliset taiteilijat ja nuoret
taiteilij at esiintyivät.
Mutta oli tietenkin myös hyödynnetty seudun vesistöjä Ivalojokea, Juutuanjokea ja kaunista
Inarinjärveä, joissa oli uistelukisa, vene- ja lauttaretkiä, risteilyjä sekä oikeat perinteiset
tukkilaiskisat - Tukkilaisten Suomen mestaruuskisat.
Kisat pidettiin Juutuanjoella ja erilaiset sahauskilpailut ym esitykset metsätyökoneiden
käytössä Hotelli Kultahovin pihalla. Sahauskilpailuun osallistuin minäkin naisten sarjassa
ja hienosti piirjäsin. Kiitos Karjakaivon puuliiterille !
Tukkilaisten Suomen mestaruuskilpailu oli hieno tapahtuma. Oli veden pärskettä voimaa ja
todellista taitoa. Osanottajia oli valitettavasti vain 12, aikaisempina vuosina parikymmentä.
Tukkilaiskisat alkavat vähitellen olla hiipuvaa kansanperinnettä. Siksipä olikin hyvä olla
mukana, sillä aikaisempi mukana olo oli silloin, kun olin pieni tyttö.
Taso oli kova ja vanhat mestarit olivat paikalla. Oli koskenlasku eri sarjoissa Juutuanjoen
koskisella osuudella ja sauvonta. Seuraavan päivän ohjelmassa olivat maraton, rullaus ja
vala.
Koska osanottajia oli viihän ja kaikki olivat hyviä, palkintojen saajiakin oli sama mädrä, mutta
savukoskelainen Juha Julkunen voitti tai oli voittajajoukkueessa jokaisessa sarjassa johon
osallistui. Hän otti 2l. perättäisen Suomen mestaruutensa tukkilaismaratonilla ja koko kisan
nimiinsä. "Kemijoella katsoin pikkupojasta liihtien puu-uittoa. Siitä sitä liihti itsekin matkaan
ja Savukoskella alettiin samalla järjestää kisoja. Lähdin kiertelemään kisoja ja se vei
mennessään". Kisojen kokenein konkari oli ikämiesten sarjaan osallistunut Sodankylän
Heino Välimaa, seitsemänkymmenen korvilla oleva. Hän kertoi, että kilpailussa vaadittu taito
on hankittu suoraan työkokemuksen kautta.
Tapasin Lapissa ihania ihmisiä ja reissuni onnistui täydellisesti, vaikka palatessa jouduinkin
koirani kanssa autossa nukkuessamme keskelle Asta-myrskyä. Ympärillämme kaatui ja
katkeili isoja puun runkoja ja luonnon voimat olivat liikkeellä ukkosmyrskyssä, mutta meillä
oli suojelus mukana.
Hienoja kokemuksia jokaiselle lapinkävijiille, hyvää loppukesääja vfikästä syksyä toivotellen
SaaraKostama
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TOIMINTA
SYYSKUU

2.9. SIENIKURSSI PIRTTIMAESSA

Torstai-ilta klo 16.00 kokoonnutaan Pintimäen kahviossa. Sienineuvoja Hanna Pikkarainen
Uudenmaan Martoista pitää alkuinfon niistä sienistä joita kurssilaisten on tarkoitus illan
aikana metsästä löytää. Ennen kotiin låihtöä kerätyt sienet vielä tarkastetaan, mukaan tulee
vain syötäviä lajeja. Tilaisuus kestää n.kolme tuntia ja maksaa lOeuroa./osanottaja. Maksu
kurssipaikalla.
Mukaan mahtuu 20 henkeä. Tiedustelut ja ilmoittatuminen 29.8 mennessä.

JormaNurmi 0407669093

24.9._26.9. RETKEILYVIIKONLOPPU LOPEN
POROI\POLTJLLA

Syksyn retkeilyviikonloppu suuntautuu Lopelle poronpolun maisemiin. Alueelle ovat
tyypillisiä harjut, järvet ja lammet. Perjantai-iltana majoitumme telttoihin Komionlampien
telttailualueelle. Autolla pääsee hyvin ltihelle. Launtaina kierrämme n. l0 km:n lenkin
päivlireppujen kanssa Komion - Luutasuonharjun suojelualueella, kuumalle sarjalle pyrimme
keksimään lisälenkin. Sunnuntaina osallistumme vuosittaiseen Poronpolun kävelyretkeen.
Jos siirrymme autoilla retken viralliseen lähtöpisteeseen Riihisaloon, vaihtoehtoiset matkat
ovat 5, 13, 18 ja24fun,leiripaikasta käsin hieman eripituisia. Matkan varrella on virvokkeiden
myyntipisteitä ja Riihisalossa hernerokkaa sekä sauna. Lisätietoja http://www.luontoon.fil
page.asp?Section=12951 http://www.luontoon.fi lpage.asp?Section=8205 httpi//
www.hehkua.fi/tapahtumat/poronpolku/ Ellei toisin sovita teemme ryhminä noin 13 km:n ja
noin 20 km:n lenkit. Lopuksi Poronpolun tapahtumaan kuuluva yleinen sauna Riihisalossa.
Retki tehdään kimppakyydein. Kerrothan ilmoittautuessasi onko sinulla auto käytettävissäsi
ja monelleko voit tarjota kyydin sekä missä päin asut. Yritetään jiirjestää autokuntien
kokoontumiset sopivissa paikoissa. Tavoitteena on kokoontua Lopella klo 19.30, tarkemmin
seuraavassa lehdessä, tai vetäjältä.
Mukaan teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteet sekä ruokaa ja vettä. Lapinkävijät voi
lainata varusteita.
Retken osallistumismaksu on l5 euroa sisältäen Poronpolun osallistumismaksun saunoineen,
leiripaikan sekä opastuksen. Lisäksi kimppakyytimaksu, josta kukin autokunta sopii.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.9 mennessä vastuuhenkilölle Harry Smeds, puh 050
357 0993, harry. smeds(at)elisanet.fi
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29.9.ke klo 18.00 - 20.00
KESKIVIIKKOSAUNA KARIAKAIVOLLA

Syksyn saapuminen tuo tullessaan ruskan myös eteläiseen Suomeen. Retkikuulumisia
kuullaan taas yhteissaunan lauteilla. Lamppu on tarpeen ainakin kotimatkaa varten.
Saunamaksu on leuro. Puomi suljetaan klo 20.30. Lämmitysvastuussa Harry Smeds, puh.
050 3570993.

LOKAKUU

Z.l0.laklo 10.00 SYYSSilVOUS KARIAKAIVOLLA

Talven edestä puunataan paikat puhtaiksi, jotta kaamoksen ja pimeän ajan tullessa on
mukava viettää aikaa takan ja öljylampun loisteessa. Talkoolaisille tarjotaan hernesoppaa ja
tietenkin makoisat löylyt puhtaassa saunassa. Vastuuhenkilö Karin Sillander, puh 050
3503807.

2.10.1a. YOSUUNNISTUS KARJAKAMN
ALAMAIALLA

Aurinko laskee klo 18.50, jonka jälkeen minä ja mahdollisimman suuri osanottajajoukko
päätämme, milloin pimeys on riittävän synkkä. Mahdollisesti tosi myöhäinen starttaaja voi
hyötyä aamuyön kuun sirpin kelmeästä valaistuksesta. Ripustan rasteille " hei heijastimet "
kuntoyösuunnistusten tapaan heilumaan.
Tervetuloa suurella joukolla entiset ja uudet pimeää pelkäämättömät lapinkävijät
j okavuotiseen tapahtumaan.
Niilo Koskenkorva puh.050 5390182

6.10. ke kto 18:00-20:00 KERHOILTA
YLEISÖTILAISWS. PYII]iN JAAKOBIN VAELLUS
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Santiago de Compostelaan johtaa useitapyhiinvaellusreittejä, joista illan esitelmän pitäjämme
Tarja Lamminperä valitsi Pyhän Jaakobin vaelluksen eli ns. Ranskalaisen tien Ranskan
Pyreneiltä Espanjan rannikolle. Matka kesti kävellen kuukauden. Tarjan esityksen
aikana saamme kuulla tarkemmin, mistä vaelluksesta on kysymys, matkaan valmistautumisesta
ja kävelijän arjesta reitillä sekä nähdä kuvien kautta hänen kokemuksiaan vaelluksesta.
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Lopuksi saamme kuulla terveydenhuollon lehtorilta Tarjalta pohdintaa, mitä kaikkea matka
voi kävelijälleen antaa. Samalla me voimme miettiä, koemmeko samoja ajatuksia omilla
taipaleillamme?
Kerhoiltamme on samalla yleisötilaisuus, joten levitäthän esityksestä tietoutta, jotta
mahdollisimman moni kiinnostunut tietäisi tulla nauttimaan esityksestä.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 5544432

27.10. klo 18.00 - 20.00
KESKTVIKKOSAUNA KARIAKAIVOLLA

Isäntä heiluttaa kirvestä tiuhaan tahtiin, jotta me muut pääsemme lämpöiseen saunaan ja
ehkä makkarankin paistoon. Yhteissaunamaksu on leuro.
Puomi suljetaan klo 20.30. Vastuuhenkilö Kalevi Koski, puh.040 5081626

MARRASKUU
3.11. ke klo 17.30 SYYSKOKOUS JA KERHOILTA
Pasilanpääkirjasto Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: Valitaan johtokunnan jäsenet
erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastajat, käsitellään vuoden 2011 toimintasuunnitelma
ja talousarvio, sekä päätetään vuoden 201 I jäsenmaksun suuruudesta.
Syyskokouksen jälkeen kuulemme, MITA SIPERIA OPETTI. Vuoden 2009 kesäkuussa
pystytettiin hammashoitola kahteen siperialaiseen kaupunkiin ja hoidettiin lasten hampaita
viikon verran. Sen jälkeen hypättiin junaan ja kuljettiin Trans Siperian rautatietä 1400
kilometriä Irkutskiin. Sieltä ajettiin jeepillä Baikalin rannalle ja edelleen Olkhonin saarelle.
Saarella asuttiin kolme yötä jurtassa ja tutustuttiin tähän maailman syvimpään järveen.
Oltiin todella kaukana kaikesta länsimaisesta.
Annu Koistinen ja Ilari Uotila kertovat kuvin ja sanoin, mitä kaikkea Siperia opetti.
Vastuuhenkilö Ritva Puranen puh 040 8400757

27.ll.la klo 10.00 PUUTALKOOT JA
LAUANTAISAT]NA

Jos on jo lumi maassa, Karjakaivolla vedetään puita alamajalle tai muuten on rankasavottaa
kalliolla. Aherruksen jälkeen hernesoppa maistuu talkoolaisille ja sitten lauantain
yhteissaunan makoisat löylyt. Tarkempaa tietoa saa vastuuhenkilö Sakari Palolta, puh.
040 5309578.



JOULUKUU

Pikkujouluviikonl.oppua vietetään aidon savottakämpän tunnelmassa ilman mukavuuksia,
vatn.attojen kynttilöiden luodessa tunnelmaa. Ulkoillaan (sukset, jos lunta) saunotaan ja
nautitaan yhdessäolosta kaamoksen hämärässä.
Lauantai-iltana odotellaan joulupukkia, joten ota pikkupaketti mukaan.
Viikonloppu maksaa n. 80 - 100 euroa. Hinta sisältää matkat, majoituksen, aamupuurot +
kahvit/teet, kämppäruokailut ja iltakahvit/teet. Yhdistys osallistutikustannuksiin. jokainen
tuo mukanaan omat leivät, leikkeleet, saunamakkarat ja -juomat sekä makuupussin,
ruokailuväli neet ja termospullon retkiä varten.
Mukaan mahtuu bussilastillinen lapinkävijöitä, petipaikkoja on 35 ja lisäksi latiatilaa.
Lähtö perjantai-iltana Rautatietorin tilauspysäkiltä klo 17.30. Pidetään yksi kahvitauko,
joten matkaevästä on hyvä varata mukaan.Matka kestää n. 7 tuntia. Perillå odottaa lämmin
|4tppa ju iltatee. Paluu alkaa itsenäisyyspäivänä (maanantaina) aamiaisen ja siivoamisen
jälkeen.

Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2010 mennessä Ritva Puraselle, puh. 040 8400757 tai
Kirsti Klemolalle, puh. 050 38200375.

3.-6.12. pe - ma PIKKUJOULURETKI ILAJAN
rliupÄTr,n ILoMANTSIIN

rr.r2. kto 10.00 TALKOOT JA JOULUPUURO
KARIAKAIVOLLA

Puita riittää ja ahkiot saavat kyytiä, kun niitä vedetään alamajan pihalle. Hernesoppaa ja
makoisat löylyt rarjotaan talkoiden jälkeen.
Illan-pimetessä odottaa jo perinteeksi muodostunut pitkään haudutettu joulupuuro ja
joulukahvit l isukkeineen.
Puuroa hämmentää talkootoimikunta apureineen ja talkoopäällikkö Kirsti Klemola, puh.
050 3820375.



LOMA
RUSKAVAELLUS UTSJOKI.KARIGASNIEMI

Lähtö pe 10.9 Helsinki ra-as klo 19.26. Rovaniemellä klo 07.53 Utsjoki klo 16.40.70 km
myöhemmin Karigasniemi 17.9 pe iltana sauna,illallinen , yöpyminen aamupala.
La. l8.9liihtö klo 10.35 Karigasniemeltä. Rovaniemi klo 17.30.
Junan lähtö klo 2l . l0- Helsinki su kio 8.36. hinta n.40Oeuroa
Ennakkomaksu I 0Oeuroa. Ilmoittautuminen 1.8 mennessä.
Oppaana Jorma Nurmi puh 040 7 669093 t^i sähköposti j orma.nurmi @ pp I .inet. fi

RUSKAVAELLUS SAARISETÄI,T,Ä 11. - 18.9.

Tämän vuoden ruskavaellus toteutetaan hieman kevennettynä versiona Saariselän
maisemissa. Tarkoitus on majoittua muutamana yönä varaustuvissa, viettää pari luppopäivää
rinkkaa kantamatta ja käväistä Sokostilla. Jotta lepäilyyn jäisi aikaa, ovat muut vaelluspäivät
normaalien vaelluspäivien kaltaisia, päivämatkat 15-20 kilometriä. Vaellus edellyttää siis
hyvää kuntoa ja reipasta mieltä sekä ri ittävää kokemusta luonnossa li ikkumisesta
mahdollisesti hyvinkin vaihtelevissa sääolosuhteissa.
Lähdemme Helsingistä perjantaina 10.9. iltajunalla Rovaniemelle, jostajatkamme bussilla
Kiilopäälle. Vaellus päättyy Kiilopäälle, jossa yövymme yhden yön mökkimajoituksessaja
saunomme. Paluu lauantaina 18.9. bussilla Rovaniemelle ja sieltä ytijunalla Helsinkiin.

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

S2.YLLAKSEN HIIHTOVIIKKO 2..9.4.20II

Paikkoja on varattu noin 50. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Hannu Siitari sähköpostilla
hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 570 7 536.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 Vo matkan arvioidusta 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 l4 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan50 Vo
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjäIlä oikeus pidärtää koko
matkan hinta.

lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kiriallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisätffi peruutus-turvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina l6
euroa./henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saa palautusta lipunkiijoituksen jälkeän.

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

KARIAKAIVON AVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenä on:
- jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
- jäsen on maksanut yhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842 avaimista 50
euron pantin. 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.
Merja Sallinen, puh. 050 342 46E2 ja sähköposti merja.sallinen@netti.fi
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Päätettiin täsmentää aikaisempaa päätöstä
siitä, että yhdistyksen matkoille saavat
osal l is tua vain yhdistyksen jäsenet.
Yhdistyksen maksullisiin tapahtumiin saavat
osallistua vain yhdistyksen jäsenet.

Påätettiin lahjoittaa aikanaan Matkailuliitolta
saadut ohjaaja-anorakit talkoolaisil le
sopivien talkoiden yhteydessä.

Yllåiksen hiihtoviikosta on ollut ilmoitus 15.4.
ilmestyneessä lehdessä.

Hallituksen puolesta

SaaraKostama

HALLITUKSEN PAATOKSTA

Päätettiin perustaa sähköpostijakelulista
tiedotteita varten. Lista perustetaan jäsen-
rekisterin yhteyteen, jossa osasta j äsenistöä
on jo såihköpostiosoitteet. Sakari Palo on
lupautunut hoitamaan tiedotteiden jakelun
ja listan ylläpidon ainakin aluksi, Hannu
Siitari varalla.

Listaan tulee ilmoittautua vastuuhenkilölle.
Asiasta laitetaan tiedote kotisivulle ja
seuraavaan lehteen Rinkan pohjalle.

Hannu Siitarille on luovutettu puukko hänen
jäätyään pois Tiedotustoimikunnasta.

aa

KAPALALAUTA
Jäädä käpälälautaan on monelle sanontana
tuttu, mutta mistä sanonta on saanut
alkunsa?
Käpälälauta osoittaa suurta kekseliäisyyttä
pyyntivälineiden ja ansojen rakentamisessa.
Erämaassa ei ollut seppiä eikä rautaakaan
ollut saatavilla pyydysten rakentamiseen.
Siksipä loukut ja ansat viriteltiin ja raken-
nettiin useimmiten puusta, jota oli riittävästi
saatavilla.
Käpälälauta osoittaa ihmisen kekseliäisyyttä
petojen pyydystämisessä. Sitä on perin-
teisesti käytetty suden tai ketun ansana.
Käpälälauta kaivettiin tukevasti maahan tai
veistettiin pitkäksi jääneeseen kantoon.
Ketulle tarvittiin n. 170-200 cm:n korkea
"ansalauta" . Ehkäpä joku on sellaisen

aa
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Käpåilalautoja käytettiin meillä vielä 1900-
luvun alkupuolella, ehkäpä salomailla
myöhemminkin. Nykyään tällaisen ansan
rakentaminen ei ole sallittua eläimelle

aiheutuvan kiirsimyksen vuoksi. Metsäs-
tyslain sallimat ansat ovat jalkanaru ketulle
tai heti tappavat raudat tai loukut.
wiki@ia

Itse pääsin mukaan Inariviikon vaellukselle,
j onka j åirj esti S aamelaiskeskus S iida, Inarin
kunta, Neidenin kunta ja Norjan Saame-
laisneuvosto. Reittihän ei ole uusi vaan
saamelaisten aikoinaan paljonkin käyttämä
reitti ennen teiden tuloa. Saamelaisneuvosto
on nyt siis etsinyt maastosta ja merkinnyt
vanhan "keinon". Luonto on häivvttänvt
vanhat jäljet tehokkaasti, kaytänntisiä
mennään pitkiä matkoja maastossa jossa
polku on vain aavistus.

Vaelluksemme alkoi Sevettiiärven Ahven-
jiirveltä maanantaina klo 12. Alku seuraa
Saamenpolkua. Opuskasjärven at - Näätä-
möjoen silta - Siilisjoen venelossi - Iisakki-
järven at - Ruossajärven at. Helppoa
metsäistä uraa, monelle tuttua. Yövyimme
Iisakkijiirvellä ja Ruossajrirvelrä d.lOkm
eteenpdin jiirvikannaksella.Siitä sitten polku
erkanee kohti Norjaa. Varsinainen uusi reitti
alkaa! Koivikko harvenee, toukkien tuho-
amaa "aavekoivikkoa" paljon, maa nousee
hiljalleen kohti tunturiylänköä. Rajalla vain
poroaita ja keltainen kiviröykkiö kertoo
valtakunnan vaihtuneen, Maisema avautuu
huikeana, paljon vettä. Pieniä lampia, isoja
kurujiirviä ja solisevia puroja.

Nyt sateiden jälkeen purojen ylitykset
vaativia kovan virtauksen vuoksi. Tässä
kaveriapu hyviiksi myöntää myös paljon
yksinvaeltanut kun käsi nykäisee kahlaajan
törmälle.Telttapaikat on etsimisemisessä,
kovin suojaista ei ole missään, nuotiokehät

KAIKKI REITIT KULJETTU?
No onneksi uusia merkitään taas.
Tåinä kesänä olen itse kulkenut Inarissa
"Pii lolan polun" Vätsärissä Kessintien
varresta Norjan rajalle. Siitä ei nyt enempää
kuin että reitin rakenteet, pitkospuut, eivät
ole vielä valmiit. Varustaudu saappailla, sillä
ainakin tiinä kesänä suot olivat miirät. Reitti
on suomalaiseen tapaan merkitty maalatuilla
puutolpilla, joten karttaa ja kompassia
tarvitaan vain varalta rikassa. Reitti on
"yksisuuntainen" joten jos haluaa tehdä
omatoimisen kierroksen, voi paluureitin itse
suunnitella kartalla esim. rajaa mukaillen
Suovaselän vanhalle rajavartioasemalle.
(yksityinen lomapaikka).

Uusin on "Inarinpolku", Sevettijärvi -
Norjan Karlebotn.
Nyt heinåikuussa No{ankin puoli on merkitty
maastoon keltaiseksi maalatuin kivin.
Ts.vanhoja kivimerkkejä on vahvistettu
keltaisilla maalineliöillä. Hyvin luontoon-
sulautuva tapa, mutta kulkijalle vaikeampi.
Etenkin, jos poikkeaa reitilEt, on vaikea löytä
reitti sivulta, koska maali näkyy vain
kulkusuunnassa. Kartta, kompassi iåps) on
syytä pitää esillä ja pysyä kartalla. Koska
reitti kulkee osin avotunturissa. missä
olosuhteet vaihtuvat nopeasti, on hyvä
liihteä porukalla. Norjan puolella ei ole
autiomajoja, vain muutama nuotiopaikka
puusiikkeineen. No siinä "vaarin varoittavat
paapatukset"...
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hieman hankala löytää. (Gps-koordinaatit
tulossa). 3s yö tunturijärven rannassa,jossa
nuotiopaikka ison kiven kupeella. Kalamiehet
näyttivät miten jalokalaa nousee kun sen
osaa.

Vanhat kulkijat ovat etsineet varmaan
parhaan matkareitin, ei suuria huiputuksi eikä
louhikkoja, pari jyrkempää nousuakin ovat
tuttuhin esim. Lemmenjoen nousuihin
verrattavia. Näin måirkänä kesiinä kuljin
lyhytvartisilla kumisaappailla, kaikki eri-
merkkiset maastokengät kyllä taisivat kastua.
Luonto näyttää voimansa. Sadetta toki on
saatu niskaan matkan varrella ja alku-
matkasta paahtavaa aurinkoa ja itikkaparvia.
Nousee tuuli pohjoisesta ja lämpötila laskee
alimmillaan +3 asteeseen. Mitataan jo
myrskylukemia 20-30m/s. Lounastauko
teltoissa pienessä notkelmassa.Samalla pieni
telttatesti, jossa taidan kasvaa tunneliteltan
kannalle...

Oppaat Suomesta ja Norjasta neuvon-
pidossa ja yhteydessä puhelimella paikal-
lissääennustukseen. Parasta odottaa ennen-
kuin liihdemme ylitt?imään korkeinta tun-
turilakea. Yli yön ja seuraavan päivän

"pohjoinen puhuu". 26 tunnin odotus tietää,
ettii loppumalkoja tarvii venyt&iii koska paluu
on sovittu lauantaiksi klo 12. Eikä se
suinkaan tyyntynyt sittenkään, mutta
elämys on puskea vasten navakkaa tuulta
kilometri toisensa jälkeen. Siis kun kaipaa
jotain "uuttaja erilaista"! Tietysti olisi ollut
myös mukavaa istahtaa jollekin ha{anteelle
ihailemaan maisemaa ja kiehauttamaan
kunnon pannukahvit... No toiste sitten kun
ei tuuleja sada.
Viimeinen ilta ja yö (heinäkuu!) on jo taas
aurinkoinen ja uni sikeää vanhan kam-
minpohjan ympåirillä. Polun historia huokuu
ympåirillä.

Loppumatkasta on norjalaisten kesåimökkejä
ja mönkijäuria. Kulku tunturimaastonjdlkeen
kevyttäjoskin miirkää. Ajourat täynnä vettii.
Laskeudumme polun päätepisteeseen
Jåiiimeren vuonon pohjukkaan Karlebotneen,
vanhalle markkinapaikalle. Ai niin. Se matkan
pituus? Oliko se tlirkeä? N. 100km, mittaajasta
riippuen, minun mielestä sen verran oli jo
ylåimiikeåikin!

IlarmuKarppinen

Saarilammen laidalla sijaitsevalla tulipaikalla
räiskyy nuotio ja tuoksuu nokipannukahvi.
Kahvit tarjoaa Metsåihallitus, joka esittelee
uutta Nuuksio-reittiä. Klassarinkierrosta. 4
kilometriä pitkä Klassarinkierros on ensim-
mdinen merkitty reitti Vihdissä.

VIHTIIN AVATTU KLASSARIN.
KIERROS
tarjoaa mahdollisuuden tutustua Nuuksion
länsiosan metsiin. Uudesta reitistä toivotaan
myös pientä helpotusta Espoon Haukka-
lammen retkeilij ziruuhkiin.
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- Kuitenkin Vihdin puolella on suurin osa
Nuuksiosta, niin siinä on sellainen pieni
ristiriita. Totta kai halutaan, että Vihti saa
oman osansa ni istä palveluista,  jo i ta
Metsähall itus tarjoaa täällä kansall is-
puistossa, kertoo puistomestari Teemu Laine.
Klassarinkierros kiertää kahden lammen
tuntumassa vanhojen kuusimetsien sisällä.
Reitin korkeimmalla kohdalla sijaitsee
näköalapaikka. Klassarinkallio kohoaa 107
metrin korkeuteen merenpinnasta, ja pui-
denlatvat näkyvät aina Nummelan- ja
Lohjanharjuille saakka. Korkeuseroa kilo-
metrin päässä sijaitsevaan Siuntionjokeen
on yli 50 metriä.
Helpotusta Haukkalammen ruuhkiin
Reitillä pyritään myös helpottamaan edes
hiukan Espoon Haukkalammen reittien
ruuhkaisuutta. Kauniina retkeilypäivänä
Haukkalammen kävijät lasketaan helposti
tuhansissa, s i l lä Nuuksio on pääkau-
punkiseudun tärkeimpiä luonto- ja virkis-
tysalueita. Vihtiläinen Paula Huhtilainenkin
tietåiii Haukkalammen ruuhkat.
- Siellä kun on oikein hieno sää niin tuntuu,
että vallan kuin Mannerheimintiellä kävelisi,
siellä on niin paljon väkeä. Ja polut on niin
kuluneita, täällä on ihan oikeasti polkujaja
kasvillisuutta.
Klassar inkierros ei  yksinään ratkaise
Haukkalammen ruuhkaongelmaa, mutta
pienikin lievitys on tarpeellinen. Vihdin reitille
odotetaan retkeilij öitä lähinnä lähiseudulta.
- Kansallispuiston kävijät tulevat enim-
mäkseen Helsingin suunnasta. Klassa-
rinkierros palvelee sitä prosentuaalisesti
pienempää väestöä, joka tulee Vihdin
suunnalta. Ei tarvitse kiertää sitä täyttä
matkaa Espoon puolelle merkittyä reittiä
varten, toteaa puistomestari Teemu Laine.
Lisää reittejä tulossa
Nuuksioon on lähivuosina tulossa enem-
mänkin uusia merkittyjä reittejä. Osa niistä
tulee kulkemaan säteittåiisesti kohti Solvallaa.
johon rakennetaan uusi  luontokeskus.

Lähestymisreittejä on tarkoitus perustaa
viidestä seitsemään, ja ne pitäisi saada
valmiiksi Nuuksiokeskuksen valmistumiseen
mennessä. Nuuksiokeskuksen taas pitäisi
valmistua vuonna2012.
Pidempiäkin merkittyjä reittejä on jonkin
venan kyselty, mutta toisaalta niitä kaipaavat
osaavat yleensä liikkua luonnossa ilman
puun kyljestä luettavia opastuksiakin.
Tyypil l isin kulkija viihtyy Nuuksiossa
kuitenkin vain muutaman tunnin. Klas-
sarinkierros sopiikin heille kuin nakutettu.
- Se vie sen pari tuntia suurin piirtein, ehkä
vähän enemmän jos makkaraa paistetaan
tuolla tulipaikalla. Semmoista piiivåiretkeilijä
tällä palvellaan parhaiten, sanoo puisto-
mestari Teemu Laine.
- Kyllä toivoisin, että sitä käytettäisiin.
Minusta tuntuu, että suurin osa vihtiläisistä
ei edes tiedä mitä Nuuksio on. ia se on osa
Vihtiä, toteaa puolestaan kansall ispuiston
naapurissa asuva Paula Huhtilainen.
Klassarinkierros löytyy helpoiten, kun
seuraa Vanhalta Turuntieltä Elohovin
viitoitusta Valklammentien parkkipaikalle.

YLE Helsinki/ Tero Ylioj a

HANIKAN LUONTOPOLKU.
SUVISAARENTIE

Hanikan luontopolulla voi tutustua Kaita-
lahden runsaaseen l innustoon, pronssi-
kaurisiin hauraröykkiöihin, j äåikauden j älkiin
sekä metsä- ja rantamaisemiin. Polulta löytyy
14 rastia ja sen pituus on noin 5 km.
Reitille pääsee mm. Suvisaarentieltä Sui-
nonsalmen sil lan kohdalta. Aloitus on
mahdollista myös Soukasta Alakartanontien
urheilukentän eteläpäästä.
Kosteimmissa paikoissa on pitkospuut,
lähinnä rannoilla. Reitillä on lintutorni.
Luontopoluilla selviää ilman retkivarusteita.
Polulta on mahdollista poiketa Kaitalahden
lintutorniin.
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HUOMI
Espoon kaupunki uusi Hanikan luontopolun
opasteita kevään 2010 aikana. Vanhat
opastaulut on poistettu ja tilalle pystytetään
uusia. Reitin pitkospuut on vaihdettu uusiin
vuosina 2008-2009. Luontopolku on avattu
uudistettuna toukokuun 2010 puolivälissä.
Retkeily reitillä on ollut mahdollista koko
kunnostustyön ajan.

ht tp: l lw ww espoo.f i l
defaulraspfo arh= | :28:'l 186fl.154'n:1ffi54;l ffi69

KAARINAN POLKU
Kaarinan polku sijaitsee Tampereen lähei-
syydessä Kangasalan kunnassa
Kaarinan polku on 60 km:n pituinen,
opastet tu vael lusrei t t i ,  joka seurai lee
metsäautoteitä ja jo kauan käytössä olleita,
hyväkuntoisia polkuja. Suot ylitetään
pitkospuita myöten ja joet pitkin silta-
rakenteita.

Vaellusreitti kulkee Kangasalan länsi- ja
pohjoisosissa sivuten monia historiallisia
paikkoj a j a poiketen välillä koskemattomiin
erämetsiin. Matkan varrella on kaksi laavua
ja tulentekopaikkaa, joissa vaeltaja voi
levähtää keskellä luonnon rauhaa. Kaarinan
polulta on yhteys Birgitan polulle Lem-
päälään sekä Tampereen liikuntareiteille.
Polun ooaskartan saat Kaneasalan kunnan-
virastosia torin laidasta säka Mobilian ja
Hotelli Urun infopisteistä.

Parhaiten Kaarinan polulle pääset Lihasula-
säätiön alueelta, Ruutanan Shell i l tä ja
Vatialan koululta. Näissä paikoissa on myös
opastaulut.
Polun eteläisin lähtöpiste on Taivalpirtillä,
Lempäiilän Birgitan polun varrella. Pohjoisin
piste on Lihasulassa, Vesijärven länsi-
puolella.

http ://www. kangasala. fi/matkailu/luonto/
luontopolutlkaarinan-polku/
Laipanmaan eräalue
Vaellus- j a kalastu smahdollisuuksia täynnä
oleva Laippa kutsuu kulkijaa vaikka päivä-
vaellukselle. Laipanmaassa olevilla laavuilla
voit yöpyä tai grillata makkaraa ja nauttia
erämaan hil jaisuudesta ja maisemista.

LAIPANMAA TARIOAA RET.
KEILIJÖILLE 2OKM OPAS.
TETTUJA POLKUJA

Laipanmaa on yksi Etelä-Suomen suu-
rimmista yhtenäisistä erämaa-alueista, sen
pinta-ala on noin l5 000 hehtaaria. Laipassa
voi aavistaa olevansa entisen erämaa-alueen
svdämessä. sillä edelleenkin se on lähes
käiken melun ja liikenteen kuulumattomissa.

Laipanmaa on kolmen pirkanmaalaisen
kunnan yhteinen takamaa-alue (Kuhmalahti,
Pälkäne ja Kangasala). Laipanmassa voi
kiertää opastettuja polkuja, joita on kaksi:
Hirvijdrven kierros 12 krrl, sekä Elamon
kierros 10,6 km. Matkan varrella voit tutustua
Laipan historiasta kertoviin vanhoihin
asuinpaikkoihin, jotka vielä ovat jäljellä -
osa paremmin säilyneinä, osa raunioina.

Luonto tarjoaa rauhaa

Laioanmaan luontoa kuvaa mosaiikki-
maisuus; kankaat, järvet, suot ja mäet
vaihtelevat muodostamatta kuitenkaan
yhtenäistä aluetta. Maaperä on karua,
esimerkiksi lehdot esiintyvät pienialaisina.
Kasvistokin on tästä syystä köyhempää.

Lintuja esiintyy Laipassa noin 80lajia, hirviä
on runsaasti sekä suurpetojakin muutamia
yksilöitä. Laipanmaa on kokonaisuudessaan
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metsätalousaluetta, se ei siis ole nimetty
luonnonsuojelukohde.
www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi

BIRGITANPOLKU
"Retkikartta tavallisille tallaai ille"

Birgitan polusta on julkaistu våirillinen esite
ja kartta. Kartta on kokoa l:30 000. Esite on
julkaistu siten, että esitteen alkusivulla on
koko alueen kartta. Kartasta on helppo
suunnitella haluttu retkikohde tai koko reitin
kulkemissuunta ja aloituspaikka. Osalehdillä
on kartta samassa mittakaavassa ja selostus
palveluista alueella. Osa reitistä kulkee
Lempäälän keskustan kautta. Retkialueiden
kartoil la on selostuksia kiinnostavista
kohteista ja laavuista, korsuista tai kodista.
Reitin laavut on pääosin vapaasti käytet-
tävissä, mutta reit in varrella on myös
varattavia laavujaja kotia sekä Uudentalon
tila,jossa on varattavissa vanha maalaistalo
kokouskäyttöön. Tila sijaitsee Iso Kaus-
järven rannalla ja taloon kuuluu myös
rantasauna.

Osa mielenkiintoisista kohteista kuten Hirvi-
Simunan luola on mainittu tekstissä, mutta
tarkempi selostus luolasta puuttuu ja itse
asiassa Hirvi-Simunan kohdalla kohdalla
reitti tekee pienoisen lisämutkan varsi-
naiselta polulta. Samoin kartassa oleva ns.
Maailmannapa jää huomioimatta, joka on
pirunpelto Lehtivuoren rinteellä.
Reitin varrella on useita pieniä metsälampia
ja jiirviä, mutta myös suuiehkoja jåirviä kuien
Höytämönjåirvi ja Koipijärvi. Höytämän-
jåirvellä on maksullinen Tuutiman korsu.
Höytämöltä Savontien suuntaan reitti kulkee
erämaisissa maisemissa Taivalpirtille, joka
on Tampereen Taivaltajien retkeilymaja ja
vain jäsenkäytössä.

Liihistöllä olevan Viihä-Riutta jiirven rannalla
on kotus, johon mahtuu yöpymään 15 - 20

henkilöä, -seuraava majoituspaikka on Viihä
Kausj?irvi, jossa on kamiinalämmitteinen
korsu, jossa tllaa 14 henkilölle. Vähä-
Kausjärven lounaispuolel la on Kyy-
näröjärven laavu, mutta reitiltä, johtaa
sivupolku laavulle. Kaikkiaan reitin varrella
on kymmenkunta laavua tai kotaa, jotka
tarjoavat mahdoll isuuden yöpyä ilman
majoitetta. Reitti on kuitenkin suosittu, joten
koko reitin kulkevalla on suositeltavaa varata
teltta matkaan. Lempäälän keskustan
tuntumassa on lukollinen Maasaaren korsu,
jossa on nukkumatilat 10 henkilölle, korsun
läheisyydessä on rantasauna sekä maksuton
laavu. Maasaaaren korsua voi tiedustelle
Seppo Rosengren 0500 830 982 tai seppo.ro-
sengren@boxi.fi . Seppo Rosengreniltä voi
tiedustella myös Uudentilan varauksia.

TARINAN KERTOJILLE KOU.
LUTUSTA

Tarinoiden kerronta on ollut tärkeää
ennenvanhaan
Lapin yliopistossa syksyllä alkanut tari-
nankertojakoulutus matkailualan yrittäjille
on edennyt julkiseen esitysvaiheeseen.
Rovaniemellä Lapin emännän pidoissa
tarinamestarit esittelivät makupaloja osaa-
misestaan helmikuussa.
Tarinoiden jajuttujen kerronta on ollut tiirkeä
vieraiden ja kanssaihmisten viihdyttä-
mistapa ennen vanhaan. Tästä perinteestä
Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunta on lähtenyt matkailualan osaamisen
kehittämiseen Tarinamestarit-koulutus-
ohjelmalla. Viime syksynä alkaneessa
ensimmäisessä koulutusryhmässä oli 29
opiskeli jaa. Koulutus toteutetaan myös
vuonna 2010-201 l.
Koulutusvaiheessa on perehdytty perin-
nekirjallisuuteen, esiintymis- ja kerron-
tataitojen hankintaan, tiedonkeruuseen sekä
tarinoiden muokkaukseen. Tarinan kerrontaa
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on harjoiteltu esiintymällä videokameralle.
Koulutuksen tuloksena on svntvmässä
kiintoisa ohjelmapalvelutuote, j oka öopii eri
tilanteisiin.
Lapin emännän pidoissa tarinamestarit toivat
esille osaamistaan kutsuvieraille perinne-
ruokailun lomassa. Tarinat lomittuivat
luontevasti ruokailun yhteyteen ilman että,
ne olisivat olleet irrallisia ohjelmanumeroita
Jerisjärveläinen Jari Rossi on kalastus-
palvelujen tuottamisen lisäksi esiintynyt
shamaanina, tämä on rikastuttanut tarina-
tarjontaa ja aihemaailmaa koulutuksen
ansioista.
"Ennen minulla oli shamaaninroolissa viisi
tarinaa kerrottavana, koulutuksen aikana
minulle on avautunut lähes mittaamaton
aihemaailma. Nyt minulla on kehiteltynä jo
parikymmentä tarinaa esitysvalmiiksi.
Kirjallisuus tarjoaa pohjaa tarinoilla, joita voi
kehitellärooliin ja yleisöön sopiviksi", kertoo
Jari.
Muoniolainen Mauno Friman on ottanut
yhden tarinansa ltihtökohdaksi poron, jonka
vuodenkierrosta hän kertoo poron näkö-
kulmasta ja eläytyy poron rooli in niin
sääskisessä ja helteisessä kesässä kuin
talven pimeydessä ja lumessa sekä kevät-
talven riemussa.
Tarinankerronnan koulutus on herättänyt
suurta kiinnostusta, ensimmäiseen koulu-
tukseen oli hakijoita 45, eri puolilta Lappia.
Hakijavalinnassa painotettiin lappilaisen
arkielämän ja elinkeinojen tuntemusta ja
omakohtaista kokemusta niistä. Tarinan-
kertojan tehtävä on viihdyttämisen lisäksi
opastaa matkailija Lapin historian, luonnon
ja mielikuvituksen maailmaan
Levin sanomat kevät 2010

LAPINJUTTUJA
http ://www. laplandstories.com/kertoj at.php
ohessa linkki lapin kertojiin

SAJOS
Inarinsaamelaisen Matti Morottajan tekemä
nimiehdotus Saios on valittu saamelais-
kulft uurikeskuksön nimikilpailun voittaj aksi.
Sajoksesta tulee samalla saamelaiskult-
tuurikeskuksen nimi.
Sajos on inarinsaamea ja se tarkoittaa
vanhastaan tukikohtaa tai asento-
paikkaa, jossa ollaan tulilla pitempikin aika.
Palkintolautakunnan mielestä nimiehdo-
tuksista Sajos täyttää parhaiten kilpailun
säännöissä asetetut vaatimukset. Sajos on
lyhyt, iskevä ja helposti mieleenpainuva. Se
on myös erottuva, neutraali ja tuoreenoloinen
eikä synnytä harhaanjohtavia assosiaatioita
ja sitä eivät rasita liian monet käyttöyhteydet.
Nimi on helposti eri kielillä lausuttavissa ja
luontevasti taivutettavissa. Lisäksi se
soveltuu hyvin kansainväliseen ja säh-
köiseen käyttöön.
saariselän sanomat 10.5.20 I 0

PARKKIPAIKAT YLLÄKSELLÄ

Kuukkelissa n:o 6/2010 on vinkkejä sopivista
pysiiköintipaikoista hiihtoretkille låihtij öille.
Ensimmäisenä ohjeena on katsoa Ylläksen
uudesta latukartasta sopivat parkkipaikat.
Aikaisemmissa kartoissa näitä pysäköin-
tipaikkoja ei ollut merkitty. Monellehan on
ollut tuttua, että laskettelurinteiden isoilla
parkkipaikoil la on löytynyt mukavasti
parkkipaiktoja. Entä sitten, jos on halunnnut
låihteä muualta? Kartta antaa siihen sopivasti
vinkkejä seuraavasti:
Mikäli lähdetään liikkeelle idästä, niin
ensimmäinen pysäköintipaikka on Toto-
vaarassa. ja seuraava Lainionjoen sillan
läheisyydessä. Paikka on Lainionkrouvilta
Villenkåimpälle johtava latu, jossa latu yittää
Ylläsjåirvi - Kittilä tien.
Kotarovassa - Ylläsjiirveltä Kolariin piiin pari
kilometriä on risteys Ylläslompoloon. Tästä
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löytyy pysäköint ipaikka, josta johtaa
koiralatu Kurtakkoon.
Latukahviloiden pysäköintialueet

Ylläsjärveltä löytyy pysäköintipaikka
Aurinkotuvan läheisyydessä. Tätä ei ole
merkitty karttaan. Sinne johta tie Eelin
kaupalta n. vajaa kilometri Kurtakkoon päin.
Risteyksen kohdalla on P paikka info. Ensin
ajetaan Linjalantontintietä, käännytään
oikealle Junkanj ängäntielle. Aurinkotuvalle
käännytään n. 2.7 km päästä.
Luosussa pysäköintipaikka on Luosun
latukahviolla ja vastaava.sti pysåiköintipaikka
löytyy Hannukaisesta Akäsjoen itdrannan
puolel ta.  Seuraava pysäköint ia lue on
Velhonkodan kohdalla, tosin parkkipaikka
on verraten plenl.

Akäslompolon kyläalueella on parkkipaikka
piiivisin Riemuliiterillä, iltaisin parkkipaikka
on usein varattu.
Kylien kaavakartoissa o.r.r merkitty muutamia
pysäköintipaikkoja. Akäshotellin taakse
Akiiksentien ja Kesänkijoen tien risteykseen
on Kolarin kunta rakentanut pysäköinti-
alueen. Se sijaitsee aivan valoladun vieressä.
Ylläsjiirvellä uusi pysäköintialue sijaitsee
Länsiraj an hissin alapuolella, juuri sopivasti
valoladun tuntumassa. Opaste ja risteys on
valoladun ylikulkusillalta 150 m tunturiin
päin.
Muitakin sopivia parkkipaikkoja saattaa
löytyä. Periaatteena on kuitenkin, että
liikkeiden parkkipaikat on tarkoitettu niiden
asiakkaille. Tosin Jounin kaupan nykyinen
parkkialue on verraten laaja, että sieltä
saattaa löytyä tilaa myös hiihtoretkelle
lähteville. Teiden varsille ei pysäköintiä
suositella, koska monet tiet ovat verraten
kapeita kuten esim. Kesänkijåirven tie, jossa
kesäaikana on Hillapolun parkkialue.

LAPIN KULTAHISTORIAA
ITALIAAN
Vuonna 1996 Tankavaarassa avattu Kulta-
museon kansainvälinen osasto, Golden
World on tuonut kaikki maailman tdrkeimmät
kultaryntäykset tuhansien vuosien takaa
nykypäivään jokaisen museovieraan näh-
täville. Golden Worldin myötä myös Suomen
kultahistoria on löytänyt tiensä lukuisten
museoitten näyttelyihin eri puolilla maailmaa.
Seuraava pysyvä näyttely avataan kuu-
kauden kuluttua Pohjois-Italiassa sijait-
sevassa Museo Oro e la Bessa. Yhteistyö
Italian kultamuseon kanssa on aloitettu
vuonna 2004.
Vastineena Lapin kullanhuuhdonnasta
kertovalle näyttelylle saa Kultamuseo
Italiasta näyttelyn, joka kertoo roomalaisten
suurista kultahuuhtomoista vli 2000 vuoden
takaa.

VALOKWIA
http://www. åikäslompolo.fi/valokuvia. html

29.7. talletettu 50 uutta Torsten Ranckenin
ottamaa valokuvaa eri kohti in palkin
"Valokuvat" alle. Kuvat olen hakenut Länsi-
Uudenmaan maakuntamuseosta Tammi-
saaresta.  Mielenki intois ia l is iä Akäs-
lompolon kuvahistoriaan.
Nämä kuvat löytyvät siis Äkäslompolon
omilta nettisivuilta, ja kuvat siirtänyt sivun
nettivastaava

Tietoaivin tarjoili
ReijoBlomberg
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Edustava valokuvateos ja rietokirja Suomen tun-

turiluonnon komeimmista maisemista ja niihin

kätkeytyvistä kasviharvinaisuuksista. Asian.

tuntevat tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Kaukaa tunturin juurelta on vaikea kuvitella,

millaisia helmiä karulta vaikuttavan suurtun-

turin rinteet voivat piilotella Arvaamattoman

monimuotoinen kukkaloisto ja tunturikas-

vien värikkvvs on merkillinen vastakohta

tunturien haasteelliselle kasvuympäristölle

Palkittu valokuvaaja Pekka Luukkola tuo

nämä luonnonihmeet ja niiden yksityis-

kohdat kaikkien ulottuville teknisrä täy-

dellisyyttti hipovalla tyylillarin Ovh. 52 c
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Retkikohteesta kertovan tekstin l isäksi
marginaaliin on koottu mm. tietoja kohteen
vaativuudesta, merkinnöistä, palveluista ja
kulkuohieista sekä annetaan lisätietoina mm.
nettiosoitteita. Erityismaininnan ansaitsee
joukkoliikenneyhteyksien tarkka kuvaus.
Kirjaan kootun tiedon määrää voi vain
hämmästellä. Tällainen kirja ei synny
pelkästään kirjoituspöydän ääressä tai nettiä
selaamalla. Olisi mukava tietää, kuinka monta
tuntia ja kilometriä kirjan tietojen koko-
amlnen on vaatrnut.
Kir jan ulkoasu on onnistunut,  ta i t to on
selkeä ja konstailematon. Vaikka kirja onkin
nidottu, vaikuttaa sidos sen verran kestä-
vältä, että kirja säilynee pitkään koossa,
vaikka kulkisikin repussa mukana.

On selvää, että tällaisessa kirjassa joutuu
tekemään lukuisia kompromisseja. Margi-
naaleihin siioitetut kohdekartat ovat noin
postimerkirrkokoisina haasteellisia ainakin,
jos ikänäkö vaivaa tai jos pääkaupun-
kiseutua ei tunne kovin hyvin. Suuremmat
kartat olisivat tietty kasvattaneet kirjan

KIRJAREPPU
pÄÄx,q.UPuNKISET]DT]N

RETKEILYOPAS
Tammi 2020. 264s. ovh27 ,60euroa
Miljoonan asukkaan pääkaupunkiseutu eikä
yhtään opasta retkeilyyn ja ulkoiluun. Nyt
tähän yllättävään puutteeseen on saatu
kelpo korjaus. Raija Hentman on tehnyt
vuosia kestäneen valtavan työn kootessaan
yksiin kansiin kaikki pääkaupunkiseudun
tärkeät retki- ja ulkoilukohteet. Teksti on
asiantuntevaa ja täynnä mielenkiintoisia
yksityiskohtia, mutta samalla kertaa kir-
joittajalle tyypillistä sujuvaa ja rikasta kieltä.
Kirjasta välittyy lukijalle hienolla tavalla
tekijän rakkaus retkeilyyn ja luontoon.
Kirja auttaa ymm?irtämään ja hahmottamaan,
et tä t i iv i is tä asutuksesta ja runsaasta
rakentamisesta huolimatta pääkaupunki-
seudulla on yllättävän paljon hienoja retki-
ja luontokohteita. Kirja esittelee pää-
kaupunkiseudun retkikohteet hyvin katta-
vasti eikä ensi lukemisen nerusteella mieleen
tule olennaisia puutteila. Kirjassa pää-
kaupunkiseutu on rajattu ja jaoteltu seu-
raavasti: Helsinki, Espoo, Kauniainen,
Vantaa, Nuuksion järviylänkö sekä Sipoon-
korpi ja Sipoo. Rajaus jajaottelu on makuasia,
mutta tämäkin vaihtoehto toimii hyvin.
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kokoa. Suuremmissa aluekohtaisissa kar-
toissa voisi karttamerkintöiä olla ehkä
enemmänkin. Jos - tai paremminkin kun -
kirjasta otetaan uusia painoksia, voisi sitä
täydentää toisella hakemistolla, jossa kaikki
kohteet ovat aakkosjärjestyksessä. Nyt
kohteet ja tietoruudut on jaoteltu 1 7 ryhmään
eikä lukija aina välttämärtä riedä, mirkä ovat
lasten polkuja mitkä lehtoja jne. Talvi-

MENNEITA

PORRAS - TOUKOKUINEN
VIIKOI\LOPPU

Järveen en sukeltanut, mutta hyvässä
seurassa Portaan kylän historiaan. Yllät-
tävän kaunis paikka. Portaan kylä on
Tammelan kunnassa, Kanta-Hämeessä.
Oppaan vanha maalaisnaisen asu auttoi
minua aikamatkustamaan keskiaikaisiin
tunnelmiin. Koitin niihdä nykyajan todel-
lisuuksien taakse menneisiin näkymiin.
Helpointa se oli harmaista hirsistä raken-
nettujen rakennusten muodostaman umpi-
pihan portilla Turpoonjoen töyräällä. Siinä
on ollut saunominen arvokkaassa asemassa,
kun aikoinaan vanhan Portaan/Loimon
pitäjän keskustassa on saunottu ranta-
saunoissa joen törmällä Härkätien vieressä.
Naapurit ovat voineet keskustella pienen
joen yli normaalilla puheäänellä tåirkeistä
asioista vilvoitellessaan kesken kylpemisen.
Sopivalta kyläläiseltä täytyy vielä käydä
kysymässä Papuahonmäen metsäleh-
muksista. Taisimme tutkia entisten ouiden
juurivesoja. Merkil l isen lehtomainen mäki.
Jos joku sanoisi maan olevan kalkkipitoista,
uskoisin heti.

retkeilyn jääminen kirjassa vähemmälle
huomiolle lienee tietoinen valinta.
Vain himpun yli puoli kiloapainavanaja A5-
kokoisena kirja kulkee oivallisesti retkillä
mukana. Kirja kuuluu ilman muuta jokaisen
pääkaupunkiseudulla retkeilyä ja ulkoilua
harrastavan perusvarusteisiin. Harvaa kirj aa
voi suositella yhtä lämpimästi.
Pertti Forss

Meitä oli Helsingin Lapinkävijöiden retkellä
yli 20 erilaista ihmistä. Hyvin onnistui
le i r iy tyminen Papuahonmäen juurel le
metsästäjien laavulle ja ympäristöön. Aamuin
illoin kokoonnuimme laavulle. Illalla nuotio
lämmitti kostuneita lahkeita. Puheen sorina
vei olotilan ajattomuuteen ja arjen kauaksi.
Oli aika tutustua uusiin ihmisiin. Lisäksi
todella monta minulle uutta iärveä näimme
yhden viikonlopun aikana. 

-

Kiitos matkan järjestäjille, leipojille, kala-
keiton keittäjille, savusaunan lämmittäj älle.
Teille kaikille. Niihdään uudelleen !

Janne Nikkinen

KUKASMAJAN
HUOLTOVIIKOLLA
MAALISKUUSSA 2O1O

Aurinkoisena lauantaina odottelin Akäs-
lompolossa Kolarin junalta tulevaa bussia
ja pohdin huolestuneena Anja Sintoselta
saamaani viestiä: Varautukaa vaikeaan
hiihtomatkaan, jään alla on vettä. Bussista
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purkautuivat nyytteineen iloiset Lapin-
kävijät: Sirkka, Seija, Ritva ja Merja.
Kävimme syömässä ja täydentämässä
muonavarastoja Jounin kaupalla ja sitten
taksilla Pyhäjåirven parkkipaikalle. Siellä
meitä odottelivat ahkioineen Anja, Kale ja
Uti. Isännät avustaiineen olivat menneet
majalle jo pari päivåä aiemmin. Pääsimme
siis lämpimäiin majaan, polut, ladut ja avanto
olivat valmiina, puita ja vettä majassa, sauna
lämpiämässä. Pian istuimme kahvipöydässä
koko porukka: Anja, Kale, Uti ja veljensä
Veikko, Hannu Karppinen Inarista ja juuri
saapunut viisikko. Mystisen tekstiviestin
sisältökin selvisi: avantoa aikansa kai-
rattuaan Anja oli löytänyt lumen jajään alta
vettäkin.
Aamutoimien sujumiseksi olimme sopineet
yhteisestä aamiaisesta: kahvia, puuroa ja
mehukeittoa. Ritvan ehdotuksesta viisikko
oli päätynyt myös yhteisiin päivällisiin. Se
oli järkevä ja herkullinen päätös. Majalle
hiihtolenkiltään ensimmäiseksi ehtinyt
käynnist i  ruuan valmistamisen, muut
auttoivat kykyjensä mukaan. Ateriat val-
mistuivat lähes huomaamatta. Ruokalistalla
oli herne- ja jauhelihakeittoa, spagettia,
itämaista kanaa, poron- ja hirvenkäristystä,
porkkana- ja pannukakkua, luumusarvia,
tyrnikiisseliä, räiskäleitä, Kaakkurikakkua
yms. Ritva ja Sirkka olivat tuoneet tullessaan
mm. hilloja, kananmunia, kermaa ja salaat-
tiaineksia.
Säät suosivat meitä. Sunnuntaina ia maa-
nantaina saatiin jokunen lumi- ja raekuuro,
mutta s i t ten ta ivas k i rkastui  ia koko
Ioppuvi ikon aur inko paistoi  lähes pi l -
vettömiihä taivaalta. Yöllä liimpötila laski jopa
20 asteeseen, mutta nousi aamulla nopeasti
5-10 asteeseen. Ladut ol ivat  upeassa
kunnossa ja sukset luistivat. Porukka voi
hyvin, mitä nyt Utin polvi vlihän vihoitteli ja
Kale poti flunssan ja keuhkotaudin ris-
teymää. Kumpikaan ei kyllä malttanut
pysytellä levossa.
Sosiaalisesti viikko oli vilkas. Ensimmäisenä
maialle ehätti metsähall ituksen Tapani

Junttila mukanaan tuoretta hirven paistia.
Hän ryhtyi Anjan avustamana käristyksen
valmistuspuuhiin. Pataan pantiin reilut 3 kiloa
ohuiksi viipaleiksi leikattua paistia ja paljon
voita. Sitten vain hämmennettiin ja välillä
lisättiin uusi voikimpale. Herkullinen tuoksu
täytti tuvan ja lisäsi nälkää. Pekka Kouri oli
tuonut majalle ensimmäiset halkokuormat,
joita isännät pinosivat liiteriin. Vihdoin
kåiristys lisukkeineen oli valmista ja koko 1 I
hengen porukka istuutui syömään. Kuului
vain tyytyväistä ähinää ja käristys katosi
nälkäisiin suihin. Jälkiruuaksi Seija tarjosi
herkullista tymimarj akiisseliä. Tapani viipyi
Utin vieraana pari päivää. Pekka Kouri
rekineen ja halkokuormineen tuli tutuksi
majan liepeillä. Välillä kyydissä matkasivat
myös Pekan Elli vaimo ja joku perheen
porokoirista. Kyydissä nähtiin usein myös
Uti, joka huomasi kelkan tärinän helpottavan
polven kolotusta. Torstaiaamu toi tullessaan
nokipoika Tapani Rantajääskön säteilevine
hymyineen. Tapani oli odotettu vieras, sillä
maj an lukuisat tulisijat kaipasivat nuohousta.
Tapania ympäröi elämäänsä tyytyväisen ja
onnellisen ihmisen aura. Hän kertoikin
nauttivansa työstään ja elämästä yleensä.
Pyysi meitä tutustumaan kotisivuihinsa
netissä.
Puuhakas kuukkeli pariskunta pyörähteli
majan pihalla päivittäin. Yöllä pienet
metsåihiiret uskaltautuivat murkinalle maiaan.
Vieraat toivotetti in yleensä sydämellisesti
tervetulleiksi, mutta Kale kohteli pikku
hiirulaisia epäystäväll isesti. Joka yö-pieni
vierailija pääsi hengestään Kalen ansassa.
Viikon puolivälissä Veikko låihti käväsemäiin
Akäslompolossa, Seija suunnisti omille
lenkeilleen, isännät puuhailivat kämpillä. Me
muut hiihdimme Kotamaialle kaakaolle.
Kyseessä oli Sirkan 80-vuotishiihto. Täytyi
jälleen kerran ihmetellä tätä meidän Sirkkaa,
jokaturhia taukoilematta hiihti koko 20 km:n
matkan. Paluumatkalla Pyhäj åirven kämpällä
Sirkan voimat olivat hetken vähissä, mutta
palautuivat nopeasti vesitilkalla. Sirkka itse
sanoi olevansa valmis vaikka Pell isen
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äitipuoleksi. Siihen hommaan häntä ei
kuitenkaan päästetty. Pekka, Elli ja porokoira
Pilkki olivat tuoneet majalle viimeisen
halkokuorman ja sitä juhlistettiin pulla-
kahveilla.
Lopuksi muutamia tunnelmakuvia viikolta.
Aamuhiimiirissä Sirkka hiipi keitti<i'ön, sytytti
tulen kaminaan ja pani puuron ja kahvin
tulelle. Kahvintuoksu levisi tupaan saman-
aikaisesti auringon ensisäteiden kanssa.
Edessä oli taas uusi ihana päivä.

Toisessa kuvassa palaan Ritvan kanssa
hiihtolenkilta. Aurinko laskee metsiinreunan
taakse. Pihalla Uti kunnostaa linnunpönttöä,
Veikko rakentaa rinteeseen jonkinlaista

vauhtirataa. Sisiillä on kodikasta. Seija laittaa
ruokaa, Anjaja Kale lopettelevatjo omaansa,
Merja kuivattelee monojaan ja kutoo sukkaa.
Sirkka on kauneusunilla.
Kolmannessa kuvassa pöydällä palavat
kynttilät ja kamiinassa tuli. Koko porukka
saunapuhtaana ja vatsat täynnä poron-
käristystä kuuntelee Anjan ja Seijan
muistelua Lapinkävijöiden Grönlannin
matkasta. Kerronta tempaa mukaansa. Pian
kiidämme jäätiköllä humalaisten grön-
lantilaisten jeepeissä, koemme Grönlannin
ihmeellisen valon ja kallioiden viiriloiston.
Viikko oli mukava. Ehkäpä jälleen ensi
talvena.
Anna-lMaijaTeppo

KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEI DEN 1 O
rÄn.ressÄ

Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden 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 ei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisälle
7 Tuo mukanasi wc-paperit, trangian polttoaine ja kynttilät

9 Pidämme Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita
säästäen

10 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse käyttänyt
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SM-rukkilaiskisar
Inarissa

Kuvat:
Saara Kostama Ra--4> -- -i i ' .cå. : -+ '+
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Heinätalkoot
Kukasjiirvellä
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Kuvat:
Sakari Palo
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Retki Viron Narvaanja
Peipsijåirvelle 1 4.- I 8.6.

Kuvat: Pekka Rouvinen
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YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perus-
tettiin vuonna '1913. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää erityisesti Helsingin
seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä.

JASENYYSMUODOT
Jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja
kunniajäsenet.

JÄSnNnUn:
Jäsenetuliikkeitämme :
RETKIAITTA www.retkiaitta.fi, retkeily-
välineet. Forum Kukontori, Helsinki, puh.
09 5490 0200 ja Nilsaksenpolku 2, 01510
Vanraa (Tammisto) puh. 0207861550. Etu
normaalihintaisista | 5 7o,
VELJEKSET HALONEN OY. Itäkeskus.
Itäkatu I -5 A 36, 00930 Helsinki ja Espoon
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapin-
kävijöille jäsenkorttia näyttämallä 1 57o
alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE & SAASTA, Hels ingissä:
Hämeentie 50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55, ja Itäkeskuksen kauppakeskus, kerros I ,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä, papuja, riisiä, kuivattuja vihan-
neksia, välipalapatukoita ym. Alennus l0
Vo, l5 euroa ylittävistä ostoksista.
Muut liikkeet Tampereella, Hämeenlinnassa,
Oulussa, Lahdessa, Joensuussa, Jyväs-
kylässä ja Turussa.
Majoitusta ym.
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, Puh.
016531 111
Jäsenille alennuksia majoituksesta.
Koko vuoden l0 7o alennus mökeistä ja
huoneista.
Lapinkävijöille alennus majoituksesta.

HOTELLIHETANMAJATALO

Alennus -10 Vo normaalihinnoista | -5 Vo
alennushinnoista.
Jäsenkortilla. Ei koske ryhmiä.
PL l. Riekonrie 8. 99401 Enonrekiö
Puh. 0 I 6-554 M00,Fax O1 6-521 362
info @hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
HELSINGIN MATKAILUYHDISTYKSEN
matkoille ja retkille j äsenhinnalla.
Tiedustelut puh. 06 2288 1 20 |

Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKAVIJA, joka
ilmestyy neljästi vuodessa.
Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijä-
lehden.
Karjakaivon majat Nuuksiossa
KARJAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee Es-
poossa, n.9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
k i lometr iä Solval lan urhei luopistol ta.
Karjakaivolle pääsee bussilla nro 85/85A,
Espoon keskus - NuuksionpäiVKattila.
Karjakaivolle on ensimmäisellä kerralla hyvä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapah-
tumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenkilö opastaa myös perille pää-
sy ssa.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALA-
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
vleisessä kävtössä oleva keittokatos. wc.
iaituri 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 siihköä. Jokainen mökinkäyttäjä tuo omat
kyntt i lät  valaisuun. Vihreään kompos-
tointilaatikkoon laitetaan vain maatuva j äte,
muut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
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Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapin-
kävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisen ryhmästä on pyydettävä
lupa puheenj ohtaj alta, varapuheenjohtajalta
tai Karjakaivon isännältä.
Karjakaivoa ei voi varata pelkästään omaan
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIITTJT]LLINENI
SAUNAOLUEN ICiYTTÖ
KARIAKAIVOLLA OLESKELLFSSA
ON SALLITTUA.
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
j äsenet 2,50 euroa./hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset (alle 16v.) vain aikuisen seurassa 1,50
euroa./hlö/vrk
Karjakaivon käyttömaksut maksetaan HSL:n
tllllle 21 421 8 - 13842 käyttäen viitenumeroa
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankki-
siirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlooun. Muut ohielmaan
merki tyt  t i la isuud^et,  jo issa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ia
lauantaisaunojen saunamaksu on I eur-o,
joka peritäåin paikan pää11ä.

KARIAKATVON AVAIMET SAAT

JÄSENKORTTIA VASTAAII:
Kari Rautiolta, Riistatie 3 K,O294O Espoo,
puh.599058ja M004435U
kari@rautio.org

Saara Kostamalta, Penttiläntie I H 56, 00740
Helsinki, puh. M0 8400946
saara.kostama @ kolumbus.fi
Minna Morirz 040 5866560, Janne Moritz
040 577297l, Kattilajåiwentie 4, 02820 Espoo

Avain on palautettava heti käytön jälkeen.

Jos jäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, että
sinulla on avain.
AVAIN LUOWTETAAN
VAIN IISL:N JÄSENtr.LE
JÄSENKORTTIA VASTAAN.
(ota siis jäsenkortti mukaan)
Kukasjiirven majat Kittilän Kukasjåirvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana. Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
kerroksiset laverit patj oineen I 0 nukkuj alle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamii-
nalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uu-
nelneen.
Kukasmaj an käyttömaksut:
aikuinen j äsen 7,00 euroa/hlö/vrk
lapsi alle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokrattuna kokonaan omaan käyt-
töön:
viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
12: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 8 42 käy ttäen vii tenumeroa I 025
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varaustuDana.
kodassa on kamiina ja laverit.
Goadoksen käyttömaksut:
aikuinen jäsen 5,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v. 3,00 euroa./hlö/vrk
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 15
euroa./vrk, viikkomaksu I 00,00 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- iäsenet
maksavat edellä mainittujen maksujeir lisZiksi
5,00 euroa/hlö/vrk
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Kukasmajan ja Goados-kodan varauksia
hoitaa Uljas Pernu, puh. 488 821, 040 592
'7n8.

Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Avainta hakiessa esitetään tosite suori-
tetusta maksusta. Avaimen lähettämisestä
peritään postimaksu.

Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100 euroa.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuu-
lumattomat henkilöt voivat käyttää majoja
vain jäsenen seurassa. Varausten hoitajalle
toimitetaan osanottaj alista.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla. Ennen
toimintasuunnitelman vahvistamista otetaan
seuraavalle vuodelle vain alustavia ennak-
kovarauksia.
Vuokra maksetaan yhdi styks en tlhlle 2 | 4218 -
13842 käy ttäen viitenumeroa I 03 8

Vuokrattavat välineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-telttaa, 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, paino 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 I euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, l5 euroa/viikko
Naali-ahkio, joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroiden säilyttämiseen,
25 euroa/viikko.
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa,/viikko

Savotan 906 ja 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 I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasjåirvellä, 6 euroa./viikko
Kahden viikon vuokra on puolitoista-
kertainen, viikonloppuvuokra puolet viikko-
vuokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada välineitä lainaksi vaellukselle. Vuok-
ravälineet tulee luonnoll isesti palauttaa
kuivina ja putaina sekä täydellisinä. Rink-
kojen mukana olevat esim. yläkaaren
irtohihnatkin on palautettava.

Vuokra maksetaan yhdistyks en tilllle 21 421 8 -
13842, käy ttäen viitenumer oa 123.
Välineitä vuokraa Pekka Narinen, Kallio-
haanpää 8,02770 Espoo, puh. 810 I l0 tai
040 500 141 I
pekka.narinen@finnmapcons.fi. Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
etelään päin.

VIT,N{PTTÄ WOKRATAAN
VAIN YH.DISTYKSEN IIiSETtr,M.

JASENASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri Saara Kostama, Penttiläntie I
H 56,00740 Helsinki, puh. 040 8400946
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 päiikirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9 :n puolelta
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TOIMIKI-JNNAT
Koulutustoimikunta
VetäjäAri Saarinen, Vantaanrinne 5 N,01730
VANTAA, mp 0400 620 595,
arij ussi54 @ luukku.com
Muut jäsenet: Risto Heinänen, Raija Hent-
man, Erkki Holopainen, Antti Karppi, Jorma
Nurmi, Ari Saarinen ja Aino Tuominen
Ohjelmatoimikunta
Vetiijä Ritva Puranen, Savelantie 3 I'7 0, N7 20
Helsinki, puh. 381 2101,040 8400757
Muut jäsenet: Kirsti Klemola, Annu Kois-
tinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala, Aino
Matikainen, Mauri Piippo ja Taina Terva-
hartiala
Talkootoimikunta
Vetäjä Kirsti Klemola, Vehkatie 17-21C l,
04400 Jtirvenpää, puh. 050 3820315
Muut jäsenet: Juha Jahkola, Eija Lempinen,
Auli Manin, Sakari Palo, Mauri Piippo, Jukka
Severinkangas ja Karin Sillander
Illkoilutoimikunta
Vetäjä Jorma Nurmi, Vietlijiinne2 A2,031ffi
Nummela, puh .224 6302, 050 517 6'7 03
jormao.nurmi @ pp l.inet.fi
Muutjäsenet: Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas, Hannu Siitari ja Hany
Smeds

MTJITA TOIMIHH\KII-,IOITA
Hallituksen jäsenet

Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, Pekka Rouvinen, Merja
Sallinen, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari
jaHany Smeds
Yhdistyksen tilintarkastajat
Pauli Jokimies ja Anja Poutiainen, varalla
Kirsti Klemola ja Aino Matikainen
Kirjanpitäjä
Outi Ojanperä, puh.0400 807 718
Jäsenrekisterinhoitaja, HSL- kotisivujen
ylläpitäjä

Sakari Palo, puh. 040 530 9578
Karj akaivon maj ojen isåintii
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15,02340
Espoo, puh. 813 5460,040 508 1626
Kukasmajan isännät
Kalevi Koski,Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh. 813 5460,040 508 1626
uljas Pernu, Muortikuja 5 B 38, 00380
Helsinki, puh. 488 821, 040 5927218
Kukasmajan ja Goadoksen varaukset
Uljas Pemu 040 5927278
Yhdistyksen emän&i
Ritva Puranen, Savelantie 3 I 70, 00120
Helsinki, puh. 387 2lOl,O40 8400151

YHTEIS TYOKUMPPANEIDEN
RETKET JA MATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

LAPINKAVIJAT OWLA

Tiedustelut hannu.yrjanainen @ ouka.fi

LAPNUQiWÄYIDISTYS KIEHISET

http ://w ww.kiehi set.fi
Jouko Lehtonen puh:040 500'7 456

par
Tekstiruutu
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JARVET{PAAN RETKEILUAT

www.kolumbus.fi/j ukka.polla

3.-12.9 Ruskaretki
Rinkkavaellus Kilpisjåirveltä Norjan puolelle.
Sitovat ilmoitt. Mikko Jtirviselle puh. 040 8M
5295 tai miktoj @nic.fi 3 1.5. mennessä

REISSUREPI.IN OIIJBI\{IA

www.reissureppu.fi
Lisätietoja Raija Hentman 09 718768,
raij a.hentman @ reissureppu.fi

28.8.-11.9. la-la Hardangervidda ja Oslo
Oslosta länteen sijaitsee Euroopan laajin
tuntur iv länkö. Hardanservidda. Siel lä
laiduntävat viimeiset vil l i t tunturipeurat ja
monimuotoinen luonto tarjoaa puitteet
elämykselliselle vaellukselle tuvalta tuvalle.
Lisäksi kulutamme muutaman päivän
Oslossa ja Holmenkollenin patikkapoluilla.

16.-23.10. la-la Syyspäiviä Peuranpolulla

Suomenselän vedenjakajaseudulla Keski-
Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on hieno,
erämainen vaellusreitt i. Salamanperän
luonnonouisto. Salamaiärven kansall is-
puisto jä metsäpeuran i<otisuot ovat osa
vaellusreittiä, jolla on paljon tulipaikkoja,
laavuja ja pieniä tupia.

&tn

j !

t :

iJ l . , '  I

I.f
if+

lu.



35

RINKAN POHJAI,TA

3.11. ke klo 17.30 SYYSKOKOUS

Pasilan päiikirjasto Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat: Valitaan johtokunnan
jäsenet erovuoroisten ti lalle, valitaan
tilintarkastajat, käsitellään vuoden 2011
toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä
päätetään vuoden 201 I jäsenmaksun
suuruudesta.

Tervetuloa
Hallihls

KT]LKU KUKASIÄRVEII,E

Lumettomana aikana Kukasj Zirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekä pitkokset noin 4 km.
Tietä PyhäjUirvelle ei todenniiköisesti pidetä
auki talvella, sitävastoin on sovittu että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängiin poikki Kukasjiirvelle
noin 4 kmja ällä vfillä tarvitaan suunnistus-
ja hiihtotaitoa.

sriru<öposrulrwur,rsrn

Lapinkävijät ryhtyy lähettämään yhdis-
tyksen tapahtumista ja retkistä tietoja
sähköpostin välityksellä sitä haluaville.
Siihköpostirinkiin
ilmoittaudutaan Sakari Palolle osoitteeseen
sakari.palo@welho.com. Tiedottamisessa
hyödynnetäåin Jäseri-j äsenrekisteriohj elmaa.
Varsinaisesti toiminta käynnistyy syksyllä
sen jiilkeen, kun Lapinkävijä-lehdessä on
ollut asiasta tåimä ilmoitus.

Lapinkävijä-lehti ja yhdistyksen kotisivut
osoitteessa www.lapinkavijat.net såiilyvät
ensisij aisena tiedotuskanava.

Jos matkustat junalla Rovaniemelle ja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään. voit
tilata taksin esim. autoilija Kauko Sepplilåiltii
valmiiksi odottamaan Häja-autoaseåhle tai
lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelin-
numero on0l6- &2129.
Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla
Akäslompoloon j a lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
040 5481660. Vuorobussivhtevs Kolari -
Äkäslompolo - Kolarion joliaiseitajunalta ja
jokaisellejunalle.



MILLÄ KEINOIN
KARIAKAIVOLTE?

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 poisjäiinti syksyllä ja
lisäys keviiiillä aiheuttaa minuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessa keväällä ja syksyllä.

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

HALUANLtrTTYA
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail

JASENMAKSUT:
Varsinainen jäsen
Nuorisojäsen (alle 1 8v.)

15 euroa
7.5 euroa

HELSINGIN SEUDUN
LAPINIGVUÄT

JÄSENStrITEERI
SaaraKostama
Penttiliintie I H56
OOT4OHBLSINKI

Lapinkävijä-lehti (suoratilaus) 8 euroa

OSOITTEEN MUUTOS:


