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PY{KIRJOITUS

MATKALIÄ KFSKI-ETJROOPASSA

Kymmenen vuotta sitten vierailimme Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Nyt syksyllä tämä
matka uusittiin ja paljon oli muuttunut viimenäkemän.

Saksalainen isäntäperheemme johdatteli meidät tutuille poluille, mutta uusiakin tuli kierreltyä.
Uutta oli se, että esim. Puolan ja Tsekin raja oli avoin. Retkeilyreiteillä sai vaihtaa maata
rajamuodollisuuksista välittämättä ja esim. Jizerskien alueella oli rakennettu siltoja rajajoen
yli. Näin retkeilyreitit oli yhdistetty maiden välillä ja vaihtoehtoja kulkemiseen oli siten
tuplasti.
Vierailimme "saksalaisittain" Ergebirgen vuoristoalueella, jossa perustaso on 800 - 900
metrin tuntumassa ja vuoret kohoavat jopa 1200 metrin korkeuteen, alueen korkein huippu
idempiinä on Schneekoppe 1600 metriä.
Vanhastaan alue tunnetaan Sudeetteina, joka on ollut vuoristo Saksan ja Tsekin raja-
alueella ja vahvasti linnoitettu ennen sotia. Vielåikin aluetta reunustaa linnoitusketju.
Nykyinen Puolan alue on entistä saksalaista Schleesiaaja retkeilyrakenteet ja reitit perustuvat
pitkälti saksalaiseen kulttuuriin.
Vanhassa ei ole kuitenkaan pitäydytty, Eu:n tuella on kunnostettu majataloja ja retkeilyreittejä.
Pääosin vaikuttaisi siltä, että reitit on suunniteltu monikäyttöisiksi. Eli sekä pyörillä että
jalan kuljettaviksi. Mitään "kevyttä" polkumaastoa täällä ei pääosin tapaa.
Vaelluskulttuuri näytääkuitenkin vahvalta, silläjatkuvasti kohtasimme esim. koululaisryhmiä,
jotka ohjaajansa johdolla tutustuivat alueeseen ja ilmeisesti myös yöpyivät sikäläisissä
vuoristomajoissa. Majaverkosto on tiheä ja hintataso suomalaisittain edullinen. Tarpeen
mukaan majoituksen voi varata myös etukäteen ellei halua tyytyä yhteismajoitukseen. Eli
jos ei kaipaa täyttä erämaan hiljaisuutta ja rauhaa, näillä vuorilla on mielenkiintoista kierrellä
ja tutustua sikäläiseen retkeilyperinteeseen.
Saksan alueella tuo retkeily tai kävelykulttuuri on edelleen voimissaan. Monien kylien
ympäristössä on mittava kävelyreitistö ja vaativuustasoa on moneen makuun. Lisiiksi
löytyy yhdysreittejä, joten pitemmätkin vaellukset onnistuvat suurienkin kaupunkien
tuntumassa. Eikä ole mahdotonta piipahtaa myös naapurin puolella, sillä ainakin Ober-
Lausizsissa Tsekin rajan tuntumassa reittiverkosto on yhtenäinen, koska raja seuraa pääosin
vuoriston korkeimpia kohtia. Näin myöhäis- syksyllä lehtipuiden ruska oli loistossaan,
vaikka suomalaisittain tuttua maaruskaa ei ollutkaan.
ReijoBlomberg



TOIMINTA
JOULUKUU

3.-6.12. pe - ma PIKKUJOULURETKI ILAJAN
TciupÄTLE ILOMANTSIIN

Pikkujouluviikonloppua vietetään aidon savottakämpän tunnelmassa ilman mukavuuksia,
vain aitojen kynttilöiden luodessa tunnelmaa. Ulkoillaan (sukset, jos lunta) saunotaan ja
nautitaan yhdessäolosta kaamoksen hämdrässä.
Lauantai-iltana odotellaan joulupukkia, joten ota pikkupaketti mukaan.
Viikonloppu maksaa n. 80 - 100 euroa. Hinta sisältää matkat, majoituksen, aamupuurot +
kahvit/teet, kämppåiruokailut ja iltakahvit/teet. Yhdistys osallistuu kustannuksiin. Jokainen
tuo mukanaan omat leivät, leikkeleet, saunamakkarat ja -juomat sekä makuupussin,
ruokailuvälineet ja termospullon retkiä varten.
Mukaan mahtuu bussilastillinen lapinkäv|öitä, petipaikkoja on 35 ja lisåiksi lattiatilaa.
Lähtö perjantai-iltana Rautatietorin tilauspysåikiltä klo 17.30. Pidetään yksi kahvitauko,
joten matkaevästä on hyvä varata mukaan. Matka kestää n. 7 tuntia. Perillä odottaa lämmin
kämppä ja iltatee. Paluu alkaa itsenäisyyspäivänä (maanantaina) aamiaisen ja siivoamisen
jåilkeen.

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

ll.l2. klo 10.00 TALKOOT JA JOULUPUURO
KARIAKATVOLLA

Puita riittääja ahkiot saavat kyytiä, kun niitä vedetään alamajan pihalle. Hernesoppaaja
makoisat löylyt tarjotaan talkoiden jälkeen.

Illan pimetessä odottaa jo perinteeksi muodostunut pitkään haudutettu joulupuuro ja
joulukahvit lisukkeineen.
Puuroahämmentää talkootoimikunta apureineen ja talkoopiiiillikkö Kirsti Klemola, puh.
050 3820375.



TAMMIKUU
6.1. to klo 14.00
LEPPOISA LOPPIASSAT]NA KARIAKATVOLLA

Sauna on liimmin klo 14-16 ja sitä edeltävän ajan voi käyttää vaikka omatoimiseen ulkoiluun
Karjakaivon maastossa. Voi tulla myös avustamaan saunan lämmityksessä, sillä varsinkin
pakkasilmojen sattuessa työtä riittää: kaivo ja avanto ovat umpijäässä ja puita kuluu paljon.
Sauna on yhteissauna ja maksaa yhden euron. Ulkoilutoimikunta tarjoilee glögiä
lisåilämmikkeeksi. Paluumatkalla tarvitaan taskulamppu näin vuoden pimeimpään aikaan.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 5707536.

L2.l.ke kto 17.30 KERHOILTA
MENNEEN VUODEN KUVAT
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta

Perinteeksi käynyt Menneen vuoden kuvat -kerhoilta kutsuu. Tututkin maisemat
viimevuoden monivivahteisessa säässä saivat näppäinsormet herkistymäiin. Niinpä uskon,
että kuluneelta vuodelta on kertynyt itse kullekin runsaasti kuvia niin retkiltä kuin muista
mukavista tapahtumista. Tuo niistä mielenkiintoisimmat yhteiseen kuvailtaamme muidenkin
iloksi. Kirjastosta löytyvät digi-ja diakuvien katseluun tarvittavat laiteet.
Jotta mahdollisimman moni ehtisi näyttiimään kuviaan, niin ilmoitathan omasta esityksestäsi
etukäteen vastuuhenkilölle.
Vastuuhenkilö: Aino Matikainen puh.O4O0 92 7225

15.1.Ia klo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARIAKAIVOLLA

Puupinot vaan kasvavat kalliolla. Niitä olisi taas tarkoitus vetää alamajalle. Tarvitaan ahkioiden
vetäjiä ja puiden pinoajia, joka tapahtuu kunkin omaan tahtiin voimiensa ja halujensa
mukaan. Talkoiden jälkeen on tarjolla hernesoppaa sekä tietenkin lämmin saunan.
Vastuuhenkilö Juha Jahkola, puh. 040 553 6350

17 .1. maklo 18.00 YLEISOTILAISUUS
LUONTOKWAAJAN TÄHTtrfi TKI,Ii

Pasilan pääki{asto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
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Jorma Luhta on kuulunut 198O-luvulta lähtien Suomen luontokuvaajien eliittiin, vaikka itse
saattaakin mutista jotain vastustavaa. Useat kuvateokset elävine teksteineen ovat
merkkipaaluja alan kirjallisuudessa. Viimeisin, Tiihtiyöt, valittiin vuoden luontokirjaksi 2009.
"Kirjan aihepiirinä on öinen metsä tähtitaivaineen ja revontulineen - ja taivaan alla kulkija

mielenliikkeineen. Kulkija viettää tähtihetkiä metsässä, tarkkailee luontoa ja ihmismielen
pohjia. Pureva kylmyys, pimeys ja pohjoiset erämaat kaukana teiden ja taajamien
valosaasteesta luovat kehyksen kameran vangitsemilla taivaanvaloille ja tarinalle, joka
koskettaa syvältä."
Yleisötilaisuuden osanottajat pääsevät osalliseksi sekä tähtiöiden tunnelmasta että Jorma

Luhdan tulevan kirjaprojektin tuomista luontokuvaajan tähtihetkistä. Tilaisuudessa on
mahdollista ostaa kirjoja Jormalta.
Yleisötilaisuuden vastuuhenkilö Raija Hentman, puh. (09) 718 768 tai 0400 380 606

29.1. laklo 14.00 - 17.00 LAUANTAISAUNA
KARIAKATVOLLA

Monelle tämä on hyvä tilaisuus talven ensimmäiseen avannossa käyntiin. Jos vesi on
kylmää, saunassa on sitten hyvä lämmitellä jäseniään ja nauttia mukavasta yhdessäolosta.
Naisten sauna on 14.00-15.00, sekasauna 15.00-16.00 ja miesten sauna 16.00-17.00.
Saunamaksu on leuro.
Saunan lämrnittiiä Harry Smeds, puh.050 357 0993

HBLMIKUU

HUOM!!! TO 3.2. klo 17.30-20.00 KERIIOILTA
ARNO RAUTAVAARAN MATKASSA
ETELIiMANTEREELLE

Pasilan päiikirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Luontokuvaajanakin menestyksellisesti ansioitunut Arno Rautavaara on lupautunut
tulemaan kerhoiltaamme kertomaan matkastaan Falklandinsaarille, Etelä-Georgiaan ja
Eteliirnanterelle. Tulemme niikemäiin toinen toistaan upeampia kuvia pingviineistä ja muusta
Antarktiksen alueeseen liittyvästä. Unohtumaton nojatuolimatka tiedossal

Huomioithan, että kerhoilta on poikkeuksellisesti torstaina eikä keskiviikkona.

Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432
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5.2. laklo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARIAKATVOLLA

Puita riittää ja talkoojoukko jaksaa taas tehdä "töitä" mukavassa seurassa. Tekeminen on
leppoisaa ja jos hiki tulee, saa ne pestyä pois joko saunassa tai avannossa hernesoppa
tarjoilun jälkeen.

Saunan lämmittiiä Auli Martin, puh.040 585 6138

20.2. su klo 10.45
SUNNUNTAIN HIIHTORETKI NUUKSIOSSA

Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi 85 lähtee Espoon asemalta klo
10.20. Leppoisa hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät ja
istuinalusta mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa, vaikka Karjakaivon majan ohi
hiihdiimmekin.

Vastuuhenkilö Haruru Siitari, puh.040 5707536 siihköposti hannu.siitari@capgemini.com

26.2. laklo 14.00 - 17.00 LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA

Jos kiireiltä ehtii, on mukava viettää lauantaipiiivää saunan lauteilla. Kuulla toisten tekemistä
retkistä tai rupatella ajankohtaisista aiheista. Naisten sauna on 14.00-15.00, sekasauna
I 5.00-1 6.00 ja miesten sauna 1 6.00-1 7.00. Saunasta peritään I euro.
Liimmitysvastuussa Juha Jahkola, puh. 040 553 6350

MAALISKUU

IIUOM!!!
tO 3.3. KIO 1730 KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA
PIiÄKATIPUNKISETJDT]N RETKIKOHTEITA

Pasilan päiikirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömäåiräiset asiat: vuoden 2010 toimintakeretomus,
tase ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
Kokouksen jälkeen kuulemme Raija Hentmanin eläväistä kerrontaa Helsingin ja sen
lähiseutujen retkeilykohteista. Raijalta ilmestyi viime vuonna Pääkaupunkiseudun
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retkeilyopas- niminenkirja, jotaonjo ehdittykehuamm. Latu- jaPolkuJehdessä4/2010. Nyt
meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla Raijan kerrontaa kirjan synnystä, niin ja tietenkin
liihellämme olevista yllättävän upeista retkeilykohteista.
Tilaisuudessa voi ostaa Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaan Raijalta 23eurolla
Huomioithan, että kevätkokous ja kerhoilta ovat poikkeuksellisesti torstaina eikä
keskiviikkona.
Vastuuhenkilö Ritva Puranen puh. 040 8400757

5.3.Ia klo 09.00 PUUNAJOA NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA

Perinteen mukaan olemme auttamassa kansallispuiston väkeä puunajossa puiston
tulipaikoille. Moottorikelkka vetää puut, mutta molemmissa päissä tarvitaan perinteistä
työvoimaa pinoajina. Siten voimme taas istuskella ja tulistella kansallispuiston tulipaikoilla.
Lumitilanne kannattaa tarkistaa saman viikon aikana
talkoovastaavalta Kirsti Klemolalta, puh 050 382 0375

Z-,-''.II 63 suRETKILIISTELUPÄNÄ SWISAARISTOSSA
IJ
Suvisaaristossa kyläkauppias pitää talvisin muutaman kilometrin pituista jäärataa auki ja
vuokraa myös luistimia ja potkukelkkoja tarvitseville. Ota liimmintä ylle ja reppuun kuumaa
juomaa, evästä ja istuinalusta. Kulkeminen paikalle kimppakyydein. Jos haluat vuokrata
välineitä,niinsoitakauppiaalle098884114 nimionSjöbergjaosoitepaikalleSuvisaarentie
23,02380 Espoo. Aloitamme klo 12.00
Ilmoittautuminen 4.3 mennessä Jorma Nurmi 0407669093.

12.3. la klo 10.00 PWNVETOTALKOOT
KARIAKATVOLLA

Jos lunta riittää, vedämme edelleen puita alamajalle. Sillä turvaamme saunan låimmityksen ja
makkaran paiston kesän ajaksi. Tarjolla on hernesoppaa ja saunomista.
Vastuuhenkitö Juha Jahkola, puh.040 553 6350

JOKAMIEIIENOIKEUKSBN ILTA maaliskuussa
viikolla 13 .

30.3. ke klo 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

g
CI
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Kesä tulee taas. Lapinkävijäthän siirtyvät kesäaikaan, kun keskiviikkosaunat alkavat. Isiintä
tietää pitkällä kokemuksella ja korvat tarkkana kuunneltuaan millaisen lämmön saunaan
haluamme. Yhteissaunamaksu on leuro. Puomi sulietaan klo 20.30.
Isäntii Kalevi Koski, puh.040 5081626

HUHTIKUU

27.4.ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKATVOLLA

Oletko jo kokenut jäiden låihdön jälkeisen uinnin. Todennäköisesti se on nyt mahdollista.
Saunassa kuullaan alkuvuoden retkitarinoita ja puhutaan "mukavista kommelluksia".
Yhteissaunasta peritään I euro.
Lämmityksesfå vastaa Saku Palo, puh. 040 530 9578

TOUKOKUU

Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
Ensimmdisenäiltana20.5.pekokoonnumme Komionlampientelttailualueella,jossayövymme.
Lauantaina kierrämme n. 10 km:n lenkin Komion - Luutasuonharjun suojelualueella
päivlirepuin. Sunnuntain päiväreitti suunnitellaan paikan päällä.
Teemme matkan kimppakyydein, joten kerro ilmoittauessasi onko autossasi tilaa vai
tarvitsetko kyydin. Polttoainekulut kimpparyhmät hoitavat itse. Loppusaunasta ja
leiripaikasta peritään n,2Oeuroa. Varaa teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteet sekä vettä
n.10ljaruokaa.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä 040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5. ke klo 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
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L.6. ke klo 18.00 - 20.00 NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA
11.6.la klo 15.00 - 17.00 LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA
29.6.ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARJAKAIVOLLA

ELOKUU

Pe 5.8. . Su 7.8. SAARISTORETKI UTÖN
M,dIAKKASAARELLE SAARISTOMERELLE

Kesåiisen saaristoretken kohteeksi on valittu Utö Saaristomeren kansallispuistossa. Matkalla
nähdään sekä ainutlaatuista ulkosaariston luontoa, että vanhan luotsi- majakka- ja
varuskuntasaaren kyläyhteisöä. Lisätietoja http://www.uto.fi/
Käyttöömme on tarkoitus varata majoitustalo, jossa on 12 vuodepaikkaa Majoitukseen
sisältyy myös aamiainen. Saarella on mahdollisuus myös telttailla. Majoitustalossa on
mahdollisuus laittaa ruokaa, mutta myös ravintola on saarella.
Matka alkaa vuorobussillaperjantaina klol3.30 Helsingistä. Myös kimppakyyti tai riittävän
suurelle joukolle tilausbussi on mahdollinen. Yhteysalus lähtee Nauvon Påirniiisistä klo
18.15, poikkeaa matkalla mm. Jurmoon ja saapuu Utöseen23.l5. Sunnuntaina on ohjelmassa
opastettu kierros saarella, mm. majakassa, sekä omatoimista tutustumista saareen. Yhteysalus
takaisin lähtee sunnuntaina klo 1 1. 15.
Bussimatkan hinta on ryhmä- tai elåikeläisalennuksella on noin 50 euroa, yhteysalus on
ilmainen. Aamiaismajoitus ja opastus maksaa noin 100 euroa Telttapaikan hinta ei ole vielä
tiedossa.
Majoitustilat Utössä ovat melko varattuja kesäaikaan, joten riittävän osanottajamädrän
pitiiisi selvitä hyvissä ajoin. Ennakkoilmoittautumista pyydetäåin tammikuun aikana. Tällöin
ennen kevättalven lehden ilmestymistä voidaan tehdä varaukset ja antaa lehdessä tarkemmat
tiedot. Sitovat ilmoittautumiset keväåillä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:Harry Smeds,050 357 0993,harry.smeds@elisanet.fi

DIGUARKKARIKURSSI: teoriaa, harjoituksia ja
arviointia, elokuussa.
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KUKASJÄRVIVIIKK O II 12. . I9.3.2OII

Keväällä Kukasjiirvelle on taas mahdollisuus tulla hiihtelemään isäntien ollessa paikan
päällä. Mukaan mahtuu kahdeksan ( 8 ) henkeä.
Ilmoita kiinnostuksestasi Kalevi Koskelle p. 040 5081626 tai Uljas Pernulle p. 040
5927 278 niin sovitaan jåirjestelyistä.

32. YLLAKSEN HIIHTOVIIKKO 2.. 9.4.20II

Ensi kevdiin matkan hinta on 540 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetullta 495
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, sauna ja päivällinen
päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestäja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen.
Ylläskiepistä, Risto Joensuulta ja Birgitta Vilpposelta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut
ovat hotelli Ylläshuminassa.

Junan (P 269) liihtöaika Helsingistä on perjantaina 1.4. klo 21.23 jattio Kolariin lauantaina
klo 10.40. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.45) - Helsinki (su 8.06).
Tiedustelut: Hannu Siitari, siihköposti hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella
040 5707536. Hiihtoviikon toisena vetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh.040 7669093.

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 1.4. JA PALUU L49.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydetHettaan, Pallakselle, Kilpisj?irvelle, Yllåikselle jaLeville. Tilausbussimme
kyydissä pääsee Akäslompoloon.
Edestakaisenjunamatkanjäsenhintaon kolmen hengenhytissä 165,50 euroa, VR:n opiskelija-
tai seniorialennukseen oikeutetuilta 118 euroa. Juna-bussimatka Akäslompoloon maksaa 10
euroaenemman.
Lipputilauksetviimeistiiän A.2.HawruSiitarille siihköpostillahannu.siitari@capgemini.com
tai puhelimella 040 5707536.
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PERIIE. JA RETKEILYVIIKKO KUKAKSELLA LA 4.6. -LA
11.6.20t1

Tervetuloa mukaan jo perinteiseksi muodostuneelle alkukesän oleiluviikolle Kukasjiirvelle!
Perheviikkolaisten lisiiksi tarjotaan tällä kertaa mahdollisuus myös omatoimisille retkeilijöille
liittyä seuraamme. Majaa tukikohtanaan pitäen on mahdollista tehdä hienoja päiväretkiä ja
palata illaksi majan mukavuuksien pariin. Majoitumme Kukasmajassa ja tarvittaessa myös
Goadoskodassa, joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet, astiat ja ruokailuvälineet ovat
talon puolesta. Ruokatarvikkeet jokainen hankkii ja hoitaa perille itse. Mahdollisista
yhteisruokailuista ja -hankinnoista voidaan sopia erikseen.
Helsingistii matkustamme junalla Rovaniemelle ja sieltäjoko tilausajona taikka kimppakyydein
Pyhäjiirven rantaan, josta on noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily,
saunominen, iltanuotio ym. vapaamuotoinen puuhastelu kuuluvat perheviikon ohjelmaan.
Leirimaksu on aikuisilta 40 euroa, matkakustannukset todellisten kuluien mukaan.
trmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh. 0400 807778.

SUUNNITTEILLA VIRON SAARENMAALLE MATKA 25. . 29.7 .
20tl

Kaikki vielä suunnitteluasteella. En saa vielä minkäänlaisia hintatietoja, koska Viro siinyy
euro- aikaan. Ensi vuoden puolella rakennetaan pakettija suunnitellaan kohteet. Maaliskuun
lehteen tulee parempaa tietoa. Pertsa Salo

IO..I7 .9. RUSKAVAELLUS LATASENON MAISEMIIN

Matka alkaa 9.9. pe iltana Helsingistä Kolariin liihtevällä junalla. Kolarista jatkamme
reittibussilla Kilpisjiirven tietä ja jätämme bussin Vuoskuvaaran kohdalla. Siitä jatkamme
taksilla n.20km koilliseen, jolloin Kalkkoaivin eteliirinne ja ensimmäinen yöpaikka on
nåikyvissä. Seuraavan viikon aikana tutustumme käsivarren erämaa-alueen suurimman
valtavirranalueeseen.TakaisinHelsingissäolemme18.9.aamulla. Matkanhintan.400euroa.
Tarkemmat tiedot aikatauluja ym koskien ovat toukokuun lehdessä.
Ennakkotiedot ja ilmoittautuminen 1.8. mennessä 040 7 669093 Jorma Nurmi.

RUSKAVAELLUS SAARISELALLA II.. 17 .9.2OII

Suunnittelemme syksyn 2011 ruskavaellusta Itäkairan maisemiin. Lisätietoja seuraavassa
lehdessä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä puh. 0400 807778 tai Pentti
Luhtala puh. 050 3045130.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 Vomatkan arvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 16 euroa,/hlö
-Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistälin 14 vrk ennen liihtöä, veloitetaan ennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 7o
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen låihtöä, on matkanjlirjestäjällä 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 kohhlullinen 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 sisåiltyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina l6
euroa./henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

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

KARIAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenä on:
- jäsenyys on kestänyt våihintään kaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.

- jäsen on maksanut yhdistyksen pankkitilille Nordea2l42l8-13842 avaimista
50 euron pantin. Viitenumero avaimista on3513.

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 4682ja sähköposti merja.sallinen@netti.fi
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OLETKO KIINNOSTUNUT
AKTIIVIJÄSENYYDBSTÄ?
Tule mukaan koulutustoimikuntaan, ohjelmatoimikuntaan, talkootoimikuntaan,
ulkoilutoimikuntaan.
Ota yhteys toimikunnan vetiijåiiin!
Kotisivulla www.lapinkavijat.net kerrotaanjokaisen toimikunnan toiminnasta.

SAHKOPO S TITIED OTTAMINEN
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkistä ja tapahtumista tiedotetaan jäsenlehden ja
internet-sivujen l isäksi myös sähköpostitse sähköpostirinkiin l i i ttyneil le.
Siihköpostitiedotteita lähetetään noin kerran kuukaudessa ja tiedotteeseen valitaan
tapahtumat ja retket lähimmåin parin kuukauden ajalta. Sähköpostitiedottamista hoitaa
Sakari Palo, sakari.palo@welho.com. Sijaisena ajalla 1.1. - 20.2.2011toimii Hannu
Siitari, hannu.siitari@capgemini.com. Låihetii heille såihköpostiosoitteesi!
Siihköpostin avulla voidaan tiedottaa myös ohjelmaan tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää uutta tiedoteftavaa, jota ei ole lehdessä
tai internet-sivuilla, niin ota yhteys vastuuhenkilöihin. Tiedot lisätään seuraavaan
säiinnönmukaiseen sähköpostiin tai tarvittaessa lZihetetäiin ylimädrdinen sähköposti.

ILMOITUSTENHANKINTA
Pitkäaikainen ilmoitusten hankkijamme TJM-systems lopettaa ilmoitusten hankinnan
lehteemme vuoden alusta.

Onko Sinulla mahdollisesti tiedossa yritystä, joka olisi kiinnostunut ilmoitusten hankinnasta?
Tai siihen mennessä, kun tällaisen onnistuisimme löytämään, voimme poikkeuksellisesti
tarjota yksittiiisiä ilmoituksia lehteemme edullisemmin.
Tiedätkö, kuka mahdollisesti haluaisi ilmoittaa lehdessåimme?
Ilmoituksilla saisimme lehtemme kustannuksia pienenemään.

Lapinkävijä-lehden toimitus
Saara Kostama
puh.04084O09216

s aara. kostama @ kolumbus.fi



HALLITUKSENJA
SYYSKOKOUKSBN PAATOKSIA

Valmistel t i in syyskokouksel le 3.11.
esitettävät asiat
Sihteeri kokoaa yhdistyksen toiminta-
suunnitelman vuodelle 20ll ja toimittaa
luonnoksen hallituksen j äsenille.
Toimikuntia ja isäntiä pyydetään toi-
mittamaan sihteerille osuutensa toiminta-
suunnitelmasta sekä ehdotuksensa talous-
arvioksi.
Kirjanpitäjä laatii välitilinpäätöksen ja
luonnoksen talousarvioksi vuodelle 2oll ja
toimit taa sen hal l i tuksen jäseni l le.
Ylläsviikko erotetaan omaksi kohdakseen
talousarviossa.

Seuraavassa hallituksen kokouksessa
Hyvåiksyttiin pienin täsmennyksin toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2011 esitettäviiksi
syyskokoukselle.
Jäsemaksuksi vuodelle 20ll esitetäåin 15
euroa.
Hyviiksyttiin pienin muutoksin talousarvio
wodelle 20 I I esitettiivåiksi syyskokoukselle.
Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet
Eija Lempinen, Pekka Rouvinen ja Harry
Smeds.
Keskusteltiin mahdollisista tilintarkastajista
Päätettiin pitää maksut yhdistyksen tilojen
käytöstä j a varustevuokrauksesta ennallaan.

Kirjanpitiijåin ja taloudenhoitajan palkkio
ja kulukorvaus
Piiätettiin maksaa kirjarpit2ijä Outi OjanperZille
ja taloudenhoitaja Hell in Saarelaiselle
vuodelta 2010 kulukorvausta 100 euroa sekä
palkkiota l00euroa.
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Yhdistyksen edustajien sekä hallituksen
jdsenten matka- ja kulukorvaukset
Hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaus
esitetään pidettävåiksi ennallaan eli 10 euroa
kokoukselta. Yhdistyksen edustajien matka-
ja kulukorvaukset korvataan edullisimman
matkustustavan mukaan toteutuneiden
kustannusten perusteella.

Talvireitit Kukasmajalle talvella 2010 -
20tl
Päätetti in aurauttaa Tulivuoripuiston
parkkipaikka, kustannukset noin 120 euroa.
Päätettiin hakea lupa huoltoreitille talous-
metsän kautta, kustannus noin 20 euroa.
Pyhäjiirvelle tulevan tien auraus on avoin,
selviää tammikuussa. Yhdistys voi pyyder
täessä osallistua kustannuksiin kohtuul-
Iisella summalla.

Toimikunt ien jäsenmuutokset ja
puukkojen luovutus
Karin Sillander on eronnut talkootoimi-
kunnasta (tilalle Harry Smeds)
Pirjo Mustonen eronnut koulutustoimi-
kunnasta (tilalle Maria Fonsell). Päätettiin
luovuttaa molemmille eronneille jäsenille
puukot kiitokseksi hyvästä toiminnasta
toimikunnissa.

Sarvekkaiden valinta
Vuoden sarvekkaat julkistetaan pikku-
joulussa.
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Lapinkiivijåilehden mainosten hankinta
Mainosten mä?irä lehdessä on laskenut koko
ajan ja mainosten hankkija TJM-systems on
irtisanonut sopimuksen päättymåiåin kuluvan
vuoden lopussa. Saara Kostama pyrkii
löytämään uuden mainostenhankkijan ja
neuvottelemaan tämän kanssa sopimuk-
sesta. Toistaiseksi pyydetään jäseniä
käyttämään suhteitaan mainosten hank-
kimiseksi.
Selvitetäiin lehden kustannusrakennetta.

Muutasiat

Kukakselle on ostettu halkoja 6m3, 300 euroa.
Menoerä kirjataan vuoden 2011 kuluksi.

Keskusteltiin mahdollisuuksista saada uusia
aktiiveja yhdistyksen toimintaan

Keskustellut henkilötiedot on poistettu
vanhoista Lapinkävijöistä kotisivuilla.
Tiedot tulevat todennäköisesti siiilymään
jonkin aikaa hakukoneiden viilimuistissa.

Syyskokouksessa

Erovuoroiset hallitukset jäsenet Bija
Lempinen, Pekka Rouvinen ja Harry Smeds
valittiin yksimielisesti jatkamaan edelleen
hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
vuodeksi 2011 valittiin yksimielisesti Kari
Rautio.

Tilintarkastajiksi valittiin vuodeksi 201 1
Pauli Jokimies jaTuula Rinne ja sekä heidiin
varamiehikseen
Aino Matikainen ja Anja Poutiainen.

Syyskokous hyvåiksyi hallituksen esittämän
vuoden 2011 toimintasuunnitelman muu-
toksilla kerhoiltojen aikoihin 3.2. ja3.3. sekä
talousarvion vuodelle 201 1.
Keskustelussa todettiin, että vaikka jäsen-
lehden kustannukset i lmoitusmyynnin
vähennyttyä ja ehkä loppuessa ovat
nousseet, lehden kustannuksia ei ole syytä
laskea tasoa alentamalla. Pvritiiiin lövt?imäiin
uusi ilmoitushankkija. Jåsenia pyydetään
käyttämään suhteitaan yksittäisten ilmoi-
tusten hankkimiseksi, jolloin myös ilmoitus-
hintoj a voitaisiin alentaa.

Samoin syyskokous hyväksyi hallituksen
esittämän ehdotuksen pitää yhdistyksen
jäsenmaksu ennallaan eli l5euroa vuosijäsen
ja 7,50euroa nuorisojäsen, sekä hyviiksyi
hallituksen jäsenten matkakorvauksen
kokoukselta lOeuroa ja yhdistyksen edus-
tajien matka- ja muut kulut korvattaviksi
edullisimman matkustustavan mukaan
toteutuneiden kustannusten perusteella.

Muutasiat

Kalastuskunta huolehti Kukasmajan lähet-
tyville johtavan Pyhäjåirven tien aurauksesta
viime talvena. Nyt asia on jälleen avoin ja
ratkeaa tammikuussa. Uljas Perhu seuraa
tilannetta, asiasta tiedotetaan sähköpostilla
jakelulistaan ilmoittautuneille.
HSL on sopinut jiilleen Akäslompolo-Kittilä
tietä auraavan yrittäjän kanssa, että
Tulivuoripuiston pysiiköintipaikka pidetään
avoimena ja aurataan perusteellisemmin
pyydettäessä. Huoltoreitistä koil l isen
suunnasta on myös sovittu.

Hallituksen puolesta

SaaraKostama
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KAPALALAUTA
(Edellisessä lehdessä ollut Käpdlälauta-juttu
kokonaisuudessaan.)
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 v i r i te l t i in ja
rakennettiin useimmiten puusta, jota oli
riittävästi saatavilla.
Käpälälauta osoittaa ihmisen kekseliäisyyttä
petojen pyydystämisessä. Si tä on
perinteisesti käytetty suden tai ketun
ansana. Käpälälauta kaivettiin tukevasti
maahan tai veistettiin pitkiiksi jääneeseen
kantoon. Ketulle tarvittiin n. 170-200 cm:n
korkea"ansalauta" . Ehkäpäjoku on sellaisen
jäännöksen tavannut vaelluksella tai pitänyt
sellaista kantoa luonnon muokkaamana.

aa aa

Käpälälauta on levinnyt koko
euraasialaiselle havumetsävyöhykkeelle
Skandinaviasta Japaninmerelle saakka.
Tämän johdosta ajatellaan sen olevan
ikivanha keksintö saaliin pyytämiseen.

Käpälälaudan kärkeen laitetaan syötti sen
veffan korkealle, ettei peto yllä siihen
hampailla. Tarkoituksena oli, effä saaliselåiin
yrirrää ravoittaa syötin käpälillä?in. Tlillöin
käpälä saattaa tarttua käpälälaudan rakoon,
eläimen yrittäessä hypätä syöttiäpois ansan
kiirjestä. Käpälälaudan molempiin sivuihin
oli tehty lovet tätä tarkoitusta varten.
Käpälästään juuttunut kettu tai susi jäi
tällöin lautaan roikkumaan.
Käpälalautoja käytettiin meillä vielä 1900-
luvun alkupuolella, ehkäpä salomailla
myöhemminkin. Nykyään tällaisen ansan
rakentaminen ei ole sallittua eläimelle
aiheutuvan kärsimyksen vuoksi .
Metsästyslain sallimat ansat ovat jalkanaru
ketulle tai heti tappavat raudat tai loukut.
wikipedia

KARJAKAIVON TOIM INTAOHJ EI DEN 1 O
rÄnuessÄ
Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta, jota

1 Eivoi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut käviiät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohieita, 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
8 Muista kirioittaa nimesi kämppäkiriaan
9 Pidämme Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita

säästäen
10 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse
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YMPARISTOSSA

Meitä oli kolme innokasta vanhaa lapin-
kiertäjää, jotka laskeuduimme Aleksis
Kivenpäivän jälkeisenä maanantaina
paikall isjunasta Espoon keskuksen
asemalla. Yllätykseksemme Nuuksion-
påiåihåin meneviin bussin 85 pysåikki oli aivan
junalaiturin läheisyydessä. Pyysimme
bussinkuljettajaa jättämään meidät
Meerlammen pysåikille, josta sitten aloit-
taisimme taivalluksen jalan kohti Karjakaivon
lampea. Niiin tapahtuikin, ja nostimme kevyet
rinkat selkåiiin sekä kävelimme satakunta
metriä vielä kohti Solvallaa Nuuksion
Pitkäjärven pilkahdellessa vasemmalla.

Kåiiinnyimmme puomin sulkemalle tielle, joka
nojautui kallioon ja polveili melko tukevien
puiden lomitse kohti pohjoista. Meerlampi
välkehti parin korkean kuusen lomasta, ja
polku nousi aina viilillä jyrkemmin.

Ensimrnäinen kiinnostava kohde, joka
pysäytti meidät, oli oikealla puolella nouseva
kalliojyrkåinne ja sen alla oleva, ilmeisesti
kalliosta jäåikauden aikana irronnut rintama-
miestalonkokoinen kivilohkare. Lohkareen
sisiille johtaa usearnman metrin pituinen
halkeamaluola.
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Ylitimme kalliohari anteen laskeutuaksemme
Lakeasuon itäpäähän. Lakeasuo on kal-
l io iden väl i in salpautunut puol i to ista
kilometriä pitkä, mutta kapea keidassuo,
jonka eteläpäästä laskee pieni  suopuro
Meerlampeen. Emme ainakaan havainneet
suolla minkäänlaisia ojarakenteita, joten se
I ienee melko luonnontilainen.

Nousimme luonnonpolkua Karjakaivon
ulkoilualueen ylängölle ja kuljimme pari sataa
metriä kuin asfalttitiellä; allamme oli jää-
kauden hioma silokallio. Tällaisiin silo-
kallioihin ei Nuuksiossa voi oikeastaan olla
törmäämättä niin yleisiä ne tässä kallio-
maastossa ovat. Kun maasto alkoi laskea,
näkyi rakennuksen päätykolmio ja olimme
Karjakaivon majalla.

Asetuimme taloksi ja pidimme pienen
lounastauon sekä lepäilimme. Iltapäivän

retkemme suuntautui Karjakaivon itä- ja
pohjoispuolisil le järvenrannoil le. Heti
Karjakaivon tulipaikalta lähdettyämme
kohtasimme aivan tuoreen tietyömaan;
kivituhkaa oli levitetty paksuna kerroksena
polulle tai oikeastaan se olijo leveydeltään
tien luokkaa. Soranlevitystraktori oli
työssään, ja tiejyrä odotti vuoroaan met-
sässä. Seurasimme tovin Pirttimäkeen
menevää polkua, josta erosimme vasemmalle
kohti Urjan tulipaikkaa. Urjan lähellä
kohtasimme ensimmäisen vastaantulijan.
Suunnistaja oli kiertämässä vanhaa rasti-
rataa. Mietimme mielissämme vain kuinka
vaat ivaa suunnistusmaastoa Nuuksio
korkeusvaihteluineen ja sankkoine metsi-
neen on. Urjan tulipaikalla pidimme taukoa
sahaten halkoja klapeiksi jåilkeemme tuleville
retkeilijöille. Itse saimme nauttia edellisten
retkeilijöiden hehkuvasta hiilloksesta. Urjan
eteldrannan silokallio laskeutuu sopivasti
veteen tarjoten oivan uimarannan kesä-
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retkeläisille. Aivan suinpäin ei kannata
sukeltaa kirkkaaseen veteen, koska hako-
puiden terävät oksat vaanivat rantavedessä.

Tulipaikalta lähtee luonnonpolku poh-
joiseen, joka vie Orajdrven rantaan. Orajtirvi
on noin k i lometr in pi tu inen pohjois-
suunnassa ja puolisen kilometriä leveä, suo-
ja kalliorantainen jåirvi. Orajärvi on seudun
korkeimmalla sijaitseva vesistö (87 mpy.), ja
sen koilliskulmasta Urjaan laskeva puro
virtaa keväisin melkoisella solinalla, köska
laskua on noin puolen kilometrin matkalla 25
mefiä.

Laskeuduimme Orajärveltä lehtomaista
maastoa kalliorinnettä sivuten Karjakaivolle.
Kuivan kesän jäljiltä lammen rannat olivat
kuivia ja täten helppokulkuisia. I l lan
saapumista oli hyvä tarkkail la saunan
edustan laiturilta. Lintujen ääniä ei enä tässä
vaiheessa vuotta kuulunut, mutta metsä
huokaili syystuulen huojuttaessa latvoja.
Vain muutaman lentokoneen nousuäänet
rikkoivat erämaan hilj aisuuden.

Tullessamme olimme varautuneet sprii-
keittimen käyttöön, mutta havaitsimmekin
majan olevan varustet tu nestekaasu-
keittiöllä, jolla retkiruoka valmistui vaivatta.
Pastaa illalliseksi ja tuli kamiinaan, niin
olimme valmiit yöpuulle. Aamulla totesimme
majan pitävän hyvin lämpöä, koska lämpö-
mittari näytti vielä 15 astetta.

Tiistaiaamupiiivän retki suuntautui Solvallan
urheiluopistolle. Taivalsimme länteen
kalliopolkuja ja yhytimme Urheiluopiston
kuntopolun. Matkalla esiintyivät kaikki
Nuuksion peruselementit: metsä, kalliot,
lammet ja suot. Käkilammen kelluvat
turverannat ja turvelautat näkyivät melkein
paljaan kallion päällä kasvavien mäntyjen
välistä. Katajat olivat vallanneet kasvu-
paikoikseen kivien vdliin kertyneen vähdisen

humuskerroksen. Laskeuduimme Solvallassa
Nuuksion Pitkäiärven rantaan. iossa vallitsi
melkoinen luoteistuuli. Navakka tuuli puhalsi
juuri järven pituussuuntaan ja aallot olivat
vaahtopäisiä kuin suuremmallakin selällä.
Pitkäjåirvi on kallioiden väliseen laaksoon
muodostunut, melko alhaalla sijaitsevajåirvi,
vain27 mpy.

Palaitimme Karjakaivon majalleja oijustimme
takaisin Nuuksiontien varteen Meerlammen
pysäkille. Pysäkin eteläpuolella muuten
sijaitsee Mustakallio, josta avautuu yksi
parhaista näköaloista Nuuksion Pitkäjåirvelle,
korkeuseroakin on peräti yli 60 metriä.
Nuuksiontiellä ja jo Solvallassakin olimme
havainneet merkkejä vilkkaasta rakennus-
toiminnasta, joka sitten jåilkikäteen selvisikin;
Solvallaan rakennetaan kansallispuiston
opastuskeskusta.
Ensimmåiiset lumihiutaleet leijailivat maahan,
kun nousimme bussiin poistuaksemme
Nuuksiosta.

Retkellä olivat Aame Heino, Mikko Ahlqvist
ja Pentti Lahdenvuo

Lisätietoja: Espoon arvokkaat geologiset
kohteet 2006

PenttiLahdenvuo

(Olipas hienoa, että tulitte pistäytymään
kerran Karjakaivollakin, Te innokkaat
Kairankiertäjät. On ollut rnielenkiintoista
lukea Lapin vaelluksista, joita Pentti on
lehteemme kirjoitellut monina vuosina. Uusia
vaelluskertomuksia odotellen. toimitus.)
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KARHUNLOUKKU
Karhu oli maaseudulla pelot-
tava vastustaja ja ulikana
karjanhoidolle. Aina ei ollut
riittävän jiireää asetta karhun
kaatamiseksi. Useimmiten kar-
hun pyytämiseen olivat eri-
koistuneet vain kokeneet met-
sästäjät. Tuliaseiden puuttu-
essa oli kehitettävä ansa tai
loukku karhun saamiseksi
satimeen ja tässä vaadittiin
kekseliäisyyttä,
Karhun j alka-ansa rakennettiin
vahvaan puuhun, jonka juu-
rella lepäsi ansasilmukka maas-
sa köydestä. Puuhun oli ase-
tettu syötti joka houkutti
karhua. Karhun tartuttua syöt-
tiin ja vetäessä syöttiä, - se
laukaisi samalla ansaköyden
vapaaksi. Ansaköyden vastapainona oli
raskas kivi. Tiillöin ansaköysi kiertyi karhun
jalkojen ympiirille ja kiskaisi karhun roik-
kumaan ilmaan pää alaspiiin.
Toinen tapa oli rakentaa karhulle loukku. Se
oli tehty järeästä puutavarasta. Karhun
loukun houkuttimena käytetttiin haaskaa,
sen kulkuaukkona oli kolmikulmainen kehä.
Oviaukkona oli raskas runkopuu, jonkapåiiillä

oli painavat poikkipuut. Loukun suuaukko
pakotti karhun tavoittelemaan syöttiä loukun
sisältä. Karhun vetäessä syöttiä runkopuu
laukesi ja pudotti painonana olleet poikki-
puut karhun päälle. Loukun piti olla
kokonaisuudessaan jåireää materiaalia, jottei
karhu kyennyt vapautumaan loukun puris-
tuksesta.
Karhun loukku ja ansa ovat esillä mm. Inarin
saamelaismuseossa.
ReiioBlomberg
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aa

MENNEITA

YOSUT]NNISTUSTA
KARIAKAIVOLLA 2.10.

Aulis kiersi radan tarkasti.
S akari rauhallisen varmasti

Mutta voihan rasti viitonen,
yön usva, pimeys kätki sen.
Merjan, Jarin, Eskon, Einon,
hylkäsi kumpare pienoinen.

Kalevia kutsui jo aiemmin,
saunan låimpö mieluinen.
Vielä myöhemmin rasteja kierrettin,
saunan lauteilla tietenkin.

TUI.OKSE"T

AulisBosnöm th 4min.
SakariPalo 2h 53min
Merja sallinen puuttui 5.s rasti.
Jari Rantala
Eino Vasikainen " 3'

Esko Oksanen puuttui useampi rasti.
Kalevi Koski " '(

Toivon ensi vuonna ehkähieman suurempaa
osanottajajoukkoa yön seikkailuun.

Niilo Koskenkorva

ITA.VIRON MATKA, NARVA
JA PEIPSIJÄNVT M. _ 18.6.

Narvan valtatie ltihtee Tallinnasta Itä-Viroon.
Ensimmäinen pysåihdys on Jåikalan putouk-
sella. Laskeudumme lehtipuiden takaa
näkyviä portaita alas joenrantaan. Vesi
levittäytyy putoukseksi toiselle laidalle
kivilaattaa. Kevään vähäsateisuus on
kuivannut putouksen toista reunaa. Sen
ylzireunoilta on pudonnut laattda, jotka ovat
jo sammaloituneet. Niiden väleistä kasvaa
uusien puiden alkuja. Se on sitäjotain, jossa
silmä lepää. Kun putouksen selänteen
takana nåikyy vihreä keto ja veden kumis-
tessa onkalo toistaa sen huminaa. Joki
hiljenee virran vietäväksi pensaiden ja
peltojen suojaan.
Metsät ja pellot ohitamme etsien silmillä
tuttuja kasveja. Käåinnymme sivutielle, jossa
on Kiiun tuulimylly vaahteroiden suojassa.
Vanhan tuulimyllyn juurella on pitkät pöydät
odottamassa tulijoita. Pöydillä on valkoiset
liinat ja kahvikupit kuin korut lautasten ja
torttujen kera. Palan painikkeeksi on tarjolla
paikallista munalikööriä. Ehdimme jaloitella
puiston puiden lomassa. Rohkeimmat
kiipesivät tuulimyllyn ylisille tirkistämään
paikallista maisemaa.
Virossa muistetaan monella tavalla sotien
uhreja ja kärsimään joutuneita ihmisiä.
Kohteliaisuudesta käymme muistojen
kummulla, johon oli istutettu pensaita ja
kukkia. Keppeihin oli laitettu nimilaput
henkilöistä joita muistetaan.
Narva-Jöesuu Hotelli Meresuuhun
Huonejaon jälkeen ehdimme käydä suih-
kussa ja nopeimmat uimassa hotellin altaalla.
Ruokasalissa hotelliin tulleet henkilöt on
jaoteltu uusiin ja aiemmin olleisiin ryhmiin.
Uusina tulokkaine meidät sijoitettiin ikku-
noiden lähelle. Noutopöydät notkuvat
erinomaisia herkkuja suolaisista pääruuista,
vihanneksista ja salaateista kaloista ja
lihoista. Jälkiruokana on makeaa ja kirpeää.
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Meren ääni ja tuoksu on kutsuvan houkut-
televa siinä kuin ranta-baaritkin. Metsäiset
tietja polut ovat hiljaisia. Uteliaille liiltlujille
riitti näkemistä myös asutuksessa. Narva-
Jöesuu houkutti uteliaampia kävelemään
joen rantaan. Kivenheiton verran joen toisella
puolella olevaa Venäjä ihmettelimme. Ei ollut
joessa piikkilanka-aitaa, mutta metsän
reunasta näkyi vartiotorni.

PiiiväNarvassa
Matka Narvaan ei ole pitkä, mutta katsel-
tavaa on paljon. Narvassa ajamme vanhan
Piihtitsan alueen läpi. Katsomme tehtaan
portilta ryhdikästä punatiilistä rakennusta,
joka on rakennettu 1700-luvulla. Poistumme
tehdasalueelta katua, jonka varrella on
tehtaan vanhat työläisasunnot. Punatiiliset
rakennukset ovat viellikin asuttavia. Alueen
massiivista vaikutusta pehmentää puiden
vehreys.
Tutustumme kahdeksan kulmaiseen Narvan
Alexsanderin kirkkoon ( 1884). Kirkossa on
väliaikainen alttari ja muutama rivi penkkejä.
Urkujen tehtävää hoitaa harmoni. Kerran
viikossa on jumalan palveluksia, vaikka
entisöintityöt ovat vielä kesken. Seinille,
jotka ovat entisöity, on asetettu kirkon
historiasta muistuttavia vaatteita ja esineitä
Ajamme Narvan puistokatuja ja saavumme
Kultaisen leijonan patsaalle. Se on muisto
Ruotsin vallan ajasta, joka on ollut Viron
kulta-aikaa. Patsaan edessä on kukkiajoita
vieläkin hoidetaan huolella. Kiviaidalla
seisten näkee pensaiden yli Viron ja Venäjåin
linnat.
Hermannin l innan portin sisäpuolella
avautuu laaja nurmikenttä, jossa on muurien
ympåiröimä piha käytävineen. Rakennuksen
seinustalla vanha Lenin patsas, joka osoittaa
sormellaan kulkijoita asettumaan käytäviille.
Linnan vieressä virtaa Nevajoki. Sen
rantavallilla kuvaajat kuvaavat Venäjän
puolen rapistunutta linnaa sekä tulliasemia
yhdistävää siltaa.
Museo on Hermannin linnan sisällä ja
tornissa. Joka kerrokseen täytyy kävellä

portaita. Eri kenoksissa on Virumaan ja Viron
historiaa kuvin ja esinein eri aikakausien
elåimästä.
Peipsijärvi ja vanhauskoiset ortodoksit.
Mäntyjen väleistä pilkahtaa näkyviin
välkehtivä jZirvi. Peipsijärven rantaan on
kävelemme polkuja hiekkaharjun yli. Jåirven
saareton selkä taittuu horisonttiin.
Käännymme valtatieltä kapealle tielle.
Venevalkamia niikyy Peipsijåirveen kover-
retuissa poukamissa. Jlirviruohon peittämät
rannat koskettavat kapean tien reunaa.
Kosteassa kasvavat pensaat täyttävät
paikoitellen tien reunat. Ensimmdiset kapeat
talot niikyvät rivinä. Niitä on kilometreittåiin
jåirven puolella. Joitain taloja on poikittain
pääty tien suuntaan. Kasvimaat ja omena-
puut ovat tontin toisessa reunassa. Tultuaan
Viroon vanhauskoiset venäläiset ortodoksit
asettuivat asumaan Peipsijåirven rannalle.
Ensimmdiset asukkaat ovat muuttaneet nälle
seuduille l7OOJuvulla. He ovat vuokranneet
itselleen maapalan ja kalastusvälineet. He
vil jelivät itselleen ja myyntiin sipulia.
Jokaisessa talossa on ikonija pihalla lapio.

Koljassa tutustumme vanhauskoisten
venäläisten museoon. Museo on puutalon
yläkerrassa, jonne noustaan kapeita jyrkkiä
portaita. Siellä tulijan ottaa vastaan museon-
hoitaja. Huoneiden seinille on ripustettu
vaatteita ja käsitöitä, jotka ovat tehneet ja
käyttäneet heidän esivanhempansa. Museon
opas kertoo heidän tavoistaan, opetukses-
taan, eliimisen vaiheista. Vanhauskoiset ovat
säilyttäneet uskontonsa horjumattomana
900-luvulta asti. Museonhoitaja lukee
näytteen jumalanpalveluksessa käytettävän
muinaisen slaavilaisen kirjan lukemisesta.
Heidän lapsillaan on koulussa uskonto-
tunteja ja niillä tunneilla heille opetetaan
muinaista slaavilaista kieltä.
Vanhauskoisten venäläisten ruokaa on
mahdollisuus nauttia Koljan kala- ja sipuli-
ravintolassa. Hyvin tavallinen vanha puutalo
kätkee sisälleen rauhan ja hiljaisuuden.
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Ympäröivä kauneus on kuin koru joka
mykistää tulijan. Pöytäryhmät ovat erilaisia
muodoiltaan ja kokoltaan. Ne ovat sopivia
asiakkaiden istuttaviksi pienessäkin huo-
neessa.
Muistoja ja putouksia

Päivä herää aurinkoon sinisen taivaan alla.
Suomenlahti ei ole tyyntynyt vaan vaahto-
päät käyvät rantamainingeissa. Vaivaran
kunnassa sijaitsee Sinimäe, jossa tutus-
tumme Grenaderin mäkeen, joka on Sini-
mäestä keskimmäinen. Mäen laella ja länsi-
rinteellä sijaitsee suuri toisen maailman-
sodan muistomerkki 6,5 metriä korkea
puuristi. Se on pystytetty ensimmäisenä
sotahistoriallisena muistomerkkinä 1994.
Arkkitehti Ttit Kaljundi laati alustavan
suunnitelman pysyvästä muistomerkki
kokonaisuudesta.
Muisto alueelle nousemme portaita. Juok-
suhaudat näkyvät rinteessä ja kolmen
muistokiven takana. Kivilohkareiden takana
on 12 m korkea teräksinen ympyräristi. Sen
keskustasta låihtee räjähdystä symboloivat
säteet. Muisto alue rakennettiin valmiiksi
1997-2cnp.
Viron oppailla on paikallista kriittisempää
tietoa, kun he ovat eläneet jo Neuvostoliiton
aikaa. Sillamäe on ollut suljettupaikka, jonka
tunnus on ollut vasara ja sirppi. Sillamäe on
ollut salainen "kaupunki", josta ei käytetty
nimeä, sillä oli numero.
Sillamäe kerrotaan nykyisin olevan todel-
linen helmi Viron nuoremmista kaupungeista.
Se on mainittu jo 15O2-luvulla Tallinna-
Narvatien varrella kestikievarina. Kaupunki
oikeudet se sai 1957. Vieraskieliset opas-
lehdet kertovat kulttuurista ja kaupungin
klassisuudesta. Koko kaupunki on raken-
nettu harmoniseen kokonaisuuteen ouis-
toineen. Kaupungintalo on sekoitus goot-
ti lais-neuvostoli i ttolaista arkkitehtuuria.
Kulttuuritalo on klassististen marxilaisten
katsomus eteläisten kaupunkien malliin.
Mahtavat portaat johtavat puistot ien
päässä sinisenä siintävän merenrantaan.

Museo on mainostetuin rakennus Silla-
mäessä. Legendoja on luettavissa museon
perustajan yksityiskokoelmista.
Parkkipaikan reunassa on portaat. josta
näkyy Valasteputous. Se on Viron korkein
(n. 26 m.). Näköalaterassilta näkee veden
syöksyvän kapeana nauhana alas kirnuun.
Puidenja pensaiden rehevä kasvusto peittää
purosta tulevan yläosan. Syöksyn josta vesi
kirposi putoukseksi.

Palavakivi kaivos
Kuliettaessa Itä-Viron maakunnassa huomaa
muötanharmaiden kuonakasojen kuuluvan
maisemaan. Muutamia kasoja on maisemoitu
nurmikolla ja puilla. On tehty portaitakin,
jotta kivimurskan päälle olisi helpompi
nousta.
Kaivoksen opas esittää kartoista palava-
kiven aluetta. Hän puhuu lyhennettyä
nopeaa suomenkieltä. 500 miljoonaa vuotta
sitten oli kasvikerros, palavakivi, triolit &
fossii l i t, joista palavakiveä oli 8O Vo.
Merenpohjan kalkkikivi ei ole palavakiveä.
Kaivoksia on ollut l0 maan alla ja 8
avolouhoksia. Enää on 2 kaivosta Estoniaja
Kohvan. Museo kaivoksen pituus on 300 m.
leveys 50 m. l8 kuutiota kaivettu päätunneli.
Museoalueelle on tarvittu sadetta varten
pumput. Ensin tarvittiin betoni, rauta, koneet,
pumput, kun työt lopetettiin. Museoalueella
lämpö pidetään 8:n astetta kesät ja talvet.
Laskeudumme portaita ja tasanteita alas
kaivokseen. Kostea lietteinen kaivoksen
pohja on liukas. "Oliko sortumia"? "Ei tåimä
ollut pumpulitehdas."

35 miestä oli joukkue, joka teki kolmea
vuoroa. Vuorossa aina 7 miestä. Ennen sotia
käytettiin räjäytysaineena amoniittia. Aluksi
porattiin käsin. Se oli hiljaisempi äänistä
työtä. Otettiin käyttöön koneelliset vehkeet
ja tulosta saatiin enemmän. Meille esitettiin
eriaikakausien työmenetelmiä kaivoksien
toiminnassa. "Sähkökaivos" toi melun.
Puhelimella kutsuttiin panosmies, joka toi
l% kg räjähdettä. Se suljettiin nallilla ja
räjäytetti in sähköllä. Murske kerätti in
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vaunuun ja työnnettiin ylös. Sitten tuli kone
jolla kerättiin ja tiiytettiin vaunut. Kerrostuma
mittari näytti öljyn ja palavakiven eron. 35
vuotta oli täysin koneistettu. Kone murskasi
kalkin ja palavakiven. Kone eteni hitaasti
merkittp,n kohtaan. Työstiimåissä oli 6 miestii
Kohtlan kaivoksella. Hydrauliikalla tuettiin
seinämät
Viimeksi vierailijat lastattiin kuljetus-
vaunuihin, jotka olivat niin matalia että
monelle polvet ja leuka osuivat yhteen.
Museokierroksen lopuksi tarjotaan kaivos-
miehen lounas, joka koostuu juomasta,
leivästä ja votkasta.
Aamiaisen jälkeen kannoimme matka-
laukkumme linja-auton viereen. Kuljettaja
nosti ne siitä auton "ruumaan". Huoneet on
tarkastettu ja ovikortit luovutettu. On aika
nousta autoon. Matka Tallinnaan sujuu
hiljaisuuden merkeissä. Väsymys saattoi
painaa monen silmiä. Olimmehan koettaneet
tallentaa kaiken irtisaamamme asian, kuule-
misen ja nåikemisen. Toivomme vielä Pertsalla
olevan voimia koota ryhmä ensi vuonnakin.

RitvaVastamåiki

RUSKAVAELLUS UTSJOEUIA
KARIGASNIEMELLE 10.9. -
18.9.

S yyskuisena perj antai-iltana parikymmentä
vaeltajaa kokoontuu Helsingin rauta-
tieasemalle. Puolet porukasta lähtee tutki-
maan Kiilopään maisemiaja meidän poruk-
kamme jatkaa Utsjoelle, josta seuraavana
myöhäisiltapäivän hetkinä on tarkoitus
lähteä Tenojoen varresta kohti Karigas-
niemeä. Junassa etsimme hyttimme ja
ahtaudumme rinkkojemme kanssa ahtaaseen
tilaan. Suuri osa porukasta siirtyy ravinto-
lavaunuun, jossa tutustumme toisiimme ja
selvitämme, kuka kumpaankin kohteeseen

on liihdössä. Seuraavana aamuna Rova-
niemellä kulkuneuvo vaihtuu bussiin ja
tunnelma tiivistyy, kun matkan edetessä
bussissa ei enää ole muita kuin lapin-
kävijöitä. Kii lopään porukka jätetään
puoliltapdivin lähtöasemaansa ja kymmenen
Utsjoen valloittajaa jatkaa matkaa Ivalon ja
Inarin kautta Utsjoen kirkonkylälle. Kylällä
odotamme hetken aikaa taksia, joka vie
meidät vaelluksen alkupisteelle, n. 16 km
liinteen Karigasniemen tiefä. On aikaa virittiiii
varustuksia ja käydä kaupassa tekemässä
hankintoja. Taksi saapuu viiden jälkeen ja
tavarat pakataan autoon. Matkaamme
Tenojoen vartta tarkkaillen sen virtaa ja
Norjan puoleisia maisemia. Saavumme
lähtöpisteeseen ja ryhmitymme ryhmä-
potrettiin.

Alussa oli suo, tunturi ja vaeltaja
Sitten on aika nostaa rinkat selkäiin ja liihteä
poluttomalle taipaleelle. Aluksi saamme
vastaamme jyrkkää nousua pehmeässä
maastossa. Ensikertalainen miettii, että mitä
täståikin tulee, jos pitkäåinkin pitää taivaltaa
moisessa maastossa. Pääsemme kuitenkin
hiukan lempeåimpdiin maastoon ja ryhdymme
kipuamaan korkeammalle tunturiin. Kello on
jo melko paljon ja pohdimme, kuinka pitkiiiin
ensimmäisenä päivänä ehdimme edetä.
Hämärä yllättää melko pian ja päätZimme
majoittua pienen lammen rantaan. Leiri
rakentuu erämaan hiljaisuudessa ja kaikille
selviää viimeistään tässä vaiheessa, mil-
laisissa telttakunnissa olemrne liikkeellä.
Pimeys laskeutuu iltatoimien ylle ja otsa-
lamput leikkaavat ilmaa kuin lasersäteet
konsanaan. Ennen pehkuihin painumista
sovimme, että aamulla ennen seitsemää ei
kattiloita kolistella ja puoli kymmeneltä
liihdetään jälleen taipaleelle.

Aamulla sää on poutainen ja aurinkokin suo
meille hymyäiin. Pääsemme matkaan aika-
taulun mukaisesti. Pohjoisimman Suomen
tunturi-Lappi näyttäytyy ensikertalaiselle
kuvitelmien mukaisena. Våilillä kiivetii?in ylös,
laskeudutaan, kierretään jyrkempiä kohtia.
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Jalan alla on pehmeåhköä varvikkoaja vlilillä
täytyy laittaa kieli keskelle suuta, kun
ylitetään kivikkoisempia paikkoja. Melko
pian kokeneempien puheista käy selvåiksi,
että ruska ei tiinä vuonna halua näyttiiä meille
kirkkaimpia vZirejåi?in ja saatamme olla hiukan
myöhässäkin. Ensimmäinen suuremman
yllätyksen - tiimä olisi toki pitänyt hoksata
karttaan viihåinkin tarkemrnin vilkaistuaan -
kohtaamme saavuttuamme suon laitaan.
Ensimmdinen ajatukseni on, että kierrämme
sen ja että näin tekisimme vastaisuudes-
sakin. Vetäjä on kuitenkin suunnitellut asian
eri tavalla ja niin joukkiomme saa ensi
kosketuksen tähän haasteell isempaan
maastoon yrittäessään mättiihåiltä mättZihåille.
Kumisaappain etenevät taisivat pystyä
ylitykseen tuntemattoman sotilaan hen-
gessä: mennäåinpäs' mokoman suon yli niin,
että heilahtaa. Muut joutuivat hiukan
enemmåin hakemaan oletettuja kuivempia
kohtia saattaen vaelluskengät koetukselle,
jollaisiin ne toki ovat suunniteltukin. Tätä
ihanuutta tulisimme kohtaamaan seuraa-

vinakin päivinä ja välillä ylitettävä alue oli
sen verran leveä, että tauko ilman rinkkaa oli
aivan välttämätön. Hiki kasteli paikat
kunnolla ja pulssi nousi lukemiin, joita ei
kovin pitkään pysty ylläpitämäzin. Lisäksi
syksy tuo lisäkosteutensa taivaaltakin,
vaikka se ei tainnut koko vaelluksen aikana
tuottaa merkittäviä ongelmia. Seuraava
leiriytymispaikkamme oli pienen puron
rannalla, jonne joukkomme saapui edellä
kerrotusta huolimatta hvväntuulisena.
Kokeneemmat lienevät tienireet mitä edessä
saattaa olla ja muut hyvåiksyivät tosiasiat.
Kaikki ovat matkassa vapaaehtoisesti ja
varmasti monia kokemuksia rikkaampana
kohdattuaan odottamattomiakin haasteita ja
huomattuaan selviävänsä tilanteista ilman
takaiskuja tai vammaa sielussa. Påiivän eräs
ihmetyksen aihe oli luonnonsuojelualueen
nurkkauksessa - tai sisällä (?)- ollut rakennus
ympåiristöineen. Jotkut epäilivät koiratarhaa,
mutta selvittämättä tuo jäiinee.

Leirin pystytyksen, ruokailun ja muun
iltapuhteen aikana huomasin, että poruk-
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kamme on muuttumassa yhteniiisemmiiksi
ja päiviin kokemuksista halutaan vaihtaa
mielipiteitä muidenkin kuin lähempien
tuttujen kanssa. Liki kaikki matkaajat
saapuivat rinkiin. Turinatuokion jälkeen
moni meistä tunsi kanssavaeltajiaan parem-
min ja yhteishengen lujittuminen sai lisää
kipinää.

Yöllä sadekuurot huuhtoivat maisemaa ja
aamullakin saimme taivaalta kosteita ter-
veisiä. Aamupäivän myötä sää kuitenkin
poutaantui ja ryhmä eteni samankaltaisissa
maisemissa kuin edellisenäkin päivänä
pääsuuntana etelä-lounas. Päivän

Iltanuotiolla kerrataan pdiviin tapahtumia

erikoisuutena mainitsen lounaan suolla.
Hyvässä jtirjestyksessä kukin haki mät-
täänsä ja juoksevaa vettäkin tarvitsijoille
löytyi. Iltapiiiviillä etenemme lyhyen matkan
polkua. Merkillistä, että se tuntui olevan
kivisintä aluetta etenemissuunnassa, lienee
huoltotoimenpiteiden ansiota. Jåiin miet-
timään, kumpi on mukavampaa pohjaa
vaeltaa: kivinen polku ilman suunnis-
tushuolia vai poluton taival. Liikutaan
kuuluisien makuasioiden parissa eikä siitä
enempää tässä yhteydessä. Ennen leiriy-
tymistä ohjelmassa seurasi jälleen uutta ja
ihmeellistä: joen ylitys. Tyylejä oli monia:

saappailla heittiimåillä, paljasjaloin, crocseilla,
sukissa. Taisijoku antaa kenkänsä hörpätä
vettiikin. Leiri pystytettiin idylliseen paik-
kaan Nji l johkan ja Mvannajohkan
(ohka=joki) yhtymäkohtaan matalaan
koivikkoon. Joen virtaus ja syväys antoi
osalle porukasta aiheen hiukan perus-
teellisempaan peseytymiseen. Leiripaik-
kamme oli j?iljistä päätellen aikaisemminkin
käytetty ja nuotiolle oli paikka valmiina.
Tunnelma oli illalla "astetta autenttisempi",
kun nuotion loimussa nautiskelimme ilta-
palaa, hörpimme liimmikkeitä, kertailimme
påiivåin tapahtumia ja mietimme seuraavien
päivien haasteita.

Tiistai valkeni pilvisenä, mutta
tunnelma oli korkealla. Läh-
dimme etenemäåin hiukan aikaa
mvannajohkan vartta mutta
pikku hiljaa etiiiinnyimme siitä ja
lähdimme kapuamaan ylös.
Aamup?iiviin aikana etenimme
tunturia ylös ylittäen useam-
mankin kurun, joissa pulssi
nousi suomaisiin lukemiin var-
sinkin, kun tukevampi maas-
topohja vaihtuu usein kivik-
koiseksi rakaksi. Iltapäivän
puolella suoritimme jåilleen yh-
den reilumman suoharjoitteen ja
ennen leiriytymistä joen yli-
tyksen. Tiimä taisi olla edellistä
ylitystä helpompi ja rutiiniakin

oli jo kertynyt. Leiripaikkarnme oli joen
viuressa ja joki taisi olla Akujoki. Sata -
tonninen ei tosin sitä kerro, mutta jostakin
tuo nimi jäi mieleeni. Edellisen illan tapaan
joessa näkyi peseytyjiä ja yritettiinpä
matalassa vedessä uintiliikkeitiikin harjoittaa.
Illan mittaan pyst5rtettiin jåilleen turinatuokio
ja syntyi myös ajatus uudesta vael-
lusideasta: miksi emme voisi vaeltaa
pelkästään suolla, tai edes yhtä kokonaista
piiivää. Näin totisempikin paikka nostattaa
myöhemmin huumorin kukkiaja lyhytkin aika
kultaamuistoja.
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Maisema muuttuu metsäisemmäksi, pol-
kuakinlöytyy
Keskiviikon ajateltiin olevan påiivä, jolloin
pääsisimme alkuperäiseen aikatauluun.
Tiih?in mennessä olimme olleet koko ajan
muutamia kilometrejä jiiljessä. Tavoitteen
toteuttamiseksi tarvittiin n. 19 km p?iivä-
patikka. Liihdimme etenemään siten, että
pääsuunta vaihtui etelä-kaakkoon ensim-
miiisenä tavoitteena Akukammi, joka on
Kevon luonnonpuiston låinsirajalla. Maasto
oli helpohkoa tunturia ja riemunkiljahduksia
herättävä suo-osuuskin sisältyi aamupåiivåin
taipaleeseen. Päivän lounas nautitt i in
kammin luona pöydåin äåiressä! Paikalla oli
vanha kammi sekä uudempi autiotupa
varustuksineen. Meille riitti kuitenkin
perinteinen ulko-ruokailu. Iltapäiviin taival
edettiin Kevon yhteyspolulla ja matka
etenekin joutuisasti. Osuus sisåilsi jåilleen
yhden suon ylityksen, mufta tdllä kertaa
pitkoksia pitkin. Tässä kohtaa seurueernme
kohtasi ulkomaalaisen vaeltajan, joka
seuraavan taukotuvan kirjauksen perus-
teella todetti in tsekkiläiseksi. Ennen
Njavgoaivin taukotupaa oli jåilleen edes-
såimme joen ylitys. Allekirjoittanut tutki
ylityspaikkaaja löysi mielestiiiin hyviin reitin
kiviä pitkin, jota liihti ete-
nemäåin. Ratkaisu ei ollut
kuitenkaan aivan loppuun
asti harkittu, sillä viimeinen
loikka kohti vastarantaa
osoittautui hiukan liian
lyhyeksi - optimisti arvioi
kykynsä yliikanttiin. Tilan-
teesta selvisin kuitenkin
kuivin jaloin, vaikka akro-
baauitaidot olivatkin koe-
tuksella. Loppuosuudella
letka alkoi hieman hajoa-
maan, kun osalla porukasta
oli suurempi hoppu Ruk-
tajdrven autiotuvan mai-
semiin. Siellä meidiit toivotti
tervetulleeksi rouvaihmi-
nen, joka ensi töikseen

"ystäväll iseen" sävyyn toivoi meidän
käyttäytyviin siis-timmin kuin turkulainen
vaeltajaporukka aiemmin oli tehnyt. Mistä
nåiitä påiivänsäteitä ja lauman kaitsijoita
oikein tulee??!!! Joku pohti, onko naisella
ns. kaikki muumit laaksossa. Episodi kirvoitti
joukossamme erilaisia jäynätyyppisiä
suunnitelmia, jotka kuitenkin jäivät suun-
nitelmiksi. Leiripaikalla oli jonkin verran
muutakin porukkaa, jotka olivat suun-
nistamassa Kevon puistoon ja kotatulilla
saimme tutustua myös uusimpaan keitin-
tarjontaan, josta osa porukastamme taisi
innostua melkoisestikin. Retkeily on myös
kilpavarustelua, huomaan.
Torstai näyttäytyi pilvisenä ja aamupåiivåin
aikana saimme paikoitellen tihkusadetta
seuraksemme. Edessåimme oli retken eräs
vaikuttavimmista osuuksista, joka ei liene
tyypillisintä tunturi-Lapin maisemaa. Nou-
simme Luomusjärvien välissä olevalle
lounasta kohti etenevälle kangasharjulle,
josta monin paikoin avautuivat upeat
nåikymät alas jåirville sekä hiukan pidem-
miillekin. Kirl4raammalla ilmallaniikymiiolisi
saattanut olla vielåikin vaikuttavampi, mutta
otimme kiitollisuudelle vastaan sen, minkä
luonto tällä kertaa meille halusi tarjota.

Vdlilld on tutkittava karttaa
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Monen mielestä maisema oli sellainen, joka
ansaitsee uusintakäynnin hieman rauhal-
lisemmalla aikataululla. Harjuosuuden jdlkeen
käännyimme kulkemaan länteen ja olimme
jälleen etsimässä joenylityspaikkaa. Saap-
pain vaeltava vetäjämme pääsi moitteetta yli
ja lähti tutkimaan, löytyisikö ylitysavuksi
venettä.  Turha ol i  kui tenkin to ivo ja
loppuporukka valmistautui  y l i tykseen
kahlaamalla toivoen, että laastarit yms.
pysyvät kiinni. Matka jatkui metsikössä ja
viimeistään tässä vaiheessa huomasin, että
tunturi-Lappi oli kohdallamme vaihtunut
metsä-Lappiin. Keskiviikko oli antanut siitä
jo joitain viitteitii. Iltapåiivåin aikana etenimme
vielä kuitenkin myös puuttomalla vyö-
hykkeellä. Alkuperäinen leiriytymispaik-
kamme osoittautui mission impossibleksi.
Lampi, jonkarantaan oli tarkoitus majoittua,
oli aitauksen sisällä. Alue kuului ilmeisesti
poroerotusalueeseen. Eipä auttanut muu
kuin jatkaa matkaa edelleen ja löysimmekin
paremman paikan mukavan pienen puron
varresta tunturin kupeesta. Ylimäiiräiset pari
kilometriä oli tietenkin poissa perjantain
viimeisestä taistosta. Tämän monet ottivat
kiitollisuudella vastaan. Leiriytymisen ja
ruokailun jåilkeen sovimme, että kaikki juiljelle
jääneet lämmikkeet kootaan yhteen ja
kierrätetään ringissä - eikä kenenkään
tarvinnut irvistellä. Reippaat katajan kerääjät
olivat lähteneet liikkeelleja tuli loimottijåilleen
ilonamme.
Luonto antaa ilmaisesityksen
Yhdeksän aikoihin i loista joukkoamme
ihastutti luonnonilmiö, joka allekirjoit-
taneelle oli neitseellinen kokemus - revon-
tulet. Vihertävänkeltaiset "purkauspilvet"
leikkivät erikokoisina ja muotoisina ylä-
puolellamme ehkä parikymmentä minuuttia
ja tarjosivat vaelluksen sykähdyttävimmän
kokemuksen. Tämän jälkeen oli hyvä
vetäytyä makuupussin lämpöön. Läm-
pömittari taisi jo tässä vaiheessa liikkua
nollan tienoillaja hiukan pakkasellakin.

On mukavaa olla reissun päällä, mutta on
myös mukavaa tietää maalikylän tuovan
kohta omaa lohtuaan ja helpotusta väsy-
neelle matkaajalle. Näillä eväillä 1ähdettiin
matkaan. Ei ollut tiukkoja nousua. Hetken
aikaa edettiin melko tasaisessa maastossa,
jonka jälkeen alettiin laskeutua metsään ja
kohti etäämmällä kulkevaa maantietä. Lapin
risukkoinen metsä on oma haasteensa, mutta
viimeisellekin päivälle saatiin vielä yksi
suotaival. Se taisi jo mennä rallatellen. Pari
viimeistä kilometriä edettiin maantien reunaa
ja askel tuntui pitenevän ja saavan uutta
vetoa. Kohta saisin tuntea Kalastajan
majatalossakylmän oluen ensi puraisun, joka
ei pettänyt tälläkään kertaa. Olimme perillä
hyvissä ajoin i ltapäivällä ja ennen ilta-
karonkkaa oli aikaa käydä saunassa ja
rauhoittua. Utsjoki-itäinen oli korkattu ja
hyväksi havaittu. Näihin maisemiin voi
hyvillä mielin palata tulevinakin vuosina.

Lauantaina ryhmä kerääntyi bussille koti-
matkaa varten. Tunnelma oli rauhallinen ja
aistittavissa oli hyrisevää tyytyväisyyttä.
Matka oli ollut raskas mutta antoisa ja
edell isen i l lan "loppujumppa" oli vet-
reyttänyt paikat. Ivalon lounastauon jälkeen
saimme jäl leen seuraamme Ki i lopään
valloittajat ja ryhdyttiin vaihtamaan kuu-
lumisia, joita oli sen verran paljon, että
tarinoita piti j atkaa j unan anniskelutiloissa.
Sunnuntaiaamuna porukkaa tippui Helsingin
låihiasemille ja junasta heilutettiin pikaista
jZilleenniikemistä toivoen. Pian kotonajälleen
ja huoltotoimenpiteet odottavat - sekä
matkaajaa että varusteita.

Kiitos kaikille onnistuneesta reissusta ia
hyvästä seurasta. Oli ihanaa saada uusia
ystäviä, joita toivottavasti näkee usein
jatkossakin.
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Loppuun muutamia faktoja ja'faktoja":

- karttakilometrjejä n. 75, todellinen pituus
arvioitiin viilille 85-90

- naiset - miehet 5-5
- putkirinkka - anatoominen rinkka 7-3
- seniorit - juniorit 6-4, missäraja!? ;-)
- saappaat - vaelluskengät 2-8

- suohullur - tunturikiipijät 10-0, vai miten se
meni, muistaako joku paremmin

- mukavuudenhaluiset - grammanviilaajat,

tulos epäselvä
- rillipäät - omin silmin niikevät7 l/2 - 2 Il2

- keksikåiä itse lisåiä!

Juha Karsikas

VANHOJA POLKUJA
KI]KASM^{IALLE
ONI\ELLISESSA
EKSYN,NiSSÄ

Sade lyö liiiskiä auton kattoon.
Taivas valahtaa valkoiseksi,
kun ajamme Pyhäjiirven park-
kipaikalle. Parkkiksella ve-
dåimme sadekamppeet niskaan
ja neuvomme kiireisimmät
Kukasjåirven suuntaan. Siitä
vaan kodan ohija pitkospuille.
Ei voi eksyä. Onhan teillä
kartat. katsokaa niistä.
Pingomme perässä tutuille
pitkoksille. Sataa tihuuttaa.
Tuulee. Jalat jäykkinä lipe-
roimme liukkailla pitkoksilla,
jotka ovat tosi heikossa kunnossa: kat-
kenneita ja heiluvia sateen kyllästämiä
trapetsipuita. Painavat ruokareput selissä
jatkamme sitkeåiä selviytymistaivalta metri
kerrallaan. Takaraivossa jymäjää sää-

tiedotuksessa luvatut kahdenkymmenen-
viiden metrin syöksyvirtaukset. Puolessa
välissä, Kuukkelisillan jälkeen, hyydyn
totaalisesti, kun toista kertaa kellahdan
mättäåille pääsemättä omin voimin ylös.
Heit?imme kamat Kukasjliruen ensim-måiiselle
näkyviin ilmestyvälle rannalle, haetaan
vaikkahuomenna.

Perillä meitä odottaa ihana avara Kukaspiha,
uusi kodikas Goadoskotaja ihana keltainen
sauna. Sekä hiljaisuus. Kukasmajan funktio-
naalinen estetiikka lumoaa. Kaikkea on,
oikeilla paikoilla, ei liikaa, ei turhaa, ei
tarhraista. Mikä kauneus ja rytmi. Nyt on
tilaa olla ja hengittää. Kaikki huolemme ja
murheemme jåiivät vanhojen rämien pitkos-
puiden aiheuttaman tyhjennysharjoituksen
uumeniin. Olemme selviytyjiä, suurella
ässällä ja se tekee meidät ylpeiksi. Olemme
vielä onnellisen tietämättömiä meitäkin
odottavista uusista bulevardipitkoksista
vain muutaman metrin päässä vanhoista!

Ensimmäisen retken suuntaamme satu-
metsään Pyhätunturin RajajåWen rannalle.
Aurinko hellii hikisiä kehojamme ja huo-
hottavia keuhkojamme, kun saavumme
tunturinlaelle kummituskuusien katveeseen.
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Vilkkusilmäiset hobitit tarkkailevat meitä,
kun nautimme auringonsäteistä kaner-
vikkopatjalla, onnesta notkeina, emmeet
mahassa pullottaen. Metsänväen iloksi
jatkamme matkaamme yli kolmen tunturilaen
vapaiden tuulten huuhtoessa tyhjentynyttä
mieltämme ja hil jentynyttä kieltämme.
Maailman lopussa vilkutamme väelle ja
laskeudumme kartan ja kompassin avulla
Pyhälaen rinnettä. Tunturipurojen, kos-
teikkojen ja kuhmuraisen maankuvun seasta
löydämme takaisin saunan löylyihin ja
Kukasjdrven aaltoihin.

Seuraavan patikan teemme Niittypirtille
Pyhätunturin kainaloon. Rumistelemme
uudelleen mökiltä lähtevää tuttua tun-
turipolkua taivaaseen. Onnellisena ympä-
röivästä sielunmaisemastani. mäntvkan-
kaasta, rykäisen menemään vanhaa pblkua
pitkin. Huikkaan vielä mennessäni, että polku
hiutuu välillä ja merkit loppuvat. Peräs-
sätulijat toteavat iloisina, että taakse jäänyt
Kittilän kunta pitää näemmä huolta vael-
tajista. Jalat lentävät huolettomina musti-
kansinistä kangasta ja silmät soutavat
vanhaa metsää. Ja tuollahan tuo Kutujiirvikin
on ihan oikealla paikalla jänkien jälkeen.
Valokuvaan hurmiossa sammalenpehmeitä
punaisia töyssyjä enkä ihmettele pitkosten
puutetta edes kivikkoisella järven ja vaaran
rajamaalla, joka on täynnänsä kypsiä
oransseja iskemättömiä hilloja. Mutta mikä
oikein on tuo vaara edessämme? Kartan
mukaan Niittypirtin piti olla soiden reunalla?
Viisaammat ovat jo selvittäneet, että olemme
Pikku-Hangasjärvellä onnellisessa eksy-
massa.

Paluumatkalla taaperramme rennosti tutun
tunturipolun uomaa. Sen varrelta löytyy
hienoja kivisiä paaseja. Kiviaidankin on joku
ehtinyt rakentaa. Eihiin menomatkalla tuossa
ollut tuollaista kumpua. Nuori urosporo
hieman uhittelee alkavaa rykimäaikaa. Reitti
näyttää kovin kummalta ja oudolta, olem-
meko uudessa eksymässä? Lienevätkö

maahiset jo houkuttelemassa meitä metsän
peittoon? Epäröivin askelin laskeudumme,
melkein jo käännymme, vaikka järvensini
pilkottaa tuon tuostakin kutsuvasti. Näkö-
kulmanvaihto piirtää hienon maiseman
vanhan tutun polun varrelle, kun vauhti on
jo hil jentänyt meidät, päivän retkestä
kylläiset.
Loppureissusta Aakenustunturin hyvin
merkityt polut ja Pyhäjärven autiotuvan
sivistyksestä muistuttavat keittopaikat ovat
kaunista, tuttua, taattuaja turvallista Lappia.

Onnell iset eksymät vanhoil la poluil la,
kannoilla kääntyminen vanhassa ja vapaa
vaellus merkitsemättömissä metsissä ovat
rakentuneet mieleen muistijäljiksi, her-
mostoon uusiksi  synapseiksi  ja verk-
kokalvolle kuviksi. Tunnen olevani muut-
tunut. Vähän erilainen kuin mennessä. Valmis
uuteen, josta en vielä tiedä.

MarjaanaPitkänen
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TOIMINTAKALENTERI VUONNA
20tl
Tammikuu
6.1. Loppiaissauna (UT)

12.1. Kerhoilta. mennen vuoden kuvat
(or)

15.1. PuunvetotalkootKariakaivolla
(TT)

vko 2 tai 3
Yleisötilaisuus,
luontokuvaaj an tiihtihetkiä (KT)

29.1. Lauantaisauna(TT)

Helmikuu
3.2. Kerhoilta (OT)

5.2. PuunvetotalkootKarjakaivolla
(TT)

20.2. Hiihtoretki Nuuksiossa (UT)

26.2. Lauantaisauna(TT)

Maaliskuu
vko9 Lumikenkiiily,viilineetjateknikka

Gil)
3.3. Yhdistyksen kevätkokous ja

kerhoilta(OT)
5.3. Puunajoa Nuuksion

kansallispuistossa (TT)

6.3. Retkiluistelu-jakelkkailupiiivä
Suvisaaristossa (UT)

12.3. PuunvetotalkootKarjakaivolla
(I-D

vko l3 Jokamiehenoikeudet-ilta(KT)
30.3. KeskiviikkosaunaKariakaivolla

(TI)

Huhtikuu
2.-9.4. Ylliiksenhiihtoviiktro(UT)

n.4. Keskiviikkosauna
Karjakaivolla (TT)

Toukokuu
vko 18 Linturetki Uutelaan (KT)

7.5. KevätsiivousKarjakaivolla(TT)
7 .5. Kesåikauden avajaiset Karjakaivolla

(or)
20.-22.5. Retkeilyviikonloppu Lopen

poronpolulla (UT)

?5.5. KeskiviikkosaunaKa{akaivolla
(rr)

Kesäkuu
1.6. Naisten sauna Karjakaivolla (TT)

I l.-19.6. Perhe- ja retkeilyviikko Kukaksella
GT-T)

I1.6. KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
29.6. Keskiviikkosauna

Karjakaivolla (TT)

Heinäkuu
16.7. KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
25.-29.7 . Retki Saarenmaalle
n.7. KeskiviikkosaunaKa{akaivolla

(m)
Elokuu
3.8. Naisten sauna

Karjakaivolla (TT)

5.-7.8 Saaristoretki (paikka avoin) (UT)

13.8. Kesäsauna (TT)
vko 33 Raajojen teippaus (KT)
vk 33ja 34

Digij åirj estelmåikameralla
kuvaaminen (KT)
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20.8. Rankasavottaa(TT)
2I.8. Espoonrantaraitinkävelyretki

etappi 3. (UT)
31.8. KeskiviikkosaunaKariakaivolla

(TT)

Syyskuu
vko 35 Sienikurssi (KT)
ll.-17.9. Ruskavaellus Käsivarren alueella

(U"D
Il.-17.9. Ruskavaellus Saariselällä (UT)

30.9.-2.10.
Viikonloppuvaellus
Helvetinjåirvellä Ruovedellä Gff )

28.9. KeskiviikkosaunaKa{akaivolla
(TT)

Lokakuu
1.10. SyyssiivousKarjakaivolla(TT)
8.10. YösuunnistusKarjakaivolla(UT)
5.10. Kerhoilta(OT)
26.10. KeskiviikkosaunaKadakaivolla

(TT)
(lokakuussa)

Ahkioiden huoltoa (TT)
(lokakuussa)

Pimeässä maastossa kulkeminen ja
toimiminen(KT)

Marraskuu
2.1I. Yhdistyksen syyskokous ja

kerhoilta(OT)
19.11. Pikkujoulu(OT)
26.lL Puutalkoot (TT)

26.11. Lauantaisauna(TT)
(marraskuussa)

Geokätköily tutuksi (KT)

Joulukuu
6.12. Itsenåiisyyspåiivåinkävelyretki(UT)
10.12. Talkootjajoulupuuro Karjakaivolla

(1T)

(aika avoin)
Yleisötilaisuus
(mahdollisesti) (OT)

(JZirjestävä toimikunta: KT = koulutus-
toimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT =
talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).

Talkoo- keskiviikko- ja kesälauantaisaunat
ovat yhteissaunoja, lauantaisaunoissa on
jaetut vuorot. Talkootoimikunnan ohjel-
moima talkoorinki tekee töitä nopeasti
toteutettavissa tehtävissä, joiden ilmoitus
ei ole ennättänyt lehteen. Tällaisia voivat
olla esim. Karjakaivon puunvetotalkoot (kun
lunta), Karjakaivon majojen korjaustyöt ja
Metsähall ituksen esittämät talkootyöt
Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin
voi ilmoittautua talkoopäåillikölle.
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TUNTURIEN HELMET
Jett 'clsof the Fells

llkh I strlkolr

\ i " i r*11;, ; , ;
Edustava valokuvateos ja tietokirja Suomen tun-

turiLuonnon komeimmista maisemista ja niihin

kätkevtvvistä 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 kukkaloisro ja tunturikas-

vien värikkvvs on merkillinen vastakohta

tunturien haasteelliselle kasvuympäristölle.

Palkittu valokuvaaja Pekka Luukkola tuo

nämä luonnonihmeet ja niiden yksityis-

kohdat kaikkien ulottuville teknistä täy.

dellisyyna hipovalla tyylillzian Ovh 52 €
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Matkusta keväthangille!
Kohteina: Saariselkä, Kiilopää,

Ylläs ja Levi!
Saariselkä Express vie sinut edull isesti

ja turvall isesti peril le.

Ajokausi on 18.2. - 15.4.201"1

Varaukset tehtävä viikkoa
ennen matkaa!

Puhelimitse: (09) 8789 9050 tai
Sähköpostilla: myynti@korsisaari.fi

. .rop.sftmp7,

KIRIOITA SINAKIN LEHTEEMME !
Jåsenistömme joukossa tiedän olevan asiantuntijoita meitä muita jäseniä
kiinnostavilta alueilta. Heiltä toivoisin saavani kirioituksia, jotka syventäisivät
tietämyståmme retkeilystå, luonnosta tai ehkä antaisivat muunlaisia vinkkejå
meille lapinkåvijöille.
Samoin edelleen kaikenlaiset vaellus- ja retkijutut ovat tervetulleita, jopa
toivottuja.

Onhan lehtemme koko jäsenistön oma.

lÄnerÄreKsn$SAARALLE
JOKO SÄNXöSESil TAI PERINTEISIN KEINOINT

OSOITETIEDOT JA MAIL.OSOITE OVAT LEHDEN KANSISIVULLA.
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perus-
tettiin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää erityisesti Helsingin
seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä.
JASENIYYSMUODOT
Jäseniä ovat varsinaisetjäsenet, nuoriso- ja
kunniajäsenet.

JIiSEI.{H)UT:
Jäsenetuliikkeitämme :
RETKIAITTA www.retkiaitta.fi, retkeily-
viilineet. Forum Kukontori, Helsinki, puh. 09
5490 0200 ja Nilsaksenpolku 2,01510 Vantaa
(Tammisto) puh. 0207861550. Etu nor-
maalihintaisista | 5 Vo,
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut ja -
välineet, retkiluistelu, maastohiihto, ym.

Jäsenkortilla etu normaalihintaisista tuot-
teistalo 7o
Helsinki keskusta, Yrjönkatu 36, puh. 09 586
8280
Helsinki Itåikeskus, Piazza puh.09 34I 7700
Hot Shop - poistomyymälä, Yrjönkatu 34,
puh.09 1599210
Espoo Tapiola, Sampokuja alakerta puh.
w4355420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävaara
puh.09 8493120
Vantaa Kauppakeskus Jumbo, Vantaa puh.
CE7599570
Oulu, Kirkkokatu 4, puh. 010 549 4900
Saariselkäpuh. 010 549 4800
Jäsenetu 5-15 Vo normaalihintaisesta tuot-
teesta, tuotteesta/tuoteryhmästä riippuen (ei
kiipeilyvarusteista)
VELJEKSET HALONEN OY. Itiikeskus.
Itäkatu I -5 A 36, 00930 Helsinki ja Espoon
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapin-
kävijöille jäsenkorttia näy ttämällä | 5Vo

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 10
7o, 15 euroa ylittävistä ostoksista.
Muut liikkeet Tampereella, Hämeenlinnassa,
Oulussa, Lahdessa, Joensuussa, Jyväs-
kylässä ja Turussa.

Majoitustaym.
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, Puh.
01653',7'771
Jäsenille alennuksia majoituksesta.
Koko vuoden l0 Vo alennus mökeistä ja
huoneista.
Lapinkävijöille alennus majoituksesta.

HOTELLI }IETAN MAIATALO
Alennus -10 Vo normaalihinnoista I -5 Vo
alennushinnoista.
Jäsenkortilla. Ei koske ryhmiä.
PL l. Riekontie 8.99401 Enontekiö
Puh. 0l 6-554 04m .F ax 016-521 362
info @ hetan-maj atalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
FIELSINGIN MATKAILUYHDISTYKSEN
matkoille ja retkille jäsenhinnalla.

Tiedustelut puh. 06 2288 l20l

Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINfÄVtlÄ,3ota
ilmestyy nelj ästi vuodessa.
Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijä-
lehden.



5t

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 85/854,
Espoon keskus - NuuksionpälVKattila.
Karjakaivolle on ensimmiiisellä kerralla hyvä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapah-
tumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenkilö opastaa myös perille pää-
sy ssä.
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 slihköä. Jokainen mökinkäyttäjätuo omat
kyntti lät valaisuun. Vihreään kompos-
tointilaatikkoon laitetaan vain maatuva jäte,
muut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapin-
kävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisen ryhmästä on pyydettävä
lupa puheenjohtajalta, varapuheenjohtaj alta
tai Karjakaivon i sännältä.
Karjakaivoa ei voi varata pelkästään omaan
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIilT]I.JLLINEN
SAI.]NAOLI.]EN XÄYTTÖ
KARIAKATVOLLA 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 l6v.) vain aikuisen seurassa 1,50
euroa/hlö/vrk

Karjakaivon käyttömaksut maksetaan HSL:n
tilllle 21 4218 - 13842 käyttäen viitenumeroa
r999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankki-
siirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merki tyt  t i la isuudet,  jo issa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojen saunamaksu on I euro,
joka peritään paikan päällä.
I{ARJAKAIVON AVAIMET SAAT
JASENKORTTIA VASTAAI\ :
Kari Rautio Riistatie 3 K, 02940 Espoo, puh.
599058ja0400 4435U
kari@rautio.org
Saara Kostama Penttiläntie I H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama @ kolumbus.fi
Minna Moritz 040 5866560 ja Janne Moritz
MO 571297l, Kattilajiirventie 4, 02820 Espoo
Avain on palautettava heti käytiin jiilkeen.

Jos jåiät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, ettå
sinullaonavain.
AVAIN LUOWTETAAN
VAIN IISL:N JÄSENtr-LE
JÄSENKORTTA VASTAAN.
(ota siis jäsenkortti mukaan)
Kukasjärven majat Kittiliin Kukasjärvellä
KUKASMAJA

Kukasmaja toimii varaustupana. Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksi-
kerroksiset laverit patjoineen 10 nukkujalle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiina-
lämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uunei-
neen.
Kukasmajan käyttömaksut:
aikuinen jäsen 7,00 euroa/hlö/vrk
lapsi alle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokrattuna kokonaan omaan käyt-
töön:
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viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
l2:sta200,00
vuorokausimaksu 35,00 euroa
Kukasmajalla vierailevat ei- jiisenet maksavat
edellä mainittujen maksujen lisåiksi 5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaan yhdistyks en tllllle 21 421 8 -
13842 käy näen viitenumeroa I 23
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varaustupana,
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 100,00 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, häneltä voit saada viimeiset tiedot
Kukasmajalle tai Goadokselle menosta ja
hänelle toimitetaan myös osanottajalista..
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulu-
mattomat henkilöt voivat käyttää majoja vain
jäsenen seurassa.
Avainta hakiessa esitetään tosite suori-
tetusta maksusta. Avaimen lähettämisestä
peritään postimaksu.
Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100 euroa.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla. Ennen
toimintasuunnitelman vahvistamista otetaan
seuraavalle vuodelle vain alustavia ennak-
kovarauksia.
Vuokra maksetaan yhdistyksen tilille 214218-
l3842kaytäen viitenumeroa Kukasmaja 1025
ja Goados1038

Vuokrattavat viilineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-telttaa, kupolimaisia
kaksinkertaisia telttoja, paino 4 kg, 8 euroa./
viikko
FjZillräven Akka, kolmen hengen teltta, paino
4,5k9,20 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 tehtyja ahktoita2 kpl, l5 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 naistenflyhyempi-
selkäisten rinkka. 15 euroa./viikko
Fjällräven Fox 80+10 suurempi rinkka, 15
euroa/viikko
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasj Zirvellä, 6 euroa/viikko
Kahden viikon vuokra on puolitoista-
kertainen, viikonloppuvuokra puolet viikko-
vuokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada välineilä lainaksi vaellukselle. Vuokra-
välineet tulee luonnollisesti palauttaa kui-
vinaja putaina sekä täydellisinä. Rinkkojen
mukana olevat esim. ylåikaaren irtohihnatkin
on palautettava.
Vuokra maksetaan yhdistyks en nlile 21 4218 -
13842, käynäen viitenumeroa I 23.
Väl inei tä vuokraa Pekka Narinen.
Kalliohaanpää 8, 0277 0 Espoo, puh. 8 10 I 10
tai 0zl0 500 141 I
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pekka.narinen@finnmapcons.fi. Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
etelään päin.
VÄLINEITÄ vUoTnATAAN VAIN
YIIDISTYKSEN JIiSENtr,LE.
JASENASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri Saara Kostama, Penttiläntie 1
H 56, 00740 Helsinki, puh. M0 840 0946
saara.kostama@ kolumbus.fr
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-, marras-, tammi-, helmi-, ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoi-
tetaan Lapinkävijä-lehdessä sekä Internet-
sivuilla osoitteessa www.lapinkavijat.net
Voit myös liittyä sähköpostirinkiin (ohjeet
toisaalla lehdessä), jolloin saat tiedotteita
kerran kuukaudessa.
KERHOTILA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Vetäjä Ari Saarinen, Vantaanrinne 5 N,
01730 Vantaa, mp 0400 620 595,
arijussi54 @ luukku.com
Muut jäsenet: Risto Heinänen, Raija
Hentman, Erkki Holopainen, Antti Karppi,
JormaNurmi ja Aino Tuominen (vuoden 2011
alusta lisåiksi Maria Fonsell)
Ohjelmatoimikunta
VetZijä Ritva Puranen, Savelantie 3 I 7 0, 007 20
Helsinki, puh. 387 2101,040 840075'7
Muut jäsenet:  Kirst i  Klemola,  Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo ja Taina
Tervahartiala
Talkootoimikunta
Vetäjä Kirsti Klemola, Vehkatie 11-21C I,
021400 Jlirvenpåiä, puh. 050 382 037 5

Severinkangas ja Karin Sillander (tilalle
vuoden 2011 alusta Harrv Smeds)
Ulkoilutoimikunta
Vetiijä Jorma Nurmi, Viertiijiintie 2 A 2, 03 I 00
Nummela, puh .224 6302, 050 517 61 03
jormao.nurmi @pp f .inet.fi
Muutjäsenet: Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas, Hannu Siitari ja Harry
Smeds
MTJITATOIMIHH\Ktrörui
Hallituksen jäsenet

Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, Pekka Rouvinen, Merja
Sallinen, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari
jaHarry Smeds
Yhdistyksen tilintarkastaj at
Pauli Jokimies ja Anja Poutiainen, (tilalle
vuoden 2011 alusta Tuula Rinne) varalla
Kirsti Klemola (tilalle vuoden 201I alusta
Anja Poutiainen) ja Aino Matikainen
Kirjanpitäjä
Outi Ojanperä, puh.0400 807 778
Jäsenrekisterinhoitaja ja HSL- kotisivujen
ylläpitäjä

Sakari Palo, puh. 040 530 9578

Karjakaivon majoj en isåintii
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo, puh. 813 5460, 040 508 1626
Kukasmajanisåirmät
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 592727 8
Kukasmajan ja Goadoksen varaukset
IJljasPemu040 5927278
Yhdistyksen emäntii
Ritva Puranen, Savelantie 3 I7O, 00120
Helsinki, puh. 387 2101,040840U57
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KIRJAREPPU
PETSAMO... SIELLA
KULJIMME KERRAN

Hipputeos
rsBN978.952-5617-rGO

Ki{a Petsamosta ja Lapin matkailun alusta
Petsamo liitettiin Suomeen 90 vuotta sitten
Tarton rauhassa. Alue kehittyi valtavasti
parinkymmenen
vuoden aikana, nikkelilöytrljen takia se joutui
kansainvälisen politiikan keskiöön j a sotien
seurauksena
menetettiin. Uusi kirja "Petsamo, siellä
kuljimme kerran" kertoo sanoin, kuvin ja
kartoin Petsamon tulosta
Suomeen, nopeasta kehityksestä ja sodan
järkyttävistä tapahtumista. Kirjan on
koonnut Seppo J. Partanen ja kustantanut
Hipputeos Oy.
Petsamo jätti Suomelle muutakin kuin
katkeransuloiset muistot. Alueen merkitys
koko maalle oli suuri.
Liinahamarin sataman kautta kulki valtava
mädrä tavaraa. Petsamosta sai alkunsaLapin
matkailu,jokajo

1930-luvulla saavutti kansainväliset mitat.
Petsamon nikkeli antoi alkusysäyksen
malmien tutkimiselle ja

kaivostoiminnalle, joka yhdessä matkailun
kanssa on nykyisin Lapin elinvoimaisin
elinkeino. Kirjailijat,
toimittajat, valokuvaajat, ja tiedemiehet
loivat myytin Petsamosta. Myytin varjoon
jäi kolttien kulttuuri ja

muu mennelsyys.
Missä ovat Kolttaköngäs, Liinahamari,
Nurmensetti, Kalastajasaarento, Vaitolahti,
Heinäsaaret. Trifona.
Luostari, Kolosjoki, Salmijärvi, Kuver-
nöörinkoski ja monet muut tarunhohtoiset
Petsamon paikat? Sen
kertovat tämän kirjan teksti, kuvat ja kartat.

Oman lisänsä Petsamon historiaan toivat
saksalaiset valloitettuaan Norjan kesällä
1940. Tästä alkoi välitön
yhteistyö talvisodan runteleman Suomen
kanssa. Se aika muutti oleellisesti Petsamon
karttakuvaa;
rakennettiin uusia teitä, siltoja, lentokenttiä,
hautausmaita, kunnostettiin talvisodassa
hävitettyjä
rakennuksia ja lopulta kaikki menetettiin.
Kirja sisältää aiemmin vähän julkisuudessa
olleita tai julkaisemattomia aikalaiskuvauksia
valokuviaja
karttoja. Lähdeaineistona on käytetty muun
muassa Suomen Matkail i jayhdistyksen
kirjoja, lehtiä, esiteitä ja

kuva-arkistoa, Tull imuseon, GTK:n ja
monien yksityisten kuvakokoelmia. Ennen
julkaisemattomia ovat
muun muassa kuvat talvisodan aikana
hävitetyistä matkailumajoista. Ne löytyivät
SMY:n arkkitehtina vv.

1935 - 1945 toimineen Aulis Hämäläisen
pojan, arkkitehti Hartti Hämäläisen koko-
elmista. Vanhoja tekstejä täydentävät Seppo
J. Partasen artikkelit ja Leif Rantalan
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Pets-amossa keryiltyjel no\gmusten pohjalta suunraan opastavan marssireittikuvauksen
SMY_ryhtyi 1930-luvulla rakentamaan ;1>onu_ur-"i3*marssiopasSuomeen lg3q,_Aulankoa, Punkaharjua, ki{asta.

kuvaukset Petsamosta sodan jälkeisinä
vuosina neuvostovallan aikana.
Keskeisintä kirjassa on kulkeminen ja
matkailu, sillä Lapin matkailun alku on
myyttisessä Kolttakönkäässä.
Valtio luovutti Paatsjoen rannalla sijainneen
pienen Kolttakönkään matkailumajan
Suomen Matkailij ayhdi stykselle 1922. T ästä
alkoi koko maan matkailun rakentaminen pala
palalta ja vuosi vuodelta.

Terijokea, Suursaarta, Kolia, Tolvajåirveä,
Pohjanhovia, Pallasta, Kilpisjåirveä, Inaria ja
montamuuta
kohdetta.
Sodan jälkeen kului yli 40 vuotta rakentaa
raunioitunut Lapin matkailu samalle tasolle.
1930Juvulta periiisin
olevien Rovaniemi - Liinahamari auto-
matkakuvausten vastapainoksi kirj an tekij ä
on ottanut vastakkaiseen

Talvisodassa vaurioitu-
neet matkakohteet raken-
nettiin uudelleen ja neljåin
vuoden päästä ne olivat
raunioina jälleen.

Kirjan vanhin artikkeli on
T.I. Itkosen kuvaus vene-
matkasta Inarij åirveltä Jää-
merelle v. 1913 ja tuoreim-
mat norjalainen kertomus
Saksan armeijan pakene-
misesta Petsamosta Nor-
jaan1944 sekäRantalan
matkakuvaukset viime wo-
silta. Harvinaista antia ovat
otteet Petsamon kartoista.
jotka sodan jä lkeen
hävitettiin. Kirjan kuvat
ovat osin nelivåirisiä. Kir-
jassa on kaikkiaan 168
sivua sekä noin 120 valo-
kuvaa ja karttaa. Kustan-
tajan suositushinta on 34
euroa.

Lisätietoja: Kustantaja
Raimo Niemelä, puh. 040
545 4833, kirjailija Seppo J.
Partanen, puh. 050 512
1951.

Seppo t. Piltenen

Pets
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Llin/PöÄ HARAKoILLE
Toisenlainen lintukirja. Kustannus-Puntsi
2W.
Timo Helle on tunnettu rovaniemelänen
porotutkija ja entinen Suomen Luonnon-
suojeluliiton puheenjohtaja. Harakat ovat
olleet hänen kiinnostuksensa kohteena jo
vuosikausia. Epiiluuloinen ja tarkkasilmiiinen
viipottaja on vaikea kuvattava. Helteen
havainnot kotipihan siivekkäistä, ympä-
ristön elämänmenosta ja pohdiskelut ovat
Itimpimåin huumorin sävyttämiä.

P,,iÄKATJPI JNKISETJDT]N
RETKEILYOPAS
on mitä mainioin joululahja. Kirjaa saa
suoraan ki{oittajalta hintaan 23 euroa. Yhden
ki{an postituskulut ovat 5 euroa ja hakemalla
teoksen suoraan Rai ja Hentmani l ta
postituskulut säästyvät.
Tiedustelutraija.hentman @nic.fi tai
puhelimitse (09) 718 768 tai 0400 380 606.

RUNDWANDERUNGEN IN
SACHSEN
kustantaja Klaus Gertoberens ISBN 978-
938325 -34-6 Dresden 2007

Näppärä opas retkeilyyn Saksan kaak-
koiskulmilla - låihinnä Saksin alueella. Opas
on siitä mielenkiintoinen, että reitit on jaettu
kolmeen kategoriaan kansainvälisen luoki-
tuksen mukaan eli vihreään siniseen ja
punaiseen. Reittien väri on on kirjassa sivun
yläpalkissa, ja näin on nopea löytää sopivan
vaativuustason reitti. Reitin info on painettu
keltaisella pohjalla, josta löytyy selkeät
perustiedot mm. sopiiko reitti esim. lasten-
vaunujen kanssa kuljettavaksi. Kustakin
reitistä on lisäksi tiedot reitin kiinnos-
tavimmasta kohteesta koko aukeamana sekä
valokuva. Lisätiedot avaavat nopeasti tietoa
alueesta, ettei tarvitse etsiä niitä välttämättä
netistä. Reittien kartoista selviää mm. reitin
korkeimmat kohdat. Tosin reitit eivät aina
johda huipuil le, joten vaikka reit it on
viitoitettu on suositeltavaa ottaa mukaan
kartta matkaan. Kirjan alussa on myös
luettelo alueelle johtavista liikennevälineistä.
Sensijaan ei ole mainintoja yöpymis-
mahdolisuuksista, mutta tällä alueella on
kylissä perinteisesti runsaasti pensionaatteja
tai vastaavia. Reitit ovat alle 20 km pitkiä,
joten ne soveltuvat päivåiretkeilyyn. Osa
reiteistä on yhteisiä Tsekin kanssa. Kirjassa
on kaikkiaan 30 reittia, mutta alueelta löytyy
näiden lisiiksi muitakin vaihtoehtoia.
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METASHALLITUS T]T]DISTAA
REflffi,YRHITEIIi
PALLAS - YLLÄS - ALT]EELLA

Viime kesiin suurimmat työkohteet ovat olleet
Särki tuntur in luontopolku sekä Äkäs-
lompolossa Kellokkaan ja Varkaankurun
välinen reitti. Slirkitunturissa tehtiin murs-
kepolkua. Työhön kului parisen viikkoaja
jälkien korjaamiseen parisen päivää. Myös
Pallaksella on tehty joitain pienempiä töitä.
Syyskuun alussa ryhdyttiin kunnostamaan
Kellokkaan ja Varkaankurun välistä polkua.
Tähän kulunee aikaa kuukauden päivät.
Polku oinnoitetaan kivituhkalla. Reitt i
valmistuu kokonaisuudessaan ensi kesänä.
Talven aikana reitille ajetaan näkyvissä
kohde, jota ei ole nimetty. Aholan oppaassa,
sitäei ole autiotupien luettelossa, vaan
kulttuurikohteena. Tupa on siirretty ny-
kyiselle paikalleen alvammalta maalta ja
kunnostettu v. 1999. Tupa on todenåiköisesti
Muotkavaaran tilan vanha niittypirtti. Tupa
on hiekkakankaalla ja sen läheisyyteen on
siirretty vanha lato puuliiteriksi.
Kuukkeli l4/2OlO

TT]ISKI]KT]RT]N JA
TAMMAKKOIÄMMEI{ TWAT
REMONTOITIIN ICSIiLLi
Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnos-
tettiin tupia kesän 2010 aikana.
Tuiskukurun autio-varaustupa sekä Tam-
makkolammen varauskammi peruskot'attiin.
Tavoitteena on pidentää tupien ja kammien
käyttöikää ja vähentää polttopuunkulutusta.

Kunnostukset Tuiskukurulla ia Tammak-
kolammel la alkoivat toukokuudsa 20 I 0
SaSa 10.5.2010

VANIIAA RAJANIAiYNTIIi
YITIiKSfllÄ
Ylläs on aivan Ruotsin rajan tuntumassa.
matkaa rajalle on linnuntietä vain 25 km.
Kuitenkaan rja ei ole ollut vanhaan aikaan
näin selvä. Ylläksen itäpuolelta löytyy
nimittäin vanha merkittävä raja Tornion ja
Kemin Lapin välinen. Museoviraston
nettisivuilla kerrotaan, että raja ltihti Tornion
Kaakamon kylästä ja jatkui Ylitornion ja
Kittilän pitäjien raj aa noudattaen pohjoiseen
Pallastunturien länsipuolelle. Raja noudaftaa
vanhaa vesistön jakautumista seuraten. Raja
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on jakanut Länsipohjan ja Pohjanmaan
pitäjät Lapnmaasta.
Raja oli samalla Upsalan ja Turun hiippa-
kuntien välinen raja, joka vedettiin 1300
luvulla. Ylläksen alue kuului Uppsalan
hiippakuntaan ja Kittilä Turun hiippa-
kuntaan. Raja vedettiin, koska hiippakunnilla
oli verotusoikkeus. Turun ja Uppsalan
hiippakunnilla oli 1300 luvulla kiistoja
lohijokien oikeuksista sekä verotuksesta.
Kiista päättyi v. 1346 sopimukseen hiippa-
kuntarajasta Tornion ja Kemijokien välillä.
Raj a vahvistettiin v. 137 4.
Raja on yli 300 km pitkä, joten rajan merkintii
maastoon vei aikansa. Vuonna 1687 tehtiin
rajaselvitys Tornion pitäjän ja Kittilän
lapinkylien välillä. Rajankäynti tehtiin vasta
1700 luvun loppupuolella. Rajapöytäkirja
allekirjoiteniin 1 796.
Tietoa rajankäynnistä on Museoviraston
www sivuolla www.rky.fi. Avattaessa Lapi
lääniä, avautuu sivu, jossa on punaisia
pisteitä. Kolarin koillisnurkassa on on piste
Lainion rjapyykin merkkinä. Merkin kohasta
Lainiolta löytyy pyykkikivi, jos merkintä
n:o3. Asiasta löytyy myös tietoa Voitto
Viinasen artikkelista, joka löytyy hakusanalla
"Tutkittua tietoa öKittilän raj ahistoriasta"
Kuukkeli l6D0I0
Saariseliin sanomaU Uutiset I 5.09.20 I 0

POLtrSI HUOLISSAA}I
SODANAIKAISTENI NIi}TTTSNNN
KAIVAMISES'TA
Poliisi on havainnut Rovaniemellä Misin
vanhan kaatopaikan alueella hyvin vaa-
rallisen ilmiön. Toistaiseksi tuntemattomat
tekijät ovat kaivaneet maasta esiin sodan-
aikaisia kranaatteja ja keränneet niitä
kasoihin. Kranaatteja on arviolta yhteensä
50 - 70 kpl. Räjiihteiden kaivaminen on erittiiin
vaarallista, sillä vanhat räjiihteet ovat mm.
ruostumisen takia herkkiä rikkoontumaan ja
vain ammattimainen raivaaja voi kåisitellä niitii
turvallisesti. Kerääjät voivat syyllistyä

esimerkiksi vaaran aiheuttamiseen, koska
kasoihin kerätyt kranaatit voivat olla alueella
liikkuville hengenvaarallisia.
Poliisi muistuttaa, että kaikki sodanaikaiset
räjähteet ovat puolustusvoimien omai-
suutta. Löydettäessä räjähteisiin ei saa
koskea ja niistä tulee ilmoittaa poliisille.

Uutiset 19.8.2010

KAKSI vt]OTTA SITTEN
KADONNEEN IIENKILÖN

JI{ÄNTEET LÖYTYNEET INARISSA
Lemmenjoen kansall ispuiston alueelle
kesällä 2008 kadonneen Arttu Nokkosen
j äänteet löytyivät juhannuksena.

Lemmenjoen kansall ispuiston erämaa-
alueella Juhannuksena liikkunut eränkävijä
löysi maastosta ihmisen jäänteet. Dna-
tutkimuksen perusteella jäänteiden voitiin
osoittaa kuuluneen Etelä-Suomesta kotoisin
olleelle ja kesällä 2008 Lemmenjoen alueelle
kadonneelle Arttu Nokkoselle. Jäänteet
löyfyivät n. 25 kilometrin päästä viimeisestä
kesän 2008 havainto- ja etsintäpaikasta.
Tapauksessa ei epäillä rikosta.
Uutiset4.8.2010

UTSJOEN LUONTOTUPA
15 WOTTA
Metsåihallituksen Utsjoen Luontotuvalla tuli
tänä kesänä täyteen 15. toimintavuosi.
Tuvalla opastetaan matkailijoita ja siellä on
myynnissä mm. kattoja ja kirjoja. Lisiiksi
tuvalla on pysyvä näyttely, joka kertoo
Tenon lohesta sekä alueen luonnosta ja
historiasta.
htp ://www.e-julkaisu.fVpallas-yllas
matkailuyrittaj an-opas/
Oheisesta linkistä löytyy matkailuyrittäjille
tarkoitettu opas Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuistosta. Vaikka opas on tarkoitettu
yrittäjille, löytyy siitä myös tietoa tavallisille
poluntallaajille sopivan keskitetyssä muo-
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dossa. Se palvelee myös tietopakettina
erilaisista luontokohteista ja poluista
kansallispuiston alueella. Sivuja on kaik-
kiaan 63, joten nettiselaimella pääsee
vaivatta hakemaan keskeistä tietoa varsin
vaivattomasti.
Kuukkeli 14/2010

RETKEILYOPPAITA IÄPISTA
Hollantilainen säätiö on julkaissut retkei-
lyoppaan Grosbill Guides Suomen Lapista.
Säätiö on erikoistunut retkeilyoppaisiin ,
jotka perehdyttävät luontoarvoihin.
Grosshill säätiö on julkaisuut viime vuosina
oppaita eri puolilta Eurooppaa ja useita
eurooppalaisten kansallispuitojen oppaita.
Oppaat sopivat vaativalle luontohar-
rastajalle. Niiden tavoitteena on antaa tietoa
luonnonsuojelualueiden luonnontieteel-
lisistä arvoista. Kohteet on valittu siten,
etteivät luontoarvot vaarannu.
Englanninkielinen Finnish Lappland and
Kuusamo Area opas nostaa esille Lapin
erämaat ja luonnon merkil l isyyydet.
Kuitenkin tuon hollantilaisen oppaan avulla
saa parempaa t ietoa er i  re i te istä ja
vaellusmahdollisuuksita. Metsiihallitus on
auttanut kirjojen sisällön laatimisessa ja
tuotantokustannuksissa. Metsähallitus on
saanut hollantilaista opasta myyntiin myös
Luontokeskuksiin.

METSÄHALLITUS KARTOITTAA
JA KLINNOSTAA

KLTTUURPERNTÖÄ I.APISSA
Metsähall itus tekee kulttuuriperinnön
kartoituksen Kilpisjåirvellä, Kumputuntu-
rilla,ö ja Inarissa Hamastunturin alueella.
Kartoituksen lisäksi se kunnostaa Pohjois-
Lapisa arvokkaita , vanhoja saamelais-
rakennuksia.
Inventointien lisiiksi kunnosetaan vanhoja
rakennusperintökohteita Pohjoiis-Lapin
kansallispuistossa. Lemmenjoen kansal-
l ispuistossa jatketaan vanhan Kaapin

Jounin saamelaistilan korjaustöitä ja Urho
Kekkosen kansallispuistossa sijaitseville
Oskarinjärven ja Oskarinkosken koltta-
kentille tehdäiin kunnostussuunnitelma
Levin sanomat 6-812010
Levin sanomissa on myös kiinnostava
kuvaus Kilpisjåirvellä v. 1916 suoritetusta
venäläisten tarvikevaraston räj äytyksestä j a
Pallas hotellin historiasta ja nykysuun-
nitelmista.
ht tp : / /www.levinsanomat. f i lmedia
LS kesae 2010.pdf

HISTORIAFOLKUOPAS
Kaitaa-Iivisniemi seura on julkaissut pienen
oppaan, jonka avulla selvitetään oman
kotikulman historiaa. Historiapolun reittiä ei
ole merkitty, mutta oppaassa olevien
karttojen avulla reitin voi suunnitella
itsenäisesti tai tutustua kiinnostaviin
kohteisiin kohde kerrallaan. Historipolku
keskittyy paikallisiin kartanoihin ja huvila-
asutuksen historiaan Kaitaan alueella Etelä-
Espoossa. Esihistoriakaan ei ole unohdettu,
sillä alueen korkeimmilla miiillä on muutamia
pronssikautisia hautoja, jotka löytyvät
kif asen karttojen avulla.

Mielenkiintoisia näköalapaikkoja on mm
Själösberget Hyljelahden tuntumassa sekä
Villa Rulluddenin puistometsä Iivisniemen
etelä puolella. Aluetta sivuaa Espoon
rantaraitti.Alueen läheisyydessä on myös
Suomenojan l intulammikko, johon on
mukava tutustua samalla kierroksella. Samoin
oppaassa on Hannusjärven luontopolun
kartta. Luontopolun retken voi sopivasti
yhdistää historiapolkuun, sillä luontopolusta
on lyhyempi japitempi vaihtoehto.

Oppaan tekstistä ovat vastanneet Seppo
Salo, Elina Nuortie ja Sari Penttinen
www.kaitaa.net
ReijoBlomberg
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aa

YHT EI S T Y O KUMPPA NE ID EN
RETKETJAMATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

LAPII\KAWAT OWLA
Tiedustelut hannu.yrjänäinen @ ouka.fi

LAPINIAiWÄVTUSTYS
KIEHISET
http://www.kiehiset.fi
Jouko Lehtonen puh. 040 5007456

IÄ nvBNp,,iÄN RETKEu-UÄT
www.kolumbus.filjukka.polla
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040 8368575

REISSUREPT]N OTUELMIA
Tarkat suunni te lmat ja hintat iedot
Reissurepun nett is ivui l ta
www.reissureppu.fi ja Raija Hentmanilta
puh. 09 718768 (iätä tarvittaessa viesti
vastaajaan) tai sähköpostitse osoitteesta
raij a.hentman @ reissureppu.fi .
3.-6.2. to-su Saariston talvea Saaristo-
meren kansallispuistossa, kohteina Jurmon
karu ulkosaari sekä Nötön luonnoltaan ja
historialtaan monivivahteinen saari talvi-
asussaan. Mökfti- ja majatalomajoitus.
4.-6.3. pe-su Talvitaitojen leiri Evolla.
Tutustumista talviretkeilyyn ja sen varus-
teisiin tukikohtina ensin varauslaavu ja sitten
vuokrakiimppä.
9.4.-16.4. la-la Ahkiovaellus Tuntsalla
Sallassa. Maisemat vaihtelevat kvnttilä-
kuusikoista Tuntsan palon maisemiin .ja
paljakkatunturiin. Tukikohtina kämpät ja
kodat, mutta myös teltat mukana.
13.-15.5. pe-su Telttavaellus Sipoon-
korvessa. Viikonloppuvaellus tulevan
kansallispuiston maisemissa.
2,-5.6. to-su Helatorstain luonto- ja kult-
tuuriretki tervareitin maisemiin. Veneretki
Perämeren kansallispuistoon, patikointia
Oulujärven retkeilyalueella Manamansalossa

sekä Rokuan kansallispuistossa, Suomen
ensimmäisessä Geoparkissa. Yöksi laka-
noiden väliin.

9.-16.7. la-la Päiväpatikoita Abiskon
tunturiasemalta Ruotsissa. Kukka- ja
kulttuuriretkiä mahtavissa maisemissa.
Majoitus joko hotellissa, retkeilymajassa tai
teltassa.
31.7.-6.8.lala Vaellusltärajanreitillä
ja karhuyö Martinselkosen eräkes-
kuksessa. Patikkavaellus Suomen ja Venäjiin
yhteisen Kalevalapuiston erämaissa ma-
joittuen teltoissa ja kämpissä. Loppu-
huipennuksena karhujen tarkkailua yön yli.
19.-21.8. pe-su Vaellus Kurjenrahkan
kansallispuistoon Kuhankuonon retkei-
lyreit i l le. Telttavaellus Turun lähellä,
Varsinais-Suomen kulttuurimaisemissa.

3.-10.9. la-la Ruskavaellus Altasta
Karigasniemeen Norjassa.
Finmarksviddan avarat maisemat, kalaisa
IeSjavri ja muutamat valtion tunturituvat

ryydittävät tätä telttavaellusta.
ll.-17.9.1a-la Ruskaleiri
Tsarmitunturin eriimaa-alueella. Välillä
vaelletaan, välillä tehdään päiviiretkiä
telttaleiristä viehättävällä Tsarmitunturin
erämaa-alueella.
8.-15.10. laJa Rospuuttoviikko Hossan
retkeilyalueella. Hossan petäj åikankaat,
suppalammet jajokimaisemat ovat puittei-
na vuokrakiimpällä vietettävälle loma-
viikolle.
3. -6.12. la-ti ltseniiisyyspäivän lumi -
kenkäilyretki Kolin maisemiin. Upeat
kansallismaisemat alkutalven lumilla.
Päiväretkiä vuokramökissä asuen.
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RINKAN POHJAUTA

3.3. to klo 17.30
KEVÄTKOKOUS
Pasilan päåikirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9

Yhsistyksen kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat sääntömäiiräiset asiat:
vuoden 20 1 0 toimintakertomus.
tase, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

TERVETUI.OA!
Hallitus

KURSSEJA JA LT]BNTOJA
Talviretkeilyn haasteet -luentosarja ja
luentosarj a talvivaelluskohteista
Espoon työväenopiston Mäkkylän
toimipaikassa
8.2. ti 17 .30 - 19.00 Olosuhteet luonnossa
talvel la ja 19.15 -  20.45 Norjan
Finnmarksviddalta kotimaan kamaralle

10.2. to l7 .30 - 19.00 Turvallisuus talvella ja
19.15 - 20.45 Ruotsia PulsujåWeltii ja Norjan
kauttaHaltille
S .2. n ll .30 - 19.00 Talviretkeilyn varusteet
ja 19 .15 - 2O .45 Ruotsin Abiskosta Ritsemiin

Gardenian retkeilykurssi
15. 22. ja29.3. ti klo 17.00 * 20.00 Gardenia-
keskuksessa Helsingin Viikissä
Kolmen illan kurssitiivistelmä tiirkeimmistä
asioista

Luentosarja l&imeren luontokohteista
Helsingin työväenopiston t i lo issa
Oulunkylätalossa perjantaisin klo 10.30 -
12.n
I 8.3. Gotlannin ja Gotska Sandön luontoa
25.3. Suomen-lahden merellistä luontoa
1.4. Ahvenanmaan ja Pohjanlahden luontoa

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?

Lumettomana aikana Kukasjåirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekä pitkokset noin 4 km
Tietä Pyhäjiirvelle ei todennåiköisesti pidetä
auki talvella, sitä vastoin on sovitfu, että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jåingän poikki Kukasjåirvelle
noin 4 km ja tiillä viilillä tarvitaan suunnistus-
ja hiihtotaitoa.

Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla
Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
0405481660.
Vuorobussiyhteys Kolari - Äkäslompolo -
Kolari on jokaiselta junalta ja jokaiselle
junalle.

Matkustaessasi junalla Rovaniemelle ja
sieltä bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään
jatkokuljetukseen on käytettävissä Kittilän
taksipuh. 01610644l



MILLA KEINOIN
KARIAKAIVOLLE?

Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus -
Nuuksionpää ja 854 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
Meerlampi-nimisellä pysiikillä kaksi pysiil,rkiä
ennen Solvallan urheiluopistoa. Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavan mäen päiille, josta
kZiiirurytiiiin oikealle puomilla suljetule tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjastaja Helsingin Seudun
Liikenteen sivuilta osoitteesta www.hsl.fi

HALUANLINTYA

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail

JASENMAKSUT:
Varsinainen jäsen
Nuorisojäsen (alle 18v.)

15 euroa
7.5 euroa

HELSINGIN SEUDUN
LAPINIGVUÄT

JÄSENStrITEERI
Saara Kostama
Penttiläntie I H56

OOT4OHELSINKI

Lapinkävijä-lehti (suoratilaus) 8 euroa

OSOITTEEN MUUTOS:


