
www.lapinkavijat.net

HSL N:o 122 1120 11



rApfililfiu|JA
IIELSINGIN SEUDT]N LAPINKIiVUÄI NY:N
lisnNr,Eril.
nro 122 llll l5.3.20ll
ILMESTYY NELJÄSTI VUODESSA:
helmikuun puoliviilissä, toukokuun puoliv?ilissä,
syyskuun alussa ja joulukuun alussa.
AINEISTO seuraavaan lehteen vastaavalle
toiminajalle l0.4.20ll mennessä.
rssN 0788-62sX
rÄsnrwliÄn:i 21.2.20rr, 821 henkilöä ia
lehden tilaajia 8
VASTAAVA TOIMITTAJA:SaaraKostama,
Penttilåintie I H 56, 00740 Helsinki
puh.040 8400946, saara.kostama@kolumbus.fi
MUU TOIMIKT]NTA:
Reijo Blomberg, Leila Viilkevirta
Kansikuva ja piirrokset: Irja Tikka
Taitto ja www vastaava: Sakari Palo

PUHEENJOIITAJÄ:
Kari Rautio, Riistatie 3 K, 02940 Espoo,
puh.0400 443 507
kari@rautio.org

VARAPUHEENJOHTAJA: Saara Kostama.
Pentt i läntie 1 H 56, 00740 Helsinki,  puh.
040 840 0946. saara.kostama@kolumbus.fi

SIHTEERI: Harry Smeds, Nummitie 18 A
02730 Espoo, puh. 050 357 0993
Harrysme@gmail.com

JÄSENREKISTERIN JA HSL-KOTISIVUJEN
YI,IÄPrII{JÄ
Myös osoitteenmuutokset.
Sakari Palo puh. 040 530 9578
sakari.palo @ welho.com

TALOUEENHOITAJA: Hellin Saarelainen,
Siriuksenkuja 28 A 2,01450 Vantaa, puh. 041
5 16433 l, hellin @kolumbus.fi

JÄSENSIHTEERI: Saara Kostama, Penttil:intie I
H 56, 00740 Helsinki,  puh. 040 8400946
saara.kostama @kolumbus.fi

PANKKIYIIIEYDET: Nordea Hki,tlljmo 214218-
13842 Viitenumerot: Karjakaivon käyttömaksut
1 999, våilinevuokrat I 23, Kukasmajankäyttömaksut
1025, Goados-kodan käyttömaksut 1038.

KARJAKAIVONAVAIMEN
saat jäsenkornia vastaan:
Puheenjohtaja Kari Rautiolta 0400 433507
jäsensihteeri Saara Kostamalta 040 8400946
Minna Moritz 040 5866560, Janne Moritz 040
5772971, Kattilajåirventie 4, 02820 Espoo
Avain on palautettava heti käytön jiilkeen.
AVAIN LUOVUTETAAN VAIN HSL:N
JÄSENELLE JÄSENKORTTIA
NÄYmIiMIILLÅ

PAINOPAIKKA: Offset Lindströrn Oy
Helsinki 2010 Puh. 503 1082

Kuksa s.16
Orajåirvi s.19
Tietoaivi s.20
Yhdistystiedote s.25
Karjakaivontoimintaohjeiden... s.29
Yhteistyökumppaneidenretket... s.30
Rinkan pohjalta s.31

Sisåiltö:
Påiiikirjoitus
Toiminta
Ima
Peruutusehdot
Karjakaivon avain
Oletko kiinnostunut...
Hallituksen päätöksiä

s.3
s.4
s. l0
s.13
s.13
s.14
s.15



PYUKIRJOITUS

'Te suklaa-ajan lapset, te ette tiedä millaista oli ennen.' Näillä sanoilla aloitti aikoinaan
yhteiskoulun rehtori aamuhartaudet.

Nykyään asian voisi mukailla vaikka seuraavasti: 'Te core-tex -ajan retkeilijät, te ette tiedä
millaistaoli ennen'.

Reilu 30 vuotta sitten, kun opettelin Lapissa vaeltamista, varusteeni olivat nykymittapuun
mukaan alkeelliset, mutta niillåikin piirjättiin, kun oli pakko ja hirveä hinku tunturiin.

Tuohon aikaan tietoa ja opastusta oli saatavilla niukasti, liihinnä kirjoista. Miniikin kannoin
parilla ensimmiiisellä retkellä kilon paketin maitojauhetta, kun opaskirjan varusteluettelossa
semmoinen neuvottiin ottamaan mukaan.

Kokemuksen myötä varusteet ovat valikoituneet omiin tarpeisiin sopiviksi. Pidän tiirkeänä
toimivuutta ja luotettavuutta, kevein vaihtoehto harvoin on paras.

Kanssakulkijoiden kokemuksista kannattaa myös ammentaa viisautta. Hauskin kohdalleni
tullut tapaus sattui Saariselällä: Mies kertoi kantaneensa reilun viikon valurautaista
paistinpannua, jolla paistoi kerran vaelluksen aikana lettuja.

Tänä päiviinä tietoa ja hyviä varusteita on tarjolla niin, että retkeilystä voi nauttia säässä
kuin säässä. Tarvitaan vain halu liihteä luontoon.

Antoisaa retkeilyvuotta 201 1 kaikille.

Ari Saarinen



TOIMINTA
MAALISKUU

12.3. laklo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARIAKAIVOLLA

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

19.3. la LUMIKENK,,iIYI,YÄ

Lauantaina I 9. 3.klo I 0. 30 lumikenkliilläåin Maunulan maj alla.
Kokoontuminen majalla, josta teemme retken maastoon testaillen erilaisia lumikenkiä ja
ha{oittelemme kävelytekniikkaa.
Jos haluat, ota omat sauvat mukaasi. Osallistumismaksu 10€.
Majalla on mahdollisuus ostaa kahvia, virvokkeita yms.
Ilmoittautumiset Aino Tuomiselle 0503719540 (klo 15 jälkeen) tai s-posti
aino tuominen@elisanet.fi

28.3. MA YLEISÖTILAISUUS: JOKAMTEIIEN
OIKETJDET
Pasilan päiikirjasto, Rautatieliiisenkatu 8, sisåiiinkäynti Kellosilta
9:npuolelta

Anne Rautiainen on toisena kirjoittajana tulevassa jokamiehenoikeuksia käsittelevässä
kirjassa, joten aihe onhänelle perin juurin tuttu. Mutta onko se meille? Jokamiehenoikeuksista
on monenlaisia väåirinkäsityksiä ja niiden rajaustakin on haviteltu mm. kaupallisten
marjanpoimijoiden takia. Missä mennään ja mitä on tulossa selviää tåinä iltana.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh. 0400 380 606

30.3. ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Kesä tulee taas. Lapinkävijäthän siirtyvät kesäaikaan, kun keskiviikkosaunat alkavat. Isäntä
tietää pitkällä kokemuksella ja korvat tarkkana kuunneltuaan millaisen lämmön saunaan
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haluamme. Yhteissaunamaksu on leuro. Puomi suljetaan klo 20.30. Isäntä Kalevi Koski,
puh.040 508 1626

HUHTIKUU

27.4.keklo 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

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

TOUKOKUU

f 
^ 

I 3.5. ti klo 18.00 LINTURETKI LUUKKIIN
V
Tunnetko tavalliset metsässä laulavat linnut? Teemme retken Luukin metsiin tavoitteena
oppia tunnistamaan yleisimmät laulajat.
Ota mukaan evästä, kiikarit ja lintukirja.
Kokoontuminen Luukin ulkoilualueen parkkipaikalla. (Päåirakennuksen låiheisyydessä oleva
parktipaikka)

Vastuuhenkitö Ari Saarinen puh.0400 620 595

7.5.Ia klo 10.00 KEVATSIMUS KARIAKAMLLA

Juuriharja, katuharja, lattiaharja, tiskiharja ja kaikki mahdolliset harjat ovat käytössä
lapinkävijöiden puunatessa Karjakaivon majoja puhtaiksi. Roskat saavat kyytiä ja harava
heiluu. Tule kokemaan, että yhdessä siivoaminenkin voi olla hauskaa.
Talkoiden jälkeen siirrytään kesäkauden avajaisiin ja sitten puhtoisen saunan löylyihin.
Siivousvastaavana Eija Lempinen, puh. 040 723 67 6E.
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T.SIAKEIIO 13.00 KESÄKAUDEN AVAJAISET
KARIAKAIVOLLA

Heti siivoustalkoitten jälkeen julistetaan Karjakaivon kesäkausi alkaneeksi,luultavasti lumet
ovat jo sulaneet ja valkovuokot tervehtivät kulkijaa matkalla juhliin.Nälkäisille talkoo-ja
juhlavieraille on tarjolla keittoa ja pullakahvit.

Saunakin on lämpimänä ja lammen vesi houkuttaa heittämään talviturkin pois.
Keittoa riittää kun ilmoitat tulostasi viimeistään 2.5 Ritva Puraselle p. 040-8400757 tai
Aino Matikaiselle p. 0400-927225

20. . 22.5. RETKEILYVIIKONLOPPU LOPEN
POROPOLT]LLA

Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
Ensimmiiisenä iltana 20.5. pe kokoonnumme Komionlampien telttailualueella, jossa yövymme.
Lauantaina kierrämme n. 10 km:n lenkin Komion - Luutasuonharjun suojelualueella
päivärepuin. 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,20euroa. Varaa teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteet sekä vettä
n.l0ljaruokaa.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä 040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5. ke klo 18.00 - 20.00 KBSKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Saunapolulla voi aistia jo alkukesän tuoksuja. Valko- ja sinivuokot kukkivat. Voiko olla
rentouttavampaa kuin rauhassa astella kohti sopivasti lämmitettyä saunaa. Lampikin odottaa
uijiaan talven jälkeen. Yhteissaunan maksu on 1euro.
Saunan lämmityksen hoitaa Mauri Piippo, puh.040 7731228.

SU 29.5 .4.6. KUKASJÄRVEN KEVÄT

Tervetuloa katsomaan Kukasj ärven kevään tuloa su 29 .5 - 4.6.
Isäntä on silloin paikallaja voi tarvittaessa opastaa lähiretkillä.
Valoa riittää ympäri vuorokauden eikä sääskiä ole.



Jos olet kiinnostunut tulemaan Kukasjärvelle, niin soita Kalevi Koski p.040-5081626
tai Uljas Pernu p.040-5927278.

KESAKUU

L.6. ke klo 18.00 - 20.00 NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Taas ovat naistenjutut liikkeellä saunan lauteillaja takkatuvassa. Tai ollaan vaan hiljaaja
nautitaan kesän tuoksuista. Saunamaksu leuro. Leppoiset töylyt lämmittiiä Eija Lempinen,
puh. 040 723 6768.

11.6. ta klo 14.00- 16.00 KESASAUNA
KARIAKAIVOLLA

Kesän vihreys taitaa olla parhaimmillaan. Ajatus siitä, että pääsee Karjakaivolle saunomaan,
tuntuu mukavalta. Joukossa kuullaan taas toisten tekemisiä ja sattumia. Yhteissaunasta
peritäåin leuro Vastuuhenkilönä Mauri Piippo, puh.040 773 1228.

29.6.ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Keskikeslin juhlat on juhlittu ja nyt vaan nautitaan kesdillasta mukavassa seurassa rupatellen
niitäja näitä.
Sauna on yhteissaunaja maksu leuro. Saunan mukavat löytyt låimmittiiä Auli Martin, puh.
040 58s 6138.

HEINAKUU

CI
CI

16.7.taklo 14.00- 16.00 KESÄSAUNA
KARIAKAIVOLLA

23 .30.7 .HEINÄTALKOOT KUKASJÄRVELLÄ
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Heinät odottavat tekijäänsä, hillat poimijaansa ja tunturit kulkijaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski p.040 508 1626 tai Uljas Pernu p.040 592
7278

27.7.ke kto 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

25.. 29.7. MATKA VIRON SAARENMAALLE

Taas låihdetään Viroa kiertämälin, nyt Saarenmaalle
Ohjelmaa on joka päivälle, saaren kiertoa, vähän museota, Sörven majakka, Viidumäen
luonnonpuisto ym.

Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa 2hh huoneissa, myös lhh huoneita lisähinta
75euroa, sauna ja uintimahdollisuus
Koko matkan hinta on 395euroa ,sisältää majoituksen, aamiaisen, ruokailu päivittåiin, yhtenä
iltana savukala, toisena villisika, kahvit. Laivaliput H:ki-Tall-Virtsu-Kuivastu ja takaisin,
mennessä meriaamiainen. Bussi mukana koko mätkan, myös opas.
Ilmoittautuminen 5.6. meruressä joko såihköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai puhelin
040 836 8575.

ELOKUU

CI
TD

CI
ID

3.8. ke klo 18.00 - 20.00 NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA

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

Kesäisen saaristoretken kohteeksi on valittu Utö Saaristomeren kansallispuistossa. Matkalla
nähdään sekä ainutlaatuista ulkosaariston luontoa, että vanhan luotsi- majakka- ja
varuskuntasaaren kyläyhteisöä. Lisätietoja http://www.uto.fil

Käyttöömme on varatattu majoitustalo, jossa on 12 vuodepaikkaa. Saarella on mahdollisuus
myös telttailla. Majoitustalossa on mahdollisuus valmistaa ruokaa, mutta saarella on myös
ravintola. Jos kiinnostusta on, varaamme yhteiset aamiaiset 8.eur/pv jaltai lauantain aterian
(kalakeitto ja pannari) 17 eur.
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Matka alkaa vuorobussilla perjantaina klo13.30 Helsingistä. Myös kimppakyyti tai riittävän
suurelle joukolle tilausbussi on mahdollinen. Yhteysalus lähtee Nauvon Påirnäisistä klo
18.15, poikfteaamatkallamm. Jurmoonja saapuu Utöseen23.l5. Sunnuntainaon ohjelmassa
opastettu kierros saarella, mm. majakassa, sekä omatoimista tutustumista saareen. Yhteysalus
takaisin lähtee sunnuntaina klo I l.15.

Bussimatkan hinta on ryhmä- tai eläkeläisalennuksella on noin 50 euroa, yhteysalus on
ilmainen. Majoitus Luodimäellä 3-4 hengen huoneissa ja opastus maksaa 75 duroä. Hintaan
ei sisälly aamiaista, omat lakanat tarvitaan, makuupussi ei käy. Telttailu ja opastus maksavat
20 eur/teltta + 15 eur/hlö

Ennakkoilmoittautuneita on riittävästi, joten retki toteutuu. Tarvittaessa varataan lisää
majoitustilaa. Sisämajoitusta haluavia pyydetään maksamaan ennakkomaksu 50 euroa
15.3.20ll mennessä seuran tilille Nordea 214218-13842, viite 1106. Toivottavaa on, että
varaamamme talo tulisi täyteen. Kaikkia, myös ennakkoilmoittautuneita, pyydetään
ilmoittautumaan viimeistään 15.'7 .2Ol I mennessä kuljetusjåirjestelyjä yms. varten.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Harry Smeds, 050 357 0993, Harrysme(at)gmail.com

13.8. ke kto 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

14. ja28.8. su kro 10-17.30 DIGIJÄRKIAiRIKURSSI:
teoriaa, harjoituksia ja arviointia

Opettajana on tunnettu luontovalokuvaaja ja kokenut kouluttaja Jorma
Kurssipäivien välillä tehdään harjoitustehtäviä. Loistava mahdollisuus ottaa
jåirjestelmiikamerastasi. Tarkemmat tiedot Lapinkävljässä 2l2oll.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh.0400 380 606

SYYSKUU

3 - IO.9 KUKASMAJAN IO.VUOTIS

Peiponen.
kaikki irti

TJLKOILWtrKKO KUKASJÄRVELLÄ

Juhlaviikon ohjelmasta tulee tietoa seuraavassa lehdessä.
Ifmoittautua voi jo Kirsti Klemolalle, puh.050 3820375.
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LOMA

12. . Iq.3.KUKASJÄRVIVIIKKO 1 1.

Keväällä Kukasjärvelle 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 järjestelyistä.

32. YLLÄKSEN HIIHTOVIIKK O 2..9.4.

Tämän kevään matkan hinta on 540 euroa. VR:n iuniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta
495 euroa. Hintaan sistiltyy junamatkat makuupaitoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, sauna ja päivällinen
päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen.
Ylläskiepistä, Risto Joensuulta ja Birgitta Vilpposelta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut
ovat hotelli Ylläshuminassa.
Junan (P 269) l?ihtöaika Helsingistä on perjantaina 1.4. klo 21.23 jatulo Kolariin lauantaina
klo 10.40. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.45) - Helsinki (su 8.06).
Hiihtoviikko on täynnä, mutta viime hetken peruutuksia voi tulla. Tiedustelut: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 570 7536.
Hiihtoviikon toisena vetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh.040 7669093.

JUNALIPPUJA KOLARITN, MENO PE 1.4. JA PALUU L^9.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon i lmoituksessa. Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Kilpisjåirvelle, Yllåikselle ja Leville. Tilausbussimme
kyydissä pääsee Akäslompoloon.
Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on kolmen hengen hytissä 165,50 euroa, VR:n opiskelija-
tai seniorialennukseen oikeutetuilta I 18 euroa. Juna-bussimatka Akäslompoloon maksaa 10
euroa enemmän.Lipputilaukset viimeistään2{.2.Hannu Siitarille sähköpostilla
hannu.siitari @ capgemini.com tai puhelimella 040 570 7 536.
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SU 29.5 .4.6. KUKASJÄRVEN KEVÄT

Tervetuloa katsomaan Kukasjärven kevään tuloa su29.5 - 4.6.
Isäntä on silloin paikallaja voi tarvittaessa opastaa lähiretkillä.
Valoa riittää ympäri vuorokauden eikä sääskiä ole.

Jos olet kiinnostunut tulemaan Kukasjärvelle, niin soita Kalevi Koski p.040- 508 1626
tai Uljas Pernu p. 040-5927278.

4.. 11.6. PERHE. JA RETKEILYVIIKKO KUKAKSELLA

Tervetuloa mukaan jo perinteiseksi muodostuneelle alkukesän oleiluviikolle Kukasjåirvelle!
Perheviikkolaisten lisiiksi tarjotaan tiillä kertaa mahdollisuus myös omatoimisille retkeilijöille
liittyä seuraamme. Majaa tukikohtanaan pitäen on mahdollista tehdä hienoja päivliretkiä ja
palata illaksi majan mukavuuksien pariin. Majoitumme Kukasmajassaja 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. Helsingistä matkustamme junalla
Rovaniemelle ja sieltä joko tilausajona taikka kimppakyydein Pyhäjärven rantaan, josta on
noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily, saunominen, iltanuotio ym.
vapaamuotoinen puuhastelu kuuluvat perheviikon ohjelmaan. Leirimaksu on aikuisilta 40
euroa, matkakustannukset todellisten kulujen mukaan. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset
29.4.2011 mennessä Outi Ojanperä, puh. (0400) 807 778 tai sähköposti
outi.ojanpera @ gmail.com.

23 . 30.7 .HEINÄTALKOOT KUKASJÄRVELLÄ

Heinät odottavat tekijäänsä, hillat poimijaansa ja tunturit kulkijaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski p.040 508 1626 tåi Uljas Pernu p.040 592
7278

25. - 29.7. MATKA VIRON SAARENMAALLE

Taas lähdetään Viroa kiertämään, nyt Saarenmaalle
Ohjelmaa on joka päivälle, saaren kiertoa, vähän museota, Sörven majakka, Viidumäen
luonnonpuisto ym.
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Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa 2hh huoneissa, myös I hh huoneita lisähinta
75euroa, sauna j a uintimahdollisuus
Koko matkan hinta on 395euroa,sisältää majoituksen, aamiaisen, ruokailu päivittäin, yhtenä
iltana savukala, toisena villisika, kahvit. Laivaliput H:ki-Tall-Virtsu-Kuivastu ja takaisin,
mennessä meriaamiainen. Bussi mukana koko matkan, myös opas.
Ilmoittautuminen 5.6. mennessä joko siihköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai puhelin
040 836 8575.

LO. . 17 .9.RUSKAVAELLUS T,ÄTÄSNNON MAISEMIIN

Matka alkaa 9.9. pe iltana Helsingistä Kolariin lähtevällä junalla. Kolarista jatkamme
reittibussilla Kilpisjåirven tietä ja jätämme bussin Vuoskuvaaran kohdalla. Siitä jatkamme
taksilla n.20km koilliseen, jolloin Kalkkoaivin etelärinne ja ensimmäinen yöpaikka on
näkyvissä. Seuraavan viikon aikana tutustumme käsivarren erämaa-alueen suurimman
valtavirran alueeseen. Takaisin Helsinsissä olemme 18.9. aamulla. Matkan hinta n. 400euroa.
Tarkemmat tiedot aikatauluja ym koslien ovat toukokuun lehdessä.
Ennakkotiedot j a ilmoittautuminen 1.8. mennessä 040 7 669093 Jorma Nurmi.

IO. - 17.9. RUSKAVAELLUS SAARISET,ÄN TTÄOSASSA

Aloitamme tämänvuotisen ruskavaelluksemme perinteiseen tapaan kokoontumalla Helsingin
päåirautatieasemalle perjantai-iltana9.9.josta nousemme Rovaniemelle lähtevään junaan.
Rovaniemen asemalta matkaamme tilausajolla Lokkaan, jossa ruokailemme. Lokasta meillä
on jatkokuljetus Pihtijoen pohjoispuolelle. Leiriydymme kuivalle maalle ja seuraavana &rmuna
suuntaamme kohti Tahvontupaa. Aikomuksena on jättää suurin osa varusteista
Tahvontuvalle ja tutustua Tahvontupa-Siulanruoktu-Hammaskuru-Vongoiva -alueeseen
kevyellä retkeilyvarustuksella.
Viikonpätteeksi saunomme, ruokailemmejamajoitummeLokassa, jostapalaammetilausajolla
lauantainaRovaniemelle. Helsinkiin saavumme sunnuntai-aamuna 18.9. Matkan hinta-arvio
on noin 350 euroa. Hinta sekäjuna-aikataulut täsmentyvät toukokuun lehteen. Lisätiedotja
ilmoittautuminen Outi Ojanperä, puh. (M00 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti
Luhtala, puh.050 3045 130.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 7o matkan arvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 16 euroa,/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistäiin 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 lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko
matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn
perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista,
joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Akillinen matkalle lzihdön este on todistettava
Iääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisiilffi peruutusturvavakuutus.

Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 16
euroa./henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien våihyyden tai muun ennalta arvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän 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 Nordea 214218-13842 avaimista 50
euron pantin. Viitenumero avaimista on 3573.
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä pitää rekisteriä avainten saajista. Saadakseen avaimen
jäsenen tulee osoittaa tositteella, että hän on maksanut panttisumman. Ennen panttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen, joka liihettää 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 såihköposti merja.sallinen@netti.fi,
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OLETKO KIINNOSTUNUT
aa

AKTIIVIJASENYYDBSTA?
mukaan koulutustoimikuntaan, ohielmatoimikuntaan, talkootoimikuntaan,

ulkoilutoimikuntaan tai tiedotustoimikuntaan.
yhteys toimikunnan vetiijåiåin!

Kotisivulla www.lapinkavijat.net kerrotaan jokaisen toimikunnan toiminnasta.

aa

SAHKOPO S TITIEDOTTAMINEN
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkistä ja tapahtumista tiedotetaan jäsenlehden ja
internet-s ivujen l isäksi  myös sähköpost i tse sähköpost i r inki in l i i t tynei l le.
Sähköpostitiedotteita lähetetään noin kerran kuukaudessa .la tiedotteeseen valitaan
tapahtumat ja retket lähimmän paritapahtumat ja retket lähimmän parin kuukauden ajalta. Sähköpostitiedottamista
hoitaa Sakari Palo, puh. 040 530 9578, sähköposti sakari.nalo@welho.com.hoitaa Sakari Palo, puh. 040 530 9578, sähköposti sakari.palo@welho.com.
Sijaisena ajalla 1.1. -20.2.2011toimii Hannu Siitari, puh.040 5707536, sähköposti
hannu.siitari @capgemini.com. Lähetii heille såihköpostiosoitteesi!
Sähköpostin avulla voidaan tiedottaa myös ohjelmaan tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää uutta tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä
tai internet-sivuilla, niin ota yhteys vastuuhenkilöihin. Tiedot lisätään seuraavaan
säännönmukaiseen sähköpostiin tai tarvittaessa lähetetään ylimäiiräinen sähköposti.

aa

ILMOITUSTEN HANKINTA
Pitkiiaikainen ilmoitustenhankkijamme TJM-systems lopetti ilmoitustenhankinnan lehteemme
vuoden alusta.
Onko Sinulla mahdollisesti tiedossa yritystä, joka olisi kiinnostunut ilmoitusten hankinnasta?
Tai siihen mennessä, kun tällaisen onnistuisimme löytämään, voimme poikkeuksellisesti
tarj ota yksittiiisiä ilmoituksia lehteemme edullisemmin.
Tiedätkö, kuka mahdollisesti haluaisi ilmoittaa lehdessämme?
Ilmoituksilla saisimme lehtemme kustannuksia pienenemään.
Lapinkävij ä-lehden toimitus
Saara Kostama
puh.040 8400946
saara.kostama @ kolumbus.fi



HALLITUKSEN PAATOKSIA
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa
valittiin toimintavuodeksi 201 I yhdistyksen
sihteerinä jatkamaan edelleen Harry Smeds
ja hallituksen varapuheenjohtajana Saara
Kostama.

Tarkistettiin yhdistyksen nimenkirjoitus-
oikeus, tilien käyttöoikeus sekä tallelokeron
käyttöoikeus vuonna 2011. Seuraavaan
kokoukseeen selvitetään nimenkirioitus-
oikeus verotiliin.

Tarkistettiin toimikuntien jäsenet ja muut
toimihenkilöt vuonna 201 L Lueteltu lehden
tämän numeron yhdistystiedotteessa ja
kannen etusivulla.

Väl inevuokraushinnat päätet t i in pi tää
ennallaan. (112006)

Valmisteltiin tilinpäätös, toimintakertomus ja
toimintasuunnitelma kevätkokousta 3.3.
varten.

l5

Taloudenhoitaj ana j a kirj anpitäjänä jatkavat
vuonna 2011 Hell in Saarelainen ia Outi
Ojanperä.

Jäsenlehden i lmestymisaikataulua tar-
k istet t i in ja se onjatkossa 15.2. ,  15.5. ;  l .9 ja
1.12.

Lehtimainosten hankintatilanne on edelleen
avoinna. Neuvotteluja käynnissä Dataprint
Oy:n kanssa.

Päätetti in tukea Kukasiärven l0-vuotis
juhlaviikkoa 3. - 10.9. vuokrassa ja aamu-
ruokailussa.

Hell in Saarelainen Derustaa Facebook-
profiilia Lapinkävijöilie ja on halukas myös
sitä moderoimaan tarvittaessa.

Hallituksen puolesta

SaaraKostama
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KUKSA, GUKSI
Kuksa, saalneksi Guksi, on Liipin miehen ja
naisen per inteinen henki lökohtainen
käyttöesine, josta nautitaan sekii kuurnat
cttä kylmät j uotzrvat. Meillä lapinkävijöil liikin
lienee jokaisella orr.ra kuksa, vaikka ernme
ihan oikeita Lapin miehiä ja naisia olisikaan.
Kuvassani ovat lahjaksi saamani kuksatja
pari kuksaa vielä jossain mnualla.

Kunnon kuksa tehdään pahkasta. Puulaji l la
ci l iene väliä. rnutta koivu on valsin hvvä
Inir ter i f la l i  Ml innyl lä je rur: i r rk in ktrrrr . ' l lu

Kuwt. Suuru Koslcurtu

pahkat ovat harvinaisernpia,  mutta toki
niitaikin voi kuksan tekoon ki ' iyträä, jos
sellaisen löytää Pahkat ovat melko harvi-
naisia. eikä niitä voi mennä ihnan lupaa puista
rlrottalnaan, koivupahka on ehkä kuitenkin
oikein materiaali, jos vahnistetaan kestävä
käyttökuksa.

Pahkasta muotoil laan sahalla, kirveell i i  tai
puukol la sopivan kokois ia ja muotois ia
aihioita, joissa on lnuistettava huomioida.
että kuksaan saadaan vielä kädensija, korva
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tai kahva. Tuore pahka on helppo kovertaa
käsin.  Tal ta l la,  kovel t imel la,  puukol la,
jyrsimellä tai millä nyt ikinä keksii.
Aihioi ta kei tetään suolavedessä noin
vuorokauden ajan, jonka jä lkeen ni i tä
kuivatetaan vähintään l-2 viikkoa mahdol-
l isesti kuivatushuoneessa. Mitä pidemmän
aikaa kuivatetaan, sen parempi. Kuivat-
tamisen jä lkeen aihiot  v i imeistel lään.
Jokainen aihio käsitellään vksilönä. vaikka
kuksia tehtäisiin suurissakin erissä. Aihio
on teki jän kädessä ja s i i tä sahataan
vlimääräiset reunat. hiotaan ulkoouolelta
iiteat<si ja sisäpuolelta pyöreäksi. Kahvan
muotoilu on tekijän taiteellisesta silmästä
kiinni.
Loouksi hiotaan. hiotaan ia hiotaan asteittain
hienoneval la paper i l lä.  o ikein hienon
loppusilauksen saa kuulemma villasukalla... ?
Ennen vi imeistä hiomista puun pinta
kannattaa kostuttaa kevyesti vedelläja antaa
sen taas kuivua. Näin hiomisen jälj i l tä
osittain puusta irronneet syyt nousevat

pystyyn ja karkeaksi  muuttunut pinta
saadaan hiottua lopulliseen sileyteen.

Kun kuksa on saanut muotonsa ja sileät
pintansa, se upotetaan taas erilaisiin liemiin,
esim. omatekoisiin koivunparkkipetseihin,
joissa kuksassa olevat ns. revontuli loimut
ja vuosirenkaat saadaan esil le. Vanhat
erämiehet suorittavat kyllästämisen rommilla
tai koniakil la. Tarinoiden mukaan näitä
"kylläsiysaineita" voi tarvita hyvinkin
paljon. Varsinkin erämiesten vaimot ovat
usein ihmetelleet, kuinka yksi kuksa voi imeä
I itrakaupalla näitä kalliita liemiä.

Poronsarvea käytetään loimuisessa kah-
vassa vahvikkeena, mutta myös koristeena.
Poronsarveen voidaan merkata vuosiluvut,
tekijän puumerkit ja omistuskirjaimet.
Korvaan solmitaan nahkainen nauha. Näin
kuksa on valmis markkinoille, rinkan taskun
remmiin heilumaan tai retkeilijåin rintapielessä
mukaan seikkailuun.

Kuva: Sakari Palo
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Kuksa tarkoittaa kauhaa ja
joillakin on kyllä aika isot
kuksat, mielestäni kaarat.
Karjakaivon isännällä Kalevi
Koskellakin on aika hieno
kuksa. Siinä on kokoaja niiköä,
mutta niinpä siihen voikin
kaataa kahvia tai muuta juomaa
reilun annoksen. Liikelahjoina
saavat jotkut Lapin kulkijatkin
myös kuksia. Sellaisen saanut
lapinkävijä Sakari Palo. Hänen
kuksastaan nåikyy myös hänen
toinen harrastuksensa.

Puuastioita on osattu tehdä ammoisista
ajoista saakka. Niitä on tehty ruoka-astioiksi
liemiruokia, kalaruokia ja muita ruoka-aineita
varten. Poronmaidon lypsyastia on naappi
eli Nähppi ja siitä suurempi astia kaara eli
Gärri. Toiseen maailmansotaan saakka
pahka-astioita oli yleisessä käytössä, kunnes
sota-aikana Lapissa hävitetti in Lapin
asumukset.  Puuesineet menivät s i inä
sivussa ja osa vietiin Keski-Eurooppaan
Saksaan ja muualle. Kerättiin museoihin ja
omiinkokoelmiin.

Kuksat ja puuastiat kestävät sukupolvesta
toiseen, ne ainoastaan patinoituvat käy-
tössä.
Jos sinulla on kuksa tai muu Lapin puuastia,
olet onnekas. Puuastioihin sisältyy vanhoja
perinteitä Suomen Lapista, esi-isiltä perittyjä
käden taitoj a, saamelaistaidetta.
Hoida kuksaasi ja pidä se aina mukanasi.

SaaraKostama
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ORAJARVI

Orajåiwi on eräs Karjakaivon naapurijZirvistä.
Sinne tulee helposti suunnattua matkansa
ihailemaan kirkasvetislä "salojlirveii". Jiirven
eteläisessä niemessä katse ki inni t tyy
helposti kolmeen suurehkoon kiveen aivan
rannan tuntumassa. Helposti tulee mieleen,
miten kummassa ne ovat säilyneet tässä ja
onko kivillä ollut joku tarkoitus. Kivet ovat
selvästi tämän järven maamerkkejä. Jos
mielikuvitus oikein laukkaa, eikö tule mieleen,
että lienevätkö nämä "seitakiviål'. Olisivatko
muinaiset kalastajat tai erämiehet pitäneet
niitä palvoskivinä? Espoon järvikirjassa
todetaankin, että kivet tåihyävät jåirvelle kuin
muinaiset kalajumalat.
Aivan mahdoton ajatus kivien merkityksestä
ei kuitenkaan ole. Espoon jåirvien nimistö-
tutkimuksessa on päädytty, ettäjiirven nimi
saattaa olla saamelaisperäinen. Orajiirvi on
hyvin harvinainen suomalaisten järvien
nimistössä. Orajiirviä tavataan meillä vain
Jyväskylän maalaiskunnassa, Pellossa ja
Sodankylässä. Sodankylåin Oraj iirven nimeä

on pidetty myös saamelaisperäisenä. Sana
on todennäköisesti lähtöisin Lapin sanasta
ora, joka merkistsee naskalia tai sitten oarre,
orava. Myös orra sana, joka merkitsee

nuoraaon lähellä iiirven nimeä.
_, ,t Ensimmänen Lapin karttaan

kirjoitettu tieto samansisältöi-
sestä nimestä on Olaf Treskin
Kemin Lapin kartassa oleva
Onaiiirffiv.1695.

Kuvo: Sokori Polo

Suomen murteissa Ora merkit-
see okaa tai vahvaa piikkiä,
myös piikkikärkistä työväli-
nettä. Maaston perusteella
Espoon Orajåirvi on luontavaa
yhdistää rantakall ion kivi-
paasiin. Niiden avulla on ollut
helppo kuvata järveä. Liitty-
neekö nimi vanhaan erän-
käyntiin, koska låiheisen Urja
järven nimeä pidetään taas
hämäläisperäisenä. Nuuksio
nimen liihtökohtana pidetään
myös saamelais lähtöisenä,

joutsenta tarkoittavaa sanaan njukca, joten
Orajrirven nimen saamelaisperåiisyys antaisi
vahvistusta tälle historiatulkinnalle.
Tämän päivän retkeilijä ei aina vaivaa
päätään nimien merkityksellä. Kivien
rantakalliolle on helppo heittää reppunsa
nojaamaan kiviä vastaan ja liottaa varpaitaan
jiirven vilvoittavassa vedessä. Ehkäpä silloin
on hyvä muistaa alueen pitkåiä historiaa, joita
mm. jåirvien nimet omalla tavallaan kertovat
liittyen joko eränkäyntiin tai maanvilje-
lykseen.

ReijoBlomberg
Järvi - Espoo, Vesistönimet, luontoa,
historiaa ja tulevaisuutta
Iisalmi I 992 ISBN 95 l-857-201 -0
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http ://matkoil la.f i lnayttelyt/nai set tun-
tureilla
Todella mielenkiintoinen sivu, vanhoine
historiallisine kuvineen.
21.1. Hesarissa oli juttu ja vliitöski{an esittely
samasta aiheesta kuvineen.

KT.]LTTT]RIKESKUS SAJOS INARIIN

JUUTUAN YLIRMPUSILTA
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
Inarin kunnalle 50 000 euroa hankkeeseen,
jonka tavoitteena on selvittää saamelais-
kirjastotoiminnan käynnistämistä Saame-
laiskulttuurikeskus Sajokseen tulevassa
kirj aston toimipisteessä. Aluehallintovirasto
on myöntänyt Metsähallitukselle luvan
riippusillan rakentamiseen Juutualle. Silta
on tarkoitus rakentaa Jäniskosken yli.
Siltahanke liittyy Metsähallituksenj a Inarin
kunnan yhteiseen Inarin luontomatkai-
lualueen reitistön kehittämiseen. Tämän
osahankkeen tavoitteena on parantaa
Juutuanjoen varren polkuverkostoa. Jänis-
kosken ylittävä silta yhdistää joen kahta-
puolta Inarin Kirkonkylältä Juutuanjoki-

::,Wry*q>1-

varteen nykyisin kulkevat reitit uudeksi noin
viisi ki lometriä pitkiiksi päiväreitiksi.
Aikaisemmin joen ylitys on tapahtunut
venelossilla. joka onjoen kovan virtauksen
vuoksi poistettu vaarall isena käytöstä.
Jäniskosken reittiä käy.ttävät sekä Inarin
Kirkonkyli in asukkaat että paikall iset
matkailuyritykset.
Riippusilta on tarkoitus rakentaa kesän 201 1
aikana siten, että varsinainen siltatyö
tehdään heinä-elokuussa. Riippusilta tulee
olemaan noin 4 - 5 metriä joen yläpuolella,
joten siitä ei ole haittaa joella mahdollisesti
tapahtuvalle liikenteelle.
lnarilunen2.2.

SAMI SKI RACE
Enontekiön Hetan ja Norjan Kautokeinon
välillä hiihdettävä Saami Ski Race -kisa
järjestetään 2. päivä huhtikuussa. Viime
kevättalvena ensimmäisen kerran hiihdetty
kisa sai innokkaita maratonhiihtäjiä liikkeelle
runsaasti. Kisaa voidaan pitää maailman
pohj oisimpana maratonhiihtotapahtumana.
Hiihtomatkoina on 90 km:n, 60 km:n tai
3Okm:n pituiset reitit, jotka kulkevat kauniis-
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sa erämaaluonnossa. Hiihtoreittiä reunus-
tavat tunturit, ja kilpailu tarjoaa ainut-
laatuisen luontoelämyksen jokaiselle osan-
ottajille. Saami Ski Racessa voikin kokea aitoa
Lapin taikaa.
Saami Ski Race hiihdetään pitkin vanhaa
postipolkua. Aikoinaan postia on kuljetettu
Hetasta Kautokeinoon jalan, suksilla ja
porokyydillä. Matkan varrella voi mahdol-
lisesti niihdä myös poroja, sillä latu kulkee
poronhoitoalueen läpi niin Suomen kuin
Norjan puolella. Saamen kulttuuri antaa
kilpailulle oman lisämausteensa. Enon-
tekiöllä noin 10 prosenttia ja Kautokeinossa
noin 90 prosenttia puhuu saamea äidin-
kielenään. Saame on toinen virallinen kieli
Enontekiöllä.

90 km matkan lähtöpaikka on Enontekiön
kuntakeskuksessa Hetassa. 60 km sarjan
lähtöpaikka on Näkkälän kylässä lähellä
Norjan rajaa. 30 km:n sarja liihtee Hetasta ja
päättyy Näkkälään. Hiihtotyylinä on vapaa
ja perinteinen. Naisille ja miehille on omat
sarjat. Tänä vuonna ei ole erikseen retki- ja
kilpasarjaa, vaan kaikki hiihtävät samassa
sarjassa. 90 km sarjan kolme nopeinta mies-
ja naishiihtäjää palkitaan stipendein.
Jos kilpailupäivänä sääolosuhteet ovat
huonot, ei kilpailua peruta, vaan reittiä
muutetaan. Esimerkiksi jos tulee suoraan
pohjoisesta yli 10m/s, on lumimyrsky tai
sumua, ei kilpailua voida turvallisesti hiihtää
avoimessa maastossa. Tässä tapauksessa
hiihdetään Hetan puolella 40 kilometrin
mittainen lenkki metsäladulla.
Tapahtuman j åirjestävät yhteistyössä Hetan
Hukat ry ja Kautokeino IL. Hetan
Lisätietoa ja i lmoittautumi set:
www.saamiskirace.fr.

IIETAN MUST(IGITVÄT
Hetan Musiikkipäivät on pääsiäisajan
kirkko- ja kamarimusiikin tapahtuma, joka
jiirjestetåiiin tiinä ruorna 42. kerran. Musiikki-
esityksiä on eripuoli l la Kalottialuetta.

Pääjuhlapaikkana on Enontekiön kirkonkylä
Hetta. Festivaalilla on pitkät perinteet
yhteistyöstä Ruotsin, Norjan, Tornion-
laakson kuntien sekä Rovaniemen kanssa,
samoin Neuvostoliiton ja Venäjåin sekä Viron
kanssa. Tämänvuotisen tapahtuman tee-
mana on Valo.
Musiikkipäivät alkavat huhtikuun 17. päivä
Kittilän Särestöniemessä järjestettävällä
matkakonsertilla, jossa esiintyvät sellisti
Lauri Angervo ja pianisti Anna Laakso.
Tapahtumaviikko jatkuu seuraavana piiivänä
Enontekiön kirkossa virsilauluiltana ia
seuravana päivänä on vuorossa hiljaisön
viikon iltakirkko. Keskiviikkona on esiin-
tymispaikkana on muun muassa Tunturi-
Lapin Luontokeskus Skierri, silloin vietetään
myös 15:42:39
sia. Päivien aikaan kastettiin lapset, käytiin
ripillä ja vihillä, haudattiin vainajat, tavattiin
tutut ja sukulaiset, solmittiin suhteet ja
käytiin kauppaa. Aikojen kuluessa tapah-
tuma on saanut uusia muotoja. Talvi-
markkinoiden ohella päivien aikana on
nykyisin kilpailuja, konsertteja, näyttelyitä,
teatteriesityksiä j a tanssit hotellilla.
Tämän kevään tapahtumalistalla ovat
perinteiset poroajokisat suopunginheit-
toineen sekämarkkinatori. Lisäksi on luvassa
saamelaismusiikin konsertti. Ohjelmistoon on
alustavast i  suunni te l tu myös saamen-
kielinen näytelmäesitys Johan Turin tuotan-
non pohjalta. Tarkempi ohjelmisto muo-
toutuu helmikuun aikana. Lisätietoia:
www.marianpaivat.fr.

SAARISELÄN LATUJEN HOITO TE.
HOSTW
Inarin Saariselän alueen 200 kilometrin
latuverkoston kunnostuksen taso nousee
kaluston uusimisen ja uusien huolto-
sopimusten myötä. Laduille on hankittu uusi,
entistä tehokkaampi latukone aiempien
latukoneiden rinnalle. Paikallinen hiihtopooli,
Saariselän alueen hoito-osuuskunta, on
myös jatkanut latuhuoltosopimusta Saa-
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riselän Latu ja Huolto Ay:n kanssa. Uusi
sopimus ulottuu kevääseen20l'l asti. Viime
kesänä latujen varsille rakennettiin uusia
taukopaikkoja ja latupohjia kunnostettiin.
Entisten laavujen tai tulistelupaikkojen,
Rönkönlammen, Piispanojan ja Harriojan,
sijoille rakennettiin uudet kämpät. Alueen
påiivitetty latukartta ilmestyy helmikuun 201 I
alussa.
Lapinkansa 16.1.

PIISPANOJAN JA . RÖN.KÖNLAMMEN
KAHVISTELUKAMPAT OTETTIIN
rrivnÖÖN
Viime ruskan aikana Saariselällä käyneet
matkailijat saattoivat ihailla uusia, hienoja
kahvistelukämppiä Piispanojalla ja Rön-
könlammella. Viimeiset vasaran iskut ja
pensselin vedot kämpillä tehtiin heinäkuun
Iopulla ja syyskuun puolivälissä Piis-
panojalla jiirjestettiin epäviralliset tupaan-
tuliaiset, joihin Metsähallitus, Lapin ELY-
keskus ja Saariselän Sanomat olivat kut-
suneet Saariselällä lomailevia keskuste-
lemaan ja kahvistelemaan. Tilaisuudessa
Urho Kekkosen kansallispuiston johtaja
Sakari Kankaanpää kertoili mm. kämppien
taustoista.
Piispanojan, Rönkönlammen ja myöhemmin
valmistuvan Pikku Harriojan kota ovat osa
Saariselän alueen ympåiristöprojektia. Sen
päätoteuttaja on Lapin ElY-keskus.
Rahoituksesta päävastuun ovat kantaneet
EU, Suomen valtio, Inarin ja Sodankylän
kunnat sekä alueen yrittäjät latuhoito-
osuuskunnan kautta. Muita parannuksia
alueella ovat olleet reittien kunnostaminen.
pitkospuiden uusiminen mm. Luulammella
sekä muutaman uuden reitin linjaaminen.
Projekti päättyy ensi vuonna.
Nuotion ääressä heräsikin aikalailla kysy-
myksiä retkeilyn tilasta. Paikalla olleet
jåirjestäjät vastailivat mitä moninaisimpiin
kysymyksiin, mutta saivat myös hyödyllistä
palautetta. Osa vieraista kantoi huolta
esimerkiksi siitä, miten mahdollinen ensi

vuoden budjettiesitykseen kuuluva Metsä-
hallituksen varojen leikkaaminen tulee
vaikuttumaan vaikkapa autiotupien ja
tulistelupaikkoj en huoltoon.
Varsin yleinen kommentti oli, että varsinkin
tässä tilanteessa retkeilijöidenkin tulee
kantaa kortensa kokoon, jotta tämä Suomen
ilmainen tupaverkosto voidaan säilyttää. Jos
ei muuten, niin ainakin kantamalla itse
roskansa metsästä takaisin.
Saariselän sanomat 4/10

KELI,OKKAAN NÄYITELYI
MAI$UTIIOMII$I
Luontokeskus Kellokkaan näyttelyt ovat
muuttunet maksuttomiksi v. 2011 alusta
alkaen. Viime toukokuussa kokeiltiin mak-
suttomuutta ja siitä saati in positi ivista
palautetta. Tähän asti maksullisten näyt-
telyiden kävijämäärät ovat olleet laskussa,
joten paine näyttelyiden maksuttomuudesta
on kasvanut. Luontokeskusten pääsy-
maksujen poistuttua budjettia joudutaan
kuitenkin supistamaan muualla, jotta vaje
saadaan täytettyä.
Yli 70 000 kävijiiä Kellokkaassa ei kuitenkaan
ole ollut kävijäpulaa, sillä viime vuonna
rikkoontui 70 000 kävijän raja. Tällä kävi-
jämäärällä se on kolmanneksi suurin
luontokeskus. Samelaismuseo ja Siida sekä
Oulangan luontokeskus ovat hallinneet
kävijätilaston kåirkisijoja. Kellokkaan pe-
rusnäyttely Meän elämää kertoo seudun
elämästä ja luonnosta, mutta galleriassa
nähdään myös lappilaisten taitelijoiden
vaihtuvia näyttelyitä.
Matkailuinfo tärkeässä osassa Matkai-
lijoiden ja retkeilijöiden vierailu Kellokkaassa
on trirkeää, koska näin saadaan ajankohtaista
tietoa Ylläksellä vieraileville. Nän paikallinen
luonto ja kulttuuri tulee tutuksi ja turval-
lisuustekijät ovat myös osa luontokes-
kuksen tiedotusta.
Kellokkaassa järjestetään myös maksullisia
luontoiltoja torstaisin viikoilla 7 - 18. Liput
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maksavat 7 euroa ja al le 12 vuot iaat
ilmaiseksi. Kevään ensimmäinen luontoilta
on l l  .2 ja aiheena on Huippuhetkiä
Huippuvuorilla, kertojana Marja Lahti.

PIEIil KANSANI LATJLU-ESITYKSET
JATKWAT
Ne jotka eivät ehtineet viime kesänä tähän
musiikkinäytelmään, voivat korvata va-
hingon 25.8 - 24.9.201l, silloin onmahdollista
istahtaa Ihmisen rinkiin kuuntelemaan ja
nauttimaan musiikista Yllåiksen rinteillä. Eikä
tässä kaikki, si l lä Uuttu Kallelta tulee
talvikaikaan Ylliiksen Pyhän Laurin kappeliin
monologi Nilsan Jussin usko. Kallen mukaan
näytelmä on fiktiivinen, jossa pikkuisen
yksinkertainen mies miettii, millainen Jumala
on. Tapahtumat sijoittunevat 1800 - 1900
lukujen taitteeseen Akäslompolossa. En-
simmäinen esitys on Pyhän Laurin kap-
pelsissa 20.2.201 I .

YLIIiICSEU-E T]T]DET NETTISTVT]T
Yl läksen nett is ivut  uudistuivat  tämän
vuoden alusta.Retkeilöille ja oman tiensä
kulkijoille sieltä löytyy myös tärkeää tietoa.
Tarkoitus on nimittäin parantaa säätietoja,
koska sään trkkailupisteitä tulee entistä
enemmän Lämpötilat voivat vaihdella
tuintuvast i  tuntur in molemmin puol in
samoin korkeuspisteil lä on merkitystä.
Maisemia ja säätä voi katsella etusivun
oikeassa laidassa olevasta l inkistä Web
kamerat. Kartasta näkee kameroiden sijainnit
ja linkkiä klikkaamalla tuoreen kuvan ja
säätilan kohteessa.
Kuukkeli n:o l/l I

JT.]I\KERSIN MAALLISET

JIiÄNNÖKSET MAASToSSA
Vuosina 1930-45 Saksassa valmistettu
Junkers Ju-52-3 on ollut suosittu lento-
konetyyppi viime päivien historiamuis-
teluissa, kun tyypin yhden edustajan, Aero
Oy:n Kaleva-koneen, pudottamisesta tuli

kuluneeksi 70 vuotta 14.6. Kalevan pudotus
Moskovan rauhan aikana liittyi tavalla tai
toisella aj ankohtaiseen suurvaltapolitiikkaan
ollen mahdollisesti neuvostoilmavoimien
tökerö joskin vailla suurempaa tarkoitusta
ollut ylilyönti Viron miehitykseen johta-
neessa saarto-operaatlossa.
Kaleva oli siviilikone, joka koki kovan
kohtalon suursodan vuoksi. Moni "Tante
Ju" lensi viimeisen lentonsa varsinaisissa
sotatoimissa. olihan se Saksan ilmavoimien
Luftwaffen tärkein kuljetuskonetyyppi.
Sotilaskäytössä koneen etuna kuitenkin oli
se, että sille kelpasivat melko lyhyet ja
huonokuntoiset  k i i tot iet ,  se ol i  vakaa
lennettävä myös raskaasti kuormattuna eikä
säikkynyt huonoj a lentosäitä.
Kuitenkin vuoden 1944 helmikuun ensim-
mäisen päivän lumipyry Länsi-Lapissa oli
l i ikaa Rovaniemel le tukeutuneen
Transportstaffel Fliegerfiihrer Nord/Ostin
(Tr.St.Fl.Fhr.N) Ju-52-3:lle. Tämän, yhden
viidestä yksikkönsä Ju-52:sta, tunnus oli
P4+CH. Messerschmitt Bf 110 -hävittäiien
varaosia kuljettaneen Junkersin lentaiat
eksyivät reitiltä, ja huonon näkyvyyden
vuoksi törmäsivät Aakenustunturin toiseksi
korkeimman laen, Moloslaen koillisrin-
teeseen. Luftwaffen Tr.St.Fl.Fhr.N:n Ju-52-3
P4+CH:n hylyn osia on maastossa yhä
selvästi nähtävissä. Paikka on ainakin
geokätköilij öiden suosiossa.
Jälkikäteen on päätelty, että kuljetuskoneen
ohjaaja, vääpeli Rochna, radisti, alikersantti
Meyer ja mekaanikko, alikersantti Kulin
saivat surmansa heti. Sen sijaan kone-
kivääriampuja, alikersantti Brande haavoittui
vakavasti, mutta eli useita päiviä. Hän ampui
hätäraketteja,  mutta Levi l lä s i ja innut
suomalainen ilmavalvonta-asema ei niitä
huonon sään vuoksi huomannut. Paikallinen
väestö ilmeisesti havaitsi hätäraketit, mutta
asiaa pidettiin sääilmiönä. Branden kerrotaan
epätoivoissaan surmanneen i tsensä.
Huhtikuussa I 944 suomalainen hiihtopartio
löysi Junkersin hylyn. Yllättäen koneesta
löytyi elossa ollut koiranpentu, joka oli
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henkensä pitimikseen syönyt isäntiensä
ruumiita. Hiihtopartion johtaja ylikersantti
Salovirta päätti ottaa koiran omakseen ja
antoi sille nimen Junkkeri.
Tosin paikalliset tarinat kertoivat, että ensiksi
Junkersin löysivät poroja paimentamassa
olleet pojat ja että koneen arvokkaimpana
lastina olleet huomattavat rahasummat
olisivat päätyneet asiattomiin käsiin ennen
suomalaispartion tuloa paikalle. Suo-
malaissotilat ilmoittivat löydöstään sak-
salaisille, jotka hakivat hylystä ruumiit sekä
arvokkaimmat komponentit eli radio- ja
suunnistuslaitteet. Sen jälkeen he räjäyttivät
hylyn. Sotahistorian suuria linjoja hiukan
oikoen voisi ajatella, että "aseveljelle ei
jätetä" olijo ajan henki pohjoisessa. Suomen
sodankäynti nähtiin Saksan sodanjohdon
silmissä jo erillissotana. Olihan operaatio
Birkeä, saksalaisten joukkojen vetämistä
Suomesta Pohjois-Norjaan, valmisteltu
edellisestä svksvstä alkaen.

PALLAKSEN LUONTOKESKUS
Viikoilla 7 - 16 Pallaksen luonto- ia kulttuuri-
i l lat t i istaisin klo 19.30. Paliastunturin
luontokeskus, puh. 0205 64 1930, pallas-
tunturi@metsa.fi. Avoinna: 6.3. asti ma - pe
k]o9 -16,7.3.-30.4.  ma- suklo 9 -17.

SKMRRI TTJNTURILAPIN LUONTO.
KESKUS JA SAAMELAISMUSEO
puh. 0205 64 1gso,tunturi-lappi@metsa.fi.
Avoinna: 3.3. asti
HETASSA
Viikoilla 9 - 15 Skierrin luonto- ja kulttuuri-
illat keskiviikkoisin klo 1 8.00.
9.3. Lasse Rantasen Lapin sydän -näyttelyn
avaus ja luontoilta.
Lisätietoa tapahtumista ja näyttelyistä sekä
ilmoittautumiset suoraan luontokeskuksiin.

Muutokset mahdollisia. Aiantasaiset tiedot
löytyvät internetistä: www.luontoon.fi.

VAI-]OKWIA
Kolarilaisen valokuuvaajan ja tutkijan
MIKKO JOKISEN valokuvia on esil lä
Pallastunturin luontokeskuksessa 21. l.-3 1.3.
Näyttelyssä on esillä tuokiokuvia ja tunnel-
mia Pallasjiirveltä. Hänellä on lämmin suhde
jåirveen, jota hän on kuvannut koko 2000-
luvun.
"Olen syntyjäni järvi-ihmisiä. En siksi, että
olisin syntynytjåirvellä, vaan siksi, että olen
aivan pienestä pitäen viettänyt aikaajärven
rannallaja selällä. Lapsuus ratkaisee, jajos
olisin kasvanut aavikolla, en kaipaisi
hiekkaleikkeihini järvivettä. Tärkeimmät
hetket olen viettänyt siellä perheen kanssa
liikkuen, sekä vuodenaikoja, säätiloja sekä
valon ja värin vaihteluita ihmetellen ja
todistaen. Pallasjärvi merkitsee myös
vapautta: maisema on avara, tuuli ja henki
kulkee. Pallasjärven kohdalla ei tarvitse
pelätä myöskään salakavalaa äkkimuutosta
- runnottua rantamaisemaa tai  paina-
jaismaista vesijettiä - kuten monilla muilla
rakkailla vesillä. Sekin on vapautta", kuvailee
Mikko Jokinen Pallasjärveä ja valokuviensa
syntyvaiheita
Levin sanomat llll

ReijoBlomberg
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry.
perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää erityisesti
Helsingin seudulla Lapin matkailua ja
retkeilyä.
JÄSEI{YYSMUODOT
Jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja
kunniajäsenet.
JASENEDUT:
Jriffi:
RETKIAITTA www.retkiai t ta. f i ,
retkeilyvälineet. Forum Kukontori, Helsinki,
puh. 09 5490 0200ja Nilsaksenpolku 2, 0l 5 l0
Vanraa (Tammisto) puh. 0207861550. Etu
normaalihintaisista I 5 7o,
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut ja -
vzilineet, retkiluistelu, maastohiihto, ym.
Jäsenkort i l la etu normaal ihintaisista
tuotteista l0 7o
Helsinki keskusta, Ydönkatu 36, puh.09 586
8280
Helsinki Itäkeskus, Piazza pu,h. 09 341'77 00
Hot Shop - poistomyymälä, Yrjönkatu 34,
puh.09'7599210
Espoo Tapiola, Sampokuja alakerta puh.
@4355420
Espoo Kauppakeskus Sello, Leppävaara
puh.09 8493120
Vantaa Kauppakeskus Jumbo, Vantaa puh.
@7599570
Oulu, Kirkkokatu 4, puh. 010 549 4900
Saariselkä puh. 010 549 4800
Jäsenetu 5-15 7o normaal ihintaisesta
tuottee s ta,  tuottees tal tuoteryhmästä
riippuen (ei kiipeilyvarusteista)
VELJEKSET HALONEN OY. Itäkeskus.
Itäkatu I -5 A 36, 00930 Helsinki ja Espoon
Sel lo myöntää Helsingin Seudun
Lapinkävijöille jäsenkorft ianäyttarnälläl5%o

alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE & SÄÄSTÄ, Hels ingissä:
Hämeentie 50, puh. 693 1369, Fredrikinkatu
55, ja Itäkeskuksen kauppakeskus, kerros I,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä,  papuja,  r i is iä,  kuivat tu ja
vihanneksia, välipalapatukoita ym. Alennus
l0 Vo, 15 euroa ylittävistä ostoksista.
Muut liikkeet Tampereella, Hämeenlinnassa,
Oulussa, Lahdessa, Joensuussa,
Jyväskylässä ja Turussa.
MAIOITUSTAYM
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, puh.
016531 ltr
Jäsenille alennuksia majoituksesta.
Koko vuoden l0 7o alennus mökeistä ja
huoneista.
Lapinkävijöille alennus majoituksesta.
HOTELLIHETANMAJATALO
Alennus -10 Vo normaalihinnoista / -5 7o
alennushinnoista.
Jäsenkortilla. Ei koske ryhmiä.
PL l. Riekontie 8.99401 Enontekiö
Puh. 016-554 04m ,Fax0l6-521 362
info @hetan-majatalo.fi
www.hetan-maj atalo.fr
FIELSINGIN MATKAILUYFIDISTYKSEN
matkoille ja retkille j äsenhinnalla.
Tiedustelut puh. 06 2288 l2}l

Jlism\Iltrru
Oma lehtemme on LAPINKAVIJA, joka
ilmestyy neljästi vuodessa.

Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijä-
lehden.
KARIAKAIVON MAIAT NTIUKSIOSSA
KARIAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
Helsingin kaupungi l ta.  Se si ja i tsee
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Espoossa, n.9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
kilometriä Solvallan urheiluopistolta.
Karjakaivolle pääsee bussilla nro 85/854,
Espoon keskus - NuuksionpälVKattila.
Karjakaivolle on ensimmiiisellä kerralla hyvä
tul la kartan kanssa. Yhdistyksen
tapahtumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenki lö opastaa myös per i l le
paasyssa.

Karjakaivolla on YLAMAJA sekä
ALAMAJA, 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 szihköä. Jokainen mökinkäyttäjä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreään kompos-
tointilaatikkoon laitetaan vain maatuva jäte,
muut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös
Lapinkävij öihin kuulumattomia henkilöitä.
Yli vi iden ulkopuolisen ryhmästä on
pyydettävä lupa puheenjohtajal ta,
varapuheenjohtajalta tai Karjakaivon
isännältä.
Karjakaivoa ei voi varata pelkästään omaan
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIilT]ULLINEN
SAL]NAOLIJEN TÄYTTÖ

KARIAKAIVOII-A OLESKELIESSA
ON SALLITTUA
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
jäsenet 2,50 euroa./hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset (alle 16v.) vain aikuisen seurassa 1,50
euroa,/hlö/vrk

Karjakaivon käyttömaksut maksetaan HSL:n
tllllle 21 42 | 8 - | 3 8 42 käy ttäen viitenumero a
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankki-
siirtolomakkeita.
Talkoovi ikonloppuina on oleskelu
maksutonta koko viikonlopun. Muut
ohjelmaan merkityt t i laisuudet, joissa
yövytään Karjakaivolla, ovat ohjelmaan
kuuluvi l ta osi l taan maksuttomia.
Keskiviikko- ja lauantaisaunojen sauna-
maksu on I euro, joka peritään paikan päåillä.

KARJAKAIVON AVAIMET SAAT
JASENKORTTIAVASTAAN:
Kari Rautio Riistatie 3 K, 02940 Espoo, puh.
599058ja0400 4435U
kari@rautio.org
Saara Kostama Penttiläntie 1 H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama @ kolumbus. fi
MinnaMoritz 040 5866560 ja Janne Moritz
040 577297 |, Kattilajåirventie 4, 02820 Espoo
Avain on palautettava heti käytön jiilkeen.

Jos jäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, etfä
sinullaonavain.
AVAIN LUOVUTETAAN VAIN HSL:N
JASENILLE JASENKORTTIA VASTAAN.
(ota siis jäsenkortti mukaan)

KUKASJÄRVEN.. MAJAT KITTILÄN
KI]KA$IARVEII"A
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana. Siinä on
er i l l inen kei t t iö ja tupa, jossa on
kaksikerroksiset laverit patjoineen 10
nukkujalle. Tuvassa on takka- ja keittiössä
kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi
uunelneen.
Kukasmaj an käyttömaksut :

aikuinen jäsen 7,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokrat tuna kokonaan omaan
käyttöön:
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viikkomaksu 200,00
vuorokausimaksu 35,00 euroa
Kukasmajalla vierailevat ei- jäsenet maksavat
edellä mainittujen maksujen lisäksi 5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaan yhdi styks en tllllle 21 421 8 -
| 38 42 käy ttäen viitenu mero a 1025 .
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varausLupana,
kodassa on kamiina ja laverit.
Goadoksen käyttömaksut:
aikuinen jäsen 5,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v. 3,00 euroa/hlö/vrk
Goados-kota vuokrattuna kokonaan omaan
käyttöön:
viikkomaksu 100,00 euroa
vuorokausimaksu 15 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- iäsenet
maksavat edellä maininujen maksujen lisåiksi
5,00 euroa./hlö/vrk
Vuokra maksetaan yhdi styks en tllllle 21 421 8 -
13842 käyttäen viitenumeroa I 03 8

Kukasmajan ja Goados-kodan varauksia
hoitaa Uljas Pernu, puh. 488 821,040 592
1278, 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.
Majalla vierailevat ei-j äsenet 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
seuraaval le vuodel le vain alustavia
ennakkovarauksia.

WOKRATTAVATVIiLII\ImT
TELTAT
Kolme Tena Master- 2-telttaa, kupolimaisia
kaksinkertaisia telttoja, paino 4 kg, 8 euroa./
viikko
Fjlillräven Akka, kolmen hengen teltta, paino
4,5kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta, paino 3,4 kg, 20 euroa/viikko
Hilleberg Akto, yhden hengen teltta, siinä
on yksi kaari, absidi ja painoa 1,6 kg, 2O
euroa./viikko
MUUT
Kaksi Trangia-retkikeitintä I euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, I 5 euroa/viikko
Naali-ahkio, joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroiden säilvttämiseen.
25 euroa/viikko.
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa./viikko
Savotan 906 ja 1200 rinkat, 15 euroa,/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyempi-
selkäisten rinkka. I 5 euroa./viikko
Fjällräven Fox 80+10 suurempi rinkka, l5
euroa./viikko
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasj iirvellä, 6 euroa./viikko
Kahden viikon vuokra on puolitoista-
kertainen, v i ikonloppuvuokra puolet
viikkovuokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saada väl inei tä la inaksi  vael luksel le.
Vuokravälineet tulee luonnollisesti palauttaa
kuiv ina ja putaina sekä täydel l is inä.
Rinkkojen mukana olevat esim. yläkaaren
irtohihnatkin on palautettava.
Vuokra maksetaan yhdistyks en tllllle 21 421 8-
| 3842, käy ttäen viitenumer oa 123.
Väl inei tä vuokraa Pekka Narinen,
Kalliohaanpää8,O2770Bspoo, puh. 810 I l0
tai040 500 1411
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pekka.narinen @finnmapcons.fi. Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
etelään päin.
VALINEITA VUOKRATAAN VAIN
YHDISTYKSEN JASENILLE.

JIiSBNASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri Saara Kostama, Penttiläntie I
H 56, 00740 Helsinki, puh. M0 840 0946
saara.kostama@ kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoilta on loka-, marras-, tammi-, helmi-, ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiv i ikkona. Kaikesta to iminnasta
ilmoitetaan Lapinkävijä-lehdessä sekä
Internet-sivuilla osoitteessa
www.lapinkavijat.net
Voi t  myös l i i t tyä sähköpost i r inki in,
ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi
sakari.palo @ welho.com
jolloin saat tiedotteita kerran kuukaudessa.
KERHOTII-A,
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: Maria Fonsell, Risto Heinänen,
Raija Hentman, Erkki Holopainen, Antti
Karppi, Jorma Nurmi, Aino Tuominen
OHJELMATOIMIKUNTA
Vetiijä Riwa Pwanen, Savelantie 3 l'7 O, m720
Helsinki, puh. 387 2101,MO 840075'7
Muut jäsenet:  Kirst i  Klemola,  Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo, Taina
Tervahartiala
TALKOOTOIMIKTJNTA
Vetäjä Kirsti Klemola, Vehkatie 11-21C l,
04400 Jåirvenpää, puh. 050 382 037 5

Muut jäsenet: Juha Jahkola, Eija Lempinen,
Auli Martin, Sakari Palo, Mauri Piippo, Jukka
Severinkangas, Harry Smeds
ULKOILUTOIMIKUNTA
Vet?ijäJormaNurmi, Viertäjåintie 2 A 2,03100
Nummel4 puh .224 6302, 050 511 67 03
jormao.nurmi @pp f .inet.fi
Muutjäsenet: Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Hany
Smeds
MUTTA TOIMII{ENKILOITA
HALLITUKSENJASENET
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, PekkaRouvinen, Merja
Sallinen, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari,
Harry Smeds
YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJAT
Pauli Jokimies ja Tuula Rinne, varalla Anja
Poutiainen ja Aino Matikainen
KIRJANPITAJA
Outi Ojanperä, puh.0400 807 778
JASENREKISTERIN HOITAJA JA HSL-
KOTISTVUJEN YLLAPITAJA
Myös ositteenmuutokset
Sakari Palo, puh. 040 530 9578
sakari.palo@welho.com
KARIAKAIVON MAJOJEN ISÄNTÄ
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15,02340
Espoo, puh. 813 5460,040 508 1626
KUKASJARVEN MAJOJEN ISANNAT
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15,02340
Espoo, puh. 813 5460, M0 508 1626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki, puh. 488 821, 040 5927278
YHDISTYKSENEMANTA
Ritva Puranen, Savelantie 3 | 10, 00720
Helsinki, puh. 387 2101,040 8400757
Kukasmajan ja Goadoksen varaukset

Uljas Pemu040 5927278
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KARJAKAIVON TOIMINTAOHJ EI DEN 1 O
rÄn.lessÄ
Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta, jota

1 Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, jotka ovar 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
I Muista kirioittaa nimesi kämppäkiriaan
9 Pidämme Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita

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

i'E
{1

Kuva: Sakari Palo
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YHTEIS TYOKUMPPANEIDEN
RETKETJAMATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille
retkille j äsenhinnoin.

LAPINIAiWÄT OWLA
Tiedustelut hannu.yrjänäinen@ouka.fi

I"APNUAiWÄYIDISTYS KIEHISBT
http://www.kiehiset.fi
Jouko Lehtonen puh. 040 5001456

JIiRVEI.{PIiÄN RETKEILUIiT
www. kolumbus.fi /j ukka.polla
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040 8368575
24.3. - 14.4. Retkeilykurssi Järvenpään
opiston tiloissa. Kevään aikana torstaisin
klo 18.00 - 20.00 ja lauantaisin klo 13.00 -
15.30, yhteensä 15 oppituntia, joista
teor iaosuudet mm. retk ien esi t te ly
valokuvin, varustetietoa ja retkiruokia.
Tammirannassa käytännön asiat.
Mikko Jåirvinen, puh. 040 844 5295.
9.9.  -  18.9.  Ruskavi ikko Lapissa
Varkhanmukassa tai vaelluksella
Ilmoittautumiset ja l isätiedot Jarmo
Hokkanen puh.040 965 919'7

RETSSURMI.]NOIUU,MIA
Tarkat suunnitelmat ja hintatiedot
Reissurepun nettisivuilta
www.reissureppu.fi ja Raija Hentmanilta
puh. 09 118768 (iätä tarvittaessa viesti
vastaajaan) tai sähköpostitse osoitteesta
raij a.hentman @ reissureppu.fi .

4.-6.3.  Talv i ta i to jen le i r i  Evol la.
Tutustumista ta lv i retkei lyyn ja sen

varusteisiin tukikohtina varauslaavu ja
vuokrakämppä.
9.-16.4. Ahkiovaellus Tuntsalla Sallassa.
Tukikohtina kämpät, mutta myös teltat mukana.
13.-15.5. Telttavaellus Sipoonkorvessa.
Viikonloppuvaellus tulevan kansallispuiston
miusenussa.
2.-5.6. Helatorstain luonto- ja kulttuuriretki
Perämeren partaille. Veneretki Perämeren
kansallispuistoon, patikointia Martimoaavalla,
Simossa ja Rokualla, tutustuminen Kierikin
kivikausikeskukseen.
9.-16.7. Päiväpatikoita Abiskon tuntu-
riasemalta Ruotsissa. Kukka- ja kulttuuriretkiä
mahtavissa maisemissa. Majoitus hotellissa,
retkeilymaj assa tai teltassa.
30.7.-6.8. Vaellus Itiirajan reitillä ja karhuyö
Martiselkosen eräkeskuksessa.
Patikkavaellus Kalevalapuiston erämaissa
majoittuen teltoissa ja kämpissä sekä yö
karhujen tarkkailua.
19.-21.8.  Vael lus Kuhankuonon
retkeilyreitillä. Telttavaellus Turun lähellä
mm. Kurjenrahkan kansall ispuistossa ja
Vaskij zirven luonnonpuistossa.
3.-10.9. Ruskavaellus Alta-Karasjokk
postireitillä. Yöpymiset teltoissa ja valtion
tunturituvilla.
10.-17.9.  Ruskaleir i  Tsarmituntur in
erämaa-alueella. Lyhyitä siitymiä rinkan
kanssa ja päiväretk iä v iehättävissä
milsenussa.
8.-15.10. Rospuuttovi ikko Hossan
retkeilyalueella. Päiväpatikoita kämpältä
käsin.

3.-6.12. Itsenäisyyspäivän lumikenkäretki
Kolinmaisemiin.
Päivåiretkiä vuokramökistä.



RINKAN POHJAI,TA
3.3. to klo 17.30 KEVÄTKOKOUS
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu
8, sisäänkäynti Kellosilta 9
Yhsistyksen kevätkokouksessa
käsitellään seuraavat sääntömäåiräiset
asiat: vuoden 20 l0 toimintakertomus.
tase, tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomu s.
TERVETUIOA!
Hallitus

OIKAISU
Lapinkävijälehden 3/20 I 0 artikkelissa
"Kukasmaj an huoltoviikolla
maaliskuussa 20 1 0" mainittiin
virheellisesti Pekka Kourin vaimon
nimeksi Elli. Vaimon nimi on Ritva.
Artikkelin kirjoittaja pahoittelee
virhettä.

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?

Lumettomana aikana Kukasj iirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekä pitkokset noin 4 km
Tietä Pyhäjiirvelle ei todenniiköisesti pidetä
auki talvella, sitä vastoin on sovittu, että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängän poikki Kukasjåirvelle
noin 4 kmja tiillä viilillä tarvitaan suunnistus-
ia hiihtotaitoa.

3l

KTJRSSEIAJALTJENTOJA
Gardenia Viikis sä j åirj estää tiistaisin | 5., 22.
ja 29.3.  retkei lykurssin aloi t te l i jan
tärkeimmistä asioista. Ilmoittautuminen
viimeistään perjantaina 4.3.11 Gardenian
asiakaspalveluun, puhelin (09) 34'7 8400.
Kurssin hinta on 90 euroa.
Helsingin työväenopisto jär jestää
Oulunkylätalossa luentosarjan retkeily-
vaatetuksesta maanantaisin 2., 9. ja 16.5.
Espoon työväenopiston ohjelmassa on
luentosarja Julkisilla luontoon tiistaisin 3.,
I0. ja 17.5. sekä luentoihin liittyvät retket
5.5. Mustavuoren lehtoon Helsingissä, 12.5.
Bergön-Ramsön luonnonsuojelualueelle
Espoossa ja 22.5. retken Nuuksiossa.
Helsingin työväenopiston ohjelmassa on
2 1.5. retki Sipoonkorpeen ja 29.5. Nuuksion
ulkoilumaj alta Solvallaan.
Luentosarja Itämeren luontokohteista
Helsingin työväenopiston tiloissa Oulun-
kylätalossa perjantaisin klo 10.30 - 12.00
18.3. Gotlannin ja Gotska Sandön luontoa
25.3. Suomenlahden merellistä luontoa
L4. Ahvenanmaan ja Pohjanlahden luontoa

Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla
Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
02105481660.
Vuorobussiyhteys Kolari - Äkäslompolo -
Kolari on jokaiselta junalta ja jokaiselle
junalle.

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



MILLÄ KEINOIN
KARIAKATVOLLE?

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

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan rautatieaseman vieressä.
Nuuksiossa bussista jäädään pois
Meerlampi-nimisellä pysåikillä kaksi pysåikkiä
ennen Solvallan urheiluopistoa. Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavan mäen päälle, josta
kiiiinnytäåin oikealle puomilla suljenrlle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut lövtvvät
Espoon aikataulukirjasta ja Helsingin Seudun
Liikenteen sivuilta osoitteesta www.hsl.fi

HALUANLINTYÄ

HELSINGIN SEUDUN LAPINKAVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail

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

15 euroa
7.5 euroa

HELSINGIN SEUDUN
LAPIN](AVUÄT

JÄSENSnITEERI
SaaraKostama
Penttiläntie 1H56

OOT4OHELSINKI

LapinkävijäJehti (suoratilaus) 8 euroa

OSOITTEEN MUUTOS:


