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PYUKIRJOITUS
Kevät, lisääntyvä valo; elät odotuksessa, toivossa. Mieluisin vuodenaika. Eräs merkki
kevään etenemisestä on Ylläsviikko. Mikä saa vuosi vuodelta raahaamaan matkatavarat
suksipusseineen, monoineen, voidepakkauksineenjunaanja siellä ahtaaseen makuuhyttiin,
viihtymään viikon verran majoituksessa, joka ei suinkaan tavoittele tähtitasoa? Ei, ei se ole
pelkästään sujuttelu kauniissa maisemassa tai edes Huminan gourmet-pöytä. Hintako?
Totta, se on edullinen. Mutta, maksaisitko mitään tuotteesta, josta et pidä.

Se alkaa jo asemalla. Taas tavataan. On tavattu jo vuosia. Halataan. Vuosi on tullut jälleen
lisää. Ei haittaa. Hiihdetään hitaammin. Toteutuu se, mikä on tärkeintä elämässä:
hyväntuulisuus ja ystävällisyys. Yhdessäolo antaa voimia. On myös uusia kasvoja, hyvä
niin. Pikkuhiljaa he porautuvat joukkoon. Majoitus edellyttää perhehenkeä. On sopeuduttava
saniteettitilan käyttöön ja muihin yhteiselon edellytyksiin. Lapinkävijöiltä se onnistuu. Ja
onhan kevät.

Miten ilahdutkaan, kun väsyneenä päivän hiihdosta palatessasi sinua odottaa aiemmin
tulleiden tervetulotoivotus jopa virkistävän juoman kera. Voiko ihanampaa olla? Iloisiin,
ystävällisiin ja auttaviin ihmisiin törmäät myös keväisillä laduilla ja laavuilla. Jokaisen
vastaanhiihtävän tervehtiminen on jäänyt pois paljon hiihdetyillä reiteillä. Hymy on kuitenkin
useimmiten jäljellä. Nautit myös latuympäristön puhtaudesta. "Mitä tuot tullessasi, viet
mennessäsi" - sääntöä kunnioitetaan. Kenties on olemassa Ylläksen latuhenki. Toivon sen
säilyvän.

AnjaPoutiainen
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m 20.-z2.s.RETKErLyvrrKoNLoppu LopEN
D POROPOLULLA

Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
Ensimmäsenä iltana 20.5. pe kokoonnumme Komionlampien telttailualueella, jossa yövymme.
Lauantaina kierrämme n. l0 km:n lenkin Komion - Luutasuonhariun suoielualueella
päivåirepuin. 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.101ja ruokaa. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä 040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5. ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

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

1.6. ke klo 18.00 - 20.00 NAISTENSAUNA
KARIAKATVOLLA

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

11.6. la klo 14.00 - 16.00 KESÄSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Kesän vihreys taitaa olla parhaimmillaan. Ajatus siitä, että pääsee Karjakaivolle saunomaan,
tuntuu mukavalta. Joukossa kuullaan taas toisten tekemisiä ia sattumia. Yhteissaunasta
peritään leuro Vastuuhenkilönä Mauri Piippo, puh.040 773i228.

29.6.ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA



\

Keskikesiin juhlat on juhlittu ja nyt vaan nautitaan kesäillasta mukavassa seurassa rupatellen
niitä ja ntiitä. Sauna on yhteissauna ja maksu leuro. Saunan mukavat löylyt låimrnittiiä Auli
Martin, puh.040 585 6138.

IIEINÄKtru
16.7.taklo 14.00- 16.00 KESÄSAUNA
KARIAKATVOLLA

Puut ovat saaneet lehtensäja lapinkävijät saunailtansa. On aikajättää kiireetja suunnata
kohti Karjakaivoa. Siellä odottaa lämmin sauna ia mukava saunaseura. Yhteissaunasta
peritåiåin löuro. Puomi suljetaan klo 17.00. Leppoisat löylyt luo Kirsti Klemola, puh.050 352
0375

IäIf 2J-30.7.HErNÄrALKoor KUKASJÄRVELLÄ

Heinät odottavat tekijäänsä, hillat poimijaansa ja tunturit kulkijaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski p.040 5081626 tai Uljas Pernu p .040 592
7278

n 27.7.kekto 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA

llåI K{RI-{K{I1-OLL{

On heinäkuun helteitä tai sitten ei, vaan saunassa ainakin riittää lämpöä ja mukavaa
juttuseuraa. Lammen vesikin on jo varmaan lämmennyt ja odottaaystäviään. Yhteissaunasta
peritään leuro. Saunan lämmöstä vastaa Sakari Palo puh.040 530 9578.

r ^l. I 25..29.7. MATKA VIRON SAARENMAALLE
V
Taas lähdetään Viroa kiertämään, nyt Saarenmaalle. Ohjelmaa on joka päivälle, saaren
kiertoa, våihän 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 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 sähköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai
puhelin 040 836 8575.

3.8. ke klo 18.00 - 20.00 NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA
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On taas aika tyttöjen kokoontua yhdessä nauttimaan saunan lämmöstä ja mukavista jutuista
joko saunassa tai lammella. Saunamaksu leuro. Lämmityksestii vastaa Kirsti Klemola, puh.

Pe 5.8.Su 7.8. SAARISTORETKI UTÖN
MAJAKKASAARELLE 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 varattu majoitustilaa kolmessa rakennuksessa, joissaon24 vuodepaikkaa.
Saarella on mahdollisuus myös telttailla. Majoitustiloissa voi valmistaa ruokaa. Käytössåimme
on myös pari pallogrilliä. Utössä on kauppa. Oppaamme tarjoaa aamiaiset 8.eur/pv ja
lauantain aterian (kalakeitto ja pannari) lJ eur. Aiemmista tiedoista poiketen ravintola on
varattu yksityistilaisuutta varten.
Matka alkaa tilausbussilla pe{antaina klol3.00 Helsingistä Rautatientorilta Fennian edustalta.
Yhteysalus lähtee Nauvon Påirnåiisistä klo 18.15, poikkeaa matkalla mm. Jurmoon ja saapuu
Utöseen 23.15.Lauantaina on ohjelmassa opastettu kierros saarella, mm. majakassa, sekä
omatoimista tutustumista saareen. Yhteysalus takaisin lähtee sunnuntaina klo 11.15 ja
arvioitu paluuaika Helsinkiin on klo 21.00 mennessä.
Bussimatkan hinta on on noin 35 euroa, yhteysalus on ilmainen. Majoitus 3-4 hengen
huoneissa ja opastus maksaa 65-75 euroa. Hintaan ei sisälly aamiaista, omat lakanat tarvitaan,
makuupussi ei käy. Telttailu ja opastus maksavat 20 euroa./teltta + l5 euroa/hlö. Lapsille
alennetut hinnat.
Sisämajoitus on loppun myyty, peruutuspaikkoja voi tiedustella. Bussissa ja teltailualueella
on tilaa. Uusia osanottajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 31.'7.2011 mennessä.
Kaikkia pyydetään vahvistamaan ruokai luvarauksensa 31.1.  mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Harry Smeds,050 357 0993, harrysme(at)gmail.com

An r3.8. ra klo 14.00 - 16.00 KESÄsAUNA
|f].I r(4,Rr.4,rGNoLLA.

On täyden kuun aika. Illat alkavat jo hämiirtää. Nautitaan kesäisestä illasta ja kuunnellaaan
luonnon ääniä. Lammen vesikin on nautittavan lämmintä. Yhteissaunan maksu on leuro.
Puomi suljetaan klo 17.00. Lämmön luo Auli Martin, puh 040 585 6138.

I I I 21.8. su klo 10.00 ESPOON RANTARAITTI: KAITAA

Y .SAUNALAHTI

Espoon rantaraitista on vielä kävelemättä läntisin osa. Matkaan liihdetään Helsingin Kampista
ensimmriisellä klo 10.00 tai sen jälkeen lähtevdllä bussin 145 vuorolla. Bussista jäädään pois
Kaitaantien ja Riilahdentien risteyksessä. Mukaan pienet retkieväät. Jossain matkan varrella
olevassa kahvilassa yhdistys tarjoaa pullakahvit kaikille kävelijöille. Ilmoittautumiset Hannu



Siitarille, puh. 040 570 7536 tai sähköpostilla hannu.siitari@capgemini.com.
Paikallisopas: Arma-Maija Teppo.

14. ja28.8. su klo 10 - 17.30 DIGIJÄRKXrinrrUnSSr:
teoriaa, harjoituksia ja arviointia

Jorma Peiponen on tunnettu luontovalokuvaaja sekä kokenut ja pidetty valokuvauksen
opettaja. Nyt on erinomainen tilaisuus ottaa paljon enemmän irti kamerastasi tällä kurssilla.
Kurssille otetaan mukaan oma digijärkkäri JA sen ohjekirja. Ensimmäisellä kurssikerralla
annetaan tehtäviä, joita toisella kerralla puretaan ja opitaan niiden perusteella konkreettisesti
asioita. Kurssin hinta on 30 euroa. Kurssilaisille ilmoitetaan kurssipaikka ja annetaan lisäohjeet
lähempänä kurssia. I lmoittautumiset Raija Hentmanil le joko sähköpostitse
raija.hentman@nic.fi tai lankanumeroon (09) 718 768,jonka vastaajaan voi jättää viestin
tarvittaessa. Lisätietoja voi kysyä myös numerosta 0400 380 606, mutta kännykkänumeroon
ei voi ilmoittautua.

31.8. ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKATVOLLA

Kesä tekee loppuaan. Saamme kuitenkin nauttia hyvästä seurasta saunan lauteilla. Otsalamppu
saattaa ollajo tarpeen kun liihdemme kotia kohti. Yhteissaunasta peritään leuroa saunamaksu.
Lämmityksestä vastaa Sakari Palo, puh.040 530 9578.

T.g.SIENIKURSSI PIRTTIMÄNSSÄ

Keskiviikkona klo 16.00 kokoonnutaan Pirttimäen kahviossa.Sienineuvoja HannaPikkarainen
Uudenmaan Martoista tutustuttaa meidät niihin sienilajeihin joita on tarkoitus metsästä
löytää. Opastuksen jälkeen teemme vielä sienten keruuretken lähimaastoon ja ennen
kotiinlähtöä tarkastetaan kerätyt sienetjoua kotiin lähtisi vain syötäviä lajeja .Tilaisuuden
kesto on enintään n .kolme tuntia ja maksaa lOeuroa./ p h. Maksu peritään kahviossa.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 24.8 mennessä Jorma Nurmi 040-7669093

28.9. ke klo 18.00 - 20.00 KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

Kesä on ohi, illat pimeitä, mutta saunaseura edelleen mukavaa. Kerrotaan tarinoita ja
kuunnellaan jäsenten tekemistä matkoista. Otsalamppu on tarpeen ainakin kotimatkalla.
Yhteissaunasta peritään leuro. Saunan lämmittää Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.
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3.4.9.20IL PWHASTELU / ASKARTELU
viikonloppu naisille

Tammelassa, Marjan mökillä.Tuo omia ideoita, nikkarointia, ompelua, leikkaa , liimaa, yms
Sovitaan kimpparuokailusta, saunotaan ja parannetaan maailmaa.Teltta mukaan.
Soita Marja Luhtala 045-2643901 marja-liisa.luhtala@sampopankki.fi

1.10.Ia klo 10.00 SYYSSIVOUS KARIAKAMLLA

8.10.IA. KIO. 19.00. YÖSUUNNISTUS
KARIAKAIVOLLA

Matka on noin 3km. Laitan rasteille pienet heijastimet helpottamaan rastien löytymistä.
Selkeän sään vallitessa kuun valokin voi hieman helpottaa liikkumista öisessä metsässä
Tervetuloa "konkarit", ja myöskin uudet osanottajat runsaslukuisena rasteil le.
Niilo Koskenkorva puh.050 539 0182

26.10. ke klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

MARRASKUU

26.ll.la klo 14.00 - 16.00 LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA



LOMA

SU 29.5 - 4.6. KUKASJÄRVEN KEVÄT

Tervetuloa katsomaan Kukasjärven 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.040-508 1626
tai Uljas Pernu p.040-5927278.

PERIIE. JA RETKEILYVIIKKO KUKÄKSELLA 4. . 11.6.

Tervetuloa mukaan jo perinteiseksi muodostuneelle alkukesän oleiluviikolle Kukasjiirvelle!
Perheviikkolaisten lisiiksi tarjotaan tdllä kertaa mahdollisuus myös omatoimisille retkeilijöille
liittyä seuraamme. Majaa tukikohtanaan pitäen on mahdollista tehdä hienoja päiviiretkiä 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. Helsingistä matkustamme junalla
Rovaniemelle, jatko vuorobussilla ja tilausajona Pyhäjlirven 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.
mennessä Outi Ojanperä, puh. (0400) 807 778 tai sähköposti outi.ojanpera@gmail.com.

23.3O.7.HEINATALKOOT KUKASJARVELLA

Heinät odottavat tekijäänsä, hillat poimijaansa ja tunturit kulkijaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski p.040 508 1626 tai 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 luonnonpursto ym.
Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa 2hh huoneissa, myös lhh huoneita lisähinta
75euroa, sauna ia uintimahdollisuus
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Koko matkan hinta on 395euroa,sisiiltää 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 sähköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai
puhelin 040 836 8575.

3. 10.9 JUHLAVIIKKO KUKASIÄNVNT,T,Ä

Kukasmaja tulee olleeksi 28 piiiväsyyskuuta yhdistyksemme omistuksessa l0 vuotta. Olemme
monien talkoomosienjrilkeen saaneet lämminhenkisenja viihtyisåin tunturituvanjäsentemme
käyttöön. Siitä lämmin kiitos isiinnille ja talkoolaisille.
Juhlaviikkoa vietämme ulkoillen, marjastellen, kalastellen ja saunoen, unohtamatta
iltanuotioita. Kukasmajan ympäristö on toivottavasti myös pukeutunut ruskan juhlaloistoon.
Majoitumme mökissä, kodassa tai omassa teltassa.
Yhdistys tarjoaa majoituksen, aamupuurot keiton kera sekä kahvit. Ruokailusta sovimme
osanottajien kesken, joihin tulen myöhemmin ottamaan yhteytta. Kustannukset koostuvat
juna- ja taksimatkoista sekä ruokailusta.

Jäsenet, joille Kukasjiirvi ei ole ennestään tuttu, on nyt oiva tilaisuus tutustua tämän paikan
lomamahdollisuuksiin ajatellen myös muita vuodenaikoja.
Matka alkaa perjantaina.02.09. Helsingistä klol8.52lähtevällä junalla Kolariin, josta matka
jatkuu joko suo.raan tai Akäslompolon kautta taksilla Pyhäjåirvelle. Ruokaostoksia voi tehdä
Kolarissa tai Akäslompolossa. Kävelymatkaa rinkan kanssa on n.1,5 km, sillä tavarat
kuljetamme jåirven yli veneellä ja loppukävely on 1,5 km.

Paluumatkalle låihdemme lauantaina 10.09, juna on Helsingissä sunnuntaiaamuna klo 08.06.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.

IO.. IT.9.RUSKAVAELLUS T,ÄTÄSNNON MAISEMIIN

Matka alkaa 9.9 pe iltanaklo 18.52 Helsinki- Kolari 09.40liihteviilläjunalla. Kolaristajatkamme

linja-autolla Kilpisjiirven tietä Vuoskuvaaralle asti, siitä matka jatkuu maastoautoilla n.20 km
koilliseen Kalkkoaivin lähelle. Seuraavan viikon aikana kuljemme Letäsenoa seuraillen
pohjoista kohti ja pyrimme Munnikurkioon asti josta otamme suunnan länteen kohti
Kilpisjåirven tietä.
Paluumatka Kolarista alkaa la 17.9 klo 18.45 ja Helsinkiin tulemme sunnuntai aamulla klo
10.00
Matkan hinta n.420 euroa. Hinta pitää sisällään junan ,bussin ja maasturin kyydit sekä
perjantaina 16.9 päätössaunan, illallisen ja yöpymisen. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.8
mennessa.

Oppaana Jorma Nurmi 040-7669093 tåi jormao.nurmi @ ppl.inet.fi
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RUSKAVAELLUS SAARISELAN ITAOSASSA IO.-I7.9.

Aloitamme tiimänvuotisen ruskavaelluksemme perinteiseen tapaan kokoontumalla Helsingin
pätuautatieasemalle perjantai-iltana 9.9. josta nousemme Rovaniemelle liihtevään junaan.
Rovaniemen asemalta matkaamme tilausajolla Lokkaan, jossa ruokailernme. Lokasta meillä
on jatkokuljetus Pihtijoen pohjoispuolelle. Leiriydymme kuivalle maalle ja seuraavana iurmuna
suuntaamme kohti Tahvontupaa. Aikomuksena on jättää suurin osa varusteista
Tahvontuvalle ja tutustua Tahvontupa-Siulanruoktu-Hammaskuru-Vongoiva -alueeseen
kevyellä retkeilyvarustuksella. Viikon päätteeksi saunomme, ruokailemme ja majoitumme
Lokassa, josta palaamme tilausajolla lauantaina Rovaniemelle. Helsinkiin saavumme
sunnuntai-aamuna 18.9. Matkan hinta-arvio on noin 350 euroa. Juna-aikataulut ja lopullinen
hinta tiedotetaan osallisrujille myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Outi Ojanperä,
puh. (0400) 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti Luhtala, puh. (050) 3045 130.

PERWTUSEHDOT

Ennakkomaksu on n. 25 Vo 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 llihtöä, veloitetaan ennakkomaksu
- Myöhemmin kuin I 4 vrk, mutta viimeistäiin 48 tuntia ennen matkan alkua, veloite taan 50 Vo
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjiirjestäjällä 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 todistertava
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottannaan matkavakuutuksen, johon sisdltyy 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 j älkeen.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien viihyyden tai muun ennalta arvaamaftoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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HSL:N SÄUTÖPOSTILISTA
ervetuloa Helsingin Seudun Lapinkävijöiden sähköpostilistalle !

Såihköpostitse tiedottaminen täydentää tiedonjakelua Lapinkävijä-lehden ja HSL:n kotisivujen
lisåiksi. Listan jäsenille saa nopeasti tiedoksi mahdolliset muutokset ohjelmissa, täydennykset
vaikkapa tapahtumapaikasta ja -aikatauluista ja muistutukset tulevista ohjelmista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä tai
internet-sivuilla, ota yhteyttä sähköpostitiedottamista hoitavaan Sakari Paloon, puh. 040
530 9578, såihköposti sakari.palo @welho.com.
Ilmoittaudu sähköpostilistan jäseneksi Sakari Palolle ja ole aina ajan tasalla tapahtumista!
Listan tietoja ei käytetä muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.

KARIAKAIVON TOIMINTAOIUEIDEN 10 TIiTNSSÄ
Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta, jota

I Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakäytäntö)

3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, jotka ovat kämpän ohjekansiossa
4 Karjakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tupakoida, lemmikkieliiimiä ei saa tuoda sisälle
6 Tuo mukanasi wc-paperit, trangian polttoaine ja kynttilät
7 Muista ki{oittaa nimesi kiimppiikirjaan
8 Pidiimme Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita säästäen
9 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse käyttänyt
10 Siivoa aina ennen låihtöäsi

KARIAKAIVON AVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenä on:
- jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
- jäsen on maksanut yhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842 avaimista 50
euron pantin. Viitenumero avaimista on 3573.
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä pitää rekisteriä avainten saajista. Saadakseen avaimen
jäsenen tulee osoittaa tositteella, että hän on maksanut panttisumman. Ennen panttisumrnan
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 4682 ja såihköposti merj a. sallinen @ netti. fi
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MENNEITÄ
HE TEKIVÄT SEN TAAS
Pitkä punainen rakennus kuin kunnon
maalaistalo,  lumisessa maisemassa.
Huoneita lukuisa mäzirä suuresta tuvasta
kaksinen uuneineen, keskisuuriin ja
pienempiin. 5O-luvulla rakennettu Ilajan
metsåikämppä, seitsemän tunnin ajomatkan
päässä Helsingistä, itäisen rajavyöhykkeen
väl i t tömässä läheisyydessä. Se ol i
pikkujoulupaikkamme. Vailla mukavuuksia,
I lomantsin erämaassa naapureina vain
joitakin vapaa-ajan asunnoikii muuttuneita
taloja.  Siel lä naut i t t i in ta lv ipäiv ien
hilj aisuudesta j a kiukaan kihinästä.
Aamupalat, ateriat ja kahvit kahtena päivänä
- kaikki sujui. Siellä syntyi myös lämmin-
henkinen juhla. Ohjelma istui leikkimieliselle,
mutta elämää jo kotvan tarkastelleelle
osanottajajoukolle kuin pipo lapinkävijän
päähän. Joulupukkikin oli saanut tyylikkään
rekvisiitan: vain partaja lakki. Oleellisin osa
juhlaa oli kuitenkin pöydän anti.
Puuhella ja ulkoa kannettava vesi olivat
puitteina 31 hengen juhla-aterian luomiseen.
Avuksi tuli lähikylän kauppa, josta tuotiin
pitopalvelun valmistama juhla-ateria salaat-
teineen, jouluun kuuluvine laatikoineen ja
peräti maukkaine kinkkuineen. Ilman kuu-

mana hehkuvaa hellaa antimet eivät kui-
tenkaan olisi olleet tuoksuvina ja lämpöisinä
kauniisti katetussa pöydässä.
Tämä kaikki oli vaatinut yksityiskohtaisen
suunnittelun ja toimivan työnjaon. Ohjel-
matoimikunta, sen emäntätiimi, mahdollisti
oleskelumme ja juhlamme. Lisätäänpä siihen
vielä talonmiestehtävät, joista vastasi joukko
osanottajia Pertti Salon opastuksella. Hyvä
meLapinkävijätl
AnjaPoutiainen

SUNNUNTAIN HIIHTORETKI
Nuuksiossa järjestettiin 20.2. suorastaan
erinomaisessa säässä. Vielä aamulla vallinnut
pakkanen lauhtui auringon paistaessa
pilvettömältä taivaalta. Uuden pakkaslumen
alla oli kovempi latusukset kantava kerros,
joten hiihtää olisi voinut missä vain.
Noudatimme kuitenkin valmiiksi avattuja
latuja reitillä Solvalla - Karjakaivo - Pikku
Orajiirvi - Orajåirvi - Ruuhijåirvi - Mustalampi
(Pöksynhaara) - Suolikas - Sarkkinen -
Saarijiirvi - Urja - Karjaivo - Solvalla.
Kuvassa vasemmalta Ilona Heiskari, Hannu
Siitari, Anna-Maija Teppo, Paula Leppänen,
Karin Sillander, Aulis Boström ia Erkki
Holopainen. Kuvan on ottanut Kirsi Hakala.
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MUSTALAMPI

Mustalampi on verraten suosittu nuotio-
paikka Haukkalammen eteläpuolella. Lampi
on syntynyt nykyiseen muotoonsa patoa-
malla, koska lammen pohjoisrannalla on
betoninen pato. Veden nostaminen lam-
messa on irroittanut turvetta soistuvasta
pohjasta ja turvelautat seilaavat lammen
pintaa paikasta toiseen. Lammen länsipäässä
polku Siikajiirvelle on johdem lahden yli
siltaa pitkin. Lammesta johtaa Musta-
lammenpuro Haukkalampeen. Kuvaavaa on,
että Mustalammen låinsipuolella sijaitsee
puolestaan Valkialampi. Ehkäpä Mustalampi
on mvös vastakohta kirkasvetiselle lammelle.
Varliaisin tieto lammesta on v.1803,
Mustlammi. Nimi on kirjoitettu myös
muotoon Mustjiirvi. Nykyisessä muodossa
se on ollutkartoissav. 1972akaen. Muutos
perustuu v. 1960 suoritettuun nimien
keruuseen Espoossa.
Pato on rakennettu v. 1948 - 1951, tarkkaa
tietoa ei ole esim. Espoonjiirviki{assa, miksi

ko. pato on rakennettu. Ehkä tarkoituksena
on ollut turvata vedensaanti pienoisvoima-
laitokseen, sillä Haukkalammen låihistöllä on
ollut sodan jälkeen asutustiloja. Tilojen
rakentamisen aikaan, tänne ei olut vielä
rakennettu sähköverkkoa. Toinen mah-
dollisuus on, että on ollut tarkoitus rakentaa
alueelle huviloita jolloin on saatu jZirven
pinta-alaa suuremmaksi.
Googlen hakusanalla Mustalampi ja Nuuksio
löytyy lukuisia sivuja, jossa on ikuistettu
Mustalampea ja patoa.

Espoon jiirvikirjassa todetaan, että Musta-
lampi tai MustajZirvi nimiset vesistöt ovat
verraten suosittuja maassarnme. Låihes joka
pitäjästä löytyy tällainen - ja Mustalampia
on maassamme n. 600. Se on yleisimpiä
lampien nimiä. Nimi kuvaa lammen veden
våiriä tai tummuutta sekä lieiuisuutta.
ReijoBlomberg
Liihde: Jåirvi - Espoo, Vesistönimet, luontoa,
historiaa ja tulevaisuutta
ISBN951-857-201-0

Kuva:
Sakari Palo
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KIRIAREPPU

Retkeilijän kansallispuistot
Jouni Laaksonen on kiertänyt Suomen
kansallispuistot ja laatinut niistä oppaan
retkeilijän näkökulmasta. Kirja ilmestyi
maaliskuussa. Kustantaja Otava.
Luontoelåimysten Suomi
Retkeilijän nähtävyyksistä kertova kirja
koottu osin aiemmin ilmestyneistä Jouni
Laaksosen lehtiartikkeleista, osin Laaksonen
on kerännyt kirjaa varten tietoja kult-
tuurihistoriallisista ja luonnonniihtävyyk-
sistä. Kustantaja Otavamedia.
Saariselkä: retkeilyopas ja kartta
Joel Aholan sarjan edellisten osien tapaan
kokoama kartan ja opaskirjasen yhdistelmä
esittelee Saariselän reittejä, erityyppisiä
kulttuuri- ja luontokohteita sekä tuvat, kodat
ja laavut.
Suomen 100
on Karttakeskuksen opaskirjasarja, jossa on
aiemmin ilmestynyt mm. Veikko Neuvosen
kirjoittama Luontokohteet ( 100 kiinnostavaa
luontokohdetta) ja Aimo Kejosen laatima
Kansantarinat (100 kohdetta, johon liittyy
tarina). Tänä keväänä ilmestyi Juha Laak-
sosen ja Riku Lumiaron laatima Lintukohteet-
opas, jossa on 100 paikkaa siivekkäiden
tarkkailuun.
RaijaHentman

Kuvakirj a Äkiislompolon historiasta
Vuosi sitten ilmestyi Keijo Taskisen kirja
Ylläs-elämää tunturieden kupeessa. Nyt on
tarkoitus jatkaa samaa aihepiiriä eli kirjoittaa
kirja Akäslompolon historiasta. Kylän
historiaa on kerätty nettiin, mutta tarkoi-
tuksena on saada aikaiseksi kirja, koska se
on hyvä tapa tallentaa historiaa. Pian alkaa
olla viimeinen aika, jotta tieto vanhoilta
ajoilta saadaan kerättyä. Vanhoja kuvia
kylästä on runsaasti, mutta ne ovat hajallaan,
j.oten tässä yhteydessä kerätään myös kuvia
Akäslompolosta. Ajanjaksoksi on suunni-
teltu jääkaudesta Akäshotell in raken-
nusaikaan.
Onko aineistoa tallella?
Kirja on ponnistus työryhmälle, joten tekijät
ottavat vastaan aineistoa, kuvia, niihin
liittyviä tarinoita ja tarinoita ilman kuvia.
Aineistoa voi liihettää mm.
www.åikäslompolo.fi sivustojen palautteen
välityksellä tai sähköpostin välityksellä
keij o.taskinen @ articidea.net
Kuukkeli 15.3.2011

Kuva: Sakari Palo
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RETKEILEVLiÄN
KARNAISTEN KORPEEN

Karnaisten korpialue sijaitsee Lohjan
pohjoisella puoliskolla Kisakallion urhei-
luopiston läheisyydessä Lohjanjärven,
Maikkalanselän ja Hormajärven välissä.
Helsingistä on kätevä tulla Turun moot-
toritietä 55kmja siitä poiketaan Kisakalliolle
johtavalle tielle.
Mikäli olet maantietunneleista kiinnostunut
voit tehdä neljän hrnnelin kienoksen ja palata
Sammatin liittymästä takaisin. Joukossa on
Suomen pisin tunneli 2,3km.
Moottor i t ien kupeessa oleval la ABC-
asemalla on Lohjan kaupungin INFO-piste,
josta saat alueen opaskartan maksutta.
samoin urheiluopistolta ja tietenkin netistä:
www.vis i t lohja. f i .  Siel tä saa varmast i
muutakin tietoa.
Aluettahan on pi tkään käytet ty mm.
suunnistukseen j a muuhunkin liikkumiseen.
Nyt reitistöä on korjailtu erilaisilla portailla
ja pitkospuilla. Sen ovat mahdollistaneet
ennen moottoritien avautumista järjestetyn
Viiden tunnelin maraton-tapahtumasta
saadut tulot. Osa varoista käytettiin lapsille
ja senioreille suunnattuihin metsdretkiin.
Lisäksi rakennettiin laavuja kota sekä useita
käymälöitä. Reittiä voisi kutsua vaikka
Kolmen laavun reitiksi, vaikka vain yksi on
perinteinen laavu.
Reitti on noin viiden kilometrin pituinen.
Perinteistä korpimetsää synkkine kuu-
sikkoineen, mäntykankaineen. Maasto on
vaihtelevaa, mutta melko helppokulkuista.
Tietenkin retkeilijä voi kulkea vapaasti myös
reittien ulkopuolella, sillä alueella on hyvät
marja- ja sienimaat. Pienistä suorimmistä
saattaa löytää suuhunsa muutaman lakan-
kin. Alueella on kaksi lampea, joiden rannoilla
laavut sij aitsevat. Varsinkin Ahvenlammen
laavul la istuessasi  e i  helpol la iskostu
mieleen, että olet 5lmetrin päässä moot-
toritiestä. Se on nimittäin suoraan allasi. Reitti

on s ikäl i  er ikoinen, et tä se pidetään
kävelykunnossa myös talvella. Hiihtämiseen
se ei  kui tenkaan sovel lu.  Sen si jaan
lumikenkäilyyn alue on mitä mainioin.
Karnaisten luontopolulle on merkitty lapsille
oma, noin kolmen kilometrin pituinen
Tarinapolku. Maksutonta tarinavihkoa saa
samoista paikoista kuin karttaakin. Lasten-
vaunuille maasto ei sovellu.
Retken päätöspaikka on sopivasti Maik-
kalanlahden rannalla, ionka rantamaka-
si in issa voi  a inakin k-esäaikaan nautt ia
virvokkeita ja pulahtaa vaikka uimassa.
Samalla voi tarkkailla j åirvellä mahdollisesti
harjoittelevaa Suomen parasta venekuntaa,
naisten pariairokaksikkoa.

Reijo"Vallu" Valander
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YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin Seudun Lapinkävi jät  ry.
perustet t i in vuonna 1973 edistämään
eri ty isest i  Hels ingin seudul la Lapin
matkailua j a retkeilyä.
Jäsenyysmuodot
ovat varsinaiset  jäsenet,  nuor iso- ja
kunniajäsenet.
Jäsenmaksut 2011
Varsinaiset jäsenet l5 euroa, nuorisojäsenet
(alle 18 v.) 7,50 euroa
Jäsenlehti
Lapinkävijä, ilmestyy neljästi vuodessa, voi
myös tilata hintaan 8 euroa,/vuosikerta
Jäsenetuyritykset
Jäsenedut saa vain jäsenkortin esittämällä.
Retkiaitta I 5 7o, Forum Helsinki, Tammisto
Vantaa, www.retkiaitta.fi
Partioaitta Oy l0 Vo, Helsinki keskusta ja
Itäkeskus, Espoo Tapiola ja kauppakeskus
Sello, Vantaa kauppakeskus Jumbo, Oulu ja
S aarisekä, www.partioaitta.h
Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto
15 7o, Helsinki Itäkeskusja Espoo kauppa-
keskus Sello
Punnitse ja Scicistri
IO Vo 15 euroa ylittävistä ostoksista, Helsinki
Hämeentie 50, Fredrikinkatu 55, Itåikeskus
Kilpisj cirven retkeilyke skus
10 % majoituksesta
Hotelli Hetan majatalo
I0 Vo normaalihinnoista, 5 7o alennus-
hinnoista
H e ls in gin M atkailij ay hdistyks en matkoille
j a retkille j äsenhinnalla
Tarkemmat tiedot osoitteessa
www.lapinkavijat.net j a Lapinkävij ä-lehden
vuoden ensimmäisessä numerossa.

Tukikohdat
Karjakaivon majat
Nuuksiossa pari ki lometriä Solvallan
urheiluopistolta. Ylämajassa on laverit
viidelle, kamiinalämmitys ja kaksiliekkinen
kaasuhella. Alamajassa on laverit kolmelle,
kamiinalämmitys, takka ja sauna. Sähköä ei
ole, kynttilävalaistus, yleisessä käytössä
oleva kaivo, laituri ja käymlilä. Karjakaivolla
myös maksulomakkeita. Karjakaivoa ei voi
varat a. omaan kdyttö ön. Avaimen hankinta-
ja käyttömaksutiedot toisaalla lehdessä sekä
osoitteessa www.lapinkavij at.net.
Kukasmaj a Kittilän Kukasjiirvellä.
Majoitustilaa lavereilla 10 hengelle, kamiina-
ja takkauunilämmitys, uunillinen kaasuhella
keitt iössä. Ei sähköä, kyntti lävalaistus.
Käyttömaksutl euroalhlö/vrk, lapset alle 16
v 4 euroa/vrk, koko majan vuokraus 35 euroa,/
vrk, 200 euroa,/viikko. Lislimaksu ei-iäsenille
5 euron /hlö/vrk.
Go ado s - kota Kittilän Kukasj åirvellä.
Majoi tust i laa laverei l la 4 hengel le,
kamiinalämmitys. Ei sähköä, kyntti lä-
valaistus. Käyttömaksut 5 euroa./hlö/vrk,
lapset alle 16 v. 3 euroa./vrk, koko kodan
vuokraus 15 euroa./vrk, 100 euroa./viikko.
Erillinen saunarakennus.
Varaukset: Ujas Pemu, puh. 488 821,M0 592
'7 27 8. T arkemmat varaustiedot osoitteessa
www.lapinkavij at.net j a LapinkävijäJehden
vuoden ensimmäisessä numerossa.
Vuokravälineet
Vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat tiedot
osoitteessa www. lapinkavijat.net.
Tena Master 2, 2 h kupolitelttoja 2 kpl
Fjällräven Akka, 3 h tunneliteltta
Hilleberg Nammatj GT2,2 h tunneliteltta
Hilleberg Akto, I h tunneliteltta
Trangia spriikeitin 2 kpl
Lapinkävij ä-ahkio 2 kpl
Naali-ahkio
Savotan Paljakka-ahkio 2 kpl
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Savotta 906-putkirinkka
Savotta I 2OO-putkirinkka
Haglöfs Victor 75+10 anatominen rinkka
Fjällräven Fox 80+ I 0 anatominen rinkka
Vuokrausvastaava: Pekka Narinen, puh.
810110tai0405001411
Toimikunnat
Koulutus toimikunta : vetäjä Risto Heinänen,
puh.050 3263994
risto.heinanen @ luukku.com. jäsenet Maria
Fonsell, Risto Heiniinen, Raija Henffnan, Erkki
Holopainen, JormaNurmi, Ari Saarinen, Aino
Tuominen
Ohj elmatoimikunta : vetäjä Ritva Puranen,
puh. 387 2101,040 840 0757,jäsenet Kirsti
Klemola, Annu Koistinen, Eija Lempinen,
Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri
Piippo, Taina Tervahartiala

TIETOAI

Monet menopelit Lappiin
Kuukkeli lehdessä on Petran iuttu. miten
ennen on matkattu Äkaslompoioon. Ennen
sotia ei ollut tieyhteyttä kylään. Hannu-
kaiseen asti päästiin kuitenkin'biilikyydillä".
Tästä oli jatkettava talvisaikaan matkaa
hiihtzimaila ellei majoituspaikan väki sattunut
noutamaan joko hevosella tai porolla.
Jutussa ei mainita tarkkaa ajankohtaa, mutta
veikataan 40-luvulla sotavuosien aikaan
olleen käytössä "krotiili". Tämä tarkoitti
telavetoista kuorma-autoa, jonka perässä
vedettiin jalaksilla liikkuvaa matkalais-
osastoa. Se muistutti asuntovaunua. Tavarat
kuljetettiin tuolloin linja-autoissa ja tuossa

Talkootoimikunta: vetdjä Kirsti Klemola,
puh. 050 382 037 5, jäsenet Juha Jahkola, Eija
Lempinen, Auli Martin, Sakari Palo, Mauri
Piippo, Jukka Severinkangas, Harry Smeds
U lkoilutoimikunta: v etaja J orma Nurmi, puh.
040 7 66 9093, jormao.nurmi@pp f .inet.fi,
jäsenet Pentti Luhtala, Outi Ojanperä, Jukka
Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds
Karjakaivon majojen istintti: Kalevi Koski,
puh.8l3 5460jaM0 508 1626
Kukasjcirven majojen isönnät: Kalevi Koski
ja Uljas Pemu, puh.488 821 jaO4O 5927278
Yhdistyksen emöntd: Ritva Puranen, puh.
387 2r0r jaMO84DW5l

krokotiilissakin katolla. YIämäissä joutuivat
matkustajat työntämään kulkuneuvoa, jotta
päästiin måikien yli.

Ensimmiiinen auto kylåiiin
Metsänhoitaja Torsten Rancken oli ensim-
mäisiä henkilöitä, joka kuvasi kylän elämää
v. 1933 alkaen. Kuvia on esillä mm. Kel-
lokkaan luontokeskuksessa. Rancken ajoi
tovereineen .Helsingistä Lappiin ja huo-
limatta ettei Akäslompoloon ollut kunnon
tietä, he päättivät ajaa peril le saakka.
Akäslompolosta johti tuolloin jonkinlainen
kulkutie kankaita pitkin Kolariin. Tie ei
kulkenut siten nykyistä l injaa seuraten vaan
ylempänä jokivartta. Seurueen auto pääsi
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perille, mutta apuun tarvittiin paikallisen
Usko Frimanin hevonen, joka kiskoi auton
pahimpien paikkojen ohi. Tarina ei kerro,
miten auto saatiin takaisin maantienvarteen.
Sensijaan seuraavan kerran auto saapui
Akäslompoloon vasta v. 1953, jolloin autolla
ajettava talvitie avattiin kylään sen vuoden
huhtikuussa.
Kuukl<eli 25.3.2011

Naalilla kohtalainen vuosi Pohjoismaissa
Vuosi 2010 oli pohjoismaisella naali l la
runsastuneiden sopuli ja myyräkantojen
ansiosta edell isvuotta selvästi parempi.
Keski  Ruotsin ja Nor jan tunturei l la
pesintätulos oli varsin kohtuullinen, mutta
suomessa heikko. Tuloksena oli noin 40
poikuettajoissa oli yhteensä noin 200
poikasta. Fennoskandian pohjoisimmassa
osassa, eli Norjan Finnmarkenissa, Suomen
Lapissa ja Ruotsin Norrbottenissa tilanne
on huono. Pohjois-Norjassa ja Pohjois-
Ruotsissa oli yhteensä neljä poikuetta, mutta
Suomen Lapissa ei ollut vieläkään yhtään
pesintää.
Vaikka Suomessa ei  asuttua pesää
löydettykään, näköhavaintoja teht i in
poikkeuksellisen suuri määrä, yhteensä 20.
Näistä kuitenkin noin kolmasosa on varmoja
tai todennäköisiä tarhayksilöitä.
Apuna seurannoissa käytettiin myös uutta
tekniikkaa. Automaattisilla haaskakameroilla
saatiin kolmesta yksilöstä kuvat Sallassa,
Käsivarressa ja Utsjoella. Tämä vahvistaa
käsitystä Suomen Lapissa esiintyvästä
pienestä naalikannasta. Se valitettavasti
koostunee pelkästään Fennoskandian
pohjoisimman osan rajojen yli vaeltavista
yksilöistä. Toimenpiteet naalin seurannassa
ja suojelussa ovat jatkuneet samanlaisinajo
usean vuoden ajan. Suomessa suojelu-
toimina jatketaan tänäkin keväänä kettujen
poistoa naalien vanhoilta pesimäalueilta.
Tunnettujen vanhojen naal inpesien
tarkastus tehdään kevättalvel la ja
heinäkuussa. Aktiiviseuranta on tarpeen,

koska kaikkiin ilmoitettuihin havaintoihin ei
aina voi luottaa. Epäillyt pesintähavainnot
varmistetaan DNAtutkimuksin. Toistaiseksi
ne ovat ikävä kyllä aina osoittautuneet
ketuiksi. Naalin suojelun eteen tehdään
yhteistyötä sekä Suomen sisäl lä et tä
pohjoismaisesti. Suomessa suojelutyöstä
vastaavat Metsähallituksen luontooalvelut
sekä Metsäntutk imuslai tos ja s ie l lä
professori Heikki Henttonen. Havainnot
Suomen naaleista voi toimittaa Tuomo
Ollilalle Metsähallitukseen
Levin sanomat Kevät 201 I

Tunturi-Lapissa toteutetaan ensi kesän
aikana pyhiinvaellus

Se kantaa nimeä Elämäni polku.
Pyhiinvaelluksen j iirj estää Tunturikeimiö ja
NNKY-li itto ry, oppaana toimii Taija
Hemminki. Se toteutetaan yhteistyössä
Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakuntien
kanssa. Elämäni polku -pyhiinvaellus
j iirjestetään kolme kertaa: 17 

-23.6., 
5.- 1 I . 8.

ja 19.-25.8. Pyhiinvaellusreitt i kulkee
tuntur lmarsemlssa Ja se tarJoaa uusla
mahdol l isuuksia hi l jentymisen ja
rauhoittumisen kaipuuseen. Reitti alkaa
Olostuntur in Apostol i  Johanneksen
Vaeltajanristiltä ja kulkee Akäslompolon
Pyhän Laurin Kappelin kautta Marian
Kappeliin Leville. Neljänä päivän aikana
patikoidaan liihes sata kilometriä. Pieni pätkä
kuljetaan myös polkupyörällä. Tulo- ja
lähtöpäivät osall istujat viettävät Tun-
turikeimiöllä Muoniossa tutustuen vael-
lustovereihin ja kokemuksia jakaen. Elämäni
polku kuljetaan oppaan johdolla vaihte-
levassa maastossa mukana vain kevyt
päiväreppu. Muut tavarat sekä valmiit ruoat
kuljetetaan yöpymispaikkojen läheisyyteen
huoltokuljetuksella.
Patikoidessa pidättäydytään puhumisesta j a
valokuvaamisesta. Pitemmillä tauoil la
keskustellaan vapaasti kaikista patikoinnin
aikana heränneistä ajatuksista ja tunteista,
iloista ja suruista,sekä luetaan Raamatusta
Jeesuksen elämän poluista. Pyhiinvael-
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luksen päätteeksi jokainen vaeltaja saa
muistojen l isäksi valokuvakirjan sekä
osallistuj atunnuksen.
Pyhiinvaeltajilla tulee olla hyvä terveys ja
maastokävelykunto. Ennen pyhiinvaellusta
on myös hyvä antaa elämän tasaantua
suurien kriisien iälkeen. Hinta: on 69 1 euroa
henkilöltä ja 6i4 etroa NNKY:n jäseniltä.
Hinta sisältää ohjelman mukaiset majoi-
tukset, ruokailut, kuljetukset sekä oppaan
palvelut. Ryhmän koko 8 henkilöä.
Lisätietoj a: Taija Hemminki, Tunturikeimiö,
Jerisj lirventie 320, 99300 Muonio,
(016) 538 5 15, 0500 209 630,

Kansallispuistoissa lähes 2 miljoonaa
kiivijiiäviimevuorma
Kansallispuistojen vetovoima on vahva, ja
niiden tuottama hyöty paikallistalouteen on
vakaata. Viime vuonna niihin tehtiin noin
1,96 miljoonaa käyntiä, ja kävijöiden
rahankäyttö tuotti puistojen lähialueille
yhteensä 108,9 miljoonaa euroa. Kun tuloja
verrataan retkeilypalveluiden kustannuksiin,
kustannus-hyöty-suhde on keskimäärin
seitsemänkertainen. Näin kertoo Metsä-
hallituksen vuoden 2010 tilasto.
Kansallispuistokäyntien lisäksi laskelmissa
ovat käynnit valtion retkeilyalueillaja neljåillä
muulla Metsähallituksen hoidossa olevalla
suositulla luontokohteella: Käsivarsi-
Kilpisjärvi, Punkaharju, Hämeenkangas ja
Sipoonkorpi. Yhteensä näiden kaikkien
alueiden kävijöiden rahankäytön paikal-
listaloudellinen vaikutus oli 143,5 miljoonaa
euroa. Suurin kävijämäärä on Pallas-
Yllästunturin kansallispuistossa, 436000
kävi jää.  Kakkosena on Urho
Kekkosen kansallispuisto, 287 500 kävijääja
kolmantena Oulangan kansallispuisto, 169
000kZivijåiä.
Levin sanomat kevät 201 1

Tykkylumi
Tänä talvena tykkylumipeitteisiä puita on
saatu ihailla eri puolilla Suomea. Tykky eli
tykkylumi syntyy, kun lunta kertyy puihin
ja rakenteisiin lumen ja huurteen yhteis-
vaikutuksesta. Huurre syntyy i lmassa
olevista pienistä nestepisaroista, jotka
tarttuvat pakkasessa puunoksaan. Myös
tuulella on vaikutuksensa tykkylumen
kerääntymiseen, kohtalainen tuuli edes-
auttaa lumikertymän kasvua ja navakka tuuli
puolestaan varistaa lumen puista.

Suomessa tykkyä kertyy eniten Pohjois-
Suomen vaara-alueiden lakimetsissä.
Yhdessä kuusessa voi olla tykkyluntajopa
3 -4 tonnia. Lapissa kuuset ovat sopeutuneet
tykkylumeen kasvattamalla lyhyet, vain
viihän ulkonevat oksat,jolloin ne eivät katkea
niin helposti.
Tykkylumessa on kaksi  päälaj ia on
huurretykky ja nuoskatykky. Huurretykky
on fykkylunta, joka on syntynyt suurimmalta
osaltaan huurrekertymästä ja huurteen
sitomista lumihiutaleista ja jääkiteistä.
Nuoskatykky kerääntyy kosteana sataneesta
lumesta. Sitä syntyy tehokkaimmin kun
llimpötila on 0-asteista. Tykky painaa paljon.
Metlan tutkijat ovat mitanneet 19-metrisestä
kuusesta jopa 3197 kilon tykkykuonnan.
Tykkyä kertyy puiden l isäksi  myös
kaikenlaisiin ulkona oleviin rakenteisiin.
Pyhätunturin päällä sijaitsevaan tele-
visiomastoon kertyi kahden päivän aikana
marraskuussa 1993 vajaat 100 tonnia
lisäkuormaa alijäähtyneestä vedestä.

Kun Lapissa oli vuonna 1994 mahtava
tykkyvuosi, jopa yli 3000 kiloon kohonneet
yksittäisen puun tykkykuormat tulivat alas
vasta maaliskuun alkupuolen suojasäillä.
Metlan tutkijan Risto Jalkasen mukaan puut
kaatuvat taakan alla helposti, jos maasta
puuttuu routa. Roudaton maa lisääkin nyt
merkittävästi lumituho-ongelmaa eteläisessä
Suomessa. Eteläisen Lapin tykkyalueilla maa
sitä vastoin on poikkeuksellisen vahvassa
roudassa. Tykkylunta on esiintynyt toisena
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talvena peräkkäin myös Etelä-Suomessa,
mikä on harvinaista.
Levin sanomat Kevät 201 I

Ylläksen II retkiviikko
Ensi kesiinä jiirjestetiiZin l0 - 16.7. I I retkiviiko
Ylläksellä. Työryhmä suunnittelee viikon
ohjelman ja suunnitteluryhmässä on mukana
Ylläksen Matkailuyhdistyksen assistentti
Emilia Ylläsjärvi, ohjelmapalveluyrittäjä
Minna Rask ja matkailun eri aloilla työs-
kentelevä Elina Jauhojärvi. Retkiviikkojen
ohjelmassa on mukana Metsähall itus,
Ylliiksen Matkailuyhdistys ja Kolarin kunta.
Suunnitteilla on myös valokuvanäyttely,
johon kerätään Ylläksen ystävien kesäisiä
retkikuvia. Retkiviikkoa markkinoidaan mm.
kesän erämessuilla.
Kuukkeli 11.3.11

Kurkijärven suojelualue
Pohjois-Espooseen Kurkijärven alueelle on
perustettu 26 hehtaarin laajuinen metsien-
suojelualue. Alue yhdistää Tremanskärrin
ja Vantaan Vestran Natura alueet toisiinsa.
Espoon ympäristökeskus on esi te l ly t
Länsiväylä lehdessä yhden Espoon 550-
hankkeen yhteydessä suojelluista alueista.
Pesimälintulajeista tädllä voi tavata mm. pyyn
ja pohjantikan. Kurkijiirveltä on löydetty mm.
useita lepakkolajeja sekä lummelampi-
korentoja. Kurkijåirven koillipuolella on myös
liito-oravan pesimäalue.
Alueelta on taavattu useita uhanalaisia tai
harvalukuisia vanhan metsän lajeja kuten
punakarakääpää sekä suojeltuihin lajeihin
kuuluvaa mesipillikääpää.
Suojelumetsälle ovt tyypillisiä lahopuus-
toiset kuusivaltaiset kanpasmetsät sekä
kalliomänni köt keloineen. 

-myös 
kilpikaar-

namäntyjä on alueella. Alavissapaikoissa ja
kallioiden välissä on monipuolinen räme- ja
korpisuotyyppejä.

Kurkijärven suojelualueelle pääsee esim.
Tremanskärrin reittejä pitkin. Talvikaikaan
Serenasta johtaa hiihtolatu melko liiheltä
Kurkijiirveä, mutta myös lumikengillä on
mahdoll isuus tutustua alueen talviseen
luontoon. Suojelualue l i i tyy v. 2008
valtuustoaloitteeseen, joka tehtiin Espoon
550- juhlavuoden kunniaksi.
Länsiväylä 12 - l3.2.20ll

Espooseen nejä uutta
luonnonsuojelualuetta
Alueet kuuluvat osana Esooon 550
vuot is juhlavuoden metsiensuojelu-
hankkeeseen. Suojelualueista suurin ori: t,O
hehtaar in kokoinen alue Lakeasuon
metsästä. Muut kohteet ovat tätä pienempiä:
Karhusuon metsästä suojel laan l4
hehtaaria, Kvarnbyån lehtopurolaaksosta
kolme ja Jansoninnotkosta 1,8 hehtaaria.
Kaikkiaan uusia suojelualueita on projektin
myötä perustettu kaikkiaan 555,4 hehtaaria.
Liinsiväylä 12 - 13.2.2011

Kolari tururettiin tervanpolttajista
Ennen vanhaan pohjoiset metsät antoivat
elannon Ylläksen seutuville. Sotien iälkeen
puutavaraa kulk i  jokien väl i tyksel lä
eteenpäin jalostettavaksi. Mutta ennen
teoll ista aikakautta terva oli elintärkeä
kauppatavara. Niinpä 1 800 luvulla Kolarissa
varsinainen pääelinkeino oli tervan polttoa.
Kunnan nimikin pohjautuu tervan polttoon
eli tervakolari nimikkeeseen.
Terva kulkijokia pitkin eteenpäin
Tervakolari oli ammattimies, joka tiesi miten
tervahauta rakennettiin ja miten kelopuut ja
kannot tuli hautaan latoa. Pelkkä haudan
poltto kesti useamman päivän. Tervanpolton
ohella tynnyrien teko ja uitto työllistivät
seudun väkeä. Tynnyreihin laskettu terva
uitetiin alas puroja pitkin Tomionjokivarteen
ja sieltä edelleen lautoilla Tomioon ja Ouluun
saakka. Maailman markkinat perustuivat
puisiin laivoihin, joten tervan tarve oli
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huutava 1870 luvulle saakka. Tåimåin jåilkeen
tervan vienti Suomesta alkoi viihetä.
Perinne elää
Tervanpoltto perinnettä on pidetty yllä
Venejåirven kylässä, jossa on näytösluon-
toisesti poltettu tervahauta kerran kesässä
yhteistyössä Kurtakon kulttuuriviikkojen

kanssa. Tässä kohtaa on mielenkiintoinen
tieto Multakodasta, joka sijaitsee Lainio-
tunturin länsipuolella. Se on toiminut
alunperin tervakämppåinä. Multakota toimi
vielä 60-luvulla taukopaikkana laturetkillä.
Nykyäiin kota on rauniona.
Kuukkeli 8.4.2011

f ,L*elrQ
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN
RETKET JA MATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille
retkille j äsenhinnoin.

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

IÄ,PNI&{WÄYIDISTYS KIEIIISET
http ://www.kiehiset.fi
Jouko Lehtonen puh. 040 5007456

JIiRVEI\PIiÄN RETKEILUIiT
www.kolumbus.frljukka.polla
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040 8368575
Pe - Su 17. - 19.6. Melontaretki, Väliväylä
Kannuskoski-Käyrälampi osuus, joka on
n.35km. Lisätietoa Riku Rosling p. 050 408
l l58
9.9. - 18.9. Ruskaviikko Lapissa Varkhan-
mukassa tai vaelluksella
I lmoit tautumiset ja l isät iedot Jarmo
Hokkanen puh . O4O 965 9197

RUSSURMUNOIUEI,NIIA
Tarkat suunnitelmat ja hintatiedot Reis-
surepun nettisivuilta www.reissureppu.fi
ja Raija Hentmanilta, puh. (09) 718168 tai
sähköpostitse osoitteesta
raij a.hentman @ reissureppu.fi .
30.7.-6.8. Vaellus Itåirajan reitillä ja karhuyö
Martiselkosen eräkeskuksessa. Patikka-
vael lus Kalevalapuiston erämaissa
majoittuen teltoissa ja kämpissä sekä yö
karhujen tarkkailua.
17.-21 .8. Vaellus Kuhankuonon retkei-
lyreitillä. Telttavaellus Turun lähellä mm.
Kurjenrahkan kansallispuistossa ja Vaski-
jiirven luonnonpuistossa.
3.-10.9.  Ruskavael lus Al ta-Karasjokk
postireitillä. Yöpymiset teltoissa ja valtion
tunturituvilla.
lO.-17 .9. Ruskaleiri Tsarmitunturin erämaa-
alueella. Lyhyitä siinymiä rinkan kanssa ja
päiväretkiä viehättävissä maisemissa.
8.- 15. 10. Patikkaviikko Etelä-Saksan Alpeilla.
Päiväpat ikoi ta ja kul t tuur i retkei lyä
suomalaisomisteisesta pienestä vuoristo-
hotellista.
3.-6.12. Itsenäisyyspäivän lumikenkiiretki
Kolin maisemiin. Påiivåiretkiä ruokramökistä.

KT]LKU KUKASJARVELLE

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

Jos matkustat junalla Rovaniemelle ja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään, voit
tilata taksin esim. autoilija Kauko Sepplilältä
valmiiksi odottamaan linja-autoasemalle tai
lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelin-
numero on 0l 6- 642129.
Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla
Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
040 5481660. Vuorobussivhtevs Kolari -
Äkäslompolo - Kolarion joliaiseita junaltaja
jokaiselle junalle.



MILLA KEINOIN
KARIAKATVOLLE?

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 Katti laan ei ole
li ikennettä. Katti lan lenkin poisjäänti
syksyl lä ja l isäys kevääl lä aiheuttaa
minuuttimuutoksia. Kannattaa siis olla
tarkkana aikataulun muuttuessa keväällä ia
syksyllä.

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

HALUANLtrTTYA
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi

Osoite

Puh. E-mail

JASENMAKSUT:
Varsinainen jäsen

HELSINGIN SEUDUN
15 euroa LAPINIGVUÄT

Nuorisojäsen (alle 18v.) 7.5 euroa
LapinkävijäJehti (suoratilaus) 8 euroa JASENSIHTEERT

SaaraKostama
Penttiläntie I H56

OSOITTEEN MUUTOS: OOT4OHELSINKI


