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KEVÄT KEIKKUEN TULI ja kesä - kun on ”puolikuuta peipposesta, västäräkistä 
vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään”.

Ensin lehtien silmut puhkeavat hiirenkorvalle, sitten korvasienet putkahtelevat 
mustikan varpujen alle, muuttolinnut palaavat, lakat ja suopursut kukkivat soilla, 
katajanmarjat kypsyvät, tatit, kanttarellit..(variksen)marjat, mustikat, lakat, puolu-
kat ja karpalot.

Naava ja luppo kasvavat puhtaassa luonnossa. Eläinkunnalla on soidinmenot, 
pesänrakennus- ja perheellisen puuhat. Mikäköhän lintupariskunta valloittaa Kar-
jakaivon kuljun?

Jokaisella luonnonoikulla on aikansa, mutta mikä saa toiset ihmislapset eksy-
mään kerta toisensa jälkeen Nuuksioon? Kyllä joku kuti pitää olla! Ole hienotun-
teinen ja ota muutkin vaeltajat ja sopivat ”kotiintuloajat” huomioon, ei ole kiva saa-
da seuraa klo 03 aamuyöstä eräkämpälle eksyneistä.

Partiolaisten Vavakan pelastussuunnitelmassa kuulu liikkua hitaimpien tahtiin, 
mutta lapinkävijöitten oletetaan osaavan ja taitavan onnistuneen retkeilijän aakko-
set.

Muista aina ottaa mukaan kartta ja kompassi, lämmintä juomaa termospulloon, 
eväät, säänmukaiset vaatteet ja riittävästi aikaa. Carpe Diem - tartu hetkeen! 

Muista Pyhä Joutilaisuus, mutta PYSY SUUNNASSA! 
Nautitaan kesäaamujen auringonnousun vihreänkeltaisesta valosta!

Anne Kaiponen
toimituksesta
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TOUKOKUU

TOIMINTA

VIIKONLOPPUVAELLUS  la - su  26. - 27.5.
Tämä viikonlopun vaellus alkaa kokoontumisella Solvallan 
alaparkkipaikalle la 26.5. Maastoon lähtö alkaa klo 10.00 ja 
suuntana on Ruuhijärvi ja sen länsipää.Tauon jälkeen mat-
ka jatkuu kohti leiripaikkaa, joka on Valklampi tai Pöksyn-
haara. Sunnuntaina aamutoimien jälkeen matka jatkuu 
kohti Karjakaivoa jonne voi jäädä saunomaan (saunamak-
su 1€) tai jatkaa matkaa suoraan parkkipaikalle. Oman au-
ton voi jättää parkkipaikalle.  Ota  mukaan  normaalit  vael-
lus varusteet, teltta,makuupussi,keitin,ruokaa, vettä ja sään-
mukainen vaatetus. Ennen lähtöä kuuntele säätiedoitus.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 24.5 mennessä Jor-
ma Nurmi  040 766 9093, jormao.nurmi@ pp1.inet.fi

KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA  ke 30.5. klo 
18.00 – 20.00
Muuttolinnut ovat jo saapuneet ja niiden laulun ja li-
verryksen saattelemana on nautinnollista matka-
ta kohti  Karjakaivon saunailtaa. Saunamaksu on 1€.  
Lämmityksestä huolehtii Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

NAISTENSAUNA KARJAKAIVOLLA  ke 6.6. klo 18.00 
- 20.00
Naiset lauteilla, hiljainen puheensorina käynnissä ja kuu-
lumisia vaihdetaan. Kesä voi alkaa talviturkin kastami-
sella.  Tule mukavaan seuraan. Saunamaksu 1 €. Sau-
nan lämmön luo Eija Lempinen, puh. 040 723 6768

KESÄKUU
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KESÄSAUNA KARJAKAIVOLLA  la 16.6. klo 14.00 - 16.00
Puut ovat saaneet lehtensä ja kesäsaunat alkavat. Mukavaa 
ovat keskustelut lämpimän saunan lauteilla. Yhteissauna-
maksu 1 €.  Lämmittäjänä Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

ESPOON RANTARAITTI: KIVENLAHTI – LATOKAS-
KI  su 17.6.
Retki aloitetaan vesibussiristeilyllä Otaniemi (9.00) – Hau-
kilahti (9.40) – Nokkala (9.50) – Iso Vasikkasaari (10.00) – 
Suinonsalmi (10.25) – Stora Herrö (10.45 – 11.15) – Soukka 
(11.45) – Kivenlahti (11.55). Ajetaan kahdella eri aluksella, 
joiden hinta on noin 4 euroa/matka. Aikataulut on vielä tarkis-
tettava, kun ne ilmestyvät. Mukaan voi nousta matkan varrelta 
tai sitten voi tulla Kivenlahteen, josta patikointi alkaa. Retki 
päättyy Latokaskeen. Ilmoittautumiset Hannu Siitarille, puh. 
040 570 7536 tai sähköpostilla hannu.siitari@capgemini.com.

JUHANNUSAATON SAUNA KARJAKAIVOLLA  pe 
22.6. klo 19.00 - 24.00. Vietetään yöttömän yön juhlaa. Ret-
ki Orajärvelle ennen saunaa. Lämmityksestä vastaa Anne Kai-
ponen, 050 435 5622, akaiponen@gmail.com. Yhteissaunas-
ta peritään 1€.

KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA  ke 27.6. klo 
18.00-20.00
Töiden jälkeen tai vain kesäillan päätteeksi voi iltakävelyn koh-
teeksi valita saunaillan Karjakaivolla.   Yhteissaunasta peritään 
1 €. Lämmityksestä huolehtii Auli Martin, puh. 040 585 6138.
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ELOKUU

KESÄSAUNA KARJAKAIVOLLA  la 14.7. klo 14.00 - 16.00
On keskikesä ja kukat kukkivat parhaillaan. On mukavaa pa-
tikoida leppoisiin löylyihin saunomaan. Yhteissaunamaksu 
1€.  Lämmityksen hoitaa Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.

KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA ke 25.7. klo 
18.00 – 20.00
Saadaan heinäkuun helteitä tai ei, ainakin on mah-
dollisuus päästä Karjakaivon lämpimään saunaan 
ja mukavaan seuraan. Yhteissaunamaksu 1 €. Vas-
tuuhenkilönä Sakari Palo, puh. 040 530 9578. 

NAISTENSAUNA KARJAKAIVOLLA  ke 1.8. klo 18.00 
– 20.00
Elokuun lämpöisen kesäillan päätteeksi on mukavaa teh-
dä iltaretki naisten omaan saunailtaan. Saunamaksu 1 €. 
Lämmitysvastuu Kirsti Klemolalla, puh. 050 385 0375.

RETKI ESPOON SAARISTOON la-su 11.-12.8
Ensi kesän saaristoretki suuntautuu Espooseen Stora Her-
röseen ja mahdollisesti jollekin muullekin ulkoilusaarel-
le. Saaristovene lähtee Otaniemestä, Otarannan loppupääs-
tä klo 9.00 (alustava tieto), muualtakin pääsee kyytiin.  Pa-
luu sunnuntai-iltapäivällä, halukkaat voivat palata jo lauan-
taina. Tarkemmat tiedot vastuuhenkilöltä tai http://www.vi-
sitespoo.fi/matkailuopas/nae_ja_koe/merellinen_espoo/
saaristoveneiden_aikataulut. Matkan hinta on aikuisilta 8 

HEINÄKUU
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€, eläkeläisiltä ja lapsilta 4 € (v. 2011). Saarella voi telttailla. 
Saunaa (sähkösauna) ja kalamajaa voi vuokrata. Saunan va-
raus pitää vahvistaa toukokuun aikana, mikä edellyttää riit-
tävästi ilmoittautumisia sitä ennen, hinta 10 €/hlö. Jos mei-
tä on paljon voimme vuokrata tilat koko viikonlopuksi, jol-
loin kalamajan lattialla voi yöpyä (10 €/hlö). Vastuuhenki-
lö Harry Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@gmail.com

KESÄSAUNA KARJAKAIVOLLA  la 18.8. klo 14.00 – 16.00 
Sauna- ja uintiretkeen sekä mukavaan seuraan Karjakai-
volla on hyvä päättää kesäinen ilta. Yhteissaunasta  peri-
tään 1 €. Saunan lämmittää Auli Martin, puh. 040 585 6138.

KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA  ke 29.8. klo 
18.00 – 20.00
Mukavassa seurassa lämpimän saunan lauteilla unohtu-
vat arjen kiireet. Tule se kokemaan. Otsalamppu voi jo ol-
la tarpeen kotimatkalla. Yhteissaunamaksu 1 €. Läm-
mityksestä huolehtii Harry Smeds, puh. 050 357 0993.

26.09. KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 

KOULUTUSTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ lokakuussa Jä-
käläkurssin maastoon, jossa tutustutaan jäkäliin  ja harjoitel-
laan niiden tunnistamista. Tarkempi ajankohta ja paikka sel-
viää seuraavassa lehdessä.  Aira Häkkinen  puh. 0400-594766

06.10. SYYSSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

ELOKUU

TULEVAA



8

Lapinkävijä Nro 127 2 12LOMA

TOUKOKUU

HEINÄKUU

KUKASJÄRVI  la-la 26.5. - 2.6.2012
Haluatteko tutustua Kukasjärven majoituksiin ja maisemiin? Nyt on hyvä ti-
laisuus, kun isäntä on siellä huoltohommissa. Soitelkaa Utille, niin saatte tar-
kempia tietoja ja voitte ilmoittautua mukaan. Uljas Pernu, puh. 040 592 7278

HEINÄTALKOOT  KUKASJÄRVELLÄ  la-la 21.7. - 28.7.2012
Pientä puuhaa riittää kaikille viikolla 30, joten viikko on tulijoille mak-
suton majoituksen osalta. Yhdistys tarjoaa lisäksi aamupuuron ja kah-
vit. Ilmoittautumiset Kalelle 040 508 1626 tai Utille 040 592 7278

PYHÄTUNTURIN  VAELLUS  pe-la 27.7. - 4.8.2012
Heinä-elokuun vaihteeseen on suunnitteilla vaellus Pyhätunturi-Luos-
to -alueelle. Tarkemmat tiedot vaelluksesta on toukokuun Lapinkä-
vijä-lehdessä. Tiedustelut Jukka Severinkangas, puh. 040 572 0696.

ELOKUU

Viro tutuksi -matkat jatkuvat, vuorossa Pärnu + ympäristö. Lähtö aamulla Eckerö-
linjan laivalla Helsingistä. Aamupala syödään laivalla. Tallinnasta ajetaan Pärnuun, 
jossa majoitutaan kylpylä hotelli Puistotaloon 2hh, mahdollisuus 1hh. Kylpyläs-
sä uusi vesimaailma käytössä iltaisin. Retkiä tehdään päivittäin eri puolille Pärnun 

MATKA VIRON PÄRNUUN JA KIHNUN SAARELLE 6. - 10.8.2012
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seutua paikallisen oppaan johdolla. Kokopäiväretki Kihnun saarelle, Unescon maa-
ilmanperintökohde. Lavansaaren rautatiemuseo, jossa kapearaiteisella junalla teh-
dään pieni ajelu, myös resiinalla ajelu mahdollista.Vieraillaan myös maatilalla, An-
dropov, n  huvilalla (entinen Neuvostoliiton presidentti), ym. Matkan hinta on 410 
€. Hintaan sisältyy matkat, majoitus, ruokailut ja retket päivittäin. Bussi on muka-
na koko matkan ajan. Ilmoittautumiset Pertti Salolle, puh. 040 836 8575 tai pertti.
sataku@luukku.com. Vastuullinen matkanjärjestäjä Ps-bussi/Inton matkat. Muis-
tathan matkavakuutuksen! Mukaan passi tai henkilökortti.

RUSKAVAELLUS  VIIPUSTUNTUREILLE  pe-su 31.8. - 9.9.2012
Viipustunturit sijaitsevat Lemmenjoen eteläpuolella . Alueen korkein tunturi on 
Morgam-Viipus, 599m. Vaellus alkaa Kittilä-Inari tieltä Repojoen vierestä. Vaelluk-
sen alussa maasto on tasaista ja muuttuu puolivälin jälkeen tunturimaiseksi nou-
suineen ja laskuineen. Vaelluksen loppuosalla kiipeämme Morgam-Viipuksen hui-
pulle. Matkan pituus on n. 60km. Lähtö pe 31.8. Helsingistä iltajunalla kohti poh-
joista ja paluu on su 9.9. aamulla Helsinkiin. Matkan hinta on n. 430 €. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen 5.8. mennessä. Oppaina toimivat Jorma Nurmi, puh. 040 766 
9093, sähköposti jormao.nurmi@pp1 .inet.fi ja Juhani Lehto, puh. 040 772 6360.

HSL:n RUSKAVIIKKO  HETASSA  pe-su 7. - 16.9.2012
Ruska on parhaimmillaan Enontekiön Hetassa ja Pallaksen tunturijonon pohjois-
päässä. Näihin maisemiin tutustumme päivittäisillä kävelyretkillä, kukin kykyjensä 
mukaan. Päiväretkien pituus on noin 5 -10 km, lisäksi Hetan kylä tarjoaa paljon muu-
ta nähtävää ja koettavaa. Lähtö Helsingistä Kolariin perjantaina 7.9. klo 18.52, Ko-
larista jatkamme vuorobussilla Hettaan. Paluu Kolarista Helsinkiin lauantaina 15.9. 
klo 18.45 lähtevällä junalla, Helsingissä sunnuntaiaamuna klo 8.05.Matkan hinta: 
on Hetan majatalon hotellin puolella 4 hengen huoneissa eläkeläisille 480 € ja muille 
520 € ja majatalon puolella (vanhempi osa, ei mukavuuksia, wc käytävällä) 2 hengen 
huoneissa eläkeläiselle 500 €, ja muille 540 €. Hinta sisältää juna- ja bussimatkat, ma-
kuupaikan 3 h hytissä, majoituksen puolihoidolla (myös liinavaatteet), saunan päivit-

SYYSKUU
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täin sekä vetäjän palvelut. Mahdolliset kuljetukset paikan päällä eivät sisälly hintaan. 
Hintatiedot ovat tammikuulta 2012, joten muutokset voivat olla mahdollisia. Mu-
kaan mahtuu 15 Lapinkävijää vetäjän lisäksi. Mukaan syksyiseen ulkoiluun sopiva 
vaatetus, pikkureppu ja termari. Ilmoittautuminen 4.8.2012 mennessä Kalevi Kos-
ki, puh. 040 508 1626 tai sähköposti kalevi.koski@kolumbus.fi. Ilmoittautumisen 
jälkeen saat maksutiedot (ennakkomaksu 100 € , loppumaksu eräpäivän mukaan).

LOMA

RUSKAVIIKKO  KILPISJÄRVELLÄ  pe-la  7. – 15.9.2012
Kokoonnumme Helsingin päärautatieasemalle perjantai-iltana 7.9. josta nousem-
me Kolariin klo 20.52 lähtevään junaan. Kolarista jatkamme vuorobussilla Kilpis-
järvelle, jossa majoitumme Kilpisjärven Retkeilykeskuksen neljän hengen mökkei-
hin. Teemme viikon ajan retkiä päivittäin Kilpisjärven maastossa, jakaantuen tarvit-
taessa pienempiin ryhmiin. Mahdollista on ottaa telttoja mukaan ja yöpyä vaikkapa 
Saarijärvellä yksi yö. Muina mahdollisina retkikohteina esimerkiksi kolmen valta-
kunnan rajapyykki ja Saana. Alueella voi tehdä myös pienimuotoisempia päiväret-
kiä omatoimisesti. Retkeilykeskuksessa pääsemme saunomaan tarvittaessa joka il-
ta. Jokaisessa mökissä on minikeittiö (jääkaappi, keittolevy, kahvinkeitin, mikroaal-
touuni, astiasto), liinavaatteet sisältyvät hintaan. Tämän lisäksi ovat Retkun ravin-
tolapalvelut tietysti käytettävissä. Viikon päätteeksi palaamme vuorobussilla Kola-
riin josta jatkamme junalla Helsinkiin, perillä olemme sunnuntai-aamuna 16.9. klo 
8.32. Matkan hinta on 430 euroa. Hintaan sisältyvät juna- ja bussimatkat sekä yh-
den henkilön mökkimajoitus Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa. Mikäli haluaa va-
rata koko neljän hengen mökin omaan käyttöönsä on yhden mökin hinta 630 eu-
roa. Ruokailut maksetaan itse. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Outi Ojanperä, puh. 
(0400) 807 778, outi.ojanpera@gmail.com  tai Pentti Luhtala, puh. (050) 3045 130.
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Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta.
Jos varaus peruutetaan:
– Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 16 euroa/
hlö 
– Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan en-
nakkomaksu 
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, ve-
loitetaan 50 % matkan hinnasta 
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää 
koko matkan hinta.
 Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakot-
tavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuulli-
nen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten en-
nakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. mat-
kaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). 
Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luo-
tettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkava-
kuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistoku-
luina 16 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa tapa-
uksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta ar-
vaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoite-
tun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruut-
taessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

MATKOJEN  PERUUTUSEHDOT
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OLETKO KÄYNYT JO KUKASJÄRVELLÄ?
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TAHKON ALPPIKOULUN TESTAAMIA SUKSIA MYYNNISSÄ seuraavasti:
 
Uudet, käyttämättömät (kaupan hinta 500€/pari), myydään nyt: Fis-
her GS (suurpujottelusuksi) WC pit. 193 cm (ei reikäsuksi) (ei sitei-
tä) 6 paria (hinta 150 €/pari), siteitä saa muutaman kympin hintaan,  
sukset Hyvinkäällä.

Useita pareja pujottelu-, suurpujottelu- ja syöksylaskusuksia: Atomic, Fisher, si-
teineen. Tehdassukset olleet vuoden käytössä Tahkon alppikoulun huippulaski-
joilla, näitä suksia ei kaupasta saakaan, sukset Mikkelissä ja Nilsiässä. Näiden suk-
sien hinnat 150-200 €/pari.

Tiedustelut: Kari Kurki 050-5582104

KARJAKAIVON ISÄNTÄ VAIHTUU.

Tehtävä siirtyy lähiaikoina Kari Rautiolle ja Eino Vasikaiselle.

Vaihtopalaveri pidetään lähiaikoina.
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Reijo Blomberg

TIETOAIVI

Aakenuksen latukahvila

Aakenuksen latukahvila sijaitsee Vasalammen rannalla Aakenuksen pohjois-
puolella lähellä Pyhäjärven tietä. Latukahvila on toiminut pääasiallisesti 
Destination Lapplandin vieraiden kohteena. Talvella 2012 majan aukiolo 

aikaa on lisätty. Se on avoinna 11 - 16 sunnuntaista perjantaihin lukuunottamatta 
majan yksityistilaisuuksia. Majan aukioloajan varmistus numerosta 0400 722 733! 
Majaa hoitavat Hannu ja Riitta Kekäläinen.

Maja on sopivasti Ylläs - Levi reitin varrella. Majalta on pistolatu n. 500 metriä 
pääreitille. Ylläksen suuntaan lähin latukahvila Kotamaja 13.5 km ja Leville päin 
13 km Kätkän ja Pyhätunturin pohjoispuoliselle Merkkisenkaltiolle, kuten myös 
15 km päässä olevalle Kätkälaavulle. Levin latukartan mukaan näissä pisteissä saat-
taa olla latupalveluja.

Majalle pääsee myös autolla. Maja on n. kilometrin päässä Pyhäjärven tien ris-
teyksestä. Äkäslompolosta on n. 19 km matka Pyhäjärven tien risteykseen. Pyhä-
järven tie on tuttu Lapinkävijöille.

Kuukkeli 4/2012
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Punaturkin jäljillä kansallispuiston luontokeskuksissa

SUOMEN METSÄSTYSMUSEON TUOTTAMASSA kettuaiheisessa näyt-
telyssä Punaturkin jäljillä kuljetaan ketun historiasta nykypäivään. Näytte-
ly on esillä  Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hettassa 18.4. 2012 - 29.8. 2012 
Näyttely on esillä myös Luontokeskus Kellokkaassa Äkäslompolossa 1.12.2012 – 
20.1. 2013

Näyttelyssä esitellään, kuinka arvostetusta turkiseläimestä ja erämaiden asukista 
tuli taajamien tuntumassa viihtyvä citykettu ja vahinkoeläin. Näyttelyn olennaisen 
osan muodostaa luontokuvaaja Juha Mälkösen valokuvanäyttely. Näyttelyn mui-
den osien painottuessa esittelemään kettua lähinnä historiallisesti merkittävänä riis-
taeläimenä kertovat Mälkösen kuvat, että kettu on paljon muutakin kuin muhkea 
turkki ja riistanhoitajan painajainen. Juha Mälkönen (s. 1953) on Riihimäellä asu-
va luontokuvaaja ja hammaslääkäri. Mälkönen on julkaissut useita luontoon liitty-
viä valokuvakirjoja ja hänen luontokuvansa ovat tuttu näky lehtien palstoilla.

Levin sanomat 2/12

SONEraN MATKAPUHELINVERKKOJEN LAAJENNUS LAPISSA
Sonera on jatkanut matkapuhelinverkkonsa vahvistamista Lapissa. Operaattori on 
ottanut alkuvuonna käyttöön Lapissa kaikkiaan 20 uutta 3G-tukiasemaa. Loppu-
vuonna Sonera aikoo rakentaa Lappiin vielä noin 50 uutta 3G- ja 4G-tukiasemaa.

”Rakennamme Lappiin kuukausittain useita uusia tukiasemia, jotka tuovat lisää 
kyliä, valta- ja kantateitä, tuntureita sekä vesistöalueita verkon piiriin tai parantavat 
taajamien olemassa olevan verkon kuuluvuutta”, lupaa aluejohtaja Hannu Heikka. 
”Verkkoamme rakennetaan ja kuuluvuutta parannetaan uudenaikaisimmalla tek-
niikalla ja suurimmalla nopeudella”.

Lapissa uudet tukiasemat kattavat muun muassa Inarin Aksujärven ympäristöi-
neen, Simon Ylikärpän  ympä ris töineen, Sallan Saija ympäristöineen sekä Utsjoen 
Pulmankijärven, Kaamasmukan ja Kevojärven.

Kaikki Lapin uudet, käyttöönotetut ja kuuluvuutta parantavat tukiasemat löy-
tyvät osoitteesta:

http://www.sonera.fi/asiakastuki+ja+edut/puhelin+ja+liittymat/
kuuluvuus+ja+nopeuskartta/uudet+3g+tukiasemat
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Elinkeinot ja luontoarvot Käsivarressa

Mallan luonnonsuojelualueelle ja Saanan alueelle Enontekiölle aiotaan laa-
tia suunnitelma, jonka avulla pidetään huolta luontoarvojen säilymises-
tä alueilla. Hoidon ja käytön suunnittelun lisäksi Metsähallitus päivittää 

Käsivarren erämaa-alueen suunnitelmaa.
Suunnitelmilla luodaan pelisäännöt alueiden käyttöön. Tärkein tavoite on so-

vittaa eri maankäyttömuotojen tarpeet yhteen siten, että eri elinkeinot voivat ke-
hittyä, mutta luontoarvot eivät vaarannu ja alueen vetovoimaisuus säilyy. Suunni-
telmien on tarkoitus valmistua vuoden 2013 aikana.

Lapin Kansa 2.3.12

Kesän tapahtumia Ylläksellä

RETKIVIIKKO
Ylläksen perinteinen retkiviikko järjestetään 8 - 14.7.12, ohjelma ei ole vielä valmis-
tunut, mutta Kuukkelissa on tietoa järjestelyistä. www.kuukkeli.com

TUNTURIJUOKSU VIIKOLLA 26
Varsinainen juoksu on 30.6.12 ja reitti alkaa Äkäsmyllyltä Äkäskeron lakea pitkin 
Peurakaltiolle, josta edelleen Kotamajalle ja sieltä Kukastunturin kautta Äkäslom-
poloon. Maali on Jounin kaupalla. Reitin pituus on 30 km ja sen voi kulkea myös 
patikoiden. Osallistujille järjestetään kuljetus Äkäsmyllylle, josta juoksu alkaa yh-
teislähdöllä. Lajiltaan juoksu edustaa ns. mountain runningia, jossa osa matkasta 
juostaan ja osa kävellään.

ÄKÄSLOMPOLON YMRPÄRIJUOKSU 14.7.12
Tapahtuman järjestää Ylläksen nousu. Tapahtuma on tarkoitettu kaiken tasoisille 
juoksijoille ja myös lapsille.

YLLÄS SOIKOON TAPAHTUMA TÄYTTÄÄ 25 VUOTTA
Ensi kesän tapahtuma järjestetään 12 - 17.7.12 ja Kellokkaassa ja siellä on mm. ta-
pahtuman historiasta kertova näyttely. Viikon aikana järjestetään mm harmonik-
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kaleiri Äkäslompolon Äkässolmussa.

KUOROT RUSKATUNTURISSA 7 -9.9.12
Ylläksen Acapellas kuorotapahtuma on jo perinteinen ja nyt tapahtuman järjestä-
miseen on perustettu Acapellas yhdistys.

MELONTAMAHDOLLISUUDET PAraNEVAT YLLÄKSELLÄ
Ylläs ympäristöineen tarjoaa mainiot mahdollisuudet melontaan. Tulevana kesä-
nä Ylläs Adventures avaa Tunturihotellin rantaan Ylläsjärvelle melontakeskuksen, 
josta voi mm. vuokrata kanootteja. Kevään aikana kunnostetaan Ylläsjärven ja Yl-
läslompolon välinen Ruonanoja melontakelpoiseksi.

Kuukkeli 17.1.12

Lapinkylä, sukutarina

ANNICA WENNSTRÖM,

JUURI SUOMENNETTU JA ILMESTYNYT ROMAANI kertoo juurettomuu-
desta ja saamelaissuvun vaiheista Ruotsin Etelä-Lapissa v. 1861 nykypäivään saak-
ka. Kirja on kiinnostava ja myyttinen kuvaus saamelaisuuden muuttumisesta uu-
disasutuksen ja maanviljelyksen paineissa. Sen läpi kantaa sukutarina, joka heijas-
tuu samanaikaisesti menneisyyteen ja nykyisyyteen. 
”Nuori nainen löytää kauniit kengän paulat äitinsä ullakolta, Hän kiinnostuu sukun-
sa historiasta, josta äiti on vaiennut eikä  ole kertonut tyttärelleen mitään. Matkal-
la pohjoiseen, Västerbotteniin hän ajautuu myös Norjan saamelaisalueille.” Sieltä-
kään hän ei löydä vastausta sukunsa salaisuuteen.

Kirjan tarina liikkuu usealla aikatasolla. Aluksi tämä saattaa tuntua lukijan näkö-
kulmasta hankalalta. Tarinan edetessä, tämä lisää kirjan kiinnostavuutta. Nykyaika 
ja menneisyys peilautuvat saumattomasti yhteen. Tarina alkaa 1860 saamelaisper-
heestä ja perheen tytär Njenna rakastuu mieheen, jolla on taianomaisia  ja maagisia 
kykyjä. Miehen kanssa ei ole kuitenkaan tulevaisuutta ja miehen varjo elää romaa-
nin taustalla  - tämä on  eräs kantava teema kirjassa ihmiskohtaloiden ja  juuretto-
muuden ohella. Myös saamelaisten oma kulttuuriperinne on kirjassa käsin koske-
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teltava ja siksi mielenkiintoinen kirja lapinkävijän kirjastoon.
Romaani on värikäs kuvaus saamelaiskulttuurista ja taistelusta oman elämän-

muodon puolesta. Myös saamelaisten taipumisesta yhteiskunnan paineissa vähitel-
len ruotsalaisen kulttuurin ja arkielämän piiriin. Kirjan ruotsinkielinen nimi Lapps-
katteland viittaa alueeseen, jossa saamelaisilla oli oikeus laiduntaa porojaan v. 1928 
saakka.  Marsliden ja Fatmomakke on suvun perintömaata. Kiinnostavaa on, että 
saman alueen ristiriidoista porosaamelaisten ja uudisasukkaiden välillä on kirjoit-
tanut myös Berhard Nordh Marsfjäll skugga romaanissa, joka on myös suomen-
nettu.  Mitään yhteyttä näillä romaaneilla ei kuitenkaan ole - ainoastaan samat jyl-
hät tunturit ja järvet.

Kirjassa avautuu mielenkiintoisella tavalla Lappi ja sen asukkaat, vaikka olosuh-
teita ei voi suoraan verrata Suomen Lappiin, niin vastaavia ristiriitoja ja elämänkoh-
taloita on suomalaisessakin kirjallisuudessa.

Suomentaja Outi Menna
ISBN 978-952-5637-34-2 Juva 2012 kustantaja Bazar kustannus
”Tarinan levottomat sydämenlyönnit kohdistuvat siihen, mitä merkitsee olla ul-

kopuolinen: miten kaikki alkaa sorrosta ja miten sopeutuminen muokkaa identi-
teettiä” Arbetasbladet

JATKOA LAULUESITYKSELLE ”PIENI KANSANI”
Ihmisen ringissä esitettiin v. 2010 ja 2011 Pieni kansani laulu -teatteriesitys. Esi-
tys sai suuren suosion. Ensi kesänä kappale saa jatko-osan, Laulu pienestä kansas-
ta, jonka ensi-ilta on 23.8.2012. Harjoitukset ovat jo alkaneet. Tiedustelut esityk-
sista Terttu Ruokanen p. 0400 902 221

Kuukkeli 3/2012

LAPIN VAAraLLISISTA JÄÄOLOSUHTEISTA
Talven toisessa Kuukkelissa kiinnitetään huomiota jäiden aiheuttamiin vaaroihin 
Lapissa. Esimerkkinä on Kesänkijärvi, jossa tyypillisiä vaaranpaikkoja ovat uhkua-
vannot. Uhkuavannot syntyvät järvissä, joissa tunturit ja vaarat nousevat suoraan 

TIEDOTTEITA
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rannalta ylös. Tällaisissa paikoissa tunturin rinteeltä virtaava vesi voi nousta lähteen-
omaisesti järven pohjalta ylös ja kuluttaa jään pois lähdesuihkuina. Kesängissä tämä 
on tyypillistä ja uhkuavantojen paikat eivät välttämättä esiinny  vuodesta toiseen sa-
moissa paikoissa. Tänä talvena Kesängille ilmestyi uhkuavanto, vaikka järvellä pauk-
kui 40 asteen pakkanen. Uhkuavannot ovat petollisia, koska niiden päällä saattaa ol-
la lumikerros, joten hiihtäjä tai lumkenkäilijä ei voi aavistaa vaaraan paikkaa. Muu-
tama vuosi sitten lumikenkäilijä putosi tällaiseen avantoon, onneksi läheinen latu-
kahvila oli auki ja kenkäilijä pääsi kuivattelemaan itseään kahvilan lämpöön.

Kesänki ei ole ainut tällainen järvi Ylläksellä, mutta ehkä vaarallisin, koska siel-
lä talvisin hiihtää ja kenkäilee paljon väkeä. Tyypillisiä vaaranpaikkoja ovat myös 
jokien ja purojen suut. Niissä jää saattaa olla yllättävän heikkoa virtauksen johdos-
ta. Eräs ongelma on myös poikkeuksellisina lumitalvina, että vettä nousee jäälle jo-
pa yllättävissä paikoissa. Tällöin sukset ja lumikengät jäätyvät kovalla pakkasella ja 
voi olla perin työlästä palata takaisin sulattelemaan suksen tai lumikengän pohjaa.  
Jäisellä suksella on raskasta paarustaa jopa ladulla. Näissä tilanteissa olisi hyvä pi-
tää puukkoa matkassa.

Kuukkelissa muistutetaan seuraavien neuvojen tärkeyttä: Älä mene jäälle, jos et 
tunne olosuhteita, pysy merkityillä reiteillä ja varo yksittäisten moottorikelkkojen 
ja hiihtäjien sekä lumikenkäilijöiden jälkiä. Purojen, jokien sekä niiden lähtö- ja tu-
lokohdat ovat vaaranpaikkoja. Jäällä saattaa olla runsaasti vettä vaikka jää itsessään 
kantaisi. Varoituksia kannattaa noudattaa.

Kuukkeli 2/2012

KUKASLOMPOLOVAAraN LATUKAHVILA
Ylläkselle on avattu uusi latukahvila, nimeltään Elämänluukku. Kahvila avautui 
19.2.klo 10 entiselle Kemi Oy:n kämpälle Kukaslompolovaaraaan n. 7.5 km Äkäs-
lompolosta pohjoiseen. Kahvilan kautta kulkee myös uusi latuosuus. Ladun etelä-
pää on Kukaslompolon pohjoispuolella, paikassa, josta latu alkaa siirtyä pois Äkäs-
joen uomasta itärannalle ja alkaa kulkea kohti Kotamajaa. Elämänluukulta latu jat-
kuu pohjoiseen ja liittyy 1,2 km päästä Äkässaivon vierestä Peurakaltiolle menevään 
latuun. Uuden latuosuuden pituus on n. 2,1 km.

Elämänluukku sijaitsee Äkäsjoen korkealla rantatöyräällä, noin 1,5 km  tieltä 
2508, eli Äkäslompolosta pohjoiseen johtavalta tieltä, Osoite on Äkäslompolontie 
2508. Kahvilaan pääsee myös autolla.www.facebook.com, Elämänluukku Ylläs.
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Heinäkuun lopulla 1971 saa-
vuimme ensi kerran Lemmen-
joen rantaan Njurgalahdessa. 

Tässä kohdassahan joki vaikuttaa enem-
män järveltä kuin joelta, mutta varmaan 
useimmat kulkijat ovat aloittaneet tu-
tustumisen Lemmenjokeen juuri tääl-

tä, ainakin sen jälkeen kun maantie ta-
voitti Lemmenjoen Njurgalahden. 

Odottelimme jokiveneen lähtöä 
kultasatamaan Aslak Jomppasen baaris-
sa; oikeastaan baari oli rintamamies-
mallisen talon keittiö.  Talon kotiporo 
oli myös kiinnostunut baarista, ja var-

Pentti ja Leila Lahdenvuo

Lemmenjoella kesällä 1971
raImO j. KUmPU

Ravadasjärvi
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sin sutjakasti se heilautti  päänsä sarvet 
ojossa sekä avoimesta ulko-ovesta että 
keittiön ovestakin sisään. Talonväen ko-
mennuksella se kuitenkin poistui vitkas-
telematta samaa tietä kuin oli tullutkin. 

Pihamaa kasvoi rehevää ruohoa var-
sinkin navetan nurkilla.  Navetassa oli 
ehkä joskus ollut lehmiäkin, mutta ole-
tan sen olleen enemmän kotiporoja var-
ten. Navetan nurkalla oli kellallaan muu-
tama moottorikelkka. Niitä oli jo tässä 
vaiheessa runsaasti poromiehillä käy-
tössään ettohommissa. Illansuussa saa-
pui pihan laitaan postiauto tuoden tu-
kun matkalaisia ja postia. Muistan kuin-
ka katselin huolestuneena pyöränkote-
loista nousevaa savua, mutta autonkul-
jettaja lohdutti, että ne ovat vain jarrut 
kun siellä käryävät. Njurgalahteen kun 
tullaan melkoista alamäkeä kapeaa tietä 
pitkin, ja jarruille on tarvetta aina kun 
kohtaava ajoneuvo tulee vastaan.  

Vene kultasatamaan lähti melko pi-
an postiauton saavuttua. Kapea, pitkä 
jokivene oli nimetty Petronellaksi tun-
netun hollantilaistytön mukaan, jo-
ka oli vaikuttanut kulta-alueella kesäl-
lä 1949. Veneen kuljettajana oli Juhani 
Jomppanen, ja hän järjesteli matkustajat 
istumapaikoilleen, tavarat kokkaan, sit-
ten miehet ja perään hänen eteensä nais-
väen. Hän kertoi kuinka Lemmenjoen 
pohjan hiekkamuodostumat vaihtavat 
paikkaansa virtauksien mukana, joten 

kuljettajan täytyy olla selvillä kulloin-
kin ajokelpoisesta reitistä. Härkäkos-
ken kohdalla matkustajat komennettiin 
kävelemään rantapolkua, kun taas pa-
ri nuorempaa miestä, minä ja eräs toi-
nen mies jouduimme sauvomaan venet-
tä ylöspäin Jomppasen aina välillä vedät-
täessä moottorilla. 

Ensimmäinen pysähdyspaikka oli 
Ravadasjärven autiotupa, jossa 
osa porukasta poistui. Pian ohi-

timme Ravadaskönkään Maddib Ra-
vadasjoen suulla. Muistan kuinka vesi-
massat löivät putouksen suulla sijaitse-
van valtavan kivipaaden yli, niin rankas-
ti oli juuri satanut joen yläjuoksulla. Tä-
män jälkeen laakso kapeni edelleen ja 
saavuimme kultasatamaan. Rantaudut-
tua oli aika pystyttää  teltta rantamän-
nikön terassitasanteelle ja asettua ilta-
nuotiolle.  

Vastapäiselle rannalle saapui saksaa 
puhuva ryhmä ja samaan aikaan paikalle 
saapui hengenahdistuksen mäen suun-
nasta mies ja nainen. Saksalaiset pyysi-
vät huutaen ohjeita joen ylitykseen, ja 
em. mies antoi niitä sujuvalla saksankie-
lellä: ”halb kilometer zurück und dann 
kommt die Brücke”.  Pian selvisi, että 
mies oli taiteilija Pyykönen, etunimel-
tään muistaakseni  Paavo, varsin  omape-
räinen tuttavuus kuten taiteilijat yleen-
säkin.  Pyykönen itse oli matkassa ilman 
reppua, mutta hänen puolisonsa kantoi 
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raImO j. KUmPU

Ravadasköngäs
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sitten selässään tarvittavat maalausväli-
neet.  Naisen repusta pilkottivat paletti 
ja maalaustelineen osia. Maalari oli ni-
mittäin menossa maalamaan auringon-
laskua Morgam-Maraksella, mutta au-
rinko oli jo ehtinyt laskeutua ennen tai-
teilijan saapumista paikalle, joten maa-
lauskeikka siirtyi tulevaisuuteen. Näin 
ollen pariskunta oijusti kultasataman 
nuotiopaikalle iltaa viettämään.  

Nuotiopaikalle tulivat myös juu-
ri ylityksen tehneet saksalaiset. He oli-
vat hieman jännittyneitä joen ylityksen 
jälkeen. Nimittäin se silta oli vain yk-
si kapea, suhteellisen korkealla veden 
pinnasta ollut hirsi, jonka päällä kävely 
Morgam-Viibukselta laskeutumisen jäl-
keen tutisevin jaloin jännitti varmasti.

 Pyykönen oli aidosti yllättynyt, kun 
saksalaiset tarjosivat muillekin nuotion 
ääressä istuville palan painiketta. Hä-
nen ennakkokäsityksensä mukaan kun 
yleensä saksalaiset tukeutuisivat hana-
kasti muiden antimiin. Hän kertoikin, 
että ”jotkut saksalaiset” olivat ottaneet 
Metsähallituksen läheisestä pinosta 
polttopuita siten, että motti kyllä näyt-
ti mittojen mukaiselta, mutta siitä puut-
tuvat halot muodostivat miehenmentä-
vän aukon keskelle mottia.

 Pyykönen käytti muuten jalkinei-
naan rasvattuja monoja  kuten  monet  
ennen vaelluskenkien aikaa eläneet te-
kivät.  Kun tuli puhe maalaamisesta ja 

asumisesta kulta-alueella, Pyykönen ker-
toi vaimonsa saapuneen kesälomansa 
ajaksi Lemmenjoelle. Hänen kammin-
sa sijaitsi Morgamojan alajuoksulla, ja 
hän kutsui meidät vieraiksi katsomaan 
juuri tekemiään kelopöllipalleja. Kun 
kysyimme varovasti, onko taiteilijalla 
yhtään teosta myytävänä, hän vastasi : 
”Ei valmiina, mutta tulossa on”. Hän pi-
ti omasta mielestään parhaana työnään 
taulua nimeltä ”Jouni heinänkorjuussa”, 
jonka hän oli myynyt, mutta jälkikäteen 
tunnusti katuvansa myyntiä. Pyykönen 
sai ruokatarvikelähetyksiä postiauton 
ja vuoroveneen mukana kauppias Ny-
käseltä Inarista, ja niiden maksu hoitui 
sitten jonkun Inariin menevän kulkijan 
mukana. Niinpä minä ja vaimoni saim-
me Pyyköseltä 100 mk toimitettavaksi 
kauppiaalle. 

Kylmä laskeutui Lemmenjoen 
laaksoon illan hieman hämärty-
essä, joten siirryimme telttaan 

yöpuulle. Yö oli kylmä varsinkin vaimo-
ni mielestä, ja olihan käytössämme tuol-
loin vain ns. vanumakuupussit. Aamulla 
suuntasimme ylös Hengenahdistuksen-
mäkeä, matkalla oli pidettävä hengityk-
sen tasaamiseksi pari taukoa. Seurasim-
me Kotaojan vartta Aatos Flinckin valta-
ukselle. Hän oli valtauksellaan harmis-
tuneen näköisenä, joku tihutyöläinen 
oli nimittäin yön aikana päästänyt val-
loilleen hänen vesivarastoaltaansa ve-
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det, ja rännittäminen ei näin ollen on-
nistunut veden vähyyden takia. Aatok-
sen mökki oli sangen rehevien istutus-
ten ympäröimä, kukat kukkivat ja taisi-
pa kasvimaalla valmistua jotain syötä-
vääkin. Mökissä oli oikea hella, joka oli 
miehissä kannettu kultasatamasta mo-
nen kilometrin matka ja ylämäkeä vie-
lä. Saimme vaskattavaksemme sangolli-
sen kultahiekkaa, josta sitten löytyikin 
muutama hengetön hippu laitettavak-
si teippiin. Aatos tietenkin näytti sitten 
pientä pulloa, joka oli puolillaan kultajy-
väsiä. Hän oli vanhan ajan lapiokaivaja, 
joka nautti selvästi elämästään kesäisin 
kulta-alueella. Talviasunto oli Helsingin 
Kruununhaassa ja varsinainen elämän-
työ oli tehty rautateillä. 

Kävimme vielä vierailulla Pellisen 
kämpällä, jossa olivat vaikuttaneet  Pel-
linen, Petronella, Kokko, Isola ja monet 
muut kullankaivuun merkkihenkilöt. 
Kaivuun jäljet kertoivat, että monta la-
piollista oli pitänyt nostaa kaivannosta 
ja monta kiveä oli pitänyt kangeta en-
nenkuin maisema oli tällainen kuin nyt.  
Paluumatkalla kultasatamaan poikke-
simme vielä Humulassa, jossa tuolloin 
vaikutti kaivaja nimeltä Tiihonen. Illalla 
palasimme veneellä Njurgalahteen yö-
pymään. 

Aamulla matka jatkui Inariin, jon-
ne kyytiimme tuli eräs lappalaismies 
Njurgalahdesta. Inari-Menesjärvi väli-

nen uusi tie oli rakenteilla, ja päällystet-
ty jo, mutta suljettu puomein.  Kun olin 
aikeissa lähteä ajamaan vanhaa mut-
kaista ja mäkistä soratietä Inariin, lapin-
mies ilmoitti, että hän avaa moiset puo-
mit ja pääsemme huristamaan uutta tie-
tä. Niin sitten ajoimme ehkä ensimmäi-
senä autona tätä hienoa tietä kirkonky-
lään. Inarin kirkolla vaimoni Leila meni 
oitis maksamaan Nykäsen kauppaan tai-
teilija Pyykösen velkaa. Kauppias Nykä-
nen oli jo vanha ja vähän hidas hoksotti-
mistaan. Kun Leila ojensi hänelle rahan 
ja kertoi maksun lähettäjän, tiputti Ny-
känen rahan huomaamattaan lattialle ja 
ei ollut uskoa saaneensa mitään rahaa. 
Leilan tähdennettyä rahan pudonneen 
lattialle, se lopulta löytyi ja kauppiaskin 
oli tyytyväinen.  Tällainen oli ensimmäi-
nen matkamme Lemmenjoelle, itse asi-
assa se oli häämatkamme. 

morgamjärvi

raImO j. KUmPU
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OMAT TARINAT

Tieni vei aina Pohjois-Ontarion 
intiaanien entisille metsästys-
maille French Riverille asti, jos-

sa sudet ulvoivat kuutamolla, kun saa-
vuttiin perille ja huussissakin käynti pe-
lotti. Kännykän kuuluvuus loppui ohi-
tettua paikka nimeltä ”Lost Contol”. Lä-
hin bensa-asema oli 135 km päässä. Teil-
tä puuttui hirviaidat. Perille johti 1950-
luvulla rautatie ja juna kulki kerran kah-
dessa viikossa.Moni suomalainen me-
ni sinne savottatöihin, palasikohan kos-
kaan? Ainakin sai olla paljon ruutia mu-
kana.

No, mukavasti matka taittui meil-
tä juuri kesärenkaat alle saadulla 
VW:llä. Ajaminen pimeällä oli hen-
genvaarallista, koska autot ovat nyky-
ään käyntiääneltään niin hiljaisia, et-
tä petoeläimet eivät reagoi niihin. Me-
kin lähes törmättiin isoon hirveen, jo-
ka katsoi meitä isoilla silmillään kes-
kellä samaa ajokaistaa, missä mekin.  
Oltiin päivä peurametsällä., ja kyllä oli 
jalat yhtä hyytelöä sen jälkeen. Mat-
kassa mukana alueen kartta Suunnon 

kompassi, repussa vaihtovaatteita, juo-
tavaa ja sidostarpeita, jaloissa sedäl-
tä lainatut Nokian kumisaappat. Mat-
kalla nähtiin kettuja, valkohäntäpeuro-
ja, hirviä, naaras metsäpyy ja rapu-
ja. Metsässä kuultiin kurkien kurjin-
taa, tikkojen takomista,lokkien kirku-
mista, nähtiin teeren, majavan, hirvi-
en, peurojen ja susien jälkiä. Metsäreis-
sulta tullessa törmättiin tiellä karhun 
jätöksiin. Wau, it was a day in desert!  
Kanadalaiset eivät jahtaa hirviä nii-
den suuren koon vuoksi, koska nii-
tä ei saada pois vaikeakulkuises-
ta maastosta. Heikoimmat saaliseläi-
met ovat suurten petojen; kuten kar-
hujen ja susien luonnollista ravintoa.  
Tuliaisiksi ostin NASA:n testaamat ult-
rakevyet lumikengät,jotka kävin testaa-
massa matkan jälkeen Nuuksion vii-
meisillä hangilla, ja totesin siteiden pi-
tävän ja jäänaskaleiden hylkivän lunta. 
Mielessäni kävi ajatus tuoda näitä lisää 
Suomeen, olisikohan näillä kysyntää? 
“Suomalaisen saa pois metsästä, muttei 
metsää saa pois hänen sisimmästään”.

Anne Kaiponen

Elämysmatkalla Kanadassa
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Koko             l. x k. mm       4-väri      mv

HSL HSL

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄ-
VIJÄT RY perustettiin vuonna 1973 
edistämään erityisesti Helsingin seu-
dulla Lapin matkailua ja retkeilyä. Jä-
senyysmuodot ovat varsinaiset jä-
senet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet.

JÄSENMAKSUT vuodelle 2012 var-
sinaiset jäsenet 20 euroa ja nuori-
sojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

JÄSENLEHTI Lapinkävijä, ilmes-
tyy neljä kertaa vuodessa, lehden eril-
listilaus ei - jäsenille 10 euroa/vuosi

JÄSENMÄÄRÄ 20.04 .2012, 756 
henkilöä ja lehden erillistilaajia 8kpl

JÄSENREKISTERIN JA HSL - KO-
TISIVUJEN YLLÄPITÄJÄ, myös 
osoitteenmuutokset: Sakari Palo, 040 
530 9578, sakari.palo@welho.com

PANKKIYHTEYDET: Nordea  FI18 
2142 1800 0138 42, viitteet: Karjakai-
von käyttömaksut 1999, välinevuokrat 
123, Kukasmajan käyttömaksut 1025, 
Goados - kodan käyttömaksut 1038

TALOUDENHOITAJA: Hellin Saare-
lainen, Siriuksenkuja 28 A 2, 01450 Van-
taa, 041 516 4331, hellin@kolumbus.fi

YHDISTYKSEN EMÄNTÄ: Ritva Pu-
ranen, Savelantie 3 I 70, 00720, HEL-
SINKI, 09 387 2101, 040 840 0757

PUHEENJOHTAJA: Harry Smeds, 
Nummitie 18 A, 02730 ESPOO, 050 
357 0993, harrysme@gmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA: Ka-
ri Rautio, Riistatie 3 K, 02940 ES-
POO, 040 044 3507, kari@rautio.org

SIHTEERI: Sirkka Leppänen, Asko-
lantie 5 B, 00600 HELSINKI, 050 
346 5876, sirkka.leppänen@elisanet.fi

JÄSENSIHTEERI: Saara Kostama, Pent-
tiläntie 1 H 56, 00740 HELSINKI, 040 
840 0946, saara.kostama@gmail.com

MAINOKSET: VALOKUVAMAAIL-
MA.FI, Juha Laitalainen,  Auroranka-
tu 17, 00100 HELSINKI, 040 5139990

1/1                125x180         545€     420€
1/2 vaaka    125x89        375€    250€
1/2 pysty     62x180       375€    250€
1/4 vaaka    125x44        260€    135€ 
1/4 pysty       62x89        260€    135€
1/8 vaaka       62x44                       75€
1/8 pysty       30x44                       75€

Hintoihin lisätään alv. (23%)
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TOIMIKUNNAT JÄSENETUYRITYKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTA: vetäjä 
Risto Heinänen, 050 326 3994, risto.heina-
nen@luukku.com, jäsenet Ari Saarinen, 
Raija Hentman, Erkki Holopainen, Aira 
Häkkinen, Tuija Hirvonen, Maria Fonsell

OHJELMATOIMIKUNTA: vetäjä Rit-
va Puranen, 09 387 2101, 040 840 0757, 
jäsenet Kirsti Klemola,  Annu Koistinen, 
Eija Lempinen, Marja Luhtala, Aino Mati-
kainen, Mauri Piippo, Taina Tervahartiala

TALKOOTOIMIKUNTA: vetäjä Kirs-
ti Klemola, 050 382 0375, jäsenet Juha 
Jahkola, Eija Lempinen, Auli Martin Sa-
kari Palo, Mauri Piippo, Jukka Severin-
kangas ja Harry Smeds, 050 357 0993

ULKOILUTOIMIKUNTA: vetäjä Jor-
ma Nurmi, 040 766 9093, jorma.nur-
mi@ppl.inet.fi, jäsenet Pentti Luhta-
la, Outi Ojanperä, Jukka Severinkangas, 
Hannu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

KARJAKAIVON MAJOJEN ISÄN-
TÄ:  Kalevi Koski, Pellavakaski 8 E 
15, 02340 ESPOO, 040 508 1626

KITTILÄN KUKASJÄRVEN MA-
JOJEN ISÄNNÄT: Kalevi Koski, 040 
508 1626 ja Uljas Pernu, 040 592 7278

JÄSENEDUT SAA VAIN JÄSEN-
KORTTIA ESITTÄMÄLLÄ

RETKIAITTA 15%, Forum Helsinki se-
kä Tammisto Vantaa www.retkiaitta.fi

PARTIOAITTA OY,  jäsenkortilla 10%, 
Helsinki Yrjönkatu ja Kauppakeskus Itä-
keskus Piazza, Espoo Tapiola ja kauppa-
keskus Sello, Vantaa kauppakeskus Jum-
bo, Oulu ja Saariselkä www.partioaitta.fi

VELJEKSET HALONEN OY:N retkei-
lyosasto 15%, Helsinki Kauppakeskus  
Itäkeskus ja Espoo kauppakeskus Sello

PUNNITSE JA SÄÄSTÄ 10% yli 15 
euron ostoksista, Helsinki Hämeentie 
50, Fredrikinkatu 55, Itäkeskus, kerros 1

KILPISJÄRVEN RETKEILYKESKUS, 
jäsenille 10% alennusta majoituksesta

HOTELLI HETAN MAJATALO 10% 
normaalihinnoista, 5% alennushinnoista

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: vetä-
jä Anne Kaiponen, 050 434 5622, akai-
ponen@gmail.com, jäsenet Reijo Blom-
berg , Sakari Palo, 040 530 9578, Raimo 
Kumpu, 044 202 1564, Hannu Siitari
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VUOKraVÄLINEET

Vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat 
tiedot osoitteessa www.lapinkavijat.net

Vuokrausvastaava sekä lisätietoja Pek-
ka Narinen, Kalliohaanpää 8, 02770 
ESPOO, 09 810 110, 040 500 1411

HSL:N SÄHKÖPOSTILISTA

Tervetuloa Helsingin Seudun Lapinkä-
vijöiden sähköpostilistalle. Sähköpostit-
se tiedottaminen täydentää tiedonjake-
lua Lapinkävijä -lehden ja HSL:n koti-
sivujen lisäksi. Listan jäsenille saa nope-
asti tiedoksi mahdolliset muutokset oh-
jelmissa, täydennykset vaikkapa tapah-
tumapaikasta ja -aikatauluista ja muis-
tutukset tulevista ohjelmista. Jos sinul-
la on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liit-
tyvää tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä 
tai internet - sivuilla, ota yhteyttä sähkö-
postittamista hoitavaan Sakari Paloon, 
040 530 9578, sakari.palo@welho.com. 
Ilmoittaudu sähköpostilistan jäseneksi 
Sakari Palolle ja ole aina aina ajan tasal-
la tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä 
muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.

TELTAT, RINKAT, AHKIOT, MUUT

sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Tu-
vassa on laverit kymmenelle hengelle, 
kamiina- ja takkauunilämmitys, kaasu-
liesi uunilla, ei sähköä. Käyttömaksut 
7 euroa/hlö/vrk, lapset alle 16 vuot-
ta 4 euroa/vrk, koko majan vuokra-
us 35euroa/vrk, 200 euroa viikko. Li-
sämaksu ei jäsenille 5 euroa/hlö/vrk.

sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Ma-
joitustilaa lavereilla 2 hengelle, kamii-
nalämmitys, ei sähköä. Käyttömaksut 
5 euroa/hlö/vrk, lapset alle 16 vuotta 3 
euroa/hlö/vrk, koko kodan vuokraus 15 
euroa/vrk, 100 euroa viikko. Erillinen 
saunarakennus. Varaukset: Uljas Per-
nu, 09 488 821, 040 592 7278. Tarkem-
mat varaustiedot www.lapinkavijat.net 

GOADOS - KOTA

KUKASMAJA

Kurjenkanerva
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KARJAKAIVON MAJAT

sijaijaitsevat Nuuksiossa noin kahden 
kilometrin päässä Solvallan urheiluopis-
tolta. Ylämajassa laverit viidelle, kamiina 
sekä kaasuliesi. Alamajassa laverit kol-
melle, kamiina, takka sekä sauna. Valoa 
antavat myrskylyhdyt sekä kynttilät. Pi-
hassa kaivo, laituri sekä käymälä. Kar-
jakaivoa ei voi varata omaan käyttöön.

KARJAKAIVON TOIMINTAOH-
JEIDEN 10 KÄRJESSÄ. 

ei voi varata yksityiseen käyttöön•	
ota huomioon Karjakaivon muut •	
kävijät (autiotupakäytäntö)
noudata Karjakaivon toiminta-oh-•	
jeita tuvan ohjekansion mukaisesti
Karjakaivolla ei saa esiintyä päihty-•	
neenä
sisällä ei saa tupakoida, lemmikki-•	
eläimiä ei saa tuoda sisälle
tuo mukanasi wc - paperi, trangian •	
polttoaine ja kynttilät
kirjoita nimesi tupakirjaan•	
huolehdimme Karjakaivosta tal-•	
kootyönä, joten käytä puita säästä-
en
tee vähintään se määrä puita seu-•	
raaville, mitä olet itse käyttänyt
siivoa aina ennen lähtöäsi!•	

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia 
vastaan varapuheenjohtaja Kari Rauti-
olta, 040 043 3507, jäsensihteeri Saara 
Kostamalta, 040 840 0946, Minna Mo-
ritz, 040 586 6560. Avain on palautet-
tava heti käytön jälkeen. Karjakaivon 
käyttömaksut: Aikuiset jäsenet 2,50€, 
ei - jäsenet 5€, lapset alle 16v. 1,50€.

AVAIN LUOVUTETAAN VAIN 
HSL:N jÄSENELLE jÄSENKORT-
TIA NÄYTTÄmÄLLÄ

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada 
Karjakaivon avain jatkuvaan käyttöön 
50 euron panttia vastaan ehdoin että 
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi 
vuotta sekä maksanut 50 euron pantin 
Nordea 214218-13842 viitteellä 3573. 
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä 
pitää rekisteriä avaimista. Jäsenen tu-
lee esittää tosite panttimaksusta. Ennen 
maksun suorittamista, otathan yhteyttä 
Merjaan. Avain lähetetään postitse kun 
maksu on kirjautunut tilille. Panttisum-
ma maksetaan takaisin avaimen palau-
tuksen yhteydessä. Hallitus pidättää oi-
keuden olla luovuttamatta avainta hen-
kilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen, 
050 342 4682, merja.sallinen@netti.fi

KARJAKAIVON AVAIN
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN RETKET JA MATKAT

HSL:n jäsenet voivat osallistua näil-
le retkille jäsenhinnoin.

REISSUREPUN OHJELMIA

LAPINKÄVIJÄYHDISTYS OWLA, 
tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

LAPINKÄVIJÄT KIEHISET, www.kie-
hiset.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

JÄRVENPÄÄN RETKEILIJÄT RY, 
www.kolumbus.fi/jukka.polla, tie-
dustelut Pertti Salo, 040 836 8575

Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia vas-
taanottaa Raija Hentman, 09 718 768 ( 
jätä viesti vastaajaan), raija.hentman@
reissureppu.fi. Kannattaa liittyä Reissure-
pun maksuttomalle postituslistalle, mi-
käli luontoon, Lappiin, retkeilyyn ja ruo-
kaan liittyvät vinkit kiinnostavat. Käy kat-
somassa osoitteessa www.reissureppu.fi

Patikka- ja pyöräilyviikot Baijerin Al-
peilla 27.5. - 3.6. ja 3. -10.6. Samansi-
sältöiset matkat keväisille kukkaniityil-
le, vuorten kupeille ja kulttuurikohtei-
siin, yöpymiset Hotel Martinshöhessä.

Majanrakennusviikonloppu pie-
nille ja isoille Padasjoella 15. - 17. 
6. Majan rakentamisen lisäksi pal-
jon muutakin kivaa ohjelmaa, ma-
joitus joko sisällä tai teltassa.

Ylläksen retkiviikon vaellus Ylläksel-
tä Pallastunturille 7. - 14.7. Hienoja 
maisemia ja paikallista historiaa telttava-
elluksella keskiyön auringon hehkussa

Kalastusleiri Inarijärvellä 4. - 
11.8. Oppia kalojen narraamises-
ta ja välillä hillojen keräämistä, kiin-
teä telttaleiri telttasaunoineen.

Valkoyökönlehti



Espoon sisäisen liikenteen bussit 85 ja 
85A ajavat Espoon keskuksesta Nuuk-
siontietä Nuuksionpäähän ja Kattilaan. 
Kattilaan kulkee osa vuoroista huhti-
kuun lopulta lokakuun alkuun. Espoon 
keskuksessa laituri on välittömästi ra-
dan vieressä asemalla Helsingistä tulta-
essa oikealla puolella. Nuuksiossa jää-
dään pois Meerlammella tai Solvallassa. 
Meerlammen pysäkiltä pienen matkan 
päässä mäen päällä oikealla puolella on 
puomilla suljettu yksityistie, jota pit-
kin pääsee noin puolimatkan. Puomin 
osoite on Nuuksiontie 66 vastapäätä. 
Varustauduthan kartalla ja kompas-
silla jos reitti ei ole ennestään tuttu.

 KARJAKAIVOLLE

Sulanveden aikana Kukasjärvelle kul-
jetaan Aakenuksen Pyhäjärven parkki-
paikalta kävellen, polkua ja pitkospuita 
pitkin noin neljän kilometrin matkan. 
Äkäslompolo - Kittilä tien varrella 
oleva Tulivuoripuiston parkkipaikka 
ei ole talvisin auki. Tulivuoripuistoon 
voi jättää auton talvisin, mutta se vaatii 
lapiotöitä auton saamiseksi pois tieltä. 
Kukasjärvelle matkaa noin neljä kilo-
metriä. Kittilän linja - autoasemalle sekä 
lentoasemalle voi tilata valmiiksi tak-
sin mm. Armilta, Armin taksi 040 028 
9458. Kolarista on juna - bussiyhteys 
Äkäslompoloon josta jatkokuljetus tak-
silla mm. Seppo Kultima, 040-5481660

KUKASJÄRVELLE

raImO j.KUmPU

Karjakaivo

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN



M
Itella Oyj

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN

ILMOITAN YHTEYSTIETONI

Nimi  ___________________________________

Osoite ___________________________________

________________________________________

Puh. ______________ E - mail  ________________

________________________________________

JÄSENMAKSUT - 2012

Varsinainen jäsen                                  20€
Nuorisojäsen (alle 18 vuotiaat)       10€
Lapinkävijä - lehden tilaus                 10€

JÄSENSIHTEERI
Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

HELSINGIN SEUDUN 
LAPINKÄVIJÄT


