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HELSINGIN SEUDUN

LAPINKÄVIJÄT

HSL

TUULENVIEMÄÄ JA KULLANKIMALLUSTA

”Hyvästi jääkää nyt hyvät ystävät, maille vierahille, kun pääskyt lähtevät”
Elämä muutt uu, ja me sen mukana. Toimitukseen haetaan Lapin matkailuun ja ret-
keilyyn vihkiytynytt ä kirjoitt ajaa allekirjoitt aneen tilalle, leipätyön viedessä ajan, 
retkeilystä ei ole enää aikaa tehdä asiaa.

Saatiin viett ää leppoisa saunavihdan, juhannusruusun ja kesäviinin tuoksuinen 
Juhannusjuhla Karjakaivolla. Kävijöitä oli yhteensä 20, vaikka yhteystiedoissa pu-
helinnumero oli väärin kirjoitett u! Suomen lippu nousi ylväästi salkoon klo 18 taus-
takuoron laulaessa ”Siniristilippumme, Olet maamme armahin Suomenmaa…ja 
Kalliolle kukkulalle”. Lippu hulmusi Juhannuspäivän aamuna tuulessa. Kuvia sisä-
sivuilla.

Syötiin, uitiin, saunott iin ja laulett iin aina pikkutunneille asti.
Nyt ei sitt en tarvitse enää lähteä huuhtomaan kultaa tai kultahippuja Lem-

menjoelle asti, kun sitä saa ostaa kultaharkkoina hintaan about 20 tuhatt a eu-
roa ja löytyypä kultaa nyt jopa Nuuksiosta, kun kameralaukustani tippui  lauan-
taisaunareissulla 16.-17.6. sydämenmuotoinen kultariipus. Korun keskellä oli ti-
mantt i. Löytäjälle tuntuva palkkio, yhteys allekirjoitt aneelle puhelinnumeroon:  
050-43 45 622.

Huom! Autoja ei saa pysäköidä enää vanhan tavan mukaan puomin eteen, sillä 
ne tukkivat täysin liikenteen

toimituksesta
Anne Kaiponen
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KESKIVIIKKOSAUNA KA RJAKA IVOLLA ke 26.09. klo 
18.00 – 20.00
Syksyisen ruskan väritt ämälle Karjakaivon polulle on muka-
va suunnata saunomaan ja kertomaan kokemuksia ruskaret-
kistä. Ainakin kotimatkalla tarvitaan lamppua. Yhteissauna-
maksu 1€. Lämmitt äjänä Eija Lempinen, puh. 040 723 6768.

VIIKONLOPPUVAELLUS SIPOONKORVESSA pe-su 
28. - 30.9.
Ilmoitt autumiset Jorma Nurmelle, puh. 040  766 9093, säh-
köposti jormao.nurmi@pp1.inet.fi .

KERHOILTA ke 3.10. klo 17.30 PARHAAT PALAT SI-
POONKORVESTA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäyn-
ti Kellosilta 9 puolelta. Hannu Kerman kertoo Sipoonkor-
ven kansallispuistosta. Hän on osallistunut mm. Sipoon-
korven kartoitustyöhön ja tuntee alueen läpikotaisin, jo-
ten tulemme kuulemaan todella asiantuntevan esityksen. 
Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala, puh. 050  554 4432.

SYYSSIIVOUS KA RJAKA IVOLLA la 6.10. klo 10.00
Talvea odotelleessa siivotaan taas molemmat mökit katos-
ta latt iaan. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja kahvit, jonka 
jälkeen onkin mukava päästä ystävien kanssa juuri pestyyn 
saunaan. Siivoustyöt jakaa Auli Martin, puh. 040 585 6138.
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HSL:n YÖSUUNNISTUS KA RJAKA IVON ALAMAJAL-
LA la 6.10. klo 19.00
Viime vuodesta viisastuneena rataa lyhennetään ja helpote-
taan. Ripustan heijastimet rasteille helpott amaan niiden löy-
tymistä. Tervetuloa viihtymään pimeään syksyiseen Karja-
kaivon ympäristöön. Niilo Koskenkorva, puh. 050  539 0182.

JÄKÄLÄKURSSI KA RJAKA IVOLLA la 20.10 klo 10.00 
- 14.00
Eri jäkälälajit tutuiksi Helsingin Yliopiston kasvitiete-
en professori Jouko Rikkisen johdolla. Kuljemme Karjaka-
ivon maastossa tutkimassa, mitä eri lajeja sieltä löytyy. Jos 
haluat tutustua asiaan etukäteen, niin Jouko Rikkinen on 
kirjoitt anut kirjan Jäkälät ja sammalet Suomen luonnos-
sa. Kurssin jälkeen on halukkailla mahdollisuus mennä sa-
unaan. Vastuuhenkilö Aira Häkkinen, puh. 0400 594 766

KESKIVIIKKOSAUNA KA RJAKA IVOLLA ke 31.10. klo 
18.00 – 20.00
On melkein täysikuu, kesä on ohi ja on vuoden vii-
meisen keskiviikkosaunan aika. Otsalamppu on tar-
peen poluilla. Ota mukaan 1€ yhteissaunamaksua. Läm-
mityksen hoitaa Kalevi Koski, puh. 040 508 1626.

SYYSKOKOUS JA KERHOILTA – KUVIA VUODEN 
2012 VARRELTA ke 7.11. klo 17.30
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kello-
silta 9 puolelta.

MARra SKUU
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mARra SKuu

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat; va-
litaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan tilin-
tarkastajat, käsitellään vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio sekä päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun 
suuruudesta.Kokouksen jälkeen katselemme porukalla ku-
via ja muistelemme hauskoja tapahtumia vuoden varrelta. 
Paljon niitä on ollutkin. Jos sinulla on kuvia yhteisistä mat-
koista, vaelluksista, talkoista tai muista tapahtumistamme, 
tuo kortesi kekoon eli tule näytt ämään muillekin. Ilmoita ku-
vistasi vastuuhenkilölle Ritva Puraselle, puh. 040 840 0757.

LAUANTAISAUNA la 17.11. klo 14.00 – 16.00
Olkoon saunapolku kuurainen, luminen tai jotain muuta, se-
hän ei estä lapinkävijöitä lähtemästä saunan lauteille naut-
timaan mukavasta seurasta. Yhteissaunamaksu 1€. Saunan 
lämmöstä huolehtii Jukka Severinkangas, puh.040 572 0696.

ETSINTÄKURSSI KA RJAKA IVOLLA su 18.11. klo 10-13
Valmiuskoulutt aja Ari Haavisto SPR:sta tulee opett amaan 
meille teoriaa ja tekemään käytännön harjoituksia. Tule mu-
kaan opett elemaan erilaisia etsintätapoja. Vastuuhenkilö on Ai-
ra Häkkinen, puh. 0400 494 766, aira.hakkinen@saunalahti.fi 

YHDISTYKSEN PIKKUJOULU KA RJAKA IVOLLA la 
24.11. klo 14.00 alkaen
Karjakaivon retkeilyhenkinen pikkujoulu oli vuosia sitt en ylei-
sömenestys. Uusimme sen tämä vuonna ja toivomme näke-
vämme taas paljon tutt uja sekä uusia jäseniä nuotion lämmös-
sä ja tunnelmassa. Tunnelmaa voit lisätä pukeutumalla joului-
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TuLEVAA

ITSENÄISYYSPÄIVÄN KÄVELY TO 6.12. klo 10.45 
Itsenäisyyspäivän kävelyretki alkaa Solvallan alaparkkipai-
kalta klo 10.45 ja päätt yy Karjakaivolle. Teemme noin kol-
men tunnin lenkin maastossa leppoisaan tahtiin. Karjakai-
volla on sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, 
saunakamppeet, taskulamppu ja mielellään sauvat. Bussi 85 
lähtee Espoon asemalta, laituri 32, klo 10.18. Vastuuhenki-
lö Harry Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@gmail.com

TALKOOT JA JOULUPUURO KA RJAKA IVOLLA la 
08.12. klo 10.00 JA 17.00
Talkoillaan porukalla Karjakaivon lähiympäristössä. Yhdis-
tys tarjoaa talkoiden jälkeen hernesoppaa ja lämpimän sau-
nan. Noin klo 17.00 aikaan siirrytään ylämajalle. Sytytetään 
kuuseen kyntt ilät ja nautitaan pitkään haudutetusta joulu-
puurosta sekä -kahvista lisukkeineen. Kotimatkalle lamp-
pu. Talkootoimikunta, Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375

sesti. Tarjolla on hyvää syötävää, joulukahvit ja lämmikkeek-
si glögiä. Kutsu on lähetett y myös Joulupukille, joten ota pik-
kupakett i mukaan.Juhlahepeneitä ei tarvita vaan varaudu sään 
mukaisesti ja lämpimästi joko toppatakkiin ja huopatossuihin 
tai sadetakkiin ja saappaisiin, sillä juhlat vietetään ulkona. Pe-
rille pääsen bussilla nro 85 Espoon asemalta (tarkista aikatau-
lu). Osallistumismaksu on 10 euroa. Kotimatkaa varten tarvit-
set otsa-/taskulampun. Pikkujoulu ei sisällä saunomista eikä 
yöpymistä sillä molemmat majat on varatt u järjestäjien käyt-
töön.Ilmoitt autumiset viimeistään 15.11.2012 Ritva Purasel-
le, puh 040 840 0757 tai Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375
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2013

Paikkoja on varattu noin 40. Lähtöpäivä on pitkäperjantai. Matkan hin-
ta ei ole vielä selvillä, mutta viime keväänä hinta oli 550 euroa aikuisil-
ta ja 510 euroa junioreilta ja senioreilta sisältäen matkat, majoituksen ja ruo-
kailut. Majoitus on Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoissa 2-3 hen-
gen huoneissa tai parvipaikoilla. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Hannu Sii-
tari sähköpostilla hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040  570 7536.

YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3. -7.4.2013 

Kukasmajan saunarakennus

raimo j. Kumpu
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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 matkavakuutuksen, johon sisältyy peruu-
tusturvavakuutus.

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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Reijo Blomberg

TIETOAIVI

Struven ketju

Struven pisteelle Korpilahdelle kal-
lioon poratt u reikä kertoo maan-
mitt auksen historiasta huikaisevien 

maisemien keskellä.
Onko maapallo pyöreä vai vähän litis-

tynyt? Tätä selvitt i saksalaisen Wilhelm 
Struvenin retkikunta saapuessaan Kor-
pilahden Puolakkaan vuonna 1834. Jo 
parikymmentä vuott a aiemmin Mustal-
ta mereltä alkanut kolmiomitt ausurakka 
oli puolivälissä. Valmista tuli vasta vuon-
na 1855, kun viimeinen kiintopiste isket-
tiin Hammerfestiin - Jäämeren rannal-

le. Retkikunnan 175 vuott a sitt en kalli-
oon poraama reikä löytyy edelleen hel-
posti Oravivuoren huipulta Jyväskylän 
Korpilahdelta. Se on osa Unescon maa-
ilmanperintölistalle vuonna 2005 otet-
tua Struven kolmiomitt ausketjua.

Tavalliselle ulkoilijalle reikää ja 
maanmitt auksen historiaa kiinnosta-
vampia ovat Oravivuoren huipulta avau-
tuvat maisemat. Päijänne jatkuu eteläs-
sä silmänkantamatt omiin ja pohjoises-
ta maisemasta löytää helposti 10 kilo-
metrin päässä maamerkkinä kohoavat 
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punarinta

Kärkisten sillan 96 ja 69 metriset pylo-
nit. Paikalle pääsee Jyväskylästä valta-
tie 9:ää ajamalla Korpilahden keskus-
tan ohi muutaman kilometrin Jämsään 
päin. Vasemmalle Puolakkaan käänty-
vää hiekkatietä ajetaan noin 10 kilomet-
riä kävelypolun lähtöpaikkaan. Lähel-
le pääsee myös pienveneellä. Rannas-
sa polun kohdalla olevan kummelin ku-
peessa ei ole laituria, mutt a pienemmäl-
lä veneellä pääsee rantautumaan. Paikan 
löytää gps:llä laitt amalla hakuun koor-
dinaatit 61°55’36’’ pohjoista leveytt ä ja 
25°32’01’’ itäistä pituutt a.

Itse ulkoilureitt i kallion huipulle on 
noin kilometrin mitt ainen, tulipa sitt en 
autolla tai veneellä. Huipulle, 193 met-
riin, nousua lähtöpaikalta on noin sata 
metriä, eli aivan huonojalkaisille reitt iä 
ei voi suositella. Vuorikiipeilijä ei kuiten-
kaan tarvitse olla, ja kouluikäiset lapset 
suoriutuivat reitistä hyvin. Pahimpaan 
jyrkänteeseen rakennett ujen portaiden 
ja märät paikat ylitt ävien pitkospuiden 
ansioista kengiksi käyvät lenkkarit. Ul-
koiluretken kruunaa huipulta avautuvat 
upeat maisemat. Vielä jos uskaltaa kavu-
ta huipulle rakennett uun noin 10 metri-
seen kolmiomitt austorniin, niin puusto-
kaan ei pahasti häiritse. Lintujen kevät- 
ja syysmuuton aikaan paikka on myös 
mainio lintubongarin tähystyspaikka.

Jyväskylä lehti

Lisälinkit:
Suomen suojellut Struven ketjun 

pisteet (lähde Wikipedia)
”Stuor-Oivi” (nykyisin ”Stuorraha-

noaivi”) Tarvantovaaran erämaa-alu-
eella Enontekiöllä

”Avasaksa” Aavasaksalla Ylitornios-
sa

”Tornea” Alatornion kirkon kellotor-
nissa Torniossa

”Puolakka” Oravivuorella Korpilah-
della

”Porlom II” Tornikalliolla Lapinjär-
ven Porlammilla

”Svartvira” Mustaviirin saarella Pyh-
täällä
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PAKASAIVO, tiedätkö, että se on jätti-
mäinen hiidenkirnu, Lapinhelvetti? Yl-
läksellä järjestettiin koulutuspäivä mat-
kailuväelle ja tällöin Geologisen tutki-
muskeskuksen Peter Johansson kertoi 
saivon syntyhistoriaa.

Pakasaivon arvo kulttuurihistoriassa 
on saamelaisten pyhänä paikkana, mut-
ta myös sen erikoisessa syntyhistoriassa. 
Pakasaivo on syntynyt monessa osassa 
geologsessa syntyprosessissa. Vuosimil-
joonat ovat muokanneet sitä, jos jokin 
prosessi olisi jäänyt väliin, saivo ei oli-
si nykyisensä. Muinainen maanjäristys 
on avannut aluksi rotkon ja jääkausi on 
sen jälkeen muovannut rotkoa. Viimei-
nen jääkausi on päättynyt 10 000 vuot-
ta sitten. Pakasaivossa sulamisvirrat ovat 
kohdanneet ja niistä syntynyt pyör-
re on myllyttänyt kiviä jään alla kover-
taen saivon. Pakasaivo on siis jättimäi-
nen hiidenkirnu, joka on täyttynyt ve-
dellä. Kolarin seutu on ollut viimeisiä, 
joka on paljastunut jään alta Suomessa, 
eli jään vetäytymisen jälkeen maastam-
me. Saivo on syvä ja hapeton

Veden pinta avautuu kulkijalle noin 
40 metriä alempana, mutta järven pin-
nasta on pohjalle matkaa vielä 60 met-
riä. Kymmenen metriä pinnalta alkaa 
hapeton kerros rikkipitoista vettä. Sy-
vyydessä ei elä mikään, eikä mikään sin-
ne pudonnut lahoa. Pohjakerroksen tut-
kiminen on vaikeaa, koska tutkimuslait-

teetkin syöpyvät. Saamelaisten taruis-
sa saivo on portti maanalaiseen maail-
maan, mikä käy hyvin yhteen tieteellli-
sen faktan rikkipitoisen kuolleen poh-
jakerroksen kanssa. Pakasaivo on jopa 
maailman mittakaavassa ainutlaatuinen 
luonnonmuodostelma.

Kuukkeli 19.6.2012

KOLARIN KUNNAN MELONTA-
REITIT

Kolarin kunta on teettänyt kunnan alu-
een vesistöistä Äkäs-, Ylläs- ja Naamijo-
kien alueesta melontareittioppaan. Sii-
nä kerrotaan melontakelpoisten osuuk-
sien erityispiirteistä ja ominaisuuksis-
ta ja ohjeistetaan parhaaat ajankohdat. 
Reittikartoista näkee nivat, kosket, kos-
kien luokitukset ja erikoisesteet. Tämän 
lisäksi Kurtakko- Teurajärvi-Venejär-
vi telatie on saanut uuden kartan. Op-
paita voi tiedustella mm. Luontokeskus 
Kellokkaasta Ylläkseltä.

Kuukkeli 19.6.1212

HYVÄPINTAINEN REITTI säästää 
luontoa. Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuisto on 500 000 kävijämääräl-
lään Suomen suurin. Pinta-alaa puis-
tolla on yli 1020 neliökilometriä, 
sitä suurempia laajuudeltaan ovat 
Lemmenjoen kansallispuisto ja Ur-
ho Kekkosen kansallispuisto. Pallas-
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Yllästunturin kansallispuisto on pe-
rustettu vuonna 2005. Luonnon ku-
lumista voidaan estää vain siten, et-
tä ihmiset ohjataan pysymään käve-
lyreiteillä.

Ylläksellä asuva Hannu Ylläsjärvi 
on toiminut viimeiset 20 vuotta reit-
tien rakentamistyössä suunnittelija-
na ja työnjohtajana. Hän jäi viime ke-
väänä eläkkeelle. Hannu Ylläsjärvelle 
on kertynyt kokemusta ja tietoa siitä, 
millaisia reittejä tulisi rakentaa puis-
toon, jotta ne mahdollisimman vähän 
rasittaisivat ja kuluttaisivat herkkää 
tunturimaastoa.

Ylläsjärvellä syntynyt Hannu on 
koko ikänsä ollut metsän, luonnon 
ja myös matkailijoiden vaikutuspii-
rissä. Hänen vanhempansa toimivat 
sotavuosina Ylläsjärvellä kevätmat-
kailijoiden kotimajoittajina. Hannu 
on myös itse mukana matkailuun liit-
tyvässä yritystoiminnassa.

Kävijämäärien kasvaessa luonnon 
kulumisen estämiseksi tulisi rakentaa 
vain reittejä, jotka kestävät, ja joita 
pitkin ihmiset keskitetysti liikkuvat. 
Silläkin uhalla, että ne rakennettaes-
sa rikkovat luontoa, kun paikalla ole-
va kiviaines murskataan koneellises-
ti. Reittien tulee olla kunnolla poh-
justettuja soralla, murskatulla kivel-
lä tai puulla. Puisia pitkoksia käyte-
tään lähinnä jängillä”, Hannu sanoo.

Hänen mukaansa niin sanotut luon-
nonmukaiset polut levittäytyvät hel-
posti varsinaisen reitin ulkopuolelle. 
Tavanomainen maahan muodostu-
nut polku nostaa esiin juuria ja kiviä, 
joita ihmiset alkavat kiertämään, ja 
näin syntyy levinneitä reittejä sekä li-
säreittejä ja oikopolkuja. Vaikka kus-
tannukset rakentamisvaiheessa ovat 
pinnoitetuille reiteille suuret, niiden 
kestoikä on huomattavasti pitempi, 
noin 50 vuotta. Pitkospuut kestävät 
korkeintaan 15 vuotta.

Tälle vuodelle valtio on myön-
tänyt Pallas-Yllästunturin kansallis-
puistolle 1,1 miljoonan määrärahan 
puiston rakenteisiin, opasteisiin, sil-
tojen ja levähdyspaikkojen raken-
tamiseen sekä huoltorakennuksiin. 
Hannu Ylläsjärven mukaan reittien 
pitkäjänteistä suunnittelua vaikeut-
taa rahoitus, joka tulee valtion bud-
jetista ja on riippuvaista talousti-
lanteesta ja poliittisista päätöksistä. 
Muutamat viime vuodet ovat olleet 
puistolle taloudellisesti niukkaa ai-
kaa. Pallas-Yllästunturissa rakenne-
taan ja huolletaan reittejä koko ajan. 
Puiston suosituimmat osat ovat mat-
kailukeskusten läheisyydessä, mutta 
retkeilijöitä riittää myös puiston kau-
kaisimpiin osiin.

Levin Sanomat kesä 2012
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TARUKSEN RETKEILYALUE

Ilvesvaellus -polkureitistö perustettiin 
vuonna 1987 retkeilijöitä ja luonnossa 
liikkujia varten. Retkeilijän käytössä on 
kaikkiaan yli 8 000 hehtaarin suurui-
nen alue, joka jatkuu Padasjoella sijait-
sevalta Taruksen retkeilyalueelta aina 
Evon retkeilyalueelle. Yhteensä noin 
70 km:n pituinen reitistö on merkitty 
maastoon vihreillä tassun kuvilla.

Laajat ja vaihtelevat metsämaat tar-
joavat hyvät olosuhteet retkeilyyn ja 
luonnontarkkailuun. Luonnossa liik-
kumiseen löytyy monenlaisia mahdol-
lisuuksia. Reitistöstä voi valita päivä-
retkikohteeksi soveltuvia lyhyitä ren-
gasreittejä tai retkeillä vaativammil-
la vaellusreiteillä useamman päivän. 
Korkeuserot ovat suhteellisen suuret, 
noin 70-80 metriä ja ydinosaa hallitsee 
harjumainen ja kumpuileva maisema. 
Reunamaastot ovat kivikkoisempia ja 
vaikeakulkuisempia.

Retkeilijä voi onkia, pyöräillä tai 
suunnistaa ja viipyä useammankin päi-
vän. Lukuisista yöpymisvaihtoehdoista 
voi valita tunnelmallisen laavun, van-
han savottakämpän tai leirintäalueen.

Ilvesvaellusreitillä pääsee tutustu-
maan Evon ja Taruksen retkeilyaluei-
den kauniiseen ja vaihtelevaan luon-
toon. Koko retkeilyreitistö on merkit-
ty Ilvesvaelluskarttaan.

http://www.hameenlinna.fi/Lii-
kunta-ja-ulkoilu/Ulkoilu--ja-virkis-
tyspalvelut/Padasjoen-Ilvesvaellusrei-
tisto/

Retkeilijälle on Padasjoen alueel-
la käytettävissä opastettu Ilvesvaellus-
reitistö, joka on perustettu retkeilyä 
ja muuta virkistyskäyttöä varten Hä-
meenlinnan kaupungin, Evon metsä-
oppilaitoksen ja Metsähallituksen hal-
linnoimille maille. Reittejä alueella on 
nykyisin n. 70 km ja ne on merkitty Il-
vesvaelluskarttaan.

Taruksen retkeilyalueella sijaitsevat 
vuokrattavat mökit ja laavut:

Kelkutteen savottakämppä ja ranta-
sauna, Kelkutteentie 500  

Kristianin torppa (Kaskenpolttajan 
torppa)

Erakkomurju, Ukkoherra ja Vonka-
mies-laavut

Varaukset tehdään Hämeenlinnan 
kaupungin palvelupiste Kastellista , 
puh. (03) 621 3370. 

Esite Taruksen alueen vuokrattavis-
ta mökeistä ja laavuista (pdf ) on ladat-
tavissa internetistä. 

Voit varata mökin tai laavun myös 
internetissä http://www.hameenlin-
na.fi/Liikunta-ja-ulkoilu/Mokit-ja-
laavut/
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PASILAN PÄÄKIRJASTO Rautatie-
läisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9 
puolelta.

Syyskokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat; valitaan hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle, vali-
taan tilintarkastajat, käsitellään vuoden 
2013 toimintasuunnitelma ja talousar-
vio sekä päätetään seuraavan vuoden jä-
senmaksun suuruudesta.

Tervetuloa! Hallitus

KIITOS!

KARJAKAIVON ISÄNTÄ on vaihtu-
nut. Isännän "virkaa" ehdin hoitaa la-
pinlisineen 30 vuotta. Kiitän kaikkia la-
pinkävijöitä hyvästä yhteistyöstä näi-
den vuosien aikana. Uusille isännille, 
Einolle ja Karille, toivotan onnea uu-
dessa tehtävässä!

Terveisin Kale

Nähdään Karjakaivolla!

Karjakaivon pitkäaikainen isäntä Kale-
vi Koski on luopunut tehtävästään. Yh-
distys kiittää Kalea valtavasta työpa-
noksesta yhdistyksen hyväksi sen al-
kuvuosista lähtien, niin Karjakaivon 
isäntänä, kuin retkenvetäjänä ja muis-
sa tehtävissä.

raimo j. Kumpu

Lapinvuokko

SYYSKOKOUS    ke 7.11. klo 17.30
TIEDOITUSTOIMIKUNNAN VE-
TÄJÄ 01.09.2012 alkaen Raimo J. Kum-
pu, Näyttelijäntie 4 A 21, 00400 HEL-
SINKI, 040 202 1564, lapinkavija@fi-
neart-raimo-kumpu.f

Raija Hentman on myös lupautunut leh-
titoimikuntaan



16

Lapinkävijä Nro 128 3 12LUONTO

Tänä kesänä tutustuin ensim-
mäistä kertaa Kittilän Kukasjär-
ven ympäristössä olevaan luon-

toon. Hetkessä näin luonnon erityisen 

Raimo j. Kumpu

Ylläs - Aakenus - Kolvakero
raimo j. Kumpu

Aakenustunturin rinnettä Vaulokurusta lounaaseen.

rikkaan monimuotoisuuden, ja siitä in-
nostuneena aloin tutkimaan suojelualu-
een luontoa tarkemmin.

Ylläs-Aakenus tunturin alue on 
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luonnonoloiltaan, geomorfologialtaan 
ja maisemaltaan arvokas kokonaisuus, 
jossa eteläiset ja pohjoiset lajit kohtaa-
vat. Metsät ovat osassa aluetta täysin 
luonnontilaisia ja suurimmalta osin lä-
hes luonnontilaisia. Ylläs–Aakenuksen 
alue kuuluu arvokkaimpiin Pohjois–
Suomen vanhojen metsien suojeluoh-
jelman kohteisiin Lapissa. Alueen rik-
kaassa suo- ja tunturiluonnossa viih-
tyy monia uhanalaisia eläin- ja kasvila-
jeja. Tällaisia taigametsiä ja aapasoita ei 
EU:n alueelta löydy kuin Suomesta ja 
Ruotsista. Metsien osuus alueesta on n. 
66%, soiden n. 24% muun ollessa tuntu-
rikangasta, rakkaa ja vesistöä.

Mannerjää suli alueelta n. 10 000 
vuotta sitten. Jäätikön sulaessa syn-
tyi jäätikköjokia, jotka virtasivat jääti-
kön pohjalla olleissa tunneleissa. Selviä 
tunneleiden pohjalle syntyneitä harjuja 
esiintyy Kukas- ja Pyhäjärven välisellä 
alueella. Noin 6km Kukasjärvestä poh-
joiseen, Linkulampien pohjoispuolella 
on eutrofinen (runsasravinteinen) huur-
resammallähde, joka on EU:n erityisen 
tärkeänä pitämä luontotyyppi. Huurre-
sammalista lähteessä esiintyy vain poh-
janhuurresammal joka on silmälläpidet-
tävä. Laji kasvaa harvinaisena kalkki-
lähteissä. Sammallajeja alueella on 235. 
Luonnontilaiset lähteet ovat valtakun-
nan tasolla harvinaisia. Putkilokasveis-
sa lähdelajeja ovat mm. Lapinlinnunsil-

mä, lapinkämmekkä, hetekaali, pohjan-
leinikki, lettorikko ja lettotähtimö.

Alueella on putkilokasvitaksoneja n. 
280, lajeja 250. Näistä tunturilajeja 10, 
kulttuurilajeja 20. Alkuperäislajeja on 
n. 235, metsä- ja suolajeja molempia lä-
hes 110, varsinaisia lähdelajeja 10. Laa-
jin ja edustavin lehto on Yllästunturin 
Varkaankurussa virtaavan puron piiris-
sä. Lehtomaisia metsiä löytyy myös Aa-
kenuksen lounais- ja pohjois rinteiltä ja 
Sallamaasta. Punaherukka, näsiä, tähti-
talvikki ja pohjansinivalvatti ovat luon-
teenomaisia lehtolajeja. Usein tulvivi-
en aapasoiden lajistoon kuuluu vaate-
liaita kalkinsuosijoita ja -vaatijoita. La-
jistoltaan monipuolisimpia ovat rintei-
den juureen muodostuneet lähteiset, 
reunavaikutteiset pikkusuot tai isojen 
aapojen reunukset. Vain Neuvo–Pieta-
rissa ja alueen keskiosissa kasvavat kal-
kin suosijat. Kalkinsuosijoista kämme-
kät ovat melko yleisiä tunturijakson itä-
puolella. Metsiä halkovien purojen var-
siin on muodostunut kauniita luonnon-
tilaisia lehtokorpia, joiden lajeihin kuu-
luvat mm. Kämmekät, kuten pussikäm-
mekkä. Kalliolajeja on 9. Poikkeuksel-
lisen reheviä ovat Kulkujoen kanjonin 
kalliopahdat kallionalusineen, missä 
alueen ainoa pahtanurmikan kasvusto, 

ALUEEN PUTKILOKASVIT
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Ruoppakönkäällä alueen ainoa pahtari-
kon ja haurasloikon kasvusto. Aakenus-
tunturin Varesparkumasta kalliopahdal-
ta löytyy ainoa alkuperäinen kissankel-
lon esiintymä. Ylläksen Varkaanlam-
mella ja Aakenuksen Pallikurussa kas-
vaa tunturihiirenporrasta. Kalkkivai-
kutus ilmenee erityisesti Neuvo – Pie-
tarin , Sallamaan, Linkukeron ja Kolva-
keron soissa ja metsissä. Kalkinsuosijoi-
ta on 60 lajia mm. Verikämmekkä, pu-
nakämmekkä, neidonkenkä, suovalkku 
ja tikankontti. Lalvajärven ja Kurkivuo-
man välisellä alueellä liuskakämmekät. 
Tikankontilla, neidonkengällä ja letto-
rikolla on kullakin yksi esiintymä. Esiin-
tymät ovat maailman pohjoisimpia. Val-
takunnallisesti uhanalaisia lajeja alueella 
on 9, kaikki vaarantuneita. Myös metsä-
nemällä “ghost orchid” (haamuorkidea) 
on yksi esiintymä.

Alueella on 14 kansainvälistä vas-
tuulajia mm. neidonkenkä, lapinlin-
nunsilmä, karvayökönlehti ja kaiheor-
vokki. Suomella on vastuu näiden laji-
en kantojen säilyttämisestä elinvoimai-
sena. Lapinlinnunsilmällä on laaja esiin-
tymä Isokukasvaaran ja Pikkukukasvaa-
ran välissä Muonion ja Kittilän rajalla. 
Verikämmekkä viihtyy Kukasvuomas-
sa, tunturiängelmä Tulivuoripuistos-
sa. Neuvo - Pietarin suoalueen osittain 
vaikeakulkuiset letot ja nevat ovat use-
an uhanalaisen ja vaateliaan lajin kas-

vupaikka. Punakämmekkä kasvaa lähes 
koko alueella.

Alueen jäkälälajisto on niukahko, 260 
taksonia, 1 uhanalainen laji (Kilpisjär-
vi – Halti 40). Erittäin uhanalaisen poh-
janhyytelöjäkälän esiintymä on Ylläk-
sellä Kulkukeron pohjoisrinteellä vii-
dellä vanhalla haavan rungolla läpimi-
taltaan jopa 7 senttisine sekovarsineen.

Alueella on kääpälajeja 108 joista 13 on 
uhanalaista. Aakenuksen “ulkokaarre” 
itään päin, Iso Totovaara ja Pikku Toto-
vaara ympäristöineen joissa vahva rai-
dantuoksukäävän kanta, on kääpäla-
jiston puolesta parhaita alueita. Paras-
ta osaa on Vasalaen ja Moloslaen välillä 
itärinteessä oleva metsäpalon jälkeises-
sä sukkessiovaiheessa oleva lehtipuuval-
tainen metsä, kuten myös Aakenuksen 
länsipuolen tavattoman kauniiden jyrk-
kien kalliomäkien väliset jyrkkärintei-
set rotkot, josta etelään painuvassa rin-
teessä puronvarsineen on harvinaiset 
sitruunakäävän, karstakäävän sekä lii-
lakäävän esiintymät. Kukasjärven etelä-
puolella on erittäin harvinaisen limilu-
dekäävän esiintymä isäntäpuuna tuomi, 
pihlaja ja raita.

JÄKÄLÄT

KÄÄVÄT
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ra imo j. Kumpu

Nahkajäkälää

Lintulajeja alueella on 131 joista 33 sil-
mälläpidett ävää tai vaarantunutt a, 29 ns. 
direktiivilajia, 28 ns. SPEC – lajia (eu-
roopan pesimäkannan uhanalaisuus-
luokitt elu), 31 EVA lajia (Suomen eri-
tyisvastuulaji) ja 26 UHEX – toimikun-
nan nimeämää vastuulajia (uhanalais-
ten eliöiden seurantarekisteri), yhteen-
sä 73 erilaisissa suojelu- ja erityisvas-
tuu luokitt elussa olevaa lintulajia. Erit-
täin uhanalaisen tunturipöllön näyt-
täytyminen Aakenustunturilla liitt yi la-
jin poikkeukselliseen nälkävaellukseen, 
joka menehtyi todennäköisesti ruuan 
puutt eeseen. Sinipyrstö on erinomai-

LINNUT nen vanhojen metsien indikaatt orilaji, 
sillä se kelpuutt aa asuinpaikakseen vain 
parhaat vanhat metsät.

Ylläs–Aakenuksen Natura 2000 – 
alue on arvokas jo kokonaisuuden ta-
kia, ei pelkästään uhanalaisten lajien 
tähden. Harvinaisen kauan luonnonti-
laisina pysyneet alueet vanhoine puus-
toineen ovat kaikkinensa Keski–Lapis-
sa harvinaisia.

Asiatiedot perustuvat Metsähalli-
tuksen 1999 käynnistämän EU:n tuke-
man “Conservation of the Ylläs-Aake-
nus Western Taiga Forest Area in Lap-
land” (Taigametsä Life) projektin selvi-
tykseen, jossa kartoitett iin alueen luon-
totyypit ja lajistot.
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Ensimmäiset uudisasukkaat aset-
tuivat syrjäisen tunturijärven 
rannalle vuonna 1748, kun Ta-

neli Tanelinpoika ja Kirsti Juhontytär 
rakensivat Äkäslompolon talon. Suku-
polvien saatossa ahkeria käsipareja tuli 
lisää: rakennett iin taloja, raivatt iin pel-
toja – luotiin elämän edellytyksiä. Erä-
maatalosta kasvoi Äkäslompolon kylä, 
joka eli elämäänsä kaukana maailman 
melskeistä.

Tämä kirja avaa ikkunan tuohon 
menneeseen maailmaan. Upeat vanhat 
valokuvat kertovat ainutlaatuista tarinaa 
kylän elämästä 1970-luvun puoliväliin 
asti. Aikalaismuistot punovat tarinaan 
värikkäitä säikeitä. Samalla kirja on elä-
mänmakuinen yleisteos aikakauden ar-
kiaskareista Suomessa. Lähde mukaan 
sauvomaan ajan virtaa Äkäslompoloon, 
kuvankauniiseen tunturikylään.

Kirjan upea kuvitus kertoo kiehto-
valla tavalla mielenkiintoista historiaa 
kylästä ja sen elämästä.

Reijo Blomberg

ÄKÄSLOMPOLO -
SEITSEMÄN TUNTURIN KYLÄ AJAN VIRra SSA

Keijo Taskinen ja Kalervo Niskakoski 
KIRJAKA ARI ISBN 978-952-5969-08-5

TUHAT TARINAA LAPISTA

Tässä kirjassa 25 koti- ja ulkomaista asi-
antuntijaa kertoo, millaisia jälkiä Lappi 
vuosisatojen saatossa on jätt änyt tutki-
musmatkailijoihin ja turisteihin, tiede-
miehiin ja taiteilijoihin. Teos on omis-
tett u emeritusprofessori Anto Leikolal-
le hänen 75-vuotisjuhlakirjanaan. Teok-
sen ovat toimitt aneet tieteenhistorian 
dosentt i Osmo Pekonen ja tekniikan 
dosentt i Johan Stén. 

Kirjoitt ajia ovat mm. Samuli Aikio, 
Alessandra Grillo Orlandini, Klaus Kart-
tunen, Matt i Klinge, Caj Kortman, Tar-
mo Kunnas, Matt i Leikola, Juhani Lokki, 
Tapio Markkanen, Teivas Oksala, Osmo 
Pekonen, Arvo Peltonen, Risto Pulkkinen, 
Panu Rajala, Leif Rantala, Johan Stén, 
Kaari Utrio ja Liisa Voßschmidt.
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Espoon 450-vuotisjuhlien kunni-
aksi avattu 43 km mittainen rait-
ti myötäilee rantaa Tarvaspääs-

tä Saunalahteen. Lapinkävijät patikoi-
vat raitin lisälenkkeineen neljässä eräs-
sä kahden vuoden aikana.

Ensimmäinen osuus Westendistä 
Tarvaspäähän ja edelleen Munkkinie-
meen käveltiin kesäkuussa 2010. Au-
rinkoisessa säässä ihasteltiin venäläis-
tä filmiryhmää, Ruusuvuoren huvilaa, 
Nesteen torneja, Laajalahden lintutor-
nin näkymiä ja ihmeteltiin rannalla lai-
duntavia kaupungin lehmiä. Yhdistys 
tarjosi meille neljälle kävelijälle kak-
kukahvit luontotalo Villa Elfvikissä. 
Munkkiniemessä Auliksen matkamit-
tari osoitti 16,8 km.

Sää suosi myös saman kesän elo-
kuussa Westendistä Kaitaalle käveli-
jöitä. Raitti kulki ihan rannassa, toisel-
la puolella kimmelsi meri satoine hu-
viveneineen, toisella upeat talot hyvin 
hoidettuine pihoineen.  Tällä reitin 16 
km osuudella oli 6 kävelijää.

Raitin kolmas osuus elokuussa 2011 
aloitettiin lettu- ja kahvikesteillä Brit-
ta ja Reijo Blombergin luona. Hani-
kan luontopolun osittaisen kiertämi-
sen jälkeen matka jatkui Kivenlahteen 

Anna-maija Teppo

KAKSI VUOttA ESPOON raNTAraIttIA

(kts. Hannu Siitarin kuvaus Lapinkä-
vijä-lehdessä 4/2011). Osallistujia oli 
ennätysmäärä, yhteensä 14.

Viimeinen osuus kesäkuussa 2012 
alkoi Otaniemestä vesibussi Auroralla. 
Stora Herrön rannassa siirryttiin Tuu-
likki-veneeseen ja puettiin päälle sade-
varusteita. Kivenlahden laiturilla meitä 
odottivat Anja ja Kale sekä Karin ja Ilo-
na, jolloin meitä oli yhteensä 10. Tau-
koamattomassa sateessa taapersimme 
Saunalahteen, missä raitti loppui. Ka-
len johdolla matkasimme Kurttilaan 
kauniita vanhoja teitä. Ihastelimme 
sammaloitunutta kiviaitaa, nostalgis-
ta Eino J. Grönin kyläkauppaa ja tyy-
likästä Home Bazaar sisustus- ja lahja-
tavaraliikettä. Märästä olemuksestam-
me huolimatta Bazaarin ystävällinen 
omistaja, jota Anja oli informoinut tu-
lostamme, kutsui meidät sisään ja val-
misti kuumat lattet ja espressot. Virkis-
tyneinä jatkoimme märässä metsässä 
kuraisia polkuja Latokaskeen. Loput-
toman pitkältä tuntuneen matkan jäl-
keen sukelsimme märkinä kuin uite-
tut koirat Anjan ja Kalen pihalle. Siel-
lä raitin päättymistä juhlistettiin isän-
täväen tarjoamilla mansikoilla ja samp-
panjalla.
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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 12.08.2012, 770 
henkilöä ja lehden erillistilaajia 9kpl

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, 0400 443507, 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, jormao@
ppl.inet.fi, jäsenet Pentti Luhtala, Ou-
ti Ojanperä, Jukka Severinkangas, Han-
nu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

KARJAKAIVON MAJOJEN ISÄNTÄ:  

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

Kari Rautio, Riistatie 3 K, 02940 ES-
POO 0400 443507, Eino Vasikainen, 
040 5388087
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VUOKra VÄLINEET

Vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat 
tiedot osoitt eessa 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 tiedott aminen 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 tiedotett avaa, jota ei ole lehdessä 
tai internet - sivuilla, ota yhteytt ä sähkö-
postitt amista hoitavaan Sakari Paloon, 
040 530 9578, sakari.palo@welho.com. 
Ilmoitt audu sähköpostilistan jäseneksi 
Sakari Palolle ja ole aina aina ajan tasal-
la tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä 
muuhun kuin tällaiseen tiedott amiseen.

TELTAT, RINKA T, AHKIOT, MUUT

sijaitsee Kitt ilän Kukasjärvellä. Tu-
vassa on laverit kymmenelle hengelle, 
kamiina- ja takkauunilämmitys, kaasu-
liesi uunilla, ei sähköä. Käytt ömaksut 
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 Kitt ilän Kukasjärvellä. Ma-
joitustilaa lavereilla 2 hengelle, kamii-
nalämmitys, ei sähköä. Käytt ömaksut 
5 euroa/hlö/vrk, lapset alle 16 vuott a 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

KUKA SMAJA
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KA RJAKA IVON 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 kyntt ilät. Pi-
hassa kaivo, laituri sekä käymälä. Kar-
jakaivoa ei voi varata omaan käytt öön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkortt ia 
vastaan varapuheenjohtaja Kari Rauti-
olta, 0400 443507, jäsensihteeri Saara 
Kostamalta, 040 840 0946, Minna Mo-
ritz, 040 586 6560. Avain on palautet-
tava heti käytön jälkeen. Karjakaivon 
käytt ömaksut: Aikuiset jäsenet 2,50€, 
ei - jäsenet 5€, lapset alle 16v. 1,50€.

AVAiN LuoVuTETAAN VAiN 
HSL:N jÄSENELLE jÄSENKoRT-
TiA NÄYTT ÄmÄLLÄ

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada 
Karjakaivon avain jatkuvaan käytt öön 
50 euron pantt ia vastaan ehdoin ett ä 
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi 
vuott a sekä maksanut 50 euron pantin 
Nordea 214218-13842 viitt eellä 3573. 
Merja Sallinen luovutt aa avaimen sekä 
pitää rekisteriä avaimista. Jäsenen tu-
lee esitt ää tosite pantt imaksusta. Ennen 
maksun suoritt amista, otathan yhteytt ä 
Merjaan. Avain lähetetään postitse kun 
maksu on kirjautunut tilille. Pantt isum-
ma maksetaan takaisin avaimen palau-
tuksen yhteydessä. Hallitus pidätt ää oi-
keuden olla luovutt amatt a avainta hen-
kilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen, 
050 342 4682, merja.sallinen@nett i.fi 

KA RJAKA IVON AVAIN

MAJALLA EI SAA OLESKELLA 
EDES LIEVÄSTI JUOPUNEENA.

KA RJAKA IVON MAJAA EI VOI 
VARA TA TAI VALLATA VAIN 
OMAAN KÄYTT ÖÖN, UUSIEN 
TULIJOIDEN TULEE TUNTEA 
ITSENSÄ TERVETULLEIKSI. 
PIDÄ MAJA KOKO AJAN SIIS
TINÄ JA SIIVOA LÄHTIESSÄSI.

HENKILÖ, JOLLA EI OLE AVAIN
TA, SAA OLESKELLA MAJAL
LA VAIN AVAIMENHALTIJAN 
SEURA SSA JA VASTUULLA. 
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN RETKET JA MATKAT

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

JÄRVENPÄÄN RETKEILIJÄT 
RY, www.kolumbus.fi/jukka.polla,

REISSUREPPU, www.reissureppu.
fi. Lisätietoja  Raija Hentman, 09 718 
768 , raija.hentman@reissureppu.fi

HSL:n jäsenille ja muillekin 
Lapista kiinnostuneille on 
perustettu avoin Facebook-

ryhmä nimellä Helsingin Seudun La-
pinkävijät. Kaikki Facebookin jäsenet 
pääsevät katselemaan ryhmän sivua, 
mutta vain ryhmän jäsenet pääse-

Sirkka Leppänen

Facebook-ryhmä
Helsingin Seudun Lapinkävijät

YLLÄPITÄJÄT 
Merja Sallinen, Sirkka Leppänen sekä 
Heikki Haila

vät kirjoittamaan sivulle. Ryhmäs-
sä on tarkoitus vaihtaa tietoja Lap-
piin ja retkeilyyn liittyvistä asioista. 
Ryhmän sivulla ei julkaista yhdistyk-
sen virallisia tiedotuksia eikä yhdis-
tys vastaa sivulla esiintyvistä tiedois-
ta, mutta ylläpitäjät pyrkivät seuraa-
maan sen sisältöä ja poistamaan mah-
dolliset asiattomat viestit. Valokuvi-
en lisäämisessä pitää muistaa tekijän-
oikeudet ja yksityisyyden suoja. Ryh-
mään voi liittyä kirjoittamalla selai-
meen http://www.facebook.com/
groups/320988407922222/ tai tä-
tä linkkiä käyttäen. Ellet ole ennes-
tään Facebookissa osoite vie sivul-
le, josta Facebookin jäsenet kirjau-
tuvat Facebookiin ja uudet jäsenet 
rekisteröityvät siihen. Ryhmä löy-
tyy myös kirjoittamalla Facebookin 
hakukenttään Helsingin Seudun La-
pinkävijät. Ryhmään liitytään sivulla 
olevan linkin kautta, ryhmän ylläpi-
täjät hyväksyvät uudet jäsenet. Tar-
vittaessa ota yhteyttä Sirkka Leppä-
seen (sirkka.leppanen@elisanet.fi tai 
Facebook-viesti). Tervetuloa ryhmän 
jäseneksi!

LAPINKÄVIJÄYHDISTYS OWLA, 
tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

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



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

Kukasmaja

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

ra
im

o
 j. K

u
m

pu



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


