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HELSINGIN SEUDUN

LAPINKÄVIJÄT

HSL

HYVÄT LAPINKÄVIJÄT!

Siitä on kauan, kun kymmenen vuoden vetorupeaman jälkeen jätin tehtävät silloi-
sessa julkaisutoimikunnassa – ja nyt olen takaisin. Monet niistä, jotka toimivat ak-
tiivisesti eri toimikunnissa silloin, ovat remmissä edelleen.

Hyvä niin, sillä muuten ei olisi toimintaa, ja jollei ole toimintaa, ei ole Helsin-
gin Seudun Lapinkävijöitäkään. Onneksi vuosien varrella joukkoihin on liitt ynyt 
myös uusia uurastajia, sillä ilman heitä tulevaisuuden näkymät eivät olisi kovin ruu-
suisia. Me lähes alkumetreiltä mukana olleet olemme jo keränneet ohimoille ho-
peaa ja jossain vaiheessa kaikista pitkään toimineista tulee tuntumaan siltä, ett ä on 
aika lopett aa.

On oleellista, ett ä uudet uskalikot ilmaisevat halunsa olla mukana eri toimikun-
nissa, tai ainakin mutisevat myönteiseen sävyyn, kun heitä hommiin kysytään. Ny-
kyisessä tiedotustoimikunnassa ei ainakaan ole kuin yksi sama jäsen, kuin jätt äes-
säni silloisen julkaisutoimikunnan vetäjän roolin. Lainatakseni omaa kiitostekstiä-
ni Lapinkävijästä numero 42, 1/1991: ”Toivon, ett ä saamme julkaisutoimikuntaan 
vielä lisää kynänkäytt äjiä. Niin siellä kuin muissakin toimikunnissa olisi hyvä muis-
taa, ett ä uusien pakertajien ajatukset ovat tärkeimpiä, sillä heitä ei vielä ole sullot-
tu samaan muott iin vanhojen partojen kanssa, vaan ideat ovat tuoreita. Kaavoihin 
ehtii kangistua myöhemminkin.”

Ensi vuonna Helsingin Seudun Lapinkävijöiden mitt ariin tulee 40 vuott a. Toi-
vott avasti luvassa on vielä toinen mokoma antoisaa toimintaa hyvässä seurassa.

Raija Hentman
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TOIMINTA

TAMMIKUU

ITSENÄISYYSPÄIVÄN KÄVELY TO 6.12. klo 10.45
Itsenäisyyspäivän kävelyretki alkaa Solvallan alaparkkipaikal-
ta klo 10.45 ja päätt yy Karjakaivolle. Teemme noin kolmen 
tunnin lenkin maastossa leppoisaan tahtiin. Karjakaivolla on 
sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, sauna-
kamppeet, taskulamppu ja mielellään sauvat. Bussi 85 lähtee 
Espoon asemalta, laituri 32, klo 10.18. Vastuuhenkilö Harry 
Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@gmail.com

TALKOOT JA JOULUPUURO KA RJAKA IVOLLA  8.12.
la klo 10.00 JA 17.00
Talkoillaan porukalla Karjakaivon lähiympäristössä. Yhdistys 
tarjoaa talkoiden jälkeen hernesoppaa ja lämpimän saunan. 
Noin klo 17.00 aikaan siirrytään ylämajalle. Sytytetään kuu-
seen kyntt ilät ja nautitaan pitkään haudutetusta joulupuuros-
ta sekä -kahvista lisukkeineen. Kotimatkalle lamppu. Talkoo-
toimikunta, Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375

LEPPOISA LOPPIASAATON SAUNA KA RJAKA IVOL-
LA la 5.1. klo 14.00
Tällä kertaa sauna lämmitetään jo aatt ona, koska loppiaispäi-
vä osuu sunnuntaiksi. Sauna on lämmin klo 14-16 ja sitä edel-
tävän ajan voi käytt ää vaikka omatoimiseen ulkoiluun Karja-
kaivon maastossa. Voi tulla myös avustamaan saunan lämmi-
tyksessä, sillä varsinkin pakkasilmojen satt uessa työtä riitt ää: 
kaivo ja avanto ovat umpijäässä ja puita kuluu paljon.  Sauna 
on yhteissauna ja maksaa kaksi euroa. Ulkoilutoimikunta tar-
joilee glögiä lisälämmikkeeksi. Paluumatkalla tarvitaan tas-
kulamppu näin vuoden pimeimpään aikaan. Vastuuhenkilö 
Hannu Siitari, puh. 040  570 7536.
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PUUNVETOTALKOOT 26.1. LA KLO 10.00 JA LAUAN-
TAISAUNA KA RJAKA IVOLLA KLO 14.00–16.00 
Jos lumi on saapunut Nuuksioon, otetaan ahkiot esille ja ve-
detään puita alamajalle. Talkoolaisille tarjotaan hernesoppaa. 
Lauantain yhteissauna lämpiää klo 14.00 mennessä. Sauna-
maksu 2,- euroa, talkoovastaavana Sakari Palo, puh.040 530 
9578.

SUNNUNTAIN HIIHTORETKI NUUKSIOSSA su 3.2. 
klo 10.45
Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi 
85 lähtee Espoon asemalta klo 10.18. Leppoisa hiihtolenkki 
suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät 
ja istuinalusta mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa, 
vaikka Karjakaivon majan ohi hiihdämmekin. Vastuuhen-
kilö Hannu Siitari, puh. 040  570 7536, sähköposti hannu.
siitari@pp.inet.fi .

KERHOILTA 6.2. klo 17.30, HARDANGERVIDDA 
ELO- SYYSKUUN VAIHTEESSA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kello-
silta 9:n puolelta.
 Hardangervidda sijaitsee pari sataa kilometriä Oslosta län-
teen, Suomeen nähden samalla 60. leveyspiirillä kuin Raase-
porin kaupungin ydin, entinen Tammisaari. Tämä Norjan alue 
on todellista ylänköä, sillä suurin osa sen tuhansista lammista 
ja järvistä on yli tuhannen metrin korkeudessa. Kasvillisuut-
ta rikastutt aa kalkkinen maaperä. Suurin osa tuntureista on 
1200-1600 metrin korkuisia. Raija Hentman kertoo sanoin 
ja kuvin millaisen vaikutuksen Hardangervidda, tuo Euroo-

TAMMIKUU



6

Lapinkävijä Nro 129 4 12TOIMINTA

HELMIKUU

pan suurin vuoristoylänkö, teki häneen elo- syyskuun vaih-
teessa vuonna 2010. Vastuuhenkilö Aino Matikainen, puh. 
0400-927225

PUUNVETOTALKOOT KA RJAKA IVOLLA  9.2. LA 
KLO 10.00
Kalliolla oleva puupino odott aa ahkioita ja ahkeria lapinkä-
vijöitä työntouhuun. ”Töiden” jälkeen on tarjolla hernesop-
paa ja lämmin sauna. Saunan lämmitt ää Harry Smeds, puh. 
050 357 0993.

LUMIKA MMIVIIKONLOPPU la-su 16.-17.2
Lumikammi on oiva majoite vaikka ehkä liian työläs tehdä 
vaelluksella yhtä yöpymistä varten, mutt a jos viipyy paikal-
la useamman päivän niin silloin kannatt aa nähdä vaiva. Nyt 
teemme harjoitusmielessä kammin ja myöskin yövymme sii-
nä. Työskentely tapahtuu pareitt ain ja jokainen pari tekee 
kahden ihmisen asutt avan kammin. Varusteiksi tarvitset vii-
konlopun retkeilyvarusteet ja ruuat ja lisäksi kammin tekoa 
varten työparia kohti tarvitaan:
-kaksi isoa lumilapiota lumen kasaamista varten.
-yksi pieni lapio kaivamista varten. Esim. fiskarsin autolapio 
joka on n. 60 cm pitkä ja pyöreäkärkinen on oikein hyvä, kent-
tälapiokin käy. 
-isoja jätesäkkejä n. 10 kpl. Nämä eivät ole vältt ämätt ömiä 
mutt a helpott avat työtä jonkin verran.
-narunpätkiä tai irtohihnoja 80-100 cm pitkiä, yhtä monta 
kuin säkkejä ja ovat säkinsuiden sitomista varten.
-kosteutt a sietävä asu kaivamisen ajaksi tai vaihtovaatt eet. Ta-
kissa on hyvä olla huppu.
-retkipatjoja, avaruushuopia tms. joilla saadaan peitett yä kam-
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min koko latt ia ennen yöpymistä, näiden lisäksi tulee varsinai-
set retkipatjat. Latt ia on pyöreä ja halkaisijaltaan n. 3 m.
-kyntt ilä tai pari valoa antamaan. Kokoontuminen lauantai-
na 16.2. klo 10.00 Karjakaivon ylämajalle jonka läheisyyteen 
rakennamme kammit. Jos lumitilanne on huono tämä tapah-
tuma perutaan. Ilmoitt autumiset toivotaan 10.2. mennessä 
Risto Heinäselle sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com 
tai puhelimella 050 326 3994.

PUUNVETOTALKOOT  23.2. la KLO 10.00 JA LAUAN-
TAISAUNA KA RJAKA IVOLLA KLO 14.00–16.00
Jos kaikkia puita ei vielä ole saatu alamajalle, jatketaan pui-
den vetämistä. Saunaa odotellessa tarjotaan talkoolaisille her-
nesoppaa. Yhteissaunan maksu on 2,- euroa. Vastuuhenkilö-
nä Auli Martin, puh. 040 585 6138.

PUUNAJOA NUUKSION KA NSALLISPUISTOSSA 2.3. 
la KLO 09.00
Yhteistyö kansallispuiston kanssa jatkuu. Tarkemmin seuraa-
vassa lehdessä.

KESKIVIIKKOSAUNA KA RJAKA IVOLLA 27.3 KE KLO 
18.00–20.00

RETKEILYVARUSTEIDEN HANKINTAAN KESKITT Y-
VÄ KOULUTUS 25.5.2013 
Jokainen retkeilijä, varsinkin aloitt eleva, on kantanut seläs-
sään turhaa ja painavaa tavaraa. Toisaalta vältt ämätt ömiä tar-
vikkeita on puutt unut, tai hankitut varusteet ovat olleet muu-

RETKI TORRONSUOLLE  27.4.
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YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLAVIIKKO JA MINI-
VAELLUS (3 PÄIVÄÄ) 7-16.6.
Mukaan mahtuu aikuiset ja lapset, yhteyshenkilönä Kirsti 
Klemola, puh. 050 382 0375. Tarkemmat tiedot seuraavas-
sa lehdessä

toin olosuhteisiin sopimatt omia. Sitt en on kärsitt y "vilua ja 
nälkää".

Reissuista on kenties jäänyt sen verran ikävät muistot, et-
tä orastava retkeilyinnostus on lopahtanut, ja hankitut varus-
teet jääneet pölytt ymään varaston hyllyille. Ett ei noin kävisi, 
varustehankinnoissa on järkevää hyödyntää kokeneempien 
retkeilijöiden käytännön kentt äkokemuksien ja "oman kan-
tapään kautt a" omaksumaa tietotaitoa.

Kun kauppojen hyllyt nykyisin notkuvat eri valmistajien 
lukuisista tuott eista, vähemmän kokeneet saatt avat ostotilan-
teessa olla huuli pyöreänä.

HSL:n koulutustoimikunta järjestää päivän mitt aisen ret-
keilyvarusteiden hankintaan keskitt yvän koulutustilaisuuden, 
missä käydään läpi kaikki oleelliset retkeilyvarusteet eri pitui-
sille, eri vuoden ajoille ja eri alueille suuntautuville retkille.

Koulutus tullaan järjestämään Nuuksion uudessa Haltia 
eräluontokeskuksessa lauantaina 25.5.2013. Mikäli Haltian 
valmistuminen viivästyy, koulutuspäivää joudutt aneen siir-
tämään vastaavasti. Asiasta tarkemmin 2013 alkuvuoden nu-
merossa.

RETKEILYTARVIKKEIDEN OMPELUKURSSI 10. ja 17.3.
Kurssilla tehdään erilaisia säilytyspusseja, suojuksia ja muita tarvik-
keita Arja Winterin opastuksella. Tarkemmat tiedot seuraavassa leh-
dessä
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KUKASMAJALLE maaliskuussa 2013 
Isännät ovat Kukasmajalla tekemässä huoltotöitä viikolla 11 eli 9 - 16.3.2013. Sa-
manaikaisesti on mahdollisuus tulla hiihtelemään tai muuten vaan nauttimaan ke-
vättalvisesta Kukasjärven seudusta. Sisämajoitukseen sopii noin 8 lapinkävijää. 
Osallistujat hoitavat itse matka, majoitus ja ruokailukustannukset. Ilmoittautumi-
sia ottavat vastaan Uti p.040 592 7278 ja Kale p.040 508 1626

MAALISKUU

YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3.-7.4.2013
Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään 
matkan hinta on 565 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 530 
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-
asunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja seitsemän kor-
keatasoista teemapäivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa ravin-
tolasta erikseen (82 euroa/7 aamiaista). Ylläskiepistä  ja Risto Joensuulta on va-
rattu n. 40 paikkaa. Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 29.3. klo 
20.52 ja tulo Kolariin lauantaina klo 10.54. Paluu on seuraavana lauantaina Kola-
ri (18.50) Helsinki (su 8.32). Useita paikkoja on vielä vapaana. Tiedustelut ja il-
moittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimel-
la 040  570 7536.

LOMA

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 29.3. JA PALUU LA 6.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuo-
robussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Kilpisjärvelle, Ylläkselle ja Leville. Tilausbus-
simme kyydissä pääsee Äkäslompoloon. Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on 
kolmen hengen hytissä 147,00 euroa, VR:n opiskelija- tai seniorialennukseen oi-
keutetuilta 112 euroa. Juna-bussimatka Äkäslompoloon maksaa 15 euroa enem-
män. Lipputilaukset viimeistään 14.2. Hannu Siitarille sähköpostilla hannu.siita-
ri@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.



10

Lapinkävijä Nro 129 4 12LOMA

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 toimis-
tokuluina 16 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa 
tapauksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta 
arvaamattoman 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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TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE  2013
Vuosi 2013 on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 40. toimintavuosi. Yhdistyksen 
perustamiskokous pidettiin 29.8.1973. Lokakuusta 2001 alkaen yhdistys on toimi-
nut itsenäisenä yhdistyksenä ilman kattojärjestöä. Yhdistys edistää hyviä retkeilyta-
poja sekä ottaa toiminnassaan huomioon luonnonsuojelun. Yhdistyksen jäsenmää-
rä on 770 henkilöä (12.8.2012). Yhdistyksen uusitut säännöt on rekisteröity Patent-
ti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 3.3.2003.

Yhdistyksen toiminta perustuu toimikuntien suunnittelemiin tapahtumiin. Yhdis-
tyksen toimikunnat ovat: koulutus-, ohjelma-, talkoo-, tiedotus- ja ulkoilutoimikun-
ta. Vuonna 2013 tarjotaan monipuolista tiedollista ja toiminnallista ohjelmaa. Jäse-
nistö toteuttaa tapahtumat talkootyönä.

Keskeisinä toimintapisteinä ovat yhdistyksen käytössä olevat Karjakaivon ylä- ja  
alamaja Espoossa. Lisäksi jäsenistöllä on käytettävissään omistamamme tunturitupa 
Kukasmaja ja Goados-kota Kittilän Kukasjärvellä.

Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Lapinkävijä-lehti ja internet-sivut. Jäsen-
rekisteri hoidetaan omatoimisesti Jäseri Pro jäsenrekisteriohjelmistolla, jolla ylläpide-
tään myös sähköpostijakelulistaa lehteä ja kotisivua täydentäviä tiedotteita varten.

TOIMINTAKALENTERI

Tammikuu
5.1.                 Loppiaisaaton lauantaisauna (UT)
26.1. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Helmikuu
3.2.                 Sunnuntain hiihtoretki (UT)
6.2.                   Kerhoilta (OT)
9.2.                 Puunvetotalkoot Karjakaivolla (TT)
16.-17.2. Lumikammin teko ja siinä yöpyminen (KT) 
23.2. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Maaliskuu
2.3.                 Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa (TT)
6.3.                 Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
9.-16.3. Kukasmajan huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)

HSL
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27.3. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
29.3.-7.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT)

Huhtikuu
14.4. Geokätköilyyn tutustuminen (KT)
24.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
27.-28.4. Linturetki Torronsuolle (KT)

Toukokuu
4.5.    Kevätsiivous Karjakaivolla (TT)
4.5.    Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
24.-26.5. Viikonloppuvaellus (UT)
25.5. Varustekurssi (KT)
29.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

Kesäkuu
1.-8.6. Kukasmajan huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
5.6.    Naistensauna Karjakaivolla (TT)
7.-16.6. HSL:n 40-vuotisjuhlaviikko Kukasjärvellä ja pienoisvaellus
                         8.-10.6. (OT, TT, UT)
15.6.  Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
26.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT) 
28.-30.6. Kesäretkeilykurssi (KT)

Heinäkuu
13.7. Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
20.-27.7. Kukasjärven heinätalkoot (isännät)
31.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

Elokuu
7.8.    Naistensauna Karjakaivolla (TT)
11.8. Sunnuntaikävely (UT)
17.8. Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
28.8.         Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
30.8.-8.9. Ruskavaellus Vätsärissä (UT)

HSL
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elokuussa Iltarastit, mahdollisuus kiertää rasteja ohjatusti (KT)

Syyskuu
6.-15.9. Ruskaviikko Sallassa (UT, Kalevi Koski)
6.-15.9. Ruskavaellus Tulppion seudulla (UT)
25.9. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
27.-29.9. Viikonloppuvaellus (UT)

Lokakuu
2.10. Kerhoilta (OT)
5.10. Syyssiivous Karjakaivolla (TT)
5.10.   Yösuunnistus Karjakaivolla (UT)
30.10. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
lokakuussa Ahkioiden huolto (TT)

Marraskuu
6.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
23. tai 30.11.  Pikkujoulu (OT)
23. tai 30.11 . Lauantaisauna (TT)
marraskuussa Makkarapäivä (KT)

Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän kävelyretki (UT)
14.12. Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla (TT)
28.12. 40-vuotisjuhlavuoden päätös Karjakaivolla (OT)
Syksyllä Sieni/retkiruokakurssi (KT)
Syksyllä Käsityökurssi, aiheena tinalanka tai luu (KT)

(Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT = tal-
kootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta). 

Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja, lukuun ottamatta kesän naistensaunoja. Tal-
kootoimikunnan ohjelmoima talkoorinki tekee töitä nopeasti toteutettavissa tehtävissä, 
joiden ilmoitus ei ole ennättänyt lehteen. Tällaisia voivat olla esim. Karjakaivon puunve-
totalkoot (kun lunta), Karjakaivon majojen korjaustyöt ja Metsähallituksen esittämät tal-
kootyöt Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin voi ilmoittautua talkoopäällikölle.

HSL
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LUMIKENKÄREITTEJÄ YLLÄK
SELLE

Viime talvena lumikenkäreittejä mer-
kattiin eri puolille Yllästä ja nyt näi-
den kokemusten perusteella reittejä 
on luvassa lisää. Esim. Elämänluukulta 
oli reitti Karilaan ja tarkoitus on, että 
reitti on tänäkin talvena käytössä. Rei-
tiltä voi myös piipahtaa Kukastuntu-
rilla. Äkäslompolon puolen rinnekes-
kukseen merkataan reitti, joka kulkee 
maisematien suuntaisesti ja reitillä 
voi mm. ihailla jääkautisia lieveuomia 
tunturin kyljessä. Lumikenkäreitit tu-
levat myös Ylläksen latukarttaan, jossa 
ne ovat merkitty vihreällä värillä.

VILLI POHJOLA MYYTIIN LO
MARENKAALLE

Metsähallitus on myynyt tuotemerk-
kinsä Villi Pohjola Lomarengas Oy:lle. 
Kaupassa siirtyi välitystoiminta, joka 
käsittää n. 100 metsähallituksen edel-
leen omistamaa eräkämppää ja noin 
250 yksityisen omistamaa vuokra-
mökkiä. Asiakkaan kannalta muutos 
näkyy lähinnä, että mökeissä on jat-
kossa Lomarenkaan tiedot. Tosin met-
sähallitus todennäköisesti myy kämp-
piä jatkossakin ja ne siirtyvät mahdol-
lisesti yksityisille. Lomarengas toivoo, 
että se saa jatkossa nekin välitykseen-
sä.

KAIVOSALUEEN ESITTELY HAN
NUKAISESSA.

Kaivosyhtiö Northland Resources esit-
teli suunnitelmiaan Hannukaisessa rus-
kasesongin lopulla. Suunniteltu kaivos-
alue on viisi kertaa suurempi kuin van-
ha kaivosalue. kaivosalueen rikasta-
mo tulee Rautuvaaraan. Malmimurske 
siirretään kuljetinhihnalla Rautuvaa-
raan. Äkäsjoki sekä siihen laskevat Ku-
er- ja Valkeajoki jäävät koskemattomik-
si. Hihna suojataan melun eristämisek-
si, jolloin poroelinkeino tulee huomi-
oon otetuksi. Rikastamossa käytetty ve-
si puhdistetaan ja johdetaan Muonion-
jokeen. Päätös kaivoksen aloittamisesta 
tehdään ensi vuoden alussa. Kartta alu-
eesta löytyy netistä hannukaisenkaivos.
fi/sijainti

KÄYMÄLÄT UUSIKSI YLLÄKSEL
LÄ

Metsähallitus uudistaa parhaillaan kan-
sallispuistossa olevien latukahviloiden 
wc tiloja. Latvamajalle,Kotamajalle ja 
Hangaskuruun tulee aivan uuden tyyp-
piset käymälät. Kesänkijärvelle valmis-
tui parisen vuota sitten kuivakäymälä, 
mutta nämä uudet ovat parannettuja 
versioita. Käymälöissä imeytetään nes-
te siirrettävästä säiliöstä suoraan imey-
tyskenttään. Säiliön ollessa täynnä ko-
ko säiliö vaihdetaan toiseen.
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LAAVUraKENNELMA HANGAS
KURUUN

Hangaskurussa on valmisteilla puoliko-
ta, uusi taukopaikka on puoliksi katet-
tu, niin että sinne sopii enemmän väkeä. 
Kota valmistuu keväthangille. Parhail-
laan etsitään myös yrittäjiä Latvamajal-
le ja Kotamajalle. Kotamaja on menos-
sa remonttiin ja se valmistuu  käyttöön 
vasta joulukuussa 2013.

SIIKAA JA TAIMENTA KESÄNKI
JÄRVEEN

Metsähallitus on luopunut Kesänkijär-
ven istutuksista ja nyt istutuksista vas-
taa Ylläksen Yöpuun Vesa Kaulanen. Nyt 
istutetut siiat ovat pyydettävissä jopa tä-
män syksyn aikana ja viimeistään ensi 
syksynä ovat taimenet jo kasvaneet riit-
tävän isoiksi. Kaikkiaan siikoja siirret-
tiin 400 kpl ja taimenia 114 kpl.
Kuukkeli 30.10.12

 SAARISELÄN LATUPALVELU

Saariselän latutilapalvelusta näet reaali-
aikaisen tiedon latujen kunnosta:www.
infokartta.fi/saariselkaSki3Map – mo-
biili latukartta GPS-paikannuksella. Saa-
riselän latukartat kunnossapitotiedoilla 
ja hakukohteilla kännykkääsi. Uutuute-
na 2011 versiossa näet oman sijainnin, 
etäisyyden ja suunnan valittuun kohtee-

seen GPS-toiminnoilla. Mikäli puheli-
messa on sisään rakennettu GPS-pai-
kannin tai käytössäsi on puhelimeen 
liitettävä ulkoinen Bluetooth GPS-pai-
kannin, toimii puhelin myös maastopai-
kannus sovelluksena. Aiemmin asenne-
tun ohjelman voi päivittää uuteen versi-
oon asennusohjeiden mukaisesti:
www.infokartta.fi/saariselka/features/
Ski3Map_ohje2.pdf

LAPINKÄVIJöILLÄ ENNÄTYSVIL
KASTA RUSKAMATKAILUA

Outi Ojanperän ja Pentti Luhtalan ruska-
viikko suuntautui Kilpisjärvelle ja Kale-
vi Kosken ruskaviikko Hettaan sekä Jor-
ma Nurmen vetämä ruskavaellus Viipus-
tuntureille.

HSL:N YöSUUNNISTUS 6.10.

Illan sää oli kuulakas ja kaunis. Nopeim-
min radan kiersi Aulis..... 
Tulokset:
1. Aulis Boström. 55 min.
2. Maija ja Jari Rantala. 1h 10 min.
3. Kirsti Klemola ja Eino Vasikainen. 1h  
40 min
4. Sakari Palo. 1 h 50 min
5. Esko Oksanen. 2 h 10 min
Radan laatija Nipa oli erittäin iloinen 
suunnistajien antamasta mukavasta, ja 
kannustavasta palautteesta. Niilo Kos-
kenkorva.
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Kasvitieteen professori Jouko Rik-
kisen vetämä sammal- ja jäkälä-
kurssi houkutteli Karjakaivolle 

lauantaina 20.10. parisenkymmentä in-
nokasta lapinkävijää. Yläkämpällä pide-
tyn alustuksen jälkeen Rikkinen vei ih-
miset Karjakaivon lähimaastoihin, jotka 

avautuivat monille aivan uusin silmin.
Ensimmäinen tunti vierähti kuiten-

kin alle viidenkymmenen metrin etäi-
syydellä yläkämpän ovelta. Lähimmiltä 
kiviltä ja puunrungoilta Rikkinen löy-
si helposti parisenkymmentä näyttä-
vää lajia, joista vasta-alkajankin on hy-

Elinympäristönsä ilmentäjät

Eerikki Rundgren

EERIKKI RUndgREn

Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen vetämä jäkäläkurssi lapinkävijöil-
le Karjakaivon maastossa nuuksiossa.

KURSSIT
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vä lähteä opettelemaan näitä runsaslaji-
sia eliöryhmiä.

Rikkinen jos kuka oli mies paikal-
laan kurssin vetäjäksi. Sen ohella että tä-
mä arvostettu luonnontietei-
lijä on kuvannut tieteelle lu-
kuisia uusia jäkälälajeja, osa-
si hän ottaa yleisönsä. Sam-
malet ja jäkälät eivät ole vält-
tämättä kaikkein mielenkiin-
toisin luontoretken aihe jos 
niistä ei ole ennestään kiin-
nostunut.

Sammalet ja jäkälät kerto-
vat kuitenkin paljon elinym-
päristöstään. Varsinkin sam-
malissa on paljon lajeja jotka 
esiintyvät tietynlaisessa ym-
päristössä usein hyvin run-
saina ja helposti havaittavasti. Tämän 
vuoksi niitä käytetään metsä- ja suo-
tyyppien määrittämisessä.

Karjakaivoa ympäröivissä metsissä 
kasvaa paljon seinä- ja kerrossammal-
ta mikä on tyypillistä tuoreille kangas-
metsille. Käkilammelta laskevan puron 
lähestyessä Karjakaivoa puron molem-
min esiintyy korpirahkasammalta, joka 
taas kertoo korpisuudesta eli nyt ollaan-
kin jo suolla.

Puiden rungoilla taas kasvaa usei-
ta helposti tunnistettavia jäkälälaje-
ja joiden avulla kyetään mittaamaan il-
manlaatua ja seuraamaan siinä tapahtu-

via muutoksia. Maallikkokin voi verra-
ta vaikkapa kotipaikkakuntansa ja ret-
kikohteittensa ilmanlaatua naavojen ja 
luppojen avulla.

Naavat ja lupot ovat herkkiä ilmansaas-
teille minkä vuoksi ne ovat käyneet vä-
hiin esimerkiksi Espoon keskuspuistos-
sa. Nuuksiosta niitä löytyy jo jonkin ver-
ran mutta kaikki Lapissa retkeilleet ovat 
varmasti kiinnittäneet huomiota sikä-
läisten metsien jäkälärunsauteen.

Jäkälissä ja sammalissa on myös pal-
jon harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, 
joista monet ovat sidoksissa vanhoihin 
luonnontilaisiin metsiin. Jäkäliä ja sam-
malia suojelemalla ihminen tulee autta-
neeksi muitakin lajeja. Kuukkeli palaa 
Etelä-Suomeen ainoastaan jos sille so-
pivia metsiä on riittävästi.

KURSSIT

EERIKKI RUndgREn

Karhunsammalen itiöpesäkkeitä



18

Lapinkävijä Nro 129 4 12OMAT TARINAT

Pentti Lahdenvuo

Saavuttuamme Kukasjärven ran-
taan Kukasmajalle päätimme teh-
dä ensi tutustumisretken luotee-

seen Aakenusjoen yhden latvapuron 
Kerojoen varteen. Kuljimme Pikku Ku-

kasvaaran koillisrinteellä melko lähellä 
oikealla välkehtivää Kukasjärveä, ja kun 
vaaranrinne jäi taakse jatkoimme samaa 
luoteissuuntaa eteenpäin pitäen Kukas-
vuoman suolampareet oikealla puolel-

Retkisuuntia Kukasmajalta
PEnttI LAHdEnvUo
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lamme. Mieliin jäänyt tuntemus oli se 
hiljaisuus, joka vallitsi tässä erämaas-
sa. Kerojoen kohtasimme noin 3,5 ki-
lometriä taivallettuamme ja kuin tila-
uksesta joen yli oli kaatunut paksu koi-
vunrunko, joka mahdollistaa ylityksen. 
Tosin runko on melko liukas, ja ylitys 
vaatii noin nelimetrisen tukipuun kä-
teen. Jos liukas puupinta ei innosta yli-
tykseen, niin viitisenkymmentä metriä 
alavirtaan on somerikkopohjainen kah-
laamo, jossa vettä on polvikorkeuteen. 
Kerojoen pohjoisrannalta on luoteis-
suuntaan edelleen noin kilometrin mat-
ka Aakenuksentielle, jota pitkin pääsee 
esim. itään päin parin kilometrin päässä 
olevaan Tulivuoripuistoon. 

TOINEN PÄIVÄRETKEMME suun-
tautui länsilounaaseen Kutujärven soi-
selle rantaniittyalueelle 8 km:n päähän. 
Kukasmajan aittojen takana on vanha 
viitta Kotamaja, jota seuraamalla aluk-
si kuljetaan Kukasjärven tilalta Kolariin 
suuntautuvaa vanhaa rekireittiä pitkin.

 Paljon on jouduttu kiviä siirtele-
mään käsivoimin, kun ura on satakunta 
vuotta sitten tehty. Ensin metsä on kuu-
sivaltaista, mutta muuttuu Kukasvaa-
ran ylärinteillä mäntyvaltaiseksi. Noin 
kilometrin päästä polku laskeutuu Ku-
kaspuron varteen ja yhtyy Ketunlenkki-
nimiseen ympyräreittipolkuun. Polkua 
seurataan länteen pitäen Kukaspuron 

notko vasemmalla. Tolpilla ja punaisil-
la maalimerkeillä merkitty retkeilyreit-
ti kulkee ainakin 3,5 kilometriä kuival-
la mäntykankaalla ennen kuin saavu-
taan Kutujärven suonlaitakosteikkoi-
hin. Tässä kaipaisi kyllä sitten pitkos-
puita, mutta vedenpitävillä vaellusken-
gilläkin selviää parista muutaman sa-
dan metrin suon ylityksestä. Kutujär-
ven rantasuolta näkyy pieni vapaan ve-
den alue keskellä niittyä, jossa jout-
senperhe oleilee odotellen jälkikasvun 
varttumista lentokuntoon. Samoin nä-
kyvät vanhan niittyladon jäänteet vas-
tarannalla, joiden takana metsässä pii-
lottelee äskettäin remontoitu ja uuteen 
paikkaan siirretty Kutujärven autiotupa. 
Mutta ensin on kierrettävä Kutujärveä 
vastapäivään parisen kilometriä. Täällä 
on kylläkin sitten jo pitkospuut kosteis-
sa paikoissa helpottamassa kulkua. En-
sin reittiin yhtyy pohjoisesta tuleva Peu-
rakaltion latupohja, ja noin kilometrin 
päässä on neljän polun risteys. Lännes-
tä tulee Elämänluukun kahviolta tuleva 
kesäreitti ja suoraan etelään menee tun-
turinrinnettä Kotamajalle menevä kesä-
polku, mutta nyt on mentävä itään pari 
sataa metriä Kotamajan talvireittiä, niin 
pian pilkottaa puiden välistä jonkin mat-
kan päästä Kutujärven autiotupa.  Tupa 
on hienosti uudistettu, kolmen hengen 
majoittamiseen sopiva ja uudella Harvi-
an kamiinalla varustettu rakennus, jon-
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ka mustuneet seinät kertovat, että jos-
kus heinäntekijät ovat täällä asuneet si-
säänlämpiävän kiukaan lämmössä pi-
temmänkin ajan.
 
KOLMAS SUUNTA PÄIVÄRETKEL
LE on eteläkaakko ja kohteena Pyhäjär-
ven autiotupa noin 6 km:n päässä.

Ensin vaelletaan vajaa neljä kilomet-
riä Pallas- ja Yllästunturin kansallispuis-
ton portille Pyhäjärven rantaan. Kolmi-
sen sataa metriä Kukasmajalta etelään 
on polun varressa vasemmalla hete, jos-
ta pulppuaa kristallinkirkasta vettä. Läh-
deveden paine on niin kova, että välis-
tä se saa hienon hiekan vedessä pölähtä-
mään lapinkuusten katveessa. Parin ki-
lometrin päästä saavutaan Pyhäjärven 
ja Kukasjärven yhdistävälle Kaivosojal-
le, jonka ylittää Kiehiset ry:n rakentama 
Kuukkelisilta. Kukasjärveltä pääsee ve-
neellä Pyhäjärvelle, kun ensin tunkeu-
tuu läpi Kukasjärven eteläpään kaisla-
ruohikon ja sauvoo vastavirtaan Kaivo-
sojan kosken. Takaisinpäin tulo onkin 
sitten vauhdikkaampi, kun Kaivosoja 
laskee matkallaan Kukasjärveen vajaan 
metrin. Noin sata metriä sillanylityksen 
jälkeen on vasemmalla puolella hiekkai-
sia kuolpunoita, joiden laella on jääntei-
tä vanhoista peuranpyyntikuopista.

Pyhäjärven portille mennessä uu-
demmat pitkospuut kulkevat kauempa-
na järvestä, eikä vanhoja pitkoksia kan-

nata enää käyttääkään. Vanhan pitkos-
polun risteyksiin onkin asetettu tukki 
tai jokin muu puu poikittain merkik-
si: Älä etene tätä kautta. Portilla on iso 
parkkipaikka, auditoriotyyppinen kota, 
laavu, veneenlaskupaikka (moottorit ei-
vät ole sallittuja), jätepiste (myös metal-
li-, lasi- ym.  jätteet) ja lokasäiliökäymä-
lä. Etelään menevä polku on mukavan-
pehmeä jaloille, ja sitä reunustavat run-
saat mustikkakasvustot. Matkaa portil-
ta Pyhäjärven autiotuvalle on pari kilo-
metriä järven rantaa seuraillen. Muuta-
ma sata metriä ennen tupaa on Varesko-
ta, uusi ja aivan yöpymiskelpoinen suo-
ja, tosin penkit ovat loikoiluun liian ka-
peat, mutta lattialle kyllä mahtuu.

PYHÄJÄRVEN AUTIOTUPA on tak-
kalämmitteinen, ja mustuneet hirret 
ovat innoittaneet vierailijat raapusta-
maan nimensä seinään; valkoista mus-
talla pohjalla. Tupaan mahtuu kuusi yö-
pyjää ja pihan kahteen laavuun ainakin 
saman verran. Tuvalta voi nousta mer-
kittyä reittiä Aakenustunturin Varesla-
elle, ja laskeutua sieltä suoraan kansal-
lispuiston portille. Portilta pääsee Pyhä-
järven länsirannalle venelossilla ja vasta-
rannalla kulkee polku Kaivosojan Kuuk-
kelisillan pieleen. Matkalla on ylitettävä 
Pyhäpuro loikkaamalla ja pari suokos-
teikkoa sekä varottava kääntymästä län-
teen (vasemmalle) Ketunlenkille eli on 

OMAT TARINAT
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pidettävä Pyhäjärven pohjoispää (Pyhä-
lompolo) oikealla näkyvissä koko ajan. 

INfOA KUKASMAJALLE TULI
JOILLE

Yhteyksiä:
 A) Lentäen Kittilän lentoasemalle, jos-
ta taksilla Pyhäjärven portille, matkaa 
noin 30 km.

 B) Junalla Rovaniemelle ja bussilla Kit-
tilään, josta taksilla noin 30 km portil-
le.
C)  Junalla Kolariin ja bussilla Äkäs-
lompoloon Karilantien risteykseen, jos-
ta taksilla Pyhäjärven portille noin 35 
km.

Kittilästä taksikyydin voi tilata esim. 
Tommi Pumpaselta 040 7046530 ja 
Äkäslompolosta Jouko Joensuulta 040 

PEnttI LAHdEnvUo

OMAT TARINAT
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7152901. Jos ei halua tukeutua taksi-
kyytiin, Karilantieltä voi vaeltaa reit-
tiä Äkäsjoen silta – Kotamaja – Kutu-
järven autiotupa – Kukaspuro – Kukas-
maja n. 17 km. Vastaavasti Totovaaran 
pirtin läheltä Roukumalehdosta voi tai-
valtaa reittiä Roukuma – Totovaara – 
Ala-Moloslehto – Pyhäjärven autiotu-
pa – Kukasmaja n. 17 km, Kittilän len-
toaseman kutsutaksiyhteys Ylläsjärvel-
le ja Äkäslompoloon kulkee nimittäin 
Roukuman ohitse. 

Portilta kävellen Kukasmajalle 4 
km. Tai portilta veneelle Kukasjärven 
rantaan noin 2 km. Polku veneelle er-
kanee kuolpunoiden kohdalla oikealle 
(100 m ennen Kuukkelisiltaa, noin 1,5 
km portilta). Vene on merkitty HSL-
tunnuksella ja lähes viimeisenä venee-
nä niemessä. Venematka noin 1 km Ku-
kasmajalle. Kukasjärven rannalla on ete-
lästä luettuna kaikkiaan viisi majaa: La-
pin matkailuyhdistyksen kämppä, Joke-
lan retkeilijöiden maja, Kukasjärven ret-
keilijöiden mökki,  HSL:n Kukasmaja ja  
Kiehiset ry:n maja.

 
ÄKÄSLOMPOLOSTA TULLESSA 
voi ihailla Ylläksen alueen rakkaisia tun-
turimassiiveja: Ylläs, Kesänki, Lainio, 
Pyhä ja Kukasvaarat. Kittilästä saavutta-
essa seurataan Aakenuksen kaarevaa se-
lännettä sen itäpuolella.  Talvisin Pyhä-
järventietä ei aurata, joten Kukasmajalle 

OMAT TARINAT

raIMo J. KUMPU

Latvajärven lintutorni Totovaaran etelä-
puolella.

hiihdetään Tulivuoripuiston parkkipai-
kalta n. 4 km usein umpihankea. Lisäksi 
omalle autolle pitää lapioida pysäköinti-
kolo, koska Tulivuoripuiston parkkialu-
ettakaan ei aurata. 

Kukasmajan läheisyydessä retkeili-
vät syyskuun loppupuolella Aarne Hei-
no ja Pentti Lahdenvuo.
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HSL

KARJAKAIVO

raIMo J. KUMPU

Karjakaivo

MUISTATHAN KIRJOITTAA NI
MESI TUPAKIRJAAN!

RYHDY SEIKKAILIJAKSI!

Tunnetko jakamisen arvoisia retkipaik-
koja? Onko sinulla tarinoita kerrotta-
vaksi? Retkipaikka etsii joukkoonsa li-
sää seikkailijoita. Jos kiinnostuit, ota yh-
teyttä info@retkipaikka .fi, www.retki-
paikka.fi

NYT KUN SYKSY SAA JA TALVI 
KOITTAA, niin pieni muistutus. Men-
nessäsi kämpälle muista ottaa tasku-
lampun, eväitten ym. tarpeellisen lisäk-
si kruunu KYNTTILöITA, ne valaisee 
ja palaa hyvin, vähintään sen mitä itse 
tarvitset ja mieluimmin kaverille myös.

HALLITUKSEN PÄÄTöKSIÄ 
29.10.2012

Kukasmajan ja Karjakaivon käyttömak-
suja sekä välinevuokria korotetaan vuo-
den 2013 alusta alkaen kustannusten 
nousua vastaavasti.

Karjakaivon avaimesta perittävän 50 
euron pantin lisäksi peritään vuodesta 
2013 alkaen 20 euron toimitusmaksu, 
jota ei palauteta.

Yhdistyksen 40. toimintavuoden 
kunniaksi järjestetään juhlaviikko Ku-
kasjärvellä kesäkuussa sekä juhlavuo-
den päätöstilaisuus Karjakaivolla.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
hyväksyttiin esitettäväksi syyskokouk-
selle. Jäsenmaksu esitetään pidettäväk-
si 20 eurona.

Vuokrattavien välineiden mukana 
annetaan lomake, jolla vuokraajan on 
helppo ilmoittaa välineissä havaitsemis-
taan vioista. Tämän toivotaan paranta-
van tiedonkulkua.
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Vaellusreissulla Ruotsissa, vai-
mon Meindlin retkikenkien 
pohjat ryhtyivät rakoilemaan, 

Ei muuta kuin reissun jälkeen kaup-
paan ja ostamaan liimaa. Eipä vaan tun-
tunut onnistuvan, joten korjaus siir-
tyi kotimaisemiin. Kotona sain parem-
min puhdistettua  pohjan ja välikerrok-
sen materiaalin ja lisäksi kunnon puris-
tuksen pohjaan. Ajattelin, että nyt pitäi-
si korjauksen kestää. Vaan eipä mitä Py-
hätunturin reisulla kivikossa selvisi, et-
tä liima on ollut ilmeisesti väärän sort-
tista, sillä pohjat ratkesivat lopullises-
ti myös toisesta kengästä. Kirje valmis-
tajalle ja selvitys, että kengät ovat tosin 
seitsemisen vuotta vanhat, mutta luuli-
si sentään pohjien pysyvän paikallaan. 
Ei ainakaan muissa retkikengissä ole ta-
pahtunut vastaavaa ilmiötä. Sain lopul-
ta vastauksen Meindlin suomalaiselta 
maahantuojalta. Maahantuoja ilmoit-
ti, että on tyypillistä, jos käyttää vähän 
kenkiä, niin pu pohjamateriaali haper-
tuu. Asia voitaisiin korjata, mutta koko 
pohjarakenne tulisi uusia ja kustannus 
olisi n. 100 €/kenkä. No tähän loppui 
kiinnostukseni ja yritin vielä kokeilla 
onnistuisiko korjaus kotikonstein. To-
tesin, että kulutuspohjan alla oleva vä-

likerros on ilmeisesti tuota pu maateri-
aalia. Se osoittautui niin hauraaksi, et-
tä se pitäisi poistaa kokonaan ja liima-
ta kengän runkoon vastaava välikerros. 
Sitten varsinaista pohjaa voisi vielä käyt-
tää, koska se on hyvässä kunnossa. On-
gelmaksi muodostui kuitenkin, että ken-

Oppia ikä kaikkia
raIMo J. KUMPU

Haglöfs Alaska -rinkan kantoviilekkeiden 
kiinnityskohta rungon alaosassa.

Reijo Blomberg
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kä tarvitsisi myös reunasuojauksen ja se 
lienee mahdotonta totetuttaa kotikon-
stein. Mielessä kuitenkin heräsi laatue-
päily Meindlia kohtaan. Kaapissani on 
vielä 20 vuotta vanhat Trezetan vaellus-
kengät, joissa ei ole ilmennyt moista on-
gelmaa. Nyt odotan jännityksellä mikä 
kohtalo on omilla käytössä olevilla Hag-
flösin kengillä, koska ne ovat ilmeisesti 
siinä kahdeksan vuotta vanhat. Nyt nii-
tä pitäsi ryhtyä käyttämään joka päivä, 
ettei niiden kohtalona ole Meindlin ta-
painen välipohjan haurastuminen, sillä 
käyttämättömyyttä maahantuoja syytti 
kenkien pohjien hajoamiseen.

Raimo J. Kumpu

Takavuosina tuli tilavamman rinkan 
hankinta eteen. Vanha ei muutoinkaan 
enää miellyttänyt, logossa luki jotain 
”Saiturinpörssistä”. Telttakin alkoi olla 
auttamatta vanha mutta hyvin palvellut 
70 -luvun Iglu. Liekö mainospuheet ja 
hinta vaikuttaneet, mutta päädyin ”put-
kirinkkojen ykköseen”, Haglöfs Alas-

kaan, olihan se tilava, peräti 95 l. Sa-
maan kauppaan tarttui mukaan myös 
makuupussi ja roimat alennukset. Ha-
glöfs Grizzly -makuupussille tehdas lu-
pasi pakkaskestävyyttä -18°, sietää siis 
ruskareissut hyvin. Kolmas kolmen vii-
kon vaellus oli rinkalle liikaa. Saavuin 
Naalivaaran suunnasta Saarijärven tu-
van pihapiiriin, yllätys oli melkoinen 
kun avasin rinkan lantiovyön, liinat 

raIMo J. KUMPU

Halti Antarctica II teltan alkuperäisiä Yu-
nan Air-Hercules FC kaaria.

SULKAHATTU JA HAraKANPESÄ

pu, polyuretaani. Meindl on luopunut 
ko materiaalin käytöstä epäasiallisena 
toim. huom.
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raIMo J. KUMPU

Haltin toimittamat järeämmät kaaret.

sinkoilivat ja koko rinkka räjähti ker-
ralla maahan. Runko oli mennyt kah-
desta kohtaa kokonaan poikki.

Makuupussin ensimmäinen ruska-
reissu toi mukanaan yllättäen lunta ja 
pakkaset mutta mukanahan olikin lä-
hes talvipussi. Pakkasta oli -6°. Ma-
kuupussi oli kylmempi kuin 70 -luvun 
vanupussit. Aluksi epäilin kuumetta, 
mutta päättelin ettei moista kuume-
tautia voi olla mikä oireilee vain öisin 

teltassa. Läksin etsimään autiotupaa 
ja kaminaa. Tuvassa pussin vetoketju 
menee rikki, trauma syvenee varustei-
ta kohtaan.

Teltan kanssa kriteerit olivat selvät, 
myrskynkestävyyttä ja luotettavuutta 
täytyy olla. Etelänapamantereellakin 
vuorten valloituksissa ollut Halti An-
tarcticasta tehtiin kaupat. Parin päivän 
koepystytysten jälkeen Karjakaivol-
la teltta vaikutti olevan kenttäkunnos-
sa, siis reissuun ja  luvassa myrskyn ja 
mylväysten kestäviä öitä. Ongelmat al-
koivat heti.

Poimintoja lokistani: ...ensimmäi-
sen reissun jälkeen jouduin reklamoi-
maan kaarista 6.8.07... ”Teltta ollut 
käytössä yhden 4 viikon reissun. He-
ti reissun alussa kaaret alkoivat peili-
tyynellä ilmalla omia aikojaan murtu-
maan. Kaaria on siksi jouduttu kesken 
reissun lyhentämään. Kaarien murtu-
essa se samalla repii kaaritunneliin rei-
kiä. Huom. Myös kaaren sisäiset hol-
kit murtuvat.” Teltta tuli Haltin ilmoi-
tuksen mukaan ”korjattuna” sekä mu-
kana 3kpl varakaaren osaa ja muutama 
väliholkki...

...Teltta oli pystyssä yhteensä 30 päi-
vää. Ensimmäinen kaari murtui 8:na 
päivänä, toinen 13:ta päivänä, näihin 
vaihdoin tilalle toimittamanne vara-
osat ja käyttämään myrskynaruja tu-
kemaan kaaria. Liitteenä oleva kuva 
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on 20:nä päivänä murtuneet kaaret, 
jolloin ilman ollessa mitä loistavin ja 
täysin tyyni, olin teltan ulkopuolella 
kun absidin kaari murtuu itsekseen se-
kä tästä n. 2 minuutin päästä takakaari 
murtuu niin ikään itsekseen. Asia käy 
huonosti järkeen. Nämä korjasin (ly-
hensin). Kysynkin nyt, kuinka Hal-
ti on tämän teltan kaariongelman rat-
kaissut? Tuntuu absurdilta korjata yh-
den reissun aikana neljä (ensimmäisel-

lä reissulla kuusi) itsekseen murtunut-
ta kaarta, varsinkin kun tälläkään ker-
ralla ei ollut päivääkään kovaa tuulta, ei 
edes tuulista keliä...

Valmistaja hoiti asian toisella ker-
ralla hienosti ja toimitti huomattavas-
ti paremmin suunnitellut kaaret, kaa-
riputkien päässä on jonkinlainen prik-
ka, lanka estämässä murtumisen alulle 
pääsyä, väliholkki on pidempi ja kiin-
teä. Ajan saatossa näkee.

Rinkasta en viitsinyt edes kysyä. 
Rinkka on vintillä, on pääskysillä or-
si putkirinkkojen ykkönen. Vuosia jäl-
keenpäin päätin korjauttaa pussin ve-
toketjun, olihan se lähes käyttämätön. 
Näin operaation vierestä ja katselin 
mitäs pumpulia siellä sisällä oikein on, 
täyte oli epätasainen josta syntyi eris-
tämättömiä kohtia. Varusteiden han-
kinnassa kiinnitän erityistä huomiota 
tärkeiden strategisten osien ja yksityis-
kohtien rakenteeseen ja tietysti koko-
naisuuteen. Esimerkiksi teltan kohdal-
la omalla käytölläni kokonaisuus oli-
vat kohdallaan, mutta valitettavasti tä-
mä kokoonpano sisälsi varsin odotta-
mattoman ongelman. Tässä tapaukses-
sa kun ongelma oli vain kaaret, päätin 
selvittää kaariasiaa tarkemmin. Jos va-
rusteessa on suunnitteluvirhe tai usei-
ta sellaisia, on niitä joskus vaikea havai-
ta muutoin kuin käytössä.

Muovisoljet ovat käytössä kyseenalaisia.

raIMo J. KUMPU
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Juutuan riippusilta valmistui
Juutuan yli kulkeva riippusilta saatiin val-
miiksi lokakuun aikana. Jäniskosken koh-
dalla Juutuan ylittävä silta yhdistää nyt 
Juutuan kahta puolta kulkevat retkeily-
polut yhdeksi noin viiden kilometrin pi-
tuiseksi rengasreitiksi.

Ensi kesänä jokivarren työt jatkuvat 
polkujen kunnostuksella ja rengasreitti 
luontopolkutauluineen saadaan lopulli-
sesti valmiiksi.

Juutuan riippusillan kautta voi tehdä 
patikointiretken myös Otsamon huipul-
le. Kalastajille silta tuo uuden mahdolli-
suuden joen ylitykseen – tähän astihan on 
ylitystä varten täytynyt palata kylälle asti.

Silta maastoutuu tähän joen mutkaan 
tosi hyvin, eikä negatiivista palautetta ole 
tullut keneltäkään. Takavuosinahan Juu-
tuan yli rakennettiin venelossi, mutta vir-
taus teki lossin käytön vaaralliseksi ja ra-
kennelma purettiin vuoden käytön jäl-
keen, kertoi riippusillan avajaisissa Met-
sähallituksen puistonjohtaja Pirjo Seuru-
järvi.

Tämä silta tulee varmasti olemaan ko-
vassa käytössä niin matkailijoiden kuin 
lähireiteillä kulkevien paikallistenkin kes-
kuudessa. Tällaisen sillan tarpeestahan on 
puhuttu vuosikymmeniä, kertoi ohjelma-
palveluyrittäjä Tapani Lappalainen.

Jäniskosken sillalle tehdään ensi kesä-
nä autojen parkkipaikalta helpommin kul-
jettava yhteys, joka päällystetään kivituh-

kalla ja jonka pitäisi soveltua myös pyörä-
tuolilla liikkumiseen.

Juutuan sillan pylonit on ankkuroitu 
tukevasti jokirannan kallioon. Tuota työ-
vaihetta uskallettiin avajaisissa muistel-
la jo hymyssä suin. Ankkuroiminen kun 
osoittautui ennakoitua haastavammaksi 
murenevan kallioperän vuoksi.

Sillan rahoituksesta vastaavat Metsä-
hallitus, Inarin kunta ja Euroopan Unio-
nin maaseudun kehittämisrahasto. Avajai-
sissa kiiteltiin erityisesti Inarin kuntaa, jo-
ka rahoitti hanketta 60 000 eurolla.

Metsähallituksen ja Inarin kunnan 
yhteistyö on muutenkin sujunut hyvin ja 
kunta suhtautuu myönteisesti reittien ke-
hittämiseen ja rakentamiseen, sanoi Seu-
rujärvi.

Juutuan uutta riippusiltaa katseli my-
häillen myös UK-puiston johtaja Sakari 
Kankaanpää. Saariselällä kehitetään yh-
teistyössä Inarin kunnan kanssa UK-puis-
ton lähireittejä.

Tämän päivän matkailija kaipaa hel-
posti saatavia reittejä ja palveluja. Saa-
riselälläkin niitä käyttää 50 000 kävijää 
vuodessa. Syvälle UK-puistoon mene-
vien vaeltajien määrä on huomattavasti 
pienempi. Vaikka näin onkin, niin ei Saa-
riselällä silti unohdeta eräretkeilijöiden-
kään tarpeita, jotka ovat meille aina olleet 
sydämenasia, vakuutti Kankaanpää.

Inarilainen 7.11.2012

HSL
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KIRJAREPPU

Raimo J. Kumpu

SUOMEN UHANALAISET KA SVIT

Terhi Rytt äri, Mika Kalliovirta ja Raino 
Lampinen
TAMMI ISBN 978-951-31-6593-2

Suomen ympäristökeskuksen Vuon-
na 1997 julkaisema Terhi Rytt ä-
rin ja Taina Kett usen toimitt ama 

Uhanalaiset kasvimme -kirja on saanut 
päivityksen. Kirja oli ensimmäinen kat-
tava tietoteos Suomen uhanalaisista kas-
veista. Huhtikuussa  ilmestynyt 384 -si-
vuinen Suomen uhanalaiset kasvit on 
perusteellinen tietoteos kaikille kas-
veista kiinnostuneille. 15 vuoden aika-
na valtakunnallinen uhanalaisarviointi 
on toteutett u kaksi kertaa vuosina 2000 
ja 2010. Kirjassa esitellään Suomen 197 
uhanalaista kasvia, 16% maamme noin 
1200:ta putkilokasvilajista, pohditaan 
uhkia ja suojelua sekä yleisesti kasvin 
biologiaa. 122 silmälläpidett ävää lajia 
on jätett y tämän kirjan ulkopuolelle.

Suojelun merkitys on suuri, esimer-
kiksi Afrodite-jumalatt eresta tieteellisen 
nimensä juontava tikankontt i on pudo-
tett u uhanalaisesta luokkaan silmälläpi-
dett ävä onnistuneiden hoitotoimien an-
siosta. Yli puolet Suomen suopinta-alas-
ta on ojitett u. Suokasveja uhkaa myös 

kaivosteollisuus, esimerkiksi Sodanky-
län Viiankiaavan merkitt ävä malmiesiin-
tymä Natura-ohjelman soidensuojelu-
alueella lienee mahdotonta kaivaa hyö-
tykäytt öön tuhoamatt a suoluontoa. Ih-
misen mukana saapuneet  haitalliset vie-
raslajit ovat voimakkaita kilpailijoita ku-
ten lupiini, jätt ipalsami ja jätt iputket uh-
kaavat osaltaan alkuperäislajeja.

Kirja luonnehtii lajit selkeästi ja le-
vinneisyysalue ilmoitetaan 10 x 10km 
tarkkuudella, www.luomus.fi /kasviat-
las, josta yhtenäiskoordinaatiston ruutu-
ja voi tarkastella tarkemmin. Kirjan tar-
koituksena ei ole antaa tarkkoja kasvu-
paikkatietoja uhanalaisten kasvien esiin-
tymispaikoista. Lajinmääritysvalokuvat 
ovat pääosin tutkijoiden omia ott amia, 
yksityikohtaisia joissa lajille ominaiset 
piirteet tulevat selkeästi esille. Kokon-
sa puolesta kirja ei sujahda rinkan sivu-
taskuun, vaan on paremminkin kirjahyl-
lyversio.
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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 19.11.2012, 780 
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, 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, jormao.nur-
mi@ppl.inet.fi, jäsenet Pentti Luhta-
la, Outi Ojanperä, Jukka Severinkangas, 
Hannu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

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

KARJAKAIVON MAJOJEN ISÄN-
NÄT: Kari Rautio, 0400 443507, 
Eino Vasikainen, 040 538 8087

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: vetäjä 
Raimo J. Kumpu, 044 202 1564, lapin-
kavija@fineart-raimo-kumpu.fi, jäsenet 
Sakari Palo, 040 530 9578, Reijo Blom-
berg, Hannu Siitari, Raija Hentman
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VUOKra VÄLINEET

Vain yhdistyksen jäsenille.

Vuokrausvastaava Pekka Nari-
nen, Kalliohaanpää 8, 02770 ES-
POO, 09 810 110, 040 500 1411

TELTAT, RINKA T, AHKIOT

YHDISTYSTIEDOTE

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-

 Pekka Nari-

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.

sijaitsee Kitt ilän Kukasjärvellä. Tuvas-
sa on laverit kymmenelle hengelle, kamii-
na- ja takkauunilämmitys, kaasuliesi uu-
nilla, ei sähköä. Käytt ömaksut9€/hlö/
vrk, lapset alle 16 vuott a 5€/vrk, koko 
majan vuokraus 40€/vrk, 250€/viik-
ko. Lisämaksu ei jäsenille 6€/hlö/vrk.

sijaitsee Kitt ilän Kukasjärvellä. Majoi-
tustilaa lavereilla 2 hengelle, lisäpatja 

yhdelle, kamiinalämmitys, ei 
sähköä. Käytt ömaksut 5€/

hlö/vrk, lapset alle 16 
vuott a 3€/hlö/vrk, 

koko kodan 
vuokraus 15€/
vrk, 100€/vko. 

Erillinen sauna-
rakennus. Va-
raukset: Ul-
jas Pernu, 09 
488 821, 040 

592 7278. Tar-
kemmat varaus-
tiedot www.la-
pinkavijat.net 

GOADOS - KOTAKUKA SMAJA
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MAJALLA EI SAA OLESKELLA 
EDES LIEVÄSTI JUOPUNEENA.

HENKILö, JOLLA EI OLE 
AVAINTA, SAA OLESKELLA MA
JALLA VAIN AVAIMENHALTI
JAN SEUra SSA JA VASTUULLA. 

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, 040 043 3507, jäsensihteeri Saara 
Kostamalta, 040 840 0946, Minna Mo-
ritz, 040 586 6560. Avain on palau-
tett ava heti käytön jälkeen. Karjakai-
von käytt ömaksut: Aikuiset jäsenet 3€, 
ei - jäsenet 6€, lapset alle 16v. 1,50€.

KA RJAKA IVON AVAIN

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 jäse-
nyys on kestänyt vähintään kaksi vuott a 
sekä maksanut 50 euron pantin Nordea 
214218-13842 viitt eellä 3573. 2013 alka-
en peritään 20€ toimitusmaksu jota ei pa-
lauteta. Merja Sallinen luovutt aa avaimen 
sekä pitää rekisteriä avaimista. Jäsenen 
tulee esitt ää tosite pantt imaksusta. En-
nen maksun suoritt amista, otathan yh-
teytt ä Merjaan. Avain lähetetään postit-
se kun maksu on kirjautunut tilille. Pant-
tisumma maksetaan takaisin avaimen pa-
lautuksen yhteydessä. Hallitus pidätt ää 
oikeuden olla luovutt amatt a avainta hen-
kilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen, 
050 342 4682, merja.sallinen@nett i.fi 

KA RJAKA IVON MAJAA EI VOI 
VAra TA TAI VALLATA VAIN 
OMAAN KÄYTTööN, UUSI-
EN TULIJOIDEN TULEE TUN-
TEA ITSENSÄ TERVETULLEIK-
SI. PIDÄ MAJA KOKOAJAN SIIS-
TINÄ JA SIIVOA LÄHTIESSÄSI.
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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

REISSUREPUN OHJELMIA, www.
reissureppu.fi., Raija Hentman,  09  718 
768, raija.hentman@reissureppu.fi

LAPINKÄVIJÄYHDISTYS OWLA, 
tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

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

29.3.–7.4. Ahkiovaellus Pallaksen 
maisemissa, Fonsu
Pitkäperjantaina alkavalla kämppävael-
luksella kolutaan Länsi-Lapin komein-
ta tunturiketjua ja reunamaiden ikimet-
siä.
8.–16.6. Keväthuumaa Lemmenjoel-
la, Raija
Vaelluksella kolutaan Lemmenjoen kan-
sallispuistoa toisin kuin tavallisesti. Reit-
ti alkaa Sallivaaran historialliselta ero-
tuspaikalta ja kiertää hienoimmat tun-
turit. Alkukesä on parhaimmillaan, kul-
lankaivajat aloittelevat kaivukauttaan ja 
Maarestatuntureilla voi ehkä vielä hei-
tellä lumipalloja.

9.–11.8. Lasten viikonloppu, Fonsu
Perinteiseen tapaan pienille ja isoille-
kin on juuri ennen koulujen alkua tar-
jolla kivaa puuhastelua yhdessä. Merkit-
se ajankohta muistiin ja kutsu mukaan 
kummilapset, siskonpojat tai veljentyt-
täret! Paikka ja viikonlopun teema sel-
viävät myöhemmin.
21.–25.8. Vaellus Etelä-Karjalassa, 
Raija
Vaelluskohde Ruokolahden – Parik-
kalan maisemissa tarkentuu, kunhan 
eri reittivaihtoehdot mielenkiintoisis-
sa maisemissa on selvitetty. Täysikuu 
on kuitenkin luvassa takuuvarmasti, jos 
vain näyttäytyy.
14.–22.9. Ruskavaellus Ivalojoen his-
toriallisille kultakentille, Raija
Yöpymiset ovat vuokrakämpissä, vael-
luspäivien välissä tehdään päiväretkiä 
kultahistoriallisiin kohteisiin ja loppu-
huipennuksena paluu Ivaloon on kumi-
lautoilla laskien. Kaupan päälle tieten-
kin komeita maisemia ja reipasta ret-
kielämää.
11.–13.10. Kämppäviikonloppu Lai-
panmaalla, Raija
Kangasalan ja Sahalahden takamailla on 
erämaisena säilynyt alue, jossa on mie-
lenkiintoinen retkeilyreitti. Luvassa on 
päiväretkiä tukikohdasta käsin. Voi olla 
että sieniäkin kertyy retkiltä.



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 vastapää-
tä. Varustauduthan kartalla ja kom-
passilla jos reitti ei ole ennestään tuttu.

 KARJAKAIVOLLE KUKASJÄRVELLE

goados-kota

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

raIMo J. KUMPU

Sulanveden aikana Kukasjärvelle kulje-
taan Aakenuksen Pyhäjärven parkkipai-
kalta kävellen, polku ja pitkokset n.4km. 
Tie pyhäjärvelle aurataan maalis-
kuun alussa. Äkäslompolo- Kittilä tien 
varrella oleva Tulivuoripuiston parkki-
paikka ei ole talvisin auki. Tulivuori-
puistoon voi jättää auton, mutta se vaa-
tii lapiotöitä auton saamiseksi pois tiel-
tä. Kukasjärvelle matkaa noin neljä ki-
lometriä.Kittilän linja- autoasemalle 
sekä lentoasemalle voi tilata valmiiksi 
taksin mm. Armilta, Armin taksi 016-
642129. Kolarista on juna-bussiyhteys 
Äkäslompoloon josta jatkokuljetus tak-
silla mm.Seppo Kultima, 040-5481660.
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