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Perin kummallisen ja lähes lumettoman talven jälkeen kevät on rynninyt Etelä-
Suomeen. Juuri nyt, kirjoittaessani tätä pääsiäissunnuntaina, maamme maan-
tieteellinen erityisyys korostuu: rannikolla leskenlehdet, sinivuokot, näsiät 

ja muut kevätkukat pilkuttavat hiljalleen heräilevää maankamaraa, lintujen kuoro 
voimistuu päivä päivältä. Lapissa on parhaat hiihtokelit, lunta yllin kyllin varsinkin 
Käsivarressa ja järvet paksussa jäässä.

Kotinurkkien ja Lapin välissä on koko muu Suomi ja sen moninainen luonto. It-
se kuljin vuosikaudet lähinnä Nuuksiossa tai siellä Napapiirin paremmalla puolella 
– ja kaikki muu jäi näkemättä ja kokematta. 2000-luvulla reviiri laajeni koko Suo-
meen ja nyt ovat korostuneet eteläisen Suomen uskomattoman monipuoliset luon-
tokohteet. Etelä-Suomen retkeilyoppaan tekeminen on kuljettanut joka kolkassa ja 
avannut silmäni asioille, joista en tiennyt mitään.

Toivottavasti lapinkävijätkin tänä suvena laajentavat retkireviiriään. Ette usko, 
mitä kaikkea löytyy Hangon, Salon, Hattulan, Lahden, Nastolan ja Elimäen kautta 
Pyhtäälle piirretyn kaaren sisäpuolelle!

Hyvää kesää!

Raija Hentman 
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TOUKOKUU               TOUKOKUU               TOUKOKUU              TOUKOKUU

Patikointia Seitsemisen kansallispuistossa pe-su 23. - 
25.5.
Keväisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Seitsemisen 
kansallispuistoon. Lähdemme liikkeelle perjantaina ja asetumme 
Koveronlammen telttailualueelle, jota pidämme tukikohtanamme 
koko viikonlopun ajan. Lauantaina teemme päiväretken, jonka pi-
tuus on n. 15 km ja kulkee reittiä Kovero-Kirkkaanlamminkangas-
Susikangas-Kivijärvi-Pitkäjärvi-Haukkalampi-Kovero. Sunnuntai-
na päiväretki suuntautuu Multiharjun aarnimetsäalueelle ja kilo-
metrejä kertyy alle kymmenen.

Kohteeseen voit tutustua mm: http://www.luontoon.fi/retki-
kohteet/kansallispuistot/seitseminen/Sivut/Default.aspx

Mukaan viikonlopun retkivarustus ja ruuat. Yöpymiset omis-
sa teltoissa. Matkustaminen joko bussilla (jos ryhmässä vähintään 
12 kulkijaa) tai kimppakyydein. Jälkimmäisen vaihtoehdon varalta 
pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan voitko tar-
jota kyytiä muille tai tarvitsetko kyydin sekä mistä olet lähdössä. Il-
moittautumiset 20.5. mennessä:

Jorma Nurmi 040 766 9093, jorma.nurmi50@gmail.com  tai
Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@luukku.com

Viikonlopun kesäretkeilykurssi Stora Herrön saarella 
la-su  6.6- 8.6.2014  
Onnistunut päiväretki lähimetsässä, vaativampi viikonloppuretki 
tai pitkä erämaavaellus vaativat onnistuakseen tietoa ja taitoa luon-
nossa liikkumisesta sekä retken luonteeseen sopivat varusteet. 

Keväällä huhti-toukokuussa varustekurssille osallistuvista osa 
on varmaankin aikeissa tehdä varustehankintoja – kesän kurssil-
la on oiva tilaisuus tulla testaamaan käytännössä niiden käyttöä.  

KESÄKUU                         KESÄKUU                      KESÄKUU                    KESÄKUU
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Kurssille ovat yhtälailla tervetulleita myös kokeneet konkarit vir-
kistämään vanhoja retki- ja vaellustaitoja tai vaikkapa vaan jaka-
maan sitä arvokasta hiljaista tietoa mitä sinulle on vuosien saatos-
sa kertynyt. 

Eli kurssi on tarkoitettu kaikille luonnossa liikkujille, joille yh-
teistä on kiinnostus testata luonnon helmassa tietämystään retkei-
lystä, erätaidoista ja eräperinteistä.  Ohjelman sisältönä on mm 
liikkuminen, leiriytyminen ja ruoan valmistaminen luonnossa. Va-
rusteiden ja välineiden käyttöön ja huoltamiseen saadaan myös hy-
viä käytännön vinkkejä. 

Päivät puuhataan touhukkaina ja illansuussa voidaan rauhoittua 
ja istua vaikka iltanuotiolla, laulaa tai olla laulamatta, uida tai kat-
soa ulapalle kunnes uuvahdetaan saariluonnon hellään huomaan.

Ajamme lauantaina saaristoreitin veneellä kohti Espoon edus-
talla olevia Stora Herrön karun kauniita saarimaisemia, paluu sun-
nuntaina. 

Saaristoreitin aikataulut ilmestyvät vasta kesän kynnyksellä, 
tarkemmat aikataulut julkaistaan sivuilla: http://www.visitespoo.
fi/matkailuopas/nae_ja_koe/merellinen_espoo/saaristovenei-
den_aik

Varustautuminen: Sään mukainen varustautuminen, leiriyty-
misvälineet, leirimuonat ja keittovehkeet. Kurssin varmistus, ai-
kataulut ja varustautumisinfo annetaan vielä erikseen ilmoittau-
tuneille sähköpostilla tai tekstiviestinä 

Iilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 1.6.2014 Tuija Hir-
vonen .

mieluiten sähköpostilla pumori(at)luukku.com
tai puh. 041-5305 117  iltaisin klo 19-20

Nuotioruokakurssi su 15.6.
Nuotiolla on kivaa valmistaa ruokaa. Mökillä, lyhyillä retkillä ja 
kanootissa kuljettaen raaka-aineiden ja välineiden valinnassa ei 
tarvitse huomioida painoa ja tilan vientiä samoin kuin vaelluksil-
la. Survival Killan oltermanni ja Lapinkävijöiden tuore jäsen Mi-
ka Kalakoski tietää, miten loihditaan herkkuja nuotion loimussa. 
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Teemme rautapadassa ensin yrteillä maustettua tuorejuustoa, sit-
ten heraleipää ja lopuksi savustetaan kalaa. Lihaa ja kalaa savuste-
taan muillakin tavoin, sekä valmistetaan saslikkia, ristiinnaulittua 
siikaa, korvasienillä ym. täytettyä varraslohta sekä paahdetaan ja 
jauhetaan kahvia, jonka kanssa nautitaan jälkiruokaa tenavien ta-
paan. Kurssin hinta riippuu raaka-aineiden hinnasta ja osanotta-
jamäärästä, joten siitä ei voi vielä sanoa mitään. Kurssi pidetään 
Pukkilassa, Mäntsälän pohjoispuolella ja sinne matkataan kimppa-
kyydein. Ilmoittautumiset Raija Hentmanille mieluiten sähköposti-
osoitteeseen raija.hentman(at)nic.fi tai tekstarilla numeroon 0400 
38 06 06 viimeistään maanantaina 9.6.14. Kerro samalla tarvitset-
ko kyytiä vai voitko tarjota kyytiä ja kuinka monelle. Tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan osanottajille ennen kurssia.

Rankasavottaa Nuuksiossa la 12.7. klo 10.00–13.00
Saamme tehdä taas puita Karjakaivolle kaupungin raivaamasta met-
sästä. Rankoja karsitaan ja pinotaan. Töitä saa tehdä omaan tahtiin. 
Ota mukaan kirves/vesuri sekä omat eväät. Kokoontuminen on klo 
10.00 Kattilajärventiellä ja Reitti 2000:n risteyksessä. Talkoiden 
jälkeen lähdetään porukalla Karjakaivolle kesäsaunaan (ei mak-
sua). Talkoovastaavana Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.

Rankasavottaa Nuuksiossa la 2.8. alkaen klo 10.00
Savotta on hyvä paikka sekä miehille että naisille opetella ranko-
jen käsittelyä, joka ei ole vaikeaa. Kokoontuminen on edelleen klo 
10.00 Kattilajärventiellä ja Reitti 2000:n risteyksessä, josta läh-
demme savottapaikalle. Mukaan otetaan kirves/vesuri sekä omat 
eväät. Talkoovastaavana Eino Vasikainen, puh. 040 538 8087.

HEINÄKUU                 HEINÄKUU                    HEINÄKUU                HEINÄKUU

ELOKUU                          ELOKUU                           ELOKUU                        ELOKUU
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SYYSKUU                         SYYSKUU                        SYYSKUU                      SYYSKUU

Sunnuntaikävely Porkkalanniemessä 10.8.
Kierrämme Porkkalanniemen kärjen Vetokannaksen ulkoilualu-
eelta lähtien. Hienoja merinäköaloja, keittokatoksia ja uimaran-
toja. Matkan pituus on noin 10 km, leppoisaan tahtiin polkuja 
ja rantakallioita pitkin. Kostealla ilmalla kalliot voivat olla liuk-
kaita. Haluttaessa lisälenkki Lähteelän ulkoilualueella.

Kokoontuminen Espoon asemalla Kirkkojärventien puolel-
la klo 10.00, josta kimppakyydillä eteenpäin, tai Vetokannaksen 
parkkipaikalla noin 10.30, Porkkalantien päästä muutama sata 
metriä Dragetintietä ja Tullandintietä.

Ilmoittautuminen toivottavaa kyytien vuoksi. Vastuuhenkilö 
Harry Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@gmail.com.

Rankasavottaa Nuuksiossa la 23.8. alkaen klo 10.00
Savottatalkoot jatkuvat taas mukavassa seurassa. Kokoontumi-
nen on taas klo 10.00 Kattilajärventiellä ja Reitti 2000:n risteyk-
sessä, josta lähdemme yhdessä savottapaikalle. Ota mukaan kir-
ves/vesuri sekä omat eväät. Talkoovastaavana Sakari Palo, puh. 
040 530  9578.

Kääpäkurssi Karjakaivolla lauantaina 20.9.14 klo 10.00 
Suomessa esiintyy noin kaksisataa kääpälajia. Dosentti Heik-
ki Kotiranta Suomen Ympäristökeskuksesta tulee kertomaan 
meille erilaisista Kääpälajista. Saamme kuulla mm mikä nii-
den tehtävä on luonnon kiertokulussa. Esimerkiksi Lampaan-
kääpä ei kuulu kääpien lahkoon.Kurssimaksu on 2 euroa, jol-
la voit myös  osallistua kurssin jälkeen yhteissaunaan. Jos tar-
vitset opastusta Karjakaivolle, niin ota yhteyttä vastuuhenki-
löön. Vastuuhenkilö Aira Häkkinen puh. 0400-594766 tai ai-
ra.hakkinen@saunalahti.fi
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TULEVAA                       TULEVAA                        TULEVAA                      TULEVAA

Viikonloppuvaellus Teijon retkeilyalueella pe-su 26. - 
28.9.
Syksyisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Teijon retkeily-
alueelle, joka sijaitsee Salon keskustasta noin 27 km lounaaseen ja 
saa lähitulevaisuudessa kansallispuiston statuksen. Lähdemme liik-
keelle perjantaina ja asetumme Matildanjärven telttailualueelle, jo-
ta pidämme tukikohtanamme koko viikonlopun ajan. Lauantaina 
teemme päiväretken, jonka pituus on n. 16 km ja kulkee reittiä Ma-
tildanjärvi-Puolakkajärven itäpuoli-Sahajärvi-Piikanummi-Puolak-
kajärven länsipuoli-Matildanjärvi. Sunnuntaina päiväretkellä tutus-
tumme Jeturkastin muinaispolkuun (n. 5 km), jonka varrella löy-
dämme pirunpellon ja 9 000 vuotta vanhan muinaisrannan. Tämän 
lisäksi ehdimme tutustua omatoimisesti Matildanjärven ympäris-
töön. Kohteeseen voit tutustua mm: http://www.luontoon.fi/ret-
kikohteet/retkeilyalueet/teijo/Sivut/Default.aspx ,http://julkai-
sut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/teijofin.pdf.

Mukaan viikonlopun retkivarustus ja ruuat. Yöpymiset omis-
sa teltoissa. Matkustaminen joko bussilla (jos ryhmässä vähintään 
12 kulkijaa) tai kimppakyydein. Jälkimmäisen vaihtoehdon varal-
ta pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan voitko 
tarjota kyytiä muille tai tarvitsetko kyydin sekä mistä olet lähdös-
sä. Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: Jorma Nurmi 040 766 9093, 
jorma.nurmi50@gmail.com tai Juha Karsikas 040 548 1250, juha.
karsikas@luukku.com

Syyssiivous Karjakaivolla  4.10.

HSL:n yösuunnistus Karjakaivolla la. 4.10. klo 19.00
Tai heti illan pimetessä. Suunnistettava rata on miellyttävän helppo. 
Matka on noin 2km. Saunassa  syyssiivous  talkioiden  jäljiltä vielä 
miellyttävät jälkilöylyt. Tervetuloa pimeää pelkäämättömät suun-
nistajat Karjakaivon lähimaastoon. Toivottaa Niilo Koskenkorva p. 
0505390182
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SAUNA                   SAUNA                   SAUNA                    SAUNA                  SAUNA

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 28.5. klo 18.00 – 20.00 
Miten rentouttavaa onkaan rauhassa kulkea ja aistia valko- ja sinivuokkojen 
tuoksuja matkalla yhteissaunaan. Lampikin odottaa uijiaan. Yhteissaunan mak-
su on 2 euroa. Saunan lämmityksen hoitaa Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

Naistensauna Karjakaivolla ke 4.6. klo 18.00 – 20.00
Nyt jutellaan naisten juttuja saunan lauteilla ja takkatuvassa. Tai ollaan vaan 
hiljaa ja nautitaan kesän tuoksuista. Saunamaksu 2 euroa. Leppoiset löylyt 
lämmittää Eija Lempinen, puh. 040 723 6768. 

Kesäsauna Karjakaivolla la 14.6. klo 14.00 - 16.00
Kesän vihreys on parhaimmillaan. Ajatus siitä, että pääsee Karjakaivolle sau-
nomaan, tuntuu mukavalta. Hyvässä seurassa jutellaan menneistä retkistä. Yh-
teissaunasta peritään 2 euroa. Saunan lämmittää Auli Martin, puh. 040 585 
6138.

Juhannusaaton sauna Karjakaivolla pe 20.6. klo 18 alkaen 
Vietetään yöttömän yön juhlaa. Mukaan omat eväät, juomat, saunavihta, 9 
yrttiä ja uimavehkeet. Lämmityksestä vastaa Anne Kaiponen, yhteissaunasta 
peritään 2 € saunamaksu. Yhteystiedot: gsm. 050 434 5622 tai akaiponen@
gmail.com

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 25.6. klo 18.00 -20.00
Juhannuksen jälkeen on mukava tulla nauttimaan kesäillasta iloisessa seurassa 
rupatellen niitä ja näitä. Sauna on yhteissauna ja maksu 2 euroa. Saunan mu-
kavat löylyt lämmittää Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

Naistensauna Karjakaivolla ke 2.7. klo 18.00–20.00
Tyttöjen iltakävelyn kohteeksi on mukava valita vaikkapa Karjakaivo, jossa 
naisten oma saunavuoro odottaa. Saunamaksu on 2,- euroa. Saunan pitää läm-
pimänä Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375. 



10

Lapinkävijä Nro 135 2 14TOIMINTA

Kesäsauna Karjakaivolla la 12.7. klo 14.00–16.00
Lammen vesikin on ehkä jo lämmennyt kunnon uintia varten ja saunassa ainakin 
saa mukavasti lämmiteltyä uinnin jäljet. Yhteissaunan maksu on 2,- euroa. Saunan 
lämmittää Harry Smeds, puh. 050 357 0993.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.7. klo 18.00–20.00
Kesäisen iltaretken kohde voi sopivasti olla vaikkapa Karjakaivon yhteissauna ja 
myös uintiretki lammessa. Saunasta peritään 2,- euroa ja lämmityksestä huolehtii 
Sakari Palo, puh. 040 530 9578.

Kesäsauna Karjakaivolla la 16.8. klo 14.00 - 16.00
Kesän viimeisessä lauantaisaunassa kerrotaan juttuja kesän tapahtumista ja mat-
koista tai vain kuunnellaan muiden kertomuksia. Yhteissaunasta peritään 2,- ja läm-
möstä huolehtii Auli Martin, puh. 040 585 6138. 

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 27.8. klo 18.00–20.00
Lämmin elokuun ilta houkuttelee uimaan ja saunomaan Karjakaivolle. Otsalamp-
pua saattaa tarvita kotimatkalla. Yhteissaunan maksu on 2,- euroa ja lämmityksen 
hoitaa Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 24.9. klo 18.00–20.00 
Iltojen pimentyessä voi ulkoilun suunnaksi ottaa Karjakaivon, Siellä odottaa hyvä 
seura ja lämmin yhteissauna. Ota otsalamppu mukaan. Saunamaksu on 2,- euroa. 
Saunan lämmittää Harry Smeds, puh. 050 357 0993. 

LOMA           LOMA            LOMA          LOMA             LOMA            LOMA

Kukasjärven alkukesää 31.5. - 7.6.2014
Haluatko tutustua Kukasjärven majoituksiin ja maisemiin alkukesästä? Nyt on hy-
vä tilaisuus, kun isännät ovat huoltohommissa viikolla 23. Ilmoittaudu Markus Py-
hälälle 040 419 0967 tai Uljas Pernulle 040 592 7278, niin sovitaan tarkemmin. Ps. 
Majoittuminen on maksullista.



11

Lapinkävijä Nro 135 2 14

HELSINGIN SEUDUN

LAPINKÄVIJÄT

LOMA

Heinätalkoot Kukasjärvellä 19. - 26.7.2014
Puuhaa riittää kaikille viikolla 30, joten majoitus on tulijoille maksuton. Majoituk-
sen lisäksi yhdistys tarjoaa aamupuuron sekä kahvin. Ilmoittaudu Markus Pyhäläl-
le 040 419 0967 tai Uljas Pernulle 040 592 7278, niin sovitaan järjestelyistä.

Matka Sortavalaan, Vanhaan Valamoon ja Käkisalmeen 11. – 
15.8.2014
Lähtö tilausbussilla Järvenpäästä ja Helsingistä ma 11.8. aikaisin aamulla. Paluu on 
pe 15.8. illalla. Matkaohjelma on nähtävissä Lapinkävijöiden nettisivuilla osoittees-
sa www.lapinkavijat.net -> Loma

Viisumia varten tarvitaan valokopio passin kuvasivusta, passikuva ja viisumiano-
muslomake täytettynä, jotka toimitetaan matkan järjestäjälle PS-Bussille viimeis-
tään viisi viikkoa ennen matkaa. Passi pitää olla voimassa 6 kuukautta matkan jäl-
keen! Huolehdi myös matkavakuutus sisältäen peruutusturvan!

Hinta on laskettu vuoden 2013 hintatason mukaan.
Matkan hinta on 550 euroa (väh. 30 hlöä) ja hintaan sisältyy:
-majoitus 2 hh hotelli Sortavalassa (1 hh lisämaksu 65 euroa/vrk)
-aamiaiset ja päivälliset majoituspaikoissa
-kuljetukset ja oppaan palvelut
-laivaliput Valamoon, munkkien kuoron esitys ja lounas
-kiertoajelu Sortavalassa ja marmorilouhoksella käynti sisältäen lounaan ja let-

tukestit
-Käkisalmen kiertoajelu + linna ja majoitus mökeissä + sauna
-lounas Viipurissa Pyöreässä Tornissa 
-viisumin hankinta
Vastuullinen matkanjärjestäjä PS-Bussi/Inton Matkat Oy, Into Saarinen, puh. 

(09) 292 1122 tai 0400 453 490. Ilmoittautumiset Pertti Salolle, puh. 040 836 8575, 
sähköposti pertti.sataku@luukku.com. Muutamia paikkoja on vielä vapaana.

Ruskaviikko Kiilopäällä 5. – 14.9.2014
Ruskaviikko järjestetään Kiilopäällä Saariselän alueella. Meille on alustavasti varat-
tu kolme neljän hengen mökkiä. Mökeissä on kaksi kerrossänkyä, keittiönurkkaus 
varusteineen, sauna suihkuineen, WC ja TV. Kahden hengen laadukkaampia mök-
kejä tai hotellihuoneita saatavissa lisähintaan. Kuljemme päivittäin maastossa, jo-
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ko Kiilopään oppaiden mukana, tai omalla porukalla. 
Lähtö Helsingistä on iltajunalla 5.9. Rovaniemelle ja sieltä bussilla Kiilopäälle. 

Paluu 13.9. Rovaniemelle ja aamuksi 14.9 Helsinkiin. Ruskaviikon hinta on noin 
450 eur eläkeläisiltä, muilta noin 70 eur enemmän. Edellytyksenä on vähintää 12 
hengen ryhmä. Hinta sisältää matkat majoituksen ja opastuksen. Ateriat voi val-
mistaa itse, varata aamiaisen ja päivällisen lisähintaan 210 eur/vk, tai päättää päivä 
kerrallaan. Kauppa on noin 10 km:n päässä, pari bussia kulkee päivittäin. Tiedus-
telut ja ilmoittautumiset 12.6.2014 mennessä Harry Smeds, puh 050 357 0993, tai 
harrysme@gmail.com, sekä maksamalla ennakkomaksu 150 euroa viittellä 14083 
tilille FI18 2142 1800 0138 42. Lähetän laskun ilmoittautuneille. Ilmoittautumi-
nen myöhemmin on mahdollista, mikäli riittävä ryhmä saadaan kokoon ilmoittau-
tumisaikana ja lisätiloja on saatavissa.

Ruskavaellus Kevolle 5.-14.9.2014 
Penan ja Outin ryhmä tekee tämänvuotisen ruskavaelluksen Kevolle. Vaelluksen 
suunnittelu on vielä kesken, tarkemmat tiedot tulevat nettiin. Matkan hinta-arvio 
on noin 450 euroa. Normaali vaellusvarustus tarvitaan. Matkasta järjestetään en-
nakkopalaveri elokuussa. Ilmoittautumiset Outi Ojanperä, puh. (0400) 807 778, 
outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti Luhtala, puh. (050) 3045 130.

Ruskavaellus Ropi-tunturille 5. – 14.9.2014
Ropi on 944,6 m korkea tunturi käsivarren puolivälissä. Vaelluksella kierretään tä-
mä suurtunturi myötäpäivään kulkien. Aloituspiste on Iitto josta lähtee polku kohti 
Ropin kämppää. Ropin kämpällä on tarkoitus olla kaksi yötä ja sinä aikana tutustu-
taan lähemmin tähän tunturiin ja ympärillä olevaan maisemaan. Jos ehdimme, Kas-
kasjoki on seuraava etappi ja siellä on kaksi kämppää n. kilometrin päässä toisistaan. 
Paluureitti on Ropin itäpuolelta Marsujärven kautta kohti Ropin pirttiä jossa yöpy-
minen sauna ja illallinen sekä aamupala. Matkan pituus n. 50 km. Varusteet: teltta, 
keitin, makuupussi ja retkiruuat. Lähtö pe 5.9. Helsingistä iltajunalla Kolariin. Ko-
larista linja-autolla kohti Käsivarren tietä. Menomatkalla jätämme siviilirepun Ro-
pin pirtille. Paluu Helsinkiin su 14.9. aamulla. Ilmoittautuminen 27.7. mennessä. 
Vaelluksen hinta-arvio 450 euroa.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Jorma Nurmi, puh. 040 766 9093 ja Juha Karsi-
kas, puh. 040 548 1250.



13

Lapinkävijä Nro 135 2 14

HELSINGIN SEUDUN

LAPINKÄVIJÄT

LOMA

MATKOJEN PERUUTUSEHDOT

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta.
Jos varaus peruutetaan:

– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 20 
€ / hlö

– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloi-
tetaan ennakkomaksu

– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan al-
kua, veloitetaan 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 
pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä 
kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuk-
sista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun pa-
lautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilaus-
ajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkä-
rintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy pe-
ruutusturvavakuutus.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennal-
ta
arvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen 
ilmoitetun

tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän pe-
ruuttaessa

tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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Kolttien kulttuurikeskus ete-
nee Sevettijärvellä.

Inarin kunta on viimeinkin antanut 
Sevetin Kolttatalon, joka on aikoi-
naan terveystaloksi rakennettu, kolt-

takulttuurisäätiön haltuun. - Terveysta-
losta on tullut vilkas Kolttatalo, tämä on 
paikkansa ansainnut ja tässä on helppo 
toimia, kun talo on oma. Kolttakulttuu-
risäätiö saatiin rekisteriin 2009 ja tänä 
aikana on säätiön palveluksessa ollut yh-
teensä 18 henkilöä. Nyt meillä on töis-
sä seitsemän henkeä. Kolttakulttuurisää-
tiöstä on tullut merkittävä ja tärkeä toi-
mija, sanoo Kolttakulttuuri säätiön asia-
mies Suojoki-Gauriloff tyytyväisenä.

Inarilainen 13.3.14

Kuukkeli 25 vuotta

Ylläksen ystävien oma lehti Kuukkeli 
viettää neljännes vuosisata juhliaan tä-
nä vuonna. Viikon 12  tiistaina 18.3.14 
täyttyi tuo merkittävä vuosipaalu. en-

simmäinen Kuukkeli oli painettu näyt-
tävästi paksulle ja kiiltävälle paperille, 
sivuja oli tuolloin 12.

Kuukkeli  14.3.14

Kotkat kuvauspaikalla, koju te-
keillä

Ylläksellä on kehitelty uutta matkailu-
palvelua, rakentaa kuvauskoju kotkien 
kuvausta varten. Aluksi ei ole tiedotet-
tu kopin sijaintipaikkaa, koska halutaan 
totuttaa kotkat paikkaan. Kuvauspaikka 
tulee maksulliseksi ja sitä ovat ideoineet  
Vesa Kaulanen ja Reino Komulainen.

Saamelaisille lisää oikeuksia valtion 
maille

Työryhmä ehdottaa saamelaisille li-
sää oikeuksia saamelaisalueen valtion 
maille. Työryhmä haluaa lisäksi, että 
Metsähallituksen toimet eivät saa hei-
kentää saamelaisten mahdollisuuksia 
ylläpitää kieltään, kulttuuriaan tai pe-
rinteisiä elinkeinojaan.

Jos esitys toteutuu, saamelaiset voisi-
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vat vaikuttaa nykyistä paremmin siihen, 
mitä valtion maille ja vesialueille suun-
nitellaan. Lisäksi työryhmä esittää, että 
saamelaisten kotiseutualueelle peruste-
taan kuntakohtaiset neuvottelukunnat, 
jotka toimisivat osana Metsähallitusta.

Asiaa selvittänyt maa- ja metsäta-
lousministeriön asettama työryhmä 
luovutti mietintönsä ministeri Jari Kos-
kiselle (kok.) keskiviikkona.

Saamelaisten kotiseutualue sijaitsee 
Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Uts-
joen kunnissa. Noin 90 prosenttia saa-
melaisten kotiseutualueesta on valtion 
omistuksessa ja Metsähallituksen hal-
linnassa.

Maa- ja metsätalousministeriön työ-
ryhmä aloitti työskentelynsä viime hei-
näkuussa. Työryhmään kuului edusta-
jia maa- ja metsätalousministeriöstä, oi-
keusministeriöstä, ympäristöministeri-
östä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, saa-
melaiskäräjiltä, kolttien kyläkokoukses-
ta sekä Lapin liitosta. Lisäksi pysyvänä 
asiantuntijana työskenteli Metsähalli-
tuksen edustaja.

Yle Lappi 20.3.14

Lapland classic- vaellus

Vaellus alkaa Äkäslompolon Karilasta 
ja päättyy Hettaan. Reitille tulee matkaa 
126  kilometriä. Vaelluksia järjestää Yl-
läsjärven Tunturihotellin omistava Sa-

fartica ja vaellusten lähtöpäivät ovat 17, 
18, 19, 25 ja 26.8.14.

Vaellus on huollettu, eli osallistujien 
matkatavarat kuljetetaan majoituspaik-
koihin. Vaellus kestää kuusi yötä ja mak-
saa 759 €. Ilmoittautumiset www.yllas.
fi/lapland-classic-2014-ruskavaellus.

Kuukkeli n:o 8 28.3.14

Outdoors Finland

Lohjalaisista ja uusmaalaisista  vaellus-, 
melonta- ja pyöräilyreiteistä saa tietoa 
mobiilisovelluksen avulla. Outdoors 
Finland hanke on tehnyt IPhonessa ja 
Android puhelimissa ja tableteissa toi-
mivan oppaan Etelä-Suomen retkei-
lyreiteistä. Sovelluksen avulla voi se-
kä navigoida reitillä helppokäyttöisillä 
kartoilla sekä tarkistaa reitin pituuden, 
keston ja vaativuuden. Saada hyödyllis-
tä tietoa reitin varrelta.  Lataa laitteel-
lesi ilmainen Outdoors Finland sovel-
lus App Storesta tai Play-kaupasta. So-
vellus toimii siis Apple ja Android pu-
helimilla.
http://www.outdoorsfinland.fi/

Palvelu toimii myös netissä oheises-
sa osoitteessa, ja sieltä voi kaivaa esille 
monia mielenkiintoisia kohteita, kuten 
Portimon polku Haminasa tai Juusto-
polku Heinolassa, kannattaa vilkaista. 
Myös facebook sivut on avattu https://
www.facebook.com/outdoorsfinland
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Pisan retkeilyalue Savossa

Pisa on ollut suosittu nähtävyyskohde 
yli sadan vuoden ajan.  Tänään alueella 
on useita retkeilyreittejä.  Ihmiset ovat 
tulleet sinne 1800-luvulta lähtien ihai-
lemaan koillissavolaista maisemaa,  jos-
sa vuorottelevat  järvet,  metsät , vaarat 
ja peltotilkut. Kävijöiden joukossa on ol-
lut tunnettuja suomalaisia. Pisalta avau-
tuvia näkymiä ikuisti  valokuvaaja I. K. In-
ha vuonna 1893. Tästä on kuvaus hänen 
teoksessaan Suomen maisemia,  jonka 1. 
painos ilmestyi vuonna 1909. Inhan Pi-
sasta ottamat valokuvat levisivät kaikki-
alle  myös postikortteina.

Elias Lönnrot nousi Pisalle kesällä 
1832, mutta yhtään runoa hän ei tallen-
tanut Nilsiän-matkalta.  Pisa  mainitaan 
Kalevalassa. Nuori Joukahainen rehvas-
telee tiedoillaan Väinämöiselle: Tieän 
puut Pisan mäellä, hongat Hornan kalli-
olla: pitkät on puut Pisan mäellä, hongat 
Hornan kalliolla. (Kalevala)

Valtionpäämiehistä ainakin Ruotsin 
kuningas Oskar II kävi hallituskautensa 
aikana (1872 - 1907) Pisalla katsomas-
sa Täyssinän rauhan rajaa. Tämän rauhan 
rajamerkit löytyvät edelleen Pisan kalli-
ossa.

Metsähallituksen Etelä-Suomen 
Luontopalvelut on uusinut Pisalla raken-
teita. Vanhat huonokuntoiset maastopor-
taat, kaiteet ja pitkokset on purettu. Van-
ha näkötorni on uusittu kokonaan. Näkö-

torni on asennettu paikoilleen helikop-
terilla viime marraskuussa. Tavoitteena 
on tehdä Pisan luonnonsuojelualueen 
”sisällä” olevat  työt valmiiksi joulukuun 
alkuun mennessä.  Pääosa uusista raken-
teista tehdään sinkitystä metallista. 

Kuopion kaupunki uusii ensi kesä-
nä Lastukoskelta Pisalle johtavan polun 
rakenteita. Kesällä 2014 uusitaan myös 
reittien opasteet.  Korjaustöiden aikana 
polkujen käyttö on rajoitettua.

Alueella on merkittyjä reittejä 8,5 
km. Pisan kivikkoiset polut ovat vaativia, 
mutta jyrkkärinteiselle Pisalle nousemis-
ta on helpotettu portailla ja levähdysta-
santeilla sekä kaiteilla.  Vaativassa maas-
tossa kulkeminen vie tavallista enemmän 
aikaa. Reitit on merkitty oranssilla ren-
kaalla puihin.

Mäen pohjoisreunalla on pieni luola, 
Pirunkellari, joka on muotoutunut vuosi-
satojen kuluessa ihmisten hakatessa vuo-
rikristallia korukiviksi ja koriste-esineik-
si. Vaikka vuorikristallin kauneus hou-
kuttelisikin, on muistettava kunnioit-
taa luonnonsuojelualueen koskematto-
muutta.

www.luontoon.fi/Pisa

Fiskarsinmäki Espoo

Espoonlahden pieni luonnonsuojelualue 
eli Fiskarsinmäki ympäristöineen on mu-
kava pistäytymiskohde pääkaupunkiseu-
dulla varsinkin keväisin, jolloin kukka-
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Pääkaupunkiseudun kaupungit järjestä-
vät jälleen kuntalaisille opastettuja luon-
toretkiä. Espoo, Helsinki, Kauniainen ja 
Vantaa järjestävät kaikkiaan 131 retkeä, 
joiden tiedot on koottu yhteiseen luon-
toretkikalenteriin. Kalenterissa on myös 
Haltian luontokeskuksen järjestämät 
retket. Uunituore kalenteri on jaossa. 

Luontoretkikalenteria saa kirjastois-
ta asiakaspalvelupisteistä, luontotalois-
ta, Virka Infosta (Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11-13), Gardeniasta, ym-
päristökeskuksista.

Pääkaupunkiseudun luontoretki-
kalenteri 2014 ilmestynyt 

loisto peittää Fiskarsinmäen. Kilometrin 
kävelylenkin varrella voi tarkkailla kesäi-
sin laiduntavaa karjaa, ihastella lehtojen 
rehevyyttä sekä poiketa katsomaan luon-
totornista avautuvaa näkymää Espoon-
lahdelle.

Espoonlahden luonnonsuojelualue 
koostuu merenrantaruovikoista, lehdois-
ta ja niityistä. Niittyalueita hoidetaan pe-
rinteiseen tapaan eli kesäisin alueella lai-
duntaa karjaa niittyä hoitamassa. Alue on  
tunnettu valkovuokkolehto, mutta kel-
tavuokkoja ja mukulaleinikkiä tavataan 
myös Fiskarsin mäellä.

Sivun osoite on www.luontoon.fi/es-
poonlahti.

Lähde kavtsilaisten mukana La-
pin kuvatuimpiin maisemiin Pal-

lastunturien juurelle.

Tarkoitus on myös tehdä kolmen tai nel-
jän päivän lyhyt vaellus rauhalliseen tah-
tiin todennäköisimmin Ounas- tai Pal-
las- tai Keimiötunturien alueella. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset Kavtsiin Markku 
Arolalle, 0500-777554, markku.arola@
kolumbus.fi. Huom. kesällä seuraan hei-
kosti sähköpostiani, joten toivon kärsi-
vällisyyttä, vaikka vastaus viipyy. Kavtsi 
on Suomen Ladun alajärjestön Tunturi-
ladun pääkaupunkiseudun kerho.
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Raimo J. Kumpu

Koulutustoimikunnan (HSL)
järjestämä jäistäpelastautumis-
harjoitus helmikuussa Karja-
kaivolla aloitettiin kokoontu-
malla ylämajalle Erkki Holopai-
sen pitämään harjoitusta alusta-
vaan luentotilaisuuteen.

Viikkoa aikaisemmin Risto Hei-
nänen ja Erkki Holopainen olivat 
käyneet poistamassa jään pelas-

tautumisharjoitusaltaasta. Jään paksuus 
oli noin 20cm ja altaan koko noin 5 x 8 
metriä. 

Ennen varsinaista harjoitusta altaa-

HSL:n jäistäpelastautumisharjoitus

Peter Kling hiihti ensimmäisenä railoon Risto Heinäsen ja Tuija Hirvosen varmistamana. Sukset 
jalassa jäihin putoaminen on aina vakava asia.

raiMO J. KuMpu



19

Lapinkävijä Nro 135 2 14

HELSINGIN SEUDUN

LAPINKÄVIJÄT

MENNEITÄ

seen laskettiin viisi kappaletta 1 x 2 met-
rin kokoisista ja noin 23cm paksuisista 
jäälautoista kannas keskelle allasta ja 
reunoille pilkottiin jäänpaloja jäämös-
söksi. Osallistujia oli paikalla 23 jäsen-
tä, joista osa oli yleisönä katsomassa mi-
tenkähän käy. Tällaisista harjoituksista 
yhdistyksellä on vastuuvapaus, osallis-
tuminen on omalla vastuulla. Turvatoi-
met ovat tietysti asianmukaiset ja erätu-
kikohdan rantasauna lämmin koko har-
joituksen ajan.

Retkeilijät yleensä osaavat käyttää 
tervettä järkeä ja välttää vaaroja etukä-
teen, mutta luonnossa kulkija saattaa 
kohdata vakavan ongelman joista yksi 
on heikkoihin jäihin putoaminen ja täl-
löin tulee eteen kysymys eloon jäämi-
sestä. Suksien kanssa kulkijat ovat sel-
viytymisen kannalta heikoimmassa ase-
massa, ja jos selässä on vielä rinkkakin, 
homma mutkistuu entisestään.

Sukset jakavat painopistettä laajem-
malle alalle, ja kun jää romahtaa hiih-
täjän alla, on retkeilijä saattanut hiih-
tää hyvinkin heikkoa jäätä jopa pari sa-
taa metriä. Jään romahtaessa alta, ym-
pärillä ei siis olekaan muuta kuin heik-
koa jäätä ja hypotermian riski on suu-
ri – kuolemanloukku. Hypotermiapoti-
laalle ei saa antaa konjakkia tai muuta al-
koholia, vaarana on verihyytymien läh-
teminen liikkeelle josta seurauksena on 
kuolema.

Nuuksion olosuhteissa yleen-
sä helppo kulkea jäällä

Syksyllä ensimmäiseksi tulee teräsjää. 
Järvien keskiosat jäätyvät viimeisenä. 
Kulkeminen rannan tuntumassa kan-
nattaa, mutta purot lumen alla voivat ol-
la salakavalia. ja sulana. Kartasta selviää 

OHO! Keinotekoisesti luotu harjoitusal-
las vastasi todellista tilannetta ja oli suun-
niteltu siten että jäälauttoja pitkin oli mah-
dotonta päästä railon yli putoamatta jäihin.

raiMO J. KuMpu
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järvien läheiset purot, jo polviin asti pu-
toaminen jäiseen veteen pilaa koko ret-
ken varmasti. Kaislikot heikentävät jään 
kestävyyttä, mutta talvella voi niissäkin 
kulkea huoletta.

Pilkkimiehistä näkee kestää-
kö jää

Keväällä kun lumi sulaa, tulee jäästä 
puikkojäätä, joka ei murru isolta alueel-
ta. Puikkojään koostumus on kuin lyi-

jykynänippu ja ongelmana on, että siitä 
menee helposti jalka polveen asti läpi – 
heittäydy tällöin rähmälle.

Tummat laikut ja alueet jäällä ovat 
heikompia, valkeita alueita voi kävel-
lä. Jos puikkojää ei kestä jalan kulkevan 
retkeilijän alla, mutta kestää hiihtäen, on 
puikkojäähän putoaminen suksilla hen-
genvaarallista.

Lähteiköt järvien pohjassa heiken-
tävät jäätä lähteen alueelta. Ympäristö.
fi mittaa jäiden paksuutta kolme kertaa 

raiMO J. KuMpu

Rinkka selässä hiihtäen heikoille jäille on jo todella vakava asia, mutta kantavalle jäälle voi 
päästä omin avuin rinkka selässä ja sukset jalassa ilman jäänaskaleita kuten tässä.
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kuukaudessa, mutta muista virtaukset.

Retkeilijät eivät yleensä uh-
maa luontoa

Tunturilapissa jokia ei välttämät-
tä tiedä missä joki virtaa. Jos reu-
noilla on varvikkoa, saattaa uo-

massa näkyä jäätä. Lumi eristää tehok-
kaasti pakkasta, ja jos jokiuoman päällä 
on pari metriä lunta, on todennäköistä 
että jää on hyvinkin heikkoa ja sellaises-

ta paikasta henkilön saaminen ylös on 
hyvin vaikeaa. Lapissa on paljon erilai-
sia tilanteita mitä voi tapahtua, parasta 
on käyttää tervettä järkeä

Suksiretkeilijän putoaminen jäihin 
on aina paha juttu, mutta onnettomuu-
den sattuessa koskaan ei kannata luo-
vuttaa. Esimerkiksi vyölaukku edessä 
voi estää pääsyn kestävämmälle jäälle. 
Suksilla ponkaisu nopeasti vedessä kä-
sillä auttaen kovan jään reunasta, nos-
taa tehokkaasti koko vartaloa ylöspäin 

raiMO J. KuMpu

Rinkan ottaminen pois selästä välittömästi pudotessa railoon helpottaa pääsyä kantavalle 
jäälle. Rinkka kelluu aina joten sen voi pelastaa myöhemmin.
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auttaen pääsyä kovalle jäälle. Tähän kan-
nattaa valmistautua rauhallisesti, koska 
polvien nostaminen koukkuun vedessä, 
imee vartaloa upoksiin.

Harjoitustilanne todellinen, 
että osaisi tositilanteessa toi-

mia oikein

Jäät ovat petollisia ja saattavat toisena 
päivänä kestää, toisena ei. Harjoituk-

sen tarkoitus oli jättää “muistijälki” ai-
voihin, miten toimia automaattisesti oi-
kein tositilanteessa, koska tällainen yl-
lättävä tilanne on yleensä hyvinkin sho-
keeraava.

Osallistujat odottivat jännityksellä 
millainen kokemus on edessä ja pitivät 
harjoitusta mielenkiintoisena ja hauska-
na tapahtumana. “Niitä on hyvä välillä 
olla, varsinkin kun on henki kyseessä” 
toteaa Matti Seppänen

raiMO J. KuMpu

Jäänaskalit eivät ole itsestään selvä apu pelastautumiseen. pelkästään vyölaukku voi estää 
pääsyn kantavalle jäälle.
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raiMO J. KuMpu

Parhaat palat

Harjoitukseen sai osallis-
tua myös sivustakatsojana 
ja yleisöllä olikin naurus-
sa pitelemistä kun plutaajat 
astuivat estradille.
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Kivi on mitä monipuolisimmin 
käytetty raaka-aine. Se on kaik-
kialla läsnä. Mikä ei ole orgaa-
nista ainetta, liuosta tai muo-
via, on peräisin kivikunnasta. 
Vesistöjä ja kasvillisuutta lu-
kuunottamatta koko maapallo 
on kalliota, irtokiviä, hiekkaa, 
savea jne. Kivi on aina ollut tär-
keä rakennus aine. Se on lujaa 
ja kaunista, jaloimmassa muo-
dossaan kallisarvoista ja tun-
teisiin vetoavaa.

Mietin tässä mokomaa luon-
tokappaletta, joka hallitsee 
kaikkia elämämme aloja. Ra-

kennuskivi, katukivi, myllynkivi, hio-
makivi, sormuskivi, hammaskivi. Kivi 
taskussa, sydämellä, kurkussa, haudal-
la. Eihän siitä missään pääse eroon.

Mikä se kivi sitten oikein on?

 No, sehän tiedetään. Sekoitus erilaisia 
mineraaleja. Graniitti, joka on julis-
tettu Suomen kansalliskiveksi, koos-
tuu pääasiassa kvartsista, maasälväs-

tä ja kiilteistä. Jotakin muutakin töh-
nää voi olla joukossa hieman. Gneis-
sin koostumus on sama kuin graniitin, 
mutta sisältää usein myös sarvivälket-
tä. Gneissit ovat usein vuorten poimu-
tuksessa liuskettuneita, jolloin pienet 
mineraalirakeet ovat suuntautuneita ja 
uudelleen kiteytyneitä. Suonigneissit 
eli migmatiitit ovat hyvin yleisiä mm. 
Helsingin seudulla. Vilkaise ohimen-

nessäsi Suurkirkon edessä olevia jalka-
käytävän migmatiittilaattoja. Graniitti 
ja gneissi ovat plastisesti sekoittuneet 
toisiinsa

On myös kivilajeja, jotka koostuvat 
vain yhdestä mineraalista. Varsinkin 
Lapissa voi löytää lumivalkoisia kiviä, 
jopa kallioita, jotka ovat pelkkää lumi-

paul Meriluoto

Kova juttu
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kvartsia. Kultahippukin on geologises-
sa mielessä kivi. Useimmat kivet kui-
tenkin sisältävät eri mineraaleja, jotka 
esiintyvät rakeina, palloina, puikkoina, 
nelikulmioina, läiskinä tai palapelin nä-
köisinä kuten graniitissa.

Jokaisella mineraalilla on 
oma kemiallinen koostu-
muksensa ja kaavansa.

 Ne ovatkin oikeastaan silkkaa kemi-
aa. Lisäksi niillä on tietyt fysikaaliset 
ominaisuudet kuten kidemuoto, kiil-
to, hohto, kovuus ominaispaino, loh-
keavuus sekä tyypillisin väri, joka kui-
tenkin voi vaihdella samalla mineraa-
lilla jyrkästikin.

Tähän asti on maailmassa löytynyt 
3650 eri mineraalia, joista 3000 on har-
vinaista. Tavalliset kivilajit muodostu-
vat paristakymmenestä mineraalista 
eri paljoussuhteissa. Kivilajin määri-
tyksessä on hyvänä apuna jo kymme-
nen tavallisimman mineraalin tunte-
minen. Tunnistustyössä tarvitaan suu-
rennuslasi, lasittamaton posliininpala, 
esim. sulake, jota vastaan pyyhkimäl-
lä nähdään mineraalin viirun väri, jo-
ka saattaa poiketa täysin mineraalipala-
sen väristä, magneetti, jolla voi tunnis-
taa magnetiitin ja magneettikiisun, se-
kä pikkupullo laimennettua 10% suo-
lahappoa, jota saa apteekista. Sillä voi 

tunnistaa monia mineraaleja tai aina-
kin päätellä, onko kysymyksessä jo-
kin niistä mineraaleista, jotka reagoi-
vat suolahappoon kuplimalla. Tär-
keimmät niistä ovat kalsiitti (kylmä 
happo), dolomiitti (lämmin happo), 
hematiitti eli rautakivi, kloriitti, mag-
neettikiisu, sinkkivälke ja serpentiini. 
On myös mineraaleja, jotka reagoivat 
nimenomaan rikkihappoon tai typpi-
happoon, sekä sellaisia, jotka reagoi-
vat kaikkiin happoihin ja jopa saip-
puaan tai kuumaan veteen kuten la-
pis latsuli, malakiitti ja opaali. Sellais-
ten mineraalien luettelo on pitkä

Kovuuden toteamiseksi tarvitaan 
puukko, mutta kovempi ja pehmeäm-
pi mineraali voidaan erottaa toisis-
taan raapimalla niitä toisiaan vastaan, 
sillä kovempi tietysti tekee naarmun 
pehmeämpään, mutta ei päinvastoin. 
Kannattaa hankkia jokin kivikirja, jos 
asiasta sattuisi enemmän kiinnostu-
maan. Sen avulla voi päästä hieman 
jyvälle, mitä kädessä oleva murikka 
saattaa olla. Silloin tietää mitä tunto-
merkkejä siitä kannattaa etsiä. On ole-
massa suhteellinen kovuusjärjestys 
ns. Mohsin asteikko, jossa kymmenen 
edustaa timanttia, maailman kovinta 
ainetta. Siitä pehmeämpään päin seu-
raavasti: 9 korundi (rubiini ja safiiri), 
8 topaasi, 7 kvartsit, joihin kuuluvat 
mm. ametisti, aventuriini, vuorikide, 
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värilliset kvartsit. Kvartsi naarmutta la-
sia. 6 maasälpä, teräsviila naarmuttaa. 5 
apatiitti, puukko naarmuttaa vaikeasti. 
4 fluoriitti, puukko naarmuttaa helpos-
ti. 3 kalsiitti, kupariraha naarmuttaa. 2 
kipsi, kynsi naarmuttaa. 1 talkki, kyn-
nellä lohkaistavissa.

Edellämainittujen tunnistamis-
temppujen perusteella voidaan laatia 
olettamuksia, jotka valitettavasti usein 
kuitenkin menevät pieleen, mutta jos-
kus sitten osuu nappiinkin. Kun luulee 

löytäneensä harvinaisen arvokkaan ki-
ven, jota ei pysty itse, eikä viisaammat 
kaveritkaan tunnistamaan, löytyy apu 
Geologian tutkimuskeskuksesta, jon-
ne kiven voi postimaksutta lähettää ns. 
kansannäytteenä. Yksi tärkeä neuvo 
on, jos poimit kiven, joka on mielestä-
si erikoisen kaunis tai muuten mielen-
kiintoisen näköinen, älä ilman muuta 
nakkaa sitä menemään aliarvioimalla 
kykyjäsi löytää mitään kovin erikoists, 
jos vain pystyt sen helposti kuljetta-

SAAra KOStAMA

paul Meriluoto
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maan mukanasi. Jos se kokoonsa näh-
den tuntuu poikkeuksellisen painaval-
ta, eikä ole kuitenkaan vähemmän mer-
kityksellinen rautakivi eli hematiitti, jo-
ka antaa punaisen tai punaruskean vii-

run sulakkeeseen, saattaa kysymykses-
sä olla arvokkaampikin malmikivi. Sel-
laisiahan kannattaa löytää. Jos se on lii-
an raskas murikka mukana kannettta-
vaksi pane piiloon ja merkkaa paikka 
karttaasi. Seuraavalla kerralla sinulla on 
leka ja teräskiila mukanasi. Tai kerro al-
lekirjoittaneelle minne piilotit

Suomea ei ole aikaisemmin yleen-
sä pidetty mainittavampana jalokivien 
löytöpaikkana, kuten ovat monet ete-
läisemmät maat, mutta sanotaan, et-
tä täällä kiviharrastus on verraten uut-
ta, eikä ole ymmärretty etsiäkään. Tär-
keä syy on myös se, että suurin osa Suo-
men kallioperästä on irtomaalajien ja 
kasvillisuuden peitossa. Viime aikoina 
on toki ilmaantunut joitakin hyviä jalo- 
ja korukivipaljastumia, kuten Ylämaan 
spektroliitti, Luumäen berylli, Pelko-
senniemen ametisti, Kittilän jaspis ja 
Kittilän jaloserpentiini. Olen vakuut-
tunut siitä, että turpeen alla on mones-
sa paikassa muhimassa merkkejä arvo-
kivien piilopaikoista ja niitä tulee vie-
lä putkahtamaan esiin. Toivon, ettei ul-
komaalaiset yhtiöt tulisi niitä suurem-
massa määrin löytämään. Valtauksia 
niille on jo mielestäni myönnetty huo-
lestuttavan paljon, varsinkin Lapissa.

Niin, että ollaanpa luonnossa liikku-
essamme valppaina muunkin kuin lin-
tujen ja kukkien suhteen. Ei koskaan 
tiedä - - - -.

Kivistä on tehty mitä moninaisimpia käyt-
tö- ja koriste-esineitä. Kuvassa luonnon it-
sensä muovaama pala ylityöntölaattaa Gah-
peruslatnjan rinteeltä Yliperältä odottamas-
sa kellokoneiston asennusta. Alueella esiin-
tyy yleisesti hiekkakiveä, sinikvartsiittia, sa-
vikiveä, saviliusketta sekä granodioriittia. 
(R.K.)

raiMO J. KuMpu
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Lappi on kahdeksan vuodenajan, 
keskiyön auringon ja pitkän tal-
ven valtakunta. Lapissa ihmiselä-

män taustana on luonnon mittaamaton 
suuruus ja jylhyys. Ei siis ihme, että lap-
pilaiset ovat lujia ja herkkiä, luotetta-
via ja rentoja. Lappi sijaitsee yhtä kau-
kana pohjoisessa kuin Keski-Grönlanti. 
Golf virran ansiosta Lapissa on kuiten-
kin lempeämpi ilmasto ja kaikki elämän 
edellytykset. Aikojen saatossa Euroo-
pan harvaanasutuimpaan kolkkaan on 
kehittynyt edistyksellinen ja turvallinen 

hyvinvointi yhteiskunta. Äkäslompolo-
lainen tietokirjailija ja valokuvaaja Keijo 
Taskinen osaa pukea lappilaisen elämän-
tavan sanoiksi ja kuviksi. Lappi Tunnel-
mia on kiehtova matka valosta varjoon, 
mereltä tunturiin, arjesta juhlaan.

Teoksessa on kuvia myös muilta kuin 
Keijo Taskiselta

Kirjan koko on 15x15, mikä aiheut-
taa luonnollisesti haasteita kuville, var-
sinkin koko aukeaman kuvissa, jossa 
kuva on painettu koko aukeamalle, tun-
nelma hieman häviää, mutta painokoko 
asettaa omat rajoituksensa, kirja on kui-
tenkin mukava lahjakirja tai muisto it-
selle pohjoisen matkalta.

ISBN-13: 9789525969443 Jyväsky-
lä 2014

Lappi tunnelmia 
Keijo Taskinen
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Hallituksen päätöksiä

7.2. Järjestäytyminen, varapuheenjoh-
tajan, sihteerin ja toimihenkilöiden va-
linta. Tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen käsittely kevätkokousta varten. 
Ryhdytään toimenpiteisiin Lapinkävi-
jä-lehden vapauttamiseksi arvonlisäve-
rosta. Todettiin, että lehdelle on saatu 
uusi ilmoitusmyyjä ja myynti on saatu 
käyntiin. Kokeillaan vuosi 2014 järjes-
telyä, jossa kotieläimiä saa tarvittassa pi-
tää sisällä Karjakaivon ylämajassa ja Ku-
kaksen Goados-kodassa (Oma makuu-
alusta ja huomaavaisuus muita käyttäjiä 
kohtaan muistettava). Tarkistetaan mat-
kojen peruutusehdot. Ryhdytään yh-

teistyöhön Tunturiladun Kavtsi-kerhon 
kanssa ja tiedotetaan toistemme toimin-
nasta lehdessä ja kotisivuilla.

Vakuutuksista

Kevätkokouksessa tiedusteltiin yhdis-
tuksen vakuutuksista. Yhdistyksellä on 
Fenniassa omaisuusvakuutus, jossa Ku-
kaksen maja ja sauna on vakuutettu uus-
hankinta-arvoonsa sekä muut rakennuk-
set sekä irtaimisto yhteensä noin 31.000 
euroon. Yhdistyksellä on myös vastuva-
kuutus järjestämissään erävaelluksissa ja 
retkissä. Kukaksen talkoolaiset vakuu-
tetaan erikseen. Muuten tapahtumien 
osanottajia ei ole vakuutettu.

Karjakaivon rakennukset on va-
kuutettu If:in kotivakuutuksella noin 
42.000 euroon.

Hallitus selvittää onko tarvetta muu-
toksiin vakuutuksissa.

Luontokirkko Pakasaivolla 
3.9.2014 klo 11

Ensi syksynä viikolla 36 järjestetään 
luontokirkko Pakasaivolla. Toimittaa 
tunturipappi Tuomo Ruuttunen, Sep-
po Kesti-Helia, ”suntio” kanttori Janne 
Narvio. Katso tarkemmat tiedot kesän 
Kuukkeli-lehdistä. Terveisin Sepeteus, 
puh. 040 584 9999.
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Markus pyhälä

Oltiin kavereiden kanssa sovittu 
skinnailu- ja vapaalaskureissus-
ta Kukasjärven maisemiin. Ajan-
kohdaksi valikoitui Maaliskuun 
puoliväli. Yritin vähän kysellä mi-
kä reitti kavereille sopisi, mutta 
en oikien saanut vastauksia joten 
suunnitelin seuraavan reitin: Aa-
kenuksen Moloslaki, Lainiotun-
turi, Pyhätunturi ja Kukasvaara. 
Yöpymiset olin suunnitellut Po-
rokämpälle ja Karhukodalle.

Ei muuta kuin tavarat autoon, auto 
junaan ja Lappiin!

Kolarin asemalla auton purka-
mista odotellessamme veljeni katseli het-
ken seinällä roikkuvaa Ylläksen latukart-
taa ja totesi: ”Viime vuonna hiihdettiin 
päivässä sen verran mitä olet suunnitel-
lut meidän hiihtävän ensimmäinä puo-
lena päivänä. Taitaa olla liian pitkä mat-
ka ensimmäiselle päivälle”. Masentunee-
na lähdin noutamaan autoa. Ilokseni au-
to starttasi hienosti joten suuntasim-
me kohti Äkäslompolon notkuvia ruo-
kapöytiä. Äkäslompolossa meidät yhyt-
ti myös seurueemme kokenein retkeili-
jä Vessi. Täytimme vatsamme sekä ret-

Vapaalaskua Kukasjärvellä
ken ruokavarastot ja starttasimme Pyhä-
järven parkkipaikalle. Pyhäjärvellä välp-
päsimme tarvittavat tavarat ahkioon sekä 
rinkkaan ja aloitimme hiihdon Kukasma-
jalle. Alkumatka meni odotusten mukai-
sen helposti konelatua pitkin. Yllätyksek-
semme Kukasjärveä kohti lähti tuore la-
tu. Iloisena jatkoimme sitä pitkin. Järvellä 
palajastui, että joku oli mennyt Rovanie-
meläisten mökille. Hanki kantoi hienosti 
ja olimme iloisia että pinnalla oli noin 15 
senttiä  puuterilunta. Hyvillä mielin jat-
koimme  Kukasmajalle jossa saunoim-
me ja valmistauduimme seuraavien päi-
vien koitoksiin.

Aamulla hiihdimme takaisin 
parkkipaikalle

 Oli paraatikeli. Matkalla meille paljas-
tui, että Tommin kone oli myöhässä. Jo-
duin taipumaan ajatukseen, ettemme 
ehtisi Moloslaelle. Kukaan ei tässä vai-
heessa ajatuksella katsonut kartasta uut-
ta reittiä. Saatuamme vahvistuksen len-
tokoneen saapumisajasta sovimme, että 
Vessi hakee Tommin ja he tulisivat retkei-
lyreittiä parkkipaikalta. Me nousisimme 
tunturiin Pyhäjärven tuvalta. Näkisim-
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me jossain kohtaa retkeilyreitillä. Vessi 
lähti kentälle ja minä Tuomon kanssa kis-
komaan yöpymistarvikkeita Pyhäjärven 
tuvalle. Aika pian huomasimme, etteivät 
laskettelusukset olleet parhaat mahdol-
liset tasaisella hiihtämiseen. Nousukar-
vat taisivat vaan hidastaa menoa. Tuval-
le päästyämme oli hiki. Jätimme tavarat 
nurkkaan piiloon, pidimme pienen eväs-
tauon ja lähdimme nousemaan Aake-

nukselle. Sää oli yhä hieno ja ainoa har-
mi oli, että emme kiiressä ottaneet aivan 
lyhyintä reittiä ylös.

Huipulla näimme onneksi Tom-
min ja Vessin

Onneksi siksi, että he eivät olleet tulleet 
retkeilyreittiä vaan aivan omaansa. Otim-
me skinit pois suksien pohjasta ja päätim-

MARKuS pYHäLä

Kukasjärven maisemissa
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me laskea Vareslaelta pohjoiseen. Lasku 
ei ollut aivan maailmanluokkaa, mutta 
pääsimme vihdoinkin asiaan. Rinteen lo-
puttua vedimme skinit pois ja kipusim-
me takaisin laelle. Seuraavaksi laskimme 
omia jälkiämme takaisin Pyhäjärventu-
valle. Heitimme puita hiillokseen, haim-
me puron suulta vettä ja Vessi aloitti päi-
vällisen valmistuksen – jälkiruokana oli 
yllätysviinerit! Minua alkoi ruoan jäl-
keen nukuttamaan, mutta pojat pelaili-
vat vielä hetken korttia. Nukuimme tu-
vassa hyvin, emme nähneet tai kuulleet 
maahisia ja aamulla olimme valmiit siir-
tymään Lainiota kohti.

Kuten Pyhäjärven ylitys oli jo paljas-
tanut, niin laskettelusukset eivät olleet 
nopeimmat liikkumisvälineet tasaisella. 
Niinpä siirtymä Karhukodalle osoittau-
tui turhan haastavaksi. Päätimme matkal-
la jättää tavarat metsän reunaan ja kivuta 
Pyhätunturiin. Pyhätunturin kaakkois-
rinne on varsin jyrkkä. Kärjessä kipua-
va Tommi joutui ottamaan sukset pois ja 
etenemään nelivedolla. Vessi seurasi esi-
merkkiä kuten myös minä. Veljeni Tuo-
mo joutui huomaamaan, että liian kapeat 
skinit eivät tarjonneet riittävää pitoa vä-
hän loivemmallakaan, nelivedolla lop-
pu sujui kuitenkin samaan malliin kuin 
muilla. Ylhäältä saimme hyvät laskut. Mi-
nun uusista sauvoistani hajosi sompa, jo-
ten siirryin nippusiteiden ja huollon pa-
riin sillä aikaa, kun toiset kiipesivät ja las-
kivat vielä toisenkin laskun. Retken par-

haat laskut tähän mennessä! Laskujen 
jälkeen – pienen tuumaustauon myötä 
-hylkäsimme Lainion sekä Karhukodan 
suunnitelmat ja suuntasimmekin Kota-
majaa kohti. Kotamajalla otimme lom-
pakot esiin siirryimme kahvion vilinään  
ja nautimme munkkikahvit. Hetken pu-
hallettuamme jätimme ylimääräiset ta-
varat Kotamajan kotaan ja kiipesimme 
Pyhätunturille. Laskimme yhdet laskut 
kunnes oli Tommin vuoro kokata päiväl-
linen. Veljeäni vähän jännitti yöksi luvat-
tu kahdenkymmenenneljän asteen pak-
kanen, mutta kodan tuli ja hieno kuuta-
mo saattoivat meidät levollisille unille. 
Kukaan ei pelannut korttia eikä ollut aa-
mulla jäässä.

Aamulla puuroa napaan, kamat 
selkään ja Pyhätunturille

 Aurinko paistoi. Kiivettyämme tovin jä-
timme kantamukset tunturiin ja laskim-
me Kotamajalle kahville ja ansaitulle 
munkille - taas. Sitten kiipesimme takai-
sin tavaroille ja jatkoimme matkaamme 
kohti tuntematonta. Emme olleet aivan 
varmoja laskisimmeko kaakkoisseinän 
ja nousisimme Lainiolle vai mitä teki-
simme. Päästyämme korkeimmalle hui-
pulle pähkäilimme hetken josko laskem-
me Lainiota vai ei. Yksi oli kovasti puo-
lesta toinen vastaan. Lopulta hylkäsim-
me Lainio-idean sekä tavaramme ja las-
kimme Kitinkuruun. Kuruun lasku oli-
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kin sen verran hauskaa, että teimme sen 
muutaman kerran.

Nappasimme tavarat taas kantoon ja 
suuntasimme Kukasjärveä kohti. Yritim-
me seurata korkeuskäyriä, niin että pääsi-
simme yhdellä laskulla suoraan Pyhätun-
turin ja Isokukasvaaran väliselle purolle. 
Onnistuimme. Purolta nousimme kone-
ladun yli vaaralla olevalle nokalle, josta 
laskimme aavistuksen umpimähkäisesti, 
mutta suoraan, Kukasmajan taakse. Oli 
aika lämmittää sauna ja nauttia illallista.

Maanantaiaamuna nousimme Pikku-
kukasvaaralle, josta saimme hyvät laskut 
kohti Linkukeroa. Nyt oli minun vuoro-
ni kärsiä välinerikosta kun skinin liima 
petti ja takakiinnike hukkui. Kiipesin sit-
ten monoilla loppumatkan ja ajattelin te-
keväni  hyvät portaat. Muu porukka ai-
koi kuitenkin laskea kerran kohti Kukas-
vuomaa ja sitten yhdellä nousulla kohti 
Kukasmajaa. Hylkäsin portaat ja ajatte-
lin, että etsin hyvän linjan suoraan Ku-
kasmajalle laskemiseen. Menin vähän lii-
kaa etelään, mutta sain kuitenkin kivan 
laskun. Kukasmajalla rakensin meille af-
ter-ski terassin aurinkoon. Muita ei sit-
ten kuulunutkaan takaisin. Illalla selvi-
si, että olivat löytäneet hyvät laskulinjat 
joita olivat sitten tahkonneet usemman 
laskun ajan. Tuhat hööhenmetriä nou-
sua päivän aikana! Hyvä, että oli haus-
kaa! Itsekin sain tehdä pieniä huoltotöi-
tä. Sauna ja päivällinen kruunasivat oi-
van päivän.

Aamulla oli Tuomon ja Vessin 
poislähdön aika

Lähdimme kukonlaulun aikaan kah-
teenkymmeneen viiteen pakkasastee-
seen ahkiot perässä kohti parkkipaik-
kaa. Hikihän siinä taas tuli. Parkkipai-
kalta Vessi ja Tuomo pääsivät lähtemään 
jonkun aikaa ennen minua ja Tommia. 
Aakenuksen tiellä näimme Vessin auton 
tien vasemmassa laidassa mustan maas-
turin kanssa nokakkain. ”Onkohan sat-
tunut onnettomuus?” mietin. Onneksi 
he olivat vain pysähtyneet vaihtamaan 
kuulumisia maasturiporukan kanssa. 
Maasturiporukka oli aikeissa skinnata 
Aakenukselle Lentokonekodan nurkil-
ta. Toivotimme heille hyvää matkaa ja 
jatkoimme kohti Leviä ja Kätkälletun-
turia. Tunturin itärinne paljastui varsin 
jyrkäksi kiivetä. Vauhtia pois ja sinnik-
käästi ylöspäin. Tuomolla oli taas pien-
tä ongelmaa liian kapeiden skiniensä 
kanssa. Tunturissa oli paljon lumenpai-
namaa keskikokoista koivua ja mietim-
me miten siellä mahtuu laskemaan. Pää-
timme Laskea kaakkoon missä ei ollut 
aivan niin jyrkkää. Tilaa oli mukavasti 
ja lasku hyvä. Mäen loivennutta pääste-
limme Banwagenin uraa takaisin autoil-
le. Kävimme Levillä ja  pitsalla. Tuomo ja 
Vessi lähtivät etelää kohti, Tommi jäi Le-
ville pariksi päiväksi ja minä suuntasin 
takaisin Kukasmajalle jossa oli tiedossa 
huoltoa ja hiihtoa. Hieno reissu. 
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                           YLEISTÄ                 TOIMIHENKILÖT

Helsingin Seudun Lapinkävi-
jät ry perustettiin vuonna 1973 edis-
tämään erityisesti Helsingin seudul-
la Lapin matkailua ja retkeilyä. Jä-
senyysmuodot ovat varsinaiset jä-
senet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet.

Jäsenmaksut vuodelle 2014 var-
sinaiset jäsenet 20 euroa ja nuori-
sojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä 23.4.2014, 718 hen-
kilöä ja lehden erillistilaajia 9kpl

Jäsenrekisterin ja HSL-koti-
sivujen ylläpitäjä, myös osoit-
teenmuutokset: Sakari Palo, 040 
530 9578, sakari.palo@welho.com

Pankkiyhteydet:
Nordea  FI18 2142 1800 0138 42

Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut              1999
välinevuokrat                                          123
Kukasmajan käyttömaksut              1025
Goados - kodan käyttömaksut       1038

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen, 
041 516 4331, hellin.saarelainen@ko-
lumbus.fi

Yhdistyksen emäntä: Ritva Pu-
ranen, 09 387 2101, 040 840 0757

Puheenjohtaja: Harry Smeds, 050 
357 0993, harrysme@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Eija Lempinen, 
040 723 6768, eija.l.lempinen@gmail.
com

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346 
5876, sirkka.leppänen@elisanet.fi

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pentti-
läntie 1 H 56, 00740 HELSINKI, 040 
840 0946, saara.kostama@gmail.com

Karjakaivon majojen isännät:
Kari Rautio, kari@rautio.org, 0400 
443507
Eino Vasikainen, eino.vasikainen@nbl.fi, 
040 538 8087

Kittilän Kukasjärven majojen 
isännät:
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380 
Helsinki, uljas.pernu@elisanet.fi, 040 
592 7278
Markus Pyhälä, Ali-Anttilantie 2 E 
36, 05840 Hyvinkää, markus.pyha-
la@gmail.com, 040 419 0967
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                   TOIMIKUNNAT                 TIEDOTTAMINEN

Koulutustoimikunta: vetäjä Tui-
ja Hirvonen, 050 332 2228,pumori@
luukku.com, jäsenet Ari Saari-
nen, Raija Hentman, Erkki Holopai-
nen, Aira Häkkinen, Maria Fonsell

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-
ranen, 09 387 2101, 040 840 0757, jä-
senet Kirsti Klemola,  Annu Koistinen, Ei-
ja Lempinen, Marja Luhtala, Aino Mati-
kainen, Mauri Piippo, Taina Tervahartiala

Talkootoimikunta: vetäjä Kirs-
ti Klemola, kirstiliisa.klemola@gmail.
com, 050 382 0375, jäsenet Juha Jah-
kola, Eija Lempinen, Auli Martin Sa-
kari Palo, Mauri Piippo, Jukka Severin-
kangas ja Harry Smeds, 050 357 0993

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Jorma 
Nurmi, 040 766 9093, jorma.nurmi50@
gmail.com, jäsenet Pentti Luhtala, Ou-
ti Ojanperä, Jukka Severinkangas, Han-
nu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J. 
Kumpu, 044 9967100, raimokumpu@
gmail.com, jäsenet Sakari Palo, Reijo 
Blomberg, Hannu Siitari, Raija Hentman

Ilmoitukset: Ulla Valkamo, ulla.valka-
mo@gmail.com, 0400 924 469
Koko          l. x k. mm                         4-väri
1/1             125  x180                          440€
1/2           125 x 89                        260€
1/4           125 x 44                        175€
takakansi              125 mm x 170 mm
Toistoalennus 15%                         alv. 0%
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituk-
sesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa, lehden erillistilaus ei 
- jäsenille 10 euroa/vuosi

Sähköpostilista: Tervetuloa sähköpos-
tilistalle. Sähköpostitse tiedottaminen täy-
dentää tiedonjakelua Lapinkävijä -lehden 
ja HSL:n kotisivujen lisäksi. Listan jäsenille 
saa nopeasti tiedoksi mahdolliset muutok-
set ohjelmissa, täydennykset vaikkapa ta-
pahtumapaikasta ja -aikatauluista ja muis-
tutukset tulevista ohjelmista. Jos sinulla on 
HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää tie-
dotettavaa, jota ei ole lehdessä tai internet 
- sivuilla, ota yhteyttä sähköpostittamista 
hoitavaan Sakari Paloon, 040 530 9578, sa-
kari.palo@welho.com. Ilmoittaudu sähkö-
postilistan jäseneksi ja ole aina aina ajan ta-
salla tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä 
muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.Verkkosivut: www.lapinkavijat.net
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Karjakaivon majat sijaijaitsevat 
Nuuksiossa noin kahden kilometrin 
päässä Solvallan urheiluopistolta. Ylä-
majassa laverit viidelle, kamiina sekä 
kaasuliesi. Alamajassa laverit kolmel-
le, kamiina, takka sekä sauna. Valoa an-
tavat myrskylyhdyt sekä kynttilät. Pi-
hassa kaivo, laituri sekä käymälä. Kar-
jakaivoa ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkort-
tia vastaan majojen isännältä Kari Rau-
tiolta, 0400 443 507, jäsensihteeri Saa-
ra Kostamalta, 040 840 0946, Minna 
Moritz, Kattilajärventie 4, 02820 Es-
poo, 040 586 6560. Avain on palau-
tettava heti käytön jälkeen. Karjakai-
von käyttömaksut: Aikuiset jäsenet 3€, 
ei - jäsenet 6€, lapset alle 16v. 1,50€.

Avain luovutetaan vain HSL:n jäse-
nelle jäsenkorttia näyttämällä

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada 
Karjakaivon avain jatkuvaan käyttöön 
50 euron panttia vastaan ehdoin että jäse-
nyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta 
sekä maksanut 50 euron pantin Nordea 
FI18 2142 1800 0138 42 viitteellä 3573. 
2013 alkaen peritään 20€ toimitusmaksu 
jota ei palauteta. Merja Sallinen luovuttaa 
avaimen sekä pitää rekisteriä avaimista. 
Jäsenen tulee esittää tosite panttimaksus-
ta. Ennen maksun suorittamista, otathan 
yhteyttä Merjaan. Avain lähetetään postit-
se kun maksu on kirjautunut tilille. Pant-
tisumma maksetaan takaisin avaimen pa-
lautuksen yhteydessä. Hallitus pidättää 
oikeuden olla luovuttamatta avainta hen-
kilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen, 
050 342 4682, merja.sallinen@netti.fi

Karjakaivon majaa ei voi varata 
tai vallata omaan käyttöön, uu-
sien tulijoiden tulee tuntea itsen-
sä tervetulleiksi. Pidä maja koko-
ajan siistinä ja siivoa lähtiessäsi.

Henkilö, jolla ei ole avainta, saa 
oleskella majalla vain avaimen-
haltijan seurassa ja vastuulla.

Majalla ei saa oleskella edes lie-
västi juopuneena.

                                                     NUUKSION MAJAT
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Kukasmaja sijaitsee Kittilän Ku-
kasjärvellä. Tuvassa on laverit kym-
menelle hengelle, kamiina- ja tak-
kauunilämmitys, kaasuliesi uunil-
la, ei sähköä. Tuo mukanasi wc-
paperit, kynttilät ja astianpesuai-
ne. Käyttömaksut9€/hlö/vrk, lap-
set alle 16 vuotta 5€/vrk, koko ma-
jan vuokraus 40€/vrk, 250€/viikko. 
Lisämaksu ei jäsenille 6€/hlö/vrk.

YHDISTYSTIEDOTE

Goados - kota sijaitsee Kittilän Kukasjär-
vellä. Majoitustilaa lavereilla 2 hengelle, li-
säpatja yhdelle, kamiinalämmitys, ei säh-
köä. Käyttömaksut 5€/hlö/vrk, lapset alle 
16 vuotta 3€/hlö/vrk, koko kodan vuok-
raus 15€/vrk, 100€/vko. Lisämaksu ei jä-
senille 5€/hlö/vrk. Erillinen saunaraken-
nus. Varaukset: Uljas Pernu, 09 488 821, 
040 592 7278, uljas.pernu@elisanet.fi. Tar-
kemmat varaustiedot www.lapinkavijat.net 

Karjakaivolle Espoon sisäisen liiken-
teen bussit 85 ja 85A ajavat Espoon 
keskuksesta Nuuksiontietä Nuuk-
sionpäähän ja Kattilaan. Kattilaan kul-
kee osa vuoroista huhtikuun lopul-
ta lokakuun alkuun. Espoon keskuk-
sessa laituri on välittömästi radan vie-
ressä asemalla Helsingistä tultaes-
sa oikealla puolella. Nuuksiossa jää-
dään pois Meerlammella tai Solvallas-
sa. Meerlammen pysäkiltä pienen mat-
kan päässä mäen päällä oikealla puolel-
la on puomilla suljettu yksityistie, jota 
pitkin pääsee noin puolimatkan. Puo-
min osoite on Nuuksiontie 66 vasta-
päätä. Varustauduthan kartalla ja kom-
passilla jos reitti ei ole ennestään tuttu.

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden 
aikana Aakenuksen Pyhäjärven park-
kipaikalta kävellen, polku ja pitkok-
set n.4km. Tie pyhäjärvelle aura-
taan maaliskuun alussa. Äkäslom-
polo- Kittilä tien varrella oleva Tuli-
vuoripuiston parkkipaikka ei ole tal-
visin auki. Tulivuoripuistoon voi jät-
tää auton, mutta se vaatii lapiotöitä au-
ton saamiseksi pois tieltä. Kukasjärvel-
le matkaa noin neljä kilometriä.Kitti-
län linja- autoasemalle sekä lentoase-
malle voi tilata valmiiksi taksin mm. 
Armilta, Armin taksi 016-642129. 
Kolarista on juna-bussiyhteys Äkäs-
lompoloon josta jatkokuljetus taksil-
la mm.Seppo Kultima, 040-5481660.

                                          KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

                                                             LAPIN MAJAT
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Jäsenedut saa vain jäsen-
korttia esittämällä

Scandinavian Outdoor 15%, Forum 
Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.
retkiaitta.fi

Veljekset Halonen Oy:n retkeily-
osasto 15%, Helsinki Kauppakeskus  
Itäkeskus ja Espoo kauppakeskus Sello

Kilpisjärven retkeilykeskus, jä-
senille 10% alennusta majoituksesta
Hotelli Hetan majatalo 10% nor-
maalihinnoista, 5% alennushinnoista

HSL:n jäsenet voivat osallistua näi-
den järjestäjien retkille jäsenhinnoin.

Järvenpään retkeilijät ry, www.ko-
lumbus.fi/jukka.polla

Lapinkävijäyhdistys Owla, tie-
dustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kie-
hiset.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

Vuokrausvastaava Pekka Narinen, Kallio-
haanpää 8, 02770 Espoo, pekka.narinen@
gmail.com, 09 810 110, 040 500 1411

Vuokravälineet vain yhdistyk-
sen jäsenille. Tarkemmat tiedot verk-
kosivuilla www.lapinkavijat.net

Teltat               rinkat             ahkiot

Reissurepun ohjelmista saat lisä-
tietoja Maria Fonsellilta lähettämäl-
lä sähköpostia osoitteeseen maria.
fonsell(at)iki.fi tai iltaisin ja viikon-
loppuisin numerosta 040 759 0988. 
Ohjelmat löytyvät osoitteesta www.
reissureppu.fi.

6.–15.7. su–ti Dovrefjellin kansal-
lispuisto Norjassa

Dovrefjellin kansallispuisto sijoit-
tuu noin Oslon ja Trondheimin puoli-
väliin. Seutu on kasvillisuudeltaan ta-
vattoman rikasta ja tuntureilla vaelta-
vat niin villit tunturipeurat kuin ah-
mat, naalit ja myskihärät. Tarjolla on 
norjalaiseen tyyliin monen tasoisia 
kämppiä, joten reitti on suunniteltu 
sellaiseksi, että aina voi yöpyä tuvis-
sa Opas: Raija

15-17.8. Lasten seikkailuviikonlop-
pu 
”Topi ja Kiikki; kadonneen kattilan ar-
voitus”

Perinteiseen tapaan pienille ja isoil-
lekin on tarjolla kivaa retkeilytaitoihin 
perehtymistä ja salapoliisipuuhastelua 
yhdessä. Merkitse ajankohta muistiin 
ja kutsu mukaan kummilapset, siskon-
pojat tai veljentyttäret! Viikonlopun 
teemana Salapoliisit. Opas: Fonsu 



Karjakaivon ylämaja

Goados-kota

Karjakaivon alamaja

Kukasmaja

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin

Syntymävuosi (nuorisojäseneksi liittyvä)

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Lähiosoite

Nimi

Nimi- ja osoitetietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740  HELSINKI

JÄSENSIHTEERI

HELSINGIN SEUDUN 
LAPINKÄVIJÄT

Varsinainen jäsen   20 €

Tilaan vain lehden 10 €

Nuorisojäsen          10 €
(alle 18 v.)

Hihamerkki 5 €

LIITTYMISKUPONKI

Tilaan lahjaksi        10 €
Nimi
Lähiosoite

Tilausosoite

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’ KKJ: P=6689898, I=3366653

KKJ: P=751315, I=338705
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