
Nro 139

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY 2/2015

www.lapinkavijat.net

Saana



Sisältö

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-
kuun puolivälissä, toukokuun puolivälis-
sä, syyskuun alussa ja joulukuun alussa

ISSN  0788 - 625X

Tai tto :  R aimo J.  Kumpu,  S LV

Pankkiyhteys:
Nordea            FI18 2142 1800 0138 42

Viitt eet:
Karjakaivon käytt ömaksut                1999
Välinevuokra                                            123
Kukasmajan käytt ömaksut                1025
Goados-kodan käytt ömaksut           1038

3                Pääkijoitus
4                Toiminta
10             Loma
13            Ajankohtaista
16            Tietoaivi
20            Niestasäkki
22            Menneitä

28            Monet polut vievät 
                 Karjakaivolle
31            Ylläs’ taivas, allas’ latu
34            Rinkan pohjalta
38            Kirjareppu
41              Menneitä
42            Yhdistystiedote

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT

Kansikuva: Saana, Raimo J. Kumpu

www.lapinkavijat.net

Vastaava toimitt aja: Raimo J. Kumpu, 
Näytt elijäntie 4 A 21, 00400 Helsinki,044 
996 7100, raimokumpu@gmail.com

Tiedotustoimikunta: Raija Hentman, 
Soile Taskinen, Hannu Siitari, Sakari Pa-
lo, Reijo Blomberg

Aineisto: seuraavaan lehteen 27.07.2015 
mennessä Hannu Siitari, hannu.siitari@
pp.inet.fi 

Painopaikka: Off set Lindström Oy, 
Höyläämötie 3 A, 00380 Helsinki, (09) 
586 02550

Olemme Facebookissa
Helsingin Seudun  Lapinkävijät

Jäsenlehti  139 2/15



Lapinkävijä Nro 139 2 15

3

HSL

Aikainen kevät oli hyvän aikaa päättämätön, mutta tämän lehden ilmestyessä ei vuo-
denajasta ole epäilystäkään. Karjakaivolla on jo siivottu ja kesäkauden avajaisetkin 
on pidetty. Nekin, jotka eivät innostu rospuuttoajan retkistä suuntaavat luontoon.

Erityisen ilahduttava näky ovat lapset aikuisten seurassa kykkimässä ötököitä seuraten, 
kirmaamassa paikasta toiseen ja istuskelemassa nuotiolla.

Useat kansainväliset tutkimukset todistavat, että runsas luonnossa liikkuminen kehittää 
lasten motoriikkaa ja liikunnallisuutta, vahvistaa immuunijärjestelmää, vähentää allergioita 
ja kehittää kouluvalmiutta. Metsäympäristössä möyriminen, kiipeily ja kapuilu ovat luon-
taisia tapoja kokeilla rajojaan ja käyttää kehoaan monipuolisesti. Hyvää tarkoittava holho-
aminen sen sijaan voi vaikuttaa kielteisesti sosiaalisiin taitoihin, ajatteluun, tunne-elämään, 
minäkuvaan ja tietenkin fyysisiin taitoihin.

Ympäristökasvattajien mukaan paras ikäkausi lasten luontosuhteen muodostumiselle 
jatkuu noin yhdentoista vuoden ikään. Jotta luonnosta ja retkeilystä tulisi vahva ja luontai-
nen osa lapsen elämää, jotain josta ei halua luopua murkkuiän aallokoissa tai opiskelijaelä-
män sutinoissa, joka säilyisi vanhuuteen asti, pitäisi päästä turvallisessa seurassa eri luon-
toympäristöihin tarpeeksi usein.

Partio on antanut eväät tuhansille retkeilijöille, joilla harrastus jatkuu vielä aikuisiällä. 
Kaikki eivät kuitenkaan liity partioon ja silloin innostus pitäisi saada itämään kotijoukko-
jen voimin. Toivottavasti meistä lapinkävijöistä mahdollisimman moni haluaa siirtää ret-
keilytaitoja ja rakkautta luontoon tuleville sukupolville. Jollei omassa elämän piirissä ole 
lapsia ja nuoria, joille näitä tietoja ja taitoja tarjota, aina on mahdollista ryhtyä päiväkodin 
tai koululuokan retkikummiksi, sillä ei ohjaajilla ja opettajillakaan ole välttämättä retkeily-
taitoja. Retkikummeja kouluttaa Suomen Latu.

Meillä kaikilla on valtava määrä arvokasta jaettavaa nuoremmille. Luonnon omassa 
puuhamaassa on paljon enemmän palkitsevaa tekemistä kuin riehumishalleissa ja kaup-
pakeskuksissa. Metsäretki on jopa hyvä vaihtoehto pelitreeneille.

Sitä paitsi, meillä on kaksi mainiota tukikohtaa, Karjakaivo ja Kukasjärvi, joissa retkeily-
harrastus on hyvä aloittaa. Syksyllä olisi kiva saada Lapinkävijään tarinoita mukavista luon-
tokokemuksista lasten kanssa. Heitän haasteen vanhemmille, isovanhemmille, kummeille, 
sedille, tädeille, enoille ystäville ja naapureille, kaikille.

Kokemusrikasta retkeilykesää toivottaen

Raija Hentman
puheenjohtaja
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TOUKOKUU                TOUKOKUU                 TOUKOKUU               TOUKOKUU

Patikointia Seitsemisen kansallispuistossa 22.-24.5.
Keväisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Seitsemisen kan-
sallispuistoon.

Lähdemme liikkeelle perjantaina ja asetumme Koveronlammen 
teltt ailualueelle, jota pidämme tukikohtanamme koko viikonlopun 
ajan. Koveronlammella on kaivo, mutt a juomavesi on puhdistett a-
va. Siksi on suositeltavaa, ett ä kaikki tarvitt ava vesi viedään muka-
na. Lauantaina teemme päiväretken, jonka pituus on n. 15 km ja 
kulkee reitt iä Kovero-Kirkkaanlamminkangas-Susikangas-Kivijärvi-
Pitkäjärvi-Haukkalampi- Kovero. Sunnuntaina päiväretki suuntau-
tuu Multiharjun aarnimetsäalueelle ja kilometrejä kertyy alle kym-
menen. Kohteeseen voit tutustua mm:htt p://www.luontoon.fi /ret-
kikohteet/kansallispuistot/seitseminen/ Sivut/Default.aspx.

Mukaan viikonlopun retkivarustus, ruuat, vesi. Yöpymiset omis-
sa teltoissa. Matkustaminen joko bussilla (jos ryhmässä vähintään 
12 kulkijaa) tai kimppakyydein. Jälkimmäisen vaihtoehdon varalta 
pyydämme ilmoitt autumisen yhteydessä mainitsemaan voitko tar-
jota kyytiä muille tai tarvitsetko kyydin sekä mistä olet lähdössä. Il-
moitt autumiset: Juha Karsikas (kysy, mahtuuko vielä mukaan) 040 
548 1250, juha.karsikas@luukku.com.

Rankasavott aa Nuuksiossa ke 27.5. alkaen klo 12.00
Jott a Karjakaivolla voitaisiin tulevaisuudessakin saunoa ja paistaa 
makkaraa, tarvitaan siihen talkoohenkeä. Hgin kaupunki on tehnyt 
Nuuksiossa metsätöitä ja me saamme karsia sieltä loppupuut käyt-
töömme. Ota mukaan kirves/vesuri (jos on) sekä omat eväät. Ko-
koontuminen on klo 12.00 Katt ilajärventiellä Reitt i 2000:n riste-
yksessä. Talkoiden jälkeen lähdetään porukalla Karjakaivolle keski-
viikkosaunaan (ei maksua). Talkoovastaavana Kirsti Klemola, puh. 
050-382 0375.

Yölaulajat - linturetki Laajalahdelle pe 5.6. klo 21.30 - 00.00.
Monet lintumaailman parhaista laulajista konsertoivat illan hämyssä. 
Käymme kuuntelemassa Espoon Laajalahdella alkukesän esityksiä. 
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KESÄKUU                        KESÄKUU                        KESÄKUU                       KESÄKUU

Retki on maksuton eikä ennakkoilmoitt autumista tarvita. Mukaan 
sään edellytt ämä vaatetus, evästä maun mukaan ja otsalamppu. Ko-
koontuminen Otaniementien ja Konemiehentien risteyksen park-
kipaikalla klo 21.30. Paikalle pääsee Jokeri-linjan 550 bussilla jon-
ka pysäkki on parkkipaikan kohdalla. Retken vetää Ari ”Juissi” Saa-
rinen puh 0400 620595. Säävaraus, sillä lintuja ei laulata jos keli on 
kovin sateinen ja tuulinen.

Sunnuntaikävely Nuuksion järviylängöllä su 7.6.
Kokopäiväretki, runsas 10 km. Suunniteltu reitt i on Ruuhijärven 
taitse Suolikkaalle ja Majaslammelle, paluu Urjan rantaa. Kuljem-
me rauhallista tahtia ja pidämme sopivissa paikoissa evästely ja uin-
titaukoja. Lähdemme Haltian edustalta klo 10.00 bussin saavutt ua. 
Talviaikataulun mukaan (TARKISTAKA A) L-juna lähtee Helsingis-
tä 9.02 ja bussi 85 Espoon keskuksesta 9.40. Kyyti Espoon asemalta 
järjestyy tarvitt aessa. Vastuuhenkilö Harry Smeds, harrysme@gmail.
com, puh 050-357 0993.

Rankasavott aa Nuuksiossa ke 24.6. alkaen klo 12.00
Rankasavott aa jatketaan Nuuksiossa, jott a saadaan lisää puita Kar-
jakaivolle. Ota mukaan kirves/vesuri (jos on) sekä omat eväät. Voit 
myös tehdä puupinoja. Kokoontuminen on klo 12.00 Katt ilajärven-
tiellä Reitt i 2000:n risteyksessä. Talkoiden jälkeen lähdetään poru-
kalla Karjakaivolle keskiviikkosaunaan (ei maksua). Talkoovastaa-
vana Eino Vasikainen, puh. 040-538 8087.

Rankasavott aa Nuuksiossa la 11.7. alkaen klo 10.00
Taas otetaan esiin talkoohenki, kirves/vesuri (jos on) sekä omat 
eväät ja suunnataan rankasavott aan Nuuksioon. Saa myös pinota 
puita. Kokoontuminen on klo 10.00 Katt ilajärventiellä Reitt i 2000:n 

HEINÄKUU                   HEINÄKUU                    HEINÄKUU                  HEINÄKUU
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risteyksessä. Talkoiden jälkeen lähdetään porukalla Karjakaivolle 
kesäsaunaan (ei maksua). Talkoovastaavana Hannu Siitari, puh. 040-
570 7536.

Päiväretki Hertt oniemen ulkoilualueella sunnuntaina 9.8.
Kokoonnumme Hertt oniemen metroasemalla klo 12. Kuljemme 
Hertt oniemen ulkoilualueella 8 – 10 km lenkin nautt ien maisemis-
ta ja toistemme seurasta. Retki päätt yy Siilitien metroasemalle.

Mukaan retkieväät, juotavaa, istuinalusta. Ilmoitt autumiset 
31.7. mennessä: Juha Karsikas 040-548 1250, juha.karsikas@luuk-
ku.com.

Lähde harjoitt elemaan suunnistusta ti11.8.
Koulutuksessa opitaan kulkemaan kartan ja kompassin kanssa. 
Aluksi kerrotaan erilaisista kartoista, kartt amerkeistä ja kartanlu-
vusta, opetellaan kompassin käytt ö ja suunnassa eteneminen. Tä-
män jälkeen kierrämme maastossa lyhyen radan, jonka varrella 
löytyy muutama rasti. Kokoonnumme Paloheinän ulkoilumajalla 
tiistaina 11.8. klo 17.30. Tilaisuuden jälkeen sovimme tarvitt aessa 
jatko-ohjelmasta. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Niilo Koskenkorva 
ja Juha Karsikas. Ilmoitt autumiset 31.7. mennessä: Juha Karsikas 
040-548 1250, juha.karsikas@luukku.com

Rankasavott aa Nuuksiossa la 15.8. alkaen klo 10.00
Savott aa riitt ää Nuuksiossa. Hyödynnetään kaikki puut, mitä tarjo-
taan, jott a Karjakaivolla riitt ävät niitä vastaisuudessakin. Ota mu-
kaan kirves/vesuri sekä omat eväät. Voit myös tehdä puupinoja. 
Kokoontuminen on klo 10.00 Katt ilajärventiellä Reitt i 2000:n ris-
teyksessä. Talkoiden jälkeen lähdetään porukalla Karjakaivolle ke-
säsaunaan (ei maksua). Talkoovastaavana Kirsti Klemola, puh.050-
382 0375.

ELOKUU                             ELOKUU                            ELOKUU                        ELOKUU



Lapinkävijä Nro 139 2 15

7

TOIMINTA

Hätäensiapukurssi Karjakaivolla la 22.8.15 klo 9-16
Metsä ja luonto yleensä voivat joskus olla arvaamatt omia paikkoja. 
Ystäväsi saatt aa kompastua puunjuuren ja loukata nilkkansa tai kä-
tensä. Joku voi liukastua kalliolla ja loukata päänsä. Mitä vain voi ta-
pahtua. Jott a sinulla olisi valmius autt aa ja toimia oikein, tule ensi-
apukurssille. Koulutustoimikunta järjestää SPR:n mukaisen hätäen-
siapukurssin, jota on täydennett y retkeilyn näkökulmasta.

Jos sinulla on voimassa oleva EA1- tai EA2 kortt i, saat kortt iisi 
päivityksen, joka on voimassa kolme vuott a. Jos sinulla ei ole kortt ia, 
saat halutessasi Hätäensiapukortin, joka on voimassa kolme vuot-
ta. Kurssin vetäjänä on ensiavun ja terveystiedon koulutt aja, ETK 
Airi Harjula. Kurssille mahtuu 15 ensiksi ilmoitt autunutt a. Kurs-
sin hinta on 35€ sisältäen päivityksen tai uuden kortin. Sitovat il-
moitukset viimeistään 2.8.15. Kerrothan ilmoitt autuessasi, tarvit-
setko hätäensiapukortt ia tai opastusta Karjakaivolle. Yhteyshenki-
lö Aira Häkkinen.

Ilmoitt aumiset mieluummin aira.hakkinen@gmail.com tai 0400 
594766 (tekstiviestillä) tai Risto Heinänen puh.050-326 3994.

Sieni- ja sieniruokakurssi su 20.9.
Vaikka sienivuoden satoisuutt a ei vielä tiedäkään, varaamme ka-
lenteriin päivän sienien tunnistamiseen ja sienisaaliimme valmis-
tamiseen herkkuruuiksi. Tällä kertaa käytämme retkikeitt imiä, jot-
temme olisi sienestyksessä sidoksissa määrätt yyn paikkaan.

Sienioppaana ja pääkokkina häärää keruutuoteneuvoja Mika 
Kalakoski. Kurssipaikka selviää vasta syksyllä sienitilanteen mu-
kaan. Ruokien valmistukseen tarvitt avien materiaalien hinta jae-
taan osanott ajien kesken. Tarkemmat tiedot seuraavassa Lapinkä-
vijässä. Ennakkoilmoitt autumisia vastaanott aa Raija Hentman rai-
ja.hentman(at)nic.fi . Tekstiviesti-ilmoitt autumisia otetaan vastaan 
vasta syyskuussa: 0400 380 606.

SYYSKUU                            SYYSKUU                           SYYSKUU                     SYYSKUU
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Patikointia Kytäjä-Usmin aluella 26. - 27.9.
Syysviikonloppuna suuntaamme Hyvinkäällä sijaitsevalle retkei-
lyalueelle. 

Kokoonnumme alueen eteläosassa siten, ett ä pääsemme liikkeel-
le klo 10. Lauantaina kuljemme 10 - 15 km. Sunnuntaina kuljemme 
lyhyemmän matkan ja palaamme lähtöpisteeseen klo 15 mennes-
sä. Tarkempi info kesän aikana nett isivulla sekä seuraavassa lehdes-
sä. Kohteeseen voit tutustua mm: htt p://kytaja-usmi.fi /. Mukaan 
otetaan viikonlopun retkivarustus, ruuat, vesi. Yövymme omissa 
teltoissa.  Matkustamisvaihtoehdoista keskustelemme lähempänä, 
kun selviää osallistujien määrä ja kulkemiseen käytett ävät vaihtoeh-
dot. Ilmoitt autumiset 31.8. mennessä: Juha Karsikas 040-548 1250, 
juha.karsikas@luukku.com.

Tähtitaivaan ilmiöitä – Ursan esityksen uusi päivämäärä seuraa-
vassa Lapinkävijässä

Geokätköjen etsintäretki syksyllä, tarkemmat tiedot seuraavas-
sa Lapinkävijässä

TULEVAA                        TULEVAA                          TULEVAA                       TULEVAA

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 27.5. klo 18.00 – 20.00
Etelässä on kesä ja valoisat illat. Tule nautt imaan rennosta yhteissau-
nasta ja kertomaan kevään retkistä. Saunasta peritään 2 euron mak-
su. Saunan lämmityksestä vastaa Mauri Piippo, puh.040-773 1228.

Naistensauna Karjakaivolla ke 3.6. klo 18.00–20.00
Koivuntuoksuinen ja ehkä hunajanmakuinen naistensauna odott aa. 
Pulahdetaan lampeen ja puhutaan tytt öjen jutt uja. Saunamaksu 2 
euroa. Saunan lämmitt ää Eija Lempinen, puh.040-723 6768.
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Kesäsauna Karjakaivolla la 13.6. klo 14.00–16.00
Lauantai on vanhan ajan mukaan saunapäivä, niin on myös lapinkävi-
jöillä kerran kuukaudessa kesän ajan. Saunan lämmitt ää Juha Saarnio, 
puh. 044-914 8779. Yhteissaunasta peritään 2,- euron maksu.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 24.6. klo 18.00–20.00
Valoisana kesäiltana voi iltakävelyn suunnata Nuuksioon ja yhteissau-
naan Karjakaivolle. Saunamaksu 2,- euroa. Saunan lämmöstä huolehti 
Hannu Siitari, puh.040-570 7536.

Naistensauna Karjakaivolla ke 1.7. klo 18.00–20.00
Naisten iltaretken kohde voi olla myös yhteinen saunailta Karjakaivol-
la. Saunomisen lomassa vilvoitellaan lammessa. Saunamaksu on 2,- eu-
roa. Saunan lämmitt ää Kirsti Klemola, puh.050-382 0375.

Kesäsauna Karjakaivolla la 11.07. klo 14.00–16.00
Päivälläkin voi nautt ia saunan lämmöstä ja pulahtaa välillä uimaan. Yh-
teissaunan pitää lämpimänä Auli Martin, puh.040-585 6138. Saunas-
ta peritään 2,- euroa.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 29.07. klo 18.00–20.00
Kesän vihreys muutt uu, mutt a iltasauna pysyy ennallaan. Yhteissau-
namaksu on 2,- euroa. Lämmitt äjänä on Sakari Palo, puh.040-530 
9578.

Kesäsauna Karjakaivolla la 15.08. klo 14.00–16.00
On lauantaisaunan aika. Mitä on kesän aikana satt unut ja tapahtunut, 
siitä varmaankin puhutaan saunan lauteilla. Yhteissaunamaksu on 2,- 
euroa ja lämmöstä huolehtii Harry Smeds, puh.050-357 0993.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 26.08. klo 18.00–20.00
Loppukesän illat pimenevät, vaan Karjakaivon yhteissaunaan valon 
tuovat öljylamput. Yhteissaunamaksu 2,- euroa. Kotimatkalle tarvitaan 
varmaankin otsalamppua. Lämmöstä vastaa Mauri Piippo puh.040-773 
1228.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.09 klo 18.00–20.00
Vastuuhenkilönä Juha Saarnio puh. 044 9148779.

TOIMINTA
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Lapin alkukesää Aakenuksen maisemissa 6. - 13.6.2015
Haluatko tulla tutustumaan Kukasjärven majoituksiin ja maisemiin tai verestää vanhoja 
muistoja. Viikolla 24 siihen on mainio tilaisuus isäntien ollessa huoltotöissä. Majan puolel-
le mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittaudu Uljas Pernulle 040 592 7278 tai Markus Pyhälälle 040 
419 0967 / markus.pyhala@gmail.com niin sovitaan tarkemmin. PS majoitus on maksul-
lista: 9€/vrk jäsenet, 5€/vrk lapset.

Kukasjärven Heinätalkoot 25.7. - 1.8.2015.
Kaikille riittää puuhaa viikolla 31, joten majoitus on tulijoille maksuton. Majoituksen li-
säksi yhdistys tarjoaa aamupuuron ja kahvit. Ohjelmassa heinänteon lisäksi mm. tuvan, ko-

dan, saunan ja aittojen siivoukset sekä ajankoh-
taiset huollot. Aikaa riittää myös rentoutumi-
seen ja retkeilyyn. Ilmoittaudu Uljas Pernul-
le 040 592 7278 tai Markus Pyhälälle 040 419 
0967 / markus.pyhala@gmail.com ja sovitaan 
järjestelyistä.

Matka Viron Viljandiin ja Tarttoon 3.-7
.8.2015.
Tutustutaan Viljandin ja lähialueiden kulttuu-
ri- ja luontokohteisiin, mm. Soomaan kan-
sallispuistoon. Tarttossa, mm. Peipsijärvel-
lä Piirsaar,Sangasten kartano ym. Kaksi yötä 
Viljandissa ja kaksi Tarttossa, hotelli majoitus 
2hh. huoneissa, mahdollisuus myös 1hh, lisä-
maksu 85.€. Lähtö maanantaina 3.elokuuta aa-
mulla Eckerö-linjan laivalla Helsingistä, aamu-
pala laivalla. Bussi mukana koko matkan ajan. 
Hinta:495€ ,sisältää ohjelman, sisäänpääsy-
maksut ,hotelli, laivaliput, ruokailut. Opas mu-
kana koko matkan.

Ilmoittautumiset: Pertti Salo pertti.sataku@
luukku.com  tai puh. 0408368575, viimeistään 
15.6.2015. Maksuton peruutus kuukautta en-

LOMA            LOMA             LOMA            LOMA             LOMA            LOMA

raiMO j. kuMpu

iso Molosjänkkä Aakenuksen juurella.
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nen matkaa. Vastuullinen matkanjärjestäjä PS-
Bussi/Inton Matkat. PS.Matka toteutuu, jos 35 
lähtijää.

Ruskavaellus Kilpisjärvelle  4. – 
13.9.2015
Penan ja Outin ryhmä suuntaa syksyllä 2015 
ruskavaellukselle Kilpisjärven maisemiin. Mi-
käli tarpeeksi kiinnostuneita lähtijöitä löytyy, 
niin jakaudumme kahteen ryhmään, josta toi-
nen kulkee Kalottireittiä Haltille ja toinen ryh-
mä retkeilee Kilpisjärven maastossa viikon ajan. 
Kyseessä kuitenkin myös toisella porukalla 
rinkkavaellus, yöpyminen maastossa teltoissa, 
normaali syysvaelluksen varustus tarvitaan. Ns. 
viimeisen yön majoitus todennäköisesti Kilpis-
järven Retkeilykeskuksessa, ruokailuineen ja 
saunomisineen. Lähtö Helsingistä perjantaina 
4.9.2015 iltajunalla Kolariin ja paluu Helsinkiin 
sunnuntai-aamuna 13.9.2015. Retken hinta-ar-
vio tarkentuu kevään kuluessa, mutta noudatta-
nee ryhmämme totuttua tasoa. Sitovat ilmoit-
tautumiset 29.5.2015 mennessä Pentti Luhtala, 
puh. (050) 3045 130 tai Outi Posti, puh. (0400) 
807 778, outi.m.posti@gmail.com .

Ruskavaellus Pöyrisjärven erämaa-alueelle 4. – 13.9.2015
Vaellus käynnistyy Näkkälän kylästä, josta kuljemme Pöyrisjärven etelärannalle.

Kierrämme Pöyrisjärven vastapäivään poiketen tutkimaan järven pohjoispuolella sijait-
sevaa hiekkadyynialuetta. Vaihtoehtoisesti ylitämme Pöyrisjärven venekuljetuksella. Vaihto-
ehdot tutkitaan kevään/kesän aikana. Lähtö pe 4.9. Helsingistä iltajunalla Kolariin. Seuraa-
vana aamuna kuljemme linja-autolla tai tilauskuljetuksella Kolarista Hettaan, jonne jätäm-
me siviilirepun. Hetasta jatkamme lyhyellä kuljetuksella Näkkälän kylään, josta vaellus käyn-
nistyy. Vaellus myös päättyy Näkkälään, josta meidät kuljetetaan Hettaan majoitukseen (sis. 
sauna, iltaruokailu, aamupala).

Paluu Helsinkiin su 13.9. aamulla. Vaelluksen hinta-arvio 400 - 450 euroa. Tietoja aluees-
ta: http://www.luontoon.fi/poyrisjarvi, Jouni Laaksonen: Erämaat. Ilmoittautuminen ja lisä-
tietoja: Juha Karsikas, puh. 040 548 1250 ja Jorma Nurmi, puh. 040 766 9093.

raiMO j. kuMpu

Vuomakasjoki , taustalla Govddosgaisi ka-
lottireitin varrella Haltille.



Lapinkävijä Nro 139 2 15

12

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, veloite-
taan ennakkomaksu

– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, 
veloitetaan 50 % matkan hinnasta

– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pi-
dättää koko matkan hinta.

Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pa-
kottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä koh-
tuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, 
kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautus-
ta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja 
majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuk-
sella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy pe-
ruutusturvavakuutus.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta
arvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen il-
moitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestä-
jän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

LOMA
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päätöksiä ja tiedotuksia
Toimintakertomus 2014

Helsingin Seudun Lapinkävijöiden jä-
senmäärä oli vuoden 2014 lopussa 744 
jäsentä, joten laskua oli noin 2%. Erilai-
sia tapahtumia järjestettiin vuoden mit-
taan 49 kappaletta ja niissä oli yhteen-
sä 772 osanottajaa. Suosituin tapahtu-
ma oli kerhoilta, jossa Jouni Laaksonen 
kertoi Lapin erikoisnähtävyyksistä (44 
henkeä). Sitten kerhoilta Korvatunturil-
ta Haltille ahkiota vetäen (38), Ylläksen 
hiihtoviikko ja Laatokan Karjalan retki 
(37), syyskokous ja vuoden 2014 kuvat 
(32), Revontuli-ilta (31) ja Pikkujoulu 
(30).

Karjakaivon käyttö lisääntyi merkin-
töjen perusteella noin sadalla käynnil-
lä (957). Majoitusvuorokaudet Kukas-
majalla vähenivät (203), mutta Goados-
kodalla lisääntyivät (129). Yhdistyksen 
vuoden 2014 tulos oli 4 123,11 euroa 
ylijäämäinen.

Jäsenmaksuista

Kevätkokouksessa päätettiin, että jatkos-
sa HSL:n jäsenmaksut postitetaan vasta 
tammikuussa, jottei syntyisi vääristymää 
jäsenmäärän ja jäsenmaksujen välille – 
jäsenmaksut kun kirjataan sille vuodel-
le, jona ne on maksettu ja useat henkilöt 
ovat hoitaneet maksunsa ja edellisvuo-
den puolella. Jäsenmaksu on edelleen 20 
euroa vuodessa.

Jäsenmäärän ja jäsenmaksujen suh-
teeseen vaikuttavat myös ne muutamat 
henkilöt, jotka liittyvät Helsingin Seu-
dun Lapinkävijöihin syys-joulukuussa. 
Heiltä ei nimittäin peritä seuraavan vuo-
den jäsenmaksua erikseen, vaan syksyl-
lä maksettu jäsenyys on voimassa myös 
seuraavan vuoden.

Kukasjärvestä

Hallitus päätti kokouksessaan 16.3., et-
tä Kukasjärven varaukset on peruttava 
viimeistään 14 vuorokautta ennen vara-
uksen alkua. Tätä myöhemmin tehdyis-
tä peruutuksista peritään 50 % varatun 
ajan käyttömaksusta.

Kukasjärven majan ja kodan käyttö-
maksut erääntyvät 14 vuorokautta va-
rauksen päättymisestä. Kukasmajan ja 
Goados-kodan käyttömaksuthan ovat 
hyvin edullisia, kuten käy ilmi sivulta 45 
Talkoissa yöpyminen on peräti maksu-
tonta.

Kukasmajan ja Goados-kodan vara-
ustoimintaa ja maksuja helpottamaan on 
tehty lomakkeet, jotka helpottavat seu-
rantaa ja maksujen suorittamista.

Karjakaivon avaimista

Karjakaivon avaimen haku on ollut mah-
dollista Suomen Luontokeskus Haltiasta 
1.3.2015 lähtien. Mutta muistakaa, Hal-
tian väkeä on informoitu, että AVAIN-
TA EI SAA ANTAA KELLEKÄÄN IL-
MAN JÄSENKORTTIA!!! Tämä koskee 

AJANKOHTAISTA
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ehdottomasti kaikkia jäseniä. Haltian 
henkilökunnalla ei ole mitään mahdol-
lisuutta tuntea jäsenistöämme ja tämä on 
ainoa tapa välttää väärinkäytöksiä.

Avain on myöskin palautettava sa-
maan paikkaan välittömästi käytön jäl-
keen – siis samana päivänä. Jos Haltia on 
jo kiinni, avaimen voi jättää ulkopuolel-
la olevaan Haltian postilaatikkoon. Kat-
so, että pudotat sen oikeaan laatikkoon.  
Haltian auki ollessa avain on aina palau-
tettava infotiskille, ei minnekään muu-
alle.

Nämä säännöt koskevat myös Saara 
Kostamalta ja Kari Rautiolta noudetta-
via avaimia.

Karjakaivon käytöstä

Karjakaivon käyttäjillä on kolme tärke-
ää velvoitetta.

Ensimmäinen niistä on laittaa aina 
merkintä vieraskirjaan, kun käyt siellä. 
Karjakaivon runsas käyttö ja hyvä huo-
lenpito ovat parhaat takeet siitä, että 
Helsingin kaupunki vuokraa Karjakai-
voa edelleenkin meille.

Toinen tärkeä asia on, että jokainen 
kävijä huolehtii omalta osaltaan polt-
topuiden teosta. Puulaatikoiden ja -te-
lineiden täyttö ennen lähtöä pilkotuil-
la ja mahdollisimman kuivista rangoista 
tehdyillä klapeilla takaa sen, että itsestä-
kin on kiva tulla seuraavan kerran naut-
timaan Karjakaivon rauhasta.

Kolmas homma on siivota aina jäl-
kensä. Se tarkoittaa mattojen ja peitto-

jen ravistelua, lattioiden lakaisua, astioi-
den tiskaamista ja öljylamppujen täyttä-
mistä käytön jälkeen.

Koirista Karjakaivolla ja Kukasjär-
vellä

Ilmeisesti koirien omistajat ovat otta-
neet ilolla vastaan päätöksen, että Kar-
jakaivon ylämajaan ja Kukasjärvellä 
Goados-kotaan voi tuoda lemmikkejä. 
Lapinkävijässä 1/2015 oli ohjeet koiri-
en kanssa tulijoille. Ohjeet toimitetaan 
myös majoille.

On erityisen tärkeää muistaa, ettei 
koirakavereita saa päästää lavereille ja 
että ennen lähtöä on siivottava kunnol-
la. Tiedätte varmaan kotoakin, että koi-
rankarvoja on hankala saada pois teks-
tiileistä.

Uusia vuokravälineitä

Kevätkokouksessa Tarja Isoluoma lah-
joitti Helsingin Seudun Lapinkävijöiden 
vuokravälineiksi TSL 170 Rando lumi-
kengät ja kokouksen jälkeen noudetta-
van Haglöfs Sec 55 naisten rinkan. Läm-
min kiitos Tarjalle välinelahjoituksista.

Lumikengissä on jämäkät siteet ja 
kannankorotus, joten ne soveltuvat 
myös vaativiin ja jyrkkiin maastoihin. 
Ne on tarkoitettu 32–72 -kiloisille käyt-
täjille.

Haglöfsin anatominen rinkka sovel-
tuu erityisen hyvin pienikokoisille ja 
kapeaharteisille naisille. Välinevuokrat 

AJANKOHTAISTA
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ovat seuraavat: rinkat 10 €/viikonlop-
pu, 20 €/viikko, 30 €/2 viikkoa, lumi-
kengät 3 €/viikonloppu, 6 €/viikko ja 9 
€/2 viikkoa.

Vahvistusta talkootoimikuntaan

Ehdottomasti mukaviin uutisiin kuuluu 
myös, että talkootoimikunta on saanut 
täydennystä. Nuoren polven Lapinkävi-
jöihin kuuluva Mikko Kanerva ja Mark-
ku Jakonen ovat liittyneet vahvuuteen.

Lapinkävijä-lehdestä

Lapinkävijä-lehden ilmoitushankinta on 
tyssännyt toistaiseksi. Asiaa on pohdit-
tu niin kevätkokouksessa kuin muissa-
kin yhteyksissä, mutta helppoa ratkai-
sua ei ole. Se on joka tapauksessa työtä, 
joka vaatii aikaa ja viitseliäisyyttä. Tähän 

asiaan joudumme palaamaan 
myöhemmin.

Olemme pohtineet tiedo-
tustoimikunnassa myös leh-
den aineiston kokoamiseen 
ja lehden taittamiseen liit-
tyviä asioita. Jotta kaikki lä-
hetetty aineisto päätyisi leh-
teen ja jotta vältyttäisiin vir-
heiltä, olemme sopineet sii-
tä miten aineistokokonai-
suudet kootaan ja tarkaste-
taan etukäteen.

Kaikki jäsenistön, toimi-
henkilöiden ja toimikuntien 
tekstit lähetetään joko Han-

nu Siitarille tai Sakari Palolle sen mu-
kaan, mitä lehden 2. sivulla on ilmoitettu 
– ja tietenkin viimeiseen jättöpäivämää-
rään mennessä. Raimo Kumpu saa sitten 
taittoon jo esikäsitellyt materiaalit.

Kaikenlaiset tarinat Lapinkävijöiden 
tapahtumista ja omista reissuista ovat 
tervetulleita. Pari vienoa toivetta kuiten-
kin juttujen lähettäjille:

Tekstiä kirjoittaessa käytä enteriä 
vain kun aloitat uuden kappaleen, ei jo-
ka rivin lopussa. Joka ikinen ylimääräin 
rivinsiirto pitää poistaa käsin taitossa.

Laita tekstiisi väliotsikoita, jotka hel-
pottavat lukemista.

Lähetä käsittelemättömiä kuvia, sil-
lä Raimo saa niistä ammattilaisen ottein 
parhaat ominaisuudet esiin.

Tiedot kokosi
Raija Hentman

AJANKOHTAISTA

raiMO j. kuMpu

kukasmajan varastoaittoja.
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Lauhanvuori region -sivus-
to

Lauhanvuoriregion.fi-sivustolla 
esitellään Lauhanvuoren ja Kau-
haneva – Pohjankankaan kansal-

lispuistoja, Hämeenkankaan harjoitus- 
ja monikäyttöaluetta sekä Haapakeitaan 
soidensuojelualuetta. Pääpaino on geo-
logisen historian esittelyssä, ja siihen 
voi tutustua  valokuvien, panoraamaku-
vien, animaatioiden ja tekstikokonai-
suuksien avulla. Sivusto esittelee kunkin 
kohdealueen eläin- ja kasvilajeja. Yritys-
sivulle on koottu retkeilijöitä palvelevi-
en matkailuyrittäjien tietoja toimialoit-
tain. Lauhanvuoriregion.fi-internetsi-
vusto on asiakaspalveluverkoston kehit-
tämisprojektin tuloksena syntynyt ko-
konaisuus. Internetin lisäksi hanke nä-
kyy myös maastossa uusien opastaulu-
jen sekä kännykällä operoitavan mobii-
lisovelluksen avulla. Hanketta ovat ra-
hoittaneet Euroopan Unionin maaseu-
turahasto, ELY-keskus sekä Metsähalli-
tus. Lisäksi alueen kunnat Honkajoki, 
Siikainen, Isojoki, Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia ja Kauhajoki ovat osallis-

tuneet hankkeen rahoitukseen. http://
www.lauhanvuoriregion.fi. (R.B)

Peurakaltiolta majoitusta
Uudet tuulet puhaltavat Äkäsmyllyllä 
ja Peurakaltiolla. Hannu ja Riitta Kekä-
läisen vastaavat toiminnasta. He tulivat 
Levin ja Ylläksen väliä hiihtäneille tu-
tuiksi Vasalammen rannalla sijainnees-
ta Aakenus Cafeesta. Metsähallitus myi 
Vasalammen kiinteistön. Kekäläisetkin 
tekivät tarjouksen, mutta eivät saaneet 
paikkaa itselleen. Leikkimieli johti sit-
ten Äkäsmyllylle, kun Äkäsmylly tu-
li kaksi vuotta sitten myyntiin, he tart-
tuivat tilaisuuteen ja Äkäsmyllyn kahvio 
oli jo viime talvena heidän hoidossaan. 
Peurakaltio oli myös viime talvena Ke-
käläisillä, mutta olivat siellä aluksi vuok-
ralla. Hannu pyörittää Äkäsmyllyä ja sen 
myötä he päättivät laittaa Savottakarta-
non uuteen uskoon ostamalla sen. Peu-
rakaltion kaupassa Kekäläisille tuli koko 
pihapiiri rakennuksineen. Tallikahvion 
lisäksi pihassa on vuonna 1948 valmis-
tunut kolmen kuistin savottakämppä, 
pari saunaa ja varastorakennuksia ja ka-
toksia. Sauna on nyt hienossa kunnos-

TIETOAIVI
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sa ja savottakämppä ylittää senkin laa-
tutason. Ensimmäisessä huoneessa hu-
misee kamiina, joka luo lämpöä ja tun-
nelmaa. Huoneessa on pedattuna kaksi 
kerrossänkyä ja kaksi yksittäistä vuodet-
ta. Näitä kerrossänkyjä löytyi varastos-
ta iso pino omistajat kertovat. Kämppä 
ei ole tullut kuntoon pelkästään sisus-
tamalla, vaan se on vaatinut myös kar-
keampaa työtä. Ensiksi jouduttiin paik-
kaamaan vesikaton reiät. Sitten korjat-
tiin kämpän keskuslämmitys. Raken-
nuksen keskimmäinen osasto on vielä 
varastona ja odottaa omaa käsittelyään. 
Oikeasta päädystä löytyy kauppapuo-
ti. Iso savottapirtti on nyt kevään ajan 
kauppana, josta löytyy paljon käsitöitä, 
kuten hongasta tehtyjä tonttuja ja kynt-

tilälyhtyjä. Nii-
den lisäksi tar-
jolla on mui-
den tekemiä 
töitä, muun 
muassa käsin 
tehtyjä kyntti-
löitä, heinäsei-
väsenkeleitä, 
raanuja ja Rei-
jo Kivijärven 
naivistisia tau-
luja. Puoti on 
helppo muut-
taa majoitus-
tilaksi tarvit-
taessa. Sijain-
ti sopii hyvin, 
sillä Peurakal-

tio on sekä talvella että kesällä keskei-
sellä paikalla. Talvella se on latuverkon 
varrella ja kelkkareitin päässä ja kesäl-
lä puiston “selkärankareitti” Tunturi-La-
pin Taival kulkee pihan kautta. Ensi ke-
sänä Lapland Classicin vaeltajat yöpyvät 
Peurakaltiossa.

Kuukeli 7/15

Lapland classic vaellus 2015 
Ylläksellä

Hyvien kokemusten perusteella järjes-
tetään myös ensi kesänä Lapland clas-
sic vaellus. Lisätietoja ja ilmoittautumi-
set oheisen www sivun kautta, http://
www.yllasjarventunturihotelli.com/lap-
land-classic-fin. (R.B)

TIETOAIVI

kilpisjärvi

raiMO j. kuMpu
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Tupatietoja 
Inarijärvellä on maalis-huhtikuussa kun-
nostettu kaksi autiotupaa: Inarijärven 
koilliskolkassa Suolisvuonon päässä si-
jaitseva Suolistaipaleen autiotupa sekä 
Punaisena tupana tunnettu Kaikunuoran 
autiotupa Kasariselän kaakkoislaidassa.

Molemmat tuvat ovat historiallisesti 
arvokkaita rakennuksia vaikkakaan eivät 
suojeltuja. Lapin tyypillistä hirsirakenta-
mista edustavat tuvat ovat olleet järvel-
lä liikkujien käytössä 1920-luvulta lähti-
en. Suolistaipaleen kautta on muun mu-
assa kuljettu perinteisesti Ruijaan ja pai-
kalla on veneenvetopaikkakin. Tuvat kor-
jataan niiden historiaa kunnioittaen am-
mattitaitoisen restaurointikisällin tekemi-
en suunnitelmien mukaan. (Metsähallitus 
23.2.15, (RH)

Kunnon takki
Milletin Epic-takki on ollut päälläni vuo-
desta toiseen muuttuen aina vain haa-
leamman harmaaksi ja reikäisemmäksi. 
Se on kuitenkin ollut hyvin kevyt, pie-
neen tilaan menevä ja se on pitänyt tuul-
ta aika hyvin. Sateisiin ja todella tuulisiin 
säihin on ollut vaihtuvia kuoritakkeja.

Tämän kevään hiihtovaellukselle vii-
mein ryhdistäydyin ja päätin ostaa uuden 
takin. Päädyin Fjällrävenin Keb-takkiin.

Takissa on yhdistetty superkestävää 
G-1000 -kangasta hihojen alapuolilla, 
hartioissa, hupussa sekä takin helmassa ja 
ohuempaa joustokangasta hihojen päälli-

puolella sekä takin selkämyksessä ja etu-
puolella. Takin helma on takaa pidempi 
kuin edestä, kaksi isoa rintataskua jäävät 
vapaiksi viilekkeiden ja lantiovyön alta, 
hihat on muotoon ommeltu ja säädettä-
vässä hupussa on jäykkä tuulireunus. Ta-
kin sivusaumoissa on tuuletusvetoketjut.

Kevään hiihtovaelluksella riitti tuulta 
ja tuiskua. Grönlannin vahalla kyllästet-
ty takki piti riittävän hyvin niissä olosuh-
teissa kuivana ja rännän kastelema kangas 
kuivui nopeasti päällä. Hupun muodosta-
ma tuulitunneli suojasi kasvoja mainiosti 
ja vaatteen tuulenpitävyys oli oivallinen. 
En kaivannut missään vaiheessa kuori-
takkia.

Fjällräven Keb on painavampi, jäy-
kempi ja tilaa vievempi kuin vanha takki-

TIETOAIVI
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ni, mutta olen siihen erittäin tyytyväinen. 
Tuskinpa oman retkeilyurani aikana tar-
vitsee toista ostaa. (RH)

Tunneliteltan pystyttäminen
Valitettavan harvoin näkee sujuvaa ja oi-
keaoppista tunneliteltan pystyttämistä ja 
joskus on hankalaa pitää suunsa kiinni, 
kun räpeltäminen jatkuu ja jatkuu, ja tu-
loksena on notkolla oleva teelmä. Jos nou-
datat näitä ohjeita, lupaan olla hiljaa. Oh-
jeen teltassa on kolme kaarta.

Pystytä tunneliteltta aina tuulensuun-
taisesti. Sisäteltan puoleinen pää tulee 
tuulta vastaan. Tarkista, että kaikki veto-
ketjut ovat kiinni.

Kiinnitä ensimmäiseksi tuulenpuolei-
set maakiilat. Tarkista, että pääty on oi-

keassa muodossaan.
Kasaa kaaret ja varmista, että kaaren 

jokainen pätkä on painunut perille asti. 
Aloita kaarien kasaaminen keskimmäi-
sistä osasista, jotta osat yhdistävä kumi-
naru venyttyisi tasaisesti.

Työnnä kaaret tunneleihin mahdolli-
simman lähellä maata, jotta ne eivät taivu 
kaarelle, mikä hankaloittaa perille menoa. 
Työnnä kaarta itsestäsi poispäin ja vedä 
kangasta itseesi päin. Näin tehden kaaren 
osat eivät irtoa toisistaan. Työnnä kaaret 
tunneleihin ihan loppuun asti ja pingota 
kaaret.

Tarkista, että kankaan ylivenyttymistä 
estävät nauhat ovat ulkoteltan alareunois-
sa kiinni ja sopivan kireinä.

Tartu ulkoteltan toiseen päähän lai-
timmaisten kiinnityspisteiden kohdalta, 

nosta teltta reilusti irti 
maasta, kiristä ulkotelt-
ta ja kiinnitä maakiilat 
pitäen telttaa koko ajan 
tiukasti pingoitettuna.

Pingota tuuletusauk-
kojen narut.

Pingota päämmäi-
set sivunarut siten, että 
naru tulee 45°kulmaan 
kaaren ja teltan sivu-
seinän muodostamaan 
suorakulmioon nähden. 
Pingoita keskimmäiset 
sivunarut suoraan ulos-
päin.

Piukkoja telttoja. 
(RH)

TIETOAIVI

Tunneliteltan pingottaminen kaarien laiton jälkeen tekee teltas-
ta ryhdikkään.

raijA HenTMAn
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NIESTASÄKKI

Keväällä retkeilijällä on vähän 
suoraan pannulle kelpaavia sie-
niä käytett äväksi, mutt a kesän 
edetessä ja syksyn saapuessa ti-
lanne paranee huomatt avasti. 
Kaikki vuodet eivät ole satoisia 
ja silloin on hyvä, kun kaapista 
löytyy keveitä, vähän tilaa vieviä 
ja ah, niin maukkaita kuivatett u-
ja sieniä.

Sienet sisältävät runsaasti kivennäis- 
ja hivenaineita, erityisesti kaliumia, 
rautaa, sinkkiä ja seleeniä. Suppilo-

vahvero on eritt äin hyvä D-vitamiinin 
lähde. Kantarellissa on D-vitamiinin li-
säksi myös A-vitamiinin esiastett a. Kai-
ken kaikkiaan sienistä saa runsaasti kui-
tuja, mutt a myös B2 ja B3-vitamiinia.

Jos kuulut niihin, joilla on sienisoke-
rin eli trehaloosin imeytymishäiriö, tie-
dossa on vatsanväänteitä. Jos olet säästy-
nyt moiselta vaivalta, tässä muutama sie-
niresepti retkellä valmistett avaksi. Voit 
korvata kuivatetut sienet tuoreilla. Oh-
jeet on kahdelle.

Tatt i-kasvispytt ipannu

1 rkl kylmäpuristett ua rypsiöljyä
3 dl kuiv. herkkutatt eja
½ dl kuiv. sipulia

½ dl kuiv. kypsää porkkanaa
½ dl kuiv. kypsää palsternakkaa
½ dl kuiv. kypsää lantt ua tai naurista
1 dl kuiv. kypsää perunaa
1 maustem. suolaa
2 maustem. roseepippuria
2 maustem. timjamia
Hauduta liotett uja kuivatuott eita en-

sin lopussa liotusvedessään. Lisää sitt en 
öljy ja mausteet ja jatka paistamista, kun-
nes juurekset ovat hieman paistuneet. Li-
sää tarvitt aessa vähän öljyä.

Perunapannarit ja pekoni-sieni-
kastike

Pannarit:

1 ps ohukaisjauhett a
1 dl perunamuusijauhett a
2 rkl kuiv. sipulia
1 maustem. kynteliä
vett ä pussin ohjeen mukaan
öljyä, voita tai margariinia paistami-

seen

sieniä sapuskaan

Raija Hentman
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Kastike:

1 ps sienikastiketta
½ pkt amerikanpekonia
1 dl kuiv. sieniä
2 valkosipulinkynttä
1 maustem. rosmariinia
½ maustem salviaa
50 g valkosipulituorejuustoa
3 dl vettä

Sekoita kaikki pannariohjeen ainekset 
keskenään ja anna taikinan turvota. 
Paista sitten läpimitaltaan noin viisi-
toistasenttisiä pannareita. Pidä toinen 
ruokakippo pannareiden päällä kante-
na, jotteivät ne jäähdy heti.

Pilko lättyjen paistumista odotel-
lessasi jo valmiiksi kastikkeen pekoni 
ja valkosipulinkynnet. Aloita kastik-
keen valmistus paistamalla pekonin 
palat rapeiksi. Paista sitten liotettuja 
sieniä vähän aikaa sulaneessa pekonin 
rasvassa. Vispaa kastikejauhe veteen 
ja lisää kaikki muut ainekset paitsi pe-
konit. Hiero mausteita kämmenpoh-
jassa ennen kastikkeeseen lisäämistä, 
jotta maut irtoavat paremmin. Kyp-
sennä kastiketta ohjeen mukaan ja li-
sää sitten pekoninpalat. Lusikoi kasti-
ketta pannarin päälle ja ryhdy nautis-
kelemaan.

Sienikastikkeen voi korvata kahdel-
la pussilla sienikuppikeittoa ja ruoka-
lusikallisella maissi- tai ohratärkkelys-
tä.

Tattikeittoyllätys

2 dl kuiv. tatteja
2 dl kuiv. tomaattia
2 valkosipulinkynttä
1 kasvisliemikuutio
1 dl basmatiriisiä
1 maustem. mustapippuria
2 maustem. basilikaa
100 g sulatejuustoa
6 dl vettä

Pane liotetut sienet ja tomaattilohkot 
liemikuution kanssa veteen.  Lisää rii-
sit, kun keitos kiehuu.  Valkosipulin, 
pippurirouheen ja sulatejuuston vuo-
ro on, kun riisit ovat puolikypsiä reilun 
viiden minuutin kuluttua.  Keitä vielä 
toiset viisi minuuttia, jotta riisit peh-
menisivät.

Ohjeet ovat kirjasta Herkutel-
len luonnossa – Kuivatuotteista kun-
non eväät. Kirjaa saa kaupoista sekä 
kirjoittajalta hintaa 29 euroa (raija.
hentman(at)nic.fi).

NIESTASÄKKI
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Hypotermiakoulutus
Maaliskuun alussa järjestettiin 
Karjakaivolla jäistäpelastautu-
misharjoituksen jatkokurssi hy-
potermian riskien ennalta vält-
tämiseksi sekä hypotermiatilan 
hoitamista kenttäoloissa.

Kari ”Vaiska” Vainio on kovia ko-
kenut arktisen retkeilyalan kon-
kari, sissikouluttaja, nykyisin 

luontomatkailuyrittäjä (www.avotun-
turit.fi) erikoisalana koulutus kylmiin 
olosuhteisiin mm. Haltilla sekä Ruot-
sin puolella Kebnekaisella.

Tämä hengenvaarallinen ja salaka-
vala alijäähtyminen kehittyy asteittain 
alkaen lievillä oireilla. Pintaverenkier-
to supistuu – iho menee kananlihalle, 
hampaat kalisee, hytinää. Puhe alkaa 
sammaltaa aikaisessa vaiheessa, nälän-
tunnetta ja huonotuulisuutta.

Oireiden edetessä alkaa apaattisuus, 

Ahkio oli suunniteltu siten että valjaat voi helposti irroittaa yhdellä nykäisyllä kääntymällä 
ahkioon päin.

raiMO j. kuMpu



Lapinkävijä Nro 139 2 15

23

MENNEITÄ

hallusinaatiot ja lopuksi tajuttomuus 
ruumiin lämmön ollessa 29°C – 28°C 
( 25°C = kuolema). Oireisiin kuuluu 
myös hyvänolontunne ja halu riisua 
vaatteita. Tällainen potilas on maasto 
-olosuhteissa vaikea hoitaa.

Riskien ennakointi on ensi-
arvoisen tärkeää

Talvinen luontoretki kannattaa suunni-
tella hyvin. Onko reitillä tupia tai mui-
ta myrskyn kestäviä suojapaikkoja, ky-
ky majoittua kaikissa olosuh-
teissa lumeen. Tasaiselle pys-
tytettynä tunneliteltta käyt-
täytyy samoin kuin iglu, lumi 
kiertää eikä hautaudu myrs-
kyssä.

Hätämajoitusta ei kanna-
ta tehdä huonosti sillä myrs-
ky voi kestää kauan. Jos hätä-
majoitus epäonnistuu – kuo-
lema.

Suojavaatetuksella on 
suuri merkitys

Jalat, kädet ja kasvot paleltuvat helpos-
ti. Kerrospukeutumisessa hyviä mate-
riaaleja ovat alusasussa merinovilla ja 
väliasussa Power Stretch. Kuoriasun 
on oltava tuulenpitävä. Tuuli ottaa si-
säreisiin enemmän. Kylmään voi totu-
tella etukäteen ennen retkeä. Tärkeää 
on myös huolehtia nestetasapainosta, 
ruokailusta ja levosta.

Veteen putoaminen on pahin 
mahdollinen tilanne

Nyrkkisääntö 1- 10 – 1 eli jos selviää ensim-
mäisestä minuutista, on kymmenen mi-
nuuttia aikaa päästä pois vedestä jonka jäl-
keen 1 tunti aikaa selviytyä hengissä. Jäinen 
vesi aiheuttaa välittömästi hengitysshokin 
ja henkilö saattaa vetää vettä henkeen. En-
siavun tekee vaikeaksi kylmä veri ääreisis-
sä. Jos verihyytymät lähtevät liikkeelle ris-
ki sydänkohtaukselle on suuri. Potilasta ei 
saa hieroa, hyppyyttää eikä antaa alkoho-

lia, elvytyksessä vain puhallus, ei painantaa. 
Tajuton potilas Nato -asentoon. Tällainen 
tilanne on kamppailu aikaa vastaan ja tel-
tan täytyisi olla pystyssä mahdollisimman 
nopeasti keittimellä lämmitettynä. Märät 
vaatteet riisutaan pois teltan ulkopuolel-
la. Tajuissaan olevalle henkilölle lämmintä 
sokeripitoista juomaa. Selkeä pelastuskaa-
va on syytä tehdä etukäteen. (R.K.)

raiMO j. kuMpu

Tapahtumaan osallistui 20 henkilöä.
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Tähdet pimeinä
Huolellinenkaan suunnittelu ei takaa ta-
pahtuman onnistumista. Helmikuinen 
Tähtitaivaan ilmiöitä -kurssi koki kovia, 
kun Ursan asiantuntija joutui perumaan 
tulonsa. Periksi ei annettu ja Ursassa käy-
tiin opiskelemassa planetaarion pystytys-
tä ja projektorin käyttöä.

Apujoukot kokoontuivat hyvissä ajoin 

MENNEITÄ

Tiistilän koululle pystytyspuuhiin. Kupoli 
levitettiin lattialle ja katsottiin, miten täy-
töstä huolehtiva tuuletin toimii. Ei miten-
kään. Ei pihahdustakaan. Ei voinut muuta 
kuin äkkiä miettiä, miten tavoittaisi kaikki 
ilmoittautuneet ennen kuin lähtevät liik-
keelle. Kaikki paitsi yksi tavoitettiin. ja sit-
ten vain planetaario takaisin rullalle.

Syksyllä tehdään uusi yritys, sillä pe-
riksi ei anneta. (RH)

kauko Hämäläinen, Raija Hentman ja Tuija Hirvonen painivat planetaarioteltan kanssa rulla-
tessaan telttaa kuljetuskokoon.

AuLis BOsTRöM
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Puu liikkui
Parit talkoot helmikuussa ovat lisänneet 
Karjakaivon alamajan puupinojen mää-
rää. Ylhäällä kallioilla ollut pino huilasi 

reippaasti ahkioiden kyydissä alamäkeen. 
Siinä sai liikuttaa vilkkaasti kinttujaan, et-
tä ehti kuorman alta pois. Tätä voisi ni-
mittää hyötyliikunnaksi sanan parhaassa 
merkityksessä.

erkki Holopainen ja Raija 
Hentman puutalkoissa.

erkki Holopainen puu-
kuormaa kiskomassa.

siRkka Leppänen



Lapinkävijä Nro 139 2 15

26

MENNEITÄ

nuuksi-
on kansallis-
puiston puu-
talkoot, täl-
lä kertaa pino 
siirtyi  Väärä-
järventulipai-
kalle.

Myös tuli-
paikan puu-
liiteri kai-
pasi pientä 
huoltoa.

sAkaRi pALO

Maaliskuun alussa, käytännössä 
jo ihan viime lumilla toteutui 
puiden siirto Nuuksion kan-

sallispuistossa. Lumitilanteen takia puita 
vietiin nyt Vääräjärven tulipaikalle perin-
teisen Urjan tulipaikan sijaan. Kahdek-
san henkeä hoiti homman sujuvasti. Vää-
räjärven tien varressa telaketjumönkijän 

rekeen lastattiin täysi kuorma ja tulipai-
kan liiterin eteen syntyi sitten pitkä pi-
no, joka siirtyy aikanaan liiteriin. Halko-
jen siirron ohessa Hannu rapsutteli ros-
kat liiterin katolta ja liiterin nurkat nos-
tettiin tunkin ja joukon voimalla. Päivän 
kruunasi pullakahvit ja laulujoutsenten 
ylilento. (RH)
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Tapahtumassa oli mahdol-
lista osallistua Lapinkävijöi-
den järjestämälle patikka-
retkelle nuuksion kansallis-
puiston talviseen luontoon 
Raija Hentmanin vetämä-
nä. Mukana oli myös ulko-
maalaisia, joille kokemus oli 
varmasti eksoottinen.

Talviluonnonpäivä Suomen Luontokeskus Haltiassa

raiMO j. kuMpu

Reitti kulki karjakaivon 
kautta missä patikoijille oli 
tarjolla lämmintä juotavaa 
sekä esittelyä yhdistyksestä.

Viikonlopun tapahtumiin 
kuului myös koulutustoimi-
kunnan järjestämä lumikam-
mikurssi ylämajan läheisyy-
dessä, jossa patikkaretkeilijät 
saivat hetken ihmetellä luon-
non omasta materiaalista teh-
tyä säänkestävää majoitusta. 
kammia rakentamassa Annii-
na erkkilä ja Olli nuorento 
(oikealla).
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Karjakaivo on saavutettavis-
sa monien polkujen kautta. Eh-
kä vähiten käytetty on Velskolan 
Vääräjärventien suunnasta tule-
va merkkaamaton ja opasteeton 
luonnonpolku.

Vääräjärventielle voi oijustaa Vels-
kolan toimintakeskuksen luota, ja 
kävellä kolmisen kilometriä hy-

vää yksityistietä.
Tämän jälkeen seuraa runsaan parin 

kilometrin luonnonpolku etelään Ora-
järven rantaa seuraten. Velskolaan pää-
see seutuliikenteen bussin 345 ja Es-
poon sisäisen linjan 70 yhdistelmällä. 
Oman auton voinee jättää toimintakes-
kuksen parkkiin. 

Ensin ohitetaan Velskolan kartanon 
päärakennus ja väentupa, ja laskeudu-
taan peltonotkoon, jossa virtaa Raasil-
lanoja. Kannattaa huomata, että vesi vir-
taa pohjoiseen yhtyäkseen Lakistonjo-
keen ja edelleen Lepsämänjokeen.

Pohjois-Espoon melko suu-
rista järvistä monet virtaavat 

Vantaanjoen vesistöön
Velskolan Pitkäjärvi, Vääräjärvi, Katti-

lajärvi, Urja, Orajärvi ja Saarijärvi. Mo-
ni Saarijärven uimarannalta uimaan läh-
tenyt ei varmaan osaa ajatellakaan, että 
tämänkin järven vedet tavoittavat meren 
Helsingin Vanhankaupunginkoskella. 

Pienen metsätaipaleen jälkeen oikeal-
la siintelee rannoiltaan melko kaislikkoi-
nen Myllyjärvi. Nimi jo kertoo alueella 
sijainneesta Velskolan puromyllystä.

 Myllyjärven piirissä on myös 
asustellut menneiden vuosi-

kymmenien kuuluisa metsäs-
täjä Hirvi-Benjamin

Kerrotaan, että Benjamin ei koskaan tuo-
nut metsästyskamppeitaan tupansa sisä-
tiloihin, jotta asumisen ja ihmisten tuok-
su ei olisi tarttunut niihin. Niin ikään hän 
oli taitava ampuja, ja lisäksi osasi käyttää 
metsästyksessä hyväksi koiria. Hän piti-
kin jonkinlaista koirahotellia pihamaal-
laan, koska eihän ollut sopivaa pitää met-
sästyskoiraa kulttuurikodin sisätiloissa ja 
enimmäkseen tuon ajan metsästystä har-
rastaneet olivat säätyläisiä tai ylipäätään 
korkeamman koulutuksen saaneita mie-
hiä. 

Pian ylitetään Vääräjärven ja Mylly-
järven välinen laskupuro. Tässä on usein 

pentti Lahdenvuo

Monet polut vievät karjakaivolle
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parkissa pilkkijöiden autoja, vaikka heti 
Velskolan pihamaan kohdalla on ajokiel-
to muille kuin tien varressa maata omis-
taville. Vääräjärven pohjoisrantaa seu-
raillaan puolisen kilometriä. Aina välillä 
puiden välistä pilkistää Nuuksion järville 
tyypillisesti jyrkkiä, suoraan vedestä ko-
hoavia rantakallioita.

Vääräjärvi on nimensä mu-
kaisesti väärä joka 

suuntaan
Niemiä ja lahtia on joka tahol-
le, ja nähdäkseen järven joka 
soppeen täytyy käydä ainakin 
kolmella isommalla järviauki-
olla. Erinomainen kohde me-
lojalle tutkiajärven rantakalli-
oita ja syvänteitä. 

Urjan rannalle on metsä-
kannaksen halki matkaa puo-
lisen kilometriä. Puolivälissä 
on puomi, jossa kerrotaan sel-
västi, että tässä ei sitten pysä-
köidä. Vähän ennen Vehkojan 
taloa polku eroaa Vääräjärven-
tiestä. Noustuaan talon takai-
selle kankaalle polkuun yhtyy 
pohjoisesta Saarijärven etelä-
kulmasta Mustankorvensuon 
laitaa seuraileva polku, jota 
käyttävät Yli-Takkulan parkki-
paikalta ja Saarijärven parkista 
Vihdintien varresta lähteneet 
kulkijat. Polkujen risteykses-
sä on viitta ←Urja , →Ruuhijär-

vi, josta jatketaan Ruuhijärvelle menevää 
polkua. Laskeudutaan Orajärvi-Urja väli-
selle purolle, ja noustaan Orajärven poh-
joispuolen kankaalle, jossa on harmaa 
lautaviitta roikkumassa korkealla puussa 
← Orajärvi. Tähän mennessä matkaa on 
taitettu noin 3,5 km Velskolasta.  

Orajärven polkua on vain runsas pari-
sataa metriä järven rantaan, josta lähde-
tään kiertämään Orajärveä myötäpäivään 

pentti LAHdenVuO

Orajärven viitta korkealla puussa
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rannan polkua pitkin. Järven eteläpäässä 
otetaan lounaaseen laskeutuva polku, jo-
ka tavoittaa Karjakaivon noin puolen ki-
lometrin päästä, kaikkiaan Orajärven 
luonnonpolkua on taivallettava parisen 
kilometriä. Tarpomista kertyy noin 5,5 
km suuntaansa, ja polun varret tarjoavat 
syksyisin oivan mahdollisuuden sienes-
tykseen ja marjastukseen. 

Talvisaikaan matkaa jouduttavat jär-
viosuudet.  Latu kulkee kartanon pää-

rakennuksen eteläpuolitse ja ruokinta-
paikan editse länteen metsätaipaleen lä-
pi Vääräjärvelle ja edelleen suoraan län-
teen järvenpohjukkaan, josta lyhyt kan-
nas Urjalle, jota pitkin lounaaseen Urjan 
tulipaikan lähelle. Noin 50 metriä en-
nen tulipaikkaa noustaan metsäharjan-
teelle, ja tehdään 90-asteen käännös oi-
keaan. Näin saavutaan Lehmänämpäril-
le ja Karjakaivolle. 

pentti LAHdenVuO

polkujen risteys Vehkojan talon takana

OMAT TARINAT
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Ylläksen hiihtoviikon suosio jat-
kuu vuodesta toiseen. Tänäkin 
vuonna saimme eri yhteyksis-
sä kuulla, että retki oli loppuun-
myyty jo kauan ennen lähtöä. 
Suosiolla lienee useita selittäjiä.

Ylläksen maastot on kuin luotu-
ja monipuoliseen murtomaahiih-
toon, sekä perinteisellä että luiste-

lutyylillä sujutella. Ajankohta takaa lähes 
poikkeuksetta sen, että hiihtäjän ei juuri-
kaan tarvitse huolehtia esim. vaatetuksen 
riittävyydestä. Aina täytyy toki muistaa, 
että tunturissa sää saattaa vaihdella no-
peastikin. Pitkät perinteet takaavat sen, 
että kuljetus- ja majoitusjärjestelyt toi-
mivat hyvin eikä hiihtäjän tarvitse niis-
tä kantaa huolta.

Vuodet eivät ole veljet keske-
nään

  
Olin retkellä mukana vasta toista kertaa. 
Viime vuonna aurinko näyttäytyi joka päi-
vä ja aurinkolasit olivat ahkerassa käytös-
sä. Aamulla oli pakkasta, joka vaihtui ilta-
päivällä ”pikkuplussaan”. Meno ladulla oli 
reipasta ja innostunutta ja taukopaikoilla 
paistateltiin päivää sekä ihasteltiin kevtä-

Ylläs’ taivas, allas’ latu
auringon antamaa rusketusta.

Tänä vuonna aurinko ei juurikaan 
näyttäytynyt. Pilvisyys oli vallitsevaa jo-
ka päivä ja päivittäin  taivaalta saatiin uut-
ta lunta. Torstai taisi olla täysin sateeton. 
Lämpötila oli useimmiten jo aamulla nol-
lassa tai plussalla. Iltapäivällä kohoava 
lämpötila pehmensi latua. Lumisade toi 
oman mausteensa, joka ei kaikille näyttä-
nyt maistuvan yhtä hyvin kuin edellisen 
vuoden aurinko.

Sääolosuhteet lienevät vaikuttaneet sii-
hen, että ladulla ei useinkaan ollut tungos-
ta ja taukopaikoilla iloisen puheensorinan 
sijaan arvuuteltiin, josko huomenna olisi 
parempaa keliä tiedossa. Ehkä ensi vuon-
na taas on aurinkoisemman kelin vuoro. 

Millaiset sukset tänään valitsi-
sin

Aamiaisen jälkeen alkoi arvuuttelu, jos-
ko yrittäisin voidella suksia tai valitsisin-
ko pitopohjasukset. Useimmiten valin-
ta osui pitopohjasuksiin. Pääsääntöisesti 
matka taittui vähintään kohtuullisesti. Joi-
nain päivinä joutui ylimääräisille tauoille 
keräämään lunta ja jäätä suksien pohjista.

Voideltavien suksien käyttö jäi yhteen 
kertaan. Vähäinen voidevarasto aiheutti 

juha karsikas

OMAT TARINAT
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sen, että sopivaa pitovoidetta ei löytynyt 
ja tulos oli turhauttava. Lyhyehkön koe-
lenkin jälkeen palasin kämpille ja vaih-
doin pitopohjasuksiin.

Viime vuonna kokeilin ensimmäis-
tä kertaa luisteluhiihtoa. Tänä vuonna en 
moista harkinnut kuunneltuani asiantun-
tijoiden arvioita kelin raskaudesta. Tus-
kin olisin yltänyt samaan vauhdin hur-
maan kuin viime vuoden lentävämmillä 
keleillä.

Entäpä ensi vuonna
Kun ihmiset kohtaavat eri tilanteissa, 

usein ensimmäinen puheenaihe on 
sää. Hiihtopiireissä tähän lisätään tie-
tysti sukset ja voitelu. Viime vuosien 
hittiä pitopohjasuksea kehitetään edel-
leen. Kuulin ensi kertaa suksesta, jos-
sa on pitopohjaominaisuus mutta suk-
sen etu- ja takapää voidellaan luisto-
voiteella. Mielenkiintoista nähdä, jos-
ko näitä nähdään ensi vuonna retke-
läisten varusteissa. 
Itselläni on molempina vuosina ol-
lut kahdet sukset mukana. Tuskin en-
si vuonnakaan on useampaa paria. 
Arvuttelujen varaan jää, josko suksi-
pussiin löytyy uusia välineitä tai löy-

tyykö suk-
sivuokraa-
mosta uu-
sia, mie-
lenkiintoi-
sia tuottei-
ta, joita voi-
si testata.

Näke-
misiin en-
si vuonna 
ja sitä en-
nen retkeil-
lään sulalla 
maalla. Kat-
so tarjontaa 
toisaalla täs-
sä lehdessä 
sekä netissä 
ja ilmoittu-
du mukaan.

OMAT TARINAT

pekka ROuVinen

sininen taivas oli hiihtoviikolla harvinainen näky
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Talkooväki selvittää Nuuksi-
on linnuston tilan
Nuuksion linnustoa kartoitetaan tänä 
keväänä n. 120 neliökilometrin alueel-
ta. Alue ulottuu pohjoisessa Nurmijär-
ven peltoihin ja etelässä Turun moot-
toritiehen. Tringan 90 talkoolaista osal-
listuu selvityksen tekoon. Jokaiselle on 
varattu oma alue, jolla he käyvät kolme 
kertaa muutaman viikon välein. Arvioi-
daan, että Nuuksiosta löytyy satakunta 
pesimälajia ja alue on Suomen edusta-
vimpia Kaakkurin pesimäseutuja. Ylei-
simpiä lajeja ei kirjata. Kohteena ovat lä-
hinnä kanalinnut, tikat petolinnut ja ve-
silinnut. Havainnot perustuvat pitkälti 
ääniin, joiden perusteella linnut voi näh-
dä. Paras havainnointi aika on aamulla, 
mutta myös soidinkausi helpottaa ha-
vaintojen tekoa. Edellisen kerran Trin-
ga kartoitti lintutilannetta v. 2007, mutta 
tuolloin alue oli kolmanneksen pienem-
pi. Yhteenveto laskennasta ilmestyy syk-
syllä 2015.

Länsiväylä 25.2.15

Ylläs Soikoon tapahtuma 15 
– 19.7.2015.
Ylläs Soikoon tapahtumassa on monen-
moista musiikillista antia, mm Veikko 
Ahvenaisen harmonikkakilpailu ja viikon 
aikana on mm. harmonikkaleiri, jota on 
järjestetty jo vuodesta 2001 alkaen.Ta-
pahtumassa on myös musiikkinäytelmä 
Kylmän jäljet Ihmisen ringissä, joka ker-

too evakkoajan jäljistä Lapin ihmisiin 
ja erityisesti naisiin. Ensi-ilta 15.7.15.

Mitä kuuluu kuukkelille?
Kuukkeli lehdessä on ollut juttusar-
ja Kuukkeleista, jossa seurataan Pekka 
Peltoniemen v 2006 – 2015 Ylläksen 
alueella tekemää tutkimusta Kuukke-
lista, juttujen aiheina on ollut: milloin 
kuukkelit tavoittaa, kuukkelin elinym-
päristö, kuukkelin ravinto, kuukkelin 
rasvaruokinta. Tulevia aiheita on kuuk-
kelin äänet, kuukkeli ja hiiripöllö par-
haat kuukkelipaikat etc. Kuukkelitut-
kimusta voi seurata seuraavalta netti-
sivulta: kuukkelitutkimus.blogspot.fi

Kuukkeli 6/2015

Särestöniemi museon juhla-
vuosi
Reidar Särestöniemen syntymästä tu-
lee kuluneeksi tänä vuonna 90 vuot-
ta, joten Särestöniemen museossa vie-
tetään juhlavuotta. Museoon on avat-
tu juhlanäyttely. Se kertoo Reidarin 
maailmasta eläimineen ja ihmisineen. 
Luonnonsuojelu on esillä varsinkin hä-
nen 70-luvun töissä. Koko Särestöni-
men ympäristö on aitoa kulttuurihis-
toriaa, sillä alue on suojeltu kulttuu-
rihistoriallisena kohteena. Särestönie-
men juhlanäyttelyn avajaisia vietettiin 
5.2.15 ja näyttely jatkuu koko vuoden 
ajan.

Kuukkeli 2/15

RINKAN POHJALTA
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Saariselkä saa uudet lähiopas-
teet keskustaan
Elinkeinot & kehitys Nordica ja Inarin 
kunnan tekninen osasto ovat suunnitte-
lemassa lähiopasteita Saariselän keskus-
taan. Yhteistyökumppanina hankkeessa 
toimii SITO, joka vastaa suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Opastukset suunnitel-
laan yhdessä Metsähallituksen kanssa. 
Kylttihankkeen tarkoituksena on paran-
taa Saariselän keskustan palvelujen opas-
tettavuutta. Tarkoituksena on saada kyl-
tit paikoilleen ensi kesäksi. Hankkeel-
la halutaan siistiä kylttiviidakkoa. Kyltit 
opastavat sekä suomeksi että englannik-
si. Erityisesti opasteet on suunnattu kä-
vellen liikkuville. Kokonaisuuden kan-
nalta tärkeimmät opastettavat kohteet 
merkitään uusilla viitoilla. Tällaisia koh-
teita ovat muun muassa keskusta, ulkoi-
lureittien lähtöpisteet, laskettelukeskus, 
kappeli, Kaunispää, hotellit yms. Tavoit-
teena on, että uudet kyltit ovat paikoil-
laan ruskasesongin alkaessa

Inarilainen 18.2.15

Metsähallituksen ja Ilmatie-
teen laitoksen yhteistyö Ylläs 
– Pallas alueella
Metsähallitus ja Ilmatieteen laitos ovat 
sopineet yhteistyöstä Pallas - Yllästun-
turin kansallispuistossa. Metsähallitus 
hoitaa kansallispuiston alueen mittaus-
asemien tarkistukset ja lähettää mm. tie-
dot ilmakehän puhtaudesta Ilmatieteen 

laitokselle.
Levin Sanomat 2/15

Urho Kekkosen kansallis-
puiston vanhat rakennukset 
saaneet jatkoaikaa
Ainutlaatuisten maisemien UKK kan-
sallispuistoon houkuttaa puiston väri-
käs historia. Alue ei olisi entisensä, jos 
siellä ei olisi sen menneisyydestä ja siel-
lä asuneista henkilöistä kertovia vanho-
ja rakennuksia. Metsähallituksen luon-
topalvelut on parin viime vuoden aikana 
kunnostanut niistä useita. Jatkoa elolleen 
ovat saaneet vanhat kolttakentät, Raja-
Joosepin asumukset ja Suomunruoktun 
vanha autiotupa.

Lapin vanhat rakennukset 
erityisen arvokkaita
Lapin sodan aikana pohjoisen rakennus-
kantaa poltettiin, joten jäljelle jääneet ra-
kennukset ovat erityisen arvokkaita. Ur-
ho Kekkosen kansallispuistossa on kol-
misenkymmentä eri tavoin suojeltua ja 
lähes toinen mokoma muita kulttuuri-
historiallisesti arvokasta rakennusta tai 
rakennelmaa. Parin viime vuoden aika-
na useille niistä on saatu kunnostamalla 
jatkoaikaa.

Kolttakenttien kattoja ja kun-
nostussuunnitelmia
Monille tutut kansallispuiston koillis-

RINKAN POHJALTA
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osan kolmen kolttakentän, Oskarin-
kosken ja –järven sekä Suomujoen, ra-
kennukset saivat uudet katot päällensä. 
Myös kuuluisan Raja-Joosepin kentän ra-
kennuksia on ehostettu säilymään tule-
vaisuuteen. Samalla myös laadittiin kun-
nostussuunnitelmia muutamille muille 
rakennuksille tulevia korjauksia varten.

Kansallispuiston kulkijoille historial-
liseksi levähdyspaikaksi saatiin säilytet-
tyä Suomunruoktun vanha museokämp-
pä. Ilman katon korjausta olisi luonto 
ottanut sen pian huolehtiakseen. Mu-
seokämpälle pystytetään maan sulettua 
myös uusi opaste kertomaan paikan his-
toriasta. Opasteet laaditaan myös Kop-
susjärvelle ja Luulammelle, joissa tuhan-
sien vuosien takaiset ihmiset ovat asu-
neet ja metsästäneet peuroja.

Metsähallituksen tiedote 17.3.2015

Inarinjärven tupia ehoste-
taan
Kaksi retkeilijöiden käytössä olevaa au-
tiotupaa peruskorjataan maalis-huhti-
kuun aikana. Kämpät ovat Inarijärven 
koilliskolkassa Suolisvuonon päässä si-
jaitseva Suolistaipaleen autiotupa sekä 
Punaisena tupana tunnettu Kaikunuoran 
autiotupa Kasariselän kaakkoislaidassa. 
Molemmat tuvat ovat historiallisesti ar-
vokkaita rakennuksia vaikka niitä ei ole 
suojeltu. Lapin tyypillistä hirsirakenta-
mista edustavat tuvat ovat olleet järvellä 
liikkujien käytössä 1920-luvulta lähtien. 
Suolistaipaleen kautta on muun muassa 

kuljettu perinteisesti Ruijaan ja paikal-
la on veneenvetopaikkakin. Tuvat palve-
levat jatkossakin retkeilijöiden tukikoh-
tina. Tuvilla on iso merkitys niin Inarin 
alueen kesä- kuin talvimatkailunkin ke-
hittämisen kannalta.

Metsähallituksen tiedote 23.2.15

Vanhoja latukarttoja Helsingistä
Näihin voi tutustua oheisessa linkissä: 
http://esoteerinenmaantiede.blogspot.
fi/search/label/retkeily

Meän Vestivaali Ylläksellä 24 
– 5.7.2015
Viime kesänä tapahtumaan osallistui lä-
hes 400 osallistujaa, joten perinnettä on 
päätetty jatkaa ja ohjelmakin on moni-
puolinen, joten vieraita odotetaan entis-
tä enemmän.

Kuukeli 7/15

Maankamara aineistoa netis-
sä
Geologian tutkimuskeskuksen Geofoo-
rumi lehdessä 1/2015 esitellään moni-
puolisesti Geologian tutkimuskeskuk-
sen toimintaa. Kiinnostavimpia näistä 
ovat GTK:n verkossa olevaa aineistoa. 
Esim. maankamara-karttapalvelu tarjo-
aa maaperä ja kallioperä tietoa yhdistet-
tynä ympäristökeskuksen aineistoon. Ai-
neisto löytyy osoitteesta www.gtk.fi/tie-
topalvelut/karttapalvelut. Geofoorumi 
lehti on näköisveriona osoitteessa www.

RINKAN POHJALTA
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geofoorumi.fi/20151/
Kuukkeli 10/15

Luontovideoita YouTubes-
sa
Miltä näyttää kansallispuistoissa? 
Millaista on vaikka raakkututkijan 
työ? Metsähallituksen luontopalve-
lujen YouTube-kanavalla on katsotta-
vissa lyhyitä videoita Suomen luon-
tokohteista ja luonnonsuojelutyös-
tä. https://www.youtube.com/user/
Mhlpviestinta?feature=csp-in-feed.

RINKAN POHJALTA

Kammien ja autiotupien his-
toria kansien väliin
Lapin kammien ja autiotupien histori-
aan ja kulttuuriperinteeseen voi tutus-
tua Manu Humpin julkaiseman kirjan 
Kammit ja autiotuvat johdattelemana. 
Kirja kertoo Lapin erämaa rakentami-
sen historian kivikaudelta nykypäivä-
än saakka. Kirja pohjautuu Humpin v. 
2008 tekemään arkkitehtuurin diplomi-
työhön.

Kuukkeli 10/15

jogašjärven autiotuvalla on pitkä historia, enontekiö.

raiMO j. kuMpu
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Ylläksellä tapahtuu kesällä
Tunturi –triathlon 11.7.15
Tunturi triatlon alkaa 300 metrin uinnil-
la Ylläsjärvellä, sen jälkeen seuraa 10 km 
pituinen maastopyöräreitti, jonka jälkeen 
on 5 km pitkä maastojuoksu. Yksilösar-
jan osallistumismaksu on 60 € (ennakko 
50€). Osallistumismaksu sisältää keitto-
lounaan ja savusaunan. Tarkemmat tie-
dot www.tunturitiathlon.fi

Ylläs-Hetta-ultrajuoksu 24 – 
26.7.15
Polkujuoksu on tullut viime vuosina suo-
situksi ja ensi kesän matkalle on ilmoit-
tautunut jo 200 osallistujaa. Matkoja on 
seuraavasti 23 km, 55 ja 125 km. Tar-
kemmat tiedot http://nuts.fi/tapahtu-
mat/pallas/

Pirttimäen kahvila
Oletko huomannut, että Pirttimäen ul-
koilualueen kahvilasta on tullut jälleen 
tavattoman suosittu? Katrina Altosaar 
pyörittää toimintaa, siis leipoo piirakoi-
ta ja pullia, keittää lounassoppaa, vuok-
raa kahta saunaa ja taukotupaa, kun se on 
yleisöltä suljettu. Aikaansaavalla emän-
nällä on myös pitopalvelu.

Pirttimäen kahvila on avoinna tiistais-
ta sunnuntaihin klo 10–16. Katrina’s Ca-
fe & Catering, katrina.altosaar(at)gmail.
com, 040 746 5077. (RH)

Purojen kaupunki
Vuoden 2015 teema on Vantaalla pu-
roluonto. Vantaan 67 pienvesikohtees-
ta on puroja 55. Vantaan purot ovat siitä 
erityisiä, että niihin nousee meritaimen 
kudulle. Puroluontoa kunnostetaan vuo-
den aikana talkoilla ja siihen tutustutaan 
erilaisissa tapahtumissa. Lisätietoja saa 
Vankaan kaupungin nettisivuilta osoit-
teesta http://www.vantaa.fi/ymparis-
to_ja_luonto/vesi/prime101_fi.aspx. 
(RH)

Retkelle luontoon
Pääkaupunkiseudun retkikalenteri on 
taas ilmestynyt. Kevään, kesän ja syk-
syn mittaan järjestetään kymmenittäin 
mielenkiintoisia teemaretkiä Espoon, 
Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan koh-
teisiin. Painettua retkikalenteria saa mm. 
kirjastoista ja tiedot löytyvät myös kau-
punkien nettisivuilta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdis-
tys Helsy ry. järjestää kaikille avoimia 
ja maksuttomia luontoretkiä eri puolil-
le kaupunkia sekä vieraslajien kitkentä-
talkoita. Muun muassa maanantaina 8.6. 
tutustutaan Laajasalon Kruunuvuoren-
lammen ja rauniohuviloiden maisemiin 
sekä sunnuntaina 14.6. Luonnonkukki-
en päivän retken Vartiokylänlahden mai-
semiin. Helsyllä on myös tukikohta Hel-
singin Talosaaressa. Lisätietoja osoit-
teesta http://www.sll.fi/uusimaa/hel-
sy/tapahtumat. (RH)

RINKAN POHJALTA
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Viime vuonna ilmestyi kaksi arkki-
tehtien kirjoitt amaa teosta Lapin 
(matkailu)rakennusperinnöstä. 

Harri Hautajärven väitöskirja Autiotu-
vista lomakaupunkeihin keskitt yy ensi-
sijaisesti matkailurakentamiseen. Teok-
sen alussa tutkitaan Lapin määritt elyä, 
lappilaista, saamelaista sekä Länsipoh-
jan ja Peräpohjolan rakennuskultt uuria. 
Aihett a pohjustetaan myös penkomalla 
Lapin matkailuhistoriaa.

Lapin matkailuarkkitehtuuria tar-
kastellaan kolmessa osassa: 1800-luvul-
ta vuoteen 1944, ajanjaksoa jälleenra-
kennuksesta 1960-luvulle ja 1960-luvul-
ta nykypäiviin. 434 sivun myötä käy sel-
väksi, ett ä alkuvuosikymmenten Lapin 
matkailu, joka luotiin luott aen ainutlaa-
tuiseen luontoon ja siihen sopeutuviin, 
arkkitehtonisesti hienoin rakennuksiin, 
on uhratt u massamatkailulle ja huonos-
ti ympäristöönsä sopivalle viihdearkki-
tehtuurille.

Monet keskeisimmistä matkailura-
kennuksista olivat Suomen Matkailijayh-
distyksen, sitt emin Suomen Matkailulii-
ton hallinnassa ja hoidossa. Koska Mat-
kailuliitt o oli konkurssiinsa asti eli vuo-

teen 2001 HSL:n katt ojärjestö, ovat kir-
jan kuvaukset Lapin tukikohdista mie-
lenkiintoista luett avaa.

Yksiin kansiin koott una matkailu-
rakentamisen monet vaiheet ovat sekä 
kiehtovaa ett ä hyytävää luett avaa. Hyy-
tävää siksi, ett ä luonto- ja kultt uuriarvot 
on ohitett u ja unohdett u niin monesti ja 
perusteellisesti.

(RH)

Autiotuvista lomakaupunkei-
hin – Lapin matkailun arkki-
tehtuurihistoria
Aalto-yliopiston jukaisusarja Doctoral 
Dissertations 31/2014, ISBN 978-952-
60-5597-8. 

KIRJAREPPU

Aiheen laajuudesta johtuen Hautajärven 
teoksessa erämaiden rakennusperinnön 
käsitt ely jää sangen vähäiseksi. Arkkiteh-
ti Manu Humpin, hänen diplomityöhön-
sä perustuva kirja sen sijaan paneutuu ni-
men omaa kammien, kotien ja autiotupi-
en kultt uuri- ja rakennushistoriaan.

Kirjakaari Oy 2014, ISBN 978-952-
5969-75-7

Kammit ja autiotuvat – Lapin 
kairojen kultt uuriperintö
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KIRJAREPPU

Arktisten kansojen turverakentami-
sella on tuhansien vuosien perinne, joka 
on osittain päivitetty nykyaikaan. Hump-
pi selvittää erilaisten kammi- ja kota-
tyyppien eroja, käyttöä ja historiaa. Ra-
kennustyyppeihin on vaikuttanut paljon 
paitsi tarkoituksenmukaisuus, myös saa-
tavissa olevat rakennusmateriaalit.

Autiotupia on rakennettu jo vuosisa-
toja virkamiesten ja muiden kulkijoiden 
tarpeisiin. Retkeilijöiden yösijoiksi niitä 
alkoi syntyä varsinaisesti sodan jälkeen ja 
joukoittain niitä rakennettiin 1960-luvul-
la ja sen jälkeen. Metsähallitus ja keskei-
set ulkoilujärjestöt, kuten Suomen Mat-

kailuliitto ja Suomen Latu olivat laati-
neet Lapin autiotupaverkostosta koko-
naissuunnitelman, jonka toteuttamiseksi 
tehtiin tyyppipiirustuksia autiotuvista.

Kirja kertoo myös muiden tahojen, 
kuten poromiesten ja rajavartioston ra-
kentamista tuvista, kirjaa muutamien 
UKK-puiston tupien tarinat ja antaa vie-
lä vinkkejä niin uusien tupien ja kammi-
en rakentamiseen kuin vanhojen korjaa-
miseen.

Manu Humpin kirja on hieno kult-
tuuriteko ja ylistys omintakeiselle autio-
tupakulttuurillemme.

 (RH)
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KIRJAREPPU

Tieteen ja taiteen tunturit
Toimittajat Antero Järvinen, Tuomas 
Heikkilä ja Seppo Lahti
ISBN 978-952-495-336-8 Tampere 
2014 

Teos on Helsingin yliopiston 
Kilpisjärven biologisen aseman 
50-vuotisjuhlakirja. Kirjassa 

kuvataan suurtuntureiden ainutlaa-
tuista ja herkkää luontoa jääleinikeis-
tä ja tunturisopuleista alkumeren fos-
siileihin. Ketkä alueella asuivat jääkau-
den jälkeen? Mitä jälkiä toinen maail-
mansota jätti maisemaan? Voisi tosin 
kysyä, myös mitä ensimmäinen maail-
mansota jätti jälkiään maisemaan. Mo-
nella tapaa Kilpisjärven alue on ollut 
kansainvälisen kiinnostuksen kohtee-
na, vaikka vasta toisen maailmansodan 
aikana alueelle rakennettiin tieyhteys 
ja edelleen Skibotniin Norjan puolel-
le. Kirja kuvaa monipuolisesti aluetta, 
niin tieteen kuin yksittäisen henkilöi-
den, luonnon ja taiteen näkökulmas-
ta. Kirjaan on helppo tutustua, sillä 
kuhunkin aihepiiriin kuin yksittäiseen 
lukuunkin voi tutustua ja perehtyä ha-
luamassaan järjestyksessä. Näin kirja 
avautuu myös nopeammin, koska voi 
tutustua niihin aiheisiin ensisijaises-
ti, jotka tuntuvat itselle läheisimmil-
tä. Keskeisessä asemassa on kuitenkin 
Kilpisjärven biologinen asema.Luon-
nontutkimuksen kannalta aiheita kä-
sitellään monipuolisesti mitään yksi-

tyiskohtia unohtamatta. Näin voidaan 
perehtyä monipuolisesti Kilpisjär-
ven alueen ekosysteemiin. Oman kes-
keisen aihepiirin muodostaa kuiten-
kin taiteen tunturit, jossa esiin nousee 
monia keskeisiä henkilöitä alueen tun-
netuksi tekemisessä. Kirjassa esitellyt 
henkilöt ovat kiinnostavia ja legendaa-
risia, kuten esim. Asko Kaikusalo, Yr-
jö Kokko, Seppo Eurola ja Iso-Jouni, 
joitakin nimiä mainitakseni. Kirja on 
siis mainio tietokirja, selailukirja ja li-
säksi kirjassa on upea kuvitus Käsivar-
ren alueelta.
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MENNEITÄ

LEVITÄ LAPINKÄVIJÄÄ

Oletko menossa Lappiin 
tai muualle Suomessa ret-
keilemään, lähelle tai kau-
as? Ota mukaasi Karjakai-

von ylämajalta Lapinkävijä-lehtiä ja jätä niitä laavuille ja tuville, missä ikinä liikut-
kin. Kämpän lämmössä ja nuotion äärellä ihmisillä on aikaa lukea ja tutustua toimin-
taamme. Vuosien mittaan monet ovat liittyneet HSL:ään saatuaan käsiinsä Lapinkä-
vijän. Mutta ei lisä pahaa tee. Autathan jäsenhankinnassa tällä vaivattomalla ja kival-
la tavalla.

Sateinen toukokuun 
ensimmäinen lauan-
tai keräsi uskollis-
ta väkeä siivoamaan 
Karjakaivon majoja 
kesäkuntoon

Nurkat on ripsitty, ik-
kunat pesty ja sau-
na jynssätty. Siivo-

uksen jälkeen väki kokoon-
tui ylämajalle. Suomen lip-
pu nostettiin salkoon ja pu-
heenjohtaja lausui muuta-
man sangen epävirallisen 
sanan. Sitten päästiinkin jo 
pääasiaan, eli emäntämme 
Ritva Purasen ja apuemän-
tien vuosien kokemuksella 
keitetyn maukkaan lohiso-
pan kimppuun. Heli Palon 
pullat ja pannukahvi täy-
densivät ähkyn. Lämmin 
kiitos kaikille talkoolaisille 
ja koko joukon ruokkineil-
le! Raija Hentman

raiMO j. kuMpu

sade taukosi lipunnoston ajaksi kuin tilauksesta.
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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 16.04.2014, 706 hen-
kilöä ja lehden erillistilaajia 10kpl

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: Raija Hentman, 
Maalinauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa, 
0400 380 606, raija.hentman@nic.fi

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

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

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pent-
tiläntie 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.pyhala@
gmail.com, 040 419 0967

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

YHDISTYSTIEDOTE
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TOIMIKUNNAT TIEDOTTAMINEN

Koulutustoimikunta: vetäjä Erk-
ki Holopainen, 0400 502 950, erkki.holo-
painen@kolumbus.fi, jäsenet Ari Saari-
nen, Raija Hentman, Tuija Hirvonen, Aira 
Häkkinen, Maria Fonsell, Risto Heinänen

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 Tervahar-
tiala, Taina Ronkainen, Heli Rekiranta

Talkootoimikunta: vetäjä Kirsti Kle-
mola, kirstiliisa.klemola@gmail.com, 
050 382 0375, jäsenet Juha Jahkola, Ei-
ja Lempinen, Auli Martin, Mauri Piippo, 
Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, Han-
nu Siitari, Harry Smeds, Heli Rekiranta

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Ju-
ha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsi-
kas@luukku.com, jäsenet  Jorma Nur-
mi, Pentti Luhtala, Outi Posti, Jukka Se-
verinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds

Tiedotustoimikunta: vetäjä Rai-
mo J. Kumpu, 044 9967100, raimo-
kumpu@gmail.com, jäsenet Saka-
ri Palo, Reijo Blomberg , Hannu Sii-
tari, Raija Hentman, Soile Taskinen

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 jäsenil-
le saa nopeasti tiedoksi mahdolliset muu-
tokset ohjelmissa, täydennykset vaikkapa 
tapahtumapaikasta 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 hoi-
tavaan Sakari Paloon, 040 530 9578, sakari.
palo@welho.com. Ilmoittaudu sähköposti-
listan jäseneksi ja ole aina aina ajan tasalla 
tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä muu-
hun kuin tällaiseen tiedottamiseen.

YHDISTYSTIEDOTE
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Karjakaivon majat sijaijaitsevat Nuuk-
siossa noin kahden kilometrin pääs-
sä Solvallan urheiluopistolta. Ylämajas-
sa laverit viidelle, kamiina sekä kaasu-
liesi. Alamajassa laverit kolmelle, ka-
miina, takka sekä sauna. Valoa anta-
vat myrskylyhdyt sekä kyntt ilät. Pihas-
sa kaivo, laituri sekä käymälä. Karja-
kaivoa ei voi varata omaan käytt öön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkort-
tia vastaan majojen isännältä Kari Rau-
tiolta, 0400 443 507, jäsensihteeri Saa-
ra Kostamalta, 040 840 0946, Suomen 
Luontokeskus Haltiasta. Avain on pa-
lautett ava heti käytön jälkeen. Karja-
kaivon käytt ömaksut: Aikuiset jäsenet 
3€, ei - jäsenet 6€, lapset alle 16v. 1,50€.

Avain luovutetaan vain HSL:n jäse-
nelle jäsenkortt ia 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 
FI18 2142 1800 0138 42 viitt eellä 3573. 
2013 alkaen peritään 20€ toimitusmak-
su jota ei palauteta. Merja Sallinen luovut-
taa avaimen sekä pitää rekisteriä avaimis-
ta. Jäsenen tulee esitt ää tosite pantt imak-
susta. Ennen maksun suoritt amista, otat-
han yhteytt ä Merjaan. Avain lähetetään 
postitse kun maksu on kirjautunut tilil-
le. Pantt isumma maksetaan takaisin avai-
men palautuksen yhteydessä. Hallitus pi-
dätt ää oikeuden olla luovutt amatt a avain-
ta henkilölle erityisistä syistä. Merja Salli-
nen, 050 342 4682, merja.sallinen@nett i.fi 

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

JA TEE PUITA vähintään käyt-
tämäsi määrä
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 Kukas-
järvellä. Tuvassa on laverit kymme-
nelle hengelle, kamiina- ja takkauuni-
lämmitys, kaasuliesi uunilla, ei sähköä. 
Tuo mukanasi wc-paperit, kynttilät ja 
astianpesuaine. Käyttömaksut9€/hlö/
vrk, lapset alle 16 vuotta 5€/vrk, koko 
majan vuokraus 40€/vrk, 250€/viik-
ko. Lisämaksu ei jäsenille 6€/hlö/vrk.

Goados - kota sijaitsee Kittilän Kukasjär-
vellä. Majoitustilaa lavereilla 2 hengelle, li-
säpatja yhdelle, kamiinalämmitys, ei säh-
köä. Käyttömaksut 5€/hlö/vrk, lapset al-
le 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. Äkäslompo-
lo- Kittilä tien varrella oleva Tulivuo-
ripuiston parkkipaikka ei ole talvisin 
auki. Tulivuoripuistoon voi jättää au-
ton, mutta se vaatii lapiotöitä auton 
saamiseksi pois tieltä. Kukasjärvelle 
matkaa noin neljä kilometriä.Kittilän 
linja- autoasemalle sekä lentoasemal-
le voi tilata valmiiksi taksin mm. Ar-
milta, Armin taksi 016-642129. Ko-
larista 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 10%, Forum 
Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.
retkiaitta.fi

Veljekset Halonen Oy:n retkeily-
osasto 15%, Helsinki Kauppakeskus  Itä-
keskus 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..jarve-
paanretkeilijat.com

Lapinkävijät Owla, tieduste-
lut hannu.yrjanainen@ouka.fi.

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi-
set.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 lisätie-
toja Maria Fonsellilta lähettämällä sähkö-
postia osoitteeseen maria.fonsell(at)iki.fi 
tai iltaisin ja viikonloppuisin numerosta 
040  759 0988. Ohjelmat löytyvät osoit-
teesta www.reissureppu.fi.

Tunturikerho Kavtsi on uusi yhteis-
työkumppani, www.tunturilatu.fi, Iitu 
Gerlin 040 707 4598 (varmimmin teks-
tiviesti), iitu.gerlin@kolumbus.fi.

HSL

JÄSENETUYRITYKSET      VUOKRAVÄLINEET     YHTEISTYÖKUMPPANIT

22. – 24.5. Sotahistoriaa ja saaristo-
luontoa Örön linnakesaarella ja Ke-
miön saaristokohteissa.
Ohjelmassa mm. Amos Anderssonin ke-
sähuvilan opastettu kierros ja luontopol-
ku, Högsåran saari, Rosalan Viikinkikes-
kus ja opastettu retki Örön saarelle, jon-
ne mennään omalla venekuljetuksella.

15 .–16.8.15 Topi ja Kiikki: Missä on 
makkarat?
Lasten ja lapsenmielisten telttailu- ja 
luontoviikonloppu hauskoine tehtävi-
neen
22. – 29.8. Kulttuurivaellus Lem-
menjoella.
Nyt lähestytään Lemmenjoen maisemia 
erilaista reittiä Angelin suunnasta, käy-
dään kaivamassa kultaa ja osallistutaan 
Operaatio Paulaharjun teatteriesityk-
seen tunturissa.



Haluan liitt yä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin

Syntymävuosi (nuorisojäseneksi liitt yvä)

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Lähiosoite

Nimi

Nimi- ja osoitetietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Saara Kostama
Pentt iläntie 1 H 56
00740  HELSINKI

JÄSENSIHTEERI

HELSINGIN SEUDUN 
LAPINKÄVIJÄT

Varsinainen jäsen                 20 €

Tilaan vain lehden               10 €

Nuorisojäsen (alle 18v.)   10 €

Hihamerkki 5 €

PALVELUKORTT I

Tilaan lahjaksi                      10 €

Nimi
Lähiosoite

Tilausosoite

Goados-kotaKukasmaja

Karjakaivon alamaja

WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

Karjakaivon ylämaja
KKJ: P=6689898, I=3366653

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

KKJ: P=751315, I=338705



M
Itella Posti Oy

Itella Green

Tule kokemaan erämaan rauhaa
Aakenuksen syliin

Jäsen, varaa itsellesi
Goados tai Kukasmaja

taikka molemmat

Ota yhteyttä Uljas Pernu 040 592 7278

Kukasjärvelle


