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Metsähallituksen luontopalveluissa me palveluiden käyttäjät voimme osal-
listua monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan, joista löytyy tietoa luon-
toon.fi-sivustolla. Luontopalveluiden talkoorekisteriin ilmoittautuneet 
saavat tietoa tulevista talkootapahtumista. Metsähallituksen yhteistyö-

kumppaneiden linkkien kautta aukeaa vielä lisämahdollisuuksia.
Eri tahot ovat kunnostaneet tai rakentaneet viime vuosina muun muassa Tam-

mikämpän (tunturikerho Kolbma 2015), Manto-ojan vanhan kämpän (Jouni Oh-
tamaan sosiaalisessa mediassa kokoama ryhmä 2014), Vongoivan kammin (myös 
Ohtamaan kokoama porukka 2015–2016), Aadolfin kammin Kaldoaivissa (kolme 
vaeltajaa 2012), Ahvenjärven autiotuvan ja Karhukammin Tsarmituntreilla (inarilai-
set eränkävijät 2012) sekä Ylimmäisen Appislompolon LaVu-kämppä Hammastun-
turissa (SaMoHa 2007) kuten Jouni Laaksonen kertoo Erä-lehdessä 11/2016. Vuon-
na 2000 Helsingin Seudun Lapinkävijät siirsivät Pomokairassa Rautavan kämpän. 
Sitä ennen HSL:llä oli useita siivous- ja korjaustalkoita ympäri Lappia. Vieläkö löy-
tyisi kipinää ja organisoija, joka keräisi porukan voimain ponnistukseen yhteisek-
si hyväksi?

Luontopalvelut etsivät myös vapaaehtoisia luontolähettiläitä satavuotiaan Suomen 
syntymäpäiviä juhlistavien Luonnonpäivä-tapahtumien tiimoilla. Ajatuksena on, et-
tä kaikki suomalaiset lähtisivät ainakin kerran luontoon juhlavuonna, ja siihen tarvi-
taan luontolähettiläitä, jotka opastavat niitä, jotka eivät pääse tai tohdi lähteä itsek-
seen. Osoitteessa luonnonpaivat.fi on koottuna Luonnonpäivien ohjelmat eri puolilla 
Suomea.

Sekä talkoot että opastaminen luonnon äärelle ovat olleet HSL:n toimintaa jo vuosi-
kymmeniä. Teethän sinäkin omalta osaltasi toiminnan jatkumisen mahdolliseksi?

Hyvää loppuvuotta toivottaen
Raija Hentman
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TAMMIKUU          TAMMIKUU          TAMMIKUU         TAMMIKUU

La 14.1. klo 16.00 Otsalamppuretki Kasbergetille
Itä-Helsingissä on hienoja luontoaarteita, jotka ovat säilyneet suu-
rimmalle osalle tuntemattomina. Yksi niistä on komea kallio- ja met-
säalue Talosaarentien ja Vikkullantien välissä. Kasbergetin laella ovat 
muinaisina aikoina roihunneet merkkitulet, pronssikaudella (1500–
500 eaa.) korkeimmalle kohdalle kasattiin hautaröykkiö ja 1800-lu-
vulla siellä oli yksi Pietariin sotilasviestejä kuljettaneen optisen len-
nättimen merkinantopylväitä. Huipulta on hienot näkymät Sipoon 
metsiin, Vuosaaren valaistuun satamaan ja ympäröivään kaupunki-
maisemaan, mutta metsässä vallitsee hämärä rauha.

Kokoontuminen on klo 16 Itäkeskuksen Tallinnanaukiolla. Au-
tot voi jättää kauppakeskuksen parkkihalliin tai Puotilan puhoksen 
paikoitusalueelle. Jatkamme matkaa klo 16.17 lähtevällä Landsbon 
bussilla 93 ja jäämme pois Talosaaren pysäkillä (5007). Mukaan ot-
salamppu, lämmintä vaatetta, juotavaa - eivätkä eväätkään olisi pa-
hitteeksi. Retki kestää pari kolme tuntia.

Ilmoittautumiset Raija Hentmanille (mieluiten raija.hentman(at)
nic.fi tai tekstarina numeroon 0400 380 606 jollei ole sähköpostia) 
viimeistään 13.1.17 perjantaina. Ilmoita myös puhelinnumerosi. Li-
sätietoja voi kysellä puhelimitse, mutta suullisia ilmoittautumisia ei 
oteta vastaan.

Ke 1.2. Kerhoilta: Pitkän linjan ympäristöasiantuntijan Pek-
ka Borgin näkemyksiä Koilliskairasta        
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9
Pekka Borgin toimet työura-aikana mm. valtion luonnonsuojelun-
valvojana, WWF Suomen suojelujohtajana, Metsähallituksen yli-
tarkastajana ja Helsingin yliopiston dosenttina luovat pohjaa illan 
Koilliskaira -esitykselle. 

Upeiden kuvien ohessa saamme kuulla, miten ihmisinä olem-
me tuota kairamaisemaa muokanneet rajuinkin ottein vuosisatojen 
saatossa. Samalla saamme ajatuksia tulevaisuuteen, miten toimia, 
jotta erämaa-alueemme ja ylipäätänsä luontomme voisi säilyä tule-

HELMIKUU          HELMIKUU           HELMIKUU           HELMIKUU
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villekin sukupolville. Tästä aiheesta enemmän Pekka Borg kertoo 
juuri ilmestyneessä kirjassa: Sovussa luonnon kanssa. Kertomuk-
sia elämästä, viisaudesta, välinpitämättömyydestä. 128 s. jota hän 
on luvannut myydä kerhoillan lopussa parilla kympillä. Valitettavas-
ti Koilliskaira -kirja on loppuunmyyty. Tervetuloa kahvittelemaan 
jo klo 17.30 alkaen ja esitystä kuulemaan klo 18.00. Vastuuhenkilö-
nä Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432. 

La 4.2. Talviyö metsässä
Tämä tapahtuma kuuluu Suomen luontokeskus Haltian Talviluon-
non päivän ja Suomen 100-vuotisjuhlan tapahtumiin ja on avoin 
kaikille. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua talviretkei-
lyyn kokeneiden retkeilijöiden ja muiden mukavien ihmisten seu-
rassa. Urjan nuotiopaikalle nousee telttakylä, josta voi varata joko 
itselle yhden nukkumapaikan tai kaverin kanssa teltan. Lapinkävi-
jät tarjoavat yhden, kahden ja kolmen hengen teltat, joukossa myös 
ainakin yksi loue, mutta makuupussit, alustat, keittimet ja muut va-
rusteet sekä ruuat osanottajat tuovat itse.

Yöpaikalle lähdetään klo 14 Haltiasta opastetuissa ryhmissä joko 
hiihtäen tai lumikengillä kävellen. Perillä ensin tietenkin majoitu-
taan. Illan mittaan ohjelmassa on monipuolisia talviretkeilyyn liitty-
viä tietoiskuja, pikkuretkiä lähiympäristöön, lätynpaistoa ja muka-
vaa turinaa nuotion ympärillä. Haltiaan palataan seuraavana päivänä 
sen jälkeen, kun aamupala on syöty, tavarat pakattu ja teltat puret-
tu. Lapinkävijöillä on vuokrattavana ahkioita, rinkkoja ja keittimiä, 
myös yksi talvimakuupussi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkem-
mat varustautumis- ym. ohjeet heti alkuviikosta. Myös lumikenki-
en vuokraus järjestyy.

Sitovat ilmoittautumiset (nimi, sähköpostiosoite ja puhelin-
numero) Suomen luontokeskus Haltian linkkiin http://www.hal-
tia.com/fi/talviluonnonpaiva viimeistään su 29.1.17.  Lisätieto-
ja maksuttomasta tapahtumasta antaa Raija Hentman, puh. 0400 
380 606.

Su 5.2. klo 11.00 Sunnuntain hiihtoretki Nuuksiossa
Kokoontuminen Solvallan yläparkkipaikalla klo 11.00. Bussi 245 
lähtee Espoon asemalta klo 10.40. Leppoisa hiihtolenkki suuntau-
tuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät ja istuinalusta 
mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa, vaikka Karjakaivon 
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majan ohi hiihdämmekin. Ilmoittautuminen on toivottavaa, jotta 
voidaan tiedottaa, että tehdäänkö retki lumitilanteesta riippuen hiih-
täen vai kävellen.

Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti han-
nu.siitari(at)pp.inet.fi.

TULEVAA               TULEVAA                  TULEVAA                TULEVAA

Ti 21.3. klo 18.00–20.00 Yleisötilaisuus – Keskuspuiston luon-
to ja historia
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9

Keskuspuisto on viime vuoden mittaan saanut liikkeelle niin mielen-
osoittajat, mielipidekirjoittajat kuin Helsingin luonnon puolustajat. Eikä 
suotta. Keskuspuiston kaltainen viherkäytävä aivan kaupungin ytimestä 
kaupungin laidalle asti on vain harvassa pääkaupungissa. Keskuspuistol-
la on ikää yli sata vuotta, joten historiallisia kerrostumia on monta. Tie-
dätkö sinä, missä on ollut ampumarata tai hyppyrimäki, mistä löytyy 
Viaporin maalinnoituksen taisteluhautoja tai kalkkilouhos? Keskuspuis-
tossa voi harrastaa monenlaista urheilua, kuten vaikkapa jousiammun-
taa, hiihtoa, suunnistusta, uintia ja ratsastusta. Siellä on kilometrikaupal-
la luontopolkuja, ulkoiluteitä ja ulkoilijoiden omia polkuja. Luonto on 
monipuolista: reheviä kuusikoita, kalliomänniköitä, aarnimetsää, rin-
nelehtoja ja puulajipuisto. Keskuspuiston eteläpäässä on kulttuurikes-
kittymä ja pohjoispäässä sijaitsee stadilaisten lande peltoineen ja koti-
eläimineen.
     Kaikesta tästä tulee kertomaan Kaarina Heikkonen Helsingin ympäris-
tökeskuksesta. Luento pohjustaa tulevia kävelyretkiä Keskuspuistoon.
    Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh. 0400 380 606, sähköposti raija.
hentman(at)nic.fi

1.3.  Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta, aiheena minun 
Lappini
Raimo J. Kumpu

11.3. Karjakaivo tutuksi -päivä
lisätietoja Lapinkävijä -lehdessä 1/17
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Pe 6.1. klo 14 – 16 Leppoisa loppiaissauna Karjakaivolla
Ulkoilutoimikunta lämmittää vuoden ensimmäisen saunan ja tar-
joaa glögiä lisälämmikkeeksi. Sauna on yhteissauna ja maksaa 2 eu-
roa. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

La 21.1. Puuhuoltoa ja lauantaisauna Karjakaivolla
Talkootoimikunta

La 25.2. Lauantaisauna Karjakaivolla
Talkootoimikunta

Pe–la 12.–13.5. Turvallisen retkeilyn perusteet
Suomen luontokeskus Haltian kanssa yhteistyössä järjestettävällä 
vuorokauden kurssilla harjoitellaan käytännössä taitoja, joita jokai-
nen retkeilijä tarvitsee selvitäkseen kiperistä tilanteista merkitty-
jen retkeilyreittien ja kämppäverkoston ulkopuolella. Perehdymme 
erilaisiin majoitteisiin ja keittimiin, retkeilijän työkaluihin, tulente-
koon ja puhtaan juomaveden saamiseen sekä toimintaan hätätilan-
teissa. Kurssi sopii niin aloittelijoille ensimmäiseksi retkeksi, kuin 
kokeneemmille kertaukseksi.

Ohjaajana ulkoilun turvallisuus- ja henkiinjäämiskouluttaja Mi-
ka Kalakoski. Lisätietoja Lapinkävijässä 1/2017.

SAUNA              SAUNA                SAUNA               SAUNA            SAUNA

Kilometrikorvaus

Kun Lapinkävijöiden retkikohde on kauempana ja matkaan lähdetään kimppakyy-
dein, kyydin antaja ja kyydin saaja voivat käyttää seuraavaa laskutapaa korvauksen 
määrittelyyn: kilometrit kertaa 0,25 euroa jaettuna autossa olijoiden määrällä kuljet-
taja mukaan lukien.
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Ylläksen hiihtoviikko 31.3 - 9.4.2017

Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään 
matkan hinta on 635 euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyy-
dit, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja 
seitsemän korkeatasoista päivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa 
ravintolasta erikseen (98 euroa/7 aamiaista). Matkan voi valita myös ilman aterioita. 
Hinta on silloin 395 euroa. Hinnat ovat samat eläkeläisille ja junioreille.

Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 40 paikkaa.
Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 31.3. klo 20.52 ja tulo Kola-

riin lauantaina klo 11.02. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.20) – Helsinki 
(su 8.32).

Hiihtoviikko on täyttynyt hyvää vauhtia, mutta jokunen paikka voi olla vapaana. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari(at)pp.inet.fi 
tai puhelimella 040 570 7536.

Junalippuja Kolariin, meno pe 31.3. ja paluu la 8.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuoro-
bussiyhteys ainakin Leville. Tilausbussimme kyydissä pääsee Äkäslompoloon.

Edestakaisen junamatkan jäsenhinta makuuvaunussa on 200 euroa. Hinta on sa-
ma myös eläkeläisille ja junioreille. Juna-bussimatka Äkäslompoloon maksaa 15 eu-
roa enemmän.

Hiihtoviikkolaisilta yli jääviä paikkoja on noin 6 kpl ja ne myydään varausjärjes-
tyksessä. Paikkavaraukset sähköpostilla hannu.siitari(at)pp.inet.fi tai puhelimella 
040 570 7536.

Hiihtämään Kukasjärven, Ylläksen ja Levin maisemiin 1.- 8.4.

Viikolla 14 on hyvä tilaisuus tulla tutustumaan Kukasmajaan ympäristöineen.Isännät 
ovat huoltohommissa ja majassa on tilaa. Isänniltä ja muilta majoittujilta saa vinkke-
jä mahdollisista reiteistä. Ilmoittautumiset hoitaa ja lisätietoja antaa Markus Pyhälä: 
markus.pyhala@gmail.com tai 040 41 90 967. Majoitus on maksullinen.

Lumimajoitteiden tekoa Käsivarressa 8.-16.4.2017

 Retken tavoitteena on saada oppia ja kokemuksia lumiluolan ja iglun rakentamisesta 
sekä niissä yöpymisestä, - tämä ei siis ole perinteinen hiihtovaellus. Todennäköinen 

LOmA



9

Lapinkävijä Nro 145 4 16 LOmA

reittimme on Kilpisjärvi-Saarijärvi-Norasluohka (Kahperusvaaran eteläreunalla) ja 
paluu Kilpisjärvelle. Lumimajoitteiden tekopaikkoja olisivat Duolljehuipojohka Saa-
rijärven jälkeen ja Norasluohka. Siirtymätaipaleilla majoitumme myös omiin telttoi-
himme. Retki toteutetaan yhteistyössä tunturikerho Kavtsin kanssa.

Lähdemme liikkeelle Kilpisjärveltä 8.4. ja palaamme sinne 16.4. Matkajärjestelyt 
sinne ja takaisin jokainen hoitaa itse, paitsi jos joku osallistuja haluaa ottaa ryhmän 
matkat hoitaakseen. Matkat ajoittuvat pääsiäissesonkiin joten mahdolliset julkisen 
liikenteen liput kannattaa varata hyvissä ajoin.

Retkelle lähtemisen edellytyksenä on aiempi kokemus talvivaeltamisesta telttaan 
majoittuen tai osallistuminen viikonloppuharjoitukseen joka pidetään Liesjärvellä 
10. - 12.3.17. Lisäksi pidetään ennakkopalaveri keskiviikkona 15.3. alkaen klo 18 jos-
sa käydään läpi retkeen liittyvät asiat, lumirakentamiseen tarvittavat erityisvälineet  ja 
työvaiheet teoreettisesti sekä jaetaan teltta-/ työparit. Palaverin paikka ilmoitetaan 
osallistujille myöhemmin.

Osallistujien vähimmäismäärä on 5 henkilöä jolloin osallistumismaksu on 100 eu-
roa. Mikäli lähtijöitä on enemmän niin osallistumismaksu pienenee. 

Ilmoittautumiset 26.2. 2017 mennessä osoitteeseen Risto Heinäselle, risto.heina-
nen@luukku.com tai puh. 050 326 3994.

Kesän huolto- ja retkiviikko 27.5. - 3.6.2017
Lisätietoja Lapinkävijä -lehdessä 1/17

Lapin kulttuuri- ja luontokierros 10. – 16.6.2017

Matka siirtyy vuodella erilaisten yhteensattumien johdosta. Laita kuitenkin kalente-
riin päivämäärät 7.-16.6.2018.  Silloin on luvassa mielenkiintoisia luonto- ja kulttuu-
rikohteita, jotka jäävät syrjään omien vaellusten reiteiltä. Ensimmäinen retkipäivä on 
torstai 7.6. ja viimeinen 16.6. Kotiin palataan aamulla 17.6. Matkan suunnittelija Rai-
ja Hentman ottaa vastaan myös vinkkejä kiinnostavista kohteista. Vinkit osoitteeseen 
raija.hentman(at)nic.fi)

Heinätalkoo- ja  retkiviikko 15 .-  22.7.2017

Talkooväen majoituksen tarjoaa yhdistys.
Kesähuoltoviikon sekä talkoiden ilmoittautumiset hoitaa ja lisätietoja antaa Mar-

kus Pyhälä 040 41 90 967.
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– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 20 € / hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan
    ennakkomaksu.
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloi-
    tetaan 50% matkan hinnasta.
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää 

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta
mATKOJEn PERUUTUSEHDOT

 koko matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleis-
ten valmismatkaehtojen mukaisen pa-
kottavan syyn perusteella oikeus pe-
ruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä 
kohtuullinen korvaus matkasta yhdistyk-
selle jo muodostuneista kustannuksista, 
kuten ennakkoon maksetuista palveluis-
ta, joista HSL ei saa maksun palautus-
ta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, 
myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja 
majoituksista). Äkillinen matkalle läh-
dön este on todistettava lääkärintodis-
tuksella tai muulla luotettavalla kirjalli-
sella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan 
matkavakuutuksen, johon sisältyy pe-
ruutusturvavakuutus

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on 
osanottajien vähyyden tai muun ennal-
taarvaamattoman syyn johdosta oikeus 
peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen il-
moitetun tilaisuuden alkamispäivää ole-
matta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän 
peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu 
palautetaan kokonaisuudessaan.

Kuva aikojen alusta, kun Karjakaivon ala-
maja on rakenteilla. Tarkkaa vuosilukua 
ei ole tiedossa, mutta ehkä 1957. Raken-
nustalkoissa vaimostaan ja tyttärestään 
kuvan ottanut Kalevi Vaara.

Karjakaivo 60 vuotta sitten.
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Ma 9.1.2017 Kavtsin kerhoilta.
Tähtäimessä Huippuvuoret 

Eräopas Juha Nyyssö kertoo arktisista 
vaelluksista Huippuvuorilla sekä jääkar-
huista, fossiileista ja valasbongauksesta. 
Paikka on meille tuttu Pasilan kirjaston 

Ma 13.2.2017 Kavtsin kerhoilta
Helena Rannan matkassa maailmalla

Helena Ranta on Suomen ylivoimaises-
ti tunnetuin hammaslääkäri meillä ja 
maailmalla. Hän on toiminut oikeus-
hammaslääkärinä yli 20 vuotta, ollut oi-
keuslääketieteellisen tutkijaryhmän jä-
senenä ja johtajana Bosniassa, Irakissa, 
Tsunamin jälkeisessä tutkinnassa, Tset-
seniassa ja monessa muussa maailman 
kolkassa. Helena Ranta oli myös tunnis-
tamassa Estonian uhreja. Lista on pitkä 
ja kunnioitettava, ja hän tekee samoja 
töitä edelleen. “Myös kuolleilla on ih-
misoikeudet” on hänen kuuluisimpia 
toteamuksiaan. Meillä on hieno tilai-
suus kuulla hänen kokemuksistaan ja 
uurastuksistaan maailman kriisipesäk-
keissä. KAVTSIN kerhoillassa tutussa 
paikassa Pasilan kirjaston auditoriossa. 
Sinne ovat tervetulleita myös kaikki La-
pinkävijät! Kahvittelu alkaa klo 17.30, 
oma kuksa tai muki on toivottava. Esi-
telmä alkaa klo 18.00 Oviraha 2 eu-
roa. Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 
050 326 6960

raIMO J. KUMPU

Hanhipirtti, Kittilä.

auditorio toisessa kerroksessa. Kaikki 
Lapinkävijät ovat tervetulleita! Kahvitte-
lu alkaa klo 17.30, oma kuksa tai muki on 
toivottava. Esitelmä alkaa klo 18.00, ovi-
raha 2 euroa. Vastuuhenkilö Annu Koisti-
nen, puh 050 326 6960
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Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarust-
eissa, antaa hyviä vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman 
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

Kierrätä varusteesi
Partioaitta vastaanottaa vanhat kenkäsi, 
kantolaitteesi ja retkeilytekstiilisi vastaan 
ja kierrättää eteenpäin. Niistä tehdään jo-
ko uusia tuotteita tai myydään edullisesti 
seuraavalle käyttäjälle.

Tietoa suojelualueista
Ympäristöministeriön internetsivuilla, 
kohdassa Luonto ja edelleen Luonnon 
monimuotoisuus, kerrotaan erilaisis-
ta luonnonsuojelualueista. Alaotsikoi-
ta ovat biosfäärialueet, luonnonsuojelu 
yksityismailla, kansalliset kaupunki-
puistot, kansallis- ja luonnonpuistot, 
erämaa-alueet, luonnonmuistomerkit, 
Ramsar-alueet, maisemanhoitoalueet 
ja Natura-alueet. Kun haluat tietää mi-
tä, miksi ja miten suojellaan, täältä se 
selviää: http://www.ym.fi/fi-FI/Luon-
to/Luonnon_monimuotoisuus/Luon-
nonsuojelualueet. (RH) 

Retkirent
Retkirent on Minna Jakosen ja Mona 
Taposen perustama retkeilyvälineiden 
vuokrauspalvelu, jonka tarkoituksena 
on helpottaa aloittelijoiden alkuun pää-
syä harrastuksessa. Retkeilyvarusteet 
ovat kalliita eikä alkutaipaleella ole riit-
tävästi tietoa omista tarpeista, välinei-
den valintakriteereistä ja itselle sopivuu-
desta. Erilaisia välineitä kokeillen tietoa 
karttuu ja selviää, mitä välineitä yleensä 
ottaen kannattaa ostaa omaksi, mitä ei. 
Retkirent palvelee myös kokeneita vael-
tajia, jotka eivät halua omaa kerran tal-
vessa tarvittavaa ahkiota tai omaa telttaa, 
jos vaellusporukan kokoonpano vaihte-
lee kerrasta toiseen.

Kuka tahansa voi liittyä palveluun ja 
tarjota omia välineitään vuokralle. Vuok-
raus on täysin välineen omistajan ja vuok-
raajan välinen asia. Myös Lapinkävijät 
ovat liittyneet koeluontoisesti Retkiren-
tin vuokrausrinkiin. Siitä löydät lisätietoa 
sivulta 14. Tutustu palveluun osoitteessa 
https://retkirent.sharetribe.com.
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Espoon luontokohteet löy-
tyvät retkikarttapalvelussa
Espoon kaupungin luontokohteet löy-
tyvät valtakunnallisesta retkikarttapal-
velusta. Palvelusta löytää nopeasti so-
pivat kohteet, sillä esim Kotinurkilta 
kalliolle kirjassa julkaistuista luonto-
kohteista löytyy 250 nyt tästä palve-
lusta eli www.retkikartta.fi

Retkikartta sisältää valtion mailla ja 

vesillä olevan luonnossa liikkujan pal-
velut ja palveluissa on mukana yli 2500 
kuntien luontoliikuntapaikkaa.

Espoon kohteetkin pääsevät näin 
laajempaan tietoisuuteen ja palvelut 
on merkattu selvästi erottuvin symbo-
lein. Espoossa tätä projektia on suun-
nitellut suunnittelija Niina Järvinen, 
joka uskoo palvelun löytävän vankan 
suosion.

RB

Anna hyvä lahja!
Mitäpä jos antaisit tänä vuonna retkei-
lystä kiinnostuneelle kaverillesi lahjak-
si Helsingin Seudun Lapinkävijöiden 
jäsenyyden? Lahjaan voisi myös sisäl-
tyä lupaus lähteä kaverisi mukaan jo-
honkin tapahtumaan. Hinta ei ole pa-
ha, ja seuraavana vuonna kaverisi voi 
päättää, haluaako itse maksaa jäsen-
maksun. (RH)

Lukemista Karjakaivolle
Karjakaivon ylämajalle on tuotu yhtei-
seen käyttöön Lapin kaskukirjat I ja II. 
Iltapuhteena on hauska lueskella kai-
kenlaisista sattumuksista, joita herroil-
le, narreille, jätkille ja muille on Lapin 
maassa tapahtunut. Kirjoja ei saa viedä 
minnekään Karjakaivolta. (RH)

raIMO J. KUMPU

Tsahkaljoki, Enonterkiö
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Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hal-
lituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

Ajankohtaista

AJAnKOHTAISTA

Hallituksen päätöksiä

Hallituksella on syksyn koko-
uksissa ollut varsinainen pää-
tössuma. Karjakaivolla pää-
tettiin siirtyä tarkempaan 

käyntien kirjaamiseen, sillä pelkän vie-
raskirjan perusteella käyntien laatu ja 
määrä eivät selviä yksiselitteisesti.

Jatkossa sekä ylä- että alamajalle tu-
lee oma kirja käyntiseurantaan. Jokai-
sesta käynnistä kirjataan jompaankum-
paan kirjaan käynnin järjestysnumero, 
henkilön etu- ja sukunimi tikkukirjaimin, 
avaimen numero (joko oman avaimen tai 
noudetun avaimen), tulopäivä, lähtöpäi-
vä, onko jäsen vai ei, ja maksettava sum-
ma (päiväkäynti 0 euroa, saunominen ja/
tai yöpyminen 3 euroa jäsenet, 6 euroa ei-
jäsenet, 1,50 euroa lapset). Jokaisen kävi-
jän nimi kirjataan ja jos jäsen tuo vieraita, 
myös vieraan kohdalle laitetaan jäsenen 
käyttämän avaimen numero. Vieraskirja 
on jatkossa edelleen käytössä tunnelmi-
en ja tapahtumien kirjaamiseen.

HSL alkaa koeluontoisesti tiedotta-
maan välinevuokrauksesta Retkirent.
fi-palvelun kautta. Palvelusta löytyy li-
sätietoa Tietoaivissa. Jo aiemmin oli pää-
tetty siitä, että välineitä voidaan vuokrata 
myös ei-jäsenille, joten tämä on jatkumoa 

tuohon päätökseen. Retkeilyvälineet ovat 
kuitenkin vain jäsenten käytössä molem-
milla pääsiäisviikoilla ja syksyllä viikoil-
la 36 ja 37. Hintoja rukattiin vähäisessä 
määrin, toisia hieman alas- toisia hieman 
ylöspäin. Yhdistys on saanut lahjoitukse-
na Jarmo Heleniukselta Tena Profess 100 
-talvimakuupussin. Siihen on hankittu 
suojalakana, jonka käyttöä edellytetään. 
Lisäksi hankittiin yhteen Trangian keitti-
mistä kaasupoltin.

Outdoormedian julkaisema Retki-
lehti on HSL:n uusin jäsenetu vuoden 
2017 alusta. Retki-lehdessä on juttu-
ja erilaisista kotimaan ja ulkomaan koh-
teista, varusteuutuuksista, varustetestejä, 
juttuja retkeilytaidoista, luontotietout-
ta, tietoja uutuuskirjoista ym. Uudet ti-
laajat saavat lehden hintaan 35 euroa/ 6 
numeroa (normaalisti 50 euroa). Tila-
us on kestotilaus ja jatkuu, jollei sitä pe-
ruta. Seuraavat 6 numeroa maksavat 45 
euroa/ 6 numeroa niin kauan kun tilaaja 
on HSL:n jäsen. Jäsenet, jotka jo tilaavat 
Retkeä, saavat seuraavasta laskustaan 5 
euron alennuksen eli tilausmaksu on 45 
euroa/ 6 numeroa. Kaikki uudet ja enti-
set tilaajat, jotka haluavat hyödyntää jä-
senedun, saavat sen lähettämällä nimi- 
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ja osoitetiedot Raija Hentmanille, raija.
hentman(at)nic.fi joka välittää ne Retki-
lehdelle. www.retkilehti.fi.

Hallitus päätti nimittää sarvekkaiksi 
Risto Heinäsen (sarvekas nro 43) koulu-
tustoimikunnasta ja Karjakaivon isännän 
Eino Vasikaisen (nro 44). Uudet sarvek-
kaan esitellään paremmin Lapinkävijäs-
sä 1/2017. Onnittelut!

Työn alla olevien yhdistyksen inter-
net-sivujen sisältöjä hyväksyttiin myös.

Suomen Ladun jäsenyhdistys Tuntu-
rilatu on täyttänyt tänä vuonna 70 vuot-
ta. HSL antoi Tunturiladulle lahjaksi 
lomaviikon Kukasjärvellä. Puheenjoh-
taja Raija Hentman kävi Peurungan va-
paa-aikakeskuksessa pidetyissä juhlissa 
esittämässä Helsingin Seudun Lapinkä-
vijöiden onnittelut ja luovuttamassa lah-
jan. Tunturilatu on arponut lomaviikon 
jäsenkerhojensa kesken, ja Tunturiker-
ho Njalla käyttää lomaviikon viikolla 37 
vuonna 2018. Silloin sekä Kukasmaja et-
tä Goados-kota ovat njallalaisten käytös-
sä. Tällä kertaa yhteistyökumppaniamme 
Kavtsia ei onnistanut.

Syyskokouksen päätöksiä
Ennen muita syyskokouksen päätöksiä 
esiteltiin sääntömuutosehdotus. Muu-
toskohdat käytiin läpi ja niistä keskustel-
tiin. Suurin muutos on, että hallituksen 
jäsenmäärästä tulee liukuva, 7–9 jäsen-
tä, ja että toimikausi on vuoden kerral-
laan. Sille, monestiko voi olla ehdolla, 
ei ole rajoitusta. Tilintarkastajan nimike 
muutettiin toiminnantarkastajaksi. Li-
säksi tarkennettiin kunniajäseneksi kut-
suttavan määrittelyä ja kirjattiin, ettei 
kunniajäsen maksa jäsenmaksua. Sään-
tömuutosehdotus hyväksyttiin ja toisel-
le hyväksymiskierrokselle se tulee kevät-
kokouksessa.

Hallituksesta olivat erovuorossa Eija 
Lempinen, Hellin Saarelainen ja Ari Saari-
nen. Eijan ja Arin lisäksi hallitukseen va-
littiin Kaisa Peuramäki. Muut hallituksen 
jäsenet ovat Raija Hentman, joka jatkaa 
puheenjohtajana, Sirkka Leppänen, Pent-
ti Luhtala, Markus Pyhälä, Hannu Siitari 
ja Taina Tervahartiala.

Toiminnantarkastajina jatkavat Pauli 
Jokimies ja Harry Smeds. Varalla ovat Aino 
Matikainen ja Aulikki Siikanen, joka valit-
tiin Anja Poutiaisen sijaan. Kiitos Anjalle 
yhdistykselle antamistasi vuosista.

 Jäsenmaksut säilyvät ennallaan, eli 20 
euroa varsinaiset jäsenet ja 10 euroa nuo-
risojäsenet. Myös toimintasuunnitelma 
ja budjetti hyväksyttiin. Ohjelmassa on 
paljon mielenkiintoisia tapahtumia:

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lintaan liittyvät tilaisuudet on merkitty 
luvulla 100 ennen tapahtuman nimeä.
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Tammikuu
6.1.    Loppiaissauna karjakaivolla (UT)
14.1. Otsalamppuretki Itä-Helsingin Kasavuorelle (UT)
21.1. Puuhuoltoa ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Helmikuu
1.2. Kerhoilta, aiheena Koilliskaira, Pekka Borg (OT)
4.2. 100: Sukella talveen, osallistuminen yhteistyössä Haltian kanssa Suomen
luonnonpäivään aiheena talviyö metsässä, meidän osuutemme järjestetään Ur-
jalla (KT)
5.2.    Sunnuntaihiihto Nuuksiossa (UT)
25.2. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
maaliskuu
1.3.    Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta, aiheena Minun Lappini,
Raimo Kumpu (OT)
11.3. Karjakaivo tutuksi -päivä, Marku Pyhälä
21.3. Yleisötilaisuus Keskuspuiston luontoaarteista (OT)
25.3. Puuhuoltoa ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
31.3.–9.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT) 
Huhtikuu
1.–8.4.    Puunajo- ja lomaviikko Kukasjärvellä (isännät)
8.–16.4. Lumimajoitekurssi Kilpisjävellä yhdessä Kavtsin kanssa (KT) 
23.4. Sunnuntaikävely Keskuspuistossa, osa 1 (UT)
26.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Toukokuu
6.5. Kevätsiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
6.5. Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
7.5. Päiväretki Valkmusaan ja Strömforsiin (UT) 
12.–13.5. Entisaikojen erätaitokurssi, viikonloppukurssi yhteistyössä Haltian
kanssa, Mika Kalakoski (KT)
19.–21.5.  Viikonloppuvaellus Nuuksion itäosissa (UT)
20.5. 100: Villiinny keväästä, osallistuminen yhteistyössä Haltian kanssa Suo-
men luonnonpäivään, aiheena makuaisti (OT)
24.5.   Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
27.5.–3.6. Kukasjärven huolto- ja lomaviikko (isännät)
Kesäkuu
4.6. Sunnuntaikävely (UT)
7.6. Naisten keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
17.6. 100: Rakastu kesäyöhön, osallistuminen yhteistyössä Haltian kanssa Suo-
men luonnonpäivään, järjestämme metsähotellin Karjakaivolle (OT)

AJAnKOHTAISTA
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17.6. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
28.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Heinäkuu
5.7.   Naisten keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
15.7. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
26.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
15.–22.7. Kukasjärven retkeilyllinen heinä- ja huoltotalkooviikko (isännät)
Elokuu
12.8. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
11.–13.8. Saaristoretki (UT)
19.8. Vesistön ylitysharjoitus Karjakaivolla (KT)
26.8. 100: Juhli luontoa, osallistuminen yhteistyössä Haltian kanssa Suomen
luonnonpäivään, aiheena musiikki ja äänet
30.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Syyskuu
1.–10.9.   Ruskavaellus Tsarmitunturin alueella (UT)
24.–30.9. Päiväretkiviikko Hossassa (UT)
27.9. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
30.9. Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
30.9. Yösuunnistus Karjakaivolla (UT)
Lokakuu
4.10. Kerhoilta (OT)
7.–8.10. Viikonloppuvaellus Sipoonkorvessa (UT)
14.10. Suokurssi maastossa, Harri Vasander (KT)
22.10. Sunnuntaikävely Keskuspuistossa, osa 2 (UT)
28.10. Puuhuoltoa ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
marraskuu
1.11.   Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
19.11. Sunnuntaikävely Keskuspuistossa, osa 3 (UT)
18. t. 25.11. Pikkujoulu Haltiassa, osallistuminen Camera Borealis -tapahtu-
maan (OT)
18. t. 25.11. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Joulukuu
6.12. 100: Itsenäisyyspäivän kävely (UT)
9.12. Talkoot, joulupuuro ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
( Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta,
TT = talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).

AJAnKOHTAISTA
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Sari haarala

Olen ulkoilutoimikunnan uusi 
jäsen Taina Ronkainen. Kiitos 
luottamuksesta HSL:n ulkoi-
lutoimikunnan jäsenenä toimi-

misesta. Otan tehtävän vastaan nöyränä ja 
mukavan innostuksen tuntein. 

Syntyjäni olen Lapista Savukoskelta, 
minkä vuoksi luonto ja luonnossa liikku-
minen on ollut aina lähellä sydäntäni. Lap-
suudessa luonnossa liikkumista harrastin 
pääasiassa perheen kanssa retkeillen, kalas-
taen, marjastaen ja hiihtänen.  Vaellustyyp-
pinen retkeily on minulle vielä kohtalaisen 
uusi harrastus. Tyttäreni aikuistuttua mi-
nulla on ollut enemmän vapaata aikaa, jol-
loin aloitin vaeltamisen vuoden 2010 ai-
koihin.

Liityin Helsingin Seudun Lapinkävijöi-
hin kesällä 2012 tuttavalta saamani vinkin 
perusteella. Sen jälkeen olen osallistunut 
Lapinkävijöiden viikonloppuvaelluksille. 
Lisäksi olen vaeltanut ystäväni Sari Haa-
ralan (toinen uusi ulkoilutoimikunnan jä-
sen) kanssa pari pidempää reissua: Kar-
hunkierroksen ja Kevon reitit. Muuten 
olen retkeillyt pienempiä päiväreissuja eri 
puolilla pääkaupunkiseutua ja ulkomaan-
matkoilla. Samoihin aikoihin vaeltamisen 
kanssa aloitin myös melonnan. Melomista 
olen harrastanut kesäisin vaelluksen rinnal-
la. Muutamia yöretkiä olen tehnyt Itä-Hel-
singin saaristossa. Retkeilyn ja vaeltamisen 
osalta minulla on vielä paljon opittavaa ja 
nähtävää. Odotan innolla uusia kokemuk-
sia Lapinkävijöiden ulkoilutoimikunnan 
tapahtumien parissa kanssanne.

Taina

Olen ulkoilutoimikunnan toi-
nen uusi jäsen, Sari Haarala. 
Odotan myös innolla uuden 
tehtävän mukanaan tuomia 

haasteita ja toivon, että pystyn tarjoa-
maan muille Lapinkävijöille uusia ko-
kemuksia. 

Olen lähtöisin Helsingin Laajasa-
losta, jossa vietimme lapsena paljon 
aikaa metsissä ja rannoilla. Lapsuu-
den kesät Itä-Suomessa marja- ja sie-
nestysretkineen ovat jättäneet kaipuun 
luontoon ja erityisesti metsään, jonne 
pyrin suuntaamaan nykyisin mahdol-
lisimman usein ja samalla tarjoamaan 
vastaavia luontoelämyksiä myös lapsil-

AJAnKOHTAISTA

Taina ja Sari esittäytyvät
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leni 11-vuotiaalle Leolle ja 9-vuotiaal-
le Eerolle. 

En ole mikään konkarivaeltaja vaan 
vasta innokkaasti opettelen retkeilyyn 
liittyviä taitoja. Lapinkävijöihin lii-
tyin loppuvuodesta 2015 Tainan in-
nostamana ja olen ehtinyt osallistua 
Nuuksion viikonloppuvaellukselle se-
kä muutamalle päiväretkelle. Pidem-
piä vaelluksia olemme tehneet yhdessä 
Tainan kanssa ja lisää on suunnitteilla.

Retkeilyn lisäksi hoidan siirtola-
puutarhaani ja harrastan liikuntaa eri 
muodoissa, olen mm. innokas avanto-
uimari.

Sari

Tule mukaan
Uudet toimikuntien jäsenet ilahduttavat 
aina meitä vanhoja konkareita. Jotta toi-
mintamme voisi jatkua saumattomasti 
yhtä antoisana ja monipuolisena, toivom-
me lisää jäseniä kaikkiin toimikuntiin.

Koulutustoimikunta suunnittelee ja 
toteuttaa erilaisia kursseja ja retkeilytaito-
jen harjoituksia. Jos sinulla on jokin taito 
muille opetettavaksi, hienoa, mutta myös 
asiantuntijan löytäminen ja kurssin käy-
tännön järjestely ovat tapoja olla muka-
na toimikunnassa.

Ohjelmatoimikunnassa pääset ideoi-
maan kerhoiltojen ja yleisötilaisuuksien 
aiheita, ja voit tuoda uusia ideoita juhli-
en järjestelyihin.

Talkootoimikunnassa otat vuorollasi 
vastuun saunan lämmityksestä ja osallis-
tut Karjakaivon toimintakunnossa pitä-
miseen ja muuhun talkootoimintaan jä-
senistön kanssa.

Tiedotustoimikunnassa kaivataan va-
rahenkilöä Lapinkävijä-lehden taittoon 
eikä olisi pahitteeksi saada ainakin yksi 
käsipari mukaan kokoamaan ja käsittele-
mään lehden aineistoa.

Ulkoilutoimikunta on saanut vahvis-
tusta, mutta olisi toivottavaa saada vie-
lä lisäväkeä jakamaan vaellusten ja retki-
en järjestämistä, jotta tarjontamme olisi 
mahdollisimman monipuolista.

Ota yhteyttä joko toimikunnan vetä-
jään, puheenjohtajaan, varapuheenjohta-
jaan, sihteeriin tai keneen tahansa aktii-
viseen HSL:n jäseneen. Meillä tykätään 
siitä, että osoitetaan kiinnostusta toimin-
nan järjestämiseen! (RH)

AJAnKOHTAISTA

Taina ronkainen
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Menneitä
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on taas ollut monia mielenkiintoisia tapah-
tumia. Tällaisia muistoja oli yhdellä mukana olleella. Tästä jäit paitsi, ellet ol-
lut mukana.

Lumitykin myrskytehoa kokeiltiin myös näin.

raija henTman

Kun myrsky mylvii

Lokakuun ensimmäisenä sunnun-
taina eräällä Hakunilan ulkoilu-
puiston viheriöllä oli erikoista 
säpinää. Ari ’Juissi’ Saarinen oli 

järjestänyt nurmikentän reunalle lumity-
kin, Risto Heinänen mittaili tuulen nope-

utta ja nakutteli merkkikylttejä maahan 
yhden sun toisen osanottajan kokeilles-
sa miltä tuuli tuntuu.

Ensin kylmäharjoittelua, sitten Risto 
kertoi miksi hänen Hillebergin kupoli-
teltastaan oli kovassa tuulessa katkennut 
kaari telttaa pystyttäessä ja miten hän oli 
järkeillyt turvallisen tavan saada myös 
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kupoliteltta huonossa säässä pystyyn.
Huonossa säässä tunneliteltta on hel-

poin pystyttää, mutta vaatii silti tarkkoja 
etukäteissuunnitelmia ja valppautta, ettei 
kaari joudu liian kovalle rasitukselle. Nel-
jän hengen porukalla oli täysi työ saada 
Hillebergin Keron 4GT kaksikymmen-
tä metriä sekunnissa puhaltavassa tuu-
lessa pystyyn. Sisäteltan puoleisen pään 
sai vielä kätevästi kiilattua maahan, mut-
ta kaarien laitto oli työläämpää ja ensim-
mäisen, tuulenpuoleisen kaaren kiinni-
tyksessä unohti helposti seurata miten 
kovalla rasituksella kaari oli. Melkein kai-
killa harjoittelijoilla ensimmäistä kaarta 

tukevat sivunarut ja päätynarut tulivat lii-
an kireälle, siis kireämmälle kuin maakii-
lat pingottivat kangasta.

Olipa todella hyödyllinen harjoitus, 
joka osoitti miten tärkeää on miettiä jo 
etukäteen kuinka teltta pitää aina paka-
ta samalla tavalla sekä pohtia vaihe vai-
heelta, miten tuollaisessa tilanteessa tu-
lee toimia. (RH)

Kerhoiltoja
Lokakuun kerhoillan aiheena oli Uuden-
maan virkistysalueyhdistyksen retkeily-
kohteet. Mahtavan hieno aihe, mutta Rea 

raija henTman

Teltan kaarien saaminen paikoilleen voi myrskyssä olla ongelmallista.



22

Lapinkävijä Nro 145 4 16

raija henTman

mEnnEITä

Nyström virkistysalueyhdistyksestä ei ol-
lut paneutunut laisinkaan siihen, kenelle 
oli aiheesta kertomassa. Niinpä 37 virkis-
tysalueesta puhetta oli vain korkeintaan 
puolesta tusinasta puhumattakaan siitä, 
että alueista olisi ollut kuvamateriaalia, 
karttoja tai muuta oleellista tietoa. Sää-
li, että hyvä aihe hukattiin. 

Marraskuun kerhoillassa oli ensin 
syyskokous, jonka raportti löytyy toisaal-
la. Virallisen puolen jälkeen Raija Hent-
man näytti kuvia eri kursseilta ja Sakari 
Palo hienoja otoksia mm. Kukasjärven 
maisemista ja kaamoskuvia Pallaksen 
ympäristöstä. (RH)

Risukeittimet rivissä
Vähän tuhnuisessa säässä Karjakaivon 
ylämajan edustalla loimotti monta iloista 
liekkiä, kun kokeiltiin erilaisia risukeitti-
miä. Risto Heinänen oli viritellyt varmuu-
den vuoksi sadekatokset pihalle. Raija 
Hentman oli roudannut paikalle myös 
lättypannuja ja taikina-aineet, joista Tui-
ja Hirvonen valmisti paistettavaa. Ja kyllä 
ne letut maistuivat! Aikuisille maistuivat 
erityisen hyvin rommilla liekitetyt räis-
käleet, mutta lapset saivat tyytyä vain in-
tiaanisokerilla maustettuihin herkkuihin. 
Muutamat sivullisetkin saivat maistiaisia 
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Taina ronkainen

ja tutustua keittimiin, joten osallisia ta-
pahtumiin kertyi kaikkiaan 19. (RH)

Päiväretki Vuosaaren Uute-
laan 16.10. 
– oppia luonnon historiasta aurin-
koisessa säässä
Aloitimme kirkkaana sunnuntaipäivä-
nä retken Uutelaan kahdentoista hengen 
ryhmällä Vuosaaren metroasemalta. Uu-
telan ulkoilualueen laidalta poimimme 
mukaan vielä kaksi innokasta retkeilijää. 
Seurueestamme kaksi oli lapsia.

Suuntasimme Uutelan hyvin merkityl-
le ”Metsä- ja laidunmaisemia” -reitille läpi 
tiaismetsän, jossa tiaisten lisäksi havain-
noimme harvinaisia kasveja. Tiaismetsän 
jälkeen reitti suuntautui upeille meren-
rantamaisemille sekä kallioille. Kallioilla 
kasvoi kallioimarretta, jonka juuria mais-
telimme ja totesimme niiden maistuvan 
lakritsilta, mutta olevan hieman karvaita. 

Reitin varrella on numeroituja koh-
teita, joihin liittyy hauskat tarinat. Nämä 
olimme tulostaneet netistä mukaamme, ja 
opimme esimerkiksi, että yli 10 000 vuot-

Uutelan päiväretkellä.
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ta sitten kallioiden päällä oli yli kilometrin 
paksuinen jää. 

Pidimme evästaukoa rantamaisemissa 
kaupungin tekemällä nuotiopaikalla. Vali-
tettavasti kaupunki ei enää varusta tulipaik-
koja polttopuilla, kun ne kuuleman mukaan 
häviävät sieltä muuhun käyttöön. Tuuli oli 
aika kova, mutta eväät maistuivat kuten ai-
na ja aurinko paistoi kirkkaasti. Rannal-
la ihmettelimme sinistä mönjää veden ra-
jassa. Näytti siltä, kuin joku olisi kaatanut 
maalia veteen. ”Onkohan se sinilevää?” oli 
kysymys, joka nousi esiin, ja myöhempi sel-
vitys osoitti arvelun oikeaksi.  

Evästelyn jälkeen matka jatkui läpi vilje-
lypalsta-alueen, joka oli entistä merenpoh-
jaa, kohti Skatan tilaa, jonne ensimmäinen 

merkitty reitti päättyi. Jatkoimme tästä 
vielä innokkaina toiselle reitille nimeltään 
”Kluuvijärviä ja rantaniittyjä”. Tällä reitillä 
opimme lepakoista sekä fladoista ja kluu-
veista. Ihailimme maisemaa, jossa Uutelan 
upeat rantakalliot loivat kontrastia Vuosaa-
ren sataman värikkäille konteille ja nostu-
reille, jotka nekin näyttivät varsin kauniilta 
auringon kimalluksessa. 

Loppureitti kulki läpi korven, joka kir-
voitti retkijoukon yhteislauluun. Uute-
lan jälkeen kävimme nauttimassa Kahvila 
Kampelan herkuista. Retken päätteeksi kä-
velimme vielä metroasemalle, jolloin mat-
kaa kertyi kokonaisuudessaan noin 8 km ja 
aikaa meni nelisen tuntia. 

Taina Ronkainen ja Sari Haarala

mEnnEITä

raija henTman
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myös auringon polttama eteläpääty maa-
lattua. Maalausprojekti jatkuu säiden sal-
liessa 2017.

Muina talkootöinä tehtiin perinteiset 
tuvan, kodan, saunan ja vanhan kotapaikan 
puuceen siivous. Lumen painosta sortunut 
lintulauta korjattiin myös. Talkooväen hi-
koillessa kovassa kurissa isännät tekivät ta-
hollaan erinäisiä huoltohommia. Perjan-
tai oli talkooväen virkistyspäivä ja teimme 
retken Pyhätunturille. Pyhätunturilla kä-
vimme katsomassa Rajajärvenlaelta koilli-
seen olevaa ”rotkolampea” sekä maisemaa 
Eteläiseltä laelta. Kevyen vesisateen tuella 
lähdimme tunturista takaisin tukikohdalle 
saunaa lämmittämään. Lauantaina pakka-
simme tavarat ja lähdimme luontokeskus 
Kellokkaan sekä Lapin helvetin - Pakasai-
von kautta Kolariin junaa odottelemaan.

Kiitokset talkooväelle!

Kukasjärven heinätalkoot 
2016
Heinätalkoisiin tuli aavistuksen pienem-
pi porukka kuin aikaisempina vuosina. 
Positiivisena puolena tässä oli, että kaik-
ki mahtuivat samalla kyydillä Kolarista 
Pyhäjärvelle. Pyhäjärvellä enimmät tava-
rat pakattiin veneeseen ja talkooväki pää-
si kevyelle kävelyretkelle kohti Kukasjär-
veä. Kukasjärvellä kohtuullinen viidakko 
odotti kaatamista. Koska porukkaa oli ta-
vallista vähemmän emme edes yrittäneet 
vetää heiniä pressun päällä vaan kuska-
simme ne kottikärryillä. Aikaa meni vä-
hän enemmän, mutta työ oli kevyempää. 
Tähän lienee sopisi vanha sanonta ”minkä 
voimassa voittaa sen matkassa häviää”. Hei-
nänteon lisäksi jatkettiin tuvan maalaamis-
ta. Viime vuonna kuistin seinät maalattiin 
naulakkoprojektin yhteydessä. Nyt saatiin 

markuS pyhälä

mEnnEITä

Kukasjärvi, Kittilä.
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Yösuunnistus kiinnostaa edelleen

Viisi pimeää pelkäämätöntä rastien haki-
jaa lähti matkaan hämärän laskeuduttua 
Karjakaivon maisemiin. Kaikki suoriu-
tuivat urakasta ilman ongelmia. Rata oli 
pituudeltaan runsas kaksi kilometriä ja 
sisälsi viisi rastikohdetta. Allekirjoittanut 
toimi ratamestarina ensimmäistä kertaa 
ja ilmeisesti rastit olivat kohdallaan, kos-
ka kokeneemmiltakaan suunnistajilta ei 
kuulunut moittivaa kommenttia.

Ensi vuodeksi mietimme tapahtuman 
kehittämistä. Saman päivänä järjestettä-

Syksyn viikonloppuvaellus peruuntui

Lauantaina aamupäivällä oli määrä lähteä 
maastoon seitsemän kulkijan ryhmänä. 
Viime hetken peruutusten jälkeen ryh-
mä supistui kahteen. Tämä tarkoitti, et-

mEnnEITä

vien talkoiden ja yösuunnistukseen vä-
liin voisi järjestää suunnistukseen liitty-
vää tapahtumaa perheen pienimmillekin. 
Lisäksi on pohdittu päivärasteja pimeää 
pelkääville ;-). Otan vastaan ideoitanne, 
ks. yhteystiedot toisaalta lehdessä. 

Juha Karsikas

raimo j. kumpu

Pimeää pelkäämättövät lähdössä yösuunnistusrasteille Karjakaivon alamajalta.
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Metsä-Lappia tutkimassa

Tämän vuoden ruskavaellus suuntautui 
15 kulkijan voimin Tuntsan erämaa-alu-
eelle ja sen ympäristöön. Alue sijaitsee 
Sodankylän ja Sallan kunnissa. Kuljim-
me UKK-reittiä pitkin. Suurimman osan 
ajasta kuljimme jämäkässä metsässä. Suot 
ylitettiin pitkoksia pitkin eikä vesistöjen 
ylityksiä ollut. Parina päivänä pääsim-
me ylemmäs tunturiin kulkemaan palja-

mEnnEITä

juha karSikaS

Näkymä kuskoivilta Venäjän suuntaan.

tä teimme Riston kanssa päiväretkiä Kar-
jakaivon lähettyvillä.

Peruuntuminen tarkoittaa, että ensi 
toukokuussa viikonloppuvaellus toteu-
tetaan Karjakaivon ympäristössä. Lue li-
sää tulevissa lehdissä, netissä ja faceboo-
kissa.

Juha Karsikas
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kalla. Sää vaihteli. Alussa oli lämmintä ja 
poutaa, väliin sateisempaa ja lopuksi pil-
vipoutaa. Jokunen kylmempi yö koetteli 
kulkijoiden varusteita.

Retken lähtöpaikka oli Tulppion ky-
lässä sijaitseva lomakylä. 53 karttakilo-
metriä ja kuusi vuorokautta myöhemmin 
ryhmä saapui Tuntsan kylässä sijaitse-
valle Tuntsan pirtille, joka toimi 1960-
luvulla Tuntsan hakkuutyömaan työn-
johtajien majapaikkana. Yhtenä päivänä 
teimme päivä kaksi lyhyempää retkeä 

juha karSikaS

Ryhmä nousemassa Kuskoivin rinnettä.

päivärepuin tutkien vanhaa kullanhuuh-
dontapaikkaa ja maisemia Kuskoiva-tun-
turin huipulta. 

UKK-reitti on hyvin merkitty
Koska reitti oli hyvin merkitty (punaiset 
merkinnät puissa tai paljaaseen maastoon 
pystytetyissä kepeissä), emme joutuneet 
suunnistuksellisiin haasteisiin. Ainoanan 
poikkeus oli toisen päivän lounaspaikka, 
joka piti hakea polun sivusta kompassi-
suunnalla. Muutoin selvisimme seuraa-

mEnnEITä
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malla maastomerkintöjä ja tutkimalla 
karttaa.

Vaikka kuljimme enimmäkseen met-
sämaastossa, kivikkoisuus oli paikoin 
yllättävää. Varsinaista rakkaa se ei tie-
tenkään ollut kuin muutamissa kohdin, 
mutta yllätti kuitenkin kun sitä vertasi sa-
tatonnisen kartan merkintöihin.

Telttapaikat paikoin ”kortilla”
Leiripaikat olivat vaihtelevia. Kaksi yötä 
olimme kämppien (Härkätunturi, Mur-
hahaara) maastoissa ja osa porukasta va-
litsikin näissä sisämajoituksen. Kaksi vii-
meistä yötä majailimme Nuoluskurun 
kodan ympäristössä. Kodassa pidettiin 
pientä tulta, jotta varusteita saatiin kui-
vateltua. Kaksi yötä vietimme maastossa, 
jossa ainoa rakenne oli tulipaikka. Tuli-
paikkoihin löytyikin runsaasti materiaa-
lia, koska maapuuta oli enemmän kuin 
riittävästi.

Turistikohteitakin bongattiin
Mielenkiintoisin ”turistinähtävyys” oli 
Pirunkirkko, joka näyttäytyi jo etäältä 
valtavana, kyttyrämäisenä kalliokumpa-
reena suon keskellä. Maisema on syn-
tynyt, kun kiviaines on työntynyt maan 
uumenista työntäen ympäristön kiviä 
tieltään. Kiviaines on peridotiittiä ja si-
tä pidetään yli 2500 miljoonan vuoden 
ikäisenä.

Toinen mielenkiintoinen kohde oli 
kullanhuuhdontapaikka Nuoluskurus-
sa. Arvelimme, että huuhdontaa ei enää 
harjoiteta. Myöhempi kuuklailu kuiten-
kin kertoo, että lupa toimintaan alueel-

la on edelleen.
Tuntsan alueella riehui kesäkuussa 

1960 alussa laaja metsäpalo. Aluetta uu-
distettin palon jälkeen kylvöillä ja istu-
tuksilla, jotka eivät kuitenkaan onnistu-
neet. Tätä perua lienee maisema, joka ei 
ole metsää eikä paljakkaa vaan jotain vä-
limuotoa. Kuljimme kyseisessä maastos-
sa kahden viimeisen päivän aikana.

Eläinhavaintoja oli vähän. Muutamia 
poroja, hirvi ja muutama vipeltäjä (hii-
ri tai myyrä). Toisena päivänä pari ilmei-
sesti karhujahdissa mukana olevaa koiraa 
kulki hetken matkassamme.

Retkellä olivat mukana Leena Piispa, 
Maija Heikkinen, Sini Tuominen, Au-
likki Siikanen, Aino Korkia-Aho, Tau-
no Puputti, Hannu Siitari, Anna-Maija 
Teppo, Riitta Louhimo, Hannu Klaasio, 
Jaana Väänänen, Maija Jokimies, Pauli 
Jokimies, Anu Valkonen ja muistiin mer-
kinnyt.

Muistiin merkitsi Juha Karsikas

Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden 
nettisivulla

mEnnEITä
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Tämä artikkeli on alun perin julkais-
tu Latu ja polku-lehden numerossa 
4/2000. Se sisältää myös Lapinkävi-
jä-yhdistysten alkuhistoriaa Suomen 
matkailijayhdistyksessä, sittemin 
Suomen matkailuliitossa. Artikkelin 
toinen osa lähdetietoineen julkaistaan 
Lapinkävijässä 1/2017.

Suomalaiset ovat samoilleet luon-
nossa niin kauan kuin olemme 
asuttaneet Suomenniemeä. Van-
hat, perinteiset liikkumistavat 

ovat muuttuneet vapaa-ajanharrastuksik-
si. Tuhansien vuosien ikäisellä suksella ja 
nykykiitimillä ei ole enää muuta yhteistä 
kuin lumi hiihtimen alla. Mutta milloin 
retkeilystä tuli retkeilyä?

Elinkeinon vuoksi

Vuosituhansia metsä ja vedet ovat elättä-
neet meitä. Riistan ja veden viljan peräs-
sä matkattiin kymmeniä, satojakin kilo-
metrejä erämaahan. Erämaa oli alkuaan 
’erillään oleva maa’, maa johon kyläkun-
nalla, perheellä tai yksittäisellä henkilöllä 
oli pyyntioikeus. Erä merkitsi mm. erillis-
tä osaa, määrää, osuutta saaliista, riistaa, 
samoin kaukomatkaa tai pyyntimatkaa.

Retki on tarkoittanut eri puolilla Suo-
mea hiukan eri asioita: tietä, polkua, rait-

tia, karjan polkua, aidattua karjapolkua, 
eläinten polkemaa uraa tai laivan jäähän 
rikkomaa väylää.

Nykyisin käytettävällä eräretki -sanal-
la onkin siis alkuaan ollut aivan muu mer-
kitys kuin vapaa-ajan vietto luonnossa.

Kun entisajan metsästäjä nakkasi 
kontin selkäänsä, hän varustautui pit-
kään pyytöretkeen. Matkassa oltiin viik-
ko- ja kuukausikaupalla ja omalle nau-
tinta-alueelle viritettiin kymmenienkin 
kilometrien mittainen ansapolku. Elin-
tärkeällä asialla oli paljon nimityksiä: an-
sajuoni, ansajuonto, ansaraitti, keinotie, 
loukkutie, pyydystie, pyytökeino, sadin-
keino, virkatie jne. Nykysuomen virka-
mies on etääntynyt kauas alkuperäisestä 
merkityksestään, ansapolkuaan kokevas-
ta metsämiehestä.

Entinen eränkävijä yöpyi tulilla, mutta 
saattoipa pystyttää kämpän kömmänän-
kin suojakseen. Nykyihmisenkin vieh-
tymys nuotion tuijotteluun ja sen äärel-
lä puuhasteluun juontaa juurensa jostain 
historian hämärästä, jossa tuli oli selviy-
tymisen ehto. Silloin olivat pitkät kävely, 
hiihto- ja venematkat välttämättömyyk-
siä, eivät ihmeteltäviä himokuntoilijoi-
den huippusuorituksia. Ilman päivittäi-
siä finlandiahiihtoja turkisvarastot eivät 
karttuneet.

Raija Hentman

Retkeilyn alkutaipaleilta, osa 1
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Viran puolesta ja huvin vuoksi

Eränkäynnin lisäksi kauppamatkat ja pit-
kät verotus-, ryöstö- ja sotaretket liikutti-
vat jo ammoisina aikoina ihmisiä ympä-
ri salomaita ja Lapin tuntureita. Muutoin 
pysyteltiin kotikonnuilla, jotka oli rai-
vattu entisaikojen valtateiden, vesistö-
jen varsille.

Historiallisesta ajasta lähtien, 1100-
luvun tältä puolen alkoivat kirkon ja hal-
litsijan edustajat liikkumaan edunval-
vonta- ja työmatkoillaan ympäri maata. 
Vesireitit olivat aluksi niin väestön kuin 
sitä verottamaan ja paimentamaan saapu-
vien miesten kulkukeino. Liikenneolojen 
parannuttuakaan vuosisatojen saatossa 
on matkaamista tuskin voinut pitää etu-
oikeutena, sillä kuoppaiset kärrytiet ja 
syöpäläisiä kuhisevat kievarit olivat kau-

kana nykymatkailijan palveluista.
Maanmittareiden ammattikunta on 

kulkenut maita ja mantuja ristiin rastiin 
jo vuodesta 1633, jolloin ensimmäinen 
Suomeen lähetetty maanmittari Olof 
Gangius sai virkamääräyksensä. Valtiol-
linen postilaitos perustettiin Ruotsi-Suo-
meen 1638. Verohelpotuksia vastaan 
postitalonpojat kuljettivat kirjeitä - pää-
asiassa jalan, sillä ratsastuskelpoisia teitä 
oli silloin vähän.

Postipolkujen ja yleisesti käytetty-
jen reittien varsille syntyi aikojen kulu-
essa myös avoimia tupia tarvitsijoiden 
tarpeiksi.

Tutkimusmatkailijoita, jos keitä voi-
daan pitää retkeilijöiden edelläkävijöi-
nä. Enää ei ole kartoittamattomia aluei-
ta, mutta sama vastusten voittamisen ja 
tuntemattoman kohtaamisen halu ajaa 

Puuvillainen harjateltta oli vuonna 1963 moderni majoite

REIJO BLOMBERG
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ihmisiä edelleen napa-alueiden ja vuor-
ten ääriolosuhteisiin.

Ulkomaalaiset matkailijat olivat 
1900-luvulle tullessa kiertäneet Suo-
mea ja Lappia jo moneen kertaan ristiin 
rastiin. Nykyisin näistä herroista tunne-
tuimpia on Giuseppe Acerbi, italialainen 
aatelismies, joka tutustui Lapin ihmeisiin 
vuonna 1799.

Kansallistunteen vallassa

Autonomisessa Suomessa kansallistunne 
vahvistui. J.L. Runeberg oli luonut ihan-

teellisen kuvan suomalaisesta kansasta, 
jota Sakari Topeliuksen tarinat vain vah-
vistivat.  Elias Lönnrotin jo alun perinkin 
kansalliseepokseksi suunnitellun Kaleva-
lan ilmestyminen (1835, 1849) nostat-
ti itsetuntoa, sillä se oli merkittävä kult-
tuurisuoritus.

Niin sana-, sävel- kuin kuvataiteili-
joidenkin välittämä kuva kotimaasta he-
rätti halun tutustua sen nähtävyyksiin. 
Suomen Matkailijayhdistys perustettiin 
suuren isänmaallisen innostuksen vallas-
sa 1887. Tuolloin matkailu oli enemmän-
kin retkeilyä huonojen kulkuyhteyksien 

ARTIKKELIT

REIJO BLOMBERG

Niin eränkävijät kuin retkeilijätkin yöpyivät ennen rakovalkealla ja ruoka valmistettiin nuotiolla. Nykyisin rako-
valkean teko on rangaistavaa, sillä sitä varten on kaadettava kelo. Kuva on vuodelta 1961.
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vuoksi.
Retkeilyoppaita ilmestyi kohta yh-

distyksen perustamisen jälkeen. Mat-
kasuuntia Suomessa 1888–1890 antoi 
yksityiskohtaisia kuvauksia reiteistä eri 
puolilla Suomea. 1891 ilmestyi Matkaili-
jayhdistyksen sihteerin, August Ramsayn 
toimittama opas Jalkamatkoilla. Samalta 
kirjoittajalta ilmestyi 1895 kirja Matka-
suuntia Suomessa. Myös kanoottiretkei-
ly oli jo alullaan, sillä oppaassa viitataan 
kirjaan Kesämatkoilla kanootissa, niin 
ikään Ramsayn aikaansaannoksia.

Kun näihin vielä lisätään 1891 ilmes-
tynyt H.R. Sandbergin kirjanen Hiih-
tourheilu ja 1900 painettu Suomen 
Syklistiliiton (perustettu 1898) opas 
Polkupyörämatkoja Suomessa, voidaan-
kin todeta niin patikka-, hiihto- kuin pyö-
räily- ja melontaretkeilyn olevan jo alul-
laan vuosisadan vaihteessa.

Partiotoiminta saapuu Suo-
meen

Jo Suomen Matkailijayhdistyksen vuo-
den 1896 vuosikirjassa esitettiin erityis-
ten retkeilykerhojen perustamista. Ret-
keilyn järjestötoiminnan alkamiseen 
kului vielä kuitenkin muutama vuosi.

NMKY rantautui Suomeen vuosisa-
dan lopulla: Helsingin Nuorten Miesten 
Kristillinen Yhdistys (HNMKY) perus-
tettiin 1889. Liikkeen kristillinen poika-
työ loi pohjaa tulevalle partiotoiminnal-
le.

Partioliike perustettiin Englannissa 
vuonna 1907. HNMKY:n pojat järjes-
täytyivät lippukunnaksi ensimmäisten 

ARTIKKELIT

joukossa 1910. Partioideologia levisi rä-
jähdysmäisesti ympäri maata ja ensim-
mäisellä partioleirillä Karjaalla 1911 oli 
useita lippukuntia. Venäjän kiellettyä se-
paratistiseksi katsotun partiotoiminnan 
syksyllä 1911 lippukuntia oli jo 30 paik-
kakunnalla ja partiolaisia 6000–7000. 
Partiotoiminta jatkui kuitenkin poissa 
julkisuudesta tukien nuorten henkistä 
kasvua ja tehden samalla tunnetuksi ret-
keilyä luonnossa. Kristillisyydellä oli tär-
keä rooli partiotoiminnassa. Venäjän val-
lankumous 1917 vapautti partioliikkeen 
uudelleen pannasta.

Luonnossa liikkuminen ja toimimi-
nen ovat aina kuuluneet partiolaisuuteen. 
Erilaisiin luokka- ja taitomerkkisuorituk-
siin, jotka olivat alusta alkaen oleellinen 
osa partiotoimintaa, tarvittiin myös mo-
nenlaisia retkeilytaitoja.

Partiolaisuus imi mukaansa nuoria eri 
yhteiskuntaluokista, eivätkä kaikki työ-
läisvanhemmat hyväksyneet toimintaa: 
veihän se pohjaa pois luokkataistelulta. 
Mutta monet vanhemmat näkivät myös 
partion lapsiaan suojelevan ja kasvatta-
van vaikutuksen.

Kansalaissota leimasi partiolaiset por-
vareiksi ja lahtareiksi uurtaen saman sy-
vän katkeruuden juovan niin partiotoi-
mintaan kuin koko kansaankin. Tilanne 
kuitenkin rauhoittui ja parinkymmenen 
vuoden kuluttua 1939 lippukuntia oli jo 
560 ja jäseniä 27 000.

Ensimmäiset retkeilyjärjestöt

Suomen itsenäistyminen loi valtavan tar-
peen tutustua omaan maahan. Ryhmä-
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matkat olivat vielä lähes tuntemattomia, 
matkustaminen oli kallista, ei ollut jouk-
komajoitustiloja, ei varusteita.

Ensimmäisenä esteenä kaadettiin kor-
keat junalippujen hinnat. Liikennetarkas-
taja Herman Hagmanin aloitteesta syntyi 
vuonna 1918 rautateille alennusjärjestel-
mä, jonka avulla luokkina matkustavat 
koululaiset saivat opintoretkillään 50 % 
alennuksen. Ensimmäisiä järjestötoimin-
nan alkamiselle merkittäviä nuorisoret-
kiä lienee syksyllä 1918 toteutettu retki 

Raumalta Kokemäelle, joka toteutettiin 
osin pyörillä ja osin junalla.

Opintoretkeilijöiden avustusten ja 
anomusten hoitamista varten perustet-
tiin toukokuussa 1920 Opetusministe-
riön retkeilylautakunta, jonka toiminta 
päättyi vuonna 1951.

Kaksikymmentäluvun lopulle ret-
keilynä pidettiin matkustamista toiselle 
paikkakunnalle ja tutustumista sen luon-
non- ym. nähtävyyksiin. Sitten retkeilynä 
alettiin pitää luonnossa liikkumista ym-

Partiolaiset suosivat Erätoveri-kangasta, josta pystyi rakentamaan tarpeen mukaan telttakatoksen, louteen tai 
laavun. Kuva vuodelta 1958

REIJO BLOMBERG

ARTIKKELIT
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päristöä havainnoiden ja siihen tutustu-
en. Syntyivät käsitteet kaukoretkeily, lä-
hiseuturetkeily ja kotiseuturetkeily. 

Ensimmäinen kouluretkeilykerho pe-
rustettiin 1928. Tampereen Kansakoulu-
jen Jatkokoulun eli TJK:n Retkeilykerho 
levitti ahkerasti retkeilyaatettaan. 1930 
perustettiin Helsinkiin Eiran Retkeily-
kerho ja Kalliolan vapaaopiston yhtey-
teen Kalliolan retkeilijät. 1931 toimin-
tansa aloittanut Helsingin Retkeilijät r.y. 
oli ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoi-
tettu retkeilykerho. Nopeasti lisääntyvien 
retkeilykerhojen keskusjärjestöksi perus-
tettiin Suomen Opintoretkeilykerhojen 
Liitto r.y. tammikuussa 1933.

Liitto julkaisi omaa Teini-lehteä, jo-
ka muutti nimensä Retkeilijäksi vuonna 
1936. Silloin lehden takana olivat myös 
Opetusministeriön Retkeilylautakunta, 
Koulumatkailutoimisto, Suomen Syk-
listiliitto ja Suomen Kanoottiliitto. Liit-
to muutti nimensä Suomen Retkeilylii-
toksi vuonna 1941.

Retkeilykerhojen toiminta poiki ret-
keilyreittien suunnittelua jo 1920-lu-
vun alkupuolella, jolloin maan kattava 
retkeilymajaverkosto sai alkunsa myös. 
Suomen ensimmäinen retkeilymaja oli 
Poikkipuoliaisen torppa Vihdin Ojakka-
lan kautta kulkevan reitin varressa.

Jatkuu Lapinkävijässä 1/2017

ARTIKKELIT

Tuvalla.

REIJO BLOMBERG
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Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näytte-
lyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kartut-
tavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.

Rinkan pohjalta

Herkkuja Ivalossa
Ivalon keskustassa on uusi kahvila samas-
sa rakennuksessa K-supermarketin kans-
sa samassa rakennuksessa. Bistro&Café 
Ivalossa on kahvilaherkkujen lisäksi lou-
nas- ja päivällisbuffet. Sen varmaan jo 
olet hoksannutkin, että Ivalon linja-au-
toasema on muuttanut kylän pohjoisreu-
nalta keskelle kylää kahvila Kuuputin yh-
teyteen. (RH)

National Geographic suosit-
taa
Arvostettu National Geographic nos-
ti Suomen ensi vuoden parhaiden mat-
kakohteiden joukkoon. National Geo-
graphic hehkuttaa Suomen luontoa sekä 
ihastelee, että Suomi juhlii itsenäisyyt-
tään neljällä Luonnon päivällä ja Hossan 
uudella kansallispuistolla.

Luonnon päivät 2017 on lähes 50 or-
ganisaation yhteisponnistus, jonka ta-
voitteena on saada jokainen suomalai-
nen luontoon neljänä Luonnon päivänä. 
Luonnon päivät -hanke on kehittymässä 
yhdeksi Suomi100-juhlavuoden laajim-
maksi tapahtumakokonaisuudeksi. Sitä 
toteuttaa lähes 50 tahoa kaikkialla Suo-
messa. Mukana olevien organisaatioiden 

kautta tavoitetaan jo nyt yli 1,5 miljoo-
naa suomalaista. Metsähallitus 18.11.16 
(RH)

Retkeilyä netissä
Eräopas ja tapahtumatuottaja Olli Jär-
venkylä postaa matkailuun retkeilyyn ja 
luontoon liittyviä juttuja. Tällä hetkel-
lä hän on toteuttamassa pitkäaikaista 
unelmaansa eli on vaeltamassa 100 päi-
vää Urho Kekkosen kansallispuistossa. 
Vaellusjaksojen väleissä Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksessa media-alaa opiske-
leva Järvenkylä huoltaa varusteitaan, lataa 
kameroiden akkuja ja editoi videomate-
riaali, jota kuvaa erämaassa. Järvenkylän 
reissuja voit seurata hänen Reppu ja reis-
sumies -blogissaan (http://reppujareis-
sumies.com/) ja sadan päivän projektia 
myös osoitteessa 100outdoor.net.(Inari-
lainen 17.8.16 (RH)

Bodaa aivojasi retkellä
Jyväskylän ja Helsingin yliopiston tutki-
jat ovat seuranneet aikuisia kaksosia use-
amman vuoden ajan. Osa kuntoili kolme 
vuotta ahkerasti, osa ei. Magneettiku-
vissa paljastui, että paljon liikkuvilla oli 
enemmän harmaata ainetta syvemmässä 
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tumakkeessa ja etuaivokuoressa. Harmaa 
aine on kuin tietokoneen suoritin: moto-
riikka ja monimutkaiset laskutoimituk-
set sujuvat paremmin.

Jo kolmekymppisillä oli selviä eroja. 
Reipas patikkaretki lisää aivojen veren-
kiertoa ja hapensaantia sekä useiden vä-
littäjäaineiden ja kasvutekijöiden määrää. 
Liikunta jarruttaa aivojen vanhenemista, 
liikkuvat lapset saavat korkeampia arvo-
sanoja ja jopa odottavan äidin liikunta 
antaa lapselle syntymälahjaksi nopeas-
ti kehittyneet ja kypsemmät aivot. HS 
31.10.16 (RH)

365 Klubi
Partioaitta avasi tämän vuoden maalis-
kuussa oman 365 Klubin. Ilmaisessa klu-
bissa saat rahanarvoisia etuja, kuten klu-
bi-iltoja ja yhteisiä retkiä, voit huoltaa 
vaelluskenkiä ja vahata G-1t000-kan-
kaasta valmistettuja Fjällrävenin vaattei-
ta maksutta myymälöiden hoitopisteissä, 
kolmesti vuodessa ilmestyvän 365-leh-
den ym. Klubilaiset voivat myös vuokra-
ta määrättyjä varusteita neljässä myymä-
lässä (Outlet Vantaa, Turku Hansa, Oulu 
ja Saariselkä). Liittyä voi myymälässä tai 
verkossa (365klubi.fi). Jäseniä on tällä 
hetkellä noin 15 000. (RH)

Siivoustalkoot Lätäsenolla
Metsähallitus toteutti Helifliten, Kelot-
tijärven osakaskunnan, Nuorten Palve-
lu ry:n, matkailuyritys Lapland Hiden 
ja 30 vapaaehtoisen kanssa siivoustal-

koot Lätäsenon varrella. Talkoot olivat 
ilmeisen tarpeelliset, koska jätettä jo-
kivarresta kertyi kymmenen kuutiota. 
Roskattoman retkeilyn pitäisi olla jo it-
sestäänselvyys, mutta ei se siltä vaikuta. 
Talkoisiin oli tarjolla satoja halukkaita. 
Retki 9/2016 (RH)

Vuoden saamelainen
Utsjokelainen Niillas Homberg sai tois-
ta kertaa jaettavan Vuoden saamelainen 
-tunnustuksen tänä vuonna. Niillas on 
julkaissut viisi runokirjaa, hän on aktii-
vinen muusikko ja esiintyy useissa eri 
kokoonpanoissa. Lisäksi Niillas Holm-
berg on esiintynyt teatterissa, televisio-
sarjassa ja saamenkielisessä lastenohjel-
massa Unna Junná. Eipä olisi arvannut, 
että Anna-Liisan ja Veikon esikoisesta kas-
vaa niin monipuolinen taiteilija. Inarilai-
nen 16.11.16 (RH)

Kylästä kylään hanke
http://www.luontoon.fi/pallas-yllastun-
turi/palvelut/kylastakylaanhanke, sivul-
ta löytyy lisätietoa hankkeen nykyisestä 
tilanteesta.

Kylästä kylään aplikaaation voi lada-
ta älypuhelimille google play kaupasta 
ja app storesta ohjelmasta löytyy versio 
myös windows phone puhelimille. Win-
dows puhelimelleni löytyi esimerkiksi 
tietoa useista luontopoluista. Karttoja en 
saanut ladattua. Kartoista oli tarjolla mm 
Google maps ja Bing kartat. Ohjelma 
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100 tarinapenkkiä Espoo-
seen
Suomen 100 v juhlien kunniaksi ympä-
ri Espoota sijoitetaan sata juhlapenk-
kiä, niistä jokainen kertoo omaa tari-
naa. Asukkailta toivotaan osallistumista 
penkkien sijoitteluun ja tarinoiden ker-
tomiseen.

Asukkaat ovat esittäneet toiveita pen-
keistä ja niiden sijoittaminen maastoon 
on selkeä valinta ja niihin jokaiseen sisäl-

kuitenkin ilmoitti Kesänkijärven polulle 
olevan matkaa 829,49 km Palvelu on sel-
västi vielä kehitysvaiheessa, koska palve-
luista ei näyttänyt olevan kommentteja. 
Ohjelma näyttää olevan näppärä kunhan 
käyttäjät tutustuvat palveluun ja lataavat 
aplikaation puhelimeensa. Varsinkin eri 
palvelujen tarjoajien luettelo on kätevä.

Nomadi aplikaatiot
puhelimille
Tarjolla aplikaatiota ilmeisesti kaikil-
le alustoille (https://app.citynomadi.
com/) myös ulkomaisia kohteita löytyy 
palveluissa. Lisäksi reittejä voi selata tie-
tokoneen ruudulta https://citynoma-
di.com/&uiLang=fi, lähireittien lisäksi 
myös Lapin ja ulkomaisten reittien koh-
teita. Syksyn mittaan olen huomannut 
palveluun tulleen myös uusia kohteita 
runsaasti, eli palvelua kehitetään aktiivi-
sesti. Kannattaa ladata ja kokeilla esim. 
Espoon rantaraitin opastusta.

RB

tyy omanlaisensa tarina. Tätä varten ava-
taan projektia varten kartta-alusta, jonne 
asukkaat voivat lisätä toiveita ja tarinoi-
ta. Tarinan pitää liittyä johonkin penk-
kiin ja tiettyyn paikkaan. Tunnus on 100 
tarinaa, sata penkkiä ja sata paikkaa to-
teaa ympäristömuotoilija Niko Rieppo-
nen. Karttakysely on avautunut 10.10.16 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ensi 
vaiheessa etsitään penkkien sijaintia ja 
toiveensa voi esittää 6.12.16 mennessä 
seuraavassa linkissä https://maption-
naire.com/fi/1824

RB
raIMO J. KUMPU

Pihtsosjoki, Enontekiö.
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Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkei-
lijää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa myös van-
hojen kirja-aarteiden äärelle. miten milloinkin.

KIRJAREPPU

Helena Telkänranta on eläinten käyt-
täytymistä tutkiva evoluutiobiologi se-
kä palkittu tiedetoimittaja ja -kirjailija. 

Millaista on olla eläin? kokoaa viimei-
simmät tutkimustiedot eläinten mielen 
toiminnasta. Mitkä eläimet kokevat tun-
teita, millaisia aisteja eläimillä on, onko 
eläimillä tietoisuus, mistä on oikeasti ky-
symys, kun omistajan mielestä kissat ja 
koirat osoittavat mieltään tai ovat häpeis-
sään, mitkä eläimet ovat muistihirmuja, 
millä tavoin eläimet osoittavat sosiaali-
suutta jne. jne.

Valtion tiedonjulkistamispalkinnolla, 
Lauri Jäntin palkinnolla ja Tieto Finlan-
dia -ehdokkuudella huomioitu kirja avaa 
maailmoja, joita emme tienneet olevan-
kaan ja romuttaa uskomuksia. Toivotta-
vasti teos avaa myös yhä useamman sil-
mät eläinmaailman arvostamiseen ja 
parempaan kohteluun. 294 sivua.

SKS 2015, ISBN 978-952-222-524-5.

Millaista on olla eläin?
Helena Telkänranta
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Suomi-pohjoissaame -fraasi-
sanakirja
Sano se saameksi -projektissa tutustu-
taan Suomessa puhuttaviin uhanalaisiin 
saamelaiskieliin sekä niiden puhujiin. Sa-
malla tehdään kielen elvytystyötä. Sano 
se saameksi sai alkunsa, kun suomalainen 
dokumentaristi Katri Koivula ja saame-
lainen runoilija Niillas Holmberg istuivat 
saman baaripöydän ääreen Helsingissä. 
Katri pyysi Niillasta opettamaan itselleen 
muutamia fraaseja pohjoissaameksi, kos-
ka saamelaiskielet ja -kulttuuri olivat hä-
nelle täysin vieraita.

Ilta oli hauska ja se jäi mieleen. Sen 
pohjalta syntyi idea luoda suomi–poh-
joissaame-fraasisanakirja verkkoon, jon-
ne kaikki voisivat ehdottaa haluamiaan 
fraaseja käännettäväksi. Noin kolmas-
osa fraaseista on ehdotettu sanakirjaan 
sosiaalisen median kautta. Sivustolla on 
julkaistu myös viisi lyhytdokumenttia, 
pikaopas saamelaiskulttuuriin, sound-
board sekä kaksi kieliaiheista artikkelia. 
http://sanosesaameksi.yle.fi/mika-ta-
ma-on/(Inarilainen 16.11.16 (RH)

Norjan kartat
Norge-serien kattaa koko Norjan 1:50 
000 topografikarttoina. Kartat ovat kak-
sipuoleisia ja ne on painettu ohuelle 
muoville. Sivustosta kartbutikken.no on 
myös muka suomenkielinen versio, mut-
ta se on surkeaa käännösohjelmatekstiä, 
johon on sekoittunut myös muita kie-
liä, joten jos norjan kieli ei suju, parem-

Kirkkonummen kartat
Kirkkonummen karttapalvelussa https://
kirkkonummi.karttatiimi.fi/ on mielen-
kiintoista tietoa. Yleisen opaskartan lisäk-
si löytyy perus maastokartta ja ortoilmaku-
vakartta. Sen lisäksi historiallisessa aineisto 
osiossa on linkit mm ortoilmakuva v. 1944, 
1956 ja 1976. Lisäksi on peruskartta v. 1960 
sekä pitäjänkarttoja ja historiallisia karttoja 
mm. pitäjänkartasto v. 1840. Näiden avul-
la on helppoa seurata alueen maaston ke-
hitystä ja muotoutumista aikojen saatos-
sa. Peruskartassa v. 1960 on mm näkyvissä 
venäläisten rakentama lentokenttä, josta ei 
ole mainintaa nykyisissä kartoissa. Ehkäpä 
vanhoista kartoista löytyy muutakin mie-
lenkiintoista, joista tarkkasilmäinen löy-
tää tietoa unohduksiin vaipuneista asiois-
ta. Löysin mm ominaisuuden jossa v. 1960 
karttaa ja nykyistä maastokarttaa voi tarke-
astella päällekkäisinä.

RB

KIRJAREPPU

pi käyttää englanninkielistä versiota, joka 
on ymmärrettävä. Klikkaamalla Find the 
right map ja sitten Match Norway Series 
Map saat näkyville kaikki karttalehdet. 
Kohdistamalla nuolen karttalehden pääl-
le, sitä voi zoomata isommaksi. Samalla 
tavalla voi tarkastella myös retkeilykart-
toja (turkart), mutta vain norjaksi. Kar-
tat kannattaa tilata Den Norske Turistfo-
reningen kautta sähköpostiosoitteesta 
turinfo(at)dntoslo.fi, jos on Suomen La-
dun jäsen. Jäsennumeron esittämällä saat 
kartat samaan hintaan kuin DNT:n jä-
senet.
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Suomen Kartasto 2017
Perinteinen Suomen kartasto kokee 
uuden tulemisen, kun toteutettavan 
verkkopalvelun ansiosta tutkijoiden ja 
asiantuntijoiden ohella myös tavalliset 
kansalaiset saavat osallistua karttojen 
tuottamiseen. Katselu- ja latauspalve-
lussa on saatavilla kaikki Suomen kar-
taston 1-6 laitosten kartat. Lisäksi juhla-
vuoden kunniaksi toteutetaan Suomen 
Kartasto 2017 juhlakirja, joka tuo artik-
kelein esiin Suomen kehitystä vuodesta 
1917 nykyisyyteen.

Vuoden 1899 Suomen kartasto oli en-
simmäinen kansalliskartasto maailmassa 
ja sen laitokset ovat toimineet perinteik-
käänä julkaisukanavana korkealaatuisil-
le karttaesityksille erilaisten teemojen ja 
toimintojen alueellisesta jakautumisesta 
Suomessa. Karttoja on käytetty Suomen 
kansallisen identiteetin luomiseen, ope-
tuksessa ja tutkimuksessa, päätöksente-
on tukena sekä upean kartografisen visu-
alisoinnin ansiosta myös kuvituskuvina 
ja tauluina. Suomen Kartastosta on tuo-
tettu kuusi painettua karttalaitosta.

Suomen 100 v juhlajulkaisuja
RB

Mobiilisovellus retkiop-
paista
Ainakin Google play kaupasta on la-
dattavissa kaksi mobiili retkiopasta: 
Retkipaikka ja Luontoon Retkiopas. 
Retkipaikkaopas näyttää havainnolli-
semmalta, koska siinä avautuu kartta, 
johon on merkitty retkipaikkoja, Mus-
talla retkipaikkatunnuksella on mer-
kattu retkipaikan tarkistettuja kohteita 
ja nuotiopaikat punaisella nuotioku-
valla. Vasemman yläkulman poikkivii-
vat avaavat valikon josta saa lisäopas-
tusta. Siis varsin kattava palvelu, johon 
pystyy lisäämään myös omia kohteita.

Luontoon retkiopas on toisen tyyp-
pinen. Tässä avautuu retkikohteita laa-
tikoissa, jossa on merkintä, kuinka pit-
kä matka on nykyisestä olinpaikasta 
kohteeseen. Kaikissa kohteissa ei ole 
mainintaa, millä alueella kohde sijait-
see. Kuitenkin kun kohdetta klikkaa 
avautuu pienoiskartta ja selostus koh-
teesta. Äkkiseltään tuntuisi, että retki-
paikan haku on kätevämpi, koska voi 
nopeasti hahmottaa kohteen sijain-
nin.

Kuitenkin on pitkälti maku asia 
kummasta käyttöliittymästä pitää 
enemmän ja varminta on ladata mo-
lemmat sovellukset, niin voi testa-
ta sovelluksia, kumpi sopii paremmin 
omaan käyttöön.

RB

KIRJAREPPU
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Talkootoimikunta: vetäjä Markku Ja-
konen, 0400 704 852, markku.jakonen@
kolumbus.fi, jäsenet Mikko Kanerva, Eija 
Lempinen, Auli Martin, Kaisa Peuramäki, 
Heli Rekiranta, Juha Saarnio, Jukka Seve-
rinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds

TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta: vetäjä Aira Häk-
kinen, 0400 594 766, aira.hakkinen@
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Raija 
Hentman, Tuija Hirvonen, Erkki Holopai-
nen, Risto Heinänen, Ari Saarinen

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-
ranen, 09 387 2101, 040 840 0757, jä-
senet, Annu Koistinen, Eija Lempinen, 
Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri 
Piippo, Heli Rekiranta, Taina Ronkainen, 
Taina Tervahartiala

YLEISTÄ HALLITUS

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry 
perustettiin vuonna 1973 edistämään 
erityisesti Helsingin seudulla Lapin mat-
kailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuodot ovat 
varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja 
kunniajäsenet.

Jäsenmaksut vuodelle 2016 varsinaiset 
jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 
18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä 18.11.2016  765 henkilöä 
ja lehden erillistilaajia 9 kpl

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen 
ylläpitäjä, myös osoitteenmuutokset: 
Sakari Palo, 040 530 9578, sakari.palo@
welho.com, varahenkilöt: Hannu Siitari 
ja Kauko Hämäläinen

Pankkiyhteys:
Nordea               FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut                 1999
Välinevuokrat                                           123
Kukasmajan käyttömaksut                1025
Goados-kodankäyttömaksut            1038

Puheenjohtaja: Raija Hentman, Maa-
linauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa, 0400 
380 606, raija.hentman@nic.fi
Varapuheenjohtaja: Markus Pyhälä, 
040 419 0967, markus.pyhala@gmail.
com.

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

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

YHDISTYSTIEDOTE

Jäsenet: Eija Lempinen, Pentti Luhtala, 
Hellin Saarelainen, Ari Saarinen, Hannu 
Siitari, Taina Tervahartiala

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

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Juha Karsi-
kas, 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.
com, jäsenet Sari Haarala, Pentti Luhta-
la, Jorma Nurmi, Taina Ronkainen, Han-
nu Siitari, Harry Smeds

Lehden vastuu virheellisestä ilmoitukses-
ta rajoittuu ilmoituksen hintaan. Media-
kortti osoitteessa www.lapinkavijat.net

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy neljä 
kertaa vuodessa. Lehden erillistilaus ei - 
jäsenille 10 euroa/vuosi.

Sähköpostilista: Tervetuloa sähkö-
postilistalle. Sähköpostitse tiedottami-
nen täydentää tiedonjakelua Lapinkävijä-
lehden, HSL:n kotisivujen ja Facebookin 
lisäksi. Listan jäsenille tiedotetaan tule-
vista tapahtumista ja mahdollisista ohjel-
mien muutoksista.

Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin liit-
tyvää tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä tai 
internetsivuilla, ota yhteyttä sähköposti-
listaa hoitavaan Sakari Paloon, 040 530 
9578, sakari.palo@welho.com. Hänelle 
ilmoittaudutaan myös sähköpostilistan 
jäseneksi. Listan tietoja ei käytetä muu-
hun kuin tällaiseen tiedottamiseen.

1/1 sivu                                                 200€
1/2 sivua                                               110€
1/4 sivua                                                 60€

Ilmoitukset: toimitus, raimokumpu@
gmail.com

Takakansi 125 mm x 170 mm

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen, 041 
516 4331, hellin.saarelainen@kolumbus.fi

Yhdistyksen emäntä: Ritva Puranen, 
09 387 2101, 040 840 0757

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

Kittilän Kukasjärven majojen isän-
nät: Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 
00380 Helsinki, 040 592 7278, uljas.per-
nu@elisanet.fi
Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 05800, 
Hyvinkää, 040 419 0967, markus.pyha-
la@gmail.com

YHDISTYSTIEDOTE

TOIMIHENKILÖT

TOIMIKUNNAT

Neljästä peräkkäin julkaistusta samasta 
ilmoituksesta peritään vain kolmen il-
moituksen hinta. Alv. 0%. Ilmoitusten 
tulee olla painovalmiita.

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J. 
Kumpu, 044 996 7100, raimokumpu@
gmail.com, jäsenet Reijo Blomberg, Raija 
Hentman, Sakari Palo, Hannu Siitari, Soi-
le Taskinen
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Karjakaivon majat sijaitsevat Nuuksi-
ossa noin kahden kilometrin päässä Suo-
men luontokeskus Haltiasta. Ylämajassa  
on laverit viidelle, kamiina ja kaasuliesi. 
Alamajassa on laverit kolmelle, kamiina, 
takka sekä sauna. Valoa antavat myrsky-
lyhdyt ja kynttilät. Alamajan pihassa on 
kaivo, liiteri, laituri sekä käymälä. Yläma-
jalle saa tuoda lemmikkieläimiä. Karja-
kaivoa 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 ja Suomen 
luontokeskus Haltiasta, 040 163 6200. 
Avain on palautettava heti käytön jäl-
keen hakupaikkaan. Karjakaivon käyttö-
maksut (saunominen ja/taiyöpyminen): 
aikuiset jäsenet 3€, ei -jäsenet 6€, lapset 
alle 16v. 1,50€.

Avain luovutetaan vain HSL:n 
jäsenelle jäsenkorttia näyttä-

mällä

Jäsenillä on mahdollisuus saada Karja-
kaivon avain jatkuvaan käyttöön 50 eu-
ron panttia vastaan, kun jäsenyys on kes-
tänyt vähintään kaksi vuotta. Pantti 50 
euroa (maksetaan takaisin, kun avain pa-
lautetaan) ja toimitusmaksu 20 euroa 
(ei palauteta) maksetaan Nordean tilil-
le FI18 2142 1800 0138 42 käyttäen vii-
tettä 3573.

Avaintenhoitaja Merja Sallinen 
(050 342 4682, merja.sallinen@netti.
fi) pitää rekisteriä avaimista. Ota yhteyt-
tä Merjaan ennen maksun suorittamista. 
Avain lähetetään postitse, kun maksu on 
kirjautunut tilille. Panttisummaa ei mak-
seta takaisin, jos avain katoaa. Uudes-
ta avaimesta peritään uusi panttimaksu, 
muttei toimitusmaksua. Hallitus pidättää 
oikeuden olla luovuttamatta avainta hen-
kilölle erityisistä syistä.

 NUUKSION MAJAT

YHDISTYSTIEDOTE

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

puutelineet lähtiessäsi.

Henkilö, jolla ei ole avainta, saa 
oleskella majalla vain avaimen-

haltijan seurassa ja vastuulla.

Majalla ei saa oleskella edes lie-
västi juopuneena.
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Kukasmaja sijaitsee Kittilän Kukasjär-
vellä. Tuvassa on laverit patjoineen kym-
menelle hengelle, kamiina- ja takkauuni-
lämmitys, uunillinen kaasuliesi , ei sähköä. 
Tuo mukanasi wc-paperit, kynttilät ja asti-
anpesuaine. Käyttömaksut 9€/vrk, lapset 
alle 16 vuotta 5€/vrk, koko majan vuok-
raus 40€/vrk, 250€/viikko. Lisämaksu ei-
jäsenille 6€/hlö/vrk. Erillinen sauna on 
yhteinen Goados-kodan kanssa, samoin 
kalastuslupa, verkot ja katiska.

Goados-kota sijaitsee samassa piha-
piirissä. Majoitustilaa lavereilla kahdelle 
hengelle, lisäpatja yhdelle, kamiinaläm-
mitys, ei sähköä. Käyttömaksut 5€/vrk, 
lapset alle 16 vuotta 3€/hlö/vrk, koko 
kodan vuokraus 15€/vrk, 100€/vko. Li-
sämaksu ei-jäsenille 5€/hlö/vrk. Erilli-
nen saunarakennus. Majan ja kodan va-
raukset: Markus Pyhälä, 040 419 0967, 
markus.pyhala@gmail.com Tarkemmat 
varaustiedot www.lapinkavijat.net.

Karjakaivolle pääsee Espoon sisäi-
sen liikenteen bussilla 245 Espoon 
keskuksesta. Bussin lähtölaituri on Es-
poon asemalla välittömästi radan vie-
ressä Helsingistä tultaessa oikealla 
puolella. Nuuksiossa jäädään pois jo-
ko Meerilammen pysäkillä (E6948) 
tai Solvallan urheiluopiston pysäkil-
la (E6938). Meerlammen pysäkiltä 
noin 100 m eteenpäin mäen päällä on 
oikealla puolla puomilla suljettu yksi-
tyistie, jota pitkin pääsee noin puoli-
matkaan. Puomi on vastapäätä Nuuk-
siontie 66:ta. Varustauduthan kartalla 
ja kompassilla, jos reitti ei ole ennes-
tään tuttu.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

LAPIN MAJAT

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden ai-
kaan Aakenuksen Pyhäjärven parkkipai-
kalta kävellen polkua ja pitkoksia noin 4 
km tai soutuveneellä Kukasjärven ran-
nasta. Tie Pyhäjärvelle aurataan maa-
liskuun alussa. Aakenuksen Pyhäjärven 
rantaan voi tilata taksin Kittilän Taksi-
autoilijat ry:n numerosta 0200 99800, 
www.levintaksi.com.  Parkkipaikan osoi-
te on Pyhäjärventie 500. Äkäslompo-
lo–Kittilä -tien varrella oleva Tulivuori-
puiston parkkipaikka ei ole talvisin auki. 
Parkkipaikalle voi jättää auton, mutta au-
ton saaminen pois tieltä vaatii lapiotöi-
tä. Tulivuoripuistosta Kukasjärvelle on 
noin 4 km.

YHDISTYSTIEDOTE
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Scandinavian Outdoor 10%, Forum 
Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.
retkiaitta.fi

Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosas-
to 15%, Helsinki kauppakeskus  Itis ja Es-
poo kauppakeskus Sello, www.halonen.
net

Kilpisjärven retkeilykeskus, 10% 
majoituksesta, www.kilpisjarvi.info
Hotelli Hetan majatalo 10% normaa-
lihinnoista, 5% alennushinnoista, www-
hetan-majatalo.fi

Järvenpään retkeilijät ry: www.jar-
venpaanretkeilijat.fi, Mikko Järvinen, 
040 844 5295

Lapinkävijät Owla: www.tunturi-
latu.fi/owla, Hannu Liljamo, 044 322 
3646, hannu.liljamo@gmail.com

Lapinkävijät Kiehiset: www.kiehi-
set.fi, Hannu Pohjolainen, 050 355 5052, 
hannupohjolainen@luukku.com

Yhdistyksen jäsenille normaalihintaan ja ei-jäsenille korotettuun hintaan. Tarkem-
mat tiedot verkkosivuilla www.lapinkavijat.net

Tunturikerho Kavtsi: Tunturiker-
ho Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumis-
ta on tiedot toimintasivuilla. Tunturila-
dun ja Kavtsin toimintaan voi tutustua 
tarkemmin osoitteessa www.tunturilatu.
fi/kavtsi tai ottaen yhteyttä Annu Koisti-
seen, puh. 050 3266 960 tai annu.koisti-
nen@fonet.fi

JÄSENETUYRITYKSET      VUOKraVÄLINEET     YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkortin 
esittäen

Vuokrausvastaava: Rai-
mo J. Kumpu, Näyttelijäntie 
4 A 21, Helsinki, raimokum-
pu@gmail.com, 044 996 
7100 (varmimmin viesti)

Teltat               Rinkat              Ahkiot

Varahenkilö: Juha Jahko-
la, juha.jahkola@gmail.com, 
040 553 6350

HSL:n jäsenet voivat osallis-
tua näiden järjestäjien retkille 

jäsenhinnoin

Vuokravälineet

HSL

Ankarat Avotunturit 15 % verkko-
kaupan tuotteista (ei elektroniikasta ja 
keitinlaatikosta), www.avontunturit.fi. 
Pyydä alennuskoodi ja ohjeet osoittees-
ta sakari.palo@welho.com

Hilleberg        Savotta       Fjällräven       Haglöfs

Tena Master 3 vaelluskupoli
4€/viikonloppu

Sopii vaikka lasten harjoitusteltaksi 
mökkien pihapiiriin



Kukasmaja

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

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

Hihamerkki 5 €

PALVELUKORTTI

Varsinainen jäsen                       20 €

Tilaan vain lehden                     10 €

Nuorisojäsen (alle 18v.)         10 €

Tilaan lahjaksi                            10 €

Nimi

Lähiosoite

Tilausosoite

Goados-kota



L2
Posti Oy

Posti Green

�� �������������� �������, 
että kaikissa ulkoiluvaatteissa pi-
täisi olla paljon muutakin kuin vain 
hyvä mitoitus. Ruotsin korkeim-
man vuoren Kebnekaisen karun 
ja vaativan maaston inspiroima 
palkittu Keb Jacket -takkimme 
on suunniteltu siten, että se tarjoaa 
hyvän mitoituksen, toiminnalli-
suutta ja suojaa.  
 G-���� Eco- ja stretch-materi-
aalien yhdistelmän ansiosta siinä 
on erittäin helppo liikkua.
Se myös suojaa säältä, ja tarkkaan 
harkitut yksityiskohdat varmis-
tavat parhaan mahdollisen käy-
tännöllisyyden.  Pohjoismaisen 
asiantuntemuksen ansiosta Keb 
Jacket -takissa on lisäksi huoleh-
dittu hyvästä mitoituksesta.

Keb Jacket ja Trousers  

GREAT FIT IS 
NOT ENOUGH

Lue lisää Keb päällä 
fjallraven.f i


