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On sellainen hytinä, että vuodesta 2017 tulee monella tapaa merkittävä. Suo-
mi viettää 100-vuotisjuhliaan ja Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on oma 
roolinsa yhdessä Haltian kanssa tapahtumien toteutuksessa. ’Talviyö met-
sässä’ helmikuun alussa oli vuoden ensimmäinen tapahtuma, ja seuraava-

na toteutetaan toukokuussa ruokatapahtuma. Kesäkuussa Karjakaivon ympäristöön 
nousee metsähotelli.

 Suomi 100-sivustolla tapahtumia on sadoittain ympäri maata. Toivottavaa on, et-
tä yksittäiset henkilötkin järjestävät jonkin tapahtuman. Vaikkapa pienen retken, jon-
ne ottaa mukaan ihmisiä, jotka eivät muutoin tohdi lähteä luontoon itsekseen. Ehkä 
he eivät tiedä minne mennä, miten varustautua, eivät luota taitoihinsa. Kannattaa tu-
tustua myös luonnonpäivät.fi-sivuston tapahtumatarjontaan.

Toinen merkittävä virstanpylväs koskee Karjakaivoa. Karjakaivosta tuli tukikoh-
tamme toukokuussa 1977. Silloin suurella joukolla ja innolla vaellettiin rakennus-
tarvikkeita kantaen Karjakaivolle, siivottiin majat, pystytettiin liiteri ja kotiuduttiin 
Nuuksioon. Siitä on keväällä 40 vuotta. Åbergin linja ajoi Nuuksionpäähän muuta-
man kerran päivässä, hiekkatie oli nykyistä kapeampi ja mutkaisempi. Perjantai-ilta-
na tultiin ja lähdettiin viimeisellä linja-autolla sunnuntai-iltana.

Helsingin kaupungin suunnitelmissa on myydä Karjakaivon ulkoilualue. Se on 
kuitenkin kaavoitettu virkistyskäyttöön, ja myytävä alue on niin iso, ettei muilla kuin 
valtiolla ole käytännössä ole mahdollisuutta ostoon. Prosessi tulee todennäköisesti 
kestämään vuosia, joten vielä ei ole syytä huoleen.

Todennäköisesti myös hyvä yhteistyömme eri viranomaistahojen kanssa otetaan 
huomioon, joten senkin puoleen uskon, että voimme olla turvallisin mielin.

Nyt jos koskaan kaikkien niiden jäsenten, jotka eivät ole vielä Karjakaivolla käy-
neet, kannattaa kuulla kutsua ja saapua sinne maaliskuussa, kun järjestämme tutus-
tumispäivän toimintaamme ja tukikohtiimme. Pidetään mielessä, että kaikkien tulee 
aina tuntea olevansa tervetulleita Karjakaivon rauhaan.

Aktiivista retkeilyvuotta 2017!
Raija Hentman
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MAALISKUU       MAALISKUU          MAALISKUU      MAALISKUU

1.3.  ke klo 17.30 Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta – Mi-
nun Lappini
Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n 
puolelta

Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat (vuoden 
2016 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastuskerto-
mus) sekä sääntömuutoksen toinen käsittely. Kokouksen jälkeen 
Raimo J. Kumpu esittää kuvasarjan mieluisimmista retkikohteistaan 
Lapissa: muun muassa Käsivarresta ja Inarin Lapista monien mui-
den paikkojen lisäksi. Luvassa on huikeita kuvia, onhan Raimo am-
mattikuvaaja. Illan kuvatarjontaa täydentää Raija Hentmanin lyhyt 
esitys talvivaelluksilta Lapissa. Yhdistys tarjoaa kokouskahvit. Muis-
tathan ottaa mukaan oman kuksan tai mukin. Vastuuhenkilö: Marja 
Luhtala, puh. 045 264 3901.

11.3. la Karjakaivo, Kukasjärvi ja Lapinkävijät tututuksi 
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on pitkä historia ja tukikohdat se-
kä Nuuksiossa että Länsi-Lapissa. Lauantaina 11.3. klo 11 lähdem-
me Haltian edestä Karjakaivolle tutustumaan lapinkävijöihin ja tu-
kikohtiimme.

Varsinainen ohjelma alkaa Karjakaivon ylämajalla puolen päi-
vän jälkeen kasvishernekeitolla johon saa halutessaan myös lihaa 
(otathan omat ruokailuvälineet mukaan). Hernesopan jälkeen ker-
rotaan Lapinkävijöistä, Karjakaivosta ja Kukasjärven tukikohdista 
sekä opetellaan mahdollisesti puuttuvia, mutta tukikohdilla tarpeel-
lisia taitoja mm. öljylyhdyn käyttöä, tulen tekoa ja veden kantamis-
ta. Jossain vaiheessa keitetään kahvit, ota oma kahvikuppi ja mah-
dolliset kahvileivät (suolaiset tai makeat) mukaan. Jos haluat tietää 
enemmän Helsingin Seudun Lapinkävijöistä tai mielessäsi siintää 
retki Karjakaivolle tai Kukasjärvelle, niin iltapäivä on varmasti si-
nulle hyödyllinen!

Kun kahvit on hörpätty ja enimmät turinat turistu, niin tarjolla 
on osallistujien lämmittämä sauna.

Ilmoittautumiset Markus Pyhälälle, markus.pyhala(at)gmail.com 
tai 040 41 90 967. Ilmoitathan samalla, jos kaipaat hernekeittoon li-
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HUHTIKUU          HUHTIKUU          HUHTIKUU          HUHTIKUU

haa joukkoon ja jos harkitset Karjakaivolla yöpymistä.
Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan keliin so-

pivia välineitä: lumikengät tai sukset oman valinnan mukaan. Jos ei 
ole lunta niin maastoon sopivat jalkineet. Voit myös saapua omalla 
tyylillä Karjakaivon ylämajalle. Paluumatkalle saattaa tarvita otsa-
lampun. Toki muutama voi jäädä Karjakaivolle yöpymäänkin. Bussi 
245 lähtee Espoon keskuksesta klo 10:40, odotamme Haltian edes-
sä bussilla saapuvat osallistujat.

21.3. ti klo 18.00–20.00 Yleisötilaisuus – Keskuspuiston 
luonto ja historia
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9

Keskuspuisto on viime vuoden mittaan saanut liikkeelle niin 
mielenosoittajat, mielipidekirjoittajat kuin Helsingin luonnon puo-
lustajat. Eikä suotta. Keskuspuiston kaltainen viherkäytävä aivan 
kaupungin ytimestä kaupungin laidalle asti on vain harvassa pääkau-
pungissa. Keskuspuistolla on ikää yli sata vuotta, joten historiallisia 
kerrostumia on monta. Tiedätkö sinä, missä on ollut ampumarata 
tai hyppyrimäki, mistä löytyy Viaporin maalinnoituksen taistelu-
hautoja tai kalkkilouhos? Keskuspuistossa voi harrastaa monenlais-
ta urheilua, kuten vaikkapa jousiammuntaa, hiihtoa, suunnistusta, 
uintia ja ratsastusta. Siellä on kilometrikaupalla luontopolkuja, ul-
koiluteitä ja ulkoilijoiden omia polkuja. Luonto on monipuolista: 
reheviä kuusikoita, kalliomänniköitä, aarnimetsää, rinnelehtoja ja 
puulajipuisto. Keskuspuiston eteläpäässä on kulttuurikeskittymä ja 
pohjoispäässä sijaitsee stadilaisten lande peltoineen ja kotieläimi-
neen.

Kaikesta tästä tulee kertomaan Kaarina Heikkonen Helsingin 
ympäristökeskuksesta. Luento pohjustaa tulevia kävelyretkiä Kes-
kuspuistoon.

Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh. 0400 380 606, sähköposti 
raija.hentman(at)nic.fi.

23.4. su klo 12 Keskuspuistokävelyn ensimmäinen osuus
Kokoonnumme Nordenskiöldinkadun ja Auroranportin risteykses-
sä. Auroran silta ylittää tällä kohdalla Nordenskiöldinkadun. Tu-
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tustumme Ruskeasuonlaakson ja Pasilanmetsän alueisiin. Pidämme 
reilumman tauon Maunulan majalla, jossa voi ostaa kahvia, pullaa 
yms. Kahvittelun jälkeen palaamme uusia polkuja myötäillen lähtö-
pisteeseen. Retken pituus on n. neljä tuntia. Vetäjinä toimivat Sari 
Haarala ja Taina Ronkainen. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Li-
sätietoa tästä ja muista keskuspuistokävelyistä saat tiistaina 21.3. klo 
18-20 Pasilan kirjastossa järjestettävässä yleisötilaisuudessa (ilmoi-
tus toisaalla tässä lehdessä).

6.5. la klo 10 Kevätsiivous Karjakaivolla 
Siivoustalkoiden tehtävät jakaa Eija Lempinen, puh. 040 723 6768. 

6.5. la klo 13 Karjakaivon juhlapäivä ja kevätkauden avajai-
set
Karjakaivon saamisesta Lapinkävijöiden tukikohdaksi tulee ku-
luneeksi 40 vuotta. Juhlimme sitä yhdessä kesäkauden avajaisten 
kanssa. Karjakaivo on vuosien varrella tarjonnut hyvät puitteet jos 
jonkinmoiselle yhdistyksen tapahtumalle ja ollut levähdys- ja yö-
pymispaikkana omillekin retkille. Siis soikoon soitto ja raikukoon 
laulu Karjakaivon kunnailla!  Juhlijoille on tarjolla keittoa ja kakku-
kahvit. Sauna on lämpimänä ja lammen vesi odottaa jäättömänä tal-
viturkista luopujia.

Olet tervetullut jo siivoustalkoisiin tai sitten vain juhliin. Jotta 
emännät osaisivat arvioida tarjottavan määrän, ilmoittaudu Ritva 
Puraselle p. 040 840 0757 tai Marja Luhtalalle p. 045 264 3901 vii-
meistään 30.4. 

Ps. Tuothan omat astiat niin säästetään luontoa.

ETSINTÄKUULUTUS!!!!
Löytyisikö jäsenistöstä musikanttia, joka haluaisi antaa tahtia muu-
tamalle yhteislaululle Karjakaivon juhliin 6.5. Jos taitoa ja talkoo-
mieltä löytyy, soita Ritva Puraselle p. 040 840 0757

TOUKOKUU         TOUKOKUU        TOUKOKUU        TOUKOKUU
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7.5. su klo 9 päiväretki Valkmusan kansallispuistoon ja 
Strömforsin ruukkialueelle
Bussi lähtee Helsingistä (Mikonkadun tilausajopysäkki, Mikonka-
tu 19, Casinon kohdalla). Ajamme ensin Valkmusan kansallispuis-
toon ja kierrämme siellä 2,5 km rengasreitin tarkkaillen suon elämää 
paikallisoppaan johdolla. Tämän jälkeen siirrymme ruukkialueelle. 
Lounaan (arviolta n. Klo 14) jälkeen tutustumme alueeseen pai-
kallisoppaan johdolla. Palaamme Helsinkiin n. klo 19. Retken hin-
ta on n. 40 € (sis. kuljetukset, opastukset, lounas) ja se tarkentuu, 
kun tiedämme osallistujamäärän. Ilmoittautumiset 15.4. mennessä 
juha.karsikas(at)icloud.com tai tekstiviestillä 040 548 1250. Tie-
toa kohteista: www.luontoon.fi/valkmusa, http://www.stromfor-
sinruukki.fi/.

12.–13.5. pe - la 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. Kurssi järjestetään Pukkilassa, jonne matkustetaan 
kimppakyydein, joten kerro ilmoittautuessasi kuinka monelle voit 
tarjota kyydin tai tarvitsetko kyydin. Sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään ma 8.5.17 nettilomakkeella osoitteessa http://www.hal-
tia.com/fi/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/. Ilmoittautuneet saa-
vat tarkemmat ohjeet tarvittavista varusteista ym. Lisätietoja antaa 
Raija Hentman, puh. 0400 380 606 tai raija.hentman(at)nic.fi.

19. - 21.5. pe - su  Patikointia Nuuksiossa
Kokoonnumme luontokeskus Haltialla perjantaina klo 18. Liikum-
me Nuuksion kansallispuiston itäosissa ja päätämme vaelluksen 
sunnuntaina iltapäivällä Karjakaivon alamajalle, jossa meitä odot-
taa lämmin sauna. Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus, ruu-
at ja vesi. Luontokeskuksesta saa vettä ja alueen vesiä voi käyttää 
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keittämisen jälkeen. Yövymme omissa teltoissa. Ilmoittautumiset 
15.5. mennessä juha.karsikas(at)icloud.com tai tekstiviestillä 040 
548 1250. 

20.5. la Villiinny keväästä –luonnonpäivä
Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84
Päivään mahtuu monia mielenkiintoisia tapahtumia ja yksi niistä 
HSL:n toimintapiste, jossa tarjoillaan retkiruokaa ja kerrotaan yh-
distyksestämme. Tarkempia tietoja ohjelmasta saa Haltian sivuilta 
osoitteesta www.haltia.com/ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/ sekä 
www.lapinkavijat.net -kotisivuilla ja HSL:n Facebook-ryhmässä.

25.2. la klo 14 – 16  Lauantaisauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Hannu Siitari, puh. 040 570 7536

25.3. la klo 14 – 16  Lauantaisauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Jukka Severinkangas, puh. 040 572 0696. 

26.4. ke klo 17.30 - 19.30 Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Harry Smeds, puh. 050 357 0993.

24.5. ke klo 17.30 – 19.30 Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Juha Saarnio, puh. 044 914 8779.

Saunat ovat yhteissaunoja ja saunamaksu on 2 euroa.

1. - 13.8. pe - su  Saaristoretki Kirkonmaalle ja Rankkiin
Viikonlopun aikana tutustumme Kotkan edustalla sijaitseviin saa-
riin. Meille on varattu sisämajoituksessa 36 paikkaa (kuuden tai nel-
jän hengen rivitalohuoneistoja, joissa wc, suihku, jääkaappi, mik-
ro, vedenkeitin, sähköliesi uunilla, ruokailu- ja ruuantekovälineet). 
Retken hinta on n. 180 €, jos saamme kaikki paikat täytettyä. Hinta 

SAUNA              SAUNA                SAUNA               SAUNA            SAUNA

TULEVAA               TULEVAA                  TULEVAA                TULEVAA

TOImInTA
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sisältää maa- ja venekuljetukset, majoituksen, opastukset molem-
milla saarilla, saunan lauantaina ja keittolounaan sunnuntaina. Telt-
tamajoittujat maksavat n. 110 €. Ateriatoiveet ja -hinnat (aamupa-
lat, iltaruokailut, lounas lauantaina) selvitetään ilmoittautumisen 
jälkeen erikseen. Kattava ateriapaketti maksaa n. 70 €. Bussi läh-
tee Helsingistä (Mikonkadun tilausajopysäkki, Mikonkatu 19, Ca-
sinon kohdalla) pe 11.8. klo 17 ja palaamme samaan paikkaan su 
13.8. n. Klo 19. Ilmoittautumiset 31.5. mennessä juha.karsikas(at)
icloud.com tai tekstiviestillä 040 548 1250. Tietoa kohteesta: www.
kotkansaaret.fi.

19.8. la Vesistönylitysharjoitus Karjakaivolla
Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 2/17.

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.

TOImInTA

raIMO J. KUMPU

Maunulan maja, Keskuspuisto.
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Ylläksen hiihtoviikko 31.3 - 9.4.2017
Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Kevään mat-
kan hinta on 635 euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, 
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 aterioi-
ta. 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) – Helsin-
ki (su 8.32).

Jokunen hajapaikka voi olla vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Sii-
tari, sähköposti hannu.siitari(at)pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Junalippuja Kolariin, meno pe 31.3. ja paluu la 8.4.2017
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuo-
robussiyhteys 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.-8.4.2017 
Viikolla 14 voi olla hyvä tilaisuus tulla tutustumaan Kukasjärven tukikohtaamme 
ympäristoineen. Isännät ovat huoltohommissa 31.3.-6.4. ja majassa on moninainen 
joukko hiihtäjiä. Isänniltä ja muilta majailijoilta saa vinkkejä lähialueiden kohteista 
ja reiteistä. Majoitus on maksullinen.

Kysele Markus Pyhälältä josko joukkoon vielä mahtuu - markus.pyhala(at)gmail.
com, 040 41 90 9678 

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 



11

Lapinkävijä Nro 146 1 17 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 viikonlop-
puharjoitukseen joka pidetään Liesjärvellä 10. - 12.3.17. Lisäksi pidetään ennakko-
palaveri keskiviikkona 15.3. alkaen klo 18 jossa käydään läpi retkeen liittyvät asiat, 
lumirakentamiseen tarvittavat erityisvälineet ja työvaiheet teoreettisesti sekä jae-
taan teltta-/ työparit. Palaverin paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Osal-
listujien vähimmäismäärä on 5 henkilöä jolloin osallistumismaksu on 100 euroa. 
Mikäli lähtijöitä on enemmän niin osallistumismaksu pienenee. Ilmoittautumiset 
26.2. 2017 mennessä osoitteeseen Risto Heinäselle, risto.heinanen(at)luukku.com 
tai puh. 050 326 3994.

Hiihtovaellus Levi–Halti 17. – 30.4.2017
Tunturiladun tunturikerho Njalla järjestää Suomi 100 -hiihtovaelluksen huhtikuus-
sa. Tiedossa on 330 kilometriä vaihtelevia maisemia, säitä ja kelejä – siis vaativa reis-
su. Vaellukseen sisältyy erilaisia tietoiskuja opetuksellisia ohjelmia. Turvallisuuteen 
panostetaan erityisesti ja mukana seuraa huoltokelkka, joka kuljettaa puolijoukkue-
teltat. Muutamat alkupään osuudet sopivat myös päiväseltään osallistuvien matkoik-
si. Vaellusosuudet vaihtelevat 15–37 kilometrin välillä ollen keskimäärin lähempänä 
30 kilometriä. Tarkat tiedot löytyvät osoitteesta suomi100hiihtovellus.fi.

Kesän huolto- ja retkiviikko 27.5.-3-6.2017
Isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa viikolla 22. Majassa on tilaa jäsenille 
ja heidän vierailleen. Isännät neuvovat parhaansa mukaan lähialueiden retkireitte-
jä ja -paikkoja. Voipa heistä jopa saada ”oppaan”, jos huoltotyöt sen sallivat. Majoi-
tus on maksullinen.

Heinätalkoo- ja retkiviikko 15.-22.7. 2017
Viikolla 29 järjestetään Kukasjärvellä taas perinteiset heinätalkoot. Isännät ovat 
huoltohommissa ja koordinoivat talkootöitä. Majassa on tilaa talkooväelle ja telt-
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tailemaan sopii. Talkoiden lisäksi on tarjolla päiväretki kauniisiin lähimaisemiin. 
Majoitus on talkooväelle maksuton ja yhdistys tarjoaa heille aamupuuron sekä päi-
väkahvin. Ilmoittautumiset Markus Pyhälälle, markus.pyhala(at)gmail.com,  040 
41 90 967

Isännät auttavat mahdollisuuksiensa mukaan talkooväen perillepääsyssä.

Tsarmitunturin ruskavaellus pe 1.- su 10.9.2017
Viikon aikana tutustumme erämaa-alueeseen, joka sijaitsee Ivalosta Nellimiin ja Ra-
ja-Jooseppiin vievien teiden ja Venäjän rajan välisellä alueella. Erämaan sydämen 
muodostavat Tsarmitunturin ylänkö ja Akalauttapää, joita erottaa toisistaan syvä 
Pahakurun rotko. Juna lähtee Helsingistä perjantaina 1.9. klo 18.52 Rovaniemel-
le, josta jatkamme tilauskuljetuksella vaelluksen lähtöpaikkaan. Vaelluksen jälkeen 
siirrymme Nellimin erämaahotelliin, jossa saunomme, syömme ja yövymme. Paluu-
matkalle lähdemme lauantaina puolilta päivin ja takaisin Helsingissä olemme sun-
nuntaina 10.9. aamulla. Retken hinta on n. 410 €, joka sisältää juna- ja bussikulje-
tukset sekä hotellipalvelut vaelluksen jälkeen. Ilmoittautumiset 31.5. mennessä juha.
karsikas(at)icloud.com tai tekstiviestillä 040 548 1250. Tietoa kohteista: www.luon-
toon.fi/tsarmitunturi, www.nellim.fi

Ruskaviikko Hossan kansallispuistossa 24.-30.9.2017
Viikon aikana tutustumme uusimpaan kansallispuistoomme, jonka kirkkaat vedet 
ja harjut muodostavat upean kokonaisuuden Kainuun maisemassa. Vierailemme 
mm. Julma-Ölkyn kanjonijärvellä ja Värikallioilla (kivikautinen kalliomaalausryh-
mä). Tällä retkellä emme kanna rinkkaa vaan kuljemme päivärepulla ja majoitumme 
Hossan leirintäelueella sijaitsevissa kuuden hengen kämpissä. Kämpissä on makuu-
alkovi, jossa kerrossängyt neljälle hengelle, tuvassa levitettävä vuodesohva, sähkö-
lämmitys ja (takka) kamiina, sähköliesi ja -valot, keittiövälineet ruokailuun ja ruoan 
valmistukseen, astianpesukone, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, jääkaappi, vaatteiden 
kuivauskaappi, tv, wc ja suihku. Liinavaatteita ei ole, vuokra max. 10 €. Omat liina-
vaatteet voi tuoda. Peitto ja tyyny löytyy. Saunominen tapahtuu leirintäalueen huol-
torakennuksen saunassa. Juna lähtee Helsingistä sunnuntaina 24.9. klo 8.17. ja ta-
kaisin Helsingissä olemme lauantaina 30.9. klo 21.42. Retken hinta on n. 320 €, joka 
sisältää juna- ja bussikuljetukset, majoittumisen kämpissä sekä paikalliskuljetukset. 
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä juha.karsikas(at)icloud.com tai tekstiviestillä 040 
548 1250. Tietoa kohteista: www.luontoon.fi/hossa, http://www.hossa-kylmaluo-
ma.fi/index.php/majoitus/hossa-mokit

LOmA
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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 
    koko matkan hinta.

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta

mATKOJEn PERUUTUSEHDOT

LOmA

raIMO J. KUMPU

Aakenustunturi, Kittilä.

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.
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Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarust-
eissa, antaa hyviä vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman 
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

TIETOAIVI

Karvat kuntoon

Nousukarvat ovat ahkiovaeltajan kaverit sii-
nä kuin jyrkkiä tunturien rinteitä lihasvoi-
malla kapuavien laskettelijoiden ja telluili-
joiden apuvälineet.

Erilaisia skinejä
Nousukarvat valmistetaan joko nailonis-
ta tai mohairista. Hinnan lisäksi (tekokui-
tuskinit ovat halvempia) suurin ero on laa-
dussa; mohair on edelleenkin kevyempi ja 
laadukkaampi materiaali, vaikka nailonin 
valmistustekniikka on parantunut. Nailon-
karvat pitävät ja niin ollen myös luistavat 
huonommin.

Nousukarvat ovat aika kalliita; kiinni-
tysvalmiit kalliimpia kuin tee-se-itse-ma-
teriaalit. Käsistään kätevä voi ostaa kärki-
kiinnikkeet, leveää nousukarvaa, josta voi 
halkaista kaksi kapeampaa suikaletta mat-
toveitsellä tai leikkurilla sekä säilytystä var-
ten suojanauhaa. Myös kantaan on mahdol-
lista laittaa kiinnityskoukku, jollei halua vain 
kääntää ylipitkän skinin loppupäätä suksen 
kannan päälle.

Nousukarvat kiinnitetään puhtaaseen 
pohjaan; siis jos pohjassa on voiteita, ne pi-
täisi poistaa. Nousukarvojen liimapinta ei 

pidä myöskään pitoteipeistä. Voiteet hei-
kentävät liimapinnan pitoa. Niinpä karvojen 
käyttö on pitopohjasuksien kanssa helppoa, 
kun voiteita ei muutenkaan käytetä. Suksen 
pohjan pitää olla myös kuiva. Skinit painel-
laan kädellä tiiviisti kiinni pohjaan.

Nousukarvojen pitäisi olla hieman suk-
sia kapeammat jotta kantit jäisivät esiin ja 
pureutuisivat kovaan rinteeseen. Skinit voi-
vat olla täyspitkät, vajaat suksen kannasta 
(kevyemmät ja luistavat paremmin suksea 
siirtäessä) tai puolikkaat, jolloin karva on 
suksen pitoalueella (ei tarvitse irrottaa ol-
lenkaan, sillä suksi luistaa paremmin myö-
tä- ja tasamailla).

Mielenkiintoinen lisä nousukarvojen 
valikoimaan on Madshusin Intelligrip, la-
tusuksiin tarkoitettu skini, jonka etuosa on 
luistavaa muovia ja pito-osa mohairia. Jyr-
kimmissä mäissä ahkion kanssa pito ei ole 
ihan riittävä, mutta auttaa kuitenkin ja luis-
taa huomattavasti paremmin kuin täyspit-
kät nousukarvat.

Huolto
Nousukarvat eivät kovin kummoista huol-
toa tarvitse ennen kuin liima alkaa menettää 
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tehonsa. Siihen asti riittää karvojen huolel-
linen kuivattaminen ja säilyttäminen liima-
puolet vastakkain tai suojanauhalla pei-
tettynä pussissaan. Suora auringonvalo ja 
kuumuus ovat tuhoisia liimalle, joten nii-
tä ei kannata unohtaa matkan ajaksi auton 
takaikkunalle tai säilyttää kuumassa vaate-
huoneessa, vaan mieluummin viileässä kel-
larissa tai autotallissa.

 Skinien liima on niin turkasen pitä-
vää, että vastakkain taitettujen liimapinto-
jen kiskominen irti toisistaan vaatii oikeas-
ti voimia. Siksipä valmiiden nousukarvojen 
mukana tuleekin usein liimapinnan suojaksi 

jämäkkä muoviverkko tai -nauha. Jollei sel-
laista suojaverkkoa ole tai ei halua sellaista 
ostaa, paksusta muovisäkistä (vaikkapa lan-
noite- tai kuorikesäkki) leikatut suikaleet 
ajavat saman asian. Muovikassi ja jätesäk-
ki ovat aivan liian ohutta materiaalia tähän 
tarkoitukseen. Liimapintojen suojaamisel-
la estetään niiden kuivuminen ja roskaan-
tuminen.

Nousukarvoille tarkoitettu hoitoaine 
parantaa luistoa ja estää hankalassa kelissä 
lumen tarttumisen pohjaan.

Uudet liimat
Liimapinnan uusiminen onkin isompi ope-
raatio. Toki siinäkin pääsee helpommalla, 
jos on vain pari huonosti tarttuvaa kohtaa. 
Silloin voi raaputtaa loputkin liimat sellai-
sesta kohdasta joko lämpökaapimella tai 
kuumennetulla puukonterällä pois. Rau-
takaupan halpispuukko sopii tähän työ-
hön hyvin. Puhdistetulle alueelle levitetään 
putkilosta uusi liimakerros, jonka annetaan 
kuivua yön yli. Toinen vaihtoehto on liima-
paikkalapun käyttäminen, jollaisia Coll Tex 
valmistaa.

Koko liimapinnan uusimisen ensimmäi-
nen operaatio on poistaa vanha liima. Ta-
poja on kaksi: joko lämpökaapimella sik-
laamalla tai imeyttämällä. Imeyttämiseen 
tarvitaan välineiksi vaikkapa paksua voi-
mapaperia tai vanha lakana ja silitysrauta. 
Lakanasuikale levitetään liimapinnalle ja 
silitysraudan keskilämmöllä imeytetään lii-
maa kankaaseen. Kangassuikale ja sen mu-
kana osa liimasta vedetään irti nousukarvas-
ta. Toimenpide uusitaan niin monta kertaa, 
että liima on kokonaan irronnut.

Sen jälkeen suojapaperiin kiinnitetty uu-

raIJA HENTMAN

Kuvassa Madshus Intelligrip puolinousukarvat.



16

Lapinkävijä Nro 146 1 17

si liimapinta levitetään huolella nousukar-
van päälle ja painetaan kiinni. Sitten reu-
nan yli tuleva liimalevy poistetaan.  Liimaa 
silitetään suojapaperin päältä kiinni nousu-
karvaan ja silittämisen jälkeen kaulimella tai 
pullolla kaulitaan, jotta ilmakuplat poistuvat 
ja liimalevy tarttuu kunnolla. Silittämistä ja 
kaulimista jatketaan niin kauan, että irral-
lisista alueista kieliviä vaaleita kohtia ei ole 
missään, vaan väri on tasainen. Liimalevyn 
palalla poistetaan viimeisetkin ylimääräiset 
liimat nousukarvojen reunoista ja liiman an-
netaan kuivua yön yli.

Uuden liimapinnan voi levittää myös 
tuubista työstäen nousukarvaa pienissä eris-
sä levityslastalla. Sitten skinit ovatkin valmiit 
auttamaan vaeltajaa mäessä.

Asiantuntija-apua antoi Leo Määttä, 
Mountain Shop Finland Oy, josta saa myös 
nousukarvoja.

Useita eri ohjevideoita ja tarvikkeita 
osoitteessa www.shelby.fi > lumi ja jää > 
nousukarvat.

Artikkeli ilmestyi Latu ja polku -lehdes-
sä 1/2011.

Raija Hentman

TIETOAIVI

Tilavat vaelluskengät
Vaivaisenluu eli hallux valgus aiheuttaa 
monille retkeilijöille ongelmia vaellusken-
kiä ostaessa. Vaivaisenluu on seurausta jalan 
rakenteen ja toiminnan häiriöstä, jossa uk-
kovarpaan tyviniveleleen kohdistuu poik-
keava kuormitus. Sen seurauksena isovar-
vas kääntyy muihin varpaisiin päin. Samalla 
ukkovarpaan tyvinivelessä tapahtuu muu-
toksia, ja nivel sekä siihen liittyvä limapussi 
kipeytyvät ja turpoavat. Vaivaa esiintyy jo-
pa kolmanneksella sellaisista aikuisista, jot-

ka käyttävät länsimaisia jalkineita, erityisesti 
korkeakorkoisia ja kapeakärkisiä. Ilmeisesti 
myös perintötekijöillä on merkitystä vaivai-
senluun syntyyn.

Hanwag on saksalainen jalkinemerk-
ki, joka on tuonut markkinoille kenkämal-
liston, jossa hallux valgus -vaiva on otet-
tu huomioon. Vaelluskengissä esimerkiksi 
Alta Bunion ja Tatra Bunion -malleissa on 
Hallux-lesti. Hanwagilla on kuusi erilaisia 
lestiä. Hanwagin vaelluskenkien valmis-
tuksessa käytetään erikoistekniikkaa, jonka 
vuoksi kengän pohjan voi vaihtaa. Samal-
la vaihdetaan myös kivirantti. Työ tehdään 
Hanwagin Saksan tehtaalla ja se maksaa 85 
euroa kuljetuksineen.

Hanwagin perusti vuonna 1921 baije-
rilainen suutari Hans Wagner. Kaksi hänen 
suutariveljeään perustivat myös omat yri-
tykset: Alfred Wagner Hochland-tuotemer-
kin ja Lorenz Wagner Lowan. Kuulostaa tu-
tusta, eikö totta. Hanwagin jalkineita tuo 
maahan Fenix Outdoor Finland. (RH)
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Suomi liputtaa ja juhlii 
luonnon kunniaksi
Suomen luonnon päivää on perintei-
sesti vietetty elokuun viimeisenä lau-
antaina, jolloin juhlitaan luonnon kes-
keistä roolia suomalaisten elämässä. 
Suomen luonnon päivän suojelija on 
rouva Jenni Haukio.

Sisäministeriö on antanut asiasta vi-
rallisen liputusmääräyksen, joten Suo-
mesta tulee maailman ensimmäinen 
maa, jossa luonnolle on oma liputus-
päivänsä.

Idea liputukseen syntyi Suomen 
luonnon päivän alkuperäisissä tausta-
organisaatioissa. Suomen luonnonsuo-
jeluliitto, Suomen ympäristökeskus SY-
KE, Metsähallituksen Luontopalvelut 
ja Biologian ja maantieteen opettajien 
liitto tekivät ehdotuksen sisäministeri-
ölle siitä, että Suomi liputtaisi luonnol-
leen Suomen luonnon päivänä 2017 sa-
tavuotiaan Suomen kunniaksi.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlan kun-
niaksi Suomen luonnon päivä on laa-
jentunut neljään Luonnon päivään, 
joiden takana on jo nyt noin 50 orga-
nisaatiota. Luonnon päivät -kampanja 
aikoo saada liput liehumaan mahdol-
lisimman monissa lipputangoissa se-
kä näkymään vaikkapa luontoretkil-
lä pikkulippujen, lipuilla koristeltujen 
retkieväiden tai lippurekvisiitan avulla. 
Lippuaihe näkyy myös Luonnon päivi-
en someilussa. Lopullisena tavoitteena 
on saada Suomen luonnon päivästä eli 
elokuun viimeisestä lauantaista vakiin-
tunut liputuspäivä.

Luonnon päivien tavoitteena on 
saada kaikki suomalaiset yhdessä luon-
toon neljänä Luonnon päivänä, joiden 
aikana juhlitaan suomalaisten luonto-
suhdetta ja sen jatkuvuutta. Yhtä oi-
keaa tapaa ei ole: jokaisella on oma 
luontosuhteensa. Suomi 100-vuonna 
Suomen luonnon päivän juhlinta saa 
perinteisten tapahtumien lisäksi uu-
sia erityispiirteitä: Kansallispuistoissa 
kajahtavat kuorokonsertit. Tavoittee-
na on saada kuorokonsertti jokaiseen 
kansallispuistoon. Kansallispuistoja on 
ensi vuonna 40 ja lähes kaikkiin on jo 
kuoro tulossa laulamaan. Esimerkiksi 
Nuuksiossa kajauttavat Ylioppilaskun-
nan laulajat ja Tapiolan kuoro. Tämän 
lisäksi moniin kaupunkeihin levittäy-
tyvä Illallinen taivaan alla -ilmiö leviää 
luontoon: Taivaan alla luonnossa nau-
titaan erilaisia piknikejä sekä illallisia.

Luonnon päivien aikana kaikilla 
suomalaisilla on myös mahdollisuus 
osallistua toimintaan järjestämällä 
oma tapahtumansa. Juhlimme yhdessä 
sitä, miten luonto näkyy suomalaisen 
leikin, liikunnan, elämysten ja virkis-
tymisen paikkana, sekä kulttuurimme 
innoittajana ja makuelämysten tarjo-
ajana.

Luonnon päiviä 2017 on neljä. 4. 
helmikuuta Sukelletaan talveen. 20. 
toukokuuta villiinnytään keväästä. 17. 
kesäkuuta Rakastutaan kesäyöhön. 26. 
elokuuta Juhlitaan Suomen luontoa.

 
Lisätietoja: www.luonnonpaivat.fi
Tiedote Luonnon päivät organisaatio/ 
(RB)
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Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hal-
lituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

Ajankohtaista
AJAnKOHTAISTA

Hallituksen päätöksiä

Vuoden ensimmäisessä koko-
uksessa hallitus järjestäytyi: 
varapuheenjohtajana jatkaa 
Markus Pyhälä ja sihteerinä 

Sirkka Leppänen. Toimihenkilöissä ta-
pahtui yksi muutos: Eino Vasikainen lo-
petti monivuotisen pestinsä Karjakaivon 
isäntänä. Hommasta otti kopin Ari ’Juis-
si’ Saarinen, jonka kanssa Kari Rautio jat-
kaa vielä tämän vuoden toisena isäntänä. 
Lämpimät kiitokset Einolle hyvin hoide-
tusta työstä.

Juissi jätti uuden homman myötä kou-
lutustoimikunnan, jonne hänen tilalleen 
saimme Joanna Kurjen. Molemmille on-
nea uusien tehtävien parissa! Aino Mati-
kainen on tehnyt pitkän päivätyön ohjel-
matoimikunnassa. Kiitos niistä vuosista. 
Toivottavasti näemme Sinua usein osal-
listujana Lapinkävijöiden tapahtumissa. 
Heino Paukkerin puolestaan toivotamme 
tervetulleeksi talkootoimikuntaan ja Stel-
la Helnen tiedotustoimikuntaan.

Vaikka Helsingin Seudun Lapinkävi-
jät pyörittää monipuolista toimintaansa 
talkootyönä, erityisen paljon siihen pa-
nostaneita henkilöitä haluamme muistaa 
pienellä lahjalla. Niinpä Aino ja Juissikin 

ovat saaneet hienon käyttöesineen, La-
pinkävijä-puukon. Puukko luovutettiin 
myös Eino Vasikaiselle toimikuntien ve-
täjien joulupäivällisellä, samalla kun hän 
sai sarvekkaan nimityskirjan ja poronsar-
vesta tehdyn kilkuran. Uljas ’Uti’ Pernu 
puolestaan lahjottiin Lapinkävijä-puu-
kolla vuoden viimeisissä puurotalkoissa 
Karjakaivolla hänen luovutettua Kukas-
järven varaustoiminnan hoitamisen Mar-
kus Pyhälälle.

Karjakaivon käyntikirjaukset
Karjakaivolla otettiin vuoden alusta käyt-
töön uudet seurantakirjat ylä- ja alama-
jalla. Vieraskirja säilyy edelleen tunnel-
mien, luontohavaintojen ja tapahtumien 
taltioimista varten. Kultakin käynniltä 
merkintä tehdään vain joko ylä- tai ala-
majan seurantakirjaan.

Käynnin järjestysnumero laitetaan 
vasempaan sarakkeeseen.

JOKAISEN KÄVIJÄN etu- ja suku-
nimi kirjoitetaan tikkukirjaimin seuraa-
vaan sarakkeeseen.

Avaimen numero -kohtaan laitetaan 
joko oman tai esim. Haltiasta haetun 
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avaimen numero. Jos useampi henkilö 
tulee samalla avaimella, kaikkien koh-
dalle merkitään sama numero.

Seuraavaksi kirjataan tulopäivä ja läh-
töpäivä. Päiväkäynnillä ne ovat samat.

Jokaisen kävijän kohdalle merkitään 
onko jäsen vai ei.

Maksu-sarakkeeseen merkitään La-
pinkävijöille tilitettävä maksu: päivä-
käynti ilman saunomista 0 €, saunominen 
ja/tai yöpyminen jäseniltä 3 €, ei-jäsenil-
tä 6 €, lapset alle 16 vuotta 1,50 euroa. 
Yöpyminen talkooviikonloppuna on tal-
koisiin osallistuville maksutonta. Yhdis-
tyksen saunailtojen maksu on 2 €.

Tapahtuma-kohtaan kirjoitetaan mis-
tä Lapinkävijöiden tapahtumasta on ky-
se.

Nämä ohjeet ovat myös seurantakir-
jojen yhteydessä ja ohjeita on havainnol-
listettu kirjausesimerkein.

Hyödynnä uutta jäsenetu-
amme
Lapinkävijät saavat Retki-lehden (Out-
doormedia) jäsenhintaan 35 euroa/ 6 

numeroa (normaalisti 50 euroa). Tilaus 
on kestotilaus ja jatkuu, jollei sitä peru-
ta. Seuraavat 6 numeroa maksavat 45 eu-
roa/ 6 numeroa niin kauan kun tilaaja on 
HSL:n jäsen. Jo Retken tilanneet saavat 
seuraavasta laskustaan 5 euron alennuk-
sen eli tilausmaksu on 45 euroa/ 6 nu-
meroa. Kaikki uudet ja entiset tilaajat, 
jotka haluavat hyödyntää jäsenedun saa-
vat sen lähettämällä nimi- ja osoitetiedot 
Raija Hentmanille (raija.hentman(at)nic.
fi), joka välittää ne Retki-lehdelle. www.
retkilehti.fi

musikanttia kaivataan
Nyt on toivelistalla, että lapinkävijöiden 
suuresta ja monitaitoisesta joukosta löy-
tyisi soittotaitoinen henkilö, joka voisi 
säestää muutamia yhteislauluja Karjakai-
von kesäkauden avajaisissa 6.5., jolloin 
juhlitaan myös Karjakaivon 40-vuotis-
ta toimintaa. Soita tai lähetä tekstari oh-
jelmatoimikunnan vetäjä Ritva Puraselle, 
puh. 040 840 0757.

Paljastuksia sarvekkaista
Koulutustoimikunnan vakioväkeen kuu-
luva Risto Heinänen nimettiin sarvek-
kaaksi numero 43. Näin Risto kertoo:

Olen kerhomme uusi sarvekas, Risto 
Heinänen.

Sain pikkujouluissa osakseni sellaisen 
kunnian että minut nimitettiin sarvek-
kaaksi, ja pyydettiin kertomaan vähän it-
sestäni. Niin, kirjahyllyni reunassa roik-
kuu nyt sarvenkappale numero 43. 
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Olen syntyisin itärajan läheltä pienel-
tä maatilalta ja vietin siellä lapsuuteni ja 
nuoruuteni. Metsissä tuli liikuttua leikki-
mässä ja marjoja keräämässä, myös met-
sästys kuului harrastuksiini sitten kun ikä 
riitti. Silloin en vielä retkeillyt, eikä olisi 
ollut siihen varusteitakaan.

Tulin armeijan käynti-ikään, ja siellä 
ollessani sain tarpeekseni turhan tuntuis-
ten tavaroiden raahaamisesta pitkin kor-
pia. Armeijan jälkeen muutin lapsuus-
kodistani Kouvolaan ja kaupunkielämä 
viehätti aluksi. En tainnut juuri käydä po-
luilla kävelemässä muutamaan vuoteen.

Mieli kuitenkin muuttui ja vielä Kou-
volassa ollessani tein ensimmäisen retki-
reissuni niin että oikein yövyin teltassa. 
Se oli 80-luvun loppupuolella, ehkä pää-
siäinen tai muuten pitempi viikonlop-
pu, koska muistan kulkeneeni puolisää-
reen ulottuvassa lumessa. Huomasin että 
kamppeitten raahaaminen vapaaehtoi-
sesti onkin paljon kivampaa. Muutimme 
pääkaupunkiseudulle ja lasten kasvatte-
lun lomassa retkeilyharrastukseni vä-
hitellen lisääntyi. Reissuni olivat yleen-
sä viikonlopun ja joskus useammankin 
päivän mittaisia retkiä etelä-ja keskisuo-
men alueella. Ensimmäisen vaellusreis-
suni tein Lappiin Hammastunturin alu-
eelle vuoden 2002 syyskuussa. Homma 
on siitä laajentunut myös talviretkeilyyn 
ja kajakkimelontaan, jota olen harrasta-
nut reilut kymmenen vuotta.

     Kävin jollakin retkelläni sattumal-
ta Karjakaivolla ja näin että onpas muka-
van näköinen kämppä. Kun selvisi, että 
se on erään yhdistyksen käytössä, niin 

liityinpä jäseneksi. Tämä tapahtui muis-
taakseni vuonna 2002 tai 2003. Vähän 
myöhemmin Raija Hentman pyysi mi-
nua Lapinkävijöitten koulutustoimikun-
taan, suostuin ja siitä lähtien olen ollut 
mukana keksimässä ja järjestämässä eri-
laisia juttuja. 

Risto

raIJA HENTMAN

Risto Heinänen

AJAnKOHTAISTA
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Viimeiset viisi vuotta Eino Vasikainen 
on toiminut Karjakaivon isäntänä. Hä-
net nimettiin sarvekkaaksi numero 44. 
Näin Eino kertoo:

Kuinka minusta tuli Helsingin Seu-
dun Lapinkävijöiden sarvekas ja puuk-
kokerhon jäsen?

Tammikuun 14 p:nä 2017 Illalla olim-
me Raijan vetämällä ”Otsalamppu retkel-
lä Kasabergetillä”

Meitä oli 22 uteliasta pöllöilemässä. 
Kiinnosti miten se maisemakierros lähes 
pimeässä menee.

Raija oli valmentautunut hyvin reis-
suun. Kertoi pronssikautisella haudal-
la jo silloin ja sen jälkeen pöllöilleistä, 
1800-luvulla optisilla viestimillä juoruil-
leista Turun ja Pietarin välisistä tiedotta-
jista.

Raija halusi retkellä tietää miksi mi-
nä olen eksynyt tähän porukkaan ja mil-
loin.

Lappi on kiehtonut melko kauan. Vii-
sikymmen-luvun lopulla tein ensimmäi-
sen skootterireissun Karasjoelle yliopis-
ton Muddusjärven tilan kautta. Siellä oli 
tyttökaveri harjoittelemassa opiskeluaan 
varten.

Sen jälkeen on ollut erilaisia Lapin 
matkoja; leirintämatka koko perheen 
kanssa, hiihtoloma Inarissa, marjareis-
suja. Ehkä erikoisin oli lakkareissu Aa-
kenusjärvelle 90-luvun alussa. Sinne vei 
hyvä ajettava tie. Lähempänä rantaa ties-
tä tuli suora ja leveä ”lentokenttä”. Ran-
nalla oli vankkoja venetelineitä useita 
kymmeniä ja runsaasti veneitä.

Rannan tuntumassa oli puuristi ja sii-

nä teksti: ”Aakenusjärvi otti omansa. Jou-
ko ja Antero lähditte viimeiselle matkal-
lenne 4.7.1993”. Silloin en vielä tiennyt 
Lapinkävijöistä mitään. Saman ristin löy-
sin myöhemmin Levi-kävelyllä. Kannoin 
sen puuvajalle. Teksti oli kovin kärsinyt. 

Auli oli Vantaan Ladussa ja HSL:ssä. 
Hän pyysi mukaan Kukakselle Lapin 

raIJA HENTMAN

Eno Vasikainen

AJAnKOHTAISTA
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Kevätkokous 1.3. klo 17.30

Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat (vuoden 2016 toimintakerto-
mus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastuskertomus vahvistetaan tilinpäätös sekä pääte-
tään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille) sekä sään-
tömuutoksen toinen käsittely.

hiihtoviikolle viikolla 11/2005 heidän 
kanssaan. Jäsenenä olisi halvempaa. Tar-
tuin siihen. Auliin olin tutustunut ”Suo-
mi Meloo” -reissuilla. Siitä jäsenyys al-
koi.

Kukaksella oli pakkasta ja lunta rei-
lusti. oli puuntekoa, lumitöitä ja veden-
kantoa järvestä sisälle ja saunan. Tuli lap-
suusaika mieleen. Oli tuttua sekin touhu. 
Jokaiselle oli ennakkoon annettu ruuan-
teko päivä, joten toiset voi vapaasti tehdä 
päivälenkkejä ja tulla valmiiseen ruoka-
pöytään. Hiihtoviikkoa uusittiin muina 
vuosina.

Jäsenyys toi tullessaan lähemmän 
kohteen Nuuksiossa ja sen talkootarpeet. 
Välillä myös Kukaksella.

Kotatalkoissa oli melko sateista ja 
sen haittojen poistamiseen käytettiin vi-
ritettyjä peittoja. Suurempi ihmismäärä 
nuotiolla tarvitsi myös sadesuojaa. Sii-
nä kokeiltiin pressun virittämistä päälle. 
Se onnistui. Siitä ajatus nuotiokatokses-
ta. Se on ollut käytössä muutamia vuo-
sia. Eihän se kaikkia miellytä. Kukaksen 
useat lomaviikot on antanut monenlaisia 
elämyksiä. Luonto on ollut lähellä mo-

nella tavoin eläimineen, luonnon muu-
toksineen.

Isännyys Kari Raution kanssa alkoi 
2012 Karjakaivolla.

On ollut antoisaa hyödyntää jäse-
nyyttä.

Nyt marraskuussa tullut noin kuu-
kauden kestänyt sairaalan ”keuhkoelvy-
tyskurssi” panee miettimään jatkomah-
dollisuuksia.

Muutamat vaellukset, kuten10 päivää 
Saariselällä ja Hetta–Kukas ovat antaneet 
tuntumaa vaelluksiin, joita ei varmaan tu-
le, mutta viikonlopun reissut voivat olla 
vielä käytettävissä osallistumalla toisten 
mukana.

Kiitos puukosta ja sarvekkaaksi nimityk-
sestä.

Kiitos yhteistyöstä!
Eino

AJAnKOHTAISTA
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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.

Talkoita ja puuroa
Vuoden viimeisissä talkoissa lumesta ei 
ollut tietoakaan, mutta pikku pakkanen 
ja auringonpaiste piristivät. Parhaimmil-
laan väkeä oli 18 henkeä, joten rankoja 
siirtyi liiteriin ripeään tahtiin samalla kun 
klapeja tehtailtiin pihasiljolla. Eipä ole ai-
koihin tullut saunottua niin perusteelli-
sesti, ja avantokin houkutti muutamaan 

kastautumiseen.
 Joulukuusi ylämajan nurkassa ja höy-

ryävä puuroannos nenän edessä kruuna-
sivat päivän. Kahvi siivitti puheenjoh-
tajan kielenkantoja, kun hän luovutti 
Lapinkävijä-puukon Utille, Uljas Pernul-
le. Puukko oli kiitos monivuotisesta Ku-
kasjärven varausten hoitamisesta, joka 
on nyt Markus Pyhälän hoteissa. (RH)

Puuhommia alamajan liiterillä.

SAKARI PALO
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Saunontaa loppiaisena
Talven kipakimmat pakkaset osuivat 
juuri loppiassaunan aikoihin. Mittari 
näytti -20 astetta. Kuusi säänkestävin-
tä lapinkävijää kertyi alamajalle ryystä-
mään glögiä ja löylyttelemään. Metsä 
oli pukeutunut lumipukuun ja askeli-
en alla narskui mukavasti, kun tallus-
teli tyytyväisenä ja saunapuhtaana tien 
varteen. Seuraavana päivänä pakkanen 
romahti nollan tuntumaan, ja sankka 
pyry paksunsi hankea. Olisipa enem-
män sulateltavaa seuraavan vesikelin 
tullen. (RH)

Otsalamppuretkellä Itä-
Helsingin Kasavuorella

Kokoonnuimme Itäkeskuksen Tallin-
aukiolla. Oli toisilleen ennestään tut-
tuja ja ihan vieraita. Olipa joukossa 
muutama HSL:n tapahtumassa ensi-
kertalainekin. Osa sai laitettua bussis-
sa liukuesteet kenkiin, minä en. Lai-
toin pysäkillä. Olin ehtinyt kävellä jo 
tovin matkaa, kun tajusin jättäneeni 
sauvat pysäkille. Kipin kapin takaisin 
hakemaan.

Lähtöpaikalla Raija kertoi paikan 

SAKARI PALO

Ylämajan pitkän pöydän ääressä oli täyttä kun nautittiin riisipuuroa.
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historiaa, mm. sen, että alue oli ennen 
kuulunut Vantaalle.  Ennen maastoon 
lähtöä otimme luvun. Meitä oli 20 ai-
kuista (Raija mukaan lukien) ja kaksi 
lasta. Koska jonosta muodostuisi pit-
kä, peränpitäjäksi jäivät Kirsti ja Eino, 
joilla oli Raijan numero. Jonossa kul-
jimme otsalappujen kanssa.

Olimme kulkeneet hyvän matkaa, 
kun Raija huomasi, että olimme kul-
keneet ohi polun, josta meidän piti 
mennä. Käännyimme takaisin ja jat-
koimme oikeaa polkua. Maasto oli pai-
koitellen aika haastavaakin, varsinkin 
kallioita ylös kiivetessä. Sauvat ja liu-

kuesteet olivat tarpeen. Kasabergetil-
lä pidimme evästauon. Turhaan ei Rai-
ja mainostanut, mitä kaikkea huipulta 
näkee.  Raija kertoi myös paikan mie-
lenkiintoisesta historiasta.  Tuli ajatus, 
tänne on tultava uudelleen keväällä, 
kesällä, syksyllä...

Jos oli ylöspäin meno oli paikoitel-
len haastavaa, sitä oli myös tulo alas-
päin. Muutamassa kohdassa ylitimme 
virtaavia puroja. Sää oli mitä mainioin, 
ei tuullut, ei satanut, ei ollut pakkasta. 
Koska Espoonlahden metsissä ei ole 
lunta nimeksikään, nautin puhtaasta 
valkoisesta lumesta. Oli mukava seura-

SAKARI PALO

Päivä hämärtyi retken alkaessa Talosaarentien pysäkillä.
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Kukasvaaran ihme
Syyskuun puolenvälin tienoilla menimme 
Kukasjärvelle ruskaa ihailemaan. Huoma-
sin pettymyksekseni, että nuotiokatokses-
ta oli irronnut kiinnitysnaru yhdeltä sivulta. 
Ihmettelin vähän, kun narua ei näkynyt mis-
sään. Tuumasin, että tuuli on sen repinyt irti 
ja se on mennyt tuulen mukana tai joku kä-
vijä on korjannut sen talteen. Muutama päi-
vä myöhemmin ajattelimme tehdä pienen 
retken Ison Kukasvaaran huipulle. Nousim-

ta mukana olleiden 
poikien mellastusta 
lumessa. Välillä te-
kivät sellaisia voltte-
ja, että ihan pelotti, 
ettei vaan kiveä ole 
lumen alla. Itse oli-
sin tehnyt lumien-
kelin, jos olisin keh-
dannut.

Lähtöpaikalle 
tultaessa otimme 
taas luvun. Kaik-
ki tallella. Ehkä oli 
hyvä, että bussi me-
ni melkein ”nokan 
edestä”. Kävellessä 
pari pysäkkiä eteen-
päin ja bussia odotellessa meille jäi ai-
kaa tutustua uusiin ihmisiin ja jutel-
la heidän kanssaan. Uskon, että kaikki 
osallistujat yhtyvät sanoihini: kiitos 
Raija mielenkiintoisesta retkestä! Ja 
mielenkiinnolla odotan myös, millai-
sia valokuvia Saku onnistui saamaan 
lamppujonoista.

Aira Häkkinen

Retkeläiset kapuavat Kasavuorelle.

SAKARI PALO

me postipolkua retkeilyreitille. Retkeily-
reittiä kuljimme pätkän matkaa, kunnes us-
koimme sijainnin olevan sopivan huippua 
kohti suuntaamiseen. Ihmetykseni oli suuri, 
kun n. 500 metriä sattumanvaraisesti polu-
tonta rinnettä noustuamme jaloissani huo-
masin nuotiokatoksesta irronneen kiinni-
tysnarun. Seuralaisenikin kummasteli kun 
näytin ”haamun nähneeltä”. Jos haluaa us-
koa johdatukseen, niin tässä sitä voi ajatel-
la olleen. Aika pieni todennäköisyys on et-
tä tunturissa muutaman kilometrin päässä 
nuotiokatoksesta sattumalta törmää kadon-
neeseen naruun. Myöhemmin tuvan ikku-
nasta huomasimme, että porot hankasivat 
sarviaan nuotiokatoksen naruihin. Luulta-
vasti yksi naru on tässä touhussa tarttunut 
sarviin ja siten irronnut katoksesta. Myö-
hemmin se on irronnut sarvista paikkaan 
josta sen löysimme.

Markus Pyhälä
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Tietoisku Karjakaivolla
- rinkan ensiaputarvikkeet ja  varus-     
   teiden korjaus vaelluksella

Marraskuun lopulla Karjakai-
von ylämajalle kokoontui 
10 henkilöä kuuntelemaan 
ja kertomaan tietoiskua 

rinkkaan pakattavan ensiapulaukun sisäl-
löstä sekä minkälainen ”miljoonalaatik-
ko” kannattaa ottaa mukaan retkelle työ-
kaluja ja korjaustarpeita.

Aira Häkkinen, Tuija Hirvonen ja Risto 
Heinänen esittelivät yhteensä neljän EA-
laukun sisältöä (Raija Hentmanin puo-
lesta Aira Häkkinen). Kaikki pakkaukset 
sisälsivät eritoten haavanhoitovälineitä. 
Luonnon olosuhteissa haavat tulehtuvat 

helposti ja kipeyty-
vät. Särkylääkkeistä 
nousi esiin apteekis-
sa käsikauppatava-
rana myytävät tu-
lehduskipulääkkeet. 
Vahvat reseptisär-
kylääkkeet, esimer-
kiksi relaksantit, ei-
vät välttämättä ole 
tunturissa hyvä asia 
niiden huumaavan 
ja väsyttävän omi-
naisuuden vuoksi 
ja saattavat aiheut-
taa arviointivirhei-
tä. Ensiapulaukku 
kannattaa pakata 
niin että vieraskin 
löytää tarvitseman 

jos ei itse pysty ilmaisemaan, henkilökoh-
taiset lääkkeet selkeästi merkittynä muis-
ta erilleen. (RK)

”Miljoonalaatikko voisi sisältää seuraavia 
asioita: monitoimityökalu, neula ja vahvaa 
lankaa varusteiden korjaamiseen, ilmas-
tointeippiä (myös gorillateippi mainittiin) 
korjaamiseen ja paikkaamiseen, liimaa, eri 
kokoisia nippusiteitä (esim. vaellusken-
gän irronneen pohjan sitomiseen), rau-
talankaa, nauloja ja ripustimia (esim. hyt-
tysverkon ripustaminen laavun kattoon), 
hihnoja, pyyykkipoikia, naruja, tulitikik-
kuja ja raapaisupinta esim. filmipurkissa. 
Lisää vinkkejä löydät esim. sivustolla luon-
toon.fi → Retkeilyn ABC -> Varusteet. 

Juha Karsikas

raIMO J. KUMPU

Murtunut kaari korjattu korjausholkilla. Kaaresta on 
sahattu murtunut pätkä pois rautasahanterällä.
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Raija Hentman

Retkeilyn alkutaipaleilta, osa 2

Tämä artikkeli on alun perin julkais-
tu Latu ja polku-lehden numerossa 
4/2000. Se sisältää myös Lapinkävi-
jä-yhdistysten alkuhistoriaa Suomen 
matkailijayhdistyksessä, sittemmin 
Suomen matkailuliitossa. Loppu-
osaan on tehty pieniä lisäyksiä. Artik-
kelin ensimmäinen osa julkaistiin La-
pinkävijässä 4/2016.

Lapin ja hiihdon lumoissa 

Hiihtotaito alkoi hiipua 1800-
luvun puolivälin jälkeen: 
metsästys oli vähentynyt ja 
asutuskeskusten lähistöllä 

pääsi muutenkin liikkumaan. Hiihtokil-
pailujen järjestäminen kuitenkin sai ai-
kaan uuden innostuksen lajia kohtaan. 
Silloiset voittajat saivat osakseen samaa 
ihailua kuin mikamyllylätkin nykyisin ja 
rahapalkinnot olivat rahvaan miehille hy-
vä houkutin.

Massaurheilu jäi huippu-urheilun jal-
koihin vuosikymmeniksi muissakin la-
jeissa kuin hiihdossa.

1870-luvulta lähtien perustettiin in-
nokkaasti urheiluseuroja ja vuosisadan 
lopulla myös nuorisoseurat alkoivat kiin-
nittää huomiota liikuntapuoleen. Myös 
naisille perustettiin voimisteluseuroja ja 

voimistelun kylkiäisenä saatettiin harras-
taa hiihtoa ja retkeilyä.

Niinpä oli luontevaa, että Suomen 
Naisten Liikuntakasvatusliitto SNLL al-
koi pitää hiihtokursseja naisille jo vuonna 
1928 Kaarina Karin, SNLL:n puheenjoh-
tajan, käytyä Ruotsissa opintomatkalla 
1927. Hän oli päässyt silloin ensimmäis-
tä kertaa tuntureille hiihtämään.

SNLL koulutti hiihdonopettajia Suo-
messa, mutta heitä lähetettiin oppiin 
myös Ruotsin Lappiin. 

Kaarina Karin ensimmäinen kesävael-
lus tuntureille suuntautui Kuusamosta 
Sallaan 1929 ja seuraava jo Käsivarteen 
1932.

Seuraavana vuonna Kaarina Kari, 
Anna Lehtonen, Inkeri Arajärvi ja Esteri 
Kiljunen lähetettiin tutkailemaan tuntu-
rihiihtomahdollisuuksia Enontekiölle ja 
Muonioon. Vielä samana kesänä kolme 
ensin mainittua naista valloittivat Halti-
tunturin. Lappi oli lumonnut heidät lo-
pullisesti.

Lapinretkeily oli 1920–30-luvuilla 
vielä sangen pienen joukon vapaa-ajan 
harrastuksena. Heihin kuuluivat mm. 
Gunnar ”Stena” Stenfors, Ilmari ”Immu” 
Sorjonen ja Akseli Kaskela, kaikki tulevia 
Suomen Ladun ja Tunturiladun aktivis-
teja.

SNLL aloitti hiihtokurssit Pallaksella 
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heti seuraavana keväänä 1933. Yksi en-
simmäisen kurssin osanottajista, kou-
luhallituksen ylitarkastaja Anni Collan 
kirjoitti kurssista haltioituneesti: ”Siellä 
totesi, että ihminen on ylen pieni majes-
teettisen luonnon keskellä, että maa on 
kaukana ja taivas lähellä. Ymmärsi miltä 
tuntuu linnusta, joka ensimmäisen ker-
ran tuntee ilmaa siipiensä alla.” 

Hiihtoliitto ja F.F.F. (Svenskt förbund 
för fysisk fostran för Finlands kvinnor) 
liittyivät 1935 tunturihiihtokurssien jär-
jestäjien joukkoon. Jo samana syksynä 
pohjoisen luonnon lumoamat ihmiset 
perustivat Tunturihiihtäjien kerhon kos-
ka ”…niiden mielestä, jotka viikon pari 

ovat hengittäneet tunturien raikasta il-
maa, ovat nähneet Lapin kevätauringon 
kilon ja ovat seisseet tunturin puuttomal-
la lumilaella kaukana alla siintäviä metsä-
saarekkeita silmäillen, on tämän kerhon 
perustaminen aivan luonnollinen asia.”

1938 aika oli kypsä Suomen Ladun 
perustamiselle. Hiihtoliitto toimi kil-
paurheilun puolesta, joten tarvittiin hiih-
donedistämisjärjestöä, joka myöskin 
vaikuttaisi koulutuksen ja varusteiden 
kehittämiseen. Tunturihiihtäjien kerhon 
toiminta lakkasi Suomen Ladun perus-
tamiseen. Toimivathan kummassakin sa-
mat aktiiviset ihmiset ja tunturihiihto oli 
myös Ladun toiminnassa mukana.

SAKARI PALO

Puuvillaiset harjateltat olivat aika pieniä.
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Neljä-viisikymmentäluku

Sotavuodet hiljensivät retkeilytoimintaa 
kaikilla rintamilla pystymättä sitä kuiten-
kaan tukahduttamaan.

Heti Suomen Ladun päätettyä 1940 
sallia paikallisyhdistysten perustamisen 
lausuttiin Helsingin Ladun syntysanat. 
Seuraavana vuonna aloittivat toimintan-
sa Puijon Latu ja Jyväskylän Latu. 1951 
Suomen Latu muuttui lopullisesti kes-
kusjärjestöksi.

Tunturien vetovoima oli vastustama-
ton tuoreen Suomen Ladun jäsenistölle. 
Ensimmäinen Ladun tunturivaellus teh-

tiin huhtikuussa 1941. Sitten tuli tauko 
jatkosodan viedessä koko kansakunnan 
voimavarat.

Hiihtokurssit ja eräretkeily jatkui-
vat kuitenkin heti sotien jälkeen. Tuntu-
rikärpäsen puraisema joukko päätti pe-
rustaa heitä yhdistävän kerhon vuonna 
1946. Tunturilatu ry aukaisi Suomen La-
dun jäsenjärjestönä Lapin selkosien ih-
meellisen aarrearkun.

Kun Suomen Retkeilyliitto yhdistyi 
Suomen Matkailijayhdistykseen vuon-
na 1949, oli yhdentymisen jälkeen ret-
keily- ja matkailuyhdistyksiä 109. Myös 
ilmeisesti Suomen vanhimmat retkeily-
yhdistykset tulivat näin ollen osaksi Mat-

SAKARI PALO

Laavuakin käytettiin paljon telttojen ohella.
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kailijayhdistystä. SML:n retkeilytoimi-
kunta, sittemmin retkeilyosasto julkaisi 
Suomen Retkeily -nimistä lehteä ja aina 
enenevässä määrin retkeilyaiheista kirjal-
lisuutta.

Neljä-viisikymmentäluvulla partio-
toiminta tavoitti kaikki kansankerrokset 
ja niinpä jäsenmääräkin kohosi raketin 
lailla yli 66 000 vuoteen 1959 mennessä. 
Talvileiritoiminta lisääntyi ja myös par-
tiolaiset löysivät Lapin, rakensivat sinne 
kämppiäkin.

Lapin retkeilymahdollisuuksien pa-
rantaminen oli muidenkin ryhmien ai-
keissa. Useat Suomen Ladun ja Tunturi-
ladun yhdistykset rakensivat talkootyönä 
kämppiä ja kammeja. Niitä syntyi Lapin 
sodan jättämien miinojen raivauksen jäl-
keen ja viisikymmenluvulla useita Saari-
selälle, Muotkatuntureille ja muuallekin: 
entinen rajavartioston kämpän siirrettiin 
Luirojärven itärannalle, Sudenpesä ra-
kennettiin Sorvusojalle, tupa Anterijoel-
le, Porttikosken kämppä, Immun kammi, 
Vongoivan kammi, Susikammi Muotka-
tuntureille, Akukammi Paistuntureille ja 
monet muut.

Suomen Matkailuliitoksi muuttu-
neen Matkailijayhdistyksen retkeilyosas-
to viitoitti vuosina 1954–57 useita reit-
tejä Lappiin, kuten viiden tunturin reitti 
Kilpisjärvellä, Pallas–Hetta, Ylläs–Pallas, 
Luosto–Pyhä reitit ja Kevon reitti.

Kuusi-seitsemänkymmentä
luku

Lisääntyvä vauraus ja vapaa-aika nos-
tattivat retkeilyn suosiota ja kasvattivat 

retkeilyjärjestöjä. Vain partiotoiminnan 
suosio laski 60- ja 70-luvuilla, sillä ajan 
kapinahenki nousi myöskin partioliik-
keen keskeisiä ihanteita vastaan. Vasta 
vuonna 1974 jäsenmäärä kääntyi nou-
suun.

Myös retkeilyn mahdollisuudet para-
nivat. Keskeiset järjestöt - Suomen La-
tu, Suomen Matkailuliitto ja Tunturi-
latu - laativat Metsähallituksen kanssa 
vuonna 1960 kokonaissuunnitelman au-
tiotupien rakentamiseksi. Suomen Mat-
kailuliitto rakensi myös Käsivarren Saa-
rijärvelle tuvan, jossa oli lukittu ja avoin 
puoli. Tupa palvelee edelleen Saarijärven 
autio- ja varaustupana Metsähallituksen 
hoidossa.

Välineet alkoivat kehittyä, vaikka suu-
rimmat mullistukset malleissa ja materi-
aaleissa tapahtuivatkin vasta 1980-luvun 
jälkeen. Kullervo Kemppisen kirjat hou-
kuttivat ihmisiä joukoittain Saariselän ja 
Käsivarren tuntureille. Matkailuliiton 
julkaisutoiminnassa oli runsaasti retki- 
ym. oppaita. Matkailuliitolla oli runsas 
vaellusten ja retkiviikkojen tarjonta ym-
päri Lappia. Retkiviikkojen tukikohtina 
käytettiin järjestön pyörittämiä hotelleita 
(mm. Kilpisjärven, Hetan, Utsjoen, Ina-
rin, Ivalon ja Laanilan hotellit) ympäri 
pohjoista sekä mm. Kilpisjärven retkeily-
keskusta ja Kaunispään alamajaa. Matkai-
luliitolla oli myös oma koulutusohjelma 
tunturioppaille, joita tarvittiin retkiviik-
kojen ja vaellusten ohjaajiksi.

1960-luvun loppupuolella syntyi 
Työväen retkeilykerhoja ja niitä yhdis-
tävä Työväen Retkeilyliitto 1970-luvun 
alussa. Lukuisien Suomen Matkailuliiton 
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Lappiin hurahtaneiden retkeilijöiden 
joukkoa yhdistämään alettiin perustaa 
lapinkävijäyhdistyksiä, niistä ensim-
mäisenä Helsingin Seudun Lapinkävi-
jät vuonna 1973. 

Suomen Ladusta oli lopullisesti 
muotoutunut kuntoliikuntajärjestö, jol-
la oli kymmenittäin jäsenyhdistyksiä ja 
kymmeniä tuhansia jäseniä, monipuo-
lista toimintaa, toimipaikkoja ja vahva 
henki.

Vain yksi ei muutu

Vain yksi asia ei vuosikymmenien mit-

taan muuttunut. Syy, joka saa meidän 
lähtemään ulos luontoon, ei tunnu kum-
menneen siitä, kun professori J.E. Ros-
berg kirjoitti vuonna 1924 Suomen sa-
moilijat -kirjassa: ”Me emme ole luodut 
jatkuvasti oleskelemaan ummehtuneissa 
huoneissa ja synkkien kujasien solateil-
lä. Meidän pyrkimyksemme ulos raittii-
seen ilmaan ei saa olla mammonan mää-
rättävissä, se ei saa kuihtua, ei veltostua, 
ei käydä ahtaaksi.

Aurinko, maaemo, ilma ja vesi ovat 
meidät muovailleet. Tietäkäämme siis, 
minkälainen on olinpaikkamme oleva. 
Valoisan tulee mielemme olla, ei ras-

REIJO BLOMBERG

Suomujoki, Saariselkä, Urho Kekkosen  kansallispuisto.



33

Lapinkävijä Nro 146 1 17 ARTIKKELIT

kas kuin synkeä yö. Luonto ei itke, sillä 
luonnossa vallitsee iloa ja riemua.”
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minnan kehitys, Suomen Matkailuliit-
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REIJO BLOMBERG

Lutto, Saariselkä, Urho Kekkosen kansallispuisto.
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Stella W. Helne

ARTIKKELIT

Toivoa on! Luonto ei ole staat-
tinen, koko ajan tapahtuu. 
Kun kirjoitan tätä artikkelia, 
Suomen suurin lintutapah-

tuma, Pihabongaus, starttasi taas. Ei-
kä turhaan, sillä tammikuun viimeinen 
viikonloppu tuotti runsaasti lintuha-
vaintoja. Kiikarit kannattaa siis kollata 
kaapin perältä. Lajeja on saapunut mu-
kavasti. Tintit, harakat ja naakat saavat 
lähes päivittäin uutta seuraa. 

Vuoden alusta voi aloittaa luonto-
päiväkirjan tutustumalla omaan lähi-
ympäristöön. Kasviharrastaja innostuu 
talventörröttäjistä, hyönteisharrastaja 
hyppyhäntäisistä. Kirjata ylös mitä nä-
kee, kuulee ja havaitsee. Terästää aistit 
avoimiksi. Vaikka avoimesta ikkunasta. 
Oravat ja rusakot, hoi.

Liikkuminen maastossa on tänä 

Mukautumiskykyä tarvitaan:
Kevään odotus on 
- pilveä, pälveä ja petollista
   jäätä

meillä on neljä ainutlaatuista vuodenaikaa, joita kaikkia voidaan pitää yhtä 
merkittävinä, vaikkei se ihmisnäkökulmasta aina siltä näytä. Piinaavan pitkil-
tä tuntuvat alkuvuoden kuukaudet ovat aikaa, jolloin vitsit tuntuu olevan vä-
hissä. Varsinkin kun maiseman täyttää tasainen, lohduton harmaus, tunnelma 
on pysähtynyt, ulos ei tee mieli. Tuleekohan se kevät sittenkään, onkohan mei-
tä petetty.

raIMO J. KUMPU
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vuonna osoittautunut haasteelliseksi. 
Ihminen tuntuu olevan suuren luon-
non edessä alisteisessa asemassa. Jos 
vielä viime viikolla pähkäili mene-
vänsä lumikenkäilemään Nuuksioon, 
suunnittelun asteelle taisi jäädä. Lu-
mesta on jäljellä vain lupaus, pälvet 
pientareella. Täytyy vaan ottaa uusi 
suunta.  

Pääkaupunkiseudulla talvilomai-
levat voivat tutustua eksoottisiin or-
kideoihin Talvipuutarhassa tai som-
pailla Kaisaniemen kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Vehreät kasvihuoneet 
suorastaan eheyttävät.

Luonto löytyy tietysti myös kuva-
taiteesta ja kirjallisuudesta. Mestarit 
ovat aina ammentaneet maisemasta.

mukautumiskyky onkin tämän aika-
kauden luonnossa liikkujan suurin etu. 
Ulkoilua ei voi tietysti  korvata, mutta 
ehkä pahimpaan retkeilykuumeeseen 
voi kehitellä vaihtoehtoja: Parvek-
keelle voi käpertyä yöksi makuupus-
siin, katsella avaruuteen. Taivaan val-
lat tarjoaa pilvettömänä yönä huikean 
astronomisen näytelmän maailman-
kaikkeudesta. Tässä kohtaa on helppo 
huomata, että luonto on kokonaisuus 
ja  me olemme erottamaton osa sitä. 
Alkuvoima kannattelee kaikkea. 

Päivät pitenevät ja terminen ke-
vät eittämättä kolkuttelee. Sitä ennen 
otamme kaiken vastaan mitä luonto 
tarjoaa tai ei. Iloisin, valoisin ja sitkein 
mielin. Vaikka pohjat nyt lipsuu - pe-
riksi ei anneta!

Kirjoittaja on tiedotustoimikunnan uusi jäsen, graa-
finen suunnittelija ja toimittaja Stella Wiolet Helne. 
Stella vastaa myös lehden ilmoitusmyynnistä. Hän 
viihtyy  Talvipuutarhassa erinomaisen hyvin. (RK).

raIMO J. KUMPU
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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

Oletko koskaan pystynyt kerto-
maan yksiselitteisesti jonkun 
retkikohteen sijaintia ilman 
GPS-koordinaatteja ja katuo-

soitteen puuttuessa? Varsinkin puheli-
messa tehtävä on joskus haastava.

Asia näytti vaivaavan muutamaa brit-
tiläistä älypäätäkin kolmisen vuotta sit-
ten. He keksivät jakaa maapallon pinnan 
3 x 3 metrin ruutuihin ja antaa jokaisel-

le ruudulle yksilöllisen, kolmesta sanas-
ta koostuvan nimen. Ruutuja on, ilmai-
suasteikosta riippuen 70 triljoonaa tai 
70 biljoonaa. Hyvin monta, kaikissa ta-
pauksissa.

Ruutujen nimeämiseen käytetään 
englannin n. 40 000 sanan sanastoa, sillä 
katetaan myös merten pinnat, tai kansal-
listen kielten 25 000 sanan sanastoja. Jo-
kaisen ruudun koordinaatit ovat ilmais-

Satelliittinäkymä Kukasmajalle eli http://w3w.co/työura.tiedustelu.soitin

Uusi tapa sijainnin ilmoittamiseen
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tavissa kaikilla järjestelmän kielillä.
Otetaan esimerkkinä ruutu http://

w3w.co/sisäinen.runsas.takuut. w3w.co 
on http://what3words.com’in lyhyto-
soite. WGS84-koordinaatteina tuo ”si-
säinen.runsas.takuut” on N60.297901, 
E24.583524.

Ylläoleva siis kolmen metrin tark-
kuudella. Mongolian posti käyttää tätä 
”what3words”-järjestelmää saadakseen 
Länsi-Euroopan kokoisen maan jokai-
selle, osin paimentolaiselämää viettäväl-
le asukkaalle, oman postiosoitteen. Myös 
Norsunluunrannikon posti on ottanut 
kolmen sanan järjestelmän käyttöönsä.

What3words toimii tavallisella selai-
mella. Siitä avautuvaa karttanäkymää voi 
vaihdella monipuolisesti, Google Map-
sista Yandexiin, satelliitti- tai karttakuvi-
na. Mielenkiintoista selailtavaa. Paikka-
haku toimii osoitteen tai nimen mukaan 
sekä myös syöttämällä WGS84-koordi-
naatit. Koska kyseessä ovat mm. Googlen 
rajapinnat, niin Haltian luontokeskuskin 
löytyy suoraan.

Lisänä ovat omat sovelmat, appsit, se-
kä Androidille että omenajärjestelmälle. 
Nämäkin kertovat oman sijainnin ja rei-
tittävät tarvittaessa kulun kohteeseen.

What3words on erinomaisen kun-
nianhimoinen ja hyvin toteutettu ko-
konaisuus. Se on ilmainen yksityis-
henkilöille. Lisää tietoa ja sitä hyvin 
kattavasti antaa tietenkin verkkopaikka 
http://what3words.com.

Kun seuraavan kerran löydät hyvän 
telttapaikan, niin kerro se kaverille kol-
men.sanan.muodossa.

Jussi Pulkkinen

Latutilanne
Useilta paikkakunnilta löytyy hakusa-
nalla ”latutilanne” useita vaihtoehtoja eri 
puolilta maatamme kunkin paikkakun-
nan latujen kunnosta. Yleinen palvelu 
on www.mski.fi, josta löytyy eri paikka-
kuntien latuja. Sen sijaan http://kartta.
latutilanne.fi/  on yksityisten tuottama 
latutilanne palvelu, johon kirjautunut 
käyttäjä voi lisätä oman kommenttinsa 
latujen kunnosta koko Suomen alueella. 
Latutilanne palvelussa voi avata suoraan 
karttapalvelun, josta voi valita haluaman-
sa kohteen. Aktiivista tietoa sisältävät 
kohteet ovat tumman sinisiä ja harmais-
sa ei ole ajankohtaista tietoa. Myös ladun 
nimellä haku toimii. Palvelussa on myös 
facebook sivut https://www.facebook.
com/Latutilanne. /(RB)

Revontulikuvaus
Viime vuoden Digi kuva lehdessä n:o 
18 on  kattava tietopaketti revontuliku-
vauksesta. Revontuliennustetta varten 
on olemassa ohjelmia, joiden avulla on 
mahdollisuus havaita revontulia. Tie-
tokone sivusto aurora-service.eu auttaa 
tässä ( kohta  aurora forecasta) ennus-
taa revontulien todennäköisyydestä sil-
lä hetkellä.

Sivun blue-marble.de/ nightligts 
avulla löytyy puolestaan alueita, jossa 
valosaastetta on vähän.

Kännykällä ohjelma my aurora fore-
cast toimii android ja I phone puhelimil-
la, windows puhelimilla voi kokeilla sen 
sijaan arorae free ohjelmaa.

digikuva lehti 18/16/(RB)
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Vuoden retkikohde 2017
Vielä ehdit äänestää omaa suosikkiasi tä-
män vuoden retkikohteeksi. Äänestys 
päättyy 22.2. Valittavana on kymmenen 
historiallista kohdetta: Helsingin saaristo, 
Hetta-Pallas -reitti, Hossa, Ivalojoki, Koli, 
Kökar, Liesjärven kansallispuisto, Punka-
harju, Salpapolku ja Tuusulanjärvi. Koh-
teiden perustelut ja kuvaukset sekä ää-
nestyslomake löytyvät osoitteesta www.
goexpo.com/vuodenretkikohde. (RH)

Tiedätkö kuinka toimia po-
rokolarissa?
Räkkä ajaa poroja teille inisijöitä kar-
kuun, jolloin porokolarien mahdollisuus 
on suurempi. Eniten kolareja sattuu elo-
kuussa. Onnettomuuden sattuessa tieto 
kolarista välittyy vahinkoarviomiehelle 
helpoiten poroisännän tai poliisin kaut-
ta. Paliskuntain yhdistyksen sivuilta saa 
eri paliskuntien poroisäntien yhteystie-
dot. Liikennevakuutuskeskus korvaa va-
hingot poronomistajille. Tässä ohjeet, mi-
ten toimia porokolarin sattuessa:

Estä lisävahinkojen syntyminen. Ase-
ta varoituskolmio tielle varoittamaan 
muita.

Huolehdi loukkaantuneiden ensiavus-
ta ja soita hätäkeskukseen (112).

Lopeta loukkaantunut poro tai hanki 
paikalle henkilö, joka tekee sen.

Ilmoita hätäkeskukseen (112) aina, 
jos kolhaiset poroa. Vaikka poro jatkaisi 
matkaansa, se on todennäköisesti louk-
kaantunut. Älä jätä eläintä kärsimään!!

Siirrä ruho pientareelle ja merkitse 
paikka mahdollisimman näkyvästi. Ru-

hoa ei saa ottaa mukaan.
 Ilmoita vakuutusyhtiöösi, mikä tör-

mäyksestä on seurannut henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja.

www.varoporoa.fi
www.paliskunnat.fi (RH)

Sivusto kullankaivusta
Lapinkävijöillekin tuttu Seppo J. Partanen 
ylläpitää Raimo Niemelän kanssa kulta-
hippu.fi-sivustoa. Sivustolla voi tyydyttää 
tiedonjanoaan eri alueiden kultahistorias-
ta, isoimmista hipuista ja niiden löytämi-
sestä. Sieltä löytyy tietoa, jos joku haluaa 
löytää rengin valtaukselleen ja opastus-
ta oman valtauksen tekemiseen. Kirja-
myynti ja koosteet kultakirjallisuudesta 
sekä muistelukset edesmenneistä kullan-
kaivajista saavat viipymään hyvän tovin 
sivustoa selaillen. (RH)

Retkiruokakurssi
su 21.5.2017 klo 11–17
Suomen luontokeskus Haltian järjes-
tämän kurssin aikana valmistetaan val-
miiksi kootuista tarvikepaketeista usei-
ta lounas- ja päivällisruokia, jälkiruokia 
unohtamatta. Tarjolla on lihaa, kalaa, vi-
hanneksia, juureksia, maitotuotteita ym., 
joten kurssi sopii tavallisen sekaruokava-
lion noudattajille. Kurssimaksu 40 euroa 
sisältää opetuksen, ateriatarvikkeet, keit-
timet ja polttoaineet. Maksu suoritetaan 
etukäteen tilille, joka ilmoitetaan kurs-
silaisille tarkempien varustautumisoh-
jeiden kera. Ilmoittautumiskaavake on 
osoitteessa http://www.haltia.com/fi/
ajankohtaista/haltiassa-tapahtuu/retki-
ruokakurssi/. (RH)
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Saariselän matkailukeskus sijaitsee kes-
kellä laajaa tunturiylänköä. Sieltä voi 
lähteä mihin suuntaan tahansa, ja heti 
olet Lapin luonnon helmassa. Aikojen 
saatossa on syntynyt polkujen verkos-
to, joka kattaa melkein kaikki joenvar-
ret, ja erityisesti kaikki kulkukelpoiset 
kangasmaat. Yksi syy polkujen syntyyn 
on ollut kullankaivuu, jota on eri aikoi-
na tapahtunut juuri Saariselän lähimai-
semissa. näin voi yhdistää historian ja 
luonnossa liikkumisen, kiehtovathan 
menneitten sukupolvien saavutukset 
ja teot nykyajan ihmistäkin. 

Ensimmäinen retki suuntautui 
Saariselän länsipuolelle, polku 
vei Goodyearin testiradan ete-
läpuolta kohti Kaunispäänojaa. 

Osin seurasimme moottorikelkkauraa las-
keutuen Laaniojan yhtymäkohtaan, tästä 
eteenpäin erkani polku joenpenkalla kohti 
noin kilometrin päässä sijaitsevaa Sateen-
kaarenpään kultahuuhtomoa. Matkalla oli 
useita koemonttuja, ja vanhojakin kaivuun 
merkkejä oli havaittavissa. Kultahuuhto-
molla oli puolisen tusinaa kotarakennusta 
rivissä, ja toiminta näytti olevan käynnis-
sä. Laaniojalta kuului moottorin pärinä, il-
meisesti vettä pumpattiin kultasoran rän-
nittämiseen. Nousimme rinnettä hieman 
ylemmäksi vanhan kaivoksen suojakatok-
sen luo. Prospektor -yhtiön Sarlinin kaivo-

saukon ympärille on rakennettu aidattu ke-
hä ja katos, jotta ihmiset ja ennen kaikkea 
porot eivät vahingossa tippuisi parikym-
mentä metriä syvään kuiluun. Nimensä 
kaivoskuilu on saanut Prospektor -yhti-
ön pääinsinööriltä Emil Sarlinilta (1875 
– 1956), josta sitten myöhemmin tuli Pa-
raisten Kalkkivuori Oy:n toimitusjohta-
ja. Saariselän alueen kaivoskuilut liittyvät 
1800- ja 1900-lukujen vaihteen yrityksiin 
löytää kalliokultaa peruskalliosta eli yritet-
tiin etsiä kullan emäkalliota. Tulokset oli-
vat kuitenkin laihanlaisia, kun kaikki melko 
suurisuuntaisetkin yritykset joutuivat luo-
pumaan etsinnästä, näin kävi myös Pros-
pektor -yhtiön. Sarlinin kaivoksen lähellä 
on myös toinen kaivos, nimeltään Harti-
kainen. Nimensä tämä kaivos lienee saanut 
Prospektorin työnjohtajan Taavetti Harti-
kaisen mukaan.  

Kun seuraa polkua itään, tapaa pian au-
totien pään, jossa on autoja parkissa puo-
lisen tusinaa, joukossa yksi linja-autokin, 
joka on tuonut kultaromantiikasta kiin-
nostuneita turisteja Sateenkaarenpään val-
taukselle seuraamaan kultahommia. Mä-
en päällä on miehiä poroaitauksen teossa, 
josta oikealle käännyttäessä laskeudutaan 
Laanilan kestikievarin vanhalle asuinken-
tälle. Tällä paikalla oli 1900-luvun alus-
sa Prospektor -yhtiön pääkonttori, sitten 
siinä oli Laanilan kestikievari, Metsäntut-
kimuslaitoksen toimipiste ja nyt Laani-

Lähiretkiä kultahistoriaan Saariselällä

Pentti Lahdenvuo
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lan Kievari-niminen ravintola. 
Olemassa olonsa aikana Laa-
nila on joutunut näkemään 
niin kultamiehet kuin tuhoa 
kylvävät venäläiset partisaa-
nit ja saksalaiset sekä suoma-
laiset Lapin sodan osapuolet. 
Laanilan kestikievarikauteen 
liittyy eräs Lapin kultahisto-
rian vaikuttajahahmoista, ni-
mittäin Max Peronius. Max 
oli Saariselän alueen elämään 
ehkä eniten vaikuttanut hen-
kilö 1930 – 1946. Hän saapui 
paikalle keväällä 1930 perus-
taen leirinsä nykyisen Tuntu-
rihotellin lähelle ns. Mikkolan 
kämppään. Valtaus sijaitsi nykyistä Kum-
mituskämppää vastapäätä Luton vastaran-
nalla. Max avioitui Laanilan Kestikievarin 
pitäjän leskirouva Elina Virtasen kanssa 
1930-luvun puolivälissä. Hän oli luultavas-
ti ensimmäinen, joka järjesti 
tuon ajan Jäämerentien kulki-
joille Laanilassa ohjelmapalve-
luita; poroajeluita, hiihtoretkiä 
ja karhun pyyntiretkiä. Sota-
aikana hän toimi tulkkina sak-
salaisten ja suomalaisten välil-
lä. Kullankaivuu oli taas Maxin 
mielessä, kun hän perheineen 
palasi evakosta Vaalan Säräis-
niemeltä tuhottuun Lappiin. 
Hän tapasi kuitenkin kohta-
lonsa Tankavaaran Ruosteo-
jalla loppukesällä 1946, kun 
hän varomattomasti potkaisi 
maata aiheuttaen näin panssa-
rimiinan räjähdyksen. Hän oli 

kuollessaan vain 39-vuotias, mutta hän on 
jättänyt oman työnsä jäljen Saariselän his-
toriaan pysyvästi. Hänen ottamansa valo-
kuvat sekä muistiinpanot valottavat hyvin 
elämänmenoa tuon ajan Saariselällä. 

PENttI LAHDENVUO

Aarne Heino ja Mikko Ahlqvist Sarlinin kaivoksella.

PENttI LAHDENVUO

Aarne Heino tutkii uuden Aurora-revontulituvan vieraskirjaa.

OmAT JUTUT
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Toisen päivän retken kohteena oli jäl-
leen Laanilan seutu, tällä kertaa Piispa-
nojan silta ja Laaniojan latvapurot. Ny-
kyisin Piispanojaksi nimetyn Laaniojan 
latvapuron varrella tapahtui kesällä 1943 
venäläisten partisaanien hyökkäys, jon-
ka kohteeksi joutui Rovaniemeltä saapu-
va postilinja-auto. Laaniojan silta räjäytet-
tiin partisaanien toimesta ja tulitus kohti 
linja-autoa surmasi 4 henkeä haavoittaen 
lisäksi kymmenkuntaa. Väijytys tapah-

tui kirkkaana kesäyönä, ja samaan aikaan 
hyökkäsi toinen ryhmä Laanilan Kestikie-
variin, jossa kuoli yksi työvelvollinen. Pos-
tiauton perässä saapui paikalle saksalaisten 
kuljetusauto, joka myös joutui tulituksen 
kohteeksi. Onneksi luodit saivat sen häly-
tyssireenin huutamaan katkotta, mistä joh-
tuen partisaanit luulivat lisäjoukkoja ole-
van tulossa ja poistuivat paikalta kiireen 
vilkkaa. Partisaaniosastoa ei onnistuttu ta-

voittamaan. 
Tässä osassa Laanilaa on kaksi merkit-

tävää matkailullista kohdetta, Laanihovin 
Monotanssit ja Kaisan Savottakahvila. On 
aivan uskomaton näky, kun kevättalvella 
Monotanssien aikaan lumesta sojottaa tu-
hat suksea. Siinä on usein tanssien jälkeen 
pieniä vaikeuksia löytää omansa joukosta. 
Savottakahvilassa on museo-osasto, jossa 
voi tutustua metsurin työhön pokasahan 
ja ensimmäisten moottorisahojen aikaan. 

Valokuvat kertovat lisäksi seu-
dun historiasta ja koneiden ai-
heuttamasta elämänmuutok-
sesta Lapissa. 

Kulta siivittää taas histo-
riaa, kun palatessa poiketaan 
Prospektorin kaivokselle. Tä-
mä on syvin kaivoskuilu, jo-
ka kallioperään on louhittu 
Saariselällä, yli 50 metriä. To-
dellisuuden tuntua saa kulta-
kaivostyöhön kurkistamalla 
luukusta kuiluun, jolloin poh-
jalla syttyy aurinkopaneelilla 
toimiva valo ja samalla alkaa 
kuulua hakun kalkutusta sy-
vyydestä. Kaivoskuilun päälle 
on rakennettu kamiinalla va-

rustettu päivätupa, ja pihamaalla on kai-
vosjätteen kuljettamiseksi puiset kottikär-
ryt ja kuuppavaunu kiskoilla. Juuri ennen 
kaivosta, kurulaakson ylityskohdalla on 
paikka, jossa kerrotaan Eevert Kiviniemen 
löytäneen Suomen kultahistorian suurim-
man hipun 392g. Hänen kerrotaan huuta-
neen isomuksen löytämisen yhteydessä 
niin kovaa, että huuto kuului Petsamoon 
asti (tuskin hän huusi mitään, koska iso-

PENttI LAHDENVUO

Työvälineitä Prospektorin kaivoksella.

OmAT JUTUT
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muksen löytöpaikasta on eri-
äviä tietoja).

Kolmas retki alkoi Lutto-
joen ylityksellä, jonka jälkeen 
voi poiketa uudella, revontu-
lien katseluun suunnitellulla 
Aurora-päivätuvalla. Tuvalla 
on kaksi puolta varaus- ja au-
tiotupapuoli sekä tilava teras-
si, josta avautuu näkymä itään 
Iisakkipään rinteelle. Lasia 
on koko itäinen seinä, eivät-
kä Saariselän neon-valot pää-
se täällä mäen takana enää 
häiritsemään taivasta. Ruma-
kurun polku nousee sopivan 
loivasti Iisakkipään rinnettä, 
ja pian saavutetaan omenapuukoivikko-
vyöhyke, ja avoin tunturimaisema avautuu 
eteen. Lähiseudun korkein huippu Kiilo-
pää (546 m) hallitsee eteläpuolella, ja sen 
takana 30 km:n päässä siintävät Nattaset. 
Kolmisen kilometriä avointa tunturimaas-
toa ja sitten laskeudutaan Rumakurun au-
tiotuvalle johtavaan laaksoon. Laanilasta 
johtaa melkein autotien tasoa oleva so-
rastettu ja ojilla varustettu kulkuväylä Ru-
makurulle. Polku on varustettu rummuin, 
jotta kevään sulamisvedet eivät veisi tie-
tä mukanaan. Rumakuru kuuluu Saarise-
län must-kohteisiin, ja siellä palaakin kak-
si nuotiota, joiden ympärillä paistetaan 
retkimakkaraa. Itse kuru on varsin jylhän 
jyrkkä, ja voi hyvin kuvitella neuvostopar-
tisaanien pitäneen kurun pohjalla leiriä 
Laanilan hyökkäyksen aikaan.  

Rumakurun uudesta tuvasta muutama 
sata metriä etelään sijaitsee vanha Ruma-
kurun kämppä, joka on oletettavasti kulta-

miesten alun perin rakentama, ja edustaa 
Saariselän vanhinta rakennuskantaa, ollen 
rakennettu ehkä 1900-luvun alussa. Paluu-
matkan matkailukeskukseen voi suorittaa 
kurua pitkin Luttojoen latvapuroa seura-
ten. Kesän sateisuuden takia tämä reitti oli 
varsin vetinen, mutta kuljettavissa kuiten-
kin. Taukopaikaksi soveltuu Prospekto-
rin Luton kämppäkartanon asuinkenttä 
latvahaarojen risteyksessä noin kilomet-
ri ennen Liikkuvan poliisin majaa, Hirvas-
pirttiä. Tällä kentällä on vieläkin jääntei-
tä rakennusten pohjista. Paikalla on ollut 
Prospektorin laboratorio ja Luton valta-
usten keskuspaikka. Täältä Max Peronius 
uitti rakennuslautoja hylätystä Prospek-
torin varastorakennuksesta Luttoa pitkin 
kevään tulva-aikaan Saariselän keskustaan 
omaa kämppäänsä varten 1930. 

Neljäs retki seurasi Luton varren so-
rastettua tietä kohti itää ja Vellinsärpimän 
tupaa. Matkalla kuljetaan hiihtohissien 

PENttI LAHDENVUO

Luton kämppäkartanon raunioilla.

OmAT JUTUT
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ala-asemien läpi. Näillä paikoin oli vielä 
muutama kymmenen vuotta sitten Hem-
pan kultakaivanto, muutamia muitakin 
kultayritysten jäänteitä saattaa havaita las-
kettelurinteiden jäätyä taakse. Hemppa oli 
armeijasta eläkkeelle jäätyään monien Saa-
riselän hotellien järjestämien päiväretkien 
vetäjä. Tukalin tilanne hänen retkiurallaan 
oli varmaan se Kulmakurun hiihtoretki, 
kun valtava lumilippa sortui haudaten al-
leen puolen tusinaa kurun pohjalla kulke-
nutta retkeläistä 1980-luvun alussa. On-
neksi onnettomuus päättyi onnellisesti, 
eikä kukaan menehtynyt, vaikka apua jou-
duttiinkin hakemaan hiihtämällä. Tuolloin 
kun ei vielä ollut keksitty kännykkää. Hiih-
toreitti siirrettiinkin tapauksen johdosta 
kulkemaan ylhäällä kurun reunalla. 

Eräälle Luton varren kultakaivannol-
le johtaa uskomattoman pitkä Palopään 
rinteeseen kaivettu vesioja, joka on vielä-
kin havaittavissa rantametsässä. Vellinsär-

pimään voi oijustaa jo ennen 
Palopäälle nousevaa polkua 
tai sitten voi kulkea Vellinsär-
pimäojan vartta, joka tosin 
oli melko kostea tänä kesänä. 
Vellinsärpimä on melko varma 
paikka saada kuukkeli nuotio-
seuraksi, sillä niin rohkeita ne 
ovat, että leipää ei voi jättää kä-
destään hetkeksikään, muu-
ten se on mennyttä parempiin 
suihin. Paluun voi tehdä Pie-
tarinvaaran eteläpuolta pitkin 
Pääsiäiskurun kautta, mutta 
varoituksen sana on kerrotta-
va Pääsiäiskurun pitkoksista, 
jotka alkavat olla elinkaarensa 

lopussa. Yksi pitkospuu olikin katkennut 
ja juuri rotkon puolelta, tiedä sitten miten 
kulkijan oli käynyt. Puolivälissä on Tam-
mukkaojan tulipaikka sopivasti, ja puulii-
terissä löytyy tervaksista poltettavaa, lisäk-
si löytyy puuC. 

Viides päiväretki oli suunnattava Kau-
nispäälle, koska paluu etelään oli illalla. Ke-
väisestä Alli-rinteen rakennustyömaasta 
viisastuneena menimme sinne tietä pitkin. 
Laella loimme näköalatasanteelta viimei-
set silmäykset Lapinmaahan, ja siirryim-
me nautiskelemaan Huippu-ravintolan 
antimia, tietenkin ikkunapaikalla. Kaukai-
suudessa sumun takana häämöttivät sala-
peräiset Sokosti, Lupukkapää, Ukselma-
pää ja Kuikkapää. Paluu kylään tapahtui 
Alli-rinteen vanhaa, myllerrettyä kelkkau-
raa seuraten. 

Matkalla olivat: Mikko Ahlqvist, Aar-
ne Heino ja Pentti Lahdenvuo 19.9. – 
23.9.2016

PENttI LAHDENVUO

Tammukkaojan tulipaikalla.

OmAT JUTUT
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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.

Liminkalainen Mika Honkalin-
na on yksi Suomen luonto-
kuvaajien huipuista. Korpis-
ta muodostui vuosien myötä 

kumppani, joka on seurannut häntä 
läpi koko kuvaajauran. Kirjan tarina 
kehkeytyy viikon mittaisen korppien 

Korppiretki
Mika Honkalinna

ISBN 978-952-301-045-1, Maahenki 
2016 (kolmas painos)

rengastusretken ympärille. Sama ka-
veriporukka on vuodesta toiseen ke-
väällä kiertänyt rengastamassa poi-
kueita kalliojyrkänteillä ja vankoissa 
pesimäpuissa. Yhden tekstissä kuva-
tun korppiretken lomaan on ujutettu 
muita muistoja kuvausretkistä ja ha-
vaintoja korppien elintavoista.

Kirjan suurinta antia ovat huikeat 
mustavalkoiset kuvat älykkäästä ja va-
rovaisesta varislinnusta. Niitä täyden-
tävät harkitut otokset luontoympäris-
töstä. Korppiretki on lukijalle matka 
luontokuvaajan ja tietolinnun maail-
maan. WWF valitsi Korppiretken Vuo-
den luontokirjaksi 2015.
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Radion luontoillasta, Suomen luonto -leh-
den sivuilta ja lukuisista luontokirjoista 
tuttu Seppo Vuokko paneutuu uusimmas-
sa teoksessaan metsän perusyksikköön, 
puuhun. Suomessa on 78 miljardia puu-
ta, ja noiden puiden muodostamat met-
sät vaikuttavat meidän kaikkien elämään.

Selkoa tehdään puiden synnystä mil-
joonia vuosia sitten, puulajien eroista 
meillä ja maailmalla sekä siitä, mikä puu 
oikein on. Kotoisimmista metsän komis-
tuksista selviää lukemattomia mielenkiin-
toisia asioita, kuten se, että koivun tuohen 

Latva pilviä piirtää valkoisen värin antaa soluissa kiteisenä 
oleva monimutkainen alkoholi betulii-
ni, joka syttyy herkästi ja palaa kuumalla 
liekillä sekä antibioottisena torjuu tuho-
laisia. Juuristo on ihan jotain muuta kuin 
se, minkä näemme kaatuneesta rungosta. 
Juuret tunnistavat toisensa, niiden kaut-
ta on mahdollista siirtää ravinteita puulta 
toiselle ja myös tietoa saattaa siirtyä. Mi-
ten puu pysyy kuosissa? kuinka se ottaa 
ja kuljettaa ravintoa? millaisia lisäänty-
misstrategioita puilla on? mitkä metsän 
asukeista ovat puiden liittolaisia, mitkä 
kiusoja, mitkä kumppaneita? millä tavoin 
metsiä on hyödynnetty ja mikä on metsi-
en merkitys tulevaisuudelle? Kirjaa ei ole 
suotta suositeltu metsäalan opiskelijoiden 
kurssikirjaksi. Kelle tahansa kirja avaa ai-
van uudet näkökulman metsiimme.

Pk-seudun uusi karttapalvelu
Vantaa, Helsinki ja Espoo ovat kehittä-
neet yhteistyössä pääkaupunkiseudun 
ulkoilijoiden kanssa uuden palvelun, ul-
koliikuntakartan. Palvelun tavoitteena 
on tarjota ajankohtaista informaatiota 
hiihto- ja luistelumahdollisuuksista eri 
puolilla pääkaupunkiseutua. Ajantasai-
set latujen kunnossapitotiedot päivite-
tään jatkossa tälle ulkoliikuntakartalle. 
Palvelu on osoitteessa ulkoliikuntakart-
ta.fi.

Hiihtoladuiksi kunnostetut kuntora-
dat ja ulkoilureitit ovat talvisin hiihtäjien 
käytössä, muina aikoina kävely-, juoksu- 
ja pyöräilykäytössä. Kävely hiihtoladuksi 
kunnostetulla latualueella on kiellettyä.  

ISBN 978-952-301-051-2, Maahenki 
2016.

Seppo Vuokko
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Talkootoimikunta: vetäjä Markku Ja-
konen, 0400 704 852, markku.jakonen(at)
kolumbus.fi, jäsenet Mikko Kanerva, Ei-
ja Lempinen, Auli Martin, Heino Paukke-
ri, Kaisa Peuramäki, Heli Rekiranta, Juha 
Saarnio, Jukka Severinkangas, Hannu Sii-
tari, Harry Smeds

TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta: vetäjä Aira Häk-
kinen, 0400 594 766, aira.hakkinen(at)
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Raija 
Hentman, Tuija Hirvonen, Erkki Holopai-
nen, Risto Heinänen,  Joanna Kurki

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-
ranen, 09 387 2101, 040 840 0757, jä-
senet, Annu Koistinen, Eija Lempinen, 
Marja Luhtala,  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 15.1.2017  756 henkilöä ja 
lehden erillistilaajia 9 kpl

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivu-
jen ylläpitäjä, myös osoitteenmuutok-
set: Sakari Palo, 040 530 9578, sakari.
palo(at)welho.com, varahenkilöt: Han-
nu 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(at)nic.fi
Varapuheenjohtaja: Markus Pyhälä, 
040 419 0967, markus.pyhala(at)gmail.
com.

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

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

YHDISTYSTIEDOTE

Jäsenet: Eija Lempinen, Pentti Luhtala, 
Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen, Hannu 
Siitari, Taina Tervahartiala

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346 
5876, sirkka.leppanen(at)elisanet.fi
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TIEDOttAMINEN

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Juha Kar-
sikas, 040 548 1250, juha.karsikas(at)
icloud.com, jäsenet Sari Haarala, Pentti 
Luhtala, Jorma Nurmi, Taina Ronkainen, 
Hannu 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(at)welho.com. Hänel-
le 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: Stella W. Helne
stella.helne(at)gmail.com, 040 816 4229

Takakansi 125 mm x 170 mm

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen, 041 
516 4331, hellin.saarelainen(at)kolumbus.fi

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

Karjakaivon majojen isännät:
Kari Rautio, kari(at)rautio.org, 0400 
443507
Ari Saarinen,  arijussi54@luukku.com, 
0400 620 595

Kittilän Kukasjärven majojen isän-
nät: Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 
00380 Helsinki, 040 592 7278, uljas.
pernu(at)elisanet.fi
Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 05800, 
Hyvinkää, 040 419 0967, markus.
pyhala(at)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(at)
gmail.com, jäsenet Reijo Blomberg , Stel-
la W. Helne, Raija Hentman, Sakari Palo, 
Hannu Siitari, Soile 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(at)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(at)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 retkeilyosasto 
15%, Helsinki kauppakeskus  Itis ja Espoo 
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(at)gmail.com

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

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

Tunturikerho Kavtsi: Tunturikerho 
Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumista on 
tiedot toimintasivuilla. Tunturiladun ja 
Kavtsin toimintaan voi tutustua tarkem-
min osoitteessa www.tunturilatu.fi/ka-
vtsi tai ottaen yhteyttä Annu Koistiseen, 
puh. 050 3266 960 tai annu.koistinen(at)
fonet.fi

JÄSENETUYRITYKSET      VUOKraVÄLINEET     YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkortin 
esittäen

Vuokrausvastaava: Rai-
mo J. Kumpu, Näytteli-
jäntie 4 A 21, Helsinki, 
raimokumpu(at)gmail.com, 
044 996 7100 (varmimmin 
viesti)

Teltat               Rinkat              Ahkiot

Varahenkilö: Juha Jahko-
la, juha.jahkola(at)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(at)welho.com

Hilleberg        Savotta       Fjällräven       Haglöfs

Tena Master 3 vaelluskupoli
4€/viikonloppu

Sopii vaikka lasten harjoitusteltaksi 
mökkien pihapiiriin

Retki -lehti, kts. sivu 19



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

Tule kokemaan erämaan rauhaa
Aakenuksen syliin

Jäsen, varaa itsellesi
Goados tai Kukasmaja

taikka molemmat

Ota yhteyttä Markus Pyhälä, 040 419 0967

Kukasjärvelle


