
Nro 148

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY 3/2017

www.lapinkavijat.net

Rommaeno



HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT

Jäsenlehti   148 3/17

Sisältö

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

ISSN  0788 - 625X

Taitto: Raimo J. Kumpu, SLV

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

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

Kansikuva: Rommaeno, Enontekiö.
                     Raimo J. Kumpu

Vastaava toimittaja:  Raimo J. Kumpu, 
Näyttelijäntie 4 A 21, 00400 Helsinki,  
raimokumpu(at)gmail.com

Tiedotustoimikunta: Reijo Blomberg , 
Stella W. Helne, Raija Hentman, Sakari 
Palo, Hannu Siitari, Soile Taskinen

Ilmoitukset: Stella W. Helne
stella.helne(at)gmail.com, 040 816 4229

Aineisto: seuraavaan lehteen 5.11.2017 
mennessä Sakari Palo, sakari.palo@wel-
ho.com

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

www.lapinkavijat.net

Olemme Facebookissa
Helsingin Seudun  Lapinkävijät

1/1 sivu                                                    200€
1/2 sivua                                                  110€
1/4 sivua                                                     60€
Neljästä peräkkäin julkaistusta samasta 
ilmoituksesta veloitetaan vain kolmen 
hinta. Mediakortti osoitteessa www.la-
pinkavijat.net

3         Pääkirjoitus
4         Toiminta
9         Loma
11       Tietoaivi
15       Ajankohtaista

17       Menneitä 
30        Niestasäkki
32        Rinkan pohjalta
33        Kirjareppu
38        Yhdistystiedote



3

Lapinkävijä Nro 148 3 17 HSL

Tämän vuoden toiminta on osoittanut selvästi HSL:n toiminnan vahvuudet 
ja heikkoudet. Vahvuuksia ovat se osaamisen ja aikaan saamisen määrä, jois-
ta parhaiten todistavat ohjelmassa olleet isot ja pienet tapahtumat. Heikkous 
on selvästi vastuun lepääminen kuitenkin aika harvojen harteilla. Yhdenkin 

ratkaisevassa asemassa olevan henkilön sairastuminen tai luopuminen tehtävistään, 
voi aiheuttaa ongelmia.

Syksyllä mietitään tulevan vuoden tapahtumat. Nyt sinulla olisi oiva tilaisuus il-
moittautua joukkoon suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaamme. Ihan sama, on-
ko panoksesi yhden tapahtuman järjestelyt tai vaikkapa tiedotustoimikunnan vakitui-
nen avustaminen – kaikki otetaan ilolla vastaan.

Osia viime vuodesta ja suurimman osan tästä vuodesta olen käynyt tutkimassa pää-
kaupunkiseudun retkeilykohteita Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaan uuteen versi-
oon. Voi hyvä ihme, millainen määrä meillä on upeaa luontoa joka puolella!

Tunnetko sinä muutakin kuin omat kotikulmasi ja ne vakituiset paikat, joissa tyk-
käät käydä? Pääkaupunkiseudun ehdoton etu on, että jokseenkin kaikkiin kohteisiin 
pääsee julkisilla liikennevälineillä. Kaupunkien karttapalvelut tai karttapaikka.fi-sivus-
to antavat kohdetta lähimmille kaduille nimet ja Reittiopas kertoo yhteydet sinne.

      Toivottavasti tulemme tapaamaan monilla antoisilla lähiretkillä!

       Raija Hentman

Yhdistyksen syyskokous ke 1.11. klo 17.30
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosil-
ta 9:stä.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: valitaan hallitukseen jä-
senet erovuoroisten tilalle ja toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2018 toimin-
tasuunnitelmaa ja talousarviota, sekä päätetään vuoden 2018 jäsenmaksun suuruu-
desta.

TERVETULOA!
Hallitus
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SYYSKUU                SYYSKUU                   SYYSKUU                 SYYSKUU

LOKAKUU               LOKAKUU               LOKAKUU              LOKAKUU

La 30.9. klo 10 Syyssiivous Karjakaivolla
Tykkäätkö käydä Karjakaivolla? Onko sinusta kiva tulla siistiin ja 
tunnelmalliseen kämppään? Tässä tarjoutuu sinulle erinomainen 
tilaisuus osallistua Karjakaivon ylläpitoon, sillä siihen tarvitaan 
paljon tekijöitä. Siivoustalkoiden tehtävät jakaa Auli Martin, puh. 
040 585 6138. Talkoiden jälkeen tarjotaan hernekeittoa ja puhtaan 
saunan leppoisat löylyt.

La 30.9. klo 19… Yösuunnistus Karjakaivolla
…tai heti illan pimetessä. Suunnistettava rata on helppo ja pituu-
deltaan n. 2 km. Kokoontuminen alamajalla. Saunassa on siivoustal-
koiden jälkeen vielä löylyä. Lisätietoja: Jorma Nurmi 040 766 9093, 
jorma.nurmi50@gmail.com. 

Ke 4.10. klo 17.30.- Kerhoilta: Veikko Neuvonen – Mielen 
maisema
Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:stä, II 
kerroksen auditorio. 

Tervetuloa aloittamaan syyskauden ensimmäistä kerhoiltaa kah-
vittelulla (muistathan oman kupin) ennen kello 18.00 alkavaa esi-
tystä. Olemme saaneet illan esiintyjäksi Yleisradion pitkäaikaiseen 
luontotoimittajan Veikko Neuvosen. Viikon luontoääni ja Luontoilta 
lienevät hänen tunnetuimpia ohjelmiaan. Lisäksi hän on kirjoittanut 
ja toimittanut yli 15 luontoa monipuolisesti käsittelevää teosta, mm. 
Suomen Lapin lumous (toim. 2012).

Viime aikoina Veikko Neuvonen on entistä enemmän kiinnostu-
nut elinympäristössämme havaittavaan maiseman muutokseen ja sen 
vaikutukseen ekosysteemiimme. Tämä maiseman muuttuminen on 
hänen esityksensä teema tämänkertaisessa kerhoillassamme. Veikko 



5

Lapinkävijä Nro 148 3 17 TOImInTA

Neuvonen on yhdessä Tuomo-Juhani Vuorenmaan kanssa työstänyt 
tänä vuonna I.K. Inhan 1910-luvun maisemakuvista Padasjoelta va-
lokuvanäyttelyn ja kirjan. Tämä projekti on tuonut konkreettisesti 
esille maisemamme muuttumisen vuosisadan aikana.

Esityksen jälkeen voimme ostaa Veikko Neuvosen teoksia oma-
kustannushintaa. 

Illan vastuuhenkilönä toimii Taina Tervahartiala, 050 554 4432. 

La - Su 7.-8.10. Patikointia Sipoonkorvessa
Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus, ruuat ja vesi. Yövymme 
omissa teltoissa. Tarkemmat tiedot löytyvät lapinkävijöiden netti-
sivulla www.lapinkavijat.net → Tapahtumakalenteri. Ilmoittautumi-
set 30.9. mennessä: Markus Pyhälä 040 419 0967, markus.pyhala@
gmail.com.

La 14.10. Suokurssi Torronsuon kansallispuistossa klo 10 
alkaen.
Tammelassa sijaitseva Torronsuon kansallispuisto on 2550 hehtaa-
rin laajuinen alue. Maasto on tyypillistä keidas- eli kohosuota eli 
paksuturpeista ja sen keskikohta on selvästi reunoja korkeammal-
la. Torronsuon turvekerros on paksuimpia mitatuista soista Suo-
messa, paikoitellen jopa 12 metriä Suometsätieteen professori Harri 
Vasander Helsingin yliopistolta tulee kertomaan lisää suon salois-
ta. Menemme Tammelaan kimppakyydein. Kerro ilmoittautuessa-
si myös puhelinnumerosi, tarvitsetko kyydin vai voitko itse mah-
dollisesti tarjota kyydin ja kuinka monelle. Kerro myös, mistä päin 
lähdet matkaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 8.10.2017. Aira Häk-
kinen: aira.hakkinen@gmail.com puh.0400 594766 tai 
joanna.kurki@gmail.com Puh.0405727508

Kokoonnumme Kiljamon näkötornin parkkipaikalla klo 10.00 
Kurssi päättyy viimeistään klo 16.

Su 22.10. klo 12 Keskuspuistokävelyn toinen osuus
Kokoonnumme Paloheinän majalla, Pakilantie 124. Tutustumme 
Haltialan alueeseen. Retken pituus on n. kolme tuntia. Vetäjänä toi-
mii Pentti Luhtala. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja: 
Pentti Luhtala 050 304 5130, pentti.luhtala@gmail.com.
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MARRASKUU     MARRASKUU     MARRASKUU      MARRASKUU

La 28.10. Puunhuoltotalkoot
Kokoonnumme entiseen tapaan Karjakaivon majalle aamulla klo 
10.00.

Talkoiden päätehtävä on avoimen puukatoksen rakentaminen 
puuliiterin taakse ja puiden siirtäminen katokseen. Pressujen alla 
puiden säilyttäminen pyritään lopettamaan, sillä puiden kuivumi-
nen kosteuden takia on kyseenalaista. Talkoiden jälkeen klo 16.00 
saunotaan ja sen jälkeen nautitaanhernesoppaa. Toivotaan runsasta 
osanottoa ja ilmoittautumista, jotta hernesoppaa  varataan riittävästi. 
Talkoovastaava Markku Jakonen, markku.jakonen(at)kolumbus.fi

Ke 1.11. klo 17:30. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta – 
kuvia vuoden 2017 varrelta 
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, si-
säänkäynti Kellosilta 9:stä

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: vali-
taan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnan tar-
kastajat, käsitellään vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa ja talous-
arviota, sekä päätetään vuoden 2018 jäsenmaksun suuruudesta.

Virallisen kokouksen jälkeen katsomme kuvia yhteisistä tilai-
suuksista vuoden aikana. Koska tämä vuosi oli merkkivuosi sekä 
meille lapinkävijöille että koko Suomelle, niin varmaan moni on 
ikuistanut tapahtumiamme. Jotta kaikki halukkaat pääsisivät näyt-
tämään otoksiaan, niin ilmoitathan illan vastuuhenkilölle Maria 
Luhtalalle 25.10. mennessä halukkuudestasi näyttää kuvia, että 
saamme asian sujumaan. Vastuuhenkilön Maria Luhtalan puhe-
linnumero on 045 2643901.

Ke 15.11. klo 18:00 Tuoteilta Halonen Sport-Sellossa 
Suositut tuoteillat yhdessä Tunturikerho Kavtsin kanssa jatkuvat!

Viimevuotinen isäntämme Halonen Sport Sello toivottaa meidät 
tervetulleeksi tuoteiltaan Leppävaaran Sellon laajalle urheilu- ja ret-
keilyosastollensa. Viimevuotiseen tapaan luvassa on tuote-esittelyjä, 
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mukavaa tajoilua ja varmaankin ohittamattomia tarjouksia monis-
ta retkeilytuotteista. Tällä kertaa tuoteillassa on mukana myös Mat-
katoimisto Matkamieli, joka järjestää patikointi- ja retkeilymatkoja 
Suomessa ja ulkomailla. Ostoskeskus Selloon pääsee hyvin lähijunil-
la, ja esim. bussilla 550. Halonen Sport Sello on ostarin kolmannessa 
kerroksessa. Tervetuloa, ja tuo mukaan retkeilevä ystäväsikin!

Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh. 050 326 6960.

Su 19.11. klo 12 Keskuspuistokävelyn kolmas osuus
Kokoonnumme Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikalla, Plo-
tinrinne 1 (Pirkkolantien varressa). Tutustumme Pirkkolan, Pakilan 
ja Paloheinän alueisiin. Retken pituus on n. kolme tuntia. Vetäjänä 
toimii Juha Karsikas. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Lisätieto-
ja: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.com.

La 25.11 kello 16 - 21 yhdistyksen pikkujoulu Maunulassa 
Asukastalo Saunassa ( Sauna baari) Metsäpurontie  25
Pikkujoulua vietetään kauniissa Alvar Aallon suunnittelemassa ta-
lossa, joka päivisin toimii kaupungin palvelukeskuksena. Hinta 
35-40 euroa. Ohjelmassa on ruokailua (omat juomat), pientä oh-
jelmaa, tanssia ja ystävien tapaamista tietysti. Kaikkihan me us-
komme joulupukkiin ja haluamme avustaa hänen kiireiltään pie-
nellä nimettömällä paketilla. Paikalle pääsee esim. Bussilla 63  
Elielinaukiolta.

Sitovat ilmoittautumiset 31.10 mennessä Marja Luhtalalle   045 
264 3901 tai Ritva Puraselle 040  840 0757

Ke 6.12. klo 10.45 Itsenäisyyspäivän kävelyretki
Kävelyretki alkaa Haltian parkkipaikalta klo 10.45 tai heti bussin tu-
lon jälkeen ja päättyy Karjakaivolle. Teemme noin kolmen tunnin 
lenkin maastossa leppoisaan tahtiin, ruokataukoa unohtamatta. Kar-
jakaivolla on sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, 
saunakamppeet, taskulamppu ja mielellään kävelysauvat. Vastuuhen-
kilö: Jorma Nurmi 040 766 9093, jorma.nurmi50@gmail.com.

JOULUKUU            JOULUKUU             JOLUKUU            JOULUKUU
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SAUNA              SAUNA                SAUNA               SAUNA            SAUNA

Kilometrikorvaus

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

TOImInTA

La 9.12. Talkoot, joulupuuro ja lauantaisauna Karjakaivolla

Ohjelma:

Klo 10.00 Kokoontuminen Karjakaivolla
Klo 10.00-14.00 Polttopuiden siirto puuliiteriin ja puukatoksen se-
kä piha-alueen raivausta.
Klo 14.00-16.00 Saunominen
Klo 16.00-18.00 Joulupuuro

Talkootoimikunta, Markku Jakonen, puh. 0400 704 852

Ke 27.9. klo 17.30 – 19.30 Keskiviikkosauna Karjakaivolla 
Saunan lämmittää Harry Smeds, puh. 050 357 0993. 

La 30.9. klo 10.00 Syysiivous ja sauna Karjakaivolla
Vastuuhenkilö Auli Martin, puh. 040 585 6138

La 28.10 klo 10.00-14.00 Polttopuutalkoot ja 14.00-16.00 sauna
Vastuuhenkilö Markku Jakonen, puh. 0400 704 852

La 25.11 klo 10.00-14.00 Talkoot ja 14.00-16.00 sauna
Vastuuhenkilö talkoissa Markku Jakonen  puh. 0400 704 852

Sauna on yhteissauna ja saunamaksu on 2 euroa.
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Tsarmitunturin ruskavaellus pe - su 1. - 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 muo-
dostavat Tsarmitunturin ylänkö ja Akalauttapää, joita erottaa toisistaan syvä Pahakurun 
rotko. Juna lähtee Helsingistä perjantaina 1.9. klo 18.52 Rovaniemelle, josta jatkamme 
tilauskuljetuksella vaelluksen lähtöpaikkaan. Vaelluksen jälkeen siirrymme Nellimin 
erämaahotelliin, jossa saunomme, syömme ja yövymme. Paluumatkalle lähdemme lau-
antaina puolilta päivin ja takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 10.9. aamulla.

Retken hinta on n. 410 €, joka sisältää juna- ja bussikuljetukset sekä hotellipalve-
lut vaelluksen jälkeen. Ilmoittautumiset 31.5. mennessä juha.karsikas@icloud.com tai 
tekstiviestillä 040 548 1250. Tietoa kohteista: www.luontoon.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 kalliomaalausryhmä). Täl-
lä retkellä emme kanna rinkkaa vaan kuljemme päivärepulla ja majoitumme Hossan 
leirintäalueella sijaitsevissa kuuden hengen kämpissä. Kämpissä on makuualkovi, jossa 
kerrossängyt neljälle hengelle, tuvassa levitettävä vuodesohva, sähkölämmitys ja (tak-
ka) kamiina, sähköliesi ja -valot, keittiövälineet ruokailuun ja ruoan valmistukseen, as-
tianpesukone, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, jääkaappi, vaatteiden kuivauskaappi, tv, wc 
ja suihku. Liinavaatteita ei ole, vuokra max. 10 €. Omat liinavaatteet voi tuoda. Peitto ja 
tyyny löytyy. Saunominen tapahtuu leirintäalueen huoltorakennuksen saunassa. Juna 
lähtee Helsingistä sunnuntaina 24.9. klo 8.17. ja takaisin Helsingissä olemme lauantai-
na 30.9. klo 21.42. Retken hinta on n. 320 €, joka sisältää juna- ja bussikuljetukset, ma-
joittumisen kämpissä sekä paikalliskuljetukset. Ilmoittautumiset 31.5. mennessä juha.
karsikas@icloud.com tai tekstiviestillä 040 548 1250. Tietoa kohteista: www.luontoon.
fi/hossa, http://www.hossa-kylmaluoma.fi/index.php/majoitus/hossa-mokit

Ylläksen hiihtoviikko 30.3. - 8.4.2018
Paikkoja on varattu Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista n. 35 kpl. Matkan 
hinta ei ole vielä selvillä, mutta viime keväänä se oli ilman aterioita 395 euroa. Hinta si-
sältää junamatkat makuuvaunussa, bussikyydit Kolari - Äkäslompolo ja majoituksen 
loma-asunnoissa enimmäkseen 2-3 hengen huoneissa tai parvipaikoilla sekä päivittäin 
ohjatut hiihtoretket. Ateriat voi valmistaa itse majoitustiloissa tai sitten voi käyttää hy-
väksi Ylläshuminan ravintolan viikkopakettia. Aterioiden ja matkan kokonaishinnat tu-
levat seuraaviin lehtiin heti, kun ne ovat selvillä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Jorma 
Nurmi, jorma.nurmi50(at)gmail.com tai 040 766 9093.
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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

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.

Apua vaelluskenkien valintaan

Puoli vuotta kestänyt vaellusken-
kätesti opetti tekijöilleen yhtä ja 
toista. Testissä ei löytynyt yhtä 
voittajaa, sillä yhdelle hyvä oli 

toiselle huono. Latu ja polku-lehden nu-
merossa 5/2004 ilmestynyt ja siitä La-
pinkävijää varten muokattu artikkeli pi-
tää edelleen paikkansa.

Merkkien ja mallien määrä kaupassa 
hämmentää, eikä ensimmäisten vaellus-
kenkiensä ostaja tiedä eroja varsinaisten 
ja kevyiden vaelluskenkien, retkeilyken-
kien ja muiden erikoisjalkineiden välillä.

Kevyt vai järeä vaelluskenkä?
Kevyissä vaelluskengissä on usein mate-
riaaleja ja leikkauksia enemmän kuin var-
sinaisissa vaelluskengissä. Suurin ero on 
kuitenkin rakenteen tukevuudessa. Poh-
jan taivutus- ja kiertojäykkyys on vähäi-
sempi kuin vaelluskengissä. Myös varsi 
on taipuisampi ja antaa vähemmän tu-
kea kuin vaelluskenkä. Kivetkin tuntuvat 
enemmän pohjan läpi. Kevyt vaellusken-
kä on riittävä, jos kulkee enimmäkseen 
polkuja kevyen rinkan kanssa.

Retkeilykengät ovat kevyitä vael-
luskenkiäkin vähemmän tukea antavia, 

mutta jämäkämpiä kuin lenk-
kitossut. Ne sopivat reippaa-
seen menoon eväsrepun kans-
sa. Niiden varsi on useimmiten 
matala, kehräsluiden alapuolel-
le jäävä.

Toisaalta on hyvä muistaa, 
että mitä enemmän jalkine tu-
kee, sitä vähemmän töitä jal-
katerän pikkulihakset joutuvat 
tekemään. Paljasjalkakenkien 
tarkoitushan on nimenomaa 
vahvistaa jalan omaa tukira-
kennetta. Niinpä kevyt kenkä 

TIETOAIVI

Retkeilykenkä ja vaelluskenkä eroavat rakenteeltaan selvästi toi-
sistaan.



12

Lapinkävijä Nro 148 3 17TIETOAIVI

saattaa olla itselle hyväkin valinta.

Aikaa ja pitkää pinnaa
Itselle sopivien vaelluskenkien löytämi-
nen on sangen aikaa vievää puuhaa, jo-
ten sitä ei kannata jättää viime tippaan. 

Loppupäivästä jalat ovat jo vähän 
turvonneet, mikä vastaa paremmin ti-
lannetta vaelluksella. Muutoin sovitus-
olosuhteet vastaavat niitä huonosti. Vain 
harvassa kaupassa on ylä-/alamäkiteline, 
jolla saa tuntumaa kenkien käyttäytymi-
seen rinteissä, kivikon pätkä jossain.

Todellisemman kuvan saamisek-
si jalkineita pitäisi kokeilla myös vael-
luspainoinen rinkka selässä, sillä paino 
saa jalkaterän hieman levenemään, pite-
nemään ja mataloitumaan jalan rinnan 
kohdalta. Myyjää voi pyytää pakkaa-
maan tavaraa johonkin näyterinkkaan.

Sukat ovat sangen eripaksuisia, joten 
mukaan ne, joita aikoo kengissä käyttää. 
Samoin omat tukipohjalliset, jos sellai-
set ovat käytössä.

Ensivaikutelma on tärkeä, sillä jal-
ka tottuu nopeasti pieniin epämuka-
vuuksiin, ja ne saattavat tulla esiin vas-
ta pidemmässä käytössä. Sovitettaessa 
tutkaillaan lestin sopivuutta, varren an-
tamaa tukea ja tuntua, nauhoituksen ja 
iltin yksityiskohtia ja materiaaleja.

Kaikki jalat erilaisia
Meillä kaikilla on erilaiset jalat. Jalan pi-
tuus pisimmän varpaan kärjestä kanta-
päähän vaihtelee, samoin jalan ympä-
rysmitta ja leveys päkiän kohdalta sekä 
jalan rinnan korkeus. Joillain vasaravar-
paat vaativat erityisesti tilaa. Jalkaterä 

voi olla laajuudeltaan laiha, normaali tai 
pullea.

Varvasmuoto voi olla suippo, jolloin 
isovarvas on huomattavasti pikkuvarvas-
ta edempänä. Normaalissa varvasmuo-
dossa varpaat lyhenevät tasaisesti ja le-
veässä varvasmuodossa ne ovat melko 
samassa tasossa. Banaanijalka kääntyy 
jo jalkaterän keskipaikkeilla sisäänpäin 
ja tarvitaan leveämpi jalkine kuin pituus 
edellyttää.

Kun tähän vielä lisätään kantapäi-
den leveys, korkeus, pyöreys tai suo-
ruus ja yhdistellään kaikkien muiden 
ominaisuuksien kanssa eri tavoin, sop-
pa on valmis.

Koko hämää
Tehdyssä testissä saman kokoisten jal-
kineiden erilainen sisätilavuus häm-
mästytti. Toisissa kengissä, joissa oli sa-
man pituiset ja napakasti kengän sisään 
istuvat pohjalliset, kokomerkinnät oli-
vat erilaiset.

Saman valmistajankin erimallisissa 
jalkineissa voi joutua ottamaan eri koot. 
Vaelluskenkää ei voi siis valita kokonu-
meron mukaan. 

Lesti ratkaisee
Sopivaa lestiä valitessa huomiota kiin-
nitetään moneen seikkaan. Varvastilan 
leveys ja korkeus ovat erittäin tärkeitä. 
Leveyttä tarvitaan niin paljon, etteivät 
reunat paina yhtään varpaita. Liian le-
veässä varpaat liikkuvat sivusuunnassa. 
Varsinkin tätä kokeillessa huomasi eron, 
kun laittoi rinkan selkään. Kärjen muo-
toilu vaikuttaa tuntuun paljon.
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RAIJA HENTMAN

Varvastilan korkeudessa oli paljon 
vaihtelua. Liian matala varvastila aiheut-
taa mustuneita kynsiä pitkissä alamäis-
sä, varsinkin jos pituutta ei ole tarpeeksi. 
Varvastilasta riippuukin, paljonko tyh-
jää tilaa varpaiden eteen pitäisi jäädä, 
sentti vai jopa hieman enemmän.

On hyvä muistaa, että liian pitkä jal-
kine taipuu väärästä kohdasta vaikuttaen 
kestävyyteen ja jalkojen kipeytymiseen. 
Rintava jalka tarvitsee jalkapöydän koh-
dalle runsaasti korkeutta, mutta matala-
jalkainen ei saa samaa kenkää nyörityk-
selläkään sopivan tiukaksi.

Kantakappi on sopiva silloin, kun 

kantapää asettuu siihen kuin pesään. Lii-
allinen leveys, kapeus, syvyys, mataluus 
tai suoruus ei välttämättä ilmene tasais-
ta lattiaa kävellen.

Varsi tukee
Vaelluskenkien valtti on niiden jalalle 
antama tuki. Testissä jalkineet tuntuivat 
antavan kunnon tukea nilkalle vasta kun 
varsi ulottui kehräsluiden yläpuolelle, ja 
kun sen sai nauhoitetuksi napakasti nil-
kan ympärille.

Yllättävän harvat testatuista jalkineis-
ta antoivat kaikkien testaajien nilkoille 
hyvän tuen. Jo nilkan muoto ja paksuus 

Iltin ja varren suun pehmustus vaikuttavat sekä käyttömukavuuteen että siihen, miten napakasti varren suun saa 
kiristettyä tukemaan nilkkaan. Iltin sivuhalkioiden pituus taas vaikuttaa siihen, mihin asti jalkine on vedenpitävä.
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vaikuttivat. Liian paksu iltti tai liian run-
sas varren suun pehmustus estivät var-
ren tiukkaamisen tarpeeksi kireäksi.

Kova varren suu voi kipeyttää sää-
ren edestä tai takaa. Korkeammissa var-
sissa on takana nilkan kohdalla ”sarana”, 
rakenteeltaan pehmeämpi kohta, josta 
varsi taipuu. Matalampien jalkineiden 
akilleskaarroksen tarkoitus varren taka-
osassa on antaa tilaa eteen-taakse -liik-
keelle ja estää akillesjänteen kipeytymi-
nen. Hyvinkin pehmustettu varren suu 
voi tuntua kovalta, jos ulko- ja sisäpuolta 
yhdistävä sauma on liian paksu ja jous-
tamaton.

Ilttikin on tärkeä
Kengän aukeavaa kohtaa suojaava iltti 
vaikuttaa osaltaan käyttömukavuuteen. 
Nauhojen kiristäminen tuntuu liian 
ohuen iltin läpi. Liian paksusti pehmus-
tettu taas estää nilkan napakan kiristä-
misen.

Iltin sivukaitaleet ovat ohuempaa 
materiaalia. Kaitaleista riippuu kuinka 
hyvin iltti asettuu ja pysyy paikoillaan. 
Sivukaitaleet määräävät myös miten sy-
vään veteen voi astua veden tunkeutu-
matta kenkään iltin reunojen alta.

Iltin keskellä olevan hakasen tarkoi-
tus on nauhoituksen avulla pitää iltti 
paikallaan. Hakasesta ei ole iloa, jos se 
on väärässä paikassa.

Nauhat ja hakaset
Nauhat ja hakaset voivat aiheuttaa käyt-
täjälleen lähinnä epämukavuutta. Ohu-
et umpinauhat tuntuvat epämukavilta 
kiristettäessä eivätkä tahdo pysyä kiinni 

edes kaksinkertaisessa solmussa.
 Alahakaset vaikuttavat nauhoituksen 

kiristämiseen. Joissain hakasissa nauhat 
joutuu kiristämään väli kerrallaan, jois-
sain se käy nauhoja kiskaisten, mutta 
nauhat löystyvät heti kun höllentää otet-
ta. Litistetty ylin alahakanen tai nilkan 
lukkohakanen auttavat.

Kenkien puhdistamista ja kyllästä-
mistä varten irrotetut nauhat on hanka-
la pujottaa takaisin, jos hakaset ovat lii-
an lähekkäin ja ahtaat.

Päällinen
Vaelluskenkien päällispuoli on raken-
nettu useasta eri kerroksesta. Mitä yhte-
näisemmästä nahkapalasta pinta on teh-
ty, sitä vähemmän on hajoavia saumoja 
ja mahdollisia vuotokohtia.

Reunaa kiertävä suojareunus es-
tää kärkeä kolhiintumasta, mutta tekee 
myös jalkineesta siltä osin hengittämät-
tömän.

Lopullinen päätös
Jalkineita kannattaa kokeilla rinnakkain. 
Seuraavalle kierrokselle pääsee parem-
malta tuntunut kenkä. Rinnakkain ver-
taillen erot huomaa paremmin. Valinta 
vaatii useamman kierroksen, sillä kaik-
kiin yksityiskohtiin ei hoksaa heti kiin-
nittää huomiota.

 Jos haluaa hyötyä tarjouksista ja 
alennusmyynneistä, kannattaa valita so-
pivat jalkineet etukäteen ja seurata sitten 
hintakehitystä.

Lehtien testeistä saa hyödyllisiä vink-
kejä, mutta ei valmiita ratkaisuja. Sitten 
vain aikaa, kärsivällisyyttä ja onnea!
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Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hal-
lituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

Ajankohtaista

Hallituksen päätöksiä

Toukokuun kokouksessa hyväk-
syttiin eri toimikunnissa kier-
roksella käynyt ja toiveiden 
mukaan korjattu tapahtumien 

tilityslomake. Lomake otetaan käyttöön 
ja sen tarkoitus on selkeyttää tapahtumi-
en tulojen ja menojen kirjausta.

Yhdistyksen sääntömuutos on hyväk-
sytty Patentti ja rekisterihallituksessa, jo-
ten seuraavassa syyskokouksessa toimi-
taan uusien sääntöjen mukaan.

Pöytäkirjaan kirjattiin uudelleen seu-
raavat voimassaolevat toimintatavat:

Yhdistyksen maksulliset tapahtumat 
on tarkoitettu vain jäsenille, koska silloin 
kuluttajavirasto ei pidä meitä matkanjär-
jestäjinä ja voimme harjoittaa reissujen 
ym. järjestämistä ilman matkanjärjestä-
jän velvoitteita.

Maksuttomiin tapahtumiin, esim. vii-
konloppuvaelluksiin, voivat myös ei-jä-
senet osallistua.

Yhteistyökumppaneidemme Kavtsin, 
Owlan ja Kiehisten jäsenet voivat osallis-
tua kaikkiin tapahtumiimme.

Myös koirien mukaan tulosta tapahtu-
miin pätevät vanhat periaatteet:

Viikon vaellukselle saa koiran tuoda 

vain jos kaikki osanottajat sen hyväksy-
vät.

Päivä- ja viikonloppuretkille koiran 
saa tuoda vapaasti. Kannattaa sopia ret-
ken vetäjän kanssa koiran mukaanotosta.

Yleissääntönä koira pidetään kytket-
tynä tai omistaja muutoin vastaa koiran 
liikkeistä, jotta mitään ei-toivottua ei ta-
pahdu.

Retkillä sisämajoituksessa koiran salli-
minen riippuu majoittajasta.

Karjakaivolla koiran saa viedä sisään 
ylämajaan ja Kukasjärvellä Goados-ko-
taan.

Kesällä tehtiin sähköpostikokoukses-
sa päätös, että yhdistykselle perustetaan 
instagram-tili. Syksyn ensimmäisessä ko-
kouksessa tilin käyttämiselle luodaan oh-
jeistus.

Tiedot kokosi
Raija Hentman

Tule tekijäksi!
Väki vähenee useammassakin toimikun-
nassa. Ohjelmatoimikunnan kontolla on 
kerhoiltojen ja juhlien yms. järjestämi-
nen. Olisiko sinulla ideoita kuvaesityk-
siin tai luennoiksi, ohjelmiksi vaikka pik-

AJAnKOHTAISTA
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kujouluihin tai aikaa ja viitseliäisyyttä 
tapahtumajärjestelyihin?

Ulkoilutoimikunta vastaa niin Lapin 
vaelluksista kuin lähiretkistä. Tiedätkö 
mahtavat maastot, joihin mielellään vei-
sit muitakin? Tunnetko kotikulmiltasi 
hienon paikan, jota suurin osa lapinkävi-
jöistä ei tiedä? Olisiko sinusta hyvä men-
nä seuraavalla kerralla jonnekin muualle 
kuin Nuuksioon?

Talkootoimikunta pitää huolta Karja-
kaivon paikoista ja puuhuollosta sekä sau-
nan lämmityksestä. Tarvittaessa muus-
takin. Tuntuisiko sinusta kivalta tulla 
porukkaan touhuamaan ja samalla tutus-
tumaan uusiin ihmisiin? Olisiko sinusta 
kiva pitää huolta Karjakaivosta?

Koulutustoimikunta keksii kaikenlai-

sia kursseja ja koulutuksia. Eikö sinun toi-
vekurssiasi ole vielä ollut? Omaatko tai-
don, jonka voisit opettaa? Onko jotain 
mitä itse haluaisit oppia, ja voisit siksi jär-
jestää lapinkävijöille hyvän kurssin?

Tiedotustoimikunta vastaa Lapinkä-
vijä-lehden ilmestymisestä ja nettisivu-
jen sisällöstä. Oletko velho laatimaan ko-
tisivuja? Haluaisitko osallistua lehden 
taittoon ja samalla oppia – tai opettaa – 
uusia taitoja? Tykkäätkö kirjoittaa tai oli-
siko sinusta kiva osallistua lehden koko-
amiseen?

Jos jokin ylläolevista asioista tuntuisi 
kolahtavan, ota yhteyttä toimikunnan ve-
täjään tai lähetä sähköpostia puheenjoh-
tajalle (raija.hentman at nic.fi).

Tervetuloa! (RH)

Kukasjärven sauna toukokuussa.

MARKUS PYHÄLÄ
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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.

Ja me juhlittiin…

Mutta sitä ennen piti siivo-
ta. Koska tulossa oli eri-
tyiset juhlat, oli siivouspo-
rukkaakin erityisen paljon. 

Nyt saivat kyytiä niin tahrat ikkunois-
sa kuin vilttien pölyt. Alamajan takkatu-
paa ei ollut menemistä ennen kuin puh-
taaksi jynssätty lattia oli kuivunut. Sauna 

pestiin ja viltit pölytettiin monen muun 
homman seassa.

Kelpasipa kokoontua ylämajan pihalle 
lipunnostoon, kun emännät olivat saaneet 
valmiiksi niin porosopan, herkkuleivät kuin 
mahtavat juhlakakunkin. Viisikymmentä 
henkeä kokoontui antimien ääreen juhli-
maan niitä neljääkymmentä vuotta, jotka 

mEnnEITä

Siivoustalkoissa ylämajan viltit tuuletettiin ja pölyt paukuteltiin pois, kuten myös patjoista.

RAIJA  HENTMAN
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Juhlasopan perunateatterin tähti-
näyttelijänä Taina Tervahartiala.

Ritva Puranen antaa viimeisen sila-
uksen juhlakakulle.

Karjakaivon majat ovat olleet tukikohta-
namme. Raija Hentman kertasi ensi vähän 
historiaa ja sitten Kalevi Koski, entinen isän-
tä, muisteli mojovia juttuja vuosien varrel-

ta. Samaa muistojen soppaa hämmensivät 
myös Aulis Boström ja Uljas Pernu. Ja sitten 
me saunottiin… Niin, päivä oli 6.5. 

(RH)

mEnnEITä

Karjakaivon 40-vuotisjuhlien juh-
laväkeä oli koolla viisikymmentä 
henkeä.

RAIJA  HENTMAN
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Luonnon päivä 20.5.17

Osana Suomi 100 -tapahtumia 
vietettiin Luonnon päivää Saf-
kaa skutsis -teemalla Suomen 
luontokeskus Haltiassa. Maa-

hisenkierroksen varrelle pystytettiin tie-
toa, maistiaisia ja ruokaa tarjoavia pöytiä. 
Kävijöitä oli ehkä 300–400.

Lapinkävijöiden paikka oli Partioaitan 
vieressä ja Raija Hentman piti tietoiskuja 
kuivattamisesta ja omien retkiruokien ko-
koamisesta. Apuna tiedon jakamisessa toi-
mivat myös Joanna Kurki, Ritva Puranen ja 
Auli Martin. Kävijöiltä kysyttiin kilpailussa 

kuinka paljon pussiin pakatut kuivatut si-
pulit olivat painaneet tuoreena (94 g/592 
g). Palkintona oli kirja Herkutellen luon-
nossa. Sen voitti Hanna Putkonen Klauk-
kalasta. Hannan arvaus 600 g oli vain 8 g 
yläkanttiin. Lapinkävijä-lehtiä jaettiin hyvä 
pinkka – saa nähdä tuoko se uusia jäseniä.

Omalla paikallaan villiyrttimaistiaisia 
jakoi Kavtsin porukka Irma Tolosen johdol-
la. Maistiaisia tarjosi myös Elämyksen tai-
ka ja Partioaitta. Ruokaa tai muuta syötä-
vää oli kolmessa kohteessa ja roskapoliisilta 
sai vinkkejä kierrätykseen. Haltian tapah-
tumakentällä rakennettiin vielä viimeisiä 
linnunpönttöjä ennen Miljoona linnun-

Puheenjohtaja Raija Hentman toivotti metsähotellin väen tervetulleeksi.
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pönttöä -tapahtuman päätöstä. (RH)

Metsähotellissa hyvä meininki
Kolmas Luonnon päivä ja Lapinkävijöiden 
Metsähotelli toteutuivat Taina Ronkaisen 
ammattitaitoisessa ohjauksessa. Meitä tar-
vittiin suunnitteluun, majoitteiden haali-
miseen, kuljettamiseen, pystytykseen ja ni-
meämiseen, ruokahuoltoon, lättypannujen 
jynssäämiseen, opastamiseen, saunan läm-
mitykseen, puiden pilkkomiseen, tietois-
kujen pitämiseen, siivoamiseen ja asioiden 
sujuvoittamiseen melkoinen joukko.

 Toteutukseen osallistuivat Sari Haa-
rala, Raija Hentman, Risto Heinänen, Erkki 

Holopainen, Marja Luhtala, Ritva Puranen, 
Kari Rautio, Ari Saarinen, Taina Tervahar-
tiala. Miten se Marjakin osasi laskea puu-
ron ja kahvin tarpeet just kohdalleen? Seu-
raavana yksi 26 osanottajasta, Saara, kertoo 
oman kokemuksensa. (RH)

Rakastu kesäyöhön Karjakai-
volla
Lauantaina 17. kesäkuuta joukko eräva-
rusteisiin sonnustautuneita ihmisiä oli ko-
koontunut Haltian luontokeskuksen pi-
haan. Istuin kiveyksellä rinkan kanssa ja 
odottelin seikkailun alkua. Kohta lähdettäi-
siin joukolla tutustumaan Nuuksion met-

Alkukesän ainoista hellepäivistä saatiin nauttia juuri tuona viikonloppuna.

RAIJA  HENTMAN
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siin ja metsähotelliin, jonka Lapinkävijät 
olivat pystyttäneet Karjakaivolle. Kyseessä 
oli yksi neljästä tänä vuonna järjestettäväs-
tä maanlaajuisesta Suomen Luonnon päi-
västä, joiden tarkoituksena on yhdessä te-
keminen ja luonnosta nauttiminen. Tämän 
kesäisen lauantain teemana oli rakastua ke-
säyöhön. Muutamaa viikkoa aiemmin kor-
viini oli kantautunut tieto mahdollisuudes-
ta nukkua yö ulkona metsähotellissa. En 
ollut aiemmin kuullut Lapinkävijöistä jo-
ten tämä olisi mainio tilaisuus kokeilla uu-
sia tapoja yöpyä metsässä ja samalla tutus-
tua yhdistyksen toimintaan.

Ennen metsähotelliin tutustumista, 
edessä olisi vielä muutama kilometri pa-
tikointia Nuuksion kauniissa maisemissa. 
Sää oli kesäisen lämmin, aurinko paistoi ja 
luonto oli parhaimmillaan. Käveleminen 
tuntui yllättävän kevyeltä mukana olevas-
ta kuormasta huolimatta. Jonomuodos-
telmassa polkuja kulkiessa tuli tutustuttua 
myös muihin matkalaisiin ja keskusteluja 
käytiin muun muassa villiyrteistä ja siitä, 
miksi matka on usein tärkeämpi kuin mää-
ränpää eikä nopein reitti ole suinkaan aina 
se paras vaihtoehto. 

Sillä aikaa kun nautimme metsäkäve-

Liekitettyjen lettujen paisto oli tälläkin kertaa suosittua ja onnistui vaihtelevalla menestyksellä.

RAIJA  HENTMAN
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Tapahtuman nuorin osanottaja köllii tyytyväisenä isän, äidin ja isoveljen kanssa teltan edustalla.

lystä, oli talkooväki loihtinut Karjakaivolla 
pannukakut ja pannukahvit koko porukal-
le. Ulkoilmassa ja luonnon keskellä suopur-
sujen kukkiessa ympärillä nämä lämpimät 
eväät maistuivat erityisen maukkailta. Val-
mis telttakylä oli rakennettu Karjakaivoa 
ympäröivälle alueella ja majoja oli monen-
moisia, telttoja, laavuja, rankinen ja riippu-
matto. Jokaisen tuli löytää oma majoituk-
sensa niihin kiinnitettyjen nimilappujen 
avulla. Minä nukkuisin seuraavan yön riip-
pumatossa ensimmäistä kertaa ikinä. Olin 
asiasta varsin innoissani ja riippumatto he-
rätti myös muissa matkalaisissa kiinnostus-

ta, yksi jos toinenkin kävi matossa koema-
koilemassa ennen kuin lopulta valtasin sen 
kokonaan itselleni.

Sauna lämpeni illalla sen jälkeen kun 
hotellin asukkaat olivat asettuneet taloksi 
ja valmistaneet omat päivällisensä. Saunas-
sa kuulee usein parhaat tarinat, eikä tämä 
retki ollut poikkeus. Lämpimissä löylyissä 
Lapinkävijöiden jäsenet kertoivat uusille 
naamoille tarinoita Karjakaivon ja Lapin-
kävijöiden historiasta ja toiminnasta. Kun 
löyly kävi liian lämpimäksi, pulahdettiin lai-
turilta sulavasti järveen. Muiden esimerkis-
tä rohkaistuneena myös minä uskaltauduin 

RAIJA  HENTMAN
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vihdoin luopumaan talviturkistani.
Samaan aikaan nuotiolla paistettiin 

makkaraa ja rommilettuja, jotka näyttäväs-
ti liekitettynä olivat illan hittituote. Oma le-
tunheittotaitoni kaipaa tosin vielä treenaus-
ta. Porukassa mukana olleelle koiralle sen 
sijaan sattui onnekkaasti kun täydellisyyttä 
hipova lettu heitti voltin ja laskeutui lauta-
sen sijasta suoraan maahan. 

Illan pimetessä Raija ohjasi retkeilijät 
vielä pienellä kävelylle metsän siimekseen. 
Kävin mättäälle istumaan ja kuuntelin tari-
noita metsästä, luonnosta ja menneistä ju-
malista. Kuin iltasatu, nämä tarinat saivat 
silmäluomet raskaiksi ja hiljaisuuden val-
litessa kävelimme takaisin leiriin. Lopulta 
kunkin oli aika käpertyä omaan majaansa 
nukkumaan.

Aamulla heräsin lempeään kesäsateen 
ropinaan. Taisin rakastua kesäyöhön. Kun 
muut vielä jäivät harjoittelemaan ensiapu-
taitoja ja rinkan säätämistä, suuntasin minä 
jo takaisin kohti kaupunkia.  

Lämmin kiitos vielä kaikille mukana ol-
leille ja varsinkin järjestäjille ihanasta met-
säkokemuksesta, hyvistä vinkeistä ja tari-
noista. 

Saara Loiste

Nuuksion aurinko hymyili 
vaeltajille

Yksitoista ihmiseläjää tuskin oli-
si voinut toivoa parempia ke-
lejä viikonlopun vaellukselle. 
Aurinko paistoi lähes pilvettö-

mältä taivaalta. Lämpötila ei kuitenkaan 
ollut liian kuuma ja yöt olivat riittävän 
lämpimiä. Ryhmän mukana kulkeneel-

la koiralla sen sijaan oli välillä tukala olo 
ja aina tilaisuuden tullen se pulahti ve-
teen.

Perjantaina lähdimme Haltialta liik-
keelle iltakuudelta. Kuljimme näköala-
tasanteen ja Karjakaivon kautta Urjan 
tulipaikalle, jossa meitä ennen oli eh-
tinyt leiriytyä iso joukko partiolaisia. 
Meille jäi kuitenkin vielä hyviä teltta-
paikkoja. Myöhemmin illalla ihmetys 
oli jonkinlainen, kun Soile ja Arto saa-
puivat paikalle hieman myöhemmin. 
He eivät kantaneet rinkkaa vaan vetivät 
kantamuksiaan eräkärryssä. Pikku hil-
jaa leiri vetäytyi yöpuulle käen kukun-

Kohti Urjaa.

TAINA RONKAINEN
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nan säestyksellä. Aamuyöllä uroskäki 
kukkui jälleen ja retken ainoat sadepi-
sarat ropisivat vaimeasti teltan kangas-
ta vasten.

Lauantaina lähdimme Urjan länsi-
rantaa pohjoiseen. Eräs ryhmän jäsen 
havainnoi, että koivu ei ole ehtinyt leh-
teen rannalla vaikka etäämpänä rannas-
ta näin oli jo tapahtunut. Liekö rannalla 
sen verran viileämpää. Ennen pohjois-
päähän saapumista saimme kiipeillä jyr-
kähköjä kalliotaipaleita ja eräkärryläiset 
joutuivat etsimään vaihtoehtoisia reitte-
jä. Saarijärven eteläpäässä lounasta naut-
tiessamme saimme hetkeksi vieraita, 
kun Helsingin ladun polkujuoksuretki 
tuli levähtämään samoille sijoille. Lou-
naan jälkeen nousimme kansallispuis-
ton Espoon puoleisen osan korkeim-
malle kohdalle (114,2), josta jatkoimme 
Majaslammen kautta Pösksynhaaran 
pohjoisniemeen leiriytymään. 

Osa porukasta lähti vielä innokkaa-
na leiriytymisen jälkeen lisälenkille tut-
kimaan Suolikkaan ja Sarkkisen ranto-
ja. Tällä retkellä näimme rantakäärmeen 
ruokailemassa pienellä suolla. Iltaruo-
kailun jälkeen kokoonnuttiin juttele-
maan retken tunnelmista ja vaihtamaan 
kokemuksia mm. aikaisemmista retkis-
tä ja retkeilyvälineistä.

Sunnuntain alkajaisiksi tutkimme 
Pöksynhaaran luoteisrannalla olleen 
luolasyvennyksen, jota nuotiopohjasta 
päätellen on ainakin taukopaikkana käy-
tetty. Seuraavaksi noustiin jälleen hie-
man ylemmäs ja lähdimme kulkemaan 
lounaaseen kohti Ruuhijärveä ja edel-
leen Orajärven kautta Pikku Orajärvel-

JUHA KARSIKAS

Eräkärry kulkee ketterästi.

le, jossa paistateltiin hetki ennen Kar-
jakaivolle suuntaamista. Karjakaivolla 
Eino, Uti ja Eki (suurkiitos heille!) oli-
vat lämmittäneet kulkijoille saunan ja 
pesuvedet, joten saimme huuhdeltua 
viikonlopun hiet maukkaissa löylyissä 
ja lammen viileähkössä vedessä. 

Ryhmän nuorimmat jäsenet, Leo ja 
Eero, kulkivat mukana kuin aikamiehet 
kantaen omat varusteensa ja varmistaen, 
että koiralla oli riittävästi seuraa.
Juha Karsikas ja Taina Ronkainen

Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöi-
den netti- ja facebooksivuilla
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Sunnuntaikävelyllä Nuuksi-
ossa 
4.6.2017 klo 11:15 kokoonnuimme Halti-
an sisäänkäynnin polunvarteen. Lähtijöitä 
oli yhteensä 10 henkilöä, osa tuttuja ja osa 
ensi kertaa mukana. Lähtiessä aurinko pais-
toi. Alkumatkasta yksi kävelijä ilmoitti, että 
hän saattaa tehdä oman lyhyemmän käve-
lyn, ettei tarvitse odottaa, jos häntä ei näy ja 
jossain vaiheessa hän lähtikin omaa reittiä. 

Jatkoimme kulkua kohti Meerlammen 
pohjoispäätä ja siitä eteenpäin Kolmperän 
länsireunaan. Lähestyessämme Kolmperän 
lounaiskulmaa, ihmettelimme poliisiauto-
jen määrää, joita oli neljä ja tuumailimme-
kin, että oliko heillä joku tapahtumapäivä. 

Jatkoimme matkaa Kolmperän länsireu-
naa pitkin tavoitteena idempänä oleva Val-
kialampi ja sen itäpuolella oleva tulipaik-
ka. Yllättäen vastaan tulikin kaksi poliisia, 
kun olimme vielä Kolmperän länsipuolella 
ja kysymyksen, että onko täällä rosvoja liik-
keellä, poliisit vastasivat, ettei ole, vaan he 
etsivät kadonnutta retkeilijää. Kerroimme 
heille minkälaisen reitin aiomme kulkea ja 
jos näemme jotain asiaan liittyvää, niin soi-
tamme siitä. 

Jatkoimme matkaa ja vielä tuli toinen-
kin partio vastaan. Myöhemmin illalla tu-
li tieto, että kadonnut retkeilijä oli löytynyt 
terveenä. 

Me kuitenkin jatkoimme matkaa koh-
ti päivätaukopaikkaa, jossa söimme eväi-
tä auringosta nauttien. Sen jälkeen matka 
jatkui Urjan eteläpäässä olevaa tulipaikkaa 
kohti. Matkalla huomasimme, että Valkia-
lammen itäpuolella hilla kukki runsaana. 
Seuraavan kerran kaivoimme eväät repus-

ta Karjakaivolla. Siellä ihmettelimme isoa 
määrää puita, joita ahkerat talkoolaiset oli-
vat sinne tuoneet ja erityisesti huomio kiin-
nittyi suuriin puihin, joita oli kuorittuna 
muutama kuutio eli mihin niitä käytetään. 
Osa arvio, että ne säilyvät polttopuina pa-
remmin kuorittuina ja osa taas arveli, että 
ovat sopivia jätkänkynttilöiksi. Asia jäi ar-
voitukseksi.

Ensi kertaa mukana olijat halusivat tu-
tustua alamajaan myös sisältä. Ennen kuin 
jatkoimme matkaa, alamajalle tuli kolme 
miestä, joista yksi kertoi hakeneensa avai-
men Haltiasta. Evästeltyämme jatkoimme 
kohti ylämajaa, jonne myös halukkaat tu-
tustuivat. Loppumatka kului leppoisasti kä-
vellen ja taukoja pitäen, kunnes saavuimme 
Solvallan parkkipaikalle. Kävely oli kelien ja 
porukan suhteen oikein onnistunut.

Vetäjä Jorma Nurmi

Kevään suoluontoa ja ruuk-
kihistoriaa

Toukokuinen sunnuntai hou-
kutteli päiväretkelle liki 30 
lapinkävijää. Kiersimme 
Valkmusan kansallispuistos-

sa 2,5 km pitkoslenkin, jonka varrella 
havainnoimme suon elämää. Näimme 
ja kuulimme mm käen kukuntaa, kuo-
vin ääntelyä ja hyönteisjahdissa len-
nelleen haarapääskyn. Luontotornilla 
pääsimme kiikaroimaan kalasääsken 
pesää ja lentoa. ”Valkmusan kansallis-
puiston alueelta on tunnistettu yli 30 



26

Lapinkävijä Nro 148 3 17mEnnEITä

JUHA KARSIKAS

erilaista suotyyppiä, mikä tekee alueen 
suoluonnon poikkeuksellisen edusta-
vaksi Etelä-Suomen oloissa. Suot ovat 
luontonsa puolesta myös kansainväli-
sesti arvokkaita. Soiden reunaosat ovat 
säilyneet valtaosin luonnontilaisina.” 
(www.luontoon.fi/valkmusa/luonto). 
Lounasruokailun jälkeen siirryimme 
Strömforsin ruukkialueelle, jossa pai-
kallisopas esitteli meille alueen kirk-
koa ja museota. Kirkon erikoisuutena 
voi mainita kahdeksankulmaisen muo-
don ja Helene Schjerfbeckin maalaa-

Valkmusan kansallispuistoa.

man alttaritaulun. Museossa kerrattiin 
ruukin historiaa, joka alkaa vuodesta 
1695 päättyen 1950-luvulle.  ”Vuon-
na 1969 vahvistettiin Ruotsinpyhtään 
ruukkialueelle suojelukaava, joka on 
Suomen ensimmäinen haja-asutusalu-
een taajaman suojelukaava. Alue ja ra-
kennukset ovat Museoviraston suoje-
luksessa.” (http://www.loviisa.fi/fi/
palvelut/kulttuuri/museot/ruukin-
pajamuseo/ruukinhistoria).

 Juha Karsikas



27

Lapinkävijä Nro 148 3 17 mEnnEITä

JUHA KARSIKAS

Kukasjärven kuulumisia

Kukasjärven talkooväki oli työn-
sä helpottamiseksi pidemmän 
aikaa toivonut saunaan iroi-
tettavia lauteita. Isännät olivat 

asiaa tuumineet lähes yhtä pitkän aikaa. 
Lopulta isännät päättivät, että uudet lau-
teet tehdään tänä vuonna. Ajankohdak-
si päätettiin touko-kesäkuun vaihde että 
tarpeet saadaan kuljetettua veneellä. 

Isäntien onneksi jäsenistä löytyi tai-
tava avustaja, Sulo Laakso. Uti ja Sulo 
esivalmistelivat lauteet etelässä. Lauteet 
pakattiin Sulon autoon, jossa oli myös 

projektiin sopivia työkaluja.
Sulo ja Markus siirtyivät pohjoiseen 

autolla. Uti ja muut Kukaksen kaipuus-
sa olleet lapinkävijät matkustivat Rova-
niemen ja Kittilän kautta juna-bussi-tak-
si yhdistelmällä.

Perillä meitä odotti lähemmäs puoli 
metriä lunta ja jäässä olevat järvet. Pyhä- 
ja Kukasjärvien välissä oleva Kaivosoja oli 
sula. Lumessa kahlaten, välillä pälvipaik-
koja hyödyntäen siirryimme kämpälle te-
kemään varasuunnitelmaa. Yöksi luvattiin 
pakkasta, joten päätimme herätä kolmelta 

Strömforsin ruukki.
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Huhtikuun viimeisillä jäillä Erkki Holopainen houkutteli Risto Heinäsen kokeilemaan kevätjäistä pelastautu-
mista. Ensimmäinen pulahdus oli niin mukavaa, että kokeilu piti uusia.

aamulla. Vedimme tavarat hankikannon 
turvin veneeseen. Veneellä tavarat saatiin 
Kaivosojan verran lähemmäs työmaata. 
Muutamana aamuna heräsimme ennen 
kukonlaulua ja vedimme tavaroita ahki-
olla veneeltä saunalle. Lauteet saatiin val-
miiksi, mutta moni muu lämpimämpää 
keliä vaativa työ jäi myöhempään. Kop-
pelon rikkoman Kukasmajan päätyik-
kunan otimme mukaan etelään korjaus-
ta varten.

 Heinäkuun talkooviikko ei ollut tur-
han lämmin. Aika paljon satoi. Saimme 
heinätyöt ja viime vuonna aloitetun käm-

pän maalausprojektin tehtyä. Uusimme 
ja parantelimme pitkoksia. Siivosimme, 
tyhjensimme puuceen ja paransimme sen 
imeytystä. Kukasmajan katon päätylaudat 
olivat tulleet tiensä päähän. Vaihdoimme 
ne talvella tuotuihin päätypelteihin. Tors-
taina teimme retken Pyhätunturille. Aa-
muisin, kahvitauolla ja illalla puhuimme 
menneistä ja tulevista vaelluksista sekä 
suunnittelimme tarpeellisia ylläpitopro-
jekteja. Meillä oli taas mukavaa.

Kiitos suhteellisen runsaslukuiselle tal-
kooväelle!

RAIJA  HENTMAN
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Sukset jalassa jää petti vasta aivan jään reunassa.

Suksien kanssa ylös punnertaminen oli hankalaa, sillä niiden saaminen jään reunalle vaati voimaa.
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Vinkkejä kuivattamiseen
Jos sinulla ei ole kuivuria, jossa on tiuha-
silmäisellä verkolla varustetut ritilät, seu-
raavista vinkeistä voi olla apua. Voit sovel-
taa vinkkejä niin uunikuivatukseen kuin 
kuivureihin, joissa on liian isoreikäiset ri-
tilät.

Apua saa jo erikseen myytävästä ja 
tarttumattomalla pinnoitteella varuste-
tusta grillaus- ja paistoritilästä. Ritilän 
reiät ovat läpimitaltaan noin puoli sent-
timetriä.

Sekin on liian iso reikäkoko pienek-
si kutistuville tuotteille, kuten herneille, 
maissille, mustikoille ja kaikelle tarpeek-
si pieneksi silputulle kuivatet-
tavalle. Silloin kannattaa ottaa 
käyttöön rasvaroiskeritilä, eli 
hyvin tiuha pyöreä ja kahvalla 
varustettu alumiiniverkkolä-
pykkä, jolla voi estää vaikkapa 
paistinpannun rasvan roisku-
mista. Verkko on jo niin tiheä, 
että olen kuivattanut mm. pa-
kastepinaattia ja purkkiherne-
keittoa sen päällä.

Olen myös käyttänyt pik-
kupyykin pesupussia, josta 
vetoketju on hajonnut. Ma-
teriaali on tekokuitua, joten 
verkkokangas ei ime kuituun 

sisään kuivatettavien nesteitä, toisin kuin 
puuvilla. Kangas kestää myös kuumuutta 
sen verran kuin kuivatettavatkin.

Hyttysverkko on päällystetty muovil-
la, mutta se ei ole elintarvikemuovia, jo-
ten suhtaudun hyttysverkon käyttöön va-
rauksella.

Herkkuja omenasta
Tänä vuonna ei taida olla tulossa kovin-
kaan kummoista omenasatoa, mutta lai-
tapa nämä vinkit talteen parempia aikoja 
varten. Viime syksynä oli toisin, ja satoa 
oli toisten mielestä vaivaksi asti.

niestasäkki on tärkeä Lapinkävijä-lehden osasto, koskapa siinä annetaan retki-
ruokaan ja kuivattamiseen liittyviä vinkkejä niin tankin täyttäjille kuin herkut-
telijoille. Keittimet esiin!

Niestasäkki

nIESTASäKKI

Sosemylly on kätevä väline soseiden tekoon. Puuttuviin tai liian har-
voihin ritilöihin on erilaisia ratkaisuja.

RAIJA  HENTMAN
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Säilön omenat – paitsi viipaleina, loh-
koina tai paloina kuivattaen – myös so-
seena. Kotimaisia omenoita ei missään 
tapauksessa kannata kuoria, vain pestä ja 
poistaa huonot kohdat. Sitten paloittelen 
ne kattilaan ja kypsennän miedolla läm-
möllä. Kypsentää voi joko liedellä tai uu-
nissa. Sen jälkeen veivaan ne vanhanaikai-
sella sosemyllyllä soseeksi. Siemenkodat, 
siemenet ja karat jäävät siivilään.

Tämän soseen voi joko pakastaa tai 
kuivattaa. Kuivattamista varten leikke-
len kuivurin ritilälle leivinpaperista muu-
taman suikaleen, jonka päälle levitän 
soseen ehkä noin 3–4 millimetrin kerrok-
seksi. Kun levy on kuivunut niin paljon, 
että pysyy kasassa, poistan leivinpaperin 
ja jatkan kuivattamista. Levyn sisään ei saa 
jäädä selvää kosteutta, mutta levy saa olla 
taipuisan nahkea. Samalla metodilla syn-
tyy myös pihlajanmarjasta sosetta.

Maustamatonta levyä voin käyttää 
myös ruoanlaitossa. Lisäksi kokeilin mo-

nenlaisten herkkulevyjen valmistamis-
ta. Seuraavana on muutama kokeilemani 
ohje, jotka sitten leikkelin pieniksi suupa-
loiksi. Mielikuvitus peliin!

Sitruunainen omena-seesamilevy
5 dl sokeroimatonta omenasosetta
½ dl hunajaa
sitruunan raastettu kuori
½ dl paahdettuja seesaminsiemeniä

Omena-cashewlevy
5 dl sokeroimatonta omenasosetta
½ dl intiaanisokeria
70 g cashewpähkinöitä murskattuna
1 tl jauhettua inkivääriä
2 tl kanelia
1 rkl vaniljasokeria

Mantelinen (pistaasinen) omena-
puolukkalevy

4 dl sokeroimatonta omenasosetta
1 dl sokeroimatonta puolukkasosetta

1 dl intiaanisokeria tai ½ dl 
hunajaa
1 dl paahdettuja suolamante-
leita tai suolapistaaseja murs-
kattuina

Punssilla terästetty ome-
na-pihlajanmarjalevy
5 dl sokeroimatonta omena-
sosetta
1½ dl sokeroimatonta pihla-
janmarjasosetta
½ dl juoksevaa hunajaa
½ dl punssia

Raija Hentman    
Soselevyt kannattaa kuivattaa leivinpaperisuikaleiden päällä.

RAIJA  HENTMAN
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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

Roskattoman retkeilyn peri-
aatteet
Pakkaa tuotteet kestäviin ja uudelleen 
käytettäviin rasioihin tai pusseihin, kom-
postoi tähteet taukopaikan kuivakäymä-
lään tai kompostoriin.

Polta puhdas paperi tulipaikalla tai tu-
lisijassa, alumiinifolioita tai muovia ei 
saa polttaa, metsäpalovaroituksen aika-
na polttaa saa vain tupien takoissa, mut-
ta älä jätä poltettavaa tavaraa varastoon 
liitereihin.

Vaaralliset jätteet ja sekajätteet on tuota-
va pois maastosta, biojätteet eivät kuu-
lu sekajäteastiaan! Vaarallinen jäte kuten 
paristot ja akut eivät kuulu sekajätteen 
joukkoon!

Siivoa tarvittaessa myös muiden jälkeen-
sä jättämät jätteet,  älä jätä tumppeja tau-
ko ym. paikoille.

Kuukkeli 29-34/17

Lapin kulttuuria
Into kustantamo on julkaissut Hanna 
Apajalahden  kirjoittaman Kulttuurimat-
kailijan Lappi, kirja on 250 sivuinen ja 
jaettu viiteen kulttuurilliseen alueeseen. 

Kirjaa on tilattavissa kustantajan koti-
sivuilta ja kirjakaupoista.

Kuukkeli 29-34/17

Lentävän Poron teatteri Rus-
kalla
Teatteri esittää Ihmisen Ringissä Ylläksel-
lä Nelostie komedian ja esitykset sijoittuvat 
ruska aikaan 6 – 21.9.17. Lisätietoja esityk-
sestä ja lippuja saa netistä www.lentavapo-
ro.fi.

Polkupyörä puhtaaksi
Luontokeskus Kellokkaan pihapiiriin on il-
mestynyt pesupaikka pyörille, joka vapaasti 
käytettävissä. Vesihana on avoinna keskuk-
sen aukiolo aikana klo 9 – 17 ja pesupaikat 
on tulossa myös Pallakselle ja Hettaan.

Löydä paikkasi Lapista
Nuoria aikuisia houkutellaan löytämään 
oma paikka Lapista. Ohjelmaa voi testata 
seuraavalla sivulla www-lapland.fi/loyda-
paikkasilapista. Palvelu onluotu yhteistyös-
sä Lapin viestintä- ja markkinointi organi-
saatio House of Lappland ja Lapin liiton 
kanssa osana  Ordinary bränditeot hank-
keen kanssa.

Kuukkeli 29-34/17
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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.

Toim. Jussi Helimäki
Edita Publishing 2017. 247 s. Kustanta-
jan verkkokaupassa 25 €.

Erilaisia luontokohdeoppaita 
on julkaistu maassamme vii-
me vuosina kiitettävällä vauh-
dilla. Helsinkiä käsittelevistä ai-

emmista oppaista Matti Niemisen ja Eero 
Haapasen toimittama Retkiopas Helsin-
gin luontoon (2000) on suppea eikä si-
tä ole ollut enää pitkään aikaan saatavilla. 
Kirjan ansioihin kuuluu sen julkaisemi-
nen myös englanniksi. Raija Hentmanin 
edelleen hyvin käyttökelpoinen Pääkau-
punkiseudun retkeilyopas (2010) puo-
lestaan painottuu ulkoilu- ja retkeilyreit-
teihin. Nyt julkaistu Lumoava Helsinki 
on nimenomaan luontokohdeopas.

Kohteet on ryhmitelty jakaen Helsin-
ki 12 alueeseen. Helsinkiläisen luonto-
harrastajan näkökulmasta alueet ovat loo-
gisia ja kohteet on valittu asiantuntevasti 
ja monipuolisesti vaikkakin jonkin verran 
geologiaan painottuen. Mukaan on pääs-
syt myös vähemmän tunnettuja kohtei-
ta – hyvä niin. Vaikka tämän kirjoittajalla 
on kohta takana puoli vuosisataa luonto-
retkeilyä Helsingissä, niin esimerkiksi Ki-

vikon metsän siirtolohkareet tai Käpylän 
hiidenkirnu eivät ole koskaan osuneet rei-
tille. Pitääpä muistaa tulevilla retkillä.

Kirja on tarkoitettu nojatuolikoke-
musten lisäksi retkelle mukaan otetta-
vaksi. Tämä asettaakin rajoituksia kirjan 
koolle, joka puolestaan johtaa useisiin 
kompromisseihin. Niissä on kuitenkin 
onnistuttu hyvin. Kohde-esittelyt ovat 
kohtalaisen suppeita, mutta aivan riittä-
viä. Samoin useat kuvat ja kohdekartat 
ovat kirjan kokorajoituksen vuoksi pie-
niä. Muutamat kuvat (esim. merikotka s. 
54 ja tundrahanhi s. 122) ovat tosin kär-
sineet kovastikin pienestä koosta. Koh-
de-esittelyihin liittyvistä kartoista, jotka 
sinänsä ovat harvinaisen selkeitä, voi Hel-
sinkiä huonommin tuntevan olla vaikea 
hahmottaa paikan sijaintia. Onneksi kun-

KIRJAREPPU

Lumoava Helsinki
200 luontoelämystä
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Uudenmaan luolat on Tuomo Kesäläisen 
kolmas luolakirja. Uusin kirja keskittyy 
Uudenmaan luoliin ja Kesäläisellä on ol-
lut idea, että hän voisi perehtyä eri maa-
kuntien luoliin. Tämän tarpeen tämä kirja 
Uudenmaan osalta täyttää hyvin, sillä ver-
rattuna koko maan kattavaan luolakirjaan 
uusia kohteita maakunnastamme on löyty-
nyt runsaasti. Myös kooltaan kirja on näp-
pärämpi kuin koko maata käsittelevä kir-
ja.

Edelleen hyvää on, että luolista on 

kin alueen aloittaa yhteenvetokartta, joka 
auttaa kohteen paikallistamisessa.

Kirjan teksti on sujuvaa ja huoliteltua. 
Kirjan ulkoasu on kokonaisuutena on-
nistunut ja houkuttelee luontoretkelle. 
Kirjan koko tuo siis omat rajoituksensa, 
mutta nyt Lumoava Helsinki sujahtaa hel-
posti retkireppuun niin painonsa (hive-
nen yli puoli kiloa) kuin kokonsakin puo-
lesta. Ensitutustumisen perusteella kirjan 
sidos vaikuttaa vahvalta, tämäkin tärkeä 
ominaisuus retkioppaalle. Ilman sen suu-
rempia kokeiluja voisi kuvitella, että kir-
jan kansi kestää ainakin sateen ensimmäi-
set pisarat.

Kirja päättyy Antti Sallan kirjoitta-
maan lukuun Kallio- ja maaperä tutuik-
si. Vastaavanlaisen muutaman sivun 
yleisesittelyn olisi lukenut mielellään 
muustakin Helsingin luonnosta.

Kaikki kirjan syntymiseen myötä-
vaikuttaneet ansaitsevat lämpimän kii-
toksen. Kirjasta välittyy hienolla tavalla 
tekijöiden kiinnostus ja arvostus helsin-
kiläistä luontoa kohtaan.  Mainittakoon, 
että Jussi Helimäki on toimittanut myös 
vastaavan Espoota käsittelevän oppaan 
(Kotinurkilta kallioille – Espoon luonto-
kohteet, 2009). Voi arvata, että Espoon 
oppaasta saatu kokemus on hyödyttänyt 
Lumoavan Helsingin hienoa lopputulos-
ta.

Pertti Forss

Salalakirjat ISBN 978-952-7204-2 Tal-
linna 2017

Uudenmaan luolat

Tuomo Kesäläinen
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Opas avaa retkeilijälle uusia mielen-
kiintoisia kohteita ja varsinkin, jos lapsia on 
mukana monenlaisia seikkailuja nuorem-
malle väelle. Uudenmaan luolien joukos-
ta löytyy varmaan kohteita jotka herättävät 
uteliaisuutta, sillä monen kohteen osal-
la on tarina luolan luolien aikaisemmasta 
käytöstä, niin kirkkoina kuin pakopaikoina 
ja arvoesineiden säilytyspaikkoina.

Tunturien Yöpuolta
Samuli Paulaharju

ISBN 978-952-5774-90-0 Tallinna 2015 
Salakirjat

Tunturien yöpuolta on julkais-
tu v. 1934, mutta Salakirjat on 
julkaissut siitä korukantisen 
näköispainoksen v. 2015. Pau-

laharjun suuret teokset Sompio ja Ta-
kalappia ovat monelle Lapin kulkijalle 
tuttuja ja kädessä kuluneita. Kuitenkin 
Paulaharjun ”pienet teokset” ovat kiin-
nostavia, sillä ne kuvaavat aidosti Pau-
laharjun keräämiä tarinoiden ja kan-
sanperinteen murusia, jotka muuten 
saattaisivat olla kadonneita. Erityisesti 
nämä tunturien yöpuolen kertomukset 
ovat kiinnostavia, ne avaavat lukijan sil-
mät vanhaan Lappiin. ”Tarinat liikkuvat 
autioilla tunturimailla, hyisessä Jääme-
ren salamyhkäisyydessä, vainajien kum-
mittelussa, noitavoimien mahdissa – tun-
turien ja ihmismielen yöpuolella.” Näillä 
tarinoilla Paulaharju avaa nykyihmisel-
le ikkunan vanhaan aikaan ja ihmisen 

karttadetaljit ja koordinaatit. Näin kohde 
on helpompi löytää, sillä monien kohtei-
den etsiminen olisi hankalaa johtuen maas-
ton muodoista. Varsinaisesta ajo-ohjeesta 
luolille on kuitenkin luovuttu. Edellisten 
luolakirjojen kokemusten perusteella niis-
tä on luovuttu, koska joissakin tapauksissa 
yksityiskohtaiset ohjeet ovat aiheuttaneet 
ristiriitaa maanomistajien kanssa. Joissakin 
tapauksissa ohjeessa on huomautettu, että 
reitti luolien lähelle voi aiheuttaa häiriöitä 
läheiselle asutukselle.

Uudenmaan luolakirjassa on esillä kuu-
sikymmentä luolaa, tosin joissakin tapauk-
sissa kyse on useamman luolan ryhmästä, 
joten on makuasia, montako luolaa kirjas-
sa esitellään. Kirjoittajan toivomus on, että 
kirja herättäisi kiinnostuksen aihetta koh-
taan ja alueelta löydettäisiin lisää kiinnos-
tavia kohteita, koska esim. maastokartoissa 
puuttuu useimmiten merkintä luolista.

Kirjassa on luolien lisäksi esitelty luo-
lien geologiaa, joka onkin varsin kiinnos-
tava luku, sillä luolien syntytavat ovat mo-
nesti hyvin erilaisia. Joissakin tapauksissa, 
jopa ihmisten oma toiminta on avartanut 
luolia. Hyvin erikoinen luolan syntytapa 
on jääkauden muokkaama vaaka hiiden-
kirnu, tästä esimerkkinä Konian hiiden-
kirnuluola Vihdissä.

Kirjassa on myös kerrottu ja havainnoi-
tu luolien eläimistöä kuten esimerkiksi ma-
telijoita ja lepakoita. Luoliin on helppo tu-
tustua, sillä Karjakaivon läheisyydessä on 
Meerlammin avoluolat, joka muodostunut 
lohkareiden alle. Nuuksiosta on esillä mui-
takin luolia, mutta ne jakaantuvat Vihdin ja 
Espoon alueille. Kirjassa luolat on esitelty 
kuntakohtaisesti.
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mielikuvitukseen, aikaan jolloin kaikkea 
luonnossa tapahtuvaa ei osattu muuten 
selittää. Onneksi nämä kirjat ovat saa-
tavilla näköispainoksina, koska muuten 
niitä olisi hankala saada hankittua omaan 
Lapin kirjastoon. Kirjan kuvitus on myös 
mielenkiintoinen ja peräisin myös Paula-
harjun omasta kynästä.

Muorravaarakan ruoktu – ko-
ti kairassa
ISBN 978-952-93-8586-7 Helsinki 2017 
Imatran lapinkävijät ry kirjatyöryhmä
35e + 10e postituskuluja, tilaukset  0400 
67541 tai www.imatranlapinkavijat.fi

Julkaisu kertoo kammin tarinan, idean 
esittämisestä, rakennusretkistä ja Imat-
ran Lapinkävijöiden historiikin Saariselän 
retkeilyalueen hyväksi. Kirja on kuiten-
kin muutakin kuin historiikki, myös kat-
saus Suomen eräretkeilyn kehittymiseen. 
Lisänä on erinomainen kuvitus, joka ker-
too retkeilyn muutoksista sodan jälkeises-

sä Suomessa.
Kunnioitus nousee näiden kertomus-

ten myötä sinnikkyydestä ja työstä ret-
keilyn kehittämiseksi maassamme. On 
vaikeaa ymmärtää ilman tätä kirjaa, mitä 
ponnisteluja on tarvittu, jotta on saatu ny-
kyisen kaltainen palveluvarustus retkeili-
jöitä varten eri puolille Lappia. On myös 
vaikea kuvitella, miten viisikymmen- lu-
vun alussa on saatu organisoitua raken-
tamisen projekti Saariselän syrjäkulmille. 
Muorravaarakan ruoktu valmistui erinäis-
ten vaiheiden jälkeen v. 1953, mutta vaati 
rakentamisen jälkeen myös jatkuvia huol-
tokäyntejä ja rakentamisen projekteja.

Kirja käsittelee rakentamisen suunnit-
telua ja varsinaista rakentamista kiinnos-
tavasti. Kirja ei kuitenkaan rajoitu tähän, 
vaan perehdyttää lukijan monipuolises-
ti niihin vaikeuksiin, joita retkeilijöillä on 
ollut aikana, jolloin jo matkanteko retki 
kohteeseen on ollut aivan erimuotoista 
kuin nykypäivänä.

Kirja jakaantuu useaan osioon, joista 
voitaisiin tarkastella ensimmäiseksi suun-
nittelua, tarvikkeiden kuljetusta ja raken-
tamista, toiseksi alueen kartoitusta palve-
lemaan kaikkia retkeilijöitä ja kolmanneksi 
ruoktun myöhempiä vaiheita aina nyky-
päivään saakka. Kirjaa varten on kerätty 
laajalti historiatietoja myös muilta käyttä-
jiltä kuin pelkästään omasta yhdistykses-
tä.

Nykypäivänä on esim. vaikea ymmär-
tää, että jopa suunnistaminen kohteeseen 
oli silloisissa oloissa vaikeaa. Saariselän 
alueelta ei olut saatavana kunnon kartto-
ja. Ratkaisuksi tähän yhdistys joutui itse 
hankkimaan ja valmistamaan kartan Saa-

KIRJAREPPU
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riselän tuntureista. Kiinnostava kuvaus kir-
jassa on, miten pieni retkeily-yhdistys ky-
keni valmistamaan kartan koko Saariselän 
alueesta ilmavalokuvien perusteella ja mitä 
muita toimenpiteitä kartoitus vaati. Kirjaa 
elävöittää myös eri käyttäjien omat kom-
mentit ruoktusta ja retkestä sinne. Piene-
nä helmenä esim. Urho Kekkosen vierailu 
ruoktun vieraana. Eli kirja kuuluu omien 
Lapinkirjastojen helmiin.

Matka muinaiseen Suomeen, 
11 000 vuotta ihmisen jälkiä
IBN 978-952-300-328-6 Atena kustannus 
Painettu EU:ssa 2017

Kirja johdattaa tutustumaan mui-
naiseen Suomeen kiinnostavien 
muinaisjäännösten kautta, var-
haisemmasta kivikaudelta aina 

maailmansotien aikaan saakka, eli pitkä 
polku suomalaista historiaa. ”Muinaisilla 
paikoilla on paljon kerrottavaa niille, jotka 
pysähtyvät kuuntelemaan. Ilari Aalto on ar-
keologi ja keskiajan tutkija ja Elina Heikka-
la on mm. kuvataiteilija ja muinaisteknii-
kan artesaani. Heidän aikaisempi kirjansa 
oli Matkaopas keskiajan Suomeen. 

Kirja esittelee mm. Pyhät paikat, asuin-
paikat, jäljet kivissä ja kallioissa, elinkeinot 
ja liikkuminen sekä sodankäynnit eri muo-
toineen. Joten kirjasta löytyy itse kullekin 
mielenkiintoista tietoa kuvitettuna, sekä 
tietolaatikko keltaisella pohjalla painettu-
na, mikäli haluaa yksityiskohtaisempaa tie-
toa asiasta.

Lapinkävijöille on tietoa mm. saamelais-

ten seidoista – niiden tunnetuimmista koh-
teista kuten Inarin  Ukonkivestä ja Taatsin 
seidasta. Saamelaisuudesta kerrotaan lisäk-
si mm. asutushistorian kautta.  Kiinnostava 
tietoa Lapista löytyy mm. Utsjoen Ala-Jal-
ven kivikautisesta asuinpaikasta Tenojoen 
törmällä. Eli kirjassa esitellään maamme 
eri puolia kiinnostavasti ja monipuolisesti. 
Kirjasta löytyy varmasti myös sopivia ret-
ki- ja tutustumiskohteita eri puolilta maa-
tamme. Samalla avataan maamme histo-
riaa monipuolisesti. Kirja ei ole kuivakkaa 
historian kertausta vaan avaa näkökulman 
mielenkiintoisella tavalla ihmisen jokapäi-
väiseen elämään vuosisatojen saatossa, jota 
täydentää upea värikuvitus. (RB)
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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, 040 840 0757, jäsenet, Annu Kois-
tinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,  Heli 
Rekiranta, Taina Ronkainen, Taina Terva-
hartiala

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 25.7.2017  781 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)tilikirjaamo.fi

Yhdistyksen emäntä: Ritva Puranen,  
040 840 0757

Karjakaivon majojen isännät:
Kari Rautio, kari(at)rautio.org, 0400 
443507
Ari Saarinen,  arijussi54(at)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, raimokumpu(at)gmail.com, jä-
senet Reijo Blomberg, Stella W. Helne, Rai-
ja 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 Tarkem-
mat 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 
3,2km

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

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 uusi 6 nume-
ron tilaus 35€ (norm. 50 
€) ja jo tilatusta lehdestä 
5 € alennus. Lähetä tieto-
si Raija Hentmanille, raija.
hentman(at)nic.fi



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


