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Hyvät lapinkävijät,
Satavuotiasta Suomea on juhlittu monin tavoin ja siitä on ottanut osansa Helsingin 
Seudun Lapinkävijätkin. Jäsenistömme määrä on lisääntynyt sen myötä kun toimin-
tamme on tullut laajemmin tunnetuksi.
     Yhdistystoiminnassa kaikki toimii niin kuin muussakin yhteiskunnassa. Ihmisten 
välinen kemia toimii, saadaan aikaiseksi enemmän kuin yksin, kun se ei toimi, 
toisen voi muutamalla sanalla karkottaa iäksi. Kun tieto kulkee, kaikki tietävät 
nykyiset ja tulevat, kun se ei toimi, huhut kulkevat ja voivat aiheuttaa vahinkoa. Kun 
annetaan oikeanlaista palautetta ja keskustellaan, asiat oikenevat ja sujuvat, kun 
kommunikointi ei pelaa, ei mikään muukaan toimi.
     Tänä vuonna monta aktiivista jäsentä on jättäytynyt syrjään toimikunnista 
ja monta uutta on ilmoittautunut mukaan. Moni jatkaa edelleen tehden oman 
osuutensa yhdistyksen ja koko jäsenistön hyväksi. On siis aika kiittää, toivottaa 
tervetulleeksi ja osoittaa arvostusta puurtajia kohtaan. Sekin on hienoa, että itselle 
merkityksellisen retkikaverin taipaleen päättyessä osoittaa hänen muistolleen 
kunnioitusta.
     Yhdistys on elinvoimainen, kun se pystyy sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Sopeutuminen onnistuu, kun uusien tuulien tuojat kunnioittavat niitä ihmisiä, jotka 
ovat yhdistyksen luoneet, ja kun vanhat jäsenet antavat tilaa uusille ajatuksille ja 
toimintatavoille.

Hyvää loppuvuotta ja antoisaa alkuvuotta toivottaen

Raija Hentman
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JOULUKUU            JOULUKUU            JOULUKUU          JOULUKUU

 TAMMIKUU           TAMMIKUU            TAMMIKUU            TAMMIKUU

Ke 6.12. klo 10.45 Itsenäisyyspäivän kävelyretki
Kävelyretki alkaa Haltian parkkipaikalta klo 10.45 tai heti bus-
sin tulon jälkeen ja päättyy Karjakaivolle. Teemme noin kol-
men tunnin lenkin maastossa leppoisaan tahtiin, ruokatau-
koa unohtamatta. Karjakaivolla on sauna lämpimänä retken 
jälkeen. Mukaan retkieväät, saunakamppeet, taskulamppu 
ja mielellään kävelysauvat. Vastuuhenkilö: Jorma Nurmi 040 
766 9093, jorma.nurmi50@gmail.com.

La 9.12. klo 10 – 16 Talkoot, sauna ja joulupuuro 
Karjakaivolla
Talkoovastaavana Jukka Severinkangas 040 572 0696

La 6.1. klo 14-16 Perinteinen loppiaissauna 
Karjakaivolla
Erinomainen saunamme ja glögiä tarjolla juhlan kunniaksi. 
Sauna on yhteissauna ja maksaa 2 euroa. Vastuuhenkilö Har-
ry Smeds, harrysme(at)gmail.com, puh. 050 357 0993

La 20.1. Polttopuutalkoot ja sauna klo 10-16  
Vastuuhenkilö  Sulo Laakso  0400 111322

Ma 29.1. (Huom päivämäärä) Kerhoilta 
Kaj Rönnberg: Grönlanti 
Asiat tärkeysjärjestykseen - presidentinvaalien ennakkoää-
nestyksen vuoksi Lapinkävijöiden helmikuun kerhoilta on 
poikkeuksellisena ajankohtana. Käykäähän äänestämässä!
Kaj Rönnberg on pitkän linjan Grönlannin kävijä. Ensi visiit-
ti oli 2006, ja tähän mennessä hän on käynyt siellä yhdeksän 
kertaa, ympäri tuota maailman suurinta saarta. Kaj on toimi-
nut Grönlannissa hammaslääkärinä kolmeen otteeseen. 
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Lisäksi hän on perehtynyt maan historiaan ja oloihin sangen 
perusteellisesti. Kajn mukana saamme muhkean tietopake-
tin Grönlannista monesta vinkkelistä, ja nautimme hänen 
upeista kuvistaan esityksen aikana.
Kerhoilta on tutussa paikassa Pasilan kirjaston toisen ker-
roksen auditoriossa. Kahvittelu alkaa klo 17.30, ja esitys klo 
18.00 Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen 050 3266960, annu.koisti-
nen@iki.fi

Ke 31.1. klo 18.00 Täydenkuun otsalamppuretki 
Hannusmetsän luontopolulla Espoossa
Kaitaantien ja Länsiväylän väliin on jäänyt kallioinen met-
säalue, jonne Iivisniemi–Kaitaa -seura on laatinut luonto-
polun, jota se myös ylläpitää. Luontopolulla on mittaa noin 
3,5 kilometriä. Hannusjärvi, jonka kunnostamiseen seura on 
panostanut monena vuonna, on alueen eteläreunalla. Alue 
koostuu kahdesta jylhästä kallioalueesta ja niiden välisestä 
metsäisestä notkosta. Tuttukin maisema muuttuu tuntemat-
tomaksi pimeässä. Täydellistä pimeyttä ei kuitenkaan ole, sil-
lä aluetta ympäröi asutus ja jos toiveet täyttyvät, iltaa valai-
see täysikuu.
     Kokoontuminen on klo 18.00 Hannusrannan ja Kaitaantien 
risteyksessä. Lähimmät pysäkit ovat Iivisniemi E4425 Helsin-
gin suunnasta ja E4426 Espoonlahden suunnasta. Varustau-
du otsalampulla ja termospullollisella lämmintä juotavaa. 
Sauvoista on hyötyä ja jos on liukasta, nastakengät tai liu-
kuesteet ovat paikallaan. Retki kestää 1½ - 2 tuntia.
     Ilmoittautumiset Raija Hentmanille ensisijaisesti sähkö-
postiosoitteeseen raija.hentman(at)nic.fi tai tekstiviestillä 
numeroon 0400 380 606 viimeistään maanantaina 29.1.18.
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La 3.2. 10.15–14.15 Talviretkeilykurssi, teoriaosa
Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo
Helsingin Seudun Lapinkävijät järjestää talviretkeilyssä tar-
vittavien varusteiden, tietojen ja käytännön taitojen oppimi-
seen tähtäävän kaksiosaisen koulutuksen. Teoriaosa järjes-
tetään Haltian sisätiloissa ja toinen ulkona kansallispuiston 
maastossa. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille kuin jo aiem-
min talviretkeilyä harrastaneille. Ala on kehittynyt vuosikym-
menten saatossa huomattavasti, erityisesti harrastuksen va-
rustepuoli. 
     Yhteydet julkisilla kulkuneuvoilla luontokeskus Haltiaan 
selviävät osoitteesta www.reittiopas.fi. Mikäli aiemmin et ole 
tutustunut Luontokeskus Haltiaan, koulutuksen jälkeen sii-
hen on hyvä tilaisuus. 
     Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1.2.18 Haltian net-
tisivujen kautta osoitteessa www.haltia.com/ajankohtaista 
Lisätietoja Raija Hentman,  raija.hentman(at)nic.fi 
Puh. 0400 380 606

Su 4.2. klo 11.00 Sunnuntain hiihtoretki Nuuksiossa
Kokoontuminen Solvallan yläparkkipaikalla klo 11.00, bus-
silla tulijoita odotetaan tarvittaessa. Bussi 245 lähtee Espoon 
asemalta klo 10.39. Leppoisa hiihtoretki suuntautuu Nuuk-
sion alueelle ja kestää noin neljä tuntia. Eväät ja istuinalus-
ta mukaan. Ilmoittautuminen on tarpeen, jotta voidaan tie-
dottaa, jos joudumme lumitilanteen vuoksi tekemään retken 
kävellen.
Vastuuhenkilö Harry Smeds, harrysme(at)gmail.com, puh. 
050 357 0993

To 8.2. klo 18–20 Yleisötilaisuus: 
Pääkaupunki-seudun parhaat yöretkipaikat
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, 
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Laavuja, keittokatoksia, nuotiopaikkoja, kansallispuistoja, ul-
koilualueita. Vaihtoehtoja on monia, mutta jokamiehenoike-

HELMISKUU            HELMIKUU            HELMIKUU             HELMIKUU 
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uksista huolimatta telttailu ei ole sallittua joka paikassa. On 
kesäkohteita ja ympärivuotisia kohteita.
     Etelä-Suomen retkeilyoppaiden ja Pääkaupunkiseudun 
retkeilyoppaan tekijä Raija Hentman antaa parhaat vinkit 
sanoin ja kuvin kohteista, joissa luonto ottaa avosylin vas-
taan.

La–su 17.–18.2.2018 Talviretkeilykurssi, 
maasto-osuus
Koulutuksen käytäntöpainotteinen kakkososa on yön yli kes-
tävä maastoharjoitus. Paikaksi on alustavasti suunniteltu Ur-
jan leiripaikkaa, mutta lumiolosuhteiden vuoksi paikkaa voi-
daan joutua muuttamaan.
Aikataulut, varuste- ym. ohjeet annetaan teoriaosuudella.
     Perillä ensin majoittaudutaan, minkä jälkeen päivän ja illan 
mittaan ohjelmassa on monipuolisia talviretkeilyyn liittyviä 
harjoituksia ja tietoiskuja. Illalla sitten nuotiopiirin ympärillä 
mukavaa jutustelua, lätynpaistoa yms. Seuraavana päivänä, 
kun aamupala on syöty ja mahdolliset lisäharjoitukset teh-
ty, leiri puretaan ja palataan Haltiaan. Paluumatkalla kulje-
taan HSL:n Karjakaivon tukikohdan kautta. Mikäli osa haluaa 
kokemansa talvitelttailuyön lisäksi avantouintikokemuksen 
saunasta käsin, siihen järjestetään mahdollisuus.  
     Kurssilla pärjää perusvaatetuksella, kunhan niitä on yllä riit-
tävästi. Muista varusteista ja vuokrauspaikoista annetaan tie-
toa teoriaosuudella, mutta tarvetta isoihin varusteinvestoin-
teihin ei ole. Lisätietoja Raija Hentman,  raija.hentman(at)
nic.fi   Puh. 0400 380 606

La 24.2. Lauantaisauna klo 14-16  
Eino Vasikainen  040 5388087
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Ke 7.3. klo 17.30 – 20 Yhdistyksen kevätkokous ja 
kerhoilta – Lemmenjoella
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, 
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat, jonka 
jälkeen siirrytään Lemmenjoen kansallispuistoon, sen luon-
toon, kultamaille ja kulttuuritapahtumaankin Raija Hentma-
nin kuvin ja sanoin. Lemmenjoki on Lapinkävijöiden ruskava-
elluksen kohde, joten nyt pääsee jo etukäteen fiilistelemään.

To 8.3. Solmukurssi
Olet varmaan huomannut niin miesten kuin naistenkin ran-
teessa narusta tehdyn rannekkeen. Kun ranneke tehdään las-
kuvarjonarusta, siitä voi käyttää nimitystä "selviytymisranne-
ke".

Paracord-ranneke on myös hätänaru. Tule tekemään itsel-
lesi tai ystävälläsi ranneke. Koskaan ei voi tietää, milloin tulee 
eteen tilanne, jossa tarvitaan hätänarua. Kurssilla opit myös 
tekemään selviytymis- ja kiipeilysolmuja, sekä solmuja, mitä 
tarvitset retkeilyssä. Halutessasi voit tehdä myös avaimenpe-
rän. Kurssin hinta on 10 euroa. Kurssi pidetään SPR:n Lounais-
Espoon tiloissa Valpurissa.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta sekä osoitteesta 
seuraavassa lehdessä. Vastuuhenkilönä toimii Aira Häkki-
nen: aira.hakkinen@gmail.com tai puh. 0400 594766.

10.3. Helsinki Sauna Day
17.3. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivol-
la (Markus Pyhälä)
22.-29.3. Puunajo- ja lomaviikko (to-to) Kukasjärvellä 
(isännät)
La 24.3. Lauantaisauna klo 14-16  
Jukka  Severinkangas  040 5720696

TULEVAA                 TULEVAA                  TULEVAA                 TULEVAA
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Nauti talvesta Kukasjärven, Ylläksen ja Levin maisemissa 22.-29.3.
Kukasjärven isännät ovat huoltohommissa 22.-29.3. Silloin on hyvä
tilaisuus tulla tutustumaan Kukasmajaan ympäristöineen.
Isännät ja muut lapinkävijät vastaavat mielellään tiedonhaluisten kysymyk-
siin. Ilmoittautumiset vastaanottaa ja lisätietoja antaa Markus Pyhälä:
markus.pyhala@gmail.com tai 040 41 90 967. Majoitus on maksullinen.

Ylläksen hiihtoviikko 30.3- 8.4.2018
Paikkoja on varattu Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista n.35kpl. 
Matkan hinta on n.400euroa sisältäen matkat ja majoituksen. (vr-hinta ei 
vielä tiedossa) Hinta sisältää junamatkat makuuvaunussa, bussikyydit Kola-
ri-Äkäslompolo-Kolari ja majoituksen enimmäkseen 2-3 hengenhuoneissa 
tai parvipaikoilta sekä päivittäin ohjatut hiihtoretket.

Huminan tarjous v.2018 on aamiainen ja päivällinen pakettina 348eur/
hlö/7vrk. Ainoastaan päivällinen 249eur/hlö/7vrk. Ateriat voi myös valmis-
taa itse majoitustiloissa.

Junan lähtöaika Helsingistä on 30.3 pe, klo 20.28 ja Kolarissa 31.3 klo 
11.00.
Paluumatka Kolarista alkaa 7.4 klo 18.10 ja Helsingissä juna on 8.4 klo8.32
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Jorma Nurmi 0407669093 tai jorma.
nurmi50(at)gmail.com

Lapin kierros 7.–17.6.2018
Pohjoisessa on paljon kiinnostavia luonto- ja kulttuurikohteita, joissa ei tule 
käytyä, koska ne eivät osu matkan varrelle. Kesäkuun alkupuoli, jolloin ke-
sä saapuu Lappiin, mutta räkkä ei ole vielä alkanut, on useimmille outo aika 
lähteä pohjoiseen. Lapin kierros yhdistää nämä asiat ja tarjoaa erittäin mo-
nipuolisen luonto- ja kulttuurikattauksen yöttömän yön ja kesän kiihkeim-
män heräämisen aikaan.
     Paikasta toiseen liikutaan tilausajoautolla ja yöt vietetään lakanoiden välis-
sä. Kuljettava reitti, kohteet ja hinta tarkentuvat seuraavassa Lapinkävijä-leh-
dessä, sillä suunnitelmia pääsee tekemään vasta vuoden vaihteen jälkeen.
     Kierroksen järjestää Raija Hentman, raija.hentman(at)nic.fi.

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, veloite-
taan ennakkomaksu.
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, 
veloitetaan 50% matkan hinnasta.
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pi-

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta

MATKOJEN PERUUTUSEHDOT

dättää koko matkan hinta.

Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen 
pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus pe-
riä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustan-
nuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun 
palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä ti-
lausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava 
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisäl-
tyy peruutusturvavakuutus

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennal-
taarvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk en-
nen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. 
Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonai-
suudessaan.

Kilometrikorvaus

Kun  Lapinkävijöiden retkikohde on kauempana ja matkaan lähdetään kimp-
pakyydein, kyydin antaja ja kyydin saaja voivat käyttää seuraavaa laskuta-
paa korvauksen määrittelyyn: kilometrit kertaa 0,25 euroa jaettuna autossa 
olijoiden määrällä kuljettaja mukaan lukien.
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Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, an-
taa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman uutisista ja opastaa 
retkeilytaidoissa.

Minne hiihtämään?

Hiihtoon hurahtaneiden joukko yl-
läpitää www.latutilanne.fi -sivustoa. 
8.11. avattuja latuja löytyi jo mm. Jy-
väskylästä, Seinäjoelta, Oulusta, Yl-
läkseltä ja Saariselältä. Kuka tahansa 
voi antaa tietoja laduista, joita vielä 
kartalta ei löydy tai laduista, joita ei 
enää ylläpidetä. Parhaimmillaan si-
vusto toimii juohevammin kuin kau-
punkien ja kuntien oma tiedotus – 
jos sitä yleensä ottaen edes on. (RH)

Testejä

Vankkojen vaelluskenkien testi on 
Retki-lehden numerossa 8/2017. Vii-
saasti testissä ei ole valittu voittajaa, 
sillä testaajan valinta saattaa olla täy-
sin sopimaton jollekin toiselle – jal-
kamme ovat niin erilaisia. Artikkelin 
teksti ja kahdeksan testatun jalki-
neen vertailu antavat hyvää pohjaa 
omien valintojen tekemiseen. Kaik-
kien järeiden vaelluskenkien testaa-
minen on jo ajatuksena mahdoton, 
sillä tuotemerkkejä ja -malleja on 
niin paljon. Oleellisempaa onkin osa-
ta kiinnittää oikeisiin asioihin huo-
miota omaa jalkinetta valitessaan.

     

   Erä-lehden numerossa 9/2017 
puolestaan esitellään 15 villais-
ta T-paitaa. Artikkeli kertoo villan 
ominaisuuksista, mistä esimerkik-
si Superwash-käsittelyssä on kyse 
ja muistakin valintaan vaikuttavis-
ta seikoista. Muodikkaista riippuma-
toista on samassa numerossa 11:n 
mallin testi. Testitulosten lisäksi ar-
tikkeli antaa paljon tietoa asioista, 
joihin on syytä kiinnittää huomiota.
     Yhdeksän karttalaukkua- ja pus-
sia testattiin taas Erän numerossa 
10/2017. Kartasta ei lopu virta eikä 
se mene rikki vaikka putoaisi jorpak-
koon, mutta kastunut kartta hajoaa 
helposti. Siksipä suojaaminen on 
järkevää. Testivoittajakin löytyy, sa-
moin perustelut valinnalle.
     Samassa lehdessä kerrotaan mm. 
kokeilussa olleista Fjällräven Abis-
ko Trekking Tights-vaellustrikoista 
(saavuttivat suosiota), Thule Guide-
post 85-vaellusrinkasta, jonka uu-
denlaiset ratkaisut vakuuttivat sekä 
Savotan Rajajääkäri 40–60 -litrai-
sesta pikkurinkasta, joka venyy mo-
nenlaiseen käyttöön.
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Tuotetietoja

Garmin inReach on satelliittivies-
tintälaite, jolla voi lähettää ja vasta-
nottaa tekstiviestejä, seurata ja jakaa 
kulkureittiä sekä lähettää hätäkutsun 
aina avoinna olevaan maailmanlaa-
juiseen pelastuspalvelukeskukseen. 
Yhteyden saaminen ulkomaailmaan 
on ollut Suomen Lapissakin ongel-
mallista sen jälkeen, kun kännykät 
alkoivat yleistyä ja hätäpuhelinverk-
ko purettiin vuonna 2000.
     550 Firecord on muuten kuin ta-
vallinen paracord-naru, mutta sen si-
sällä on punainen säie, jota voi käyt-

tää nuotion sytyttämiseen muiden 
sytykkeiden sijaan. Paracord-naru 
taas on vahvaa laskuvarjonarua, jota 
voi käyttää sellaisenaan tai säikeiksi 
purettuna monenmoisiin tarkoituk-
siin retkellä. Erä-lehden numeros-
sa 9/2017 on enemmän juttua 550 
Firecordin käytöstä ja toiminnasta 
kuivana ja kastuneena. Ehkäpä täs-
tä tulee enemmän juttua Lapinkävi-
jään solmukurssin jälkeen. Tuotetta 
voi tilata ainakin lappeenrantalai-
sesta verkkokaupasta www.lamnia.
fi ja englanniksi on lisätietoa valmis-
tajan sivuilla osoitteessa www.livefi-
regear.com.

Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hal-
lituksen  päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtai-
sista asioista.

Hallituksen päätöksiä

Kokouksessa käsiteltiin ulkoilutoimi-
kunnan vetäjän Juha Karsikkaan 
laatimaa listaa vaelluksen vetäjän ja 
osanottajan vastuista. Muutamilla 
tarkennuksilla täydennetty lista esi-
tellään jäljempänä.

Suuntaa antavia ohjeita ollaan 
laatimassa myös Lapinkävijöiden 

viestittelyyn sosiaalisessa mediassa, 
liittyen ennen kaikkea yksityisyyden 
kunnioittamiseen. Kaikki eivät halua 
kuviaan instagrammiin tai yhdistyk-
sen Facebook-sivuille. Ohjeistusta 
laativat yhteistyössä hallituksen jä-
sen Kaisa Peuramäki, yhdistyksen 
sihteeri ja Facebook-sivujen mode-
raattori Sirkka Leppänen sekä insta-
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gram-tilin hoitaja Heidi Ilves.
Hallitus päätti pitää Karjakaivon 

ja Kukasjärven käyttömaksut sekä 
varustevuokrat entisellään. Tukikoh-
tien käyttömaksujen korottamisella 
ei kuitenkaan saataisi katettua kulu-
ja, mutta voitaisiin vähentää käyttöä. 
Edullinen varustevuokraus on ennen 
kaikkea jäsenetu aloittelijoille.

Syyskokouksen kuulumiset

Nyt toimittiin ensimmäistä kertaa 
uusien sääntöjen mukaan: toimikau-
si on vuosi ja lukumäärä voi olla 7–9 
henkilöä. Hannu Siitari oli ilmoitta-
nut, ettei jatka hallituksessa. Hänen 
tilalleen ei saatu uutta jäsentä, joten 
muilta osin hallitus on entinen: Rai-
ja Hentman, Eija Lempinen, Sirk-
ka Leppänen, Pentti Luhtala, Kai-
sa Peuramäki, Markus Pyhälä, Ari 
Saarinen ja Taina Tervahartiala. 
Hannun panos Lapinkävijöiden toi-

minnassa on ollut äärettömän tärkeä 
ja keskeinen. Kiitoksen sanat tuntu-
vat perin vähäpätöisiltä.

Puheenjohtajana jatkaa Raija 
Hentman.

Toiminnantarkastajana jatkaa 
Pauli Jokimies ja toiseksi toiminnan-
tarkastajaksi valittiin Kirsti Klemola. 
Heidän varahenkilöinään ovat Harry 
Smeds ja Aulikki Siikanen.

Hallitus määrittelee yhdistyksen 
yleiset linjaukset, mutta toiminnan 
järjestämisestä vastaavat toimikun-
nat. Kaikki nämä yhdessä luovat puit-
teet yhdistykselle nimeltä Helsingin 
Seudun Lapinkävijät.

Vuodelle 2018 on luvassa paljon 
mielenkiintoista toimintaa, joka toi-
mikuntien yhteistoimintapalaverissa 
viilattiin sujuvaksi kokonaisuudeksi. 
Syyskokouksessa hyväksytty toimin-
tasuunnitelma on alla. Voit nyt jo fii-
listellä tulevia tapahtumia.

Tiedot kokosi
Raija Hentman

Vaelluksen vetäjän ja osanotta-
jan vastuut

Vaikka toimimmekin vapaaehtoises-
ti harrastepohjalta, toimintaan liittyy 
aina vastuita. Vaellusten ja lomaviik-
kojen järjestelyt ovat huolella tehty-
jä, mutta ”harrastajatasoisia”, eivät 
samanlaisia kuin matkailualan yrit-
täjien. Ryhmän jäsen taas vaikuttaa 
siihen, miten hyvin ryhmä toimii. 

Nämä vastuut tulevat myös yhdis-
tyksen nettisivuille nähtäville.

Vetäjien vastuulla on
- laatia vaelluksen reittisuunnitelma, 
joka on turvallinen ja tarpeettomia 
riskejä välttävä
-laatia turvallisuussuunnitelma
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-järjestää ohjelman mukaiset kulje-
tukset
-järjestää ohjelman mukaiset majoi-
tukset
-laatia ohjeistus, jossa kerrotaan mat-
kustusaikataulut, vaelluksella tarvit-
tava varustus ja ruokatarpeet (uudet 
vaeltajat) sekä ohjelman mukaiseen 
majoittumiseen liittyvät asiat
-haastattelemalla selvittää ryhmän 
(uusien) jäsenten edellytykset suo-
riutua vaelluksesta
-maastossa reittisuunnitelman to-
teuttaminen, suunnistaminen, so-
veltuvan leiripaikan valinta, veden 
saannin varmistaminen ja ensiapu-
valmiuden ylläpitäminen
-poikkeustilanteiden hallinta (esim. 
loukkaantumiset, ryhmän sisäiset 
konfliktit)
-opastaa hyvien retkeilytapojen nou-
dattamiseen
-selvittää onko ryhmässä henkilöitä, 
joiden kuvia ei saa julkaista sosiaali-
sessa mediassa tai Lapinkävijä-leh-
dessä.

Ryhmän jäsenen vastuulla on
-perehtyä vetäjien toimittamaan ai-
neistoon
-noudattaa vetäjien antamia ohjeita
-varata oikea varustus ottaen huo-
mioon vaelluksen pituus, maasto ja 
vuodenaika
-varata riittävästi ravintoa ottaen 
huomioon vaelluksen pituus, maas-
to ja vuodenaika
-varmistaa, että omaa vaelluksen 

vaatiman riittävän fyysisen ja henki-
sen kunnon ottaen huomioon vael-
luksen pituus, maasto ja vuodenaika
-huolehtia siitä, että osaa käyttää 
vaelluksella tarvittavia varusteita 
(esim. teltan pystytys tai keittimen 
käyttö)
-ilmoittaa vetäjille sairauksista ja lää-
kityksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
vaelluksen onnistumiseen
-ilmoittaa vetäjille, jos liittyy ryh-
mään tai poistuu ryhmästä ohjelmas-
ta poiketen
-ilmoittaa vetäjille tarvittavat yhte-
ystiedot (sähköposti etukäteismate-
riaalia varten, puhelinnumero viime 
hetken viestintää varten)
-varautua erilaisiin poikkeustilantei-
siin (esim. aikataulumuutokset, reit-
tisuunnitelman muuttuminen)
-vetäjien ja muiden ryhmäläisten 
avustaminen tarvittaessa
-hyvien retkeilytapojen noudattami-
nen.

Karjakaivo-asiaa

Saunominen on nyt entistä mu-
kavampaa. Karjakaivon isäntä Ari 
’Juissi’ Saarinen on hankkinut sau-
nan pesuhuoneeseen puurallit. Ral-
lit täytyy nostaa aina saunomisen 
jälkeen saunan puolelle kuivumaan. 
Se hoituu siinä samalla, kun lakaiset 
roskat ja tyhjennät vedet.

Muistathan, että saunaan ei saa 
viedä kynttilöitä! Saunan valaistuk-
seen käytetään eteisen komerosta 
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löytyviä myrskylyhtyjä, jotka ripus-
tetaan löylyhuoneen ja pesuhuo-
neen ikkunoiden ulkopuolella oleviin 
nauloihin. Jos myrskylyhtyjen käyttö 
ei ole ennestään tuttua, ohje löytyy 
ohjekansiosta.

Normaali siivous on jokaisen Kar-
jakaivon käyttäjän homma: matto-
jen ravistelu, lattioiden lakaisu, pöy-
dän pyyhkiminen ja talon astioiden 
ja keittimen puhdistus käytön jäl-
keen. Vesiä ei saa jättää seisomaan 
astioihin.

 Karjakaivon säännöissä sanotaan, 
ettei siellä saa esiintyä edes lievästi 
juopuneena. Tämä maininta tarkoit-
taa käytännössä yhtä, enintään kah-
ta saunaolutta tai -siideriä. Alkoho-
lin käyttäjä ei ole käyttömäärän tai 
oman tilansa paras arvioija. Tämä 
sääntö on ehdoton, sillä kyse on kaik-
kien paikalla olijoiden hyvästä oloti-
lasta. Eikä sääntö muutu, vaikka oli-
sit siellä yksinkin – Karjakaivo on aina 
kaikkien käytössä, joten koska tahan-
sa joku muu Karjakaivon rauhaa kai-
paava voi saapua. Tällainen kohtuu-
ajattelu tuntuu mukavammalta kuin 
ehdoton kielto. Toivottavasti ei tule 
olemaan tarvetta sääntöä muuttaa.

Jäsensihteeri vaihtuu

Yhdistyksemme pitkäaikainen jäsen-
sihteeri Saara Kostama vaihtuu en-
si vuoden alusta. Saara Loiste otti 
kopin haasteesta, ja tulee 1.1.2018 
Saaraksi Saaran paikalle. Jatkos-

sa liittymis- ja eroilmoitukset sekä 
osoitteenmuutokset tehdään säh-
köpostiosoitteessa jasenasiat(at)hel-
singinlapinkavijat.fi.

Saara Kostamalle iso kiitos vuosi-
en työstä, joista eniten esille nouse-
vat Lapinkävijä-lehden pitkäaikainen 
luotsaaminen ja jäsensihteerinä toi-
miminen. Aktiivisen toimijan päät-
täessä lopettaa hänen roolinsa ja ar-
vonsa toiminnan rakentajana tuntuu 
vain kirkastuvan.

Toimikunnissa on muitakin vaih-
doksia, mutta niistä kerromme seu-
raavassa Lapinkävijässä. Samoin 
vuoden 2017 sarvekas paljastetaan 
silloin.

Mitä lahjaksi?

Jollet hoitanut joululahjaostoksia-
si Halonen Sport Sellon tuoteillassa, 
tässä taas muistutus siitä, että lahjak-
si voi antaa
-jäsenetulehtemme Retki-lehden 
vuosikerran
-HSL:n jäsenyyden
-viikonlopun Karjakaivolla kanssasi 
tai-peräti lomaviikon Kukasjärvellä.

Levitä Lapinkävijää

Siis lehteä. Kannattaa viedä lehtiä ul-
koilumajoille, nuotiopaikkojen liite-
reihin (läpinäkyvässä muovipussissa 
sateensuojaan roikkumaan), autio- 
ja varaustuville, vuokrakämpille, 
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kirjastojen esitehyllyihin – siis joka 
paikkaan, missä liikkuu ihmisiä, joi-
ta retkeily voisi kiinnostaa. Olemme 
saaneet monta jäsentä retkeilijöistä, 
jotka ovat lukeneet Lapinkävijää tai 
napanneet sen mukaansa.

Jatkossa pyritään siihen, että leh-
tiä olisi aina nippu kerhoilloissa ja 
yleisötilaisuuksissa, josta niitä voi sit-
ten ottaa mukaan ja jättää ihmisille 
luettavaksi. Saatpahan siitä myös hy-
vän syyn lähteä liikkeelle!

Tuutko koulutuksia suunnittele-
maan?

Väki vaihtuu koulutustoimikunnas-
sakin. Naisedustus on hyvällä tolal-
la, mutta miehistä alkaa olla pulaa. 
Tuutko remmiin? Ota yhteyttä toimi-
kunnan jäseniin tai yhdistyksen pu-
heenjohtajaan.

Raija Hentman

Toimintakalenteri 2018

Huomaathan, että helmikuun kerhoilta on jo tammikuussa, sillä presiden-
tin vaalit sotkivat tavallisen aikataulun.

Tammikuu
6.1. Loppiaissauna Karjakaivolla (UT)
20.1. Polttopuutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
29.1. Kerhoilta, aiheena Grönlanti, Kaj Rönnberg (OT)
31.1. Täydenkuun otsalamppukävely (UT)

Helmikuu
3.2. Talviretkeilykurssin teoria (KT+Haltia)
4.2. Sunnuntaihiihto Nuuksiossa (UT)
8.2. Yleisötilaisuus: Pääkaupunkiseudun yöretkien mahdollisuudet (KT)
17.–18.2. Talviretkeilykurssin maasto-osuus (KT)
24.2. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Maaliskuu
7.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
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8.3. Solmukurssi (KT)
10.3. Helsinki Sauna Day
17.3. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla 
(Markus Pyhälä)
22.–29.3. Puunajo- ja lomaviikko (to-to) Kukasjärvellä (isännät)
24.3. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
30.3.–8.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT)

Huhtikuu
25.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
?.4. Tutustuminen maastopyöräilyyn (UT)

Toukokuu
5.5. Kevätsiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
5.5. Kesäkauden avajaiset ja Lapinkävijöiden 45-juhla Karjakaivolla (OT)
6.5. Päiväretki: Karkalin luonnonpuisto + joku muu kohde, Lohja (UT)
11.–13.5. Viikonloppuvaellus (UT)
19.5. Villiruokakurssi Talosaaressa (KT+Kavtsi)
19.–26.5. Kukasjärven huolto- ja lomaviikko (isännät)
23.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
26. t. 27.5. Retkikalastuskurssi (KT)

Kesäkuu
3.6. Sunnuntaikävely (UT)
7.–17.6. Lapin kulttuuri- ja luontokierros (UT)
9.6. Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
16.–17.6. Perheretki Vartiosaaressa (UT)
20.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
30.6. Maastopyöräretki (UT)

Heinäkuu
7.7. Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
14.–21.7. Kukasjärven retkeilyllinen heinä- ja huoltotalkooviikko (isännät)
18.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
28.7. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Elokuu
3.–5.8. Saaristoretki (UT)
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11.8. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
18.–19.8. Perheleiri Karjakaivolla (KT+Haltia)
25.8. Päiväretki Isosaareen (UT+Kavtsi)
29.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

Syyskuu
31.8.–9.9. Päiväretkiviikko Inarissa (UT)
7.–16.9. Ruskavaellus Inarissa (UT)
22.–23.9. Viikonloppuvaellus (UT)
29.9. Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Lokakuu
3.10. Kerhoilta (OT)
21.10. Päiväretki Melkuttimille Lopella (UT)
27.10. Polttopuutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
?.10. Yleisötilaisuus: Miten kansallispuisto syntyy, millaisia 
suojelualueita   on (KT)
?.10. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla 
(Markus Pyhälä)

Marraskuu
7.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
18.11. Opastettu sunnuntaikävely Espoon keskuspuistossa (UT)
24.11. Pikkujoulu (OT)

Joulukuu
1.12. Hätälähetin, seurantalaitteet ja satelliittipuhelin (KT+Haltia)
6.12. Itsenäisyyspäivän kävely (UT)
8.12. Talkoot ja joulupuuro sekä lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

(Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, 
OT = ohjelmatoimikunta, TT = talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
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Menneitä
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on taas ollut monia mielenkiin-
toisia tapahtumia. Tällaisia muistoja oli yhdellä mukana olleella. 
Tästä jäit paitsi, ellet ollut mukana.

Luonnon päivien huipennus
Lauantaina 26.8. sankat väkijoukot 
vaelsivat kävellen, pyöräillen, autol-
la ja bussikuljetuksella kohti Nuuk-
sion Mustalampea. Yksi ryhmä läh-
ti luontolähettiläs Raija Hentmanin 
matkaan Haltiasta. Mustalammen 
itärannalla väki etsiskeli sopivaa is-
tumapaikkaa kallioilta ja kankailta, 
osa nautti retkieväitä keittokatoksel-
la. Lammen länsipuolen keittokatok-
sella kuorolaiset valmistautuivat esi-
tykseen. Välillä – viime kesän tapaan 
– ropsahti sadekuuro.

Kun Tapiolan nuorisokuoro ja Yli-
oppilaskunnan laulajat saapuivat 
kalliojyrkänteelle ja asettuivat pai-
koilleen, odottava tunnelma tiheni. 

Sateisella suolla
Ei ollut ollenkaan huono saldo, et-
tä 26 ilmoittautuneesta 18 saapui 
Kiljamon parkkipaikalle Torronsuon 
kansallispuistoon. Koko päiväksi oli 
luvattu kunnon sadetta – ja lupa-
us piti. Professori Harri Vasander pi-
ti porukan hyppysissään koko päi-
vän, niin kuin kokenut opettaja vain 
osaa. Olimme kuitenkin paremmin 
pukeutuneet kuin opiskelijat yleen-
sä (ei yhtään napapaitaa), mutta vä-
hän paremminkin olisi voinut varus-
tautua (villakalsarit puuttui).

Hannu Airolalla ne lukemattomat 
faktat jäivät paremmin mieleen (kat-
so artikkeli,sivulla 30), mutta jotain 

RAIJA HENTMAN

 Kylmät väreet kulkivat selkäpiitä, kun kuorojen 
esittämä Finlandia-hymni kiiri yli Mustalammen 
kallioiden ja tumman veden.

Sadepilvetkin pidättelivät pisaroi-
taan laulun kiiriessä lammen, metsi-
en ja kallioiden yli. Vain pieni kuuro 
konsertin loppupuolella. Kun Finlan-
dia kajahti Pasi Hyökin johdolla pää-
tösnumeroksi, kylmät väreet kulkivat 
selkäpiitä ja silmät kostuivat.

Tuona päivänä noin 55 000 ihmis-
tä sai hienoja elämyksiä yli 260 ta-
pahtumassa. Kaiken kaikkiaan nel-
jään Luonnon päivään osallistui yli 
300 000 ihmistä eri puolilla Suomea. 
Ja Luonnon päivät oli vain yksi Suo-
mi 100 -hankkeista. (RH)
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HOSSA - HARJUJEN JA KIRK-
KAIDEN VESIEN MOSAIIKKI

Päiväretkiviikko on palannut jälleen 
yhdistyksen toimintakalenteriin. 
Hossan kansallispuisto tarjosi 17 la-
pinkävijälle upeita harjuja, kirkkai-

ta vesiä, komeita kanjonijärviä, van-
hoja kalliomaalauksia, karua metsää 
ja muutaman upean kosken. Sää oli 
koko viikon viileähköä ja vesisadet-
takin saatiin – ei kuitenkaan kiusak-
si asti. Ruska oli laskeutunut Lapista 
Kainuun korkeuksille ja antoi hienoa 
lisäväriä kulkijoille.

Viikon ohjelma käynnistettiin Hos-
san luontokeskuksella, jossa metsä-
hallituksen edustaja kertoi alueen 
historiasta ja puiston tarjoamista mah-
dollisuuksista. Infon ja luontokeskuk-
seen tutustumisen jälkeen lähdettiin 
kiertämään luontopolku, joka esitte-
li Hossan luontoa ”pienokoossa”. Lou-
naan jälkeen tutustuttiin Seipiniemen 
alueeseen, joka ei kuulu kansallispuis-
ton alueeseen. 

Murroslaaksoja ja vanhaa tai-
detta
Toisena päivänä saimme kuljetuksen 
Julma-Ölkyn kanjonijärvelle. Puolen 
tunnin veneretkellä saimme kevyessä 
tihkusateessa ihastella järven maise-
mia jyrkkine kallioseinämineen, jotka 
kohoavat jopa 50 metriä veden pin-
nasta. Syvimmällä kohdalla järvessä 
on vettä samaiset 50 metriä. Venees-
sä oli kyydissä myös espanjalaisia toi-
mittajia, jotka olivat maisemien lisäksi 
kiinnostuneita myös allekirjoittaneen 
naamavärkistä. Mikä lie siinäkin kiin-
nostaa!?

Ölkyltä kävelimme Ala-Ölkyn itä-
rantaa myötäillen etelään. Saimme 
katsella saman kaltaista maisemaa, 
jota ihailimme veneestä, nyt kuiten-

nippelitietoa itsekin muistan. Vaik-
kapa sen, että tiuhimmillaan rahka-
sammalyksilöitä voi neliömetrin alal-
la olla 52 000. Tai sen, että Tulimaa 
on saanut nimensä punarahkasam-
malesta: sitä kasvaa valtavina tum-
manpunaisina kenttinä siellä Ete-
lä-Amerikan eteläkärjessä. Siitäkin 
oli puhetta, että saamelaiset laittoi-
vat ennen vauvan komsioon eli kät-
kyeen rahkasammalta, johon pissat 
imeytyivät. Turvetta on käytetty pait-
si ihonhoitoon, myös kuukautissuo-
jiin. Hyvä tuote lakkasi menemästä 
kaupaksi, kun ranskalaisnaisille sel-
visi, että heillä oli turvetta pöksyissä. 
Olihan se näin? (RH)

Harri Vasander (selin) ja tarkkaavaiset kurssilai-
set Torronsuolla.

HANNU AIROLA
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kin ylhäältä alas. Laavulla nautitun 
lounaan jälkeen matka jatkui Värikal-
lioille, jossa tutkimme vanhoja kallio-
maalauksia, jotka ovat ainakin 3 500 
vuotta vanhoja. Loppupatikka johdat-
ti meidät Lihapyörteelle (mistä näitä 
nimiä keksitään?), josta porukka kul-
jetettiin takaisin kämpille.  

Usva-aamusta harjuille
Kolmas päivä kuljetti meitä Huosiuk-
sen huikosen ja Hakokosken huja-
uksen reittejä pitkin. Reitit kulkevat 
melkein kokonaan niin, että vettä on 
näkyvissä. Useissa kohdin vesi siinte-
lee molemmin puolin kulkijaa. Maas-
to on tasaista lukuun ottamatta nou-
suja harjujen päälle. Aamupäivän 
usva näyttäytyi Iikoskella upeasti. Jär-
velle päin katsellessa ei tahtonut erot-
taa usvan ja järven pinnan rajaa.

Kylille
Torstaina polku johdatteli meitä Öllö-
rin länsirantaa ja Hossanlahdenharjua 
pitkin Hossan kylälle, jossa tutkailim-

me majoitustarjontaa ja minimarke-
tin valikoimia. Kylällä näyttää nou-
sevan lisää majoituskapasiteettia eli 
kävijämäärien oletetaan kasvavan. 

Kyläkierroksen jälkeen suunta-
simme Hossan poropuistoon. Siel-
lä pääsimme kokeilemaan kulkemis-
ta kapulalossilla. Lossiajelun jälkeen 
nautimme maittavan keittolounaan 
ja katselimme lyhyen esityksen po-
ron vuodenkierrosta.   

Vettä, vettä ja vieläkin enemmän 
vettä
Viimeinen kulkupäivä tutustutti mei-
dät Kokalmuksen kierroksen länti-
seen osuuteen ja alueen suurimpaan 
koskeen. Kokalmuksen reitillä pysäh-
dyimme ensin ihailemaan Muikkupu-
ron kirkasta ja matalaa virtaa. Lyhyt 
puro yhdistää Iso- ja Keski-Valkeai-
sen. Seuraavaksi tarkastimme ainoan 
kulkumme varrelle osuneen autiotu-
van, joka todettiin siistiksi ja yöpymi-
seen hyvin kelpaavaksi. Hossan eri-
koisuutena voidaan pitää porotalleja, 
joita tämän reitin varrella löytyy kak-
si. Ne ovat matalia rakennuksia, joihin 
porot voivat paeta räkkää ja hellettä. 
Toiseen talliin uusittiin parhaillaan 
kattoa ja pääsimme haastattelemaan 
työmiehiä työnsä lomassa. 

Laavulounaan jälkeen jatkoimme 
hetken Kokalmuksen kierrosta kun-
nes erkanimme reitiltä kohti Lounat-
koskea. Siellä on nähtävillä rakenteita 
uitosta ja viljan jauhamisesta. Vanha 
uittokämppä toimii nykyään vuokra-
kämppänä.

Värikalliolla

JUHA KARSIKAS
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Saariretki sotilashistoriaan
Perjantaina 11.8. klo 17 starttasi in-
nokas joukko lapinkävijöitä Helsin-
gin keskustasta viikonloppuretkelle 
Kotkan saaristoon. Kohteena olivat 
Kirkonmaa ja Rankki. 

Leppoisa bussimatka iltapäiväau-
ringon loisteessa taittui nopeasti ja 
saavuimme joutuisasti Sapokan sata-
maan, josta matka jatkui yksityiskäyt-
töömme varatulla Vikla III aluksel-
la kohti Kirkonmaata. Laivamatkan 
aikana saimme kuulla ensimmäiset 
palat Kotkan saariston sotahistorias-
ta. Ohitimme mm. saaren, jonka van-
kilasta siirto Siperiaan koettiin pelas-
tuksena. 

Kirkonmaalla meitä oli vastas-
sa saaren matkailutoiminnan hen-
kilöt ja eipä aikaakaan, kun kaikki 

olivat löytäneet majapaikan seuraa-
valle kahdelle yölle. Yksi perhe suun-
tasi reippaana etsimään sopivaa telt-
tapaikkaa tuleville öille.  Kirkonmaan 
sää helli retkeläisiä tyynellä ja upeal-
la auringonpaisteella, joka huipentui 
hehkuvaan auringonlaskuun. 

Kirkonmaan historia elää vah-
vana
Aamiaisen jälkeen kokoonnuttiin 
opastetulle retkelle kohti saaren 
eteläkärkeä. Matkalla saimme kuul-
la lukuisia kiinnostavia kertomuk-
sia saaresta, sen rakennuksista mm. 
koulusta ja sotahistoriasta. Retken 
aikana reitin varrelta löytyi makoi-
sia metsämansikoita ja kiinnostavia 
kasveja mm. lehtomaitikka. Saaren 
eteläkärjessä sijaitsi näkötorni, jo-
hon rohkeimmat kiipesivät ihaile-
maan hulppeana avautuvaa lähisaa-
ristomaisemaa.  Torniin kiipeäminen 
tosiaan vaati rohkeutta, sillä ilma oli 
edellisen illan tyyneydestä muuttu-
massa tuuliseksi, jonka vuoksi ja osin 
myös torniin kiipeämisen vuoksi tor-
nin yläosa huojui epäilyttävästi. 

Opastetun retken jälkeen oli va-
paata ohjelmaa ja mahdollisuus tu-
tustua saareen itsenäisesti. Useat löy-
sivät saarella olevan pirunpellon sekä 
kävivät tutustumassa kirkkoon ja 
hautausmaahan. Osa innostui myös 
keräämään sieniä ja mustikoita. Mus-
tikoita kasvoi varvut sinisenään. En-
nen päivällistä oli myös mahdollisuus 
saunomiseen ja uimiseen. 

Tällä retkellä majoituimme kuuden 
hengen mökeissä, joissa oli melko hy-
vät tilat ja hyvät edellytykset valmis-
taa omia ruokia. Joka ilta pääsimme 
saunaan. Parina iltana vuokrasimme 
käyttöömme rantasaunaa, josta pää-
si kätevästi virkistäytymään Öllörijär-
veen.  

Retkellä olivat mukana Ritva Jokela, 
Kerttuli Karonen, Kirsti Klemola, Annu 
Koistinen, Anja Leppälä, Riitta Louhimo, 
Leena Närekangas, Helvi Pesonen, Lee-
na Piispa, Reijo Salmela, Maria Seder-
löf, Aulikki Siikanen, Elina Smeds, Harry 
Smeds, Marra Vanhanen, Eino Vasikai-
nen ja muistiin merkinnyt.
Juha Karsikas
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Alkuillan aikana tunnelma oli 
odottava, sillä säätiedotus oli luvan-
nut kovaa ukkosta ja pääkaupunki-
seudulta alkoikin kantautua uutisia 
kuinka ukkonen ja kova vesisade oli 
siellä piiskannut kaupunkia. Pian sa-
de alkoi piiskata myös saaren rantoja 
yltyen koko ajan kovemmaksi. Päiväl-

listä nauttiessamme oli jo täysi my-
räkkä päällä, salamat iskivät taivaalla 
jatkuvana valomerenä ja 14-15 m/s 
puhaltava tuuli piiskasi sadetta päi-
välliseltä majoitukseensa syöksyvi-
en niskaan. Upeaa luonnon näytel-
mää jatkui koko yön aamun pikku-
tunneille saakka. 

Rankissa hyvä näkyvyys
Sunnuntain aamupalan jälkeen 
suuntasimme hyvissä ajoin saaren 
pohjoiskärkeen odottamaan vuo-
rovenettä, jolla siirtyisimme Rankin 
saareen.  Illalla ja yöllä puhaltanut 

tuuli oli edelleen melko navakkaa. 
Vuoroveneeseen päästyämme alkoi 
tunnelma jälleen kohota suunna-
tessamme kohti uutta saarta. Ran-
kissa meitä jo odoteltiin laiturilla ja 
eipä aikaakaan, kun suuntasimme jo 
opastetulle retkelle. 

Rankissa on myös paljon sotahis-
toriaa. Kävimme merikanuunan si-

sällä ja tutustuimme 
entiseen      kasarmira-
kennukseen. Kierrok-
sella näimme useam-
pia merikanuunoita ja 
tutustuimme myös sää-
havaintoasemaan. Tark-
kasilmäisimmät ehtivät 
kierroksen aikana kerätä 
huomattavan pussillisen 
sieniä. Kierroksen jäl-
keen meitä odotti keitto-
lounas. Lounaan jälkeen 
jäi vielä mukavasti aikaa 

jatkaa saareen tutustumista. Saaren 
länsirannikolla oli upeat kalliot, joi-
ta aallokko piiskasi vaahtopäin. Koti-
matkalla kohti Helsinkiä olo oli onnel-
linen ja monta kokemusta rikkaampi. 
Säät olivat suosineet, ohjelmaa oli ol-
lut sopivasti, opastus sujui ammatti-
taidolla ja seura oli ollut erinomaista. 
Tyytyväisenä saattoi huokaista, että 
kyllä kannatti taas lähteä mukaan la-
pinkävijöiden reissulle. Retkelle osal-
listui 27 lapinkävijää.

Taina Ronkainen
Juha Karsikas

TAINA RONKAINEN

Rankin kasarmilla
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ERÄMAAMETSIEN MUISTOIS-
SA
Tämän vuoden ruskavaellus suun-
tautui 16 kulkijan voimin Tsarmitun-
turin erämaa-alueelle ja sen ympä-
ristöön. Alue sijaitsee Inarin kunnan 
kaakkoisosassa rajoittuen Nellimiin 
ja Raja-Jooseppiin kulkeviin teihin 
ja Venäjän rajaan. Viikko tarjosi kul-
kijoille poutasäätä lämpömittarin 
kohotessa useina päivinä 20 asteen 
tienoille, jämäkkää ja paikoin vai-
keakulkuista metsää aihkimäntynei-

neen ja luppokuusikkoineen sekä 
pari tunturihuiputusta.

Retkelle lähdettiin Sarmitunturin 
pohjoispuolelta, josta polku johdatti 
meitä leiripaikkaan. Ensimmäinen yö 
vietettiin Sarmitunturin laella. Heti 
tälle osuudelle osui retken suurimpia 
haasteita: nousu tunturille täyspak-
kausten kanssa oli rankka ja retken 
ainoa kulun aikana saatu sade sat-

tui tälle pätkälle. Maisemat tunturin 
huipulla palkitsivat vaivat ja pyyhkäi-
sivät rankan nousun rasitukset pois 
mielestä. Pienet tunturilammet tarjo-
sivat hyvää juomavettä ja mahdolli-
suuden virkistäytymiseen.           

Metsässä kiiruhdetaan hitaasti
Reittimme kulki pääsääntöises-

ti metsämaastossa, jossa ei polku-
ja löytynyt. Monin paikoin häivähti 
mieleen aavistus historiasta, kun täl-
laiset alueet olivat laajempia ja mat-
ka lähimpiin asumuksiin kymme-

niä kilometrejä. 
Ensimmäisen 
päivän jälkeen 
karttaan merkit-
tyjä polkuja tai 
metsäautotietä 
tallattiin vasta 
viimeisenä päi-
vänä. Maasto oli 
monin paikoin 
vaikeakulkuista 
eikä karavaani 
kaikkina päivinä 
kulkenut etukä-
teissuunnitel-

man mukaisesti. 
Parina päivänä päädyimme lyhen-

tämään taivalta ja tekemään oikaisu-
ja. Onneksi reittisuunnitelma U-muo-
toineen salli tämän. Maasto asetti 
omat haasteensa myös suunnistami-
selle eikä kaikin paikoin kuljettu talo-
udellisinta reittiä. Hiukan haastavam-
pia vesistöylityksiä matkan varrelle ei 
osunut kuin yksi. 

JUHA KARSIKAS

 Vaeltajakaravaani nousee Sarmitunturille
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Lyhyitä päivämatkoja
Reittisuunnitelmamme sisälsi melko 
lyhyitä päivämatkoja. Silti jouduim-
me parin päivän kohdalla lyhentä-
mään reittiä, jotta ehtisimme ajoissa 
seuraavaan leiriin ja nautiskelemaan 
tauoilla erämaan hiljaisuudesta ja 
maisemista.

Kaksi kulkupäivää sisälsi vain aa-
mupäiväpatikan täyskantamuksilla. 
Iltapäivällä teim-
me lisälenkkejä 
kevyemmillä kan-
tamuksilla. Joku-
nen matkaaja jäi 
leiriin keräämään 
voimia seuraaville 
päiville. Torstain il-
tapäivälenkillä kä-
vimme Ahvenjär-
ven autiotuvalla ja 
rajavyöhykkeellä.

Asentolammil-
la vietimme kak-
si yötä, joiden välissä 
teimme päiväretken. Retken teema-
na oli alueen keskeiset kohteet: Pa-
hakuru ja Akalauttapää. Kurua tark-
kailimme ylhäältä sen pohjoisreunaa 
seuraillen. Akalauttapäälle lähdim-
me nousemaan kurun länsipäästä. 
Huiputus tarjosi maisemia parhaim-
millaan. Aurinko paistoi lähes pilvet-
tömältä taivaalta tuulen tuivertaessa. 
Päivän lounas nautittiin huipun tun-
tumassa. 
Hienoja leiripaikkoja
Leiripaikat saivat porukalta hyviä 

arvioita. Jopa suunnitelmaan kuu-
lumaton paikka suoalueen laidas-
sa osoittautui erittäin kelvolliseksi. 
Yksi yöpymispaikkamme sijaitsi Ar-
tan kämpän (toinen alueen kahdes-
ta metsähallituksen ylläpitämästä 
kämpästä) vieressä. Muutoin löysim-
me hienoja paikkoja lampien ja jär-
vien rannoilta, joista löytyi myös vir-
taavaa vettä. 

Retkellä olivat muka-
na Paula Hakkarainen, Tuija Häkki-
nen, Sari Karamäki, Hannu Klaasio, 
Aino Korkia-Aho, Pia Laibert, Riitta 
Louhimo, Jorma Nurmi, Natalia Or-
low, Pekka Rouvinen, Anna-Maija 
Teppo, Anu Valkonen, Juha Viljanen, 
Uolevi Vuorinen, Jaana Väänänen ja 
muistiin merkinnyt.

Muistiin merkitsi Juha Karsikas

Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävi-
jöiden nettisivulla

JUHA KARSIKAS

Päiväretkeläiset Akalauttapään rinteillä
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Patikointia Sipoonkorvessa 
7.-8.10.
Vuosi sitten sain kuulla, ettei syksyn 
viikonloppuvaellukselle ollut vetä-
jää. Koska en juurikaan ollut Sipoon-
korvessa liikkunut, niin innostuin asi-
asta ja sanoin olevani käytettävissä 
retkenvetäjäksi.

Sehän riitti, minusta tuli "opas" 
tuolle retkelle. Pieni epäilys mieles-
säni oli, en ollut aikaisemmin ollut 
Lapinkävijöiden vaelluksilla. Kevääl-
lä sain onneksi Annen apuoppaaksi.

Kesällä tein muutaman nope-
an katselmuksen Sipoonkorpeen ja 
sen laitamille. Noin kuukausi ennen 
vaellusta kävin viimeisen kerran tut-

kailemassa mahdollista reittiä ja on-
nekkaasti tapasin Sipoonkorpi Trail 
-polkujuoksun reitinmerkkaajan. 
Sain häneltä vinkin polusta joka ei 
näy kartalla. Kävelin vinkattua pol-
kua kohti Ängesböleä, jossa oli sattu-
malta Metsähallituksen edustaja pai-
kalla. Häneltä kuulin, että kaivon vesi 
oli juuri tutkittu ja todettu juomakel-
poiseksi. "Toki tilanne voi muuttua ja 
vettä pitää juoda omalla vastuulla". 

Olipas onnekas suunnitteluretki!
Varsinaisen viikonloppuvaelluksen 
aloituspäivänä vein autoni Sipoon 
kivikirkon parkkipaikalle ja lähdin 
bussilla kohti Sotunkia, jossa Tasa-
kalliontien parkkipaikalle kokoon-

      Nousu Högbergetille

SAKARI PALO
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tui koiralla vahvistettu nelihenkinen 
vaellusjoukkomme. Epäilyni kävi to-
teen: olin porukan kokemattomin 
vaeltaja. Apuopas oli onneksi vähän 
kokeneempi ja "opastettavat" varsi-
naisia vaelluskonkareita. Olipa jou-
kossa myös Lapinkävijöiden yösuun-
nistuksen mestari. Ei siis pelkoa, että 
eksyisimme pimeässä.

Tasakalliontieltä vaelsimme rau-
hallisesti Högbergetin kautta noin 
puolet Kalkinpolttajan polusta. Kal-
kinpolttajan polun pohjoisimmasta 
kohdasta lähdimme pieniä polkuja 
seuraten enemmän tai vähemmän.

Kaakkoon kohti Nuotiokalliota - 
täällä opas herpaantui ja suunnis-
tusmestari joutui kertomaan, meidän 
menneen kohteen ohi. Löysimme lo-
pulta Nuotikallion ja pidimme päivän 
kolmannen tauon. Uusin voimin kä-
vimme ihailemassa hiihdenkirnuja. 
Hiidenkirnuilta lähdimme kartoilta 
puuttuvalle polulle, jota pitkin pää-
simme suht reilussa sateessa Katron-
träskin itäpuolelle. Tässä vaiheessa 
huomasimme vaeltaneemme varsin 
rauhallisesti. Oli pieni uhka että pi-
meys tulisi ennen kuin pääsisimme 
Ängesböleen. Paransimme vauhtia ja 
kuljimme kartalla olevia polkuja seu-
raten tuolle Sipoonkorven ainoalle 
telttailupaikalle. Ängesböleen on ke-
sän aikana rakennettu parilaavu van-
hojen nuotiopaikkojen läheisyyteen 
ja uusi nuotiopaikka on rakenteilla 
suljetun kämpän pihalle. Pihalta kat-
sottuna kämpän takana on mainitse-

mani kaivo.
Koska yöksi oli luvattu kovaa sa-

detta ja parilaavusta löytyi vain nuo-
tio päätimme majoittua parilaavuun. 
Nautimme eväistämme, tulistelim-
me ja turisimme kunnes vaivuimme 
uneen makuupussiemme

lämmössä. Säätiedotus piti paik-
kansa, yöllä satoi.

Päivän valjetessa heräilimme ja 
teimme tulet. Satoi. Söimme aami-
aiset, hoidimme aamutoimet ja pak-
kailimme. Satoi. Lähdimme "Ponun 
perinnepostia" -luontopolkua suu-
rinpiirtein koilliseen. Satoi ja maasto 
oli varsin märkää. Tulimme Länsitiel-
le jota kuljimme nimen kehoittama-
na länteen muutaman sata metriä. 
Ylitimme pienen purontapaisen ja 
lähdimme peltopätkälle kohti Kni-
kaskärriä. Sieltä yhytimme polun, 
jota pitkin taapersimme Kantorträs-
kille. Lammen pohjoisrannalla on yk-
sityinen, mutta avoin laavu. Pidimme 
siellä tauon ja ihailimme näköalaa. 
Tauon jälkeen vaelsimme polkua, 
metsäautotietä ja teitä pitikin Si-
poon vanhalle kivikirkolle. Vaellus oli 
päätepisteessään. Opas ja ilmeisesti 
muutkin olivat tyytyväisiä
retkeen.

Markus Pyhälä
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Vesistönylitysharjoitus 
koulutus ”Vesistöjen ylitys 
tilapäisvarustein”
järjestettiin Karjakaivon ylämajalla 
teoriaosuus ja käytännön harjoitus 
Karjakaivon lammella 19.8.2017 klo 
14-18. Tapahtuman jälkeen oli sau-
na.

Kurssivastaavina Lapinkävijät yh-
distyksen koulutustoimikunnasta oli-
vat Erkki Holopainen ja Risto Heinä-
nen. Jäsenistöstä oli paikalla vain yksi 
koulutettava.

Vesistönylitysharjoituskoulutukses-
sa kerrattiin ensin kellutuksen- lossa-
uksen teoriaa: kun käytössä on lautta, 
niin ensimmäinen retkeilijä meloo sil-
lä vesistön yli ja vetää perässään köy-
den. Hän jää vastarannalle, sitoo toi-
sen köyden lauttaan kiinni ja toinen 
ryhmäläinen vetää lautan ensimmäi-
sestä köydestä lähtörannalle. Nyt voi-
daan jokainen ryhmän jäsen siirtää 
köysiä käyttelemällä veden yli. Kesäl-
lä lautta voidaan tehdä rinkoista kun-
han siihen on ennalta varauduttu ja 
talvella tukeva lautta saadaan sitomal-
la kaksi ahkiota rinnakkain laittamalla 
sukset poikittain niiden yli. Tutustuttiin 
hyvin kelluviin välineisiin: kylmälauk-
ku, makuualusta, jätesäkki, puhallettu 
paksu pitkulainen ilmapallo ja testat-
tiin ne käytännössä. Tämän opetuksen 
tarkoituksena oli testata varusteita ja 
katsoa, mikä kelluu ja kantaa hyvin ja 
miten ryhmä lossataan vesistön yli kui-
vana. Tutustuttiin välineisiin ja solmui-
hin, sitten ruvettiin rakentamaan pont-

tonilauttaa niistä välineistä, joita oli.
Isoja ilmapalloja 
erilaiset solumuoviset makuualus-

tat
kelluvaa ja kellumatonta köyttä los-

saukseen (65 m) 3mm
ilmastointiteippiä
rinkkojen sisältö
rinkka
laavukangas
tukikepit, useammasta kävelysau-

vaparista
teltankaaret
jätesäkkejä
rinkka
Rinkan varusteet oli ilman muuta 

pakattu vedenpitäviin pusseihin.
Kokeilimme, saako yhden vaelta-

jan varusteista tehtyä riittävän kanta-
van rinkkalautan niin, että sillä pääsisi 
kuivana vesistön yli. Ja onnistuuhan se, 
kunhan varusteissa on ilmalla täytettä-
vä makuualusta, muuten rinkan kanta-
vuus ei riitä. 

Ensin rinkka kannattaa laittaa jäte-
säkkiin ja säkin suu sitoa kiinni, näin 
vältetään retkivarusteiden kastumi-
nen. Rinkkana oli Savotan putkirink-
ka josta yläkaari oli vedetty mahdolli-
simman pitkälle ja kaareen kiinnitettiin 
teltta sekä retkijalkineet. Näin rinkkaan 
saatiin enemmän tilavuutta veden syr-
jäyttämiseksi eli kelluttavuuden paran-
tamiseksi, myös se on suurempikokoi-
sena tukevampi vedessä. Laavukangas 
levitettiin maahan, puhallettiin pat-
jaan ilmaa sen verran, että sen sai vielä 
taitettua rinkan pituiseksi, sitten laitet-
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tiin taitettu patja laavukankaan päälle 
ja rinkka patjan päälle. Ensin nostettiin 
rinkan päädyissä olevat laavukankaan 
liepeet rinkan päälle ja sitten sivuilla 
olevat liepeet rullattiin siten että toi-
selle puolelle rullan sisään jäi vaellus-
sauva ja toiselle puolelle kahdet teltan 
kaaret jotka oli taitettu sauvan mittai-
siksi. Sekä sauvan että kaarien päät 
täytyy jäädä reilusti näkyviin molem-
mista päistä. Nämä näkyvissä olevat 
sauvan- ja kaarienpäät yhdistettiin ir-
tohihnoilla jolloin paketti pysyi koossa. 
Nyt varsinainen lautta on valmis, mutta 
tarvitaan vielä sivuponttoni. Sidotaan 
esillä oleviin sauvan- ja teltankaarien 
päihin ja rinkan molempiin päätyihin 
poikittaiset vaellussauvat ja niiden vä-
lille vielä yksi teltan kaari, jonka päällä 
on solumuovipatja rullattuna. 

Nyt lautta on valmis ja voidaan nos-
taa veteen. 

Istutaan äärimmäisen varovasti rin-
kan päälle ja laitetaan jalat sivupont-
toonille menevien sauvojen päälle, toi-
nen toiselle ja toinen toiselle. Nyt siinä 
on aika tukeva istua. Melaksi kannat-
taa ottaa joku karahka tai riuku, pelkil-
lä käsillä kauhominen on tehotonta. 
Rinkka liikkuu siis vedessä melottaes-
sa poikittain.

Samalla periaatteella mutta kah-
desta rinkasta tekemällä saa toki tuke-
vamman ja paremmin kelluttavan lau-
tan. 

Kokeiltiin eri välineiden kellutusta. 
Kun ponttoni ja rinkkalautat oli saatu 
valmiiksi, ne testattiin. 

Huom.! Tosi tärkeää on osata joku 
käytännöllinen solmu. Seuraavan kurs-
sin aihe voisi olla solmut tutuksi kurssi. 
Ponttonin rakentaminen oli haasteel-
lista. Kyllä vesistön ylityksessä oli vai-
kea pitää tasapaino. Ponttonit olivat 
huterat ja kiikkerät ja niihin oli vaikea 
mennä laiturilta. Aikaisemmin olemme 
ylittäneet Lehmänämpärin ja Karjakai-

von kapeikon kesäolosuhteissa mene-
mällä mahalleen rinkan päälle, mikä 
oli sidottu tiukasti jätesäkkiin. Ylitet-
tiin vesistö polskimalla eteenpäin ja pi-
tämällä lossinarusta kiinni. Se oli aika 
helppoa, mutta mitä, kun kyseessä on-
kin isomman ja syvemmän ja virtaavan 
esteen ylitys. Siihen tällaisilla kursseil-
la on kysyntää. Myös johonkin malli-
ponttoni materiaaliin olisi hyvä tutus-
tua etukäteen.

Anne Kaiponen

Risto ylittää lossaten ja kastumatta
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Hannu Airola

ARTIKKELIT

Tällaisia asioita tarttui hihaan 
Harri Vasanderin suokurssilla 
14.10.17.

Käsitteistä

keidas = suon koholla oleva 
keskusta
keidassuo = Etelä-Suomessa vallit-
seva suotyyppi, jossa keskusta on 
(yleensä) reunaosia ylempänä. Saa 
vetensä pääasiassa sateesta.
kulju = märkä pinta mättäiden välissä
ruoppakulju = kohta, jossa rahka-
sammalen kasvu on vaikeutunut ja 
leväkasvusto on vallannut suon 
pinnan
laide = suon (märkä) reunakaistale
reunaluisu = keitaalta laiteelle viet-
tävä suon osa
allikko = avovesiallas

Suotyypit

Suot voidaan jakaa neljään tyyppiin:
korpi = suo, jolla kasvaa runsas kuu-
si- ja koivuvaltainen puusto
räme = kituvaa mäntyä kasvava 
puoliaukea suo
neva = avosuo, jolla ei ole puita 
letto = nevojen tapainen avosuo, 
jonka kasvillisuus erilainen kuin 

muilla soilla kalkin ja runsaampien 
ravinteiden vaikutusten takia. Har-
vinainen.

Turve, sen muodostuminen ja 
hajoaminen

Rahkasammal kasvaa pituutta noin 
11 mm/vuosi. Alaosistaan se maatuu 
vähitellen turpeeksi.

Turve on suon osittain hajonnut-
ta kasvijätettä. Se voidaan jakaa rah-
ka-(sammal), sara- ja puuturpeeksi 
pääasiallisten alkuperäkasvien mu-
kaan. Suon tuottamasta kasvimas-
sasta 1–15 % päätyy turpeeksi muun 
osan maatuessa. Mitä karumpi suo, 
sitä suurempi tuo prosentti on. 

 Kuolleet kasvit maatuvat lähinnä 
suon pintakerroksissa. Soilla ja kan-
gasmetsissä elävä kunttamato on 
tärkeä eläin tässä prosessissa. Se on 
noin senttimetrin pituinen, vaalea, 
läpikuultava eliö, joka syö kasvijätet-
tä ja pilkkoo sen muotoon, jota mik-
robit voivat edelleen hajottaa. Tur-

    TORRONSUON RETKELLÄ KUULTUA JA OPITTUA
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vekerroksen alaosissa hapettomia 
olosuhteita sietävät arkkibaktee-
rit jatkavat hajotustyötä, mutta siel-
lä maatuminen on äärimmäisen hi-
dasta.

Turpeen maatumisasteen voi 
määrittää von Postin menetelmällä, 
joka kehitettiin Ruotsissa 1920-luvul-
la. Määritys menee seuraavasti. Kun 
turvetta puristettaessa kädessä siitä
-erkanee kirkasta vettä, on kyseessä 
täysin maatumaton turve (H 1)
-erkanee sameaa vettä ja puristee-
seen jää sormien kuva, on kyseessä 
keskimaatunut turve (H 5, H6) 
-koko massa menee sormien välis-
tä, on kyseessä täysin maatunut tur-
ve (H10)

Turpeen käytöstä

Turvetta on käytetty ja käytetään
-kasvuturpeena, kuivikkeena (vähän 
maatuneita kerroksia)
-polttoaineena (hyvin maatuneita 
kerroksia)
-langan raaka-aineena (tupasvillan 
kuituja vähän maatuneesta turpees-
ta)

Torronsuo

Torronsuo on iso, karu keidassuo, 
josta suurin osa on rauhoitettu kan-
sallispuistona. Siinä on viisi suurta 
keidasta. Usean sadan hehtaarin alu-
eella turpeen paksuus on noin 12 m, 
mikä on ennätysluokkaa. Kasvu on 

ollut runsaan millimetrin vuodessa. 
(Salpausselällä suppakuopassa on 
mitattu maksimipaksuus 18 m mut-
ta vain pienellä alalla.) Torronsuolla 
turpeen syvyys tuskin enää kasvaa 
merkittävästi, sillä paksuuden kasva-
essa hidas hajoaminen ja kasvu tule-
vat vähitellen yhtä suuriksi.

Kansallispuiston rajalla on tur-
peennostoalue. Turveyrittäjät olisi-
vat kiinnostuneet koko suosta, mut-
ta onneksi sen on saatu suojeltua. 

Suo on paljolti karua rämettä, jos-
sa sinnittelee kituliaita mäntyjä. Män-
nyt kärsivät ravinteiden puutteesta, 
mikä näkyy mm. pitkinä oksina ja 
neulasten kellastumisena. Paikoilla, 
missä turvekerros on ohut (reunat, 
turpeen alaiset mineraalimaakum-
mut), kasvillisuus on rehevämpää, 
kun se saa lisää ravinteita.

Pikkudetaljeja

Eteläsuomalaiset kohosuot ovat 
yleensä jalkaisin ylitettäviä. Niihin on 
vaikea hukkua. Keitaat kantavat koh-
talaisen hyvin. Märissäkin paikoissa 
putkilokasvien (varvut, sarat, suovil-
lat, puut) juuret muodostavat tur-
peen sisällä ”turvaverkon”, joka es-
tää syvälle vajoamisen. 

Suovesi kelpaa tiukan paikan tul-
len ruokavedeksi ja juotavaksikin. Sii-
nä ei ole ihmisen kannalta haitallisia 
bakteereja.
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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

Hiihtokengät ja siteet myydään
Karin myy kuvan Alicon hiihtojalki-
neet kokoa 40 ja Rottefellan vaijeri-
siteet. Molemmat ovat lähes käyttä-
mättömät. Hintapyyntö on 70 euroa 
molemmista yhteensä. Ota yhteyt-
tä Kariniin, karin.sillander(at)welho.
com tai 050 350 3807. Ohittamaton 
tilaisuus! (RH)

Näyttelyitä
Suomen metsästysmuseossa on esil-
lä vuoden loppuun asti Antti Leino-
sen näyttely Suomen peura.

Vuoden luontokuva 2017-näyttely 
on Pallastunturin luontokeskuksessa 
29.12. asti ja Heinolan lintutarhassa 
28.1.18 asti.

Ateneumissa ovat esillä veljek-
set von Wrightin lintumaalaukset 
25.2.18 asti. (RH)

Kursseja ja kuvausta
Kuusamo-opistolla on laaja erilais-
ten valokuvauskurssien valikoi-
ma tammikuusta marraskuulle asti. 
Luontokuvausta on monelta eri ai-
healueelta. Lisätietoja www.kuusa-
mo-opisto.fi.

Kuvauskojuja on usealla eri yrittä-
jällä ja osalla myös kurssitoimintaa. 
Tarjontaa on mm. seuraavilla: Finna-
ture (kotkat, kurssina), www.finna-
ture.fi; Boreal Wildlife Centre (pedot, 
lintuja), wwwviiksimo.fi; Eräeero (pe-
dot ym.), www.eraeero.com; Kaikuva 
(linnut), www.kaikuva.fi; Martinsel-
kosen Eräkeskus (karhu), www.mar-
tinselkonen.fi. (RH)

Kulttuuripolku Utsjoelle
Utsjoen kirkkotupayhdistyksen 
suunnittelema kulttuuripolku tulee 
kiertämään kirkkotupien, pappilan 
ja kirkon maisemissa kertoen pai-
kan historiasta. Polun rahoitus on 
nyt kunnossa, joten toteutukseen 
voidaan ryhtyä. Inarilainen 18.10.17 
(RH)



33

Lapinkävijä Nro 149 4 17 RINKAN POHJALTA

Pääkaupunkiseudun 15 
huippua
Länsiväylä kertoo kaksikosta, joka 
päätti huiputtaa pääkaupunkiseudun 
15 korkeinta kohtaa. Apua he saivat 
eri kuntien maanmittaus insinöörei-
hin, koska kuntien verkkosivu ei ole 
aina mainittu kunkin kunnan korkein-
ta kohtaa. Ideana oli, että he kiertäisi-
vät kaikki huiput saman päivän aika-
na, mutta lähestymisessä he käyttivät 
autoa apuna. polkujuoksua kertyi kui-
tenkin 32,9 km, nousua atuli 824 met-
riä ja aikaa paloi viisitoista tuntia. Reis-
susta on koostettu video 15 tuntia – 15 
huippua polkujuoksuretki.
Korkeimmat huiput: Espoo Nuuksion 
Mustakorpi 114 mpy, Kauniainen Ka-
savuori 64 mpy, Kirkkonummi Veikko-
lan Kaislammenmäki 100 mpy, Helsin-
ki Kivikon täyttömäki 62 mpy, Vantaa 
Västra kokonkalliot 82 mpy, Tuusula 
Jokelan Lepokallio 112 mpy,  Kerava 
Koukkukalli 82 mpy, Järvenpää Kiila-
hännänkallio 83 mpy, Nurmijärvi Pa-
losenkallio 136 mpy, Vihti Rokokallio 
156 mpy, Sipoo Kummelberg 90 mpy, 
Pornainen Horsmankallio 107 mpy, 
Hyvinkää Ahvenlammenkallio 147 
mpy ja Mäntsälä Mäkilänmäki ja Va-
haterkallio 138 mpy.
Länsiväylä26-27.8.17 (RB)

Kirkkonummella Meikon ympä-
ri kuivin jaloin
Kirkkonummen kunta on kunnostanut 
Meiko järven ympäri kulkevan reitin. 
Kosteille paikoille on asennettu pit-

kospuut ja purojen yli on rakennet-
tu siltoja, pitkospuut ovat lehtikuusta. 
Järven ympäri kierros on kahdeksan 
kilometriä pitkä. Reitti on merkitty 
keltaisilla puupalikoilla. Luonnonsuo-
jelualueen parkkipaikalta lähtee myös 
lyhyempi punaisella merkitty reitti. 
Opasteiden, siltojen ja pitkospuiden 
lisäksi reitin varrelle on tuotu uusi wc 
ja vanhaa kunnostettu.
Länsiväylä 30.8.17 (RB)

Kuukkelin uutisia
Tahkokurun uusi kota sijaitsee van-
halta laavulta ylöspäin metsänrajassa. 
Vanha laavu puretaan pois. Uudelle 
paikalle on kohonnut myös puuvaja ja 
ulkovessat. Kodassa on keskellä pyö-
reä tulipesä ja sen ympärille mahtuu n. 
kolmekymmentä henkeä. Saman mal-
linen kota – tosin hieman suurempa-
na nousi edellisenä kesänä Varkaanku-
ruun.

Tahkokurussa on pyritty huomi-
oimaan lumen korkeus, sillä paikalla 
oli viime talvena lunta toista metriä. 
Kodan avajaiset vietettiin 26.8.17 eli 
Suomen luonnon päivänä.
Kuukkeli 25.8.17 (RB)

Ylläksen luontovalvojaksi 
Henri Arponen
Uusi luontovalvoja aloitti työnsä huh-
tikuussa 2017 ja hänen työpisteensä 
on Kellokkaassa. Arosen suurin pro-
jekti oli Tahkokurun kodan rakennut-
taminen ja Pakasaivon uuden tulis-
telupaikan rakentaminen. Arposen 
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tehtäväalue on Pallas-Yllästunturin 
eteläpää sekä Kilpisjärvi. Kesän tehtä-
vänä oli kansallispuisten rajojen mer-
kintä. Kohtiin, joissa puiston raja ylit-
tää reitin tulee sinivalkoinen kyltti. 
Metsässä raja merkitään puihin val-
koisella maalilla 30 – 40 metrin välein.
Kuukkeli 25.8.17 (RB)

Karilan latusilta uusittiin
Äkäsjoen Karilan kohdan ylittävä latu-
silta uusitaan syksyn aikana ja uusi sil-
ta kestää myös latukoneen. Sillan val-
mistuttua vanha riippusilta puretaan. 
Karilantietä on myös kunnostettu, ei-
kä Karilantien loppupäässä mahdu 
ohittamaan vastaantulijoita autolla, 
muuten kuin ohituspaikoilla. Karilan 
tien varrella pysäköinti on kielletty ja 
ainoa parkkipaikka on Navettagalleri-
an parkkipaikka.

Karilan uuden sillan rakennuttaa 
Kolarin kunta ja se on valmis 1.12.17 
mennessä.
Kuukkeli 25.8.17 (RB)

ParM8
Suomi 100-juhlavuoden kunniak-
si jokainen kansallispuisto on saanut 
oman nuoren 12-18 vuotiaan kum-
min. ParkM8 eli parkameit on kansal-
lispuistokaveri ja retkeilee itsenäisesti 
kansallispuistoissa ja välittää tunnel-
mia ja elämyksiä puistoista
Selma Autio Ylivieskasta on Pallas-Yl-
lästunturin kummi v. 2017. kummi-
en kokemukset kerätään yhteen lo-
kakuun alussa Haltiassa avautuvaan 

Suomi 100-juhlanäytelyyn nimeltä 
luonto 2017.
Kuukkeli 25.8.17 (RB)

Eksymättä paras
Maasto- ja ulkoilureittien turvallisuu-
teen tähtäävä Reila-hanke testasi uu-
den reittimerkintä ohjeistuksen Yl-
läksellä. Vuoden kestäneen pilotin 
pääkohteena oli Sport Resort Ylläksen 
alue, joka sai ruskan päätteeksi uudet 
opasteet.

Reila hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa maasto- ja ulkoilureittien 
luotettavuutta luomalla:
-yhtenäiset pelastus- ja paikannus-
merkinnät
-ohjeistus turvalliseksi ja asiakasläh-
töisiksi maastomerkinnät
-riskiperusteisen reittisuunnittelun 
malli
-reittikartoitukset ja riskiperusteiset 
reittisuunnitelmat
-tietopankki, johon on koottu tietoa 
reittien turvallisuuteen, merkintöihin 
ja toimijaverkostoon liittyen.
Myös Ylläksen alueen talviurheilukart-
ta ja kyläkartta uusistaan reila hank-
keen periaatteiden mukaiseksi.
(RB)

Pelastus- ja paikannusmerkki 
tuo turvaa
Uusissa raeitimerkeissä kiinnittyy huo-
mio plakaattiin, jossa lukee isoin kirjai-
min SOS. Kyseessä on pelastus- ja pai-
kannusmerkki. Merkistä on hyötyä, 
kun maastossa tarvitaan apua. Kyltis-
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sä lukee hätäkeskuksen puhelinnume-
ro 112, kolmella kielellä, paikannus-
piste, kunnan nimi ja paikan nimi, jos 
paikalla on nimi. Lisäksi siinä on myös 
paikannuskoordinaatit hätäkeskuslai-
toksen haluamassa muodossa. Sama 
koordinaatisto on älypuhelimiin ladat-
tavissa 112 sovelluksessa.
Kuukkeli n:o 17 vk 44-46 (RB)

Ylläs kampanja pääkaupunki 
seudulla
Ylläksen uusi ilme soluttautuu pää-
kaupunkiseudulle, mm bussien kyl-
jessä on Ylläksen logo. Nappaa tästä 
kännykkäkuva ja osallistu kilpailuun. 
Lähetä kuva toimitus@kuukkeli.com 
Kaikkien kesken arvotaan vuosikerta 
Kuukkeli lehteä!

Ylläs jazz   25–28.1.18 Ylläksellä, 
näin ennakko tietona, jos haluat mu-
kaa tunturijazzin pyörteisiin, lisätie-
toa facebookista ja ositteessa yllas-
soikoon.fi
Ylläs Aceppellas tekee paluun en-
si syksyksi. Ruska ajaksi sijoittuva ta-
pahtuma palaa välivuoden jälkeen Yl-
läkselle Sport Resort Ylläksen alueelle 
6 – 9.9.18 (RB)

http://www.porokello.fi/ 
Porokello apsi
Sen tavoitteena on puolittaa poroko-
larien määrä vuoteen 2020 mennes-
sä. Porovaroittimen mobiilisovellus 
on saanut alkunsa jo v. 2011, kun paik-
katietoon ja matkapuhelimen palve-
luihin erikoistunut Paikkatieto online 

esitteli idean porovaroittamisen mo-
biiliratkaisusta Paliskuntain yhdistyk-
selle ja Lapin Ely keskukselle. Tämä 
johti idean kehittelyyn ja ponniste-
luun edelleen kehittämiseksi. Vuosina 
2013 - 2015 porovaroittamista kokeil-
tiin kahdella tieosuudella 25 ammatti-
autoilijan voimin. Vtt teki tutkimuksen 
asiasta ja tulokset olivat hyviä, joten si-
tä laajennettiin koko poronhoito alu-
eelle. Tietoa Maria Timo-Huhtala 040 
550 8818 ja info@porokello.fi, netti-
sivut: porokello.fi, Toimii ainakin 
Android-puhelimissa.
(RB)

Tämän  ja ensi vuoden Ylläksen 
"mökkikirja" 
on tavanomaista mielenkiintoisempi, 
sillä "kirjassa" on 42 sivua keskittynyt 
Äkäslompolon kylän historiaan, Lom-
polossa asuneiden kyläläisten "kerto-
musten" kautta. Kertomukset alkavat 
Tanon talon historialla, jolloin Taneli 
Tanelinpoika Kaartinen ja hänen vai-
monsa Kirsti muuttivat Äkäslompo-
loon  1700 luvun puolivälissä. Täs-
tä kehkeytyy mielenkiintoinen kylän 
historia, vaikka kyseessä on kuiten-
kin alueen markkinointijulkaisu. Eli 
kannattaa lukaista, jotta perehtyy tar-
kemmin kylän elämään. Sitä on jaet-
tu ainakin Espoossa ilmaisjakeluna ta-
louksiin. 
(RB)



36

Lapinkävijä Nro 149 4 17RINKANPOHJALTA

Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista 
sekä retkeilijää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjois-
ta, ja opastaa myös vanhojen kirja-aarteiden äärelle. Mi-
ten milloinkin.

Kukasjärven saunatonttu.
Kuten edellisessä Lapinkävijässä 
mainittiin Sulo Laakso ja isännät ja 
tekivät Kukasjärven saunaan uudet-
lauteet. Taustalla oli pari syytä. Tal-
koissa oli todettu vanhojen lautei-
den olevan vaikeat pestä ja vanhojen 
lauteiden kaiteella oli kiellosta huo-
limatta poltettu tuikkuja. Jäljistä nä-
ki, että saunan palaminen oli ollut lä-
hellä.

Uudet lauteet tehtiin siis irrotet-
taviksi. Kaiteet tehtiin vinoiksi, ettei 
vahingossakaan kaiteelle laitettaisi 
kynttilöitä. Myös kulmalauteen taak-
se jäi kynttilöiden pelossa tyhjä tila. 
Tästä tyhjästä tilasta on Saunatont-
tu ollut hieman huolissaan. Tonttu 
on päättänyt seistä lauteiden takana 
varmistamassa ettei kukaan saunan 
hämärässä koloon eksy.

Markus Pyhälä

Suomen luonnon pyhät paikat

Aimo Kejonen ja Tuomo Kesäläi-
nen
Suomen luonnon pyhät paikat -teok-
sen tavoite on pitää yllä tietoa siitä, 
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mikä aikanaan oli pyhää ja miten py-
hän kanssa elettiin. Vanhat pyhät ei-
vät ole kadonneet. Sellaisen luo tul-
lessaan nykyajan ihminenkin kokee 
pyhyyttä ja hiljaista rauhaa.

Kansanperinteen tallentaja, geo-
logi Aimo Kejonen ja tietokirjailija, 
toimittaja Tuomo Kesäläinen ovat 
toimittaneet teoksen, mutta esimer-
kiksi professori Juha Pentikäinen on 
myös mukana uskonto tietieteilijän 
ominaisuudessa.  Teos kunnioittaa 
esi-isiemme eloa esittelemällä sata 
luontokohdetta, joita eri aikoina ja eri 
tilanteissa on pidetty pyhinä. Teos on 
tietokirja ja matkaopas jokaiselle, jo-
ta kiinnostavat vanha metsäuskonto, 
sen pyhät paikat ja niiden merkityk-
sen muuttuminen aikojen kuluessa. 
Kirja on paitsi kunnianosoitus men-
neiden aikojen pyhille myös kunni-
anosoitus kotimaamme upealle ja 
ainutlaatuiselle luonnolle.

Teoksessa on paljon tuttuja koh-
teita, mutta paljon myös uusia koh-
teita ja Lapin osuus on myös mer-
kittävä. Suomessa on koettu pyhiksi 

mm. pyhät lähteet, pyhät puut, käär-
meiden käräjäpaikat sekä vahojen 
pyhien häviäminen joitakin maini-
takseni.

Pyhät paikat on ryhmitelty seu-
raavasti:

Kivi- ja pronssikauden kalliomaa-
laustemppelit, Hiidet ja pyhät lehdot, 
vanhat pyhät rajat ja rajakivet, Suo-
malaisten pyhät vuoret, Lappalaisten 
seitavuoret ja saivojärvet, pyhät läh-
teet ja puut. Lukunsa on myös lappa-
laisten seitakivistä ja kallioista, mut-
ta myös oma lukunsa Vanhan kansan 
kirkkoja. Tässä vain joitain esimerk-
kejä Näistä muodostuu äkkiseltään 
kiinnostavia retkikohteita, joiden ta-
rinat avaavat uusia näkymiä kuhun-
kin paikkaan.

”Maamme täyttäessä v. 2017 it-
senäisenä valtiona sata vuotta, niin 
tarkoituksena on kunnioittaa Suo-
men itsenäisyyttä ja esi-isiemme 
eloa esittelemällä sata luontokoh-
detta, joita eri aikoina on pidetty py-
hinä.  Arkeologit, uskontotieteilijät ja 
folkloristikot olisivat parempia asian 
kulttuurisen, henkisen ja humanisti-
sen puolen tieteellisessä selvittelys-
sä. Olemme osallistuneet suurempi-
en osaajien apuna poikkitieteellisiin 
projekteihin. Silloin on tietoa tart-
tunut meihinkin. Olemme muiden 
tutkimusten ohessa tai aivan tarkoi-
tuksella, käyneet ja konkreettisesti 
tutkineet pyhiä ja muutoin merkit-
täviä paikkoja. Oppainamme on ol-
lut niiden tarinoita tuntevia ihmisiä. 
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Meillä on ollut onni vielä tavata ja 
saada ystäviksemme henkilöitä, jot-
ka ovat tienneet ja koonneet vanhaa 
tietoa, joka heidän mukanaan on ka-
toamassa.” – Aimo Kejonen ja Tuomo 
Kesäläinen 

Kirjan merkittävä osuus on myös 
sen kuvituksessa, joka elävöittää te-
osta ja avaa ulkopuolista ymmär-
tämään paremmin eri kohteiden 
luonnon arvoa ja kauneutta. Suu-
ri merkitys on myös sillä, että nyt on  
todennäköisesti ensi kertaa koot-
tu näin laajasti kohteita, joita monil-
la paikoilla tunnetaan paikallisesti, 
mutta ei sen sijaan kovin hyvin oman 
paikkakunnan ulkopuolella.

ISBN: 978-952-7204-14-6 Salakir-
jat 2017 (RB)

Lintuparatiisi Suomenoja- 
Finnoo
Suomenojan luonto on julkaissut 
mainion kuvateoksen Suomenojan 
luonnosta ja siinä esitellään maam-
me tunnetuinta lintuallasta Suome-
nojalla. Alun perin tämä oli maatuva 
merenlahti, jota myöhemmin käy-
tettiin jäteveden puhdistuksen sa-
ostus altaana. Myöhemmin käytön 
päätyttyä tähän tarkoitukseen allas 
palautui osittaiseen luonnontilaan 
ja sen valtasivat puolestaan linnut. 
Niistä näkyvimpänä suuri naurulok-
kiyhdyskunta. Sen tarjoamana suo-
jana ovat paikalle suupuneet monet 
muut lintulajit ja kevätmuuton aika-
na täällä voi tavata monia sellaisia 

lintulajeja,joita ei muualta Suomesta 
tapaa. Erityistä Suomenojalla on, et-
tä täällä voi tarkkailla lintulajeja ai-
van lähietäisyydeltä ja nähdä sellai-
sia lajeja, joita ei Suomessa muualla 
tapaa. Lintujen lisäksi alueella on ai-
nutlaatuinen kasvisto ja alueella on 
myös runsas perhoskanta.

Paikkaa voidaan pitää uhanalais-
ten lajien paratiisina. Missäpä muu-
alla voi yhtä aikaa tavata Mustakurk-
ku-uikin, Nokikanan, Liejukanan, 
Harmaasorsan, Punasotkan, Tukka-
sotkan, Lapasorsan ja Telkän ja mo-
nia pensaikoissa pesiviä kerttusia? 
Tässä vain joitain esimerkkejä, mut-
ta alue on tunnettu mm. satakielen 
iltasoitoista kuin muistakin hämärä-
laulajista alkukesällä. Asiaosuuden li-

KIRJAREPPU
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säksi kirja tarjoaa upean kuvituksen, 
useimmat näistä harvinaisista lajeis-
ta on kuvattu äärimmäisellä taitavuu-
della, joka osoittaa kuvaajien viettä-
neen runsaasti aikaa Suomenojalla 
kameransa kanssa tarkkailemassa 
Suomenojan elämää.

Kirjan kuvaajina ovat toimineet 
mm. Bore Wanner, Esa Mäkinen, 
Jukka Ranta, Krista Ylinen, Tom-
mi Heinonen, Tomi Järvinen, Ti-
mo Leppäharju ja Tuomas Heino-
nen. Kirjan ovat toimittaneet Tommi 
Heinonen, Esa Mälkönen ja Juk-
ka Ranta. Näin on saatu monipuoli-
nen kuva Suomenojasta, sillä muka-
na on luontoa monipuolisesti, kuten 
kasvit, perhoset ja nisäkkäät. Oman 
lukunsa ansaitsee myös Finnoon tu-
levaisuus, sillä alueelle on suunni-
teltu metron myötä runsaasti uutta 
asutusta ja jopa merialueen täyttöä 
rakentamista varten. Osin luonnon 
säilyttämistä varten tämä kirja on jul-
kaistu, jotta Suomenojan luonto säi-
lyisi tuleville sukupolville samanlaise-
na luonnon aarreaittana kuin se on 
nykyisin, vaikka nytkin se eri tuotan-
tolaitosten puristuksessa. Kuitenkin 

KIRJAREPPU

Kaikenlaisia karttoja

Vaeltajakartta on elämysreitti- ja 
navigointisovellus. Mainoksen mu-
kaan karttapaketeissa sisältö on ku-
vattu infonäytöllä ja se vaihtelee eri 
alueiden elämysten ja saatavilla ole-
vien palveluiden mukaisesti. Sovel-

lus kertoo käyttäjän tarkan sijainnin 
ja näyttää lähellä olevat palvelut. 
Vaeltajakartan toimintoihin kuulu-
vat mm. taustakartat ja reitit, alu-
een palvelut, alueiden ja kohteiden 
esittely, reittiseurannan värinähäly-
tys, sisäisiä ja ulkoisia linkkejä sekä 
somelinkit ja offline-kartat. Sovellus 
on maksullinen. (RH)

Uusia karttoja

Karttakeskus on julkaissut jou-
kon uusia 1:50 000 topografi-
karttoja. Enontekiöltä on tullut 
viisi uutta karttaa: Ropi–Kalkko-
aivi–Munnikurkkio, Kaaresuvan-
to–Lätäseno–Ropinsalmi, Tar-
vantovaara–Kuttanen–Palojärvi, 
Pöyrisjärvi–Näkkälä–Kalkujär-
vi sekä Nunnanen–Kalmakaltio–
Suukisjoki. Kartat muodostavat yh-
tenäisen jatkumon Ropituntureilta 
Nunnaseen asti. Idässä Marivaara–
Jaurujoki–Uittipiekka ja Itäkaira–
Nuortti–Korvatunturi luovat yhte-
näisen kuvan Saariselän eteläosien 
ja vielä siitä etelään sijoittuvien mai-
den maastoista retkeilypalvelui-
neen. Tuntsa–Tulppio–Sorsatun-
turi -kartta yhtyy Itäkairan karttaan 
luoteiskulmastaan, joten UKK-reitin 
kulkija voi jatkaa pohjoiseen kartalla 
pysyen. Pieni kolmio itärajan ja kart-
tojen välistä ei ole mahtunut mu-
kaan. (RH)
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Kukasmajalta lähtee polku kahteen 
suuntaan, lounaaseen Äkäslompo-
loon ja kaakkoon Pyhäkodalle. Äkäs-
lompolon polku on ollut selvästi se 
käytetympi, koska heti polun alus-
sa on suoritettu reitin parannustöi-
tä. Kiviä on siirretty penkereen muo-

dostamiseksi ja sopivaksi pororeen 
käyttöön. Polku nousee melko ke-
peästi  kohoten Pikku Kukasvaaran 
itärinettä seuraten Aalaojan rantaan. 
Tässä tavoitetaan nykyinen Ylläksen 
polku- ja latuverkoston ns. Ketun-
lenkki. 

OMAT  TARINAT

Aalaojan varren kammin rauniolta

Pentti Lahdenvuo

   Kukasmajan ympäristöä tutkailemassa 
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Risteyskohdan luona on vanha 
kammin pohjan raunio. Seinähirsi-
en paikka on vielä selvästi näkyvis-
sä, ja nurkassa on tulisijasta muisto-
na kivikasa. Lienee paikalla sijainnut 
joskus poromiesten yöpymispaikka, 
koska muutakaan tarvetta kammil-
le on vaikea keksiä. Tästä on helppo 
lähteä laskeutumaan itään Ketun-
lenkkiä pitkin kohti Pyhäjärveä. Ym-
päröivässä metsässä on varsin pak-
suja honkia ja alempana kuusiakin. 
Aalaojan solina soi koko ajan korvis-
sa, muuten erämaa on näin syksyllä 
tosi hiljainen. Korkeintaan joku tiai-
nen saattaa hyppelehtiä oksistossa 
siemenkätköjään hyödyntämässä.  
Matkan edetessä tullaan Aalaojan 
ylittävälle sillalla, joka alkaa olla elin-
kaarensa lopussa, mutta keskivasaa 
seuraten ylitys 
vielä onnistuu. Kasvillisuuden rehe-
vyys lisääntyy, kun lähestytään Py-
häjärven tasoa. Vielä ylitetään Py-
häpuro parilla harppauksella kiviä 
seuraten. Oikealla puolella näkyy Py-
hätunturin rinteen pirunpelto paljai-
ne rakkakivineen, ja pian ollaankin jo 
järven rannassa . Muutaman sadan 
metrin päässä on venelossi, jolla voi 
ylittää kapean salmen päästen Pyhä-
kodan rantaan. Rantakoivikossa on 
puolisen tusinaa paikallisten venettä 
valmiina kalastusretkeä varten. Los-
sivene oli kaiketi ollut käytössä var-
sin tiuhaan, koska se ei ollut nyt vesi-
lastissa kuten edellisvuosina olimme 
tottuneet sen näkemään. 

Parin sadan metrin kävelyn jäl-
keen saavutaan Pyhäkodalle, jonka 
pihalla oli kuorma-auton lavallinen 
uusia klapeja isoissa säkeissä. Pari 
miestä oli juuri peittelemässä säkke-
jä pressulla; olimmekin ihmetelleet 
saapuessamme edellispäivänä park-
kipaikalle kun kuivat klapit oli jätetty 
sään armoille kostumaan. Pyhäkota 
on tilava kota, sanoisin sitä audito-
riokodaksi, koska sinne mahtuu kah-
teen riviin vaikka kokonainen koulu-
luokka. Teimme tulet, ja pian paikalle 
tuli reipas maastopyöräilyporuk-
ka Äkäslompolosta. Kalusto tosin 
oli sähköavusteinen, ja heillä oli tu-
kenaan huoltoauto, mutta innostin 
heitä jatkamaan kohti Leviä, vaikka 
yksi jäsenistä oli jo hiukan lopenuu-
puneen oloinen. Tästähän eteenpäin 
on selvä tie Aakenusjärven rantaan, 
josta on kilometrin verran suota ja 
nousua entiselle Lehdon talolle, josta 
eteneekin sitten jo helpommin Levin 
suuntaan. Lehdon talo taisi muuten 
entisaikoina olla Kukasjärven talon 
lähin naapuri runsaan 10 kilometrin 
taipaleen päässä. 

Pyhäkodalta pääsee Kukasjärvel-
le helpoiten viittapolkua pitkin, jota 
rytmittävät kosteikoissa pitkospuut. 
Kaikkiaan pitkoksia on asennettu tu-
sinalle eri pätkälle. Alkumatkasta jää 
oikealle piiloon Unilampi, jonka ran-
nalla on ladonraunio. Niittyheinää 
on koottu lampien rannoilta ja soilta 
porojen talviruokintaa varten. Toinen 
ladonraunio on aivan polun varressa 

OMAT  TARINAT
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Kaivosojan äyräällä. Ennen Kaivoso-
jan ylitystä Kuukkelisiltaa pitkin erka-
nee polku Kukasjärven venerantaan, 
jossa HSL:n venekin odottaa käyttä-
jäänsä. Polkujen risteyksen viereisellä 
hiekkaharjanteella on muistoja peu-

ranpyynnistä, pyyntikuoppia eli viep-
perhautoja. Venerannan lähellä on 
Kukasjärven autiotuvan jäännökset. 

Tupa oli merkitty vielä vuoden 1971 
Ylläs-Levi retkeilykarttaan, mutta on 
raunioitunut sen jälkeen. Kuukkeli-
sillalta voi ihailla Lapin purojen ve-
den kirkkautta; voipa sillan alitse las-
kea vaikka kanootilla ja veneelläkin 

Pyhäjärveltä Kukasjärvelle. Seu-
raavaksi ylitetään Aalaoja pit-

kospuusiltaa pitkin, jonka jälkeen 
sivutaan Kukasjärven rannan mui-
den retkeilytukikohtien pihapiiriä, ja 

OMAT  TARINAT

Vanha riuku Goadoksen entisen sijaintipaikan lähellä
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Pikku Kukasvaaran laelta.

noustaan hieman ylemmäksi järven 
rannalta. Loppumatkalla ohitetaan 
erään kuusen juurelta lähteestä al-
kunsa saava puro, ja kohta näkyykin 
jo Goados-kodan katto ja Kukasma-
jan pihaniitty.  

Toinen retki suunnattiin luotee-
seen Kerojoen varteen. Sinne ei me-
ne selvää polkua, mutta ajoittain voi 
seurata poropolkuja. Kun pitää Ku-
kasvuoman suot oikealla ja Pikku 

Kukasvaaran rinteen vasemmalla se-
kä suunnan luoteessa niin ei voi ol-
la osumatta Kerojokeen. Olen käynyt 
Kerojoella aiemmin kolme kertaa, ja 
joka kerralla olen löytänyt jotain 
mainitsemisen arvoista. Ensimmäi-
sellä kerralla osuin paikkaan, jossa 
oli niittyladon raunio ja saari keskel-
lä jokea. Siitä oli helppo loikata rin-
kan kanssa joen yli. Toisella kerralla 
osuimme kaatuneen koivunrungon 

OMAT  TARINAT
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luo, jota pitkin pääsi vaivatta ylitse. 
Kolmannella kerralla tulimme Outa-
keronpaloilta päin, ja osuimme kaa-
tuneen kuusenrungon kohdalle, jon-
ka tuuheista oksista sai hyvin tukea 
ylityksessä. Samalla retkellä löysim-
me Kerojoen Kukasvaaran puoleisen 
suojuotin reunasta tukevan hirsilaa-
vun, jossa oli asetettu havuja lattiak-
si. Oli luultavasti hanhenmetsästäjän 
asemapaikka. Tällä neljännellä ker-
ralla yritimme löytää kyseisen laavun 
siinä kuitenkaan onnistumatta. Niin 
samannäköisiä ovat nämä suojuotit. 
Paluumatkalla ihailimme joutsenpa-
riskunnan töräyttelyä ja lentoonläh-
töä Aakenustunturin siluettia vas-
ten. Vähän ennen Kiehisten majaa ja 
entistä Goados-kodan sijaintipaik-
kaa törmäsimme vanhaan puuC-riu-
kuun, joka on peräisin jostain majo-
jen rakennusvaiheen ajoilta.  

Kolmannella retkellä noustiin kilo-
metrin verran Äkäslompolon polkua 
Pikku Kukasvaaran satulaan, josta 
edelleen vaaran huipulle. Ohitimme 
Kukasjärven tilan vanhan rajan, joka 
yhä näkyy maastossa selvänä linjana. 
Maisema alkoi aueta Aakenuksen Va-
reslaen suuntaan ja kaukaisuudessa 
siinsivät Kätkätunturi ja Levi, mutta 

Pallaksien suuntaan oli likaa usvaa, 
jotta ne olisivat näkyneet. Maarus-
kaa oli jonkun verran, ja koivut oli-
vat keltaisia, mutta lehdet eivät vie-
lä olleet pudonneet. Riekonmarjan 
punaa ei näkynyt, eivätkä pihlajat-
kaan punertaneet. Haavanlehdet ha-
visivat, sieniä oli siellä täällä ja joku-
nen mustikka sekä puolukka odotti 
poimijaansa. Ukkometso havahdutti 
meidät lentoon lähtiessään melko lä-
hellä Kukasmajaa. Vaaranhuipulla oli 
vanha kivikehä nuotiota varten, mut-
ta siinä ei ollut pidetty tulta ainakaan 
vuosiin, koska sammal oli jo peittä-
nyt hiilloksen. Laskeuduimme suo-
raan rinnettä Kukasmajalle ja osuim-
me kahteen pieneen lampareeseen, 
joita ei ollut merkitty karttaamme. 
Kukasmajan pihan näkeminen tie-
si saunanlämmittämistä huomispäi-
vän lähtöä varten. 

Retkellä 17 – 21.9. 2017 olivat Mik-
ko Ahlqvist, Aarne Heino ja Pentti Lah-
denvuo. Kuljetukset Kittilän lentoken-
tältä Pyhäjärvelle ja takaisin hoiti Taksi 
Tommi Pumpanen puh. 040 7046530. 
Lounasta nautimme Herkkutupa-nimi-
sessä ravintolassa Kittilässä. 

KUVAT: PENTTI LAHDENVUO 

OMAT  TARINAT
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Ari Halme in memoriam (24.10.1951-08.10.2017)

Ari oli lupsakka ja hauska eränkävijä. Arin kanssa aika ei tullut pitkäksi. Hän opetti 
meille jokaiselle kärsivällisyyttä ja sen, että jos joku on rakas ja tärkeä, sen eteen kan-
nattaa tehdä töitä. 

Arin rakkaus luontoon alkoi jo lapsena, jolloin hän luki Erkki Halmeen Pohjolan ka-
lat ja linnut kirjat. Ari oli myös luontoalan ammattilainen, joka osallistui ja otti aktiivises-
ti kantaa ympäristöasioissa muun muassa Koijärvi -hankkeeseen ja Tuusulanjärven 
kunnostukseen. Arilla oli valtaisa kiinnostus luonnon ilmiöitä kohtaan, mikä säilyi halki 
elämän. Ari harrasti myös valokuvausta, nuorempana oli saanut julkaistua kuvia Suo-
men Luonto -lehteen ja voittanut valokuvauskilpailuja. Karjakaivolla Ari tutki rupisam-
makoiden, sudenkorentojen elämää ja kuljun hanhen hylkäämää pesää.

 Hän oli myös innokas saunoja ja uimari. Lämpiminä kesäiltoina Ari ui koko Karja-
kaivon ympäri, useimmiten ainakin vastarannalle monta sataa metriä ja tutustui myös 
ympäristön lampiin, järviin ja luonnonsuojelualueisiin. Ari löysi uusia mielenkiintoisia 
saunoja ja avantouintipaikkoja ”Sauna Day”-tapahtumista Lapinlahden lähteen ja Som-
pasaaren saunaan, jonne sai muutkin lapinkävijät innostumaan mukaan. Ari oli mo-
nessa extreme -menossa ja tapahtumassa mukana, jäistä pelastautumisharjoituksissa, 
yö lumikammissa -tapahtumassa, vesistön ylityksissä, saunailloissa, suunnistusretkil-
lä ja talkoissa.

Ari sai tulet hyvin syttymään. Ari osallistui mielellään ympäristön lumikenkäily-, sie-
ni- ja uintiretkille ja vaelluksille. Talvisin Ari piti avannon avoimena tai usein sahasi sen 
auki, paksuimmillaan jäätä oli 60 cm. Ari sukelsi Karjakaivon lammen pohjasta sinne 
tippuneet jääkairat, kanget ja muutaman viinipullon.

Intiaanit sanovat, että kun ihminen kuolee, sielu palaa kotiin. Ari on nyt kotona.

Anne Kaiponen

HSL



46

Lapinkävijä Nro 149 4 17

Talkootoimikunta: vetäjä Mark-
ku Jakonen, 0400 704  852, markku.
jakonen(at)kolumbus.fi, jäsenet Mik-
ko Kanerva, Eija Lempinen, Auli Mar-
tin, Heino Paukkeri, Kaisa Peuramä-
ki, Heli Rekiranta, Juha Saarnio, Jukka 
Severinkangas, Hannu Siitari, Harry 
Smeds

TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta: vetäjä Ai-
ra Häkkinen, 0400 594  766, aira.
hakkinen(at)gmail.com, jäsenet Ma-
ria Fonsell, Raija Hentman, Tuija Hir-
vonen, Erkki Holopainen, Risto Heinä-
nen,  Joanna Kurki
Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva 
Puranen, 040 840 0757, jäsenet, Annu 
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luh-
tala,  Heli Rekiranta, Taina Ronkainen, 
Taina Tervahartiala

YLEISTÄ HALLITUS

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry 
perustettiin vuonna 1973 edistä-
mään erityisesti Helsingin seudul-
la Lapin matkailua ja retkeilyä. Jä-
senyysmuodot ovat varsinaiset 
jäsenet, nuorisojäsenet ja kunniajä-
senet.

Jäsenmaksut vuodelle 2017 varsi-
naiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojä-
senet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä  6.11.2017  793 henkilöä 
ja lehden erillistilaajia 9 kpl

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen 
ylläpitäjä, myös osoitteenmuutok-
set: Sakari Palo, 040 530 9578, sa-
kari.palo(at)welho.com, varahenkilöt: 
Hannu Siitari ja Kauko Hämäläinen

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

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

Puheenjohtaja: Raija Hentman, Maa-
linauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa, 
0400 380 606, raija.hentman(at)nic.fi

Varapuheenjohtaja: Markus Pyhä-
lä, 040 419 0967, markus.pyhala(at)
gmail.com.

Jäsensihteeri:Saara Kostama,31.12.17 
asti. saara.kostama(at)gmail.com, 
1.1.18 Saara Loiste, saara.loiste(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 ilmoi-
tuksesta rajoittuu ilmoituksen hin-
taan. Mediakortti osoitteessa www.
lapinkavijat.net

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa. Lehden erillistila-
us ei - jäsenille 10 euroa/vuosi.

Sähköpostilista: Tervetuloa sähkö-
postilistalle. Sähköpostitse tiedotta-
minen täydentää tiedonjakelua La-
pinkävijä-lehden, HSL:n kotisivujen 
ja Facebookin lisäksi. Listan jäsenil-
le tiedotetaan tulevista tapahtumis-
ta ja mahdollisista ohjelmien muu-
toksista.

Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin 
liittyvää tiedotettavaa, jota ei ole leh-
dessä tai internetsivuilla, ota yhteyt-
tä sähköpostilistaa hoitavaan Sakari 
Paloon, 040 530 9578, sakari.palo(at)
welho.com. Hänelle ilmoittaudutaan 
myös sähköpostilistan jäseneksi. Lis-
tan tietoja ei käytetä muuhun kuin 
tällaiseen tiedottamiseen.

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

Ilmoitukset: Stella W. Helne
stella.helne(at)gmail.com,040816 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@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, mar-
kus.pyhala(at)gmail.com

YHDISTYSTIEDOTE

TOIMIHENKILÖT

TOIMIKUNNAT

Neljästä peräkkäin julkaistusta samas-
ta ilmoituksesta peritään vain kolmen 
ilmoituksen hinta. Alv. 0%. Ilmoitus-
ten tulee olla painovalmiita.

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J. 
Kumpu, raimokumpu(at)gmail.com, 
jäsenet Reijo Blomberg, Stella W. Hel-
ne, Raija Hentman, Sakari Palo, Hannu 
Siitari, Soile Taskinen
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Karjakaivon majat sijaitsevat Nuuksi-
ossa noin kahden kilometrin päässä 
Suomen luontokeskus Haltiasta. Ylä-
majassa  on laverit viidelle, kamiina 
ja kaasuliesi. Alamajassa on laverit 
kolmelle, kamiina, takka sekä sauna. 
Valoa antavat myrskylyhdyt ja kyntti-
lät. Alamajan pihassa on kaivo, liiteri, 
laituri sekä käymälä. Ylämajalle saa 
tuoda lemmikkieläimiä. Karjakaivoa 
ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkort-
tia vastaan majojen isännältä Kari 
Rautiolta, 0400 443 507, jäsensihtee-
ri Saara Kostamalta, 040 840 0946 ja 
Suomen luontokeskus Haltiasta, 040 
163 6200. Avain on palautettava he-
ti käytön jälkeen hakupaikkaan. Kar-
jakaivon käyttömaksut (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 Kar-
jakaivon avain jatkuvaan käyttöön 50 
euron panttia vastaan, kun jäsenyys 
on kestänyt vähintään kaksi vuotta. 
Pantti 50 euroa (maksetaan takaisin, 
kun avain palautetaan) ja toimitus-
maksu 20 euroa (ei palauteta) mak-
setaan Nordean tilille FI18 2142 1800 
0138 42 käyttäen viitettä 3573.

Avaintenhoitaja Merja Sallinen 
(050 342 4682, merja.sallinen(at)net-
ti.fi) pitää rekisteriä avaimista. Ota 
yhteyttä Merjaan ennen maksun suo-
rittamista. Avain lähetetään postit-
se, kun maksu on kirjautunut tilille. 
Panttisummaa ei makseta takaisin, 
jos avain katoaa. Uudesta avaimesta 
peritään uusi panttimaksu, muttei toi-
mitusmaksua. Hallitus pidättää oikeu-
den olla luovuttamatta avainta henki-
lölle erityisistä syistä.

 NUUKSION MAJAT

YHDISTYSTIEDOTE

Karjakaivon majaa ei voi varata 
tai vallata omaan käyttöön, uusi-
en tulijoiden tulee tuntea itsensä 
tervetulleiksi. Pidä maja kokoajan 
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 
kymmenelle hengelle, kamiina- ja tak-
kauunilämmitys, uunillinen kaasuliesi 
, ei sähköä. Tuo mukanasi wc-pape-
rit, kynttilät ja astianpesuaine. Käyt-
tömaksut 9€/vrk, lapset alle 16 vuot-
ta 5€/vrk, koko majan vuokraus 40€/
vrk, 250€/viikko. Lisämaksu ei-jäsenil-
le 6€/hlö/vrk. Erillinen sauna on yhtei-
nen Goados-kodan kanssa, samoin 
kalastuslupa, verkot ja katiska.

Goados-kota sijaitsee samassa pi-
hapiirissä. Majoitustilaa lavereilla 
kahdelle hengelle, lisäpatja yhdelle, 
kamiinalämmitys, ei sähköä. Käyttö-
maksut 5€/vrk, lapset alle 16 vuot-
ta 3€/hlö/vrk, koko kodan vuokraus 
15€/vrk, 100€/vko. Lisämaksu ei-jä-
senille 5€/hlö/vrk. Erillinen saunara-
kennus. Majan ja kodan varaukset: 
Markus Pyhälä, 040 419 0967, mar-
kus.pyhala(at)gmail.com Tarkemmat 
varaustiedot www.lapinkavijat.net.

Karjakaivolle pääsee Espoon sisäi-
sen liikenteen bussilla 245 Espoon 
keskuksesta. Bussin lähtölaituri on 
Espoon asemalla välittömästi radan 
vieressä Helsingistä tultaessa oi-
kealla puolella. Nuuksiossa jäädään 
pois joko Meerilammen pysäkillä 
(E6948) tai Solvallan urheiluopis-
ton pysäkilla (E6938). Meerlammen 
pysäkiltä noin 100 m eteenpäin mä-
en päällä on oikealla puolla puomil-
la suljettu yksityistie, jota pitkin pää-
see noin puolimatkaan. Puomi on 
vastapäätä Nuuksiontie 66:ta. Va-
rustauduthan kartalla ja kompassil-
la, jos reitti ei ole ennestään tuttu.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

LAPIN MAJAT

Kukasjärvelle kuljetaan sulanve-
den aikaan Aakenuksen Pyhäjärven 
parkkipaikalta kävellen polkua ja pit-
koksia noin 4 km tai soutuveneellä 
Kukasjärven rannasta. Tie Pyhäjär-
velle aurataan maaliskuun alussa. 
Aakenuksen Pyhäjärven rantaan voi 
tilata taksin Kittilän Taksiautoilijat ry:n 
numerosta 0200 99800, www.levin-
taksi.com.  Parkkipaikan osoite on 
Pyhäjärventie 500. Äkäslompolo–Kit-
tilä -tien varrella oleva Tulivuoripuis-
ton parkkipaikka ei ole talvisin auki. 
Parkkipaikalle voi jättää auton, mutta 
auton saaminen pois tieltä vaatii la-
piotöitä. Tulivuoripuistosta Kukasjär-
velle on 3,2km

YHDISTYSTIEDOTE
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Scandinavian Outdoor 10%, Fo-
rum Helsinki sekä Tammisto Vantaa 
www.retkiaitta.fi

Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosas-
to 15%, Helsinki kauppakeskus  Itis ja 
Espoo kauppakeskus Sello, www.ha-

Kilpisjärven retkeilykeskus, 10% 
majoituksesta, www.kilpisjarvi.info
Hotelli Hetan majatalo 10% nor-
maalihinnoista, 5% alennushinnois-
ta, wwwhetan-majatalo.fi

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

Lapinkävijät Owla: www.tunturila-
tu.fi/owla, Hannu Liljamo, 044 322 
3646, hannu.liljamo(at)gmail.com

Lapinkävijät Kiehiset: www.kiehiset.
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 tar-
kemmin osoitteessa www.tunturilatu.
fi/kavtsi tai ottaen yhteyttä Annu Kois-
tiseen, puh. 050 3266 960 tai annu.
koistinen(at)fonet.fi

JÄSENETUYRITYKSET             VUOKRAVÄLINEET           YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkortin 
esittäen

Vuokrausvastaava: Rai-
mo J. Kumpu, Näytte-
lijäntie 4 A 21, Helsinki, 
raimokumpu(at)gmail.
com

Teltat               Rinkat              Ahkiot

Varahenkilö: Juha Jah-
kola, 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.avontuntu-
rit.fi. Pyydä alennuskoodi ja ohjeet 
osoitteesta 
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-
rontilaus 35€ (norm.50 €) ja 
jo tilatusta lehdestä 5 €alen-
nus.Lähetä tietosi Raija Het-
mannille, 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


