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Kun luet tätä kirjoitusta, tiedetään jo millainen kevät seurasi myöhäistä, mut-
ta kipakkaa talvea ja pääsiäisen jälkeen pikaisesti rynninyttä lämpöaaltoa. Ke-
vään ihme on jälleen herättänyt luonnon. Maasta puskeva kasvillisuus on peit-
tänyt kuolleet lehdet ja pukenut maisemaan vihreään.
     Se on kätkenyt myös osan luontoon heitetyistä roskista: kertakäyttökupit, 
pillimehupurkit, tupakantumpit, muovikääreet ja karkkipussit. Ihmisten vä-
linpitämättömyys luontoa kohtaan tuntuu pahalta. Samalla tulee miettineek-
si onko itsekään puhdas pulmunen. Aikanaan Lapinkävijät järjestivät useita 
siivous- ja korjaustalkoita Lapissa.
     Katse olisi hyvä nyt siirtää kotinurkille. Mekin pyrimme välttämään ker-
takäyttötuotteita sillä, että kerhoiltoihin, talkootapahtumiin ja kesäkauden 
avajaisiin tuodaan omat kipot ja kupit. Moni varmaan varaa taskuun pienen 
pussin retkelle lähtiessään, ja poimii pussiin matkalla löytämänsä roskat to-
teuttaen Roska päivässä -liikkeen toimintaperiaatetta oma-aloitteisesti. Touko-
kuun loppuun asti voi osallistua pääkaupunkiseudun siivoustalkoisiin. Hom-
miin voi koota oman porukan ja talkoolaisten käyttöön annetaan jätesäkkejä 
ja roskapihtejä. Olisiko tässä tuleville vuosille hyvä tapahtuma myös Lapin-
kävijöille?
     Kotona jokainen voi osallistua luonnon suojeluun muovilta paitsi lajittele-
malla ja välttämällä vaikkapa retkieväissä kertakäyttöpakkauksia, myös huo-
lehtimalla siitä, että pesee kaikki muut paitsi luonnonmateriaaleista valmis-
tetut vaatteensa pesupussissa, joka kerää mikromuovihiukkaset. Pusseja voi 
ostaa muun muassa retkeilykaupoista.

Helsingin Seudun Lapinkävijöiden 45. toimintavuosi on alkanut aktiivisesti 
ja sellaisena se tulee jatkumaankin. Toivotan kaikille antoisia retkiä ja hieno-
ja luontokokemuksia HSL:n tapahtumissa ja omilla reissuilla.

Retkeilyterveisin
Raija Hentman
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TOUKOKUU         TOUKOKUU          TOUKOKUU         TOUKOKUU

La 19.5. Villiruokakurssi yhteistyössä Kavtsin kanssa
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen torppa Helsingin 
Talosaaressa

Tähän aikaan keväästä luonto pursuaa syötävää. Helsin-
gin Seudun Lapinkävijöiden ja Tunturikerho Kavtsin jäsenet 
käyvät taas herkkupatojen ääreen Irma Tolosen ja Raija Hent-
manin opastuksella.

Tällä kertaa kokoonnumme Helsingin itäisimmässä kolkas-
sa, Talosaaren ulkoilualueella. Ruoan valmistusta edeltää vil-
livihannesten keruu ja sitten ryhdytään tositoimiin. Ruoka-
ohjeet määrittävät kaupasta hankittavat tarveaineet ja niiden 
hinnan, osanottajien määrä taas kuinka moneen osaan kulut 
jaetaan. Oletettavasti hinta tulee olemaan 10–20 euroa hen-
geltä. Tiedon osanottomaksun suuruudesta, saapumisohjeet 
ja varustautumisvinkit lähetetään kurssille ilmoittautuneille. 
     Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 14.5. joko Raija 
Hentmanille (raija.hentman(at)nic.fi tai tekstarina numeroon 
0400 380 606) tai Irma Toloselle (itirmatolonen(at)gmail.com 
tai numeroon 040 732 6851).

La – Su 19. – 20.5. Viikonloppuvaellus Ruostejärvi - Liesjärvi 
Vaellamme Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa. Ko-
koonnumme lauantaiaamuna kello 10 Hämeen luontokeskuk-
sella, josta aloitamme vaelluksen Liesjärven kansallispuistoon. 
Reittiä kuljetaan pääosin hämäläisessä havupuuvaltaisessa 
metsämaisemassa, mutta vaihtelevuutta matkan varrelle luo-
vat kumpuilevat harjurinteet, luonnontilaiset lammet ja mut-
kittelevat rantaviivat. Kuljemme Korteniemeen tutustumaan 
Korteniemen perinnetilaan ja kivikautiseen asumukseen. Yö-
vymme Savilahden telttapaikalla. Matkaa lauantaina kertyy 
noin 15,8 km. Sunnuntaina palaamme Savilahdesta Hämeen 
luontokeskukseen (8,3 km). Mahdollisuus uimiseen Ruostejär-
vessä ennen kotiin lähtöä. Lisätietoja kohteesta: 
http://www.luontoon.fi/ruostejarvi-liesjarvi. 

Kuljemme Hämeen luontokeskukselle kimppakyydein, 
matkaa Helsingistä noin 100 km. Luontokeskukselle pääsee 



5

Lapinkävijä Nro 151 2 18 toiminta

KESÄKUU               KESÄKUU                KESÄKUU             KESÄKUU

tarvittaessa myös linja-autolla, Eerikkilän tienhaaran pysäkil-
tä matkaa on noin 1,5 km. Reittiohjeet: http://www.luontoon.
fi/hameenluontokeskus. Mukaan vaellukselle tarvitset viikon-
lopun retkivarusteet, ruuat ja veden. Yövymme omissa tel-
toissa. Vesitäydennystä saa Kyynäränharjun ja Korteniemen 
kaivoista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 10.5. mennessä Sari 
Haarala, mielellään sähköpostilla haaralasari@gmail.com tai 
0400 808 911. Ilmoita myös onko käytössäsi auto / tarvitset-
ko kyytiä.

Su 3.6.2018 Meikon kierros
Meiko on kirkasvetinen järvi Kirkkonummen keskustasta luo-
teeseen n. 5 km päässä.

Kokoonnumme klo 10.00 Korsolammentien lähellä oleval-
le parkkipaikalle, lähellä sijaitsee myös vedenottamo. Olet lä-
hellä kun Korsolammentien puomi näkyy. Paikalle pääset kun 
puhelimen karttahakuun kirjoitat Meiko  tai Korsolammentie 
Kirkkonummi. Jos se ei onnistu niin tässä ajo-ohjeet, aja Jor-
vaksentieltä Kirkkonummentielle sitä ajat kirkon ohi käänny, 
vas. Överbyntie, oik. Volsintie, vas. Myllykyläntie, vas. Kor-
solammentie, pysäköinti ja puomi. Jos tarvitset kyydin Kirk-
konummen juna-asemalta, ilmoita Jormalle.

Mukaan tarvitset säänmukaiset varusteet, evästä ja juota-
vaa. Jos sää sallii niin kierroksen lopulla pidämme tulipaikal-
la pidemmän tauon. Kierrämme Meikon myötäpäivään. Kier-
roksen pituus on n. 8 km ja tapahtuman kesto on n. 4 tuntia.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 31.5. Jorma Nurmi 040 766 9093 
tai jorma.nurmi50(at)gmail.com.

Ma 4.6. klo 18 Iltaretki Slåttmossenilta Kivikkoon ja 
Hallainvuorelle
Reitti alkaa Helsingin Jakomäestä, Slåttmossenin suojellulta 
suolta, ja kulkee Kivikon ulkoilupuiston moninaisten kohtei-
den kautta Kehä I:n yli ja päättyy Hallainvuoren kallioalueen 
kautta Viikintielle. Retken voi lopettaa myös Kivikon jälkeen. 
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Emme siis palaa lähtöpaikkaan. Sekä Kehä I:ltä että Viikin-
tieltä on yhteys mm. metroon. Matkaa kertyy 6–7 km. Matkan 
varrella on Helsingin korkein luonnon mäki, linnoitteita, hii-
denkirnuja, muinaisrantoja ja muuta mielenkiintoista.
     Slåttmossenin lähin osoite on Somerikkotie 10 ja lähim-
mät pysäkit Louhikkotie 3511 (keskustan suunnasta tulles-
sa) ja 3510 (Vantaan Hakunilan suunnasta tullessa). Ilmoit-
tautumiset Raija Hentmanille joko tekstarina numeroon 0400 
380 606 tai sähköpostitse raija.hentman(at)nic.fi viimeistään 
3.6. Mukaan eväät ja säänmukainen vaatetus. Kävelysauvois-
ta on apua maastossa.

La–su 9.–10.6. Retkikalastuskurssi
Kiinnostaako sinua kalastusharrastuksen aloittaminen, mut-
tet tiedä mistä lähteä liikkeelle? Tai haluaisitko yhdistää ka-
lastuksen osaksi vaellusretkeä? Helsingin Seudun Lapinkävi-
jät järjestää kaksipäiväisen retkikalastuskurssin kesäkuussa. 
Opetuksesta vastaa Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjär-
jestön Mauri Suojanen. Kurssilla keskitytään heittokalastuk-
sen ja perhokalastuksen perusteiden opetteluun painottaen 
erityisesti retkikalastusta, vaeltamisen ja kalastamisen yhdis-
tämistä.

Lauantaina 9.6. järvikalastusosuus Storträskin lammella Si-
poonkorvessa klo 10–18. Tapaaminen klo 10 Tasakallion park-
kipaikalla. Kurssin aluksi käydään läpi kalastuksen teoriaa ja 
lainsäädäntöä, jonka jälkeen kalastetaan ja hyvällä tuurilla 
päästään lopuksi tutustumaan kalan käsittelyyn käytännössä.

Sunnuntaina 10.6. Nurmijärven Nukarinkoskella klo 12–18 
virtavesikalastusta, jossa keskitytään tarkemmin heittokalas-
tukseen ja perhokalastukseen käytännössä. Tapaaminen klo 
12 Nukarinkosken parkkipaikalla. Kimppakyydeistä sovitaan 
kurssilaisten kesken.

Ohjaajalla on kurssilaisten käyttöön rajatusti kalastusväli-
neitä, mutta omia välineitä suositellaan otettavaksi mukaan 
(virveli, haavi).

Kalastaminen vaatii asiaankuuluvat luvat. Kalastuslupa se-
kä kalastonhoitomaksu tulee olla maksettuna, jos osallistuja ai-
koo kalastaa kurssilla. 
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Kalastonhoitomaksu on 6€/vrk tai 15€/7vrk 
(www.eraluvat.fi)
Storträskin kalastuslupa 15€/12h (lisätietoja ja maksuohjeet 

osoitteessa www.stortrask.com)
Nukarinkosken kalastuslupa 14€/12h (www.kalakortti.

com)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Saara Loisteelle 31.5. men-

nessä, saara.loiste(at)gmail.com, puh. 040 565 6231. 
 

La–su 16.–17.6. Perheretki Vartiosaareen 
Vietämme kesäviikonlopun Vartiosaaressa. Sillattomana säi-
lynyt Vartiosaari edustaa parinkymmenen ympärivuotisen 
asukkaansa kera nykymaailmassa harvinaiseksi käynyttä saa-
ristolaiselämänmuotoa. Saarella on 57 huvilaa, joista useim-
mat on vuokrattu erilaisille yhdistyksille. Vartiosaaren luonto 
on säilynyt monimuotoisena ja yli puolet saaren pinta-alasta 
on luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi.

Retken aikana tutustumme mm. Vartiosaaren terveysluon-
topolkuun. Käymme tervehtimässä vuohia ja lampaita, sau-
nomme, uimme, grillaamme ja vietämme leppoisasti aikaa 
yhdessä. Saarta voi kiertää myös omatoimisesti. Retki sopii 
erityisen hyvin lapsiperheille, mutta kaikki ovat toki terve-
tulleita.

Majoitumme Vartiosaaren kesätoimintakeskuksessa, jossa 
käytössämme on päätalo Furubacka. Sisältä löytyy yöpymis-
tilat 4 huoneessa yhteensä 12 henkilölle. Pihapiirissä on tilaa 
omille teltoille.  Käytössämme on päärakennuksen hyvin va-
rusteltu keittiö, josta löytyy kaikki tarvittava ruokailuvälinei-
tä myöten.

Mukaan tarvitset petivaatteet tai makuupussin, viikonlo-
pun ruuat sekä teltan tai muun majoitteen, jos yövyt ulkona. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.6. mennessä mielellään säh-
köpostilla, Sari Haarala, haaralasari(at)gmail.com tai 0400 808 
911. Huom! Retken mahdollinen maksu varmistuu touko-
kuussa, kun kaupunki päättää maksuperusteista. Viime vuo-
sina paikka on ollut yhdistyksille maksuton.
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La 30.6. Maastopyöräretki
Lauantaina 30.6. pyöräilemme Seitsemän veljeksen reittiä Nur-
mijärveltä pohjoiseen. Varsinainen maasto-osuus alkaa paikas-
ta Ylikylä, Palojoki. Tämä taitaa olla myös merkityn reitin al-
kupiste.

Retken kesto n. 4 tuntia. Innokkaimmat voivat ajaa pidem-
päänkin. Mukaan säänmukainen maastopyöräilyyn sopiva va-
rustus sekä juotavaa ja pientä evästä. Rajamäellä voi tarvitta-
essa täydentää juoma- ja ruokavarastoja.

Tapaaminen Myllykukon huoltoasemalla klo 11.10. Teiden 
130 ja 1311 risteyksessä tai tie 3, Nurmijärven liittymä.

Kampista lähtee Ventoniemen linja-auto Hyvinkäälle klo 
10.30, yleensä ovat ottaneet pyörän kyytiin. Väinö Paunun pi-
kavuoro lähtee 10.45. Molemmilla ehtii mukaan.

Rajamäeltä ja Hyvinkäältä pääsee Helsinkiin linja-autolla. 
Linja-autot kulkevat Myllykukon kautta. Hyvinkäältä kulkee 
myös juna.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot ja tietoa vuokrapyöristä: 
Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)gmail.com 040 419 0967.

Jos porukalla löytyy intoa, niin voimme järjestää myöhem-
min maastopyöräretken, jossa ajetaan Seitsemän veljeksen 
reittiä Rajamäeltä Hyvinkäälle.

ELOKUU                  ELOKUU                  ELOKUU                   ELOKUU 

Pe–Su 3.–5.8. Saaristoretki  Kuuskajaskariin ja 
Kylmäpihlajaan 
Viikonlopun aikana tutustumme Rauman edustalla sijaitse-
vaan Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saariin. Kuuskajaska-
riin tutustumme opastetulla kierroksella, lisäksi retkemme 
ajankohtaan sattuu Kuuskajaskarin perinnepäivä, jota viete-
tään lauantaina 4.8. Perinnepäivän ohjelmassa on mm. am-
puminen aidolla saaren kallioon upotetulla rannikkotykillä ja 
pelastautumisnäytös.  Sunnuntaina vierailemme paluumat-
kalla Kylmäpihlajan majakkasaarella. Meille on varattu sisä-
majoituksessa 40 paikkaa (4–8 henkilön huoneistoissa, tai 8–20 
henkilön kasarmituvissa, joissa on täysin varusteltu keittiö). 
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Retken hinta on n. 150 € (ilman aterioita), jos saamme kaikki 
paikat täytettyä. Hinta sisältää maa- ja venekuljetukset, ma-
joituksen, opastuksen Kuuskajaskarilla, saunan lauantaina ja 
aamiaiset lauantaina ja sunnuntaina. Ateriatoiveet ja -hinnat 
(iltaruokailut, lounaat ja päivällinen lauantaina) selvitetään il-
moittautumisen jälkeen erikseen. Kattava ateriapaketti mak-
saa n. 75 €. Bussi lähtee Helsingistä (Mikonkadun tilausajo-
pysäkki, Mikonkatu 19, Casinon kohdalla) pe 3.8. klo 15.30 ja 
palaamme samaan paikkaan su 5.8. n. Klo 19. Bussin lähtö ja 
paluuajat ovat vielä noin aikoja, ne vahvistetaan pikimmin. Il-
moittautumiset 31.5. mennessä taronka(at)gmail.com tai teks-
tiviestillä 040 801 8140. Tietoa kohteista: http://www.kuuska-
jaskari.fi/ ja http://kylmapihlaja.com/.

La–su 18.–19.8. Perheleiri Karjakaivolla
Järjestämme yhteistyössä Suomen luontokeskus Haltian kans-
sa kaikille avoimen perheleirin Karjakaivon maisemissa. Päi-
viin mahtuu tavallisten retkeilytaitojen oppimista, lasten oma 
luontopolku, saunomista, pieni retki ja ihan vaan kivaa yhdes-
sä oloa. Viikonlopun aikana osanottajat majoittuvat omissa, 
vuokratuissa tai lainatuissa teltoissa ja myös muut retkeily-
tarvikkeet, kuten keittimet, rinkat ja makuupussit osanotta-
jat tuovat mukanaan. Vinkit varustautumiseen lähetetään il-
moittautuneille.
    Osanottomaksu on 8 euroa aikuisilta ja lapset maksutta. 
Hintaan sisältyvät lauantain lounaskeitto, sunnuntain aa-
mupuuro ja kahvi/tee/mehu. Muut ateriat, leivät ja välipa-
lat osanottajat tuovat itse. Maksu suoritetaan HSL:n tilille, ja 
maksuohjeet toimitetaan osanottajille.
   Ilmoittautuminen tapahtuu Haltian nettisivujen kautta 
www.haltia.com/ajankohtaista ja ilmoittautumislomake avau-
tuu 16.7. Suora linkki ilmoittautumissivulle laitetaan Lapin-
kävijöiden Facebook-sivulle. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on pe 10.8. Telttapaikkojen vuoksi osanottajamäärä on rajattu.
     Lisätietoja antaa Aira Häkkinen, puh. 0400 594 766 tai aira.
hakkinen(at)gmail.com.

*****
Koulutustoimikunnan väki kaipaa apua perheleirin järjeste-
lyihin, sillä kaikki toimikunnan jäsenet eivät voi osallistua lei-
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rille. Muun muassa köksähommiin ja muihin järjestelyihin toi-
votaan apua muilta toimikunnilta tai jäseniltä. Ota yhteyttä 
Airaan, jos voit antaa apuasi.

La 25.8. Iltapäivä Isosaaressa
Tutustumme paikallisoppaan opastuksella saareen, joka avau-
tui yleisölle vasta viime vuonna. Retken aikana perehdymme 
saaren kauniisiin maisemiin, rikkaaseen kulttuurihistoriaan, 
monipuoliseen ja koskemattomaan luontoon ja mielenkiintoi-
seen arkkitehtuuriin. Opastus alkaa klo 13 Isosaaren päälaitu-
rilta ja sen pituus on n. kolme tuntia. Tarkka hinta/osallistuja 
tiedetään osallistujamäärän perusteella (arvio on 25€). Opas-
tusaikatauluun sopiva laiva lähtee Helsingistä klo 12. Läh-
töpaikka on Kolera-altaassa, Suomenlinnan lautan vieressä.  
Paluulaiva lähtee saarelta klo 17.15. Meno-paluu -kuljetuksen 
hinta on 18€, yhdistys hoitaa lippujen hankinnan. Jos halu-
at järjestää kuljetukset itse (ks. http://visitisosaari.fi/laivaliiken-
ne/), kuljetuksen hinta vähennetään kokonaishinnasta (arvio 
on 43€). Mainitse asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoit-
tautuminen 31.7. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.
karsikas(at)icloud.com.

SYYSKUU               SYYSKUU                SYYSKUU                SYYSKUU 

22.–23.9. Viikonloppuvaellus 
Viikonloppuvaellus Seitsemän veljeksen reitillä suuntana 
etelä.Ilmoittautuminen 16.9. mennessä. 
Lähtö 22.9. klo 10 Hyvinkään Myllykoskelta/Vantaanniemes-
tä. R-juna Helsingistä klo 08.55 (jos VR ei muuta aikataulua), 
Pikavuoro Kampista Tampereelle 9.15 (tarkasta aikataulu). 
Omat eväät, yöpyminen omissa majoitteissa. Nuotiopaikka 
ja lampi. Kaivo noin kilometri ennen yöpymistä. Säänmu-
kainen varustus. Tarjolla parhaat palat Seitsemän veljeksen 
reitiltä pohjoisesta kohti etelää! Kimppakyydit Hyvinkään 
asemalta ja asemalle järjestetään. Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot hoitaa Markus Pyhälä. markus.pyhala(at)gmail.com, 
040 419 0967
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29.9. klo 10-16 Syyssiivoustalkoot ja sauna
Tehtävät jakaa Auli Martin, 040 585 6138

SAUNA   Saunamaksu on 2 €

Keskiviikkosauna  23.5  klo  17.30–19.30
Saunan lämmittää  Juha Saarnio   044 914 8779

Naistensauna  lauantaina  9.6  klo 14–16
Eija Lempinen  040 723 6768

Keskiviikkosauna  20.6  klo  17.30–19.30
Sulo Laakso  0400 111 322

Naistensauna lauantaina  7.7.  klo 14–16
Kaisa Peuramäki  050 353 7637

Keskiviikkosauna  18.7  klo 17.30–19.30
Auli Martin  040 585 6138

Kesäsauna lauantaina  28.7  klo 14–16
Harry Smeds  050 3570993

Kesäsauna  lauantaina  11.8   klo 14–16
Auli Martin  040 585 6138

Keskiviikkosauna  29.8  klo 17.30–19.30
Harry Smeds  050 357 0993  

TULEVAA

Ke 17.10 Yleisötilaisuus 
Miten kansallispuisto syntyy ja millaisia suojelualueita on?

Polttopuutalkoot  lauantaina  27.10.  klo 10–16
Vastuuhenkilö  Sulo Laakso 0400  111 322

Kesän aikana mahdollisesti tulevista puunhuolto- ja vajan 
kunnostustalkoista ilmoitetaan sähköpostilla ja tekstiviestillä.  
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Kukasjärven huolto- ja lomaviikko 19.–26.5.2018
Lähde Kukasjärvelle seuraamaan kevääntuloa! Onko lunta vai puissa hii-

renkorvat? Isännät ovat huoltohommissa ja majoittuvat Goados-Kodassa. Ku-
kasmajassa on tilaa. Huoltoviikolla majoittuminen on maksullista. Isännät 
auttavat ja neuvovat muita mahdollisuuksien mukaan. Ilmoittautumiset ja li-
sätietoa Markus Pyhälä 040 41 90 967 tai markus.pyhala@gmail.com

Lapin kierros 7.–17.6.2018
Pohjoisessa on paljon kiinnostavia luonto- ja kulttuurikohteita, joissa ei tu-

le 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 moni-
puolisen luonto- ja kulttuurikattauksen yöttömän yön ja kesän kiihkeimmän 
heräämisen aikaan.
     Ohjelma muotoutuu vielä, kunhan selviää miten kevät saapuu Lappiin. Jot-
kut kohteista ovat sellaisia, että myöhäinen kevääntulo voi estää niihin pää-
syn. Suunnitelmissa on kuitenkin muun muassa seuraavia kohteita: Auttikön-
gäs, Korouoma, Riisitunturi, Pyhätunturin Isokuru, Kivitunturi, ”porokeisari” 
Moskun kotitalo, mahdollisesti Sompio, Einari Junttilan taidemuseo, Taatsin-
seita tai Kumputunturi, Pakasaivo, Teuravuoman Telatie, Aavasaksa ja Mar-
timoaapa. Päiväkohtainen suunnitelma on Lapinkävijöiden nettisivuilla.
     Lapinkierros alkaa Rovaniemeltä ja päättyy Kemiin. Pohjoiseen mennään 
junalla ja paikasta toiseen liikutaan tilausajoautolla. Yöt vietetään lakanoiden 
välissä ja hintaan sisältyy puolihoito sekä matkat, sisäänpääsymaksut ja opas-
tukset. Päiväeväät eivät kuulu hintaan. Hinta-arvio on lehden aineistopäivään 
mennessä 890–980 euroa osanottajamäärästä riippuen.  Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä oli 30.4., mutta voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja sähköpos-
titse raija.hentman(at)nic.fi tai puhelimitse 0400 380 606.

Kukasjärven talkoo- ja retkiviikko 14.–21.7.2018
Heinäkuussa Kukasjärvellä laitetaan paikat kuntoon! Tule mukaan heinä-

töihin ja muihin touhuihin! Ovatko uudet lauteet niin helpot puhdistaa, kuin 
on toivottu? Töiden lomassa ehditään varmasti retkeilemäänkin! Talkooväen 
majoittuminen on maksutonta ja yhdistys tarjoaa heille aamupuuron ja kah-
vit.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset Markus Pyhälä 040 419 0967 tai markus.
pyhala(at)gmail.com

Päiväretkiviikko Inarissa pe–su 31.8.–9.9.2018
Viikon aikana tutustumme monipuolisesti Inariin. Tutuksi tulevat mm. 
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Ukonsaari, Pielpajärvi, Otsamo, Kaamanen, Lemmenjoki, Siida, Sajos. Juna 
lähtee Helsingistä perjantaina 31.8. illalla kohti Rovaniemeä, josta jatkamme 
bussilla Inariin. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 9.9. aamulla. Ret-
ken hinta on n. 600 €. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha Karsikas 
040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

Ruskavaellus Lemmenjoella pe–su 7.–16.9.2018
Lähdemme maastoon Koskenniskalta (Angelin tien varressa) ja päätäm-

me vaelluksen Kultahaminaan, josta venekyyti kuljettaa meidät majoitukseen 
Njurgalahteen (Ahkun tupa). Juna lähtee Helsingistä perjantaina 7.9. illal-
la kohti Rovaniemeä, josta jatkamme bussilla vaelluksen lähtöpisteeseen. Ta-
kaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 16.9. aamulla. Retken alustava hinta-
arvio on 400 € ja se täsmentyy kevään aikana, kun VR ja Matkahuolto vahvis-
tavat hintansa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, 
juha.karsikas(at)icloud.com.

Kiehisten kanssa Kiinaan touko–kesäkuussa 2019
Yhteistyökumppanimme Lapinkävijäyhdistys Kiehiset järjestää vuonna 

2019 21 päivää kestävän Kiinan kiertomatkan reitillä Shanghai–Lhasa–Mt. 
Everestin perusleiri–X’ian–Peking. Kiehisten entinen puheenjohtaja, nykyi-
nen sihteeri Raimo Vuoristo työskenteli Kiinassa seitsemän vuotta. Tuona ai-
kana hän järjesti yhden matkan Kiehisille ja oli itse pari kertaa reissaamassa 
eri puolilla Kiinaa. Tämän matkan järjestelyt hoitaa sama luotettava yhteis-
työkumppani kuin aiemmillakin matkoilla.
     Tiibetiin pääsee parhaiten tutustumaan tällaisella ryhmämatkalla, joten tar-
jolla on erinomainen tilaisuus tutustua tiibetiläiseen ja kiinalaiseen kulttuu-
riin ja maisemiin. Muun muassa muutamat luostarit, Everestin perusleiri, ter-
rakotta-armeija ja Kiinanmuuri kuuluvat ohjelmaan. Ohjelma selostuksineen 
löytyy Kiehisten nettisivuilta (www.kiehiset.fi > Toiminta).
     Suunniteltu ohjelma on seuraava: 1. päivä lento Kiinaan ja tutustuminen 
Shanghaihin, 2. ja 3. päivä Shanghai, 4. päivä junalla kohti Tiibetiä, 5. päivä 
illansuussa Lhasaan, 6. päivä Lhasa, 7. päivä Lhasa–Namco–Lhasa, 8. päivä 
Lhasa–Shigaze, 9. päivä Shigaze–Old Tingri, 10. päivä Rongpun luostari–Eve-
rest Base Camp, 11. päivä Everest Base Camp–Shigaze 12. Shigaze–Lhasa, 13. 
päivä lento X’ianiin, 14. päivä X’ian, 17. päivä lento Pekingiin, 18.–20. päivä 
Peking, 21. päivä lento Suomeen.
     Matkan hinnaksi on arvioitu 3 600–4 100 euroa lähtijöiden määrästä riip-
puen. Raimo Vuoristolta (040 750 0020 tai raimo.vuoristo(at)gmail.com) saa 
lisätietoja ja hänelle voi ilmoittautua alustavasti.
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta

– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 
20 € / hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloite-
taan ennakkomaksu.
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, 
veloitetaan 50% matkan hinnasta.
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pi-
dättää koko matkan hinta.

Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen 
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 mak-
sun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä 
tilausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava 
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy 
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 kokonaisuu-
dessaan.

Kilometrikorvaus

Kun  Lapinkävijöiden retkikohde on kauempana ja matkaan lähdetään kimp-
pakyydein, kyydin antaja ja kyydin saaja voivat käyttää seuraavaa laskutapaa 
korvauksen määrittelyyn: kilometrit kertaa 0,25 euroa jaettuna autossa olijoi-
den määrällä kuljettaja mukaan lukien.
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Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden halli-
tuksen  päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

Hallitukselta

Hallitus päätti vuoden ensimmäises-
sä kokouksessaan, että Goados-ko-
dalle hankitaan yksiliekkinen kaa-
sukeitin ja kaasupullo. Hankinnasta 
tiedotetaan Lapinkävijässä, kun se 
on toimintavalmiina Goadoksessa. 
Sen jälkeen sisätilassa ei saa käyttää 
spriikeitintä.

Vaellukset ja yhteistyökumppanit

Valmismatkalakiin on tulossa hei-
näkuun alussa muutoksia, ja halu-
simme varmistaa etteivät ne aiheuta 
ongelmia yhdistyksemme yhteistyö-
kumppanien ja meidän välisessä toi-
minnassa. Lähetin Kilpailu- ja kulut-
tajavirastoon seuraavan kysymyksen: 
” Helsingin Seudun Lapinkävijäyh-
distys ry järjestää retkiä ja vaelluksia 
jäsenistölleen. Matkat tehdään oma-
kustannushintaan, niillä ei tavoitella 
taloudellista hyötyä, ja ne ovat olen-
nainen osa yhdistyksen toimintaa. 
Osallistujien tulee olla yhdistyksen 
jäseniä. Näistä syistä on aiemmin to-
dettu, ettei valmismatkalakia sovelle-
ta toimintaamme.
     Teemme yhteistyötä muutamien 
muiden retkeily-yhdistysten kanssa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että näiden yh-
teistyökumppaneiden jäsenistöä koh-
dellaan kuten omaa jäsenistöä. Tällä 
pyritään siihen, että tarjoamalla toi-
nen toisillemme omia ohjelmiam-
me, voimme puolin ja toisin saada 
parempaa ja monipuolisempaa tar-
jontaa kummankin yhdistyksen jäse-
nille. Tämä myös jakaa yhdistyksen 
toiminnan pyörittämisen vastuita ja 
kuormitusta.
     Kaikki tämä on yksinkertaista, kun 
on kyse maksuttomista tapahtumis-
ta. Nyt haluaisin varmistuksen sille, 
että voimme ottaa esimerkiksi Lapin 
vaelluksille jäseniä yhteistyökump-
paniyhdistyksestä ja itse vastaavasti 
osallistua heidän maksullisiin tapah-
tumiin. Edellytyksenä on siis jäse-
nyys jommassakummassa yhdistyk-
sessä.”
     Lakimies Mikko Laakso vastasi 
seuraavasti: ”Heinäkuun alussa voi-
maan tulevassa laissa matkapalve-
luyhdistelmistä on vanhaa valmis-
matkalakia vastaava säännös, jonka 
mukaan ko. lakia ei sovelleta, jos 
”matkapalveluja markkinoidaan ra-
joitetulle ryhmälle matkustajia satun-
naisesti ilman taloudellisen hyödyn 
tavoittelua”. Lain esitöissä on katsot-
tu, että kaikkien lainkohdan edelly-
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Menneitä
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on taas ollut monia mielenkiintoi-
sia tapahtumia. Tällaisia muistoja oli yhdellä mukana olleella. Tästä 
jäit paitsi, ellet ollut mukana.

tysten on täytyttävä, jotta laki ei tu-
le sovellettavaksi. Lisäksi direktiivin 
johdanto-osan kohdassa 19 on to-
dettu satunnaisuuden tarkoittavan 
muutamaa kertaa vuodessa ja rajoi-
tetun ryhmän esimerkiksi tietyn yh-
distyksen jäseniä. Kilpailu- ja kulut-
tajavirasto katsoo, ettei nykyinen tai 
uusi lainsäädäntö rajoita yhdistyk-
sen mahdollisuuksia tarjota satun-
naisia matkapalveluja jäsenilleen tai 
yhteistyöyhdistystensä jäsenille. Yh-

distyksen tulee tällöin huolehtia siitä, 
että matkalle osallistuvat jäsenet ovat 
tietoisia, etteivät matkapalvelut kuu-
lu matkapalveluyhdistelmistä anne-
tun lain soveltamisalaan.”
     Yhteistyö muun muassa Kavtsin 
ja Kiehisten kanssa voi näin ollen jat-
kua entisellään.

Muistiin kirjasi
Raija Hentman

Solmukurssi pidettiin naistenpäivä-
nä Valpurissa. 
Paikalle oli kolmetoista innostunutta 
lapinkävijään. Opettajamme Pekka 
Järvilehto opetti kahdella tavalla te-
kemään siansorkan ja paalusolmun. 
Täytyy myöntää, ettei minulle aina-
kaan helppoa ollut.

Teimme Pekan avustuksella para-
cord-rannekkeet. Näytti helpolta teh-
dä, mutta useammat meistä joutuivat 
ainakin jonkun pätkän purkamaan, 
joten ei se niin helppoa ollutkaan

Osanottajat olivat niin innostunei-
ta solmuista, että jatkokurssia toivo-
taan.

Punainen valmis ranneke on mi-
nun tekemä. Isohan siitä tuli, mutta..
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Kuvat ja teksti     
Aira Häkkinen

Talvivaelluskurssi helmikuussa

Kurssi alkoi teoriaosuudella erää-
nä helmikuisena lauantaina. Raija 
ja Risto pitivät perusteellisen teoria-
osuuden kylmän vaikutuksista ih-
miskehoon ja siltä suojautumisesta. 
Teoriaosuudella käsiteltiin myös kat-
tavasti varusteita, ravintoa ja talviolo-
suhteita. 

Teoriaosuuden jälkeen oli kaksi 
viikkoa aikaa hankkia tarvittavat va-
rusteet käytännön viikonloppua var-
ten. Juuri ennen retkiviikonloppua 
saapui talvi vihdoinkin myös Etelä-
Suomeen ja pääsimme nauttimaan 
täydellisestä talviretkeilysäästä. Au-
rinko paistoi ja pakkasta oli juuri 
sopivat -5 astetta. Noin viidentois-
ta hengen joukko lähti taivaltamaan 
kohti Urjaa kukin omalla tyylillään, 

Talviretkeily-
kurssin 
telttakierroksel-
la on esittely-
vuorossa 
Maria Fonsellin 
majoite
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Helsinki SaunaDay 10.3.

Karjakaivon saunan ja avannon vä-
lillä kävi kiva huiske, kun 23 ilmoit-
tautuneesta saunapäivään osallistu-
jasta 19 pääsivät paikan päälle. Jyrki 
Kuoppala hoiti ilmoittautumiset ja 
opastukset, Markus Pyhälä auttoi 
lämmittämällä saunan ja kalkuttele-
malla takapuolen mentävän avannon 
lammen jäähän. (RH)

taleirin ja saimme seuraksemme pari 
koiravaljakkoa. Ilta sujui mukavas-
ti nuotion ympärillä, muun muassa 
tanssien ja laulaen lämmittelylaulu 
Laurentziaa. Pääsimme kokeilemaan 
myös erilaisia ahkioita ja metsäsuksia 
sekä tutustumaan Riston itse kehitte-
lemään telttalämmitysjärjestelmään. 

Aamulla tutustuimme erilaisiin 
telttoihin ja keittimiin, joita ryhmäläi-
sillä oli mukana. Yö oli mennyt kai-
killa mukavasti. Telttakierroksen jäl-
keen leiriläiset alkoivat pakata omia 
leirejään ja hiljalleen suunnata mat-
kansa kohti kotia. Talviretkeilykurssi 
oli kokonaisuutena hienoa kokemus, 
kiitos mukana olleille! 

T. Saara & Tommy

Kukasjärven kuulumisia, 
Puuhuolto viikko 21.-28.4.

Tiistaina 20.4. lähdettiin yöjunal-
la kohti Kolaria. Isännät ja pari hiih-
täjää. Matka meni totuttuun tapaan 
Äkäslompoloon asti. Lompolossa oli 
ruuhkaa, etenkin kaupassa. Onneksi 
saatiin ostokset tehtyä ja päästiin jat-
kamaan matkaa rauhallisempiin mai-
semiin. Pyhäjärveltä hiihdettiin hetki 
konelatua. Koneladun jälkeinen um-
pihanki oli sen verran pehmeää, et-
tä latusuksilla hiihtäneet joutuivat 
jättämään rinkat hankeen myöhem-
pää noutoa odottamaan. Hiihtoura-
kan jälkeen loppupäivä meni saunaa 
lämmittäessä ja lämmityksen tulosta 
arvioidessa. Hiihtäjiäkin tuli muuta-
ma lisää.

Torstaina aloitettiin kattojen lu-
mikuorman vähentäminen, tehtiin 
puuvajassa tilaa uusille haloille ja 
hiihdettiin pohjat Kukasvaaran nou-
suladulle.

Puidenkuljettaja ajoi perjantaina 
ajouranlle pohjat ja viikonloppuna 
siirrettiin kahdeksan kuutiota halko-
ja puuvajaan.

Loppuaika kului tavanomaisissa 
rakennusten huoltohommissa sekä 
hiihtäessä. Sää oli hieno! Aurinkoista 
ja pikku pakkasta. Perinteisessä ruo-
kaporukassa herkuteltiin.

Pahoittelut kaikille, jotka eivät läh-
teneet Kukasjärvelle, menetitte pal-
jon!

Markus Pyhälä

suksin, lumikengin tai jalkapatikalla. 
Matkalla pääsimme seuraaman 

Riston opastuksella kuinka vettä ote-
taan jäätyneestä järvestä läpi jään. Ur-
jalle saavuttuamme pystytimme telt-
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Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkeili-
jää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa myös van-
hojen kirja-aarteiden äärelle. Miten milloinkin.

Uusia jäseniä

Viikkoa myöhemmin uusia jäseniä 
uskaltautui Karjakaivolle tutustu-
maan kahdeksan henkeä. Porukalla 
tehtiin avanto, pantiin sauna lämpiä-
mään ja sitten kokoonnuttiin yläma-
jalle lusikoimaan Markus Pyhälän 
keittämää hernesoppaa. Sopan jäl-
keen porukalle annettiin täyslaidal-
linen Lapinkävijä-tietoa. Olipa kiva 
nähdä uusia naamoja! (RH) 

Uusilla jäsenillä ja Markuksella oli puuhaa 
ennen kuin avanto oli valmis

Oulankajoki – muutoksen virta
Pirkko Siikamäki ja Paavo Hamunen
Docendo kustannus 2018

”Upeasti kuvitettu tietoteos Ou-
lankajoen alueesta on tarkoitettu 
matkailijoille ja luontoharrastajille li-
säämään tietoutta maamme yhdestä 
merkittävimmästä luontokohteesta. 
Oulangan kansallispuistossa käy-
dään noin 200 000 kertaa vuodessa ja 
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kirja esittelee alueen luontoa, luon-
non muuttumista sekä luonnon ja ih-
misen yhteistä historiaa.”

Oulangan kansallispuiston sydän, 
kaareileva Oulankajoki on jatkuvassa 
muutostilassa. Oulangan voimakas 
tulva on muutosta ylläpitävä voima. 
Tulvavesi muokkaa luontoa jatkuvas-
ti ja uudistaa ja ruokkii ympäröivää 
luontoa.

Kirja on tietoteoksen ohella, lois-
tava taideteos. Lukujen alussa on ai-
heeseen sopiva runokappale, joka he-
rättää uteliaisuuden aihetta kohtaan. 
Mutta teosta ruokkivat ennen kaikkea 
loistava kuvitus, joka on kirjoittajan 
Pirkko Siikamäen ja luontokuvaaja 
Paavo Hamusen yhteinen ponnistus. 
Kirjan kansi on Paavo Hamusen kä-
sialaa ja takakansi Pirkko Siikamäen.

Kirjaan on helppo tutustua, sillä 
sisällys antaa viitteitä laajemmin lu-
kujen aiheista, joten tietojen etsimi-
nen kirjasta on nopeaa samoin luke-
minen oman kiinnostuksen mukaan. 
Kirjasta löytää esim. perustietoutta 
Oulankajoen synnystä, alueesta jää-
kausien myllerryksessä ja niiden ai-
heuttamista merkeistä – unohtamatta 
esim. lukua Kuusamon jokien suoje-
lusta ja koskitaisteluista. Mielenkiin-
toisia ovat esim. kuvaparit, joissa 
verrataan Oulankaa entiseen ja ny-
kyiseen aikaan.

Tärkeä osa on myös ihmisen vuo-
rovaikutus alueen luontoon sekä ih-
mistoiminnan vaikutus. Kiintoisa on 
myös Oulangan kansallispuiston ja 
Venäjän puolella Paanajärven yhteis-

työ eli kansainvälinen puistopari.
Kirjassa on myös lukuisa mää-

rä tieteellistä aineistoa kuten graa-
feja eri luontotyyppien muutoksista 
tai esim. vesistön muutoksista aika-
janalla. Nämä antavat mielenkiintois-
ta tietoa keskitetysti eri aiheista. Tä-
män lisäksi useilla sivuilla on ns. QR 
koodeja, joiden avulla päästään net-
tilinkkeihin, jotka kertovat laajem-
min aiheesta, kuin mitä olisi muu-
ten mahdollista kirjassa kertoa. Mm. 
kartoista saa tietoa QR koodien avul-
la. Myös luku Isojaosta Kuusamon 
alueella antaa mielenkiintoista tie-
toa koko Kuusamon alueesta. Esim. 
kirjan takasivulla on QR koodi, jon-
ka avulla löytää kirjan esittelyvide-
on. Video löytyy myös seuraavasta 
linkistä: https://www.youtube.com/
watch?v=qywGCk8urak

Reijo Blomberg
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Retkeily ja keräily-
jokamiehenoikeuksien käyttöopas
Merja Turunen ja Kati Soininen
Kustannusyhtiö Aula & co 2018

Kirjan kirjoittamisesta Kati Soininen 
vastaa pääosin retkeilyosuudesta ja 
Merja Turunen lähinnä muusta luon-
toharrastuksesta ja luonnontuottei-
den keruusta.

Saatesanoissa kirjoittajat totea-
vat: Kirja on tarkoitettu ihmisille, joi-
ta luonnossa liikkuminen kiinnostaa, 
mutta joiden liikkeelle lähtö ja hou-
kutus liikkumiseen on jäänyt harkin-
ta-asteelle. Kirjan tarkoitus on saat-
taa ihmiset liikkeelle, koska kaikille 
jokamiehen oikeudet eivät ole tuttuja. 
Myös luonnontuotteiden keruu saat-
taa olla usealle vierasta. Kirja haluaa 
perehdyttää lukijoitaan uuden har-
rastuksen pariin ja nauttimaan luon-
non antimista sekä innostaisi lähte-
mään ulos luontoon.

Retkeily osiossa kirjaa kuvaa ret-
keilyä harrastuksena, retkeilijän va-
rusteista ja turvallisesta retkeilystä  
mutta myös retkeilyn tunnelmista ja 
nautinnoista nuotion äärellä. Varsi-
naisia retkeilykohteita ei esitellä tar-
kemmin, vaan viitataan siihen mistä 
retkikohteita voi löytää ja etsiä mm. 
nettiosoitteiden avulla. Kirjan lopus-
sa on laaja kirjallisuusluettelo ja luet-
telo nettisivuista. 

Retkeilyyn liittyy ruoka ja sen 
hankinta sekä luonnon antimet. Voi-
si sanoa, että tämä osuus kirjassa on 
suurempi kuin varsinaisen retkeily-
osuuden. Ideana on ilmeisesti osoit-
taa, että retkeilyyn kuuluu paljon 
muutakin kuin vain luonnossa liik-
kuminen eli luonnon antimista naut-
timinen kokonaisuudessaan. Tärkeä 
osuus on myös jokamiehen oikeuk-
sien selventäminen niin retkeilyssä 
kuin luonnonvarojen keräämisessä.  
Siis uudenlainen näkökulma koko-
naisuudessaan retkeilyyn ja ulkoi-
luun. Jotkin asiat tuntuvat itsestään-
selvyyksiltä, kuten takakannen lause: 
Voinko uida metsälammessa? Uppo 
oudolle retkeilijän alulle moisia ky-
symyksiä voi herätä, kun monille ne 
ovat taas itsestäänselvyyksiä. Kirjoit-
tajat haluavat kuitenkin rohkaista ja 
auttaa alkuun niitä, joille tämä har-
rastus on aluillaan ja mahdollisesti 
nupuillaan. Kirjaan liittyy myös ku-
vitus, jossa varsinkin luonnonvarat 
ovat hyvin esillä.

Reijo Blomberg



22

Lapinkävijä Nro 151 2 18KiRJaREPPU

 
Uusi pääkaupunkiseudun 
retkeilyopas
Raija Hentman
Minerva 2018, 352 sivua

Tiedoksi, että Uusi pääkaupunki-
seudun retkeilyopas ilmestyi viik-
ko pääsiäisen jälkeen. Kirja on rei-
lusti isompi kuin edellinen, vuonna 
2010 ilmestynyt versio ja se on käy-
tännössä kirjoitettu kokonaan uudel-
leen. Kohteita on esitelty 140, mutta 
tosiasiassa niitä on enemmän, sillä 
esimerkiksi joitain Nuuksion kansal-
lispuiston reittejä on tilan säästämi-
seksi esitelty kaksi kerralla, Salmen 
luontopolut (3 kpl) yhtenä kokonai-
suutena, kuten myös Vantaalla Pik-
kujärvi ja Kakolanmäki tai Helsingis-
sä Viikin arboretumin luontopolku ja 
lasten luontopolku Viikarien Viikki. 
Osa kohteista kattaa laajemman alu-

een. Tietoruutuja eri aiheista on 26.
     Mukana on useita luonnonsuoje-
lu- ym. alueita, joissa ei ole merkittyjä 
reittejä, mutta tutustumisen arvoista 
luontoa sen sijaan on. Uusia luon-
nonsuojelualueita on syntynyt muun 
muassa luontolahjana 100-vuotiaal-
le Suomelle. Vuonna 2010 ilmesty-
neen kirjan piirroskarttoihin verrat-
tuna Uuden pääkaupunkiseudun 
retkeilyoppaan maastokartat ovat 
iso parannus. Myös kuvitus on uusi. 
Aakkosellinen ja aiheen mukainen 
hakemisto auttavan kohteiden etsin-
nässä.
     Seuraavassa Lapinkävijässä on 
teoksen arvostelu. Uutta pääkau-
punkiseudun retkeilyopasta saa kir-
jakaupoista ja kirjoittajalta (raija.
hentman[at]nic.fi tai 0400 380 606
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Aarresaaret-opas: Vallisaari – 
Kuninkaansaari – Lonna – Isosaari
Jarmo Nieminen
Gummerus 2017, 176 sivua

Sotahistorian, luonnon ja Helsin-
gin saariston tuntija Jarmo Niemi-
nen on kirjoittanut tiiviin tietopake-
tin neljästä entisestä sotilassaaresta. 
Kätevän kokoinen opas taskussa sa-
moilusta saarilla saa irti paljon enem-
män, sillä sivuilla kerrotaan saatavil-
la olevista palveluista, historiasta, 
kasveista, nisäkkäistä, linnuista ja 
hyönteisistä. Kartat ja piirrokset anta-
vat lisätietoa. Karttoihin on sijoitettu 
kohteiden numerot ja sivuviittaukset, 
joista löytyvät tarkemmat tarinat. Va-
lokuvat ovat myös Niemisen ottamia.
     Kirjaa selaillessa käy selväksi, et-
tä kohteiden tutkimiseen tarvittaisiin 
useampi käynti eri aikoina, jotta se-
kä luonto että historia avautuisivat 
samoin kuin kirjan tekijälle. Taskus-
sa kulkee monen kesäretken ainek-
set. (RH)

Sjundeå å, den dolda skatten. 
Siuntionjoki-kätketty aarre
Heidi Holmlund
Omakustanne 2017, 152 sivua

Kuvateos on syntynyt tekijöiden 
halusta turvata Siuntionjoen tulevai-
suus. Kulttuurimaiseman halki vir-
taava joki on useimmille tuntema-
ton, sillä se on helposti tavoitettavissa 
vain muutamista kohdista. Tunnetuin 
joen tarkkailupaikka on Sjundbyn 
linnan kohdalla. Pusikkoisen rannat 
kätkevät sisäänsä unenomaisia näky-
miä kaikkina vuodenaikoina. Rauhal-
linen taitto ja isot kuvat houkuttelevat 
pysähtymään kuvien äärelle. Sivuil-
la vuorottelevat useamman tekijän 
ruotsin- ja suomenkieliset runot sekä 
tiivis asiatekstiosuus, joka esittelee jo-
kea, sekin molemmilla kotimaisilla.
     Kuvissa esiintyy jokiluonnon lin-
tuja kuningaskalastajasta harmaahai-
karaan sekä muutamia nisäkkäitä. Ih-
minen on läsnä lähinnä melojana ja 
jossain jokimaiseman rakennusten 
kätköissä. Maisemakuvat kestävät 
katsomista useampaankin kertaan, 
sillä niistä huokuu syvää rauhaa.

Teoksen kirjoittajia ovat Nina 
Katariina Alivirta, Arja Alho, Kaj 
Blomqvist, Eljas Rahikainen, Aki 
Rahikka sekä ruotsintaja Krister We-
lander. Kirjaa voi tilata tekijältä heidi.
holmlund(at)hotmail.com. (RH)
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Uljas valkoinen: Kansallislintumme 
laulujoutsen
Hannu Hautala, Pekka Punkari
Docenco 2018, 144 sivua

Uljas valkoinen on Hannu Hauta-
lan toinen kuvateos laulujoutsenes-
ta. Ensimmäinen, Joutsen, ilmestyi 
vuonna 1988. 60 vuoden kuvamate-

riaaleista, paristakymmenestätuhan-
nesta diasta, tähän kirjaan valikoitui 
125 kuvaa. Kirjassa laulujoutsenen 
elämää seurataan vuodenaikojen 
saatossa, ja kuvitusta tukevat Pekka 
Punkarin tekstit. Yhdessä ne avaa-
vat joutsenten elämänkulkua ja käyt-
täytymistä havainnoin, joita saa vain 
vuosikymmeniä lähietäisyydeltä seu-
raten. Siihen on tarvittu lukemat-
tomia öitä piilokojuissa ja lintujen 
luottamuksen keräämistä niitä kunni-
oittavalla toiminnalla. Viimemainittu 
toimintatapa tuppaa nykyisin turhan 
usein unohtumaan innokkailta digi-
kameran kanssa häärääviltä harras-
telijoilta.
     Teos on myös kunnianosoitus Suo-
men tunnetuimman ja ehkä tuotte-
liaimman luontokuvaajan pitkälle 
uralle. Laulujoutsen on kirjansa an-
sainnut, ja siinä samalla Hannu Hau-
talan merkittävä ura. (RH)

Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, 
antaa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman uutisista ja opas-
taa retkeilytaidoissa.
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Metsäpalovaroitus ja 
tulenteko

Pitkäaikainen auringonpaiste kui-
vattaa maaperää, ja tuuli vielä tehos-
taa tapahtumaa. Kallioiden jäkäliköt 
murenevat jalan alla pölyksi, sam-
malikot ja heinikot kuivuvat, neulas-
matto on kuin kuivaa ruutia. Maahan 
heitetty tupakan tumppi tai nuotios-
ta lennähtänyt kipinä jää kytemään ja 
tovin päästä ensimmäinen liekki nou-
see varvikosta. Metsä palaa.
     Ilmatieteen laitos antaa metsäpa-
lovaroituksia yleensä toukokuusta 
lokakuulle. Antamisen apuna käy-
tetään indeksiä, jonka laskemisen 
apuna käytetään muun muassa sa-
demäärää ja lämpötilaa. Kun metsä-
palovaroitus annetaan, on avotulen-
teko kielletty.
   Avotuli tarkoittaa kaikenlaisia nuo-
tioita, joissa savua ei johdeta piipun 
kautta taivaalle. Niinpä metsäpa-
lovaroituksen aikana makkaratulet 
voi sytyttää vain keittokatoksissa, 
jollaisia on vaikkapa Mustalammel-
la Nuuksion kansallispuistossa, Sal-
men ulkoilualueen Vähällä-Parikalla 
ja Pirttimäen ulkoilualueen Sorlam-
mella. Sen sijaan Holma-Saarijärven 
nuotiopaikoilla ja laavulla, Vaakkoin 
ulkoilualueen Kämmenlammen laa-
vulla tai Urjajärven nuotiopaikalla 
Karjakaivon maastoissa nuotion teko 
on kielletty.
     Kaikkina muina aikoina tulen sy-
tyttäminen missään muualla kuin ra-

kennetuilla tulipaikoilla on kiellet-
ty. Se että joku on kyhännyt kivistä 
nuotiokehän, ei tee siitä sallittua tu-
lentekopaikkaa. Nuotion voi sytyt-
tää ilman maanomistajan lupaa vain 
todellisessa hätätilanteessa, jollainen 
makkaranälkä ei ole. Mutta jos satei-
sena syysiltana on eksynyt, kännykkä 
on mykkä ja joutuu viettämään yön-
sä ilman varusteita ja märkänä met-
sässä, on kyseessä hätätilanne. (RH)

Palveluja saaristoon, kansal-
lispuistoihin ja muualle

Tammisaaren kansallispuiston Jus-
sarö, Selkämeren kansallispuiston 
Katanpää, Saaristomeren kansallis-
puiston Bodö sekä Örö tarjoavat se-
kä venekuljetuksen että majoituksen 
veneettömille tulevana kesänä. Vuo-
sien 2018-20 aikana Metsähallitus 
satsaa näiden neljän ulkosaaristossa 
sijaitsevan vierasvenesataman kehit-
tämiseen miljoona euroa Central Bal-
tic -ohjelman EU-rahoituksen tuella.
     Bodön saari on veneettömien asi-
akkaiden tavoitettavissa yhteysaluk-
sella M/S Nordep tai Nötön kautta 
yrittäjän kuljetuksella Nötö�Bodö. 
Bodöstä voi myös vuokrata SUP-lau-
dan tai kajakin lähirantojen tarkem-
paan tutkimiseen. Lisäksi on tarjolla 
majoitusta.
     Uusi veneyhteys Hangosta Saa-
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ristomeren kansallispuiston Öröhön 
yhdistää läntisen saariston entistä 
tiiviimmin Uuteenmaahan ja toises-
sa päässä Turkuun. Pyöräilijälle yh-
tenäisesti merkitty, uusi, laajempi 
rannikkoreitti Hangon ja Raaseporin 
sekä kautta Saloon tarjoaa mahdolli-
suuksia yhdistää lomamatka saapu-
malla junalla Hankoon ja palaamalla 
esimerkiksi Örössä käynnin jälkeen 
pyörällä Teijon kansallispuiston kaut-
ta juna-asemalle Saloon. Lisääntynyt 
saariston liikenteen reittivalikoima 
mahdollistaa saariston välisen liiken-
teen aina Hangosta Örön ja Korpo-
strömin kautta Saariston Rengastiel-
le asti, ja yhdistää Helsingin ja Turun 
välisen saariston yhdeksi kokonai-
suudeksi.
     UNESCO:n maailmanperintökoh-
de Merenkurkku saa uuden vierai-
lukeskuksen Raippaluodon sillan 
viereen kesällä 2018. Päiväristeilyllä 
Mikkelinsaarille tai Valassaarille pää-
see tutustumaan maankohoamisran-
nikkoon vesiltä käsin.
     Teijon kansallispuistossa palvelu-
tarjonta kasvaa puihin kiinnitettäviin 
Tentsile-telttamajoitteisiin tulevana 
kesänä. Myös Helsingin Vallisaares-
sa pääsee yöpymään Tentsile-teltta-
majoitteisiin. Luontoaktiviteettitar-
jonta yksityisille ja ryhmille laajenee 
ensi kesänä opastusten ja pyöräilyn 
lisäksi kajakkivuokraukseen. (Metsä-
hallituksen tiedote 16.1.18, RH)

tiEtoaiVi

Teltannarut järjestykseen

Toisiinsa sotkeutuneet teltannarut är-
syttävät aina yhtä paljon. Ne on kui-
tenkin helppo saada järjestykseen, 
kun tekee niistä sormion, jollaisia 
käytetään kuultokudosten kudon-
nassa. Seuraa ohjeita tarkasti, sillä 
muutoin naruihin tulee solmuja kun 
sormiot vedetään auki:

Vedä naru koko pituuteensa ja 
aloita mahdollisimman läheltä sivun-
arun ylempää kiinnityskohtaa. Tuo 
naru kämmenen yli peukalon ja etu-
sormen välistä. Kierrä naru ensin etu-
sormen ja sitten peukalon takaa



27

Lapinkävijä Nro 151 2 18 tiEtoaiVi

Jatka kieputtaen narua kahdeksik-
kona peukalon ja etusormen ympä-
ri. Jätä tarpeeksi pitkä pätkä kieput-
tamatta sormion solmimista varten.

Narun pää tulee viimeiseksi peu-
kalon takaa. Työnnä narun pää kah-
deksikkonyytin ja myös kämmenen 
poikki tulevan narun alta. Jätä naru 
lenkille kuvan osoittamalla tavalla.

Työnnä kahdeksikkonyytin ja 
kämmenen yli kulkevan narun alitse 
tulevan narun pää lenkistä ja kiristä 
ensimmäinen solmu napakasti.

Tee vielä toinen samanlainen sol-
mu sormion keskelle ja kiristä napa-
kasti.

Nyt naru muodostaa kahdeksikon 
muotoisen sormion.
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Kun aukaiset sormion, tartu sor-
mioon keskellä olevien solmujen 
kohdalta ja vedä tasaisesti; sormio 
purkautuu ilman naruun tulevia sol-
muja, jos se on tehty oikein. (RH)

tiEtoaiVi

Tupauutisia

Sevetti-Pulmanki vaellusreitin eteläi-
sin tupa Opukasjärvellä on palanut 
11.2.18. Tuvalle lämmittelemään poi-
kennut kelkkasafariseurue oli huo-
mannut piipun läpiviennistä oli tul-
lut savua. He hälyttivät apua ja yksi 
opas jäi odottamaan palokuntaa. Tu-
paa ei kuitenkaan voitu pelastaa, sil-
lä palokunnan kelkkamatka Inaris-
ta kesti kaksi tuntia. Vain puuliiteri 
ja nuotiopaikka ovat jäljellä. Uuden 
tuvan rakentamisesta ei ole päätetty. 
Saa nähdä, kuinka käy.

     Ylläksen kaakkoisrinteellä sijait-
seva Ojanlatvan kämppä on Ylläs-
järven metsästäjät ry:n entinen met-
sästysmaja. Viime vuodet se on 
ollut Metsähallituksen vuokratupa-
na, mutta on nyt muutettu päivätu-
vaksi. (Retki-lehti 3/18, RH)
     Maaliskuusta 2018 lähtien Urho 
Kekkosen kansallispuiston saunat 
muuttuivat maksullisiksi. Mobiili-
maksu koskee Luirojärven, Anterin-
mukan, Tahvontuvan, Härkävaaran, 
Vierihajun ja Karhuojan saunoja. Hy-
vä onkin, että saunomisesta aletaan 
periä korvausta, sillä saunat ovat 
varsinaisia puusyöppöjä, ja niukke-
nevien käyttövarojen vuoksi autio-
tupajärjestelmää uhkaa monin pai-
koin vähittäinen rappeutuminen. 
Esimerkiksi Enontekiön Pöyrisjär-
ven erämaa-alueen kämpistä Kor-
teojan ja Tsuukinautsin kämppiä ei 
enää huolleta. Saunamaksut suorite-
taan soittamalla numeroon 0606 056 
1519. Aikulisen saunamaksu on 6,93 
e + mpm, alle 7-vuotiaan lapsen ja vä-
hintään kymmenen hengen ryhmän 
maksu aikuiselta on 4,01 e + mpm). 
Pallaksen Hannukurun saunamak-
sut suoritetaan numeroon 0606 056 
1439. Aikuisilta maksu on 7 3 + mpm 
ja alle 7-vuotiailta lapsilta ja vähin-
tään kymmenen hengen ryhmiltä 4 e 
+ mpl per nenä. (Latu ja polku 2/2018, 
RH)
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KULTAMAIDEN LUMOISSA
Raija Hentman

Kultaromantiikka kukoistaa taas elo-
kuvien, kirjojen ja juttujen myötä. 
Ivalojoki ja Lemmenjoki kuulosta-
vatkin jotenkin eritavalla kiehtovil-
ta kuin Kessi ja Saariselkä. Vaellus 
kultamaille on vaellus elävään histo-
riaan. (Artikkeli on julkaistu Ladun 
ja polun numerossa 4/2000 ja hieman 
päivitetty Lapinkävijään. RH)

RAIJA HENTMAN

Kartta pudottelee nimissään histo-
riallisia tapahtumia, ihmisiä ja paik-
koja vaeltajan polulle. Ivalojoen Kul-
talaan matkaavan pitäisi pysähdellä 
tuon tuostakin tutkiakseen kirjoista 
tarinat nimien takana: Möllärinkos-
ki, Väänäsenvaara, Grönholmanoja, 
Timanttiköngäs, Liljeqvistin kämppä.

Kultalan kruunun stationin pi-
hamaalla pitäisi istua ihan hiljaa ja 
kuunnella yli vuosisadan takaisia ää-
niä: santarmien aseiden kalahtelua, 

rannalta kaikuvia hakkujen ja lapioi-
den ääniä, päihtyneiden miesten jori-
noita, jotka kantautuvat tuolla jossain 
olleen kapakan avoimesta ikkunasta.

Maiseman yksityiskohdat olivat 
silloin varmasti toisenlaisia, mutta 
Ivalojoen kanjonin jyrkät reunat ko-
hosivat yhtä jylhinä ja ikiaikaiset tun-
turit kohottelivat lakiaan sellaisina 
kuin nytkin. Mutta silloin ei puhut-
tu Hammastunturin erämaasta, joka 
työntää liepeensä jokiuomaan kiinni. 
Olipahan vain erämaata, asumatonta 
kiveliötä, jossa karhut ja Annan Kaa-
pin porot palkivat.

Silloin ei ollut merkittyä polkua, 
joka tuo sujuvasti Sotajoelta suoraan 
Ivalojoen ylittävälle riippusillalle. Ei, 
silloin sauvottiin vuolasta virtaa ja 
toivottiin selviävän joen kuohuissa 
hengissä perille. Kuormatkin olivat 
raskaat, kuukausien muonat.

Sadat miehet siellä kaivoivat, 
kuokkivat ja uurastivat. Mikään ei ole 
niin väkevä voima kuin kullan himo. 
Se sai selät taipumaan raskaassa työs-
sä aamusta iltaan, päivästä toiseen ja 
kuukaudesta kuukauteen. Palkkaa 
tuli työmiehelle kolme markkaa päi-
vässä, valtauksen omistajalle kultaa  
ehkä kilokaupallakin. Tai sitten pet-
tymyksiä ja menetyksiä.

Rahamies piti olla, jos aikoi saada 
valtauksen, ainakin säästöjä. Siksipä 
palkollisiksi riitti tulijoita ja valtauk-
sien omistajina oli paljon liikemiehiä, 

Ivalojoen Kultala
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kauppiaita, tehtailijoita tai muuten 
vain vaurasta väkeä. Toisilla oli vain 
uskoa kullan löytymiseen ja rahoitta-
jiksi piti saada niitä, joilla rahaa oli.

Tekniikan ihmeisiin ja koneiden 
voimaan on uskottu niin kauan kuin 
niitä on ollut. Nuoressa, itsenäisessä 
Suomessa riitti uskoa ja lujan uskon 
muistomerkkeinä on rantapenkoilla 
ruostuvia koneita ja kaivoskuiluja.

Kultamaat levittäytyivät vuosi-
kymmenien mittaan Ivalojokivarres-
ta Sotajoelle, Palsinojalle, Tolosjoel-
le, Laanilaan, sivupuroille ja kuiville 
kankaillekin. Missä vain oli kullan 
merkkejä. Ja missä ei ollut, niitä saa-
tettiin tehdä, jos oli rahaa luvassa.

Lemmenjoelle

Sotavuosien jälkeen taas onnensa et-
sijät sävähtivät: Lemmenjoelta oli 
löytynyt kultaa. Mikä taikasana! Jäl-
leen joki kuljetti miehiä kultamaille. 
Njurgulahden kylä sai lisää vieraili-
joita ja Lemmenjoen purojen mutkis-
sa montut syvenivät.
Nyt voi kiehtovan nimen houkutta-
ma vaeltaja talloa leveää, merkittyä 
polkua tai istahtaa jokiveneeseen, jo-
ka vie keskelle kultamaita - kuin sil-
loin ennen.
Hengenahdistuksenmäen polku on 
kasvanut tien levyiseksi. Sitä ovat tal-
loneet kultamiehet kantaen raskaita 
ruokasäkkejä Kultahaminasta valta-
uksilleen. Sitä patikoivat tuhannet tu-
ristit nähdäkseen vilauksen oikeasta 

kullankaivajasta, aistiakseen kullan 
huuman.

RAIJA HENTMAN

Jokunen ehkä valitsee Lemmen-
joen kullan löytöpaikalle vievän po-
lun, joku erkaantuu pääreitiltä kohti 
Jomppalaa. Siellä ovat Njurgalahden 
kylässä asustavat Jomppasen suvun 
miehet tonkineet maata hippujen 
toivossa jo 50 vuotta. Edesmenneen 
Antti Jomppasen, Mustahurman ke-
sät kuluivat valtauksella vuosikym-
menet.

Nimet ovat kartoissa vaihtuneet, 
historia jäänyt uuden historian al-
le. Moneen kertaan myllätyt puro-
jen penkat, kammien jäänteet, uudet 
ja vanhat kämpät kertovat tarinoita. 
Mutta vain sille, joka ehtii kuunnella.

Merkityn polun voi laukkoa päi-
vässä, parissa. Mitä turhia. Pellisen 
kämpän rappusilla Morgamin kulta-
lassa on hyvä istua ja lueskella tari-
noita paikan vaiheista. Jukka Pellises-
tä, Jaakko Isolasta, Heikki Kokosta, 

omat taRinat

Sama kullan lumo tuo Kai Rantalankin mon-
tulleen kuin kaivajia vuosikymmeniä sitten
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Kullervo Korhosesta. 
Kaikkialla kartan nimet kertovat 

menneestä, kesistä, jolloin sateessa 
ja paisteessa, helteessä ja hallassa, rä-
kän ahdistaessa  ja välillä kankkusen 
korventaessa sisuskaluja lapio on siir-
rellyt maita ränniin ja soliseva vesi on 
jättänyt jälkeensä himmeästi hohta-
via hippuja rihlojen uurtoihin.

Jäkälä-äytsi on kulkukelvoton, sil-
lä uusin konekiima on möyrinyt sen 
tunnistamattomaksi. Vain romahta-
nut Kankaisen kämppä ja Veikko Ne-
valaisen muistomerkki on jätetty rau-
haan.

RAIJA HENTMAN

Veikko Nevalaisen muistokivi 
Lemmenjoen Jäkälä-äytsissä

Tuntuukin paremmalta katsella 
maisemaa ylempää, Kaskoaivin rin-
teeltä, jonne merkitty reittikin on siir-
retty. Lemmenjoen erämaat aukeavat 
ympärillä kutsuvina. Sieltä voi löytää 
rauhaisan sopen leiriytyä, avaruutta 
hengittää. Kietsimätunturit viittovat 
kutsuvasti. Tulenhan minä.

Kirjallisuutta:
M. Hanhivaara, K. Kaskimies, 

P. Pitkänen: Ivalojoen kultalat. Lapin 
Kultala Säätiö 1984

Seppo J. Partanen: Sankareita veija-
reita ja huijareita. Edita 1999

Seppo J. Partanen: Kullan ja luon-
non kutsu. Suomen Matkailuliitto 1990

Herman Stigzelius: Kultakuume, 
Lapin kullan historia. Suomen Mat-
kailuliitto 1986

Teuvo Lehtola: Morgamin pyrky-
rit – Lapin Kullankaivajain Liitto 1949 – 
1999. Kustannus-Puntsi 1999

Seppo Kummala, Ilkka Ärrälä: On-
nen hippuja. Aikalaiskuvaa Lemmenjoen 
kultamailta. Törmä-Ärrälä Oy 2011

omat taRinat
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Niestasäkki
Niestasäkki on tärkeä Lapinkävijä-lehden osasto, koskapa siinä an-
netaan retkiruokaan ja kuivattamiseen liittyviä vinkkejä niin tankin 
täyttäjille kuin herkuttelijoille. Keittimet esiin!

niEStaSÄKKi

Kuusenkerkkäsiirapin tekoon

Jos Lapinkävijän ilmestymisen ai-
koihin tai sen jälkeen heleän vihre-
ät ja pehmeät kuusenkerkät puske-
vat kuusikoissa uutta kasvua, on aika 
ryhtyä kuusenkerkkäsiirapin tekoon. 
Ensimmäiseksi on syytä muistaa, et-
tä kuusenkerkkien napsimiseen pitää 
olla maanomistajan lupa, ja toiseksi, 
että kärkikerkät on hyvä jättää poimi-
matta, jottei kasvu häiriinny.
   Yksinkertaisimmillaan siirappi 
syntyy siten, että laitat erittäin tiivis-
kantiseen isoon purkkiin kerroksit-
tain pilkottuja kuusenkerkkiä ja raa-
karuokosokeria tai intiaanisokeria. 
Kerroksen paksuus voisi olla vaikka-
pa 3�4 cm. Aseta purkki sitten läm-
pimään paikkaan muhimaan. Kään-
tele purkkia säännöllisesti; kääntely 
tehostaa makujen irtoamista. Kun so-
keri on muutaman päivän päästä liu-
ennut hienoaromiseksi siirapiksi, sii-
vilöi siirappi ja säilytä lasipurkeissa 
jääkaapissa.
     Kuusenkerkkäsiirappia voi käyt-
tää mausteena leivonnassa, jugurtis-
sa, jäätelön päällä, smootheissa ym. 
Löydät netistä ohjeita, kun googlaat 
sanalla kuusenkerkkäsiirappi.

Seuraava pastaohje oli tämän kevään 
hiihtovaelluksen suosikkiruoka. Pas-
tan pätkääkään ei jäänyt.

Patikoitsijan sisilialainen pasta 
kahdelle (kolmelle)

½ (¾) dl kuiv. sipulia (omaan pus-
siin)

1 (1½) rkl kylmäpuristettua ryp-
siöljyä

2 (3) dl kuiv. munakoisoa
1 (1½) dl kuiv. paprikaa
2 (3) dl kuiv. tomaattia
1 (2) rkl tomaattisosetta
2 (3) dl vettä
1 (1½) dl punaviiniä
6 (9) anjovisfileetä
1 (2) valkosipulinkynsi
5 (7) dl pätkittyä tagliatelle -nau-

hamakaronia
1 (1½) dl mustia oliiveja
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1 (1½) maustem. mustapippuria
3 maustem. (1 tl) basilikaa

Kuullota liotettuja sipuleita ensin 
lopussa liotusvedessä ja sitten öljys-
sä. Lisää sitten muut liotetut tuotteet, 
tomaattisose, vesi, viini ja anjovisfi-
leet sekä valkosipuli hienonnettuina.

     Nauhamakaronien vuoro tulee, 
kun keitos alkaa kiehua. Hämmennä 
sekaan lohkotut oliivit ja mausteet, 
kun pasta on kypsynyt pureskelta-
vaksi. Lisää kypsennyksen aikana 
vettä, jos ruoasta tuntuu tulevan lii-
an kuivaa. Lisää anjovislientä vain jos 
kaipaat lisää suolaa.

aRtiKKELit

Ilmari Kosonen

Viipustuntureilla kasvaa 
siniyökönlehti

Lapinkävijöiden hienoimpia 
maastoja Inarissa ovat Lemmenjoen 
kansallispuiston maastot.

Vesireitin Morgamjärvi–Ravadas-
järven itäpuolella ovat Viipustuntu-
rit/ Viibosduoddarat, inarinsaameksi 
Viibuštuoddâreh.  On huippuja Mor-
gam-Viipus/Morgan-Viibos ja Viibo-
soaivi.

Suomalaisessa paikannimikirjassa 
2007 S. Aikio esitti nämä nimet. Esitti: 
Suomenkielinen nimi on mukaelma 
saamesta, mutta ei ole varmaa, kumpi 
saamenkielisistä muodoista edustaa 
vanhempaa kantaa. Kumpikin sana 
on merkitykseltään ja alkuperältään 

tuntematon. 
     Mistä siis tulivat nämä Viipus-
nimet? Tässä on nyt käynyt sillä ta-
voin, että nimissä Viipus ei ole saa-
men eikä suomen kieltä, vaan on ruot-
sinkielen sanastoa. Viipus-nimissä on 
siniyökönlehden (Pinguicula vulga-

RAIJA HENTMAN

Viipustunturit nähtynä Boijoskáidilta 
koilliseen , Vaijoen kanjonin takana.
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ris) ruotsinkielinen nimitys vipe-fett. 
Fett on ’lihava, paksu’. Tanskassakin 
almindelig vibefedt. Vaikka tuo ni-
mitys vipe Ruotsissa on Sveamaan ja 
Göötanmaan sanastoa perimmiltään, 
tuo siniyökönlehden nimitys on kul-
keutunut myös saamelaisten maille 
Inariin, Lemmenjoen varrelle siniyö-
könlehden kasvupaikoille.

Vaikka saamenkielessä ’siniyö-
könlehti’ on alit vuodjalasta, on tuo 
ruotsinkielinen nimitys Viipus- ni-
missä otettu paikalle jotain kautta.

Kaunis lihansyöjä

Siniyökönlehteä kasvaa letoilla, kos-
teilla niityillä, lähteiköissä, ranta-
törmissä ja -soraikoilla ja kosteilla 
kallionseinämillä. Sitä on harvoilla 
paikoilla maan eteläosissa, mutta run-
saimmin juuri Lapissa.

Siniyökönlehti on siitä erikoinen 
kasvi, että se pyydystää tahmeilla, 
paksuilla lehdillään hyönteisiä. Lati-
nankielinen nimitys Pincuicula tulee 
latinan sanasta pinguis ’lihava, pak-
su’. Hyvin hennot juuret vain pitävät 
kasvin pystyssä, mutta eivät ruoki 
tätä hyönteissyöjäkasvia. Kirjassaan 
Flora Lapponica Carl von Linné ku-
vasi, miten saamelaiset käyttävät si-
niyökönlehtiä maitoon ja saavat vii-
liä. On siis hapate.

Muuallakin kuin Viipustuntureil-
la on tätä sanaa vibe Viip-alkuissa 
nimissä Lapissa, Kainuussa ja Karja-
lassa, kasvin kasvupaikoilla. Islannin 

kieleenkin saakka on kulkeutunut si-
niyökönlehden venäjänkielinen nimi-
tys hleypi-gras.

Nimitys kertoo, että vanha viisas 
kansa on käyttänyt tätä kasvia lei-
vän hapatusaineena. Kun eri puolilla 
Pohjois-Karjalaa ja Kainuuta on Lei-
pi-nimiä mm. Leipivaara, ne nimet ei-
vät kerro leipäviljan viljelystä kuten 
professorit selittävät. Vaan tuo sana 
leipi on ollut vanhalla kansalla sini-
yökönlehden nimitys. 

Vai-alkuiset nimet

Kun eräin paikoin Ruotsissa siniyö-
könlehteä on sanottu nimityksellä 
fait-nakkä, on sana fait sekin Viipus-
tuntureiden maastossa paikannimes-
sä, kun on Lemmenjoen reitille noil-
ta tuntureilta virtaavan joen Vaijoki/
Vaijohka nimessä. On Vaijoenjärvet ja 
on Vaijoenlampi joen latvapuolella.

Näin tarkkaan voidaan selittää La-
pin outoja paikannimiä.

Kirjoittaja on metsänhoitaja ja matkai-
luopas

Kommentti

Kirjassa Lemmenjoki, Suomen suu-
rin kansallispuisto (Metsähallitus, 
Ylä-Lapin luonnonhoitoalue 2004)  
alueen nimistöstä  laajan artikkelin 
kirjoittanut Ilmari Mattus kirjoittaa 
Viipustuntureista seuraavasti: ”Mu-
kaelmasuomennos ja -pohjoissaa-
mennos inarinsaamesta: viippâđ = 
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viipyä.” Lisäselityksissä viitataan, et-
tä sana liittyisi vanhaan peuranpyyn-
tiin. Teksti jatkuu ”Juhani Jomppa-
sen v. 1947 antaman tiedon mukaan 
Viipustuntureissa on kivinen tarha, 
”kaarre” (kärdi), läpimitaltaan n. 15 
syltä; luhistuneena sillä on korkeutta 
vain puolisääreen. Se sijaitsee puut-
tomassa paikassa, etelärinteellä, jolla 
puolen on siinä aukko, josta syksyllä 
tuotiin sisään pieni peuralauma, ke-
syn ”laitistusvaatimen” houkuttama-
na. Kauempana seurasi miehiä, jotka 
sitten ampuivat peurat tarhaan.”

Raija Hentman

Lammen isäntäpari

Kun taivaalta kuulee siipien viuhi-
nan päätteeksi veden loiskahduksen, 
voi arvata telkkäparin, Kalevalan sot-
kan, laskeutuneen kotilammelle. Ke-
vät on tullut! Uros aloittaa kiihke-
ät kosintamenot vetäen päänsä tuon 
tuostakin aivan selkään kiinni ja an-
taen välillä kyytiä onneaan yrittävil-
le tunkeilijoille. Uros on mustavalkoi-
nen. Sen kolmiomainen pään muoto 
ja valkoiset poskipyörylät tekevät lin-
nusta helposti tunnistettavan. Naaras 
on väritykseltään tummempi ja huo-
maamattomampi.
     Telkkä on kolopesijä, ja luonnon-
kolojen vähettyä rannoille ripustetut 

Raija Hentman

uutut ovat tärkeitä telkkien lisäänty-
miselle. Suurin osa Euroopan telkistä 
syntyy Suomessa! Naaraan saapumi-
nen kotiuuttuun on hurjan näköistä 
puuhaa, sillä tehokas jarruttaminen 
tapahtuu niin nopeasti ja viime tin-
gassa, ettei sitä silmällä huomaa.
     Yhtä hurjalta tuntuu telkänpoi-
kien maailmalle lähtö. Haudonta kes-
tää kuukauden verran ja kotilammel-
ta etäämmälle sulkimaan muuttanut 
telkkäkoiras ei jälkikasvuaan ta-
paa. Kun poikaset haudontarupea-
man jälkeen kuoriutuvat yhtä aikaa, 
ne lähtevät maailmalle usein jo sa-
mana, viimeistään seuraavana päi-
vänä. Telkkänaaras kutsuu poikasia 
ulkopuolella ja pienet untuvapalle-
rot kapuavat omin voimin kotikolon 
kulkuaukolle ja hyppäävät maahan. 
Untuvikot ovat niin kevyitä, etteivät 
ne vahingoitu. Sitten ne taapertavat 
emon perässä veteen ja aloittavat oi-
kean telkän elämän.

Lähde: Luontoilta, toim. Veikko 
Neuvonen, Tammi 1986, Linnut Suo-
men luonnossa, Antti Halkka, Otava 
2007

Lapin ja saariston pikisilmä

Ruohokanukan tiuhat, matalat kas-
vustot herättävät yhtä lailla huomiota 
Lapin puronvarsissa ja tunturikoivi-
koissa kuin meren rantakivikoissa. 
Ruohokanukka pitää viileästä ja kos-
teasta ilmanalasta. Sopivissa olosuh-
teissa se levittäytyy ohuella vaaka-
juurakolla tiheiksi laikuiksi.

aRtiKKELit
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Kasvin valkoinen ”kukka” vihre-

ällä alustalla herättää huomiota. Val-
keat lehdet ovat kuitenkin ylälehtiä, 
joiden tarkoitus on houkutella hyön-
teisiä pölyttämään melkein mustien 
pikkuruisten kukkien rykelmää val-

aRtiKKELit

koisen kehyksen keskellä.
     Ruohokanukka on näyttävä kas-
vi vielä syksylläkin, sillä sen marjat 
ovat suuria ja hehkuvan punaisia. 
Kun myös lehdet saavat kauniita pu-
naisen, violetin, keltaisen ja oranssin 
sävyjä, ruohokanukka ilahduttaa pit-
kään silmää.

Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näyt-
telyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kar-
tuttavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.

Rinkan pohjalta

Vuoden 2018 retkikohde
Geologiset kohteet olivat tämän vuo-
den teemana, ja kisan voitti Roku-
anvaara. Rokua on soiden keskel-
tä kohoava noin 20 km pitkä ja 5 
km leveä harju- ja dyynimuodos-
tuma. Rokua kuuluu Natura 2000 
-verkostoon, ja sen etelälaidal-
la sijaitsee 9,9 km²:n laajuinen, 
vuonna 1956 perustettu Rokuan 
kansallispuisto. Rokuanvaara on 
saanut Suomen ensimmäisen Unes-
con Geopark-statuksen, jonka voi 
saada geologisesti arvokas alue.
     ”Rokuan ainutlaatuinen ja 
monimuotoinen maisema muo-
vautui, kun vaara-alue koho-

si jääkauden jälkeisen maanko-
hoamisen seurauksena saarena 
merestä.  Pääosin hiekasta muo-
dostunut harjusaari joutui veden 
ja tuulen voimakkaan muokkauk-
sen kohteeksi. Tuuli kasasi hie-
nosta hiekasta dyynejä, jotka ovat 
vieläkin nähtävissä kasvillisuu-
den peittäminä. Vaaran rinteitä 
kiertävät eri korkeuksilla olevat 
jäiden ja aallokon muotoilemat 
rantavallit, jotka kertovat Itäme-
ren eri vaiheiden rantojen sijain-
nin. Jyrkkärinteiset supat eli har-
jukuopat ovat jääkauden aikana 
harjun hiekkaan hautautuneiden 
suurten jäälohkareiden jälkiä. Ro-
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kuan Syvyydenkaivo on pinta-
alaltaan Suomen suurin suppa. 
(Retki 3/2018, luontoon.fi/rokua, 
RH)

Luontoa livenä
Pesäkameroita ja muita luonnosta 
suoraa lähetystä tuottavia kameroita 
on useita eri puolilla Suomea, Viroa 
ja maailmaa. Niissä luonto näyttäy-
tyy sellaisena kuin se oikeasti on, ei 
luontodokumenttien sähäkkänä ym-
päristönä.
     Kalasääskien pesintää voi seura-
ta Turun yliopiston Saaristomeren 
tutkimuslaitoksen ja Turun Ammat-
tikorkeakoulun pystyttämästä Seilin 
sääksikamerasta (saaristomeri.utu.fi/
osprey) ja Sääksisäätiön Janakkalas-
sa, Paltamossa ja Ylläslompolossa si-
jaitsevista kameroista (saaksisaatio.
fi).
     Saimaannorppia voi tänäkin vuon-
na seurata norppien levähdyspaikka-
na tunnettua rantakiveä kuvaavasta 
paikasta. WWF on laajentamassa oh-
jelmatarjontaansa myös muihin lajei-
hin (wwf.fi/norppalive).
   Oulun yliopiston Oulangan tutki-
muskekus on pystyttänyt kameran 
kuvaamaan Kiutaköngästä Oulan-
gan kansallispuistossa (oulankalw.
oulu.fi). Kamera vaihtaa kuvakulmia, 
joten köngästä katsellaan lähempää ja 
kauempaa, ylä- ja alavirtaan.
     Virossa luonnon seuraaminen ka-
meroiden välityksellä on huippu-
suosittua. Osoitteessa www.loodus-

kalender.ee voi seurata seitsemää 
eri kohdetta. Neljä on lintujen pesä-
kameroita, kaksi kuvaa maisemaa ja 
lisäksi tarkkaillaan tapahtumia har-
maahylkeiden, kauriiden ja ilvesten 
elinpiiriä. Tekstit on valittavissa ees-
tiksi, englanniksi, saksaksi, espanjak-
si ja venäjäksi. Merikotkaa seurataan 
myös osoitteessa tv.eenet.ee/merikot-
kas. (Latu ja polku 2/18, RH)

Retkiruokakurssi Haltiassa
Suomen luontokeskus Haltiassa ko-
kataan taas retkiruokaa sunnuntaina 
20.5. Tällä kertaa valmistetaan kasvis-
ruokia, joissa käytetään myös maito-
tuotteita ja kananmunia. Kurssi ei siis 
ole vegaaninen. Ilmoitus ja tarkem-
mat tiedot löytyvät Haltian sivuilta 
www.haltia.com/ajankohtaista. Siellä 
on tietoja myös monista muista kurs-
seista ja tapahtumista. (RH)

Mennään metsään kampanja
Neljäkymmentä kansallispuistoa, 
kuusi kuukautta aikaa. Mennään 
metsään -kampanjan polkujuoksu-
kiertue kulkee Saaristomereltä Lem-
menjoelle ja kutsuu kaikki mukaan 
upeaan suomalaiseen luontoon, juos-
ten tai kävellen.

Metsä lisää onnellisuutta. Metsäs-
sä mieli lepää ja se on suomalaisten 
suosituin liikuntapaikka. Mennään 
metsään -polkujuoksukiertueella on 
mahdollisuus tutustua huhtikuun - 
lokakuun aikana suomalaiseen luon-
toon ainutlaatuisella yhteisöllisellä 
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tavalla.
Lähde mukaan upeiden kansallis-

puistojen metsäpoluille ja koe neulas-
polkujen pehmeys lenkkitossun alla, 
aisti metsän rauha ja nauti liikkumi-
sesta yhdessä muiden kanssa.

Kiertueen ideoijana ja yhteis-
lenkkien vetäjänä toimii Ylen uutis- 
ja ajankohtaistoimituksen vastaa-
va tuottaja Marko Krapu. Mennään 
metsään -polkujuoksukiertueen myö-
tä syntyy yhteistyössä Metsähallituk-
sen kanssa maamme ensimmäinen 
kaikki kansallispuistot kattava digi-
taalinen polkujuoksu reitistö, jonka 
avulla metsään lähteminen on entis-
tä helpompaa ja turvallisempaa.

Polkujuoksukartat voi ladata ja 
tulostaa 13.4 alkaen osoitteesta yle.
fi/ HYPERLINK ”http://yle.fi/menn
%C3%A4%C3%A4nmets%C3%A4%
C3%A4n” HYPERLINK ”http://yle.fi/
menn%C3%A4%C3%A4nmets%C3%
A4%C3%A4n” HYPERLINK ”http://
yle.fi/menn%C3%A4%C3%A4nmets
%C3%A4%C3%A4n”mennäänmetsä
än sekä sivustolta Luontoon.fi.

Polkujuoksukiertueen ensimmäi-
nen yhteislenkki on Nuuksiossa 14.4. 
Mukana juoksemassa on myös Yle 
Puheen suosittua Radioselfie-ohjel-
maa juontava Tuija Pehkonen ja juok-
suvalmentaja Joonas Laurila.

https://www.google.com/
url?q=http://yle.fi/menn%25C3%25A
4%25C3%25A4nmets%25C3%25A4%
25C3%25A4n HYPERLINK “https://
www.google.com/url?q=http://yle.fi/
menn%25C3%25A4%25C3%25A4nm

ets%25C3%25A4%25C3%25A4n&sa=
D&ust=1523599762891000&usg=AFQ
jCNGic5mSiH6zQVTfttfOVPulHPFY-
aQ” HYPERLINK 

(RB)

Nuuksio Plogging
*Vapaaehtoisryhmä. joka kerää käve-
ly- ja juoksulenkkiensä ohella maa-
han heitettyjä roskia Nuuksion kan-
sallispuiston alueelta

*Tunnista kahteen kestäville len-
keille voi osallistua kuka tahansa

*Ei tarvitse ilmoittautumista
*Tapahtumista ilmoitetaan vii-

meistään muutamaa päivää aikai-
semmin Facebook Nuuksio plogging 
ryhmässä

*yleensä lenkit tehdään arki-iltoi-
na

*Vuoden ensimmäinen lenkki, 
la 21.4.18 klo 10 Hotelli Nuuksion 
edustalta ryhmän perustaja Johanna 
Hakala-Kähäri kertoo idean tulleen 
Ruotsista, siellä Erik Ahlstöm perusti 
ensimmäisen ryhmän v.2016.Ploggin 
tulee sanoista plogga uu ja jogging

https://www.facebook.com/
groups/412682295800784/about/

Länsiväylä 14-15.18. 
(RB)

Meän murretta Facebookissa
Ryhmä on nimeltään Väylänvarti-
set murrekurssi, ryhmä on suljettu ja 
vaatii siis liittymispyynnön. Päällim-
mäisenä on sanakirjan seinällä vas-
taillaan murretta koskeviin kysymyk-
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siin ja pohditaan Tornionjokilaakson 
ja välillä laajemminkin Lappiin liitty-
vien sanojen alkuperää. Jokaisella on 
lisäksi mahdollisuus täyttää sivustol-
la olevaa murresanakirjaa, kun on en-
sin hyväksytty jäseneksi ryhmään.

(RB)

Pohjankirja ilmestynyt
Antologiassa on koottu yhteen teks-
tejä kymmeniltä kirjailijoilta ja tutki-
joilta Jukka Kemppisen toimittama 
teos on 362 sivuinen ja pitää sisäl-
lään kaunokirjallisuutta, tietotekste-
jä kuin tiedettä. Kirjoittajia on Samuli 
Paulaharjusta tuoreempiin pohjoisen 
kävijöihin. Mukana on myös Jukka 
Kemppisen isän Kullervo Kemppi-
sen tekstejä. Näin lukija pääsee tutus-
tumaan eräretkeilyn ainutlaatuiseen 
maailmaan ja luontoon ja kansanta-
rinoihin.

http://kemppinen.blogspot.
fi/2018/01/pohjankirja-ilmestyi.html

(RB)

Ylläs Acapellas 6 -8.9.18
Palaa välivuoden jälkeen Ylläksel-
le ja pääkonsertit ovat 7-8.9 ravinto-
la Taigassa. Kuorojen yhteiskonsert-
ti järjestetään perinteisesti Ylläksen 
huipulla. Seuraavalta sivulta löytyy 
alustava ohjelma: yllasacappellas.fi/

Kuukkeli 8/ vk 13
(RB)

Rekisteröimättömästä kotkanpesäs-
tä palkkio
Metsähallitus hoitaa maakotkien pe-
sien tarkastusta ja uusien etsintää ja 
lisäksi merikotkaseurantaa Pohjois-
Suomessa (entiset Lapin ja Oulun 
läänit). Aiemmin rekisteröimättömi-
en kotkien pesien ilmoittajille on lu-
vassa Metsähallitukselta palkkio 100 
€. Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä 
on numeroitu pesäkyltti, mutta joita-
kin pesiä on jopa ilman kylttiä. Met-
sähallitus myös tarkastaa pesät en-
nen palkkion maksua. pesät risuista 
kasattuja

Pesät erottaa haukkojen pesistä, 
koska ne on tehty paksummista ok-
sista. Kotkan pesät on rungon puo-
livälin yläpuolella ja joskus latvassa. 
Pesäaineksista saattaa vuosien saa-
tossa kasvaa satojen kilojen painoi-
nen rakennelma. Jos linnut eivät ole 
paikalla, saattaa pesän tunnistaminen 
olla vaikeaa ja siksi vähän mietityttä-
vätkin pesät kannattaa ilmoittaa. Il-
moituksessa tulee käydä ilmi löytäjän 
nimi ja yhteystiedot, pesän sijainti-
kunta ja paikannimi ja mahdollisim-
man tarkka sijainti (koordinaatit) Pe-
sistä voi ilmoittaa Metsähallituksen 
Lapin Luontopalvelujen ylitarkasta-
ja  Tuomo Ollila puh 0400 241 448 tai 
sp tuomo.ollila(at)metsa.fi

Kuukkeli 8/vk13
(RB)
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Vaellusreitit Kangasalla ja Lempää-
lässä
Kaarinan polku on noin 60 kilomet-
rin mittainen vaellusreitti Kangasalla, 
josta voi kulkea lyhyempiäkin osuuk-
sia. Kaarinan polku on merkitty sini-
sin paaluin ja reitin varrella on laa-
vuja. Polulta on yhteys Lempäälän 
Birgitan polulle.

Alueen karttaa saa Kangasalan 
kaupungin teknisen keskuksen asia-
kaspalvelu pisteestä os. Urheilutie 13 
tai sen voi tulostaa Kaarinan polun 
nettisivulta.

Kartat ovat kolmessa osassa ja li-
säksi on koko reittiä kuvaava opas-
kartta.

Pohjoinen osuus Vesijärven poh-
joispuolella Oriveden Siitamasta 
Ruutanaan

Ruutana-Vatiala osuus
Eteläosan kartta, josta sitten yhte-

ys Birgitan polulle Lempäälään
Kaarinan polusta on netissä ku-

vallinen �tarinakertomus�, josta sel-
viää hyvin maastossa kuljettava reit-
ti ja sen kiinnostavuus. Valitettavasti 
polun varrella on paljon tieosuuk-
sia ja hakkuuaukeita, mutta erämai-
sia osuuksiakin löytyy ja tarvittaessa 
ympyrälenkkejä.

Etelässä Kaarinan polku päättyy 
ns. Savontielle, joka johtaa Kangasal-
ta Lempäälän.

Kangasalan teknisestä virastosta 
on saatavilla myös Laipanmaan ret-
keilyalueen kartta.

http://www.kangasala.fi/asumi-
nen_ja_ymparisto/tekniset_ja_ympa-

ristopalvelut/paikkatieto/paikkatie-
toaineistot/liiku-ja-leiki/vaellusreitit/

Birgitan polku on puolestaan Lem-
päälän kunnan alueella kulkeva ym-
pyräreitti, jonka pituus on 50 km. Bir-
gitan polusta on hyvä opas, jossa on 
mukana 1:30 000 kartta ja sen lisäk-
si osakartat ilmeisesti 1:20 000 koos-
sa, joten erillistä karttaa vaellusreitis-
tä ei tarvitse hankkia.

http://www.lempaala.fi/palvelut/
liikunta-ja-ulkoilu/liikuntapaikat/ul-
koliikunta/birgitan-polku/

(RB)

Revontulien kuvaamisen asetukset 
kameraan
Revontuli kuvaamisessa käytetään 
manuaaliasetuksia, jos se on mahdol-
lista. Automaattitarkennus ei tunnista 
tähtiä tai revontulia. Kännykkään voi 
ladata myös aplikaation, joka matkii 
kameran manuaaliasetuksia. Kuva-
uksessa on syytä käyttää jalustaa tai 
tukea kamera kiinteään esineeseen. 
Valotuksen nopeutta säädetään sen 
mukaan kuinka nopeasti revontulet 
liikkuvat. Säädä tarkennus manuaa-
lisesti äärettömään

valitse suurin mahdollinen aukko: 
mieluiten 2,8,3,5 tai 4

valotusaika 2-7 sekuntia, testaa 
eripituisia valotusaikoja

ISO arvo vähintään 800, kameran 
salliessa isompi ja täyskennokame-
roissa jopa 3200

älä käytä salamaa!
Panu Jyrä GoLeviGo 11/2017
(RB)
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90 vuotta ensimmäisen retkeilyker-
hon perustamisesta
Tampereella jatkokoulun retkeläiset 
olivat keväällä 1928 retkellä Pälkä-
neellä. Retken vetäjänä oli jatkokou-
lun johtaja Otto Sillantie. Hän ehdotti, 
että jatkokoulun yhteyteen peruste-
taan retkeilykerho nimeltään Tampe-
reen jatkokoulun retkeilykerho.

Tampereen esimerkkiä seurasi pi-
an muita kuin sieniä sateella esim. 
Kalliolan retkeilijät, Valkeakosken 
retkeilijät, Helsingin retkeilijät ja Vii-
purissa Toukolan retkeilijät  joita-
kin esimerkkejä mainitakseni. Varsin 
nopeasti tämän jälkeen perustettiin 
kerhoja yhdistävä Suomen Opinto-
kerhojen liitto v 1933, jonka puheen-
johtajana toimi Otto Sillantie.  Otto 
Sillantie kuoli v. 1938, mutta kehitys 
jatkui edelleen nopeasti. Opintoker-
hojen liitto muutti v. 1940 nimensä 
Suomen Retkeilyliitoksi. Opintoker-
holiitto julkaisi jo 30-luvulla Retkei-
lijä lehteä. Samoin muodostettiin 
perinne valtakunnallisista retkeily-
päivistä, joita vietettiin helluntaina. 
Myös paikalliset yhdistykset ryhtyi-
vät viettämään tällöin omia retkeily-
päiviä. Sota aika hiljensi toiminnan ja 
rauhan jälkeen toiminta hiljalleen el-
pyi. Kuitenkin ryhdyttiin neuvotte-
lemaan Matkailuliiton kanssa yhteis-
työstä ja päädyttiin siihen, että liitto 
yhdistyi v. 1949 Suomen Matkailu-
liittoon ja toimi sen retkeilyosastona.

Tammerkoski lehti 8/1992
(RB)

Kansallispuiston 80-vuotisjuhlat 
Ylläksellä

Juhlia vietettiin Ylläksellä pää-
siäisenä. Pallas-Yllästunturin kan-
sallispuisto on yksi vanhimmista 
Suomessa. Ensimmäinen ajatus kan-
sallispuistoista esitettiin jo 1910, jol-
loin puistoja esitettiin Pallakselle ja 
Pyhätunturille. Esitys Pallas-Ounas-
tunturin kansallispuistosta hyväksyt-
tiin v- 1928 valtiopäivillä. Laki jäi vah-
vistamatta, koska isojako alueella oli 
kesken. Kansallispuisto perustettiin 
vasta v. 1938 ja v. 2005 se yhdistettiin 
Ylläs-Aakenustunturin suojelualuee-
seen. Kansallispuiston nimeksi tu-
li Pallas-Yllästunturi. Tällöin kansal-
lispuiston pinta-ala kaksinkertaistui. 
Alue oli suosittu jo 30-luvulla. Vael-
lusreitti Pallakselta Hettaan linjattiin 
v. 1934 ja Suomen olympiatuli v. 1952 
sytytettiin Pallaksella. Kiintoisaa on, 
että Maailman terveysjärjestö WHO 
on tiedottanut, että Pallaksen mitta-
usasemalla mitataan maailman puh-
tainta ilmaa.

(RB)

Nuts polkujuoksu 13 - 14.7.18
Järjestetään Ylläs Pallastunturilla, li-
sätietoa http://nuts.fi/#post-1926  
Matkavaihtoehdot ovat 134, 55 ja 30 
km. Nuts Ylläs-Pallas.com sivulta 
myös ilmoittautumiset, jossa myös 
tietoa osallistumismaksuista.

Kuukkeli 10/2018
(RB)
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Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa  Peu-
ramäki, 050 353 7637, kaisapeu(at)hot-
mail.com, jäsenet: Markku Jakonen, 
Mikko Kanerva, Eija Lempinen,Sulo 
Laakso, Auli Martin, Heino Paukkeri,   
Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, 
Harry Smeds

TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta: vetäjä Saara 
Loiste, 040 565 6231, saara.loiste(at)
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Rai-
ja Hentman, Aira Häkkinen, Erkki Ho-
lopainen, Risto Heinänen,  Joanna Kurki

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva 
Puranen, 040 840 0757, jäsenet: Annu 
Koistinen, Marina Koskelainen, Marja 
Luhtala, Heli Rekiranta, Taina 
Tervahartiala, Ilona Vaara

YLEISTÄ HALLITUS

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry 
perustettiin vuonna 1973 edistämään 
erityisesti Helsingin seudulla Lapin 
matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuo-
dot ovat varsinaiset jäsenet, nuori-
sojäsenet ja kunniajäsenet.

Jäsenmaksut: vuodelle 2018 varsi-
naiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojä-
senet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä:  25.4.2018,  756 henkilöä 
ja lehden erillistilaajia, 8 kpl

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen 
ylläpitäjä, sekä osoitteenmuutok-
set: Sakari Palo, 040 530 9578, sakari.
palo(at)welho.com, varahenkilö: 
Kauko Hämäläinen

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

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

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

Varapuheenjohtaja: 
Markus Pyhälä, 040 419 0967, 
markus.pyhala(at)gmail.com.

Jäsensihteeri: Saara Loiste, 
040 565 6231
saara.loiste(at)gmail.com

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

yHdiStyStiEdotE

Jäsenet: Eija Lempinen, Pentti 
Luhtala, Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen, 
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, 
Jorma Nurmi, Markus Pyhälä, Taina 
Ronkainen, 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 jäsenille 
tiedotetaan tulevista tapahtumista ja 
mahdollisista ohjelmien muutoksista.

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:

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 isäntä:
Ari Saarinen,  arijussi54@luukku.com, 
0400 620 595

Kittilän Kukasjärven majojen 
isännät: 
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380 
Helsinki, 040 592 7278, 
uljas.pernu(at)elisanet.fi

Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 
05800, Hyvinkää, 040 419 0967, 
markus.pyhala(at)gmail.com

yHdiStyStiEdotE

TOIMIHENKILÖT

TOIMIKUNNAT

Neljästä peräkkäin julkaistusta sa-
masta ilmoituksesta peritään vain 
kolmen ilmoituksen hinta. Alv. 0%. 
Ilmoitusten tulee olla painovalmiita.

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J. 
Kumpu, raimokumpu(at)gmail.com, 
jäsenet: Reijo Blomberg, Raija Hentman, 
Sakari Palo, Soile Taskinen
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Karjakaivon majat sijaitsevat Nuuk-
siossa 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 kynt-
tilät. Alamajan pihassa on kaivo, lii-
teri, laituri sekä käymälä. Ylämajalle 
saa tuoda lemmikkieläimiä. Karjakai-
voa ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkort-
tia vastaan Kari Rautiolta, 0400 443 
507, Saara Kostamalta, 040 840 0946 ja 
Suomen luontokeskus Haltiasta, 040 163 
6200. Avain on palautettava heti käy-
tön jälkeen hakupaikkaan. Karjakai-
von käyttömaksut (saunominen ja/
taiyöpyminen): aikuiset jäsenet 3€, ei 
-jäsenet 6€, lapset alle 16v. 1,50€.

Avain luovutetaan vain 
HSL:n jäsenelle jäsenkorttia 

näyttämällä
Jäsenillä on mahdollisuus saada 

Karjakaivon avain jatkuvaan käyt-
töön 50 euron panttia vastaan, kun 
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi 
vuotta. Pantti 50 euroa (maksetaan ta-
kaisin, kun avain palautetaan) ja toi-
mitusmaksu 20 euroa (ei palauteta) 
maksetaan Nordean tilille FI18 2142 
1800 0138 42 käyttäen viitettä 3573.

Avaintenhoitaja Merja Sallinen 
(050 342 4682, merja.sallinen(at)netti.
fi) pitää rekisteriä avaimista. Ota yh-
teyttä Merjaan ennen maksun suo-
rittamista. Avain lähetetään postit-
se, kun maksu on kirjautunut tilille. 
Panttisummaa ei makseta takaisin, 
jos avain katoaa. Uudesta avaimes-
ta peritään uusi panttimaksu, mut-
tei toimitusmaksua. Hallitus pidättää 
oikeuden olla luovuttamatta avainta 
henkilölle erityisistä syistä.

 NUUKSION MAJAT

yHdiStyStiEdotE

Karjakaivon majaa ei voi vara-
ta tai vallata omaan käyttöön, 
uusien tulijoiden tulee tuntea 
itsensä tervetulleiksi. Pidä ma-
ja kokoajan siistinä,  siivoa ja 
täytä puutelineet lähtiessäsi.

Henkilö, jolla ei ole avainta, 
saa oleskella majalla vain avai-
menhaltijan seurassa ja vas-
tuulla.

Majalla ei saa oleskella edes 
lievästi juopuneena.
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Kukasmaja sijaitsee Kittilän Kukas-
järvellä. Tuvassa on laverit patjoi-
neen kymmenelle hengelle, kamii-
na- ja takkauunilämmitys, uunillinen 
kaasuliesi , ei sähköä. Tuo mukanasi 
wc-paperit, kynttilät ja astianpesuai-
ne. Käyttömaksut 9€/vrk, lapset alle 
16 vuotta 5€/vrk, koko majan vuok-
raus 40€/vrk, 250€/viikko. Lisämaksu 
ei-jäsenille 6€/hlö/vrk. Erillinen sau-
na on yhteinen Goados-kodan kans-
sa, samoin kalastuslupa, verkot ja ka-
tiska.

Goados-kota sijaitsee samassa pi-
hapiirissä. Majoitustilaa lavereilla 
kahdelle hengelle, lisäpatja yhdelle, 
kamiinalämmitys, ei sähköä. Käyt-
tömaksut 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, markus.
pyhala(at)gmail.com Tarkemmat va-
raustiedot www.lapinkavijat.net.

Karjakaivolle pääsee Espoon sisäi-
sen liikenteen bussilla 245 Espoon 
keskuksesta. Bussin lähtölaituri on 
Espoon asemalla välittömästi radan 
vieressä Helsingistä tultaessa oikeal-
la puolella. Nuuksiossa jäädään pois 
joko Meerilammen pysäkillä (E6948) 
tai Solvallan urheiluopiston pysäkil-
la (E6938). Meerlammen pysäkiltä 
noin 100 m eteenpäin mäen päällä 
on oikealla puolla puomilla suljet-
tu yksityistie, jota pitkin pääsee noin 
puolimatkaan. Puomi on vastapää-
tä Nuuksiontie 66:ta. Varustaudut-
han kartalla ja kompassilla, jos reit-
ti ei ole ennestään tuttu.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

LAPIN MAJAT

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden 
aikaan Aakenuksen Pyhäjärven park-
kipaikalta kävellen polkua ja pitkok-
sia noin 3 km tai soutuveneellä Ku-
kasjärven rannasta. Tie Pyhäjärvelle 
aurataan maaliskuun alussa. Aake-
nuksen Pyhäjärven rantaan voi tilata 
taksin Kittilän Taksiautoilijat ry:n nu-
merosta 0200 99800, www.levintaksi.
com.  Parkkipaikan osoite on Pyhäjär-
ventie 500. Äkäslompolo–Kittilä -tien 
varrella oleva Tulivuoripuiston park-
kipaikka ei ole talvisin auki. Parkki-
paikalle voi jättää auton, mutta auton 
saaminen pois tieltä vaatii lapiotöitä. 
Tulivuoripuistosta Kukasjärvelle 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.halonen.net

Kilpisjärven retkeilykeskus, 10% ma-
joituksesta, www.kilpisjarvi.info
Hotelli Hetan majatalo 10% normaa-
lihinnoista, 5% alennushinnoista, 
wwwhetan-majatalo.fi

Järvenpään retkeilijät ry: 
www.jarvenpaanretkeilijat.com, 
Mikko Järvinen, 040 844 5295

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

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

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

Tunturikerho Kavtsi: Tunturikerho 
Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumis-
ta on tiedot toimintasivuilla. Tuntu-
riladun ja Kavtsin toimintaan voi tu-
tustua tarkemmin osoitteessa www.
tunturilatu.fi/kavtsi tai ottaen yhteyt-
tä Annu Koistiseen, puh. 050 326 6960 
tai annu.koistinen(at)iki.fi

JÄSENETUYRITYKSET       VUOKRAVÄLINEET     YHTEISTYÖKUMPPANIT 

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

Vuokrausvastaava: 
Juha Jahkola, juha.jahkola(at)gmail.
com, 040 553 6350

HSL:n jäsenet voivat osallistua 
näiden järjestäjien retkille jä-

senhinnoin

Rinkkoja, Ahkioita, Keittimiä

HSL

Ankarat Avotunturit 15 % verkko-
kaupan tuotteista (ei elektroniikasta 
ja keitinlaatikosta), www.avontun-
turit.fi. Pyydä alennuskoodi ja ohjeet 
osoitteesta,sakari.palo(at)welho.com

VÄLINEVUOKRAUS

Telttoja

Retki -lehti uusi 6 numerontilaus 
35€ (norm.50 €) ja jo tilatusta lehdes-
tä 5 €alennus.Lähetä tietosi Raija Het-
mannille, raija.hentman(at)nic.fi

Jäsenedut saa vain jäsenkortin 
esittäen

Karttakeskuksen kartoista ja kirjois-
ta 10-15% Katso ohjeet Lapinkavijat.
net > Jäsenedut



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 Loiste
Runeberginkatu 53 b 66
00260  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


