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JÄsENMÄ,iRri l.5.2oo?St6hcnkilöäjalchdcn saan.kosrånactkolunbus.fi
Jäscnsihiccrillc
myösosoiftceDDuutoksci.
VASTAAVATOIMITTAJA:SaaraKostama.
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ja piirokset:lrja Tikla
Kansikuva
Valokuvat,
täinoF M vastaava:
Sakai?ålo
MAINOKSET TJM-syst€ms
R.rjaWaltakri p. 84927?0.lax (09)852 lll77
l/l sivu420euroa+ alv
l/2 siw250 euroa+ alv
l/4 sivu135euroa+.lv
l/16 sivu45 euo! + alv
Värilisä125curoa+ alv
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PYUKIRJOITUS

Kuva: SakariPalo

Tämän Sakunkuvan myötä toivotan Lapinkävij öille hienoja retkiä j a
vaelluksialapin upeissamaisemissa
I

PuheenjohtajaKari Rautio

TOIMINTA
TOUKOKUU
12.5.la
RANKASAVOTTAA
KokoontuminenKattilantienparkkipaikallaklo 10.Mukaanvesuritjapienetkirveet,jos vain
lö],tly. Säiinmukainen
vaatetusja påiv:ineviiåt.VåstuuhenkilöKirsti Klemolå mp 050 382
0375.

24.5.to iltana
TAKAISIN KARTALLE EKSYMISIIARJOITUS
ja kamaei\ät
Kulapå nykyreLkeiliäei olisi eksyD),ljaollul pallohukassa.
klln maasro
vielä raikeampåa
räsm:iä.
melsään
eks),neillä
oli ennen.Ei ollur edeskamoJajasikrprri
ote entisajansadusta: Julma öitipltoli wi lapsetnets.ön
selvitä,jopa lasten.Seuraavassa
jajöoi sinne.LapsetMattija Maia . . wi olikohar ne Mattija Meikukka . . onnistuivat
kuitenkin palaamaan kotiin, si ö nenotnatka a Maui oli ripotellut solaa polkujer
vartcen uuniperunoidenpalasia merkiksikuljeblsta /€ttisl.i". Jotenkinnoin se satu taisi
r aanopiraan
palasia.
muihteinoja
Toukonptirviinilranå(24.5.)eiriporellauuniperunoiden
piurevärakarsLnkanalletaedelleeD
nersdäneksyreryt
ihmisrenilmorlle.
Niilä kä).fläen
Harjoitus toteutetaanmuutamanhengenpienryhmissäsiten,ettäensinryhrnätkuljetetaan
autoillasilmätsidottuinametsätienpäätuin,mistäedelleenpolkujasikin sokinpuikkelehtien
kartatkåteen.Lähtemålläkulkemaanparhaaksi
s'.r'ällekorpeen.KoFessaryhmille aDnetaån
katsomaansasuuntaanja vertaamallamåastoaja kaftaa, ryhnät yrittävät påikalliståa
sijaintinsa.Kun s€ viimein o istuu, otetaankartat pois. Tånänjålkeen ryhmätjoutuvat
suunnistamaanmetsåstäpois karttamuistikuvienja luonnonmerkkienår'ulla. Jos hyvin
onnistaa,paluumatkånvarrelle saattaaosuavastalilmmitettysaursauna.
Entlijos suunnisiustaidotovat kuin Hoo Moilasella,eikä edessijainti selviä.Jääkörybmä
tuolloin orponametsaEin
Urponp:iiv:i:inasti?No, ei tietenki:in.Huoli pois.Jokaisenryhmån
mukanakulkee metsättunteva "opaskoim",joka antaåvihjeiti ja siiät?iiivaikeusastetta
kunkin ryhm:intaidoille sopivaksi.
Harjoitus on tårkoitettu ensisijaisestimetsissävahemmänliiktuneille. Sopii se toki
kokeneillekn, ellei sittenNuuksio-Luukkåånmetsätole liiån tuttuja.Ryhmiin mahtuun. 30
Ilmoittautumisethyvissåajoin,sillä ryhmatciyttynevätnopeasti.Mahdollisia
koulutettavaa.
ja -aika,sekä
peruutuspaikkojå
voi tiedustellakeskiviiktoon 23.5.asti.Kokoontumispaikka
yhteydesså.
muutohj€etkerotaan
ilmoittautumisen

5
Våstuuhenkilöt:Erkki Holopainen0400-502950
jå RistoHeinänetr050-3263994
PS.Mitä lappalainen
tekeekunseeksly tuntudssa?
No, ensinsekeittåätulillakahvit,ja
sittenselåhteekotiin.

25.5(pe)- 27.5(su)Vl I KONLOPPUVAELLUS
Teemmekevåisenviikonloppuvaelluksen
tålläkertaaVarsinais-Suomeen
Kurieffal (an
kansdllispuis'oon.
Vaellarnrnemyös
Kuhånkuonon
rerke'lyalueellå.
Lähtö:pe25.5klo 18.ooHelsinginrautatientorinläheiseltäMikonkadunturisriautopysiikiltä
Paluu:su27.5klo 20 mennessä
HelsinkiinEli€tin aukioile
Varustus:rinkka, teltta,viikonlopun ruuat,ruuantekovälineet,
saunomistawikk€et
Hinta:30 50euroa,jokaperitiånkäteisenä
matkanaikana
Ilmoittåutumin€nviimeistään18.5mennessä
vastuuhenkilöill€
Hårri Smeds050 39 00
336ja Jukka SeverinkanBa.
n4V57 20 696

30.5.ke
KESKTI'IIKKOSAT]NA
Ka4åkaivonsaunalämpiääklo 18 aikoihinja on yhteissana. Saunamaksu
1 euro.
VåstuuhenkilöMauri Piippopk271 0180!mp 0407731228.

KESAKUU

G!
G'

2.6.RANKASAVOTTAA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimilenta
6.6,ke
NAISTENSAT]NA

Alkukesån
vehreydesti
nauttienvoi saunoa
Kadakaivolla.
Saunanaksu
l'. Vastuuhenkitö
Mirja Pirin€npuh.k. 810110,mp. 0505302041.

27.6.KESKIV'IIKKOSAUNÄ KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

HEINAKUU
21.7,
MELONTARETKI KARKKILAAN
Viet?imme
mukavankesäpäiviin
avokånoot€illa
meloenKårl&ilankauniillaj:irvilla.Otamukåån
ev:iätjåuimakamppeet
seki tietenkinsiEinmukainenvåatetus.
MadGaruneVähävesiFarmille
joko bussi-ja taksilqydillä tai sitt€nhenlilöautoklydein. Meidåtkulj etetaanlähtöpaikkaan
woknkanoottein€rnmeautollajamelornrnesieluiVähävesiFarmille.
johonkuuluvatkanootti,turvaliivit,karttajåopastus.
Hintaon 40 euroahenkilöltä,
Inoittåutumiset Raija Hentmanine,puh.({D)718768tai raija.hentmån@nic.ff
viim€isiäån
edelfiivtuä måanåntainå.

25.7.KESKIVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

ELOKUU
1.8.NÄISTEN SAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikunta

9, - 12.8.to - su
LUONTORXTKI HIIDENMAAN SAARELLE
!'IROON
Retki on nelioäiväinen.sillä matkoihinkuluu tavallistaen€mmäraikaa.Esim. laivamatka
torstaina9.8.
Vnon mante;eelta
saarellekestäåpuolitoistatuntia.Matkaanlähdetään
aarnulaivallaja paluuon sunnuntåi-iltanå.
(www.puulaid.€e).
Majoituson Puulaiunlomamökeissä
Kassarinkylässäsaareneteläosassa
Majoitustilaamökeissåja päärakennuksen
huoneissa
on yhteensänoin 40 hentilölle.
j a uima-ållas.
Piballåonjonkinvenantelttapaikkoja.
Talossa
on sauna
j a sentaajamiin,
Majoituspaikasta
käsintehdlutn
retkiåmerkityillekävelyreiteille.
Saareen
ja ehkäpå
niemiin,majåkoihinja jopå sotåhistoriaan
twusnltaanlisäksikiertoajelulla
paluumatkalla
pistäydymmemyös mantereenpuolellåmukavassapikkukaupungissa
Haapsalussa.

majoi ksense}ä
bus{-jå lai\amålkal.
Mårlanhinraon noin 180euroaja .e sisällää
Lisäiiedo(:PertliSålo.puh.040816
ruokdrluid.
Rerkjehorävrrvä
ro\ irmemodenpuolellå.
8575.Rå(kiiä riesreråin ihieist) ösräJärve;påånReikeilijöider kånssa.

18.8.RANKASAVOTTAÄ KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikurta
24.- 26.8,pe - su
ERÄENSIAPUKOULUTUSKAR.IAKAIVOLLA
I iedoto\ atBrDeen
olosuhreissa,
hriwisesri
EnsiaDuraLdor
Drdiisi
ollaiolaisenkansalarsuitora.
pärv,inkään
ehidi
rrlt)reihin.
eiole
räpahru;dparkalla
öva.a
ensiapuhenhilösrö
lorssjasiansa
onn€ttomuudensattuessa.
mudaasialkä)daän
IiedorkuinSPR:nea-l kurssrr.
sisälliiä
samar
Iämäensiåpuloulutus
sellaisiksi,
en:i
onsuunnrrelru
näkökulmastå
läDinimen
omaårerkerlirän
ia hånortuslilanreer
re*Jolosuhreissa.
Parin.
ensiapua
anioimaantilanneåta a'namaan
nil""a hariaarnuraan
ea-2krrssin
tolmenvirodensi*ålläkurlsisåaia*okseensamanhenkisen
åmmåltirattorsen
rrivirna
cunnunrai-ilrran
Kurssi alkåaDerianrai-iltana
ia iarkuu
puineissa
myös
Karjakai\on
rilojen
Ma:ioiiumme,exoissa
eraensiapuopenajair
ia
lohdolla.
s€kävaelluksillakå'tuimäsi €nsiapuvarustus.
maioissa.Omateväåtja saunakamppeet
on SPR:nkurssihinta.
55 euroa,ei-jäsenille
71euroa,joka
KurssinhintaonHsl:njåsenilte
Ilmoittautumiset viimeistään 17.8.2007Airs Wikströmille, puh. 0400 594?66,
åirå,wikstrom@espoo.fi.
Jolet sååÄiraa kiinni' otå yht€yttåvåralla olevåånAino
puh,0503719540aino.tuoninen@elisanet.fr
Tuomis€€n,

29.8,KESKIVIIKKOSAIJNA KARJAKAIVOLLA
Talkootoimikuta

SYYSKUU
26.9.KESKIVIIKKOSAIJNA KARIAKAIVOLLA
Talkootoimikmta

TULEVAA

3.I0.KERHOILTA
5.{.10 }IIKONLOPPIJVAELLUS
I3.IO.S}"YSSITVOUSKAIUAXAIVOLLA
13.10.YÖSI]IJNNISTUS KARJAKAIVOLI-A
9.,r0.jå 14.10
JÄÄKAUDEN JÄLJET ItrAÄSTossA kurssi
sisälrää
kaksireoriailraa
opiraan
lulemaan
mdå\ro(tåja
tamaasrore*en.Joilla
karrasra
rir:i
ja millarser
aikana
on apahrunur
vormar
maasroa
iää|,åuden
o\ armuokånneer.'l
arkemmål
jässä3.
tiedotLåpinkåvi
2?.I0.RANKÄSAVOTTÄA I(AR.IAKAIVOLLA
31.10.KESKIVIIKKOSAT]NA KARJAKAIVOLLA
24.11,LAUANTAIN TIETOISKU - Eks],neenetsintji
Mikä tästäon menn't? Eläintenjäljetjajatökset
luonnossa
Iltakurssi:
Osadtko
erofiåa
sudenjakoiran
Enr:ikoiran
I Onkokuusen
Jäljer?
la kerun
iuurea loiu\d
käpyora\an vai IitanLäsinelemäl
Tuleoppimaan
uu å iå \eresriimään
\an}lord
lalloia
jädestämälleiltakulssillenanas-jouhikuussa
koulutustoimikunnan
2007.TarkemÅatdedöt
seuraavassa
Lapinldivijå - lehdessä.
Vastuuhenkilö:
Piio Mustonen,
050 3742682.

LOMA
PATIKKAR,ETKI RETEZATIN KANSALLISPUISTOON
ROMANIAAN 30.5._ 9.6.
RetezatinkansallispuistoRonaniån Etelå-Karpaateillaon yksi Euroopanvalioluokkaan
kuuluvistakansallispuistoistaeli PAN-puistoista.Yli 2000 metrin huippujaon runsaasti,
niisti korkeimpana
Peleaga(2509m),nimikkovuoriRetezat(2482m)ja Papusi(2508n).
j ossamaaperän
jå
Aloitammepuistonetelåosasta,
kalkkikivimonipuolistaa
kasvillisuuna
\ruoretkinovat vähainmatalampia.Toinen kolmen päiviin jakso on pohjoisosassa,iossa
tutkimne jylhimpiä maisemia.Kesäonjuuri saapunut.lllorille, j otenkukkaloistosaaneilti
runsåastihuomiota.Sä:intqenmäiiraizimien
kahdenpaikallisoppaan
pitäisi olla myösperillå
kasvillisuudesta.
Asumrnekahdessavuoristomajassa,kummassakinkolme päivåå,ja teenne päivtirerkiA
eväätrepussa.Näillä näkyminvaellammenäidenkahdenmajanvälin påiväreppujakantaen
ja rinHtamnekuljetetaanauiollåmajåla toisell€.Aamiaiset,lounaattai evääisekäpåivällinen
Tilausajoautolla
Ghrivillå siirryrftaipaleilla woristoonja rakaisintutustunmekylien upeisiin
kulttuurikohteisiin,knlloihin, linnoihin)m. ,ja maanp;i.zikaupunld
Bukarestkinsaåionldn
verranhuomiotaosakseen.
MatkustamneBukarestiinkeviiälläalkavillasuorillaFimairin lennoilla.Matkanvastuullinen
j.ideståjåon NtatkamieliOy.Tarkenpiohjelna onHSLrnkotisiwilla wrlr.lapi.kavijat.neija
sensåamyösRåijaHentnanilta.
Hinta:
Hintaon noin1300ewoajäsenilleja
30euroåenemmän
(jäsenmaksu
ei-jäsenille
15 euroa).
jamatkustajanaksut
- Hintaansisåltyvät:lennot,lentok€nttäverot
kahd€nhengenhuoneissa
- I I päivänohjelrnåjå10yönmajoitustäysihoitoin€en
tilausajokuljetukset
- sisaiainpåäsymaksutohjelmånmukaan
(woristossakahden)pålvelut
- paikallisoppaan
- ma&anjohtajånpålvelut
Peruutusturva
ei sisällyhintaan,joten matkavakuutuksen
hanl&iminenhlvissä ajoin ennen
matkaaon suosrteltavaa.
ja ilnoittautuminen:
Osanottajat
jäsener,
Mukaanmahtuu17 osanottajaa.
Etusijallaovat HSL:nja yhteistyöyhdistysten
mutråjospaikkojajiäyli, silloinmyösulkopuoliset
voivatosållistua.
llmoittåutuminen viimeistäån 31.1. natkanjohtaia Råijå Hcnfmanille,
råiia,hcnfinatr@nic.fftåi puh. (0!))718?68(iåtå viestivastaajaanyhteystietoin€si).

l0
TALKOOT KUKASJÄRVELLÄ 14._28.7.
Nt't on selvim)'t kaikki tehtävåto7öt.Puuliiteriintehdiiänulkoseinät,Goadoskotasiinetään
osinaomalle tontille ja råkennetaanpystlyn uudestaan,niitetäännurmikko ja kodataan
heinåtpois.Aikaaj?iiestetäänmm. lakanpoirnintåanjå retkeily],n.
Onmahdollistaolla lyhy€mpiaika.Omiaiyökaluja,€sim.vasarakarnattaaottaamuLaan.
Yhdistys tarjoaa aamupuuronja kahvit, muuten ollaan omissa€viiissä.Majoitus joko
k:impässåtai omassateltassa.
joko omallaautollataijulkisin liikennevälinein,
Kulku Kukåsjärvelletapahtuuomatoimisestj
joko Kittilästå tåi Akåslompolosta.
mutta taftittaessa talkooväkeäkäydäånhakemassa
Tåsti on h)'vämainitajo ilmoittautumisenyhteydessä.
Tiedustelutj{ ilmoittautumisecKalevi Koski,puh. (09)8135460tåi 040508 1626ia
Ulj asPernu, puh. (09) 488 821 tai 040 5921214

KALASTUSKURSSIVAELLUSPOHJOIS-RUOTSIIN2I. _29.7.
perehdytjrinkatastamiseen
Tallä dnLLavaelluksella
tunturivesissäRe*en alussajalopussa
on reippaatvaelluspäivätjotenosallistuminenedellytttiänormaaliakåvelykuntoa.Muutoin
påivätaipaleetmaiääyt1'vätkalastuksenja säiden€hdoilla.
porokimppiä,jotenteittojenjamuunvarustuksen
Alueellaon vainmuutamiahuonokuntoisia
tuleeollasellainen
ettåsillåpädääavoimessa
tunturimaastossa.
pe4antai-iltana20.7.Paluusamaanpaikkaanyöjunalla
Luihtöon H€lsinginrautatieasemalta
sunnuntaiaamuna
29.7.
Matkan hinta on noin 300 euroa sisåltäenjunamatkat,bussimatkatsekäpaluumatkalla
påivällisen,saunomisen,
yöplmisenja aamupalan
Peeranretkeilykeskuksesså.
Tarkkahinia
selvi?iäkuntiedetäainosallistujat.
HSL ei vakuutaosallistujiajot€n ona matkavakuutus
on sylaähanLkia.Listiksikalastuslupa
maksaanoin20
eufoa.
pidetåän5.6.kello l8 Karjakaivolla.
Retkenvalmistelupalaveri
Palaverissa
tutustumm€
alueeseenkartan aurlla, sovimm€teltttruokakunnat ja käymmeläpi tarvittavat eväätja
Tl€dustelutja ilmoittautumin€n 21.5.m€nnessäAri Saårinenpuh. (09) 898432.
LåDinkäviiåssä
2/2006oli årtik*eli kalastusvälineistii.

RUSKAVIIKKO HETASSA 8._ I5.9.

TervetuloaEnontekiönHetlaan,joka on allä kertaaruskaviikonkohteena.Kii)rnme Pallasrelä Herånpohjor(puolella
oletissamaasroissa.
Ylläsrunrurin
kån.allr.purrtor.a
kuntosali.
kolajagrillipiikla.
Herån\,1dJåraloon.jossd
on kä)aenä\lsstmm.
Majoitumme
Retkenhinta on 450 euroa,VR:n seniori- tai junioialennuksiin oikeutetuilta425 euroa.
Kolari Ennakkomaksu
on I 00 euoa. Hinta sisältiäjunamatkanKolariin, bussikuljetuksen
Hetta ja najoituksen neljän hengenhuoneissås€kä aamiaisen,retkievåät, opåstetun
kåvelFetken,saunani a päivållisenpäivittäin. JunaliihteeHelsingistäpedantaina7.9. klo
klo 8.06.
21.27.Paluuon I 5.9.Kolariklo I 8.55- Hetsinld
jå telmari.
pikkureppu,
sad€asu
Retkellemahtuu16henldlöä.Mukaan
TiedustelutjailmoittåutumisetKaleviKoski,puh.(09)8135460tai 0405081626.

RUSKAVAELLUSSAARISELKA- VONGOIVA 7._ 15.9.

vaativissa
Vaellush,'viikuntoisilleretkeilijöille,joilla on riittävä kokemust€lttavaelluksesta
Aloitarnmevaelluksen,mikåli mahdollista,Lokantekojzirvenkoilliskulmasta,
olosuhteissa.
pohtorspuolelle
Siel!:imarlajarluutohri
\ ongoi\analueelle.
JauruJoen
tortåsiinymme
vrimeisen
retkeilykeskuksra.jor*a
KiilopidnuiSaarirel:in
)ön horelliIaitelrumaioirus.
Matkån hinta-arvio 250-270 euroa.Hintaan sisällvät edestakaisetkuljetuksetjunassa
makuupaikoin,sekäbussi/taksikuljenrkseijaviimeisenyön yöplminen+ sauna
jå ilmoitfåutuminen;
PenttiLuhtålå,puh.0503045130
Tiedustelut

RUSKAVAELLUSPALLAS-HETTA8.-15.9.

LaihtöHelsingistäjunållaKolariin klo 2l .27KolaristamatkajatkuutilausbussillaPallakselle,
silloin on
iosta vaellusalkaa.Vaelluksenaikanaon vksi lepopäiväHannukurussa,
ylilän'rne
OllnåsJiwen
uimteen.VaellJIienlopullaperjanLaina
mahdollisuussrunomrseenjå
lyhyiui.vaellul.enhrntäonn.250euroa
venek)ldilläK;ivehiivä
matkaon55krnja päiv?lJnarkar
lilausbussir.
makuupaikoin.
murlla
20euron
lisähinra
Hinrasr.älräätunamatkat
iäseniiid.
päärössåunan.
Helasss
illallisen
selä)öpymisen
k€ittimen,omatevå,itjaym. retkeilD'n
Mukaantaflitset, teltan,rinkan,makuupussirtalusra,
Paluumatka
alkaaKolåriståLA l5 9 ldo18.55
liitt]"r'äå.Ennaklopalaveripidetääntårvittaessa.
Tiedustelutjå ilmoittaminen 3.8.0?menn€ssä.OppnansJormå Nurmi 0505176703
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ISLANTIINKESÄLLÄ2008

lärjestiinLapint:ivijöil1ek€sä1lä2008 kahdenviikon matkanIslantiin.Tutustumme
monipuolisestimaahanvaeltaen,katsellennähtävyyksiå,kåyden todennäköisesti
valassafarillajaliottaenits*u ne kuumissaliihteissä-AIansumnitellaohjelmåavarsinaisesti
vastatammikuussa
2007,jolloinmyöshirtatasoalkaaselvitä.
jottasaamatkaråhat
Islåntion kallismaa,joten
matkapäätös
on sn4iitehdäajoissa,
kasaan.
joten tarvittåessatehdäånkaksi
MukaanmahtuuI 5 henkeä.Kiinnostuson ollutjo runsasta,
samansisältöistä
matkaaperäkkäinjatodennåköisin
puolivälinja
ajantohtaon heinäkuun
elokuunpuolivälintietämillä.
Ennakkoilmoittåutumket Råiia Hentmånile, puh. 7r8 768tai råija.henman@nic.fi

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 % matkanarvioidustahinnasta
Jos vfiaus peruutetaan:
Viimeistään28vrk ennenmatkånalkua.veloitefaantoimistokuluina16euroa.4ö
Myöhemminkuin2Srrk, muttaviimeisfiän14wk ennenliihtöä,veloitetaånennakkomaksu
Myöhemminkuin l4 \d! muttåviimeistliän48 tuntiaennenmatkanalkua,veloitetaan50 %
matkanhinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia emen laihtöä,on matkånjärjestäjäIläoikeuspi&ittiå koko
ma&anhinta.
Jostilaajallaon satuauden
tai muunyleistenvålmismatkaehtojen
mukaisenpakottavans$,n
perusteellaoikeusperuuttaamatka,on HSLIIä oikeusperiäkohtuullinenkoraåusmatkasta
yhdistyksellejo muodostuneista
kustannuksista,
kuten€nnakkoonmaksetuisråpalveluista,
joistaHSL ei saåmaksunpalåutusta
(esim.matkaliput,majoituspalvelut,
myösosuudet
yhteisistätilausajoistaja majoituksista).Aldllinen malkalle lähdön €ste on todistettava
laäkärintodistuksella
tai muulla luotettavallakirjallisellaselvityksellå-Kehotamme
johon sis:lltly peruutusturvnvåkuutus.
matkustajaaottamaånmatkavåla:uutrksen,
Lentolipun kirjoituksenjålkeen perifiiänperuutuksesta
kuitenlin aina toimistokuluinaI 6
euroa.4Enldlö
sekälentoyhtiönHSLIIä perinät kulut. Useimnissatapauksissa
l€ntolipuista
ei saapalautustalipuntirjoituksenjälke€n.
HelsinginSeudunlåpinkåvijöillå on osanottajien
v?ihlydentai murmennahaarvååmattoman
syyn johdostao;keusperuuttaalomatilaisuus14 vrk ennenilmoiteiun tilaisuuden
alkamispäiviiä
olemåttåvelvollinenkorvauksiin.Järjestiijänperuuttaessa
tilaisuuden
osanottomaksupalautetaankokonaisuudessaan.
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HALLITUKSEN PAATOKSIA
Kevåtkokous
7.3.käsittelihallituksensille KeskusteltiinHSL:n pankkitilienkorkoesilrämäledellisenvuodenIoirninråker- acidsla.
tomuksen,selonteonyhdistyksentilåståja Arkistotvöryhnå läh€ni terveisensåhallija
lilinpäåröl.envuodelra2006.vah\rsri ruksee'.ajruaanrehrävänsä
hordenua
tilin!ååiöksensekämy,önsi
vastu!.r'apauden HSLrn påperir ym. asiar wosien vanelia
hallinlksellejamuilletilivelvollisille.
järjestylsien.
Hyväksyttiin myös.hallituksen _esitys Karjakaivo
täyttää30r,uottå,jonkajohdosta
1878,0s
euroå keiärkåuden avaiaisissåKariakaivotta
€dellisentilikaudenaltiiämån
siinämiseksitoiminlapääomaan.
huomioidrjn nämä',! n(iifl l.
K€skusteltiin Lapinldivijälehden mainos- Hallituksenpuolesta
tilånmwmisestä.
SaaraKostama

KARJAKAIVONAVAIN
Jäsenilletarjotaanrnahdollisuussaada
Karjakaivon avainjatkuvaan omaankäyt
töön 50 euronpanttiavastaanEdellytyksenä
on:
.jäs€nyyson kestånytvähintäån
luod€n ennenavaintenluovutushetkeä.
jäsen on maksånutyhdisiyksen
paokkitilille
Nordeå21421
8-13842
avaimista
on
50 euronpantin.Viitenumeroavaimista
35',73.

Meda Sallinenluoruttaaavaimensekåpitää
rekisteriäavaintensaåjista.Saadakseen
avaimenjäsenentuleeosoittååtositteella,
eftåhånon måksanutpanttisumman.Ennen
panttisummansuorittåmiståota yhteys
Merja Salliseen,joka låhettäåavaimen
postitse
kunrahaontultuttilille.
senjålk€en,
saattakaisin,kun luo\ut
Panttisumman
Merjå Sållinen,puh. 0s0 342 4682 ja
sähköpostimerja.sallinen@netti.fi

l4

RAAPPANAN TULI
Raappanan
tuli on saanutnimensätunnejå Låpinkåvijästä
tuståeränkävijiistå
Aaro
Raappanastå.
Raappana
ioimiSodankylåssÄ
ninismiehenå1930luvulla.Hän oli nm.
urheiluseura
LapinVeikkojenpuh€enjohtaja
v.l93l lähtien.
Hänoli muuttanut
edellisenä
ja toimi tehtävässå
wonna paikkakunnålle
yhtäjaksoisesti
v. 1943saakka.
Johtaessaan
12 vuoitås€urantoimintaahän sai paljon
aikaan seuranja koko pitåjän urheiluelåmässä.
NykpäivånSaariselån
knlkijaontömånn),t
hänennimeensä
Luirollaja ehkämieitin]t,
nristäJaunhrksen
pohjoisrånnalla
sijairseva
Rååppanankamnri on såanul nincnsäRaappana
viihtyi nielelläänerår€&illåja
Saariselän
maisemissa.
Näillåeråretkillä
on
varmaansyntynytidea piennnuotoisesta
joka soveltuuparemmin
']akovalkeåsta",
keiitovalkeaksi.
Toisaaliakehitys on
saattanut
saadaalkunsatervaskanto
valkeasta,jota talviaikaanon kä'tetry keittovalkeana
savottatöissä.Tervaskantohan
on
syttynytvarmastija nopeastija palanut kuulta.Tässävalkeassa
on oikeastaan
sama
tasåisella
liekilläperiaa!€
kuinns.j ätkänkyn$ilässä.
Råappånån
valkeasså
kuivastakeLosta
tai ReijoBlomberg
tukistaon sahattu
n.30cmpitkåpölli.Tämä
on halkaistukeskeltäkähteenosaan.
Puoliskoihinon saatettuveiståäaluksi Lähteet:Kullervo KemppinenPoropolku
kiehisiäsytykelastuiksi.
Toinen pölli on kutsuu
pinnallescisonåan Olli AulioRetkeilijän
aluksilaitettutåsaiselle
kåsikirja
ja sylytettyse palanåånkäyttåcnåpuna
http://www.
lapnrvcikol.contsivut/seura/
pilkkeitii-Pöllin palaessa,
on toinenpölli
asetettu
varovastihalkaisnpinta
sitävasten, I 920I 93Ohvut.hhn
jolloin pöllienväliinjää n. 2 4 cm rako.
Rakoonon ålussavoitu lisätä pilkkeitä
syttymis€n
vannislaniseksi.
Valkeanpalaesså tasaisesli,sen päälle on aseteftu
ja näin on syntynlt eräoloihin
keittoasiia
kelpo"hella'. Rakoalisäämälla
tai vahentämälläon voitusaiåtiäpalamisen
voimak-
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RAAPPANAN TULI
POMOKAIRASSA
2000 HSL jairjestiyhdessä
Heinäkuussa
UKK-puistonväen kanssatalkoot,jossa
metsänhoitaja
Rautavanaikoinaanpiilopirtiksi rakentamakämppä pystytettiin
uuteen råuhallisempaanpaikkåån Pomokairan alueella.Noista talkoista on jään)'t
mieleenkolmeasiåå:suurinjaverenhimoisin
mitä olen koskaån
såäskienarmeijakunta,
nähnyt, saunominentelttasaunassaja
porok€itonvalmistusRaappanan
tulella.
Olimme muutenomissåruuissaja ruokaryhmisså, mutta Mets?ihallituksenmiehet
lupasivattarjotayhtenäpäivänäporokeittoa
koko talkoovåelle.Ihmett€linkin,etti misså
sillä autiokämppåoli meillä
sevalmistetaan,
vasråtyönallaja siihentarkoitehrkaåsuhella
oli ulkona tuulis€llå paitalla. Kaasuaolisi
jos kattilaniissä
mäairäq
kulunutmåhtavär
olosuhteissaylipäånsä olisi suostunut
kiehunaån.Nuotiopaikkaaei ollut, nuotion
puhumattakåan.
keittotasosta
NiinpäMetsåhallituksenmiehethalkaisivat
paksun,muttavain noin30crnpitkzinpölkyn
kahtia, åsettivatpölliyn puoliskot pysiyn

tasaisellepaikallahalkaisupinnatmuutaman
senttimetrinpäåhänioisistaanja virittivät
tulen vålikköön. Kun tuli oli kunnolla
syttynyi, nosrertiinkeittokattilapölkyn
päälle.Enn€npitkääkeitto alkoi kiehuå
vaninkin,hmruokn netultåpienillätiladllä
ja lastuilla,joista rakennustyönaalla
ei
luormollisestikaanollut puutetta. Loppuvaiheessajoku otti tehtåvåkseentulen
vartioinnin,ettei kattilapååssytkaåtumaan,
kun pölkyn puoliskot ohenivai palamisen
edisty€ssä.
oli
Jillkiruoaksioli muutenletnrja.Paistajana
Vikke. Paistamisesta
on
Metsähall;tuksen
jiiän}{ mieleense,kuinlGsujuvåstibiinkeråsi
px kon kärjelLä
letunpinnallåpoissätiskiä
yllättäminä
sitiimukaakunniitälfllumuuden
paistinpannunylåpuoleltasinne tuupertui.
H).viåolivatletut!
Hånnu Siitari

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME !
Jäsenistömmejoukossa tiedån olevan
asiantuntiioitå
mei&imuitaiäseniäkiinnosfåvilra alireiltå Heiltå to;voisin saavåni
kirjoituksia, jotka syventilisivättietiimyståmme retk€ilystä, luonnostatai ehkå
antaisivåt muunlaisia vinkkejä meille
låpinkivijöi e.
Samoinedelleenkaikenlaisetvåellus-Ja
retkijutut ovattervetulleitå.
Onlanlehtemmekokojåsenistönoma.

TÄIITÅ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖISESTITAI PFTJNTFISIN
KFINOINI
OSOITETIEDOT JA MAIL.OSOITE
OVAT LEHDEN KANSISN'IJLL,Ä.

ammattitutkintoonvalmistavakoulutus

20.8.2007
- 15.8.2008
Oddtamme
sinultakiinnostustalLrontoon,
retkeillynja liikuntaansekä
motivaatiotasuorittaaammaftitutkinto.
Opiskelijat
perusLeella.
valitaanpuhelinhaastattelujen
Hakemukset
opistoltatilattåvallatai kotisivuiltasaatavallalomakkeella.
KustannukseLKurssinhint€ on 640 euroa.
Sinullaon mahdollisuus
hakeaKELA:nopintotukea.
LisätietojaJouni Luuppala(O3l 424S 9248 tai kotisivuiltamme

EEERIKKIUi
IInl[|(|li UnIItlu0ptsr0
3 1 3 7 O Ee ri k k i l åp, u h . (O 3 l 4 2 4S S OO

\/v v\/,eenikkiIa.fi
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Tule luontoon!
'lirlc j.r koc HossanrinuthenLincnluonto. Hosan
rerkcilvaluetarjoar nnrnipuolisialuonroel;itlyksiä
kriLillc: Led<eily,i,
hrlastustr,mclonistr. vencilyä,
rrrifjesiura... lilvclh voi hiihilell;i. luniLenkiiillii
ja pillJrii. Uscisa rcdrcilyahrccn
Lrhcnnclnisa on
huorrioim nyijs liikunt.rcstciscr.
KISI lisä:il

Hossau luontokeskus
Jatkonulncntic6, IJ9920RLTHTINANSALI4I
l\rh.0105 (>,1
6041. lax 0205 64 60{0
c mril: hossr@rretsr.ll
l-isiirieroj.r:
w$v.luonroon.li/hossa

Erä-jaluonto-oppaan
ammattitutkinto
PERINTEISENÄ
JA
Aloitamilloinhaluat MONIMUOTOISENA

hqlin1

luonl6

Luontoja ympäristöalan
perustutkinto
amnratillinen
alkaaeloklrussa.

w ww. ela k a r k k u .fiPuh.0500258354
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LAPIN TUNTURIKYLAT

OSA2

PYHÄJÅR!'I JA P\fl ÅTTJNTLIRI
Ennensotialt?i-LappijasielläSallatunturija nyklTäiviin saak*a.Trirkeäm€rkityson ollrt
Pyhätunturi olivat suosittuja retkeily- myiis Luoston Iuonnonhoitometsällä.
kohteita.Sallanalueenkohtaloksimuo- Luostonålue on liitetty v. 2005 Pyhän
ja Ukkodostuisenjåäminenpääosinrajantoiselle kansallispuistoon.
Låinpivååran
puolelle.NiinpäSallatunturi,
Rohmoivaja Luostonalueella
onyli 400vuotistametsää.
Nuorunen elåvät vain muistoissamme. Pyhäjärvenkylä on säilynytkohtalaisen
Pyhätunturion Suomenvanhnnpiakan h).vinrakentamiselta.
Tämäjohtuusiitä,että
perusleltuv. 1938-Känsal matkåilurakentaminen
sallispuistoja,
on keskiltynlt Kultalispuistoonkuuluivai aluksi vain Pyhä- keron eteläpuolellå
ja jossainmäärin
tunturinselänteenhniput, Peurakero, Pyhäjärvenrantaan-Pyhäjärvenkylän
Laåkåkero.Ukkohåttu,Noitatunturi ja alueellaonmajoitustilojamatkailijoille,joista
ja Pyhä suurin on Lapin Oravien tuvai ohjelma
Kultåkero-Målkaih Pyhäjärvellc
tuntudllealkoi2olurulla.Kuitenkinjo1910 palveluineen.
Kyläalfiinnå on Pyhäjärven
esitettiinsuunnitelma
muodoståå
alueelle rannaltanousevaSoutajatunturija järven
kansallispuisto.
Pyhätunturilleoli kolrrå- IänsilannallamahtavaPyhätunturins€länne,
laisen hyvät liikenneyhteydet,
koskå jokaj atknupohjoisecn
Huttutunnrrin
kautta
Kemijiiwelleastipääsijunalla.Kemijärveltri Luostolle.Pyhatunturillaon lukuisia
ja Sodån hiihtoreitrejä,valmiita latuja on yli 200
oli tieyhteysPelkosenniemelle
kylään. SarukoskenliDja-autollaoli mah- kilonetriå. Myös Pyhåjåwenynpäri kierviri
dollisuuspäästäPyhärunturille.Suomen latu,jokaylittiiäSouråja
tunturin.Nykyään
Måtkåilijayhdistyksen
Lapin oppaassa Pyhän- Luoslon alue on nenettånyt
suositeltiinPyhäjärvellä
majoituspaikaksi merkirysiä vaellusmaastona.Kultakero ja
joko Korkalon tai Huttujärventaloa. Luosto ovat hiihtokeskuksia,
joten alue
Pyhätunturillåoli lnyösKemi.jånenkunnan soveltuukesäisinpäivtiretkeil$,n.
Talvella
tunturitupa. Pyhätunturiltaoli jo tuolloin hyvåt hiihtoreitittarjoavatkorkeuserojen
vaellusreitti
Luostonkautta
Jäaimeren
tielle. vuoksihåasteita
kenelletahansa.
Luostonjålkeen oli måhdollisuus
yöpyå
Kåunisvaaranialossa,josta oli natkaå
Rovaniemen Sodankyläniielle kyln- Reiio Blomberg
menlontakilonetriä.
Pyhåtunturi on ollut saamelaisilletiirkeä http://wlvv.pyha.fi/
kulttipaikla.Tähånviittaavatmm. nimei site_inåges/kevytaluek.pdf
PyhäLuoston
Lr]'riharjuja Pyhånkasteenlampi.
Uhrihatun kartta
palvontåpåikka.
seita oli lärkeii
Tarun
pesivätkaste€npois http://www.pyha.fi/talvi/rinteethiihto/
mukaansaamelaiset
tietoaPyhänladusta
Pyhänkasteenlammessa.
Pyhätunturia maåslohiihro/
leimaavatmyös poikkeuksellisenupeat htF://wlvw.pyhå.fri
jyrkkåreunaisetku]lt.
talvi/koena€/nahtavyydeielalnykset/
Pyhätunturinympäristösså
on suoritettu pyhatunturinluontokeskus/
Pyhätunturin
jo i900 lLrvunalussa.Kui, luontokeskuksensirut
metsähåkkuitå
tentin kånsallispuistonperustamisenn1yötä Lähde: Lappland,Handbokför turister
on saatupelastettuaålueenjyhkeääpuusloa
Helsingfors
1938
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KILPISJARVI

KilDisiärveståmuodostuiEnsimmäisen va€lluksetHaltille. Helpoin yht€ys KilpisMa;ilmansodånaikanatärkeäliikenteen järvelle oli tuolloin Nodan kautta. Paluusolrnukohta.Ympärysvallattoimittivat mm. matka voitiin tehdä kuitenkin veneellä
Venäjälle sotatarvikteitaNorjan jå KilpisPalojoensuulle,joDnesaakkaoli tieyhteys.
iärven kautta. Sen eståmiseksineljä Sota-aikanaKilpisjårvelle ja edelleen
jääkäriätuhosi KilpisjäNen Skibotniin valmistui saksålaistenråkensuomalåista
Matkai'
rannåtla siiainneenvenålåistenåse- ja tamånatie. Sodanloppuvaiheessa
ammusvåraston.Aseitå ja amrnuksiaoli
luyhdisryksentunturitupasiinettiin saksaja laisten upseerimessiksi
Norjaan, rnutta
tårkoitussiirti:i Tomioonja Rovani€melle
1946.
sieltä edelleen it?irintåmalle.Kilpisjärven palautettiintakaisinKilpisjärvellev.
kylån ensimmäinenråkennus,vähäinen Råuhantultua Kilpisjårven matkaitu elpyi
rvenrannålle
kämoDä
råkemettiinSiilasiä
vaihitellenj a
oli tieyht€yskoko TomionSe6Lveli Skrbotniin Muoniojoki rya
nyhj,ien tullintaåkse.
- Könkämä€nonvartta pitkin.
Tupasiirettiin
matkaaviamarkkinamiehia.
Kilpisjårvelle rakenn€ttiinvarsinainen
Kilpisiärven rantaan,missä metsantut- retkeilykeskusMatkailuyhdistksentoikiniuslaitoksennyLl,inentoimipaikkasijait- mestavastav. 1956,muttasitå ennenv.
itsenäistymisenjålkeenKilpissee.Suomen
1953 oli valmistunut Kilpisjärven hotellin
jlirvestämuodostuitärkeärajånylityskohta, ensimrnäinenvaihe.Tiimä merkitsi laajemvailil€ Kilpisjärvelleei ollut €destietåkesä pienretkeilpalvelujen
ja
iadontaaalueella
aikaan.Kilpisjärvellåoli 20luvulla vain myöhemminalueelle rakennettijnInm
muutania åsukkaita.T:irkeimpiåasun*sia Saananmaiaia Peeranmaja. Myös muita
oli Siilås pa.jon-kaisintåpariwiikin perle majoituspalveluja
Jopaniin,
on runsaasti.
roimi läheisenMallån luonnonpuiston ettäpelätäiiD
Kilpisjärvenherl:in luonnon
oli perus- kårsivän
vånijana.MallanIuonnonpuisro
varsinkin
moottorikelkoista.
oli myös
rettuv. 1916.Porosaametaisilla
on
ollut
alustaalkaenHaltiUe
Kilpisjärvi
kiinteitä yhieyksiä Kilpisjårveen, sillä
alkupiste, muttå
vaellusten
suuntåutuvien
porojå
påimentavia
liikkui
useita
alueella
hiihtoaluetta,
koska
kevät
talvi
on
suosittua
perheitärenlrcineen.
hiihtokausi .jatkuu pitkalle toukokuuhun
Itsenaistymisenjå1k€€nKilpisjarvestä saakka.Runsåidenvaellus.ja hiihtoreittien
muodostui
Suomenmatkailullekiinnoståva
ohella on myös päivåhiihtoon ja polkukohde. Tosin 20-luvun puoleenvåliin retkeillTn sopivialyhyempiåkå)rtikohteita
vieraskiiaanker!,i 300 kutenvieråiluSaanalla
memessäSiilastuvån
tai vaellu Kolmen
urosittain.Vuonna1931 våltakunnanplTkille.
700matkälaisia
matkataisiaoli jo 780. Myös norjalaisia
aikaanhiihtä Reijo Blomberg
vierailijo silloinpäåsiäisen
johtunee
siitä, ettå Helmåssä.Tämä
tunturitupa. httpt/w.rw.kilpisjaNi.org/historiikid.htm
oli norjalainen
ligskogisså
oli myös KåarinaKai: HalrinvalloinrsKaarinaKarin
SuornenMatkailiiayhdisryksessä
herånnytkiinnostus Kilpisjärveä kohtaan, säätiö2003
sillä sinnerakennettiinyhdistyksentunon edelleen Lappland,Handbookför turister, Helsinld
turitupajov.1937.Tunturitupa
Kilpisjåweå 1938
osanykyiståretkeilykeskusta.
tekvåttunn€h*simm.KaarinaKarintekmEt
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RAKOVALKEA
Sanoivat,ettii lehdenviime nurnerossaoli
ibanv:iziränlainen
kuvarakovalkeåsta
siwlla
2t.
No, L:unen ol€ niin kärryllä its€ näisti eri
nuotio- ja valkeånimityksisti, niin pisteci:inpåst ihiin piiroskuvat Olli Aulion "Suuri
retkeilyknjasta'. Piiniijiistiiei oletietoa,muth
kun teoson sentäänretkeilykirja, niin ehkä
asiatuleenäinoikeaksi.
Samallaviittaus Seppo Partasenki{ojossa
itukseen"Kirjareppu" tässälehdessä,
uusin retkeilykirja "Retkelle luontoon ja
menneis)T4een"Milla Tuormaa, Markus
Perålä,RaePerälä,SeppoJ. Partanen
SaaraKoståma

1d* ,trlr r tF,r
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TIETOAI
LAPIN RAJAHISTORIAA

KeminLapinKitrilänlapinkylännjahisioriaa tarkistettumm. Lapin rajavatioston Rovaja kulttuuriperinnettåieokscssa:Studia nietnenvartiolentueen
lennoillånuinaisille
HistoricaSeptentdonalia
50/2006
Iajapisi€ille.
Voirto Valio Viinan€nlnarin rajahistorialI
ja läntisetrajat,tarkentuvat ReijoBlomberg
Inarineteläiset
pohjoisetvaltarajatsekåSuurSodankylån
rajat
lapinkylien
bistonalliset
Tästä 1öytyy tietoa linkistä http://
LAPINRAJAHISTORIAA
w w w - k i t t i I a. f i / w e b / f i I e s i
kittilan rajahistoriaa.pdf
-linkissäon
ladut,retkeilyalueiden
kaikkiaan25 sivuå,jostavoi påäpiirteittåän Luosto,Saariselän
teekkaritkaavoituksen
apuna
seuratåem. rajojennuodostumisla.varsin kunnoshrs,
mielenkiintoinen
on esim.kuvausTomion http://w ww - ki 1ti I a. fi/w eb /fi I es/
ja K€nin pii?iji€nvälisestä
rajastaLapissa. kittilan råjåhistoriåå.pdf
S€ ei noudaraTomionjokea,vaanKaarle
herttuanluottomiesMauri Yrjönpoikaantoi
ujatuomion:
v. 1596seuraavan
ESPOONLAHDELLEMIT.
Ra.ja
ålkoiost€rsrundista
Kemijoensuulta,
TAVALUONNONSUOJELUja
sittenseuraå
RajajokiKaakaman
kylässä
Mändö-JärffikaukanaLapissa.Joidenkin
ALUE
lähteiden nukåån jårvi olisi laskenul
nutta toisaåhålåskusuunOunasjokeen,
ympäristökeskus
tekijoulun alla
nåksion arveltuMoonionjokea.
Måtkaoli Uudenmaan
luonnonsuojelu3l pcnikulmaa.Tässälinkissa ehitään perustamispäåtitksen
Luonnonsuojevaståustakys€isiin rajapisteisiin,kuten alueestaEspoonlahdelle.
Iualueenkokoon
190hehtaaria.
Espoonlahti
myösnuihin rajapisteisiin.
kuului jo Natura 2000 verkostoonja
valtakunnallis€enlintuvesisuojeluohjelEräänäarvionao-npääielty,eltävilläjairvellä maan.Alue oli varattukuntienjaUuden'naan
on tarkoiietnr Akäsiärveä,sillä se sopisi maakuntåkaavåss3
luonnonsuojelualueeksi.
h)"r'inesitettlyn 3I penikulnaan.T:iältriraja
jå sielläon
jatkuisi Särkijärveenja sitten Jerisj:lveen. Alueonjo ollui osittainsuojeltu
luontopolku.
Suojelu
selkeyltåå
ollut
Täti tulkintaatukeernmOlufTTråskinkafta
oleviarajoiruksia.
Suojelualueellå
muutåkinmielen- olemassa
v. 163l. Linkki sisåltåå
ja Espoonjoen
kiintoistatietoaLapinhistoriasta.
Rajojaon on huomioituaMankin
lievin
virkistyskäyttö.
suojeluon toteutettu
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rauhoitusmäziråyksin
mm. laiturien, vene- SuurpedotlisääntlYåt
väylien ja ojien kunnossapitoon sallitru. Suurpetohåvaintoja
tehdäänNuuksiossa
Råntaniityillä saalaiduntaaj a nntarnetsien entistäenemmän.
ja opasn*
Huoltotöistä
käyttöön suojelulla ei puututa. tulevai- sestavastaavaTuukka Laine kertoo
soudessålaaditåanohjeet virkisq,skå'1töä nähneensä
muutamaviikko sittenKattilån
alueellapari ilvestä,muttamuitakinsuurpetojatoivotaantavattavanpuistonalueetla
Espoonlåhtiluontokoht€€nå
jossåon
Alue on ty}?illistzi vesi.iättömaåla,
ja novikkoa.Lintu- Kåviiåmäårätkaswsså
maatuvaa
merenlahteå
vesialueenase on arvokas.Pesimälin- Nuul6ion alueenkåvijänåltraiksiawioidaan
nustoonkuuluumm. heinätavi,lapasorsa,ja 100000henldlöäruosittain.Puistonålueelle
nokikana.Alueella tavataanmyös harmaa- nkenn€taanja kunnostetaanlisääretkeilyä
ja kalasääskiä.
haikaroita
palveleviarakenteita.
Kattilanns.kartanoon
LuoDnonsuojelualueellepiiäsee helpoiten ollaan kunnoslamassaluontokeskusta.
tutustumaan
n. kilometrinmittaisellåluonto- Kånsallispuislonhuolenaiheon, miten
polulla,joka lfitee Lasilaaksontien paiästä. laajaksi Histaan tul€va uusi asuinålue
j a Maikinjo€n kaavoitetaan.
Polku kiertääEspoonlahden
Suurlähiöaivan kansallisrantaa.Kävelyreitin vanella on lintutomi. puistonnaapurissa€i ol€jairkevära&aisu.
Osaaalueesta
hoidetaan
säånnöUisesti
mn.
Länsiväylä7.3.2007
laiduntamalla
karjaa
Esse11.1.2007

NUUKSION SUOJELULAAJENEMASSA

YLLÄKSEN LINJA-AUTO.
VUOROTPARANEVAT

Kemistä Muonioon suuntautuvanlinjå
auto\uorojenreittiåon muutettu.Muonioon
Nuuksionkansallispuisto
on laåjenemassaaikaisemminpäätrynytlinja ajetaannyt
entistäsuuremmaksialueeksi.Ympäristö- Yllåkselle ja Yllåkseltä on tarvittaessa
ministeriöon käynnistän)4
osto-ja maan- taksiyhteysMuonioon.
lunastustoiminDan
Nuuksion pohjoisten Kemistäajetaan
junansaapumisen
jälke€n
ålueidenliittåmiseksikansallispuistoon. klo 6.45Ylläksellejokapäivåmaanantaista
Nämäns.TånnerinjaBojjen låhestuhannen perjantaihinympäri vuoden. Akäslomhehtaarinmetsäalueetovåt tulossa osaksi polostalåhdetäånklo 12.30Ylläsj:irven
kansållispuistoa.Muiden maanlankintojen kauttaKeniin.
kanssatämätarkoittaalähes6000hehtåarin
Kesällä4.6- 8.10Keminja Ylläksenvålillä
lisaystäpuistonpinta-alaan.
ajetaankaksi
ruoroa.Kemistå9.30lältevä
Kansållispuistoon
ollaanlisäksilisåämåssä vuoro ajetaanYllåsjåren kåutta AkäsHelsinginkaupunsinperusteillaoleviån. lompoloon.
Vuoroon Akäslompolossa
klo
300hehtaarinluonnonsuojelualueita.
Luuk- 14.lOjapålaatataisinklo 1s.00.
kkaan,Phttim:ienja Hakjiirvenulkoilualueista
muodostetaan
merkittåväosa suojeluun LinjaaajaaLinjaliikenneHeikkiläky.
Kuuklrcf V2007
lähiaikoina.
ReijoBlomb€rg

Erä- ja luontooppaaksi!
Myyntirniesten Levirakka
EDIJLUSXAMAIOITUSIA
Paritalo50n2 ja pmi
Rivitalo60 n2 ja poi
Vuot€et5{ henkilöIe

vesistömatkailu
luonnontuntemus
erätaidot
kiipeily
vaellukset
asiakaspalvelu
turvallisuuskoulutus
Hakusuoråanopistoon | 1.6.2007

Vramika humnista hwraihin,
Vmtessari ilrnoia koodi HSL
Kysy tlud lof,de Tabkol
Tiedustelut Hmele Nygård
Prh. 09 4780 7733 tai
srihkopoti: honele.nryard@smkj.6

Tarioamme2007
Luontoalan ammattrkoulutus

Opistosijaitse€vain | 5 km:npiiåssä
asumis€€n
loensuustå-Mahdollisuus
loistavat
harrastusakivlteetit
ia
opistol!a.
Lue lisåiä

www.pkky.fi/pko

Luontoalanerityiskurssit
Ulkoiluv?ilineidenllokraus
Retkeilytarvikemwnti

Lisåtietoja
lehtori Risto P€kkolap.050 309 | 929
vs.ti€dottåia EijaMiettinen
p.050 407 8706
;tunimi.lukunimi@pkl<y.fi
hhjoiilb'jahioti{o
r0hj0i-luijnslnnrdjopi0 tlllfl LAlI
niinrlalhri! lll20 Niin/ah[

Ulkoilureittiopastus

SAAREN**
OPASKESKUS
www.opaskeskus.net

Toteuta haaveesi
omasta tontista
iärvenrannalla tai
kenties tunturin juurella
Metsähallituksen LaatttrnalTa <:n vaoazajan tonniruotantoaainaJär-vi-Suom-esta

Lapoiin asti.

loydätmieleisesiolipa
sittenetsimässä
lomaoaikkaa
jarventarnakapetheellesitai yrityksellesi
tai haluat viettää lomaasi hatrastaen
talvisia laieja tunturikeskusten
1äheislydessä.
Ota yhtei,ttä, etsitään Sinun haaveesi
mukainen tontti.
l,tat/r/laa toltit:
Ktopiopah.020564 5554
Mikkeli bah.020t 64 594t
pth. 0403i0 0917
Häneealinna
Ou///Itah.o2b564 6620
Rora iemip h.0205 64 7682
www.laatumaa.com

KIRJAREPPU
LUONNONIHMEITÄKOLMELLESUKUPOLVELLE
Suomenluontoon tulvillaanpieniåja suuria
ihmeitä.Niitä etsitiiin kolmen sutupolven
voimin uudessaopåskirjasså Retkelle
luontoonjå nenneisylteen.T€kjät nostavat
kuvin ja sanoin esille retkikohteiden
eriryispituteet,
kasvit,eläimet,menneislyden
jåljetja upeinnat nåhtävrldet.Mukånaon
parikymmentäperheretkeil)'ynsopivaa
åluetta pääkaupurkiseudultaLapin perukoi e.
lisäksi
Tarkoinvalittujenluontokohteiden
kirja opastååretk€ilyn ja vaeltamisen
perusasiat;suunnistos,
kårtanluku,retkivarusteidenvålintå ja påkkaaminen,retkiruuat, teltat, laawt ja autiotuvat. Oman
osansaknjasta saavatLapin ikiaikaiset
kulkureititeli keinot,joidenjälkiåon vielå
moninpåikoinnäk)"',issä.
Kiian sisäIlöperustuutekijöidenomiin
kokemuksiinlyhyiltä pinv:iretkiltäja luorokausiak€staineiltä
vaelluksilta.
Milla Tuormna on innokasretkeilijåja
luontoharrastaja.
H:inväliniiäkirjan lukijoille
monipuolistatietoaretkeilyalueiden
kas-

veistajaeläimist?ijåkehottåaottamaanmyös
lapsetmukaanretkille.H:in on työskennell)t
ympåristökasvattaj
ana ja on suunnitellut
7iil1t1pol* luontopolun Hämeenlinnan
Aulangolle. Hän opiskeleeympåristökasvatustaja biologiaa Helsingin yliopistossajaon tutushrnut
aiheeseen
myös
Skotlannissa.
YstävättuntevatMårkusPerålånahkerana
joka viihl,y metsissä
rerkeiujånä,
kaikkina
Hän on julkaissutlukuisia
vuodenaikoina.
lehtiartikkeleitaluontoonja kuttluuriin
liitt,.r'istä aiheista.Markus Peräläon myös
useitanäyttelyitäpitän)4kuvataiteilijaja on
piirtäry,tkirjanpiinoksei.Hänon opiskellut
Helsingin Kuvataideakatemiassa
sekä
GöteborginValånd-taidekorkeakoulussa.
RåeP€räläon hioittanut useitatietokidoja.
Hän t€ki ensimmäisenretkensaKevojoelle
jo l950luwua eli ennenkuin siitii tuli
luonnonpuisto.Tuota Duoruudenvaellusta
on seurånnutmontamuutar€&eäja puhtia
on riitt?inlt viela eläkepäivinäkin.Ra€ on
vastannutkiiasså rehtikohteidenvalirnasta
ja esittelystå
muidenmyötåvaikutuksella.
SeppoJ, Pårtanenon kidoittanutlqmrneniå
retkeilykirjojaja hainetturmetaanerityi-sesti
Låpin kullantaiun asiantuntijana. Kultahistoia on johdattanut hanet tutki-maan
Lapin vanhojå kulkukeinojåsekå menneislyden jälkiä luonnossa.Niitä hän
esittelee
tissäkidassa.
jå menneislTteen
Retkelleluontoon
MårkusPe|älä,RaePerålä,
Milla Tuormaa,
SeppoJ. Partanen
KuståntajaHipputeosOy
koko210x 280mm,
Sidottu,kovakantinen,
I92 sivua,såtojaneliv?lrikuvia,
karttojaja
piirrokia
ISBN952-5617{84,ovh,29.00e
SeppoPartån€n

PERHOKALASTUKSESTA
VAELLUKSELLA
Pffikyrnment?iwotta olen kantånut kalavebkeitävaelukillani. Aluksi varusteinaoli
koneonki jota myös virveliksi kutsutaan,
muttaviime urosina seon vaihtunutperhoongeksi. MiDulla slynä perhoihin siftymiseenoli se ettll eräs
kalakåv€fiopetti tekemä.in perhoja ja jäin
siilrcn koukkuun. Jotenkin itse sidotulla
perholla saatu harjus
malsuu parcmmalra
kuin ostouistimellåon-

Toki perhoja voi kä'ttäi myös virvelillä
kalaståessaheittokohon tai heittopainon
åwlla.
P€rhovavaksikaonattaaostaa4-osainen(tai
vieläuseampiosainen)
vapasilläsellainen

glllu.

Perhokalastussopii
hyvin vaelluksen kalastusmuodoksi,
silla
onki on kevyt, menee
pien€€ntilaanja perhot
kalastavattehokkaasti
koska ne matkivat hyönteisiäjo&aovathmturivesienkaloj€nnormaaliamvintoa.Li*iksi
purot ja lompolot ovat
Hanoin welukÅeqa olosuhteetowt nAin
usein pieniå joten niissä kålaståminen nukavat. Hilkka Lanu pyydysfinAssd
onnistuunäppåråstiperho-ongellå.
Perho-onki
Vapa, kela ja perhosiimamuodostavat
kolmiyhteydenjonkapitä sopiåyhk€njotta
p€rhollakalåstaninenonnistuu.Amerikåssa
on kehitetty luokitus (AFTMA) joka
helpottaaeri osienyhteensovittamista:
esim.
6 luokan våpaånhankitaan6- luokankelaja
siih€n6 luokan siina. Luoklanumerckuvaa
perhosiimarpainoa;mitå isompiluokkasen
painavampisiima. Luokat 5 - 7 soveltuvat
vaelluskalashrkseen-

on helppopakatåjåLulj€ttaa.vavan suojåksi
kamattaa hanh.ia suojaputki.Perhokelan
valinnassahintaja painolienevåtratkaisevat
valintakiteent.
Perho€i kä),tinnöcsäpainajuuriniuiilljoten
senheitt?ininenperustuusiihen ett?ipaino
on siimassa.Pefiosiimoja on kelluvia ja
uppoavia.Minä olen vaelluskalastuksessa
kiwiryt pelkiisti:in keuuvia siimoja enka
nåetarvettauppoavansiiman hankintaarl
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Perhosiimanpäähäntulee kärk€ä kohti perhojaon sy)'täolla muutamasamanlainen
ohenevanoin perhovavanpituinen peruk- ja Ekorre. Pienetruskeåtja mustatversiot
pe.hosolnitåan.
Perukesiimax kyseisistä
perhoistå
kuuluvatehdottomasti
esiimajohon
kårki on noin0,20mm våhwistå siimaa.
våeltajanperhovalikoimaan.
Perhot
Kuten johdånnossåmainitsin,perhoillå
pyriaän matkimaanhyönteisiäjoita kalat
syövät.Lapinvesienäärelläkesälläliikut
taessatuskin voi olla huomaamattahyönteisiä. Pohjoisen hyönteismaailmaon
perhokalastajan
vinkkelistämielenkiintoisen
runsasi vesiperhosia,påiväkorentoja,
koskikor€ntoja,vaaksiaisia,karvasåäskiä,
hyttysiä ja mäk:iröitå. Ilmassalentelevien
lisåksiniidentoukaikuistenhyönteisten
kavaiheet elåvät vedessämuodostaen
påäosankalojen ruokalistastå.Perhokalastuskirjojålukeva törmåå runsaudensafleen:perhoja on tuhoton määräja
koko ajan kehitetäzinuusia. Vaelluksella
pärjäah)'vin l0 - 20 erjlaisellaperholla.
Samoinkuin uistintenkäytössämyös

Grcj, Wumperho kelpaa kaloille seka
|i aa|assa vedessdettAjdnild.
perhoissamuodostuukullekin omatsuosikit
jåseoraavåssårninun
suosikkejåni.T?irkeit?i

Päiväkorennotovat pohjoisessaerittäin
yleisiä joten niita jäljiuelevät klassiset
€nglantilaisetperhot kelpaavatkaloille
h''\'in. H)ryiäHassiHlojaovatRedTas,Zulu,
BlueDun,MarchBrolvn,GreyWulfja Royal
Coacbman.Minå poimin perhonsiastani
useinmiterKlinkhanunerin,Parahute
Adamsinta; Väne enMinkeninhm päiväkorennot
ovatliikkeellä.
Kalastaessa
on tiirkeä tårkkaillarninkilaisia
hyönteisiäonjo liikkeellåja mitii niistli kalat
syövätja pyrkiä valits€måånkalastusperhoksi sellainen,joka muistuttaa måhdollisimmanpaljonkulloinkin kalanruokalistållaolevaa.
Uppoperhoillakalastansilloin kunontuulista
ja pintaperho ei pelitå. Perhoina kå)tån
etupäässä
MarchBrownia
ja Red Tasia, varsinkin
kuulapäisetversiot tuntuvat kelpaavanpohjoisen
ka-loille.Virtavesisså
taimenille kannåttaatå{ota
myös Kaksihäkiläiståja
l,€€chrå.
Muut kalastusvårusteet
Haavi
Haavi parantaahuomat
tavasti perhoon napanneer kalan ylös saantia.
Pienijå keryt rnalli ei tuota
pakkausongellnia.
Perukesiimat
Perhoavaihdettaessa
perukesiimalyheneejaajoittainpitäåsolmiauusi
jatkokappale. Tähån tarvitaån paria vahvuutta siimaa. Esim. 0,20 ja 0,25 nm
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Koukunvapautin
Kålan hotkåistuaperhon suuhunsatarvitaan usein apuvälinesen inottamiseksi.
Suonipihdittai ke\aetpitkä-ja kapeakiirkiset
pihdit ovat tlihän tehtåväiinomiåan.

melkeinjoka reissullatörmääntilånteisiin
jossane ovat tarpeen.Yleensäv€sistatjen
rannatovatpohjois€ssa
kovatjotenkalastus
onnistuunormaalitvaelluskengåttai kumijalassa.Kannattåasiis tarkkåan
saappaat
miettiäkuinkåpaljonon valmisuhraamaan
vaellusmukalludestaan
kalasnrksenh)'väksi.
Ari Såårinen
Yturc en Minken-perhonatkii bvin paivåkorcntoja

Muuta tår?eetlistå
Kelluntårasvaatarvitaan pintaperhojen
jotta ne kelluisivat.Uppokyllästämise€n
perhojen saamiseksisyvälle kåytetäån
puoleståanlyijyhauleja apuna.Mittanåuha
ja pieni vaåkaovat tarp€enjotta kalajutut
pysyvätrealistisina.Kåytän perholiiviå,
siinä p€rhorasiatja muu taryeellinen on
kalastaessani
kåtevästikådenulotnrvilla.

Ki4allisuutta
kiinnostaaniin seuråavan
Josperhokalastus
luettelonkir-joista löytly lisaiätietoa:

Rinne, Soine,Tiåinen : Perho-kalaståjån
hyönteistieto
AurinkolasiYsilmälasit/suojalasit
Rinne,Vainio,Huitila, Soine: Perhokalastus
Perhokålastajan
kannattaasuojatasilmånsä ja vesiperhoset
Mitling: Flugfiskei {ållen
sillä lähin silmälaiäkirion todella kaukana. Olsson,
Tietenkin myös korvalehdeton syytä Bergqvist: Flugbindingpå mitt sått
suojatalierihatullatai muullapäähine€llä.
Pusa: Suonenkalastavimmatperhot
Pusa: Oivållisetottiperhot
Kåhluuvarusteet
Borger:Pr€sentation
pyrin
Kalastusvaellusta
suunnitellessani
selvittämäänonko tarvetta ottaa kah' LaFontaine: Caddisflies
luusaappaattai housutmukaan,koskane
painavatja vievät tilaå rinkassa,muttå

Keski-Suomessa Saarij äruellä
Koufutusaika21.8.2OO7
-21.6.2OO8.
Hakuaika
15.6.2007saakka.
Koulutus
toteutetaan
monimuotona.
kontaktiiokatarkoittaa
opetuksen
lisäksi
etäopintoia
tvössäoDpimista.
Lähiopetus
ia
johtuen'usi:in
päivät
jajoskus
pitkiä
ovatsisällöstä
tyyiisesti
tat psyyKKtses1|Krn
vaaflvta.

Koulutukseen
valitaan
20v tävttäviä
erähenkisiä
ihmisiä.
ja
Valinnat
tehdään
hakemusten
perusteella.
haastattelujen
:
Koulutusmaksu
on 315€.
jostatutkintomaksua
on 50,50€,
-

Lisätietoia:
KariKunelius
l0r4)4690321/0401315441
kari.kunelius@poke.f
i

POKE

Retkelleluontoon
ja menneis$een

RITKE.L.t"[:
Til.nrc HT09
f4illa Tuormaä,t'larkus Perälä,
RäePeräläja seppoJ.Partånen.
Ylistfslauluharin puhtailleselkosille.
280 siv!a,til.nrc
HT07, hinta 24,00

Puhtailla Selkosi a

Lemmenjoe n kultamui stot

Viimeisten
kullankaivajien
elåhäå1950-ja 1960]uvuilla.
144sivua,til.nrcHT08,hinta 24,00

lvaloioki, kuIkii an kultamaa
Retkeilyops.
Seppo
I. Paftanen,
128sivua,til.nrcHTol,

vahin gossaVongoivalle
Eksymisiå
Saariselän
tuntureilla

Kokeneen retkeilijän ja valokuvaajan
kenomuksiaEdluksisbn SMriselän
tunturimasb$a 35 vuodenajala.
TäpioLåine,152siyua,til,nrc HT04,
hinta 34,00

Mwnti Saa selänalueenpalvelupisteet
sekäki akaapatkauttanaan,

Kullankaivaian
opas
ti l .nroS 152,

tåppikirioienerikoiskustantai

t \)r
puh0405454833
Paiulie
3,04310Tuusua

YHDISTYSTIEDOTE
JASENEDUT:
Jåsenetuliikkeitämme:
PI,INNITSE& SMSTÄ, H.imeeniie50,
LASSIN RITKIAITTA: retkeib'välineet. Helsinki,
avoinna
arkisinklo 10.00 19.00ja
Forum,Kukontori,Helsinki.puh.(09) 5490 lauaniaisin
klo 10.00-16.00,puh.693
1369.
j
0200 a Kauppakeskus
Aapeli,Kauppakatu lriomyynnissä
pähkinöitå,
kuivia
hedelmiä,
28, 70110Kuopio,puh. (017) 2633 055, papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
kuopio@lassiffetkiaitta.fi
ym.Alennus10% I 5 euroa
välipalapatukoita
Etu normaalihintaisista
l5 %, Lassin ylittåvistäostoksista.
hinnoista5 %.
Majoituståym.
PARTIOAITTAOYrctkeilyasutja vålineet, KILPISJAR\tsNRETKEILYKESKUS,puh
retkiluistelu,
maastohiihto,ym.
Jäsenkortillå 0l 6 53777I antåaHsl-:njäsenillealennuksia
,
elunormåalihintaisista
tuotteistal0 %
naj oituksesta.
Helsinkikeskusta,Yrj önkatu36,puh09 586
koko vuoden10 % alennusmökeiståja
8280,
Helsinti lt?ikeslols,
Piazzåp. 09 3417700.
LAPLANDHOTELS
Hot Shop-poistomlymålå
YdönlGtu34,p. SkyOunasvaara
097599210
FIN-9'100Rovanieni
EspooTapiola,Sampokuja
alakertap. 09435
Tel.+358(0)16335
3311
5420
skyhotel@laplandhotels.com
EspooKauppakeskusSello, Leppävåårap.
Yllåskaltio
098493120
VanlåaKauppåkeskus
Jumbo,Vantaap. 09 FIN-95970Akäslompolo
75995',70
+358(0)16552000
T€1.
Oulu,Kirkkokanr4 p. 0105494900
yllaskaltio@laplandhotels.com
Saanselkäp.016-668900.
Akåshotelli
ja - FIN-95970Akiislornpolo
FREEHEELS:Telemark,retkeilyasut
Tel.+358(0)
16553000
Ellintie 3, Kangasalå.www.fieebeels.fi
akashotel@laplandhot€ls.com
Helsinld,lsokaari44,puhelin0400235298
Sirkantihti
jåsenetu5 l5 % tuoteryhmästa
riippuen(ei
FIN-99130Sirklå
kiipeityvårusteista).
+358(0)l6(40100
VELJEKSET HALONEN OY, Itiikeskus, Tel.
It:ikatul-5 A 36,00930Helsintija Espoon sirkantahti@laplandhotels.com
Sello myöntåäHelsinginSeudunLapinkävijöillejåsenkorttianä]4tämä11ä
10 %
Levillå,
ålennuksen
normaalihintaisista
urheilu-ja Alennuksetl0jå % majoituksestå
Rovaniemellä Yllåkselläympärivuod€n
re&eilyosaston
tuotteista.
paitsijouluja uusivuosi.

TIELSINCINMATKAILLI/TIDISTI'(SE].{
Karjakåivon
kåyttö/såunamaksut:
jnnalla.
ma*oilleja retkillejäsenh
jäle,e/ 2,50euroa.4iö/vrk
(09)2288l20l
Tiedustelutpuh.
ei-j.isenet s etroalhköhrk (våin jåsenen
Jäsenlehti
Oma lehtemmeon LAPINKÄVIJÄ,joka lapset(allel6y.) aikuist€nseurassa1,50
ilmesryyneljästivuod€sså.
eurothlö/wk
Voi myös pelkåstääntilata Lapinkåvijä- Karjakaivonkiyttömaksutmaks€tåan
HSL:n
lehden.
tilille 2 142I 8-I 3842kä).ttäen
viitenum€roa
1999.Ala ja ylänajallaonviitteellisiäpankkiKårjakaivon InajatNuuksiossa
siirtolomal&eita.
KARJAKAM on }uokrattu kä).ttöömme
on oleskelumaksuHelsinginkaupungilta.
Sesijajtsee
Espoos- Talkooviikonloppuinå
sa, n. 9 km VanhaltaTuruntieltå,pari tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
kilometriå Solvallan urh€iluopistolta- merkityt tilaisuudet, joissa yövytäån
Kå4akaivollepåäseebussillanro 85/85A, Kådåkaivolla,ovat ohjelmaankuuluviha
osiltåan måksuttomiå.Keskiviikko- ja
Espoonkeskus-Nuuksionp:itKattila.
lauantaisaunojensaunamaksuon I euro,
Kadakåivolleon ensimmåisellå
kenallah)"r'ä joka peritäänpaikanpaiäIlä.
tulla kartan kanssa.Yhdistyksentapahtumienyhteydessä
ohjelmaånmerkit!, vastuu- Karjakaivon avaimet saat jäsenkorttia
henkilöopastaa
myösperillepääsyssä.
Karjakaivollaon YLAMAJA sekäALA- HelsinkiExpertintoimistosta,Lönnrotink.7
MAJA, jonka yhteydessäon saunaja B,00l20ltki,puh.22881200ma- pe9.00
ravintolasta,
Nuuksiontie
yleisessäkä)4össäoleva keitiokälos, wc, I 6.30ja Solvallån
laiturija kaivo.Varusteisiinkuuluu
astioita, 82,avoinnama-pe8-l6.30,Ia8-18,su7-14.
huopiåjaspriikeitjn,johon
sinolon tuotavå Tarkisiåaukiolopuh.86784336.
itse.Ylämajankeittiössä
on kaksiliekkinen HelsinkiExpertintoimistosLa
avaimensaa
kååsukeitin.Alåmåjassa
on tåkkajakamiina, maksutta. Solvatlan råvintolasta haku
yl.imajassaon kaksi kamiinaå.Måjoissaei maksaa2 euroa&erta.
olesähköa.JokainenmökinkäWiijätuo omat Avåin on palautettavaheti kä)aönjälkeen.
kynttilät valaisuun.Vihreäan kompostointilaåtikkoon
laitetaan
vainmaatuvajate, AVAIN LUOI'I-ITETAAN V{NHSL:N
muutroskattuleevi€däpoisKårjakaivolta. JÄSENtrLLE JÅSENKORTTIA vAsTAAN
Jäsen saa tuoda mukanaanmyös Lapjn
kävijöihin kuulumattomia henldlöitä. Yli
viidenulkopuolisenryimäståon p)ryde.tävä Kuk jårven måjat l<ittilän Kukasjärvelä
lupapuheenjohtajalta,varapuhe€njohtåj
alta
tåiKarjakåivon
isännältå.
KUKASMÄIA
Karjakaivoaei voi varatapelkaiståån
omaan Kukasnajatoimii varaustupana.
Siinå on
kå)atiiön,vaaDseon ainakaiktienjäsenten enllinen
ja tupa,jossa on kaksikeittiö
kåytössä.
kenoksisetlåveritpaEoineenI 0 nukllujalle.
Karjakaivoaei såa kåyttää kaupallisiin Tuvassaon takha-ja keittiössåkamiitarkoituksiin.
naliimmitys.Keittiössäon kåasuliesiuuneiVAIN KOHTIIT]LLIN'ENSAUNAOLI,'EN
KÅYI"IÖ XARJÄKAIVOLLA olf,SSaunaon yhteinensekäKukasmajalleettä
KELLESSAON SALLITTUÄ,
Goådoskodalle.
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Kukasmajankåyttömaksut:
HSL:njäsenet
Vuorokausimaksut,
oikeN oleskeluunja
yopymNeen
majassa
jäsen7,00eurothlö/vrk
aikuinen
lapsi alle t6 v.,vainaikuisenjåsenen
seurassa
4,00euroa^rlö/vrk
Viikkomaksulauadåistalauånraihin(7 vrk),
maja \uokattu kokonaisuudessaån
luokå jåseniltri
200,00euroa
jäsenenseurassa
ttl?rerel ainoaståån
Vuorokausimaksu14,00euroa.4ö/vrk
Lapsiallel6 v, vainaikuisenseurassa
4,00euroa,ftlö/vrk
Viikkomaksulisä
ei-jäsenelti35,00euroa,/
hlö/7 vrk
Alle l6-ruotiaaltalaps€lta
€i peritiiviikko'
maksuliså
Såunamåksusisåltyy kåyttömaksuun.
Varaajavaståamåksun
suorittamisesta.
Kukasmajaaei kuitenkaan voi varåta
kokonaisuudessaan
kummallakaanpääsiäisviikollå
eikäslyskuunkabdella
ensimmåiselläkokonaisellå
viikolla.Kukasmajan
viikkovaråus on voimåssa lauantaista
låuåntaihinkello l2:een. Koko najan
varausta ei voi tehdå tätä lyhyemmäksi
ajaksi. Varaus on peruttavakaksi viikkoa
ennen varattua aikaa tai siitä peritäån
nomaali kliyttömaksu.Kukasmajallaei ole
eriryistätelttailumaksua.

Koko kodanvoi vuokråtåkä)4töönsäl0
Saunamåksu
sisält$, käyttömaksuun.
Varauson peruttavakaksiviikkoa ennen
varattuaaikaatai siitä peritåännormaali
kåyttömaksu.
Kukasmajan
varauksia
hoitaaUtjasPemu,
puh.k.488821tai040
5927278jaGoadoskodanvarauksia
PipsaMoring,puh.k.587
7004. Avainta hakiessaesitetaäntosite
suoritetustå
måksusta-Avånnen lähenåmisestiiperitiiänpostimaksu.
Korvaussummakadotetusiaavåimestaon
100euroå.
HelsinginSeudunLapinkävijöihinkuulumattomathentilöt voivatkäyt jri majojavain
Jäsenenseurassa.Varaustenhoiiåjalle
toimitetaan
osanottajalista.
HSL:nomatohjelmatovatetusijalla.
Ennen
toimintasumniclmanvahvistamistaotetåan
seuraavalle
wodelle vain alustaviaennakkovarauksia.Samanviikon voi varata
peräkkäisinå
vuosinåvain,josei ole muitå

Vuokraffåvatvälineet
TELTAT
KolmeTenaMast€r-2{elttaa,
kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja,
paino4 kg,8 euroa/
viikko.
Fjälhäv€nAlita, kolmenhengentelftå,paino
4,5kg, 20 euroa/viikko.
Hillebere
NammåtjCT2, kahdenhengen
påino1,4kg.20euroa,/viikko.
tunnelitelita,
HillebergAIdo, yhdenhengenteltta,siinä
C,OADOSKOTA
jå
Goados-kotatoimii sarnoinvaraustupana. yksikaari,absidi påinoa1,6ks,20 eurot
viiklto.
ja
Coados-kodassaon karniina siellä
MtruT
nukutaanlattialla.
Såunå on yhteinen sekå kodalle että KaksiTrangia-retkikeitintäI €uro/viikko.
Kukasrnajalle.
Itsetehtyjåahtrioitå2kpl, I 5 euroa./viikko.
Goados-kodankiiyitömaksut:
joka onpidempikuin€delliset,
Naali-ahkio,
l40cmja 46 cm, påinon. 8 kg, peitteessä
HSL :nj.* eneItö 2,50 ev oalhlö|vrk,
säilyttämiseen,
nuilta 5 elJjoalhlö/v* Ja lapset (alte t 6v.) lokeroterillistentavaroiden
25 eurotviikko
aikuistenseurassaI ,50 euroa.4iö/vrk.

Uusiå SåvotanPaljal*a-ahldoita 2kpl, 2s

TOIMIKIJNTIFNITTÄJÄT

Savotan
906ja1200rinkatl5 eurotviikko. Koulutustoimikunta
Haglöfs Viktor 75+l0naisten/lyhyempi- RaijaHentnan,Viideslinja18B 17,00530
s€lktiistendnLka, I 5 euroa./viilito
Helsinki,puh.UtT
I 8768,råiia.hentnan@nic.fi
FjällråvenFox 80+10suurempirinkka,15
Ohjelnåtoimikuntå
LumikengätI kpl mållia Alposet,2kpl
Ritvå
Puranen,Savelanti€3 I 70, 00720
Kukasj.iw€llä,6 eurotviiklo.
puh.k. 3872101,mpM0 8400757
Helsinki,
Vuokataan myös jättilouetta, 25 €uroa/
viikko, 12,50 euroa/viikonloppu,Aulis
Talkootoinikunta
Boströmillä.
Kabden viikon vuokrå on puolitoista- Kirsti Klemota,Ve (atie17-21C l, puh.
kertainen,viikonloppuvuokrapuoletviiklro- 0503820375.
Viikonloppuvaelluksille
osallistuvat
voivat
lainal(si
våellukselle.
saada
väUneitä

Ti€dotustoimikuntå
1 H 56,00740
SaaraKostama,Penttilåntie
Helsinki.puh.k.386
3416,inp0408400946,
yhdistyksen
Vuoka maks€tåån
tilille 214218- saam.kostama@kolumbus.fi
13842kiyttiien viitenum€roat 23.
Ulkoilutoimikunta
Välineitä ruokaa Pekta Narinen, Kallio- JormaNurmi, Vi€rtäjaintie
2 A 2, 03100
haanpää
8, 02770Espoo.Puh.k. 810I 10tai Nunmela"puh.L2246302,mp0505176703,
mp 040500 1411.Osoitelö)'tly parisen jormao.nurmi@pp.inet.fi
kilometriäEspoorasemaltaetelai:inpäin.
VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VAIN
YIIDIST}'KStrN JÄSENILLI"

MUITA'IOIMIHA$flöI
Karjakaivon isäntö (d/evi Koski, Pe d
wkaski 8 H 15,02310Espoo,puh. k.813
5460, mp. 044 548 1626.

JÄSENASIODB.{HonO
Jäs€nsihte€riSaaraKoståma,PenttiläntieI
Kukasjärvenisännåt
H 56, 00740Helsinld,puh.k. 3863416ja KaleviKoski,Pellavakaski
8 H 15,02340
0408400946,saam.kostama@kolumbus.fi Espoo,
puh.k.8115460,mp.0405081626,
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tarnrni-,helmi-ja
maaliskuussakuukaudenensimmäisenå
keskiviikkona.Kaikestatoiminnastailmoi
tetaanLapinkåvijå-lehdessä
sekåintemetsivuillaosoitteessa
www.lapinkavijat.net

Uljas Pemu.Muottikuja5 B 38,00380
puh.k.488
Helsinki,
821,mpM0 592'7278.
Yhdistyksenemännät
Ritva Puranen,vefijä, Savelaatie3 | '10,
puh.k. 3872101,
00720Helsinki,
SirkkaSundstöm,Pajupillintie26B 10,00420
Helsinki,puh.k- 5632092
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MILLA KEINOIN KARJAKAIVOLLE?
KarjakaivollekuljetaanEspoonsisäisen
liikenteenbussilla85 Espoonkeskus
Nuuksionpäåjå 854 EspoonkeskusNuuksionpää Kauila. Kattilaan asti ajaa
osa lToroista toukokuun alusta slyskuun
loppuun. Talviaikana Kattilaan ei ole
liikennettå.ArkipäivinälähtöajalEspoon
keskuksestaia
Nuuksionpäästä
ovatsåmat
yrnpiiri vuoden,muttaviikonloppuliihtöihin
Kattilan lenldn poisj?i?intisyksylläja lisäys
keväällä aiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannåttaasiis olla tarkkanaaikataulun
muuttuessasyys lokakuunja huhtitoukokuunvaihteesså.

Espoon keskuksessalähtöpaikkaon
Espoontoriaivanrautatieas€man
vieressä.
Nuukiosså bussistajåädäänpois Meerpysåkilläkaksi pysiikldä
lampi-nimisellä
ennenSolvallanurheiluopistoa.
Siitåmåtka
jatkuu kåvellenseuråavan
mäenpiiålle,josta
käåmlaäänoikeallepuonillasuljetulletielle.
Loppumatkaantarvitaankartta,jos reitti ei
ole ennestääntuttu. Linja-autovuorojaon
arkisinja lauantaisinl0 jå sunnuntaisin
9
kpl. Aikataulut löytyvät Espoon aikataulukirjasta
tai YTV:n siluihå osoitteesta

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?
KukasjärvellekuljetaanAakenuksenPyhä- Kolårinjunaltåvoit matkustaa
V. Rundgrenin
jäNenparkkipaikaltakävellenlumettomana vuorobussillaAkåslompoloonia lyhyen
åikanåjahiihtäentalvella.Tie Pyhäjärven jatkokuij etuksentaksillåhoitaaesim.Seppo
rantaan aurataanvain kevättalvella naa'
Kultima, puh. 04O548 1660.Vuorobuslisl:uun alusrå alkaenja auråustilante€srå siyhteysKolari-Akäslompolo-Kolarion
junaltajaiokaiselleiunalle.
voi lcysyäMetsähållituksen
Kittilänmetsä- jokaiseltå
toimistosta,puh 0205 64 7108 tai (016) Kukasmajälle
ja Goadoskodalleon mah
643261.
dollista päästä myös moottorikelkkaJosmatkustatjunallaRovåniemellej a sielt?i kuljetuksellaPyhäjärvenparkkipaikalta.
bussillaKittiläån tåi siftenlentien Kittilään, KuljetustilataanPekltaKourilta, pub.(016)
niin voit tilatataksinesim.autoilijaKauko 642032tai0400395603.
Seppålältävalmiiksi odottamaanlinjaautoasemalle
tåi lentoasernålie.
Kaukon
pulelinnunero on (0I 6) 6"42129.
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KARJAKAIVONTOIMINTAOHJEIDEN 10 KARJESSA
Karjakaivo on HelsinginSeudunLapinkävijöiden retkeil]'tukikohta, jota
I Ei voi varatayksityiseenkä'.ttöön
2 Otr huomioonKarjakaivon muut kävijät (autiotupakä'"täntö)
3 NoudatåKarj akaivontoimintaohjeita,jotka ovatkämpänohjekansiossa
4 Karj akaivollaei saaesiintyåpäihtyneenä
5 Sisälläei saatupakoida
6 Lemmikkieläirniäei saatuodasisälle
7 Tuo mukanasirvc-paperit,trangian polttoainej a kynttilät
8 Muista kirjoittaa nimesikimppäkirjaan
9 PidämmeKarj akaivostahuolta talkootyönä,joten käytä puita säästäen
10Teevåhintäänsemääräpuita seuraaville,mitä oletitsekäyttänyt

MUIDEN YHDISTYSTEN RETKIA
HSL:njäsenetvoivatosallistuanäilleretkillejäsenhinnoin,
OI]LUNSEUDUNIÄPDII({\'IJÄT
TiedNtelut hannu.yrjånåinen@oukå.fi
Kanootti/soutuvaellusInårille 14.7 22;7
2$7
Retkenhintajäs€nile
9'0euroamile 120ewoa
jaetaan osallistujien
Matkakustannukset
Ilmoittaudu Hånnulle 044-2603818tai
Tuulalle050-3282434
SyysvaeltusSitasjauestaRitsemiin 18%.8.2$7
Vaelluks€nhintakerhonjäsenille195euroa
muile 240euroa

jaetaanosallistujien
Matkakustannukset
keskenIlmoittauduAinolle 10.7mennessä
aino.harnalainen@oulu.fi
p. 040-7706282
tai Hannullep. 044-260381
8
Pälhanensilumet20.
l0 27.10.2007
I 55euroamuilleI 85
Matkanhintajåsenilte
jaetaan osallistujien
Matkakustannukset
Ainolle
Ilmoittaudu20.9.2007m€nnessii
p. 040-'7'7
06282
aino.hanalainen@oulu.fi
taiAnjallep.050-5370886

)7

LAPINKÄVUÄYHDISTYSKEHISf, T
httpt/*rrrlx.kiehiset fi
Vironrnatka16-20.05.
(kukåsjåwellå)
Perheleiri
3-l 1.06.
VaellusPakanajoelle
09-15.09.
ja KaarinaLambers
Paavo
RnskåmatkaAkåslompoloon
22J9.O9.
Kaamoshiihto
Akäslompolosså
10.12.2007
{5.01.2008
JoukoLehtonenpuh:0405007456
RaimoVuoristo puhr0407500020
PaavoLambergpuh:0503426249

JÄR\,TNPÄÄNRETIGILUÄT
trtw.kolumbus.ff/jukka.poua
Ti€dustelut
Petti Salo,puh.k.2916873tai
0408368575
19. 20.5.Viikonloppuvaellus
Nuuksiossa
(geologisetnähtävlTde!)
8-- I 0.6.MelontaretkiEtelä-Suonressa,
Riku
Rosllng
20. 22.7-Savonlinnanoopperajuhlat
9. 12.8.Luontoretki
ViroonHiidenmaalle
yhteinenHSLrnkanssa.
7.-16.9.Ruskaretki
Lappiinitä-koillisosaan
mahd.sevetiijärven
suunrå.
6.-?.I 0.Viikonloppuvaellus
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RINKAN POHJALTA
IruTTA TUNTURIIÄ?IN LUONMKES
KIJKSESSA
Helmikuun lopussaavattiin juhlallisin
menoinHetassåhontokeskuksen
laajennusosaanpystytetyt uudet pysyvät nåyttelyt. Näyttelykokonaisuudennini on
Vuovjjui Kulkijatja sekenooluonnostaja
paimentolåissaanelåisuudesta.
Vuovjjui - Kulkijat kuuluuniihin ehdor
tomastinåhtäviinnåyttelyihin
- kutenSiida
lnarissaj å hpin mååkuntamuseon
nå)4tely
Rovaniemellä. Jutaavaporosaamelaisuus
ja siksikin
såilyi viimeisenäEnontekiöllä
påikkaon €rinomainentälle nä)ttelylle.
Kävijää kuljettavat vanhan elärnäntavan
pariinkuvat,tekstit,vanlatfilrnimateriaalit
ja erilainen.iänlnaailrna
Niis-H€nrikValkeaja Pe ti
påän kulttuurikäsikirjoituksen
Koskinielren laafimanluontokäsikirjoih*sen mukaan.
Nä)ttelynmikkaanilmeen
suunnittelustå
vaståsivatgråafikotDusan
Jovanovija HilklG H)'värinen.

Näyttelyn luonrokuvaton valittu suonen
ja
parhaidenluontokuvaajien
tuotannosta
porosaamelaisuuden
kuvamateriaaliulottuu
I 800 lulultatållevnosituhånnelle.
Vaikkanoin260neliönnäyttelynpuifteissa
ei voi antaaryhjentävääkuvaasaamelåisten
elinlåvasta,
se tulce olemåantårkeätietolåhdeniin natkailijoillekuin Lapin asukja
kåillekin porosååmelåisten
elänäntavasta
kulfirurista.
Tunturi-Lapinluonto-ja kultnrurikeskuksen
laajennuksenmyötÄ samankåion ålta
löytyvät Metsähallituksenpalveluiden
lisäksi myös kunnan matkailuneuvonta,
saanelaiskäräjienja Siidan paikalliset
toimipisteet.
Hetanmatkailupalveluidenparantåmiseksi
Jlppyrän nppylå luontokeskuksentakana
ofefaanjälleen matkailukä)atöönja sinne
mivatåån
laskettelurinne.
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DIGIKIryAUSKURSSILLE
Kuusamon kansanopistojätjestäij,2.-'7.'l.
kussin luoDnonkuvaamisesta
digikameralla.
Kurssillaopetellaanmyöskuvi€nkäsittelyä

tvmään luonnon omin annein ;a vähin
välinein.Tulenteko,maioitteiddnrakentaminen, luonnon muonien keråily, petun
tekojne.ovatkurssinohjelmassa.
Kurssin mi€lenkiintoisintaantia on ehdor,
Kuvanldsittelyn p€rusteethauits€valle tomasti tutustuminenoman kehon toiminbarrastaialle
on tariolla 16.-21.7.Luonto- taan ååritilanteissa;kun aivoilla ei ole
våivaakoko
valokuvajaan vaelluskurssi. Kurssilla hiilihydmatteja,kunenergiavaje
tehdän vaellu$etkiäKuusamontumetuille tuoppaa.Siis tuvatlista kurjuutta (.ieholuomonnähtäqyksille, kuvataanja kuvia oppiå) valvotuissaolosuhteissa.
kiisit€lliiiinopistonstudiossaretkienj;ilke€n. Kussin teoriaosa
pidet?i:in
8.10.6.ja maåstoosa2l-29.7. Pirkanmaaa Tarkemnattiedot
TiedustelutKuusamonkansanopisto,
ja muistayksiq,iskohdistasaa
kurssipaikåsta
p050444115',7Ei
kurssin johtajålta Erkki Tuomiselta,jolle
kuusamon-kansanopisto@koillismaa.fi
puh.0445760601tai
myösilrnoittaudutaan,
erkki.tuominen@lnaariaNplcfi
.
EIJOONJÄÄMS0PPIA
jäIl€en ensi kesåinä RaijaHentrån
Survival Kilta jairjest?iii
ulkoilunturvalisuuskunsi-nimelä kulkevan
koulutuksen. Kussilla opitaan s€lviy-

HALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDTJNLAPINKÄVUÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoit€

Puh.

t-majl

JÄSENMAKSUT:
jäsen
Varsinainen
15euroa
Nuorisojäsen(alle 18v.)
7,5 euroa
Lapinkiivijä-lehti(suoratilaus)8 euroa

HELSINGINSEUDUN

LAPINKÄWÄT
JÄSENStrITf,f,RI
SaaraKostama
P€nttilaintie I H 56

OOT4OHELSINKI
OSOIfiEEN MUUTOS:

Torkeinvorusteesiretkeilyynovot hyvöi kengötl

LCDl|'Cl
Tesiivoittoio!
-'
Testivoittoiol

Vootivoonvoällukseen
TibetGtx Men/Lody
(289,9O)

269,-

Pöivöpotikoinliin
Renegode LoGlx Men/Lody
(r89.90)

159,'
:

i

Myymölöissölisöksi
yli l0 eri IOWA-mollio.

Töllö kuoonoillo
normoollhinfäiset

i

LOWA-kengöt i

i -15% i

:ogLkq.j
Tuleio volitsesuosikkisi!lTgrrg'jl,ojTTsg_11:6:2901
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