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PYUKIRJOITUS
KUXASTTRVI
Isot talkoot Kittilän Kukasjairvelläalkavatolla ohi. Yhdistyksentalkoolaisetovaryhdesså
isäntien kånssaahkerastiremontoineetja kunnostaneetomiståmiamne rakennuksiaja
Tunturitupamm€Kukasmajaon vuoden2001 hanldnnanjälkeensaanuttimpimän vaipan
yllenså. Majanlattiatja katoton uusittujå villotettu,seinåttilkitty ja ikkunatmaalattu.
Tupaanon harldttu uusi taklakamina sekåuudetpatjatj a fynla p:iällisineen.
Vuonna1989rakennettiinGoados-kora
silloisille SuomanMatkailuliitonmaille.Koskamååt
omistaa nykyisin Kittilån hrnta, paiätti yhdistys siirtlut kodan omiståmaueenmaalle.
Kesäkuussa2007 Goados-kotapurettiinja kahdenviikon aikanaheinaikuussa
pysrytttiin
uudelleentonttimme€teläkulmaanSamallakotaakorotettiin2 hirsikerrosta.
Kota jåi vielä hiemankeskeneräiseksi,
mutta saaslyskuussakaksi pientå somaaikkunaa
järvellepåinsekäoven,joka muutetaan
pystyasentoon
katsemajållepäin.Laftiavalmistunee
kesäIlä2008.Kodankä)ttöönotosta
ilmoitetaan
senvalmistutrua.
Rannassaoleva saunarakeDnus
on peruskorjattuja pukuhuon€essa
on uusi pikkuroinen
lasiluukullinenkamina.
Kukasmajanedustaaon myös \,uosien saatossaniitetty ainakin kerran kesiissä-Tainä
kesänåolitulosjoselvåstinåkwissä.
Alkukesastiketotäyttyikuk&ivista
kulleroista,
sitr€n
tulivatrnetstikuljenpolvet
sekämonetmuutkrkatja heinät.Sieltiionh)"r'ämyös€ri hyönteisten
hakeamettiija ravintoa.
Kaikki se,mitä Kukasjåirviantaa,on meidzinjokaisenLapinkävij:inkoettavissa.Siellä on
h}\rå påtikoida,nadastaåjakalastaatai koskettomiahankiahiihdelläluoden ajaståriippuen.
Nyt on aika nauttiatyömmetuloksista.Yhdistyksenpuoleståkiitämmekaikkia,jotka ovat
pienentai suurentr,öpanoksensa
muiden iloksi antaneet.
Toivotammekinkaikille lomaansajåvapaa'aikaansa
sielläviettävilleantoisiahetkiäeråmaar
ja hiljaisuudessa.
rauhassa
Uti KaI€ Kirsti

TOIMINTA
ELOKUU
29.8.KESKMIKKOSAUNAKARJAXAMLLA
18.00

klo

Larnmenvesi huokuueh}ä vielä kestinlämpöä,joten siellävoi palatamenneeseen
åikaan.
Elokuussamyös illat pimenevåt,joten taskulamppuon tarpeellinenkotimatkalla.
\'lteissaunastaperitäånsaunamaksuna
I euroa,
puh.0503900336
Våstuuhenkilö
Hårry Sm€ds,

SYYSKUU
KORJAUS!5.-7.10. pe-su
\.IIKONLOPPI'VAELLUSKYTÄJÄLLE
ViikonloppuvaellusjärjestetäänHwintdiiill€ K)'täjä - Usmi maisemiin.Lähtö perjanlåina
MikonkadunturistibussiDvsäkiltä
klo 18.00.Paluu sunnuntai-iltana.
Mukaan
telttamajoitukseenja ruokäiiuun tar',,ittavatvälineet sekå såån mukainen vaatetusja
saunavarustus.
Päivaimatkat
ovåt10 15km luokkaa.Ti€dustelutjå ilmoittautuminen Miria
Piriren Duh.0s0s302041.

26.9.KESKMIKKOSAIJNAKARJAKAWOLLA klo
18.00
Syksyn lehdet ovat jo leijuneet lammen pinnalle, vaan lapinkävijät siellä edelleenkin
vilvoittelevatsaunanlöylyjen lomassa. Kotimatkaavalaise€ehkä täysikuu.
Yhteissaunanmaksu
on I euro.
VastuuhenkilöPekkåNårinen.Duh.0405001411
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29.- 30.9.la - su
SIENI- JA MARJAVIIKONLOPPU NUUKSIOSSA
ja HSL:nyhreisre*ellämajoitumme
Suomen
I lonnonsuojelulirlon
slenbackån
kämpässä
Nurksionkansållisouiston
liinsilaidalla.
Kien:immekansallispuiston
kauneimmatlampareet,
koluammekuusikotja
patikoimmepefiijiköt. Kerai.iirnrne
matkanvar€lta sienerja marjat,
ja saunornme
tutkirruneluonnonmerkkejä,
kertåammesuwmisiamistå
iltahaim?irisså.
Hinlå: SLI :n jå HSI :n jäsenille50 eu'oaia muille60 euloa.HinraaD
sisäk,,vär
sisiimajortruminen
omissamakuupusse'sså.
kåksilounaskerLroa,
aamupuuosekäkahiit ia
ja opasrue.
reer.såunominen
Ilmoittautuminen: viimeistiiän19.9.mennessäSuom€nLuonnonsuoielutiitontoimktoon
jolo sähköpostiosoitieeseen
kurssit@\11.fi
iåi (09)2280820?.

LOKAKUU
3.10.ke klo 18.00kerhoilta
SAAMENKIELISISTÄ PAIKA\T..IIMISTÄ
Pasilanpä?ikidasto,
RautatieläisenlGtu
8, siså:in}:iyntiKellosilta 9:n puolelta
parkannimien
Såamenlielisten
rurkijåjaretkeiltäTåårnå valonen Outunyliopislosra.
Ciellågasinsriruulisrå
kenoo Pohjois-Lapinpaikannrmisb.Tarkoinrlsendon rurustuå
eriryisesri
såamelaisiin
pailannimi'nrelkeilijän
naikökxlmåsIå:
mirenpaikannimer
ku\aavär
maasroa
vaellusreirinsuunninetussa.
Ja voisilo pailannimislälö)Uiäåpualai innortusLa
FsitlLs€ssäkiyd:iänkanrojenja krvien aurlla låpi esimerkleiämonien
'erleitijöiden
runlemillaKilpiijiwen ja Saariseliin
dluerlra.Jos iokin saamenlielinen
nimi
on iri:invr
merynämå.iin,
niin ola muftaånkafta iossanirnron.raikirioita vlosninen rarkkaLnioitusaiu
jä mis;äpaiktåsiiairsee.
ole!ar!ananfir.myö;suomenluetinen)
rkaikL kanassa
T;amaon
luvannur
selvinää
esillerule\ranimiaesirvksen
iälkeen.
Våstuuhenkifö:
TrimTervatartiata,putrOSO
ss,r4$z,(o\agA 432
Huom! Uusi kerhopaikkaPasiian
pääkirjastossa
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9.10.ti,11.10.tOJÄÄKAI'DEN JÄLJET MAAPERÄGEOLOGIÄN KURSSI
klo 17.30teoriaosuusGeologiantutkimuskeskus,
Betonimiehenkuia
4
14.10.sumaastoretki
millaisiajåilkiä
KahdenteoriaillanailGra opinunepaljonjäåkaudenaikaisistatapahtumista,
seon jättän]4 maastoonj a miten ne näkyvätkartalla.Harjujen,suppien,hieklakankaiden,
louhikoiden,silokallioiden,jåäj,irvienptul:u-uonienja monienmuidennaaperånmuotojen
ja ainestensyntyselviåäkrussinaikana.Maaperaigeologi
Maija Haavisto-Hyvfinen opåstaa
meidätjääkaudenjåljille sanoin,kuvin ja kartoin Geologiantutkimusk€skuksentiloissa
pääsee
102,103,l94ja 195.
Paikalle
Helsinsistäbusseilla
Otaniemessä.
Kuten yleensäkin,vaståkäyliintöja såateorianeläm;iän,ja niinpä lähdernmelinj a aurolla
ametaanosanottajille
piiiviiksi maastoonkadojen kanssa.Tarkemmattiedotmaastoretkestä
kurssinaikana.Kurssi on yht€istoimintakurssiSuomenLuonnonsuojeluliitonkanssa.
Hintår 25 eumaHSL:nja Sl-I-:njäsenetja35 euroadjåsenet. Maksup€ritäänensirnmiiis€nå
Råija Hentmanine,puh.(09)718768(iåtåviesti
IlmoittautumisecViim€iståän5.10.07
i.
våståsjåånjollet tåvoitå)tai råi.ia.h€ntman@nic,f

13.10.la SYYSSMUS
10.00

KARJAKAMLLA

alkaenklo

Taason aika kuurataj a huiskiaharjojenja riepujenkansså,jo$å sekiiala-,ettayl.ikämppä
varlen.Vehänernrneryöläpelkiiä.jolen
rulevantalvenråpahtumia
saadaan
ouflpuhtaålsi
nemuun.
uimpimiinbemesopa;jälk;enpääsäekin
kaii<kiioi*ollamukaanrhde(sdretemisein
sitt€n puhtoiseensaunaan.
Vastuuhenkilö
Kirsti Klemolå.Duh.0503820375.

13.10.Iå YÖSUUNNISTUSKARJAKAIVOLLA
I,'LKOILUTOIMIKI]NTA
Perinteisetyösuunnistuksetja&uvat tiäs t?inäkinruo la entiseenmalliin. Pihlaniskat
hakeutuvatsåästätäysin piittaamattominayönmustaanmaastoon.Ensimmäisetpääsevät
matkaannoinklo 19.00Kadakaivonalamåjalta.Nomaalit råstiliputjapihtileimaus.
Vastuuh€nkilö Kålevi Koski p. 040508 1626

1
18.10.to klo 17.30TUTUSTUMINEN MERXNTUTKIMUSLAITOKSEEN
JA
ETELÄMA]\NER-RETKIKUNNAN VARUSTEISIIN
trrik Palm6ninaukio1.KumDula
FIelämanrereen
olo.Jl'reer
ovaräänmmJ;en
arkUser
\ arusruksen
tarurkiioiden
lä\,rwolta
pardsmrhdollinen.
Suunn,rrelija
Mikå Katakoskj
dn tu,kimu<aseman
konraA[ai]iara
muutenlin perehtyn),tretkeilyynh)trävissä olosuhteissa.
Hän on luvannutraotiaavarästön
oveaja sanaista
arkkuaanKoska siina vaiheessa,kun tätå ilmoituslasorvattiin lehteen,Mika oli ,,Iåinassa"
Huippu\'uorilla eikä koko syksln kalenteriollut käsiltä,päivåmäiiraDn
ia ke onaikaånkjn
saåfad
tullamuuroksra.
Niinpiturusrumi.rer\elle
onehdbiiomåsti
ilmöinaudurra\a.
roua
kiinnoquneille
!oidaanrredonaa
mahdollisbla
muubk.isrå
llmoi(laulumiserviimeistään14,10.Raijå Hentmånie. puh. {09) ?t8?68 rai
råijå.hentman@nic.fi.

27.10.RANKASAVOTTAA TAI PUUHUOLTOA
KARJAKAIVOLLA klo 10.00
JonuKaqakdvolla\aadaan
ralvenamökli ia \aunalrimprm:lksi.
tulevanålin
rarviraån
ouira.
Josel oleennen
ollurralloissa
mukana,
rulekokeitemäan.
mirenhåuskaa
seonkaan
isossa
porukassa.
Vastuuhenkilö
Mauri Piippo,puh.0407?31228,

31.10.KESKT\,'IIKKOSAT]NA KARIAKAIVOLLA
KLO 18.00
Sylsyi.renlehtien
peiniimä
prmeä
poll\-ujohraå
!,rloden
\ irmerseen
lesu\iikkGyhreissaundan.
sådi nåultralämprmänä
odonavan
saunanleppoisr.ra
ldyllislämukd\assa
seurasså.
Saunamaksu
on I euro.Våstuuh€nkilöKåt€viRoski.Duh.'0i0 508t626.

MARRASKUU
7,11.ke klo 18.00
SYYSKOKOUSJA KERHOILTA
MatkakohteenaPeru
Pasilan
kidasto,Kellosilta9

ohtaja
käsitellään
sääntömä:iråiset
asiat:valilåan\uodelle2008puheenj
Slyskokouksessa
ja
jäsenet
kåsitellaiån
v. 2008 toimintasuunnitelma
hallituksen
erovuoroisten
tilalle,
iå
v. 2008jäsenmaksun
suuruud€sta.
rålo sårviosekäpäätetään
matkåsta
\.uodelta1998.
k€rtooPerunretkikunnan
KokoukseniälkeenErkki HoloDainen
inkakohteista
mm.Inka-polku,
Kuviaja ke;tonuksiavuoikiipeilystäsekähistoriallisista
Vsstuuhenkilör
Kirsti Klemola,puh.0503820375.
MåchuPicchujaTitacacajårvi.

17.11la klo 14.00alkaen
PIKKUJOIJLU KÄRJAKAWOLLA
pik}ujoulun,sillå puitteethaneivätsuosiperinteisiä
Karjakaivollåvietåmmeretkeilyhenkisen
yksinkeftaisuudestaja
luonnonhiljaisuudesta.
an
hössötystä
nautitaan
Ennenjoulunåj
iuhlia.
Lämmikkeeksi
on tarjollaglögiä.Joulupukkia
Syödäänjotakin h'"r'iiåja kåhvitellaån.
odotellaanmyös,joten pikkupaketiimukaanjå l?impimästijoko
toppatakkiin
kotiinja varautuas:i:inmukajsesti
Juhlahepenet
on syt4?ijättäå
j a huopatossuihin
ulkona.Pikkrjouluei
tai sadetakkiinja
saappajsiin,
silläjuhlatvietetään
Pääs€tp€rille
bussillanro85
Kotimatkaa
vartentarvitsettaskulanDun.
sisälläsaunomista.
rtarkisraåikalaulur
on n. 10.-euroå,
Fspoon
kesk-uksesH
Osållisiumismäksu
Ilmoittåutrmis€tviimeiståån07.1t Ritva Purås€lleDuh.3872l0l tåi 040-3400757/
Kirsti Klemolsllepuh.0503820375.

24.11.Iaklo 11.00
LAUANTAIN TIETOISKU
Eksyneen
etsintäKarjakaivolla
Joskussattuuniin ikävåsti,ettäj oukostajokujääj älkeenja ekq'y. Tåi rnuutenfaihteeomille
etti
poluilleja luuleeliet?ivänsä,
missämuutovåt.Mitä tehdå,niten toimia,kun huomataan,
jokupuurruuloukosra.
poliisin
VAPEPA( \ apaaehroinen
pela:ru.pdlvelur
organisoi
ohella
<aamme
VAPLPA-johrajan.jota
onollulmone!sa
kokeneen
elsinnär.
I duanLåin
rieroiskuun
kautta,miten
pääkaupunkiseudulla
mukana.Hainopastaameitåharjoituksen
etsinässä
toimitaan,kun
låhdeciän
eksynytiiietsimaiän.
on myösapuasilloin,jos its€joskusekslT.Tietäa,mitenetsijät
Uskon,ettätietojskusta
roimi\ar,ia irleehkäpysr]ry
aunamaan
lö'nmisessd.
VastuuhenkilöAira Wiktröm Duh.0400594?66.

24.I1.LAUNTAISAUNA
klo 15.00jå yht€issauna
senjälkeen.
Naistensåunåworoalkåaklo 14.00,miesten
Mirjå Pirinen0505302041
Såunånlåmmittäj?i/vastuuhenkilör

26.11.MAKIO18_20 MIKÄ TÄSTÄONMENNYT?
ELI|INTEN JÄIJET JA JÄTöKSET LUoNNossA
Rikhardinkådun kirjasto, Riknårdinkatu 3, Hki 13.
OsåalkoeronaåsudmJakoiraniälieri Entäloiran ia ketunlOnt(okuuseniuureflatoru\a
käpyoravanvai (ikankåsiftelemå?
Tule oppimåånuuaåja \ere.raimään
ianhojara;rota
koulutusr
oimikunnanj:irjesLiimäl
le Ihakurssillemarrasjoutuluu<<a.
Våstuuhenkilö:
Pirio Mustonen,0503742682.

JOULUKUU
6.12rrsENÄIsYyspÄryÄn
xÄl'nr,v no rr.oo
IIsenäisryspärvän
kd\ellretki ålkaa Sol\allan alaparklipaikaliåklo .00 iå oäärlv
Karjakåi\olle.lan rnaessdjårje(rämme
opastuksen
r;kaisin Kjentimmenornkdlmi runiiä
rauhalliseen
Iahriinjiirvryl:ingölldjå
Iärruni*inure
sauånrerkeniäkeen.\4ukåånrerkietäär.
saunakamppeeljå
m)öhäis*ipaluutå\anenraskulamppu.
Bussi85 lähreeE.poonasematrå
10.20ftarkistaaikatåulul.
Vås(uuhetrkiiö Hårry Smeds.puh.0501900336.

15.12.IaPUUTALKOOTJA JOULUPUUROklo 10.00
Vuoden!iimeiserlålkool\ ierelään
säästä
nrppuenjoko
rani€savotassa
raiahkioilaveräen.
nemesopp:ur
I;|noltaennensaunaa.
JouluLuusikinon kannetutupaan,sillå illan pimekssåkaikkienrimän luod€n tatkoolaisten
palkitaan
uurastus
yhleiselläjou
lupuurolla.
Tarkempiåiierojalilkoidcn pitopåikåfåsaåt
viikonloppupuolella
rastuuhenkilöllÄ.
Kirsri yrie;olr. puh.05038203t5. -

29.12.Iaklo 15
MJODEN VIIMEINEN SAUNA KARJAKAIVOLLA
Ulkoilutoimikuntaliirnmittiiäwoden viimeisensåunånja tarjoaaglögiä lisäl?immikkeeksi.
Vastuuhenkilö
HannuSiitåri.Duh.736811.

l0

LOMA
RUSKAVIIKKO HETASSA8._ I5.9.
TervetuloaEnontekiönHettåan,joka on tållå kertååruskåviikonkoht€ena.Kä)TnmePallasYllästunturin kansallispuistossa
sekä Hetan pohjoispuolellaolevissa maastoissa.
mm.kuntosåli,kotåja gdllipaikkå.
MajoitummeHetanMajåtaloon,jossaon kä)aettävissä
Retkenhinta on 450 ewoa, VR:n seniori- tai juniorialennuksiinoileutetuiltå 425 euroa.
Kolariin, bussikuljetuksen
Kolan Ennåkkomaksuon 100ellloa.Hinta sisåltaiäjunamatkan
Hetta ja majoituksen neljzin hengen huoneissasekä aamiaisen,retkievaät, opastetun
kävelyretken,saunanjå päivällisenpåivittiiin. Junaläht€eHelsingistäperjantaina7.9. klo
21.27.Paluuon l s.9.Kolariklo 18.55- Helsinkiklo 8.06.
RetkellemåhtuuI 6 herkilöä. Mukaanpikkureppu,sådeasujatermari.
Tiedustelutjåilmoittautumiset:KaleviKoski!puh.(09)8135460tai 0405081626.

RUSKAVAELLUSSAARISELKÄ-VONGOIVAT._ 15.9.
våativissa
Vaellushlväkuntoisilleretkeilijöille,joilla on riittävä kokemustelttavaelluksesta
Aloitammevaelluksen,mikäli mahdollista,Lokåntekojärv€nkoilliskulmasta,
olosuhteissa.
pohjoispuolelle
Si€ltämatkajatkuukohti
VongoivanalueelleiostasiinymmeJaurujoen
joissaviirneisenyön hotelli- tai telttamajoitus.
Kiilopåäntai Saariselän
retkeilykeskuksia,
Matkan hinta-arvio 250 2?0 euroa. Hintaån sisältyvät edestakaisetkuljetuksetjunassa
ja viimeisenyön yöpyminen+såuna.
makuupaikoin,sekåbussi/taksikuljetukset
Tiedustelutia ilmoittautuminen; Pentti Luhtålå, puh. 0503045130

RUSKAVAELLUS PALLAS . HETTA 8._15.9.
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LzihtöHelsingistltjunallaKolariin klo 21.27.Kolaristama&ajatkuutilausbussillaPallakselle,
silloin on
Jostavåellusålkaa.Vaelluksenaikanaon yksi lepopåiväHannukurussa,
nahdollisuussaunomiseenja
uimiseen.Vaelluksenlopullapedantåinaylitfiffne Ounasj.irven
venekrydillä.Kzivelt?ivä
matkaon 55 kmja påivämatkatlyhyitä.Vaelluks€nhinta on n. 250
eu'oajäsenillä.
muilrz20 euronlisährnta.
Hinrasisrlriäjunamarkal
maluuparkoin.
päärös:aunan.
tilaurbuceir.
illallisen
sekäyöpymicen
Heras:a.
Mukaantarvitsetteltan,rinl(an,makuupussin/alustan,
keittimen,omateväätym. retkeillyn
liitB'vä. EnnakkopalaveripidetååntaNittaessa.PaluumatkaålkaaKolarista la 15.9.klo
18.55.
Tiedustelutjå ilrnoittåutuminen3.8.mennessä.
OppaånaJormå Nurmi puh. 0505176703

29.\'I,LAKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3._ 5.4.2008

HSL:nekologrståmdrkarluaJo\uodesralr)80:MarkarKolåflrnjalakdrsinrarrer
junallamakuuraunussa
nukkuen.
Kolarista
ereenpäin
meidärr ie rilausbussija
A-käslompolon
kylällä matkåavoi tehdähiihtäen.kävellentai rinnebussilla.
Hinta-ffvio ensivuodelteon 450euroa,VR:n seniori-tai opiskelija,alennuksiin
oikeutenrilra
430euroajaiffkentuusenjälkeen,kunolernrnesaaneet
matkoista,majoituksistaiaruokailuista
sitovattarjoukset.Ei-jäsenillehintå on 20 euroakorkeampi.Hintaansisältyy edestakaiset
junamatkat makuupaikoin,bussikyydir, majoitus loma-asunnoissa
pääosin2-3 hengen
huoneissasekä aamiåinen,ohjattuhiihtoretki,saunåja päivällinenpåivittäinalkaen
tulopåivänpäivällisestäja päättyenlåhtöpäiv:inaamlals€en.
Ylläskiepiståja Risto Joensuultaon varattun. 50 paikkaa.Ruokailutovat hotelli
1'llåsbuminassa.
Hiihtoviikko onjo taasaikalailia tä)'nnå.Kannattaakuitenkin ilmoittautuaionotuslistalle.
silläperuuruspa&koia
vo,rulldes,m.ennaklomaksun
eräpäi\äna*oihin m;ås-joulukuun
vaihteessa.
Tiedustelut:Hannu Siitåri, såhköpostihannu.siitari@capgemini.con
tai
puhelinella (09)736811.Hiihtoviikon toisenåvetåjånåtoimii Jorma Nurmi! puh. 050517
6703.
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LEMMENJOEN IIIIHTOVAELLUS 5._ 12.4.2008
Kultamaidenkeväthangetkutsuvatlåpinkåvijöitä.Våellus alkaaNjurgalahd€ståja seuraa
päivåäporomiesten
pari ensimmäistä
kåyttämäå
talvireittiäMorgaminkultalaan.Sieltä
ja VaskojoenkaimppienkauttaKalmanftaltioon,jonne va€llus
hiihtelemmePostijoenlatvan
pääiiyy.
Maisematovatjykeviä m:imiköitii, puuttomiatuntureita,jiinkäaukeitajakoivikl(oa koko
kido siis.Våikla yöryrune myösteltoissa,kämppäöitäon senverran,ettäaloittelijakin voi
uskaltautuamukaan.
KuljemmeSallivaaranpalislunnanydinalueilla,joten ebkätapaamnepororniehiåjaainahan
voi törmåti kämppäainså
huoltavaankullarkaivajaankin.
Tarkempiohjelmaja hintatiedotselviåvätLapinkåvijäst?i
4/2007.
Lisåtietojåantsåjå ilmoittåutumisiåvåståånottååvå€lluksenv€tåjäRaija Henhnan,puh.
(0q 7r 8 768(iätä tarvittaessåviestivastårjaån) tai raija.hentnån@nic.fi.

IHMETDENrSLANTItl. - 25,7.,25.7.- 8.8.JA 8. - 22.8.2008
Kåikki tietävåt,ettziklanti on h).vin erikoinenja erilainenmaa:tuliperäinen,historialiaan
tarktaan tuDnettuja kiinnostava, maisemiltaanerikoinen ja olosuhteiltaanrajusti ja
muuttuvå.Seon påiklo, jonne rnoni mielii kenan €läissään,sillä eritiäin
arvaamattomasd
ei olevamavieraillasiellåuseåstrkalliinamaanåkaikilla
HSLrn kaksiviikkoiseenmatkaanon mahdutethrsangentiuk*a ohjelma,jolla esitellään
Islantia kolm€lta suunnalta:lännestå,pohjoisestaja etelästä.Vain it:irannikon kohteet
Jäävättlystm tutustumatta.
mååtilamajoituksessa,
Matkallayörytaiånerilaisissamajapaikoissa:
retkeilymajoissa,
viemsmajoissajapikkulrotelleissa.Ruoatteh&ilin osinitse,j ottåkustannuksissa
såästetän,
muttatoisaaltakokeillaånmyösislåntilaisiaerikoisuuksiå.
pieni
Patikoinninja bussissaistumisenlisäksi ohjelmaanpyritään mahduttamaan
ntsastusretki islanninlevosilla, valasretkija jziätikköretki. Toki kuumissaläbteissäkin
löhötiiän,mutta ei välttämåttäsiinä kuuluisimmassa,Blue Lagoonissa.Myös muutana
museokuuluuohielmaan.

Alustavasuunnitelmai
Ohjelmaantulee tod€rmåköisestimuutoksiåkuljetusaikataulujen)m. selvittyä. Kohteita
saattaajäädä pois,jottei aikatauluistatule liian tiukat- Akilliset säidenmuutoksetvoivat
hidastaakulkua huomattavasti.
11.7.peklo 15.20- 15.55suomlento
Helsinki Reykjavik,opastettu
kaupunkikieros
12.7.tageysirit,Gullfossjå Finvellir,paluuReykjavikiin
13.7.supäivzketkibussilla
Snafellsnesin
kansallispuistoon
14.7.ma lento Reykjavik Gjögur,ven€kuljetusHomstrandirinluonnonpuistoonIslannin
luoteisimmassa
kolkassa
I 5.7.ti retkeilyäHomstrandirissa
I 6.7.ke paluuHomstrandirislaGjöguriinja edelleenbussillaAkureyriin
17.7. to siirtyminen Husavikiin, valasmuseoja våla$etki, siirtyrninenJökulsårsljnfurin
kansallispuistontuntumaan
18.7.pe patikkaretkiDettifossilleja kanjoniin,siityminen Mivatn-j årventuntumaan
I 9.7. la påtikointia tutushrenM)h/atninrunsaaseen
linnustoonja erikoiseengeologiaan
20.7.subussikuljetusitiiistäylänköreifliäIslanninetelårannikolleLandmannalaugariin
2 I .7. mapatikointiaLandmannalaugarissa
22.7.ti bussillaLandmannalåugårista
Skaftafellinkansallispuistoon
23.7.ke bussillaSkaftafellistaDolsmörkiin
24.7.to patikointiaFonmörkissäjapaluuReykjavikiin
25.7.pekJo7.5514.20paluulento
Reykjavik Helsinki,toinenryhmä
saapuu
15.55
Alustavahinta-arvio:
Kaksiviik&oisenretkenhimaksi tulle€ 2000 3000euroå.iolloin siihensistiltwät lennot
Helsinki Reykjavik Hehinki.kuljen*sermårkan
aikana.
ma,n,ru,
iöpymiser.ohjelmåssd
paikallisen oppaantarvittavat palvelut ja matkanjohtajan
at€riat, retket ja sisä?inpaiåsyt,
Ilrnoittautumisetja lisätiedot:
Tiillä hetkellåilmoittautuneitaon kolme€nkahdenviikon matkaan,muttamuutoksiatulee
todennäköisesti
runsaasti.Yhteenryhmåånotetaan15her*eä. Lopullinenohjelmaja hinta
lieneetiedossavåstawoden lopulla,alkuvuodesta
2008,JårjestelyiståvastaåRaija
H€ntnan (09)718 768tri niia.hentnån@nic.fi.
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PERUUTUSEHDOT
Ennak&omaksu
on n. 25 % matkanårvioidustahinnasta
Josvarausperuutetaan:
Viimeistiän 28 vrk ennenmatkanalkua,veloitetaantoimistokuluinal6 euroa.4iö
Myöhernrninkuin 28 \tk, muttaviimehtään14vrk ennenlähtöå,veloitetaanennakkomaksu
Myöhemminkuin 14r'rk, muttaviimeistään48 tuntiaemenmatbn alkua,veloitetaan50 %
oikeuspidäuääkoko
- Myöhemminkuin 48 tuntiaennenlähtöä,on matkanjädestäjällä
Jostilaåjallaon sairauden
tai muunyleistenvalmismatkaehtoj
pakottavan
enmukaisen
syyn
perusteella
oikeusperuuttaa
matka,onHSL:lläoikeusperiåkohtuullinen
korvausmatkasta
yhdistyksellejo
muodostuneista
palveluista,
kustamuksista,
kutenennakkoon
maksetuista
joistaHSL ei saamaksunpalåutusta
(esim.matkalipui,majoituspalvelut,
myösosuudet
jå rnajoituksisra).
yhteisistitilåusajoistå
Akillinenmatkallel:ihdönesteon todistertavå
läaik:idntodistuksella
tai muulla luotettavallakirjallisellaselvityksellå.Kehotamm€
matkuståjaaottamaånmatkåvakuutukenJjohon sisältly peruutusturvåvakuutus.
jälkeenperit:iänperuutuksesta
Lentolipunkirjoituksen
kuirenldnainatoimistokuhinal6
euroa.4Enldlö
s€kälenioyhtiönHSL:ltäperimåtkulut. Useimnissatapauksissa
lentolipuistå
ei saapalautustalipunlddoituksenjålkeen.
HelsinginSeudunLapinkåvijöillåon osanottajien
vfi'yden tai muun€nnaltaarvaanåftoman
strynjohdostaoikeus peruuttaalomatilaisuus14 vrk ennenilmoitetuntilaisuuden
alkamispäivää
olemattavelvollinenkoNåuksiin.Järjeståjän
peruuttaessa
tilaisuuden
osanottomåksu
kokonaisuudessaan
Dalautetaan

KIRJOITA SINAKIN LEHTEEMME!
Jäsenistömmejoukossa tiedän olevan
asiantuntijoitå
meitåmuitajåseniåkiinnostavilta alu€ilta.Heiltå toivoisin saavani
knjoituksia, jotka s)'ventäisivättietimysränme retkeilystå, luonnostatai ehkä
antaisivatmuunlaisiavinkkejä meille TÄI$TÄ TEKSTISI SAARALLE
JOKO SÄHKÖISESTITAI PERINTEISIN
lapinlävijöille.
Samoinedelleenkåikenlaisetvaellus,ja KFINOIN!
retkijututovattervetulleita,jopa toivottavia.
OSOITtrTItrDOT JA MAIL-OSOITE
OVAT LEIIDEN KANSISN'[]LL4.
Onhanlehtemmekokoj äsenistönoma.
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HALLITUKSEN PAATOKSIA
jå AnjaSinton€n edelbayksiä
NinitettiinAnjaPoutiainen
piirjati retkellä.taijoistavoidaan
yhdistyksen
arkistonhoitajiksi
kehiltåmään olettåaolevankohtuutonta
haittaamuille.
HSL:n
årkistoasioita jåtkossa. Tod€ttiin.
ettäretkenvaaii.llrustaso
onslytå
määritellä toimintakalenterisså.
Retken
on kertynl niinpåljon, vetäjällå on oikcus olla hyväksynättå
- Lapinkävijälelrtiä
että uuden erän sidotuttalninen
olisi mukaan selväsli relkellc sopimattoniå
aiheellista.Kirsti
Klemola hoiti asian
edellisellä
kenalla.
HSL:n jäsen Anja Sintonenkerloi. että
ja Karjakaivollekulkevatie on yksiiyjsellä
Lapinkävijöiden
omistaInista
tavaroista
niidcn sijoituspaikoistaon syytä laatia maalla.Omistaja(huvilanomistaja
Koln1,
luettelo,'oka tarkistetaånvuosittain peränrannalla)såattaa
sulkeapuonin,joka
on Jätettyauki HSL:n tapahtumån
åjaksi.
- Arkistossåon lehtienkaksoiskapDåleitä.HånoDnyös epäviraLlisesti
tiedustellut
Olisikoiäsenillåkiinnostusra
saad;niitä?
osallistuisiko
HSL tien kunnostuskustannuksiin.
Sinullåon Jotrin
- HyvaHSL:njäsenJos
HSL.llekuulu!aaomaisuutta
rai murta
ra!inrola.joka
on roimrnut
myös
tarvikkeitå,ota yhteysårkhtovastaåviin Sol!allån
rdhnäiänä
Anjs Poutiainenp.0400 411293t^i Ani^ Karjrkai!onavainten
iäsenrlle,
Sinronenp, 0400860005,jottå saamme on ilnoittanui,ettähaluaalopettaafiimän
Olisi siis yrjiettåvå€tsiä
luetteloiduksi
kaik€nHSL:nomåisuuden. ioimintansa.
HelsinkiExpertintoimistonrinnålletoista
avåintennoutopaikkaa.
Keskusteltiinjäseniltåtulleenviestin
pohjalta miten iulee suhtautuaretkille
joillåjoko ei ole Hallituksen
puolesta
illnoittantuviin
henldlöihin.,
SåaråKoståma
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KARJAKAIVONAVAIN
Jäs€nilletarjotåån nahdollisuus saada avainenjåsenentule€osoittaatosifieella,
Ennen
Karjakaivonavainjatkuvaanomaankäyr ettähänon maksanutpanttisumman.
panttisummansuorittamislaotå yhteys
töön50 euronpanttiavastaan.
Merja Salliseen,joka läheftääavåimen
Ed€llytyksenä
on:
postitse
kunrahaontulluttilille.
senjälkeen,
jåsenyyson kestanytvähintåän Panttisumman
såat takaisin,kun luovut
vuoden ennenavaint€nluorutushetkeä.
jåsen on maksanutyhdistyksen Hallituspidättääkuitenkinoikeudenolla
panLldtililleNordea2142I8l 3842avaimista luowttamattaavaintahenkilölleerityisistä
åvaimista
on syistä.
50 €uronpantin.Viitenumero
35',73.
Meria Sållinen,puh. 0s0 342 4682 ja
Meriå Sallinenluo\ruttaaavaimensekäpitää sähköposti
meia.sallinencrnetti.fi
reki;teriä avaintensaajista-Saådakseen

UUSI KERHOTILA PASILAN
PAAKIRJASTOSSA
KOEAJAKSI
Retkeilijöinäolemm€ its€ kukin pitkän
vaelluståipaleenme
aikanajoutuneettoteamaan,€ttiimonillaretkillämmehyvin neitä
palvellutvarustekohtaaviimeisenreisslnsa;
varusteei enååtoimi niin kuin s€n pisiisi
toiniå- Nåin on käynyt tutuksi tulleelle
kerhopaikallemmeKaisaniemen
ala-asteella.
Varsinldns€n kuvienlatselulaitteet
eivåt
enåätä'tä nykyistävaatimuståsoa.

resurssienmukaisestiker-hoiltoj€lnme
aiheisiin liittyviä kirjalli-suusnäytt€lyitä
(maks.90
kirjastonala-aulåan.
Luen-iosali
henk€ä)
sijaitsee
kirjaston2. kenoksessaja
tilaanliitlry omanårikl€ja vessai.
Påsilan päåkirjåston tummansinisen
råkennuksenosoit€on Råutatieläisenkatu
sisäänkäynti
8. Huon ! jålkaisintultaesså
on Kellosilta9:n puol€lta.

Korvaavaksitilåksi on kokeiltavåksilöy- JostuletjalkaisinPasilanraulalieasemalta,
tynyt HelsinginkaupunginPasilanpaiåkir- niinpäåsetRatapihantieltänouseviaportaita
jastonlu€ntosalinykyaikåisinekuvienkatse- pitkin
suoråånKellosillalle.Täti kartateivät
ja siellåonnistuumyöskahvin keno. Raitiovaunut7A
lulaittein€en
ia 78 kulkevat
henkilökmnasta Pasilaan
tarjoilu.Lisäksipääkidaston
ja paikallista
ainåkin17,
busseista
jota voineejon)'t 22ja 58pysfit)'våt k;jaston lähituntumåssa.
Iö)ayiSinikkaKoskinen,
nimittääHelsinginSeudunLapinlävijöiden Suunnistusta
HetsinginSeudun
helpotlåvat
yhdeksihaltiakummiksi,
niin paljonhainon Puhelinluettelon
kartat,w\rw.reitiiopassekå
jårjestelyissä, www.lib.hel.fi
hrllutmeitävåstaankö4ännön
/påsilt. Kirjåstorakennuksen
ja luvannutmln. jädesciähenkilökunnan
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jonneåjeraanRauraallaon parkkipaikka,
tieliiisenkadulraEnsimmäin€nk€rhoiltapidetåänuusissa
jolloinTaamaValtonen
tiloissa3.10.2007,
k€rtoo, miten saam€nldelisetpaikaonim€t
kuvaavat paikallista maastoaia vesistöä.
Kerhotilaon \,uol<Ianu
17.0020.00,joren
meohjelnatoimikuntalaiset
ehdinm€keitt?iä
rauhassakahvit paikan päällä. Kun tulet

hyvisså ajoin ennen 18.00, njin ehdit
vaihtamaan
kuulumisetkahvikupindlirellä
ennenilan teemaa,jonka
olisi tarkoitusalkaa
l8.00jaloppua20.00.
TainaT€rvåhårtiala

KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEIDEN 10 KARJESSA
Karjakaivoon HelsinginSeudunLapinkäviiöiden
retkeilytukikohta,iota
1 Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut käviiät(autiotupakäytäntö)
3 NoudataKarjakaivontoimintaohjeita,iotka ovat kämpän
ohjekansiossa
4 Kariakaivollaei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisälläei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiäei saa tuoda sisäfle
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
8 Muistakirjoittaanimesi kämppäkiriaan
9 PidämmeKariakaivostahuolta talkootyönä,joten käylä puita
säästäen
l0 Tee vähintäänse määräpuita seuraaville,mitä otet itse käyttänyt

Tuono tkonen,Miika Nåsija Valtteri Tetri (toim.)

vref,sararro-oPas
Fnsimmå:nFn
mef<årårrokilpai
un taitorehtavren ratkaisemisestakirjoicettu opaski{a. Opas
<elv.r
antaa melsä(a'toilJsra
kiinnostuneille
ohjeet taitotehtävien erilaistenratkaisuvaihco
ehtojensuoriccam.sestä.
Sov€ltuusekämetsänomistajaetcäammattilaiskilpailuihin.
Havainnollinenopas on hyödyllinenkäsikiia
myös oman metsån mittaukseen.Julkaistri
yhteistyössä
ry:n
SuomenMersäurheiluliirro
kanssa.26 euroa, postikulut6,80 eurotlähetys

Metsäsieni-pelikortit
PeIkorteissamukanakaikkikauooasiener
ja lisäksivältettäviä myrkkysieniä-Sienien
myösnirderkå<vupåi
nimenlisåLsiesitelry
ka.ja käyttöarvo symbolein. 7,5O euroa,
hinta sisältääpostikulut.

M etsäkasvi-pelikortit
Pelikorteissametsäqyppien opaskasvitvalokuvin. Kasvienavulla onnistuu metsätyypin
Kasviensuomen , ruorsin
-nåärirräminen.
nirni.
sekarieteellinen
ja englannrnkreInen
7,50 euroa, hinta sisältääpostikulut.

Tiraukset:
www.metsarehti.fi
O
tai puh.o2o772e136

M

ETSÄ
kUStAnnUS

l<irjal
liseteväät
Eränkävijän
2O07-2008
ERAMAAILMA
kaeiterls
Syksyon kilreisiåaikaaeråharrastajan
alkaav lr
sa. Haftaastiodolettufretsästyskausi
jav ilenevå t v e d e t s a a v a t m o n e t k a l a l a j i i
doink in,
lk k eele.M ik åpås o p i v a mspl ilv l t t å j å e ä k a u d e n
alkuunkuint!tt! ja odotettuvuosikina.

Seppo
Saraspää
JA
ERÄRETI(IÄ
VALON
M AASSA
H Ä M Ä R ÄN
Valituttarinat
tunneiaanmonipuoisenakirjaiSeppoSaraspäå
ljana,jokaha liiseeniln luonnonku n ihmGenkln
kuvaamisenLapinkaru ja lGunisympåfistö
puhaltaahänentarinoihnsahenqen,lota<ehåkolmosenvaikutuspirissäluotukirjalisuuse koskaån

MarttiPeltomaa
M AA
T U N T U R IHAUKAN
0maperäiset
eretafinåillkkuvativa o aisentekijån
kotimaisedl5sa.
raiuvasu kirroitetuttatinat tafjoavateråtunnelnienkåksl osuvaalahumorGthtå
havalnno
ntia siitä,kulnkåomituseliaeteäken
näyttäåmaamme
Soomenk pai uyhtelskunta
pohjosimmananäkökulnasta.
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MENNEITA

tlnn)rilinnun eli tiltaltinja hemekertun
laulua
kuuntelimme.LintutieteestäkiitoksetJukkå
Severinkankaalle.

KURJENRAIIKANKANSALLISPIIISTON hienpes:in kauttasaaluiruneRantapihaan
noin 14.30jostaalkoi naistensaunavioro,
VAELLUS 25.-27.5.
jokajatkuimiestensaunavuorolla.
Oluttaja
limua oli tarjolla pientt korvåustavåstaan.
SaavuinnneKurjenrahkankansallispuistoon Kotiinpaiinmatkaalkoi noinkello I8.
25.5.noin kello 21.30.Lapinkävijöitåoli
mukanal5 kpl. Vaatimatonnåiirå ajatellen,
ettämeilläolilinjä-åuto
käytössä.
ja
Vaelsimmenoin 2 km L4jiirvelle, j ossaoli Reittivalintaoli onnistunut maastooli
suhteellisen
helppo
kulkea.
Såä oli miei
yöpIninen. Starttiseumavana
aåmunakello parhain.
ja ne aurinpaistoi
Audnko
9-00kohtiTakåniirynvuortaSuokullanreittiå
sonlaskut.. . Paikoinoli tarjolla lappimaistå
pitkin.
joka oli yllätysmeille kåikill€.
eråmaata,
SaaruimmeLaaskallioll€noin kello 13.10. Pukkipalonnetsåt olivat paikoin luonLaåskaliola onkiv€stiit€hrynjaplykld,joka
nonmukaisessa
tilassaniin kuin n€ olisivat
on rakernetturuonna 1798.
ihmisen käden koskemattå.Kurjenrahkan
on perusteuu
1998jaseon
Rajap)rykinp:iålei huovit ja paimenetovåt kånsaltispuisro
tähyille€t.Ruotsinvållanaikanasanahuovi maamme
uusinkansallispuisto.
Suosittelen
tarkoitti sotilastatai ratsumiesa,varsinkin sielläkå)'nisfii.
haamiskoituaratsumiesti. Aina sitä kult- Kiitokset Jukka Severintankaallejå Hany
tuurialö)'tii:i,kun luonnossaliikkuu. Matkaa Smedsillevaelluks€nvetämisestä.
kertyipäivållel4 kilometriå.
Mil&o ja trlina.
ToinenyöpymispaiH.aoli Vajosuolta.Suon
lintutomi tarjosi ainutlaatuisen
mahdollisuudentarkkaillaVajosuonelämäå,mitä
sitt€nponrkassåkåvimmeihmettelemåssä.
Suollaoli mm.joutsenia13 lQl paflessa.
Käki kukkui ja taivaaNuohenlaulun erotti
selvästi.
Sumuntahastarttioli kello 8.30.Reittikulki
Vajosuonreunojamyöt?iillen.
Pieni maantieosuus
mahtuimukaanV€blaahontietäja Töykkälaintiefiipitkin. Välissä
ruokailimmekalliolla,josta avautuihieno
näkymä lintutorneine€nKurjenrahkan
suolle.Hienoaoli siinänapostellessa.
Matka
jatkui Kuhankuonoon,jossa oli hieno
kahdeksankunnan rajapyykki. Linnun
laulua L:uunnellessa
aika ja matka 12 km
inenivät kuin siivillå. Taivåanvuohen,

ZUPPA ROMANA 30,5._ 9.6.
RaijaHentmanoli yhdessårnatkatoimiston
kanssakeitellyt kokoon sakeanpuoleisen
rornanialaisensekahedelm?ikeiton,
vapaasti
kiiiinnetbniizupparomåna,oikearndn zorba
jota oli tadolla 18:lleålkuromaneasca,
kesästå.Kyseessäoli tietenkin HSL:n
ohjetmaankuulunutpatikltamatkaRetezatin
kansallispuistoonRornaniaan.
Matkastateki vaihtelevanse, ett?iva€llusmaastotovat kohtalaisenkaukanapäiikaupungistaBukaresnstaja jo aikataulusyistä
mafkaan sisältyi hotelliyöp).misiä Bukar€stissa,Targu Jiusså(kaupunki maan
jå kulttuuripäiikaupungissa
lounaisosassa)

11

Sibiussa.Matkat tehtiin parink).rnmenentopalatsi ja se parveke, jossa diktaåttori
hengenpiLlobussissaja vaihteluamatkan' jouluna 1989kättltheiluttaoalla toppuutteli
tekoon.oivatruokailujenlisiiksi hrtustumiset väkijoukkojapuheensakeskellä.VallanesimerkiksiMuerin tippukiviluolaan,HorezunluostariinjaHunedoaranlinnaan.Myös
Sibiunja Bråsovinkaupungeissa
ehdimme
aikanaolimne rnajoittuneena
tehdäpi€netkiertokävelyt.Läheskaikki Patikkaretkien
joista ensimkåhteen
vuoristomajaan,
ruokailutsisältyivätmatkanhintaan.
måiseen,CabanaBuraan,kipaisimmenoin
pitkin.
I 0 kilomelrin pätkitnm€tsaiautotietä
Matkat SuomestaRomaniaantehtiin Finn- Matkatavaratvietiinperille maastoautoilla.
airin reiftilennoilla.Finnairolijuuri parahiksi Majassa oli kuuden hensen huoneita
avannutuudenreitin HelsingiståBukarestiin yliikernssa (kenossänsla).Alakenassaoli
ja avaamisenlien€emahdollistaneetuudet keittiöja ruokailutila.Asiointikielenåoli
76-påikkaisetbrasilialaisetEmbrayer- romania.Tarvittavansanaston
oppihelposti:
suihkukoneet. Matka taittui nopeasti bereblonda,b€rebruna,vino alba,vino ros
ja lukusanoiksikelpasivatvaikkaitalianuna,
kahdessaja puolessahrnnissaja mielly!
tävaistikeskipäivällä.
due, tre, eikä illan mittåanyleersäollut
tarvetia pidemmällelaskea.Uni tuli muutenLin. Pesupaikkanåoli betonistavalettu
Jo lähtöpäivänäteimme Bukarestissa kaukalo,j ohonvesi tuli viercisestäpurosta
kiertoajelun.Senaikanatutuksi hrlivat mm. letkuapitkin.
Ceausescunrakennuttamåvåltava hallinVaellusosuudet
olivat lievästi sanoen
vaativia ja kiviktoisia. Suomessavastaavaakivikkoa, tosin enemnän vaakasuolassa,lö)4yy Kilpisjärveltä.Ilman
vaellussauvoja
siellä tuskin olisi päjzinnlt. Oppainåmeilläoli kaki paikallista
l1loristo-opasta.
Klm kiipeily!,n oli yhden
haioittelwäiv:injälkeentottunut, niin se
alkoikin sujua parenmin kuin kåvely
kovålla tiellä, joka sisåltyi siirtymätaipaleeseenseunavaan majoituspaik,
kaan.Täm:inpåiviirnatkan
aikanatavallaan
siirryimm€ luoriston eteläiseltäpuoliskolta pohjoiselle,sillä natkatavaramme
kienivät autoissayli sadankilometdn
lenkin.
Toisena majoituspaik*ana oli Cabana
Rotunda,pieneksihotelliksi muutettu
ja
Ceausescun
entinenmetsästysmaja
jälleenkeskeltäei miui?in.Mukamuksina
olivåt mm. h!'vätasoisetsuihkutjoko
huoneissatai käytävälläja lämmin vesi.
Kahteen"sviittiin" sisältyiomayhteinen
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olohuone.Muistonamenneistähot€llilla oli
omahelikopterikenttä.

salaisenpoliisin nimi oli Secuitate,niin
johdinautonreittikilvesså
bukarestilaisen
ollut "via Univenitate" olikin sittenhelppo
naklti. Sanallalosiikalla kaupunsiltalöyti
Mitä itse piiivatetkiin tulee, niin maisemat rnm. valtionarkistoja muitajulkisia rakenolivattietenkinniikemisenarvoisia,eikäniiti
nulsiå. Opastusomåssatilausajobussisole tarpeenenemmältikuvatåtässå.Kul- sammeja eri tuustumiskohteissaiapahtui
jinme sekämerkiryillåreiteilläetti niiden
engtanninki€lellå, mutta åivot saåftoipitåå
ulkopuolella.
E tyisestijäi mieleenkohta- lepotilassa Raijan ammattitaitoisentulklaisen vuolaasti virtaavånpuron ylitys
tiivisq,neenlumenmuodostamaa
holvisilraa
pitkin. Opasrneniensimmäisenä.
Kun hänei
uponnut sinne hartioitaanmyöten, niin Matkan väliyöpymisettapahnrivatkorkeauskalsimmemennåpe$slzi.
tasoisissa
hotell€issa.
Niissä oli pohjoismaisittainldn ajatellen yllättäviin runsaat
aamiaiset.Tarjolla oli leiktel€iden,maklGLopuksimuutamiahajåhuomioitamatkasta. roidenja munakkaidenlisåksi runsaasti
Romaniankieli kuuluu romaanistenkielt€n erilaisiasalaatteja
ja hedelmiäkin.Ruokaoli
ja se on saanutvaikutteita rnm.
ryhmaiain
herkkävatsaisimmat
Vain
kaikkein
bryää.
jotenmonistasanoista
mnskastaja
italiasta,
joitainoireita.
taisivatsaada
Josdiktåtuuriajan
saaselvääponnisteluitta.
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Romanianmåaseutuasanotaaneläväksi Våniåanbussisså
51, jolla sattuneestå
ulkoilmamuseoksi.
muttavarsinainenmuseos)rystäajoinrnaikanjalkeenlentoasemalta
löyBy Bulgariastå.
Sielläpikkukaupungin Martinlaakson
suuntaan.
Maalaisnaisema
tavarankuljeiustå
iapahtuiainakin vuosi lö'tyi YlästöntieltäBackaksenpuutarhanj a
sitten lehmän,siis lehmänvetänissä Ylästönasuntoalueen
välistå.
vankkureisså.Perunat olivat kukassa.
Vuorossaoli suodin riveihin kylvetyn
pienikevennys:Savolaiset
maissinmultausjaril,lGruohoniorjuntå.Se Aivan loppuur
jotka harvoinsanovatasioitå
kansaa,
ovat
tapahtui mm. hevos€nvetämällä åurallå.
Nainentalutti hevosta,ettei se tallannut suoraån.He käyttäväi sen sijaan kierto
ilmaisuja.
Savolaisisåntä
o1imlynlah€vosen
kaswstojaja miesoli auranvarressa.
ja nåapurinisåntåkyseli uteliaana,että
kenelles
nyif. "SetaisiollaniitriCeausescun
Varsinainen
oivallusoli kuitenkinse,että miehi?f', vastasiis?intä.
kyllä suomalainenpeltomaisemaon ålkukesåsti tosi upea. Tämainhavainnontein
HannuSiitari

Klr dt : Reetta Tynklqnen

ru

Retkelleluontoon
ia menneis$een

RETKEtt6.
Til.nrc HTot
MillaTuormaa,
t'la&usPe|ålå,
PuhtaillaSelkosilla
ja Seppo
RaePerålå
J.Parånen.
Ylctyslaulu
Inarinpuh6illeselkosille.
280sivua.til.nro
HT0T,hinta24,00

Lemmenjoen kultamu istot

ja 1960-luvuilla.
Viimeisten
kullankaiEiien
elamää
1950144sivua,til.nrcHToS,hinta24,00

lvalojoki, kuIkii an kultamaa
Retkeilyopa.
Seppo
J.ParGnen,
128sivua,til.nrcHTol,

Vahi ngossa VongoivalIe
Eksymisiä
Saariselän
tuntureilla
Kokeneen retk€ilijän ja välokuvaajan
kertomuksiahelluksishn Surhelän
tunturimastossa35 vuodenajala.
TapioLaine,152sivua,til.nrc HT04,

Wnti Saaseltualueenpalvelupisteet
sekäkifiakaupat
kauttanaan,

Kullankaivajan
opas
til.nrc S152,

tåppikirioienerikois

puh0405454833
Pajulie3,04310Tuusua,
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25. RR-HIIHTO
VUONNA2OO8
RRl( 6.- 12. 3. RR2
) 7 . - 1 3 .3 .)
RR3( 8.- r 4. 3. )RR4( 9 .- 1 5 .3 .)
M oollm onp i s i nh i i h t oV e n ö i ö nr o jo ltoKu u so m o sto ,
Toiv olk os k e nP,u d o s j ö r v e nR,o n u o nio Ke m in m o o n
k o u t t oR u o t s i nr o i o l l eTo r n io o n .
7 p ö i v ö öh i i h t ö e no m o o nto h tiin .

-44 0km-

llmoittouiumiset
vuosittoin
3l .12.mennessö
Ronuon
kunlo,
RR-hiinto,Aopiskuio
6 B, 97700MNUA
puh.0400176792/Fox0l6-354
Lisötieioio
160
http://rojolloroiollehiihto.ronuq.fi
RR-hiihto
,
toi oniiio.iookolo@ronuo.Ji

26

lpont
ja liikuntavirastoovat
Rakennusvirasto
julkaisseet
Nuuksionnlkoilualueista
uuden
esitteen. Esitteest?ilöytyvät kartat Ja
kuvauksetkunkin alueen luonnostaja
palveluista.
Esiiteetovatmyösruotsin jå
englanninkielisina.
/wps/wcm/resourc€s/fi
le/
http://www.hel.fi
ebl 106466b46447/nuuksio
su net.pdf
Netistä esitteenosoite löytyy Helsingin
sivuilia
kaupunginrakennusviraston

poronjåkäläkasvuslor.
(httpr/www.LuonI)
ioon.fi/påge.asp?Section=39
Rokuånrctkeilyreitit

Tunn€tuinretkeilyreiteistäon Keisarin
22 km-Sconmerkihy
kienos,pituudeltaan
valkoisin maahncrkein.Keisarinkierros
yhdistääålueentärkeinmätpalvelupisteet:
Opastuskeskns
Supån,hotelli Rokuanhovin,
ja RokuanleiriRokuankuniokeskuksen
ROKUANRETKEILYPAL}TIUT
keskuksen.
Keisarinkierros
on osavanhaa
Seoli käytösså
kulkueittiäe1i
Keisarintietä.
pnoleenvätiin1800 lukua.
1600
luvultå
RokuanharjualuesijaitseeOulun länsi- Ninenså se on saanut,koska oletetaan
puolella.Muhoksen,UtajärvenJa Vaalan Keisari Aleksanteri I käyttåneensitå
kuntien alueella.Harjualue muodostaa vieraillessaan
PohjoisSuonessaja Oulu
j ossa järvellå
maåstoltåån
erikois€nretkeilyalueen,
on iarjollam'n.
v. 1819.Måjoitusta
myösmaastonkorkeuserotovatmerkittllväl. Rokuanhovissa
Rokuan kunlokessekä
mååstoon
on n. 100
korkeuseroymp?lröivään
Supastavoi
myös
kuksessa.
Opåstuskeskus
metriä. Harjualueenkorkein kohtå on vamranökkimajoitusta.
Keisarinkienoksen
n. 194 metriäm€renpinnasta.vanellåon Kirvesjärvenja
Pookivaara
Saarisen
laa\ut,
MyösRokuanvaara
on kiinnostava
maasto Pookivaaraoautiotupasekä Pitkäjår.r'en
kohde.TlrypillistäRokuanalueelleovat telttailuålue.Myös lyhyempiäreiitejäon
ja
hå4ulanmet
lukuisatpienetkirkasvetiset
runsaastiKeisarinkienoksen
välipoluton
jåNet sekähårjukuopat
eli supat.Pääosa merkitty sinisin viitoituksinja niiden
j:irvistäon suppatyyppisiä.
Eli n€sijaitsevat yhteispituuson 9 km. Uusimpiåreittejäovat
jlrkissäpainanteisså
ja råntalaskee
nopeasti keltaisella
merkitytpolutja niidenyhteissyvyyksiin.Syvin suppaon Syvyyden- pituuson 25 km, Rol-uanjåNenkotasijaitsee
kaivo,n. 60 metriä.Yleisilmeilt?i:in
Rokuaon
Talvellåreitn
josså csiintyy myösKeisarinreitinlähettl,villä.
karua männikkökangasta,
pohjinaja hiihtolatuja
hiihtolåtujen
toimivat
tyypillistä kangaskasvillisuuttaseka alueellaon yhteensä
n. 70 km. Hiihtoladut
poronjåkålåå.
Maastoon kulumisherkkää, on merkinyvaikeusasteiden
jå Diitå
mukaån
j otenon suositeltavaa,
etti alueellaliikutaan huolletaan
kenånviikosså.Ladut
vähintåån
m€rkiryilläpoluilla.Alueelleon perusteltu ovaimonipuolisia
jå myösvaikeusåsteellåån
vuonna1956,sc
Rokuankansallispuistojo
tasonkilpailujaonpidettyRokualla.
Sm
se
on kooltaann.4,3 neliökilonetriä,jo1en
kattaavain vähåisenosånRokuanharju- Rokuan opas: http://suppa.rokua.fi/
Rokualle-opas.pdf
alueellasijait tiedostor/Terv€nrloa
alueesta.Kansallispuiston
sevåt vånhimmat metsätJa upeimmat
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Kafta on tehtysiten,ettätoisella
puolellåon koko alueenkama,
johononncrkitiy ulkoilureitit.
Toisellepuolelleon painettu
kuntienhiihtokeskuksista
sxuren
matjatarkenmåtkårtat.Muhoksen
osallatark€npjkarttaon Korkaja
lanvaårånlriihtokeskukscsta
Kirkkosaaresta.
Karhlle on lncr
kiry myöslevåhdyspaikat,
kuten
laawtJayleisessä
käytössä
oleval
kämpåt.
Kanan iårkoituksenå
on opastaa
Oulun seudunasukkaitakäytyli kuntåtämäänulkoilureittejä
råjojen.Monestikaån
alueenasukkåatei!ä1iunnemlritnknir omat
låhireitrinsä.
Uusiin reitteihin
iuiustumlnentuo varmast uutta
ja ulkoi
niel€nkiinioakuntoiluun
luun.Seudulla
lö)a)rynon€nlaisia

-i

*

",--d.

reittejä, eri våikcusasteita.joten

supdn
!arauss,\,uL:
n,,Dw$2 rok.rd
n ,,|'",
ir:";;0,i"';ilåf;:: :il
scn p l\ lr r nlr es . dlllr am e ,l ra ru
(e n J J".1:,1i:lf
m ukanaLl l orl urei ni tdi .l dl l d.
Utajåwenkuntå:http://www.utajåwi.fi
/sivl'
ii/måtkåihL/

Jåk€lu ålkaå elokuun alussa

jakelualkåavirållisesti
Ulkoilurentikartan
ja elokuussa
Löysin Rokualtåmm. Kaarlenvaltikån
jälkeen.Muhoksella
kesälomien
joka on
sittenKangasajuruohon,
ja
kartansaakunnanviraston
neuvonnasla
suomcsså
silnällåpidettävå
laji ränåkcsånä unnåhallinkassalta.
Innokkåinmatvoivat
kerätään
havaintoja
ko kasvista
tiedustella
kåritojaennenkesälomiå
http://www.ymparisto.fildetault.asp?lisärietoja
www.muhos.fi
contentid=239388&lan=fi
OULUN SEUDUNULKOILUKARTTA
ILMIST}\YT

SAUVAKÄVELYT PYHÄ-LUOSTON
KANSALLISPIJ]STOON

Kansallispuistoon
on avattuläksikaudeksi
Reiteistä
sauvakävelyreittejä.
on saatavana
Oulunseudunliikuntåtiininlyöntuloksenå opåskartå|..
Kårloisså
onmyöskunkinreitin
on talvikaudenaikanatyöstettyulkoilu- profiili tietoikkunoissa.
Sauvakävelyreittejå
jo Levillä.ja
r€ifiikarna
onollrt åjkais€mmin
Yllåksellå.
reitit
7 kunnanalueellaolevistahiihto-/ ulkoi- Karttaanon myösmerkittysoveltuval
lureiteistä.Kartan toimiitamisessaovat lumik€nkiibyn ja maastopyöråilD'rPyhällå
mukanaHaukipudas,
Kenpele,Kiiminki, on myös uusittu reittien viitoitusta jå
niitä.
selkeytetty
ja YIikiiminki.
Muhos,Oulu,Or.rlunsalo
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IIUTIUJARVEN KAHVITÄ VALMISTW
KEVÄTTALVELLA

http://www.villipohjola.comi
pag€.asp?Seclion:3335

PyhälläHullujärvenkåhvilapaloijoiiakin CEOLOGINEN RETKEILYKARTTA
aikojasitten.Nyt on päätettyrakentaauusi PYHÄLTÄ
eri påikkaan
kahvila,muttaserakennetåan
Huttujämentien vårteenkansallispuislon Pyhänalueesta
on valmistunut
Geologinen
räjal1e.
Kåhvilåtoimiilählöpaikkana
kansal- retkeilykartta
ja sejulkåistaån
elokuusså
2007.
lispuistoonja sinne tulee myös autojen Kariassaon myös Suvannonkylä Ja
paikoitustiloja.
Kårtåssa
on uutta,ettäsenå\'ulla
Kilpiaapa.
geokätkeniää
GPS:nkanssans.
Huttujärven
kahvilansaunaon kunnostettu voi hanåstaa
kohteiden
e1i omåtoimistageologisten
ersinrää.
http://www.luontoon.fi/
page.asp?Section:1335&ltem=l
IåhdePyhåLuostokesäl€hii
2007
33I 7
KÄMPPÄTYYTYVÄISYYSKYSELY tietojåkeräsi
LINKJSSA
OTIEISESSA
ReijoBlombers

ollutjuurikaanmahdollisuuttåkå)atääjåreää
puuravaraalååvun tai louteen edessä
yöpymisvålkeån
tekoavarten.Mikäli on
jouduttuyöpymäan
talviseenaikaantulilla
joko erånkaynnin
taimuuntarpeenvuoksi,
keinoja,
onjouduttumiettimään
Jottavalkea
saataisiinpalålnaånriittävän pitkäanjå
tåsåisesti
yönyli. Rakovalkeasta
oii kehiletty
nmlli,jossåesim.kolmellarungollasaatiin
rakovålkean
tapainentuli. Kolme runkoa
jottå
paksnuttå,
vaatiikuitenkinkohtalaista
rauhallisesti
kokoyön.
seriittäisipålåmaan

PINOVALKEA
Yöpymisvalkeita
on kehitettylilanteiden
mukaan.Harvallapaon ollut håahkånjolla on selvinnyt
untuvainen
makuupussi,
tålvi tåi syysilmanvalkeaaavolouteella
vainuneksiå
aikaan.Sellaisista
sååtoimme
panioretkillä.Eteläisessä
Suomessa
ei ole

Mikälj riiträvän paksua runkoa ei ole
puutavåraa
löytynyt,onjouduttulisäämåän
valkeantekoavarten.TåIlöinkäytännöllisin
tapa on ollut pinola puutåvarariittåvån
päällekolmionmuopaksujenaluspuiden
toon, Rangaton voitu myös halkaista,
ett€ivätpyöreätpuutlakoapalåmisenaikana.
Erä6malli onollut, ettlipuulonladottusuoråa
kalliotatåi kiveävastenkolmionmuotoon,
myöstukirankojå
on voitukäyttää.Syq,iys
ylimmäisistäpuistaalkaen.
on tapabtunut
Alinrnat puutovatvoineetolla märempää
jolloinneovathiljakseen
tåvaraa,
kuivun€€t
palamisen
Myösrankojenladonta
edetessa.

29
jolloinvällpuut
dstikolleonmahdollista,
ovåt
olleet lyhyempiä.Hyvin laaditullarakovålkeållåon selvitiyjopa ilmankipinämikkoa,
m tt3 pinovalkeaväatii tulivuorot yön

arvooli heikko.Aamullahämmästyksemme
poltiån€emne
oli suuri,kun huomasimme
kokornotin
halkojåyön
aikana.
Kipinämikko
oli kuilcnkinyriuånyt säädelläpalamista
yönaikana.Tiimä
mahdollisimrnan
tasaiseksi
ainakinminulle,kuinkapåljon
Yöpyessämme
kerranpartioretkellå
talvella, havainnollisti
tulilla.
löysimneunohtuneen
motinkoiruhalkoja. puutakuluuyövyttäessä
Ladoimlnehåloiståpinovalkean
yöpymistä
varten.Halot olivår ylivuotisia,osin ReijoBlonb€rg
ja njidenlämpö
pehmennyräpuuiavaraa

tunturihiihdosta.
Niinpäjo seuraavan
talvena
Suomessa
he tekivät kartoitusmatkan
Enontekiölle,
muttapäätyivätPallåkselle.
Pallakselle
Valikuruun
råkennettiin
Suomen
Naisten
Liikuntåkåsvatusliiton
ensimmäinen
tunturimaja,josså jårjestettiin3oluvun
loppupuolella
hiihtokunsejå.
Järjestettiinpä
yhdellejäsenell€opintomatkåItåvaltaan
tutustumaan
tunturihiihtoon.
Sodånåikana
kurss€jaei voih' järjeståäkuin joinakln
vuosina.Kuitenkinsodånloppuvaiheessa
Karille kumppaneineen
amettiin vinkki, efia
n\a olisi aika evakoidaPallashotellin ia
Våtikurun hiihtomåjan tarvikke€t po-is
tulevånsodanvaralta.NiinpäKari kumD
paneineenlähti Pallåkselleiä evakoivaruiieita najalta ja hotellistanrrvaanRuotsin
LIIKIJNIAAKOKOf,I,/i]\I]Ä
puolelle.Vatikurunmajaja Pallashotelli
tuhontuivatLapin sodassa.
Vatikurunmajan
Myöhemminne
Kirppubnlta osui kåsiini KaarinaKafin tavaratsaåtiinpelastettua.
sodan
elämääkäsiueleväkirja "Liikuntaakoko oteBiinkäyitöönKisakallioopistossa
elämä".Kida kenooKaårinaKarin elämästå jälkeen.
kokonaisuudessaan,
muiia retkeilyväkeå
kiinnostaa
varsinkinne osatkirjastå,jotkå Kokonaisuudessaan
kirjaonmiel€nkiintoista
kertovatretkeilystä
eli Haltinvalloituksesta Iuettåvaåitsenåisyytemmealkuvaiheen
ja lunturihiihdon
alkuvaiheista
Suomessa. retkeilysti,liikuntahanastuksista
ja Kaarina
Karin osuudesta
esim.koululaisten
hiihtoSuomen
kouluihin.
Varsinmielenkiintoinen
on tunturihiihdon Ioniersaamiseksi
alku Suomessa.
KaarinaKari oli opiskelejå silloin Irj å Klenolå:KaannaKan,Liikuntåa
nassa 30-lurulla Tukholmassa
koko
hånelletarjottiinmahdoLlisuutta
osallistua elämäISBN95I -0-15I I 9-X JuvaI 988
lunturihiibtokurssille
StorLissaSylen
tuntureilla.Hän sai rahoituksenjärjeslymään,osallistuikurssilleja innostui ReijoBlomberg

KIRJAREPPU

l0

LATTUNASTA VUOTSOON15.3.23.3.2007
retkiviikonaikanaoli tullut
Jäinpois Tulppioonmenevänkutsutåksin valvonnasså;
kn7distäLattunassaHugon kåmpånluona. niilrtyäJäämerikin.
Kämppä on saanutninensä Tulppion
påäpomon
Hugo Sandbergin
konesavotan
on tienvanesså
Kuttusvaaran
eteläpuolella
mukaan.VajaasåtåvuottasitlenSandberg padottunapikkujäwi
juu ennenPykäläisen
hankkiAnerikasia kaksitelaketjuillakulkeloma'asutusta.SaavuttuaniKuttusojan
vaa höyryveturiavetämåäntukkiletkoja kodåll€
toteansenolevantarpeeksihyvå
NuortiltaKemijoenvarteen-Tukir ajettiin yöp),rnise€n
näinlämpimälläkelillä(muutåna
joista
ensinhevosillaveturienlanssipaikoille,
+-aste.).
tulet ja nautin iltateen,
Teen
neslttenjatkoivathö],rl'voimallamatkaansa polttopuunaoii pintalautoja,jotka eivätedes
jäådyteuyjät€itäpitkin Lattunanlanssiin.
pilkapaukkuja.Yöllä truli hieman,
åmpuneet
Veturinohjannissaoli susiturkkinenmies,ja muttaaarnullåkelijatlui edelleen
+-asteisena.
rakennettu
huolvetudreitinvarrelleoli
j ohtavanKuttusojan
Håvaitsin
auratun
tien
totoimiavartenpuisiavesisäiliöitå.
porokämpälle;Kemihaaraanpäin menevä
Lattunanja Tulppion vålillä on Sobråival, kelkkar€ittionvahvastiliikennöity-Tutkåilen
lyhytveneenvetotaival
Kemijoenvesistöstälähteekö
kelkanjälkiä,
Uitlipiekansuuntaan
Jäämereen
laskevaanNuortin vesistöön, ei nåyttänytmenevain
ja koskamaastossa
luultavasti Juho Vesainenkinon kutkenut hanki ei vielå kantanuthiihtåjäå,päätin
juuri täståJäåmeren
rånnantuhoretkelläiin- suunnata
ReittikulkeeKemiKemihaåråan.
joen ja Uura-aavansoidensuojelualueen
sillaonromahtanut,loten
Uura-ojån
Lattunassaniilq,y
Kemijoentoisellapuolella vålissä.
(351m),jossaon huipullåkaksi puro ylitetään sillan viereen uurrettua
l,attunavaara
palovartijanmajaa autiotupina,samoin "kanjonia" pitkin. Kemijoentakanasiini:iä
Atimysvaara,
ionkarinteetovattunnetlujå
näkn, kauenpånaNiekka (aa5n), jonta
joita onjäänytsinne
kåkklråoksista,
monista
Kemi
huipullaon GsM-masto.
Lattunasta
jäljilta.
håkkuiden
Ensimmäiset
Iojumaan
joen varttapohjoiseenkulkevatieuråon
juuri enn€n
poronjäljet
ilrnest]'vät
lumeen
mutta
aurafirjoskusennenvi;ne lurnisåteitå,
vesihuoltoraken
Kemihaaraa,
lomakylän
tiellä on ollut
moottorikelkkåliikennettä
Seuråan
tietä,jonka nuksenluona.Ylitän joen antennimaslon
runsaasti
talvenaikanalonalq,länrivitaloon.
poikkion ainåsillointällöinkahlannut
hirvi vi€ritse,jaasetunyöksi
syvåänluneen upoteq hirvikanta nä).ttää
olevanaikavahvar llä main.OhitanLipakan Aamullå jatkan Kenihaaran vartta vahvaa
jokå on kelkkauma
vanhan savottakämppåmiljöön,
Keminnukåntulipåikalle,
seuraten
nykyisin yksityiskäytössä.
Virallinen josra erkaneevanhå kelkanjälki Peski
moottorikelkkareitti
risteii4tienpoikki,ja nelja haåraan.Katsonuranseuraamisen
kuitenkin
k€lklailij åapysähtJ,yvaihtamaanajåtuksja Iiian raskaaksitäIlå kelillä,jot€n tlydyn
kanssani,ke.tovat menevänsäNiekan hiihtelemäånlåtu-uraapitkin suojuottia
huipullesoittamaan
Tulppionisålmälle,jotta seuratenkohti Keskihaaraa.Suoltaaukeaa
He olivat upeanäköalakohti Naltiotunturia
tämälaittaasaunanlåmpiämåån.
(430m),
kåyneetjuuri Korvåtunturilla rajamiehen joka hallitseenäitasuolakeuksiå
ylhäisessä
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[,lanto-o]an
vanhak,mppä183 2007
yksinåisyydessäan.
Keskihaaranvancssa PåivänvaljettuapalailenKåtajalaaksoon,
näkyy hcikostiMantoojan suunnasta josta Manioselän
yli Manto-ojånvanhalle
tulleidenhijhtåjicniäljct. YhdytanKorva- kälnpälle.Tutkiskelenkarnppäkirj
aa,j osta
tunnuillemenevänreriin jå lähdenkohti löydänheti Sirkan,"Itåkairanprinsessan"
Vierihärjuä.Katalalaaksossa
havaitscn tammikuisen
vierailunmerkinnät.
Sirkkaon
runsaåsti
porojens)'\'iäkaivoksia,netsä- Itåkairanerämaiden
suuriihailija,jahänen
kanålrntu.ja
lchahtåa
ainåvåhänvåliälentoon lnoDtohavaintojaan
runollisincelämän
kuusienkäiköistä.
TnorckelkanjålkikuLkee viisauksineen
on ilo lukea.Kå!åisen
poroaidan
vårttn;aidaDpotit on aita\,ahdin MaDtoselän
uudellakämpälLä,
sielläkåän
ej
toimeslajätetly åvonniksi. Vieriharjun k€täänpåikilla.
ja
porokämppäon vastikäänrakcDnettu
värustettuerilliselläsaunallå.Påikkaon
ja
aikojankulucssa
ollut tunnettuleiripaikka; Uusi päivä aurinkopaistååjålleen
siitä on muistonasaunanpäädyssä
vanha länpinåsti. seuräilenvanhaaporoaitäa.
lumisiltaa
pitkin,selviän
hirsi satavuoftavånhoinevuosilukuineen ylitiinKeskihåarån
h).r'in,nuttå ålrkioseuraa
kellucn
sekasatakunta
netriäkänpästäpohjoiseen suksineni
perässäni.
Lumi
alkaa
ianala
seka
suksien
sijaitseva
vanhakelopuunimikirjannineenja
vuosilukuineen1880-lxvulta.
Tyylillä ettäabtion pohjaån.edcssilikoni ei autå
veistetytkirjannetpuun korossakielivat ongelnaan. On vain pideilåvå taukoja
h ja asetutlava
päivälevollc
Keskisivistyneislä
kulkijoista,
keitålienevätkin? uscamm
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pakkojanJussinmurustan
laavulle.Teen
tuletj anautinpastaaodotelleniltakylmästä.
Sitl ei oikeastaantule, mutta Lihdenuuden
poroaidanvarttalänteenaitavahtien
kelkkauråapitkin. Ylitån poroaidånsuojuotin
k€skell:i,paikallaon edellistenkin
menijöiden
latu-urakohti Härkämurustaa.
Latu suuntaa
metsåän,jossa sen pohjanaon vanhan
poroaidanvärtta kulkeva alkutalvinen
kelkanjälki.Lumi takertuuåhkioon,joka
jo enemmän
ja koska
muistutläa
lumiauråå,
iltakin alkaa hämiirtää,pääliin iehdä leirin
asentokuusen
suojaan.

Siulanruoktuun.Jåtin åhkion Jaurujoen
ja kånnoinvain
nntaan Siulanruoktulla
elintärkeät
varusteetporlaitamyötenylös
ktimpäIl€.Nousinvieläpuuliirerille,mutlåen
saanutpuhelinyhteyttä.
Kämpälläon uusi
joten liekkien
Nårvj-kåmiinalasiluukulla,
loisleltavoi ilrailla laverillålevåiessåkin.
Jaurujoenvarsi on tunnettumonilålvaisista
kuusistaan;eräs oululainenmies kertoi
jopa kahdeksanlatvaisen
havainneensa
kuusenja kaikki lawat olivat vielä tasåpituisia.Jaurujoenvanessåon myöskin
muistona 1980 luvun puolivålistålaaja
myrskyiuhoalue,taitaa olla ns. Sirkkamynkyn tekosia.Jaurujoenvesion kirkasla,
koskajoki virtaahienohiekkaista
kansasta
halkoenja måistuutosi hyvältältäkairan
soisiinpuroihinvenåituna.

Påivån våljetrua keittelen aåmuteenja
paarustan!,uoroinmeisässä\uoroin suollå
"puhelirkoppia
kohti Härkämurustan
'. Se
onpieni 1,5x2 metrinenvankoistakeloista
tehty entinenARP-puhelinpiste.
Nykyä?in
åinakin Saunalahden
CSM-kortilla saa Alun p€rin ajattelinmennäLuirojärvcn
påikaltayhteyden,
ilmeisesti
Niekanmaston kautta, mutta lämpimätkelii muuftivåt
parisataametriäsyväån suunnitelmaåni
kautta.Låskeudun
niin. enå päiitin oijustaa
Jaurujoenlaaksoonki€murtelevaapolkua suoraan
R€poaavan
halkiTamrnikänpälle.
pitkin.Vastaan
puuskuttaa
miesahldoineen. Jaurujoen
vantaseuraten
reittiRepoaavalle
ja Repoaavan
I{än on viemässäahkiotäanvalmiiksi on varsintasainen,
melkein
jå palåa mnnåttonan
huomisåamua
vartenpDhelinl(opille
kymmenkilometrisen
lakeuden
herkenkuluttuåtakaisinPeuraselån
kämpålle. avauduttua
ihminentunteeitsensätodellå
johon hän jätti pelkiin dnkan yöpynis- picneksi.Suollåerottuivålvain purontarpeineen.Yö!ryin hainenkanssaankäm- varsienkoivuvånat,
Repolärvet
sulautuivat
pässä,hänkertoipalailevansa
Peskihaaran ],rnpäröivå?in
lumeenniin, ett?iniitä ei voinut
kåuttaKemihaåråan.
Havåitsintullessani erottaasuosta.
Monetovatpohtineet,
mislä
kyseisensuotapitkin kulkevanlatu-uran kulmåståSaåriselån
suurtunhrrit
esiint)ryät
Peskihaaran
suuntaan
Hairkämurusiållå. enitcnedukseen.
Jokusanoo,ettäKaarnepäältä,joku taaskannattaa
naikymiå
Anteripåälfii.
Tuon
tähån
keskusteluun
ruden
ja leutoaamu,låhdin
Jålleenaurinkoinen
kulman eli ntikymätRepoaavalta.
Sicltä
useastikuljettualatuapitkin kohti Taajos- hohtaa niin Sokostin-Hietapään-Pirtti
tupåa.JåurujokisolisivåsenTnållajaporoaita kallionvaaranselånnekuin Vuomapäänkulkirnännikössä
oikealla.Aidåntakånaoli
kummutuljaastikohotenkohti
poroja,ilmeisestiseoli påliskunnan Vongoivan
runsaasti
taivaila.
jäkäporojentalvilaidunalueeksi
varattua
läkangasta.
Kuljin portistaporojenvalta- Tiesin jo entuudestaan,€ttä tfiän aikaan
kuntaanja pysähdyjnTahvontuvå11eLokan ja Vuotson niehet ovat rautuja sieltämen€e
piiämään päivätaukoa.Uusi sauna oli talvipilkillåTammikämpällå
täten
kelkkauråt
niin
Lokan
etelään
suuntaan
rakennettupihapiiriinTyymjan rannåIle.
Kämpälläoli kaksirinlkaa,jamak upussil kuin länteenVuolsoonkin.Mahdouisesti
lavereilla,mutta ketäänei naikynyt.Otin sieltäsaakelkkakyydinVuotsoon,koska
påivainokosetylälaverilla
ennenkuinjåtkoin minuå ei enää kiinnostanutyöpyninen

So'npiojän en rarran kodlrssacnke viitsisi
O l ro k a ksi i a puol i vi i kkoä l -api nhangi l l r
dDrfiiixhkion kanssaPylrä-NallåscD
hu\ r
maaliskuun loppupuolelli. Dutta koskaan
l n a j a llc . P äiis iDk inVe l i -Ma tti M u rc D i rn nelikymmen\'l]otisen
reikiuftni aikanaen ole
kl yd i s s äV uot s r onjh i i D orn
l i u ri e n J o u l u n o l tuohon aikaan liikkunLrt oinr linnpimissä
p u b a l lus r als iaan
k c s k c l l i i T i n k i a a p a ae l i
k c l c i s säkrnr nyt l al l i tsi . ehkä l änråki el i i
ta i trsti ' k es k ellä ei n i l i i i i n " , m a tk a a siiiä paljon pulruluslaihr|stonDruutoksesla.
l ä h i n rpäår as ut uk s e e n!a rn ra rD k o l n ri
Joka edellytlää vaii vähän uutta sopeu
senkynnncDtaikilonrchiii tretöotä låivaha h rm i s l ao l osuhtei si i n.
iähän alkaan vuodcstx. Poliisi ja mersähallituksen1a.kåsl.iaoUvatkyselleetlisäksi
PenttiLrhdenvu0
aastoliikennclupaå.
Majoituin Tankavaaranhotclli Korundiin.
tosti sittensiirryin päiväbussillåSäa selinr
loInakarpnDkiin viikoksi LämpnnnLkclit
Ja tku l v al! ic lä s c ur aa v ä n k i!ini k o n . m u tta
d i n a kinaar nupäiv ällpää ä s ii i i i s i l l .il a d u i l l a
vaivatlahiilrtelemään.

Vuomapaä
22 3 2007Repoaavalta

Ktvot:

Pcrtti Ldhden\1k)
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LAPIN TUNTURIKYLAT OSA 3
PALI-AS- RAÄTTAItrA
Pallaksentunturiselånne
on retkeilynja
nrntuihiihdonkeskeisiäalueitamaassanrme.
Pallaksenkerot kohoavåtyli 800 metrin
korkeut€enja tunturiselännejohtåa pohjoiseenEnontekiön
Ounastuntureille
saaklå.

Matkailurakentaminenon keskittynyt
Pallaksella
lfi eisiinkyliin kutenRaattamaan.
Raattamankylä såilyi Lapin sodassa
polttåmattomana.
Ensimmåinen
hotellikyLin
läheislyteenVuontisjåwelleråkennettiin
espoolaisenLanldsenpariskunnan
toimestå.
Raattarnassa
eli vanhassaKyrön kylässÄoli
kuitenkinjo ennensotia tålomajoitusta
talvisillehiihtä.jilleKåårinaKåri rutkimm.
majoitusmahdollisuuksia
Hetassa.
Hetåsta
ei lornenkaan
lö'tynlt sopivaapaillaa, joteD
h€idilnrylmiinsä siifyi Klröön, j ostalöylyi
kansakoulusta
majoituspaikka.
Myös
Pallaksentuntureidenläheisws houkutteli
talvisiahiihtäjiä.
Tä11äh€tkellä
Raattamassa
on runsaastimatkailurittäjiä ja ohj€lmapalv€luita.

KaannaKari oli ensinnåinen,jokajärj€sti
alueella tunturihiihto kursseja. Hänen
toimestaanPallaksenVatikuruunnousi
SuomenNaistenLiiLuntaliitonhiihtomajav.
I 934lopussa.Maarnmeensirnmäiset
tunturihiihtokrrssitjfi estettiinPallaksella.Myös
SuomenMa&ailuliittooli löytånytPallasiunturit ja päätti perustaa sinne matkailunajanv. 1934.MadGilumajaksi
saatiintiloja
mm.Metsätieteellisen
seuranmetsiinvartiian
asunnoståPallasjärven
fanlamilta.Suomen
ensimmäisenvarsinaisentunturihotelli
avattiin v. 1938 Pallaksella-Patlaksen Vuontisjårven hotellilta on n. viiden
kansallispuhtoperustetriinv.
1938.Pallaksen kilometrin matka Montellin majalle ja
ja Hetanvälilläolijo ernensotiakä'tössä Pallaksen
retkeily-ja hiihtoreiteille.
Alueen
merkittyn. 60 kn pituinenreitti ja reitillä oli liikenneyhteydetovat parantun€etmerkitautiotupia.Pallåshotellitoimi jatkosodan tävästi, koska Raattamanja Pallasj?rven
aikanasaksalaisten
lomakeskuksena.
Sakså- vålisentienpällyst),styötovatvalmistuneet
laisten peräaintyessä
he räjäyttivät hotellin syksyllå2006.Hoidettujalåtujaon yli 60 km
ja sen tilalle rakennettiinhuomattavasti ja valåistualatualö)t,r 8 km venan.
vaatimattomampi
hotelli.Uuttaoli, ett?ihotelli
oli nkern€ttu puurajanyläpuolelle.
Reiio Blonberg
PallaksenTaivaskeron"Hinmetriikin"
läheisyydessäei ollut asutusta.Soti€n
jälkeenPallaksenhotellin uudelleenraken- Pallas-Ounas,
luonto, ihmiset,kansallistamisenjålkeen,
matkailualkoivähitellen puistomatkailu,Tampere1998
tosin pienimuotoisempana.
Aikanaan
Pallakselle
rakenneftiin
hiihtohissikin
50
luvulla..Pallaksenlasketteluon kuitenldn
säilynyt pienirnuotoisena,
sillå kansål'
lispuisto on rajoittanutmatkailu-ja lasket

YHDISTYSTIEDOTE
JÄSENEDL|I:
Jåsenetuliikkeitåmme:
LASSIN RETKIAITTA: retkeillvälineet.
Forum,Kukontori,HelsinLi,puh.(09) 5490
0200jå Kauppåk€skus
Aapeli, Kauppakatu
28, 70110Kuopio,puh. (017)2633 055,
kuopio@lassinretldaitta.fi
Etu normaalihintaisista
l5 %, Lassin
hinnoista5 %.
PARTIOAITTAOY rctkeilyasutja -vålineel
retkiluistelu,maastohiihto,ym.Jäsentortilla
etunormaalihintaisista
tuotteistal0 %
Helsinkikeskusta,Yrjönkatu36,puh09 586
8280,
Helsinldluikeskus,Piåzzap.09 3417700.
Hot Shop-poistom)rymäläYrjörkatu 34,p.
w 7599210
EspooTapiola"Sampokuja
alakerap. 09435
5420
EspooKauppakeskusSello, Leppävaarap.
09 8493t20
VåntaaKauppakeskuJumbo,Vantaap. 09
'7599570
Oulu,Kirklrckatu4 p. 0105494900
Saariselkiip. 016- 668900.
FREEHEELS:Telemårk,retkeilyasutja-

PUNNITSE& SMSTÄ, Hiimeentie50,
Helsinki,avoinnaårkisinklo 10.00 19.00ja
lauantaisin
klo 10.00 16.00,puh.693
1369.
lrtomlTnnissäpiihldnöitä,kuivia bedelmiä,
papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia,
välipalapatukoita
yn. Alennus10% 15eruoa
ylittävistäosroksista.
Majoituståyn.
KILPISJAR\EN RETKEILYKESKUS,pub,
016537771, åntaa
HSL:njäsenille
alennuksia
majoituksesta.
- koko vuoden10 % alennusmökeistäja

LAPLANDHOTELS
Sky Ounasvaara
FIN-%400Rovanierni
Tel.+358(0)163353311
skyhotel@laplandhotels.com
Yllilskaltio
FIN-95970Åkiislompolo
Tel.+358(0)16552000
yllaskaltio@laplandhotels.com
Akäshotelli
FIN-95970Aldislompolo
Tel.+358(0)16553000
Ellintie3, Kangasala.
*.*v-fteeheels.fi
akashotel@laplandhotels.com
Helsinki,Isokaari44,puhelin0400235298
Sirkantähti
jäsenetu
5-15% tuoteryhmästä
riippuen(ei
FIN-99130
Si*ka
kiipeilyvamsteistå).
+358(0)l6 640100
Tel.
VELJEKSET HAIONEN OY, Itäkeskus,
Itäkatu1-5A 36,00930HelsirkijaEspoon sirkåntahti@laplandhotels.com
Sello myöntååHelsingh SeudunLapinkävijöille jäsenkorttia nä]ttimiillä l0 %
% majoituksesta
Levillå,
alennuksen
normaalihintaisista
urheilu-ja Alennukset10
ja
Rovaniemellä
Yllåks€llä
ymp:iri
urod€n
retkeilyosåstontuotteista.
paitsijouluja uusi\,uosi.
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HELSINGINMATKAILTJ\'}IDIST'Y'KSEN Karjakaivon
kåyttö-/saunamaksut:
ma&oilleja retkillejöenlinnalla.
Jitrerer 2,50 euroa/hlö/vrk
puh.(09)2288l20l
Tiedusielut
(våin jåsenen
ei jösenet5 euloarli,kö/yrk
Jäsenlehti
oma lehtemm€on LAPINKÄVIJÄ,joka lapset(al|el6v) aikuistenseurassa1,50
ilnestly neljästiwodessa.
Voi myös pelkåstään
tilata Lapinkavijä- Kådakaivonkiilt ömaksurmaksetåån
HSL:n
Iehden.
riLille214218-13842
käyttäenviitenumeroa
1999.
pankkiAla-jayliimajalla
onviitte€llisiä
IturjåkåivonmajatNuuksiossa
siirtolomakkeita.
KARJALAIVO on vuokaitu kåytlöömme
on oleskelumaksuHelsinginkaupungilta.
Sesijaitse€
Espoos- Talkooviikonloppuina
sa, n. 9 km VanhaltaTuruntieltä,pari tontakoko viikonlopun.Muut ohjelmaan
kilonretriåSolvallanurheiluopistolta. merkityt tilaisuudet,joissa yövytään
Karjakaivollepaiäsee
bussillaffo 85/854, Karjakaivolla,ovat ohjelmaankuuluvilla
osiltaanmaksuttomia.
Keskiviikko-ja
Espoonkeskus- Nuuksionp:iivKattila.
lauanråi$unojen
saunamaksu
on I euroj
Karjakaivolle
onensnn'nåiselläkenållah)"r'ä
joka peritään
paikånpäällå.
tulla ka(an kanssa.Yhdisryksen
tapahtulnienyhteydesså
ohjelmåånnerkitq' vastuu- Karjåkåivon åvaim€t saat jåsenkorttia
lrenkilöopastaa
myöspenllepääsyssä.
Lönnrotink.
7
Karjakaivollaon YLAMAJA sekäALA- HelsinkiExpeftintoimistosta,
MAJA, jonka yhteydessä
on saunaja B, 00120Hki,puh.22881200rnå pe9.00
ravintolasta,
Nuuksiontie
yleisessäkäytössäoleva keittokatos,wc, I 6.30ja Solvallån
8-18,su7-14.
laiturija kåivo.Varusteisiin
kuuluuastioita, 82,avoinnama-pe8-16.30,Ia
aukiolopuh.86784336.
huopiajaspriikeitin,johon
sinolon tuotava Tarkista
itse.Ylåmajankeittiössä
on kaksiliekkinen HelsinkiExpertintoimistosta
åvaimensaa
kaasukeirin.
Alamajassa
on takkajakamiinå, måksutta.solvållanråvintolasta
haku
ylåmajassa
on kaksikamiinaa.Majoissaei rnaksaa2 eurotkerta.
olesähköå.Jokainenmökinkä)ttäjatuo omat Avainon palautettava
hetikäytönjälke€n.
kynttilär valaisuun.Vihreåån komposjåi€, AVAIN LUO\UTETAAN VATNHSL:N
tointilaatikkoon
laitetaan
vainmaatuva
nuut roskattuleeviedäpoisKarjakaivolta. JÄSENELLE JÄSENKORTTIA VAsTAAN
Jåsensaa tuoda mukanaanmyös Lapinkävijöihinkuulumattomia
henkilöitå.Yl
viidenulkopuolisenrylnnåstäonplydettåvä KukåsjärvenmajåtKittilån Kukåsjärv€Iä
lupåpuheenjohtåjålta.
våråpuheenjohtajalta
tai Kaiakaivon isiinnäliä.
KIJX.ASMAJA
Karjakaivoa
ei voi varatapelkästään
omaan Kukasmajatoimii varåustupana.Siina on
käyttöön,vaanseon ainakaikldenjåsenten erillinenkeittiö ja tupa,jossa on kaksikäyiössä.
keroksisetlaveritpatjoineenI 0 nukkujalL-.
Karjakaivoaei saa käyttääkaupallisiin Tuvassaon takka'jå keittiössä
kamiitarkoituksiin.
nalämmitys.
Keittiösså
on kååsuliesi
uunei
VATNKOHTUULLINEN SAUNAOLTIEN
KÄYTTÖ KARJAKAIVoLLA oLEsSaunaon yhteinensekäKukasrnåjålle
että
KELLf,SSAON SALLITTUA,
Goados-kodalle.

3',7
Kukasmajankätttömaksut:
Koko kodanvoi vuokratakäyttöönsäl0
HSL:nJäsenet
sisältyykåyttömaksuun.
Vuorokausimaksut,
oikeusolesk€luunja Saunatnåksu
yopym'seen
rnåJasså
Varauson peruttavåkaksi vijkkoå ennen
varattuaaikaatai siitä perit?iännonnaali
aikuinenjäsen
7,00euroa.4ö/vrk
käyttömaksu.
jäsenen
Iapsi alle l6 v.,vainaikuisen
Kukasnåjånvaråuksia
hoitaaUljas Pemu,
4,00euroa./h
lö/vrk
seurassa
puh.k.488821tai0405927278jåGoadosViiklomåksulauantaista
lauantaihin
(7vrk), kodanvarauksia
PipsaMoring,puh.k. s87
majavuokattukokonåisuudessåån
7004. Avainta hakiessaesiteiäänlosite
vuokajäseniltä
200,00euroa
suoritetustamaksusta.Avaimen lähettå
postimåksu.
jås
misestå
peritåån
tr-lrere, ainoastaan
Korvaussumna
kadotetusta
avaimesta
on
Vuorokåusinaksu
l4,00eurothlö/vrk
l00euroa.
Lapsialle l6 v, vainaikuis€nseurasså
HelsinsinSeudunLapinkävijöihinkuulu4,00eurothlö/vrk
nattonat henkilötvoivåtkå),ttååmajojavain
Viikkomaksulisä
ei-jåseneltå
35,00eurot jäsenen seuråssa.Varaustenhoitajall€
hlö/7vrk
toimiletaan
osanottajalista.
Allc l6 vuotiaåltalapselta
ei peritäviikko- HSL:nomatohjelmaiovatetusijallå.
Ennen
måksulisää
toimintasuunnitelman
vahvistamistå
otetaån
Saunamaksu
sisältyy käyuömaksuun. seuraavalle
vuodellevain alustaviaennakVaraajavastaamaksunsuorittamisesiå.
kovaråuksiå.Sanan viikon voi varata
Mrosinavain,josei ole nuita
Kukasnåjaa ei kuitenkåan voi varata peräkkäisinä
halukkaitavaraajia.
kokonaisuudessaan
kummallakaånpää
siäisviikolla
eikäslTskuunkahdellåensim- Vuokrattavatvälin€€t
mäisellä
kokonaisella
viikolla.KukåsInaj
an TELTAT
viikkovaraus on voimassa lauånlaista
låuantaihinkello l2reen.Koko majan Kolne TenaMaster2 telttaå,kupolimaisia
varaustaci voi tehdä tätå lyhyemmäksi kaksinkertåisiatelttoja,paino4 kg, 8 euroa/
ajaksi.Varauson perultavakåksiviikkoa viikto.
Akka,kolmenhengen
teltta,paino
ennen varattua aikaa tai siita perirään Fjållråven
nomaalikä)4tömaksu.
Kukasmajalla
ei ole 4,5kg.20euroa/viikko.
erityistätelttåilumaksua.
HillebergNammatjGT2, kahdenhengen
paino3,4kg,20 euroå/viikko.
tunn€liteltta,
yhdenhengenteltiå.siinä
Hilleberg
Akto,
GOADOSKOTÄ
yksi
painoa1,6ks,20euroå/
kaari,
absidija
Goados-koia
toimii samoinvaraustupanå.
Coados- kodassaon kamiina ja siellä viikko.

MtruT

Saunaon yhtein€ns€kä kodalle että
Kukasmajalle.
Coados-kodankäyttömaksut:
HSL:nj aseneltd2,50ewoalhlöl.r'tk,
nuilta 5 elJroalhlöl\tkja lapset(a e 16r..)
aikuistenseurassa
1,50euroa/h
lö/vrk.

KaksiTransia-retkikeitinti
I euro/viikko.
Itsetehryjäahkioitå2kpl,l5 eurotviikko.
jokaonpidempikuinedelliset,
Nåali-ahkio,
l40cmja 46 cm, painon. 8 kg, peitte€ssä
lokeroterillistentavaroiden
säilyttämiseen,
25 €uroaiviikko
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Uusia SavotanPaljakla-ahtioita 2kpl, 25 MIMIKUNTENVE-IÄJÄT
eurotviikto.
Savotan906ja 1200rinkat 15 eurotviikko.
Koulutustoinikunlå
Haglöfs Viktor 75+lonaisten/lyhyempi- RåijaHentman,Måalinauhantie
I A 17,01280
selkäist€nrinlka, 15eurotviikko
Vantaa,puh.k/1718768,
mp 0400 380606
FjållråvenFox 80+10suurenpirinkka,15 mija.hentman@nic.fi
LumikengåtI kpl mallia Alposet, 2kpl
Kukasjärvellä,6 eurotviiklto.
Vuokrataanmyös jättilouetta,25 eurot
viikko, 12,50 euroa/viikonloppu,Aulis
Boströmillå.
Kahden viikon vuokra on puolitoisiakertainen,viikonloppuwoka puoletviikkoViikonloppuvaelluksille
osallistuvat
voivat
saada
vålineitälainaksivåelluI(selle.

Ohielmåtoimikunta
Ritva Purånen,Savelantie3 I 70, 00720
puh.k. 3872101,mp04084007s7
Helsinki,
Talkootoimikunta
Kirsti Kl€mola,vehkatie17 2l C l, puh0s03820375.

yhdistyksen
vuoka maksetaån
tilile 21421813842käyttiienviitenumeroa123.

Tiedotustoimikuntå
I H 56,00740
SaaraKostama,Penttillintie
Helsinki.puh.k.386
3416,mp0408400946,
saara.kostama@kolumbus.fi

Vålineitä vuokraåPekta Narinen, Kalliohaanpää
8,02770Espoo.Puh.k.810 l l0tai
mp 040500 l4ll. Osoitelö'ty parisen
päin.
kilometriäEspoonas€maltaeteläain

Ulkoilutoimikunta
JormaNurmi, Viertäj:intie2 A 2, 03100
Numm€la.puh.k.2246302,mp0505l7 6703,
jormao.nurmi@pp.inet.fi

VÄLINEITÄ VUoKRATAAN VAIN
},HDISTYKSEN JÄSENILLF-

MU ÄTOIMIHA\'IflöI
Karjakaivon isäntii (d/evi Koski, PeLavakaski8 H 15,02340Espoo,puh. k.813
5460, np. 040 508 1626.

HOITO
JASENASIOIDEN
Jäsensihteeri
SaamKostama,PenttiläntieI
H 56, 00740Helsinki,puh.k. 3863416ja Kukasjärvenisännät
0408400946,saåra.kost&na@kolumbus.fi KateviKoski,Pellavakåski
I H 15,02340
puh.k8135460,mp.0405081626,
Espoo,
TOIMINTA
Uljas Pemu. Muottikuja5 B 38,00380
Kerhoiltaon loka-,marrds-,tammi-,h€lmi-ja Helsinki,puh.k.488821,mp 040 592727a.
maaliskuussakuukaudenensimmäisenä
keskiviikkona.Kaikestatoiminnastailmoi
Yhdisqksenemännät
tetaanLapinkävijå-lehdessäseki intemet- Ritva Punn€n, vetAjA,Savelafti,e3 | '70,
siluilla osoitteessa
www.lapinkavijat.net
puh.k.3872101,
00720Helsinki,
268 10,U],1'20
Si*ka Sundströn,Pajupitlintie
Helsinki,puh.k. 5632092
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Refkireppu
un loppilois€l€röruool

Tilovoiio iosokkoothotellihuoneet,
edullisemmot
moiotoo-huoneei,
ystövöllinen
yksilölllnen
polvelu,
io
koiolsotunnelmo,moonkuulupiiopöytd,
monipuoiseioheispolve
ul sekö
poronköisrys,
Porokeitto
io -kiusoukset,
pollon lehiovoo/ nohlovoo lo koenovoo,
kosvisoterio,
Meri-Lopinkoritsokeiiro,
ruispu!rotmusiikoslo
lo puolukosto
Relkeilyreileil
e suodonp hohomme.
Torioomme
koiken,miJdLoplnki!vlld
voiioruito.

Holelli HETANIyIAIATALO
PL1,99401 Enontekiö
0l 6-s540400,{ox0l 6-521362
info@helon"moiotolo.f
ww.hetdn-moidiolo.f

Kiinteistö Oy
Myyntimiesten
Levirakka

Lopin Kuivaherkku
Keminmoo
puh.4405714467
www.lopinkuivoherkku.f
i

EDULLISTA MAJOITUSTA LEVILLÄ
P{iralo 50 m2 jå pani, Riviralo 60 m2 ja pirvi
Vuoteet5'6henkilolle
Vuausaikalauntaiss laumnihin, myösworokausinain
Vmtesssi ilnoitå koodi HSL
Klsy uui tohde Tahko!
Tiedutelue Hanele Nygård
Pth.09 4780 7734 ri
s:ihltlposi: hmele.nygrd@smkj.fi

SAARISELKA
EXPRESS
Aiokoudel:
Rusko
31.8.-14.9.2007
Kevör15.2.-18-4.2008
periontoisin
Pikovuoro
Helsingistö
klo 19.45,
Sosriselältii
louontoisin
klo 16.
Tomperesn,
Hömeenlinnon,
lyvöskylönio Oulun kouflo
puh.(09)8789900 M.korsisoori.fi

troRs

4t)

Kukasjärvi

1l

MUIDEN YHDISTYSTENRETKIÄ
HSL I n jäsenetvoivåt osållistuånäille retkille j äsenhinnoin.

OULT]NSf,IJDUNLAPINKÄ\'IJÄT
Tiedustelut
hannu.ydanainen@ouka.fi
Pältsan
ensilumet
20.10- 27.I 0.2007
Matkånhintajåsenille
155euroamuill€185

30.l2_2007
{}5.01.2008
JoukoLehtonenpuh:0405007456
RåimoVuoristopuh:040
7500020
PaavoLanbergpuh:050
3426249

jaetaan osallistujien
Matkakustannukset
Ilnoittaudu 20.9.2007mennessä
Ainolle
aino.håmålainen@oulu.fi
p. 040't706282
taiAnjallep.0s05370886
IÅPTNKÄVUÄ\'HDISTYSKItrHISET
hitp://wr1r.kiehiset.fi
VaellusPakanajoelle
09 15.09.
ja KaarinaLamberg
Påavo
Ruskamålkå
Akåslompoloon
22 29.09.
JoukoLehtonen
Kaamoshiihto
Äkäslonpolossa

JÄR\TN?ÅÄNRETKEILIJÅT
$lllv.kolumbus.fi"/jukka.pollå
Tiedusielut
PerttiSalo,puh.k.2916873iåi
0408368575
7.-16.9.Ruskaretki
Lappiinitä-koillisosaan
mahd.Sevettijärven
suunta.
6.-7.10.Viikonloppuvaellus
10. I I . I I . Kaamosherkuttelur.
Ehdotuksia
jos iiedårmukavan
otetaanmieluustivastaan,
laa\'uniåi kodånsopivanmarkånpäässä.

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?
Kukasjärvelle
kuljetaånAakenuksen
Pyhå- KolarinJunalravoirmåtkr6tar
V.Rundgren
in
jånen parkkipaikålta
kåvellenlumettomana v!orobussillå
Akäslompoloon
ia lyhyen
aikanajahiihtäentalvella.Tie Pyhäjånen jarkokuljetuksen
taksillahoitaresrm.Seppo
råntaanaurataanvåin kevättalvella
måå Knltima, puh. 040548 1660.Vuorobusliskuunålustaalkaenja auraustilanr€estasiyhteys Kolari-Akäsiompolo-Kolari
on
voi kysyåMetsåhallituksen
junaltaia'okaiselle
junalle.
Kittilänmetsä- Jokaiselta
toimjstosia,puh 0205 64 7108 tai (016) Kukasmajalle
ja coados-kodalle
on mah643261.
dollista päästämyös moottorikelkka,
ja sielrå kuljetuksellaPyhäjärv€nparkkipaikalta.
JosnåtkustatjunallaRovaniemelle
bussillaKittiLiåntaisitr€nlentäen
Kinilään. Kuljerus
puh.(016)
tilåraan
Pekka
Kourilta.
njin voit tilåtataksinesim.auloilijaKauko g2 012tåi04{lo395601
Seppälä1tä
valmiiksi odottamaanlinjaautoas€malle
tåi lentoasemalleKaukon
puhelinumero
on(016)642129.

MILLÄ KEINOIN KARJAKAIVOLLE?
Espoonsisåisen EsDoonkeskuksessaIähtöpaikkaon
Ka0akaivolle
kuljetaan
liikenteen
bussilla85 Espoonkeskus
vieressä.
Espoontoriaivanråutatieas€m;n
Nuuksionpääja 8sA Espoonkeskus
Nuuksiossåbussistajäädäiinpois MeerNuuksionpäå- Kattila. Kattilaan asti ajaa lanpi'nimiselläpysäkilläkaksi pysåkkiä
osa \uoroista toukokuun alusta syyskuun ennenSolvallanurheiluopistoåSiitämatkå
loppuun. Talviaikana Kattilaan ei ole iåtlarukävell€nseuraavan
mäenDäälle.iosta
liiirönnettä. Arkipäivinä liihtöajat Espoon iii:innltii:in oikeallepuomillasulji:tulletielle.
ja Nuuksionpaiåstä
ovat samat Loppumatkaaniarvilaan kartta,jos reitii ei
keskuksesta
ympäriwoden, muttåviikonloppulähtöihin ole enneståän
tuttu. Linja-autoworqaon
syksylläja lisäys arkisinja låuantaisin
Kattilanlenkinpoisjaiånti
l0 ja sunnuntaisin
9
kevåÄllä aileuttaa minuuttimuutoksia- kpl. Aikatauiut löytyvåt Espoon aikaKännattaasiis olla tårkkanaaikåtaulun taulukir'asta
tai YTV:n sivuiltaosoilteesta
muuttuessåsyys- lokakuun ja huhtitoukokuunvaihteessa.

RINKAN POHJALTA
SYYSKOKOUS
7.11.ke klo 18.00
Påsilån
kidasto,Kellosilta9
asiat:valitaan\uodelle2008puheenjohtaja
S),],skokouksessa
kåsitelläån
sääntömääräiset
jåsenet
ja
ero\,uoroisten
tilall€,
käsitellään
v. 2008 toimintasuunnitelma
hallituksen
ia
talousarviosekäpäåretiänv. 2008jäsenmakun suuruudesta.

Hauitus

Retkeilykurssille
ViikonloppuvaellussuuntaunruNuuksioon
Espoontyövåenopistossa
JärJ€stetään6.-7.I 0. Våelluksen
aikanåopitaankä)tiinretkeilyn peruskurssi19.9. 10.10.07. nössåsuunniståmista,
leiriytymisti, ruoanK€skiviik&oisinia torstaisinpideuävien laitioakeittimellä,ensiapua,
nrotiontekoa
mm.retkeilijiin ym.
t€oriailtojenaikrnakäsit€nii?in
joka vaikuttaa
sekävårusteid€n
rysiologiaa,
pidetän Leppävaarassa.
Sille voi
valintaan että ravintoon, nykyisiä maten- Kurssi
joko puhelimitsenumeroon8I 65
ilrnoittautua
varusteita,
niidenvalintaa
aaleja,vaatetusta,
ja huoltoa,suunnistuksen
perusteita, 0000klo12 18tai netinkauttaosoitt€essa
www.espoo.fi
/tyovaenopisto.
retkimuoniaja turvallisuutta. Kolmen
RH
oppitunninteoriailtoja
on 7.

Diåluentojåretkeilystå
kimusasemaansekä vuoden kiertoon.
HelsinginLäntinentyöväenopistojäieståå
kolmenluennonsadanKann€ltalossa:
6.11.Låpinmon€tkåsvot
t3. 11.Puolanpatikkapoluillå
27.I 1.Romanian
luonstopoluilla
Luennotpidetäån
klo l7 l8.30janeovar

RH
Nå)ttely rååkusta

SuomenMetsästysmus€on
tämånwoden
påänäyftely
Riihimäelläkertoojokihelmisimpukastaeli raal:ustaj å helmestyksestä.
RH
Näyttely esitteleepitkäikäisimm?ineläinlajimme ievinneislyshistoriaa,
bioloeiåa,
ptryntitapojåjå -välineistöä sekänykyisin
Arktikumiin
uhanalais€nraakun suojeluloirniåja raakkututkimusta.Nåyttely påättyy 7.10.07.
Arldikuminperusnä)ttelyRovaniemelläon wvw.metsastysmuseo,com.
uudistettu.Muuttuva arktis-näytt€iyssä
päåseetutustumaanmm. jääluolaan, RH
revontuliteatteriin,
arktiseenjok€en, tu!

I{ALUAN LIITTYÄ
HELSINGIN SEUDI'N LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

F-mai l

JÅSENMAKSUT:
jäsen
Varsinainen
15euroa
(alle I 8v.)
Nuorisojäsen
7.5eurca
Lapinkävijå-lehti(suomtilaus)8 eurca

H E L S I NG I N
S E UDUN
LAPINKÄVIJÄT
JASENSIHTf,f,RI
SaaraKostamå
Penttilänlie1H 56

OOT4()HELSINKI
OSOITTEENMUUTOS:

