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PYSKIRJOITUS
OIKEATALVI
PohjoisessaSuomessatalvinen luonto nayttääusein todella kauniilta, vaikka aurinko ei ole
vielä palannutnäkyviin. Luonto lumen peitossa,puut valkoisessakuurassa,taivas sinisessä
hämyssä.Tällaisenakaamosaikaj atkuu pitkälle tammikuulle.
Muutamanvuodensaimmet2iälläEtelä-Suomessaihmetellä,
minne seoikeatalvi onkadorurut.
Onko totta, että hiihtämäänkään ei pääse muutoin kuin pakkaamalla sukset autoon tai
junaanja matkustamallaLappiin hiihtelemäänja ihailemaantalvisia maisemia.Sehänei olisi
ollut lainkaanhuonojuthr meille lapinkävijöille matkataLappiin, muttajotain olisi puuttunut
kuitenkin talvesta.
Nyt tänä vuonna se oikea talvi jälleen palasi ja ihmiset innostuivat täydellisesti. Lapissa
kaamosaikaon mielestäni ollut aina todella kaunista aikaa, mutta niin on ollut nyt täällä
Etelä-Suomessakin.Muutama usvainen päivä ja senjälkeinen pakkanen kuomrtti koivut
kauniin koristeellisiksi ja harupuut uljaiksi, valkoisiksi jättiläisiksi. Lumi on sittenpysynyt
viikkoja puissa ja pensaissaja kaunistanut talvisen maiseman. Valokuvaajat ja
kännykkäkuvaajat ovat ikuistaneet talvea muistoihinsa peläten, että tämä on ehkä taas
viimeinen oikea talvi pitkään aikaan.
Suksiliikkeistä loppuivat suksetkin, kun eivät olleet varautuneet tällaiseen suksien
ostoryntäykseen Hiihtolatuja tehdään,kuten entisinä vuosina, hiihtokurssejajärjestetään
ja kansa täyttäähiihtoladut ja hiihtokeskukset.Hienoal
Silloin ei ollut vielä lunta, kun Heinäsen Risto ilmoitteli marraskuun puolella lehden
toimintasivulle tulevastamurtomaahiihtokurssistahelmikuulle. Sanoinhäneile,ettäonkohan
silloin edesluntakaan.Risto vakuutti vahvalla painotuksella: "Tottakai Suomessaon aina
talvellalunta." No, positiivinenmiesja oikeassaoli.
Voimme nyt osallistuasille murtomaahiihtokurssille.Vaikka luulisimmekinjo osaavarnme
hiihtää, aina löytyy uusia niksejä ja meistä tulee nyt todella taitavia. Eiköhän se hiihto ole
kuitenkin suomalaistenperinteinen talviurheilumuoto, uskoen siihen, kun laduilla ihan
pienet taaperotkin sitä harjoittelevat aika taitavasti.
Nautimme fiistii hienostatalvestaja otammesiitii kaiken irti. Tammikuun lopulla ja helmikuussa
aurinko alkaajo ilmoitella kevääntulostaja eipäsaikaakaan,kun kevät on jo taaskäsillä.
SaaraKostama
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TOIMINTA
HELMIKUU
3.2.ke klo 17.30PYORAILLEN GOTLANNISSA
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu8, sisäänkäynti
Kellosilta9:n puolelta
Gotlanti on ihanteellinen pyöräilykohde: mäet ovat vähissä, historiallisia kohteita on
muutaman kilometrin välein, kalkkipitoinen maaperätarjoaa kasvualustanrunsaalle kukkien
kirjolle ja pääväyliltäpois pysyttelevälleon riittämiin idyllisiä pikkuteitä.
Raija Hentmanvie sanoinja kuvin retkelle Ruotsin aurinkoisimpaanmaakuntaan.
Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala, puh. 050 55 44 432.

6.2.\a klo 10.00
PTJI.INVETOTALKOOT KARJAKATVOLLA
Puutja ahkiot ovat odottaneettalkoolaisia vetohommiin. Yhdessätekeminenhänon mukavaa,
tule se kokemaan. Ahkeruus palkitaan maukkaalla hemesopalla,kahvilla ja lämpimällä
saunalla.
Vastuuhenkilö Mauri Piippo, puh. 040-7731228.

8.,13.ja 14.02.MURTOMAAHIIHTOKURSSI
Opimme suksienvoitelua ja hiihdon tekniikkaa sekäteoriassaettä käytännössä,luistellen
sekäperinteisesti.Kurssi aloitetaanmaanantaina8.2. klo 17.30.Paikka ei ole vielä selvillä
mutta sekerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä.Käytärurön harjoihrkset ovat viikonloppuna
13.-l4.2.lumitilanteenmukaanesim.HakunilassataiPaloheinässä.
Kurssinvetäjänätoimii
Risto Kurki VK-Sportista. Yrityksen toimintaan voit tutustua internet-osoitteessa
www.tykyliikunta. com/
Kurssin osallistumismaksuon l5 euroa.
Ilmoittautumiset 1.2. mennessä.AinoTuominen 050 3719540aino tuominen@elisanet.fi
Risto Heinänen 050-3263994tai risto.heinanen@luukku.com

l3.2.la klo 09.00
PUT]NAJOANT]T]KSIONKAIISALLISPTISTOSSA
(Huom.päivänmuutos)
Yhteistyö jatkuu puiston poikien kanssa, jos lumitilanne sallii. Kokoontuminen
Meerlammentiepäässäklo 09.00,jostajoukolla lähdetiiiintyöpisteisiin.Talkoiden pitiimisen
voi varmistaavastuuhenkilö Kirsti Klemolalta, puh.050 3820375.

21.2.su klo 10.45
SUNNI]NTAIN HIIHTORETKI NTJT]KSIOSSA
Kokoontuminen Solvallanalaparkkipaikallaklo 10.45.Bussi 85 liihteeEspoonasemaltaklo
10.20.Leppoisahiihtolenkki suuntautuuNuuksion alueelle,kestonoin neljä tuntia. Eväätja
istuinalusta mukaan. Tä11äretkellä emme lämmitä saunaa,vaikka Ka{akaivon majan ohi
hiihditunmekin.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari" puh.040 5707536,slihköpostihannu.siitari@capgemini.com.

27.2.la klo 14-00-18-00
LAUANTAISAI]NA KARJAKAIVOLLA
Lämminsaunaja kylmäavantoodottavatlapinkävijöitä.Klo 14.00alkaanaistenvuoro,klo
klo 18.30.
Puomisuuetaan
15.00miesten
vuoroja klo 16.00alkaenyhteissauna.
VastuuhenkilöSakariPalopuh.0405309578.

MAALISKUU
3.3.ke klo 17.30 KEVATKOKOUS JA KERIIOILTA
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu8, siisäänkäynti
Kellosilta 9
Aloitamme yhdistyksen kevätkokouksella, jossa käydään sääntömääräisetasiat kuten
edellisenvuoden toimintakertomusja tilinpäätös.
SenjälkeenHelsinginViikin luontovalvojaEeroHaapanenesitteleeHelsinginViikin luontoa
sanoinja kuvin.
Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala puh. 050 5544432
Huom. 27.4.teemmeretkenViikkiin Eero Haapasenopastuksellajostaerillinen ilmoitus.
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- annikollakiertäämuutamankilometrinpituinenjiärata jota onmahdollisuuskiertiiä omilla
tai kylåikauppiaaltavuokratuilla luistimilla.Voit wokrata myös potkukelkan samastapaikasta.
Otamukaanlämmintäyllejareppuun lämmintäjuomaajaevästäsekäistuinalusta.
Kulkeminen paikalle tapahtuukimppakyydein.Joshaluatvuokrata välineitä ja haluat varata
niitä etukäteenniin soita kauppiaallenimi on Sjöberg09 8884114ja osoite paikalle on
Suvisaarentie23 02380ESPOO.
Tapahtumatoteutuu jos jäätilanne on hyvä.
Ilmoittautuminen 5.3 mennessäJorma Nurmi 0407669093

6..13.3.KUKAKSELLE
Viikolla 10. isännätmenevätKukakselle huoltohommiin. Mukaan voi tulla myös hiihtäjiä.
Saimmetästähyviä kokemuksiaviime wonna.
Kun olette päättäneetlähdöstänne,soitelkaa Kalelle 040 5081626 tai Utille 040 5927278
tulostanne.niin kerromme lisää.Mukaanmahtuu 8 henkeä.

13.3.Iaklo 10.00
PT]T]NVETOAKARJAKAIVOLLA
Karjakaivon kalliolla on suuret kasat valmiiksi katkottuja puita, joita vedetäänahkioilla
alamajalle. Tule mukaan talkoisiin. Talkoiden jälkeen on hernesoppaa,kahvia ja lämmin
saunaavantoineen.Vastuuhenkilö Jukka Severinkangas, puh. 040 5720696

31.3.ke klo 18.00-20.00
KESKTWIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA
Kevät ehkä jo tuoksuu, mutta ainakin kevät tuo mukanaan perinteiset keskiviikkoiset
yhteissaunat.Saunamaksuon leuro. Puomi suljetaan viim. 20.30. Saunanlämmittäjänä
toimii Kalevi Koski, puh.040 5081626.

HUHTIKUU

1

20.4.tiklo 18-20KESKUSTELUTILAISUUS:
SUOMENKANSALLISPUISTOJENVIRIilSTYS- JA
RETKEILYPALVELUJEN TT]LEVAISWS
Pasilanpääkirjastonluentosali,Rautatieläisenkatu
8,
sisäänkäyntiKellosilta9:n puolelta
Mikä on kansallispuistojentulevaisuus?Mitä muutoksia on kaavailtu? Säilyykö erämaiden
rauha? Miten muutokset vaikuttavat retkeilyyn vai vaikuttavatko mitenkåån? Alustajina
sekä Metsähallituksen että Luonnonsuojelij oiden edustajat.
Vastuuhenkilö Pirjo Mustonen, puh. 050 3742682.

24.4.|akto 10.00
RANKASAVOTTAA
Puita on talven mittaan taas kaadettu ia ne odottavat tekiiöitä. Mukava sitä on ahertaa
keväisessämetsässä.Tule mukaan vezurin tai kirveen kanisa tai ilman niitä. Halukkaat
voivat mennälämmittämäänKarjakaivon saunan.
Vastuuhenkilönä Sakari Palo, puh. 040 5309578.

27.4.tiklo 18.00LUONTORETKI
HELSINGIN VIIKKIIN
Luontovalvoja Eero Haapanen opastaa meidät Viikin keväisen luonnon saloihin.
Kokoontuminenklo 18.00Viikintie 1:ssäravintola Helsingenedessäjosta liihdemmeEeron
johdolla kohdenLammassaarta.
Retken kesto on noin 2-3 tuntia riippuen keväisen luonnon tarjonnasta.Varusteina sään
edellyttämävaatetus,kiikarit jos on ja maun mukaan evästä.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Vastuuhenkilö Ari Saarinen puh. 0400 620595

28.4.ke klo 18.00-20.00
KESKTVIIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA
Koirut ovat hiirenkorvalla, sini- ja valkovuokot ehkä kukkivat polun varressa.Mikä sen
mieluisampaataapertaakohti lämmintä saunaa,jonka Eija Lempinen on lämmittänyt, puh.
040 7236768.Yhteissaunanmaksu on l euroja puomi suljetaanviim. 20.30.

TOUKOKUU
8.5.1aklo 10.00alkaen
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA
Kaikki liat ja roskat joutavat pihalle, kun siivotaan ala- ja yl?imajatputipuhtaiksi. Senjälkeen
onkin mukava siirtyä yliimajalle Kesåikaudenavajaisiin ja lohisopalla. Työtehtäviä jakaa
Eija Lempinen, puh. 0407236768.
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8.5.KESAKAI]DEN AVAJAISET KARJAKATVOLLA

Perinteisetlohikeitto ja pullakahvit tarjotaan kesänavajaistenmerkeissä.Nostamme lipun
salkoonjuhlistamaan tapahtumaaklo 13. Saunaja toivottavasti jo hiukan l2immennytlammen
vesi odottavatmyös kävijöitä. Keittoa riittää kunhan muistat ilmoittaa tulostasi viimeistäiin
3 .5 Ritva Puraselle p. 040 8400757tai Aino Matikaiselle p. 0400 927225.
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21.-23.5.pe-suRETKEILYVIIKONLOPPU
TAMMELASSA

Kevåiiin viikonloppuvaellus teh&iiin Tammelan pitäjän Portaan kylän alueelle Hämeen
Hiirkätien varrella. HåimeenHiirkätie oli 1500-luvulla laajan Portaanhallintopitiijiin keskusja
myöhemmin Turku-Hämeenlinnaja Helsinki-Pori -pääteiden risteyspaikka.Siksi retkeily
koostuukin nyt melko kevyestä patikoinnista yhdistettynä alueen perinnekultnrurin ja
historian esittelyyn.
Kuljetukset kimppakyydein, jolla mahdollistetaan helpot siirtymiset kohteesta toiseen.
Jokainen sopii kuljetukset kuljettajan kanssaerikseen. Mukana retkeilyvarusteet telttailuaja
ja -juomat.
nuotioiltoja varten, sekäretkievåiätja saunomisvarusteet
Kokoontuminen Portaankeskustassa(tie numero 2823ja 2824 risteys) pe2l.5. klo 18.30,
josta leiripaikoille, Hanhennummi, Porrassyrjäntie 66 ja Portaan Peuranhirvimiesten laavu,
Mustalammintie 10. Lauantai-aamunaparin tunnin retki Saaren kansanpuistoon,jonka
jälkeen opastettukierros Portaankylämiljöössä, vetäjänäHämeenhiirkätien alueopasSirpa
Rauhala.Lohikeittolounas,rieväjakotikaljaKylätalollaklo 12.Ruokalepoaklo l5 saakkaja
sitten saunakamppeet mukaan ja parin kilometrin patikka Tervalammille. Tutustutaan
Tervalammin metsänvartijan tilaan ja historiaan näyttämötaiteenopettaja Elina Asikaisen ja
ja jossakin vaiheessapaluu
Sirpa Rauhalanjohdolla. Loppuilta saunomistasavusaunassa
leirille. Sunnuntainaretkeillåiiin Melkuttimen alueella.
Retken hinia n. 40 euroasisä11112i
lsunaen, savusaunanja opashrkset.Sitovat ilmoittautumiset
3.5. mennessäretken vetäjille Pentti Luhtala, puh. 050 3045130tai Outi Ojanperä, puh.
0400 807778.

26.5.la klo 18.00-20.00
KESKTWIKKOSAIINA KARJAKAfVOLLA
Alkukesåinyhteissaunaon låimmitettytaidolla. Lampi odottaauimareitaan.Lauteilla kerrotaan
keväåinkuulumisia. Tule kertomaan omat kokemuksesi. Saunamaksu on leuroa ja puoli
suljetaanviim . 20.30.Saunan lämmittäj änä Auli Martin, puh. 040 5856138.

KESAKUU
z.o.KeKrorö.uu- zu.uu
NAISTENSAT]NAKARJAKAIvoLLA
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4.-6.6.pe-SUSELWTTYMISLEIRI

Eloonjii.iimisoppienasiantuntijanMika Kalakoskenopastuksellaselviiimmeviikonlopunyli
luonnostalöytyvällä syötävälläja ilman tuttuja retkivarusteitaluormossa.Tarkemmattiedot
Lapinkävijässä nro 2. Lisätietoja antaaja ilmoittautumisia vastaanottaaRaija Hentman,
raija.hentman@nic.frtai (09)718 768 (jätä tarvittaessaviestivastaajaan).
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tz.6.t^rilo
r4.uu-r7.uu
KESÄSAI]NAKARJAKATVoLLA
14-18.6.RETKI VIRON NARVAAN JA
PETPSTJTiRvELLE

Bussimatka Tallinnan kautta Narvaan, jossa majoitus hotelli Narva Merensuu kahden
hengenhuoneetmahdollisuusmyös yhden hengenhuonelisämaksusta.www.merensuu.ee
Majoitus on koko ajan samassahotellissajosta teemmeretkiä mm. Narvaan,Peipsijiirvelle,
kalkkikivikaivokselle,ym.
Hinta, j oka sisältiiä maj oituksen, kulj etuksen,laivaliput, meri-aamiainen, päivittäin lounasj a
päivällinen sekäaamiaiset,opasmukanakoko matkan ajan.
Hnta 420-440euroatarkentuu myöhemmin.
Vastuullinen matkatoimisto Ps-bussi/Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040-8368575tai pertti.sataku@luukku.com
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30.6.keklo 18.00- 20.00
KESKTVIIKKOSAT]NA KARJAKATVOLLA
7.- 8.8.la-su
MERELLINEN \TIIKONLOPPUMUSTAVIIRIN
SAARELLA
Mustaviiri sijaitseePyhtaan edustallaItäisen Suomenlahdenkansallispuistonlänsiosassa.
Pyhtäälle kuljetaan kimppakyydein. Merikuljetusten takia osanottajamääräon rajoitettu.
Karurattaasiis ilmoittautua ajoissa! Tarkemmat tiedot seuraavassalehdessä.
Retken järjestävätJorma Nurmi, puh.040 7669093,såihköpostijormao.nurmi@ppl.inet.fi
ja Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com.
trmoittautumiset Hannulle.

LOMA
31.YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 3..10.4.

Tåimänkeväänmatkanhinta on 510 euroa,VR:n juniori- tai seniorialennuksiinoikeutetuilta
475 ewoa. Hintaan sisältyyjunamatkatmakuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, saunaja päivällinen
päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestäja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen.
Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut ovat hotelli
Ylläshuminassa.
Junan(P 269) lähtöaikaHelsingistä on peqantaina2.4.klo 21.23 jatulo Kolariin lauantaina
klo 10.40.Paluuon seuraavanalauantainaKolari (18.45)- Helsinki (su 8.06).
Hiihtoviikko on täynnä, mutta viime hetken peruutuksia voi tulla. Tiedustelut: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@capgemini.comtai puhelimetla 040 570 7536. Hiihtoviikon
toisenavetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh. 040 7669093.
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JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE2.4.JA PALUU LA 10.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa.Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydet
Hettaan,Pallakselle,Kilpisjåirvelle,Ylliikselleja Leville. Tilausbussimme
kyydissäpääseeAkäslompoloon.
Edestakaisenjunamatkanjäsenhintaon kolmen hengenhytissä 147 euroa,VR:n opiskelijatai seniorialennukseenoikeutetuilta I I 0 euroa.Juna-bussimatkaAkäslompoloon maksaal0
euroaenemmän.
T.ipputilaukset viimeistään 25.2. Hannu Siitarille, puh. 040 5707 536 sähköpostilla
hannu.siitari@capgemini.com

KUKAKSEN KEVAASEEN
Talven j älkeenisännätovat huoltotöissäKukasj ärvellä 29.5 - 5.6.
Mukaan voi tulla - vaikkapa vain tutustumaanpaikkaanja retkeilemäänkesäänheräävässä
tunturissa.
Ilmoittele tulostasi,niin kerromme lisää.Tupaanmahtuunoin 8 henkilöä.
Kalevi Koski 040 5081626tai Uljas Pernu 040 5927278

PERIIEVIIKKO KUKAKSELLA la 5.6.-la 12.6.

Kaikki mukaanviettämäänrentoaallcukesänviikkoa Kukasjärvelle! Majoitus Kukasmajassa
ja Goadoskodassa,joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet ja ruokailuvälineet ovat talon
puolesta.Ruokatarvikkeetjokainen hankkii ja hoitaaperille itse.Jokaisellelapselletulee olla
mukana aikuinen henkilö, joka on vastuussahänestä.Helsingistä matkustammejunalla
Rovaniemelleja sieltäjoko tilausajonataikka kimppakyydein Pyhäjärvenrantaan,josta on
noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily, saunominen, iltanuotio ym.
vapaamuotoinenpuuhastelukuuluvat ohjelmaan. Leirimaksu on aikuisilta 40 euroaja lapsilta
25 euroa.Matkakustannuksettodellisten kulujen mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelutOuti Ojanperä, puh.0400 807778
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I4.I8.6.RETKI VIRON NARVAAN JA PEIPSIJARVELLE
Bussimatka Tallinnan kautta Narvaan, jossa majoitus hotelli Narva Merensuu. Kahden
hengenhuoneet,mahdollisuusmyös yhden hengenhuonelisämaksusta.www.merensuu.ee
Majoitus on koko ajan samassahotellissajosta teemmeretkiä mm. Narvaan,Peipsijärvelle,
kalkkikivikaivokselle,ym.
Hinta,joka sisältiiiimajoituksen,kuljetuksen,laivaliput, meri-aamiainen,päivittäin lounasja
päivällinen sekäaamiaiset,opasmukanakoko matkan ajan.
Hu;rta420-440euroatarkentuu myöhemmin.
Vastuullinen matkatoimisto Ps-bussi/Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040-8368575tai pertti.sataku@luukku.com

HEINATALKOOT KUKASJARVELLA 17..24.7.
jo perinteiseksimuodostunutheinänniitto odottaatekijöitä. Tarjolla on lisäksi muuta pientä
askaretta.Yhdistys ta4oaa aamupuuronja kahvit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski 040 5081626,Uljas Pernu 040 5927278

RUSKAVAELLUS UTSJOKI - KARIGASNIEMI 11..18.9.

Ruskavaellus
Utsjoki-Karigasniemi
1I .- I 8.9.
ja paluusu 19.9Helsinkiin.
Lähtöpe 10.9junallaHelsingistä
Matkanpituusn.70km ja hintan.430?
Tarkemmattiedotseuraavassa
Lapinkävijässä
LisätietojaJorma Nurmi 0407669093

RUSKAVAELLUS SAARISET,ÄT,T,Ä
11.- 18.9.

Tämän vuoden ruskavaellus toteutetaan hieman kevennettynä versiona Saariselän
maisemissa.Tarkoitus on majoittuamuutamanayönä varaustuvissa,viett?iäpari luppopäivåiä
rinkkaa kantamattaja käväistäSokostilla.Jottralepäilyyn jäisi aikaa,ovat muut vaelluspäivät

l3
normaalien vaelluspäivien kaltaisia, päivämatkat l5-20 kilometriä. Vaellus edellyttää siis
hyvää kuntoa ja reipasta mieltä sekä riittävää kokemusta luonnossa liikkumisesta
mahdollisesti hyvinkin vaihtelevissa sääolosuhteissa.
jostajatkammebussilla
10.9.iltajunallaRovaniemelle,
LähdemmeHelsingistäperjantaina
Kiilopäälle. Vaellus päättyy Kiilopäälle, jossa yörymme yhden yön mökkimajoituksessaja
saunomme.Paluulauantaina18.9.bussillaRovaniemelleja sieltäyöjunalla Helsinkiin.
Osallistumismaksunhinta-arvio on noin 330 euroa. Hinta sisältääjuna- ja bussimatkat,
varaustupamaksut,
viimeisenyön majoituksenKiilopäällä sekäsaunomisenjajärjestelykulut.
Ennakkomaksu 75 euroa josta lähetetään lasku erikseen. Vaelluksesta järjestetään
ennakkopalaveriKa{ akaivolla myöhemmin ilmoitettavanaajankohtana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh. 0400 807778tai Pentti Luhtala, puh.
050 3045130

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 oÄmatkanarvioidustahinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennenmatkan alkua. veloitetaantoimistokuluina l6 euroa/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään14vrk ennenlähtöä,veloitetaanennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14 wk, mutta viimeistään48 tuntia ennenmatkanalkua,veloitetaan50 %
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjälläoikeus pidättää koko
matkanhinta.
Jostilaajalla on sairaudentai muun yleisten valmismatkaehtojenmukaisenpakottavansyyn
perusteellaoikeus peruuttaamatka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneistakustannuksista,kuten ennakkoonmaksetuistapalveluista,
joista HSL ei saa maksun palautusta(esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Akillinen matkalle lähdön este on todistettava
lääkärintodistuksellatai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen,johon sisältyyperuutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksestakuitenkin aina toimistokuluina l6
euroa/henkilösekälentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissatapauksissalentolipuista
ei saapalauhrstalipunkirjoituksenjälkeen.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienvähyydentai muun ennaltaarvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivääolematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjänperuuttaessatilaisuuden
osanottomaksupalautetaan kokonaisuudessaan.
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HALLITUKSEN PAATOKSIA
Valittiin yhdistyksen sihteeri ja hallituksen
varapuheenjohtaja vuodeksi 2010.
Yhdistyksen sihteerinäjatkaa edelleenHarry
Smeds ja varapuheenjohtajana Saara
Kostama.
Valittiin yhdistyksen taloudenhoitajaksi
edelleenHellin Saarelainenvuodeksi2010.
Tarkistettiin toimikuntien jäsenet ja muut
toimihenkilöt, joissa muutoksena vain
koulutustoimikunnan vetäjä, joka on nyt Ari
Saarinen ja julkaisutoimikunnasta eroava
jäsen Hannu Siitari..
Tarkistettiin välinevuokrauksetj a -hinnat,
jotka pysyvät ennallaan..

Täsmennettiinkarj akaivon avaimenkäytön
käytäntöäj a lisättiin yhdistystiedotteeseen.
Kukaksen huoltoreitti kulkee vain
Pyhäjärven parkkipaikan ja talousmetsän
kautta, ei Tulivuoripuiston kautta.
Myöskään Kukasmajalleja Goadoskodalle
ei ole talvisaikaan mahdollista päästä
moottorikelkkakulj ehrksellavaan ainoastaan
hiihtämäIlä eli jokamiehenoikeudella.(Ohje
takakannessa)
Täsmennettiinj äsenkorttiasiaa.Jäsenkortin
uusijäsen saavain jäsenmaksunmaksamisen
jälkeen.
Hallituksen puolesta
SaaraKostama

Eija Lempinen on luvannut kerätä
toimikuntien vetäjiltä ja -jäseniltä luettelot
yhdistyksen omaisuudesta ja muusta
irtaimistosta.

KARJAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi luotta ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842avaimista 50
euronpantin.Viitenumero avaimistaon 3573.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentulee osoittaatositteella,ettähän on maksanutpanttisumman.Ennenpanttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen,joka lähettääavaimen postitse senjälkeen, kun
raha on tullut tilille. Panttisummansaattakaisin, kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättääkuitenkin oikeudenolla luovuttamattaavaintahenkilölle erityisistä syistä.
Merj a Sallinenopuh . 050 342 4682ja sähköposti merja.sallinen@netti.fi
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MENNEITA

HUOV[]TUSKURSSI
7.I 1.Maaniitun koululla Nurmiiärvellä.
Jokaisella lienee vähemmän miellyttäviä
kokemuksia huovuttamisesta,kun on tullut
pestyävillavaateita liian kuumassavedessä.
Niinpä oli nautinto kuunnella Nurmijärven
käsityökeskuksenohjaajan HelenaLatvalan
teoriajohdanto huovuttamisesta. Yhteisen
huovutusharjoitustyön jälkeen Helena
päästi meidät oppilaat tarjolla olleiden
villojen kimppuun. Pian luokasta kuului
kysymyksiä: mitämä sitten teen,voiks tästä
vielä saada jotain? Siinä Marseille saippuavedellä villakuituja hinkatessa
karkasivat ajatuksettunturiin: villojen värit
ja töiden aiheet olivat niin tutun oloiset.
Kun viiden tunninjälkeen lopettelimme,niin
varnaan kaikki olimme tyytyväisiä kurssin
antiin ja omiin ensimmäisiin huovutustöihimme.
TainaTervahartiala
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LOPPIAISSATJNA
KARJAKAIVOLLA

Olimme Sant un k ans s a j o
oidemmänaikaasuunnitelleet
j otensopii(arjakaivoreissua.
v asti tu l i k alent er is t aesi i n
loppiaissauna.No sinne lähdemme. Luonto oli loppiaisaamuna edelleen oakkasen
kourissajaluntaoli tuprutellut
pihapoluttäyeen.Kahlailirnme
pihalla auton luo, joka oli
hautautuneenalumikinokseen,
vaikka juuri eilisiltana puhdistimme enimmät lumet sen
päältä. Pakkastenajan se oli
siinä seissyt toimettomana,
mutta oarin tunnin kuluttua
olimm6 lähdössäaielemaan
kohti Karjakaivoa.
Kyllä Santtu aavisti, minne
ollaanajamassa.
Ikkunastavoi
s eura ta tut un s uunnan J a
lähtötunnelmista
aavistaareissun kohteen. Ei malttanut
istua.nukkumisestaouhumattakaan.vaan ikkunoistapiti
tarkkailla, pysyykö suunta
oikeana.Ja pysyihänse.
Puomin luona olisi pitänyt
päästäjo juoksemaan,mutta ei päässytvielä.
Jonkin matkaavielä hihnassaia sitten... Ei
näk yn yt S ant us t ak apeal l ap o l u l l a k u i n
joskus hännänpää,joskus korvat ja joskus
kuono. Lunta oli niin paljonja kova tuhina
kuului lumen alta. Reitti oli tuttu.
Metsä oli kaunis niin kuin vain Nuuksion
metsä voi olla kaunis, talvella. Lumi oli
ja sitäoli puidenoksillaniin paljon,
puhdasta
ettäjotkut kuusetnäyttivät ihan uupuneilta

lumitaakan alla. Ajattelin, etten ollutkaan
koskaantarkkaillutkuinkasuuriasuurimmat
kuusetNuuksiossaoikein ovat.Nyt, kun ne
olivat valkoisenlumenpeitossa.ne näWivät
todella suurilta ja uljailta siinä polun
molemminpuolin. Koivut haaroivatlumisia
oksiaanja lunta oli kinoksina koko metsä
täynnäSitä oli niin paljon. Voi, kuinka sitä
polkuaoli ihanakahlata.

19
Emmehtintietenkiiänolleet ainoitakahlaajia.
Kyllä oli Karjakaivolla loppiaissaunojiayllin
kyllin.
Tämä on eräs niistä perinteistä,jotka ovat
jatkuneet niin kauan kuin muistan. Ulkoilutoimikunnannimissä Hannu Siitari on ollut
perinteitä vaaliva ja puuhaillut joka vuoden
alussaloppiaissaunanKarjakaivolla, ikään
kuin uuden vuoden alkajaisiksi. Tuvan
puolella on saanutnauttia glögiä ja milloin
mitäkin pientä naposteltavaa,lisäksi omien
eväiden ja takassa kypsytettävien omien

herkkujen maistelemista. Saunan puolella
nautinto on ollut löylyn, puheenporinanja
tuttujen tapaamista tai sitten vaan on
nautittu hiljaisuudestaja omista mietteistä.
Avantokin on ollut sulana pitkospuiden
päässäkuin jotain odottamassa.
Kyllä oli rentouttavaa olla taas yhtenä
loppiaissaunojista,maltoimme tuskin kotiin
lähteä.
Kiitos Hannulleja kiitos saunojille!
SaaraKostama

TIETOAI
NUUKSION ENNALLISTAMISTYÖT
JATKWAT
Nuuksion kansallispuiston ennallistamista
jatketaan tammikuussa2010 puiston länsiosassa.Lahopuutalisätääntyöntåimälläpuita
nurin n. 25 hehtaarin alalla. Lahopuuta
tehdäänniihin metsiin, joissa lahopuuta on
våihiin.Ojia täytetään3,6 km matkaltasoiden
vedenpinnan palauttamiseksi ojitusta
edeltävälletasolle.
Nuuksion ennallistetut alueet ovat tärkeitä
luonnontilaisten alueiden eläin- ia kasvilaj eille, j oiden elinympäristöjä ori säilynyt
hyvin vähän Etelä-Suomessa.
Espoon suojelumetsäalueetkasvavat
Espoo esittää Uudenmaan Ympäristökeskukselle kolmen uuden alueen suojelemista osana kaupungin 550 juhlavuoden
metsiensuojelualoitetta. Suojeltavaksi
esitetäänSorvalampi-Häkläjärvenmetsä-j a
suoalueiden muodostamaa luontoaluetta
kokonaisuudessaan. Alue on kokonaisuudessaan51 hehtaaria. Samankokoista

aluetta esitetään myös PentalassaEspoon
saaristossa.Samoin suojelualueeksi esitetään Stora Herrön lounaisosan vanhan
metsänaluetta.
Länsiväyläl0l20l0
KARTTAPORTTAALI
Jyväskylänyliopisto julkaisee 5400 vanhaa
karttaa Suomesta. Kartat lö\/twät sivulta
www.vanhakartta.fi. Kartat' oi at vapaasti
käytettävissä ja ne perustuvat karttaasiantuntija Heikki Rantatuvankokoelmiin.
Netistä löyq/y 5400 karttaa ja 6350 niihin
liittyvää kuvaketta.Palvelu perustuu 1600 1800 lukujen karttoihin. Rantatupa on
julkaissut tietoja kartoista 1970 luvulta
lähtien.
Uutuutena ovat ruotsalaisten arkistoien
kartat, joita meillä tunnetaanvähemrnän.
Tällaisiaovatesim.sotaväenkartatv.17761805Niissä kuvataantopografisestiEteläSuomen maastoa. Esim. oman pitäjän tai
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kylän etsiminen onnistuu hakutoiminnolla
ja pitäjänkarttoja on useita. Osaankuvista
on liitetty koordinaatteja,jotka voi syöttää
Googlen karttapalveluun vertailuna nykyaikaa varten.
Vanhoja mittoja varten palvelussa on
muunnososa notarum explicatio, koska
kyynärät ja tynnyrinalat ovat monille
tuntemattomia mittayksiköitä. Karttoja voi
ladat ilmaiseksi jpg muodossa, mutta
suurempien tiedostokokojen tiff kuvia voi
tilata myös palvelustan. 10 euronhintaan.
Vanha kartta porttaalin palvelusta vastaa
tutkija Antero Holmila.
Aamulehti l2l09
KESKUSTELUA

LAPIN METSISTÄ

Luonnonvarasuunnittelunyhteydessä on
käynnistetty Metsähallituksenj a keskeisten
sidosryhmien väliset neuvottelut lapin
metsiensuojeluvaatimuksista.Metsähallitus
on kutsunut osapuolet neuvottelemaan
asiastajatavoitteenaon ratkaistakahdeksan
Lapin metsäalueidensuojeluongelmat.
Työtä on tehty Kittilän, Sodankylän,Sallan
ja Savukoskenkunnittaisissatyöryhmissä.
Keskustelun kohteena olevat alueet sijaitsev a t Me ts ä- Lapin K as v u l l i s u u s v y ö hykkeellä, joista on aiemmin suojeltu 43
prosenttiaja valtion maista 5l prosenttia.
Luontojärjestötovat esittäneetsuojeltaviksi
kahdeka erämaista talousmetsäaluetta
kooltaan 110000 hehtaaria.Nyt ei ole
kuitenkaan perustamassauusia suojelualueita, vaan rajaamassaalueita metsätalouskäytönulkopuolelle, osia rajoitettuun
käyttöön ja osissajatkuu monimetsätalous,
tästä kertoi Metsähallituksen aluejohtaja
Kii Korhonen.
Levin sanomatll-12 .09
I\,MIiN AVIISI
Tornionjokilaaksossa on alkanut ilmestyä
uusi lehti Meän Aviisi, lehti ilmestyy sekä

Suomen,että Ruotsin puolella. Lehtiä on
saatavilla mm. matkailukeskuksistaTornionjokilaaksossa.Lehteä julkaisee Meän
maaprojekti,jonka tarkoituksenaon edistää
yhteistyötä Tornionjokilaaksossamolemmilla puolilla rajaasekäedistääMeän kielen
käyttöä. Lehdessäon mielenkiintoistaja
ajankohtaistaasiaa kaikille Lapissa liikkuville.
IÄPINIIETKI
Aikaisemmin paperiversionajulkaistu lehti
Lapin hetki on päättänytsiirtyä nettiversioon
www.lapinhetki.fi . Paperiversiostaei olla
kuitenkaankokonaanluopumassa,Lehti on
Lapinkansanja Pohjolansanomienvapaaaika ja matkailulehti.Marras- jolulukuun
lehdessäon aiheinamm Autiotuvat säilyvät,
Muisteloa Kaukosestaja talviretkeilyä
Sorsatöunturilla.
Sivuilta löytyy tietoa Lapin ihmisistä,
ajankohtaisiajuttuj a Lapista.Sivuilta löytyy
myös kalenteri Lapin tapahtumista.

RUOTSALAISTEN MUISTOHIIHTOMARSSEJA SALLAAI\
Talvisodan aikaan v. 1940 palveli Sallan
rintamalla ruotsalaistenvapaaehtoisten
joukko, kaikkiaanyli 3000 miestä.Miehet
siinettiin helmikuun loppupuolella kovassa
pakkasessahiihtomarssilla Kemijärveltä
Märkäjärvelle, nykyiseenSallaan.
Tiimiin muistoksiNils Löfgrenja kolme muuta
ruotsalaistatalvisodanveteraaniasuorittivat
maastohiihtomarssinKemijärven ja Sallan
välillä maaliskuussa1970.Seuraavamuistomarssi suoritettiin kymmenen vuotta myöhemmin ja marssipäivätolivat 11 ja 12
maaliskuuta. Hiihtäjät osallistuivat 13.3.
paikallisiinjuhlallisuuksiin,jotka liittyivät v.
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1940solmittuun rauhaan.Tuota hiihtoa veti
Kemij ?irvenraj ajiiiikåirikomppania.Se vastasi
marssin johtamisesta,ladunaukaisustaja
muonihrksesta.Mukana oli neliä ruotsalaista
talvisodanveteraania.
Taistelufaikoille,mm
Mäntyvaaraan laskettiin muistomerkeille
seppeleet.Muistomarssejaon sen jälkeen
jatkettu viiden r,uodenvälein.
Vuonna 2000 hiihtomarssi suoritettiin
Norrbottenin eteläisen päällystönkoulutusyhdistyksen toimesta. Sallan rajavartiosto suoritti tuolloin ladunaukaisijan
tehtäviä. Kemijärveltä on Märkäjärvelle 28
km, muttav. 1940reitin epäselvyydenvuoksi
kilometrejä kertyi yli 40 ja osaruotsalaisista
hiihti jopa Rovaniemeltärintamalle.Muistomarssinnykyinen hiihtomatka Kemijärven

Isonkylän koululta SallanPaikanselkääneli
Märkäjärvelle on noin 60 kilometriä.
Vuonna.2005mukanaoli 30 ruotsalaista,pari
amerikkalaista sekä muutamia muualta
Suomesta tulleita sallalaisten lisäksi,
yhteensänoin 80 hiihtäjää. Aila Kotimäki
Sallastahiihti matkanjo kuudennenkerran.
Muutenkin Sallan edustus oli vahva;
kemijärveläisistä sen sijaan uskaltautui
hiihtämäänvain yksi henkilö.
Orvar Nilsson, Suomen asia tuli omakseni
Schildtv.2003
Lapin Nuija 2/05 kertoo tästätapahtumasta.
http ://www. lapinreservipiirit.net/files/
Lapin%20Nuij aoÄ202
_0 5.pdf
ReijoBlomberg

RIEKON ANSAPYYNTI
Ansoilla ja loukuilla pyytäminen on ollut
ennenvanhaantärkeä osa ihmisten elantoa.
Riekko on ollut elämänlintu pohjoisen
asukkaille ja riekonpyyntiä on tiedetty
harrastettavan aina 1600 luvulta lähtien.
Ansapyynnin merkitys on jäänyt nykyään
viihemmälle,koskaansapyyntiäon rajoitettu
merkittävästi. Niinpä riekon ansapyynti on
sallittu vain muutamassa Pohjois-Lapin
kunnassa.Sitä myös arvostellaanankarasti,
vaikka pohjoisen asukkaille se merkitsee
huomattavaa ansionlisää talviseen aikaan.
Viime ruosina riekkokantaon vähentynytja
latujen varsilla riekkoa tapaa entistä
harvemmin.
Riekon pyynti ansoilla vaatii pyytäjältä
pitkää kokemusta riekon elintavoista ja
elinpiiristä. Riekon ansat tehdäänkoilusta
tai pajusta.Pyytäjä hakkaakoiyun tai pajun
risuista ansatarpeet läheltä tulevaa ansapaikkaa.Näistä tarpeistahåinrakentaalumen
piiälle aidatja jättåiriaidankeskelleoviaukon.

Tätä reittiä hän toivoo riekon kulkevan.
Oviaukkoon hän asettaa ansahaarukan,ja
siihen hän virittää ansalangan.Teräslankaansa asetetaan seuraavasti: Ansalanka
kiinnitetään haarukkaan ja ansalankaa
jatketaan20cm pitkällä nyörillä. Seviritet2iiin
pyöreäksi kulkuaukkoon. Pyytäjän tulee
tuntea riekon reitit, minne hän ansansa
virittää, sillä erämaassariekolla riittää
riittävästi valintoja kulkemisiin ja ruokapaikkojen etsimiseen.Koilun silmut muodostavat merkittävän osan talven ruokavaliosta. Riekko hakeutuukin talvella
tunturien alarinteille tunturikoivikoihin
turvatakseentalvisen ravintonsa.
Riekon pyynnillä on käytävä useastiviikon
aikanakiertämässäsaalisjotosta.Sillä pedot
etsivät myös saalista ahkerasti, joten
pyytäjän on ehdittävä ensiksi keräämään
metsän viljaa omaan pussiin. Esimerkiksi
kettu oppii varsin nopeasti tuntemaan
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ansajotoksen,eikä ketun myrkloTpyynti ole
nykyiiän sallittu.
Metsähallitus on antanut viimeksi v.2006
päätöksen metsästyksestäja sen tarkoituksena on ollut turvata paikallisille
asukkaille riekon metsäsfysperinteisin

tavoin. Ansapyytäjien vuosittainen saalis
on vaihdellut 7000 - I I 000 välillä.
(Katso kansikuva)
ReijoBlomberg
http ://fi .wikipedia. org/wiWRiekko
h@://www.lappi.fi

KIRJAREPPU
KOLMFAI VALTAKT.AINAI\
VAELLTKSIA
Kalastus-j a vaelluskertomuksia
ISBN978-952-498-227
-6,pehmeåikantinen,
152sivua
Kirjoittaja Kalervo Tolppanen,HSI- jäsen
on syntynyt Kaavilla ja asunutnuoruuElämäntyönsä
hän
destaan
astiHelsingissä.
parissa.Työn
on tehnytsähkösuunnittelun
vastapainoksihän on saanut energiaa
joista Kalervo
Lapistaja kalastuksesta,
Tolppanenon kirjoittanutja valokuvannut
kirjoituserijulkaisuihin.Htinonmenestynyt
ja valokuvakilpailuissa
ja osallistunut
valokuvanäyttelyihin.

Kirjan kansiteksti.
"Tämä kirja on sinulle lapinkävijä, tunturivaeltajaja urheilukalastaja.Haluat muistella
tunturituulen tuoksua, kylmän tunturipuron
juoksua ja niiden sekoittumista Jäämeren
utuisiin aaltoihin. Lappiin haaveilevalle
teoksesta löytyy innoitusta kuvien ja
sanojenmuodossa.Kirjassa kerrotaan mm.
veneretkestä Altevatnetin latvoille ja
käydään sotalaiva Tirpitzin upotuspaikalla
sekä muistellaan lyhyesti sen historiaa.
Muutamassa kertomuksessa kirjoittaja
re tk e i l e e e d esmenneeneräopas Y rj ö
Metsälän seurassa.

2J
^a

Kirjoittaja on menettänyt sydämensä sateinenkin. lumosi. Tätä olin tullut hakemaan".
Suomen Lapille, mutta Kilpisjärven maisemista on lyhyt matka tutustua naapuri- Lehdistöpalaute.
maidenRuotsinja No{an upeisiinmaisemiin.
Kirjan johtavaksi teemaksi muodostuvat
Etenkin Norja tarjoaa huikeita maisemia,
monet Lapin vaellus-ja kalaretkienkuvaukj
j
tuntureita,vuonoja a okilaaksoja.
set,jotka kirjoittaja kuvaa eleettömästi.Liki
Kirjoittajan Lapin innostus alkoi Pallas- jokaisestakirja kappaleestahuokuu rakkaus
tunturienhrntumistaja niistä on kaksi tarinaa ja syvä kunnioituspohjoisenkarua luontoa
ki{assa.
kohtaan.Kirjan taitto ja kuvitus ovat tekijän
Ohessapieni lainauskirjasta:"Kävin vielä käsialaa.Tolppanenon valinnut mukaan 64
ulkona ja katselinhetken hämärääyöllistä värivalokuvaa,j oistalö1'tyyniin perinteisiä
maisemaa.Leppeä tuuli kuljetti repaleisia saalisasetelmia,kahvipannun porinakuvia
pilviä Porolaaksoonpäin. Meekonjärven kuin retkiherkkujakin, mutta eittämättä
vesi väreili ja Vuomakasjoensuistotuntui kuvituspuolen parasta antia ovat etenkin
Kilpisjärvenalueenja Pohjois-Norjanupeat
olevankuin ilmassa.KesäyöLapissa,vaikka
maisemakuvat.
KARJALAINEN, lokakuu 2009

ESPOONHUIPULLA
Nuuksion kansallispuistoyltää koillisessa
vanhaan Porintiehen eli Vihdintiehen
saakka, seudulla ei kuitenkaan liiku niin
paljon ihmisiä kuin hyvät yhteydet mahdollistavat. Sopivia parkkipaikkoja autoille
löytyy Yli-Takkulan pihapiiristä ja Saarijärven kohdalta Vihdintien pohjoispuolelta
parisataametriä ennenVihdin rajaa.
Tällä kolkalla sijaitsee Espoon korkein
maastokohtakin, Mustankorvenkallio l14
metriä merenpinnan yläpuolella. Paikalle
pääseesulan maan aikaan Yli-Takkulasta
peltotietä kävellen metsänreunaan,josta
alkaa Nuuksion kansallispuisto. Metsän
keskellä jököttävän vanhan kesämökin
jälkeen pitiiii kåiäntyävasemmallevievåä tietii
pitkin Saarijärvenrantaan. Samaisenkesämökin pihaan tulee myös tie ja metsäpolku
edellämainitulta Saanjärvenrannanparkkipaikalta. Järvenrannassaon ylitettävä pieni
puroj a suunnistettavaumpimetsäämuutama
sata metriä lounaaseenpolutonta mäkimaastoa. Metsästä laskeudutaaniärven-

rantaan, josta löytyvä polku johdattelee
jälleen kolmisensataametriä länteen,läpi
Mustakorven soisen rantakoivikon itse
Mustankorvenkallion juurelle. Sitten ei
tarvitsekaan muuta kuin nousta mäelle
suoraanlänteen,parinsadanmetrin matkalla
nousua on 40 metriä pystysuoraan noustuna,koskaSaarijärvenpinta on yli 40 metriä
matalammallakuin kallion huippu.
Huipulta puolisen kilometriä lounaaseen
sijaitseeIso Majaslampi,joka on 92 metriä
mpy. Lännessäon Pieni Majaslampi,joka
lieneeyksi korkeimmallasijaitsevistaEspoon
ylängönjärvistä,97 mpy. Maisemathuipulta
ovat matalankitumäntykasvustonpeittämiä,
mutta ennen saattoi kavuta huipulla sijainneeseenkolmiomittaustorniin, j osta saattoi
nähdä metsää aina Nurmijärven puolelle
saakka, ainakin Vihdin Selkin kylän ja
Nurmijärven Nummenpään rajamaastossa
olevalle Ollinmäen ( l23m ) kolmiomittaustornille asti, ehkä jopa Vihdin korkeimmalle paikalle Rokokalliolle, jossa
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myöskin sijaitsi kolmiomittaustomi. Klaukkalan Tomimäen tomista iv-lotat valvoivat
viime sotien aikana kotirintaman turvallisuutta. Itäkaakossa Mustakorven suojuotin takanaon vastapäinenkallio, joka on
tunnettu näyttävästäsilokalliostaan, paluumatkalla voi käydä valloittamassa senkin
huipun. Majaslampien nimet kielivät varmaan pyyntikulttuuriajan metsämiesten
majoista, jotka ovat sijainneet täällä pyyntireviirin rajamerkkeinä.Ellei sitten lampien
nimi juonna partiolaistennykyajan majoista.
Talviaikaan, kun järvi on jäässä, paikalle
pääsee helposti Vihdintien suunnasta
Saarijärven saari kiertäen, kallio sijaitsee
suoraan etelään saaresta. Itse Mustankorvenkalliokin on ollut Yoldiameren saari
seudun vapauduttua jääkauden jälkeen
Baltian jääjärven kahleistan. I I 500 vuotta
sitten.Mustakorvensuotapitkin meneeusein
talvisin yhdyslatu Urjan suunnastaRuuhijärvelle menevään latuun, joka seurailee
metsätietä.Tätä kautta ovat saavutettavissa
Espoonylängönerämaisetjärvet: Ruuhijärvi,
Orajärvi,Vääriijåirvi,U{aja Kattilajärvi.

jäitse seuraamallavoi
Saarijärvenetelärantaa
suunnistaaSarkkinen-nimisenlammenkauttia
Suolikkaalle.Suolikason viitisen kilometriä
pitkä, kapea kallioiden välissä suikertava
järvi kuten nimensäkin kertoo. Jos kävelee
tai hiihtääjärven pohjoispäähän,ei matkalla
voi olla törmäämättä ilveksen lumiiälkiin.
Pohjoispäästäjohtaa metsätie Vihäintien
varteenPyyslammelle.Pyyslammenkalliorantajyrkännettä katsellessatulee mieleen
kalliopiirrokset vuosituhansien takaa,
tältäkin paikalta on saatettu ajaa saalista
satimeenpyyntimiesten elannoksi.
Tässäyhteydessäei voi jättää mainitsematta
Kiimmenlammenlaawa,joka sijaitseetodella
tunnelmallisen suolammen rantakalliolla.
Laalulla voi istuskella ihaillen rauhallista
lammenvälkettämetsänhuminassa.Paikalle
pääseekävelemälläpari kilometriä Kuikunläänintietä,ohi Vaakkoin ja Lehmälampien.
Kun Kuikunläänin asutusalkaa, reitti-2000
yhtyy suonotkelmaapitkin tiehen oikealta.
Tästäon puolisen kilometriä oikealle (itään)
Kiirnmenlammelle.

lFn€.
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Lähiseudun kuntien korkeimpia paikkoja
kannattaa käydä myös valloittamassa
päiväretken kohteena, ohessa voi tehdä

Helsinki

Vantaa, Vestra

havaintoja niin seudun linnustosta,
maaeläimistä kuin kasvistostakin.
Tällaisia kohteita korkeuslukemineen (noin)
metreinä merenpinnasta ovat rrun. seuraavat:

Jakomäenkallio

59m

Malminkartanonmäki

90m

Konkoonkallio

81 m

Sipoo, Norra Paipis Kummelbergen

95 m

Kerava

Koukkukallio

83m

Tuusula; Jokela

Lepokallio

112m

Pukkila

Kinttumäki

108 m

Mäntsälä, Nikinoja

Rajakallio

132 m

Nurmijärvi,

Noppo Palosenkallio

135 m

Vihti, Vihtijärvi

Rokokallio

156m

Loppi

Kaakkomäki

183m

Karkkila

Loukkumäki

174 m

Lohja, Koski

Äijäsmäki

122m

Osa kalliosta Pomaista

Itä-Uudenmaan
korkein kohta
Huippu Hyvinkäänpuolella

Uudenmaankorkein kohta
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Kirkkonummi, Veikkola

Kaislammen lähellä

l0l m

Ympdristö asuttua, lammen pohjoispdän ja Soidinsuon pohjoispärin välisellä harjanteella, n. I km ilåtin
93 m
Korkiamäestä
Riihimäki

Hatlamminmäki

Janakkala, Vähikkälä
Lammi, Evo

yli

Tunterinmäki

Mustalamminkalliot

165 m

Huippu Hausjärven puolella

178 m

Ojajärven pohjoispuolella

190 m

tai Niinimäenselänmaa

Kärkölä

Kivikallio

154 m

Osa kalliosta Orimattilaa

Hollola

Tiirismaa

222 m

Etelä-Suomen korkein kohta

Siuntiossaon useita korkeita kallioalueita,
joista korkein lieneeKimparin kalliot 105m.
Kahvimaan itäpuolella.Kirkonkylän lähellä
korkein kohta lienee Luntoberget 92 m.
Backankylässä,mäeltäon ainakin mahtavat
maisematympäröiväänjokilaaksoon, koska
korkeuseroläheisiin peltoihin on 60 metriä.
Nummi-Pusulan Varttilan kylän Lintukiimanvuori kohoaa l5 I metriä merenpinnan
yläpuolelle ja 90 metriä ympäröiviä peltoja
korkeammalle.mikä takaamahtavatniiköalat.
LäheisenJoutikas-nimisenlammenpinta on
57 metriämpy.
SomeronMurjumiiki yltiili 159metrin korkeuteenSomemiemenOinasjtirveneteläpuolella,
noin 50 metriä ympäristöäkorkeammalle.
Kuten edelläjo tuli ilmi, ovat monet näistä
kallioista olleet kolmiomittauksenkiintopisteitä, torneja vaan ei taida olla jäljellä
yhdelläkäänpaikalla. Samoinnämäkorkeat
paikat ovat olleet entisajanjuhannusjuhlien
pitopaikkoja, monella onkin säilynyt nimi
hrlikallio, tuliskallio tai kokkokallio. Vihdin
Rokokalliolla nuorisokokoontui vielä 1940luvulla juhannuksen viettoon, mutta kehittyneet kulkuneuvot lopettivat kylien omien
juhlien pidonja juhlijat sururtasivat
Karkkilan
Liimamiikeenja HyvinkåiänPilliniemeen.
Yksikään kyseisistä mäkipaikoista ei ole
toiminut esihistoriallisenajan linnaluorena,
lähimmät linnavuoret taitavat olla Vartiokylän linnavuori Vartiokylänlahden pohjukassajaArtjärven Kinttulan Linnanmåikisekä
Hämeen Janakkalanpuolustuslinnat Rehakan Unikkolinna ja Hakoisten linnavuori
aivan vanhan Hämeenlinnantienvarressa.

Maapallon litistyneisyyden mittaamiseksi
venäläis-saksalainengeodeetti Struve
perustikolmiomittausketjunMustaltamereltä
ainaJåiämerelle
asti I 800-luvunalkupuolella.
Tuohon ketjuun kuuluvia mäenhuippuja
löytyy Lapinjärven Porlammin Tomikalliolta,
Artjärven Villikkalasta ja Orimattilan
Ammänäyräästä.
Monet korkeimmat mäet ovat lisäksi
alueidensa rajamerkkejä, joko kylän- tai
pitäjänrajan.Onkin varsin luonnollista, että
ne helposti tunnistettavinaja merkittävinä
ovat toimineet asutuksen ia nautinnan
re v i i ri ra j o i n a. Monesti raj al i nj a ohi tti
kuitenkin varsinaisenmäen huipun johtuen
aivan käytännön seikoista, rajamerkiksi
sopiva kivi kun ei useinkaan sijainnut
tarkalleenkorkeimmallakohdalla.
PenttiLahdenwo
Lisätietoja:
https://www. karttapaikka.fi lkarttap aikka/
h@://www.retkikartta.fi/?id: I 55 I
h ttp ://w w w .j uhasi ni vaara.fi /ml i nnat/
uusiml.htm
http ://gcsanttu.suntuubi.com/
h ttp ://w w w . maanmi ttausl ai tos. fi l
M a a n m i tta u s
l ai tos/H i stori a/
Struven_ketju/
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Kuvat: Pentti Lahdenvuo

KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJEIDEN
1O

xÄruessÄ

Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta,jota
1 Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut kävijät(autiotupakäytäntö)
jotka ovat kämpänohjekansiossa
3 NoudataKarjakaivontoimintaohjeita,
4 Karjakaivolla
eisaa esiintyäpäihtyneenä
5 Sisälläeisaa tuoakoida
6 Lemmikkieläimiä
eisaa tuodasisälle
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
8 Muistakirioittaanimesikämppäkiriaan
9 PidämmeKarjakaivostahuoltatalkootyönä,joten käytä puitasäästäen
10 Tee vähintäänse määräpuitaseuraaville,
mitäolet itsekäyttänyt
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VALKO
Tuolla Lapissa Soankylästäpohojoseenon
semmonen paikka, jota Puonamutkaksi
kutfutaan. Siellä asu aikonaan sernmonen
Vikeväkorvan pariskunta. Nolivat varsin
lystiä sakkiaja pitivät porojajoita aikamoinen
liuta löytyki. Yks oli kuitenki suru sillä
porukalla ko ei ollu lasta siunaantunusille
perälle.
Emännällä oli niistä poroista yks mielikki,
vaadin jota Valkoksi kuthrttiin. Valko kävi
ahkerasti pihan tuntumassa olevan poroaitauksen laialla jäkäliä syömässäja ainas
anto emännänitteääntaputella. Liekkö tuo
olis lapsensijjaa toirnittanu.

katto tutuksi. Ei menny ko hetki ko sekotka
kaarsi jo alempana aian liepeillä. Emäntä
juoksi äkkiä sisälleja huusi miehellensä,että
ottaa nyt nopiasti pyssyn ja koittaa kotkan
ampua, tämä uhittellee myöhäissyntyneitä
vasoja!
Isäntä ei kauaa pirtissä istunu ko nappasi
kiväiirin seinältä ja latasi. Ulos juostuaan
parisko näki, että kotka oli aivan aitauksen
pihan puoleisella laialla. Isäntä juoksi
lähemmäsja tåihtäsi.Soli tuo mies tarkka
ampumaanja jo kohta kotka makas maassa
hengettömänä. Sinne se nostettiin aitan
seinälle roikkumaan siksi että sille jotaki
tehtäs.
Emäntä mietti, että nyt oli kiusa poissa ja
porot sai olla rauhassa. Jotaki muutaki
muuttu, Valko ei ennään toljaruru mettän
laialta, sitä ei vain niikyny ernään ollenkaan.
Emäntä sitä harmitteli, mutta minkä sie
omapäälleporolle tehet.

Sitte se Valko tuli kantavaksi. Toukokuun
lopusta komia vasa ilmaantu sinne aitaukseen.Näytti olevan varsin Valkon silmäterä
ja niimpä oli emännänki. Mutta ei siittä
kerenny kulua ko päivä ko iso kotka näky
kiertelevän Vikeväkorvan paikan päällä.
Alako jo pariskuntaahuolestuttaako nuilla
Soli talavi menny, eikä Valkosta merkkiaikåiän
kotkilla oli tapana joskus vasoja napata. ko sitte emäntä meni yks aamu pihalle ja
Aikansa siinä kattelival ja kotka lensi huomasi siellä aitauksenlaialla tuttuavärlä.
pois. Vaan seuraavanapäivänäsekotka tuli
Soli Valko saapunu ja ko emäntä meni
taasja ennenkö kukkaan kerkes tehä mittäain lähemmiiksi se näki, että Valkon jalakojen
soli napannusen Valkon vasan.
juuressaloikoili kolome vassaa.Siitä kyllä
oli syytä ilostua. Ja taassai Valkoa taputella
Soli surkia hetki ja emäntä sitä itki. Mutta
ko se turpa touhuten rohmusi jåikäliä.
Valko vaelsi aitauksessakauemmas.Melekeimpä päivittäin Valko näky siellä mettän Net vasatjäi kaikki henkiin ja oli vielä yks
laiassatoljaamassapihalle päin. Emåint?iyritti
onnellinen sattumus tässä tarinassa; se
Valkoa maanitella tulemaan, muttei se emäntä tuli ittekki raskaaksi sen kewään
suostunu.
aikana ja sai jostaki ihime oikusta kaksospojat.Siinoli eläinlapsiaja ihimislapsia
Aikaa kulu senkolmatta vuottaja Valko toljas
aina vain mettän laiassa. Ei sollu vaso- eikä voinu emäntä muuta ko tuumata että
nukkaan ennäänja isäntä oli miettiny, että sonvirkistiivä elämiinvoimaja Lapin ihimeet
ei lopu koskaan!
kannattaakositä eespiettää.
Tuli sitte taasuus syksy. Yks päivä ruskan Viikon 53 lappilaisen viikon tarinan on
kirjoittanut Camilla Valkama. Seon herkän
värit oli varmaanki komeinnnillaanja ilima
mystinen ja raikas kertomus ihmisen ja
oli mukavanlämmin. Emäntätouhuspihalla
luonnon yhteydestä. Tarinan on valinnut
ko huomas porojen käyvän levottomiksi.
Sielläpänåikytaivaallaiso kotkajota emåintä perinnetutkija Tenka Issakainen.

BUSSTLLA POHJOISEEN !
mm. Rovqniemi, Levi, Enontehiö,
Tromro, taorirelhii, Nordhqpp
Aialf q r9.2.-25.4.ro. iq 4.6.-19.9.10
L ä hdöt Hels ingis täp e rj a n ta i s i nk l o
2 2 .O O .P aluutpohj o i s e s tae te l ä ä n
l a u ant ais in.Hels in g i s s äs u n n u n ta i
aam uis ink l o 0 6 .4 5 .
Ka t s o lis ää aik at a u l u j aj a h i n to j a
w ww. es k elis en-l a p i n l i n j a t.c o m
hint aes i m e r k k e i ä :
HELS'NKI

Aikuinen

Rovoniemi

52,00
9400
70,90

Kiftilö, Levi

Opisk. ja
nuoret 4-76v
26,@

s2,00
35,70
77-40
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toyte-jo voileipökokLt,solootltW.
JuhlopolvelLt
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Pihotörmo 1 B,02240 Esrrc, puh,09 412 3457
Avoinw: mo-pe 7-16 toitilouksesto sopimuksenmukffi

Ur
tunnelmallisessa
Hotelli Ylliishuminassa.

PAIU:LÅ\AT
LOMÄIUUIET

Teemapiiivinä herkutellaan myös!
Maanantaina niakuja Volgan varrelta,
keskiviikkona Lapin perinneruokaa ja
perjantaina Tuulahdulsia saaristosta.
raPubissajoka päivä
14-17 ja Karaokeali

Monotanssit

3. Tervetuloa!
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Tolvireitti:Tulivuoripuisto
- Kukosjörvi( Ei volmistolotuo) n. 3,2 km
Pyhajörvenporkipoikko:KKJ N 7514354 E 3388715
Tulivuoripuisto

:KKJ N7519350 e3386745

Krkos^oio

: KKJ N 7516307 E 3387176

aa

Hanki nyt edullisesti itsellesi tai lahjaksi
mielenkiintoista lukemista
Lapin majalle tai kotiin.
Arvo "Tierat' Ruonaniemi:
Ruskan jåilkeen
Aflo "Tiera" Ruonaniemi palaa muistojensa selkosille, tällä
kertaa runoilijana Tiera on itse koonnut arkistojensa kätköistä
nämä runot,joiden synty ajoiftuu viimeja tälle wosituhannelle Osa runoista onjulkaistu Tieran aiemmissa runokirjoissa
Runoissaan Tiera herkistry luonnon kauneudelle ja mahtawudelle, tapaamiensa kullankaivajien ja eränkävijöiden kohtaloille,
erämaan lempeydelle ja amottomuudelle, sotien muistoille
Kirja juhlistaa tekijänsä 98-wotispäivää alkuwodesta 2o1o

Hipputeoksen aikaisempaa
motantoa:

Arf
---..

Iauluja

Iapin Ystävåille

PUHTAILLA
SETKO

Muistojen selkosilla

Arvo "Tiera"
Ruonaniemen kertomuksia Lapin eramarsta'

HToS

[€mmenjoen
Kultamuistot

FnoT
Puhtailla selkosilla

Tilaa netistä

Ji,.UJ
Pajutie 3, o43ro Tuusula
Puh, o4o-s45 4833

www.hipputeos.fi
tai osta kirjakaupoista kautta maan sekä
Saariselänpalvelupisteistä.
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\
\

('-

YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Helsingin
seudulla Lapin matkailuaja retkeilyä.
JIiSENYYSMUODOT
Jäseniäovat varsinaisetjäsenet,nuoriso- ja
kunniajäsenet.
JIiSENIEDI.N:
:
Jåisenehrliikkeitåimme
RETKIAITTA:www.retkiaitta.fi , retkeilyvälineet. Forum Kukontori, Helsinki, puh.
09 5490 0200, etu normaalihintaisista15 0/o,
Lassin hinnoista 5 %o.
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut ja välineet, retkiluistelu, maastohiihto, ym.
Jäsenkortilla etu normaalihintaisista tuotteista l0 %

Yrjönkatu36,puh.09 586
Helsinkikeskusta,
8280
Helsinkiltiikeskus,Piazzapuh. 09 3417700
Yrjönkatu34,
Hot Shop- poistomyymälä,
puh.097599210
Espoo Tapiola, Sampokujaalakertapuh.
w4355420
Espoo KauppakeskusSello, Leppävaara
puh.098493120
YantaaKauppakeskusJumbo,Vantaapuh.
097599570
Oulu,Kirkkokatu4, puh.010 5494900
0105494800
Saariselkäpuh.
tuotJäsenetu5-15% normaalihintaisesta
riippuen(ei
teesta,tuotteesta/tuoteryhmästä
kiipeilyvarusteista)
VELJEKSET HALONEN OY, Itiikeskus,
Itiikatu1-5A 36,00930Helsinkija Espoon

34
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapinkävijöille jäsenkorttia näyttämällä | 5Yo
alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PU NNITSE & S Ä Ä S T Ä , H e l s i n g i s s ä :
Hämeentie50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55,ja Itäkeskuksenkauppakeskus,
kerros l,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä, papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia, välipalapatukoitaym. Alennus l0
o/o,l5 euroaylittavistaostoksista.
Muut liikkeet Tampereella,Hämeenlirurassa,
Oulussa, Lahdessa,Joensuussa,Jyväskylässäja Turussa.
Majoitustaym.
HOTELLI INARIN KLILTAHOVI
2,99870 kla/l 016 5 I 17100,eSaarikoskentie
m ail : i n a rin. k ult ahov i@ c o .i n e t. fi
www.hotelkultahovi.fi
Hiihtopaketti
5yötä,sisältääpuolihoidonja iltasaunan
Voimassa| 5.2.- 26.3.2010,
5.4.-18.4.2010
Perinnehotellissa260 euroa/ henkilö
ykköslisä
ll5eur oa/5 v rk
Luhtihotellissa 330euroa/henkilö
ykköslisä
I 75 euroa/ 5 vrk
Pricisiriispaketti 4 yötä, sisältääpuolihoiherkutteluillallisen
donj a Pääsiäisen
Voimassa1.4. 5.4.2010
Perinnehotellissa2l 8 euroa/ henkilö

ykköslisä

92euroal4vrk

Luhtihotellissa 296 euroa/ henkilö
ykköslisä
l40eur oa /4 v rk
Pääsiäisenohjelmassamm. koko perheen
ulkoilupäivä ja toinen vuoden kirkkotapahtumistaPielpajärvellä.
KILPISJÄRVEN RETKEILYKESKUS, PUh.
016 537711
Jäsenillealennuksiamajoituksesta.
Koko vuoden l0 Yo alennus mökeistäja
huoneista.
Lapinkävijöille alennusmajoituksesta.
HOTELLIHETAN MAIATALO

Alennus -10 0/onormaalihinnoistaI -5 %
alennushinnoista.
Jäsenkortilla.Ei koskeryhmiä.
PL l, Riekontie8,99401Enontekiö
hft . 0 I 6-554M00,F ax 016-521362
info@hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
HELSINGIN MATKAILLM{DISTYKSEN
matkoillej a retkille j äsenhinnalla.
Tiedustelutpuh.06 2288 l20l
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKÄVIJÄ, loka
ilmestyy neljästi vuodessa.
Voi myös pelkästääntilata Lapinkävijälehden.
Karj akaivon maj at Nuuksiossa
KARJAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
H e l s i n g i n kaupungi l ta. S e si j ai tsee
Espoossa,n.9 km Vanhalta Turuntieltä,pari
k i l o m e tri ä S ol val l an urhei l uopi stol ta.
Karjakaivolle pääseebussilla nro 85/85A,
Espoon keskus - Nuuksionpä lKattlla.
Karjakaivolleon ensimmäiselläkenalla hyvä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenkilö opastaa myös perille pääsyssä.
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALAMAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleisessäkäytössä oleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,johonsinol on tuotava
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeitin.Alamajassaon takkaja kamiina,
ylämajassaon kaksi kamiinaa.Majoissaei
ole sähköä.Jokainenmökinkäyttäjätuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreään kompostointilaatikkoonlaitetaanvain maatuvaiäte.muut
roskattuleeviedäpois Karjakaivoita.'
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapinkävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisenryhmästäon pyydettävä
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lupa puheenjohtajalta,varapuheenjohtajalta
tai Ka{akaivon isännältä.
Karjakaivoa ei voi varatapelkästäänomaan
käWöön, vaan se on aina kaikkien jäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIITT]T]LLINEN SAT]NAOLT]EN
XIiyTTÖ KARJAKAIVoLLA
oLES.
KELLESSA ON SALLITTT]A.
Karjakaivon käyttö-/saunamaksut:
jäsenet2,50 euroa/hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset(alle 16v.) vain aikuisenseurassaI ,50
euroa./hlö/vrk
Karjakaivon käyttömaksut maksetaanHSL :n
rilllle 2 | 42 | 8- | 3 842 käyttäen viitenumero a
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankkisiirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksutonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
merkityt tilaisuudet, joissa yövytään
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojen saunamaksu on I euro,
joka peritäänpaikan pää11ä.
KARJAKAIVON
AVAIMET
SAAT
JIiSENKORTTIA VASTAAN:
Kari Rautiolta, Riistatie 3 K,02940 Espoo,
puh. s99058ja 040043 507
kari@rautio.org
SaaraKostamalta,PenttiläntieI H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama@kolumbus.
f,r
Minna Moritz 040 5866560. JanneMoritz
0405TT29Tl,Kattilajiirventie 4, 02820Espoo
Avain on palautettavaheti käytön jälkeen.
Josjäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, että
sinulla on avain.
AVAIN LUOWTETAAN
VAIN HSL:N
JIiSENtrJ,E I{SENKORTTIA VASTAAN

(ota siisjäsenkortti mukaan)
Kukasjärvenmajat Kittilän Kukasjärvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana.Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksikerroksisetlaverit patjoineen I 0 nukkujalle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uuneineen.
Kukasmaj an käyttömaksut:
aikuinenjäsen 7,00 euroalhlö/vrk
lapsi alle l6 v. 4,00 euroa/trlö/vrk
Maja vuokrathrna kokonaan omaan käyttöön: viikkomaksu lauantaista lauantaihin
klo l2:sta200,00
vuorokausimaksu35.00 euroa
Kukasmajallavierailevat ei- jäsenetmaksavat
edellämainittujen maksujenlisäksi 5 euroa/
hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdistyksentilille 2 142I 8| 3 842 käyttäen viitenumeroa I 23
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varaustupana,
kodassaon kamiina ja laverit.
Goadoksenkäyttömaksut:
aikuinenj äsen5,00 euroa,/h1ö/vrk
lapsi alle l6 v. 3,00 euroa./trlö/vrk
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 15
euroa./wk,viikkomaksu I 00,00 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- jäsenet
maksavatedellä mainittujen maksujenlisåiksi
5,00 euroa/hlö/vrk
Kukasmajan ja Goados-kodan varauksia
hoitaa Uljas Pernu,puh. 488 821, 040 592
7278.
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Avainta hakiessa esitetään tosite suoritetusta maksusta. Avaimen lähettämisestä
peritäänpostimaksu.
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Korvaussumma kadotefusta avaimesta on
100euroa.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulumattomat henkilöt voivat käyttii2imajoja vain
jäsenen seurassa.Varausten hoitajalle
toimitetaan osanottajalista.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla.Ennen
toimintasuururitelmanvahvistamistaotetaan
seuraavallevuodelle vain alustavia ennakkovarauksia.
Vuokra maksetaanyhdistyksentilille 2 14218| 3842 l<äWenviitenumeroa Kukasmaja | 025
ja Goadosl038
Vuokrattavatvälineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-Iehtaa,kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja, paino 4 kg, 8 euroa/
viikko
Fjällräven Akka, kolmen hengenteltta, paino
4,5kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta,p aino 3,4 kg, 20 euroa/viikko
Hilleberg Akto, yhden hengen teltta, siinä
on yksi kaari, absidi ja painoa 1,6 kg, 20
euroa/viikko
MUUT
Kaksi Trangia-retkikeitintä 1 euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, I 5 euroa/viikko
Naali-ahkio,joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroiden säilvttämiseen.
25 euroa/viikko
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa./viikko
Savotan906ja 1200rinkat, 15 euroa/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyempiselkäistenrinkka. I 5 euroa/viikko
FjällrävenFox 80+10 suurempirinkka, 15
euroa/viikko
Lumikengät 1 kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasjärvellä,6 euroa/viikko

Kahden viikon vuokra on puolitoistakertainen,viikonloppuvuokrapuolet viikkoluokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvatvoivat
saadavälineitii lainaksi vaellukselle. Vuokravälineet tulee luonnollisesti palauttaa
kuivina ja putaina sekä täydellisinä. Rinkkoien mukana olevat esim. vläkaaren
ifiöhihnatkin on palautettava.
Vuoka maksetaanyhdistyksentllllle 214218| 3 842,käyttäenviitenumeroaI 23.
Vä l i n e i tä v uokraa P ekka N ari nen,
Kalliohaanpää8, 02770 Espoo,puh. 8 I 0 I I 0
tai040500 141I
pekka.narinen@finnmapcons.
fi. Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
eteläänpäin.
VÄLINEITÄ
VAIN
vuoTnaTAAN
YIIDISTYKSEN JIiSENILLE.
JÄSENASIODENHOITO
JäsensihteeriSaaraKostama. Penttiläntie I
H 56,00740Helsinki,puh.040 840 0946
saara.kostama@kolumbus.
fi
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tammi-,helmi-,ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoitetaan Lapinkävijä-lehdessäsekä Internetsivuilla osoitteessawww.lapinkavij at.net
KERHOTILA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
VetäjäAri Saarinen,Vantaanrinne5 N,
01730 VANTAA, mp
0400 620 595,
arijussi54@luukku.com
Muut jäsenet: Risto Heinänen, Raija
Hentman, Erkki Holopainen, Antti Karppi,
JormaNurmi, Ari Saarinenia Aino Tuominen
Ohjelmatoimikunta

JI

Vetiijä Ritva Puranen,Savelantie3 I 70, 00720
Helsinki,puh. 387 2101,040 8400757
Muut jäsenet: Kirsti Klemola, Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo ja Taina
Tervahartiala
Talkootoimikunta
VetäjäKirsti Klemola,Vehkatie 17-21C l,
(X400 Järvenpiiä,puh. 050 382 0375
Muut jäsenet:JuhaJahkola,Eija Lempinen,
Auli Martin, SakariPalo,Mauri Piippo, Jukka
ja Karin Sillander
Severinkangas
Ulkoilutoimikunta
Vetiijä JormaNurmi,Y ieräjänne 2A 2, 03 100
Nummel4 puh.224 6302,050 5176703
j ormao.nurmi@pp.
inet.fi
Muutjäsenet: Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas,Hannu Siitari ja Harry
Smeds
MTIITA TOIMIHEI.{KtröITÄ
Hallituksen jäsenet
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, PekkaRouvinen, Merja

Sallinen, Jukka Severinkangas,Hannu Siitari
jaHarry Smeds
Yhdistyksen tilintarkastajat
Pauli Jokimies ja Anja Poutiainen, varalla
Kirsti Klemola j a Aino Matikainen
Kirjanpitiijä
Outi Ojanperä,puh. 0400 807 778
Jäsenrekisterinhoitaj
a, kotisivun ylläpitaja
SakariPalo,puh. 040 530 9578
Ka{ akaivon maj oj en isäntii
Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo,puh. 813 5460,040 508 1626
Kukasmajan isåinnät
Kalevi Koski,Pellavakaski 8 H 15, 02340
Espoo,puh. 813 5460,040 508 1626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki,puh.488 821,040 5927278
Kukasmajanja Goadoksenvaraukset
UljasPemu0405927278
Yhdistyksen emäntä
Ritva Puranen, Savelantie3 | 70,00720
Helsinki,puh. 387 2101,040 8400757

aa

YHTEI STYOKUMPPANEIDEN
RETKETJAMATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

LAPII\KAVIJATOWLA
Tiedusteluthannu.yrjanainen@ouka.
fi

r,nrnu<rivrrÄyrnsrYs KmHISET
http ://www.kiehiset. fi
JoukoLehtonenpuh:040 5007456

JIiR\TNPI{ÄN RETKEILIJÄT
www.kolumbus. f Vjukka.polla
TiedustelutPerttiSalo,puh. 040 836 8575
Vi i k k o 2l S aari stori stei l y/vael l us
Kroatiassa
Kroatian saaristopatikkakäv eIlään21.-28.5.
Risteilylaivalla ajetaansaarestatoiseen ja
patikoidaan saarissa.Majoitus laivan 2hhytissä, puolihoito. Hinta-arvio noin
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1400ewoa.LisätietoaRiitta Sairinenpuh. 040- ' majapaikkoja kulttuurikohteita ja hyvää
574 5051,riitta.sairinen@elisanet.fi
sapuskaaunohtamatta.
12.-19.6.1a-laYötä myöten Pallaksella
14.-18.6. Retki Itä-Viroon
Pallaksen tunturiketjun reunamilla on
mielenkiintoisen näköisiä maastoja,joita
Narva-Peipsijärvi
harvat käyvät tutkimassa. Tavallisesta
Majoitus hotelli 2hh, päivittäin retkiä
p o i k k e a v a l l a rei ti l l ä osanottaj i l l a on
Kyse l e Per t s alt a puh. 0 4 0 -8 3 6 8 5 7 5 halutessaan hyvä mahdollisuus myös
pertti.sataku@luukku.com
harjoitella suunnistustaja muita retkeilytaitoja. Hyttyset eivät ole heränneet,mutta
aurinko ei malta nukkua.
3.-12.9Ruskaretki
Rinkkavaellus
16.-20.7. pe-ti Rokkivaellus PohjoisKarjalaan
Ilosaari Rock on karjalaisen rento musiikREISSI.JREPT]N
OIIJEMIA
kitapahtuma,jonka reippaanmenonjälkeen
www.reissweppu.fi
on hyvä rentoutua Paimenpojan polulla.
Lisätietoja Raija Hentman 09 718768, Kultuuri- ja luontococktail vimistyksen kera.
raij a.hentman@reissureppu.
fr
6.-8.8. pe-su Saaristoseikkailu isoille ja
pienille
2.-5.4. pe-ma Pääsiäisreippailut Linnasaaren kansallispuistossa
Telttaleiri saaressa+ kätketfyjä viestejä +
Lomakeskus Järvisydän tarjoaa hulppeat ratkaistaviapulmia : saaristoseikkailujuuri
puitteet pääsiäisenliikuntalomalle Suur- ennen koulujen alkua, kesän ollessa kuin
Saimaaseenkuuluvan Haukivedenrannalla. kypsämarja.
Välillä kiidetäänpotkukelkoilla pitkin j äätä,
välillä lumikenkäillään tai hiihdetään. 2 8 .8 .-1 1 .9 . l a-l a H ardangervi dda j a
Riihisaunan löylyt ja keskiaikaravintolan Holmenkollen
ruoat pehmittävätmukavaanlomaolotilaan.
Oslosta länteen sijaitsee Euroopan laajin
tunturiylänkö, Hardangervidda. Siellä
10.-17.4.la-laHiihtovaellus Paistuntureille
laiduntavat viimeiset villit tunturipeurat ja
monimuotoinen luonto tarjoaa puitteet
Paistuntureiden pyöreät muodot ja loivat
rinteet ovat ihanteellisiaahkiovaellukselle. elämyksellisellevaellukselletuvalta hrvalle.
Tunturialue sijaitsee Karigasniementien, Lisäksi kulutamme muutaman päivän
Utsjoentienja Tenon välisessäkolmiossa. Oslossaj a Holmenkollenin patikkapoluilla.
Kämppiäkin on, joten sisämajoituskin on
mahdollista,jos tuvat eivät ole täynnä.
16.-23.10.la-la Syyspäiviä Peuranpolulla
SuomenselänvedenjakajaseudullaKeskija Pohjois-Pohjanmaalla
13.-16.5.to-su Pirkanmaan kevätkuhinoita
Suomessa
on hieno,
erämainen
vaellusreitti. Salamanperän
Pirkanmaalla on useita hienoja luontoluonnonpuisto, Salamajärven kansallisko h te i ta , jois t a par haa t o n p o i mi ttu
helatorstaiviikonvaihteenperinteikkäälle puisto ja metsäpeurankotisuot ovat osa
vaellusreittiä, jolla on paljon tulipaikkoja,
luontoretkelle. Päiväpatikoita ja kivoja
laavujaja pieniätupia.
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RINKANPOHJALTA
28.4.-26.5.ma, ke + 22.-23.5. Vantaan
aikuisopiston retkeilykurssi ja viikonloppuvaellus
Kaikkia retkeilyn perusasioita ei tarvitse
opetella kantapään kautta. Seitsemän
Yhdistyksenkevätkokouksessa
käsitellään teoriaillan aikana( I 8-2I . I 5) opitaanretkeilyn
seuraavatsääntömääräiset
asiat: Vuoden perustiedot, jotka pannaan käytäntöön
2009toimintakertomus,
tase,tilinpiiätössekä viikonloppuvaelluksen aikana. Kurssista
hyötyy myös retkeilyharrastuksensaaloittilintarkastuskertomus.
tanut. Ilmoittautumiset ryww.vantaa.fV
aikuisopisto tai (09) 8392 4342,

3.3.keklo17.30 KEVATKOKOUS
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu
8,
siisäänkäynti Kellosilta 9

TERVETT]I./OA!
Hallitus

4.5. ti Kurkistus lähiretkeilijän reppuun

4.2. to Ruotsin komein vaellusreitti
Kungsleden
18.2.to Reisadalenja Vara
vastakohtaiset
Norjassa

11.5. ti Lähiretkeilykohteita
jaVantaalla

Helsingissä

Pohjois-

Helsingintyöväenopisto,
Kanneltaloklo 1718.30

18.5. ti Lähiretkeilykohteita Espoossa,
Nuuksiossaja Sipoossa
Helsingin työväenopisto,Oulunkylätalo klo
l8-19.30

KTJLKU IOKASJIiRVELLE
LumettomanaaikanaKukasjiirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekäpitkoksetnoin 3 km.
Tietä Pyhäjärvelleei todennäköisestipidetä
auki talvella, sitävastoin on sovittu että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängän poikki Kukasjärvelle
noin 3,2 kmja tällä välillä tarvitaan suunnistus- ja hiihtotaitoa.

Josmatkustatjunalla Rovaniemelleja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään. voit
tilata taksin esim. autoilija Kauko Seppälältii
valmiiksi odottamaanlinj a-autoasemalletai
lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelinnumeroon016-642129.
Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
Akäslompoloon j a lyhyen j atkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
040 5481660. Vuorobussivhtevs Kolari Äkäslompolo - Kolarion joliaiseitajunalta ja
jokaisellejunalle.

MILLA KEINOIN
KARJAKAIVOLLF,?
Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus Nuuksionpää ja 85A Espoon keskus Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun
alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole liikennettä. Kattilan lenkin poisjäänti syksyllä ja
lisäys keväällä aiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessakev?iälläja syksyllä.

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan rautatieasemanvieressä.
Nuuksiossa bussista jäädään pois Meerlampi-nimisellä pysäkillä kaksi pysiikkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäen piiälle, josta
ktiiinnytiiiin oikealle puomilla suljehrlle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjastaja YTV:n sivuilta
osoitteestawww.ytv.fi .

HALUANLtrTTYÄ
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

JÄSENMAKSUT:
Varsinainenjäsen
(alle I 8v.)
Nuorisojäsen

E-mail

15 euroa
7.5 euroa
Lapinkävij ä-lehti (suoratilaus)8 euroa
OSOITTEEN MUUTOS:

HELSINGIN
SEUDUN
I.APINI(AVUÄT
JÅSENStrilEERI
SaaraKostama
Penttiläntie I H 56

OOT4OHELSINKI

