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LAI\SI-LAPIN

MATKAILTJPALVELUT

Länsi-Lapin matkailupalvelutnäyttävätkehittyvän suotuisasti.Toisin kuin Itä-Lapin suunnan
yhteydet, niin Kolarin rautatieyhteysnäyttää vahvistuvan. Suunnitelmissaon avata
rautakaivoksia Ruotsin puolella lähitulevaisuudessaja tällöin Kolarin rata palvelisi
malmiratana Tornioon. Radan peruskunnostuson jo aloitettu ja Kolarista raideyhteys
jatkuu PajalanKaunisvaaraan.Myös Yllåiksenlähellä oleva Rautuvaarankaivos on tarkoitus
käynnistää uudelleen.
Matkailijoille tämämerkitseeparannustaliikenneyhteyksiin,koskaratakunnostetaanraskasta
liikennettä varten. Tällöin radan kannattavuus ei ole enää puutavarakuljetustenja
henkilöliikenteen varassa.
Kaivosten avaaminenmerkitseemyös työllisyystilanteenparanemistaalueella.Rautuvaaran
kaivoksentyöllistävä vaikutus vuoteen 1988saakkaoli Kolarissahuomattava. Suunnitteilla
on myös Kolarin kalkkikivilouhoksen uudelleenkäynnistäminen.
Liikenneyhteyksienja työllisyyden paraneminenon hyvä asia,mutta toisaaltakaivosten
avaaminen merkitsee uhkaa ympäröivälle luonnolle. Paraillaan onkin käynnistetty
ympäristöselvitykset kaivosten aiheuttamista haitoista. Ennakkotietojen mukaan malmi
rikastettaisiinalueellaja kuljetettaisiin pelletteinäTornioon. Missä mäåirinrikastusaiheuttaa
ympåiristöhaittojaon selvittämättä,mutta tiedossaolevanmalmin rikkipitoisuus on tiettävästi
alhainen.
Kolarin alueen palvelut tulevat vahvistumaan, koska kaivosten arvioidaan työllistävän
lähes 1800 henkeä. Tällöin myös alueen luontopalveluiden käyttö tulee kasvamaan.Se
merkitsee haasteita matkailulle, koska kilpailu työntekijöistä on kiristymässä. Alueella
tarvitaan myös huolellista retkeilyreittien suunnittelua,jotta alueen luontoarvot voisivat
lisääntyvääkulutusta.
kestäätulevaisuudessa
ReijoBlomberg

TOIMINTA
TOUKOKUU
8.5.1aklo 10.00alkaen
KEVÄTSIIVOUS KARIAKATVOLLA
Kaikki liat ja roskatjoutavat pihalle, kun siivotaanala-ja ylämajatputipuhtaiksi.Senjälkeen
o n ki n m uk av a s iir t yä y l ä ma j a l l e Ke s ä k a u d e n avaj ai si i n j a l ohi sopal l a.
Työtehtäviä jakaa Eija Lempinen, puh. 040 7 236768.
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s.s.KESÄKAUDENAvAJATSETKARIAKAIVoLLA

Perinteisetlohikeittoja pullakahvittarjotaankesänavajaistenmerkeissä.Nostammelipun
salkoonjuhlistamaantapahtumaaklo 13.Saunaja toivottavastijo hiukan lämmennytlamrnen
vesi odottavatmyös kävijöitä. Keittoa riittiiä kunhan muistat ilmoittaa tulostasi viimeistiiiin
3.5 Ritva Purasellep.040 8400757tai Aino Matikaiselle p.0400 927225.

2I..23.5.RETKEILYVIIKONLOPPU TAMMELASSA
Kevään viikonloppuvaellus tehdään Tammelan pitäjän Portaan kylän alueelle Hämeen
Hiirkätien varrella.HämeenHåirkätieoli 150O-luvullalaajanPortaanhallintopitäjänkeskusja
myöhemminTurku-Hämeenlinnaja Helsinki-Pori-pääteidenristeyspaikka.Siksi retkeily
koostuukin nyt melko kevyestä patikoinnista yhdistettynäalueen perinnekulttuurinja
historianesittelyyn.
Kuljetukset kimppakyydein,jolla mahdollistetaanhelpot siirtymiset kohteestatoiseen.
Jokainensopii kuljetuksetkuljettajan kanssaerikseen.Mukana retkeilyvarusteettelttailuaja
ja -j uomat.
nuotioiltoja varten,sekäretkieväät,saunomisvarusteet
(tie
KokoontuminenPortaankeskustassa numero2823ja 2824 risteys)pe2l.5. klo 18.30,
josta leiripaikoille, Hanhennummi,Porrassyrjäntie66 ja PortaanPeuranhirvimiesten laavu,
jonka
Mustalammintie 10. Lauantai-aamunaparin tunnin retki Saarenkansanpuistoon,
jälkeen opastettukierros Portaankylämiljöössä, vetäjänäHämeenhärkätienalueopasSirpa
Rauhala.Lohikeittolounas,rieväja kotikalja Kylätalolla klo 12.Ruokalepoaklo l5 saakkaja
sitten saunakamppeetmukaan ja parin kilometrin patikka Tervalammille. Tutustutaan
Elina Asikaisenja
Tervalammin metsänvartijantilaan ja historiaannäyttämötaiteenopettaja
Sirpa Rauhalanjohdolla.
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ja jossakin vaiheessapaluu leirille. Sunnuntaina
Loppuilta saunomistasavusaunassa
retkeilläänMelkuttimen alueella.
ja opastukset.Sitovat ilmoittautumiset
Retkenhinta n. 28 euroasisältäälounaan,savusaunan
3.5. mennessä retken vetäjille Pentti Luhtala, puh. 050 3045 130 tai Outi Ojanperä,
puh.0400 807 778.

26.5.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Alkukesiin yhteissaunaon liimmitetfy taidolla.Lampi odonaauimareitaan.Lauteilla kerrotaan
keväänkuulumisia.Tule kertomaanomat kokemuksesi.Saunamaksuon l,- euroaja puoli
suljetaanviim.20.3O.Saunan lämmittiijänä Auli Martin, puh. 040 585 6138.

pe-suSELVIYTYMISLEIRI LUONNOSSA
28.-30.5.
(HUOM! ajankohtaon muuttunut jottei se ole samanaviikonloppuna kun koulut loppuvat)
Miten selvitä hengissätilanteessa,jossa varusteetovat kateissaja eväät siellä missä
varusteetkin?Tiedätkö mitä tehdä, kun on selvittävä luonnon antimin ja våihin välinein?
Eloonjäämistaitojentietäjäja taitaja,Survival-Killan pitkäaikainenpuheenjohtajaja nykyinen
oltermanni Mika Kalakoski on laatinut Lapinkävijöille oivan suunnitelmannäiden taitojen
opplrmseen.
Perjantain teoriaillanja kahdenvaelluspäivänaikanaNuuksiossakerätäänsyötäviäkasveja
ja tehdäänniistä ruokaa,suunnistetaanluonnonmerkkienmukaan,yövytääntilapäisvälinein,
ja opitaanmonta muutakinhyvää taitoa.
valmistetaanvedensuodatin
jäseniltä
Kurssimaksu on HSL:n
30 euroa-lflltstMaksu
suoritetaanetukäteen
Lapinkävijöiden tilille (eräpäivä26.5.). Kurssille ilmoittautuneille tiedotetaantarkemmat
yksityiskohdat ja annetaanohjeet varustautumisesta.
Ilmoittautumiset viimeistiiåin pe 21.5.2010Raija Hentmanille joko såihköpostiosoitteeseen
raija.hentman@nic.fi tai puhelimitse numeroon 09 718 768 (iätä tarvittaessa viesti
vastaajaan).

KESAKUU
2.6.ke klo 18.00- 20.00NAISTEN SAUNA
KARJAKAIVOLLA
Nautitaanjoko saunanhiljaisuudestatai mukavistajuttutuokioista tyttöjen keskenja välillä
vilvoitellaan lammessa.Saunamaksuon l,- euro. Puoli suljetaan klo 20.30. Saunan
lämmittää Karin Sillander puh.050 350 3807.
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t2.6.rakro 14.00- 17.00KESÄSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Uutuutena on kaikille jäsenillä mahdollisuus koivuntuoksuiseen puulämmitteiseen
jonka talkootoimikuntalaisetlämmittävätkesäkuukausien
lauantaisaunaan,
aikanakerran
kuukaudessa.Yhteissaunanmaksuon l,- euro.Puoli suljetaan klo 17.30.Löylyistä vastaa
Eija Lempinen, puh. 040723 6768.

14.18.6.RETKI VIRON NARVAAN JA
PEIPSUIiRVELLE
Bussimatka Tallinnan kautta Narvaan, jossa majoitus hotelli Narva Merensuu kahden
hengenhuoneetmahdollisuusmyös yhdenhengenhuonelisämaksusta.
www.merensuu.ee
Majoitus on koko ajan samassahotellissajosta teemmeretkiä mm. Narvaan,Peipsijärvelle,
kalkkikivikaivokselle,ym.
Hinta, joka sisältäämajoituksen,kuljetuksen,laivaliput, meri-aamiainen,päivittäin lounasja
päivällinen sekäaamiaiset,opasmukanakoko matkan ajan.
Hrnta 420- 440euroatarkentuu myöhemmin.
VastuullinenmatkatoimistoPs-bussi/Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040 8368575tai pertti.sataku@luukku.com

20.6.su klo 10.00
ESPOONRANTARAITTI: WESTENDINASEMAMUNKKINIEMI
KokoontuminenJoreri-linjan päätepysäkilläWestendinasemalla
klo 10. Siitä lZihdetään
kävelemäänrantaraittiapitkin Munkkiniemen suuntaan.Retki päättyy Laajalahdenaukiolle
Munkkiniemessä,josta matkaavoi jatkaa vaikka raitiovaunulla. Mukaan pienet retkieväät.
Jossainmatkanvarrellaolevassakahvilassavoidaanpistäytyä.Ilmoittautumiset Hannu
Siitarille, puh. 040 570 7536 tai sähköpostilla hannu.siitari@capgemini.com.
Paikallisopas: Anna-Maija Teppo.

30.6.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Juhannuson juhlittu, mutta kesäillatjatkuvat parhaimmillaan.On aika siirtyä eteenpäin.
Karjakaivon puhtaassailmassaja mukavassaseurassase on mahdollista.Tule mukaan
yhteissaunaan.
Saunamaksu
on l,- euro.Saunamajurina Mauri Piippo puh.040 7731228.

HEINAKUU
l7.7.laklo 14.00- 17.00KESASAUNA
KARIAKAIVOLLA
On taasenlauantai ja pyyhkeet reppuun jo laitaa saa.Ei voi kiireet ahdistaavaan kesästä
nauttia saa,kun saunanlauteille taas matka käy. Yhteissaunastaperitään l,- euro. Puomi
suljetaan klo 17.30.Lämmitysvuorossa Auli Martin, puh.040 585 6138.

28.7.kekto 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Heinäkuun helteidennautinnotja tekemisetsaakertoa saunanlauteilla. Monenlaisiajuttuja
peritään 1,- euro.
on mukava kuunnella saunomisenja uimisen lomassa.Yhteissaunasta
Saunan lämmittiijänä Sakari Palo puh.040 530 9578.

ELOKUU
4.8.ke klo 18.00- 20.00NAISTEN SAUNA
KARIAKAIVOLLA
Tytöt kokoontuvat taas saunanlauteille nauttimaan suloisestakesäillastatarinoineen.
Saunamaksul,- euro. Saunan lämmittää Karin Sillander puh. 050 350 3807

7.- 8.8.Ia-su
MERELLINEN VTIKONLOPPUMUSTAVIIRIN
SAARELLA
Mustaviiri sijaitseePyhtäänedustallaItäisenSuomenlahdenkansallispuistonlänsiosassa.
PyhtäänMäntyniemeen kuljetaan kimppakyydein. Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri on
julkaissut saarestaaikakauslehdenkokoisen oppaan,jota voi selata osoitteessahttp://
www. sll.fi,/kymenlaakso/toiminta/mustaviiri
Retken hinta on osanottajamäiirästäriippuen 55 - 59 euroaja se sisältäämatkat aluksella,
joka pystyy ajamaansaarenrantaveteen,koska saaressaei ole laituria. Retki toteutuu,jos
liihtijöitä on vähintään 9. Alukselle mahtuu 24 henkilöä. Ilmoittautuneille lähetetään l5
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euron suuruinen ennakkomaksulasku. Mukaan on otettava viikonlopun normaali
retkeilyvarustusja juomavettä,sillä kaivojen vedenlaadustaei ole tietoa.Aluksen låihtöajaksi
Mäntyniemestäon kaavailtu klo l0 lauantainaaamupäivällä.
Retken jåirjestiivät Jorma Nurmi, puh. 040 766 9093,såihköpostijormao.nurmi@ppl.inet.fi
ja Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com.
Ilmoittautumiset Harutulle.

14.8.la klo 14.00- 17.00KESASAUNA
KARIAKAIVOLLA
Kesänkiireet alkavatolla ohi. On aikaanauttiasaunanlöylyistä, matkalla saavielä kuunnella
kesänääniäja ehkälammenvesikin vielä on nautittavanlämmintä.Yhteissaunanmaksuon
l,- euro. Puoli suljetaan klo 17.30.Lämmön luo Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.

22.8.sa kto 10.00
ESPOONRANTARAITTI: WESTENDINASEMASOT]KKA
Kokoontuminen Joreri-linjan päätepysäkilläWestendinasemalla
klo 10. Siitä lähdetään
kävelemäänrantaraittiapitkin lännensuuntaan.Retki voidaanpäättääesim. Soukkaan,josta
palataantakaisin bussilla. Mukaan pienet retkieväät.Jossainmatkan varrella olevassa
kahvilassavoidaan pistäytyä. Ilmoittautumiset Hannu Siitarille, puh. 040 570 7536 tai
såihköpostilla hannu.siitari@capgemini.com. Paikallisopas: Anna-Maija Teppo.

25.8.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Loppukesän saunassanautitaan ehkä viimeisistä lämpöisistä illoista. Kesäisen illan
hämyisyyson nautinnollistakokea paluumatkalla,otsalamppukinsaattaaolla jo tarpeen.
Yhteissaunastaperitään I,- euroasaunamaksu.Puoli suljetaan klo 20.30. Lämmityksestä
vastaaAuli Martin, puh.040 585 6138.

SYYSKUU
pe 24.9.- su 26.9.RETKEILYVIIKONLOPPU
LOPEN PORONPOLULLA
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Syksyn retkeilyviikonloppu suuntautuuLopelle poronpolun maisemiin. Alueelle ovat
tyypillisiä harjut,järvet ja lammet.Perjantai-iltanamajoitummetelttoihinKomionlampien
telttailualueelle.Autolla pääseehyvin lähelle. Launtaina kierrämme n. l0 km:n lenkin
päiviireppujenkanssaKomion - Luutasuonharjunsuojelualueella,kuumalle sarjallepyrimme
keksimäänlisälenkin. SunnuntainaosallistummevuosittaiseenPoronpolun kävelyretkeen.
Jos siirrymme autoilla retken viralliseen lähtöpisteeseenRiihisaloon, vaihtoehtoisetmatkat
ovat 5, 13, 18 ja24km,leiripaikasta käsinhiemaneripituisia.Matkan vanella on virvokkeiden
myyntipisteitäja Riihisalossahernerokkaasekäsauna.Lisätietoja http://www.luontoon.fi/
page.asp?Se
ction=l29 5'7 http://www.luontoon.filpage.asp?Section=8205httpiI I
www-hehkua.filtapahtumat/poronpolku/Ellei toisin sovitateemmeryhminä noin l3 km:n ja
noin 20 km:n lenkit. Lopuksi Poronpoluntapahtumaan
kuuluvayleinensaunaRiihisalossa.
Retki tehdäänkimppakyydein. Kerrothan ilmoittautuessasionko sinulla autokäytettävissäsi
ja monelleko voit tarjota kyydin sekä missä päin asut. Yritetään järjestää autokuntien
kokoontumisetsopivissapaikoissa.Tavoitteenaon kokoontuaLopella klo 19.30,tarkemmin
seuraavassa
lehdessä,tai vetäjältä.
Mukaan teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteet sekä ruokaa ja vettä. Lapinkävijät voi
lainatavarusteita.
Retkenosallistumismaksuon 15 euroasisältäenPoronpolunosallistumismaksunsaunoineen,
Ieiripaikansekäopastuksen.
Lisäksi kimppakyytimaksu,josta kukin autokuntasopii.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.9 mennessäyastuuhenkilölle Harry Smeds,puh 050
357 0993, harry.smeds(at)elisanet.fi

29.9.keklo 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

LOKAKUU
2.l0.raklo 10.00SYYSSIMUS KARIAKAIVOLLA
2.I0. IA.YÖSUUNNISTUSKARIAKAIVON
ALAMAIALLA
Aurinko laskeeklo 18.50,jonka jälkeen minä ja mahdollisimmansuuri osanottajajoukko
päätämme,milloin pimeys on riittävän synkkä. Mahdollisesti tosi myöhäinen starttaajavoi
hyötyäaamuyönkuun sirpin kelmeästävalaistuksesta.
Ripustanrasteille" hei heijastimet"
kuntoyösuunnistusten
tapaan heilumaan.
Tervetuloa suurella joukolla entiset ja uudet pimeää pelkäämättömät lapinkävijät
jokavuotiseentapahtumaan.
Niilo Koskenkorva puh.050 5390182
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LOKA. MARRASKUUSSA
on tulossajokamiehenoikeus-ilta.

JOULUKUU
3.-6.r2.pe-maPIKKUJouLURETKI
EE
Ilomantsiin Ilajan aidolle savottakämpälle. Varaa aika kalenteriisi. Tarkempaa tietoa
seuraavassalehdessä.
Tiedustelut Ritva Puranen puh.040 840 0757 tai Kirsti Klemota 050 382 0375.

LOMA
KUKAKSENKEVÄÄSEEN
Talvenjälkeen isännätovat huoltotöissäKukasjärvellä 29.5- 5.6.
Mukaan voi tulla - vaikkapa vain tutustumaanpaikkaanja retkeilemäänkesäänheräävässä
tunturissa.
Ilmoittele tulostasi,niin kerromme lisää.Tupaanmahtuunoin 8 henkilöä.
Kalevi Koski 040 5081626 Uljas Pernu O4O5927218

PERHEVIIKKO KUKAKSELLA la 5.6.-1a12.6.
Kaikki mukaanviettämäänrentoaalkukesänviikkoa Kukasjåirvelle! Majoitus Kukasmajassa
ja Goadoskodassa,joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet ja ruokailuvälineet ovat talon
puolesta.Ruokatarvikkeetjokainenhankkiija hoitaaperille itse.Jokaisellelapselletuleeolla
mukana aikuinen henkilö, joka on vastuussahänestä.Helsingistä matkustammejunalla
Rovaniemelleja sieltäjoko tilausajonataikka kimppakyydein Pyhäjiirven rantaan,josta on
noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily, saunominen, iltanuotio ym.
vapaamuotoinenpuuhastelukuuluvat ohjelmaan.kirimaksu on aikuisilta40 euroaja lapsilta
25 etroa. Matkakustannuksettodellisten kulujen mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh. 0400 807778

ll

14.18.6.RETKI VIRON NARVAAN JA PEIPSUARVELLE
BussimatkaTallinnan kautta Narvaan,jossa majoitus hotelli Narva Merensuu kahden
hengenhuoneetmahdollisuusmyös yhdenhengenhuonelisämaksusta.
www.merensuu.ee
Majoituson koko ajansamassa
hotellissajosta teemmeretkiämm. Narvaan,Peipsijärvelle,
kalkkikivikaivokselle.ym.
Hinta,joka sisältäämajoituksen,kuljetuksen,laivaliput,meri-aamiainen,
päivittäinlounasja
päivällinensekäaamiaiset,opasmukanakoko matkanajan.
Hinta 420-440euroatarkentuumyöhemmin.
VastuullinenmatkatoimistoPs-bussi/Inton matkat
Tiedustelut Pertti Salo, puh. 040 8368575tai pertti.sataku@luukku.com

HEINATALKOOT KUKASJARVELLA 17..24.7.
jo perinteiseksimuodostunutheinänniittoodottaatekijöitä.Tarjolla on lisäksimuutapientä
askaretta.Yhdistys tarjoaaaamupuuronja kahvit.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski 040 5081626,Uljas Pernu 040 5927278

RUSKAVAELLUSUTSJOKI - KARIGASNIEMI 11..18.9.
Ruskavaellus
Utsjoki-Karigasniemi
I I .-I 8.9.
Lähtö pe 10.9junalla Helsingistäjapaluu su 19.9Helsinkiin.
Matkan pituusn.70km ja hinta n.430 ?
Tarkemmattiedot seuraavassa
Lapinkävijässä
Lisätietoja Jorma Nurmi 040 7 669093

RUSKAVAELLUSSAARISELALLA 11.- 18.9.
Tämän vuoden ruskavaellus toteutetaan hieman kevennettynä versiona Saariselän
maisemissa.
Tarkoituson majoittuamuutamanayönävaraustuvissa,
viettääpari luppopäivää
ja käväistäSokostilla.Jottalepäilyynjäisi aikaa,ovat muut vaelluspäivät
rinkkaakantamatta
normaalienvaelluspäivienkaltaisia,päivämatkat15-20kilometriä. Vaellus edellyttääsiis
hyvää kuntoa ja reipasta mieltä sekä riittävää kokemusta luonnossaliikkumisesta
mahdollisestihyvinkin vaihtelevissasääolosuhteissa.

t2
LähdemmeHelsingistäperjantaina10.9.iltajunallaRovaniemelle,jostajatkammebussilla
Kiilopäälle.VaelluspäättyyKiilopääIle,jossayövymmeyhdenyön mökkimajoituksessa
ja
saunomme.Paluulauantaina18.9.bussillaRovaniemelleja sieltäyöjunallaHelsinkiin.
Osallistumismaksunhinta-arvio on noin 330 euroa. Hinta sisältääjuna- ja bussimatkat,
varaustupamaksut,
viimeisenyön majoituksenKiilopäällä sekäsaunomisenja jiirjestelykulut.
Ennakkomaksu 75 euroa josta lähetetään lasku erikseen. Vaelluksesta järjestetään
ennakkopalaveriKarjakaivolla myöhemmin ilmoitettavanaajankohtana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh.0400 807778tai Pentti Luhtala, puh.
050 3045130

32.YLLÄKSEN HIIHTOVIIKK O 2..9.4.20II
Paikkoja on varattu noin 50. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Hannu Siitari sähköpostilla
hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 5707 536.

PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 Vomatkanarvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennenmatkanalkua, veloitetaantoimistokuluina l6 euroa/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään14 vrk ennenliihtöä,veloitetaanennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään48 tuntia ennenmatkanalkua,veloitetaan1} Vo
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 muodostuneista
kustannuksista,
kutenennakkoonmaksetuistapalveluista,
joista HSL ei saa maksunpalautusta(esim. matkaliput,majoituspalvelut,myös osuudet
yhteisistätilausajoistaja majoituksista).Akillinen matkalle lähdön este on todistettava
lääkärintodistuksellatai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisdltyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksenjälkeen peritäänperuutuksestakuitenkin aina toimistokuluinal6
euroa/henkilösekälentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissatapauksissalentolipuista
ei saapalautustalipunkirjoituksen jälkeen.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienvähyydentai muun ennaltaarvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivääolematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjänperuuttaessatilaisuuden
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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HALLITUKSENJA
KEVATKOKOUKSEN PAATOKSIA
aa

Hallitus käsitteli kirjanpitäjän toimittamat
tilinpäätöksen erittelyt ja vertailutaulukon
vuodelta2009.
- Kukasjiirven pitkospuuprojekti oli merkittävä menoerävuonna 2009
- JäsenrekisteriinJäseri-ohjelmanja lasertulostimen hankinta olivat isoimpia eriä
hoitokuluissa
- Lehden ilmoitusmaksut on hoidettu
kiitettävästi
Yhdistyksenvuoden2009 tulos oli 423,29
euroaalijäämäinen.Varainhankintaperustui
jäsenmaksuina,majojen käyttömaksuinaja
retkivälineiden vuokrina saatuihintuloihin.
Retkien ja kurssien kulut katettiin omakustannushintaisilla
osallistumismaksuilla.
Tilinpäätös hyväksyttiin vietäväksi tilintarkastajilleja kevätkokoukseen.
Samoin hyväksyttiin kevätkokoukselle
esitettäväksi sihteerin laatima toimintakertomus.
Yhdistyksen kevätkokouksessavahvistettiin tilinpäätösja hallitukselle sekämuille
tilivelvollisille myönnettiinvastuuvapaus.
Hallituksen esityksenmukaisestitilivuoden
alijäämä hyväksyttiin siirrettäväksi toimintapääomaan. Samoin hyväksyttiin
vuoden2009 toimintakertomus.
Päätettiin suorittaa myös jäsenrekisterin
hoitajalle, ( kuten kirjanpitäjälleja raloudenhoitajalle ) vuosittaista palkkiota ja
kulukorvaustavuoden 2010 alusta lukien
lO0euroapalkkio + l00euroa kulukorvaus,
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koska rekisterin hoitotyö on aiempaa
työläämpää.
Todettiin tarve siirtää kevätkokous myöhempäänajankohtaan,esim. maaliskuun 2.
viikolle, niin että tilintarkastukseen iää
riittävästi aikaa.
Eija Lempinen on nyt pääosiltaanlaatinut
yhdistyksen irtaimistoluettelon. Tehdään
vielä joitakin tarkistuksia.
Todettiin, ettäkonevoimainenkulku Kukasjiirvelle on sallittuaainoastaanPekkaKourin
kelkalla Aakenusjoen talousmetsäreitin
kautta.(puh.04O0-395603).
Suksillaon kulku
myös Tulivuoripuistosta, jossa pidetään
pysZiköintipaikkaavattuna.Isäntienhoitamia
huoltokuljetuksia tapahtuu Pyhäjärven
kautta, ei vuokralaisten käyttöön konevoimalla.
Ehdotus kevätkokouksessa: Sähköpostijakelulista.
Raija Hentman ehdotti, että asiasta kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille perustettaisiinsiihköpostijakelulista.Listalla voisi
muistuttaatulevistatapahtumistaja ilmoittaa
uusistaasioistaja muutoksista.
Mikäli lista toteutetaan, sen tulisi olla
ilmoituslista tapahtumista, ei keskustelupalsta. Normaalina sähköpostin jakelulistana se olisi melko työläs ylläpitää.
Selvitetäänvaihtoehtoia.
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Ehdotus kevätkokouksessa: Muutostarve
Ylläksen hiihtoviikkojen ilmoittautumismenettelyssä
Hallitus velvoitettin miettimäåintarpeellisten
muutosten tekemistä ilmoittautumis- ja
valintamenettelyyn Ylläs-viikolle. Kevätkokouksessaoltiin huolissaan siitä. että
uusien osanottajien on vaikeaa päästä
mukaan hiihtoviikolle. Hannu Siitari on
selvittåinyt,että vaihtuvuus on viimeisen
kymmenen vuoden aikana Ylläsviikon

osanortajissa
ollut vuosittain12-22henkeä,
jota hallitus pitää riittävänä. Jonotuslistalta
ovat useimmat päässeetmukaan.
Toukokuun lehteen tulee ilmoitus vuoden
2011 hiihtoviikosta, jolloin kaikilla on
mahdollisuus ennakkoilmoittautua hyvissä
ajoin. Paikkakiintiön varaamistaniille, jotka
eivät tiedä lomistaan ei pidetty tarkoiuksenmukaisena.
Hallituksen puolesta
SaaraKostama

KARJAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842avaimista 50
euronpantin. Viitenumero avaimistaon 3573.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentulee osoittaatositteella,että hän on maksanutpanttisumman.Ennenpanttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen,joka liihettää avaimen postitse senjälkeen, kun
raha on tullut tilille. Panttisummansaattakaisin. kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättääkuitenkin oikeudenolla luovuttamattaavaintahenkilölle erityisistä syistä.
Merja Sallinen, puh. 050 342 4682ja sähköposti merja.sallinen@netti.fi
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MADELOUKKU
Made on monella tapaamielenkiintoinen kala.
Se on turskan sukulainen ja sukulaisista
ainoa,joka eläämakeassavedessä.Madetta
ei yleensäpyydetä kesäaikaanja harvoinpa
made osuu kesäaikaanverkkoon tai katiskaan. Parastamade aikaa onkin myöhäissyksy,jolloin jää vetää riitteeseen.Vanha
tapa kalastaa mateita on kolkkaus. Mateet
nousevatuseinaivanjäänalle,jolloin ne on
helppo havaita ohuen jääpeitteen alta.
T?illöin kalan voi kolkata tainnuksiin sopivalla
koivukalikalla. Ennen vanhaan mateiden
kolkkaus oli perinteinen kalastustapa,joka
lieneejåiiiny viihemmiille huomiolle. Ainakin
poikaviikareidenkeskuudessaseoli suosittu
kalastustapa.
Madeloukku oli vanhan kansan kalanpyydys. Loukkupyyntiin soveliastaaikaaoli
tammi - maaliskuu, jolloin on mateiden
kutuaika. Tällöin mateetkerääntvvätrantamatalikoille kutemaan,sopiviakutupaikkoja
ovat I - 3 metrin syvyiset hiekkapohjaiset

ranta-alueet. Madeloukku rakennetaan
seuraavasti.Jäiihän porataan tai hakataan
n. 20 cm leveä avanto, Tästä hakataan
våihintäåin
reilun puolenmetrin pituinen ura,
joka johtaa isompaan pesäiin. Pesän tulee
olla mahdollisimman lähelläjään alapintaa,
kuitenkin niin ettei se rikkoudu. Ensimmäiseen avantoon asetetaann. 30 asteen
kulmassa kuorimaton koivusalko pohjaan
saakka. Se toimii johtimena mateille. On
nimittäin havaittu, että vaalea vdri houkuttelee mateita puoleensa.Katiskoissaja
maderysissäkäytetään usein koivusalkoja
houkuttelemaan mateita puoleensa. Ehkä
vaalea viiri muistuttaa mateen vatsapuolta
ja vetää mateita puoleensa.Madeloukku
peitetäänstyroksillaja päällekasataanlunta,
ettei loukku pääsejäätymään.
Lauri Ruppa, Lapinkävijä-lehti ?2fiX)
reijoblomberg
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KARHUNPYYNTIA TUISKU.
KURUSSA
Muutama kymmenen vuotta sitten karhunpyynti oli sallittua vielä kevåiiinviime lumilla.
Eräs sodankyläläisseuruekinsonnustautui
matkaan 4-tien varresta Saariselänsydänmaille. Hiihto oli raskasta,lumisoseupotti ja
hiki virtasi. Monimiehisessä porukassaoli
yksi, joka oli mukana vain seuraamassa
pyyntihommia. Hänellä ei ollut asetta
painonaan lumessa paarustettaessa.Ehkä
tästä syystä hän etenikin havaituilla
karhunjäljillä ketterämmin kuin muut. Hän
olikin koko porukastaainoa,joka koko retken
aikana edesonnistui niikemäänkarhun.
Ilta alkoi painua mailleen ja väsyneet
metsästäjätvetäytyivät levolle Tuiskukurun
autiotuvalle. Juomaa kului nestevaillingin
korvaamiseksi.eikä kulunut aikaakaankun
lavereillavallitsi melkeintiiysi yön hiljaisuus.
Paitsi. että tämä aseeton metsämies kdrsi
uniapneasta eli unenaikaisestakatkohengityksestä. Viereinen kaveri ei oikein
saanut unen päästä kiinni, kun pitkän
hiljaisuuden aina katkaisi naapurinäänekäs
kuorsaus.
Eräåinpitkiin hiljaisen hetken aikana kiimpåin
oma "Viljami"-myyrä ilmestyi tuvan kattilahyllylle. Viljami vilisteli edestakaisin
kolistellen tiskiharjoja ja kattilankansia ja
nuuhkien kattiloita, josko kattiloihin olisi
jäänyt jotain syötävää, edes leivänmuruja
tai ruoantiihteitii, mutta mit?iiinei ollut jiiljellä.
Viljami mietti hyppåiiimistiialemmallehyllylle,
juuri kun katkohengitysvaihtui räjiihtäväåin
kuorsausätineen.Konekiv?iiirimdinen äiini oli
niin pelottava,ettii Viljami otti ylipitkiin loikan
suoraan alapuoliseen pimeyteen. Kuului
loiskahdus ja onneton myyrä joutui uimasilleen. allas vain sattui olemaan tuvan

raikasvesiämpäri. Unensa menettäneen
karhunpyytäjän ei auttanut muuta kuin
nousta sijoiltaan ja lähteä toimittamaan
ämpiiri myyrineen ja vesineenväljemmille
vesille keskellä yötä. Uniapnea-mies taas
jatkoi vain yöllistä konserttiaanonnellisen
tietämättömänä tapahtumasta, kun pyyntikaveri tyhjensi ämpfin sisällön Tuiskujoen
yläjuoksun korppaantuneelle toukokuun
alun hangelle.
Karhunkaatajajiii ilman saalista,mutta saihan
Viljami ainakin pitää henkensä.Viljamista
täysin tietämätön uniapnea-mies varmaan
niiki unta päivällä näkemästäänmetsän
kuninkaasta.Jiilkeenpäin kyllåikin sitten riitti
leikinlaskua tästä karhunpyyntiretkestä,ja
tämä retki tulikin aina heti ensimmäisenä
muisteluihin, kun oli kyse ison riistan
pyynnistä.
Tarinan opetuson se,että ei saaliin tarvitse
olla suuri tai sitä ei tarvitse olla ollenkaan,
jotta metsästyskokemuksestatulee unohfumaton.
PS. Tarina on kuultu Tuiskukurun tuvalla
kevättalvella 2010 retkellä olleelta vaeltaialta.
siltä uniapnea-mieheltä.
PenttiLahdenvuo
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SaarijärueIh Keshi -Suomes
Koulutusaika
23.8.20I G22.6.2OI1. HakuI 8.6. mennessä.
jokatarkoittaa
Koulutus
toteutetaan
monimuotona,
kontaktiopetuksen
ja työssäoppimista.
lisäksi
etäopintoja
johtuen
Lähiopetuspäivät
ovatsisällöstä
useinpitkiäja joskusfyysisesti
tai psyykkisestikin
vaativia.
Koulutuksen
useita
vaelluksia
aikana
tehdään
patikoiden,
ym liikkumistavoilla.
hiihtäen,
meloen,
maastopyörillä

Koulutrsmaksu
on315€,
jostatrd<inrtomaksua
50,50€.
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Lisätietoja:KariKunelius
040 7315447,
(014)5192684,kari.kunelius@poke.fi
ja esite:(014)5192680,
Hakemus
tai netistäwww.poke.fi Pohjoisen
saarijarvi@poke.f
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puu Niilanpään
eteläisellä
huipulla

Kuva on Niilanpään eteläiseltähuipulta
Terävänkivenpään
läheltä.

Kuva: Pentti Lahdenvuo

TIETOAI
RAJASEUTULIITTO VALITSI INARIN
WODENRAJAKTINNAKSI
Ra j a ku n n ak s i v alit un I n a ri n v a l i n n a n
perusteluissaraati toteaa:
-Inarin kunta on kehittänyt pitkään ja
monipuolisestiyhteistyötäänmoniin ilmansuuntiin. Inari on ollut aktiivinen ia tulok-

sellisen aloitteellinen kehitettäessälaajempaaSuomen,Ruotsin,Norjanja Venäjän
rajaseutukuntienyhteistyötä. -Myönteisiä
tuloksia on saavutettuerityisestikolmikantaisenayhteistyönäVenäjän Kuolan
kaupungin sekä Norjan Varangin kunnan
kanssa matkailun, nuoriso- ja kulttuurivaihdon ynnä elinkeinojen kehittämis-
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hankkeissa.Vuoden Rajakuntasaavuodeksi valkoinen. Tärkein ero on kuitenkin seenishaltuunsaRaja-ihmisentekemä-veistoksen tössä, tarhanaalitovat Pohjois-A-merikja kesänaikanaInariin istutetaanRajan puu. kalaistaperääja niitä on jalostettu turkistarhauksenehdoilla.PohjoismaidennaaliEnsimmäiseksiVuoden Rajakunnaksinikantaon peräisinSiperiasta.Kettu on pahin
vuonna
2002
mettiin Virolahti
uhka naalikannalle. Kettu on levinnyt
Saariselkä
Suomenlumisintaseutua
ja vallanut
ihmistenmyötä pohjoisemmaksi
Saariselällämitattiin 29.3. Suomentämän naalienoesiä.Ketut saavatravintoaihmisten
talven lumiennätys109 cm. Tilanne oli
jätteistä ja selviävät näin paremmin kuin
tiistaina30.3.vielä parempi,kun virallinen naali,joka on sopeutunutelämäänniukalla
lukema näytti hangen paksuudeksi Saari- ravinnolla. Naali myös on sopeutunut
selällä 113 cm. Seuraavanapäivänä eli
kylmempään ilmastoon. Pienempänä se
keskiviikkona3 1.3.tilanneoli jo kääntynyt joutuu väistymäänketun tietlä, sillä kettu
hieman kesääkohti, sillä silloin virallinen myös tappaa naaleja. Kettuja on alettu
lumenmäåiräoliI l l cm. Myös keskiviikkona metsästää,jotta naalikanta runsastuisi.
Saariselälläolienitenlunta Suomessa.Paksu Suojelubiologi Matti Mela Metsähalhanki ei kuitenkaanSaariselälläole kaikkien
lituksesta kertoo, että naaleja on enää
aikojen ennätys. Esimerkiksi vuonna 2000 muutamissapesäkoloissa,joten tilaa naalille
mitattiin Saariselällälumen paksuudeksi129 olisi.
clL
Naali Ylläsjåirvellä
Saariselänsanomat
Kittilässä,Kolarissaja Muoniossaon tehty
havaintoja naalista pääsiäisen aikaan.
PALAAKO NAALI LAPPIIN?
Kittiläläissestähuskytarhastapääsikarkuun
Kuluneen talvenaon pohjoisestakuulunut kaksi Rukalla kuvatussaelokuvassamukana
jopa ollutta naalianimeltiiiin Hannaja Heidi. Kiimamahdollisesti
useistanaalihavainnoista,
Ylliiksellä. Viime vuosinauhanaliastanaalia aikana ne ilmeisesti villiintyivät. Ensin
on tavattulähinnäEnontekiölläja Utsjoella. karkasi Heidi ja muutamaa päivää myöNaali ei ole pesinyt vuosiin Suomessa. hemmin setuli hakemaankaverinsamatkaan
Ruotsisa ja Norjassa kannan arvioidaan kaivamalla luolan aitauksenalta.
olevan n. viidenkymmenen yksilön vah- Naaleistaon tehty havaintojalähiseudulla.
vuinen. Naali kuoli Suomessalähes suku- Heidin oletettava havainto on läheltä
puuttoon1900luvun alkupuolella.
Kaaresuvantoaja Hannasta Raattaman
Tutkiiat ovat olleet innoissaan naaliha- lähettyviltä.Molemmat naalit suunnistavat
vointöjen määrästä. Kuitenkin osa havai- kohden pohjoista.
tuistanaaleistaon ilmeisestitarhakarkulaisia. Ilmoita havainnoista
SallassaVärriön tutkimusasemallakamera H a v a i n n o t l uonnonnaal ei staj a tarhatallensi naalin,samoinKäsivarressa.Myös
karkulaista ovat tärkeitä ja mahdollisten
retkeilijöiden naalihavoinnotovat lisään- karkulaistenkiinni saamiseksi.Tällä hetkellä
tyneet.
naali on vielä täysinvalkoinenja se vaihtaa
Luonnonkantavai tarhakarkulainen?
turkkinsa ruskeaksi toukokuussa.Kaikki
naalihavainnototetaanvastaanja ne ovat
Käsivarren naali on oletettavasti luonnonkantaa.Liihimmät turkistarhatsiiaitsevat arvokasta tietoa suojelutyössä. HavainEtelä-Lapissaja mahdollisesti Venäjän noista voi lähettää tietoa Matti Melalle p.
020 5& 7725 tai mafti.mela@metsa.fi
puolella.Tarhanaalitovat usein isompiaja
kesympiä.Niiden turkissaon mustaatai Petra/Kuukkeli 10/20l0
sinertäväävåiriä,kun luonnonnaalion talvella
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YLLI{KSETIWWW-SIVI]T
Ylläksellä on www.yllas.fi sivujen lisåiksi
muitakin tietol:ihteita Ylläkseltä, nimittäin
www.äkäslompolo.fi- niin ja vielä suomalaisilla ääkkösillä.Sivut on Akäslompolon
kyläyhdistyksenylläpitämiä,joten kannattaa
tutustuasivuihin mikäli Ylliiksellä liikkuu.
Kotisivuja on vääntiinytKalervo Niskakoski,
j-okaon muuttanuteliikepäviniiän Ylitomiolta
Akä sl o mpoloon. S iv ui l ta l ö y ty y m m .
mielenkiintoisia kuvia sotien jälkeisestä
ja "turistihiihdoista"
ajastaÄkäslompolossa
tunturiin.
Sivut ovat parhaillaanrakenteilla,joten niitä
täydennetään
koko ajan.Eli sivuilta löytyy
jo monelaisia muisteluksia kylästä sekä
ajankohtaistatietoa.
Akäslompolonnettisivut

GPS-LUONTOPOLKU INARIIN
Elokuussanuortenluontoleirillä suunniteltu
"Viiden aistin luontopolku" sijaitseesuurimmalta osin suojelemattomalla Inarin
retkeilyalueella,2 kilometriä länteenOtsamotunturilta.Alueelle pääseeInarin kirkkonkylältä Angelin tietä ja Rovajärven tietä
pitkin, sekäretkeilyalueenolemassaolevien
reittienkautta.
Luontopolulla ei ole perinteistämerkittyä
polkua, vaan rastit etsitäänGPS-laitteenja
koordinaattien avulla. Polun rastien kuvauksetja niihin liittyvät tehtävätlöytyvät
netistä ladattavasta suomen- ja englanninkielisestäesitteestä.Rasteihintutustuva
retkeilijä voi tarpoametsässäomia reittejään
ja rastienluoksesuunnistamisesta
tuleeosa
elämystä.-Halusimmeuudistaaradikaalisti
perinteisen luontopolun toteutustapaa,
kertoo uutta polkutyyppiä kehittänyt Olli
Turunen Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Löytyy m ont a m ielenki i n to i s ta ti e to a Tällä tavoin toteutettuna luontopolun
Ylläksen alueesta,mm. nimistöstä.Poimin tekeminenja kunnossapitotulee huokeaksi.
tähän esimerkiksiAakenustunturinnimen. Polusta voidaan myös jatkossa laatia
Nimistöä on tutkinut nimistötutkiia Mauri
helpostiversiotaeri kielillä.
Kurkkio
-Viiden aistin luontopolkuon erinomainen
Aakenustunturi,-vaara,-joki, -jiirvi, -poikkio
lisä Inarin luontomatkailutarjontaan.
Sitäon
helppo käyttää mm. opetustoimintaan,
Vrt. lpR ähkkä,rdhkkäs'ruohikkoinen'
eivätkäsenrakenteetkuluta maisemaa,kuten
lpN ahkkäi, ahkkäs'kestävä,pitkäikäinen'
perinteiset luontopolut usein tekevät. Se
lpN ätrkkä'eukko, akka'
myös kannustaa arvostamaaninarilaista
Josnimi on peräisinruotsinlapinsukuisesta luontoa uudella tavalla ja innostaa sekä
kielestä.Aakenus-nimi voi juontua vesis- uusia että perinteisiä luontomatkailun
t ö n i me stä, luult av as t i ru o h i k k o i s e s ta kohderyhmiä, sanoo Inarin LuonnonAakenusjoesta,ja on tarttunut siitä lähistön ystävienVesa Luhta.
tunturiin ja vaaraan.Kaukaa katsoen myös
Polun tiedot ja sen esite löytyvät Luontotunturin pohjoisrinne näyttää vihertävältä, Liiton nettisivuilta osoitteesta http:ll
joten sekinon voinut olla nimen aiheena.
www. luontoliitto.fi /metsa/vaikuta,/Retkeile/
Pohjoislapin'kestävä,pitkäikäinen' taasen Rovavaara.html.Polku löytyy myös luonvo i si vi i tat a s iihen, et tä h i i h tä e n ta i
toon.fi -sivustolta Inarin retkeilyalueen
porokyydillä kulkevan rinnalla kymmen- reiteistä.
kilometrinen tunturinlaki viipyy pitkään. www. saariselansanomat.fi
Kolmas vaihtoehto on, että nimi on Karasno/nor/
joen Ahkkanas-nimiensukulainen.Nämä h ttp : //w w w . statkart.
Statens kartverk/Om Statens kartverk/
nimet on yhdistetty ähkkä-sanaan,vaikkakaanei ole selitettymikä sanatyhdistäisi. Kart pa nett/
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Ohessa linkkin Norjan karttapalveluun
(statkart.no) eli vastaava palvelu kuin
Suomenretkikartta
LAITA ALLAKKAASI!
Ylliiksellä olivat suosittujaVelho oopperat
muutamiavuosia sitten. Esityksissäon ollut
valitettavasti tauko. Ensi kesänä tilanne
korjautuu,sillä elokuussaesitetäänIhmisen
ringissä Uuttu Kallen kirjoittama uusi
näytelmä:" Pieni kansanlaulu."Näytelmän
ohjauksestavastaaHannu Friman, musiikin
säveltämisestäJari Vanhala, dramatisoinnista Esko Janhunensekä kuoron ja
solistiensovituksistaKai-JussiJankkeri.
Kalervo Uuttu kertoo, että näytelmä on
muistelu arjen,työn ja elämänsankareista.
Kalervo Uuttu käy jatkuvasti seuraamassa
näytelmän edistymistä harjoituksissa ja
harjitukset ovat edenneet suunnitelmien
mukaan.
Kuuk:keli4/ 5.3.10

puistoa ja kierrätystaide astuu sekä pennteisenettä nykytaiteenrinnalle
Levin SanomatKevät2010

PALLAS-LAKIA VASTUSTETAAN
Viisi luonnonsuojelujärjestöävaatii Pallaksen lakimuutoksen käsittelyn keskeyttä m i s tä hal l i tuksessa.Laki muutoshan
hyväksyttiinviime lokakuussaja sentäytyy
vielä saadaeduskunnanhyväksyntä.
WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto vetoavat lakiesityksenaiheuttavan
luonnolle vahinkoa. Kansallispuistoon
pitäisi jiirjestöjenmukaanrakentaäuseiden
kilometrien mittainen siirtoviemäri mikäli
hotellia laajennetaan
esityksenmukaisesti.
Luontoliitot perustelivat tiedon Metsähallituksen lausuntoon. Hotellin yli 200
paikan majoituskapasiteettivaatisi jätevesien johtamista kansallispuiston ulkopuolelle.Pallasjåirven
vesittöja maaperäeivät
kestä hotellien jätteitä, vaikka nykyinen
puhdistamouusitaan.Nykyinen puhdistamo
on liian pieni ja nykyiselläänkinheikentää
PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALpintavesienlaatua.
LISPUISTOSSA JT]HLAWOSI
Pallas-Yllästunturin kansallispuisto täyttää Jiirjestöt haluavat, että mahdollinen lisäviisi vuotta. Aikaisemmin. ennen laaien- rakentaminen sijoitetaan kansallispuiston
tu mi sta an, s e oli P al l a s -Ou n a s tu n tu ri n ulkopuolelle ja hotelli kunnostettaisiin
kansallispuisto.Puisto juhlii monimuo- nykyisessämuodossa.
toisuuden teemalla sekä kehittää toimintaa Luoteis-Lappi25.2.20l0
vuoden 2010 aikana kerättävän tutkimustiedonavulla.
SOMPIN LUONNONPI.]ISTO
Tunturi-Lapin luontokeskusten luonto- ja
Saariseläntuntureiden alapuolella, aivan
kulttuuri-illoissakevättalvenaikanakuullaan Urho Kekkosen kansallispuiston kupeessa
ajankohtaistaasiaa uhanalaistenlajien nukkuu ruususen untaan Sompion luonsuojelu-ja kanoitustyöstäluonnonkasvien nonpuisto.
keruuseenja terveyskäyttöön.
Matkaa Suomensuosituimmiltaretkipoluilta
Kesällä retkeillään ohjatusti eri puolilla
luonnonpuistonrajalle on kivenheitto,mutta
kansallispuistoaja sen tuntumassa.Luonvain harva Saariselän kävijä on katsellut
to ke sk us t enus eis s a v a i h tu v i s s a n ä y t- Sompion maisemia lähemmin. Luonnonte l yi ssä nous ee es iin y m p ä ri s tö , s e n puiston ytimessäolevien teräväpiirteisten
kokemisen ja suojelun monet muodot. Nattastenymptirille on
ryhmittynyt kappale
Vuoden luontokuvat pysäyttävät jälleen, kauneintaMetsä-Lappia.
Sompionkuuluisia
samoinKinoYlläs luontofilmeineen.Musiiks o i ta e i l uonnonpui stosta l öydy. N e
kitapahtumia kajahtaaeripuolilla kansallis- peittyivät vedellä, kun Lokan tekoallas
rakennettiin1967.
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Vaikka Sompionluonnonpuistoon nykyään
pyhitetty luonnonsuojelulleja tutkimukselle,
sitähalkoi aikoinaanvilkas kulku-ura.Ruijan
r eitti yh d is t i aik oinaan Pe rä me re nj a
ja sitäkuljettiinjo I 500-luvulla.
Jäämeren,
Ruijaan matkanneetpääsivät vesireittejä
seuraillen venekyydilläSodankylänRieston
kylään. Siitä matkajatkuijalan tai rekipelillä.
Kesäisinmatkalaisetkulkivat Sompiojiirvelle
ja edelleenTerävä-Nattasen
kupeestakohti
Inaria.Talvella hiihdeltiin idempääaapasoita
Luirojärvelle,jossa oli autiotupajo 1700luvulla.
Nykyään Ruijan polkua voi kulkea 30
kilometrin matkan Sompiojärven tieltä
Kiilopääntielle. Sieltämerkattureitti jatkuu
vielä Laanilaansaakka.Nykyvaeltajapäisee
helpommallakuin menneidenaikojenkulkijat,
koskajängille on rakennettupitkospuitaja
joet ylitetäänsiltojapitkin.
Paras reitti Sompion luonnonpuistoon
kulkee Sompiojärvenkautta. Aluksi seurataantietä Vuotson kylän pohjoispäästä.
Sulan maan aikana autolla pääseejärvelle
asti. Talvella vain tien alkupääon aurattu,
joten kulkijan pitää varautua useamman
kilometrin hiihtoon. Pohjoisestaliikkeelle
lähtevävoi kulkeapitkin Ruijanpolkua.
Liikkuminen luonnonpuistossaon tarkoin
säänneltyä
kesätja talvet.Tavallinentallaaja
saa kulkea vain merkityllä reiteillä. Mutta
niilläkin riittää näkemistä.Sompiojåirventien
kupeesta lähtee polku, joka vie PyhäNattasen508 metriäkorkeallehuipulle.
Tunturin päältä avautuu upea maisema
ja Suku-Nattaselle.
Terävä-Nattaselle
Hyvällä
säällä voi nähdä jopa kaukana siintävän
Korvatunturinja Saariselän
huippuja.PyhäNattasenhuipulla on myös pieni autiotupa.
Leiriytyminen on sallittua Sompiojärven
rannalla.Sielläsaamyös kalastaa.
Paikallisia koskevat väljemmät säännöt.
Sodankylän vakituiset asukkaat saavat
marjastaaja sienestääluonnonpuistossa.
Myös Lapin paliskunnanporomiehillä on
lupa paimentaaporokarjaansaSompiossa.
Lapinhetki25.1.2010

KOIÄRI
RataprojektiRuotsin KaunisvaarastaAkäsjokisuullealulle
MeänmaaprojektijohtajanSimo Rundgrenin
mielestäesisopimusradan rakentamisesta
Ruotsin KaunisvaarastaAkäsjokisuulleon
merkittävä askel koko Kolarin kaivosprojektin toteutumisessa.
Rundgreninmukaanesisopimusluo paineita
Ruotsinhallituksellenostaatämäratahanke
toteutettavienrakennushankkeiden
listalle.
Sopimuksenmukaanradanpitäisi olla valmis
vuonna2013.
- Kun Kaunisvaara-radan
iatkoksi saadaan
remontoituaKolari-Äkasjökisuu-väli niin
perusinfraon siinä kunnossa,että malmikuljetuksetvoivat käynnistyäkohti Kemin
satamaa,Rundgrentoteaa.
Kaivosyhtiö Northland Resourcesja Ruor
sin Banverket eli ratalaitosallekirioittivat
Kaunisi'aarasta
maanantaina
aiesopimuksen
Kolariin.
Yhtiö on korostanutkaikissa yhteyksissä,
ettärautarikasteenkuljettaminentehokkaasti
ja mahdollisimman
pienilläkustannuksilla
on
avainasia,jotta projektistatuleekannattava.
Lapinkansa2.2.l0
SALPALINJA SAVI.JKOSKELLA
Salpalinjamielletäänusein käsittävänvain
Kaakkois-Suomen.Kuitenkin lähes koko
itäraja linnoitettiin. Niinpä Salpalinjan
pohjoisin piste sijaitsee Savukoskella.
Salpalinjarakennettiinvälirauhanaikanaja
setyöllisti 35 000 miestäja 2000lottaa.
Salpalinjan pohjoisin linnoitus on Savukoskella. Bunkkereita, korsuja ja taisteluhautojaSalpalinjassaon lähes4000 kpl.
Taisteluhautojan. 350 km ja kiviesteitä200
km. Linja on yhtenäinen etelässä,mutta
pohjoisessalinnoitteet käsittävät teiden
suunnat.Savukoskellalinja sijaitseeIson
ja Kemijoenvälissä.
Sarvilammen
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Salpalinjakoostuu 6 - 7 tonnin painoisista
panssariesteistä.Niiden varrelle on rakennettu ampuma, tähystys ja konekivääripesäkkeitä. Isot panssariesteeton ajettu
paikalle kuorma-autoillaja siiretty lopulliselle
paikallehevosilla.Kivet ovat peräisinPikuMarjavaarastaja Kuoskusta.
SavukoskellasijaitseeSalpalinjapolku,joka
on pituudeltaan 1.2 km. Lähtöpaikkana on
Sarvilammenlevähdyspaikka.Polku seuraa
panssariesteenreunustaaja sen varrelle on
kunnostettukaksi linnoitetta.Ensimmäinen
on suomalaisten vartiopesäke ja toinen
saksalainentukikohta v. 1944.
Salpalinjan linnoitteiden kunnostustyö on
tehty v. 1998 - 2000 Lapinympäristökeskuksen, Savukosken kunnan ja Savukosken työvoimatoimiston yhteistyönä.
Esite Salpalinjasta./Savukosken
kunta

VuovjjuS - Kulkijat näyttely esittelee
ja luontoa.
paimentolaissaamelaisuutta
Skierrin uudet näyttelyt ovat useannäyttelyosanmuodostamakokonaisuus.Vuovjju5 näyttely kuvaa paimentolais saamelaisia
Kulkijat-otsikko taas kuvaa näyttelyn
tunturimaailmaneliöstöäja luontoa,jossa
kulkeminen on selviytymiskeino ankarissa
oloissa.Poro on näyttelynpäähahmo.Se on
tunturienkesytöneläin,jolle kulkeminen on
elämän elinehto. Paimentolaissaamelaiset
ovat eläneetporon ehdoilla,ja yhä edelleen
poro ja luonto muovaavat elinkeinon
reunaehdot.
VuovjjuS - Kulkijat -näyttelyyn sekä
vaihtuvien näyttelyiden tilaan peritään
pääsymaksu. Pohjoisen kulkijoita- ja 8
vuodenaikaa-osiot samoinkuin Yriö Kokko
-kirjastoja lastennäyttelyPikku - Söpu[ ovat
maksuttomia.Myös AV-esityksiä voi katsoa
maksutta
Vaihtuvat näyttelyt
Eatnan5addu - saamelaisetja luonnonkasvienkäyttö 31.8.2010saakka.Näyttely
kertoo saamelaistenperinteisistäravinto- ja
lääkekasveistaja muista saamelaisille
tärkeistä luonnonkasvien hyödyntämistavoista. Näyttelyssä esitellään noin 50
tärkeintä saamelaistenhyödyntämää luonnonkasvia,erityisestitunturikoivu,väinönputki ja kenkäheinäsarat.
Levin sanomattammi-helmikuu 2010

SKIERRIN AUKIOLOAJAT ENONTEKIOLLAV.2O1O
4.1.- 28.2.ma- peklo 9 - 16
1.3.- 30.4.ma- suklo 9 - 17
3.5 .- 3 1 . 5.m a- pek lo9 - 1 6
1.6.- 30.9.ma - suklo 9 - 17
l .l O - 3 l .l2. m a- pek lo 9 - 1 6
Skierri on Tunturi-Lapin luonnonja kulttuurin
keskus, joka esittelee pohjoisen luonnon
monimuotoisuutta,ainutlaatuistapaimentolaissaamelaiskulttuuriaja matkailun historiaa. Skierrissä toimivat vhteistvössä
Reijo Blomberg luki Lapin lehtiä
Metsähallitusja Saamelaismuieo

Kiepouto YIIo skieppi in
Akäslompoloon
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MENNEITA
ffi
8.2.ja13-14.2.
Syksyllä maastohiihtokurssia suunniteltaessa oli meillä suuri huoli, entäs jos ei
olekaan lunta. Missäs sitten harjoitellaan?
Mutta eipä hätää, nyt lunta on piisannut
yllinkyllin.
Niinpä kaksitoista reipasta hiihdosta
kiinnostunutta Lapinkävijää kokoontui
kauniisiin lumisiin maisemiin Maunulan
majalle kuuntelemaan oppeJa maastohiihdosta.
Risto Kurki VK- sportistaantoi meille tiiviin
paketin perinteisen ja luisteluhiihdon
tekniikasta Tutustuimme mvös hiihtoviilineisiinja -varusteisiinja tietenkinsuksien
voiteluun ja huoltoon.
Kun teoriat olivat hyvässä muistissa
suuntasimme lauantaiaamuna suksemme
Hakunilan urheilupuistoon.
Tasatyöntö, yksipotkuinen, vuorohiihto,
haarakäynti, laskeminen, kaatuminen jne.
tuntuivat oikein mukavastikropassakolmen
tunnin rupeamanjälkeen. Ilmeisesti tuli opit
otettuaoikein tosissaan
Sunnuntainapaukkui pakkanenlähempänä
kahtakymmentä, mutta sepä ei meitä
säikäyttåinyt. Hiukan haastavammaksise
teki luisteluharjoitukset, kun suksi ei niin
liukkaasti luistanutkaan. Lieneekö tekniikassakinvielä jotain hiimminkiä.
Niinpä välillä mentiin Mogrenia ja Wassbergia, viilillä kuokittiinkin ylåimåikeen,ilman
sauvojaluisteluajne.

Hiihtämisessäon hyvin paljon kysymys
rytmiståija tasapainosta.Tietenkin niitii myös
harjoiteltiin, laskettiin yhdellä suksella ja
tehtiin vaakaasuksetjalassa yms.
Saihan Risto meidät pelaamaan jalkapalloakin sukset jalassa ilman sauvoja.
Kuulemma lapset ovat lajista oikein innostuneita ja mikä ettei mekin. Onneksi ei
sattunutkenellekäänhaavereitaja suksetkin
pysyivätehjinävaikka välillä aika 'solmussa'
olivatkin.
Maastohiihto-Wikipedia antaa hyvän
selvityksen mitä mikin termi tarkoittaa.
Lopuksi: muistakaa aina venytellä hiihtämisenjälkeen. Tuntuu paljon mukavammalta
seuraavanapäivänä.
Kiitos kaikille osallistujille ja Suurkiitos
Ristolle.
AinoTahdonvuori
ps. Jos ja kun innostutte hiihtamaan ja
varusteita hankkimaan kannattaakäydä VKsportissa tutustumassavälineisiin. Risto
lupasi Helsingin seudun Lapinkävijöille
viihZinviilailla hintoja alaspäin.
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Kuvat: Aino Tahdonvuori

KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJ
EIDEN1O
KÄRJESSÄ
Karjakaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöidenretkeilytukikohta,jota
1 Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivon
muutkävijät(autiotupakäytäntö)
jotkaovat kämpänohjekansiossa
toimintaohjeita,
3 NoudataKarjakaivon
4 Karjakaivolla
ei saa esiintyäpäihtyneenä
5 Sisälläei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiä
ei saa tuodasisälle
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
8 Muistakirjoittaanimesikämppäkirjaan
jotenkäytäpuitasäästäen
huoltatalkootyönä,
9 PidämmeKarjakaivosta
10 Tee vähintäänse määräpuitaseuraaville,
mitäolet itsekäyttänyt
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"Keskuspuiston pöheikköci" Irja Tikka
akvarellinciyttelyssriI 3.- 25.4.2010

MIETTEITA
NAYTTELYN JALKEEN
Kummasti ne vuodet vain vierivät, edellisestäkirjoituksestaonjo kulunut kahdeksan
vuotta. Elämä on kohdellut minua hyvin.
Vanhemmat saatu hautaan, mieheni tervehtynyt sairaudestasekä minä itse saanut
kouluni loppuun suoritetuksi vuonna 2004.
Koulun käyminen näin "vanhalla iällä" ei
ole tarpeellista, mutta yhteiskunta sitä
vaatinee. Koulu antaa aseetkäteen, mutta
jos niitä valmistuttua ei käytä, se on itseä
kohtaan väåirin. Samat aseet saa myöskin

olemalla aktiivinen taideseurassaja myös
olemalla avoin itse.
Tämäpiirtäminen ja maalaaminenon ihana
asia. Se on kattanut polkuani elåikkeelle
siirtymisenijälkeen. Suosittelisinjokaiselle,
joka läheneeeläkeikääjotakin harrastusta,
mikä kiinnostaa,oli se sitten laulu, kirjoitus
jne. Se kantaasiirtymäkaudenyli siivillään.
Lis2iksi saa hyvät ystävät. Niin kuin esim.
nZimäLapinkävijät.
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Tauluni "Keskuspuiston pöheikköä" Sanomatalon Mediatorilla "Minun Helsinkini
2010" näyttelyssä,on kannanottoKeskuspuiston puolesta.Keskuspuistoakun koko
ajan nyrhitään,otetaanpala sieltä suntäältä.
Eikä kukaan älähdä. Se on kuitenkin
Helsinginkeuhkot.

(Lapinkävijä nro87 212002TAIDETTA ...
Irja Tikka. Artikkeli Lapinkävijälehden
piinoskuvittajasta,kidoittaja SaaraKostama)
Toim.huom.

Irja Tikka (18.4.2010)

iirl:l ; i:

Kuva: Saara Kostama
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Villen kämpän kuvassa saattaaolla pari
hiihtäjäänne
Voitte tutustua oppaaseentekijän kotisivuilla:www.retkeilymediaahola.filpallasyllastunturi.html
Olen tehnyt myös Nuuksiosta vastaavan
oppaan: www.retkeilymediaahola.filnuuksio.htmlja pian lähdenSaariselälletyöstämäänensi keväänäilmestyvääopasta."

KIRJAREPPU
PALLAS.YLLASTI JNTT]RI.
RETKEILYOPAS JA KARTTA
ISBN978-95I -593-393-5

nn

Retkiterveisin,Joel Ahola, retkeilytoimittaja
RetkeilymediaAhola
Kourakuja 8 D 7
02320Espoo
joel. ahola@retkeilymediaahola.fi
+358405147051
www. retkeilymediaahola.fi

Pallas-Yllästunturinretkeilyopason laaja
tietopaketti Länsi-Lapin tuntureille. Siinä
esitellään lähes 200 vierailukohdetta,
I\WKSIO, RETKEILYOPASJA
tunturinäkymistäputouksiin, luontopoluista
KARTTA
autiotupiinja seitakiviin.Toiset kohteetovat
helpostisaavutettavissa,
rsBN 978-95l -593-285-3
mutta tarjolla myös
poluttomien taipalaiden takana sijaitsevia
2W
erämaan helmiä. Kirja on selkeästi jaettu
viiteen aihepiiriin: retkeilyreitit ja luontopolut, luontokohteet ja näköalapaikat,
JOELAHOLA
kulttuurikohteet, retkeilypalvelut ja lintutornit, autiotuvat ja kodat. Lisäksi kaikki
"Olen innokasretkeilijä, retkeilytoimittajaja
kirjassa esitetyt kohteet on merkitty
tietokirjailija Joel Ahola. Lähestyn yhdispalveluineenja etäisyystietoineenoppaan
tystänne kertoakseni kirjoittamastani ja
liitteenä olevaan ulkoilukarttaan, joka
kuvittamastani Pallas-Yllästunturi Retkeimittakaavassa
1:50000. Alueelta on kaksilyopas ja kartta-julkaisusta,joka esittelee
puolinenlaajakarttalakana.Runsaskuvitus
Länsi-Lapin retkeilymahdollisuuksiasekä
ja
Iuonto- ja kulttuurinähtävyyksiä. Kevään tekeekirjastaelävän innostavan.
Tuttu
Nuuksiomme
esitellään
taastuhdissa
uutuuteen on valittu lähes 200 vierailujossa Nuuksion
kohdetta, jotka on merkitty myös mukana Nuuksio retkeilyoppaassa,
kansallispuisto ja järviylänkö on jaettu
olevalleretkeilykartalle.
kuuteenerityyppiseenalueeseen:
Nuuksion
Viime vuonna pelkästäänretkeilin Pallassydämessä,
Pitkäjiirvien välissä,Hiiden koti,
Yllästunturilla kuusi viikkoa ja tapasin
Jalopuiden ympiiröimä järvi, Rotkoja pohmuuten yhdistyksenne hiihtoporukan joisesta
etelään,Pohjoistakohti. Oppaassa
Ylläksen maisemissa opasta tehdessäni.
esitelläännoin 140käyntikohdetta,luolista

31
keittokatoksiin, nZiköalapaikoistareheviin
puronvarsilehtoihin. Kohteiden esittelytekstienja oppaanrunsaankuvituksenavulla
omien retkien suunnittelu on helppoa.
Samoin tässä kirjassa kaikki oppaassa
esiteltävät kohteet on merkitty oppaan
liitteenä olevaankarttaan,joka mittakaavassa
l:20000.

koordinaatit esittelyn yhteydessä. Voit
syöttääne GPS-navigointilaitteeseesi,joka
ohjaa sinut jo varsin lähelle mäiiränpäätä.
Mutta muista pelkkään tekniikkaan ei pidä
luottaa. GPS-laite ei korvaa koskaanhyvää
suunnistustaitoa.

"Kirjasen voi toki kirjoittaa toisen käden
tietojen perusteella,mutta mielestänimeillä
ja maailmalla on tehty jo tarpeeksi matkaoppaita käymättä paikan päällä. Itse päätin
vierailla jokaisella oppaaseen valitulla
kohteella. Periaatteestanien ole tinkinvt".
Joel Ahola.

Molemmat kirjat karttoineen on pakattu
kätevästimuovikansioon,jostajompikumpi,
kirja tai kartta, on kulkiessa helppo napata
tutkittavaksi.
Ainakin itse olen kovin ihastunutraikkaisiin,
tuoreisiin tietoihin tutuistakin kohteista ja
kätevän kokoinen opaskirjanen tulee varmaan mukaani retkille. Myös upeat,todella
upeat kartat ovat mahtava lisä karttakokoelmiisi.

Siinäpätotuus.Retkioppaitalukiessapääsee
jo mukaan tunnelmaanja kiinnostus lisääntyy. Esim. Nuuksio-oppaassa
hiidenkimujen
ja luolien etsimistä helpottavat kohteiden

SaaraKostama
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Helsingin
seudullaLapin matkailuaja retkeilyä.
JASENYYSMUODOT
Jäseniäovat varsinaisetjäsenet,nuoriso-ja
kunniajäsenet.

JrisnnqEDu'r:
Jäsenetuliikkeitämme:

RETKIAITTA www.retkiaitta.fi, retkeilyvälineet.Forum Kukontori, Helsinki, puh.09
54900200jaUUSI LIIKE!!!! Nilsaksenpolku
(Tammi sto)
2,
0f 510
V antaa
puh. 0207861550.Etu normaalihintaisista
15Vo,
VELJEKSET HALONEN OY, ItäKesKus,
Itäkaru l-5 A 36, 00930Helsinkija Espoon
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapin-
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kävijöille jäsenkorttia näyttämälIä | 5Vo
alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PUNNITSE & SAASTA, Helsingissä:
Hämeentie50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55, ja Itäkeskuksenkauppakeskus,kerros 1,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä, papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia, välipalapatukoita ym. Alennus 10
Vo,15 euroaylittävistäostoksista.
Muut liikkeet Tampereella,Hämeenlinnassa,
Oulussa. Lahdessa.Joensuussa.Jvväskylässäja Turussa.
Majoitustaym.
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, puh.
0165377',7r
Jäsenillealennuksiamajoituksesta.
Koko vuoden l0 7o alennus mökeistä ia
huoneista.
Lapinkävij öille alennusmajoituksesta.
HOTELLITMTANMAIATALO
Alennus -10 Vo normaalihinnoista I -5 7o
alennushinnoista.
Jäsenkortilla.Ei koskeryhmiä.
PL 1,Riekontie8,99401 Enontekiö
Putr.016-5540400,Fax016-521362
info @hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
FIELSINGIN MATKAILLM{DISTYKSEN
matkoilleja retkille jäsenhinnalla.
Tiedustelutpuh. 06 2288 l2}l
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINfÄVffÄ,.jota
ilmestyy neljästivuodessa.
Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijälehden.
Karjakaivon majat Nuuksiossa
KARJAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee Espoossa, n.9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
kilometriä Solvallan urheiluopistolta.

Karjakaivolle pääseebussilla nro 85/85A,
Espoon keskus - NuuksionpäNKattila.
Karjakaivolleon ensimmäiselläkerrallahyvä
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
vastuuhenkilö opastaa myös perille pääs ys s a .
Karjakaivolla on yLÄMRJA sekä ALAMAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
yleisessäkäytössäoleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,johon sinol on tuotava
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeitin.Alamajassaon takkaja kamiina,
ylämajassaon kaksi kamiinaa.Majoissaei
ole sähköä.Jokainenmökinkäyttäjä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreään kompostointilaatikkoon laitetaanvain maatuvajäte,
muut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapinkävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisenryhmästäon pyydettävä
lupa puheenjohtajalta,varapuheenjohtajalta
tai Karjakaivon isännältä.
Karjakaivoa ei voi varatapelkästäänomaan
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIITT.ITJLLINEI\
SAT]NAOLI.]EN XIiVTTÖ
KARIAKATVOLLA
OLESKELLESSA
ON SALLITTUA.
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
jäsenet2,50 euroa/hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset(alle I 6v.) vain aikuisenseurassaI ,50
euroa/hlö/vrk
Karjakaivon käyttömaksut maksetaanHSL:n
tllllle 2142 | 8- | 3842 käy ttäenviitenumeroa

r99g.
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Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankkisiirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksutonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
me rki tyt t ilais uudet , j o i s s a y ö v y tä ä n
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
lauantaisaunojensaunamaksuon I euro,
joka peritäänpaikan päällä.
KARIAKAIVON
AVAIME'T SAAT
JIiSENKORTTIA VASTAAN:
Kari Rautiolta,Riistatie3 K,02940 Espoo,
puh.599058jaOm443501
kari@rautio.org
SaaraKostamalta,PenttiläntieI H 56,00740
Helsinki,puh.040 8400946
saara.kostama@
kolumbus.fi
Minna Moritz 040 5866560,JanneMoritz
O40577297I,Kattilajåirventie4, 02820Espoo
Avain on palautettavaheti käytön jälkeen.
Josjäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi,että
sinulla on avain.
AVAIN LUOWTETAAN
VAIN HSL:N JIiSNNNTN
T{SENKORTTIA VASTAAN.
(ota siis jäsenkortti mukaan)
Kukasjiirvenmajat Kittilän Kukasjiirvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana.Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksikerroksisetlaverit patjoineenl0 nukkujalle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uunerneen.
Kukasmajan käyttömaksut:
aikuinenjäsen 7,00 euroa/hlö/vrk
lapsi alle 16 v. 4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokrattuna kokonaan omaan käyttöön:
viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
l2:sta200,00

vuorokausimaksu
35,00euroa
Kukasmajallavierailevatei- jäsenetmaksavat
edellä mainittujen maksujenlisiiksi 5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdistyksen tilille 21421813842käyttäen viitenumeroa I 23
GOADOS-KOTA
Goados-kotatoimii samoin varaustupana.
kodassaon kamiinaja laverit.
Goadoksenkäyttömaksut:
aikuinenjäsen 5,00 euroa/hlö/vrk
lapsialle l6 v. 3,00euroa/hlö/vrk
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 15
euroa./vrk,viikkomaksu 100,00euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- iäsenet
maksavatedellämainittujen maksujeålisZiksi
5,00 euroa/hlö/vrk
Kukasmajan ja Goados-kodanvarauksia
hoitaa Uljas Pernu,puh. 488 821, O40592

7n8.

Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Avainta hakiessa esitetään tosite suoritetusta maksusta.Avaimen lähettämisestä
peritäänpostimaksu.
Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100euroa.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulumattomat henkilöt voivat käyttää majoja
vain jäsenenseurassa.
Varaustenhoitajalle
toimitetaanosanottajalista.
HSL:n omatohjelmatovat etusijalla.Ennen
toimintasuunnitelmanvahvistamistaotetaan
seuraavallevuodelle vain alustaviaennakkovarauksia.
Vuokra maksetaanyhdi styksen tllllle 21421813842käyttäenviitenumeroaKukasmaja I 025
ja Goadosl038
Vuokrattavat välineet
TELTAT
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VALINEITA WOKRATAAN
VAIN YH.DISTYKSEN JIiSNNU,N.
JASENASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri
SaaraKostama,PenttiläntieI
H 56,00740Helsinki,puh.040 8400946
saara.kostama@kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tammi-,helmi-,
ja maaliskuussakuukaudenensimmäisenä
keskiviikkona.KaikestatoiminnastailmoiMUUT
sekäInternettetaanLapinkävijä-lehdessä
Kaksi Trangia-retkikeitintäI euro/viikko
www. lapinkavijat.net
sivuilla osoitteessa
Itsetehtyjäahkioita2 kpl, l5 euroa/viikko
KERHOTILA
Naali-ahkio,joka on pidempikuin edelliset, Pasilan pääkirjasto,Rautatieläisenkatu8,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä sisäänkäyntiKellosilta9:n puolelta
lokerot erillistentavaroidensäilyttämiseen,
TOIMIKUNNAT
25 euroa/viikko.
Koulutustoimikunta
Uusia SavotanPaljakka-ahkioita2 kpl,25
VetäjäAri Saarinen,Vantaanrinne5 N, 0 1730
euroa/viikko
mp
0400
620 595,
VA N T A A,
Savotan906ja 1200 rinkat, I 5 euroa/viikko
arijussi54@luukku.com
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyemMuut jäsenet:Risto Heinänen,Raija Henr
piselkäistenrinkka. I 5 euroa/viikko
man,Erkki Holopainen,Antti Karppi, Jorma
FjällrävenFox 80+10 suurempirinkka, l5
Nurmi, Ari Saarinenja Aino Tuominen
euroa/viikko
Ohjelmatoimikunta
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
VetiijäRiwa Puranen,Savelantie3 I 70,00720
Kukasjärvellä,6 euroa/viikko
Helsinki,puh.387 2101,0q 8q 0757
Kahden viikon vuokra on puolitoistaMuut jäsenet:Kirsti Klemola, Annu Koiskertainen,viikonloppuvuokra puolet viikkotinen, Eija Lempinen,Marja Luhtala,Aino
vuokrasta.
Matikainen, Mauri Piippo ja Taina TervaViikonloppuvaelluksilleosallistuvatvoivat hartiala
saadavälineitälainaksivaellukselle.VuokTalkootoimikunta
ravälineet tulee luonnollisesti palauttaa
VetäjäKirsti Klemola,Vehkatie172l C l,
kuivina ja purainasekätäydellisinä.Rinkkojen mukana olevat esim. yläkaaren 04400Jiirvenpää,puh.050 382 0375
irtohihnatkinon palautettava.
Muut jäsenet:JuhaJahkola,Eija Lempinen,
Auli Martin, SakariPalo,Mauri Piippo,Jukka
Vuokra maksetaanyhdistyksentilille 2l 4218Severinkangasja Karin Sillander
13842,käyttäenviitenumeroaI 23.
[Jlkoilutoimikunta
Välineitä vuokraa Pekka Narinen, Kallioh a a n pää8, 027' 70E s po o ,p u h .8 l 0 l l 0 ta i Vetiijä JormaNurmi, Viertäjiintie 2 A 2, 03 100
040500l4l l
5176703
Nummela,puh.2246302,050
p e kka. nar inen@f inn m a p c o n s .fiOs
. o i te jormao.nurmi@pp
l.inet.fi
löytyy parisenkilometriä Espoonasemalta
eteläänpäin.

Kolme Tena Master-2-telttaa,kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja,paino4 kg, 8 euroa/
viikko
FjällrävenAkka, kolmen hengenteltta,paino
4,5 kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta,paino 3,4kg, 20 euroa/viikko
Hilleberg Akto, yhden hengenteltta, siinä
on yksi kaari, absidija painoa 1,6 kg,20
euroa/viikko
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Muut jäsenet:Pentti Luhtala, Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas,Hannu Siitari jaHarry
Smeds
MT]ITATOIMIHM{KtröITÄ
Hallituksen jäsenet
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala,Kari Rautio,PekkaRouvinen,Merja
Sallinen,JukkaSeverinkangas,
HannuSiitari
jaHarry Smeds
Yhdistyksen tilintarkastajat
Pauli Jokimiesja Anja Poutiainen,varalla
Kirsti Klemola ja Aino Matikainen
Kirjanpit:ijä
Outi Ojanperä,puh.0400 807 718

Jäsenrekisterinhoitaja,HSL- kotisivujen
ylläpitäjä
SakariPalo,puh.0zlo530 9578
Karjakaivon majojen isåintii
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15, 02340
Espoo,puh. 8 I 3 5460,040 508 1626
Kukasmajan isännät
Kalevi Koski,Pellavakaski8 H 15,02340
Espoo,puh. 8 I 3 5460,04O508 I 626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki,puh.488 821,040 5927218
Kukasmajanja Goadoksenvaraukset
UljasPemu04O5927218
Yhdistyksen emiintä
Ritva Puranen,Savelantie3 I 70, 00120
Helsinki,puh. 387 2l0l,O4O 84,00757

RINKANPOHJALTA
YHTEISTYOKT]MPPANEIDEN RETKET JA MATKAT
HSL:n jäsenetvoivat osallistuanäille retkillejäsenhinnoin.

LAPINI(IiVUÄT OWT,N
Tiedustelut
hannu.yrjanainen
@ouka.fi
LAPtr.UIiWÄYIDISTYS
KIEIIISET
http://www.kiehiset.fi
JoukoLehtonenpuh:0405007456
RETKETLUÄr
$nvBxpÄÄN
www.kolumbus.fi/jukka.polla
Tiedustelut
PerttiSalo,puh.0408368575

h y ti s s ä , p uol i hoi to. H i nta-arvi o noi n
l4o0euroa.LisätietoaRiitta Sairinenpuh.040574 505I, riifta.sairinen@elisanet.fi
I 1.- I 3.6.MelontaretkiTurenginja Hämeenlinnanmaisemissa.
RetkenjohtajanaRiku Rosling puh. 050
4081158

I 4.- I 8.6. Retki Itä-Viroon Narva-Peipsijiirvi
Majoitus hotelli 2hh,päivittäinretkiä
Ky s e l e P ertsal ta puh. 040-8368575
Viikko 2I Saaristoristeily/vaellus
Kroatiassa pertti.sataku@luukku.com
Kroatiansaaristopatikka
kävellään21.-28.5
. 7.8. Meriretki
Söderskiirinmaiakalle Royal
Risteilylaivalla
ajetaansaaresta
toiseenja
Line Ov:n laivalla

patikoidaansaarissa.
Majoituslaivan2h-
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Ilosaari Rock on karjalaisenrento musiikkiSitovat ilmoitt. Pirkko Jantusellepuh. 040 5 13
6213 tai pr(56@hotrnail.com.6.6.mennessä tapahtuma,jonka reippaan menon jiilkeen
on hyvä rentoutua Paimenpojan polulla.
Kulthruri- ja luontococktail virnistyksen kera.
6.-8.8. pe-su Saaristoseikkailuisoille ja
3.-12.9Ruskaretki
pienille
Rinkkavaellus Kilpisjiirveltåi Norjan puolelle.
Telttaleiri saaressa+ kätkettyjä viestejä +
Sitovat ilmoitt. Mikko Jiirviselle puh. 04{) 844 ratkaistaviapulmia = saaristoseikkailujuuri
5295tai miktoj @nic.fi 3 1.5.mennessä
ennen koulujen alkua, kesåinollessa kuin
kypsämarja.
ja Oslo
28.8.-11.9.la-laHardangervidda
REISSI.JREPT]NOIIIEIVIIA
Oslosta länteen sijaitsee Euroopan laajin
tunturiylänkö, Hardangervidda. Siellä
www.reissureppu.fi
viimeiset villit tunturipeurat ja
Lisätietoja Raija Hentman 09 718768, laiduntavat
monimuotoinen
luonto tarjoaa puitteet
fi
raij a.hentman@reissureppu.
eliimyksellisellevaellukselletuvalta tuvalle.
LisZiksi kulutamme muutaman päivän Os12.-19.6.la-la Yötii myöten Pallaksella
lossaja Holmenkollenin patikkapoluilla.
16.-23.10.la-la SyyspåiiviäPeuranpolulla
Pallaksen tunturiketjun reunamilla on
mielenkiintoisen nåiköisiä maastoja, joita
Suomenselän vedenjakajaseudulla Keskiharvat käyvät tutkimassa. Tavallisesta Suomessa
ja Pohjois-Pohjanmaalla
on hieno,
poikkeavalla reitillä osanottajilla on haluerämainen vaellusreitti. Salamanperän
tessaanhyvä mahdollisuusmyös harjoitella
luonnonpuisto, Salamajiirven kansallissuunnistusta ja muita retkeilytaitoja.
puisto ja metsäpeuran kotisuot ovat osa
Hyttyset eivät ole heränneet,mutta aurinko
vaellusreittiä, jolla on paljon tulipaikkoja,
eimaltanukkua.
laavujaja pieniä tupia.
16.-20.7. pe-ti Rokkivaellus Pohjois-Karjalaan

KI.]LKU KT]KASJIiRVEIJ,E
LumettomanaaikanaKukasjåirvellekuljetaan Jos matkustatjunalla Rovaniemelleja sieltä
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään, voit
kävellen, polku sekäpitkokset noin 4 km.
tilata taksinesim. autoilija Kauko Seppälåiltä
Tietä PyhäjZirvelleei todennåiköisestipidetä valmiiksi odottamaanlinja-autoasemalletai
auki talvella, sitävastoin on sovittu että lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelinTulivuoripuiston parkkipaikka aurataan numeroon0l6-&2129.
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
sitten umpista jängän poikki Kukasjdrvelle Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
noin 4 kmja ttillä viilillä tarvitaansuunnistus- taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
ia hiihtotaitoa.
040 5481660. VuorobussivhtevsKolari Äkäslompolo - Kolarion joliaiseitajunalta ja
jokaisellejunalle.

MILLA KEINOIN
KARIAKAIVOLI,E?
Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus Nuuksionpää ja 854 Espoon keskus Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun
alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole liikennettä. Kattilan lenkin poisjäänti syksyllä ja
lisäys keväiillä aiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessakeväällä ja syksyllä.

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on
Espoontori aivan rautatieasemanvieressä.
Nuuksiossa bussista jäädään pois Meerlampi-nimisellä pysiikillä kaksi pysåikkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäen päälle, josta
k2iiinnyiiiin oikealle puomilla suljetulle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjastaja YTV:n sivuilta
osoitteestawww.hsl.fi .

HALUANLIffTA
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Ni

Osoite

Puh.

JASENMAKSUT:
jäsen
Varsinainen
(alle 18v.)
Nuorisojäsen

E-mail

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

HELSINGIN
SEUDUN
LAPINKÄVUÄT
JÄSENStrilEERI
SaaraKostama
Penttiläntie I H56

OOT4OHELSINKI

