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PYUKIRJOITUS
Mahtava kesäjatkuu vielä tänään,kun tätä kirjoittelen. Hienon, todella lumisen talven
jälkeen saimmevielä nåiinupeankesän.Kaikki ovat saaneetvarmaannauttiaomalla tavallaan
kesänlämmöstä.
Suunnitelinjo talvella reissuapohjoiseen,mahdollisimmanylös kartalla.Niinpä ajelin koirani
kanssaJäämerenrannoille,minnekäs muualle. Kuitenkin halusin matkallani kokea jonkin
extra-tapahtumanhuikaisevienLapin maisemienlisiiksi.
Inariviikot oli hyvä kohde. Inariviikot ovat Inarin yhdistysten voimainponnistus, jonka
tarkoituksena on sekä hyödyttää matkailijoita että tukea ja kehittää alueen vireää
jolloin minä vastastarttasinHelsingistä,
yhdistystoimintaa.Viikot alkoivatjo 13.heinåikuuta,
mutta ehdin kyllä sopivasti mukaan. Ohjelmistossaoli paljon musiikkia, pelimannipäivät,
jne, joissa paikallisettaiteilijatja nuoret
kokeellisenmusiikin festivaalit,teatteriesityksiä
taiteilij at esiintyivät.
Mutta oli tietenkin myös hyödynnetty seudunvesistöjäIvalojokea, Juutuanjokeaja kaunista
Inarinjärveä, joissa oli uistelukisa, vene- ja lauttaretkiä, risteilyjä sekä oikeat perinteiset
tukkilaiskisat - Tukkilaisten Suomenmestaruuskisat.
Kisat pidettiin Juutuanjoellaja erilaiset sahauskilpailut ym esitykset metsätyökoneiden
käytössäHotelli Kultahovin pihalla. Sahauskilpailuunosallistuinminäkin naistensarjassa
ja hienosti piirjäsin. Kiitos Karjakaivon puuliiterille !
Tukkilaisten Suomenmestaruuskilpailuoli hieno tapahtuma.Oli vedenpärskettävoimaaja
todellista taitoa. Osanottajiaoli valitettavastivain 12, aikaisempinavuosinaparikymmentä.
Tukkilaiskisat alkavat vähitellen olla hiipuvaa kansanperinnettä.Siksipä olikin hyvä olla
mukana,sillä aikaisempimukanaolo oli silloin, kun olin pieni tyttö.
Taso oli kova ja vanhatmestaritolivat paikalla.Oli koskenlaskueri sarjoissaJuutuanjoen
koskisellaosuudellaja sauvonta.Seuraavanpäivän ohjelmassaolivat maraton,rullausja
vala.
Koska osanottajiaoli viihänja kaikki olivat hyviä, palkintojensaajiakinoli samamädrä,mutta
jokaisessasarjassajohon
savukoskelainen
JuhaJulkunenvoitti tai oli voittajajoukkueessa
osallistui.Hän otti 2l. perättäisenSuomenmestaruutensatukkilaismaratonillaja koko kisan
nimiinsä. "Kemijoella katsoinpikkupojastaliihtien puu-uittoa.Siitä sitä liihti itsekin matkaan
ja Savukoskella alettiin samalla järjestää kisoja. Lähdin kiertelemään kisoja ja se vei
mennessään".Kisojen kokenein konkari oli ikämiesten sarjaan osallistunut Sodankylän
Heino Välimaa, seitsemänkymmenen
korvilla oleva.Hän kertoi, ettäkilpailussavaadittutaito
on hankittu suoraantyökokemuksen kautta.
TapasinLapissaihania ihmisiä ja reissunionnistui täydellisesti,vaikka palatessajouduinkin
koirani kanssa autossanukkuessammekeskelle Asta-myrskyä. Ympärillämme kaatui ja
katkeili isoja puun runkojaja luonnon voimat olivat liikkeellä ukkosmyrskyssä,mutta meillä
oli suojelusmukana.
Hienojakokemuksiajokaisellelapinkävijiille,hyvääloppukesääjavfikästä syksyätoivotellen
SaaraKostama
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Kuvat: Saara Kostatna

TOIMINTA
SYYSKUU
2.9.SIENIKURSSI PIRTTIMAESSA
Torstai-ilta klo 16.00kokoonnutaanPintimäen kahviossa.SienineuvojaHannaPikkarainen
UudenmaanMartoista pitää alkuinfon niistä sienistäjoita kurssilaisten on tarkoitus illan
aikana metsästälöytää. Ennen kotiin låihtöäkerätyt sienetvielä tarkastetaan,mukaan tulee
vain syötäviälajeja.Tilaisuuskestään.kolme tuntiaja maksaalOeuroa./osanottaja.
Maksu
kurssipaikalla.
Mukaan mahtuu 20 henkeä.Tiedustelutja ilmoittatuminen 29.8 mennessä.
JormaNurmi 0407669093

24.9._26.9.RETKEILYVIIKONLOPPU LOPEN
POROI\POLTJLLA
Syksyn retkeilyviikonloppu suuntautuuLopelle poronpolun maisemiin. Alueelle ovat
tyypillisiä harjut, järvet ja lammet. Perjantai-iltanamajoitumme telttoihin Komionlampien
telttailualueelle. Autolla pääseehyvin ltihelle. Launtaina kierrämme n. l0 km:n lenkin
päivlireppujenkanssaKomion - Luutasuonharjunsuojelualueella,kuumalle sarjallepyrimme
keksimäänlisälenkin. Sunnuntainaosallistumme vuosittaiseenPoronpolun kävelyretkeen.
Jos siirrymme autoilla retken viralliseen lähtöpisteeseenRiihisaloon, vaihtoehtoisetmatkat
ovat 5, 13, 18 ja24fun,leiripaikastakäsinhiemaneripituisia.Matkan varrellaon virvokkeiden
myyntipisteitäja Riihisalossahernerokkaasekäsauna.Lisätietoja http://www.luontoon.fil
page.asp?Section=12951http://www.luontoon.filpage.asp?Section=8205httpi//
www.hehkua.fi/tapahtumat/poronpolku/Ellei toisin sovitateemmeryhminä noin 13km:n ja
noin 20 km:n lenkit. Lopuksi Poronpolun tapahtumaankuuluva yleinen saunaRiihisalossa.
Retki tehdäänkimppakyydein. Kerrothan ilmoittautuessasionko sinulla autokäytettävissäsi
ja monelleko voit tarjota kyydin sekä missä päin asut. Yritetään jiirjestää autokuntien
kokoontumisetsopivissapaikoissa.Tavoitteenaon kokoontuaLopella klo 19.30,tarkemmin
seuraavassa
lehdessä,tai vetäjältä.
Mukaan teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteet sekä ruokaa ja vettä. Lapinkävijät voi
lainata varusteita.
Retkenosallistumismaksuon l5 euroasisältäenPoronpolunosallistumismaksunsaunoineen,
leiripaikan sekäopastuksen.Lisäksi kimppakyytimaksu,josta kukin autokuntasopii.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.9 mennessävastuuhenkilölle Harry Smeds,puh 050
3570993, harry.smeds(at)elisanet.fi
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29.9.keklo 18.00- 20.00
KESKIVIIKKOSAUNA KARIAKAIVOLLA
Syksyn saapuminentuo tullessaanruskan myös eteläiseenSuomeen.Retkikuulumisia
kuullaan taas yhteissaunanlauteilla. Lamppu on tarpeen ainakin kotimatkaa varten.
Saunamaksuon leuro. Puomi suljetaanklo 20.30.Lämmitysvastuussa Harry Smeds,puh.
050 3570993.

LOKAKUU
Z.l0.laklo 10.00SYYSSilVOUS KARIAKAIVOLLA
Talven edestäpuunataanpaikat puhtaiksi,jotta kaamoksenja pimeän ajan tullessaon
ja
mukavaviettääaikaatakanja öljylampunloisteessa.
Talkoolaisilletarjotaanhernesoppaa
tietenkin makoisatlöylyt puhtaassasaunassa.
Vastuuhenkilö Karin Sillander, puh 050
3503807.

2.10.1a.YOSUUNNISTUSKARJAKAMN
ALAMAIALLA
Aurinko laskeeklo 18.50,jonka jälkeen minä ja mahdollisimmansuuri osanottajajoukko
päätämme,milloin pimeyson riittävänsynkkä.Mahdollisestitosi myöhäinenstarttaajavoi
hyötyä aamuyönkuun sirpin kelmeästävalaistuksesta.
Ripustanrasteille" hei heijastimet"
kuntoyösuunnistusten
tapaan heilumaan.
Tervetuloa suurella joukolla entiset ja uudet pimeää pelkäämättömät lapinkävijät
j okavuotiseentapahtumaan.
Niilo Koskenkorva puh.050 5390182

6.10.ke kto 18:00-20:00KERHOILTA
YLEISÖTILAISWS. PYII]iN JAAKOBIN VAELLUS
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu
8,
sisäänkäyntiKellosilta9:n puolelta
johtaa useitapyhiinvaellusreittejä,
joista illan esitelmänpitäjämme
Santiagode Compostelaan
Tarja Lamminperä valitsi PyhänJaakobinvaellukseneli ns. Ranskalaisentien Ranskan
Pyreneiltä Espanjanrannikolle. Matka kesti kävellen kuukauden. Tarjan esityksen
aikanasaammekuulla tarkemmin,mistävaelluksestaon kysymys,matkaanvalmistautumisesta
ja kävelijän arjestareitillä sekä nähdä kuvien kautta hänen kokemuksiaanvaelluksesta.
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Lopuksi saammekuulla terveydenhuollonlehtorilta Tarjalta pohdintaa,mitä kaikkea matka
voi kävelijälleenantaa.Samallame voimme miettiä, koemmekosamojaajatuksiaomilla
taipaleillamme?
Kerhoiltamme on samalla yleisötilaisuus,joten levitäthän esityksestätietoutta, jotta
mahdollisimmanmoni kiinnostunuttietäisitulla nauttimaanesityksestä.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 5544432

27.10.klo 18.00- 20.00
KESKTVIKKOSAUNA KARIAKAIVOLLA
Isäntäheiluttaakirvestätiuhaantahtiin,jotta me muut pääsemmelämpöiseensaunaanja
ehkämakkarankinpaistoon.Yhteissaunamaksu
on leuro.
Puomi suljetaanklo 20.30.Vastuuhenkilö Kalevi Koski, puh.040 5081626

MARRASKUU
3.11.ke klo 17.30SYYSKOKOUSJA KERHOILTA
Pasilanpääkirjasto
Rautatieläisenkatu
8,
sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
Syyskokouksessakäsitelläänsääntöjenmääräämätasiat: Valitaan johtokunnan jäsenet
erovuoroistentilalle, valitaantilintarkastajat,käsitelläänvuoden2011toimintasuunnitelma
ja talousarvio,sekäpäätetäänvuoden201I jäsenmaksunsuuruudesta.
Syyskokouksenjälkeen kuulemme,MITA SIPERIA OPETTI. Vuoden 2009 kesäkuussa
pystytettiinhammashoitolakahteensiperialaiseen
kaupunkiinja hoidettiinlastenhampaita
viikon verran. Sen jälkeen hypättiin junaan ja kuljettiin Trans Siperian rautatietä1400
kilometriä Irkutskiin. Sieltä ajettiin jeepillä Baikalin rannalleja edelleenOlkhonin saarelle.
Saarellaasuttiin kolme yötä jurtassaja tutustuttiin tähän maailman syvimpäänjärveen.
Oltiin todellakaukanakaikestalänsimaisesta.
Annu Koistinenja Ilari Uotila kertovatkuvin ja sanoin,mitä kaikkeaSiperiaopetti.
Vastuuhenkilö Ritva Puranen puh 040 8400757

27.ll.la klo 10.00 PUUTALKOOT JA
LAUANTAISAT]NA
Joson jo lumi maassa,Karjakaivollavedetäänpuita alamajalletai muutenon rankasavottaa
kalliolla. Aherruksen jälkeen hernesoppamaistuu talkoolaisille ja sitten lauantain
yhteissaunanmakoisatlöylyt. Tarkempaatietoa saavastuuhenkilöSakari Palolta, puh.
040 5309578.

JOULUKUU
3.-6.12. pe - ma PIKKUJOULURETKI ILAJAN
rliupÄTr,n
ILoMANTSIIN
Pikkujouluviikonl.oppua
vietetäänaidon savottakämpän
tunnelmassailman mukavuuksia,
vatn.attojenkynttilöiden luodessatunnelmaa.Ulkoillaan (sukset,jos lunta) saunotaanja
nautitaanyhdessäolosta
kaamoksenhämärässä.
Lauantai-iltanaodotellaanjoulupukkia,joten ota pikkupakettimukaan.
Viikonloppu maksaan. 80 - 100euroa.Hinta sisältäämatkat,majoituksen,aamupuurot+
kahvit/teet,kämppäruokailutja iltakahvit/teet.Yhdistysosallistutikustannuksiin.
jokainen
tuo mukanaan omat leivät, leikkeleet, saunamakkaratja -juomat sekä makuupussin,
ruokailuvälineetja termospullonretkiävarten.
Mukaanmahtuubussilastillinenlapinkävijöitä,petipaikkojaon 35 ja lisäksilatiatilaa.
Lähtö perjantai-iltanaRautatietorintilauspysäkiltäklo 17.30.Pidetäänyksi kahvitauko,
joten matkaevästä
on hyvä varatamukaan.Matkakestään. 7 tuntia.Perillåodottaalämmin
ju
iltatee.
Paluu
alkaaitsenäisyyspäivänä
(maanantaina)
aamiaisenja siivoamisen
|4tppa
jälkeen.
Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2010mennessä Ritva Puraselle, puh. 040 8400757 tai
Kirsti Klemolalle, puh. 050 38200375.

rr.r2. kto 10.00TALKOOT JA JOULUPUURO
KARIAKAIVOLLA
Puitariittää ja ahkiot saavatkyytiä, kun niitä vedetäänalamajanpihalle. Hernesoppaa
ja
makoisatlöylyt rarjotaantalkoidenjälkeen.
Illan-pimetessäodottaajo perinteeksi muodostunutpitkään haudutettujoulupuuro ja
joulukahvitlisukkeineen.
Puuroahämmentäätalkootoimikuntaapureineenja talkoopäällikköKirsti Klemola, puh.
050 3820375.

LOMA
RUSKAVAELLUS UTSJOKI.KARIGASNIEMI

Lähtö pe 10.9Helsinkira-asklo 19.26.Rovaniemelläklo 07.53Utsjoki klo 16.40.70km
myöhemminKarigasniemi17.9pe iltanasauna,illallinen
, yöpyminen aamupala.
La. l8.9liihtö klo 10.35Karigasniemeltä.
Rovaniemiklo 17.30.
Junanlähtöklo 2l . l0- Helsinki su kio 8.36.hintan.40Oeuroa
EnnakkomaksuI 0Oeuroa.
Ilmoittautuminen1.8mennessä.
puh
Oppaana Jorma Nurmi
040 7 669093t^i sähköpostij orma.nurmi@pp I .inet.fi

RUSKAVAELLUS SAARISETÄI,T,Ä11.- 18.9.

Tämän vuoden ruskavaellustoteutetaanhieman kevennettynäversiona Saariselän
maisemissa.
Tarkoituson majoittuamuutamanayönävaraustuvissa,
viettääpari luppopäivää
ja käväistäSokostilla.Jottalepäilyynjäisi aikaa,ovat muut vaelluspäivät
rinkkaakantamatta
normaalienvaelluspäivienkaltaisia,päivämatkat15-20kilometriä. Vaellus edellyttääsiis
hyvää kuntoa ja reipastamieltä sekä riittävää kokemusta luonnossaliikkumisesta
mahdollisestihyvinkin vaihtelevissasääolosuhteissa.
LähdemmeHelsingistäperjantaina10.9.iltajunallaRovaniemelle,jostajatkammebussilla
Kiilopäälle.VaelluspäättyyKiilopäälle,jossayövymmeyhdenyön mökkimajoituksessaja
saunomme.Paluulauantaina18.9.bussillaRovaniemelleja sieltäytijunallaHelsinkiin.
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

S2.YLLAKSEN HIIHTOVIIKKO 2..9.4.20II
Paikkoja on varattu noin 50. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Hannu Siitari sähköpostilla
hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 5707 536.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 Vomatkanarvioidustahinnasta
Jos varausperuutetaan:
- Viimeistään28 vrk ennenmatkanalkua,veloitetaantoimistokuluinal6 euroa./hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään14 vrk ennenlähtöä,veloitetaanennakkomaksu
- Myöhemmin kuin l4 vrk, mutta viimeistään48 tuntia ennenmatkanalkua,veloitetaan50Vo
matkanhinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä,on matkanjärjestäjäIlä
oikeus pidärtääkoko
matkanhinta.

lääkärintodistuksellatai muulla luotettavalla kiriallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisätffi peruutus-turvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksenjälkeen peritäänperuutuksestakuitenkin aina toimistokuluinal6
euroa./henkilö
sekälentoyhtiönHSL:ltä perimätkulut. Useimmissatapauksissa
lentolipuista
ei saapalautustalipunkiijoituksenjälkeän.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienviihyydentai muun ennaltaarvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaalomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivääolematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjänperuuttaessatilaisuuden
osanottomaksupalautetaankokonaisuudessaan.

KARIAKAIVON

AVAIN

JäsenilletarjotaanmahdollisuussaadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyyson kestänytvähintäänkaksi vuotta ennenavaintenluovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksenpankkitilille Nordea 214218-13842avaimista50
euronpantin.Viitenumeroavaimistaon 3573.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentuleeosoittaatositteella,ettähänon maksanutpanttisumman.Ennenpanttisumman
suorittamistaota yhteys Merja Salliseen,joka lähettääavaimenpostitsesenjälkeen, kun
rahaon tullut tilille. Panttisummansaattakaisin,kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättääkuitenkinoikeudenolla luovuttamattaavaintahenkilölleerityisistäsyistä.
Merja Sallinen,puh. 050 342 46E2ja sähköpostimerja.sallinen@netti.fi
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HALLITUKSEN PAATOKSTA
Päätettiin perustaa sähköpostijakelulista
tiedotteita varten. Lista perustetaanjäsenrekisterin yhteyteen,jossa osastaj äsenistöä
on jo såihköpostiosoitteet.Sakari Palo on
lupautunut hoitamaan tiedotteiden jakelun
ja listan ylläpidon ainakin aluksi, Hannu
Siitari varalla.
Listaan tulee ilmoittautua vastuuhenkilölle.
Asiasta laitetaan tiedote kotisivulle ja
seuraavaanlehteenRinkan pohjalle.
Hannu Siitarille on luovutettupuukko hänen
jäätyään pois Tiedotustoimikunnasta.
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KAPALALAUTA
Jäädäkäpälälautaanon monelle sanontana
tuttu, mutta mistä sanonta on saanut
alkunsa?
Käpälälauta osoittaa suurta kekseliäisyyttä
pyyntivälineidenja ansojenrakentamisessa.
Erämaassaei ollut seppiä eikä rautaakaan
ollut saatavillapyydysten rakentamiseen.
Siksipä loukut ja ansat viriteltiin ja rakennettiin useimmitenpuusta,jota oli riittävästi
saatavilla.
Käpälälautaosoittaaihmisenkekseliäisyyttä
petojen pyydystämisessä.Sitä on perinteisesti käytetty suden tai ketun ansana.
Käpälälautakaivettiin tukevasti maahantai
veistettiin pitkäksi jääneeseenkantoon.
Ketulle tarvittiin n. 170-200 cm:n korkea
"ansalauta" . Ehkäpä joku on sellaisen

Päätettiin täsmentääaikaisempaapäätöstä
siitä, että yhdistyksen matkoille saavat
o s a l l i s tu a vai n yhdi styksen j äsenet.
Yhdistyksenmaksullisiin tapahtumiinsaavat
osallistuavain yhdistyksenjäsenet.
Påätettiin lahjoittaa aikanaanMatkailuliitolta
saadut ohjaaja-anorakit talkoolaisille
sopivien talkoiden yhteydessä.
Yllåiksenhiihtoviikostaon ollut ilmoitus 15.4.
ilmestyneessälehdessä.
Hallituksenpuolesta
SaaraKostama
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Käpåilalautojakäytettiin meillä vielä 1900luvun alkupuolella, ehkäpä salomailla
myöhemminkin. Nykyään tällaisen ansan
rakentaminen ei ole sallittua eläimelle

aiheutuvan kiirsimyksen vuoksi. Metsästyslain sallimat ansatovat jalkanaru ketulle
tai heti tappavatraudat tai loukut.
wiki@ia

KAIKKI REITIT KULJETTU?
No onneksi uusia merkitään taas.
Tåinä kesänä olen itse kulkenut Inarissa
"Piilolan polun" Vätsärissä Kessintien
varrestaNorjan rajalle. Siitä ei nyt enempää
kuin että reitin rakenteet,pitkospuut, eivät
ole vielä valmiit. Varustaudusaappailla,sillä
ainakin tiinä kesänäsuot olivat miirät. Reitti
on suomalaiseentapaanmerkitty maalatuilla
puutolpilla, joten karttaa ja kompassia
tarvitaan vain varalta rikassa. Reitti on
"yksisuuntainen" joten jos haluaa tehdä
omatoimisenkierroksen,voi paluureitin itse
suunnitella kartalla esim. rajaa mukaillen
Suovaselän vanhalle rajavartioasemalle.
(yksityinen lomapaikka).
Uusin on "Inarinpolku", Sevettijärvi Norjan Karlebotn.
Nyt heinåikuussa
No{ankin puoli on merkitty
maastoon keltaiseksimaalatuinkivin.
Ts.vanhoja kivimerkkejä on vahvistettu
keltaisilla maalineliöillä. Hyvin luontoonsulautuvatapa, mutta kulkijalle vaikeampi.
Etenkin,jos poikkeaareitilEt, on vaikea löytä
reitti sivulta, koska maali näkyy vain
kulkusuunnassa.
Kartta, kompassiiåps) on
syytä pitää esillä ja pysyä kartalla. Koska
reitti kulkee osin avotunturissa. missä
olosuhteet vaihtuvat nopeasti, on hyvä
liihteä porukalla. Norjan puolella ei ole
autiomajoja, vain muutama nuotiopaikka
puusiikkeineen.No siinä "vaarin varoittavat
paapatukset"...

Itse pääsinmukaanInariviikon vaellukselle,
j onkaj åirjesti SaamelaiskeskusSiida, Inarin
kunta, Neidenin kunta ja Norjan Saamelaisneuvosto.Reittihän ei ole uusi vaan
saamelaistenaikoinaan paljonkin käyttämä
reitti ennenteidentuloa. Saamelaisneuvosto
on nyt siis etsinyt maastostaja merkinnyt
vanhan "keinon". Luonto on häivvttänvt
vanhat jäljet tehokkaasti, kaytänntisiä
mennään pitkiä matkoja maastossajossa
polku on vain aavistus.
Vaelluksemme alkoi Sevettiiärven Ahvenjiirveltä maanantainaklo 12. Alku seuraa
Saamenpolkua.Opuskasjärvenat - Näätämöjoen silta - Siilisjoen venelossi- Iisakkijärven at - Ruossajärven at. Helppoa
metsäistäuraa, monelle tuttua. Yövyimme
Iisakkijiirvellä ja Ruossajrirvelräd.lOkm
eteenpdinjiirvikannaksella.Siitäsittenpolku
erkaneekohti Norjaa. Varsinainenuusi reitti
alkaa! Koivikko harvenee, toukkien tuhoamaa "aavekoivikkoa" paljon, maa nousee
hiljalleen kohti tunturiylänköä. Rajalla vain
poroaita ja keltainen kiviröykkiö kertoo
valtakunnan vaihtuneen,Maisema avautuu
huikeana,paljon vettä. Pieniä lampia, isoja
kurujiirviäja soliseviapuroja.
Nyt sateiden jälkeen purojen ylitykset
vaativia kovan virtauksen vuoksi. Tässä
kaveriapu hyviiksi myöntää myös paljon
yksinvaeltanutkun käsi nykäiseekahlaajan
törmälle.Telttapaikaton etsimisemisessä,
kovin suojaistaei ole missään,nuotiokehät
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hieman hankala löytää. (Gps-koordinaatit
tulossa).3s yö tunturijärvenrannassa,jossa
nuotiopaikka ison kiven kupeella.Kalamiehet
näyttivät miten jalokalaa nousee kun sen
osaa.
Vanhat kulkijat ovat etsineet varmaan
parhaanmatkareitin, ei suuriahuiputuksi eikä
louhikkoja, pari jyrkempää nousuakin ovat
tuttuhin esim. Lemmenjoen nousuihin
verrattavia. Näin måirkänä kesiinä kuljin
lyhytvartisilla kumisaappailla, kaikki erimerkkiset maastokengätkyllä taisivat kastua.
Luonto näyttää voimansa. Sadettatoki on
saatu niskaan matkan varrella ja alkumatkastapaahtavaaaurinkoa ja itikkaparvia.
Nouseetuuli pohjoisestaja lämpötila laskee
alimmillaan +3 asteeseen.Mitataan jo
myrskylukemia 20-30m/s. Lounastauko
pieni
teltoissapienessänotkelmassa.Samalla
telttatesti,jossa taidan kasvaa tunneliteltan
kannalle...
Oppaat Suomestaja Norjasta neuvonpidossa ja yhteydessäpuhelimella paikallissääennustukseen.
Parastaodottaaennenkuin liihdemme ylitt?imään korkeinta tunturilakea. Yli yön ja seuraavan päivän

VIHTIIN AVATTU KLASSARIN.
KIERROS
tarjoaa mahdollisuuden tutustua Nuuksion
länsiosanmetsiin. Uudestareitistä toivotaan
myös pientä helpotusta Espoon Haukkalammen retkeilij ziruuhkiin.

"pohjoinen puhuu". 26 tunnin odotus tietää,
ettii loppumalkoja tarvii venyt&iii koska paluu
on sovittu lauantaiksi klo 12. Eikä se
suinkaan tyyntynyt sittenkään, mutta
elämys on puskea vasten navakkaa tuulta
kilometri toisensajälkeen. Siis kun kaipaa
jotain "uuttaja erilaista"! Tietysti olisi ollut
myös mukavaaistahtaajollekin ha{anteelle
ihailemaan maisemaa ja kiehauttamaan
kunnon pannukahvit... No toiste sitten kun
ei tuuleja sada.
Viimeinen ilta ja yö (heinäkuu!) on jo taas
aurinkoinen ja uni sikeää vanhan kamminpohjan ympåirillä. Polun historia huokuu
ympåirillä.
Loppumatkasta on norjalaisten kesåimökkejä
ja mönkijäuria. Kulku tunturimaastonjdlkeen
kevyttäjoskin miirkää.Ajourat täynnävettii.
Laskeudumme polun päätepisteeseen
Jåiiimerenvuonon pohjukkaan Karlebotneen,
vanhallemarkkinapaikalle.Ai niin. Sematkan
pituus?Oliko setlirkeä?N. 100km,mittaajasta
riippuen, minun mielestä sen verran oli jo
ylåimiikeåikin!
IlarmuKarppinen

Saarilammenlaidalla sijaitsevallatulipaikalla
räiskyy nuotio ja tuoksuu nokipannukahvi.
Kahvit tarjoaa Metsåihallitus,joka esittelee
uutta Nuuksio-reittiä. Klassarinkierrosta.4
kilometriä pitkä Klassarinkierroson ensimmdinen merkitty reitti Vihdissä.
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- Kuitenkin Vihdin puolella on suurin osa
Nuuksiosta, niin siinä on sellainen pieni
ristiriita. Totta kai halutaan,että Vihti saa
om a n o sa ns a niis t ä pa l v e l u i s ta , j o i ta
Metsähallitus tarjoaa täällä kansallispuistossa,kertoopuistomestariTeemuLaine.
Klassarinkierros kiertää kahden lammen
tuntumassavanhojenkuusimetsiensisällä.
Reitin korkeimmalla kohdalla sijaitsee
näköalapaikka.Klassarinkalliokohoaa107
metrin korkeuteenmerenpinnasta,ja puidenlatvat näkyvät aina Nummelan- ja
Lohjanharjuille saakka. Korkeuseroa kilometrin päässäsijaitsevaanSiuntionjokeen
on yli 50 metriä.
HelpotustaHaukkalammenruuhkiin
Reitillä pyritään myös helpottamaanedes
hiukan Espoon Haukkalammen reittien
ruuhkaisuutta. Kauniina retkeilypäivänä
Haukkalammenkävijät lasketaanhelposti
t uha n si ss a,s illä Nuuk s i o o n p ä ä k a u punkiseuduntärkeimpiä luonto- ja virkistysalueita.VihtiläinenPaulaHuhtilainenkin
tietåiiiHaukkalammenruuhkat.
- Sielläkun on oikein hienosääniin tuntuu,
että vallan kuin Mannerheimintielläkävelisi,
siellä on niin paljon väkeä.Ja polut on niin
kuluneita,täälläon ihan oikeastipolkujaja
kasvillisuutta.
Klassa ri n k ier r os ei y k s i n ä ä n ra tk a i s e
Haukkalammen ruuhkaongelmaa, mutta
pienikinlievityson tarpeellinen.Vihdin reitille
odotetaanretkeilijöitä lähinnälähiseudulta.
- Kansallispuistonkävijät tulevat enimmäkseen Helsingin suunnasta.Klassarinkierros palvelee sitä prosentuaalisesti
pienempää väestöä, joka tulee Vihdin
suunnalta. Ei tarvitse kiertää sitä täyttä
matkaa Espoon puolelle merkittyä reittiä
varten,toteaapuistomestariTeemuLaine.
Lisää reittejätulossa
Nuuksioon on lähivuosina tulossa enemmänkin uusiamerkittyjä reittejä.Osa niistä
tuleekulkemaansäteittåiisesti
kohti Solvallaa.
joho n ra k ennet aanuus i l u o n to k e s k u s .

Lähestymisreittejäon tarkoitus perustaa
viidestä seitsemään,ja ne pitäisi saada
valmiiksi Nuuksiokeskuksenvalmistumiseen
mennessä.Nuuksiokeskuksentaas pitäisi
valmistuavuonna2012.
Pidempiäkin merkittyjä reittejä on jonkin
venan kyselty,muttatoisaaltaniitä kaipaavat
osaavat yleensä liikkua luonnossailman
puun kyljestä luettavia opastuksiakin.
Tyypillisin kulkija viihtyy Nuuksiossa
kuitenkin vain muutaman tunnin. Klassarinkierrossopiikin heille kuin nakutettu.
- Se vie senpari tuntia suurinpiirtein, ehkä
vähän enemmänjos makkaraa paistetaan
tuolla tulipaikalla.Semmoistapiiivåiretkeilijä
tällä palvellaanparhaiten,sanoo puistomestariTeemuLaine.
- Kyllä toivoisin, että sitä käytettäisiin.
Minusta tuntuu,että suurinosa vihtiläisistä
ei edestiedämitä Nuuksioon. ia se on osa
Vihtiä, toteaapuolestaankansallispuiston
naapurissaasuvaPaulaHuhtilainen.
Klassarinkierros löytyy helpoiten, kun
seuraa Vanhalta Turuntieltä Elohovin
viitoitustaValklammentienparkkipaikalle.
YLE Helsinki/ Tero Ylioj a

HANIKAN LUONTOPOLKU.
SUVISAARENTIE
Hanikan luontopolulla voi tutustuaKaital a h d e n ru n saaseenl i nnustoon,pronssi j älkiin
kaurisiinhauraröykkiöihin,j äåikauden
sekämetsä-ja rantamaisemiin.Polultalöytyy
14 rastiaja senpituuson noin 5 km.
Reitille pääseemm. SuvisaarentieltäSuinonsalmen sillan kohdalta. Aloitus on
mahdollistamyös SoukastaAlakartanontien
urheilukentäneteläpäästä.
Kosteimmissapaikoissa on pitkospuut,
lähinnärannoilla.Reitillä on lintutorni.
Luontopoluillaselviääilman retkivarusteita.
Polultaon mahdollistapoiketaKaitalahden
lintutorniin.
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HUOMI
http ://www. kangasala.fi/matkailu/luonto/
Espoonkaupunki uusi Hanikan luontopolun luontopolutlkaarinan-polku/
opasteita kevään 2010 aikana. Vanhat Laipanmaaneräalue
opastauluton poistettuja tilalle pystytetään Vaellus-j a kalastusmahdollisuuksia
täynnä
uusia.Reitin pitkospuuton vaihdettuuusiin oleva Laippa kutsuukulkijaa vaikka päivävuosina 2008-2009.Luontopolku on avattu vaellukselle.Laipanmaassaolevilla laavuilla
uudistettunatoukokuun 2010 puolivälissä. voit yöpyä tai grillata makkaraaja nauttia
Retkeily reitillä on ollut mahdollistakoko
ja maisemista.
erämaanhiljaisuudesta
kunnostustyönajan.
h ttp :l l w
ww
e s p o o .fi l
defaulraspfo
arh=| :28:'l186fl.154'n:1ffi54;lffi69

LAIPANMAA TARIOAA RET.
KEILIJÖILLE 2OKM OPAS.
TETTUJA POLKUJA

KAARINAN POLKU
Kaarinan polku sijaitsee TampereenläheisyydessäKangasalankunnassa
Kaarinan polku on 60 km:n pituinen,
o p a ste t t u v aellus r eitti , j o k a s e u ra i l e e
ja jo kauankäytössäolleita,
metsäautoteitä
hyväkuntoisia polkuja. Suot ylitetään
pitkospuita myöten ja joet pitkin siltarakenteita.
Vaellusreitti kulkee Kangasalanlänsi- ja
pohjoisosissasivuten monia historiallisia
paikkoj aj a poiketen välillä koskemattomiin
erämetsiin.Matkan varrella on kaksi laavua
ja tulentekopaikkaa, joissa vaeltaja voi
levähtääkeskellä luonnon rauhaa.Kaarinan
polulta on yhteys Birgitan polulle Lempäälään sekä Tampereen liikuntareiteille.
Polun ooaskartansaatKaneasalankunnanvirastosiatorin laidasta säka Mobilian ja
Hotelli Urun infopisteistä.
ParhaitenKaarinan polulle pääsetLihasulasäätiön alueelta, Ruutanan Shelliltä ja
Vatialankoululta.Näissäpaikoissaon myös
opastaulut.
Polun eteläisinlähtöpisteon Taivalpirtillä,
LempäiilänBirgitan polun varrella.Pohjoisin
piste on Lihasulassa,Vesijärven länsipuolella.

Laipanmaa on yksi Etelä-Suomensuurimmista yhtenäisistäerämaa-alueista,
sen
pinta-alaon noin l5 000 hehtaaria.Laipassa
voi aavistaaolevansaentisenerämaa-alueen
svdämessä.sillä edelleenkin se on lähes
käiken melunja liikenteenkuulumattomissa.
Laipanmaa on kolmen pirkanmaalaisen
kunnanyhteinentakamaa-alue(Kuhmalahti,
Pälkäne ja Kangasala).Laipanmassavoi
kiertää opastettujapolkuja, joita on kaksi:
Hirvijdrven kierros 12 krrl, sekä Elamon
kierros 10,6km. Matkan varrellavoit tutustua
Laipan historiasta kertoviin vanhoihin
asuinpaikkoihin,jotka vielä ovat jäljellä osaparemminsäilyneinä,osaraunioina.
Luonto tarjoaa rauhaa
Laioanmaan luontoa kuvaa mosaiikkimaisuus; kankaat, järvet, suot ja mäet
vaihtelevat muodostamattakuitenkaan
yhtenäistä aluetta. Maaperä on karua,
esimerkiksilehdot esiintyvätpienialaisina.
Kasvistokin on tästäsyystäköyhempää.
Lintuja esiintyyLaipassanoin 80lajia,hirviä
on runsaastisekä suurpetojakinmuutamia
yksilöitä. Laipanmaaon kokonaisuudessaan
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metsätalousaluetta,se ei siis ole nimetty
luonnonsuojelukohde.
www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi

BIRGITANPOLKU
"Retkikartta tavallisille tallaaiille"
Birgitan polustaon julkaistu våirillinenesite
ja kartta. Kartta on kokoa l:30 000. Esite on
julkaistu siten, että esitteen alkusivulla on
koko alueen kartta. Kartasta on helppo
suunnitellahaluttu retkikohdetai koko reitin
kulkemissuuntaja aloituspaikka.Osalehdillä
on kartta samassamittakaavassaja selostus
palveluista alueella. Osa reitistä kulkee
Lempäälänkeskustankautta. Retkialueiden
kartoilla on selostuksia kiinnostavista
kohteistaja laavuista, korsuista tai kodista.
Reitin laavut on pääosin vapaasti käytettävissä, mutta reitin varrella on myös
varattavia laavujaja kotia sekäUudentalon
tila,jossaon varattavissavanhamaalaistalo
kokouskäyttöön.Tila sijaitsee Iso Kausjärven rannalla ja taloon kuuluu myös
rantasauna.
Osamielenkiintoisistakohteistakuten HirviSimunanluola on mainittu tekstissä,mutta
tarkempi selostus luolasta puuttuu ja itse
asiassa Hirvi-Simunan kohdalla kohdalla
reitti tekee pienoisen lisämutkan varsinaiseltapolulta. Samoin kartassaoleva ns.
Maailmannapa jää huomioimatta, joka on
pirunpelto Lehtivuoren rinteellä.
Reitin varrella on useitapieniä metsälampia
ja jiirviä, mutta myös suuiehkojajåirviäkuien
Höytämönjåirvi ja Koipijärvi. Höytämänjåirvellä on maksullinen Tuutiman korsu.
Höytämöltä Savontiensuuntaanreitti kulkee
erämaisissamaisemissaTaivalpirtille,joka
on TampereenTaivaltajien retkeilymaja ja
vain jäsenkäytössä.
Liihistöllä olevan Viihä-Riutta jiirven rannalla
on kotus,johon mahtuuyöpymään 15 - 20

henkilöä,-seuraavamajoituspaikkaon Viihä
Kausj?irvi, jossa on kamiinalämmitteinen
korsu, jossa tllaa 14 henkilölle. VähäK a u s j ä rv e n l ounai spuol el l a on K yynäröjärven laavu, mutta reitiltä, johtaa
sivupolku laavulle. Kaikkiaan reitin varrella
on kymmenkunta laavua tai kotaa, jotka
tarjoavat mahdollisuuden yöpyä ilman
majoitetta.Reitti on kuitenkin suosittu,joten
koko reitin kulkevalla on suositeltavaavarata
teltta matkaan. Lempäälän keskustan
tuntumassaon lukollinen Maasaarenkorsu,
jossaon nukkumatilat10 henkilölle,korsun
läheisyydessä
on rantasauna
sekämaksuton
laavu. Maasaaarenkorsua voi tiedustelle
SeppoRosengren0500 830 982 tai seppo.rosengren@boxi.fi
. SeppoRosengreniltävoi
tiedustellamyös Uudentilanvarauksia.

TARINAN KERTOJILLE KOU.
LUTUSTA
Tarinoiden kerronta on ollut tärkeää
ennenvanhaan
Lapin yliopistossa syksyllä alkanut tarinankertojakoulutus matkailualan yrittäjille
on edennyt julkiseen esitysvaiheeseen.
Rovaniemellä Lapin emännän pidoissa
tarinamestarit esittelivät makupaloja osaamisestaanhelmikuussa.
Tarinoidenjajuttujen kerrontaon ollut tiirkeä
vieraiden ja kanssaihmistenviihdyttämistapa ennen vanhaan.Tästä perinteestä
Lapin yliopiston kasvatustieteidentiedekunta on lähtenyt matkailualan osaamisen
kehittämiseen Tarinamestarit-koulutusohjelmalla. Viime syksynä alkaneessa
ensimmäisessäkoulutusryhmässäoli 29
opiskelijaa. Koulutus toteutetaanmyös
vuonna2010-201l.
Koulutusvaiheessaon perehdytty perinnekirjallisuuteen, esiintymis- ja kerrontataitojenhankintaan,tiedonkeruuseensekä
tarinoidenmuokkaukseen.Tarinankerrontaa
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on harjoiteltuesiintymällävideokameralle.
Koulutuksen tuloksena on svntvmässä
kiintoisa ohjelmapalvelutuote,j oka öopii eri
tilanteisiin.
Lapin emännänpidoissatarinamestarittoivat
esille osaamistaankutsuvieraille perinneruokailun lomassa. Tarinat lomittuivat
luontevastiruokailun yhteyteenilman että,
ne olisivat olleet irrallisia ohjelmanumeroita
Jerisjärveläinen Jari Rossi on kalastuspalvelujen tuottamisen lisäksi esiintynyt
shamaanina,tämä on rikastuttanut tarinatarjontaa ja aihemaailmaakoulutuksen
ansioista.
"Ennen minulla oli shamaaninroolissa
viisi
tarinaa kerrottavana,koulutuksen aikana
minulle on avautunut lähes mittaamaton
aihemaailma.Nyt minulla on kehiteltynäjo
parikymmentä tarinaa esitysvalmiiksi.
Kirjallisuus tarjoaapohjaatarinoilla,joita voi
kehitellärooliinja yleisöönsopiviksi",kertoo
Jari.
Muoniolainen Mauno Friman on ottanut
yhden tarinansaltihtökohdaksiporon,jonka
vuodenkierrosta hän kertoo poron näkökulmasta ja eläytyy poron rooliin niin
ja helteisessäkesässäkuin
sääskisessä
talven pimeydessäja lumessasekä kevättalvenriemussa.
Tarinankerronnan koulutus on herättänyt
suurta kiinnostusta,ensimmäiseenkoulutukseenoli hakijoita45, eri puolilta Lappia.
Hakijavalinnassapainotettiin lappilaisen
arkielämänja elinkeinojen tuntemustaja
omakohtaistakokemusta niistä. Tarinankertojan tehtävä on viihdyttämisen lisäksi
opastaamatkailijaLapin historian,luonnon
ja mielikuvituksenmaailmaan
Levin sanomatkevät2010

LAPINJUTTUJA
http://www. laplandstories.com/kertoj
at.php
ohessalinkki lapin kertojiin

SAJOS
InarinsaamelaisenMatti Morottajan tekemä
nimiehdotus Saios on valittu saamelaiskulft uurikeskuksönnimikilpailun voittajaksi.
Sajoksesta tulee samalla saamelaiskulttuurikeskuksennimi.
Sajos on inarinsaameaja se tarkoittaa
vanhastaantukikohtaa tai asentopaikkaa,jossa ollaantulilla pitempikin aika.
Palkintolautakunnanmielestä nimiehdotuksista Sajos täyttää parhaiten kilpailun
säännöissäasetetutvaatimukset.Sajos on
lyhyt, iskeväja helpostimieleenpainuva.
Se
on myös erottuva,neutraalija tuoreenoloinen
eikä synnytä harhaanjohtaviaassosiaatioita
ja sitäeivät rasitaliian monetkäyttöyhteydet.
ja
Nimi on helpostieri kielillä lausuttavissa
luontevasti taivutettavissa. Lisäksi se
soveltuu hyvin kansainväliseenja sähköiseen käyttöön.
saariselän
sanomat10.5.20I 0

PARKKIPAIKAT YLLÄKSELLÄ
Kuukkelissan:o 6/2010on vinkkejä sopivista
pysiiköintipaikoistahiihtoretkille låihtijöille.
Ensimmäisenäohjeenaon katsoaYlläksen
uudesta latukartasta sopivat parkkipaikat.
Aikaisemmissakartoissa näitä pysäköintipaikkoja ei ollut merkitty. Monellehan on
ollut tuttua, että laskettelurinteiden isoilla
parkkipaikoilla on löytynyt mukavasti
parkkipaiktoja. Entä sitten,jos on halunnnut
låihteämuualta?Kartta antaasiihensopivasti
vinkkejä seuraavasti:
Mikäli lähdetään liikkeelle idästä, niin
ensimmäinen pysäköintipaikka on Totovaarassa.ja seuraavaLainionjoen sillan
läheisyydessä.
Paikka on Lainionkrouvilta
Villenkåimpällejohtava latu,jossa latu yittää
Ylläsjåirvi- Kittilä tien.
Kotarovassa- YlläsjiirveltäKolariin piiin pari
kilometriä on risteys Ylläslompoloon. Tästä
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löytyy p y s äk öint ipaik ka , j o s ta j o h ta a
koiralatu Kurtakkoon.
Latukahviloidenpysäköintialueet
Ylläsjärveltä löytyy pysäköintipaikka
Aurinkotuvan läheisyydessä.Tätä ei ole
merkitty karttaan. Sinne johta tie Eelin
kaupaltan. vajaakilometri Kurtakkoon päin.
Risteyksenkohdalla on P paikka info. Ensin
ajetaan Linjalantontintietä, käännytään
oikealle Junkanjängäntielle.Aurinkotuvalle
käännytäänn. 2.7 km päästä.
Luosussa pysäköintipaikka on Luosun
pysåiköintipaikka
latukahviollaja vastaava.sti
löytyy HannukaisestaAkäsjoen itdrannan
puo l e l ta . S eur aav a py s ä k ö i n ti a l u e o n
Velhonkodan kohdalla, tosin parkkipaikka
on verratenplenl.
Akäslompolonkyläalueellaon parkkipaikka
piiivisin Riemuliiterillä, iltaisin parkkipaikka
on usein varattu.
Kylien kaavakartoissa
merkitty muutamia
o.r.r
pysäköintipaikkoja. Akäshotellin taakse
Akiiksentienja Kesänkijoentien risteykseen
on Kolarin kunta rakentanut pysäköintialueen.Se sijaitseeaivan valoladunvieressä.
Ylläsjiirvellä uusi pysäköintialuesijaitsee
Länsirajan hissin alapuolella,juuri sopivasti
valoladuntuntumassa.Opasteja risteyson
valoladun ylikulkusillalta 150 m tunturiin
päin.
Muitakin sopivia parkkipaikkoja saattaa
löytyä. Periaatteena on kuitenkin, että
liikkeiden parkkipaikat on tarkoitettu niiden
asiakkaille.Tosin Jounin kaupannykyinen
parkkialue on verraten laaja, että sieltä
saattaa löytyä tilaa myös hiihtoretkelle
lähteville. Teiden varsille ei pysäköintiä
suositella,koska monet tiet ovat verraten
kapeitakuten esim. Kesänkijåirventie, jossa
kesäaikanaon Hillapolun parkkialue.

LAPIN KULTAHISTORIAA
ITALIAAN
avattuKultaVuonna 1996Tankavaarassa
museon kansainvälinenosasto, Golden
World on tuonut kaikki maailman tdrkeimmät
kultaryntäykset tuhansien vuosien takaa
nykypäiväänjokaisen museovieraannähtäville.GoldenWorldin myötämyös Suomen
kultahistoria on löytänyt tiensä lukuisten
museoittennäyttelyihineri puolilla maailmaa.
Seuraava pysyvä näyttely avataan kuukauden kuluttua Pohjois-Italiassa sijaitsevassaMuseo Oro e la Bessa.Yhteistyö
Italian kultamuseon kanssa on aloitettu
vuonna2004.
Vastineena Lapin kullanhuuhdonnasta
kertovalle näyttelylle saa Kultamuseo
Italiastanäyttelyn,joka kertooroomalaisten
suuristakultahuuhtomoistavli 2000 vuoden
takaa.

VALOKWIA
http://www.åikäslompolo.fi/valokuvia.
html
29.7. talletettu 50 uutta Torsten Ranckenin
ottamaa valokuvaa eri kohtiin palkin
"Valokuvat" alle. Kuvat olen hakenutLänsiUudenmaan maakuntamuseostaTammis a a re s ta .M i el enki i ntoi si a l i si ä A käslompolonkuvahistoriaan.
Nämä kuvat löytyvät siis Äkäslompolon
omilta nettisivuilta,ja kuvat siirtänytsivun
nettivastaava
Tietoaivintarjoili
ReijoBlomberg
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Edustavavalokuvateosja rietokirja Suomen tunturiluonnon komeimmista maisemistaja niihin
kätkeytyvistä kasviharvinaisuuksista.Asian.
tuntevat tekstit ovat suomeksija englanniksi.
Kaukaa tunturin juurelta on vaikea kuvitella,
millaisiahelmiä karulta vaikuttavan suurtunturin rinteet voivat piilotella Arvaamattoman
monimuotoinen kukkaloisto ja tunturikasvien värikkvvs on merkillinen vastakohta
tunturien haasteelliselle
kasvuympäristölle
Palkittu valokuvaajaPekka Luukkola tuo
nämä luonnonihmeet ja niiden yksityiskohdat kaikkien ulottuville teknisrä täydellisyytttihipovalla tyylillarin Ovh. 52 c
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KIRJAREPPU
pÄÄx,q.UPuNKISET]DT]N
RETKEILYOPAS
Tammi 2020.264s.ovh27 ,60euroa
Miljoonan asukkaanpääkaupunkiseutueikä
yhtään opastaretkeilyyn ja ulkoiluun. Nyt
tähän yllättävään puutteeseenon saatu
kelpo korjaus. Raija Hentman on tehnyt
vuosiakestäneenvaltavantyön kootessaan
yksiin kansiin kaikki pääkaupunkiseudun
tärkeät retki- ja ulkoilukohteet.Teksti on
asiantuntevaaja täynnä mielenkiintoisia
yksityiskohtia, mutta samalla kertaa kirjoittajalle tyypillistä sujuvaaja rikastakieltä.
Kirjasta välittyy lukijalle hienolla tavalla
tekijän rakkausretkeilyyn ja luontoon.
ja hahmottamaan,
Kirja auttaaymm?irtämään
e ttä ti i v iis t ä as ut uk se s taj a ru n s a a s ta
rakentamisestahuolimatta pääkaupunkiseudullaon yllättävänpaljon hienojaretkija luontokohteita. Kirja esittelee pääkaupunkiseudunretkikohteet hyvin kattavasti eikä ensilukemisennerusteellamieleen
tule olennaisia puutteila. Kirjassa pääkaupunkiseutuon rajattu ja jaoteltu seuraavasti: Helsinki, Espoo, Kauniainen,
Vantaa,Nuuksionjärviylänkö sekäSipoonkorpi ja Sipoo.Rajausjajaottelu on makuasia,
muttatämäkinvaihtoehtotoimii hyvin.

Retkikohteestakertovan tekstin lisäksi
marginaaliinon koottu mm. tietojakohteen
vaativuudesta,merkinnöistä,palveluistaja
kulkuohieistasekäannetaan
lisätietoinamm.
nettiosoitteita.Erityismaininnan ansaitsee
joukkoliikenneyhteyksien tarkka kuvaus.
Kirjaan kootun tiedon määrää voi vain
hämmästellä. Tällainen kirja ei synny
pelkästäänkirjoituspöydänääressätai nettiä
selaamalla.Olisi mukavatietää,kuinka monta
tuntia ja kilometriä kirjan tietojen kokoamlnenon vaatrnut.
Ki rj a n u l koasu on onni stunut,tai tto on
Vaikka kirja onkin
selkeäja konstailematon.
nidottu, vaikuttaa sidos sen verran kestävältä, että kirja säilynee pitkään koossa,
vaikkakulkisikin repussamukana.
On selvää,että tällaisessakirjassajoutuu
tekemäänlukuisia kompromisseja.Marginaaleihin siioitetut kohdekartatovat noin
postimerkirrkokoisina
haasteellisia
ainakin,
jos ikänäkö vaivaa tai jos pääkaupunkiseutuaei tunne kovin hyvin. Suuremmat
kartat olisivat tietty kasvattaneetkirjan

22
kokoa. Suuremmissaaluekohtaisissakartoissa voisi karttamerkintöiä olla ehkä
enemmänkin.
Jos- tai paremminkinkun kirjasta otetaanuusia painoksia,voisi sitä
täydentäätoisella hakemistolla,jossa kaikki
kohteet ovat aakkosjärjestyksessä.Nyt
kohteetja tietoruuduton jaoteltu 17 ryhmään
eikä lukija ainavälttämärtäriedä,mirkä ovat
lasten polkuja mitkä lehtoja jne. Talvi-

retkeilyn jääminen kirjassa vähemmälle
huomiolle lieneetietoinen valinta.
Vain himpunyli puoli kiloapainavanajaA5kokoisenakirja kulkee oivallisesti retkillä
mukana.Kirja kuuluu ilman muutajokaisen
pääkaupunkiseudulla
retkeilyä ja ulkoilua
harrastavanperusvarusteisiin.Harvaakirj aa
voi suositellayhtä lämpimästi.
Pertti Forss

MENNEITA
PORRAS - TOUKOKUINEN
VIIKOI\LOPPU

Meitä oli Helsingin Lapinkävijöidenretkellä
yli 20 erilaista ihmistä. Hyvin onnistui
l e i ri y ty m i nen P apuahonmäenj uurel l e
metsästäjien
laavulleja ympäristöön.Aamuin
Järveen en sukeltanut, mutta hyvässä illoin kokoonnuimmelaavulle. Illalla nuotio
lämmitti kostuneitalahkeita.Puheensorina
seurassaPortaan kylän historiaan. Yllätja arjenkauaksi.
vei olotilan ajattomuuteen
tävän kaunis paikka. Portaan kylä on
Tammelan kunnassa, Kanta-Hämeessä. Oli aika tutustua uusiin ihmisiin. Lisäksi
Oppaan vanha maalaisnaisenasu auttoi todellamonta minulle uutta-iärveänäimme
minua aikamatkustamaankeskiaikaisiin yhdenviikonlopunaikana.
tunnelmiin. Koitin niihdä nykyajan todelKiitos matkanjärjestäjille,leipojille, kalalisuuksien taakse menneisiin näkymiin.
keitonkeittäjille,savusaunan
lämmittäjälle.
Helpointa se oli harmaistahirsistä raken- Teille kaikille. Niihdäänuudelleen!
nettujen rakennustenmuodostaman umpipihan portilla Turpoonjoen töyräällä. Siinä
on ollut saunominenarvokkaassaasemassa, Janne Nikkinen
kun aikoinaan vanhan Portaan/Loimon
pitäjän keskustassaon saunottu rantajoen törmälläHärkätienvieressä.
saunoissa
Naapurit ovat voineet keskustellapienen KUKASMAJAN
joen yli normaalilla puheäänellätåirkeistä
HUOLTOVIIKOLLA
asioistavilvoitellessaan
keskenkylpemisen.
Sopivalta kyläläiseltä täytyy vielä käydä MAALISKUUSSA2O1O
kysymä ssä P apuahonm ä e nme ts ä l e h muksista.Taisimme tutkia entistenouiden
juurivesoja.Merkillisenlehtomainen
mäki. Aurinkoisena lauantaina odottelin AkäslompolossaKolarin junalta tulevaa bussia
Josjoku sanoisimaanolevan kalkkipitoista,
ja
pohdin huolestuneenaAnja Sintoselta
uskoisinheti.
saamaaniviestiä: Varautukaa vaikeaan
hiihtomatkaan,jään alla on vettä. Bussista
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purkautuivat nyytteineen iloiset Lapinkävijät: Sirkka, Seija, Ritva ja Merja.
Kä vi mm e s y öm äs s äj a tä y d e n tä m ä s s ä
muonavarastojaJounin kaupalla ja sitten
taksilla Pyhäjåirven parkkipaikalle. Siellä
meitä odottelivatahkioineenAnja, Kale ja
Uti. Isännät avustaiineenolivat menneet
majallejo pari päivåäaiemmin.Pääsimme
siis lämpimäiinmajaan,polut, ladutja avanto
olivat valmiina, puitaja vettämajassa,sauna
lämpiämässä.Pian istuimme kahvipöydässä
koko porukka: Anja, Kale, Uti ja veljensä
Veikko, Hannu KarppinenInaristaja juuri
saapunutviisikko. Mystisen tekstiviestin
sisältökin selvisi: avantoa aikansa kairattuaanAnja oli löytänytlumenjajään alta
vettäkin.
Aamutoimiensujumiseksiolimme sopineet
yhteisestäaamiaisesta:kahvia, puuroa ja
mehukeittoa. Ritvan ehdotuksestaviisikko
oli päätynytmyös yhteisiin päivällisiin. Se
oli järkevä ja herkullinen päätös.Majalle
hiihtolenkiltään ensimmäiseksi ehtinyt
kä yn n i s t i r uuan v alm i s ta m i s e n , mu u t
auttoivat kykyjensä mukaan. Ateriat valmistuivatläheshuomaamatta.
Ruokalistalla
oli herne- ja jauhelihakeittoa, spagettia,
itämaistakanaa,poron-ja hirvenkäristystä,
porkkana- ja pannukakkua,luumusarvia,
tyrnikiisseliä, räiskäleitä, Kaakkurikakkua
yms. Ritva ja Sirkka olivat tuoneettullessaan
mm. hilloja, kananmunia,kermaaja salaattiaineksia.
Säät suosivatmeitä. Sunnuntainaia maanantainasaatiinjokunenlumi- ja raekuuro,
mu tta s it t en t aiv as k i rk a s tu i i a k o k o
Io p p u viik on aur ink o p a i s to i l ä h e s p i l vettömiihätaivaalta.Yöllä liimpötila laskijopa
20 asteeseen,
mutta nousi aamullanopeasti
5-1 0 a s t ees een.Ladu t o l i v a t u p e a s s a
kunnossaja sukset luistivat. Porukka voi
hyvin, mitä nyt Utin polvi vlihän vihoitteli ja
Kale poti flunssan ja keuhkotaudin risteymää. Kumpikaan ei kyllä malttanut
pysytellä levossa.
Sosiaalisestiviikko oli vilkas. Ensimmäisenä
maialle ehätti metsähallituksenTapani

Junttila mukanaantuoretta hirven paistia.
Hän ryhtyi Anjan avustamanakäristyksen
valmistuspuuhiin.Pataanpantiinreilut 3 kiloa
ohuiksiviipaleiksileikattuapaistiaja paljon
voita. Sitten vain hämmennettiinja välillä
lisättiin uusi voikimpale. Herkullinen tuoksu
täytti tuvanja lisäsinälkää.PekkaKouri oli
tuonut majalle ensimmäisethalkokuormat,
joita isännät pinosivat liiteriin. Vihdoin
kåiristyslisukkeineenoli valmistaja koko 1I
hengenporukka istuutui syömään.Kuului
vain tyytyväistä ähinääja käristys katosi
nälkäisiin suihin. JälkiruuaksiSeija tarjosi
herkullista tymimarj akiisseliä.Tapani viipyi
Utin vieraana pari päivää. Pekka Kouri
rekineen ja halkokuormineen tuli tutuksi
majanliepeillä.Välillä kyydissämatkasivat
myös Pekan Elli vaimo ja joku perheen
porokoirista.Kyydissä nähtiin usein myös
Uti, joka huomasikelkan tärinänhelpottavan
polven kolotusta.Torstaiaamutoi tullessaan
nokipoika TapaniRantajääskönsäteilevine
hymyineen.Tapanioli odotettuvieras,sillä
majan lukuisattulisijat kaipasivatnuohousta.
Tapaniaympäröi elämäänsätyytyväisenja
onnellisen ihmisen aura. Hän kertoikin
nauttivansatyöstäänja elämästäyleensä.
Pyysi meitä tutustumaankotisivuihinsa
netissä.
Puuhakaskuukkeli pariskunta pyörähteli
majan pihalla päivittäin. Yöllä pienet
metsåihiiret
uskaltautuivatmurkinallemaiaan.
Vieraattoivotettiinyleensäsydämellisesti
tervetulleiksi, mutta Kale kohteli pikku
hiirulaisiaepäystävällisesti.
Joka yö-pieni
vierailija pääsihengestäänKalen ansassa.
Viikon puolivälissäVeikko låihtikäväsemäiin
Akäslompolossa,Seija suunnisti omille
lenkeilleen,isännätpuuhailivatkämpillä. Me
muut hiihdimme Kotamaialle kaakaolle.
Kyseessä
oli Sirkan80-vuotishiihto.
Täytyi
jälleen kerranihmetellätätämeidänSirkkaa,
jokaturhia taukoilemattahiihti koko 20 km:n
matkan.PaluumatkallaPyhäjåirvenkämpällä
Sirkan voimat olivat hetkenvähissä,mutta
palautuivat nopeastivesitilkalla. Sirkka itse
sanoi olevansa valmis vaikka Pellisen
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äitipuoleksi. Siihen hommaan häntä ei
kuitenkaanpäästetty.Pekka,Elli ja porokoira
Pilkki olivat tuoneet majalle viimeisen
halkokuorman ja sitä juhlistettiin pullakahveilla.
Lopuksi muutamiatunnelmakuviaviikolta.
Aamuhiimiirissä Sirkka hiipi keitti<i'ön,sytytti
tulen kaminaan ja pani puuron ja kahvin
tulelle. Kahvintuoksulevisi tupaansamanaikaisesti auringon ensisäteidenkanssa.
Edessäoli taasuusi ihanapäivä.
Toisessa kuvassa palaan Ritvan kanssa
hiihtolenkilta. Aurinko laskeemetsiinreunan
taakse.Pihalla Uti kunnostaalinnunpönttöä,
Veikko rakentaa rinteeseenjonkinlaista

vauhtirataa.Sisiilläon kodikasta.Seijalaittaa
ruokaa,Anjaja Kale lopettelevatjoomaansa,
Merja kuivatteleemonojaanja kutoo sukkaa.
Sirkka on kauneusunilla.
Kolmannessa kuvassa pöydällä palavat
kynttilät ja kamiinassa tuli. Koko porukka
saunapuhtaanaja vatsat täynnä poronkäristystä kuuntelee Anjan ja Seijan
muistelua Lapinkävijöiden Grönlannin
matkasta.Kerronta tempaamukaansa.Pian
kiidämme jäätiköllä humalaisten grönlantilaisten jeepeissä,koemme Grönlannin
ihmeellisenvalon ja kallioiden viiriloiston.
Viikko oli mukava. Ehkäpä jälleen ensi
talvena.
Anna-lMaijaTeppo

TOIMINTAOHJEI
KARJAKAIVON
DEN1O

rÄn.ressÄ

Karjakaivoon HelsinginSeudunLapinkävijöiden
retkeilytukikohta,
jota
1 Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut kävijät(autiotupakäytäntö)
3 NoudataKarjakaivontoimintaohjeita,jotka ovat kämpän
ohjekansiossa
4 Karjakaivollaei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisälläei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiä
ei saa tuoda sisälle
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
9 PidämmeKarjakaivostahuoltatalkootyönä,joten käytä puita
säästäen
10 Tee vähintäänse määräpuita seuraaville,mitä olet itse käyttänyt
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Inarissa
Kuvat:
Saara Kostama
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Heinätalkoot
Kukasjiirvellä
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Kuvat:
Sakari Palo
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Retki Viron Narvaanja
Peipsijåirvelle14.- I 8.6.

Kuvat: Pekka Rouvinen
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YHDISTYSTIEDOTE
HelsinginSeudunLapinkävijätry. perustettiin vuonna '1913.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Helsingin
seudullaLapin matkailuaja retkeilyä.
JASENYYSMUODOT
Jäseniäovat varsinaisetjäsenet,nuoriso-ja
kunniajäsenet.

JÄSnNnUn:
Jäsenetuliikkeitämme
:
RETKIAITTA www.retkiaitta.fi, retkeilyvälineet.Forum Kukontori, Helsinki, puh.
09 5490 0200 ja Nilsaksenpolku2, 01510
Vanraa(Tammisto)puh. 0207861550.Etu
normaalihintaisista
| 5 7o,
VELJEKSET HALONEN OY. Itäkeskus.
Itäkatu I -5 A 36, 00930 Helsinkija Espoon
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapinkävijöille jäsenkorttia näyttämallä 157o
alennuksennormaalihintaisistaurheilu- ja
retkeilyosastontuotteista.
PUNNITS E & S A A S TA , H e l s i n g i s s ä :
Hämeentie50,puh. 693 1369,Fredrikinkatu
kerros I ,
55,ja Itäkeskuksenkauppakeskus,
Helsinki. Irtomyynnissäpähkinöitä,kuivia
hedelmiä,papuja, riisiä, kuivattuja vihanym. Alennus l0
neksia,välipalapatukoita
Vo,l5 euroaylittävistäostoksista.
Hämeenlinnassa,
Muut liikkeetTampereella,
Ou l u ssa,Lahdes s a,J oe n s u u s s aJ, y v ä s kylässäja Turussa.
Majoitustaym.
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, Puh.
016531111
Jäsenillealennuksiamajoituksesta.
Koko vuoden l0 7o alennus mökeistäja
huoneista.
Lapinkävijöillealennusmajoituksesta.
HOTELLIHETANMAJATALO

Alennus -10 Vo normaalihinnoista| -5 Vo
alennushinnoista.
Ei koskeryhmiä.
Jäsenkortilla.
PL l. Riekonrie8. 99401Enonrekiö
Puh.0 I 6-554M00,Fax O16-521362
info@hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
HELSINGIN MATKAILUYHDISTYKSEN
matkoilleja retkillej äsenhinnalla.
Tiedustelutpuh.06 2288 120 |
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINKAVIJA, joka
ilmestyyneljästivuodessa.
Voi myös pelkästääntilata Lapinkävijälehden.
Karjakaivon majat Nuuksiossa
KARJAKAIVO on vuokrattukäyttöömme
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee 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,
Espoonkeskus- NuuksionpäiVKattila.
Karjakaivolleon ensimmäiselläkerrallahyvä
tulla kartan kanssa.Yhdistyksen tapahtumien yhteydessäohjelmaan merkitty
vastuuhenkilöopastaa myös perille pääs ys s a .
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALAMA J A , j o nka yhteydessäon sauna j a
vleisessäkävtössäoleva keittokatos. wc.
iaituri ja kaivo. Varusteisiinkuuluu astioita,
huopiajaspriikeitin,johonsinolon tuotava
itse. Ylämajan keittiössäon kaksiliekkinen
kaasukeitin.
Alamajassa
on takkaja kamiina,
ylämajassaon kaksi kamiinaa.Majoissaei
ole siihköä.Jokainenmökinkäyttäjätuo omat
k y n tti l ä t val ai suun. V i hreään kompostointilaatikkoonlaitetaanvain maatuvaj äte,
muut roskattuleeviedäpois Karjakaivolta.
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Jäsen saa tuoda mukanaan myös Lapinkävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisenryhmästäon pyydettävä
lupa puheenjohtajalta, varapuheenjohtajalta
tai Karjakaivonisännältä.
Karjakaivoa ei voi varatapelkästäänomaan
käyttöön,vaanse on ainakaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIITTJT]LLINENI
SAUNAOLUEN ICiYTTÖ
KARIAKAIVOLLA
OLESKELLFSSA
ON SALLITTUA.
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
j äsenet2,50 euroa./hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset(alle 16v.)vain aikuisenseurassa
1,50
euroa./hlö/vrk
KarjakaivonkäyttömaksutmaksetaanHSL:n
tllllle 21 4218- 13842käyttäenviitenumeroa
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankkisiirtolomakkeita.
Talkooviikonloppuina on oleskelu maksutonta koko viikonlooun. Muut ohielmaan
me rki tyt t ilais uud^et,j o i s s a y ö v y tä ä n
Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ia
lauantaisaunojensaunamaksuon I eur-o,
joka peritäåinpaikan pää11ä.
KARIAKATVON AVAIMET SAAT
JÄSENKORTTIA VASTAAII:
Kari Rautiolta,Riistatie3 K,O294OEspoo,
puh.599058jaM004435U
kari@rautio.org
SaaraKostamalta,PenttiläntieI H 56, 00740
Helsinki,puh.M0 8400946
saara.kostama
@kolumbus.fi
Minna Morirz 040 5866560,JanneMoritz
040 577297l, Kattilajåiwentie4, 02820Espoo

Avain on palautettavaheti käytön jälkeen.
Josjäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi,että
sinullaon avain.
AVAIN LUOWTETAAN
VAIN IISL:N JÄSENtr.LE
JÄSENKORTTIA VASTAAN.
(ota siisjäsenkorttimukaan)
Kukasjiirvenmajat Kittilän Kukasjåirvellä
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana.Siinä on
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksikerroksisetlaverit patjoineen I 0 nukkuj alle.
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi uunelneen.
Kukasmajan käyttömaksut:
aikuinenj äsen7,00 euroa/hlö/vrk
lapsialle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
Maja vuokrattuna kokonaan omaan käyttöön:
viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
12:sta200,00
vuorokausimaksu
35,00euroa
Kukasmajallavierailevatei jäsenetmaksavat
edellä mainittujen maksujenlisäksi 5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdistyksentilille 2 142I 8| 3842 käy ttäenvii tenumeroa I 025
GOADOS-KOTA
Goados-kotatoimii samoin varaustuDana.
kodassaon kamiinaja laverit.
Goadoksenkäyttömaksut:
aikuinenjäsen 5,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v. 3,00 euroa./hlö/vrk
Koko kodan voi vuokrata käyttöönsä 15
euroa./vrk,viikkomaksu I 00,00 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- iäsenet
maksavatedellämainittujenmaksujeirlisZiksi
5,00 euroa/hlö/vrk
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Kukasmajan ja Goados-kodanvarauksia
hoitaa Uljas Pernu,puh. 488 821, 040 592
'7n8.

Savotan906ja 1200rinkat, 15 euroa/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyempiselkäistenrinkka. I 5 euroa/viikko
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen FjällrävenFox 80+10 suurempirinkka, 15
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
euroa./viikko
käyttömaksu.
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Avainta hakiessa esitetään tosite suori- Kukasjåirvellä,6 euroa./viikko
tetusta maksusta.Avaimen lähettämisestä
Kahden viikon vuokra on puolitoistaperitäänpostimaksu.
kertainen,viikonloppuvuokrapuolet viikkoKorvaussumma kadotetusta avaimesta on
vuokrasta.
100euroa.
Viikonloppuvaelluksilleosallistuvatvoivat
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuusaadavälineitälainaksivaellukselle.Vuoklumattomat henkilöt voivat käyttää majoja
ravälineet tulee luonnollisesti palauttaa
vain jäsenenseurassa.
Varaustenhoitajalle kuivina ja putaina sekätäydellisinä.Rinktoimitetaan osanottajalista.
kojen mukana olevat esim. yläkaaren
HSL:n omat ohjelmatovat etusijalla.Ennen irtohihnatkin on palautettava.
toimintasuunnitelmanvahvistamistaotetaan Vuokra maksetaanyhdistyksen tilllle 214218seuraavallevuodelle vain alustaviaennak- 13842,käyttäenviitenumeroa 123.
kovarauksia.
Välineitä vuokraa Pekka Narinen, KallioVuokra maksetaanyhdi styksen tlhlle 2 | 4218haanpää8,02770 Espoo,puh. 810 I l0 tai
13842käy ttäenviitenumeroa I 038
040 500 141I
pekka.narinen@finnmapcons.fi.Osoite
Vuokrattavat välineet
löytyy parisenkilometriä Espoonasemalta
eteläänpäin.
TELTAT
Kolme Tena Master-2-telttaa,kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja, paino 4 kg, 8 euroa./
viikko
FjällrävenAkka, kolmen hengenteltta,paino
4,5kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta,paino 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-retkikeitintäI euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, l5 euroa/viikko
Naali-ahkio,joka on pidempikuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroidensäilyttämiseen,
25 euroa/viikko.
Uusia SavotanPaljakka-ahkioita2 kpl, 25
euroa,/viikko

VIT,N{PTTÄ WOKRATAAN
VAIN YH.DISTYKSEN IIiSETtr,M.
JASENASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri
SaaraKostama,PenttiläntieI
H 56,00740Helsinki,puh. 040 8400946
saara.kostama@
kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tammi-,helmi-,ja
maaliskuussakuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona.Kaikestatoiminnastailmoitetaan Lapinkävijä-lehdessäsekä Internetsivuilla osoitteessa
www.lapinkavijat.net
KERHOTILA
Pasilan päiikirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäyntiKellosilta9 :n puolelta

JJ

TOIMIKI-JNNAT
MTJITATOIMIHH\KII-,IOITA
Koulutustoimikunta
Hallituksen jäsenet
VetäjäAri Saarinen,Vantaanrinne5 N,01730
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
VAN TA A ,
mp
0400
6 2 0 5 9 5 , Luhtala,Kari Rautio,PekkaRouvinen,Merja
arijussi54@luukku.com
Sallinen,JukkaSeverinkangas,
HannuSiitari
Muut jäsenet:Risto Heinänen,Raija Hent- jaHany Smeds
man, Erkki Holopainen,Antti Karppi, Jorma Yhdistyksen tilintarkastajat
Nurmi, Ari Saarinenja Aino Tuominen
Pauli Jokimiesja Anja Poutiainen,varalla
Ohjelmatoimikunta
Kirsti Klemola ja Aino Matikainen
VetiijäRitva Puranen,Savelantie3 I'70, N7 20
Kirjanpitäjä
Helsinki,puh. 381 2101,040 8400757
Outi Ojanperä,puh.0400807 718
Muut jäsenet:Kirsti Klemola, Annu KoisJäsenrekisterinhoitaja,HSL- kotisivujen
tinen, Eija Lempinen,Marja Luhtala, Aino
ylläpitäjä
Matikainen, Mauri Piippo ja Taina TervaSakariPalo,puh.040 530 9578
hartiala
Karj akaivon maj ojen isåintii
Talkootoimikunta
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15,02340
VetäjäKirsti Klemola, Vehkatie 17-21C l,
Espoo,puh.8135460,040508 1626
04400Jtirvenpää,puh. 050 3820315
Muut jäsenet:JuhaJahkola,Eija Lempinen, Kukasmajan isännät
Auli Manin, SakariPalo,Mauri Piippo,Jukka Kalevi Koski,Pellavakaski8 H 15, 02340
Espoo,puh.8135460,040508 1626
Severinkangasja Karin Sillander
uljas Pernu, Muortikuja 5 B 38, 00380
Illkoilutoimikunta
Helsinki,puh.488 821,040 5927218
VetäjäJormaNurmi, Vietlijiinne2 A2,031ffi
Kukasmajanja Goadoksenvaraukset
puh
Nummela,
.224 6302,050 5176'703
jormao.nurmi@pp l.inet.fi
UljasPemu040 5927278
Muutjäsenet:PenttiLuhtala,Outi Ojanperä, Yhdistyksen emän&i
Jukka Severinkangas,Hannu Siitari ja Hany
Ritva Puranen,Savelantie3 I 70, 00120
Smeds
Helsinki,puh. 387 2lOl,O40 8400151

YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKET JA MATKAT
HSL:n jäsenetvoivat osallistuanäille retkillejäsenhinnoin.

LAPINKAVIJAT OWLA

LAPNUQiWÄYIDISTYS

Tiedustelut
hannu.yrjanainen
@ouka.fi

http://www.kiehi set.fi
JoukoLehtonenpuh:040 500'7456

KIEHISET

J- t +

28.8.-11.9.la-la Hardangervidda ja Oslo
Oslosta länteen sijaitsee Euroopan laajin
www.kolumbus.fi/j
ukka.polla
tu n tu ri v l ä nkö. H ardanservi dda. S i el l ä
ja
laiduntävatviimeisetvillit tunturipeurat
monimuotoinen luonto tarjoaa puitteet
3.-12.9Ruskaretki
vaellukselletuvaltatuvalle.
elämykselliselle
Rinkkavaellus
Kilpisjåirveltä
Norjanpuolelle. Lisäksi kulutamme muutaman päivän
puh.0408M Oslossaja Holmenkollenin patikkapoluilla.
Sitovatilmoitt.MikkoJtirviselle
5295taimiktoj@nic.fi31.5.mennessä
16.-23.10.la-la Syyspäiviä Peuranpolulla
SuomenselänvedenjakajaseudullaKeskija Pohjois-Pohjanmaalla
on hieno,
Suomessa
REISSUREPI.IN
OIIJBI\{IA
erämainen vaellusreitti. Salamanperän
luonnonouisto.Salamaiärvenkansalliswww.reissureppu.fi
puisto jä metsäpeurani<otisuotovat osa
LisätietojaRaija Hentman09 718768, vaellusreittiä,jolla on paljon tulipaikkoja,
laavujaja pieniätupia.
raija.hentman
@reissureppu.fi

RETKEILUAT
JARVET{PAAN
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RINKAN POHJAI,TA
3.11. ke klo 17.30SYYSKOKOUS
Pasilan päiikirjasto Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat: Valitaan johtokunnan
jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan
tilintarkastajat, käsitellään vuoden 2011
toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä
päätetään vuoden 201 I jäsenmaksun
suuruudesta.
Tervetuloa
Hallihls

sriru<öposrulrwur,rsrn
Lapinkävijät ryhtyy lähettämään yhdistyksen tapahtumista ja retkistä tietoja
sähköpostin välityksellä sitä haluaville.
Siihköpostirinkiin
ilmoittaudutaan Sakari Palolle osoitteeseen
sakari.palo@welho.com.Tiedottamisessa
hyödynnetäåinJäseri-jäsenrekisteriohjelmaa.
Varsinaisesti toiminta käynnistyy syksyllä
sen jiilkeen, kun Lapinkävijä-lehdessä on
ollut asiastatåimäilmoitus.
Lapinkävijä-lehti ja yhdistyksen kotisivut
osoitteessa www.lapinkavijat.net såiilyvät
ensisijaisena tiedotuskanava.

KT]LKU KUKASIÄRVEII,E
LumettomanaaikanaKukasjZirvellekuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekäpitkokset noin 4 km.
Tietä PyhäjUirvelleei todenniiköisestipidetä
auki talvella, sitävastoin on sovittu että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängiin poikki Kukasjiirvelle
noin 4 kmja ällä vfillä tarvitaan suunnistusja hiihtotaitoa.

Jos matkustatjunalla Rovaniemelleja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään. voit
tilata taksin esim. autoilija Kauko Sepplilåiltii
valmiiksi odottamaanHäja-autoaseåhletai
lentoasemalle. Kauko Seppälän puhelinnumeroon0l6- &2129.
Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
Akäslompoloon j a lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
040 5481660. VuorobussivhtevsKolari Äkäslompolo - Kolarion joliaiseitajunaltaja
jokaisellejunalle.

MILLÄ KEINOIN
KARIAKAIVOLTE?
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 poisjäiinti syksyllä ja
lisäys keviiiillä aiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessakeväälläja syksyllä.

Es p o o n keskuksessa l ähtöpai kka on
Espoontori aivan rautatieasemanvieressä.
Nuuksiossa bussistajäädään pois Meerlampi-nimisellä pysiikillä kaksi pysiikkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäenpäåille,josta
kiiiinnyiiiin oikealle puomilla suljetulle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjastaja YTV:n sivuilta
osoitteestawww.hsl.fi.

HALUANLtrTTYA
HELSINGINSEUDUNLAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

E-mail

JASENMAKSUT:
Varsinainenjäsen
15euroa
(alle 18v.)
Nuorisojäsen
7.5euroa
Lapinkävijä-lehti(suoratilaus)
8 euroa
OSOITTEENMUUTOS:

HELSINGIN
SEUDUN
LAPINIGVUÄT
JÄSENStrITEERI
SaaraKostama
PenttiliintieI H56

OOT4OHBLSINKI

