www.lapinkavijat.net

HSLN.o 121 4120
10

rAptililw|JA

PI]IIEENJOIITAJA:
Kari Rautio, Riistatie 3 K, 02940 Espoo,
puh. 0400 443 507
kari@rautio.org

IIELSINGIN SETJDTJNLÄPII\KTiVUÄT NY:N
JIiSENIflilI.
nro 121 4ll0
l.l220l0
ILMESTYY NELJÄSTI VUODESSA:
helmikuun alussa,toukokuun puolivfissii, syyskuun
alussaja joulukuun alussa.
AINEISTO seuraavaanlehteen vastaavalle
toimittajalle l.2.2Ol I mennessä.
ISSN 07E8-625X
829 henkilöä ja
JÄSENNI/iÄRÄ r2.rr.2}r},
lehdentilaajia 8
VASTAAVA TOIMITTAJA:SaaraKostama,
Penuiliintie I H 56, 00740 Helsinki
puh.040 8400946, saara.kostama@kolumbus.fi
MT]U TOIMIKUNTA:
Reijo Blomberg. (Vuoden 20ll alusta Leila
Välkevirta)
Kansikuvaja piirrokset: I{a Tikka
Taino ja www vastaava:SakariPalo
MAINOKSET TJM-syste
Raija Waltakari 045 7730 1255 fax 09 852 137'l
Sari Aarnio 044 566 7194, fax 09 852 1377

VARAPUHEENJOHTAJA: Saara Kostama,
Penttiläntie I H 56, 00740 Helsinki, puh.
040 840 0946, saara.kostama@kolumbus.fi
SIHTEERI: Harry Smeds,Nummitie 18A
02730Espoo,puh.050 357 0993
harry.smeds@elisanet.fi
TALOUDENHOITAJA: Hellin Saarelainen,
Siriuksenkuja28 A 2,01450 Vantaa,puh. 041
5164331,hellin@kolumbus.fi
JÄSENSIHTEERI: SaaraKostama,PenttilzintieI
H 56, 00740 Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama
@kolumbus.fi
Jäsensihteerillemyös osoitteenmuutokset.
PANKKIEIIT,YDET:
Nordea llki, tiliffo2l42l813842 Viitenumerot: Karjakaivon käyftömaksut
1999,v?ilinewokratI 23,Kukasmajankäyttömaksut
1025, Goados-kodankäyttömaksut 1038.

PAINOPAIKKA: Offset Lindström Oy
Helsinki 2010 Puh. 503 1082

KARJAKAWONAVAIMEN
saatjäsenkorttia vastaan:
Puheenjohtaja Kari Rautiolta 0400 433507
jäsensihteeriSaaraKostamalta040 8400946
Minna Moritz 040 5866560. Janne Moritz 040
5772971,Kattilajåiwentie4, 02820 Espoo
Avain on palautettavaheti käytön jlilkeen.
VAIN HSL:N
AVAIN LUOVUTETAAN
JÄSENELLE JÄSENKORTTIA
NÄYTTIiMÄUÄ.

Piiiikirjoitus
s.3
Toiminta
s.4
I-oma
s.1I
Peruutusehdot
s.13
s.14
Oletko kiinnostunut aktiivi...
Siihköpostitedottaminen
s.14
Ilmoitusten hankinta
s.14
Hallituksen ja syyskokouksenpää.. s.15

Retkellä Karjakaivon ympåiristössas.I 8
Karhunloukku
s.2l
Menneitä
s.22
s.32
Toimintakalenteri 20l l
Yhdistysyiedote
s.36
s.40
Kirjareppu
Tietoaivi
s.43
Yhteistyökumppanedenretket
s.46

1/1 sivu 420 euroa+ alv
l/2 sivu 250 euroa+ alv
l/4 sivu 135 euroa+ alv
l/8 sivu 75 euroa+ alv
l/16 sivu 45 euroa+ alv
VfiIisä 125euroa+ alv

s.17

PY{KIRJOITUS
MATKALIÄ

KFSKI-ETJROOPASSA

Kymmenen vuotta sitten vierailimme Saksassa,
Puolassaja Tsekissä.Nyt syksyllä tämä
matka uusittiin ja paljon oli muuttunut viimenäkemän.
johdatteli meidättutuille poluille, muttauusiakintuli kierreltyä.
Saksalainenisäntäperheemme
Uutta oli se, että esim. Puolan ja Tsekin raja oli avoin. Retkeilyreiteillä sai vaihtaa maata
rajamuodollisuuksistavälittämättäja esim. Jizerskienalueellaoli rakennettusiltoja rajajoen
yli. Näin retkeilyreitit oli yhdistetty maiden välillä ja vaihtoehtoja kulkemiseen oli siten
tuplasti.
Vierailimme "saksalaisittain" Ergebirgen vuoristoalueella,jossa perustasoon 800 - 900
metrin tuntumassaja vuoret kohoavatjopa 1200 metrin korkeuteen,alueenkorkein huippu
idempiinäon Schneekoppe1600metriä.
Vanhastaan alue tunnetaan Sudeetteina,joka on ollut vuoristo Saksanja Tsekin rajaalueella ja vahvasti linnoitettu ennen sotia. Vielåikin aluetta reunustaa linnoitusketju.
Nykyinen Puolanalueon entistäsaksalaistaSchleesiaajaretkeilyrakenteetja reitit perustuvat
pitkälti saksalaiseenkulttuuriin.
Vanhassaei ole kuitenkaanpitäydytty,Eu:n tuellaon kunnostettumajatalojaja retkeilyreittejä.
Pääosinvaikuttaisi siltä, että reitit on suunniteltu monikäyttöisiksi. Eli sekä pyörillä että
jalan kuljettaviksi. Mitään "kevyttä" polkumaastoatäällä ei pääosintapaa.
Vaelluskulttuurinäytääkuitenkinvahvalta,silläjatkuvastikohtasimmeesim.koululaisryhmiä,
jotka ohjaajansajohdolla tutustuivatalueeseenja ilmeisesti myös yöpyivät sikäläisissä
vuoristomajoissa.Majaverkosto on tiheä ja hintataso suomalaisittain edullinen. Tarpeen
mukaan majoituksen voi varata myös etukäteenellei halua tyytyä yhteismajoitukseen.Eli
jos ei kaipaatäyttä erämaanhiljaisuuttaja rauhaa,näillä vuorilla on mielenkiintoistakierrellä
ja tutustua sikäläiseenretkeilyperinteeseen.
Saksanalueella tuo retkeily tai kävelykulttuuri on edelleen voimissaan. Monien kylien
ympäristössä on mittava kävelyreitistö ja vaativuustasoaon moneen makuun. Lisiiksi
löytyy yhdysreittejä, joten pitemmätkin vaellukset onnistuvat suurienkin kaupunkien
tuntumassa.Eikä ole mahdotonta piipahtaa myös naapurin puolella, sillä ainakin OberLausizsissaTsekin rajan tuntumassareittiverkosto on yhtenäinen,koska raja seuraapääosin
vuoriston korkeimpia kohtia. Näin myöhäis- syksyllä lehtipuiden ruska oli loistossaan,
vaikka suomalaisittaintuttua maaruskaaei ollutkaan.
ReijoBlomberg

TOIMINTA
JOULUKUU
3.-6.12. pe - ma PIKKUJOULURETKI ILAJAN
TciupÄTLE ILOMANTSIIN
Pikkujouluviikonloppua vietetäänaidon savottakämpäntunnelmassailman mukavuuksia,
vain aitojen kynttilöiden luodessatunnelmaa. Ulkoillaan (sukset,jos lunta) saunotaanja
nautitaan yhdessäolostakaamoksenhämdrässä.
Lauantai-iltanaodotellaanjoulupukkia, joten ota pikkupaketti mukaan.
Viikonloppu maksaan. 80 - 100 euroa.Hinta sisältäämatkat, majoituksen, aamupuurot+
kahvit/teet,kämppåiruokailutja iltakahvit/teet. Yhdistys osallistuukustannuksiin.Jokainen
tuo mukanaan omat leivät, leikkeleet, saunamakkaratja -juomat sekä makuupussin,
ruokailuvälineetja termospullonretkiä varten.
Mukaan mahtuubussilastillinenlapinkäv|öitä, petipaikkoja on 35 ja lisåiksilattiatilaa.
Lähtö perjantai-iltana Rautatietorin tilauspysåikiltäklo 17.30. Pidetään yksi kahvitauko,
joten matkaevästäon hyvä varatamukaan.Matka kestään. 7 tuntia. Perillä odottaalämmin
kämppäja iltatee. Paluu alkaa itsenäisyyspäivänä(maanantaina)aamiaisenja siivoamisen
jåilkeen.
Sitovat ilmoittautumiset 12.11.2010mennessä Ritva Puraselle, puh. 040 8400757 tåi
Kirsti Klemolalle, puh. 050 38200375.

ll.l2. klo 10.00TALKOOT JA JOULUPUURO
KARIAKATVOLLA
Puita riittääja ahkiot saavatkyytiä, kun niitä vedetäänalamajanpihalle. Hernesoppaaja
makoisatlöylyt tarjotaantalkoidenjälkeen.
Illan pimetessä odottaa jo perinteeksi muodostunut pitkään haudutettu joulupuuro ja
joulukahvitlisukkeineen.
Puuroahämmentäätalkootoimikunta apureineen ja talkoopiiiillikkö Kirsti Klemola, puh.
050 3820375.

TAMMIKUU
6.1.to klo 14.00
LEPPOISA LOPPIASSAT]NAKARIAKATVOLLA
Saunaon liimmin klo 14-16ja sitäedeltävänajan voi käyttäävaikka omatoimiseenulkoiluun
Karjakaivon maastossa.Voi tulla myös avustamaansaunanlämmityksessä,sillä varsinkin
pakkasilmojen sattuessatyötä riittää: kaivo ja avantoovat umpijäässäja puita kuluu paljon.
Sauna on yhteissaunaja maksaa yhden euron. Ulkoilutoimikunta tarjoilee glögiä
lisåilämmikkeeksi.Paluumatkallatarvitaantaskulamppunäin vuodenpimeimpäänaikaan.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 5707536.

L2.l.ke kto 17.30KERHOILTA
MENNEEN VUODEN KUVAT
Pasilanpääkirjasto,Rautatieläisenkatu8, sisäänkäynti
Kellosilta9:n puolelta
Perinteeksi käynyt Menneen vuoden kuvat -kerhoilta kutsuu. Tututkin maisemat
viimevuoden monivivahteisessasäässäsaivat näppäinsormetherkistymäiin.Niinpä uskon,
että kuluneelta vuodelta on kertynyt itse kullekin runsaastikuvia niin retkiltä kuin muista
mukavistatapahtumista.Tuo niistä mielenkiintoisimmatyhteiseenkuvailtaammemuidenkin
iloksi. Kirjastostalöytyvät digi-ja diakuvienkatseluuntarvittavatlaiteet.
Jottamahdollisimmanmoni ehtisi näyttiimäänkuviaan,niin ilmoitathan omastaesityksestäsi
etukäteenvastuuhenkilölle.
Vastuuhenkilö: Aino Matikainen puh.O4O092 7225

15.1.Iaklo 10.00PUUNVETOTALKOOT
KARIAKAIVOLLA
Puupinotvaankasvavatkalliolla. Niitä olisi taastarkoitusvetääalamajalle.Tarvitaanahkioiden
vetäjiä ja puiden pinoajia, joka tapahtuu kunkin omaan tahtiin voimiensa ja halujensa
mukaan.Talkoiden jälkeen on tarjolla hernesoppaasekätietenkin lämmin saunan.
Vastuuhenkilö Juha Jahkola, puh. 040 553 6350

17.1.maklo 18.00YLEISOTILAISUUS
LUONTOKWAAJAN TÄHTtrfi TKI,Ii
Pasilanpääki{asto, Rautatieläisenkatu8, sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
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JormaLuhta on kuulunut 198O-luvultalähtien Suomenluontokuvaajieneliittiin, vaikka itse
saattaakin mutista jotain vastustavaa.Useat kuvateokset elävine teksteineen ovat
merkkipaalujaalankirjallisuudessa.Viimeisin, Tiihtiyöt, valittiin vuodenluontokirjaksi2009.
"Kirjan aihepiirinä on öinen metsätähtitaivaineenja revontulineen- ja taivaan alla kulkija
mielenliikkeineen. Kulkija viettää tähtihetkiä metsässä,tarkkailee luontoa ja ihmismielen
pohjia. Pureva kylmyys, pimeys ja pohjoiset erämaat kaukana teiden ja taajamien
valosaasteestaluovat kehyksen kameran vangitsemilla taivaanvaloille ja tarinalle, joka
koskettaasyvältä."
Yleisötilaisuuden osanottajatpääsevätosalliseksi sekätähtiöiden tunnelmastaettä Jorma
Luhdan tulevan kirjaprojektin tuomista luontokuvaajan tähtihetkistä. Tilaisuudessa on
mahdollistaostaakirjoja Jormalta.
Yleisötilaisuuden vastuuhenkilö Raija Hentman, puh. (09) 718 768 tai 0400 380 606

29.1.laklo 14.00- 17.00LAUANTAISAUNA
KARIAKATVOLLA
Monelle tämä on hyvä tilaisuus talven ensimmäiseenavannossakäyntiin. Jos vesi on
kylmää, saunassaon sitten hyvä lämmitellä jäseniäänja nauttia mukavastayhdessäolosta.
Naisten saunaon 14.00-15.00,sekasauna15.00-16.00ja miesten sauna 16.00-17.00.
Saunamaksuon leuro.
Saunan lämrnittiiä Harry Smeds,puh.050 357 0993

HBLMIKUU
KERIIOILTA
HUOM!!! TO 3.2.klo 17.30-20.00
ARNO RAUTAVAARAN MATKASSA
ETELIiMANTEREELLE
Pasilanpäiikirjasto, Rautatieläisenkatu8, sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
Luontokuvaajanakin menestyksellisestiansioitunut Arno Rautavaara on lupautunut
tulemaan kerhoiltaamme kertomaan matkastaan Falklandinsaarille, Etelä-Georgiaanja
Eteliirnanterelle.Tulemme niikemäiintoinen toistaanupeampiakuvia pingviineistäja muusta
Antarktiksen alueeseenliittyvästä. Unohtumaton nojatuolimatka tiedossal
Huomioithan, että kerhoilta on poikkeuksellisestitorstainaeikä keskiviikkona.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432
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5.2.laklo 10.00PUUNVETOTALKOOT
KARIAKATVOLLA
Puita riittää ja talkoojoukko jaksaa taas tehdä "töitä" mukavassaseurassa.Tekeminen on
leppoisaaja jos hiki tulee, saa ne pestyä pois joko saunassatai avannossahernesoppa
tarjoilunjälkeen.
Saunan lämmittiiä Auli Martin, puh.040 585 6138

20.2.su klo 10.45
SUNNUNTAINHIIHTORETKI NUUKSIOSSA
Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikallaklo 10.45.Bussi 85 lähteeEspoonasemaltaklo
10.20.Leppoisahiihtolenkki suuntautuuNuuksion alueelle,kesto noin neljä tuntia. Eväätja
istuinalusta mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa,vaikka Karjakaivon majan ohi
hiihdiimmekin.
Vastuuhenkilö Haruru Siitari, puh.040 5707536siihköpostihannu.siitari@capgemini.com

26.2.laklo 14.00- 17.00LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA
Joskiireiltä ehtii, on mukavaviettäälauantaipiiivääsaunanlauteilla. Kuulla toistentekemistä
retkistä tai rupatella ajankohtaisistaaiheista. Naisten sauna on 14.00-15.00, sekasauna
I 5.00-16.00ja miestensauna16.00-17.00. SaunastaperitäänI euro.
Liimmitysvastuussa Juha Jahkola, puh. 040 553 6350

MAALISKUU
IIUOM!!!
tO3.3.KIO1730KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA
PIiÄKATIPUNKISETJDT]N
RETKIKOHTEITA
Pasilanpäiikirjasto, Rautatieläisenkatu8, sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
Kevätkokouksessakäydään läpi sääntömäåiräiset
asiat: vuoden 2010 toimintakeretomus,
taseja tilinpäätös sekätilintarkastuskertomus.
Kokouksen jälkeen kuulemme Raija Hentmanin eläväistä kerrontaa Helsingin ja sen
lähiseutujen retkeilykohteista. Raijalta ilmestyi viime vuonna Pääkaupunkiseudun
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retkeilyopas-niminenkirja, jotaonjo ehdittykehuamm. Latu- jaPolkuJehdessä4/2010.Nyt
meillä on ainutlaatuinentilaisuus kuulla Raijan kerrontaakirjan synnystä,niin ja tietenkin
liihellämme olevista yllättävän upeistaretkeilykohteista.
Tilaisuudessavoi ostaaPääkaupunkiseudunretkeilyoppaanRaijalta 23eurolla
Huomioithan, että kevätkokous ja kerhoilta ovat poikkeuksellisesti torstaina eikä
keskiviikkona.
Vastuuhenkilö Ritva Puranen puh. 040 8400757

5.3.Iaklo 09.00PUUNAJOA NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA
Perinteen mukaan olemme auttamassakansallispuiston väkeä puunajossa puiston
tulipaikoille. Moottorikelkka vetää puut, mutta molemmissa päissä tarvitaan perinteistä
työvoimaa pinoajina. Siten voimme taasistuskellaja tulistella kansallispuistontulipaikoilla.
Lumitilanne kannattaatarkistaasamanviikon aikana
talkoovastaavalta Kirsti Klemolalta, puh 050 382 0375
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63 suRETKILIISTELUPÄNÄ

SWISAARISTOSSA

Suvisaaristossakyläkauppias pitää talvisin muutaman kilometrin pituista jäärataa auki ja
vuokraamyös luistimia ja potkukelkkoja tarvitseville. Ota liimmintä ylle ja reppuunkuumaa
juomaa, evästäja istuinalusta. Kulkeminen paikalle kimppakyydein. Jos haluat vuokrata
välineitä,niinsoitakauppiaalle098884114
nimionSjöbergjaosoitepaikalleSuvisaarentie
23,02380Espoo.Aloitamme klo 12.00
Ilmoittautuminen 4.3 mennessäJorma Nurmi 0407669093.

12.3.la klo 10.00PWNVETOTALKOOT
KARIAKATVOLLA
Joslunta riittää, vedämmeedelleenpuita alamajalle.Sillä turvaammesaunanlåimmityksenja
makkaranpaiston kesänajaksi. Tarjolla on hernesoppaaja saunomista.
Vastuuhenkitö Juha Jahkola, puh.040 553 6350
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JOKAMIEIIENOIKEUKSBN
viikolla 13 .

ILTA maaliskuussa

30.3.ke klo 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
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Kesätulee taas.Lapinkävijäthän siirtyvät kesäaikaan,kun keskiviikkosaunatalkavat.Isiintä
tietää pitkällä kokemuksella ja korvat tarkkana kuunneltuaanmillaisen lämmön saunaan
haluamme.Yhteissaunamaksuon leuro. Puomi sulietaanklo 20.30.
Isäntii Kalevi Koski, puh.040 5081626

HUHTIKUU
27.4.keklo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKATVOLLA
Oletko jo kokenut jäiden låihdönjälkeisen uinnin. Todennäköisestise on nyt mahdollista.
Saunassakuullaan alkuvuoden retkitarinoita ja puhutaan "mukavista kommelluksia".
Yhteissaunastaperitään I euro.
Lämmityksesfå vastaa Saku Palo, puh. 040 530 9578

TOUKOKUU

Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
Ensimmdisenäiltana20.5.pekokoonnumme
Komionlampientelttailualueella,jossayövymme.
Lauantaina kierrämme n. 10 km:n lenkin Komion - Luutasuonharjun suojelualueella
päivlirepuin. Sunnuntainpäiväreitti suunnitellaanpaikan päällä.
Teemme matkan kimppakyydein, joten kerro ilmoittauessasi onko autossasi tilaa vai
tarvitsetko kyydin. Polttoainekulut kimpparyhmät hoitavat itse. Loppusaunasta ja
leiripaikastaperitään n,2Oeuroa.Varaa telttaja muut normaalit retkeilyvarusteetsekävettä
n.10ljaruokaa.
Ilmoittautumiset 15.5.mennessä040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5.ke klo 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
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L.6.ke klo 18.00- 20.00NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA
11.6.laklo 15.00- 17.00LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA
29.6.keklo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARJAKAIVOLLA

ELOKUU
Pe5.8.. Su 7.8.SAARISTORETKI UTÖN
M,dIAKKASAARELLE SAARISTOMERELLE
Kesåiisensaaristoretkenkohteeksion valittu Utö Saaristomerenkansallispuistossa.Matkalla
nähdään sekä ainutlaatuista ulkosaariston luontoa, että vanhan luotsi- majakka- ja
varuskuntasaarenkyläyhteisöä. Lisätietoja http://www.uto.fi/
Käyttöömme on tarkoitus varata majoitustalo, jossa on 12 vuodepaikkaa Majoitukseen
sisältyy myös aamiainen. Saarella on mahdollisuus myös telttailla. Majoitustalossa on
mahdollisuuslaittaa ruokaa,mutta myös ravintola on saarella.
Matka alkaavuorobussillaperjantainaklol3.30 Helsingistä.Myös kimppakyyti tai riittävän
suurelle joukolle tilausbussi on mahdollinen. Yhteysalus lähtee Nauvon Påirniiisistäklo
18.15,poikkeaamatkallamm. Jurmoonja saapuuUtöseen23.l5. Sunnuntainaon ohjelmassa
opastettukierros saarella,mm. majakassa,sekäomatoimistatutustumistasaareen.Yhteysalus
takaisinlähteesunnuntainaklo 11.15.
Bussimatkan hinta on ryhmä- tai elåikeläisalennuksellaon noin 50 euroa, yhteysalus on
ilmainen. Aamiaismajoitusja opastusmaksaanoin 100 euroaTelttapaikanhinta ei ole vielä
tiedossa.
Majoitustilat Utössä ovat melko varattuja kesäaikaan,joten riittävän osanottajamädrän
pitiiisi selvitähyvissäajoin. Ennakkoilmoittautumistapyydetäåintammikuun aikana.Tällöin
ennenkevättalvenlehdenilmestymistävoidaantehdävarauksetja antaalehdessätarkemmat
tiedot. Sitovat ilmoittautumiset keväåillä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:Harry Smeds,050 357 0993,harry.smeds@elisanet.fi

DIGUARKKARIKURSSI: teoriaa,harjoituksiaja
arviointia,elokuussa.
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LOMA
KUKASJÄRVIVIIKK O II 12.. I9.3.2OII
Keväällä Kukasjiirvelle on taas mahdollisuus tulla hiihtelemään isäntien ollessa paikan
päällä. Mukaan mahtuu kahdeksan( 8 ) henkeä.
Ilmoita kiinnostuksestasi Kalevi Koskelle p. 040 5081626 tai Uljas Pernulle p. 040
5927278 niin sovitaanjåirjestelyistä.

32.YLLAKSEN HIIHTOVIIKKO 2.. 9.4.20II
Ensi kevdiin matkan hinta on 540 euroa,VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetullta 495
euroa.Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, saunaja päivällinen
päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestäja päättyenlähtöpäivän aamiaiseen.
Ylläskiepistä, Risto Joensuultaja Birgitta Vilpposelta on varattu n. 50 paikkaa. Ruokailut
ovat hotelli Ylläshuminassa.
Junan(P 269) liihtöaika Helsingistä on perjantaina1.4.klo 21.23 jattio Kolariin lauantaina
klo 10.40.Paluu on seuraavanalauantainaKolari (18.45)- Helsinki (su 8.06).
Tiedustelut: Hannu Siitari, siihköposti hannu.siitari@capgemini.comtai puhelimella
040 5707536. Hiihtoviikon toisena vetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh.040 7669093.

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 1.4.JA PALUU L49.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydetHettaan,
Pallakselle,Kilpisj?irvelle,YllåiksellejaLeville. Tilausbussimme
kyydissä pääseeAkäslompoloon.
Edestakaisenjunamatkanjäsenhintaon
kolmen hengenhytissä165,50euroa,VR:n opiskelijaoikeutetuilta 118euroa.Juna-bussimatkaAkäslompoloon maksaa10
tai seniorialennukseen
euroaenemman.
Lipputilauksetviimeistiiän A.2.HawruSiitarille siihköpostillahannu.siitari@capgemini.com
tai puhelimella 040 5707536.

t2
PERIIE. JA RETKEILYVIIKKO KUKAKSELLA LA 4.6.-LA
11.6.20t1
Tervetuloamukaanjo perinteiseksimuodostuneellealkukesänoleiluviikolle Kukasjiirvelle!
Perheviikkolaistenlisiiksi tarjotaantällä kertaamahdollisuusmyös omatoimisilleretkeilijöille
liittyä seuraamme.Majaa tukikohtanaanpitäen on mahdollista tehdähienoja päiväretkiäja
palataillaksi majan mukavuuksienpariin. Majoitumme Kukasmajassaja tarvittaessamyös
Goadoskodassa,joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet, astiat ja ruokailuvälineet ovat
talon puolesta. Ruokatarvikkeet jokainen hankkii ja hoitaa perille itse. Mahdollisista
yhteisruokailuistaja -hankinnoistavoidaan sopia erikseen.
junalla Rovaniemelleja sieltäjokotilausajonataikkakimppakyydein
Helsingistiimatkustamme
Pyhäjiirven rantaan,josta on noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily,
saunominen,iltanuotio ym. vapaamuotoinenpuuhastelukuuluvat perheviikon ohjelmaan.
Leirimaksu on aikuisilta 40 euroa, matkakustannuksettodellisten kuluien mukaan.
trmoittautumiset ja tiedustelut Outi Ojanperä, puh. 0400 807778.

SUUNNITTEILLA VIRON SAARENMAALLE MATKA 25.. 29.7.
20tl
Kaikki vielä suunnitteluasteella.En saavielä minkäänlaisiahintatietoja,koska Viro siinyy
euro- aikaan.Ensi vuodenpuolella rakennetaanpakettija suunnitellaankohteet.Maaliskuun
lehteentulee parempaatietoa. Pertsa Salo

IO..I7 .9.RUSKAVAELLUSLATASENONMAISEMIIN
Matka alkaa 9.9. pe iltana Helsingistä Kolariin liihtevällä junalla. Kolarista jatkamme
reittibussilla Kilpisjiirven tietä ja jätämme bussin Vuoskuvaarankohdalla. Siitä jatkamme
taksilla n.20km koilliseen, jolloin Kalkkoaivin eteliirinne ja ensimmäinen yöpaikka on
nåikyvissä.Seuraavan viikon aikana tutustumme käsivarren erämaa-alueensuurimman
valtavirranalueeseen.TakaisinHelsingissäolemme18.9.aamulla.
Matkanhintan.400euroa.
Tarkemmat tiedot aikataulujaym koskien ovat toukokuun lehdessä.
Ennakkotiedot ja ilmoittautuminen 1.8.mennessä040 7 669093Jorma Nurmi.

RUSKAVAELLUS SAARISELALLA II.. 17.9.2OII
Itäkairanmaisemiin.
Lisätietojaseuraavassa
Suunnittelemme
syksyn2011ruskavaellusta
lehdessä.
Ilmoittautumisetja tiedustelutOuti Ojanperä puh. 0400807778tai Pentti
Luhtala puh. 0503045130.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 Vomatkanarvioidusta hinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennenmatkan alkua, veloitetaantoimistokuluina 16 euroa,/hlö
-Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistälin 14 vrk ennenliihtöä,veloitetaanennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14vrk, mutta viimeistään48 tuntia ennenmatkanalkua,veloitetaan50 7o
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen låihtöä,on matkanjlirjestäjällä oikeus pidättää koko
matkanhinta.
Jostilaajalla on sairaudentai muun yleisten valmismatkaehtojenmukaisenpakottavansyyn
perusteellaoikeus peruuttaamatka, on HSL:llä oikeus periä kohhlullinen korvaus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneistakustannuksista,kuten ennakkoonmaksetuistapalveluista,
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 sisåiltyyperuutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksestakuitenkin aina toimistokuluina l6
euroa./henkilösekälentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissatapauksissalentolipuista
ei saapalautustalipunkirjoituksen jälkeen.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienvlihyydentai muun ennaltaarvaamaftoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivääolematta velvollinen korvauksiin. Jiirjestäjänperuuttaessatilaisuuden
osanottomaksu palautetaankokonaisuudessaan.

KARIAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyys on kestänyt våihintäänkaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksenpankkitilille Nordea2l42l8-13842 avaimista
50 euronpantin.Viitenumeroavaimistaon3513.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentulee osoittaatositteella,että hän on maksanutpanttisumman.Ennenpanttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen,joka lähettääavaimen postitse senjälkeen, kun
rahaon 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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OLETKO KIINNOSTUNUT
AKTIIVIJÄSENYYDBSTÄ?
Tule mukaan koulutustoimikuntaan, ohjelmatoimikuntaan, talkootoimikuntaan,
ulkoilutoimikuntaan.
Ota yhteys toimikunnan vetiijåiiin!
Kotisivulla www.lapinkavijat.net kerrotaanjokaisentoimikunnan toiminnasta.

SAHKOPOSTITIED OTTAMINEN
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkistä ja tapahtumista tiedotetaanjäsenlehden ja
internet-sivujen lisäksi myös sähköpostitse sähköpostirinkiin liittyneille.
Siihköpostitiedotteita lähetetään noin kerran kuukaudessa ja tiedotteeseen valitaan
tapahtumat ja retket lähimmåin parin kuukauden ajalta. Sähköpostitiedottamista hoitaa
Sakari Palo, sakari.palo@welho.com. Sijaisena ajalla 1.1. - 20.2.2011toimii Hannu
Siitari, hannu.siitari@capgemini.com. Låihetii heille såihköpostiosoitteesi!
Siihköpostinavulla voidaan tiedottaamyös ohjelmaantehdyistälisäyksistäja muutoksista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää uutta tiedoteftavaa,jota ei ole lehdessä
tai internet-sivuilla, niin ota yhteys vastuuhenkilöihin. Tiedot lisätään seuraavaan
säiinnönmukaiseensähköpostiin tai tarvittaessalZihetetäiinylimädrdinen sähköposti.

ILMOITUSTENHANKINTA
Pitkäaikainen ilmoitusten hankkijamme TJM-systems lopettaa ilmoitusten hankinnan
lehteemmevuoden alusta.
Onko Sinulla mahdollisesti tiedossayritystä, joka olisi kiinnostunut ilmoitusten hankinnasta?
Tai siihen mennessä,kun tällaisen onnistuisimme löytämään, voimme poikkeuksellisesti
tarjota yksittiiisiä ilmoituksia lehteemmeedullisemmin.
Tiedätkö, kuka mahdollisesti haluaisi ilmoittaa lehdessåimme?
Ilmoituksilla saisimme lehtemme kustannuksia pienenemään.
Lapinkävijä-lehden toimitus
SaaraKostama
puh.04084O09216
saara.kostama@kolumbus.fi
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HALLITUKSENJA
SYYSKOKOUKSBN PAATOKSIA
aa

Va l mi s t elt iin s y y s k o k o u k s e l l e 3 .1 1 .
esitettävät asiat
Sihteeri kokoaa yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 20ll ja toimittaa
luonnoksenhallituksenj äsenille.
Toimikuntia ja isäntiä pyydetään toimittamaan sihteerille osuutensa toimintasuunnitelmastasekä ehdotuksensatalousarvioksi.
Kirjanpitäjä laatii välitilinpäätöksen ja
luonnoksentalousarvioksivuodelle 2oll ja
to i mi ttaa s en hallit u k s e n j ä s e n i l l e .
Ylläsviikko erotetaan omaksi kohdakseen
talousarviossa.

aa

aa

Yhdistyksen edustajien sekä hallituksen
jdsenten matka- ja kulukorvaukset
Hallituksen jäsentenmatka-ja kulukorvaus
esitetäänpidettävåiksiennallaaneli 10 euroa
kokoukselta.Yhdistyksenedustajienmatkaja kulukorvaukset korvataan edullisimman
matkustustavan mukaan toteutuneiden
kustannustenperusteella.

Talvireitit Kukasmajalle talvella 2010 20tl
Päätettiin aurauttaa Tulivuoripuiston
parkkipaikka, kustannuksetnoin 120 euroa.
Päätettiin hakea lupa huoltoreitille talousmetsän kautta, kustannus noin 20 euroa.
Pyhäjiirvelle tulevan tien auraus on avoin,
Seuraavassahallituksen kokouksessa
selviää tammikuussa.Yhdistys voi pyyder
Hyvåiksyttiin pienin täsmennyksin toimintäessä osallistua kustannuksiin kohtuultasuunnitelmavuodelle 2011 esitettäviiksi Iisellasummalla.
syyskokoukselle.
Jäsemaksuksivuodelle 20ll esitetäåin15
j äsenmuutokset j a
T o i m i k u nti en
euroa.
puukkojen luovutus
Hyviiksyttiin pienin muutoksin talousarvio
wodelle 20 I I esitettiivåiksisyyskokoukselle. Karin Sillander on eronnut talkootoimikunnasta(tilalle Harry Smeds)
Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet
Pirjo Mustonen eronnut koulutustoimiEija Lempinen, Pekka Rouvinen ja Harry
kunnasta (tilalle Maria Fonsell). Päätettiin
Smeds.
luovuttaa molemmille eronneille jäsenille
Keskusteltiinmahdollisistatilintarkastajista puukot
kiitokseksi hyvästä toiminnasta
Päätettiin pitää maksut yhdistyksen tilojen
toimikunnissa.
käytöstäj a varustevuokrauksesta
ennallaan.
Sarvekkaiden valinta
Kirjanpitiijåin ja taloudenhoitajan palkkio
Vuoden sarvekkaat julkistetaan pikkuja kulukorvaus
joulussa.
Piiätettiinmaksaakirjarpit2ijä Outi OjanperZille
ja taloudenhoitaja Hellin Saarelaiselle
vuodelta2010kulukorvausta100euroasekä
palkkiota l00euroa.
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Lapinkiivijåilehden mainosten hankinta
Mainostenmä?irälehdessäon laskenutkoko
ajanja mainostenhankkija TJM-systemson
irtisanonut sopimuksenpäättymåiåinkuluvan
vuoden lopussa. Saara Kostama pyrkii
löytämään uuden mainostenhankkijan ja
neuvottelemaan tämän kanssa sopimuksesta. Toistaiseksi pyydetään jäseniä
käyttämään suhteitaan mainosten hankkimiseksi.
Selvitetäiin lehden kustannusrakennetta.
Muutasiat
Kukakselle on ostettuhalkoja 6m3, 300 euroa.
Menoeräkirjataan vuoden 2011 kuluksi.
Keskusteltiinmahdollisuuksistasaadauusia
aktiiveja yhdistyksentoimintaan
Keskustellut henkilötiedot on poistettu
vanhoista Lapinkävijöistä kotisivuilla.
Tiedot tulevat todennäköisesti siiilymään
jonkin aikaahakukoneidenviilimuistissa.
Syyskokouksessa
Erovuoroiset hallitukset jäsenet Bija
Lempinen, PekkaRouvinenja Harry Smeds
valittiin yksimielisesti jatkamaan edelleen
hallituksessaseuraavankolmivuotiskauden.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
vuodeksi 2011 valittiin yksimielisesti Kari
Rautio.
Tilintarkastajiksi valittiin vuodeksi 201 1
Pauli JokimiesjaTuula Rinneja sekäheidiin
varamiehikseen
Aino Matikainen ja Anja Poutiainen.

Syyskokoushyvåiksyihallituksen esittämän
vuoden 2011 toimintasuunnitelman muutoksilla kerhoiltojenaikoihin 3.2. ja3.3. sekä
talousarvionvuodelle 2011.
Keskustelussatodettiin, että vaikka jäsenlehden kustannukset ilmoitusmyynnin
v ä h e n n y tt yä j a ehkä l oppuessa ovat
nousseet,lehden kustannuksiaei ole syytä
laskeatasoaalentamalla.Pvritiiiin lövt?imäiin
uusi ilmoitushankkija. Jåsenia pyydetään
käyttämään suhteitaan yksittäisten ilmoitustenhankkimiseksi,jolloin myös ilmoitushintoja voitaisiin alentaa.
Samoin syyskokous hyväksyi hallituksen
esittämän ehdotuksen pitää yhdistyksen
jäsenmaksuennallaaneli l5euroa vuosijäsen
ja 7,50euroa nuorisojäsen, sekä hyviiksyi
hallituksen jäsenten matkakorvauksen
kokoukselta lOeuroa ja yhdistyksen edustajien matka- ja muut kulut korvattaviksi
edullisimman matkustustavan mukaan
toteutuneiden kustannustenperusteella.
Muutasiat
Kalastuskuntahuolehti Kukasmajan lähettyville johtavan Pyhäjåirventien aurauksesta
viime talvena. Nyt asia on jälleen avoin ja
ratkeaa tammikuussa. Uljas Perhu seuraa
tilannetta, asiastatiedotetaansähköpostilla
jakelulistaanilmoittautuneille.
HSL on sopinutjiilleen Akäslompolo-Kittilä
tietä auraavan yrittäjän kanssa, että
Tulivuoripuiston pysiiköintipaikka pidetään
avoimena ja aurataan perusteellisemmin
pyydettäessä. Huoltoreitistä koillisen
suunnastaon myös sovittu.
Hallituksen puolesta
SaaraKostama
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KAPALALAUTA
(Edellisessälehdessäollut Käpdlälauta-juttu
kokonaisuudessaan.)
Jäädäkäpälälautaanon monelle sanontana
tuttu, mutta mistä sanonta on saanut
alkunsa?
Käpälälauta osoittaa suurta kekseliäisyyttä
pyyntivälineidenja ansojenrakentamisessa.
Erämaassaei ollut seppiä eikä rautaakaan
ollut saatavilla pyydysten rakentamiseen.
Si ksi p ä louk ut ja an s a t v i ri te l ti i n j a
rakennettiin useimmiten puusta, jota oli
riittävästi saatavilla.
Käpälälautaosoittaaihmisenkekseliäisyyttä
p e to j e n py y dy s t äm i s e s s ä . S i tä o n
perinteisesti käytetty suden tai ketun
ansana. Käpälälauta kaivettiin tukevasti
maahan tai veistettiin pitkiiksi jääneeseen
kantoon. Ketulle tarvittiin n. 170-200 cm:n
korkea"ansalauta". Ehkäpäjokuon sellaisen
jäännöksentavannutvaelluksellatai pitänyt
sellaista kantoa luonnon muokkaamana.

Kä p ä l ä l auta on
l evi nnyt
koko
euraasialaiselle havumetsävyöhykkeelle
Skandinaviasta Japaninmerelle saakka.
Tämän johdosta ajatellaan sen olevan
ikivanha keksintö saaliin pyytämiseen.
Käpälälaudan kärkeen laitetaan syötti sen
veffan korkealle, ettei peto yllä siihen
hampailla.Tarkoituksenaoli, effä saaliselåiin
yrirrää ravoittaa syötin käpälillä?in.Tlillöin
käpälä saattaatarttua käpälälaudanrakoon,
eläimen yrittäessähypätä syöttiäpois ansan
kiirjestä. Käpälälaudanmolempiin sivuihin
oli tehty lovet tätä tarkoitusta varten.
Käpälästäänjuuttunut kettu tai susi jäi
tällöin lautaanroikkumaan.
Käpälalautoja käytettiin meillä vielä 1900luvun alkupuolella, ehkäpä salomailla
myöhemminkin. Nykyään tällaisen ansan
rakentaminen ei ole sallittua eläimelle
vuoksi .
a i h e u tu van kärsi myksen
Metsästyslainsallimat ansatovat jalkanaru
ketulle tai heti tappavatraudat tai loukut.
wikipedia

KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJ
EIDEN1O

rÄnuessÄ

jota
Karjakaivoon HelsinginSeudunLapinkävijöiden
retkeilytukikohta,
1 Eivoi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut käviiät(autiotupakäytäntö)
3 NoudataKarjakaivontoimintaohieita,jotka ovat kämpän
ohjekansiossa
4 Karjakaivolla
ei saa esiintyäpäihtyneenä
5 Sisälläei saatupakoida
ei saa tuoda sisälle
6 Lemmikkieläimiä
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
8 Muistakirioittaanimesikämppäkiriaan
9 PidämmeKarjakaivostahuoltatalkootyönä,joten käytä puita
säästäen
10 Teevähintäänse määräpuita seuraaville,mitä olet itse
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RBTKELLA KARIAKAIVON
YMPARISTOSSA
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Meitä oli kolme innokasta vanhaa lapinkiertäjää, jotka laskeuduimme Aleksis
Kivenpäivän jälkeisenä maanantaina
paikallisjunasta Espoon keskuksen
asemalla. Yllätykseksemme Nuuksionpåiåihåin
meneviin bussin 85 pysåikki oli aivan
junalaiturin läheisyydessä. Pyysimme
bussinkuljettajaa jättämään meidät
Meerlammen pysåikille, josta sitten aloittaisimmetaivalluksenjalan kohti Karjakaivon
lampea.Niiin tapahtuikin,ja nostimmekevyet
rinkat selkåiiin sekä kävelimme satakunta
metriä vielä kohti Solvallaa Nuuksion
Pitkäjärven pilkahdellessa vasemmalla.

Kåiiinnyimmmepuomin sulkemalletielle, joka
nojautui kallioon ja polveili melko tukevien
puiden lomitse kohti pohjoista. Meerlampi
välkehti parin korkean kuusen lomasta, ja
polku nousi aina viilillä jyrkemmin.
Ensimrnäinen kiinnostava kohde, joka
pysäytti meidät, oli oikealla puolella nouseva
kalliojyrkåinne ja sen alla oleva, ilmeisesti
kalliosta jäåikaudenaikana irronnut rintamamiestalonkokoinen kivilohkare. Lohkareen
sisiille johtaa usearnman metrin pituinen
halkeamaluola.
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Ylitimme kallioharianteenlaskeutuaksemme
Lakeasuon itäpäähän. Lakeasuo on kall i o i d e n v äliin s alpau tu n u t p u o l i to i s ta
kilometriä pitkä, mutta kapea keidassuo,
jo n ka e t eläpääs t älas k e e p i e n i s u o p u ro
Meerlampeen. Emme ainakaanhavainneet
joten se
suollaminkäänlaisiaojarakenteita,
I ieneemelkoluonnontilainen.
Nousimme luonnonpolkua Karjakaivon
ulkoilualueenylängölleja kuljimme pari sataa
metriä kuin asfalttitiellä;allamme oli jääkauden hioma silokallio. Tällaisiin silokallioihin ei Nuuksiossavoi oikeastaanolla
törmäämättäniin yleisiä ne tässä kalliomaastossaovat. Kun maastoalkoi laskea,
näkyi rakennuksenpäätykolmioja olimme
Karjakaivonmajalla.
Asetuimme taloksi ja pidimme pienen
lounastauon sekä lepäilimme. Iltapäivän

retkemme suuntautui Karjakaivon itä- ja
pohjoispuolisille järvenrannoille. Heti
Karjakaivon tulipaikalta lähdettyämme
kohtasimme aivan tuoreen tietyömaan;
kivituhkaa oli levitetty paksunakerroksena
polulle tai oikeastaanse olijo leveydeltään
tien luokkaa. Soranlevitystraktori oli
työssään,ja tiejyrä odotti vuoroaan metsässä. Seurasimme tovin Pirttimäkeen
menevääpolkua,josta erosimmevasemmalle
kohti Urjan tulipaikkaa. Urjan lähellä
kohtasimme ensimmäisen vastaantulijan.
Suunnistaja oli kiertämässä vanhaa rastirataa.Mietimme mielissämme vain kuinka
v a a ti v a a suunni stusmaastoaN uuksi o
korkeusvaihteluineenja sankkoine metsineen on. Urjan tulipaikalla pidimme taukoa
sahatenhalkoja klapeiksi jåilkeemmetuleville
retkeilijöille. Itse saimmenauttia edellisten
retkeilijöiden hehkuvastahiilloksesta.Urjan
eteldrannan silokallio laskeutuu sopivasti
veteen tarjoten oivan uimarannan kesä-
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retkeläisille. Aivan suinpäin ei kannata humuskerroksen.
LaskeuduimmeSolvallassa
sukeltaa kirkkaaseen veteen, koska hako- NuuksionPitkäiärvenrantaan.iossavallitsi
puidenterävätoksatvaanivatrantavedessä. melkoinenluoteistuuli.Navakkatuuli puhalsi
juuri järven pituussuuntaan
ja aallot olivat
vaahtopäisiäkuin suuremmallakinselällä.
Tulipaikalta lähtee luonnonpolku poh- Pitkäjåirvi kallioiden väliseen
on
laaksoon
joiseen,joka vie Orajdrvenrantaan.Orajtirvi
muodostunut,melko alhaallasijaitsevajåirvi,
on n o i n k ilom et r in pit u i n e n p o h j o i s - vain27 mpy.
ja puolisenkilometriäleveä,suosuunnassa
ja kalliorantainen jåirvi. Orajärvi on seudun
korkeimmalla sijaitsevavesistö(87 mpy.),ja
PalaitimmeKarjakaivonmajalleja oijustimme
sen koilliskulmasta Urjaan laskeva puro takaisin Nuuksiontien varteenMeerlammen
virtaa keväisinmelkoisellasolinalla,köska pysäkille. Pysäkin eteläpuolella muuten
laskuaon noin puolenkilometrin matkalla25
sijaitsee Mustakallio, josta avautuu yksi
parhaistanäköaloistaNuuksionPitkäjåirvelle,
mefiä.
korkeuseroakin on peräti yli 60 metriä.
Nuuksiontielläja jo Solvallassakinolimme
Laskeuduimme Orajärveltä lehtomaista havainneet merkkejä vilkkaasta rakennusmaastoakalliorinnettäsivutenKarjakaivolle.
toiminnasta,joka sittenjåilkikäteenselvisikin;
Kuivan kesänjäljiltä lammen rannatolivat
Solvallaan rakennetaan kansallispuiston
kuivia ja täten helppokulkuisia. Illan
opastuskeskusta.
saapumista oli hyvä tarkkailla saunan
lumihiutaleetleijailivat maahan,
edustanlaiturilta. Lintujen ääniäei enä tässä Ensimmåiiset
vaiheessavuotta kuulunut, mutta metsä kun nousimme bussiin poistuaksemme
huokaili syystuulen huojuttaessalatvoja. Nuuksiosta.
Vain muutaman lentokoneen nousuäänet
rikkoivat erämaanhilj aisuuden.
Retkelläolivat Aame Heino, Mikko Ahlqvist
ja PenttiLahdenvuo
Tullessamme olimme varautuneet spriikeittimen käyttöön, mutta havaitsimmekin Lisätietoja: Espoon arvokkaat geologiset
ma j a n o lev an v ar us t e ttu n e s te k a a s u - kohteet 2006
keittiöllä, jolla retkiruoka valmistui vaivatta.
Pastaaillalliseksi ja tuli kamiinaan, niin
olimme valmiit yöpuulle.Aamulla totesimme PenttiLahdenvuo
majan pitävän hyvin lämpöä, koska lämpömittari näytti vielä 15 astetta.
Tiistaiaamupiiivänretki suuntautuiSolvallan
urheiluopistolle. Taivalsimme länteen
kalliopolkuja ja yhytimme Urheiluopiston
kuntopolun. Matkalla esiintyivät kaikki
Nuuksion peruselementit:metsä, kalliot,
lammet ja suot. Käkilammen kelluvat
turverannatja turvelautat näkyivät melkein
paljaan kallion päällä kasvavienmäntyjen
välistä. Katajat olivat vallanneet kasvupaikoikseenkivien vdliin kertyneenvähdisen

(Olipas hienoa, että tulitte pistäytymään
kerran Karjakaivollakin, Te innokkaat
Kairankiertäjät. On ollut rnielenkiintoista
lukea Lapin vaelluksista,joita Pentti on
lehteemmekirjoitellut moninavuosina.Uusia
vaelluskertomuksia
odotellen.toimitus.)
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KARHUNLOUKKU
Karhu oli maaseudullapelottava vastustaja ja ulikana
karjanhoidolle. Aina ei ollut
riittävän jiireää asetta karhun
kaatamiseksi.Useimmiten karhun pyytämiseen olivat erikoistuneetvain kokeneetmetsästäjät. Tuliaseiden puuttuessa oli kehitettävä ansa tai
loukku karhun saamiseksi
satimeen ja tässä vaadittiin
kekseliäisyyttä,
Karhun j alka-ansarakennettiin
vahvaan puuhun, jonka juurella lepäsi ansasilmukkamaassa köydestä.Puuhun oli asetettu syötti joka houkutti
karhua. Karhun tartuttua syöttiin ja vetäessäsyöttiä, - se
laukaisi samalla ansaköyden
vapaaksi. Ansaköyden vastapainona oli
raskaskivi. Tiillöin ansaköysikiertyi karhun
jalkojen ympiirille ja kiskaisi karhun roikkumaanilmaan pää alaspiiin.
Toinen tapa oli rakentaakarhulle loukku. Se
oli tehty järeästä puutavarasta. Karhun
loukun houkuttimena käytetttiin haaskaa,
senkulkuaukkona oli kolmikulmainen kehä.
Oviaukkona oli raskasrunkopuu,jonkapåiiillä

oli painavat poikkipuut. Loukun suuaukko
pakotti karhun tavoittelemaan syöttiä loukun
sisältä. Karhun vetäessäsyöttiä runkopuu
laukesi ja pudotti painonana olleet poikkipuut karhun päälle. Loukun piti olla
jåireäämateriaalia,jottei
kokonaisuudessaan
karhu kyennyt vapautumaanloukun puristuksesta.
Karhun loukku ja ansaovat esillä mm. Inarin
saamelaismuseossa.
ReiioBlomberg

22
aa

MENNEITA
YOSUT]NNISTUSTA
KARIAKAIVOLLA 2.10.

ITA.VIRON MATKA, NARVA
JA PEIPSIJÄNVT M. _ 18.6.

Narvan valtatie ltihtee Tallinnasta Itä-Viroon.
Ensimmäinenpysåihdyson Jåikalanputouksella. Laskeudumme lehtipuiden takaa
näkyviä portaita alas joenrantaan. Vesi
Aulis kiersi radantarkasti.
levittäytyy putoukseksi toiselle laidalle
kivilaattaa. Kevään vähäsateisuus on
Sakari rauhallisen varmasti
kuivannut putouksen toista reunaa. Sen
ylzireunoiltaon pudonnutlaattda, jotka ovat
Mutta voihan rasti viitonen,
jo sammaloituneet.Niiden väleistä kasvaa
yön usva, pimeys kätki sen.
uusienpuiden alkuja. Se on sitäjotain, jossa
silmä lepää. Kun putouksen selänteen
Merjan, Jarin,Eskon,Einon,
takana nåikyy vihreä keto ja veden kumishylkäsi kumparepienoinen.
tessa onkalo toistaa sen huminaa. Joki
Kalevia kutsui jo aiemmin,
hiljenee virran vietäväksi pensaiden ja
peltojen suojaan.
saunanlåimpömieluinen.
Metsät ja pellot ohitamme etsien silmillä
Vielä myöhemmin rastejakierrettin,
tuttuja kasveja.Käåinnymmesivutielle,jossa
saunanlauteilla tietenkin.
on Kiiun tuulimylly vaahteroidensuojassa.
Vanhan tuulimyllyn juurella on pitkät pöydät
TUI.OKSE"T
odottamassatulijoita. Pöydillä on valkoiset
liinat ja kahvikupit kuin korut lautastenja
torttujen kera.Palanpainikkeeksion tarjolla
AulisBosnöm th 4min.
paikallistamunalikööriä.Ehdimmejaloitella
SakariPalo
2h 53min
puiston puiden lomassa. Rohkeimmat
kiipesivät tuulimyllyn ylisille tirkistämään
Merja sallinen puuttui 5.s rasti.
paikallistamaisemaa.
Jari Rantala
Virossa muistetaan monella tavalla sotien
3'
Eino Vasikainen "
uhreja ja kärsimään joutuneita ihmisiä.
Esko Oksanen puuttui useampirasti.
Kohteliaisuudesta käymme muistojen
"
Kalevi Koski
'(
kummulla, johon oli istutettu pensaita ja
kukkia. Keppeihin oli laitettu nimilaput
henkilöistäjoita muistetaan.
Toivon ensi vuonnaehkähiemansuurempaa
Narva-Jöesuu Hotelli Meresuuhun
osanottajajoukkoayön seikkailuun.
Huonejaon jälkeen ehdimme käydä suihkussaja nopeimmatuimassahotellin altaalla.
Niilo Koskenkorva
Ruokasalissa hotelliin tulleet henkilöt on
jaoteltu uusiin ja aiemmin olleisiin ryhmiin.
Uusina tulokkaine meidät sijoitettiin ikkunoiden lähelle. Noutopöydät notkuvat
erinomaisiaherkkuja suolaisistapääruuista,
vihanneksistaja salaateistakaloista ja
lihoista. Jälkiruokanaon makeaaja kirpeää.
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Meren ääni ja tuoksu on kutsuvan houkutteleva siinä kuin ranta-baaritkin. Metsäiset
tietja polut ovat hiljaisia.Uteliaille liiltlujille
riitti näkemistä myös asutuksessa.NarvaJöesuu houkutti uteliaampia kävelemään
joen rantaan.Kivenheiton verranjoen toisella
puolellaolevaaVenäjä ihmettelimme.Ei ollut
joessa piikkilanka-aitaa, mutta metsän
reunastanäkyi vartiotorni.
PiiiväNarvassa
Matka Narvaan ei ole pitkä, mutta katseltavaa on paljon. Narvassa ajamme vanhan
Piihtitsan alueen läpi. Katsomme tehtaan
portilta ryhdikästä punatiilistä rakennusta,
joka on rakennettu1700-luvulla.Poistumme
tehdasalueeltakatua, jonka varrella on
tehtaan vanhat työläisasunnot.Punatiiliset
rakennuksetovat viellikin asuttavia.Alueen
massiivista vaikutusta pehmentää puiden
vehreys.
TutustummekahdeksankulmaiseenNarvan
Alexsanderinkirkkoon ( 1884).Kirkossa on
väliaikainen alttari ja muutamarivi penkkejä.
Urkujen tehtävää hoitaa harmoni. Kerran
viikossa on jumalan palveluksia, vaikka
entisöintityöt ovat vielä kesken. Seinille,
jotka ovat entisöity, on asetettu kirkon
historiastamuistuttavia vaatteitaja esineitä
Ajamme Narvan puistokatujaja saavumme
Kultaisen leijonan patsaalle.Se on muisto
Ruotsin vallan ajasta,joka on ollut Viron
kulta-aikaa. Patsaanedessäon kukkiajoita
vieläkin hoidetaan huolella. Kiviaidalla
seistennäkeepensaidenyli Viron ja Venäjåin
linnat.
Hermannin linnan portin sisäpuolella
avautuulaajanurmikenttä,jossa on muurien
ympåiröimäpiha käytävineen.Rakennuksen
seinustallavanhaLenin patsas,joka osoittaa
sormellaankulkijoita asettumaankäytäviille.
Linnan vieressä virtaa Nevajoki. Sen
rantavallilla kuvaajat kuvaavat Venäjän
puolen rapistunuttalinnaa sekä tulliasemia
yhdistävää siltaa.
Museo on Hermannin linnan sisällä ja
tornissa. Joka kerrokseen täytyy kävellä

portaita.Eri kenoksissaon Virumaanja Viron
historiaa kuvin ja esinein eri aikakausien
elåimästä.
Peipsijärvi ja vanhauskoiset ortodoksit.
Mäntyjen väleistä pilkahtaa näkyviin
välkehtivä jZirvi. Peipsijärven rantaan on
kävelemmepolkuja hiekkaharjunyli. Jåirven
saaretonselkä taittuu horisonttiin.
Käännymme valtatieltä kapealle tielle.
Venevalkamia niikyy Peipsijåirveenkoverretuissapoukamissa.Jlirviruohon peittämät
rannat koskettavat kapean tien reunaa.
Kosteassa kasvavat pensaat täyttävät
paikoitellen tien reunat.Ensimmdisetkapeat
talot niikyvät rivinä. Niitä on kilometreittåiin
jåirven puolella. Joitain taloja on poikittain
pääty tien suuntaan.Kasvimaat ja omenapuut ovat tontin toisessareunassa.Tultuaan
Viroon vanhauskoisetvenäläisetortodoksit
asettuivat asumaan Peipsijåirvenrannalle.
Ensimmdiset asukkaatovat muuttaneetnälle
seuduillel7OOJuvulla.He ovat vuokranneet
itselleen maapalanja kalastusvälineet.He
viljelivät itselleen ja myyntiin sipulia.
talossaon ikonija pihalla lapio.
Jokaisessa
Koljassa tutustumme vanhauskoisten
venäläisten museoon. Museo on puutalon
yläkerrassa,jonne noustaankapeitajyrkkiä
portaita.Siellä tulijan ottaavastaanmuseonhoitaja. Huoneiden seinille on ripustettu
vaatteita ja käsitöitä, jotka ovat tehneetja
Museon
käyttäneetheidänesivanhempansa.
opas kertoo heidän tavoistaan, opetuksestaan,eliimisenvaiheista.Vanhauskoisetovat
säilyttäneet uskontonsa horjumattomana
900-luvulta asti. Museonhoitaja lukee
näytteenjumalanpalveluksessakäytettävän
muinaisen slaavilaisen kirjan lukemisesta.
Heidän lapsillaan on koulussa uskontotunteja ja niillä tunneilla heille opetetaan
muinaistaslaavilaistakieltä.
Vanhauskoisten venäläisten ruokaa on
mahdollisuusnauttia Koljan kala- ja sipuliravintolassa.Hyvin tavallinenvanhapuutalo
kätkee sisälleen rauhan ja hiljaisuuden.
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Ympäröivä kauneus on kuin koru joka
mykistäätulijan.Pöytäryhmätovat erilaisia
muodoiltaanja kokoltaan.Ne ovat sopivia
asiakkaidenistuttaviksi pienessäkinhuoneessa.
Muistoja ja putouksia
Päivä herää aurinkoon sinisen taivaan alla.
Suomenlahtiei ole tyyntynyt vaan vaahtopäät käyvät rantamainingeissa.Vaivaran
kunnassa sijaitsee Sinimäe, jossa tutustumme Grenaderin mäkeen, joka on Sinimäestäkeskimmäinen.Mäen laellaja länsirinteellä sijaitsee suuri toisen maailmansodan muistomerkki 6,5 metriä korkea
puuristi. Se on pystytetty ensimmäisenä
sotahistoriallisenamuistomerkkinä 1994.
Arkkitehti Ttit Kaljundi laati alustavan
suunnitelman pysyvästä muistomerkki
kokonaisuudesta.
Muisto alueelle nousemme portaita. Juoksuhaudat näkyvät rinteessäja kolmen
muistokiventakana.Kivilohkareiden takana
on 12 m korkea teräksinenympyräristi. Sen
keskustastalåihteeräjähdystäsymboloivat
säteet.Muisto alue rakennettiinvalmiiksi

Museo on mainostetuin rakennus Sillamäessä.Legendojaon luettavissamuseon
perustajanyksityiskokoelmista.
Parkkipaikanreunassaon portaat.josta
näkyy Valasteputous.Se on Viron korkein
(n. 26 m.). Näköalaterassiltanäkee veden
syöksyvänkapeananauhanaalas kirnuun.
Puidenjapensaidenreheväkasvustopeittää
purostatulevanyläosan.Syöksynjosta vesi
kirposi putoukseksi.
Palavakivi kaivos
KuliettaessaItä-Viron maakunnassa
huomaa
muötanharmaidenkuonakasojenkuuluvan
maisemaan.
Muutamiakasojaon maisemoitu
nurmikolla ja puilla. On tehty portaitakin,
jotta kivimurskan päälle olisi helpompi
nousta.
Kaivoksen opas esittää kartoista palavakiven aluetta. Hän puhuu lyhennettyä
nopeaasuomenkieltä.500 miljoonaa vuotta
sitten oli kasvikerros,palavakivi, triolit &
fossiilit, joista palavakiveä oli 8O Vo.
Merenpohjankalkkikivi ei ole palavakiveä.
Kaivoksia on ollut l0 maan alla ja 8
avolouhoksia.Enääon 2 kaivostaEstoniaja
1997-2cnp.
Kohvan.Museokaivoksenpituuson 300 m.
Viron oppailla on paikallistakriittisempää leveys50 m. l8 kuutiota kaivettupäätunneli.
tietoa,kun he ovat eläneetjo Neuvostoliiton
Museoalueelleon tarvittu sadettavarten
pumput.Ensintarvittiin betoni,rauta,koneet,
aikaa.Sillamäeon ollut suljettupaikka,jonka
pumput,kun työt lopetettiin.Museoalueella
tunnuson ollut vasaraja sirppi.Sillamäeon
ollut salainen"kaupunki", josta ei käytetty lämpö pidetään8:n astettakesätja talvet.
nimeä,sillä oli numero.
Laskeudummeportaita ja tasanteitaalas
kaivokseen. Kostea lietteinen kaivoksen
Sillamäe kerrotaan nykyisin olevan todellinen helmi Viron nuoremmistakaupungeista. pohja on liukas. "Oliko sortumia"? "Ei tåimä
Se on mainittu jo 15O2-luvullaTallinnaollut pumpulitehdas."
Narvatien varrellakestikievarina.Kaupunki
35 miestä oli joukkue, joka teki kolmea
oikeudet se sai 1957. Vieraskielisetopas- vuoroa.Vuorossaaina7 miestä.Ennensotia
lehdet kertovat kulttuurista ja kaupungin käytettiin räjäytysaineenaamoniittia.Aluksi
klassisuudesta.Koko kaupunki on raken- porattiin käsin. Se oli hiljaisempi äänistä
nettu harmoniseen kokonaisuuteenouis- työtä. Otettiin käyttöön koneelliset vehkeet
toineen. Kaupungintaloon sekoitusgoot- ja tulostasaatiinenemmän.Meille esitettiin
tilais-neuvostoliittolaistaarkkitehtuuria. eriaikakausientyömenetelmiä kaivoksien
Kulttuuritalo on klassististenmarxilaisten toiminnassa."Sähkökaivos" toi melun.
katsomus eteläisten kaupunkien malliin.
Puhelimellakutsuttiin panosmies,joka toi
M a h ta va t por t aat joht a v a t p u i s to ti e n l% kg räjähdettä.Se suljettiin nallilla ja
päässä sinisenä siintävän merenrantaan. räjäytettiin sähköllä. Murske kerättiin
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vaunuunja työnnettiin ylös. Sitten tuli kone
jolla kerättiin ja tiiytettiin vaunut. Kerrostuma
mittari näytti öljyn ja palavakiven eron. 35
vuotta oli täysin koneistettu.Kone murskasi
kalkin ja palavakiven. Kone eteni hitaasti
merkittp,n kohtaan.Työstiimåissäoli 6 miestii
Kohtlan kaivoksella. Hydrauliikalla tuettiin
seinämät
Viimeksi vierailijat lastattiin kuljetusvaunuihin, jotka olivat niin matalia että
monelle polvet ja leuka osuivat yhteen.
Museokierroksen lopuksi tarjotaan kaivosmiehen lounas, joka koostuu juomasta,
leivästäja votkasta.
Aamiaisen jälkeen kannoimme matkalaukkumme linja-auton viereen. Kuljettaja
nosti ne siitä auton "ruumaan". Huoneet on
tarkastettuja ovikortit luovutettu. On aika
nousta autoon. Matka Tallinnaan sujuu
hiljaisuuden merkeissä. Väsymys saattoi
painaamonen silmiä. Olimmehan koettaneet
tallentaakaiken irtisaamammeasian,kuulemisenja nåikemisen.Toivomme vielä Pertsalla
olevan voimia koota ryhmä ensi vuonnakin.

on liihdössä. Seuraavanaaamuna Rovaniemellä kulkuneuvo vaihtuu bussiin ja
tunnelma tiivistyy, kun matkan edetessä
bussissa ei enää ole muita kuin lapinkävijöitä. Kiilopään porukka jätetään
ja kymmenen
puoliltapdivin lähtöasemaansa
Utsjoen valloittajaa jatkaa matkaaIvalon ja
Inarin kautta Utsjoen kirkonkylälle. Kylällä
odotamme hetken aikaa taksia, joka vie
meidät vaelluksen alkupisteelle, n. 16 km
liinteen Karigasniementiefä. On aikaavirittiiii
varustuksia ja käydä kaupassa tekemässä
hankintoja. Taksi saapuuviiden jälkeen ja
tavarat pakataan autoon. Matkaamme
Tenojoen vartta tarkkaillen sen virtaa ja
Norjan puoleisia maisemia. Saavumme
lähtöpisteeseenja ryhmitymme ryhmäpotrettiin.
Alussa oli suo, tunturi ja vaeltaja
Sitten on aika nostaarinkat selkäiinja liihteä
poluttomalle taipaleelle. Aluksi saamme
vastaamme jyrkkää nousua pehmeässä
maastossa.Ensikertalainenmiettii, että mitä
täståikintulee,jos pitkäåinkinpitää taivaltaa
moisessamaastossa.Pääsemmekuitenkin
hiukan lempeåimpdiinmaastoonja ryhdymme
RitvaVastamåiki
kipuamaankorkeammalle tunturiin. Kello on
jo melko paljon ja pohdimme, kuinka pitkiiiin
ensimmäisenä päivänä ehdimme edetä.
Hämärä yllättää melko pian ja päätZimme
RUSKAVAELLUS UTSJOEUIA
majoittua pienen lammen rantaan. Leiri
rakentuu erämaanhiljaisuudessaja kaikille
KARIGASNIEMELLE 10.9.selviää viimeistään tässä vaiheessa, mil18.9.
laisissa telttakunnissa olemrne liikkeellä.
Pimeys laskeutuu iltatoimien ylle ja otsaSyyskuisenaperjantai-iltanaparikymmentä lamput leikkaavat ilmaa kuin lasersäteet
vaeltajaa kokoontuu Helsingin rauta- konsanaan. Ennen pehkuihin painumista
sovimme, että aamulla ennen seitsemääei
tieasemalle. Puolet porukasta lähtee tutkikattiloita kolistella ja puoli kymmeneltä
maan Kiilopään maisemiaja meidänporukkamme jatkaa Utsjoelle, josta seuraavana liihdetäänjälleen taipaleelle.
myöhäisiltapäivän hetkinä on tarkoitus
lähteä Tenojoen varresta kohti KarigasAamulla sääon poutainenja aurinkokin suo
niemeä. Junassa etsimme hyttimme ja
meille hymyäiin. Pääsemmematkaan aikaahtaudummerinkkojemme kanssaahtaaseen
taulun mukaisesti. Pohjoisimman Suomen
tilaan. Suuri osa porukasta siirtyy ravintotunturi-Lappi näyttäytyy ensikertalaiselle
jossa
ja
lavaunuun,
tutustumme toisiimme
kuvitelmien mukaisena.Våilillä kiivetii?inylös,
selvitämme, kuka kumpaankin kohteeseen
laskeudutaan,kierretäänjyrkempiä kohtia.
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Jalanalla on pehmeåhköävarvikkoaja vlilillä
täytyy laittaa kieli keskelle suuta, kun
ylitetään kivikkoisempia paikkoja. Melko
pian kokeneempien puheista käy selvåiksi,
että ruska ei tiinä vuonna halua näyttiiä meille
ja saatammeolla hiukan
kirkkaimpia vZirejåi?in
myöhässäkin. Ensimmäinen suuremman
yllätyksen - tiimä olisi toki pitänyt hoksata
karttaan viihåinkin tarkemrnin vilkaistuaan kohtaamme saavuttuamme suon laitaan.
Ensimmdinenajatuksenion, ettäkierrämme
sen ja että näin tekisimme vastaisuudessakin.Vetäjä on kuitenkin suunnitellutasian
eri tavalla ja niin joukkiomme saa ensi
kosketuksen tähän haasteellisempaan
maastoonyrittäessäänmättiihåiltämättZihåille.
Kumisaappain etenevät taisivat pystyä
ylitykseen tuntemattoman sotilaan hengessä:mennäåinpäs'
mokoman suonyli niin,
että heilahtaa. Muut joutuivat hiukan
enemmåin hakemaan oletettuja kuivempia
kohtia saattaenvaelluskengät koetukselle,
jollaisiin ne toki ovat suunniteltukin. Tätä
ihanuutta tulisimme kohtaamaan seuraa-

vinakin päivinä ja välillä ylitettävä alue oli
senverran leveä, että tauko ilman rinkkaa oli
aivan välttämätön. Hiki kasteli paikat
kunnolla ja pulssi nousi lukemiin, joita ei
kovin pitkään pysty ylläpitämäzin.Lisäksi
syksy tuo lisäkosteutensa taivaaltakin,
vaikka se ei tainnut koko vaelluksenaikana
tuottaa merkittäviä ongelmia. Seuraava
leiriytymispaikkamme oli pienen puron
rannalla, jonne joukkomme saapui edellä
kerrotusta huolimatta hvväntuulisena.
Kokeneemmatlienevät tienireetmitä edessä
saattaaolla ja muut hyvåiksyivät tosiasiat.
Kaikki ovat matkassa vapaaehtoisestija
varmasti monia kokemuksia rikkaampana
kohdattuaanodottamattomiakinhaasteitaja
huomattuaan selviävänsätilanteista ilman
takaiskuja tai vammaa sielussa.Påiiväneräs
ihmetyksen aihe oli luonnonsuojelualueen
nurkkauksessa- tai sisällä (?)- ollut rakennus
ympåiristöineen.Jotkut epäilivät koiratarhaa,
mutta selvittämättätuo jäiinee.
Leirin pystytyksen, ruokailun ja muun
iltapuhteen aikana huomasin, että poruk-

27
kamme on muuttumassayhteniiisemmiiksi
ja päiviin kokemuksista halutaan vaihtaa
mielipiteitä muidenkin kuin lähempien
tuttujen kanssa. Liki kaikki matkaajat
saapuivat rinkiin. Turinatuokion jälkeen
moni meistätunsi kanssavaeltajiaanparemmin ja yhteishengenlujittuminen sai lisää
kipinää.

saappaillaheittiimåillä,paljasjaloin, crocseilla,
sukissa.Taisijoku antaakenkänsähörpätä
vettiikin. Leiri pystytettiin idylliseen paikkaan Njiljohkan ja Mvannajohkan
(ohka=joki) yhtymäkohtaan matalaan
koivikkoon. Joen virtaus ja syväys antoi
osalle porukasta aiheen hiukan perusteellisempaan peseytymiseen. Leiripaikkamme oli j?iljistäpäätellenaikaisemminkin
käytetty ja nuotiolle oli paikka valmiina.
Yöllä sadekuurot huuhtoivat maisemaaja
Tunnelma oli illalla "astettaautenttisempi",
aamullakin saimme taivaalta kosteita terkun nuotion loimussa nautiskelimme iltaveisiä. Aamupäivän myötä sää kuitenkin
palaa, hörpimme liimmikkeitä, kertailimme
poutaantuija ryhmä eteni samankaltaisissa påiivåintapahtumiaja mietimme seuraavien
maisemissa kuin edellisenäkin päivänä päivien haasteita.
pääsuuntanaetelä-lounas.Päivän
Tiistai valkeni pilvisenä, mutta
tunnelma oli korkealla. Lähdimme etenemäåinhiukan aikaa
mvannajohkan vartta mutta
pikku hiljaa etiiiinnyimme siitä ja
lähdimme kapuamaan ylös.
Aamup?iiviin aikana etenimme
tunturia ylös ylittäen useammankin kurun, joissa pulssi
nousi suomaisiin lukemiin varsinkin, kun tukevampi maastopohja vaihtuu usein kivikkoiseksi rakaksi. Iltapäivän
puolella suoritimme jåilleenyhden reilumman suoharjoitteenja
ennen leiriytymistä joen ylityksen. Tiimä taisi olla edellistä
ylitystä helpompi ja rutiiniakin
Iltanuotiolla kerrataan pdiviin tapahtumia oli jo kertynyt. Leiripaikkarnme oli joen
erikoisuutena mainitsen lounaan suolla.
viuressa ja joki taisi olla Akujoki. Sata Hyvässä jtirjestyksessä kukin haki mättonninen ei tosin sitä kerro, mutta jostakin
täänsä ja juoksevaa vettäkin tarvitsijoille
tuo nimi jäi mieleeni. Edellisen illan tapaan
löytyi. Iltapiiiviillä etenemmelyhyen matkan joessa näkyi peseytyjiä ja yritettiinpä
polkua. Merkillistä, että se tuntui olevan matalassavedessäuintiliikkeitiikin harjoittaa.
lienee Illan mittaan pyst5rtettiinjåilleen turinatuokio
kivisintä aluetta etenemissuunnassa,
huoltotoimenpiteiden ansiota. Jåiin mietja syntyi myös ajatus uudesta vaeltimään, kumpi on mukavampaa pohjaa
lusideasta: miksi emme voisi vaeltaa
vaeltaa: kivinen polku ilman suunnis- pelkästäänsuolla, tai edes yhtä kokonaista
tushuolia vai poluton taival. Liikutaan
piiivää. Näin totisempikin paikka nostattaa
kuuluisien makuasioiden parissa eikä siitä
myöhemmin huumorin kukkiaja lyhytkin aika
enempää tässä yhteydessä. Ennen leiriykultaamuistoja.
tymistä ohjelmassaseurasijälleen uutta ja
ihmeellistä: joen ylitys. Tyylejä oli monia:
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Maisema muuttuu metsäisemmäksi, polkuakinlöytyy
Keskiviikon ajateltiin olevan påiivä,jolloin
pääsisimme alkuperäiseen aikatauluun.
Tiih?in mennessä olimme olleet koko ajan
muutamia kilometrejä jiiljessä. Tavoitteen
toteuttamiseksi tarvittiin n. 19 km p?iiväpatikka. Liihdimme etenemään siten, että
pääsuunta vaihtui etelä-kaakkoon ensimmiiisenä tavoitteena Akukammi, joka on
Kevon luonnonpuiston låinsirajalla.Maasto
oli helpohkoa tunturia ja riemunkiljahduksia
herättäväsuo-osuuskinsisältyi aamupåiivåin
taipaleeseen.Päivän lounas nautittiin
kammin luona pöydåinäåiressä!Paikalla oli
vanha kammi sekä uudempi autiotupa
varustuksineen. Meille riitti kuitenkin
perinteinen ulko-ruokailu. Iltapäiviin taival
edettiin Kevon yhteyspolulla ja matka
etenekin joutuisasti. Osuus sisåilsijåilleen
yhden suon ylityksen, mufta tdllä kertaa
pitkoksia pitkin. Tässä kohtaa seurueernme
kohtasi ulkomaalaisen vaeltajan, joka
seuraavan taukotuvan kirjauksen perusteella todettiin tsekkiläiseksi. Ennen
Njavgoaivin taukotupaa oli jåilleen edessåimmejoen ylitys. Allekirjoittanut tutki
ylityspaikkaaja löysi mielestiiiin hyviin reitin
kiviä pitkin, jota liihti etenemäåin.Ratkaisu ei ollut
kuitenkaan aivan loppuun
asti harkittu, sillä viimeinen
loikka kohti vastarantaa
osoittautui hiukan liian
lyhyeksi - optimisti arvioi
kykynsä yliikanttiin. Tilanteesta selvisin kuitenkin
kuivin jaloin, vaikka akrobaauitaidot olivatkin koetuksella. Loppuosuudella
letka alkoi hieman hajoamaan,kun osallaporukasta
oli suurempi hoppu Ruktajdrven autiotuvan maisemiin. Siellä meidiit toivotti
tervetulleeksi rouvaihminen, joka ensi töikseen

"ystävälliseen" sävyyn toivoi meidän
käyttäytyviin siis-timmin kuin turkulainen
vaeltajaporukka aiemmin oli tehnyt. Mistä
nåiitä påiivänsäteitäja lauman kaitsijoita
oikein tulee??!!!Joku pohti, onko naisella
ns. kaikki muumit laaksossa.Episodi kirvoitti
joukossamme erilaisia jäynätyyppisiä
suunnitelmia, jotka kuitenkin jäivät suunnitelmiksi. Leiripaikalla oli jonkin verran
muutakin porukkaa, jotka olivat suunnistamassa Kevon puistoon ja kotatulilla
saimme tutustua myös uusimpaan keitintarjontaan, josta osa porukastamme taisi
innostua melkoisestikin. Retkeily on myös
kilpavarustelua,huomaan.
Torstai näyttäytyi pilvisenä ja aamupåiivåin
aikana saimme paikoitellen tihkusadetta
seuraksemme.Edessåimmeoli retken eräs
vaikuttavimmista osuuksista,joka ei liene
tyypillisintä tunturi-Lapin maisemaa.Nousimme Luomusjärvien välissä olevalle
lounasta kohti etenevälle kangasharjulle,
josta monin paikoin avautuivat upeat
nåikymät alas jåirville sekä hiukan pidemmiillekin. Kirl4raammallailmallaniikymiiolisi
saattanutolla vielåikin vaikuttavampi, mutta
otimme kiitollisuudelle vastaan sen, minkä
luonto tällä kertaa meille halusi tarjota.

Vdlilld on tutkittava karttaa
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Monen mielestämaisemaoli sellainen,joka
ansaitseeuusintakäynninhieman rauhaljdlkeen
lisemmallaaikataululla.Harjuosuuden
käännyimmekulkemaanlänteenja olimme
jälleen etsimässäjoenylityspaikkaa.Saappain vaeltavavetäjämmepääsimoitteettayli
ja lähti tutkimaan, löytyisikö ylitysavuksi
ve n e ttä. T ur ha oli k u i te n k i n to i v o j a
l o p p u p or uk k a v alm is ta u tu i y l i ty k s e e n
kahlaamalla toivoen, että laastarit yms.
pysyvät kiinni. Matka jatkui metsikössäja
viimeistääntässävaiheessahuomasin,että
tunturi-Lappi oli kohdallamme vaihtunut
metsä-Lappiin.Keskiviikko oli antanutsiitä
jo joitain viitteitii. Iltapåiivåin
aikanaetenimme
vielä kuitenkin myös puuttomalla vyöhykkeellä. Alkuperäinen leiriytymispaikkamme osoittautuimission impossibleksi.
Lampi,jonkarantaanoli tarkoitusmajoittua,
oli aitauksensisällä.Alue kuului ilmeisesti
poroerotusalueeseen.
Eipä auttanut muu
kuin jatkaamatkaaedelleenja löysimmekin
paremmanpaikan mukavan pienen puron
varrestatunturin kupeesta.Ylimäiiräisetpari
kilometriä oli tietenkin poissa perjantain
viimeisestätaistosta.Tämän monet ottivat
kiitollisuudella vastaan.Leiriytymisen ja
ruokailunjåilkeensovimme,ettäkaikki juiljelle
jääneet lämmikkeet kootaan yhteen ja
kierrätetäänringissä - eikä kenenkään
tarvinnut irvistellä. Reippaatkatajankerääjät
olivat lähteneetliikkeelleja tuli loimottijåilleen
ilonamme.
Luonto antaa ilmaisesityksen
Yhdeksän aikoihin iloista joukkoamme
ihastutti luonnonilmiö, joka allekirjoittaneelleoli neitseellinenkokemus- revontulet. Vihertävänkeltaiset "purkauspilvet"
leikkivät erikokoisina ja muotoisina yläpuolellammeehkä parikymmentäminuuttia
ja tarjosivatvaelluksensykähdyttävimmän
kokemuksen. Tämän jälkeen oli hyvä
vetäytyä makuupussin lämpöön. Lämpömittari taisi jo tässä vaiheessaliikkua
nollan tienoillaja hiukan pakkasellakin.

On mukavaaolla reissunpäällä, mutta on
myös mukavaa tietää maalikylän tuovan
kohta omaa lohtuaanja helpotustaväsyneellematkaajalle.Näillä eväillä 1ähdettiin
matkaan.Ei ollut tiukkoja nousua.Hetken
aikaa edettiin melko tasaisessamaastossa,
jonka jälkeen alettiin laskeutuametsäänja
kohti etäämmälläkulkevaamaantietä.Lapin
risukkoinenmetsäon oma haasteensa,
mutta
viimeisellekin päivälle saatiin vielä yksi
suotaival.Se taisijo mennärallatellen.Pari
viimeistäkilometriä edettiinmaantienreunaa
ja askel tuntui pitenevänja saavanuutta
vetoa. Kohta saisin tuntea Kalastajan
majatalossakylmänoluenensipuraisun,joka
ei pettänyttälläkäänkertaa.Olimme perillä
hyvissä ajoin iltapäivälläja ennen iltakaronkkaa oli aikaa käydä saunassaja
rauhoittua.Utsjoki-itäinen oli korkattu ja
hyväksi havaittu. Näihin maisemiin voi
hyvillä mielin palatatulevinakinvuosina.
Lauantainaryhmä kerääntyi bussille kotimatkaavarten.Tunnelmaoli rauhallinenja
aistittavissaoli hyrisevää tyytyväisyyttä.
Matka oli ollut raskas mutta antoisa ja
edellisen illan "loppujumppa" oli vetjälkeen
reyttänytpaikat.Ivalon lounastauon
s a i mme j äl l een seuraammeK i i l opään
valloittajat ja ryhdyttiin vaihtamaankuulumisia, joita oli sen verran paljon, että
tarinoitapiti j atkaaj unan anniskelutiloissa.
porukkaatippui Helsingin
Sunnuntaiaamuna
låihiasemilleja junasta heilutettiin pikaista
jZilleenniikemistä
toivoen.Piankotonajälleen
ja huoltotoimenpiteetodottavat - sekä
matkaajaaettävarusteita.
Kiitos kaikille onnistuneestareissustaia
hyvästä seurasta.Oli ihanaa saada uusia
ystäviä, joita toivottavasti näkee usein
jatkossakin.
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Loppuun muutamia faktoja ja'faktoja":
- karttakilometrjejän. 75, todellinen pituus
arvioitiin viilille 85-90
- naiset- miehet 5-5
- putkirinkka - anatoominenrinkka 7-3
- seniorit- juniorit 6-4, missäraja!?;-)
- saappaat- vaelluskengät2-8
- suohullur- tunturikiipijät 10-0,vai miten se
meni, muistaakojoku paremmin
- mukavuudenhaluiset- grammanviilaajat,
tulos epäselvä
- rillipäät - omin silmin niikevät7 l/2 - 2 Il2
- keksikåiäitse lisåiä!

Juha Karsikas

VANHOJA POLKUJA
KI]KASM^{IALLE
ONI\ELLISESSA
EKSYN,NiSSÄ
Sadelyö liiiskiä auton kattoon.
Taivas valahtaa valkoiseksi,
kun ajamme Pyhäjiirven parkkipaikalle. Parkkiksella vedåimmesadekamppeetniskaan
ja neuvomme kiireisimmät
Kukasjåirven suuntaan. Siitä
vaankodan ohija pitkospuille.
Ei voi eksyä. Onhan teillä
kartat. katsokaaniistä.
Pingomme perässä tutuille
pitkoksille. Sataa tihuuttaa.
Tuulee. Jalat jäykkinä liperoimme liukkailla pitkoksilla,
jotka ovat tosi heikossa kunnossa: katkenneita ja heiluvia sateen kyllästämiä
trapetsipuita. Painavat ruokareput selissä
jatkamme sitkeåiäselviytymistaivalta metri
kerrallaan. Takaraivossa jymäjää sää-

tiedotuksessa luvatut kahdenkymmenenviiden metrin syöksyvirtaukset. Puolessa
välissä, Kuukkelisillan jälkeen, hyydyn
totaalisesti, kun toista kertaa kellahdan
mättäåille pääsemättä omin voimin ylös.
Heit?immekamatKukasjliruenensim-måiiselle
näkyviin ilmestyvälle rannalle, haetaan
vaikkahuomenna.
Perillä meitä odottaaihana avara Kukaspiha,
uusi kodikas Goadoskotaja ihana keltainen
sauna.Sekähiljaisuus.Kukasmajanfunktionaalinen estetiikka lumoaa. Kaikkea on,
oikeilla paikoilla, ei liikaa, ei turhaa, ei
tarhraista. Mikä kauneusja rytmi. Nyt on
tilaa olla ja hengittää. Kaikki huolemmeja
murheemmejåiivät vanhojenrämien pitkospuiden aiheuttamantyhjennysharjoituksen
uumeniin. Olemme selviytyjiä, suurella
ässälläja se tekeemeidät ylpeiksi. Olemme
vielä onnellisen tietämättömiä meitäkin
odottavista uusista bulevardipitkoksista
vain muutaman metrin päässävanhoista!

Ensimmäisen retken suuntaamme satumetsäänPyhätunturin RajajåWen rannalle.
Aurinko hellii hikisiä kehojamme ja huohottavia keuhkojamme, kun saavumme
tunturinlaellekummituskuusienkatveeseen.
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Vilkkusilmäiset hobitit tarkkailevat meitä,
kun nautimme auringonsäteistä kanervikkopatjalla, onnesta notkeina, emmeet
mahassapullottaen. Metsänväen iloksi
jatkamme matkaammeyli kolmen tunturilaen
vapaidentuulten huuhtoessatyhjentynyttä
mieltämme ja hiljentynyttä kieltämme.
Maailman lopussa vilkutamme väelle ja
laskeudummekartan ja kompassinavulla
Pyhälaen rinnettä. Tunturipurojen, kosteikkojenja kuhmuraisenmaankuvunseasta
löydämme takaisin saunan löylyihin ja
Kukasjdrvenaaltoihin.
Seuraavanpatikan teemme Niittypirtille
Pyhätunturin kainaloon. Rumistelemme
uudelleen mökiltä lähtevää tuttua tunturipolkua taivaaseen.Onnellisenaympäröivästä sielunmaisemastani.mäntvkankaasta,rykäisenmenemäänvanhaapblkua
pitkin. Huikkaanvielä mennessäni,
ettäpolku
hiutuu välillä ja merkit loppuvat. Perässätulijattoteavatiloisina, että taaksejäänyt
Kittilän kunta pitää näemmä huolta vaeltajista. Jalat lentävät huolettomina mustikansinistä kangastaja silmät soutavat
vanhaametsää.Jatuollahantuo Kutujiirvikin
on ihan oikealla paikalla jänkien jälkeen.
Valokuvaan hurmiossasammalenpehmeitä
punaisiatöyssyjäenkä ihmettelepitkosten
puutettaedeskivikkoisellajärvenja vaaran
rajamaalla, joka on täynnänsä kypsiä
oranssejaiskemättömiähilloja. Mutta mikä
oikein on tuo vaara edessämme?Kartan
mukaanNiittypirtin piti olla soidenreunalla?
Viisaammatovatjo selvittäneet,ettäolemme
Pikku-Hangasjärvellä onnellisessaeksymassa.
Paluumatkallataaperrammerennostitutun
tunturipolun uomaa. Sen varrelta löytyy
hienojakivisiä paaseja.Kiviaidankin on joku
ehtinyt rakentaa.Eihiin menomatkallatuossa
ollut tuollaista kumpua. Nuori urosporo
hiemanuhitteleealkavaarykimäaikaa.Reitti
näyttää kovin kummalta ja oudolta, olemmeko uudessa eksymässä?Lienevätkö

maahisetjo houkuttelemassa
meitä metsän
peittoon?Epäröivin askelinlaskeudumme,
melkein jo käännymme,vaikka järvensini
pilkottaa tuon tuostakinkutsuvasti.Näkökulmanvaihto piirtää hienon maiseman
vanhantutun polun varrelle,kun vauhti on
jo hiljentänyt meidät, päivän retkestä
kylläiset.
LoppureissustaAakenustunturin hyvin
merkityt polut ja Pyhäjärven autiotuvan
sivistyksestämuistuttavatkeittopaikatovat
kaunista,tuttua,taattuajaturvallistaLappia.
Onnelliset eksymät vanhoilla poluilla,
kannoilla kääntyminenvanhassaja vapaa
vaellus merkitsemättömissämetsissäovat
rakentuneet mieleen muistijäljiksi, herm o s to o n uusi ksi synapsei ksij a verkkokalvolle kuviksi. Tunnen olevani muuttunut.Vähänerilainenkuin mennessä.
Valmis
uuteen,josta en vielä tiedä.
MarjaanaPitkänen
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TOIMINTAKALENTERI VUONNA
20tl
Tammikuu
Loppiaissauna(UT)
6.1.
12.1.
Kerhoilta. mennen vuoden kuvat

(or)
15.1.

PuunvetotalkootKariakaivolla
(TT)

vko 2 tai 3
Yleisötilaisuus,
luontokuvaajan tiihtihetkiä (KT)
29.1.
Lauantaisauna(TT)
Helmikuu
3.2.
Kerhoilta (OT)
PuunvetotalkootKarjakaivolla
5.2.
(TT)
20.2.
Hiihtoretki Nuuksiossa(UT)
26.2.
Lauantaisauna(TT)
Maaliskuu
vko9
Lumikenkiiily,viilineetjateknikka
Gil)
3.3.
Yhdistyksenkevätkokousja
kerhoilta(OT)
5.3.
PuunajoaNuuksion
kansallispuistossa(TT)
6.3.
12.3.

vko l3
30.3.

Retkiluistelu-jakelkkailupiiivä
(UT)
Suvisaaristossa
PuunvetotalkootKarjakaivolla

(I-D

n.4.

Keskiviikkosauna
Karjakaivolla (TT)

Toukokuu
vko 18 Linturetki Uutelaan(KT)
7.5.
KevätsiivousKarjakaivolla(TT)
Kesåikauden
avajaisetKarjakaivolla
7.5.

(or)

20.-22.5.Retkeilyviikonloppu Lopen
poronpolulla (UT)
?5.5.
KeskiviikkosaunaKa{akaivolla

(rr)

Kesäkuu
1.6.
Naisten saunaKarjakaivolla (TT)
I l.-19.6. Perhe-ja retkeilyviikko Kukaksella
GT-T)
I1.6.
KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
29.6.
Keskiviikkosauna
Karjakaivolla(TT)
Heinäkuu
16.7. KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
25.-29.7. Retki Saarenmaalle
n.7.
KeskiviikkosaunaKa{akaivolla

(m)

Elokuu
Naisten sauna
3.8.
Karjakaivolla (TT)
5.-7.8 Saaristoretki(paikka avoin) (UT)

Jokamiehenoikeudet-ilta(KT)
KeskiviikkosaunaKariakaivolla 13.8. Kesäsauna(TT)
(TI)
vko 33 Raajojenteippaus(KT)

Huhtikuu
2.-9.4. Ylliiksenhiihtoviiktro(UT)

vk 33ja 34
Digij åirjestelmåikameralla
kuvaaminen(KT)

JJ

20.8.
2I.8.
31.8.

Rankasavottaa(TT)
Joulukuu
6.12.
Itsenåiisyyspåiivåinkävelyretki(UT)
Espoonrantaraitinkävelyretki
etappi3. (UT)
10.12. Talkootjajoulupuuro Karjakaivolla
(1T)
KeskiviikkosaunaKariakaivolla
(TT)
(aika avoin)

Syyskuu
(KT)
vko 35 Sienikurssi
Käsivarrenalueella
ll.-17.9.Ruskavaellus

(U"D

Il.-17.9. RuskavaellusSaariselällä(UT)
30.9.-2.10.
Viikonloppuvaellus
HelvetinjåirvelläRuovedelläGff )
28.9.
KeskiviikkosaunaKa{akaivolla
(TT)
Lokakuu
1.10. SyyssiivousKarjakaivolla(TT)
YösuunnistusKarjakaivolla(UT)
8.10.
5.10.
Kerhoilta(OT)
26.10. KeskiviikkosaunaKadakaivolla
(TT)
(lokakuussa)
Ahkioiden huoltoa (TT)
(lokakuussa)
Pimeässämaastossakulkeminenja
toimiminen(KT)
Marraskuu
2.1I.
Yhdistyksensyyskokousja
kerhoilta(OT)
19.11. Pikkujoulu(OT)
Puutalkoot(TT)
26.lL
26.11. Lauantaisauna(TT)
(marraskuussa)
Geokätköily tutuksi (KT)

Yleisötilaisuus
(mahdollisesti)(OT)
(JZirjestävätoimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT =
talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
Talkoo- keskiviikko- ja kesälauantaisaunat
ovat yhteissaunoja, lauantaisaunoissaon
jaetut vuorot. Talkootoimikunnan ohjelmoima talkoorinki tekee töitä nopeasti
toteutettavissa tehtävissä, joiden ilmoitus
ei ole ennättänyt lehteen. Tällaisia voivat
olla esim.Karjakaivonpuunvetotalkoot(kun
lunta), Karjakaivon majojen korjaustyöt ja
Metsähallituksen esittämät talkootyöt
Nuuksion kansallispuistossa.Talkoorinkiin
voi ilmoittautua talkoopäåillikölle.
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TUNTURIEN HELMET
Jett'clsof the Fells
llkh

I strlkolr

\ i "i r *1 1 ; , ;,;

Edustavavalokuvateosja tietokirja Suomen tunturiLuonnonkomeimmista maisemistaja niihin
kätkevtvvistä kasviharvinaisuuksista Asiantuntevat tekstit ovat suomeksija englanniksi
Kaukaa tunturin juurelta on vaikea kuvitella,
millaisia helmiä karulta vaikuttavan suurtunturin rinteet voivat piilotella Arvaamattoman
monimuotoinen kukkaloisro ja tunturikasvien värikkvvs on merkillinen vastakohta
kasvuympäristölle.
tunturien haasteelliselle
Palkittu valokuvaajaPekka Luukkola tuo
nämä luonnonihmeet ja niiden yksityiskohdat kaikkien ulottuville teknistä täy.
dellisyynahipovalla tyylillzian Ovh 52 €
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Matkusta keväthangille!
Kohteina:Saariselkä,Kiilopää,
Ylläsja Levi!
Saariselkä
Express
vie sinutedullisesti
ja turvallisesti
perille.
Ajokausion 18.2.- 15.4.201"1
Varauksettehtävä viikkoa
ennen matkaa!
Puhelimitse: (09) 8789 9050 tai
Sähköpostilla: myynti@korsisaari.fi

. .rop.sftmp7,
KIRIOITA SINAKIN LEHTEEMME !
joukossatiedänolevanasiantuntijoita
Jåsenistömme
meitämuitajäseniä
jotkasyventäisivät
kiinnostavilta
alueilta.Heiltätoivoisinsaavanikirioituksia,
tietämyståmme
retkeilystå,
luonnosta
tai ehkäantaisivat
muunlaisia
vinkkejå
meillelapinkåvijöille.
jopa
Samoinedelleenkaikenlaiset
vaellus-ja retkijutut
ovattervetulleita,
toivottuja.
Onhanlehtemme
kokojäsenistön
oma.

lÄnerÄreKsn$SAARALLE
JOKOSÄNXöSESil TAI PERINTEISIN
KEINOINT
OSOITETIEDOT
JA MAIL.OSOITE
OVATLEHDENKANSISIVULLA.
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erityisesti Helsingin
seudullaLapin matkailuaja retkeilyä.
JASENIYYSMUODOT
nuoriso-ja
Jäseniäovat varsinaisetjäsenet,
kunniajäsenet.
JIiSEI.{H)UT:
Jäsenetuliikkeitämme:
RETKIAITTA www.retkiaitta.fi, retkeilyviilineet.Forum Kukontori, Helsinki, puh. 09
54900200ja Nilsaksenpolku2,01510Vantaa
(Tammisto) puh. 0207861550. Etu normaalihintaisista| 5 Vo,
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut ja välineet,retkiluistelu, maastohiihto,ym.
Jäsenkortilla etu normaalihintaisista tuotteistalo 7o
Helsinki keskusta,Yrjönkatu 36, puh.09 586
8280
Helsinki Itåikeskus,Piazzapuh.09 34I 7700
Hot Shop - poistomyymälä, Yrjönkatu 34,
puh.09 1599210
Espoo Tapiola, Sampokuja alakerta puh.
w4355420
Espoo KauppakeskusSello, Leppävaara
puh.09 8493120
Vantaa KauppakeskusJumbo, Vantaa puh.
CE7599570
Oulu, Kirkkokatu 4, puh.010 549 4900
Saariselkäpuh.010 549 4800
Jäsenetu5-15 Vo normaalihintaisestatuotriippuen (ei
teesta,tuotteesta/tuoteryhmästä
kiipeilyvarusteista)
VELJEKSET HALONEN OY. Itiikeskus.
Itäkatu I -5 A 36, 00930Helsinkija Espoon
Sello myöntää Helsingin Seudun Lapinkävijöille jäsenkorttia näyttämällä | 5Vo

alennuksen normaalihintaisista urheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
PU N N IT SE & S Ä Ä S TÄ , H el si ngi ssä:
Hämeentie50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55,ja Itäkeskuksenkauppakeskus,kerros l,
Helsinki. Irtomyynnissä pähkinöitä, kuivia
hedelmiä, papuja, riisiä, kuivattuja vihanneksia, välipalapatukoita ym. Alennus 10
7o, 15 euroaylittävistä ostoksista.
Muut liikkeet Tampereella,Hämeenlinnassa,
Oulussa, Lahdessa,Joensuussa,Jyväskylässäja Turussa.
Majoitustaym.
KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, Puh.
01653',7'771
Jäsenillealennuksiamajoituksesta.
Koko vuoden l0 Vo alennus mökeistä ja
huoneista.
Lapinkävijöille alennusmajoituksesta.
HOTELLI }IETAN MAIATALO
Alennus -10 Vo normaalihinnoista I -5 Vo
alennushinnoista.
Jäsenkortilla.Ei koskeryhmiä.
PL l. Riekontie8.99401Enontekiö
Puh.0l 6-55404m .F ax 016-521362
info @hetan-majatalo.fi
www.hetan-majatalo.fi
FIELSINGIN MATKAILUYHDISTYKSEN
matkoilleja retkille jäsenhinnalla.
Tiedustelutpuh. 06 2288 l20l
Jäsenlehti
Oma lehtemme on LAPINfÄVtlÄ,3ota
ilmestyy nelj ästi vuodessa.
Voi myös pelkästään tilata Lapinkävijälehden.
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Karjakaivon majat Nuuksiossa
KarjakaivonkäyttömaksutmaksetaanHSL:n
tilllle 21 4218- 13842käyttäenviitenumeroa
KARJAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
r999.
Helsingin kaupungilta. Se sijaitsee Espoossa, n.9 km Vanhalta Turuntieltä, pari
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankkiki l o me t r iä S olv allan u rh e i l u o p i s to l ta . siirtolomakkeita.
Karjakaivolle pääseebussilla nro 85/854, Talkooviikonloppuinaon oleskelumaksuEspoonkeskus- NuuksionpälVKattila.
tonta koko viikonlopun. Muut ohjelmaan
Karjakaivolleon ensimmiiiselläkerrallahyvä m e rk i ty t ti l ai suudet, j oi ssa yövytään
tulla kartan kanssa. Yhdistyksen tapah- Karjakaivolla, ovat ohjelmaan kuuluvilta
tumien yhteydessä ohjelmaan merkitty
osiltaan maksuttomia. Keskiviikko- ja
vastuuhenkilöopastaa myös perille pää- lauantaisaunojensaunamaksuon I euro,
joka peritäänpaikan päällä.
syssä .
AVAIMET SAAT
Karjakaivolla on YLAMAJA sekä ALAI{ARJAKAIVON
MAJA, jonka yhteydessä on sauna ja
JASENKORTTIA VASTAAI\ :
yleisessäkäytössä oleva keittokatos, wc,
Kari Rautio Riistatie 3 K, 02940Espoo,puh.
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita, 599058ja04004435U
huopiaja spriikeitin,johonsinol on tuotava
kari@rautio.org
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeitin.Alamajassaon takkaja kamiina, SaaraKostama Penttiläntie I H 56, 00740
Helsinki,puh.040 8400946
ylämajassaon kaksi kamiinaa.Majoissaei
ole slihköä.Jokainenmökinkäyttäjätuoomat saara.kostama
@kolumbus.fi
kynttilät valaisuun. Vihreään kompos- Minna Moritz 040 5866560ja JanneMoritz
tointilaatikkoon laitetaanvain maatuvajäte,
MO 571297l, Kattilajiirventie4, 02820Espoo
muut roskattuleeviedäpois Karjakaivolta.
Avain on palautettava heti käytiin jiilkeen.
Jäsen saa tuoda mukanaan myös LapinJos jåiät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, ettå
kävijöihin kuulumattomia henkilöitä. Yli
viiden ulkopuolisenryhmästäon pyydettävä sinullaonavain.
lupa puheenjohtajalta,varapuheenjohtajalta AVAIN LUOWTETAAN
tai Karjakaivoni sännältä.
VAIN IISL:N JÄSENtr-LE
Karjakaivoa ei voi varatapelkästäänomaan JÄSENKORTTA VASTAAN.
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
(ota siisjäsenkortti mukaan)
käytössä.
Kukasjärven majat Kittiliin Kukasjärvellä
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
KUKASMAJA
tarkoituksiin.
Kukasmaja toimii varaustupana.Siinä on
VAIN KOIilT]I.JLLINEN
erillinen keittiö ja tupa, jossa on kaksiXÄYTTÖ
SAI.]NAOLI.]EN
kerroksisetlaverit patjoineen 10 nukkujalle.
KARIAKATVOLLA OLESKELLFSSA
Tuvassa on takka- ja keittiössä kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesiuuneiON SALLITTUA.
neen.
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
Kukasmajankäyttömaksut:
j äsenet2,50 euroa./hlö/vrk
aikuinenjäsen 7,00 euroa/hlö/vrk
jäsenen
(vain
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk
lapsialle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
seurassa)
lapset(alle l6v.) vain aikuisenseurassa
1,50 Maja vuokrattuna kokonaan omaan käyttöön:
euroa/hlö/vrk
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viikkomaksu lauantaista lauantaihin klo
l2:sta200,00
vuorokausimaksu35,00 euroa
Kukasmajalla vierailevat ei- jiisenet maksavat
edellä mainittujen maksujenlisåiksi5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdistyksen tllllle 21 421813842käy näenviitenumeroaI 23
GOADOS-KOTA
Goados-kota toimii samoin varaustupana,
kodassaon kamiina ja 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 100,00euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- jäsenet
maksavatedellämainittujenmaksujenlisåiksi
5,00 euroa./hlö/vrk
Kukasmajan ja Goados-kodanvarauksia
hoitaa Uljas Pernu, puh. 488 821,040 592
'7278, häneltä voit saada viimeiset tiedot
Kukasmajalle tai Goadokselle menosta ja
hänelle toimitetaan myös osanottajalista..
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen
varattua aikaa tai siitä peritään normaali
käyttömaksu.
Helsingin Seudun Lapinkävijöihin kuulumattomat henkilöt voivat käyttäämajoja vain
jäsenen seurassa.
Avainta hakiessa esitetään tosite suoritetusta maksusta. Avaimen lähettämisestä
peritäänpostimaksu.
Korvaussumma kadotetusta avaimesta on
100euroa.
HSL:n omat ohjelmat ovat etusijalla.Ennen
toimintasuunnitelmanvahvistamistaotetaan
seuraavallevuodelle vain alustavia ennakkovarauksia.
Vuokra maksetaanyhdistyksentilille 214218l3842kaytäen viitenumeroaKukasmaja1025
ja Goados1038

Vuokrattavat viilineet
TELTAT
Kolme Tena Master-2-telttaa,kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja, paino 4 kg, 8 euroa./
viikko
FjZillrävenAkka, kolmen hengenteltta, paino
4,5k9,20 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 tehtyja ahktoita2 kpl, l5 euroa./viikko
Naali-ahkio,joka on pidempi kuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillisten tavaroidensäilvttämiseen.
25 euroa/viikko
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa,/viikko
Savotan906ja 1200rinkat, 15 euroa/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naistenflyhyempiselkäistenrinkka. 15 euroa./viikko
Fjällräven Fox 80+10 suurempi rinkka, 15
euroa/viikko
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasj Zirvellä,6 euroa/viikko
Kahden viikon vuokra on puolitoistakertainen,viikonloppuvuokrapuolet viikkovuokrasta.
Viikonloppuvaelluksille osallistuvat voivat
saadavälineilälainaksivaellukselle.Vuokravälineet tulee luonnollisesti palauttaa kuivinaja putaina sekätäydellisinä. Rinkkojen
mukanaolevat esim.ylåikaarenirtohihnatkin
on palautettava.
Vuokra maksetaanyhdistyksen nlile 21421813842,käynäenviitenumeroaI 23.
V ä l i n e i tä vuokraa P ekka N ari nen.
Kalliohaanpää8, 02770 Espoo,puh. 8 10 I 10
tai 0zl0500 141I

39
pekka.narinen@finnmapcons.fi.Osoite
löytyy parisen kilometriä Espoon asemalta
eteläänpäin.
VÄLINEITÄ
vUoTnATAAN
VAIN
YIIDISTYKSEN JIiSENtr,LE.
JASENASIOIDENHOITO
JäsensihteeriSaaraKostama, Penttiläntie 1
H 56, 00740 Helsinki, puh. M0 840 0946
saara.kostama@
kolumbus.fr
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tammi-,helmi-,ja
maaliskuussa kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Kaikesta toiminnasta ilmoitetaan Lapinkävijä-lehdessä sekä Internetsivuilla osoitteessa
www.lapinkavijat.net
Voit myös liittyä sähköpostirinkiin (ohjeet
toisaalla lehdessä),jolloin saat tiedotteita
kerran kuukaudessa.
KERHOTILA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäyntiKellosilta 9:n puolelta
TOIMIKUNNAT
Koulutustoimikunta
Vetäjä Ari Saarinen, Vantaanrinne 5 N,
0 1 7 3 0 V ant aa, m p 0 4 0 0 6 2 0 5 9 5 ,
arijussi54@luukku.com
Muut jäsenet: Risto Heinänen, Raija
Hentman, Erkki Holopainen, Antti Karppi,
JormaNurmija Aino Tuominen(vuoden2011
alustalisåiksiMaria Fonsell)
Ohjelmatoimikunta
VetZijäRitva Puranen,Savelantie3 I 70, 00720
Helsinki,puh. 387 2101,040 840075'7
Mu u t j äs enet : K ir s t i K l e mo l a , An n u
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo ja Taina
Tervahartiala
Talkootoimikunta
VetäjäKirsti Klemola,Vehkatie 11-21C I,
021400Jlirvenpåiä,puh. 050 382 0375

Severinkangasja Karin Sillander (tilalle
vuoden2011 alustaHarrv Smeds)
Ulkoilutoimikunta
Vetiijä JormaNurmi, Viertiijiintie 2 A 2, 03 I 00
Nummela,puh.224 6302,050 5176103
jormao.nurmi@ppf .inet.fi
Muutjäsenet: PenttiLuhtala, Outi Ojanperä,
JukkaSeverinkangas,Hannu Siitari ja Harry
Smeds

MTJITATOIMIHH\Ktrörui
Hallituksen jäsenet
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala, Kari Rautio, PekkaRouvinen, Merja
Sallinen,JukkaSeverinkangas,
HannuSiitari
jaHarry Smeds
Yhdistyksen tilintarkastaj at
Pauli Jokimies ja Anja Poutiainen, (tilalle
vuoden 2011 alusta Tuula Rinne) varalla
Kirsti Klemola (tilalle vuoden 201I alusta
Anja Poutiainen)ja Aino Matikainen
Kirjanpitäjä
Outi Ojanperä,puh.0400 807 778
Jäsenrekisterinhoitajaja HSL- kotisivujen
ylläpitäjä
SakariPalo,puh.040 530 9578
Karjakaivon majoj en isåintii
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15, 02340
Espoo,puh.8135460,040 508 1626
Kukasmajanisåirmät
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15,02340
Espoo,puh.8135460,040508 1626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki,puh.488 821,040 5927278
Kukasmajanja Goadoksenvaraukset
IJljasPemu0405927278
Yhdistyksen emäntii
Ritva Puranen,Savelantie3 I7O, 00120
Helsinki,puh. 3872101,040840U57
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KIRJAREPPU
PETSAMO... SIELLA
KULJIMME KERRAN
Hipputeos

rsBN978.952-5617-rGO
Ki{a Petsamostaja Lapin matkailun alusta
Petsamoliitettiin Suomeen90 vuotta sitten
Tarton rauhassa. Alue kehittyi valtavasti
parinkymmenen
vuodenaikana,nikkelilöytrljentakia sejoutui
kansainvälisenpolitiikan keskiöönj a sotien
seurauksena
menetettiin. Uusi kirja "Petsamo, siellä
kuljimme kerran" kertoo sanoin, kuvin ja
kartoin Petsamontulosta
Suomeen,nopeastakehityksestäja sodan
järkyttävistä tapahtumista. Kirjan on
koonnut Seppo J. Partanen ja kustantanut
HipputeosOy.
Petsamojätti Suomelle muutakin kuin
katkeransuloisetmuistot. Alueen merkitys
koko maalleoli suuri.
Liinahamarin satamankautta kulki valtava
mädrätavaraa.Petsamostasai alkunsaLapin
matkailu,jokajo

1930-luvullasaavuttikansainvälisetmitat.
Petsamon nikkeli antoi alkusysäyksen
malmientutkimiselleja
kaivostoiminnalle,joka yhdessämatkailun
kanssa on nykyisin Lapin elinvoimaisin
elinkeino.Kirjailijat,
toimittajat, valokuvaajat, ja tiedemiehet
loivat myytin Petsamosta.Myytin varjoon
jäi kolttien kulttuuri ja
muu mennelsyys.
Missä ovat Kolttaköngäs, Liinahamari,
Nurmensetti,Kalastajasaarento,Vaitolahti,
Heinäsaaret.Trifona.
Luostari, Kolosjoki, Salmijärvi, Kuvernöörinkoski ja monet muut tarunhohtoiset
Petsamonpaikat? Sen
kertovat tämänkirjan teksti, kuvat ja kartat.
Oman lisänsä Petsamonhistoriaan toivat
saksalaisetvalloitettuaan Norjan kesällä
1940.Tästäalkoi välitön
yhteistyö talvisodan runteleman Suomen
kanssa.Seaika muutti oleellisestiPetsamon
karttakuvaa;
rakennettiinuusia teitä, siltoja, lentokenttiä,
hautausmaita,kunnostettiin talvisodassa
hävitettyjä
rakennuksiaja lopulta kaikki menetettiin.
Kirja sisältääaiemminvähänjulkisuudessa
olleita tai julkaisemattomiaaikalaiskuvauksia
valokuviaja
karttoja. Lähdeaineistonaon käytetty muun
muassa Suomen Matkailijayhdistyksen
kirjoja, lehtiä, esiteitäja
kuva-arkistoa, Tullimuseon, GTK:n ja
monien yksityisten kuvakokoelmia. Ennen
julkaisemattomiaovat
muun muassa kuvat talvisodan aikana
hävitetyistämatkailumajoista.Ne löytyivät
SMY:n arkkitehtinavv.
1935- 1945toimineenAulis Hämäläisen
pojan, arkkitehti Hartti Hämäläisen kokoelmista.Vanhoja tekstejätäydentävätSeppo
J. Partasen artikkelit ja Leif Rantalan
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kuvaukset Petsamosta sodan jälkeisinä
vuosina neuvostovallan aikana.
Keskeisintä kirjassa on kulkeminen ja
matkailu, sillä Lapin matkailun alku on
myyttisessä Kolttakönkäässä.
Valtio luovutti Paatsjoenrannalla sijainneen
pienen Kolttakönkään matkailumajan
Suomen Matkailij ayhdistykselle 1922.T ästä
alkoi koko maanmatkailun rakentaminenpala
palaltaja vuosi vuodelta.

Terijokea, Suursaarta,Kolia, Tolvajåirveä,
Pohjanhovia,Pallasta,Kilpisjåirveä,Inariaja
montamuuta
kohdetta.
Sodanjälkeen kului yli 40 vuotta rakentaa
raunioitunutLapin matkailu samalletasolle.
1930Juvultaperiiisin
olevien Rovaniemi - Liinahamari automatkakuvaustenvastapainoksikirj an tekij ä
on ottanut vastakkaiseen

Pets-amossa
keryiltyjelno\gmustenpohjalta suunraanopastavanmarssireittikuvauksen
SMY_ryhtyi 1930-luvullarakentamaan ;1>onu_ur-"i3*marssiopasSuomeen
lg3q,_
Aulankoa,Punkaharjua,
ki{asta.

Seppo

t. Piltenen

Pets

Talvisodassa vaurioituneet matkakohteet rakennettiin uudelleenja neljåin
vuoden päästä ne olivat
raunioina jälleen.
Kirjan vanhin artikkeli on
T.I. Itkosen kuvaus venematkastaInarij åirveltäJäämerelle v. 1913ja tuoreimmat norjalainen kertomus
Saksan armeijan pakenemisesta Petsamosta Norjaan1944 sekäRantalan
matkakuvauksetviime wosilta.Harvinaistaantiaovat
otteet Petsamonkartoista.
j otka sodan j äl keen
hävitettiin. Kirjan kuvat
ovat osin nelivåirisiä.Kirjassa on kaikkiaan 168
sivua sekä noin 120 valokuvaa ja karttaa. Kustantajan suositushinta on 34
euroa.
Lisätietoja: Kustantaja
Raimo Niemelä, puh. 040
545 4833,kirjailija SeppoJ.
Partanen, puh. 050 512
1951.
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Llin/PöÄ HARAKoILLE
Toisenlainen lintukirja. Kustannus-Puntsi

2W.
Timo Helle on tunnettu rovaniemelänen
porotutkija ja entinen Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja. Harakat ovat
olleet hänen kiinnostuksensa kohteena jo
vuosikausia.Epiiluuloinen ja tarkkasilmiiinen
viipottaja on vaikea kuvattava. Helteen
havainnot kotipihan siivekkäistä, ympäristön elämänmenostaja pohdiskelut ovat
Itimpimåinhuumorin sävyttämiä.

P,,iÄKATJPIJNKISETJDT]N
RETKEILYOPAS
on mitä mainioin joululahja. Kirjaa saa
suoraanki{oittajalta hintaan 23 euroa.Yhden
ki{an postituskulut ovat 5 euroaja hakemalla
t e o kse n s uor aan Raij a H e n tma n i l ta
postituskulut säästyvät.
Tiedustelutraija.hentman
@nic.fi tai
puhelimitse(09) 718 768 tai 0400380 606.

RUNDWANDERUNGENIN
SACHSEN
kustantaja Klaus Gertoberens ISBN 978938325-34-6 Dresden2007

Näppärä opas retkeilyyn Saksan kaakkoiskulmilla - låihinnäSaksinalueella.Opas
on siitä mielenkiintoinen,ettäreitit on jaettu
kolmeen kategoriaankansainvälisenluokituksen mukaan eli vihreään siniseen ja
punaiseen.Reittien väri on on kirjassasivun
yläpalkissa,ja näin on nopealöytää sopivan
vaativuustasonreitti. Reitin info on painettu
keltaisella pohjalla, josta löytyy selkeät
perustiedotmm. sopiiko reitti esim. lastenvaunujen kanssa kuljettavaksi. Kustakin
reitistä on lisäksi tiedot reitin kiinnostavimmastakohteestakoko aukeamanasekä
valokuva. Lisätiedot avaavatnopeastitietoa
alueesta,ettei tarvitse etsiäniitä välttämättä
netistä.Reittien kartoista selviäämm. reitin
korkeimmat kohdat. Tosin reitit eivät aina
johda huipuille, joten vaikka reitit on
viitoitettu on suositeltavaa ottaa mukaan
kartta matkaan. Kirjan alussa on myös
luetteloalueellejohtavistaliikennevälineistä.
Sensijaan ei ole mainintoja yöpymismahdolisuuksista, mutta tällä alueella on
kylissä perinteisestirunsaastipensionaatteja
tai vastaavia.Reitit ovat alle 20 km pitkiä,
joten ne soveltuvat päivåiretkeilyyn. Osa
reiteistäon yhteisiä Tsekin kanssa.Kirjassa
on kaikkiaan 30 reittia, mutta alueeltalöytyy
näidenlisiiksi muitakin vaihtoehtoia.
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METASHALLITUS T]T]DISTAA
REflffi,YRHITEIIi
PALLAS - YLLÄS - ALT]EELLA
Viime kesiin suurimmattyökohteetovat olleet
Sä rki tu nt ur in luont op o l k u s e k ä Ä k ä s lompolossa Kellokkaan ja Varkaankurun
välinen reitti. Slirkitunturissa tehtiin murskepolkua.Työhön kului parisenviikkoaja
jälkien korjaamiseenparisen päivää. Myös
Pallaksellaon tehty joitain pienempiätöitä.
Syyskuun alussa ryhdyttiin kunnostamaan
Kellokkaanja Varkaankurunvälistäpolkua.
Tähän kulunee aikaa kuukauden päivät.
Polku oinnoitetaan kivituhkalla. Reitti
valmistuukokonaisuudessaan
ensi kesänä.
Talven aikana reitille ajetaan näkyvissä
kohde,jota ei ole nimetty. Aholan oppaassa,
sitäei ole autiotupien luettelossa, vaan
kulttuurikohteena.Tupa on siirretty nykyiselle paikalleen alvammalta maalta ja
kunnostettuv. 1999.Tupa on todenåiköisesti
Muotkavaarantilan vanha niittypirtti. Tupa
on hiekkakankaallaja sen läheisyyteen on
siirretty vanhalato puuliiteriksi.
Kuukkeli l4/2OlO

TT]ISKI]KT]RT]N JA
TAMMAKKOIÄMMEI{
TWAT
REMONTOITIIN ICSIiLLi
Urho Kekkosen kansallispuistossakunnostettiin tupiakesän2010 aikana.
Tuiskukurun autio-varaustupa sekä Tammakkolammen varauskammiperuskot'attiin.
Tavoitteenaon pidentäätupien ja kammien
käyttöikääja vähentääpolttopuunkulutusta.
Kunnostukset Tuiskukurulla ia Tammakkolammella alkoivattoukokuudsa
20 I 0
SaSa10.5.2010
VANIIAA
RAJANIAiYNTIIi
YITIiKSfllÄ
Ylläs on aivan Ruotsin rajan tuntumassa.
matkaa rajalle on linnuntietä vain 25 km.
Kuitenkaan rja ei ole ollut vanhaan aikaan
näin selvä. Ylläksen itäpuolelta löytyy
nimittäin vanha merkittävä raja Tornion ja
Kemin Lapin välinen. Museoviraston
nettisivuilla kerrotaan,ettäraja ltihti Tornion
Kaakamon kylästä ja jatkui Ylitornion ja
Kittilän pitäjien rajaanoudattaenpohjoiseen
Pallastunturienlänsipuolelle.Rajanoudaftaa
vanhaavesistönjakautumistaseuraten.Raja
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on jakanut Länsipohjan ja Pohjanmaan
pitäjät Lapnmaasta.
Raja oli samalla Upsalan ja Turun hiippakuntien välinen raja, joka vedettiin 1300
luvulla. Ylläksen alue kuului Uppsalan
hiippakuntaan ja Kittilä Turun hiippakuntaan.Rajavedettiin,koskahiippakunnilla
oli verotusoikkeus. Turun ja Uppsalan
hiippakunnilla oli 1300 luvulla kiistoja
lohijokien oikeuksista sekä verotuksesta.
Kiista päättyi v. 1346 sopimukseenhiippakuntarajastaTornion ja Kemijokien välillä.
Raja vahvistettiin v. 1374.
Raja on yli 300 km pitkä, joten rajan merkintii
maastoonvei aikansa.Vuonna 1687 tehtiin
rajaselvitys Tornion pitäjän ja Kittilän
lapinkylien välillä. Rajankäyntitehtiin vasta
1700 luvun loppupuolella. Rajapöytäkirja
allekirjoiteniin 1796.
Tietoa rajankäynnistä on Museoviraston
www sivuolla www.rky.fi. AvattaessaLapi
lääniä, avautuu sivu, jossa on punaisia
pisteitä. Kolarin koillisnurkassa on on piste
Lainion rjapyykin merkkinä. Merkin kohasta
Lainiolta löytyy pyykkikivi, jos merkintä
n:o3. Asiasta löytyy myös tietoa Voitto
Viinasen artikkelista,joka löytyy hakusanalla
"Tutkittua tietoa öKittilän raj ahistoriasta"
Kuukkeli l6D0I0
SaariseliinsanomaUUutiset I 5.09.20I 0
POLtrSI HUOLISSAA}I
SODANAIKAISTENI NIi}TTTSNNN
KAIVAMISES'TA
Poliisi on havainnut Rovaniemellä Misin
vanhan kaatopaikan alueella hyvin vaarallisen ilmiön. Toistaiseksi tuntemattomat
tekijät ovat kaivaneet maasta esiin sodanaikaisia kranaatteja ja keränneet niitä
kasoihin. Kranaatteja on arviolta yhteensä
50 - 70 kpl. Räjiihteidenkaivaminenon erittiiin
vaarallista, sillä vanhat räjiihteet ovat mm.
ruostumisentakia herkkiä rikkoontumaanja
vain ammattimainenraivaajavoi kåisitelläniitii
turvallisesti. Kerääjät voivat syyllistyä

esimerkiksi vaaran aiheuttamiseen,koska
kasoihinkerätytkranaatitvoivat olla alueella
liikkuville hengenvaarallisia.
Poliisi muistuttaa,että kaikki sodanaikaiset
räjähteet ovat puolustusvoimien omaisuutta. Löydettäessä räjähteisiin ei saa
koskeaja niistä tulee ilmoittaa poliisille.
Uutiset19.8.2010
KAKSI vt]OTTA
SITTEN
KADONNEEN IIENKILÖN
JI{ÄNTEET LÖYTYNEET INARISSA
Lemmenjoen kansallispuiston alueelle
kesällä 2008 kadonneen Arttu Nokkosen
j äänteetlöytyivät juhannuksena.
Lemmenjoen kansallispuiston erämaaalueellaJuhannuksenaliikkunut eränkävijä
löysi maastosta ihmisen jäänteet. Dnatutkimuksen perusteellajäänteiden voitiin
osoittaakuuluneenEtelä-Suomestakotoisin
olleelleja kesällä2008Lemmenjoenalueelle
kadonneelle Arttu Nokkoselle. Jäänteet
löyfyivät n. 25 kilometrin päästäviimeisestä
kesän2008 havainto-ja etsintäpaikasta.
Tapauksessaei epäillä rikosta.
Uutiset4.8.2010
UTSJOEN LUONTOTUPA
15 WOTTA
MetsåihallituksenUtsjoen Luontotuvallatuli
tänä kesänä täyteen 15. toimintavuosi.
Tuvalla opastetaanmatkailijoita ja siellä on
myynnissä mm. kattoja ja kirjoja. Lisiiksi
tuvalla on pysyvä näyttely, joka kertoo
Tenon lohesta sekä alueen luonnosta ja
historiasta.
htp ://www.e-julkaisu.fVpallas-yllas
matkailuyrittajan-opas/
Oheisestalinkistä löytyy matkailuyrittäjille
tarkoitettu opasPallas-Yllästunturinkansallispuistosta. Vaikka opas on tarkoitettu
yrittäjille, löytyy siitä myös tietoa tavallisille
poluntallaajille sopivan keskitetyssä muo-
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dossa. Se palvelee myös tietopakettina
erilaisista luontokohteista ja poluista
kansallispuiston alueella. Sivuja on kaikkiaan 63, joten nettiselaimella pääsee
vaivatta hakemaan keskeistä tietoa varsin
vaivattomasti.
Kuukkeli 14/2010
RETKEILYOPPAITA IÄPISTA
Hollantilainen säätiö on julkaissut retkeilyoppaan Grosbill Guides SuomenLapista.
Säätiö on erikoistunut retkeilyoppaisiin ,
jo tka per ehdy t t äv ät l u o n to a rv o i h i n .
Grosshill säätiöon julkaisuut viime vuosina
oppaita eri puolilta Eurooppaaja useita
eurooppalaistenkansallispuitojen oppaita.
Oppaat sopivat vaativalle luontoharrastajalle.Niiden tavoitteenaon antaatietoa
luonnonsuojelualueiden luonnontieteellisistä arvoista. Kohteet on valittu siten,
etteivät luontoarvot vaarannu.
Englanninkielinen Finnish Lappland and
Kuusamo Area opas nostaa esille Lapin
erämaat ja luonnon merkillisyyydet.
Kuitenkin tuon hollantilaisen oppaanavulla
sa a p a r em paa t iet oa e ri re i te i s tä j a
vaellusmahdollisuuksita. Metsiihallitus on
auttanut kirjojen sisällön laatimisessa ja
tuotantokustannuksissa.Metsähallitus on
saanuthollantilaista opastamyyntiin myös
Luontokeskuksiin.
METSÄHALLITUS
KARTOITTAA
JA KLINNOSTAA
I.APISSA
KLTTUURPERNTÖÄ
Metsähallitus tekee kulttuuriperinnön
kartoituksen Kilpisjåirvellä, Kumputunturilla,ö ja Inarissa Hamastunturin alueella.
Kartoituksen lisäksi se kunnostaaPohjoisLapisa arvokkaita , vanhoja saamelaisrakennuksia.
Inventointien lisiiksi kunnosetaanvanhoja
rakennusperintökohteita Pohjoiis-Lapin
kansallispuistossa.Lemmenjoen kansallispuistossa jatketaan vanhan Kaapin

Jounin saamelaistilankorjaustöitä ja Urho
Kekkosen kansallispuistossasijaitseville
Oskarinjärven ja Oskarinkosken kolttakentille tehdäiin kunnostussuunnitelma
Levin sanomat6-812010
Levin sanomissa on myös kiinnostava
kuvaus Kilpisjåirvelläv. 1916 suoritetusta
venäläistentarvikevarastonräj äytyksestäj a
Pallas hotellin historiasta ja nykysuunnitelmista.
h ttp ://w w w .l evi nsanomat.fi l medi a
LS kesae 2010.pdf
HISTORIAFOLKUOPAS
Kaitaa-Iivisniemi seuraon julkaissut pienen
oppaan, jonka avulla selvitetään oman
kotikulman historiaa.Historiapolunreittiä ei
ole merkitty, mutta oppaassa olevien
karttojen avulla reitin voi suunnitella
itsenäisesti tai tutustua kiinnostaviin
kohteisiin kohde kerrallaan. Historipolku
keskittyy paikallisiin kartanoihin ja huvilaasutuksenhistoriaan KaitaanalueellaEteläEspoossa.Esihistoriakaanei ole unohdettu,
sillä alueenkorkeimmilla miiillä on muutamia
pronssikautisia hautoja, jotka löytyvät
kif asenkarttojen avulla.
Mielenkiintoisia näköalapaikkoja on mm
SjälösbergetHyljelahden tuntumassasekä
Villa Rulluddenin puistometsäIivisniemen
etelä puolella. Aluetta sivuaa Espoon
rantaraitti.Alueen läheisyydessä on myös
Suomenojan lintulammikko, johon on
mukavatutustuasamallakierroksella.Samoin
oppaassa on Hannusjärven luontopolun
kartta. Luontopolun retken voi sopivasti
yhdistäähistoriapolkuun,sillä luontopolusta
on lyhyempi japitempi vaihtoehto.
Oppaan tekstistä ovat vastanneet Seppo
Salo,Elina Nuortie ja Sari Penttinen
www.kaitaa.net
ReijoBlomberg

46
aa

YHT EI ST Y OKUMPPANEID EN
RETKETJAMATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

LAPII\KAWAT

OWLA

sekä Rokuan kansallispuistossa,Suomen
ensimmäisessäGeoparkissa. Yöksi lakanoiden väliin.
LAPINIAiWÄVTUSTYS
9.-16.7. la-la Päiväpatikoita Abiskon
KIEHISET
tunturiasemalta Ruotsissa. Kukka- ja
kulttuuriretkiä mahtavissa maisemissa.
http://www.kiehiset.fi
Majoitus joko hotellissa,retkeilymajassatai
JoukoLehtonenpuh.0405007456
teltassa.
IÄ nvBNp,,iÄNRETKEu-UÄT
31.7.-6.8.lala
Vaellusltärajanreitillä
www.kolumbus.filjukka.polla
ja karhuyö Martinselkosen eräkeskuksessa.PatikkavaellusSuomenja Venäjiin
Tiedustelut
PerttiSalo,puh.0408368575
yhteisen Kalevalapuiston erämaissamaREISSUREPT]NOTUELMIA
joittuen teltoissa ja kämpissä. LoppuTa rka t s uunnit elm at j a h i n ta ti e d o t huipennuksenakarhujen tarkkailua yön yli.
Re i ssur epun
n e tti s i v u i l ta
19.-21.8. pe-su Vaellus Kurjenrahkan
www.reissureppu.fi ja Raija Hentmanilta
kansallispuistoon
Kuhankuonon retkeipuh. 09 718768 (iätä tarvittaessaviesti
lyreitille. Telttavaellus Turun lähellä,
vastaajaan)tai sähköpostitseosoitteesta
Varsinais-Suomenkulttuurimaisemissa.
raij a.hentman@reissureppu.fi.
3.-10.9.la-la Ruskavaellus Altasta
3.-6.2. to-su Saariston talvea Saaristomeren kansallispuistossa,kohteinaJurmon Karigasniemeen Norjassa.
karu ulkosaari sekä Nötön luonnoltaan ja
Finmarksviddanavaratmaisemat,kalaisa
historialtaan monivivahteinen saari talviIeSjavrija muutamat valtion tunturituvat
asussaan.Mökfti- ja majatalomajoitus.
ryydittävät tätä telttavaellusta.
4.-6.3. pe-su Talvitaitojen leiri Evolla.
ll.-17.9.1a-la
Ruskaleiri
Tutustumista talviretkeilyyn ja sen varusTsarmitunturin
eriimaa-alueella.
Välillä
teisiin tukikohtina ensinvarauslaavuja sitten
päiviiretkiä
vaelletaan,
välillä
tehdään
vuokrakiimppä.
telttaleiristä viehättävällä Tsarmitunturin
9.4.-16.4. la-la Ahkiovaellus Tuntsalla
erämaa-alueella.
Sallassa. Maisemat vaihtelevat kvnttiläkuusikoista Tuntsan palon maisemiin .ja 8.-15.10.laJa Rospuuttoviikko Hossan
paljakkatunturiin. Tukikohtina kämpät ja
retkeilyalueella. Hossanpetäjåikankaat,
kodat, mutta myös teltat mukana.
suppalammetjajokimaisemat ovat puittei13.-15.5. pe-su Telttavaellus Sipoon- na vuokrakiimpällä vietettävällelomakorvessa. Viikonloppuvaellus tulevan
viikolle.
kansallispuistonmaisemissa.
3.
-6.12.la-ti ltseniiisyyspäivän lumi 2,-5.6. to-su Helatorstain luonto- ja kultkenkäilyretki
Kolin maisemiin. Upeat
tuuriretki tervareitin maisemiin. Veneretki
kansallismaisematalkutalvenlumilla.
Perämeren kansallispuistoon, patikointia
Oulujärven retkeilyalueella Manamansalossa Päiväretkiä vuokramökissäasuen.
Tiedustelut hannu.yrjänäinen@ouka.fi
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RINKAN POHJAUTA
3.3.to klo 17.30
KEVÄTKOKOUS
Pasilanpäåikirjasto,Rautatieläisenkatu8,
sisäänkäyntiKellosilta 9
Yhsistyksen kevätkokouksessakäsitellään
seuraavatsääntömäiiräisetasiat:
vuoden 20 10 toimintakertomus.
tase,tilinpäätössekätilintarkastuskertomus.
TERVETUI.OA!
Hallitus

KURSSEJA JA LT]BNTOJA
Talviretkeilyn haasteet -luentosarja ja
luentosarja talvivaelluskohteista
Esp o o n t y öv äenopi s to n Mä k k y l ä n
toimipaikassa
8.2. ti 17.30 - 19.00 Olosuhteetluonnossa
ta l ve l l a ja 19. 15 - 2 0 .4 5 N o rj a n
Finnmarksviddalta kotimaan kamaralle

10.2.to l7 .30- 19.00Turvallisuustalvellaja
19.15- 20.45RuotsiaPulsujåWeltiija Norjan
kauttaHaltille
S .2.n ll .30- 19.00Talviretkeilyn varusteet
ja 19.15- 2O.45RuotsinAbiskostaRitsemiin
Gardenian retkeilykurssi
15.22.ja29.3. ti klo 17.00* 20.00GardeniakeskuksessaHelsingin Viikissä
Kolmen illan kurssitiivistelmätiirkeimmistä
asioista
Luentosarja l&imeren luontokohteista
H e l s i n g in työväenopi ston ti l oi ssa
Oulunkylätalossa perjantaisin klo 10.30 -

12.n
I 8.3. Gotlannin ja Gotska Sandönluontoa
25.3. Suomen-lahden
merellistäluontoa
1.4.Ahvenanmaanja Pohjanlahdenluontoa

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?
LumettomanaaikanaKukasjåirvellekuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekäpitkokset noin 4 km
pidetä
Tietä Pyhäjiirvelle ei todennåiköisesti
auki talvella, sitä vastoin on sovitfu, että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jåingänpoikki Kukasjåirvelle
noin 4 km ja tiillä viilillä tarvitaan suunnistusja hiihtotaitoa.

Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
0405481660.
Vuorobussiyhteys Kolari - Äkäslompolo Kolari on jokaiselta junalta ja jokaiselle
junalle.
Matkustaessasijunalla Rovaniemelle ja
sieltä bussilla Kittilään tai lentäenKittilään
jatkokuljetukseen on käytettävissäKittilän
taksipuh.01610644l

MILLA KEINOIN
KARIAKAIVOLLE?
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 poisjäiinti syksyllä ja
lisäys keviiiillä aiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessakeväälläja syksyllä.

E s p o o n keskuksessa l ähtöpai kka on
Espoontori aivan rautatieasemanvieressä.
N u u k s i o ssa bussi sta j äädään poi s
Meerlampi-nimisellä pysiikillä kaksi pysiil,rkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäenpäiille,josta
kZiiirurytiiiinoikealle puomilla suljetule tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestääntuttu. Aikataulut löytyvät
Espoonaikataulukirjastaja Helsingin Seudun
Liikenteen sivuilta osoitteestawww.hsl.fi

HALUANLINTYA
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

JASENMAKSUT:
Varsinainenjäsen
(alle 18v.)
Nuorisojäsen

E-mail

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

HELSINGIN
SEUDUN
LAPINIGVUÄT
JÄSENStrITEERI
SaaraKostama
PenttiläntieI H56

OOT4OHELSINKI

