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PYUKIRJOITUS
'Te suklaa-ajanlapset, te ette tiedä millaista oli ennen.' Näillä sanoilla aloitti aikoinaan
yhteiskoulun rehtori aamuhartaudet.
Nykyään asianvoisi mukailla vaikka seuraavasti:'Te core-tex -ajan retkeilijät, te ette tiedä
millaistaoliennen'.
Reilu 30 vuotta sitten, kun opettelin Lapissa vaeltamista,varusteeniolivat nykymittapuun
mukaanalkeelliset,mutta niillåikin piirjättiin, kun oli pakkoja hirveä hinku tunturiin.
Tuohon aikaantietoaja opastustaoli saatavillaniukasti, liihinnä kirjoista. Miniikin kannoin
parilla ensimmiiiselläretkellä kilon paketin maitojauhetta,kun opaskirjanvarusteluettelossa
semmoinenneuvottiin ottamaanmukaan.
Kokemuksenmyötä varusteetovat valikoituneet omiin tarpeisiin sopiviksi. Pidän tiirkeänä
toimivuutta ja luotettavuutta,kevein vaihtoehto harvoin on paras.
Kanssakulkijoidenkokemuksistakannattaamyös ammentaaviisautta. Hauskin kohdalleni
tullut tapaus sattui Saariselällä: Mies kertoi kantaneensareilun viikon valurautaista
paistinpannua,jolla paistoi kerran vaelluksenaikanalettuja.
Tänä päiviinä tietoa ja hyviä varusteitaon tarjolla niin, että retkeilystä voi nauttia säässä
kuin säässä.Tarvitaan vain halu liihteä luontoon.
Antoisaaretkeilyvuotta2011 kaikille.
Ari Saarinen

TOIMINTA
MAALISKUU
12.3.laklo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARIAKAIVOLLA
Joslunta riittää, vedämmeedelleenpuita alamajalle.Sillä turvaammesaunanlämmityksenja
makkaran paiston kesänajaksi. Tarjolla on hernesoppaajasaunomista.
Vastuuhenkilö Juha Jahkola, puh.040 553 6350

19.3.la LUMIKENK,,iIYI,YÄ
LauantainaI 9.3.klo I 0.30 lumikenkliilläåinMaunulanmajalla.
Kokoontuminen majalla, josta teemme retken maastoontestaillen erilaisia lumikenkiä ja
ha{oittelemme kävelytekniikkaa.
Joshaluat,ota omat sauvatmukaasi.Osallistumismaksu10€.
Majalla on mahdollisuusostaakahvia, virvokkeita yms.
Ilmoittautumiset Aino Tuomiselle 0503719540 (klo 15 jälkeen) tai s-posti
aino tuominen@elisanet.fi

28.3.MAYLEISÖTILAISUUS: JOKAMTEIIEN
OIKETJDET
Pasilanpäiikirjasto,
Rautatieliiisenkatu
8,sisåiiinkäynti
Kellosilta
9:npuolelta
Anne Rautiainen on toisena kirjoittajana tulevassajokamiehenoikeuksia käsittelevässä
kirjassa,joten aiheonhänelleperinjuurin tuttu. Mutta onko semeille?Jokamiehenoikeuksista
on monenlaisia väåirinkäsityksiäja niiden rajaustakin on haviteltu mm. kaupallisten
marjanpoimijoiden takia. Missä mennäänja mitä on tulossaselviäätåinäiltana.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh. 0400 380 606

30.3.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Kesätulee taas.Lapinkävijäthän siirtyvät kesäaikaan,kun keskiviikkosaunatalkavat.Isäntä
tietää pitkällä kokemuksella ja korvat tarkkana kuunneltuaanmillaisen lämmön saunaan

)
haluamme.Yhteissaunamaksuon leuro. Puomi suljetaanklo 20.30. Isäntä Kalevi Koski,
puh.040 508 1626

HUHTIKUU
27.4.keklo 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Oletko jo kokenut jäiden liihdön jälkeisen uinnin. Todennäköisestise on nyt mahdollista.
Saunassakuullaan alkuvuoden retkitarinoita ja puhutaan "mukavista kommelluksia".
Yhteissaunastaperitään I euro.
Låimmityksestä vastaa Sakari Palo, puh.040 530 9578

TOUKOKUU
f

I

3.5.ti klo 18.00 LINTURETKI LUUKKIIN

^
V
Tunnetko tavalliset metsässälaulavat linnut? Teemme retken Luukin metsiin tavoitteena
oppia tunnistamaanyleisimmät laulajat.
Ota mukaanevästä,kiikarit ja lintukirja.
KokoontuminenLuukin ulkoilualueenparkkipaikalla.(Päåirakennuksen
låiheisyydessä
oleva
parktipaikka)
Vastuuhenkitö Ari Saarinen puh.0400 620 595

7.5.Iaklo 10.00KEVATSIMUS

KARIAKAMLLA

Juuriharja, katuharja, lattiaharja, tiskiharja ja kaikki mahdolliset harjat ovat käytössä
lapinkävijöiden puunatessaKarjakaivon majoja puhtaiksi. Roskat saavatkyytiä ja harava
heiluu. Tule kokemaan,että yhdessäsiivoaminenkin voi olla hauskaa.
Talkoiden jälkeen siirrytään kesäkaudenavajaisiin ja sitten puhtoisen saunanlöylyihin.
Siivousvastaavana Eija Lempinen, puh. 040 723 67 6E.
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T.SIAKEIIO
13.00KESÄKAUDEN AVAJAISET
KARIAKAIVOLLA
Heti siivoustalkoittenjälkeen julistetaanKarjakaivon kesäkausialkaneeksi,luultavastilumet
ovat jo sulaneetja valkovuokottervehtivätkulkijaa matkallajuhliin.Nälkäisille talkoo-ja
juhlavieraille on tarjolla keittoaja pullakahvit.
Saunakinon lämpimänäja lammen vesi houkuttaaheittämääntalviturkin pois.
Keittoa riittää kun ilmoitat tulostasi viimeistään 2.5 Ritva Puraselle p. 040-8400757tai
Aino Matikaiselle p. 0400-927225

20.. 22.5.RETKEILYVIIKONLOPPU LOPEN
POROPOLT]LLA
Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
jossayövymme.
Ensimmiiisenäiltana20.5.pe kokoonnummeKomionlampientelttailualueella,
Lauantaina kierrämme n. 10 km:n lenkin Komion - Luutasuonharjun suojelualueella
päivärepuin.Sunnuntainpäiväreittisuunnitellaanpaikanpäällä.
Teemme matkan kimppakyydein, joten kerro ilmoittauessasi onko autossasi tilaa vai
tarvitsetko kyydin. Polttoainekulut kimpparyhmät hoitavat itse. Loppusaunastaja
leiripaikastaperitään n,20euroa.Varaa telttaja muut normaalit retkeilyvarusteetsekävettä
n.l0ljaruokaa.
Ilmoittautumiset 15.5.mennessä040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5.ke klo 18.00- 20.00KBSKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Saunapolullavoi aistiajo alkukesäntuoksuja.Valko- ja sinivuokot kukkivat. Voiko olla
rentouttavampaakuin rauhassaastellakohti sopivastilämmitettyä saunaa.Lampikin odottaa
uijiaantalvenjälkeen.Yhteissaunanmaksuon 1euro.
Saunan lämmityksen hoitaa Mauri Piippo, puh.040 7731228.

SU29.5.4.6. KUKASJÄRVENKEVÄT
TervetuloakatsomaanKukasjärvenkevääntuloa su 29.5 - 4.6.
Isäntäon silloin paikallaja voi tarvittaessaopastaalähiretkillä.
Valoa riittää ympäri vuorokaudeneikä sääskiäole.

Josolet kiinnostunuttulemaanKukasjärvelle,niin soitaKalevi Koski p.040-5081626
tai UljasPernup.040-5927278.

KESAKUU
L.6.ke klo 18.00- 20.00NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Taasovat naistenjututliikkeellä saunanlauteillaja takkatuvassa.
Tai ollaanvaanhiljaaja
nautitaankesäntuoksuista.Saunamaksuleuro. Leppoiset töylyt lämmittiiä Eija Lempinen,
puh. 040 723 6768.

11.6.ta klo 14.00-16.00KESASAUNA
KARIAKAIVOLLA
Kesänvihreys taitaaolla parhaimmillaan.Ajatus siitä, ettäpääseeKarjakaivolle saunomaan,
tuntuu mukavalta. Joukossakuullaan taas toisten tekemisiä ja sattumia. Yhteissaunasta
peritäåinleuro Vastuuhenkilönä Mauri Piippo, puh.040 773 1228.

29.6.keklo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Keskikeslinjuhlat on juhlittu ja nyt vaannautitaankesdillastamukavassaseurassarupatellen
niitäja näitä.
Saunaon yhteissaunajamaksu leuro. Saunan mukavat löytyt låimmittiiä Auli Martin, puh.

04058s6138.

HEINAKUU

CI
CI

16.7.taklo14.00- 16.00KESÄSAUNA
KARIAKAIVOLLA
23.30.7.HEINÄTALKOOT KUKASJÄRVELLÄ
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Heinät odottavattekijäänsä,hillat poimijaansaja tunturit kulkijaansa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Koski p.040 508 1626 tai Uljas Pernu p.040 592
7278

CI
TD

27.7.kekto 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
25.. 29.7.MATKA VIRON SAARENMAALLE

TaaslåihdetäänViroa kiertämälin,nyt Saarenmaalle
Ohjelmaa on joka päivälle, saarenkiertoa, vähän museota, Sörven majakka, Viidumäen
luonnonpuisto ym.
Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa2hh huoneissa, myös lhh huoneita lisähinta
75euroa,saunaja uintimahdollisuus
Koko matkanhinta on 395euroa,sisältäämajoituksen,aamiaisen,ruokailu päivittåiin,yhtenä
iltana savukala,toisenavillisika, kahvit. Laivaliput H:ki-Tall-Virtsu-Kuivastu ja takaisin,
mennessämeriaamiainen.Bussi mukanakoko mätkan,myös opas.
Ilmoittautuminen 5.6. meruressäjoko såihköpostillapertti.sataku@luukku.com tai puhelin
040 836 8575.

ELOKUU

CI
ID

3.8.ke klo 18.00- 20.00NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Pe5.8.Su7.8.SAARISTORETKI UTÖN
M.dIAKKASAARELLE SAARISTOMERELLE

Kesäisensaaristoretkenkohteeksion valittu Utö Saaristomerenkansallispuistossa.
Matkalla
nähdään sekä ainutlaatuistaulkosaariston luontoa, että vanhan luotsi- majakka- ja
varuskuntasaarenkyläyhteisöä. Lisätietoja http://www.uto.fil

Käyttöömme on varatattumajoitustalo,jossa on 12 vuodepaikkaa.Saarellaon mahdollisuus
myös telttailla. Majoitustalossaon mahdollisuus valmistaaruokaa, mutta saarellaon myös
ravintola. Joskiinnostustaon, varaammeyhteisetaamiaiset8.eur/pv jaltai lauantainaterian
(kalakeittoja pannari) 17 eur.
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Matka alkaavuorobussillaperjantainaklo13.30 Helsingistä.Myös kimppakyyti tai riittävän
suurelle joukolle tilausbussi on mahdollinen. Yhteysalus lähtee Nauvon Påirnäisistäklo
18.15,poikfteaamatkallamm.
JurmoonjasaapuuUtöseen23.l5.Sunnuntainaonohjelmassa
opastettukierros saarella,mm. majakassa,sekäomatoimistatutustumistasaareen.Yhteysalus
takaisinlähteesunnuntainaklo I l.15.
Bussimatkan hinta on ryhmä- tai eläkeläisalennuksellaon noin 50 euroa, yhteysalus on
ilmainen. Majoitus Luodimäellä 3-4 hengenhuoneissaja opastusmaksaa75 duroä.Hintaan
ei sisälly aamiaista,omat lakanattarvitaan,makuupussiei käy. Telttailu ja opastusmaksavat
20 eur/teltta+ 15 eur/hlö
Ennakkoilmoittautuneita on riittävästi, joten retki toteutuu. Tarvittaessa varataan lisää
majoitustilaa. Sisämajoitusta haluavia pyydetään maksamaan ennakkomaksu 50 euroa
15.3.20ll mennessäseurantilille Nordea 214218-13842,viite 1106.Toivottavaaon, että
varaamamme talo tulisi täyteen. Kaikkia, myös ennakkoilmoittautuneita, pyydetään
ilmoittautumaanviimeistään 15.'7.2Ol I mennessäkuljetusjåirjestelyjäyms. varten.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Harry Smeds,050 357 0993,Harrysme(at)gmail.com

13.8.ke kto 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
14.ja28.8.su kro 10-17.30
DIGIJÄRKIAiRIKURSSI:
teoriaa,harjoituksiaja arviointia
Opettajana on tunnettu luontovalokuvaaja ja kokenut kouluttaja Jorma Peiponen.
Kurssipäivien välillä tehdään harjoitustehtäviä. Loistava mahdollisuus ottaa kaikki irti
jåirjestelmiikamerastasi.
Tarkemmattiedot Lapinkävljässä2l2oll.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, puh.0400 380 606

SYYSKUU
3 - IO.9 KUKASMAJAN IO.VUOTIS

TJLKOILWtrKKO KUKASJÄRVELLÄ
Juhlaviikon ohjelmastatulee tietoa seuraavassalehdessä.
Ifmoittautua voi jo Kirsti Klemolalle, puh.050 3820375.
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LOMA
12.. Iq.3.KUKASJÄRVIVIIKKO 11.
Keväällä Kukasjärvelleon taas mahdollisuustulla hiihtelemäänisäntienollessapaikan
päällä. Mukaan mahtuu kahdeksan( 8 ) henkeä
Ilmoita kiinnostuksestasi Kalevi Koskelle p. 040 5081626 tai Uljas Pernulle p. 040
5927278 niin sovitaanjärjestelyistä.

32.YLLÄKSEN HIIHTOVIIKK O 2..9.4.
Tämän keväänmatkanhinta on 540 euroa.VR:n iuniori- tai seniorialennuksiinoikeutetuilta
495 euroa.Hintaansistiltyyjunamatkatmakuupaitoin,bussikyydit,majoitusloma-asunnoissa
pääosin 2-3 hengen huoneissasekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, saunaja päivällinen
päivittäinalkaentulopäivänpäivällisestäja päättyenlähtöpäivänaamiaiseen.
Ylläskiepistä,Risto Joensuultaja Birgitta Vilpposeltaon varattun. 50 paikkaa.Ruokailut
ovathotelli Ylläshuminassa.
Junan(P 269) l?ihtöaikaHelsingistäon perjantaina1.4.klo 21.23 jatulo Kolariin lauantaina
klo 10.40.Paluuon seuraavana
lauantainaKolari (18.45)- Helsinki (su 8.06).
Hiihtoviikko on täynnä, mutta viime hetken peruutuksia voi tulla. Tiedustelut: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 570 7536.
Hiihtoviikon toisena vetäjänä toimii Jorma Nurmi, puh.040 7669093.

JUNALIPPUJAKOLARITN,MENO PE 1.4.JA PALUU L^9.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on
vuorobussiyhteydet
Hettaan,Pallakselle,Kilpisjåirvelle,Yllåikselleja Leville. Tilausbussimme
kyydissäpääseeAkäslompoloon.
junamatkanjäsenhintaon kolmen hengenhytissä165,50euroa,VR:n opiskelijaEdestakaisen
tai seniorialennukseenoikeutetuilta I 18 euroa.Juna-bussimatkaAkäslompoloon maksaa10
euroaenemmän.Lipputilaukset viimeistään2{.2.Hannu Siitarille sähköpostilla
hannu.siitari @capgemini.com tai puhelimella 040 5707 536.
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SU29.5.4.6. KUKASJÄRVENKEVÄT

Tervetuloa katsomaanKukasjärvenkevääntuloa su29.5 - 4.6.
Isäntäon silloin paikallaja voi tarvittaessaopastaalähiretkillä.
Valoa riittää ympäri vuorokaudeneikä sääskiäole.
Jos olet kiinnostunut tulemaan Kukasjärvelle, niin soita Kalevi Koski p.040- 508 1626
tai Uljas Pernu p. 040-5927278.

4.. 11.6.PERHE.JA RETKEILYVIIKKO KUKAKSELLA
Tervetuloamukaanjo perinteiseksimuodostuneellealkukesänoleiluviikolle Kukasjåirvelle!
Perheviikkolaistenlisiiksi tarjotaantiillä kertaamahdollisuusmyös omatoimisilleretkeilijöille
liittyä seuraamme.Majaa tukikohtanaanpitäen on mahdollista tehdähienoja päivliretkiä ja
palataillaksi majan mukavuuksienpariin. Majoitumme Kukasmajassajatarvittaessamyös
joissa patjat ja huovat. Kaasu,keittimet, astiatja ruokailuvälineetovat
Goadoskodassa,
talon puolesta.Ruokatarvikkeetjokainen hankkii ja hoitaa perille itse. Mahdollisista
yhteisruokailuistaja -hankinnoistavoidaansopiaerikseen.Helsingistämatkustammejunalla
Rovaniemelleja sieltäjoko tilausajonataikka kimppakyydein Pyhäjärvenrantaan,josta on
noin kolmen kilometrin kävely perille. Kalastus, retkeily, saunominen, iltanuotio ym.
vapaamuotoinenpuuhastelukuuluvat perheviikon ohjelmaan.Leirimaksu on aikuisilta 40
todellistenkulujen mukaan. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset
euroa,matkakustannukset
29.4.2011 mennessä Outi Ojanperä, puh. (0400) 807 778 tai sähköposti
outi.ojanpera @gmail.com.

23. 30.7.HEINÄTALKOOT KUKASJÄRVELLÄ
ja tunturitkulkijaansa.
Heinätodottavattekijäänsä,
hillat poimijaansa
Tiedustelutja ilmoittautumisetKalevi Koski p.0405081626tåi Uljas Pernup.040592
7278

25.- 29.7.MATKA VIRON SAARENMAALLE
TaaslähdetäänViroa kiertämään,nyt Saarenmaalle
Ohjelmaaon joka päivälle, saarenkiertoa, vähän museota,Sörven majakka,Viidumäen
luonnonpuistoym.
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Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa2hh huoneissa,myös I hh huoneita lisähinta
75euroa,saunaj a uintimahdollisuus
Koko matkanhinta on 395euroa,sisältäämajoituksen,aamiaisen,ruokailu päivittäin, yhtenä
iltana savukala,toisenavillisika, kahvit. Laivaliput H:ki-Tall-Virtsu-Kuivastuja takaisin,
mennessä
meriaamiainen.Bussimukanakoko matkan,myös opas.
Ilmoittautuminen 5.6. mennessäjoko siihköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai puhelin
040 836 8575.

LO.. 17.9.RUSKAVAELLUST,ÄTÄSNNONMAISEMIIN
Matka alkaa 9.9. pe iltana HelsingistäKolariin lähtevälläjunalla. Kolarista jatkamme
reittibussillaKilpisjåirventietäja jätämmebussinVuoskuvaarankohdalla.Siitäjatkamme
taksilla n.20km koilliseen,jolloin Kalkkoaivin etelärinne ja ensimmäinenyöpaikka on
näkyvissä. Seuraavanviikon aikana tutustumme käsivarren erämaa-alueensuurimman
valtavirranalueeseen.
TakaisinHelsinsissäolemme 18.9.aamulla. Matkan hinta n. 400euroa.
Tarkemmat tiedot aikatauluja ym koslien ovat toukokuun lehdessä.
Ennakkotiedot j a ilmoittautuminen 1.8.mennessä040 7 669093Jorma Nurmi.

IO.- 17.9.RUSKAVAELLUSSAARISET,ÄN
TTÄOSASSA

Aloitamme tämänvuotisenruskavaelluksemme
perinteiseentapaankokoontumallaHelsingin
päåirautatieasemalle
perjantai-iltana9.9.jostanousemmeRovaniemellelähteväänjunaan.
RovaniemenasemaltamatkaammetilausajollaLokkaan,jossaruokailemme.Lokastameillä
onjatkokuljetusPihtijoenpohjoispuolelle.Leiriydymme kuivalle maalleja seuraavana
&rmuna
suuntaamme kohti Tahvontupaa. Aikomuksena on jättää suurin osa varusteista
-alueeseen
Tahvontuvalleja tutustuaTahvontupa-Siulanruoktu-Hammaskuru-Vongoiva
kevyellä retkeilyvarustuksella.
jostapalaammetilausajolla
Viikonpätteeksi saunomme,ruokailemmejamajoitummeLokassa,
lauantainaRovaniemelle.Helsinkiin saavummesunnuntai-aamuna18.9.Matkan hinta-arvio
on noin 350 euroa.Hinta sekäjuna-aikataulut
täsmentyvättoukokuunlehteen.Lisätiedotja
ilmoittautuminen Outi Ojanperä, puh. (M00 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti
Luhtala, puh.050 3045 130.
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PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 7omatkanarvioidustahinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennenmatkanalkua, veloitetaantoimistokuluina 16 euroa,/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistäiin 14 vrk ennenliihtöä, veloitetaan ennakkomaksu
- Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään48 tuntia ennenmatkanalkua,veloitetaan50 7o
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjälläoikeus pidättää koko
matkanhinta.
Jostilaajalla on sairaudentai muun yleisten valmismatkaehtojenmukaisenpakottavansyyn
perusteellaoikeus peruuttaamatka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneistakustannuksista,kuten ennakkoonmaksetuistapalveluista,
joista HSL ei saa maksunpalautusta(esim. matkaliput,majoituspalvelut,myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Akillinen matkalle lzihdön este on todistettava
Iääkärintodistuksellatai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisiilffi peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksestakuitenkin aina toimistokuluina 16
euroa./henkilösekälentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissatapauksissalentolipuista
ei saapalautustalipunkirjoituksen jälkeen.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienvåihyydentai muun ennaltaarvaamattoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivääolematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjänperuuttaessatilaisuuden
osanottomaksupalautetaan kokonaisuudessaan.

KARIAKAIVONAVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyys on kestänyt våihintäänkaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842avaimista 50
euronpantin. Viitenumero avaimistaon 3573.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentulee osoittaatositteella,että hän on maksanutpanttisumman.Ennenpanttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen,joka liihettää avaimen postitse senjälkeen, kun
raha on tullut tilille. Panttisummansaattakaisin, kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättääkuitenkin oikeudenolla luovuttamattaavaintahenkilölle erityisistä syistä.
Merja Sallinen, puh. 050 342 4682ja såihköpostimerja.sallinen@netti.fi,
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OLETKO KIINNOSTUNUT
AKTIIVIJASENYYDBSTA?
aa

mukaankoulutustoimikuntaan,ohielmatoimikuntaan,talkootoimikuntaan,
ulkoilutoimikuntaan tai tiedotustoimikuntaan.

yhteystoimikunnanvetiijåiåin!
Kotisivulla www.lapinkavijat.netkerrotaanjokaisen toimikunnan toiminnasta.

aa

aa

SAHKOPOSTITIEDOTTAMINEN
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkistä ja tapahtumista tiedotetaanjäsenlehden ja
inte rn e t- s iv ujen lis äk s i m y ö s s ä h k ö p o s ti ts e s ä h köposti ri nki i n l i i ttynei l l e.
Sähköpostitiedotteitalähetetään noin kerran kuukaudessa.la tiedotteeseenvalitaan
pari kuukauden ajalta. Sähköpostitiedottamista
tapahtumat ja retket lähimmän parin
hoitaa Sakari Palo, puh. 040 530 9578, sähköposti sakari.palo@welho.com.
sakari.nalo@welho.com.
Sijaisena ajalla 1.1. -20.2.2011toimii Hannu Siitari, puh.040 5707536, sähköposti
hannu.siitari @capgemini.com.Lähetii heille såihköpostiosoitteesi!
Sähköpostinavullavoidaantiedottaamyös ohjelmaantehdyistälisäyksistäja muutoksista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää uutta tiedotettavaa,jota ei ole lehdessä
tai internet-sivuilla, niin ota yhteys vastuuhenkilöihin. Tiedot lisätään seuraavaan
säännönmukaiseensähköpostiin tai tarvittaessalähetetäänylimäiiräinen sähköposti.

ILMOITUSTEN HANKINTA
Pitkiiaikainen ilmoitustenhankkijamme TJM-systemslopetti ilmoitustenhankinnan lehteemme
vuoden alusta.
Onko Sinulla mahdollisestitiedossayritystä,joka olisi kiinnostunutilmoitustenhankinnasta?
Tai siihen mennessä,kun tällaisenonnistuisimmelöytämään,voimme poikkeuksellisesti
tarjota yksittiiisiä ilmoituksia lehteemmeedullisemmin.
Tiedätkö,kuka mahdollisestihaluaisiilmoittaa lehdessämme?
Ilmoituksilla saisimmelehtemmekustannuksiapienenemään.
Lapinkävij ä-lehdentoimitus
SaaraKostama
puh.040 8400946
saara.kostama
@kolumbus.fi
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HALLITUKSEN PAATOKSIA
jatkavat
anaj a kirj anpitäjänä
Hallituksen ensimmäisessäkokouksessa Taloudenhoitaj
valittiin toimintavuodeksi201I yhdistyksen vuonna 2011 Hellin Saarelainenia Outi
sihteerinäjatkamaanedelleenHarry Smeds Ojanperä.
ja hallituksen varapuheenjohtajana
Saara
Kostama.
J ä s e n l e h deni l mestymi sai kataul uatar15.2.,15.5.;l .9j a
k i s te tti i n j aseonj atkossa
1 .1 2 .
Tarkistettiin yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus,tilien käyttöoikeussekätallelokeron
käyttöoikeus vuonna 2011. Seuraavaan
Lehtimainostenhankintatilanneon edelleen
kokoukseeenselvitetäännimenkirioitusavoinna.NeuvottelujakäynnissäDataprint
oikeusverotiliin.
Oy:n kanssa.
Tarkistettiin toimikuntien jäsenetja muut
toimihenkilötvuonna201L Lueteltulehden
ja
tämän numeron yhdistystiedotteessa
kannenetusivulla.

Päätettiin tukea Kukasiärven l0-vuotis
ja aamujuhlaviikkoa3. - 10.9.vuokrassa
ruokailussa.

Vä l i n ev uok r aus hinna tp ä ä te tti i n p i tä ä
(112006)
ennallaan.

Hellin SaarelainenDerustaaFacebookprofiilia Lapinkävijöilieja on halukasmyös
sitä moderoimaantarvittaessa.

Valmisteltiin tilinpäätös,toimintakertomusja
toimintasuunnitelmakevätkokousta3.3.
varten.

Hallituksenpuolesta
SaaraKostama
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Kuwt. SuuruKoslcurtu

KUKSA, GUKSI
Kuksa,saalneksi
Guksi,on Liipinmiehenja
nai se n p e r int einen hen k i l ö k o h ta i n e n
josta nautitaansekii kuurnat
käyttöesine,
cttäkylmätj uotzrvat.
Meillälapinkävijöilliikin
lieneejokaisellaorr.ra
kuksa,vaikkaernme
ihanoikeitaLapinmiehiäja naisiaolisikaan.
Kuvassaniovat lahjaksisaamanikuksatja
parikuksaavieläjossainmnualla.

p a h k a t o v a t harvi nai sernpi a,
mutta toki
niitaikin voi kuksan tekoon ki'iyträä,jos
sellaisenlöytää Pahkatovat melko harvinaisia.eikäniitävoi mennäihnanlupaapuista
rlrottalnaan,
koivupahkaon ehkäkuitenkin
oikein materiaali,jos vahnistetaan
kestävä
käyttökuksa.

Pahkastamuotoillaansahalla,kirveellii tai
Kunnonkuksatehdäänpahkasta.
Puulajilla p u u k o l l a s opi van kokoi si a j a muotoi si a
ci lieneväliä. rnuttakoivu on valsin hvvä aihioita,joissa on lnuistettavahuomioida.
vielä kädensija,korva
I ni rte ri fl a liM linny lläje r ur:i rrk i nk trrrr.' l l u ettäkuksaansaadaan
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tai kahva.Tuore pahkaon helppo kovertaa
kä si n . T alt alla, k ov elti me l l a , p u u k o l l a ,
jyrsimellätai millä nyt ikinä keksii.
Ai h i o i ta k eit et ään s u o l a v e d e s s än o i n
vu o ro k audenajan, jon k a j ä l k e e n n i i tä
kuivatetaanvähintäänl-2 viikkoa mahdolMitä pidemmän
lisestikuivatushuoneessa.
aikaa kuivatetaan, sen parempi. Kuivatta mi se n jälk een aihio t v i i m e i s te l l ä ä n .
Jokainenaihio käsitelläänvksilönä.vaikka
kuksia tehtäisiinsuurissakinerissä.Aihio
o n te ki jän k ädes s ä ja s i i tä s a h a ta a n
vlimääräiset reunat. hiotaan ulkoouolelta
pyöreäksi.Kahvan
iiteat<sija sisäpuolelta
muotoilu on tekijän taiteellisestasilmästä
kiinni.
Loouksihiotaan.hiotaania hiotaanasteittain
hi e n o nev alla paper ill ä . o i k e i n h i e n o n
?
loppusilauksen
saakuulemmavillasukalla...
En n e n v iim eis t ä hiom i s ta p u u n p i n ta
kannattaakostuttaakevyestivedelläjaantaa
sen taas kuivua. Näin hiomisen jäljiltä
osittain puusta irronneet syyt nousevat

p y s ty y n j a karkeaksi muuttunut pi nta
saadaanhiottua lopulliseensileyteen.
Kun kuksa on saanut muotonsaja sileät
pintansa,seupotetaantaaserilaisiinliemiin,
esim. omatekoisiinkoivunparkkipetseihin,
joissa kuksassaolevat ns. revontuliloimut
ja vuosirenkaat saadaanesille. Vanhat
erämiehetsuorittavatkyllästämisenrommilla
tai koniakilla. Tarinoiden mukaan näitä
"kylläsiysaineita" voi tarvita hyvinkin
paljon. Varsinkin erämiestenvaimot ovat
useinihmetelleet,
kuinkayksi kuksavoi imeä
näitäkalliitaliemiä.
Iitrakaupalla
Poronsarveakäytetäänloimuisessakahvassavahvikkeena,mutta myös koristeena.
Poronsarveenvoidaanmerkatavuosiluvut,
tekijän puumerkit ja omistuskirjaimet.
Korvaan solmitaannahkainennauha.Näin
kuksaon valmismarkkinoille,rinkantaskun
remmiinheilumaantai retkeilijåinrintapielessä
mukaanseikkailuun.

Kuva: Sakari Palo
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Kuksa tarkoittaa kauhaa ja
joillakin on kyllä aika isot
kuksat, mielestäni kaarat.
Karjakaivon isännällä Kalevi
Koskellakin on aika hieno
kuksa.Siinäon kokoajaniiköä,
mutta niinpä siihen voikin
kaataakahviatai muutajuomaa
reilun annoksen.Liikelahjoina
saavatjotkut Lapin kulkijatkin
myös kuksia. Sellaisensaanut
lapinkävijä SakariPalo.Hänen
kuksastaannåikyymyös hänen
toinen harrastuksensa.
Puuastioita on osattu tehdä ammoisista
ajoistasaakka.Niitä on tehty ruoka-astioiksi
liemiruokia, kalaruokiaja muita ruoka-aineita
varten. Poronmaidon lypsyastia on naappi
eli Nähppi ja siitä suurempi astia kaara eli
Gärri. Toiseen maailmansotaan saakka
pahka-astioitaoli yleisessäkäytössä,kunnes
sota-aikana Lapissa hävitettiin Lapin
as u mu ks et . P uues inee t me n i v ä t s i i n ä
sivussaja osa vietiin Keski-Eurooppaan
Saksaanja muualle. Kerättiin museoihinja
omiinkokoelmiin.

Kuksat ja puuastiat kestävät sukupolvesta
toiseen, ne ainoastaanpatinoituvat käytössä.
Jos sinulla on kuksa tai muu Lapin puuastia,
olet onnekas.Puuastioihin sisältyy vanhoja
perinteitäSuomenLapista,esi-isiltäperittyjä
käden taitoj a, saamelaistaidetta.
Hoida kuksaasija pidä se ainamukanasi.
SaaraKostama
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on pidetty myös saamelaisperäisenä.
Sana
on todennäköisestilähtöisin Lapin sanasta
ora,joka merkistseenaskaliatai sitten oarre,
orava. Myös orra sana, joka merkitsee
nuoraaonlähelläiiirven nimeä.
Ensimmänen Lapin karttaan
_, ,t
kirjoitettu tieto samansisältöisestänimestä on Olaf Treskin
Kemin Lapin kartassa oleva
Onaiiirffiv.1695.
SuomenmurteissaOra merkitsee okaa tai vahvaa piikkiä,
myös piikkikärkistä työvälinettä. Maaston perusteella
Espoon Orajåirvion luontavaa
yhdistää rantakallion kivipaasiin.Niiden avulla on ollut
helppo kuvata järveä. Liittyneekö nimi vanhaan eränkäyntiin, koska låiheisenUrja
järven nimeä pidetään taas
Kuvo:SokoriPolo hämäläisperäisenä.Nuuksio
nimen liihtökohtana pidetään
myös saamelais lähtöisenä,
Orajåiwi on eräsKarjakaivon naapurijZirvistä. joutsenta tarkoittavaa sanaannjukca, joten
Sinne tulee helposti suunnattua matkansa Orajrirvennimen saamelaisperåiisyys
antaisi
ihailemaankirkasvetislä"salojlirveii".Jiirven vahvistustatälle historiatulkinnalle.
e te l ä i s es s äniem es s ä k a ts e k i i n n i tty y
helposti kolmeen suurehkoonkiveen aivan Tämän päivän retkeilijä ei aina vaivaa
rannan tuntumassa.Helposti tulee mieleen, päätään nimien merkityksellä. Kivien
rantakalliolle on helppo heittää reppunsa
miten kummassane ovat säilyneet tässäja
joku
onko kivillä ollut
tarkoitus. Kivet ovat nojaamaankiviä vastaanja liottaa varpaitaan
jiirven vilvoittavassavedessä.Ehkäpäsilloin
selvästi tämän järven maamerkkejä. Jos
mielikuvitus oikein laukkaa,eikö tule mieleen, on hyvä muistaaalueenpitkåiähistoriaa,joita
mm. jåirviennimet omalla tavallaankertovat
ettälienevätkönämä"seitakiviål'.Olisivatko
muinaiset kalastajat tai erämiehet pitäneet liittyen joko eränkäyntiin tai maanviljeniitä palvoskivinä? Espoon järvikirjassa lykseen.
todetaankin,ettäkivet tåihyävätjåirvellekuin
muinaisetkalajumalat.
ReijoBlomberg
Aivan mahdotonajatuskivien merkityksestä Järvi - Espoo, Vesistönimet, luontoa,
ei kuitenkaan ole. Espoonjåirvien nimistöhistoriaaja tulevaisuutta
tutkimuksessaon päädytty, ettäjiirven nimi
Iisalmi I 992ISBN 95l-857-201-0
saattaaolla saamelaisperäinen.Orajiirvi on
hyvin harvinainen suomalaistenjärvien
nimistössä. Orajiirviä tavataan meillä vain
Jyväskylän maalaiskunnassa,Pellossaja
Sodankylässä.SodankylåinOrajiirven nimeä

ORAJARVI
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varteennykyisin kulkevat reitit uudeksinoin
viisi kilometriä pitkiiksi päiväreitiksi.
Aikaisemmin joen ylitys on tapahtunut
http ://matkoilla.filnayttelyt/naiset tunvenelossilla.joka onjoen kovan virtauksen
tureilla
vuoksi poistettu vaarallisenakäytöstä.
Todella mielenkiintoinen sivu, vanhoine Jäniskoskenreittiä käy.ttävät sekä Inarin
historiallisine kuvineen.
Kirkonkyliin asukkaat että paikalliset
21.1.Hesarissaoli juttu ja vliitöski{an esittely matkailuyritykset.
samastaaiheestakuvineen.
Riippusilta on tarkoitusrakentaakesän2011
aikana siten, että varsinainen siltatyö
tehdäänheinä-elokuussa.
Riippusilta tulee
KT.]LTTT]RIKESKUS SAJOS INARIIN
olemaannoin 4 - 5 metriäjoen yläpuolella,
JUUTUAN YLIRMPUSILTA
joten siitä ei ole haittaajoella mahdollisesti
Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tapahtuvalleliikenteelle.
Inarin kunnalle 50 000 euroa hankkeeseen, lnarilunen2.2.
jonka tavoitteenaon selvittää saamelaiskirjastotoiminnankäynnistämistäSaamelaiskulttuurikeskus Sajokseen tulevassa
kirj astontoimipisteessä.Aluehallintovirasto SAMI SKI RACE
on myöntänyt Metsähallitukselle luvan
Enontekiön Hetan ja Norjan Kautokeinon
riippusillan rakentamiseenJuutualle.Silta
välillä hiihdettävä Saami Ski Race -kisa
on tarkoitus rakentaa Jäniskosken yli.
järjestetään2. päivä huhtikuussa.Viime
Siltahankeliittyy Metsähallituksenj
a Inarin kevättalvenaensimmäisenkerran hiihdetty
kunnan yhteiseen Inarin luontomatkai- kisa saiinnokkaitamaratonhiihtäjiä
liikkeelle
lualueen reitistön kehittämiseen.Tämän runsaasti. Kisaa voidaan pitää
maailman
osahankkeen tavoitteena on parantaa pohj oisimpanamaratonhiihtotapahtumana.
Juutuanjoenvarren polkuverkostoa.Jäniskosken ylittävä silta yhdistääjoen kahta- Hiihtomatkoina on 90 km:n, 60 km:n tai
3Okm:npituisetreitit, jotka kulkevat kauniispuolta Inarin Kirkonkylältä Juutuanjoki-
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sa erämaaluonnossa.Hiihtoreittiä reunustavat tunturit, ja kilpailu tarjoaa ainutlaatuisenluontoelämyksenjokaiselle osanottajille. SaamiSki Racessavoikin kokeaaitoa
Lapin taikaa.
Saami Ski Race hiihdetään pitkin vanhaa
postipolkua.Aikoinaan postiaon kuljetettu
Hetasta Kautokeinoon jalan, suksilla ja
porokyydillä. Matkan varrella voi mahdollisesti niihdä myös poroja, sillä latu kulkee
poronhoitoalueen läpi niin Suomen kuin
Norjan puolella. Saamen kulttuuri antaa
kilpailulle oman lisämausteensa.Enontekiöllä noin 10 prosenttiaja Kautokeinossa
noin 90 prosenttia puhuu saameaäidinkielenään.Saameon toinen virallinen kieli
Enontekiöllä.
90 km matkan lähtöpaikka on Enontekiön
kuntakeskuksessaHetassa. 60 km sarjan
lähtöpaikka on Näkkälän kylässä lähellä
Norjan rajaa.30 km:n sarjaliihteeHetastaja
päättyy Näkkälään. Hiihtotyylinä on vapaa
ja perinteinen.Naisille ja miehille on omat
sarjat.Tänä vuonna ei ole erikseenretki- ja
kilpasarjaa, vaan kaikki hiihtävät samassa
sarjassa.90 km sarjankolme nopeintamiesja naishiihtäjääpalkitaanstipendein.
Jos kilpailupäivänä sääolosuhteetovat
huonot, ei kilpailua peruta, vaan reittiä
muutetaan. Esimerkiksi jos tulee suoraan
pohjoisestayli 10m/s, on lumimyrsky tai
sumua,ei kilpailua voida turvallisestihiihtää
avoimessamaastossa.Tässä tapauksessa
hiihdetään Hetan puolella 40 kilometrin
mittainenlenkki metsäladulla.
Tapahtumanj åirjestävätyhteistyössäHetan
Hukat ry ja Kautokeino IL. Hetan
Lisätietoaja i lmoittautumiset:
www.saamiskirace.fr.
IIETAN MUST(IGITVÄT
Hetan Musiikkipäivät on pääsiäisajan
kirkko- ja kamarimusiikin tapahtuma,joka
jiirjestetåiiintiinä ruorna 42. kerran.Musiikkiesityksiä on eripuolilla Kalottialuetta.

Pääjuhlapaikkanaon Enontekiön kirkonkylä
Hetta. Festivaalilla on pitkät perinteet
yhteistyöstä Ruotsin, Norjan, Tornionlaakson kuntien sekä Rovaniemen kanssa,
samoinNeuvostoliitonja VenäjåinsekäViron
kanssa. Tämänvuotisen tapahtuman teemanaon Valo.
Musiikkipäivät alkavat huhtikuun 17.päivä
Kittilän Särestöniemessäjärjestettävällä
matkakonsertilla,jossa esiintyvät sellisti
Lauri Angervo ja pianisti Anna Laakso.
Tapahtumaviikkojatkuu seuraavana
piiivänä
Enontekiön kirkossa virsilauluiltana ia
seuravanapäivänä on vuorossa hiljaisön
viikon iltakirkko. Keskiviikkona on esiintymispaikkana on muun muassa TunturiLapin LuontokeskusSkierri, silloin vietetään
myös15:42:39
sia. Päivien aikaan kastettiin lapset,käytiin
ripillä ja vihillä, haudattiinvainajat,tavattiin
tutut ja sukulaiset, solmittiin suhteet ja
käytiin kauppaa. Aikojen kuluessa tapahtuma on saanut uusia muotoja. Talvimarkkinoiden ohella päivien aikana on
nykyisin kilpailuja, konsertteja,näyttelyitä,
teatteriesityksiäj a tanssithotellilla.
Tämän kevään tapahtumalistalla ovat
perinteiset poroajokisat suopunginheittoineensekämarkkinatori.Lisäksi on luvassa
saamelaismusiikin
konsertti.Ohjelmistoonon
a l u s ta v asti suunni tel tu myös saamenkielinen näytelmäesitysJohanTurin tuotannon pohjalta. Tarkempi ohjelmisto muotoutuu helmikuun aikana. Lisätietoia:
www.marianpaivat.fr.
SAARISELÄN LATUJEN HOITO TE.
HOSTW
Inarin Saariselänalueen 200 kilometrin
latuverkoston kunnostuksen taso nousee
kaluston uusimisen ja uusien huoltosopimustenmyötä.Laduille on hankittuuusi,
entistä tehokkaampi latukone aiempien
latukoneidenrinnalle. Paikallinen hiihtopooli,
Saariselän alueen hoito-osuuskunta, on
myös jatkanut latuhuoltosopimustaSaa-
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riselän Latu ja Huolto Ay:n kanssa.Uusi
sopimusulottuu kevääseen20l'l asti. Viime
kesänä latujen varsille rakennettiin uusia
taukopaikkoja ja latupohjia kunnostettiin.
Entisten laavujen tai tulistelupaikkojen,
Rönkönlammen, Piispanojan ja Harriojan,
sijoille rakennettiin uudet kämpät. Alueen
påiivitettylatukarttailmestyy helmikuun 201 I
alussa.
Lapinkansa16.1.
PIISPANOJAN JA . RÖN.KÖNLAMMEN
KAHVISTELUKAMPAT
OTETTIIN

vuoden budjettiesitykseenkuuluva Metsähallituksen varojen leikkaaminen tulee
vaikuttumaan vaikkapa autiotupien ja
tulistelupaikkojen huoltoon.
Varsin yleinen kommentti oli, että varsinkin
tässä tilanteessa retkeilijöidenkin tulee
kantaakortensakokoon, jotta tämä Suomen
ilmainen tupaverkostovoidaansäilyttää.Jos
ei muuten, niin ainakin kantamalla itse
roskansametsästätakaisin.
Saariselänsanomat4/10

KELI,OKKAAN
NÄYITELYI
MAI$UTIIOMII$I
Viime ruskan aikana Saariselällä käyneet
matkailijat saattoivat ihailla uusia, hienoja Luontokeskus Kellokkaan näyttelyt ovat
kahvistelukämppiäPiispanojallaja Rön- muuttunet maksuttomiksi v. 2011 alusta
alkaen.Viime toukokuussakokeiltiin makkönlammella. Viimeiset vasaran iskut ja
pensselinvedot kämpillä tehtiin heinäkuun suttomuuttaja siitä saatiin positiivista
Iopulla ja syyskuun puolivälissä Piis- palautetta. Tähän asti maksullisten näytpanojalla jiirjestettiin epäviralliset tupaan- telyiden kävijämäärätovat olleet laskussa,
joten paine näyttelyiden maksuttomuudesta
tuliaiset,joihin Metsähallitus,Lapin ELYon kasvanut. Luontokeskusten pääsykeskus ja Saariselän Sanomat olivat kutsuneet Saariselällä lomailevia keskuste- maksujen poistuttua budjettia joudutaan
lemaan ja kahvistelemaan.Tilaisuudessa kuitenkin supistamaanmuualla, jotta vaje
saadaantäytettyä.
Urho Kekkosen kansallispuistonjohtaja
Sakari Kankaanpääkertoili mm. kämppien Yli 70 000 kävijiiä Kellokkaassaei kuitenkaan
taustoista.
ole ollut kävijäpulaa, sillä viime vuonna
Piispanojan,Rönkönlammenja myöhemmin rikkoontui 70 000 kävijän raja. Tällä kävivalmistuvan Pikku Harriojan kota ovat osa jämäärällä se on kolmanneksi suurin
ja Siida sekä
Saariselänalueen ympåiristöprojektia.Sen luontokeskus.Samelaismuseo
pä ä to te u t t aja on Lapin El Y-k e s k u s .
Oulangan luontokeskus ovat hallinneet
Rahoituksesta päävastuun ovat kantaneet kävijätilaston kåirkisijoja. Kellokkaan peEU, Suomen valtio, Inarin ja Sodankylän rusnäyttely Meän elämää kertoo seudun
elämästäja luonnosta, mutta galleriassa
kunnat sekä alueen yrittäjät latuhoitoosuuskunnan kautta. Muita parannuksia nähdään myös lappilaisten taitelijoiden
alueella ovat olleet reittien kunnostaminen. vaihtuvia näyttelyitä.
pitkospuiden uusiminen mm. Luulammella
Matkailuinfo tärkeässäosassa Matkaisekä muutaman uuden reitin linjaaminen. lijoiden ja retkeilijöiden vierailu Kellokkaassa
Projekti päättyy ensi vuonna.
on trirkeää,koskanäin saadaanajankohtaista
tietoa Ylläksellä vieraileville. Nän paikallinen
Nuotion ääressäheräsikin aikalailla kysymyksiä retkeilyn tilasta. Paikalla olleet luonto ja kulttuuri tulee tutuksi ja turvaljåirjestäjätvastailivat mitä moninaisimpiin
lisuustekijät ovat myös osa luontokeskuksen tiedotusta.
kysymyksiin, mutta saivatmyös hyödyllistä
palautetta. Osa vieraista kantoi huolta Kellokkaassajärjestetäänmyös maksullisia
esimerkiksi siitä, miten mahdollinen ensi luontoiltojatorstaisinviikoilla 7 - 18.Liput
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ma ksa v at 7 eur oa ja a l l e 1 2 v u o ti a a t
ilmaiseksi.Keväänensimmäinenluontoilta
o n l l .2 ja aiheena o n H u i p p u h e tk i ä
Huippuvuorilla, kertojanaMarja Lahti.

kuluneeksi70 vuotta 14.6.Kalevanpudotus
Moskovan rauhan aikana liittyi tavalla tai
toisellaajankohtaiseensuurvaltapolitiikkaan
ollen mahdollisesti neuvostoilmavoimien
tökerö joskin vailla suurempaatarkoitusta
ollut ylilyönti Viron miehitykseenjohtaPIEIil KANSANI LATJLU-ESITYKSET
neessasaarto-operaatlossa.
JATKWAT
Kaleva oli siviilikone, joka koki kovan
Ne jotka eivät ehtineetviime kesänätähän
kohtalon suursodanvuoksi. Moni "Tante
musiikkinäytelmään, voivat korvata vaJu" lensi viimeisen lentonsavarsinaisissa
hingon25.8- 24.9.201l,silloinonmahdollista
sotatoimissa.
olihan seSaksanilmavoimien
istahtaa Ihmisen rinkiin kuuntelemaanja
Luftwaffen tärkein kuljetuskonetyyppi.
nauttimaanmusiikistaYllåiksenrinteillä.Eikä
Sotilaskäytössä
koneenetunakuitenkin oli
tässä kaikki, sillä Uuttu Kallelta tulee
se, että sille kelpasivat melko lyhyet ja
talvikaikaan Ylliiksen PyhänLaurin kappeliin
h u o n o k u ntoi setki i toti et, se ol i vakaa
monologi Nilsan Jussinusko.Kallen mukaan
lennettävämyös raskaastikuormattunaeikä
näytelmä on fiktiivinen, jossa pikkuisen
säikkynyt huonoja lentosäitä.
yksinkertainenmiesmiettii, millainenJumala
on. Tapahtumatsijoittunevat 1800 - 1900 Kuitenkin vuoden 1944 helmikuun ensimmäisenpäivän lumipyry Länsi-Lapissaoli
lukujen taitteeseenAkäslompolossa.EnR ovani emel l e tukeutuneen
simmäinen esitys on Pyhän Laurin kap- l i i k a a
Transportstaffel Fliegerfiihrer Nord/Ostin
pelsissa20.2.201I .
(Tr.St.Fl.Fhr.N)Ju-52-3:lle.Tämän,yhden
viidestä yksikkönsä Ju-52:sta,tunnus oli
YLIIiICSEU-E T]T]DET NETTISTVT]T
P4+CH. MesserschmittBf 110 -hävittäiien
Yl l ä ksen net t is iv ut uu d i s tu i v a t tä mä n varaosia kuljettaneenJunkersin lentaiat
vuoden alusta.Retkeilöilleja oman tiensä eksyivät reitiltä, ja huonon näkyvyyden
kulkijoille sieltälöytyy myös tärkeäätietoa. vuoksi törmäsivätAakenustunturintoiseksi
Tarkoitus on nimittäin parantaasäätietoja, korkeimman laen, Moloslaen koillisrinLuftwaffenTr.St.Fl.Fhr.N:n
Ju-52-3
koska sään trkkailupisteitä tulee entistä teeseen.
enemmän Lämpötilat voivat vaihdella P4+CH:n hylyn osia on maastossayhä
tu i n tu vas t i t unt ur in m o l e mmi n p u o l i n selvästi nähtävissä.Paikka on ainakin
samoin korkeuspisteillä on merkitystä. geokätköilijöiden suosiossa.
Maisemia ja säätä voi katsella etusivun Jälkikäteenon päätelty,ettäkuljetuskoneen
oikeassalaidassaolevasta linkistä Web ohjaaja,vääpeliRochna,radisti,alikersantti
kamerat.Kartastanäkeekameroidensijainnit Meyer ja mekaanikko, alikersantti Kulin
ja linkkiä klikkaamalla tuoreen kuvan ja
saivat surmansaheti. Sen sijaan konesäätilankohteessa.
kivääriampuja,alikersanttiBrandehaavoittui
vakavasti,muttaeli useitapäiviä.Hän ampui
Kuukkeli n:o l/l I
h ä tä ra k e ttej a,mutta Levi l l ä si j ai nnut
suomalainenilmavalvonta-asemaei niitä
JT.]I\KERSIN MAALLISET
huononsäänvuoksihuomannut.Paikallinen
väestöilmeisestihavaitsihätäraketit,mutta
JIiÄNNÖKSET MAASToSSA
Vuosina 1930-45 Saksassavalmistettu asiaapidettiin sääilmiönä.Brandenkerrotaan
Junkers Ju-52-3 on ollut suosittu lento- e p ä to i v oi ssaan surmanneen i tsensä.
konetyyppi viime päivien historiamuis- HuhtikuussaI 944 suomalainenhiihtopartio
löysi Junkersinhylyn. Yllättäen koneesta
teluissa,kun tyypin yhden edustajan,Aero
löytyi elossa ollut koiranpentu,joka oli
Oy:n Kaleva-koneen,pudottamisestatuli
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henkensä pitimikseen syönyt isäntiensä
ruumiita. Hiihtopartion johtaja ylikersantti
Salovirta päätti ottaa koiran omakseenja
antoi sille nimen Junkkeri.
Tosin paikallisettarinatkertoivat,ettäensiksi
Junkersin löysivät poroja paimentamassa
olleet pojat ja että koneen arvokkaimpana
lastina olleet huomattavat rahasummat
olisivat päätyneetasiattomiin käsiin ennen
suomalaispartion tuloa paikalle. Suomalaissotilat ilmoittivat löydöstään saksalaisille,jotka hakivat hylystä ruumiit sekä
arvokkaimmat komponentit eli radio- ja
suunnistuslaitteet.Senjälkeen he räjäyttivät
hylyn. Sotahistorian suuria linjoja hiukan
oikoen voisi ajatella, että "aseveljelle ei
jätetä"olijo ajanhenki pohjoisessa.Suomen
sodankäynti nähtiin Saksan sodanjohdon
silmissäjo erillissotana.Olihan operaatio
Birkeä, saksalaistenjoukkojen vetämistä
Suomesta Pohjois-Norjaan,valmisteltu
edellisestäsvksvstäalkaen.

Muutoksetmahdollisia.Aiantasaisettiedot
löytyvätinternetistä:
www.luontoon.fi.

VAI-]OKWIA
Kolarilaisen valokuuvaajan ja tutkijan
MIKKO JOKISEN valokuvia on esillä
Pallastunturin
luontokeskuksessa
21.l.-3 1.3.
Näyttelyssäon esillätuokiokuviaja tunnelmia Pallasjiirveltä.Hänelläon lämmin suhde
jåirveen,jota hän on kuvannut koko 2000luvun.
"Olen syntyjänijärvi-ihmisiä.En siksi, että
olisin syntynytjåirvellä,vaansiksi,ettäolen
aivanpienestäpitäenviettänytaikaajärven
rannallaja selällä.Lapsuusratkaisee,jajos
olisin kasvanut aavikolla, en kaipaisi
hiekkaleikkeihini järvivettä. Tärkeimmät
hetket olen viettänyt siellä perheen kanssa
liikkuen, sekä vuodenaikoja, säätiloja sekä
valon ja värin vaihteluita ihmetellen ja
todistaen. Pallasjärvi merkitsee myös
vapautta: maisema on avara, tuuli ja henki
kulkee. Pallasjärvenkohdalla ei tarvitse
pelätä myöskään salakavalaaäkkimuutosta
- ru n n o ttu a rantamai semaatai pai najaismaistavesijettiä- kuten monilla muilla
PALLAKSEN LUONTOKESKUS
rakkaillavesillä.Sekinon vapautta",kuvailee
Viikoilla 7 - 16Pallaksenluonto- ia kulttuuriillat tiistaisin klo 19.30. Paliastunturin Mikko JokinenPallasjärveäja valokuviensa
luontokeskus,puh. 0205 64 1930, pallas- syntyvaiheita
tunturi@metsa.fi.Avoinna: 6.3. astima - pe Levin sanomatllll
k]o 9 -1 6 , 7. 3. - 30. 4.
m a- s u k l o9 -1 7 .
ReijoBlomberg
SKMRRI TTJNTURILAPIN LUONTO.
KESKUS JA SAAMELAISMUSEO
puh.0205 64 1gso,tunturi-lappi@metsa.fi.
Avoinna: 3.3. asti
HETASSA
Viikoilla 9 - 15 Skierrin luonto- ja kulttuuriillat keskiviikkoisinklo 18.00.
9.3. LasseRantasenLapin sydän-näyttelyn
avausja luontoilta.
Lisätietoa tapahtumistaja näyttelyistä sekä
ilmoittautumiset suoraanluontokeskuksiin.
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YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry.
perustettiin vuonna 1973. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää erityisesti
Helsingin seudulla Lapin matkailua ja
retkeilyä.
JÄSEI{YYSMUODOT
jäsenet,nuoriso-ja
Jäseniä
ovatvarsinaiset
kunniajäsenet.
JASENEDUT:

alennuksennormaalihintaisistaurheilu- ja
retkeilyosaston tuotteista.
P U N N IT S E & S Ä Ä S TÄ , H el si ngi ssä:
Hämeentie50, puh. 693 1369,Fredrikinkatu
55,ja Itäkeskuksenkauppakeskus,
kerrosI,
Helsinki. Irtomyynnissäpähkinöitä,kuivia
h e d e l m i ä, papuj a, ri i si ä, kui vattuj a
vihanneksia,välipalapatukoita
ym. Alennus
l0 Vo,15 euroaylittävistäostoksista.
Muut liikkeet Tampereella,Hämeenlinnassa,
Jriffi:
Ou l u s s a ,
Lahdessa, Joensuussa,
RETKIAITTA
www.retkiaitta.fi, Jyväskylässä
ja Turussa.
retkeilyvälineet.
ForumKukontori,Helsinki, MAIOITUSTAYM
puh.0954900200jaNilsaksenpolku
2,0l 5l0
Vanraa(Tammisto)
puh.0207861550.
Etu KILPISJARVEN RETKEILYKESKUS, puh.
016531ltr
normaalihintaisista
I 5 7o,
ja - Jäsenillealennuksiamajoituksesta.
PARTIOAITTA OY: Retkeilyasut
vzilineet,
ym.
retkiluistelu,maastohiihto,
Koko vuoden l0 7o alennus mökeistäja
Jäsenkortillaetu normaalihintaisista huoneista.
tuotteistal0 7o
Lapinkävijöille alennusmajoituksesta.
Helsinkikeskusta,
Ydönkatu36,puh.09586 HOTELLIHETANMAJATALO
8280
Alennus -10 Vo normaalihinnoista / -5 7o
HelsinkiItäkeskus,
Piazzapu,h.09 341'77
00
alennushinnoista.
Hot Shop- poistomyymälä,
Yrjönkatu34, Jäsenkortilla.Ei koskeryhmiä.
puh.09'7599210
PL l. Riekontie8.99401Enontekiö
Espoo Tapiola, Sampokujaalakertapuh. Puh.016-55404m ,Fax0l6-521 362
@4355420
info @hetan-majatalo.fi
Espoo Kauppakeskus
Sello, Leppävaara
www.hetan-majatalo.fr
puh.098493120
MATKAILUYFIDISTYKSEN
VantaaKauppakeskus
Jumbo,Vantaapuh. FIELSINGIN
matkoilleja retkille j äsenhinnalla.
@7599570
Tiedustelutpuh. 06 2288 l2}l
Oulu,Kirkkokatu4, puh.0105494900

Jlism\Iltrru
puh.0105494800
Saariselkä
joka
Jäsenetu5-15 7o normaalihintaisestaOma lehtemme on LAPINKAVIJA,
tuotteesta, tuottees
taltuoteryhmästä ilmestyy neljästi vuodessa.
Voi myös pelkästääntilata Lapinkävijäriippuen(ei kiipeilyvarusteista)
VELJEKSETHALONEN OY. Itäkeskus. lehden.
ItäkatuI -5 A 36,00930Helsinkija Espoon KARIAKAIVON MAIAT NTIUKSIOSSA
Sello myöntää Helsingin Seudun KARIAKAIVO on vuokrattu käyttöömme
jäsenkorft
Lapinkävijöille
ianäyttarnälläl5%o H e l s i n g i n kaupungi l ta. S e si j ai tsee
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Espoossa,n.9 km VanhaltaTuruntieltä, pari
kilometriä Solvallan urheiluopistolta.
Karjakaivolle pääseebussilla nro 85/854,
Espoon keskus - NuuksionpälVKattila.
Karjakaivolle on ensimmiiiselläkerralla hyvä
t u l l a ka r t an k ans s a . Yh d i s ty k s e n
tapahtumienyhteydessäohjelmaanmerkitty
va stu u h e nk ilö opas t a a my ö s p e ri l l e
paasyssa.
Karjakaivolla on YLAMAJA
sekä
ALAMAJA, jonka yhteydessäon saunaja
yleisessäkäytössäoleva keittokatos, wc,
laituri ja kaivo. Varusteisiin kuuluu astioita,
huopiaja spriikeitin,johonsinol on tuotava
itse. Ylämajan keittiössä on kaksiliekkinen
kaasukeitin.Alamajassaon takkaja kamiina,
ylämajassaon kaksi kamiinaa. Majoissa ei
ole szihköä.Jokainenmökinkäyttäjä tuo omat
kynttilät valaisuun. Vihreään kompostointilaatikkoon laitetaanvain maatuvajäte,
muut roskat tulee viedä pois Karjakaivolta.
Jä se n s aa t uoda m u k a n a a n m y ö s
Lapinkävij öihin kuulumattomia henkilöitä.
Yli viiden ulkopuolisen ryhmästä on
pyyd e ttäv ä lupa pu h e e n j o h ta j a l ta ,
varapuheenjohtajalta tai Karjakaivon
isännältä.
Karjakaivoa ei voi varatapelkästäänomaan
käyttöön, vaan se on aina kaikkienjäsenten
käytössä.
Karjakaivoa ei saa käyttää kaupallisiin
tarkoituksiin.
VAIN KOIilT]ULLINEN
SAL]NAOLIJEN TÄYTTÖ
KARIAKAIVOII-A
OLESKELIESSA
ON SALLITTUA
Karj akaivon käyttö-/saunamaksut:
jäsenet2,50 euroa./hlö/vrk
ei-jäsenet 5 euroa/hlö/vrk (vain jäsenen
seurassa)
lapset(alle 16v.) vain aikuisenseurassa1,50
euroa,/hlö/vrk

Karjakaivon käyttömaksut maksetaanHSL:n
tllllle 2142 | 8- | 3842 käy ttäen viitenumero a
1999.
Ala- ja ylämajalla on viitteellisiä pankkisiirtolomakkeita.
T a l k o o v i i konl oppui na on ol eskel u
maksutonta koko viikonlopun. Muut
ohjelmaan merkityt tilaisuudet, joissa
yövytään Karjakaivolla, ovat ohjelmaan
k u u l u v i l ta
osi l taan maksuttomi a.
Keskiviikko- ja lauantaisaunojensaunamaksuon I euro,joka peritäänpaikanpäåillä.
K AR J A KA IV ON A V A IME T S A A T
JASENKORTTIAVASTAAN:
Kari Rautio Riistatie 3 K, 02940Espoo,puh.
599058ja04004435U
kari@rautio.org
SaaraKostama Penttiläntie 1 H 56, 00740
Helsinki, puh. 040 8400946
saara.kostama
@kolumbus.fi
MinnaMoritz 040 5866560ja JanneMoritz
4, 02820Espoo
040577297|, Kattilajåirventie
palautettava
heti käytön jiilkeen.
Avain on
Jos jäät Karjakaivolle yöksi, huolehdi, etfä
sinullaonavain.
AVAIN LUOVUTETAAN VAIN HSL:N
JASENILLE JASENKORTTIA VASTAAN.
(ota siisjäsenkortti mukaan)
KUKASJÄRVEN.. MAJAT KITTILÄN
KI]KA$IARVEII"A
KUKASMAJA
Kukasmaja toimii varaustupana.Siinä on
e ri l l i n e n kei tti ö j a tupa, j ossa on
kaksikerroksiset laverit patjoineen 10
nukkujalle. Tuvassaon takka- ja keittiössä
kamiinalämmitys. Keittiössä on kaasuliesi
uunelneen.
Kukasmajan käyttömaksut:
aikuinenjäsen 7,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v.4,00 euroa/hlö/vrk
Ma j a v u o krattuna kokonaan omaan
käyttöön:
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viikkomaksu 200,00
vuorokausimaksu35,00 euroa
Kukasmajallavierailevatei- jäsenetmaksavat
edellämainittujenmaksujenlisäksi5 euroa./
hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdi styksen tllllle 214218| 3842 käy ttäenviitenu meroa 1025.
GOADOS-KOTA
Goados-kotatoimii samoin varausLupana,
kodassaon kamiinaja laverit.
Goadoksenkäyttömaksut:
aikuinenjäsen 5,00 euroa./hlö/vrk
lapsi alle 16 v. 3,00 euroa/hlö/vrk
Goados-kotavuokrattuna kokonaan omaan
käyttöön:
viikkomaksu 100,00euroa
vuorokausimaksu15 euroa
Goados-kodalla vierailevat ei- iäsenet
maksavatedellämaininujenmaksujenlisåiksi
5,00 euroa./hlö/vrk
Vuokra maksetaanyhdi styksen tllllle 21 421813842käyttäen viitenumeroa I 038

WOKRATTAVATVIiLII\ImT
TELTAT
Kolme Tena Master-2-telttaa,kupolimaisia
kaksinkertaisiatelttoja, paino 4 kg, 8 euroa./
viikko
Fjlillräven Akka, kolmen hengenteltta,paino
4,5kg,20 euroa/viikko
Hilleberg Nammatj GT2, kahden hengen
tunneliteltta,paino 3,4 kg, 20 euroa/viikko
Hilleberg Akto, yhden hengenteltta, siinä
on yksi kaari, absidi ja painoa 1,6 kg, 2O
euroa./viikko
MUUT
Kaksi Trangia-retkikeitintäI euro/viikko
Itse tehtyjä ahkioita 2 kpl, I 5 euroa/viikko
Naali-ahkio,joka on pidempikuin edelliset,
140 cm ja 46 cm, paino n.8 kg, peitteessä
lokerot erillistentavaroidensäilvttämiseen.
25 euroa/viikko.
Uusia Savotan Paljakka-ahkioita 2 kpl, 25
euroa./viikko
Savotan906ja 1200rinkat, 15 euroa,/viikko
Haglöfs Viktor 75+10 naisten/lyhyempiselkäistenrinkka. I 5 euroa./viikko
Kukasmajan ja Goados-kodan varauksia
FjällrävenFox 80+10 suurempirinkka, l5
hoitaa Uljas Pernu, puh.488 821,040 592
euroa./viikko
1278, häneltä voit saadaviimeiset tiedot
Lumikengät I kpl mallia Alposet, 2 kpl
Kukasmajalletai Goadoksellemenostaja
hänelletoimitetaanmyös osanottajalista.. Kukasjiirvellä, 6 euroa./viikko
Varaus on peruttava kaksi viikkoa ennen Kahden viikon vuokra on puolitoistavarattua aikaa tai siitä peritään normaali k e rta i n en, vi i konl oppuvuokra puol et
viikkovuokrasta.
käyttömaksu.
Majalla vierailevat ei-j äsenetvoivat käyttää Viikonloppuvaelluksilleosallistuvatvoivat
s a a d a v äl i nei tä l ai naksi vael l uksel l e.
majoja vain jäsenenseurassa.
Vuokravälineettuleeluonnollisestipalauttaa
Avainta hakiessa esitetään tosite suorik u i v i n a j a putai na sekä täydel l i si nä.
tetusta maksusta.Avaimen lähettämisestä
Rinkkojen mukana olevat esim. yläkaaren
peritäänpostimaksu.
irtohihnatkin on palautettava.
Korvaussummakadotetustaavaimestaon
Vuokra maksetaanyhdistyksen tllllle 214218100euroa.
| 3842,käyttäenviitenumeroa 123.
HSL:n omatohjelmatovatetusijalla.Ennen
V ä l i n e i tä vuokraa P ekka N ari nen,
toimintasuunnitelmanvahvistamistaotetaan
Kalliohaanpää8,O2770Bspoo,
puh.810 I l0
se u ra a v alle v uodelle v a i n a l u s ta v i a
tai040500 1411
ennakkovarauksia.
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pekka.narinen@finnmapcons.fi. Osoite
löytyy parisenkilometriä Espoonasemalta
eteläänpäin.
VALINEITA VUOKRATAAN VAIN
YHDISTYKSEN JASENILLE.
JIiSBNASIOIDENHOITO
Jäsensihteeri
SaaraKostama,PenttiläntieI
H 56,00740Helsinki,puh.M0 8400946
saara.kostama@
kolumbus.fi
TOIMINTA
Kerhoiltaon loka-,marras-,tammi-,helmi-,ja
maaliskuussakuukauden ensimmäisenä
k e ski vi i k k ona. K aik es ta to i mi n n a s ta
ilmoitetaan Lapinkävijä-lehdessä sekä
Internet-sivuillaosoitteessa
www.lapinkavijat.net
V o i t my ös liit t y ä s äh k ö p o s ti ri n k i i n ,
ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi
sakari.palo
@welho.com
jolloin saattiedotteitakerrankuukaudessa.
KERHOTII-A,
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäyntiKellosilta9 :n puolelta
TOIMIKUNNAT
KOULUTUSTOIMIKUNTA
VetäjäAri Saarinen,Vantaanrinne5 N, 01730
Vantaa,mp 0400620 595,
arijussi54@luukku.com
Muut jäsenet:Maria Fonsell,Risto Heinänen,
Raija Hentman, Erkki Holopainen, Antti
Karppi, JormaNurmi, Aino Tuominen
OHJELMATOIMIKUNTA
VetiijäRiwa Pwanen,Savelantie3 l'7O,m720
Helsinki,puh. 387 2101,MO 840075'7
Mu u t j ä s enet : K ir s t i K l e mo l a , A n n u
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala,
Aino Matikainen, Mauri Piippo, Taina
Tervahartiala
TALKOOTOIMIKTJNTA
VetäjäKirsti Klemola,Vehkatie11-21C l,
04400 Jåirvenpää,puh. 050 382 0375

Muut jäsenet:JuhaJahkola,Eija Lempinen,
Auli Martin, SakariPalo,Mauri Piippo,Jukka
Severinkangas,Harry Smeds
ULKOILUTOIMIKUNTA
Vet?ijäJormaNurmi,Viertäjåintie
2 A 2,03100
Nummel4 puh.224 6302,050 5116703
jormao.nurmi@ppf .inet.fi
Muutjäsenet:PenttiLuhtala,Outi Ojanperä,
Jukka Severinkangas,
Hannu Siitari, Hany
Smeds
MUTTA TOIMII{ENKILOITA
HALLITUKSENJASENET
Saara Kostama, Eija Lempinen, Pentti
Luhtala,Kari Rautio,PekkaRouvinen,Merja
Sallinen,JukkaSeverinkangas,
HannuSiitari,
Harry Smeds
YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJAT
Pauli Jokimiesja Tuula Rinne,varallaAnja
Poutiainenja Aino Matikainen
KIRJANPITAJA
Outi Ojanperä,puh.0400 807 778
JASENREKISTERIN HOITAJA JA HSLKOTISTVUJENYLLAPITAJA
Myös ositteenmuutokset
SakariPalo,puh.040 530 9578
sakari.palo@welho.com
KARIAKAIVON MAJOJEN ISÄNTÄ
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15,02340
Espoo,puh.8135460,040508 1626
KUKASJARVEN MAJOJEN ISANNAT
Kalevi Koski, Pellavakaski8 H 15,02340
Espoo,puh.8135460,M0 508 1626
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki,puh.488 821,040 5927278
YHDISTYKSENEMANTA
Ritva Puranen,Savelantie3 | 10, 00720
Helsinki,puh. 387 2101,040 8400757
Kukasmajan ja Goadoksen varaukset
UljasPemu0405927278
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KARJAKAIVON
TOIMINTAOHJ
EIDEN1O

rÄn.lessÄ

jota
Karjakaivoon HelsinginSeudunLapinkävijöiden
retkeilytukikohta,
1 Ei voi varatayksityiseenkäyttöön
2 Ota huomioonKarjakaivonmuut kävijät(autiotupakäytäntö)
jotka ovar kämpän
3 NoudataKarjakaivontoimintaohjeita,
ohjekansiossa
4 Karjakaivolla
ei saa esiintyäpäihtyneenä
5 Sisälläei saa tupakoida
6 Lemmikkieläimiä
ei saa tuoda sisälle
7 Tuo mukanasiwc-paperit,trangianpolttoaineja kynttilät
I Muistakirioittaanimesikämppäkiriaan
9 PidämmeKarjakaivosta
huoltatalkootyönä,joten käytäpuita
säästäen
10 Teevähintäänse määräpuitaseuraaville,mitä olet itse käyttänyt

i'E
{1

Kuva: Sakari Palo
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YHTEISTYOKUMPPANEIDEN
RETKETJAMATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille
retkille j äsenhinnoin.

RETSSURMI.]NOIUU,MIA
Tarkat suunnitelmat ja hintatiedot
Reissurepunnettisivuilta
www.reissureppu.fija Raija Hentmanilta
puh. 09 118768 (iätä tarvittaessaviesti
vastaajaan) tai sähköpostitseosoitteesta
raij a.hentman@reissureppu.fi.

varusteisiin tukikohtina varauslaavu ja
vuokrakämppä.
9.-16.4. Ahkiovaellus Tuntsalla Sallassa.
Tukikohtina kämpät,mutta myös teltat mukana.
13.-15.5. Telttavaellus Sipoonkorvessa.
Viikonloppuvaellustulevankansallispuiston
miusenussa.
2.-5.6.Helatorstain luonto- ja kulttuuriretki
Perämeren partaille. Veneretki Perämeren
kansallispuistoon,patikointiaMartimoaavalla,
Simossaja Rokualla, tutustuminen Kierikin
kivikausikeskukseen.
9.-16.7. Päiväpatikoita Abiskon tunturiasemalta Ruotsissa.Kukka- ja kulttuuriretkiä
mahtavissamaisemissa.Majoitus hotellissa,
retkeilymajassatai teltassa.
30.7.-6.8.Vaellus Itiirajan reitillä ja karhuyö
Martiselkosen eräkeskuksessa.
Patikkavaellus Kalevalapuiston erämaissa
majoittuen teltoissa ja kämpissä sekä yö
karhujen tarkkailua.
1 9 .-2 1 .8 .
V ael l us
K uhankuonon
retkeilyreitillä. Telttavaellus Turun lähellä
mm. Kurjenrahkan kansallispuistossaja
Vaskij zirvenluonnonpuistossa.
3.-10.9. Ruskavaellus Alta-Karasjokk
postireitillä. Yöpymiset teltoissa ja valtion
tunturituvilla.
1 0 .-1 7 .9 . Ruskal ei ri Tsarmi tunturi n
erämaa-alueella. Lyhyitä siitymiä rinkan
k a n s s a j a päi väretki ä vi ehättävi ssä
milsenussa.
8 .-1 5 .1 0 . R ospuuttovi i kko
H ossan
retkeilyalueella. Päiväpatikoita kämpältä
käsin.

4 .-6 .3 . Talv it ait ojen l e i ri Ev o l l a .
T u tu stu mis t a t alv ir et k e i l y y n j a s e n

3.-6.12.Itsenäisyyspäivän lumikenkäretki
Kolinmaisemiin.
Päivåiretkiävuokramökistä.

LAPINIAiWÄT
OWLA
Tiedusteluthannu.yrjänäinen@ouka.fi
I"APNUAiWÄYIDISTYS
KIEHISBT
http://www.kiehiset.fi
JoukoLehtonenpuh. 040 5001456
JIiRVEI.{PIiÄN RETKEILUIiT
www. kolumbus.fi/j ukka.polla
TiedustelutPertti Salo,puh. 040 8368575
24.3.- 14.4. Retkeilykurssi Järvenpään
opiston tiloissa. Kevään aikanatorstaisin
klo 18.00- 20.00ja lauantaisinklo 13.0015.30, yhteensä 15 oppituntia, joista
t e o ri a o s uudet m m . r e tk i e n e s i tte l y
valokuvin, varustetietoa ja retkiruokia.
Tammirannassakäytännön asiat.
Mikko Jåirvinen,puh. 040 844 5295.
9 .9 . - 1 8. 9. Rus k av ii k k o L a p i s s a
Varkhanmukassatai vaelluksella
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Jarmo
Hokkanen puh.040 965 919'7
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RINKAN POHJAI,TA
3.3.to klo 17.30KEVÄTKOKOUS
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu
8, sisäänkäynti Kellosilta 9
Yhsistyksen kevätkokouksessa
käsitellään seuraavatsääntömäåiräiset
asiat:vuoden 20 l0 toimintakertomus.
tase, tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus.
TERVETUIOA!
Hallitus

OIKAISU
Lapinkävijälehden3/20I 0 artikkelissa
"Kukasmajan huoltoviikolla
maaliskuussa20 10" mainittiin
virheellisestiPekkaKourin vaimon
nimeksi Elli. Vaimon nimi on Ritva.
Artikkelin kirjoittaja pahoittelee
virhettä.

KTJRSSEIAJALTJENTOJA
GardeniaViikis säj åirjestäätiistaisin | 5., 22.
j a 2 9 .3 . retkei l ykurssi n al oi ttel i j an
tärkeimmistä asioista. Ilmoittautuminen
viimeistään perjantaina4.3.11 Gardenian
asiakaspalveluun,puhelin (09) 34'7 8400.
Kurssin hinta on 90 euroa.
H e l s i n g i n työväenopi sto j ärj estää
Oulunkylätalossa luentosarjan retkeilyvaatetuksesta
maanantaisin2., 9. ja 16.5.
Espoon työväenopiston ohjelmassa on
luentosarjaJulkisilla luontoon tiistaisin 3.,
I0. ja 17.5. sekäluentoihin liittyvät retket
5.5.MustavuorenlehtoonHelsingissä,12.5.
Bergön-Ramsön luonnonsuojelualueelle
Espoossaja 22.5. retkenNuuksiossa.
Helsingin työväenopistonohjelmassa on
2 1.5.retki Sipoonkorpeenja 29.5.Nuuksion
ulkoilumajalta Solvallaan.
LuentosarjaItämeren luontokohteista
Helsingin työväenopiston tiloissa Oulunkylätalossaperjantaisinklo 10.30- 12.00
18.3.Gotlanninja GotskaSandönluontoa
25.3. Suomenlahdenmerellistäluontoa
L4. Ahvenanmaanja Pohjanlahdenluontoa

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVELLE?
LumettomanaaikanaKukasjiirvelle kuljetaan
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
kävellen, polku sekäpitkokset noin 4 km
Tietä Pyhäjiirvelle ei todenniiköisestipidetä
auki talvella, sitä vastoin on sovittu, että
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängän poikki Kukasjåirvelle
noin 4 kmja tiillä viilillä tarvitaan suunnistusia hiihtotaitoa.

Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
02105481660.
Vuorobussiyhteys Kolari - Äkäslompolo Kolari on jokaiselta junalta ja jokaiselle
junalle.
Matkustaessasijunalla Rovaniemelle ja
sieltä bussilla Kittiläiin tai lentäenKittilään
jatkokuljetukseen on käytettävissäKitilän
taksipuh.01610644l

MILLÄ KEINOIN
KARIAKATVOLLE?
Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus Nuuksionpää ja 85A Espoon keskus Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun
alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole liikennettä. Kattilan lenkin poisjäänti syksyllä ja
lisäys keväälläaiheuttaaminuuttimuutoksia.
Kannattaa siis olla tarkkana aikataulun
muuttuessakeväälläja syksyllä.

Es p o o n keskuksessa l ähtöpai kka on
Espoontori aivan rautatieasemanvieressä.
N u u k s i o s sa bussi sta j äädään poi s
Meerlampi-nimisellä pysåikilläkaksi pysåikkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäenpäälle,josta
kiiiinnytäåinoikealle puomilla suljenrlle tielle.
Loppumatkaantarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestääntuttu. Aikataulut lövtvvät
ja HelsinginSeudun
Espoonaikataulukirjasta
Liikenteensivuiltaosoitteesta
www.hsl.fi

HALUANLINTYÄ
HELSINGIN SEUDUN LAPINKAVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

JASENMAKSUT:
jäsen
Varsinainen
(alle 18v.)
Nuorisojäsen

E-mail

15 euroa
7.5 euroa
LapinkävijäJehti (suoratilaus)8 euroa
OSOITTEEN MUUTOS:

HELSINGIN
SEUDUN
LAPIN](AVUÄT
JÄSENSnITEERI
SaaraKostama
Penttiläntie1H56

OOT4OHELSINKI

