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PYUKIRJOITUS
Kevät, lisääntyvä valo; elät odotuksessa,toivossa. Mieluisin vuodenaika.Eräs merkki
keväänetenemisestäon Ylläsviikko. Mikä saa vuosi vuodeltaraahaamaanmatkatavarat
suksipusseineen,
monoineen,voidepakkauksineenjunaanja
makuuhyttiin,
sielläahtaaseen
joka ei suinkaantavoitteletähtitasoa?Ei, ei seole
viihtymäänviikon verranmajoituksessa,
pelkästäänsujuttelu kauniissamaisemassatai edes Huminan gourmet-pöytä.Hintako?
josta et pidä.
Totta, se on edullinen.Mutta, maksaisitkomitääntuotteesta,
Se alkaajo asemalla.Taastavataan.On tavattujo vuosia.Halataan.Vuosi on tullut jälleen
lisää. Ei haittaa. Hiihdetään hitaammin. Toteutuu se, mikä on tärkeintä elämässä:
hyväntuulisuusja ystävällisyys.Yhdessäoloantaavoimia. On myös uusia kasvoja,hyvä
niin. Pikkuhiljaa he porautuvatjoukkoon. Majoitus edellyttääperhehenkeä.On sopeuduttava
saniteettitilankäyttöönja muihin yhteiselonedellytyksiin.Lapinkävijöiltä se onnistuu.Ja
onhan kevät.
Miten ilahdutkaan,kun väsyneenäpäivän hiihdosta palatessasisinua odottaa aiemmin
tulleiden tervetulotoivotusjopa virkistävänjuoman kera. Voiko ihanampaaolla? Iloisiin,
ystävällisiinja auttaviin ihmisiin törmäät myös keväisillä laduilla ja laavuilla. Jokaisen
vastaanhiihtäväntervehtiminenon jäänyt pois paljon hiihdetyillä reiteillä. Hymy on kuitenkin
useimmitenjäljellä. Nautit myös latuympäristönpuhtaudesta."Mitä tuot tullessasi,viet
mennessäsi"- sääntöäkunnioitetaan.Kentieson olemassaYlläksen latuhenki.Toivon sen
säilyvän.
AnjaPoutiainen
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20.-z2.s.RETKErLyvrrKoNLoppu
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POROPOLULLA

Kevään viikonloppuvaellus toteutetaan Lopen poronpolun maisemiin tutustumalla.
Ensimmäsenäiltana 20.5.pe kokoonnumme Komionlampien telttailualueella,jossa yövymme.
Lauantaina kierrämme n. l0 km:n lenkin Komion - Luutasuonhariun suoielualueella
päivåirepuin.
Sunnuntainpäiväreittisuunnitellaanpaikanpäällä.
Teemme matkan kimppakyydein, joten kerro ilmoittauessasi onko autossasi tilaa vai
tarvitsetko kyydin. Polttoainekulut kimpparyhmät hoitavat itse. Loppusaunastaja
leiripaikastaperitään n,20euroa.Varaa teltta ja muut normaalit retkeilyvarusteetsekävettä
n.101jaruokaa.Ilmoittautumiset 15.5.mennessä040 766 9093 Jorma Nurmi.

25.5.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Saunapolullavoi aistiajo alkukesäntuoksuja.Valko- ja sinivuokot kukkivat. Voiko olla
rentouttavampaakuin rauhassaastellakohti sopivastiliimmitettyä saunaa.Lampikin odottaa
uijiaan talvenjälkeen. Yhteissaunanmaksu on leuro. Saunan lämmityksen hoitaa Mauri
Piippo, puh. 040 7731228.

1.6.ke klo 18.00- 20.00NAISTENSAUNA
KARIAKATVOLLA
Taasovat naistenjututliikkeellä saunanlauteillaja takkatuvassa.
Tai ollaan vaanhiljaaja
nautitaankesäntuoksuista.Saunamaksuleuro. Leppoiset löylyt lämmittiiä Eija Lempinen,
puh. 040 723 6768.

11.6.la klo 14.00- 16.00KESÄSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Kesänvihreys taitaaolla parhaimmillaan.Ajatus siitä, ettäpääseeKarjakaivolle saunomaan,
tuntuu mukavalta.Joukossakuullaan taas toisten tekemisiäia sattumia.Yhteissaunasta
peritään leuro Vastuuhenkilönä Mauri Piippo, puh.040 773i228.

29.6.keklo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA

\

Keskikesiinjuhlat on juhlittu ja nyt vaannautitaankesäillastamukavassaseurassarupatellen
niitä ja ntiitä.Saunaon yhteissaunaja maksu leuro. Saunan mukavat löylyt låimrnittiiä Auli
Martin, puh.040 585 6138.

IIEINÄKtru
16.7.taklo14.00-16.00KESÄSAUNA
KARIAKATVOLLA
Puut ovat saaneetlehtensäjalapinkävijät saunailtansa.
On aikajättää kiireetja suunnata
kohti Karjakaivoa. Siellä odottaa lämmin saunaia mukava saunaseura.Yhteissaunasta
peritåiåin
löuro. Puomi suljetaanklo 17.00.Leppoisat löylyt luo Kirsti Klemola, puh.050 352
0375

2J-30.7.HErNÄrALKoorKUKASJÄRVELLÄ
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ja tunturitkulkijaansa.
Heinätodottavattekijäänsä,
hillat poimijaansa
Tiedustelutja ilmoittautumisetKalevi Koski p.0405081626tai Uljas Pernup.040592
7278
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27.7.kekto18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA

K{RI-{K{I1-OLL{

On heinäkuun helteitä tai sitten ei, vaan saunassaainakin riittää lämpöä ja mukavaa
juttuseuraa.Lammen vesikin on jo varmaanlämmennytja odottaaystäviään.Yhteissaunasta
peritään leuro. Saunan lämmöstä vastaa Sakari Palo puh.040 530 9578.
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25..29.7. MATKA VIRON SAARENMAALLE

Taas lähdetään Viroa kiertämään, nyt Saarenmaalle.Ohjelmaa on joka päivälle, saaren
kiertoa, våihänmuseota,Sörven majakka,Viidumäen luonnonpuistoym.
Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa
2hh huoneissa,myös lhh huoneitalisähinta75euroa,
saunaja 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. MENNESSÄ joko sähköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai
puhelin 040 836 8575.

3.8.ke klo 18.00- 20.00NAISTENSAUNA
KARIAKAIVOLLA

6
On taasaika tyttöjen kokoontua yhdessänauttimaansaunanlämmöstäja mukavistajutuista
joko saunassatai lammella. Saunamaksuleuro. Lämmityksestii vastaa Kirsti Klemola, puh.

Pe5.8.Su7.8.SAARISTORETKI UTÖN
MAJAKKASAARELLE SAARISTOMERELLE
Kesäisensaaristoretkenkohteeksion valittu Utö Saaristomerenkansallispuistossa.Matkalla
nähdään sekä ainutlaatuista ulkosaariston luontoa, että vanhan luotsi- majakka- ja
varuskuntasaarenkyläyhteisöä. Lisätietoja http://www.uto.fil
joissaon24 vuodepaikkaa.
Käyttöömme on varattu majoitustilaa kolmessarakennuksessa,
Saarellaon mahdollisuusmyös telttailla.Majoitustiloissavoi valmistaaruokaa.Käytössåimme
on myös pari pallogrilliä. Utössä on kauppa. Oppaamme tarjoaa aamiaiset 8.eur/pv ja
lauantain aterian (kalakeitto ja pannari) lJ eur. Aiemmista tiedoista poiketen ravintola on
varattu yksityistilaisuutta varten.
Matka alkaatilausbussillape{antainaklol3.00 HelsingistäRautatientoriltaFennianedustalta.
YhteysaluslähteeNauvon Påirnåiisistä
klo 18.15,poikkeaamatkalla mm. Jurmoonja saapuu
Utöseen 23.15.Lauantaina on ohjelmassaopastettukierros saarella,mm. majakassa,sekä
omatoimista tutustumista saareen.Yhteysalus takaisin lähtee sunnuntaina klo 11.15 ja
arvioitu paluuaikaHelsinkiin on klo 21.00 mennessä.
Bussimatkan hinta on on noin 35 euroa, yhteysalus on ilmainen. Majoitus 3-4 hengen
huoneissaja opastusmaksaa65-75 euroa.Hintaanei sisälly aamiaista,omat lakanattarvitaan,
makuupussiei käy. Telttailu ja opastusmaksavat 20 euroa./teltta+ l5 euroa/hlö. Lapsille
alennetut hinnat.
Sisämajoituson loppun myyty, peruutuspaikkojavoi tiedustella.Bussissaja teltailualueella
on tilaa. Uusia osanottajia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 31.'7.2011mennessä.
K a i kki a py y det ään v a h v i s ta ma a n ru o k a i l u v a rauksensa 31.1. mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Harry Smeds,050 357 0993,harrysme(at)gmail.com

r3.8.raklo14.00
KESÄsAUNA
- 16.00
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On täyden kuun aika. Illat alkavatjo hämiirtää.Nautitaan kesäisestäillasta ja kuunnellaaan
luonnon ääniä. Lammen vesikin on nautittavan lämmintä. Yhteissaunanmaksu on leuro.
Puomi suljetaanklo 17.00.Lämmön luo Auli Martin, puh 040 585 6138.
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21.8.su klo 10.00ESPOONRANTARAITTI: KAITAA
.SAUNALAHTI

Espoonrantaraitistaon vielä kävelemättäläntisin osa.MatkaanliihdetäänHelsingin Kampista
ensimmriiselläklo 10.00tai senjälkeen lähtevdlläbussin 145vuorolla. Bussistajäädäänpois
Kaitaantienja Riilahdentienristeyksessä.Mukaan pienetretkieväät.Jossainmatkanvarrella
olevassakahvilassayhdistystarjoaapullakahvitkaikille kävelijöille.Ilmoittautumiset Hannu

Siitarille, puh. 040 570 7536 tai sähköpostillahannu.siitari@capgemini.com.
Paikallisopas:Arma-MaijaTeppo.

14.ja28.8.suklo 10- 17.30DIGIJÄRKXrinrrUnSSr:
teoriaa, harjoituksia ja arviointia
Jorma Peiponen on tunnettu luontovalokuvaaja sekä kokenut ja pidetty valokuvauksen
opettaja.Nyt on erinomainentilaisuus ottaapaljon enemmänirti kamerastasitällä kurssilla.
Kurssille otetaanmukaan oma digijärkkäri JA sen ohjekirja. Ensimmäisellä kurssikerralla
annetaantehtäviä,joita toisella kerralla puretaanja opitaanniiden perusteellakonkreettisesti
asioita.Kurssinhinta on 30 euroa.Kurssilaisilleilmoitetaankurssipaikkaja annetaanlisäohjeet
lähempänä kurssia. Ilmoittautumiset Raija Hentmanille joko sähköpostitse
raija.hentman@nic.fitai lankanumeroon(09) 718 768,jonka vastaajaanvoi jättää viestin
tarvittaessa.Lisätietoja voi kysyä myös numerosta0400 380 606, mutta kännykkänumeroon
ei voi ilmoittautua.

31.8.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKATVOLLA
Kesätekeeloppuaan.Saammekuitenkin nauttiahyvästäseurastasaunanlauteilla.Otsalamppu
peritäänleuroa saunamaksu.
saattaaollajo tarpeenkun liihdemmekotia kohti. Yhteissaunasta
Lämmityksestä vastaa Sakari Palo, puh.040 530 9578.

T.g.SIENIKURSSIPIRTTIMÄNSSÄ
HannaPikkarainen
Keskiviikkonaklo 16.00kokoonnutaanPirttimäenkahviossa.Sienineuvoja
Uudenmaan Martoista tutustuttaa meidät niihin sienilajeihin joita on tarkoitus metsästä
löytää. Opastuksenjälkeen teemme vielä sienten keruuretken lähimaastoon ja ennen
kotiinlähtöä tarkastetaankerätyt sienetjoua kotiin lähtisi vain syötäviä lajeja .Tilaisuuden
kesto on enintään n .kolme tuntia ja maksaa lOeuroa./p h. Maksu peritään kahviossa.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 24.8 mennessäJorma Nurmi 040-7669093

28.9.ke klo 18.00- 20.00KESKIVIIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
Kesä on ohi, illat pimeitä, mutta saunaseuraedelleen mukavaa. Kerrotaan tarinoita ja
kuunnellaanjäsenten tekemistä matkoista. Otsalamppu on tarpeen ainakin kotimatkalla.
Yhteissaunastaperitään leuro. Saunan lämmittää Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.
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3.4.9.20ILPWHASTELU / ASKARTELU
viikonloppu naisille
Tammelassa,Marjan mökillä.Tuo omia ideoita,nikkarointia,ompelua,leikkaa , liimaa, yms
Sovitaankimpparuokailusta,saunotaanja parannetaanmaailmaa.Telttamukaan.
Soita Marja Luhtala 045-2643901marja-liisa.luhtala@sampopankki.fi

1.10.Iaklo 10.00SYYSSIVOUS KARIAKAMLLA
8.10.IA.KIO.19.00.YÖSUUNNISTUS
KARIAKAIVOLLA
Matka on noin 3km. Laitan rasteille pienet heijastimet helpottamaanrastien löytymistä.
Selkeän sään vallitessa kuun valokin voi hieman helpottaa liikkumista öisessämetsässä
Tervetuloa "konkarit", ja myöskin uudet osanottajat runsaslukuisenarasteille.
Niilo Koskenkorva puh.050 539 0182

26.10.ke klo 18.00- 20.00KESKMIKKOSAUNA
KARIAKAIVOLLA
MARRASKUU
26.ll.la klo 14.00- 16.00LAUANTAISAUNA
KARIAKAIVOLLA

LOMA
SU29.5- 4.6.KUKASJÄRVENKEVÄT
Tervetuloa katsomaanKukasjärvenkevääntuloa su 29.5 - 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.

PERIIE. JA RETKEILYVIIKKO KUKÄKSELLA 4. . 11.6.
Tervetuloamukaanjo perinteiseksimuodostuneellealkukesänoleiluviikolle Kukasjiirvelle!
Perheviikkolaistenlisiiksi tarjotaantdllä kertaamahdollisuusmyös omatoimisilleretkeilijöille
liittyä seuraamme.Majaa tukikohtanaanpitäen on mahdollista tehdähienoja päiviiretkiä ja
ja tarvittaessamyös
palataillaksi majanmukavuuksienpariin. Majoitumme Kukasmajassa
joissa patjat ja huovat. Kaasu, keittimet, astiatja ruokailuvälineetovat
Goadoskodassa,
talon puolesta. Ruokatarvikkeet jokainen hankkii ja hoitaa perille itse. Mahdollisista
yhteisruokailuistaja -hankinnoistavoidaansopiaerikseen.Helsingistämatkustammejunalla
Rovaniemelle,jatko vuorobussillaja tilausajonaPyhäjlirvenrantaan,josta on noin kolmen
kilometrin kävely perille. Kalastus,retkeily, saunominen,iltanuotio ym. vapaamuotoinen
puuhastelu kuuluvat perheviikon ohjelmaan. Leirimaksu on aikuisilta 40 euroa,
matkakustannukset
todellistenkulujen mukaan. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 29.4.
mennessäOuti Ojanperä, puh. (0400) 807 778 tai sähköposti outi.ojanpera@gmail.com.

23.3O.7.HEINATALKOOT KUKASJARVELLA
ja tunturitkulkijaansa.
Heinätodottavattekijäänsä,
hillat poimijaansa
ja
Tiedustelut ilmoittautumisetKalevi Koski p.0405081626tai Uljas Pernup.040592
7278

25.. 29.7.MATKA VIRON SAARENMAALLE
Taas lähdetään Viroa kiertämään, nyt Saarenmaalle.Ohjelmaa on joka päivälle, saaren
kiertoa, vähänmuseota,Sörvenmajakka,Viidumäen luonnonpurstoym.
Majoitus on hotelli Meri Kuresaaressa2hh huoneissa,myös lhh huoneita lisähinta
75euroa,saunaia uintimahdollisuus
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Koko matkanhinta on 395euroa,sisiiltäämajoituksen,aamiaisen,ruokailu päivittäin, yhtenä
iltana savukala,toisenavillisika, kahvit. Laivaliput H:ki-Tall-Virtsu-Kuivastu ja takaisin,
mennessämeriaamiainen.Bussi mukanakoko matkan,myös opas.
Ilmoittautuminen 5.6. MENNESSÄ joko sähköpostilla pertti.sataku@luukku.com tai
puhelin 040 836 8575.

3. 10.9JUHLAVIIKKO KUKASIÄNVNT,T,Ä
Kukasmajatuleeolleeksi28 piiiväsyyskuutayhdistyksemmeomistuksessal0 vuotta.Olemme
monientalkoomosienjrilkeensaaneetlämminhenkisenjaviihtyisåintunturituvanjäsentemme
käyttöön.Siitä lämmin kiitos isiinnilleja talkoolaisille.
Juhlaviikkoa vietämme ulkoillen, marjastellen, kalastellen ja saunoen, unohtamatta
iltanuotioita. Kukasmajanympäristö on toivottavastimyös pukeutunutruskanjuhlaloistoon.
Majoitumme mökissä, kodassatai omassateltassa.
Yhdistys tarjoaa majoituksen, aamupuurotkeiton kera sekäkahvit. Ruokailusta sovimme
osanottajienkesken,joihin tulen myöhemmin ottamaanyhteytta. Kustannuksetkoostuvat
juna- ja taksimatkoistasekäruokailusta.
Jäsenet,joille Kukasjiirvi ei ole ennestääntuttu, on nyt oiva tilaisuus tutustuatämän paikan
lomamahdollisuuksiinajatellenmyös muita vuodenaikoja.
Matka alkaaperjantaina.02.09.Helsingistäklol8.52lähtevällä junalla Kolariin, josta matka
jatkuu joko suo.raantai Akäslompolon kautta taksilla Pyhäjåirvelle.Ruokaostoksiavoi tehdä
Kolarissa tai Akäslompolossa. Kävelymatkaa rinkan kanssa on n.1,5 km, sillä tavarat
kuljetammejåirvenyli veneelläja loppukävely on 1,5km.
klo 08.06.
Paluumatkallelåihdemmelauantaina10.09,juna on Helsingissäsunnuntaiaamuna
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.

IO.. IT.9.RUSKAVAELLUS T,ÄTÄSNNON MAISEMIIN
Matka alkaa9.9pe iltanaklo 18.52Helsinki- Kolari 09.40liihteviilläjunalla.Kolaristajatkamme
linja-autolla Kilpisjiirven tietä Vuoskuvaaralleasti, siitä matkajatkuu maastoautoillan.20 km
koilliseen Kalkkoaivin lähelle. Seuraavanviikon aikana kuljemme Letäsenoa seuraillen
pohjoista kohti ja pyrimme Munnikurkioon asti josta otamme suunnan länteen kohti
Kilpisjåirventietä.
PaluumatkaKolarista alkaa la 17.9klo 18.45ja Helsinkiin tulemme sunnuntaiaamulla klo
10.00
Matkan hinta n.420 euroa. Hinta pitää sisälläänjunan ,bussin ja maasturin kyydit sekä
perjantaina16.9päätössaunan,
illallisenja yöpymisen.Tiedustelutja ilmoittautuminen5.8
mennessa.
Oppaana Jorma Nurmi 040-7669093tåi jormao.nurmi @ ppl.inet.fi
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RUSKAVAELLUS SAARISELAN ITAOSASSAIO.-I7.9.
Aloitamme tiimänvuotisen ruskavaelluksemmeperinteiseentapaankokoontumalla Helsingin
pätuautatieasemalleperjantai-iltana 9.9. josta nousemmeRovaniemelle liihteväänjunaan.
RovaniemenasemaltamatkaammetilausajollaLokkaan,jossa ruokailernme.Lokastameillä
on jatkokuljetus Pihtijoen pohjoispuolelle. Leiriydymme kuivalle maalleja seuraavanaiurmuna
suuntaamme kohti Tahvontupaa. Aikomuksena on jättää suurin osa varusteista
Tahvontuvalle ja tutustua Tahvontupa-Siulanruoktu-Hammaskuru-Vongoiva-alueeseen
kevyellä retkeilyvarustuksella.Viikon päätteeksisaunomme,ruokailemmeja majoitumme
Lokassa, josta palaamme tilausajolla lauantaina Rovaniemelle. Helsinkiin saavumme
sunnuntai-aamuna18.9.Matkan hinta-arvio on noin 350 euroa.Juna-aikataulutja lopullinen
hinta tiedotetaanosallisrujille myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Outi Ojanperä,
puh. (0400) 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti Luhtala, puh. (050) 3045 130.

PERWTUSEHDOT
Ennakkomaksuon n. 25 Vomatkan arvioidustahinnasta
Jos varaus peruutetaan:
- Viimeistään 28 vrk ennenmatkan alkua, veloitetaantoimistokuluina 16 euroa,/hlö
- Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistäiin 14 vrk ennenllihtöä, veloitetaan ennakkomaksu
- Myöhemmin kuin I 4 vrk, mutta viimeistäiin 48 tuntia ennenmatkan alkua, veloite taan50 Vo
matkan hinnasta
- Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjiirjestäjällä oikeus pidättää koko
matkanhinta.
Jostilaajalla on sairaudentai muun yleisten valmismatkaehtojenmukaisenpakottavansyyn
perusteellaoikeus peruuttaamatka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
yhdistyksellejo muodostuneistakustannuksista,kuten ennakkoonmaksetuistapalveluista,
joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet
yhteisistä tilausajoista ja majoituksista). Akillinen matkalle lZihdöneste on todistertava
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottannaan matkavakuutuksen, johon sisdltyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksestakuitenkin aina toimistokuluina 16
euroa/henkilösekälentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissatapauksissalentolipuista
ei saapalautustalipunkirjoituksen j älkeen.
Helsingin SeudunLapinkävijöillä on osanottajienviihyyden tai muun ennaltaarvaamaftoman
syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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HSL:NSÄUTÖPOSTILISTA
ervetuloaHelsingin SeudunLapinkävijöiden sähköpostilistalle!
Såihköpostitse
tiedottaminentäydentäätiedonjakeluaLapinkävijä-lehdenja HSL:n kotisivujen
lisåiksi.Listanjäsenille saanopeastitiedoksi mahdollisetmuutoksetohjelmissa,täydennykset
vaikkapa tapahtumapaikastaja -aikatauluista ja muistutukset tulevista ohjelmista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää tiedotettavaa,jota ei ole lehdessätai
internet-sivuilla,ota yhteyttä sähköpostitiedottamista hoitavaan Sakari Paloon, puh. 040
530 9578, såihköpostisakari.palo@welho.com.
Ilmoittaudu sähköpostilistan jäseneksi SakariPalolleja ole ainaajan tasallatapahtumista!
Listan tietoja ei käytetä muuhun kuin tällaiseentiedottamiseen.

KARIAKAIVON TOIMINTAOIUEIDEN 10TIiTNSSÄ
Karjakaivo on Helsingin SeudunLapinkävijöiden retkeilytukikohta,jota
I Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakäytäntö)
3 Noudata Karjakaivon toimintaohjeita,jotka ovat kämpän ohjekansiossa
4 Karjakaivolla ei saaesiintyä päihtyneenä
5 Sisälläei saatupakoida,lemmikkieliiimiä ei saatuoda sisälle
6 Tuo mukanasiwc-paperit, trangian polttoaineja kynttilät
7 Muista ki{oittaa nimesi kiimppiikirjaan
8 Pidiimme Karjakaivosta huolta talkootyönä,joten käytä puita säästäen
9 Tee vähintään se määräpuita seuraaville,mitä olet itse käyttänyt
10 Siivoa aina ennenlåihtöäsi

KARIAKAIVON AVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saadaKarjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttia vastaan.
Edellytyksenäon:
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanutyhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842avaimista 50
euronpantin. Viitenumero avaimistaon 3573.
Merja Sallinenluovuttaaavaimensekäpitäärekisteriäavaintensaajista.Saadakseen
avaimen
jäsenentulee osoittaatositteella,että hän on maksanutpanttisumman.Ennen panttisumrnan
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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mana hehkuvaa hellaa antimet eivät kuitenkaanolisi olleet tuoksuvinaja lämpöisinä
kauniisti katetussapöydässä.
Tämä kaikki oli vaatinut yksityiskohtaisen
Pitkä punainen rakennus kuin kunnon
ma a l a i s t alo, lum is es s a ma i s e ma s s a . suunnittelunja toimivan työnjaon. OhjelHuoneita lukuisa mäzirä suuresta tuvasta matoimikunta, senemäntätiimi,mahdollisti
oleskelummeja juhlamme.Lisätäänpäsiihen
kaksinen uuneineen, keskisuuriin ja
joista vastasijoukko
pienempiin. 5O-luvulla rakennettuIlajan vielä talonmiestehtävät,
metsåikämppä,seitsemäntunnin ajomatkan osanottajiaPertti Salon opastuksella. Hyvä
päässäHelsingistä,itäisenrajavyöhykkeen meLapinkävijätl
vä l i ttö mäs s ä läheis y y d e s s ä . Se o l i
AnjaPoutiainen
pikkujoulupaikkamme.Vailla mukavuuksia,
Il o ma nt s in er äm aas s an a a p u re i n av a i n
joitakin vapaa-ajanasunnoikii muuttuneita
SUNNUNTAINHIIHTORETKI
ta l o j a . S iellä naut it ti i n ta l v i p ä i v i e n
Nuuksiossajärjestettiin 20.2. suorastaan
hilj aisuudestaj a kiukaan kihinästä.
säässä.
Vielä aamullavallinnut
Aamupalat,ateriatja kahvit kahtenapäivänä erinomaisessa
pakkanen
lauhtui
auringon paistaessa
- kaikki sujui. Siellä syntyi myös lämminpilvettömältä taivaalta.Uuden pakkaslumen
henkinenjuhla. Ohjelma istui leikkimieliselle,
mutta elämää jo kotvan tarkastelleelle alla oli kovempi latusuksetkantavakerros,
joten hiihtää olisi voinut missä vain.
osanottajajoukolle kuin pipo lapinkävijän
Noudatimme kuitenkin valmiiksi avattuja
päähän.Joulupukkikin oli saanuttyylikkään
rekvisiitan: vain partaja lakki. Oleellisin osa latuja reitillä Solvalla - Karjakaivo - Pikku
Orajiirvi - Orajåirvi- Ruuhijåirvi- Mustalampi
juhlaa oli kuitenkin pöydän anti.
(Pöksynhaara) - Suolikas - Sarkkinen Puuhella ja ulkoa kannettavavesi olivat
Saarijiirvi - Urja - Karjaivo - Solvalla.
puitteina 31 hengenjuhla-aterianluomiseen. KuvassavasemmaltaIlona Heiskari,Hannu
Avuksi tuli lähikylän kauppa,josta tuotiin
Siitari, Anna-Maija Teppo,PaulaLeppänen,
pitopalvelun valmistamajuhla-ateria salaat- Karin Sillander, Aulis Boström ia Erkki
teineen,jouluun kuuluvine laatikoineenja
Holopainen.Kuvan on ottanutKirsi Hakala.
peräti maukkaine kinkkuineen. Ilman kuu-

MENNEITÄ
HE TEKIVÄT SENTAAS

t4
MUSTALAMPI
Mustalampi on verraten suosittu nuotiopaikka Haukkalammen eteläpuolella. Lampi
on syntynyt nykyiseen muotoonsa patoamalla, koska lammen pohjoisrannalla on
betoninen pato. Veden nostaminen lammessa on irroittanut turvetta soistuvasta
pohjasta ja turvelautat seilaavat lammen
pintaa paikasta toiseen.Lammen länsipäässä
polku Siikajiirvelle on johdem lahden yli
siltaa pitkin. Lammesta johtaa Mustalammenpuro Haukkalampeen.Kuvaavaa on,
että Mustalammen låinsipuolella sijaitsee
puolestaanValkialampi. EhkäpäMustalampi
on mvös vastakohtakirkasvetiselle lammelle.
Varliaisin tieto lammesta on v.1803,
Mustlammi. Nimi on kirjoitettu myös
muotoon Mustjiirvi. Nykyisessä muodossa
seon ollutkartoissav. 1972akaen.Muutos
perustuu v. 1960 suoritettuun nimien
keruuseen Espoossa.
Pato on rakennettuv. 1948 - 1951, tarkkaa
tietoa ei ole esim. Espoonjiirviki{assa, miksi

ko. pato on rakennettu.Ehkä tarkoituksena
on ollut turvata vedensaantipienoisvoimalaitokseen, sillä Haukkalammen låihistölläon
ollut sodan jälkeen asutustiloja. Tilojen
rakentamisen aikaan, tänne ei olut vielä
rakennettu sähköverkkoa. Toinen mahdollisuus on, että on ollut tarkoitus rakentaa
alueelle huviloita jolloin on saatu jZirven
pinta-alaasuuremmaksi.
Googlen hakusanallaMustalampi ja Nuuksio
löytyy lukuisia sivuja, jossa on ikuistettu
Mustalampeaja patoa.
Espoon jiirvikirjassa todetaan, että Mustalampi tai MustajZirvi nimiset vesistöt ovat
verraten suosittujamaassarnme.Låihesjoka
pitäjästä löytyy tällainen - ja Mustalampia
on maassammen. 600. Se on yleisimpiä
lampien nimiä. Nimi kuvaa lammen veden
våiriätai tummuutta sekälieiuisuutta.
ReijoBlomberg
Liihde: Jåirvi- Espoo,Vesistönimet,luontoa,
historiaa ja tulevaisuutta
ISBN951-857-201-0

Kuva:
Sakari Palo
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KIRIAREPPU
Retkeilijän kansallispuistot
Jouni Laaksonen on kiertänyt Suomen
kansallispuistot ja laatinut niistä oppaan
retkeilijän näkökulmasta. Kirja ilmestyi
maaliskuussa.KustantajaOtava.
Luontoelåimysten Suomi
Retkeilijän nähtävyyksistä kertova kirja
koottu osin aiemmin ilmestyneistä Jouni
Laaksosenlehtiartikkeleista,osin Laaksonen
on kerännyt kirjaa varten tietoja kulttuurihistoriallisista ja luonnonniihtävyyksistä.Kustantaja Otavamedia.
Saariselkä: retkeilyopas ja kartta
Joel Aholan sarjan edellisten osien tapaan
kokoama kartanja opaskirjasenyhdistelmä
esittelee Saariselänreittejä, erityyppisiä
kulttuuri- ja luontokohteitasekätuvat, kodat
ja laavut.
Suomen 100
on Karttakeskuksenopaskirjasarja,jossa on
aiemmin ilmestynyt mm. Veikko Neuvosen
kirjoittama Luontokohteet( 100kiinnostavaa
luontokohdetta)ja Aimo Kejosen laatima
Kansantarinat (100 kohdetta, johon liittyy
tarina). Tänä keväänä ilmestyi Juha Laaksosenja Riku Lumiaron laatima Lintukohteetopas, jossa on 100 paikkaa siivekkäiden
tarkkailuun.
RaijaHentman

Kuvakirj a Äkiislompolon historiasta
Vuosi sitten ilmestyi Keijo Taskisen kirja
Ylläs-elämää tunturieden kupeessa.Nyt on
tarkoitus jatkaa samaaaihepiiriä eli kirjoittaa
kirja Akäslompolon historiasta. Kylän
historiaa on kerätty nettiin, mutta tarkoituksena on saadaaikaiseksi kirja, koska se
on hyvä tapa tallentaa historiaa. Pian alkaa
olla viimeinen aika, jotta tieto vanhoilta
ajoilta saadaankerättyä. Vanhoja kuvia
kylästä on runsaasti,mutta ne ovat hajallaan,
j.otentässäyhteydessäkerätäänmyös kuvia
Akäslompolosta. Ajanjaksoksi on suunniteltu jääkaudesta Akäshotellin rakennusaikaan.
Onko aineistoatallella?
Kirja on ponnistustyöryhmälle,joten tekijät
ottavat vastaan aineistoa, kuvia, niihin
liittyviä tarinoita ja tarinoita ilman kuvia.
Aineistoa voi liihettäämm.
www.åikäslompolo.fi sivustojen palautteen
välityksellä tai sähköpostin välityksellä
keij o.taskinen@articidea.net
Kuukkeli 15.3.2011

Kuva: Sakari Palo
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RETKEILEVLiÄN
KARNAISTEN KORPEEN

o n s i k ä l i eri koi nen, että se pi detään
kävelykunnossamyös talvella.Hiihtämiseen
s e e i k u i te nkaan sovel l u. S en si j aan
lumikenkäilyyn alueon mitä mainioin.
Karnaistenluontopolulleon merkitty lapsille
oma, noin kolmen kilometrin pituinen
Tarinapolku. Maksutonta tarinavihkoa saa
samoistapaikoistakuin karttaakin.Lastenvaunuillemaastoei sovellu.
Retken päätöspaikkaon sopivasti Maikkalanlahden rannalla, ionka rantamakas i i n i s s a v o i ai naki n k-esäai kaan
nautti a
virvokkeita ja pulahtaa vaikka uimassa.
Samallavoi tarkkailla j åirvellämahdollisesti
harjoittelevaaSuomenparastavenekuntaa,
naistenpariairokaksikkoa.

Karnaisten korpialue sijaitsee Lohjan
pohjoisella puoliskolla Kisakallion urheiluopiston läheisyydessäLohjanjärven,
Maikkalanselän ja Hormajärven välissä.
Helsingistä on kätevä tulla Turun moottoritietä55kmja siitä poiketaanKisakalliolle
johtavalletielle.
Mikäli olet maantietunneleista
kiinnostunut
voit tehdäneljänhrnnelinkienoksenja palata
Sammatinliittymästätakaisin.Joukossaon
Suomenpisin tunneli2,3km.
Mo o tto ri t ien k upees s ao l e v a l l a AB C asemallaon Lohjan kaupunginINFO-piste,
josta saat alueen opaskartan maksutta. Reijo"Vallu" Valander
samoinurheiluopistoltaja tietenkinnetistä:
w ww .vi si t lohja. f i. S ielt ä s a a v a rma s ti
muutakin tietoa.
Al u e tta h an on pit k ään k ä y te tty m m .
j a muuhunkinliikkumiseen.
suunnistukseen
Nyt reitistöäon korjailtu erilaisillaportailla
ja pitkospuilla. Sen ovat mahdollistaneet
ennen moottoritien avautumistajärjestetyn
Viiden tunnelin maraton-tapahtumasta
saaduttulot. Osa varoistakäytettiinlapsille
ja senioreille suunnattuihinmetsdretkiin.
Lisäksi rakennettiinlaavuja kota sekäuseita
käymälöitä. Reittiä voisi kutsua vaikka
Kolmen laavunreitiksi, vaikka vain yksi on
perinteinenlaavu.
Reitti on noin viiden kilometrin pituinen.
Perinteistä korpimetsää synkkine kuusikkoineen, mäntykankaineen. Maasto on
vaihtelevaa,mutta melko helppokulkuista.
Tietenkin retkeilijä voi kulkea vapaastimyös
reittienulkopuolella,sillä alueellaon hyvät
marja- ja sienimaat.Pienistä suorimmistä
saattaalöytää suuhunsamuutamanlakankin. Alueellaon kaksilampea,joiden rannoilla
laavut sijaitsevat.Varsinkin Ahvenlammen
la a vu l l a is t ues s as iei h e l p o l l a i s k o s tu
mieleen, että olet 5lmetrin päässämoottoritiestä.Seon nimittäin suoraanallasi.Reitti
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YHDISTYSTIEDOTE

Tukikohdat
Karjakaivon majat
Nuuksiossa pari kilometriä Solvallan
H e l si ngin S eudun L a p i n k ä v i j ä t ry .
p e ru stet t iin v uonna 1 9 7 3 e d i s tä m ä ä n urheiluopistolta. Ylämajassa on laverit
viidelle, kamiinalämmitysja kaksiliekkinen
e ri tyi se s t i Hels ingin s e u d u l l a L a p i n
kaasuhella.Alamajassaon laveritkolmelle,
matkailuaj a retkeilyä.
kamiinalämmitys, takkaja sauna.Sähköäei
Jäsenyysmuodot
ole, kynttilävalaistus, yleisessä käytössä
o va t va r s inais et jäs e n e t, n u o ri s o - j a
olevakaivo, laituri ja käymlilä. Karjakaivolla
kunniajäsenet.
myös maksulomakkeita.Karjakaivoa ei voi
varata.omaan kdyttöön. Avaimen hankintaJäsenmaksut
2011
ja käyttömaksutiedottoisaallalehdessäsekä
Varsinaisetjäsenetl5 euroa,nuorisojäsenet
osoitteessa
www.lapinkavijat.net.
(alle 18v.) 7,50euroa
Kukasmaja Kittilän Kukasjiirvellä.
Jäsenlehti
Majoitustilaalavereilla 10hengelle,kamiinaLapinkävijä,ilmestyyneljästivuodessa,
voi ja
takkauunilämmitys,uunillinen kaasuhella
myös tilata hintaan 8 euroa,/vuosikerta
keittiössä. Ei sähköä, kynttilävalaistus.
Jäsenetuyritykset
Käyttömaksutl euroalhlö/vrk,lapsetalle 16
v 4 euroa/vrk, koko majan vuokraus 35 euroa,/
Jäsenedutsaavain jäsenkortin esittämällä.
vrk, 200 euroa,/viikko.Lislimaksuei-iäsenille
Retkiaitta I 5 7o,Forum Helsinki, Tammisto
5 euron/hlö/vrk.
Vantaa,www.retkiaitta.fi
Goados-kota Kittilän Kukasjåirvellä.
Partioaitta Oy l0 Vo,Helsinki keskustaja
Itäkeskus, Espoo Tapiola ja kauppakeskus M a j o i tu sti l aa l averei l l a 4 hengel l e,
kamiinalämmitys. Ei sähköä, kynttiläSello, VantaakauppakeskusJumbo,Oulu ja
valaistus. Käyttömaksut 5 euroa./hlö/vrk,
Saarisekä,www.partioaitta.h
Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto lapset alle 16 v. 3 euroa./vrk,koko kodan
15 7o,Helsinki ItäkeskusjaEspookauppa- vuokraus 15 euroa./vrk,100euroa./viikko.
Erillinen saunarakennus.
keskusSello
Varaukset:Ujas Pemu,puh.488 821,M0 592
Punnitseja Scicistri
'7278. T arkemmat varaustiedot osoitteessa
ylittävistä
IO Vo15 euroa
ostoksista,Helsinki
www.lapinkavij at.netj a LapinkävijäJehden
Hämeentie50, Fredrikinkatu 55, Itåikeskus
vuoden ensimmäisessä
numerossa.
Kilpisj cirven retkeilykeskus
Vuokravälineet
10 % majoituksesta
Vain yhdistyksenjäsenille. Tarkemmat tiedot
Hotelli Hetan majatalo
osoitteessa
www. lapinkavijat.net.
I0 Vo normaalihinnoista, 5 7o alennus- Tena Master 2, 2 h kupolitelttoja 2 kpl
hinnoista
Fjällräven Akka, 3 h tunneliteltta
H elsingin M atkailij ayhdistyksen matkoille
Hilleberg Nammatj GT2,2 h tunneliteltta
j a retkille j äsenhinnalla
Hilleberg Akto, I h tunneliteltta
Tarkemmat tiedot osoitteessa
www.lapinkavijat.netj a Lapinkävij ä-lehden Trangia spriikeitin 2 kpl
Lapinkävij ä-ahkio 2 kpl
vuoden ensimmäisessä
numerossa.
Naali-ahkio
SavotanPaljakka-ahkio2 kpl
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Savotta906-putkirinkka
SavottaI 2OO-putkirinkka
Haglöfs Victor 75+10 anatominenrinkka
FjällrävenFox 80+ I 0 anatominenrinkka
Vuokrausvastaava:Pekka Narinen, puh.
81 0 1 1 0 tai0405001411
Toimikunnat
Koulutustoimikunta: vetäjäRisto Heinänen,
puh.0503263994
risto.heinanen
@luukku.com.jäsenetMaria
Fonsell,Risto Heiniinen,Raija Henffnan,Erkki
Holopainen,JormaNurmi,Ari Saarinen,Aino
Tuominen
Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Puranen,
puh. 387 2101,040 840 0757,jäsenetKirsti
Klemola, Annu Koistinen, Eija Lempinen,
Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri
Piippo, Taina Tervahartiala

Talkootoimikunta: vetdjä Kirsti Klemola,
puh.050 382 0375, jäsenetJuhaJahkola,Eija
Lempinen,Auli Martin, SakariPalo,Mauri
Piippo, Jukka Severinkangas,Harry Smeds
Ulkoilutoimikunta:v etajaJ ormaNurmi, puh.
040 766 9093, jormao.nurmi@ppf .inet.fi,
jäsenetPentti Luhtala, Outi Ojanperä,Jukka
HannuSiitari,Harry Smeds
Severinkangas,
Karjakaivon majojen istintti: Kalevi Koski,
puh.8l35460jaM0 508 1626
Kukasjcirvenmajojen isönnät:Kalevi Koski
ja Uljas Pemu,puh.488 821 jaO4O5927278
Yhdistyksenemöntd: Ritva Puranen, puh.
3872r0r jaMO84DW5l

TIETOAI
Monet menopelit Lappiin
Kuukkeli lehdessäon Petran iuttu. miten
ennen on matkattu Äkaslompoioon. Ennen
sotia ei ollut tieyhteyttä kylään. Hannukaiseenastipäästiinkuitenkin'biilikyydillä".
Tästä oli jatkettava talvisaikaan matkaa
hiihtzimaila ellei majoituspaikanväki sattunut
noutamaanjoko hevosella tai porolla.
Jutussaei mainita tarkkaaajankohtaa,mutta
veikataan 40-luvulla sotavuosien aikaan
olleen käytössä "krotiili". Tämä tarkoitti
telavetoistakuorma-autoa,jonka perässä
vedettiin jalaksilla liikkuvaa matkalaisosastoa.Semuistuttiasuntovaunua.
Tavarat
kuljetettiin tuolloin linja-autoissaja tuossa

krokotiilissakin katolla. YIämäissäjoutuivat
matkustajattyöntämäänkulkuneuvoa,jotta
päästiinmåikienyli.
Ensimmiiinen auto kylåiiin
MetsänhoitajaTorstenRanckenoli ensimmäisiä henkilöitä, joka kuvasi kylän elämää
v. 1933 alkaen.Kuvia on esillä mm. Kellokkaan luontokeskuksessa.
Rancken ajoi
tovereineen .HelsingistäLappiin ja huolimatta ettei Akäslompoloon ollut kunnon
tietä, he päättivät ajaa perille saakka.
Akäslompolostajohti tuolloin jonkinlainen
kulkutie kankaita pitkin Kolariin. Tie ei
kulkenutsitennykyistälinjaaseuraten
vaan
ylempänäjokivartta. Seurueenauto pääsi
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perille, mutta apuun tarvittiin paikallisen
Usko Frimanin hevonen,joka kiskoi auton
pahimpien paikkojen ohi. Tarina ei kerro,
miten auto saatiintakaisinmaantienvarteen.
Sensijaan seuraavankerran auto saapui
Akäslompoloonvastav. 1953,jolloin autolla
ajettavatalvitie avattiin kylään sen vuoden
huhtikuussa.
Kuukl<eli
25.3.2011
Naalilla kohtalainen vuosi Pohjoismaissa
Vuosi 2010 oli pohjoismaisellanaalilla
runsastuneidensopuli ja myyräkantojen
ansiosta edellisvuotta selvästi parempi.
Ke ski Ruot s in ja N o rj a n tu n tu re i l l a
pesintätulosoli varsin kohtuullinen,mutta
suomessaheikko. Tuloksena oli noin 40
poikuettajoissa oli yhteensä noin 200
poikasta. Fennoskandianpohjoisimmassa
Suomen
osassa,eli Norjan Finnmarkenissa,
Lapissaja Ruotsin Norrbottenissatilanne
on huono. Pohjois-Norjassaja PohjoisRuotsissaoli yhteensäneljä poikuetta,mutta
Suomen Lapissaei ollut vieläkäänyhtään
pesintää.
Va i kka S uom es s a e i a s u ttu a p e s ä ä
l ö yd e tty k ään, näk öh a v a i n to j a te h ti i n
poikkeuksellisensuuri määrä,yhteensä20.
Näistäkuitenkinnoin kolmasosaon varmoja
tai todennäköisiätarhayksilöitä.
käytettiin myös uutta
Apuna seurannoissa
tekniikkaa.Automaattisillahaaskakameroilla
saatiin kolmesta yksilöstä kuvat Sallassa,
Käsivarressaja Utsjoella. Tämä vahvistaa
käsitystä Suomen Lapissa esiintyvästä
pienestä naalikannasta.Se valitettavasti
ko o stunee pelk äs t ää n F e n n o s k a n d i a n
pohjoisimmanosan rajojen yli vaeltavista
yksilöistä.Toimenpiteetnaalinseurannassa
ja suojelussaovatjatkuneetsamanlaisinajo
usean vuoden ajan. Suomessasuojelutoimina jatketaan tänäkin keväänäkettujen
poistoa naalien vanhoilta pesimäalueilta.
Tu n n et t ujen v anho j e n n a a l i n p e s i e n
ta rka s t us t ehdään k e v ä tta l v e l l a j a
heinäkuussa.Aktiiviseuranta on tarpeen,

koskakaikkiin ilmoitettuihin havaintoihinei
aina voi luottaa.Epäillyt pesintähavainnot
varmistetaanDNAtutkimuksin. Toistaiseksi
ne ovat ikävä kyllä aina osoittautuneet
ketuiksi. Naalin suojelun eteen tehdään
y h te i s työtä sekä S uomen si säl l ä että
pohjoismaisesti.Suomessasuojelutyöstä
vastaavatMetsähallituksenluontooalvelut
s e k ä Metsäntutki musl ai tos j a si el l ä
professori Heikki Henttonen. Havainnot
Suomen naaleista voi toimittaa Tuomo
Ollilalle Metsähallitukseen
Levin sanomatKevät201I
Tunturi-Lapissa toteutetaan ensi kesän
aikana pyhiinvaellus
Se k a n taa ni meä E l ämäni pol ku.
Pyhiinvaelluksenj iirj estääTunturikeimiö ja
NNKY-liitto ry, oppaana toimii Taija
Hemminki. Se toteutetaanyhteistyössä
Muonion, Kolarin ja Kittilän seurakuntien
kanssa. Elämäni polku -pyhiinvaellus
j iirjestetään
kolmekertaa:17
5.- 1I .8.
-23.6., kulkee
ja 19.-25.8. Pyhiinvaellusreitti
tu n tu rl marseml ssaJa se tarJoaauusl a
m a h d o l l i suuksi a hi l j entymi sen j a
rauhoittumisenkaipuuseen. Reitti alkaa
O l o s tu nturi n A postol i Johanneksen
Vaeltajanristiltäja kulkee Akäslompolon
Pyhän Laurin Kappelin kautta Marian
Kappeliin Leville. Neljänä päivän aikana
patikoidaanliihessatakilometriä. Pieni pätkä
kuljetaan myös polkupyörällä. Tulo- ja
lähtöpäivät osallistujat viettävät Tunturikeimiöllä Muoniossa tutustuen vaellustovereihinja kokemuksiajakaen.Elämäni
polku kuljetaan oppaan johdolla vaihtelevassa maastossamukana vain kevyt
päiväreppu.Muut tavaratsekävalmiit ruoat
kuljetetaanyöpymispaikkojenläheisyyteen
huoltokuljetuksella.
ja
pidättäydytäänpuhumisesta
Patikoidessa
valokuvaamisesta.Pitemmillä tauoilla
keskustellaanvapaastikaikista patikoinnin
aikana heränneistäajatuksistaja tunteista,
iloista ja suruista,sekäluetaanRaamatusta
Jeesuksenelämän poluista. Pyhiinvael-
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luksen päätteeksi jokainen vaeltaja saa
muistojen lisäksi valokuvakirjan sekä
osallistujatunnuksen.
Pyhiinvaeltajilla tulee olla hyvä terveys ja
maastokävelykunto.Ennen pyhiinvaellusta
on myös hyvä antaa elämän tasaantua
suurienkriisien iälkeen. Hinta: on 69 1 euroa
henkilöltä ja 6i4 etroa NNKY:n jäseniltä.
Hinta sisältää ohjelman mukaiset majoitukset, ruokailut, kuljetukset sekä oppaan
palvelut. Ryhmän koko 8 henkilöä.
Lisätietoja: Taija Hemminki, Tunturikeimiö,
Jerisjlirventie320,99300Muonio,
(016)5385 15,0500209630,
Kansallispuistoissa lähes 2 miljoonaa
kiivijiiäviimevuorma
Kansallispuistojen vetovoima on vahva, ja
niiden tuottamahyöty paikallistalouteenon
vakaata. Viime vuonna niihin tehtiin noin
1,96 miljoonaa käyntiä, ja kävijöiden
rahankäyttö tuotti puistojen lähialueille
yhteensä108,9miljoonaa euroa. Kun tuloja
verrataanretkeilypalveluidenkustannuksiin,
kustannus-hyöty-suhde on keskimäärin
seitsemänkertainen.Näin kertoo Metsähallituksenvuoden2010 tilasto.
Kansallispuistokäyntienlisäksi laskelmissa
ovat käynnit valtion retkeilyalueillaja neljåillä
muulla Metsähallituksen hoidossaolevalla
suositulla luontokohteella: KäsivarsiKilpisjärvi, Punkaharju, Hämeenkangasja
Sipoonkorpi. Yhteensä näiden kaikkien
alueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudellinenvaikutusoli 143,5miljoonaa
euroa. Suurin kävijämäärä on PallasYllästunturin kansallispuistossa,436000
K ak k os ena
on
U rh o
k ä vi j ä ä .
Kekkosenkansallispuisto,287 500 kävijääja
kolmantenaOulangankansallispuisto,169
000kZivijåiä.
Levin sanomatkevät 2011

Tykkylumi
Tänä talvena tykkylumipeitteisiä puita on
saatuihailla eri puolilla Suomea.Tykky eli
tykkylumi syntyy, kun lunta kertyy puihin
ja rakenteisiin lumen ja huurteen yhteisvaikutuksesta. Huurre syntyy ilmassa
olevista pienistä nestepisaroista,jotka
tarttuvat pakkasessapuunoksaan. Myös
tuulella on vaikutuksensa tykkylumen
kerääntymiseen,kohtalainen tuuli edesauttaalumikertymänkasvuaja navakkatuuli
puolestaanvaristaa lumen puista.
Suomessatykkyä kertyy eniten PohjoisS u o m e n vaara-al uei den l aki metsi ssä.
Yhdessäkuusessavoi olla tykkyluntajopa
3 -4 tonnia.Lapissakuusetovat sopeutuneet
tykkylumeen kasvattamalla lyhyet, vain
viihänulkonevatoksat,jolloin ne eivät katkea
niin helposti.
T y k k y l u m essa on kaksi pääl aj i a on
huurretykky ja nuoskatykky. Huurretykky
on fykkylunta,joka on syntynyt suurimmalta
osaltaan huurrekertymästä ja huurteen
sitomista lumihiutaleista ja jääkiteistä.
Nuoskatykky kerääntyykosteanasataneesta
lumesta. Sitä syntyy tehokkaimmin kun
llimpötila on 0-asteista.Tykky painaapaljon.
Metlan tutkijat ovat mitanneet19-metrisestä
kuusesta jopa 3197 kilon tykkykuonnan.
T y k k y ä k ertyy pui den l i säksi myös
kaikenlaisiin ulkona oleviin rakenteisiin.
Pyhätunturin päällä sijaitsevaan televisiomastoon kertyi kahden päivän aikana
marraskuussa 1993 vajaat 100 tonnia
lisäkuormaaalijäähtyneestävedestä.
Kun Lapissa oli vuonna 1994 mahtava
tykkyvuosi, jopa yli 3000 kiloon kohonneet
yksittäisen puun tykkykuormat tulivat alas
vasta maaliskuun alkupuolen suojasäillä.
Metlan tutkijan Risto Jalkasenmukaanpuut
kaatuvat taakan alla helposti, jos maasta
puuttuu routa. Roudaton maa lisääkin nyt
merkittävästilumituho-ongelmaaeteläisessä
EteläisenLapin tykkyalueillamaa
Suomessa.
sitä vastoin on poikkeuksellisenvahvassa
roudassa.Tykkylunta on esiintynyttoisena
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talvena peräkkäin myös Etelä-Suomessa, Kurkijärven suojelualueellepääseeesim.
mikä on harvinaista.
Tremanskärrinreittejä pitkin. Talvikaikaan
Serenastajohtaa hiihtolatu melko liiheltä
Levin sanomatKevät 201I
Kurkijiirveä, mutta myös lumikengillä on
mahdollisuus tutustua alueen talviseen
Ylläksen II retkiviikko
luontoon. Suojelualue liityy v. 2008
joka tehtiin Espoon
valtuustoaloitteeseen,
EnsikesiinäjiirjestetiiZin
l0 - 16.7.I I retkiviiko
550-juhlavuodenkunniaksi.
Ylläksellä. Työryhmä suunnitteleeviikon
ohjelmanja suunnitteluryhmässä
on mukana Länsiväylä12- l3.2.20ll
Ylläksen Matkailuyhdistyksen assistentti
Emilia Ylläsjärvi, ohjelmapalveluyrittäjä
Minna Rask ja matkailun eri aloilla työs- Espooseennejä uutta
kenteleväElina Jauhojärvi.Retkiviikkojen luonnonsuojelualuetta
ohjelmassa on mukana Metsähallitus, A l u e e t k uul uvat osana E sooon 550
Ylliiksen Matkailuyhdistysja Kolarin kunta. v u o ti s j u hl avuoden metsi ensuoj el uSuunnitteilla on myös valokuvanäyttely, hankkeeseen.
Suojelualueista
suurinori: t,O
johon kerätäänYlläksen ystävien kesäisiä
h e h ta a ri n kokoi nen al ue Lakeasuon
retkikuvia.Retkiviikkoa markkinoidaanmm.
metsästä.
Muut kohteetovattätäpienempiä:
kesänerämessuilla.
K a rh u s uon metsästä suoj el l aan l 4
Kuukkeli11.3.11
hehtaaria, Kvarnbyån lehtopurolaaksosta
kolme ja Jansoninnotkosta1,8 hehtaaria.
Kaikkiaan uusia suojelualueitaon projektin
Kurkijärven suojelualue
myötä perustettukaikkiaan 555,4 hehtaaria.
Pohjois-Espooseen
Kurkijärven alueelleon
Liinsiväylä12- 13.2.2011
perustettu 26 hehtaarin laajuinen metsiensuojelualue.Alue yhdistää Tremanskärrin
ja VantaanVestranNatura alueettoisiinsa. Kolari tururettiin tervanpolttajista
Esp o o n y m pär is t ök es k u s o n e s i te l l y t Ennen vanhaanpohjoiset metsät
antoivat
Länsiväylä lehdessäyhden Espoon 550- elannonYlläksen seutuville.Sotien
iälkeen
hankkeenyhteydessäsuojelluistaalueista. p u u ta v a raa kul ki j oki en väl i tyksel l ä
Pesimälintulajeista
tädllävoi tavatamm. pyyn
eteenpäinjalostettavaksi. Mutta ennen
ja pohjantikan.Kurkijiirveltä on löydettymm.
teollista aikakautta terva oli elintärkeä
useita lepakkolajeja sekä lummelampikauppatavara.
Niinpä 1800 luvulla Kolarissa
korentoja.Kurkijåirvenkoillipuolellaon myös varsinainenpääelinkeinooli tervanpolttoa.
liito-oravanpesimäalue.
Kunnan nimikin pohjautuutervanpolttoon
eli tervakolarinimikkeeseen.
Alueelta on taavattuuseita uhanalaisiatai
harvalukuisiavanhan metsän lajeja kuten Terva kulkijokia pitkin eteenpäin
punakarakääpääsekä suojeltuihin lajeihin Tervakolarioli ammattimies,joka
tiesi miten
kuuluvaamesipillikääpää.
tervahautarakennettiinja miten kelopuutja
Suojelumetsälleovt tyypillisiä lahopuus- kannot tuli hautaan latoa. Pelkkä haudan
toiset kuusivaltaisetkanpasmetsätsekä poltto kesti useammanpäivän.Tervanpolton
-myös
kalliomänniköt keloineen.
kilpikaar- ohella tynnyrien teko ja uitto työllistivät
ja
namäntyjäon alueella.Alavissapaikoissa
seudunväkeä. Tynnyreihin laskettu terva
kallioidenvälissäon monipuolinenräme-ja
uitetiin alaspurojapitkin Tomionjokivarteen
korpisuotyyppejä.
ja sieltäedelleenlautoillaTomioonja Ouluun
saakka. Maailman markkinat perustuivat
puisiin laivoihin, joten tervan tarve oli
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huutava 1870luvulle saakka.Tåimåinjåilkeen
tervan vienti Suomesta alkoi viihetä.
Perinne elää
Tervanpoltto perinnettä on pidetty yllä
Venejåirvenkylässä, jossa on näytösluontoisesti poltettu tervahauta kerran kesässä
yhteistyössä Kurtakon kulttuuriviikkojen

kanssa. Tässä kohtaa on mielenkiintoinen
tieto Multakodasta, joka sijaitsee Lainiotunturin länsipuolella. Se on toiminut
alunperin tervakämppåinä.Multakota toimi
vielä 60-luvulla taukopaikkana laturetkillä.
Nykyäiin kota on rauniona.
Kuukkeli 8.4.2011
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RUSSURMUNOIUEI,NIIA
Tarkat suunnitelmatja hintatiedot Reissurepun nettisivuilta www.reissureppu.fi
HSL:n jäsenet voivat osallistuanäille ja Raija Hentmanilta,puh. (09) 718168 tai
retkille j äsenhinnoin.
sähköpostitseosoitteesta
raij a.hentman@reissureppu.fi.
LAPII\KiWÄT
OWLA
30.7.-6.8.Vaellus Itåirajanreitillä ja karhuyö
Martiselkosen eräkeskuksessa.PatikkaTiedusteluthannu.yrjänäinen
@ouka.fi
v a e l l u s K al eval apui ston erämai ssa
majoittuen teltoissaja kämpissä sekä yö
IÄ,PNI&{WÄYIDISTYS KIEIIISET
karhujentarkkailua.
http://www.kiehiset.fi
17.-21.8. Vaellus Kuhankuonon retkeilyreitillä. Telttavaellus Turun lähellä mm.
JoukoLehtonenpuh.0405007456
ja VaskiKurjenrahkankansallispuistossa
jiirven luonnonpuistossa.
JIiRVEI\PIiÄN RETKEILUIiT
3 .-1 0 .9 . R uskavael l us A l ta-K arasj okk
www.kolumbus.frljukka.polla
postireitillä.Yöpymiset teltoissaja valtion
Tiedustelut
PerttiSalo,puh.0408368575
tunturituvilla.
Pe- Su 17.- 19.6.Melontaretki,Väliväylä lO.-17.9. RuskaleiriTsarmitunturin erämaaKannuskoski-Käyrälampi
osuus,joka on alueella.Lyhyitä siinymiä rinkan kanssaja
n.35km.Lisätietoa
RikuRoslingp. 050408 päiväretkiäviehättävissämaisemissa.
ll58
8.-15.10.PatikkaviikkoEtelä-Saksan
Alpeilla.
LapissaVarkhan- Pä i v ä p a ti koi ta j a kul ttuuri retkei l yä
9.9.- 18.9.Ruskaviikko
mukassa
taivaelluksella
pienestä vuoristosuomalaisomisteisesta
Ilmoittautumisetja lisätiedot Jarmo hotellista.
Hokkanenpuh. O4O9659197
3.-6.12. Itsenäisyyspäivänlumikenkiiretki
Kolin maisemiin. Påiivåiretkiäruokramökistä.

YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN
RETKET JA MATKAT

KT]LKU KUKASJARVELLE

Josmatkustatjunalla Rovaniemelleja sieltä
bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään, voit
LumettomanaaikanaKukasjåirvellekuljetaan tilata taksinesim. autoilija Kauko Sepplilältä
valmiiksi odottamaanlinja-autoasemalletai
Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta
lentoasemalle.Kauko Seppälän puhelinkävellen, polku sekäpitkokset noin 4 km.
pidetä numeroon 0l 6- 642129.
Tietä Pyhäjiirvelle ei todennåiköisesti
auki talvella, sitävastoin on sovittu että Kolarin junalta voit matkustaavuorobussilla
Tulivuoripuiston parkkipaikka aurataan Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh.
Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Siitä on
sitten umpista jängän poikki Kukasjåirvelle 040 5481660. VuorobussivhtevsKolari noin 4 kmja tiillä välillä tarvitaansuunnistus- Äkäslompolo - Kolarion joliaiseitajunaltaja
jokaisellejunalle.
ja hiihtotaitoa.

MILLA KEINOIN
KARIAKATVOLLE?
Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen
liikenteen bussilla 85 Espoon keskus Nuuksionpää ja 854 Espoon keskus Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa
osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun
alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole
liikennettä. Kattilan lenkin poisjäänti
syksyl l ä ja lis äy s k evä ä l l ä a i h e u tta a
minuuttimuutoksia. Kannattaa siis olla
tarkkana aikataulun muuttuessakeväällä ia
syksyllä.

Es 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 pyslikillä kaksi pysiikkiä
ennenSolvallan urheiluopistoa.Siitä matka
jatkuu kävellen seuraavanmäenpäiille,josta
käZinnytiiiinoikealle puomilla suljetulle tielle.
Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei
ole ennestään tuttu. Aikataulut löytyvät
Espoon aikataulukirjastaja YTV:n sivuilta
osoitteestavrww.hsl.fi.

HALUANLtrTTYA
HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi
Osoite

Puh.

JASENMAKSUT:
jäsen
Varsinainen

E-mail

HELSINGIN
SEUDUN
15euroa

Nuorisojäsen(alle 18v.)
7.5 euroa
LapinkävijäJehti (suoratilaus)8 euroa

OSOITTEENMUUTOS:

LAPINIGVUÄT
JASENSIHTEERT
SaaraKostama
Penttiläntie
I H56

OOT4OHELSINKI

