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PYUKIRJOITUS
Karjakaivo on ollut yhdistyksen käytössä vuodesta 1911 lähtren. Minä olin ensimmäisen
kerran Karjakaivolla kesäkauden avajaisissa 1984. Väkeä oli paljon, oli kilpailuja, leikkiä ja
paljon toimintaa. Minä en jäänyt yöksi, mutta moni muu jäi.
Seuraavina vuosina tämä asia tuli korjattua. Kuunnellessa "vanhojen" lapinkävijöiden
juttuja aikaisemmilta vuosilta, niin oli tapana tulla Kaivolle jo heti perjantaina, kun vain
töistä pääsi ja pois lähdettiin viimeisellä bussilla sunnuntaina. Monena viikonloppuna on
ollut kämpät täynnä ja monta telttaa kalliolla.
Puutalkoot, yksi tärkeimmistä talkoista Kaivolla, joko niitä karsittiin lähialueilla tai vedettiin
talvella ahkioilla kiimpälle. Monella oli tapana talkoiden ja saunomisen jälkeen jäädä kiimpåille
yöksi. Viime vuosina tämä yöpymiskäytäntö on vähentynyt mielestäni selvästi. En tiedä
onko tämä vain "mutu" tuntumaa, vai onko näin.

Kämppäkirjan mukaan yöpymiset ei ole paljonkaan muuttuneet. Mennäänkö pienemmissä
ryhmissä Kaivolle, ja toivotaan, ettei tule muita. Olin kesällä "meidän tyttöjen" (1 ja 4v)
kanssa Kaivolla saunomassa. Ei tullut ketään muita, sekin oli ihan mukavaa, mutta tytöt
ihmettelivät koko ajan milloin ne muut tulevat. He selvästi halusivat isompaa sakkia.
Monessa kesäkauden avajaisissa, puurotalkoissa, puutalkoissa, viime vuosina on ollut
toimintaa, syöty hyvin ja vietetty yhdessä mukavaa aikaa. Mutta kun kello tulee seitsemän
illalla, kaikki on jo lähtenyt kotiin. Olen pohtinut mistä tämä johtuu. Ollaanko me tulossa
"vanhoiksi", eikö meillä ole innokkaita nuoria jotka jatkaisivat perinnettä vai tuleeko
televisiosta joku sarja jota pitää lähteä kotiin katsomaan.

Oliko niin että vuosia sitten kulkeminen Karjakaivolle oli sen verran hankalaa, että kun sinne
saapui, sitten oltiin koko viikonloppu. Tänä päivänä on autoja, moottoripyöriä ja kulkeminen
Kaivolle j a sieltä pois on tullut niin helpoksi.
Sakari Palo

TOIMINTA
MARRASKUU
26.11.1a

klo 14.00 - 16.00 LAUANTAISAUNA

KARIAKAIVOLLA
Talvi tuo mukanaan lapinkävijöiden lauantaisaunat keskiviikkosaunojen sijaan. Tavataan
tuttuja ja tutustutaan uusiin jäseniin. Muista otsalamppu. Yhteissaunamaksu on I ,- euro.
Saunan lämmittäjänä

Harry Smeds, puh. 050 351 0993.

6.12. KIO 10.45

ITSENÄISYYSPÄIVÄN X,,iVNI-Y

Itsenäisyyspäivän kävelyretki alkaa Solvallan alaparkkipaikalta

klo

10.45

ja

päättyy

Karjakaivolle. Teemme noin kolmen tunnin lenkin maastossa leppoisaan tahtiin. Karjakaivolla
on sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, saunakamppeet, taskulamppu ja
mielelläiin sauvat. Bussi 85 lähtee Espoon asemalta, laituri 322 klo 10. 18 (tarkista aikataulut).

VastuuhenkilöHannuSiitari,puh.040 5101536,hannu.siitari@capgemini.com

7.l2.ke klo 17.30 YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS JA
KERHOILTA - RETKI SAARENMAALLE
Pasilan pääkirjasto, sisäänkäynti Kellosilta 9.n puolelta.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: Valitaan hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastajat, käsitellään vuoden 2012toimintasuunnitelma
ja talousarvio sekä päätetään vuoden 2012 jäsenmaksun suuruudesta.

Kokouksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtaja Kari Rautio kertoo kuvin

ja

sanoin

yhdistyksen järjestämästä retkestä Saarenmaalle viime kesänä.
Vastuuhenkilö Ritva Puranen, puh. 040 840 0151 .

l0.L2.la klo 10.00 ja 17.00 PUUTALKOOT JA
JOULUPUURO KARIAKAIVOLLA
Karjakaivon ympäristössä tehdään puuhuoltoon liittyviä toimia, jonka jälkeen on tarjolla
hernesoppaa ja lämmin joulusauna.

Kello 17.00 aikaan tarjotaan ylämajalla kaikille yhdistyksen talkoolaisille jo perinteeksi
muodostunut pitkään haudutettu joulupuuro manteleineen ja joulukahvit kakkuineen.
Kotimatkalle lähdetään otsalamppujen loisteessa. Talkootoimikunta, puh. 050 382 03151
Kirsti Klemola.

VUOSI 2012
TAMMIKUU
klo 14.00 LEPPOISA LOPPIASSAUNA
KARIAKATVOLLA
6.1. pe

auna on lämmin klo I 4- I 6 j a sitä edeltävän aj an voi käyttää vaikka omatoimiseen ulkoiluun
Karjakaivon maastossa. Voi tulla myös avustamaan saunan lämmityksessä, sillä varsinkin
pakkasilmojen sattuessa työtä riittää: kaivo ja avanto ovat umpijäässä ja puita kuluu paljon.
Sauna on yhteissauna ja maksaa yhden euron. Ulkoilutoimikunta tarjoilee glögiä
lisälämmikkeeksi. Paluumatkalla tarvitaan taskulamppu näin vuoden pimeimpään aikaan.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 5101536.
S

klo 17.30 KERHOILTA - MENNEEN
VUODEN KUVIA
Pasilan pääkirjasto, sisäänkäynti Kellosilta 9.n puolelta.
11.1. ke

Taas on mukava kuunneltavaa ja katseltavaa, sillä jäsenet saavat esittää vuoden 2011
aikana tehdyistä sekä yhdistyksen että omista retkistäänja vaelluksistaan kuviaja kertoa,
mitä kaikkea voi matkalla nähdä, kuulla ja sattua.
Kirjastosta löytyy laitteet digi- ja diakuville. Ilmoita Aino Matikaiselle, puh. 0400921225
millaisia kuvia sinulla olisi näytettäväksi.

klo 18.00-21.00 ja 4.-5.2. 2012
TALVIRETKEILYKURSSI
16.1.

Koulutustoimikunta jlirjestää kurssin talviretkeilystä. Käymme läpi perusasiat varusteista ja
pukeutumisesta liikkumiseen j a ruokailuun.
Aloitamme kurssin maanantaina 16.1. klo 18.00 Maunulan majalla, jossa jaamme teoriatietoa
sekä esittelemme talviretken varusteet.
Sen jälkeen jää kolmisen viikkoa aikaa varustautumiseen ja mahdollisiin hankintoihin ennen

käytännön harjoitusta,

joka on viikonloppuna 4.-5.2. Silloin teemme lyhyen

harjoitusvaelluksen yöpyen teltoissa. Harjoitusvaelluksen kohde riippuu lumitilanteesta ja
se ilmoitetaan teoriaillassa jossa myöskin sovitaan osallistujien kesken kuljetuksesta
harjoituspaikalle (kimppakyydit tai muu).
Kurssin osallistumismaksu on 30 euroa aikuiset ja 15 euroa alle 16-vuotiaat lapset ja se
maksetaan etukäteen. Lisäksi kuluja voi tulla jos osallistuja hankkii vuokravälineitä sekä
matkakuluista.

Ilmoittautumiset 8.1. mennessä Risto Heinäselle puh. 050 3263994 tai sähköpostiin
risto.heinanen@luukku.com tahi Ari Saariselle puh. 0400 620595 tai sähköpostiin
arij ussi54 @ luukku.com
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28.l.laklo
16.00

10.00 PUUNVETOTALKOOT JA klo 14.00
LAUANTAISAUNA KARIAKAIVOLLA

-

Kesän aikana on kalliolle pinottu halkoja, jotka nyt vedetään ahkioilla alamajan pihalle. Jos
et ole ennen ollut näissä talkoissa, pääset kokeilemaan ahkion vetoa tai puiden pinoamista
leppoisaan tahtiin mukavassa seurassa. Hernesoppaaja kahvit tarjotaan talkoidenjälkeen
sekä lämmin sauna avantoineen. Jos tulet vain saunomaan, on yhteissaunamaksu 1,- euro.
Vastuuhenkilönä Juha Jahkola, puh. 040 553 6350.

I.2.2012 ke klo 17.30 KERHOILTA
Pasilan pääkirjasto Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) on auttajien verkosto, joka osallistuu vuosittain

satoihin hälyytystehtäviin ympäri maata. Yleisintehtävä, jota varten Vapepa kouluttaa
vapaaehtoisiaan, on kadonneen ihmisen etsintä. Me Lapinkävijät osaamme liikkua maastossa

ja meillä on siihen varusteet, joten meillä voisi olla annettavaa Vapepalle. Joitakin HSL:n
jäseniä on ollutkin tässä työssä. Pitkän linjan vapepalainen TAINA JUVONEN Keravalta
kertoo yhdistyksen historiasta ja siitä, mitä osallistuminen yhdistyksen toimintaan tarkoittaa.
Vapepalla on myös hyvät nettisivut. Taina Juvonen pääsee aloittamaan esityksensä noin
klo 18, mutta kerhoillassa on aiheesta materiaalia, johon voi tutustua esitystä odotellessa.
Vastuuhenkilö on Annu Koistinen puh 050 3266960.

laklo 10.00 PUUNVETOTALKOOT
KARIAKATVOLLA
1L.2.

Puut kallioilla odottavat ahkioita ja niiden vetäjiä. Siinä oiva tilaisuus raikkaassa ulkoilmassa
kohentaa samalla omaa kuntoa omaan tahtiin.

Talkoovastaavana Hany Smeds, puh. 050 351 0993.

19.2. su

klo 10.30 SUNNUNTAIN HIIHTORETKI

KIRKKONUMMELLA
Tällä kertaa hiihdämme, jos lunta on, Kirkkonummen vesilaitoksen luota Meikojiirvelle ja
edelleen Siuntion puolelle. Kääntöpaikalla (osoitteessa Niittykylantie 299 Siuntio) on Kehla
Stallcaf6. Matkaa edestakaisin on 20 km. Kokoontuminen Kirkkonummen vesilaitoksen
takana olevalla parkkipaikalla klo 10.30. L-juna lähtee Helsingistä Kirkkonummelle klo 9.12.
Pienet eväät ja juotavaa kannattaa ottaa mukaan. Ilmoittautuminen tzille retkelle on pakollista,
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jotta voidaan järjestää junalla saapuville kimppakuljetukset Kirkkonummen asemalta
eteenpziin. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 51 0 1 536,
sähköposti hannu. siitari @ capgemini.com.

25.2.laklo 14.00 - 16.00 LAUANTAISAUNA
KARIAKATVOLLA
f-aryli on jäässä, mutta avanto on tehty. Sinne on mukava pulahtaan saunan lämpöisten
löylyjen lomasta. Yhteissaunasta peritään 1,- euro. Saunan lämmöstä vastaa Juha lähkota,
puh.040 553 6350.

MAALISKTru
PUUNAJOA NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA
3.3. la klo 09.00

Yhteistyö Nuuksion kansallispuiston kanssa jatkuu. Tapaaminen klo 09.00 Kolmperän
rannassa Meerlammentien loppupäässä. Omat eväät mukaan. Halukkaat voivat mennä
!_ryakglygt]e saunomaan. Tarkista talkoiden pito talkoovastaavalta Kirsti Klemolalta, puh.
0503820375.

7.3. KE KIO 17.30

KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA

Pasilan pääkirjasto, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
Yhdistyksen kevätkokouksessa käydään läpi sääntöjen mäiirämät asiat: vuoden 2011
toimintakertomus, tase ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus.
Kerhoillan aihe kerrotaan seuraavassa lehdessä.

28.3. ke

klo 18.00 - 20.00 KESKMIKKOKOSAUNA

KARIAKAIVOLLA
u

Jukka Severinkankaalla, puh. 040 5120696.

HT]HTIKW
25.4.ke klo 18.00

-

20.00 KESKIVIIKKOSAUNA

KARIAKAIVOLLA

LOMA

KUKAS.IARVIVIIKKO

10. - 17.3.2012

Keväällä ( viikolla I 1 )Kukasjärvelle on taas mahdollisuus tulla hiihtämään isäntien ollessa
paikanpäällä. Mukaanmahtuu 8 henkilöä.Ilmoittaudu Kalevi Koskelle 040 5081626 taiUljas
Pernulle 040 592 7 21 8 nlin sov itaan j ärj estely istä

33.

YLLAKSEN HIIHTOVIIKKO 30.3..9.4 .2012

Ensi kevään matkan hinta on 550 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 510

euroa.
pääosi
päivitt

ma-asunnoissa

ja Päivällinen

n.

Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 48 paikkaa. Ruokailut ovat hotelli
Ylläshuminassa.
Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 30.3. klo 21.23 jatulo Kolariin lauantaina
klo 10.47. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.50) - Helsinki (su 8.06).
Tiedustelut: Hannu Siitari, s?ihköposti hannu.siitari @ capgemini.com tai puhelimella 040 570
7536.

JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 30.3. JA PALUU LA 8.4.

VIROON HEINAKUUSSA

viikko 5päivää (tarkentuu myöhemmin)
Suuntana Prirnu , Kihnun saarella päiväkäynti ,Lavansaaren rautatie museo ,Pärnun
hiekkarannat ym. Kaikki tarkentuu vasta ensivuoden puolella.
Kysellä voi Perlti Salo 040-8368575 tai pefiti.sataku@luukku.com
Ehkä viimeinen

HEINÄ TALKOO T KUKASJÄRY F,LLA 2I.

-28.7

.2012

Pientä puuhaa riittää kaikille viikolla 30 , joten viikko on tulijoille maksuton majoituksen
osalta.

Yhdistys tarjoaa lisäksi aamupuuron ja kahvit.
Ilmoirrautumiset Kalelle 040 508 1626 tai Utille 040 59272i8

RUSKAVIIKKO

8. - 1s.9.2012

Ruskaviikko suunnitteilla Hettaan viikolle 37.
Kale tietää asiasta 040 5081626, tarkemmat tiedot seuraavassa Lapinkävijä-lehdessä.
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25
Jos varaus peruutetaan:

Vo

matkan arvioidusta hinnasta

-

28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 16 euroa./hlö
Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lålhtöä, veloitetaan ennakkomaksu
Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 %

-

Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko

- Viimeistään
-

matkan hinnasta

matkanhinta.
lmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn
ikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta
kuten ennakkoon maksetuista palveluista,

ff 5f 'å:','.äfl 1Tilååx'"":i:''#i:å'3,äiffi
lla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme
matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisält1y peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 16
euroa/hänkilö öeka lentoyhticin HSL:tta peiimät kulut. Useimmissa tapauksissa lentolipuista
ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.
ähyyden tai muun ennalta arvaamattoman

14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
n. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden

HSL:N SAHKOPOSTILISTA
Tervetuloa Helsingin Seudun Lapinkävijöiden såihköpostilistalle!
Siihköpostitse tiedottaminen täydentää tiedonjakeluq LapinkävijäJehdenja HSL:n kotisivujen
lisliksi. Listan jäsenille saa nopeasti tiedoksi mahdolliset muutokset ohjelmissa, täydennykset
vaikkapa tapahtumapaikasta ja -aikatauluista ja muistutukset tulevista ohjelmista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää tiedotettava4 jota ei ole lehdessä tai
internet-sivuilla, ota yhtäyttä sähköpostitied lttamista hoitavaan Sakari Paloon, puh. 040
530 9578, sähköposti
Ilmoittaudu såihköpostitistan jäseneksi Sakari Palolle ja ole aina ajan tasalla tapahtumista!
Listan tietoja ei käytetä muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.

l1

KARIAKATvoN ToTMTNTAoHJETDEN 10 tciruBssÄ
Karj akaivo on Helsingin Seudun Lapinkävijöiden retkeilytukikohta, jota

I Ei voi varata yksityiseen käyttöön
2 Ota huomioon Karjakaivon muut kävijät (autiotupakäytäntö)

Noudata Karjakaivon toimintaohjeita, jotka ovat kämpän ohjekansiossa
4 Karjakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä
5 Sisällä ei saa tupakoida, lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisälle
6 Tuo mukanasi wc-paperit, trangian polttoaine ja kynttilät
3

kirjoittaa nimesi klimppäkirjaan
Karjakaivosta huolta talkootyönä, joten käytä puita säästäen
9 Tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse käyttänyt
I 0 Siivoa aina ennen lähtöäsi

7 Muista

8 Pidämme

KARIAKAIVON AVAIN
Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan omaan käyttöön 50
euron panttla vastaan.
Edellytyksenä on:
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuoita ennen avainten luovutushetkeä.
jäsen on maksanut yhdistyksen pankkitilille Nordea 214218-13842 avaimista 50
euron pantin. Viitenumero avaimista on 3573
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä pitää rekisteriä avainten saajista. Saadakseen avaimen
jäsenen tulee osoittaa tositteella, että hän on maksanut panttisumman. Ennen panttisumman
suorittamista ota yhteys Merja Salliseen, joka lähettää avaimen postitse sen jälkeen, kun
raha on tullut tilille. Panttisumman saat takaisin, kun luovut avaimesta.
Hallitus pidättää kuitenkin oikeuden olla luovuttamatta avainta henkilölle erityisistä syistä.

Merja Sallinen, puh. 050 342 4682 ja sähköposti merja.sallinen@netti.fi

t2
Varsin mahtavilta vaikuttavat
myös Romvuoren jyrkänteet
retkiluistelijan silmiin, hänen
kiitäessään pikapikaa Nuuksion
Pitkäj ärven luistavalla kannella.

Maisemia voi hyvin verrata
Norjan vuonomaisemiin tai

Lapin vaaroihin, sillä
kohoav athan korkeimmat kalliot
lähes 70 metriä järven pinnasta.

Kesällä maaston korkeuserot ja

jyrkänteet

vaikeuttavat

ikkumi sta. eikä jävi maisemissa
liikkuminen kaikin paikoin ole
mahdollista ellei omista kanoonia
Ii

tai

vastaavaa kulkuneuvoa

vesiretkiä varten.
Hiihtokelien tultua tarjoaa jävet

myös mainion keinon lutustua uusiin

reitteihin ja niiköaloihin. Omassa muistissani

on upea näky luisteluretkeltä Nuuksion
Pitkäjärvellä. Näimme silloin peuralauman

Talviset j ärvimaisemat
Nuuksio tarjoaa talven tullen aivan uuden
elementin tutustua maisemiin uudesta
vinkkelistä. Pienemmät järvet saavat
nopeasti j ääkatteen ensimmdisten pakkasten
jiilkeen ja pian kattavajääkansi tarjoaa uudet

seikkailu-

ja

liikkumismahdollisuudet

normaalista poikkeavilla reiteillä. Varsinkin
retkiluistelijoille alue on paratiisi. jossa voi

siirtyä luistelemaan järveltä toiselle,

varsinkin, kunjärvien väliset kannakset ovat

suhteellisen kapeita. Järviylängölle. talvi

saapuu nopeammin

kuin

eteläiseen

Espooseen. Tästä huolimatta lunta saattaa

olla yllättävän vähän, joten järvien

kalliojyrkänteitä on helppo ihaillaja kulkea
oikoseen rantoj a seuraillen. Mitä
moninaisemmat nähtävyydet odottavat
kulkijaa, kuten kansikuvan Orajärven

talvinen mänty, mutta monet muutkin
kohteet ovat helpommin tavoitettavissa ja
tutkittavissa kuten Mustalammen kelluvat
turvelautat.

rannan kallionnöppäreen päällä ja
uskomattoman keveästi ne loikkivat luistavaa
rinnettä alas jiirven jäälle. Yhtä nopeasti ne
häipyivät vastarannalle, josta ne

kaukaisuudessa meitä vähän kurkkivat.
kunnes häipyivät kuusikkoon. Tuskin ehdin

kaivaa kameraa povitaskusta, kun koko
näytelmä oli ohi. Sievät sorkan jäljet olivat
jättäneet jälkeensä keveä11ä lumipeitteellä
kerloen lauman kulkureitin.
Kirkkailla järvillä on mielenkiintoista myös
tutkailla järvien pohjaa ohuen jään aikaan.

Ennen vanhaan kolkkakalastus olikin
pienten poikien suurinta huvia kirkkaissa
vesistöissä. Maatuneet puiden rungot
järvien pohjassa kertovat ikimetsistä, joita
Nuuksiossakin on kasvanut. Kansallispuiston myötä vanhojen metsien perinne
atkuu Nuuksiossa j a Espoossa rauhoitetaan
edelleen pienempiä alueita kaupungin 550

j

juhlavuoden kunniaksi.

ReioBlomberg
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Kirjoittaja on pyrkinyt kartoittamaan myös
historiallisia tietoja ja tarinoita luolista, mikäli
niitä on ollut saatavana.
Saatteena kirjoittaja toteaa, että Suomen
luolat ovat kivenkoloja, onkaloita tai luolia.

Meillä luolaksi on mädritelty kallionkolo,
jossa on seinät, katto ja tilaa kolmelle
ihmiselle. "Puoliluolaksi taas määritellään
kallionlippa, jonka alle sateensuojaan mahtuu

övähintään 10 ihmistä." Kaikki luolat eivät
ole varsinaisia luolia. vaan kivenlohkareiden

väliin syntyneitä onkaloita. Varsinais-

Suomesta kirjoittaja on löytänyt luolia
kaikkiaan 29. Kirjoittaja toteaa, että
varmaankin muitakin kohteita löytyy ja
toivoo tietoa näistä sähköpostiosoitteeseen
luolamiehenblogi

Seikkailijan retkiopas VarsinaisSuomenluoliin
Tuomo Kesäläinen
Luolaretkeilystä ei ole aikaisemmin julkaistu

näin kattavaa opasta, vaikka Tuomo
krja rajoittuu Varsinais - Suomen
alueelle. Ensi lukemalta se innostaa
kartoittamaan vastaavia kohteita myös
muualta Suomesta. Tuomo Kesäläinen
toteaa esipuheessaan, ettei muutamia
Kesliläisen

poikkeuksia lukuunottamatta ole kartoitettu

@

gmail. com.

Kirja on kirjoitettu jouhevasti,

eikä

huumoriakaan puutu. Kirja vetoaa varmaan
kaikkiin lapsenmielisiin ja sopivia vinkkejä
1öytyy varsinkin lasten kanssa retkeileville.
Onpa näistä annettu myös sopivasti vinkkejä

kuten kirjan lopussa olevat jutut
Aarreseikkailusta ja Yö kiven sisällä. Monet

kohteet ovat myös asutuskeskusten

lähettyvillä, joten niihin on helppo saapua

pienempienkin naperoiden kanssa
seikkailemaan. Kirjan loppupuolella on

Suomen luolatarj ontaa kokonaisuudes saan.

isompi kartta, joka havainnollistaa luolien

Tiedot tämän alueen luolista kirjoittaja on

sij

kerännyt tiedonmurusten, paikallisten
ihmisten vinkkien ja lehtijuttujen avulla.
Omaksi työksi on jäänyt maastokarttojen
tutkiminen ja luolien kartoittaminen ja
etsiminen. Luolien paikallistaminen ja

Kirjan alkupuolella on pakollista tietoa
jokamiehenoikeuksista, mutta myös

valokuvaaminen on ollut suuren työn takana.

ei kannata lähteä niitä etsimään.

Kirjassa on valokuvattu luolia

ja

laadittu

pienoiskartat luolien löytämiseen sekä
tarpeelliset ajo-ohjeet. Luolista on gps
koordinaatit löytämisen helpottamiseksi.
Osa luolista on myös

retkeily- ulkoilureittien

läheisyydessä. Näin kukin voi rikastaa omaa
mielenkiintoi silla
ulkoilupäiv ääns

ä

yksityiskohdilla kuhunkin alueeseen.

aintia eri puolilla Varsinais-Suomea.

erikoistietoa luolaseikkailujen varusteista.
Monet luolat ovat kosteita ja pimeitä
onkaloita, joten ilman sopivia varusteiteita
Kirjaa täydentää upea kuvitus. joista tosin

luolien sisäpuolisten kuvien osuus
vähdisempi.
ISBN: 978-952-51 12-81 -2Bookwell 20 I I

Lisätietoa

wwvv.

mart\rarstarn-i.rs . f i

on
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Tukikohdat

YTIDISTYSTIEDOTE

Karjakaivon majat

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry.
perustettiin vuonna 1973 edistämään
erityisesti Helsingin seudulla Lapin
matkailua j a retkeilyä.

Jäsenyysmuodot

ovat varsinaiset jäsenet, nuoriso- ja
kunniajäsenet.

Nuuksiossa pari kilometriä Solvallan
urheiluopistolta. Ylämajassa on laverit
viidelle, kamiinalämmitys ja kaksiliekkinen
kaasuhella. Alamajassa on laverit kolmelle,
kamiinalämmitys, takka ja sauna. Sähköä ei
ole, kynttilävalaistus, yleisessä käytössä
oleva kaivo, laituri ja käymiilä. Käyttömaksu
jäsenet 2,5 euroa./h1ö/vrk, eijäsenet 5 euroa,
j a lapset alle 1 6 v. 1 ,5 euroa.

Karjakaivolla myös maksulomakkeita.
Jäsenmaksut 2011

Varsinaiset j äsenet I 5 euroa, nuorisoj äsenet
(alle 18 v.) 7,50 euroa
Jäsenlehti

Karjakaivoa ei voi varata omaan kciyttöön.
Avaimen hankintatiedot toisaalla lehdessä
sekä osoitteessa www.lapinkavij at.net.
Kukasmaj a Kittilän Kukasj ärvellä.
Majoitustilaa lavereilla 10 hengelle, kamrinaja takkauunilämmitys, uunillinen kaasuhella

Ei sähköä, kynttilävalaistus.
Käyttömaksuti etnoa/hlö/vrk, lapset alle 16

Lapinkävijä, ilmestyy neljästi vuodessa, voi
myös tilata hintaan 8 euroa,/vuosikerla
Jäsenetuyritykset
Jäsenedut saa vain jäsenkortin esittämällä.
Retkiaitt a 1 5 7o, Forum Helsinki, Tammisto

keittiössä.

Vantaa, www.retki aitta.fi

Majoitustilaa lavereilla 2 hengelle,

Partioaitta Oy

l0

7o, Helsinki keskusta

ja

Itäkeskus, Espoo Tapiola ja kauppakeskus
Sello, Vantaakauppakeskus Jumbo, Oulu ja
Saariselkä, www.partioaitta.lr

Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto 15

Vo, Helsinki Itäkeskus ja

Espoo

kauppakeskus Sello
Punnitse

ja Sridstri l0

Vo 15 euroa

ylittävistä

ostoksista, Helsinki Hämeentie 50,

Fredrikinkatu 5 5, Itäkeskus

Kilpisjtirven retkeilykeskus 10

Vo

majoituksesta

Hotelli Hetan majatalo 10

7o

normaalihinnoista, 5 7o alennushinnoista
Helsingin Matkailij ayhdistyksen matkoille
ja retkille j äsenhinnalla

Tarkemmat tiedot
www.lapinkavijat.net

osoitteessa

v 4 euroa./vrk, koko majan vuokraus 35 euroa/

vrk, 200 euroa.iviikko. Lis2imaksu ei-jäsenille
5 euron /trlö/vrk.
Go ado s - kot a Kittilän Kukasj iirvellä.

kamiinalämmitys. Ei

sähköä,

kynttilävalaistus. Käyttömaksut 5 euroa.ihlöl
vrk, lapset alle 16 v. 3 euroa./vrk, koko kodan
vuokraus 15 euroa,/vrk, 100 euroa/viikko.

Erillinen saunarakennus.
Varaukset:Uljas Pemu, puh.488 82i,040 592
27 8. T arkemmat varaustiedot osoitteessa
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www.lapinkavijat.net
Vuokravälineet
Vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat tiedot
osoilteessa www.lapinkavijat.net.
Tena Master 2, 2 h kupolitelttoja 2 kpl

Fjällräven Akka, 3 h tunneliteltta
Hilleberg Nammatj GT2, 2 h tunneliteltta
Hilleberg Akto, I h tunneliteltta
Trangia spriikeitin 2 kpl
Lapinkävij

ä-

Naali-ahkio

atki o 2

kpl

15

Savotan Paljakka-ahkio 2 kpl
S

Klemola, Annu Koistinen, Eija Lempinen,

Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri

avotta 906-putkirinkka

avotta 1 2O0-putkirinkka
Haglöfs Victor 75+10 anatominen rinkka
Fjällräven Fox 80+10 anatominen rinkka
S

Vuokrausvastaava: Pekka Narinen, puh.
810 110tai040 500 1411

Toimikunnat
Jiis enre ki ste

rin j a

kotis ivuj

en ylleipiteij ri:

tiedot sivulla 2

Koulutustoimikunta:
Vetäjä Risto Heinänen,puh. 050 326 3994
@ luukku. com. j äsenet Maria
Fonsell, Risto Heinlinen, Raija Henfrnan, Erkki
Holopainen, JormaNurmi, Ari Saarinen, Aino

risto.heinanen

Tuominen
Ohj elmatoimikunta : vetäjä Ritva Puranen,
puh. 387 210I, 04O 840 0757, jäsenet Kirsti

Piippo, Taina Tervaharti ala

Talkootoimikunta: vetdyi Kirsti Klemola,
puh. 050 382 0375,jäsenetJuhaJahkola, Eija

Lempinen, Auli Martin, Sakari Palo, Mauri
Piippo, Jukka Severinkangas, Harry Smeds
Ulkoilutoimikunta: vetäjä J orma Nurmi, puh.
040 1 66 9093, jormao.nurmi @ppl.inet.fi,
jäsenet Pentti Luhtala, Outi Ojanperä, Jukka
Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds
Karjakaivon majojen isiintci: Kalevi Koski,
puh. 813 5460ja040 5081626
Kukasj ärv en maj oj en is cinncit'. Kalevi Koski
ja Uljas Pernu, puh. 488 821ja040 592'7218

Yhdistyksen emcintd: Ritva Puranen, puh.
387

2l0tja040 8400757

TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2OL2
Tammikuu

(UT)
6.1. Loppiaissauna
(or)
11.1. Kerhoilta
28.1 .
Puunvetotalkoot ja lauantaisauna
(TT)
Karjakaivolla
l6.l Talviretkeilykurssi.teoriaosuus
(KT)

Helmikuu
I.2. Kerhoilta (OT)

4.-5.2

Talviretkeilykurssi, käytännön
harjoitus (KT)

11.2.

PuunvetotalkootKarjakaivolla
(1T)

19.2.

HiihtoretkiMeiko-jiirvelle
Kirkkonummelle (UT)

25.2.

LauantaisaunaKarjakaivolla(TT)

Maaliskuu

3.3.
1.3.
10.-11

Puunajoa Nuuksron

kansallispuistossa (TT)
Yhdistyksen kevätkokous ja
kerhoilta (OT)
.3. Kukasmajan huoltoviikko ja

lomaviikko (isännät)
17.-18.3. Ensiapukurssi (KT)

28.3.

KeskiviikkosaunaKarjakaivolla
(TT)

30.3-8.4.Y11äksen

hiihroviikko (UT)

Huhtikuu

22.4.
25.4.

Geokätköily tutuksi (KT)
Keskiviikkosauna
Karjakaivolla (TT)

Toukokuu
5.5. KevätsiivousKarjakaivolla(TT)

5.5.

KesäkaudenavajaisetKarjakaivolla

(or)

I6
25.-21

(uD

6.10.
6.10.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla
(TT)

31.10.

.5. Retkeilyviikonloppu tai vaellus

30.5.
Kesäkuu

4.6.
6.6.

Geokätköily,jatkoa(KT)

8-I1.6.

Naisten sauna Karjakaivolla (TT)
Perhe- ja retkeilyviikko Kukaksella
(UT) epövarma

SyyssiivousKarjakaivolla(TT)
YösuunnistusKarjakaivolla(UT)

KeskiviikkosaunaKarjakaivolla
(TT)
Ahkioiden huoltoa (TT)
lokakuussa
Kääpien tunnistaminen
lokakuussa
(KT)

Marraskuu

1il.

Yhdistyksen syyskokous ja
kerhoilta (OT)

16.6.
I7.6.

KesäsaunaKarjakaivolla(TT)

Espoonrantaraitinkävelyretki
etappi 4. (UT)

n.6.

24.11.

KeskiviikkosaunaKarjakaivolla

Joulukuu

(1T)

Heinäkuu
14.1. KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
21.-28.1

.

25.1.

Kukasj tirven heinätalkoot (is ännät)

KeskiviikkosaunaKarjakaivolla

(lr)

n

I.

6.12.
8.12.

Lauantaisauna (TT)
Piktujoulu (OT)

Itsenäisyyspäivänkävelyretki(UT)
TalkootjajoulupuuroKarjakaivolla

(lr)

Ajankohta avoin Käsityökurssi, luutyö tai
tinalankatyö (KT)

Pyhätunturin vaellus (UT)
Heinä-elokuu
Matka Viron Pärnuun (UT)
Elokuu
1.8. Naisten sauna
Karjakaivolla (TT)

Toimintasuunnitelmaa käsitellään

11.-12.8 Retki Espoon saaristoon (UT)

TT=talkootoimikunta,UT = ulkoilutoimikunta

21 .1 .4.8.

18.8.
8.8.

KesäsaunaKarjakaivolla(TT)
KeskiviikkosaunaKarjakaivolla
(TT)
Morgam-Vibuksen
1.8-9.9.
Ruskavaellus
3
alueella(UT)
Syyskuu
1.-16.9. Ruskaviikko Kilpisjiirvellä (UT)
1.-16.9. Ruskaviikko Hetassa (K Koski)

26.9.

KeskiviikkosaunaKarjakaivolla
(TT)
28.9-30.9 Viikonloppuvaellus
Sipoonkorvessa (UT)

Lokakuu

3.10.

Kerhoilta (OT)

yhdistyksen syyskokouksessa

Jiirj estävä

7. 12.

toimikunta:

KT=koulufi .rstoimikuntaOT=ohj elmatoimikunta,

Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja,

lukuunotlamalla kesän naistensaunoja.
Talkootoimikunnan ohj elmoima talkoorinki

tekee töitä nopeasti toteutettavissa
tehtävissä, joiden ilmoitus ei ole ennättänyt

lehteen. Tällaisia voivat olla esim.

Karjakaivon puunvetotalkoot (kun lunta),

Karjakaivon majojen korjaustyöt ja
Metsähallituksen esittämät' talkootyöt
Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin
voi ilmoi ttautua talkoopäällikölle.
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MENNEITA

VUOTIS JUHLAVIIKKO
Lauantai 3.9.
Kaksi saapui jo edellispäivänä ja me muut 6
henkeä lauantaina. Syötiin lohisoppaa ja
saunottiin.
Tästä se alkaa...

Sunnuntai4.9.
Retki Kukasvaaralle, hyvä sää, hieno ruska,

6 L mustikoita,

samanverran suppilo-

vahveroita, kanttarelleja ym. Kun vielä Kirsti
ja Eino saivat Pietarin kalansaaliin ( mm.3
siikaa, 2 haukea ja ahvenia) rukapuoli alkoi

olla turvattu. Syötiin Harryn valmistamaa

ESPOON

ja hyvää punaviiniä. Odotellaan
ja nuotiotulia. Täydellinen päivä !

lihapataa

RANTARAITTIICi\'ELY

saunaa

Britta ja Reijo Blomberg tarjosivat

Maanantai5.9.

kotipihallaan sunnuntaina

Aamulla satoi, joten koti-ja kenttäpuuhia.

ja lettuja

2 1. 8.

kahvia, teetä

Espoon rantaraitin kolmannen

osuuden kävelijöille. Kahvit olivatkin

tarpeen, sillä osuudella Kaitalahti Kivenlahti ei ollutkaan auki olevia
rantakahviloita, joissa olisi voinut pistäytyä.
Klobbenin uimarannan kahvila oli ehtinyt jo
sulkeutua kouluj en alkaessa.
Sen sijaan mielenkiintoisia maisemia

riitti.

Aluksi ylimääräisenä ohjelmanumerona
kiersimme Hanikan luontopolun lähes
kokonaan. Kävelijöitä oli yhteensä 14.
Ensi kesäksi jäi vielä osuus Kivenlahdesta

Saunalahteen. Sen jälkeen kävellään

metsäpolkuja pitkin Latokaskeen. Retki
aloitetaan vesibussiristeilyllä Otaniemestä

Haukilahden kautta Kivenlahteen.
Ajankohta on sunnuntai viikkoa ennen

juhannusta.

Hannu Siitari

Pyykkikone hyrisee saunalla, kalat
savustuvat nuotiolla (Eino), mustikkapiirakka

valmistuu keittiössä (Kirsti). Kaikki äijät

saunalla tuumailemassa kiukaan
lohikeittoa (namia), kahviteltiin

nuohoomista, sade jatkui. Syötiin Sakun
mustikkapiirakan kanssa, sauna ja nuotiolla
istumista. Nukuttiin hyvin.

Tiistai 6.9.
Kaunis ilma, liikkeelle siis. Mauri ja Simo
Kittilään kaasupullon vaihtoon sekä muuten

ostoksille ja muu porukka kiertämään
Pyhäjärveä. Optimisteinä otimme monta
marja-astiaa mukaan. Lähes koko päivän
reissun saalis oli mukillinen mustikoita ja

sieniä hiukan enemmän. Muuten hyvä
reissu. Kukaksella odotti kahvit

ja

suussa

sulava mustikkapiirakka. Saunan jälkeen vielä

nuotioateria. kalaa ja lettuja.

IB

Keskiviikko 7.9.

lähdettykään porukalla, vaan jokainen

Aamulla auriko herätti porukan. Reput
selässä näytti. että sataa vai paistaa.
Lähdemme kuitenkin tavoittelemaan
Pyhätunturia. Simo ja Mauri jäivät mökin
vahdiksi. Ajan mittaan päivä vain parani,
nousimme Pyhälle. Anna-Maija, Hany ja

tutulta lammalta ja siinä alkoi kamera

Saku huiputtivat Pyhiin. Me muut keräsimme
ylhäällä pikkusangollisen variksenmarjoj a j a
palasimme alas "valkohiekan" kautta. Taas
oli kahvi ja piirakka odottamassa ja sauna
lämmitettynä. Ei kun saunaan ja odottamaan
Ritvan ruokavuoron antimia. Einokin palasi

"puolukasta".

Torstai 8.9.

sinkosi kuka minnekkin. Lähdin kamerani
kanssa Kukasjärven pohjoispuolen suolle,
ajatuksena nähdä joutsenia. Nehän löytyi
raksuttaa. Taisin unohtaa itseni liian pitkäksi

aikaa joutsenten suraa, sillä kun saavuon
klimpille, oli kymmenvuotiskakku ja kahvi jo
juotu. Mutta elämä jatkuu, illalla on tiedossa
lisää kakkuaja nyt aion olla ajoissa paikalla.

Välissä syötiin Einon tarjoama ateria ja
saunottiin.
Juhlat jatkuivat myöhään yöhön nuotiolla
kuohuviinin j a j uusto-j a savuporoherkkuj en
kera.

Aamu kuten muutkin aamut, puuroa,
mustikoita, kiisseliä ja kahvit päiille. Sitten ei

Kuva: Sakari Palo
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kävijät osaavat arvostaa sitä. (itse olen tullut
tiihän piiriin myöhemmin)

Juhlanjälkeen:
Ilo on ystävä hyvä
Ilo on kaveruus syvä
Ilo on hymy ja läheisyys lämmin
taas jatkuu taivat keveämmin

I(itoksilla

Eino Vasikainen

Perjantai 9.9.
Lähdettiin porukalla Aakenukselle paitsi
Saku, joka jäi tupavahdiksi ja saunan
llimmittäjiiksi. Simo lähti aamulla kotia kohti.

HSL.n yösuunnistus Karjakaivolla
8.10.
Pienen saderuuron jälkeen kuutamo teki

Lauantai 10.9.
Lähtöaamu. Harry lähti

jo

aikaisemmin

aamulla kävellen Akäslompoloon. Aurinko
paistoi punaisena järven takaa. Saku souti
Maurin jåiwen yli. Me muut siivottiin paikkoja
ja pantiin tavaroita paikoilleen.

suunnietusillasta oikein
mukavan. Kuitenkin osanottajien määrä jäi
hyvin pieneksi....
Tuloksia:

Lennart Koskinen: Kiersi koko radan: Noin

th.

Kiitos suuri kuluneesta viikosta ja
Mauri, Anna-Maija, Ritva, Saku, Kirsti, Simo,
Harry jaEino

Aulis Boström: 4. rasti puutui: I h. 30 min.
Eino Vasikainen: 4. rasti puutui: 3 h.
Esko Oksanen: Puolimatkan krouvista
saunaan I h. 30 min.

Viikko juhlan merkeissä on vietetty ja varsin

Niilo Koskenkorva.

mukavasta seutasta.

anteliaasti.
-kalaa olisi tullut vaikka kotiin vietäväksi

-marjoja, puolukoita

ja mustikoita aivan

tarpeeksi

-sieniä heti syötäväksi
(ainakin parkyt litraa)

ja kotiin vitäväksi

Taisi osallistujille jäädä

muutakin

"takataskuun"

Huoltona: nostettiin laituri

ja

purettiin

nuotiokatos, sekä veneet talviteloille eri
jliwille.

Ei kymmenen vuoden talkookäynnit

ole
menneet hukkaan. Toivottavasti seuraavat
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JÄurr-lNNrN TUNTURIT
Tuttavamme houkuttelivat meidät viikoksi
lokakuun puolivälissä Åreen. Siellä olikin

mielenkiintoista seurattavaa. Nimittäin
samaan aikaan kokoontui kansainvälinen
tunturiturvallisuuskongressi ( IKAR/CISA).
Kongressi ei ollut pelkästään pöytien takana
istumista, vaan samaan aikaan koulutettiin
pelastajia tulevia talven koitoksia varten.
Kongressin alaotsikot olivat ilmapelastus,

lumivyörypelastus, maastopelastus ja
alppikiipeilyn lääkintähuolto. Ruotsin poliisi
oli aktiivinen toimija koko kongressin ajan,

mm. poliisin helikopteri toimi koko ajan
etsintäharj oituksis sa.

Paikalla oli Ruotsin poliisin ja rajavartioston

helikopterit. Niiden avulla kiidätettin
pelastushenkilöstöä Areskutanin rinteille.

Mm. lumivyöryistä pelastautumista
harj oiteltiin useampana päivänä.

Etsintäpartioiden liikkumista kuitenkin
harjoiteltiin säännöllisesti. Tosin lunta ei
ollut vielä tunturin alarinteillä vaikka huippu

oli jo valkoisena. Tästä huolimatta

kuivaharjoiteltiin ryhmien liikkumista ja
koirapartiot liikkuivat etsintätehtävissä.

Myös paikallinen ea-harjoittelu toimi

kongressin aikana. Vaikka tapahtuma alkoi

aurinkoisissa merkeissä, muuttui

sää

ilmeisesti "onneksi" sumuiseksi ja sateiseksi,
jolloin etsintätehtävissä päästiin todellisiin

tunnelmiin, kun rinne peittyi sankan
sumuverhon ja räntäsateen peittoon.

Kongressin esitteessä todettiin, että
Euroopassa yksistään kuolee vuosittain n.
120 ihmistä joka talvi eli n. yksi ihminen/
päivä. Puolet ndistä tapaturrnista on off-piste

laskettelussa

eli laskettelussa merkittyjen

reittien ulkopuolella. Monet laskettelij at eivät

tunnista off-piste laskettelun vaaroj a, eivät

lumiolosuhteita

ja

tällaisen liikkumisen

riskejä. Monet ottavat riskejä, koska eivät
tiedä lumivyöryvaaroista. Heillä ei ole

myöskään mukanaan lumivyöryn alle
hautautuneiden tunnistuslähettimiä. Tällöin
etsijöiden on mahdoton paikallistaa lumeen
hautautuneita uhreja.

Aluksi kun ei ollut elektronisia laitteita, uhreja

etsittiin hiihtosauvoilla. Myöhemmin

kuvaan tulivat pelastuskoirat, jotka ovat
edelleen mukana etsintätöissä. Pelastustöitä

ovat nykyään helpottaneet myös kännykät,

koska apua saadaan paikalle verraten
nopeasti. Ranskassa on todettu, että 38Vo
tapauksista apu saadaan paikalle 15
minuutissa ja suurimmassa osassakin
vähintään 35 minuutissa. Lumivyöryistä
uhrien kaivaminen on vaativaa, sillä uhrin
päältä joudutaan yleensä kaivamaan tonni
lunta, joka on kovaksi pakkautunutta ja
jäistä.

Samaan aikaan Holiday Club hotellin tiloissa

oli

tunturiturvallisuusnäyttely, jossa eri

valmistajat esittelivät viimeisimpiä

tuotteitaan, samoin retkeilyvarusteita oli
runsaasti esillä. Euroopan vuorimaat olivat
joukolla edustettuina, mutta suomalaiset

taisivat loistaa poissaolollaan. Ainakaan

suomen sanaa

ei kuulunut

mistään

esittelypisteistä.

Viikon aikana sai myös

hyvän

yleiskatsauksen Jämtlannin Härjedalenin
tunturialueiden laajuudesta. Härjedalen

sijaitsee Sälenin alueen pohjoispuolella

Norjan rajan tuntumassa ja Jämtland
p.ohjoisempana ulottuen idässä
Ostersundiin. Alueella on lukuisia
mielenkiintoisia vaellusalueita, kuten Sylen,

Vålådalen, Funudalsfjällen, Krokom,
Ljundalsfjällen jne. Lisäksi alueella on
runsaasti pienempiä alueita, joissa voi
suorittaa päivävaelluksia.

Jämtlannin vaellusreitti kulkee Fjällnäsistä,
Helags tunturin kautta Storulvalniin. Helags
on alueen korkein huippu ylittäen 1800 metriä

ja tunturilla on Ruotsin eteläisin iäätikkö.
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Päiviikävehjöille on myös laaja Midnortleden
ruotsin itärannikolta Atlantille saakka. Reitti
seuraa ilmeisesti pääsääntöisesti maantietä,

mutta osa reitistä seuraa

vanhaa

pyhiinvaellusreittiä Sankt Olav leden
Trondheimiin. Osa reitistä on nimetty myös

Kaarlelaisreitiksi 1718 tapahtuneen
tunturikatastrofin mui stoksi.

ReijoBlomberg

TIETOAI
RUOTSIN PELASTUSORGA.
NISAATIO
Ruotsissa valtion siviilipelastustoin-ri vastaa
myös tunturialueen pelastusorganisaatiosta
(Fjällräddningen). Se toimii yhteistyössä
poliisin kanssa, joka puolestaan on toimiva
pelastusorganisaatio käytännön tehtävissä

tunturi alueela.

Eli

pelastaa ihmisiä

onnettomuustapuksissa. Ruotsissa on n. 200

-

250 pelastustehtävää vuosittain. Poliisi

organisoi myös käytännön harjoittelun
alueelisesti. Tunturipelastaj ia on kaikkiaan

n. 400 Taalainmaalla,

Jämtlannissa,

Västerbottenissa ja Norrbottenissa.
Organisaatio toimii ympärivuotisesti.
Tunturipelastajien tiimit on sijoitettu
Ostersundiin ja Kiirunaan. Tiimit
harjoittelevat pelastuskoirien kanssa mm,
lumivyöryetsinnässä. Eräs tiimeistä toimii
myös luolaetsintä tehtävissä Jämtlannissa

ja Västerbottenissa.

Ruotsin siviilipelastajilla on oma www sivu

www.fj allraddningen.com

Häfäpuhelimet
Tunturialueiden hätäpuhelimia on sijoitettu

tunturitupiin

ja tuulisuojiin

yleisten

retkeilyreittien varrelle. Hätäpuhelimet on
merkitty myös karttoihin. Siksi on tärkeää
pitää mukan kartan viimeisintä versiota,
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koska kännykät toimivat vain harvoin

matkailuelämyksenä Kaunispäällä

tunturialueilla. Hätäpuhelimet on yhdistetty

vieraileville.

suoraan Poliisin hätäkeskukseen.

Rakentamisluvan käsittelyn yhteydessä
tornille jouduttiin katsomaan uusi paikka

Harojoittelu

lähellä sijaitsevien linkkimastojen

Toimintaa varlen harj oitellaan säännöllisesti
ensiapu ja lumivyöry pelastus tehtävissä.

jäänmuodostuksen vuoksi. Rakennustyöt

Turvallisuus varusteina on lisäksi

-hankkeita. Tomi on valmis elokuun lopussa.

Ryhmillä on käytössään punaiset
vuoristopelastus takit, kypärä, yhteysradio,
ensiapupakkaus ja kartta sekä kompassi.
hätävarustepakkaus, kirves, lumilapio sekä
sukset ja lumikengät muiden varusteiden
ohella.

Koordinointi
Joka tunturialueen maakunnissa

on

poliisiupseeri. joka vastaa organisoinnista
ja rekrytoinnista uusille pelastajille. Hän
myös kouluttaa ja antaa tarvittavaa tietoutta
pelastustehtävistä.
lisätietoa poliisin sivuilta www. ploliisisen.

se tai myös kullakin alueella esim.

polismyndigheten.dalarna

@

polisen. se.

ReijoBlomberg

Kaunispään kolmiomittaustornin
perustukset valettiin 9.6.20II.

ovat olleet käynnissä kesän aikana ja
sisällytetty osaksi Inarin kunnan ja Lapin
Ely-keskuksen yhteistyönä tehtäviä ns. YTY

Se vihitään käyttöön Pohjoismaiden
karttalaitosten pääjohtajien tapaamisen
yhteydessä 5. päivä syyskuuta.
Saariselän snaomat 25.5.
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RINKAN POHJALTA
KARIAKAIVO
Nyt kun syksy

saa

ja talvi koittaa, niin pieni

muistutus. Mennessäsi kämpälle muista ottaa

taskulampun, eväitten ym. tarpeellisten

tavaroirten lisäksi KYNTTILOITA,
vähintään sen mitä itse tarvitset ja
nueluimmin kaverille myös.

LEHTITOIMIKUNTA
UTIDISTUU
Saara Kostaman jäädessä kesäIlä pois sain

Kaunispään laella sijainnut vanha
kolmiomittaustorni kävi vuosikymmenien
aikana tutuksi maamerkiksi vierailijoille. Nyt
vanha torni on purettu. Sen alla sijainnut
Geodeettisen laitoksen kolmiopistepultti
toimii edelleen maamme kartoituksen
kiintopisteenä.
Vanhan j a tunnetun maamerkin hävittämisen

pikahälytyksellä Hannu Siitarin mukaan
lehden tekoon. Syksyllä meillä oli kaksi
innokasta uutta jäsentä aloittamaan lehden
tekoa. He astuvat remmiin todenteolla, ensi
vuoden alusta. Anne Kaiponen lupautui
päätoimittajaksi ja Raimo Kumpu taittaa
lehden. Minä, HannujaReijo ollaan edelleen
mukana.

yhteydessä syntyi kolmiopistettä

Vuoden 2012 ensimmäinen lehti ilmestyy

hallinnoivien j a käyttävien organisaatioiden
piirissä ajatus rakentaa Kaunispäälle sen
geodesian ja kartoituksen perinteitä jatkava

ilmoitukset ja kirjoitukset tulee lähettää
Annelle ( akaiponen@gmail.com ). Kuvat

uusi tomi, jokatoimisi partsi maanmittauksen

muistomerkkinä, samalla

mm.
informaatiopisteenä, maisematornina ja

helmikuun puolessa välissä. Siihen tulevat
Raimolle käsittelemättöminä
(

visualculture@fineart-raimo-kumpu.fi ).

Sakari Palo
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7

.12. ke klo 17.30 SYYSKOKOUS

Pasilan pääkirjasto Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat: Valitaan hallituksen j äsenet

7.3. ke klo 17.30

KEVÄTKOKOUS
Pasilan pääkirjasto Rautatieläisenkatu
8,sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta

erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastaj at,

käsitellään vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään vuoden
20 I 2 jäsenmaksun suuruudesta.

Tervetuloa!

Hallitus

Yhdistyksen kevätkokouksessa käydään
läpi sääntöjen mätirämät asiat: vuoden 2011
toimintakertomus, tase ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastuskertomus.
Tervetuloa

Hallitus

Mielenkiintoisia ohj elmia Helsingin
työväenopistossa
26.,30.1. ja2.2. Luentosarja Lapin luonnosta

ja

retkeilykohteista. Osat: Länsi-Lapin

kansallispuistoj a j a erämaa-alueita, Utsj oen
erämaista Lemmenjoelle, Inarilta etelään.
3.2. Otsalamppuretki Kasabergetin kallioille.

Patikkaretki ltä-Helsinsin hienoimmalle
näköalapaikalle.

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta
Toivottaa
Lehdentekijät

Sipoonkorven kansallispuisto

Hindsby
Ängesbölebergetin ympäri on mer-katttu reitti

Byabäken puro
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Bakunkärrs träsket
Sotungista n.3 km koilliseen

B

akunkärrs träsketin lähel I ä

Kuvat. Sakari Palo
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN RE,TKET JA MATKAT

REISSUREPUN OHJELMIA
20L2

kulttuurikohteita. Majoitumme Stormskzirs

7.-14.7. Ylläksen retkiviikon vaellus
Ylläkseltä Pallastuntureille. Hienoja
maisemia ja paikallista historiaa
telttavaelluksella keskiyön auringon

Vdrdshusissa. Simskälan saarella.

hehkussa

10.-11.3. Vanhanajan eräretki Pukkilaan.

4.-11.8. Kalastusleiri Inarijärvellä. Oppia

9.-12.2. Ahvenanmaan talvea

Mlrskyluodon

Maijan maisemissa. Vårdön saarella
hienoja patikkapolkuja

ja

Rakennetaan havulaavu

on

kiinnostavia

ja

yövytään

31.3.-7.4. Ahkiovaellus Kolmen

pyykiltä

etelään. Yöpymiset pääasiassa kämpissä,
ehkä teltassakin.

28.4. Pettukurssi Pukkilassa. Kaadetaan
puu, otetaan pettu, paahdetaan, jauhetaan
ja tehdään leipää

17.-20.5. Selkämeren kansallispuiston
parhaitapaloja Päivät ulkosalla saarissa,
merellä ja majakoilla, yöt lakanoiden välissä,

välillä hyvää ruokaa

ja 3.-10.6. Patikka- ja
pyöräilyviikot Baijerin Atpeille.
27.5.-3.6.

Samansisältöiset matkat keväisille
kukkaniityille, vuorten kupeille ja
kulttuurikohteisiin, yöpymiset Hotel

ja välillä hillojen

15.-17.6. Majanrakennusviikonloppu

ja isoille

30.8.-9.9. Ruskavaellus Vindelfjällin
suojelualueelle Ruotsiin. Ammamäsin ja

Hemavanin välisiä upeita tuntureita
Kungledenin länsipuolella. Teltta- ja
kämppiimajoitus

Rospuuttoviikko
27.10.-3.t1.
Pallastuntureilla. Syksyn ja talven
taitteessa, juuri ennen kaamoksen alkua.
Yöpymiset varaustuvissa.
6.-9.l2.Itsenäisyyspäivän retki. Kohde on
vielä avoin, mutta jotain kivaa tehdään.

Lisätietoja antaa

ja

ilmoittautumisia

vastaanottaa Raija Hentman joko numerossa

(09) 718 768 0ätä viesti vastaajaan) tai
sa
s ähköpo stio soittees
raija.hentman(at)reissureppu.fi. Kannattaa

Martinshöhessä

pienille

kalojen narraamisesta

keräämistä, kiinteä telttaleiri telttasaunoineen

rakotulilla

Padasjoella. Majan

rakentamisen lisäksi paljon muutakin kivaa
ohjelmaa, majoitus joko sisä11ä tai teltassa

liittyä Reissurepun maksuttomalle
postituslistalle, mikäli luontoon, Lappiin,
retkeilyyn ja ruokaan liittyvät vinkit
kiinnostavat. Käy katsomassa osoitteessa
www.reissureppu.fi.
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MILLA KEINOIN KARIAKAIVOLLE?
Karjakaivolle kuljetaan Espoon sisäisen liikenteen bussilla 85 Espoon keskus - Nuuksionpää
osa vuoroista huhtikuun
lopulta lokakuun alkuun. Talviaikana Kattilaan ei ole liikennettä. Kattilan lenkin poisjäänti
syksyllä ja lisäys keväällä aiheuttaa minuuttimuutoksia. Kannattaa siis olla tarkkana
aikataulun muuttuessa keväällä ja syksyllä.

ja 85A Espoon keskus - Nuuksionpää - Kattila. Kattilaan asti ajaa

Espoon keskuksessa lähtöpaikka on Espoontori aivan rautatieaseman vieressä. Nuuksiossa
bussista jäädään pois Meerlampi-nimisellä pysäkillä kaksi pysäkkiä ennen Solvallan
urheiluopistoa. Siitä matka jatkuu kävellen seuraavan mäen päälle, josta käännytään oikealle
puomilla suljetulle tielle. Loppumatkaan tarvitaan kartta, jos reitti ei ole ennestään tuttu.
Aikataulut löytyvät Espoon aikataulukirjasta ja Helsingin Seudun Liikenteen sivuilta
osoittee sta www.hsl.fi.

MILLÄ KEINOIN KUKASJÄRVBLLE?
Lumettomana aikana Kukasjiiwelle kuljetaan Aakenuksen Pyhäjiirven parkkipaikalta kävellen,
polku sekä pitkokset noin 4 km
Tietä Pyhäjiirvelle ei todennåiköisesti pidetä auki talvella, eikä Tulir,uoripuiston parkkipaikkaa
aurata Akäslompolo - Kittilä tien varrella. Tulivuoripuistoon voi jättää auton, mutta se vaatii

hieman lapiotöitä auton saamiseksi pois tieltä. Siitä on sitten umpista jängän poikki
Kukasjåirvelle noin 4 km ja tällä välillä tarvitaan suunnistus- ja hiihtotaitoa.
Kolarin junalta voit matkustaa vuorobussilla Akäslompoloon ja lyhyen jatkokuljetuksen
taksilla hoitaa esim. Seppo Kultima, puh. 040 548 1660.

- Äkäslompolo - Kolari on jokaiselta junalta ja jokaiselle junalle.
junalla Rovaniemelle ja sieltä bussilla Kittilään tai lentäen Kittilään

Vuorobussiyhteys Kolari
Matkustaessasi

jatkokuljetukseen on käytettävissä Kittilän taksi puh. 016106441

C)soite

Puh

E-mail

JASENMAKSIJT - 2011
15 euroa
Varsinainen jäsen
7.5 euroa
Nuorisojäsen (alle 18v.)
Lapinkävijä-lehti (suoratilaus) 8 euroa

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT
JÄSENSIIITEERI
Saara Kostama
Penttiliintie I H 56

OOT4OHELSINKI

