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Lumimaassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto. Tällä mielellä tervehdin Sinua Lapinkävijä –lehden lukija vuoden 2012 ensimmäisessä numerossa.
Ihanaa! Talven selkä on taittunut. Heräämme talviunesta alati pitenevään päivään. Nautitaan auringonsäteistä, kimaltelevista ja maaliskuun kantavista hangista
sekä luonnossa samoamisesta! Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
Karjakaivo, jääkauden muovaama erämaa-alue, jolle on ominaista maaston suuret korkeuserot ja jossa on 7 km valaistuja latuja, kutsuu Sinut talvivaelluksille, hiihtoretkille, kuuntelemaan luontoääniä: tuulen huminaa, lepakoiden, liito-oravien,
hirvien, kauriiden, peurojen ja metsäjänisten vilahduksia, lintujen liverrystä, lumen
narskumista kengän, suksen tai lumikengän alla, jään kuminaa. Tule tutkimaan uusia vaellusreittejä ja eläinten jälkiä.
Saamme innolla seurata uutta muuttuvaa Kansallispuiston Luontokeskuksen
miljöötä, mikä valmistunee komeudessaan vuoden 2012 - 2013 vaihteessa. Rakennusprojektista vastaavat yksikönjohtaja Tapio Salo YIT:ltä ja Nuuksiokeskus Oy:n
toimitusjohtaja Timo Kukko. KTM Mikko Lamminpää Metsähallituksesta toimii
Suomen Luontokeskus Haltian Nuuksion vastaavana näyttelytuottajana ja koordinoi näyttelyjen suunnittelua ja rakentamista. Metsähallitus omistaa Karjakaivon
alueesta 221 hehtaaria ja Helsingin kaupunki 479. Karjakaivonkin alue on kuulunut aikaisemmin Tervalammen kartanoon. Helsingin kaupunki hankki alueen perusosan vuonna 1963. Helsingin Seudun Lapinkävijät ry perustettiin vuonna 1973
ja Karjakaivo on vuokrattu kaupungilta käyttöömme vuonna 1977.
Karjakaivo, lapinkävijän Nuuksion retkeilytukikohta kutsuu yhteissaunan löylyihin, virkistävään terveyslähteeseen, avantoon ja yhteisiin tapahtumiin ja talkoihin.
Anne Kaiponen

3

Lapinkävijä Nro 126 1 12

TOIMINTA
HELMIKUU

SUNNUNTAIN HIIHTORETKI KIRKKONUMMELLE
19.2. klo 10.30
Tällä kertaa hiihdämme, jos lunta on, Kirkkonummen vesilaitoksen luota Meikojärvelle ja edellen Siuntion pulelle. Kääntöpaikalla (Niittykyläntie 299 Siuntio) on Kehla Stallcafe. Matka
edestakaisin on 20km. 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 tälle retkelle
on pakollista, jotta voidaan järjestää junalla saapuville kimppakuljetukset Kirkkonummen asemalta eteenpäin. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, 040 570 7536, hannu.siitari@capgemini.com

LAUANTAISAUNA KARJAKAIVOLLA 25.2. klo 14.00
- 16.00
Lampi on jäässä, mutta avanto on tehty. Sinne on mukava pulahtaa saunan lämpöisten löylyjen lomasta. Yhteissaunasta peritään 1€. Saunan lämmöstä vastaa Juha Jahkola, 040 533 6350
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MAALISKUU
PUUN AJOA NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA 3.3.
klo 09.00
Yhteistyö Nuuksion kansallispuiston kanssa jatkuu. Tapaaminen klo. 09.00 Kolmperän rannassa Meerlammentien loppupäässä. Omat eväät mukaan. Halukkaat voivat mennä Karjakaivolle saunomaan Tarkista talkoiden
pito talkoovastaavalta Kirsti Klemolalta, 050 382 0375
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA 7.3. klo 17.30, PARHAAT PALAT SIPOONKORVESTA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta
Kevät kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat: vuoden 2011 toimintakertomus, tase ja tilipäätös sekä tilintarkastuskertomus. Kokouksen jälkeen kuulemme Hannu Kermanin selostusta Sipoonkorven maastosta. Hannu Kerman on osallistunut mm. Sipoonkorven kartoitustyöhön. Hän tuntee alueen läpikotaisin, joten tulemme kuulemaan Sipoonkorvesta todella asiantuntevan esityksen. Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala, 050 554 4432
ENSIAPUKURSSI 17. - 18.3.
Ensiapuopettaja Tarja Kantojärvi, joka on aiemminkin pitänyt meille erinomaisia retkeilyn tilanteisiin painotettuja ensiapukursseja, astuu taas remmiin. Kurssin kesto on
16 oppituntia ja kurssilla on mahdollisuus hankkia joko
EA1 tai EA2 todistus tai päivittää nykyinen EA2 oppimäärä
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Lauantaina opiskelemme sisätiloissa ja sunnuntaina harjoittelemme tositoimia maastossa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kurssia edeltävällä viikolla kurssille ilmoittautuneille. Kurssimaksu on 50 euroa, joka maksetaan HSL:n
tilille etukäteen kullekin osanottajalle annettavaa viitenumeroa käyttäen. Jos sinulla ei ole ennestään EA1 tai
EA2 korttia, SPR:lle tilitettävä korttimaksu on 8 euroa.
Ilmoittautumiset Raija Hentmanille joko sähköpostiosoitteeseen raija.hentman@nic.fi tai lankanumeroon (09) 718 768
(vastaajaan voi jättää viestin) tai tekstiviestinä kännykkänumeroon 0400 380 606 (ei kännykkäilmoittautumisia!). Tämä on
elämäsi tilaisuus päivittää alle puoleen hintaan ensiaputaitosi.
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 28.3. klo
18.00 - 20.00
Kevät tulee kohisten ja kesä taas. Lapinkävijäthän siirtyvät kesäaikaan, kun keskiviikkosaunat alkavat. Yhteissaunamaksu
on 1€. Lämmitysvastuu Jukka Severinkankaalla, 040 572 0696
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HUHTIKUU
GEOKÄTKENNÄN PERUSTEET 22.4. klo 10.00 15.00 Louhela/Myyrmäki/Kaivoksela -alueella
Oletko kuullut mystisestä purkkien etsimisestä ja niiden piilottamisesta? Kokoontuminen Louhelan juna-asemalla alatasanteella sunnuntai-aamuna klo 10.00. Päivän aikana kuljetaan ympäri Länsi-Vantaata kävellen ja samalla opetellaan
geokätköilyn periaatteita. Tarkoituksena on perehtyä geokätköilyn saloihin yhdessä kokeneempien geokätköilijöiden johdolla. Tarvitset mukaan gps -laitteen tai älypuhelimen. Etukäteen voit tutustua aiheeseen täältä www.geocache.fi. Ennakkoilmoittautumiset 1.4.2012 mennessä Maria Fonsu Fonsell, 044-759 0988. Ilmoita samalla , tarvitsetko lainalaitetta. Jos haluat kokeilla omaa puhelintasi geokätköilyyn, ilmoita puhelimesi merkki ja malli yhteensopivuuden tarkistamiseksi lisäohjeiden saamiseksi. Jatkamme saman aiheen parissa teemaretkellä 4.6. tarkemmin ilmoitettavalla alueella.
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 25.4. klo
18.00 - 20.00
Jäät ovat sulaneet. Yhteissaunasta peritään 1€. Saunamajurina toimii Sakari Palo, 040 530 9578.
TOUKOKUU
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA 5.5. klo. 10.00
On aika lakaista alkuvuoden roskat ja pölyt sekä kuurata tupa
ja sauna kesää varten. Siivouksen jälkeen siirrytään yläkämpälle kesäkauden avajaisiin ja lopuksi on putipuhdas sauna odottamassa. Siivoustyöt jakaa Eija Lempinen, puh. 040 723 6768.
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KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA 5.5. klo.
13.00
Kokoonnumme avaaman yhdistyksen kesäkauden lipunnostolla ja jo perinteeksi muodostuneella maistuvalla lohisopalla sekä kuuntelemaan tarinoita kahvikupin ääressä. Avajaisten päätteeksi on putipuhdas sauna odottamassa kylpijöitään,
unohtamatta pulahdusta lammen raikkauteen. Jotta soppaa
riittää kaikille, ilmoita tulostasi 01.05. mennessä Ritva Puraselle, puh. 040 840 0757 tai Aino Matikaiselle, puh. 0400 927 225.
VIIKONLOPPUVAELLUS 25.5. - 27.5.
Paikka tarkentuu kevään aikana. Katso www.lapinkavijat.
net -> Tapahtumakalenteri. Ilmoitus toukokuun Lapinkävijä-lehdessä. Tiedustelut Jorma Nurmi, puh. 040 766 9093.

KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 30.5. klo
18.00 -20.00
Muuttolinnut ovat jo saapuneet ja niiden laulun ja liverryksen saattelemana on nautinnollista matkata kohti Karjakaivon saunailtaa. Saunamaksu on 1€. Lämmityksestä huolehtii Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

8

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

Lapinkävijä Nro 126 1 12

TOIMINTA

TULEVAA
NAISTENSAUNA KARJAKAIVOLLA 6.6. klo. 18.00 20.00
KESÄSAUNA KARJAKAIVOLLA 16.6. klo. 14.00 16.00
JUHANNUSAATON SAUNA KARJAKAIVOLLA 22.6.
klo 21.00 - 24.00
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 27.6. klo.
18.00 - 20.00
KESÄSAUNA KARJAKAIVOLLA 14.7. klo 14.00 16.00
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 25.7. klo
18.00 - 20.00
RETKI ESPOON SAARISTOON11. - 12.8.
Ensi kesän saaristoretki suuntautuu Espoon Stora Herrön ja
mahdollisesti jollekin muulle ulkoilusaarelle. Saaristovene lähtee Otaniemestä klo 9.00, muualtakin pääsee kyytiin. Paluu
sunnuntaina, halukkaat voivat palata jo lauantaina. Matkan
hinta on aikuisilta 8€, eläkeläisiltä ja lapsilta 4€. Saarella voi
telttailla. Saunaa (sähkösauna) ja kalamajaa voi vuokrata. Kuulisin mielelläni hyvissä ajoin kiinnostuksesta saunaan, hinta
10€/hlö, sekä kalamajan lattialla yöpymiseen, 10€/hlö vahvistaakseni ennakkovarauksen. Tarkemmin seuraavassa lehdessä.
Vastuuhenkilö Harry Smeds, puh. 050 357 0993, harrysme(at)
gmail.com .
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KUKASJÄRVIVIIKKO 10. - 17.3.2012
Keväällä (viikolla 11) Kukasjärvelle on taas mahdollisuus tulla hiihtämään isäntien ollessa paikan päällä. Mukaan mahtuu 8 henkilöä. Ilmoittaudu Kalevi Koskelle 040 508 1626 tai Uljas Pernulle 040 592 7278 niin sovitaan järjestelyistä.

YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 30.3. - 9.4.2012
Ensi kevään matkan hinta on 550€, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 510€. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2 - 3 hengen huoneissa sekä aamiainen, ohjattu hiihtoretki, sauna ja päivällinen päivittäin alkaen tulopäivän päivällisestä ja päättyen lähtöpäivän aamiaiseen. 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 ja tulo Kolariin lauantaina klo 10.47. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.50) - Helsinki (su
8.06). Tiedustelut Hannu Siitari, hannu.siitari@capgemini.com, 040 570 7536.
JUNALIPPUJA KOLARIIN, meno pe 30.3. ja paluu la 8.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuorobussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Kilpisjärvelle, Ylläkselle ja leville. Tilausbussimme kyydissä pääsee Äkäslompoloon. Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on kolmen hengen hytissä 155€, VR:n opiskelija- tai seniorialennukseen oikeutetuilta 115€. Juna - bussimatka Äkäslompoloon maksaa 10€ enemmän. Lipputilaukset viimeistään 24.2. Hannu Siitarille sähköpostilla hannu.siitari@capgemini.com tai puhelimella 040 570 7536

10

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

Lapinkävijä Nro 126 1 12

LOMA

TOUKOKUU
KUKASJÄRVI 26.5. - 2.6.2012
Haluatteko tutustua Kukasjärven majoituksiin ja maisemiin? Nyt on hyvä tilaisuus, kun isäntä on siellä huoltohommissa. Soitelkaa Utille, niin saatte tarkempia tietoja ja voitte ilmoittautua mukaan. Uljas Pernu, puh. 040 592 7278

HEINÄKUU

HEINÄTALKOOT KUKASJÄRVELLÄ 21.7. - 28.7.2012
Pientä puuhaa riittää kaikille viikolla 30, joten viikko on tulijoille maksuton majoituksen osalta. Yhdistys tarjoaa lisäksi aamupuuron
ja kahvit. Ilmoittautumiset Kalelle 040 508 1626 tai Utille 040 592 7278
PYHÄTUNTURIN VAELLUS 27.7. - 4.8.2012
Heinä-elokuun vaihteeseen on suunnitteilla vaellus Pyhätunturi-Luosto-alueelle. Tarkemmat tiedot vaelluksesta on toukokuun Lapinkävijä-lehdessä. Tiedustelut Jukka Severinkangas, puh. 040 572 0696.
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MATKA VIRON PÄRNUUN JA KIHNUN SAARELLE 6. – 10.8.2012
Viro tutuksi -matkat jatkuvat, vuorossa Pärnu + ympäristö. Lähtö aamulla Eckerölinjan laivalla Helsingistä. Aamupala syödään laivalla. Tallinnasta ajetaan Pärnuun,
jossa majoitutaan kylpylä hotelli Puistotaloon 2hh, mahdollisuus 1hh. Kylpylässä
uusi vesimaailma käytössä iltaisin. Retkiä tehdään päivittäin eri puolille Pärnun seutua paikallisen oppaan johdolla. Kokopäiväretki Kihnun saarelle, Unescon maailmanperintökohde.Lavansaaren rautatiemuseo, jossa kapearaiteisella junalla tehdään
pieni ajelu, myös resiinalla ajelu mahdollista.Vieraillaan myös maatilalla, Antropovin
huvilalla (entinen Neuvostoliiton presidentti), ym.Matkan hinta on noin 400 euroa ja tarkentuu kevään aikana. Hintaan sisältyy matkat, majoitus, ruokailut ja retket
päivittäin. Bussi on mukana koko matkan ajan. Ilmoittautumiset Pertti Salolle, puh.
040 836 8575 tai pertti.sataku@luukku.com. Vastuullinen matkanjärjestäjä Ps-bussi/Inton matkat. Muistathan matkavakuutuksen! Mukaan passi tai henkilökortti.

RUSKAVAELLUS VIIPUSTUNTUREILLE 31.8. - 9.9.2012
Viipustunturit sijaitsevat Lemmenjoen eteläpuolella . Alueen korkein tunturi on
Morgam-Viipus, 599m. Vaellus alkaa Kittilä-Inari tieltä Repojoen vierestä. Vaelluksen alussa maasto on tasaista ja muuttuu puolivälin jälkeen tunturimaiseksi nousuineen ja laskuineen. Vaelluksen loppuosalla kiipeämme Morgam-Viipuksen huipulle. Matkan pituus on n. 60km. Lähtö pe 31.8. Helsingistä iltajunalla kohti pohjoista ja paluu on su 9.9. aamulla Helsinkiin. Matkan hinta on n. 430 euroa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen 5.8. mennessä. Oppaina toimivat Jorma Nurmi, puh.
040 766 9093, sähköposti jormao.nurmi@pp1 .inet.fi ja Juhani Lehto, puh. 040 772
6360. Tarkemmat aikataulut ja muita tietoja seuraavassa Lapinkävijä-lehdessä.
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SYYSKUU
HSL:n RUSKAVIIKKO HETASSA 7. - 16.9.2012
Ruska on parhaimmillaan Enontekiön Hetassa ja Pallaksen tunturijonon pohjoispäässä. Näihin maisemiin tutustumme päivittäisillä kävelyretkillä, kukin kykyjensä
mukaan. Päiväretkien pituus on noin 5 -10 km, lisäksi Hetan kylä tarjoaa paljon muuta nähtävää ja koettavaa. Lähtö Helsingistä Kolariin perjantaina 7.9. klo 18.52, Kolarista jatkamme vuorobussilla Hettaan. Paluu Kolarista Helsinkiin lauantaina 15.9.
klo 18.45 lähtevällä junalla, Helsingissä sunnuntaiaamuna klo 8.05.Matkan hinta: on
Hetan majatalon hotellin puolella 4 hengen huoneissa eläkeläisille 480 E ja muille
520 E ja majatalon puolella (vanhempi osa, ei mukavuuksia, wc käytävällä) 2 hengen
huoneissa eläkeläiselle 500 E ja muille 540 E. Hinta sisältää juna- ja bussimatkat, makuupaikan 3 h hytissä, majoituksen puolihoidolla (myös liinavaatteet), saunan päivittäin sekä vetäjän palvelut. Mahdolliset kuljetukset paikan päällä eivät sisälly hintaan.
Hintatiedot ovat tammikuulta 2012, joten muutokset voivat olla mahdollisia. Mukaan mahtuu 15 Lapinkävijää vetäjän lisäksi. Mukaan syksyiseen ulkoiluun sopiva
vaatetus, pikkureppu ja termari. Ilmoittautuminen 4.8.2012 mennessä Kalevi Koski, puh. 040 508 1626 tai sähköposti kalevi.koski@kolumbus.fi. Ilmoittautumisen jälkeen saat maksutiedot (ennakkomaksu 100 E , loppumaksu eräpäivän mukaan).
RUSKAVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 7. – 16.9.2012
Kokoonnumme Helsingin päärautatieasemalle perjantai-iltana 7.9. josta nousemme Kolariin lähtevään junaan. Kolarista jatkamme vuorobussilla Kilpisjärvelle, jossa majoitumme Kilpisjärven Retkeilykeskuksen neljän hengen mökkeihin. Teemme viikon ajan retkiä päivittäin Kilpisjärven maastossa, jakaantuen tarvittaessa pienempiin ryhmiin. Mahdollista on ottaa telttoja mukaan ja yöpyä vaikkapa Saarijärvellä yksi yö. Muina mahdollisina retkikohteina esimerkiksi kolmen valtakunnan rajapyykki ja Saana. Alueella voi tehdä myös pienimuotoisempia päiväretkiä
omatoimisesti. Retkeilykeskuksessa pääsemme saunomaan tarvittaessa joka ilta.
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Jokaisessa mökissä on minikeittiö (jääkaappi, keittolevy, kahvinkeitin, mikroaaltouuni, astiasto). Tämän lisäksi ovat Retkun ravintolapalvelut tietysti käytettävissä.
Viikon päätteeksi palaamme vuorobussilla Kolariin josta jatkamme junalla Helsinkiin, jossa perillä olemme sunnuntai-aamuna 16.9. Tarkemmat aikataulutiedot ja
matkan hinta toukokuun lehdessä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Outi Ojanperä,
puh. 0400 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti Luhtala, puh. 050 3045 130.
MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta.
Jos varaus peruutetaan:
– Viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 16 euroa/
hlö
– Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, veloitetaan 50 % matkan hinnasta
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää
koko matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja majoituksista).
Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Lentolipun kirjoituksen jälkeen peritään peruutuksesta kuitenkin aina toimistokuluina 16 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön HSL:ltä perimät kulut. Useimmissa
tapauksissa lentolipuista ei saa palautusta lipunkirjoituksen jälkeen.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta
arvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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Saarilampi, Nuuksion kansallispuisto
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LÖYSIN OMAN LAPPINI
ESPOOSTA
Anne Kaiponen

I

lta-Sanomien pääsiäisnumerossa 11.4.2009 toimittaja
Atte kirjoitti minusta, että viihdyn luonnon hiljaisuudessa, josta löydän rauhan. Sama pätee vielä tänä päivänä sairaanhoitajan, saattohoitajan ja sihteerin työn vastapainoksi. Metsä kutsuu minut rauhoittumaan: ”stressiltä katkaistaan kärki”.
Olen syntynyt 60-luvulla suureen karjalaiseen maanomistajasukuun. Luontobuumin imin kai äidinmaidosta ja metsänistutuksesta. Olen asunut toinen jalka
maalla Vihdissä ja toinen jalka Munkkiniemessä, Espoossa vuodesta 1967 ja nykyisin Meri-Kivenlahdessa. Nuuksioon tulen ulkoilemaan ja kokemaan uusia elämyksiä. Kuljen useimmiten kamera taskussa. Koskaan ei ole kahta samanlaista päivää,
jokainen auringonlasku on erilainen. Minulle Nuuksio on luonto- ja seikkailuparatiisi vailla vertaa.Taulu. Joulumaa, talvella Satumaa.
Miten olen jäänyt Nuuksion koukkuun?
Pikkuhiljaa unohtumattomien luontoelämysten myötä. Ensimmäistä kertaa vietin
aurinkoisen urheilupäivän Solvallan ja Pirttimäen maastossa keltaisten koivunlehtien tiputtua maahan syksyllä 70- luvulla. Opetus- ja kulttuuritoimen työväenopiston naiset Solvallan ulkoilupäivänä saivat minut ensimmäistä kertaa avantoon punaisissa villasukissa Nuuksion Pitkäjärveen vuonna 1997.
Eurosinkkujen Olli ”Heguzi” Heikinheimon maaliskuinen extreme hiihto- ja lumikenkäilyvaellus vuonna 2005 imi minut mukaansa. Tuli koettua ensimmäinen pakkasyö teltassa. Kaikki, omat ja lainatut välineet tuli testattua, heräsin vain nenänpää
kylmänä 45-vuotispäivänäni. Lapinkävijöihin liityin niin ikään maaliskuussa 2005,
koska minua kiinnosti suunnattomasti eräretkeily ja vaellus mukavassa porukassa.
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Viimeisen lapsen lennettyä pesästä, jäin Mimmi -kissamme kanssa kahden ja parhaan kaverini nukuttua ikiuneen, olin utelias ympäristöni suhteen kokemaan jotain uutta. Koko 90- luvun vuoteen 2004 olin viettänyt kesät pääosin Suvisaaristossa saariston lapsena, jonne fillaroitiin tai sitten
anne kaiponen
joku (faija) heitti meidät perille saareen, jossa
saatiin lämmittää sauna, (saunan ikkunasta oli
upea näkymä merelle) ja käyttää yhteiskeittiötä muiden kanssa. Siellä kesäisillä rantakallioilla päivän paistattelun, uinnin ja veneilyn ohessa tutustuttiin muihin, jotka tänä päivänä ovat
myös Lapinkävijöitä, jes.
Kuutamoyöt ja oranssi kuu, auringonlaskut, keväthanki, luonnon monivivahteisuus, luontoäänet: rännistä tippuva vesi tai seuraavana aamuna jääpuikot, puron solina, sadepisararat puitten oksilla, sateenropina, gourmetruoka valmistettuna takkatulen loimussa,
marja- ja sienimetsät, puolukkatantereet, partiolaisten suosikkimestat: Häränsilmä, HolmaKarhun tassu Karjakaivon laiturilla
Saarijärvi, Pöksynhaarat, Mt. Espoo ovat toimineet syötteinä omille vaelluksille ristiin rastiin Nuuksiota.
Olen vetänyt eurosinkkujen ryhmiä ja toiminut epävirallisesti Lapinkävijöitten
sienioppaana.
Pelottavimman kokemukseni koin yhdessä ystävättäreni kanssa elokuisena iltana, siinä klo 23 maissa Karjakaivolla vuonna 2010. Olimme menossa yöuinnille ja
törmäsimmekin märkiin (naaraskarhun) tassunjälkiin laiturilla. Valokuvasimme ja
videoimme jäljet ja pelonsekaisin tuntein kovaa meteliä karhunkarkottimesta pitäen lähdimme pilkkopimeässä kohti parkkipaikkaa, Katso kuvia seikkailustamme.
Harrastuksiani ovat talvisin lumikenkäily, avantouinti ja kesäkaudella pyöräily,
uinti ja luontopolkuilu. Retkeilyä olen harrastanut Nuuksion kansallispuiston erämaisemissa vuodesta 2005. Linnansaaren kansallispuisto on uusin tuttavuus kuin
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myös H-veneellä purjehdus Saimaannorpan asuinsijoilla, jossa törmäsin norppaan
livenä kesällä 2011, kuva ohessa. Merimelonta on ehkä taakse jäänyttä elämää. Pisin
melontaretkeni on Ourit-saarelta Porkkalan kautta Söderskärille vuonna 2006.
Olen myös saanut todeta, miten tärkeää on ennakoida sään mukana tuomat vaihtelut. Kerrankin kesällä vuonna 2009, olin katsonut sääkartasta, että luvassa on sadetta yhden tipan verran ja pilvistä, vaikka sinä päivänä ei satanut ja seuraavanakin
oli täysin pilvetön taivas, kun olin ystävän kanssa lähdössä suunnistamaan kohti Saarijärvi-Suolikas-Pöksynhaara Nuuksion järviylänköä. Nautittiin auringosta ja testattiin, kuinka makkara paistuu ja perunat kiehuvat Ruotsin armeijan pakkikeittimellä, nautittiin huikeista näköaloista, kunnes saavuttiin Mustakorpeen lähelle Ruuhijärvelle menevää kärrytietä. Oli kesäilta ja huomattiin klo 20 aikaan, että silmälasit
menivät ihan huuruun. Olisi pitänyt nähdä jotain kartasta, mutta ei nähnytkään. Oli
luotettava vaan kompassin neulaan, mikä näytti etelään, jonne oltiin menossa, suuntana Karjakaivo. Myrskysää oli hurja: 2 tuntia satoi saavista kaatamalla, ukkosti ja
salamoi ja eteen ei tahtonut nähdä mitään muuta kuin vettä ja vesilammikoita. Tuli
testattua sen hetkinen vaatetus ja vaelluskenkien vedenhylkivyys, jalkani pysyivät
kuivina, toisin kuin ystävän. Kiitos ruotsalaisten vaelluskenkien ja vaatteiden. Saavuimme litimärkinä eräkämpälle ja talkoolaisten lämmittämään saunaan pääsimme
vielä kylpemään, muuten ehkä olisimme vilustuneet. Nukuttiin yö teltassa. Seuraavana päivänä sitten osallistuimmekin ylämajan julkisivun rakennustalkoisiin ja aina kun töiltäni ehdin, olen mukana Lapinkävijöitten talkoissa, vanhan karjalaisen
perinteen mukaan. Tämä muistelu 12.-14.6 viikonlopusta, mikä alkoi vesistön ylitysharjoituksilla, jossa neopreeniset melontatossut osoittautuivat käyttökelpoisiksi. Oli yllättävää, miten lähes kuivana pääsi ylittämään Karjakaivon ja Lehmänämpärin vesistön kapeikon.
Lapissa minua kiinnostavat savottakämpät. Yksi sellainen on lähellä Lapinkävijöitten tukikohtaa Kukasjärveä, Tiurajärven rannalla noin 5 km Äkäslompolosta
pohjoiseen, Muonion kunnassa. Viimeiset tukkijätkät lähtivät sieltä vuonna 1976.
Lisätietoja www.tiurahovi.fi
Suunnittelussa seuraavaksi retkeilykohteeksi on Pohjois-Kanada.
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Yhteistyötä tarvittiin synnyttämään sydämelle nimi: ”minä seison omilla jaloillani”

Myrskylyhdyn sydän valaisee ja hehkuu pimeässä
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LUONTO - AISTIEN KEHTO
Raimo J. Kumpu

E

nsisijaisesti minua inspiroi luonto, ammentaen kauneutta, antaen muotoa ja valoa sekä sen tuoma väripaletti, jonka harmonia antaa kerta toisensa jälkeen aihetta pysähtyä, analysoida elämää kolmiulotteisena - ilman

aikaa.
Jo lapsesta asti luonto on kiehtonut minua erityisesti, -70 luvun kesät Lapissa, vanhempien kanssa, Jäämeren rannalla ovat kuin tuoreessa muistissa. Myöhemmin yksin toteutetut vaellukset kamerakaluston kanssa Lapin erämaissa, ovat antaneet minulle erilaisen merkityksen sekä suhteen erämaan luontoon 44 - vuoden
elämäntaipaleen varrella.
Erityisesti Lapin luonnossa on jotain hyvin kiehtovaa. Godderaššat lienee Kilpisjärven Suurtuntureiden laajin, tai ainakin yksi laajimpia yhtenäisiä umpilouhikoita “rakkaa”. Eräänä heinäkuun päiväRAIMO J. KUMPU
nä ollessani Lossujärven autiotuvalla pitämässä huoltotaukoa, kiipesin Loassonibban päälle suunnittelemaan seuraavan päivän reittiä, ja
päätin patikoida Godderaššatin läpi Saarijärvelle. Tämä n. 10km pitkä umpilouhikko oli vain “pakko”
kokea.
Godderaššat on karu ja ankara,
mutta kuitenkin ilokseni näin siellä
täällä lähes pelkästään kivien päällä kasvavan Lapin suurtuntureille
Kutturankuru
ominaisen lumenvalkean Jääleinikin.
Kuvassa Sopulinkallioisen kuvauksia
Kutturankurussa 21. heinäkuuta 2007, ilma ±0C. Keskipäivän pilvipeite luo tasai-
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sen pehmeän valon. Kauniit tunturikasvit kasvavat usein hankalissa paikoissa, hankalan kävelymatkan takana suurtuntureilla kaukana asutuksesta. Mukana kannettavan kamerakaluston valinta on aina hankalaa. Tässä Nikon F5, 55mm /f2,8 Micro
Nikkor, Baby Bembo, sekä pieni määrä lähikuvauksen lisävälineitä.
RAIMO J. KUMPU

Korkealla tunturissa kasvikuvauksen yksi ongelma on tuuli “perusvire”, joka vallitsee lähes jatkuvasti. Kompakti refle toimii,
paitsi valon tasaamisessa, myös tuulisuojana
tiettyyn rajaan asti. Kalkinvaatijakasvien löytämisessä auttaa mm. geologinen maaperäkartta, josta dolomiittialueet voi tarkasti paikantaa.
Vuonna 2006 Guonjarjohkan autiotuvalla, tupakirjan välissä, oli Lapinkävijä -lehti. Kotiin
palattuani soitin jäsensihteerille. Liityin Lapinkävijöihin.

Lapinkävijä -lehden taitto on uudistunut
Taittoa suunnitellessani olen pääasiassa kiinnittänyt huomiota tekstin ulkoasuun, muotoiluun sekä yleisesti sivun kokonaisuuteen korostaen yhdistyksen arvokkuutta perinteitä
Sopulinkallioinen
kunnioittaen. Käsinpiirretyt logot ovat loistavia, jotka on syytä säilyttää.
Lehti on sisällöltäänkin jatkossa jäsentiedotelehti, mutta julkaisee myös Lapinkävijöiden kirjoituksia vanhaan tapaan. Kaikkien jäsenten kokemukset, tarinat ja
tietoon perustuvat artikkelit ovat tervetulleita elävöittämään lehteämme.
Taittoon toimitettavat kuvat tulisi olla käsittelemättömiä. RAW kuvat sisältävät kaiken mahdollisen informaation mitä laitteista irti lähtee. Tämän vuoksi juuri RAW on paras mahdollinen kuvan laatua ajatellen. PSD - master ja pakkaamaton TIFF käy painotarkoitukseen erinomaisesti. JPEG kuvien ongelmana on kuvien raju pakkaaminen. Korkearesoluutioiset huippukamerat (Nikon D3, D700, Ca-
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non 1D MarkIII, 5D MarkIII) tuottavat varsin hyvälaatuisia JPEG kuvia, tällöin tiedoston koko on luokkaa 4 - 6 Mt. Pienempi resoluutioiset kamerat tuottavat pienempiä JPEG tiedostoja. Käytännössä alle 2 Mt JPEG kuvia ei kannata painaa ollenkaan. JPEG on hankala terävöidä, koska epäterävä maski terävöi lähinnä kuvan
pakkausjätettä, ei itse kuvaa. Vaaleat alueet kuvassa palavat helposti “puhki”. Korjaaminen mahdotonta - ei mitään informaatiota.
JPEG, kuin myös kaikkien formaattien valottamisessa auttaa valkoisen pään varoitus esikatseluruudussa, asetus “näytä valoalue” ja tarpeen mukaan alivalottaa kuvaa jopa -1 aukkoa. Tummat, alivalottuneet sävyt saa aina “kaivettua” esiin, puhki
palanut on menetetty. Histogrammi antaa kokonaiskuvan sävyalasta.

raimo j. kumpu

Mustionjoki, Karjaa, Ilford HP5, Polymeerigravyyri 1995
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raimo j. kumpu

Jogasjärven autiotupa
raimo j. kumpu

Guonjarvarri
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Saanan Luonnon Ystävät - Luomus ry
Raimo J. Kumpu

raimo j. kumpu

Saana, Tsahkaljoki

O

n heinäkuu 2006. Näen Kilpisjärven alakylässä katastrofin ainekset. Huoli Kilpisjärven kohtalosta sai minut ja joukon muita ihmisiä toimimaan.
20.2.2007 sain Kilpisjärven Biologisen aseman kautta viestin ”juuri perustetusta yhdistyksestä Saanan ja Kilpisjärven puolesta, perustamiskokous on ollut
tänään”. Seuraava teksti perustuu Luomus ry:n nettisivuihin.
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L

uomus ry on helmikuussa 2007 perustettu itsenäinen enontekiöläinen luonnonsuojeluyhdistys. Tavoitteemme on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, luontaiselinkeinojen harjoittamista sekä luontomatkailua Enontekiön
kunnan alueella. Lisäksi pyrimme toiminnallamme lisäämään valtakunnallista kiinnostusta Käsivarren luontoa, maisemaa ja saamelaiskulttuuria sekä näihin arvoihin
nojaavaa matkailua kohtaan. Ensimmäisten toimintavuosien aikana Luomus on
etupäässä vaikuttanut Saananjuuren asemakaavoitukseen, luonut laajan yhteistyöverkoston, perustanut nettisivut ja yhdistyksen muun infrastruktuurin sekä suunnitellut Kilpisjärvellä järjestettävää koko perheen tapahtumaa
Saananjuuren asemakaavoitus
Kilpisjärven kylän tuntumassa kohoava Saana-tunturi on yksi maamme upeimmista maisema-alueista, lukuisten harvinaisten luontotyyppien ja lajien koti, neljän Natura 2000-alueen ympäröimä luontokohde, saamelaisen kulttuurin pyhä tunturi ja
välttämätön alue paikallisen poroelinkeinon harjoittamiselle.
Enontekiön kunta hyväksyi keväällä 2007 Saanan lounaisrinteelle, 5 km nykyisen kyläkeskuksen pohjoispuolelle ja Saanan Natura 2000-alueen syliin sijoittuvan
ns. Saananjuuren asemakaavan. Asemakaavalla Tunturi-Lapin seutukaavan osoittama maisema- ja virkistysalue muutettaisiin 500-vuodepaikkaiseksi matkailukeskukseksi. Asemakaavan valmistelussa Saanan luonto- ja maisema-arvot, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, porotalous ja saamelaisten oikeudet on huomioitu puutteellisesti.
Saananjuuren asemakaava mahdollistaa toteutuessaan laajamittaisen yksityisen
matkailurakentamisen Saana-tunturin lounaisrinteelle, Saanan Natura 2000-alueen
vieressä. Kaavoitettava alue on tunnettu paitsi kansallisesti arvokkaana maisemaalueena myös lukuisten harvinaisten eliölajien ja luontotyyppien esiintymisalueena. Saana on yhteensä neljän Natura 2000-alueen ympäröimä luontokohde, saamelaisen kulttuurin pyhä tunturi ja välttämätön alue paikallisen poroelinkeinon harjoittamiselle.
Saanan luonto- ja maisema-arvot eivät kestä asemakaavan mukaista rakentamista ja käyttöä. Myös alueen porotalouden oletetaan kärsivän. Näitä uhkakuvia ja saamelaisten oikeuksia on kaavoituksessa käsitelty Luomus ry:n näkemyksen mukaan
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puutteellisesti, jopa tarkoitushakuisesti. Luomus ry pitää erittäin tärkeänä kylärakenteen yhtenäistämistä sekä matkailurakentamisen ja palvelujen keskittämistä kylän eteläosiin, etäämmälle haavoittuvasta Saanasta. Kilpisjärven kylän ja Enontekiön kunnan kehittämispaineet konkretisoituvat Saananjuuren kaavassa lyhytnäköisellä tavalla, joka tärvelee alueen matkailun todellisen valttikortin, Saanan.
Tärkeä Saanan nykyisenlaiseen kaavoitukseen johtanut tekijä on Kilpisjärven hankala maanomistustilanne ja vapaan rakennusmaan puute (ks. myös HS
9.10.2007): kylän kehityspaineet suuntautuvat siksi yhä voimakkaammin Saanalle
ja sen virkistys- ja suojelualueille. Kilpisjärven kehittäminen ja turismi ovat Luomus
ry:n mielestä ensiarvoisen tärkeässä asemassa kunnan taloudellisten ongelmien ratkomisessa. Entistä tiiviimpää paikallisten vaikuttajien yhteistyötä kaivattaisiinkin
pikaisesti, jotta luonto- ja maisema-arvot voitaisiin samalla turvata.
Yliperän alueen matkailijakunta on perinteisesti koostunut vaeltajista ja hiihtäjistä, mutta 2000-luvulla aluetta hallitsee enenevissä määrin talvikaudella moottorikelkkailu. Uusi matkailukeskus palvelisi suuresti juuri kelkkailijoiden tarpeita. Kilpisjärven, vuoden 2008 retkikohteen, matkailun luonteen ja tulevaisuuden linjavetojen aika onkin nyt. Saanaa uhkaava kehitys saadaan pysäytetyksi luultavasti ainoastaan jos asemakaava kaatuu. Juuri siksi Luomus ry on liikkeellä.
Luomus ry on enontekiöläisenä luonnonsuojeluyhdistyksenä asianosainen Saananjuuren asemakaavan käsittelyssä. Yhdistys jätti valituksen kaavasta Rovaniemen
hallinto-oikeudelle kesäkuussa 2007, ja täydensi valitustaan keväällä 2008. Valituksen tueksi saimme lukuisia ympäristö- ja maisema-alan asiantuntijalausuntoja.
Joulukuussa 2008 Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi asemakaavan lainvastaisena. Lue Luomus ry:n tiedote päätöksestä.
Saanan nousu
Suomen tunturilajisto on yleisesti ottaen naapurimaitamme köyhempi. Saana
on tästä harvinaislaatuinen poikkeus: se on keskeinen osa aluetta, jolla putkilokasvilajisto on monimuotoisin koko Kölivuorten alueella. Myös eläinkunta on Saanalla harvinaisen monimuotoinen. Miltään muulta tunturialueelta koko Pohjois-Euroopassa ei tunneta yhtä lajirikasta arktisten ja vuoristoperhoslajien keskittymää
ellei Ural-vuoriston pohjoisosia lasketa lukuun. Saanan lehdoissa viihtyvät lisäksi monet lintuharvinaisuudet kuten muuttohaukka, sepelrastas, pikkutikka, ampu-
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haukka, pohjantikka, käki ja sinirinta. Sinirinnalla on Saanan lehdossa kaikkein tihein kanta (50 paria neliökilometrillä) koko maassa. Heinä-elokuun taitteessa alueen paliskunnan porot palkivat Saanan rinteellä pohjoiseen kohti Jeahhkas-tunturia ja muokkaavat osaltaan tunturiluontoa.
Saanan lounaisrinteelle perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 1988, myöhemmin Saanan Natura 2000-alue, joka muodostuu alarinteen lehtojensuojelualueesta ja pahdan alapuolisesta luonnonsuojelualueesta. Liikkuminen molemmilla suojelualueilla on luvanvaraista. Retkeilijät voivat silti kiertää Saanan merkittyä polkua pitkin, sekä kiivetä tunturin huipulle kaikkina vuodenaikoina. Saana on
yksi maamme harvinaisimpia, ainutlaatuisimpia ja kansainvälisesti arvokkaimpia
elinympäristöjä, jolla on myös huomattavaa kansainvälistä ja tieteellistä merkitystä. Tunturi on yksi harvoista pohjoisista alueistamme, jonka tutkimuksella on pitkät perinteet aina 1920-luvulle saakka.
Saanan maisema
Kilpisjärven maisemaa hallitseva Saana on kenties Suomen tunnetuin tunturi, ja monien mielikuvissa yksi itseoikeutetuista kansallismaisemistamme. Vaikka
Saana ei virallisesti kansallismaisema olekaan, on se valtioneuvoston päätöksellä
sisällytetty maamme kansallisesti arvokkaisiin maisemakohteisiin vuonna 1999.
Saanan henkeäsalpaavaa maisemaa ja arvokasta kulttuuriperintöä tulee vaalia, jotta tulevatkin sukupolvet voivat kokea tuon saamelaisten pyhän tunturin kauneuden ja ikiaikaisuuden.
Saanan Natura 2000-alue
Kilpisjärven Saana-tunturi on Suomen 25. korkein ja maamme suhteellisesti
korkein tunturi. Se kohoaa 473 m merenpinnasta olevasta Kilpisjärvestä 556 metriä, ja saavuttaa huippunsa 1029 m merenpinnan yläpuolella. Jylhän Saanan synty
ajoittuu aina 400 miljoonan vuoden taakse, jolloin Kaledoninen poimuvuoristo kohosi Fennoskandian peruskallioalueen länsipuolelle. Tuolloin valtavat liuskelaatat
työntyivät Atlantin suunnasta jopa satoja kilometrejä kerrostuneiden ja kivettynei-
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den kalkki- ja savikivien päälle. Samalla vuoriston ravinteikkaat kalkkikerrostumat
jäivät lujemman kiviaineksen suojaan eroosiolta. Näin syntynyt Kölivuoristo yltää
Suomen puolella Käsivarren Lapin luoteiskärkeen noin 20 kilometrin alueelle, aina Saana-tunturin majesteetilliseen ylityöntölaattaan asti. Saana kohosi lopulliseen
korkeuteensa 65 miljoonaa vuotta sitten alpiinisen vuorenpoimutuksen myötä.
Saanan ylityöntölaatan alla lepäävä dolomiittikerrostuma on aikojen saatossa
rapautunut, jolloin ravinteikas kalkki on sulamisvesien mukana valunut rikastuttamaan tunturin rinteiden maaperää. Kilpisjärven alueella yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla myös atlanttinen ja mantereinen ilmastotyyppi – ilmasto ei ole yhtä ankara kuin muualla Suomen Lapissa. Nämä kaksi tekijää ovat luoneet edellytykset
erittäin vaateliaan ja monipuolisen kasvi- ja eläinlajiston syntymiselle Saanan rinteille, niin sen paljakalle kuin metsiinkin.
Aiheesta enemmän Luomus ry:n nettisivuilla www.saananluonnonystavat.fi.
raimo j. kumpu

Riekkonaaras kesäpuvussa, Toskaljärvi
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raimo j. kumpu

Vanamo, Tsahkaljärvi
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Reijo Blombrg

O

tteita Kuukkeli sanomista 1.11.2011. Ylläs-Pallas kansallispuiston rajaa
merkitty Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnissa sijaitseva Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajaa on merkitty syksyn 2011 aikana.
Toimituksen virallinen nimi rajankäynti, mikä perustui kansallispuiston perus-tamisen yhteydessä tehtyyn maantoimitukseen. Sen mukaan rajat tulee näkyä. Samalla kun tehtiin pyykit, avattiin rajalinja. Rajan tekeminen helpottaa luonnossa liikkuvia. Maastossa on 1,5 m levyinen linja, jossa on 50 – 300 m välein viisaripyykit.
Linja lähtee Muonion rajalta ja kulkee Nilivaaran, Kesängin, Varkaankurun, Keskisenlaen ja Kahvikeitaan kautta Kittilän kunnan rajalle.
Lehtojen suojelualueella merkkaus tapahtui suojelualueen ulkopuolella. Isommat kaadetut puut olivat lähes metrisiä. Puut ajetaan pois keväälla 2012. Työt ovat
edenneet suunnitellusti. Työ tapahtui gps paikantimella ja se näyttää rajan 2 - 3 cm
tarkkuudella. Linnuntietä mitattuna pohjoisimman ja eteläisimmän pisteen etäisyys on 11.6 km. Tunturimaastosta johtuen työ on vaativaa, epätasainen maasto
aiheutti ajoittain paikantimen ja satelliitti yhteyksien katkeamista. Työtä lisäsivät
myös kivinen maa ja linjalla olleet isot puut. Työ tehdään kuukauden sisällä, apuna on mönkijä, leka ja kankeja.
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Hannukaisen kaivoksen tilanne
Hannukaisen kaivosalueelta on vajaa 10 km kilometriä Äkäslompoloon. Alueelle
suunnitellaan rauta-, kupari- ja kultakaivosta. Tarkempia tietoja löytyy www.hannukaisenkaivos.fi sivuilta. Kaivoksen nykytilanteesta on järjestetty tiedotustilaisuus kylän asukkaille.
Rauta maailmalle
Suunnitteilla on kuljettaa rauta Perämeren kautta eteenpäin. Aluksi suunniteltiin
kuljetusta putkilinjaa pitkin Äkäsjokisuulle ja edelleen Ruotsin puolelle Pajalaan.
Nyt on päädytty kuitenkin junakuljetukseen johonkin Suomen satamista. Kaivoksen malmi rikastetaan Suomessa tai Ruotsissa. VR:n kapasiteetti on nyt 9 miljoonaa tonnia ja Hannukaisen kaivoksesta tulee lisää 2 - 3 miljoonaa tonnia.
YVA menettely käynnissä
Parhaillaan tehdään arviointia kaivoksen ympäristövaikutuksista. Kaivos sijaitsee
aralla paikalla, joten arvioidaan mm. pöly- melumallinnukset. Pohjavesi vesistövaikutukset arvioidaan myöhemmin. Nykyisen avolouhoksen tyhjennysvedet menevät esim. todennäköisesti prosessiin ja muualle kuin Äkäsjokeen. Käyttövetensä kaivos ottaa todennäköisesti Rautuvaaran altaalta, jonne Ylläksen jätevedet menevät puhdistuksen jälkeen. Kaivoksen eliniäksi on arvioitu 16 - 17 vuotta. Rautuvaaran suljetun kaivoksen jälkeistä ankeutta ei pitäisi jäädä, koska yhtiön pitää antaa takuut maisemoinnista.
Kunta hereille
Kaivos ei aiheuta muutosta pelkästään luonnolle, sillä sinne arvioidaan tulevan lähes 400 työpaikkaa. Kerrannaisvaikutuksineen Pajalan kaivoksen kanssa arvioidaaan lähes 6000 työpaikkaa, josta puolet olisi Kolarissa. Yhtiö arvioi, ettei mitään ulkopuolista työpaikkaryntäystä tulisi alueelle, jonka kunta näkee kuitenkin toisin.

31

Lapinkävijä Nro 126 1 12

UUTISET

Aurinkotuvalle hiihtomaa
Latukahvilana toimivalle Aurinkotuvalle on suunnitteilla hiihtomaa. Hiihtomaa on
suunnattu pääosin lapsille, mutta tarkoituksena on, että aikuisetkin voisivat hyötyä alueesta
UUTISET

Lohen kalastukselle uhkia Itämerellä

T

ummia pilviä Itämeren lohen ylle ehti tulla lokakuun 14 pävänä, kun Suomen hallituksen EU-ministerivaliokunta hyväksyi maa- ja metsätalousministeriön esityksen, joka sisältää tuntuvia korotuksia Euroopan komission
ehdottamiin Itämeren lohen saaliskiintiöihin vuodelle 2012. WWF:n mielestä EUministerivaliokunnan päätös on vakava uhka lohelle.
”Suomessa on ilmaistu huoli puolalaisten laittomasta kalastuksesta. Kuitenkaan
omaa kalastusta ei olla valmiita asettamaan kestävällä tasolle. Kalastuspolitiikkamme linja näyttää olevan lyhytnäköistä voitontavoittelua. Samaan aikaan kestävää
kalastusta mainostetaan juhlapuheissa ja virallisissa lausunnoissa”, meriohjelman
päällikkö Sampsa Vilhunen WWF Suomesta sanoo. Hallituksen EU-ministerivaliokunnan päätös on tuomittu voimakkaasti Lapissa.
Levin Sanomat 5/2011

Kulttuuriperinteiden kunnostusta Lapissa
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut ovat kunnostaneet arvokkaita rakennusperintökohteita Lapissa kuluneen kesän aikana yhteistyössä WWF:n sekä lappilaisen
restaurointikisällikoulutuksen kanssa. Kunnostuskohteina ovat olleet Sallivaaran
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poroerotuspaikan kämpät Lemmenjoen kansallispuistossa Inarissa ja Raja-Joosepin rakennukset Urho Kekkosen kansallispuistossa. Lisäksi Lemmenjoella avattiin
neljä vuotta kunnostettu Kaapin Jounin saamelaistila.
1900-luvun alusta peräisin oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas ja suojeltu Raja-Joosepin asuinkenttä sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston koillisosassa.
Metsähallitus kunnosti yhteistyössä Lapin Ely-keskuksen ja Lapin ammattiopiston järjestämän restaurointikisällikoulutuksen kanssa kentän rakennusten kattoja
ja työ jatkuu tulevina vuosina.
Lemmenjoen kansallispuistossa järjestettiin kesällä WWF:n talkooleiri, jossa vapaaehtoiset korjasivat vanhan ja arvokkaan Sallivaaran poroerotuspaikan kämppien kattoja, raivasivat erotusaidan kasvillisuutta sekä uusivat pitkoksia. Talkoolaisten avulla saatiin kunnostetuksi kolmen kämpän katot. Kattojen kunnostaminen antaa rakennusten elinkaarelle paljon lisää pituutta. Kaikki kunnostetut kohteet kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kaikkiin kohteisiin pääsee vapaasti tutustumaan.
Lapissa on satoja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, jotka tarvitsevat kunnostamista. Suuri osa niistä sijaitsee kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla. Metsähallituksen luontopalvelut vastaavat suojelualueilla myös niiden kulttuuriperintökohteista. Yhteistyö Metsähallituksen ja eri järjestöjen ja oppilaitosten
kanssa on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi viedä eteenpäin sekä tietoa suojelukohteista että saada taitoa huolehtia niistä jatkossakin.
RAJA-JOOSEPPI
Raja-Joosepin asuinkenttä sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuiston koillisosassa
lähellä valtakunnan rajaa. Kentällä asui 1900-luvun alkuvuosikymmenistä lähtien
parkanolainen Jooseppi Sallila yhdessä elämänkumppaninsa Matilda Lehikoisen
kanssa. Pariskunnan elinkeinona oli kullankaivuu, helmenpyynti, kalastus, metsästys ja poronhoito. Tilalla oli myös lehmä ja vaurauden merkkinä suuri perunamaa.
Hieman myöhemmin kentälle saapui myös ähtäriläinen maailmankiertäjä, HuhtiHeikki, joka oli Kanadassa ollessaan kuullut Petsamon liittämisestä Suomeen. Hän
saapuikin helmenkalastajaksi Lutolle. Jooseppi houkutteli Heikkiä jäämään samalle törmälle, niinpä Huhti-Heikki rakensi kentälle oman mökkinsä ja asusteli siinä
neljä vuotta. Kentälle nousi kymmenen vuoden aikana joukko käsintehtyjä raken-
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nuksia, joita on nykyään jäljellä kahdeksan : Joosepin ja Tiltan sekä Huhti-Heikin
kämpät, sauna, navetta, lampola, lato, aitta ja kellari. Kuluneena kesänä on kunnostettu lampolan, ladon sekä Huhti-Heikin kämpän katot
SALLIVAARA
Poroerotuksen pääosassa ovat tietenkin porot, mutta erotus on ollut ja on yhä tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Erotus ei ollut vain poromiesten työtä, vaan se oli myös
muun väen kokoontumista, johon liittyi jännitystä ja jopa romantiikkaa. Aikaisemmin erotuspaikat saattoivat olla melkoisia markkinapaikkoja, joihin tuli poromiesten ja –naisten lisäksi kauppamiehiä, poronostajia, monenmoisia työmiehiä, virkavallan edustajia ja saarnamiehiäkin. Sallivaaran poroerotuspaikka Lemmenjoen
kansallispuistossa Inarissa oli aikoinaan kuuluisa.
KAAPIN JOUNI
Kaapin Jounin kenttä Lemmenjoen Sotkajärven pohjoispäässä on alueella merkittävä maamerkki ja maisematekijä. Se on kuuluisan saamelaisen suvun vanha asuinpaikka. Suvun tunnetuin mies, Jouni Aikio eli Kaapin Jouni (1875 - 1956) oli aikansa ”pororuhtinas”, suvun päämies ja patriarkka. Ennen Kaapin Jounia paikalla asui
tilan perustaja Menes-Antti eli Karhu-Antti, Antti Juhaninpoika Morottaja (1853 1907). Tila on perustettu 1800-luvun lopulla ja on ollut jatkuvasti asuttuna. Viimeinen suvun edustaja muutti tilalta keväällä 2004.
Rakennuskokonaisuus kertoo monimuotoisesta saamelaisesta elämäntavasta,
vaiheesta jossa alettiin siirtyä kiinteään asumiseen. Kaapin Jounin asuinkenttä on
saamelaisille tärkeä; se kuuluu osana Lemmenjoen suunnan saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Saamelaisia kulttuurimaisema- ja rakennusperintökohteita on suojeltu toistaiseksi erittäin vähän, joten kohteen suojelulla on myös valtakunnallista merkitystä.
Kaapin Jounin tila hankittiin valtiolle vuonna 2002, ja se on liitetty kokonaisuudessaan Lemmenjoen kansallispuistoon. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita on Lemmenjoen laajassa kansallispuistossa hyvin niukasti. Historiallisesti arvokkaita rakennuksia puistossa on lisäksi Sallivaaran vanhalla poroerotuspaikalla
kulta-alueella ja Matti Mustan kentällä oleva tupa.

34

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

Lapinkävijä Nro 126 1 12

UUTISET

Kaapin Jounin tila täydentää koko Lemmenjoen kansallispuistoa. Tilalle on nimetty hoitokunta, joka päättää tilan ja siihen kuuluvien rakennusten entisöimisestä, käytöstä ja hoidosta päämääränään alueen arvokkaan saamelaiskulttuurihistorian ja perinnemaiseman säilyttäminen. Tilan säilynyt vanha esineistö on inventoitu. Saamelaismuseon ohjauksessa esineet puhdistettiin, valokuvattiin ja luetteloitiin osaksi saamelaismuseon kokoelmia. Metsähallitus luovutti tilan esineistön Saamelaismuseosäätiölle keväällä 2008.
Levin Sanomat 5/2011
RKTL aikoo lakkauttaa porotutkimusaseman
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) aikoo lakkauttaa Lapista Kaamasessa vuodesta 1994 toimineen porotutkimusaseman ja Muonion vuodesta 1958 toimineen kalanviljelylaitoksen.
Tutkimuspäällikkö Mauri Nieminen on yllättynyt lakkautusaikeesta. Porotutkimusasema on maailman ainut, jossa on tehty laadukasta ja kansainvälisesti arvostettua tutkimusta. Tutkimusasema on tarkoitus lakkauttaa vuoteen 2014 mennessä viitaten Niemisen tietoihin. Tällä hetkellä Kaamasen porontutkimusasema työllistää viisi henkilöä ja Muonion kalanviljelyslaitos kuusi.
Lapin kansa 24.11.11
Vuoden 2012 retkeilykohde kilpailu
Vuoden retkikohde 2012 -kilpailu käynnistyi ehdokasasettelulla. Vuoden 2012 kilpailun teemana olivat perheretkeilykohteet. Ehdolle asetettiin mikä tahansa retkeilykohde, jossa eri-ikäiset retkeilijät oli otettu huomioon. Huomioitavia asioita olivat muun muassa kohteen saavutettavuus, maaston asettamat vaatimukset ja taukopaikat. Vuoden retkikohde -kilpailussa etsittiin luontoretkikohdetta. Muut perheille sopivat retkikohteet (eläintarhat, huvipuistot jne.) eivät olleet mukana kilpailussa.
Suomen parhaaksi retkikohde-ehdotuksen jätti kuka tahansa retkeilystä ja ulkoi-
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lusta kiinnostunut osoitteeseen www.goexpo.fi. Ehdokasasettelu päättyi keskiviikkona 21.12.2011. Retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati valitsee ehdokkaiden
joukosta 10 finalistia. Voittaja valitaan yleisöäänestyksessä netissä. Voittajakohde
palkitaan Suomen Messusäätiön myöntämällä 5 000 euron stipendillä ja osastolla kevään Retki-messuilla. Palkinto jaetaan jo kahdeksannen kerran. Viime vuoden
teema oli vesiretkeily ja tittelin voitti Hossan retkeilyalue.
Lapin kansa 21.11.11
Norjalaiset porot karanneet Suomen puolelle
Norjalaiset porot ovat jälleen alkaneet etsiytyä Utsjoen puolelle, vaikka Tenojoki
on vielä osin sula. Poroja yritetään ajaa helikopterin avustuksella takaisin Norjaan.
Työ on kuitenkin niin toivotonta, että jopa satojen porojen pelätään menehtyvän
kevääseen mennessä.
Suomen puolella porot jäävät rannan ja Tenojokea myötäilevän raja-aidan väliin. Ruoan loppuessa kapealta elinalueelta, porot nääntyvät nälkään. Norjan rannalla ei ole samanlaista aitaa, joka estäisi eläinten tulon joen yli.
Norjalainen poromies Kjel-Magne Eira kertoo, että heille on luvattu pysyvä raja-aita, mutta mitään ei ole tapahtunut. Porojen jatkuva haku Suomen puolelta helikopterilla maksaa niin paljon, että sillä summalla olisi hankittu aita jo moneen
kertaan.
Jostain syystä joen ylittäneet porot pysyvät sitkeästi Suomen alueella, vaikka
ruoka niukkenisi.
Utsjoen Paistunturin paliskunnan varaporoisäntä Jorma Harlin kertoo, että poro on huono vuokralainen. Sitä on vaikea saada palaamaan, kun on saanut hetken
olla paikallaan. Porojen kulku on jatkunut parikymmentä vuotta. Viime talvena ja
keväänä Tenon rannan tuntumaan menehtyi satoja poroja.
Lapin kansa 4.12.11
Pyhä–Luostolle rakennetaan uusi luonto- ja kulttuurikeskus Naava

36

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

Lapinkävijä Nro 126 1 12

TIEDOTTEITA

Pyhätunturin matkailukeskukseen rakennetaan hankerahoituksella uusi luontoja kulttuurikeskus, johon tulee mm. Metsähallituksen asiakaspalvelupiste ja siihen
yhdistettynä kuntien matkailuinfo. Uuteen luonto- ja kulttuurikeskukseen rakennetaan elämykselliset näyttely- ja oleskelutilat, ravintola, kokous- ja koulutustiloja
sekä toimistoja. Uusi luonto- ja kulttuurikeskus sijoittuu keskeiselle paikalle Pyhätunturin matkailukeskuksessa.
Hanke on alkanut toukokuussa 2010, ja aikataulun mukaan uuden keskuksen ja
sen näyttelyn avajaisia vietetään kesäkuussa 2012. Luonto- ja kulttuurikeskuksen
suunnittelija on oululainen konsulttitoimisto Ab Case Consult ltd. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Kimmo Kuismanen ja toisena arkkitehtina Janne Lehtipalo.
www.metsa.fi

tiedotteita
Turvallisesti Lapissa esite
Poliisi, Lapin pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto, Liikenneturva sekä Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti ovat laatineet Lapissa liikkuville Turvallisestsi Lapissa esitteen.
Ensipainos on 500 kpl suomenkielisenä, mutta tulevaisuudessa saadaan ehkä eglanninkielinen käännös. Esitettä on saatavana myös netistä. ( www.poliisi.fi/newslist/pbic/2011103102lappi1 . Linkistä pääsee poliisin sivulle, josta puolestaan löytyy linkki esitteeseen. Kaksikymmentä sivuisen esitteen on kuvittanut Tarmo Koivumaa. Esitettä tullaan jatkossa tarvittaessa päivittämään. Esitteen voi tarvittaessa
tulostaa ja laittaa esimerkiksi mökkikansioon.
Kuukkeli 22.11.2011
Tunturisuunnistus Ylläksellä 4 -5.8.2012
Suomen tunturisuunnistus pidetään ensi kesänä Ylläksellä. Kilpailun järjestäjänä
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toimii Ylläksen rasti. Kilpailukeskus sijaitsee Äkäslompolossa. Edelliset kisat on pidetty Utsjoella, Kiilopäällä ja Pallaksella. Kisasivustot löytyvät osoitteesta www.nic.
fi/~yllrasti, mutta jatkossa www.yllaksenrasti.fi
Metsäkatselmusta tekemässä
Äkäslompolon kyläläiset ja matkailuyrittäjät ovat huolissaan Kukaslompolonvaaraan suunnitelluista hakkuista. Lokakun tapaamisessa etsittiin ratkaisuja toimintojen yhteensovittamiseksi. Paikalla oli Metsähallituksen metsätalouden ja luontopalveluiden edustajia ja kylän asukkaita Äkäslompolosta, Ylläsjärveltä sekä Muonion
paliskunnasta ja kunnasta. Ulkopuolisena puheenjohtajana oli Paula Siitonen.
Tapaamisen tärkeimpiä tuloksia olivat katselmus Kukaslompolonvaarassa ja yhteistyöryhmän perustaminen. mikä kokoontuisi kerran vuodessa.
Monta kokkia, yksi soppa
Ylläksen alueen maat kiinnostavat monia tahoja. Matkailulla, poronhoidolla, Metsähallituksen metsätaloudella, tontteja myyvällä Laatumaalla ja luontopalveluilla on
kullakin omat intressinsä. Kun tähän keitokseen lisätään kolme kuntaa, yksityinen
maanomistus ja uutena kaivosteollisuus, onkin sopan hämmentäjiä jo iso joukko.
Länsi-Lapin Metsähallituksen aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen esitteli aluksi
Metsähallituksen roolia omistajan, eduskunnan ja ministeriöiden, asettamien tulostavoitteiden, paikallisten metsien käyttäjien ja muiden sidosryhmien sekä puuta ostavien asiakkaiden kannalta.
Korhonen viestitti , että Ylläksen alue on yksi merkittävimmistä luontomatkailualueista Suomessa ja siksi myös erityinen Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelman mukaan.
Hänen mukaansa Metsähallituksen metsätaloudella on edelleen suuri merkitys Lapissa. Liikevaihtoa kertyy 100 miljoonaa euroa vuodessa, ja siitä tuloutetaan
valtiolle 30 miljoonaa.
Metsähallitus on juuri laatinut uudet menettelytapaohjeet hakkuihin. Metsätaloudella on käytössään myös 3D-mallinnusohjelma hakkuiden maisemavaikutus-
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ten arviointiin.
Reitistön koko ja kunto pohdittavana
Puistonjohtaja Pekka Sulkava kävi läpi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston perustietoja niin luontoarvojen, matkailureittien kuin rahaliikenteen pohjalta.
Tornionlaakson tiimiesimies Kari Koivumaa esitteli puiston ulkopuolisia reittejä, uusimpana maastopyöräreitit.
Ylläkselle on suunniteltu uutta 13 000 vuodepaikan kaava-aluetta, joka vastaisi kapasiteetiltaan nykyistä Äkäslompolon aluetta. Matkailijoiden määrän kasvu
on huolestuttanut. Asiantuntijoiden mukaan reitit ja luonto kestävät vain, jos pysytään reiteillä.
Sosiaalista kestävyyttä epäiltiin. Jo nyt kylien läheiset suosituimmat reitit ovat
ajoittain ruuhkaisia. Kauempana on rauhallisia reittejä.
Valtion tuottavuusohjelman vaikutus on alkanut näkyä taukopaikkojen rapistumisena ja roskaantumisena varsinkin painopistealueiden ulkopuolella, kun henkilöstöresurssit pienenevät koko ajan. Osa ongelmista johtuu käyttäjäkunnan leväperäisestä suhtautumisesta roskattomaan retkeilyyn.
Yhteistyökohteet kartalle
Jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin Kukaslompolonvaaran hakkuiden tapaisilta vastakkainasetteluilta, on kartoitettu tärkeimmät paikat, joiden käyttösuunnittelussa
yhteistyö on erityisen tärkeää. Ylläksen kylien ja reittien lähialueiden lisäksi esiin
nousivat sotakorvaushakkuilta säästyneet luonnontilaiset metsät, joita löytyy esimerkiksi Äkäsjoen varsilta Äkäslompolosta pohjoiseen.
Jatkossa toivottiin enemmän avoimmuutta hakkuista tiedottamisessa, vähentämällä lisäteiden rakentamista ja maan muokkausta. Lumenaikaiset hakkuut ovat parempia, vaikka niitä tehtäisiinkin matkailusesonkien aikana, koska maaperä säilyy.
Vanhanajan hevossavotoita kaivattiin, niitä voisi myydä ohjelmapalveluinakin.
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Kukaslompolonvaara koekohteena

Tilaisuudessa ideoitua yhteistyöryhmää voitiin kokeilla heti marraskuun alussa,
kun Metsähallitus ja Äkäslompolon kyläyhdistys järjestivät katselmuksen Kukaslompolonvaaraan suunnitelluilla hakkuualueilla.
Asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi jostain muualta Lapista täytyisi hakata vastaava määrä Kittilän tiimiesimies Ilkka Vaaran mukaan koko hakkuun
perumista ehdottaneille.
Hakkuiden tuntumasta vanhan savottakämpän hankkineet Ilkka Poutanen, Markus Rask ja Keijo Taskinen ehdottivat liikeideaksi motoparkkia puoliksi leikillään.
Katselmuksessa käytiin läpi kaikki suunnitellut hakkuukuviot ja motoparkkiideakin taisi peruuntua, sillä Äkäsjoen kanjonimaisen kohdan reunalle suunnitellut
ja hakkuualueen pohjoisin, karulle kivikkokankaalle aiottu harvennuskuvio poistettiin suunnitelmasta.
Ilkka Vaara totesi,että hänen saappaansa riittävät näihin muutoksiin. Katselmukseen osallistuneet poistuivat suhteellisen tyytyväisinä ja jäivät odottelemaan mielenkiinnola suunnitellun yhteistyöryhmän tuloksia.
Kuukkeli 22.11.11

KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA 7.3. ke klo 17.30

Pasilan pääkirjasto, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta. Yhdistyksen kevätkokouksessa käydään läpi sääntöjen määrämät asiat: vuoden 2011 toimintakertomus, tase
ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus.
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TIEDOTTEITA

ILMOITUSMYYNTI
Lapinkävijä -lehden ilmoitusmyynnistä vastaa jatkossa PORTRAIT STUDIO, VALOKUVAMAAILMA.FI. Sopimus astui voimaan 26. tammikuuta 2012.
Portrait Studio - Workshop - Gallery
Juha Laitalainen, 040 - 513 9990, juha.laitalainen@kolumbus.fi, www.valokuvamaailma.fi
Aurorankatu 17, 00100 HELSINKI
Lapinkävijät saavat -20% alennuksen kaikesta valokuvaustyöstä. Yritys on erikoistunut potretti ja -hääkuvauksiin, yleisesti kontaktikuvaukseen, mutta myös kaikenlaiseen muuhun valokuvaukseen pitkällä kokemuksella.
raimo j. kumpu

Kuohkimajärven autiotupa Mallan luonnonpuistossa
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Muutoksen tuulia
Raija Hentman

P

itkästä aikaa jouluaattona matkasin Karjakaivolle. Vaikka maisema tuntuu jotenkin muuttumattomalta, kuitenkin moni asia oli toisin kuin vuonna 1977,
kun matkasin sinne ensimmäistä kertaa. Siis silloin, kun Helsingin Seudun
Lapinkävijät saivat Karjakaivon, entisen Latukallion vuokralle.
Noina 70-luvun loppuvuosina harvakseltaan kulkeva Åbergin linja-auto lähti
linja-autoaseman takakentältä, jossa nykyisin kohoaa Kampin hyörinäkeskus. Auto pölisytti kuoppaista ja kuivaa hiekkatietä, jonka mäet ja mutkat olivat toista luokkaa kuin nykyisin. Joskus talviliukkailla linjuri oli vaikeuksissa ja matkanteko saattoi jäädä vähän keskenkin, kun pahimmista mäistä ei selvitty.
Sittemmin mutkia oiottiin ja pahimpia mäkiä madallettiin, ja rospuuttoaikaan
perunapeltoa muistuttava tie sai asvaltin. Punjossa ihan Pitkäjärven rantaa nuolaissut tie jäi oikaisun ja uuden pätkän jälkeen yksityiskäyttöön. Senkin muistan, että
myöhästyimme Pirkon kanssa linja-autosta kun Suomi siirtyi ensimmäistä kertaa
kesäaikaan. Muistisääntö meni väärin päin.
Viime reissulla tie oli taas muuttunut ja sitä reunusti kevyen liikenteen väylä, jonka aita vähän haittaa tien upeinta näkymää edessä aukeavalle Nuuksion Pitkäjärvelle. No, täytyyhän sellainen olla, koska Solvallassa rakenteilla oleva kaikkia Suomen kansallispuistoja esittelevä luontokeskus Haltia tulee varmasti moninkertaistamaan tien liikenteen.
Haltian tuomista muutoksista oli merkkejä myös jo maastossa, kun lokakuun
viimeisenä viikonloppuna olimme harjoittelemassa pimeässä retkeilyä. Orajärven
ja Ruuhijärven metsätien välissä oli jo uusia reittimerkintöjä.
Mutta voihan ällistys, mitä näin Karjakaivolla. Keittokatoksesta oli jäljellä vain
myllättyä maata ja pätkittyjä puita liiterissä! Myös HSL:n takavuosina rakentama
kammi oli maan tasalla. Moisesta hommasta ei hiiskuttu kuin peitetysti vieraskirjassakaan, vaikken kyllä ymmärrä mitä ihmeen salailemista siinä oli, millaisen työtehtävän olimme saaneet kaupungilta ja sen suorittaneet.
Ehkäpä Helsingin kaupunki oli sitä mieltä, että lähellä oleva, kansallispuistoon
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RINKAN POHJALTA

kuuluva Urjan nuotiopaikka on riittävä. Toisaalta sääli, sillä keittokatos oli yksi niitä perin harvoja rauhallisia paikkoja, joissa saa myös sateen suojaa.
Tehokkuutta on saatu myös Nuuksioon monin tavoin. Mutta joulupäivänä, kun
kävelin Vihdintien varteen Rinnekodin bussille, luonnon rauha oli rikkumaton, vihreän sävyt syviä ja talvi loisti poissaolollaan. Vaan nyt on lunta!

RINKAN POHJALTA

Työväenopistoissakin on retkeilyä
Tarjonnasta on seuraavana muutamia poimintoja. Kaikkiin Helsingin ja Vantaan
tapahtumiin voi ilmoittautua osoitteessa www.ilmonet.fi. Järvenpään opiston nettiosoite on www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa/zavaus.asp.
Retkeilykurssi Vantaan aikuisopistossa
25.4.–15.5. kurssivaellus 12.–13.5., kurssinumero 120057
Patikkaretki Mustavuorelle, porvarinlahdelle ja Kasakalliolle, Helsingin läntinen alueopisto,
29.4. kurssinumero 122612
Retkiruokakurssi Vantaan aikuisopistossa
5.5. kurssinumero 120301
Retki Sipoonkorpeen
6.5. Järvenpään opisto, kurssinumero 4955
Retki Sipoonkorpeen
26.5. Vantaan aikuisopisto, kurssinumero 120300
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HSL

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry. perustettiin vuonna 1973
edistämään erityisesti Helsingin seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuodot ovat varsinaiset jäsenet,
nuoriso- ja kunniajäsenet.

PUHEENJOHTAJA: Harry Smeds,
Nummitie 18 A, 02730 ESPOO, 050
357 0993, harrysme@gmail.com

Jäsenmaksut 2012 varsinaiset jäsenet 20 euroa, nuorisojäsenet (alle 18
vuotiaat) 10 euroa
Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy
neljä kertaa vuodessa, lehden erillistilaus ei - jäsenille 8 euroa/vuosi
JÄSENMÄÄRÄ: 1.1.2012, 805 henkilöä ja lehden tilaajia 8
JÄSENREKISTERIN JA HSL - KOTISIVUJEN YLLÄPITÄJÄ, myös osoitteenmuutokset. Sakari Palo, 040 530
9578, sakari.palo@welho.com
PANKKIYHTEYDET:
Nordea
214218 - 13842. Viitteet: Karjakaivon käyttömaksut 1999, välinevuokrat
123, Kukasmajan käyttömaksut 1025,
Goados - kodan käyttömaksut 1038
TALOUDENHOITAJA: Hellin Saarelainen, Siriuksenkuja 28 A 2, 01450
Vantaa, 041 516 4331, hellin@kolumbus.fi

VARAPUHEENJOHTAJA: Kari Rautio, Riistatie 3 K, 02940 ESPOO, 040
044 3507, kari@rautio.org
SIHTEERI: Sirkka Leppänen, Askolantie 5 A, 00600 HELSINKI, sirkka.leppänen@elisanet.fi
JÄSENSIHTEERI: Saara Kostama,
Penttiläntie 1 H 56, 00740 HELSINKI,
040 840 0946, saara.kostama@gmail.
com
YHDISTYKSEN EMÄNTÄ: Ritva Puranen, Savelantie 3 I 70, 00720, HELSINKI, 09 387 2101, 040 840 0757
MAINOKSET: VALOKUVAMAAILMA.FI, Juha Laitalainen, Aurorankatu
17, 00100 HELSINKI, 040 5139990
Koko
l. x k. mm 4-väri mv
1/1
125x180
545€ 420€
1/2 vaaka 125x89
375€ 250€
1/2 pysty 62x180
375€ 250€
1/4 vaaka 125x44
260€ 135€
1/4 pysty
62x89
260€ 135€
1/8 vaaka
62x44
75€
1/8 pysty
30x44
75€
Hintoihin lisätään alv. (22%)
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TOIMIKUNNAT

JÄSENETUYRITYKSET

Koulutustoimikunta: vetäjä
Risto Heinänen, 050 326 3994, risto.heinanen@ luukku.com, jäsenet Ari Saarinen, Raija Hentman, Erkki Holopainen,
Aira Häkkinen, Tuija Hirvonen ja Maria
Fonsell

Talkootoimikunta:
vetäjä
Kirsti Klemola, 050 382 0375, jäsenet
Juha Jahkola, Eija Lempinen, Auli Martin Sakari Palo, Mauri Piippo, Jukka Severinkangas ja Harry Smeds

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: vetäjä Anne Kaiponen, 050 434 5622, akaiponen@gmail.com, jäsenet Reijo Blomberg, Sakari Palo, Raimo J. Kumpu ja
Hannu Siitari

Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä

Ohjelmatoimikunta: vetäjä
Ritva Puranen, 09 387 2101, 040 840
0757, jäsenet Kirsti Klemola, Annu
Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri Piippo ja
Taina Tervahartiala
Ulkoilutoimikunta: vetäjä Jorma Nurmi, 040 766 9093, jorma.nurmi@ppl.inet.fi, jäsenet Pentti Luhtala,
Outi Ojanperä, Jukka Severingangas, Hannu Siitari, Harry Smeds ja Juhani Lehto
Karjakaivon majojen isäntä: Kalevi Koski, 09 813 5460, 040 508
1626
Kukasjärven majojen isännät: Kalevi Koski ja Uljas Pernu, 040
592 7278

Retkiaitta Forum Helsinki, Tammisto Vantaa www.retkiaitta.fi
Partioaitta Oy, Helsinki Yrjönkatu ja Itäkeskus, Espoo Tapiola ja kauppakeskus Sello, Vantaa kauppakeskus
Jumbo, Oulu ja Saariselkä www.partioaitta.fi
Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto Helsinki Itäkeskus ja Espoo
kauppakeskus Sello
Punnitse ja säästä 10% yli 15
euron ostoksista, Helsinki Hämeentie
50, Fredrikinkatu 55, Itäkeskus
Kilpisjärven retkeilykeskus
10% majoituksesta
Hotelli Hetan majatalo 10%
normaalihinnoista, 5% alennushinnoista
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VUOKRATTAVAT VÄLINEET
Kahden viikon vuokra on puolitoistakertainen, viikonloppuvuokra on
puolet viikkovuokrasta. Viikonloppuvaelluksille osallistujat voivat saada
välineitä lainaksi vaellukselle. Vuokravälineet tulee luonnollisesti palauttaa
kuivina ja puhtaina irtohihnoineen.

Vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat tiedot osoitteessa www.lapinkavijat.net
TELTAT
• Tena Master2, 2h kupolitelttoja
2kpl, paino 4kg, 8€/viikko
• Fjällräven Akka, 3h tunneliteltta,
paino 4,5kg, 20€/viikko
• Hilleberg Nammatj GT2, 2h tunneliteltta, paino 3,4kg, 20€/viikko
• Hilleberg Akto, 1h tunneliteltta,
paino 1,6kg, 20€/viikko

HSL:N SÄHKÖPOSTILISTA

RINKAT
• Savotta 906 -putkirinkka,15€/vko
• Savotta 1200 -putkirinkka, 15€/
vko
• Haglöfs Viktor 75 + 10 naisten/
lyhyempiselkäisten anatominenrinkka, 15€/vko
• Fjällräven Fox 80 + 10 anatominen
rinkka, 15€/viikko
MUUT
• Lapinkävijä -ahkio,
2kpl
• Naali -ahkio,140cm x 46cm
• Savotan Paljakka - ahkio,
2kpl
• Trangia spriikeitin,
2kpl
Vuokrausvastaava: Pekka Narinen, Kalliohaanpää 8, 02770 ESPOO, 09 810
110, 040 500 1411

Tervetuloa Helsingin Seudun Lapinkävijöiden sähköpostilistalle. Sähköpostitse tiedottaminen täydentää tiedonjakelua Lapinkävijä -lehden ja HSL:n
kotisivujen lisäksi. 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 tiedotettavaa, jota ei ole
lehdessä tai internet - sivuilla, ota yhteyttä sähköpostittamista hoitavaan
Sakari Paloon, 040 530 9578, sakari.
palo@welho.com. Ilmoittaudu sähköpostilistan jäseneksi Sakari Palolle
ja ole aina aina ajan tasalla tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.
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kukasmajan toimintaohjeet
majan lämmitys
Aloita majan lämmittäminen varovasti, ettei piippu halkea Erityistä varovaisuutta talviaikana, kun hormi
on jäässä!

•
•
•
•
•

JUOMAVESI
kesällä järvestä tai Kiehiskiepin läheisyydessä olevasta lähdekaivosta, talvella järvestä; tuura ja kaira ovat saunan pukuhuoneessa

•
•

jätteen käsittely
•
•
•
•
•
•
•

Käytä likasankoa tiskivesille ja maatuville jätteille
Tyhjennä likasanko käymälään
Polta palava jäte tai vie se pois
Älä polta folioita sisältäviä pusseja
Vie kaikki muu jäte mukanasi pois
(myös pullot ja tölkit)
Älä jätä ruokatarvikkeita
Älä jätä kantotelineisiin tai kaminaan paperiroskia

Tyhjennä kylmät tuhkat metsään
Lakaise lattia kuivista roskista
Ota saunavesi järvestä
Ripusta valaisuun käytettävät öljylyhdyt ikkunoiden ulkopuolelle
Kynttilöiden käyttö saunatilassa on
ehdottomasti kielletty
Kaada talvella pesuhuoneen lattiakaivoon muutama kauhallinen kuumaa vettä, ettei lattiakaivo jäätyisi
Pesuhuoneen lattia voi talvella olla liukas

Saunomisen päätyttyä
•
•

•

Tyhjennä vesiastiat ja pata
Lisää pesällinen puita kiukaaseen
saunomisen päätyttyä, jotta sauna
kuivuu ja jätä löylyhuoneen ovi auki
Kunnioita muiden kävijöiden
saunarauhaa

saunominen

öljylyhdyn käyttö

Sauna on yhteiskäytössä Goados - kodan kanssa. Pukuhuoneessa on puukamiina. Tuuletusräppänät ja pellit pidetään aina auki

•
•
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KUKASMAJA
sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit kymmenelle, kamiinaja takkauunilämmitys, kaasuliesi uunilla, ei sähköä. Käyttömaksut 7 euroa/
hlö/vrk, lapset alle 16 vuotta 4 euroa/
vrk, koko majan vuokraus 35euroa/vrk,
200 euroa viikko. Lisämaksu ei jäsenille
5 euroa/hlö/vrk.

• Sakset, leipäveitsiä, kulhoja
• Kynttilänjalka kruunukynttilöille
• 2 kpl juomavesiämpäriä
• Astianpesuvadit ja -harja
Tuo mukanasi wc-paperit, kynttilät ja
astianpesuaine

kukasmajan varustus
• Kaksikerroksiset laverit patjoineen
10 henkilölle
• Puhtaita huopia ja tyynyjä
• Puulämmitteiset kamiinat tuvassa ja
keittiössä
• 3-liekkinen kaasuhella ja -uuni
• Kattiloita (1, 3, 5 ja 8 litran), kahvipannu ja paistinpannu
• Lautaset, lasit, mukit, ruokailuvälineet väh. 10 henkilölle
• Juustohöylä, kauhoja, vispilöitä ja
lastoja

GOADOS - KOTA
sijaitsee Kukasmajan vieressä Kukasjärvellä. Kodassa on laverit neljälle,
kamiinalämmitys, ei sähköä. Käyttömaksut 5 euroa/hlö/vrk, lapset alle 16
vuotta 3 euroa/hlö/vrk, koko kodan
vuokraus 15 euroa/vrk, 100 euroa viikko. Erillinen saunarakennus. Varaukset: Uljas Pernu, 09 488 821, 040 592
7278. Tarkemmat varaustiedot www.
lapinkavijat.net sekä Lapinkävijä -lehden vuoden ensimmäisessä numerossa.
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KARJAKAIVON MAJAT

KARJAKAIVON AVAIN

sijaijaitsevat Nuuksiossa noin kahden
kilometrin päässä Solvallan urheiluopistolta. Ylämajassa on laverit viidelle, kamiinalämmitys sekä kaasuliesi.
Alamajassa on laverit kolmelle, kamiinalämmitys, takka sekä sauna. Valoa
antavat myrskylyhdyt sekä kynttilät. Pihassa kaivo, laituri sekä käymälä. Karjakaivoa ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia vastaan puheenjohtaja Kari
Rautiolta 040 043 3507, jäsensihteeri Saara Kostamalta 040 840 0946,
Minna Moritz 040 586 6560, Kattilajärventie 4, 02820 Espoo. Avain
on palautettava heti käytön jälkeen.

KARJAKAIVON TOIMINTAOHJEIDEN 10 KÄRJESSÄ.

AVAIN LUOVUTETAAN VAIN
HSL:N JÄSENELLE JÄSENKORTTIA NÄYTTÄMÄLLÄ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ei voi varata yksityiseen käyttöön
ota huomioon Karjakaivon muut
kävijät (autiotupakäytäntö)
noudata Karjakaivon toiminta-ohjeita tuvan ohjekansion mukaisesti
Karjakaivolla ei saa esiintyä päihtyneenä
sisällä ei saa tupakoida, lemmikkieläimiä ei saa tuoda sisälle
tuo mukanasi wc - paperi, trangian
polttoaine ja kynttilät
kirjoita nimesi tupakirjaan
huolehdimme Karjakaivosta talkootyönä, joten käytä puita säästäen
tee vähintään se määrä puita seuraaville, mitä olet itse käyttänyt
siivoa aina ennen lähtöäsi

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada
Karjakaivon avain jatkuvaan käyttöön
50 euron panttia vastaan ehdoin että
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi
vuotta sekä maksanut 50 euron pantin
Nordea 214218-13842 viitteellä 3573.
Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä
pitää rekisteriä avaimista. Jäsenen tulee
esittää tosite panttimaksusta. Ennen
maksun suorittamista, otathan yhteyttä
Merjaan. Avain lähetetään postitse kun
maksu on kirjautunut tilille. Panttisumma maksetaan takaisin avaimen palautuksen yhteydessä. Hallitus pidättää
oikeuden olla luovuttamatta avainta henkilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen,
050 342 4682, merja.sallinen@netti.fi
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YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN RETKET JA MATKAT
HSL:n jäsenet voivat osallistua näille retkille jäsenhinnoin.

REISSUREPUN OHJELMIA
Lisätietoja antaa ja ilmoittautumisia
vastaanottaa Raija Hentman, 09 718
768 ( jätä viesti vastaajaan), raija.hentman@reissureppu.fi. Kannattaa liittyä
Reissurepun maksuttomalle postituslistalle, mikäli luontoon, Lappiin, retkeilyyn ja ruokaan liittyvät vinkit kiinnostavat. Käy katsomassa osoitteessa
www.reissureppu.fi
Vanhanajan eräretki Pukkilaan 10. 11. 3. Rakennetaan havulaavu ja yövytään rakotulilla.
Ahkiovaellus kolmen pyykiltä etelään 31.3. - 7.4. Yöpymiset pääasiassa
kämpissä, ehkä teltassakin.
Pettukurssi Pukkilassa 28.4. Kaadetaan puu, otetaan pettu, paahdetaan,
jauhetaan ja tehdään leipää.
Selkämeren kansallispuiston parhaita paloja 17. -20.5. Päivät ulkosalla saarissa, merellä ja majakoilla, yöt lakanoiden välissä, vällillä hyvää ruokaa.

Patikka- ja pyöräilyviikot Baijerin
Alpeilla 27.5. - 3.6. ja 3. -10.6. Samansisältöiset matkat keväisille kukkaniityille, vuorten kupeille ja kulttuurikohteisiin, yöpymiset Hotel Martinshöhessä.
Majanrakennusviikonloppu pienille
ja isoille Padasjoella 15. - 17. 6. Majan
rakentamisen lisäksi paljon muutakin
kivaa ohjelmaa, majoitus joko sisällä tai
teltassa.
Ylläksen retkiviikon vaellus Ylläkseltä Pallastunturille 7. - 14.7. Hienoja maisemia ja paikallista historiaa
telttavaelluksella keskiyön auringon
hehkussa
Kalastusleiri Inarijärvellä 4. - 11.8.
Oppia kalojen narraamisesta ja välillä
hillojen keräämistä, kiinteä telttaleiri
telttasaunoineen.
LAPINKÄVIJÄT OWLA
Tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi
LAPINKÄVIJÄT KIEHISET
www.kiehiset.fi, Jouko Lehtonen, 040
500 7456
JÄRVENPÄÄN RETKEILIJÄT
www.kolumbus.fi/jukka.polla, tiedustelut Pertti Salo, 040 836 8575
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KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN
KARJAKAIVOLLE

KUKASJÄRVELLE

Espoon sisäisen liikenteen bussit 85 ja
85A ajavat Espoon keskuksesta Nuuksiontietä Nuuksionpäähän ja Kattilaan.
Kattilaan kulkee osa vuoroista huhtikuun lopulta lokakuun alkuun. Espoon
keskuksessa laituri on välittömästi radan vieressä asemalla Helsingistä tultaessa oikealla puolella. Nuuksiossa jäädään pois Meerlammella tai Solvallassa.
Meerlammen pysäkiltä pienen matkan
päässä mäen päällä oikealla puolella on
puomilla suljettu yksityistie, jota pitkin pääsee noin puolimatkan. Puomin
osoite on Nuuksiontie 66 vastapäätä.
Varustauduthan kartalla ja kompassilla jos reitti ei ole ennestään tuttu.

Sulanveden aikana Kukasjärvelle kuljetaan Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta kävellen, polku ja pitkokset n.
4km. Tie pyhäjärvelle aurataan maaliskuun alussa. Äkäslompolo - Kittilä
tien varrella oleva Tulivuoripuiston
parkkipaikka ei ole talvisin auki. Tulivuoripuistoon voi jättää auton, mutta se
vaatii lapiotöitä auton saamiseksi pois
tieltä. Kukasjärvelle matkaa noin neljä
kilometriä. Kittilän linja - autoasemalle
sekä lentoasemalle voi tilata valmiiksi
taksin mm. Armilta, Armin taksi 016642129. Kolarista on juna - bussiyhteys
Äkäslompoloon josta jatkokuljetus taksilla mm. Seppo Kultima, 040-5481660
RAIMO J.KUMPU

Karjakaivon alamaja

M

Itella Oyj

HALUAN LIITTYÄ

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIHIN
ILMOITAN YHTEYSTIETONI
Nimi ___________________________________
Osoite ___________________________________
________________________________________
Puh. ______________ E - mail ________________
________________________________________
Jäsenmaksut - 2012
Varsinainen jäsen
Nuorisojäsen (alle 18 vuotiaat)
Lapinkävijä - lehden tilaus

20€
10€
8€

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT
JÄSENSIHTEERI
Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

