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HYVÄT LAPINKÄVIJÄT!
Siitä on kauan, kun kymmenen vuoden vetorupeaman jälkeen jätin tehtävät silloisessa julkaisutoimikunnassa – ja nyt olen takaisin. Monet niistä, jotka toimivat aktiivisesti eri toimikunnissa silloin, ovat remmissä edelleen.
Hyvä niin, sillä muuten ei olisi toimintaa, ja jollei ole toimintaa, ei ole Helsingin Seudun Lapinkävijöitäkään. Onneksi vuosien varrella joukkoihin on liittynyt
myös uusia uurastajia, sillä ilman heitä tulevaisuuden näkymät eivät olisi kovin ruusuisia. Me lähes alkumetreiltä mukana olleet olemme jo keränneet ohimoille hopeaa ja jossain vaiheessa kaikista pitkään toimineista tulee tuntumaan siltä, että on
aika lopettaa.
On oleellista, että uudet uskalikot ilmaisevat halunsa olla mukana eri toimikunnissa, tai ainakin mutisevat myönteiseen sävyyn, kun heitä hommiin kysytään. Nykyisessä tiedotustoimikunnassa ei ainakaan ole kuin yksi sama jäsen, kuin jättäessäni silloisen julkaisutoimikunnan vetäjän roolin. Lainatakseni omaa kiitostekstiäni Lapinkävijästä numero 42, 1/1991: ”Toivon, että saamme julkaisutoimikuntaan
vielä lisää kynänkäyttäjiä. Niin siellä kuin muissakin toimikunnissa olisi hyvä muistaa, että uusien pakertajien ajatukset ovat tärkeimpiä, sillä heitä ei vielä ole sullottu samaan muottiin vanhojen partojen kanssa, vaan ideat ovat tuoreita. Kaavoihin
ehtii kangistua myöhemminkin.”
Ensi vuonna Helsingin Seudun Lapinkävijöiden mittariin tulee 40 vuotta. Toivottavasti luvassa on vielä toinen mokoma antoisaa toimintaa hyvässä seurassa.
Raija Hentman
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN KÄVELY TO 6.12. klo 10.45
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 mielellään sauvat. Bussi 85 lähtee
Espoon asemalta, laituri 32, klo 10.18. Vastuuhenkilö Harry
Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@gmail.com

TAMMIKUU

TALKOOT JA JOULUPUURO KARJAKAIVOLLA 8.12.
la klo 10.00 JA 17.00
Talkoillaan porukalla Karjakaivon lähiympäristössä. Yhdistys
tarjoaa talkoiden jälkeen hernesoppaa ja lämpimän saunan.
Noin klo 17.00 aikaan siirrytään ylämajalle. Sytytetään kuuseen kynttilät ja nautitaan pitkään haudutetusta joulupuurosta sekä -kahvista lisukkeineen. Kotimatkalle lamppu. Talkootoimikunta, Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375
LEPPOISA LOPPIASAATON SAUNA KARJAKAIVOLLA la 5.1. klo 14.00
Tällä kertaa sauna lämmitetään jo aattona, koska loppiaispäivä osuu sunnuntaiksi. Sauna on lämmin klo 14-16 ja sitä edeltävän ajan 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 kaksi euroa. Ulkoilutoimikunta tarjoilee glögiä lisälämmikkeeksi. Paluumatkalla tarvitaan taskulamppu näin vuoden pimeimpään aikaan. Vastuuhenkilö
Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

4

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

Lapinkävijä Nro 129 4 12

TOIMINTA

TAMMIKUU

HELMIKUU

PUUNVETOTALKOOT 26.1. LA KLO 10.00 JA LAUANTAISAUNA KARJAKAIVOLLA KLO 14.00–16.00
Jos lumi on saapunut Nuuksioon, otetaan ahkiot esille ja vedetään puita alamajalle. Talkoolaisille tarjotaan hernesoppaa.
Lauantain yhteissauna lämpiää klo 14.00 mennessä. Saunamaksu 2,- euroa, talkoovastaavana Sakari Palo, puh.040 530
9578.
SUNNUNTAIN HIIHTORETKI NUUKSIOSSA su 3.2.
klo 10.45
Kokoontuminen Solvallan alaparkkipaikalla klo 10.45. Bussi
85 lähtee Espoon asemalta klo 10.18. Leppoisa hiihtolenkki
suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät
ja istuinalusta mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa,
vaikka Karjakaivon majan ohi hiihdämmekin. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.
siitari@pp.inet.fi.
KERHOILTA 6.2. klo 17.30, HARDANGERVIDDA
ELO- SYYSKUUN VAIHTEESSA
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta.
Hardangervidda sijaitsee pari sataa kilometriä Oslosta länteen, Suomeen nähden samalla 60. leveyspiirillä kuin Raaseporin kaupungin ydin, entinen Tammisaari. Tämä Norjan alue
on todellista ylänköä, sillä suurin osa sen tuhansista lammista
ja järvistä on yli tuhannen metrin korkeudessa. Kasvillisuutta rikastuttaa kalkkinen maaperä. Suurin osa tuntureista on
1200-1600 metrin korkuisia. Raija Hentman kertoo sanoin
ja kuvin millaisen vaikutuksen Hardangervidda, tuo Euroo-
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pan suurin vuoristoylänkö, teki häneen elo- syyskuun vaihteessa vuonna 2010. Vastuuhenkilö Aino Matikainen, puh.
0400-927225
PUUNVETOTALKOOT KARJAKAIVOLLA 9.2. LA
KLO 10.00
Kalliolla oleva puupino odottaa ahkioita ja ahkeria lapinkävijöitä työntouhuun. ”Töiden” jälkeen on tarjolla hernesoppaa ja lämmin sauna. Saunan lämmittää Harry Smeds, puh.
050 357 0993.
LUMIKAMMIVIIKONLOPPU la-su 16.-17.2
Lumikammi on oiva majoite vaikka ehkä liian työläs tehdä
vaelluksella yhtä yöpymistä varten, mutta jos viipyy paikalla useamman päivän niin silloin kannattaa nähdä vaiva. Nyt
teemme harjoitusmielessä kammin ja myöskin yövymme siinä. Työskentely tapahtuu pareittain ja jokainen pari tekee
kahden ihmisen asuttavan kammin. Varusteiksi tarvitset viikonlopun retkeilyvarusteet ja ruuat ja lisäksi kammin tekoa
varten työparia kohti tarvitaan:
-kaksi isoa lumilapiota lumen kasaamista varten.
-yksi pieni lapio kaivamista varten. Esim. fiskarsin autolapio
joka on n. 60 cm pitkä ja pyöreäkärkinen on oikein hyvä, kenttälapiokin käy.
-isoja jätesäkkejä n. 10 kpl. Nämä eivät ole välttämättömiä
mutta helpottavat työtä jonkin verran.
-narunpätkiä tai irtohihnoja 80-100 cm pitkiä, yhtä monta
kuin säkkejä ja ovat säkinsuiden sitomista varten.
-kosteutta sietävä asu kaivamisen ajaksi tai vaihtovaatteet. Takissa on hyvä olla huppu.
-retkipatjoja, avaruushuopia tms. joilla saadaan peitettyä kam-
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min koko lattia ennen yöpymistä, näiden lisäksi tulee varsinaiset retkipatjat. Lattia on pyöreä ja halkaisijaltaan n. 3 m.
-kynttilä tai pari valoa antamaan. Kokoontuminen lauantaina 16.2. klo 10.00 Karjakaivon ylämajalle jonka läheisyyteen
rakennamme kammit. Jos lumitilanne on huono tämä tapahtuma perutaan. Ilmoittautumiset toivotaan 10.2. mennessä
Risto Heinäselle sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com
tai puhelimella 050 326 3994.

TULEvAA

PUUNVETOTALKOOT 23.2. la KLO 10.00 JA LAUANTAISAUNA KARJAKAIVOLLA KLO 14.00–16.00
Jos kaikkia puita ei vielä ole saatu alamajalle, jatketaan puiden vetämistä. Saunaa odotellessa tarjotaan talkoolaisille hernesoppaa. Yhteissaunan maksu on 2,- euroa. Vastuuhenkilönä Auli Martin, puh. 040 585 6138.
PUUNAJOA NUUKSION KANSALLISPUISTOSSA 2.3.
la KLO 09.00
Yhteistyö kansallispuiston kanssa jatkuu. Tarkemmin seuraavassa lehdessä.
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA 27.3 KE KLO
18.00–20.00
RETKI TORRONSUOLLE 27.4.
RETKEILYVARUSTEIDEN HANKINTAAN KESKITT YVÄ KOULUTUS 25.5.2013
Jokainen retkeilijä, varsinkin aloitteleva, on kantanut selässään turhaa ja painavaa tavaraa. Toisaalta välttämättömiä tarvikkeita on puuttunut, tai hankitut varusteet ovat olleet muu-
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toin olosuhteisiin sopimattomia. Sitten on kärsitty "vilua ja
nälkää".
Reissuista on kenties jäänyt sen verran ikävät muistot, että orastava retkeilyinnostus on lopahtanut, ja hankitut varusteet jääneet pölyttymään varaston hyllyille. Ettei noin kävisi,
varustehankinnoissa on järkevää hyödyntää kokeneempien
retkeilijöiden käytännön kenttäkokemuksien ja "oman kantapään kautta" omaksumaa tietotaitoa.
Kun kauppojen hyllyt nykyisin notkuvat eri valmistajien
lukuisista tuotteista, vähemmän kokeneet saattavat ostotilanteessa olla huuli pyöreänä.
HSL:n koulutustoimikunta järjestää päivän mittaisen retkeilyvarusteiden hankintaan keskittyvän koulutustilaisuuden,
missä käydään läpi kaikki oleelliset retkeilyvarusteet eri pituisille, eri vuoden ajoille ja eri alueille suuntautuville retkille.
Koulutus tullaan järjestämään Nuuksion uudessa Haltia
eräluontokeskuksessa lauantaina 25.5.2013. Mikäli Haltian
valmistuminen viivästyy, koulutuspäivää jouduttaneen siirtämään vastaavasti. Asiasta tarkemmin 2013 alkuvuoden numerossa.
RETKEILYTARVIKKEIDEN OMPELUKURSSI 10. ja 17.3.
Kurssilla tehdään erilaisia säilytyspusseja, suojuksia ja muita tarvikkeita Arja Winterin opastuksella. Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä
YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLAVIIKKO JA MINIVAELLUS (3 PÄIVÄÄ) 7-16.6.
Mukaan mahtuu aikuiset ja lapset, yhteyshenkilönä Kirsti
Klemola, puh. 050 382 0375. Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä
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MAALISKUU
KUKASMAJALLE maaliskuussa 2013
Isännät ovat Kukasmajalla tekemässä huoltotöitä viikolla 11 eli 9 - 16.3.2013. Samanaikaisesti on mahdollisuus tulla hiihtelemään tai muuten vaan nauttimaan kevättalvisesta Kukasjärven seudusta. Sisämajoitukseen sopii noin 8 lapinkävijää.
Osallistujat hoitavat itse matka, majoitus ja ruokailukustannukset. Ilmoittautumisia ottavat vastaan Uti p.040 592 7278 ja Kale p.040 508 1626

YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO 29.3.-7.4.2013
Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään
matkan hinta on 565 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 530
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus lomaasunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja seitsemän korkeatasoista teemapäivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa ravintolasta erikseen (82 euroa/7 aamiaista). Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 40 paikkaa. Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 29.3. klo
20.52 ja tulo Kolariin lauantaina klo 10.54. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.50) Helsinki (su 8.32). Useita paikkoja on vielä vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.
JUNALIPPUJA KOLARIIN, MENO PE 29.3. JA PALUU LA 6.4.
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 147,00 euroa, VR:n opiskelija- tai seniorialennukseen oikeutetuilta 112 euroa. Juna-bussimatka Äkäslompoloon maksaa 15 euroa enemmän. Lipputilaukset viimeistään 14.2. Hannu Siitarille sähköpostilla hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

9

LOMA

Lapinkävijä Nro 129 4 12

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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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
Vuosi 2013 on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 40. toimintavuosi. Yhdistyksen
perustamiskokous pidettiin 29.8.1973. Lokakuusta 2001 alkaen yhdistys on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä ilman kattojärjestöä. Yhdistys edistää hyviä retkeilytapoja sekä ottaa toiminnassaan huomioon luonnonsuojelun. Yhdistyksen jäsenmäärä on 770 henkilöä (12.8.2012). Yhdistyksen uusitut säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 3.3.2003.
Yhdistyksen toiminta perustuu toimikuntien suunnittelemiin tapahtumiin. Yhdistyksen toimikunnat ovat: koulutus-, ohjelma-, talkoo-, tiedotus- ja ulkoilutoimikunta. Vuonna 2013 tarjotaan monipuolista tiedollista ja toiminnallista ohjelmaa. Jäsenistö toteuttaa tapahtumat talkootyönä.
Keskeisinä toimintapisteinä ovat yhdistyksen käytössä olevat Karjakaivon ylä- ja
alamaja Espoossa. Lisäksi jäsenistöllä on käytettävissään omistamamme tunturitupa
Kukasmaja ja Goados-kota Kittilän Kukasjärvellä.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Lapinkävijä-lehti ja internet-sivut. Jäsenrekisteri hoidetaan omatoimisesti Jäseri Pro jäsenrekisteriohjelmistolla, jolla ylläpidetään myös sähköpostijakelulistaa lehteä ja kotisivua täydentäviä tiedotteita varten.
TOIMINTAKALENTERI
Tammikuu
5.1.
Loppiaisaaton lauantaisauna (UT)
26.1.
Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Helmikuu
3.2.
6.2.
9.2.
16.-17.2.
23.2.

Sunnuntain hiihtoretki (UT)
Kerhoilta (OT)
Puunvetotalkoot Karjakaivolla (TT)
Lumikammin teko ja siinä yöpyminen (KT)
Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Maaliskuu
2.3.
Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa (TT)
6.3.
Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
9.-16.3.
Kukasmajan huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
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27.3.
29.3.-7.4.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Ylläksen hiihtoviikko (UT)

Huhtikuu
14.4.
24.4.
27.-28.4.

Geokätköilyyn tutustuminen (KT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Linturetki Torronsuolle (KT)

Toukokuu
4.5.
4.5.
24.-26.5.
25.5.
29.5.

Kevätsiivous Karjakaivolla (TT)
Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
Viikonloppuvaellus (UT)
Varustekurssi (KT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

Kesäkuu
1.-8.6.
5.6.
7.-16.6.
15.6.
26.6.
28.-30.6.

Kukasmajan huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
Naistensauna Karjakaivolla (TT)
HSL:n 40-vuotisjuhlaviikko Kukasjärvellä ja pienoisvaellus
8.-10.6. (OT, TT, UT)
Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Kesäretkeilykurssi (KT)

Heinäkuu
13.7.
20.-27.7.
31.7.

Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
Kukasjärven heinätalkoot (isännät)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)

Elokuu
7.8.
11.8.
17.8.
28.8.
30.8.-8.9.

Naistensauna Karjakaivolla (TT)
Sunnuntaikävely (UT)
Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Ruskavaellus Vätsärissä (UT)
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elokuussa

Iltarastit, mahdollisuus kiertää rasteja ohjatusti (KT)

Syyskuu
6.-15.9.
6.-15.9.
25.9.
27.-29.9.

Ruskaviikko Sallassa (UT, Kalevi Koski)
Ruskavaellus Tulppion seudulla (UT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Viikonloppuvaellus (UT)

Lokakuu
2.10.
5.10.
5.10.
30.10.
lokakuussa

Kerhoilta (OT)
Syyssiivous Karjakaivolla (TT)
Yösuunnistus Karjakaivolla (UT)
Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Ahkioiden huolto (TT)

Marraskuu
6.11.
Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
23. tai 30.11.
Pikkujoulu (OT)
23. tai 30.11 .
Lauantaisauna (TT)
marraskuussa
Makkarapäivä (KT)
Joulukuu
6.12.
14.12.
28.12.
Syksyllä
Syksyllä

Itsenäisyyspäivän kävelyretki (UT)
Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla (TT)
40-vuotisjuhlavuoden päätös Karjakaivolla (OT)
Sieni/retkiruokakurssi (KT)
Käsityökurssi, aiheena tinalanka tai luu (KT)

(Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT = talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja, lukuun ottamatta kesän naistensaunoja. Talkootoimikunnan ohjelmoima 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 ilmoittautua talkoopäällikölle.
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UUTISET
Lumikenkäreittejä Ylläk
selle

Kaivosalueen esittely Han
nukaisessa.

Viime talvena lumikenkäreittejä merkattiin eri puolille Yllästä ja nyt näiden kokemusten perusteella reittejä
on luvassa lisää. Esim. Elämänluukulta
oli reitti Karilaan ja tarkoitus on, että
reitti on tänäkin talvena käytössä. Reitiltä voi myös piipahtaa Kukastunturilla. Äkäslompolon puolen rinnekeskukseen merkataan reitti, joka kulkee
maisematien suuntaisesti ja reitillä
voi mm. ihailla jääkautisia lieveuomia
tunturin kyljessä. Lumikenkäreitit tulevat myös Ylläksen latukarttaan, jossa
ne ovat merkitty vihreällä värillä.

Kaivosyhtiö Northland Resources esitteli suunnitelmiaan Hannukaisessa ruskasesongin lopulla. Suunniteltu kaivosalue on viisi kertaa suurempi kuin vanha kaivosalue. kaivosalueen rikastamo tulee Rautuvaaraan. Malmimurske
siirretään kuljetinhihnalla Rautuvaaraan. Äkäsjoki sekä siihen laskevat Kuer- ja Valkeajoki jäävät koskemattomiksi. Hihna suojataan melun eristämiseksi, jolloin poroelinkeino tulee huomioon otetuksi. Rikastamossa käytetty vesi puhdistetaan ja johdetaan Muonionjokeen. Päätös kaivoksen aloittamisesta
tehdään ensi vuoden alussa. Kartta alueesta löytyy netistä hannukaisenkaivos.
fi/sijainti

Villi Pohjola myytiin Lo
marenkaalle
Metsähallitus on myynyt tuotemerkkinsä Villi Pohjola Lomarengas Oy:lle.
Kaupassa siirtyi välitystoiminta, joka
käsittää n. 100 metsähallituksen edelleen omistamaa eräkämppää ja noin
250 yksityisen omistamaa vuokramökkiä. Asiakkaan kannalta muutos
näkyy lähinnä, että mökeissä on jatkossa Lomarenkaan tiedot. Tosin metsähallitus todennäköisesti myy kämppiä jatkossakin ja ne siirtyvät mahdollisesti yksityisille. Lomarengas toivoo,
että se saa jatkossa nekin välitykseensä.

Käymälät uusiksi Ylläksel
lä
Metsähallitus uudistaa parhaillaan kansallispuistossa olevien latukahviloiden
wc tiloja. Latvamajalle,Kotamajalle ja
Hangaskuruun tulee aivan uuden tyyppiset käymälät. Kesänkijärvelle valmistui parisen vuota sitten kuivakäymälä,
mutta nämä uudet ovat parannettuja
versioita. Käymälöissä imeytetään neste siirrettävästä säiliöstä suoraan imeytyskenttään. Säiliön ollessa täynnä koko säiliö vaihdetaan toiseen.
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Laavurakennelma Hangas
kuruun
Hangaskurussa on valmisteilla puolikota, uusi taukopaikka on puoliksi katettu, niin että sinne sopii enemmän väkeä.
Kota valmistuu keväthangille. Parhaillaan etsitään myös yrittäjiä Latvamajalle ja Kotamajalle. Kotamaja on menossa remonttiin ja se valmistuu käyttöön
vasta joulukuussa 2013.

seen GPS-toiminnoilla. Mikäli puhelimessa on sisään rakennettu GPS-paikannin tai käytössäsi on puhelimeen
liitettävä ulkoinen Bluetooth GPS-paikannin, toimii puhelin myös maastopaikannus sovelluksena. Aiemmin asennetun ohjelman voi päivittää uuteen versioon asennusohjeiden mukaisesti:
www.infokartta.fi/saariselka/features/
Ski3Map_ohje2.pdf

Siikaa ja taimenta Kesänki
järveen

Lapinkävijöillä ennätysvil
kasta ruskamatkailua

Metsähallitus on luopunut Kesänkijärven istutuksista ja nyt istutuksista vastaa Ylläksen Yöpuun Vesa Kaulanen. Nyt
istutetut siiat ovat pyydettävissä jopa tämän syksyn aikana ja viimeistään ensi
syksynä ovat taimenet jo kasvaneet riittävän isoiksi. Kaikkiaan siikoja siirrettiin 400 kpl ja taimenia 114 kpl.
Kuukkeli 30.10.12

Outi Ojanperän ja Pentti Luhtalan ruskaviikko suuntautui Kilpisjärvelle ja Kalevi Kosken ruskaviikko Hettaan sekä Jorma Nurmen vetämä ruskavaellus Viipustuntureille.

Saariselän latupalvelu
Saariselän latutilapalvelusta näet reaaliaikaisen tiedon latujen kunnosta:www.
infokartta.fi/saariselkaSki3Map – mobiili latukartta GPS-paikannuksella. Saariselän latukartat kunnossapitotiedoilla
ja hakukohteilla kännykkääsi. Uutuutena 2011 versiossa näet oman sijainnin,
etäisyyden ja suunnan valittuun kohtee-

HSL:n yösuunnistus 6.10.
Illan sää oli kuulakas ja kaunis. Nopeimmin radan kiersi Aulis.....
Tulokset:
1. Aulis Boström. 55 min.
2. Maija ja Jari Rantala. 1h 10 min.
3. Kirsti Klemola ja Eino Vasikainen. 1h
40 min
4. Sakari Palo. 1 h 50 min
5. Esko Oksanen. 2 h 10 min
Radan laatija Nipa oli erittäin iloinen
suunnistajien antamasta mukavasta, ja
kannustavasta palautteesta. Niilo Koskenkorva.
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Eerikki Rundgren

Elinympäristönsä ilmentäjät
eerikki rundgren

Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkisen vetämä jäkäläkurssi lapinkävijöille Karjakaivon maastossa Nuuksiossa.

K

asvitieteen professori Jouko Rikkisen vetämä sammal- ja jäkäläkurssi houkutteli Karjakaivolle
lauantaina 20.10. parisenkymmentä innokasta lapinkävijää. Yläkämpällä pidetyn alustuksen jälkeen Rikkinen vei ihmiset Karjakaivon lähimaastoihin, jotka

avautuivat monille aivan uusin silmin.
Ensimmäinen tunti vierähti kuitenkin alle viidenkymmenen metrin etäisyydellä yläkämpän ovelta. Lähimmiltä
kiviltä ja puunrungoilta Rikkinen löysi helposti parisenkymmentä näyttävää lajia, joista vasta-alkajankin on hy-
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vä lähteä opettelemaan näitä runsaslaji- via muutoksia. Maallikkokin voi verrasia eliöryhmiä.
ta vaikkapa kotipaikkakuntansa ja retRikkinen jos kuka oli mies paikal- kikohteittensa ilmanlaatua naavojen ja
laan kurssin vetäjäksi. Sen ohella että tä- luppojen avulla.
mä arvostettu luonnontieteieerikki rundgren
lijä on kuvannut tieteelle lukuisia uusia jäkälälajeja, osasi hän ottaa yleisönsä. Sammalet ja jäkälät eivät ole välttämättä kaikkein mielenkiintoisin luontoretken aihe jos
niistä ei ole ennestään kiinnostunut.
Sammalet ja jäkälät kertovat kuitenkin paljon elinympäristöstään. Varsinkin sammalissa on paljon lajeja jotka
esiintyvät tietynlaisessa ym- Karhunsammalen itiöpesäkkeitä
päristössä usein hyvin runsaina ja helposti havaittavasti. Tämän Naavat ja lupot ovat herkkiä ilmansaasvuoksi niitä käytetään metsä- ja suo- teille minkä vuoksi ne ovat käyneet vähiin esimerkiksi Espoon keskuspuistostyyppien määrittämisessä.
Karjakaivoa ympäröivissä metsissä sa. Nuuksiosta niitä löytyy jo jonkin verkasvaa paljon seinä- ja kerrossammal- ran mutta kaikki Lapissa retkeilleet ovat
ta mikä on tyypillistä tuoreille kangas- varmasti kiinnittäneet huomiota sikämetsille. Käkilammelta laskevan puron läisten metsien jäkälärunsauteen.
lähestyessä Karjakaivoa puron molemJäkälissä ja sammalissa on myös palmin esiintyy korpirahkasammalta, joka jon harvinaisia ja uhanalaisia lajeja,
taas kertoo korpisuudesta eli nyt ollaan- joista monet ovat sidoksissa vanhoihin
luonnontilaisiin metsiin. Jäkäliä ja samkin jo suolla.
Puiden rungoilla taas kasvaa usei- malia suojelemalla ihminen tulee auttata helposti tunnistettavia jäkälälaje- neeksi muitakin lajeja. Kuukkeli palaa
ja joiden avulla kyetään mittaamaan il- Etelä-Suomeen ainoastaan jos sille somanlaatua ja seuraamaan siinä tapahtu- pivia metsiä on riittävästi.
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Pentti Lahdenvuo

Retkisuuntia Kukasmajalta
pentti lahdenvuo

S

aavuttuamme Kukasjärven rantaan Kukasmajalle päätimme tehdä ensi tutustumisretken luoteeseen Aakenusjoen yhden latvapuron
Kerojoen varteen. Kuljimme Pikku Ku-

kasvaaran koillisrinteellä melko lähellä
oikealla välkehtivää Kukasjärveä, ja kun
vaaranrinne jäi taakse jatkoimme samaa
luoteissuuntaa eteenpäin pitäen Kukasvuoman suolampareet oikealla puolel-
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lamme. Mieliin jäänyt tuntemus oli se
hiljaisuus, joka vallitsi tässä erämaassa. Kerojoen kohtasimme noin 3,5 kilometriä taivallettuamme ja kuin tilauksesta joen yli oli kaatunut paksu koivunrunko, joka mahdollistaa ylityksen.
Tosin runko on melko liukas, ja ylitys
vaatii noin nelimetrisen tukipuun käteen. Jos liukas puupinta ei innosta ylitykseen, niin viitisenkymmentä metriä
alavirtaan on somerikkopohjainen kahlaamo, jossa vettä on polvikorkeuteen.
Kerojoen pohjoisrannalta on luoteissuuntaan edelleen noin kilometrin matka Aakenuksentielle, jota pitkin pääsee
esim. itään päin parin kilometrin päässä
olevaan Tulivuoripuistoon.
Toinen päiväretkemme suuntautui länsilounaaseen Kutujärven soiselle rantaniittyalueelle 8 km:n päähän.
Kukasmajan aittojen takana on vanha
viitta Kotamaja, jota seuraamalla aluksi kuljetaan Kukasjärven tilalta Kolariin
suuntautuvaa vanhaa rekireittiä pitkin.
Paljon on jouduttu kiviä siirtelemään käsivoimin, kun ura on satakunta
vuotta sitten tehty. Ensin metsä on kuusivaltaista, mutta muuttuu Kukasvaaran ylärinteillä mäntyvaltaiseksi. Noin
kilometrin päästä polku laskeutuu Kukaspuron varteen ja yhtyy Ketunlenkkinimiseen ympyräreittipolkuun. Polkua
seurataan länteen pitäen Kukaspuron

OMAT TARINAT
notko vasemmalla. Tolpilla ja punaisilla maalimerkeillä merkitty retkeilyreitti kulkee ainakin 3,5 kilometriä kuivalla mäntykankaalla ennen kuin saavutaan Kutujärven suonlaitakosteikkoihin. Tässä kaipaisi kyllä sitten pitkospuita, mutta vedenpitävillä vaelluskengilläkin selviää parista muutaman sadan metrin suon ylityksestä. Kutujärven rantasuolta näkyy pieni vapaan veden alue keskellä niittyä, jossa joutsenperhe oleilee odotellen jälkikasvun
varttumista lentokuntoon. Samoin näkyvät vanhan niittyladon jäänteet vastarannalla, joiden takana metsässä piilottelee äskettäin remontoitu ja uuteen
paikkaan siirretty Kutujärven autiotupa.
Mutta ensin on kierrettävä Kutujärveä
vastapäivään parisen kilometriä. Täällä
on kylläkin sitten jo pitkospuut kosteissa paikoissa helpottamassa kulkua. Ensin reittiin yhtyy pohjoisesta tuleva Peurakaltion latupohja, ja noin kilometrin
päässä on neljän polun risteys. Lännestä tulee Elämänluukun kahviolta tuleva
kesäreitti ja suoraan etelään menee tunturinrinnettä Kotamajalle menevä kesäpolku, mutta nyt on mentävä itään pari
sataa metriä Kotamajan talvireittiä, niin
pian pilkottaa puiden välistä jonkin matkan päästä Kutujärven autiotupa. Tupa
on hienosti uudistettu, kolmen hengen
majoittamiseen sopiva ja uudella Harvian kamiinalla varustettu rakennus, jon-
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ka mustuneet seinät kertovat, että joskus heinäntekijät ovat täällä asuneet sisäänlämpiävän kiukaan lämmössä pitemmänkin ajan.
Kolmas suunta päiväretkel
le on eteläkaakko ja kohteena Pyhäjärven autiotupa noin 6 km:n päässä.
Ensin vaelletaan vajaa neljä kilometriä Pallas- ja Yllästunturin kansallispuiston portille Pyhäjärven rantaan. Kolmisen sataa metriä Kukasmajalta etelään
on polun varressa vasemmalla hete, josta pulppuaa kristallinkirkasta vettä. Lähdeveden paine on niin kova, että välistä se saa hienon hiekan vedessä pölähtämään lapinkuusten katveessa. Parin kilometrin päästä saavutaan Pyhäjärven
ja Kukasjärven yhdistävälle Kaivosojalle, jonka ylittää Kiehiset ry:n rakentama
Kuukkelisilta. Kukasjärveltä pääsee veneellä Pyhäjärvelle, kun ensin tunkeutuu läpi Kukasjärven eteläpään kaislaruohikon ja sauvoo vastavirtaan Kaivosojan kosken. Takaisinpäin tulo onkin
sitten vauhdikkaampi, kun Kaivosoja
laskee matkallaan Kukasjärveen vajaan
metrin. Noin sata metriä sillanylityksen
jälkeen on vasemmalla puolella hiekkaisia kuolpunoita, joiden laella on jäänteitä vanhoista peuranpyyntikuopista.
Pyhäjärven portille mennessä uudemmat pitkospuut kulkevat kauempana järvestä, eikä vanhoja pitkoksia kan-

nata enää käyttääkään. Vanhan pitkospolun risteyksiin onkin asetettu tukki
tai jokin muu puu poikittain merkiksi: Älä etene tätä kautta. Portilla on iso
parkkipaikka, auditoriotyyppinen kota,
laavu, veneenlaskupaikka (moottorit eivät ole sallittuja), jätepiste (myös metalli-, lasi- ym. jätteet) ja lokasäiliökäymälä. Etelään menevä polku on mukavanpehmeä jaloille, ja sitä reunustavat runsaat mustikkakasvustot. Matkaa portilta Pyhäjärven autiotuvalle on pari kilometriä järven rantaa seuraillen. Muutama sata metriä ennen tupaa on Vareskota, uusi ja aivan yöpymiskelpoinen suoja, tosin penkit ovat loikoiluun liian kapeat, mutta lattialle kyllä mahtuu.
Pyhäjärven autiotupa on takkalämmitteinen, ja mustuneet hirret
ovat innoittaneet vierailijat raapustamaan nimensä seinään; valkoista mustalla pohjalla. Tupaan mahtuu kuusi yöpyjää ja pihan kahteen laavuun ainakin
saman verran. Tuvalta voi nousta merkittyä reittiä Aakenustunturin Vareslaelle, ja laskeutua sieltä suoraan kansallispuiston portille. Portilta pääsee Pyhäjärven länsirannalle venelossilla ja vastarannalla kulkee polku Kaivosojan Kuukkelisillan pieleen. Matkalla on ylitettävä
Pyhäpuro loikkaamalla ja pari suokosteikkoa sekä varottava kääntymästä länteen (vasemmalle) Ketunlenkille eli on
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pentti lahdenvuo

pidettävä Pyhäjärven pohjoispää (Pyhälompolo) oikealla näkyvissä koko ajan.
Infoa Kukasmajalle tuli
joille
Yhteyksiä:
A) Lentäen Kittilän lentoasemalle, josta taksilla Pyhäjärven portille, matkaa
noin 30 km.

B) Junalla Rovaniemelle ja bussilla Kittilään, josta taksilla noin 30 km portille.
C) Junalla Kolariin ja bussilla Äkäslompoloon Karilantien risteykseen, josta taksilla Pyhäjärven portille noin 35
km.
Kittilästä taksikyydin voi tilata esim.
Tommi Pumpaselta 040 7046530 ja
Äkäslompolosta Jouko Joensuulta 040
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7152901. Jos ei halua tukeutua taksikyytiin, Karilantieltä voi vaeltaa reittiä Äkäsjoen silta – Kotamaja – Kutujärven autiotupa – Kukaspuro – Kukasmaja n. 17 km. Vastaavasti Totovaaran
pirtin läheltä Roukumalehdosta voi taivaltaa reittiä Roukuma – Totovaara –
Ala-Moloslehto – Pyhäjärven autiotupa – Kukasmaja n. 17 km, Kittilän lentoaseman kutsutaksiyhteys Ylläsjärvelle ja Äkäslompoloon kulkee nimittäin
Roukuman ohitse.
Portilta kävellen Kukasmajalle 4
km. Tai portilta veneelle Kukasjärven
rantaan noin 2 km. Polku veneelle erkanee kuolpunoiden kohdalla oikealle
(100 m ennen Kuukkelisiltaa, noin 1,5
km portilta). Vene on merkitty HSLtunnuksella ja lähes viimeisenä veneenä niemessä. Venematka noin 1 km Kukasmajalle. Kukasjärven rannalla on etelästä luettuna kaikkiaan viisi majaa: Lapin matkailuyhdistyksen kämppä, Jokelan retkeilijöiden maja, Kukasjärven retkeilijöiden mökki, HSL:n Kukasmaja ja
Kiehiset ry:n maja.
Äkäslompolosta tullessa
voi ihailla Ylläksen alueen rakkaisia tunturimassiiveja: Ylläs, Kesänki, Lainio,
Pyhä ja Kukasvaarat. Kittilästä saavuttaessa seurataan Aakenuksen kaarevaa selännettä sen itäpuolella. Talvisin Pyhäjärventietä ei aurata, joten Kukasmajalle

hiihdetään Tulivuoripuiston parkkipaikalta n. 4 km usein umpihankea. Lisäksi
omalle autolle pitää lapioida pysäköintikolo, koska Tulivuoripuiston parkkialuettakaan ei aurata.
Kukasmajan läheisyydessä retkeilivät syyskuun loppupuolella Aarne Heino ja Pentti Lahdenvuo.

raimo J. kumpu

Latvajärven lintutorni Totovaaran eteläpuolella.
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KARJAKAIVO

Ryhdy seikkailijaksi!

Nyt kun syksy saa ja talvi
koittaa, niin pieni muistutus. Mennessäsi kämpälle muista ottaa taskulampun, eväitten ym. tarpeellisen lisäksi kruunu KYNTTILÖITA, ne valaisee
ja palaa hyvin, vähintään sen mitä itse
tarvitset ja mieluimmin kaverille myös.

Tunnetko jakamisen arvoisia retkipaikkoja? Onko sinulla tarinoita kerrottavaksi? Retkipaikka etsii joukkoonsa lisää seikkailijoita. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä info@retkipaikka .fi, www.retkipaikka.fi

muistathan kirjoittaa ni
mesi tupakirjaan!
raimo j. kumpu

Karjakaivo

Hallituksen päätöksiä
29.10.2012
Kukasmajan ja Karjakaivon käyttömaksuja sekä välinevuokria korotetaan vuoden 2013 alusta alkaen kustannusten
nousua vastaavasti.
Karjakaivon avaimesta perittävän 50
euron pantin lisäksi peritään vuodesta
2013 alkaen 20 euron toimitusmaksu,
jota ei palauteta.
Yhdistyksen 40. toimintavuoden
kunniaksi järjestetään juhlaviikko Kukasjärvellä kesäkuussa sekä juhlavuoden päätöstilaisuus Karjakaivolla.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi 20 eurona.
Vuokrattavien välineiden mukana
annetaan lomake, jolla vuokraajan on
helppo ilmoittaa välineissä havaitsemistaan vioista. Tämän toivotaan parantavan tiedonkulkua.
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Reijo Blomberg

Oppia ikä kaikkia

V

aellusreissulla Ruotsissa, vaimon Meindlin retkikenkien
pohjat ryhtyivät rakoilemaan,
Ei muuta kuin reissun jälkeen kauppaan ja ostamaan liimaa. Eipä vaan tuntunut onnistuvan, joten korjaus siirtyi kotimaisemiin. Kotona sain paremmin puhdistettua pohjan ja välikerroksen materiaalin ja lisäksi kunnon puristuksen pohjaan. Ajattelin, että nyt pitäisi korjauksen kestää. Vaan eipä mitä Pyhätunturin reisulla kivikossa selvisi, että liima on ollut ilmeisesti väärän sorttista, sillä pohjat ratkesivat lopullisesti myös toisesta kengästä. Kirje valmistajalle ja selvitys, että kengät ovat tosin
seitsemisen vuotta vanhat, mutta luulisi sentään pohjien pysyvän paikallaan.
Ei ainakaan muissa retkikengissä ole tapahtunut vastaavaa ilmiötä. Sain lopulta vastauksen Meindlin suomalaiselta
maahantuojalta. Maahantuoja ilmoitti, että on tyypillistä, jos käyttää vähän
kenkiä, niin pu pohjamateriaali hapertuu. Asia voitaisiin korjata, mutta koko
pohjarakenne tulisi uusia ja kustannus
olisi n. 100 €/kenkä. No tähän loppui
kiinnostukseni ja yritin vielä kokeilla
onnistuisiko korjaus kotikonstein. Totesin, että kulutuspohjan alla oleva vä-

raimo j. kumpu

Haglöfs Alaska -rinkan kantoviilekkeiden
kiinnityskohta rungon alaosassa.

likerros on ilmeisesti tuota pu maateriaalia. Se osoittautui niin hauraaksi, että se pitäisi poistaa kokonaan ja liimata kengän runkoon vastaava välikerros.
Sitten varsinaista pohjaa voisi vielä käyttää, koska se on hyvässä kunnossa. Ongelmaksi muodostui kuitenkin, että ken-
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kä tarvitsisi myös reunasuojauksen ja se
lienee mahdotonta totetuttaa kotikonstein. Mielessä kuitenkin heräsi laatuepäily Meindlia kohtaan. Kaapissani on
vielä 20 vuotta vanhat Trezetan vaelluskengät, joissa ei ole ilmennyt moista ongelmaa. Nyt odotan jännityksellä mikä
kohtalo on omilla käytössä olevilla Hagflösin kengillä, koska ne ovat ilmeisesti
siinä kahdeksan vuotta vanhat. Nyt niitä pitäsi ryhtyä käyttämään joka päivä,
ettei niiden kohtalona ole Meindlin tapainen välipohjan haurastuminen, sillä
käyttämättömyyttä maahantuoja syytti
kenkien pohjien hajoamiseen.

kaan, olihan se tilava, peräti 95 l. Samaan kauppaan tarttui mukaan myös
makuupussi ja roimat alennukset. Haglöfs Grizzly -makuupussille tehdas lupasi pakkaskestävyyttä -18°, sietää siis
ruskareissut hyvin. Kolmas kolmen viikon vaellus oli rinkalle liikaa. Saavuin
Naalivaaran suunnasta Saarijärven tuvan pihapiiriin, yllätys oli melkoinen
kun avasin rinkan lantiovyön, liinat
raimo J. Kumpu

pu, polyuretaani. Meindl on luopunut
ko materiaalin käytöstä epäasiallisena
toim. huom.

Raimo J. Kumpu
Sulkahattu ja harakanpesä
Takavuosina tuli tilavamman rinkan
hankinta eteen. Vanha ei muutoinkaan
enää miellyttänyt, logossa luki jotain
”Saiturinpörssistä”. Telttakin alkoi olla
auttamatta vanha mutta hyvin palvellut
70 -luvun Iglu. Liekö mainospuheet ja
hinta vaikuttaneet, mutta päädyin ”putkirinkkojen ykköseen”, Haglöfs Alas-

Halti Antarctica II teltan alkuperäisiä Yunan Air-Hercules FC kaaria.
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VARUSTEET
sinkoilivat ja koko rinkka räjähti kerralla maahan. Runko oli mennyt kahdesta kohtaa kokonaan poikki.
Makuupussin ensimmäinen ruskareissu toi mukanaan yllättäen lunta ja
pakkaset mutta mukanahan olikin lähes talvipussi. Pakkasta oli -6°. Makuupussi oli kylmempi kuin 70 -luvun
vanupussit. Aluksi epäilin kuumetta,
mutta päättelin ettei moista kuumetautia voi olla mikä oireilee vain öisin
raimo J. Kumpu

Haltin toimittamat järeämmät kaaret.

teltassa. Läksin etsimään autiotupaa
ja kaminaa. Tuvassa pussin vetoketju
menee rikki, trauma syvenee varusteita kohtaan.
Teltan kanssa kriteerit olivat selvät,
myrskynkestävyyttä ja luotettavuutta
täytyy olla. Etelänapamantereellakin
vuorten valloituksissa ollut Halti Antarcticasta tehtiin kaupat. Parin päivän
koepystytysten jälkeen Karjakaivolla teltta vaikutti olevan kenttäkunnossa, siis reissuun ja luvassa myrskyn ja
mylväysten kestäviä öitä. Ongelmat alkoivat heti.
Poimintoja lokistani: ...ensimmäisen reissun jälkeen jouduin reklamoimaan kaarista 6.8.07... ”Teltta ollut
käytössä yhden 4 viikon reissun. Heti reissun alussa kaaret alkoivat peilityynellä ilmalla omia aikojaan murtumaan. Kaaria on siksi jouduttu kesken
reissun lyhentämään. Kaarien murtuessa se samalla repii kaaritunneliin reikiä. Huom. Myös kaaren sisäiset holkit murtuvat.” Teltta tuli Haltin ilmoituksen mukaan ”korjattuna” sekä mukana 3kpl varakaaren osaa ja muutama
väliholkki...
...Teltta oli pystyssä yhteensä 30 päivää. Ensimmäinen kaari murtui 8:na
päivänä, toinen 13:ta päivänä, näihin
vaihdoin tilalle toimittamanne varaosat ja käyttämään myrskynaruja tukemaan kaaria. Liitteenä oleva kuva
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VARUSTEET

on 20:nä päivänä murtuneet kaaret,
jolloin ilman ollessa mitä loistavin ja
täysin tyyni, olin teltan ulkopuolella
kun absidin kaari murtuu itsekseen sekä tästä n. 2 minuutin päästä takakaari
murtuu niin ikään itsekseen. Asia käy
huonosti järkeen. Nämä korjasin (lyhensin). Kysynkin nyt, kuinka Halti on tämän teltan kaariongelman ratkaissut? Tuntuu absurdilta korjata yhden reissun aikana neljä (ensimmäiselraimo j. kumpu

lä reissulla kuusi) itsekseen murtunutta kaarta, varsinkin kun tälläkään kerralla ei ollut päivääkään kovaa tuulta, ei
edes tuulista keliä...
Valmistaja hoiti asian toisella kerralla hienosti ja toimitti huomattavasti paremmin suunnitellut kaaret, kaariputkien päässä on jonkinlainen prikka, lanka estämässä murtumisen alulle
pääsyä, väliholkki on pidempi ja kiinteä. Ajan saatossa näkee.
Rinkasta en viitsinyt edes kysyä.
Rinkka on vintillä, on pääskysillä orsi putkirinkkojen ykkönen. Vuosia jälkeenpäin päätin korjauttaa pussin vetoketjun, olihan se lähes käyttämätön.
Näin operaation vierestä ja katselin
mitäs pumpulia siellä sisällä oikein on,
täyte oli epätasainen josta syntyi eristämättömiä kohtia. Varusteiden hankinnassa kiinnitän erityistä huomiota
tärkeiden strategisten osien ja yksityiskohtien rakenteeseen ja tietysti kokonaisuuteen. Esimerkiksi teltan kohdalla omalla käytölläni kokonaisuus olivat kohdallaan, mutta valitettavasti tämä kokoonpano sisälsi varsin odottamattoman ongelman. Tässä tapauksessa kun ongelma oli vain kaaret, päätin
selvittää kaariasiaa tarkemmin. Jos varusteessa on suunnitteluvirhe tai useita sellaisia, on niitä joskus vaikea havaita muutoin kuin käytössä.

Muovisoljet ovat käytössä kyseenalaisia.
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Juutuan riippusilta valmistui
Juutuan yli kulkeva riippusilta saatiin valmiiksi lokakuun aikana. Jäniskosken kohdalla Juutuan ylittävä silta yhdistää nyt
Juutuan kahta puolta kulkevat retkeilypolut yhdeksi noin viiden kilometrin pituiseksi rengasreitiksi.
Ensi kesänä jokivarren työt jatkuvat
polkujen kunnostuksella ja rengasreitti
luontopolkutauluineen saadaan lopullisesti valmiiksi.
Juutuan riippusillan kautta voi tehdä
patikointiretken myös Otsamon huipulle. Kalastajille silta tuo uuden mahdollisuuden joen ylitykseen – tähän astihan on
ylitystä varten täytynyt palata kylälle asti.
Silta maastoutuu tähän joen mutkaan
tosi hyvin, eikä negatiivista palautetta ole
tullut keneltäkään. Takavuosinahan Juutuan yli rakennettiin venelossi, mutta virtaus teki lossin käytön vaaralliseksi ja rakennelma purettiin vuoden käytön jälkeen, kertoi riippusillan avajaisissa Metsähallituksen puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi.
Tämä silta tulee varmasti olemaan kovassa käytössä niin matkailijoiden kuin
lähireiteillä kulkevien paikallistenkin keskuudessa. Tällaisen sillan tarpeestahan on
puhuttu vuosikymmeniä, kertoi ohjelmapalveluyrittäjä Tapani Lappalainen.
Jäniskosken sillalle tehdään ensi kesänä autojen parkkipaikalta helpommin kuljettava yhteys, joka päällystetään kivituh-

kalla ja jonka pitäisi soveltua myös pyörätuolilla liikkumiseen.
Juutuan sillan pylonit on ankkuroitu
tukevasti jokirannan kallioon. Tuota työvaihetta uskallettiin avajaisissa muistella jo hymyssä suin. Ankkuroiminen kun
osoittautui ennakoitua haastavammaksi
murenevan kallioperän vuoksi.
Sillan rahoituksesta vastaavat Metsähallitus, Inarin kunta ja Euroopan Unionin maaseudun kehittämisrahasto. Avajaisissa kiiteltiin erityisesti Inarin kuntaa, joka rahoitti hanketta 60 000 eurolla.
Metsähallituksen ja Inarin kunnan
yhteistyö on muutenkin sujunut hyvin ja
kunta suhtautuu myönteisesti reittien kehittämiseen ja rakentamiseen, sanoi Seurujärvi.
Juutuan uutta riippusiltaa katseli myhäillen myös UK-puiston johtaja Sakari
Kankaanpää. Saariselällä kehitetään yhteistyössä Inarin kunnan kanssa UK-puiston lähireittejä.
Tämän päivän matkailija kaipaa helposti saatavia reittejä ja palveluja. Saariselälläkin niitä käyttää 50 000 kävijää
vuodessa. Syvälle UK-puistoon menevien vaeltajien määrä on huomattavasti
pienempi. Vaikka näin onkin, niin ei Saariselällä silti unohdeta eräretkeilijöidenkään tarpeita, jotka ovat meille aina olleet
sydämenasia, vakuutti Kankaanpää.
Inarilainen 7.11.2012
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KIRJAREPPU

Raimo J. Kumpu
SUOMEN UHANALAISET KASVIT
Terhi Ryttäri, Mika Kalliovirta ja Raino
Lampinen
TAMMI ISBN 978-951-31-6593-2

S

uomen ympäristökeskuksen Vuonna 1997 julkaisema Terhi Ryttärin ja Taina Kettusen toimittama
Uhanalaiset kasvimme -kirja on saanut
päivityksen. Kirja oli ensimmäinen kattava tietoteos Suomen uhanalaisista kasveista. Huhtikuussa ilmestynyt 384 -sivuinen Suomen uhanalaiset kasvit on
perusteellinen tietoteos kaikille kasveista kiinnostuneille. 15 vuoden aikana valtakunnallinen uhanalaisarviointi
on toteutettu kaksi kertaa vuosina 2000
ja 2010. Kirjassa esitellään Suomen 197
uhanalaista kasvia, 16% maamme noin
1200:ta putkilokasvilajista, pohditaan
uhkia ja suojelua sekä yleisesti kasvin
biologiaa. 122 silmälläpidettävää lajia
on jätetty tämän kirjan ulkopuolelle.
Suojelun merkitys on suuri, esimerkiksi Afrodite-jumalatteresta tieteellisen
nimensä juontava tikankontti on pudotettu uhanalaisesta luokkaan silmälläpidettävä onnistuneiden hoitotoimien ansiosta. Yli puolet Suomen suopinta-alasta on ojitettu. Suokasveja uhkaa myös

kaivosteollisuus, esimerkiksi Sodankylän Viiankiaavan merkittävä malmiesiintymä Natura-ohjelman soidensuojelualueella lienee mahdotonta kaivaa hyötykäyttöön tuhoamatta suoluontoa. Ihmisen mukana saapuneet haitalliset vieraslajit ovat voimakkaita kilpailijoita kuten lupiini, jättipalsami ja jättiputket uhkaavat osaltaan alkuperäislajeja.
Kirja luonnehtii lajit selkeästi ja levinneisyysalue ilmoitetaan 10 x 10km
tarkkuudella, www.luomus.fi/kasviatlas, josta yhtenäiskoordinaatiston ruutuja voi tarkastella tarkemmin. Kirjan tarkoituksena ei ole antaa tarkkoja kasvupaikkatietoja uhanalaisten kasvien esiintymispaikoista. Lajinmääritysvalokuvat
ovat pääosin tutkijoiden omia ottamia,
yksityikohtaisia joissa lajille ominaiset
piirteet tulevat selkeästi esille. Kokonsa puolesta kirja ei sujahda rinkan sivutaskuun, vaan on paremminkin kirjahyllyversio.
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HSL

Helsingin Seudun Lapinkä
vijät ry perustettiin vuonna 1973
edistämään erityisesti Helsingin seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuodot ovat varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet.

PUHEENJOHTAJA: Harry Smeds,
Nummitie 18 A, 02730 ESPOO, 050
357 0993, harrysme@gmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA:
Kari Rautio, Riistatie 3 K, 02940 ESPOO, 040 044 3507, kari@rautio.org

Jäsenmaksut vuodelle 2012 varsinaiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

SIHTEERI: Sirkka Leppänen, Askolantie 5 B, 00600 HELSINKI, 050
346 5876, sirkka.leppänen@elisanet.fi

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy neljä kertaa vuodessa, lehden erillistilaus ei - jäsenille 10 euroa/vuosi

TALOUDENHOITAJA: Hellin Saarelainen, Siriuksenkuja 28 A 2, 01450 VANTAA, 041 516 4331, hellin@kolumbus.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

JÄSENREKISTERIN JA HSL - KOTISIVUJEN YLLÄPITÄJÄ, myös
osoitteenmuutokset: Sakari Palo, 040
530 9578, sakari.palo@welho.com

MAINOKSET: VALOKUVAMAAILMA.FI, Juha Laitalainen, Aurorankatu 17, 00100 HELSINKI, 040 5139990

JÄSENMÄÄRÄ 19.11.2012, 780
henkilöä ja lehden erillistilaajia 9kpl
PANKKIYHTEYDET: Nordea FI18
2142 1800 0138 42, viitteet: Karjakaivon käyttömaksut 1999, välinevuokrat
123, Kukasmajan käyttömaksut 1025,
Goados - kodan käyttömaksut 1038

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. (23%)
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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, 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, 050 357 0993

TIEDOTUSTOIMIKUNTA: vetäjä
Raimo J. Kumpu, 044 202 1564, lapinkavija@fineart-raimo-kumpu.fi, jäsenet
Sakari Palo, 040 530 9578, Reijo Blomberg, Hannu Siitari, Raija Hentman

Jäsenedut saa vain jäsen
korttia esittämällä
Retkiaitta 15%, Forum Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.retkiaitta.fi

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Puranen, 09 387 2101, 040 840 0757,
jäsenet Kirsti Klemola, Annu Koistinen,
Eija Lempinen, Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri Piippo, Taina Tervahartiala

Partioaitta Oy, jäsenkortilla 10%,
Helsinki Yrjönkatu ja Kauppakeskus Itäkeskus Piazza, Espoo Tapiola ja kauppakeskus Sello, Vantaa kauppakeskus Jumbo, Oulu ja Saariselkä www.partioaitta.fi

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Jorma Nurmi, 040 766 9093, jormao.nurmi@ppl.inet.fi, jäsenet Pentti Luhtala, Outi Ojanperä, Jukka Severinkangas,
Hannu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

Kilpisjärven retkeilykeskus,
jäsenille 10% alennusta majoituksesta

KARJAKAIVON MAJOJEN ISÄNNÄT: Kari Rautio, 0400 443507,
Eino Vasikainen, 040 538 8087

Punnitse ja säästä 10% yli 15
euron ostoksista, Helsinki Hämeentie
50, Fredrikinkatu 55, Itäkeskus, kerros 1

kittilän Kukasjärven ma
jojen isännät: Kalevi Koski, 040
508 1626 ja Uljas Pernu, 040 592 7278

Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto 15%, Helsinki Kauppakeskus
Itäkeskus ja Espoo kauppakeskus Sello

Hotelli Hetan majatalo 10%
normaalihinnoista, 5% alennushinnoista
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HSL:N SÄHKöPOSTILISTA
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 sinul-

la 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.

KUKASMAJA

GOADOS - KOTA

sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit kymmenelle hengelle, kamiina- ja takkauunilämmitys, kaasuliesi uunilla, ei sähköä. Käyttömaksut9€/hlö/
vrk, lapset alle 16 vuotta 5€/vrk, koko
majan vuokraus 40€/vrk, 250€/viikko. Lisämaksu ei jäsenille 6€/hlö/vrk.

sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Majoitustilaa lavereilla 2 hengelle, lisäpatja
yhdelle, kamiinalämmitys, ei
sähköä. Käyttömaksut 5€/
hlö/vrk, lapset alle 16
vuotta 3€/hlö/vrk,
koko kodan
vuokraus 15€/
vrk, 100€/vko.
Erillinen saunarakennus. Varaukset: Uljas Pernu, 09
488 821, 040
592 7278. Tarkemmat varaustiedot www.lapinkavijat.net

VUOKraVÄLINEET
Vain yhdistyksen jäsenille.
TELTAT, RINKAT, AHKIOT
Vuokrausvastaava Pekka Narinen, Kalliohaanpää 8, 02770 ESPOO, 09 810 110, 040 500 1411
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KARJAKAIVON MAJAT

KARJAKAIVON AVAIN

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

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia
vastaan varapuheenjohtaja Kari Rautiolta, 040 043 3507, jäsensihteeri Saara
Kostamalta, 040 840 0946, Minna Moritz, 040 586 6560. Avain on palautettava heti käytön jälkeen. Karjakaivon käyttömaksut: Aikuiset jäsenet 3€,
ei - jäsenet 6€, lapset alle 16v. 1,50€.
AvAIn LUovUTETAAn vAIn
HSL:n JÄSEnELLE JÄSEnKoRTTIA nÄYttÄMÄLLÄ

KARJAKAIVON MAJAA EI VOI
VAraTA TAI VALLATA VAIN
OMAAN KÄYTTööN, UUSIEN TULIJOIDEN TULEE TUNTEA ITSENSÄ TERVETULLEIKSI. PIDÄ MAJA KOKOAJAN SIISTINÄ JA SIIVOA LÄHTIESSÄSI.
HENKILö, JOLLA EI OLE
AVAINTA, SAA OLESKELLA MA
JALLA VAIN AVAIMENHALTI
JAN SEUraSSA JA VASTUULLA.
MAJALLA EI SAA OLESKELLA
EDES LIEVÄSTI JUOPUNEENA.

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. 2013 alkaen peritään 20€ toimitusmaksu jota ei palauteta. 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.
JÄRVENPÄÄN
RETKEILIJÄT
RY, www.kolumbus.fi/jukka.polla
LAPINKÄVIJÄT KIEHISET, www.kiehiset.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456
LAPINKÄVIJÄYHDISTYS OWLA,
tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi
REISSUREPUN OHJELMIA, www.
reissureppu.fi., Raija Hentman, 09 718
768, raija.hentman@reissureppu.fi
29.3.–7.4. Ahkiovaellus Pallaksen
maisemissa, Fonsu
Pitkäperjantaina alkavalla kämppävaelluksella kolutaan Länsi-Lapin komeinta tunturiketjua ja reunamaiden ikimetsiä.
8.–16.6. Keväthuumaa Lemmenjoella, Raija
Vaelluksella kolutaan Lemmenjoen kansallispuistoa toisin kuin tavallisesti. Reitti alkaa Sallivaaran historialliselta erotuspaikalta ja kiertää hienoimmat tunturit. Alkukesä on parhaimmillaan, kullankaivajat aloittelevat kaivukauttaan ja
Maarestatuntureilla voi ehkä vielä heitellä lumipalloja.

9.–11.8. Lasten viikonloppu, Fonsu
Perinteiseen tapaan pienille ja isoillekin on juuri ennen koulujen alkua tarjolla kivaa puuhastelua yhdessä. Merkitse ajankohta muistiin ja kutsu mukaan
kummilapset, siskonpojat tai veljentyttäret! Paikka ja viikonlopun teema selviävät myöhemmin.
21.–25.8. Vaellus Etelä-Karjalassa,
Raija
Vaelluskohde Ruokolahden – Parikkalan maisemissa tarkentuu, kunhan
eri reittivaihtoehdot mielenkiintoisissa maisemissa on selvitetty. Täysikuu
on kuitenkin luvassa takuuvarmasti, jos
vain näyttäytyy.
14.–22.9. Ruskavaellus Ivalojoen historiallisille kultakentille, Raija
Yöpymiset ovat vuokrakämpissä, vaelluspäivien välissä tehdään päiväretkiä
kultahistoriallisiin kohteisiin ja loppuhuipennuksena paluu Ivaloon on kumilautoilla laskien. Kaupan päälle tietenkin komeita maisemia ja reipasta retkielämää.
11.–13.10. Kämppäviikonloppu Laipanmaalla, Raija
Kangasalan ja Sahalahden takamailla on
erämaisena säilynyt alue, jossa on mielenkiintoinen retkeilyreitti. Luvassa on
päiväretkiä tukikohdasta käsin. Voi olla
että sieniäkin kertyy retkiltä.
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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

Goados-kota

M

Itella Posti Oy

Itella Green

LIITT YMISKUPONKI
Nimi
Syntymävuosi (nuorisojäseneksi liittyvä)
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköposti
Nimi- ja osoitetietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin
Varsinainen jäsen 20 €

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT

Tilaan vain lehden 10 €

Nuorisojäsen (alle 18 v.) 10 €
Yhdistystuotteet
Lapinkävijät hihamerkki 5 €

JÄSENSIHTEERI

Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

