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Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on kaksi todellista helmeä tukikohtina: Karjakaivon majat Nuuksiossa ja Kukasjärven majat Kittilän Lapissa.
Karjakaivo juhli 35-vuotistaivaltaan HSL:n hoteissa viime vuonna. Olin mukana niissä ensimmäisissä talkoissa, joissa paikat pantiin kuntoon – ja monissa muissakin sen jälkeen. Vuokrasopimus on jatkunut varmaankin siksi kaikki nämä vuodet, että aktiivinen joukko on jaksanut puurtaa paikan eteen.
Ajatelkaa, millainen kympin paikka: pari kilometriä Solvallan urheiluopistolta ja toukokuussa avautuvalta luontokeskus Haltialta. Silti ihan omassa rauhassaan
metsän keskellä, nimikkolammen rannalla. Nyt kun keittokatoskin on purettu, satunnaisia kulkijoita on entistä vähemmän. Tien puute pitää kolisevien ”mäyräkoirien” ulkoiluttajat loitolla.
Karjakaivon toiminta on aina perustunut siihen, että kaikki pitävät joka käynnillä paikasta huolta: puita pitää olla aina puutelineet ja -laatikot täynnä, lattiat pitää
olla lakaistut, omat roskat vietynä pois ja välineitä käytetty toimintaohjeiden mukaisesti. Saunaolut on sallittu, kännääminen kielletty.
Sekin pitää muistaa, ettei Karjakaivon kumpaakaan rakennusta voi koskaan
”omia” omaksi reviiriksi. Kaikki jäsenet ovat aina tervetulleita. Silloin tämä kesämökin korvike tuottaa mahdollisimman monelle iloa.
Kukasjärven tunturimaja ja Goados-kota ovat kesäkuun alussa HSL:n 40-vuotisjuhlien pitopaikka. Jollet ole vielä tutustunut tähän viihtyisään ja hienoja retkeilymahdollisuuksia tarjoavaan Lapin tukikohtaan, tilaisuutesi on tullut!
Ellet vaadi lomakohteeltasi mikroaaltouunia, televisiota ja viihdekeskusta, Kukasjärvi on oivallinen ja edullinen valinta vaikka perheen tai retkeilykaverien kanssa lomanviettopaikaksi. Jäänteet vanhan erämaatilan historiasta, marjamaat ja kalavedet lisäävät paikan kiinnostavuutta. Ylläksen merkityt reitit ja talvella ladut ovat
lähimaisemissa. Vähän hölmöä olla käyttämättä moista jäsenetua.
Riemukkaita retkiä toivottaen
Raija Hentman
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Patikointia Liesjärvellä 17.-19.5.

Keväisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Liesjärven
kansallispuistoon. Paikalle voi saapua jo perjantaina jolloin yövytään Savilahden telttailualueella. Siitä lähdemme liikkeelle
lauantaiaamuna niin että olemme klo 10.00
Kopinlahden parkkipaikalla josta voi myös liittyä mukaan.
Matka jatkuu Kyynäränharjua pitkin ja kohti toista yöpymispaikkaamme Peukalolampea. Lauantain aikana katselemme
miten ennallistamistoimet ovat alkaneet vaikuttaa kansallispuiston maisemaan, ja siksi osan matkaa kuljemme poluttomassa metsässä ja vähäsen suollakin. Sunnuntain paluumatka kuljetaan polkua pitkin, matkaa molempina päivinä on n.
5-6 km. Mukaan viikonlopun retkivarustus ja ruuat, yöpymiset omissa teltoissa. Jalkinevalinnasta tiedotamme osallistujille ajoissa ennen retken alkua.
Matkustaminen kimppakyydein, ja siksi pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan voitko tarjota kyytiä muille tai tarvitsetko kyydin sekä mistä päin olet lähdössä.
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä Risto Heinänen 050 3263994
tai sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com tahi Jorma Nurmi 040 7669093 tai sähköpostiin jormao.nurmi@pp1.inet.fi

Hyväksi koettujen retkeilyvarusteiden hankinta - tietoiskutapahtuma Nuuksion uudessa Haltia
luontokeskuksessa la 25.5. klo 10.00-16.00

Hyvät ja kestävät retkeilyvarusteet ovat rahakas investointi. Tosin hinta ei aina ole laadun saati käyttösoveltuvuuden tae. Nykyisin tarjolla on kaikenlaista ja -tasoista retkeilyyn liittyvää.
Kauppojen hyllyt notkuvat eri merkeistä ja malleista, sekä alan
uutuuksista. Kun tarjonta on runsasta ja todelliset laatuerot selviävät vasta myöhemmässä pitkäaikaiskäytössä, ei ihme jos ret-
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keilijät, vähemmän kokeneista vanhoihin kairankiertäjiin, ovat
nykytarjontaa kaupoissa tutkaillessaan hämmennyksestä huuli pyöreänä. Ostaa pitäisi, mutta mitä?
Helpottaakseen päätöksentekoa HSL:n koulutustoimikunta
järjestää retkeilyvarusteiden hankintaan keskittyvän tietoiskutapahtuman, missä ”kantapään kautta” kokemuksia hankkineet
ruotivat eri retkeilyvarusteiden tarpeellisuutta, hyviä ja huonoja ominaisuuksia, hintoja, käyttösoveltuvuuksia yms. Tapahtumaan osallistuvilla on mahdollisuus tilaisuuden jälkeen pieneen
tutustumiskierrokseen uudessa Suomen Luontokeskus Haltiassa. HSL:n jäsenille varsinainen tutusmisretki on myöhemmin.
Ilmoittautumiset (miel. iltaisin): Risto Heinänen, puh. 050
326 3994 tai Tuija Hirvonen, puh. 041 530 5117, pumori@
luukku.com.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 29.05. klo
18.00–20.00
KESÄKUU

Sauna lämpiää, samoin myös pikkuhiljaa lammen vesi. Tule yhteissaunan mukavaan seuraan. Saunamaksu on 2 euroa ja lämmittäjänä on Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

Naistensauna Karjakaivolla ke 5.6. klo 18.00–
20.00

Perinteet jatkuvat myös naistensaunana. Runsas ”tyttöjoukko”
tulee taas ystäviä tapaamaan lintujen laulun täyttämää polkua
pitkin Karjakaivolle, jossa saunan on lämmittänyt Auli Martin,
puh. 040 585 6138. Saunamaksu 2 €.

Kesäsauna Karjakaivolla la 15.6. klo 14.00–16.00

Lauantaihan on vanhan ajan mukaan perinteinen saunapäivä,
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niin myös kesäisin lapinkävijöillä. Mikä on sen mukavampaa kuin lähteä päiväkävelylle Karjakaivolle päin ja saunomaan. Yhteissaunamaksu 2 €. Mukavaa seuraa tarjoaa lämmittäjä Eija Lempinen, puh. 040 723 6768.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 26.6. klo
18.00–20.00

Juhannukset on juhlittu ja kesäilta on kauneimmillaan. Kannattaa suunnata iltakävely Karjakaivon maastoon ja leppoisaan yhteissaunaan. Maksu 2 €. Lämmityksestä vastaa Mauri Piippo, puh. 040 773 1228.

Kesäretkeilykurssi 28.-30.6.2012 Stora Herrö

Onko vaellus- tai retkeilykipinä iskenyt? Tuliko jo käytyä
varustekursseilla ja hankintojakin tehtyä? Hyvät välineet
ovat osa mielekästä luonnossa liikkumista. Onnistuneen
ja turvallisen retken tai vaelluksen takaavat myös erilaiset
luonnossa liikkumisen taidot, sääntöjen tuntemus, omien
voimien järkevä jakaminen vaelluksen aikana sekä leiriytymiseen ja ruoanlaittoon liittyvät taidot.
Kesäretkeilykurssi on oiva tilaisuus niin aloittelevalle
kuin kokeneemmallekin retkeilijälle tulla oppimaan uutta tai vaikkapa vaan jakamaan sitä arvokasta hiljaista tietoa
mitä sinulle on vuosien saatossa kertynyt retkeilyn tiimoilta. Ajamme veneellä kohti Espoon edustalla olevia Stora Herrön karun kauniita saarimaisemia missä matka jatkuu Raija Hentmanin ja kumppanien opastuksella viikonlopun ajan.
Ilmoittautumiset viimeistään 19.6. Tuija Hirvonen, pumori@luukku.com tai 041-5305 117 (miel.iltaisin) tiedot
varusteista ja aikatauluista lähetetään ilmoittautuneille.
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Kesäsauna Karjakaivolla la 13.7. klo 14.00–
16.00

Keskikesä on ehkä kuumimmillaan ja yhteissauna lämmin.
Toivottavasti lämmennyt lampikin houkuttelee uimaan. Saunamaksu 2 € ja lämmitysvastuu Kirsti Klemolalla, puh. 050
382 0375.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 31.7. klo
18.00–20.00
ELOKUU

Sataa tai paistaa, ei se lapinkävijöitä haittaa. Ystävät saat kohdata siellä, ja on lämmin sauna vielä. Mikä on sen rentouttavampaa. Yhteissaunamaksu 2 € ja lämmittäjänä Sakari Palo,
puh. 040 530 9578.

Naistensauna Karjakaivolla ke 7.8. klo 18.00–
20.00

Naiset viihtyvät lauteilla, naiset pulahtavat lammessa, naiset
makkaran paistossa. Siihen joukkoon on naisten mukava tulla elokuisena iltana. Saunan lämmittää Kirsti Klemola, puh.
050 382 0375.

Sunnuntaikävely Suolikkaan ympäri 11.8.

Kokopäiväretki. Kiertelemme Nuuksion järviylängön järviä
Vihdintien eteläpuolella kiertäen Takkulasta käsin Suolikkaan. Matkan pituus on vajaat 15 km ja maasto paikoin melko vaativaa. Kuljemme leppoisaan tahtiin ja pidämme sopivin
välein evästely- ja uintitaukoja.
Kokoontuminen klo 9.45 parkkipaikalla Vihdintien pohjoispuolella Luukin ulkoilualueen kohdalla, josta jatkamme
bussin saavuttua kimppakyydeillä Takkulantien päässä olevalle parkkipaikalle. Ilmoittautuminen toivottavaa kyytien
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vuoksi. Bussi 345 lähtee Elielin aukion laiturilta 27 klo 9.05
(talviaikataulu, syytä tarkistaa). Vastuuhenkilö on Harry
Smeds, harrysme@gmail.com, puh 050 357 0993.

Kesäsauna Karjakaivolla la 17.8. klo 14.00–
16.00
Lämmin elokuun päivä ja on mukava suunnistaa saunan
lämpöön ja tavataan ystävät Karjakaivon lauteilla. Lämmin
lampikin odottaa polskuttelijoita. Yhteissaunamaksu on 2,euroa ja sen lämmittää Auli Martin, puh. 040 585 6138.

Ahkioiden korjaustalkoot la 24.8. klo 11.00

Yhdistyksen ahkioita korjataan talkoovoimin. Jos oma ahkiosi kaipaa korjaamista, voit tehdä sen samaan aikaan. Ilmoittautuminen on välttämätöntä, jotta tiedämme, mitä
hankintoja ja välineitä tarvitaan. Kustannukset hankintojen mukaan. Talkoopaikka Espoossa riippuu osanottajien
määrästä ja se ilmoitetaan osallistujille erikseen. Ilmoittautumiset ja ahkioiden viat viimeistään 09.08. mennessä Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 28.8. klo
18.00–20.00
TULEVAA

Illat pimenevät, vaan lapinkävijät suuntaavat joukolla Karjakaivon yhteissaunan lämpöön. Kotimatkalla tarvitaan jo otsalamppua. Saunamaksu 2 € ja lämmittäjänä Harry Smeds,
puh 050 357 0993.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 25.9. klo
18.00–20.00
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Syyssiivous Karjakaivolla la 5.10. klo 10.00
HSL:n yösuunnistus Karjakaivolla 5.10. klo
19.00

(Tai sitten, kun suunnistajat toteavat että on riittävän pimeä.)
Matka on noin 1,5 km. Rasteilla pihtileimasimet. Rasteille ripustamani heijastimet auttavat suunnistamista. Syyssiivouksen saunan jälkilöylyt ovat vielä suunnistuksen jälkeen
nautittavina. Rastit piilottaa Niilo Koskenkorva. puh. 0505390182.
LOMA
KESÄKUU
Isännät Kukasjärvellä 1.-8.6.2013
Viikolla valmistellaan tulevaa Lapinkävijöiden 40-vuotisjuhlaa. Kiinnostuneilla on
mahdollisuus tulla mukaan, majoitus on tältä ajalta maksullinen. Matkakustannukset ja ruokailu hoidetaan itse. Ilmoita tulostasi Utille, puh. 040 592 7278 tai Kalelle, puh. 040 508 1626.
7-16.6. YHDISTYKSEN 40-VUOTISJUHLAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ JA
PIENOISVAELLUS LEVI-KUKASJÄRVI (8-10.6.)
Jäsenten yhteistä juhlaa vietetään Kukasjärvellä viikon ajan ulkoilusta nauttien. Retkeillään lähimaastossa, kalastellaan, paistetaan makkaraa, lettuja ja ehkä muutakin.
Iltaisin lämmitetään sauna ja uskaliaimmat pulahtavat järveen. Viikko soveltuu niin
isoille kuin pienillekin retkeilijöille.Majoitus on Kukasmajassa, Goados-kodassa ja
omissa teltoissa. Juhlaviikon majoitus on ilmainen. Yhdistys tarjoaa aamupuurot ja
-kahvit sekä päiväkahvit. Lisäksi tarjotaan yhden päivän ruoka. Muut ruoat, leivät
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ja lisukkeet jokainen hankkii itse. Kesän alussa maasto saattaa on märkää, joten saappaat kannattaa ottaa mukaan, samoin kuin pikkureppu ja termospullo päiväretkiä varten.
Menomatka alkaa perjantaina 7.6. klo 18.52 lähtevällä junalla Helsingistä Rovaniemelle ja edelleen lauantaina linja-autolla Kittilään, jonne saavumme klo10.30. Suoraan Kukasjärvelle menijät jatkavat taksilla Pyhäjärven parkkipaikalle ja loppumatka n.3 km jalkaisin/veneellä. Vaeltajat jatkavat matkaa
samalla linja-autolla ja ovat Levillä klo 11.00. Vaeltajat voivat jättää osan tavaroistaan (kellariin menevät omaan pakettiin) Kittilässä Kukasjärvelle menijöiden matkaan.
Vaellus alkaa Leviltä Muusan päivätuvan, Homevaaran ja Aakenusjärven
kautta Kukasjärvelle. Matkan pituus on 30 km, josta suurin osa patikoidaan
polkuja tai metsäteitä pitkin. Päivämatkat ovat n.10 km. Yöpymiset omissa teltoissa. Mukaan otetaan retkivarustus ja 2-3 päivän ruoat. Kukasjärvelle saavutaan maanantaina, jossa viikkoa jatketaan siellä jo olevien kanssa.
Paluumatka alkaa lauantaina 15.6. taksilla Kolariin. Juna lähtee Helsinkiin
klo 18.50, jonne saavutaan sunnuntaina klo 08,32. Viikon hinta muodostuu
juna-, linja-auto- ja taksimatkoista. 050 382 0375, jolta saat myös lisätietoja.
Vaellukseen liittyviin kysymyksiin vastaa myös vetäjä Hannu Siitari, puh. 040
570 7536.
HEINÄKUU
Heinätalkoot Kukasjärvellä 20.-27.7.2013
Perinteinen, kesäinen talkooviikko Kukasjärvellä. Talkoolaisille tarjotaan aamupuuro ja talkookahvit, talkoolaisille majoitus on maksuton. Matkakustannukset ja ruokailu hoidetaan itse. Tervetuloa mukaan talkoilemaan ja tutustumaan Kukasjärven maisemiin! Ilmoita tulostasi Utille, puh. 040 592 7278
tai Kalelle, puh. 040 508 1626
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RUSKAVAELLUS 2013 VÄTSÄRIIN 30.8. – 8.9.2013
Vuoden 2013 ruskavaellus tapahtuu Vätsärin erämaassa. Vätsäri on luonnoltaan karu ja kivinen mäntymetsien, soiden ja lukemattomien järvien yhdistelmä. Erämaan
koillisosa, jonne nyt suuntaamme, varsinainen Vätsärin ylänkö, kohoaa puuttomaksi tunturiselänteeksi. Alueen tunturikoivikot tuhoutuivat 1960-luvulla tunturimittarin toukkien syötyä puut lehdettömiksi, mikä lisäsi alueen karuutta entisestään.
Erämaa on vaativa, koska osassa aluetta on vaikeakulkuisia kivikoita, mutta samalla
varmasti mykistävän upea todellinen erämaa. Vaelluksen reitti on suunniteltu niin,
että pahimpia kivikoita pyritään kiertämään.
Aikataulu 30.8. perjantaina,lähtö Helsingistä iltajunalla Rovaniemelle. 31.8. lauantaina aamulla Rovaniemellä, josta bussilla Ivaloon/Inariin. Tämän jälkeen tilataksilla Sevettijärvelle ja suoraan paikalle, jossa majoitutaan ensimmäinen yö. Todennäköisesti paikka on Kärnävaaran poroerotuspaikan lähellä. 1.9. Vaellus alkaa.
Reitti tarkentuu vielä, mutta alustavasti kierrämme seuraavien kiintopisteiden kautta: Solomusjärvi, Tuulipää, Äälisjärvi, Lujapuolijärvi, Routasenkuru, Vuontisjärvet/Jankkila, Kirakkajärvi. 6.9. päivän aikana saavumme Kirakkajärvelle ja Porotila Toini Sanilalle, jossa majoitumme, saunomme ja ruokailemme. 7.9. aamulla
aamiaisen jälkeen alkaa matkustuspäivä Sevettijärvi, Ivalo, Rovaniemi, jossa hyppäämme junaan ja 8.9. aamulla olemme Helsingissä. Yhteensä vaelluksen pituus
on 60 – 70 km.
Ryhmään otetaan enintään 16 vaeltajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen, jussilehto62@gmail.com Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6.2013.
Vaelluksen tarkka hinta selviää kun tiedetään lopullinen osallistujamäärä, mutta se on n. 450 - 500€, joka sisältää junamatkat makuuvaunussa Hki – Rovaniemi
– Hki, bussi- ja taksikyydit, majoituksen vaelluksen jälkeen sekä päivällisen ja aamiaisen majoituksen yhteydessä. Oppaina vaelluksella toimivat Juhani Lehto sekä
Jorma Nurmi. Suunnitelmaan saattaa tulla vielä pieniä muutoksia, joista informoidaan mukaan lähteviä.
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Ruskaviikko Sallassa 6.-15.9.2013
Ruskaviikko suuntautuu syksyllä Sallatunturin maisemiin. Sallatunturilla on hyviä
kävelyreittejä ja laavuja sopivin välein, päivämatkojen pituus on noin 10 km. Majoitus on Sallatunturin Tuvilla, mistä on varattuna viisi 4-hengen mökkiä. Mökeissä on
kaksi 2-hengen makuuhuonetta, lisäksi mm. sauna, takka, tv ja hyvin varustettu keittiö. Aamiainen ja ruokailu ovat ravintolassa.
Lähtö Helsingistä 6.9.klo 18.52 Kemijärvelle lähtevässä junassa. Perillä 7.9 klo
9.50, mistä bussilla noin 65 km Sallatunturille. Paluu 14.9. klo 19.00 Kemijärveltä
lähtevässä junassa, Helsingissä 15.9. klo 9.00.
Ruskaviikon hinta on 540 € eläkeläisiltä, muilta 640 €. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 150 €. Muutokset mahdollisia. Hinta sisältää matkaliput makuupaikkoineen, majoituksen, aamiaisen, ruokailun, retkieväät (ei juomisia) ja
opastuksen. Päiväretkille mukaan otettavat juomiset (kahvi/tee) keitetään itse mökeissä. Mahdolliset muut retket eivät sisälly hintaan. Alueella on hotellin
yhteydessä pieni kauppa, mistä löytyy päivittäistarvikkeita.
Ilmoittautumiset 30.6.2013 mennessä, maksu lähetettävän laskun mukaan (eräpäivä laskussa). Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kalevi Koski, puh. 040 508 1626 tai
s-posti kalevi.koski@kolumbus.fi
Ruskavaellus Tulppion seudulle 6.–15.9.2013
Kokoonnumme Helsingin päärautatieasemalle perjantai-iltana 6.9. josta nousemme
Kemijärvelle lähtevään junaan. Kemijärveltä jatkamme matkaa bussi- / taksikuljetuksella Tulppion suuntaan, josta jatkamme UKK-puiston Nuorttin erämaaosaan, Nuorttijoen varteen. Alueella on hyvät kävelymaastot ja runsaasti tulentekopaikkoja nuotio-iltoja ajatellen. Viikon päätteeksi palaamme Kemijärvelle josta jatkamme junalla
Helsinkiin, jossa perillä olemme sunnuntai-aamuna 15.9.
Matkan hinta-arvio on noin 430 €. Matkan tarkka hinta ja tarkemmat tiedot kulkuvälineistä sekä niiden aikatauluista ilmoitetaan toukokuun lehdessä. Matkasta järjestetään tarvittaessa ennakkopalaveri elokuussa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen Outi Ojanperä, puh. 0400 807 778, outi.ojanpera@gmail.com tai Pentti Luhtala, puh.
050 304 5130.
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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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Alkuvuosina HSL osallistui useisiin Tunturiluuta-operaatioihin. Ensimmäinen
Raija Hentman
niistä oli Sevetti – Pulmanki-reitin siivoaHISTORIAKATSAUS
minen syyskuussa 1984. Siitä alkoi myös
hedelmällinen yhteistyö MetsähallitukHelsingin Seudun Lapinkävijöiden toi- sen kanssa. Näille talkoille oli aina tyypilminta on syntynyt kaikki nämä vuosikym- listä huolella tehty ennakkosuunnittelu ja
menet talkootyönä. Varsinaisen toiminnan työnjako, joten tulosta syntyi.
ja omien toimipaikkojen ylläpitämisen liVuoden 1984 Tunturiluutaan osallistui
säksi energiaa on riittänyt erilaisiin yleis- kolmessa ryhmässä 18 lapinkävijää, jotka
hyödyllisiin talkooprojekteihin.
vaelsivat, korjasivat roskat reitin varrelta ja
siivosivat tuvat. Tsaarajärvelraija hentman lä porukat kokoontuivat, ja
kämpän siivoamisen lisäksi
löylyttelivät telttasaunassa.
Vuonna 1986 HSL:n joukot kartoittivat ja suunnittelivat Päijät-Hämeeseen retkeilyreittiä Heinolan-Vierumäen maisemissa.
Vuonna 1987 ohjelmassa oli juhlavaellus Pallaksella, sillä tuona vuonna Suomen Matkailuliitto täytti satavuotta.
Matkailuliiton 100-vuotis juhlavaelluksen osanottajajoukkoa

Varsinainen yleishyödyllisten talkoiden kukoistuskausi oli Uljan Pernun toimiessa talkoopäällikkönä ja aktiivien ollessa nuorempia. Lukemattomien muiden
toimijoiden kanssa näitä tapahtumia järjesteltiin, mutta varsinkin Kalevi Koskella ja
Aulis Boströmillä oli organisoinnissa näppinsä pelissä.

Varsinainen voimainponnistus oli kaksiviikkoinen rakennus-, siivous- ja reittimerkintätapahtuma samaisella Utsjoen itälaidalla, nyt Pulmankijärveltä Sevettijärvelle heinäkuussa 1987. Siitä
kertoo vanha vaelluskertomus 12 päivän
performanssi.
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Raija Hentman

12 PÄIVÄN PERFORMANSSI
eli talkoovaellus yhden ihmisen kokemana ja näkemänä

raija hentman

Tästä se alkaa: Työnjohtajamme Markku Välitalo viimeistelee ensimmäistä viittaa Pulmankijärvellä. Uti kuvaa, Aulis, Kale, ? ja Pekka seuraavat

12.7.1987 sunnuntai
Metsähallituksen Transitit huojahtelivat ja töyssähtelivät mataessamme Pulmankijärven huonokuntoista hiekkatietä. Viimeiseltä töyräältä ennen hur-

jaa alamäkeä näki pohjoistuulen nostattamien vaahtopäisten laineiden murtuvan järven eteläpään kauniille hiekkarannalle.
Katselin hieman hämmentyneenä,
kun Pulmankijoen rantakankaalle, en-
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simmäiselle leiripaikallemme purettiin
rinkkojemme lisäksi maalipurkkeja, vesureita, lapio, rautakanki ja muuta talkoovaelluksella tarpeellista tavaraa. Nekin piti vielä sijoittaa ennestäänkin painaviin rinkkoihimme.
Tuskin oli iltapalan ehtinyt nielaista,
kun jo piti päästä itse asiaan, töihin, sen
ensimmäisen opastinkilven pysttyämiseen. Markku Välitalon, työnjohtajamme, opastuksella tolpille kaivettiin montut, haalattiin kiviä tilkkeeksi, pystytettiin ne, naulattiin kilvet kiinni ja lyhennettiin tolpan päät. Siinä oli jotain rituaalinomaista. Tuntui todellakin siltä, että talkoovaellus oli alkanut.
Valoisassa kesäyössä leiri rauhoittui
aikanaan ja vaeltajat vetivät makuupussien vetoketjut tiukasti vihreää talvea
torjumaan.
13.7. maanantai
Uti oli varmasti jo viideltä hereillä ja
malttamattomana odottamassa, että
pääsisi töihin.
Vaikka heinäkuu onkin keskimäärin
lämpöisin ja paras lomakuukausi, eivät untuvatakki, pitkäpunttiset kalsarit,
flanellipaita ja aluspaita tuntuneet lainkaan liioittelulta aamutoimien aikaan.
+5º ja pilvistä, pohjoistuuli.
Kalen joukko lähti kokonaan uuteen paikkaan tulevaa talvireittiä junttaamaan paikoillen, varusteinaan rauta-

kanki, vesuri, vasaroita ja nauloja.
Utin porukka lähti saapastelemaan
suoraan kohti Tsuomasvaaran kämppää, jossa heillä oli ensimmäisenä rakentamisvuoro. Heidän mukaansa lähti myös Markku ensin evästettyään neuvoilla meidät muut.
Me Auliksen ryhmäläiset jäimme vielä tekemään alkupään kesäreitin
merkkausta..
Venelossin kohdalla vastarannalla
polun alkupää peittyi tiuhana rehottavaan pajukkoon. Aulis ja minä kävimme sen kimppuun ja muut maalasivat.
Kylmästä ilmasta huolimatta hiki tursusi paitaan ja kädet tärisivät, kun raivoisasti heiluttelin vesuria.
Toki tahti hiukan rauhoittui, kun
haimme rinkat ja lähdimme hitaasti kapuamaan hengästyttävää rinnettä.
Navakka tuuli taivutti mutkaisia tunturikoivuja ja riepotteli jängän valkeita
hillankukkia. Vesomisen vähettyä ylempänä otin maalipurkin käteeni ja aloin
myös maalata oransseja pilkkoja puihin ja kiviin. Kirkas liemi valui siveltimen vartta pitkin rukkasille, joiden läpi
se suodattui sormiin. Saappaat, rinkka ja
takki saivat myös oman merkkinsä.
Ruokatauko töyrään suojassa antoi lisävoimia, joita työskentelyn vuoksi perin
hidas vaellusvauhti kysyi.
Paikalle tupsahti myös kolme vaeltajapoikaa, jotka lenkkimakkaraa jyrsi-
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en ihmettelivät tätä omalaatuista lomanviettotapaa. Heidät kohdattiin uudelleen Miutijoen uusitulla kämpällä ruuanlaittopuuhissa saapuessamme sinne
teen keittoon.
Miutijoen ylitys kävi vielä sievästi,
mutta sen jälkeen tuleva kurainen suoprunni oli todella ikävä ylittää. Kävihän
se poroaidassa roikkuen ja etsien puolisääreen ulottuvasta mustasta murasta
löytyviä niljakkaita pitkospuita.
Kävi selväksi, ettei samana iltana
enää jaksettaisi Tsuomasvaaralle asti.
Leiripaikka katsottiin tuulensuojaa tar-

joavan töyrään takaa. Laavun eteen rakennettiin tulet, jonka äärellä kypsennettiin kumisaappaita, sukkia ja teevettä. Välillä tuuli riepotti laavua ja savua, välillä oli tyyntä, välillä satoi ja 0pari kertaa aurinko hetkeksi valaisi maiseman. ”Itkettävä” ilta. silmät savusta punaisina painuimme puolen yön jälkeen
nukkumaan.
14.7. tiistai
Heräsin samoilta sijoilta kuin nukahdinkin. Edellinen päivä tuntui raskaana järaija hentman

Aulis, sytkäri ja Tsuomasvaaran kohta entinen huussi.
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senissä ja joka paikka tuntui olevan tukossa, kun kampesin rinkan selkään.
Polku kulki poroaidan viertä ylös,
alas. Aina välillä tuikkasimme oranssin merkin kiveen tai puuhun. Kapustarinta katseli etenemistämme ja huuteli
haikeaa säveltään. Tsuomasvaaran takana, jyrkän rinteen suojassa karu tundra
rehevöityi. Uutta reittiä kulkevan, vielä
tallaamattoman polun varressa korkeat
koivut, tuuheat pajukot, ruoho ja monet kukat muuttivat maiseman ilmeen.
Tsuomasvaara lienee saanut nimensä
sen juurella lepäävien järvien mukaan,
joissa lapinmies on kalastellut ja varmaan saalistakin saanut, sillä nimi tarkoittaa kalan suomua.
Kämppää lähestyessä kuului jo kaukaa moottorisahan ulina ja vasarain pauke. Utin ryhmähän se siellä kasasi uutta huusia. Vanhan joutikin jo polttamaan. Auliksen silmissä oli selvästi jotain pyromaaninomaista, kun hän tuikkasi Markun bensiinillä valeleman tönön tuleen. Valtavat mustat savupilvet
nousivat taivaalle, sillä mukana poltettiin myös roskia.
Vessan loimotuksessa aloitettua lämmittelyä jatkettiin rajavartioston partiokämpän saunassa. Ihana tunne hivuttautui ihon läpi sydämeen asti löylyn korvennuksessa. Suorastaan tunsi, kuinka maitohappo suli pois lihaksista ja ne
rentoutuivat.

Kaikki asettui kohdalleen, kun kämpälle
palattuamme keitettiin lähtökahvit. Kulku maittoi taas. Pitkälti ei enää ollut kuljettavaa. Ajatuksena oli vain parin kilometrin verran aloittaa talvireitin merkkausta. Kalen joukko oli saunottuaan
jatkanut matkaa ja Utin ryhmä jäi Tsuomasvaaraan vielä toiseksi yöksi.
Leiripaikka löytyi Tsuomasvaaran
viimeisen harjanteen juurelta. Ympärillä törrötti kuollut koivumetsä ja edessä
lepäsi kaksi kirkasta lompoloa. Törmän
päältä aukeni pohjoinen taivas ja aaltoileva tunturimaa. Taivas ennusti sateetonta yötä ja kaunista päivää.
15.7. keskiviikko
Miten sää voikin muuttua niin rajusti
niin lyhyessä ajassa. Riisuutuminen oli
aloitettava jo ensimmäistä soista rinnettä noustessa.
Talvireitin merkkaaminen vaati
omat järjestelynsä: Auliksen bagaasi
jaettiin kahtia. Rinkan siirtely muutaman tolpan välin verran kerrallaan tuli meidän tehtäväksemme ja Aulis kantoi kangen lisäksi salaperäisen määrän
tavaraa sisältävää nyyttiä.
Niin me etenimme, tarkastaen
merkkipaalujen ristien kiinnityksen,
korjaten sen tarvittaessa ja kokeillen,
mitkä tolpat oli uudelleen juntattava
maahan.
Viimeisetkin pilvenhattarat pyyh-
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kiytyivät taivaalta ja aurinko porotti
pakottaen kastautumaan vielä kylmävetisiin pieniin järviin ja lampiin. Ruokatauolla vaatteet vähenivät ja sen jälkeen olkapäät ja nenät korventuivat esteettä. Hyttysmyrkytkin oli kaivettava
esille; sääskillä olivat kohmeiset siivet
vertyneet ja hätäisimmät ehtivät meitä kuppaamaan.
Kuumuus uuvutti. Meille rinkansiirtelijöille kertyi melkoisesti lisämatkaa ja
Aulis taas joutui yksin kantamaan kankea ja huolehtimaan raskaasta reikien
tekemisestä tolpille. Takki oli aika tyhjä, kun Tsaarajärven kämpän kulma kumotti koivikosta.
Auringon painuessa lähemmäs taivaanrantaa ilma viileni ja untuvatakki
oli tarpeen. Järven pinta oli aivan tyyni
ja kalat maikkuivat.
Pirjo lähti hyödyntämään Metsähallituksen koko ryhmälle myöntämää kalastuslupaa ja sai kuin saikin pienen siian. Siitäkös riemastui yksi ensimmäisenä päivänä tapaamistamme pojista,
jotka olivat myöskin hetkeä aikaisemmin saapuneet Tsaarajärvelle. Ryykälsi oitis omia kalavehkeitään hakemaan
ja oli kuulemma tuohtuneena mutissut
kämpässä: ”Koppakela ja nainen…ja
sai kalan…”
Kuikka huuteli järvellä. Huitulapilvet enteilivät sadetta parin päivän sisällä.

16.7. torstai
Aamulla ei ollut kiirettä, sillä edessä oli
vain 9 km Laavuvaaraan, helteinen päivä, helppo maasto, eikä töitä. Utin ryhmä ei ollut vielä saapunut, kun lähdimme etsimään seuraavalle kämpälle vievää polkua. Kalen ja kumppaneiden
työn äänet saattelivat meitä jängälle.
Silisjoen varresta löytyi täydellinen ulkoilmaravintolan paikka: tuulinen rantakallio ja soliseva vesi. Makuualustat kalliolle levitettynä, vatsa täynnä mietimme Lapin kesän ihmeellisyyksiä. Pirjo mutisi siinä maatessaan, ja auringon polttaessa bikinin rajoja selkäpuolelle: ”Olis vaan Lauttasaaren hiekkarannalla, niin näkis karvaisia ja suonikohjuisia sääriä noiden tunturikoivujen sijaan…”
Laavuvaaran pusikoiden keskellä
olevan kämpän luo saavuttuamme taivas oli vetäytynyt pilvipeittoon. Vastarannan töyräälle leiriä pystyttäessämme tuli muutama pisara kuin varoitukseksi.
17.7. perjantai
Pilvisen, lämpimän yön jälkeen aamulla sataa ropsotteli. Meidän muiden ehtiessä rakennuspaikalle sade oli lakannut
ja Aulis oli jo laatinut puusuojan kehikon paikalleen.
Markkukin saapui puolijuoksua
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Tässä Aulis ja Pekka virittelevät telttasaunaa Laavuvaaran kämpän pihalla.

moottorisaha rinkan päällä keikkuen.
Häneltä oli mennyt toista tuntia matkaan, johon me olimme onnistuneet
edellispäivänä tuhraamaan koko päivän.
Liiterin seinät kohosivat reipasta vauhtia, sillä numeroidut hirret oli helppo
latoa päällekkäin. Ennen katolle kiipeämistä syötiin. Pirjolla ja minulla oli vuorossa jauhelihapihvit, haudutettua punakaalia ja ruohosipulimuusia. Mmm.
Katon tekeminen oli naisten erikois-

alaa. Koska Laavuvaaran kämpän huonon sijainnin ja mahdollisen muualle
siirtämisen vuoksi ei muita rakennustöitä ollut, oli aikaa rakentaa telttasauna.
Sitä rakenneltiin puoli päivää ja vieraiksi kutsuttiin Utin ja Kalen joukot,
jotka myöskin kesä- ja talvireittiä merkiten saapuivat paikalle. Riu’uista rakennettiin kehikko, jonka päälle viritettiin
Auliksen päälliteltta ja alareuna tukittiin
muovilla ja laavuvaatteella.
Kun puut oli siirretty valmiiseen vajaan,
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piha ja kämppä siivottu, alkoi näytös. Pihalla oli tuntitolkulla korvennettu joen
pohjasta kaivettuja kiviä. Jokainen ryhmä sai oman kiukaallisensa, eli lapiolla
kaivettiin hiilloksen seasta tuliset murikat peltiämpäriin, joka kiikutettiin saunaan.
Löylyä heitettäessä mahtavat höyrypilvet pöllähtelivät päälliteltan ilmanvaihtoaukoista lja kankaiden liitoskohdista. Naurunremakoiden välissä kuului vastan läiske. Löylyvuoro loppui,
kun kiuas täyttyi vedellä. Kuumaa höyryä riitti niin paljon, että hyvin sieti järvessä pestä pahimmat hiet ja liat pois.
Kun sauna oli purettu ja vieraat lähteneet, tuikattiin vanha puukatos sinne
kasattuine roskineen valtavalla pamauksella tuleen. Siinä oli Markulta ja Aulikselta housut kärventyä. Palavista roskista levisi kammottava kitku kämpän ympäristöön ja vastarannalle näki pihalta
nousevan muhkean savupilven.
18.7. lauantai
Tänään oli SE päivä, jolloin lentokone
tulisi tuoden herkkuja. Tulisihan siinä lisäksi loput retkimuonat, uusi työnjohtaja, Lapin Kansan toimittaja ja minulle erikoistilauksesta suklaata ja Tuulalle
kumisaappaat.
Kaikki lentävät pikkuystävät olivat
myös liikkeellä, sillä lämpenevä päi-

vä oli niille kovasti mieleen. Talvireitin alun löytäminen oli työlästä. Helle
huokui taas jängillä ja vaatteidenvähentämisleikki alkoi.
Lampijonojen kautta kulkeva reitti
oli kaunis. Ruokapaikalle ilmestyi iloisesti huikkaava Markku: hän roikotti hauenvonkaletta kiduksista kädessään. Ensimmäistä kertaa hänelläkin oli
mahdollisuus kalastaa, sillä oli viimeinen päivä maastossa ja tinkinä vain keritä lentokoneelle.
Komea harri oli päässyt karkuun,
mutta sen vahingon hän korvasi helposti nappaamalla järveen laskevan puron
suusta toisen samanlaisen. Vaan se epeli oli huonosti kiinni, ja tarvittiin vielä
lujakouraista Aulista nostamaan se ylös
vedestä. Kalafileet repun päällä ja koneessa tulevat uudet perunat ja salaattiaineet lupasivat herkkuillallista.
Mutta ei, jatkettava oli. Markku katosi pounikon yli loikkien vastarannan
koivikkoon ja me taas ryhdyimme rahtaamaan tolppia pystyttävän Auliksen
rinkkaa. Sillä osuudella olisin paljon
kaatuneita ja kallellaan olevia merkkejä. Pienten järvien vesi oli läpinäkyvää,
pohjassa kasvoi ihmeellistä vaalean ruskeaa möhnää, liekö levää vai sammalta.
Kymmenien pienten kalojen parvet vilahtelivat lämpimistä rantavesistä keskemmälle.
Lentokoneen saapumiseen oli aikaa
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Juhlahetki Lyöttijärvellä: Lentokone on tuonut herkkuja - niin, ja pari ihmistä.

enää tunnin verran, joten kanki, vesuri, vasarat ja naulat oli jätettävä viimeksi korjatun tolpan juureen ja lähdettävä
ripeästi marssimaan kohden Lyöttijärven pohjoispäätä.
Nippanappa ehdimme ajoissa, hien
virratessa noroina. Pikainen pulahdus
järvessä, ja äkkiä vaatteet rinkasta esille
koneen juuri liukuessa tyynellä järvellä
kohden hartaana odottavaa joukkoamme. Siinä me olimme kuin Juhani Ahon
Rautatien Matti ja Liisa rautahepoa ihmettelemässä.

Koneesta hyppäsi ensin Jarmo Kokkinen, Markun vaihtomies, Lapin Kansan
toimittaja ja viimein Reijo Raumala purki koneen vatsasta kolme tuoremuonapakettia. Mutta voi kauhistus, kauhea
parahdus kuului joukostamme: missä
olivat ne monet rakkaudella laitetut retkiruokapaketit? Sampo Parkkosen autotallissa Inarissa. Saatava ne kuitenkin
oli vielä samana iltana, sillä muuten aikataulut menisivät sekaisin.
Kone lähti jyristen vieden Makun ja
toimittajan, joka ei järin paljoa ehtinyt
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kanssamme raatailla.
Kale ja Saku lähtivät Rousajärvelle viemään Utin ryhmän tuoreruokia. Sinne
lähti myös Jarmo, ojennettuaan ensin
minulle tilaamani suklaat.
Siitä alkoi mässäys, jonka määrää ja
kestoa voitte vain kuvitella. Tuntien kuluttua sen kruunasi Tuulan tarjoama
syntymäpäiväspecial: hedelmäsalaattia
ja kermavaahtoa.
Tasan kello 22 laskeutui Jaakkolan
vesitaso tuoden loput tavarat. Ja syömingit jatkuivat, kunnes yöviileä laskeutui ja makuupussissa tuntui lämpöisemmältä.
19.7. sunnuntai
Heräsin siihen, kun aurinko paistoi matalalta suoraan naamaani ja edellispäivänä ilmestyneet paarmat pörräsivät äkäisesti laavun ulkopuolella. Kuoriutuminen makuupussista helpotti pätsimäistä oloa. Auringon siirtyessä muutkin alkoivat vääntelehtiä sen oloisesti kuin olo
olisi käynyt tukalaksi. Tilanne ei paljon
helpottunut, vaikka tuli ulos laavusta.
Katselin jo valmiiksi voipuneena,
kun Kalen ryhmä purki asentonsa, nosti
rinkat selkään ja huulet huolella rasvattuina, maalipurkit heiluen aloitti matkan teon Iisakkijärvelle.
Pirjon ja minun osalleni tuli loppujen

ruokatavaroiden toimittaminen Utin
ryhmälle muiden laittautuessa talvireitin merkintään eteenpäin siltä tolpalta,
jonne työkalut jätettiin.
Tuuli puhalteli ja aurinko porotti
tehden vaatteet tarpeettomiksi. Pikkuhousut, kumisaappaat ja rinkka riittivät
mainiosti. Huono omatunto oli iskeä istuessamme ennen Rousajärveä kohoavan avokalliovaaran alella lentokoneen
tuomaa omenaa pureskellen. Piekana
naukui huikaisevan sinisellä taivaalla ja
ympärillä aukeni kuumuudessa värisevä tunturimaa, kadoten etäisyydessä siniseen autereeseen.
Meno oli hengästyttävää Rousajärven
kämpän ympärillä: Marja ja Tuija istuivat vasarat kädessä katolla, Jarmo nosteli heille kattolautoja suojautuen peltipaitaan ja huopavuorisiin kumisaappaisiin
helteeltä, Utin ja Pekan riehuessa montun kaivussa hiki noroina virraten.
Ei sitä kestänyt kauaa katsella, oli lähdettävä takaisin. Polun varressa, vaaran
kupeessa loisti tunturin silmänä kaunis
lampi, jonka kutsua uimaan ei voinut
vastustaa, vaikka vasta oli edellisessä uinut. Hiekkapohja vietti keskelle päin,
syventyen uimiseen sopivaksi ja vesi oli
hivelevän lämmintä.
Sama toistui leiriniemessä. Loputkin vaatteet pois ja Lyöttijärven virkistävään syleilyyn. Karin, joka oli reitinmerkkaajien ruokatauon jälkeen jäänyt
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leiriin, otti tuulisimmassa niemennokassa aurinkoa. Sinne levitimme keittiömme, kaivoimme esiin sillipurkin, uudet
perunat ja salaattiaineet.
Siinä istuessa kauneus joutui koville: aurinko poltti lisää ennestäänkin palanutta nenää, mäkärän premat silmien
alla kasvattivat mahtavat silmäpussit,
ja hyttysmyrkkyjen rasittama iho tuntui kuivuvan ja kesivän päivä päivältä
enemmän.
Illalla muutimme viisaasti laavun
paikkaa, ja riekkojen naurun kuuluessa läheisestä koivikosta, kaivauduimme
makuupusseihin.
20.7. maanantai
Helleaalto jatkoi hyökymistään vielä
seuraavanakin päivänä, kun kuljimme
Lyöttijärvestä etelään laskevan puron
suuntaisesti rehevää tunturikoivikkoa.
Puro ryöpsähteli kurun pohjalla kivikkoisessa uomassaan. Sen rannoilla kasvoivat kullero, tunturiängelmä, valkea
yökönlehti ja monet muut kukat.
Tunturikoivikko mataloitui ja harveni. Siellä täällä paistoi avokallioita erottuen harmaana muusta maisemasta, pienet suot ja sinisenä kiiltelevät lompolot
vuorottelivat.
Parin kilometrin päässä Iisakkijärven
autiotuvalta olevan järven rannalta löytyi tuulinen kallionyppylä, jolla paarmat
eivät pystyneet syömään meitä elävältä.

Läheltä löytyi talvireittikin, joka oli ollut hieman kateissa, sillä ulkomuistista piirretty kartta ei täysin pitänyt paikkaansa.
Ruokailupaikalla ryhmä jaettiin: Aulis ja minä palasimme varusteitta Lyöttijärvestä itään olevalle pitkälle järvelle
pystyttämään viittoja Rousajärvelle ja
merkki paaluja Iisakkijärvelle asti muiden lähtiessä meidänkin rinkkojamme
siirrellen Iisakkijärven kämpälle.
Aulis ja minä otimme mukaan lapion, juomapullon, toffeeta, vaatetta ym.
pientä ja lähdimme talsimaan. Juoda olisi saanut jatkuvasti, sillä nestettä haihtui koko ajan valtavia määriä. Uimalampia oli niukasti ja kelvollisia juomaveden
täydennyspaikkoja vielä vähemmän.
Maisema oli avaraa lintuparatiisia.
Pieniä lompoloita, sarasoita, pounikkoja, koivikkoja, avokallioita. Pikkukuovit
pulputtelivat, kapustarinnat viheltelivät, tunturikihut ja lapintiirat saalistivat
lammilla ja monet pikkulinnut opettivat
pesyeitään elämän alkeissa.
Paarustaessamme eteenpäin tuntui silta, että rautakanki saattaa kohta sulaa
käsiin, että lapio käy lerpattamaan.
Kääntöpaikassa oli pakko pukea
päälle, sillä etupuoli oli jo niin palanut,
ettei sietänyt enää aurinkoa. Avun sai
vain kastelemalla vaatteensa ennen päälle pukemista ja toistamalla sen olon käy-
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SAKARI PALO

Iisakkijärven ylityksessä vain rautakanki ei kastunut.

dessä liian tukalaksi.
Jotenkin Iisakkijärvi tuntui lähenevän kovin hitaasti. Toffee, vesi ja uinti pitivät kuitenkin käynnissä. Alkoi olla jo iltamyöhä.
Kaivatun järven rannalla totesimme
viittojen vievän sluoraan saareen, eikä
saapasvarsi riittäisi ylityksessä. Siis saappaat pois, ja sukkasillaan kahlaten matalan salmen yli.
Viimeisen merkkitopan jälkeen paluu omia jälkiä takaisin ja Iisakkijärven
kiertäminen tuntui mahdottomalta aja-

tukselta. Saaren toisella puolella järvi
kapeni kohtuullisenoloiseksi. Pohja oli
hyvä, pyöreiden kivien kattama, mutta
syvyyttä näytti olevan enemmän kuin
polveen, joten housut ja saappaat oli
riisuttava pois. Kahlattuani pätkän, totesin etteivät pikkuhousutkaan säästy
kastumiselta. Veden ulottuessa vyötärölle huolestuin jo säkissä olevan kameran ja saappaiden puolesta. Sain ne ylös
olalle, mutta housut viistivät vettä – turhaan nekin riisuttu.
En ihan kastunut kainaloita myöten,
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ja Aulis pitkänä miehenä selvisi vielä
hieman vähemmällä. Rautakanki taisi
selvitä kuivimpana, sillä Aulis kannatteli sitä korkealla veden yläpuolella. Jarmo
ja Saku olivat olleet jo lähdössä eväiden
kanssa meitä hakemaan. Leirissä odotti
jo Karinin laittama kuuma keitto ja tee.
Todella ihanaa.

pois huusimontusta, jota hän oli ollut
kaivamassa. Mies kun ei muuten uskonut, että oli lättytime.
Sen päälle vielä tunti töitä kuin tanssia vanhan ajan iltamissa ennen makuupussiin vetäytymistä.

21.7. tiistai

Varsinainen rakennuspäivämme valkeni pilvisenä ja maa oli märkänä öisistä
sadekuuroista, joita oli ollut ihan mukava kuunnella laavun suojassa.
Illalla saapunut Kale teki lähtöä ryhmineen meidän jo ollessa täydessä työn
touhussa. Päivän mittaan nousivat puuseen ja roskakuopan seinät, puut siirrettiin vanhasta katoksesta uuteen, piha siivottiin ja meille jäänyt 3 km polunpätkä Sundeejärvelle merkattiin
ja vesottiin melkein kokonaan. Sieltä
eteenpäin asian hoitaisi aamupäivällä
veneellä rantautunut ja heti eteenpäin
jatkanut Utin ryhmä.

Aamu oli vielä peräti lämmin, kun teimme lähtöä Opukasjärvelle rakentamaan.
Kalelaiset olivat tehneet sen työn Iisakkijärvellä ja aamusella jatkoivat eteenpäin kesäreittiä merkiten. Utilaiset olivat vasta tulossa talvireittiä tehden.
Näätämön ylitys sujui seikkailuitta,
sillä Metsähallitus oli tuonut vasiten paikalle veneen. Vain Aulis joutui taas kastelemaan punaiset sukkansa, sillä hän
kahlasi yli vietyään veneen Joen toiselle
puolelle seuraavaa ryhmää varten.
Taivas oli vetäytynyt pilveen ja ilma viilentynyt. Leiriä pystyttäessä Opukasjärveä pitkin rynnisti hetkessä melkoinen myrskytuuli. Vielä hiukan laannuttuaankin se piti sääsket kurissa ja ilman
työskentelylle sopivana.
Liiterin hirret pinottiin hetkessä seiniksi ja samalla syntyi jo roskakuoppaa
hyvän matkaa. Vasta kun puoli kattoakin
oli jo naulattu, yltyi letunhimo sietämättömäksi ja me naiset nostimme Jarmon

22.7. keskiviikko

Iltatoimet jäivät silleen, kun Pirjo saapui posket innosta hehkuen Jarmon
kanssa roikottaen kolmea haukea. Iltapalaksi tuoreeltaan paistettua kalaa ja
kaunis auringonlasku vaaran taakse piiloon. Opukasjärven pinta tyyntyi peiliksi, joka heijasti pilvien kullankimalluksen.
Viimeisissä iltarituaaleissa oli ripaus haikeutta.
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maalattiin polunvarren puihin ennen
Sundeejärveä, josta eteenpäin merkinnän teki Utin ryhmä.

raija hentman

Pirjo ja toinen työnjohtajamme Jarmo Kokkinen kalansaaliineen. Kyllä maistui!

23.7. torstai
Uni oli levotonta ja jokainen laavun
kattoa ropisteleva kunnon sadekuuro
herätti. Aamulla reipas tuuli pyyhkeili
Opukasjärven pintaa ja taivutteli tunturikoivuja samalla kuivaten vesipisaroita laavun katolta.
Päivä oli pelkkää kulkemista sen jälkeen, kun viimeisetkin oranssit pilkat

Siita-baarin pullat Sevettijärvellä siivittivät askeleitamme, jotka muuten olisivat
olleet kovin vastahakoiset. Parasta oli
se, että Markun metsäautotien päähän
järjestämä auto salli meidän jättää anturoittemme alle polun tunnun.
Kysyin illalla Nili-tuvan pihalla Marjalta, ensikertalaiselta, joka oli
lähtenyt matkaan myöskin päättääkseen selviäisikö syysvaelluksella, oliko
hän tullut siihen tulokseen, että pärjäisi juhlavaelluksella. ”Tietysti, sehän on
pelkkää kävelyä.”
Tuo lausahdus kuvannee retkemme vaativuutta tavalliseen vaellukseen
verrattuna. Istuessamme iltanuotiolla lapinlaavussa ei kaiken huulenheiton keskellä ollut itkukaan kaukana,
kun Uti ja Markku kumpikin tahonsa puolesta puhuivat kuluneista parista viikosta, tehdystä työmäärästä ja siitä mahtavasta yhteishengestä, jonka ne
olivat nostattaneet.
Onneksi sai välillä painaa päänsä
alas ja lusikoida Pekan syntymäpäiväyllätykseksi hankittua kermakakkua.
JK. Sevetti – Pulmanijärven reittilinjaus on talkoiden jälkeen paikoin hiukan muuttunut ja Laavuvaaran kämpän
on korvannut Huikkimajoen tupa.
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Irja Tikka

Baikal-järveä kiertämässä
Irja Tikka

Rautatie seuraili Baikalin rantamia

A

amujunalla ”puksutin” nykyiseen Pietariin ja sieltä oli
edessä n. viiden tunnin lento
Irkutskiin. Matkalla ylitin kaksi aikavyöhykettä. Irkutsk on viehättävä barokkimainen kaupunki itäisessä Si-

periassa. Kaupungin keskustassa on
puisia hirsitaloja, joissa on pitsimäisiä puukoristeita. Ikkunan alaosa on
lähes maan tasalla, taloissa on maalattiat, kesällä ne viilentävät ja talvella lämmittävät. Kadut ovat siistejä,
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mutta epätasaisia. Oli varottava mihin astui. Kaupungissa on venäläinen
enemmistö, mutta joukossa on mongoleja ja muita idän kansoja.
Ihmettelen aina venäläisten uskonnollisuutta ja niin täälläkin. Luostarit ovat olleet vuosisatojen ajan jos
jonkinlaisessa käytössä. Vanhassa Irkutskissa ne ovat olleet joskus hevostalleinakin. Tästä on ollut kuitenkin
hyöty, että vanhat maalaukset ovat
säilyneet ihmeen hyvin tallin lämmössä.
Parin yöpymisen jälkeen matka
jatkui järven pohjoisrannan länsipäähän rakennetulle n. 100 km pituiselle rantaa kiertävälle radalle. Irkutskista laivarantaakin oli 100 km autolla ja lyhyen laivamatkan jälkeen saavuimme Transsibia rantaradalle, joka kiertää järven eteläpäätä. Se on rakennettu 1900 luvulla jyrkille rantakalliolle lukuisine siltoineen sekä käsittää n. 500 tunnelia. Hauskin kokemus matkalla oli laivan ja junan välisellä matkalla irrallaan oleva hevonen, joka kerjäsi leipäpaloja.
Koko päivän kestävän matkan aikana pysähdyimme useaan kertaan
ja pisin pysähdys taisi olla kaksi tuntia. Junan pysähtyessä paikalliset tarjosivat bors keittoa ja Omul nimistä
kalaa savustettuna. Matkamuistoksi
myytiin Serafinite kivestä tehtyjä koristeita ja koruja. Omulin kalan ohel-

la järvessä tavataan Baikalin norppaa,
jota ei kasva muualla. Näin norpan n.
yksitoista kertaa, mutta lähelle tuota
pallinaamaa en päässyt. Minua kiehtoi matkalla valkoiset koivun rungot,
kuin mutkallisia ne oivat. Ne kasvoivat monella mutkalla ja kiemurassa.
Yhtään suoraa puunrunkoa en nähnyt. Tuohi rungossa hohti helmen
lailla syvää vettä vasten. Järven vesi
on kylmää, joku uskalikko tuli nopeasti ylös kastautuessaan. Päivämatka
päättyi lyijykaupunkiin, sen asema oli
tehty marmorista ja penkit oli päällystetty nahalla.
Tutustuimme Seurasaarta vastaavaan ulkomuseoon, jonne on kerätty vanhoja lehtikuusikirkkoja ja hirsilinnoja. Alueella on omistettu eri
alkukansojen alueita rakennuksineen
mm. tunguusien, evenkien, ja burjaatien, esimerkkeinä mainitakseni. Baikalin vedenpintaa on muutama vuosi
sitten nostettu ja rakennukset on pelastettu tälle alueelle. Alueen burjaateille on tyypillistä ns. kurkkulaulu.
Kiersimme kokopäiväretkellä pienellä laivalla järveä, koluten rantoja
ja syvänteitä. Järven syvin kohta on
1637 m. Baikalia sanotaankin Siperian siniseksi helmeksi. Se on hyvin
eristetty muusta maailmasta ja sen n.
2700 eläinlajistoa on ainutlaatuista ja
70 % on sellaisia, joita ei tavata muualla.
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Baikalin suurin saari Olhon on n. 72
neliökilometriä kooltaan, se on arosaari ja sen pohjoisniemeä paikalliset pitävät jumalien asuinpaikkana.
Tsingis kaanin kerrotaan olleen täällä joukkoineen. Saarella näin erikoisen käärmeen. Meitä oli varoitettu,
ettei sen lähelle saa mennä, koska se
sylkee silmille. Kasvullisuus Baikalilla on rikasta, kukat jotka meillä löytyvät kasvihuoneista, kasvavat täällä

luonnossa kuten Iirikset ja Edelweisit. Iris on 3 cm mittainen kukaltaan
ja kun aukaisin terälehden, jokaisessa
kukan osassa oli hyönteinen. Kaikilla
on kiire käyttää Siperian lyhyttä kesää
hyväkseen. Yhdellä rinteellä näin heinäsirkkoja mustanaan.
Burjaatti tarkoittaa mongolien
kiellä metsämiestä. Burjaatteja arvellaan olevan alueella n. 1200. Heitä ei
pystytä laskemaan, koska he vaelta-
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Evenkien hauta, Evengit hautasivat vainajansa ontoksi kaiverrettuun tukkiin suojaan metsän pedoilta.

vat ja kulkevat omia reittejään metsässä. Heidän omaperäinen kulttuurinsa ja uskontonsa elää edelleen. He
ovat pelottomia ja vastustavat enemmistöä kaikin voimin. Baikalilta alkaa aro moneen suuntaan satojen kilometrien päähän. Näin kameleita ja
myskihärkiä sekä villejä hevoslaumoja. Hevoslaumoissa panin merkille, ettei hevosten ja kamelien jalkoihin sidottu köysiä kuten olen nähnyt esim.

Turkin itärajalla. Luulen, että burjaatit ajattelevat eläimen hankkivan näin
paremmin ravintoa. Aron ollessa kuiva näin eläinten olevan laihoja, koska
kylkiluut näkyivät kesän ollessa aluillaan. Vähemmistökansat olivat luotettavia. Jos oli sovittu, että laiva tulee, niin se tuli. Toista oli... , sillä paluureissulla meidän piti lentää Pietariin mutta totesimmekin saapuneemme Moskovaan.
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KURSSIT
Raimo J. Kumpu

LUMIKAMMISTA SUOJAA
raimo j. kumpu

Kallionseinämää vasten

L

umikammiviikonloppu Karjakaivolla alkoi ylätuvalla pidetyssä noin tunnin mittaisella teoriaosuudella Risto Heinäsen vetämänä upeassa helmikuisessa hankikelissä.
Alatuvan lämpömittarin mukaan pak-

kasta oli -2, joten varsinaista pakkasyötä
ei kammeissa kyetty testaamaan. Lunta
sen sijaan Nuuksiossa oli arviolta lähes
70cm. Ylätuvan lähimaastoon kallioille
oli Risto tehnyt etukäteen valmiiksi yhden kammin kallionseinämää vasten.
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KAMMIN RAKENTAMISEN TEORIAA
Lumea lapioitaessa lumi jäätyy kitkalämmöstä, johon perustuu lumikammin turvallisuus yhdessä oikean muodon kanssa. Lapiointivaiheessa pakkasen kovuus
määrää lumen muokkaustarpeen, mitä
enemmän pakkasta - sitä enemmän lumea täytyy muokata romahdusvaaran
estämiseksi. Kammi tehdään kananmunan muotoiseksi, jolloin senärakenne tiivistyy parhaiten. Puolipallon muotoinen

tai loivaseinäinen kammi saattaa romahtaa. Sisäänmenoaukon ollessa alempana
kuin nukkumataso, syntyy väliin lämpölukko, jolloin kammin sisällä on lämpöisempi kuin ulkoilma.
Pyöreäpohjaista kammia on helpompi työstää jatkossa, soikean muotoisen holvaaminen on vaikeampaa. Lumikasaa lapioitaessa lunta tulisi olla riittävästi, kammi ei saa olla ahdas. Mitoiltaan pyöreän pohjan halkaisija kahden hengen kammille on ulkopuolella
n. 3,6m jolloin sisätilan halkaisijaksi jää
raimo j. kumpu

Kammin perustuksia rinteessä
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raimo j. kumpu

Ilmasäkkien käyttö helpottaa lapiotyötä jonkin verran, varsinkin jos lunta on vähän.

2,5 - 3m.
Kammin voi tehdä tasaiselle maalle
tai rinteeseen. Jos lunta on käytettävissä
vähän, on ilmasäkkien käytöstä hyötyä.
Viidestä täyteenpuhalletusta jätesäkistä
sidotaan nurinpäin olevaan ahkioon ilmapallokasa ja peitetään kevytpeitteellä.
Ilmasäkkien käyttö vähentää myös jonkin verran lapiotyötä.
Lumikasaa lapioitaessa huomioidaan
oikea muoto, tasaista kohtaa ei pintaan
saa jäädä. Kauttaaltaan kupera ulkopin-

ta tekee seinämästä lujan. Tasainen alue
seinämän ulkopinnalla on heikko kohta, johon rei’än muodostuminen jo holvausvaiheessa on lähes varma. Rei’än
paikkaaminen seinämästä on käytännössä mahdotonta.
Kammin seinäpaksuus määritetään
tapeilla. Lapiota apuna käyttäen kammi
tapitetaan. Kolmenkymmenen sentin
pituisia puutappeja lyödään tasaisin välein seinämään noin 25 kappaletta. Tämän jälkeen tehdään holvaus puutappi-

34

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

KURSSIT

Lapinkävijä Nro 131 2 13

raimo j. kumpu

Kammien lopullinen ulkomuoto.

en mukaan kovertamalla onkalo lumikasan sisään varoten ohentamasta seiniä liiaksi. Ensimmäisen tapin pään löydyttyä,
kaivertaminen sujuu nopeammin. Ahkiosta on apua työparin siirtäessä sisältä tulevaa lunta kauemmaksi pois kammin edustalta. Lopuksi kattoon tehdään
ilmareikä, halkaisijaltaan noin 5cm. Valmiin kammin koko pohjalle levitetään
ensiksi avaruushuopia tms. joiden päälle varsinaiset retkipatjat.. Makuupussi ei
saa koskettaa seiniin tai lumeen mistään

kohtaa, kosketuksissa lumeen, makuupussi kastuu. Tauot mukaanlukien rakentaminen kesti noin kahdeksan tuntia. Jos sisäseinät ovat menneet sääolosuhteiden vuoksi lommoille, ei kammissa kannata enää yöpyä.
Kurssilaiset pitivät rakentamista työläänä mutta hauskana, lumi imee tehokkaasti kosteuden, sisäilma pysyi kuivana. Myös malttia arvostettiin - ei aloiteta holvaamista liian aikaisin, ensin ulkopuolelta tarkasti kuntoon.
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Ompelukurssi keräsi muutaman omin käsin tehtyjä retkeilytarvikkeita arvostavat lapinkävijän Tiistilän koululle maaliskuussa. Vaelluskenkien päälle
vedettävät kahluutossut, sadesuojat ja muut ompelukset syntyivät Arja Winterin
opastuksella.
raija hentman

Janne Räty (vas.), Kaija Rantoja ja
Ilpo Häyrynen töidenkimpussa.
taina tervahartiala

raija hentman

Isojen kankaiden leikkaamisessa tarvitaan yhteistyötä. Lattialla konttaavat Arja Winter (vas.),
Raija Hentman ja Ilpo Häyrynen

Jaana Väänänen (vas.) ja Arja Winter suunnittelevat kahluutossujen leikkaamista.
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Huhtikuun viimeisenä perjantaina 11 lapinkävijää kokoontui Idänpään kallion laavulle Torronsuon kansallispuiston etelälaidalla. Kevätsadekin lakkasi sopivasti ja illalla oli mukava turista retkelle saapuneiden uusien ja vanhojen jäsenien kanssa. Herätys oli lauantaina puoli viideltä. Kiikarit ja Juissin mukanaan tuoma kaukoputki poimivat aina uusia soidinhurmoksessa pyöriviä teeriä
kauempana aukealla suolla.
Muun muassa laulujoutsen, kurki, isokuovi, lehtokurppa, taivaanvuohi, rautiainen, västäräkki, punarinta, laulurastas, mustarastas, korppi ja kalalokki näkyivät tai
kuuluivat retken aikana. Idänpään kallion ja Kiljamon torneista avautui vaikuttavat
näkymät laajalle suolle, ja patikkaretkellä kierreltiin kuljuja, kermejä ja allikoita.
raija hentman

Idänpään kallion lintutornista on hyvät näköalat Torronsuolle. Ari “Juissi” Saarinen (toinen vas.) toi lintutietämyksensä ja kaukoputkensa retkelle
raija hentman

raija hentman

Ilvespolun varrella Härksaaressa on
louhos, jonka opastaulua tässä tutkivat Risto Heinänen (vas.) ja Tauno Puputti.

Torronsuon pitkospuilla suoluonto tulee lähemmäs.
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Kesängin reitti korjattavana
Metsähallituksen luontopalvelut kunnostaa ensi kesänä Kesängin etelänpuoleista
ulkoilureittiä, siten että reitti on kuljettavissa saattajan kanssa koko matkan pituudelta. Pohjoispuoli on jo kunnostettu kivituhkalla. Etelänpuoleinen reitti on
kulunut ja polulle tuodaan soraa ja sepeliä, joten huonojalkaisetkin pääsevät kulkemaan reitin Kesänkijärven ympäri.
Olli Auton mietteitä Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
Olii autto on seurannut puistomestarina alueen kehitystä vuodesta 1977 lähtien. Työtehtävät ovat olennaisesti muuttuneet vuosien varrella ja viime vuosina
tehtävät ovat painottuneet opastukseen
ja neuvontaa.
Kaikille avoimet reitit
Auton mielestä on valitettavaa että puiston laduista on tullut pelkkiä kuntoreittejä. Puiston leveitä reittejä pitäisi voida
kulkea muillakin keinoilla kuten kävellen, potkukelkalla ja koiravaljakolla. Samat reitit ne on kesälläkin kaikkien käytössä. Auton havaintojen mukaan ladulla ollaan liian tukkapipoisia ja kerätään
vain kilometrejä. Retkeily on luonnossa
liikkumista ja havainnointia - kunnon kohottaminen tulee siinä sivussa.
Kansallispuistot ovat virkistäytymistä
varten, jotta jokainen saisi hyvän mielen,
niin että se tarttuisi kanssakulkijoihinkin.

On turhaa perustaa jokaista kulkumuotoa varten omat reittinsä. Autto havainnoi myös riistakantaa tunturissa. Naali
on esim. hävinnyt kokonaan puiston alueelta. Riekot ovat myös vähentyneet viime vuosina ja kanta on nykyään heikko kiirunaa on sentään jonkin verran.
Autiotuvilla vanhat eränkulkijain kirjoittamattomat säännöt ovat edelleen voimassa. Jokainen kulkija siivotkoot jälkensä ja toistensa jäljetkin ja lähtiessä jättäkööt kuivat syttöpuut seuraaville. Kuukkelilintukin kiittelee kämpillä oll
Retkeilyreittien roskat syynätty
Ympäristöministeriö tilasi tutkimuksen
Lapin retkeilyreittien roskaantumisesta ja Pidä Lappi siistinä toimekiannosta. Kohteena olivat Pallas-Hetta, UKK
puisto, Sevettijärvi-Pulmankijärvi ja Pyhä-Luosto.
Vertailu aikaisempaan
Vertailupohjana olivat v. 1984 ja 1990
tehdyt tutkimukset. Tarkoituksena oli
myös pohtia roskaantumisen syitä ja
keinoja roskaantumisen ehkäisemiseksi.
Tutkijat kävelivät v. 2012 aikana 230 kilometriä reittejä ja laskivat roskien määrän reiteillä.
Kaksijakoinen tulos
Tutkittujen reittien yhteenlasketuista kilometreistä 37 prosenttia oli roskaantu-
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nut, tuvista 18 prosenttia ja nuotiopaikoista jopa 98 prosenttia. Reitit ja tuvat
olivat pääosin siistejä, mutta nuotiopaikat epäsiistejä. Roskaantuneimmat reitit
olivat Pallas-Hetta ja Pyhä-Luosto.
Opasteet ja asenteet kuntoon
Tutkijat arvelevat, että roskaantumisen
syynä on ihmisten piittaamattomuus,
mutta myös tiedon puute. Roskaantumisen ehkäisemiseksi tulisi jatkaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Panostaa taukopaikkojen jätteenkäsittelyopasteisiin sekä
poistaa jäteastiat kokeilumielessä ainakin
kaukoreiteiltä. Varsinkin tupakantumppiongelmaan tulisi puuttua. Tietoja tutkimuksesta www.pida-lappisiistina.fi, josta
voi myös ladata opinnäytetyön.
Kuukkeli 10/13
Pallaksen kaavoitus alkaa
Muonion kunta tiedotti maaliskuussa, että Muonion kunnanhallitus esittää valtuustolle Pallaksen matkailukeskuksen asemakaavoituksen käynnistämistä. Pallas hotellin omistaja Lapland
hotels puolestaan on valmis aloittamaan
uuden hotellin suunnittelun jos asemakaavaa aletaan valmistella.
Eduskunta hyväksyi v. 2010 lainmuutoksen Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta. Siinä sallitaan rakentaminen Pallastunturin matkailukeskuksen

alueelle tietyin reunaehdoin. Hotellin
majoitustilaksi rajattiin 320 vuodepaikkaa ja rakennusoikeudeksi enintään 10
000 kerrosneliömetriä.
Kaavoitus- ja suunnittelu suoritetaan korkeatasoisesti noudattaen eduskunnan tahtoa. Hankkeen etenemisestä järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia lupaa kunnanhohtaja Sirpa Hartojoki.
Kuukkeli 8.3.2013
Seurasaaren perinteistä uimalaa on viime vuosina kohennettu
kovasti ja vanhojen aitojen sisäpuolella on nyt mm. ajanmukaiset saniteettitilat. Uimala on kaupungin ylläpitämä, avoinna kaikille ja se on vartioitu.
Kesäkausi alkaa 3.6. ja kestää koulujen
alkuun 11.8. Se on avoinna päivittäin
kello 10 – 18. Alue on tullut tunnetuksi menneinä vuosikymmeninä naturistirantana, mutta toki siellä saa uimapukua käyttää. Keskiviikkoisin ja sunnuntaisin uimalassa on perhepäivä eli koko
alue on yhteisessä käytössä. Muina päivinä miehet ja naiset uivat omilla alueillaan, eikä silloin ole uimapukupakkoa.
Kertamaksu on muutama euro ja saatavilla on myös 10 kerran ja kuukausikortteja. Kannattaa tehdä eväsretki tälle kauniille rannalle, joka yleensä on säästynyt
leväkukinnoiltakin monia muita rantoja paremmin.
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Tapahtumia Ylläksellä kesällä ja syksyllä 2013

Inarissa esitetä än ho tellia Kaunispäälle

30.6 -6.7.13 Midnight Sun Canoeing
Muonio- Torniojoki

Inarin kunnanhallitus päätti laajentaa Kaunispään rinnealueen asemakaavoitusta Juha Mehtäjärven esittämälle alueelle. Samalla kunnanhallitus päätti aloittaa neuvottelut Laatumaan kanssa maankäytön kohdesopimuksen laatimiseksi Kaunispään lakialueelle. Kunnanhallituksen päätösten taustalla
on yrittäjä Juha Mehtäjärven esitys
Inarin kunnalle, että yleiskaavassa
merkinnällä RM 1-1 oleva alue sijoitettaisiin vaakatasoon. Järjestelyllä säilytetään Kaunispään huipun näkymät, mutta ratkaisu mahdollistaisi rakentaa yrityksen hotellikonsepti Kaunispäälle. Mehtäjärven mukaan perustettavan yrityksen omistaa Mehtäjärvi Oy, joka harjoittaa Saariselän alueella ravintolaliiketoimintaa Ravintola Siberian aputoiminimellä. Saariselän
yleiskaavassa RM 1-1-alue on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi, joka on tarkoitettu ensisijaisesti
matkailupalveluille ja kaupallisille
majoituspalveluille. Rakennukset
ja tiestö tulee sovittaa huolellisesti
maastoon siten, etteivät ne aiheuta
maisemallista häiriötä kauko- eikä
lähimaisemassa.
Inarilainen 25.4.13

18 - 21.7.13 Ylläs soikoon taphtuma
27 - 31.7 Ylläs MTB viikko
järjestetään ensimmäistä kertaa Ylläs
MTB Week. 6 päivän aikana ohjelmassa ohjattua maastopyöräilyä alueen mtb
reiteillä, DH eli alamäkiajoa tunturissa
sekä 3 päivän maastopyöräreissu PallasYllästunturin kansallispuiston huikeissa maisemissa. Kansallispuiston poluilla ei ole normaalisti lupa polkea, joten
tämä on erityinen mahdollisuus päästä kokemaan puiston reittejä pyörän satulassa nautiskellen. Reissun aikana 1.3.8. yövytään aidossa sävottakämpässä
Elämänluukussa sekä hienossa erämaa
”kartanossa” Aakenus Lodge
5 - 21.9.13 Pieni kansani laulu esitys jatkuu
6 -8.9.13 Ylläs Capellas kuorotapahtuma
6 -9.9 Tori- ja metsäpäivät Luontokeskus Kellokas
Eräpäivät Kellokkaassa 12 - 13.9.13
Kuukkeli 12/13 26.4.13
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Pieni muistutus säännöistä !
Karjakaivolla yöpyminen ja/tai saunominen on maksullista. Käyttömaksu on jäseniltä on 3€ ja ei- jäseniltä jäsenen seurassa 6€, lapset 1,50€. Talkoissa ja kesäkauden
avajaisissa yöpyminen on maksutonta. Muissa ohjelmaan kuuluvissa tapahtumissa käyttömaksu (saunominen ja /tai yöpyminen) on 2€. Varusteiden puhtaudesta
huolehtiminen kuuluu jokaiselle käyttäjälle. Lähtösiivouksen yhteydessä
-pese käyttämäsi astiat, myös keitin.
-ravistele peitteet ja matot.
-lakaise lattiat.
-tyhjennä likasanko kompostiin.
-täytä puulaatikot ja saunan puunkantotelineet (halkaise puut).
-tee puita liiteriin vähintään käyttämäsi määrä.
-laita takan eteen suojaverkko.
-sammuta kynttilät ja öljylyhdyt huolella.
-varmista, että kaikki ikkunat ovat kiinni, liiteri on lukossa ja että kämpän ovi
meni lukkoon.
Muistathan, että Karjakaivon uunipellit ja tuuletusräppänät pidetään aina auki.

40
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HSL

Helsingin Seudun Lapinkävijät 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:
Pekka Rouvinen, Rastilanraitti 3 B 44,
0098 HELSINKI, 0400 121109

Jäsenmaksut vuodelle 2013 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:HellinSaarelainen,
Siriuksenkuja 28 A 2, 01450 VANTAA, 041
516 4331, hellin.saarelainen@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 18.04.2013, 739
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
Tuija Hirvonen, 050 332 2228,pumori@
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 jäsenkorttia 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, Yritysyhteistyösopimus päättynyt 1.1.2013. Alennusjärjestelmä muuttuu etukortiksi kaikille

kittilän Kukasjärven majojen 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 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 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 majalla vain avaimenhaltijan 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
FI18 2142 1800 0138 42 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 2013
Reissurepun ohjelmista saat lisätietoja Maria Fonsellilta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maria.fonsell(at)iki.
fi tai iltaisin ja viikonloppuisin numerosta 040 759 0988. Ohjelmat löytyvät
osoitteesta www.reissureppu.fi.
8.–16.6. Keväthuumaa Lemmenjoella
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. Myös alueen historiaan tutustutaan. Oppaana Raija.

17.–18.8. Lasten viikonloppu
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 Reissurepun nettisivuilta. Oppaana Fonsu.
21.–25.8. Vaellus Etelä-Karjalassa
Ruokolahden ja Parikkalan maisemissa on
mittava retkeilyreitistö, jonka varrella on laavuja ja tulipaikkoja. Vaelluksen loppupuolella
kuljetaan myötäillen entistä Ruotsin ja Venäjän rajaa. Luvassa on komeita eteläkarjalaisia
maisemia ja täysikuu, jos möllikkä vain näyttäytyy. Oppaana Raija.
14.–22.9. Ruskavaellus Ivalojoen historiallisille kultakentille
Yöpymiset ovat vuokrakämpissä, kolmen
vaelluspäivän välissä tehdään päiväretkiä kultahistoriallisiin kohteisiin ja loppuhuipennuksena ehkä paluu Ivalojokea kumilautoilla laskien. Kaupan päälle saa tietenkin komeita maisemia ja reipasta retkielämää. Oppaana Raija.
11.–13.10. Kämppäviikonloppu Laipanmaalla
Kangasalan ja Sahalahden takamailla on erämaisena säilynyt alue, jossa on mielenkiintoinen retkeilyreitti. Luvassa on päiväretkiä tukikohdasta käsin, tarinoita Rajalan kämpän historiasta ja savusaunan löylyjä. Sieniä ja marjojakin jahdataan retkillä. Oppaana Raija.
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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

Karjakaivo

M

Itella Posti Oy

Itella Green

LIITTYMISKUPONKI
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

