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Neljäkymmentä vuotta on noin puolet yhdestä ihmiselämästä, joskus enemmän,
joskus vähemmän. Yhdistyksen vireässä toiminnassa se voi olla lyhyt tai pitkä rupeama. Joka tapauksessa Helsingin Seudun Lapinkävijät ovat oman historiansa aikana olleet myös osana Suomen matkailun historiaa.
Suomen Matkailuliitto, perustettu 1887, kuopattu konkurssihautaan 2001,
ehti yli satavuotisen toimintansa aikana piirtää leveän vanan matkailun historian
lehdille. Siinä sivussa HSL ehti olla osana retkeilyn historiankirjoitusta muutaman
vuosikymmenen ajan.
Matkailuliitolla oli paljon pelissä Lapin matkailun kehittämisessä, sillä hotelleita ja matkailumajoja ehti olla mm. Petsamon Liinahamarissa, Virtaniemessä, Saariselällä, Utsjoella, Inarissa, Ivalossa, Rovaniemellä, Pallaksella, Hetassa ja Kilpisjärvellä. Kilpisjärven retkeilykeskuksessa melkein koko elämäntyönsä tehnyt legendaarisen maineen saavuttanut opas Yrjö Metsälä on monet lapinkävijöistäkin johdattanut tunturien pauloihin.
Matkailuliiton retkeilyosaston johtaja Martti Helenius organisoi tunturioppaiden koulutusta ja näiden tunturioppaiden johdolla sankat vaeltajajoukot patikoivat ja hiihtivät eri puolilla pohjoisinta Suomea ja naapurimaita. Kesä- ja talvivaellusten esitevihkot olivat paksuja aktiivisimpina vuosikymmeninä ja opastettavien
jonot pitkiä ruska- ja hiihtoviikoilla.
Tähän lehteen on kerätty joitain vuosien varrella ilmestyneitä historiaan liittyviä juttuja uusien ja entisten lukijoiden iloksi. Paljon on muuttunut, mutta luonnon lumo on entisellään. Siitä me saamme nauttia edelleenkin hyvässä lapinkävijä-seurassa.
Retkiterveisin
Raija Hentman
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Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 25.9. klo 18.00–
20.00

Ruska pohjoisessa on ohi, mutta etelässä puut hehkuvat vielä kauniissa väreissä. On mukava lähteä kohti lämmintä saunaa, jonka
lämmittää Mauri Piippo, puh. 040 773 1228. Saunamaksu 2 euroa.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.10. klo 18.00–
20.00
Kesä on ohi ja vuoden viimeisen keskiviikkosaunan lämmöstä huolehtii Karjakaivon isäntä Eino Vasikainen, puh. 040 538 8087. Saunasta peritään 2 euron maksu.

Lauantaisauna Karjakaivolla la 23.11 klo 14.00 –
16.00

Lauantaihan on saunapäivä, siis kaikki kohti Karjakaivon saunaa.
Ota mukaan 2 euroa saunamaksuksi. Lämmityksen hoitaa Harry
Smeds, puh 050 357 0993.
SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

Syksyn viikonloppuvaellus Nuuksiossa la-su 28.29.9.

Syksyinen Nuuksion järviylänkö on kaunis ja miellyttävä vaelluskohde ja vaikka se olisi monelle tuttu niin aina sieltä löytää uutta ja
mieleenpainuvaa maastoa. Lähtö on 28.9. klo 10.00 Solvallan urheiluopiston/Haltian pysäköintialueelta. Yöpyminen päivän vaelluksen jälkeen Valkealammella. Toisena päivänä uusia reittejä kiertäen Karjakaivolle, jossa saunan jälkeen pieni hilpaisu takaisin lähtöpaikalle Haltian kupeeseen. Ilmoittautumiset 20.9. mennessä Jorma
Nurmelle ja myös tarkemmat tiedustelut vaelluksesta Jormalta. Sähköposti jorma.nurmi50@gmail.com ja puhelin 040 766 9093.
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Kerhoilta ke 2.10. klo 17.30 Esitelmä Namibiasta

Pasilan pääkirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta. Klo 17.30 aloitetaan kahvin
tai teen juonnilla, tavataan tutut ja vaihdetaan syksyn kuulumiset. Klo 18 alkaa esitelmä NAMIBIASTA. Namibialla on erityinen
paikka suomalaisten sydämissä. Toinen suomalainen Martti Rautanen, aloitti siellä lähetystyön 1870-luvulla, eikä homma mennyt
kuin Strömsössä. Mutta lopputulema on, että maan asukkaista ylipuolet on nykyisin luterilaisia. Toinen suomalainen Martti Ahtisaari, kätilöi maalle itsenäisyyden 1990. Näitä vaiheita valotetaan
hieman. Miltä Namibia näytti elokuussa 2012? Annu Koistinen ja
Ilari Uotila tutustuivat maahan reilun kahden viikon ajan. Luvassa on kuvia mm. kuuluisalta Sossusvlein hiekka-aavikolta dyyneineen, Kalaharin autiomaasta, Okavangon Deltalta, Chobe-joelta,
Viktoria-putouksilta… Muutamia kuvia on myös siitä, millaista
on hoitaa hampaita lumisateessa Etelä-Afrikassa. Vastuuhenkilö
on Annu Koistinen, puh. 050 326 6960.

Syyssiivous Karjakaivolla la 5.10. klo 10.00

Kesällä kerääntyneet pölyt ja liat lakaistaan ulos, piha siistitään ja
sauna pestään. Siivouksen jälkeen on tarjolla hernesoppaa ja kahvit sekä puhdas sauna. Harjat ja rievut jakaa Eija Lempinen, puh.
040 723 6768.

HSL:n yösuunnistus Karjakaivolla la 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. 050 539 0182.
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Retkeilijän suunnistuskurssi la 12.10. klo 10 Karjakaivolla

Suunnistus on taito, joka meidän jokaisen olisi hyvä osata. Retkeillessämme meille vieraassa maastossa tarvitsemme karttaa ja kompassia. Niilo Koskenkorva on lupautunut opettamaan meille, miten
luemme karttaa ja käytämme kompassia. Aloitamme teorialla Karjakaivon ylämajalla. Tutustumme karttaan, opettelemme tunnistamaan mm korkeuseroja, ojia, soita jne. Käytännön harjoituksissa
käytämme Karjakaivon lähimaaston suunnistuskarttaa. Voipa olla,
että muutama rastikin on metsään piilotettu. Jotta kaikille riittäisi
karttoja, toivomme ennakkoilmoittautumista. Oma kompassi mukaan. Osallistumismaksu on 5€ sisältäen kartan. Maksu peritään
paikan päällä. Ilmoitathan tulostasi viimeistään 6.10. Aira Häkkinen, puh. 0400 594 766 tai aira.hakkinen@saunalahti.fi. Jos tarvitset opastusta Karjakaivolla, kerrothan siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Opastamme sinut perille. Kurssin jälkeen mahdollisuus
mennä yhteissaunaan, joka on lämmin klo 14 jälkeen.

Retkiruokakurssi Suomen luontokeskus Haltiassa la
19.10. klo 11–17

Retkiruoka on parhaimmillaan ihan jotain muuta kuin mättöä, jolla vatsa täytetään. Kaupasta saatavista tarvikkeista sekä itse kuivatetuista vihanneksista, juureksista, lihasta, kalasta, sienistä, marjoista ja muista tuotteista loihtii aterioita, jotka retkellä eivät häpeä ravintolaruoan rinnalla.
Päivän aikana valmistetaan Raija Hentmanin opastamana useita ruokia lounaaksi ja päivälliseksi valmiiksi kootuista aineksista.
Ruoat kokataan pareittain ulkona retkikeittimin. Koska tarkoituksena on, että kaikki osallistujat maistavat kaikkia ruokia, ruokalista laaditaan ilmoitetut allergiat ja muuten sopimattomat ainekset
huomioiden. Kurssi on tarkoitettu tavallista sekaruokavaliota noudattaville, joten suurin osa aterioista sisältää lihaa, kalaa tai katkarapuja.
Lounaan ja päivällisen välisenä aikana puhutaan energian tarpeesta, käydään läpi ruokakaupasta saatavia tarvikkeita, opastetaan
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kuivattamisen saloihin ja kerrotaan erilaisista kuivureista.
Ota mukaan lautanen, muki, ruokailuvälineet, pieni istuinalusta sekä säänmukainen ulkovaatetus.
Kurssin hinta 25 euroa sisältää opetuksen, ruokatarvikkeet,
keittimet ja polttoaineet. Sitovat ilmoittautumiset joko sähköpostiosoitteeseen info@haltia.com tai Haltian asiakaspalvelun numeroon 040 163 6200 viimeistään ma 14.10. Ilmoittautumisen otsikoksi tulee laittaa ’Retkiruokakurssi 19.10.’ ja ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava mahdolliset ruoka-ainerajoitukset, myös
se, jos rajoituksia ei ole. Kurssimaksu 25 euroa tulee suorittaa viimeistään 15.10. Helsingin Seudun Lapinkävijöiden tilille FI18
2142 1800 0138 42. Käytä maksaessasi viitenumeroa 9755.
Kurssille mahtuu enintään 16 henkeä.
HUOM! Kurssilla on tauko klo 12 – 13. Jos haluat osallistua
vain HSL:n jäsenille tarkoitettuun Suomen luontokeskus Haltian
opastettuun kierrokseen, ilmoittaudu tutustumiskierrokselle erikseen tapahtuman oman ilmoituksen ohjeiden mukaan.

Tutustuminen SUOMEN LUONTOKESKUS HALTIAan la 19.10. klo 12.00

Nuuksiontie 84, Espoo
Suomen luontokeskus Haltia on uudenaikainen näyttely- ja tapahtumakeskus, jossa koet Suomen luonnon helmet saman katon alla. Haltian näyttelyissä pääset kansallispuistojemme mahtaviin maisemiin,
upeille vaellusreiteille ja pääkaupunkiseudun luontoelämyksiin.
Opastettu kierros (enintään 25 henkeä) kestää n. tunnin. Kierroksen
jälkeen ravintola Haltia tarjoaa halukkaille lounaan seisovasta pöydästä. Liput Haltiaan maksavat 5 euroa aikuiset ja 2,50 euroa lapset
sekä eläkeläiset. Yhdistys maksaa opastuksen. Ruokailu maksaa 10
euroa.
Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Nuuksion Solvallassa, jonne pääsee Espoon keskuksesta bussilla nro 85.
Ryhmäkoon ja pöytävarauksen vuoksi ilmoita tulostasi viimeistään 3.10. Ritva Puraselle, puh. 040 840 0757.
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Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta – kuvia vuoden
2013 varrelta ke 6.11. klo 17.30
Pasilan pääkirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta. Tämän jälkeen katselemme kuvia. Jos sinulla on kuvia yhteisistä matkoista, vaelluksista, talkoista tai muista tapahtumistamme, niin tuo ne meidän muidenkin iloksi näytille. Jotta kaikki halukkaat saisivat
kuviensa esittämiseen tarvittavan ajan, on ehdottoman tärkeää, että ilmoitat viikkoa aikaisemmin illan vastuuhenkilölle kuvien näytöstä. Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050
554 4432.

Yhdistyksen pikkujoulu la 30.11. klo 17.00 Pukinmäen VPK-talolla, Eskolankuja 4.

Vietämme joukolla mukavaa pikkujoulua. Ohjelmassa on leppoista seurustelua ystävien kanssa, maukasta ruokaa, pientä ohjelmaa, arpajaiset ja elävää musiikkia. Odotamme myös joulupukkia, joten pikkupakettia mukaan. VPK-talo on lähellä Kehä I:stä ja Pukinmäen asemaa. Bussi 72 tuo perille. Pikkujoulu
maksaa n. 40 euroa osanottajamäärästä riippuen.
Sitovat ilmoittautumiset 31.10. mennessä Ritva Puraselle,
puh. 040 840 0757 tai Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.
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Itsenäisyyspäivän kävelyretki pe 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. Yhteissauna, maksu 2 euroa. Bussi 85 lähtee Espoon asemalta, laituri 32, klo 10.16 (kesäaikataulu, tarkista). Vastuuhenkilö Harry Smeds, puh 050 357 0993, harrysme@
gmail.com

Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla la 14.12. klo
10.00 ja 17.00
Karjakaivon ympäristössä tehdään talkoita, jonka jälkeen on tarjolla hernekeittoa ja sauna.
Klo 17.00 aikaan ylämajalla sytytetään joulukuusen kynttilät
ja herkutellaan pitkään haudutetusta joulupuurosta ja kahvista lisukkeineen. Puuron tarjoaa talkootoimikunta, Kirsti Klemola, puh.
050 382 0375.

Yhdistyksen 40-v juhlavuoden päätöstilaisuus Karjakaivolla la 28.12. klo 12.00 – 14.00

Tasan klo 12.00 kohotamme juhlavuoden päätösmaljat Karjakaivolla ylämajan maastossa nuotiotulen ympärillä. Tavataan vanhoja
ja uusia ystäviä, muistellaan menneitä vaelluksia ja retkiä ja suunnitellaan tulevaa. Yhdistys tarjoaa pientä purtavaa. Pukeudutaan
lämpimästi ja Lappi-henkisesti. Osallistumisestasi toivomme saavamme tiedon 15.12. mennessä Kirsti Klemolalle, puh. 050 382
0375 tai Ritva Puraselle, puh. 040 840 0757.
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Ylläksen hiihtoviikko 28.3. – 6.4.2014

Hiihtoviikko järjestetään ensi keväänä 35. kerran. Paikkoja on varattu Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista n. 35 kpl. Matkan hinta ei ole vielä selvillä, mutta viime
keväänä se oli ilman aterioita 347 euroa aikuisilta ja 312 euroa junioreilta ja senioreilta.
Hinta sisältää junamatkat makuuvaunussa, bussikyydit Kolari – Äkäslompolo ja majoituksen loma-asunnoissa enimmäkseen 2-3 hengen huoneissa tai parvipaikoilla sekä ohjatut hiihtoretket. Ateriat voi valmistaa itse majoitustiloissa tai sitten voi käyttää hyväksi
Ylläshuminan ravintolan viikkopakettia. Aterioiden ja matkan kokonaishinnat tulevat
seuraavaan lehteen ja hintatiedot lähetetään ilmoittautuneille heti kun ne ovat selvillä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi
tai puhelimella 040 570 7536.

Lapinkävijöiden verkkosivut
HSL:n nettisivut tullaan päivittämään. Olisiko sinulla ideoita tai toiveita sivujen sisällöstä tai ulkoasusta? Lähetä sähköpostia vastaavalle toimittajalle, Raimo J. Kumpu, raimokumpu@gmail.com.

Karjakaivon juomavesi
raimo j. kumpu

Pintaveden pääsy kaivoon on aiheuttanut ongelmia juomaveden laadussa etenkin sateiden aikana sekä keväisin lumen sulaessa. On suositeltavaa keittää vesi ennen käyttöä tai
käyttää vedenpuhdistinta. Isännät
hoitavat asiaa.
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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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Pentti Vuolinka

MUISTELUKSIA 1960-LUVUN KILPISJÄRVELTÄ
seppo j. partanen

Kilpisjärven retkeilykeskus 2.8. 1975

K

ilpisjärven retkeilykeskus täytti
tänä vuonna (1987) 50 vuotta.
Eräretkeilyä Käsivarressa on toki
ollut aikaisemminkin, aikana jolloin liikenneyhteydet olivat heikot. Neljän tuulen tie valmistui vasta sodan aikana.
Poromiehet, rajamiehet, tutkijat ja
maanmittarit olivat tietenkin liikkuneet

Käsivarressakin. Ensimmäiset varsinaiset eräretkeilijät olivat tiettävästi Kaarina Kari ystävineen. He tulivat Siilastuvalle Norjan kautta 1932. Seuraavana
kesänä he tulivat uudelleen ja vaelsivat
Haltiavuorelle saakka. Ystävykset veivät
sinne, nykyiselle Haltille, ensimmäisen
vieraskirjankin. Miehet tulivat sinne pal-
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jon myöhemmin, varsinaisesti vasta sotien jälkeen.
Aloitin Lapin-retkeilyn 1960-luvun
alussa. Ensin olin Pelkosenniemen Pyhätunturilla, sitten Äkäslompolossa ja
Rastigaissan vaelluksella. Kaikissa näissä oli Martti Helenius vetäjänä. Sen jälkeen uskaltauduin Kilpisjärvelle, retkeilykeskukseen.
Tunturiviikkolaiset majoittuivat nykyiseen takkahuoneeseen ja vaeltajat
”kanakoppeihin”, jotka vieläkin ovat jäljellä (ns. Sikermät päärakennuksen vieressä, toim. huom.), ja oppaat talon päädyssä olevaan huoneeseen. Sähköä ei ollut. Rantasaunat olivat jo silloin käytössä ja niihin osoittivat kilvet ”Saana 1” ja
”Saana 2”, kunnes Helsingin herrat korjasivat kielilasun.
Kammottava muisto on vieläkin siitä
jäisestä rännistä, jota pitkin tultiin Saanalta alas koivikon poikki kohti retkeilykeskusta. Taitavat oppaat laskettelivat alas kuin ilkkuen ja me muut kukin
omalla tavallamme. Ei kkukaan ylös jäänyt, mutta kiertoteitä käytettiin. Nykyinen reitti on aivan toinen.
Saanan eteläpäässä oli hiihtohissi, oikea nimi ehkä kapulahissa tai vaijerihissa. Sen pituus oli noin 200 metriä, korkeusero 60 metriä ja kapasiteetti 400
henkeä tunnissa. Hissin omisti Matkaravinto Oy ja se oli karttaankin merkitty.
Hissi oli käytössä talvisin, mutta käytän-

nössä kai harvoin – en ainakaan muista
nähneeni ruuhkaa.
Hiihtoviikkojen ohjelmaan kuului
myös pujottelun opetusta, laskettelu on
kai nykyinen termi. Olin hiihtänyt tavallisilla puusuksilla aikaisemmilla lapinviikoilla, mutta ennen Kilpisjärvelle tuloa
ostin Karhun puiset tunturisukset, joissa oli teräreunat. Siteinä olivat vaijerisiteet. Tällaiset sukset olivat silloin suositelluimmat ja monet vaellukset hiihtelinkin niillä, varavaijerit kaulassa.
Kilpisjärvi oli silloin hiljaisempi
kuin nyt. Anttilan kauppakeskusta ei ollut, ei Saananmajaa, ei hotellin ympärillä olevia taloja.

Haltin hiljainen sankari

Retkeilykeskuksessa oli usein saamelaisia. Vakituisia kävijöitä olivat mm. Pikku-Niila, ruokalan takan tekijä, ja Per Tomas Bål Galggujärveltä.
Per Tomas oli sodan aikana pelastanut vammautuneen norjalaismiehen ja
kuljettanut hänet porolla Ruotsiin saksalaisten takaa-ajamana. Norjalaismies
kuului kommandojoukkoon, joka oli
tullut Englannista saksalaisten miehittämään Ruijaan. Eräs paikallinen asukas oli ilmiantanut ryhmän saksalaisille.
Muut pidätettiin ja ammuttiin, tämä yksi pääsi pakoon.
David Howarth on kirjoittanut tapahtumista kirjan ”Me kuolemme yksin”;
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filmikin on tehty. Pelastettu ja kirjailija
eivät tienneet pelastajan nimeä eikä Per
Tomas asiasta itse kertonut. Juhani Lih-

kartta. Se oli kaksivärinen. Tunturien
korkeudet oli mitattu uudelleen ja Halti, Saana ja muut tunturit olivat ”kasvaseppo j. partanen

Yrjö Metsälä (edessä oikealla) opastamassa vaeltajia Käsivarressa

tonen pääsi aikanaan asiasta jäljille ja toi
sen radio-ohjelmassaan esille.
”Haltin hiljainen sankari” ja hänen
vaimonsa Elli asuivat Galggujärvellä ja
monet Kilpisjärven kävijät ovat käyneet
heidän pihallaan ollessaan Ellin ja Per
Tuomaan kodassa kahvilla.
Kartat paranevat ja kämppiä tulee lisää
Kaarina Karilla ei ollut vielä hyviä
karttoja. 1963 valmistui Kilpisjärven–
Haltin alueesta väliaikainen retkeily-

neet” keskimäärin 5–6 metriä. 1965 ilmestyi varsinainen retkeilykartta monivärisenä.
Haltiavuori muuttui ensin Haltiaksi, sitten Haltiksi. Minullakin on kolme
Haltian vaellusmerkkiä ja yksi Haltin,
kaikki tosin eri reittejä.
Kämppiä oli vähän. Rajamiehillä oli
joitakin virkakäytössään. Matkailuliitolla oli 1965 valmistunut Saarijärven uusi
kämppä. Miekon vanha kämppä oli käytössä. Näitä sanottiin autiomajoiksi. Hal-
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tin hiihtovaellukset suoritettiin yleensä
Miekolta edestakaisena hiihtona.
Tasavallan presidentti Kekkonen oli jo
tällöin tuttu hiihtäjä Yliperällä. Hänellä
ei ollut vielä silloin käytössään Porojärven majaa. Hänen tulonsa edellä majat
siivottiin, niihin vietiin puita, ja varustettiin kilvillä ”Tämä maja on varattu Tasavalla presidentin käyttöön siksi ja siksi
ajaksi, myös autiomajat”.
Yrjö Metsälä liikkui paljon, ja hän rakensi 1968 Miekon vanhan majan viereen lumimajan, jonka päällä oli testi ”Tämä maja on varattu Yrjö Metsälän
käyttöön…” Ainakin adjutantti Urpo Levolla oli riemussaan pitelemistä, kun hän
seurueen kanssa tutki lumimajaa.
1969 valtio rakensi työllisyystöinä
useita tunturitupia myös Käsivarteen.
Niitä sanottiin varaustuviksi. Autiomajat olivat ilmaisia. Uusissa tuvissa oli, kuten Matkailuliiton Saarijärven tuvassakin, kaksi puolta: lukollinen ja samalla
maksullinen varauspuoli ja avoin, maksuton puoli, joka oli tarkoitettu esim.
eksyneille. Suljetulla puolella oli patjojakin. Uusien tupien viereen tuli halkopinot.
Maksullisuudesta keskusteltiin paljon, samoin uusista kartoista ja palveluista. Jotkut olivat mustasukkaisesti sitä
mieltä, että tunturiin saavat tulla vain sellaiset, jotka pystyvät tulemaan toimeen
ilman majoja ja muita palveluja kaikis-

sa olosuhteissa. Monet olivat sitä mieltä, että uusi kämppäverkosto oli hyvä,
koska se mahdollisti sellaistenkin henkilöiden vaeltelun, joilla on välttämätön
erätekniikka puutteellista, ja joiden päätarkoitus oli muu kuin pelkkä eräretkeily. Puhuttiin eräretkeilystä ja retkeilystä
erämaassa.
Äärimmäisenä esimerkkinä oli kiireinen juoksu huipulta huipulle pienin varustein ja kilometrejä laskien, kiinnittämättä lainkaan huomiota edes jääleinikkiin. Kukin tulee autuaaksi omalla tavallaan, eikä pidä tuomita muita.

Mara, Yrjö ja Ciecu

Retkeilykeskuksen toiminnassa ja varsinkin vaelluksilla on ohjaajan merkitys
suuri. Näin on varsinkin ensikertalaisten
lapinkävijäin osalta.
Martti Heleniukseen eli Maraan olin
tutustunut jo aikaisemmilla Lapin retkillä. Hän oli vetäjänä myös ensimmäisellä Kilpisjärven hiihtoviikolla.
Yrjö Metsälän tapasin ensikerran
hiihtoviikon lopulla hänen palatessaan
vaellukselta. Loikoilin majoitushuoneen
yläpetillä pää jalkopäässä, katseemme
kohtasivat ja jotain Yrjö kysyikin. Tämä
ensimmäinen kosketus jäi jostain syystä
molempien mieleen, koska se putkahti
myöhemmin esille. Monilla vaelluksilla
olemme olleet yhdessä.
Hiihtoviikolla oli apuoppaana Asko
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Kaikusalo, paremmin tunnettu lapinkävijäin keskuudessa lempinimeltään Ciecu
(sittemin Kieku, toim. huom.). Monet
kerrat olemme Lapissa tavanneet.
Kaikki he ovat tehtävänsä hallitsevia, luotettavia tunturioppaita, ja pystyvät kertomaan paljon luonnosta. Kuitenkin heillä oli kaikilla myös erikoisen vahvat alueet.
Maralla retkeilytekniilla, varustetietous ja kokeilunhalu, kurssien ja koulutustilaisuuksien järjestely ja paljon muuta. Tämän lehden lukijat tuntevat Maran
jo ennestään.
Yrjö tuntee Yliperän kuin omat taskunsa, sen asukkaat, luonnon, tavat,
tapahtumat, muutospaineet ja paljon
muuta. Hän on saamelaisten väärti. Tuhannet lapinkävijät ovat saaneet vaeltaa
hänen kanssaan. Hänen diaesityksensä
ja tarinansa pysyvät muistissa.
Ciecu on maamme tunnetuimpia
piennisäkkäiden tutkijoita, joka on toimittanut tai kirjoittanut kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, lukuisia lehtiartikkeleita, luonnonsuojelumies ja ties mitä
kaikkea. Riemastuttava retkikumppani.
Hän vaikutti hyvin paljon Retkeilykeskuksessa.
Olen iloinen siitä, että olen saanut
näiden miesten kanssa vaeltaa Yliperällä,
oppia liikkumaan erämaassa. Mutta ennen kaikkea siitä, että olen saanut heiltä
kipinän arktiseen elämään liittyvien asi-

oiden tutkimiseen. Olen oppinut näkemään lapinvuokkoja, tunturikohokkeja
ja monia muita Lapin kasveja monilla
vuorilla, kaukanakin Lapista.

Tunturien tarinat

Yrjön tarinat ovat kiehtoneet. Tunturien
tarinat pohjautuvat uskoon yliluonnollisten voimien tai olentojen olemassaolosta. Ne eivät ole satuja. Ne voivat sisältää tosipohjaista, mutta uuteen paikkaan siirrettyä asiaa.
Tällaiset tarinat ovat kansainvälistä yhteisperinnettä, mutta ne liitetään
usein kuulijoille tuttuihin henkilöihin,
paikkoihin tai tiettyyn ajankohtaan. Niihin voi liittyä moraalista opetustakin,
esimerkiksi tarina Malla-neidon kyynelistä.
Suomalaisten uskomustarinoiden
keskeisiä aiheita ovat etiäiset, enteet,
kummittelu, kuolema, maahiset yms.
Ne ovat selittäneet ihmisten tapahtumia, tehneet ehkä ilmiöt ja tapahtumat
helpommiksi ymmärtää. Minusta tarinat kuuluvat oleellisina osina tunturien
maahan. Paras kertomatilanne on ehkä
hämärä autiomaja retkeläisten kannalta.
Paikallisten asukkaiden kannalta on tilanne toinen. Vastaavan tapaisia tarinoita on kerätty eri puolilta maailmaa.
Tunturien tarinoista kiinnostuneille
suosittelen Samuli Paulaharjun teosten
lisäksi esimerkiksi Asko Kaikusalon ja Yr-
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seppo j. partanen

Yrjö Metsälä

jö Metsälän kirjaa ”Tarujen tunturit”
sekä kenraali Väinö J. Oinosen teosta
”Lapin yliperältä”.

Hyvä sopulivuosi

Kilpisjärven luontoa on tutkittu paljon viime vuosisadalta lähtien. Vuonna 1916 rauhoitettiin Mallan luonnonpuisto ja 1964 alkoi Kilpisjärvellä toimintansa Helsingin yliopiston
biologinen asema.
Erityisen paljon on siellä tutkittu pikkujyrsijöiden kannanvaihtelua

ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Sieltähän se Ciecukin tuli. Arktisella alueella näkyvät selvästi vaihtelut eläimistössä ravintoketjun lyhyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi, esimerkiksi vihreä kasvi – kasvinsyöjäeläin – lihansyöjäeläin.
Tunturisopuli on kiistatta Käsivarren tunturialueen kuuluisin pikkunisäkäs. Sen kannanvaihtelut eivät ole
niin säännölliset kuin myyrillä. Eräs
tämän vuosisadan suurimpia sopulien esiintymisiä oli 1969–70. Olin sil-
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loin vaeltelemassa Paraksen – Pältsan ainakin toistaiseksi; jälkiä näkyy runalueella. Tunturisopuleita oli paljon. saasti. Poroja tapaa Saanan lähelläkin.
Äkäisesti ne ilmaisivat olemassaolon- Hyväonninen voi nähdä naalin tai ahsa jos tielle tuli este. Ne näytseppo j partanen
tivät hampaitaan ja kirskuivat,
jopa hyppäsivät ilmaan.
Tunturisopulien määrän
nousua seurasi petolintujen,
piekanan, tunturipöllön ja
tunturikihun sekä naalin kannan vahvistuminen ravintotilanteen parantuessa. Linnut
suorastaan mässäilivät. Maastossa näkyi runsaasti kuolleita
sopuleita, joiden maha oli revitty auki ja sisälmykset syöty.
Petolinnuilla oli valinnan varaa, vain herkullisin kelpasi.
Petolintujen poikueet suurenivat, isompien nisäkkäiden
kannat vahvistuivat. Ilveksiäkin ilmaantui entistä enemmän Yliperälle. Ciecu oli onnensa kukkuloilla.
Tunturisopulien määrä väheni saalistuksen kasvaessa ja
sen seurauksena petojen määrä pieneni ravinnon vähentyessä. Huonoina sopulivuosina
piekana, tunturipöllö, tunturi- Per-Tuoma Bål
kihu ja naali eivät yleensä pesi lain- mankin. Luonnossa tapahtuvat muukaan. Luonnon kiertokulku on jatku- tokset huomaa helpommin, jos retvaa, ellei ihminen aiheuta ongelmia.
keilijällä on mahdollisuus liikkua aluKilpisjärvellä on paljon elämää, eella useina vuosina.
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Helsingin Seudun Lapinkävijöiden yhdistyksen perustaminen

to kouluttaa jatkuvasti vetäjiä.
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
Monet lapinkävijät haluavat tietää enem- yhdistys perustettiin 1973 antamaan
jäsenille tietoja eräretkeiseppo j partanen
lyyn liittyvistä asioista,
järjestämään koulutusta,
yhteisiä retkiä yms. Tärkeän sijan sai suunnitelmissa edellä mainittujen
lisäksi kerhoillat ja yleisötilaisuudet, joissa käsiteltiin Lapin luontoa,
eläimiä, kasveja, tunturien syntyä, jääkauden vaikutusta, maahisia ja uskomustarinoita, Lapin käsitöitä, saamelaisista puhumattakaan ja monia muita asioita. Tämä toiminta
on jatkunut kohta jo viisiYrjö Metsälä
toista vuotta.
Pidän Kilpisjärven jylhyydestä, momän ja enemmän Lapista ja siten rikastuttaa elämäänsä. Samoin kaivataan tie- nipuolisuudesta, luonnon läheisyydestoja eräretkeilystä, varusteista, reiteistä tä, arktisesta kauneudesta, hyvästä retkija monesta muusta asiasta. Lomaviikon toveruudesta ja tietenkin hyvistä ulkoija vaelluksen aikana saadaan tietoja. Ve- lumahdollisuuksista. Siellä on aina uuttäjiltä saadaan tietoja, samoin retkitove- ta, jos sitä pysähtyy katselemaan.
reilta. Oppaan tehtävät ovat vaativat. Ne
ovat erilaiset vaelluksella kuin laskette- Artikkeli julkaistiin alunperin Lapinkävijän nulukurssilla Tärkeintä on, että opas hal- merossa 29 4/1987.
litsee riittävästi retkeilytekniikkaa, tunPentti Vuolinka oli yksi Helsingin Seudun
tee alueen ja on tasapuolinen. Hänellä Lapinkävijöiden perustajajäseniä. Yrjö Metsälä
on vastuu. Nuoret oppaat eivät voi hal- syntyi 9.5.1919 ja kuoli kesäkuussa 2000, Asko
lita kaikkia erikoistarpeita. Matkailuliit- Kaikusalo syntyi 4.2.1941 ja kuoli 10.5.2012.
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Reijo Blomberg

KOLMPERSEESTÄ PÖKSYNHAARAAN
rAIMO J. KUMPU

Lehmänämpäri, Nuuksio

V

uonna 1992 ilmestyi Sirkka
Paikkalan toimittama kirja
Järvi-Espoon paikannimistöstä. Reijo Blomberg poimi tähän
lehdessä 50 1/1993 ilmestyneeseen
juttuunsa kirjasta muutamia lapinkävijöitä kiinnostavien nimien alkuperän selityksiä. (RH)

”Järvet ovat osa suomalaista
sielunmaisemaa. Järviä ja lampia on
Espoossakin yli sata, ja ne sijaitsevat
enimmäkseen juuri Nuuksion seudulla”. Näistä ja koko Espoon järvistä ja vesistöistä kertoo Järvi-Espoo -kirja, joka on ensimmäinen vanhaa espoolaista paikannimistöä – ja tällä kertaa ve-
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sistön nimistöä, sekä samalla sen järviseutua ja luonnon moninaisuutta luotaava kirja. Pohjois-Espoon järviä ja
lampia monet kerrat kolunneillekin ses
tarjoaa rautaisen tietopaketin. Kirja antaa myös suomalaisista järvien nimistä
laajemman kuvan kuin vain paikallisen
näkökulman.
Kirjaa voi lukea ja suositella matkaoppaaksi Espoossa liikkuvalle, se tarjoaa siihen varsin monipuolisen näkökulman. Luonnossa liikkuvalle se avaa
myös uusia näkökulmia järvienmoninaiskäyttöön. Kartat ja kuvitus ovat
myös korkeatasoisia ja havainnollisia.
Yhdistyksemme jäsenistöä kiinnostavat
kuitenkin pääasiassa Karjakaivon seudun nimistö, joita kirja käsittelee kahdessa luvussa.

Nuuksion Pitkäjärvi ja Velskolan
järviselänne

Nuuksion alue on pitkään ollut Espoon
suomalaisaluetta, jota on käytetty karjan laiduntamiseen. Tähän viittaavat
myös alueen paikannimet. Nimien alkuosat luonnehtivat yleensä kyseistä
kohdetta.
Järvien nimet ovat alkuaa suomenkielisiä, ja kuten on tunnettua, itse Nuuksio -nimi saattaa palautua jopa saamenkieleen. Sen lähtökohdaksi on arveltu saamen joutsenta tarkoittavaa sanaa Njuksa. Nuuksion vanhoi-

na kylänniminä tavataan mm. Nuoksu,
Nuoksi, onpa nimi kirjoitettu 1400-luvulla jopa NWch. Nuuksi-nimistä taloa
kylässä ei ollut, joten kylä on saanut nimensä järvestä.
Perimätieto mm. osoittaa Uudellamaalla olleen saamelaisasutusta hämäläisen ja karjalaisen eräasutuksen lomassa. Myös Orajärven nimestä on etsitty yhteyttä saamelaisiin, sillä Ora-alkuisia nimiä on muualla maassa lähinnä Jyväskylän maalaiskunnassa ja lisäksi Lapissa. Nimistöntutkija arvelee nimen johtuvan lähinnä Orajärven kallion rantapaasista, jotka muistuttavaa
oraa tai sitten järven monihaaraisesta
muodosta.
Kuka muuten tietää, että Käkilampea on joskus kutsuttu Vähä-Karjakaivoksi? Kattilajärvi ei sen sijaan tarkoita keittokattilaa. Kattilajärviä on
maassamme verraten runsaasti, erityisesti Hämeessä Päijänteen ympäristössä. Suomalaisessa nimistössä kattila kuvaa usein paikan ”kattilamaisuutta”, syvyyttä, vaikeapääsyisyyttä, mahdollista
hiidenkirnua (hiidenkattila). Espoon
Kattilajärven itäpäässä onkin hiidenkirnu, josta järvi lienee saanut nimensä. Espoossa on myös toinen Kattilaniminen paikka Espoon ja Vihdin rajalla, jossa on myös hiidenkirnu, joka
tunnetaan myös nimellä Helvetinkattila (Helfwetin kattila 1750).
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Useat järvien ja lampien nimet Nuuksiossa kuvaavat joko lammen muotoa
tai olemusta. Tällaisia nimiä ovat mm.
Kolmperä eli Kolmpers, Mustalampi,
Häränsilmä ja Valkialampi. Myös järven kalaisuutta tai ympäristön elimistöä kuvaavia järvien nimiä on Suomessa runsaasti. Näitä ovat tällä alueella
mm. Hauk(ka)lampi, Vuohilampi, Sikalampi.
Monet nimiyhteyden jäävät kuitenkin arvailujen varaan, kuten esim. Meerlampi. Nimistöntutkija hakee tässä yhteyttä Suomesta pois käytöstä jääneeseen sanaan mera tai märä = tamma, nykyruotsissa märr. Lammen ruotsinkielinen nimi on Märlampi. Nimi on kirjoitettu 1800-luvulla muodossa Merlampi, mutta läheinen suo on ollut Märlamminsuo. Koska selvää nimiyhteyttä
ei ole, on viitattu myös mahdollisuutta
nimen liittymisestä kalastukseen eli sanaan merta.
Urja-nimen puolestaan arvellaan
tulleen tänne hämäläisen eräasutuksen
myötä. Vastaavaa järven nimeä ei ole
muualta suomesta tavattu. Muita Urjaalkuisia paikannimiä on sen sijaan runsaasti ja niitä on lähinnä hämäläismurteiden alueella. Tunnetuin niistä on pitäjännimi Urjala. Nimi on todennäköisesti vanha suomalainen miehen nimi.
Tässä yhteydessä tutkija viittaa myös

etelävirolaiseen sanaan udras, utra, joka
merkitsee saukkoa.
Ruuhijärven nimen merkitys on varmaan tuttu, niinpä järvestä on löydetty
muinaisruuhen jäänteitä. Kivilammessa
ei päällepäin näy kiviä, mutta sen sijaan
soutajan airot kolahtavat helposti järven
pohjakiviin.

Nimet ja asutushistoria

Espoon Urjan nimi näyttäisi siis olevan
hämäläistä tuontia. Seutu on kuulunut
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hämäläisten erämaihin. Kun erämaiden
nautintaoikeus oli tärkeä, antoi ”valtaaja” alueelle tavallisesti oman nimensä
osoittaakseen reviirinsä muillekin. Nimi saattaa viitata yksittäiseen erämieheen tai hänen kotipaikkaansa.
Näin nimet kertovat myös vanhaa
asutushistoriaa, josta kirjassa on oma
lukunsa. Mistä tulivat järvennimien antajat ja varhaiset käyttäjät? Keihin he olivat yhteydessä ja mihin heimoon kuuluivat? Kaikkiin kysymyksiin ei saada
vastausta.
Espoon suomalaisten puheenparren on todettu muistuttavan uusmaalaisten murteiden ns. Vihdin ryhmää.
Vihdin alueen läntisin osa on lounaismurrevoittoista, kun taas Hyvinkään ja
Nurmijärven kautta purkautuu rannikkoa kohti hämäläismurteiden vaikutus.
Espoon kielessä on siten vaikutteita sekä lounais- että hämäläismurteista, kun
taas Espoon ruotsi kuuluu Uudenmaan
ruotsalaismurteisiin.
Hämäläisperäisiä järvennimiä ovat
mm. Urja, Tuhkuri, Kilpilampi (kilpi
= lumpeen lehti). Lounaista perua ova
puolestaan Hakjärvi, Hauklampi, Kolmperse, Kurkjärvi ja Lullampi.
Ruotsin kielen vaikutteet eivät Espoon järvennimissä ole kovin suuria –
nehän sijoittuvat suurimmaksi osaksi
juuri Pohjois-Espooseen, vanhoille suomalaisalueille. Pysyvä ruotsalaisasutus

saapui Uudellemaalle vasta 1200-luvulla. Tämän vuoksi ruotsin kielen vaikutus alkuperäisiin suomalaisnimiin on ollut lähinnä lainaajan, säilyttäjän ja muuttajan, mutta harvemmin kääntäjän.
Keruuaineiston pohjalta todettiin,
että kaikkien suomalaisnimien lainautuneen ruotsin kieleen. Bodomjärvi on
kuitenkin esimerkki, josta on hävinnyt
pois alkuperäinen suomalainen nimi
ruotsalaisasutuksen myötä. Muita ruotsinkielisten antamia nimiä ovat Bredamalmsträsket, Hannusträsk ja Klappträsk.

Muita esimerkkejä

Lehmänämpäri on pieni lampimainen
laajentuma Karjakaivon itäpäässä. Nimi on ollut tiedossa ainakin 1960-luvun
lopulta, jolloin sen on muistanut muuan seppä Vihdin Ollilan kylästä. Tiedon
perusteella nimi on otettu peruskarttaan 1972. Kyseessä on ilmeisesti koon
perusteella annettu myöhäinen vertailunimi: Lehmänämpäri on pienempi kuin
viereinen Karjakaivo, jonka nimi viittaa
karjan juottamiseen. Muualta maassa ei
Lehmänämpäreitä ole tavattu.
Kolmperä (Kolmpers) on kolmilahtinen lampi Urjan eteläpuolella. Suomenkielisille kansanomaisesti Kolmperse, Kolmperä ja Kolperä, ruotsinkielisille Kolmpers ja Kolmpersträsk. Vanhimmassa pitäjänkartassa nimenä on
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Kolmpersejärvi 1750, sitten Kolmpers
Träsk 1803. 1930-luvulta lähtein karttanimenä on ollut pelkkä Kolmperä lukuun ottamatta vuosia 1936 ja 1943, jolloin peruskartassa oli virheellinen nimipari Kolmperä – Kombergträsk.
Mustalampi eli Pöksynhaara, lampi
Vihdin rajalla, on pohjoispäästään kaksihaarainen: ”On semmoinen ku mieäs
makais seljlällää”. Kansanomaisesti suomessa Pöksyhaara tai Pöksynhaara, joskus myös Mustajärvi. Pöksynhaaroja
on maassamme muitakin. Ne ovat vertailunimiä, joita on annettu lähinnä kaksihaaraisille pelloille. Järvenniminä niitä
on mm. Orivedellä, Suojärvellä ja Anttolassa sekä myös Itä-Suomessa.
Häränsilmä eli Paskalampi on pieni
pyöreä suolampi Urjan ja Kattilanjärven eteläpuolella. 1960-luvun lopun nimikeruissa on suomenkielisiltä tavattu
vain nimi Paskalampi, ruotsinkielisiltä
Häränsilmä eli Paskalam. Karttaan nimi on merkitty vasta 1936: Häränsilmä
– Pahalampi.
Häränsilmä-nimiä on tavattu muualtakin maastamme, lähinnä Karjalaista ja Etelä-Hämeestä. Nimet tarkoittavat
useimmiten pieniä pyöreitä, mustavetisiä ja upottavia lampia. Hattulassa on
kuvattu tällaista lampea: ”Yhtä petollinen kuin härän katse”. Espoon Häränsilmäkin on vertailunimi ja se kuvaa koon
lisäksi paikan pyöreyttä ja mustuutta.

KILPISJÄRVI
INFO
- asukkaita 112
- vanhoja piikoja 9%
- eläkeläisiä 11
- Saanan korkeus 1024 m
- Saanan sydämessä ikirouta
- Kilpisjärvi noin 30 km pitkä ja 30 m
syvä
- ravinto: poro ja perunat
- varallisuus: Lapin läänin varakkain kylä, keskimääräinen tulo 26231 euroa, lisäksi moni on käynyt ulkomaillakin
- ilmasto: vuoden keskilämpötila hieman pakkasen puolella, varsinaista kesää ei ole, on vain 9 kk hyvä hiihtokeli ja 3 kuukautta vähän huonompi hiihtokeli
- linnusto: riekko, pulmukainen jopa
varpusiakin
- elinkeinot: palveluammatit ja poronhoito
- jäät lähtevät keskimäärin juhannusviikolla
- kasvillisuus: ei edes mänty kasva eikä
koivu suoraan edes puolta metriä
- kesäaikana aurinko ei nouse eikä laske
(20.05 - 20.07)
- Lappi loppuu Kilpisjärvelle Norjaan
päin mentäessä
- Kilpisjärven keskus on 498,4 metriä
meren pinnasta
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Reijo Blomberg
AIKAMATKA INARIN KIRKKOTUVILTA NYKYPÄIVÄÄN
KÄVELYLLÄ VANHASSA INARISSA
Matti Lehtola
ISBN 978-952-67767-2-9 Kajaani
2012

K

irja perustuu Inarin saamelaismuseon vanhoihin valokuviin.”
Paikallistietäjä” Matti Lehtola
esitteli Saamelaismuseossa Inarin vanhoja valokuvia ja niiltä pohjilta syntyi kävelyretket, joissa esiteltiin vanhaa Inaria. Mitään tosin ei ollut jäänyt
jälkeen kirkonkylästä Lapin sodan jäl-

keen. Kirjoittaja toteaa, että vain vanha
apteekkarin niittyaitan tolppa on jäänyt
jäljelle vanhasta kirkonkylästä. Mielenkiintoista muuten, ettei kirjassa ole edes
kuvaa poltetusta Inarin kirkonkylästä...
sellaista kyllä yritetään etsiä, josko jollekin olisi kuva kuitenkin säästynyt piirongin laatikkoon.
Inarin kirkonkylän historia alkaa kirkon rakentamisesta Juutuan joen rantatörmälle ja kirkkotupien siirtämisestä Pielpalta uuden kirkon läheisyyteen.
Kirja kuvaa mielenkiintoisella tavalla
kuntakeskuksen rakentamista eri vaiheissa ennen sotia ja sotien jälkeen. Onneksi vanhoja valokuvia on säästynyt ja
onneksi Matti Lehtolan isä on tallentanut muistonsa pojalleen ja kirjan myötä
kaikille Lapin ystäville.
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LAPIN KASKUKIRJA
LAPPILAISEN HUUMORIN VUOSIKYMMENET
Mauno Kylli ja Markku Torkko
ISBN 978-952-93-1281-8 Rovaniemi
2012

Kirjan alussa toimittajat toteavat: “Maailma on kaskuja täynnä. Sopivan kaskun
löytäminen oikeaan tilanteeseen ei ole
aina helppoa. Huumorin tutkijoiden
mukaan olemassa on vain kolme kaskua. Kaikki muut ovat niiden johdannaisia.” Niin tai näin - kirjoittajatkin toteavat, että Lapista ei ole aiemmin koottu

kaskukirjaa. Savolaisia sutkauksia ja juttuja löytyy määrättömiin. Lapista kyllä
löytyy jätkäjuttuja - onhan kaikkien jätkien peruskuva Nätti Jussi Lapista kotoisin. Miksi siis ei aiemmin ole koottu kaskuja Lapista? Nyt tämäkin rako on täytetty tämän kirjan myötä.
Kaskukirjassa on valotettu lappilaista elämänmenoa monelta kantilta: “herrat, jätkät, lapinmiehet, erällä, meänkielellä”, joitakin esimerkkejä aiheista mainitakseni. Kannattaa tutusta Lappiin
tältäkin näkökulmalta, kuten kirjoittajat toteavat: “Mikä on hymy suunpielessä kirjoitettu, sitä älköön otsa kurtussa
luettako.” Tähän teemaan sisältyy kirjan kaskut, joita on kaikkiaan kahdeksatta sataa. Lapissa kulkijan on hyvä tutustua Lappiin tältäkin näkökulmalta.
Itse omilta reissuilta muistan kalatulilta paikallisen asukkaan huomaamattoman toivomuksen tai paremmin vihjauksen eikö nyt olisi kulkijoilla ollut vahvempaa kahvikermaa kostukkeena, kun
näin kauas ovat kairaan kulkeneet.
MUUTTUVA SOMPIO
Yrjö Teeriaha
ISBN 978-952-67206-1-6 Saarijärvi
2011
Yrjö Teeriaho on julkaissut useampia
kirjoja Lapista. Hänen tuntemuksensa
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KIRJAREPPU

Lappiin perustuu pitkästä kartoittajan
työstä ja eläkkeelle jäämisensä jälkeen
kirjoitustyöstä, jossa hän on syventänyt
paikallis -tuntemustaan rakastamaansa
pohjoiseen.
Sompio kirjassa hän jatkaa tätä teemaa, tosin hän toteaa, että lukuisat kirjailijat ovat käsitelleet tätä aihetta, tunnetuimpana teoksena Samuli Paulaharjun Sompio, jota pidetään tämän alueen
klassikkona. Ennen Paulaharjua Sompiosta ovat kirjoittaneet Elias Lönnroth,
Matias Castren ja Jaakko Fellman. Nykyisistä kirjailijoista Lauri Hihnavaara
ja sodan aikaisista partisaani hyökkä-

yksistä alueelle on kirjoitettu useampia
teoksia. Siis mitä uutta Teeriahon kirjassa on?
Kirjaan on pitkälti koottu lyhyesti alueen kylien ja alueen historiaa sekä
kartoitusta karttojen kertomana.
Kirjaa täydentävät erinomaiset
karttadetaljit, puutteena voisi pitää, että
kirjasta puuttuu koko alueen nykyinen
kartta. Pikku kartoista ja vanhoista kartoista ei selviä alueen kokonaisuus, jolloin joutuu etsimään lisätietoa esim. netin karttapalveluista. Tärkeä osa kirjassa
on myöskin useamman sivun Koilliskairan maastonimistö. Keskeisenä teemana
kirjassa on Lokan ja Porttipahdan altaiden rakentaminen, joka on vaikuttanut
ratkaisevasti vanhan Sompion ja sen kylien häviämiseen. Jotain tunnelmaa vanhasta Sompiosta voi tavoittaa Nattasten
tuntumasta ja Sompiojärvestä, joka on
nykyisin Lokan tekoaltaan lahti. Kirjan
lopussa kirjailija pohtii alueen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia. Retkeilijöille nykyinen Sompio ei ole ollut kovin
kiinnostava kohde pois lukien Sompion
pohjoisosaa. Siellä tosin liikkuminen on
rajallista, koska Nattasten alue on luonnonpuistoa, jossa liikkuminen on rajattu merkittyyn polkuun. Kuitenkin Sompion alue on tarinoiden Lappia, jota Samuli Paulaharju on tallentanut kirjoihinsa ja Andreas Alariesto maalauksiinsa.
Myös viime sotien traagiset muistot
ovat kohdelleet Sompiota rajusti.
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Anna-Maija Teppo

PIENOISVAELLUS JA HSL:N 40-VUOTIS JUHLAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ
sakari palo

Kahvitilaisuus, johon myös Kiehiset oli kutsuttu

Poimintoja viikolta

O

li loistoajatus viettää 40-vuotisjuhlaviikkoa Kukasjärvellä, missä kullerot ja lakat
kukkivat, rantasauna lämpeni, kuului
kuikkien kutsuhuudot ja käen kukunta. Ympärillä kesän valo ja vihreys.

Olimme tulleet junalla Rovaniemelle ja
vaihtaneet siellä Levin bussiin. Kittilässä – juhlaa Kukasjärvellä valmisteleva
joukko – oli toivottamassa meidät tervetulleiksi ja huolehti osan eväistämme
Kukasmajalle. Me vaellukselle lähtijät
jatkoimme Leville, jossa lounastimme
ja täydensimme ruoka- ja hyttyskarko-
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tevarastojamme.
Puoli kahdelta lähdimme Hannun
johdolla kohti Muusan päivätupaa. Oli
helle (25oC), itikat söivät ja rinkka painoi - kas, kaikki sellainen unohtuu – kun
retkiseura vain puhui ja nauroi, jo haihtui huoli ja muu. Saavuimme välietapille
Merkkisenkaltion laavulle, josta kylmää
(4oC), raikasta vettä suihkusi kymmenistä aukoista. Paikka ei sopinut leiriytymiselle, joten vain joimme ja täytimme vesipullot. Aioin yöpyä Muusan tuvassa, mutta ruoanlaittajat lämmittivät
kämpän niin kuumaksi, että sekä hyttyset että yöpyjä häipyivät. Pystytin teltan
ja nukuin sikeästi, vaikka lämpötila laski
yöllä 2oC:een.
Sunnuntai-aamuna jatkettiin kohti
Aakenusjärveä kauniissa kangasmetsässä, missä oli runsaasti korvasieniä. Niitä kerättiin kilokaupalla. Ilma oli hyvin
hiostava, taivaalle kertyi ukkospilviä ja
sääsket olivat erittäin aggressiivisia. Haaveilimme pitkästä lounas- ja uimatauosta Tikkalijärven ihanilla kalliorannoilla. Vetiset suot hyllyttivät haaveemme
ja kaavimme kahvivetemme lähdelätäköistä. Aakenusjärvellä ehdimme uida,
pystyttää teltat ja nopeimmat jopa ruokailla ennen sadetta. Tarmokas, 8-vuotias Verna järjesti kodassa hauskat vaahtokarkkibileet. Verna hoiti informaation,
aikataulutuksen ja tarjoilun mallikkaasti. Tunnelma oli hilpeä.

Maanantaina, lämpimän ja sateisen
yön jälkeen, jatkoimme Kukasmajalle, jonne saavuimme viiden maissa. Oli
mukava tulla juhlataloon, vastaanotto
lämmin ja ystävällinen. Kamerat kävivät,
kuulumisia vaihdettiin, Simon lämmittämä sauna ja 17oC-asteinen järvi odottivat. Illalla nautimme nuotiolla kuohuviiniä ja raparperipiirakkaa. Vaellusporukka esitti mielestään hauskan ”näytelmän” vaelluksen vaiheista. Juhlinta oli
alkanut.
Juhlapäivän (keskiviikko) aamuna,
Uti johti porukan juhlapuun hakuun.
Pikkuinen kuusi istutettiin tanhualle 40vuotispuuksi. Uti puhui kauniisti. Hän
ilmaisi kiitollisuutensa siitä, että kuluneiden vuosikymmenien aikana monet
jäsenistä olivat uhranneet aikaansa, intoansa ja taitoansa yhteisten asioiden hoitoon. Hän toivoi, että kuusi uudella paikallaan viihtyisi ja saisi seurata yhdessätekemisen ja - olemisen iloa. Hän painotti, ettei onni ole ottamista ja saamista, vaan yhdessä tekemistä ja antamista.
Meidän pitäisi harvemmin sanoa minä
ja useimmin me.
Retkitarjonta oli monipuolista. Tiistaina Eino kuljetti meitä lähimaastoissa,
kokeiltiin venelossiakin. Kale johdatti
joukon keskiviikkona juhlavaellukselle
Pyhätunturille. Retki tarjosi jylhiä maisemia, aurinkoa, tuulta, vesi- ja lumisadettakin. Kale arvio retken kestoksi viisi
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li ja Simo. He olivat nauttineet puuhasta.
Tulos oli erittäin onnistunut. Torstai-iltana Kirsti ja isännät paistoivat valtavat
vuoret räiskäleitä, jotka syötiin mansikka- ja vadelmahillon kyydittäminä. Perjantai-iltana Kirsti paistoi nuotiolla rieskoja. Lauantaina juotiin vielä läksiäiskahvit uunituoreen raparperipiirakan
kera.
Keskiviikkoillan kahvitilaisuudessa oli mukana naapurista perheviikkoa
viettänyt 7-jäseninen Kiehisten ryhmä.
Oma väki oli juhlan kunniaksi sonnustautunut ekologisiin hattuihin ja/tai solmioihin, joissa oli eleganssia, luovuutta
ja leikkimieltä.
Lauantaiaamu oli sateinen, mutta
päivästä tuli onneksi aurinkoinen. Oli
viimeisten uintien ja saunomisten aika.
Varusteet kuivattiin, rinkat ja reput pakattiin. Paikat laitettiin kuntoon. Kasteltiin vielä juhlakuusi ja Utin israimo j. kumpu
tuttamat raparperit. Haikein mielin hyvästeltiin Kukasmaja, sauna,
järvi ja Aakenustunturi. Kotimatka alkoi.
Lainaan kirjailija Arvi Kivimaata: ”Me olemme matkalla emmekä
tiedä miksi. Joskus ystävien seurassa saamme vastauksen ja päivämme
seestyvät valosta ihmeellisiksi.”
Juhlavaellukseen ja - viikkoon
osallistuminen oli minulle suuri ilo.
Kiitos kaikille mukanaolleille.

tuntia. Arvio ylitettiin 2 minuutilla. Tämä arviointivirhe – johon löytyi syykin
– harmitti Kalea. Torstaina Hannu vei
meidät auringon paisteessa lähes kahdeksan tunnin retkelle Aakenukselle.
Aakenus, lähivaarat ja järvet näyttäytyivät loistossaan. Perjantaina samoilimme
Kirstin johdolla Kukasvaaran rinteillä.
Käytiin laella ja nähtiin lampikin. Hauska retki, ehkä hivenen haikea, päättihän
se juhlaviikon liikunnallisen osuuden.
Kirsti oli suunnitellut juhlaviikon tarjonnat huolella ja lietsonut keittiöryhmän (Ritva, Marja, Kirsti) huikeisiin
suorituksiin, jotka arvioitiin arvosanalla 10++. Viikon menyyt lyhyesti: joka
aamu kahdeksalta puuro, kiisseli ja kahvit, maanantaina nuotiolla kuohuviinit
ja raparperipiirakka, tiistaina juhlapäivällinen, keskiviikkona iltakahvit täytekakun kera. Kakun koristelivat Heli, Pau-

Muusan autiotupa
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7.1. Järjestäytymiskokous. Valittiin varapuheenjohtajaksi Pekka Rouvinen ja sihteeriksi Sirkka Leppänen. Käytiin läpi toimikunnat, toimihenkilöt ja yhteistyötahot yms.
7.2. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.
Yhdistyksen toiminta vuonna 2012 tuotti
3554,63 eur ylijäämää. Päätettiin, että Lapinkävijä-lehdet 2003-2012 sidotaan kirjoiksi entiseen tapaan.
16.5. Päätettiin ottaa viitenumerot
käyttöön kaikille yhdistyksen tilille tuleville maksuille. Numerot kirjataan toimintasuunnitelmaan. Kouluttajien ja luennoitsijoiden palkkiot tulee maksaa asianmu-

kaisesti veronpidätyksineen. Henkilöt, jotka ovat saaneet Karjakaivon avaimen käyttöönsä tehtäväänsä liittyen, saavat pitää sitä
edelleen erottuaan tehtävästä maksamatta avainpanttia. Toimikuntien jäsenille lähetetään tilityslomakkeet retkien ja koulutustilaisuuksien kustannusten yhteenvetoa
varten. Hallituksen ja toimikuntien koordinaatiopalaveri pidetään Karjakaivolla
ma 23.9. klo 18.00.
Kukasmajan isäntä Kalevi Koski
on ilmoittanut luopuvansa tehtävästään.
Kiitämme Kalea hänen suuresta panoksestaan yhdistyksen hyväksi tässäkin tehtävässä. Uljas Pernu jatkaa edelleen isäntänä.
Suurehkoihin töihin järjestetään talkoot.

Pieni muistutus säännöistä!
Karjakaivolla yöpyminen ja/tai saunominen on maksullista. Käyttömaksu on jäseniltä 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.
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Rauno Pentti

MIKSI TAAS YLLÄKSELLE?
raimo j. kumpu

Ylläksen pilviä

K

un lähdin ensimmäisen kerran
Ylläksen hiihtoviikolle ystävieni vinkistä, en tiennyt Helsingin Seudun Lapinkävijöistä mitään.
Ylläs oli tuttu, tosin ei niin kuin Saariselkä. Miten kävi? Ylläsviikko yllät-

ti myönteisesti, kaikki pelasi, kuljetus,
majoitus ja ruokailu oli järjestetty erinomaisesti. Ja mikä parasta, porukka vaikutti mukavalta ja reipashenkiseltä.
Aluksi hiihtelin porukan mukana. Lykimme kiireettömästi maisemia
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ihaillen. Ylläksen latuverkosto osoittautui monipuoliseksi ja laajaksi, hiihdimme poikki järvien, lampien, tasamaiden ja tuntureiden. Pian lähimaisemat kävivät niin tutuiksi, että saatoin
hiihdellä omia latuja. Sitä helpottivat
hyvät latuopasteet.
Hyvä ja monipuolinen aamiainen
viihtyisässä ravintola Ylläshuminassa
antoi niin paljon potkua päivän varalle, etten kaivannut lounasta. Latujen
varsien kahvilat Kesängin keidas, Latvamaja, Kotamaja, Velhon kota ja Luttomaja tulivat pian tutuiksi. Munkkikahvit maistuivat ja antoivat tarvittavaa energiaa. Myöhemmin ovat tulleet
tutuiksi vanhasta savottakämpästä tuunattu kahvila Elämänluukku ja vanhasta navetasta tehty Navettakahvio.
Huomasin jo ensimmäisellä viikolla useimpien varustautuneen minua
paremmin, heillä keikkuivat selässä reput joissa oli tarvittavaa vararavintoa.
Huomasin myös, että joukossa oli hirmuhiihtäjiä, jotka kahmivat viikon aikana valtaisen määrän latukilometrejä, mutta oli meitäkin jotka nautimme
menosta maltillisemmin maisemia katsellen ja liikkumisesta nauttien. Kukin
hiihti tyylillään
Hiihtopäivän päätteeksi majapaikan
sauna maistui hyvältä ja puhdisti mieltä myöten. Saunan jälkeen oli mukava
kävellä Ylläshuminan ravintolaan syö-

mään monipuolinen päivällinen johon
kuuluivat alkuruoan ja salaatin lisäksi
kala- tai liha-ateria sekä erilaisia jälkiruokavaihtoehtoja. Ruoka maistui liiankin hyvin. Mistä ravintolan henkilökunta tunnisti meidät lapinkävijät?
Kortista jonka saimme vastaanottotiskiltä.
Entä mitä tapahtui päivällisen jälkeen? Joku otti pienet tirsat tai kuorsasi pitempään, mielensä ja kykyjensä mukaan. Entä ne joiden menojalkaa
joskus pakotti, he kävelivät Ylläshuminan karaokepubiin seurustelemaan ja
kuuntelemaan monipuolisesti lahjakkaita laulajia, jotka kukin laulavat äänellään. Ja jos oikein hyppyytti, saattoi kävellä kaikenkansan tanssipaikkaan Riemuliiteriin tai toiseen suuntaan ”Pirtukirkkoon”.
Nyt siitä on liki kymmenen vuotta
kun ensi kerran hiihtelin Ylläksen latuja. Olen nauttinut kaikista niistä eduista mitä viikot ovat antaneet. Ylläsviikolle ilmoittautuminen on kuulunut
itsestään selvänä asiaan. Olen oppinut
tuntemaan monta hienoa lapinkävijää
sekä nauttimaan olostani ja omaehtoisesta menostani. Perusporukka on pysynyt pitkälti samana, mutta aina on
ollut mukana uusia lapinkävijöitä jotka ovat halunneet kokeilla ja kokea millaista on olla mukana Ylläsviikolla. Kokeile sinäkin. Se kannattaa.
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Annu Koistinen

Retkeilyvarustepäivä Haltiassa

Kauko hämäläinen

Telttoja ja ihmisiä Haltian terassilla

T

oukokuun lopulla luonto oli
kauneimmillaan alkukesän vihreydessä ja kuulaassa auringonpaisteessa. Luontokeskus Haltia Nuuksiossa oli viittä vaille valmis. Siis upeat
puitteet tutustua retkeilyvarusteisiin yh-

den lauantaipäivän ajan. Raija Hentman,
Tuija Hirvonen, Erkki Holopainen ja Risto
Heinänen olivat teheet ison työn kootessaan materiaalia ja havaintoesineitä retkeilyvarusteiden esittelyyn. Käytiin läpi
jalkineita, sukkia, kuoriasuja, sadeasuja,
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rinkkoja, telttoja, keittimiä... Tuija, Erkki ja Risto toimivat mannekiineina. Nähtiin sekä keveitä nykyaikaisia asuja että
vanhempia perinteisiä, ja lopputulema
oli, että vaeltaa voi monenlaisilla varusteilla.
Intensiivisen päivän katkaisi muka-

Risukeitin ja kaasukeittimiä

vasti lounas, eikä se ollutkaan mikä tahansa ateria. Haltian ravintola tarjosi
kympillä käsittämättömän korkeatasoisen ja maukkaan ja monipuolisen nautinnon. Kokki on tullut Levin huippuravintoloista. Kiittelin häntä lämpimästi ja

toivottelin, että taso säilyisi! Jo yksin tuo
lounas on Haltian visiitin väärti!
Iltapäivällä tutustuimme Erkin pystyttämään telttakylään; mukana oli
myös Erkin mukana monilla arktisilla retkillä mukana ollut yksilö. Samoin
Erkki tutustutti meidät monenlaisiin
keittimiin.
Kauko hämäläinen
Päivän
esityksistä
sai irti paljon meikäläinenkin,
kohtuullisen kokenut konkari. Kuten
esittelijät
kertoivat,
kehitystä
ja uudistumista tapahtuu koko ajan.
Pisteenä iin päälle pääsimme puolen
tunnin esittelykierrokselle vielä hieman
keskeneräiseen luontokeskuksen ja kuulimme sen suunnittelu- ja rakennusvaiheista.
Erinomaisen monipuolinen ja opettavainen päivä, kiitos järjestäjille!
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Havulaavusta Haltiaan – muistoja
Nuuksion retkiltä
Oletko retkeillyt Nuuksionpään ulkoilualueella 60
vuotta sitten? Satuitko samalle polulle presidentti
Kekkosen kanssa Valklammella? Teitkö
ensimmäisen partioretkesi tulevaan
kansallispuistoon? Tervetuloa kuulemaan ja
kertomaan mieleenpainuvimmat muistot
Nuuksiosta!
Kaikille avoin Havulaavusta Haltiaan -muistoja
Nuuksion retkiltä –tapahtuma Suomen
luontokeskus Haltiassa 12.9.2013 klo 18-20.
Tapahtuma on osa Euroopan unionin rahoittamaa
ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa
Luonnonhoito LIFE -hanketta, jossa hoidetaan
uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä
lähes 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja
valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.
Suomen luontokeskus Haltia on Nuuksion Solvallassa, Nuuksiontie 84, Espoo.
www.luontoon.fi/nuuksio www.haltia.com
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Suomen vesiputoukset

nuun jylhät metsät ja tunturialueet kätkevät sisäänsä suuria ja pienempiäkin putousi sivusto Suomen vesiputo- uksia, joiden kohtaaminen on elämykseuksista löytyy netistä osoittees- nä unohtumaton. Suomen vesiputoukset
ta www.suomenvesiputoukset.fi. ovat luontomme helmiä ja maamme kanTällä hetkellä putouksia on sivustolla n. 30, sallisaarteita, joista kaikkien on pidettävä
mutta sivun ylläpitäjällä on tarkoitus laa- huolta.
jentaa tietoa putouksista sitä mukaa, kun
Tämä sivusto on omistettu kotimaahän saa tietoa uusista kohteista. Kysees- ni vapaille vesiputouksille, joiden tunnesä on siis putoukset, joita ei ole valjastet- tuksi tekeminen yhtenä sähköisenä tietotu hyötykäyttöön. Viime aikoina on tosin lähteenä on ollut haaveeni monta vuotta.
purettu esim. myllyjä tai muita tuotanto- Putoukset olen kuvannut omakohtaisesti
laitoksia, joten uusia kohteita saattaa löy- retkilläni ympäri Suomea alkaen vuodestyä läheltäkin. Esim. Helsingistä on listal- ta 2009, ja matka jatkuu edelleen. Tervetula Strömbergin koski Pitäjänmäellä. Sivus- loa mukaan Suomen vesiputousten kohisevaan maailmaan!”
toa ylläpitää jussi.laine82@gmail.com.
“Luonnontilaiset vesiputoukset kuuluTop 10 listalla ovat seuraavat putoukset: Pitsusköngäs (Enontekiö),
raimo j. kumpu
Kitsiputous (Enontekiö), Fiellu
(Utsjoki), Jyrävä (Kuusamo),
Ravadasköngäs (Inari), Kiutaköngäs (Kuusamo), Putaanköngäs (Kuusamo), Hepoköngäs (Puolanka), Korkeakoski
(Maaninka) ja Kullaojan putous (Salla).
Sivustolta löytyy myös
Googlen kartta putouksista.
Niiden avulla ei ehken pysty aivan tarkkaan putousten löytämiseen, mutta apuna voi käytBierfejohka, Enontekiö
tää myös Retkikartta sivustoa.
vat kauneimpiin nähtävyyksiin, joita SuoKannattaa lähettää tietoa Jussi Laineelmen luonto voi matkailijalle tarjota. Erityi- le, mikäli itse tietää jonkin kiinnostavan
sesti Pohjois-Suomen, Koillismaan ja Kai- kohteen, jota ei ole sivustolla.

U
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YLEISTÄ

TOIMIHENKILÖT

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry perustettiin vuonna 1973 edis-

tämään erityisesti Helsingin seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuodot ovat varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kunniajäsenet.

Puheenjohtaja: Harry Smeds, 050

357

0993,

harrysme@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Eija Lempinen,

040 723 6768, eija.l.lempinen@gmail.
com

Jäsenmäärä 25.07.2013, 757 henkilöä ja lehden erillistilaajia 9kpl

5876,

Jäsenmaksut vuodelle 2013 var-

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pentti-

Yhdistyksen emäntä: Ritva Puranen, 09 387 2101, 040 840 0757

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen ylläpitäjä, myös osoit-

Karjakaivon majojen isännät:

sinaiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa
läntie 1 H 56, 00740 HELSINKI, 040
840 0946, saara.kostama@gmail.com

teenmuutokset: Sakari Palo, 040
530 9578, sakari.palo@welho.com

Pankkiyhteydet:

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346

sirkka.leppänen@elisanet.fi

041 516 4331, hellin.saarelainen@kolumbus.fi

Kari Rautio
kari@rautio.org, 0400 443507
Eino Vasikainen
eino.vasikainen@nbl.fi, 040 538 8087

Nordea FI18 2142 1800 0138 42
Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados - kodan käyttömaksut

1999
123
1025
1038

Kittilän Kukasjärven majojen
isäntä:

Uljas Pernu
Muottikuja 5 B 38, 00380 Helsinki, uljas.pernu@elisanet.fi, 040 592 7278
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TOIMIKUNNAT

TIEDOTTAMINEN

Koulutustoimikunta: vetäjä Tui-

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy nel-

ja Hirvonen, 050 332 2228,pumori@
luukku.com, jäsenet Ari Saarinen, Raija
Hentman, Erkki Holopainen, Aira Häkkinen, Tuija Hirvonen, Maria Fonsell

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J.

Kumpu, 044 9967100, raimokumpu@
gmail.com, jäsenet Sakari Palo, Reijo
Blomberg, Hannu Siitari, Raija Hentman

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-

ranen, 09 387 2101, 040 840 0757, jäsenet Kirsti Klemola, Annu Koistinen, Eija Lempinen, Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri Piippo, Taina Tervahartiala

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Jorma

Nurmi, 040 766 9093, jorma.nurmi50@
gmail.com, jäsenet Pentti Luhtala, Outi Ojanperä, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds, Juhani Lehto

Talkootoimikunta: vetäjä Kirs-

ti Klemola, kirstiliisa.klemola@gmail.
com, 050 382 0375, jäsenet Juha Jahkola, Eija Lempinen, Auli Martin Sakari Palo, Mauri Piippo, Jukka Severinkangas ja Harry Smeds, 050 357 0993

jä kertaa vuodessa, lehden erillistilaus ei
- jäsenille 10 euroa/vuosi

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net
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 sinulla on
HSL:n tapahtumiin tai retkiin liittyvää tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä tai internet
- sivuilla, ota yhteyttä sähköpostittamista
hoitavaan Sakari Paloon, 040 530 9578, sakari.palo@welho.com. Ilmoittaudu sähköpostilistan jäseneksi ja ole aina aina ajan tasalla tapahtumista. Listan tietoja ei käytetä
muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.
Ilmoitukset: Raimo J. Kumpu, raimokumpu@gmail.com, 044 9967100
Koko
4-väri mv
1/1 125 mm x180 mm 420€ 320€
1/2 125 mm x 89 mm 250€ 150€
1/4 125 mm x 44 mm 150€ 50€
Takakansi
125 mm x 170 mm
Toistoalennus 18%
+ alv 24%
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.
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YHDISTYKSEN MAJAT
Karjakaivon majat 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 majojen isännältä
Kari Rautiolta, 040 043 3507, jäsensihteeri Saara Kostamalta, 040 840 0946,
Minna Moritz, Kattilajärventie 4, 02820
Espoo, 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
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

Karjakaivon majaa ei voi varata
tai vallata 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.

40

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

YHDISTYSTIEDOTE

Lapinkävijä Nro 132 3 13
KUKASMAJA

GOADOS - KOTA

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

Goados - kota 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. Lisämaksu ei jäsenille 5€/hlö/vrk. Erillinen
saunarakennus. Varaukset: Uljas Pernu, 09 488 821, 040 592 7278. Tarkemmat varaustiedot www.lapinkavijat.net

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN
Karjakaivolle 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 016-642129.
Kolarista on juna-bussiyhteys Äkäslompoloon josta jatkokuljetus taksilla mm.Seppo Kultima, 040-5481660.
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Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin.

Retkiaitta 15%, Forum Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.retkiaitta.fi

Järvenpään retkeilijät ry, www.ko-

Partioaitta Oy, jäsenkortilla 10%, Hel-

set.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456
Lapinkävijäyhdistys Owla, tiedustelut hannu.yrjanainen@ouka.fi

sinki Yrjönkatu ja Kauppakeskus Itäkeskus Piazza, Espoo Tapiola ja kauppakeskus Sello, Vantaa kauppakeskus Jumbo, Oulu ja Saariselkä www.partioaitta.fi

Kilpisjärven retkeilykeskus, jäsenille 10% alennusta majoituksesta
Hotelli Hetan majatalo 10% normaalihinnoista, 5% alennushinnoista
Veljekset Halonen Oy:n retkeily-

osasto 15%, Helsinki Kauppakeskus
Itäkeskus ja Espoo kauppakeskus Sello

Vuokravälineet vain

yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat tiedot verkkosivuilla
www.lapinkavijat.net

Teltat

rinkat

ahkiot

Vuokrausvastaava Pekka Narinen, Kalliohaanpää 8, 02770 Espoo,
pekka.narinen@gmail.
com, 09 810 110, 040 500 1411

lumbus.fi/jukka.polla

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi-

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.
14.–22.9. Ruskavaellus Ivalojoen historiallisille kultakentille
Yöpymiset ovat vuokrakämpissä, kolmen vaelluspäivän välissä tehdään päiväretkiä kultahistoriallisiin kohteisiin ja
loppuhuipennuksena ryhmän päätöksestä riippuen ehkä paluu Ivalojokea
kumilautoilla laskien. Kaupan päälle saa
tietenkin komeita maisemia ja reipasta
retkielämää. Oppaana Raija Hentman.
11.–13.10. Kämppäviikonloppu Laipanmaalla
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Karjakaivon alamaja

Kukasmaja

Goados-kota

Kukasmajan
saunarakennus

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

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT

Varsinainen jäsen 20 €
Nuorisojäsen
(alle 18 v.)
Hihamerkki 5 €

10 €

Tilaan vain lehden 10 €

JÄSENSIHTEERI

Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

M

Itella Posti Oy

Itella Green

