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H

elsingin seudun lapinkävijöiden 40. toimintavuosi on lopuillaan. Toimikunnat ovat taas kerran omissa porukoissaan tehneet hyvää työtä ja järjestäneet sangen monipuolista toimintaa – monipuolisempaa kuin monessa
muussa retkeily-yhdistyksessä, jossa tapahtumajärjestelyt ovat pääasiassa hallituksen jäsenten toimeliaisuuden varassa.
On helppoa tehdä asioita vuodesta toiseen samalla tavalla, toteuttaa samoja tapahtumia ja valita samat ihmiset asioita pyörittämään. Sellainen toiminta voi tyydyttää vuosikymmeniä niitä ihmisiä, jotka aikojen alussa sitoutuivat yhdistykseen
ja sen touhuihin. Kyllä HSL:stä on tullut oleellinen osa omankin elämäni sisältöä.
Tästä helposta tehdään-niin-kuin-ennenkin-toimintatavasta voi tulla myös muuri, joka sulkee ulkopuolelle koko joukon ihmisiä, juuri niitä henkilöitä, joilla olisi
uusia ideoita ja halua tehdäkin jotain yhdistyksessä. Me suomalaiset vain emme kovin hanakasti kuuluta, että olisin kiinnostunut ja haluaisin mukaan.
Sekin on tosiasia, ettei hallitukseen ja toimikuntiin ole helppoa saada uusia jäseniä. Jos uusia toimijoita kyselevä saa muutaman kerran vastaukseksi ei, alkaa helposti uskoa, ettei uutta väkeä löydy toimintaa pyörittämään. Tulevaisuuden tärkein
kysymys onkin, miten saada etsijät ja toimintaan tarjoutuvat kohtaamaan.
Vuoden viimeiseen Lapinkävijään onkin poimittu jäsenten omia juttuja vuosien
varrelta, sillä siellä, satojen lapinkävijöiden joukossahan piileskelevät ne tuhannet
tarinat ja retkeilytietous vailla vertaa. On hyvä kuulua tähän joukkoon.
Raija Hentman
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JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

Itsenäisyyspäivän kävely 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. Bussi 85 lähtee Espoon asemalta, Kirkkojärventien puolelta, laituri 32, klo 10.09
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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TAMMIKUU

Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla la 25.01.
klo 10.00 ja 14.00–16.00

Saunapuita on taas kerätty Karjakaivon kalliolle odottamaan siirtoa alamajan pihapiiriin. Tule mukaan. Ahkiot odottavat vetäjiä
ja puut pinoajia. Työtahti on leppoisa ja seura mukavaa. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja kahvit. Ota mukaan oma ruokakippo.
Ruokailun jälkeen onkin jo lauantain yhteissauna lämmin ja avanto auki. Saunamaksu on 2,- euroa (ei talkoolaisilta). Talkoovastaavana on Hannu Siitari, puh. 040 570 7536
HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

Sunnuntain Hiihtoretki Nuuksiossa su 2.2. klo 10.30

Kokoontuminen Solvallan yläparkkipaikalla klo 10.30. Bussi 85
lähtee Espoon asemalta klo 10.09. Leppoisa hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät ja istuinalusta mukaan. Tällä retkellä emme lämmitä saunaa, vaikka Karjakaivon majan ohi hiihdämmekin.Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh.
040 570 7536, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi.

Kerhoilta ke 5.2. klo 17.30: Korvatunturilta Haltille ahkiota vetäen
Pasilan pääkirjasto, II kerroksen auditoriossa, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta9:n puolelta. Vuoden 2014 kerhoillat alkavat jo tavaksi tulleella rupattelulla kahvin/teen juon lomassa klo 17.30 nurkilla ja varsinainen esitys alkaa klo 18.00.
2011 talvella Maria Fonsell (Fonsu) ystävänsä Maijan kanssa toteutti useita vuosia kyteneen haaveen tehdä useita viikkoja kes-
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tävä ahkiovaellus; kokea talvista luontoa viikosta toiseen toistuvassa päivärytmissä. Sopivaksi reitiksi hahmottui Hammaskurun kämppäkirjasta bongattu Korvatunturin kautta Haltille. Miten he valmistautuivat tälle “ylipitkälle” ahkiovaellukselle ja miten
se kaikkinensa toteutui, siitä Fonsu kertoo meille valokuvien kera.
Vastuuhenkilö on Taina Tervahartiala, puh. 050 5544432.

Jäistäpelastautumisharjoitus la 15.2. klo 12.00 alkaen

Talviretkeilyä virtuaalisesti älykännyn näytöllä harrastava pelinörtti Jesse-Jani Marko-Petteri Nytkynniemi voi retkeillä täysin riskivapaasti. Mikäli “vaelluksella” jää pettää alta, ylös Jesse-Jani MarkoPetteri pääsee pelkällä näpyttimen kosketuksella. Yhtä vaivattomasti hän saa märät vaatteensa kuiviksi.
Sen sijaan talviretkeilyä oikeasti harrastavat eivät jäistä noin vain
ylös nouse. Etenkin jos jää pettää alta kun on sukset jaloissa, painava rinkka selässä ja lisäksi lantiovyö kiinni. Tuolloin vitsit ovat t o
d e l l a vähissä. Jottei viikatemies pääsisi noutamaan alas manalan
majoille, joki-, järvi- ja merijäiden ylitysten eri riskitekijät on syytä omaksua etukäteen, kuin myös etukäteen harjoitella jäistä ylösnousemista eri menetelmin.
Harjoitus järjestetään Nuuksiossa HSL:n Karjakaivon erätukikohdassa. Ylämajalla pidettävän teoriaosuuden jälkeen siirrytään
alamajan rantaan, missä harjoitellaan jäihin tippumista ja sieltä ylösnousemista. Etenkin avantouintia harrastaville naisretkeilijöille harjoitus tulee olemaan silkkaa n a a a t i s k e l u a. Eikä suuremmin
kylmästä kärsimään joudu muutkaan, sillä harjoituspaikan vieressä
sijaitsee tasavallan toiseksi paras erämaasauna takkatupineen. Sen
leppeissä löylyissä kohmeiset plutaajat sulatetaan yritysten välissä.
Ja sitten taas jäähileiden sekaan ja toisin keinoin jäistä ylös.
Läträykseen osallistuvien on tuotava mukanaan kuivat vaihtovaatteet, ja -kengät, sekä pyyhe. Entä onko kaikkien osallistujien
pakko uittaa itsensä? Ei toki, huoli pois. Ketään ei henkisesti painosteta tai miesvoimin väkisin avantoon muiluteta. Osallistua voi
myös harjoitusta avustava yleismies Jantusena tai vahingoniloisena
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sivustaseuraajana. Läträyksen päätyttyä saunomismahdollisuus
muillakin kuin itsensä jäissä uittaneilla. Osallistumismaksuna kaikilta peritään ainoastaan 2 euroa “polttopuukorvausta”, joten halvalla lähtee.
Ilmoita tulostasi vastuuhenkilölle, mieluiten viikko etukäteen.
Mikäli ensikertalaisena tarvitset opastusta Karjakaivolle tuloon,
siitä myös tieto. Huom! Yllättävät säätila- tai jäänpaksuusmuutokset saattavat aiheuttaa muutoksia harjoitukseen. Niistä tekstiviesti vain etukäteen ilmoittautuneille. Tilannetietoa toki myös
HSL:n nettisivuilta. Vastuuhenkilöt: Erkki Holopainen puh. 0400502950 ja Risto Heinänen puh. 050-3263994
MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa la 01.03 klo
09.00

Olemme vuosia talkoilleet yhdessä Nuuksion kansallispuiston
kanssa tulipaikkojen puuajoa jossakin päin kansallispuistoa. Tarkempi talkoopaikka selviää edellisellä viikolla, kun tiedetään lumitilanne. Tule mukaan. Omat eväät ja taukovaate. Matka talkoopaikalle todennäköisesti hiihdetään. Ilmoittautumisen yhteydessä
kerrotaan tarkennettu talkoopaikka ja ajo-ohje. Ilmoittaudu Kirsti
Klemolalle, puh. 050 382 0375.
TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

Retkikamat kiertoon

Näillä näkymin 15.3. järjestetään Suomen luontokeskus Haltiassa
retkeilykamojen kirppis. Tarkemmat tiedot osallistumisesta seuraavassa Lapinkävijä -lehdessä ja nettisivuilla.

5.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta
28.3.-6.4. Ylläksen hiihtoviikko
29.3.-5.4. Kukasjärven huoltoviikko ja lomaviikko
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SAUNA

Leppoisa Loppiaisaaton sauna Karjakaivolla la 4.1. klo
14.00

Tällä kertaa sauna lämmitetään jo aatonaattona, koska loppiaispäivä osuu maanantaiksi. Sauna on lämmin klo 14-16 ja sitä edeltävän ajan voi käyttää vaikka omatoimiseen ulkoiluun Karjakaivon
maastossa. Voi tulla myös avustamaan saunan lämmityksessä, sillä
varsinkin pakkasilmojen sattuessa työtä riittää: kaivo ja avanto ovat
umpijäässä ja puita kuluu paljon. Sauna on yhteissauna ja maksaa
kaksi euroa. Ulkoilutoimikunta tarjoilee glögiä lisälämmikkeeksi.
Paluumatkalla tarvitaan taskulamppu näin vuoden pimeimpään aikaan. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

Lauantaisauna Karjakaivolla la 25.01. klo 14.00–16.00

Saunamaksu on 2,- euroa. Saunan lämmittää Hannu Siitari, puh.
040 570 7536

Lauantaisauna Karjakaivolla la 22.02 klo 14.00–16.00

Etelä-Suomessa on keskitalvi. Lapinkävijät voivat suunnata päiväretkensä joko hiihtäen tai kävellen Karjakaivon yhteissaunaan.
Avantokin odottaa uskalikkoja. Saunamaksu on 2,- euroa. Saunan
lämmittää Harry Smeds, puh. 050 357 0993.

Kesä tulee ja yhteiset keskiviikkosaunat alkavat.
Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 26.03 klo 18.00–
20.00
Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.04.
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LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

Ylläksen hiihtoviikko 28.3. - 6.4.2014
Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään
matkan hinta on 575 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 535
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus lomaasunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja seitsemän korkeatasoista päivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa ravintolasta
erikseen (86 euroa/7 aamiaista). Matkan voi valita myös ilman aterioita. Hinta on
silloin 351 euroa aikuisilta ja 311 euroa junioreilta sekä VR:n alennukseen oikeutetuilta senioreilta.
Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 40 paikkaa.
Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 28.3. klo 20.52 ja tulo Kolariin lauantaina klo 10.54. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.50) – Helsinki (su 8.32).
Jokunen hajapaikka saattaa olla vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Junalippuja Kolariin, meno pe28.3.ja paluu la 5.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuorobussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Ylläkselle ja Leville. Tilausbussimme kyydissä pääsee Äkäslompoloon, josta voi jatkaa vaikka Kukasjärvelle.
Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on kolmen hengen hytissä 152,00 euroa, VR:n
opiskelija- tai seniorialennukseen oikeutetuilta 112 euroa. Juna-bussimatka Äkäslompoloon maksaa 15 euroa enemmän.
Junamatkalle haluavien tulisi ilmoittautua viimeistään 23. tammikuuta Hannu Siitarille sähköpostilla hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536. Sen jälkeen mahdollisia vapaita makuupaikkoja voi kysellä vielä 13. helmikuuta saakka.
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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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HSL 1973-2013 JUHLAVUOSI

Lapinkävijöiden juhlalaulu
Sävel: Sika (Juice Leskinen)
Raija Hentmanin HSL:N 15-vuotisjuhliin uudelleen sanoittama
laulu on edelleen ajankohtainen.
Vai mitä?

kaa
ja muidenkin hullujen seuraa kaipaa?
Minne mennä kun tahtoo liikuntaa
tai Lapista kaipaa tarinaa?
Se keksittiin
jo vuonna seitenkol’ elokuuss’…
HSL – on siinä ratkaisu.
HSL – kuin hoito, katkaisu.
HSL – siell’ muutkin hullut näät.
HSL – ne näät kun kääntyy päät.
HSL – la la lal la laa…

Kun tauti iskee ja alkaa kaihertaa
sen jokainen tahtoo kai parantaa.
Silloin yleensä mennään ain’ lääkäriin
ja lääkärit luottaa lääkkeisiin.
Mut’ tähän auta ei
ees viiina, ei saunakaan…

raimo j. kumpu

Lappi – se mielen sekoittaa.
Lappi – se panee pakkaamaan.
Lappi – onks’ liput varattu?
Lappi – onks’ kartat plarattu?
Nuo huiput tunturin selvästi kaukana
siintää
ja Pasilan taakse jo muotonsa piirtää.
Kehä kolmosen susirajan taa
vain mielemme alati halajaa.
Lumo hankien
ja kesäyön kaihertaa.
Lappi – ja sua sääsket syö.
Lappi – on rinteess’ täysi työ.
Lappi – jo sammui nuotio.
Lappi – tää teltta vuotaako?
Mikä avuks’ kun lomaan on paljon ai-

Bihčosgordži, Enontekiö
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Leena Rantala

Ensiapua Sarekissa

raija hentman

Kaikissa Pohjoismaissa hätäavun kutsuminen tunturiin tapahtuu ottamalla yhteyttä pelastusviranomaisiin ja toimista päättä poliisi. Esimerkiksi Ruotsissa retkeilyreittien varrella
Svenska Turistföreningenin tuvilla on radiopuhelinyhteys, joka kytkeytyy suoraan poliisille ja yhteydenotosta huolehtii tupaisäntä tai -emäntä. Kännyköiden toimivuus on heikkoa
muualla kuin asutuksen lähialueilla.

Tämän tarinan kirjoitti Lapinkävijään 4/1987 Leena Hilanne, silloinen Rantala.
ateisen aamupäivän olimme tasapainoilleet rakkaisella, louhikkoisella vuoren laella. Aloimme las-

S

keutua ja vaellus helpottui. Ruohikkoinen, osin kivinen rinne tuntui miltei mukavalta astella. Silmä ehti välillä uppoutua jylhään maisemaan, Sarekin suurenmoiseen luontoon, vuoriin
ja laaksoon, siihen mikä sateen seasta
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näkyi.
Into kulki edelläni, olimme kahdestaan. Yht’äkkiä hän kaatui ja pyöri rinkkoineen mutaman kerran ympäri jääden liikkumattomana vatsalleen.
Kauhukuvat vilistivät silmissäni, aivojeni alitajunnassa; sairaskohtaus, sydän
ja apu tavoittamattomissa, parin päivämatkan päässä!
Säntäsin paikalle ja mikä helpotus,
kun rinkan alta kuului ääntä, käsi liikkui. Syykin selvisi: jalka oli livennyt ja
pettänyt alta. Hissun kissun, ensi shokista selvittyään, kun saimme rinkan irrotetuksi, Into pääsi pyörähtämään selälleen. Oikea jalkaterä sojotti hervottomana sivulle.
Kolmen K:n hoito: kylmä, koho,
kompressi, niinhän meitä on opetettu.
Saappaan pois vetäminen oli pakko jättää tuonnemmaksi. Pidin jalkaa ylhäällä, puristelin reisieni välissä, kun keskustelimme suunnitelmista. Kävely loppui siihen paikkaan, se oli selvä.
Maasto oli itse asiassa telttailuun
kelpaamaton, mutta aivan vieressämme oli tasahtava alue, jossa näytti olevan ainakin yhden ihmisen suht’ inhimillinen makuupaikka. Pystytin litimärän telttamme jättäen viimeiset kiristykset myöhemmäksi, kunhan ensin
pääsemme sateen suojaan, ikään kuin
lämpimään. Into pystyi onneksi ryömimään peffallaan telttaan.
Ensitöiksi kuiva paita päälle ja pauk-

ku lämmikkeeksi – sitä ensiapukursseilla ei tosin suositeltu. Sitten minulla alkoi vaivalloinen urakka, kumisaappaan
irti leikkaaminen turvonneesta ja aristavasta jalasta. Saapas piti viiltää molemmista reunoista anturaan saakka.
Nilkka oli pahan näköinen, vinossa ja paksu kuin limppu. Palelevaa potilasta katsellessani en tullut ajatelleeksi kylmäkäärettä, vaan sidoin jalkaan
idealsiteen sellaisenaan. Sitten leikkasin ja muotoilin makuualustasta lastan, jonka sidoin rinkan remmeillä. Oikeaoppinen lasta olisi kaiketi ylettynyt
oli polven, mutta päädyimme reisipituiseen, koska olo, makuupussiin meno yms. olisi tuntunut liian hankalalta.
Potilashan joutuisi jäämään pariksi päiväksi yksin.
Tein ruuan, söimme ja viimeistelin teltan kiristykset. Täytin vesikassin
ja kattilat, jaoimme ruuat: minulle leipää, särpimiä, suklaata. Intolle jäi keitin
ja lämmitettävät ruuat. Onneksi meillä oli kolme makuualustaa, joten sain
yhden mukaani. Otin myös molemmat
vaellussauvat (suksisauvat) jokien ylityksiä varten – Sarekissa ei kasva puita kaikkialla.
Edessäni oli 40 km taival ja yli thatmetrinen vuorenharjanne, joten tuskin pääsisin lähimpään puhelimeen
Kvikkjokkiin samana päivänä. Lähtiessäni liikekannalle kävi kello kuutta,
mutta yöt olivat valoisia. Sataa tihutti.
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Vajaan kilometrin päässä oli ensimmäinen joen ylitys, joka arvelutti jo etukäteen: se alkoi jäätiköltä ja viime päivien sateet olivat nostaneet vedenpitoja reilusti. Vihreä samea joki ryöppysi
vähintään reiden korkeudella, kivet kolisivat joen pohjalla virran mukana. Ylitys oli tuhoon tuomittu.
Seurasin jokea alas seuraavaan jokiliittymään asti, missä virta suureni entisestään – toivotonta. Olimme jo alun
alkaen sopineet, että ylös, josta olimme
tulleet, en missään tapauksessa lähde
yksin. Emmehän olleet löytäneet sieltä
yhdessäkään turvallista ylityspaikkaa,
koska emme halunneet äkkijyrkille louhikkoseinämille temppuilemaan.
Paikka, jossa olin ensin ylitystä tuumaillut, oli ilmeinen kahlaamo, koska polku jatkui molemmin puolin. Polulla saattaa kulkea vaeltajia. Kokeilin,
jaksaisinko heittää kiven virran ylitse –
ei onnistunut. Olisin nimittäin kirjoittanut avunpyynnön lapulle ja heittänyt sen Minigrip-pussissa kiven kanssa
vastarannalle. Odottelin tovin ja toisenkin, mutta lopulta kylmyys pakotti palaamaan teltalle. ”Omalle” rannallemme jätin viestilapun.
Myönnän, että pettymyksissäni
väänsin melkein itkua, kun kiipesin takaisin teltalle. Keskustelimme mielialaa
korkealle: hengenhätää ei ole, odotus ei
ole kohtalokasta.
Vaikka tutkimme karttaa kuinka tar-

kasti, puhelinpaikka- ja reittivaihtoehtoja ei ollut kuin yksi, koska Sarekissa
ei ole hätäpuhelinverkostoa. Vaellusoppaat käskevät kärsivällisyyteen jokien ylityksissä. Jos vesi on liian korkealla, on paras pysähtyä ja ”koka kaffe”.
Vedenpinnat saattavat vaihdella vuorokaudessa jopa metrin. Päätimme odottaa vaikka viisi vuorokautta, kunnes
pääsen turvallisesti yli.
Yöllä ukkosti. Olin kieltämättä onnellinen, kun olin teltassa Inton vieressä enkä yksinäni jossain paljakalla, kiven kupeessa, ilman louevaatetta, jätesäkki suojanani. Sade muuttui kuurottaiseksi. Nukuin välillä ja heräilin pettyneenä, kun kuulin sateen ropinan.
Aamulla sää oli parempi, pilvet rakoilivat. Ja uskomatonta, joki jonka
näimme alapuolellamme, madaltui jopa
aamiaista tehdessämme. Aiemmin veden vallassa olleet rantapenkereet olivat paljaat. Kuinka ihanaa!
Toiveikkaana, mutta pahinta odottaen lähdin matkaan samoin varustein
kuin edellisenä päivänä. Virta oli edelleen voimakas, mutta vesi ulottui polvien alapuolelle, joten harkitsin kahlauksen turvalliseksi kahden sauvan kanssa.
Hitaasti ja rauhallisesti pääsin ylitse
ja siinä hetkessä olin varma, että saan
avun hankituksi ennemmin tai myöhemmin. Varma asiasta oli Intokin, joka kiikaroi onnistuneen ylitykseni. Kar-
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tan mukaan edessäni oli vielä ainakin
yksi vaikeahko ylitys, mutta se joki alkoi järvestä, jonka pystyisin tarvittaessa kiertämään ilman, että joutuisin kiipeämään äkkijyrkille huipuille.
Päivä muuttui upeaksi, aurinko porotti lämpimästi. Vimmattu vastatuuli
vain vaikeutti kulkuani. Jokien ylityksistä selvisin ongelmitta.
Vaikka kiirehdin askeleitani, nautin
taipaleella olosta, upeasta vuoristosta ja tunturikatkeroiden pohjattomasta
sinestä. Olin yksin, vaeltajan vaeltajaa ei
näkynyt avarassa maisemassa.
Neljän maissa, matkani puolivälissä, parikymmentä kilometriä takanani,
poikkesin varmuuden vuoksi Lapplägeriin, lappalaisten kesäkylään. Onnekseni yhden turvekammin tykönä oli elämää, yksi pariskunta oli juuri tullut erotuksista ja heille kerroin murheeni.
En peittänyt iloani, kun he kaivoivat esiin radiopuhelimen. Yhteys helikopteriin saatiin varttitunnissa ja lentäjä lupasi huolehtia asiasta eteenpäin: ilmoittaa poliisille, joka puolestaan toimeksi antaa noudon, jotta tieto kulkisi
virallisia reittejä. Sarekin kansallispuistoon ei myöskään saa laskeutua ilman
lupaa. Odotus alkoi ja minua kestittiin
Lapin herkuilla: keitettyä poron kieltä
ja kuivalihaa.
Parin tunnin kuluttua ambulanssihelikopteri tuli hakemaan minua. Vaikka
tiesin teltan paikan, ei sen havaitsemi-
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nen ollut helppoa. Vaellusvarusteiden
maastoon sulautuvat värit eivät ole joka tilanteessa hyviä. Minulla on yleensä ollut ensiapupakkauksessani punainen hätävaate: noin neliömetrin kokoinen ohut nailonkangas, jonka reunoissa
on kanttinauhoja kiinnittämistä varten.
Nyt se oli kotona. Se olisi ollut oiva teltan merkki, ja on tästä lähtien aina mukanani. Samoin ylimääräinen louevaate
vaativissa maastoissa.
Helikopterikyydistä Jällivaaran sairaalaan selvisi sairausvakuutuskorttia
näyttämällä ja sairaalassa oli maksettava vain poliklinikkamaksu 50 kruunua,
joten on tämä terveysturva hyvin järjestetty.
Tapahtuneen suurin opetus on mielestäni suunnistustaidon tärkeys. Kaikkien mukanakulkijoiden kannattaa opetella suunnistamaan, varsinkin jos vaeltaa kahden. Ota rohkeasti kartta ja kompassi käteen ja seuraa tilannetta. Vaeltakaa välillä niin, että suunnistutaitoinen
kulkee perässä ja neuvoo tarvittaessa.
Sulunnituskyky ei ole pelkästään turvallisuustekijä, on myös hauska tietää,
missä ollaan ja minne mennään.
P.S. Nilkan luut olivat pahoin murtuneet.
Jalka kipsattiin Jällivaarassa ja leikattiin Helsingissä. Nilkkaan iskettiin tukku nauloja ja tukilevy. Lääkärit väittävät
kuitenkin, että kyllä siitä vielä vaellusjalka tulee. (Ja tulikin: toim.huom.)
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Raija Hentman

Painajainen tunturilla

Jutun kirjoitti Allan Kantonen Lapinkävijään 4/1987. Allan oli tuolloin
mukana lehtitoimikunnassa.
li pääsiäistorstai 1977 ja vaellukseni Saariselällä alullaan. Ensimmäisenä päivänä olimme hiihtäneet Luulammelle, joka oli täynnä yöpyjiä. Tiesin erään ystävättäreni viettävän Kiilopään takana Ladun majalla viimeistä lomailtaansa, joten ilmoitin aterian jälkeen vetäjällemme Karille lähteväni pienelle iltahiihdolle. Anorakin taskut pullollaan tarpeellisia tavaroita työnnyin taipaleelle.
Mitä ylemmäksi nousin, sitä hämärämmäksi ilta muuttui ja hiljainen lumisade sakeni. Kun tuli aika jättää turvallinen poroaita, tarkistin sijaintini ja päämääräni kartalta taskulampun valossa ja
heittäydyin harmaaseen, ryöppyävään
hämäryyteen, kohti jossain alhaalla piileskelevää retkeilykeskusta. Tunsin itseni
orvoksi lasketellessani rinnettä alas. Näin
vain siellä täällä käkkäräpuita, jotka miltei pelottavalla tavalla muistuttivat huitovia ihmishahmoja.
Riemuni oli suuri, kun majan lämpöiset valot viimein tuikahtivat pimeyden keskeltä. Hiihtolomalaiset viettivät
päättäjäisiltaansa. Ohjelman mukaan piti mökkiin juuri tuleman ulkoavaruuden

O

ufomies. Sain tietenkin kunnian olla ”se”
jokin, luminen ja märkä kun olin. Tapasin ystävättäreni ja ilo oli molemminpuolinen.
Kun parin tunnin kuluttua sanoin
lähteväni paluumatkalle, pidettiin minua lähinnä hulluna, olihan täysin järjen
vastaista lähteä siihen ilmaan keskellä yötä. Koska olin Karille kuitenkin luvannut
tulla takaisin ennen aamua, ei minulla ollut vaihtoehtoja. Otin suunnan poroaidalle ja työnnyin pimeään myllerrykseen
huoletonta erämiestä leikkien.
Kun majan valot häipyivät näkyvistä, ei oloni ollut enää huoleton, tulin jopa katumapäälle. Olikohan tämä oikein
viisasta? En olisi ikinä uskonut, että näkyvyys voisi olla niin olematon. En nähnyt edes suksien kärkiä. Hampaat irvessä etenin metri metriltä ylös poroaitaa
kohti, kompassi toisessa ja sauvat toisessa kädessä. Välillä sukset lähtivät liukuun
töksähtäen sitten kinokseen. Lumipyry
ja tuuli löivät täysillä kasvoihin. Käkkärämännyt täyttivät vielä kammottavammilta kuin tulomatkallani ilmestyessään
parin metrin varoitusajalla viereeni.
Matelin ikuisuuden eteenpäin, mutta
aitaa ei vain näkynyt. Vähitellen mieleeni hiipi synkkiä epäilyksiä. Mitä, jos vastatuulen takia olen koko ajan hiihtänyt
suunnasta sivuun ja kulkenut poroaidan
mukaisesti enkä sitä kohti? Jossain vaiheessa aita tekee jyrkän käännöksen ja
minä jatkankin kohti laduttomia taipalei-
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ta. Tai jos olenkin ottanut majalla täysin
väärän suunnan, tai aidassa onkin aukko
ja olen läpäissyt sen jo ajat sitten…
Samalla näin lehtiotsikoita, joissa kerrottiin erään huimapäisen hiihtäjän eksyneen ja menehtyneen Lapin tuntureilla.
Kuvittelin pelastusoperaatioita, jotka pitäisi käynnistää yhden jukuripään takia.
Ylpeyteni kuitenkin tyrmäsi ajatuksen kääntyä takaisin ja tunnustaa tappio, vaikka aloin jo olla kypsä ja epätoivoinen. Onneksi muistin, ettei saa vauhkoontua, vaan tilanne on pidettävä lujasti hallinnassa ja pää kylmänä, kävi miten
kävi.
Pysähdyin, otin mahdollisimman
mukavan asennon ja aloin rauhallisesti
mietiskellä asemaani:
- Varusteet kunnossa ja vatsa täynnä.
- Ei paleltumisvaaraa, pakkasta vain
noin -2°C.
- Tieto molemmissa päissä, mistä
olen tulossa ja minne menossa.
- Ladun maja takana ja sen takana turvallinen nelostie.
- Kunto ja terveys erinomaiset.
- Vilkas ”pääsiäisliikenne”, kun päivä
valkenee.
Siispä mitä hermoilla? Ellen pian törmäisi poroaitaan, kaivan lumeen kuopan
ja pistän vaikkapa tanssiksi lämpimikseni ja ihailen luonnonvoimia. Jos en sitten
päivän kirkastuttua löytäisi mitään tuttua
maastokohtaa, otan suunnan länteen ja
kuljen vaikka maantielle asti.

Tilanneanalyysi rauhoitti mieleni.
Äskeinen epätoivo oli poispyyhkäisty,
ja miltei nauroin turhalle hermoilulleni.
Eteenpäin tarpoessani mietiskelin arkisia asioita, kotiväkeä, työtovereita ja äsken tapaamaani ystävätärtä. Olin tutustunut häneen romanttisesti Lemmenjoella. Olin varma, että siitä tulisi ainakin
7-vuotinen tuttavuus. Olin onnellinen,
vaikka vietinkin omaa pitkäperjantain
”kärsimysyötäni”.
Vielä puoli tuntia pkerrettuani koin
varsinaisen ilo-elämyksen, kun poroaita
nousi harmaudesta eteeni. Se oli todellista jälleennäkemisen riemua. Jatkoin aitaa seruaillen kilometrin verran ja jätin
sitten kaihoisat jäähyväiset tuolle karulle rakennelmalle, josta olin alkanut pitää.
Pienen laskettelun jälkeen mökki löytyi
ja painajainen oli ohi.
Kari ja kumppanit olivat rauhallisia. He olivat olleet varmoja, että yövyn
majalla. Perillä kävi ilmi, että olin kuluttanut neljän kilometrin matkaan yli kaksi tuntia. Nousu pimeässä vastatuulessa
ja loiva ylärinne olivat vieneet niin paljon aikaa, ettei ihme, vaikka puolivälissä hermostuin.
Aamuauringossa oli mieltä ylentävää
lähteä muiden mukana taipaleelle, tosin
väsyneenä, silmät sirrissä ja monot jäässä, mutta ah, niin onnellisena. Olin yhtä opettavaista kokemusta rikkaampi. Samalla olin tullut oman itseni kanssa entistä tutummaksi.
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Raimo J. Kumpu

HSL yösuunnistus 5.10.2013 Karjakaivolla

raimo j. kumpu

Onni Saarelainen rastilla kaksi

H

SL:n yösuunnistus pyörähti käyntiin Karjakaivon alamajalla kartanjaolla . Sää suosi osallistujia ja kaikki malttoivat odottaa pimeän tuloa. Hienoa lisäväriä yösuunnistukseen toivat junioreiden osallistuminen. Kallion nenä -termi luonnonmuodoissa aiheutti pientä hämminkiä; kallion nenä = notkon vastakohta.
Toiminnasta jäi suunnistajille sekä ratamestari Niilo Koskenkorvalle positiivinen mieli.
Nipa kiittää osallistujia.

Tulokset:

Aulis Borström
55min.
Harry Smeds
1h 15min
Hellin Saarelainen
+ perhe, 4 rastia kuudesta
1h 15min
Eino Vasikainen
2. ja 4:s rasti ei löytynyt
1h 50min
Merja Sallinen kiersi radan päivällä
Ari Halme oli mukana kiertämässä rataa
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Retkeilijän suunnistuskurssi 12.10.2013 Karjakaivolla
Retkiruokakurssi Suomen luontokeskus Haltiassa19.10.
raimo j. kumpu

Retkiruokakurssi
19.10.2013
Suomen Luontokeskus Haltiassa Raija
Hentmanin vetämänä, osallistujia kertyi 16 Lapinkävijää
raimo j. kumpu

Aava suo on hyvä maamerkki pysäyttämään
suunnistajan

Retkeilijän
12.10.2013

suunnistuskurssi

Kokosi Karjakaivon maastoon Nuuksioon 14 osallistujaa. Ylätuvalla pidetyn
alustuksen jälkeen virisi mukava ja valaiseva keskustelu maastossa suunnistukseen liittyvistä asioista.
Suunnistusharrastuksesta lisätietoja.
www.suunnistavauusimaa.fi. Harraste -välilehden alla on enemmän kuntosuunnistuksesta. Lisää kuvia toiminnasta nettisivuilla www.lapinkavijat.net

Retkiruokakurssin osallistujia
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Reijo Blomberg

Karoliinien kuolinmarssi

V

uonna 2018 tulee kuluneeksi
300 vuotta karoliinien marssista
Duvedista kohti Trondheimia,
josta armeija joutui palaamaan takaisin
tappion kärsineenä. Onnettoman sotaretken päättymisen syynä voidaan pitää,
että kuningas Kaarle XII oli kaatunut Etelä-Norjassa marraskuussa 1718 ja koko
Norjan operaatio päätyi karoliinien vetäytymiseen Norjasta.

Armfeltin karoliinit

Ruotsin asema Euroopan suurvaltana
oli heikentynyt, kesällä 1718 armeija
kutsuttiin koolle Åreen ja Duvediin. Armeija oli kuningas Kaarle XII:n karoliineja, joita johti kenraali Carl Gustaf Armfelt. Hänen tavoitteenaan oli valloittaa
Trondheim kuudessa viikossa samaan
aikaan, kun kuningas hyökkäsi joukkoineen etelämmäs Norjaan. Kun armeija
lähti Duvedista elokuussa, se koostui 10
073 sotilaasta, 7 000 hevosesta ja 3 300
naudasta. Tuohon aikaan koko Åren pitäjässä asui noin 500 henkeä, joten heil-

le oli ponnistus auttaa armeijan varustamisessa sotaretkelle. Matkalla käytiin vähän taisteluita, mutta se toi paljon kärsimystä kaikille osapuolille ja päättyi katastrofiin. Joukkojen perääntyessä vuodenvaihteessa 1718?1719 ne joutuivat
rajuun lumimyrskyyn ja kaikkiaan 3000
miestä paleltui Sylenin tuntureilla kuoliaaksi. Puolet sotilaista tuli nykyisestä
Suomesta. Armfeltin karoliinien historia
on täynnä seikkailuja ja ratkaisemattomia arvoituksia. Voit seurata karoliinien
jalanjälkiä seuraavan linkin avulla. Suurin osa karoliinien reitistä on merkittyjä
retkeilyreittejä. Reitin varrella on myös
Karoliinikeskuksia, joissa on tarjolla elokuvia ja näyttelyitä, teatteriesityksiä sekä
tuon ajan rakennuksia ja rekonstruktioita sekä erilaisiatilaisuuksia. Kartan avulla voi seurata ja tehdä oma retkiä? jalan,
autolla, linja-autolla ja junalla. Vuonna 2018 on juhlavuosi, jolloin on odotettavissa useita tapahtumia karoliinien
muistoksi. Myös Suomessa on aiemmin
järjestetty muistomarsseja Sylenin tun-
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tureille, joissa sijaitsee karoliinihautoja, tunnetuimpia ehkä Handölin haudat
Storulvånin tunturiaseman läheisyydessä.http://karoliner.mediaserver.se/

Viiriasiaa
Isännänviiri

Käyttö

Suomessa isännänviirillä voi liputtaa
muulloin kuin liputuspäivinä, jolloin
on tapana liputtaa siniristilipulla. Isännänviirillä ei voi suorittaa suruliputusta.
Isännänviirin käyttöä tai ulkonäköä ei
säädellä laissa. Viiriä ei myöskään tarvitse laskea yöksi. - Wikipedia

Isännänviiri on yleisnimitys viirille, jota pidetään nostettuna omakotitalon tai
kesämökin lippusalkoon. Isännänviirin
sanoma on, että isäntäväki on paikalla
viirin ollessa nostettuna. Isännänviirinä
voidaan käyttää suku-, kaupunki-, kunta-, maakunta- tai siniristiviiriä. Isännänviirin käyttäjä valitsee viirin yleensä syntymäseutunsa mukaan

raimo j. kumpu

Siniristiviiri

Perinteiseksi isännänviiriksi ymmärretään siniristiviiri, jota voidaan käyttää,
ellei saatavilla ole oikeaa kotiseutuviiriä.
Siniristiviiri on pohjaltaan valkoinen, ja
siinä on merensininen risti. Ristin leveys on yleensä noin yksi kolmasosa viirin leveydestä

Isännänviirin mitat

Isännänviirin pituusmitta on yleensä
noin puolet lipputangon pituudesta.
Viirin kannan leveyden suhde koko viirin pituuteen on yleensä noin 1:10.

Keväällä Karjakaivon ylämajalle ilmestyi
uusi lipputanko. Nyt tanko on saanut kaveriksi isännän viirin.
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Annu Koistinen

Ruskavaellus Nuorttijoelle 7. - 14.9. 2013

L

apin paikallisradio vahvisti 11.9.
sen, minkä silmät näkivät: Lapissa on ollut lämpimin syksy sitten vuoden 1963, ja terminen kesä jatkui edelleen. Tässäpä oivat puitteet lähteä ruskavaellukselle. Meitä oli 12 Lapinkävijää: Hannu Klaasio Hämeenlinnasta, Merja Dengler Saksasta, ja loput pääkaupunkiseudulta: Pentti Luhtala, Soile
Komssi, Tauno Puputti, Uolevi Vuorinen,
Sirkka Leppänen, Maritta Pöyhönen-Alho, Hellin Saarelainen, Lauri Hallila, Ilari Uotila ja Annu Koistinen. Penan monivuotinen kanssavetäjä Outi Ojanperä oli
keuhkokuumepöpön kourissa ja joutui
jättämään reissun väliin.
Junamatka Kemijärvelle ja takaisin
Helsinkiin kuljettiin yhtä matkaa Kalevi Kosken vetämän Sallan retkiporukan
kanssa. Lauantaiaamuna matkamme
jatkui Kemijärveltä pikkubussilla Pelkosenniemen ja Savukosken kautta Tulppioon. Lyhyen käristelounastauon jälkeen jatkettiin vielä bussilla noin 30 kilometriä Kärekeojan parkkipaikalle, mistä
Nuorttijoen vaellusreitti alkaa. Varmaan
Nuorttijoki on sen verran kaukana kaikesta ja julkisten kulkuneuvojen saavuttamattomissa, että kulkijoita oli todella

vähän tuolla parhaimmalla ruskaviikollakin. Kalastajiahan on joella paljonkin,
mutta rauhoitusaika alkoi juuri tuolla
viikolla, joten näimme vain alkumatkalla muutaman yksittäisen kalastajan.
Nuorttijoen maasto on miellyttävää
kangasta, suurelta osin helppokulkuista. Hyvin merkitty polku kulkee molemmin puolin jokea. Kärekeojan kohdalla reitin lounaiskulmassa on vaijerilla
varmistettu ylityspaikka, mistä oli helppo kahlaus yli. Polun koilliskulmassa rajavyöhykkeen vieressä on tukeva riippusilta. Me kuljimme menomatkan joen pohjoispuolta ja paluumatkan eteläpuolta. Matkaa kertyi noin 43-44 kilometriä, joten rinkan kantamisen ohessa
jäi aikaa myös iltakävelyille leiristä. Polku oli mukavan vähän kulunut, eli esiin
ei törröttänyt koko ajan kiviä tai juurakkoja, kuten on laita kuluneemmilla urilla. Venäjän rajaa lähestyttessä kanjoni syveni aah ja ooh ja vow-asteikolle. Maiseman komeus veti vertoja Kevon kanjonille, vaikka ei yhtä iso olekaan. Eikä
taatusti yhtä kansoitettu.
Leiriydyimme useimmiten kämppien äärelle. Kanssayöpyjiä oli yhtenä ainoana iltana, eli saimme yleensä pitää it-
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sellämme koko maiseman ja pihapiirin.
Tasainen telttapaikka oli välillä hakusessa, koska olimme joen äärellä, missä
maasto on yleensä epätasaisempaa kuin
kauempana kankaalla. Autiotupaa haluaville oli sellainen tarjolla useimpina öinä. Viimeisenä yönä osa nukkui Haukijärvenojan laavussa, missä oli kuulemma
kylmää. Yöt menivätkin pakkaselle yhtä
lukuunottamatta, koska vallitsi korkeapaine. Ja päivät, ah onnea! Aurinko paistoi minkä kykeni, tuulta ei ollut nimeksikään. Ruskan värit pursusivat keltaisissa
puissa ja punaisissa varvuissa. Paras kokemani ruska, sanoivat muutkin kuin
minä. Ahmimme silmiimme maisemaa,
joka kuvastui välillä peilityynen Nuorttijoen pintaan.
Revontulipäivystäjä Sirkan sitkeys
palkittiin, viimeisenä iltana yhdentoista jälkeen oli taivas alkanut leimuta. Samoin Sirkka onnistui näkemään saukon. Lintuvastaava Ilarin silmiin ei sattunut montaakaan lintua; telkkiä, tikkoja, joutsenia ja yksi merikotka näkyi.
Puolukkavastaava Tauno poimi viimeisenä vaelluspäivänä kotituliaisiksi hetkessä
monta pussia puolukoita. Me muut popsimme niitä joka päivä aterioilla ja välkkäpalana; mihin vain katsoi, aina niitä oli
mättäät punaisena. Hannu oli aamu- iltanuotioiden puuvastaava. Nautimme
olostamme tulilla joka ilta! Yksi poikkeus oli keskiviikkoinen sadeilta. Silloin is-

tuttiin kämpässä, ja matematiikkavastaava Lauri viihdytti meitä monensorttisilla
älyponnisteluilla
Paluumatkan päätösateria ja ihana
sauna nautittiin Kemijoen varrella Oinaan kylän yli sata vuotta vanhassa kansakoulussa, mistä oli kyläläisten talkoovoimin tehty upea majoituspaikka. Lauantaina meitä kävi vielä viisi innokasta
Pyhätunturin kansallispuistossa kiipeämässä Noitatunturille ja koluamassa
mahtavan Isokurun läpi.
Kiitokset kanssakulkijoille upeasta
vaelluksesta!
raija hentman

Jyrävä
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Reijo Blomberg

Ankarat avotunturit – Retkeile turvallisesti talvituntureilla ja
Arktiksella

K

irjan tekijä Kari ”Vaiska” Vainio on kerännyt korviensa väliin valtavan tietopankin talviretkeilystä arktisilla alueilla. Retkeilyura alkoi partiolaisena, sitten Utissa
Puolustusvoimien sissikouluttajana,
Laskuvarjojääkärikillan useiden arktisille alueille suuntutuneiden retkikuntien suunnittelijana ja osanottajana sekä viime vuosina luontomatkailuyrittäjänä.
Komeasti kuvitettu Ankarat avotunturit ei puutu retkeilyn perustaitoihin, sillä ne on syytä osata ennen lähtöä talviselle telttavaellukselle. Kirja
on tarkoitettu ensisijaisesti kokeneille
retkeilijöille, jotka ovat kiinnostuneita Grönlantiin, Huippuvuorille, EteläMantereelle, Pohjois-Amerikan arktisille alueille tai muualle erittäin vaativiin olosuhteisiin suuntautuvista vaelluksista. Vastaavia olosuhteita löytyy
Pohjoismaista lähinnä Käsivarresta sekä mm. Ruotsissa Kebnekaisen ja Sarekin maastoista.

Samat luontoon, liikkumiseen ja
leirielämään liittyvät perusasiat pätevät kuitenkin viikon hiihtovaelluksella
Suomen Lappiin, joten kirjalla on paljon annettavaa myös retkeilijöille, joilla ei ole arktisten retkikuntien kovia tavoitteita.
Retken suunnittelun ja johtamisen
sekä vaeltamisen ja ongelmatilanteiden ohjeistus on saanut mallinsa sissikoulutuksesta ja laskuvarjojääkärien toiminnasta, mitä ”helppoja siviiliretkiä” tekevät saattavat vierastaa. Turhaan, sillä vain ennakoitu ja suunnitelmallinen menettely säästää ongelmilta tilanteessa kuin tilanteessa. Vaikka
edellisillä reissuilla kaikki olisi mennyt juuri suunnitelmien mukaan, saattaa se seuraava vaellus tarjota vastuk-
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sia, joista ei selviä ellei niihin ole valmistautunut.
Vaiskan ohjeet annetaan omista ja
muiden kokemuksista ammennetusta tiedosta. Siksipä osa niistä romuttaa
perinteisiä neuvoja. Toimintaohjeet
ovat hyvin käytännöllisiä, kuten vaikkapa varautuminen lumivyöryihin, railoon pudonneen pelastusohjeet, hätämajoitteen teko ja myrskyssä toimiminen. Neljän eri huonosta säästä johtuneen onnettomuuden analysointi on
mielenkiintoinen lisä. Ja mistä sitä tietää, milloin tarvitset ohjeita jääkarhujen varalle tai pelastushelikopterin saapumista varten?
Kuten Vaiskan siteeraama Ernest
Shackleton lausui aikoinaan: ”Elävä aasi on parempi kuin kuollut leijona.”
Pen & Paper 2013, 143 sivua

Raimo J. Kumpu

HERKUTELLEN LUONNOSSA
KUIVATUOTTEISTA
EVÄÄT

KUNNON

Raija Hentman
ISBN 978-952-5701-38-8 Sitruunakustannus

Kuivatuotteista kunnon eväät
kuvaa parhaiten 320 sivuisen tietokirjan sisältöä luonnossa liikkujan
energian tarpeisiin. Kirjassa käsitellään perusteellisesti liikkumiseen kuluvaa energiaa ja sen tarvetta vaeltajalle ja retkeilijälle sekä perehdytään
tuoreruokien kuivaamiseen kotioloissa. Kirjassa esitellään mm. eri tapoja
kuivatuotteiden säilyttämiseen, kuivattamistapoja eri raaka-aineille sekä kaupasta saatavista valmiista retkimuonasta. Kirja on neljäs, uudistettu painos jossa on nelisenkymmentä uutta ruokaohjetta.Kirjaa voi tilata suoraan tekijältä hintaan 29€, raija.hentman@nic.fi, 0400 380606
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Pentti Lahdenvuo

Karhunkierroksella 40 vuotta sitten heinäkuussa 1973

S

uomen retkeilyreittiverkosto alkoi kehittyä huimin harppauksin 1970-luvun vaihteessa. Uusia,
tarkkoja maastokarttoja julkaistiin monilta suosituilta ulkoilualueilta. Maanmittaushallituksen retkeilykäyttöön tarkoitetut kartat saivatkin yleisnimen ulkoilukartta. Niin ikään reittipolkujen
varsille rakennettiin metsähallituksen
toimesta retkeilijöille tarkoitettuja autiotupia. Ne olivat pyöröhirrestä salvostettuja hirsikämppiä, joiden lämmönlähteenä oli valurautainen kamiina. Samoin erityisesti ulkoiluun suunniteltuja
varusteita alkoi olla enemmän ja enemmän saatavilla kaupoissa. Partiokaupat
eri puolilla Suomea tarjosivat telttoja,
rinkkoja, keittimiä ja vaatetavaraa.
Asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen hankin vähitellen erilaisia retkeilyvarusteita: ensin Stockmannin urheiluosastolta Peitealan Patenttirinkan ja Optimus-spriikeittimen, sitten vaimolleni
Leilalle Partioaitasta Matti Tawast Oy:n
Haltia-rinkan. Tena-makuupussit meillä oli jo ennestään, tosin vanutäytteisi-

nä ne kelpasivat vain keskikesän käyttöön. Teltan hankin Anttilasta: kahden
hengen nailonteltta, joka ei tainnut painaa edes kahta kiloa. Ostin kaksi karttaa, Rukatunturi-Oulanka 1969 ja Kaunispää-Kopsusjärvi 1971. Ensimmäisen
kannessa komeili Jyrävä ja toisen kantta komisti Rumakuru. Molemmat kohteet olivat mielenkiintoisia, mutta valitsin kohteeksi suomalaisen jokiluonnon
helmen, Oulankajoen.
Oijustimme vaimoni kanssa kesälomalla Kuusamoon, jossa valmistauduimme retkelle. Leilan rinkan olkahihnat vaativat muutamia lisäreikiä, jotka Kuusamon kirkonkylän nahkuri teki nahkapastallaan. Kävimme ruokailemassa Hissun Pirtissä muistaakseni lihapullia ja muhennosta. Baarissa oli vuoden kiireisin aika, ja Hissu joutui melkein juoksujalkaa viipottamaan annoksia pöytiin nälkäisille asiakkaille. Hissu
oli varsin persoonallinen tuttavuus, hän
nimittäin hiippaili baarissaan kengittä vain pelkät villasukat jaloissaan. Siirryimme Rukalle, jossa kävimme tuntu-

28

GIN SEUDU
LSIN
N
HE
PINKÄVIJÄT
LA

OMAT TARINAT

Lapinkävijä Nro 133 4 13
rin huipulla hiihtohissillä. Oikein hirvitti tottumatonta, kun tuolihissi ylitti
korkealta louhikkoisia rotkonotkelmia
matkallaan huipulle.
Rukalta alkoi bussimatka Ristikallion polun alkuun Veljekset Rontti Oy:n
linjurilla. Rinkat asetettiin peräosan tavaratilan täyttävien maitotonkkien päälle. Matkustajia oli tuolloin bussi puolillaan; oli asioilla Kuusamossa käyneitä sivukyläläisiä ja kymmenkunta Karhunkierrokselle mielivää retkeläistä.
Ohitimme Käylän kylän, jossa näimme
ensi kertaa mahtavan Kitkajärven veden
virtaavan Kitkanjokea pitkin kohti itää
ja Oulankajokea.
Bussi jätti meidät Ristikallion polun
alkuun, ja laskeuduimme tieltä selvää
polkua seuraten itäänpäin. Talassuon
ylitimme pitkoksia pitkin, ja tästä alkoikin Oulangan kansallispuiston alue.
Matka joutui verkkaan melko tasaisessa kangasmaastossa, ainoastaan kalliopohjalla suikertavat männynjuuret pakottivat astelijan varomaan kompastumista. Pian oikealla puolellamme välkkyi Aventojoki, joka vähitellen sukelsi yhä syvempään kanjoniin. Ristikallion lähestyminen tapahtui vaivihkaa
takakautta, ja yhtäkkiä oltiinkin kallion huipulla ihailemassa kun Aventojoki läpäisi kallioselänteen. Paikalla oli hyvä pitää kunnon tauko ilta-auringossa,
ja koska Kuusamon kesäyö on valoisa,

päätimme jatkaa matkaa vielä Taivalkönkäälle. Ohitettuamme Ristikallion
uuden autiotuvan seurailimme Aventojokea Maaninkajoen sillalle, josta on parin kilometrin matka poromiesten Puikkokämpälle. Kämppä oli selvästi vanhaa
tekoa, ja siisteyskin puutteellinen. Katselin istuessani penkillä pöydän ääressä nuhruista pöydänpintaa, ja liippaisin
puukkoni terällä sitä. Koko terän leveydeltä puukko oli rasvamaisen töhnän
peitossa. Havaitsimme viisaimmaksi
jatkaa matkaa.
Parin kilometrin taivalluksen jälkeen laskeuduimme Oulankajoen rantaan Taivalkönkään autiotuvan pihapiiriin. Kun raotin ovea, havaitsin että sisäpuolella on lanka, joka johti oven yläpuoliselle hyllylle. Irrotin narun ovesta
ja avasin oven varovasti. Huomasin heti, että joku ”koiranleuka” oli rakentanut
ansan seuraavalle tulijalle; oven yläpuolisella hyllyllä oli täysi vesisanko, jonka
oli määrä narun liikkeestä laueta sisääntulijan niskaan. No, onneksi näin ei tapahtunut. Päätimme nukkua yömme
omassa teltassamme, jonka pystytimme
Taivalkönkään läntisen haaran varteen.
Näin saimme nukkua koko yön kosken
kohinan tuudittamina.
Aamulla ylitimme Oulankajoen riippusiltoja pitkin kohinan keskellä. Oulankajoki on runsasvetinen ympäri vuoden, ja koskipaikoissa jylinä on melkoi-
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nen. Seurasi hikinen nousu vastarannan
kankaalle, mutta sitten alkoikin mukava
kävelymaasto kohti kaakkoa Oulankaa
seuraten. Joen varren tulvaniityiltä on
ennen vanhaan kerätty niittyheinää, josta on vielä muistona latovanhus Runsulamminkankaalla. Pitäessämme taukoa
ladon luona, kuului joelta molskahduksia aivan kuin Kallunkijärven karhu olisi
kuljeskellut jokivarressa. Paikalliset kertoivat, että karhunkierros-nimi pitää sikäli paikkansa, että reitin sisään jää tosiaan Kallunkijärven rantasoilla asusteleva karhuperhe. Tosiasiassa jyrkän sorarannan kivet vyöryivät alinomaa veteen
molskahtaen kuuluvasti, kun vesimassa
syövytti jatkuvasti hiekkapengertä vesirajassa. Ei aikaakaan, kun olimme Liikasenvaaraan vievän maantien sillalla siirtymässä Oulankajoen länsirannalle.
Tauko piti tietenkin pitää Kiutakönkään maisemissa. Tällöin Kiutakönkäällä oli vielä autiotupa, jonka luona oli sopiva muistella tarinaa Vuorijärven Antista. Antin perhe joutui evakoiksi, kun
Kuusamon itäosa luovutettiin rauhanteossa Neuvostoliitolle. Perhe asettui asumaan Kiutakönkään luo, mutta pahaksi
onneksi voimalaitossuunnittelijat alkoivat häätää heitä asuinsijoiltaan sodan jälkeen. Talokin taidettiin tehdä asuinkelvottomaksi, mutta Antti ei vain lähtenyt,
ehkä se oli sitä sisua. Lopulta suuren rahan voimalla hän siirtyi perheineen vä-

hän matkan päähän Käylään päin. Antti
oli höveli ja osti tyttärensä miehelle auton, Hudson-merkkisen. Vävy ajoi kuitenkin auton ojaan jonkin matkaa Liikasenvaaraan päin sijaitsevan puron kohdalla mutkassa. Ja kun kartoittajat tulivat merkitsemään karttapohjaan paikannimiä, he kysyivät tietysti kyseisen
puron nimeä, johon paikalliset vain sanoivat, että se on se puro, johon Vuorijärven Antin Hudson karkasi. Kartoittajillakin oli hieman virnettä suupielissä,
kun he sitten merkitsivät puron nimeksi Hudson River.
Kiutakönkään koskea reunustavan
punertavan kallioseinämän ihailua voisi jatkaa vaikka koko päivän, mutta aioimme ehtiä vielä päivän aikana hieman
kauemmas. Meidät ohitti liikkeelle lähdettyämme heti kahden nuoren miehen ryhmä, joka oli aloittanut vaelluksen kanssamme yhtä aikaa. Heidän matkansa oli muuten kulkenut aivan hyvin,
mutta heillä oli vain pienet reput ja tosi iso ja painava teltta, noin 9 kiloa, jota he kuljettavat käsipelillä muovipussissa, joten kädet alkoivat olla aivan loppu. Retkemme ainoa sadekuuro yllätti meidät vähän ennen vastarannan Putaanojan yhtymistä Oulankaan. Sateen
tauottua olikin sitten niin paljon hyttysiä ilmassa, että niitä oli sekä suussa että sieraimissa. Vastarannan Putaanojassa on Purkuputaanköngäs noin kilomet-
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rin päässä Oulankajoelta. Siellä vesi ahtautuu kapeaan kallioränniin, ja paikka
on ehdottomasti Suomen pikkuputouksien kärkeä viehättävyydellään. Sinne
pääseminen Karhunkierroksen polulta vaatii tosin uimisen Oulangan ylitse
mennen tullen. Parin kilometrin päästä saavuimme Oulangan rantaan jyrkän
hiekkaisen rinteen alle, jossa levittäytyi
laaja hiekkaranta ja telttailualue. Teltta
pystyyn ja uimaan joen yli, vastarannan
saavutti vasta parikymmentä metriä alajuoksun puolella, niin voimakas oli virtaus. Illan aikana näimme pari moottorivenettä tunkemassa vastavirtaan kohti Kiutaköngästä, meno oli tosi vaivalloista, vaikka moottorit huusivat täysillä. Yöllä teltan ympäriltä kuului vähän
väliä nuuhkimista, mutta oletimme vain
porojen siellä kuljeskelevan.
Aurinkoisessa ja kuumassa aamusäässä matkasimme Kulmakkopuron
vartta kohti Kulmakkojärveä ja Jussinkämppää. Polun varressa oli suuri kasa tosi paksuja, mädäntyneitä tukkeja.
Joku ulkomaalainen puunostajafirma
oli hyljännyt ne sinne jo vuosikymmeniä aiemmin. Jussinkämpällä oli seurue
paistamassa räiskäleitä paikalla luonnonkivistä muuratun piisin päällä, ja havaitsin kuinka kivien välistä välähti aina
silloin tällöin liekki nuollen melkein uuninurkan hirsiseinää. Huomautin asiasta paistajia, mutta sillä ei tainnut olla ko-

vinkaan suurta vaikutusta. ( Jonkin ajan
kuluttua retkemme jälkeen luin uutisen,
että Jussinkämppä oli palanut). Päätin mennä uimaan helteisen päivän lomassa helpottaakseni hikistä oloa. Päivätauolta suuntasimme kohti Kitkanjokea, jonka rannalle laavun viereen pystytimme telttamme. Mennessäni telttaan ensikerran ihmettelin pistävää esinettä teltan lattian alla. Tarkempi tutkimus osoitti sen olevan kalastajan viehe,
joka oli jäänyt rantakanervikkoon. Menin iltauinnille kiivaasti virtaavaan Kitkanjokeen; pysyäkseen paikallaan oli
pidettävä tiukasti kiinni sylinkokoisesta pohjakivestä, muuten virta olisi vienyt mennessään uimarin.
Helle sen kuin parani, mutta onneksi vilvoittava Kitkanjoki oli koko ajan
vieressämme jatkaessamme seuraavana
aamuna kohti Juuman kylää. Välistä joki oli liiankin lähellä, jotta piti ottaa tukea rannan pensaista. Kaikki jokeen laskevat purot olivat aivan kuivia, oli pakko uskaltaa juoda Kitkan vettä nestevajauksen korvaamiseksi. Pidimme tauon
Juuman kylän baarin pihassa, jonka jälkeen ylitimme riippusiltoja pitkin niin
Niskakosken kuin Myllykoskenkin. Jätimme rinkat puupinon viereen odottamaan, kun teimme pistoretken Jyrävälle. Koko matkan kuului Aallokkokosken vaimea pauhu matkatessamme Siilasmajalle. Siilasmajalla piti lei-
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riä parin ohjaajan johtama nuorisoryhmä. Ihmettelin, kun eräs ryhmän jäsenistä, nuori poika, ei osannut valmistaa
hernekeittoa vaikka peltipurkin kyljessä
oli ohjeet. Sitten toinen ohjaajista kertoi, että pojat ovat eriasteisia ongelmatapauksia. Arvelin itsekseni, että hernekeitonkeittäjä oli sitten ns. luki-häiriöinen. Majalla on pihassa pieni lähde, joka toimii kesäisin kämpän jääkaappina,
nytkin siellä oli tiiviissä muovipussissa
voirasia. Kämppä on maisemiltaan valtakunnan ykköspaikkoja, suvannon takana pauhaa mahtava Jyrävä. Tässäkin
ympäristössä mielisi olla vaikka monta päivää.
Mutta jotta matka joutuisi, palasimme rinkkojen luo ja jatkoimme metsän
halki kohti Porontimajokea. Reitti sivusi muutamia peltolaikkuja ja metsänhakkuun jälkiä, taisi joku talokin pilkottaa puiden lomasta. Porontiman vanha
mylly sekä pieni autiotupa tarjosivat sisätilaa, ja pihapiirin sammalikot tarjosivat pehmeitä telttapaikkoja yllin kyllin. Iltaretken teimme muutaman sadan metrin päässä olevalle Porontimajoen kanjonille. Seuraavan yön vietimme tosi metsässä suurten naavakuusien
katveessa.
Yö oli jo kuuma, ja aamulla tilanne
vain paheni, kun vaelsimme kohti Virkkulan kylää. Joku retkeläinen kertoi Porontimajoella, että kylä on vanha-les-

tadiolainen ja siellä ei hyväksytä TV:n
katsomista eikä sivusta-ladattavaa pesukonetta, siinä kun voi saada ”pahoja” ajatuksia nähdessään naisten alushousut vatkaantumassa koneessa. Nestevajaus uhkasi, kun juomapullot olivat
tyhjät jo ennen Virkkulaa. Lisäksi käveltävänä oli tylsää kylätietä muutama
kilometri Konttaisen vaaralle. Onneksi eräs ohiajava autoilija pysäytti Konttaisen kohdalla ja tarjosi kyydin lähelle Rukaa. Kävelimme suoraan Rukahovin ovelle, jätimme rinkat nojaamaan
seinään ja tilasimme juotavaa, keltaista
Jaffaa meni heti neljä pulloa, siihen aikaan pullot olivat vain 33 cl. (Nykyään
Karhunkierroksen reitti kulkee Porontiman myllyltä Porontimajärven pohjoispuolitse Konttaiselle, jonka pohjoisrinteeltä avautuu mahtava metsämaisema
Posion ja Sallan suuntaan).
Starttasimme hyvillä mielin kohti Hossaa, jossa leiriydyimme nykyisin
Erä-Hossa nimellä tunnetulle leirintäalueelle. Aamulla saimme ensi kosketuksen itärajan takaisiin metsäpaloihin,
kun aamu-uinnista ei tahtonut tulla mitään kitkerän savun kivistäessä niin silmiä kuin hengitystäkin. Mutta kaiken
kaikkiaan lomastamme jäi tunne, että
nämä Kuusamon Karhunkierroksen ja
Hossan maisemat ovat niitä suomalaisen luonnon helmiä, joita ei voi koskaan
unohtaa.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
Vuosi 2014 on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 42. toimintavuosi. Yhdistyksen
perustamiskokous pidettiin 29.8.1973. Lokakuusta 2001 alkaen yhdistys on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä ilman kattojärjestöä. Yhdistys edistää hyviä retkeilytapoja sekä ottaa toiminnassaan huomioon luonnonsuojelun. Yhdistyksen jäsenmäärä on 757 henkilöä (25.7.2013). Yhdistyksen uusitut säännöt on rekisteröity
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 3.3.2003.
Yhdistyksen toiminta perustuu toimikuntien suunnittelemiin tapahtumiin. Yhdistyksen toimikunnat ovat: koulutus-, ohjelma-, talkoo-, tiedotus- ja ulkoilutoimikunta. Vuonna 2014 tarjotaan monipuolista tiedollista ja toiminnallista ohjelmaa.
Jäsenistö toteuttaa tapahtumat talkootyönä.
Keskeisinä toimintapisteinä ovat yhdistyksen käytössä olevat Karjakaivon yläja alamaja Espoossa. Lisäksi jäsenistöllä on käytettävissään omistamamme tunturitupa Kukasmaja ja Goados-kota Kittilän Kukasjärvellä.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Lapinkävijä-lehti ja internet-sivut. Jäsenrekisteri hoidetaan omatoimisesti Jäseri Pro jäsenrekisteriohjelmistolla, jolla
ylläpidetään myös sähköpostijakelulistaa lehteä ja kotisivua täydentäviä tiedotteita varten.
TOIMINTAKALENTERI
Tammikuu
4.1. Loppiaisaatonaaton lauantaisauna (UT)
n. 8.1. Yleisötilaisuus tähdistä, revontulista tms. (KT)
25.1. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Helmikuu
2.2. Sunnuntain hiihtoretki (UT)
5.2. Kerhoilta (OT)
15.2. Jäistä pelastautuminen tai teltan pystytys myrskyssä (KT)
22.2. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Maaliskuu
1.3. Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa (TT)
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5.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
26.3. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
28.3.-6.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT)
29.3.-5.4. Kukasjärven huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
Huhtikuu
27.4. Retkeilijän varustekurssi, osa 1 (KT)
30.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Toukokuu
3.5. Kevätsiivous Karjakaivolla (TT)
3.5. Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
4.5. Retkeilijän varustekurssi, osa 2 (KT)
23.-25.5. Viikonloppuvaellus (UT)
28.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
31.5.-7.6. Kukasjärven huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
Kesäkuu
4.6. Naistensauna Karjakaivolla (TT)
6.-8.6. Kesäretkeilykurssi, varustekurssin jatko-osa (KT)
14.6. Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
15.6. Nuotioruokakurssi (KT)
25.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Heinäkuu
2.7. Naistensauna Karjakaivolla (TT)
12.7. Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
19.-26.7. Kukasjärven heinätalkoot (isännät)
30.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Varaus rankasavotalle (TT)
Elokuu
10.8. Sunnuntaikävely (UT)
n. 11.-15.8. Matka Venäjän lähialueille ( Järvenpään retkeilijät ja HSL)
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16.8. Kesäsauna Karjakaivolla (TT)
27.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Varaus rankasavotalle
Syyskuu
5.-14.9. Ruskaviikko Kiilopäällä (UT)
5.-14.9. Ruskavaellus Ropilla (UT)
5.-14.9. Ruskavaellus Kevolla (UT)
20. tai 21.9. Kääpäkurssi (KT)
24.9. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
26.-28.9. Viikonloppuvaellus (UT)
Lokakuu
1.10. Kerhoilta (OT)
4.10. Syyssiivous Karjakaivolla (TT)
4.10. Yösuunnistus Karjakaivolla (UT)
11., 18. Käsityökurssi (tinalanka/luutyö) (KT)
tai 25.10.
29.10. Keskiviikkosauna Karjakaivolla (TT)
Marraskuu
5.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
22.11. Pikkujoulu (OT)
29.11. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

14083
14096
14106
14119
14122

14135

14148

Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän kävelyretki (UT)
13.12. Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla (TT)
( Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT =
talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja, lukuun ottamatta kesän naistensaunoja. Talkootoimikunnan ohjelmoima talkoorinki tekee töitä nopeasti toteutettavissa
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tehtävissä, joiden ilmoitus ei ole ennättänyt lehteen. Tällaisia voivat olla esim. Karjakaivon puunvetotalkoot (kun lunta), Karjakaivon majojen korjaustyöt ja Metsähallituksen esittämät talkootyöt Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin voi ilmoittautua talkoopäällikölle.
TIEDOTUSTOIMINTA
Lapinkävijä-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan lisäksi internet-sivuilla (www.lapinkavijat.net) ja sähköpostilla sekä tarpeen tullen jäsentiedotteilla.
TUKIKOHDAT
Jäsenistön käytettävissä ovat:
- Karjakaivon ylä- ja alamaja Espoossa. Jäsenellä on mahdollisuus saada avaimet jatkuvaan käyttöön panttia vastaan, edellytyksenä on vähintään kaksi vuotta
kestänyt jäsenyys.
- Kittilän Kukasjärvellä sijaitsevat Kukasmaja ja Goados-kota. Huoltoviikkojen
yhteydessä pyritään auttamaan jäseniä saapumaan omatoimilomille Kukakselle.
VÄLINEVUOKRAUS
Yhdistys vuokraa jäsenilleen retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kuten telttoja, ahkioita, rinkkoja, lumikenkiä ja retkikeittimiä. Toiminnan toivotaan auttavan erityisesti aloittelijoita.
JÄSENEDUT
Jäsenetuliikkeet:
Retkiaitta
Veljekset Halonen Oy, urheilu- ja retkeilyosaston tuotteet
Majoitusliikkeet:
Hotelli Hetan majatalo
Kilpisjärven Retkeilykeskus
HALLITUS
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Metsähallituksen esitys:

Saanan ympäristö ja suurtunturialue Porojärveltä pohjoiseen kansallispuistoksi

Käsivarren Suurtuntureiden kansallispuistosta keskusteltiin Kilpisjärvellä viikko sitten.
Metsähallitus esittää selvitysluonnoksessa, että jos kansallispuisto perustettaisiin, se rajattaisiin niin, että puistoon kuuluisivat Saanan ympäristö ja suurtuntureiden alue Porojärveltä pohjoiseen, eli aiemmin esillä olleen kartan osa-alueet A ja B.
Suurin osa selvitysalueesta jäisi erämaa-alueeksi, jossa toiminta jatkuisi nykyisellään.
Keskustelussa keskityttiin siksi näihin
alueisiin ja nimenomaan yritysten toimintaedellytyksiin suurtuntureiden alueella.
Metsähallituksen koolle kutsumat sidosryhmien edustajat esittivät näkemyksiään kansallispuistoa koskevasta lausuntoluonnoksesta.
Tavoitteena oli varmistaa, että kaikki näkökulmat tulevat lausuntoluonnokseen. Seuraavaksi on tulossa laaja lausuntokierros, jonka tulokset Metsähallitus kokoaa. Kaikille tahoille tulee mahdollisuus
lausua näkemyksensä, sillä lausunto tulee
olemaan luettavissa myös Metsähallituksen verkkosivuilla. Mahdollisimman laajaa osallistumista toivotaan, sanoi erikoissuunnittelija Arja Vasama, joka oli tyytyväinen vilkkaaseen keskusteluun kokouksessa.

Erityisesti metsästys, kalastus, motorisoitu liikkuminen ja paikallisten oikeudet
olivat puheenaiheina. Vasama kertoi, että
Metsähallitus sai hyvää palautetta siitä, mitä lausuntoon tulee lisätä, jotta paikallisten
ääni kuuluisi.
Huolenaiheet tuotiin esille ja niistä
keskusteltiin. Esimerkiksi yrittäjien toiminnasta pitää antaa tarkempi kuva ja siinä tehdään yhteistyötä Enontekiön kunnan kanssa.
Vasama sanoi, että jos puisto perustetaan, pitää tärkeänä pidetyt asiat kirjata perustamislakiin: esimerkiksi Haltin reitin
motorisoidun käytön jatkuminen ja paikallisten metsästysoikeudet.
Kuten ympäristöministeri Ville Niinistö totesi kesäkuun kokouksessa Kilpisjärvellä, myös esimerkiksi ilma-alusten käyttö matkailutoiminnassa pitää mainita erikseen laissa.
Lausuntoluonnoksesta oli keskustelemassa noin 20 henkilöä eri sidosryhmätahoista. Enontekiön kunnan edustajina kokoukseen osallistuivat Birgitta Eira, Jaakko Alamattila, Sari Keskitalo ja Elina Hutton Enontekiön Kehitys Oy:sta. Kunnan
lisäksi edustettuina olivat muun muassa
yrittäjät, Enontekiön kalastusalue, Kilpisjärven kyläyhdistys, saamelaiskäräjät, Käsivarren paliskunta ja Kilpisjärven biologinen asema.
Kun Metsähallitus on koonnut lausunnot, selvitys ja lausuntokooste luovutetaan
ympäristöministeriöön. Ympäristöminis-
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teri Niinistö tekee sen jälkeen päätöksen
jatkotoimista. Jos hanke etenee, aikanaan
eduskunta päättää kansallispuiston perustamisesta.
Sinikka Labba – Enontekiön Sanomat
4.9.2013
Pallas-Ylläs kansallispuistoon uudet opasteet
Tavoitteena on, että talvikauden alkuun
mennessä kaikki opasteet uusitaan Inari Ylläsjärvi Metsähallituksesta kertoo.
Syynä uudistukseen on, että lakimuutos vaatii tieliikenne opasteiden uusimisen.
Opasteita tulee Tunturi-Lapin kuntien alueille maanteiden varteen yli satakunta. Myös puiston vilkkaimmille
sisään menoväylille asennetaan uusia
opasteita. Enontekiön ja Muonion kyltit ovat jo paikoillaan ja Kittilän ja Kolarin alueen kylttejä asennetaan parhaillaan. Myös yritysten opasteet uusitaan.
Yrityksiä ei opasteta kuin vasta yrityksen liittymän kohdalta. Uusimistarve
on kaikilla opasteilla joille on myönnetty lupa ennen 1.2.2007. - Kuukkeli
29.10.13
Tilaa revontulihälytys
kännykkääsi
Lataamalla kännykkään uuden Ylläs
Aurora -revontulisovelluksen saat ensimmäisten joukossa tiedon, jos Ylläksen taivaalla loimuaa.

Sovellus perustuu sosiaaliseen mediaan. Sovelluksen ladanneet saavat ilmoituksen, kun joku ilmoittaa nähneensä revontulet. Samalla sovellus paikantaa sekä lähettäjän että ilmoituksen saajan. Revontulihavaintoja voi lähettää
vain Ylläksen alueelta, mutta ilmoituksen voi ottaa vastaan missä tahansa.
Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Android laitteille Google play palvelimelta ja windows puhelimille Windows store kaupasta. Sovellusta ei saa
vielä I Phonelle. Lisätietoja sovelluksesta www.yllas.fi/yllas-aurora-ja -twillight. - Kuukkeli 29.10.13
Kesänkijoen silta on uusittu
Ylläksen ulkoilureitistön alueella on
suoriettu runsaasti reittien kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Eräänä sellaisena on kesän aikana valmistunut Kesänkijoen ylittävä silta Äkäshotellin lähellä tedottaa Taisto Liikamaa Kolarin
kunnan reittivastaava. Ladu n linjaus on
nyt myös uusi. Latureitit on virallistettu, mikä mahdollisti sillan rakentamisen
kyseiselle paikalle. Sillan rakentaminen
maksoi kaikkiaan 35 000 euroa. Kaikkiaan Ylläksen alueella on kunnostettu siltojen kansia 500 neliömetriä.
Uusia reittejä
Kesänkijärven nurkilla on keväistä ruuhkaa pyritty helpottamaan avaamalla latureitti myös joen eteläpuolella. Toinen
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uusi reittilinjaus on Kuerkaltion lähella, jossa tien laitaa kulkenut latu on siirtynyt rakennusten taakse metsän reunaan. Muitakin pieniä reittimuutoksia
on tehty ja raivattu pusikoita. Reittityömaat ovat sopivasti valmiina lokakuun
puolessa välin. Seuraavaksi on vuorossa talviopasteiden ja liikennemerkkien paikalleen asettaminen. - Kuukkeli
29.10.13
Tea Karvisen valokuvia Kellokkaassa 5.11. - 28.2
Luontokeskus Kellokkaassa on esillä

luontokuvaaja Tea Karvisen näyttely Yhteinen perintömme - matka halki kansallispuistojen.
Kuusamossa asuvat Karvinen on kuvannut sekä kotimaassa että ulkomailla.
Kuvillaan hän haluaa herättää ihmisen
kaipuun takaisin luontoon.
Nykyinen sukupolvemme on vieraantunut luonnosta. Karvinen haluaa kannustaa ihmisiä menemään ulos ja
kokemaan luonnon ihmeitä. Tieto luonnosta lisää valtavasti energiaa ja ymmärtämystä, mikä lisää lunnon kunnioittamista. - Kuukkeli 29.10.13
raimo j. kumpu

Bihčosjávrin autiotupa Yliperällä alkavan rajuilman alla.
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Tumppusormikas
Nopeat neulojat voivat vielä kaivaa
puikot esiin ja tekaista joululahjaksi
nämä tumppusormikkaat, joiden ohjeen Lapinkävijään 4/84 ja 1/90 laittoi Leena Rantala.

T

umppusormikas on oiva lisä vilunäppisen retkeilijän talvivarusteisiin. Langaksi sopii esimerkiksi Nalle.
Luo 48 s ja jaa ne neljälle puikolle.
Neulo 2 o 2 n 7 cm. Jatka sileää ja aloita oikean käden peukalokiilalla. Tee lisäykset neulomalla silmukoiden välinen
lanka kiertäen o, neulo puikon alussa 1,
lisää 1 s, neulo 1 s, lisää 1 s. Lisää joka
3 krs:lla lisättyjen silmukoiden molemmilla puolilla 6 kertaa. Neulo lisäysten
jälkeen 2-3 krs ja jätä kiilan 13 s hakaneulalle.
Luo aukon kohdalle 5 uutta s, jotka
kavennat joka 2 krs:lla kiilamaisesti, 1 s
jää kaventamatta. Jatka suoraa neuletta
pikkusormen juureen.
Erota pikkusormea varten kämmenja selkäpuolelta 6 s ja luo 2 uutta s. Neulo sormea n. 1 cm ja päätä. Jatka lopuilla silmukoilla ja pikkusormen juuresta
nostamillasi 2 s:lla 2 krs.
Erota nimetöntä varten 2 s pikkusormen juuresta, 6 s selkäpuolelta, luo kak-

si uutta s ja 5 s kämmenpuolelta. Neulo
kuten pikkusormi.
Nosta keskisormelle 2 s nimettömän
juuresta, ota 5 s selkäpuolelta, luo 2 s ja
ota 6 s kämmenpuolelta. Neulo 1 cm.
Nosta keskisormen juuresta 2 s ja
neulo lopuilla etusormi 1 cm.
Ota puikoille peukalokiilan s:t ja
nosta aukon reunasta 5 s. Neulo n. 2 cm
ja päätä peukalon sisäpuolelta 6 s, jätä
muut s:t puikoille. Luo apupuikoille 8 s
ja neulo 2 cm.
Liitä lappu aukon kohdalle neulomalla lapun laitimmaiset s:t puikoilla
olevien äärimmäisten s:n kanssa o yht.
Jatka peukalon kärkeen ja kavenna joka puikon alussa neulomalla 2 s kiertäen o yht.
Luo tumppuosaa varten 48 s ja jaa
ne neljälle puikolle. Neulo kahdella vierekkäisellä puikolla 2 o 2 n (= kämmenpuoli) ja kahdella muulla sileää. Neulo
suoraa 8-9 cm ja kavenna kuten lapanen.
Ompele tumppuosan sileä puoli silmukoita jäljentäen sormikkaan selkäpuolelle sormenpäihisi nähden sopivalle
korkeudelle.
Vasemman käden tumppuosa aloitetaan peukalokiilalla puikon lopussa
niin, että kiilan jälkeen jää 1 s.
Jos sormesi palelevat helposti, voit
neuloa tumppuosan paksummasta langasta, jolloin luot siihen vähemmän silmukoita.
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HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
19.8. Valittiin Eija Lempinen yhdistyksen varapuheenjohtajaksi loppuvuodeksi hallituksesta eronneen Pekka Rouvisen tilalle. Päätettiin uusia
jäsenkortti tyylikkäämmäksi. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä yhdistyksen 40-vuotis historiikki. Selvitetään viirin hankkimista Karjakaivolle.
29.10. Päätettiin pitää yhdistyksen
palveluiden hinnat ennallaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja
talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle, jäsenmaksu esitetään pidettäväsi ennellaan. Nimitettiin Markus
Pyhälä Kukaksen toiseksi isännäksi. Neuvotellaan Tunturikerho Kavtsin kanssa siitä, ilmoitetaanko kotisivuilla molempien yhdistysten kerhoilloista. Päätettiin lykätä aikataulusyista historiikin laatimista.
6.11. Yhdistyksen syyskokouksen
päätöksiä.
Hallituksen jäseniä ovat vuonna 2014
Harry Smeds (pj), Annu Koistinen, Ari
Pekka Saarinen, Eija Lempinen, Hannu Siitari, Hellin Saarelainen, Jukka
Severinkangas, Pentti Luhtala ja Sirkka Leppänen.

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry on toiminut jo yli 40 vuotta. Monet ovat olleet jäseninä lähes yhtä
kauan ja jotkut toimineet aktiivenakin
jo toiminnan alkuvuosina. Kokemus on
toki hyvästä toimikuntien ja hallituksen
työskentelyssä, mutta myös uusia toimijoita tarvitaan. Saatamme olla urautuneita emmekä ymmärrä nuorempien
jäsenien kiinnostuksen kohteita.
Olisitko halukas tulemaan mukaan
jonkun toimikunnan jäseneksi ? Ellet
välitä toiminnan suunnittelusta laajemmin voisit miettiä vaikka vain yhtä tehtävää vuodessa. Tule mukaan talkoisiin.
Vedä päiväretki tuntemallesi alueelle.
Haluaisitko kertoa kerhoillassa jostakin
luontoon ja retkeilyyn liittyvästä asiasta ? Onko sinulla erikoisosaamista, jota voisit jakaa muillekin ? Voisitko lämmitää Karjakaivon saunan jonain keskiviikkona tai lauantaina ?
Toimikuntien jäsenet löytyvät yhdistystiedotteesta. Ota rohkeasti yhteyttä
heihin. Paras ajankohta on syyskuu, jolloin seuraavan vuoden toimintaa suunnitellaan, mutta yhteyttä kannataa ottaa
muulloinkin.
Myös toimikuntien nykyisillä jäsenillä on tärkeä rooli. Kiinnostusta saattaa hyvin olla, mutta kynnys yhteydenottoon voi olla korkea. Pyytäkää tuttavianne mukaan toimintaan.
Harry Smeds
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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 04.11.2013, 758 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

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

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen ylläpitäjä, myös osoitteenmuutokset: Sakari Palo, 040
530 9578, sakari.palo@welho.com

Pankkiyhteydet:

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

1999
123
1025
1038

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346

sirkka.leppänen@elisanet.fi

041 516 4331, hellin.saarelainen@kolumbus.fi

Karjakaivon majojen isännät:
Kari Rautio
kari@rautio.org, 0400 433507
Eino Vasikainen
eino.vasikainen@nbl.fi, 040 538 8087

Kittilän Kukasjärven majojen
isännät:

Uljas Pernu
Muottikuja 5 B 38, 00380 Helsinki, uljas.pernu@elisanet.fi, 040 592 7278
Markus Pyhälä
Ali-Anttilantie 2 E 36, 05840 Hyvinkää, markus.pyhala@gmail.com, 040
419 0967
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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, 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: Ulla Valkamo, ulla.valkamo@gmail.com, 0400 924 469
Koko
l. x k. mm
4-väri
1/1
125 x180
440€
1/2
125 x 89
260€
1/4
125 x 44
175€
Takakansi
125 mm x 170 mm
Toistoalennus 15%
+ 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.
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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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HSL

JÄSENETUYRITYKSET VUOKRAVÄLINEET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä
Retkiaitta 15%, Forum Helsinki se-

kä Tammisto Vantaa www.retkiaitta.fi
Kilpisjärven retkeilykeskus, jäsenille 10% alennusta majoituksesta
Hotelli Hetan majatalo 10% normaalihinnoista, 5% alennushinnoista
Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto 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

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin.
Järvenpään retkeilijät ry, www.kolumbus.fi/jukka.polla

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehiset.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

Lapinkävijäyhdistys Owla, tie-

dustelut 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.
28.2.–9.3. pe-su Talvinen kevytvaellus Vuoggatjålmen maisemissa
Ruotsin ja Norjan rajan tuntumassa
Tornion tasalla sijaitseva pieni tunturikylä Vuoggatjålme on talvisen retken
tukikohta, josta tehdään päiväretkiä, yhden yön yöretki sekä tutustutaan seisovien lintukoirien kanssa tapahtumaan
metsästykseen ja nautitaan lumisista
tuntureista. Opas: Fonsu
23.–25.5. pe-su Tammisaaren kansallispuiston ja rannikon kevättä
Tähän aikaan saaristoluonto uhkuu kevätintoa ja rannikon lehdot kukoistavat.
Matkaan lähdetään todennäköisesti jo
torstaina työpäivän jälkeen, jotta saamme kolme kokonaista päivää nauttia
luonto- ja kulttuurielämyksistä. Opas:
Raija
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Karjakaivon alamaja

Karjakaivom ylämaja

Goados-kota

Kukasmaja

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
www.metsakustannus.fi

s
Uutuu

Makuja kairasta
kaupunkiin
Eräkokki

Marketta Kotilainen (toim.)
Kiehtova kattaus syntyy kaloista, villivihanneksista, riistasta,
sienistä ja marjoista. Resepteissä maistuu metsä ja tuulen puhuri järvellä. Kirjan ohjeilla valmistuu aidoista aineksista ruokaa
arkeen ja juhlaan.
Hinta 39 €

Tilaukset verkkokaupastamme www.metsakirjakauppa.fi
tai asiakaspalvelustamme puh. 09 315 49 840
s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Olemme Facebookissa:
www.facebook.com/metsakustannus

metsakirjakauppa.fi

