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O

mituinen vuosi: lumetonta talvea seurasi aikaiset lämpimät, joita seurasi
hyytävä kylmyys ja sitten hurjat helteet. Saapa nähdä millainen syksystä tulee. Ehkäpä sitäkin saa sitten seuraavassa Lapinkävijässä taivastella.
Säistä johtuen kaikenlainen saalistaminen on jäänyt vähiin: hiihtokilometrit,
mustikat ja vadelmat. Saapa nähdä, miten käy puolukoiden, sienien ja karpaloiden
kanssa. Ja miten käy tulevaisuudessa tunturiluontomme. Peittyvätkö yhä useammat
tunturien laet koivikoihin, sulavatko viimeisetkin palsakummut, peittääkö varvikko
uuvanamättäät ja vaihtuuko sinirinnan helkyttely järripeipon ryystämiseen? Syntyykö yhä uusia raivokkaiden myrskyjen kaatamia murrokoita, tulvivatko joet hurjien kaatosateiden seurauksena?
En ehkä ehdi enää nähdä kaikkia muutoksia, mutta ilmaston lämpeneminen on
jo aloittanut myyräntyönsä. Täytyy vain nauttia koko Suomen luonnosta, ja erityisesti Lapin selkosista niin kauan kuin ne vielä näyttäytyvät meille nykyisenlaisina.
Siihen tarjoaa monia mahdollisuuksia myös HSL:n toiminta. Katsokaa vaikka toimintasivuja ja lomatarjontaa.
Mitä enemmän osallistumme retkiin, mitä enemmän vietämme aikaa luonnossa, sitä paremmassa kunnossa pysymme niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Tutkittu juttu.
Aktiivisia syyspäiviä toivottaen
Raija Hentman

3

TOIMINTA
SYYSKUU

Lapinkävijä Nro 136 3 14
SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

Kääpäkurssi Karjakaivolla la 20.9. klo 10.00

Suomessa esiintyy noin kaksisataa kääpälajia. Dosentti Heikki Kotiranta Suomen Ympäristökeskuksesta tulee kertomaan meille erilaisista Kääpälajista. Saamme kuulla mm mikä niiden tehtävä on
luonnon kiertokulussa. Esimerkiksi Lampaankääpä ei kuulu kääpien lahkoon. Kurssimaksu on 2 euroa, jolla voit myös osallistua
kurssin jälkeen yhteissaunaan. Jos tarvitset opastusta Karjakaivolle, niin ota yhteyttä vastuuhenkilöön.Vastuuhenkilö Aira Häkkinen,
puh. 0400 594 766 tai aira.hakkinen@saunalahti.fi.

Viikonloppuvaellus Teijon retkeilyalueella pe-su 26. - 28.9.

Syksyisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Teijon retkeilyalueelle, joka sijaitsee Salon keskustasta noin 27 km lounaaseen ja
saa lähitulevaisuudessa kansallispuiston statuksen. Lähdemme liikkeelle perjantaina ja asetumme Matildanjärven telttailualueelle, jota pidämme tukikohtanamme koko viikonlopun ajan. Lauantaina
teemme päiväretken, jonka pituus on n. 16 km ja kulkee reittiä Matildanjärvi-Puolakkajärven itäpuoli-Sahajärvi-Piikanummi-Puolakkajärven länsipuoli-Matildanjärvi. Sunnuntaina päiväretkellä tutustumme Jeturkastin muinaispolkuun (n. 5 km), jonka varrella löydämme pirunpellon ja 9 000 vuotta vanhan muinaisrannan. Tämän
lisäksi ehdimme tutustua omatoimisesti Matildanjärven ympäristöön.Kohteeseen voit tutustua mm: http://www.luontoon.fi/retkikohteet/retkeilyalueet/teijo/Sivut/Default.aspx http://julkaisut.
metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/teijofin.pdf. Mukaan viikonlopun
retkivarustus ja ruuat. Yöpymiset omissa teltoissa. Matkustaminen
joko bussilla (jos ryhmässä vähintään 12 kulkijaa) tai kimppakyydein. Jälkimmäisen vaihtoehdon varalta pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä mainitsemaan voitko tarjota kyytiä muille tai tarvitsetko kyydin sekä mistä olet lähdössä. Ilmoittautumiset Jorma Nurmi 040 766 9093, jorma.nurmi50@gmail.com tai Juha Karsikas 040
548 1250, juha.karsikas@luukku.com.
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Kerhoilta Lapin erikoisnähtävyyksiä - ja miten niitä löytää?
ke 1.10.2014 klo 17.30

Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:stä. Aloitetaan kahvittelulla kello 17.30, esitelmä alkaa klo
18.00. Tietokirjailija Jouni Laaksonen näyttää kuvia nähtävyyksistä, joita retkeilijä voi luonnossa liikkuessaan nähdä. Toisaalta katsellaan komeimpia, korkeimpia tai muuten merkittäviä vesiputouksia, tuntureita, kuruja, suppia ja muita luonnonnähtävyyksiä ja
toisaalta tutkitaan kulttuurihistorian merkkipaikkoja, kuten vanhoja pilkkapolkuja, poronhoidon jälkiä eri vuosisadoilta, kullankaivuun muistomerkkejä ja niin edelleen. Pääpaino kohteiden valinnassa on Lapissa, mutta muutakin Suomea sivutaan. Sen lisäksi, että nähdään komeita kuvia erityisen hienoista paikoista, opitaan myös, miten retkireittinsä varteen voi löytää entistä enemmän nähtävää. Vastattavana on kysymys: Miten löytää kiinnostavia kohteita kartoilta ja muista lähteistä? Noin 1,5 tunnin esityksen
jälkeen on hieman aikaa keskustelulle. Tilaisuudessa on mahdollista ostaa Jouni Laaksosen kirjoittamia teoksia omistuskirjoituksen kera. Kirjoihin voi tutustua ennalta osoitteessa http://www.
iki.fi/jel/at/kirjat.htm.
Tilaisuuden vastuuhenkilö on Annu Koistinen, puh. 050 326
6960.

Syyssiivous Karjakaivolla la 4.10. klo 10.00

Kesän jäljet ala- ja ylämökeistä sekä saunasta saavat taas kyytiä, kun
pölyt ja roskat siivotaan pihalle. Riittää, kun tuot itsesi paikanpäälle, sillä Auli Martin (puh. 040 585 138) vastuuhenkilönä huolehtii pesuaineista ym. tarvikkeista. Siivouksen jälkeen tarjotaan hernesoppaa ja putipuhdas sauna.

HSL:n yösuunnistus Karjakaivolla la 4.10. klo 19.00

Tai heti illan pimetessä. Suunnistettava rata on miellyttävän help-
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po. Matka on noin 2 km. Saunassa on syyssiivoustalkoiden jäljiltä
vielä miellyttävät jälkilöylyt. Tervetuloa pimeää pelkäämättömät
suunnistajat Karjakaivon lähimaastoon, toivottaa Niilo Koskenkorva, puh. 050 539 0182.

Puusavottaa Karjakaivolla la 18.10. klo 10.00

Kesän aikana on taas kuljetettu puita Karjakaivon kalliolle. Tarkoitus on katkoa ja pinota puut, joita sitten lumien tultua kuljetetaan
alamajalle. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja saunan. vastuuhenkilönä Kirsti Klemola, puh. 040 382 0375.
MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU

Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta – kuvia vuoden 2014
varrelta ke 5.11. klo 17.30

Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat; valitaan
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio
sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
Virallisen kokouksen jälkeen uppoudumme kuvien pariin. Vuoden mittaan on ollut paljon erilaisia yhteisiä tapahtumia ja kuvia on
räpsitty monella kameralla. Sinäkin voisit tuoda otoksesi yhteiseen
iloon joko diakuvina tai muistitikulla. Johonkin vanhaankin muistoon saattaisi olla mukava palata. Jotta tietäisimme, paljonko kuvia on tulossa, ilmoita kuvistasi mahdollisimman pian Marja Luhtalalle, puh. 045 264 3901.

Yhdistyksen pikkujoulu la 22.11. klo 17.00

Pukinmäen VPK:n talolla, Eskolankuja 4
Useimpien toivomuksesta vietämme pikkujoulua samalla Pukinmäen VPK:n talolla kuin viime vuonna. Nythän sinne on jo entistä helpompi osata. N-juna tuo hyvin lähelle, vain pieni kävelymatka Pukinmäen asemalta. Bussilla 69 ja 72 pääsee myös. Autoilijat
kiertävät Kenttätien ja Kisatien kautta (kts. kartasta).
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Odotettavissa on vanhaan tapaan maukasta ruokaa, vanhojen
että uusien ystävien tapaamista, pientä ohjelmaa, tanssia ja mahdollisesti elävää musiikkia. Pukkikin tai hänen edustajansa on luvannut pistäytyä, joten varaathan pienen lahjan mukaan sekä omat
ruokajuomasi. Koko lysti maksaa n. 40,- euroa osanottajamäärästä riippuen.
Sitovat ilmoittautumiset 30.10. mennessä Ritva Puraselle, puh.
040 8400 757 tai Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.
TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

Itsenäisyyspäivän kävelyretki la 6.12. klo 10.45

Kävelyretki alkaa Solvallan alaparkkipaikalta klo 10.45 bussin tulon jälkeen ja päättyy Karjakaivolle. Teemme noin kolmen tunnin
lenkin maastossa leppoisaan tahtiin, ruokataukoa unohtamatta.
Karjakaivolla on sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, saunakamppeet, taskulamppu ja mielellään kävelysauvat. Yhteissauna, maksu 2 euroa. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040
570 7536, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi.

Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla la 13.12.
SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 24.9. klo 18.00–20.00

Iltojen pimentyessä voi ulkoilun suunnaksi ottaa Karjakaivon,
Siellä odottaa hyvä seura ja lämmin yhteissauna. Ota otsalamppu mukaan. Saunamaksu on 2,- euroa. Saunan lämmittää Harry
Smeds, puh. 050 357 0993.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 29.10. klo 18.00–
20.00
Tarjolla on mukavaa seuraa isännän lämmittämässä yhteissaunassa, josta voi vielä pulahtaa sulaan lampeen ennen talven tuloa. Yhteissaunasta peritään 2,- euron maksu. Vastuuhenkilönä Eino Vasikainen, puh. 040 538 8087.

7

LOMA

Lapinkävijä Nro 136 3 14

Lauantaisauna Karjakaivolla la 29.11. klo 14.00–16.00

Pakkaset ehkä jo nipistelevät poskipäitä, kun lapinkävijät suuntaavat ulkoilunsa Karjakaivon ympäristöön ja lämpimään lauantaisaunaan, jonka on lämmittänyt Harry Smeds, puh. 050 357 0993. Yhteissaunasta peritään 2,- euroa.
LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

Ruskavaellus Kevolle 5.-14.9.2014

Penan ja Outin ryhmä tekee tämänvuotisen ruskavaelluksen Kevolle. Kokoonnumme
Helsingin päärautatieasemalle perjantai-iltana 5.9. ja matkaamme Rovaniemelle klo
18.52 lähtevällä junalla, perillä Rovaniemellä olemme lauantaina 6.9. klo 7.36. Rovaniemen rautatieasemalta jatkamme matkaa bussilla kohti Utsjokea. Perillä Kevolla olemme
klo 16, bussimatkalla on noin tunnin tauko Ivalossa klo 13 aikoihin, jolloin on mahdollisuus ruokailuun. Vaelluksen päätteeksi saunomme, ruokailemme ja majoitumme Kalastajan Majatalossa Karigasniemessä yhden yön. Lauantaina 13.9. palaamme bussilla Rovaniemelle josta jatkamme junalla kohti Helsinkiä. Perillä Helsingissä olemme sunnuntai-aamuna 14.9. klo 9.00. Matkan hinta on 450 euroa, eläkeläisiltä 400 euroa. Hintaan sisältyy juna- ja bussimatkat sekä majoitus ja aamupala Kalastajan Majatalossa. Iltaruokailu
perjantaina 12.9. Kalastajan Majatalossa sekä mahdolliset lounaat Ivalossa maksetaan itse. Matkalle tarvitaan mukaan normaali vaellusvarustus. Lisätietoja matkasta Pentti Luhtala, puh. 050 304 5130 tai Outi Posti, puh. 0400 807 778, outi.m.posti@gmail.com .

Ylläksen hiihtoviikko 27.3. – 5.4.2015

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 351 euroa aikuisilta ja 311
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.
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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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Lohjanjärven veneilykartta

L

ohjanjärven veneilykartta on ilmainen ja siitä on helppo tutkia syvyyskäyrät, rantautumispaikat, uimarannat sekä muut veneilijää kiinnostavat kohteet. Lohjanjärven
sähköiseen veneilijänoppaaseen on kerätty tietoja mm. rantautumispaikoista,
uimarannoista ja vuokrapaikoista.
Kyseessä on veneilykartan ensimmäinen versio, jota on tarkoitus päivittää tasaisin väliajoin. Toiveena on saada
paikallisilta veneilijöitä ja järvenkävijöiltä kokemuksia kartasta sekä tietoa Lohjanjärvestä, jotta veneilykarttaa voidaan
kehittää eteenpäin. Tietoa kaivataan esimerkiksi kareista ja kivistä sekä hyvistä
reiteistä ja rantautumispaikoista. Myös
kuvia rantautumispaikoista otetaan ilolla vastaan osoitteessa:
http://www.lohjanjarvikartta.fi/#/
map , sähköposti lohjanjarvi@lohja.fi.

Toimi oikein onnettomuuspaikalla

- auta loukkaantuneita
- hälytä apua numerosta 112
- varoita muita vahinkojen välttämiseksi
Tilanteen mukaan järjestys voi olla toinenkin ja tarve tulisi arvioida paikan päällä. Oma auto syrjään liikenteeltä ja hälytysvilkut päälle, sitten varoituskolmio tulisi asentaa n. 100 - 300 metrin päähän onnettomuuspaikalta. Viranomaisia informoidaan tapahtuneesta eikä puhelinta saa sammuttaa ennen kuin
hätäkeskuspäivystäjä antaa luvan.
Mikäli onnettomuusajoneuvon virrat
ovat päällä, ne tulisi sammuttaa. On hyvä muistaa, että ensin avataan takaovet,
koska turvatyynyt saattavat laueta, vaikka virrat autossa olisivat poissa etuovea
avattaessa. Jos auttajia on jo paikalla, tulisi onnettomuuspaikka ohittaa turvallisesti, ettei onnettomuuspaikalle synny
turhaa ruuhkaa.
Lähde: Liikenneturva ja Espoon keskus lehti 8/2014.

Porkkalan suojelu etenee?

Miten menettelet, kun saavut ensimmäisenä liikenteessä onnettomuuspaikalle?

Ympäristöministeri Ville Niinistö on
asettanut tavoitteeksi Porkkalan kansal-
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lispuiston palauttamisen, koska v. 1938
perustetun kansallispuiston ennallistaminen jäi tekemättä v. 1956 Porkkalan palautuksen jälkeen. Eduskunnassa
keskusteltiin kesäkuussa 2014 Porkkalan kansallispuistosta ja selvitystyö on
myös meneillään, koska kansallispuisto täydentäisi Nuuksiota ja Sipoonkorpea. Tarkoitus olisi vahvistaa pääkaupunkiseudun viherkehää ja samalla tulisi kiinnittää huomiota myös Meikon alueen metsän ja Porkkalan väliseen yhteyteen.
Länsiväylä 16.7.2014

Hetta - Pallas reitti toiminut
80 vuotta
Tämä vuosi on juhlavuosi Pallas - Hetta reitillä, sillä reitti otettiin käyttöön v.
1934. Reittiä juhlitaan Pallaksen retkiviikolla syyskuussa 8. - 13.9.14, avajaiset
8.9. klo 10 Pallaksen luontokeskuksessa.
Avausluentona Yrjö Norokorven muisteluksia kansallispuistosta vuosien varrelta. Lisätietoa www. luontoon.fi
Maakotkien pesintä onnistunut Lapissa
Talven leutojen säiden johdosta maakotkien pesintä on onnistunut hyvin.
Metsähallitus on tarkistanut 300 asuttua reviiriä ja niistä on löytynyt 190 rengastusikäistä poikasta. Suomessa tunnetaan 490 maakotkareviiriä ja niistä on ollut asuttuna viimeisen viiden vuoden aikana 440. Reviireistä 80 % on ollut La-

pissa ja 90 % poronhoitoalueella.
Vuoden aikana on löydetty kymenkunta uutta reviiriä ja Metsähallitus
maksaa 100 euron löytöpalkkion uudesta reviiristä. Huomattavan osan tarkastuksista tekevät ympäristöministeriön tähän tehtävään valtuuttamat lintuharrastajat.
Kuukkeli 15.7.14

Tiedätkö kulttuuriperintökohteita?
Turun ja Oulun yliopistojen arkeologian opiskelijat ovat inventoineet tänä kesänä kulttuuriperintökohteita Metsähallituksen talousmetsissä Kolarin kunnan
alueella Sieppijärven pohjoispuolella ja
Pellon inventoijat puolestaan eteläpuolella.

Yleisövihjeitä kaivataan
Esimerkkinä on Myllylaen latomus, joka on löydetty yleisövihjeen perusteella. Inventoinnissa on haettu kohteita kivikaudesta 1960-väliseen aikaan. Maallikon on vaikea erottaa kohteen ikää. joten
kaikki löydökset kelpaavat, jotta ammattilainen voi sitten tarkistaa kohteen.
Parhaillaan on menossa viides kesä,
jolloin inventointia suoritetaan. Myös
vanhoja kohteita on tarkastettu, jotta
niiden kunto pysyisi selvillä. Esimerkiksi kohde jossa puuhun olikaiverrattu ih-
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mishahmo oli kaatunut ja se siirretään
nyt Kolarin kotiseutumuseoon.

Tutkittavaa riittää
Lapissa inventoinnissa pyritään 4 % peittoon, kun muualla Suomessa tavoite on
8 %. Ammattilainen osaa löytää helpom-

min sopivat kohteet, joita ovat esim.
muinaisrannat ja vesistöjen varret. Myös
vanhat kulkutiet ovat tärkeitä. Myllylaelle mennessä löytyi mm. leimapuita eli
vanhojen savottojen jälikä. Harmittavaa
on, että vaikka kohteita löytyy, niin tarinoiden kertojia kohteista löytyy harvemmin, ne ovat menneet unhoon suraimo j. kumpu

Harjun paikka sijaitsee Salmivaaran niemen kärjessä. Heinäkuussa 1942 Kilpisjärvellä suomalaisten pitämästä venäläisvankien työleiristä karkasi kolme vankia. He tunkeutuivat Harjujen tupaan, tappoivat asukkaat ja ryöstivät tuvasta ruokaa ja muita tarvikkeita (Walter Ericson 1981, Över gränserna, Tornedalica, Luleå). Kaksi vangeista saatiin sittemmin kiinni, mutta kolmannen nuo kaksi olivat surmanneet matkallaan Ruotsiin. Jäljellä olevaan tulisijan muuriin tunturiopas Yrjö Metsälä on kiinnittänyt metallisen muistolaatan johon on kaiverrettu
teksti: Harjun tuvan tragedia 23.7.1942, Kalastaja Tuomas Harju s. 30.7.1883 Enontekiö, Kristianna Cecilia Harju e. Johansen s. 21.6. 1897 Lyngen Norja, Yykeänperän suomalaisseura. (R.K.)
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TIETOAIVI

kupolvien myötä.
Inventoinnin etenemistä voit seurata
blogista http://kulttuuriperintoinventointi.blogspoti.fi
Kuukkeli 15.7.14

pia moottorikelkalla maastoon.
Polku on pituudeltaan 2,7 kilometriä
ja tauluja on kaikkiaan yksitoista.
Kuukkeli 14.7.14

Eräpolku saa uudet opasteet
Kolarin nuorten työpaja korjasi kesän
alussa Luossun Niesakerossa sijaitsevan
eräpolun opasteita ja tietoiskuja sisältäviä opastauluja. Projektin pohjatyö oli
tehty jo keväällä ajamalla tauluja ja tolp-

Karjakaivon asukki

R

antakäärme (Natrix natrix), jota vanha kansa nimitti tarhakäärmeeksi ja kiltiksi käärmeeksi, on
Suomen suurin käärme ja pituudeltaan
yleensä 70-90cm. Suomen ennätys on
134cm. Tämä kovin sympaattinen otus
on myrkytön ja täysin harmiton sekä rauhoitettu eikä sitä saa tappaa tai vahingoittaa. Arvoksi on määritelty 252 euroa rauhoitusmääräysten rikkomisesta. Rantakäärmeen erottaa helposti kyystä keltaisista, oransseista tai valkoisista niskatäplistä. Väri vaihtelee oliivinvihreästä harmaanvihreään, ruskeanharmaasta mustanharmaaseen sekä harvinaisena kokomusta ilman niskatäpliä. Pää on kuitenkin
pyöreämpi kuin kyyllä jolla se on kolmio-

mainen. Ruokavalioon kuuluu mm. pikkukalat, sammakot, hiiret sekä myyrät.
Nyt on käynyt niin että kyseinen pariskunta on ominut alatuvan kompostin
omaksi kodikseen ja munii sinne maatumislämpöä hyväksi käyttäen kesä- heinäkuun välillä joista kuoriutuu elo- syyskuun vaiheessa 6-40 poikasta ja horrostaa talven elo- syyskuusta huhti- toukokuulle. Suosittuja yöpymispaikkoja ovat
pihapiirin puupinojen antama suoja.
Rannan läheisyydessä oleva komposti on rantakäärmeelle sama asia kuin rakentaisi pikkulinnulle linnunpöntön.
Pesä ei kuitenkaan estä kompostin normaalia käyttöä rauhoituksesta huolimatta. (R.K).
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Raimo J. Kumpu

Jyrkkää asiaa
Yliperän suurtuntureiden
pahdat ovat aina kiehtoneet
Lapin kulkijoita massiivisella
ja jylhällä olemuksella, mutta
harvempi vaeltaja on retkillään poikennut pahtojen juurille niitä tarkemmin tutkiskelemaan.

dostuu usein silttikivestä koostuvaa
vyörysoraa jyrkässä kulmassa. Vyörysoraikonkin voi ylittää, henkilökohtaisesti pidän turvallisena rajana kengän liukumista korkeintaan
40cm matkan sorassa, mutta jos tukipiste luistaa edelleen alaspäin, on
kohta liian jyrkkä ja riski menettää
kontrolli on liian suuri. Silttikivivyörysora on erittäin teräväsärmäistä, kuin kivikautisen keihään kärkiä
raimo j. kumpu

S

uurtuntureiden pahdat ovat
yleisesti vaikeakulkuisia ja
haastavia mutta ei mahdottomia. Eteneminen on hidasta ja yleensä hyvinkin vaivalloista, päiväretkellä kuluu huomattavasti enemmän
tunteja kuin kilometrejä.

Tietyllä tavalla pahdat
ovat hengenvaarallisia
Kallio murenee sääolosuhteiden vaikutuksesta, vesi jäätyy halkeamiin ja
kivi murenee. Tällöin tukea otettaessa käsin, saattaa tukipiste muodostua kouralliseksi irtokiviä ja vyöryminen alas jyrkännettä kymmeniä
metrejä saattaa olla tosiasia.
Pahtojen tyviin alarinteelle muo-

Rinneniityillä pahtojen tyvessä sinnittelevät
mm. arnikki sekä tihkuvesipinnoilla tähtirikko.
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raimo j. kumpu

Meekonlaakso, Enontekiö, taustalla Porojärvet ja Saivaara.

ja sopivasti osuessa saattaa upota syvällekin vaelluskengän pohjaan.
Nyrkin kokoisista ja sitä suuremmista vyörykivistä muodostunut
rinnelouhikko on luonteeltaan arvaamatonta mutta mentävissä. Näitä kannattaa kuitenkin välttää jos
mahdollista. Tärkeintä on kokeilla
jalalla kuinka suurelta alalta louhikko lähtee sortumaan oman painon
alla. Tyypillistä on kivien vyöryminen pari metriä yläpuolelta suoraan
päälle!

Ei kannata kuitenkaan
luovuttaa
jos seikkailumieltä on riittävästi. Pahdoilla on usein paljonkin kalliohyllyjä,
”pahdan suvantoja”. Varsinkin tihkuvesipintaiset hyllyt ja kalliopinnat ovat tunturikasvistolta rikkaita.
Ylöspäin edetessä on hyvä katsella
valmiiksi 1-3 varareittiä, koska umpikujaan joutumisen mahdollisuus on suuri.
Alaspäin palaaminen on huomattavasti
vaikeampaa kuin kiipeäminen ylöspäin.
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Arvioiminen on vaikeaa ja lyhytnäköistä.
Annjalonjin pahta on ainut täysin rauhoitettu luonnonsuojelualue jossa liikkuminen vaatii kirjallisen luvan. Lupia voi anoa
Metsähallitukselta opetus- ja tutkimustarkoituksiin.

Jyrkänteet ovat myös petolintujen pesimäpaikkoja.

syasentoon ja on muutamassa sekunnissa parin metrin päässä kynnet ojossa puolitoista metriä leveine siipineen.
Tunturimaiseman katseleminen pahdoilta on erilainen kokemus. Kasvikuntamme sitkeimmät sinnittelijät kallionraoissa näyttävät kasvavan kivessä, vettä voi
löytää kuksallisen kuin vuotavasta vesihanasta, yksinäinen poro on hakeutunut
kallion onkalomaiseen syvennykseen suojaan säältä ja itikoilta tai piiloon, laumasta
erillään ehkä säikähtäneenä petoeläimen
hyökkäyksestä selviytyneenä, rinneniittyjen arnikit ja kissankellojen pohjoiset alalajit luovat laajalti kontrastia karuun kivimaisemaan. Listaa voisi jatkaa romaanin
verran.

Tätä ei sovi unohtaa, sillä varsinkin Piekanan pesäreviirit ovat yleisimpiä. Lintu omaa erittäin vahvat ja neulanterävät
raatelukynnet ja hyökkää varsin hanakasti kimppuun. Jos piekana älähtää huutamaan varoitushuutoa (mistä ei voi erehtyä) ja pyörii yläpuolella ympyrää, kannattaa pysähtyä ja
raimo j. kumpu
antaa tilanteen
rauhoittua. Pesää voi olla vaikea paikantaa
tarkasti ennen
kuin naaras lähtee sieltä lentoon päästäen
kantavaa uikuttavaa ääntä –
tämä on merkki koiraalle suvereeniin hyökkäykseen ja laittaa välittömästi siivet kolmio- Pahdat ovat petolintujen pesimäpaikkoja. Maakotka, piekana ja korpmaiseen syök- pi asuttavat jyrkänteitä.
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Etelä-Suomen retkeilyopas

Luontokohteita pääkaupunkiseudun reunamilta
Raija Hentman
Minerva 2014, ISBN 978-492-852-6

E

telä-Suomen retkeilykohteita
ansiokkaasti kuvaava teos kattaa
148 luontokohdetta ja retkeilyreittiä pääkaupunkiseudun lähistöllä,
sen länsi ja pohjoispuolella.
Kohteet sijaitsevat noin 110km säteellä Senaatintorista ja ne on jaettu kolmeen lohkoon. Lohkot on erotettu toisistaan omilla tunnusväreillä, tämä helpottaa mukavasti eri alueiden kohteiden
hahmottamista sekä löytymistä melkoisen laajalta alueelta. Jokaisesta kohteen kuvauksesta löytyvät kulkuohjeet
ja tiedot reittien merkinnöistä, pituuksista, vaativuuksista ja palveluista. Reitit ja muut kohteet on kuvattu hyvin yksityikohtaisesti, joten niiden avulla saa
alueiden vaativuuksista kattavan kuvan.
Teoksessa on tiivistetysti tietoa alueiden
historiasta, geologiasta, kasveista ja eläimistä. Kokonaiskuvaa täydentävät hyvin
alueiden maastokartat.
Kirjan loppuun on kohteet koottu
vielä teemoittain, esimerkiksi lapsille ja
koululaisille suunnattuja polkuja tai historiallisia ja kulttuurikohteita.
Kirjan avulla on helppo suunnata uu-

siin retkeilymaastoihin ja löytää ihan lähialueilta aivan outoja ja hienoja luontokohteita. Teoksen runsas kuvitus kutsuu retkelle keskellä ruuhka-Suomea.
Kirjaa voi tilata myös suoraan tekijältä
hintaan 26€, raija.hentman@nic.fi 0400
380606
Soile Taskinen

Suomen rotkot
Tuomo Kesäläinen & Aimo Kejonen
Tallinna 2014, ISBN 978-952-577462-7
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Kesän alussa on julkaistu mielenkiintoinen tietokirja maamme rotkoista. Teoksessa on esitellään maamme rotkoja Ahvenanmaalta Utsjoelle ja siltä väliltä.
Kohteita on yli 500, joista sadassa viidessäkymmenessä on runsas värikuvitus sekä kartat ja koordinaatit kohteista. Myös
ajo-ohjeet kohteisiin, helpottavat paikan
löytämistä. Lisäksi kirjan lopussa on luettelo ja koordinaatit muista kohteista,
joita on siis runsaasti. Loppupuolen luettelo on kiinnostava, koska pääosa rotkoista ja kuruista sijaitsee Pohjois-Suomessa, joten täältä löytyy oivia retkikohteita seuraaville Lapin vaelluksille.
Tuomo Kesäläinen on julkaissut aiemmin kirjan Varsinais-Suomen luolista ja
uudesta kirjasta löytyy tietoa myös Suomen luolista. Jotkut rotkot ovat varsin
luolamaisia ja niitä on käytetty historiallisina aikoina pako- ja piilopaikkoina, joten kirjat täydentävät mainiosti toisiaan.
Suomen rotkot kirja on laaja tietopaketti, sillä rotkoista on kerätty paikallistietoa ja taruja niiden käytöstä historiallisina aikoina tai jopa viime sodan aikaisina sotilaskarkureiden piilopaikkoina. Tuomo Kesäläinen osaa kuvata kohteita värikkäästi ja antaa mielikuvituksen
lentää, mutta pohtien samalla syvällisesti maamme luonnon arvoja innostavasti.
Tarinoita on runsaasti niin aikuisille, lapsille kuin lapsenmielisillekin.
Aimo Kejonen on puolestaan teoksen
asiantuntija ja geologi, joka on pereh-

tynyt myös kansanperinteeseen. Siksipä kirjassa on lähes joka kohteesta mielenkiintoista paikallishistoriaa ja taruja. Kertomukset kohteiden uskomuksista on teoksen ”suola”. Kuinka paljon tarinoita onkaan säilynyt kansan muistoissa. Jämsän Rotko- eli Ruuhijärvestä on
seuraavaa tietoa: ”Vuonna 1449 Erik Tott
tuomitsi Kangasalan erämiesten ja jämsäläisten nautinta-alueiden rajan kulkemaan Nytkymentaipaleen vastamäestä Ruuhivuoren kiviristiin ja siitä Kuusivuoreen, Jämsäläisillä ja satakuntalaisilla oli ollut riitaa rajasta. Määritellystä linjasta muodostui silloisen Jämsän ja Satakunnan välinen raja. Ruuhijärven kiviristi on kallioon hakattu risti.”
Kirja on myös mainio kuvakirja, sillä
useasta kohteesta on aukeama kuvaamassa paikan monipuolisuutta, koska pelkästään kertomalla alueesta tai kohteesta ei
saisi samanlaista kuvaa kiinnostavana retkikohteena.
Kirjan johdannossa Aimo Kejonen
kertoo Suomen rotkojen ja laaksojen
syntytavoista, tämä lyhyt tietopaketti
avaa silmät ymmärtämään, miten monella eri tapaa maastomme erilaisuudet ovat
syntyneet ja muodostuneet. Samalla miten paikallisella tasolla on nimetty maaston muotoja esim. kurut, portit, loksot,
halkein, rako, kolu, jne. Usein nimenä
on helvetti, hiisi, hitto, piru, jne., eli paikaan on liitetty salaperäisiä voimia, jotka asustavat paikassa tai vaikuttaneet pai-
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kan syntyyn. Monet paikat ovat todennäköisesti myös vanhoja palvos paikkoja,
mutta rotkoja ja kuruja on käytetty myös
pyyntipaikkoina.
Jälkisanoissaan Tuomo Kesäläinen toteaa: Vaellus halki rakkaan Suomi-neidon tutustuen sen salatuimpiin sopukoihin ja kivisiin rosoarpiin on ollut unohtumaton elämys... Toivon, että tämän kirjan
sisältö innoittaa kaikkia aiheesta kiinnostuneita sieluja toteuttamaan oman elämänsä seikkailun, johon tämä teos antaa
mainiot puitteet löytää uudenlaisia retkikohteita maassamme. On mielenkiintoista, ettei etelärannikolta ole juurikaan
kohteita, eteläisin esitelty kohde on Mäyrämäen rotko Artjärvellä (LAT 60o43`
48.176” LON 26o 13, 24.148”) Kirjassa
puhutaan Orimattilasta, mutta kohde sijaitsee vanhan Artjärven kunnan alueella.
Teoksen kuvitus on pääosin Tuomo
Kesäläisen ja Aimo Kejosen, mutta kirjassa on kuvia myös muilta kuin kirjan kirjoittajilta. Kirjaan voi tutustua www.salakirjat.net
Reijo Blomberg

Erämiehen keittokirja
Useiden toivomuksesta ilmestyy painosta
”Erämiehen keittokirjan” nimellä kokoelma
ruokaohjeita, joiden mukaan Kasvatusopillisen Talouskoulun miesten-kursseihin ensimmäisinä osaa ottaneet metsänhoidon ylioppilaat valmistivat “metsäherkkunsa”. Toivomme, että kirjanen voisi olla hyödyksi myöskin
metsästys-, kalastus- y. m. urheilumatkoilla.”
Vuonna 1915 ilmestynyt Erämiehen
keittokirja sisältää yksinkertaisesti valmistettavia ja luonnonläheisiä ruokia, jotka on
helppo ottaa mukaan metsäretkille tai valmistaa paikan päällä luonnossa.
• Perunarieskaa
• Padassa savustettua kalaa
• Paistettuja sieniä
• Kirnupiimäohukkaita
• Pinaattimuhennosta
• Paistettuja nauriita
• Nokkoskeittoa
• Karpalovoileipiä
• Metsänriistan kuivaaminen
www.salakirjat.net. Valitettavasti kirjasta
on painos lopussa, mutta antikvariaatista ko.
kirjaa saattaa löytyä.
Reijo Blomberg

Syyskokous ke 5.11. klo 17.30, Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9. Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat; valitaan hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2015
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
TERVETULOA!
Hallitus
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NIESTASÄKKI
Raija Hentman

Uusia makuja retkiruokaan
Kotoisten raaka-aineiden lisäksi ruokakaupoista saa monia eksoottisia tarvikkeita, jotka muualla maailmassa ovat
arkipäiväisiä. Näistä esimerkkeinä bataatti ja kvinoa.
Kvinoa
Bataatti

Bataatti on kotoisin Etelä- ja KeskiAmerikasta. Bataatti sisältää runsaasti sokeria ja tärkkelystä, ja mukula onkin energiapitoisempi kuin peruna, jonka tapaan sitä voidaan käyttää. Kuitupitoinen bataatti sisältää runsaasti C-vitamiinia, A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia ja B6-vitamiinia.
Retkiruokiin bataattia saa helpoiten
kuivattamalla valmista bataattisosetta,
jollaista löytyy ainakin K-supermarketeista. Tee leivinpaperista liuskoja, jonka päälle levität bataattisosetta ohueksi kerrokseksi. Kuivata soseliuskat toisistaan irrallaan uunissa tai kasvikuivurissa. Irrota paperi, kun levy alkaa pysyä
kasassa ja käännä soselevyt. Tee kuivista
levyistä teho- tai sauvasekoittimella jauhoa. Yhdestä sosepaketista tulee noin 2
dl jauhetta.

Kvinoa (kinoa, quinoa) on myös kotoisin Etelä-Amerikasta ja se on ollut inkojen tärkein viljelyskasvi. Kvinoa on sukua punajuurelle, pinaatille ja jauhosavikalle – se ei siis ole viljakasvi. Luontaisesti gluteeniton on todellista superruokaa, sillä pienet siemenet sisältävät
paljon rautaa, magnesiumia, fosforia ja
magnesiumia, runsaasti proteiinia sekä
viljoista ja riisistä poiketen kaikkia ihmiselle välttämättömiä aminohappoja
oikeassa suhteessa.
Kvinoan keittoaika on noin viisitoista minuuttia, mutta liottamalla kvinoaa muiden kuivatuotteiden kanssa, voi
keittoaikaa lyhentää.
Kvinoa, kuten linssitkin, pitää ennen ruoaksi valmistamista huuhdella
kylmällä vedellä. Kätevintä on huuhtoa
koko paketti kerralla, kuivattaa siemenet
uudelleen ja kirjoittaa paketin päälle, että ne ovat käyttövalmiita.
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Ruokaisa sosekeitto kahdelle

Pakkaa omaan pussiin

½ dl perunahiutaleita (Mielihyvä)

Pakkaa samaan pussiin:

½ dl kuivattua bataattisosejauhetta
1 tl sipulijauhetta
½ dl punaisia linssejä
½ dl kvinoaa

Pakkaa samaan pussiin:

½ dl kermankovikejauhetta (esim.
Completa)
2 maustemittaa inkivääriä
1 maustemitta korianteria
2 maustemittaa paprikajauhetta
(½ - 1 maustemitta chiliä)
1 maustemitta suolaa

6 dl vettä
Käytä esimerkiksi Minigripin minipusseja. Laita kaikki pussit isompaan
urasuljinpussiin ja valmistusohje pussin sisälle.
Kaada yhdessä liotetut jauheet,
linssit ja kvinoa kattilaan. Huuhtele
liotusastia osalla ruoan valmistukseen
tulevasta vesimäärästä. Lisää joukkoon
kermankorvikejauhe ja mausteet. Kypsennä 10–12 minuuttia ja suurusta perunahiutaleilla. Keittoon saa vähän enemmän
Raija Hentman
ytyä chilistä.
Ohje kirjasta Herkutellen luonnossa, Sitruunakustannus
2013. Kirjaa
voi tilata hintaan 29 euroa (+ toimituskulut) suoraan kirjoittajalta sähköpostiosoitteesta raija.
hentman(at)
nic.fi.

Ruokaisa sosekeitto.
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Alkuun

Raija Hentman

Luomisen tuska
Selailet nojatuolissa retkeilyopasta. Kirjassa on karttoja, tietoja reiteistä, kuvia ja tekstiä,
joka kertoo kohteesta. Olet poiminut sen hyllystä ehkä nimen
tai kansikuvan perusteella tai aihepiirinsä takia. Mutta mitä on
vaatinut, että kirja viimein on
kädessäsi? Tässä yksi tarina retkioppaan synnystä.

J

ouluna 2005 istuin kynttilän valossa Kuusamossa Myllykosken partaalla, seudun parhaalla paikalla
olevassa mökissä ja piirsin GT-karttaan
puolikaarta. Sen keskipiste oli Helsingin
Senaatintorilla ja viivan sisään jäi hyvä
pala ruuhka-Suomea noin 110 kilometrin säteellä. Olin syksyllä sopinut erään
kustantajan kanssa, että tekisin EteläSuomen retkeilyoppaan.
Siihen tulisivat kaikki luontopolut,
patikkareitit, jokunen vinkki pyöräily- ja melontareiteistä, ehkä retkilatuja.
Niin, ja sitten tietoruutuja, joissa kertoisin luonnosta, kohteisiin liittyvästä historiasta ja muusta mielenkiintoisesta.

Aloitin heti kotiin palattua selvitystyöt:
etsin kaikki alueen kunnat sekä niiden
nettisivuilta, kirjallisuudesta ja muista lähteistä löytyvät kohteet. Useimpien paikkakuntien kohdalle tuli jotain
kohteita, toisille rivi toisensa jälkeen.
Joka paikassa pitäisi käydä, jotta siitä
voisi kertoa omakohtaisena kokemuksena. Selvittely vaati lukemattomia puhelinsoittoja ja sähköposteja ennen kartoituksien aloittamista ja ennen jokaista retkeä.
Mutta miten autoton ja ajokortiton
pääsisi joka paikkaan? Lähetin avunpyynnön Reissurepun postituslistan jäsenille ja muutama olikin kiinnostunut.
Jaetuilla matkakuluilla kumpikin pääsi osalliseksi retkikokemuksesta ja kyydin antaja paikkoihin, joista olin ottanut
etukäteen selvää, paikkoihin, joista hän
ei ehkä ollut kuullutkaan.
Hankin kalliin puoleisen digitaalisen sanelimen. Sinne talletin huomioni
reitin kunnosta, merkinnästä, rakenteista, maastosta, maisemista ja tiedot siitä,
miten kohteeseen päästiin. Mitenköhän
monta retkeä teinkään vuonna 2006?
Heti alkutaipaleella, ollessani kartoittamassa Suomusjärven Ketunkierrosta Arjan kanssa, astuin kuoppaan ja
retkautin polveni pahanlaisesti. Kylmä,
koho ja kompressi. (Eikä se reitti edes
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raija hentman

Pirunvuoren hiidenkirnua Salon Halikossa kannattaa käydä katsomassa samalla kun tutustuu Salon erittäin monipuoliseen luontotarjontaan.

tullut kirjaan, koska polkua ylläpitävä
yhdistys ehdittiin lopettaa.) Kartoittaminen jatkui polvi tiukassa siteessä.
Toinen polvi oli vihoitellut jo aiemmin,
mutta se unohtui, kun vasen oli niin kepulissa kunnossa.
Varsinaisten töiden välissä tein tutkimusretkiä pitkin, poikin maakuntaa myöhäiseen syksyyn. Välillä tehtiin
päiväretkiä, välillä yövyttiin teltassa. Lähikohteita pääkaupunkiseudulla kuljin
usein itsekseni, niihin kun pääsi julkisella liikenteellä. Sama jatkui 2007.
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Hyviä ja huonoja kokemuksia
Teimme mahtavia löytöjä: Inkoon ulkoilualuerypäs Elisaari-Gölisnäs-Bjurs
(varsinkin Elisaaren ja Bjursin luontopolut), Lohjanjärven ympärillä olevat useat kohteet, Artjärvellä Lammin
luontopolku, Orimattilan lukuisat polut, Pornaisten Laukkosken luontopolku, Porvoon monet kohteet, Häntälän notkot Somerolla, Palakosken,
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Hämeen ilvesreitin raivaus ja merkinnät ovat jääneet kesken Hämeenlinnan puolella, mutta
Lopella ja Tammelassa ovat kelvollisia, väliin jopa erinomaisia. Tässä viitta osoittaa suoraan
raivaamattomaan pusikkoon merkitsemättömälle reitille.

Konianvuoren ja Rokokallion upeat kallioalueet Vihdissä.
Aivan liian usein kuitenkin sai tuskailla huonoja reittimerkintöjä ja etsiä polun
kulkua. Hämeen ilvesreitin alkuperäinen
linjaus oli paikoin patikoitsijan painajainen, kuten Juissin kanssa totesimme. Uusi reititys oli jo paljon parempi, mutta Hämeenlinnan osuudella merkinnät olivat
surkeat.
Metsähallitus loisti tähtenä polkujen huoltajana, mutta jokunen kunnan,

kyläyhdistyksen tai muun toimijan polku ansaitsi täydet pisteet. EU rahoittajana alkoi saada ikävän sävyn, sillä muutaman kerran näytti siltä, että projektin pääasiallisin tarkoitus oli työllistää muutama
ihminen määräajaksi, laatia suunnitelmat
ja ehkä saada aikaiseksi laavu ja polun alkuun komea viitta. Reitin raivauksesta,
merkinnästä ja huollosta tuskin oli sovittu
mitään, jonka vuoksi projektin päätyttyä
kaikki sai rapistua ja umpeutua vapaasti.
Rekijoen myllyn alueen luontopolku Kii-
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kalassa ei päätynyt kirjaan, koska siitä löytyi vain viitta tien poskesta. Viime syksynä
selvisi Ilpon kanssa Karkkilassa, että Hämeen ilvesreittiä ei ole merkitty, ei raivattu eikä yhtä karttaan merkittyä laavua ole
koskaan rakennettu.
Muutenkin polkujen merkitseminen
oli kovin kirjavaa. Parhailla reiteillä edelliseltä merkiltä näki seuraavan, mutta etsiskelyä sai tehdä usein. Tieosuudet olivat järkiään pahimpia. Oliko ympäristö
niin tuttua merkkaajalle, ettei hän osannut asettua ensikertalaisen asemaan, vai
oliko ohjeistus riittämätöntä? Olihan reittien laatijoitakin monenlaisia: valtio, kuntia, kaupunkeja, kylä- ja luonnonsuojeluyhdistyksiä, urheilu- tai retkeilyseuroja,
leirikeskuksia.

musta ei syntynytkään. Olin tehnyt kaksi
vuotta työtä, mutta mitä varten?

Aineistoa kertyy

Pääkaupunkiseudun retkeilyopas

Diakuvien liuskoja kertyi kansioon. Onneksi älysin tuoreeltaan kirjoittaa missä
ja milloin kuvat oli otettu. Sanelimen tiedostot täyttyivät useaan kertaan ja tietokoneelle siirrettyjen äänitteiden sisältöä oli
tuntitolkulla. Nekin piti nimetä aina siirtämisen yhteydessä ja jokaisen kohteen äänitiedostojen numerot piti kirjata muistiin kohdelistalle. Ei niitä muuten löytäisi. Kirjallista aineistoa oli metrinen mappirivistö.
Sitten sairastui kustannustoimittaja,
jonka kanssa olin kirjaa puuhannut. Hänen seuraajansa kanssa kustannussopi-

Uusi kustantaja
Vuosi 2008 puoli kesää kestäneine Islannin matkoineen livahti ohi pikaisesti. Aloitin uuden kustantajan etsinnän. Lähettelin tekstinäytteitä ja sisältösuunnitelman
useille kustantajille. Viimein Tammi tarttui tilaisuuteen keväällä 2009.
Aineistoa oli kertynyt valtavasti ja oli
selvää, ettei se mahtuisi yhteen kirjaan.
Päädyttiin ratkaisuun, jossa pääkaupunkiseudun kohteista, Nuuksion järviylängöstä kuntarajoista piittaamatta ja Sipoosta pääasiassa Sipoonkorven vuoksi muodostettaisiin oma kokonaisuus.

Pääkaupunkiseudun retkeilyopas putkahti painokoneesta seuraavana keväänä. Vasta kirjan sivuilta huomasi, kuinka huikea
määrä luontokohteita tälle rajatulle alueelle onkaan siunaantunut. Alun toista sataa
luontopolkua ja muuta reitin pätkää, lisäksi tietoja pyöräilykohteista, vähän melonta- ja retkihiihtokohteita. Tietoruutujakin
väsäsin 44.
Muutama maininta lehdissä ja pari radiohaastattelua levittivät tietoa kirjasta,
kirjamessuilla lyhyt haastattelu. Siinäpä
melkein oli Pääkaupunkiseudun retkei-
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lyoppaasta tiedottaminen, sillä vain suurimpien tähtikirjoittajien teoksista tehtiin
mainoksia.

Entä ne loput kohteet?
Tammi ei halunnut sitoutua seuraavan kirjan julkaisuun ja taas kului aikaa. Keväällä
2012 sattuma puuttui peliin. Olin opastamassa työväenopiston retkeä Sipoonkorpeen, ja mukanani oli Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaita. Eräs osanottajista
tiedusteli, oliko minulla muita kirjasuunnitelmia. Olisihan sitä aineistoa koottuna
jo seuraavaankin kirjaan! Kustannussopimus Minervan kanssa syntyi alkukesästä
2012.
Välissä piti kuitenkin saada valmiiksi
Herkutellen luonnossa -kirjan neljännen
painoksen tarkistus ja läjä uusia ruokaohjeita. Retkeilyoppaan vuoro olisi vasta sen
jälkeen.
Mikään ei kuitenkaan mennyt suunnitelmien mukaan vuoden 2013 aikana
ja viikot hupenivat. Nettisivujen kahlailu tuotti valtavasti uusia tutkittavia kohteita ja osaa kunnista ei ollut enää olemassa. Uskollisten avustajien kanssa pörräsin paikasta toiseen. Uuteen uskoon pistettyä Hämeen ilvesreittiäkin oli toista sataa kilometriä patikoitavaksi. Siellä sitten
heinäkuun helteillä paarmojen pöristessä
Airin kanssa etsittiin reittiä, jonka olemassa olosta kertoi vain tiuhaan pöpelikköön
osoittava nuoli. Karkkilassa polkua etsies-

säni kadotin sanelimeni. Onneksi olin juuri siirtänyt äänitiedostot tietokoneelle. Siis
uuden ostoon.
Seitsemän veljeksen reitti sentään oli
säällisesti merkitty siltä osin kuin se yleensä ottaen oli olemassa. Teijon retkeilyaluetta oltiin puuhaamassa kansallispuistoksi, mikä toisi muutoksia tullessaan. Ihan
uusia polkuja putkahteli tietooni – kuten paikallisen retkeilijän laatima Metsäkoivulan polku Somerolla sekä Salon seudun uskomattoman moninaiset luontokohteet. Nuuksiossakin oli kolme Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaan jälkeen
tullutta uutta reittiä Kirkkonummen ja
Vihdin puolella. Ravasin kartoitusretkillä koko syksyn ja vielä tämänkin vuoden
puolella kun jo kirjoitin täyttä häkää. Joulu-tammikuussa päivät olivat lyhyitä ja valoa vähän.

Kamala rutistus
Kirjan teko ei ollut pelkkää kirjoittamista.
Jokaisesta polusta piti etsiä ja tulostaa kartta Kansalaisen karttapaikasta ja niihin piirsin polkujen kulun. Oli taittajan asia tehdä varsinaiset kartat ja kirjan ulkoasu. Kilometrit, osoitteet, pinta-alat ja lukemattomat muut yksityiskohdat piti kuitenkin
tarkistaa. Siis lukemattomia puheluita ja
sähköposteja ensin asiasta tietäviä etsiessä ja sitten tarkistuksia tehdessä. Diakuvat
piti kehystää ja kaivella sopivat ehdokkaat
digikuvista. Kaikkeen tähän meni aikaa
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raija hentman

Hakoisten linnavuori Janakkalassa on upea muinaiskohde ja sen lähellä on LaurinmäenMääkynmäen kulttuuri- ja luontopolku. Linnavuorelta avautuu joka puolelle näkymä viljaville pelloille, jotka linnavuoren aikoihin olivat veden alla.

enemmän kuin tekstin tuottamiseen.
Päivät venyivät kymmeneen tuntiin,
sitten kahteentoista ja neljääntoista eikä
vapaapäiviä ollut. Vain jotkut paljon aiemmin sovitut menot katkaisivat välillä työputken, kuten jo syksyllä sovittu Lapin
loma. Valmistumisen deadline oli mennyt ohi jo aika päiviä sitten, sitten toinenkin. Viikkoa ennen kirjan painoon menoa
minulle ilmoitettiin, että kirja jaetaan kahteen osaan ja toinen osa tulee seuraavana
keväänä. Seurasi hirvittävä viimeistelyru-

tistus kustannuspäällikön ja taittajan kanssa. 26.5. luovutin viimeiset aineistot.
Olin sekä helpottunut että pettynyt.
Oli hyvä päästä eroon urakasta, joka oli
uuvuttanut täysin. Toisaalta irtiotto ei ollut lopullinen. Tätä Lapinkävijääkin lukiessasi on Etelä-Suomen retkeilyoppaan
toisen osan tekeminen työn alla. Itäisellä
Uudellamaalla, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson reunamilla on monta mielenkiintoista retkikohdetta. Miten monta, sen näet ensi keväänä.
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Kamakirppis

EIJA LEMPINEN

Suomen luontokeskus
Haltian retkeilyvarustekirppis 15.3. kokosi paikanpäälle kuusi myyjää. Kavtsilaisilla oli oma
pöytä ja useita myyjiä, ja
omalle myyntipöydälleni
muutamat henkilöt toivat
tavaroita tarjolle. Lapinkävijöiden myyjille apuaan tarjosivat myös Hellin
Saarelainen ja Eija Lempinen. Kirppikseen liittyen Kavtsilaisten yhteisellä pöydällä oli monipuolista tarjontaa
pidettiin myös pari luen- ja monta iloista myjää.
toa. Mika Kalakoski kertoi lasten kanssa retkeilystä ja itse pu- kin syntyi.
huin varusteiden huoltamisesta. KanRetkeilykirppis oli ensimmäinen laasaa vaelsi antia tutkimassa ja kauppoja- tuaan Haltiassa, muttei viimeinen. Sen
perusteella on helpompi suunnitella tulevia kirpputoreja, sillä tavaroiden kierEIJA LEMPINEN
rätys on varsin viisasta toimintaa. Tämän tapahtuman järjestelyissä ihmetytti yhdistysten passiivisuus – monet eivät vaivautuneet edes ilmoittamaan, ettei kiinnostuta ole.
Raija Hentman

Herkkuja nuotiolla
Kirppiksellä oli tarjolla vaatteita, reppuja,
rinkkoja, makuupusseja, jalkineita, suksia,
siteitä, ahkio, kirjallisuutta ja monenlaisia
retkeilytarvikkeita.

Ilpo Häyrysen metsätontilla Pukkilassa kävi kuhina, kun herkkumestari Mika Kalakosken lisäksi 13 kokkia hääri
nuotion ympärillä. Heti ensimmäiseksi
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kosipulilla, tillillä ja suolalla maustettua tuorejuustoa. Padassa maito ja piimä
juoksutettiin, massa kerättiin puhtaaseen Chifonetiin, maustettiin kerroksittain ja ripustettiin puuhun
valumaan. Heraan alustettiin leipätaikina. Seuraavaksi padasta tulikin sitten
leivinuuni, kun padan kannen päälle aseteltiin hehkuvia hiiliä. Päivän mittaan syntyi kaksi muhkeaa
Täytetyn lohen vatsa ummistettiin puutikuilla narulla.
ja maukasta leipää, joiden
päällä tuorejuusto maistui
erinomaiselta.
raija hentman
Sivussa röyhysi pieni savustuskota,
jossa syntyi marinoiduista naudansuikaleista kuivalihaa. Padassa myös savustettiin suutareita tuoreilla tammenoksilla. Nam. Lihasaslikit paistuivat nuoraija hentman

raija hentman

Claes Lindqvistin käsissä syntyy oivallinen
leipätaikina, joka paistetaan leivinpaperilla
vuoratussa rautapadassa. Taina Tervahartiala
pitelee aluspaperia paikallaan.

saatiin huikopalaksi pekoniin käärittyjä
kuivattuja kivettömiä luumuja, jollaisen
jokainen paistoi sopivaksi.
Mikalla oli mukana rautapata, jossa syntyi seuraavaksi muhkea pallo val-

Mika Kalakoski valmistelee savustuskotaa
Harry Smedsin pitelemille lihasuikaleille.
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tetty lohi. Jos kurssi olisi pidetty aikaisemmin, sen sisuksiin olisi varmaankin päätynyt aineksia luonnosta. Lohen maha suljettiin teroitetuilla puutikuilla ja narulla. Ripustaminen oksanhaarukasta tehtyyn telineeseen vaati yhteistyötä ja kekseliäisyyttä.
Kannatti tehdä.
Makeannälkää taltutettiin tikkupullalla ja banaaneilla, joiden sisuksiin kätkettiin
suklaata ja vaahtokarkkeja ennen hiilloksella kypsentämistä.

raija hentman

raija hentman

Vastapaahdettujen ja -jauhettujen papujen
ihana tuoksu lupailee kahvinautintoa. Kahvimyllyä pyörittämässä Mimmi Lindqvist.

tion lämmössä.
Kahvin paahtaminen oli kuumaa puuhaa, sillä nuotion äärellä piti malttaa kuumentaa prännäriä juuri sopivasti aina välillä pyöräyttäen papuja. Pavuista ei syntynyt
pikakahvia, sillä paahtamisen jälkeen ne piti myös jauhaa ihan vanhanaikaisesti kahvimyllyssä. Mutta hyvää, keskipaahtoista
juomaa siitä syntyi.
Työläin valmisteltava oli rucolalla täy-

Risto Vuoripalo hikoilee kahviprännärin varressa.
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raimo j. kumpu

Ideat seuraavan kurssin
teemaksi alkoivat pyöriä päässä jo ennen kuin kurssi ehti
loppua. Voisitpa sinäkin antaa
vinkkiä koulutustoimikunnalle kiinnostaisiko sinua enemmän keväinen villivihannesten
hyödyntäminen vai syksyn sieniherkut tai vallan jokin muu.
Raija Hentman
Kevätsiivous Karjakaivolla 3.5.
2014. Osaanottajia oli ennätykselliset 26 jäsentä. Jokaiselle
riitti kuitenkin puuhaa. (R.K.)
HSL:n retkeilijän varustekurssille Suomen Luontokeskus
Haltiassa 27.4./4.5.2014 osallistui 16 henkeä. Ulos pystytetyssä telttakylässä teltat esiteltiin yksitellen. Hilleberg oli
vahvasti esillä. (R.K.)

Yhdistyksen kesäkausi avattiin
kevätsiivoustalkoiden jälkeen
ylätuvalla juhlallisesti lipunnostolla maamme-laulun kera
sekä perinteeksi muodostuneella lohikeitolla. Tarinoita vaihdeltiin kahvikupin äärellä ja tapahtuman päätteeksi osallistujia odotti lämmin sauna ja vilpoinen lampi. Lipunnostossa
Ritva Puranen ja Eino Vasikainen.
(R.K.)
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sen kohti Haltia. Suunnitelmissani ei kuitenkaan ollut vaeltaa muiden kanssa Haltille asti. Ajattelin muuttua sudeksi jo Pitsusjärvellä.

Novelli
Minna Hämäläinen

Aamu valkeni tuulisena

Susi
Even a man who is pure in heart
And says his prayers by night
May become a wolf when the
wolfsbane blooms And the autumn moon is bright (Prozini
1980)

S

äkeet olivat aina olleet minulle vain
kaunis valhe. Tiesin wolfsbanen tarkoittavan ukonhattua, mutta sen tehoon en pystynyt uskomaan. Sudeksi tulemisen väistämättömyyttä tämä ei silti
poistanut, koska sisälläni oli aina itänyt
suden henkäys. Sain selville, että saamelaisen kansanperinteen mukaan ihminen
voi muuttua sudeksi kiertäessään puun
kolmesti täyden kuun aikaan. Kun teimme lähtöä Lappiin, seurueeni jäsenet eivät tietenkään ottaneet juttujani vakavasti. He naureskelivat kepeästi sille, miten
Lapin hulluus on näköjään tarttunut minuun jo 700 km ennen kuin Kilpisjärveä
on tienviitoissa edes mainittu. Istuin hiljaisena takapenkillä Tornioon asti, jossa
viimein ensimmäinen Kilpisjärven viitta
nähtiin. Tiesin, että jo huomenna puolenpäivän aikaan aloittaisimme vaelluk-

ja tihkusateisena, mutta jokaisella meistä näytti olevan intoa – jokaisella omasta
syystään - päästä taipaleen alkuun. Teimme reippaasti viimeisiä lähtövalmisteluita Kilpisjärven retkeilykeskuksen pihassa. Otin mukaan retkikeittimen, koska alkumatkasta joutuisin vielä valmistamaan ruokani pussikeitoista ja muista
kuivaruuista. Toki olin käynyt mielessäni moraalista taistelua olisiko oikein verottaa saamelaisten elinkeinoa. Ehkä minun pitäisi tyytyä pienriistaan ja vain hyvin kitsaasti metsästää poroja. Mitä kauemmas Saana-tunturista aloimme kulkea, sitä epäröivämmäksi aloin tulla. Entä jos sittenkin olisin kohta muiden mukana paluumatkalla? Mikä pettymys olisi
laskeutua vaivaiskoivujen läpi Kilpisjärven retkeilykeskuksen pihaan sekä kuunnella muiden riemua saunasta ja illanvietosta oluttuopin äärellä. Jos kulkisin koko
matkan kahdella jalalla, olisivat jalat taatusti rakoilla ja polvet kipeänä. Vaelluspäivän iltana kuuntelin toisten rupattelua
ja lusikoin lautaselleni höyryävää katkarapukeittoa. Istuin vielä tässä, samalla autiotuvan laverilla toisten kanssa, mutta sisälläni eli vaitonaisuus. Annoin itselleni
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luvan levätä, koska ymmärsin, ettei nykyisen ruumiillisuuden jättäminen ollut
pieni asia millään inhimillisellä mittarilla. Unessani susi kiersi tupaa kolmesti ja
pysähtyi sitten ikkunan alle niin, että näin
läheltä luisun otsan ja vinot silmät. Siihen
katseeseen en pelännyt vastata.

Toisena vaelluspäivänä
huomasin toisten innostuksen, kun kauempana siintävä Haltin huippu nähtiin.

Toiset tuskailivat pahansisuista korppia, joka sai matkamme tyssäämään ennen Saivaaran lakea. Toden totta korppi
kierteli aika rehvakkaasti ympärillämme,
mutta miksi olisin sitä kohtuuttomasti murehtinut. Jos korppi tietäisi näiden
silmien takana olevan suden katseen, saisimme jo nyt jatkaa kulkuamme paljon
arvokkaammin. Malttamattomaan odotukseen sekoittui kuitenkin myös jotain
käsittämättömän typerää haikeutta. Olihan minun tietysti vielä annettava itselleraimo j. kumpu

”saamelaisen kansanperinteen mukaan ihminen voi muuttua sudeksi kiertäessään
puun kolmesti täyden kuun aikaan”
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ni lupa tähän lajityypilliseen turhuuteen,
olemattomien asioiden vatvomiseen, viimeisenä vaelluspäivän aamuna. Keskipäivän tauolla Pitsuskönkään putouksella en enää pystynyt syömään, koska jännitys humisi päässä niin, että silmissä sumeni. Olin varma siitä, että nyt olin jo lähellä oikeaa paikkaa ja puuta. Tässä tuulessa soi uusi sävel, joka kiersi tunturin
huipun ympärillä ja tuli kaikuna jostain
ikiaikaisesta, menneiden laumojen ulvonnasta. Tunsin tämän niin selvästi, että loppumatkasta minun täytyi pinnistellä, etten olisi kompastellut kivikossa.

Illalla Pitsusjärven autiotuvalla
vaivuin uneen jo alkuillasta, kun toiset
vielä rupatellen keittelivät teetä. Yö ja hiljaisuus saapuivat kuitenkin vääjäämättä,
ja hämärä tiivistyi suden hetkeksi. Unessani susi katsoi minua uudestaan, intensiivisemmin ja haastavammin, vinoilla
silmillään. Heräsin melkein huutaen ääneen. Olin kiitollinen, etten ollut päästänyt pihaustakaan, koska tämä matka minun oli tehtävä yksin. Lähdin matkaan
viivyttelemättä ja ilman varusteita, koska villapaitaa ja vesipulloa en enää tarvinnut. Painoin varovasti tuvan oven kiinni
ja laskeuduin portaat alas. Keskiyön aurinko paistoi haaleasti, Pitsusjärven pinta aaltoili ja maassa varvut taipuivat hiljaa. Lähdin kiertämään puutonta rantaa,

jonka karu ja kolkko maa henki kylmyyttä. Kuljin määräämättömän ajan, silmät
puoliummessa, mutta tiesin vaiston alkaneen jo näyttää tietä. Kun vaivaiskoivu tuli näkyviini yllättäen, en enää surrut
enkä iloinnut. Mielessäni oli vain kunnioitus tätä puuta kohtaan, jota en halunnut kutsua vaivaiskoivuksi, koska mikään eteläisen Suomen koivuista ei kestäisi näissä tuulissa.

Lähdin kiertämään puuta hitaasti
Keskityin lujasti ja puristin silmiäni umpeen. Aloin tuntea puun juuret syvällä
maassa, jalkojeni alla. Jalat alkoivat liikkua automaattisesti ja päässä kohisi. Ensimmäinen kierros oli tehty. Toisen kierroksen kohdalla erotin enää sumeasti
maiseman ääriviivoja. Kolmannella kierroksella tunsin, että joku jolkotti vieressäni. Sain askeleeni nopeammiksi, silmissä
kieppui ja vauhti nopeutui. Minua ei silti
pyörryttänyt. Lopulta en olisi enää edes
voinut horjahtaa, koska minulla oli neljä
jalkaa. Euforinen huuma tempaisi suden
minussa eloon täydellä voimalla.

Löysin itsestäni suden notkeat
liikkeet
hapuilematta ja tunsin ensimmäistä kertaa elämässäni riemastuneen hukkamaista iloa. Tiesin, että voisin luultavas-
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ti muuttua takaisin ihmiseksi, jos menisin saman puun luokse oikealla hetkellä,
ja kiertäisin rungon vastakkaiseen suuntaan. Mutta kaikkein vähiten silloin mietin paluuta. Kävin samana iltana hiljaa tuvassa ja jätin makuupussin päälle hieman
karvaani. Toivoin, että joku seurueestani ymmärtäisi, että olen elossa enemmän
kuin koskaan. Toisaalta tiesin kyllä, että
tämä saatettaisiin ymmärtää myös niin,
että nyt on hukka perinyt.

Tapasin Bertan hyvin pian sudeksi muuttumisen jälkeen
ja rakkaus tuli elämääni äkkiarvaamatta.
Kaikki sai alkunsa siitä, kun kokeilin ensimmäisen kerran hapuilevasti ulvomista. Minulla oli suden vaistoja, koska aavistin kyllä heti lauman läsnäolon. Johtajauroksen saapuessa painoin vaistomaisesti niskani alas. Aloin kulkea susilauman mukana, alusta lähtien Berta rinnallani. Opin nopeasti saalistamaan jäniksiä
ja hiiriä, mutta voin toki tunnustaa tappaneeni joitakin poroja. En ole ainoa syyllinen, vaan meitä oli neljä, kaksi juoksi poron takana ja kaksi rinnalla. Olimme Bertan kanssa etujoukossa, ja en voinut kuin
ihailla hänen saalistusälyään. Porosta riitti syötävää koko laumalle. Ymmärsin olevani etevä yksilö, koska suden notkeassa kehossa pystyin edelleen ajattelemaan
käsitteillä ja muodostamaan mielessäni lauseita. Uskoakseni tämän ansiosta

nousimme pian Bertan kanssa johtajaparin asemaan, mistä oli kuitenkin odottamattomia seurauksia. Susilaumassa vain
johtajapari on oikeutettu saamaan pentuja, joten vääjäämättömästi seuraavana keväänä Berta synnytti kolme pentua. Laumassa oli kuitenkin selvät toimintatavat,
pennuille kaivettiin suojaisa kuoppa ja
koko lauma osallistui hoitamiseen. Rauhallisina hetkinä pystyin katselemaan
Bertaa imettämässä ja päätin mielessäni
antaa pennuille nimet Romulus, Remus
ja Hugo. Tiesin kyllä, etteivät sudet olisi ymmärtäneet nimeämisen tarkoitusta, koska vahvin muistijälki jäi jokaisen
pennun omasta hajusta. Ymmärsin heitä,
mutta samanaikaisesti syvällä suden rinnassani minulla oli pakottava tarve nimetä omat lapseni.

Kun maa alkoi uudestaan
jäätyä
mieleeni tuli tykyttävä orpous. Ensin kolme sutta laumastamme joutui salametsästäjien uhriksi ja jouduimme pakenemaan vihattuina ja kirottuina kauemmas
tunturiin. Sitten tapahtui pahin kaikista,
kun Berta menehtyi rabiekseen. Huomasin olevani sittenkin heikoimmalla, koska
muiden susien lailla en voinut heittäytyä
tähän hetkeen. Toisetkin surivat aikansa, mutta minä aloin musertua villieläimenä olemisen kovuudessa ja arvaamattomuudessa. Kaiken menetyksen keskel-
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raimo j. kumpu

”Mitä kauemmas Saana-tunturista aloimme kulkea, sitä epäröivämmäksi aloin tulla. ”

lä kuitenkin yksi pennuistani, Hugo, kasvoi täysimittaiseksi. Hugo seurasi minua,
vaikka olisi voinut jo metsästää itsekseenkin. Aloin jättäytyä sivuun lauman
johdosta ja tehdä pidempiä lenkkejä laumasta irrallaan tai yhdessä Hugon kanssa. Yksinäinen susi, niin lauma taisi minuun suhtautua.

Yhtenä kevättalven iltana
hieman kaamoksen taittumisen jälkeen
olin tehnyt ratkaisun ihmiseksi paluusta.

Minua kuitenkin kauhistutti ajatus joutuisinko luopumaan Hugosta, pojastani, jota enemmän ei kukaan voisi omalta lapselta tuntua. Tiesin, että Hugo kyllä pärjäisi jo hienosti itsekseen laumassa. Myönnän silti nyt, etten olisi lähtenyt
kohti ihmiseksi paluuta, ellei mielessäni
olisi takonut hurja toivo Hugon ihmiseksi
muuttumisesta. Uskoin Hugon perineen
joitain ihmisen ominaisuuksia, mutta
ennalta ei voinut tietää olisiko perimää
riittävästi, jotta ihmisyys hänestä pääsisi pinnalle. Olin jo valmiiksi hengästy-
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nyt, kun kävin herättämässä Hugon. Hugo nosti kuonoaan unisena, mutta lähti
epäröimättä jolkottamaan perääni. Hugo oli tottunut kulkemaan saaliin perässä pitkiäkin matkoja, joten jaksoi vaivatta
juosta useita tunteja vaivaiskoivun luokse. Keskitin tiukasti ajatukseni ja lähdin
juoksemaan puun ympäri. Käännyin katsomaan Hugoa ja sain sen lähtemään perääni. Yritin peittää pelonsekaisen surun
siitä katsonko nyt Hugoa viimeisen kerran silmiin samalta korkeudelta. Maiseman ääriviivat alkoivat sumentua ja puu
muuttua toteemiksi. Minua huimasi ja
romahdin maahan kahdelta jalaltani. Ennen kuin olin ehtinyt saada silmäni auki, tunsin Hugon kielen poskellani. Hugo
oli edelleen susi. Menetys purkautui kurkustani huutona, johon sekoittui suden
ulvontaa. Tämä menetys oli enemmän
kuin nämä kaksi vähäpätöistä jalkaani
jaksaisivat kantaa. Hugo vastasi kohottamalla nuorta suden kaulaansa ja ulvomalla soinnukkaalla äänellä. Sitten Hugo tuli uudestaan luokseni ja alkoi nuolla kyyneleitäni. Nostin Hugon syliini, katsoin lapseni suden silmiin ja ymmärsin
olevani edelleen isä.

Tyydyin nopeasti ihmisenä
olemiseen
koska tiesin olevani jälleen täysi ihminen. En hyväksynyt myöskään käsitettä
ihmissudesta, koska ei millään muotoa

minua olisi voinut sudeksi luulla. Olen
nyt päättänyt jäädä asumaan Lappiin ja
paimennan työkseni porolaumaa. Joku
saattaa ihmetellä, miten pystyn tähän,
kun olin niin pitkään ikään kuin vihollisleirissä, sutena. En kuitenkaan koe tätä näin, koska en sentään ollut ahma. Hugo käy minua katsomassa ja välillä kuulen
sen ulvontaa tunturista iltaisin. En niin
paljon enää sure poikani elämistä sutena, koska jotenkin hän olisi joka tapauksessa minusta aikanaan irtautunut. Mietin edelleen välillä Bertaa enkä voi selittää tätä surua itseltäni pois. Minua kuitenkin lohduttaa ajatus siitä, että Bertalla oli kanssani hyvä elämä sen pituisena
kuin sudella usein on. Vasta nyt jälkikäteen olen alkanut ymmärtää, että kyllä
Berta jollain tavalla tiesi. Ainakin sen, että tein asioista päätelmiä eri tavalla kuin
muut, vaikka seurasin samalla täysin suden vaistojani. Bertan hyväksyntä ja rakkaus kuitenkin teki minusta kokonaisen,
sutena ja ihmisenä.

Jotkut ihmisistä vaikuttavat
hieman kavahtavan minua
Ehkä se johtuu siitä, että nykyään kulmakarvani kasvavat yhteen tuuheina.
Jos olen varma, ettei yhtään ihmistä ole
näkemässä, osaan edelleen vastata susien ulvontaan. Varsinkin täyden kuun aikaan osaan ulvoa niin, että ääni lähtee
syvältä ja vapisuttaa koko kehoani.
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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.

Jäsenmäärä 29.1.2014, 736 hen-

Puheenjohtaja: Harry Smeds, 050

357

0993,

harrysme@gmail.com

Varapuheenjohtaja: Eija Lempinen,

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

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346

kilöä ja lehden erillistilaajia 10kpl

5876,

Jäsenmaksut vuodelle 2014 var-

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pentti-

Yhdistyksen emäntä: Ritva Pu-

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

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

Pankkiyhteydet:

Kittilän Kukasjärven 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

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

Nordea FI18 2142 1800 0138 42
Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
1999
välinevuokrat
123
Kukasmajan käyttömaksut
1025
Goados - kodan käyttömaksut 1038

sirkka.leppänen@elisanet.fi

041 516 4331, hellin.saarelainen@kolumbus.fi
ranen, 09 387 2101, 040 840 0757

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, Risto Heinänen

Tiedotustoimikunta: vetäjä Rai-

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

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 Juha Karsikas, Pentti Luhtala, Outi Posti, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds
Talkootoimikunta: vetäjä Kirsti Kle-

mola, kirstiliisa.klemola@gmail.com,
050 382 0375, jäsenet Juha Jahkola, Eija Lempinen, Auli Martin, Sakari Palo,
Mauri Piippo, Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds

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

Ilmoitukset: Ulla Valkamo, ulla.valka-

mo@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. 0%
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

Sähköpostilista: Tervetuloa sähköpos-

tilistalle. 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.
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NUUKSION 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 jäsenkort-

tia vastaan majojen isännältä Kari Rautiolta, 0400 443 507, 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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LAPIN MAJAT

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, uljas.pernu@elisanet.fi. 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.

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden
aikana 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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JÄSENETUYRITYKSET VUOKRAVÄLINEET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä

Tunturikerho Kavtsi on uusi yhteis-

Retkiaitta 15%, Forum Helsinki sekä 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

työkumppani. www.tunturilatu.fi, Iitu
Gerlin 040 707 4598 (varmimmin tekstiviesti), iitu.gerlin@kolumbus.fi

Reissurepun ohjelmista saat lisätie-

toja Maria Fonsellilta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen maria.fonsell(at)
iki.fi tai iltaisin ja viikonloppuisin numerosta 040 759 0988. Ohjelmat löytyvät osoitteesta www.reissureppu.fi.

20.–27.9. la–la Patikkaviikko Walesissa

Pienessä Fishguardin kylässä, Walesin länsilaidalla ja Pembrokeshire Coast -kansallispuiston kupeessa, on suomalaisen Kristiinan omistama viehättävä pikku hotelli. Ympärillä upea luonto,
lukemattomia patikkareittejä ja mieltä
kiehtovia historiallisia kohteita. Opas:
Raija

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin. 17-19.10. Kämppäviikonloppu
Laipanmaalla
Järvenpään retkeilijät ry, www.ko- Kangasalan ja Sahalahden takamailla on
lumbus.fi/jukka.polla

erämaisena säilynyt alue, jossa on mie-

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

päiväretkiä tukikohdasta käsin. Voi olla että sieniäkin kertyy retkiltä. Opas:
Fonsu

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi- lenkiintoinen retkeilyreitti. Luvassa on
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WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

KKJ: P=6689898, I=3366653

Karjakaivon alamaja

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

Karjakaivon ylämaja

KKJ: P=751315, I=338705

Kukasmaja

Goados-kota

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

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin
Varsinainen jäsen

20 €

Nuorisojäsen (alle 18v.) 10 €
Hihamerkki 5 €
Tilausosoite

Nimi
Lähiosoite

Tilaan vain lehden

10 €

Tilaan lahjaksi

10 €

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT
JÄSENSIHTEERI

Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

M

Itella Posti Oy

Itella Green

Tule kokemaan erämaan rauhaa

Aakenuksen syliin

Kukasjärvelle
Jäsen, varaa itsellesi

Goados tai Kukasmaja
taikka molemmat

Ota yhteyttä Uljas Pernu 040 592 7278

Myymme ilmoitustilaa

- voisiko tässä olla sinun ilmoituksesi?
Ota yhteyttä Ulla Valkamo, ulla.valkamo@gmail.com, 0400 924469

