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T

ämäkin vuosi Helsingin Seudun Lapinkävijöiden toiminnassa on ollut yhteistoiminnan vuosi – kuten ne kaikki tätä vuotta edeltäneet neljäkymmentä ajastaikaa. Koko toimintahan on yhteistyötä jäsenten kesken ja jäsenten hyväksi.
Meillä on ollut monenlaisia muitakin yhteistyötahoja vuosien mittaan.
Matkailuliiton ollessa vielä voimissaan Lapinkävijä oli myös Erämelojat-yhdistyksen tiedotuskanava vuosina 1981–84, Eräkerho 68:n kanssa oli muutamia yhteisiä tapahtumia varhaisina vuosina ja 2003–04 pidettiin kursseja yhteistyössä Suomen
Luonnonsuojeluliiton kanssa.
Lapinkävijöillä oli yhteistyötä Suomen luontokeskus Haltian kanssa jo ennen keskuksen virallisia avajaisia, ja toivottavasti yhteistä sarkaa riittää tulevaisuudessakin.
Myös kimppatoiminta Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin kuuluvan Tunturiladun paikalliskerho Kavtsin kanssa on potkaistu uudelleen käyntiin – toivottavasti hedelmällisin tuloksin.
Verkostoituminenhan on koko yhteiskunnassa oivallettu tärkeäksi asiaksi eikä vapaa-ajantoiminta ole poikkeus. Hyviä suhteita retkeilyharrastuksen eri toimijoihin
on syytä vaalia, jos haluamme olla olemassa kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua.
Ainakin vuoden 2015 toiminta on taas turvattu, kuten toisaalla lehdessä olevasta
toimintasuunnitelmasta voit todeta. Meidän etumme itsenäisenä yhdistyksenä on, että koko jäsenmaksumme tulee omaan käyttöön. Näin on mahdollista tarjota jäsenistölle monipuolinen jäsenlehti, hienot tukikohdat niin etelässä kuin pohjoisessa ja sellaista toimintaa, josta moni niukemmin varoin selviävä yhdistys voi vain haaveilla.
Osallistuva ja tukikohtiamme käyttävä jäsen saa kunnon vastinetta jäsenmaksulleen. Toivottavasti tapaamme monissa yhteyksissä tulevana vuonna.
Lunta odottaen
Raija Hentman
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JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

Itsenäisyyspäivän kävelyretki la 6.12. klo 11.00.

Kävelyretki alkaa Solvallan alaparkkipaikalta klo 11.00 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, hannu.siitari@pp.inet.fi

Talkoolaisten joulusauna ja joulupuuro Karjakaivolla la 13.12.
klo 13.00 ja 16.00
Joulusauna lämpiää klo 13.00 alkaen yhteissaunana. Perinnettä jatketaan tarjoamalla kaikille yhdistyksen talkoolaisille pitkään haudutettua joulupuuroa ja joulukahvit lisukkeineen klo 16.00 jouluun somistetulla ylämajalla. Ilmoita puurolle tulostasi 10.12 mennessä yhteyshenkilölle Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375. Otsalamppujen loisteessa lähdetään kotimatkalle.
TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

Puunvetotalkoot Karjakaivolla la 17.1. klo 10.00

Kesän aikana on Karjakaivon kalliolle pinottu puita, joita nyt vedetään
ahkioilla alamajalle. Jos et ole ennen ollut näissä talkoissa, pääset kokeilemaan ahkion vetoa leppoisaan tahtiin tai puiden pinoamista. Hernesoppaa ja kahvit tarjotaan talkoiden jälkeen sekä lämmin sauna. Talkoovastaavana toimii Jukka Severinkangas, puh. 040 572 0696.

Tinalankakurssi 24.–25.1. la–su

Tiistilän koulu, Tiistilänkuja 4, Espoon Matinkylä
Vanha saamelaisten koristekirjonta tinalangalla on tavallaan helppoa,
mutta silti kädentaitoja vaativaa. Tinalanka yhdistettynä perinteiseen
parkittuun poronnahkaan, sisnaan, verkaan tai muihin materiaaleihin
on tyylikästä ja kaunista, kuten tinalankakirjonnasta kertovan artikke-
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lin (katso SIVU 14) lähdevinkkejä tutkimalla selviää. Sunna Valkeapää saapuu opintojensa lomassa Rovaniemeltä opettamaan HSL:n ja
Kavtsin innostuneita kurssilaisia.
Kurssin hinta on 39 euroa mikäli osanottajia on 10 henkeä ja alenee, mikäli osanottajia on 13 tai enemmän. Lisäksi materiaalikulut.
Kaikki tekevät ensin samankaltaisen käsikorun tekniikoiden oppimiseksi. Sen jälkeen voi jatkaa haluamallaan työllä. Koska kurssimateriaalit pitää tilata Lapista suunniteltujen töiden mukaan, ilmoittautumiset täytyy hoitaa ajoissa. Materiaalien hinnat ovat selvillä joulukuun puoliväliin mennessä ja ilmoittautuneet saavat Raijalta vinkkejä jatkotöihin.
Ilmoittautumiset viimeistään 6.1.2015 Raija Hentmanille ensisijaisesti sähköpostitse raija.hentman@nic.fi. Jollei käytössäsi ole sähköpostia, ilmoittaudu tekstiviestillä numeroon 0400 380 606. Ohjeet
tarvikkeista, kurssin kellonajoista ja saapumisesta kurssipaikalle toimitetaan kurssilaisille. Mukaan mahtuu enintään 20 henkeä.

Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla la 31.1. klo
10.00 ja 14.00–16.00

Puiden vetotalkoot jatkuvat kalliolta alamajalle. On oiva tilaisuus kokeilla puunvetoahkion luistoa tai puiden pinoamista mukavassa seurassa. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja kahvit. Klo 14.00 alkaa yhteissauna, josta peritään 2,- euroa (ei talkoolaisilta). Vastuuhenkilönä toimii Sakari Palo, puh. 040 530 9578.
HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

Sunnuntain hiihtoretki Nuuksiossa su 1.2. klo 11.00

Kokoontuminen Solvallan yläparkkipaikalla klo 11.00. Bussi 85 lähtee
Espoon asemalta klo 10.40. Leppoisa hiihtolenkki suuntautuu Nuuksion alueelle, kesto noin neljä tuntia. Eväät ja istuinalusta mukaan.
Tällä retkellä emme lämmitä saunaa, vaikka Karjakaivon majan ohi
hiihdämmekin. Ilmoittautuminen on toivottavaa, jotta voin tiedottaa,
tehdäänkö retki lumitilanteesta riippuen hiihtäen vai kävellen.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi.
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Kerhoilta Etelä-Suomen luontoaarteista ke 4.2. klo 17.30

Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n
puolelta
Ei ole pakko koluta aina samoja nurkkia luontoretkellä. Kuvittele Espoon ja Vantaan ulkorajoilta kaari, joka sulkee sisäänsä Hangon, Salon, Hattulan ja Hämeenlinnan väliltä kiinnostavat luontokohteet Janakkalan, Riihimäen, Hyvinkään ja Nurmijärven kulkevan itärajan
kautta Vantaan rajalle. Lähes 150 polkua, reittiä ja muuta kohdetta.
Tämä kaikki tieto löytyy Etelä-Suomen retkeilyoppaan ensimmäisestä osasta. Raija Hentman poimii joukosta parhaita paloja esiteltäväksi sanoin ja kuvin. Kirjaa on mahdollista ostaa tilaisuudesta
hintaan 26 euroa.

Suomen luontokeskus Haltiassa la 7.2.2015 vietetään suoma-

laisen talviluonnon päivää, johon myös HSL osallistuu tavalla tai
toisella. Laita päivä jo kalenteriisi ja katso tarkemmat tiedot Haltian ja meidän kotisivuilta lähempänä tapahtumaa

Lumikammiviikonloppu 7.-8.2.2015

Lumikammi on oiva majoite vaikka ehkä liian työläs tehdä vaelluksella yhtä yöpymistä varten, mutta jos viipyy paikalla useamman päivän niin silloin kannattaa nähdä vaiva. Nyt teemme harjoitusmielessä
kammin ja myöskin yövymme siinä. Työskentely tapahtuu pareittain
ja jokainen pari tekee kahden ihmisen asuttavan kammin.
Varusteiksi tarvitset viikonlopun retkeilyvarusteet sekä ruuat ja lisäksi kammin tekoa varten työparia kohti tarvitaan:
-Iso lumilapio 2 kpl lumen kasaamista varten.
-Pieni lapio 1 kpl kaivamista varten. Esim. Fiskarsin autolapio joka
on n. 60 cm pitkä ja
pyöreäkärkinen on oikein hyvä, kenttälapiokin käy.
-Isoja jätesäkkejä n. 10 kpl. Nämä eivät ole välttämättömiä mutta helpottavat työtä jonkin verran.
-Narunpätkiä tai irtohihnoja 80-100 cm pitkiä, yhtä monta kuin säkkejä ja ovat säkinsuiden sitomista varten.
-Kosteutta sietävä asu kaivamisen ajaksi tai vaihtovaatteet. Takissa
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on hyvä olla huppu.
-Retkipatjoja, avaruushuopia tms. joilla saadaan peitettyä kammin
koko lattia ennen
yöpymistä, näiden lisäksi tulee varsinaiset retkipatjat. Lattia on pyöreä ja halkaisijaltaan n. 3 m.
-Kynttilä tai pari valoa antamaan.
Kokoontuminen lauantaina 7.2. klo 09.00 Karjakaivon ylämajalle
jonka läheisyyteen rakennamme kammit. Jos lumitilanne on huono
tämä tapahtuma perutaan. Osallistumismaksu on 2 euroa henkilöltä.
Ilmoittautumiset toivotaan 1.2. mennessä Risto Heinäselle sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com tai puhelimella 050 3263994.

Puunvetotalkoot Karjakaivolla la 14.2. klo 10.00

Kalliolla odottavat puut taas ahkioita ja niiden vetäjiä. Siinäpä hyvä
tilaisuus raikkaassa ulkoilmassa kohentaa samalla omaa kuntoa. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja saunan. Talkoovastaavana toimii Harry Smeds, puh. 050 357 0993.

Tähtitaivaan ilmiöitä -Tähtitieteellinen yhdistys Ursan esitys
Sunnuntaina 22.2.2015 klo 15

Tiistilän koulu, Tiistilänkuja 4, 02230 Espoo (Matinkylä). Öinen
tähtitaivas on mieltä kiehtova näky. Kuun- ja auringonpimennykset,
meteoriparvien aiheuttamat tähdenlennot, monet tähdettähtiä ja
useimmat planeetat näkyvät hyvin myös paljain silmin. Tarkempaan
tutkailuun tarvitaan kuitenkin sopivia välineitä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa on Suomen suurin ja vanhin tähtitieteellinen yhdistys, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan tutustua tähtitaivaan ilmiöihin.
Ursan liikuteltava planetaario ohjaajineen saapuu Tiistilän koululle Lapinkävijöiden iloksi ja ihastukseksi. Liikuteltava planetaario on puhallettava kangaskupu, jossa silmiemme eteen heijastetaan
meitä ympäröivää kosmosta pienoiskoossa. Planetaarioesityksessä
saamme kansantajuisesti esitettynä ajanmukaista tietoa maailmankaikkeudesta, yötaivaan ilmiöistä, kuun vaiheista tähtien liikkeisiin.
Voimme saada myös neuvoja miten planeetat, galaksit ja muut kohteet voi löytää taivaalta.
Tälle elämysmatkalle mahtuu mukaan 25 henkilöä. Valmistelujen
vuoksi sitovat ilmoittautumiset (nimi ja yhteystiedot) viimeistään su
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8.2.2015 mennessä. Yht.henk. Aira Häkkinen sähköposti aira.hakkinen@saunalahti.fi tai, puh 0400 594 766

Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla la 28.2. klo
10.00 ja 14.00–16.00

Taas talkoillaan ja vedellään ahkioita mukavassa seurassa. Talkoiden
lopuksi on tarjolla hernesoppaa ja kahvit. Klo 14.00 alkavasta yhteissaunasta peritään 2,- euro (ei talkoolaisilta). Vastuuhenkilönä Jukka
Severinkangas, puh. 040 572 0696.
MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

Puun ajoa Nuuksion kansallispuistossa la 7.3 klo 09.00

Tervetuloa mukaan Nuuksion kansallispuiston talkoisiin, joita olemme jo vuosia yhdessä tehneet kansallispuiston henkilökunnan kanssa. Olemme apuna tulipaikkojen puuajossa. Tarkempi talkoopaikka selviää edellisellä viikolla, kun tiedämme lumitilanteen. Ota mukaan omat eväät ja taukovaate. Matka talkoopaikalle todennäköisesti hiihdetään. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan tarkennettu talkoopaikka ja ajo-ohje. Ilmoittaudu Kirsti Klemolalle, puh.
050 382 0375.

Hypotermiakoulutus su 8.3.2015 Karjakaivolla. Etenkin

talviretkeilyyn liittyy tiettyjä riskitekijöitä ja -tapahtumia, joiden seurauksena retkeilijä voi joutua hypotermiatilaan. Kuinka varautua riskeihin ennakkoon, kuinka toimia tilanteessa kun riskit toteutuvat, ja
kuinka oikeaoppisesti auttaa hypotermiatilaan joutunutta, ettei alijäähtynyttä väärin auttamalla aiheuttaisi lopullista jäähtymistä. Hypotermiakoulutustapahtumasta tarkemmin seuraavassa, helmikuussa ilmestyvässä Lapinkävijä lehdessä. HSL:n nettisivuilla jo sitä ennen tietoa tapahtumasta. Koulutustoimikunta.

Patikointia Seitsemisen kansallispuistossa 22.-24.5.2015

Keväisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Seitsemisen kansallispuistoon.
Lähdemme liikkeelle perjantaina ja asetumme Koveronlammen
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TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

TULEVAA

telttailualueelle, jota pidämme tukikohtanamme koko viikonlopun
ajan. Koveronlammella on kaivo, mutta juomavesi on puhdistettava.
Siksi on suositeltavaa, että kaikki tarvittava vesi viedään mukana. Lauantaina teemme päiväretken, jonka pituus on n. 15 km ja kulkee reittiä Kovero-Kirkkaanlamminkangas-Susikangas-Kivijärvi-PitkäjärviHaukkalampi-Kovero. Sunnuntaina päiväretki suuntautuu Multiharjun aarnimetsäalueelle ja kilometrejä kertyy alle kymmenen. Kohteeseen voit tutustua mm: http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/seitseminen/Sivut/Default.aspx
Mukaan viikonlopun retkivarustus, ruuat, vesi. 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 30.4. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@luukku.com
SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Leppoisa loppiaissauna Karjakaivolla ti 6.1. klo 14 - 16

Ulkoilutoimikunta lämmittää vuoden ensimmäisen saunan ja tarjoaa glögiä lisälämmikkeeksi. Sauna on yhteissauna ja maksaa 2 euroa.
Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 25.3 klo 18.00–20.00

Talvi alkaa olla ohi etelässä ja keskiviikkoiset saunat alkavat. Jokohan
pääsee pulahtamaan sulaneeseen lampeen vaiko vielä avantoon? Yhteissaunamaksu on 2,- euroa. Lämmittäjänä isäntä Eino Vasikainen,
puh. 040 538 808

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 29.4. klo 18.00–20.00
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Ylläksen hiihtoviikko 27.3. - 5.4.2015

Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään
matkan hinta on 590 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 560
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja seitsemän korkeatasoista päivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa ravintolasta erikseen (92
euroa/7 aamiaista). Matkan voi valita myös ilman aterioita. Hinta on silloin 351 euroa aikuisilta ja 321 euroa VR:n alennukseen oikeutetuilta senioreilta.
Ylläskiepistä ja Risto Joensuulta on varattu n. 40 paikkaa.
Junan (P 269) lähtöaika Helsingistä on perjantaina 27.3. klo 20.52 ja tulo Kolariin lauantaina klo 11.02. Paluu on seuraavana lauantaina Kolari (18.40) – Helsinki
(su 8.32). Tällä kertaa matkustamme suurelta osin 2-hengen hyteissä.
Jonkin verran paikkoja on vielä vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu
Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Junalippuja Kolariin, meno pe 27.3. ja paluu la 4.4.

Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuorobussiyhteydet Hettaan, Pallakselle, Ylläkselle ja Leville. Tilausbussimme kyydissä
pääsee Äkäslompoloon.
Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on 154 tai 172 euroa riippuen siitä, että onko kiintiössämme vapaana 3- vai 2-hengen hyttejä. VR:n seniorialennukseen oikeutetuilta hinnat ovat vastaavasti 117 tai 140 euroa. Juna-bussimatka Äkäslompoloon
maksaa 15 euroa enemmän.
Junamatkalle haluavien tulisi ilmoittautua helmikuun loppuun mennessä Hannu
Siitarille sähköpostilla hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Ruskavaellus Kilpisjärvelle 4. – 13.9.2015

Penan ja Outin ryhmä suuntaa syksyllä 2015 ruskavaellukselle Kilpisjärvenmaisemiin. Mikäli tarpeeksi kiinnostuneita lähtijöitä löytyy, niin jakaudumme kahteen ryhmään, josta toinen kulkee Kalottireittiä Haltille ja toinen ryhmä retkeilee Kilpisjärven
maastossa viikon ajan. Kyseessä kuitenkin myös toisella porukalla rinkkavaellus, yöpyminen maastossa teltoissa, normaali syysvaelluksen varustus tarvitaan. Ns. viimeisen yön majoitus todennäköisesti Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa, ruokailuineen ja
saunomisineen. Lähtö Helsingistä perjantaina 4.9.2015 iltajunalla Kolariin ja paluu
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Helsinkiin sunnuntai-aamuna 13.9.2015. Retken hinta-arvio tarkentuu kevään kuluessa, mutta noudattanee ryhmämme totuttua tasoa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Pentti Luhtala, puh. 050 3045 130 tai Outi Posti, puh. 0400 807 778, outi.m.posti@
gmail.com
MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta.
Jos varaus peruutetaan:
– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 20 €
/ hlö
– Myöhemmin kuin 35 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.
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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TIETOAIVI

M

Tietoa netistä

etsähallituksen uusimmat julkaisut löytyvät nettisivuilta.
Toinen julkaisuista kiinnostanee Pallas-Yllästunturin kulkijoita erityisesti. Toinen julkaisu taas kertoo miten toimia luontomatkailuyrittäjänä alueella.
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/
lp/Muut/pallasyllas-luonto.pdf
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
luontoa ja historiaa
http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/
lp/Muut/matkailuyrittaminenvaltionmailla.pdf
Matkailuyrittäminen valtionmailla:
Matkailun liiketoiminnan sopimuksellisuus Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sekä valtion maa- ja vesialueilla sen
ympärillä
RH

Valloita vuorimaat kirkkaiden vesien kainalossa
Etelä Konneveden kansallispuisto on
Suomen uusin Kansallispuisto. Se avattiin syyskuussa ja on 38. kansallispuistomme.Siellä veneillään aavoilla järvenselillä tai melotaan sokkeloisessa saaristossa laakeiden silokallioiden ja pystysuorien kallioseinämien lomassa. Kirkkaassa vedessä voi nähdä syvälle järvitaimenen valtakuntaan. Vastakohtien puistossa patikoidaan lehdoista korkeille kalliorinteille ihailemaan kalasääsken kotimaisemia.
Sijainti:Konneveden kansallispuisto
sijaitsee Konneveden ja Rautalammin
kunnissa Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla. Puistoon kuuluu
Konnevesi-järven eteläisen osan saaria ja
laaja yhtenäinen manneralue järven itärannalla. Kansallispuisto sijoittuu kantatien 69 eteläpuolelle sekä valtatien 9 luoteispuolelle.
Pinta-ala: 15,44 km2.

12

TIETOAIVI

Lapinkävijä Nro 137 3 14

Saapuminen: Autolla, veneellä, kanootilla ja julkisella liikenteellä.
Näkemistä: Pohjoissavolainen vuorimaa ja kallioilta avautuvat järvimaisemat, vanhojen metsien jättiläishaavat, aavat järvenselät ja saarten sokkelot, veteen putoavat
kalliojyrkänteet.
Soveltuvuus: Sopii sekä vesiretkeilijöille että veneettömille. Maasto on osin jyrkkäpiirteistä.
Palvelut: Laavuja, tulentekopaikkoja ja kuivakäymälöitä
Kansallispuiston tuntumassa, yksityisillä luonnonsuojelualueilla sijaitsee lisäksi
kuntien ylläpitämiä tulenteko- ja rantautumispaikkoja:
Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko on kielletty myös tulentekopaikoilla!
Reitit: Mannerosassa on merkitty reitti (2,5 km yhteen suuntaan) Kalajanvuorelle.
Sivun osoite: www.luontoon.fi/etela-konnevesi

Jo hiljenee vuoden
askareet ja aherrus
syksyn työn
Joulun aikaa
rauhaisaa vuotta
hyvää alkavaa
13
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Raija Hentman

Tinalankakirjonta
Tinalankakoristelulla ja -punonnalla kirjaillut korut, laukut, vyöt
ja muut esineet ovat lumoavan
kauniita. Vaalean hopeanharmaa
tinalanka on laajalti käytössä
varsinkin Ruotsin etelä-saamelaisten keskuudessa, mutta Suomeen se on palannut lähinnä erilaisten käyttöesineiden koristeluun, sillä Suomen saamelaisten
pukujen koristelussa tinalankaa
ei nykyisin käytetä.

Tinalankakoristelu ei rajoittunut
vain vaatteisiin, vaan kirjontaa käytettiin
myös poron valjaissa, nahkapussien koristeluun jne.

Langan valmistus
Ennen tinalanka valmistettiin itse. Irlannista ja Englannista Norjaan tuotua tinaa
ostettiin markkinoilta. Sitten tinasta va-

I

kivanha koristelutapa Metallilangalla koristelua käytettiin jo viikinkiaikana, mutta tinalankaa alettiin käyttää vasta myöhemmin. Tinalankakirjailu levisi 1600-luvulla saamelaisten keskuuteen. T.I. Itkosen Suomen lappalaiset -teoksen mukaan naisten päähine
koristeltiin 1600-luvulla Kemin-Lapissa ”taidokkaasti…vedetyllä tinalangalla”
ja 1750-luvulla Tornion-Lapissa lapintakkien kaula-aukko ”kirjottiin 2–3 sormen leveydeltä molemmin puolin tinatai hopealangalla”. Vielä 1800-luvun alkupuolella Utsjoella ”koristeverat ja varsinkin kaulus kirjottiin tina-, hopea- tai
villalangalla.”
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lettiin ohut puikko muotissa, joka oli koverrettu pitkittäin halkaistuun koivun tai
haavan oksaan.
Puikkoa vedettiin poron sarvesta tehtyyn levyyn kaiverrettujen, aina pienempien reikien läpi. Joka vedolla puikko oheni ja piteni. Viimein kaksi hyvin ohueksi ja litteäksi muokattua lankaa kierrettiin
yhteen ja kiinnitettiin taidokkaiksi kuvioiksi verkaan (ohuempaa ja hienompaa
villakangasta kuin sarka) tai sisnaan (kasviparkittua poronnahkaa) jännerihmalla
(valmistettu poron jänteistä).

Nykyiset materiaalit ja tietolähteitä

Saaamelaisalueen koulutuskeskuksen
ylläpitämällä sivustolla www.boazu.fi >
Hankkeet > Poro muotiin > Sisna.
Ruotsalaisen Mona Callenbergin
Tenntrådsbroderier suomennettiin
vuonna 1999 nimellä Tinalankapunonta ja WSOY julkaisi kirjan. Opasta voi
etsiä antikvariaateista. Suomalaisen käsityöharrastajan blogissa http://katjankorut.blogspot.fi/p/tinalankapunonta.
html on runsaasti kuvia ei-perinteisistä,
valmiista töistä, joista saa hyvän käsityksen kirjailun ja punonnan monista mahdollisuuksista.

Tule kurssille

Tinalankaa voi nykyisin ostaa metritavarana. Myytävässä tinalangassa on neljä prosenttia hopeaa, joskus enemmänkin. Puhdas tina ei nimittäin kestä pakkasta, sillä sen kidemuoto muuttuu alle
+13°C:n lämpötilassa ja tina murenee.

Sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus
kokeilla tämän perinteisen käsityön tekoa HSL:n kurssilla. Kurssi-ilmoitus on
tämän lehden toiminta-sivuilla ilmoittautumis- ja hintatietoineen.

Eriväristä verkaa löytää lähinnä Lapista.
Hankalinta on ostaa sisnaa, sillä sen valmistus on pitkä käsityöprosessi. Suomen
Käsityömuseon ylläpitämällä sivustolla
http://www.craftmuseum.fi/poro/ saa
paljon lisätietoa mm. poroon, poronhoitoon ja poron käyttöön käsitöiden materiaalina liittyvistä asioista. Sisnan valmistamisen monivaiheisuus on kerrottu porokartan nahkatyö-osiossa. Sisnasta saa
lisätietoa
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Taikaa taivaankannella
Viime talvena Ylläksellä oli Twillight aika
1.1013.2 ja tänä vuonna jatketaan samaa
käytäntöä. Yrittäjien keskuudessa valojen
sammuttamisesta kylissä on kuitenkin herättänyt soraääniä ja ensivuonna käytäntöä
tarkastellaan uudelleen. Pääosin on pidetty
hyvänä, ettei valosaaste häiritse revontuliaikaa. Monille matkailijoille on tärkeää, että
voidaan nauttia revontulista. Varsinkin japanilaisille se on tärkeä pointti. Tänä vuonna on ollut esim. komeita revontulia jo lokakuun alkupuolella.
Matkapuhelimiin on myös mahdollista
ladata Ylläs Aurora sovellus, joka perustuu
sosiaaliseen mediaan.Hälytys koskee vain
Ylläksen aluetta.
Twillight alue on seuraava: Ylläsjärven
kylän valot lukuunottamatta Sport Resort
Ylläs ja maisematie kokonaisuudessaan.
Äkäslompolon kylä lukuunottamatta Helukan aluetta.
Kuukkeli 17 28.10.14

kylään saakka.
Pääkartta on 1: 50 000, mutta sen lisäksi kartassa on 1:20 000 mittaavaiset kartat
Kilpisjärven kylän läheisyydestä.
On hyvä myös muistaa, että Ylläksen alueelta on vastaava opas Joel Aholan toimittamana. Aholan nettisivujen tiedon mukaan molemmat v. 2010 ja 2011 painokset on loppuunmyyty. Yksittäisiltä kauppiailta kirjaa
saattaa vielä löytyä.
Kuukkeli 17 28.10.14

Kilpisjärvi - Halti alue kansien Lapissa etäopastus kamppanja
väliin
Karttakeskus on julkaissut uuden retkeilyoppaan Kilpisjärven ja Halti alueesta. Oppaan on kirjoittanut tuttu retkeilytoimittaja Joel Ahola. Opas perustuu samaan malliin
kuin aiemmin eli opaassa on sekä kartta että opaskirja. Ahola esittelee opaskirjan 80 sivulla Kilpisjärven ja Haltin alueiden lisäksi Käsivartta seuraavan Revontulitien nähtävyyksiä aina Lätäsenon suulle Markkinan

Kampanja kohdistuu pääosin ulkolaisiin
matkailijoihin ja oppaita kutsutaan Local
Cals oppaiksia. Heidät tavoittaa seuraavalta nettisivulta www.onlyinlapland.com/
meetthelocals. Ilmeisestit oiminta on käynnissä vain tämän vuoden loppuun, mutta
tarkoituksena on ollut jatkaa kampanjaa Lapin liiton vetämänä ja kohdemaat ovat Hollanti, IsoBritannia, Saksa ja Venäjä.
Kuukkeli 17 28.10.14
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YlläsLevi pyöräilyreitti valmisteilla
Välin linjaus alkaa olla valmiina, mutta opastus on vielä keskeneräinen, Reitin suunnittelusta on vastannut Metsähallituksesta Jari Ylläsjärvi. Matkaa on lähes 50 kilometriä ja reitillä riittää risteyksiä, joten opasteille on runsaasti käyttöä. Reitti avataan kesällä 2015.
Kuukkeli 17 28.10.14

luonnossa, talvitarinoita pikkuväelle, talvivaellus- & varusteinfoja, kirppistä jne.
HSL:lläkin on mahdollisuus kantaa kortensa kekoon.
raimo j. kumpu

Porocup Ylläkksellä 20–23.
3.2015
Tapahtumaan on tulossa non 200 osallistujaa Suomen lisäksi myös Ruotsista ja Norjasta. Kaikissa kevään osakilpailuissa parhaiten selvinneet 24 poroa pääsevät mittelöimään seuraavana viikonloppuna porokunikuusajoissa Inarissa. Porocup ajetaan Äkäslompolossa järven jäällä.
Kuukkeli 17 28.10.14

Talviluonnonpäivä Haltiassa
7.2.2015
Suomen luontokeskus Haltiassa on taas
suunnitteilla mielenkiintoinen talviretkeilyn ympärille rakentuva tapahtumapäivä. Talvitapahtuman laajuus, sisältö
ja yksityiskohdat ovat vielä marraskuussa avoinna, mutta ilmestyvät Haltian nettisivuille joulukuussa. Päivän ohjelmassa on kaikkia tai joitakin näistä: talviaiheisia luentoja, kirjaesittelyjä, retkiä lähi-

”Tämä leimakirves tuli esille nuohouksessa

10.10.2014 Nuuksion Karjakaivon ylämajan hormista. Malli on vastaava kuin museoviraston E
93089:572 Lustossa, tekijä: Uittokalusto Oy. Yhtiön tunnusta ei vielä tiedetä” Kirves oli hormissa sellaisessa paikassa mistä se ei löydy tavallisessa nuohouksessa ja on saattanut olla siellä kauan.
Ikä ajoittuu todennäköisesti 1950 -luvulle ja sitä
säilytetään ylätuvan vitriinissä. (R.K)
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015
Vuosi 2015 on Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 43. 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 746 henkilöä (13.10.2014). 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 2015 tarjotaan monipuolista tiedollista ja toiminnallista ohjelmaa.
Jäsenistö toteuttaa tapahtumat talkootyönä.
Keskeisinä toimintapisteinä ovat yhdistyksen käytössä olevat Karjakaivon ylä- ja
alamaja Espoossa. Lisäksi jäsenistöllä on käytettävissään omistamamme tunturitupa Kukasmaja ja Goados-kota Kittilän Kukasjärvellä.
Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat Lapinkävijä-lehti ja internet-sivut. Jäsenrekisteri hoidetaan omatoimisesti Jäseri Pro jäsenrekisteriohjelmistolla, jolla ylläpidetään myös sähköpostijakelulistaa lehteä ja kotisivua täydentäviä tiedotteita varten.
TOIMINTAKALENTERI

Viitenumero

Tammikuu
6.1. Loppiaissauna Karjakaivolla
17.1. Puunvetotalkoot Karjakaivolla
24.-25.1. Käsityökurssi (tinalanka)
31.1. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla

(UT)
(TT)
(KT)
(TT)

1501

(UT)
(OT)
(KT)
(TT
(KT)
(TT)

15024

Helmikuu
1.2. Sunnuntaihiihto
4.2. Kerhoilta
7.-8.2. Lumikammin teko ja siinä yöpyminen
14.2. Puunvetotalkoot Karjakaivolla
22.2. Tähtitaivaan ilmiöitä - kurssi, yleisötilaisuus
28.2. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla
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Maaliskuu
4.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta
7.3. Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa
8.3. Hypotermiakurssi Karjakaivolla
21.-28.3. Kukasjärven huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
25.3. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
27.3.-5.4. Ylläksen hiihtoviikko

(OT)
(TT)
(KT)

15040

(TT)
(UT)

15053

Huhtikuu
29.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

(TT)

Toukokuu
2.5. Kevätsiivous Karjakaivolla
2.5. Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla
22.-24.5. Viikonloppuvaellus Seitsemisen kansallispuistossa
27.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Toukokuusta alkaen suunnistuksen harjoittelua iltarastien
jälkeisellä viikolla maastoon jätettyjen rastien avulla

(TT)
(OT)
(UT)
(TT)

Kesäkuu
3.6. Naistensauna Karjakaivolla
5.6. Linturetki
6.-13.6. Kukasjärven huoltoviikko ja lomaviikko (isännät)
7.6. Sunnuntaikävely
13.6. Kesäsauna Karjakaivolla
24.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

(TT)
(KT)
(UT)
(TT)
(TT)

Heinäkuu
1.7. Naistensauna Karjakaivolla
11.7. Kesäsauna Karjakaivolla
25.7.-1.8. Kukasjärven heinä- ja huoltotalkoot (isännät)
29.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
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Elokuu
3.-7.8. Matka lähialueille Viroon tai Venäjälle
15.8. Kesäsauna Karjakaivolla
22.-23.8. Eräensiapukurssin kertaus
26.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

(TT)
(KT)
(TT)

15079

(UT)
(UT)
(KT)
(UT)
(TT)

15082
15095
15105
15118

Syyskuu
4.-13.9. Ruskavaellus Pöyrisjärvellä
4.-13.9. Ruskavaellus Kilpisjärvellä
19.-20.9. Sieni- ja sieniruokakurssi
25.-27.9. Viikonloppuvaellus Usmi-Kytäjä
30.9. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Lokakuu
3.10. Syyssiivous Karjakaivolla
3.10. Yösuunnistus Karjakaivolla
7.10. Kerhoilta
28.10. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

(TT)
(UT)
(OT)
(TT)

Marraskuu
4.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta
21.11. Pikkujoulu
28.11. Lauantaisauna Karjakaivolla

(OT)
(OT)
(TT)

15121

Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän kävelyretki
12.12. Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla

(UT)
(TT)

( Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT =
talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
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Karjakaivon saunaillat ovat yhteissaunoja lukuun ottamatta kesän naistensaunoja.
Talkootoimikunnan ohjelmoima talkoorinki tekee töitä nopeasti toteutettavissa tehtävissä, joiden ilmoitus ei ole ennättänyt lehteen. Tällaisia voivat olla esim. Karjakaivon puunvetotalkoot (kun lunta), Karjakaivon majojen korjaustyöt ja Metsähallituksen esittämät talkootyöt Nuuksion kansallispuistossa. Talkoorinkiin voi ilmoittautua talkoopäällikölle. Kimppakyytiä Karjakaivolle voi tiedustella tapahtuman yhteyshenkilöltä.
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: Scandinavian Outdoor
Veljekset Halonen Oy, urheilu- ja retkeilyosaston tuotteet
Majoitusliikkeet: Hotelli Hetan majatalo
Kilpisjärven Retkeilykeskus
HALLITUS
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Kullankaivajan opas
Opaskirja kullanhippujen etsijälle
Kullankaivuu on tietoa, taitoa ja
elämäntapa
Seppo J. Partanen & Raimo Niemelä
Hipputeos 2014, ISBN

K

ulta on houkutellut ihmisiä Lapin
tunturipurojen rannoille pian 150
vuotta. Kullankaivuu on raskasta työtä. Se edellyttää tietoa, taitoa, lakien ja määräysten noudattamista, lupia ja
anomuksia. Parhaimmillaan se on myös
elämäntapa, johon kuuluu aidon ja alkuperäisen luonnon kokeminen, erämaan
rauha, Lapin kesän kiihkeä rytmi ja pieni mahdollisuus löytää suuri kultahippu.
Kullankaivu on tällä hetkellä hyvin suosittua, siitä kertoo muun muassa Lapin Kullankaivajain liiton jäsenmäärä; yli 3000.
Kullanetsinnän saloihin johdattaa kaivukauden 2014 alussa julkaistu Seppo J.
Partasen ja Raimo Niemelän kirja Kullankaivajan opas. Kummallakin tekijällä on
takanaan kymmenien vuosien kokemus
kullankaivajana ja kultahistorian tutkijana.
Kullanhuuhdonta on Suomessa kokenut suuria muutoksia viime vuosina. Uusi kaivoslaki toi uudet velvoitteet ja määräykset, viranomaiset ja byrokratian, hinnat ja maksut. Ne on jokaisen kullankaivua suunnittelevan tunnettava ja osattava suunnistaa byrokratian mutkaisilla poluilla. Kullankaivaja joutuu tekemisiin monien eri virkamiesten kanssa. Hei-

dän työtään ja tekemistään valvovat kunta, valtio, metsähallitus, ympäristö- ja rakennusviranomaiset. Työstä ja työn jäljistä ovat kiinnostuneet myös paikalliset ihmiset, poromiehet, retkeilijät, metsästäjät, kalastajat.
Lapin kullankaivun maailmanlaajuinen erikoispiirre on se, että se tapahtuu
samoilla alueilla, jossa kultaa on haettu
kymmenien sukupolvien ajan. Vanhojen
kullankaivajien jäljet, kulkureitit, kämpät
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ja asumusten jäljet, valtaus- ja rajapyykit ovat jo muinaismuistoja, joilla on lain
suoja. Kirjasta löytyy tietoa kullankaivun
historiasta niin meillä kuin maailman kultakentilläkin, joilta tietotaito kullanetsintään Suomeen tuotiin merimiesten mukana 1860-luvun lopulla.
Kullankaivu on mitä suurimmassa
määrin myös tekniikkalaji. Perinteisillä tavoilla eli lapiolla, hakulla, rännillä ja
vaskoolilla kulta tuskin taskun pohjalle
kulkeutuu. Tarvitaan monenlaista konetta, laitetta, pientä ja suurta apuvälinettä,
jotta hengetön kultahippu pystytään erottelemaan maaperästä lasiputkeen. Näitä
apuvälineitä Suomessa ja maailmalla on
kehitelty runsaasti. Kirjan tekijät vierailivat Kalifornian vanhoilla kultakentillä ja
tutustuivat samalla kultamessuilla esillä
oleviin kullankaivun koneisiin, laitteisiin
ja työkaluihin. Niitä esitellään runsaasti
kuvin ja sanoin kirjan sivuilla.
Kirjassa on runsaasti käytännön neuvoja kullanhuuhdonnasta, vaskauksesta, rännin rakentamisesta, vesijohtojen,
letkujen, höyry- ja sähkövoiman käytöstä, kultaleirin varustamisesta saunan ja
WC:n rakentamiseen sekä työn jälkien
maisemoinnista.
Kullankaivajan oppaassa on yli 200 sivua, runsaasti kuvia ja karttoja, osoitteita ja linkkejä, ohjepiirustuksia teknisistä
laitteita ja rakenteista. Kirja ilmestyy kesäkuun puolivälissä ja sen ohjehinta on
27,90 euroa. Lisätietoa löytyy kustantajan nettisivuilta www.hipputeos.fi tai tekijöiden ylläpitämiltä sivuilta www.kultahippu.fi .

Vaeltajat
Jorma Luhta
Maahenki 2014, ISBN 978-952301-023-9, 160 sivua.

J

orma Luhta on kuulunut suomalaisten luontokuvaajien eliittiin 1970luvulta lähtien. Viikkojen kuvausmatkat kaikkina vuodenaikoina soille,
metsiin ja tuntureille on antanut sellaista
näkemystä ja kokemusta luonnosta, sen
eläjistä, olosuhteista ja muutoksista, jollaista harvan tutkijallakaan on mahdollista saada, meistä muista luonnossa liikkujista puhumattakaan.
Huikean hienot luontokuvat saavat
haukkomaan henkeä. Miksen minä ole
nähnyt kaikkea tätä? Ehkäpä siksi, etten ole malttanut pysähtyä päiväkausiksi
piiloon odottamaan sitä hetkeä, jolloin
saan etsimäni kameran tähtäimeen. On
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pitänyt jatkaa seuraavaan leiripaikkaan.
En ole viitsinyt kerta toisensa jälkeen
kontata varovasti lähietäisyydelle kuvattavaa, joka kuitenkin karkaa. On ollut mukavampi kääriytyä makuupussiin
kuin ottaa kuvia keskitalven yöpakkasissa tai aamuyön herkässä kesävalossa.
Vaeltajat on paitsi upea kuvakirja,
myös ajatuksia herättävä kaunokirjallinen teos muutoksista luonnossamme.
Sulavat palsakummut, harvenevat lintukannat, koneiden jäljet maastossa,
uhanalaiset eläimet ja pakenevat jäätiköt ovat kirjan herättelevää sisältöä. Ei
Luhta kuitenkaan unohda ominaista
huumoriaan, ja joka tapauksessa teksti
on nautinnollinen matka Pohjolan perille. Teksti perustuu vuosien saatossa saatuihin kokemuksiin, mutta sitä ei
kannata pitää matkakertomuksena, sillä fiktio ja fakta sekoittuvat Jorma Luhdan taitavassa sanankäytössä.
Vaeltajat vie Ruotsin tuntureille, Käsivarteen, Paistuntureille, Kaldoaivin
erämaa-alueelle sekä Lyngenille ja Varangin niemimaalle Pohjois-Norjaan.
Kannen tiukasti silmiin katsova naali
kutsuu lukijan elämysmatkalle. (RH)

neista” paljastaa Kalevi Leppäsen kirjan aihepiirin. Kirja selvittää vallinnutta
Lappi-kuvaa eri aikakausina, Lapin alkuperäisten asukkaiden ja muualta tulleiden välistä suhdetta sekä Lapin kokemia muutoksia.
Sivuilla pohditaan mitä lapinhulluus oikein on, ketkä siihen sairastuvat
ja mitkä seikat oikein muokkaavat Lappi-kuvaa. Noin kaksi kolmasosaa kirjasta ruoditaan monenlaisten tunnettujen
Lapinhullu
henkilöiden Lappi-suhdetta. Listalta
löytyvät muun muassa K.M.Wallenius,
Kalevi Leppänen
Eeva Kilpi, Unto Mononen, A.E. JärviSuomalaisen kirjallisuuden seura 2014, nen, Mauri Sariola, Kaarina Kari, KulISBN 978-952-222-490-3, 309 sivua.
lervo Kemppinen, Raimo O. Kojo ja Kai
Lehtinen. Urho Kekkosen lapinhulluutAlaotsikko ”Tarinoita Lappiin rakastu- ta käsittelevää lukua on mielenkiintois-

24

KIRJAREPPU

Lapinkävijä Nro 137 3 14
ta verrata Maarit Tyrkön kirjan Tyttö ja
nauhuri kertomuksiin niistä retkistä,
joille hän osallistui.
Jollet vielä ole varma oman tautisi
laadusta, voit tehdä kirjan lopussa olevan lapinhullus testin ja diagnoosin. Lyhyt sanasto avaa lappilaisten murresanojen merkitystä ja kattava lähdeluettelo antaa vinkkejä myös lisälukemiseen.
(RH)

Pohjois-Skandinavian vaellusreitit
Harri Ahonen
Tammi 2014, ISBN 978-951-31-7889-5,
352 sivua

Edelliset Ruotsin ja Norjan tuntureiden retkeilyreittejä käsittelevät oppaat

ovat tietääkseni Kalevi Sairan tekemiä
ja vuosilta 1989 ja 2000. Siksipä Harri Ahosen laatima Pohjois-Skandinavian vaellusreitit-teos on tervetullut lisä
kirjahyllyyn. Tosin paljon mielenkiintoisia kohteita jää käsittelemättä, sillä
käsiteltävät alueet etelästä lukien ovat
Vindelfjällen ja Argeplogsfjällen, Saltfjellet-Svarisen, Sulitjelma ja Junkerdal, Padjelanta ja Sarek, Narvikfjellene,
Abisko-Kebnekaise ja Troms. Tromsan
osuus käsittelee lähinnä Kalottireittiä
ja siihen liittyviä polkuja, joten esimerkiksi Finnmarkin ja Lyngenin polkuja ei
esitellä.
Ensin käsitellään vaellukselle valmistautumista ja annetaan vinkkejä
matkustamiseen. Ruotsin, Norjan ja
Suomen tupakäytänteet käydään perusteellisesti läpi ja käsitellyiltä alueilta
luetellaan kunkin alueen kohdalla kaikki erilaiset tupatyypit GPS-koordinaatteineen.
Kartat ovat kirjan heikkous. Ilmeisesti Ruotsista ja Norjasta ei ole saatavissa maksuttomia topografikarttapohjia, sillä kartat ovat ylimalkaisia eikä vaelluskartasta paikkojen etsimistä
helpottavaa nimistöä ole paljoa. Myös
kämpät ovat kartalla pelkillä numeroilla, joten joutuu plaraamaan kirjaa edestakaisin. Sama koskee myös reittiosuuksien selostuksia: karttaan joutuu palaamaan monta kertaa.
Kirja on puutteineenkin tarpeellinen ja mainio opas Pohjois-Skandinavian upeille reiteille.
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Hannu Karppinen

Kulttuuriretki, 60+
Olin huhtikuussa Luhtalan Marjan ja Purasen Ritvan kanssa pienellä ahkiovaelluksella. Se on
menneen talven lumia. Siellä syntyi ajatus kesäisestä Lapin retkestä, koska vauhtimme ja juttumme
sujuivat samaan rytmiin. Kiireet
eivät eläkeläisiä ahdista.

S

illä reissulla osui käsiini Lapin Kansa lehti, jossa etsittiin ”rakkakriitikoita” eli amatöörikirjoittajia Luosto Classic-tapahtumaan. Naputtelin hakemuksen ja parin viikon päästä tuli vastaus. Tervetuloa! Kulukorvauksiakin luvattiin maksaa.
Soitin Marjalle ja Ritvalle.

Käykö klassinen musiikki tunturissa?
He innostuivat ja näin järjestyi vaihtokuski ja kulujentasaajat.
Elokuun alussa, hienona hellepäivänä, matkaan. Päivä ajeltiin leppoisasti Sodankylään. Meillä oli polkupyörät mukana, jotka laitoimme ajokuntoon parkkipaikalla. Suunnaksi otimme Metsähallituksen vuokrakämppä Kuukkelin ensimmäiseksi yöksi. Polku majalle oli aluksi
tasaista hiekkapolkua. Iltatuulen humistessa korvissa laskettelimme loivaa ala-

mäkeä. ”Ihanaa”, kerkesi Ritva huudahtaa
kunnes… Kunnostettu polku loppui ja
alkoi kivinen ja juurakkoinen metsäpolku. Pari kilometriä talutimme pyöriä toivoen polun tasaantuvan. Turhaan. Jätimme pyörät parkkiin taukopaikalle liiterin
taakse ja jatkoimme jalan . Perillä, lähellä
puoltayötä, odotti kunnostettu kaksiosainen kämppä Pyhäjoen varressa. Saunakin oli, mutta matkaväsymys veti petiin.
Naapurissa yöpyi isä ja tytär, joka oli ensi
vaelluksella. Nuoruus, keski-ikä ja seniorit keskellä kansallispuistoa.
Seuraavana päivänä vaihdoimme Huttujärven vuokrakämpälle. Se on pyörällä
ajettavan metsäautotien päässä. Saunalta
200m pitkospuita pitkin pääsi laiturille ja
uimaan. Hassu tunne talsia uimahousuissa pitkin jänkää pulahtamaan!
Illalla oli vuorossa avajaiskonsertti,
Vesimusiikkia Ahvenlammella. Soittajat ja kuorot esiintyivät vastarannalle rakennetulla lavalla ja me katsojat toisella
rannalla maaston istumapaikoilla. Laskeva aurinko tyynessä illassa täydensi maiseman. Konsertin alkua odotellessamme
keitimme kahvit Trangialla aivan istuinpölkkymme edessä. Älä kokeile tätä Helsingin musiikkitalossa!
Seuraavan päivän konsertti oli UkkoLuostolla metsään rakennetulla lavalla.
Väliaikatarjoilua ei ollut. Katsomon vie-
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Hannu karppinen

”Käykö klassinen musiikki tunturissa?”

ressä oli mättäät sinisenä mustikoita, se
korvasi mainiosti sen puutteen. Luomumusiikkia?
Iltakonsertissa oli kamariorkesteri
tummissa puvuissaan Aittakurussa, lähellä Pyhätunturia. Katsomoon kiivettiin jyrkkiä portaita, ainakin sata rappua.
Kuntoilumusiikkia? Aittakuru on jyrkkärinteinen, kokonaan rakan peittämä, syvä
kuru. Lava on rakennettu pohjalle ja katsomo toiselle rinteelle. Kontrasti on sa-

noinkuvaamaton, joten en edes yritä. Se
täytyy itse kokea! Tästä minun oli määrä
kirjoittaa juttu. Silmät kiinni kuunnellen
syntyi otsikko: ”Kivetkin soivat”.
Lauantai oli meillä välipäivä. Saunottiin ja laitettiin kämppä kuntoon kelpo
Lapinkävijöiden tapaan.
Sunnuntaiaamuna pyöräilin konserttiin luontokeskus Naavaan Pyhälle. Kaverit pakkasivat auton ja ajelivat puolilta päivin perässä. He tutustuivat luonto-
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keskuksen näyttelyyn perusteellisesti sillä
välin kun minä hiki otsalla väänsin juttua
sähköpostiin. Konsertin nimi oli Forelli
(purotaimen, tammukka). Se sopi minun
musiikkimakuuni.
Ai musiikki? Toiset tykkää humpasta,
toiset hevistä, meille käy myös klassinen.
Seuraavana aamuna lähdimme Huttuloman autiotuvalta perinteisemmälle
vaellukselle, jalkaisin. Suuntana oli IsoKuru, saamelaisten pyhä paikka. Taival
oli kivinen ja kuruun laskeuduttiin pitkiä
puuportaita pitkin, satoja rappuja, laskut
meni sekaisin. Pidimme hiljainen tauon
Pyhälähteellä ja –putouksella. Sieltä jatkoimme reittejä seuraillen tuntureiden
taakse soiseen maastoon. Kokeilimme
HSL:n 40v vaelluksella Hakalan Kirsiltä
näkemäämme Crokseilla tarpomista. Hyvin toimi, lämmin suovesi huilasi kärjestä
sisään ja kannasta ulos. Lämmin kesäsää
suosi meitä koko reissun ajan. Ihmeeksemme eivät itikat, mäkärät ja paarmat
kiusanneet juuri ollenkaan, olisiko ollut
niille liian helteistä?
Pyhätunturin huiput piirtyvät sinistä
taivasta vasten. Puiston rajalinjaa seuraillen saavuimme, pienen etsinnän jälkeen
yöpymään Haaraselän tuvalle. Se on kuivalla kankaalla, joten iltalenkki oli tehtävä takaisinpäin pienelle joelle vedenhakuun.
Aamulla jatkoimme edelleen rajalinjaa mukaillen Salmiaavan tuvalle. ”Vuokrana” tuvat jäivät siistimmiksi lähtiessämme.
Viimeinen etappi oli polutonta suota ja upeaa kelojen viitoittamaa rinnettä.

Kompassisuunnalla osuimme melkein
Huttuloman pihaan. Hyvä me!
Keräsimme astiat täyteen mustikoita
ja kiireettömästi kotiinpäin. Vaellushiet
kävimme huuhtomassa Luoston Ametistikylpylässä. Seuraava yö meni Rovaniemen leirintäalueella teltassa. Siis yöt tunturissa nukuimme majoissa ja kaupungissa teltassa.
raimo j. kumpu

Pakurikäävän aiheuttamaa pakuria eli epämuodostumaa koivun rungon pinnalta jota on käytetty rohtona kansanlääkinnässä satoja vuosia. Onko
pakurilla mitään terveyttä edistävää merkitystä
, ”ei se ihan uskon asia ole, on sitä tutkittu” sanoo
dosentti Heikki Kotiranta. (R.K.)
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raimo j. kumpu

Kääpäkurssi ja
puusavotta Karjakaivolla

Kääpäkurssi Karjakaivolla
20.09.2014 dosentti Heikki Kotirannan (SYKE) vetämänä keräsi 19 osallistujaa. Uhanalaisia kääpälajeja tuskin löytyy Nuuksiosta, kääpä on lahottajasieni joita on 240 eri lajia joiden
rihmasto tarttuu myös elävien puiden
sisään ja tappaa esim. koivun 5 - 7:ssä
vuodessa. Pakurikääpä on taloudellisesti merkittävä metsien tuholainen.
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Ropilla ei juurikaan sateen ropinaa
Seitsemän lapinkävijää sai kulkea melkein koko viikon poutasäässä. Yksi rajumpi sadekuuro putosi päällemme mutta tuivertava tuuli kuivatteli
sen kastamat vaatteet nopeasti. Yhtenä yönä kevyt sade ropisi teltan kattoihin. Kämpässä
nukkuneet eivät tienneet tuosta mitään. Viimeisen illan teltan pystytys uhkasi olla kostea
mutta eipä tuo jaksanut edes
kunnolla maahan asti sataa.

R

etkemme lähtöpiste (Iitto) ja
päätepiste (Ropinsalmi) Kilpisjärven tien varressa sijaitsevat n. 400 meren pinnan yläpuolella ja
korkein kohta (Ropitunturin huippu)
n. 945 mpy. Ropin huiputus oli eräs
retken kohokohdista ja saimme tehdä sen kirkkaassa ja riittävän tyynessä säässä.

Saavuimme sunnuntaina
Ropijoen rantamille
jossa nautimme lounaan ja iltapäivän
varasimme huiputusretkelle. Kuljimme hetken eteläpuolelle johtavaa pol-

kua, jonka päätyttyä käännyimme ylös.
Matka sujui hyvin pahimmat kivikot
väistellen. Tunturin laella kivikkoista
tuntui olevan enemmän kuin nousussa. Pitkälle kantavat maisemat palkitsivat tarmokkaan kulkijan vaivat.
Ropin lisäksi viehätyimme muistakin korkeuseroihin perustuvista paikoista. Ensimmäisen yön yövyimme
Akkispahtan juurella. Bizejohgierajavrin koillispuolella ihastelimme satojen metrien pituista kanjonia ja Ropin itärinteen jyrkkien seinämien suojassa löysimme retken ainoa lumisen
kohteen.

Maasto kuljetulla alueella
oli kaksijakoista
Alempana kuljettiin pääsääntöisesti
tunturikoivujen varjostamana. Ylempänä oli luonnollisesti paljaampaa,
välillä varvikko pisti nostamaan jalkaa normaalia korkeammalle. Kivikkoisemmat alueet onnistuimme melko hyvin kiertämään. Kaskasjoen ja
sen eteläpuolen välisessä tunturikoivikossa eteneminen lienee ollut retken
haasteellisin osuus. Koivikko oli välillä
erittäin tiheää ja maapohja risukkoista
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aune valkonen

Kartanlukua Kaskasjoen autitouvalla

sekä kivikkoista, välillä märkääkin.
Retkemme lakipiste pohjoisessa
oli Kaskasjoen autiotupa, jonka maisemissa viihdyimme kahden yön yli.
” Vapaapäivänä” oli tarkoitus kävellä päivärepuin Kaskasjärvelle. Puutteelliset varusteet muuttivat kuitenkin suunnitelmat ja kiersimme tunturissa lenkin, jonka aikana vietettiin useampi marjastustauko. Yritimme myös löytää autiotuvan läheisyydessä olleen vanhemman autiotuvan
mutta tuntuu kuin maa olisi sen jään-

nöksetkin niellyt.

Retkueemme sai kulkea
melko rauhassa.
Kaskasjoen autiotuvalla pari liettualaista nuori miestä piti lyhyen huoltotauon jatkaen pikaisesti matkaa.
Viimeisenä iltana leirimme sivuutti yksinäinen kulkija, joka oli tulossa
tieltä matkaten kohti Ropin autiotupaa. Muutaman kerran porotokka ihmetteli kulkuamme mutta eivät pääs-
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Aino korkia-aho

Evästauko tunturissa

täneet tekemään lähempää tuttavuutta.
Etukäteen oli tiedossa, että esim.
Ropin ja Kaskasjoen autiotupien huoltoa on tehty viimeksi viime
vuonna (tehdään jatkossa kahden
vuoden välein, jälleen on löydetty
uusi säästökohde!) mutta vielä tuntui polttopuuta riittävän.
Maasto-osuuden jälkeen saimme
nauttia Ropin pirtin vieraanvaraisuu-

desta. Tytöt olivat ahkeroineet ja rustanneet pariin tuttuun kappaleeseen
uudet sanat muistuttamaan retken tapahtumista.
Retkellä olivat mukana Anna-Maija Teppo, Aino Korkia-aho, Anu Valkonen, Kirsi Hakala, Jorma Nurmi, Hannu Siitari ja muistiin merkinnyt.
Muistiin merkitsi Juha Karsikas
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden nettisivulla
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Juha Karsikas

Retkellä tulevassa kansallispuistossa
Autokunnat vaelsivat omaa tahtiaan kohti Teijon retkeilyaluetta ja
virittelivät telttojaan niille varatulle alueelle. Perjantai-illan tummuessa 13 vaeltajaa oli käynyt levolle ja yhden odotettiin saapuvan aamun valjettua.

Y

öllä myrsky ja sade liikkuivat alueen yli mutta aamulla niistä ei ollut
tietokaan. Joukkio sai kulkea aurin-

koisessa ja melko lämpimässä kelissä sekä
lauantaina että sunnuntaina.

Lauantain retki suuntautui
pohjoiseen
Sahajärven eteläpuolelle. Aluksi kuljimme
Matildanjärven rantaviivoja, josta siirryttiin pitkoksille ylittämään suota. Puolakkajärven pohjoispuolella maisema vaihtui
havumetsäksi, jossa oli myös merkittäviä
Sakari palo

Vetäjä Juha Karsikas piti laumansa hyvin kasassa
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korkeuseroja. Korkeusero huipentui Sahajärven eteläpuolen kallioille, jossa nautittiin lounasta ja ihasteltiin maisemaa.
Täältä kulkusuunta vaihtuu takaisin kohti etelää. Välillä kuljettiin tuuhean kuusikon hämärtämässä ”peikkometsässä” ihastellen kaunista sammalmattoa. Loppureitin suo-osuus jätettiin tutkimatta. Sen sijaan kuljimme hetken aikaa teitä pitkin palaten reitille sen saavuttaessa jälleen metsäiset polut. Päiväretken pituus oli n. 15
km ja sen aikana pysähdyttiin useasti sienestämään.
Sakari palo

Sunnuntaina teimme aamupäivälenkin telttailualueelta lounaaseen.
Pääkohde oli 9000 vuotta vanha Jeturkastin
muinaisranta. Se on parin hehtaarin kokoinen pirunpelto, joka on 80 metriä nykyistä merenrantaa ylempänä. Aurinko lämmitti sen verran mukavasti, että paluumatkalla lekottelimme hetken kalliolla keräten sesongin viimeisiä ruskettavia säteitä.
Retken jälkeen osa porukasta kävi saunassa virkistäytymässä.
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden nettisivulla

Jeturkasti, muinaisranta
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Pentti Lahdenvuo

Tupaa etsimässä Kerojoen latvoilla
Olin kuullut tarinaa uudesta
autiotuvasta jossain Kerojoen
sivupuron latvoilla, joten kun
saavuimme kolmen miehen
voimalla Kukasjärvelle, päätimme oitis suunnata ensimmäisen päivän retkemme sinnepäin tarkoituksena tietenkin
löytää kyseinen maja.

V

alitsimme reitiksi Kukasmajalta
Äkäslompoloon kulkevan vanhan keinon, ja nousimme verkkaisesti Pikku Kukasvaaran itärinnettä kohti Ketunlenkkiä. Alkumatkasta
ihailimme kuinka lihasvoimin oli kangen avulla raivattu rekiuraa kivistä kulkukelpoiseksi pitkät matkat. Ylitimme
vanhan Kukasjärven tilan rajan, joka
vieläkin näkyy leveänä linjana kadoten
melkein horisonttiin. Olihan tilan pinta-ala kerrassaan 840 hehtaaria.

Yhdytimme Ketunlenkin parin kilometrin taipaleen jälkeen
juuri ennen Kukaslaaksosta tulevan

puron ja lounaasta tulevan Kukaspuron yhtymistä. Polku johdatteli lounaaseen Iso Kukasvaaran itärinnettä
seuraten ja Kukaspuron virratessa vasemmalla rotkon pohjalla. Iso Kukasvaaran rinteellä mietimme sen Kukasjärven isännän kohtaloa, joka oli löytynyt menehtyneenä täältä. Hän oli ollut palaamassa Äkäslompolosta asioiltaan, ja luultavasti saanut kohtalokkaan
sairaskohtauksen, koska on vaikea uskoa hänen eksyneen näin lähellä kotitaloaan. Elämä oli kovaa erämaatalossa, ja tässäkin tapauksessa nuori emäntä jäi pienten lapsien kanssa yksin taloon joutuen pian muuttamaan pois.
Runsaat 2,5 km Ketunlenkkiä taivallettuamme ylitimme Kittilän ja Muonion välisen rajan, joka oli samalla ollut
aikanaan Metsähallituksen hoitoalueiden välinen raja. Paikalla oli sopivaa pitää tauko pienen soistuneen lampareen
rannalla ja ihailla samalla vastakkaisen
Pyhätunturin maaruskaa. Tästä lähdettyämme oli erottava Ketunlenkistä ja
etsittävä länteen menevä polku. Sopiva
mönkijäin tekemä ura löytyikin ja lähdimme laskeutumaan melko mukavas-
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sa maastossa länteen. Uran varrella oli
tasaisin välein heinätuppoja, joten arvasimme poromiesten ajaneen talvisaikaan apetta elolleen. Poroja näkyi aina silloin tällöin pienissä ryhmissä; vasojen joukossa oli yksi aivan valkea yksilökin. Seurasimme mönkijäuraa niin
tiiviisti, että emme huomanneet mitään reitiltä eroavaa polkua. Metsässä

sivusimme eteläänpäin avautuvaa melko laajaa suoaluetta, joka näkyy kartassa korkeustasolla 270 m mpy.
Alhaalla metsälaaksossa tulimme
pienen järven pohjoispuoliselle kosteikolle, jonka päättelin kartan mukaan
olevan Pikku Hangasjärvi. Eteemme
tuli sekä verkko- että puurakenteisia
poroaitauksia samalla kun polku muutpentti lahdenvuo

Aarne Heino ja Mikko Ahlqvist Hangasmaan porokämpällä
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tui jo tieksi. Pidimme taukoa Iso Hangasjärven kohdalla, josta jatkettuamme
näimme ensimmäiset Hangasmaan poroerotuksen rakennukset, pari parakkia
ja vanhan porokämpän. Vanha porokämppä oli avoin ja ryhdissään. Sinne
mahtuu viisi henkeä lavereille ja lämmitys hoituu takalla. Polttopuut täytyy löytää maapuista lähistöltä. Totesimme löytäneemme meille ennestään
tuntemattoman kämpän, mutta se varsinaisesti etsimämme kämppä jäi vielä
löytymättä.
Paluu oli helpointa Aakenuksentietä pitkin, joten oijustimme sinne.
Tien varrella tarkkailimme kaikkia oikealle Kerojoen latvoille suuntaavia
polkuja, ja puolisen kilometriä Hangasmaa – Äkäskero hiihtoladun ylityksen jälkeen Kuukkelimännikössä havaitsimme oikealle menevän polun.
Se täytyy tutkia sitten seuraavalla kerralla. Onpahan jotain mielenkiintoista tutkittavaa odottamassa. Sieltä voisi
yrittää löytää polun nyt jo kävelemällemme mönkijäuralle.
Seuraava haaste oli Kerojoen ylipääsy. Erosimme Aakenuksentiestä pari
kilometriä Äkäskeron risteyksen jälkeen Outakeronpalojen ensimmäisen
kumpareen ( 260 m ) kohdalla, suuntanamme kaakko. Maasto oli helppoa
kangasta, ja laskeuduimme joen rantaan suokosteikon ahtautuessa joeksi. Jo tässä oli joku laittanut koivunrangan kahden rantakiven väliin, joten arvelimme sen ylityspaikan mer-

kiksi. Ylitys vaatisi kuitenkin avojaloin
kahlauksen, koska näytti siltä, että vedenkorkeus olisi yli saappaiden korkeuden. Parinkymmenen metrin päässä
oli virtapaikka, josta myös olisi mahdollista mennä kahlaamalla ylitse, mutta vielä parempi paikka tästä oli muutaman kymmenen metrin jälkeen alavirtaan, jossa iso kuusi oli kaatunut joen
yli, ja ylityksen kohdalla oli vielä kaksi
kuusta ristissä kaatumaisillaan samaan
kasaan. Näistä sai tukevan otteen ylitettäessä, mitä nyt vähän alimman kuusen oksat haittasivat menoa, mutta yli
päästiin hyvin. Tämä ylityspaikka on
suunnilleen Retkikartan ( www.retkikartta.fi ) Kerojoki-sanan K-kirjaimen
kohdalla.
Kerojoen kaakkoispuolella on samansuuntainen pitkulainen suo, jota
seuratessamme törmäsimme tukevaan
hirsilaavuun. Maapohjaisen laavun
edustalla oli poltettu rakotulta, ja maapohjan kylmyys oli eristetty kuusenhavuilla. Ylitimme suon, kun huomasimme porojenkin tehneen samoin. Tästä
alkaen pidimme suunnan kaakossa, pitäen Kukasvuoman reunalampareet vasemmalla ja Pikku Kukasvaaran rinteet
oikealla puolellamme. Noin 3 kilometrin päästä näimme Kukasjärven välkkyvän vasemmalla, ja pian saavuimme
Goados-kodan vanhalle sijaintipaikalle
Kukasjärven peltoaukiolle. Retken tuloksena löytyi Hangasmaan porokämppä, mutta Kerojoen latvapuron kämppä sai edelleen odottaa löytymistä.
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Sortavala-Käkisalmi-Viipuri
Elokuussa bussillinen lapinkävijöitä osallistui Pertti Salon järjestämälle matkalle Venäjän lähialueille. Paikallisoppaat kertoivat Sortavalan
ja Käkisalmen nähtävyyksistä
kiertoajeluilla ja Viipuriin tutustuimme omin päin.

V

alamo, Laatokan helmi. Matkan
kohokohta oli Valamon luostari, johon matkustimme kantosiipialuksella Sortavalasta. Pääkirkko oli sisältä saatu restauroitua valmiiksi, mutta luostarissa riittää vielä todella paljon
korjattavaa ja rakennustelineet peittivätkin useita rakennuksia. Sivukappelissa
sirkka leppänen

Valamon pääkirkko
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saimme kuunnella pienen munkkikuoron konsertin. Valamossa toimii hotelli,
joten siellä voisi viipyä pitempäänkin.

Kirkkoja joka lähtöön
Lahdenpohjassa näimme erittäin suuren
Engelin piirtämän tiilikirkon koivuja kasvavat rauniot (entinen Jaakkiman kirkko). Sotien jälkeen kirkko toimi varastona kunnes se 70-luvulla paloi ja raunioitui. Käkisalmessa ja matkalla sieltä Viipuriin kävimme melko uusissa, kauniissa ortodoksikirkoissa ja myös Sortavalan ortodoksikirkko oli hyvässä kunnossa. Matkan varrelle osui muutama uuden
näköinen tsasouna, joiden puuleikkaus-

koristelut olivat todella hienoja ja sipulitkin oli tehty paanuista. Sortavalassa kävimme 90-luvulla rakennetussa uudessa
luterilaisessa kirkossa.

Marmorilouhos ja mehiläistarha
Sortavalasta kävimme tutustumassa Ruskealan marmorilouhokseen, jonka marmoria on käytetty mm. Iisakin kirkon
rakentamiseen. Vanhasta, vedentäyttämästä kaivoksesta on saksalaisella rahoituksella kunnostettu suosittu matkailukohde. Kävelimme kaivosjärven ympäri
kiertävän puolentoista kilometrin pituisen polun kaatosateessa. Paluumatkalla
sirkka leppänen

Ruskealan marmorilouhos
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sirkka leppänen

Viipurin kirjaston portaikko

tutustuimme auringonpaisteessa mehiläistarhaan, jossa meille järjestettiin lettukestit hunajan ja mehiläisten kera.

Laatokassa uinti
Käkisalmessa yövyimme mökkikylässä
kaupungin ulkopuolella. Paikallisopas
näytti meille tienristeyksen, mistä pääsee Laatokalle uimaan. Matkaa piti olla noin 1,5 km, mutta todellisuus oli jotain muuta. Aikaa meni lähes tunti molempiin suuntiin ja mennessä teimme
juuri niin kuin ei pitäisi: levisimme metsään kuin varpusparvi eikä kukaan tiennyt edes montako meitä oli lähtenyt reissuun. Lopputulos oli kuitenkin toivottu

eli Laatokassa päästiin uimaan eikä kukaan jäänyt sinne. Illalla meillä oli hyvä
sauna ja sen jälkeen suomalainen karaoke. Ja sen jälkeen muutamilla vielä lauluilta saunan pukuhuoneessa, se se vasta
hauskaa olikin.

Jännitystä Viipurissa
Viipurissa bussikuskimme Jussi antoi todellisen taidonnäytteen, kun olimme menossa Torkkelinmäen yli pellavakauppaan, mutta alamäessä matka tyssäsi johonkin esteeseen ja hän joutui peruuttamaan koko Torkkelinmäen takaisin.
No pellavakauppaan päästiin toista reittiä, mutta lounaalle Pyöreään torniin ei
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päästy, kun sinne olikin tullut joku hääjuhla meidän buukkauksemme päälle.
Viime marraskuussa restauroinnin jälkeen avattu Alvar Aallon suunnittelema
Viipurin kirjasto on entisöity mahdollisimman tarkkaan sellaiseksi kuin se oli
valmistuessaan vuonna 1935. Lopputulos näytti todella onnistuneelta.

Tarinoita ja näkymiä bussimatkalla
Välimatkat eivät olleet pitkiä, mutta
aikaa niihin kului. Pienen matkaa pääsimme ajamaan uutta päällystettyä tietä
pitkin, mutta ajoimme myös pitkät matkat tietöiden alla olevaa, pahasti pölyävää hiekkatietä pitkin. Bussimatkalla eräs
oppaistamme kertoi erittäin mielenkiintoisia juttuja elämästä Neuvostoliitossa ja varsinkin muutoksista sen hajoamisen jälkeen. Merja Rautio ilahdutti meitä lukemalla isänsä kirjoittamia muistelmia Sortavalasta ja sen lähialueilta ennen
sotia sekä vierailulta 70-luvulta. Todella
mielenkiintoista. Bussin ikkunasta kiinnittivät huomiota puskittuneet pellot,
hoidettuja peltoja ei juurikaan näkynyt.
Pelloilla ja pientareilla näkyi erittäin paljon jättiputkia. Rakennuskanta oli enimmäkseen vanhaa ja rapistunutta, mutta
jonkun verran näimme myös ihan uuden
näköisiä rakennuksia, sekä omakoti- että
kerrostaloja. Käkisalmen rautatieasema
oli restauroitu hienosti entiseen asuunsa sisältä ja päältä. Kaupunkien vanhoista suomalaisajalta peräisin olevista ra-

kennuksista osa on kunnostettu, mutta
osa näytti jo korjauskelvottomilta.

Opaskirjoja käyttöön
Yhdistyksen ja HSL:n jäsenten käyttöön on hankittu:
-Sipoonkorpi – pieni retkiopas ja kartta,
Joel Ahola
-Nuuksio – retkiopas ja kartta, Joen Ahola
-Pääkaupunkiseudun retkeilyopas, Raija Hentman
-Etelä-Suomen retkeilyopas, osa I länsi,
Raija Hentman
Teoksia saa lainata Juha Karsikkaalta, puhelin 040 548 1250

HSL.n yösuunnistus
v.2014.
Rastit kiersi illan pimetessä vain 4
urhoollista suunnistajaa.
Mikko Kanerva
Aulis Boström
Merja Sallinen
Eino Vasikainen

56 min.
1 h 6 min
2 h 15 min
2 h 15 min

Osanottajain määrä vähenee. Niilo Koskenkorva
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YLEISTÄ

TOIMIHENKILÖT

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry perustettiin vuonna 1973 edis-

Puheenjohtaja : Harry Smeds, 050

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

Jäsenmäärä 24.11.2014, 746 hen-

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

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pentti-

Yhdistyksen emäntä: Ritva Pu-

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen ylläpitäjä, myös osoit-

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

läntie 1 H 56, 00740 HELSINKI, 040
840 0946, saara.kostama@gmail.com

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

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net
Pankkiyhteydet:

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

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

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

Ilmoitukset: Ulla Valkamo, ulla.valka-

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

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%

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan.

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

mo@gmail.com, 0400 924 469

Sähköpostilista: Tervetuloa 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.
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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 jäsenkorttia 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

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.

Jäsenille tarjotaan mahdollisuus saada
Karjakaivon avain jatkuvaan käyttöön 50
euron panttia vastaan ehdoin että jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta
sekä maksanut 50 euron pantin Nordea
FI18 2142 1800 0138 42 viitteellä 3573.
2013 alkaen peritään 20€ toimitusmaksu jota ei palauteta. Merja Sallinen luovuttaa avaimen sekä pitää rekisteriä avaimista. Jäsenen tulee esittää tosite panttimaksusta. Ennen maksun suorittamista, otathan yhteyttä Merjaan. Avain lähetetään
postitse kun maksu on kirjautunut tilille. Panttisumma maksetaan takaisin avaimen palautuksen yhteydessä. Hallitus pidättää oikeuden olla luovuttamatta avainta henkilölle erityisistä syistä. Merja Sallinen, 050 342 4682, merja.sallinen@netti.fi
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LAPIN MAJAT

Kukasmaja sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit kymmenelle hengelle, kamiina- ja takkauunilämmitys, kaasuliesi uunilla, ei sähköä.
Tuo mukanasi wc-paperit, 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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HSL
JÄSENETUYRITYKSET

VUOKRAVÄLINEET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä

Tunturikerho Kavtsi on uusi yhteis-

Scandinavian Outdoor 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

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

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.

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.ko-

4.-11.4.15 Hiihtovaellus todennäköisesti Tuntsan maisemiin
22. – 24.5. Sotahistoriaa ja saaristoluontoa Örön linnakesaarella ja Kemiön saaristokohteissa

lumbus.fi/jukka.polla

Elokuussa lastenleiri

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi-

22. – 29.8. Kulttuurivaellus Lemmenjoella

set.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

Lapinkävijät

lut

Owla,

tiedustehannu.yrjanainen@ouka.fi

Operaatio Paulaharjun teatteriesitys tunturissa vie erilaista reittiä Lemmenjoen
maisemiin
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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

>KBBKD>7BF7
RETKUN
PERINTEISET
>KBBKD>7BF7
>KBBKD>7BF7
RETKUN
PERINTEISET
C77B?IAKK
HIIHTOVIIKOT
>KBBKD>7BF7
C77B?IAKK
C77B?IAKK
HIIHTOVIIKOT
'($)$#($*$(&''
15.3.-26.4.2014
14.3.
- 25.4. 2015
C77B?IAKK
'($)$#($*$(&''
'($)$#($*$(&''
15.3.-26.4.2014
Tervetuloa
hiihtämään
J[hl[jkbeWH[jakd
'($)$#($*$(&''
J[hl[jkbeWH[jakd
Kilpisjärvelle
Tervetuloa
Tervetuloa
hiihtämään
hiihtämään
J[hl[jkbeWH[jakd
f[h_dj[_i_bb[
J[hl[jkbeWH[jakd
Suomen
komeimpiin ja
f[h_dj[_i_bb[
Kilpisjärvelle
Kilpisjärvelle
f[h_dj[_i_bb[
^__^jel__ae_bb[
lumisimpiin
maisemiin!
Suomen
Suomen
komeimpiin
komeimpiin
ja
ja
f[h_dj[_i_bb[
^__^jel__ae_bb[
^__^jel__ae_bb[
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0
lumisimpiin
lumisimpiin
maisemiin!
maisemiin!
^__^jel__ae_bb[
"`d`Zcji]^^]id"deVh
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0

"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
"`d`Zcji]^^]id"deVh
viikoilla 15 -17
"`d`Zcji]^^]id"deVh
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0
Joi_^e_je^_djWWdi_ibjoo0
"`d`Zcji]^^]id"deVh
_jjgZaaV
"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
"`d`Zcji]^^]id"deVh
"`d`Zcji]^^]id"deVh
"]Zg`jaa^hiVgjd`VV/VVb^V^cZc!
_jjgZaaV
"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
 _jjgZaaV
_jjgZaaV
"bj`VkVbV_d^ijhV^kVcHVVcV"ijcijg^c
gZi`^Zk~~i!Wj[[Zi"e~^k~aa^cZc
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