Nro 138

Kuurakoivu
www.lapinkavijat.net
HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY

1/2015

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT

Jäsenlehti

138 1/15

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmikuun puolivälissä, toukokuun puolivälissä, syyskuun alussa ja joulukuun alussa

Aineisto: seuraavaan lehteen 19.04.2015
mennessä Sakari Palo, sakari.palo@welho.com

Vastaava toimittaja: Raimo J. Kumpu,
Näyttelijäntie 4 A 21, 00400 Helsinki,044
996 7100, raimokumpu@gmail.com

Painopaikka: Offset Lindström Oy,
Höyläämötie 3 A, 00380 Helsinki, (09)
586 02550

Tiedotustoimikunta: Raija Hentman,
Soile Taskinen, Hannu Siitari, Sakari Palo, Reijo Blomberg

Pankkiyhteydet:
Nordea
FI18 2142 1800 0138 42

Taitto: R aimo J. Kumpu, S LV
Ilmoitukset: Ulla Valkamo, 0400 924
469, ulla.valkamo@gmail.com

Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokra
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodan käyttömaksut

1999
123
1025
1038

Kansikuva: Kuurakoivu, Raija Hentman

Olemme Facebookissa
Helsingin Seudun Lapinkävijät

ISSN 0788 - 625X

www.lapinkavijat.net

Sisältö
3
4
10
12
17

Pääkijoitus
Toiminta
Loma
Tietoaivi

Rinkan pohjalta

18
28
30

Harharetki Lätäsenon soille
Tinalankakurssilla syntyi
kaunista
Yhdistystiedote

HSL

Lapinkävijä Nro 138 1 15

Uusi vuosi, uudet tuulet – vai onko niin?
Kiitos kaikille niille, jotka halusivat valita minut uudeksi puheenjohtajaksi Harry
Smedsin luopuessa ansiokkaasti hoitamastaan tehtävästä. Onneksi hänen tietonsa ja
taitonsa ovat edelleen käytettävissä hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana.
Olen pohtinut sitä, mikä olisi tärkein tavoitteeni tässä kunniatehtävässä. Luulenpa, että keskityn tämän kolmivuotiskauden tukemaan uusien, aktiivisten toimijoiden etsintää ja
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden tunnetuksi tekemistä. Kysehän on siitä, olemmeko vielä
kymmenen vuoden kuluttua yhtä vireästi ja monipuolisesti toimiva retkeily-yhdistys kuin
nyt. Omalta kohdaltanikin voin todeta, että ikä ei ole haitta mutta se on hidaste.
Uusien vastuun ottajien löytäminen ei ehkä ole helppoa, mutta kuitenkin välttämätöntä. Uusien toimikuntien jäsenten ja heidän ideoidensa vastaanottaminen edellyttää nykyisiltä tukipylväiltä kykyä hyväksyä myös toisenlaisia ideoita ja toimintatapoja. Mutta tulokkaidenkin on hyvä arvostaa perinteitä ja sitä tietämystä, jota joka toimikunnassa ja sen jäsenillä on.
Yhdistyksen on tärkeää näkyä paremmin myös ulospäin, sillä vähentynyttä jäsenmäärää
ei pidä hyväksyä väistämättömänä tosiasiana. Lapinkävijä tulee edelleenkin olemaan merkittävä tiedotuskanava, mutta nettisivujen uudistamisella ja sosiaalisen median ottamisella yhdeksi näkyvyyden antajaksi on iso merkitys tulevaisuuden kannalta. Uskon myös yhteistyön muiden yhdistysten ja tahojen kanssa olevan hyväksi.
”Sisäänlämpiävyys” on monien yhdistysten kompastuskivi. On itsestään selvää, että
vuosien yhdessä harrastaminen luo yhteenkuuluvuutta, tuo keskusteluun lausahduksia,
jotka eivät muille aukea ja näkyvät ”vanhojen kesken” sellaisena välittömyytenä, jollaisella
uusiin naamoihin ei vielä osata suhtautua.
Keino tätä vastaan on kuitenkin perin yksinkertainen: ystävällisen hymyn saattelema
lausahdus ”Hei, emme ole tainneet tavata? Minä olen Raija, kuka sinä olet?” Lause riittää
useimmiten antamaan tunteen siitä, että on tervetullut joukkoon. Keskusteluun ja toimintaan mukaan ottaminen tekee uudelle jäsenelle paljon helpommaksi sen seuraavan osallistumiskerran päättämisen.
Yrittäjävuosinani en paljon ehtinyt osallistua toimintaan ja niin moni jäsen on jäänyt minullekin tuntemattomaksi. Mutta tutustutaan.
Antoisaa retkeilyvuotta toivottaen
Raija Hentman
puheenjohtaja
P.S. Saa ottaa yhteyttä (raija.hentman(at)nic.fi tai 0400 380 606)
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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 su 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
tähdet 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 8.2.2015.
Yhteyshenkilö 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 al-
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kavasta yhteissaunasta peritään 2 euroa (ei talkoolaisilta). Vastuuhenkilönä Jukka Severinkangas, puh. 040 572 0696.

Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta ke 4.3. klo 17.30:
Kasvien kuvauksesta vaelluksilla
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat: vuoden 2014 toimintakertomus, tase, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus. Kokouksen jälkeen Taina Tervahartiala kertoo ajatuksia kasvien valokuvaamisesta vaelluksilla. Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh 050 554 4432.

Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa la 7.3 klo 9.00

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 Karjakaivolla Naisten Päivänä su
8.3.2015 klo 12.00 –

Talviretkeilyyn liittyy riskejä. Tunturien ankarissa myräköissä vaeltaja voi eksyä, hiihtää itsensä piippuun, kastua hiestä,
kaatua alamäessä ja loukkaantua vakavasti. Tuntemattomat jäät
saattavat yllättäen pettää hiihtäjän alta. Myrsky voi hajottaa ja
viedä jopa koko teltan. Kaikenlaista voi sattua. Jos nyt ei omalle itselle, niin myrskyn silmässä vastaan voi tulla joku muu, pa-
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hoin eksynyt, loppuun väsynyt ja hengenvaarallisesti alijäähtynyt lähimmäinen, jonka ajatukset salakavalan hypotermian takia eivät enää selkokielellä kulje.
Kuinka varautua riskeihin ennakkoon, kuinka toimia tilanteissa kun riskit toteutuvat, ja kuinka oikeaoppisesti käsitellä
hypotermiatilaan joutunutta, ettei väärin käsittelemällä aiheuttaisi alijäähtyneen lopullista jäähtymistä. Käytännön kenttäkokemustahan vääristä käsittelytavoista kertyi runsaasti toisen maailmansodan ajoilta, kun alasammutut ja pitkään viileissä merissä lilluneet englantilaiset ja saksalaiset lentäjät kuolivat omien laivastojensa reipasotteisissa ja ”pelastavissa” käsissä, kylmien verien ja hyytymien lähtiessä yllättäen liikkeelle.
Sen sijaan hidastempoisempaa, kaksipuoleista geishalämmitystä saaneet japanilaiset samurailentäjät jäivät useimmiten henkiin, vaikka epäilemättä hyytymiä on heitäkin käsiteltäessä liikkeelle lähtenyt. On siis tärkeää tietää miten alijäähtyneitä ei tule ja tulee käsitellä.
Näistä teoriaosuuden Karjakaivon ylämajalla ja käytännön
harjoituksen Karjakaivon jäällä tulee pitämään kaiken kokenut retkeilyalan grand old man, lukuisissa arktisissa liemissä
keitetty ja koeteltu Kari ”Vaiska” Vainio (www.avotunturit.fi).
Hänen rautalangasta väännetty esitystapansa tulee taatusti jäämään kuulijain muistiin. Alustavasti jäistä pelastettavia on tulossa esittämään murmanskilainen stunttikolmikko, Tatjana Kolokova, Vasili Kutjunoff ja Katjana Kutiseva. Sen varalta, että em:t
päätyvät EU:n ja USA:n pakotelistalle, harjoituksessa elvytettävät joudutaan poimimaan seuran omista riveistä. Pyyhkeitä
ja vaihtovaatteita siis itse kunkin reppuun mukaan. Kylmettymisistä ei pelkoa. Valtakunnan toiseksi paras rantasauna lämpiää harjoituksen koekaniineille kuumana. Ja harjoituksen päätyttyä vapaasti kaikille muille kokeilijoille, parin euron polttopuukorvausta vastaan. Extrana itsensä karaisijoille iso avanto
laiturin päässä samaan hintaan. Tarvittaessa ensikertalaisille järjestetään opastus Karjakaivolle Haltian P-alueelta. Ennakkoilmoittautumiset kaikilta järjestelyvastaaville: Erkki Holopainen
0400-502950 tai Risto Heinänen 050-3263994.
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Kevätsiivous Karjakaivolla la 2.5. klo 10

Kevät etenee ja on ala- ja ylämajan siivousten aika. Harjat ja rätit heiluvat kun pestään, harjataan, puunataan ja haravoidaan. Tule mukaan
yhdessä tekemisen riemuun. Työnjaon suorittaa Eija Lempinen, puh.
040 723 6768. Siivouksen jälkeen siirrytään ylämajalle kesäkauden avajaisiin.

Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla la 2.5. klo 13

Heti siivoustalkoitten jälkeen julistetaan Karjakaivon kesäkausi alkaneeksi. Lumet ovat muisto vain ja valkovuokot jo tervehtivät kulkijoita matkan varrella. Nälkäisille talkoo- ja juhlavieraille on tarjolla lohikeittoa ja pullakahvit. Saunakin on lämpimänä ja lammen vesi houkuttaa heittämään talviturkin pois.
Keittoa riittää kun ilmoitat tulostasi viimeistään 25.4 Ritva Puraselle, puh. 040 840 0757 tai Marja Luhtalalle, puh. 045 264 3901.

Patikointia Seitsemisen kansallispuistossa 22.-24.5.

Keväisen viikonlopun patikkaretken suuntaamme Seitsemisen kansallispuistoon. Lähdemme liikkeelle perjantaina ja asetumme Koveronlammen 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-Pitkäjärvi-Haukkalampi-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
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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 8087.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 29.4. klo 18.00 – 20.00

Kevään tuoksuisen iltakävelyn kohteeksi on mukava valita Karjakaivo, jossa yhteissauna odottaa mukavassa seurassa. Saunasta
peritään 2 euroa. Lämmityksen hoitaa Sakari Palo, puh. 040 530
9578.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 27.5. klo 18.00 – 20.00

Etelässä on kesä ja valoisat illat. Tule nauttimaan rennosta yhteissaunasta ja kertomaan kevään retkistä. Saunasta peritään 2 euron
maksu. Saunan lämmityksestä vastaa Mauri Piippo, puh. 040 773
1228.

Naistensauna Karjakaivolla ke 3.6. klo 18.00–20.00

Koivuntuoksuinen ja ehkä hunajanmakuinen naistensauna odottaa. Pulahdetaan lampeen ja puhutaan tyttöjen juttuja. Saunamaksu
2 euroa. Saunan lämmittää Eija Lempinen, puh. 040 723 6768.

Kesäsauna Karjakaivolla la 13.6. klo 14.00–16.00
Vastuuhenkilö Juha Saarnio, puh. 044 914 8779.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 24.6. klo 18.00–20.00
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Kukasjärvi-viikko 21. - 28.3.2015 Kevättalvella (viikolla 13)

on hieno mahdollisuus tulla Kukasjärvelle hiihtämään ja ulkoilemaan isäntien ollessa huoltotöissä. Majan puolelle mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittaudu Uljas Pernulle, 040
592 7278 tai Markus Pyhälälle, 040 419 0967 / markus.pyhala@gmail.com niin varataan paikka ja sovitaan järjestelyistä. PS Kukasjärvi-viikolla majoitus on maksullista: 9€/vrk jäsenet, 5€/vrk lapset.

Ylläksen hiihtoviikko 27.3. - 5.4.2015

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).
Hiihtoviikko on täynnä, mutta peruutuksia voi tulla. Tiedustelut: Hannu Siitari,
sähköposti hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Lapin alkukesää Aakenuksen maisemissa 6. - 13.6.2015

Haluatko tulla tutustumaan Kukasjärven majoituksiin ja maisemiin tai verestää vanhoja muistoja. Viikolla 24 siihen on mainio tilaisuus isäntien ollessa huoltotöissä. Majan puolelle mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittaudu Uljas Pernulle 040 592 7278 tai Markus Pyhälälle 040 419 0967 / markus.pyhala@gmail.com niin sovitaan tarkemmin.
PS majoitus on maksullista: 9€/vrk jäsenet, 5€/vrk lapset.

Kukasjärven Heinätalkoot 25.7. - 1.8.2015

Kaikille riittää puuhaa viikolla 31, joten majoitus on tulijoille maksuton. Majoituksen lisäksi yhdistys tarjoaa aamupuuron ja kahvit. Aikaa riittää myös rentoutumiseen
ja retkeilyyn. Ilmoittaudu Uljas Pernulle 040 592 7278 tai Markus Pyhälälle 040 419
0967 / markus.pyhala@gmail.com ja sovitaan järjestelyistä.
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LOMA
Matka Viron Viljandiin 3. – 7.8.2015

Tutustutaan Viljandin ja lähialueiden kulttuuri- ja luontokohteisiin, mm. Soomaan kansallispuistoon. Lähtö on maanantaina 3. elokuuta aamulla Eckerö-linjan laivalla Helsingistä. Aamupala syödään laivalla. Bussi on mukana koko matkan ajan. Tarkemmat tiedot seuraavassa lehdessä. Tiedustelut: Pertti Salo, puh.
040 836 8575 tai pertti.sataku@luukku.com .

Ruskavaellus Kilpisjärvelle 4. – 13.9.2015

Penan ja Outin ryhmä suuntaa syksyllä 2015 ruskavaellukselle Kilpisjärven maisemiin. 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 on todennäköisesti Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa, ruokailuineen ja saunomisineen. Lähtö Helsingistä
perjantaina 4.9.2015 iltajunalla Kolariin ja paluu Helsinkiin sunnuntaiaamuna
13.9.2015. Retken hinta-arvio tarkentuu kevään kuluessa, mutta noudattanee
ryhmämme totuttua tasoa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Pentti Luhtala, puh.
050 304 5130 tai Outi Posti, puh. 0400 807 778, outi.m.posti@gmail.com .

Ruskavaellus Pöyrisjärven erämaa-alueelle 4. – 13.9.2015

Vaellus käynnistyy Näkkälän kylästä, josta kuljemme Pöyrisjärven etelärannalle.
Kierrämme Pöyrisjärven vastapäivään poiketen tutkimaan järven pohjoispuolella sijaitsevaa hiekkadyynialuetta. Vaihtoehtoisesti ylitämme Pöyrisjärven venekuljetuksella. Vaihtoehdot tutkitaan kevään/kesän aikana. Lähtö pe 4.9. Helsingistä iltajunalla Kolariin. Seuraavana aamuna kuljemme linja-autolla tai tilauskuljetuksella Kolarista Hettaan, jonne jätämme siviilirepun. Hetasta jatkamme
lyhyellä kuljetuksella Näkkälän kylään, josta vaellus käynnistyy. Vaellus myös
päättyy Näkkälään, josta meidät kuljetetaan Hettaan majoitukseen (sis. sauna,
iltaruokailu, aamupala). Paluu Helsinkiin su 13.9. aamulla. Vaelluksen hinta-arvio 400-450 euroa.
Tietoja alueesta: http://www.luontoon.fi/poyrisjarvi, Jouni Laaksonen: Erämaat. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: Juha Karsikas, puh. 040 548 1250 ja Jorma Nurmi, puh. 040 766 9093.
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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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Saariselän uutisia

Saariselän laatukartta

K

oiralatu Kuukkelilammelle
Nyt hiihtämisestä Saariselällä voi
nauttia yhdessä tavallisesti kämpälle jäävien koirien kanssa. Hiihtohisseiltä Kuukkelilammelle lähtevä latu-ura
on jatkossa avoinna koirien kanssa hiihtäville. Koiralatu mahdollistaa yli 20 kilometrin mittaiset hiihtolenkit lemmikin
kanssa. Reitti lähtee hiihtohisseiltä Luttojokivartta Luton päivätuvalle ja jatkaa
sieltä outamaita pitkin Moitakurun erotusaidalle ja sieltä edelleen Kuukkelilammelle. Kodalta Kaunispäälle lähtevä reitti
ei ole tarkoitettu koirahiihtäjille. (RB)

Saariselälle uusi lähipolku
Polku lähtee kansallispuiston portilta Luton toiselle puolelle. Tai voi aloittaa myös
Iiskonlompolon kautta lähellä hiihtohissejä. Reitti on pituudeltaan 1,7 km ja se
pidetään talvellakin niin avoinna, että sen
voi kävellä ilman lumikenkiä. Polku ei ole
valaistu, mutta kyselyjen mukaan valaisua
ei ole kaivattu. Kesällä 2015 Luttojoen yli
valmistuu 17 metriä pitkä kaarisilta. (Saariselän sanomat 1/15, RB)

Latukartta löytyy osoitteesta www.infokartta.fi/saariselkä. Latukarttaan päivitetään esim. latukoneen ladunkunnostustilanne päivittäin. (Saariselän sanomat
1/15, RB)

Urho Kekkosen kansallispuiston palveluita parannetaan
Vuoden 2015 alussa Lapin luontopalvelut ja metsähallitus käynnistävät reilun
puolen miljoonan euron hankkeen, jolla
haetaan parempaa näkyvyyttä alueen reiteille. Tämä tarkoittaa opastuksen parantamista keskustasta lähialueen reiteille ja
reittien opastuksen parantamista. Luontopolkujen sisältöä myös uudistetaan.
(Saariselän sanomat 1/15, RB)

Juutuanpolku valmistui
Juutuanpolku Inarin Juutuanjokivarressa on valmis. Kohdeopasteet, polut ja rakenteet saatiin valmiiksi syyskuun alkupuolella ja polku on valmiina vastaanottamaan kulkijoita. Polku kulkee Juutuanjoen molemmin puolin ja reitin koko-
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naispituus on 6,3 km. Reitille opastetaan
Ylä-Lapin luontokeskus Siidan pihasta.
Luontopolulle on koottu opastauluihin
tarinoita Juutuan kulkijoista, tapahtumista ja kalastuksesta.
Reitti alkaa Inarin kirkonkylältä Saarikoskentieltä noin kilometrin päästä Siidasta, seurailee joen etelärantaa ylävirtaan Jäniskosken riippusillalle ja palaa
joen toista puolta takaisin kylälle. Jäniskoskelta voi tehdä vielä reilun kilometrin
mittaisen piston ylävirtaan Haapakoskelle Reitin varrella on kaksi tulentekopaikkaa. Etelärannan polku Saarikoskelta Jäniskoskelle on valaistu ja se pidetään talvisin lumesta avoinna.
www.luontoon.fi/inari (RB)

Vuotson maja avattu uudelleen
Vuotsonperinteisen majan remontti on
valmistunut ja maja on avattu uudelleen
kulkijoita varten. Alun perin maja oli
SML;n majoituspaikkana ja nyt toimintaa pyörittää Tankavaaran kultakylä.
Vanhan ajan majatalossa 10 mukavaa vuodepaikkaa, keittomahdollisuus,
suihku, sauna. Keskellä Suomen eteläisintä saamelaiskylää, jossa kauppa, grilli, kahvila, matkamuistomyymälöitä.
(Saariselän sanomat 1/15, RB)

Hetan Marianpäivät 20 –
22.3.15
Marianpäivät on koonnut Pohjoiskalo-

tin saamelaisia tärkeisiin kirkonmenihin
ja 1500 luvulta alkaen. Perinne on jäänyt
elämäänenontekiölle saamelaisena kulttuuritaphtumana. Ounasjoen jäällä seurataan poroajo kilpailuja ja suopunginheittoa, tavataan tuttuja ja osallistutaan
jumalanpalvelukseen. Markkinatorilla
myydään paikallisia tuotteita. Tarjolla
on taide ja kulttuurielämyksiä sekä lapsille suunnattuja tuokioita.

Hetan Marianpäivät 20 –
22.3.15
Marianpäivät on koonnut Pohjoiskalotin
saamelaisia tärkeisiin kirkonmenoihin jo
1500 luvulta alkaen. Perinne on jäänyt elämään Enontekiölle saamelaisena kulttuuritapahtumana. Ounasjoen jäällä seurataan
poroajokilpailuja ja suopunginheittoa, tavataan tuttuja ja osallistutaan jumalanpalvelukseen. Markkinatorilla myydään paikallisia tuotteita. Tarjolla on taide- ja kulttuurielämyksiä sekä lapsille suunnattuja tuokioita. Levin sanomat 1/15 (RB)

Retkiruokakursseja
Järvenpään Opiston tiloissa pidetään
retkiruokakurssi sunnuntaina 19.4.
Kurssinumero on 4921. Espoon työväenopiston järjestämä retkiruokakurssi taas pidetään lauantaina 25.4. luontokeskus Haltiassa. Kurssinumero on
E151313.
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Tuomo Ylöstalo

Harharetki Lätäsenon soille

Erä-lehdessä 1980 julkaistu Tuomo Ylöstalon, tuolloin nuoren ja
kovakuntoisen miehen melkoinen selviytymistarina ei ole vuosien saatossa menettänyt merkitystään. Ottakaamme siitä opiksemme. Toimittaja Keijo Eholuoto editoi Tuomon kirjoituksen ja
Eholuodon versiota on hieman
lyhentänyt Raija Hentman.

P

raija hentman

erjantaina 28. päivänä maaliskuuta 1980 otin suunnan kohti pohjoista. Aikaisemmin olin tehnyt
reissuni vähintään yhden kaverin kanssa, mutta kun en tällä kertaa onnistunut
saamaan ketään mukaani, olin nyt päättänyt lähteä yksin, rohkea suomalainen
kun olen.
Jo pelkkä automatka Sulkavalta Kaaresuvantoon otti lujille. Kokemukses-
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ta tiesin, että aamuisella säällä tulee olemaan hyvin suuri merkitys ensimmäisen
vaelluspäivän mielentilaani. Nyt satoi
lunta, taivas oli täysin pilvessä ja mieliala
sen mukainen. Soitin kotiin ja lupasin ottaa yhteyttä viimeistään kahdeksan päivän kuluttua, jolloin erämaavaellus olisi
ohitse. Tarkoitukseni oli hiihtää Kaaresuvannosta jostain Haltin kautta Kilpisjärvelle..
Rajavartiostosta kävin kysymässä tietoja mm. siitä, veisikö tavoitteenani olevalle noin 35 kilometrin päässä sijaitsevalle Puussasvaaran kämpälle moottorikelkan jälkeä. Sain tietää, että tällainen aivan tuore jälki oli olemassa. Ei ehkä mahdoton urakka kelkkajälkeä pitkin, vaikka
takana olikin valvottu yö.

Kohti Syväjärveä
Kello oli kahdeksan aamulla, kun 29.3.
työnnyin metsään. Alkutaival oli helppo,
sillä rajamiehet olivat tarkkaan selvittäneet, mikä jälki johti Lavivaaralle ja sieltä edelleen Syväjärven kautta Puussasvaaralle. Tuota pikaa olin oikealla jäljellä. Valvottu yö ei tuntunut kovinkaan pahalta, mutta lumisade piti mieltä matalalla. Taival taittui hyvää, lähes viiden kilometrin tuntivauhtia.
Parin tunnin hiihdon jälkeen katkesi
toisesta siteestä vaijeri. Varavaijereita oli
mukana kaksi. Samaan aikaan alkoi jo
yöllä ilmennyt yksinäisyyden tunne taas
pyrkiä esiin. Matka taittui kuitenkin edelleen helposti hiihto-olosuhteiden olles-

sa suotuisat.
Rajamiesten kertoman mukaan jälki
Puussasvaaralle kulkisi Syväjärven kautta. Muutama kilometri ennen Syväjärveä
tuli vastaan risteys, josta lähdin seuraamaan väärää jälkeä, hiihdin muutaman
kilometrin harhaan ja tulin Marttajärvelle, kuten selvisi pari tuntia myöhemmin. Marttajärvellä, jonne saavuin puolen päivän maissa, valmistin aterian lukitun kalamajan portailla. Tässä vaiheessa valvottu yö ilmeisesti alkoi jo tuntua,
koska paikallaan ollessa oli väkisin tulla
kylmä. Pakkasta oli tuskin kymmentä astetta, satoi edelleen lunta.
Ruokailu paransi tietenkin oloani.
Vahinko vain, että en ottanut kalamajan portailla aikomaani valokuvaa, sillä
tämän jälkeen ei valokuvaaminen tullut
enää mieleenikään, vaikka olinkin innokas kuvaaja.

Harhateillä
Puussasvaaran kämpälle piti olla matkaa
enää vajaat kaksikymmentä kilometriä
(oletinhan olevani Syväjärvellä), joten
mitään hätää ei tuntunut olevan aikataulun ja kunnon suhteen. Ongelmia ilmeni
kuitenkin heti liikkeelle lähdön jälkeen.
Heikosti näkyviä moottorikelkan jälkiä oli joka suunnalla, mutta ei ainuttakaan muita selvemmin erottuvaa, jonka
olisi voinut sanoa olevan etsimäni. Koetin seurata mielestäni selvimmin näkyvää
ja oikeaan suuntaan johtavaa, mutta tehtävä osoittautui toivottamaksi. Oli vain

15

OMAT TARINAT

Lapinkävijä Nro 138 1 15

rämmittävä eteenpäin pahimmillaan lähes polviin saakka upottavassa lumessa,
ja se jos mikä osoitti, paljonko voimia oli
jäljellä. Niitä tuntui olevan yllättävän vähän.
Tässä vaiheessa tajusin myös, etten
olekaan olettamallani Syväjärvellä vaan
Marttajärvellä. Olin siis noin kolme kilometriä etelämpänä ja kauempana päivän
tavoitteesta. Nyt oli aihetta sekä pettymykseen että iloon. Pettymys oli tietenkin se, että olin hiihtänyt harhaan ja ilon
aihe se, että Syväjärveltä löytyisi taas kadottamani jälki, jota pitkin ehtisin vielä
yöksi Puussasvaaralle.
Syväjärvelle saavuin parin tunnin voimia kysyvän kahlaamisen jälkeen ja onnistuinkin löytämään Puussasvaaralle
johtavan, vieläpä selvästi näkyvän jäljen.
Erään Syväjärven rannoilla olevista kämpistä näin olevan asutun, mutta tässä vaiheessa ei tullut mieleenikään muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa ja yöpyä täällä.
Niinpä jatkoin itsepäisesti kohti tavoitetta, joka lähenikin hyvää vauhtia, kun alla
oli taas kantava moottorikelkan jälki.

Jäljet ja voimat katoavat
Seittimaraston ja Riukumaraston välisestä satulasta jälki laskeutui eräälle Suomen
suurimmista suoalueista ja samalla loppui matkan teko kuin seinään; lumisade
ja tuuli olivat tehneet tehtävänsä. Jäljestä ei ollut tietoakaan ja edessä oli kilometreittäin suota, jolla upottavan lumipeitteen paksuus oli paikoitellen puoli-

kin metriä.
Kello oli nyt 15.30. Tunnin verran
kahlasin vielä eteenpäin, kunnes tunsin
tilanteen toivottamaksi. Pidin suuren kiven suojassa teetauon ja yritin tehdä tilannearvion; Puussasvaaran kämpälle
en missään tapauksessa tulisi ehtimään
ennen kuin joskus yöllä, sikäli kuin pystyisin kämppää yleensä löytämäänkään.
Harkintakykyni laita alkoi jo olla vähän
niin ja näin.
Päätin ottaa tavoitteeksi lounaassa Lätäsenon varrella sijaitsevan Isokurkkion
kämpän, koska arvelin sen olevan varmimmin löydettävissä niillä voimavaroilla, jotka minulla oli vielä jäljellä. Lätäsenoa nyt en hevin vahingossa ylittäisi. Aamulla, kunnolla levättyäni sitten tuumisin, miten jatkan vaellustani. (Yksi käsittämätön typeryys jälleen: miksi en päättänyt palata Syväjärven asutulle kämpälle, kun sinne vielä vei tuore latu/moottorikelkan jälki?)

Väärä arvio
Eteneminen kohti Isokurkkiota oli tuskien taivalta. Upottavaa lunta jatkuvasti
vähintään puoli sääreen ja niin henkiset
kuin ruumiillisetkin voimavarat tuntuivat loppuvan minä hetkenä tahansa. Pahimmalta tuntui kuitenkin univelka, sillä päässä takoi koko ajan ajatus: nukkumaan on päästävä, nukkumaan on päästävä. Noin klo 20 aikaan saavuin joelle,
jonka oletin olevan Lätäseno. Tosin hieman ihmettelin joen kapeutta tällä koh-
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raija hentman

din, mutta kun olin sentään taivaltanut
sitä kohti kolmisen tuntia, oli mielestäni
odotettua, että joki nyt kulki tässä.
Arvelin olevani suhteellisen lähellä
kämppää, sen pohjoispuolella, joten jätin
rinkan maahan ja lähdin etsimään kämppää joen varresta. Mielenkiintoinen ilmiö
muuten oli, että mitä vaikeammaksi matkan teko kävi, sitä voimakkaammin tunsin, että en ollut vaelluksella yksin. Niinpä, kun lähdin etsimään kämppää, sanoin
mielessäni ”sille toiselle”: ”Odota tässä,
palaan kohta”; kun kaivoin rinkasta suklaata, arvioin, paljonko annos tekee mie-

heen; kun minua alkoi väsyttää ja suunnittelin taukoa, kysyin ”sen toisen” mielipidettä; kun tein reittivalintaa, oli aina
myös toinen reitti, jonkun toisen tekemä,
johon vertasin omaa tekemääni. Onkohan muilla yksinvaeltajilla samanlaisia
kokemuksia?

Ei kämppää
Isokurkkion kämppää en koskaan löytänyt, itse asiassa en kai edes yrittänyt sitä tosissani etsiä. Lätäsenoksi luulemani
joki oli, sen totesin aikanaan, suon kes-
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kellä kulkeva Puussasjoki, josta oli matkaa Lätäsenolle vielä nelisen kilometriä.
Normaaleissa ruumiin- ja sielunvoimissa en olisi joissa erehtynyt, mutta nyt kävi niin. Ja vaikka olisinkin heti Puussasjoelle tultuani sijaintini tiennyt, ei minusta olisi ollut jatkajaksi sen paremmin Lätäsenolle kuin Puussasvaaran kämpällekään, kymmenisen kilometriä jokivartta
pohjoiseen.
Hiihdettyäni parisataa metriä upottavassa lumessa joen vartta minut valtasi yhtäkkiä paniikinomainen tunne: tähän on jäätävä, on saatava nukkua, mil-

lään muulla ei ole nyt väliä.
Päivä oli ollut rankka. Olin hiihtänyt
puolessa vuorokaudessa kolmisenkymmentä kilometriä, joista kolmasosan
umpihangessa. Olin lähtenyt erämaahan
yksin, yltiöpäisesti, erämaan vaaroja väheksyen. Tilanne oli nyt mikä oli: edessä
maaliskuinen yö taivasalla, ei mukana lapiota, telttaa tai muuta majoitetta, ei edes
minkäänlaista suojavaatetta lumisadetta
ja tuulta vastaan.
Jokivarressa oli pehmeää lunta lähes
metrin verran. Koivu oli ainut saatavilla oleva polttopuu ja mikä pahinta, olin
raija hentman
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hiihtänyt itseni näännyksiin yrittäessäni jääräpäisesti pysyä aikataulussa, jonka olin laatinut kotona olohuoneen sohvalla.

Pakko nukkua
Univelkani vähentämiseksi toimin siten kuin niissä oloissa pystyin; poljin lumeen hätäisesti poteron, rakensin siihen
koivun rangoista,risuista, suksista, vaatteista ja makuualustasta vuoteen tapaisen, kömmin makuupussiin ja vaivuin
uneen.
Noin tunnin kuluttua heräsin siihen,
että minua paleli. Sen hetkisiä ajatuksiani ja tunteitani on vaikea sanoin kuvata.
Olin lähes paniikin vallassa. Jos vielä onnistuisin saamaan unen päästä kiinni, heräisinkö enää kylmyyteen? Eikö hyvin todennäköinen vaihtoehto olisi, että paleltuisin hengiltä? Äskettäin käydyltä ensiapukurssilta muistin, että tällaisessa tapauksessa lähtö olisi hyvin helppo. Mieleeni tuli, että tällä kertaa ei paluuta kenties
olekaan. Käsitin vihdoin, että jos halusin
selvitä hengissä, ainut vaihtoehto oli yrittää palata Kaaresuvantoon.
Tein tulet ja valmistin aterian. Näin
minun itse asiassa olisi pitänyt tehdä jo
ennen nukkumisyritystä. Makuupussini oli kyllä kelvollinen noihin olosuhteisiin, mutta kun elimistö kärsi suoranaista ravinnon puutetta, ei kehossani ollut
juuri mitään, mistä lämpöä olisi kehittynyt. Viimeisen kunnon aterian olin nauttinut puolenpäivän aikaan Marttajärvel-

lä. Sen jälkeen olin vain keittänyt kerran teetä ja syönyt korppuja. Keitin vielä kahvit ja yritin kuvitella, millainen taivallus olisi jäljellä. Kello oli 22.30 lauantai-iltana 29.3., kun nostin rinkan selkääni, kiinnitin sukset jalkaani ja aloitin epätoivoiselta tuntuvan paluun kohti Kaaresuvantoa.

Totuuden hetkiä
Suunnitelmani oli kulkea kaakkoon Seittimaraston länsi- ja eteläpuolitse kohti
Lavivaaraa, josta jatkaisin tulomatkalla
käyttämääni moottorikelkan jälkeä pitkin Kaaresuvantoon.
Oli lähes täydenkuun aika, mutta kun
taivas oli pilvessä, ei kuun valosta ollut
apua. Näkyvyys suolla kulkiessa oli silti täysin tyydyttävä. Lumi ei tuntunut
suolla niin upottavalta kuin olin pelännyt. Yön pimeimpinä tunteina alkoivat
kuitenkin totuuden hetket. Tuona yönä,
jos koska erämaa näytti minulle karuimmat puolensa. Väsymys, pohjaton yksinäisyys, epätoivo ja pelko olivat ne voimakkaimmat tunteet, joiden vallassa tein
toivottoman tuntuista taivaltani.
Etenemisvauhti oli hidasta: kymmenen minuuttia hiihtoa ja aina sen jälkeen
tauko. Ajoittain oli kymmenenkin minuutin yhtämittainen hiihto liikaa. Matka jatkui hitaasti ja tuskallisesti. Vihdoin
päivä alkoi valjeta ja sen myötä mieliala
hieman koheni; paranisihan näkyvyys, ja
pystyisin mahdollisesti selvittämään tarkasti missä olin. Uusi päivä toi mukanaan
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katkeran pettymyksen. Olin sittenkin
eksynyt. En pystynyt tunnistamaan ainuttakaan vaaraa Lavivaaraksi. Tajusin,
että jos henkinen kestävyyteni nyt pettää, se on kaiken loppu.
Jatkoin hidasta ja näännyttävä etenemistä, mutta en pystynyt sijoittamaan itseäni kartalle. Ei rajavartioston
helikopteria, ei moottorikelkkailijoita. Joskus olin kuulevinani moottorin
ääntä. Mitään ei kuitenkaan näkynyt:
ilmeisesti oli kyse harha-aistimuksista.
Aamulla kahdeksan maissa olin tunnistavinani Lavivaaran. Hiihdin vaaran
luo. Yritin etsiä kelkan jälkeä sitä kuitenkaan löytämättä. Uskoin jäljen löytyvän myöhemmin.
Päätin pitää kunnon tauon, ennen
kaikkea syödä tukevasti. Tauon aikana
tutkistelin etelän puoleista maastoa: se
näytti hyvältä. Saatoin jopa nähdä vaaran, jolla Kaaresuvannon hotelli sijaitsi. Elämä hymyili jälleen.

Toivoa ja epätoivoa
Tauon jälkeen lähdin olosuhteisiin
nähden hyvissä voimissa kohti etelää,
josta Kaaresuvannon oli määrä löytyä.
Päivällä yhden maissa arvelin olevani
suunnilleen kilometrin päässä kylästä,
joten päätin kulkea loppumatkan suorinta tietä hotellille, halki metsäsaarekkeiden ja yli mäen nyppylöiden.
Vaikeampaan maastoon siirtyessäni
sain ties monenneko kerran todeta voimien kadonneen matkan varrella. Jopa

rinkan selkään nostaminen tuotti vaikeuksia, mutta olettamus hotellin läheisyydestä sai minut reuhtomaan lähes katkeamispisteeseen asti. Missään
vaelluksen vaiheessa en ollut vakavissani harkinnut rinkan keventämistä,
tarkoitukseni kun oli tämän kurjuuden päätyttyä viettää leppoisampi loma jossain toisaalla.
Tutkiskelin edessäni näkyvään laaksoon johtavaa maastoa voidakseni laskeutua kylään. Joka puolella oli kuitenkin koskematonta, upottavaa lunta.
Ihmettelin yhä enemmän kylän hiljaisuutta ja sitä, että maastossa ei näkynyt
merkkejä asutuksen läheisyydestä. Sitten tulin kiinnittäneeksi huomioni jokilaakson suuntaan. Missä minä olin?
Sijaintipaikka selvisi nopeasti. Vasta nyt olin Lavivaaralla. Kun olin viime
tunnit ollut taivaltavinani kohti Kaaresuvantoa oli kiintopisteenäni ollutkin
Lavivaara, josta matkaa oli jäljellä vielä
toistakymmentä kilometriä. ”Voi Luoja,, kuinka minä jaksan”, muistan huudahtaneeni. Puussasjoelta lähdettyäni
olin hiihtänyt viitisentoista kilometriä
ja käyttänyt siihen aikaa yli puoli vuorokautta. Vieläkö jaksaisin saman verran?

Turtumusta, harhanäkyjä –
ja maantie
Kello oli 14.30, kun aloin moottorikelkan jälkeä seuraten laahustaa kohti
Kaaresuvantoa. Ruokataukoa en enää
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pitänyt vaan elin loppumatkan pähkinöiden, suklaan ja lumen varassa. Kelkan jäljen seuraamisesta oli parin kilometrin jälkeen luovuttava, koska näkökykyni alkoi ajoittain heikentyä. Aloin
kulkea kompassisuunnalla.
Eteneminen muuttui konemaiseksi. Ajatustoimintani muuttui yksipuoliseksi. Kaikki henkiset voimavarat oli
käytettävä suunnan säilyttämiseen ja
mahdollisimman helpon reitin valitsemiseen. Sain kokea, mitä ovat harhanäyt. Ikäjärvellä näin vastarannalla ihmisiä. Näin jopa liikettä. Hiihdin vastarannalle vain todetakseni, että hangen
pinta oli koskematon.
Löysin taas selvänä näkyvän kelkan

uran, jota pitkin ilmeisesti olin edellisenä päivänä hiihtänyt. Jälki kulki painanteessa, jonka tulkitsin joen pohjaksi. Kartan lukijaksi minusta ei enää ollut. Kun jokea ei kartasta lötynyt, en
lähtenyt jälkeä seuraamaan, vaan harhailin alueella pitkän aikaa osaamatta
lähteä mihinkään suuntaan.
Sitten löysin ilmeisesti hotellin vieraita varten ajetun ladun ja lähdin seuraamaan sitä. Se näytti vievän liikaa oikealle, länsipuolelta ohi Kaaresuvannon. Oletin ladun kuitenkin johtavan
joko kylään tai maantielle. Tunnin verran hiihdettyäni näin puhelinpylväitä
ja yhtäkkiä tupsahdin maantielle. Kello oli 19.40. En ryhtynyt kiljumaan riemusta, en lysähtänyt lopen uupuneena tielle,
raija hentman
en purskahtanut itkuun. Itkun aika oli tuleva myöhemmin. Nostin
sukset olalle ja
lähdin kävelemään.
Pian tuli takaani auto, jonka kuljettaja
tarjosi kyytiä.
”Minne matka?” kysyi kuljettaja. ”Kaaresuvantoon”,
vastasin.
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Hallituksen päätöksiä
Hallitus järjestäytyi tammikuun alussa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Harry Smeds
ja sihteeriksi edelleen Sirkka Leppänen.
Taloudenhoitajana jatkaa Hellin Saarelainen ja Outi Posti pitää edelleen kirjanpidon järjestyksessä.
Toimikunnissa tapahtui pieniä muutoksia: koulutustoimikunnan vetäjäksi vaihtui
Erkki Holopainen Tuija Hirvosen seuraajana ja ulkoilutoimikunnassa Juha Karsikas
Jorma Nurmen jälkeen. Lämpimät kiitokset hallituksesta pois jääneelle Jukka Severinkankaalle, entiselle varapuheenjohtajalle, Eija Lempiselle, sekä Tuijalle ja Jormalle. Koulutustoimikunnassa vetäjän pesti vaihtuu periaatteessa joka vuosi, mutta
Tuija vietti hommassa pari vuotta. Jormalla on kulunut pitkä rupeama ulkoilutoimikunnan vastuullisena.
Muitakin päätöksiä tehtiin. Karjakaivon ylämajalla ja Kukasjärven Goadoksella on koeluontoisesti sallittu koirien tuominen määrättyihin majoihin. Käytäntö
muutettiin pysyväksi ja seurataan, miten
sääntöjä noudatetaan. Tästä on tarkempaa tietoa jäljempänä.
Karjakaivon avaimen yhdeksi haku-

paikaksi päätettiin 1.3.2015 alkaen Suomen luontokeskus Haltia, koska Haltian
henkilökunta oli asiaa oma-aloitteisesti
ehdottanut. Ehdotus otettiin vastaan ilolla. Avaimen voi noutaa neuvonnasta Haltian aukioloaikoina (1.10.–30.3. ti-su klo
9.30–17.00, 1.4.–30.9. joka päivä klo 9.3
–19.00), jotka on kuitenkin syytä tarkistaa netistä (haltia.com). Avain luovutetaan vain voimassaolevaa jäsenkorttia vastaan ja sääntö koskee kaikkia jäseniä. Noudettaessa lainausvihkoon kirjoitetaan oma
nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
ja kuitataan avain vastaanotetuksi. Avain
on palautettava välittömästi käytön jälkeen. Jos Haltia ei ole auki, avaimen voi
jättää pääoven ulkopuolella olevaan postilaatikkoon.

Koirat Karjakaivolla ja Kukasjärvellä
Monilla lapinkävijöilläkin on lemmikkikoira, joka on myös retkikumppani. Jotta Karjakaivon ja Kukasjärven käyttö olisi mahdollista myös koiranomistajille, niiden tuominen sisälle on sallittu määrätyin
ehdoin. Noudatathan alla olevia ohjeita –
myös silloin, kun muita ei ole paikalle. Yhteiseksi viihtyvyydeksi.

Kevätkokous

ke 5.3. klo 17.30 Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta. Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat: vuoden 2013 toimintakertomus, tase ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus.
TERVETULOA!
Hallitus
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Koira Karjakaivolla
Tervetuloa koirasi kanssa nauttimaan
Nuuksion luonnosta.
Karjakaivolla käy erilaisia ihmisiä ja
myös erilaisia koiria, joten yhteiset säännöt ovat tarpeen. Onnistunut koiravierailu edellyttää aktiivista toisten huomioon ottamista.
Haukkuva koira häiritsee. Jos koirasi
on haukkuherkkä tai vahtimiseen taipuvainen, Karjakaivo ei ole oikea paikka sille. Anna muille vierailijoille tilaisuus irtautua arjen hälinästä.
Väistä! Jos paikalla on koiria pelkäävä
ihminen, pelko ei hälvene vakuuttamalla
hänelle koiran vaarattomuutta. Huomaavaisuus on jalo taito.

osaa nukkua matolla tai paljaalla lattialla.
Siivoa maja käytön jälkeen. Lakaise
lattiat ja puistele matot.

Koira Kukasjärvellä
Kukasjärvellä koiran saa viedä vain
Goados-kotaan. Säännöt ulko- ja sisätiloissa ovat samat kuin Karjakaivolla. Koiran uittaminen on sallittu riittävän kaukana saunarannasta.
Ihania hetkiä luonnossa toivottaa
Helsingin Seudun Lapinkävijät ry

Opaskirjoja käyttöön

Säännöt ulkotiloissa
Pidä koirasi kytkettynä. Alueella liikkuu
paljon ihmisiä – ja koiria.
Älä jätä koiraasi yksin. Kun käyt saunassa, kytke koirasi lähelle ja käy katsomassa sitä välillä.
Älä uita koiraasi laiturilta, siirtykää sivummalle.
Kerää koirasi jätökset pihapiiristä.
Säännöt sisätiloissa
Karjakaivolla koiran saa viedä sisään
vain ylämajaan.
Koiraa ei saa jättää yksin majaan.
Koiran nukkumapaikka on lattialla.
Tuo mukanasi koiran oma peti, jos se ei

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
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MENNEITÄ

Tinalankakurssilla syntyi kaunista

T

ammikuun lopulla kymmenestä
ilmoittautuneesta seitsemän kokoontui Tiistilän koululle Espooseen. Alkuperäinen kurssin tavoite piti
unohtaa, kun saamelainen opettaja joutui perumaan tulonsa sairausloman takia.
Se ei meitä sinnikoita pysäyttänyt, vaan
kokoonnuimme yhdessä opettelemaan
uutta asiaa.

Tpahtuman järjestäminen oli vastuullani, niin myös tarvikehankinnat. Olin tilannut Ruotsista kymmeniä metrejä tinalankaa, sillä pari oli tilannut myös pelkät
materiaalit, kun kurssiajankohta ei ollut
sopinut. Luonnonainein parkittu poronnahka eli sisna ja poronluusta valmistetut
napit saapuivat Kaamasesta. Sisnan toimittajalta Leena Aikiolta tuli myös paraija hentman

24

MENNEITÄ

Lapinkävijä Nro 138 1 15
rempi rannerenkaan teko-ohje. Minulla oli vielä varastossa Inga-ahkulta saamaansa vahalankaa ompeluun.
Kuvista näet, miten kauniita töistä
syntyikään. Kimpassa kokeillen ja toinen toisiamme neuvoen onnistuimme ja

Aino Tuminen on syystä ylpeä aikaansaannoksistaan

upeiden korujen lisäksi saimme paljon
hyvää mieltä.
Kurssi oli ensimmäinen tunturikerho
Kavtsin kanssa yhteistyössä järjestetty ja
toivottavasti ei suinkaan viimeinen.
Raija Hentman
raija hentman

Noora Leskinen (edessä), Enja Wuorela (takana vas.)
Taina tervahartila keskittynenä työntekoon

Anna taitosi HSL:n käyttöön
Onko sinulla tavallista paremmat taidot tietokoneen käytössä? Onko sinulla kokemusta lehden taitto-ohjelmista, oletko kenties jopa graafikko? Vai voisitko kenties
osallistua Helsingin Seudun Lapinkävijöiden nettisivujen uudistamiseen tai päivittämiseen?
Lapinkävijä-lehden taitto ja nykyisten nettisivujen päivittäminen ovat kumpikin
yhden henkilön varassa. Jos jotain sattuu, olemme pulassa. Eivät nykyiset vastuuhenkilöt ole hommaa laistamassa, mutta haluaisimme turvata tulevaisuutemme – eikä olisi pahitteeksi vähän keventää Raimon ja Sakun kuormaa. Jos homma tuntuu natsaavan, ota yhteyttä, Raimo Kumpuun, raimokumpu@gmail.com.
Emme pane pahaksemme myöskään uusien jäsenien saamista toimikuntiin. Uusia tuulia ja tuoreita ajatuksia kaivataan. Ei tämä yhteisten asioiden niin työlästä ole,
etteikö jonkun tapahtuman järjestäminen onnistuisi, vaikka elämässä
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YLEISTÄ

TOIMIHENKILÖT

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry perustettiin vuonna 1973 edis-

Puheenjohtaja : Raija Hentman,

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

Jäsenmäärä 30.12.2014, 744 hen-

Maalinauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa,
0400 380 606, raija.hentman@nic.fi

Varapuheenjohtaja: Harry Smeds,
050 357 0993, harrysme@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.leppanen@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 Erk-

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

ki Holopainen, 0400 502 950, erkki.holopainen@kolumbus.fi, jäsenet Ari Saarinen, Raija Hentman, Tuija Hirvonen, 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, Taina Ronkainen, Heli Rekiranta

Ulkoilutoimikunta:

vetäjä Juha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsikas@luukku.com, jäsenet Jorma Nurmi, 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, Mauri Piippo,
Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds, Heli Rekiranta

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, 28.2. asti, 1.3.2015 Suomen Luontokeskus Haltiasta. 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

Vuokravälineet vain yhdistyksen jäsenille. Tarkemmat tiedot verkkosivuilla
www.lapinkavijat.net

Teltat

Rinkat

Ahkiot

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.

4.-11.4.15 Hiihtovaellus Tuntsan
maisemiin itärajan tuntumassa seura-

ten UKK-reittiä. Lähtö Tuntsan tunturilomista ja päätös Tulppion Majoille.
Matkalla yövytään kämpissä, kodissa ja
teltassa.

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

22. – 24.5. Sotahistoriaa ja saaristoluontoa Örön linnakesaarella ja Ke-

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin.

15 .–16.8.15 Topi ja Kiikki: Missä
on makkarat? Lasten ja lapsenmielis-

Järvenpään retkeilijät ry, www..jarvepaanretkeilijat.com

miön saaristokohteissa

ten telttailu- ja luontoviikonloppu

22. – 29.8. Kulttuurivaellus Lemmenjoella Operaatio Paulaharjun te-

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi-

set.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

atteriesitys tunturissa vie erilaista reittiä
Lemmenjoen maisemiin

Lapinkävijät

6.–8.11. Rospuuttoviikonloppu ete-

lut

Owla, tiedustehannu.yrjanainen@ouka.fi

läisessä Hämeessä
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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

