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Y

hteisöllisyys ja vapaaehtoistyö ovat kovasti muodissa: toimitaan retkeilykummeina, ulkoilutetaan liikuntarajoitteisia, käydään seurustelemassa yksinäisten
kanssa, järjestetään asukastoimintaa, sosiaalisessa mediassa polkaistaan käyntiin tapahtumia – tekemisen kirjo vain laajenee.
Kuulostaa tutulta: toimintaa omaksi ja muiden iloksi, yhteisten asioiden hoitoa
ja kaiken sen tekemisen synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Juuri tätähän
HSL:n toiminta on ollut yli 40 vuotta!
On tärkeää, että mahdollisimman monilla on halua vastaanottaa näitä yhteisöllisyyden hedelmiä, osallistua hyvin valmisteltuihin tapahtumiin, nauttia talkoilla ylläpidetyn Karjakaivon saunan lämmöstä ja viihtyä Kukasjärven erinomaisesti hoidetussa ympäristössä.
Ihan yhtä tärkeä on, että on riittävästi niitä jäseniä, jotka haluavat osallistua näiden puitteiden luomiseen. Talkoot odottavat tekijöitä, tapahtumat ja retket vetäjiä.
Toimikuntiin on avoimet ovet, mutta yksitäisten tapahtumien järjestäminen on yhtä tervetullutta.
Yhteistyö tunturikerho Kavtsin kanssa on saatu nyt toden teolla käyntiin, kuten
huomaat toimintasivujen ilmoituksista. Yhteistyön tarkoitus on hyödyttää kummankin yhdistyksen jäsenistöä entistä monipuolisemmalla ohjelmatarjonnalla. Asiasta
on lisätietoa sivulla 7.
Toivotaan, että epävakaista ja viileää kesää seuraa kaunis syksy, joka houkuttaa
meitä kaikkia retkille luontoon.
Syysterveisin
Raija Hentman
puheenjohtaja
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SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

Retkiruokakurssi Karjakaivolla la 19.9. klo 10.30–17.00

Tämä tunturikerho Kavtsin järjestämä kurssi on osa uutta yhteistoimintaamme, jossa yhdistetään kahden aktiivisen retkeily-yhdistyksen voimia riittävän osanottajamäärän varmistamiseksi.
Retkiruokakurssilla valmistetaan kahden hengen ryhmissä valmiiksi kootuista ruokapaketeista maukkaat lounaat ja päivälliset retkikeittimin ulkona. Ajatuksena on, että kaikki maistelevat kaikkea mikäli ei ole ruokarajoitteita. Kurssin opettaja Raija Hentman suunnittelee ruokalistan niin, että kaikki ilmoitetut ruokarajoitteet pyritään
ottamaan huomioon. Kurssi on tarkoitettu tavallista sekaruokavaliota (lihaa, kalaa, kasviksia) noudattaville. Lounaan ja päivällisen välissä käydään läpi mitä kaikkea voi käyttää raaka-aineina, energia-asioita sekä kuivattamista ja kuivatusvälineistöä.
Kurssin hinta 25 euroa maksetaan kurssipaikalla käteisellä.
Varustaudu kurssille säänmukaisin varustein ja ruokailuvälinein.
Kerro ilmoittautuessasi Annu Koistiselle puh. 050 326 6960 tai annu.
koistinen(at)fonet.fi onko sinulla ruokarajoituksia sekä onko sinulla keitin.
Ne, joille reitti Karjakaivolle ei ole tuttu, kokoontuvat Haltian parikkipaikalla klo 9.55, jolloin bussi 85/85A Espoon juna-asemalta
saapuu. Aikataulu täytyy tarkistaa vielä ennen tapahtumaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 11.9.
Jos haluat jäädä Karjakaivolle yöksi, ota mukaan makuupussi ja
saunavarusteet sekä omat iltapala- ja aamupalatarvikkeet. Yöpyminen
maksaa HSL:n jäseniltä 3 euroa ja ei-jäseniltä 6 euroa. Vuodepaikkoja on kymmenkunta. Lisäksi voi nukkua lattialla tai omassa teltassa.
Lisätietoja antaa Annu Koistinen, puh. 050 326 6960

20.9. su Sieni- ja sieniruokakurssi

Vaikka sienivuoden satoisuutta ei vielä tiedäkään, varaamme kalenteriin päivän sienien tunnistamiseen ja sienisaaliimme valmistamiseen
herkkuruuiksi. Tällä kertaa käytämme retkikeittimiä, jottemme olisi
sienestyksessä sidoksissa määrättyyn paikkaan.
Sienioppaana ja pääkokkina häärää keruutuoteneuvoja Mika Ka-
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lakoski. Kurssipaikka selviää vasta syksyllä sienitilanteen mukaan.
Ruokien valmistukseen tarvittavien materiaalien hinta jaetaan osanottajien kesken. Ennakkoilmoittautumisia vastaanottaa Raija Hentman, raija.hentman(at)nic.fi. Tekstiviesti-ilmoittautumisia otetaan
vastaan vasta syyskuussa: 0400 380606.

Patikointia Kytäjä-Usmin alueella 26. - 27.9.

Syysviikonloppuna suuntaamme Hyvinkäällä sijaitsevalle retkeilyalueelle. Kokoonnumme alueen eteläosassa siten, että pääsemme liikkeelle klo 10. Lauantaina kuljemme 10-15 km. Sunnuntaina kuljemme lyhyemmän matkan ja palaamme lähtöpisteeseen klo
15 mennessä. Kohteeseen voit tutustua mm: http://kytaja-usmi.
fi/. Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus, ruuat, vesi. Yövymme omissa teltoissa. Matkustamisvaihtoehdoista keskustelemme
tarkemmin patikointia edeltävällä viikolla. Ilmoittautumiset: Juha
Karsikas, puh. 040 548 1250 4.9. asti ja jatkuen 20.9. tai sähköpostilla juha.karsikas(at)icloud.com.
LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

Syyssiivous Karjakaivolla la 3.10. klo 10.00

Kesän jälkeen ahkerassa käytössä ollut sauna ja tuvat tulevat putipuhtaiksi. Matot tampataan ja ikkunat pestään, jotta kynttilöiden
valo kaamoksessa kajastuu myös ulos. Siivouksen jälkeen tarjotaan
hernesoppaa ja puhtaan saunan leppoisat löylyt. Siivousvastuut jakaa Auli Martin, puh. 040 585 6138.

Yösuunnistus Karjakaivolla la 3.10. klo 19.00

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

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

Kerhoilta ke 7.10. klo 17.30: Pohjois-Amerikan kansallispuistoja

Lapinkävijöiden jäsen Heli Rekiranta teki kesällä 2015 kahden kuukauden matkan Alaskassa ja Kanadan Yukonissa. Hän vaelsi noilla
seuduilla neljässä kansallispuistossa. Heli kertoo meille kokemuksistaan; saamme kuulla myös kultalöydöistään tunnetusta Klondykestä.
Kerhoilta alkaa klo 17.30 kahvittelulla. Esitelmä alkaa klo 18. Kerhoillan paikka on tuttu Pasilan pääkirjaston auditorio, Kellosilta 9. Vastuuhenkilö on Ritva Puranen, puh. 040 840 0757.

Laajasalon kävelykierros la 17.10. klo 11.00

Kokoontuminen Herttoniemen metroasemalla linjan 86 päätepysäkillä klo 11. Tästä ajetaan bussilla Yliskylään Humalniementien ja Kuvernöörintien risteykseen, josta kävely alkaa. Tavoitteena on ainakin
Hevossalmen silta, josta paluu tapahtuu bussilla em. risteyksen kautta Herttoniemen metroasemalle. Mukaan pikkureppu, eväät ja juotavaa. Ilmoittautumiset retken vetäjälle Hannu Siitarille, puh. 040 570
7536 tai hannu.siitari(at)pp.inet.fi.
MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU

Tähtitaivaan ilmiöitä su 1.11.2015

MARRASKUU

Tiistilän koulu, Tiistilänkuja 4, Espoon Matinkylä.
Öinen tähtitaivas on mieltä kiehtova näky. Kuun- ja auringonpimennykset, meteoriparvien aiheuttamat tähdenlennot, monet tähdet ja
useimmat planeetat näkyvät hyvin myös paljain silmin.
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. Planetaario-
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esityksessä saamme kansantajuisesti esitettynä ajanmukaista tietoa
maailmankaikkeudesta, yötaivaan ilmiöistä ja tähtien liikkeistä. Planetaarion taivaalta tunnistetaan tähtikuvioita.
Tälle viime helmikuussa myttyyn menneelle elämysmatkalle
mahtuu mukaan 25 henkilöä. Valmistelujen vuoksi sitovat ilmoittautumiset (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) viimeistään
25.10. mennessä Raija Hentmanille, sähköposti raija.hentman(at)
nic.fi tai tekstarina numeroon 0400 380 606.

Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta – kuvia vuoden 2015
varrelta ke 4.11. klo 17.30
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, sekä
päätetään vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudesta.
Virallisen kokouksen jälkeen nautitaan kuluvan vuoden kuvasadosta. Sinulla, jolla on kuvia yhteisistä matkoista, vaelluksista tai
muista seuramme tapahtumista, niin tuo niitä muidenkin iloksi nähtäville. Jotta illan kaikille kuvia esittäville riittäisi näyttöaikaa, niin ilmoitahan halukkuudestasi näyttää kuvia etukäteen illan vastuuhenkilölle ajankäytön justeerausta varten.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432

Tunturikerho Kavtsin kerhoilta retkiluistelusta ma 9.11. klo
17.30

Pasilan kirjaston auditoriossa, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti
Kellosilta 9:n puolelta
Lapinkävijät ovat tervetulleita ”sisarkerhomme” kerhoiltaan
meille tutussa paikassa. Illan aihe on retkiluistelu. Suomen Retkiluistelijat ry:n eli Skrinnareiden puheenjohtaja Helena Haapomaa kertoo tästä ajista, jonka suosio kasvaa kohisten. Pääkaupunkiseudulla,
missä hiihtosesonki on usein kovin lyhyt, pääsee luistelemaan luonnon jäillä yllättävän pitkään. Skrinnareiden kautta pääsee opettelemaan retkiluistelua sekä harrastamaan sitä turvallisesti yhdistyksen
retkillä.
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Kahvittelu alkaa klo 17.30. Toivomus on, että tuodaan oma kuksa
tai muki. Esitys alkaa klo 18. Ovimaksu on 2 euroa. Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen, puh. 050 326 6960.

Yhdistyksen pikkujoulu Karjakaivolla la 21.11. alkaen klo
14.00

Tervetuloa viettämään yhdessä retkeilyhenkisestä pikkujoulua nuotion lämmössä ja tunnelmassa. Toivomme näkevämme paljon vanhoja tuttuja sekä uusia jäseniä. Juhlahepeneitä ei tarvita, vaan varaudutaan sään mukaisesti ja lämpimästi, sillä juhlat vietetään ulkona. Jouluinen pukeutuminen lisää tunnelmaa. Alkulämmikkeeksi on glögiä.
Tarjolla on lämmintä ja maukasta syötävää ja joulukahvit. Perille pääsee bussilla nro 85 Espoon asemalta (tarkista aikataulu). Osallistumismaksu on 10 euroa. Kotimatkaa varten tarvitset otsa-/taskulampun. Pikkujoulu ei sisällä saunomista eikä yöpymistä, molemmat majat on varattu järjestäjien käyttöön.
Ilmoittautumiset viimeistään 13.11.2015 Ritva Puraselle, puh. 040
840 0757 tai Kirsti Klemolalle, puh. 050 382 0375.
JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

Tuoteilta Scandinavian Outdoor-myymälässä ke 2.12. klo
19.00 alkaen
Helsingin keskustan myymälä, Yrjönkatu 29
Scandinavian Outdoor-myymälä on meille retkeilijöille mieluista
paikka sekä tutustua tuotteisiin että ostaa ulkoiluun, retkeilyyn ja
vaellukseen soveltuvia varusteita. Scandinavian Outdoor-myymälä järjestää HSL:lle ja Kavtsille yhteisen tuoteillan, missä kokeneet
myyjät kertovat tuotteista ja esittelevät valikoimia, joista heillä on
vankkaa henkilökohtaista kokemusta. Joulukuun alku on myös mitä
mainioin ajankohta hankkia lahjoja retkeilyllisille läheisille.
Tervetuloa! Vastuuhenkilö Annu Koistinen puh 050 326 6960.
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Itsenäisyyspäivän kävelyretki su 6.12. klo 10.30

Retki alkaa Haltian edustalta klo 10.30 ja päättyy Karjakaivolle. Vaellamme rauhallisesti maastossa n. 3 tuntia. Karjakaivon sauna lämpimänä retken jälkeen. Yhteissauna, maksu 2 euroa. Mukaan eväät,
saunakamppeet, taskulamppu ja mielellään sauvat. Bussi 85A lähtee
Espoon asemalta klo 10.04 (kesäaikataulu, syytä tarkistaa). Vastuuhenkilö Harry Smeds, puh. 050 357 0773, harrysme(at)gmail.com

Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla la 12.12. klo 10.00 ja
16.00

Karjakaivon ympäristössä tehdään puuhuoltoon liittyviä toimia, jonka jälkeen on tarjolla hernesoppaa ja lämmin joulusauna. Kello 16.00
aikaan tarjotaan ylämajalla kaikille yhdistyksen talkoolaisille jo perinteeksi muodostunut pitkään haudutettu joulupuuro manteleineen
ja joulukahvit kakkuineen.
Talkootoimikunta Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375.
SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.9. klo 18.00–20.00

Kesä on ohi, illat pimeitä, mutta saunaseura edelleen mukavaa. Kerrotaan tarinoita ja kuunnellaan jäsenten tekemistä matkoista. Otsalamppu on tarpeen ainakin kotimatkalla. Yhteissaunasta peritään 2,-.
Lämmöstä vastaa Juha Saarnio, puh. 044 914 8779.
Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 28.10. klo 18.00–20.00
Otsalamppujen valokiila johtaa keskiviikkosaunaan nauttimaan
saunan lämmöstä kaamoksen hiljaisuudessa. Sauna on yhteissauna,
josta peritään 2,- euro. Saunanlämmittäjänä isäntä Eino Vasikainen,
puh. 040 538 8087.

Lauantaisauna Karjakaivolla la 28.11. klo 14.00–16.00

Talvi tuo mukanaan lapinkävijöiden lauantaisaunat keskiviikkosaunojen sijaan. Tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin jäseniin. Saunamaksu 2,- euroa. Saunan lämmöstä huolehti Hannu Siitari, puh. 040
570 7536.
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LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

Ylläksen hiihtoviikko 1. – 10.4.2016

Paikkoja on varattu Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista n. 35 kpl. Matkan
hinta ei ole vielä selvillä, mutta viime keväänä se oli ilman aterioita 351 euroa aikuisilta ja 321 euroa junioreilta ja senioreilta. Hinta sisältää junamatkat makuuvaunussa, bussikyydit Kolari – Äkäslompolo ja majoituksen loma-asunnoissa enimmäkseen
2-3 hengen huoneissa tai parvipaikoilla sekä ohjatut hiihtoretket. Ateriat voi valmistaa itse majoitustiloissa tai sitten voi käyttää hyväksi Ylläshuminan ravintolan viikkopakettia. Aterioiden ja matkan kokonaishinnat tulevat seuraavaan lehteen ja hintatiedot lähetetään ilmoittautuneille heti kun ne ovat selvillä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari@pp.inet.
fi tai puhelimella 040 570 7536.
raimo j. kumpu

Paavisvuononperä, Inarijärvi.
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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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Pallas-Yllästunturin viitat uusitaan
Suomen suosituin kansallispuisto, Pallas-Yllästunturi,
saa uudet reittiviitat ja urakka
valmistuu tulevana syksynä.
Reiteillä on uusittavia tolppia
noin 350 ja niihin kiinnitettäviä viittoja noin 1300.

V

iitoituksen suunnitteluun vierähti reilu vuosi, sillä sitä piti
tehdä niin kartalla kuin maastossakin. Viittojen kilometrimäärät,
reitti- ja määränpääsymbolit pitää olla oikein, etäisyydet samat reitin molemmista päistä, ja joka paikasta pitäisi
löytää joka paikkaan kesällä ja talvella.
Kansallispuistoon lähtee polkuja ja latuja noin 50 lähtöpisteestä.
Kansallispuisto on pinta-alaltaan
1020 km2, ja siellä on 350 kilometriä

kesä- ja 500 kilometriä hiihtoreittejä.
Uusi merkki viitoissa on TunturiLapin Taipaleen tunnus, joka johdattaa kulkijan Hetasta Pallaksen kautta Ylläkselle ja lisäksi Leville, Olokselle sekä pienempiin matkailukyliin. Uudet viitat ovat metallisia, ruskealla pohjalla tekstit ovat valkoisin
kirjaimin. (Metsähallituksen tiedote
26.6.15) RH

G-1000 ja Grönlannin vaha
Fjällrävenin vaatteissaan käyttämä
G-1000 kangas nimettiin vuoden 1966
Grönlannin tutkimusmatkan mukaan.
Kangas sisältää 35 % puuvillaa ja 65 %
polyesteriä. Tiukka kudos pitää hyttyset poissa iholta. Materiaalista on kehitetty eri versioita eri käyttötarkoi-
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tuksiin. G-1000 Silent on kahisematon ja pehmeämpi, mikä on saatu aikaan harjaamalla kangasta. G-1000 Lite on kevyempi ja viileämpi materiaali, jonka kulutuskestävyyttä on lisätty
kutomalla kankaaseen ripstop-lankoja. Tämä versio ei ole hyttysenkestävä.
G-1000 Heavy Duty on rinkoissa ja
laukuissa käytettävä erityisvahva kangas, jota on käytännössä mahdotonta kuluttaa puhki. Varmaan useimmilla lapinkävijöillä on käyttökokemusta
Fjällrävenin vaatteista: nuhjaantuvat
vuosien myötä (hoidon huolellisuudesta riippuen), mutta kestävät reissusta toiseen.
G-1000 on lähes täysin tuulenpitävä ja kuivuu erittäin nopeasti. Grönlannin vahan uusiminen pitää myös
veden hylkivyyden kunnossa. Vahapalalla hinkataan kangasta ja imeytetään sitten hiustenkuivaajalla tai vanhalla silitysraudalla. Jos käytät parasta

silitysvälinettäsi, pohja on vahaamisen
jälkeen syytä puhdistaa kunnolla. Vahaaminen vähentää tietenkin hengittävyyttä, mutta pesu 40°C vedessä poistaa vahan.
Grönlannin vahaa voi valmistaa
myös itse. Siihen tarvitaan kynttilän
valantaan tarkoitettua parafiinia, joka sulaa 60°C:ssa sekä mehiläisvahaa.
Molempia voi kysyä askartelukaupoista. Sulata 90 % parafiinia ja 10 % mehiläisvahaa vesihauteessa olevassa valumuotissa. Valumuotiksi käy vaikkapa tyhjä sulatejuustorasia. Sekoita sulaneet aineksen kunnolla ja anna sitten
seoksen jäähtyä. Vahapala on valmis
käytettäväksi. Ohje löytyy osoitteesta
http://www.shelby.fi/tips/greenlandwax/index_fi.php. (RH)

Yhdistyksen syyskokous ke 4.11. klo 17.30
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:stä.
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnan tarkastajat, käsitellään vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, sekä päätetään vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudesta.
TERVETULOA!
Hallitus
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Veehisten väki Siidassa
Ylä-Lapin luontokeskus Siidan
uusin näyttely, Puusta pudonnut
– Veehisten väki, koostuu puuhun piirtyneistä hahmoista.

P

etri Nevalainen on koonnut melontareissuillaan Vätsärin erämaasta,
Inarijärven rannoilta, ajopuita, joiden muodoista nousee esille mitä erilaisimpia hahmoja. Niistä koostettu valokuvadokumetti Puusta pudonnut – Veehisten väki vie matkalle villiin maailmaan,
jossa luonto muovaa tarinoita edelleen.
www.luontoon.fi (RB)

Top 10
Kuusamossa ja Sallassa sijaitseva Oulangan kansallispuisto sijoittui The Guardian -lehden listaamien Euroopan top 10
-kansallispuistojen joukkoon. Myös National Geographic -lehti on noteerannut
puiston usean aukeaman jutulla aiemmin
– eikä suotta.
1.Alueella on lähes 400 uhanalaista
lajia.
2. Perustettu 1956. Koko 290 km2. Sijaitsee Kuusamossa ja Sallassa.
3. Erilaista maisemaa: jokilaaksoja,
kanjoneita, hiekkasärkkiä, koskia, rantaniittyjä ja ikimetsiä.
4. Suomen suosituin retkeilyreitti
Karhunkierros.

www.luontoon.fi/oulanka
(Iltasanomat 7.5.15) RB

Museovirasto avasi saamelaiskulttuuria esitteleviä aineistoja sivuillaan
Museoviraston Kuvakokoelmat on julkaissut museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä Finna-palvelussa 6000
kuvan otoksen, jossa on saamelaiskulttuuria esitteleviä valokuvia, grafiikan vedoksia ja piirustuksia.
Museovirasto digitoi ja julkaisee aineistojaan kaikkien saavutettavaksi eri
verkkopalveluissa. Aineistojen julkaisu tarjoaa mahdollisuuden tutustua hienoon kulttuuriperintöömme ajasta ja
paikasta riippumatta. Kuvien julkaisua
säätelee erityisesti henkilötietolain mukainen yksityisyyden suoja sekä tekijänoikeuslaki.
Finna-tiedonhakupalvelussa (www.
finna.fi) nyt julkaistut saamelaiskuvat
ovat enimmäkseen valokuvia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, mutta mukana on myös piirustuksia ja grafiikkaa.
Varhaisimmat grafiikan vedokset ovat
1720-luvulta ja piirustukset 1840-luvulta. Uusimmat valokuvat ovat 1970-luvulta. Kuvat dokumentoivat niin Ruotsin,
Norjan, Venäjän kuin Suomenkin saamelaiskulttuuria.
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Saamelaiskuvat Finnassa
Museoviraston ylläpitämässä Kulttuuriympäristön rekisteriportaalissa on julkaistu digitoituna Samuli Paulaharjun
alkuperäisiä käsikirjoituksia. Kansanperinteen kerääjänä ja kirjailijana tunnettu Paulaharju (1875 - 1944) teki vuosikymmenien ajan laajoja keruumatkoja eri puolille Suomea. Kesällä 1914 hän
teki matkan inarin- ja koltansaamelaisten
pariin ja kokosi saamelaiskulttuuria koskevaa muistitietoa poronhoidosta, kalastuksesta ja metsästyksestä, rakennuksista
ja käsitöistä. Keräämäänsä aineistoa hän
hyödynsi monissa kirjoissaan.

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali
Paulaharjun käsikirjoitukset löytyvät
valitsemalla Kulttuuriympäristön tutkimusraportit > kansatiede > tekijä: Samuli Paulaharju
Lisätietoja antavat:
Kuva-aineistosta: intendentti Hannu Häkkinen, puh. 040 128 6103, hannu.hakkinen@nba.fi ja intendentti Jaana Onatsu, puh. 040 128 6102
Käsikirjoituksista: intendentti Pirkko
Hakala, puh. 040 128 6387

Finna-palvelussa on myös
Suomen kansallismuseon esinekokoelmien 2 600 saamelaisesinettä

Nyt Finnassa julkaistun kuvamateriaalin
lisäksi Museoviraston Kuvakokoelmissa
on runsaasti myös muita saamelaiskulttuuriin liittyviä kuva-aineistoja. Niitä voi
tilata nähtäväksi Museoviraston asiakaspalvelutilassa Sturenkadulla Helsingissä.
Lisätietoja Museoviraston asiakaspalvelun verkkosivulta
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/
tiedotearkisto?Article=6049
Museoviraton tiedote (RB)

Palveluita retkeilijöille ja kalastajille Nuorgamissa
Nuoret yrittäjät Reetta Koski ja Hannu
Kuoppala ovat perustaneet Nuorgamiin
yrityksen, joka tarjoaa mökkimajoitusta lähellä Tenon Alaköngästä, vuokraa
maastopyöriä ja kajakkeja sekä järjestää
opastettuja retkiä ja keväthangilla leijahiihtoa. Nettiosoitteessa www.almaarktika.fi löytyy lisätietoja ja Reetta kirjoittaa myös blogia, joka on luettavissa
osoitteessa http://karetorma.blogspot.
fi. (RH)

Luontosivustoja
Lähiluonto-nettisivulle on kerätty pääkaupunkiseudun luontokohteita, kuten
yksittäisiä geologisia nähtävyyksiä, komeita puita ja hienoja alueita. Kohteet
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ja niiden lyhyet selostukset näkee osoitteessa www.lahiluonto.fi ja maksuttoman
sovelluksen voi ladata Google Playsta ja
App Storesta älypuhelimeensa.
raimo j. kumpu

Villi Stadi on vielä kehitteillä oleva
nettisivu, jonka kohdekuvauksia täydennetään vapaaehtoisvoimin. www.villistadi.fi-sivustolla on myös tapahtumakalenteri, jonne voi laittaa tietoja vaikkapa
luontoretkistä, taidenäyttelyistä talkoista, projekteista ym. Kuka tahansa voi kirjoittaa kohdekuvauksen sivustolle ja laittaa tapahtumailmoituksen.

Luontoportti www.luontoportti.
com on mainio lajintunnistuksen apu.

Tunnistustyökalut auttavat kasvien, sienten ja eläinten tunnistamista. Lintulajeista löytyy lajikuvaukset ja ääninäytteitä.
Luontoportin mobiilisovelluksen NatureGaten perusversio on ilmainen ja ladattavissa iPhonelle ja Androidille. Sovelluksessa voi tallentaa myös omia luontohavaintoja havaintopäiväkirjaan. (RH)

Kurssi retkeilyvarusteiden
huollosta 1.11.2015
Espoon työväenopisto järjestää Haltiassa kurssin makuupussien, telttojen, jalkineiden, vaatteiden ym. huollosta, jolla
voidaan pidentää kalliiden varusteiden
ikää. Ilmoittautumiset kurssinumerolla
E152842 osoitteessa www.ilmonet.fi.
Lupot ovat haaroittuvia, puiden oksilla kasvavia jäkäliä. Lupon runsaus kertoo ilman
puhtaudesta, sillä ne ottavat tarvitsemansa veden ja ravinteet suoraan ilmasta tai sadevedestä. Porot käyttävät luppoja ravintona talven vaikeissa laidunolosuhteissa. (Metsähallitus)

Hannukaisen kaivoshanke käynnistyy uudelleen
Hannukainen Mining tiedotti toukokuussa ostaneensa kaivoshankkeen
Northland Mines Oy:n konkurssipesältä.
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Uusi yhtiö jatkaa kaivoshankkeen tutkimus- ja valmistelutöitä. Tämän tietämän
mukaan kaivos olisi tuotantovaiheessa
3-5 vuoden sisällä. Northland Miningilta jäi kesken mm. ympäristövaikutusten
arviointi selvitysten täydentäminen.
Ylitarkastaja Sakari Murtoniemi Lapin
ELY keskuksesta kertoo, että jos suunnitelmiin ei tule muutoksia, niin ympäristölupa prosessi jatkuu siitä mihin se jäi
vajaa vuosi sitten. Uusi yhtiö joutuu jättämään tarkennuksia siinä vaiheessa, kun
se jättää ympäristölupahakemuksensa.
Lupakäsittely on YVA menettelyä tarkempi.

Kaivosuutinen tuli yllätyksenä
Paikallisille yhdistyksille kaivoshanke
on tullut täytenä yllätyksenä ja uutinen
on otettu vastaan ristiriitaisesti. Matkailuyrittäjien kannalta kyse on elinkeinosta, jota kaivostoiminta saattaa haitata. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää keskusteluyhteys uuteen yrittäjään, jotka ovat
Pohjois-Suomalaisia ja siten paikallisia.
Kuukkeli 13/15 (RB)

Lohisovellus kännykälle julkistettu
Kolarin kunta on julkaissut sovelluksen

heinäkuun alussa ja sen tarkoituksena
on tilastoida lohien pyyntimääriä. Sovelluksen on kehittänyt Kimmo Satta.
Syynä ohjelman kehittämiseen on ollut, että varsinkin viikonloppuisin ilmoitukset on jäänyt tekemättä. Sovellus helpottaa ilmoitusten tekemistä ja
samalla markkinoidaan Kolarin aluetta hyvänä kalastusalueena. Tällä hetkellä sovellukseen ei voi vielä lähettää
kuvia, mutta sekin on ehkä tulevaisuudessa mahdollista. Sovellus on ladattavissa Android puhelimille ja perässä seuraavat Windows ja IOS sovellukset.
Kuukkeli 14.7.15 (RB)

Vuoropuhelua kaivostoiminnan ja matkailun kanssa.
Kolarin kunta tiedotti 9.7.15, että se
toteuttaa esiselvityshankkeen, jonka
tavoitteena on käynnistää vuoropuhelu matkailun ja kaivostoiminnan kehittämismahdollisuuksista ja toimintoihin liittyvistä maankäytöstä Hannukaisessa. Tärkeintä on esiselvityksessä käynnistää avoin ja faktoihin perustuva keskusteluprosessi jossa ovat
mukana Ylläksen alueen matkailuyrittäjät ja Hannukaisen kaivostoiminnan
edustajat sekä Kolarin kunta ja muut
mahdolliset sidosryhmät. Ensimmäinen kokous on tarkoitus järjestää elokuussa.
Kuukkeli 14.7.15 (RB)
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Hannu Karppinen

Sunnuntaikävelyllä Nuuksiossa
Kesäkuun aurinkoisena sunnuntaiaamuna kokoontui luontokeskus Haltian eteen 4 miestä ja
5 naista. Parasta asiassa oli mukaan tulleet pari tuoretta HSL:n
jäsentä meidän vanhojen ”nahistuneiden” joukkoon. Harry
Smedsin vetämänä letkana suunnattiin aluksi kohti Ruuhijärveä.
Pätkä viitoitettua reittiä ja sitten
sukellettiin metsän syliin. Ensimmäinen taukopaikka rantakalliolla. Se samoin kuin muutkin taukopaikat olivat palasia
kauneinta Nuuksion järvimaisemista. Jos et ole vielä siellä käynyt, niin mene ihmeessä. Irtiotto
arjen hälinästä on näin lähellä.

dettiin hitaimman, siis minun, toiveiden
mukaan. Lähde seuraavan kerran arastelematta mukaan. Näillä reissuilla pärjää normaalikuntoinen, jos kerran minäkin ylipainoinen, fyysisillä krempoilla varustettu taapertajakin. Tietysti tarvitaan
asennetta kun poiketaan poluilta, välillä
oli maisemaan kuuluvia jyrkkiä nousuja
ja laskuja. Tämä maasto ei sovi kilometrien tavoittelijalle, parempi tapa on arvioida reittejä ajassa. Lähdimme n. klo 10
ja takaisin olimme n. klo 16. Tämä sopi
minulle hyvin myös kunnonkohottajaksi
suunnitellessani vaellusta syksyisille tuntureille rinkka selässä.

itten lähdettiin etenemään kartan ja
kompassin avulla. Tämä on minulle,
epävarmalle kulkijalle, parasta jäsenpalvelua. Sain keskittyä ihailemaan maisemia ja suunnata tarmoni eteenpäin menoon, varsinainen perässä kävelijä. Suolikas, Pöksynhaara (!), Orajärvi ja pikku
Orajärvi. Reittimme kulki kierrellen vesistöjä, välillä pitkin upeita järvikannaksia. Taukopaikoilla navakka tuuli kuivatti paitaani, viileästä säästä huolimatta rohkein pulahti uimaan. Vauhti sää-

Jälleen esillä kestohitti: Mitäs sul on jalassa ja rakkolaastarilla vai ilman? No kumisaappaita, lenkkarit, kalvolliset maasturit olivat vertailussa. Kaikilla matka
taittui, tosin matkalla sen verran kosteikkoja, että lenkkarit kastuivat. Itselläni oli
koekävelyllä työuralta jääneet turvakengät. Arvio: hyvin pitävä pohja ja loistava
tuki nilkalle. Metallivahvikkeet kärjessä
ovat ehkä hyvät madaltuneelle askeleelle, pois alta risut ja männynkävyt! Sanoisin: ”Ei huono”.

S

Matkan leppoisa tahti jätti tilaa myös jutustelulle
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Kompassi ja paperikartta vastaan älypuhelimen navigaattori
vai mikä se oli... ”Navin” etu oli paikallistaminen. Yhdistelmä taisi toimia parhaiten? Kompassisuunnalle sai heikosti kiintopisteitä rosoisessa kuusikossa. Jyrkimmät rinteet on parasta kiertää ja pikkupolkuja on ristiin rastiin. Siis ”navista” paikallistaminen ja suunta, kartalta maasto, suot
ja jyrkänteet jne. Vai miten se meni!
Paluureitti kulki liki Karjakaivoamme,
mutta tällä kertaa sivuutimme sen. Har-

ry yritti viritellä keskustelua uusista tällaisten ”päivänkakkara”-retkien vetäjistä.
Tarvetta selvästi olisi. Kas kummaa kuinka silloin löytyi kuusien latvoista jotain
kiinnostavaa... Itse jäin miettimään osaisinko vetää vaikka Vantaanjoen rantojen
”kulttuurikävelyn”. Olisikohan kiinnostuneita lähtijöitä? Toiset suuntasivat parkkipaikalta kotisuihkujen alle. Minä jatkoin
yöksi Karjakaivolle. Sauna oli ollut päivällä lämmin ja pikkutulilla se oli taas kylpykunnossa. Sain tai oikeammin jouduin
kylpemään yksin. Terve väsymys ja saunan rentouttamat jäsenet takasivat sikeät
yöunet ylämajassa.
hannu karppinen

Kengät
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Juha Karsikas

Kymmenikkö Seitsemisen kätköissä
Viikonlopun aikana koimme monipuolisesti Pirkanmaan saloseutujen maisemia. Vanhaa metsää
löytyi runsaasti. Suoalueet ylitettiin mukavasti pitkoksia pitkin.
Upeita harjumaisemia ihasteltiin
lampien ja järvien ohella.

P

erjantai-iltapäivän vaihtuessa illaksi
ensimmäiset kulkijat saapuivat Koverolammen telttailualueelle, jossa ei muita kulkijoita näkynyt. Illan aikana
kaikki saapuivat paikalle ja ryhdytiin tutustumaan, vaihtamaan kuulumisia ja ruokailemaan. Tässä vaiheessa tehtiin ensimmäiset muutokset suunnitelmiin. Yön aikana
saderintama saapui kohdallemme ja raikasti ilmaa vielä aamullakin.

Sukellus saloseutujen menneisyyteen
Lauantain aamutoimien jälkeen tutustuimme naapurustossa sijaitsevaan Koveron kruununmetsätorppaan. Kulttuuriannoksen jälkeen suuntasimme polulle jo
poutaantuneessa säässä. Tuuli jaksoi vielä heilutella puun latvustoja. Jo ensimmäisen taukopaikan jälkeen opastin porukan
huolimattomuuttani väärälle uralle, mikä
paljastui vasta runsaan kilometrin kulkemisen jälkeen. Emme kuitenkaan häkeltyneet
vaan teimme uuden reittisuunnitelman, jo-

ka toi pari lisäkilometriä päivän urakkaan.
Reitillämme vuorottelivat kangasmetsät ja suosaarekkeet. Välillä noustiin hieman korkeammalle harjumaisemiin, joista ei kuitenkaan pitkän matkan näkymiä
päässyt ihastelemaan korkeahkon puuston
hallitessa ympäristöä. Muutamat järvet ja
lammet loivat oman, viehättävän tunnelman kululle. Lounasta nautimme Kivijärven rantamilla, jossa tulet odottivat mukavasti lämmittäen koleahkon kelin kulkijaa.
Päivän toinen kulttuurikohde oli Pitkäjärven metsäkämppä, joka nykyisin palvelee
vuokrakämppänä.

Metälliseen mettään
Sunnuntaina teimme aamupäivälenkin
Multiharjun aarnimetsään. Maisemaa voi
luonnehtia metälliseksi mettäksi. Alue on
yksi eteläisen Suomen vanhimmista metsäalueista. Aihkimännyt, harmaakylkiset
kelot sekä suuret haapapuut ja kuuset loivat mahtavan tunnelman, jota vielä paransi mukava lämpö, jota aurinko antoi latvustojen läpi.
Osa porukastamme kävi vielä ennen
kotiin lähtöä tutustumassa Seitsemisen
luontokeskukseen, jossa on hyvät mahdollisuduet ravita itseään ja tutustua monipuolisiin näyttelyvalikoimiin.
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden nettisivulla.
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Anssi Turunen

Kolmevuotiaan kenttälounas varvikossa
-ja muita Kukasjärven hetkiä
Päällimmäisenä Kukasjärvellä
vietetystä viikosta ovat mielessä
tyyni, tummansinertävä vedenpinta, Aakenuksen rinteillä jatkuvasti vaihtuva valo, ja kiitollisuus
siitä, että päätimme ottaa riskin ja
lähteä matkaan.

jekti, olihan meillä mukana yksi vaippaikäinen. Vaihtovaatetta otettiin toisellekin
lapselle runsaasti mukaan, sillä sääennusraija hentman

V

anhempani eivät olleet vaellusihmisiä, mutta syntyessäni tähdet oli
viritetty sellaiseen asentoon, että
sain kummitädikseni Hentmanin Raijan.
Sain siis syntymäpäivälahjoiksi elämyksiä
syvissä, vanhoissa metsissä ja tuulten siloittamilla kallioilla, kunnes kasvoin isoksi ja kiireiseksi. Jos olisi ollut varaa lähteä,
ei ollut aikaa, ja silloin kun aikaa oli, rahat
olivat tiukassa. Opiskeluajan jälkeen alkoivat ruuhkavuodet pienten lasten kanssa, ja asia alkoi toden teolla vaivata. Eikö
tässä elämässä tosiaan ole enää aikaa tehdä yhtään mitään? Kun Raija otti keväällä yhteyttä ja ehdotti reissua paljon kauemmaksi ja paljon pidemmäksi aikaa kuin
olimme suunnitelleet, päätimme suostua
asiaa sen enempää murehtimatta. Nyt tai
ei koskaan. Merkitsimme Kukasjärven
reissun kalenteriimme kesäkuun ensimmäiseksi viikoksi.
Pakkaaminen oli erittäin haastava pro-

Koko porukka retkellä sateisena päivänä:
edessä Nelli, Anssilla on kantorinkassa LilliDora ja oikealla Satu.

21

OMAT TARINAT

Lapinkävijä Nro 140 3 15

teet vaihtelivat jatkuvasti kuin pörssikurssit konsanaan. Kukasjärvellä meitä odottaisi myöhäinen vaelluslenkki parkkipaikalta mökille ja päädyimme katkaisemaan
menomatkan Oulussa. Toisen päivän ajon
jälkeen saavuimme Pyhäjärven rannalle
olevalle parkkipaikalle lopulta illansuussa, ja havaitsimme heti Pyhäjärven olevan vielä jäässä. Parin kilometriä pitkospuita ja metsäpolkuja myöhemmin saavuimme Kukasjärven rantaan ja nyt meitä
jo hieman onnisti – järvi oli nimittäin sula.
Osa kantamuksista vietiin veneellä yli, lo-

put kannettiin selässä. Tämä helpotti paljon, sillä kolmivuotias oli tässä vaiheessa
jo siirretty kantorinkkaan, ja näin ollen viiden hengen seurueessa oli vain kaksi ”selkää vapaana”. Purojen ja metsän tulvimisesta huolimatta illansuussa päästiin perille Kukasmajalle, ja silloin reissun vaativin
osuus olikin suoritettu. Olimme väsyneitä ja nälkäisiä, mutta siitä huolimatta hieno ja hyvin mietitty mökki todella kauniilla paikalla hyvitti kaikki loppumatkan uurastukset, ja asetuimme nopeasti erämaan
kainaloon asumaan.
raija hentman

Nelli ja Lilli touhusivat mukana myös, kun Anssi kantoi saunaan vettä.
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Seuraavina päivinä teimme kevyitä päiväretkiä
ja toisinaan puuhastelimme pihapiirissä puiden pilkkomisen ja saunan lämmittämisen merkeissä. Vieressä sijaitsevalta Kiehisten majalta saimme uusia ystäviä ja vähän kalaakin. Lapset ottivat luonnon haltuun kiipeilemällä puissa ja keräilemällä vaelluskeppejä. Hirven- ja poronpapanoiden bongaussessiot kuuluivat tietenkin ohjelmaan.
Pärjäsimme kaikki hienosti, mutta eniten ihailin lapsiamme, jotka eivät ihmetel-

leet mitään. Olimme etukäteen jännittäneet tiettyjen käytännön asioiden sujumista, sillä makuupusseissa nukkuminen,
puuceen käyttö ja metsässä syöminen olivat kaikki lapsillemme uusia asioita. Mutta ilmeisesti 3– ja 5–vuotiaiden ihmisten
maailma sisältää joka tapauksessa niin paljon uusia asioita, että niin kauan kuin ruoka ja uni tulivat ajallaan, oli kaikki vallan
mainiosti. Näillä kokemuksilla voinkin
suositella pienten lasten kanssa retkeilyä
lämpimästi! Ja näkeehän siinä maailman
uusin silmin itsekin.

Kenttälounas maistui koko porukalle ja sadekin piti taukoa.
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Raija Hentman

Ihmisten erämaat

Ihmiset elivät ja liikkuivat erämaissa kauan ennen kuin ensimmäinen tie puhkoi niitä. He
tunsivat kiveliönsä, antoivat
maastoa kuvailevia nimiä, jättivät muistoja pyyntikulttuurista ja itsestään, kuljettivat nimistöä suullisesti sukupolvelta toiselle. Sitten tulivat maanmittarit

ja kartantekijät, siirsivät tämän
perimätiedon paperille. Välillä
se tehtiin oikein, välillä väärin ja
joskus kirjuri pisti ihan omiaan.
Karttojen katselu on kiehtova
matka menneeseen.
Entiset elinkeinot karttojen nimissä

Dierbmesjávri ja Dierbmesvarri on nimetty ukkosenjumalan mukaan.
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E

ntisaikojen ihmisille metsästys ja
kalastus toivat leivän. Miten monet
järvet ympäri Lappia ovatkaan saaneet nimensä runsaimpana esiintyneen
kalalajinsa mukaan. Dápmot, tammukka, tammakko; cuovza, siika, hávga, hauki; rávdu, rautu tai nieriä; vuoskku, ahven. Kalaisa järvi on usein antanut nimen
myös ympäröiville maastoille, tuntureille, soille ja puroille, koska järvellä on ollut enemmän merkitystä elannon saannin kannalta kuin ympäristöllään. Kutusuvanto ja kutulahti ovat muuttuneet arvokkaasta tiedosta paikannimeksi ja samalla tavalla järven kalattomuus on kerrottu muillekin.
Inarin alueella nimistö on erityisen
monipuolista, sillä kielinä vaihtelevat
inarin-, koltan- tai pohjoissaame, ja vielä suomikin.
Goddi, kodde, peura ja kotti-alkuisia
nimityksiä löytyy ympäri Lappia kertoen
entisaikojen tärkeimmästä saaliseläimestä villipeurassta. Sarvvis, sarvá, sarves eli
hirvas voi juontua peuranpyyntikulttuurista, miksei myös poronhoidosta.
Esimerkiksi UKK-puiston karttoja
tutkiessa löytää monta vanhaan peuranpyyntiin liittyvää nimitystä. Peuratokkien perässä liikkuivat Sompion miehetkin
syksyin, talvin. Syys-lokakuussa lähdettiin uurtokeinoon, suureen syyspyytöön
ja keskitalvella, helmikuun loppupuolella moitamiehet hiihtivät saaliin perässä.
Tästä talvipyynnistä kertovat kaikki moita-alkuiset sanat.
Pyytömiehet kokoontuivat ennen

työhön ryhtymistä liittopaikkaan, jollainen on ollut esimerkiksi Kutturan ja Repojoen välinen Litmuorvaara, Lihtmuorvárit, siis liittopuuvaara. Paikkaa käytettiin myös tapaamispaikkana ennen poronhoitotöihin lähtöä.
Hangasvaara ja Viepperhautapalo paljastavat maiden olleen ennen villipeurojen kulkureittejä ja siksi entisajan ihmiset rakensivat näille paikoille pyydyksiään. Sulan maan aikaan nämä metsään
tehdyt aidat ohjasivat vähän päästä olleiden veräjien kautta saaliin pyytökuoppiin tai ansoihin. Mutta metsänviljaa verotettiin raskaasti, ja viimeiset villipeurat katosivat jo 1880-luvulla. Jäljelle jäivät vain maastokohtien nimitykset.
Koska moniviikkoisilla metsästysretkillä lihaa kertyi usean ruokakunnan
kuukausien tarpeiksi, ne oli varastoitava
ennen kotiin kuljetusta. Sitä varten pysytettiin lauttasia (esim. Kakslauttasenpalo,
Kuopslauttasenvaara), kaivettiin saihoja,
rakennettiin purnuja (Purnumukka, Purnukuusikko) tai säilöttiin lihat laaniin
(Laanila, Laanioja).
Lauttanen rakennettiin kaadetun
puun korkeaan kantoon. Sileäksi vuollun
kannon nokkaan laadittiin seinällinen lava, jolle lihat peiteltiin taljojen ja havujen
alle. Sinne ei sileää runkoa yltänyt karhu,
ei päässyt ahma, vain metsämies oksaista
runkoa kaapaisten.Talvikeleillä saalis oli
hyvä hakea pois.
Saiho oli kangasmaahan kaivettu
kuoppa, jonne lihat peiteltiin, mutta joskus saattoi mesikämmen verottaa varas-
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toa. Puorna, borri, boarna eli purnu tai
pori oli kiviraunioon tehty lihan- tai kalansäilytyskuoppa, jollaisia löytää karttanimistöstä ympäri laajaa Lappia. Laani oli lähde eli kaltio tai hete, jonne lihaa
tai kalaa upotettiin säilöön vitsasköydellä sidottuna. Myöhemmin sana tuli merkitsemään myös tukkipuiden säilytyspaikkaa.

alkuiset nimet. Dálvadus tai talvatus oli
talvikylä, jonne muutettiin metsän suojaan talvikaudeksi. Tällainen paikka oli
esimerkiksi Dálvadaksen kylä Tenojoen
varressa ja Talvatus Enontekiöllä Peltovuoman ja Vuontisjärven kylien välissä.

Muistoja kulkureiteiltä ja
asuinpaikoista

Monien entisten asujien nautinta-alueet, kota- (goahti-, kuát-) ja talonpaikat
ovat jättäneet jälkeensä vain nimen vuosikymmien peittäessä alleen elämän merkit. Ehkä takana on jokin muu nimen ihmiseen liittyvä tarina: eksyminen, kuolema, syntymä. Keitä ovatkaan olleet ihmiset, jotka ovat antaneet nimensä Mattivainaanpalolle, Ullajärvelle, Mihkalijärvelle, Heikinvaaralle/Heaikkadvárrin tai
Ingansyntymäjärvelle? Aittalompolot,
kotavaarat ja aitaselät osoittavat ihmisten asuneen ja harjoittaneen elinkeinoaan näissä paikoissa iät, ajat.
Gálgu on vaimo tai akka pohjoissaameksi, gállis taas merkitsee aviomiestä tai
ukkoa. Mikä lie nimeämisen syynä, mutta mm. Gálggojávri ja Kalkkuvaara –nimisiä paikkoja löytyy eri puolilta Lappia. Gállávárri Pöyrisjärven erämaa-alueella taas on väännetty Kallavaaraksi eikä Ukonvaaraksi.
Kaikki nimet eivät ilmaise mikä on
antanut aiheen sen syntyyn. Haetaanpa
kartasta vaikka Huonontuurinkuusikko
Sodankylän Purnumukan kylän länsipuolelta. Parilla purnumukkalaisella pojanviikarillaa oli 1920-luvulla tapana pyy-

Liikkuivat ihmiset muutenkin kuin metsällä. Maastoon muodostui luontaisia
kulku-uria, joita käytettiin vuosisadasta toiseen. Keino, geaidnu, kiäinu-sanoja sisältävät nimet kertovat maastokohtien osuvan paljon kuljetun talvitien varteen, Lapin entisten asukkaiden kulkuurille. Máðii on suora laina suomenkielen sanasta maantie ja sitä se on tunturimaassakin merkinnyt (Maantiekuru Saariselällä).
Muotki, muotka tarkoittaa lyhyttä
niemen poikki kulkevaa tai järvien välistä kannasta tai veneenvetotaivalta kovan
kosken sivulla. Niinpä Muotkatunturit
olisikin ehkä pitänyt kääntää Taivaltuntureiksi.
Lemmenjoen kansallispuistossa oleva
Viinanlisäämäjärvi liittyy todennäköisesti Norjaan tehtyihin kauppamatkoihin.
Tälle järvelle päästessä taskumatti oli ehtinyt tyhjentyä ja piti ottaa täydennystä
isommasta viinalekkeristä.
Vuosittaiseen muuttoon kesä- ja talvipaikkojen välillä liityvät johtti- ja jutama-

Ihmisten jälkiä erämaassa
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Seitakiviä, entisiä palvospaikkoja löytyy ympäri Saamenmaata. Tämä järkäle seisoo Sieddeluohkká-nimisellä rinteellä Käsivarressa.

dystää oravia jousipyssyllä, jonka nuolen
kärkeen oli kiinnitetty naula. Oravannahoilla oli silloin kova kysyntä ja rihmasta nahkoja sai sievoisen summan. Koko
talven kestänyt metsästys tuotti kyllä tulosta hyvin muualla Purnumukkaa ympäröivissä erämaissa, mutta tässä sakeassa kuusikossa ei koskaan onnistanut. Siitä suivaantuneena paikkaa alettiin kutsua
Huonontuurinkuusikoksi.
Saariselänkävijöitten tuntema Vellinsärpimä taas sai nimensä 1930-luvulla. Pokka-Arviiti kävi pula-aikana hakemassa jauhoja Venäjältä, josta poromie-

het sitten keittivät vellin eli keiton ojan
varressa.
Isolla Inarijärvellä löytyy monta mielenkiintoista esimerkkiä ihmisten elämisestä. Postisaari Paksuvuonon ja Nellimövuonon yhtymäkohdassa oli paikka,
jonne postimies kesällä jätti postit paksuvuonolaisille. Sieltä he hakivat sitten
postinsa lähes päivittäisillä nuottareissuillaan.
Varttasaaren itäpuolella kartassa on
hauska nimi, Päänpyörittäjä. Tosin nimi kuuluisi toiselle luodolle, joka sijaitsee Vasikkaselän länsipuolella. Tarina on
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raija hentman
kuitenkin kertomisen
arvoinen. Vainolaisaikaan saamelaisten
sankarihahmo Laurukainen oli kyyditsemässä vainolaisia Inarijärven poikki. Sopivan luodon kohdalla
Laurukainen kehotti kyydittäviään maihin hilloja syömään.
Miesten kerätessä
marjoja Laurukainen
pukkasi kaikki veneet vesille ja hyppäsi itse viimeiseen. Viikon päästä ohi sou- Monilla Inarijärven saarista on nimet, jotka kertovat tarinoita
dellessaan Laurukainen näki vainolaisten
myös kenes-, kones- ja kanes-alkuiset
niin voipuneen, etteivät jaksaneet muuta paikannimet (kanes = piru).
kuin päätään väännellä ja irvistellä. Oikea
Ukonsaari lienee matkailijoiden parPäänvääntämäluoto jäi karttoihin mer- haiten tuntemia muinaisia palvontapaikkitsemättä, sillä paikan tiennyt Yrjö Sar- koja. Siellä uhrattiin, jotta saataisiin mere ehti kuolla ennen kuin kertoi tiedon nestystä pyytöhommiin ja kaiken hypojalleen Eenokille.
vän antajana oli Ukko, Äijjih. Ylijumalan
puoliso Áhkka, Áhku, Akka, Aku on anUskonto ja uskomukset
tanut nimensä lukemattomille vaaroille,
järville, joille ja jängille. Áhkovárri, ÁhSatoja vuosia sitten luonto oli muutakin kojávri ja Áhkojohka ovat tuttuja paikkuin kunnioitettu kumppani. Siellä asui- koja Suomen Ladun Akumajan käyttävat myös vanhat jumalat, sieltä löytyivät jille Utsjoella. Ukkosenjumala Dierppalvontapaikat.
miksen, Tiermeksen komeimpia nimikÁiligas-, bassi-, base-, passi-, passe-al- kopaikkoja ovat Dierbmešvárri ja -jávri
kuiset sanat tarkoittavat pyhää paikkaa. Käsivarressa.
Utsjoen kolme Áilegas-tunturia ja KaSeita oli pyhitetty kulttipaikka, joita
rigasniemen tien eteläpuolitse Inarijo- löytyy ympäri koko Saamenmaata. Puukeen virtaava Basejohka kuuluvat tähän seitoja rakennettiin metsäisillä alueilryhmään. Samaan joukkoon voisi lukea la saamelaisten vuotuisen elämänkier-
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ron kannalta tärkeisiin paikkoihin. Kiviseita oli yleensä huomiota herättävän
näköinen luonnonkivi, joka erottui kauas arktisella tundralla. Jotkut ovat retkeilijöidenkin tuntemia, kuten Taatsinseita Inarin ja Kittilän välisen tien varrella
tai sitten Somaksen mahtiseita Käsivarressa Somasjärven Seiddesaivan rannalla. Sieidi, seida, seitse paikannimen osana paljastaa paikalla joskus olleen - ehkä
vieläkin olevan – seidan.
Sáiva tai saivo ei ole ollut mikä tahansa lampi tai järvi. Saivojärvet ovat olleet
hyvin kirkasvetisiä ja usein laskujoettomia. Saivojärvet olivat yleensä hyvä- ja
runsaskalaisia. Joidenkin järvien uskottiin olevan kaksipohjaisia ja kalojen välillä pakenevan pyytäjiään aliseen järveen.
Hukka-Salkko, Salomon Näkkäläjärvi oli
Enontekiön porosaamelainen ja tunnettu yliluonnollisista kyvyistään. Hän selitti tällaisen kaksipohjaisen ’räppänäjärven’ ideaa Samuli Paulaharjulle vuonna 1922 seuraavasti: ”Semmoinen järvi,
jossa on pohjalla reikä, josta kalat menee
alle, se on saivojärvi… Pikku reikä niin
kuin pata vain on pohjassa, ja siinä kalat
pyörivät ja sitten menevät maan alle, peräsukkaa menevät, että pyrstöt vain vilkkuvat.”
Myös ihmisten asumuksessa, kodassa,
oli pyhä paikkansa boaššu eli posio. Posio
oli kodan peränurkassa oviaukkoa vastapäätä, tulisijan toisella puolella. Siellä säilytettiin perhekunnan arpomisvälineenä
käytettyä rumpua ja muita arvotavaroita.
Posion kautta myös lähdettiin karhujahtiin ja sitä kautta palattiin.

Luonto ja sen moninaisuus
Luonnosta elantonsa ottavalle ja siellä ympärivuotisesti liikkuvalle ihmiselle kehittyi hyvin tarkka ja kuvaileva tapa
kertoa ympäristöstään. Erään saamelaismurteen luontosanoja tutkinut Leif Rantala löysi 109 erilaista tuntureita, harjuja,
vaaroja ja mäkiä kuvailevaa sanaa. Laaksoja, rotkoja ja kuoppia kuvailevia oli 60,
erilaisia tasankojen nimityksiä 20, soille
ja jängille 41, koskille ja joille 59.
Tähän vielä päälle lintujen, eläinten ja
kasvien nimet!
Niinpä juttu jatkuukin seuraavassa
numerossa.

Lähteet:

Kajala, Liisa toim.: Pöyrisjärven erämaaalueen sekä Pöyrisvuoman ja Saaravuoman – Kuoskisenvuoman soidensuojelualueiden luonto ja käyttö. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A
Nro 96, Metsähallitus 1999
Lehtola, Veli-Pekka: Siilinjärvi, Sompio, Sovintovaara… Paikannimet kertovat saamelaisten elämästä. Latu ja Polku
7/1993
Paulaharju, Samuli: Sompio. WSOY
1974
Pentikäinen, Juha: Saamelaiset, pohjoisen kansan mytologia. SKS 1995
Tynys, Tapio toim.: Vätsäri, erämaa
järven takana. Metsähallitus, Ylä-Lapin
luonnonhoitoalue 2000
Artikkeli ilmestyi alun perin Latu ja
polku -lehdessä 2/2001.
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Päätöksiä ja tiedotuksia
Tapaturmavakuutus
Kevään viimeisessä kokouksessaan HSL:n
hallitus päätti ottaa tapaturmavakuutuksen Karjakaivon ja Kukasjärven isännille,
talkoiden vastuuhenkilöille sekä retkien
ja vaellusten vetäjille. Vakuutusyhtiö IF:in
tarjous hyväksyttiin.

Lapinkävijän ilmoitushinnat

Lapinkävijä-lehden uusiksi ilmoitushinnoiksi painovalmiille ilmoituksille hyväksyttiin seuraavat hinnat:
1/1 sivu 260 euroa
1/2 sivua 110 euroa ja
1/4 sivua 60 euroa.
Alennustakin annetaan: neljästä peräkkäisessä lehdessä julkaistusta ilmoituksesta
veloitetaan vain kolmesta. Myyntihinnasta
annettavalla 20 prosentin provisiolla halutaan kannustaa jäseniä ilmoitushankintaan.
Vinkkejä mahdollisista kohteista kannattaa
ensi alkuun kysellä puheenjohtajalta.

Välinevuokrauksen hoitaja vaihtunut

Lapinkävijöiden vuokravälineitä vuosikaudet ansiokkaasti hoitanut Pekka Narinen
on lopettanut ja rinkat, teltat, ahkiot, lumikengät ja keittimet ovat muuttaneet Raimo
Kummun luokse Pohjois-Haagaan. Lämmin kiitos Pekalle asioiden hoidosta.
Raimo kuitenkin hoitaa vuokrausta vain

sillä ehdolla, että joku ryhtyy hänen varahenkilökseen, jotta ei synny ongelmia kun
Lappi kutsuu. Vuokraustoiminta ei ole vilkasta, joten vaativasta pestistä ei ole kyse.
Jäsenistöllä täytyy kuitenkin olla varmuus,
että vuokraus onnistuu myös suosituimpaan loma-aikaan. Voisitko sinä antaa panoksesi Lapinkävijöiden toimintaan tällä tavoin? Ota yhteyttä Raimoon joko numeroon 044 996 7100 tai raimokumpu(at)
gmail.com.

Arkistolle tila

Vuokravälineiden kanssa samassa kyydissä
lähtivät myös HSL:n arkistot. Hellin Saarelainen on antanut niille väliaikaisen kodin,
mutta vain tämän vuoden loppuun. Olisiko
sinulla siivua komerossa, jonne kansiot saisi mahtumaan? Jos on, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan joko puhelimitse 0400 380
606 tai sähköpostitse raija.hentman(at)nic.
fi.

Karjakaivon kaivovesi

HSL tutkitutti Karjakaivon kaivoveden laadun. Näytevesi on tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvää juoma- ja talousvettä muuten,
mutta pH-luku alitti tavoitetason 6,5 – 9,5.
Rengaskaivojen vesi on yleensäkin hapanta
eli samaa luokkaa kuin puolukka ja appelsiini. Siis ei syytä huoleen.

Yhteistyö Kavtsin kanssa

Toukokuun alussa HSL:n ja Suomen Latuun kuuluvan Tunturiladun kahdeksannen kerhon, Kavtsin, väkeä kokoontui Karjakaivolle pohtimaan kahden saman tyyp-
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pisen retkeily-yhdistyksen yhteistoiminnan
mahdollisuuksia. Kavtsilla on jäseniä reilut
600, meillä reilut 700. Lapinkävijöiden etelän tukikohta on Nuuksiossa, Kavtsin Inkoon Kärrikaltiossa. Meillä on oma Lapin
tukikohta ja Kavtsi käyttää Tunturiladun
Susi-Kiisaa, Susi-Talasta ja Susikyrön neljää kämppää. Kavtsilla on enemmän vaellustoimintaa, koska vetäjiä on enemmän,
HSL:llä on paljon toimintaa Karjakaivolla ja monenlaisia koulutuksia.
Vaikka toimintakulttuurimme ovat erilaisia, löytyy myös paljon yhteistä. Samat
aiheet kiinnostavat ja usein kummassakin

yhdistyksessä käy niin, ettei tapahtuma toteudukaan, kun omasta väestä ei tule tarpeeksi osanottajia. Ensimmäiset yhteispalaverin tulokset näkyvät jo syksyn toiminnassa.
Kumpikin yhdistys jatkaa omia polkujaan omalla tyylillään, mutta toivomme että
kun polut risteävät, syntyy mukavia juttuja.
Onhan HSL:llä ja Kavtsilla paljon myös samoja jäseniä, joten uppo-oudosta väestä ei
kummassakaan yhdistyksessä ole kyse. Kavtsin toiminnasta saat lisää tietoa osoitteesta www.tunturilatu.fi > Kavtsi.
Tiedot kokosi, Raija Hentman
raimo j. kumpu

Utsjoen kirkkotupia, Utsjoki.
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Saamelaiset Suomalaiset, kohtaamisia
ISBN 978-952-222-331-9 Saarijärvi
2012
1896-1953
Veli-Pekka Lehtola

S

aamelais - suomalaiset suhteet” pohjautuu kirjoittajan luentosarjaan,
joita kirjoittaja on pitänyt vuodesta 1998 lähtien muutaman vuoden välein Oulun yliopistolla, Lapin yliopistolla ja Inarin saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Luentosarja on kuvannut saamelaisten ja suomalaisten välistä suhdetta saamelaisyhteisön näkökulmasta.
Kirjoittaja toteaa, että tutkimus on myös
omien juurien etsimistä. Kirja on ensimmäinen kokonaisesitys saamelaisten ja
suomalaisten välisistä suhteita 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Teoksessa on runsas kuvitus. Kuva ovat pääosin
suomalaislähtöisiä, joita on sitten tulkittu
saamelaisten oman historian kannalta.
Kirjassa on n. 500 sivua, joten laajan
kirjan arviointia on kaikesta huolimatta
käsiteltävä verraten suppeasti. Kirja on
jaettu kolmeen osaan, jotka käsittelevät
aikaa ennen itsenäistymistä, itsenäistymisen alkuvaiheita sotien loppuun ja sodanjälkeistä aikaa vuoteen 1953 saakka.
Näin tarkasteltuna esiin nousevat Lapin
historian kohtalokkaat vuodet. Miten

pohjoismaiden rajat ovat muovanneet
saamelaiskansan yhteyksiä ja elinmahdollisuuksia, koska ennen rajojen sulkeutumista saamelaisten liikkuminen ja
poronhoito muovautui koko pohjoisalueen tarjoaman porojen laidunnuksen varaan. Siten vuosien 1852 ja 1888 rajasulut, muodostavat tärkeän osan ymmärtää
Suomen saamelaisten elinmahdollisuuksia supistuneiden laidunnus mahdollisuuksien jälkeen. Kirjassa on useita kiintoisia lukuja, jossa peilataan näihin historiallisiin tapahtumiin ja miten sodat ovat
muokanneet saamelaisten mahdollisuuksia harjoittaa omaa elinkeinoaan kansainvälisten kriisien puitteissa. Tärkeän osan
muodostavat saamelaisalueen sivistys ja
koulunkäynti, koska kouluissa ei opiskeltu saamen kielellä. Opettajat olivat pääosin suomalaisia ja opetus tapahtui pääosin suomen kielellä. Kirjasta löytää no-
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peasti monenlaisia mielenkiintoisia kohtia, jotka eivät ole kovin tunnettuja, joten kirja valottaa monipuolisesti Lapin
ihmisten välisiä suhteita. Tärkeitä ovat
myös koko alueen muuttuminen, vaikka keskitytäänkin pääosin saamelaisvaltaisiin kuntiin. Mielenkiintoisia ovat varsinkin ne luvut, jotka käsittelevät Petsamoa ja kolttia. On selvää, että nämä ovat
jääneet varsin tuntemattomiksi nykypolven suomalaisille. Vaikka kirja on tieteellinen tutkimus, se on myös mainio lukukirja, johon kannattaa tutustua. (R.B)

Suomen luolat

Aimo Kejonen, Tuomo Kesäläinen, Sakari Kielosto, Seppo I Lahti & Veli-Pekka Salonen
ISBN 978-952-5774-80-1 Tallinna 2015,
kirjan kustantaja Salakirjat www.salakirjat.net

T

eos on kattava tietokirja Suomen
luolista. Luolista esitetään 165
suurinta, geologisesti erikoisinta,
historialtaan kiinnostavinta ja matkailun
kannalta merkittävintä kohdetta kuvin,
kartoin ja ajo-ohjein. Muut luolat esitellään tekstimuodossa läänikohtaisesti. Niistä on myös tarkat koordinaatit ja
lyhyt selostus kustakin luolasta. Pääosa
luolista on tarkistettu, mutta erikseen on
lueteltu ne luolat, joita ei ole tarkistettu.
Luoliksi on hyväksytty kirjassa ihmisen
kokoon perustuva määritelmä. ”Suomalainen luola on kalliossa tai maaperässä
oleva luonnon muovaama onkalo tai tila,
jossa on katto, lattia ja seinät ja jossa vähintään kolme täyskasvuista ihmistä voi
mukavasti oleskella sateensuojassa. Lisäksi luoliksi hyväksytään kalliossa olevat lippaluolat, jotka ovat niin suuria, että
kymmenen ihmistä voi leiriytyä niissä.”
Kiinnostavan osan muodostavat kirjan alkupuolen esittely Suomen luolatutkimuksesta sekä vertaus kansainväliseen
tutkimukseen sekä erikoistietoa luolista geologiasta sekä luolien syntytavoista. Myös luolatutkimuksen varusteista
on oma lukunsa. Eli mahtava tietopaketti, joka avaa monipuolisesti luolien käyttöä eri aikoina, samoin kuin kiinnostavaa
kansanperinnettä ja historiaa, joita liittyy
luoliin. Luolista 165 on esitelty tarkemmin, niistä on mukana pienoiskartta, johon on merkitty luolan paikka ja luonnollisesti myös kuvat, koordinaatit ja ajoohjeet. Tässä osassa luolat on järjestetty
siten, että edetään karttalehdittäin alka-
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en eteläosasta ja siirrytään lännestä itään.
Joissain tapauksissa, tämä on hieman hämäävää, kun esim. Viialassa sijaitseva
luola on eteläisen osan karttalehdellä ja
vastaavat läheisyydessä sijaitsevat luolat
ovat pohjoisen osion karttalehdellä. Olisi
ollut myös kätevää, jos kirjan alussa olisi
ollut Suomen kartta, jossa olisi näkyvissä
käytetty karttalehtien jakotapa. Näin olisi ollut helpompi hahmottaa ja löytää lähellä sijaitsevat kohteet. Toisaalta läänikohtaisessa osiossa löytyy nopeasti kuitenkin yhteenveto kaikista luolista. Myös
Lapin luolista on kattavat luettelot, joista
tosin viisi kuvallisessa osiossa, kun luolia
esitellään läänikohtaisessa osiossa n. 50.
Kiinnostavaa luolien esittelyssä on,
että niihin liittyy vahva yhteys paikallishistoriaan. Esimerkiksi luolatutkija Kejonen sai jopa tappouhkauksen tutustuessaan Kurikanjärvien pakoluolaan Suonenjoella ja kertoessaan luolasta paikallislehdelle. Monet luolat ovat toimineet
rauhattomien aikojen suojapaikkoina,
mutta myös rintamakarkurit ovat käyttäneet niitä majapaikoina. Aika monen
luolan nimeen yhdistyy piru tai hiisi ja
jopa luola on kansanperinteen mukaan
toiminut pirujen kirkkona tai asuinpaikkana.
Retkeilyväelle kirja tarjoaa monenmoista kohdetta, usein luolat sijaitsevat
vuorilla, joista on myös upea näköala
ympäröiviin maisemiin. Tekstit on kirjoitettu mielenkiintoisesti ja lämmöllä ja
herättää lukijan innon tutustua kohteisiin. Luolien löytäminen ilman tätä kir-

jaa on työlästä, koska monessa tapauksessa luolaa ei ole merkitty karttaan. Kirjassa on myös mielenkiintoisia kuvia kirjan eri kohteista, jotka havainnollistavat
luoliamme monipuolisesti. (R.B)
Ps. Salakirjat on julkaissut faksimile
korupainoksett Samuli Paulaharjun kirjoista Lapin Muisteluksia ja Sompio ja
sarjaa aiotaan jatkaa lähitulevaisuudessa.
www.samulipaulaharju.net

Nuotiolla
Gummerus 2014, ISBN 978-951-208835-5. 134 sivua.
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P

ienen kaveriporukan yhteisistä
retkistä ja pohdinnoista on syntynyt visuaalinen tietokirja. Ryhmän jäsenistä Pekka Laine ja Pertti Rovamo ovat teoksen kirjoittajat. Aluksi pohditaan tulen merkitystä ihmisen kehitykselle ruoan valmistuksen välineenä,
lämmön lähteenä, turvallisuuden antajana ja erilaisten välineiden valmistuksen apuna. Tuleen liittyy vahvaa mytologiaa kautta maailman. Tulen käyttöön
luodaan katsaus myös retkeilijän näkökulmasta
Kesti kauan ennen kuin ihminen oppi itse tekemään tulta. Siihen asti esimerkiksi salaman sytyttämästä palosta saatua tulta piti vaalia huolella, ettei
se päässyt sammumaan. Ennen tulitukkuja tulta tehtiin tuluksilla. Tulitikun
keksimisessä oli monta vaihetta ennen
kuin syntyi nykymuotoinen sytytysväline, jonka sytytyspäässä on kaliumkloraattia, rikkiä ja lasijauhetta sekä raapaisupinnassa lasijauhetta ja punaista fosforia. Ensimmäinen tulitikkutehdas perustettiin Suomeen 1842 ja viimeinen
Finn-Match Oy:n tehdas sulki ovensa
1995.
Kirjan sivuista tulen kemia ja nuotion tekemiseen liittyvät asiat haukkaavat
hyvän osan, mutta ruoan valmistukselle
avotulella kuvituksineen on varattu vajaat parikymmentä sivua. Myös harvinaiseksi käyneen rakotulen teko kuvataan tarkasti. Nuotiolla oleiluun liittyy
paljon tarinoita, joita on kirjattu muutamia, samoin nuotiolauluja. Monipuoli-

nen kirja tulistelijan sanastoineen meille nuotion ääressä viihtyville.
(RH)

Etiäinen, Rovaniemen retkeilyopas
Mikko Jylhä ja Aarno Torvinen. Rovaniemen kaupunki 2013, ISBN 978-9525404-15-9, 178 sivua

Etelän retkeilijöille Rovaniemi on
useimmiten ohi vilahtava etappi mat-
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kalla Lappiin. Rovaniemi on kuitenkin
pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki, 8017 neliökilometriä. Kemijoki, Ounasjoki, vanhojen metsien suojelualueet, joita on noin 12000 hehtaaria ja soidensuojelualueet, noin 5000
hehtaaria, luovat mainiot puitteet retkeilylle.
Kirja esittelee kymmenen ulkoilualuetta, joista kauimmaisin on 70 kilometrin päässä Auttikönkäällä, lähin kahden kilometrin päässä Koivusaaressa. Tusina luontopolkuja kertoo
tarkemmin alueiden luonnosta. Lisäksi kuvataan kesäretkeilyreittejä ja muutamia esteettömiä reittejä. Tuvat (9) ja
kodat (9), tornit (7) sekä laavut (86)
selostetaan omissa luvuissaan. Kohteista on GPS-koordinaatit ja kirjan
QR-koodin avulla voi älypuhelimella siirtyä Etiäisen nettisivuille kyseiseen kohteeseen. Nettisivujen osoite
on www.etiainen.fi.
Retkeilyoppaan ovat toimittaneet
(RH)

raimo j. kumpu

Karhunpesän tassu. Onkaloon pääsee ryömimällällä sisään missä avartuu mielikuvitukselliset ja alkukantaiset tuntemukset.

Oikaisu Lapinkävijä -lehden numerossa 1/2015 olleeseen kirjoitukseen ..” Vuotson maja avattu uudelleen, kirjoitettiin virheellisesti ”nyt toimintaa pyörittää Tankavaaran kultakylä”.
Vuotson Maja on AY ja pitäjät
Jouko ja Eeva-Liisa Vainioranta
Ivalontie 8775, 99690 Vuotso, 040 533 9880
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Karhunpesäkivi - Suomen suurin tafoni

T

afoni on kallioon tai lohkareeseen rapautumalla syntynyt kolo. Alkunsa se on
saanut jo ennen jääkautta, kun Suomea peittäneeseen rapakalliokerrostumaan
syntyi rapautumistaskuja. Jään sulaessa vesi huuhtoi taskut puhtaiksi jättäen
kiviin tyhjiä koloja. Rapautuminen on jatkunut, kun lohkareen halkeamiin tiivistynyt vesi on jäätynyt ja murtanut kiveä. Näin onkalon seinämien kivi sorautuu ja hilseilee. Ajan myötä pieni kolo on kasvanut suureksi onkaloksi. Suomessa tunnetaan
noin 300 tafonia. (Metsähallitus)
raimo j. kumpu

Karhunpesäkiveksi kutsutaan Myössävaaran rinteessä olevaa siirtolohkaretta, jonka sisällä on
parimetrinen onkalo. Kummallinen luonnonmuodostuma on ruokkinut ihmisten mielikuvitustaja synnyttänyt monia legendoja. Tarinan mukaan kiven löytänyt mies vietti myrskyisen
talviyön onkalon suojissa ja huomasi vasta aamulla nukkuneensa talviunillaan olevan karhun
vieressä. (Metsähallitus). Karhunpesän löytää Ivalo - Inari maantien puolivälistä. (R.K.)
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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 26.8..2015, 748 henkilöä ja lehden erillistilaajia 10kpl

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

5876,

sirkka.leppanen@elisanet.fi

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

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, Suokatu 16 C 31,
05800, 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: toimitus, raimokumpu@
gmail.com

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

1/1 sivu 260 euroa
1/2 sivua 110 euroa ja
1/4 sivua 60 euroa.

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

Takakansi 125 mm x 170 mm
Toistoalennus 25%

alv. 0%

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, Suomen Luontokeskus Haltiasta, 040 163 6200. 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 (Aakenuksen Pyhäjärven rantaan) voi tilata valmiiksi taksin Kittilän Taksiautoilijat ry:n numerosta 0200
99800. 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 10%, 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

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.

6.–8.11. Rospuuttoviikonloppu
eteläisessä Hämeessä

Rentoutumista ja ulkoilua kaamoksen katkaisuhoidoksi.

Ahkiot

Vuokrausvastaava: Raimo J. Kumpu, Näyttelijäntie 4 A 21, Helsinki, raimokumpu@gmail.com, 044 996 7100
HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin.
Järvenpään retkeilijät ry, www..jarvepaanretkeilijat.com

Lapinkävijät Kiehiset, , www.kiehi-

set.fi, Jouko Lehtonen, 040 500 7456

Lapinkävijät

lut

Owla, tiedustehannu.yrjanainen@ouka.fi
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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

