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V

iileys ja sadekuurot leimasivat kesää, auringonpaiste ja lämpimyys syksyä. Saa
nähdä, millaisen talven saamme. Se on kuitenkin tiedossa millaista ohjelmaa
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on tulevana vuonna. Toimintasuunnitelmasta sivulta 12 huomaat, että meillä on useita tapahtumia, joissa teemme yhteistyötä joko Suomen luontokeskus Haltian tai Tunturikerho Kavtsin kanssa. Uskomme tällaisen
yhteistyön lisäävän yhdistyksen näkyvyyttä, tuovan lisää jäseniä ja tarjoavan jäsenistöllemme monipuolisempaa ohjelmaa.
Tammikuussa järjestettävä sosiaalisen median kurssi tulee toivottavasti olemaan alkusysäys sille, että HSL:n tähti kiiluu entistä kirkkaampana bittiavaruudessa. Lapinkävijä-lehti on edelleen kuin tukeva
kivijalka tiedotuksellemme, eikä lehti ole
asemaansa menettämässä. Mutta muutakin tiedottamista tarvitaan. Lapinkävijöiden kotisivujen uudistaminen on näillä
näkymin ensi vuonna työlistalla. Nykyisin tarvitsemme myös ketterämpiä tiedotuskanavia. Sekin auttaisi, että mahdollisimman moni olisi sähköpostilistallamme, mutta vielä paremmin tieto kulkisi
HSL:n oman Facebook-sivuston kautta.
Näihin asioihin paneudumme tammikuussa. Olen jo ilmoittautunut – ilmoittaudu sinäkin.
Oikein hyvää joulua, retkeilyllistä uutta
vuotta ja runsaslumista talvea kaikille lapinkävijöille!
Raija Hentman
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JOULUKUU

JOULUKUU

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 talkoolaisten 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 ja Kirsti Klemola, puh. 050 382 0375
TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

Tunturikerho Kavtsin kerhoilta ma 11.1.2016 klo 17.30:
Pohjois-Amerikan kansallispuistoja

Jos et päässyt Lapinkävijöiden kerhoiltaan viime lokakuussa, olet
tervetullut kuulemaan kuulla siellä pidetyn esitelmän Kavtsin kerhoillassa. Heli Rekiranta teki kesällä 2015 kahden kuukauden matkan Kanadan Yukonissa ja Alaskassa. Hän vaelsi noilla seuduilla neljässä kansallispuistossa. Heli kertoo meille kokemuksistaan;
saamme kuulla myös kultalöydöistään tunnetusta Klondykestä
Kerhoilta alkaa klo 17.30 kahvittelulla, toivomus on, että tuot
oman kuksan tai mukin. Esitelmä alkaa klo 18. Paikka on meille tuttu Pasilan kirjaston 2. kerroksen auditorio, Kellosilta 9. Ovimaksu
on 2 euroa.
Vastuuhenkilö on Annu Koistinen
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Some-kurssi lapinkävijöille ke 13.1. klo 17-20

Sosiaalisen median kurssilla keskitymme Facebookin hyöty- ja huvikäyttöön yksittäisten lapinkävijöiden sekä myös HSL:n kannalta.
Tilaisuuteen kannattaa ottaa oma läppäri, tablettilaite tai älykännykkä mukaan varsinkin jos haluaa liittyä Facebookiin. Käsittelemme lyhyesti myös Twitteriä ja Instagramia. Omaa osaamistaan enintään 20
muulle jakavat Maria Fonsell ja Sirkka Leppänen. Kurssipaikka on Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5, jonne pääsee erittäin helposti ratikalla,
bussilla tai metrolla, katso www.helmet.fi. Ilmoittautumiset 7.1. mennessä sirkka.leppanen(at)elisanet.fi tai 050 3465 876.

Puunvetotalkoot Karjakaivolla la 16.1.2016 klo 10.00

Viime kesänä karsittiin taas puita ja ne kuljetettiin Karjakaivon kalliolle. On aika siirtää ne ahkioilla alamajalle. Jos et ole ennen ollut
näissä talkoissa, pääset kokeilemaan ahkion vetoa tai puiden pinoamista leppoisaan tahtiin mukavassa seurassa. Yhdistys tarjoaa soppaa ja saunan. Talkoovastaavana toimii Jukka Severinkangas, puh. 040
572 0696.

Puunvetotalkoot Karjakaivolla la 30.1. klo 10.00 ja lauantaisauna klo 14.00–16.00 Karjakaivolla

Taas vedetään ahkioilla puita alamajan pihalle. Siihen sinäkin voit
osallistua. Voit joko vetää ahkiota tai pinota puita. Hernesoppaa ja
kahvit tarjotaan talkoiden jälkeen. Yhteissaunominen alkaa klo 14.00
ja siitä peritään 2,- euron maksu (ei talkoolaisilta). Talkoo- ja saunavastaavana toimii Markku Jakonen, puh. 0400 704 852.
HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

Kerhoilta: Hiihtäen halki Suomen ke 3.2.2016 klo 17.30

Tasso Lampen osallistui keväällä 2015 tapahtumaan nimeltä Hiihtäen
halki Suomen. Tapahtumaa on järjestetty joka toinen vuosi 2000-luvun alusta lähtien, ja se on tunnettu kaikkialla hiihtävässä maailmassa. Vuoden 2017 hiihto on jo täyteen buukattu. Tapahtumassa hiihdetään halki Suomen Virolahdelta Jäämerelle. Tasso teki tuota matkaa
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33 päivän ajan, ja päivämatkoista tuli kunnioitettavan pitkiä, kun
kilometrejä kertyi noin 1800. Tasso kertoo meille kuvien kera tuosta kansainvälisestä tapahtumasta. Kerhoilta alkaa klo 17.30 kahvittelulla, ja itse esitelmä alkaa klo 18. Paikka on tuttu Pasilan kirjaston II kerroksen auditorio, Kellosilta 9. Vastuuhenkilö on Annu
Koistinen puh 050 3266 960.

Sunnuntain hiihtoretki Nuuksiossa su 7.2. klo 11.00

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

Puunvetotalkoot Karjakaivolla la 13.2. klo 10.00

Puut kallioilla odottavat taas ahkioita ja niiden vetäjiä sekä pinoajia. Siinä oiva tilaisuus raikkaassa ulkoilmassa kohentaa samalla
omaa kuntoa ja tavata ystäviä. Yhdistys tarjoaa hernesoppaa ja kahvit sekä saunan. Talkoovastaavana toimii Harry Smeds, puh. 050
357 0993.

Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa la 20.2. 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 hiihdetään tai kävellään. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan tarkennettu talkoopaikka ja ajo-ohje. Ilmoittaudu vastuuhenkilönä toimivalle Markku Jakoselle, puh. 0400 704 852.

Telttailua talvella 27.-28.2.

Opastamme kuinka sujuvat leiriytymisaskareet ja yöpyminen teltassa talviseen aikaan. Aiheina mm. teltan pystyttäminen, kiinnittä-
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minen ja sisustaminen, veden hankkiminen ja mukava yöpyminen.
Kokoonnumme Nuuksioon Solvalla Areenan parkkipaikalle lauantaina 27.2. klo 11.30, osoite on Solvallantie 82, 02820 Espoo. Sieltä siirrymme n. kahden kilometrin matkan Urjan eteläpäähän telttailualueelle johon leiriydymme yöksi.
Varusteiksi tarvitset sukset tai lumikengät, ahkion tai rinkan, teltan, talvimakuupussin tai kaksi ohuempaa pussia, makuualustoja 2
kpl, keittimen sekä alusvanerin keittimelle, säänmukaisen vaatetuksen ja retkiruuat. Lapinkävijöillä on vuokravälineitä ja voit tiedustella välineitä myös ohjaajilta.Sunnuntaina on halukkailla mahdollisuus saunomiseen majallamme Karjakaivolla joka on paluumatkan varrella. Osallistumismaksu on 2 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 21.2. mennessä Risto Heinäselle joko sähköpostiin risto.heinanen@luukku.com tai puhelimella
050 3263994. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen luontokeskus Haltian kanssa.
SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Leppoisa loppiaissauna Karjakaivolla ke 6.1. klo 14.00 16.00
Ulkoilutoimikunta lämmittää vuoden ensimmäisen saunan ja tarjoaa glögiä lisälämmikkeeksi. Sauna on yhteissauna ja maksaa 2 euroa. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.

Lauantaisauna Karjakaivolla la 27.2. klo 14.00–16.00

Lampi on jäässä, mutta avanto tehty. Siellä on mukava virkistäytyä saunan lämpöisten löylyjen lomasta. Yhteissaunasta peritään
2,- euro. Saunan lämmöstä huolehtii Jukka Severinkangas, puh. 040
572 0696.

Keskiviikkosauna Karjakaivolla ke 30.3. klo 17.30–
19.30
Perinteiset yhteissaunat keskiviikkoisin alkavat. Saunan pitää lämpimänä isäntä Eino Vasikainen, puh. 040 538 8087.
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Ylläksen hiihtoviikko 1. - 10.4.2016
Ylläksen hiihtoviikko kutsuu taas niin entisiä kuin uusiakin kävijöitä! Ensi kevään
matkan hinta on 590 euroa, VR:n juniori- tai seniorialennuksiin oikeutetuilta 560
euroa. Hintaan sisältyy junamatkat makuupaikoin, bussikyydit, majoitus loma-asunnoissa pääosin 2-3 hengen huoneissa, ohjatut hiihtoretket ja seitsemän korkeatasoista päivällistä Ylläshuminan ravintolassa. Aamiaiset voi ostaa ravintolasta erikseen (98
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 1.4. klo 20.52 ja tulo Kolariin lauantaina klo 11.02. Paluu on seuraavana
lauantaina Kolari (18.25) – Helsinki (su 8.32).
Hiihtoviikko on täyttynyt hyvää vauhtia, mutta jonkin verran paikkoja on vielä
vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Hannu Siitari, sähköposti hannu.siitari@
pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.

Junalippuja Kolariin, meno pe 1.4. ja paluu la 9.4.
Junan kulkuajat ovat Ylläksen hiihtoviikon ilmoituksessa. Kolarin asemalta on vuorobussiyhteys ainakin Leville. Tilausbussimme kyydissä pääsee Äkäslompoloon. Edestakaisen junamatkan jäsenhinta on 156 tai 173 euroa riippuen siitä, että onko kiintiössämme vapaana kolmen vai kahden hengen hyttejä. VR:n juniori- tai seniorialennukseen oikeutetuilta hinnat ovat vastaavasti 126 tai 143 euroa. Juna-bussimatka
Äkäslompoloon maksaa 15 euroa enemmän.
Hiihtoviikkolaisilta yli jääviä paikkoja on noin kuusi kappaletta, ja ne myydään
varausjärjestyksessä. Paikkavaraukset sähköpostilla hannu.siitari@pp.inet.fi tai puhelimella 040 570 7536.
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta.
Jos varaus peruutetaan:
– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 20 €
/ hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua,
veloitetaan 50 % matkan hinnasta
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista,
kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä tilausajoista ja
majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennalta
arvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
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TIETOAIVI

Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, antaa hyviä vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

Virkistysalueyhdistykset –
luontoa kaikille

S

uomessa on yhdeksän maakunnallista virkistysalueyhdistystä: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö,
Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan,
Pohjois-Karjalan, Päijänteen, Saimaan
ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys
sekä Kuhankuonon retkeilyalue- ja virkistysalueyhdistys. Yhdistyksien ”tarkoituksena on turvata ja kehittää toimialueensa jokamiesoikeudellista virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia sekä
vaalia maakunnan luonnon ja maiseman omaleimaisuutta.” Tätä tarkoitusta varten yhdistykset vuokraavat tai ostavat alueita tai hankkivat niihin käyttöoikeuksia.
Virkistysalueyhdistysten toiminnan rahoittavat pääasiassa jäsenkunnat, maahankintoihin saa valtionavustusta ja lisäksi yhdistyksestä riippuen

on sekalaisia tuloja ja projektirahoitusta. Useimmilla virkistysalueilla on
paikoitusalueen lisäksi yksi tai useampia käymälöitä, nuotiopaikkoja ja keitto- tai grillikatoksia. Joillain alueilla on
myös laavuja tai muita rakennuksia.
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on 39 aluetta, joiden huollosta vastaavat yhdistyksen työntekijät tai yritykset ostopalveluina. Kaikkien virkistysalueyhdistysten yhteiset sivut löytyvät osoitteesta www.virkistys.fi.

Virkistyskartta -sovellus
Uudenmaan virkistysalueyhdistys on
lanseerannut lokakuussa uuden Virkistyskartta -mobiilisovelluksen yhteistyössä Geometrix ohjelmistoyrityksen
kanssa. Virkistyskartan avulla voit etsiä
ja selata yhdistyksen alueita erilaisilla
karttapohjilla (maasto-, taustakartta ja
ilmakuva). Sovellus on yhteydessä pu-
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helimen sijaintiin, jolloin hakuvalikossa
alueet voi järjestää lähimmän mukaan
ja karttanäkymässä oma sijainti näkyy
koko ajan punaisena pisteenä.
Virkistyskartta tarjoaa mahdollisuuden tutustua alueiden varustelutasoon ennennäkemättömällä tavalla: jokainen rakennelma esim. keittokatos
tai retkisatama näkyy gps-pisteenä kartalla ja suurin osa on myös valokuvattu, jolloin sijainnin tarkastelun lisäksi
kohdetta pääsee myös katsomaan. Tämä tekee retkeilyn suunnittelun entis-

tä helpommaksi.
Vastaava karttasovellus on jo muutaman vuoden ajan ollut yhdistyksellä
käytössä huoltotarpeisiin, ja nyt päätettiin soveltuvin osin avata se myös yleisölle. Sovelluksen on kehittänyt Geometrix, joka on pieni suomalainen ohjelmistoyritys Helsingin Pitäjänmäessä.
Ilmainen sovellus löytyy puhelimen
sovelluskaupasta (Android, Windows
ja iOS alustoille) nimellä ”Virkistyskartta”.
raija hentman

Karjakaivo, Nuuksio.
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Rinkan pohjalta
Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näyttelyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kartuttavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.

Ylläksen nettisivut uudistu- Älykästä liikennettä tunturiin
vat
Ylläksen nettisivuja uudistetaan entistä selkeämmiksi. Edellinen muutos oli v.
2010. Ajankohtaisuuteen painottuvat asiat tulevat jatkossa paremmin esille. Jatkossa sivut toimivat paremmin myös mobiilija tablettilaitteilla.
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

Väki liikkuu
Kuukkelin pääkirjoituksessa kiinnitetään
huomiota pohjoisen liikenneyhteyksiin.
Ylläksellä on havaittu, että junien pituus
Kolariin on lyhentynyt, ja ruuhka-aikoina on vähennetty myös vuorojen määrää.
Tämä ihmetyttää pääkirjoittajaa. Palveluja pitäisi parantaa ja Lapin matkailua kehittää. Ongelmana Kolarin radalla on sen
sähköttömyys, ja tästä johtuen kalusto on
vanhaa ja kulunutta. Niinpä moni on valinnut kulkemiseen vaihtoehdoksi Rovaniemen, joka puolestaan vähentää liikennettä Kolariin. Myöskään lentoliikenne
Kittilään ei ole aivan ongelmatonta, vaikka Kittilän kenttää on juuri ehostettu.
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

Pilottikokeiluun osallistuu myös Ylläs. Kyseessä on Aurora projekti, jonka osaprojektina on liikkuminen palveluna, tai kansainvälisemmin MaaS. Ylläksellä se tarkoittaa
mahdollisuutta tulla Ylläksen alueelle ilman omaa autoa, ja käyttää kaikkia palveluita monipuolisesti. Esimerkkinä on liikennepalveluiden tilaaminen älykännykällä.
Palvelussa yhdistellään kulkutapoja ja palvelu ostetaan yhdeltä luukulta digitaalisesti.
Toisin sanoen tilaamalla matkan se sisältää
junaliput, kuljetuksen rautatieasemalta mökille, sekä tarvittavan määrän paikallismatkoja. Ne voivat olla edullisia, koska ne voidaan toteuttaa kimppakuljetuksena. Myös
ruuan kuljetuspalvelut voivat kuulua settiin.
Kyse on siis palvelukokonaisuuden rakentamisesta, jolloin voidaan vähentää oman auton käyttöä pohjoisen lomalla.
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

Swim-run kisa kesällä 2016 Ylläksellä
Kisapäivä on 2.7.16 ja tarkoituksena on kisata juoksun ja uinnin merkeissä tunturissa.
Tapahtumien nettisivulla on tarkempia oh-
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jeita www.midnightsunsswimrun.com
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

Merkitse tärkeät paikkasi
Netissä on avattu Lapin tärkeät paikat -kysely. Siinä selvitetään paikallisten, matkailijoiden ja loma-asunnon omistajien näkemyksiä luonnonvarojen käytöstä ja kehittämistä
Kolarin, Kittilän ja Sodankylän alueilla. Kysely löytyy sivulta www.lapinpaikat.fi
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

että paikalla on käynyt 15 kuukkelia, mutta
ei samalla kertaa. Kuitenkin Tunturijärvi on
kirimässä Kesängin keitaan rinnalle. Myös
Äkäsmyllyn laavu on takuuvarma paikka tavata kuukkeleita.
Kirjoittaja kysyy, mitä hyötyä on kuukkelitutkimuksesta? No ainakin se säästää ihmishenkiä, sillä tammikuussa kuukkelitukija pelasti jäistä hollantilaisen pariskunnan,
joilla oli lumikengät jalassaan.
Kuukkeli 27.10.15 (RB)
raimo j. kumpu

Luontokeskus Kuukkeli 20 v
Luontokeskuksen juhliin liittyi myös Varkaankurun uuden kodan avajaiset syksyllä
2015 Uuteen kotaan mahtuu yli 20 ihmistä,
mutta kodalla on myös ulkotulipaikka. Samalla vanha laavu puretaan, koska ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää kahta tulipaikkaa lähekkäin. Kansallispuiston opasteet on
myös vaihdettu metallisiin, joiden värit sopeutuvat hyvin luontoon.
Kuukkeli 27.10.15 (RB)

Kuukkelikertymät
Kuukkeleita tapaa runsaasti Ylläksen alueella. Kuukkelikartoituksessa on myös kerätty tietoa, missä kuukkeleita esiintyy eniten.
Tilastollisesti parhaat kertymät ovat Kesängin keitaalla, jossa niitä on havaittu enimmillään 15 lintua. Samoin Tunturijärvi on
varma paikka tavata kuukkeleita. Siellä on
näkynyt kerrallaan 6 - 10 kuukkelia. Muutamilla käynneillä on havaittu lukurenkaista,

Matildanjärvi, Teijon kansallispuisto.
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Ajankohtaista

Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hallituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista
asioista.
Hallituksen ja syyskokouksen
päätöksiä
Syyskokousta siivittivät alkuun kunnon
omenapiirakkakahvit, ja sitten päästiin itse asiaan. Hallituksenkokoonpanossa on
muutoksia ensi vuoden alusta. Erovuorossa olivat Annu Koistinen, Pentti Luhtala ja
Harry Smeds. Uusina jäseninä toivotetaan
tervetulleiksi Markus Pyhälä (Kukasjärven toinen isäntä) ja Taina Tervahartiala
(ohjelmatoimikunnan jäsen), sekä todetaan, että on mukavaa kun Pentti Luhtala jatkaa. Harry Smedsille ja Annu Koistiselle voi esittä vain lämpimät kiitokset
tehdystä työstä. Hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi valittiin Raija Hentman.
Myös toinen toiminnantarkastaja Tuu-

la Rinne ilmoitti, että ensi vuoden tilejä
Pauli Jokimiehen kanssa tarkastamaan täytyy löytyä toinen henkilö. Pesti saatiin nakitettua hallituksessa lopettaneelle Harry
Smedsille ainakin vuodeksi. Varalla ovat
edelleen Anja Poutiainen ja Aino Matikainen.
Jäsenmaksu säilyy ennallaan eli 20 eurona. Talousarviossa ei ollut isompia eroja edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokravarusteiden huoltoon varattiin rahaa, sillä niitä olisi tarkoitus korjailla porukalla.
Näillä näkymin ensi vuoden alusta olisi
mahdollista vuokrata välineitä myös ei-jäsenille puolitoistakertaiseen hintaan. Tällä halutaan helpottaa aloittelevien retkeilijöiden harrastautumista – ja tietenkin saada myös uusia jäseniä.

Toimintakalenteri 2016
Toimintakalenterin yksityiskohdissa toimikunnilla on vielä viilaamista ja monenlaisia
järjestelyjä tehtävänä, mutta runko on hyvällä mallilla. Heti tammikuussa on HSL:n tulevan tiedottamisen kannalta mielenkiintoinen sosiaalisen median kurssi. Vuoden mittaan opetellaan myös retkisuunnistusta, villiyrttien herkkukäyttöä ja teltan pystytystä
myrskyssä. Ohjelmatoimikunnan yllätykset selviävät toimintasivuilta ajallaan. Puutalkoisiin toivotaan sankoin joukoin väkeä, jotteivät kamiinan huminat ja saunan löylyt
lopu kesken. Sitä paitsi Nuuksion kansallispuiston talkoot ovat tärkeää PR:ää Metsähallituksen suuntaan. Ulkoilutoimikunnan retkien ja lomatarjousten suosio toivottavasti vain kasvaa. Ainakin on tulossa mielenkiintoisia kohteita. Tässä koko paletti!
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Tammikuu

6.1. Loppiaissauna karjakaivolla
13.1. Sosiaalisen median kurssi HSL:n ja retkeilijän kannalta
16.1. Puunvetotalkoot Karjakaivolla
30.1. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla

Helmikuu

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

3.2. Kerhoilta
(OT)
6.2. Mahdollinen osallistuminen Haltian luontolauantaihin (kaikki tk:t)
7.2. Sunnuntaihiihto
(UT)
13.2. Puunvetotalkoot Karjakaivolla
(TT)
20.2. Puunajoa Nuuksion kansallispuistossa
(TT)
27.2. Lauantaisauna Karjakaivolla
(TT)
27.–28.2. Tällaista on talviretkeily, yhteistyössä Haltian kanssa
(KT)

Maaliskuu

2.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta
30.3. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Vuokravälineiden kunnostustalkoot

Huhtikuu

1.-10.4. Ylläksen hiihtoviikko
2.–9.4. Puunajoa Kukasjärvellä ja lomaviikko
27.4. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

Toukokuu

2.–3.5. Retkeilijän suunnistuskurssi
7.5. Kevätsiivous Karjakaivolla
7.5. Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla
15.5. Sunnuntaikävely Herttoniemessä
20.–22.5. Viikonloppuvaellus Nuuksiossa
25.5. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
28.5. Villiyrttikurssi, yhteistyössä Kavtsin kanssa
29.5. Haltian 3-vuotispäivän retki

Kesäkuu

(OT)
(TT)
(kaikki tk:t)
(UT)
(isännät)
(TT)
(KT)
(TT)
(OT)
(UT)
(UT)
(TT)
(KT)
(UT)

1.6. Naistensauna Karjakaivolla
(TT)
4.–11.6. Kukasjärven huoltoviikko ja loma- tai talkooviikko (isännät)
5.6. Sunnuntaikävely
(UT)
18.6. Karjakaivon alamajan tilkitsemistalkoot
(TT)
18.6. Kesäsauna Karjakaivolla
(TT)
29.6. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
(TT)

15

AJANKOHTAISTA

Lapinkävijä Nro 141 4 15

Heinäkuu

6.7. Naistensauna Karjakaivolla
16.7. Kesäsauna Karjakaivolla
27.7. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
30.7.–6.8. Kukasjärven heinä- ja huoltotalkoot
Varaus rankasavotalle

Elokuu

(TT)
(TT)
(TT)
(isännät)
(TT)

13.8. Kesäsauna Karjakaivolla
(TT)
14.8. Teltan pystytys myrskyssä
(KT)
19.–21.8. Saaristoretki Öröhön
(UT)
27.8. Suomen luonnon päivä, mahdollinen osallistuminen yhteistyössä
Haltian kanssa
(UT)
31.8. Keskiviikkosauna Karjakaivolla
(TT)
Varaus rankasavotalle
(TT)

Syyskuu

2.–11.9. Ruskavaellus Tuntsan alueella
2.–11.9. Ruskaviikko Kilpisjärvellä
24.–25.9. Viikonloppuvaellus Nuuksiossa
28.9. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

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

1.10. Syyssiivous Karjakaivolla
1.10. Yösuunnistus Karjakaivolla
5.10. Kerhoilta
15.10. Risukeitinkokoontuminen ja lätynpaistoa Karjakaivolla,
yhteistyössä Kavtsin kanssa
26.10. Keskiviikkosauna Karjakaivolla

(TT)
(UT)
(OT)

2.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta
19.11. Pikkujoulu
26.11. Rinkan ensiapu- ja korjausvälineet ja niiden vuosihuolto
26.11. Lauantaisauna Karjakaivolla

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

6.12. Itsenäisyyspäivän kävely
10.12. Talkoot ja joulupuuro Karjakaivolla

(UT)
(TT)

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

(KT)
(TT)

( Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta,
TT = talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
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Sääntömuutos - ehkä
Syyskokouksen jälkeen keskusteltiin
mahdollisesta sääntömuutoksesta. Helsingin Seudun Lapinkävijöissä toimikunnat ovat paljon tärkeämmässä asemassa
kuin hallitus. Niinpä hallituksen yhdeksän jäsentä tuntuu ehkä vähän liian suurelta määrältä. Hallitus alkaa valmistella
sääntömuutosehdotusta, jossa jäsenten
määrä vähennettäisiin esimerkiksi kuuteen. Seuraavaan lehteen varmaankin jo
saadaan jotain konkreettisempaa mietittävää, jotta asia voidaan tuoda ensimmäiseen käsittelyyn kevätkokouksessa.

Tiedottamisen tärkeys ja väen vähyys
Lapinkävijöillä on kaksi valtavan tärkeää
asiaa, jotka ovat vain asiaa hoitavan henkilön varassa: jäsenrekisterin hoito ja Lapinkävijä-lehden taittaminen. Itsenäisenä
yhdistyksenä päätimme hoitaa myös jäsenrekisterin itse, ja sillä säästettiin melkoinen summa rahaa. Entäpä sitten, jos
Sakari Palo, jäsenreksiterin hoitajamme,
sairastuu tai haluaakin tehdä vuoden mittaisen maailmanympärimatkan? Ei päivityksiä jäsenrekisteriin, ei osoitetarroja Lapinkävijä-lehtiin, ei tapahtumatiedotuksia sähköpostiringille.
Sama juttu Lapinkävijä-lehden kanssa. Raimo Kumpu on nyt tiukasti kiinni
pallillaan neljä kertaa vuodessa, kun on
aika kasata lehti. Vain hänen koneellaan
on taitto-ohjelma, jolla Lapinkävijä syn-

tyy. Arvaatte varmaan, mikä katastrofi olisi tarjolla, jos kone hajoaa ja kaikki katoaa.
Kumpaankin hommaan tarvitaan välttämättä varahenkilö, jolla on samat ohjelmat ja tiedot, lehden teossa ajan mittaan
myös taidot. Raimo on valmis opettamaan, jos vain joku on valmis oppimaan.
Sekä jäsenrekisterin pito että lehden taitto ovat muuttuneet huikeasti niistä vuosista, kun vielä oltiin Matkailuliiton sateenvarjon alla. Muistan kyllä, millaista
oli kirjoittaa, leikata ja liimata Lapinkävijää vanhoilla menetelmillä olkkarin lattialla aamuneljään. Nyt on tekniikka toinen, mutta aikaa se vaatii.
Voisitko antaa omaa aikaasi, oppia
uutta ja olla mukana yhteisessä asiassa?

Lapinkävijä-lehtiä jakoon
Olemme saaneet vuosien varrella monta
jäsentä sen takia, että Lapinkävijä-lehtiä
on kiikutettu autiotuville ja laavuille. Tässä sinulle tarjolla hyvän työn paikka: käy
hakemassa Karjakaivon ylämajalta lehtiä ja vie niitä vaikkapa Sipoonkorven ja
Nuuksion laavuille ja tulipaikoille: muutama lehti muovipussiin ja päälle teksti
”ole hyvä ja ota”. Ja tietenkin nivaska mukaan, kun lähdet ensilumen hiihtoviikolle. Perillä sitten levittelet niitä monin kappalein päivätuville, autiotuville ja laavuille. Varmaan keksit vielä monta muutakin
paikkaa, minne lehtiä voisi levittää.
Kokoonraapijana
Raija Hentman
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Menneitä

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on taas ollut monia mielenkiintoisia tapahtumia. Tällaisia muistoja oli yhdellä mukana olleella. Tästä
jäit paitsi, ellet ollut mukana.

Retkipainotteinen hätäensiapukurssi

E

lokuun loppupuolella oli mahdollista osallistua Karjakaivolla koulutustoimikunnan järjestämään SPR:n
mukaiseen EA-kurssiin, jossa lisäksi käsiteltiin myös ensiaputoimenpiteitä retkeilijän
näkökulmasta maasto-olosuhteissa. Kurs-

sin veti ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, ETK Airi Harjula.
Aluksi pohdittiin mitä kaikkea kannattaisi etukäteen miettiä ennen retkelle lähtöä, pelastussuunnitelma on hyvä tehdä
aina. Paras ensiapu on ennaltaehkäisevä
valmistautuminen. Ryhmän vetäjän tulisi oman kunnon lisäksi arvioida myös retkeen osallistujien kunto ja mahdolliset sairaimo j. kumpu

Hätäpaarit voi tehdä esimerkiksi retkipatjoista
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raimo j. kumpu

raudet. Keskusteltiin
myös erilaisista ensiapu - hätätilanteista,
joihin kurssiin osallistujat olivat joutuneet. Sisältöön kuului myös strategiaharjoituksia erilaisista tilanteista maastossa ja miten niissä
tulisi toimia. Suunnistustaito kelissä
kuin kelissä on tärKarjakaivon ylämajalle kokoontui 13 henkilöä harjoittelemaan
mm. elvytystä.

tai otsalampun vilkkumaan sekä karttapaikannus. Katveella ollessa kannattaa kuitenkin kokeilla ottaa puhelimesta SIM-kortti kokonaan pois,
jolloin tavallisetkin kännykät
käyttävät VIRVE -viranomaisverkkoa jonka kuuluvuus on
laajempi. Tunturissa laaksojen
Kurssilla simuloitiin erilaisia tilanteita, tässä tajuttoman
pohjilla saattaa VIRVE:n kuuhenkilön asettaminen oikeaan asentoon.
luvuus olla hyväkin. Tässä täytyy muistaa että hätäkeskus ei
keää. Jos onnettomuuspaikalta täytyy läh- voi soittaa takaisin puhelimeesi. Lopuksi
teä kauemmaksi hakemaan apua esim. kat- harjoiteltiin käytännössä tilanteita, murtuveella, varmistetaan henkilön pysyminen mien lastoittamista vaikkapa makuualustallämpimänä ja merkitään paikka jotenkin, la sekä kerrattiin päivän opit ja käytiin läpi
värikkään vaatteen voi laittaa roikkumaan erilaisia sairaskohtauksia. RK
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Ameriikan mailla

Tähtien tiirailua

okakuun kerhoillassa kävi sillä tavalla, että Pasilan kirjasto oli möhlinyt
tilavarauksemme, ja jouduimme ahtautumaan pieneen kokoushuoneeseen.
Ahtautumaan todellakin, sillä Heli Rekirannan huolella valmisteltu esitys Alaskan
ja Yukonin matkalta keräsi väkeä enemmän
kuin sisään mahtui. On siellä Ameriikan
mailla suurta ja ihmeellistä. Kun saisin jonkun autoilevan kaverin, niin lähtisin viivana
haaveilemalleni Alaskan matkalle! RH

Marraskuun ensimmäisenä päivänä kaikki meni niin kuin pitikin: Ursan planetaarioesitysten pitäjä Santeri Manninen kurvasi pakettiautolla Tiistilän koulun pihalle, rahtasi sisälle laatikoittain tavaraa
ja tuossa tuokiossa sininen planeraariokupu pullisteli koulun jumppasalissa. Väkeä tuli kuvun täydeltä, ja kun salin valot sammutettiin, laskeutui planetaarioon yö.
Erikoisprojektori kierrätti tähtitaivas-

L

raija hentman

Syyssiivoustalkoot Karjakaivolla.
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ta, mutta koko kierrokseen ei mennyt nyt
yökautta, vaan tunnin verran. Monen nimiset tähtikuviot löytyivät taivaalta, samoin planeettoja, ja selvisi niiden välinen erokin. Kätevästi siirryttiin pääkaupunkiseudun taivaankannelta Lapin yötaivaalle. Siellä ne odottavat, Otava, Kassiopeija, Orion, Karhunvartija, Ajomies,
Härkä ja Neitsyt. Kukasjärvellä, jos missä, niitä olisi hyvä tiirailla. RH

Laajasaloa kiertämässä

L

aajasalon kävelykierros 17.10.
sujui aivan käsikirjoituksen eli
edellisessä lehdessä olleen tapahtumailmoituksen mukaisesti. Kokoonnuimme Herttoniemen metroasemalle klo 11 ja ajoimme klo 11.11
lähteneellä linjan 86 bussilla Yliskylään Humalniementien ja Kuvernöörintien risteykseen. Sieltä kävelimme
Laajasalon rantoja vastapäivään kiertäen. Huomion arvoisia paikkoja matkan varrella olivat Aino Acten puisto,
pieni ulkoilusaari Killingholma sekä
Pyysaari. Pyysaari on Helsingin Työväen Pursiseuran isännöimä tukikohta, jossa on kesäisin avoinna oleva tutustumisen arvoinen ravintola. Saareen johtavan sillan portti on avoinna
ravintolan aukioloaikoina. Ravintolan
ulkoterassilta on mainiot näköalat Kulosaareen.
Pyysaaren kohdalta jatkoimme
edelleen kävelyä rantaraittia pitkin ja

käännyimme oikealle jyrkästi ylöspäin
vievälle polulle, joka johtaa Kaitalahden asuntoalueelle Kalaniemenkujalle.
Kaitalahden länsipuolella on luonnontilassa oleva Kruunuvuorenlampi, jonka kallioilla pidimme evästauon. Sieltä
palasimme Kaitalahtea halkovalle Päätie nimiselle tielle ja käännyimme oikealle Pääpolulle, joka johtaa vanhojen peltojen viertä kohti Koirasaarentietä. Peltojen eteläpuolella on vanha
kaivosalue, jota kävimme katsomassa.
Koirasaarentieltä polku jatkuu kohti
Hevossalmen siltaa ja matkan varrella
on kallioita, joilla voi lepäillä merimaisemia ihaillen. Viimeisen tauon pidimme ennen Hevossalmea olevalla mattolaiturilla. Kylmä ei sielläkään tullut.
Päivä oli kuin tilauksesta lämmin ja aurinkoinen. Lopuksi kävelimme Hevossalmen sillalle ja sen kaupungin puoleiselta pysäkiltä nousimme bussin 86
kyytiin, joka lähti Santahaminasta klo
14.55.
Suosittelen kaikille lämpimästi kävelyä Laajasalon länsiosan rantaraiteilla. Merellinen elementti ja Helsingin
keskustan läheisyys tuovat oman lisänsä tähän retkeen. Rannoilta voi ihailla
keskustan korkeita rakennuksia, piippuja ja kirkontorneja. Samaa voi harrasta myös Kaitalahden itäpuolella
olevilta upeilta kallioilta, jotka löysin
vasta myöhemmin käydessäni alueella. Laajasalo-Degerö Seuran nettisivut
ovat osoitteessa www.laajasalo.net.
Hannu Siitari
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Retkiruokailun viikonloppu Karjakaivolla

L

apinkävijöiden ja Kavtsin yhteinen kulinaarinen viikonloppu
”Nyt mennään ulos syömään” oli
19-20.9. Lauantaina meitä oli koolla seitsemän henkeä ammentamassa tietoja ja
herkkuja Raija Hentmanin ehtymättömästä tieto- ja kokemuslaarista.
Raija oli valmistanut meille esikäsitellyt ja kootut ruoka-aineet alkukeittoihin, pääruokiin ja jälkiruokiin. Niistä val-

mistimme retkikeittimillä Karjakaivon
ylämajan pihapiirissä kevytjalkaisen kesäkeittoa, paljon parempia katkanuudeleita, kookoksen kopsauttamaa broileria, seikkailijan lohiseljankaa ja monia
muita eturuokia. Kunnon aterian korvaa herkullinen jälkiruoka myös retkellä: lumikukka+punaposkikiisseli ja helppo omenaherkku.
Raijan ohjeiden myötä kävi selväksi,
että tarvitaan etukäteisvalmisteluja, mutta sen vaivan palkkana on uskomattoman
hyviä retki- ja vaellusruokia. Ei koskaan
raija hentman

Tässä vaiheessa retkiruokakurssin osaanottajilla vatsat eivät vielä ollleet täynnä.
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raija hentman

enää yhtään valmispussiruokaa, niitä on
syöty enemmän kuin lääkäri määrää. Mukaan saimme hyvät ohjeet kaikista tekemistämme aterioista, sekä perusteellista
tietoa ruokien kuivaamisesta. Aivan upea
päivä, kiitos vielä Raija!

S

euraavana päivänä eli sunnuntaina
meitä kokoontui 12 henkeä Solvallan parkkipaikalle. Mika Kalakoski,
Etelämantereen kulkija, mutta myös mainio sieniasiantuntija oli sunnuntain vetäjä. Joukossamme oli myös Survival-killan
jäseniä. Kuljimme parkkipaikalta Karjakaivolle mutkitellen ja sieniä etsien vajaan kolmen tunnin ajan. Viime kesä ja
syksy olivat huonoja sienestäjille, mutta
jonkinlaista saalista saatiin. Matkalla Mi-

Mika Kalakosken (oik.) koriin ei kertynyt
kovinkaan runsasta sienisaalista – kuten ei
muillekaan.

ka kertoili myös muiden luonnossa esiintyvien aineiden ruoka- ja lääkinnällisestä
käytöstä. Karjakaivon ylämajan pihapiirissä kasattiin taas retkikeittimet ja alettiin valmistella eriraija hentman
laisia sieniherkkuja Mikan ohjeiden
mukaan. Oli ennestään tuttuja ruokia,
mutta myös aivan
uusia, kuten pakurikääpätee, mainio
tuttavuus. Sienikiisseli perunajauhoilla suurustettuna oli
myös eksoottinen
kokemus.
Mukava ja hyödyllinen viikonloppu, tästä se omien
retkisapuskoiden taso lähtee nousuun!
Vähäisestä sienisaaliista huolimatta kurssilaiset saivat monenlaisia
maistiaisia, ja vatsansa täyteen.
Annu Koistinen
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Usmi – erämainen luonto
kaupungin kupeessa

S

yksyn hienot, lämpimät ilmat jatkuivat syyskuun viimeisenä viikonloppuna, kun kahdeksan kulkijaa
kokoontui alueen eteläosassa sijaitsevalle parkkipaikalle. Edessä oli puolentoista päivän vaellus eteläsuomalaisessa
metsämaisemassa, jossa kulkua rytmittävät pienet lammet, kallioisemmat alueet sekä maltilliset korkeuserot. Taukopaikkojen varustelu herätti positiivista
huomiota: rakenteet olivat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa, puuta riitti. Lisäksi niiden sijoittelu antoi silmän levätä maisemassa.

Monenlaista polun pohjaa
Alueen kulkuväylät voi jakaa kolmeen kategoriaan. Pääreitit ovat leveitä hiekkateitä, joita voi kulkea autollakin. Alueen lähettyvillä on yksityisasutusta ja ilmeisesti heillä on oikeus käyttää näitä teitä.
Jonkin verran löytyy vanhempaa, hiukan
”kasvittunutta” kulku-uraa, joka on edellistä kapeampaa. Perinteisiä polkuja risteilee edellisiä yhdistämässä.
Väylät olivat pääsääntöisesti helppokulkuisia. Joissain metsäisemmissä ja
lampien lähettyvillä olevissa paikoissa
polku oli mutainen ja vetinenkin, ja vaihtoehtoisen reitin hakeminen on leventä-

nyt ja haaroittanut kulkuväylää. Kaksoislampien ja ladun majan välille sattu kallioisempi osuus, jossa osa kulkijoista kokeili hetkellistä pyllymäkietenemistä jalkojen paettua alta.

Lammelta lammelle
Lauantaina kuljettiin Piilolammin, Kaksoislampien, Hyvinkään ladun majan ja
Iso-Kypärän (lampi) kautta Kiiskilammen pohjoisrannalle, jossa leiriydyimme. Kaksoislampien taukopaikka on sijoitettu hienosti kallion päälle ja näkymä
alas pohjoisemmalle lammelle on upea.
Piilolammin ja Iso-kypärän taukopaikat
edustivat perinteisempää, tasaisempaa
maastoa.
Kiiskilammella taukopaikka on jonkin verran lammen pintaa korkeammalla ja maastossa oli hiukan työlästä löytää soveliaita telttapaikkoja. Leiriytymisen jälkeen porukasta löytyi rohkeita uimareita ja laiturilla oli mukava paistatella ennen auringon vaipumista metsähorisontin taakse. Illan mittaan seurasimme
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Leppoisa kuvaustauko.
mielenkiintoista näytelmää, kun lepakot
liitelivät järven yllä etsimässä syötävää.
Täysikuu valaisi yöllä hotelli helpotuksessa piipahtavaa.
Sunnuntaiaamu oli melko vilpoinen
ja lammen pinnalla leijui kevyt usva. Aamutoimien jälkeen jatkoimme matkaa
Mäkiperänlammen kautta Iso-Halskarille, jossa pidimme pikaisen lounastauon.
Tästä oli enää muutama kilometri maa-

liin ja taas olemme yhtä luontokokemusta rikkaampia. Pääkaupungista katsellen
on hienoa, että lähiseudulla löytyy näinkin hienoa maastoa ulkoilijan ihmeteltäväksi. On myös hienoa havaita, että arvostajiakin löytyy. Yksin emme saaneet
kulkea.
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden
nettisivulla.
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Pöyristyttävän upeita maisemia
Lapinkävijöiden karavaani (20
kulkijaa) sai kulkea melkein koko viikon poutasäässä Pöyrisjärven erämaalueella. Viimeisinä päivinä aurinko paistoi niin,
että se värjäsi naamaakin. Ainoastaan parina päivänä sateli vettä, mutta kulkua se ei haitannut.
Kertaalleen kuunneltiin yösateen ropinaa. Ainakin yhtenä yönä lämpötila kävi selkeästi pakkasen puolella mutta lunta emme vielä nähneet. Revontulia
päästiin ihastelemaan.

R

etken lähtö- ja päätepisteenä oli
Näkkälän kylä ja reitti kulki ensin
mönkijäuraa Pöyrisjärven autiotuvalle. Pöyrisjärveä kierrettiin itäpuolelta muutaman päivän ajan ja lopuksi tehtiin pieni koukkaus länteen ennen paluuta poronhoidosta ja muista luonnonelinkeinoista elantonsa saavaan kylään.

Järvi hallitsee maisemaa
Reitillä maisemaa hallitsi usean päivän
ajan alueen suurin järvi: Pöyrisjärvi. Välillä kahlattiin sen rantoja ja kuljettiin rantaviivassa. Toisinaan kadotimme sen nä-

kyvistä mutta hetken kulkemisen jälkeen
se oli jälleen näköpiirissämme. Pöyrisjärvi on n. 15 neliökilometriä laaja järvi
ja sen vedenpinta on runsaan 400 metrin korkeudessa. Järvessa on pari isompaa saarta ja muutamia pienempiä.
Kulkureittimme ainoa autiotupa sijaitsee Pöyrisjärven etelärannalla. Lähistöllä on jonkin verran paikallisasutustakin ja tuvalta hiukan itään sijaitsee yksi
alueen lapinkylistä (kartalla: kesätuvat),
jotka aikanaan ovat olleet poroerotuksessa työskentelevien käytössä. Vielä nykyäänkin siellä asutaan osan vuotta. Reittimme kulki lapinkylän pohjoispuolelta.

Harjuilta näkee pitkälle
Erämaa-alueella on useita pitkiä
harjujaksoja. Tutustuimme lähemmin Tammukka- ja Buolzzatharjuihin. Edellinen sijaitsee järven pohjoispuolella ja jälkimmäinen lounaispuolella. Kävelimme molempia
pitkin useamman tunnin ajan. Maisema on huikea, kun molemmilla
puolilla avautuu soiden sekä lampien kirjo ja näkymää on kilometreittäin kaikkiin suuntiin. Etelän puolella maisemaa värittävät myös kan-
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gasmetsälaikut. Maaterharjuun tutustuimme vai yhden ylityksen ja
hetken sen suojassa kulkemisen verran.
Harjujen ohella myös alueen hiekkadyynit tarjoavat erikoista nähtävää. Dyynialueiden hiekkakentillä kasvaa
pylväsmäistä katajaa ja jopa tunturikoivua. Paikoitellen tuntui kuin olisi kulkenut lännenelokuvassa.

Iso joukko sulautuu avaraan
maisemaan
Näin ison porukan kanssa kulkeminen
erämaassa oli uusi elämys. Etukäteen
kuulin epäilyjä järjestelyn toimivuudesta ja joku ehdotti ryhmän jakamista kahteen osaan. Heti alussa kuitenkin huomattiin, että isokin karavaani kulkee mallikkaasti vaikka letka välillä vähän venyiAINO KORKIA-AHO

Pöyrisjokisuulla.
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kin. Porukka saapui taukopaikalle tipoittain mutta kaikille taattiin riittävä lepotauko.
Kun päivän päätteeksi saavuimme
leiripaikkaan, käynnistyi sopivien telttapaikkojen (14 telttaa) etsintä. Joissain
paikoissa jouduttiin tutkimaan maaston
soveltuvuutta hiukan tarkemmin mutta
pääsääntöisesti löysimme hyviä paikkoja. Joissain kohteissa maisema sai erityisiä kehuja ja aikaa olisi voinut viettää pidempäänkin.
Eläinhavaintojen monipuolisuudella
emme tälläkään kertaa pääse kehumaan.
Piekana ja riekko taisivat muutaman kerran näyttäytyä reitillämme. Kalastusväli-

neitä oli parilla kulkijalla mukana ja ainakin yhtenä iltana taisivat saaliillaan herkutella.
Retkellä olivat mukana Leena Närekangas, Maija Heikkinen, Sini Tuominen, Marita Nygren, Pekka Rouvinen, Aino Korkia-Aho, Irina Välimaa, Uolevi Vuorinen, Tauno Puputti, Hannu Siitari, Anna-Maija Teppo (123.300 askelta), Riitta Louhimo, Hannu Klaasio, Jaana Väänänen, Natalia Orlow, Annu Koistinen, Ilari
Uotila, Sirkka Leppänen, Jorma Nurmi ja
muistiin merkinnyt.
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden
nettisivulla.
sirkka leppänen

Buolzzatharjulla.
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Riitta Louhimo

Ensikertalaisen tunnelmia Pöyrisjärven
rinkkavaellukselta
Liityin Helsingin Seudun Lapinkävijöihin vuoden 2015
alusta ja syyskuussa olin elämäni ensimmäisellä kuuden
päivän mittaisella rinkkavaelluksella Lapissa. Kokemus oli
hienompi kuin osasin odottaa. Jännitin reissua koko kesän, suunnittelua ja kysymyksiä riitti. Luin retkeilyoppaita,
mietin varusteita, puhuin tutuille ja tuntemattomille, pyöräilin ja kävin uimahallissa hakemassa kävely- ja kantokuntoa jne.

K

un rinkka viimein oli pakattu
ja punnittu, se painoi hurjasti,
18 kg, ja aiheutti kävellessä tasapainohäiriöitä. Treenasin kulkemalla asuintalomme portaita, kerran jopa mankeloin pyykkiä täyteen pakattu rinkka selässä. Ihmettelin, kuinka
pääsen bussilla rautatieasemalle, taksikyytikin kävi mielessä. Asemalle kuitenkin pääsin, vaikka siellä tungoksessa ehdin jo ajatella, että ei tarvita
kummoista töytäisyä, kun tämä mamma lentää pyllylleen ja nyytit leviävät

pitkin asemahallin lattioita. Oikea raide löytyi ja joukko muita matkalle lähtijöitä. Tunnelma oli hilpeän odottava. Uusi tulokas tunsi itsensä tervetulleeksi ja se tunne säilyi koko matkan
ajan. Useimmat olivat kokeneita lapinkävijöitä, mukana oli lisäkseni ainakin
yksi ensikertalainen rinkankantaja.

Yöjunassa
Matka yöjunalla Kolariin sujui letkeästi lapinkävijöiden omassa makuuvaunussa. Matkakaverin kanssa käytiin läpi rinkan sisältöä ja päätettiin mitkä tavarat jätetään siviilikassissa Hetan Majataloon. Sitten syötiin hytissä iltapalaa ja käytiin ravintolavaunussa (jonne
kävely junan läpi kesti kymmenen minuuttia) nauttimassa iltajuomat. Junan
keinutuksessa unta oli ja ei ollut, valvominenkin oli mukavaa.

Vaellus alkaa
Näky Kolarin asemalla oli epätodellinen kun sadat vaeltajat rinkkoineen
purkautuivat pitkästä junasta ja suuntasivat kohti linja-autoja. Ryhmäm-
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me kuljetettiin Hetan kautta Näkkälään, josta vaellus keskipäivän aikoihin alkoi. Rinkkaa en vielä saanut itse selkään, vaan tarvitsin matkakaverin apua. Kolmannen vaelluspäivän iltana kirjoitin vihkooni: ”Sain rinkan
2 x yksin selkään - ehkä jo kovasti keventynyt. Tuntuu hyvältä, kun jaksaa
kulkea rinkka selässä - miksi menisin
nostamaan painoja punttisalille? Tämä
paljon hienompaa.”

Kuusi vaelluspäivää menivät nopeasti
Alun sekametsästä hävisivät vähitellen
havupuut, koivut kävivät pienemmiksi kunnes loppuivat kokonaan. Vesistöjen ylitykset sähköistivät aina tunnelmaa, niistäkin selvittiin. Talviuimarille kylmä vesi ei ole kauhistus, iltapesut syyskuisissa lämpötiloissa panivat
veren kiertämään. En olisi osannut arvata, kuinka paljon hyötyä vaelluksella on kävelysauvoista. Ne auttoivat pitämään tasapainoa vesistöjä ylitettäessä ja tietysti ylä- ja etenkin alamäessä.
Niitä käytettiin kostuneitten vaatteitten kuivaamisessa puuttomalla alueella ja teltan lisäkatoksen tukipuuna. Lyhyellä tauolla, jolloin rinkkaa ei otettu selästä, rinkan painon saattoi siirtää
hetkeksi sauvojen päälle, ja jos rinkka
otettiin pois, sauvaan tuettu rinkka pysyi pystyssä. Jotkut laittoivat leiripaikalle saavuttaessa sauvan varatun telttapaikan merkiksi.

Hyvin meni
Kävelytahti oli aloittelijalle sopiva ja erityisesti pidin siitä, että noin puolen tunnin patikoinnin jälkeen pidettiin lyhyempi tai pidempi tauko. Aloittelija keskittyy kulkemiseen ja kantamiseen, tauolla oli aikaa tutkia välillä aivan uskomattoman hienoja näkymiä tarkemmin. Vetäjien rauhallisuus ja kaikkien
tasapuolinen huomioon ottaminen jäivät myös mieleen. Hyvistä neuvoista
puhumattakaan.
Vaeltaminen tuntuu olevan aikamoista purkamista, pakkaamista ja tavaroiden etsimistä. En lakannut ihailemasta kokenutta matkakaveriani, joka pystytti ja purki telttamme hetkessä.
Hän myös nukkui rauhallisesti kun itse
valvoin ja kuuntelin yön ääniä. Ehkä itsekin pystyn samaan joskus. Ensimmäinen vaellukseni ylitti kaikki odotukset,
mitään haavereita ei sattunut, ja haluan
ehdottomasti jatkaa harjoituksia näiden
mukavien lapinkävijöiden seurassa.
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Kiiskilampi, Usmi

HSL:n yösuunnistus Karjakaivolla.
Ilta oli leppoisan lämmin. Maastossa eivät jalat kastuneet. Siitä huolimatta osallistujia oli vain kolme, uskolliset Harry, Aulis ja uutena Raimo J. Aulis Boström kiersi radan noin tuntiin. Harry Smedsillä ja Raimo J. Kummulla oli yhdellä rastilla ylivoimaisia vaikeuksia. Mutta reipas iltalenkki tuli heillekin tehtyä.
Niilo Koskenkorva
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Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkeilijää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa
myös vanhojen kirja-aarteiden äärelle. Miten milloinkin.

Pohjois-Amerikan kansallispuistot
Rani-Henrik Andersson, Markku Henriksson, Mikko Saikku (Mediapinta 2014,
ISBN 978-952-235-705-2)

Y

hdysvaltojen ensimmäinen kansallispuisto Yellowstone perustettiin jo vuonna 1872, Yhdysvalloista kansallispuistoaate levisi ympäri maailman. Kirjoittajilla on ollut
melkoinen työ kootessaan yhtenäinen esitys Kanadan ja Yhdysvaltojen
kansallispuistoista. Kansallispuistojen
kulttuurista ja suojelullista merkitystä
taustoitetaan alussa hyvin.
Varsinainen kansallispuistojen esittelyä ei kuitenkaan ole tehty opaskirjamaiseen tyyliin, vaan tiedot pitää onkia tekstistä. Kuvia on vähän eikä niiden tasoa voi kehua, mutta runsaampi kuvitus olisi verottanut tekstin määrää. Kirjan avulla voi luoda mielikuvan
eri kohteista ja hankkia sitten vaikkapa puiston nettisivuilta yksityiskohtaisempia tietoja.
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Sipoonkorven uusi kartta
Karttakeskus on tuottanut tänä vuonna uuden kartan Sipoonkorvesa. Kartta
on painettu sateenkestävälle materiaalille ja sen mittakaava on 1:20 000. Isompi mittakaava tekee kartasta helpompilukuisen kuin Sipoonkorven pienen retkioppaan 1:25 000 kartta. Kestokartassä
näkyvät kansallispuiston rajat, hiihtoreitit, luontopolut, tulentekopaikat, laavut,

paikoitusalueet, levähdyspaikat, kahvilat ja museot.
Sipoonkorpi Pieni retkiopas vuodelta 2014 on kartongille painettu ja haitarille taitettu kaksipuolinen opas, josta voi helposti kääntää esiin tarvittavan
osan. Karttaan on merkitty 30 vierailukohdetta, jotka esitellään oppaassa tekstein ja kuvin.
Sipoonkorven kestokartan hinta on
35 euroa ja Pienen retkioppaan 13,90
euroa.
raimo j. kumpu

Mortensnesin lintukallio, Varangin vuono.
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Raija Hentman

Pahta, pounu ja paljakka, osa 1
Saamenmaassa ei ennen liikuttu karttaa lueskellen, ei näytetty paperille painetusta kuvasta
mistä oli kuljettu. Saamen kielen rikkaalla maastoa ja luontoa kuvailevalla nimistöllä on
voitu kuvailla taitettu taival.
Artikkeli on ilmestynyt alun
perin Ladun ja polun numerossa 3/2001.

M

onet saamenkieliset sanat ovat saaneet vuosisatojen kuluessa suomenkieliset
vastineensa, joskus väännöksensäkin.
Saamekin muuttuu, sillä elämän meno
muuttuu. Nykynuoret eivät enää ymmärrä kaikkia kielen rikkauksia, sillä niitä ei enää tarvita. Mutta sanojen
merkityksen tunteminen kertoo karttaa tutkivalle retkeilijälle paljon asioita ennen kuin on päässyt vaelluksen alkuunkaan.

Saamenkielestä suomenkieleen
Lapista tulevat ensimmäiseksi mieleen
tunturit - duottar, nuo vaeltajan vastuk-

set ja päämäärä. Saamenkielessä duottar tarkoittaa karua aluetta, on se sitten korkeaa tai matalaa, tundraa. Kun
suomen kielessä puhutaan tuntureista sillä tarkoitetaan maata, joka nousee yleensä melko tasaisesti ja loivasti ympäristöstään, vaikka sen rinteillä
ja lakimailla voikin kohota keroja, kukkuloita - čopma (tšobma) - tai harjanteita, harjuja - čorru (tšorru). Tällainen
čopma eli juppura on jyrkkärinteinen
ja pitkulainen muodoltaan, čorru taas
on leveähkö, laeltaan paljas ja jokseenkin tasainen.
Tunturialue koostuu useista tuntureista, joilla on omat nimensä. Esimerkkeinä Viibosduoddarat, Viibustunturit ja Márástatduoddarat, Maarestatunturit Lemmenjoen kansallispuistossa.
Várri, suomeksi vaara on maastosta itsekseen erottuva kohouma. Niinpä tuhannet metsäiset ja matalan puoleiset nyppylät ovat vaaroja ja toisaalta
lukuisat Käsivarren tuntureista kantavat vaaran nimeä, vaikka tavoittelevatkin laellaan tuhatta metriä.
Pallas-Ounas kansallispuiston tunturikerot ovat samanoloisia: kivikkoi-
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sia mutta silti kulkukelpoisia, laajoja
pyöreähköjä lakia ylhäällä paljakassa,
niin kuin čearru, siis kero, on. Viibosoaivi ja Oahoaivi ovat juuri sellaisia kuin
Lapin sadat oaivit ovatkin muodoltaan,
kuperalakisia ja paljaita. Oaivin laelta
kivikot saattavat puuttua tyystin.
Čohkka (tšohkka) on vallan toinen
muodoltaan: jyrkkärinteinen, korkeakin tunturin huippu, joskus laki voi olla laakea, kuten Ridnitšohkka Käsivarressa. Gáisán ja gáisin suomenkielinen

vastine on kaisa. Sellaisen nimityksen
ansaitsevat vain korkeat, lumihuippuiset, usein mudoiltaan särmikkäät ja terävälakiset tunturit, joilla on korkeuttakin oltava kilometri. Suomessa vain
Yliperän tuntureilta löytyy tämän nimityksen mukainen vuori, Govddosgáisi (kartassa kirjoitettu Kovddoskaisi).
Vaðða ja vosa tarkoittavat puutonta
laakiota tunturikoivikossa tai laakeaa
ja matala kunnasta. Juuri sellaista kuin
raija hentman

Boijoskaidi Lemmenjoella
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Vallavosa Sompion luonnonpuiston
kupeessa tai Takkivaaraksi käännetty
Gáktevaðða Viipustuntureilla.
Njunni, nenä, kuvaa hyvin tunturin
kupeesta työntyvää haaraketta. Saman
tyyppinen on gielas tai kielas, kun se
pistää pitkähkön, madaltuvan kielekkeensä johonkin suuntaan ylämaista.
Toisaalta gielas merkitsee myös kapeanpuoleista ja hyvin pitkää selännettä, tavallisesti harvaa koivumetsää
kasvavaa.

Matalampia maita
Siinä missä gielas on kapeahko ja hyvin pitkä, čielgi (tšielgi) on maanselkä,
väliin vedenjakajakin, siis ylävää maata
sekin. Lemmenjoen kultamaiden länsipuolella näitä maanselkiä riittää toinen toisensa vieressä, ja joka erämaaalueelta löytää omansa. Selkonen on
Pohjois-Suomen erämaata tarkoittava
sana, jonka juuret ovat tässä saamen
raija hentman

Latnjoaijeaggi.
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kielen sanassa.
Kairasta puhuttaessa tulee useimmille varmasti mieleen erämaa, mutta senkin alkuperäinen merkitys on
paljon rajatumpi. Skáidi, kaira ja kaita tarkoittavat kahden joen välistä aluetta, kuten Kaldoaivin erämaaalueella Morešveijohkan ja Puolbmagjohkan (Pulmankijoen) välinen
Morešveiskáidi tai Fiellogeaðggeskáidi Kevon luonnonpuistossa.

Harjuja ja laaksoja
Buolža (puoldša), pulju merkitsee
harjua, jääkauden muovaamaa jyrkkärinteistä sora- ja hiekkamuodostelmaa. Melkoisia puljusokkeloita löytyy Enontekiöltä, niin Nunnasen kylän ympäristöstä, Syväjärven lähistöltä kuin Käsivarren itäreunalta.
Dievvá, suomeksi tieva, on ympäristöstään kohoava kumpare, jyrkkä
tai loiva ja usein puita kasvava. Tällaisilla alueilla voi nähdä myös korkeita, vyöryviä hiekkatörmiä, melloja, joka on vääntynyt saamen kielen sanasta
mielli. Niitä on jokien mutkapaikoissa ja miksei muuallakin, missä hiekkarinteestä puuttuu maata sitova kasvillisuus.
Bákti tai pahta merkitsee pystyä
vuorenseinää tai jyrkännettä. Siitä ei
vaeltaja yritä ylös ja melkeinpä arvata
saattaa, että alapuolella on seinämästä
pudonneiden kivien sekamelska. Kuten Meekonpahdalla Kilpisjäven erä-

maissa.
Vuomat, saameksi vuopmi, sijaitsevat tunturien välissä, ja tarkoittavat
jokilaaksoa ikään kuin tunturin vastakohtana. Ne ovat pitkiä, loivareunaisia
painanteita, joissa voi virrata joki tai
olla suoalueitakin. Ne ovat usein tunturikoivujen, pajujen ja vaivaiskoivujen valtakuntaa, porojen ruokamaita,
mutta mäntymetsäkin voi tarjota siellä suojaansa. Suomen pohjoisissa murteissa vuoma tarkoittaa puutonta suotakin.
Vággi, vankka on pienehkö laakso,
gurra eli kuru taas on jyrkähkö notko vaarojen tai tunturien välissä. Gorsa tai kursu on syvä kuru. Sen pohjalla voi liristä puro tai joki. Avži, autsi ja
äytsi tarkoittavat pystyreunaista laaksoa tai kulkukelpoista rotkoa. Ehkä
siellä kasvaa ruohoa ja puita, ehkä luikertelee oja. Jäkälä-äytsi Lemmenjoella oli hyvä kulkureitti vielä muutama
vuosi sitten, mutta kullan koneellinen
kaivu on muuttanut sen paikaksi, jonne ei edes mieli.
Tekstissä sulkuihin laitettua kirjoitustapaa tavataan vielä kartoissa, vaikka se ei ole käytössä olevan saamen
kielen ortografian mukainen.
Artikkeli jatkuu Lapinkävijän seuraavassa numerossa.
Kiitokset professori Pekka Sammallahdelle artikkelin tarkistamisesta.
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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
1/2 sivua
1/4 sivua

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

260 euroa
110 euroa
60 euroa.

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

40

YHDISTYSTIEDOTE

Lapinkävijä Nro 141 4 15
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. Aakenuksen Pyhäjärven rantaan voi tilata
taksin, parkkipaikan osoite on Pyhäjärventie 500. Kittilän Taksiautoilijat
ry:n numerosta 0200 99800, www.levintaksi.com
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HSL
JÄSENETUYRITYKSET

VUOKRAVÄLINEET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkorttia esittämällä

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin.

Scandinavian Outdoor 10%, Forum

Tunturikerho Kavtsi Tunturikerho

Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.
retkiaitta.fi

Kilpisjärven retkeilykeskus, jä-

senille 10% alennusta majoituksesta

Hotelli Hetan majatalo 10% normaalihinnoista, 5% alennushinnoista
Veljekset Halonen Oy:n retkeily-

osasto 15%, Helsinki Kauppakeskus Itäkeskus ja Espoo kauppakeskus Sello

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

Teltat

Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumista on
tiedot toimintasivuilla. Tunturiladun ja
Kavtsin toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.tunturilatu.fi/kavtsi tai ottaen yhteyttä Annu Koistiseen,
puh. 050 3266 960 tai annu.koistinen@
fonet.fi

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

lut

Owla, tiedustehannu.yrjanainen@ouka.fi

Järvenpään retkeilijät ry, www..jarvepaanretkeilijat.com

Rinkat

Ahkiot

Vuokrausvastaava: Rai-

mo J. Kumpu, Näyttelijäntie
4 A 21, Helsinki, raimokumpu@gmail.com, 044 996
7100 (varmimmin viesti)

Varahenkilö: Juha Jahko-

la, juha.jahkola@gmail.com,
040 553 6350

Hilleberg
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Savotta

Fjällräven

Haglöfs

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

