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T

ätä kirjoittaessa pääkaupunkiseutu huokailee heinäkuun lopun helteessä.
Kesän alkupuolella sateita tuli runsaasti, joskaan ei jatkuvasti. Mustikoita
on paikoin paljon, isoja ja maukkaita, vadelmia tolkuttomasti, kantarellit ja
herkkutatit nousevat ennätysaikaisin.
Kesä kuitenkin kallistuu jo syksyyn, ja sen myötä katse kääntyy tulevaan vuoteen.
Ensi vuosi on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi, joka tuo tullessaan monenlaisia tapahtumia. Yksi virallisista tapahtumista on retkiyö-haaste, josta kerrotaan tarkemmin
Rinkan pohjalta -osastossa. Näin merkittävä juhlavuosi voisi tarjota mahdollisuuden
moniin muihinkin haasteisiin, joita asettaa itselleen tai heittää kavereille.
Mitä jos päättäisit kerätä vuoden mittaan sata patikkakilometriä, tai käydä sadassa lähiseudun luontokohteessa, tai yöpyisit kaverijoukon kanssa yhteensä sata yötä
ulkosalla, tai keräisit sata roskaa luonnosta, tai…
Heitä haasteesi Lapinkävijöiden Facebook-sivuilla, seuraavassa Lapinkävijässä,
kortilla kaverillesi – tai sitten haastat vain itsesi. Miten vain.
Saapa nähdä näkyykö Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi myös HSL:n toiminnassa. Retkeilyllisessä mielessä mielenkiintoisia kohteita on riittämiin. Sinäkin
ehdit vielä tehdä toimikuntien vetäjille omia ehdotuksiasi. Ja jos haluat, voit myös itse järjestää jonkin yksittäisen tapahtuman. Alkusyksystä toimikunnat luovat puitteet
vuoden 2017 toiminnalle, jotka sitten syyskokouksessa joukolla hyväksytään.
Luovia ajatuksia ja antoisia retkipäiviä toivottaen
Raija Hentman
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SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

Pe-su 24. - 25.9.Patikointia Nuuksiossa

Kokoonnumme luontokeskus Haltialla lauantaina aamupäivällä.
Ajankohta tarkennetaan, kun tiedämme syksyn bussiaikatauluista.
Liikumme Nuuksion kansallispuiston itäosissa ja päätämme vaelluksen Karjakaivon alamajalle, jossa meitä odottaa lämmin sauna.
Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus, ruuat ja vesi. Luontokeskuksesta saa vettä ja alueen vesiä voi käyttää keittämisen jälkeen.
Yövymme omissa teltoissa. Ilmoittautumiset 21.9. mennessä: Juha
Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.com

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

La 1.10. klo 10.00 Syyssiivous Karjakaivolla

Siivoustalkoiden tehtävät jakaa Auli Martin, puh. 040 585 6138. Talkoiden jälkeen tarjotaan hernesoppaa ja puhtaan saunan leppoisat
löylyt.

La 1.10. klo 19… Yösuunnistus Karjakaivolla

tai heti illan pimetessä. Suunnistettava rata on helppo ja pituudeltaan n. 2 km. Saunassa on siivoustalkoiden jälkeen vielä löylyä. Lisätietoja: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.com.

Su 2.10. klo 10 Teltan pystytys myrskyssä

2.10. on hyvä tilaisuus harjoitella turvallisissa olosuhteissa oman teltan pystyttämistä kovassa tuulessa. ”Myrsky” saadaan aikaan lumitykin puhalluksella. Myrskyn voimakkuuden voi kukin säätää teltalleen sopivaksi: mitä lähemmäksi lumitykkiä asettuu, sen kovempi
puhallus.
Huom. Harjoitukseen osallistuvilla pitää olla suojalasit. Tarkista
myös oman vakuutuksesi kattavuus, sillä kukin vastaa omasta teltastaan. Harjoituspaikka on Hakunilan urheilupuisto Vantaalla. Katuosoite on Luotikuja 2. Ilmoittautuminen 18.9. mennessä mieluiten
sähköpostilla Ari Saariselle: arijussi54(at)luukku.com tai tekstiviestillä numeroon 0400 620 595
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Ke 5.10. Kerhoilta: Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
retkeilykohteet
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä on lukuisia maa-alueita nimensä mukaisesti Uudellamaalla: meren rannikolla, saarissa, maalla, järvien rannoilla... Ne ovat mainioita retkeilykohteita kohtuullisen matkan päässä Lapinkävijöiden asuinsijoilta. Löytyy merkittyjä
polkuja, keittokatoksia, tulipaikkoja, uimarantoja, sen kun menemme ja nautimme. Uudenmaan liitosta tulee esitelmöitsijä, mahdollisesti puheenjohtaja Tapio Lepikko, kertomaan meille näistä hienoista kohteista kerhoiltaamme. Se on tutussa paikassa Pasilan kirjaston
toisen kerroksen auditoriossa.
Kahvittelu alkaa kello 17.30, ja esitelmä klo 18.00
Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen, puh. 050 326 6960.

La 15.10. klo 11 Risukeittimet riviin Karjakaivolla

Suomessa on jo useamman vuoden jatkunut risukeitinbuumi. Ekohenkiset eränkävijät ja kulmakunnan retkeilyharrastajat ovat rakennelleet omia risukeittimiään ja kehitelleet niitä paremmiksi. Risukeittimen ideana on kevyt helposti mukana kulkeva keitin, jolla voi
polttaa puuta, risuja ja käpyjä.
Risukeittimien suosiota kuvaa, että sen ympärille on perustettu
risukeitinharrastajien Risukeittimien kokoontumisajot Fb-ryhmä
ja maassa on järjestetty jo useampia Risuralli tapahtumia. Risurallin hengessä toivotamme tervetulleeksi Karjakaivolle kaikki Helsingin Seudun Lapinkävijöiden risu-käpy-puukeittimien/polttimien omistajat ja niistä kiinnostuneet.
Laitetaan omatekoiset ja kaupalliset versiot sulassa sovussa esille
ja jokainen voi kertoa risukeittimensä syntytarinan tai muuten vaan
kehua keitintään. Paras tarina palkitaan aplodein ja ylimääräisillä
letuilla joita tilaisuudessa on tarjolla – muut eväät voi kukin tuoda mukanaan. Laitamme risukeittimet riviin yhdessä Tunturikerho
Kavtsin kanssa. Tapahtuman jälkeen Karjakaivolle voi jäädä saunomaan/yöpymään, jolloin maksu on jäseniltä 3 € ja ei-jäseniltä 6 €.
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Su 16.10. Päiväretki Vuosaaren Uutelaan

Kokoonnumme Vuosaaren metroasemalla, kauppakeskus Columbuksen puoleisessa päädyssä klo 12.00. Kuljemme Uutelan ulkoilualueella ja luontopoluilla rauhallista tahtia ja pidämme evästelytauon sopivassa paikassa. Retken kesto noin neljä tuntia. Reitiltä
löytyy tulipaikkoja ja uimaankin pääsee halutessaan. Mukaan retkieväät, juotavaa ja istuinalusta. Kamera ja kiikarit kannattaa myös
pakata reppuun, jos sellaiset löytyy. Ilmoittautumiset Taina Ronkaiselle, taronka(at)gmail.com tai 040 801 8140.

MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU MARRASKUU

Ke 2.11. klo 17.30 Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta – kuvia vuoden 2016 varrelta

Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Kellosilta 9
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: vuoden
2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään jäsenmaksun
suuruudesta, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan toiminnantarkastajat. Lisäksi käsitellään ehdotus sääntömuutoksesta.
Virallisen kokouksen jälkeen palataan kuvin kuluvan vuoden kerhomme moninaisiin tapahtumiin. Jos suinkin olet ottanut kuvia yhteisistä hetkistämme, niin tuo ne meidän kaikkien iloksemme näytille joko muistitikulla tai dioina. Eikö vanha sanontakin totea, että
jaettu ilo on kaksinkertainen. Jotta pystyisimme kaikessa rauhassa vielä palamaan mieleenpainuvien hetkiin kuvien myötä, niin ilmoitahan mahd. pian minulle, Taina Tervahartialle, halukkuudestasi näyttää kuvia. Tällöin tiedän kertoa, miten kauan kuvanäytöksesi
voi kestää, jotta jokaisen halukkaan kuvat ehditään katsomaan illan aikana.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432, sähköposti taina.tervahartiala@helsinki.fi.
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La 19.11. klo 17.00 Yhdistyksen pikkujoulu Pakinkylän
Vpk:n talolla, Pakilantie 64

Tänä vuonna pikkujoulua vietetään Pakinkylän Vpk:n talolla. Paikalle pääsee esim. bussilla 66 Rautatientorilta. Tarjolla entiseen tapaan maukasta ruokaa, (omat juomat), pientä ohjelmaa,
tanssia ja tietysti ystävien tapaamista. Joulupukkikin saattaa pistäytyä, joten varataan leikkimieli ja pieni nimetön lahja mukaan.
Lysti maksaa 35-40 euroa hengeltä, osanottaja määrästä riippuen.
Sitovat ilmoittautumiset 31.10. mennessä Marja Luhtalalle, puh.
045 264 3901, tai Ritva Puraselle,
puh. 040 840 0757.

To 24.11 Tuoteilta Halonen Sport Sellossa

Torstaina 24.11. on Lapinkävijöille ja tunturikerho Kavtsille yhteinen tuoteilta Halosen myymälän Sport-osastolla Espoon Sellon ostoskeskuksen 3. kerroksessa alkaen klo 18. Pitkän linjan retkeilijä ja
alan väline-ekspertti Tommi Avikainen isännöi iltaa. Toiveissa on
retkeilyalan tuote-esittelyjä ja tietenkin hyviä
tarjouksia. Marraskuun lopussa on hyvä aika täydentää omia retkivälineitä ja muistaa ulkoilevia lähimmäisiään. Vastuuhenkilö on
Annu Koistinen, puh. 050 326 6960.

La 26.11. klo 11 – 13 Tietoisku Karjakaivolla: Rinkan ensiaputarvikkeet ja varusteiden korjaaminen vaelluksella

Jokaisella on luultavasti ensiapulaukku. Vaellukselle lähdettäessä
yleensä yritämme ottaa vain tarvittavat tavarat mukaan. Kuka sitä
nyt ylimääräistä kantaa. Ensiapulaukkukin voi olla aika painava, jos
sinne kaiken mahdollisen laittaa. Tule Karjakaivolle kuuntelemaan,
mitä oikeasti vaelluksella mukana tarvitset.
Joskus voi käydä niin huono tuuri, että vaelluksella hajoaa teltasta joku osa, rinkasta menee hihna poikki jne. Kokeneet vaeltajanne kertovat, mitä kaikkia korjausvälineitä kannattaa ottaa mukaan ja miten niillä paikataan. Tietoiskun jälkeen on lauantaisauna.
Vastuuhenkilönä toimii Aira Häkkinen, puh. 0400 594 766 tai aira.
hakkinen(at)gmail.com. Jos tulet ensi kertaa Karjakaivolle ja tarvitset opastusta, ota Airaan yhteyttä.
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JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

Ti 6.12. klo 10.45 Itsenäisyyspäivän kävelyretki

Kävelyretki alkaa Haltian parkkipaikalta klo 10.45 tai heti bussin
tulon jälkeen ja päättyy Karjakaivolle. Teemme noin kolmen tunnin lenkin maastossa leppoisaan tahtiin, ruokataukoa unohtamatta.
Karjakaivolla on sauna lämpimänä retken jälkeen. Mukaan retkieväät, saunakamppeet, taskulamppu ja mielellään kävelysauvat. Vastuuhenkilö Hannu Siitari, puh. 040 570 7536, sähköposti hannu.
siitari(at)pp.inet.fi.

La 10.12. klo 10.00 Vuoden viimeiset talkoot Karjakaivolla

Karjakaivon ympäristössä tehdään puuhuoltoon liittyviä hommia,
jonka jälkeen on tarjolla hernesoppaa ja sauna. Talkoovuosi päättyy
klo 16, jolloin maistellaan jouluisia herkkuja. Vastuuhenkilö Markku Jakonen, puh. 0400 704 852.

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Ke 28.9. klo 17.30 – 19.30 Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Juha Saarnio, puh. 044 914 8779.

Ke 26.10. klo 17.30 – 19.30 Keskiviikkosauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Eino Vasikainen, puh. 040 538 8087.

La 26.11. klo 14 – 16 Lauantaisauna Karjakaivolla
Saunan lämmittää Hannu Siitari, puh. 040 570 7536.
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Ylläksen hiihtoviikko 31.3. – 9.4.2017
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(at)pp.inet.fi tai
puhelimella 040 570 7536.

Lapin kulttuuri- ja luontokierros 10.–19.6.2017
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen sopii hyvin, että lähdemme joukolla
tutustumaan niihin Pohjois-Suomen luonto- ja kulttuurihelmiin, joissa ei tule käytyä, kun matkaa vaellukselle ja palaa sieltä suoraan takaisin. Vastaavanlainen retki on
tehty vuonna 1996.
Ajatuksena on, että matkaamme junalla Ouluun tai Kemiin, josta bussikierros alkaisi. Matkalla olisi päivittäisiä patikkaretkiä ja muita mielenkiintoisia kohteita alkukesän ylenmääräisessä valossa ja luonnon herätessä täyteen kesään. Yöpyisimme eritasoisissa majapaikoissa. Aamupalat ja päivälliset kuuluisivat pakettiin.
Matkaan lähdettäisiin perjantaina 9.6. ja takaisin Helsingissä oltaisiin tiistaina
20.6. ennen juhannusta. Matkan järjestäminen vaatii niin paljon työtä, että ensin pitää selvittää onko kiinnostuneita. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 henkeä, jotta ryhmä ei ole liian iso. Minkäänlaista hinta-arviota ei vielä ole. Laita sähköpostia matkan suunnittelijalle Raija Hentmanille (raija.hentman(at)nic.fi tai tekstari numeroon
0400 380 606) jos mahdollisesti lähtisit matkaan. Tämä kiinnostuksen ilmaiseminen ei kuitenkaan olisi vielä varsinainen ilmoittautuminen. Viralliset ilmoittautumiset vastaanotetaan vasta vuoden 2017 alussa ja silloin suunnitelmat ovat varmasti jo
paljon pidemmällä.
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta
– 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.

Kilometrikorvaus

Kehotamme matkustajaa ottamaan
matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus

Kun Lapinkävijöiden retkikohde on
kauempana ja matkaan lähdetään kimppakyydein, kyydin antaja ja kyydin saaja
voivat käyttää seuraavaa laskutapaa korvauksen määrittelyyn: kilometrit kertaa 0,25 euroa jaettuna autossa olijoiden
määrällä kuljettaja mukaan lukien.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on
osanottajien vähyyden tai muun ennaltaarvaamattoman 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 kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, antaa hyviä vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

Primuksen keittimiä

K

kylkiin. Keittimessä on piezo-sytytys.
Keitin on todella nopea – lämmönkeräimillä on merkitystä sekä kiehumisen nopeuteen että kaasun kulutukseen.
Jos lähinnä keittää vettä pikaruokia varten, koko on riittävä myös kahdelle hengelle. On hyvä muistaa, että keittimeen
soveltuu vain tämä määrätyn tyyppinen
kattila, joten esimerkiksi paistinpannua
ei ole saatavilla tai toista, isompaa kattilaa, johon osat voisi pakata. Tavallista kattilaa ei voi käyttää, koska sille ei ole tukevaa alustaa.

evyelle ja pienikokoiselle, mutta
tehokkaalle keittimelle on varsinkin yksin vaeltajien keskuudessa tarvetta. Primus Lite XL
-keitin painaa 542 g, ja yhdistelmä koostuu polttimosta, 0,9 litran (piripintaan 1
litran) vetoisesta kattilasta, kattilan kokoisesta lautasesta, muovikannesta, jossa on
siiviläreiät ja kaasupullon tukijalasta sekä
suojapussista.
Useimmat solo-keittimet ovat kapeita ja
korkeita, mutta Lite XL:n kattila on matalampi ja leveämpi. Kattila kiinnittyy polttimoon pienellä kiertoliikkeellä, mutta
kattilan paikalleen asettaminen on tarkkaa puuhaa, varsinkin jos siinä on jo nestettä
tai jos polttimossa on liekki.
Poltin ja lämmönkeräimet
muodostavat yhdessä tuulisuojan liekille. Kääntökahvat
asettuvat kova-anodisoidusta alumiinista valmistetun ja
keraamisella non-stick -pinnoitteella varustetun kattilan Primus Lite XL
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teena olevan muoviastian tilalle ostaa
toisen kattilan. Keittimen säilytyskotelo
tuntuu turhan painavalta, mutta sitä voi
käyttää myös kattilan pitämiseen lämpimänä, jos ruokailu ei ala heti.
Keitinten noin-hinnat 149 – 179 euroa. (Raija Hentman)

OutdoorsFinland.fi
Primus Power Stove

Primus EtaPower, isomman ruokakunnan keitin on uusiutunut – uudelta
nimeltään Power Stove – ja sen ratkaisut
ovat sangen toimivia. 1,5 litran (piripintaan 1,8 litra) lämmönkeräimin varustettu kattila on samaa materiaalia kuin Lite
XL:n. Kattilan kannakkeet käännetään
tuulisuoja-sokkelin reunojen myötäisiksi, kun osat pakataan sisäkkäin.
Kaasupolttimon letku tuodaan sokkelin läpiviennin kautta kaasupulloon, joten kaasupullo voi olla myös pitkänomainen ja korkea. Piezo-sytytin on erillisenä.
Keitinsarjaan ei kuulu vakiona paistinpannua, mutta itse olen käyttänyt Trangian pannua, sillä se asettuu sopivasti sokkelin reunojen varaan. Silloin täytyy olla
irrallinen kahva mukana. Tässäkin keittimessä soisi siivilärei’in varustetun muovikannen sijaan vakiovarusteena olevan
paistinpannun, jota voisi käyttää myös
kattilan kantena.
Keitin on riittävän kokoinen ja tehoinen kolmen, jopa neljänkin hengen kokkailuun. Kattilan sisään voisi vakiovarus-

OutdoorsFinland -retkeilyportaali opastaa sinun jatkossa koko Suomen parhaille
retkeilyreiteille. Outdoorsfinland.fi -retkeilyportaalista löydät nyt pyöräily-, retkeily- ja melontareitit sekä matkailupalvelut. Maastopyöräilyreitit, lintukohteet ja
kiertomatkavinkit luontomatkailijalle ovat
tulossa vuonna 2016. Outdoors Finland
-retkeilyportaali on tarkoitettu kaikille,
jotka hakevat uutta tapaa viettää rentouttava ja virkistävä retkeily- ja ulkoilupäivä
tai vaikkapa kokonainen retkeilyloma kotimaassa. Reitit kattavat tällä hetkellä Etelä-Suomen viisi maakuntaa. Portaali laajenee jatkossa koko Suomeen.
Etelä-Suomen yhteisen retkeilyportaalin on toteuttanut Lahden ammattikorkeakoulu, Outdoors Finland Etelä
-hanke, jota rahoittavat Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Varaus- ja vuokratupia verkkovaraukseen
Eräluvat-verkkokaupan tuotevalikoima
on laajentunut Metsähallituksen luontopalvelujen varaus- ja vuokratuvilla. Tällä
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hetkellä noin 20 vuokratupaa on varattavissa verkkokaupan kautta. Lopuista varaus- ja vuokratuvista on näkyvissä varauskalenteri. Nämä tuvat varataan edelleen
asiakaspalvelupisteiden kautta.
Nyt julkaistulla verkkovaraamisella
halutaan tehdä asiakaspalvelusta entistä
joustavampaa ja asiakasta paremmin palvelevaa. Tupien verkkovaraaminen laajenee ajan myötä ja tavoitteena on saada
kaikki Metsähallituksen varaus- ja vuokratuvat nettivaraukseen. Tupavarausten
lisäksi Eräluvat-kaupasta voi ostaa metsästys-, ura- ja kalastuslupia sekä maksaa
kalastonhoitomaksun.

Vuokratupien varauskäytännön muutos näkyy myös retkeilijöille suunnatulla
Luontoon.fi-sivustolla. Eräluvat-kaupan
kautta varattavien tupien sivuille on lisätty varauskalenteri, josta pääsee varaamaan
tuvan kätevästi verkkokaupasta. (RH)

Majoittumisen uusia tuulia
Riihimäen kansainvälisillä Erämessuilla
kesäkuussa oli esillä useita riippumattoja, suojakatoksia (tarp) ja viimeisimpänä
villityksenä riipputeltta, joka ripustetaan
kolmen puun väliin.
raija hentman

Riipputelttoja Riihimäen erämessuilla
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Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hallituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista
asioista.

Vuokravälineitä huollettu

R

aija Hentman ja Raimo Kumpu
viettivät kesäisen päivän Karjakaivolla pesten ja kyllästäen telttoja.
Samalla katsottiin, millaisia korjauksia ja varaosia tarvitaan. Työtä on vielä tehtävänä, mutta syksyllä kaikki varusteet
ovat kunnossa.
Jotta ne pysyisivätkin käyttökuntoisina, on tärkeää että välineiden vuokraajat
noudattavat käyttöohjeita ja ovat huolellisia. Voit tutustua tarkemmin teltan huoltamiseen sivun 16 artikkelissa. Niillä tiedoilla
voit pidentää omankin telttasi käyttöikää.

Mahdollinen sääntömuutos
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden toimintaa ylläpitävät eri toimikunnat. Hallituksen
jäsenten tehtävänä on vetää toiminnan isoja linjoja, tehdä päätöksiä yleisistä asioista,
isoista hankinnoista ja toimia tarvittaessa
yhdistyksen edustajana ulospäin. Hallituksessa on nyt yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta ja erovuorossa on
kerralla kolme jäsentä. Toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu.
Hallituksen toimikauden pituutta ja jäsenten määrää on pohdittu, sillä hallituksen
riveihin ei ole tungosta. Monissa muissa yh-

distyksissä hallitus pyörittää koko toimintaa, mikä on aika vaativaa. Siinä mielessä
pesti HSL:n johtoelimessä ei ole samalla
tavoin aikaa ja energiaa vaativaa. Sen sijaan
tarvitaan halua miettiä asioita koko jäsenistön kannalta.
Ehkäpä korkeimmaksi kynnykseksi tulla mukaan HSL:n hallituksen toimintaan
on muodostunut kolmivuotinen pesti siitäkin huolimatta, että tarvittaessa hallituksesta voi erota kesken kauden. Toimikauden
pituutta puolletaan sillä, että kestää aikansa ennen kuin toimintakuvioihin ’pääsee sisälle’. Jos tällä tarkoitetaan sitä, että osaa toimia kuten ennenkin, pitkä kausi ei puolla
paikkaansa. Tärkeämpää näinä aikoina olisi
kuulla tuoreita näkemyksiä. Rutiineihin tutustuttaminen taas on perehdytyskysymys.
Vaikka hallitus valittaisiin joka vuosi uudelleen, se ei olisi este pitkäaikaisellekaan jäsenyydelle, mutta tunne valinnanvapaudesta
pestin suhteen olisi aivan toinen kuin säännöissä määrätyn kauden kestossa.
Hallituksen jäsenten määrää ei olisi järkevää pienentää liikaa yhdistysdemokratian toteutumisen vuoksi. Voisi kuitenkin olla
viisasta tehdä jäsenten lukumäärästä joustavampi, vaikkapa niin, että jäseniä voisi olla
kuudesta yhdeksään.
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Sääntömuutosta käsitellään syksyn ensimmäisessä hallituksen kokouksessa ja
asia tulee käsittelyyn syyskokouksessa. Sinulla on vielä aikaa muodostaa oma mielipiteesi asiasta.

Kutsuun vastattiin
Viime Lapinkävijässä huudeltiin uusia jäseniä ulkoilutoimikuntaan. Mikä mainiointa,
kutsuun vastattiin. Taina Ronkainen ja Sari
Haarala kuuluvat nyt toimikunnan vahvuuteen. Lämpimät tervetulotoivotukset ja hyviä ideoita ulkoilutapahtumiksi.
Tiedot kokosi
Raija Hentman

Talkoopäällikön terveisiä
Talkootoimikunta kiittää erityisesti niitä jäseniä, jotka hikeä säästämättä ovat uurastaneet Karjakaivon pihalta korjattavien kuusien kimpussa. Kuusten rungoista on saatu
piha-alueen viihtyvyyttä lisääviä istuimia.
Halkaistuista rungoista on mahdollista tehdä myös tukeva pihapöytä nykyisen paikalle.
Myös polttopuuhuolto on turvattu useammaksi vuodeksi. Polttopuun tarve tulee
olemaan jatkuva ja runkojen hankinta varastoon on myös suunnitelmissa.
Useat jäsenet ovat ottaneet talkootoimikuntaan yhteyttä varsinkin ylämajan puuhuollon puutteellisuudesta. Minkäänlaista
puusuojaa siellä ei ole ja puiden säilyttäminen talon alla lisää homeriskiä. Kevään aikana ahkioilla vedettiin jo puupino ylös, sillä tuntuu turhalta vetää niitä alas ja laittaa

liiteriin ja sen jälkeen kantaa jyrkkää mäkeä
ylös. Puiden sahaamista varten ylätaloon on
tehty sahapukki. Syksyn aikana hallitukselle esitetään suunnitelma ylämajan kevytrakenteisesta puusuojasta.
Uudenlaisten toimintatapojen omaksuminen järjestössä ei ole helppoa, mikäli vuosikausia on toimittu totutulla tavalla.
Jäsenten ikääntyessä oma-aloitteellisuutta
tulisi lisätä. Polttopuita ei tulisi kesällä ottaa
lainkaan liiteristä, vaan kävijät ottaisivat ne
suoraan merkityistä puupinoista ja sahaisivat käyttöönsä.
Talkoosaunomisessa tulisi mm. uimisen
tai avannossa käynnin jälkeen kantaa ämpärillä vettä saunaan. Saunavastaava ei voi olla mikään hotellipalvelija, joten saunan vesien kanto pitäisi tapahtua yhteistoimin, sillä
monet jäsenet tulevat jo etukäteen saunatapahtumaan. Epäselvää on myös otetaanko
vesi kaivosta vai lammesta. On luonnollista,
että saunavesi kannetaan lammesta.
Karjakaivo tarjoaa jäsenille viihtyisän virkistysmahdollisuuden. Niiden, jotka käyttävät paikkaa säännöllisesti, tulisi
muistaa, että se puukalikka, joka poltetaan,
on käynyt jo yli kymmenen eri henkilön kädessä. Toivotamme heidät myös tervetulleiksi puutalkoisiin.
Hyvää ruskasyksyä kaikille
Markku Jakonen
Talkootoimikunta

Karjakaivon bussin numero
on 15.8.2016 lähtien 245

15

artikkelit

Lapinkävijä Nro 144 3 16

Raija Hentman

Näin huollat telttasi
Teltan käyttöikää voi pidentää pitämällä
siitä hyvää huolta. Tässä vinkit.

H

uolenpito teltasta alkaa pystytyksestä.
Telttakaarien kokoaminen on
hyvä aloittaa kaaren keskeltä,
jotta kaaren osat yhdistävä kuminaru venyy
tasaisesti. Kuminarua ei kannata venyttää
enempää kuin on tarpeen osien yhdistämiseen tai erottamiseen; näin se kestää toimintakuntoisena pidempään. Kaaren osien ei pitäisi antaa paukahtaa kovaa toisiaan
vasten, sillä kaaren osan pää voi vaurioitua.
Venähtänyt kuminaru kannattaa vaihtaa.
Kiilat, joilla teltta kiinnitetään, pitää aina käytön jälkeen puhdistaa maa-aineksista. On hyvä muistaa, ettei kiiloja pidä survoa maahan jalalla – se on varmin tapa
saada kiilat vääntymään. Jollei kiila painu
maahan käsivoimin, on syytä etsiä sille toinen paikka. Jollei kivikkoisesta maastosta
sellaista löydy, olisi hyvä olla mukana kestävää narua, josta tekee lenkin kiilalle tarkoitettuun kiinnityshihnaan tai -renkaaseen
ja laittaa sitten kivenmurikan narulenkkiin
korvaamaan kiilaa.
Teltan naruihin syntyvät solmut voivat
estää narujen kunnollisen kiristämisen. Aukaise solmut heti kun ne syntyvät, jotteivät
solmut kiristy hankaliksi aukoa. Tarvittaessa narut ja lukot pitää vaihtaa: rispaantunut

naru voi katketa kovassa tuulessa.
Sisäteltan ripustukseen käytettävät kuminauhat kuoleentuvat ajan oloon, joten
ne on syytä välillä vaihtaa.
Kun sadevesi ei enää helmeile ulkoteltan kankaasta, on aika pestä ja kyllästää ulraimo j. kumpu

Teltan pesu.
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koteltta. Pystytä teltta, kastele kangas ja
pese se pehmeällä harjalla tai sienellä sekä Marseilles-saippualla, miedolla mäntysuopaliuoksella tai laimennetulla Tolu-vedellä. Huuhtele kangas huolella ja suihkuta
kyllästettä. Jos käytät Nikwaxin telttakyllästettä, se levitetään kosteaan kankaaseen.
Parin minuutin kuluttua ylimääräinen kylläste pyyhitään kostealla rievulla pois ja samalla kylläste leviää tasaisesti. Sitten teltan
annetaan kuivua kunnolla. Jos käytät jotain
muuta kyllästettä, seuraa purkin ohjeita.
Kyllästeen uusiminen parantaa myös UVsuojaa. UV-säteily haurastuttaa kangasta.
Ulkoteltat kyllästetään tehtaalla kahdella tavalla: joko polyuretaanipinnoitteella sisäpuolelta ja vedenhylkivyyskäsittelyllä ulkopuolelta tai sitten silikonikäsittelyllä
molemmin puolin. Teltoissa, joissa on käytetty PU-kalvoa, saumat on teipattu ja ulkopuoli on käsitelty vettä hylkiväksi. Silikonilla käsitellyissä kankaissa saumateipit
ja -liimat eivät pysy. Silikonikäsittely on
huomattavasti pitkäikäisempi kuin PU-kä-

sittely, sen UV-valon kestävyys on paljon
parempi ja myös kankaan kestävyys on parempi. Silikonipinnoitteessa eivät pysy liimapaikat.
Teltat on aina syytä kuivattaa ja tuulettaa ennen kuin pakkaa sen suojapussiinsa ja
laittaa varastoon odottamaan seuraavaa retkeä. Homehtunut yösija olisi ikävä yllätys.
Pääkaupunkiseudulla korjausta kaipaavan teltan voi viedä Klaukkalaan muuttaneen Laatuteltan paikattavaksi. Osoite- ym.
tiedot löytyvät osoitteesta www.teltta.net.
raimo j. kumpu

raimo j. kumpu

Kyllästys.

Ylimääräisen kyllästeen poisto.
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Ilmari Kosonen

Lätäseno - lähteiden joki
Metsänhoitaja Ilmari Kosonen on harrastuksenaan selvittänyt laajalti paikannimistöä eri puolilla Suomea.

E

nontekiöllä Haltin maastoista alkaa Lätäseno, joka päätyy
Markkinan kylään. Markkina
oli Enontekiön ensimmäisen
kirkon paikka jo 1500-luvulla. Lätäseno on Lapin pisimpiä jokia, luonnontilainen, suojeltu reitti. Joen nimi muodossa Lättes jock mainittiin asiakirjoissa jo v.
1642. Saamenkielinen nimi kirjoitetaan
nykyään muodossa Leahtaseatnu.

Nimen alkuperä
Mistä sai nimensä tämä Lätäseno saamelaisten mailla? Kielitohtorit S. ja A. Aikio
kirjoittivat paksuun Suomalaiseen paikannimikirjaan 2007 selitykseksi nimen
alkuperästä, että nimi on lainattu saamesta.
He kirjoittivat kuitenkin: ”Alkuosan
Leahttas- merkitys ja alkuperä on tuntematon. Se voi olla lainaa alueella ennen
saamea puhutusta muinaiskielestä, kuten
todennäköisesti useat muutkin tärkeiden
vesistöjen nimet”.

Lätäseno ei ole ainoa Lät(t)-paikannimi Suomessa, vaan niitä on useita. Vanhalla saamelaisalueella Sallassa on Lätäjärvi, missä Lätävaaran ja Paljakan vaaran
välissä on monia lähteitä. Kuhmossa on
Lättisuo, Virroilla Lätinlahti puroineen.
Loimaalla on pelto nimeltään Lätti ja
Virttaan harjualueen Lätti on metsäalue.
Hämeen Lammilla on Lätti-niminen talo lammen rannalla, Etelä-Hämeen Lopella Pilpalassa on lähteikköisessä maastossa vanhat talot Lättilä ja Villa-Lättilä.
Nurmeksen kaupungissa rannan lähdelahti on Lätsä.
Viitasaarella Lätinrannan kylä on lähteen rantaa, lisäksi löytyy talo Lähteelä
sekä Lätinniemi. Keitele-järvessä on Lätinselkä ja rantamaita kiertää Lätinrannantie. Lappajärveltä löytyy Lätinneva
ja -kangas, Seinäjoellakin on Lättineva
ja -mäki. Kokkolassa Marinkaisten pohjoispuolen niemellä Lätty on puroalankoa. On muitakin: Virroilla Lätinlahti,
Keuruulla ja Pukkilassa Lätinmäki, Kuhmoisten Pihlajakoskella talot Perä-Lättilä ja Ranta-Lättilä puroreitin varrella, Yli-
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Iissä Läätinsuo ja Haminassa talo Lääti,
Kaarinassa ja Vimpelissä peltojen nimenä Läätti, Kannonkoskella Läätinlahti ja
Puolangalla Läätepuro.
Näitä Lät(t)-paikannimiä on kaikkiaan noin 24 kappaletta eri puolilla maata.

Nimen merkitys
Kun tarkastelee noita paikkoja kartalta,
huomaa että ne ovat lähteikköisiä maasraija hentman

Tunturien rinteillä työntyy pintaan lukemattomia kirkasvetisiä lähteitä. Varanginniemimaa.

toja. Tutkiessa peruskartoilta Enontekiön Lätäsenon varsia, ei taida missään olla
luonnonlähteitä vaarojen rinteillä kuten
on Markkinan pohjoispuolella Palkkisvaaran ja muiden vaarojen rinteillä.
Kalkkoaivin – ’kosken vaaranpää’ –
kohdalla, Mohkkeguoika-kosken, pyyntikuoppien ja laavun kohdalla, Kalkkoaivin autiotuvalta tulevan polkureitin
varrella, on joen penkasta suoraan jokeen virtaavia lähteitä. Ne juuri ovat nimen Lätäseno ’juuri’.
Tarkoittaako jossain kielessä sana lätt-,
’luonnon lähteitä’? Vastaus löytyy lähisukukielemme viron kielen sanastoista. Viron yleinen sana läte, lätte tarkoittaa tosiaan lähdettä. Viron etümoloogiasõnastik
sivulla: http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=läte=M läte ‹lätte 18› ‹s› allikas. Oja algab, saab alguse, voolab välja lättest. Võhandu jõe lätted. Lätte külm
selge vesi. Läksime lättele jooma. Laia kivi alt keeb välja väike pulseeriv läte. R.
Sirge
Viron kielessä sana on melkein yhtä
yleinen kuin sana allikas tarkoittaen lähdettä. Se on eteläisen ja kaakkoisen Viron
sanastoa, missä muutenkin on eniten samaa sanastoa kuin suomenkielessä.
Perimmältään sana läte, lätte tarkoittaa samaa kuin sana lähde ’veden lähtöpaikka (maan sisästä)’.
Esiintyminen noin monissa Suomen
paikannimissä kertoo, että sana on vanhaa suomenkielen sanastoa. On jäänyt
pois kielenkäytöstä muuten, mutta pysyy edelleen paikannimissä.
Suomen kieli ei aina mielellään äännä
d:tä sanoissa ja siksi sana lähde on ollut
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myös läte, lätte.
Ja nimi Lätti on aika yleinen sukunimi, peräti 518 suomalaisella. Lättilä 76
asukkaalla. Lääti on sukunimenä 138
asukkaalla Suomessa.
Kirjassa Sukunimet 2000 sittemmin
sukunimistä väitellyt Pirjo Mikkonen selittää, että nuo paikannimet tarkoittavat
lättiläistä (latvialaista). Ja kertovat paikanniminä, että paikoille on aikoinaan
tullut latvialaisia asukkaita.
Todennäköisesti kysymys on kuitenkin lähteiden paikoista. Ja nuo lähteet on
noille paikoille merkitty peruskarttoihinkin. Mitä luonnon lähteisiin maastoissa
tulee, niillä on monia erilaisia nimityksiä.
Maan eteläosassa monien ruotsinkielisten kartanoiden torpat ja mäkituvat suo-
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malaisseuduilla on perustettu lähteiden
ääreen. Niiden nimissä on monia eri sanoja, jotka ovatkin ruotsin/norjan kieltä
tarkoittaen lähdettä.
Esimerkiksi täysin savolaiselta vaikuttava sukunimi Kankkunen on perimmiltään ’lähdepuroa’ tarkoittavasta ruotsin
sanasta käll-gang tullut sukunimi. Sanan
loppuosa gang on jäänyt paikan nimeen
ja sukunimeen. Samoin esimerkiksi sukunimi Ilvonen tarkoittanee ’lähteiden
asukasta’- sana ila, ile, ilo kun vanhassa
skandinaavikielessä tarkoittaa ’lähdettä’.
Suomessa on lukuisia Ilo-, Ila- sekä Illopaikannimiä, kaikki lähteiden äärellä.
Lätäsenon varren lukuisat lähteet ovat
oma erikoisuutensa. Lätäseno – ’lähteiden eno’.

Lihasvoimin Kukasjärvelle?

K

ukasjärven erämaatukikohdalta on noin 4 kilometriä lähimmälle tielle eli Pyhäjärven
parkkipaikalle tai Tulivuoripuistoon. Julkisilla kulkuneuvoilla pääsee noin 30 kilometrin päähän.
Juna Kolariin ja sieltä bussi Äkäslompoloon.
Bussi tai lentokone Kittilään tai Leville
Mutta miten taittaa nuo viimeiset 30
km?
Kevättalvella Ylläksen latuverkko yltää n. 4 km päähän saunastamme. Levin
laduilta on yhteys Ylläksen latuihin. Kokenut ja kartan päälle ymmärtävä hiihtä-

jä hiihtää päivässä Leviltä tai Äkäslompolosta Pyhäjärven parkkipaikalle.
Jos on kantavat kelit tai Kukasjärvellä
on kulku-ura, niin pianpa sitä on saunaa
lämmittämässä. Jos keli yllättää, niin hyvä
on olla majoittumisvälineet mukana, että
voi jossain hivenen levähtää. Jos tulee Leviltä päin, niin esimerkiksi Aakenuspirtillä on petipaikkoja tarjolla euroja vastaan. Saunankin lämmittävät kun laittaa
lisää euroja pöytään.
Ylläkseltä päin tullessa euroja ei voi
majoitukseen käyttää, mutta Kotamajalla
voi välipalaa ostaa, jos reitin suunnittelee
sitä kautta. Kotamajalla on myös kaikille avoin tulistelukota. Kota on sen verran
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suuri, että keskellä palava tuli ei sitä välttämättä lämmitä.
Sulan maan aikaan suot rajoittavat
kulkua. Leviltä olen vaeltanut kahdessa päivässä Kukakselle. Äkäslompolosta matka on samaa luokkaa. Jos haluaa
hikoilla ja urheilla, niin matka taittunee
päivässäkin. Kesällä pimeys ei rajoita kulkua, mutta viimeistään ruska-aikaan pitää auringon nousu ja lasku jo huomioida. Molemmilta suunnilta tultaessa
matkalle voi suunnitella jonkun kodan,
laavun tai päivätuvan.
Pallas – Yllästunturin luonnopuiston
erämaavyöhykkeellä saa liikkua vapaasti lihasvoimin. Tämä tarkoittaa, että Kukasmajalle voi teoriassa pyöräillä. Käytännössä pyöräily erämaavyöhykkeellä
on vähintäänkin hankalaa, varsinkin varusteiden kanssa.
Kesällä 2015 avattiin Ylläs-Levi maastopyöräreitti. Sitä pitkin maastopyöräily

Kukasmajan soutuvene Kukasjärven rannalla.

onnistuu Pyhäjärven parkkipaikalle joka on suurin piirtein reitin puolivälissä. Matkaa tulee n. 30 km ja normaaliolosuhteissa maastopyöräilyyn tottunut
taittanee sen helposti päivässä. Matkalla
ei kuitenkaan ole minkäänlaista huoltoa,
joten varasuunnitelma on hyvä olla mahdollisia varusterikkoja tai muita vastoinkäymisiä varten.
Ylläkseltä päin tullessa maastopyöräreitille osuu Kotamaja. Kotamaja ei ole
saanut lupaa olla kesäisin auki, mutta
suurehko tulistelukota on avoinna. Penkeille sopii tarvittaessa kuusi yöpyjää.
Leviltä päin tultaessa reittejä on molemmilla puolilla Kätkätunturia. Varsinkin märkään aikaan pohjoispuolen reitti on kevyempi. Leviltä tultaessa reittiä
voi keventää ajamalla Kalliokodan ja Pyhäjärven parkkipaikan väli hiekkatietä
maastopyöräreitin asemesta. Leviltä päin
tultaessa reitille osuu muutama taukopaikka, esimerkiksi Muuraimo j. kumpu
san tupa ja Aakenusjärven
kota.
Pyhäjärven parkkipaikalta venerantaan on suhteellisen teknistä polkua ja
pitkospuita. Reitti on kuitenkin maastopyörällä suurimmaksi osaksi ajettavissa.
Iso osa tästä reitistä kulkee
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston rajojen ulkopuolella.
Venerannasta soutaa
saunallemme alle puolen
tunnin.
t. Markus
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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.

Oikeaan suuntaan

H

SL järjesti retkeilijän suunnistuskurssin yhteistyössä
Suomen luontokeskus Haltian kanssa toukokuun alussa.
Kurssin suosio suorastaan yllätti. Haltian
auditorioon kertyi 36 osanottajaa kuule-

maan teoriaa ja ensimmäiseen maastoharjoitukseen.
Suunnistuksen perusteiden kertaamisen jälkeen kuljimme sitten kuudessa ryhmässä Solvallan lähimaastoissa
opetellen maiseman ja karttamerkkien
raimo j. kumpu

Suunnistuskurssilaiset lähdössä harjoituksiin Haltian edestä.
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yhdistämistä. Ohjaajatäydennystä saatiin ulkoilutoimikunnasta. Harjoitukset
jatkuivat seuraavana päivänä Helsingin
Keskuspuistossa, lähtöpaikkana Laakson kenttä. Yli kaksi kolmasosaa osanottajista ei ollut vielä Lapinkävijöiden jäseniä. (RH)

Villiyrttejä pataan
Lapinkävijöiden ja Kavtsin yhteinen villiruokakurssi Kärrikaltiossa Inkoossa oli
menestys. Yhdeksän lapinkävijää, seit-

semän kavtsilaista ja neljä kumpaankin
yhdistykseen kuulumatonta kokoontui
Kavtsin tukikohdan pihalle. Osaava Irma Tolonen hääri yliemäntänä ja Raija
Hentman opasti ohessa.
Toukokuun hellejakso oli sekoittanut luonnonjärjestystä ja osa kasveista
oli edennyt kasvukaudessa liian pitkälle. Kyllä syötävää silti löytyi. Ensi hätään nautittiin kylmää villivihanneskeittoa (herkullista) ja villivihanneslevitettä,
riksaa, tuoreen leivän kanssa (maukasta).
Mitäpä sanotte näistä lopuista ruoista:
Goalaistyyppinen nokkos-perunakeitraija hentman

Kurssilaisia Kärrikaltion pihamaalla.
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raija hentman

paikoin harventaneet Karjakaivon alamajan hirren rakojen tilkkeitä. Kesäkuussa muutama lapinkävijä sai käteensä Eino
Vasikaisen taidolla veistämät tilkekiilat ja
puunuijat, joiden avulla pellavarivettä nakuteltiin tyhjiin paikkoihin hirren rakoihin. Samalla tiivistettiin vähän hörsöttävät riveet takaisin paikoilleen. Ihan koko
alamajaa ei saatu kerralla valmiiksi, mutta hyvälle mallille kuitenkin. Kyllä kelpasi sitten köllötellä saunassa! (RH)
raija hentman

Riitta Louhimo keksi, että kuusenkerkistä saa hyvän
pullasudin horsmasarvien voiteluun

to, vuohenputki-feta-perunamunakas,
horsmasarvet, kuusenkerkkägraavattu lohi, paistettu kuha ja osmankäämi, piharatamolisuke sekä maitohorsmaa kreikkalaiseen tapaan. Minä sanon NAM! Tästä
kurssista kannattaisi tehdä jokavuotinen
perinne. (RH)

Tilkkeet paikalleen
Aika ja varmaan myös pikkulinnut olivat

Kirsti Klemola (edessä), Erkki Holopainen ja Eino
Vasikainen (näkyy vain käsivarsi) tilkitsemispuuhissa.
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Nuuksion aurinko hymyili
vaeltajille
Seitsemän hengen retkiporukka tuskin
olisi voinut toivoa parempia kelejä viikonlopun vaellukselle. Aurinko paistoi lähes
pilvettömältä taivaalta, lämpötila ei ollut
liian kuuma ja yöt olivat riittävän lämpimiä. Lämpimän jakson myötä pienet lentävät olivat tulleet esiin mutta eivät häirinneet meitä liikaa.
Ilman pieniä kommelluksia retkes-

tä ei selvitty. Perjantaina etenimme Holma-Saarijärven suuntaan, mutta lähdimme kiertämään väärää lampea. En lukenut
karttaa vaan kuljimme muistikuvieni mukaan. Sitten piti nöyrtyä katsomaan karttaa ja toteamaan oikea tilanne. Kaksi
vaeltajaa saapui leiripaikalle hieman myöhemmin eivätkä olleet löytäneet opastuvan vesipistettä. Jälkimmäinen episodi
johti lauantain reittisuunnitelman muuttamiseen.
Lauantaina suuntasimme etelään kierjuha karsikas

Nuuksion vaeltajia tauolla.
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täen Kolmoislammit, jonka jälkeen noustiin Rajakalliolle ihmettelemään muutaman vuoden takaisen kuivan ja kuuman
kesän näännyttäneitä puita. Saimme myös
toisen näkökulman Mustalammen turvelauttoihin. Haukkalammella otimme vesitäydennystä ja osa porukasta kevensi reppua jättämällä turhaksi osoittautuneita
tavaroita autoon. Kiiruhdimme matkaan
Haukankierroksen näköalapaikan kautta
kiertäen Haukkalammen länsipuolelle ja
sieltä edelleen Iso-Holmalle nauttimaan
myöhäistä lounasta. Ennen meitä paikalle oli ehtinyt isohko joukko vilkkaita partiolaisia.
Loppupäivän taivalta lyhennettiin, jotta ehtisimme majoittumaan Saarilammelle riittävän ajoissa. Lammella meitä tervehti ylväs joutsenpariskunta. Täälläkin
oli partiolaisia, jotka valmistivat koko illan erilaisia ruokia. Viimeisten poistuessa nukkumaan mustikkapiirakka jäi vielä
”uuniin”.
Sunnuntaina suuntasimme itään tutkimaan jääkauden tekosia. Mustalammen pohjoispuolella löytyy siirtolohkare,
jota tukee jännästi pieni pyöreä kivi. Aikamme ihmeteltyämme historian havinaa
siirryimme Kattilaan viettämään lounastaukoa lammas- ja lehmälaitumien äärelle. Viimeiset pari tuntia kuljimme Haukkalammelle johtavaa pyöräilyreittiä, josta
poikkesimme alas murroslaaksoon. Laakson pohjalta lähdimme viimeiseen ponnistukseen portaita ylös ja kohti maalia.
Juha Karsikas
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden netti- ja facebook sivuilla
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Lähiretkeilyä Herttoniemessä
Toukokuinen sunnuntain päiväretki
houkutteli paikalle viisi kulkijaa. Matkaamme johdatteli paikallisopas Jan
Ahlfors, joka tuntee alueen erittäin hyvin.
Kuljimme aluksi lähellä rantaviivaa
luonnonsuojelualueen reunamilla. Kallionäkymiltä tutkimme etäisyydessä
häämöttävät saaret (esim. Lammassaari). Rantaruovikossa ja vedessä näkyi
jonkin verran liikettä ja rastaat ilmoittivat varoituksiaan kulkijoille. Matkan
varrella kuulimme ja näimme melko
runsaasti erilaisia lintuja.
Fastholman lehtometsässä jonkin
aikaa kuljettuamme tutkimme maisemaa, ketunleivän kukkimista ja nupullaan olevia kieloja sekä elämää lintutornista. Merkittävin havainto lienee
ollut kymmenkunta kyhmyjoutsenta.
Havainnoinnin jälkeen oli evästauon
vuoro.
Matka jatkui kohti Mölylän metsää, jonka rantakalliolla tutkailimme
jälleen vesillä tapahtuvaa liikehdintää. Edessämme oli vielä lintulava, jossa teimme viimeiset ranta- ja kosteikkohavainnot.
Mäyrämetsässä ihmettelimme mäyrän kaivamia koloja. Retkemme päättyi
Siilitien metroasemalle.
Juha Karsikas
Ps. kuvia retkeltä löytyy Lapinkävijöiden netti- ja facebooksivuilla
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markus pyhälä

Kiehisetkin olivat lähteneet varhain liikkeelle
kesän projekti mielessään
ja jo maanantaina saatiin
ihastella uutta siltaa sekä
uusittuja pitkospuita sillan lähistöllä.
Ilman Kiehisten ja etenkin taitavan
Ptikospuut tulevan sillan molemmin puolin sekä vanha silta
moottorisahaajan
Hannu
Pohjolaisen
apua työ olisi
Kesäkuun huoltoviikko
tuskin valmistunut. Kukasmajan asukkaiden talkooapu nopeutti pitkosten valmisIsännät olivat taas huoltohommissa ke- tumista huomattavasti.
sän alussa. Tällä kertaa tarkemmaksi
Loppuviikolla tehtiin useammin toisajankohdaksi oli valikoitunut viikko 23. tuvia huoltohommia mm. vessan ja saosViikon suurimpana ponnistuksena oli tuskaivon tyhjennys, putsattiin pesuhuoAlaojan ylittävän sillan korjaus yhteis- neen ja saunan viemärit sekä raivattiin
työssä Kiehisten kanssa. Koska tehtävää talven ja tuulen kaatamia puita polulta ja
oli tavallista enemmän, lähtivät isännät jo tontilta. Puiden raivaamisessa ja polttotorstaina kohti Pyhäjärven parkkipaikkaa puiksi muuttamisessa Majan asukit olija Kukasjärveä.
vat jälleen suurena apuna.
Pyhäjärveltä Kukasjärven tukikohdalSäät olivat vaihtelevat. Pitkospuut valle käveltäessä on suolla olevien pitkien mistuivat ”paraatikelissä” sitten tuli puita
pitkospuiden jälkeen vielä kolme ”siltaa”. kaatanut ja tunturit lumeen peittänyt keAlaojan silta on näistä keskimmäinen.
vätmyrsky ja loppuviikon sateli.
Talven huoltoviikolla oli Pekka KouKiitokset kaikille projektiin osallisturin ja Kiehisten avustuksella ajettu silta- neille!
ja pitkospuutarpeet Alaojan sillan vieIsännistä tapahtumat muistiin kirjasi
reen.
Markus Pyhälä
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Vuorataan loma-asunto

Raattaman Ylikyrössä
kaikin mukavuuksin

Esittely/Huvila.net/238

Lisätietoja Saivovaara Oy
Markku Jakonen

0400 704 852

Yhdistyksen syyskokous ke 2.11. 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 2017 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, sekä päätetään vuoden 2017 jäsenmaksun
suuruudesta. Lisäksi käsitellään ehdotus
sääntömuutoksesta.
TERVETULOA!
Hallitus

Untitled-1 1

Tunturivaeltajat_Curv.indd 1

29/07/16 13:07
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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.

Vietä yö luonnossa
Suomen Erätaito ry haastaa suomalaisia
viettämään yhden yön luonnossa kaikkina neljänä vuodenaikana ja haastamaan
mukaan tuttuja ja tuntemattomia. Retkiyöhaasteeseen voi osallistua yksin tai
ryhmässä. Retkiyöksi lasketaan taivasalla, teltassa, avomajoitteessa tai sähköttämässä kämpässä vietetty yö. Tempaus on
osa sadan vuoden itsenäisyyttä juhlivan
Suomen juhlavuoden ohjelmaa. Haasteen voi tehdä Suomen Erätaidon nettisivujen tai Retkiyöhaasteen Facebook-sivujen kautta, jonne myös toivotaan kuvia
toteutetuista retkiöistä. Syksyllä 2017
eteläiseen Suomeen perustetaan leiri,
jonne kaikki halukkaat saavat tulla yöksi. Aikaa retkiöiden keräämiseen siis vielä on. Näistä osoitteista lisää tietoa: www.
suomenerataito.fi, www.facebook.com/
retkiyohaaste, #retkiyöhaaste, #overnightchallenge. (RH)

Lemmenjoen luontotupa
myyty
Lemmenjoen luontotupa Njurgulah-

den kylässä suljettiin viime vuonna liian vähäisen kävijämäärän vuoksi. Tupa
on myyty lemmenjokelaiselle Paltto Elämysretket -yritykselle ja kaupasta saadut
tulot käytetään kansallispuiston palveluljen kehittämiseen. Heikki Paltto paljastaa, että rakennuksesta tehdään uudentyyppinen majoituspaikka. Suomen
suurimpaan Lemmenjoen kansallispuistoon tehtiin viime vuonna 15 000 käyntiä. Inarilainen 8.6.16 (RH)

Reissussa nukutaan koiranunta
Nukutko yleensä ensimmäisen yön kylässä tai vaelluksella huonosti? Syynä tähän on, että vieraassa paikassa toinen aivopuolisko ei nukahda kunnolla, vaan jää
tarkkailemaan ympäristöä. Yhdysvalatalaisen Browinin yliopiston tutkija Masakao Tamaki työryhmineen totesi kokeissa, että tietty vasemman aivopuoliskon
hermorata jäi aina vahtiin. Toisena yönä
aivojen epäsymmetristä unta ei enää havaittu. Tiede 6/2016 (RH)
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Pirttimäen kahvila
Tiesithän, että Pirttimäen kahvila palvelee tiistaista sunnuntaihin ympäri vuoden kello 10–16? Lounaskeitto on hyvin
suosittu ulkoilijoiden parissa, puhumattakaan itse leivotuista piirakoista ja pullista. Kahvilan pitäjä Katrina Altosaar
vuokraa myös kuuden hengen puusaunaa (punainen rakennus ylärinteessä) ja
kahdentoista hengen sähkösaunaa isossa
piharakennuksessa. Pirttimäen keittokatos on uusittu ja taukotuvassa voi pidellä sadetta ja syödä eväitä. www.pirttimaki-kahvila.fi.
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kurista oli uinut 26 000 yksilöä ja viime
vuonna samaan määrään päästiin vasta puolitoista viikkoa myöhemmin. Laskuri pidetään koko kesän käytössä, koska kesän lopussa nousevat enimmäkseen
ensimmäisen merivuoden lohia.

Ylläksen matkailu on muuttanut
Ylläksen matkailu on palvellut asiakkaita
vapusta lähtien Kellokkaan rakennuksessa Tunturintiellä Äkäslompolossa. Puhelinpalvelu välittää mökkejä koko Suomen
alueelle. Nykyään Ylläksen matkailun
pääomistaja on Lomarengas.

Ihmisen rinki
Tornionjoen lohilaskuri
Tästä on hyötyä sekä tutkijoille, että kalastajille. Laskuri sijaitsee Tornionjoen
Kattilakoskella, 35 km etelään Pellosta.
Laskuri on tärkeä koska se kertoo jokeen
nousevien emokalojen määrän ja se on
periaatteeltaan samanlainen kuin kaikuluotain. Laskuri luetaan päivittäin manuaalisesti ja tiedot päivitetään nettiin sitä
mukaan kun ne valmistuvat. Automaatiota on kokeiltu, mutta erilaisten häiriöiden vuoksi nykyinen systeemi on luotettavampi. Tallennuksessa on tieto kalaan
pituudesta ja nousuaika sekä etäisyys
rannasta. Laskuri asennettiin 18.5 ja se
on paikallaan elokuun loppuun saakka.
Kesäkuun kolmannen viikon alussa las-

Tänä vuonna Ihmisen ringissä ei ole
omaa teatteri esitystä, vaan näyttämölle
asettuu Lentävän poron teatteri. Esitys
on Veikko Huovisen Veitikka, joka katselee humoristin silmillä Hitlerin elämää.
Esitykset ovat viikoilla 36, 37 ja 38 Näytelmästä saa lisätietoa ja esitysajat www.
lentavaporo/veitikka
Kuukkeli 21.6.16 (RB)

Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta
Ulkoilukartasta ja pyöräilykartasta on
julkaistu uusi painos, jota saa kaupunkien palvelupisteistä ja kartta näkyy myös
osoitteessa: http://www.ulkoilukartta.
fi/(RB)

30

rinkan pohjalta

Lapinkävijä Nro 144 3 16

Tulvavaroitukset nettiin
http://www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset
Monipuolista dataa taustalla Vedenkorkeusennusteet ja tulvavaroitukset perustuvat SYKE:n Vesistömallijärjestelmän (WSFS) laskemiin
ennusteisiin. Ennusteiden laskennassa hyödynnetään ympäristöhallinnon
hydrologista havaintoverkkoa, Ilmatieteen laitoksen säähavaintoja ja -ennusteita, säätutkan sadetietoja sekä
satelliittien lumen peittävyys- ja vesiarvotietoja. SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus päivystää
ympäri vuorokauden.
Ympäristökeskuksen tiedote (RB)

polkureitin Meiko järven läheisyyteen
Dorgarnin alueelle. Reitti kiertelee viiden lammin tuntumassa, eli Korsolampi, Immerlampi, Mustjärvi, Kakarlampi ja Mustlampi. Reitin voi aloittaa
esim. Meikon parkkialueelta ja nousta
sieltä pohjoiseen Korsolammelle. Reitti on merkitty tumman vihreillä salmiakkikuvioilla. Reitti suunta Korsolammelta kohti Kotolammea, vaikka reitin
voi kiertää myös toisinpäin. Reitin pituus on n 5 km ja Korosolammella on
nuotiopaikka.
http://verkkonummi.fi/kirkkonummi/retkelle/3347-lahierailya-kotopolulla-uusi-virallinen-polkureittimeikossa.html
(RB)

Monipuolinen kalastuso- Ylläs-Levi Ski maraton kaspas
vaa v. 2017
Löytyy tältä sivulta: http://www.ottiopas.fi/#!/ ja se löytyy myös facebookista http://www.facebook.com/ottiopas
(RB)

Uusi polkureitistö Dorgarnin Ylängöllä
Porkkalan polku on yhteistyössä Metsähallituksen kanssa avannut uuden

Ensi vuonna Ski maraton kasvaa kansainvälisiin mittoihin ja finaali hiihdetään 8.4.17. Kilpailu on yksi kansainvälisen Visma classicin yksi osakilpailuista.
Osakilpailuita on yhteensä kolmetoista, joista yksi tunnetuimmista on mm.
Ruotsin Vasaloppet. Kilpiluun tulee siten runsaasti kansainvälisiä osallistujia.
Mestaruuksista taistellaan seitsemässä
eri maassa. Hanketta on organisoimassa Levi Events ja mukana on Kolarin ja
Kittilän kuntien lisäksi Metsähallitus.
Ensimmäisen vuoden osallistujamäärien uskotaan nousevan yli tuhanteen.
Levin sanomat/ kesä 2016 (RB)
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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.

Kuivaa ruokaa

Y

llä olevan kirjan nimen alaotsikko ’Kuivaa retkiateriasi ja
säilö metsän ja puutarhan herkut’ kertoo oleellisen kirjan sisällöstä. Ruotsalainen Eric Tornblad on
hurahtanut kuivattamiseen ja omien retkiruokien tekemiseen samoista syistä
kuin muutkin aiheesta kirjoittaneet: rinkan keventämiseksi, herkullisten aterioiden vuoksi ja erityisruokavalioiden huomioimiseksi.
Pääosassa ovat kuivattamisohjeet, jotka on jaettu pääotsikoihin sienet, marja

ja hedelmät, vihannekset ja yrtit, proteiinilähteet, hiilihydraattilähteet ja vesipitoiset ainekset. Pääotsikoiden alla
annetaan ohjeet eri raaka-aineiden kuivattamiseen. Esimerkkinä vaikkapa vihannekset ja yrtit, joka on jaoteltu seuraavasti: lehtivihannekset, kaalit, sipulit,
juurekset, puutarhakasvit sekä yrtit ja
mausteet. Proteiinilähteet-pääotsikko on
jaoteltu näin: pavut ja linssit, kala, kana,
liha, juusto, äyriäiset ja kananmuna.
Tuotekohtaisia kuivattamisohjeita
seuraa muutama ruokaohje; reseptejä
on yhteensä 66. Kuvitukseen on satsattu
paljon; noin puolet sivualasta on kuvilla.
Kuivattamistapoja, -välineitä, esivalmisteluja, säilyttämistä ym. käsitellään monipuolisesti. Myös suuntaa-antavia kuivattamisaikoja annetaan. On silti syytä
muistaa, että kesto riippuu kuivattami-
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sen olosuhteista, kuivatusvälineestä, palakoosta ja kuivatettavasta tuotteesta.
Kuivaa ruokaa on hyvä lisä herkuttelevien retkeilijöiden tietolaariin. Kirjan ohjeiden mukaan voi valmistaa myös energiapatukoita.
Kustantaja Calazo Förlag AB, ISBN97891-88335-74-6, 188 s. (RH)

Säänkestäviä karttoja
Ruotsalaiskustantamo Calazon vedenpitäviä ja repeytymättömiä karttoja on ollut Suomen markkinoilla vuoden verran.
Ensitutustumiseni karttasarjaan tapahtuu
Kevo Paistunturit -kartan kanssa. Tyvekmateriaalille painetusta kartasta en saanut
kulmaa repäistyä vaikka yritin, joten äkkiseltään kestävyys vaikuttaa hyvältä. Valmistaja lupaa kestoa 20 000 taittelun verran.
Aika näyttää. Kartta on kevyt ja taipuisa.
Karttaa on merkitty retkeilyreittien lisäksi myös mönkijäurat sekä erämaa-alueen

kammit, josta heruu lisäpisteitä.
Kaksipuolisen kartan mittakaavat ovat
1:25 000 ja 1:50 000. Toisella puolella on
esitetty Kevon reitti Fiellun putoukselta ja
hiukan Akukammin eteläpuolelta Sulaojan
parkkipaikalle 1:25 000 mittakaavassa sekä Karigasniemen Ailigas-tunturi omassa ruudussaan. Toisella puolella 1:50 000
mittakaavassa näkyvät Kevon ja Guivin
reitit pari kilometriä Ruktajärven pohjoispuolelta sekä Paistunturien erämaa-alue
Utsjoen kirkonkylän korkeudelle. Mutta voi, leveä siivu Tenon ja erämaa-alueen
välistä puuttuu. Kartta palvelee siis ensisijaisesti Kevon reitillä kulkijoita sekä Utsjoen Goahppelasjärven rengasreitin käyttäjiä. Paistuntureille Karigasniemeltä, Tenon
varresta tai pohjoisesta pyrkivien on hankittava lisätietoa muualta. Samaten Kevon
luonnonpuiston ulkopuolelle jäävän kaakkoisnurkan maastot on melkein tyystin rajattu pois.
Kartoissa käytetään maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen kartta-aineistoja, joihin päivitetään ajankohtaiset matkailu-, reitti- ym. tiedot. Pienet painokset
tekevät toiminnasta joustavaa. Pahvikoteloiden kuvat on ottanut luontokuvaaja Tea
Karvinen.
Sarjaan kuuluvat myös kartat HaltiKilpisjärvi-Pältsa, Pallas-Ylläs-Aakenus,
Kaldoaivi-Sevettijärvi-Nuorgam, Inarijärvi-Vätsäri-Tsarmitunturi, Lemmenjoki, Saariselkä-Hammastunturi, Urho Kekkosen kansallispuisto, Karhunkierros,
Pohjois-Karjala, Seitseminen-Helvetinjärvi-Pirkantaival, Evo & Päijänne, Repovesi- Mäntyharju, Nuuksio sekä Helsingin
saaristo. (RH)
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YLEISTÄ

HALLITUS

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry

Puheenjohtaja: Raija Hentman, Maa-

Jäsenmäärä 15.08.2016 757 henkilöä

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346

perustettiin vuonna 1973 edistämään
erityisesti Helsingin seudulla Lapin matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuodot ovat
varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja
kunniajäsenet.

linauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa, 0400
380 606, raija.hentman@nic.fi
Varapuheenjohtaja: Markus Pyhälä,
040 419 0967, markus.pyhala@gmail.
com.

Jäsenmaksut vuodelle 2016 varsinaiset

5876, sirkka.leppanen@elisanet.fi
Jäsenet: Eija Lempinen, Pentti Luhtala,
Hellin Saarelainen, Ari Saarinen, Hannu
Siitari, Taina Tervahartiala

Jäsensihteeri: Saara Kostama, Pentti-

TOIMIKUNNAT

ja lehden erillistilaajia 9 kpl

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

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

Koulutustoimikunta: vetäjä Aira Häk-

kinen, 0400 594 766, aira.hakkinen@
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Raija
Hentman, Tuija Hirvonen, Erkki Holopainen, Risto Heinänen, Ari Saarinen

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

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva Pu-

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net
Pankkiyhteys:

Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Viitteet:

Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodankäyttömaksut

1999
123
1025
1038

ranen, 09 387 2101, 040 840 0757, jäsenet, Annu Koistinen, Eija Lempinen,
Marja Luhtala, Aino Matikainen, Mauri
Piippo, Heli Rekiranta, Taina Ronkainen,
Taina Tervahartiala

Talkootoimikunta: vetäjä Markku Jakonen, 0400 704 852, markku.jakonen@
kolumbus.fi, jäsenet Mikko Kanerva, Eija
Lempinen, Auli Martin, Kaisa Peuramäki,
Heli Rekiranta, Juha Saarnio, Jukka Severinkangas, Hannu Siitari, Harry Smeds
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TOIMIKUNNAT

TIEDOTTAMINEN

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J.
Kumpu, 044 996 7100, raimokumpu@
gmail.com, jäsenet Reijo Blomberg, Raija
Hentman, Sakari Palo, Hannu Siitari, Soile Taskinen

Jäsenlehti Lapinkävijä, ilmestyy neljä

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Juha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsikas@icloud.
com, jäsenet Sari Haarala, Pentti Luhtala, Jorma Nurmi, Taina Ronkainen, Hannu Siitari, Harry Smeds
TOIMIHENKILÖT

kertaa vuodessa. Lehden erillistilaus ei jäsenille 10 euroa/vuosi.

Ilmoitukset: toimitus, raimokumpu@

gmail.com
1/1 sivu
1/2 sivua
1/4 sivua
Takakansi 125 mm x 170 mm

Neljästä peräkkäin julkaistusta samasta
ilmoituksesta peritään vain kolmen ilmoituksen hinta. Alv. 0%. Ilmoitusten
tulee olla painovalmiita.

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen, 041

Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan. Mediakortti osoitteessa www.lapinkavijat.net

516 4331, hellin.saarelainen@kolumbus.fi

Yhdistyksen emäntä: Ritva Puranen,
09 387 2101, 040 840 0757
Karjakaivon majojen isännät:

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

Kittilän Kukasjärven majojen isännät: Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38,
00380 Helsinki, 040 592 7278, uljas.pernu@elisanet.fi
Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 05800,
Hyvinkää, 040 419 0967, markus.pyhala@gmail.com

200€
110€
60€

Sähköpostilista: Tervetuloa sähköpostilistalle. Sähköpostitse tiedottaminen täydentää tiedonjakelua Lapinkävijälehden, HSL:n kotisivujen ja Facebookin
lisäksi. Listan jäsenille tiedotetaan tulevista tapahtumista ja mahdollisista ohjelmien muutoksista.
Jos sinulla on HSL:n tapahtumiin liittyvää tiedotettavaa, jota ei ole lehdessä tai
internetsivuilla, ota yhteyttä sähköpostilistaa hoitavaan Sakari Paloon, 040 530
9578, sakari.palo@welho.com. Hänelle
ilmoittaudutaan myös sähköpostilistan
jäseneksi. Listan tietoja ei käytetä muuhun kuin tällaiseen tiedottamiseen.
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NUUKSION MAJAT

Karjakaivon majat sijaitsevat Nuuksiossa noin kahden kilometrin päässä Suomen luontokeskus Haltiasta. Ylämajassa
on laverit viidelle, kamiina ja kaasuliesi.
Alamajassa on laverit kolmelle, kamiina,
takka sekä sauna. Valoa antavat myrskylyhdyt ja kynttilät. Alamajan pihassa on
kaivo, liiteri, laituri sekä käymälä. Ylämajalle saa tuoda lemmikkieläimiä. Karjakaivoa ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia vastaan majojen isännältä Kari Rautiolta, 0400 443 507, jäsensihteeri Saara Kostamalta, 040 840 0946 ja Suomen
luontokeskus Haltiasta, 040 163 6200.
Avain on palautettava heti käytön jälkeen hakupaikkaan. Karjakaivon käyttömaksut (saunominen ja/taiyöpyminen):
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, siivoa ja täytä
puutelineet lähtiessäsi.
Henkilö, jolla ei ole avainta, saa
oleskella majalla vain avaimenhaltijan seurassa ja vastuulla.
Majalla ei saa oleskella edes lievästi juopuneena.

Jäsenillä on mahdollisuus saada Karjakaivon avain jatkuvaan käyttöön 50 euron panttia vastaan, kun jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi vuotta. Pantti 50
euroa (maksetaan takaisin, kun avain palautetaan) ja toimitusmaksu 20 euroa
(ei palauteta) maksetaan Nordean tilille FI18 2142 1800 0138 42 käyttäen viitettä 3573.
Avaintenhoitaja Merja Sallinen
(050 342 4682, merja.sallinen@netti.
fi) pitää rekisteriä avaimista. Ota yhteyttä Merjaan ennen maksun suorittamista.
Avain lähetetään postitse, kun maksu on
kirjautunut tilille. Panttisummaa ei makseta takaisin, jos avain katoaa. Uudesta avaimesta peritään uusi panttimaksu,
muttei toimitusmaksua. Hallitus pidättää
oikeuden olla luovuttamatta avainta henkilölle erityisistä syistä.
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LAPIN MAJAT

Kukasmaja sijaitsee Kittilän Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit patjoineen kymmenelle hengelle, kamiina- ja takkauunilämmitys, uunillinen kaasuliesi , ei sähköä.
Tuo mukanasi wc-paperit, kynttilät ja astianpesuaine. Käyttömaksut 9€/vrk, lapset
alle 16 vuotta 5€/vrk, koko majan vuokraus 40€/vrk, 250€/viikko. Lisämaksu eijäsenille 6€/hlö/vrk. Erillinen sauna on
yhteinen Goados-kodan kanssa, samoin
kalastuslupa, verkot ja katiska.

Goados-kota sijaitsee samassa pihapiirissä. Majoitustilaa lavereilla kahdelle
hengelle, lisäpatja yhdelle, kamiinalämmitys, ei sähköä. Käyttömaksut 5€/vrk,
lapset alle 16 vuotta 3€/hlö/vrk, koko
kodan vuokraus 15€/vrk, 100€/vko. Lisämaksu ei-jäsenille 5€/hlö/vrk. Erillinen saunarakennus. Majan ja kodan varaukset: Markus Pyhälä, 040 419 0967,
markus.pyhala@gmail.com Tarkemmat
varaustiedot www.lapinkavijat.net.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

Karjakaivolle pääsee Espoon sisäi-

sen liikenteen bussilla 245 Espoon
keskuksesta. Bussin lähtölaituri on Espoon asemalla välittömästi radan vieressä Helsingistä tultaessa oikealla
puolella. Nuuksiossa jäädään pois joko Meerilammen pysäkillä (E6948)
tai Solvallan urheiluopiston pysäkilla (E6938). Meerlammen pysäkiltä
noin 100 m eteenpäin mäen päällä on
oikealla puolla puomilla suljettu yksityistie, jota pitkin pääsee noin puolimatkaan. Puomi on vastapäätä Nuuksiontie 66:ta. Varustauduthan kartalla
ja kompassilla, jos reitti ei ole ennestään tuttu.

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden ai-

kaan Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta kävellen polkua ja pitkoksia noin 4
km tai soutuveneellä Kukasjärven rannasta. Tie Pyhäjärvelle aurataan maaliskuun alussa. Aakenuksen Pyhäjärven
rantaan voi tilata taksin Kittilän Taksiautoilijat ry:n numerosta 0200 99800,
www.levintaksi.com. Parkkipaikan osoite on Pyhäjärventie 500. Äkäslompolo–Kittilä -tien varrella oleva Tulivuoripuiston parkkipaikka ei ole talvisin auki.
Parkkipaikalle voi jättää auton, mutta auton saaminen pois tieltä vaatii lapiotöitä. Tulivuoripuistosta Kukasjärvelle on
noin 4 km.
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JÄSENETUYRITYKSET

VUOKRAVÄLINEET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Jäsenedut saa vain jäsenkortin
esittäen

HSL:n jäsenet voivat osallistua näiden järjestäjien retkille
jäsenhinnoin

Scandinavian Outdoor 10%, Forum

Helsinki sekä Tammisto Vantaa www.
retkiaitta.fi
Kilpisjärven retkeilykeskus, 10%
majoituksesta, www.kilpisjarvi.info
Hotelli Hetan majatalo 10% normaalihinnoista, 5% alennushinnoista, wwwhetan-majatalo.fi
Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosasto 15%, Helsinki kauppakeskus Itis ja Espoo kauppakeskus Sello, www.halonen.
net
Ankarat Avotunturit 15 % verkkokaupan tuotteista (ei elektroniikasta ja
keitinlaatikosta), www.avontunturit.fi.
Pyydä alennuskoodi ja ohjeet osoitteesta sakari.palo@welho.com

Teltat
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

Tunturikerho Kavtsi: Tunturiker-

ho 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, Hannu Pohjolainen, 050 355 5052,
hannupohjolainen@luukku.com
Lapinkävijät Owla: www.tunturilatu.fi/owla, Hannu Liljamo, 044 322
3646, hannu.liljamo@gmail.com
Järvenpään retkeilijät ry: www.jarvenpaanretkeilijat.fi, Mikko Järvinen,
040 844 5295

Rinkat

Ahkiot

Vuokravälineet
Tena Master 3 vaelluskupoli

4€/viikonloppu

Sopii vaikka lasten harjoitusteltaksi
mökkien pihapiiriin
Hilleberg

Savotta

Fjällräven

Haglöfs

Yhdistyksen jäsenille normaalihintaan ja ei-jäsenille korotettuun hintaan. Tarkemmat tiedot verkkosivuilla www.lapinkavijat.net
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WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

KKJ: P=6689898, I=3366653

Karjakaivon ylämaja

Karjakaivon alamaja

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

KKJ: P=751315, I=338705

Goados-kota

Kukasmaja

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

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin

Hihamerkki 5 €
Tilausosoite

Nimi
Lähiosoite

Varsinainen jäsen

20 €

Nuorisojäsen (alle 18v.)

10 €

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT

Tilaan vain lehden

10 €

JÄSENSIHTEERI

Tilaan lahjaksi

10 €

Saara Kostama
Penttiläntie 1 H 56
00740 HELSINKI

L2
Posti Oy

Posti Green

Keb Jacket ja Trousers

GREAT FIT IS
NOT ENOUGH
�� �������������� �������,
että kaikissa ulkoiluvaatteissa pitäisi olla paljon muutakin kuin vain
hyvä mitoitus. Ruotsin korkeimman vuoren Kebnekaisen karun
ja vaativan maaston inspiroima
palkittu Keb Jacket -takkimme
on suunniteltu siten, että se tarjoaa
hyvän mitoituksen, toiminnallisuutta ja suojaa.
G-���� Eco- ja stretch-materiaalien yhdistelmän ansiosta siinä
on erittäin helppo liikkua.
Se myös suojaa säältä, ja tarkkaan
harkitut yksityiskohdat varmistavat parhaan mahdollisen käytännöllisyyden. Pohjoismaisen
asiantuntemuksen ansiosta Keb
Jacket -takissa on lisäksi huolehdittu hyvästä mitoituksesta.

Lue lisää Keb päällä
fjallraven.f i

