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HSL

Tänä vuonna Helsingin Seudun Lapinkävijöiden perustamisesta tulee kuluneeksi 45 vuotta. Se on pitkä aika, enemmän vuosia kuin osalla jäsenistöstä,
ja monella nämä vuodet ovat olleet iso osa omasta aikuisiästä. Viiden vuoden
päästä on isojen juhlien aika, mutta näitä puolipyöreitäkin juhlistetaan Karjakaivon kesäkauden avajaisissa.
On jännittävää ajatella, mitä seuraavat viisi vuotta tuovat meille yhdistyksenä tullessaan. Ainakin useampi jäsen on liittynyt toimikuntiin, joissa luodaan
ja toteutetaan toimintaamme. Ajankohtaista-otsikon alla kerron enemmän
näistä muutoksista. Myös jäsenmäärämme on lisääntynyt, ja se on paljolti
Haltian kanssa tekemämme yhteistyön ansiota. Vielä kun löytäisimme toteuttajan uusille nettisivuillemme.
Helsingin kaupunki suunnittelee muualla sijaitsevan maaomaisuutensa
myyntiä, ja vuosi sitten, kun asiasta uutisoitiin, kävi ilmi että myös Karjakaivon ulkoilualue on kaupan virkistysalueeksi. Asiasta on oltu useasti yhteydessä kaupungin virkamiehiin, eikä sillä rintamalla on vielä tapahtumassa
yhtään mitään. Sitä paitsi meillä on todennäköisesti hyvät mahdollisuudet
hankkia Karjakaivon rakennukset omistukseemme. Niinpä katsomme luottavaisina tulevaisuuteen, ja suunnitelmissa on Karjakaivon kohentamiseen liittyviä projekteja, joita talkootoimikunnassa ja Karjakaivon isännän kanssa on
suunniteltu. Olet tervetullut mukaan toteuttamaan näitä projekteja, sillä Karjakaivon ylläpitäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, ei talkootoimikunnalle sälytetty taakka.
Suuret muutokset alkavat pienistä teoista. Esimerkkinä vaikkapa se, että otetaan oma muki mukaan kerhoiltoihin, niin ei tarvita kertakäyttökuppeja. Tai
se, että passiivisen jäsenyyden sijaan osallistut tapahtumiin, ja parhaassa tapauksessa annat oman panoksesi niiden järjestämiseen – meidän kaikkien iloksi. Siitä oma palkkiosi on hyvä mieli.
Aktiivista ja antoisaa retkeilyvuotta 2018 toivottaen
Raija Hentman
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HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

La–su 17.–18.2. Talviretkeilykurssin maasto-osuus

Kaksi viikkoa sitten pidetyn teoriaosuuden jälkeen kurssille
ilmoittautuneet tutustuvat tänä viikonloppuna käytännössä
talviretkeilyn saloihin.

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

Ke 7.3. klo 17.30–20 Yhdistyksen kevätkokous ja
kerhoilta: Lemmenjoella
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat, jonka jälkeen siirrytään Lemmenjoen kansallispuistoon, sen luontoon, kultamaille ja kulttuuritapahtumaankin Raija Hetmanin
kuvin ja sanoin. Lemmenjoki on Lapinkävijöiden ruskavaelluksen kohde, joten nyt pääsee jo etukäteen fiilistelemään.
Muistathan ottaa oman kupin mukaan! Vastuuhenkilö
Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432.

To 8.3. Solmukurssi

Olet varmaan huomannut niin miesten kuin naistenkin ranteessa narusta tehdyn rannekkeen.
Kun ranneke tehdään laskuvarjonarusta, siitä voi käyttää
nimitystä " selviytymisranneke".
Paracord-ranneke on myös hätänaru. Tule tekemään itsellesi tai ystävällesi ranneke. Koskaan ei voi tietää, milloin tulee eteen tilanne, jossa hätänarua tarvitaan.
Kurssilla opit myös tekemään selviytymis- ja kiipeilysolmuja sekä solmuja, joita tarvitset retkeilyssä. Halutessasi voit
tehdä myös avaimenperän. Kurssin hinta on 10e. Kurssin vetäjänä toimii Pekka Järvilehto.
Kurssi pidetään SPR:n Lounais-Espoon tiloissa Valpurissa Merivalkama 8. Sisäänkäynti Merenkäynnin kävelykadulta. (Kartta sivulla 21). Matikylän metroasemalta pääsee busseilla 146 ja 164.
Vastuuhenkilönä ja ilmoitusten vastaanottajana toimii
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Aira Häkkinen: aira.hakkinen(at)gmail.com tai puh. 0400
594766. Ilmoittautumiset viimeistään 25.2.18.

La 10.3. Helsinki Sauna Day

Lapinkävijät ja Karjakaivon sauna ovat mukana Helsinki
Sauna Dayssä. Tapahtuma on avoin kaikille ilmoittautuneille
http://www.helsinkisaunaday.fi/
Jäsenet voivat saunoa saunassamme lähes milloin vaan,
tässä on oiva tilaisuus Karjakaivon saunaan tutustumiseen
myös muille.
Jyrki Kuoppala on luvannut ohjata osallistujat Haltialta Karjakaivolle. Lähtö Haltialta klo 11:10. Bussi 245 lähtee Espoon
Asemalta klo 10:39.
Lisätiedot tapahtumasta http://www.helsinkisaunaday.fi
ja Markus Pyhälä 040 41 90 967 tai markus.pyhala(at)gmail.
com

La 17.3. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä
Karjakaivolla

Tilaisuus on tarkoitettu vuosien 2017-2018 aikana jäseniksi liittyneille tai heille, jotka eivät ole aikaisemmin olleet toiminnassa mukana.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on pitkä historia ja tukikohdat sekä Nuuksiossa että Länsi-Lapissa.
Lauantaina 17.3. klo 10:30 lähdemme Haltian edestä Karjakaivolle tutustumaan lapinkävijöiden toimintaan ja tukikohtiimme. Bussi 245 lähtee Espoon asemalta 9:40.
Varsinainen ohjelma alkaa Karjakaivon ylämajalla puolen päivän jälkeen kasvishernekeitolla johon saa halutessaan
myös lihaa (otathan omat ruokailuvälineet mukaan).
Hernesopan jälkeen kerrotaan Lapinkävijöistä, Karjakaivosta ja Kukasjärven tukikohdista sekä opetellaan mahdollisesti puuttuvia, mutta tukikohdilla tarpeellisia taitoja, mm. öljylyhdyn käyttöä, tulen tekoa ja veden kantamista.
Jossain vaiheessa keitetään kahvit, ota oma kahvikuppi ja
mahdolliset kahvileivät (suolaiset tai makeat) mukaan. Jos
haluat tietää enemmän Helsingin Seudun Lapinkävijöistä tai
mielessäsi siintää retki Karjakaivolle tai Kukasjärvelle, niin il-
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tapäivä on varmasti sinulle hyödyllinen!
Kun kahvit on hörpätty ja enimmät turinat turistu, niin tarjolla on osallistujien lämmittämä sauna.
Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan keliin sopivia välineitä: lumikengät tai sukset oman valinnan
mukaan. Jos ei ole lunta niin maastoon sopivat jalkineet. Voit
myös saapua omalla tyylillä Karjakaivon ylämajalle. Paluumatkalle saattaa tarvita otsalampun. Toki muutama voi jäädä
Karjakaivolle yöpymäänkin.
Bussi 245 lähtee Espoon keskuksesta klo 9:40, odotamme
Haltian edessä bussilla saapuvat osallistujat.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Markus Pyhälä; markus.
pyhala(at)gmail.com tai 040 41 90 967 11.3. mennessä. Ilmoitathan samalla, jos kaipaat hernekeittoon lihaa joukkoon tai
jos harkitset Karjakaivolla yöpymistä.

HUHTIKUU

HUHTIKUU

HUHTIKUU

HUHTIKUU

La 21.4. Tutustuminen maastopyöräilyyn

Metsähallitus on avannut kansallispuistojen reittejä myös pyöräilijöille. Maastoon sopiva pyörä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia retkeilyyn.
21.4. kello 11 tutustumme maastopyöräilyyn ja monenlaisiin varusteisiin sekä ajamme kevyen lenkin maastossa. Järjestämme mahdollisuuden vuokrata maastopyörä tai fatbike
lenkille.
Pyörättömätkin voivat siis osallistua. Vuokrapyöriä on rajallinen määrä. Tapaamispaikka selviää maaliskuun aikana.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Markus Pyhälä 15.4. mennessä; markus.pyhala(at)gmail.com tai 040 41 90 967
Kesällä järjestetään hieman haastavampi maastopyöräretki.

TOUKOKUU

TOUKOKUU

TOUKOKUU

La 5.5 klo 10 Kevätsiivous Karjakaivolla

TOUKOKUU

Tule tekemään yhdessä! Kaikille löytyy oma hommansa,
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koska tekemistä riittää ylä- ja alamajalla.
Siivouksen ja avajaisten jälkeen on mahdollisuus saunoa ja
virkistyä keväänviileässä vedessä.
Tehtävät jakaa Eija Lempinen 040 723 6768

La 5.5. klo 13 Kesäkauden avajaiset ja Lapinkävijöiden
45-vuotisjuhla Karjakaivolla

Vietämme tänäkin vuonna kesäkauden avajaisia tavallista
juhlavammissa merkeissä, juhlimme samalla 45 vuotta täyttävää yhdistystä.
Tarjolla on keittoa ja kakkukahvit. Sauna on lämpimänä ja
lammessakin voi pulahtaa. Olet tervetullut tulitpa jo siivoustalkoisiin tai vain juhliin. Emännät haluaisivat tietää, monelleko tarjottavaa varataan, joten ilmoita tulostasi
Ritva Puranen 040 840 0575 tai Marja Luhtala 045 264 3901
viimeistään 30.4.
Ps. Tuothan omat astiat, niin säästetään luontoa.

Su 6.5. Päiväretki Karkalin luonnonpuistoon

Tutustumme Lohjalla sijaitsevaan alueeseen, joka on yksi Etelä-Suomen hienoimmista lehtoalueista. Paluumatkalla käymme Torholan luolalla, joka on Suomen suurin kalkkikiviluola.
Tilausbussi lähtee Helsingistä klo 10. Takaisin Helsingissä
olemme n. klo 17. Mukaan otetaan omat eväät. Retken hinta
on n. 20 e. Se tarkentuu, kun tiedämme lähtijöiden määrän.
Ilmoittautumiset 15.4. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250,
juha.karsikas(at)icloud.com.

La 19.5. Villiruokakurssi yhteistyössä Kavtsin kanssa

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen torppa Helsingin
Talosaaressa
Tähän aikaan keväästä luonto pursuaa syötävää. Helsingin Seudun Lapinkävijöiden ja Tunturikerho Kavtsin jäsenet
käyvät taas herkkupatojen ääreen Irma Tolosen ja Raija Hentmanin opastuksella.
Tällä kertaa kokoonnumme Helsingin itäisimmässä kolkassa, Talosaaren ulkoilualueella. Ruoan valmistusta edeltää
villivihannesten keruu ja sitten ryhdytään tositoimiin. Ruoka-
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ohjeet määrittävät kaupasta hankittavat tarveaineet ja niiden
hinnan, osanottajien määrä taas kuinka moneen osaan kulut
jaetaan. Oletettavasti hinta tulee olemaan 10–20 euroa hengeltä. Tiedon osanottomaksun suuruudesta, saapumisohjeet
ja varustautumisvinkit lähetetään kurssille ilmoittautuneille.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 14.5. joko Raija
Hentmanille (raija.hentman(at)nic.fi tai tekstarina numeroon
0400 380 606) tai Irma Toloselle (itirmatolonen(at)gmail.com tai
numeroon 040 732 6851).

La–su 19.–20.5. Viikonloppuvaellus
Ruostejärvi - Liesjärvi

Vaellamme Liesjärven kansallispuistossa Tammelassa. Kokoonnumme lauantaiaamuna kello 10 Hämeen luontokeskuksella, josta aloitamme vaelluksen Liesjärven kansallispuistoon.
Reittiä kuljetaan pääosin hämäläisessä havupuuvaltaisessa
metsämaisemassa, mutta vaihtelevuutta matkan varrelle luovat kumpuilevat harjurinteet, luonnontilaiset lammet ja mutkittelevat rantaviivat. Kuljemme Korteniemeen tutustumaan
Korteniemen perinnetilaan ja kivikautiseen asumukseen. Yövymme Savilahden telttapaikalla. Matkaa lauantaina kertyy
noin 15,8 km. Sunnuntaina palaamme Savilahdesta Hämeen
luontokeskukseen (8,3 km). Mahdollisuus uimiseen Ruostejärvessä ennen kotiin lähtöä. Lisätietoja kohteesta: http://www.
luontoon.fi/ruostejarvi-liesjarvi.
Kuljemme Hämeen luontokeskukselle kimppakyydein,
matkaa Helsingistä noin 100 km. Luontokeskukselle pääsee
tarvittaessa myös linja-autolla, Eerikkilän tienhaaran pysäkiltä
matkaa on noin 1,5 km. Reittiohjeet: http://www.luontoon.fi/
hameenluontokeskus. Mukaan vaellukselle tarvitset viikonlopun retkivarusteet, ruuat ja veden. Yövymme omissa teltoissa.
Vesitäydennystä saa Kyynäränharjun ja Korteniemen kaivoista. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 10.5. mennessä Sari Haarala,
mielellään sähköpostilla haaralasari(at)gmail.com tai 0400 808
911. Ilmoita myös onko käytössäsi auto / tarvitsetko kyytiä.
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SAUNA		

SAUNA		

SAUNA

SAUNA

Lauantaisauna 24.2 klo 14-16

Tulepa toteamaan millaiseen jäähän avanto tänä talvena tehdään ja pulahda sinne lämpimästä saunasta! Istuinalustan
käyttäjät, ottakaa oma mukaan. Mukaan myös taskulamppu, ledivalaisin tai otsalamppu, sisätiloissa on vähän valoa.
Saunan lämmittää Eino Vasikainen 040 538 8087

Lauantaisauna 24.3 klo 14-16

Saunan lämmittää Jukka Severinkangas 040 572 0696

Keskiviikkosauna 25.4 klo 17.30-19.30

Saunan lämmittää Harry Smeds 050 357 0993

Keskiviikkosauna 23.5 klo 17.30-19.30

Saunan lämmittää Juha Saarnio 044 914 8779
Sauna on yhteissauna ja saunamaksu 2 euroa.

TULEVAA
26. tai 27.5. Retkikalastuskurssi

Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 2/2018 ja nettisivuilla.

La–su 16.–17.6. Perheretki Vartiosaareen

Vietämme kesäviikonlopun Vartiosaaressa. Sillattomana säilynyt Vartiosaari edustaa parinkymmenen ympärivuotisen
asukkaansa kera nykymaailmassa harvinaiseksi käynyttä saaristolaiselämänmuotoa. Saarella on 57 huvilaa, joista useimmat on vuokrattu erilaisille yhdistyksille. Vartiosaaren luonto
on säilynyt monimuotoisena ja yli puolet saaren pinta-alasta
on luokiteltu arvokkaiksi luontokohteiksi.
Retken aikana tutustumme mm. Vartiosaaren terveysluontopolkuun. Käymme tervehtimässä vuohia ja lampaita, saunomme, uimme, grillaamme ja vietämme leppoisasti aikaa
yhdessä. Saarta voi kiertää myös omatoimisesti. Retki sopii
erityisen hyvin lapsiperheille, mutta kaikki ovat toki tervetulleita.
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Majoitumme Vartiosaaren kesätoimintakeskuksessa, jossa
käytössämme on päätalo Furubacka. Sisältä löytyy yöpymistilat 4 huoneessa yhteensä 12 henkilölle. Pihapiirissä on tilaa
omille teltoille. Käytössämme on päärakennuksen hyvin varusteltu keittiö, josta löytyy kaikki tarvittava ruokailuvälineitä myöten.
Mukaan tarvitset petivaatteet tai makuupussin, viikonlopun ruuat sekä teltan tai muun majoitteen, jos yövyt ulkona.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 3.6. mennessä mielellään sähköpostilla, Sari Haarala, haaralasari(at)gmail.com tai 0400 808911.
Huom! Retken mahdollinen maksu varmistuu toukokuussa,
kun kaupunki päättää maksuperusteista. Viime vuosina paikka on ollut yhdistyksille maksuton.

Pe–su 3.–5.8.2018 Saaristoretki
Kuuskajaskariin ja Kylmäpihlajaan

Viikonlopun aikana tutustumme Rauman edustalla sijaitsevaan Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saariin. Kuuskajaskariin tutustumme opastetulla kierroksella, lisäksi retkemme
ajankohtaan sattuu Kuuskajaskari ”perinne-”päivä, jota vietetään lauantaina 4.8. Perinnepäivän ohjelmassa on mm. ampuminen aidolla saaren kallioon upotetulla rannikkotykillä ja
pelastautumisnäytös. Sunnuntaina vierailemme paluumatkalla Kylmäpihlajan majakkasaarella. Meille on varattu sisämajoituksessa 40 paikkaa (4-8 henkilön huoneistoissa, tai 8-20
henkilön kasarmituvissa, joissa on täysin varusteltu keittiö).
Retken hinta on n. 150 e (ilman aterioita), jos saamme kaikki paikat täytettyä. Hinta sisältää maa- ja venekuljetukset, majoituksen, opastuksen Kuuskajaskarilla, saunan lauantaina ja
aamiaiset lauantaina ja sunnuntaina. Ateriatoiveet ja -hinnat
(iltaruokailut, lounaat ja päivällinen lauantaina) selvitetään
ilmoittautumisen jälkeen erikseen. Kattava ateriapaketti maksaa n. 75 e. Bussi lähtee Helsingistä (Mikonkadun tilausajopysäkki, Mikonkatu 19, Casinon kohdalla) pe 3.8. klo 15:30 ja
palaamme samaan paikkaan su 5.8. n. Klo 19. Bussin lähtö ja
paluuajat ovat vielä noin aikoja, ne vahvistetaan pikimmiten.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä taronka(at)gmail.com tai
tekstiviestillä 040 801 8140. Tietoa kohteista: http://www.kuuskajaskari.fi/ ja http://kylmapihlaja.com/.
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LOMA
Puunajo- ja lomaviikko (to–to) Kukasjärvellä 22.–29.3.2018

Isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa ja kelit luultavasti parhaimmillaan! Tämä viikko on sinulle oivallinen, jos haluat tutustua Kukasjärven maisemiin ja tukikohtiimme siellä. Isännät ovat paikalla ja ennenkin käyneet
neuvovat uusia vierailijoita parhaansa mukaan. Viimeiset nelisen kilometriä
Kukasjärvelle on tietöntä taivalta joka on perinteisesti taitettu hiihtäen, lumikengilläkin varmaan pärjää. Isännät majoittuvat Goados-kotaan, muut Kukasmajaan. Puunajoviikolla majoitus on maksullinen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)gmail.com
tai 040 41 90 967

Ylläksen hiihtoviikko 30.3–8.4.2018

Majoituspaikkoja on varattu Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista
n.35 kpl. Matkan hinta on 410 euroa sisältäen edestakaiset junamatkat H:kiKolari makuuvaunuissa ja edestakaiset bussikyydit Kolari–Äkäslompolo. Majoitus 2-3 hengen huoneissa tai parvipaikoilla. Myös ohjatut hiihtoretket päivittäin eri puolille Yllästä kuuluvat viikon ohjelmaan.
Huminan tarjous v 2018 on aamiainen ja päivällinen pakettina 348 eur/
hlö/7vrk, vain päivällinen 249 eur/hlö/7vrk, vain aamiainen 99eur/hlö/7vrk.
Huminan kanssa on sovittu, että ruokailut maksetaan paikan päällä ja maksettuaan jokainen HSL:n hiihtoviikolla oleva saa Huminan kortin. Kortti on
hyvä näyttää ravintolassa ruokailemaan tullessa. Kortin voi pyytää nimellään
Huminan vastaanotosta tulopäivänä, tai silloin kun sitä ensi kerran tarvitsee.
Ateriat voi myös valmistaa itse majoitustiloissa. Äkäslompolon keskustassa on myös useita ruokapaikkoja, sekä Jounin kauppa.
Junan lähtöaika Helsingistä on 30.3 pe klo 20.28 ja Kolarissa 31.3 klo 11.00.
Paluumatka Kolarista alkaa 7.4 klo 18.10 ja Helsingissä juna on 8.4 klo 8.32
Hiihtoviikolla on tällä hetkellä muutama vapaa paikka. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Jorma Nurmi 0407669093 tai jorma.nurmi50(at)gmail.com

Kukasjärven huolto- ja lomaviikko 19.–26.5.2018

Lähde Kukasjärvelle seuraamaan kevääntuloa! Onko lunta vai puissa hiirenkorvat? Isännät ovat huoltohommissa ja majoittuvat Goados-Kodassa. Kukasmajassa on tilaa. Huoltoviikolla majoittuminen on maksullista. Isännät auttavat ja neuvovat muita mahdollisuuksien mukaan.
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Ilmoittautumiset ja lisätietoa Markus Pyhälä 040 41 90 967 tai
markus.pyhala(at)gmail.com

Lapin kierros 7.–17.6.2018

Pohjoisessa on paljon kiinnostavia luonto- ja kulttuurikohteita, joissa ei tule
käytyä, koska ne eivät osu matkan varrelle. Kesäkuun alkupuoli, jolloin kesä saapuu Lappiin, mutta räkkä ei ole vielä alkanut, on useimmille outo aika
lähteä pohjoiseen. Lapin kierros yhdistää nämä asiat ja tarjoaa erittäin monipuolisen luonto- ja kulttuurikattauksen yöttömän yön ja kesän kiihkeimmän
heräämisen aikaan.
Uuden pääkaupunkiseudun retkeilyoppaan käsikirjoitus ei ole vieläkään
valmis, joten lopullisen matkasuunnitelman tekoon pääsee vasta, kun koko kirja on luovutettu kustantajalle. Joitain kohteita on kuitenkin valmiiksi
mietitty. Matkan varrella tutustumme ainakin Auttikönkääseen, Korouoman
rotkolaaksoon, Riisitunturiin ja legendaarisen poromies Lauri Hihnavaaran
eli Moskun kotitaloon hänen tyttärenpoikansa esittelemänä. Pohjoisempana
koukkaamme ehkä Viiankiaavalle ja haaveissa olisi päästä venekyydillä Vuotsosta Pyhä-Nattasen juurelle, jonne sitten kavuttaisiin. Jos hyvin käy, tutustumme Sallivaaran historialliseen erotusaitaan ja mahtavaan Taatsin seitaan.
En tiedä vielä pääsemmekö Maupertuin jalanjäljille, mutta ainakin Aavasaksan käymme kiertämässä.
Paikasta toiseen liikutaan tilausajoautolla ja yöt vietetään lakanoiden välissä. Hinnat, aikataulut ja tarkempi ohjelma selvinnevät helmikuun lopussa.
Kun tietoa ilmaantuu HSL:n nettisivuille, siitä kerrotaan Lapinkävijöiden Facebook-sivulla ja sähköpostilistan jäsenille. Tiedonhaluisimmat voivat myös
kysellä minulta helmikuun jälkeen joko sähköpostitse raija.hentman(at)nic.fi
tai puhelimitse 0400 380 606.

Kukasjärven talkoo- ja retkiviikko 14.–21.7.2018

Heinäkuussa Kukasjärvellä laitetaan paikat kuntoon! Tule mukaan heinätöihin ja muihin touhuihin! Ovatko uudet lauteet niin helpot puhdistaa, kuin on
toivottu? Töiden lomassa ehditään varmasti retkeilemäänkin! Talkooväen majoittuminen on maksutonta ja yhdistys tarjoaa heille aamupuuron ja kahvit.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Markus Pyhälä 040 41 90 967 tai
markus.pyhala(at)gmail.com

Päiväretkiviikko Inarissa pe–su 31.8.–9.9.2018

Viikon aikana tutustumme monipuolisesti Inariin. Tutuksi tulevat mm. Ukonsaari, Pielpajärvi, Otsamo, Kaamanen, Lemmenjoki, Siida, Sajos. Juna lähtee
Helsingistä perjantaina 31.8. illalla kohti Rovaniemeä, josta jatkamme bus-

12

LOMA

Lapinkävijä Nro 150 1 18

silla Inariin. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 9.9. aamulla. Retken
alustava hinta-arvio on 600 e ja se täsmentyy kevään aikana, kun VR ja Matkahuolto vahvistavat hintansa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha Karsikas
040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

Ruskavaellus Lemmenjoella pe–su 7.–16.9.2018

Lähdemme maastoon Koskenniskalta (Angelin tien varressa) ja päätämme
vaelluksen Kultahaminaan, josta venekyyti kuljettaa meidät majoitukseen
Njurgalahteen (Ahkun tupa). Juna lähtee Helsingistä perjantaina 7.9. illalla
kohti Rovaniemeä, josta jatkamme bussilla vaelluksen lähtöpisteeseen.
Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 16.9. aamulla. Retken alustava
hinta-arvio on 400 e ja se täsmentyy kevään aikana, kun VR ja Matkahuolto
vahvistavat hintansa. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä: Juha Karsikas 040 548
1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
SYYSVAELLUS TELTAN KANSSA

Hossan kansallispuistoon 16.- 23.9.2018. Tutustumme
Suomi 100-juhlavuoden kansallispuistoon melkein tuoreeltaan. Alustavien ajatusten mukaan kokoonnumme
Hossan luontokeskukseen 16.9. alkuillasta. Matkat tehdään omilla autoilla ja/tai kimppakyydein. Tutustumme
rauhallista tahtia kansallispuiston eri kolkkiin. Vaellusreittimme vaihtelee helposta vaativaan. Vaelluksen vetäjinä toimivat Markku Arola ja Juha Kelkka Tunturikerho Kavtsista. Tälle Kavtsin järjestämälle vaellukselle
HSL:n jäsenten on mahdollista osallistua tunturilatulaisten kanssa. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet
Toukokuussa ilmestyvässä Kavtsin Väärti-lehdessä
Markku Arola markku.arola(at)kolumbus.fi
Juha Kelkka juha.kelkka(at)pp.inet.fi
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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.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus
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.

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

Hallituksen päätöksiä
Tästä vuodesta lähtien HSL:n hallitus
valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäseniä valitaan 7–9. Vuoden
2018 hallituksessa on kahdeksan jäsentä, ja kokoonpano löytyy yhdistystiedotteesta sivulla 26. Yhdistyksen varapuheenjohtajana jatkaa
Markus Pyhälä ja sihteerinä Sirkka
Leppänen.
Toimikunnissa sen sijaan on useita muutoksia. Koulutustoimikunta sai uudeksi jäsenekseen ja saman
tien myös vetäjäkseen tuoreen jäsenen Saara Loisteen. Saarahan aloitti
myös vuoden alusta uutena jäsensihteerinä, joten myös uusille jäsenille
lähetettävää materiaalia on päivitetty. Monivuotisen jäsensihteerimme
Saara Kostaman työ sai jatkajan. Eija Lempinen luopuu monivuotisesta
jäsenyydestään ohjelmatoimikunnassa jatkaen kuitenkin talkootoimikunnassa. Myös Taina Ronkainen jättäytyy ohjelmatoimikunnasta, mutta
jatkaa ulkoilutoimikunnassa. Uudet
jäsenet Marina Koskelainen ja Ilona
Vaara ovat jo viime vuoden puolella
saaneet tuntumaa ohjelmatoimikuntaan.
Talkootoimikunnan vetäjäksi

vaihtuu Kaisa Peuramäki, mutta pari vuotta vetäjänä toiminut Markku
Jakonen jatkaa toimikunnassa. Heli Rekiranta on todennut, ettei pysty
osallistumaan kaikkiin kiinnostaviin
toimikuntiin, joten hän jättäytyy talkootoimikunnasta pois. Samoin Hannu Siitari lopetti. Sen sijaan lisävoimia on saatu Sulo Laaksosta, jonka
remonttitaidoista on saatu jo Kukasjärvellä näyttöä. Tiedotustoimikunta
toivoisi lisävoimia, sillä myös tiedotustoimikunnassa pitkäaikainen aktiivijäsen Hannu Siitari jäi pois. Ulkoilutoimikunta on saanut uuden
jäsenen Markus Pyhälästä, mutta väki ei lisääntynyt, sillä Hannu Siitari
jäi myös ulkoilutoimikunnasta pois.
Miten voisin korostaa näiden seuraavien kiitoksen sanojen painavuutta? Kiitos teille kaikille, jotka olette antaneet aikaanne, energiaanne ja
ideoitanne yhteiseen laariin, ja kiitos
kaikille niille, jotka olette valmiita sen
tänäkin vuonna tekemään! Luvassa ei
ole palkkaa euroissa, luvassa on vain
antoisia kokemuksia ja hyvää mieltä.
Vuoden 2017 sarvekkaaksi nimettiin Auli Martin, talkootoimikunnan
uskollinen puurtaja.
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Sarvekkaaksi nimeämisellä haluamme osoittaa arvostustamme aktiivisesta osallistumisesta HSL:n toimintaan, joten aina sarvekkaan kilkuran
ja kunniakirjan saaja ei ole ollut toimikunnan jäsen. Auli on sarvekkuutensa ansainnut, ja siitä lämpimät onnittelut!
Hallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin myös hankkia Kukasjärvelle Goados-kotaan yksiliekkinen kaasukeitin ja 5 kg kaasupullo.
Tähän asti käytössä on ollut spriiTrangia, mutta sen käyttöön sisätiloissa sisältyy aina pieni vaaratekijä.

Uusi jäsenetu
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
jäsenet saavat jatkossa 10–15 % alennuksen Karttakeskuksen verkkokaupasta. Edut ovat samat kuin Suomen Ladun jäsenillä. Ohje jäsenedun
saamiseen ja kirjautumiseen löytyy
HSL:n verkkosivuilta.

Karjakaivosta
Karjakaivon sauna on varmaankin
Nuuksion paras. Jotta saunan hygienia pysyisi hyvänä, on suositeltavaa että jokainen käyttäjä tuo mukanaan laudeliinan paljaan pyllynsä
alle. Muovia sisältävät kertakäyttöliinat eivät ole ekologisesti kestävä
vaihtoehto. Kankainen laudeliina tulee myös aina otettua mukaan kotiin
lähtiessä. Karjakaivollehan ei saa jättää mitään roskia.
Sen takia myös tuikkujen käyttö on

pannassa, sillä usein tuikkujen alumiinikuoret ovat jääneet sinne. Kruunukynttilät ovat paras valaisun vaihtoehto yleisvalaistukseen tuvassa ja
ylämajalla. Saunan valaistukseen
käytetään eteisen komerosta löytyviä myrskylyhtyjä, joiden käyttöohjeet löytyvät kansiosta. Lyhdyt ripustetaan ikkunoiden ulkopuolelle.
Toivottavasti kaikki Karjakaivolla
kävijät kirjaavat käyntinsä joko ylätai alamajan seurantakirjaan, sillä on
tärkeää olla selvillä käyttäjien määristä.

Nettisivuille tekijä
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
uusien nettisivujen sisältösuunnitelma on ollut valmis tovin, ja sisällön
teksteistä on valmiina jo hyvä siivu.
Sivujen tekeminen on aloitettu, mutta tekeminen on jäänyt kesken sairastumisen vuoksi.
Nyt ei voi enää odottaa. Onko sinulla kokemusta kotisivujen tekemisestä? Tässä, jos missä voisit antaa
ison panoksen yhdistyksen hyväksi. Jollei tekijää löydy, täytyy yrittää
löytää ulkopuolinen osaaja, mikä taas
vie muulta toiminnalta varoja. Niinpä Lapinkävijöillä ei ole mahdollisuutta maksaa isoja rahapalkkioita.
Yhteydenottoja kaivataan, ja ne voi
lähettää puheenjohtajalle osoitteeseen raija.hentman (at)nic.fi.
Tiedot kirjasi
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.
Yösuunnistus Karjakaivolla 30.9
Saavuin alamajalle iltapäivällä tehtävänä oli suunnistusradan teko illan
tapahtumaa varten.
Talkooporukka oli juuri saunomassa ja virkistymässä päivän aherruksen jälkeen. Kysyin jäävätkö vielä
suunnistamaan vastaus oli että nyt
ei jaksa on sen verran puuhailtu. Keräsin rastimerkit mukaani ja keskustelin vielä ennen maastoon lähtöä
saunojien kanssa radan pituudesta. Siihen joku ehdotti että sen voisi tehdä lyhyempänäkin tällä kertaa.
Lyhensin matkaa puolella alkuperäisestä suunnitelmasta ja kaksi km
muuttui yhdeksi, rastien määrä 6kpl
pysyi ennallaan. Kun sain radan valmiiksi palasin alamajalle odottamaan
tapahtuman alkamista. Talkooporukka hupeni niin että jäi enää yksi siitä
ryhmästä, eikä uusia tulijoita näkynyt eikä kuulunut. Kun lähtö läheni
kerroin suunnistajalle että tämän radan ihanneaika on yksi tunti. Sovittiin myös että hän kerää kulkiessaan
rastimerkit pois.
Kun klo tuli 19.00 suunnistaja lähti
alamajalta länteen etenevää polkua ja
kohti ylämajan takana olevaa metsää,
ykkös- ja kakkosrastit sijaitsivat siellä. Otsalampun valon kadottua pa-

lasin sisälle alamajalle ja mietin mitä voi tunnin aikana tehdä kun vain
yksi suunnistaja kiertää metsässä. Sitten muistin että suurissakin tapahtumissa tv-toimittajat kuiskailevat metsässä mikrofoniin miten suunnistajat
toimivat lähestyessään rastia. Niinpä
lähdin kolmosrastille joka sijaitsi kyseisen polun varrella lähellä "kiviportaita" olevassa kuusikossa. Kello oli
viisitoista yli kun asetuin paikalleni
odottamaan. Puolelta alkoi metsästä
näkyä valoa ja sieltähän suunnistaja
tuli kalliolla kierrellen etsien alastulopaikkaa. Löydettyään rastin ja merkinnät tehtyään keräsi sen mukaansa
ja otsalampun valo suuntautui kohti nelosrastia itään päin. Valon hävittyä poistuin alamajalle odottamaan,
huomasin että aikaa on vieläkin niin
lähdin nelos- ja viitosrastien välille,
jotka sijaitsivat alamajan itäpuolella
katsomaan miten suunnistus etenee.
Sieltä tulikin kiire pois, kun suunnistajan valo tuli jo vastaan.
Olin alamajalla kymmentä vaille ja jäin odottamaan kuinka ihanneajan kanssa käy. Kun klo oli 19.58
suunnistaja ilmestyi paikalle, kaikki
rastimerkit mukanaan. Hyvä suoritus. Lapinkävijöiden v 2017-2018 yösuunnistuksen mestariksi suunnisti
Sakari Palo.
Jorma Nurmi
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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.

Kansallispuistot - Maamme
luonnon helmet
Tea Karvinen
Docendo 2017, 264 sivua

Teoksen kansien väliin on tiivistettynä Tea Karvisen seitsemän vuoden
työ, yli 700 kansallispuistoissa vietettyä päivää, yli 200 vuosittaista matkapäivää ja 140 000 ajokilometriä kirjoittamisen ja tiedon hankinnan lisäksi.
Ja ennen kaikkea Kansallispuistot:
Maamme luonnon helmet on tiivis
paketti 40 kansallispuistostamme.
Kansallispuistot esitellään pohjoisesta etelään ja liikkuen idästä länteen
ja lännestä itään, välillä hyppelehtien
hiukan kartalta katsoen epäloogisesti. Mutta sehän ei haittaa, sillä haluttu kansallispuisto löytyy listan mukaan helposti.

Tea Karvinen on käyttänyt paljon Metsähallituksen asiantuntijoita
ja puistotyöntekijöitä sekä paikallisia
asukkaita ja yrittäjiä oppainaan ja tietolähteinään. Heistä syntyy myös pienimuotoisia henkilökuvia, eli tekstiin
lomittuu vaikkapa kuvauksia työn sisällöstä tai luontosuhteesta. Historiaa punotaan lajitietojen ja maisemakuvausten joukkoon. Tekstit tuovat
esiin myös sitä, miten luonto muuttuu ihmisten ja eläinten toiminnan tuloksena.
Kuvia on eri vuodenajoista, mutta reittikarttoja tai tietoja palveluista
kirja ei sisällä, sillä niitä on listattu jo
Jouni Laaksosen Retkeilijän kansallispuistot -kirjaan. Ihmisiä näkyy kuvissa huomattavasti enemmän kuin
luontokirjoissa yleensä. Useassa kohdassa olisi kaivannut kuvatekstejä.
Kansallispuistot – Maamme luonnon helmet toimii sekä innoittajana
omille retkille että nojatuolimatkana
luontoaarteillemme.
(RH)
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Lääkkeet ja aurinko
Internetin ihmeellisestä maailmasta,
osoitteesta terve.fi löytyy tietoa lääkkeiden ja auringon yhteisvaikutuksesta. Kannattaa lukaista, ettei sitten
kevätaurinko tee ikäviä tepposia. Tämä on suora lainaus sivustolta. (RH)
Joidenkin lääkeaineiden ja auringonvalon yhteisvaikutuksena esiintyy ihoreaktiota. Seurauksena voi
olla, että iho palaa tavallista herkemmin tai että siihen tulee esimerkiksi tummia maksaläikkiä. Yksilölliset
erot voivat olla suuria ihoreaktioiden
synnyssä, myös
lääkkeen annoksella on merkitystä herkistymiseen.
Valoherkistymistä voivat aiheuttaa
paikallisesti käytettävät lääkeaineet,
esimerkiksi aknevoiteet tai sisäisesti otetut lääkeaineet esimerkiksi
tietyt antibiootit. Valoherkistymisen
voi aiheuttaa auringon lisäksi myös
solarium. Tehokkaita auringonvalon
vaikutusten voimistajia ovat esimerkiksi lumihanki ja vesistöt.
Auringon valon ja lääkeaineen aiheuttamat reaktiot voidaan jakaa fototoksisiin ja fotoallergisiin. Fototok-

siset reaktiot muistuttavat tavallista
auringon polttamaa, iho kuitenkin
palaa tavallista herkemmin. Ihoreaktio voi tulla myös parin päivän viiveellä.
Fotoallergiset reaktiot ovat harvinaisempia ja niiden yhteydessä iho
palaa pahasti. Ihoon muodostuu rakkuloita ja kutina on voimakasta. Oireet ilmenevät tavallisesti useiden
päivien kuluttua lääkityksen aloittaSakari Palo

misesta. Herkistymisen jälkeen oireet
voivat ilmetä nopeasti, jos lääkeainetta nautitaan myöhemmin uudestaan.
Paras ehkäisykeino auringon aiheuttamia ihoreaktioita vastaan on
auringolta suojautuminen joko varjossa oleskelemalla tai pukeutumalla. Jos aurinko aiheuttaa voimakkaita
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iho-oireita, on syytä käydä lääkärissä. Lievät ihon punoitukset voi hoitaa
kotona paikallisesti apteekista saatavalla hydrokortisonivoiteella.
Muun muassa seuraavat lääkeaineet voivat aiheuttaa valoherkistymistä:
Mikrobilääkkeet (tetrasykliinit,
sulfonamidit, siprofloksasiini, doksisykliini, sulfa-trimetopriini, levofloksasiini, norfloksasiini, ofloksasiini, moksifloksasiini)
Sydän- ja verenpainelääkkeet (tiatsidit, furosemidi, amiodaroni, kinidiini)
Ihotautilääkkeet (bentsyyliperoksidi, adapaleeni, isotretioiini, tretinoiini, trioksisaleeni)
Suun kautta otettavat diabetes-

lääkkeet (glipitsidi, glimepiridi)
Särkylääkkeet (paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkevoiteet sekä -geelit)
Epilepsialääkkeet (fenytoiini, karbamatsepiini)
Psyykenlääkkeet (klooripromatsiini, amitriptyliini, proklooriperatsiini)
Rohdosvalmisteet (mäkikuisma).
Lisäksi on hyvä huomioida, että lääkkeet tulee säilyttää suojassa
auringon valolta. Tietyt lääkeaineet
nimittäin hajoavat auringon valon
vaikutuksesta. Esimerkiksi hormonikorvaushoidossa käytettävät estrogeenilaastarit kannattaa kiinnittää
vaatteiden alle, koska estrogeeni hajoaa valon vaikutuksesta.

Vinkkejä ja kartta solmukurssille 7.3

Huom! Katso toimintasivuilta.
Solmukurssi (sivu 4)
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Kulkuohje solmukurssille
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Ilmari Kosonen

Lemmenjoki on ’soiden joki’
Inarin länsiosassa virtaa 70 km pitkä
Lemmenjoki, saamelaisittain Leammi Páádáár-järveen, joka sitten laskee Juutuanjokea suureen Inariin.
Lemmenjoen kansallispuisto on pinta-alaltaan 2.850 km², ja on Suomen
suurin kansallispuisto sekä samalla Euroopan suurimpia metsäerämaita. Lemmenjoen alkulähteinä on
laaja suoalue Leammegasjeaggi eli
Lemmikäsjänkä, josta etelään virtaa

Leammagasjohka eli Lemmekäsjoki
Repojokeen. Pohjoiseen virtaa puroja Leammegasjávriiin el Lemmikäsjärveen. Jokireitillä olevan Juurakko-

järven rannoilla on myös lapinkylä
Leammi eli Lemmee, suomalaisittain
Lemmenjoki. Ja Sotkajärven rannalla
on Kaapin Jounin museotila.
Nimeä Lemmenjoki on yritetty selittää muodosta Lämminjoki. Näin
esimerkiksi Metsähallituksen sivulla luontoon.fi/lemmenjoki/historia
nimen alkuperää selvitetään seuraavasti: ”Lemmenjokilaakson kasvusto on
rehevämpää ja vehmaampaa kuin lähistöllä yleensä, ja laakso on koettu tavallaan
lämpimämmäksi seudukRaija Hentman
si. Lemmenjoki on saanut
nimensä saamenkielisestä
nimestä Leammi, joka tarkoittaa suomeksi lämmintä. Paikan nimi on vääntynyt aikojen saatossa
Lemmenjoeksi”. Wikipediassa tuota Lemmenjoki tuota selitystä on
sitten toistettu.
Saamen paikannimistä paljon kirjoittanut Ilmari Mattus ei tätä selitystä hyväksynyt.
Samuli Aikio tutki kyllä nimeä, mutta ei saanut sille mitään
selitystä kirjoituksessaan Suomalaisessa paikannimikirjassa 2007, totesi
vain ”Joen nimi on merkitykseltään
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ja alkuperältään tuntematon sekä inarin- että pohjoissaamessa”.
Mutta ei Lemmenjoen nimi mikään selittämätön nimi ole. Eivätkä
muutkaan Lemu-, Lemetti-, Lemmikko-, Lempäälä- jne. nimet eri puolilla
maata. Niitä on parikymmentä kappaletta. Yhtenä kuntanimenäkin on
ollut Lemu, nyt Maskun osa. Lemun
nimeä kieliprofessorit ovat yrittäneet
selittää Lemunlahden löyhkällä eli lemulla.
Väitöskirjassaan Suomen Karjalan nimistö Viljo Nissilä v. 1975 esitti
sanan leme, lemi merkityksellä ’heitteinen, sammalikkoinen suo’. Viron
kielessä sana lemmik tarkoittaa ’luonnon ojaa’ http://keeljakirjandus.eki.
ee/176-189.pdf).
Sanaa leme, lemi on monien suorantaisten lampien nimissä luovutetun Karjalan alueella, ja tätä sanaa on eri puolilla maamme eteläistä
osaa, juuri soisten tai muuten alavien paikkojen nimissä. Paraisilla Lem-

lahti ja Ahvenanmaallakin Lemland,
molemmat merenrantaniittyjä. Lapissa tätä sanaa on vain Kittilässä lyhyen Lemmenojan nimessä Pälkättivuoman suoalueella.
Tätä sanaa on Viron paikannimissä ja sitä on myös itäliiviläisten mailla Latviassa. Sanalla on siis tavattoman laaja levikki suomalaiskielissä.
Mutta kun oikein tarkkaan tutkitaan,
ei sana ole kuitenkaan mitään suomalaiskieltä alun perin, vaan onkin
germaanilaina. Josta ruotsinkielessä
edelleenkin on muoto klam. Sana on
Pohjois-Pohjanmaalla Iin saaren rantakosteikon nimessä Maa-Klaama.
Lemmenjoki on siis saanut nimensä alkulähteittensä Lemmikäsjängästä ja Lemmikäsjärvestä suoalueilla.
Lemmenjoki on siis alkulähteittensä
maaston perusteella ’soiden joki’.
Ilmari Kosonen
metsänhoitaja, matkailuopas
Enonkoski

HSL
Ke 7.3. klo 17.30–20 Yhdistyksen kevätkokous
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat.
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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.
Ylimääräisiä retkivarusteita
Löytyykö lukijoista henkilöitä, joilla
olisi lahjoittaa, lainata, vuokrata tai
myydä talvivaeltamiseen liittyviä varusteita (esim. metsä- tai tunturisuksia, suksiin sopivia kenkiä, muita talvikenkiä, sauvoja, ahkioita, telttoja,
keittimiä, vaatetusta.. Kiljavan opiston erä- ja luonto-opasopiskelijat kiittävät kaikista tarjouksista ja vinkeistä. Yhteydenotot:
juha.karsikas(at)icloud.com.

Aihkimetsää ja satumäntyjä
Tampereelle on suunnitteilla Pirkanmaan kolmanneksi suurin luonnonsuojelualue parinkymmenen kilometrin päästä keskustasta. Kintulammen
tuleva luonnonsuojelualue on toiminut aiemmin retkeilyalueena, mutta sen palveluja kehitetään ja samalla säilytetään poikkeuksellisen suuri
ja yhtenäinen metsäalue, jossa on kilpikaaarnaisia aihkimäntyjä – iältään
jopa 400 vuotta. Alue sijaitsee Teisko- Aitolahdessa. Iältään metsä on 75
prosenttia varttunutta yli 80 vuotiasta
metsää. Luonnonsuojelualueen koko
on 544,5 hehtaaria ja se rajautuu 61
hehtaarin Vattulan luonnon-

suojelualueeseen. Toteutuessaan alue
on lähes 600 hehtaaria ja kolmanneksi suurin Pirkanmaalla.
Alueelle on suunnitteilla neljä uutta laavua ja pitkospuita reiteille. Retkeilyreitin pituudeksi on suunniteltu
15 kilometriä. Yksi isoimmista laavuista on Kirkkokiven keskuslaavu ja seurakunnalla on suunnitteilla
samalle alueelle metsäkappeli. Reitit ja rakenteet on tarkoitus toteuttaa
mahdollisimman luonnonmukaisesti
ja esim. polkuja on kunnostettu vain
tamppaamalla reittiä useampaan kertaan talkoilla. Kyseessä on Tampereen lahja 100-vuotiaalle Suomelle,
ja rahoituspäätöstä odotetaan vuden
2018 alussa, ja oletettavaa on, että palveluvarustus on valmiina ensi kesään
mennessä.
Aamulehti 9.12.2017
(RB)

Ritajärven Luonnonsuojelualue
Alue sijaitsee Sastamalan kaupungissa ja on varsin uusi luonnonsuojelualue. Ehkä tämän johdosta Retkipaikka.fi vuosittaisessa äänestyksessä
tämä saavutti viime vuonna ensim-
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mäisen sijan 600 äänellä. Alueesta
on tietoa Sastamalan sivuilla http://
www.visitsastamala.fi/ritajarvenluonnonsuojelualue/ ja varsin näyttävä esittely kuvineen. Alue on erityisen tunnettu kivikkoisuudesta ja
valtavista siirtolohkareistaan. Keskeisin osa luonnonsuojelualuetta ovat
Valkeajärven, Ylisen Ritajärven ja Alisen Ritajärven sekä Heinijärven länsiosan ympäristöt. Alueen eteläosassa sijaitsee myös Ritarijärvi. Alueella
on myös merkittyjä polkuja.
Kooltaan 127 hehtaarin kokoinen alue sijaitsee Sastamalan keskellä, tarkemmin sanottuna Vammalan,
Häijään ja Kiikoisten taajamien muodostaman kolmion ytimessä. Matkaa
Vammalaan on 20 km, Tampereelle
50 km ja Poriin 75 km. Sivuilta löytyy myös retkeilyalueen mobiilikaartta http://www.sastamalanseudulle.
fi/wp-content/uploads/2016/08/2016Ritajarven-retkeilykartta.pdf samoin
on olemassa myös facebook sivut
https://www.facebook.com/Ritajarvenluonnonsuojelualue/ ja tietoa löytyy myös retkipaikka fi sivuilta. Tarkempi osoite on Ritajärventie 358,
Sastamala
(RB)

RINKAN POHJALTA
Haltiassa tapahtuu
Suomen luontokeskus Haltiassa tapahtuu kuukausittain aina Luonnonpäivien aikaan ja siinä välilläkin. Käy
katsomassa Haltian.com/ajankohtaista-sivulta mitä lähitulevaisuudessa
on suunnitelmissa.

Su 20.5. Kasviksista retkiruokaa
Haltian tapahtumasivuille tulee aikanaan ilmoittautumislomake, jolla
pääsee mukaan kurssille, jolla valmistetaan keittimin retkiruokaa kasviksista. Kurssi ei ole vegaaninen, vaan
valmistuksessa käytetään myös kananmunia ja maitotuotteita.
Sakari Palo
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YLEISTÄ

HALLITUS

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

Puheenjohtaja: Raija Hentman, Maalinauhantie 1 A 17, 01280 Vantaa,
0400 380 606, raija.hentman(at)nic.fi

Jäsenmäärä: 22.1.2018, 783 henkilöä
ja lehden erillistilaajia, 8 kpl

Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346
5876, sirkka.leppanen(at)elisanet.fi

Jäsenmaksut: vuodelle 2018 varsinaiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenet: Eija Lempinen, Pentti Luhtala, Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen, Taina Tervahartiala

Varapuheenjohtaja: Markus Pyhälä, 040 419 0967, markus.pyhala(at)
gmail.com.

Jäsensihteeri: Saara Loiste,
040 565 6231
saara.loiste(at)gmail.com

TOIMIKUNNAT

Jäsenrekisterin ja HSL-kotisivujen
ylläpitäjä, sekä osoitteenmuutokset: Sakari Palo, 040 530 9578, sakari.
palo(at)welho.com, varahenkilö:
Kauko Hämäläinen
Verkkosivut: www.lapinkavijat.net
Pankkiyhteys:
Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.
Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodankäyttömaksut

Koulutustoimikunta: vetäjä Saara
Loiste, 040 565 6231, saara.loiste(at)
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Raija Hentman, Aira Häkkinen, Erkki Holopainen, Risto Heinänen, Joanna Kurki
Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva
Puranen, 040 840 0757, jäsenet: Annu
Koistinen, Marina Koskelainen, Marja
Luhtala, Heli Rekiranta, Taina
Tervahartiala, Ilona Vaara
Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa Peuramäki, 044 215 4358, kaisapeu(at)hotmail.com, jäsenet: Markku Jakonen,
Mikko Kanerva, Eija Lempinen,Sulo
Laakso, Auli Martin, Heino Paukkeri,
Juha Saarnio, Jukka Severinkangas,
Harry Smeds

1999
123
1025
1038
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TOIMIKUNNAT

TIEDOTTAMINEN

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J.
Kumpu, raimokumpu(at)gmail.com,
jäsenet: Reijo Blomberg, Stella W.
Helne, Raija Hentman, Sakari Palo,
Soile Taskinen

Jäsenlehti: Lapinkävijä, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehden erillistilaus ei - jäsenille 10 euroa/vuosi.

Ulkoilutoimikunta: vetäjä Juha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsikas(at)
icloud.com, jäsenet: Sari Haarala,
Jorma Nurmi, Markus Pyhälä, Taina
Ronkainen, Harry Smeds,

TOIMIHENKILÖT

Ilmoitukset: Stella W. Helne
stella.helne(at)gmail.com,040816 4229
1/1 sivu
200€
1/2 sivua
110€
1/4 sivua
60€
Takakansi 125 mm x 170 mm
Neljästä peräkkäin julkaistusta samasta ilmoituksesta peritään vain
kolmen ilmoituksen hinta. Alv. 0%.
Ilmoitusten tulee olla painovalmiita.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan. Mediakortti osoitteessa www.
lapinkavijat.net

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,
041 516 4331, hellin.saarelainen(at)
tilikirjaamo.fi
Yhdistyksen emäntä:
Ritva Puranen, 040 840 0757
Karjakaivon majojen isäntä:
Ari Saarinen, arijussi54at)luukku.
com, 0400 620 595
Kittilän Kukasjärven majojen
isännät:
Uljas Pernu, Muottikuja 5 B 38, 00380
Helsinki, 040 592 7278,
uljas.pernu(at)elisanet.fi
Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31,
05800, Hyvinkää, 040 419 0967,
markus.pyhala(at)gmail.com

Sähköpostilista: Tervetuloa sähköpostilistalle. Sähköpostitse tiedottaminen täydentää tiedonjakelua Lapinkävijä-lehden, 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(at)
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 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.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia vastaan Kari Rautiolta, 0400 443
507, 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
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(at)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
ei-jäsenille 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(at)gmail.com Tarkemmat varaustiedot www.lapinkavijat.net.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN
Karjakaivolle pääsee Espoon sisäisen 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
aikaan Aakenuksen Pyhäjärven parkkipaikalta kävellen polkua ja pitkoksia noin 3 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
3,2km
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JÄSENETUYRITYKSET

VUOKRAVÄLINEET

Jäsenedut saa vain jäsenkortin
esittäen

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(at)welho.com
Retki -lehti uusi 6 numerontilaus
35€ (norm.50 €) ja jo tilatusta lehdestä 5 €alennus.Lähetä tietosi Raija Hetmannille, raija.hentman(at)nic.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

HSL:n jäsenet voivat osallistua
näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin

Tunturikerho Kavtsi: Tunturikerho
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. 050 326 6960
tai annu.koistinen(at)iki.fi
Lapinkävijät Kiehiset: www.kiehiset.
fi, Hannu Pohjolainen, 050 355 5052,
hannupohjolainen(at)luukku.com
Lapinkävijät Owla: www.tunturilatu.fi/owla, Hannu Liljamo,
044 322 3646, hannu.liljamo(at)
gmail.com
Järvenpään retkeilijät ry: www.jarvenpaanretkeilijat.fi, Mikko Järvinen,
040 844 5295

VÄLINEVUOKRAUS

Karttakeskuksen kartoista ja kirjoista 10-15% Katso ohjeet Lapinkavijat.
net > Jäsenedut
Vuokrausvastaava:
Juha Jahkola, juha.jahkola(at)gmail.
com, 040 553 6350
Varahenkilö:
Raimo J. Kumpu, Näyttelijäntie 4 A 21,
Helsinki, raimokumpu(at)gmail.com

Telttoja
Rinkkoja, Ahkioita, Keittimiä

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 €

Tilaan vain lehden

10 €

JÄSENSIHTEERI

Tilaan lahjaksi

10 €

Saara Loiste
Runeberginkatu 53 b 66

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT

00260 HELSINKI

L2
Posti Oy

Posti Green

Tule kokemaan erämaan rauhaa

Aakenuksen syliin

Kukasjärvelle
Jäsen, varaa itsellesi

Goados tai Kukasmaja
taikka molemmat

Ota yhteyttä Markus Pyhälä, 040 419 0967

