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HSL

Yhdistyksen 45-vuotisjuhlat eivät olleet suurelliset, mutta soppaa saatiin ja
kakkua syötiin. Helsingin Seudun Lapinkävijöiden taivalta juhlittiin toukokuussa Karjakaivolla hillitysti ja lämpimissä tunnelmissa.
Tuohon juhlaan ja viimeiseen kahteentoista kuukauteen mahtuu oikeastaan yhdistyksen elonkierto: paljon monipuolista toimintaa, siihen aktiivisesti vaikuttaneiden toimijoiden muistaminen kunniajäsenyydellä, muutaman
pitkäaikaisen jäsenen siirtyminen tuonpuoleiseen ja uusien jäsenien liittyminen joukkoon, mikä mahdollistaa jatkossakin olemassaolomme. Kaikesta tästä jäljempänä.
Helteinen kesä on ohi, edessä ovat toimeliaat kuukaudet.
Tervetuloa syksy!
Tapaamisiin
Raija Hentman
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toiminta
SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

SYYSKUU

22.‒23.9. Viikonloppuvaellus
Viikonloppuvaellus Seitsemän veljeksen reitillä suuntana
etelä. Ilmoittautuminen 16.9. mennessä.
Lähtö 22.9. klo 10 Hyvinkään Myllykoskelta/Vantaanniemestä. R-juna Helsingistä klo 08:55 (jos VR ei muuta aikataulua),
Pikavuoro Kampista Tampereelle 9:15 (tarkasta aikataulu).
Omat eväät, yöpyminen omissa majoitteissa. Nuotiopaikka
ja lampi. Kaivo noin kilometri ennen yöpymistä. Säänmukainen varustus. Tarjolla parhaat palat Seitsemän veljeksen reitiltä pohjoisesta kohti etelää! Kimppakyydit Hyvinkään asemalta ja asemalle järjestetään.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot hoitaa Markus Pyhälä, markus.
pyhala(at)gmail.com, puh, 040 41 90 967
La 29.9 Siivoustalkoot ja sauna klo 10‒16
Syyssiivous Karjakaivon majoilla perinteisin menetelmin.
Talkooväki saa hernesoppaa ja kahvit, ja päivän päätteeksi
löylyt puhtaassa saunassa.
Tehtävät jakaa, Auli Martin puh, 040 585 6138

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

LOKAKUU

Ke 3.10. klo 17.30–20.00 Kerhoilta: Pääkaupunkiseudun parhaat retki- ja luontokohteet
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaan päivittämisen myötä
uusia reittejä ja luontokohteita on löytynyt useita ja toisia on
jäänyt pois. Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas täydentää
komiosaisen kirjasarjan Etelä-Suomen uskomattoman monipuolisista retkikohteista. Mistä löytyvät pääkaupunkiseudun
komeimmat suot, hienoimmat kallioalueet, komeimmat metsät ja kivoimmat polut? Tämä selviää, kun kirjan tekijä Raija
Hentman kertoo sanoin ja kuvin parhaista paikoista ja omista suosikeistaan. Kirjoja on myös mahdollista ostaa tilaisuudessa. Vastuuhenkilö Taina Tervahartiala, puh. 050 554 4432,
taina.tervahartiala(at)helsinki.fi.
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toiminta

Ke 17.10.2018 klo 18‒20 Yleisötilaisuus: Miten kansallispuisto syntyy ja millaisia suojelualueita on?
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Oletko joskus miettinyt, miksi erinimisiä suojelualueita perustetaan ja miten alueet eroavat toisistaan? Miten toteutus
hoidetaan ja mitä retkeilijän pitäisi huomioida kullakin alueella liikkuessaan?
Luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta kertoo Suomen kansallis- ym. puistojen ja suojelualueiden
synnystä, luokituksesta, eroavaisuuksista, kustannuksista ja
käyttöehdoista sekä vastaa yleisön kysymyksiin.
Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita, kuten kaikkia kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja valtion retkeilyalueita sekä Lapin laajoja erämaa-alueita.
Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista alueillaan.
Vastuuhenkilö Joanna Kurki, joanna.kurki(at)gmail.com,
puh. 040 572 7508.
Su 21.10. Päiväretki Melkuttimille, Lopella
Iso-Melkutin ja Vähä-Melkutin Lopella ovat Räyskälän lentokentän lounaispuolella sijaitsevia kirkasvetisiä järviä. Tällä
kerralla kävelemme Iso-Melkuttimen ympäri kiertävän vaellusreitin vastapäivään. Reittiselosteen (outdoorsfinland.fi/isomelkutin) mukaan reitti on oivallinen päiväretkikohde koko
perheelle ja pituutta on 6,9 km.
Mukaan tarvitset päivärepun joka sisältää lämmintä ja viileää juomaa, evästä, istuinalusen sekä kelin mukaisia lisävaatteita oman tarpeen mukaan.
Kokoonnumme reitin alkupisteelle klo 10,00 osoite on Tauluntie 146, 12820 Loppi
Syötä tämä osoite esim. puhelimen karttahakuun niin löydät perille. Kartat, Hämeen Järviylänkö 1:55000, 2010,taitettu.GPS-koordinaatit lähtöpiste N60 44.350 E24 05.893.Retken
kesto n 3-4 tuntia. Kulku paikalle omilla autoilla. Ilmoittautumiset 20.10. mennessä 040 766 9093, Jorma Nurmi tai, jorma.
nurmi(at)gmail.com
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La 27.10 Polttopuutalkoot klo 10‒16
Valmiiksi kaadettuja puita saadaan korjata luonnonpuiston
rajalta Karjakaivon läheisyydestä.
Vastuuhenkilö, Sulo Laakso puh, 0400 111 322
La 27.10 klo 10.30 lähdemme Haltian edestä Karjakaivolle
tutustumaan lapinkävijöiden toimintaan ja tukikohtiimme.
Bussi 245 Espoon asemalta.
Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan keliin
sopivia varusteita. Karjakaivolle voi saapua myös omin neuvoin. Kartta ja kompassi mukaan !
Karjakaivolle saavuttuamme laitamme saunan lämpenemään ja harjoittelemme mahdollisesti puuttuvia, mutta tukikohdilla tarpeellisia taitoja. Tämän jälkeen syödään hernekoittoa. Omat ruokailuvälineet mukaan ! Myös jos haluaa muuta
evästä, niin mieleiset eväät mukaan.
Hernesopan jälkeen kerrotaan Lapinkävijöistä, Karjakaivosta ja Kukasjärven tukikohdista sekä opetellaan tukikohdilla tarpeellisia taitoja. Jossain vaiheessa keitetään kahvit, ota
oma kahvikuppi ja mahdolliset kahvileivät (suolaiset tai makeat) mukaan! Kun kahvit on hörpätty ja enimmät turinat turistu, niin tarjolla on osallistujien lämmittämä sauna.
Paluumatkalle tai sisätiloihin saattaa tarvita otsalampun.
Muutama voi jäädä Karjakaivolle yöpymäänkin - ilmoita minulle jos tällaista harkitset.
Lisätiedustelut Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)gmail.
com tai puh. 040 419 0967

MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU

MARRASKUU

To 1.11.18 Solmukurssin jatkokurssi pidetään klo 18.00
Valpurissa SPR:n Lounais-Espoon tiloissa Merivalkama 8.
Kertaamme miten tehdään mm siansorkka ja paalusolmu.
Opettajana toimii tuttuun tapaan Pekka Järvilehto. Kurssimaksu on 10€ sisältäen materiaalin ja tarjoilun.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.10.18
Vastuuhenkilönä toimii Aira Häkkinen, aira.hakkinen(at)gmail.
com tai puh. 0400 594 766.
Miten löydät Valpuriin, löytyy LAPINKÄVIJÄ 1/2018.
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Ke 7.11. klo 17:30 Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta –
kuvia Englannin vaelluksilta
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja toiminnan
tarkastajat, käsitellään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja
talousarvio, sekä päätetään vuoden 2019 jäsenmaksun suuruudesta.
Virallisen kokouksen jälkeen Helena Salminen kertoo patikkareissuistaan Englannissa. Helenalta löytyy tietoa miten
löytää patikka- ja retkeilypolkuja, mistä karttoja, opaskirjoja,
mistä yöpymispaikkoja. Tietoja saa myös paikallisbusseista,
pubeista ym. asiaan liittyvästä.
Englanti ei ole vain kiireinen teollisuus- ja bisnesmaa vaan
myös rauhallisten ja moni-ilmeisten patikkapolkujen maa.
Reitit saattavat kulkea pihapiirien, perunapeltojen, lammas- ja
lehmähakojen läpi. Hyvällä tuurilla voit kävellä päivän kaksi
näkemättä autoja. Linnoja tai kartanoita on mahdollista nähdä useammankin reitin varrella.
Vastuuhenkilö, Ritva Puranen puh. 040 840 0757
Su 18.11. klo 10.00 Sunnuntaikävely Mynttilän metsässä
Espoossa on hienoa luontoa muuallakin kuin Nuuksiossa.
Marko Takanen Espoon Ympäristöyhdistyksestä opastaa retken Mynttilän metsään. Lähestymme metsää idästä, Gumbölen kartanon suunnasta. Kiertelemme aluksi Högabergetin
kallioisissa maisemissa ja siirrymme pienen korven kautta
Kvarnträskille, jossa pidetään evästauko. Keitetään isolla nokipannulla kahvit. Tauon jälkeen seuraamme aluksi Nuuksiosta vetensä saavaa Brobackanjokea Stampforsenin könkäälle
ja edelleen Dämmanin etelärantaa kohti Gumbölen kartanoa.
Neljä tuntia on arvioitu kokonaiskesto.
Kokoontuminen Gumbölenjoen kivisillalle Engelin puistotielle. Pysäköintimahdollisuus Gumbölen ratsastuskeskuksen
parkkipaikalla lähistöllä. Pyynnöstä kyyti Espoon asemalta,
bussilla 243 pääsee Rintamäentanhuan pysäkille Gumbölentielle ennen Engelin puistotien risteystä. Ilmoittautuminen
9.11. mennessä yhteyshenkilölle Harry Smeds, puh. 050 357
0993, harrysme(at)gmail.com.
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La 24.11 Sauna klo 14‒16
Jukka Severinkangas puh, 040 572 0696
La 24.11 kello 16‒21. Yhdistyksen pikkujoulu Maunulassa
Asukastalo Saunassa (Saunabaarissa) Metsäpurontie 25
Tapaamme jälleen idyllisessä Saunabaarissa pikkujoulun ja
seurustelun merkeissä, syödään joulupuuroa ja rusinasopan
kera. Pientä ohjelmaa on tarjolla ja välipalana jännitetään tuleeko tänä vuonna maahinen vai joulupukki. Sitä varten varataan pieni nimetön lahja mukaan. Lopuksi torttukahvit ja
tanssia. Osanottomaksu on 10‒15 euroa.
Paikalle pääsee esim. bussilla 63.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.11 Marja Luhtalalle puh,
045 264 3901, tai Ritva Puraselle puh. 040 840 0757

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

La 1.12. Luontolauantai: Ulkoilun ja retkeilyn turvallisuus
Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84, Espoo
Helsingin Seudun Lapinkävijöiden osuus tätä tärkeää aihetta pyörittelevän Luontolauantain ohjelmassa ovat hätälähettimet, seurantalaitteet ja satelliittipuhelimet. Kännykkä toimii tunnetusti huonosti kovin monessa paikkaa laajassa Lapin
maassa eikä verkko kata muutenkaan joka kolkkaa. Turvallisuutta luovia järjestelmiä ja laitteita on monenlaisia, ja niihin
tutustutaan tässä tietoiskussa.
Luontolauantain tarkka ohjelma ilmestyy aikanaan Suomen
luontokeskus Haltian nettisivuille www.haltia.com/tapahtumat. Myös Lapinkävijöiden Facebook-sivuilla, kotisivuilla ja
sähköpostilistan jäsenille tiedotetaan tapahtumasta lähempänä tuota ajankohtaa.
To 6.12 klo 10.45 Itsenäisyyspäivän kävely
Kävely alkaa Haltian parkkipaikalta heti bussin tulon jälkeen.
Suuntaamme tällä kerralla kävelyn Punjonsuon lähelle, sieltä
Lammastarhalle ja Mustakorven eteläpuolelta kävellen kohti
Karjakaivoa. Lumitilanne vaikuttaa reittivalintaan.
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Kävelyn kesto n.3 tuntia.
Mukaan tarvitset retkieväät, saunavarusteet, taskulamppu,
kävelysauvat ja juotavaa.
Vastuuhenkilö Jorma Nurmi 0407669093 tai jorma.nurmi50(at)
gmail.com
La 8.12 Talkoot, sauna ja joulupuuro
Ohjelmassa talkoo väelle tekemistä, valmistelua, hernesopan
nauttimista, saunomista, joulupuuroa ja kahvit.
Vastuuhenkilö Kaisa Peuramäki puh, 050 353 7637

LOMA
Ylläksen hiihtoviikko 29.3‒7.4.2019
Ylläksen jylhät maisemat kutsuvat niin perinteisen kuin vapaan hiihtotyylin
hiihtäjiä kiertämään tuntureita. Äkäslompolosta on varattu n.40 paikkaa Ylläskiepin ja Risto Joensuun loma-asunnoista. Huoneet ovat pääosin 2 hengen,
osa 3hengen ja osa parvipaikalla.
Matkan hinta n.410 €, sisältäen matkat ja majoituksen. Matkat tehdään junalla makuupaikoin HKI-Kolari-HKI ja Kolarista-Äkäslompolo-Kolari tilausbussilla.
Ruuat voi valmistaa myös majoitustiloissa, on keittiövarustus. Hotelli Huminasta voi ostaa viikkotarjouspaketin, aamiainen 99eur,päivällinen
249eur,yht348eur,hinnat ovat v 2018.Huminassa voi myös ruokailla ilman
viikkopakettia, silloin on muistettava tilata pöytä ajoissa. Äkäslompolossa on
useita ruokapaikkoja. Kerro ilmoittautuessasi minkä vaihtoehdon valitset. Junan lähtöaika tulee heti seuraavaan lehteen kun se on tiedossa. Reippaitten
luisteluhiihtäjien ryhmää vetää Taina ja perinteisen hiihtotyylin ryhmää vetää Jorma.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Taina Ronkainen, puh. 040 801 8140 tai
taronka(at)gmail.com
Apuopas Jorma Nurmi 040 766 9093
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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
Instagram-tili
Jo aiemmin oli päätetty, että Helsingin Seudun Lapinkävijöille perustetaan instagram-tili, jonne jäsenistö
voi lähettää kuvia julkaistaviksi. Tilin hoitajaksi ilmoittautui Heidi Ilves, joka myös oli idean takana. Matkalla oli kuitenkin mutkia, mutta nyt
ne on oikaistu ja Heidi on jo saanut
tilin perustetuksi ja kuvia voi lähettää hänelle sähköpostiosoitteeseen
instagram(at)helsinginlapinkavijat.
On tärkeää, että muistat aina kysyä
luvan kaikissa kuvissa esiintyviltä ihmisiltä kuvan julkaisuun niin Facebook-sivuilla, instagram-tilillä kuin
Lapinkävijä-lehden sivuilla. Tilin nimi on Helsingin.seudun.lapinkävijät.

Kunniajäsenet
Toukokuun kokouksessa viimein
voitiin kirjata lista pitkään yhdistyksessä toimineista henkilöistä, joiden panos toiminnalle oli muodostunut erityisen merkittäväksi. Aiemmin
tehty kirjaus olisi voinut paljastaa yllätyksen liian aikaisin.
Yhdistyksen 45-vuotisjuhliin lähetettiin henkilökohtainen kutsu Kirsti Klemolalle, Kalevi Koskelle, Saara
Kostamalle, Sakari Palolle, Uljas Pernulle, Ritva Puraselle ja Hannu Siitarille. Hannua kutsu ei enää tavoittanut, kuten juhlien jälkeen selvisi.
Hannu oli menehtynyt 17.4. Kunniajäsenistä on lisää tarinaa tässä jäljempänä.

Jäsenmaksumuistutus
Tänäkin keväänä lähetettiin lähes sata maksumuistutusta maksamattomasta jäsenmaksusta. Nykyisillä postimaksuilla se ei ole halpaa puuhaa.
Hallitus päätti, että jatkossa muistutuksesta peritään viiden euron muistutusmaksu jäsenmaksun lisäksi.
Kannattaa siis suorittaa jäsenmaksu
ajoissa ja myös jäsenmaksutilille, jotta maksu voidaan rekisteröidä suoritetuksi.

Tiedot kirjasi
Raija Hentman
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Muuta ajankohtaista
Uusia aktiiveja
On aina erityisen ilahduttavaa, kun
voi kertoa uusien jäsenien liittyneen
aktiivijoukkoon, joka suunnittelee ja
toteuttaa monipuolista toimintaamme. Koulutustoimikuntaa täydentää
jatkossa Ilpo Heikkinen ja ulkoilutoimikuntaa Sari Vikström-Kivioja. Antti Pasanen on lupautunut laittamaan
yhdistyksen tiedotteita Facebook-sivuillemme ja Jari Lehtonen on mukana rakentamassa yhdistyksen uusia
nettisivuja. Siis tervetuloa toimintaan!
Kunniajäsenet
Saimmepa pidettyä salassa kunniajäsenten nimeämisen aivan viimeiseen minuuttiin. Kaikille nimetyille
annettiin nimityskirja, jossa oli taustalla Sirkka Leppäsen ottama maisemakuva Kukasjärven majan rannasta
Aakenustuntureille päin. Tässä vielä
lyhyet esittelyt kunniajäsenten ansioista yhdistyksemme toiminnassa:
Kirsti Klemola ehti vuosikymmenten myötä olemaan jäsenenä,
sihteerinä ja puheenjohtajana hallituksessa, jäsenenä ja vetäjänä ohjelmatoimikunnassa sekä jäsenenä ja
vetäjänä talkootoimikunnassa. Eikä
näistä luottamustoimista vetäytyminen suinkaan tarkoita sitä, ettei hän
osallistuisi edelleen toimintaan. Monet kivat ideat juhlissamme ovat olleet Kirstin luovuuden tulosta.
Aivan yhdistyksen alkuajoista
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lähtien Kalevi Kosken nimi oli usein
vaelluksen tai lähiretken vetäjänä, joten ulkoilutoimikunta oli Kalen toiminta-aluetta vuosikymmeniä – niin
jäsenenä kuin toimikunnan vetäjänä.
Ylläksen hiihtoviikon järjestelyt olivat pitkään hänen heiniään. Samaan
aikaan alkoi myös Karjakaivon isännän hommat ja Kukasjärven siirryttyä
HSL:n omistukseen, Kalevi Koski toimi toisena Kukasjärven isäntänä.
Saara Kostama valittiin tuolloiseen johtokuntaan (nykyisin hallitus) 1991, sen jäsenyyttä seurasi pitkät pestit ohjelmatoimikuntaan ja
julkaisutoimikuntaan (nykyisin tiedotustoimikunta). Saara luotsasi Lapinkävijä-lehteä monta vuotta, ja yhdistyksen itsenäistyttyä 2002 hoiti
myös jäsensihteerin tehtäviä aivan
viime vuoden loppuun asti. Saara
Kostamalta voi edelleen noutaa Karjakaivon avaimen lainaksi.
Yhtälailla Sakari Palo on ehtinyt
olla monessa mukana, ja on edelleen.
Sakun pitkäaikaisin pesti lienee julkaisu- eli tiedotustoimikunnan jäsenyys, josta ei ainakaan vielä näytä
olevan poispääsyä. Mutta sen lisäksi hommia on tehty ulkoilu- ja talkootoimikunnissa sekä hallituksessa. Jäsenrekisterin hoito nakitettiin
2000-luvun alussa Sakulle ja hän hoitaa myös nykyisten nettisivujen päivitykset.
Uljas Pernun aktiiviuran ensimmäinen merkintä Lapinkävijässä on
vuodelta 1982, jolloin hän veti ulkoilutoimikunnan retken. Ennen talkoo-
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ajankohtaista

toimikunnan perustamista Karjakaivolla oli useampi talkoopäällikkö,
joista yksi oli Uti. Sitten seurasi johtokunnan jäsenyys, talkootoimikunnan jäsenyys ja lopulta talkoopäällikön pesti. Siihen aikaan tehtiin monta
hienoa talkoovaellusta Lappiin. Kukasjärven oston jälkeen Uti otti mieluusti vastaan toisen isännän tehtävät.
Ohjelmatoimikunta sai Ritva Purasesta uuden jäsenen vuonna 1990.
Sama pesti jatkuu edelleen, ja viime vuodet toimikunnan vetäminen

on ollut Ritvan vastuulla. Kauan on
kestänyt myös Karjakaivon emännän rooli, ja siitä on kiittäminen että
saamme maukasta soppaa, komeita
kakkuja ja muuta tarjottavaa Karjakaivon kesäkauden avajaisissa ja
muissa juhlissa. Ideoita pippaloihin
on riittänyt vuodesta toiseen.
Kunniajäsenyys tuli Hannu Siitarille liian myöhään, ja nimityskirja on
toimitettu omaisille. Alla muistellaan
meidän kaikkien tuntemaa Hannua.
Raija Hentman
Raija Hentman

Sakari Palo, Kirsti Klemola, Uljas Pernu, Ritva Puranen ja Kalevi Koski
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Muistoja Hannu Siitarista
Hannu Siitarin nimi ilmestyi Helsingin Seudun Lapinkävijöiden jäsenrekisteriin vuonna 1977, pian perustamisen jälkeen. Ehkä kesti joitain
vuosia ennen kuin hän ryhtyi kulkemaan Lapinkävijöiden tapahtumissa.
Sitten hän aktivoitui ja viimein vuonna 1996 Hannun nimi liitetään ulkoilutoimikunnan listaan.
Sen jälkeen hänen tukeva, hiljaisen
myhäilevä olemuksensa tulee tutuksi. Luotettava ja organisaatiokykyinen mies saa kahden vuoden välein
aina uusia luottamustoimia: 1998 tiedotustoimikuntaan ja vielä vuonna
2000 hallitukseen.
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Hannun organisoimat retket olivat
mieleenpainuvia: kirkkovenesoutuja,
joihin rekrytoitiin sukulaisia tuottamaan kivoja yllätyksiä, yhteistyössä
Järvenpään retkeilijöiden kanssa Viron ja muita matkoja huolella suunniteltuine ohjelmineen, sunnuntaikävelyitä, viikonloppuvaelluksia. Ja
vuosien jatkumo Ylläksen hiihtoviikkoja.
Kerhoilloissa Hannu istui takarivissä, keskiviikkosaunoissa löylykierroksesta toiseen, talkoissa tehden
mitä oli tarvis ja vaelluksilla kulki tasaiseen tahtiin putkirinkka keikkuen.
Tutun hahmon odotti aina näkevänsä tapahtumissa. Hän oli ystävällinen, avulias ja tasainen, ei tehnyt
osaamisestaan numeroa, mutta teki
mielellään asioita yhteiseksi hyväksi. Tiedotustoimikunnan ja hallituksen kokouksissa puheenvuorot olivat
harvoja, mutta painokkaita.
Niinpä hän liittyi vielä talkootoimikuntaankin vuonna 2015. Kun talkooväen joulupuuro oli Karjakaivolla
syöty, kaikki odottivat leipuri-Hannun HSL-kirsikkakuivakakkua. Oli
se niin hyvää.
Hannu oli hiljainen, välillä sulkeutunut, ja hän oli ottanut vain muutaman lapinkävijän luottoystävikseen.
Eivät kaikki tienneet hänen moninaisia muita kiinnostuksen kohteitaan,
kuten toimintaa kotipaikkakunnan
Kuusankoski-seurassa, Museorautatieyhdistyksessä ja Rautatiehistoriallisessa seurassa, kirjoittelua näiden
lehtiin, puuesineiden näpertelyä, siir-
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tolapuutarhaharrastusta tai kiinnostusta Kalle Päätalon kirjoihin.
Kun yhdistyksissä joku osaa ja viitsii tehdä, tehtävää kertyy helposti lisää. Viitteitä Hannun masennuksesta
pilkahteli joissain yhteyksissä, mutta silti vaipuminen niin syvälle siihen
tuli kuitenkin yllättäen. Lopulta hän
ei vastannut läheisimpienkään ystäviensä soittoihin. Sitten hän olikin lopullisesti poissa. Mitä muuta oli taustalla, meistä kukaan ei vielä tiedä.
Mutta tiedämme, että Helsingin
Seudun Lapinkävijöiden merkittävä jäsen on jättänyt meidät. Hannun
saappaita täyttämään tarvitaan monta ihmistä, niin suuret ne olivat. Kunniajäsenyys tuli liian myöhään.
Raija Hentman
Tulisi sellainen syksy
Tulisi sellainen syksy
että pitäisi käydä vain kuusten
kokouksissa,
ja itkeä havunneulasten hautajaisissa.
Ei muita haavoja kuin haavaheinä.
Ei muuta kelloa kuin kissankello.
Ei muita laskuja kuin päivänlasku.
Aamulla tuuli kävisi hakkaamassa
matot,
ja sade kirjoittaisi puolestani
kaikki suruadressit.
Aulikki Oksanen

HSL
Hannu Siitari
Hannu syntyi Kuusankoskella, kirjoitti ylioppilaaksi Kuusankosken
yhteiskoulusta ja valmistui filosofian
kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta
pääaineena tietotekniikka. Hän liittyi Lapinkävijöihin v. 1977 ja oli vuosi vuodelta aktiivisempi, viimeisinä
vuosina jäsenenä talkoo-, tiedotusja ulkoilutoimikunnissa. Hannu oli
vaatimaton, leppoisa, syrjäänvetäytyvä. Vuosikymmenien aikana hänestä
paljastui uusia ulottuvuuksia: järjestelmällisyyttä, organisaatio- ja yhteistyökykyä, luovuutta, sanavalmiutta
ja huumorintajua. Hän osallistui aktiivisesti yhteisiin tilaisuuksiin, sekä
Karjakaivon että Kukasmajan talkoisiin, retkiin, kokouksiin, juhliin, saunanlämmittämiseen ja saunomiseen.
Hänen kanssaan käveltiin ja hiihdettiin Nuuksiossa, tehtiin viikonloppuretkiä ja minivaelluksia mm. Kimolan
kanavalle, Repoveden ja Päijänteen
kansallispuistoihin, Pallas- Kukasjärvi ja Levi - Ylläs alueille. Perinteisen Ylläksen hiihtoviikon hän järjesti
vuosina 2002- 2017. Vielä viimeisen
hiihtoviikon hän toteutti mallikkaasti vaikka myönsikin, että osanottajien
sijoittelu majoitustiloihin vei silloin jo
paljon aikaa. Jälkikäteen olen tajunnut miten väsynyt hän jo silloin oli.
Tavanomaisessa tyyneydessä oli säröilyä.
Espoon rantaraitti kuljettiin Hannun johdolla kolmena peräkkäisenä
kesänä Munkkiniemestä, Saunalah-
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den ja Kurttilan kautta Latokaskeen.
Virkistävinä lisinä saaristovenematka
Otaniemestä Kivenlahteen, Hannuksen luontopolku, lettukestit Blombergien puutarhassa ja Anjan ja Kalen kaatosateessa tarjoamat mansikat
ja kuohuviini.
Vuosina 2001- 2005 Hannu organisoi sukulaistensa avustamana yhden
kanootti ja neljä kirkkovenesoutua
Kyyvedellä, Puulavedellä ja Kymijoella. Hannu huolehti maakuljetuksista ja huolinnasta, Heimo Dufva toimi
perämiehenä ja Jorma Nurmi tarvittaessa suunnistajana. Soutajat nautiskelivat. Teltoille tuotiin sekä lauantai,
että sunnuntaiaamuina tuoreet karjalanpiirakat ja voisilmäpullat. Hannu
varmisti etukäteen toiveet. Kerran
hänen kysyessään montako piirakkaa
halusin, kysyin että paljonkohan otin
viime vuonna. Hannu katsoi taulukostaan minun tilanneen 20 piirakkaa
ja kerjänneen vielä lisää. Tämä osoituksena matkanjohtajan järjestelmällisyydestä. Hemppa tuskaili soutajien
osaamattomuutta. "Jos tästä porukasta edes yksi osaisi soutaa, mutta kun
kaikki ovat vain airon kastelijoita.
Soutajien taitamattomuudesta huolimatta leiripaikoille päästiin, muikkukeitot keitettiin ja syötiin, mustikat
poimittiin. Iitissä ehdittiin jopa kuuntelemaan Mari Paloa Hiidenvuoren
yökonserttiin.
Hannun huumorintajusta ja sanavalmiudesta yksi esimerkki. Lapinkävijöille oli järjestetty tähtitaivaan
katselu Ursan liikutettavassa plane-
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taariossa. Innostuneita oli vain kourallinen, joten sain luvan pyytää mukaan ystäväpariskunnan. Tarjosin
heille kotonani lounaan ja virittäydyimme tähtienkatselu tunnelmaan.
Silloin Hannu soitti tilaisuuden peruuntuvan, koska tähtitaivasta ei
saada ylös. Minä tuskailin, että mitä ihmettä teen pettyneille vierailleni, johon Hannu vastasi: "Juota heille viiden tähden Metaxaa niin paljon,
että rupeavat näkemään tähtiä".
Hannu kuului Kuusankoski seuraan, Museorautatieyhdistykseen
ja Suomen Rautatiehistorialliseen
seuraan. Hän osallistui yhdistysten kokouksiin ja retkiin ja kirjoitteli yhdistysten lehtiin. Häntä kiinnosti Kymi-yhtiön historia, sota-ajan
elämä Kuusankoskella sekä haavoittuneiden junakuljetukset talvi- ja jatkosodassa.
Lapin vaellus- ja hiihtomatkojen
lisäksi Hannu teki matkoja Vienan
karjalaan, Jysky- ja Paanajärvelle, Viron Narvaan ja Peipsijärvelle. Hän
osallistui patikkamatkoihin Romaniassa, Italiassa ja Kroatiassa, sekä oleskeli pitkiä aikoja Ilomantsissa Ilajan
savottakämpällä ja Lapinkävijöiden
Kukasmajalla Kittilässä. Häntä kiinnosti historia, puutyöt, Kalle Päätalon ja Laila Hietamiehen kirjat ja mm.
leipominen. Hannun herkullista suklaakakkua moni meistä on päässyt
nauttimaan. Hänellä oli siirtolapuutarhapalsta ja mökki Vantaan Kesäheinässä. Siellä hän nautti olostaan,
paikka oli hänelle rakas. Kesällä 2016
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hän ihastui Toivakan kirkossa Pellervo Lukumiehen kattomaalauksiin ja
erityisesti niiden siniseen väriin, ja
suunnitteli maalaavansa puutarhamökkinsä katon samalla sinisellä.
Hannu oli mukana Karjakaivon
juhlissa 6.5.2017, mutta seuraavana
päivänä Valkmusan retkelle hän ei
enää jaksanut tulla. Hän kärsi unettomuudesta ja masennuksesta. Soitin
hänelle lähes päivittäin ja monet La-

HSL
pinkävijä ystävät pitivät häneen puhelimitse yhteyttä. Viimeisen kerran
tapasin hänet jouluaattona 2017 Kampin bussiterminaalissa. Hän oli menossa joulun viettoon Porvooseen.
Jälkeenpäin hän kertoi joulun olleen
mukavan. Äkäslompolon hiihtoviikolta 2018 lähetimme hänelle kaikkien allekirjoittaman kortin, jossa oli
myös henkilökohtaisia tervehdyksiä.
Anna-Maija Teppo
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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.

Pippalot Karjakaivolla
Tämän vuotisista Karjakaivon kesäkauden avajaisista 5.5.18 ja yhdistyksen 45-vuotisen taipaleen juhlista
on kirjoitettu toisaallakin, joten tässä
muutama toteamus.
Talkooväkeä oli kiitettävästi, ja uusiakin jäseniä hääräsi muiden mukana. Siinä samalla pääsi tutustumaan
puolin ja toisin. Taas on ikkunat pesty, lattiat ja lauteet puunattu, viltit
ravistettu ja patjat paukuteltu. Sitten
olikin mukava kokoontua lipputangon ympärille, ja katsoa kuinka siniristilippu kohosi hulmuamaan.

Virallista ohjelmaa edusti tervetulotoivotus ja kunniavieraiden yllätykseksi heidän nimeämisensä kunniajäseniksi. Sitten lapinkävijät pääsivät
yllättämään puheenjohtajan, sillä syliin lykättiin upea kukkakimppu onnittelulaulun säestyksellä. Kannattaa
täyttää tarpeeksi pyöreitä (70).
Sitten päästiinkin pääasiaan, eli lohisopan syöntiin ja pistelemään komeaa täytekakkua. Olipa hieno kevätpäivä!
Raija Hentman
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Villiruokakurssi

Päivän menussa oli alkupaloina koivujuomaa, nokkoskeksejä ja hedelmäinen viherkeitto. Pääruoka-

Kokoonnuimme Kavtsin jäsenten
Raija Hentman
kanssa 19. toukokuuta Itä-Helsingin
idylliseen Talosaaren
torppaan valmistamaan herkkuja luonnosta Raija Hentmanin ja Irma Tolosen
opastuksella. Päivä
oli kesäisen kuuma.
Aurinko paistoi, kun
saavuimme hevostallin ohi meren rannalla olevalle torpalle.
Jaoimme ruokareseptit ja kävimme keräämässä villiyrttejä
luonnosta valmistetPetun ottoa ja villivihannesten käsittelyä Torpan pihalla.
taviin ruokiin.
Raija Hentman

Saara (vas.) ja Marina sopan teossa.

na kardemummalla
maustettua nokkoskeittoa, pettu-perunarieskat, riksa eli
villivihanneslevite,
voikukka-perunasalaatti, maitohorsma-sienikastike ja savustettua suutaria,
sitruunaiset hortapotut, nokkosriisi intialaisittain, kastike
villivihanneksista, villivihannes-kevätrullat
sekä kuusenkerkkägraavattua lohta.
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Jälkiruokina voikukkapirtelöä,
osmankäämikääröt, voikukkaletut ja
vuohenputkipiiras.
Ruokaa oli hauska tehdä yhdessä ja maistella aina sitä mukaa, kun
ruoat valmistuivat. Yksi asia tuli hyvin selväksi kurssilla: nokkosella voi
rikastaa ruokaa kuin ruokaa. Nokkonen sopii hyvin moneen reseptiin
vähän samaan tapaan kuin pinaatti,
mutta on ravintoarvoltaan moninkertaisesti rikkaampi eikä maksa mitään,
kunhan käy itse hakemassa sen luonnosta. Oli myös hyvin mielenkiintoista kuulla, miten pettu valmistetaan.
Näimme käytännössä, miten petun
irrottaminen tehdään ja saimme kokeilla sitä itse. Irrotimme tuoreesta
männyn halosta vaalean pettuliinan.
Itse ruoanlaitossa käyttämämme pettujauho oli valmiiksi tehty, koska pettujauhon valmistus vie muutaman
päivän.
Kurssi oli kaiken kaikkiaan hyvin
käytännönläheinen ja siitä oli helppoa saada vinkkejä omaan ruoanlaittoon.
Marina Koskelainen

Kesähuoltoviikko

oli hieman tavallista aikaisemmin.
Kenties tästä syystä Kukasjärvelle ei
tullut isäntien lisäksi muita.
Säät olivat lämpimät ja kesä tulikin viikon aikana kohisten.
Huolto hommina parannettiin
huussin imeytyskenttää sekä korjailtiin pois tuulenkaatoja. Veneitä
korjailtiin ja saunan pukuhuoneen

hajonnut lukko vaihdettiin munalukoksi. Munalukon avain roikkuu jatkossa saunan pesuhuoneessa lähellä
vesipataa.
Kaiken kaikkiaan viikko sujui rattoisasti.

Talkoo- ja retkiviikko

Isännät tulivat yöjunalla Kolariin ja
suurin osa muusta talkoolaisista tuli
yöjunalla Rovaniemelle, josta jatkoivat bussilla Kittilään. Kauppa ja ruokailutoimien jälkeen he tulivat taksilla Pyhäjärven parkkipaikalle. Kolarin
kautta autojunalla tulleet isännät olivat parahultaisesti samaan aikaan
parkkipaikalla tavaroiden pakkailuhommissa. Uusi kaasuliesi ja muut
painavat tavarat pakattiin veneeseen, jota Uti lähti soutamaan kohti
Kukasjärveä. Kuivuuden vuoksi Kaivoisojassa oli niin vähän vettä, että
kumisaapasväki joutui veneen vetoja työntöhommiin. Vaelluskenkäporukka suojeli kenkiään kastumiselta
ja katseli hyödyttöminä rannalta.
Perillä Kukasjärvellä keitettiin
kahvit, suunniteltiin viikon töitä ja
lämmitettiin sauna.
Väkeä oli viikon aikana vaihtelevasti, enimmillään 7 talkoolaista,
isännät ja yksi lapsi.
Perinteiseen tapaan työt aloitettiin
niittohommilla. Sää suosi niittohommia - kunnes tuli ukkonen. Ukkossade ei juurikaan kastellut ja 30 asteen
lämpö kuivatti heinät nopsaan.
Muutikin talkootyöt saatiin sujuvasti hoidettua, vaikka lämpötila oli
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iltapäivisin 30 asteen "paremmalla"
puolella.
Viikon aikana tehtiin kaksi ohjattua retkeä. Lyhyempi suuntautui
Kerojoelle ja pidempi perinteiseen
tapaan Pyhätunturille. Molemmat
retket olivat varsin onnistuneita - olihan meillä pätevä erä- ja luonto-opas
retkien vetäjänä.
Kiitos talkoolaisille! Ainakin minulle jäi kaipuu seuraavalle Kukasjärven talkoo- ja retkiviikolle!
Markus Pyhälä

Karkali – Etelä-Suomen
hienointa lehtoa Juha Karsikas

Karkalin luonnonpuistossa kuljetaan vain
merkityillä poluilla.

Toukokuinen sunnuntai houkutteli
päiväretkelle 37 lapinkävijää.
Kiersimme luonnonpuistossa n.
6 km lenkin, jonka varrella saimme
kokea upean lehtometsän kaikessa komeudessaan. Sini- ja valkovuokot loistivat laajoina alueina reitin
varrella. Muita mielenkiintoisia kas-
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vihavaintoja oli mm. keltavuokko,
rentukka, näsiä ja lehtoimikkä. Lintumaailmakin näyttäytyi ja kuului, ei
tosin yhtä voimakkaasti kuin kasvillisuus.
”Karkalinniemellä on ollut vakituista asutusta jo 1500-luvulta lähtien. Nykyisen luonnonpuiston alueella on ollut 3 torppaa. Suurin syy
nykyisen luonnonpuiston kasvillisuuden säilymiseen lienee, että runsas sata vuotta sitten vaikuttaneet
arkkipiispa Johansson sekä hänen
poikansa Kustavi Kaila olivat suuria
luonnonystäviä. He pyrkivät mm.
suojelemaan niemen harvinaisia lajeja sekä säilyttämään sen luonnon
mahdollisimman luonnontilaisena.
Karkalin luonnonpuisto perustettiin
1964.” (luontoon.fi/karkali/historia).
Paluumatkalla kävimme tutkimassa Torholan luolaa, joka on Suomen suurin kalkkikiviluola. Suurin
osa tyytyi katselemaan luolaa suuaukolta. Jokunen osallistuja kävi hieman pidemmällä luolan syvyyksissä
tutkimassa pimeyden ja kosteuden
maailmaa.
”Luolan kokonaispituus on hieman yli 30 metriä. Luolasta suurin
osa on syntynyt viimeisen jääkauden
jälkeen. Luola on kovertunut epäpuhtaan kalkkikiven syöpyessä pois
happamasta gneissistä. Luola-alueen
kallioperä onkin pääasiassa juovaista hapanta gneissiä.” (luontoon.fi/
karkali/luontojanahtavyydet/ainutlaatuinentorholankallioalue).
Juha Karsikas
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Retki kesäkuun korvalla
Kesäkuun ensimmäisenä maanantaina 9 hengen seurue suuntasi Slåttmossenilta, Kivikon ulkoilupuiston halki Hallainvuorelle. Iltaretken
maltillinen 7 km:n pituus sai minut ja
Heidi Ilves

12 vuotiaan tyttäreni lähtemään mukaan tunnelmalliselle eväsretkelle.
Raija Hentmanin johtama retki
tarjoili historian havinaa kuten upean
mukulakivisen tykkitien sekä luonnon muodostamaa taidetta kuten hiidenkirnuja. Katsottavaa, kuunneltavaa ja aistittavaa riitti joka suunnassa.
Aika monta kuollutta puuta tallentui
”kamerani rullaan” samalla kun toiset juttelivat mm. paljasjalkakengistä
ja selän ergonomiasta.
Retken ikäjakauma oli laaja, yhtä runsas oli luonteiden ja tarpeiden
kirjo: yhden kävellessä tiiviisti parhaan ystävänsä kanssa, jutteli toinen
lennokkaasti lähes jokaisen kanssa,
ja kolmas kulki matkaansa luonnon

MENNEITÄ
ja muistojen halki hiljaa. Luonto otti jokaisen avosylin vastaan, sellaisenaan, ja vastasi viisaasti itse kunkin
elämäntilanteeseen.
Hallainvuoren lempeästi viilenevä, ilta-auringossa kylpevä metsä sekä lintujen sinfonia, jäi mieleen
viipymään. Kun partiolainen jatkoi
kesälomatehtävien suorittamista (1.
Patikointi 2. Nukkuminen lattialla) istuin vielä tovin kamomillateen äärellä. Kiitollinen, levännyt mieli, ja tunne siitä ettei kukaan ole lopulta yksin
eikä millään mittarilla riittämätön, oli
minun reppuni saalis. Metsässä kun
on oikeastaan aina perillä ja tutustuu
itseensä sekä kanssakulkijaan rehellisyyden ja hyväksynnän siivin.
Kiitos retkestä!
Heidi
(Kirjoittaja on Helsingissä asuva laulaja/säveltäjä sekä Lappiin kesällä
2015 hurahtanut perheen äiti.)
P.S. ”Sano niille, että oli kivaa!”
Nella 12 v.

Retkikalastuskurssi

Aurinkoisena lauantaina 2. kesäkuuta kuusi kalastamisesta kiinnostunutta lapinkävijää kohtasivat
Sipoonkorven Storträsk -järvellä.
Kaksipäiväisen kalastuskurssin ensimmäisen päivän teemana oli heittokalastus virvelillä. Ohjaajana toimi
asiantunteva Mauri Suojanen, Vapaaajan kalastajat yhdistyksestä. Monel-
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Retki Vartiosaareen
16.-17.6.2018

la osallistujista ei ollut lainkaan kokemusta kalastuksesta, joten aloitimme
kurssin teorialla, jossa käsittelimme
mm. erilaisia kalastusvälineitä, lupapolitiikkaa, kalastuksen sekä vaeltamisen yhdistämistä ja erilaisia kalastusmuotoja. Teoriaosuuden jälkeen
aloitimme käytännön heittoharjoittelun ja muutaman tunnin aikana kurssilaiset saivat kokea kireitä siimoja
kun neljä osallistujaa nappasi pulskeat kirjolohet. Järveen oli hiljattain
istutettu kalaa ja ympäri järveä näkyi
kalastajilla täkyjä. Ohjaajan johdolla
opettelimme myös fileoimaan saadut
vonkaleet.
Sunnuntaina ryhmämme kokoontui Nukarinkoskella ja teemana oli
tällä kertaa perhokalastus. Aluksi kuivaharjoittelimme perhonheittotekniikoita urheilukentällä, jonka
jälkeen siirryimme tositoimiin koskelle. Päivä oli erittäin kuuma ja veden korkeus koskella alhainen. Tällä
kertaa kalaa ei juuri näkynyt eikä se
tuntunut olevan syönnillä. Kosken eri
osissa oli paljon muita perhokalastajia, joilla kaikilla tuntui olevan sama
tilanne.
Retkikalastuskurssin osallistujat
tuntuivat olevan hyvin tyytyväisiä
kurssin sisältöön. Kurssin ohjaajan
intohimo kalastamiseen ja ulosanti
antoi osallistujille paljon eväitä oman
kalastusharrastuksen jatkamiseen ja
kalastajana kehittymiseen.Kiitos kaikille osallistujille ja kireitä siimoja!

Kokoonnuimme kauniina kesäaamuna Laajasaloon Reposalmentien laiturille. Nuorisotoimen Teemu kuljetti
Lapinkävijät kahdessa erässä vesiteitse saareen. Osallistujia oli 19, joista 9 lapsia.
Perillä kuunneltiin Teemun ohjeistus Vartiosaaren toimintakeskuksen
Furubacka -huvilan säännöistä ja paikan historiasta. Saaressa on noin 50
huvilaa ja loma-asuntoa, Helsingin
kaupunki omistaa noin puolet saaren rakennuskannasta. Ensimmäiset
huvilat on rakennettu 1800 -luvun lopulla. Saari on maastoltaan ja luonnonoloiltaan monipuolinen ja rikas.
Kasvuolot vaihtelevat kuivista mäntykankaista reheviin lehtoihin.
Lapinkävijät ryhtyivät valitsemaan vuodepaikkoja, joita jäi muutama ylikin kahden perhekunnan majoittuessa teltalla.
Sarin ja Tainan johdolla tehtiin kävelyretki luontopolulla, jonka pituus
oli n 3 km. Kävely sujui mukavasti,
pysähdyttiin rasteilla kuuntelemaan
tietoiskua ja Fogelholmin terveyspolun tehtäviä. Ensimmäinen etappi
Metsäkirkko sijaitsi melkein takapihalla. Reitin varrella käytiin lampaita syöttämässä, samalla nimettiin pikkulampaat. Iso Timo oli jo ristitty.
Ihmeteltiin Isoa Kiveä, hiidenkirnua
sammakoineen ja Tapionpöytä -kuusta joka kasvoi matalana kuten pöytä.
Käytiinpä myös kioskilla asioimassa
ja ihailemassa näköalavuorelta

Saara Loiste
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Sari Haarala

Sarin ja Tainan johdolla tehtiin kävelyretki
luontopolulla, jonka pituus oli n. 3 km

melkeinpä lähtöön asti.
Aikuisetkin pääsivät saunomaan
ja uimaan, kokeiltiinpa märkäpukujakin. Sauna oli illalla pitkään lämmin.
Omaruokailu toteutui hienosti,
hyvin varusteltuun keittiöön mahtui hyvin kaikkien eväät. Perhekunta
kerrallaan nautittiin ilta- ja aamupalat sisällä tai pihan pöydissä.
Grillikatoksen grilli oli kuumana koko illan, vuorotellen soviteltiin
makkarat, maissit ja muut eväät haasteellisen rikkinäisen ritilän päälle.
Sää suosi koko retken ajan, aurinko porotti korkealta pitkälle yöhön.
Samuli kuljetti retkeläiset takaisin
mantereelle sunnuntaina iltapäivällä.
Kiitokset retkeläisille ja retken järjestäjille!
Tea V

(32 m) upeaa saaristomaisemaa
Isommat lapset
innostuivat kelluvasta saunasta ja
lainattavista märkäpuvuista, joten
uiminen, soutu- ja
polkuveneily sekä kanootilla melonta olivat mieluista
puuhaa.
Vesiurheilua harrastettiin iltapäivästä myöhään iltaan ja aamusta Kansallismaisemaa saaren korkeimmalta huipulta
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Maastopyöräily 30.6.

Lapinkävijöillä oli ohjelmassa tutustuminen maastopyöräilyyn ja maastopyöräretki.
Tutustumiseen osallistui vetäjän
lisäksi 4 jäsentä, joista puolet vuokrapyörillä. Tutustuminen sujui hyvin,
joskin keli oli hieman märkä aikaisen
ajankohdan vuoksi. Ajoimme Leinelän vaihtelevissa maastoissa.
Maastopyöräretken teimme Seitsemän veljeksen reitillä Nurmijärvellä. Osallistujia oli 2 + "opas" ja keli oli
varsin kuiva.
Meillä oli mukavaa molemmissa
tapahtumissa!
Markus Pyhälä

Lapinkierrokselle
täysi kymppi

Lapinkävijöiden 10 päivän Lapinkierroksella kesäkuussa 2018 pyrittiin näkemään mahdollisimman paljon sellaisia paikkoja, joihin ei normaaleilla
Lapin reissuilla tule poikettua. Teimme kierroksen isolla bussilla, jossa ikkunapaikkoja riitti kaikille 19 osallistujalle. Bonuksena hienoille joki- ja
tunturimaisemille olivat kullerot ja
rentukat parhaassa loistossaan. Ohjelman mukaisesti kävelimme yhtenä
päivänä vain 5,8 km, kaikkina muina
päivinä kävelimme vähintään 9 kilometriä yhdellä tai kahdella useimmiten 4-6 km:n pituisella retkellä.

Lapinkävijä Nro 152 3 18
Jääkauden jäämistöt
Luontopolkujen infotauluissa selitys ihmeellisiin muodostelmiin oli
aina jääkausi. Tutustuimme jään jättämiin merenrantakivikoihin, siirtolohkareisiin, kivikenttiin ja harjuihin
Auttikönkään suojelumetsässä, Korouoman 600 miljoonaa vuotta vanhassa rotkolaaksossa, Kivitunturilla,
Pyhätunturin Isokurussa, Sompasen
luontopolulla Ylitorniossa, Jaipaljukan luontopolulla, Aavasaksalla sekä
retkellä Kivaloihin kuuluvan KeskiPenikan näkötorniin Martimoaavan
retkeilyalueella. Viimeksi mainitulla
reitillä jouduimme ylittämään melko vaativan, puolen kilometrin pituisen pirunpellon. Näkötornilla näimme upeita ritariperhosia lentelemässä
kivikon yläpuolella.
Huiput
Montakohan kertaa olen nähnyt Nattaset etäältä eri suunnista. Nyt käytiin Pyhä-Nattasella ja opittiin, että
Sompion luonnonpuiston Nattasiin
kuuluukin 6 tunturia eikä vain ne
kaksi silmiinpistävää. Pyhä-Nattanen
oli aikoinaan saamelaisten uhripaikka. Huipulla olevat graniittiset toorit
ovat jääneet jäljelle, kun pehmeämpi
kallio on rapautunut ympäriltä pois.
Riisitunturilta nähtiin hyvin Rukalle
asti. Savukosken Kivitunturikin ylitettiin, mutta sen huippu oli sen verran laaja ja puiden peittämä, ettei se
tuntunut varsinaisesti huipulta. Geologisesti Kivitunturin retkeilyreitti oli
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hyvin mielenkiintoinen. Kolme porukasta kävi myös yksinäisellä Kumputunturilla ja yksi vielä lisäksi Kuertunturilla iltakävelyllä. Viimeisenä
huippuna saatiin kokea Aavasaksa, joka oli odotettua hienompi kokemus. Näkee sieltä muutakin kuin
vain keskiyön auringon niin kuin aikaisemmin luulin.

Kaiken kruununa suolla pesi kurkipari, jonka keskinäistä kommunikointia saimme kuunnella pitkään
ohi kulkiessamme. Martimoaapa oli
myös kaunis suo tuulessa keinuvine
tupasvilloineen, siellä bongasimme
ainakin kuovin.

Suot
Pitkospuita kuljettiin paljon, kun
ohjelmassa oli mukana useita upeita soita. Sodankylän Viiankiaavalla
raate kukki hienosti valkoisena merenä ja suokukkamatot loistivat punaisina.
Hillankukat
näyttivät todella isoilta, niillä
on tänä kesänä
ollut suotuisat
olosuhteet niin
kuin etelänkin
kukilla. Kurtakosta käveltiin
vanhan telatien
lähes kulkukelvottomia pitkoksia pitkin
14 km Teurajärvelle asti ja palkintona matkan
varrella nähtiin
ennen näkemättömän mahtavat suopursukukinnot, lainehtivat ruskovillakentät sekä hienot rahkasammaleiden ruskavärit mättäiden reunoilla.

Puut
Joka kohteessa puissa riitti ihailemista. Kuuset ja männyt olivat niin monen mallisia, että niitä oli ihan pakko
kuvata vähän väliä, samoin pystyssä
olevia tai kaatuneita keloja. RiisitunSirkka Leppänen

Kelopuu Kivitunturin reitillä.

turilla nähtiin hieno Tapion pöytä eli
latvaton kuusi, joka kasvaa leveyttä
pituuden sijaan. Muinaiset suoma-
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laiset uhrasivat puun ääressä metsän
kuningas Tapiolle osan pyyntikauden ensimmäisestä saaliista. Sekä
vaaleanvihreää että mustaa naavaa
ja luppoa oli puissa runsaasti.
Vesielementit
Kierroksemme ensimmäinen kohde oli Auttiköngäs, johon rakennettua puista ränniä pitkin on aikoinaan uitettu tukkeja Kemijokeen.
Äkäslompolossa kävimme ihailemassa alempaa Kuerlinkkaa eli Kuerjoen putousta. Simossa yövyimme
kalastajien tukikohdassa Simojoen
Lohirannassa ja porukassamme olleet kaksi kalastajaakin pääsivät heittämään. Ei tärpännyt niin lyhyessä
ajassa. Paras ja hienoin majapaikkamme Loma-Vietonen Ylitorniossa
oli suuren järven rannalla, muutamat

Taatsin seitaa taivastelemassa.

kävivät uimassa rantasaunasta. Kannattaa majoittua Loma-Vietoseen, jos
satutte kulkemaan siellä päin. Viimeisenä retkipäivänä tutustumiskohteenamme oli Kukkolankoski Ruotsin
ja Suomen välisessä rajajoessa, Tornionjoessa. Kosken partaalla olevasta kaupasta jotkut onnelliset ymmärsivät ostaa juuri savustettua siikaa
mukaansa, jota me muut sitten kadehdimme.

Seidat ja muut pyhät paikat
Edellä on jo mainittu Pyhä-Nattasen huippu sekä Tapion pöytä pyhinä paikkoina. Kittilän Pokan kylän
kautta ajoimme katsomaan yhtä Lapin vaikuttavimmista seidoista, kymmenisen metriä korkeaa Taatsin seitaa. Sen lähellä näimme myös Taatsin
kirkon eli korkean, pystysuoran kalliopahdan,jonka päälSirkka Leppänen
lä on kalliotasanne
kivisine kirkonpenkkeineen. Pyhätunturin Isokuruun poikkesimme katsomaan
Pyhänkasteenputouksen ja Uhriharjun.
Äkäsjoen varrella kävimme tutustumassa Äkässaivoon ja sen
vieressä olevaan seitapahtaan. Äkäsmyllyltä jatkoimme siitä parin polkukilometrin
päässä olevalle noin
metrin korkuiselle
seitakivelle, joka kaik-
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kien mahtavien seitojen jälkeen näytti mitättömän pieneltä. Runsaasti oli
senkin päälle jätetty kolikoita. Äkäslompolosta ajoimme Pakasaivolle, joka on kapea, reilun kilometrin pituinen järvi. Sen syvyys on enimmillään
jopa 60 metriä ja järveä ympäröivät
jyrkänteet kurottavat paikoin yli 60
metriä vedenpinnan yläpuolelle. Pakasaivo ja sen lähettyvillä oleva Kirkkopahta-seitakivi ovat olleet tärkeitä
saamelaisten palvontapaikkoja.

Miten onnistuttiin?
Loppukeskustelussa kaikki tuntuivat
olevan todella tyytyväisiä kierrokseen. Raija Hentman oli suunnitellut
ohjelman niin hyvin, että ehdimme
käymään kaikissa kohteissa, vaikka kiirettä pitikin. Bussissa Raija luki meille ennalta tietoja seuraavasta kohteesta. Useimmat kävelyretket
olivat sellaisia, että niistä voi halutessaan kävellä vain osan jäämättä silti
paitsi pääkohteesta. Sauna oli etukäteen sovittu vain kahdeksi illaksi,
mutta pääsimme saunaan joka ilta.
Säät suosivat meitä, kun tämän kesän
ennätyshelteet alkoivat vasta reissumme jälkeen. Sadetta tuli kunnolla
vain Pyhä-Nattasen alarinteellä, huipulla jo aurinko paistoi. Eivätkä edes
ötökät vaivanneet muuta kuin vähän
parina viimeisenä iltana. Kiitos Raija,
kun veit meidät sinne!

Muut kuin luontokohteet
Emme unohtaneet myöskään kulttuurikohteita. Kävimme Kirsti Pokan
kotimuseossa Pokassa, Einari Junttilan kotimuseossa Kittilässä sekä Moskun kotitalossa Sodankylässä Lokan
tekojärven itäpuolella. Kaikissa niissä
museoita esittelivät päähenkilöiden
lapset. Museot tuskin pysyvät hengissä sitten, kun lähisukulaiset eivät
enää ole kertomassa muistojaan, joten nyt on kreivin aika käydä niissä.

Sirkka Leppänen
Sirkka Leppänen

Alempi Kuerlinkka.
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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.

tuu hyvin päiväreppuun eikä lisää
sen painoa kuin reilut puolisen kiloa. Kirjan ulkoasu on konstailematon, mutta hyvin onnistunut ja retkeilemään houkutteleva. Kirjan kuvitus
on erinomainen ottaen huomioon kirjan koon. Useista tietokirjoista puuttuvat nykyään hakemistot. Tässä kirjassa on onneksi selkeät hakemistot
niin aakkosten kuin aiheenkin mukaan.
Kirjan suurin harmi liittyy esipuheen ensimmäiseen virkkeeseen.
”Pääkaupunkiseudun retkeilyopas
aloitti ja tämä uusi versio päättää retkeilyoppaiden tekemisen, joka alkoi
jo vuonna 2006 kartoitusretkiä tehden.” Pääkaupunkiseudun retkeilyoppaat (2010 ja nyt uusittuna 2018)
edustavat yhdessä Etelä-Suomen retkeilyoppaiden (2014 ja 2016) kanssa
opaskirjojen aatelia. Kaikista kirjoista huokuu kirjoittajan pitkäaikainen
retkeilykokemus ja luonnon kunnioitus. Kun nämä yhdistetään haluun

Raija Hentman: Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas
Minerva Kustannus Oy 2018. 351 s.
Nidottu. Kustantajan nettikaupassa
32 €.
Kirja kattaa varsinaisen pääkaupunkiseudun lisäksi Nuuksion järviylängön ja Sipoonkorven kansallispuiston luontoretkikohteet. Kirjan sidos
vaikuttaa kestävältä ja kirja mah-
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jakaa tietoa muillekin ja uupumaton
kohteiden kiertäminen, on lopputulos enemmän kuin kiitettävä.
Oppaan lukeminen oli nautinnollista. Teksti on sujuvaa ja sopivan tiivistä. Kirjan näkökulma on ilahduttavan laaja. Kasvit, linnut, geologia
ja historia ovat kaikki hienosti esillä. Monet kulttuuri-, henkilö- ja sotahistoriaan liittyvät tiedot elävöittävät kirjaa oivallisesti. Kirjoittaja on
tehnyt käsittämättömän työn erilaisten yksityiskohtien esiin kaivamisessa ja tarkistamisessa. Voin lyödä vetoa, että tuntipalkoille tämän kirjan
tekemisellä ei päässyt.
Virheitä ei hakemallakaan löydä.
Jos nyt väkisin jokin kehittämiskohde pitää mainita, niin ehkä joukkoliikenneyhteyksistä olisi voinut kertoa
tarkemmin kappaleissa kulkuohjeet.
Mutta tämäkin on makuasia. Pari silmiin sattunutta kirjan kokonaisuuden kannalta täysin epäolennaista
huomiota: Luhtakerttu, po. luhtakerttunen (s. 65) ja Puotinkylän kartanon nimeksi on vakiintunut jo kauan sitten Puotilan kartano (s. 149).
Vuosaaren sataman näköalapaikka
Horisontti on selostettu oivallisesti,
mutta jalankulkuyhteys Porvarinsiltaa pitkin satama-alueen yli on käytössä muulloinkin kuin toimistoaikaan (s. 161).
Kirjan lukemisen edistyessä hämmästykseni kasvoi sivu sivulta. Kirja
esittelee suuren joukon kohteita, joista en aiemmin tiennyt mitään ja vaikka olen asunut pääkaupunkiseudul-

la koko ikäni. Kirja tarjoaakin hyviä
ehdokkaita moneen tulevaan retkeen.
Kartat ovat monen luonto-oppaan
Akilleen kantapää. Kartoille ei voi
suoda loputtomasti tilaa ja toisaalta
pienet postimerkkikartat ovat helposti vaikealukuisia. Tässä kirjassa kartat ovat pienestä koostaan huolimatta selkeitä ja luettavia. Kunkin luvun
aluekartat vielä helpottavat suunnistamista.
Kun Raija on suunnitellut päättävänsä retkioppaiden teon tähän, niin
voi vain todeta, ettei kyseessä ole todellakaan mikään tekijän ”jäähdyttelykirja”, vaan kirja tulee jäämään
maamme parhaiden retkioppaiden
joukkoon. Pääkaupunkiseudun tiivis ja nopea rakentaminen vaikuttaa
myös retkeilykohteisiin. Viimeistään
2020-luvun puolivälissä tarvitaan uusittu retkeilyopas. Toivottavasti sille
löytyy aikanaan tekijä. Raijan kirja
kuuluu jokaisen pääkaupunkiseudulla retkeilevän perusvarustukseen.
Lopuksi pienenä kuriositeettina
mainittakoon. Olen vuosien varrella esitellyt muutamankin luonto- ja
ympäristöaiheisen kirjan. Tämä tulee kuitenkin jäämään mieleeni ensimmäisenä – ja jatkoakin ajatellen
varmaankin ainoana – jonka tekijä on
itse toimittanut allekirjoittaneen postiluukkuun pyöräilemällä.
Pertti Forss
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Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, antaa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

Tretorn Bio Plant biohajoava sadetakki
Armeijassa on jo pitkään käytetty biohajoavaa PLA:ta eli polylaktidia, joka on ollut helppo hävittää maahan
sota- ja armeija-alueilla. Lääketieteessä hyödynnetään usein taas biohajoavaa PU:ta eli polyuretaania. Tretornin
täysin biohajoava sadetakki syntyi
hyödyntämällä kahden eri materiaalin teknisiä ominaisuuksia. Myös jopa takin uniikki vetoketju on täysin
biohajoava. Bio Plant -sadetakin lanseerauksen myötä valmistaja Tretorn
harppaa pitkän askeleen eteenpäin
kestävän kehityksen Eco Essentials
-aloitteessaan, jonka tavoitteena on
kasvattaa tuotannon ja designin vastuullisuutta yrityksessä.
Takin leikkaus on unisex, joten takki sopii niin naiselle kuin miehelle.
Hihat ja helma ovat säädettävät. Värivaihtoehdot ovat oliivi ja laivastonsininen. Takki on täysin tuulenpitävä
ja vedenpitävä. 10000 mm vesipilariarvo ja suojaava huppu antavat täyden suojan sateelta ja tuulelta. Takin
sivuilla on piilotaskut.

Takin vetoketjun valmistumateriaali on maailman ainoa biohajoava
polyamidilanka Amni ® Soul Eco.
Loput takin osat on valmistettu polyaktidista, joka puolestaan on valmistettu hiilidioksidista. Huipputeknologian avulla hiilidioksidia saadaan
talteen kasveista kuten maissista,
sokeriruo’osta ja juurikkaista ja sitä
voidaan jatkojalostettuna käyttää langan valmistuksessa. Täydellisen vedenpitäväksi takin tekee sen ulkokerros biohajoavaa polyuretaania.
Takki biohajoaa oikeissa olosuhteissa kolmessa vuodessa, kuten esimerkiksi oikein kompostoituna. Normaalissa käytössä ja säilytyksessä
takki kestää yhtä pitkään käytössä
kuin mikä tahansa takki.
Ei sisällä fluorokarbonaatteja, ftalaatteja, PVV:tä.
Tretorn on perustettu 1891 Helsingborgissa, Ruotsissa, perustajanaan Henry Dunker. (Partioaitta
15.6.18, RH)

30

TIETOAIVI

Lapinkävijä Nro 152 3 18

Sadehame
Sadehousut tuntuvat aina hiostavilta, vaikka olisivat miten ”hengittäviä”. Itse olen ratkaissut ongelman
käyttämällä säärystimiä ja itsetehtyä
sadehametta. Hameen tekeminen on
yksinkertaistakin yksinkertaisempaa, eikä sen tekemiseen tarvita sen
kummempaa ompelutaitoa kuin että surauttaa ompelukoneella yhden
suoran sauman.
Tee näin: osta sadekangasta pala, joka on puolitoista kertaa vyötärösi ympärys. Taita kangas pituussuunnassa kaksin kerroin siten, että
se ulottuu vyötäröltä säären puoliväliin. Toisin sanoen sisäpuolelle jäävä
osuus on lyhyempi kuin ulkopuolelle jäävä osuus.
Ompele neljän senttimetrin päähän taitekohdasta harvahkolla tikillä
sauma ja päättele langat molemmissa
päissä. Pujota tähän nauhakujaan na-

pinläpikuminauhaa, jonka pituus on
kaksi kertaa vyötärösi ympärys. Kiinnitä kuminauhan toiseen päähän sopivan kokoinen nappi.
Kun puet sadehameen päällesi,
kiedo kangas ympärillesi ja kiinnitä nappi kuminauhan reikään. Voit
kääntää avoimen reunan pois sateen
ja tuulen tulosuunnasta. Kun avointa reunaa ja helmaa ei ole mitenkään
kiinnitetty, se antaa myöten jos joutuu harppomaan tai nostamaan jalkojaan korkealle.
Mikä parasta, sadehametta voi
käyttää myös pienenä sadekatoksena tai tuulensuojana, kun pingottaa
avoimeksi levitetyn kankaan kaupasta ostettavilla muovisilla leipäpussin
sulkimilla ja naruilla. Väljään nauhakujaan voi myös rakennelmia tehdessä pujottaa ryhtiä antavan kepin.
(RH)

OMAT TARINAT

Pallas-Hetta kesäkuu 2018 - ensimmäinen soolovaellukseni
14.6.2018 torstaina takana oli muutama päivä spontaania valmistelua
ja nousin linja-auton kyytiin Helsingistä. Matka jatkui Oulun kautta Rovaniemelle, jossa yövyin ystävän luona. Viimeisinä iltatoimina oli jalkojen
rasvaus, kynsien leikkaaminen, ken-

kien lankkaaminen ja linja-autossa
katsomieni ”kuinka kohdata karhu”
videoiden pohdinta.
15.6.2018 matka jatkui linja-autolla
Oulusta Jerisjärvelle, ja sieltä taxilla Pallaksen luontokeskukselle. Kar-
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tan saatuani, istahdin kasvavan jännityksen kera ravintolaan syömään
rautua ja kukkakaalipyrettä. Ravintolaan saapuneet, Hetan suunnalta
tulleet vaeltajat, kertoivat jalkojensa
olevan rakoilla ja viimeisen tunturin
päällä oli satanut rakeita.
13:30 olin valmis aloittamaan vaelluksen. Halusin ylittää tunturit ennen
illaksi luvattua sadetta. Muutama
päiväretkeläinen oli juttuseuranani
ensimmäisen nousun, joka sujui yllättävän hyvin maltillisella ”nelivedolla”. Tuuli voimistui, lippis kääntyi väärinpäin, ja rakat tuntureiden
huippujen tuntumassa tuntuivat loputtomilta. Nouseminen yhä ylemmäs, kerta toisensa jälkeen palkitsi:
olin ympäröity tuntureilla ja erämaisella autiudella vastaantulijoiden harventuessa. Jopa karhun kohtaamisen
epärationaalinen pelkoni ja yksinvaeltamisen jännitykseni vaihtui kiitollisuudeksi, ja kirvoitti uusia säkeitä ja
säveliä:
Aurinko laskee jossain kaukana
siellä sun kuvasi on
sinne minä jätin ainaisen hymyni
Louhikossa elämän paino
kun paikkaani etsin ja haparoiden
astelen
Kuinka kauniisti
tuuli tuntureita soittaa
Saisinpa ikuisesti olla
pala maisemaa
hetken sielu paikoillaan

Nousun jälkeinen kivinen lasku
alkoi tuntua kipuna polvissa. Mielelläni olisin taivaltanut paljakalla,
mutta en halunnut leventää tätä ”erämaan valtatietä”. Taivaan tummuminen ja nouseva tuuli pitivät menojalan sopivan vauhdikkaana. Päätin
ohittaa Rumakurun kodan ja jatkaa
suoraan kylttien viitoittamaa reittiä
kohti Nammalaa. Pikkuhiljaa polku pieneni ja metsä sankkeni. Viitat
harvenivat kunnes loppuivat kokonaan. Ymmärsin menneeni harhaan,
ja aloin kaivaa rinkasta ensimmäistä
kertaa karttaa ja kompassia. Karttaa
katsottuani palasin takaisin Rumakurulle. Pidin kodalla lyhyen evästauon, ja nostin jalat ylös.
Kodalta alkoi pian loiva nousu
kohti puurajaa. Jaloissa tuntui jo kuljettu kaksitoista kilometriä eksymisineen, ja viimeinen kolme kilometriä Nammalaan tuntui pitkältä. Sain
kuitenkin vauhtipuuskan kun minut
ohitti valokuvatessani nopeasti etenevä mies. Eksymisen jälkeen tuntui kivalta kävellä ihminen näköetäisyydellä. Kohtasin myös suunnilleen
ikäiseni naisen, joka kulki matkaansa yksin. Kerroin millainen reitti minulla oli takanani, jotta hän voisi arvioida jäädäkö kodalle vaiko jatkaa
Pallakselle asti. Sain myös kuulla
millaisia nousuja ja maisemia minulla olisi edessäni, kun kuljin reittiä etelästä pohjoiseen linja-auton aikataulujen vuoksi.
Nammalan autiotuvassa oli kaksi
perhettä, jotka tekivät päiväretkiä tu-
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valta. Olin alun perin ajatellut yöpyväni kaikki yöt oman teltan rauhassa.
Sateisen sään vuoksi jäin tupaan yöpymään. Yllätyksekseni nautin jutella ja olla seurassa. Tuvassa oli kuitenkin myös tilaa olla hiljaa. Laitettuani
pedin ja syötyäni, kömmin puhtaissa
yövaatteissa makuupussin lämpöön.

pun lomitse. Yhden tunturin jälkeen
edessä oli toinen, nousut täytyi nousta maltilla koska halusin kulkea koko
14 kilometrin matkan Hannukuruun.
Näkymät huipuilta olivat huikeat,
tunturijonoja, järviä ja sankkaa, ikivanhaa metsää. Tuuli vilvoitti muuten aurinkoista päivää. Huomasin
nauttivani, rankkuudesta huolimatta, juurikin nousuista ja huippujen
näkymistä. Rankimmalta tuntui kiviset laskut, vasen jalkapohja vihoitteli ja yritin sovitella askeleitani kivien
lomaan sekä keventää askeleen painoa sauvoilla. Muuten jaksoin yllättävän hyvin, olin innokas näkemään
maisemia matkan edetessä.

16.6 lauantaina heräsin väsyneenä.
Yö autiotuvassa oli ollut raskas kun
ihmiset juttelivat. Lisäksi yöllä joku
kuorsasi ja toinen pyöri patjani reunalla, varsinainen siskon peti! Söin
aamupuuroa edellisenä iltana saapuneiden poikien kanssa. Lisäksi
söin proteiinipatukan, join teetä hunajalla ja 0,7 litraa magnesium poretabletilla maustettua vettä. Yhden
aikaan olin valmis lähtöön. Minua ei
niinkään jännittänyt usean tunturin
yli kapuaminen 21 kg painava rinkka selässäni, kuin Suaskurun metsäkota.
Perhe Nammalakurussa oli kertonut, että heidän lapset olivat
nähneet kodalla karhun 8 vuotta sitten.
Lapset ja karhu olivat
tosin säikähtäneet yhtä paljon toisiaan. Jännitys ei saanut minusta yliotetta, tiesin että
kun alan kävellä, järki voittaa!
Matka
Suaskuruun oli tuulinen ja
reitti kulki usean hui-

Kun Suaskuru ja metsä vihdoin
häämötti, en osannutkaan pelätä,
vaan nautin kivisen laskun jälkeen
pehmeästä metsämaasta. Suaskurulla
Heidi Ilves
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takanani oli 10 kilometriä. Nostin silloin ensimmäistä kertaa rinkan pois
selästä, söin suolattuja cashew pähkinöitä, kuivattuja mangoja ja tupla
proteiinipatukan. Lisäksi join puolet vedestäni maustettuna sitruunan
makuisella magnesium poretabletilla. Säästin osan vettä noin viiden kilometrin loppumatkalle yli Suastunturin Hannukuruun saakka.
Metsän siimeksessä kulkeminen
oli satumaista, laulelin aluksi lempeästi kulkiessani, jotta karhut kuulevat väistää. Pikkuhiljaa olin myös
hiljaa. Ajattelin, että antaa muiden
pelätä tai pelotella, mutta minä kuulun tänne, metsään, luontoon, aivan
yhtä luonnollisesti kuin karhut, me
olemme molemmat pala maisemaa.
Miten paljon ihminen hukkaa pelkäämällä luontoa, jonka osa hän on. Pelko estää toimimasta ja kunnioitus saa
toimimaan viisaasti.
Loppumatka Suastunturin yli, laskeutuminen sekä uuden tunturin sivuaminen sujui hyvin ruoasta saadun energian turvin. Hannukuruun
saapuessani oloni oli kuin lapsuuteni
sankarilla Ronja Ryövärintyttärellä.
Antaumuksella rallattelin keveiden
askelten kiriessä matkaa. Pysähdyin
hetkeksi varaustuvan eteen juttelemaan naisen kanssa, joka oli päässyt
ensimmäistä kertaa tunturiin tavaroiden kantajien avuin.
Saatuani kengät pois kipeistä ja
turvonneista jaloistani kasasin teltan,
ja asettelin tavarat paikoilleen. Tiesin,
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että sauna oli lämmin ja naisten vuoron alku läheni. Olin kuitenkin niin
puhki, etten voinut muuta kuin maata, tuntui että pääni oli ihan höttöä.
Ymmärsin, että olin sittenkin syönyt
ja juonut liian vähän. Niinpä hain
vettä Hannukurun kaivosta, ja kokkailin trangialla ruoan ja iltapalan.
Oloni selkeni syötyäni ja juotuani, ja
menin uusin voimin saunalle lähettämään viestin kotijoukoille. Pääsin
vielä saunan jälkilämpöön pesulle ja
venyttelemään. Voi mitä luksusta oli
saada kömpiä puhtaana oman teltan
rauhaan.
Telttani oli metsän siimeksessä, eikä näköetäisyydellä ollut muita telttoja. Arvelin saavani nukkua pitkään
puiden varjojen viilentäessä telttaa.
Otin särkylääkettä juilivaan lonkkaan
ja alaselkään. Iltapuuhiksi vielä rasvasin jalat, viilasin kynnet ja laitoin 4
rakkolaastaria, koska kahden sukan
taktiikkani oli tällä reissulla pettänyt!
Kirjoittelin hetken päiväkirjaa, kuuntelin käen kukuntaa ja nukahdin tyytyväisenä.
17.6 sunnuntaina kirjoittelin tuttuun
tapaan illan levossa, teltan rauhassa,
kuunnellen lintujen laulua ja lisäksi
vieressä virtaavan joen solinaa. Olin
kävellyt 75% matkasta kolmessa päivässä. Enää minun ja arjen välissä oli
yksi tunturi ja sen helmoissa lepäävä metsä. Vielä hetken ei ollut kiire
mihinkään, eikä tarvinnut olla eikä
tehdä mitään kenellekään. Ajattelin
pötkötellessäni kuinka helppoa luon-
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nossa on vain olla. Luonnolle riittää
sellaisenaan, linnut laulaa jokaiselle
joka haluaa olla hetken hiljaa ja kuunnella. Metsän puut ympäröivät hiljaisella lempeydellä, ja näyttävät kuinka
kantaa ylväästi ajan kulku varressaan. Rinnakkain seisovat nuoret
kirkkaanvihreät, helmasta harmaantuneet, ja pystyyn kuolleet puut. Minun silmiini juuri nuo kelot ovat kauneimpia. Miksi ihmisen sitten pitäisi
näyttää nuorelta, ja piilotella iän tuomia muutoksia? Yhtä kauniisti tanssii
aika hauraan ihomme pinnalla kuin
kuusen helmoissa.
Ihana oli illan rauhassa kirjoitella,
mutta tuskainen oli matka Sioskurun
paratiisiin.

teltassa tuli liian kuuma. Ulos päästyäni söin reilun kokoisen aamupalan. Syötyäni kaikessa rauhassa, kasasin leirin. Täytin vielä vesipullon ja
kastelin lippiksen, koska sää oli aurinkoinen ja tuuleton. Ennen lähtöäni
juttelin vielä kahden Tamperelaisen
tytön kanssa Helsingistä ja reitistä.
Heillä oli loppunut trangian kaasu jo
ensimmäisenä päivänä. Kerroin, että
reitin autiotuvissa oli kaasuhellat. Tytöt lähtivät hyvillä mielin kohti Hannukurun autiotupaa ja minä kohti 14
kilometrin päässä häämöttävää Sioskurua.
Satumaisen metsän, purojen ja
kukkien loiston siimeksessä minua
vastaan tuli toinen yksin vaeltava
nainen sekä italialainen perhe, joiden kanssa pysähdyin juttelemaan
reitin korkeimmista huipuista ja
Hannukurun saunasta. Alkumatkasta ohitin Pahakurun
Heidi Ilves
autiotuvan ja jatkoin
matkaa pitkin pitkospuita. Edessä oli pitkä suora, ja aiempaa
reittiä loivempia nousuja ja laskuja, mutta
ilma oli painostavan
kuuma. Matka jatkui
kauniina, mutta yksitoikkoisena: yhden
nousun jälkeen edessä häämötti seuraava
nousu. Polku oli kivinen, kunnes sai kävellä pätkän pitkospuilla. Minulla oli tukalan

Heräsin aamulla Hannukurussa
11 maissa, koivikon varjojen tanssiessa teltan kankaalla. Lepäilin kunnes
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kuuma, vaikka olin kastellut lippiksen myös metsän purossa. Lisäksi
halusin säästellä 0,7 litraa vettäni siltä varalta, jos jotain sattuisi ja joutuisin jäämään auringon paahteeseen.
Myös rakot kantapäissä ja varpaissa
sattuivat askel askeleelta enemmän.
Jalat olivat myös turvonneet ja jalkapohjat arat.
Halusin päästä varjoon, mutta sellaista ei ollut näköpiirissä. Kivusta huolimatta päätin vain pysyä
liikkeellä, koska en halunnut jäädä
kuumuuteen paikoilleen. Mieli ja keho tottui pikkuhiljaa kipuun ja aloin
ihastella maisemia. Kuljettuani noin
kahdeksan kilometriä kuumuus vei
yhä enemmän voimia ja myös vasempaan nilkkaan alkoi sattua. Mietin olisiko lievät nyrjähdykset rakassa
tehneet nilkalle hallaa. Sitä suuremmalla syyllä jatkoin matkaa. Kuljettuani kymmenen kilometriä istahdin
tauolle ja join kaiken veden. Lisäksi
söin kuivattuja mangoja ja suolattuja
cashew pähkinöitä. Pidin hetken jalkoja ylhäällä ja jatkoin matkaa.
Ruoka ja vesi tehosi ja sain uutta virtaa. Onnea ei kauaa kestänyt,
vasen jalka alkoi tosissaan vihoittelemaan. Viimeiset kilometrit käytin
vaellussauvoja kuin kainalosauvoja.
Kun vihdoin näin Sioskurun, purskahdin itkuun helpotuksesta, olin
selvinnyt perille! Kello oli 19:00. Eilisestä viisastuneena päätin ensimmäiseksi pitää itsestäni huolen. Lepäsin
autiotuvalla puoli tuntia jalat ylhääl-
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lä ja keitin vettä. Putsasin jalat keitetyssä vedessä kastetulla wc paperilla
sekä puhkaisin rakot keitetyillä saksilla. Puristin nesteen ulos ja pyyhin
ihon uudestaan keitetyllä vedellä. Lopuksi laitoin laastarin löyhästi päälle. Lopulla vedellä tein ruoan ja täytin juomapullon.
Huoltotoimet kannatti, sillä niiden
jälkeen nautin etsiä kaunista telttapaikkaa. Pystytin teltan joen rantaan
ja asetuin ”taloksi”. Ilta oli viileämpi
kuin Hannukurussa, mutta makuupussini oli lämmin 3 vuodenajan pussi. Iltapesun jälkeen pötköttelin tyytyväisenä kuunnellen joen solinaa.
Päätin pitää seuraavana päivänä leiripäivän, jotta jalkani saa levätä ja vältän ukkosella tunturissa kulkemisen.
18.6 söin aamupuuron joen rannassa, samalla tummat pilvet alkoivat lähestyä rintamana. Tiesin, että illaksi
ja yöksi oli luvattu sadetta ja ukkosta,
joten purin teltan kuivana. Halusin
päästä seuraavana päivänä aikaisin
liikkeelle ylittämään viimeistä tunturia, ennen luvattuja sateita. Kun olin
saanut teltan ja rinkan siirrettyä autiotuvan naulaan, alkoi pikkuhiljaa
sataa kovemmin ja ukkonen jylistä.
Pian tupaan saapui kaksi suurta
ryhmää, mutta minä taisin olla puoliksi unessa makuupussissa. Herättyäni tupa oli tyhjä. Syödessäni illallista tupaan tuli yöpymään nainen
poikansa ja koiransa kanssa. Latasin
puhelimen ja paikantimen varavirtalähteellä. Lisäksi hoidin jalat. Lueske-
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lin tupakirjaa ja tieto-opasta Suomen
kansallispuistoista, luonnonpuistoista ja erämaa-alueista. Kävelin ja kuvailin sateessa. Iltapuuron jälkeen
kömmin makuupusssiin odottelemaan unta autiotuvan alati muuttuvassa hiljaisuuden ja hälinän välimaastossa.

vasta seuraavaksi päiväksi. Alasmeno sujui leppoisasti, ja kiitin mielessäni polviani. Pian saavuin koivikon
reunaan, kivikkoiselle polulle, havumetsään ja pitkospuille. Kuljettuani
noin kahdeksan kilometriä saavuin
viimeiselle autiotuvalle, jossa tankkasin kaivolla vettä ja jatkoin matkaa.

19.6 Heräsin jo kahdeksalta. Pakkasin ripeästi yöpymistarvikkeet, puin
päivävaatteet, söin 3 annosta puuroa
ja pakkasin rinkan. Yhdeksältä olin jo
valmiina lähtemään viimeisen tunturin valloitukseen Sioskurusta kohti Hettaa. Halusin päästä tunturin
yli ennen sateita, jotta matkanteko ei
olisi niin hidasta. Mielessäni oli myös
edellisen illan ukkonen, enkä halunnut ottaa riskiä että olisin tunturissa
salamoidessa, muita huippuja kun ei
lähellä ollut.
Matka huipulle sujui joutuisaan,
sää oli aurinkoinen, mutta tunturituuli helpotti kuumuutta. Huippua
lähestyttäessä oli vaikuttavaa nähdä
maisema yhtäaikaa sekä huipun vasemmalla että oikealla, ja huipulta
joka suuntaan. Pidin kuvaustauon ja
söin proteiinipatukan ennen kuin jatkoin matkaa alaspäin.
Loivan nousukaarteen jälkeen näkyi puuraja, koivikko, havumetsä ja
Ounasjärven toisella puolen Hetan
kirkko. Minut valtasi halu kulkea
koko loppumatka, tunsin että jaksan jatkaa loppuun asti helposti. Minulla ei ollut kuitenkaan kiirettä, sillä olin varannut bussin Rovaniemelle

Metsä sankkeni, ja polku jalkojeni
alla pehmeni. Suoalueiden kohdilla
oli pitkospuut. Olisin väistänyt paria
seuruetta, mutta sain vastaukseksi: ”Vikana noussut väistää.” Kuulin
myös: ”Kevyempi kuorma väistää.”
Minä ajattelin, että tässä vaiheessa
minun kengät joutaisi jo kastua. Aikamoisella päättäväisyydellä ja tahdilla jatkoin seitsemän kilometrin
mittaisen metsätaipaleen, taisin taas
laulaa lähes koko matkan. Nyt sain
laulamisesta energiaa, karhuja en
enää jaksanut pelätä. Pienen ikuisuuden jälkeen puiden välistä näkyi kirkasta vettä. Ounasjärven rannalta soitin venekyydin kahdelta iltapäivällä.
Odottelin rannassa tunnin, join loput vedet, puin taukotakin ja googlettelin yöpymismahdollisuuksia.
Saavuttuani rantaan kävin Hetan
kaupassa, ja kävellessäni Hetan majataloon sain pukea kuorivaatteet ensimmäistä kertaa.
Voi mitä luksusta oli päästä hotellille suihkuun, pestä vaatteet paluumatkaa varten, levätä sängyssä ja
katsella TV:tä. Kurkkasin myös sähköpostit, instagramin, Facebookin,
tekstiviestit.. Jumituin ja ahdistuin
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informaatiotulvaa ja aikasyöppöä.
Yhdessä ohjelmassa Pirkka-Pekka
Petelius sanoi: ”Ne, jotka on paljon
somessa eivät ole sosiaalisia. Niiden
jotka ei ole somessa sanotaan olevan
epäsosiaalisia. Se on juuri päinvastoin, koska juuri heillä on livekontakteja.” Hänen ehdotuksensa oli katsoa
lähintä ihmistä silmiin ennen kuin ottaa laitteen käteen. Lopulta laite jäisi.
Itse mietin, että verrattuna tunturissa ja helmojen metsissä oloon, ei
tässä informaatioähkyssä ehdi edes
kuulla omia ajatuksiaan. Siksi tuntui hyvältä sulkea vielä hetkeksi laitteet, ja kirjoittaa ajatuksia paperille,
olla hetken itsekseen, ja kuulla mitä
sisällä soi.

Lapinkävijä Nro 152 3 18
20.6 matkustin linja-autolla Rovaniemelle ystäväni luo. Nautin levosta, ruoasta ja palauttavasta kävelystä. Hain samalla desinfiointi ainetta
puhkottuihin rakkoihin.
21.6 matkustin Keski-Suomeen juhannuksen viettoon. Nautin ajatuksesta, että tämä oli vasta kesän ensimmäinen vaellus. Vielä ehtisi viedä
perheen Lappiin, ja pari ystävää johonkin eteläiseen kansallispuistoon
retkeilemään. Silloin ottaisin mukaan
kaksi vesipulloa ja pitäisin aiemmin
leiripäivän.
Heidi Ilves
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Seppo J. Partanen

Kilpisjärvi – kolmen valtakunnan kohtauspaikka
Kilpisjärven kylä on luonnoltaan
ja historialtaan mielenkiintoinen ja
muusta Lapista erottuva kylä Suomen Käsivarressa ja Enontekiön luoteisnurkassa. Maisemaa hallitsevat
maamme
korkeimmat tunturit, jotka jatkuvat
Kölin vuoristona
naapurimaiden
Ruotsin
ja Norjan
puolella. Ylväät näkymät ja viime
vuosien valtava rakentaminen peittävät alleen jäljet sodista, taisteluista ja menneisyyden
kulkijoista. Ikivanha kulkuyhteys Kilpisjärveltä Norjan Skibotniin on noussut
taas ajankohtaiseksi, kun
etsitään vaihtoehtoja rautatien rakentamiseksi pohjoisen Suomen Lapin halki Jäämerelle. Rataa Kilpisjärvelle
suunniteltiin jo 1930-luvun
lopulla.

Matkailu ja tulli ennen
maanteitä

Kilpisjärvi on vuosisatoja ollut välietappi ja kulkuyhteys Jäämerelle,
Ruijaan ja Jyykeään. Tätä kautta on
kuljettu Suomen ja Lapin nälkämailta kala-apajille Jäämerelle, jonne suomalaiset siirtolaiset ovat synnyttäneet
oman kveenikulttuurinsa. Kulkuyhteys merelle on ollut käytössä vuosisatoja kesällä veneellä ja kävellen,
talvella poroilla ja hiihtäen. Reittiä
kulkivat niin matkailijat kuin nälkäpakolaiset ja parempaa elämää mereltä etsivät.
Arvoon arvaamattomaan vanhat
reitin nousivat 1. maailmansodan aikana, kun Tanskan salmet sulkivat
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meritiet länteen. Tavarat ja sotatarvikkeet alkoivat kulkea Skibotnista hevoskyydillä ja pororaidoilla 200
kilometrin päähän Palojoensuuhun,
maantieverkon pohjoiseen piteeseen.
Karunki oli lähin rautatieyhteys 500
kilometrin päässä. Kaikki tavara ja ihmiset kulkivat Kilpisjärven kautta, joka joutui sen tähden maailmanpolitiikan polttopisteeksi.

Valtion rakensi 1916 Kilpisjärvelle Siilastuvan matkailumajaksi ja sitä hoiti metsänvartijana Valde Wiik
perheineen. Majaan sijoitettiin maaliskuussa kaksi tullimiestä ja heidän
lisäkseen siellä majoittui venäläisiä
sotilaita ja kuljetusliike Boströmin
työntekijöitä, joiden tehtävänä oli
huolehtia sotatarvikkeiden kuljetus
Jäämereltä Suomeen ja Venäjän rintamalle.

Lapinkävijä Nro 152 3 18
Suuri pamaus

Räjähteitä varastoitiin Kilpisjärvelle odottamaan etelään kuljettamista.
Aikaisen kevään tulon takia Siilastuvan läheisyyteen pinottiin 3000 tonnia tavaraa ja Palojoensuussa oli 300
tonnia odottamassa kelien paranemista. Kesäkuun alussa paikalle saapui kolme miestä, jotka kertoivat olevansa Norjaan meneviä kalastajia. He
olivat Saksassa koulutettuja jääkäreitä, jotka
pidätettyään kuljetusliikkeen henkilökunnan räjäyttivät osan
sotatarvikkeista ja pakenivat sen jälkeen
Ruotsiin.
Tapauksesta on
jäljellä Kilpisjärven
muistomerkki maantien vierellä ja paljon
lennokkaita tarinoita
siitä, minne sotatarvikkeet ja muut tavarat lopulta päätyivät
hankolaisen kuljetusliike Boströmin
toimesta. Tästä sekä Kilpisjärven tullin mielenkiintoisesta historiasta on
lisätietoa tullilaitoksen tekemästä historiikista, joka löytyy PDF:nä osoitteesta:
https://www.epressi.com/media/
userfiles/72718/1505381946/kilpisjarven-tullihistoriaa.pdf
Matkaileva matkailumaja
Matkailijayhdistys pystytti Siilastuvan läheisyyteen matkailumajan ke-
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sällä 1937. Hirsinen maja veistettiin
Karessuvannossa ja kuljetettiin sieltä
vene- ja hevoskyydillä runsaan 100
km päähän. Majan suunnittelija oli
yhdistyksen arkkitehti Aulis Hämäläinen, joka oli paikalla valvomassa
rakennustöitä. Maja palveli matkailijoita Siilastuvan yhteydessä Wiikin
perheen hoidossa.
Lapin sodan loppuaikoina vuoden 1945 alussa Kilpisjärvi oli saksa-

Kolmen valtakunnan rajapyykille 27.
huhtikuutta 1945.
Matkailumajan saksalaiset olivat
siirtäneet Kilpisjärveltä Norjan puolelle sodan loppuvaiheessa. Se palautettiin takaisin 1946. Rakennus on
edelleen osana Kilpisjärven retkeilykeskusta, jota Matkailuliitto ryhtyi
rakentamaan 1950-luvun puolivälissä laajentaen sitä moneen otteeseen
vuosituhannen loppuun saakka, jolloin liitto lopetti toimintansa.
Kilpisjärven hotellin alkuvaiheet
liittyvät nekin sotahistoriaan. Valtion
rakentama hotelli sai
alkunsa, kun Rovaniemeltä Pohjahovin
raunioilta siirrettiin
saksalaisten käytössä ollut parakki 1948
nykyisen alueelle.
Seuraavana vuonna
aloitettiin kivisen ravintolasiiven rakentaminen, majoitussiipi valmistui 1953
ja ensi kertaa hotelli oli ympäri vuoden
avoinna vuonna 1954.

laisten hallussa. Suomessa tätä aikaa
on kutsuttu ”Lasten ristiretkeksi”,
sillä sakuja oli karkottamassa maasta
noin 600 nuorimman ikäluokat vuosina 1924- ja 1925 syntynyttä sotilasta. Yhteenotot olivat vähäisiä, saksalaiset vetäytyivät kokonaan Norjan
puolelle ja Suomen lippu nostettiin

Valtakunnat kohtaavat

Kilpisjärven historiaa ja nykypäivää
hallitsee kolmen valtakunnan, Suomen, Ruotsin ja Norjan läheisyys. Se
näkyy kylän viime vuosikymmenien rajuna kasvuna ja muuttumisena
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matkailu- ja lomakyläksi. Vakituisia
asukkaita kylässä on noin 100, matkailijoita ja lomaviettäjiä Kilpisjärvellä käy vuosittain kymmeniä tuhansia.
Vierailijoiden luku monikertaistuu,
kun mukaan lasketaan norjalaiset ostosmatkailijat.
Kilpisjärvi, Yliperä ja koko Käsivarsi on ennen muuta eräretkeilijöiden, vaeltajien ja tunturihiihtäjien
toivemaata, joka maisemiltaan eroaa
koko muusta Suomen Lapista. Siellä
retkeilijä kohtaa maamme korkeimmat tunturit ja niitäkin paljon jylhemmät Norjan ja Ruotsin vuoristot.
Maiden retkeily- ja matkailujärjestöt
saivat 1980-luvulla aikaan noin 800
km pitkän Kalottireitin. Reitti kulkee
kolmen maan alueella ja siitä noin 70
km on Suomen puolella. Reittimerkinnät, autio- ja varautuvat, telttailu- ja nuotiopaikat, sillat ja pitkopuut
helpottavat kulkemista. Retkeilijä voi
valita itselleen sopivan reittiosuuden
muutaman tunnin päiväretkestä viikkojakin kestävään erävaellukseen.
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Kalottireitti avattiin juhlavasti
2. syyskuuta 1993 kaikkien kolmen
maan päämiesten puolisoineen saapuessa kukin oman maansa alueelta
rajapyykille. Heidän lisäkseen paikalla oli satoja ihmisiä, runsaasti toimittajia ja Kilpisjärven asukkaita. Tapahtumapaikalle on kylästä matkaa
kymmenkunta kilometriä. Osa tuli
paikalle retkeilyreittiä Mallan kautta,
osa saapui laivalle tai veneillä ja käveli paikalle Kolttalahden pohjukasta noin 3 km matkan. Kuninkaat Harald V ja Kaarle XVI sekä presidentti
Mauno Koivisto, kuningattaret Sonja
ja Sylvia sekä Tellervo Koivisto kirjasivat käyntinsä nimikirjoituksin paikalla olevaan kiveen. Muistomerkki
sijaitsee kolmen valtakunnan rajapyykin läheisyydessä.
Seppo J. Partanen
http://seppoj.suntuubi.com/
https://www.kultahippu.fi/
Kuvat: Suomen Matkailuliiton arkistoista.

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.
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Pohjois-Norjan
rannikkoreitit
29.11.2018
Retkeilykirjailija Harri Ahonen kertoo Pasilan kirjastossa torstaina
29.11.2018 kello 18.00 Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä. Tarinat ja kuvat
rannikon, vuonojen ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista antavat vinkkejä, joista hyvinä esimerkkeinä käyvät Tromssan kaupungin
lähitunturit, upeat Vesterålenin ja
Lofoottien saaristot sekä tarunhohtoinen Nordlandin rannikko. Luennolla syvennytään rannikon ja saariston retkeily- ja suojelualueisiin, kuten
esimerkiksi Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille
ja nuorille. Tietoa jaetaan lisäksi eläimistöstä, kuten lunneista, hylkeistä
ja valaista sekä tietenkin paikallisesta retkeilykulttuurista. Pohjois-Norjan rannikolla kulkiessa ei voi välttyä
kohtaamasta tarinoita ja saagoja menneiltä ajoilta, joista luennolla saa esimerkin. (RH)

korjaukseen erikoistunut M. Korkeasalo Oy. (Metsähallitus 23.7.18, RH).

Rumakurun vanha kämppä
korjataan
Saariselällä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa joko kullankaivajien tai poromiesten rakentama Rumakurun
vanha kämppä saa Museoviraston
hyväksymän kunnostussuunnitelman mukaan uudet alimmat hirret
lahonneiden tilalle, ja uudelleen kengitetty kämppä on jo tämän lehden ilmestyessä taas retkeilijöiden käytössä. Työn tekee vanhojen rakennusten

Meriharjuksen pelastustoimenpide
Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä menneinä vuosikymmeninä
yleisenä esiintynyt merikutuinen harjus on taantunut sukupuuton partaalle. Meriharjus on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Tällä hetkellä
kalastusasetuksen mukaisesti harjus
meressä on rauhoitettu.
Meriharjuksen biologinen suojeluarvo on suuri, sillä laji kuuluu Pohjanlahden alkuperäiseen kalastoon.
Murtovedessä lisääntymään sopeutuneena se on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen harjusmuoto.
Metsähallituksen kala-ammattilaiset onnistuivat istuttamaan äärimmäisen uhanalaista meriharjusta
ulkomerelle Merivartioston avulla.
Perämeren timantiksi kutsutun arvokalan 280 000 poikasta ui nyt Ulkoja Maakrunnin vesillä. Meriharjuksen
perimä on otettu turvaan Luonnonvarakeskuksen Keminmaan laitokselle. (Metsähallitus 15.6.18, RH)
Espoon Keskuspuisto
Espoon Keskuspuisto on tuntemattomampi kuin Helsingin vastaava. Espoon keskuspuisto tarjoaa kuitenkin
miellyttävän vaihtoehdon liikkua lähimetsässä. Näin kesällä varsinkin
alueen pyöräreitit tarjoavat sopivia
haasteita. Puisto jakaantuu kahteen
osaan: Finnontien läntiseen ja itäiseen
osaan. Paikoin asutus pyrkii kaven-
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tamaan aluetta, mutta ihmeen hyvin
alue on säilyttänyt luonteensa. Keskuspuistoon voi tutustua esim. aloittamalla pätkän Espoon rantaraittia
ja Finnoon kohdalla siirtyä pohjoiseen Finnoon niityn ja Puolarmaarin
kautta keskuspuistoon. Keskuspuistosta löytää jopa yhteydet Nuuksion
suuntaan ja alueen luontopolku Tikankierros.
Talviaikaan keskuspuistosta löytyy myös runsaasti latu vaihtoehtoja.
Keskuspuiston esite löytyy sivulta
https://www.espoo.fi/keskuspuisto ja
sivulta voi ladata myös Keskuspuisto
oppaan. (RB)
Repouuron luolasto,
Kolin kansallispuistossa on Suomen
pisin läpikuljettava lohkareluolasto.
Sen pituus on sivukäytävät mukaan
luettuna 127 metriä. Luolat risteilevät kolmessa eri tasossa. Yläsavolaisen kuvausryhmän videokierros luolastossa oli 151 metriä.
Repouuron luolasto on rinteessä.
Joissakin kohdissa luolan sisälle paistaa aurinko. Paikalliset Joni Balk ja
Pekka Honkakoski lähtivät liikkeelle rinteen yläpäästä. He menivät luolastoa alaspäin noin 15 metrin verran.
Honkakoski kuvailee pimeys tuntuvan siltä kuin menisi kellariin ja vetäisi oven kiinni. Esimerkiksi Iltasanomat on kertonut luolan tuoneen
suojaa rikollisille ja sotapakolaisille aikoinaan. Välillä luolassa on niin
ahdasta, että kulkeminen on senteistä kiinni. Pekka Honkakoski jäi yh-
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den kerran kiinni takistaan. Kun hän
yritti mennä eteenpäin, taskuun laitetut tavarat olivat liikaa. Hänen piti
heittää takki pois, ja sen jälkeen matka maan alla jatkui. Tärkeää on, ettei mene luolassa minnekään, mistä
ei tiedä pääsevänsä pois.
Repouuron luolaan on seitsemän
aukkoa, joista kolme on vaarallisia.
Ilman opastusta luolastoon ei kannata mennä. Luolaston arvioidaan
syntyneen jääkauden jälkeen, kun
jää murskasi kiveä. Lohkareiden koko vaihtelee pakettiauton suuruisista
rintamamiestalon kokoisiin. (RB)
Hetta-Pallas reitille uudet tolpat
Tolpat uudistetaan vanhaa kunnioittaen, eli perinteet halutaan säilyttää,
sillä vanhat tolpat ovat pitkälti huonossa kunnossa, mutta puisiin päädyttiin tällä kertaa, koska haluttiin
säilyttää osa reitin historiaa. (RB)
Venelossi Elämänluukulle
Vanha silta oli huonokuntoinen ja
reitti sinne hankala. siksi päädyttiin
venelossiin ja vene saatiin lahjoituksena Team Sportialta. Äkäsjoen leveys on lossin kohdalla n. 20 metriä.
Vaikka vene on tukeva, niin rannat lossin kohdalla ovat jyrkät, joten
vaatii hieman kuntoa ja vedenkestävät jalkineet. Osa uudesta reitistä on
kostealla maalla. (RB)
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Tapio Halvarille tunnustus sääksien
suojelusta
Hämeenlinnassa toimiva Sääksi säätiö on myöntänyt tunnustuspalkinnon Ylläksen alueen toiminnasta
sääskien hyväksi. mm. Ylläslompolon tornipesähanke on Tapanin alulle panema. Kuukkeli (RB)

selviää mm. vaativuus, korkeuserot
sekä nousu- ja laskumetrit. (RB)

Siikaneva, Ruovesi
Pirkanmaan laajin yhtenäinen suoalue.
Mitä: Alueella on noin 10 kilometriä pitkä; pääosin pitkospuita pitkin
kulkeva rengasreitti, josta voi kiertää
myös 2,15 kilometrin mittaisen osuuden. Tulentekopaikkoja ja laavu, kaksi kuivakäymälää. Reittien lähtöpisteessä iso pysäköintialue.
Miksi: Siikaneva on Pirkanmaan
arvokkain lintusuo. Alueella on keidas-¬ ja aapasoita sekä aarnimetsäsaarekkeita. Talvella hieno hiihtokohde, jossa kausi kestää yleensä
pidempään kuin Tampereella.
http://www.luontoon.fi/siikaneva/
reitit (RB)
Seikkaile uusille reiteille!
Pyörät ja pyöräily avaavat uusia mahdollisuuksia tutustua alueeseen Ylläkselle ja Pallakselle.. Lähtöpisteinä
voivat olla esim. Ketomella, Pipokero tai Hietajärvi. Alueeseen voi tutustua uuden kesäkartan avulla. Apuna
voi käyttää myös uutta Ylläksen alueen reittihakua Ylläksen nettisivuilla,
jossa on 13 reittikuvausta ja reittejä
syötetään vähitellen lisää. Palvelusta

Mistä löytyy Vuoden retkikohde
2019?
Vuoden retkikohde 2019 -kilpailu
käynnistyy ehdokasasettelulla. Tämänkertaisen kilpailun teemana
on maastopyöräilyreitit. Ehdotuksia Suomen parhaaksi retkikohteeksi voivat jättää kaikki retkeilystä ja
ulkoilusta kiinnostuneet osoitteessa
www.goexpo.fi. Voittajakohde palkitaan 5000 euron stipendillä.
Kilpailussa haetaan reittikokonaisuutta, joka koostuu metsäpoluista,
ulkoilureiteistä ja hiekkateistä, joilla pyöräily on sallittu - ei päällystetyistä pyöräteistä. Reitillä pitää myös
olla retkeilyä tukevia palveluita, kuten taukopaikkoja, pyöräily-ystävällisiä majoitusmahdollisuuksia ja mieluusti vuokraus- ja opastustoimintaa.
Ehdotuksia Vuoden retkikohteeksi voi jättää kuka tahansa retkeilystä,
pyöräilystä tai kotimaan matkailusta kiinnostunut. Jokainen voi ehdottaa useampaakin retkikohdetta. Ehdokasasettelu päättyy keskiviikkona
14.11.2018.
Retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati valitsee ehdokkaiden joukosta kymmenen finalistia. Kohteiden arvioinnissa raati painottaa
pyöräilymahdollisuuksien lisäksi
kohteen saavutettavuutta, palveluita
ja monipuolisuutta. (RH)
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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: 1.8.2018, 798 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
Koulutustoimikunta: vetäjä Saara
Loiste, 040 565 6231, saara.loiste(at)
gmail.com, jäsenet Maria Fonsell, Ilpo
Heikkinen, Raija Hentman, Aira Häkkinen, Erkki Holopainen, Risto Heinänen,
Joanna Kurki

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

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva
Puranen, 040 840 0757, jäsenet: Annu
Koistinen, Marina Koskelainen, Marja
Luhtala, Heli Rekiranta, Taina
Tervahartiala, Ilona Vaara
Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa Peuramäki, 050 353 7637, 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, Raija Hentman,
Sakari Palo, Soile Taskinen
Instagram-tilin hoitaja:
Heidi Ilves
instagram(at)helsinginlapinkavijat.fi

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, Sari VikströmKivioja

Ilmoitukset:
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.

TOIMIHENKILÖT
Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,
041 516 4331, hellin.saarelainen(at)
tilikirjaamo.fi
Yhdistyksen emäntä:
Ritva Puranen, 040 840 0757
Karjakaivon majojen isäntä:
Ari Saarinen, arijussi54@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

200€
110€
60€

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

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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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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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.com,
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

50

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

