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HSL

V

uoden 2018 viimeinen kuukausi on kulumassa, kun luet tätä kirjoitusta. Tämä on neljäs vuoteni yhdistyksen puheenjohtajana, ja samalla viimeinen.
Tammikuussa vastuun ottaa Markus Pyhälä, jonka toivotan tervetulleeksi
heiluttamaan puheenjohtajan nuijaa. En katoa, jatkan vain toisaalla. Kiitän
kaikkia, jotka ovat kannustaneet minua tässä luottamustoimessani. Soraääniäkin on
varmasti ollut, mutta niitä ei ole korviini asti kantautunut. Toivon, että jatkamme yhteisten asioiden hoitoa keskustellen ja sopien, ihan niin kuin tähänkin asti.
Luettehan tarkkaan Ajankohtaista-palstan, joka alkaa sivulla 12. Siellä kerrotaan
monista tärkeistä ja ajankohtaisista asioista Karjakaivolla, Kukasjärvellä ja
sosiaalisessa mediassa. Nyt julistetaan myös kilpailu tunnuslauseen eli sloganin
löytämiseksi Helsingin Seudun Lapinkävijöille. Kilpailuilmoitus, yhdistyksen uudet
sähköpostiosoitteet ja muut tärkeät asiat löytyvät Ajankohtaista-osiosta.
Yhdistyksen toimintaperiaatteet ja kulujen korvaaminen ovat muovautuneet vuosien
varrella. Jotta nämä vuosia käytössä olleet toimintatavat tulisivat kaikille tutuiksi, ne
on koottu yhteen ja laitettu yhdistyksen nettisivuille.
Lapinkävijä-lehti on aina ollut myös hyvä mainos toiminnastamme. Mitenköhän
monta uutta jäsentä kämppiin, laavuille, keittokatoksille ja ulkoilukeskuksiin jätetyt
lehdet ovatkaan tuoneet? Osallistu sinäkin tähän tiedon levitykseen ja ota kerhoillasta
mukaasi nippu lehtiä, jolle on jo annettu määrätty ”vientiosoite”. Näin sinunkin tulee
lähdettyä juuri siihen retkeilykohteeseen.
Rauhallista joulun aikaa ja kivoja talviretkiä toivottaen
Raija Hentman
info(at)lapinkavijat.fi
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JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

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. Kävelyn kesto
n.3 tuntia.
Mukaan tarvitset retkieväät, saunavarusteet, taskulampun,
kävelysauvat ja juotavaa.
Vastuuhenkilö Jorma Nurmi 0407669093 tai jorma.nurmi50(at)
gmail.com.

La 8.12 Talkoot, sauna ja joulupuuro

Ohjelmassa talkooväelle tekemistä, valmistelua, hernesopan
nauttimista, saunomista, joulupuuroa ja kahvit.
Vastuuhenkilö Kaisa Peuramäki puh, 050 353 7637.

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

Su 6.1. klo 14‒16 Loppiaissauna Karjakaivolla

Juhlan kunniaksi saunan lämmittää Harry Smeds 050 357 0993.

La 12.1. Uusien jäsenten tapahtuma – Lapinkävijät ja
tukikohtamme tutuiksi.

Klo 10.10 lähdemme Haltian edestä Karjakaivolle tutustumaan
lapinkävijöiden toimintaan ja tukikohtiin. Bussi 245 Espoon
asemalta lähtee klo 09.40 (tarkasta aikataulu!).
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Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan keliin sopivia
varusteita. Karjakaivolle voi saapua myös omin neuvoin. Kartta ja
kompassi mukaan! Ohjelma Karjakaivolla alkaa noin klo 11.
Karjakaivolla laitamme saunan lämpenemään ja käymme
käytännössä läpi tukikohdillamme tarpeellisia taitoja. Tämän
jälkeen syömme hernekeittoa. Omat ruokailuvälineet mukaan!
Jos haluaa muuta evästä, niin mieleiset eväät mukaan. Hernesopan
jälkeen keitetään kahvit ja kerrotaan Lapinkävijöistä, Karjakaivosta
ja Kukasjärven tukikohdista. Ota oma kahvikuppi mukaan!
Kahvien ja turinoiden jälkeen opetellaan tarpeen mukaan
lisää tukikohdilla tarpeellisia taitoja ja saunotaan osallistujien
lämmittämässä saunassa. Muista pyyhe ja pefletti! Paluumatkalle
tai sisätiloihin saattaa tarvita otsalampun. Muutama voi jäädä
Karjakaivolle yöpymäänkin – ilmoita minulle, jos tällaista
harkitset.
Ilmoittaudu uusien jäsenten tapahtumaan 5.1. mennessä! Kerro
myös haluatko hernekeittosi kasvis- vai lihaversiona!
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut Markus Pyhälä; markus.pyhala(at)
gmail.com tai 040 41 90 967.

Ma 14.1.2019 klo 17.30–20.00 Kerhoilta: Itämeren
suojeluhankkeet

Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Tämän kerhoilta on Kavtsin ja Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
yhteinen.
John Nurmisen Säätiö on merenkulun, karttojen ja taiteen ohella
tehnyt mittavaa työtä meille rakkaalle Itämerelle, jonka tila on ollut
huolestuttava jo pitkään. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja
Marjukka Porvari on ollut yhteistyössä monien Itämeren valtioiden
kanssa. Kun Kingiseppin Laukaanjoen fosforipäästöt tulivat ilmi
vuonna 2012, Nurmisen säätiö otti nopeasti yhteyttä ja tarjosi apua
ja teknistä tukea venäläiselle Fosforit-lannoitetehtaalle. Marjukka
Porvari oli keskeisenä toimijana tässäkin menestyksellisessä
hankkeessa.

5

Lapinkävijä Nro 153 4 18

toiminta

     Viime vuosien tuore hanke on peltojen kipsikäsittely, joka sekin
on Nurmisen säätiön menestysprojekti.
Marjukka kertoo meille lisää näistä ja muistakin hankkeista
yhdessä projektipäällikkö Anna Saarentauksen kanssa yhteisessä
kerhoillassamme Pasilan kirjaston toisen kerroksen auditoriossa.
     Kahvittelu alkaa klo 17.30, oma muki mukaan, suojellaan
Itämerta! Esitys alkaa klo 18.00. Oviraha 2 euroa. Vastuuhenkilö
Annu Koistinen, puh. 050 326 6960, annu.koistinen(at)iki.fi.
Tervetuloa niin Lapinkävijöiden kuin Kavtsin jäsenet, tuokaa
mukaan ystävännekin!

La 19.1. Puunvetotalkoot

Kokoonnutaan Karjakaivon ylämajalle klo 10 jatkamaan puiden
korjuuta. Metsureille tarjotaan hernekeittoa ja kahvit.
Yhteissauna on kaikille lämpimänä klo 14‒16.
Vastuuhenkilönä Jukka Severinkangas 040 572 0696.

Ti 29.1.18 klo 18–20 Yleisötilaisuus: Juha Hurme Samuli
Paulaharjun jalanjäljillä Lapissa

Keskuskirjasto Oodin (Rautatieaseman ja Musiikkitalon välissä)
monitoimisali
Juha Hurme on paitsi näyttelijä, ohjaaja ja Finlandia-palkittu kirjailija,
myös vaeltaja ja retkeilijä. Operaatio Paulaharjun viisi teatteriesitystä
eri puolilla Lappia, patikkamatkojen päässä lähimmistä teistä, ovat
hänen organisoimansa ja ohjaamansa kulttuuriteko teatteritaiteelle
ja retkeilylle; ilmaisia näytelmiä tunturien keskellä.
Mitä vaeltaminen, Lappi ja luonto ylipäätään merkitsevät
Juha Hurmeelle? Entä Samuli Paulaharju, tuo kansatieteellisillä
keruumatkoillaan tuhansia kilometrejä kulkenut ja lukemattomia
Lapin ihmisiä puhuttanut mies?
Vastuuhenkilö Raija Hentman, puh. 0400 380 606, raija.hentman
(at) nic.fi.

6

Lapinkävijä Nro 153 4 18
HELMIKUU

toiminta

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

Ke 6.2. klo 17.30–20.00 Kerhoilta: Lapin kultaa 150 vuotta
- loppuvatko hippujuhlat

Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Kullankaivun pitkää kaarta piirtää kultahistorian paras asiantuntija
Seppo J. Partanen. Seppo on kirjoittanut useita kirjoja kultahistoriasta
ja sen värikkäistä henkilöistä, hän on jututtanut radio-ohjelmiin
kultamaiden legendoja ja ollut yhteistyössä Kultamuseon kanssa.
Miten kaikki alkoikaan, millaisia vaiheita kultapuroilla on
koettu, ketkä kultamiehistä ovat jättäneet pysyvimmät merkkinsä
kultahistoriaan ja mitä Lapin kultamailla nykyisin tapahtuu?
Tervetuloa lumoutumaan.
Varaathan kahvia/teetä varten oman mukin. Kahviraha on 2
euroa. Vastuuhenkilö Ritva Puranen, puh. 040 840 0757.

Su 10.2. klo 12 alkaen. Teltanpystytys myrskyssä.

Hakunilan urheilupuisto Vantaalla, Luotikuja 2.
Teltta on retkeilijän koti. Se suojaa kesäisin sateelta ja hyttysiltä ,
talvisin viimalta ja pakkaselta. Sen sisään on miellyttävä vetäytyä
raskaan päivävaelluksen jälkeen. Ennen ruokailua voi esim. keitellä
esilämmittävät teet ja lorauttaa kuksaan verenkiertoa elvyttävää
lääkettä. Sitten voikin hetkeksi oikaista selkänsä, rupatella
mukavia, tai viettää pienen raukean sinisen hetken ennen ruuan
valmistamispuuhiin ryhtymistä.
Sää ei kuitenkaan ole aina retkeilijöille suosiollinen. Kelit voivat
muuttua yllättäen ja voi tuulla hyvin rajusti. Talvivaellukset etenkin
tuntureilla tai meren jäällä hyytävässä viimassa ja pakkasessa
koettelevat vaeltajia. Voi tulla paleltumia, tai pahempaakin sattua.
Vaan ei hätää, teltta antaa suojan - sikäli kun sen osaa pystyttää
- myös myrskyssä. 10.2. on oiva tilaisuus harjoitella turvallisissa
olosuhteissa oman teltan pystyttämistä kovassa tuulessa. ”Myrsky”
saadaan lumitykin puhalluksella. Tuulen nopeuden kukin voi
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säätää teltalleen sopivaksi. Mitä lähemmäksi lumitykkiä asettuu, sen
kovempi puhallus. Harjoituksessa käsitellään lisäksi eri materiaalien
ja valmistustapojen vaikutuksia telttojen kestävyyteen, sekä opitaan
myrskypystytysten niksejä arktisten retkikuntien kokemuksiin
perustuen.
Huom! Harjoitukseen osallistuvilla tulee olla suojalasit. Tarkista
myös vakuutuksesi kattavuus, sillä kukin vastaa mm. omasta teltastaan.
Ilmoittautuminen 2. helmikuuta mennessä Erkki Holopaiselle (erkki.
holle(at)gmail.com, tekstiviestinä 0400-502950), ja samalla myös
Risto Heinäselle (risto.heinanen(at)luukku.com, tekstiviestinä 0503263994).

La 16.2 ja la 2.3. Puutalkoot

Karjakaivon raja-alueiden puunkorjuutyöt jatkuvat.
Yhteissauna klo 14‒16.
Vastuuhenkilönä Harry Smeds 050 357 0993.
Sauna on talkoisiin osallistuville ilmainen.

TULEVIA

TULEVIA

TULEVIA

TULEVIA

Maaliskuussa retkeilyvarusteiden ompelukurssi. Valmistaa

voi vaikkapa toppa- tai sadehameen, kahluutossut vaelluskenkien
päälle, säärystimet ja muuta tarpeellista. Tarkemmat tiedot
seuraavassa Lapinkävijässä.

Helmi-maalis: Vierailu merentutkimusalus Arandalle
(HSL-Kavtsi).

La 23.3. Sauna klo 14‒16

Jukka Severinkangas 040 572 0696.
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28.2.‒3.3. Kukasjärven vapaalaskuviikonloppu

Jos haluat nauttia koskemattomasta puuterilumesta ja Lapista kiireisten sesonkien
ulkopuolella, niin tämä rento vapaalaskuviikonloppu sopii sinulle! Viikonloppu sopii
myös vapaalaskuun tutustumiseen.
Matkustusaikataulu: Lähdemme Pasilasta 27.2. klo 20.35 yöjunalla Kolariin. 3.3.
paluu yöjunalla Kolarista klo 18:10. Pasilassa olemme 4.3. klo 9.38. Junaan/junasta
voi nousta myös väliasemilta. Ole pikimmiten yhteydessä retken vetäjään, jos haluat
osallistua, mutta juna-aikataulu ei sovi sinulle.
Alustava ohjelma:
28.2. klo 11.30 Lähdemme Kolarista Äkäslompoloon. Äkäslompolossa syömme
lounaan ja käymme kaupassa. Äkäslompolon ja Kukasjärven välillä ehdimme
toivottavasti käydä pöllyttämässä puuteria. Päivänvaloa retkemme aikaan on
noin kymmenen tuntia välillä 7.30 - 17.30 ja varsinkin ensimmäisenä päivänä voi
otsalampusta olla hyötyä.
1.3. on tarkoitus laskea Pikku-Kukasvaaralla, joka on Suomen vapaalaskun
tuntematon helmi. Pikku-Kukasvaara on hieno ja turvallinen paikka omatahtiseen
vapaalaskuun!
2.3. laskemme lähirinnettä kauempana.
3.3. lähdemme junalle, mutta matkan varrelta löytynee vielä laskettavaa!
Varustus: Vapaalaskusukset nousukarvoineen ja siteisiin sopivat monot tai Splitboard
tykötarpeineen. Myös laskettelusukset, nousukarvat ja hiihdon mahdollistavat
adapterit siteisiin riittävät. Jos haluat lähteä lumilaudalla ja lumikengillä, niin varaudu
mahdollisesti hieman raskaampaan retkeen. Suksien lisäksi, LA-puhelin, kypärä,
reppu ja lumiturvallisuusvarustus. Otsalamppu. Ole yhteydessä retkenvetäjään, jos
sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa varustusta, eiköhän me puuttuvat varusteet jostain
saada haalittua. Vapaalaskuvarusteiden lisäksi tarvitset makuupussin sekä muut
Kukasjärven eräkämpällä majoittumisen mahdollistavat varusteet. Ahkio helpottaa
varusteiden kuljettamista Kukasjärvelle, mutta ei ole välttämätön.
Ruokailut Kukasjärvellä: Yhteinen aamupuuro ja kahvi/tee. Oma retkilounas ja
muu retkimuona. Yhteinen päivällinen. Päivällinen valmistetaan vuorotellen pareittain
kaikille (jokainen osallistuu kerran).
Hinta-arvio: 250€ sisältäen matkat yöjunassa 2 hengen hytissä makuupaikoin,
majoituksen Kukasjärvellä ja aamupuurot.
Ilmoittaudu nopeasti ja rohkeasti mukaan! Näillä näkymin vetäjän lisäksi 4
ensimmäistä mahtuu mukaan ilman lisäjärjestelyjä! Ohjelmaa voidaan muokata
osallistujien toiveiden mukaan. Esimerkiksi päivä Pallaksella on mahdollinen jos sää
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on siihen sopiva. Kysele tarvittaessa lisää!
Sitovat ilmoittautumiset 1.2. mennessä Markus Pyhälälle; markus.pyhala(at)gmail.
com tai 040 41 90 967.

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 lomaasunnoista. Huoneet ovat pääosin 2 hengen, osa 3 hengen ja osa parvipaikalla.
Matkan hinta n. 430 € sisältäen matkat ja majoituksen. Matkat tehdään junalla
makuupaikoin Helsinki - Kolari - Helsinki ja Kolari - Äkäslompolo - Kolari
tilausbussilla. Menomatkalle lähdetään pe 29.3. klo 20.28 (Kolarissa klo 11.00)
Helsingin rautatieasemalta ja paluumatka alkaa Kolarista 6.4.2018 klo 18.10
(Helsingissä klo 8.32).
Majoitustiloissa on keittiövarustus jossa onnistuu aterioiden valmistaminen. Hotelli
Humina on tarjonnut seuraavat viikkoruokapaketit: aamiainen 99 €, päivällinen
249 €, yht. 348 €. Lapset alle 13 vuotta ruokailevat puoleen hintaan. Ruokailuun
ilmoittautuminen on sitova ja Huminalle ilmoitetaan lista ruokailijoista kaksi
viikkoa ennen matkan alkua. Ruokailuun ilmoittautuneiden ruokapaketti veloitetaan
kokonaismatkan yhteydessä. Tarjoushinnat edellyttävät minimissään 20 ruokailijaa.
Ellei minimimäärä toteudu, Huminassa voi ruokailla normaalihinnalla, jolloin
ruokailijan on itse muistettava varata etukäteen pöytä haluamaansa ruokailuun ja maksu
tapahtuu tällöin paikan päällä. Äkäslompolossa on myös useita muita ruokapaikkoja.
Kerro ilmoittautuessasi, jos ostat Huminan tarjous viikkoruokapaketin.
Reippaitten luisteluhiihtäjien ryhmää vetää Taina ja perinteisen hiihtotyylin ryhmää
vetää Jorma.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Taina Ronkainen 0408018140 tai taronka(at)
gmail.com. Apuopas Jorma Nurmi 0407669093.   

Ahkiovaellus Pallas - Hetta 5. ‒ 14.4.2019

Lähdemme maastoon Hotelli Pallakselta sunnuntaina aamulla. Käytämme n. 60 km
reitin kulkemiseen kuusi päivää: 1. pv Nammalakuruun, 2. pv Hannukuruun, 3. pv
päiväretki ilman ahkiota tai muuta lumiaiheista toimintaa, 4. pv. Sioskuruun, 5.pv
päiväretki ilman ahkiota tai muuta lumiaiheista toimintaa, 6. pv Hettaan. Retken
vetäjinä toimivat Risto Heinänen ja Juha Karsikas. Retken hinta on n. 650 € (hinta
täsmentyy helmikuussa) ja se sisältää yöjunakuljetukset 3 hengen hyteissä Helsinki
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- Kolari-Helsinki, bussikuljetukset Kolari - Pallas ja Hetta - Kolari, mökkiyöpymisen
Muoniossa (sis. aamupalan) ennen maastoon lähtöä, varaustupamaksut maastossa
(sis. kahtena päivänä saunan Hannukurussa) ja majataloyöpymisen Hetassa (sis.
saunan, päivällisen, aamiaisen). Juna lähtee Helsingistä perjantaina 5.4. klo 18.14.
Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 14.4. aamulla.
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas(at)
icloud.com.

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

11

Lapinkävijä Nro 153 4 18

ajankohtaista

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

Hallituksen päätöksiä

viime tipassa saapuvat ja sinne virallisen
saunomisajan jälkeen jäävät maksavat
normaalin sauna-/yöpymismaksun, joka
on vielä tänä vuonna 3 euroa. Vuoden
2019 alusta sauna-/yöpymismaksu
on jäseniltä 5 euroa, ei-jäseniltä 8
euroa ja lapsilta (alle 16 v.) 2,50 euroa.
Yhteissaunan vastuuhenkilön tulee myös
varmistaa, että joku saunomaan jäävistä
on jäsen, että hänellä on avain ja että hän
tietää miten pitää menetellä saunomisen
päättyessä.

Syksyn kahdessa hallituksen kokouksessa
on käsitelty muun muassa seuraavia
asioita.

Jäsenrekisteri

Varapuheenjohtaja Markus Pyhälä
ja jäsensihteeri Saara Loiste laativat
syksyn kuluessa EU:n tietosuojalain
edellyttämän dokumentin yhdistyksen
henkilötietojen käsittelystä. Päätettiin
hankkia jäsenrekisterin ylläpitoon NettiJäseri, jolle nykyinen jäsenrekisteri
siirretään.

Karjakaivon isäntä:
luteita saunatuvassa

Elokuussa sain viestin Karjakaivon
saunatuvassa yöpyneeltä pariskunnalta,
että luteet olivat syöneet heitä. Kävin
seuraavana päivänä tutkimassa paikkoja
ja löysin yhden luteen patjan alta.
Luteiden torjuntaan on kaksi myrkytöntä
menetelmää: kuumennus ja jäädytys.
Luteita on taas alkanut esiintyä Suomessa
ja alalla on tarjolla torjuntapalveluita.
Olin yhteydessä muutamaan luteiden
torjuntaa kuumennuksella suorittavaan
firmaan ja selvisi, että ne eivät tule
Karjakaivolle, koska sinne ei tule sähköä
ja aggregaattien kuljettaminen on

Kukasjärven kalastuslupa

Kukasjärvelle hankitaan myös vuodeksi
2019 ryhmälupa kalastukseen.
Majoitusvarauksen
yhteydessä
Kukasjärvessä kalastavilta peritään 10
euroa kaudelta. Kalastuskunta perisi
yksittäiseltä kalastajalta 10 euroa +
6 euroa/verkko. Yhdistyksellä on
Kukasjärvellä kaksi verkkoa.

Karjakaivon maksut

Jatkossa Karjakaivon yhteissaunaan
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tavattoman työlästä. Niinpä pidimme
seuraavana viikonloppuna pienellä
ryhmällä ludetalkoot, jossa siirsimme
kaikki tekstiilit ja patjat saunaan ja
pidimme ne päivän löylyssä. Takkatuvan
lämmitimme kamiinan avulla niin
kuumaksi kuin pystyimme. Lattialistojen
rakoihin ripoteltiin piimaata (luteita
tappavaa myrkytöntä mineraalia).
Seuraavana päivänä tekstiilit ja patjat
siirrettiin puuliiteriin, josta ne vietiin
myöhemmin jäteasemalle.
Takkatuvan pöydälle laitoin varoituslapun
luteista.
Edellä mainittu kuumennusmenetelmä,
jota käytimme talkoissa, soveltuu
huonosti hirsirakenteiseen taloon ja
olen saanut talkoiden jälkeen yhden
ilmoituksen luteiden puremista.
Kirjallisuuden mukaan luteet kuolevat
-18 asteen pakkasessa. Jos ja kun
ensi talvena tulee näin kylmää, niin
silloin alamaja on lämmityskiellossa ja
toivottavasti pääsemme luteista.
Toistaiseksi toimimme seuraavalla
tavalla: saunaa voi käyttää. Jos käyttää
saunoessa saunatupaa niin vaatteet ja
varusteet on syytä laittaa esim. jätesäkkiin
tms. Älkää ripustako vaatteita seinille.
Älkää yöpykö saunatuvassa. Lavereilla
ei ole patjoja, uudet hankitaan kun
on varmistunut että luteista on päästy
eroon.
Ari Juissi Saarinen
Karjakaivon isäntä

ajankohtaista
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen
suojeluvastaava Ville Vasko kävi 3.11.
talkoopäällikkö Kaisa Peuramäen kanssa
tutkimassa Karjakaivon yläpohjaa,
sillä alamajan luteita epäiltiin tulleeksi
lepakoiden mukana. Ulostepapanoita
löytyi jonkin verran, mutta määrä oli
niin vähäinen, ettei vintti ole lepakoiden
lisääntymispaikka. Todennäköisemmin
kyseessä on väliaikainen piilo, joten luteet
voivat olla yhtä hyvin ihmisen matkassa
tulleita. Kaikkien yläpohjaan vievien
kolojen sulkeminen tiuhalla verkolla
on kuitenkin mahdollinen toimenpide.
Luteiden torjuntaa jatketaan kaikin
mahdollisin keinoin.

Somehommia

HSL:n Instagram-tilin hoitajaksi vaihtui
Antti Pasanen. Tilille on tarkoitus
laittaa kuvia HSL:n tapahtumista.
Jos haluat laittaa kuviasi HSL;n
tilille, ota yhteyttä Anttiin. Lisäksi
kuka tahansa voi laittaa kuvia omalle
Instagram-tililleen.
Merkitsethän
HSL:ään liittyvät kuvat sopivilla
hashtageilla, esim. joitakin seuraavista:
#helsinginseudunlapinkävijät,
#lapinkävijät, #vaellus, #retkeily, #lappi,
#kukasjärvi, #karjakaivo, #nuuksio,
#haltia, #talkoot. Antti myös tiedottaa
tulevista tapahtumista Facebookissa.
Muistattehan varmistaa kuvissa
esiintyviltä henkilöiltä, että heidän
kuvansa saa laittaa sosiaaliseen mediaan.
Sihteerimme Sirkka Leppänen on
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Ladun ”Löydä oma tapasi ulkoilla”.
Lähetä ehdotuksesi viimeistään 31.12.18
osoitteeseen info(at)lapinkavijat.fi.
Voittajalle annetaan palkinnoksi
petipaikka viikoksi Kukasmajalta tai
vaihtoehtoisesti koko maja, jos siellä ei
ole mitään HSL:n omaa toimintaa tai
muita ennakkovarauksia.

ryhtynyt viemään nettisivujemme
uudistusta eteenpäin yhdessä Reijo
Blombergin ja Jari Lehtosen kanssa. Nyt
tapahtuu!

Sähköpostiosoitteita

Nettisivujen uudistamisen myötä
otamme käyttöön sähköpostiosoitteita,
joiden viestit menevät suoraan
vastuuhenkilöille.
Käy täthän
vastaisuudessa näitä:

Toimintaperiaate ja
kulukorvaukset

Helsingin Seudun Lapinkävijöiden
koko toiminta perustuu vapaaehtoisja talkootyöhön. Jotta toiminnan
perusteet ja toiminnan järjestämisestä
ja hallinnosta aiheutuvien kulujen
korvaukset olisivat selviä niin uusille
kuin vanhoillekin jäsenille, ne on koottu
yhteen perusteluineen. Yhteenveto
löytyy yhdistyksen nettisivuilta
osoitteesta lapinkavijat.net.

info(at)lapinkavijat.fi
viestit hallitukselle ja yleiset asiat
instagram(at)lapinkavijat.fi 		
Instagram-tiliä koskevat viestit ja kuvat
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
jäseneksi liittyminen,
osoitteenmuutokset ym.

Yhteistyö Kavtsin kanssa

kukas(at)lapinkavijat.fi 		
Kukasjärven varaukset ym.

Yhteistyö Suomen Latuun kuuluvan
Tunturikerho Kavtsin kanssa jatkuu.
Päätettiin, että tammikuussa pidettäisiin
jatkossa yhteinen kerhoilta. HSL:n
ohjelmasta tammikuun kerhoilta tipahti
muutama vuosi sitten pois, joten vuoron
perää järjestysvastuun ottaminen yhdestä
kerhoillasta hyödyttää kumpaakin
yhdistystä. Ensi vuoden kerhoilta
pidetään Kavtsin vakiopäivänä, koskapa
siitä oli jo tiedotettu omaa jäsenistöä.
Jatkossa pitopäivä sovitaan sellaiseksi,
että passaa kummallekin yhdistykselle.

lehti(at)lapinkavijat.fi		
tiedotustoimikunnan vetäjä ja aineiston
vastaanottaja
varustevuokraus(at)lapinkavijat.fi
varusteiden vuokrausasiat
KILPAILU!!!
Nyt etsitään yhdistykselle tunnuslausetta
eli slogania. Esimerkkeinä vaikkapa
Partioaitan ”Ulkona. Perillä.” tai Suomen

14

Lapinkävijä Nro 153 4 18

ajankohtaista

Syyskokouksen päätöksiä

Syyskokouksen aluksi vietettiin minuutin hiljainen hetki Hannu Siitarin muistoksi.
Vuodeksi 2019 hallituksen jäseniksi valittiin aiemmista jäsenistä Raija Hentman,
Eija Lempinen, Sirkka Leppänen, Kaisa Peuramäki, Markus Pyhälä, Ari Saarinen ja
Taina Tervahartiala. Pentti Luhtala vetäytyi vuosien uran jälkeen hallituksesta ja
uutena jäsenenä valittiin Marina Koskelainen. Lämmin kiitos Penalle puurtamisesta
ja iloinen tervetulotoivotus Marinalle. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
hallituksen jäsenistä Markus Pyhälä.
Toimintasuunnitelmassa on 59 tapahtumaa. Vilskettä on, jos kaikki toteutuvat:

Tammikuu

6.1.
12.1.
14.1.
19.1.
20.1.
29.1.

Loppiaissauna Karjakaivolla (TT)
Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla (Markus Pyhälä)
Yhteinen kerhoilta Kavtsin kanssa (OT+Kavtsi)
Talkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Kuutamoulkoilu (UT)
Yleisötilaisuus: Juha Hurme Samuli Paulaharjun jalanjäljillä Lapissa (OT)

Helmikuu

6.2.
Kerhoilta: Lapinkultaa 150 vuotta – loppuvatko hippujuhlat (OT)
10.2.
Teltan pystytys lumimyrskyssä -harjoitus (KT)
16. t. 23.2. Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
28.2.-3.3. Vapaalaskua Kukasjärvellä (UT)
helmi/maalisk Vierailu merentutkimusalus Arandalle (HSL+Kavtsi)

Maaliskuu

2. t. 16.3.
Puunvetotalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
2.-3.3. tai 9.-10.3.Retkeilyvarusteiden ompelukurssi (KT)
6.3.
Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
17.3.
Early Bird -maastopyöräajelu (UT)
23.-30.3.
Talvihuoltoviikko Kukasjärvellä (isännät)
23.3.
Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
29.3.-7.4.
Ylläksen hiihtoviikko (UT)
Maaliskuu/syksy Yleisötilaisuus: Retkeilijän turvallisuusvälineet (KT)

Huhtikuu

5.-14.4.
24.4.

Ahkiovaellus Pallas–Hetta (UT)
Keskiviikon iltasauna (TT)
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Liiterin rakennustalkoot (TT)
Tutustuminen maastopyöräilyyn huhti-toukokuussa
(myös Fatbike) (UT+Kavtsi)

Toukokuu

4.5.
Kevätsiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
4.5.
Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
17.-19.5. Viikonloppuvaellus (UT)
22.5.
Keskiviikon iltasauna (TT)
22.-29.5. Kesähuoltoviikko Kukasjärvellä (isännät)
25.-26.5. Perheleiri ja kirkkovenesoutu Kiljavalla (KT+UT)
viikko 19 tai 20 Linturetki Keskuspuiston pohjoisosiin (KT)

Kesäkuu
2.6.
8.6.
19.6.

Päiväretki Linlon ulkoilualueelle Kirkkonummella (UT)
Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)
Retkimelonta, joko viikonloppu- tai iltakurssi
kesäkuun alkupuolella (KT)

Heinäkuu

6.7.
13.-20.7.
17.7.
27.7.
29.7.

Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Kukasjärven retkeilyllinen heinä- ja huoltotalkooviikko (isännät)
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)
Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Pyöräretki Lahtipolulle (UT)

9.-11.8.
10.8.
17.-18.8.
24.8.
28.8.

Saaristoretki Viron Naissaareen (UT)
Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Retkiensiapu, viikonloppukurssi Karjakaivolla (KT)
Maastopyöräretki (UT+Kavtsi)
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)

Elokuu

Syyskuu

30.8.-8.9. Päiväretkiviikko Kukasjärvellä (UT)
6.-15.9.
Ruskavaellus Levi–Ylläs (UT)
28.9.
Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)

Lokakuu

2.10.
4.-6.10.

Kerhoilta (OT)
Viikonloppuvaellus Evolla (UT)
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24. ja 27.10.
19.10.
26.10.
29.10.
lokakuu

Geologian kurssi (KT)
Suoretki Torronsuolle, pidempi reitti (UT)
Polttopuutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Kutukävely taimenpurolle (UT)
Yleisötilaisuus: (OT)

6.11.
16.11.
23.11.

Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Pikkujoulu (OT)

6.12.
14.12.

Itsenäisyyspäivän kävely Nuuksiossa (+sauna Karjakaivolla) (UT)
Joulusauna, -puuro ja -kahvit Karjakaivolla (TT)

Marraskuu
Joulukuu

( Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta, TT =
talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta).
Jos tuntuu siltä, että voisit antaa vähän enemmänkin aikaasi yhdistyksen toimintaan,
tervetuloa mukaan toimikuntiin. Laita viestiä sähköpostiosoitteeseen info(at)
lapinkavijat.fi, niin kerromme sinulle lisää eri toimikuntien touhuista. Uusille tekijöille
on tilaa ja tarvetta.
Tiedot kokosi
Raija Hentman

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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MENNEITÄ

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

3.-5.8.2018 Kuuskajaskari ja
Kylmäpihlaja

Taina Ronkainen järjesti matkan ja häneltä
tuli etukäteen hyvää infoa sähköpostiin.
Retkellä sitten liityin mukaan myös fbryhmään.
Meitä oli noin 40 innokasta
retkeläistä.
Menimme
bussilla

Tämä oli minun ensimmäinen (vaan
ei viimeinen) HSL-retki, vaikka olen
ollut jäsen jo vuosikymmeniä. Kiitos
vaelluskaverille (Irma Heinäaro), joka
vinkkasi, että aikoo osallistua. Siitä
innostuin ja ilmoittauduin mukaan.

MINNA MÄKINEN
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Raumalle, Poroholman satamaan,
josta vesibussilla Kuuskajaskariin (yksi
versio nimihistoriasta: kuusia ja kajavia
eli lokkeja sisältävä kari). Iltaruoan
jälkeen majoituimme kasarmituvan
sijaan henkilöstön asuntoloihin ja yksi
paljasjalkaperhe telttaan ja Taina & Juha
ja Sari puiden väliin ilmaan viritettyihin
telttoihin. Tätä uutta majoitusmuotoa
taisivat käydä kaikki katsomassa. Meidän
mökkikunta (7) oli oikein mukavaa
porukkaa ja varmaan kaikki muutkin.
Lauantaiaamuna, aamiaisen jälkeen oli
paikallisen oppaan tarjoama opaskierros
saarella ja pääsimme tutustumaan myös
toimintakunnossa olevaan tykkiin (päältä
ja sisältä). Aikamoinen laitos! Suureksi
harmiksi saimme kuulla, että Rauman
merimieskilta oli perunut perinnepäivät
ja tykin laukauksen (tykki oli ehditty
rasvata valmiiksi). Kiipesimme myös
käytöstä poistettuun säähavaintoasemaan
maisemia ihailemaan. Toinen korkeampi
torni oli suljettu. Opaskierros päättyi
kivinäyttelyyn, jota ylläpitää 86
vuotias alaan vihkiytynyt herra. Siellä
riitti ihmeteltävää! Kaikki kivestä
kiinnostuneet, menkää sinne! Saarella
on myös muistonäyttely traagisesta
veneonnettomuudesta, kun v. 1964
Kuuskajaskarin yhteysvene upposi ja
vaati 28 uhria, pääasiassa nuoria neitoja
matkalla tanssiaisiin. Samassa paikassa
oli myös pieni kirjasto, jossa voi käydä
lukemassa kirjoja. Iltapäivällä oli tarjolla
Jojo-harrastajateatterin kesäteatteriesitys

MENNEITÄ
Katsastus. Sen parhaita puolia minusta
olivat erikoinen esityspaikka, tykkihalli,
hyvä musiikki ja komea Hillman-auto.
Iltaruoka oli erityisen herkullista,
saarella leivotun saaristolaisleivän kera.
Pauliinan ideoiman mölkkykisan voitti
viimehetkellä Irma, Pauliinan tullessa
toiseksi. Onnittelut heille! Hauskaa oli!
Tämän jälkeen naiset pääsivät
nauttimaan yhdestä Suomen harvoista
öljylämmitteisistä saunoista. Lämmin
oli! Uimassakin käytiin lämpimässä
merivedessä, mutta oli turhan matalaa.
Illalla kävin Pauliinan kanssa vielä
kuvaamassa komeaa auringonlaskua
(tornissa kuuset peittivät näkyvyyden).
Sitten mentiin mukaan rannan
grillikatoksen yhteislauluihin ja
kömmittiin nukkumaan puolen yön
jälkeen.
Sunnuntaiaamuna,
aamiaisen
jälkeen, kiersimme vielä uudelleen
mielenkiintoisen linnakepolun, erikoisine
portaineen: Ahdin portaat, Peikon
portaat, Paraatiportaat ja Neidon portaat
(hienoja diabaaseja!). Luonto on tehnyt
kaunista taidetta miljoonien vuosien ajan.
Saaren läpi kulkee diabaasisauma, jonka
Neidon portaat näkyvät hienosti saaren
pohjoiskärjen paljaalla rantakalliolla.
Sitten tehtiin vesibussilla pieni päiväretki
Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Se
teki minuun niin lähtemättömän
vaikutuksen, että menin sinne
seuraavalla viikolla uudelleen, yöpyen
majakassa (15 hotellihuonetta), jossa
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Isosaaressa

tämän tarinan kirjoitin. Saari on niin
kaunis rantakallioineen ja täytti minun
kaikki kriteerit, kun etsin kaunista
luontokohdetta, jossa voisin viettää yksin
aikaa ja nauttia maisemista, merestä,
auringosta ja aaltojen tyrskeestä. Ihana
paikka. Suosittelen. Kylmäpihlajan
retkestäni voit lukea täältä http://jutaajat.
blogspot.com/2018/08/kylmapihlaja-91082018.html.
Kiitos antoisasta saaristoretkestä, mitä
parhaassa aurinkosäässä!

Kolmekymmentä lapinkävijää tutustui
elokuun viimeisenä lauantaina
armeijan käytössä olleeseen Isosaareen.
Armeija poistui saarelta pari vuotta
sitten. Sen jälkeen siviilitkin ovat
päässeet tutustumaan saareen, joka
on pinta-alaltaan lähes Suomenlinnan
kokoinen. Historiasta johtuen erilaiset
sotilasrakenteet hallitsevat saaren
maisemaa monin paikoin. Saari on
suurelta osin metsän peittämää ja
luonto on monipuolista. Hiekka- ja
kalliorannoilta on avarat näkymät kaikkiin

Ystävällisin terveisin Minna Mäkinen

JARI LEHTONEN

Isosaaressa.
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ilmansuuntiin. Tutustuimme kolmen
tunnin ajan paikallisoppaan johdolla
saareen. Esityksen pääosassa oli historia,
erityisesti sotilashistoria. Luontoasioita
sivuttiin lyhyesti. Opas esitteli meille
syyläjuuren, jota on käytetty mm.
syylien, paiseiden ja paukamien hoidossa.
Taivaalta meitä tervehti nuolihaukka.
Juha Karsikas

Lemmen lämmin rämmin

Tämän vuoden ruskavaellus kuljetti
porukkaa Lemmenjoen kansallispuiston
pohjoisosissa. Ryhmässä oli 20 vaeltajaa.
Matkan varrella kohdattiin vanhaa
mäntymetsää, paljasta tunturimaisemaa,
tunturipurojen
raikkautta
ja

MENNEITÄ
kullankaivuun maastoon jättämää
karua jälkeä. Sää oli aluksi sopivan
lempeää. Loppupuolella taivaan itku
muutti kulkusuunnitelmaamme ja laittoi
varusteet testiin.
Retki käynnistyi Koskenniskalta
Angeliin johtavan tien varresta. Pari
ensimmäistä kuljimme mäntymetsässä
Vaskojoen ”vaikutuspiirissä”. Vaskojoen
kämpältä lähdimme nousemaan
tunturiin kiertäen Latnjoaivin pohjoisja itäpuolelta. Tämän jälkeen Jäkäläpää
ohjasi kulkuamme ja saimme tutustua
kullankaivuun historiaan. Seuraava
etappimme oli Morjamojan Kultala,
josta laskeuduimme Kultahaminaan.
Retkemme huipentui venekuljetukseen
Lemmenjoella. Maasto tarjosi sienten
ANITRA SUNDGREN

Lounastauolla Muurahaislammen rannalla.
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ja puolukoiden muodossa hyvää
täydennystä muonavarastoon.

Varaustuvalla oli porukkaa, jotka tarjosivat
meillekin mahdollisuuden saunoa.
Suurin osa käytti tilaisuutta hyväkseen.
Meille paljastui myös, että toisella
porukalla oli tarkoitus kulkea seuraavana
päivänä samoille asentopaikoille kuin
meillä. Palaverin jälkeen totesimme, että
molemmat porukat löytänevät sopivia
paikkoja laajasta erämaasta.

Jos metsään haluat mennä nyt...

Koskenniskalta Vaskojoen kämpälle
maasto oli pääsääntöisesti mukavaa
kuljettavaa, tasaista ja matkaa hyvin
edistävää. Väliin osui osuuksia, jossa
epätasaisuudet hidastivat kulkua ja
nostivat tarkkaavaisuustasoa. Purojen
ja kosteampien alueiden tienoilla
pusikkoisuus toi oman lisänsä maastoon.
Polkuja ei tarvinnut etsiä. Saimme kulkea
maastoa ja suuntaa seuraillen.
Vaskojoen kämppää lähestyttäessä joen
varteen oli kuljettu polku, joka johdatti
meidät tuvan ympäristöön leiriytymään.

Tunturille mennä tahdon

Kämpän jälkeen jätimme Vaskojoen ja
lähdimme nousemaan tunturiin. Tunturin
alarinteillä puustoisuus oli tiheämpää
ja maastopohja epätasaisempaa. Viime
vuoden Tsarmitunturi palasi mieleeni.
Seurailimme aluksi polkua todetaksemme
RIITTA LOUHIMO

Vaeltajat laskeutumassa kohti kultahaminaa.
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hetken kuluttua, että sen suunta ei sovi
reittisuunnitelmaamme.
Sankan metsän jälkeen tavoitimme
purolaakson, jonka kulkua seurailimme
loppupäivän. Täytyi vain huolehtia, että
purojen yhtymäkohdissa lähdemme
seuraamaan oikeaa uomaa. Päivän
korkeimmalla kohdalla vesi hyvästeli
meidät hetkeksi ja kuljimme jonkun
matkaa kuivassa mastossa, joka
paikoitellen muistutti afrikkalaista
savannia.
Jälleen kävi, että eteen ”tupsahtanut”
polku johdatti meidät mainioon
leiripaikkaan. Toisesta ryhmästä ei
näkynyt jälkeäkään. He olivat ilmeisesti
löytäneet paikkansa alempaa puron
varresta.

Kultaa ja kulttuuria

Keskiviikko toi meidät polkujen ja
mönkijäurien varteen ja lounaalla
kohtasimme jälleen porukan, jonka
kohtasimme jo Vaskojoen kämpällä.
Lounaan jälkeen tutkimme Jäkälä-äytsin
maastoa, jossa kullankaivuu näyttää
karuja puoliaan. Maasto on myllätty
perinpohjaisesti.
Osa porukastamme lähti ilman rinkkoja
tutustumaan Jäkäläpään lentokenttään ja
kulttuurikeskukseen eli Karhu-Korhosen
kirjastoon. Tunnelma kirjastossa oli
epätodellinen. Keskellä erämaata ja
tunturin laella on rakennus, jossa löytyy
runsaasti luettavaa. Tuo tullessasi ja vie
mennessäsi taannee hyvän kierron.

MENNEITÄ
Toinen puolisko porukkaa jatkoi
matkaa kohti Morjamojan Kultalan
telttailualuetta ”kulttuurin ystävien”
seuratessa myöhemmin perässä. Täällä
sään haltijat saivat meidät muuttamaan
suunnitelmaamme. Emme jatkaneet
seuraavana päivänä Kultahaminaan vaan
jäimme asentopaikkaamme ja teimme pari
päiväretkeä ilman rinkkoja. Tutuksi tulivat
Petronellan kukkulat ja Pellisenlaki.
Kultalasta laskeuduimme kohti
Kultahaminaa. Osa porukasta teki lyhyen
kaarroksen tutkiakseen Lemmenjoen
ensimmäisen
kullanlöytöpaikan.
Retkemme huipentui veneretkeen
Lemmenjoella. Veneestä oli hyvä
tutkia ruskan värejä ja joenvarren joen
pintaan heijastuvia komeita maisemia
mäntymetsineen, rehevine lehtoineen ja
kalliorantoineen.
Muistiin merkitsi Juha Karsikas
Ps. kiitos Raija Hentmanille vinkeistä
reittisuunnitteluun
RAIMO J. KUMPU

Morgamoja
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Paul Meriluoto

Kullankaivajan arkea
Pitkäaikainen Lapinkävijöiden
jäsen Paul Meriluoto siirtyi
ajasta ikuisuuteen tämän
vuoden maaliskuussa. Paul
kirjoitti tämän tarinan rakkailta
kultapuroiltaan ja se julkaistiin
Lapinkävijän numerossa 16
vuonna 1984. Tarinaa on hieman
lyhennetty. (RH)

pyykit käsin. Veden kuumenemista
odotellessani pilkon tunturilta alas
raahaamiani tervaskantoja ja kelon
oksia. On pyykkärin unelmapäivä,
paahtava helle ja kova tuuli. On siinä
hyttysillä pitelemistä kaikilla raajoillaan
oksan ympäriltä, ettei tuuli veisi väärälle
reviirille.

änään, eräänä kesäkuun alkupäivänä, tapahtui sääskien ensimmäinen massahyökkäys.
Olikin ollut pitkällisiä, mukavia sadepäiviä ja itikat olivat pysyneet
piilopaikoissaan kylmästä hytisten.
Viimekesäinen kullan jumala taitaa
muistella minua suopeudella, kun
antoi ensimmäisessä huuhdonnassa
rohkaisevat merkit. Puro solisee ja
oloni on kiihottunut kultakauden
ollessa juuri alullaan. On kuiva, leuto
ilta, on saunailta, jota seuraa tavallisesti
pyykkipäivä.
Illalla laitan pyykit, alusvaatteet ja
flanellipaidan, vahvaan saippuaveteen
likoamaan. Aamulla käynnistän
”pesukoneeni”. Painelen vaatteita
koivukalikalla, jolloin vesi alkaa jo
mustua. Sitten hieron ja huuhtelen

Lapissa säät muuttuvat usein ja yllättäen.
Tänään vilu jo nostattaa ihokarvat
pystyy. Lämpötila on pudonnut yhdessä
vuorokaudessa 18:sta kuuteen asteeseen.
Taivas on harmaa kuin sarkatakki ja
satelee.
Kesäkuun puoliväli on ohi. Pohjoistuuli
ähkii ja ulisee. Se ravistelee suurta,
pressusta tehtyä sadekatosta ja kokeilee
maakiilojen kestävyyttä. Se heittelee
nokituprukoita savutorvesta, pölläyttää
välillä tuhkaa pesästä ja keräilee taivaan
täyteen rumia pilviä. Alkaa rakeiden
tanssi. Iloisesti ne pomppivat kivien ja
kattiloiden päällä ja rapistelevat teltan
kattoa. Rytmi kiihtyy. Lähitunturi
häipyy näkyvistä, samoin kymmenen
metrin päähän pystyyn jäänyt lapio.
Rakeet viuhovat miltei vaakasuorassa,
kerääntyvät puuroksi katokselle ja luovat

Säitä

T
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SAARA KOSTAMA

Paul Meriluoto

maisemaan valkoisen, harsomaisen
peitteen.
Tunnelma alkaa olla matala. Sormet ovat
kohmeessa ja värjötys ravistelee kehoa.
Lisään tervaksia tuleen ja ajatuksissani
vilahtaa lämmin kaupunkiasunto.
Luonnon tapahtumien seuraaminen
viehättää kuitenkin niin paljon, että
maltan ryömiä telttaan untuvapussin
lämpöön vasta puoliyön jälkeen. Herään
lintusen käheään avunhuutoon, raotan
teltan vetoketjua ja totean raekuuron
muuttuneen lumipyryksi. Valkoinen
lumi peittää jo maan ja puiden oksat.

Juhannus

Lumipyryn jälkeen on ollut aurinkoista
ja olen vuodattanut paljon hikeä
vääntäessäni kivistä maata. Itikat
ovat nauttineet olostaan. Juhannus
meni. Kokkoa varten olin varannut
ison röykkiön tervasjuurakoita,
mutta polttamatta ne jäivät. Läksin
nimittäin hetken mielijohteesta pikku
vaellukselle.
Löysin entisaikojen kullankaivajien
sotkemalta joenvarren kivikolta
kelorungoista ja kivistä kootun laavun
jäännökset joiden suojaan istuuduin.
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ja kiiltäviksi.
Syötyäni pyyhin viikseni ja laskeudun
kultapurolleni. Suljen rännin ja silmäilen
tyytyväisenä osittain veden alla olevaan
monttuun, jonka sain kaivetuksi. Siunaan
kultahiput, jotka lepäävät rihlojen pohjalla
odottamassa myöhemmin tapahtuvaa
huuhtelua. Aamutunneilla kipuan ylös
leirilleni. Jäsenet kipeinä istuudun
lieden edessä olevalle penkille, sytytän
kahvitulen ja mietiskelen: Tulipa tehtyä
kunnon työ/ aurinkoinen kun on yö./
Porokahvit jätkä keittää/ tuulen mukaan
huolet heittää./ Jälleen hetki vapauden/
huumaa mielen, sydämen.
Olin lapioinut soraa kahdeksan tuntia
ilkeän noidan ammuskellessa nuoliaan
selkääni. Aamu oli vaikea. Yöllä oli käteni
puutunut ja selkäni jäykistynyt niin, että
jouduin kävelemään käppyrässä kuin
vanhus.
Pidin luppopäivän ja tein retken
muutaman kilometrin päässä olevalle
suurelle joelle, joka on avara ja
ympäröivät tunturit muhkeat. Raikas
tuuli puhalsi auttavaisesti sääsket pois,
mutta paarmojen suhteen se jäi toiseksi.
Tunturikihu yritti kovalla metelillä
houkutella minua pois pesimäalueiltaan.
Yksinäinen poro pysähtyi töllistelemään ja
lähti sitten sieraimet ojossa nulkkaamaan
etäämmälle. Leirille palattuani ilta oli
mitä viehättävin. Aurinko hipoi tunturin
huippua ja puiden varjot venyivät rinnettä
pitkin alas jängälle asti. Oli taas sellainen
ilta, jolloin oli vaikea mennä yöpuulle.

Tein pienen tulen, sellaisen kynsivalkean
vain ja nautiskelin taskumatista
hieman maustettua puron vettä. Siinä
vierähti muutama tunti vastapäistä
tunturinrinnettä katsellessani ja maailman
asioita mietiskellessäni. En ratkonut
mitään ongelmia, ei ollut tarkoitustakaan.
Ajatukset liikkuivat vain vapaina kuin
joen vesi, joka hyppelee kiveltä kivelle,
kulkee syvänteissä hiljalleen ja möyryää
kivikkoisissa matalikoissa syöksyen välillä
pikku putouksina vaahtoa ympärillään.
Sellainen juhannus se oli.

Keskikesää

Aurinko hehkuttaa maata ja kullankaivajaa.
Kulta ei tunnu kovin tärkeältä. Tiheä
paarmaparvi humisee niin, ettei linnun
laulua kuulu. Nuo pääskysen kokoiset
verenimijät pystyvät laskeutumaan
höyhenen kevyesti iholle. Jollei niitä heti
huomaa, lentävät ne tiehensä herneen
kokoinen kappale ihmisen ihoa suussaan.
Tällaisen päivän käytän leiripuurissa;
siivoan, tuuleta, korjaan. Vihreitä
housujani ompelin valkoisella langalla,
mutta mitäpä tuosta, olenhan muutenkin
rönttyisen metsänpeikon näköinen.
Olin saunassa. Ilta on viileän miellyttävä.
Hyväilevä rauha vallitsee luonnon ja
minun välillä. Hernekeitto porisee, puro
lorisee ja siellä myös kivimylly kolisee.
Kivimylly on siivekkeillä varustettu
puulaatikko, jota vesivirta pyörittää.
Myllyssä möyryävät Lapin kauniit
korukivet yötä päivää ja tulevat pyöreiksi
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Syyskesää

Olen viettänyt monia vaiherikkaita
päiviä. Sateisia, tuulisia, helteisiä ja
miellyttäviä sekä pitkiä rauhallisia
iltoja, jopa öitä, leiritulen ääressä kahvia
hörppien, syöden, huuliharppua soitellen
tai vain mietiskellen. Ilmassa alkaa olla
aavistuksen verran syksyn tuntua.
Miltei näkymättömän pienet, mutta
erittäin kiusalliset ja itikkamyrkkyjä
halveksivat polttiaiset ovat ilmestyneet.
Hyttysiä ei juuri enää kuule. Elokuinen
auringon valo on kevyt ja kuulas. Se saa
ruskaisilla lehdillä olevat vesipisarat

OMAT TARINAT
kimaltelemaan timanttien lailla.
Syksy ja kevät ovat tehokkainta työaikaa.
Nyt jaksan hyvin. Monttu laajenee
jängän reunalla. Kultaa erottuu hiekasta
tasaiseen tahtiin. Ihailen usein tuota
auringon metallia, itse kaivettuna se on
kauneimmillaan ja arvokkaimmillaan.
Tunnen jäsenissäni, kuinka kovan työn
takana sen saaminen on. Romantiikan
hetket kuuluvat iltatunnelmiin.
Elokuun suuri, appelsiinin värinen
kuu on kutistunut puolikkaaksi. Illat
ovat yhä kylmempiä. Joinakin aamuina
on vesisangon pinnalla ohut jääkuori.
RAIJA HENTMAN

Vaskaus on vasta viimeinen vaihe raskaassa kullankaivuussa.
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Aamupäivällä saattaa taivas olla sininen
ja luonto paratiisillinen värikkäiden
vaivaiskoivujen ja pajunlehtien
kuvastuessa kukkaistarhan tavoin
soljuvaa vesivirtaa vasten. Iltapäivällä
tuuli voi nousta äkkiä ja kerätä taivaalle
pahaenteisiä pilviä. Lyhyessä ajassa se on
saanut pakatuksi koko taivaan täyteen
harmaata. Tuuli puhisee ja riehuu pyörien
välillä paikoillaan. Silloin ei oikein tiedä,
mihin vetensä heittäisi, ettei menisi
varpaille…

punaisia mattoja. Koivujen väriasteikko
käy heleän keltaisesta oranssinruskeaan.
Jänkä on kuin suuri paletti, josta Lapin
neljä tuulta sipaisevat siipiensä kärjillä
väriä mukaansa. Vesi on tullut niin
kylmäksi, että purossa seistessä varpaita
paleltaa, vaikka on villasukat kaksi
numeroa liian suurissa saappaissa.
Olin päättänyt purkaa leirin heti kun
jo vuorokauden jatkunut syysmyrsky
hellittäisi. Mutta kun se meni, muuttui
sää niin koreaksi, ettei yhtään tee
mieli lähteä. Pakkanen, lumipyry tai
pitkäaikainen sade saattavat kuitenkin
Syksyä
Alkaneessa
syyskuussa
suuren tulla nopeasti, joten on parasta pakata
muutoksen tunnelma tiivistyy. On silloin, kun tavarat ovat kuivat. Puran
sopeuduttava uuteen vuodenaikaan leirin ja siivoan. Jäljelle jää tallattu maa,
ja sen ehtoihin. Puiden lehdet eroavat liesi ja puupino kertomaan, että tällä
oksistaan. Riekonmarjan lehdet paikalla on kovasti asuttu.
Siinä on kotini, jonka puolesta on koko
hehkuvat tulipunaisina, juolukan lehdet
ovat levittäneet sinne tänne sinertävän ajan tehtävä jotain; haettava vesi purosta ja
puut tunturista, sahattava
RAIJA HENTMAN
ja pilkottava, sopeuduttava
usein
tapahtuviin
säämuutoksiin. Joskus
vaatii paljon, mutta se
myös antaa tyydytystä
ja auttaa pääsemään
sopusointuun itsensä
kanssa. Joskus se on ankara
isä, joka opettaa elämään,
joskus hellä äiti, joka
opettaa kunnioittamaan
elämää. Tämän kodin ovi
on aina minulle raollaan.
Kullankaivajan unelma: pullollinen kultaa.
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Pentti Lahdenvuo

Erämainen Orajärvi

N

uuksion kansallispuistossa aivan Helsingin Seudun
Lapinkävijöitten vuokraaman Karjakaivon ulkoilumajan läheisyydessä liplattaa varsin erämainen järvi, Orajärvi. Järven vesipinta-ala
on hieman yli 20 hehtaaria, eikä syvyyttäkään ole enimmillään kuin 9,5 metriä.
Vedenpinta on noin 87 metriä merenpinnan yläpuolella, joten järvi sijaitsee Es-

Hakopuita Orajärven laskupuron suulla.

poon ylängöllä. Vertailun vuoksi Luontokeskus Haltian edustan Nuuksion
Pitkäjärvi on vain 27 metriä mpy. Orajärven laskupuro lähtee järven koilliskolkasta laskien Urjaan, josta edelleen vedet
kulkevat Vääräjärven kautta Myllyjärveen
laskien Raasillanoja –Lakistonjoki–Lepsämänjoki reittiä Vantaanjokeen. Orajärven rannat ovat kallioisia, kauttaaltaan
mäntymetsän peittämiä. Rantojen erämaisuutta korostavat
PENTTI LAHDENVUO
lukuisat vedessä lepäävät liekopuut. Niiden
terävät oksat kannattaa uimarin ottaa huomioon lähtiessään vilvoittamaan itseään.
Siellä täällä rannassa jököttää yksinäinen
siirtokivi tarjoten kulkijalle oivan levähdyspaikan. Järven ympäri on aikojen kuluessa
syntynyt selvä polku,
joka seurailee aivan vedenrajaa. Vain lännessä
suon keskellä sijaitseva
Pikku Orajärvi kannattaa kiertää länsipuolen
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PENTTI LAHDENVUO

kallion kautta, koska sieltä on ehkä kaikkein kattavin näköala taustalla siintävälle Orajärvelle.
Rannoilla ei ole yhtään asumusta,
eikä edes leiripaikkaakaan. Muutamilla
kallioilla näkee selvästi heitetyn virveliä tai
onkea. Järvessä esiintyy ahvenia, haukia,
kiiskiä ja jokirapuja. Ahven ja jokirapu
ovat varmaan järven alkuperäistä kalastoa,
mutta ainakin karppi ja muikku esiintyvät
siellä siirrettyinä. Entisaikojen järvellä

30

kulkijoista on muistona pohjoisrannan
ruuhihylky muutaman metrin päässä
rannasta veden alla, ja itärannan edustalla
uponnut lauttahylky. Lautta saattaa
tosin olla melko tuore kulkuväline, ehkä
partiolaisten tekemä vuosikymmenten
takaa, mutta ruuhihylky on sen verran
taidolla tehty, että sen voi olettaa olevan
jopa 1800-luvulta.
Lähin asuttu paikka on ollut 1800luvulta lähtien Velskolan Vehkojan torppa
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PENTTI LAHDENVUO
Urjan rannalla muutaman
sata metriä Orajärvestä.
Seudun kuulu metsästäjä
”Hirvi-Benjamin”
eli
oikealta nimeltään Edvard
Benjamin Johansson asusti
nuoruudessaan Vehkojalla,
ja vartuttuaan Myllyjärven
rannalla toimien Velskolan
kartanon metsänvartijana.
Benjamin oli syntynyt
läheisessä
Lepsämän
kylässä
Nurmijärven
puolella 1889 Kihin
myllärin poikana, mutta
Sahalaitakuvioinen männynjuuri Orajärven itärannan polulla,
perhe muutti 1894
lienee ihmisen tekosia.
Velskolan
Vehkojan
torppaan. Voi hyvin olettaa Benjaminin ja laskupurossa ei täten ole poispäin
metsästelleen usein Orajärven virtausta, pikemminkin laskupuro virtaa
tuntumassa. Lempinimensä mukaisesti Orajärveen päin. Kanootin tuominen
hän taisi erityisesti hirven pyynnin. järvelle on jonkin verran työläs
On kerrottu hänen kaataneen jopa homma, mutta packraft eli reppulauttatuhat hirveä, mutta luulen siinä olevan kaluston kantaminen saattaa olla paljon
vähän ns. hyvän miehen lisää, koska helpompaa. Näin onnistuu järven
Benjaminin aikaan hirviä esiintyi pohjan hylkyjenkin tutkiminen. Niihin
vähälukuisesti. Benjamin osasi käyttää ei tietenkään saa koskea, koska ne ovat
pyynnissä hyväkseen koiria, joita hän muinaismuistolain mukaan suojeltuja,
pitikin täysihoidossa kotipihallaan. mutta varsinkin tyyneltä vedenpinnalta
Koirien omistajat olivat Helsingin niitä voi tarkkailla. Koordinaattitiedot
herrasväkeä, jotka pääsivät sitten hänen löytyvät muinaisjäännösrekisteristä:
mukanaan jahtiin. Hän lähti mielellään Espoo Nuuksio Orajärvi. Ja kaikkein
mukaan oppaaksi riistanpyyntiin ja jakeli helpoin tapa kokea Orajärven rauha on
ketunpyyntiohjeitaan mm. Helsingin tehdä retki Karjakaivolta järven ympäri.
Karjakaivon pohjoisrannalta on matkaa
Sanomissa 20.4.1958.
Nyt tänä vuonna 2018 järven vedenpinta noin 400 metriä pohjoiskoilliseen
on vajaa puoli metriä normaalia alempana, Orajärvelle.
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Rinkan pohjalta
Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näyttelyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kartuttavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.
Metsähallituksen riippusillat
tarkastettu

paikkatietojärjestelmään.
Raportin taulukko siltojen kunnosta
löytyy osoitteesta
https://www.epressi.com/media/
userfiles/47414/1539862022/
tarkastetut-riippusillat-taulukko.pdf.
(MH:n tiedote 22.10.18, RH)

Tällä hetkellä Metsähallituksen
hallinnassa on 32 riippusiltaa,
mutta käytössä 31, sillä yksi on
käyttökiellossa. Tämän lisäksi kesän
aikana kaksi riippusiltaa purettiin.
Toinen on Lapinsalmen silta
Repoveden kansallispuistossa ja toinen
Karilan riippusilta Kolarin Äkäsjoen
Murtokoskessa.
Tarkastuksissa kahdella siltakohteella
tarkastuksen suoritti ulkopuolinen
asiantuntija. Kaikki muut tarkastukset
teki Metsähallituksen oma, rakenteiden
tarkastuksiin perehtynyt henkilö.
31 riippusillasta 24 riippusillalla
on
erilaisia
käyttörajoituksia.
Tyypillisimmillään ne koskevat
minimietäisyyttä sillalla kulkevien
välillä. Mikäli sillan käytölle on
rajoituksia, laitetaan tästä ohjeistus
maastoon. Käyttörajoitteisten siltojen
osalta maasto-ohjeistus on kunnossa 16
sillalla, kun kahdeksassa tapauksessa se
pitää saada kuntoon vuoden loppuun
mennessä. Kohteista otettiin myös yleisja rakennevalokuvia Metsähallituksen

Jälki on Haltian uusi näyttely

Suomen luontokeskus Haltian uusi
erikoisnäyttely Jälki ottaa vahvasti
kantaa ympäristön puolesta. Jälki tuo
esiin ihmisen luontoon jättämää jälkeä
pohjoismaisten valokuvaajien kuvin ja
tarinoin. Noin sata kaunista ja vahvaa
kuvaa koskettaa katsojaansa.
Valokuvat ovat pohjoismaisten BioFotoyhdistysten kuvaajien ottamia, Kuvia
on Pohjoismaiden ohella eri puolilta
maailmaa. Aiheina mm. ilmastonmuutos,
vieraslajit, roskaaminen, ylikulutus,
rehevöityminen ja monimuotoisuuden
väheneminen.
Näyttelyssä tarjotaan myös
toivoa ja autetaan selviämään
ympäristöahdistuksesta.
Haltia
esittelee
ison
liudan
vaikuttamismahdollisuuksia, joko
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Näyttelyn kävijät voivat esimerkiksi astua
äänestyskoppiin ja kirjoittaa luonnon
tulevaisuuteen liittyvät terveisensä
Suomen tulevalle hallitukselle. (MH:n
tiedote 6.11.18, RH)

Retki-lehden antia

Lehden numerossa 7/2018 on
mielenkiintoinen artikkeli hupusta.
Mikä siitä tekee toimivan ja millaisiin
yksityiskohtiin on syytä kiinnittää
huomiota vaikkapa hupullista kuoritakkia
hankkiessa. Huppuhan on tutkitusti
päähineenä lämpimämpi kuin pipo.
Niinpä kaikilla arktisilla retkikunnilla
on takeissaan kunnon huput ja vielä
karvareunus kasvojen suojana. Samassa
lehdessä on myös testi rinkoista viikon
vaellukselle.
Numerossa 8/2018 on tarinaa
vaelluksesta pienen koiran kanssa. Siitä
saa hyviä vinkkejä, jos mielessä on ollut
lähteä vaeltamaan oman karvakuonon
kanssa. Kumisaappaat ovat kehittyneet
vuosien varrella siinä kuin muutkin
retkeilyvarusteet. Samaisesta numerosta
löytyy kumisaapastesti.
Laavut ja louteet olivat suosittuja
majoitteita vielä 1970–80 luvuilla.
Avotulimajoitteista on testi numerossa
9/2018. Kannattaa tutustua, sillä nuotion
lämpö ja kangaskodin antama suoja ovat
loistava yhdistelmä.
Muistathan, että HSL:n jäsenet saavat
alennuksen tilatessaan Retki-lehden!

Rinkan pohjalta
Anna jäsenyys lahjaksi

Lapinkävijöiden
jäsenyys
on
varteenotettava lahjavinkki, kun mietit,
mitä laittaa pukinkonttiin retkeilevälle
ystävällesi/sukulaisellesi/tuttavallesi.
Jos maksat lahjajäsenyyden nyt heti, se
kattaa myös vuoden 2019 jäsenmaksun.

Ristenrauna Magga
kunniatohtoriksi

Tampereen yliopisto on kutsunut
Ristenrauna Maggan kunniatohtoriksi
17.8.18.
Sosiaalialalla
pitkään
työskennellyt
Magga
on
saamelaiskysymysten korvaamaton
asiantuntija, joka on kehittänyt
saamelaisten sosiaali- ja terveyspalveluita
ja edistänyt perusoikeuksia. Hän
jatkaa edelleen työtään saamelaisten
valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan
järjestön toiminnanjohtajana
(Aamulehti 17.8.18, RB)

Autiotupia jatkossakin riittävästi

Sakari Kokkonen vastaa Hesarin
mielipidesivulla kysymyksiin autiotupien
riittävyydestä: ”Retkeily ja luontoliikunta
ovat yhä suositumpia liikunnan muotoja.
Tarjoamme esteettömiä palveluita niin
vanhuksille kuin lapsiperheillekin.
Mahdollistamme hiihdon, pyöräilyn ja
monet muut aktiviteetit.
Kohtuullisen
patikointimatkan
päiväreiteille ja taukopaikoille on yhä
enemmän tarvetta. Myös kansainvälinen
matkailumäärän kasvu vaikuttaa
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Rinkan pohjalta

ylläpitorahoitus turvataan, yhä suurempi
määrä saa terveyshyödyn luonnossa
liikkumisesta. Myös paikallistaloudet
hyötyvät.
Sakari Kokkonen, päällikkö,
luonnon virkistys- ja matkailukäyttö
Metsähallitus
(Hs 30.8.20, RB)

palvelujen tarpeeseen.
Säilytämme kuitenkin myös perinteiset
vaeltajien tarpeet. Autio- ja varaustupia
säilyy riittävästi. Etenkin pohjoisen
erämaissa ne ovat välttämättömiä. On
hienoa, että perinteinen vaelluskulttuuri
on tarttunut nuoriin. Jokainen asiakas
on arvokas riippumatta retkeilytavasta
ja heitä palvellaan mittavalla
reittiverkostolla ja palveluvarustuksella.
Erilaisia palvelurakenteita on yli 11 000,
joista tupia 420.
Retkeilypalveluista huolehtivan
ja pääsääntöisesti valtion varoista
toimivan Luontopalvelut yksikön
perusrahoituksen käyrä on kuitenkin
laskeva. Samalla kävijöiden tarpeet
monipuolistuvat
ja
kohteiden
kävijämäärät kasvavat. Ylläpidettäviä
kohteita on tullut lisää; sekä
kansallispuistoja että historia kohteita. Ei
ole ihme, että asiakaspalautteissa kuvastuu
yhteinen huoli; ylläpitomääräraha ei
ole noussut kohteiden määrän kasvun
mukana. Siksi joudutaan kohdentamaan
resursseja.
Kaikkea aiemmin ylläpidettyä ei voi
siten ylläpitää. Laatu ja asiakasturvallisuus
on säilytettävä.
Haluamme innostaa ihmiset lähtemään
luontoon. Vaeltaja voi edelleen suunnata
erämaahan ja yöpyä autiotuvissa.
Hyvässä
kunnossa
pidettävät
lähikohteet mahdollistavat perheiden ja
aloittelevien retkeilijöiden turvallisen
luonnossa liikkumisen. Jos kohteiden

Outi Pieskin taide ottaa kantaa

Suomen taideakatemian palkinnon saanut
saamelainen kuvataiteilija Outi Pieski
haluaa taiteellaan kiinnnittää huomion
vähimmäiskansojen oikeuksiin ja ihmisen
suhteeseen maahan. Hän on avannut juuri
Čuolmadit näyttelyn Espoon modernin
taiteen museossa Tapiolassa. Čuolmadit
on Pohjois saamea ja merkitsee solmia
useita solmuja. Hänen tilateoksensa on
ollut esillä Lontoossa. Espoon museossa
Emmassa kävijät voivat kulkea teoksen
lomassa. Teoksen inspiraationa on
ollut saamelaispukuisten ihmisten
kokoontuminen ja se on voimaannuttava
kokemus. Huiviteosten ohella sarvilakilla
on tärkeä osa näyttelyssä. Pieski on yhdessä
arkeologi Eeva-Kristiina Harlinin kanssa
tutkinut sarvilakin historiaa ja merkitystä.
Sarvilakkia on käytetty pohjoisella
saamen maalla, mutta se on jäänyt pois
käytöstä 1800 luvulla. Näyttelyssä on
myös maalauksia ja valokuvia, jotka Pieski
on toteuttanut yhdessä Jenni Laitin ja
muusikko, runoilija Niilas Holmbergin
kanssa. Näyttely on avoinna 16.1.2019
saakka. (Länsiväylä 15‒16.9.18, RB)
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Äkäslompoloa kunnostettiin

Lompoloa kunnostettiin viime kesän
aikana ELY keskuksen rahoituksella.
Järven tila on pääosin hyvä. Lahtien
rannat ovat kuitenkin rehevöityneet
ja jos kaikki rannat käytäisiin läpi, se
veisi useita kuukausia. Tämä lisäisi
vesistön virkistyskäyttöä ja matkailun
ympärivuotisuutta. Toimenpiteistä saa
lisätietoa juuri perustetulta Facebook
sivulta. Nyt järveä kunnostettiin kortteen
niitolla, mutta tarkoitus on jatkaa
särkikalojen kalastuksella. Lompoloon ei
voi istuttaa kaloja, koska järvi on tärkeä
lohikalojen nousureitti Tornionjoesta
ylävesiin.
(Kuukkeli 24.8.18, RB)

Kumputunturi

Kittilän Kumputunturi näkyy selvänä
kohoumana Kittilän itäpuolella.
Tunturina se on tuntemattomampi
kuin Levi, mutta mielenkiintoinen
näköalapaikka. Tuttavani – Kittilässä
lapsuutensa asunut piti sitä aina
kotitunturinaan.
Kumputunturin reittiohjeet löytyvät
luontoon.fi sivuilta
Länsi-Lappi Kittilä
Kumputunturin palovartijan maja,
tuvan koordinaatit: Euref-Fin (~
WGS84) lat: 67° 43.3185’ lon: 25°
33.6740’ ETRS-TM35FIN: N: 7512574
E: 439136
http://www.luontoon.fi/kumputunturi
paivatupa?inheritRedirect=true

Rinkan pohjalta
Tupa sijaitsee Kumputunturin laella,
Jeesiöjärven kylän itäpuolella.
Ajo-ohje: Ajetaan Kittilästä 26 km
Kittilä - Sodankylätietä, tie nro 80,
ja käännytään Mustavaaran kohdalla
vasemmalle Haarakuusentielle. Ajetaan
tietä 1 km ja käännytään oikealle
(ei viittaa). Ajetaan 16 km, kunnes
moottorikelkkailureitti risteää tien ja
vasemmalle on viitta Kumputunturi 4
km. Siitä lähtee polku Palkaskuruun, josta
se nousee Kumputunturin laelle. Polku
on merkitty punaisin maalimerkein, joita
tosin Kuukkelin testikävijä ei havainnut.
Maastokartta U442 1:50 000
Retkikartta.fi Huom! Jeesiöjärveltä
tuleva vanha reitti kulkee yksityismaiden
kautta. Polku näkyy karttapohjissa, mutta
maanomistajat eivät toivo tuota reittiä
käytettävän.
Kuukkeli 14.9.18 ja www.luontoon.fi
(RB)

Pleunakämppä- muistoja 1800
luvulta Laestadius reitin varrella

Kämppä on todennäköisesti vuodelta
1872 ja säilynyt osittain, sillä alahirret
ovat lahonneet ja kunnossa on säilynyt
kämpän yläosa ja sisälle mennään
välikaton yläosan luukusta. Kämpässä
on maalattia ja savuaukon kohdalla
nuotiopaikka. Kämppä kertoo vanhasta
niittykulttuurista, joista kertovat lukuisat
seinäkaiverrukset.
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Suojelualueet/Natura_2000_alueet/
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Rinkan pohjalta
Sieppijanka Pieruvuoma(6238)
Kämppä sijaitsee Pieruvuoman
saarekkeessa ja vanhaan niittykulttuuriin
voi tutustua lisäksi Sieppijärveltä
Lappeaan kulkevalla Laestadius polulla
joka kulkee Sieppijängän kautta.
Ruotsin puolella Pajalassa vaalitaan 250
hehtaarin suuruista Vasikkavuomaa
niittämällä sitä joka kesä Alueen 279
ladosta on jäljellä 79, jotka on korjattu.
(Kuukkeli 14.9.18,RB)

syntymäpäivälahjaksi vuonna 2002.
Tämä oli ennen Jäkäläpään
erämaalentokentän kansainvälinen
lentoterminaali. Peruskokoelma saatiin
lahjoituksena muutamasta kirjastosta,
joista oli lähdössä poistokirjoja.
Sen jälkeen asiasta vihiä saaneet
kullankaivajat ja muut ihmiset antoivat
lahjoituksia, Rantanen kertoo.
Jäkäläpään kulttuurikeskus on
hämmentävän hyvässä kunnossa. Niteet
on aseteltu siististi toiseen rakennuksen
kahdesta pienestä huoneesta: Pohjolan
Poliisikirjan julkaisema Poliisi kertoo
1985, Thomas Keneallyn Schindlerin
lista ja jo aikansa palvellut PCtekniikan käsikirja. Toisessa huoneessa
on lukusali.
Siellä oli ennen erämaapuhelin,
jolla sai yhteyden sivistykseen.
Eli Lemmenjoella on kirjasto ja
sivukirjasto!
(Iltasanomat artikkeli 9/18, RB)

Kirjasto Jäkäläpään huipulla

https://www.is.fi/kotimaa/art2000005836939.html?ref=emailshare
Karhu-Korhosen kirjastossa on hiljaista,
jopa kirjastoksi.
Lemmenjoen kansallispuistossa,
Jäkäläpään tunturin huipulla, on pieni
tönö. Vieressä kulkee Jäkäläpään
erämaalentokentän kiitorata.
Oven ulkopuolelle on kiinnitetty kaksi
kylttiä: ”Jäkäläpään kulttuurikeskus”
ja ”Karhu-Korhosen kirjasto”. Sisällä
kehotetaan hiljaisuuteen, ollaanhan
sentään kirjastossa. Mikä ihme tämä
oikein on?
Lapin kullankaivajain liiton
toiminnanjohtaja Kai MussisaukkoRantanen kertoo, että kirjasto sai
alkunsa kirjojen ystävänä tunnetun Yrjö
Karhu Korhosen 80-vuotispäivästä.
Oululainen kultaseppä Janne Kannisto
kunnosti Jäkäläpään kirjaston ja
Martiniiskonpalon huipulla toimivan
sivukirjaston
Karhu-Korhosen

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
rakenteita on uudistettu

Viime kesän aikana kansallispuistossa
paukkuivat vasarat ja kirveet, sillä
vanhoja rakenteita kunnostettiin ja
uudistettiin. Merkittävimpänä ehkä
Hetta – Pallas -reitin viitoituksen
uudistaminen ja kaikkiaan uusittiin
1300 nuoliviittaa.

Autiotupia remontoitiin

Aakenuksen, Pyhäjärven ja Pyhäkeron
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autiotuvat kunnostettiin. Niihin
tehtiin mm. keittiönurkkaukset,
laverit ja lattiat uusiksi ja Pyhäjärven
autiotupaa nostettiin lahoamisen
estämiseksi. Pyhäjärven ja Pyhäkeron
tupien kunnostus maksoi 25 000 € ja
määräraha saatiin eduskunnan tupien
kunnostukseen osoitetuista rahoista.

Uusi kota ja lasten leikkipaikka

Uudisrakennuksena Tuomikuruun
nousi avoin kota ja lasten leikkipaikka.
Myös Tunturijärvelle nousi kota, mutta
kuivakäymälän toteutus jäi ensi kesään.
Samalla purettiin ja poltettiin vanha
laavu Tunturijärveltä. Ylläksen alueella
on kunnostettu myös Kellokas –
Röhkömukka kesäreitti ja Hangaskurun
kodalta Latvamajalle johtava reitti.
Ylläsjärvellä Kahvikeitaan rakenteet
on myyty yrittäjälle ja vanhan laavu
tuntumaan on rakenteilla latukahvila..
Kahvikeitaan maksuttomat palvelut
on korvattu Tuomikurun kodalla. On
myös muistettava, että Ojanlatvan
päivätupa n. kilometrin päässä palvelee
retkeilijöitä.

Äkäskeron reittien kunnostus

Lokakuun alussa saatiin Äkäskeron
reittien osalta kosteiden kohtien
kunnostus ja linjanmuutos aikaan,
jotta sitä voi kulkea myös pyörillä.
Äkäsmyllyn ja Peurakaltion välistä
reittiä kunnostetaan tulevana kesänä
siten, että se kulkee kuivalla maalla.

Rinkan pohjalta
Pallasjärveen laskevan Pyhäjoen
luontopolkua uudistettiin siten, että
vältyttiin siltojen rakentamiselta. Nyt
polku ylittää Pyhäjoen vain kerran.

Äkäsmylly myyty

Aikaisemmin Äkäsmyllyä hoitaneet
Riitta ja Hannu Kekäläinen myivät
kohteen Destination Lapplandille.
Äkäsmyllyn
kahvila
siirtyy
ohjelmapalvelu käyttöön. Kahvilan
jatkokäytöstä ei ole vielä tehty päätöstä
ja siitä tiedotetaan myöhemmin.
Pihapiirin riihi on tarkoitus kunnostaa
lämpimäksi ruokailutilaksi. Joen toisella
rannalla oleva laavu ja huussi ovat
kuitenkin Metsähallituksen omistamia
ja ylläpitämiä.
(Kuukkeli 26.10.18, RB)

Harmaakallion
toteutumassa

ulkoilureitti

Espoon harmaakallion ulkoilureitti on
toteutumassa, reitin pituus on n. kaksi
kilometriä ja reitin rinnalle tulee latu
talvella. Osa reitistä on olemassa olevaa
vanhaa reittiä ja verkostoa. Lisäksi
Tammipirtti-kadulta rakennetaan uusi
valaisematon yhteys reitille. ladun leveys
on neljä metriä ja kävelyreitin 3.5 metriä.
Valmistuessaan se parantaa yhteyksiä
Saunalahden ja Latokasken suunnalta.
Nyt suunnitelmassa otetaan paremmin
huomioon liito-oravien pesintä ja kolopuut
kuin aikaisemmassa suunnitelmassa.
Rakentaminen alkaa ensi vuonna.
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kirjareppu

Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkeilijää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa myös vanhojen kirja-aarteiden äärelle. Miten milloinkin.
Karhumies

Vesa Tuominen, Esa Silander
Docendo 2018, 120 sivua

S

ulo Karjalainen on pientilallisen poika Kuusamosta, joka päätyi yrittäjäksi. Siitä hän ei kuitenkaan ole tullut tunnetuksi, vaan
suhteestaan karhuihin. Karjalainen päätyi 1980-luvulla tutkija Erik S. Nyholmin
petoeläintutkimuksien assistentiksi, sillä
isältä saadut opit metsän eläimistä olivat
siinä työssä arvossaan. Erinäisten vaiheiden jälkeen hän ryhtyi hoitamaan orvoksi jääneitä ja loukkaantuneita eläimiä, ja
siitä kehittyi Suurpetokeskus, jonka tunnetuimmat asukkaat ovat karhuja.
Kirjassa esitellään Suurpetokeskuksen
karhut ja kerrotaan niistä tarinoita.
Vaikkapa karhujen punnitsemisesta. Ei
ollut ihan yksinkertaista saada aikaiseksi
punnituspaikkaa, joka kesti karhujen
käsittelyn. Tunnetuin karhuista, Juuso,
painoi yli 480 kiloa. Juuson kanssa
Karjalainen on köllinyt talvipesässä ja
Vyötin kanssa käynyt kalassa ja marjassa.
Yhdessä tarinassa Karjalainen oli Vyötin
kanssa …”marjassa tien poskessa, kun ohi
ajoi auto. Se hidasti ja pysähtyi. Mies avasi
sivuikkunan ja huuti että ’hei mies, siellä

on karhu ihan sun selän takana!’ Vastasin
että tiedetään, me ollaan marjassa.”
Kirjaa vaivaa hieman toisteisuus ja
se, että Sulo Karjalaisen monipuolinen
tietous karhuista on ripoteltu eri
puolille kirjaa. Pieni tiivistelmä karhun
fysiologiasta ja elintavoista olisi ollut
mielenkiintoinen lisä. Mutta teos onkin
syytä nähdä Sulo Karjalaisen elämäntyön
taltioimisena. Suurpetokeskuksesta on
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muodostunut vetävä matkailunähtävyys
Kuusamoon. Niinpä Kuusamon
kaupungin tilaama patsas Karjalaisesta
ja Juuso-karhusta seisoo nyt Kuusamotalon pääsisäänkäynnin tuntumassa.

Nuuksion retkeilyopas.
Luonto, reitit ja kohteet
Tommi Sirviö
Calazo 2018, 260 sivua

Jos lapinkävijät ajattelevat tuntevansa
Nuuksion perin pohjin, saattavat erehtyä.
Tommi Sirviö on kulkenut Nuuksiota
ristiin rastiin parikymmentä vuotta, ja nyt
hänen kokemuksensa on koottu päteväksi
oppaaksi. Nuuksion retkeilyopas on
jaettu kahdeksaan alueeseen: Haltia,
Haukkalampi, Siikajärvi, Salmi, Vaakkoi,
Velskola, Luukki sekä Pirttimäki–
Oittaa. Näiltä alueilta merkityt reitit
ovat saaneet kuvauksensa, mutta lisäksi
on runsain määrin merkitsemättömiä
reittejä tarkkoine reittiselostuksineen.
Lopuksi kuvataan useamman päivän
vaellusreittejä.
Reittiselostusten yhteydessä kerrotaan
geologiasta, kasveista ja eläimistöstä,
hienosta näköalapaikoista ja muusta
katsomisen arvoisesta. Nuuksion
esittelytekstissä selostetaan yleisesti
alueen luontoarvoja, palveluita,
saavutettavuutta ja kansallispuiston
syntyä. Lopussa avataan lukijoille sitä,
mitä eri vuodenajat tuovat tullessaan.
Useissa tietoruuduissa valotetaan

kirjareppu
yksittäisiä ilmiöitä ja lajeja ja muutamat
henkilöt avaavat omaa taustaansa ja
suhdettaan Nuuksioon, kuten Mikko
Ilomäki, joka oli aikoinaan Nuuksiota
kansallispuistoksi ajaneen kansanliikkeen
keulahahmo.
Maanmittauslaitoksen karttapohjille
piirretyt reitit antavat sanallisten
selostusten kanssa hyvän yleiskuvan
kuljettavasta matkasta, mutta kunnollinen
kartta on toki tarpeen. Mielenkiintoinen
lisä ovat Geologian tutkimuskeskuksen
muinaismerien kartat, joista hahmottaa
meren ulottuvuudet noin 10 500
(Yoldiameri) ja noin 6 000 (Litorinameri)
vuotta sitten.
Puutteensakin
kirjalla
on:
henkilöhaastatteluja ja tietoruutuja
ei löydy sisällysluettelosta eikä liioin
hakemistosta, jossa on paikkahakemisto
sekä luontosanasto.
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artikkelit
Risto Leskinen

Ajatuksia Kilpisjärven liikenteestä
Että kokonaista kolme siltatyömaata Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi
välillä ja niistä kaksi Enontekiön
kunnan alueella. Tyhmempikin
huomaa, että aika paljon on
panostettu ajoneuvoliikenteen
parantamiseen ja turvallisuuden
lisäämiseen.

monesti miettinyt, miksi kevyen liikenteen
väylä Kilpisjärvellä on jäänyt jotenkin
kesken.
On se hyvä, että edes uuden monitoimirakennuksen (jossa on opetustoimintaa ja
tietenkin koululaisia) ja Harjutien välillä
on turvallinen tie kulkea jalan tai kenties
pyörällä. Silti se on tynkätie!
Olisi aika makeeta, jos sitä tynkätietä
voitaisiin jatkaa aina Tullille saakka. Olisi
yksi kauneimmista kevyen liikenteen
väylistä Suomessa. Jokainen, joka on
Kilpisjärvellä käynyt, on varmaan samaa
mieltä.
Olin myös tänä keväänä Kilpisjärvellä
hiihtelemässä. Saatoin havaita raskaan
rekkaliikenteen
kylän
kohdalla.
Isot huojuvat perävaunulliset rekat
painelivat menemään kohti etelää.
Rekisteritunnuksien perusteella useat
rekat olivat ulkomaalaisia; monien mielestä
huonomaineisia kunnoltaan.
Uutta rakennettavaa (toivottavasti) kevyen
liikenteen väylää käyttäen ihmiset voisivat
turvallisesti kulkea pitkin järven rantaa
kaukana kapean tien vaaroista! Pyörällä,
jalan ja miksei talvella vaikka hiihtäen.

E

i ihme, sillä liikenne esim. Enontekiöllä Kilpisjärven kylän kohdalla
on vuosien aikana kasvanut merkittävästi. On rekka-liikennettä
Norjasta Suomeen ja päin vastoin. On norjalaisten kauppareissut ja mökkiläisten viikonloppu- ja lomareissut Kilpisjärvelle ja
tietenkin kyläläisten oma liikenne. Sesonkiaikana turistien tuoma liikenne lisää entisestään tien päällä kulkijoita.
Sitä myös miettii, miksi on panostettu
niin paljon autoilijoiden hyväksi. Olisiko
myönnetyille siltamiljoonille löytynyt
kenties muita kohteita. Minulle yksi olisi
ylitse muiden.
Itse kun olen näitä etelän variksia, niin olen
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Sitä, mistä ei ole kirjoitettu, ei ole vielä
tapahtunut. Päättäjät ja kaikki te muut
tammipöytien tappisilmät: “älkää odottako
ensimmäistä yliajon uhria!”
Läheltä-piti tilanteita on kuulemma ollut!
Myöntäkää sitä määrärahaa myös kevyen
liikenteen rakentamiseen Kilpisjärvellä.
Rakentaminen ei tapahdu tietenkään käden
käänteessä. Olisiko mahdollista, että se olisi
valmis viimeistään v. 2020, jolloin tulee
kuluneeksi 75v. sotatoimien päättymisestä
Suomessa.
Ehdotan myös, että tielle annetaan oma

nimi. Nimikilpailun voi aloittaa vaikka
heti.
Tiedän, että monet kyläläiset ovat
esittäneet aiemmin kevyen liikenteen väylän
rakentamista/jatkamista Kilpisjärvellä. Ei
ole onnistunut.Onko Kilpisjärvi enemmän
haitta kuin hyödyke?
Toivottavasti tämä täysin ulkopuolisen
henkilön kirjoittama teksti antaa vauhtia
hankkeelle.
Kesän jatkoa toivottaen !
Risto Leskinen, VTM
Helsinki
RAIMO J. KUMPU

Oikealla kevyenliikenteen väylää Kilpisjärven alakylällä.
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Raija Hentman, Aira Häkkinen, Erkki
Holopainen, Risto Heinänen, Joanna Kurki

Jäsenrekisterin
ja
HSL kotisivujen ylläpitäjä, sekä
osoitteenmuutokset: Sakari Palo, 040
530 9578, jasenasiat(at)lapinkavijat.fi,
varahenkilö: Kauko Hämäläinen

Ohjelmatoimikunta: vetäjä Ritva

Verkkosivut: www.lapinkavijat.net

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

Pankkiyhteys:

Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Viitteet:

Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodankäyttömaksut

1999
123
1025
1038
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TOIMIKUNNAT

TIEDOTTAMINEN

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J.

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

Kumpu, lehti(at)lapinkavijat.fi
jäsenet: Reijo Blomberg, Raija Hentman,
Sakari Palo, Soile Taskinen
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
TOIMIHENKILÖT

Ilmoitukset:

1/1 sivu
200€
1/2 sivua
110€
1/4 sivua
60€
Takakansi 125 mm x 170 mm
Neljästä peräkkäin julkaistusta samasta
ilmoituksesta peritään vain kolmen
ilmoituksen hinta. Alv. 0%. Ilmoitusten
tulee olla painovalmiita.

Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,
041 516 4331, hellin.saarelainen(at)
tilikirjaamo.fi

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

Instagram-tilin hoitaja:

Antti Pasanen
instagram(at)lapinkavijat.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
Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31,
05800, Hyvinkää, 040 419 0967
Sähköposti, kukas(at)lapinkavijat.fi

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

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

Karjakaivon majaa ei voi varata
tai vallata omaan käyttöön,
uusien tulijoiden tulee tuntea
itsensä tervetulleiksi. Pidä maja
kokoajan siistinä, siivoa ja täytä
puutelineet lähtiessäsi.
Henkilö, jolla ei ole avainta,
saa oleskella majalla vain
avaimenhaltijan seurassa ja
vastuulla.
Majalla ei saa oleskella edes
lievästi juopuneena.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkorttia

vastaan Kari Rautiolta, 0400 443 507,
Saara Kostamalta, 040 840 0946 ja Suomen
luontokeskus Haltiasta, 040 163 6200.
Avain on palautettava heti käytön jälkeen
hakupaikkaan. Karjakaivon käyttömaksut
(saunominen ja/taiyöpyminen): aikuiset
jäsenet 3€, ei -jäsenet 6€, lapset alle 16v.
1,50€.

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

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

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
Karttakeskuksen kartoista ja kirjoista
10-15% Katso ohjeet Lapinkavijat.net

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

Vuokrausvastaava:

Juha Jahkola, varustevuokraus(at)
lapinkavijat.fi, 040 553 6350

Varahenkilö:

Raimo J. Kumpu, Näyttelijäntie 4 A 21,
Helsinki, varustevuokraus(at)
Telttoja
lapinkavijat.fi
rinkkoja, ahkioita, keittimiä
Yhdistyksen jäsenille normaalihintaan ja ei-jäsenille korotettuun hintaan.
Tarkemmat tiedot verkkosivuilla www.lapinkavijat.net
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WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

KKJ: P=6689898, I=3366653

Karjakaivon ylämaja

Karjakaivon alamaja

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

KKJ: P=751315, I=338705

Goados-kota

Kukasmaja

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

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin

Hihamerkki 5 €
Tilausosoite

Nimi
Lähiosoite

Varsinainen jäsen

20 €

Nuorisojäsen (alle 18v.)

10 €

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT

Tilaan vain lehden

10 €

JÄSENSIHTEERI

Tilaan lahjaksi

10 €

Saara Loiste
Runeberginkatu 53 B 66
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

