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Sain vuonna 1996 silloiselta Karjakaivon isännältä Lapinkävijä-lehden ja lii-
tyin jäseneksi. Varmaan monen muun jäsenen tapaan osallistuin aika harvaan 
tapahtumaan. Puunvetotalkoot, jäistä pelastautuminen ja retkiensiapu tulevat 
ensimmäisenä mieleeni. 2004 kävin ensimmäisen kerran Kukasjärvellä katso-
massa ruskaa. Vieraskirjaan kirjoitin tulevani luultavasti uudelleen. Niinhän 
siinä kävikin, menin uudelleen katsomaan ruskaa ja aika pian sen jälkeen läh-
din Kukasjärvelle etsimään etelästä kadonnutta talvea. Noin kymmenen vuot-
ta ensikäynnin jälkeen sain luottamustehtävän Kukasjärven toisena isäntänä.

Ensimmäinen luottamustehtävä johti toiseen ja toinen kolmanteen. Yhdis-
tyksemme hallituksessa olen ollut muutaman vuoden ja nyt sain kunnian toi-
mia hallituksen puheenjohtajana. Muuhun Lapinkävijöiden kiinnostavaan toi-
mintaan en ole juurikaan alkuvuosia enempää ehtinyt osallistumaan.

Omalta osaltani olen saanut paljon Lapinkävijöiltä ja toivonkin että olisin 
hieman aikaisemmin lähtenyt mukaan toimintaan ja tutustunut muihin jäse-
niin. Yhdessä tekemällä pääsee osalliseksi yhteisöllisyyteen, jota digitalisoi-
tuvassa nykymaailmassa ei aina muuten kohtaa.

Digitalisaatio ei välttämättä vieraannuta ihmisiä toisistaan. Vastataksem-
me digitalisoituvan maailman haasteisiin olemme avanneet uudet nettisivut 
www.lapinkavijat.fi ja olemme ottaneet käyttöön yhdistyksen sähköposti-
osoitteita. Niistä enemmän toisaalla lehdessä.

Yhdistyksellä on suuri haaste Karjakaivolla. Luteet pitää saada pois en-
nen kesää. Toivomme riittävää pakkasta, mutta selvitämme parhaillaan myös 
muita keinoja, jos pakkasta ei tulekaan. Luteiden lisäksi yhdistyksen pitää ol-
la tarkkana Karjakaivon maiden myyntisuunnitelmien suhteen.

Puheenjohtajana haluan Lapinkävijöiden toiminnan vastaavan jäsenien tar-
peita. Vanhojen jäsenien pitää tuntea Lapinkävijät vanhaksi tutuksi ja uusien 
jäsenien pitää tuntea olevansa tervetulleita toimintaan. Tapahtumiemme pi-
tää olla jäseniä kiinnostavia ja tapahtumissa pitää olla kävijöitä. Uusien, jäse-
niä kiinnostavien toimintamuotojen pohdinta pitää kuulua hallituksen ja toi-
mikuntien tehtävänkuvaan.

Jäsen! Lähde reippaasti mukaan toimintaan. Jos toivot uudenlaisia toimin-
tamuotoja, niin ideoita saa laittaa vaikkapa info(at)lapinkavijat.fi -osoittee-
seen. Paras on tietysti lähteä itse toteuttamaan toimintaa. Näin varmistaa että 
toiminta on juuri sellaista kuin haluaa!

Aktiivisesti rentouttavaa alkanutta vuotta yhdistyksemme jäsenenä!
Markus Pyhälä
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HELMIKUU           HELMIKUU           HELMIKUU           HELMIKUU

La 16. ja 23.2. klo 10‒16 Puunvetotalkoot Karjakaivolla 
Siirretään katkottuja puita ahkioilla majojen läheisyyteen.  
Tarjotaan lämmintä hernesoppaa, kuumaa mehua ja pullakah-
vit. Mikäli luteet ovat jo matkanneet tuonen tuville, lämmite-
tään myös sauna. Jos taas ei, niin talkoopäivä on saunomisen 
verran lyhyempi. Vastuuhenkilö: Harry Smeds, 050 357 0993.
 

MAALISKUU        MAALISKUU        MAALISKUU       MAALISKUU

La 2. ja 16.3. klo 10‒16 Puu- ja verkonasennustalkoot 
Karjakaivolla 
Tehdään lisää puuhommia, niitähän riittää, ja laitetaan alama-
jalle lepakonmentäviin rakoihin verkot. 
   Vastuuhenkilö: Ari Saarinen, 0400 620 595.

La 2.3. klo 10 Talvilinturetki Vanhankaupunginlahdelle
Talvellakin Vanhankaupunginlahti on kiinnostava lintukohde 
ja mitä upein luontokohde. Kivinokasta Arabianrantaan kier-
rettävällä reitillä luonto tarjoaa vanhaa metsää, rantaruovikoi-
ta, komeita tervaleppämetsiä, lehtoja ja peltoaukeita. Tavallis-
ten talvehtivien lajien, kuten tiaiset, harakat ja varikset lisäksi 
järviruo’on röyhyn nokassa saattaa kiikkua viiksitimali ja jol-
lain ruokinnalla voi näkyä vaikkapa pähkinänakkeli. Pääkau-
punkiseudun merkittävimpiin kuuluva luontoalue voi tutki-
jansa yllättää.

Retki alkaa Herttoniemen metroasemalta R-kioskin vierestä 
ja päättyy Arabianrantaan. Reittivalinnasta riippuen kilomet-
rejä kertyy kymmenkunta. Matkan varrella retkeltä voi pois-
tua useammassakin kohdassa, muun muassa Viikissä, joka on 
bussin 550 reitin varrella. Retkelle on syytä varustautua läm-
pimin, säänmukaisin vaattein ja kunnon eväin. Mukaan kiika-
rit eikä lintukirjakaan olisi pahitteeksi, jos sellaisen omistaa.

 Ilmoittautumiset retken vetäjälle Ari ’Juissi’ Saariselle, puh. 
0400 620 595 tai arijussi54(at)luukku.com viimeistään 28.2.19.
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Ke 6.3 klo 17.30 Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta
Helsingin historiaa hauskasti
Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 
9:n puolelta.
Kevätkokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat: vuo-
den 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus-
kertomus.

Kokouksen jälkeen tarinaniskijämestari, sosionomi Esko 
Vepsä kertoo kuinka pienestä kyläpahasesta kasvoi meidän 
tuntemamme pääkaupunki. Helsingin historia on ehkä tuttua, 
mutta saammepa kuulla mielenkiintoisia yksityiskohtia joita 
tämä Stadin kundi on funtsinut. Yhdistys tarjoaa kokouskah-
vit, Joten otetaan omat kuksat tai mukit mukaan.
   Yhteyshenkilö: Marja Luhtala, 045 264 3901.

La–su 9.–10.3. klo 10–16 Retkivarusteiden ompelukurssi
Ounasvaarantie 2, H-talon pääty Mellunmäessä
Tänä viikonloppuna kokoonnumme ompelemaan helppoja 
retkeilyvarusteita T:mi Kaisa Viermaan ompelimon tiloihin 
Mellunmäessä, lähelle Mellunmäen metroasemaa. Kurssin 
ohjaajana toimii monitaitoinen ammattilainen Ritva Viermaa. 
Kurssilla voi tehdä fleecekaulurin, -päähineen ja -ranteenläm-
mittimet, kahluutossut vaelluskenkien päälle, sade- tai top-
pahameen, makuupussin lakanan tai vaihtaa vetoketjun rik-
kimenneen tilalle. Jos takistasi puuttuu kainalotuuletukset, 
sellaisenkin tekeminen voisi onnistua. Valmistettavia tuottei-
ta on rajoitettu, jotta ne ehditään saada valmiiksi viikonlopun 
aikana.

 Ompelimon varastoista löytyvät kaiken väriset ompelulan-
gat, kanttinauhat, saumateipit, vetoketjut ja kuminauhat, joten 
kangaskauppaa edullisemmat tarvikkeet voivat löytyä paikan 
päältä. Kukin maksaa käyttämistään tarvikkeista. Sadevaate-, 
toppa- ja fleecekankaat kukin hankkii itse. Tarkemmat tiedot 
malleista, materiaaleista, määristä ym. toimitetaan ilmoittau-
tuneille. Tiedot kunkin valitsemista ompeluksista kerätään 
etukäteen, jotta muita tarvikkeita kuin kankaita on saatavilla. 
Mikäli joku haluaa hankkia erikoiskankaita, paras paikka on 
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Su 17.3. Early Bird- maastopyöräily.
Maaliskuussa Keskuspuisto tarjoaa puitteet hauskalle maas-
topyöräilylle. 17. 3. lähdemme aamusta nauttimaan poluista. 
Lisätiedot: Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)gmail.com, 
040 41 90 967.

HUHTIKUU          HUHTIKUU             HUHTIKUU          HUHTIKUU

La 13.4 klo 10‒16 Puuvajan rakennustalkoot 
Aloitellaan mahdollisesti liiterin muutostöitä säätilanteen 
mukaan. Yhteyshenkilö: Sulo Laakso, 0400 111 322.

TOUKOKUU        TOUKOKUU           TOUKOKUU        TOUKOIKUU

La 4.5. Lasten luontolauantai
Suomen luontokeskus Haltia, Nuuksiontie 84
Tänä päivänä Haltiassa on paljon kivaa ohjelmaa lapsille. Hel-
singin Seudun Lapinkävijät toteuttaa lapsille ja perheille suun-
natun Arktiset eläimet -rastiradan kello 12–14 välisenä aikana. 
Haltian piha-alueelle ja lähimaastoon sijoittuvalla radalla pää-
see tutustumaan arktisiin eläimiin ja kenties oppimaan uutta 
sekä eläimistä että suunnistamisesta. Paikalla on mahdollista 
harjoitella myös kompassin käyttöä ja kartan lukua perheen 
nuorimpien kanssa. Koko tarjonnasta löytyy tietoja osoittees-
ta www.haltia.com/tapahtumat.

     Lapinkävijöiden tapahtuman vastuuhenkilö on Sari Vik-
ström-Kivioja, puh. 040 593 1019, vikstrom-kivioja(at)gmail.
com.

Shelbyn verkkomyymälä (www.shelbyoutdoor.com). Mukaan 
mahtuu 10 kurssilaista.

Ilmoittaumiset Joanna Kurjelle, joanna.kurki(at)gmail.com 
tai 040 572 7508 viimeistään pe 1.3.2019.
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La 4.5 klo 10 alkaen Kevätsiivous 
Toivottavasti kaikkien siivousvimma voidaan päästää valloil-
leen ja pestään molemmat majat putipuhtaiksi. Aikaa on pari 
tuntia, joten tekijöitä tarvitaan paljon. 
Vastuuhenkilö: Kaisa Peuramäki, 050 353 7637.

La 4.5 klo 13 Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla
Kun kevätsiivous on saatupäätökseen ja paikat hohtavat puh-
taina, kesäkausi voi juhlavasti alkaa.  
   Lippu nousee salkoon kello 13. Nälkäisille on tarjolla lohisop-
paa ja pullakahvit.  Alamajan sauna tarjoaa makoisat löylyt ja 
lampeen voi jättää talviturkkinsa.
   Jotta soppaa tulisi tarpeeksi, ilmoita tulostasi 27.4 mennessä 
Marja Luhtalalle, 045 264 3901 tai Ritva Puraselle, 040 840 0757.

Ke 8.5. Klo 18.00‒20.00 Fatbike-ilta Oittaalla
Viime syyskuussa Kavtsin järjestämä tutustuminen fatbikeen 
saavutti suosiota, joten uusimme sen. Nyt tapahtuma on yh-
teinen Kavtsille ja Helsingin Seudun Lapinkävijöille.
   Suomen Ladun liikuntaohjaaja Ville Mattinen opastaa meitä 
ensin fatbikella ajamiseen. Sen jälkeen tehdään ajelu Bodom-
järven rannan poluilla ja reiteillä.
   Kokoontumispaikka on Suomen Ladun toimintapiste Oittaal-
la Bodom-järven lounaisnurkassa harmaakivisen rakennuksen 
luona, Kunnarlantie 33-39 Espoo.
   Pyörän vuokra on 10 euroa/henkilö. Ohjaajan palkkion 80 eu-
roa maksavat kerhot puoliksi. 15 ensin ilmoittautunutta mah-
tuu mukaan, ilmoittautuminen alkaa 5.3. 
   Ilmoittautumiset Annu Koistiselle, 050 326 6960 (tekstari) tai 
annu.koistinen(at)iki.fi.
   Tervetuloa kavtsilaiset ja lapinkävijät tutustumaan tähän ko-
vassa nosteessa olevaan lajiin!
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La 18.5 Puuvajatalkoot 
Liiteri kaipaa ojennusta, se on hieman kallellaan rannan suun-
taan.  Suunnitelmassa on myös laajennusosan teko, joten kaik-
ki puurakentamista omin käsin tekevät pääsevät toteuttamaan 
taitojaan. Piirustukset on tehty, niiden mukaan toimitaan. 
Vastuuhenkilö: Kaisa  Peuramäki, 050 353 7637.

Pe 17.‒19.5. Viikonloppuvaellus Tammisaaren Västerby.
Tämä ulkoilualue sijaitsee tien 25 luoteispuolella heti Tammi-
saaren jälkeen Hankoon päin mennessä. Tammisaaren jälkeen 
käännytään tielle 52 Tenholan suuntaan ja tätä tietä ajetaan 
noin 5km. Kun tulee tienhaara vasemmalle, jossa on uimaran-
nan, parkkipaikan ja infotaulun viitat, käännytään tälle tiel-
le. Tietä ajetaan ensimmäinen parkkipaikan ohi lounaaseen.   
Noin kilometrin päästä tulee toinen parkkipaikka ja puomi, 
jonne autot jätetään. Olemme silloin Vitsjön (36,7 mpy) lam-
men itäpuolella. Lammelle linnuntietä on alle kilometri. Mat-
ka jatkuu kävellen noin 3 km Långträsket-järven itärannalle, 
jossa on laavu, tulipaikka ja käymälä. Järvellä on kaksi laavua, 
ja me asetumme pohjoisempana olevan ympäristöön. Tämä on 
perjantain ja lauantain leiripaikka.

Lauantaina tutustumme päivärepun ja eväiden kanssa mm. 
Peikkometsän luontopolkuun (noin 5 km). Sunnuntaina siir-

To 16.5. Linturetki Keskuspuistoon
Kokoontuminen ja lähtö Pitkäkosken ulkoilumajan pihalta 
(Kuninkaantammentie 19, 00430 Helsinki) kello 19. Paluu sa-
maan paikkaan noin kello 22.

Lähdemme katselemaan ja ennen kaikkea kuuntelemaan 
lintuja Keskuspuiston pohjoisosan metsään. Käymme mm. 
Haltialan aarnimetsässä ja palailemme Vantaanjoen vartta ta-
kaisin Pitkäkoskelle. Reitille osuu monenlaisia biotooppeja, jo-
ten metsässä elävien lajien lisäksi voidaan bongata myös pelto- 
ja pensaikkomaiden livertäjiä. Varustautukaa sään mukaan ja 
kiikarit matkaan, jos semmoiset on. Eväät täydentävät varus-
tuksen. Retken vetää Ari ’Juissi’ Saarinen. 

Ilmoittautumiset Ilpo Heikkiselle sähköpostilla 
heikkinen.ilpo(at)gmail.com 15.5. mennessä.
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La–su 25.–26.5. Perheleiri Helsingin Pihlajasaaressa
Itäisen Pihlajasaaren muurien suojissa vietämme pari ikimuis-
toista retkipäivää, joiden aikana sekä lapset että aikuiset oppi-
vat retkeilytaitoja ja saavat kivoja kokemuksia. Toivomme eri-
tyisesti perheleirin tavoittavan retkeilyn alkutaipaleella olevia 
perheitä. Tarkemmat tiedot Lapinkävijä-lehdessä 2/2019 sekä 
HSL:n kotisivuilla lapinkavijat.fi ja Facebook-ryhmässä, jonne 
tiedot tulevat heti, kun tarkentuvat.

rymme autoilla aamupalan ja leirin purkamisen jälkeen Rams-
holmenin puistoon, joka sijaitsee Tammisaaren lounaispuolel-
la. Puistossa on 55 ha Uudenmaan upeinta lehtoparatiisia. 

Mukaan tarvitset viikonlopun retkivarusteet (teltta, keitin, 
makuupussi ja ruokaa) sekä sään mukaiset vaatteet. Ota myös 
pari litraa juomavettä reppuun, ruokaveden keitämme järves-
tä. Sovitaan perjantai illaksi joku kokoontumispaikka sitä tar-
vitseville. Bussi Helsingistä Tammisaareen ajaa 1,5 tuntia. 

Kyselyt ja ilmoittautumiset 12.5. mennessä Jorma 
Nurmi, 040 766 9093 tai jorma.nurmi50(at)gmail.com.

Kiinnostaako kirkkovenesoutu?
Keskiviikkona 29.5. on mahdollisuus tutustua lajiin ammatti-
taitoisen oppaan johdolla. Veneeseen nousemme Espoon Ota-
rannassa klo 18. 190 € vuokra- ja opastuskulu jaetaan osanot-
tajien kesken. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä: Juha Karsikas 
040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

TULEVIA                 TULEVIA                   TULEVIA                TULEVIA

Su 2.6. päiväretki Linlon saarelle
Kokopäiväretkellä tutustumme Linlon merelliseen ulkoilusaa-
reen, joka sijaitsee Porkkalanniemen ja Upinniemen välissä. 
Saaressa on luonnontilaisia kalliorantoja, metsiä ja kosteikkoja. 
Saari kuuluu pohjoisinta osaa lukuun ottamatta Natura 2000 
-verkostoon. Lisätietoa kuljetusjärjestelyistä tulee lehteen 2/19, 
joka ilmestyy 15.5. tienoilla. 
Ilmoittautumiset: Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas(at)
icloud.com.
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Pe–su 9.–11.8. Saaristoretki Viron Naissaareen 
Viikonlopun aikana tutustumme saareen, jolla on tarjottavana 
mm. hienoja hiekkarantoja ja värikäs sotilashistoria. Tutustum-
me saareen sekä opastetulla kiertoajelulla että omatoimisesti.             

Retken hinta on noin 240 €. Ennakkomaksu (100 €) makse-
taan 31.5. mennessä. Loppusumma, joka tarkentuu kesäkuun 
aikana, maksetaan 5.7. mennessä. Hinta sisältää laivamatkat 
H:ki–Tallinna–H:ki (lähtö perjantaina aamulla, paluu sunnun-
taina illalla), paikalliskuljetukset, majoituksen 4–10 hengen 
mökeissä tai huoneissa, suomenkielisen opastetun kiertoaje-
lun lauantaina, kaksi aamiaista, kaksi lounasta, kaksi päiväl-
listä ja saunan lauantaina. Ilmoittautumiset 15.5. mennessä: 

Juha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

La–su 17.–18.8. Retkeilijän ensiapukurssi
Kurssin järjestävät yhteistyössä Helsingin Seudun Lapinkävi-
jät ja Tunturikerho Kavtsi. Kurssipaikka on Kavtsin kämppä 
Kärrikaltiossa Inkoossa.
   Kurssin vetäjänä toimii ensiavun ja terveystiedon koulutta-
ja Annika Kaarnalehto. Kurssilla opit perustiedot erilaisiin en-
siapua tarvittaviin tilanteisiin, joita voi tapahtua niin vaelluk-
sella kuin kotinurkilla.

Paikalle pyritään järjestämään kimppakyydit. Julkisilla pää-
se linja-autolla, pysäkki on muutaman sadan metrin päässä 
kämpästä. Linja-autovuoroja on kylläkin vain muutama päi-
vittäin.  Junalla pääsee Karjaalle, josta tarvittaessa voidaan 
noutaa. Kärrikaltiossa on jonkin verran sisämajoitustilaa se-
kä hyvää telttailumaastoa mökin pihapiirissä. Sauna lämpi-
ää kurssilaisille.

Kurssille otetaan 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ensimmäinen ilmoittautumispäivä on 30.3.19. 

Kurssin hinta 50–80 € riippuen osanottajamäärästä. Sitova 
ilmoittautuminen edellyttää 50 € maksamista Tunturikerho 
Kavtsin tilille Nordea IBAN FI53 1244 3500 0628 21.  Kurssin 
mahdollinen loppumaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua. 
EA1-todistus maksaa erikseen 10 €. Tarkemmat tiedot kurs-
sista lähetetään kurssille ilmoittautuneille. Tietoja voi katsoa 
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La–su 31.8.–1.9. Metsähotelli. Lapinkävijät osallistuvat Suo-
men luonnon, nuku yö ulkona-tapahtumaan järjestämällä met-
sähotellin Nuuksiossa.

myös kerhojen Facebook- ja nettisivuilta.
Lisätietoja kurssista antavat

HSL: Aira Häkkinen puh. 0400 594 766 tai aira.hakkinen(at)
gmail.com

Kavtsi: Marita Maula puh. 040 509 4412 (mieluiten teksti-
viesti) tai marita.maula(at)kolumbus.fi.

SAKARI PALO

Keravanjoen Matarinkoski
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28.2.‒3.3. Kukasjärven vapaalaskuviikonloppu
Jos haluat nauttia koskemattomasta puuterilumesta ja Lapista kiireisten se-
sonkien 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 ve-
täjään, jos haluat osallistua, mutta juna-aikataulu ei sovi sinulle.
Alustava ohjelma:
   28.2. klo 11.30 lähdemme Kolarista Äkäslompoloon. Äkäslompolossa syöm-
me lounaan ja käymme kaupassa. Äkäslompolon ja Kukasjärven välillä eh-
dimme toivottavasti käydä pöllyttämässä puuteria. Päivänvaloa retkemme ai-
kaan 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 omatah-
tiseen 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. Suk-
sien lisäksi, LA-puhelin, kypärä, reppu ja lumiturvallisuusvarustus. Otsa-
lamppu. Ole yhteydessä retkenvetäjään, jos sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa 
varustusta, eiköhän me puuttuvat varusteet jostain saada haalittua. Vapaa-
laskuvarusteiden lisäksi tarvitset makuupussin sekä muut Kukasjärven erä-
kämpällä majoittumisen mahdollistavat varusteet. Ahkio helpottaa varustei-
den kuljettamista Kukasjärvelle, mutta ei ole välttämätön.
   Ruokailut Kukasjärvellä: Yhteinen aamupuuro ja kahvi/tee. Oma retkilou-
nas ja muu retkimuona. Yhteinen päivällinen. Päivällinen valmistetaan vuo-
rotellen pareittain kaikille (jokainen osallistuu kerran).
   Hinta-arvio: 250 € sisältäen matkat yöjunassa 2 hengen hytissä makuupai-
koin, majoituksen Kukasjärvellä ja aamupuurot.
   Ilmoittaudu nopeasti ja rohkeasti mukaan! Näillä näkymin vetäjän lisäksi 4
ensimmäistä mahtuu mukaan ilman lisäjärjestelyjä! Ohjelmaa voidaan muo-
kata osallistujien toiveiden mukaan. Esimerkiksi päivä Pallaksella on mahdol-
linen jos sääon siihen sopiva. Kysele tarvittaessa lisää!
   Sitovat ilmoittautumiset 1.2. mennessä Markus Pyhälälle, markus.pyhala(at)
gmail.com tai 040 419 0967.



13

Lapinkävijä Nro 154 1 19

Isännät ovat huoltohommissa Kukasjärvellä 22.‒30.3.
Majaan mahtuu talvesta nauttivia jäseniä ja vieraita. Huoltoviikolla talvi on 
yleensä parhaimmillaan samoin kuin retkiseura. Sauna lämpenee joka il-
ta. Ilmoittautumiset, lisätiedot ja aikatauluneuvot: Markus Pyhälä, markus.
pyhala(at)gmail.com, 040 419 0967. Majoitus on maksullinen.

Ylläksen hiihtoviikko 29.3‒7.4.
Ylläksen hiihtoviikolle on vielä muutamia paikkoja vapaana. Kyseessä on yh-
distyksen neljäskymmenes hiihtoviikko. Nyt pikaisesti ilmoittautumaan ja 
varmistamaan paikka tälle "juhlareissulle".  Matkan hinta on noin 430 € sisäl-
täen matkat ja majoituksen. Matkat tehdään junalla makuupaikoin H:ki–Kola-
ri–H:ki ja Kolari–Äkäslompolo–Kolari tilausbussilla. Matkalle lähdetään Hel-
singin rautatieasemalta pe 29.3.2019 klo 20.28 Kolariin menevällä yöjunalla. 
Helsinkiin palataan su 7.4.2019 klo 8.32. 
   Ruuat voi valmistaa majoitustiloissa, joissa on keittiövarustus. Alueella on 
myös useita erilaisia ravintoloita, joissa on mahdollisuus ruokailla. 
   Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2019 mennessä 
Taina Ronkaiselle, 040 801 8140 tai taronka(at)gmail.com.

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 Han-
nukuruun, 3. pv päiväretki ilman ahkiota tai muuta lumiaiheista toimintaa, 
4. pv Sioskuruun, 5. pv päiväretki ilman ahkiota tai muuta lumiaiheista toi-
mintaa, 6. pv Hettaan. Retken vetäjinä toimivat Risto Heinänen ja Juha Karsikas. 
Retken hinta on noin 650 € (hinta täsmentyy helmikuussa) ja se sisältää yöju-
nakuljetukset 3 hengen hyteissä Helsinki–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, päivälli-
sen, 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.

Isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa 22.‒29.5. 
Majaan mahtuu jäseniä ja vieraita. Sää kesähuoltoviikon aikaan on ollut vaih-
televa. On ollut hellettä, lumisadetta ja kaikkea siitä väliltä. Lapin rauha ja 

Loma
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luonto on kuitenkin parhaimmillaan. Majoitus normaalimaksujen mukaan. 
Ilmoittautumiset ja matkustusaikatauluneuvot: markus.pyhala(at)gmail.com, 
040 419 0967.

Päiväretkiviikko Kukasmajalla pe–su 30.8.–8.9.2019
Viikon aikana tutustumme Kukasmajan ympäristöön. Retkeilemme mm. Ku-
kasvaaralla, Aakenus- ja Pyhätuntureilla sekä käymme tutustumassa Kutu-
järven päivätupaan. Kukasmajaan (6 paikkaa alalaverilla, 4 paikkaa ylälave-
rilla ja viereiseen kotaan (2 sänkypaikkaa, 1 lattialle sijoitettava patjapaikka) 
voidaan majoittaa 13 retkeilijää. Telttamajoittuminen on myös mahdollista.
      Juna lähtee Helsingistä Kolariin perjantaina 30.8. klo 18.14. Sieltä jatkamme 
bussilla Pyhäjärven parkkipaikalle. Lopuksi kävelemme kantamuksien kera n. 
3 km majalle. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 8.9. aamulla. Retken 
hinta on n. 300 €. Ennakkomaksu (100 €) maksetaan 31.5. mennessä. Loppu-
summa, joka tarkentuu kesän aikana, maksetaan 20.8. mennessä. Hinta sisäl-
tää junamatkat H:ki–Kolari–H:ki, bussikuljetukset Kolari–Pyhäjärvi–Kolari, 
majoituksen sisätiloissa (telttamajoituksella vähennetään n. 25 € kokonaishin-
nasta), sauna joka päivä ja retkiopastukset. Tarkempaa tietoa Kukasmajasta 
löydät osoitteessa lapinkavijat.net Jäsenedut. Ilmoittautumiset 20.5. mennes-
sä: Juha Karsikas, 040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

Ruskavaellus Aakenukselta Äkäslompoloon pe–su 6.–15.9.
Lähdemme maastoon Aakenuksen Pyhäjärveltä ja päätämme vaelluksen 
Äkäslompoloon. Aluksi tutkimme Kukasmajan ympäristöineen. Sen jälkeen 
kuljemme Äkässaivon, Kotamajan ja Kesängin keitaan kautta maalikylille. 
Äkässaivolla ja Kotamajalla yövymme kaksi yötä. Päiväretkillä huiputamme 
Äkässaivolta Äkäskeron ja Kotamajalta Kukastunturin. Retken vetäjinä toimi-
vat Juha Karsikas ja Jorma Nurmi. 
   Juna lähtee Helsingistä Kolariin perjantaina 6.9. klo 18.14. Sieltä jatkamme 
bussilla vaelluksen lähtöpisteeseen. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 
15.9. aamulla. Retken hinta on noin 320 €. Ennakkomaksu (100 €) maksetaan 
31.5. mennessä. Loppusumma, joka tarkentuu kesän aikana, maksetaan 31.8. 
mennessä. Hinta sisältää junamatkat H:ki–Kolari–H:ki, bussikuljetukset Ko-
lari–Pyhäjärvi, Äkäslompolo–Kolari, vaellusopastuksen, saunan Kukasmajal-
la ja vaelluksen jälkeisen majoituksen Äkäshotellissa (sauna, päivällinen, ma-
joitus 2–4 hh, aamiainen). Retkelle otetaan mukaan 18 vaeltajaa. 
   Ilmoittautumiset 25.5. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250, 
juha.karsikas(at)icloud.com.
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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, veloite-
taan 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 pi-
dättää koko matkan hinta.

Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen 
pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus pe-
riä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustan-
nuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa mak-
sun 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 ennal-
taarvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk en-
nen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin. 
Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuu-
dessaan.

Kilometrikorvaus

Kun  Lapinkävijöiden retkikohde on kauempana ja matkaan lähdetään kimp-
pakyydein, kyydin antaja ja kyydin saaja voivat käyttää seuraavaa laskutapaa 
korvauksen määrittelyyn: kilometrit kertaa 0,25 euroa jaettuna autossa olijoi-
den määrällä kuljettaja mukaan lukien.
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Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden halli-
tuksen  päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

Hallituksen päätöksiä

Vuoden ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa nuijaa paukutti uusi pu-
heenjohtajamme Markus Pyhälä. Ko-
kous venyi pitkäksi, sillä päätettävä-
nä oli koko joukko tärkeitä asioita.

Henkilövalintoja
Yhdistyksen varapuheenjohtajak-
si valittiin Raija Hentman ja sihteeri-
nä jatkaa Sirkka Leppänen. Myös ta-
loudenhoitaja Hellin Saarelainen ja 
kirjanpitäjä Outi Posti jatkavat tär-
keissä tehtävissään.
   Toimikunnissa on tapahtunut myös 
muutoksia. Koulutustoimikunnan jä-
sen Maria Fonsell on muuttanut Kuu-
samon mahtaviin maisemiin. Oh-
jelmatoimikunnassa ansiokkaan ja 
pitkän uran tehnyt Ritva Puranen 
siirtyy vetäjän paikalta rivijäseneksi 
ja Marina Koskelainen ryhtyy luotsaa-
maan toimikuntaa. Talkootoimikun-
nan jättävät Markku Jakonen ja Heino 
Paukkeri. Ulkoilutoimikunta on saa-
nut uuden jäsenen Petri Rissasesta. 
Lämmin kiitos kaikille toimikunnis-
ta pois jääville ja onnen toivotukset 
uusiin tehtäviin ryhtyville! Kaikkien 
toimikuntien jäsenet sekä toimihen-
kilöt löytyvät yhdistystiedotteesta.

   Kuten huomaat, kaipaamme täy-
dennystä joka toimikuntaan, jotta 
Helsingin Seudun Lapinkävijät voi-
vat jatkossakin toimia yhtä aktiivi-
sesti.

Virallisia sähköposteja
Uusien nettisivujen myötä myös 
yhteydenottokanavat muuttuvat. 
Jo viime lehdessä tiedotettujen, eri 
toimintoihin kohdennettujen säh-
köpostiosoitteiden lisäksi toimikun-
tien vetäjät saavat @lapinkavijat.fi-
loppuiset sähköpostiosoitteet, jonka 
alkuosa ilmaisee toimikunnan tyy-
liin koulutustk. Sen lisäksi yhdistyk-
sen puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja ja sihteeri saavat omalla nimellä 
varustetun etunimi.sukunimi@lapin-
kavijat.fi-sähköpostiosoitteen. Kaikki 
osoitteet löytyvät yhdistystiedottees-
ta alkaen sivulta 42.

UUDET NETTISIVUT 
KÄYTTÖÖN!!!
Sihteerimme Sirkka Leppänen on teh-
nyt suurtyön rakentaessaan loppu-
syksyn ja vuodenvaihteen aikana 
yhdistykselle uudet nettisivut. Uusi 
osoite on lapinkavijat.fi, mutta van-
ha sivusto lapinkavijat.net ohjautuu 
vielä uudelle kotisivustolle. Uuden 
sivuston työstäminen jatkuu vielä 
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jonkin aikaa, mutta kaikki tarpeelli-
nen on jo paikoillaan. Käy tutustu-
massa. Jos sinulla parannusehdotuk-
sia, laita sähköpostia Sirkalle, sirkka.
leppanen(at)lapinkavijat.fi.

Someohje ja tietosuojaseloste
HSL:n sosiaalisen median ohjeisiin on 
kirjattu hyvät toimintatavat Faceboo-
kissa ja Instagramissa, kuten esiin-
tyminen omalla koko nimellä ja et-
tä kuvien laittamiseen pitää aina olla 
kuvissa esiintyvien lupa. Myös muu-
tama perusasia kotisivustosta löytyy 
ohjeista. Koko ohje löytyy osoitteesta 
www.lapinkavijat.fi/Tiedotus/Sosiaa-
linen media/.
   Saara Loisteen ja Markus Pyhälän La-
pinkävijöille laatima tietosuojaseloste 
löytyy otsikosta Yhdistys > Perustie-
toja. Samassa paikassa ovat myös yh-
distyksen säännöt luettavissa.

Karjakaivon asioita
Karjakaivon talkootoiminnasta tu-
lee vilkasta. Puusouvin lisäksi tal-
koo-ohjelmassa on lepakon mentävi-
en reikien ja rakojen verkottaminen ja 
puuliiterin jatkaminen. Karjakaivon 
isäntä Ari ’Juissi’ Saarinen kiinnittää 
lähiympäristöön pari lepakonpönt-
töä. Sillä aikaa kun odotamme har-
taasti vähintään -18⁰C asteen pakka-
sia muutamaksi päiväksi, hän myös 
selvittää muita luteiden torjuntakei-
noja useammasta torjuntafirmasta. 
Kylmäkäsittely olisi paras ja helpoin 
tapa päästä kiusankappaleista eroon. 
Sitten kun olemme onnistuneet kar-

kotuksessa ja Karjakaivoa voi taas 
käyttää, asiasta tiedotetaan kotisivus-
tolla, Facebookissa, sähköpostilistan 
jäsenille ja tietenkin Lapinkävijä-leh-
dessä. Siihen asti sekä ylä- että alama-
ja ovat käyttökiellossa.

Tunnuslause- eli slogankilpailu on 
ratkaistu
Kilpailu tuotti loppusuoran hätyytte-
lyn jälkeen kiitettävän määrän ehdo-
tuksia: 54 ehdotusta 21 jäseneltä. Hal-
lituksen jäsenet äänestivät kukin viisi 
suosikkiaan, joita sai myös muokata. 
Jatkoon selvisi 22 sloganin lista, joka 
lähetettiin 49 aktiiville, joista 23 vas-
tasi.

Kuten arvata saattaa, hajonta oli 
kummassakin äänestyksessä suurta. 
Voittajiksi valittiin eniten pisteitä saa-
neista kaksi slogania, joita kumpaa-
kin on hiukan muokattu. Suurim-
man pistemäärän sai Kirsi Hakalan 
ehdotuksesta muokattu ”Rakkaudes-
ta retkeilyyn”, joka kuvastanee mo-
nen jäsenen suhdetta yhteiseen har-
rastukseemme. Muutaman pisteen 
vähemmän sai hivenen viilattu Har-
ri Johanssonin ”Poluttakin perille”, jon-
ka katsottiin kuvastavan ajatusta, että 
Lapinkävijöiden osaavassa ja turvalli-
sessa porukassa selvitään aina peril-
le. Asiayhteydestä riippuen voidaan 
käyttää jompaa kumpaa slogania tai 
vaikka molempia. Kumpikin ehdotta-
ja saa palkinnoksi viikoksi petipaikan 
Kukasmajassa muulloin kuin HSL:n 
omaan toimintaan varatuilla viikoil-
la. Onnittelut voittajille!
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Vuoden 2018 sarvekas
Viimeiseen asti pikkujoulussa salai-
suutena pidetty sarvekkaan kunnia-
kirjan ja kilkuran numero 46 saaja 
ehti melkein karata kesken juhlien. 
Mutta Anna-Maija Teppo onkin niin 
monessa mukana. Niin Helsingin 
Seudun Lapinkävijöissäkin. Anna-
Maija ei ole kuulunut toimikuntiin 
tai hallitukseen, mutta hän on läsnä 
talkoissa, juhlissa, vaelluksilla, käve-
lyretkillä, aina siellä missä tapahtuu. 
Sellaisia jäseniä yhdistyksemme tar-
vitsee, sillä sellaisille jäsenille tapah-
tumia järjestetään. Onnittelut!

Tiedot kokosi
Raija Hentman

Käytä jäsenetujasi
Muistathan, että saat alennusta ma-
joituksista Lapissa, retkeilyvarusteis-
ta Scandinavian Outdoorissa ja An-
karat avotunturit-nettimyymälässä. 
Viime kesänä uudistuneesta Retki-

lehdestä saat uutena tilaajana enem-
män alennusta ja vanhana tilaajana-
kin 5 e/tilausjakso. Katso jäsenedut 
sivulta 46. (RH)

Tule mukaan toimikuntiin
Talkootoimikunnalla on tällä hetkel-
lä paljon mielenkiintoisia hommia, 
joihin tarvittaisiin lisää tekijöitä. Ul-
koilutoimikunnan ohjelmat ovat La-
pinkävijöiden ydintoimintoja eikä te-
kijöitä ole liikaa. Koulutustoimikunta 
tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa juu-
ri sellaista koulutusta, joka sinuakin 
kiinnostaa. Ohjelmatoimikunnassa 
pääset järjestämään mielenkiintoista 
ohjelmaa niin kerhoiltoihin kuin eri-
laisiin tapahtumiin. Tiedotustoimi-
kunnassa on erilaisia tehtäviä haluk-
kaille.

Kysele lisää toimikuntien vetäjil-
tä, joiden yhteystiedot löydät sivul-
ta 42. (RH)

ajankohtaista

KUTSU  KEVÄTKOKOUKSEEN

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry:n 
kevätkokous pidetään keskiviikkona 6.3.2019 Pasilan kirjaston 
auditoriossa klo 17.30, osoite Rautatieläisenkatu 8, 
käyntiosoite Kellosilta 9.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa.
Hallitus
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Menneitä
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on taas ollut monia mielenkiintoi-
sia tapahtumia. Tällaisia muistoja oli yhdellä mukana olleella. Tästä 
jäit paitsi, ellet ollut mukana.

Lounastauolla Muurahaislammen rannalla.

ANITRA SUNDGREN

Inari–Suomen suurin

Suomen suurin kunta tarjoaa päivä-
retkeilijällekin erittäin paljon nähtä-
vää ja koettavaa. Kirkonkylällä löytyy 
saamelaismuseo ja saamelaiskulttuu-
rikeskus. Inarinjärvellä järjestetään 
risteilyjä. Tunturille päästäkseen ei 
tarvitse mennä pitkälle ”kylältä” ja 
ehtii mainiosti nukkumaan lakanoi-
den väliin. Kunnan kylistä löytyy 
runsaasti omaleimaisuutta.

Viikon ohjelmaan voi mahduttaa vain 
rajallisen määrän tutustumista ja ret-
kiä. Syyskuun alussa pääsimme tu-
tustumaan Inariin metsässä, vesillä, 
tunturilla. Sisätiloissakin vietimme 
jonkin verran aikaa tutustuen saame-
laiskulttuuriin.   

Kirkonkylä, saamelaiskulttuurin 
keskus
Inarin kirkonkylää voi pitää saame-
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laiskulttuurin keskuksena. 
Saamelaismuseo Siida (suomeksi la-
pinkylä tai porokylä) on esitellyt saa-
melaista elämänmuotoa 1960-luvun 
alkupuolelta ulkomuseona ja mu-
seorakennus on palvellut asiakkaita 
20 vuotta. Saimme opastuksen muse-
on sisänäyttelyihin, jonka jälkeen oli 
mahdollisuus tutustua omatoimises-
ti sekä sisä- että ulkonäyttelyihin. Tä-
män vuoden tärkein vaihtuva näytte-
ly kertoo museon perustajasta Johan 
Nuorgamista.
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos (suo-
meksi tukikohta tai asentopaikka) 
on saamelaisten kulttuuri- ja hal-
lintokeskus. Saamelaisparlament-
ti kokoontuu täällä. Rakennuksen 
suunnittelussa on paljon vaikuttei-
ta saamelaisperinteestä. Opastuksen 
yhteydessä näimme filmin, joka esit-
telee saamelaisten elämää nykyään.

Saamelaista ja luterilaista uskoa
Inarinjärven risteily vei meidät Ukon-
kivelle, joka on ollut saamelaisten py-
hä uhripaikka. Täältä matka jatkui 
Pielpavuonoon, jossa rantauduimme 
jatkaaksemme matkaa jalkaisin Piel-
pajärven erämaakirkolle. Kirkko on 
Pohjois-Lapin vanhimpia rakennuk-
sia. 
Alueeseen tutustumisen ja lounas-
tauon jälkeen lähdimme kulkemaan 
kivistä polkua, joka vei meidät takai-
sin kylälle. Loppumatkan jouduim-
me taivaltamaan maantien reunaa 
hämärän laskiessa ensimmäisiä 
varjoja päällemme.

Taas meitä huiputettiin
Viikon huiputus tapahtui Otsamo-
tunturilla, josta avautui huikeat nä-
kymät Inarinjärvelle, Hammastun-
tureille, Lemmenjoen alueelle sekä 
Muotkatuntureille. Tunturin lael-
la oleva entinen palovartijan maja 
palvelee nykyään päivätupana. Ot-
samolta kuljimme kylälle katsellen 
Juutuanjoen juoksua ja komeita kos-
kiaan.   

Luontopolkujen vaivattomuutta
”Metsäretket” teimme Kaamasen 
kylän läheisyydessä löytyville luon-
topoluille (Toivoniemi, Tuurunhar-
ju) sekä Lemmenjoen luontopolul-
le. Toivoniemessä saimme läheisen 
kosketuksen Muddusjärveen se-
kä näkymää Paistunturien erämaan 
suuntaan. Tuurunharju tarjosi mah-
dollisuuden tarkkailla komeita aih-
kimäntyjä ja Kaamasjoen koskia. 
Lemmenjoella ihmettelimme mm. 
vanhoja peuranpyyntikuoppia ja jo-
en toisella rannalla näkyvää Kaapin 
Jounin kenttää.

Muistiin merkitsi 
Juha Karsikas

Karjakaivon käyttömaksut 
1.1.2019
aikuiset jäsenet 5 €
ei-jäsenet 8 €
lapset alle 16 v. 2,50 €
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Syyskokous ja brittien 
patikkapolkuja
Syyskokouksesta on raportoitu edel-
lisessä Lapinkävijässä, mutta kehut 
Helena Salmisen esitelmästä Brittein 
saarten patikkareiteistä ja -kulttuu-
rista piti säästää tähän lehteen. Esi-
tys oli mainio, ja paikan päällä ollei-
den saama tietopaketti tarjoillaan nyt 
tässä lehdessä alkaen sivulta 33. (RH)

Retki Mynttilän metsään
Marko Takanen Espoon Ympäristöyh-
distyksestä johdatti ison joukon lapin-
kävijöitä marraskuisena sunnuntaina 
Gumbölen kartanon takametsiin Es-
poossa. Reitti kuljetti komeissa met-
sämaisemissa ketun luolastolle, Hö-
gabergetin kallioille Kvarnträskin 
ja Dämmanin järvimaisemiin. Mat-
kan varrella nuori hirvi 
ja joukkomme pällisteli-
vät toisiaan hyvän aikaa. 
Stampforsenin rantakalli-
olla Marko keitti koko po-
rukalle kunnon kahvit ri-
sukeittimellä.

Joukkoomme liittyi 
myös Gumbölen karta-
nossa nuoruutensa viet-
tänyt Claes Ernrooth. Däm-
maniin viettävän kallion 
laella hän kertoi paikal-
la olleesta hiihtohissistä 
moottorikopin päällä is-
tuen seuraavaa: ” Isälläni 
ja hänen veljellään (kotoi-

sin Gumbölen kartanosta) oli 1930-lu-
vlla laskettelurinne nykyisen vieres-
sä. Silloin Dämmanin tekojärveä ei 
vielä ollut olemassa, järvi rakennet-
tiin vasta 1949–50. Sitten 50-luvulla, 
kun minä ja nuorempi siskoni olim-
me teini-iässä, raivattiin näkemänne 
rinne. Aika pian sinne tuotiin Gum-
bölen kartanosta traktori, joka seisoi 
koko talvet jäällä ja toimi hissin voi-
malähteenä. Toinen takapyörä oli il-
massa, ja siihen oli viritetty sorvattu 
vaneripyörä joka veti vaijeria. Saman-
laiset (mutta hitaammat!) sähkökäyt-
töiset ”kapulahissit” oli Kauniaisissa 
ja Solvallassa.

60-luvulla rinne jäi kesannolle, 
mutta kun siskoni ja minun perheeni 
lapset tulivat lasketteluikään, se rai-
vattiin uudestaan. Hissinä toimi alus-
sa Julius Tallbergin Oy:n varastoon 
jäänyt Briggs & Strattonin 5 hevos-

Valittu reitti  Mynttilän metsässä oli paikoin haasteellinen-
kin, mutta maisemat olivat hienot.

RAIJA HENTMAN
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voiman bensamoottorilla varustet-
tu, siirrettäväksi ajateltu hiihtohissi. 
Se oli epäluotettava ja hankala käyn-
nistää, joten myöhemmin sinne hom-
mattiin Kymi Oy:n suljetulta selluteh-
taalta iso pumppumoottori vetämään 
hissiä. Sähköt vedettiin kaa-
pelilla nykyisen taloni pai-
kalta.

 80-luvun lopussa sit-
ten lastemmekin into hii-
pui ja rinne jäi hunningolle. 
Serkullani oli niihin aikoi-
hin firma joka kauppasi lu-
mitykkejä ja jopa rinneko-
neita, ja meillä oli yhdessä 
vaiheessa ikäloppu käytet-
ty pikku rinnekonekin, jo-
ka tosin oli enemmän hupi-
käytössä. Sillä oli kuitenkin 
”takakautta” kuskattu hissi-

RAIJA HENTMAN

Claes Ernrooth kertoi elävästi perheensä rakentamata 
hiihtohissistä ja laskettelurinteestä moottorikopin 
päällä istuen.

RAIJA HENTMAN

 Marko Takanen keittelee kahvia risukeittimellä 
Stampforsenin rantakalliolla, taustalla Claes, Ilari ja Annu.

moottori nykyiseen paik-
kaan, ja sopivan kaluston 
puutteessa moottori on 
nyt (aika painavana!) jää-
nyt sinne koristeeksi. Alue 
myytiin Espoon kaupun-
gille kymmenkunta vuot-
ta sitten.

Rinteessä on korkeus-
eroa n. 40 metriä, joten se 
on jyrkempi ja vaativampi 
kuin Solvallan mäki, jos-
kin lyhyempi. Siksi sisko-
ni ja minä pärjättiin hyvin 
1950–60-luvun vaihteen 
kisoissa. Sitten tulivat Ou-
nasvaaran ja muut poh-

joisen laskijat ja ottivat komennon. 
Mutta muistan miten kivaa oli myö-
hemmin katsoa miten omat pikku 
tyttäret surutta selvittivät Kaunis-
pään jyrkimmätkin alarinteet!”  

Raija Hentman
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Helena Salminen

VAELTAMINEN ENGLANNNISSA

Brittein saaret on patikoitsijan toi-
vemaa, ja Helena Salminen on kul-
kenut maata ristiin rastiin. Tässä 
tiivistelmä marraskuun kerhoillan 
runsaasta annista.

Pitkiä polkuja
Pitkänmatkan vaellusreitte-
jä Englannissa on yli 100, osa 
poluista on yli 1000 kilomet-
riä. Lähes kaikki polut kulke-
vat Englannissa yksityismail-
la. Pitkänmatkan poluiksi 
Englannissa luokitellaan po-
lut jotka ovat yli 50 km tai jos 
polku yhdistää kaksi pitem-
pää polkua.  National Trails 
hallitsee ja organisoi yhteen-
sä 15+1 polkua, jokaisesta po-
lusta on olemassa opaskirja.
   Polkujen ylläpidosta vas-
taavat kunnalliset tienhoito-
laitokset, yksityishenkilöt, 
joiden maiden läpi polku kul-
kee sekä vapaaehtoiset päi-
vystäjät ja korjaajat. National 
Trails saa varoja polkujen yl-
läpitämiseen valtiolta, kun-
nalliselta tienhoitolaitokselta, 
rahoituskumppaneilta ja yksi-
tyishenkilöiltä. 
   National Trails´in ylläpi-

tämät polut, ovat yleensä hyvin vii-
toitettuja. Kylien ja kaupunkien läpi 
mentäessä polun merkkinä on yleen-
sä puinen viitta, jossa polun nimi ja 
viitan suunta osoittaa menosuunnan. 
Useimmiten viitassa on myös tam-
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menterhon kuva, ja uusimpana tapa-
na ovat tolpissa olevat pienet laput, 
joihin on laitettu karttakoordinaa-
tit. Matkan varrella polun suunta on 
merkitty aitoihin, puihin ja tolppiin 
keltaisin nuolin.
   National Trails´in ylläpitämien pit-
känmatkan polkujen lisäksi on myös 
LDWA:n eli The Long Distance Wal-
kers Association ylläpitämiä pitkiä ja 
lyhyitä polkuja, joita voi myös käyt-
tää vaellusreitteinä, poiketakseen lä-
heiseen kylään tai kaupunkiin tai 
oikaistakseen matkantekoa tms. Näi-
den polkujen viittoihin on kirjoitettu 
joko Public Footpath tai footpath tai 
vain path. 
   Muita pitkänmatkanpolkuja ovat 

esimerkiksi Coast to Coast, The Sa-
xon Shore Way, The Cumbria Way ja 
Shakespeare´s Way. Näiden polkujen 
ylläpidosta vastaavat LDWA ja maan-
omistajat. 

Missä saa kulkea?
Englannissa ei ole Jokamiehen oike-
utta, mutta oikeus on kulkea kaikil-
la poluilla, jotka karttaan on merkit-
ty! Poluilla kulkemisesta on säädetty 
lailla Countryside and Rights of Way 
Act 2000. Permissive Paths tarkoittaa 
sitä, että maanomistaja on antanut lu-
van kävellä pellolla.

Jos polku on merkitty kartassa kul-
kemaan talojen seinustojen vieriä, pi-
hojen poikki tai portaiden yli, niin sii-

RAIJA HENTMAN

National Trails -pitkänmatkan polkujen merkki on tammenterho. 
Veräjiä on monenlaisia ja ne täytyy muistaa sulkea jälkeensä.
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tä saa kulkea. Samoin vaeltaja saattaa 
joutua taivaltamaan keskellä mansik-
kamaita, perunapeltoja, viljavainioi-
ta tai maissin varsien seassa polkua 
etsimässä. Joillain alueilla polut kul-
kevat läpi valtavien lammaslaitumi-
en, lehmähakojen ja joskus jopa son-
nien ulkoilualueiden läpi (alle 10 kk:n 
ikäisten). Ennen valtaville niityille tai 
laidunalueille menoa on hyvä tarkis-
taa portin pielestä mihin suuntaan 
mahdollinen keltainen nuoli osoit-
taa. Kyllä se portti toisesta laidasta 
löytyy, jos ottaa oikean suunnan läh-
töportilta!

Laidunmaiden läpi kävellessä on 
muistettava ehdottomasti sulkea por-
tit jälkeensä. Portteja on monen laisia, 
samoin kuin niiden salpoja. Joillakin 
alueilla on aitoja mutta ei portteja. 
Tällöin aidan yli on kiivettävä käyt-
täen ”kiipeilytelineitä”. Niiden kirjo 
on myös hyvin monipuolinen. 

Rannikolla saattaa olla ilmoituk-
sia polun kiertotiestä. Näitä kiertotie-
merkintöjä on noudatettava. Karttaan 
punaisella merkittyjen, hyvin vilkkai-
den teiden laitaa saattaa joku polku 
kulkea hetken, joten varovaisuutta!

Puolustusvoimien alueiden läpi 
kulkee myös patikkapolkuja. Kart-
toihin on merkitty puolustusvoimi-
en alueiden rajat. Jos alueelle ei syys-
tä tai toisesta saa mennä, niin alueen 
portti on lukossa ja punainen lippu 
liehuu tangossa.  Tällöin ei auta muu 
kuin kierää alue.

 Open access land on vapaasti kul-
jettava alue. Yleensä alueet ovat vuo-

ria, nummia, niittyjä. Alueilla voi kä-
vellä, katsella lintuja, juosta, kiipeillä 
ja katsella nähtävyyksiä pysymättä 
polulla. Open access land alueilla on 
kielletty ratsastaminen, pyöräily, lei-
riytyminen, mopoilla ja sähköpyörä-
tuoleilla liikkuminen. Jos maanomis-
taja sallii niin maa-alueen halki saa 
ratsastaa tai pyöräillä. Koira saa olla 
mukana, mutta on pidettävä kahden 
metrin remmissä 1.3.–31.7. välisenä 
aikana, ja aina jos alueella on karjaa.

Bank Holidays ja muuta huomioi-
tavaa
Englannissa on kolme viikonlop-
pua, Bank holidays, jolloin maa-
nantait ovat vapaapäiviä. Kaksi on 
keväällä ja yksi syksyllä. Jos mat-
ka suuntautuu varsinkin rannikolle, 
ja matkan ajankohtaan sattuu Bank 
Holiday’hin, niin majoitus on syytä 
varata hyvissä ajoin etukäteen.

 Englannin maaperä on monin pai-
koin hyvin savista, ja jos on sateista, 
niin siellä saattaa kenkiin kerääntyä 
useamman sentin savikerros. Po-
lut pysyvät sateen jälkeen montakin 
päivää märkinä. Puutikkuja tieten-
kin maastosta löytyy, mutta mieles-
täni on hyvä kantaa mukana jokunen 
vanha hammasharja ja muovitikku, 
niin puhdistaminen käy ripeämmin.

Vaellussauvat ovat mielestäni 
Englannissa tarpeelliset. Mäet, kuk-
kulat saattavat olla hyvinkin jyrkkä-
reunaisia, jolloin kepit ovat hyvänä 
apuna. Sateisina päivinä mutaisissa 
rinteissä kepit ovat todella tarpeelli-

aRtikkELit
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set.
  Rannikkoreiteillä on huomioitava 

nousu- ja laskuvesi. Kun nousuvesi 
tulee kaksi kertaa vuorokaudessa, se 
tulee vauhdilla!!  (Tide timetable…..) 
Cornwallin alueella vesi nousee noin 
6 m, Jerseyn saarella keskimäärin 9 m, 
Scarborough’ssa Pohjanmeren ranni-
kolla noin 5 m ja Portpatrick’issa Ir-
lanninmeren rannikolla noin 4 m.

     Jos jollakin alueella on kyykäär-
meitä, niin niistä on yleensä varoitus-
taulut ADDER!

Majoitu mukavasti
B&B paikkojen aamiaiset ovat yleen-
sä runsaat; mysliä, jogurttia perunaa, 
makkaroita, pekonia, kananmuna, 
grillattua tomaattia, papuja, leipää, 
kahvia tai teetä, tuoremehua.  Mikäli 
majapaikka sijaitsee kaukana kylästä 
tai kaupungista niin 
yleensä majapaikois-
ta voi ostaa eväspa-
ketin seuraavalle päi-
välle. 

 Huoneissa on ny-
kyään vedenkeit-
timet, teepusseja, 
murukahvia, kaaka-
opusseja, sokeria ym. 

Illallista on har-
voissa perheissä 
mahdollista saada. 
Majapaikan olles-
sa asutulla alueella, 
niin ruuan suhteen 
ei ole ongelmaa. Jos 
on asutusta, on myös 

pub, josta saa ruokaa iltaisin noin kel-
lo 20–21 saakka. Muutamia kertoja 
majapaikkani on ollut keskellä ei-mi-
tään, ja tällöin isäntä on heittänyt il-
lalliselle lähimpään pubiin ja hakenut 
sovittuun aikaan takaisin.

Jos majapaikka on pubin yläker-
rassa, niin ei tarvitse kuin mennä por-
taat alas syömään ja juomaan.

B&B-paikkojen suihkut ovat hy-
vin yksilöllisiä. Saattaa olla, että sa-
malla kahden viikon vaelluksella on 
kymmenen erilaista suihkumekanis-
mia. Joidenkin B&B majapaikkojen 
ulko-oven vieressä kehotetaan vael-
luskengät riisumaan rappusilla ja 
laittamaan sisällä olevaan muovilaa-
tikkoon tms. Siis No Muddy Boots.

Englannissa ei saa leiriytyä va-
paasti muualla kuin Dartmoorin kan-
sallispuiston alueella. Leirintäalueita 

aRtikkELit

RAIJA HENTMAN

 Pubien tarjoamat lounaat ja päivälliset kyllä taltuttavat nälän.
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(ukcampsite.co.uk) kyllä on, mut-
ta ovatko ne polkujen lähellä, on eri 
asia. Jotkut pubit sallivat teltan pys-
tyttämisen takapihalleen.

Retkeilymajoja Englannissa on ai-
ka paljon, hinnat noin £ 30,00 ylös-
päin. Kaikki retkei-
lymajat eivät tarjoa 
minkäänlaista ruoka-
palvelua.

Majapaikkoja 
voi hakea Booking.
com´in kautta tai kir-
joittamalla googleen 
B&B ja paikkakunnan 
nimen, jolloin maja-
paikkoja pitäisi löy-
tyä.

Bussit
Paikallisbussien ai-
katauluja ja reittejä 
voi hakea joko paik-
kakunnan nimellä tai Map of UK  ja 
suurentamalla karttaa niin paljon, 
että bussipysäkit näkyvät. Klikkaa-
malla pysäkin kuvaa saa ko. pysäkin 
kautta kulkevien bussin numerot.

Huomaathan, että Englannissa 
mennään bussiin etuovesta sen jäl-
keen, kun bussista ulostulijat ovat en-
sin tulleet ulos.

Mistä tietoja saa?
Jokaisesta polusta tai polkujen osis-
ta on yleensä useita eri kustantaji-
en ja kirjoittajien laatimia opaskirjo-
ja. Tietoja pitkänmatkanpoluista saa 
tänä päivänä Internetistä Long Dis-

tance Path in UK tai Lonely planetin 
Walking in Britain -kirjasta.  Kirjassa 
kerrotaan pääpiirteittäin useimmista 
pitkänmatkanpoluista: polun pituus, 
vaikeusaste, mitä karttoja tarvitsee, 
kuinka monta päivää kunkin polun 

kävelemiseen keskimäärin menee ai-
kaa, polun varren majapaikoista ja 
kuinka polun alkuun pääsee.

Yrityksiä, jotka järjestävät Self 
Guided Walking Holidays on useita. 
He järjestävät majoitukset, kuljetta-
vat matkatavarat ja heiltä saa kartat ja 
opaskirjat. Matkalle lähtöpäivän voi 
vapaasti valita. Muun muassa Macs 
Adventure, Sherpa Expeditions, Ex-
plore Britain, Absolute Escapes, Foot-
path Holidays ja Contours Walking 
Holiday järjestää tällaisia matkoja.

Matkaa suunnitellessa voi käyt-
tää The Landranger 1:50 000 kart-
taa, mutta varsinkin isoilla laajoilla 

aRtikkELit

RAIJA HENTMAN

 Reitit kulkevat usein laidunmaiden halki.



28

Lapinkävijä Nro 154 1 19

niityillä sekä 
nummilla lii-
kuttaessa The 
Ordnance Sur-
vey Explorer 
1:25 000 on pa-
rempi. Siihen 
on merkitty 
kaikki peltojen 
janiittyjen rajat 
ja korkeuskäy-
rät. Pitkänmat-
kan polut on 
merkitty 1:25 
000 karttoihin 
salmiakkiku-
vioilla. Opas-
kirjat ja kartat 
olen tilannut 
Amazon UK:n kautta)

aRtikkELit

RAIJA HENTMAN

      Vuoroveden vaihteluväli on rannikolla useita metrejä.

Seppo J. Partanen

NÄIN LAPIN KULTAKUUME SYTTYI 150 
VUOTTA SITTEN
Osa I

Artikkeli pidettiin alun perin lu-
entona Tankavaaran Kultamuse-
on Kultasymposiumissa lokakuus-
sa 2018.

Kultahippuja on Lapin jokirannoilta 
haettu nyt yhtäjaksoisesti 150 vuotta. 
Unelma kullalla rikastumisesta on 
monta kertaa ollut vähällä toteutua, 
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ja vähintään yhtä monta kertaa kul-
lankaivun loppumista on ennustet-
tu. Nyt kultahippuja vaskaa 5-7. su-
kupolvi, ja heitä on enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin.

 Kultaa on historian aikana löyty-
nyt noin 2500- 3500 kiloa. Jaettavaa 
henkeä kohti ei ole jäänyt paljon, sillä 
kaivajia on ollut kymmeniä tuhansia. 
Kulta ei ole koskaan jakautunut tasai-
sesti, vaan muutama prosentti kaiva-
jista on vaskannut yli 90 % vuosittai-
sesta kullasta. Hyvästä kultalöydöstä 
on riittänyt jaettavaksi toivoa kaikille 

kaivajille.
Lapin kulta on koko historiansa 

ajan etsinyt suuruuttaan tai pienuut-
taan, edennyt kuin vuoristorataa. Se 
on pettänyt monen suuren yrityksen 
toiveet ja unelmat, mutta tuonut lei-
pää, voita ja katon pään päälle monel-
le yksityiselle kullankaivajalle, pien-
yritykselle ja inarilaiselle perheelle.

Varhaisinta historiaa
Lapin kullankaivulla on juuri nyt me-
nossa useita perättäisiä juhlavuosia. 
Kaikki alkoi kultalöydöistä Tenojoel-
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la ja Ivalojoella 1867- 1869 ja ne johti-
vat kultaryntäykseen 1870.

Miten sai alkunsa kultakuume, jo-
ka monella tavalla on vauhdittanut 

Pohjois-Lapin kehitystä tiettömästä 
erämaasta yhdeksi maailman kiehto-
vimmista matkailukohteeksi ja viih-
tyisäksi kotipaikaksi. Kultahistorian 
alku ajoittuu 1860-luvun loppuvuo-
siin, mutta sillä on juurensa keskiajal-
la.

Ensimmäiset tiedot Lapin kullas-
ta kirjasi saksalainen kaivosmies Ge-
orgius Agricola 1546 kirjaan ”De Ve-
teribus et Novis Metallis”. Herman 
Stigzelius olettaa kirjassaan ”Kulta-
kuume, Lapin kullan historia” kullan 
paikan olleen Utsjoen kirkonkylässä 
Äimäjoen ja Tenojoen yhtymäkohtien 
tienoilla, jokien välisellä kannaksella. 
Tämä ikivanha markkinapaikka tut-
kittiin Tanskan kuninkaan toimes-
ta 1700-luvulla ja uudelleen se nou-
si esille norjalaisten ja suomalaisten 
kultatutkimuksissa 1867 – 1868.

  Lapista on keskiajan lopulla haet-
tu myös jalokiviä ja timantteja, jois-
ta on maininta ruotsikielisessä Mine-
rologia- kirjassa vuodelta 1643. Siellä 
mainitaan ”Lapin timantit eli kristal-
lit”, joita nykyään pidetään vuoriki-
teinä. Jalokivillä uskottiin olevan mo-
nenlaisia taikavoimia ja niitä etsittiin 
eniten Tenon vesistöstä. Samalla ha-
ettiin myös metalleja, joista uskot-
tiin voitavan tehdä alkemian keinoin 
kultaa. Jalokivet ja Lapin hopea mai-
nitaan 1674 Johannes Schefferuksen 
latinankielisessä kirjassa Lapponia, 
joka ilmestyi suomenkielisenä 1976. 
Asiasta löytyy uutta tietoa erikois-
tutkija evp. Kari Kinnusen artikkelis-
ta ”Lapissa etsittiin aluksi jalokiviä” 



31

Lapinkävijä Nro 154 1 19 aRtikkELit

Mineralia-lehden lokakuussa 2018 
ilmestyneessä numerossa. Kari on 
Tampereen Kivikerhon julkaiseman 
lehden päätoimittaja ja lehden voi lu-
kea myös kerhon nettisivustolta.

Vuori-insinööri Tellef Dahll (1825–
1893) laati Pohjois-Norjan geologista 
karttaa Tenojoen vesistössä ja lähet-
ti elokuun lopulla 1867 Norjan sisä-
ministerille sähkeen, jossa kertoi löy-
täneensä vähän kultaa Karasjoelta 
ja Inarijoelta sekä merkittävän mää-
rän Tenojoelta. Tieto lähetettiin Suo-
men senaatille ja uutinen julkaistiin 
HBL:ssä 11.9.1867. Dahll oli juuri pe-
rustetun Norjan Geologisen Tutki-
muskeskuksen geologi ja Norjan geo-
logisen tutkimuksen isä.

Utsjoen Kultalassa 1867

Norjalainen Dahll todisti historial-
liset tiedot ja kansan suussa kulke-
neet tarinat Lapin kullasta oikeiksi. 
Siksi hän ansaitsee tulla nimetyk-
si ensimmäiseksi kullan löytäjäksi. 
Hän kertoi tietonsa Lapin kihlakun-
nan kruununvouti Konrad Plantingil-
le (1799–1875), joka lähetti poikansa 
Axelin Kittilästä Utsjoelle ottamaan 
näytteitä Äimäjoen kultapitoisuudes-
ta ja tapaamaan Dahllia. 

Planting on jäänyt historiaan 
miehenä, joka Lapin korkeimpa-
na oikeusvalvojana varasti itselleen 
merimiesten kultalöydön paikan Iva-
lojoella. Hän uhrasi koko elämänsä, 
maineensa ja rahansa kullanetsimi-
seen. Hän aloitti etsimisen ollessaan 
synnyinpaikkansa Kuusamon nimis-
miehenä osallistumalla vuorihalli-
tuksen kultatutkimuksiin 1840-luvun 
lopulla. Planting teki monia palve-
luksia senaatille, muun muassa ha-
kemalla Norjan rannikolta Suomelle 
sopivia satamapaikkoja. 

Planting lähetti lokakuun lopulla 
1867 vuorihallitukselle kirjeen omista 
teorioistaan pohjoisen Lapin kullas-
ta. Hän kehotti tutkimaan Tenojoen 
vesistöalueen lisäksi Vasko-, Lem-
men-, Menes-, Ivalo-, Repo- ja Lutto-
jokia sivujokineen, ja mainitsi löytä-
neensä kultaa Lutolta. Paikka lienee 
joen latvalla nykyisen Saariselän lo-
makeskuksen kohdalla, jossa ikivan-
ha Ruijan keino kulki joen rantaa pit-
kin. Paikan ensimmäinen valtaaja oli 
1871 maanmittausoppilas Piponius, 
jonka työporukassa oli Konradin poi-
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ka Fredrik. Voisi olettaa, että kruu-
nunvouti neuvoi Luton kultapaikan.

 Planting ansaitsee tulla nostetuksi 
Lapin kullan löytäjänä toiselle tilalle. 
Hänen kirjeensä, neuvonsa kullanet-
sijöille, apunsa senaatin kullanetsin-
täretkellä ja ansionsa Ivalojoen Kulta-
lan rakentajana ovat unohtuneet sen 
tuomion alle, jonka oikeus antoi hie-
man jälkeen miehen kuoleman; hänet 
määrättiin konkurssiin. Hän ei saanut 
rauhaa kuolemansa jälkeenkään, sillä 
vastapuoli jatkoi oikeustaistelua saa-
tavistaan perikunnan kanssa.

Kullanetsintäretki 1868 Utsjoella
Nälkävuosista juuri selvinnyt Suo-
men Suurruhtinaanmaa uskoi Lapin 
kullasta löytyvän pelastuksen kitu-
valle kansantaloudelle ja kansan köy-
hyydelle. Tiettömään Pohjolaan pää-
tettiin lähettää tutkimusretki, kaikki 
kullanetsintä ilman senaatin lupaa 
kiellettiin, ryhdyttiin valmistelemaan 
lakeja, määräyksiä, kulkuyhteyksiä, 
valvontaa ja tukikohtia kultaryntä-
ystä varten.

Suomen Rahapajan apulaisjoh-
taja, vuori-insinööri Johan Konrad 
Lihr (1832–1913) lähti Helsingistä 
kesäkuun 14. päivänä 1868 Viipurin, 
Kuopion ja Oulun kautta Lappiin. Ju-
hannuksen jälkeen Rovaniemellä las-
tattiin viisi venettä täyteen tavaraa ja 
14 miestä lähti kohti pohjoista. Pai-
kallistuntemus oli rovaniemeläisen 
maanmittari Josef Aurènin käsissä, 
kullankaivun tietämyksestä vastasi-
vat loviisalainen perämies ja Kalifor-

nian kultakentillä ollut Fredrik Grön-
holm sekä kuusamolainen ja Uralin 
kultakaivoksilla opissa käynyt Johan 
Käkelä. Geologi Anders Jernström oli 
mukana Helsingin Yliopiston lähettä-
mänä ja joukkoa johti Lihr.

Retki kesti yli neljä kuukautta. Ou-
nasjokea noustiin Kittilään, sieltä Pel-
tovuomaan 7. heinäkuuta, Käkkälö-
jokea kohti Norjan rajaa, yli parin 
vedenjakajan Nuolasjärvelle, vähä-
vetistä Norjan Nuolasjokea Kietsi-
mäjoelle, jossa oltiin 16. heinäkuuta. 
Huuhdontayrityksissä löytyi joitakin 
hengettömiä, kullan merkit. Sama tu-
los oli Inarijoen puolella. 

 Tenojoki saavuttiin heinäkuun 26. 
päivä. Luvatut eväät ja apu veneiden 
siirtämisessä vesistössä toiseen olivat 
jääneet suurimmalta osalta toteutu-
matta. Näytteiden ottamiseen käytet-
tiin lullaa, johon kultasoraa lapioitiin 
ja rikaste vaskattiin vaskattavaksi. 

Utsjoen kirkonkylän joukko saa-
vutti elokuun alussa ja siihen pysäh-
dyttiin kolmeksi viikoksi. Äimäjoen 
suulle rakennettiin ränni rihloineen, 
käytettiin myös lullaa, ja tulokse-
na oli 42 miestyöpäivän aikana 34 
grammaa kultaa 31 kuutiosylistä (55 
m kuutiometriä) soraa. Lopputulema 
oli 2 markkaa 59 penniä miestä kohti 
päivässä. Kun työmiehen päiväpalk-
ka oli hieman yli 3 mk päivässä, jäi 
lopputulos miinusmerkkiseksi. Löy-
detyt hiput olivat hengettömiä, yksi 
milligramma noin 10 kultamurusta. 
Tenon rantoja tutkittiin Utsjoen ala-
puolellakin huonoin tuloksi.
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Helena Salminen

PÄTKÄ OFFA’S DYKE -POLKUA

Seuraavana on kahden vaelluspäi-
vän näyte patikkavaelluksesta Eng-
lannin ja Walesin rajamailla kulke-
valla polulla.

Toinen päivä
Aurinkoinen aamu, pikainen reppu-
jen pakkaus, siis ne paremmat vaat-

teet reppuun ja ”työvaatteet” päälle. 
Landlady oli luvannut kokata meille 
aamupalan klo 7.30:ksi. Laskeuduim-
me ajoissa alakerran aamiaishuonee-
seen, jossa murot, maidot, jogurtit 
ja kuivahedelmät jo meitä odottivat. 
Pian rouva taapersi keittiöstä huu-
dellen: ”Good morning, good mor-

HELENA SALMINEN

 Polku vie välillä keskelle viljelyksiä.
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ning”. Hän raahasi kolmea isoa, täyn-
nä sapuskaa olevaa lautasta - hyvin 
hän kantamisessa onnistui. Silmäm-
me lähes roikkuivat vieterin päässä, 
kun katselimme aamiaisen paljoutta. 
Seuraavaksi tuli kysymys: ”Coffee or 
tea, please?” Annella oli pieni laukku 
mukana, sinne sujautimme lautaslii-
naan käärityt makkarat päiväevääk-
si. Olimme tosin tilanneet eväspaketit 
mutta olivatpahan makkarat varalta 
mukana, jos eväspaketit olisivat köy-
hänlaisia.
   Aamiaisen jälkeen sanoimme hy-
västit ja suuntasimme kylän ainoaan 
sekatavarakauppaan ostamaan vettä.  
Aamu alkoi kiipeämisellä loivaa ylä-
mäkeä, polku kiemurteli harmaassa 
kanervikossa, siis nummella. Muu-
taman kilometrin polkua noustuam-
me, vastaamme tuli mies, joka näytti 
paremmin paikalliselta tallustelijalta 
kuin pitkän matkan vaeltajalta. Hän 
neuvoi meille ns. oikopolun tai pa-
remminkin kiertopolun, jotta sääs-
tyimme ylös kukkulan laelle kiipeä-
miseltä. Noudatimme neuvoa, mutta 
putosimme nyt pois valokopiokartal-
tamme. Aikamme kiertopolkua kä-
veltyämme ja kanervikon läpi räm-
mittyämme tulimme polullemme. 
Katsoessamme eteenpäin näimme 
polkumme kiemurtelevan seuraa-
van jyrkkärinteisen kukkulan rinnet-
tä ylös. Sitä ennen polku laskeutui 
pikku hiljaa alhaalla notkossa oleval-
le purolle, josta alkoi jyrkkä ylämä-
ki. Päivän mittaan näitä ylä- ja alamä-
kiä, nummia ja niittyjä oli niin paljon, 

ettei laskuissa pysynyt. Mutta maise-
mat jokaisen kukkulan laelta olivat 
avarat ja siellä täällä valkoisena tai 
hailakan punaisina kukkivat villio-
menapuut ja orapihlajapensaat sai-
vat maiseman näyttämään kuin oli-
si satukirjaa katsellut. Ei ollut metsiä 
näköesteenä. 

  Iltapäivällä tuulen yltyessä, näim-
me yhden kukkulan laella paikallisen 
riippuliitäjäkerhon innokkaat jäsenet 
harjoittelemassa. Muutamat saivat lii-
timeensä hyvin ilmaa ja kyyti oli sen 
mukaista. Meillekin tarjoutui hyvä 
syy istua hetki niityllä, katsella poi-
kien lentoa ja lepuuttaa jalkojamme.

 Olimme saaneet nauttia auringon-
paisteesta koko päivän mutta emme 
olleet hoksanneet katsoa pohkeitam-
me: ne olivat palaneet, onneksi ei-
vät olleet kipeät. Iltapäivällä tulim-
me Moel Famoun laelle (554 m), joka 
on korkein laki tällä alueella. Vuoren 
huipulla oli Jubilee Tower. Torni oli 
rakennettu vuonna 1810. Alkujaan 
37 m korkuiseksi suunniteltu torni 
ei koskaan valmistunut. Voimakas 
myrsky vuonna 1862 kaatoi tornin, 
josta on vain jäljellä jykevä alaosa. 

Tuuli yltyi meidän lähestyessä tor-
nin rippeitä lähes myrskyksi ja paksu 
sumu laskeutui laaksoihin ja melko 
korkealle kukkuloiden rinteille. Tor-
nin jäänteelle kiivettyämme tulimme 
melko vikkelään myös alas, sillä yl-
häällä oli hyytävän kylmää! Maise-
mat, joita piti nähdä tornin alaosas-
ta Isle of Man´ille, Liverpooliin  ja 
Blackpool Toweriin olivat sumun pei-
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tossa, harmi. 
Alueen korkeimmalta kukkulal-

ta lähtiessämme edessä oli alamäki, 
kuinkas muuten. Tätä odotettua ala-
mäkeä riittikin lähes seuraavaan ma-
japaikkaamme Llanferresiin saakka. 
Majapaikkamme ei ollut aivan po-
lun varrella, joten jouduimme poik-
keamaan hiukan polusta. Oikea kylä 
löytyi helposti, mutta ennen maja-
paikkaamme menoa kävimme kat-
sastamassa paikallisen pubin, jossa 
söimme sandwichit ja palan painik-

keeksi joimme pintit olutta. Kevyen 
illallisen jälkeen lontustimme maja-
paikkaamme, joka osoittautui van-
haksi pappilaksi.

Vanha osa rakennettu 1700 ja uu-
dempi 1805 siis ei ihan nykyarkki-
tehtuuria. Meidät Jameksemme Rob 
majoitti vierastaloon, puutarhan kes-
kellä olevaan ihastuttavaan pieneen 
mökkiin, joka oli varustettu kaikilla 
mukavuuksilla. Makuhuoneessa oli 
kahdella seinällä ikkunat, joiden ver-
hot olivat purppuranpunaiset. 

HELENA SALMINEN

Kumpuilevat maastot tuovat välillä myös haasteita.



36

Lapinkävijä Nro 154 1 19

Huoneessa oli kolme erillistä sän-
kyä, päiväpeitot olivat vähän sitä sun 
tätä, ei siis samanlaisia. Iso vanhan-
aikainen vaatekaappi, jonka ovessa 
oli upeasti hiottu peili, hallitsi yhtä 
seinää. Lattia oli päällystetty eng-
lantilaisittain kokolattiamatolla. Mö-
kissämme oli myös keittiö kaikilla 
tarpeellisilla välineillä varustettuna, 
ja yllätys yllätys, lattia oli kaakeloitu.

Kolmas päivä
Aamu valkeni sumuisena aivan kuin 
olisi pilvessä istunut. Jameksemme 
Rob koputteli ovelle siinä klo 7:30. 
Hän tuli laittaman meille aamiais-
ta mökkimme keittiöön. Me saim-
me rauhassa pakata reppujamme, 
kun jameksemme hyöri kuumeisesti 
kyökin puolella. Hienon tai runsaan 
English Breakfastin hän loihtikin. Aa-
miaista, sitä hyvin runsasta, syödes-
sämme alkoi ropina kuulua ikkunois-
sa, sumu oli vaihtunut sateeksi. Eipä 
auttanut muu kuin ennen lähtöä kai-
vaa repuista sadevarusteet. Onneksi 
ne olivat päällimmäisinä. Rob saat-
teli meidät, alaportille ja sanoi, ettei 
sade koko päivää kestä vaan loppuu 
klo 11:00. 

Kiittelimme tiedosta ja ajattelim-
me, että hän vain yrittää piristää mei-
tä. Alaportilla hyvästelimme Robin ja 
lähdimme lipsuttelemaan polkuam-
me kohti. Sieltä se polku löytyi. Ei 
ollut maanpinta hiekkaa vaan savea 
mikä tiesi kenkien jynssäystä jossain 
vaiheessa. Ensimmäistä vastaantule-
vaa henkilöä pyysimme, että hän ot-

taisi kuvan meistä, olimmehan sa-
devarusteissa kuin Englannin lippu: 
Annella valkoinen, Lissulla punai-
nen ja minulla sininen sadeviitta. Sa-
de loppui klo 11:00 ja saimme riisua 
sadeviittamme, aivan kuten Rob oli 
meille sanonut. 

Maasto oli todella vaihtelevaa: En-
sin nousimme mutapolkua kauniille 
niitylle, jossa oli valtava määrä lam-
paita, koko ajan kuulimme bää, bää 
–ääniä, eli varsinainen lammasvibra-
to oli ympärillämme. Vähin erin pää-
simme niityn toiseen laitaan ja ai-
dan yli kiivettyämme tömähdimme 
hiekkatielle, joka johti muutaman ta-
lon kyläpahaseen. Jossa ei kirkkoa, ei 
pubia. Mikä se sellainen kylä on? Vii-
meisen talon jälkeen polku kiemur-
teli harmaalla kanervanummella. Pit-
kään meidän ei tarvinnut nummella 
taivaltaa, kun tulimme metsän lai-
taan. Uskomattomalta tuntui ja myös 
näytti, että edessä seisoo metsä – to-
sin liian tiheä, eikä suomalaisen met-
sän kokoinen, mutta metsäksi britit 
sitä kutsuvat. Metsän laidassa oli so-
pivasti kiviä, joilla saatoimme istua 
ja nauttia lounaan, lepuuttaa jalkoja 
ja ihailla kevätkukkia täynnä olevaa 
kukkaniittyä. Voi sitä väriloistoa. 

  Pienen tankkauksen jälkeen olim-
me reippaita jatkamaan matkaamme. 
Kartan mukaan edessä olisi asfaltti-
päällysteinen tie, jolle saavuimmekin 
pian. Päällystetyt tiet eivät ole vaelta-
jan unelma mutta tällä kertaa otimme 
ilon irti tien yli menevästä vuolaas-
ta vesivirrasta. Äkkiä kengät ja sukat 

omat taRinat
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pois ja tallustelemaan vedessä kuin 
pikkulapset. Voi että teki hyvää. Ei-
pä sitä iloa kauan kestänyt, kun piti 
hyppiä kenkiin ja jatkaa matkaa. Pi-
an pääsimme tieltä pois ja jo toisen 
metsän läpi samoilemaan. Tämä met-
sä oli pienempi kuin edellinen. Met-
sässä samoiluun taisi mennä kymme-
nisen minuuttia.

 Edellisenä päivänä vastaan tulleet 
patikoijat olivat kertoneet meille, et-
tä tämä päivä tulee olemaan rankka: 
Koko matkan on up and down. Jo-
ku vastaan tulleista taisi vielä lopuk-
si varoitella vierivistä kivistä. Mieles-
sämme ihmettelimme minkälainen 
polku on jos se on rolling stones . 
Metsässä samoilun jälkeen kivinen 
polku aukeni eteemme. Edessämme 
oli muutamia satoja metrejä korkea 
jyrkkä rinne sorasta tai hiukan isom-
mista kivistä, jonka poikki polun pi-
ti kulkea. Ei siinä varsinaista polkua 
näkynyt. Eipä auttanut muu kuin läh-
teä kokeilemaan onnea. Joka aske-
leella piti tunnustella, lähteekö kivi-
massa jalan alla vyörymään alas vai 
pysyykö suunnilleen sillä korkeudel-
la rinnettä, missä sen pitäisi. Oli sii-
nä illansuun tunneiksi haastetta, kun 
rinnettä riitti käveltäväksi n. 5-6 km. 
Seuraava majapaikkamme piti kartan 
mukaan olla laakson toisella puolel-
la noin kilometri ennen rinteen päät-
tymistä.

Kyllästymiseen saakka rinteessä 
roikuttuamme, laskeskelin karttaa 
katsomalla, että rinnettä olisi kilomet-
rin verran; lähdimme soran tai kivi-

en avulla vyöryttämään itseämme 
jyrkkää rinnettä alas laaksoon. On-
neksi piti mennä alas eikä ylöspäin! 
Vielä oli esteenä piikkilanka-aita, jon-
ka välistä jotenkuten ilman haaverei-
ta muljutimme itsemme tielle. Tielle 
kömmittyämme näimme tien toisella 
laidalla viitan ja farmin nimen, josta 
olimme majapaikan varanneet. Selvi-
simme tämänkin lähes helteisen päi-
vän up and down- polusta kunnialla 
maaliin, joka sijaitsi Pentredwrin lä-
histöllä. 

Maatilan päärakennus oli yli 350 
vuotta vanha. Tilalla oli paljon lehmiä 
ja hevosia. Isäntä näytti meille ennen 
illallista navettaa ja tallia, jotka eivät 
olleet mitenkään pieniä! Huoneemme 
oli rakennuksen toisessa kerroksessa. 
Se oli siisti mutta huomattavasti vaa-
timattomampi kuin edelliset. Illalli-
nen meille tarjottiin isossa salissa tai 
väentuvassa. Salia hallitsivat pitkä 12 
hengelle tehty ruokapöytä ja muu-
tama astiakaappi. Illallinen oli kuin 
rekkakuskia varten tehty: lähes ko-
ko lautasen täyttävä hiukan sitkeän 
pihvi, keitettyjä perunoita, kukkakaa-
lia ja porkkanaa. Lisukkeena oli pieni 
lautasellinen salaattia, sekä jälkiruo-
kana vanukasta muistuttava tutinaa. 
Kyllä noilla eväillä jaksoi aamuun as-
ti nukkua.

omat taRinat
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RAIJA HENTMAN

Muhkea karvareunus hupussa suojaa kasvoja tehokkaasti 
kylmältä.

Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarus-
teissa, antaa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman 
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

PÄÄ SUOJAAN PAKKASELTA
Artikkeli on alun perin ilmestynyt 
Latu ja polku-lehdessä 1/2007, mutta 
tosiasiat eivät ole muuttuneet vuosi-
en myötä.

Lehtien pakkasvoidemainokset on 
syytä ohittaa, kun miettii parhai-
ta suojakeinoja kylmään pakkas-
päivään. Vedettömät pakkasvoiteet 
muodostavat iholle kosteutta läpäi-
semättömän kalvon, 
jonka alle kehosta 
haihtuva kosteus jää 
ja muodostaa herkäs-
ti jäätyvän kerroksen 
suoraan iholle. Vedet-
tömät voiteet eivät tä-
tä aiheuta, jos voiteen 
levittää hyvissä ajoin. 
Toisaalta näistä ras-
voista ei ole mitään 
hyötyäkään. Paras-
ta olisi unohtaa myös 
naamanpesu ja par-
ranajo, jotta ei poista 
ihon omaa suojaavaa 
rasvaa. 

 Hyytävä viima aiheuttaa nopeas-
ti paikallisia paleltumia, joten kave-
rin kasvojen tarkkailu on tärkeää, sil-
lä pienten paikallispaleltumien synty 
saattaa jäädä itseltä huomaamatta. 
Ihon viileneminen aiheuttaa tuntore-
septoreiden toiminnan heikkenemis-
tä, joten poskipään tunnottomuutta 
ei välttämättä huomaa ja solut saat-
tavat jäätyä salakavalasti. Iho muut-
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tuu valkoiseksi, sillä ihoalueella ei 
ole verenkiertoa. Paleltuman hiero-
minen aiheuttaa sen, että terävät jää-
kiteet rikkovat solukkoa. Saattaa käy-
dä niin, ettei vaurioitunut alue enää 
palaudu ennalleen ja jää kylmänher-
käksi, koska verisuonitus on osin tu-
houtunut. Siis esiavuksi vain läm-
mintä kättä.

 Kylmässä ja tuulisessa säässä hu-
pun karvareunus sitoo lämmintä 
hengitysilmaa kasvojen eteen suo-
jaavaksi kerrokseksi. Lähes yhtä te-
hokas on huppu, jonka reunassa on 
kankainen leveä tuulipalle tai kun-
nollinen lippa, kuten myös karvalak-
ki, jonka korvukset on sidottu leuan 
alta kiinni.

 Kypärämyssyt suojaavat hyvin 
kaulaa, mutta kasvojen suojaus vaih-
telee mallista riippuen. Komman-
dopipo jättää paljaaksi vain silmien ja 
suun alueen, joten siitä on kelpo apua 
kovilla pakkasilla. Viimassa sekään ei 
suojaa kunnolla, vaan silloin tiiviimpi 
silkkineulos antaa paremman suojan. 
Tällaisten vaatekappaleiden merkitys 
ihon suojauksessa on kymmenkunta 
astetta.

 Arktiset retkikunnat käyttävät to-
della kovissa ääriolosuhteissa suo-
jamaskeja, jotka eivät läpäise tuul-
ta. Neopreenimaskit eivät ole hyviä, 
koska haihtuva kosteus jää iholle ja 
viimeistään maskin poistamisen jäl-
keen kasvot jäätyvät herkästi. Sen 
sijaan suojalaseihin kiinnitettävä, 
kasvojen alaosaa suojaava ja ihosta ir-
ralleen jäävä muovilevy antaa tehok-

kaan suojan tuulta vastaan. Esimer-
kiksi metsurin ja moottorikelkkailijan 
varustuksista löytyy tällaisia.

Työterveyslaitoksen tutkimuksis-
sa selvitettiin, että huppu on pään 
alueen suojaamiseen kaikkein paras. 
Huppu on reilusti lämpimämpi kuin 
pelkkä pipo. Hupussa korostuu hy-
vän mallin tärkeys: sen pitää seura-
ta pään liikkeitä eikä se saa estää nä-
kyvyyttä, koon säätömahdollisuus on 
tärkeä ja hupun pitää suojata myös 
kasvojen alaosa. Oikealla vaatetuk-
sella pärjää!

Artikkelia varten on haastateltu 
professori Hannu Rintamäkeä Ou-
lun aluetyöterveyslaitoksesta, ope-
raatiosuunnittelija Mika Kalakoskea 
Suomen etelämanner-tutkimusohjel-
masta ja majuri Martti Rautasta So-
dankylän jääkäriprikaatista.

Raija Hentman

Ahkion teko-ohjeet
Retki-lehden numerossa 10/2018 on 
ahkion teko-ohjeet. Ohjeissa tuuna-
taan ERAPro 60” muovipulkka kel-
po vetovehkeeksi. Kallein hankinta 
olivat Fjellpulkein vetoaisat ja-val-
jaat. Hintaa ahkiolle kertyi lehden 
mukaan 285 euroa.

Muistathan, että yksi jäseneduis-
tamme on alennus Retki-lehden tila-
uksesta.

tiEtoaiVi
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Niestasäkki
Niestasäkki on tärkeä Lapinkävijä-lehden osasto, koskapa siinä an-
netaan retkiruokaan ja kuivattamiseen liittyviä vinkkejä niin tankin 
täyttäjille kuin herkuttelijoille. Keittimet esiin!

LÄMMITTÄVIÄ KEITTOJA 
TALVIRETKELLE

Talvisen retken paras hetki koittaa, 
kun kaivetaan eväät esille. Keitin-
kään ei kovin paljon repussa paina, 
joten kiireettömän ruokatauon aika-
na voi valmistaa helposti vaikkapa 
lämmittävän keiton kuivatuista ai-
neksista.

Sopan teko nopeutuu, jos laitat 
liotettavat kuiva-aineet ruokater-
mokseen ja kaadat päälle kiehuvaa 
vettä sen verran, että ainekset peitty-
vät. Termoksessa muhineet juurekset 
ja vihannekset kypsyvät nopeammin 
keittimellä. Jollet omista ruokater-
mosta, liotusvesi pysyy lämpimä-
nä pitempään väljäsuisessa, kierre-
korkillisessa muovipurkissa, jonka 
päälle on tehty halvasta istuinalus-
tasta lämpösuojus.

Ohjeet ovat kahden hengen an-
noksiin. Muistathan huomioida mah-
dollisesti imeytymättä jääneen veden 
määrän ohjeen mukaista vesimäärää 
mitatessasi.

Ylämäkikeitto
½ dl kuivattua sipulia
1 dl kuivattua jauhelihaa
1 dl kuivattua perunaa
1 dl punaisia linssejä

1 lihaliemikuutio
3 rkl tomaattisosetta (tai 3 annospus-
sia)
2 maustem. currya
1 maustem. sitruunapippuria
1 maustem. kynteliä
2 rkl kuiv. persiljaa
6 dl vettä

Liota sipulia, jauhelihaa ja perunaa 
etukäteen.  Pane liotetut tuotteet ja 
liemikuutio tomaattisoseen kanssa 
veteen. Ketsuppi kulkee matkassa 
joko filmipurkissa, muussa pienes-
sä muovipurkissa tai valmiina an-
nospusseina. Linssit hämmennetään 
joukkoon mausteiden kanssa.  Keitto 
on valmista, kun ainekset ovat kyp-
syneet.

Sokostin soijasoppa
1 dl soijarouhetta
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Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkeili-
jää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa myös van-
hojen kirja-aarteiden äärelle. Miten milloinkin.

Herkutellen luonnossa e-kirjaksi

Sitruuna Kustannus on julkais-
sut Herkutellen luonnossa: Kuiva-
tuotteista kunnon eväät-teoksen nä-
köis-sähkökirjana. Raija Hentmanin 
neljänteen painokseen yltänyt kui-
vattamisen, retkiruokatarvikkeiden 

1 dl kuivattua keittovihannes tai 
-juuressekoitusta
3 ps kuppikeitto  peruna-purjokeittoa
½ maustem. jauhettua valkopippuria
3 maustem. basilikaa
2 rkl dl maidottomia perunahiutaleita
6 dl vettä

Pane vesi, keittojauhe ja liotetut keit-
tovihannekset ja soijarouhe kattilaan. 
Kypsennä 10-15 minuuttia. Suurusta 
keitto perunahiutaleilla, joihin on se-
koitettu mausteet.
   Raija Hentman

ym. tietojen sekä 380 ruokaohjeen 
opus on jo jonkin aikaa ollut loppuun 
myyty. Nyt vuoden 2013 uudistettu 
4. laitos on saatavissa e-kirjana Elisan 
ja  Ellibsin verkkokaupoista ja kirjas-
toista. Kirjan ISBN-numero on 978-
952-5701-95-1.

SAKARI PALO

Nuuksio
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Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa 
Peuramäki, 050 353 7637, 
talkootk(at)lapinkavijat.fi, 
jäsenet Mikko Kanerva, Sulo Laakso, 
Eija Lempinen, Auli Martin, Juha Saar-
nio, Jukka Severinkangas, Harry Smeds

TOIMIKUNNAT

Koulutustoimikunta: vetäjä 
Saara Loiste, 040 565 6231, 
koulutustk(at)lapinkavijat.fi, 
jäsenet Ilpo Heikkinen, Risto Heinänen, 
Raija Hentman, Erkki Holopainen, Aira 
Häkkinen, Joanna Kurki
Ohjelmatoimikunta: vetäjä  
Marina Koskelainen, 0400 291 550, 
ohjelmatk(at)lapinkavijat.fi, 
jäsenet Annu Koistinen, Marja Luhta-
la, Ritva Puranen, Heli Rekiranta, Taina 
Tervahartiala, Ilona Vaara

YLEISTÄ HALLITUS

Helsingin Seudun Lapinkävijät ry 
perustettiin vuonna 1973 edistämään 
erityisesti Helsingin seudulla Lapin 
matkailua ja retkeilyä. Jäsenyysmuo-
dot ovat varsinaiset jäsenet, nuori-
sojäsenet ja kunniajäsenet.

Jäsenmaksut: vuodelle 2018 varsi-
naiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojä-
senet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä:  15.1.2019,  808 henkilöä 
ja lehden erillistilaajia, 8 kpl

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

Pankkiyhteys:
Nordea               FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut                 1999
Välinevuokrat                                           123
Kukasmajan käyttömaksut                1025
Goados-kodankäyttömaksut            1038

Puheenjohtaja: Markus Pyhälä, 
040 419 0967,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
Varapuheenjohtaja: 
Raija Hentman, 0400 380 606, 
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi 

Jäsensihteeri: Saara Loiste, 
040 565 6231
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi

Verkkosivut: www.lapinkavijat.fi
Ylläpitäjä Sirkka Leppänen, 
varalla Markus Pyhälä

yhdistystiEdotE

Jäsenet: Marina Koskelainen, Eija Lem-
pinen, Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen, 
Taina Tervahartiala

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

Hallituksen sähköposti
info(at)lapinkavijat.fi
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TIEDOTTAMINEN

Ulkoilutoimikunta: vetäjä          
Juha Karsikas, 040 548 1250, 
ulkoilutk(at)lapinkavijat.fi, 
jäsenet Sari Haarala, Jorma Nurmi, 
Markus Pyhälä, Petri Rissanen, Taina 
Ronkainen, Sari Vikström-Kivioja

Lehden vastuu virheellisestä ilmoi-
tuksesta rajoittuu ilmoituksen hin-
taan. Mediakortti osoitteessa 
www.lapinkavijat.fi

Jäsenlehti: Lapinkävijä, ilmestyy nel-
jä kertaa vuodessa. Lehden erillis-
tilaus ei-jäsenille 10 euroa/vuosi.

Sähköpostilista: Tervetuloa sähkö-
postilistalle. Sähköpostitse tiedotta-
minen täydentää tiedonjakelua La-
pinkävijä-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, 
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi.

Hänelle ilmoittaudutaan myös 
sähköpostilistan jäseneksi. Listan 
tietoja ei käytetä muuhun kuin 
tällaiseen tiedottamiseen.

1/1 sivu                                                   200€
1/2 sivua                                                 110€
1/4 sivua                                                    60€

Ilmoitukset:

Takakansi 125 mm x 170 mm

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

Markus Pyhälä, Suokatu 16 C 31, 
05800, Hyvinkää, 040 419 0967

Sähköposti, kukas(at)lapinkavijat.fi

yhdistystiEdotE

TOIMIHENKILÖT

TOIMIKUNNAT

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

Tiedotustoimikunta: vetäjä Raimo J. 
Kumpu, tiedotustk(at)lapinkavijat.fi 
jäsenet Reijo Blomberg, Raija Hentman, 
Sakari Palo, Soile Taskinen

Instagram-tilin hoitaja:
Antti Pasanen
instagram(at)lapinkavijat.fi
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Karjakaivon majat sijaitsevat Nuuk-
siossa noin kahden kilometrin päässä 
Suomen luontokeskus Haltiasta. Ylä-
majassa  on laverit viidelle, kamiina 
ja kaasuliesi. Alamajassa on laverit 
kolmelle, kamiina, takka sekä sauna. 
Valoa antavat myrskylyhdyt ja kynt-
tilät. Alamajan pihassa on kaivo, lii-
teri, laituri sekä käymälä. Ylämajalle 
saa tuoda lemmikkieläimiä. Karjakai-
voa ei voi varata omaan käyttöön.

Karjakaivon avaimen saat jäsenkort-
tia vastaan Kari Rautiolta, 0400 443 
507, Saara Kostamalta, 040 840 0946 ja 
Suomen luontokeskus Haltiasta, 040 163 
6200. Avain on palautettava heti käy-
tön jälkeen hakupaikkaan. Karjakai-
von käyttömaksut (saunominen ja/tai 
yöpyminen): aikuiset jäsenet 5 €, 
ei-jäsenet 8 €, lapset alle 16v. 2,50 €.

Avain luovutetaan vain 
HSL:n jäsenelle jäsenkorttia 

näyttämällä
Jäsenillä on mahdollisuus saada 

Karjakaivon avain jatkuvaan käyt-
töön 50 euron panttia vastaan, kun 
jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi 
vuotta. Pantti 50 euroa (maksetaan ta-
kaisin, kun avain palautetaan) ja toi-
mitusmaksu 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 yh-
teyttä Merjaan ennen maksun suo-
rittamista. Avain lähetetään postit-
se, kun maksu on kirjautunut tilille. 
Panttisummaa ei makseta takaisin, 
jos avain katoaa. Uudesta avaimes-
ta peritään uusi panttimaksu, mut-
tei toimitusmaksua. Hallitus pidättää 
oikeuden olla luovuttamatta avainta 
henkilölle erityisistä syistä.

 NUUKSION MAJAT

yhdistystiEdotE

Karjakaivon majaa ei voi vara-
ta tai vallata omaan käyttöön, 
uusien tulijoiden tulee tuntea 
itsensä tervetulleiksi. Pidä ma-
ja kokoajan siistinä,  siivoa ja 
täytä puutelineet lähtiessäsi.

Henkilö, jolla ei ole avainta, 
saa oleskella majalla vain avai-
menhaltijan seurassa ja vas-
tuulla.

Majalla ei saa oleskella edes 
lievästi juopuneena.
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kukasmaja               sijaitsee Kittilän 
Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit pat-
joineen kymmenelle hengelle, kamii-
na- ja takkauunilämmitys, uunillinen 
kaasuliesi , ei sähköä. Tuo mukanasi 
wc-paperit, kynttilät ja astianpesuai-
ne. Käyttömaksut 9 €/vrk, lapset alle 
16 vuotta 5 €/vrk, koko majan vuok-
raus 40 €/vrk, 250 €/viikko. Lisämak-
su 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 vuok-
raus 15 €/vrk, 100 €/vko. Lisämaksu 
ei-jäsenille 5 €/hlö/vrk. Erillinen 
saunarakennus. Majan ja kodan 
varaukset: Markus Pyhälä, 040 419 
0967, kukas(at)lapinkavijat.fi 
Tarkemmat varaustiedot
www.lapinkavijat.fi

Karjakaivolle pääsee Espoon sisäi-
sen liikenteen bussilla 245 Espoon 
keskuksesta. Bussin lähtölaituri on 
Espoon asemalla välittömästi radan 
vieressä Helsingistä tultaessa oikeal-
la puolella. Nuuksiossa jäädään pois 
joko Meerilammen pysäkillä (E6948) 
tai Solvallan urheiluopiston pysäkil-
la (E6938). Meerlammen pysäkiltä 
noin 100 m eteenpäin mäen päällä 
on oikealla puolla puomilla suljet-
tu yksityistie, jota pitkin pääsee noin 
puolimatkaan. Puomi on vastapää-
tä Nuuksiontie 66:ta. Varustaudut-
han kartalla ja kompassilla, jos reit-
ti ei ole ennestään tuttu.

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN

LAPIN MAJAT

Kukasjärvelle kuljetaan sulanveden 
aikaan Aakenuksen Pyhäjärven park-
kipaikalta kävellen polkua ja pitkok-
sia noin 3 km tai soutuveneellä Ku-
kasjärven rannasta. Tie Pyhäjärvelle 
aurataan maaliskuun alussa. Aake-
nuksen Pyhäjärven rantaan voi tilata 
taksin Kittilän Taksiautoilijat ry:n nu-
merosta 0200 99800, www.levintaksi.
com.  Parkkipaikan osoite on Pyhäjär-
ventie 500. Äkäslompolo–Kittilä -tien 
varrella oleva Tulivuoripuiston park-
kipaikka ei ole talvisin auki. Parkki-
paikalle voi jättää auton, mutta auton 
saaminen pois tieltä vaatii lapiotöitä. 
Tulivuoripuistosta Kukasjärvelle on 
3,2km

yhdistystiEdotE
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Scandinavian Outdoor 10%, Fo-
rum Helsinki sekä Tammisto Vantaa 
www.retkiaitta.fi

Veljekset Halonen Oy:n retkeilyosas-
to 15%, Helsinki kauppakeskus  Itis ja 
Espoo kauppakeskus Sello, 
www.halonen.net

Kilpisjärven retkeilykeskus, 10% ma-
joituksesta, www.kilpisjarvi.info
Hotelli Hetan majatalo 10% normaa-
lihinnoista, 5% alennushinnoista, 
wwwhetan-majatalo.fi

Järvenpään retkeilijät ry: 
www.jarvenpaanretkeilijat.com, 
Mikko Järvinen, 040 844 5295

Lapinkävijät Owla: www.tunturi-
latu.fi/owla, Hannu Liljamo, 
044 322 3646,
hannu.liljamo(at)gmail.com

Lapinkävijät Kiehiset: www.kiehiset.
fi, Hannu Pohjolainen, 050 355 5052, 
hannupohjolainen(at)luukku.com

Tunturikerho Kavtsi: Tunturikerho 
Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumis-
ta on tiedot toimintasivuilla. Tuntu-
riladun ja Kavtsin toimintaan voi tu-
tustua tarkemmin osoitteessa www.
tunturilatu.fi/kavtsi tai ottaen yhteyt-
tä Annu Koistiseen, puh. 050 326 6960 
tai annu.koistinen(at)iki.fi

JÄSENETUYRITYKSET       VUOKRAVÄLINEET     YHTEISTYÖKUMPPANIT 

HSL:n jäsenet voivat osallistua 
näiden järjestäjien retkille jä-

senhinnoin

hsL

Ankarat Avotunturit 15 % verkko-
kaupan tuotteista (ei elektroniikasta 
ja keitinlaatikosta), www.avontun-
turit.fi. Pyydä alennuskoodi ja ohjeet 
osoitteesta,sakari.palo(at)welho.com

Retki -lehti uusi 6 numerontilaus 
35€ (norm.50 €) ja jo tilatusta lehdes-
tä 5 €alennus.Lähetä tietosi Raija Het-
mannille, raija.hentman(at)nic.fi

Jäsenedut saa vain jäsenkortin 
esittäen

Karttakeskuksen kartoista ja kirjois-
ta 10-15% Katso ohjeet Lapinkavijat.
net > Jäsenedut

Haluatko liittyä jäseneksi
www.lapinkavijat.fi>Jäseneksikö ?>Liittymislomake

Tai

Ota yhteys: Saara Loiste
040 565 6232
jäsenasiat(at)lapinkavijat.fi



Kukasmaja

Karjakaivon  alamaja

WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

Karjakaivon  ylämaja
KKJ: P=6689898, I=3366653

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’ KKJ: P=751315, I=338705

Goados-kota

Yhdistyksen jäsenille normaalihintaan ja ei-jäsenille korotettuun hintaan. 
Tarkemmat tiedot verkkosivuilla www.lapinkavijat.fi



L2
Posti Oy

Posti Green

Tule kokemaan erämaan rauhaa
Aakenuksen syliin

Jäsen, varaa itsellesi
Goados tai Kukasmaja

taikka molemmat

Ota yhteyttä Markus Pyhälä, 040 419 0967

Kukasjärvelle


