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HSL

T

ämä on 155. Lapinkävijä. Jonkinlainen tasaluku sekin. Kovin montaa
yhtä pitkäikäistä, hyvinvoivaa ja laajasti alaansa käsittelevää vapaaehtoisvoimin toimitettua jäsenlehteä ei maassamme ilmesty. Ensimmäinen Lapinkävijä ilmestyi 1980. Vuonna 2020 lehtemme täyttää 40
vuotta ja siinä on syytä juhlaan!
Yhdistyksen toiminnan yksi kulmakivi on Karjakaivo, jonka tilanteesta on
tarkempi katsaus lehden ”Ajankohtaista” osiossa. Tältä osin kannattaa myös
tarkastaa uudet nettisivumme www.lapinkavijat.fi.
Vanhoja lehtiä selatessani uppouduin historiaan. Jäseniä yhdistyksessämme on ollut jopa pitkälle toista tuhatta. On lähdetty busseilla vaelluksille ja
tehty talkoita myös Lapin kansallispuistoissa. Tällä hetkellä jäsenmäärä on
vakiintunut reiluun kahdeksaansataan jäsenmaksunsa maksavaan jäseneen.
Retkien ja talkoiden osallistujamäärät ovat huippuvuosista hieman vähentyneet. Yhdistyksen toiminta on vakiintunut, toimintaa on lähes joka viikko.
Yhdistyksen toiminta pyörii talkootyöllä. Talkootyö ei tarkoita pelkkiä talkoita Karjakaivolla, Kukasjärvellä tai muualla vaan myös lehden toimittamista, toimikuntien järjestämää toimintaa ja hallitustyöskentelyä. Kaikkiin näihin talkoisiin mahtuu lisää tekijöitä. Tekemisessä tärkeintä on innostus! Taidot
kasvavat innostuksen myötä, silloin jaksaa tehdä, kehittää taitojaan ja etsiä
tietoa.
Yhdistyksen toiminnasta löytyy kiinnostavaa tekemistä jokaiselle jäsenelle – ja siksi ollaan jäseniä. On myös aivan normaalia, etteivät kaikki aina ehdi
mukaan toimintaan. Jäsenistön pieni vaihtuvuus osoittaa, että toimintamme
on löytänyt hyvät uomat ja otollisen yleisön. Liikaan tyytyväisyyteen meidän
ei kannata jäädä paistattelemaan vaan silmät ja korvat on pidettävä auki uusien mahdollisuuksien varalta. Uusi mahdollisuus voi olla myös paluu vanhaan. Eihän sitä tiedä, vaikka ”vanhat hyvät ajat” bussiretkineen ja talkoovaelluksineen palaisivat. Nämä uudet ja vanhat mahdollisuudet kaipaavat joka
vuosi innostuneita löytäjiä ja toteuttajia!
Markus Pyhälä
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TOUKOKUU

TOUKOKUU

TOUKOKUU

TOUKOIKUU

To 16.5. Linturetki Keskuspuistoon
Kokoontuminen ja lähtö Pitkäkosken ulkoilumajan pihalta
(Kuninkaantammentie 19, 00430 Helsinki) kello 19. Paluu samaan paikkaan noin kello 22.
Lähdemme katselemaan ja ennen kaikkea kuuntelemaan
lintuja Keskuspuiston pohjoisosan metsään. Käymme mm.
Haltialan aarnimetsässä ja palailemme Vantaanjoen vartta takaisin Pitkäkoskelle. Reitille osuu monenlaisia biotooppeja, joten metsässä elävien lajien lisäksi voidaan bongata myös peltoja pensaikkomaiden livertäjiä. Varustautukaa sään mukaan ja
kiikarit matkaan, jos semmoiset on. Eväät täydentävät varustuksen. Retken vetää Ari ’Juissi’ Saarinen.
Ilmoittautumiset Ilpo Heikkiselle sähköpostilla
heikkinen.ilpo(at)gmail.com 15.5. mennessä.
La 18.5 Puuvajatalkoot
Liiteri kaipaa ojennusta, se on hieman kallellaan rannan suuntaan. Suunnitelmassa on myös laajennusosan teko, joten kaikki 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 Västerbyhyn
Tämä ulkoilualue sijaitsee tien 25 luoteispuolella heti Tammisaaren jälkeen Hankoon päin mennessä. Tammisaaren jälkeen
käännytään tielle 52 Tenholan suuntaan ja tätä tietä ajetaan
noin 5 km. Kun tulee tienhaara vasemmalle, jossa on uimarannan, parkkipaikan ja infotaulun viitat, käännytään tälle tielle. Tietä ajetaan ensimmäinen parkkipaikan ohi lounaaseen.
Noin kilometrin päästä tulee toinen parkkipaikka ja puomi,
jonne autot jätetään. Olemme silloin Vitsjön (36,7 mpy) lammen itäpuolella. Lammelle linnuntietä on alle kilometri. Matka 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.
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Lauantaina tutustumme päivärepun ja eväiden kanssa mm.
Peikkometsän luontopolkuun (noin 5 km). Sunnuntaina siirrymme autoilla aamupalan ja leirin purkamisen jälkeen Ramsholmenin puistoon, joka sijaitsee Tammisaaren lounaispuolella. 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 järvestä. Sovitaan perjantai-illaksi joku kokoontumispaikka sitä tarvitseville. Bussi Helsingistä Tammisaareen ajaa 1,5 tuntia.
Kyselyt ja ilmoittautumiset 12.5. mennessä Jorma Nurmi,
040 766 9093 tai jorma.nurmi50(at)gmail.com.
La–su 25.–26.5. Perheleiri Helsingin Pihlajasaaressa
Pihlajasaari Kaivopuiston edustalla on entinen kansanpuisto
sekä jännittävä yhdistelmä sisäsaariston luontoa, vanhaa huvilakulttuuria ja urbaania ympäristöä. Itäisessä Pihlajasaaressa, Nobel Standardin entisen polttoainesäiliön suojamuurien
kätkössä on suojainen telttailualue keittokatoksineen ja vesipisteineen.
HSL järjestää tähän monien mahdollisuuksien ympäristöön
perheleirin, jonne kaikki retkeilystä kiinnostuneet ovat tervetulleita oppimaan retkeilyn perustaitoja tai vain nauttimaan
viikonlopusta luonnossa. Leirillä ei ole ikärajoja.
Osanottajat tarvitsevat sään mukaisen vaatetuksen lisäksi ruoat, majoitteen, makuualustat, makuupussit, keittimen ja
muut retkeilyvarusteet. Järjestäjä tarjoaa kivaa ohjelmaa, toiminnallisen luontopolun, lätynpaistoa ja opastusta erilaisiin
retkeilytaitoihin. Ohjelma tarkentuu vielä lähempänä tapahtumaa. Lapinkävijöiltä voi vuokrata telttoja, rinkkoja, reppuja ja
keittimiä ja järjestäjiltä saa vinkkejä muista varusteiden vuokraajista ja lainaajista. Varustesuunnittelun tueksi ilmoittautuneille lähetetään vinkkejä niin ruoista, pukeutumisesta kuin
muistakin tarvikkeista.
Perheleiri on osanottajille maksuton, mutta kustannuksia
syntyy vesibussin kyydistä (meno-paluu 7,50 e aikuiset, 4,50
lapset 7–16 v ja eläkeläiset). Leiriytymismaksu on 15 e/ teltta
tai riippumatto. Saaressa on myös kioski ja kesäravintola, joita tuskin voi ohittaa ostamatta jotain herkkua.
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Kokoontuminen lauantaina 25.5. Kaivopuiston Merisatamassa, Café Carouselin vieressä, josta JT-Linen vesibussi lähtee klo 11.30. Paluu sunnuntaina iltapäivällä. Tarkemmat tiedot lähetetään osanottajille.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.5. Sari Vikström-Kiviojalle
joko sähköpostitse vikstrom.kivioja(at)gmail.com tai tekstarina numeroon 040 593 1019.
Kiinnostaako kirkkovenesoutu?
Keskiviikkona 29.5. on mahdollisuus tutustua lajiin ammattitaitoisen oppaan johdolla. Veneeseen nousemme Espoon Otarannassa klo 18. 190 € vuokra- ja opastuskulu jaetaan osanottajien kesken. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä: Juha Karsikas
040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.

KESÄKUU

KESÄKUU

KESÄKUU

KESÄKUU

Su 2.6. päiväretki Linlon saarelle
Kokopäiväretkellä tutustumme Linlon merelliseen ulkoilusaareen, 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.
La 8.6. klo 10.30–15.00 Kalastusretki Storträskille Sipoonkorpeen
Viime kesänä järjestimme kalastuskurssin aloittelijoille ja nyt
on aika lähteä jälleen kalaan! Tapaamme lauantaina 8.6 klo
10.30 Sipoonkorven Tasakallion parkkipaikalla, josta suuntaamme yhdessä Storträskille kalastamaan. Retki päättyy noin
klo 15.00, mutta mikään ei toki estä osallistujia jäämään järvelle pidemmäksi aikaa.
Mukaan ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin kalastusta jo
enemmän harrastaneet. Omat kalastusvälineet ja eväät mukaan. Jos sinulla ei ole omia välineitä, niin ilmoitathan siitä il-
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moittautumisen yhteydessä, niin lainavälineet yritetään järjestää. Mukana on myös kokeneita kalastajia, joilta voi kysyä
neuvoja ja vinkkejä. Kyydeistä sovitaan ilmoittautuneiden kesken.
Jokaisen osallistujan tulee itse huolehtia kalastushoitomaksun ja Storträskin oman kalastusluvan maksamisesta ennen
retken alkua.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/
kalastus/kalastonhoitomaksu.html
Storträskin maksuista: http://www.stortrask.com/
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Saara Loiste, puh. 040 5656
231, tekstiviestillä tai soittamalla viimeistään lauantaina 1.6.

HEINÄKUU

HEINÄKUU

HEINÄKUU

HEINÄKUU

Ma 29.7. klo 12 Pyöräretki Lahtipolulle
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen laatima Lahtipolku alkaa Puotilan kartanolta, kiertää Vartiokylänlahtea, ohjaa Vartiokylän linnavuorelle, koukkaa Mustavuoren puolelle, Meri-Rastilan ulkoilualueelle, opastaa Ramsinniemen lehtoon ja
päättyy Rastilan metroasemalle. Kolmentoista kilometrin varrella on arvokkaita luontokohteita ja muita mielenkiintoisia
paikkoja, joihin poiketaan jaloittelemaan. Tarjolla on uimaranta, kivoja evästelypaikkoja ja myös kahviloita.
Kokoonnumme Puotilan metroaseman vieressä Puotilan
metrotorilla. Retki päättyy Rastilan metroasemalle.
Ilmoittautumiset viimeistään su 28.7. Raija Hentmanille
joko tekstarilla numeroon 0400 380 606 tai sähköpostitse
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi.
Sakari Palo
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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. Tutustumme saareen sekä opastetulla kiertoajelulla että omatoimisesti.
Retken hinta on noin 240 €. Ennakkomaksu (100 €) maksetaan 31.5. mennessä. Loppusumma, joka tarkentuu kesäkuun
aikana, maksetaan 5.7. mennessä. Hinta sisältää laivamatkat
H:ki–Tallinna–H:ki (lähtö perjantaina aamulla, paluu sunnuntaina illalla), paikalliskuljetukset, majoituksen 4–10 hengen
mökeissä tai huoneissa, suomenkielisen opastetun kiertoajelun lauantaina, kaksi aamiaista, kaksi lounasta, kaksi päivällistä 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 Lapinkävijät ja Tunturikerho Kavtsi. Kurssipaikka on Kavtsin kämppä
Kärrikaltiossa Inkoossa.
Kurssin vetäjänä toimii ensiavun ja terveydenhoidon kouluttaja Annika Kaarnalehto. Kurssilla opit perustiedot erilaisiin
ensiapua tarvittaviin tilanteisiin, joita voi tapahtua niin vaelluksella kuin kotinurkilla.
Paikalle pyritään järjestämään kimppakyydit. Julkisilla pääsee linja-autolla, pysäkki on muutaman sadan päässä kämpästä. Linja-autovuoroja on kylläkin vain muutama päivittäin.
Junalla pääsee Karjaalle, josta tarvittaessa voidaan noutaa.
Kärrikaltiossa on jonkin verran sisämajoitustilaa sekä hyvää
telttailumaastoa mökin pihapiirissä. Sauna lämpiää kurssilaisille.
Kurssille otetaan 16 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin hinta on 50–80 € riippuen osanottajamäärästä. Sitova ilmoittautuminen edellyttää 50 € maksamista Tunturikerho Kavtsin tilille Nordea IBAN FI53 1244 3500 062821. Kurssin
mahdollinen loppumaksu tulee maksaa ennen kurssin alkua.
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Ilmoittautumisen peruutus:
Viimeistään kuukausi ennen kurssia tehty peruutus - palautamme koko maksetun maksun.
4‒1 viikkoa ennen kurssin alkua tehty peruutus - palautamme 30 €, viimeisellä viikolla tehty peruutus - ei kurssimaksun
palautusta.
EA1-todistus maksaa erikseen 10 €.
Tarkemmat tiedot kurssista lähetetään kurssille ilmoittautuneille.
Tietoja voi katsoa 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 tekstiviesti) tai marita.maula(at)kolumbus.fi.
La 24.8. Maastopyöräretki
Teemme Kavtsin kanssa yhteisen maastopyöräretken Sipoonkorven kansallispuiston maisemissa. Reitti on lähinnä polkua
ja tarkentuu kesän sään mukaan. Ajamme taukoineen noin neljä tuntia. Lähtö Kuusijärven parkkipaikalta klo 11, paluu samaan paikkaan. Kuusijärvellä mahdollisuus saunaan ja uintiin.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 10.8. mennessä
Markus Pyhälä 040 419 0967 tai markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
La–su 31.8.–1.9. Metsähotelli Karjakaivolla
Lapinkävijät pystyttävät Suomen luonnon päivänä Karjakaivon maastoon metsähotellin, jonne toivotetaan tervetulleiksi
eritoten henkilöitä, jotka eivät ole vielä yhdistystämme löytäneet ja jotka haluavat tutustua Nuuksion luontoon ja retkeilyyn opastetusti. Koska Karjakaivon maastossa on telttapaikkoja rajoitetusti, osanottajamäärää rajoittaa sopivien teltan
sijojen määrä. Metsähotelli pystytetään paikalle etukäteen, joten osanottajat saapuvat valmiiseen telttakylään. Muut varusteet tulee olla omasta takaa.
Ohjelma painottuu ympäröivän luonnon aistimiseen, rentoutumiseen, elämyksiin ja vähän myös tiedon jakamiseen.
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Mukaan ilmoittautuneet saavat tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ohjeet varustautumiseen. Tapahtuma on osa Suomen
luontokeskus Haltian Suomen luonnon päivän ohjelmaa.
Ilmoittautumislomake Lapinkävijöiden metsähotelliin löytyy osoitteesta www.haltia.com > Haltiassa tapahtuu.
Lisätietoja antaa Marina Koskelainen, puh. 0400 291 550 tai
kielo_(at)hotmail.com.

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

SAUNA

Allaolevat saunapäivät ovat alustavia.
Varmista Karjakaivon saunatilanne kotisivuiltamme
www.lapinkavijat.fi tai Facebook-ryhmästämme Helsingin
Seudun Lapinkävijät. Sähköpostilistan jäsenille tiedotetaan.
22.5.
Keskiviikon iltasauna (Peruttu)
8.6. 		
Naisten lauantaisauna Karjakaivolla
19.6.
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla
6.7. 		
Naisten lauantaisauna Karjakaivolla
17.7.
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla
27.7.
Lauantaisauna Karjakaivolla
10.8.
Lauantaisauna Karjakaivolla
28.8.
Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla
28.9.
Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla
VIIME HETKEN TIETOA
Vajanrakennus
Rakennusmateriaalien kuljetus Karjakaivolle aloitetaan 5. ja 6.
kesäkuuta. Tavarat noudetaan liikkeestä ja ajetaan huoltotietä
läheisille kallioille. Ilmoita osallistumisesi Sulo Laaksolle 0400
111 322 tai sähköpostilla, sulo.laakso@iki.fi
Rakentaminen aloitetaan talkoilla lauantaina 8.6 klo 10-16
Vastuuhenkilö Harry Smeds 050 3570993
Tuholaistorjunta
Majat ja sauna ovat edelleen poissa käytöstä, kunnes lupa saadaan. Torjunnan edistymistä ja tulevia tapahtumia voi seurata
sähköpostista, lapinkavijat.fi-sivulta ja facebookista.

10

toiminta

Lapinkävijä Nro 155 2 19
TULEVIA

Pe–su 4.‒6.10. Viikonloppuvaellus
Syksyn viikonloppuvaelluksen kohde on Evo. Lähdemme Hämeenlinnan
rautatieasemalta 4.10. klo 17.25 kimppakyydein kohti Evoa. Yövymme Evolla omin majoittein. Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus ja ruuat. Vettä
hankimme lähempää. Paluu 6.10. Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut 24.9. mennessä Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi tai 040 419 0967
La 19.10. Päiväretki Torronsuolle
Kokopäiväretkellä tutustumme Torronsuohon, joka on Etelä-Suomen suurimpia soita. Se on säilynyt lähes luonnontilaisena huolimatta sijainnistaan vanhojen viljelyseutujen ja kaupunkien ympäröimänä. Päivän aikana tutkimme
myös Härksaaren louhoksen alueen, jossa on louhittu maasälpää sekä kvartsia. Retken kävelyosuus päättyy Torron kylään, joka on määritelty yhdeksi
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä Suomessa. Päivän aikana kävelemme n. 7 km suopitkoksilla, poluilla ja hiekkatiellä.
Kuljetusjärjestelyt selvitämme lokakuussa. Mukaan otetaan sään mukainen
vaatetus ja eväät koko päiväksi. Ilmoittautumiset 30.9. mennessä:
Juha Karsikas 040 548 1250, juha.karsikas(at)icloud.com.
Sakari Palo

To 24.10. ja su 27.10. Geologian kurssi.
Geologi Antti Salla alustaa teoriaillan aikana sunnuntain retkeä, jolloin käydään useammassa mielenkiintoisessa kohteessa. Tarkemmat tiedot Lapinkävijä-lehdessä 3/2019.
Ti 29.10. Kutukävely taimenpurolle.
Taimenten kutupuroksi kunnostetulla Longinojalla ovat pilkkukylkien häämenot alkaneet. Tarkemmat tiedot Lapinkävijä-lehdessä 3/2019.
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LOMA

Kukasjärven huoltoviikko 22.‒29.5. 2019
Toukokuun lopulla isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa. Majaan mahtuu jäseniä ja vieraita. Sää kesähuoltoviikon aikaan on ollut vaihteleva. On ollut hellettä, lumisadetta ja kaikkea siitä väliltä. Lapin rauha on kuitenkin parhaimmillaan ja luonto kiiruhtaa kesään. Majoitus normaalimaksujen mukaan.
Isännät auttavat vieraita matkustusjärjestelyissä mahdollisuuksiensa mukaan.
Ilmoittautumiset ja matkustusaikatauluneuvot: Markus Pyhälä,
markus.pyhala(at) lapinkavijat.fi, 040 419 0967.
Kukasjärven talkoo- ja retkiviikko 13.–20.7.2019
Heinäkuussa Kukasjärvellä laitetaan paikat kuntoon! Tule mukaan heinätöihin ja muihin touhuihin! Aherruksen lomassa ehditään vaihtamaan kuulumisia ja retkeilemään lähialueilla!
UUTTA! Yhdistys tarjoaa julkisilla kulkuneuvoilla kulkeville kyydin 13.7.
Äkäslompolosta Pyhäjärven parkkipaikalle ja 20.7. takaisin Äkäslompoloon.
Talkooväen majoittuminen on maksutonta. ja yhdistys tarjoaa heille aamupuuron ja kahvit kuten ennenkin.
Yhteiskuljetukseen hakeutuvien menomatka 12.7. Pikajunalla P263 Kolariin sekä bussilla Kolarista Äkäslompoloon. Paluumatka 20.7. bussilla Äkäslompolosta Kolariin ja pikajunalla P270 Kolarista etelään. Bussi- ja junaliput
talkooväki maksaa itse. Nopeat varaajat ehtinevät hankkimaan 49 € säästölippu makuupaikat junaan! Talkoisiin voi saapua myös muilla kyydein ja omalla aikataululla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Markus Pyhälä, 040 419 0967 tai
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
Päiväretkiviikko Kukasmajalla pe–su 30.8.–8.9.2019
Viikon aikana tutustumme Kukasmajan ympäristöön. Retkeilemme mm. Kukasvaaralla, Aakenus- ja Pyhätuntureilla sekä käymme tutustumassa Kutujärven päivätupaan. Kukasmajaan (6 paikkaa alalaverilla, 4 paikkaa ylälaverilla 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. Loppusumma, joka tarkentuu kesän aikana, maksetaan 20.8. mennessä. Hinta sisältää junamatkat H:ki–Kolari–H:ki, bussikuljetukset Kolari–Pyhäjärvi–Kolari,
majoituksen sisätiloissa (telttamajoituksella vähennetään n. 25 € kokonaishinnasta), sauna joka päivä ja retkiopastukset. Tarkempaa tietoa Kukasmajasta
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löydät osoitteessa lapinkavijat.fi> Jäsenedut. Ilmoittautumiset 20.5. mennessä: 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 toimivat 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 Kolari–Pyhäjärvi, Äkäslompolo–Kolari, vaellusopastuksen, saunan Kukasmajalla ja vaelluksen jälkeisen majoituksen Äkäshotellissa (sauna, päivällinen, majoitus 2–4 hh, aamiainen). Retkelle otetaan mukaan 18 vaeltajaa.
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä: Juha Karsikas 040 548 1250,
juha.karsikas(at)icloud.com.

Lähdetkö Raijan mukaan:
Operaatio Paulaharju 21.–27.8.2019
Viimeinen ylimääräinen tunturiteatterin esityspaikka on siirtynyt Vätsärin
erämaa-alueelta UKK-reitin varteen Tuntsan erämaa-alueelle, tarkemmin
Murhahaaran kämpän lähiympäristön. Jos sinäkin haluat kokea tämän viimeisen esityksen, voit liittyä seuraani tai kulkea omia reittejäsi. Joka tapauksessa
ihan perille asti ei pääse julkisin kulkuneuvoin, vaan tarvitaan kimppakyytejä.
Kuljettava reittini, päivämatkani sekä lähtö- ja paluupäivät riippuvat siitä,
miten hyvin olen tuolloin toipunut helmikuussa tehdystä molempien polvien tekonivelleikkauksesta. Tämä ei ole Lapinkävijöiden virallista ohjelmaa, ja
tarkemmat päivämäärät, jolloin lähden ja palaan tarkentuvat kesällä. Otsikon
päivämäärä on se, jolloin esityksiä pidetään (katso operaatiopaulaharju.fi).
Jos jotakuta kiinnostaa vielä tässä vaiheessa näin epämääräinen kulkukimppa, ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä (raija.hentman[at]nic.fi tai
0400 380 606).
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta
– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina
20 € / hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu.
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua,
veloitetaan 50% matkan hinnasta.
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen
pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä
tilausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennaltaarvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin.
Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

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

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

Karjakaivon kuulumiset
Karjakaivo on ollut pitkään käyttökiellossa sen jälkeen, kun viime elokuussa alamajalla tehtiin havainto
talon rakenteisiin pesiytyneistä luteista. Luteet kulkeutuivat ilmeisesti
ihmisten matkassa myös ylämajalle,
joten kumpaakaan rakennusta ei ole
voinut tänä talvena käyttää yhdistyksen toiminnassa.
On edelleen epäselvää, onko kyseessä lepakoiden vai ihmisten matkassa kulkeutunut tuholainen.
Alamajan välikatolla oli merkkejä lepakoiden lepopaikasta, mutta ne olivat sen verran vähäisiä, ettei nahkasiipiä voi suoralta kädeltä leimata
luteiden tuojiksi. Lepakoiden kulkureitit vintille on kuitenkin tukittu verkoin, ja sitä tilaa korvaamaan Karjakaivon isäntä Ari ’Juissi’ Saarinen on
rakentanut ja kiinnittänyt rantapuihin lepakonpönttöjä lepopaikoiksi.
Tammikuussa oli myös kipakoita pakkasia, mutta ne pari viikonloppua, jolloin sekä ylä- että alamajaa
tuuletettiin ikkunat auki yli yön, eivät riittäneet lutikoiden tuhoamiseen.
Päivällä lämpötilat nousivat joka tapauksessa, joten luonto ei suonut vähintään kolmea, neljää vuorokautta
pariakymmentä lähenteleviä pakkasia.

Luteita ei voi tuhota näissä olosuhteissa myrkyillä, joten ainoa keino on rakennusten kuumentaminen.
Lämpö vetää luteita puoleensa ja yli
60 asteessa munat, toukat ja aikuiset
tuhoutuvat. Sellaisiin lämpötiloihin
ei päästy, kun omin voimin saunaa
ja takkatuvan kamiinaa lämmitettiin
syksyllä. Niinpä ainoa vaihtoehto on
torjuntafirman käyttäminen.
Lehden mennessä painoon torjuntafirma on tehnyt arviokäynnin.
Torjuntaa varten paikalle on saatava melkoinen arsenaali välineistöä:
generaattoreita ja lämpöpuhaltimia.
Toivottavasti asiat ovat jo hyvällä tolalla, kun luet tätä Lapinkävijä-lehteä
toukokuun puolivälissä. Joka tapauksessa asioiden etenemisestä tullaan
tiedottamaan sekä yhdistyksen kotisivuilla, Facebook-ryhmässä että sähköpostilistan jäsenille. Niitä tietolähteitä kannattaa seurata.
Kukasjärven asioita
Uusilla lapinkavijat.fi-kotisivuilla
on nyt varauskalenteri Kukasjärven
Goados-kodan ja Kukasmajan varauksista. Kummastakin voi varata joko petipaikan tai useamman tai sitten koko kodan tai majan. Oranssi
värikoodi tarkoittaa koko kodan tai
majan varausta, keltainen, että va-
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paita petipaikkoja on jäljellä. Kukasjärven varausten hoitaja Markus Pyhälä antaa tarkempia tietoja ja myös
vastaanottaa varauksia numerossa
040 419 0967 tai sähköpostiosoitteessa kukas(at)lapinkavijat.fi.
Tänä vuonna tulee 30 vuotta siitä, kun Goados-kota nousi talkoilla
Kukasjärven peräniitylle. Se on juhlimisen arvoinen tapahtuma, josta
varmaankin kuulemme muisteloihin
kerääntyneiltä talkoolaisilta Lapinkävijän seuraavassa numerossa.
Vuokravälinevarastossa
tapahtunutta
HSL:n ahkiot kaipasivat korjausta, ja
nyt ne ovat entistä ehommassa kunnossa. Kaksi Paljakka- ja yksi Naaliahkio ovat saaneet uudet aisat, vetonarut ja muutenkin niitä on ehostettu.
Taitava kunnostaja Matti Miettinen
jahtasi aisoiksi suksisauvoja ympäri kaupunkia, mietti rakenteet ja valmisti aisojen korjaussarjat sekä paikkasi muut vauriot. Kiitos Masalle
todella hyvästä työstä.
Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus hankkia kaksi telttaa edullisesti. Nyt valikoimissa on myös Fjällräven Abisko Dome 3 kupoliteltta sekä
Fjällräven Abisko Shape 3 tunneliteltta, molemmat kolmen hengen telttoja. Niinpä yhdistys luopuu kahdesta
vanhasta TenaMaster 3-kupoliteltasta ja Fjällräven Akka 3-tunneliteltasta. Tee tarjous, jos haluat mökille tai
takapihalle edullisen kesämajoitteen
(info[at]lapinkavijat.fi).

Lapinkävijä Nro 155 2 19
Kotisivuilla on varustevuokrauslomake, jolla voi tiedustella, tehdä tai
peruuttaa varauksia.
Yhdistyksen sähköpostit
Vuoden alusta on otettu käyttöön
paitsi uudet kotisivut, myös useita
@lapinkavijat.fi-sähköpostiosoitteita.
Ne kaikki löytyvät yhdistystiedotteesta alkaen sivulta 42. Ne löytyvät
myös nettisivuilta, kun valitset lapinkavijat.fi > Yhdistys > Yhteystiedot.
Lehti kaipaa sinua!
Tällä hetkellä lehden kokoaminen,
taitto ja postitus sujuvat hienosti,
mutta taitto on yhden henkilön varassa (Sakari Palo). Hänelle pitää ehdottomasti löytää varahenkilö. Jos haluat
oppia uuden, mielenkiintoisen taidon, ota yhteyttä Sakari Paloon, puh.
040 530 9578 tai sakari.palo(at)welho.
com. Myös kaikki muut lehden tekemisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita, sillä palstojen kokoajia ja juttujen kirjoittajia ei ole yhtään liikaa.
Ohjelmat elää
Karjakaivon käyttökielto on vaikuttanut ohjelmistoomme monin tavoin.
Talvilintujen tarkkailuretki otettiin
ohjelmaan, kun koko talvena ei ole
ollut saunailtoja. Ne eivät vastaa toisiaan, mutta retki oli kiva lisä. Melontakurssin järjestäminen osoittautui
hankalaksi, joten päätettiin sen sijaan
jatkaa kalastustaitojen lisäämistä. Facebookin ja nettisivujen seuraaminen
sekä sisäistä tiedottamista palveleval-
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le sähköpostilistalle liittyminen pitävät sinut parhaiten ajan tasalla.

Tiedot kokosi
Raija Hentman

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

Itämeri-tietoa

HSL:n ja Kavtsin ensimmäinen yhteinen kerhoilta tammikuussa oli
menestys. Tupa oli täynnä kuulijoita, kun Marjukka Porvari ja Anna
Saarentaus John Nurmisen säätiöstä
kertoivat Itämeren tilasta ja säätiön
suojeluhankkeista. Aihe oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Luvassa
on myös keinoja maatalouden päästöjen hallintaan. (RH)

Ilta Juha Hurmeen seurassa

kansatieteilijänä ja kirjailijana. Juhan
esityksen taustalla pyöri kuvasarja, jonka Raija Hentman oli koonnut
kolmen tunturiteatterin maisemista
ja esityksistä (Lemmenjoki, Paistunturit ja Käsivarsi). Pankaapa korvan
taakse: 21.–27.8. UKK-reitin varressa
Tuntsan maisemissa Murhahaaran
kämpän ympäristössä järjestetään
ylimääräinen tunturiteatterin esitys.
Paikka on vaihtunut tänne Vätsärin
erämaasta. Tiedot löytyvät osoitteesta operaatiopaulaharju.fi. (RH)
Jari Lehtonen

Mikä ilta! Maijansali Keskustakirjasto Oodissa oli 29.1.
tupaten täynnä ja
muutama joutui jo istumaan lattialla, sillä noin 185 kuulijaa
oli enemmän kuin istumapaikkoja. Juha
Hurme kertoi retkeilijäminästään, Operaatio Paulaharju-teatteritapahtumasta ja
Samuli Paulaharjusta
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Myrskyharjoitus

Sään haltijat irvailivat pahemman
kerran Lapinkävijöille, kun järjestivät
päivien vesisateen keskelle unelmatalvea juuri tämän harjoituksen ajaksi. Hakunilan urheilupuiston kolme
lumitykkiä olivat rivissä odottamassa, mutta ensin piti traktorilla kasata
litisevästä loskasta lumipatja, jonka
päällä telttoja saattoi pystyttää lumitykkien tuottamassa ”myrskyssä”.
Erkki Holopaisen ja Risto Heinäsen
pätevän alustuksen jälkeen ryhdyttiin tositoimiin, ja tällaisen kokemuksen sai harjoituksesta Saara Loiste:

Lapinkävijä Nro 155 2 19
Lumitykeillä muodostettu myrskytuuli puhalsi enimmillään 25m/s.
Testasimme ensimmäisinä kolmen
hengen tunneliteltan pystyttämistä kahdestaan. Olimme etukäteen
ajatelleet että harjoitus on haastava,
mutta todellisuus yllätti silti! Teltan
pystytys myrskyssä on huomattavasti vaikeampaa kuin miltä se näyttää.
Emme aluksi hahmottaneet lainkaan,
miten päin teltta oli kun avasimme
sen säilytyspussista. Kovassa tuulessa hahmottaminen oli todella vaikeaa, vaikka teltta oli tuttu ja olimme
pystyttäneet sen kymmeniä kertoja
aikaisemmin yhdessä.
Raija Hentman

Kurjissa olosuhteissa saa parhaiten harjoitusta teltan pystytykseen vaativissa säissä.
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Jatkoimme kuitenkin sitkeästi yrittämistä ja harjoituksen aikana
saimme hyviä vinkkejä muilta osallistujilta, jotka seurasivat vierestä
puuhasteluamme. Kommunikointi
kaverin kanssa oli vaikeaa koska ääni
ei aina kuulu tuulen yli vaikka huutaisi. Lähes tunnin kestäneen ähertämisen jälkeen saimme lopulta teltan
pystyyn ja opimme ainakin seuraavat asiat: Teltan pystyttäminen kovassa tuulessa vie aikaa ja on fyysisesti
uuvuttavaa, joten siihen täytyy varata riittävästi aikaa ja energiaa. Teltan
kulmat tai joku osa kannattaa merkata niin, että pussista ottaessa on heti
selvää miten päin sitä lähdetään pystyttämään.
Oman harjoituksen jälkeen oli mielenkiintoista vielä seurata toisten harjoitusta ja saada vähän erilaista näkö-

kulmaa aiheeseen. Harjoituspäivänä
satoi vettä ja huono sää verotti osallistujia, mutta kurjien olosuhteiden taitojahan oli tultu harjoittamaan! Suuret kiitokset vielä järjestäjille, saimme
tärkeää kokemusta tositilanteiden varalle.

Puutalkoita

Kansallispuiston rajalinjalta on kertynyt melkoinen määrä polttopuuta, ja
niin ollen sitä on saatu kiskoa oikein
olan takaa lähemmäs liiteriä. Tässä on
kuva 16.2. pidetyistä talkoista, joissa
sai kahlata syvässä hangessa. Täytyy kumartaa ja kiittää nöyrästi niitä
muutamia, jotka ovat viitsineet kerta
toisensa jälkeen tulla mukaan talkoisiin. Ilman heitä moni asia, myös Karjakaivo, olisi hunningolla. (RH)
Raija Hentman

Ahkioita
lastaamassa
helmikuun
puutalkoissa
Markus
Pyhälä ja
Taina Tervahartiala.

19

MENNEITÄ

Lapinkävijä Nro 155 2 19

Talvilintuja 2.3. Vanhankaupunginlahdella

laulujoutsen, sinitiainen, mustarastas, käpytikka, pikkutikka, tikli, isolepinkäinen, kuusitiainen, viherpeippo, kanahaukka, peippo, punarinta.
Kirjasi Saara Loiste

Ari ’Juissi’ Saarisen vetämä retki tarjosi hienon ulkoilupäivän ja toistakymmentä eri lintulajia:

Saara Loiste

Linturetkeläist Kivinokan katselulavalla

Kukasjärven vapaalaskuviikonloppu

Helmi–maaliskuun vaihteessa vietettiin Kukasjärvellä vapaalaskuviikonloppua. Helsingistä yöjunalla Kolariin lähti kolme rohkeaa laskijaa.
Välineiden kirjo oli kattava: lumilau-

ta, telemarksukset ja vapaalaskusukset. Lumitilanne perillä oli aika haastava. Lumi oli tullut tuulen kanssa
ja juuri ennen vapaalaskuviikkoa oli
noin viikon verran lämmintä +5 as-
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tetta ja vesisateita. Ylläkseltä saimme
soittamalla etukäteistietoa ”Tunturi on musta, näyttää aivan vapulta”.
Emme antaneet tämän kuitenkaan
masentaa.
Ensimmäisenä päivänä tehtiin tutustumiskäynti Kukastunturille. Kukastunturilla nähtiin avotunturin
maisemat ja saatiin hieman laskemisen tunnelmaa. Kommunikoinnissa
ja suunnistuksessa oli minulla retken
vetäjänä hieman haasteita. Äkäslompolossa söimme myöhäisen lounaan
ja täydensimme ruokavarastot kaupasta ennen matkan jatkumista. Siirtyminen pimeällä nevalla Kukasma-

jalle oli aavistuksen haastavaa. Lumi
upotti lumikengän alla pohjia myöten ja vaikka maisema oli tuttu, niin
seuratessamme vanhoja jälkiä ilman
kompassia huomasimme kääntyneemme takaisin päin. Vahinko oli
onneksi vain muutama sata metriä.
Luonto oli puolellamme, koko matkan ajan taivaalla loimusivat komeat revontulet.
Vaikka lunta oli vain noin 60 cm
niin se vaikeutti kulkemistamme sen
verran että toisen päivän laskimme
Kiehisten lumilautaporukan kanssa
”takapihalla”. Siirtyminen kauemmas olisi vienyt liikaa aikaa ja voimia.
Olli Ylänne
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Kolmantena päivänä lähdimme
varsinaisille pelipaikoille eli PikkuKukasvaaran pohjoisrinteelle. Alkumatkan pääsimme edellisen päivän
jälkiä pitkin ja vaaran päällä lumikaan ei juurikaan upottanut. Saimme
laskettua ja kiivettyä noin 600 korkeuserometriä päivän aikana. Lumi oli todella hyvää kun vaikka vain
viikkoa aikaisemmin oli satanut vettä. Olin optimistisesti suunnitellut
laskemista myös neljännelle päivälle, mutta koska lunta ei ollut ylhäällä
tunturissa ja aikakin kävi vähiin niin
viimeinen päivämme meni rauhallisesti siivoillessa ja yöjunalle siirtyessä.
Minulle jäi matkasta hyvä fiilis ja
”opastettavatkin” viihtyivät. Ensi keväänä retki tehdään uudelleen!
Markus Pyhälä
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Ompelukurssi

Tmi Kaisa Viermaan ompelimossa oli
hyvät fiilikset, kun puoli tusinaa käsitöistä kiinnostunut kokoontui Ritva
Viermaan opastuksella ompelemaan
erilaisia retkeilytarvikkeita. Kahvit ja
pullat odottivat kurssilaisia, kun väki kokoontui Mellunmäkeen. Kurssilaiset ompelivat ainakin muutamat
kahluutossut ja kirpputorilta löytyneestä untuvatakista syntyi upea toppahame.
Jollet itse ole innostunut käsitöistä
Ritva Viermaa tekaisee tuossa tuokiossa makuupussin lakanoita, kaulureita, kahluutossuja ja muita tarvikkeita, vaihtaa vetoketjun, lyhentää
housut tai tekee iltapuvun. Hänet tavoittaa numerosta 050 545 4717. (RH)
Saara Loiste

Ompelukurssilaiset työn touhussa. Oikealla
istumassa
Ritva Viermaa.
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Talvihuoltoviikko

Kukasjärven talvihuoltoviikko keskittyy lähinnä puuhuoltoon. Vieraita eli ulkoilevia jäseniä on yleensä ollut reilusti, nyt heitä oli vähemmän.
Säät olivat suht lämpimät ja lunta oli
tullut reilusti muutamana aiempana
viikkona. Uusi lumi oli pehmeää. Alkuviikosta tehtiin kaikki muut talvella tehtävät huoltohommat ja lop-

puviikosta saatiin puut puuvajaan.
Vieraiden kanssa oli ruokakimppa ja
päivällisten ympärillä mukavaa keskustelua. Kaikki olivat tyytyväisiä
viikon antiin. Ensi talvena sinunkin
kannattaa lähteä Kukasjärvelle nauttimaan talvesta!
Markus Pyhälä
Markus Pyhälä

Vähäluminen Aakenus
Sakari Palo

Kukasmaja kesäkuussa 2016
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Seppo J. Partanen

NÄIN LAPIN KULTAKUUME SYTTYI 150
VUOTTA SITTEN
Osa II
Artikkeli pidettiin alun perin luentona Tankavaaran Kultamuseon Kultasymposiumissa lokakuussa 2018. Artikkelin ensimmäisessä
osassa (Lapinkävijä 1/2019) käsiteltiin kullanetsinnän varhaisempia
vaiheita ja vuoden 1868 kullanetsintäretkeä Utsjoella. (RH)
Kesä kääntyi syksyksi,
kun joukko
lähti nousemaan Utsjokea Inaria
kohti. Pieniä hippuja
löytyi sieltä
täältä. Inarin
pappilassa
oltiin syyskuun 8. päivänä ja sieltä lähdettiin
tutkimaan
Vaskojokea.
Koekaivua
tehtiin lähes

20 km matkalla, mutta vain muutama hengetön jäi vaskooleihin. Palattiin Inariin, matkattiin veneellä Inarijärven kautta ja 13. syyskuuta oltiin
Kyrön kylässä Ivalojoen suulla. Seuraavana päivänä lähdettiin Törmäsestä kolmella koskiveneellä nousemaan
Ivalojokea vastavirtaan. Taas löytyi

Josef Aurénin 1868 piirtämä kuva LIhrin retkikunnan löytöpaikalta.
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hippuja Pasasjoen, Saariojan, Tolosjoen tienoilta ja tulokset vain paranivat, mitä ylemmäs noustiin.
Nulkkamukassa peruskallio nousee ensi kertaa esille jokirannassa ja
siitä löytyi kultaa nopeasti enemmän
kuin mistään muualta. Vaskattiin 200
milligammaa (0,2 g) kultaa lyhyessä
ajassa ja suurin hippu painoi 60 milligrammaa. Lapin kulta oli lopultakin
löytynyt syyskuun 16. päivä 1868.
Yöpakkaset pakottivat Lihrin
joukkoineen palaamaan Törmäseen,
josta taivallettiin Tankajoen lähteille, veneellä Kitisen ja Kemijoen halki
Rovaniemelle, Ouluun ja höyrylaivalla Helsinkiin, jossa Lihr oli 20. lokakuuta.
Lihr palasi Ivalojoelle kahden vuoden kuluttua vuorimestarin apulaiseksi kultaryntäyksen ensimmäiseksi kesäksi. Tämän jälkeen hän teki
ansiokkaan uran Rahapajassa, nimitettiin sen johtajaksi 1885 ja oli virassa vuoteen 1912 saakka. Häntä
yritettiin lahjoa paljastamaan kultatietojaan. Ministerivaltiosihteeri, kreivi Aleksander Armfelt tarjosi poikansa Mauritzin kautta suurta
rahasummaa ja osuutta kullasta, jos
Lihr neuvoo venäläiselle kultayhtiölle rikkaita kulta-alueita. Epäilyksille
Lihrin lahjonnasta antoi aihetta se, että venäläinen kullanetsintäretki matkasi veneellään Ivalojokea myötävirtaan suoraan Sotajoen suulle ja sieltä
Nulkkamukkaan Lihrin löytöpaikalle kesällä 1869. Heille täytyi olla yksityiskohtaisen tarkka tieto senaatin

retkikunnan löytöpaikoista Ivalojoella! Tuon ajan kartat ja Lihrin senaatille tekemän raportin lukeminen ei
vielä olisi opastanut venäläisiä Nulkkamukkaan. Kultaa löytyi lupaavasti, valtaustakin yritettiin saada kuvernöörin virastossa Oulussa, mutta se
ei onnistunut puutteellisten asiakirjojen takia.
Rahapajassa Lihr joutui läheltä seuraamaan Lapin kullankaivua.
Paljon puhuva on hänen mahtipontisen varmalla käsialallaan 8.11.1901
kirjoittama analyysitodistus Henry
Kerkelän kalliokultanäytteistä, joissa
parhaimmillaan oli kultaa 92,5 g tonnissa. On helppo kuvitella ajatukset
tuon kirjoituksen takana; ”Mitä minä
sanoin, tähän minä uskoin!”
Kulta oli Lihrille tuttu jo lapsuudessa, sillä sekä isä että äidin isä olivat kultaseppiä. Historiaan hän on
jäänyt myös valokuvaajana. Hän
suunnitteli valokuvaajan uraa ja otti
helmikuussa 1863 koulukirjoista tutun valokuvan Runebergistä ja Topeliuksesta poseeraamassa arvokkaan
näköisenä studiokuvassa.
Lihrin matkakertomus kullanetsintäretkestä 1868 senaatille löytyy netistä kultahippu.fi sivustolta.
Käännätin sen ruotsinkielestä kauan
sitten, muokkasin ja stilisoin kaikkien luettavaksi.
Kultarikkaudet löytyvät 1869
Dahllin, Plantingin ja Lihrin tutkimukset käynnistivät mittavat toimenpiteet Lapin kullan löytämisek-
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Ivalojoen Kultalan asemakaavakartta vuodelta 1874. Nimilisäykset Seppo J. Partanen.

si, mutta löytöjen vähäisyys herätti
myös epäilyjä. Kullanetsintää rajoitettiin asetuksella ja siihen oli hankittava senaatin erikoislupa. Luvan saivat merimiehet Jaakob Ervast (1926
- 1886) Oulusta ja Nils Lepistö (1827
– 1893) Raahesta senaatin finanssitoimikunnalta 4.1.1869. Totaalista
kieltoa kullanetsintään lievennettiin
marraskuussa -68 todennäköisesti
kenraalikuvernöörin vaatimuksesta,
jotta kultamaat avautuisivat kaikille.
Ervastilla oli kokemusta kullankaivusta Kalifornian Eldoradon kultakentillä parikymmentä vuotta
aiemmin. Miehet matkasivat Rovaniemeltä ikivanhaa Ruijan keinoa kävellen Kyrön kylään (Ivaloon), jossa
ilmoittautuivat nimismiehelle, ja läh-

tivät elokuun alussa nousemaan vastavirtaan Ivalojokea. Sotajoen suun
vastarannalla Vaskisjoen suussa löytyi jo kullan merkit myöhemmin rikkaaksi osoittautuneelta paikalta.
Ervastilla näyttää olleen hyvä kultasilmä, sillä Saariporttikoskelta lopulta löytyi se vuosisatoja haettu kultaaarre, joka poisti viimeisetkin epäilyt
kullan olemassaolosta.
Löytöpaikka sijaitsee kahden kuohuvan kosken välisen suvannon rannalla, jonne tuntureilta virtaa kaksi
pientä puroa. Miehet kaivoivat pitkän vesiojan ja aloittivat rännityksen.
Jo ensimmäisessä vaskoolissa oli karkeaa kultaa ja kultapussi kasvoi nopeasti. Kolmessa viikossa kultaa oli
pari kiloa, suurin hippu 28 grammaa.
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Eväiden loppuminen pakotti miehet
paluumatkalle. Raahelainen merimies Edvard Björkman (1833 – 1911)
tuli samoille paikoille miesten poistuttua ja löysi kultaa noin 600 g. Hän
oli ollut samalla laivalla töissä Ervastin kanssa ja molemmat asuivat Raahessa. Hän oli ollut kullankaivajana
Uudessa Seelannissa
Ervast ja Lepistö ilmoittautuivat
Kittilässä kruunuvouti Plantingille
5. syyskuuta lupaehtojensa pakottamana. Vouti määräsi miehet matkaamaan Ouluun maaherran luokse ja
teki itselleen valtaushakemuksen löytöpaikalle. Tästä alkoi yli viisi vuotta
kestävä oikeustaistelu.
Ervastin ja Lepistön tiet erosivat
muutaman vuoden jälkeen. Lepistö lopetti kullankaivun ja palasi perheensä luo Raaheen. Ervast oli kullankaivajana pari vuosikymmentä ja
asui loppuelämänsä Piippolassa, jonka kirkon vierestä nykypäivän kullankaivaja Alpo Ervasti löysi aivan
äskettäin Jaakobin haudan. Alpo etsi
kauan hautaa ja löytöpaikka todistaa
hänen mielestään sen, että Jaakob oli
Piippolassakin varsin aktiviinen kirkon vaikuttajajäsen ja sai siksi hautansa kunniapaikalle.

maanmittaria. Dahll tuli tutustumaan
kultalöytönsä seurauksiin Oulun kuvernööri von Alfthanin seurueessa.
Planting oli tullut paikalle aikaisin
keväällä valvomaan Kultalan kruununaseman rakentamista ja omia etujaan valtauksen saamiseksi.
Ervast ja Lepistö totesivat paikalle tullessaan, että heidän löytöpaikkansa merkitty muille. Björkman oli
yhdistynyt torniolaisen kauppias
Goveniuksen kanssa, jolle annettiin
Kultalan ylempi tehdaspiiri numero
1. Kruunuvouti sai viereisen paikan,
tehdaspiirin 9. Merimiehet saivat riidassat tuekseen kauppaneuvos Snellmanin Oulusta, jolla oli hyvät suhteen kuvernööri Althaniin.
Planting ehti kaivaa kultaa pari
viikkoa heinäkuun alussa, kun työt
keskeytettiin riidanalaisella alueella. Oikeuden päätöksellä Plantingin
ja osa Goveniuksen tehdaspiireistä määrättiin merimiehille kesällä
1872. Niitä ei maanmittari edes pyykittänyt, sillä viranomaiset olivat lopen kyllästyneet riitoihin omassa pihapiirissään. Nähtävästi oli tehty jo
päätös, että vuoden 1873 alusta nämä
alueet otettaisiin suoraan valtion haltuun. Näin tapahtuikin lakia uudistettaessa ja alue vuokrattiin kauppias Goveniukselle.
Ervast ja Lihr kävivät kiivaan väittelyn lehdissä siitä, kenelle kunnia
Ivalojoen kullan löytymisestä kuuluu: ”Lihr syyttää meitä valehtelijoiksi, että olisimme eksyksissä kävelleet
ja olleet poissa ihmisten ilmoista tie-

Kaaosta ja riitoja 1870
Kaikki Lapin kullan löytäjät kohtasivat Ivalojoen Kultalassa kesällä 1870
keskellä kultaryntäyksen pahinta
kaaosta. Jokivarressa tallusteli yli 500
miestä työtä tai kultapaikkaa hakien,
lakia valvoi 39 virkamiestä, poliisia ja
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Ivalojoen Kultalan auringon paahtamat seinät huokuvat historiaa.

tymättömissä. Vaan ei meillä köyhillä työmiehillä ollut varoja niin ruhtinaallisesti kuleksia ja pitää oppaita,
kun omilla vähillä varoillamme lähtimme matkaan saadaksemme jotain
toimituksi, ja niin jouduimme eksyksiin. Ei se ihme ole, että Lihr ei eksyksissä käynyt, oli hallituksen varoja
yltäkyllin pitääkseen alaisia ja oppaita”.
Näin alkoi kullankaivu Lapissa
150 vuotta sitten ja sellaisena se on
jatkunut tähän päivään saakka; kovaa
työtä ja taistelua lakeja, määräyksiä,
niiden tulkintoja ja tulkitsijoita vastaan. Löydettyä kultaa arvokkaampaa koko Lapille on ollut sen etsiminen ja toivo löytymisestä.
Kultaa on viime vuosina löyty-

nyt lupaavan paljon, ja kullankaivajia on enemmän kuin koskaan aikaisemmin kultahistoriassa. Suurin
osa viime vuosien kullasta on noussut Lemmenjoen jänkäpuroista konekaivulla ja epätoivon vimmalla. Kullan tulo uhkaa loppua parin vuoden
päästä, kun koneet ja ammattikaivajat joutuvat lopettamaan Lemmenjoella. Pienen ammattikaivajien joukon
kokemus, näkemys ja investoinnit kalustoon ovat valumassa hukkaan eikä
suuria kultahippuja nouse lapiopelillä 4–6 metrin paksuisen suomudan
alta.
Kultahistorian lehti näyttää kääntyvän kesäkuussa 2020, jolloin tulee
kuluneeksi 150 vuotta Ivalojoen kultaryntäyksestä.
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Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, antaa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.

Teippitietoa

Ilmastointiteippi eli jeesusteippi eli
jesari on erikokoisten nippusiteiden
ohella vakiokamaa retkeilijän korjausvälineissä. Ilmastointiteipin paranneltu versio on Gorillateippi, jossa on kaksinkertainen liimapinta ja
verkkokudos.
FiberFix-korjausteipistä (fiberfix.fi)
on saatavilla useita eri verisoita, mutta alkuperäinen teippi on sata kertaa
kestävämpää kuin ilmastointiteippi.
Sillä voi korjata erilaisia materiaaleja, kuten puuta muovia ja metallia.
Teippi kovetetaan kostuttamalla, joten pakkaus on kertakäyttöinen, mutta säilyy avaamattomassa pakkauksessa vuosia. Teipistä on tullut myös
ilmastointiteippiä vastaava, mutta
kymmenen kertaa vahvempi versio.
Tenacious Tape on saatavana mustana ja läpinäkyvänä tekstiilien korjaukseen. Vinkin mukaan (Latu ja
polku 1/2019) tarttuu ”kuin tauti”
kaikkiin kankaisiin, myös silikonipintaisiin. Teippi kestää myös konepesun. Sopii siis telttojen untuvapussien, kaikenlaisten vaatteiden,
rinkkojen ym. korjauksiin. Tuotet-

ta tuo maahan lamnia.com ja hakusanalla Tenacious Tape löytyvät eri
vaihtoehdot. RH

Vedenpitävät sukat

Jokien ylitykseen ja leirielämään on
hyvä olla toiset kevyet jalkineet. Kahlaamista ajatellen kengän pohjien pitävyys ja pysyminen napakasti jalassa ovat tärkeitä. Sekä leirielämässä
että ylityksissä sukkien olisi hyvä pitää jalat lämpiminä ja hyttysaikaan
olisi hyvä, että inisijän imukärsä ei
läpäise neulosta.
Vedenpitävät sukat pitävät jalat
kuivina, vaikka sade tai varvikko kastelisi. Samoin kahlatessa. Kahlatessa
sukat eivät tunnu välttämättä lämpimiltä, mutta se korjaantuu päästämällä vettä sukan sisälle. Vesi lämpiää
nopeasti ja eristää sukan ulkopuolella olevan veden kylmyydeltä.
Markkinoilla on ainakin kolmen
valmistajan vedenpitäviä sukkia.
Dexcell Ultra Thin -sukan ulkopinta
on modaali-selluloosakuitua ja sisäpuoli 60 % bambua, välissä Porellekalvo (dexcell.com). Sealskinz Super
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Thin Pro Mid ulottuu puolisääreen,
ihoa vasten on pehmeää bambua ja
Hydrostop-nauha varren suussaa estää veden pääsyn sisään (sealskinz.
com). Bridgedale Storm Sock istuu hyvin ja sisäpuolen Merino-villa pitää
jalat lämpiminä (bridgedale.com).
Vedenpitävät sukat tulee kuivattaa
sekä sisä- että ulkopuolelta. RH

ti yli 6 cm.
NeoAirin alustat eivät ole ”itsestään täyttyviä”, vaan ne on puhallettava täyteen. Hommaa helpottaa
huomattavasti pumppupussi, joka
liitetään venttiiliin. Sitten pussi ravistetaan auki ja kääritään suupuolesta
kanoottipussin tapaan kiinni, jolloin
sisälle jäänyt ilma puristetaan alustaan.
Vaikka materiaalit vaikuttavat
ohuilta, ne ovat uskomattoman kestäviä. Nuotiosta lentävä kipinä kyllä
saa reiän aikaan, mutta alustan mukana tulevalla korjaussarjalla reiän
paikkaa näppärästi ja kestävästi. Kokemusta on. RH

Kevyttä mukavuutta

Thermarest NeoAir kevyiden ilmatäytteisten makuualustojen sarjaan
on syntynyt kevyistä kevyin versio,
UberLite, paino 250 grammaa. NeoAir-tuoteperheen painavin alusta on
noin 490 grammaa. Painoon vaikutRaija Hentman
tavat muotoilu
ja ThermoCapture-lämmöneristyskerrokset. UberLite on
selkeästi tarkoitettu kesäkäyttöön, sillä
sen R-lämpöarvo on 2. Rlämpöarvo ilmaisee, kuinka
tehokkaasti
materiaali ehkäisee lämmön
kulkeutumista materiaalin
toiselle puolel- Vetokannaksen taival ja Telebergetin rengasreitti kulkevat osin samaa
le. Neljän vuo- polkua Porkkalanniemessä.
denajan alustan R-lämpöarvon tulisi Polkuja ja tulipaikkoja
olla 5 tai enemmän. Kaikilla NeoAi- Porkkalanniemen ulkoilualueille, joita
rin alustoilla on paksuutta mukavas- hallinnoivat yhteistyössä Metsähalli-
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tus, Uudenmaan virkistysalueyhdis- laavun mökkimäiseksi. Bergströmin
tys, Vantaa, Kirkkonummi ja Nur- torpan pihalla seisoo grillikatos, mutmijärvi, on viime vuonna avattu ta jos ohjelmapalveluyrittäjän ryhmä
merkityt reitit. Keittokatoksia ja nuo- on torpalla, pihapiiri on syytä rautiopaikkoja on kohennettu ja paikal- hoittaa heidän käyttöönsä. Storträskin
le on saatu myös esteetön näköala- pohjoisrannalla on uutuuttaan hohtapaikka ja invakäymälä. Vetokannaksen va grillikatos, liiteri ja käymälä sekä
taival (2,1 km, punaiset vinoneliöt) evästelypöytiä. Järvelle johtava polalkaa Vantaan Vetokannaksen park- ku kohentuu tulevana kesänä esteetkipaikan kulmalta ja päätyy Omsa- tömäksi, kun saa lopullisen pinnoittuntielle. Telebergetin rengasreitin (2,2 teen. Yhdysreittien väri on vaihtunut
km) merkintä on keltainen ja se kul- punaisesta oranssiksi ja reitti Tasakalkee osan matkaa samaa polkua Veto- lion parkkipaikalta on merkitty Storkannaksen taipaleen kanssa ja hetken träskille ja edelleen Gumböleträskille
myös Pampskatanin pistoa. Pampska- asti. Muitakin parannuksia on luvastanin pisto (1,4 km, punaiset vinone- sa, joten kannattaa seurata tilannetliöt) seuraa perinteistä kulkureittiä ta osoitteessa luontoon.fi/sipoonkorPorkkalan portin pysäköintipaikal- pi. RH
ta niemen kärkeen asti. Lisätietoja:
luontoon.fi/porkkala.
Raija Hentman
Sipoonkorven kansallispuistossa on alkanut
hiljaisten
vuosien jälkeen
taas
tapahtua.
Ängesbölen
leiripaikalle
on siirretty
entinen Bisajärven kaksoislaavu,
jonka umpikatto ja liukuovet tekevät tulisijalla Storträskin pohjoisrannalla Sipoonkorven kansallispuistossa on upouusi
varustetun
grillikatos, liiteri, käymälä ja evästelypöydät.
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Kirjareppu
Kirjareppu kertoo uusista kartoista, karttasovelluksista sekä retkeilijää ja luonnonystävää kiinnostavista kirjoista, ja opastaa myös vanhojen kirja-aarteiden äärelle. Miten milloinkin.
Pako Lapin Sodasta
Onerva Hintikka, Maahenki 2016
ISBN 978-952-301-055-0
Lapin sodan päättymisestä on kulunut jo 74 vuotta. Tämä sota on jäänyt selvästi varjoon Talvi ja Jatkosodan tapahtumista. Joskus tuntuu,
että niistä on tarkoituksellisesti vaiettu. Samoin Lapin väestön evakuointi sodan alkaessa ja väestön kohtalot
Lapin sodan aikana ovat tuntemattomampia kuin Karjalan evakoiden
kohtalot. Tosiasiassa Lapin evakuointi syksyllä 1944 oli paljon dramaattisempi kuin Karjalan vastaavat tapahtumat. Tämä johtui siitä, että Lapin

väestön evakuointi jouduttiin toteuttamaan varsin nopealla aikataululla.
Tiestön kunto oli toista luokkaa kuin
itäisessä Suomessa ja välimatkat toivottoman pitkät. Samaan aikaan tapahtui saksalaisten joukkojen vetäytyminen Norjaan. Alussa evakuointi
sujui varsin "rauhallisesti" ja saksalaiset osallistuivat paikallisen väestön ja
tavaroiden kuljetuksiin. Tilanne pohjoisessa muuttui varsin pahaksi, kun
suomalaiset joukot nousivat maihin
Torniossa, jolloin evakuoitavat joutuivat keskelle alkaneita sotatoimia.
Tällaiseen ei oltu varauduttu. Rauhansopimuksen mukaan saksalaisten
oli poistuttava Lapista tiettyyn päivään mennessä, mutta suomalaisten
ja saksalaisten sopima vetäytyminen
ei käynytkään venäläisille. He vaativat suomalaisilta joukoilta nopeampaa aikataulua, joka johti sotaan suomalaisten ja saksalaisten välillä.
Onerva Hintikka on perehtynyt näihin tapahtumiin, jottei Lapin
asukkaiden kohtalo unohtuisi asiasta tietävien poistuessa kertomatta
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raskaista tapahtumista. "Pako Lapin
sodasta kertoo tavallisten ihmisten,
lähinnä naisten, lasten ja vanhusten
omalla äänellä evakkotien pelosta,
nälästä, vilusta. Ehkä positiivista tässä oli, että Ruotsi ja eritoten Ruotsin
väestö suhtautui myötämielisesti Lapin asukkaiden ja heidän eläintensä
hätään kriittisillä hetkillä. He osallistuivat Lapin väestön evakuointiin ja
ottivat vastaan niin ihmiset kuin eläimet. Näistä tapahtumista kirja kertoo
koskettavalla tavalla.
Eli kirja kertoo Lapista ja sen
asukkaista mielenkiintoisella ja koskettavalla tavalla. Lapin sodan rauniot ovat hävinneet ja harva ymmärtää minkälainen tuho Lappia kohtasi
loppuvuodesta 1944 ja keväällä 1945.
Lapin sodan taisteluista on kirjoitettu useampia teoksia, sen sijaan Lapin
väestön kohtalot ja Lapin jälleenrakennus ovat jääneet monesti unholaan. Sitä Lappia, joka oli olemassa
ennen sotaa ei ole enää olemassa, niin
raskas tuho kohtasi tuolloin Lappia ja
vain muutama syrjäinen kylä kuten
Suvanto jäi polttamatta. Samoin Lapin useat kirkot kokivat saman kohtalon. Kun seuraavan kerran matkaa
Lappiin on ehkä syytä tutustua niihin kyliin, jotka ovat jääneet jäljelle ja
niissäkin on tapahtunut muutoksia.
Silloista aitoa vanha Lappia on ehkä
mahdoton kuvitella.
Reijo Blomberg

Kansallispuistot tutuiksi - PohjoisSuomi
Pepe Forsberg, Mikko Sorsa,
Karttakeskus 2018
ISBN 978-952-266-547-8 /794
Pohjois-Suomen kansallispuistoista
kertova opaskirjanen on kätevä muodoltaan ja kooltaan. Se kertoo useammasta kansallispuistosta, Syötteeltä
Urho Kekkosen kansallispuistoon ja
siltä väliltä. Kirja on Karttakeskuksen julkaisema ja tarkoitettu retkeilijän oppaaksi, kertoen monipuolisesti
ja monesta näkökulmasta kansallispuistoista ja niiden erityispiirteistä.
Kätevää on, että mukana on karttalehdet, joista selviää kunkin alueen
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tan käyttöön vaan kartat ovat käytössä senkin jälkeen kun puhelinverkko
on jo hiipunut. Käyttäjän pitää huolehtia puhelimen riittävästä akunkestosta ja tarvittaessa varmistaa se virtapankin tai vara-akun avulla.
Aineisto kattaa kokonaisuudessaan
Suomen, Ruotsin ja Norjan maa- ja
vesialueet. Tulevaisuudessa karttaaineisto laajenee entisestään.
Vaara- tai onnettomuustilanteessa kulkija voi tehdä hälytyksen suoraan Mapitare-kartan näytöltä. Hälytyksen aktivointi lähettää puhelimen
sijainnin automaattisesti viranomaisten tietoon ja avaa samalla puhelinyhteyden hälytyskeskukseen. Palvelu toimii ainoastaan Suomessa.
Tavallisista hälytyssovelluksista
poiketen käyttäjä näkee kartalta kokoajan oman paikkansa ja voi siten
vielä tarvittaessa vahvistaa oman sijaintinsa suullisesti hälytyksen yhteydessä. Tämä minimoi virheiden
mahdollisuutta, nopeuttaa avun löytymistä oikealle paikalle ja tehostaa
pelastustoimintaa merkittävästi.
Vektoripohjainen ja mittakaavarajoitteeton Mapitare-maastokartta on
markkinoiden tarkin ja ajantasaisin.
Pohjana käytetään useita eri viranomaisten lähdeaineistoja ja sisältöä
päivitetään säännöllisesti. Kartan ainutlaatuinen tekninen taso mahdollistaa joustavan siirtymisen yleiskuvasta selkeään lähikuvaan ja toisaalta
laajasta reitinsuunnittelusta tarkkaan
yksityiskohtien tarkasteluun. Sama
toistuu myös merikartta-aineistossa,

reitistö ja palvelut. Jos haluaa tutustua johonkin alueeseen, niin tarvitsee kuitenkin alueesta tarkemman
kartan, mutta suunnittelun pohjana
kartat toimivat. Kirjan koosta johtuen kartat ovat kuitenkin sen verran
suhteiltaan pienehköjä, joten esim.
kartan tekstien lukeminen on jossain
määrin hankalaa. Samoin kirjan tekstien fontti olisi saanut olla hieman
suurempi, jolloin lukukokemus olisi
ollut miellyttävämpi, tämä kuitenkin
lähinnä henkilökohtainen näkemys.
Kirjan kompakti koko on todennäköisesti johtanut tähän ratkaisuun, jotta
opasta olisi helpompi kuljettaa retkillä mukana. Samoin kirjan pehmeät kannet ovat hyvä ratkaisu.
Kirjassa on myös houkutteleva kuvitus, joka omalta osaltaan herättää
kiinnostusta kuhunkin kohteeseen.
Käteviä ovat tietolaatikot, josta saa
nopeasti lisätietoa, samoin QR koodit, joiden avulla voi nopeasti hakea
lisätietoa netistä
Reijo Blomberg
Mapitaren kartta kännykkään
Mapitare on markkinoiden ensimmäinen puhelimen muistiin kerralla
ladattava offline-karttaohjelma. Mapitare maasto- ja merikartta ei tarvitse puhelin- ja sähköverkkoja toimiakseen vaan koko kartta-aineisto on
kerralla ladattuna puhelimen muistiin. Heikot puhelin- ja datayhteydet
eivät siis vaikuta millään tavoin kar-
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joka kuuluu yhtenä osana Mapitare
kokonaisuuteen.
Reaaliaikainen sijainti, liikkumisnopeus ja suunta sekä reititys kohteesta toiseen ovat digitaalisen kartan merkittävimpiä etuja perinteisiin
paperikarttoihin verrattuna. Mapitaressa reititys huomioi tiet, kelkkareitit ja laivaväylät optimaalista reittiä
laskiessaan. Ohjelma rakentaa parhaan reitin lähelle tai kauas, PohjoisSuomesta Etelä-Ruotsiin tai vaikka
Lieksasta Bergeniin asti. Kartta ohjaa
kulkijan myös tiettömien taipaleiden
takaa lähimmälle tielle.

Nimihaulla kartalta voi hakea
paikkoja osoitteen ja nimen mukaan
tai sitten kohteeksi voi hakea itse tallennettuja kohteita. Kohteiden lisäksi
käyttäjä voi tallentaa kuljetun reitin.
Kartan ulkoasun voi valita päivä-, yöja merikäyttöön optimoiduista esitystyyleistä. Kartassa on Suomen kiinteistö- ja peltorekisterit.
Mapitare-ohjelmisto löytyy Android käyttäjille Play kaupasta ja IOS
käyttäjille Appstoresta. Ohjelmaa voi
kokeilla viikon ilmaiseksi! Kuluttajahinnat alkaen: maastokartat 19,90€/
vuosi/maa. www.mapitare.fi-tiedote 22.3.19

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.
Kirkkonummelle uusia
ulkoilureittejä
Kirkkonummen omistamille maille on suunnitteilla kaksi uutta luontopolkua yhteensä yli 5 km matkalla.
Volsiin on suunnitteilla n. 3 km pitkää luontopolkua, johon tulee 12 rastia ja teemana metsän monimuotoisuus. Toinen kohde on suunnitteilla
Kantvikiin, jonka 23 hehtaarin alue
on aivan asutuksen läheisyydessä.

Kantvikissa polku kulkisi nykyisillä poluilla n. 2.6 km matkan ja sinne
tulisi 10 rastia. Lähtöpiste olisi Sokeritiellä. Meikon alueelle ja Timmermosseniin on myös suunnitteilla retkeilyreitti linjasto. Timmermossenin
tieltä reitti voisi suuntautua kuntakeskukseen saakka.
Länsiväylä 27.2.19 RB
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Kolariin ympäri vuoden
Toukokuun alusta lähtien junat liikennöivät Kolariin ympäri vuoden.
Aiemmin taukoa on ollut touko-kesäkuussa. Nyt siis Kukasjärveä voi
lähestyä aina myös Kolarin suunnasta, jos käyttää julkisia kulkuneuvoja.
(VR 2.4.19) RH
Rautulammin päivätupa
Ikäviä uutisia: Rautulammin päivätupa Urho Kekkosen kansallispuistossa
paloi 17.–18.3.19. Saapa nähdä, saadaanko sen tilalle uutta tupaa, kun
Metsähallituksen budjetista on nipistetty lisää. RH
Retkivinkkejä
Kuukkelin tämän vuoden numeroissa on ollut erilaisia retkeilyyn liittyviä
vinkkejä, kuten esim. nuotion sytytyksestä. Ensi kertaa Lappiin tuleville nämä ovat hyötytietoa, jota moni
kaipaa. Sen näkee esim. Facen sivuilla, joissa kysellään monenlaista tietoa
Lapin retkeilystä ja matkailusta
Kuukkeli 12.4.19 RB
Juhlavuosi näkyy arjessa,
Rajavartiosto 100 v
Juhlavuoteen on johdattanut juhlaviesti, joka on elokuusta 2018 alkaen
kiertänyt toimipisteitämme. Juhlaviestin viejänä on Rajakarhu - tuttavallisemmin Rajanalle, jonka terveisiä
eri puolilta Suomea on voinut seurata sosiaalisen median kanavilla tunnisteilla #raja100viesti ja #rajakarhu.
Rajakarhun kierros on kulkenut ran-
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nikkoa pitkin pohjoiseen ja itärajaa
takaisin etelään, jatkuen aina Rajavartiolaitoksen vuosipäivään 21.3.2019
saakka.
Juhlavuosi uudistaa myös Rajan
ilmeen. Verkkosivut saavat uuden ulkoasun juhlavuoden aikana ja sivujen mobiilikäyttö helpottuu samalla.
Uuden ulkoasun saa Rajamme Vartijat -lehti, joka täyttää tänä vuonna 85
vuotta.
Juhlavuoden aikana ollaan perinteisesti mukana paikallisissa tapahtumissa ja lisäksi toimipisteissä
järjestetään avointen ovien päiviä.
Juhlavuoden tapahtumia päivitetään
näille sivuille. Sosiaalisesta mediasta
löydät juhlavuoden tapahtumamme
tunnisteella #raja100.
Rajavartioston tiedote (RB)
LIPAS on suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki!
Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja
rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Lipaksessa on tietoa Suomen
liikuntapaikoista, virkistysalueista,
ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.
Ohjeita ja lisätietoa www.lipasinfo.fi – sivustolta
Lipakseen liittyvä ohjeistus on
koottu www.lipasinfo.fi - sivuille.
Sieltä löytyy lisätietoa Lipas-järjestelmästä, käyttäjätuesta ja Lipas-pro-
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jektista. Myös rajapintakuvaukset ja
käyttöohjeet löytyvät www.lipasinfo.fi -sivuilta.
Käyttäjätuki palvelee numerossa
0400 247 980. Tukipyyntöjä, unohtuneita salasanoja ja uusia käyttäjätunnuksia voi tiedustella osoitteesta lipasinfo@jyu.fi, RB

tä marraskuun puoliväliin yhteensä
18. Kurssitiedot löytyvät osoitteesta
www.kuusamo-opisto.fi. RH

Muutto Siulasta Ivaloon
Inari-Saariselkä Matkailu Oy muuttaa toukokuussa Saariselältä Ivaloon.
Perusteluna on, että Ivalo on toiminnallisesti monipuolisempi paikka yritykselle kuin Saariselkä. RB
Savonlinnaan!
Savonlinnan kansainvälinen luontoelokuvafestivaali tarjoaa taas 16.–
18.8.19 ympäristö- ja luontoaiheisia elokuvia, taidetta, livemusiikkia,
keskusteluja, tekijävieraita, ohjelmaa
lapsille ja paljon muuta! Tarkemmat
tiedot löydät osoitteesta www.sinff.
fi. RH
Kuusamoon!
Toinen luonnon ystävän ohittamaton paikka on Kuusamo Nature Photo -luontokuvafestivaali. Tapahtuma
täyttää salit ja tuo sutinaa Kuusamon
keskustaan 12.-15.9. Tästä tapahtumasta lisätietoja osoitteesta www.
kuusamonaturephoto.fi. Kuusamo on
myös kuvausharrastajan mekka sillä Kuusamo-opisto järjestää valokuvauskursseja, toukokuun puolivälis-

Liputa luonnolle
Suomen luonnon päivää vietetään tänä vuonna lauantaina 31.8. Vedä sinäkin silloin lippu salkoon ja osallistu maamme luonnon monipuoliseen
juhlintaan. Lapinkävijätkin osallistuvat järjestämällä metsähotellin Karjakaivon maastossa. Siitä enemmän toimintasivuilla. RH
Yrittäjävetoista
Yhä useammin Metsähallituksen
palveluita hoidetaan yrittäjävetoisesti. Haukanpesä Haukkalammen
rannalla Nuuksiossa on nykyään
retkeilykeskus, jossa Natura Viva
pyörittää monipuolista opastus- ja
vuokraustoimintaa. Isojärven kansallispuistossa Heretyn kämppäkahvilan toimintaa pyörittää Erätaival Oy,
jämsäläisten Minna ja Vesa Jakosuon
yritys. Seitsemisen Osuuskunta puolestaan vastaa Seitsemisen kansallispuiston luontokeskuksen toiminnasta.
Saariselän sanomat 30 v
Saariselän sanomien ensimmäinen
numero julkaistiin v. 1989, HSL liittyy onnittelijoihin! RB
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Mieleni minun tekevi
Siitä on jo pari vuotta, kun vietin
viikon Kukasjärvellä, siis aivan liian kauan.
Se oli isäntien huoltoviikko, jolloin
paikallinen yrittäjä tuo liiteriin li-

järveltä olisi hyvä lähteä vaikka ensimmäiselle talvivaellukselle, tai kun
muuten vain haluaa helpon vaelluksen. Kulkemaan pääsisi paljolti latupohjia, kotia, laavuja ja kämppiä on
lyhyin välimatkoin, ja jos ongelmia
tulee, on apukin lähellä.

Erityinen alkukesä
Edellinen käyntini oli 2015
kesäkuun ensimmäisellä viikolla kummipoikani
perheen kanssa. Alkukesä
on mielestäni aivan erityisen hienoa aikaa Lapissa.
Mutta arvaamatontahan
tuo aika on säiden puolesta. Aurinko voi porottaa pilvettömältä taivaalta ja takkikin on liikaa. Tai
sitten räntää tulee vaakatasossa ja villahousuista ei
luopuisi mistään hinnasta.
Huoltoviikolla isännät huhkivat lumenluonnissa,
Tuona keväänä oli kopuusouvissa ym. ja joutilaammat ottavat vaikka kuvia
lean puoleista ja välillä sajolleivät ole hiihtämässä.
teli vettä. Mutta Kukajärvestä jäät olivat lähteneet,
sää puita, katoilta lapioidaan lumet vaikka Pyhäjärveä vielä peitti puikja tehdään muuta tarpeellista. Kuten koontunut kansi. Tunturien kupeilla
parhaaseen hiihtosesongin aikaan, näkyi lumilaikkuja ja purot kuohuimeille joutilaille viikko tarjosi hiihto- vat vuolaina, kuten koko luonnon
lenkkejä Ylläksen läheltä liippaaville elämänvoima. Aurinko paistoi yötä
valmiille urille ja kapuilua lähituntu- päivää (kun paistoi), koivuja verhosi
reille. Joka ilta saunan kipakammat hiirenkorvien hento vihreä ja linnut
tai lempeämmät löylyt – kauhan lauloivat. Eikä ollut hyttysiä, kiitos
käyttäjästä riippuen – pehmitti poh- viileiden päivien. Niiden aika tulisi
keet ja mielen. Yhteiset ateriat kokosi- juhannuksen tienoilla. Koko porukvat omiaan touhunneet aamuin illoin. ka, myös 3 ja 5-vuotiaat tytöt viihtyiSekin on tullut mieleen, että Kukas- vät hyvin.
Raija Hentman
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koluten. Ja sitten
palata kämpän
lämpöön ja saunan löylyihin.
Lokakuu on
toinen suosikkiaikani. Luonto on riisuttu
väreistä, kaikki
hiljenee. Joskus
pakkanen punoo jäitä järveen
ja lumi kuorruttaa maan. PitTässä eräs erityinen kesä, aurinkoa, lämmintä ja räntäsadetta.
kät illat korostavat Kukasmajan kodikkuutta, sitä
Heinätalkoista syksyyn
lämmintä tunnelmaa, joka on syntyTalkooviikolla Kukasjärvellä majoit- nyt vuosikymmenten saatossa. Päivät
tuminen on makSakari Palo
sutonta, tehdäänhän viikon mittaan
monenlaista huoltohommaa. Mutta hommien välissä
käydään myös retkillä lähituntureilla.
Talkoiden jälkeen
elokuussa
hillat
kypsyvät lähisoilla, sitten mustikat,
variksenmarjat ja
syyskuun puolella puolukat. Ja aina Kukasjärven polulle tehtiin vuonna 2016 uudet pitkospuut.
kannattaa kokeilla
kalaonneaan. Yhdellä kympin mak- ulkona, illalla sauna, hyvää ruokaa,
sulla voit vuoden joka reissulla vie- hyvä kirja, takkakamiinassa tuli, ehdä verkot veteen. Ruska-aikaan voi kä loikoilua radio auki. Joutilaisuutta.
yhtälailla tehdä Kukasjärveltä vaelluksen Ylläksen monipuolisia reittejä
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Joulun aikaan
Vietin 2000-luvun alkupuolella pari joulua Kukasjärvellä. Kaamos on
vaativa aika saapua sinne, mutta po-

rit, revontuet ja kuutamoyöt – tai pimeät pyrypäivät. Kymmenestä kahteen on yhtä valoisaa kuin etelässä
ennen auringonnousua, ja sen moSakari Palo
lemmin puolin pitkät siniset hetket. Josko
ensi joulun aikaan sinne saisi
kavereita mukaan?
Raija Hentman

Kukasjärven
revontulet ja
kuutamo
Sakari Palo

rukalla ladun
tarpominen Tulivuoripuiston
parkkipaikalta
voisi onnistua.
Silloin liikutaan metsäsuksilla tai isoilla
lumikengillä,
sillä hankikannosta ei ole tietoakaan.
Mutta ne kirkkaiden päivien
kaamoksen vä-
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Kukasmaja (vasemmalla ylhäällä)
ja nuotiopaikka katoksineen, majan
keittiö (vasemmalla alhaalla) ja tupa
(oikealla ylhäällä).

Kuvat: Sakari Palo

Goados-kodan kamiina (oikealla ylhäällä), sauna Kukasjärven rannalla
(vasemmalla alhaalla) ja saunan uudet lauteet (oikealla alhaalla).
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YLEISTÄ

HALLITUS

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

Puheenjohtaja: Markus Pyhälä,
040 419 0967,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
Varapuheenjohtaja:
Raija Hentman, 0400 380 606,
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi
Sihteeri: Sirkka Leppänen, 050 346 5876
sirkka.leppanen(at)lapinkavijat.fi
Jäsenet: Marina Koskelainen, Eija Lempinen, Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen,
Taina Tervahartiala
Hallituksen sähköposti
info(at)lapinkavijat.fi

Jäsenmäärä: 25.4.2019, 802 henkilöä
ja lehden erillistilaajia, 8 kpl
Jäsenmaksut: vuodelle 2019 varsinaiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa
Jäsensihteeri: Saara Loiste,
040 565 6231
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
Jäsenrekisterin ylläpitäjä,
sekä osoitteenmuutokset:
Sakari Palo, 040 530 9578
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi,
Varahenkilö: Kauko Hämäläinen
Verkkosivut: www.lapinkavijat.fi
Ylläpitäjä Sirkka Leppänen,
varalla Markus Pyhälä
Pankkiyhteys:
Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.
Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodankäyttömaksut

1999
123
1025
1038

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 Luhtala, Ritva Puranen, Heli Rekiranta, Taina
Tervahartiala, Ilona Vaara
Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa
Peuramäki, 050 353 7637,
talkootk(at)lapinkavijat.fi,
jäsenet Mikko Kanerva, Sulo Laakso,
Eija Lempinen, Auli Martin,
Matti Miettinen, Juha Saarnio,
Jukka Severinkangas, Harry Smeds
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TIEDOTTAMINEN

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

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

TOIMIHENKILÖT
Taloudenhoitaja: Hellin Saarelainen,
041 516 4331, hellin.saarelainen(at)
tilikirjaamo.fi
Instagram-tilin hoitaja:
Antti Pasanen
some(at)lapinkavijat.fi

Yhdistyksen emäntä:
Ritva Puranen, 040 840 0757
Karjakaivon majojen isäntä:
Ari Saarinen, 0400 620 595
karjakaivo(at)lapinkavijat.fi
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

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.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksen hintaan. Mediakortti osoitteessa
www.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,
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi.
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/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 käyttöön 50 € panttia vastaan, kun jäsenyys on kestänyt vähintään kaksi
vuotta. Pantti 50 € (maksetaan takaisin, kun avain palautetaan) ja toimitusmaksu 20 € (ei palauteta) maksetaan Nordean tilille FI18 2142 1800
0138 42 käyttäen viitettä 3573.
Avaintenhoitaja Merja Sallinen
050 342 4682, karjakaivo(at)lapinkavijat.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.

44

Lapinkävijä Nro 155 2 19

yhdistystiedote

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

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

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 Meerlammen pysäkillä (E6948)
tai Solvallan urheiluopiston pysäkillä (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
3,2 km
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JÄSENETUYRITYKSET

VUOKRAVÄLINEET

Jäsenedut saa vain jäsenkortin
esittäen

Scandinavian Outdoor 10%, Forum
Helsinki sekä Tammisto Vantaa,
www.scandinavianoutdoor.fi
Kilpisjärven retkeilykeskus, 10%
majoituksesta,
www.kilpisjarvenretkeilykeskus.fi
Hotelli Hetan majatalo 10% normaalihinnoista, 5% alennushinnoista,
www.hetan-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.avotunturit.fi. Pyydä alennuskoodi ja ohjeet
osoitteesta,
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
Retki -lehti uusi 6 numeron tilaus
35 € (norm.50 €) ja jo tilatusta
lehdestä 5 € alennus. Lähetä tietosi
Raija Hetmannille,
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi
Karttakeskuksen kartoista ja kirjoista 10-15% Katso ohjeet Lapinkavijat.
net > Jäsenedut

YHTEISTYÖKUMPPANIT

HSL:n jäsenet voivat osallistua
näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin

Tunturikerho Kavtsi: Tunturikerho
Kavtsin ja HSL:n yhteistapahtumista on tiedot toimintasivuilla. Tunturiladun ja Kavtsin toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.
tunturilatu.fi/kavtsi tai ottaen yhteyttä Annu Koistiseen, puh. 050 326 6960
tai annu.koistinen(at)iki.fi
Lapinkävijät Kiehiset: www.kiehiset.
fi, Hannu Pohjolainen, 050 355 5052,
hannupohjolainen(at)luukku.com
Lapinkävijät Owla: www.tunturilatu.fi/owla, Hannu Liljamo,
044 322 3646,
hannu.liljamo(at)gmail.com
Järvenpään retkeilijät ry:
www.jarvenpaanretkeilijat.com,
Mikko Järvinen, 040 844 5295

Haluatko liittyä jäseneksi

www.lapinkavijat.fi>Jäseneksikö ?>Liittymislomake
Tai

Ota yhteys: Saara Loiste
040 565 6232
jäsenasiat(at)lapinkavijat.fi
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WGS84
N60, 17, 908’, E24, 35, 089’

Karjakaivon alamaja

WGS84
N67. 42.709’, E24.19.819’

Kukasmaja

KKJ: P=6689898, I=3366653

Karjakaivon ylämaja

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

Kukasjärvelle
Jäsen, varaa itsellesi

Goados tai Kukasmaja
taikka molemmat

Ota yhteyttä Markus Pyhälä, 040 419 0967

