
Nro 156

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY

www.lapinkavijat.fi

             Suomujoki, UKK-puisto

3/2019

Poluttakin perille



HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT

Jäsenlehti   156 3/19

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa: 
helmikuun puolivälissä, toukokuun 
puolivälissä, syyskuun alussa ja jou-
lukuun alussa

ISSN  0788 - 625X

Taitto: Sakari Palo

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

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

Kansikuva:  Suomujoki,
           UKK-puisto
           Sakari Palo

Vastaava toimittaja:  Raimo J. Kumpu, 
tiedotustk(at)lapinkavijat.fi

Tiedotustoimikunta: Reijo Blomberg,  
Raija Hentman, Sakari Palo, 
Soile Taskinen

Ilmoitukset:

Aineisto: seuraavaan lehteen
1.11.2019 mennessä Sakari Palo, 
lehti(at)lapinkavijat.fi

Painopaikka: Offset Lindström Oy, 
Höyläämötie 3 A, 00380 Helsinki, 
(09) 586 02550

1/1 sivu                                          200 €
1/2 sivua                                        110 €
1/4 sivua                                          60 €
Neljästä peräkkäin julkaistusta sa-
masta ilmoituksesta veloitetaan vain 
kolmen hinta. Mediakortti osoittees-
sa, www.lapinkavijat.fi

3  Pääkirjoitus
4   Toiminta
10 Loma
12 Ajankohtaista
13 Kirjoituskilpailu
14 Menneitä
22 Ruijan keino - Lapin 
             vuosisatainen valtaväylä

25 Tietoaivi
32 Kirjareppu
27 Keväthangilla Kilpisjärvellä
32 Kirjareppu
34 Rinkan pohjalta
38 Yhdistystiedote

Sisältö

www.lapinkavijat.fi

Olemme Facebookissa
Helsingin Seudun Lapinkävijät

Olemme Instagramissa
helsinginseudunlapinkavijat



3

Lapinkävijä Nro 156 3 19 HSL

Yhdistyksen yli 45-vuotiaassa historiassa on ollut haasteita. Kaikkia niitä ei 
tällainen reilut parikymmentä vuotta jäsenenä ollut edes tiedä. Olen kuitenkin 
kuullut, että varsinkin pohjoisessa on tehty isoja talkoita. Niin kansallispuis-
toissa kuin Kukasjärvelläkin. Karjakaivon ylläpidossa on myös riittänyt teke-
mistä. Me etelän kerrostaloasukit emme usein muista, että kun huoltoyhtiö ei 
huolla paikkoja, niin aina on jotain kunnostuspuuhaa tarjolla. Eräs Karjakai-
von haaste on nyt takanapäin. Keväällä suoritettu tuholaistorjunta on onnis-
tunut ja luteita ei ole sen jälkeen näkynyt. Molemmilla kämpillä on nukuttu 
ja pidetty ludeansoja, mutta luteita ei onneksi ole löytynyt.

   Yhdistyksen taloudellinen tilanne on joskus ollut haastavampi kuin nyt. Ai-
koinaan Helsingin Seudun Lapinkävijät toimi Suomen Matkailuliiton alai-
suudessa ja osa jäsenmaksusta meni Matkailuliitolle. Vuonna 2001 Matkai-
luliitto haettiin konkurssiin ja Helsingin Seudun Lapinkävijät, kuten moni 
muukin retkeilyjärjestö, jäi ilman kattojärjestöä. Lapinkävijät pohtivat tuol-
loin tarvitseeko yhdistys jonkun kattojärjestön. Ainakin Työväen retkeilylii-
ton ja Suomen Ladun jäsenyyttä pohdittiin. Helsingin Seudun Lapinkävijät 
päättivät kuitenkin jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä. Tämä päätös oli varsin 
järkevä. Nykyään jäsenmaksut jäävät kokonaisuudessaan yhdistyksen käyt-
töön ja mahdollistavat mm. tämän monipuolisen lehden julkaisun, koulutuk-
sia ja kerhoiltoja sekä Lapin ja Nuuksion tukikohtien suojan tarjoamisen jäse-
nille kohtuulliseen hintaan.

   Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hallituksen tavoitteena on pitää yhdistys 
itsenäisenä, toimivana ja elinvoimaisena. Lapinkävijät on hyödyntänyt yhteis-
työtä kerhoiltojen ja koulutusten järjestämisessä. Tämä yhteistyö mahdollis-
taa kaikkien mukanaolevien yhdistysten jäsenille lisää mahtavia kerhoiltoja, 
yleisötilaisuuksia ja koulutuksia. Minkäänlaista ajatusta Lapinkävijöiden liit-
tämisestä johonkin kerhoon, yhdistykseen tai kattojärjestöön ei ole ollut esillä.

Markus Pyhälä, pj
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LOKAKUU             LOKAKUU              LOKAKUU             LOKAKUU

SYYSKUU                SYYSKUU                 SYYSKUU                SYYSKUU

Su 22.9. klo 11 Pyöräretki Lahtipolulle
Pyöräretki siirtyi heinäkuulta tähän päivään sunnuntairetkek-
si. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen laatima Lahtipolku 
alkaa Puotilan kartanolta, kiertää Vartiokylänlahtea, ohjaa Var-
tiokylän linnavuorelle, koukkaa Mustavuoren puolelle, Me-
ri-Rastilan ulkoilualueelle, opastaa Ramsinniemen lehtoon ja 
päättyy Rastilan metroasemalle. Kolmentoista kilometrin var-
rella on arvokkaita luontokohteita ja muita mielenkiintoisia 
paikkoja, joihin poiketaan jaloittelemaan. Tarjolla on uimaran-
ta, kivoja evästelypaikkoja ja myös kahviloita.
     Kokoonnumme Puotilan metroaseman vieressä Puotilan 
metrotorilla. Retki päättyy Rastilan metroasemalle. Ilmoittau-
tumiset viimeistään la 21.9. (Raija Hentmanille joko sähköpos-
titse raija.hentman(at)lapinkavijat.fi tai tekstarilla numeroon 
0400 380 606.

La 28.9. klo 10–16 Syyssiivous ja sauna
Nyt siivotaan ylä- ja alamaja kunnolla sekä lähiympäristöä. 
Sauna on talkoisiin osallistuville maksuton. 
Tehtävät jakaa Eija Lempinen, 040 723 6768.

Ke 2.10. klo 18.00 Kerhoilta: Tuomo Kesäläinen 
pääkaupunkiseudun luolista
Pasilan pääkirjasto, Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kello-
silta 9:n puolelta
Huom !  EI kahvi/teetarjoilua

Kuulemme ”Luolamieheksi” kutsutun tietokirjailija ja luon-
tomatkailuoppaan Tuomo Kesäläisen esityksen Suomen ja eri-
toten Uudenmaan luolista. Geologiselta taustaltaan Suomesta 
ei löydy kilometrin pituisia luolia, mutta silti luolia löytyy ja 
yksi mahtavimmista sijaitsee juuri Uudellamaalla. Missä, siitä 
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saamme kuulla ”Luolamieheltä”, ja sen, mitä meidän jääkau-
den ja sen jälkeisen ajan maanjäristysten aiheuttamiin kallioi-
den halkeamiin ja jäämassojen kuljettamiin siirtolohkareiden 
onkaloihin on kätkeytynyt muinoin ja mitä niistä löytyy tänä 
päivänä.
   Tuomo Kesäläisen esityksen jälkeen on mahdollisuus lunas-
taa käteisellä hänen kirjojaan, jopa tuoreinta: Suomen lohka-
reet ja tarinakivet.
Hinnat:
Uudenmaan luolat 10 €                          
Suomen lohkareet ja tarinakivet 40 €
Suomen luonnon pyhät paikat 35 €        
Suomen luolat 35 €
Suomen rotkot 35 €e
Teoksiin voi tutustu esim. täällä: https://www.adlibris.com/fi/
haku?filter=author%3ATuomo%20Kesäläinen
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, 050 554 4432.

Pe–su 4.–6.10. Viikonloppuvaellus Evolla 
Syksyn viikonloppuvaelluksen kohde on Evo. Lähdemme 
Hämeenlinnan rautatieasemalta perjantaina 4.10. klo 17.25 
kimppakyydein kohti Evoa. Yövymme Evolla omin majoit-
tein. Mukaan otetaan viikonlopun retkivarustus ja ruuat. Vet-
tä hankimme lähempää. Paluu sunnuntaina 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 kaupunki-
en ympäröimänä. Päivän aikana tutkimme myös Härksaaren 
louhoksen alueen, jossa on louhittu maasälpää sekä kvartsia. 
Retken kävelyosuus päättyy Torron kylään, joka on määritel-
ty yhdeksi valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kult-
tuuriympäristöistä Suomessa. 
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Ke 23.10. klo 18–20 ja su 27.10. klo 10–noin 15 Geologian 
kurssi
Teorialuento Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, 
Fade-Sali: HUOMAA MUUTTUNUT PÄIVÄ
Retkelle lähdetään Rautatietorin tilausliikenteen pysäkiltä Mi-
konkadulla
Meille ympäristömme maa- ja kallioperä ovat jokapäiväisiä ja 
tuttuja, mutta maailman mittakaavassa Suomessa on erikoi-
suuksia, joita esiintyy lähinnä Kanadassa ja osin Ruotsissa. 
Muualla kivilajit ovat toisenlaisia tai nuorempia, jääkausi ei 
ole muokannut maisemaa jne.
     Kurssin tarkoitus on selventää sekä ympäristössämme näky-
viä jokapäiväisiä että erityisen merkittäviä geologiaan liittyviä 
asioita. Teoriailta pohjustaa retkeä. Retkellä liikumme Jakomä-
essä, Vuosaaressa ja Laajasalossa etsien merkkejä muinaisesta 
vuoristosta, tulivuoritoiminnasta ja jääkauden jättämistä jäljis-
tä. Oppaanamme ja opettajanamme toimii geologi Antti Salla.
     Jotta ryhmämme pysyy kasassa ja jotta siirtymiset ovat suju-
via, liikumme tilausajoautolla. Kurssin hinta on 20 € aikuisilta 
ja 10 € lapsilta alle 16 v. Käytä VIITENUMEROA 19156 mak-
saessani osanottomaksun Helsingin Seudun Lapinkävijöiden 
tilille FI18 2142 1800 0138 42 viimeistään 18.10. Maksulla kate-
taan mm. tilavuokria ja kuljetuskustannuksia.
   Ilmoittautumiset viimeistään pe 18.10. Raija Hentmanille, 
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi tai tekstarilla numeroon 0400 
380 606.

   Päivän aikana kävelemme n. 7 km suopitkoksilla, poluilla ja 
hiekkatiellä. Kuljetusjärjestelyt selvitämme lokakuussa. Mu-
kaan otetaan sään mukainen vaatetus ja eväät koko päiväksi. 
   Ilmoittautumiset 30.9. mennessä: Juha Karsikas, 040 548 1250, 
juha.karsikas(at)icloud.com. Jos ilmoittautujia ei ole riittäväs-
ti tai emme saa kuljetuksia järjestymään, retkikohde vaihtuu 
Helsinkiin. Jos näin tapahtuu, asiasta tiedotetaan netissä ja 
sähköpostijakelulla.
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MARRASKUU     MARRASKUU      MARRASKUU      MARRASKUU

La 26.10. klo 10–16 Polttopuutalkoot ja sauna 
Katsotaan, löytyykö tontin rajoilta vielä polttopuuksi kelpaa-
via. Puiden siirtoa, kuljetusta, sahaamista, pilkkomista ja va-
rastointia. Vastuuhenkilö Jukka Severinkangas, 040 572 0696.
  Talkootapahtumiin osallistuville sauna on maksuton. Voit 
tulla ainoastaan saunomaan, silloin saunamaksu 2€ maksetaan 
käteisellä vastuuhenkilölle. Saunalla ja lähiympäristössä laitu-
rille asti kännykän ja kameran käyttö on kiellettyä saunomis-
tapahtuman aikana.

Ke 6.11. klo 17.30 Syyskokous ja kerhoilta: Punapuita ja 
kanjoneita, pieni näyte USA:n kansallispuistoista
Pasilan kirjasto, II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8, 
sisäänkäynti Kellosilta 9:stä
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat vuo-
delle 2020: valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja toi-
minnan tarkastajat, käsitellään toimintasuunnitelma ja talous-
arvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
   Virallisen kokouksen jälkeen kuulemme USA:n kansallis-
puistoista. Annu Koistinen kävi neljä vuotta sitten omatoimi-
matkalla läntisen USA:n kansallispuistoissa ja Sirkka Leppänen 
vuosi sitten valmiiksi järjestetyllä Willin Lännen kierroksel-
la osittain samoilla alueilla. He kertovat kokemuksistaan sa-
noin ja kuvin.

La 16.11 klo 14–16 Sauna Karjakaivolla 
Syyssäässä saunassa on tunnelmaa. Ota otsalamppu tai valai-
sin mukaan, niitä tarvitaan hämärissä sisätiloissa ja kotiin läh-
dettäessä voi jo olla valaistus tarpeen. 
Vastuuhenkilö Jukka Severinkangas. 040 572 0696.
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JOULUKUU          JOULUKUU           JOULUKUU             JOULUKUU 

La 23.11. klo 14‒17.30 Yhdistyksen pikkujoulu Pukkisaaren 
rautakautisessa kauppakylässä
Vietämme tänä vuonna ulkoilmahenkistä pikkujoulua Pukki-
saaren rautakautisessa kauppakylässä (www.sommelo.fi). Lu-
vassa ruokaa ulkopadasta, kahvittelua ja ohjelmaa aikuisille 
sekä lapsille. Säänmukainen vaatetus. Omat astiat, istuinalus-
tat ja taskulamput mukaan. Vietämme pikkujoulua ulkosalla, 
joten emme kerää lahjoja tänä vuonna. Maahinen tuo lapsil-
le pienet rautakautiset herkut. Pukkisaari sijaitsee Seurasaa-
ren kupeessa. Opastus Seurasaaren sillalta pitkospuita pitkin 
Pukkisaareen. Seurasaaren parkkipaikalle vie bussi 24. Osal-
listumismaksu 5–10 €/ henkilö.
   Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.11. ohjelmatk(at)la-
pinkavijat.fi tai puhelimitse Marja Luhtalalle, 045 264 3901.

Pe 6.12 klo n. 11.00 Itsenäisyyspäivänkävely
Kävely alkaa Haltian parkkipaikalta bussin tulon jälkeen.Koh-
teena on Punjonsuo ja sieltä mutkitellen Karjakaivolle sauno-
maan. Kesto noin 3 tuntia. Mukaan tarvitset evästä, juomaa, 
saunavarusteet, lamppu ja sauvat.Vastuuhenkilö Jorma Nurmi, 
040 766 9093, jorma.nurmi50(at)gmail.com.

La 14.12 klo 10–17 Talkoot, joulusauna ja puuro 
Karjakaivolla 
On lunta maassa tai ei, talkoissa ahkeroineet kokoontuvat vie-
lä vuoden viimeisiin talkoisiin. Joulukoristeet otetaan esille ja 
tupaa somistetaan joulukuntoon. Ulkonakin voi löytyä teke-
mistä. Iltapäivällä mennään saunomaan ja kokoonnutaan ylä-
majalle joulupuurolle ja kahville/teelle. 
Vastuuhenkilö Kaisa Peuramäki, 050 353 763.
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TULEVIA

Ke 22.1.2020 klo 18.00–20.00 Yleisötilaisuus: Lapin seidat ja 
saamelaisten pyhät paikat
Keskustakirjasto Oodi, Kuutio-Sali
Ukonsaari, Taatsin ja Somaksen mahtiseidat ovat tunnetuim-
pia muinaisten saamelaisten palvospaikkoja. Myös Utsjoen 
kolme Áilegas eli Ailigas-tunturia ovat pyhiä paikkoja. Mut-
ta seitoja ja pyhiä paikkoja on runsaasti ympäri Lappia. Saa-
menkieliset paikannimet antavat vinkkiä, kunhan tietää mitä 
sanat merkitsevät.
    Juha Pentikäinen jos kuka on oikea henkilö johdattamaan mei-
dät tähän menneeseen maailmaan, joka kuitenkin elää nimis-
tössä ja tarinoissa, seitojen koloihin piilotetuista uhreista pää-
tellen myös mielissämme. Hän on kansainvälisesti tunnettu ja 
arvostettu uskontotieteilijä, Helsingin yliopiston uskontotie-
teen laitoksen emeritusprofessori sekä Lapin yliopiston ja Poh-
joisen kulttuuri-instituutin pohjoisen etnografian professori.
    Tämä yleisötilaisuus on ainutlaatuinen mahdollisuus pereh-
tyä aiheeseen ja samalla hankkia myös joitain kirjoja Juha Pen-
tikäisen kymmenistä julkaisuista.
     Vastuuhenkilö: Raija Hentman, 0400 380 606, raija.hentman(at)
nic.fi.

Pakasaivo

SAKARI PALO
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SAKARI PALO

Ylläksen hiihtoviikolla

Ylläksen hiihtoviikko Äkäslompolossa 27.03–04.04.2020
Ylläksen maisemat kutsuvat perinteisen ja vapaan hiihtotyylin harrastajia kier-
tämään ylväitä tuntureita.Majoituspaikat ovat Tikkinen ja Joensuu,niistä on 
varattu n.40 paikkaa hiihtäjille.Huoneet ovat pääosin 2 h osa 3 h ja osa parvi-
paikalla.Matkan hinta on n.430 eur sis matkat ja majoituksen.Matkat tehdään 
junalla makuupaikoin Hki-Kolari-Hki.Kolari-Äkäslompolo-Kolari tilausbus-
silla.Junan lähtöaika tulee seuraavaan lehteen heti kun se on tiedossa.
   Majoitustiloissa on keittiö,jossa voi valmistaa tai lämmittää ruuat,keittää 
kahvit ja kylmää tarvitsevat ruuat voi säilyttää jääkaapissa.Äkäslompolossa 
on useita hyviä ruokapaikkoja.Lähimpänä sijaitsee Ylläs Humina.Huminan 
mahdollinen tarjous seuraavaan lehteen.Matkan ennakkomaksu maksetaan 
tammikuussa ja loppuerä helmikuussa.
   Reippaita perinteisen tyylin hiihtäjien rauhallista ryhmää vetää Jorma ja ri-
peitä vapaan tyylin hiihtäjiä vetää latu-ura.Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
Jorma Nurmi 0407669093, jorma.nurmi50(at)gmail.com

Rospuuttoviikko Kukasjärvellä 19.–26.10.2019?
Olen suunnitellut viettäväni rospuuttoviikon Kukasjärvellä. Olisi kiva saada 
mukaan retkikavereita tekemään patikkaretkiä, ihmettelemään hiljaisuutta, 
nauttimaan saunan löylyistä ja pitkistä pimeistä illoista, jolloin voi uppoutua 
lukemaan, pelaamaan pasianssia ja höpöttämään kavereiden kanssa.
     Luonto on tuohon aikaan riisuttu väreistä, kaikki on rauhoittavaa, saattaa 
sataa lunta, järvikin voi jäätyä – tai sitten ei. Rospuuttoretkissä on ollut use-
amman vuoden tauko, mutta toivottavasti se nyt katkeaa. Ota yhteyttä, jos in-
nostut: Raija Hentman, 0400 380 606 tai raija.hentman(at)nic.fi.
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT

Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta

– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina 
20 € / hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, 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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Nyt Karjakaivolle!
Tässä vielä kooste Karjakaivon ongel-
mien vuodesta.
    Oli melkoinen sokki, kun vuosi 
sitten elokuussa ilmoitettiin Karja-
kaivon alamajalta löytyneen luteita. 
Sirkka Leppänen ryhtyi heti selvittä-
mään asioita, ja ensimmäinen yritys 
päästä epämieluisista vieraista eroon 
oli Sirkka Leppäsen, Kaisa Peuramäen 
ja Ari Saarisen suorittama saunan ja 
takkatuvan kuumennus. Siitä ei ollut 
apua, sillä lattiatasossa lämpötilaa ei 
saatu nousemaan lähellekään 60⁰C:ta. 
Syksyllä myös selvitettiin, olisivatko 
ötökät kulkeutuneet lepakoiden mat-
kassa, mutta se ei vaikuttanut toden-
näköiseltä. Joka tapauksessa Karja-
kaivon isäntä tukki keväällä verkoilla 
lepakonmentävät kolot rakennusten 
yläpohjaan ja nahkasiivet saivat myös 
Ari Saarisen rakentamat lepakkopön-
töt lammen rantaan lepopaikoikseen.
   Talkoissa vielä käytettiin sisätilo-
ja ja jotkut jäsenet yöpyivät. Niin-
pä ylämajallakin tehtiin ludehavain-
to. Loppuvuodesta molemmat majat 
laitettiin käyttökieltoon ja oviin var-
muuden vuoksi lisälukot. Kovim-
milla pakkasilla tuvissa jätettiin ovet 
ja ikkunat auki kahdesti, mutta mit-
tari ei pysytellyt riittävän pitkään 
-20⁰C:ssa.

Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden halli-
tuksen  päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista 
asioista.

   Vasta keväällä lumien sulettua 
torjuntafirma pääsi tutkimaan tilo-
ja ja toukokuun 20. päivänä paikal-
le tuotiin aggregaatit, puhaltimet ja 
muut tarvittavat välineet Kari Rauti-
on maastoautolla. Yhdistyksen edus-
tajina paikalla olivat Markus Pyhälä ja 
Sirkka Leppänen. Puhaltimet pukka-
sivat todella kuumaa ilmaa (280⁰C), 
joten kutsumattomilla vierailla oli tu-
kalat olot. Henkihän niiltä lähti, sillä 
kahden kuukauden takuuaikana ylä- 
ja alamajalle asetettuihin feromonian-
soihin ei eksynyt ainuttakaan ludet-
ta ja myös koenukkujat saivat uinua 
rauhassa.
  Operaatio oli kallis, mutta se oli 
pakko tehdä. Syyssiivouksessa 28.9. 
paikat laitetaan viimeisen päälle 
kuntoon ja lopullisesti huokaistaan 
helpotuksesta. Lehden ilmestyes-
sä alamajalla on uudet patjat, mutta 
nähtäväksi jää, ovatko patjojen kan-
gaspäällysteen lisäksi tulevat irrotet-
tavat suojukset myös sikseen valmiit.

Karjakaivon käyttömaksut
Muistathan, että vuoden alusta alka-
en Karjakaivon käyttömaksut ovat ol-
leet seuraavat: jäsenet 5 € saunomi-
nen ja/tai yöpyminen, ei-jäsenet 8 € 
ja lapset alle 16 v. 2,50 €. Ohjelmassa 
olevilla saunavuoroille maksu on 2 € 
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saunomisajan puitteissa ja sen kerää 
vastuuhenkilö. Jos kuitenkin saapuu 
niin myöhään, että jää saunomaan 
tai yöpymään saunomisajan jälkeen, 
maksu on normaali käyttömaksu.

HSL Metsähallituksessa
Nuuksion kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman uudistus lyö-
dään lukkoon syksyllä. Myös HSL:n 
ajatuksia puiston käytöstä ja tulevai-
suudesta haluttiin kuulla. Markus Py-
hälä, Antti Pasanen ja Raija Hentman 
kävivät 15.5. keskustelemassa Liisa 
Neuvosen ja Annukka Rasinmäen kans-
sa muun muassa palvelutarpeista, 
kuten uusista reiteistä kansallispuis-
tossa ja tiedottamisesta. Esimerkiksi 
metsäpalovaroituksen aiheuttama tu-
lientekokielto ei tahdo mennä perille.

Kukasmajalle uusi hella
Kukasmajalle on hankittu uusi uu-
nillinen kaasuhella, joten ruoanlait-
to onnistuu isommallekin joukolle. 
Goados-kota ja Kukasmaja ovat ko-
dikkaita ja perinteisiä lapinmajoja, 
joissa sähköttömyys ja ympäristön 
rauhallisuus tarjoavat aivan erilai-
set puitteet arjesta irrottautumiselle, 
kuin vaikkapa läheinen Levi.

Lapinkävijä-lehti 40 v.
Ensimmäinen Lapinkävijä ilmestyi 
keväällä 1980. Vaatimaton lehdykkä 
on vuosien varrella kehittynyt pelk-
kää jäsenlehteä laajemmaksi julkai-
suksi, joten asiaa kannattaa juhlia. 
Toivomme mahdollisimman monen 

ottavan osaa sen kunniaksi järjestet-
tävään kirjoituskilpailuun. Samalla 
saamme talteen muistoja toimintam-
me eri vuosikymmeniltä, myös viime 
ajoista. Kilpailusta kerrotaan erillises-
sä ilmoituksessa.

KIRJOITUSKILPAILU

Lapinkävijät-lehti täyttää ensi vuon-
na 40 vuotta. Käsin ja koneella kirjoi-
tetusta lehdykästä on vuosikymmen-
ten myötä kasvanut kelpo lehti, joka 
on enemmän kuin pelkkä jäsentiedo-
te. Pitkää taivalta juhlistetaan kirjoi-
tuskilpailulla.
  Kilpailun tavoitteena on kerätä 
muistoja Helsingin Seudun Lapinkä-
vijöiden taipaleelta 50-vuotishisto-
riikkia varten. Kilpakirjoitukset voi-
vat koostua useasta pikkutarinasta 
tai yhdestä muisteluksesta niin vuo-
sikymmenten takaa kuin viimeajoil-
ta. Kirjoitusten enimmäispituus on 
6000 merkkiä. Jos sinulla on juttuu-
si sopivia kuvia, voit lähettää 1-5 ku-
vaa mukana. Kuvat eivät vaikuta kir-
joitusten arvosteluun ja paperikuvat 
palautetaan.
    Voittaja palkitaan Kukasjärven lo-
maviikolla, jolloin hän saa Kukas-
majan viikoksi omaan käyttöönsä. 
Kaikkien muiden osanottajien kes-
ken arvotaan toinen vastaava viik-
ko. Kirjoitukset lähetetään viimeis-
tään 30.11.2019 Marina Koskelaiselle 
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joko sähköpostin liitteenä (ohjelmatk 
(at) lapinkavijat.fi) tai kirjeenä osoit-
teeseen Sepetlahdentie 10 B 26, 02230 
Espoo). Arvosteluraatiin kuuluvat 
Markus Pyhälä, Raija Hentman ja Lee-
na Piispa.

     Voittajakirjoitus ja tulokset julkais-
taan Lapinkävijä-lehden juhlanume-
rossa 1/2020. Myös muita kirjoituksia 
julkaistaan tulevissa numeroissa.

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

Lasten luontolauantai

Hyinen toukokuun alku aloitti ke-
säkauden laidasta toiseen hyppivän 
sään. Haltian luontolauantai 4.5. osui 
Karjakaivon kesäkauden avajaisten 
kanssa samaan aikaan eikä +4⁰C läm-
pötila hellinyt kumpaakaan tapahtu-
maa.
   Sari Vikström-Kivioja oli laatinut ark-
tisiin eläimiin liittyvän tehtäväradan 
luontokeskuksen välittömään ympä-
ristöön. Sari ja apulaisena toiminut 
Raija Hentman lähettivät matkaan pa-
rikymmentä ryhmää etsimään rasteja 
ja ratkomaan tehtäviä ennen kuin tai-
vaalta alkoi sataa taajaan suuria rän-
tähiutaleita. Olosuhteisiin nähden ta-
pahtuma onnistui hyvin. 

RH

Linturetki Keskuspuistoon 
16.5.

Sää suosi retkeä, meitä oli tusina kun 
lähdimme Pitkäkosken ulkoilumajal-
ta Keskuspuiston lintuja kuulostele-
maan. Kuljimme Korpipolun ja sen 
jälkeen Haltialan aarnialueen läpi. 
Arboretumin laidalla pidimme eväs-
tauon ja palasimme Vantaanjoen vart-
ta takaisin Pitkäkoskelle.
   Metsän laulajat olivat hyvin ää-
nessä. Välillä peipot ja punakylki- ja 
mustarastaat lauloivat niin että hen-
nommat äänet jäivät peittoon. Aar-
nialueella kuulimme pikkusieppoa 
kahdessa paikassa. Kaikkiaan eri lau-
lajia oli 19. Lisäksi paluumatkalla len-
nähti kolme nokkavarpusta näkösälle 
Vantaanjokivarressa.

Ari Juissi Saarinen
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Keskuspuiston Korpipolulla

SAKARI PALO

Tammisaaren viikonloppu-
retki 17–19.5.2019

Raaseporista, Tammisaaren viehät-
tävän kaupungin liepeillä sijaitsee 
Västerbyn metsäinen 
ulkoilualue järvineen 
ja lampineen, mihin 
Lapinkävijöiden vii-
konloppumatka 17.5.-
19.5.2019 suuntautui. 
1500 hehtaaria katta-
valla alueella on usei-
ta reittejä joita pitkin 
liikkua jalkaisin. Ma-
joituimme perjantaina 
illalla Långträsket-jär-
ven itärannalle, jos-
sa on laavu, tulipaik-
ka ja käymälä. Laavu 
on noin 5m järvestä, 
mikä takasi upeat nä-

kymät nuotiolla iltaa 
istuessamme. Suurin 
osa meistä pystytti 
teltat, yksi pariskun-
ta majoittui laavulle 
ja yksi henkilö nuk-
kui taivasalla kalliol-
la, kun viikonlopuksi 
oli luvattu aurinkois-
ta ilmaa. 
   Meillä oli hyvin kii-
reetön päiväohjelma 
lauantaille, söimme 
rauhassa aamiais-
ta, nautimme aamu-

auringosta ja lähdimme vasta noin 
puoliltapäivin kiertämään peikko-
metsää. Peikkometsän kierroksen 
maasto on miellyttävän vaihtelevaa 
sekä pinnanmuodoiltaan että kas-
villisuuden ja puuston osalta. Reitin 
varrella avautuu näyttäviä järvimai-

MARINA KOSKELAINEN

Retkeilijät evästelemässä
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semia. Kävimme katsomassa etelä-
puolen laavut. Ja muutama kivinen 
peikkokin tuli nähtyä, joita löytyy 
reitin varrelta. Retken jälkeen muu-
tamat meistä kastautuivat Långträs-
ket-järven virkistävässä vedessä. Ilta 
meni rauhallisesti leirissä touhutessa 
ja laavulla grillatessa ja jutustellessa.
   Sunnuntaina purimme leirin aa-
mupäivällä ja suuntasimme Rams-
holmenin puistometsäalueelle, joka 
sijaitsee kilometrin päässä Tammi-
saaren keskustasta. Puistossa on 55 
ha Uudenmaan upeinta lehtoparatii-
sia. Sen eläin- ja kasvikunta on niin 
monipuolinen, että vastaavaa tuskin 
löytyy muualta Suomesta. Puistomet-
säalueen osa-alueet erottaa toisistaan 
kapeat jokiraumat, joiden yli kulkee 
kävelysillat. Puistometsäalue on saa-
nut luonnonsuojelualueen aseman ja 
se kuuluu Natura 2000 –verkostoon. 
Tämä tarkoittaa tiukkoja hoitomäärä-
yksiä. Alueella kaadettavat tai kaatu-
neet puut pitää esimerkiksi jättää pai-
koilleen tai siirtää alueella jonnekin 
muualle.
  Viikonlopun aikana kuulimme mon-
ta erilaista linnunlaulua ja osan seu-
raavista linnuista myös näimme: 
käen, kotkan, laulujoutsenen, ranta-
sipin, tiiran, hippiäisen, sepelkyyh-
kyn, harmaahaikaran, peipon, vas-
taräkin, telkän, kuikan, vaskitsan ja 
heinäsorsia. 
  Viikonloppuretki oli hyvin moni-
puolinen ja nautinnollinen kaikin 
puolin.
Marina

Kesähuoltoviikko

Kesähuoltohommia tehtiin Kukasjär-
vellä 21.-27.5. Tavanomaisten huolto-
hommien lisäksi ajatuksena oli vaih-
taa Goados kodan kolmekymmentä 
vuotta palvellut kamina. Etelässä jän-
nitettiin ehtivätkö jäät lähteä järvistä 
ettei viikko mene kaminaa kantaessa. 
   Yllästunturin länsipuolella oleval-
la Luosujärvellä on nettikamera. Net-
tikameran kuva tuli tarkastettua päi-
vittäin. Vihdoin 19.5. Luosujärvestä 
lähti jäät. Kartalla Luosujärvi näyt-
tää suht saman kokoiselta kuin Ku-
kasjärvi, joten toiveena oli että myös 
Kukasjärvi olisi jäätön. Pyhäjärven 
parkkipaikalla isäntiä odotti iloinen 
yllätys, Pyhäjärven itäranta oli riit-
tävän sula veneilyyn. Kaivosojan 
vauhdikkaan laskun jälkeen nähtiin 
Kukasjärven puoleen väliin kiilautu-
nut vahva jääkansi, jota ei yrityksistä 
huolimatta pystynyt kiertämään. Ve-
ne lasteineen vedettiin maihin 
   Mustankannon majalle ja Isännät 
lähtivät Kukasmajalle murkinalle 
ja tuumailemaan. Ruokailun aikana 
tuuli puhalsi onnekkaasti jäitä etelää 
kohti. Isännät palasivat veneelle ja 
urakka ei näyttänyt enää toivottomal-
ta. Hivenen puikkelehtimalla jääkant-
ta oli kenties enää 50 metrin matkal-
la ennen avovettä. Tuuralla hakaten 
ja välillä rannassa venettä jään pääl-
lä vetäen päästiin sulaan ja saatiin ka-
mina soudettua saunarantaan. 
   Seuraavana päivänä kamina paloi jo 
iloisesti Goadoksessa. Loppu-
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viikko sujui tavallisissa kesähuolto-
hommissa ja lumen viipymiä ihme-
tellen.
Markus Pyhälä

Perheet Pihlajasaaressa

Viileä sää ja sääen-
nusteiden mahdolli-
suus sateisiin verotti-
vat suurimman osan 
perheleirin osanotta-
jista, osan vielä läh-
töpäivänä. Mutta ei 
toukokuun viimei-
sen lauantain aikana 
satanut pisaraakaan 
Pihlajasaaressa. Saa-
ri kukoisti tuomien 
ja alkukesän kukkien 
loistoa. Telttailualu-
een suojamuuri tait-
toi mukavasti tuul-
takin.
     Kolmen perheen 
aikuiset ja lapset kä-
vivät tutkimusretkel-
lä Pihlajasaaren jän-
nittävissä paikoissa 
Sari Vikström-Kiviojan 
opastamana. Illan lä-
tynpaistoista vas-
tasi Raija Hentman. 
Leiriytymään saapu-
neista partiolaisista 
lapset saivat pelika-
vereita pallopeliin.
   Sunnuntain sade-
ennuste toteutui vas-

ta, kun leiri oli purettu. Soile Taskinen 
vei koko porukan toiminnalliselle 
luontopolulle ennen eväiden syöntiä 
ja mantereelle paluuta. 
RH

RAIJA HENTMAN

RAIJA HENTMAN

Pihlajasaaren telttailualueella on hyviä telttapaikkoja, 
keittokatos, vesipiste ja evästelypöytiä.

Soile Taskinen (oik.) kertoo jokamiehenoikeuksista. Sanna-Mari, 
Sari, Mikke ja Onni kuuntelevat.
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Kalastusretki Storträskille

Kesäkuun alus-
sa helleaalto 
taas taisi verot-
taa kalastajia, 
sillä kolmen 
hengen poru-
kalla lähdet-
tiin Tasakallion 
parkkipaikalta 
tallustelemaan 
esteettömäk-
si kohennettua 
reittiä Sipoon-
korven Stor-
träskille. Saara 
Loiste ei hellit-
tänyt hetkeksi-
kään vavasta, 
mutta viehei-
den vaihtokaan ei tuonut yhtään ny-
käystä. Päivä sen sijaan oli hieno ja 

eväät maistuivat joka tapauksessa. 
RH

RAIJA HENTMAN

Sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta Saara Loiste ei saanut saalista.

Linlo – merellinen 
ulkoilusaari

Kesäkuinen lämmin, poutainen sun-
nuntai houkutteli päiväretkelle 19 la-
pinkävijää.
   Saari on upea ulkoilualue hienoi-
ne rantamaisemineen, monine uin-
timahdollisuuksineen, kallioineen 
ja lukuisine tulipaikkoineen, jois-
sa puuhuoltokin on kunnossa. Sin-
ne johtaa lyhyt silta, joten erillistä ve-
nekuljetusta ei tarvita. Saari kuuluu 

natura2000-ohjelmaan on siksi sääs-
tynyt ”hoitotoimenpteiltä” luonnon-
tilaisena.
   Saarella löytyy erilaisia reittivaih-
toehtoja. Valitsimme vaihtoehdoksi 
kiertää saarta vastapäivään mahdol-
lisimman paljon rantoja seuraillen. 
Emme halunneet kiirehtiä vaan py-
sähdyimme usein ihailemaan avau-
tuvia maisemia. Saaren länsipuolella 
löytyy pari pienempää saarta, joihin 
saattaa päästä kuivin jaloin mata-
lan maisemaa veden vallitessa. Län-
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sirannan ehkä mielenkiintoisin yk-
sityiskohta oli kalliojyrkänne, jonka 
sivuutimme alapuolelta lippakallio-
ta tukien.
   Ennen eteläistä kärkeä käänsimme 
suunnan saaren sisäosaan, jossa löy-
tyy kosteikkoa. Sen pääsee sivuut-
tamaan mainiosti kenkiään kastele-
matta. Kosteikko-osuuden jälkeen 
nousimme lähellä eteläkärkeä kal-
liolle tutkimaan merelle avautuvaa 
maisemaa ja edustan pikkusaaria se-
kä luotoja.
   Saaren kaakkoiskärjessä sijaitsee 

tulistelupaikka, joka tarjoaa myös ko-
dan. Evästellessä voi ihailla pientä si-
sälahtea tai avarampaa vesimaisemaa 
Porkkalan suuntaan. Täällä vietimme 
tovin ennen viimeistä etappia.
   Saari on melko helposti tavoitetta-
vissa omalla autolla. Julkisen liiken-
teen palvelut eivät ulotu tänne asti.

Juha Karsikas

JUHA KARSIKAS

Karjakaivon laajeneva vaja

Kesäkuun alkupuoliskon aikana Kar-
jakaivon puusuojaa laajennettiin use-
amman talkoopäivän aikana. Jo ra-
kennustarvikkeiden kuljettaminen 
Nuuksion siimekseen ja kalliorintei-
tä pitkin alamajalle nielaisivat omat 
rupeamansa, ennen kuin itse raken-
nustyö pääsi liikkeelle.
   Projektin mittaan talkoolaiset sai-
vat puusuojan uuden siiven erittäin 
hyvälle mallille laajennusta mesta-
roimassa olleen Sulo Laakson osaaval-
la johdolla.
   Silmää miellyttävät runko ja vesi-
katto ovat nyt olleet paikoillaan jo 
jonkin aikaa odottamassa viimeiste-
lyvaihetta.
   Tulevissa rakennustalkoissa vaja lai-
tetaan vielä siis seinälliseen asentoon 
(muista: ovet) ja muutenkin valmiik-
si säilytystoimiin. Apukädet ovat erit-
täin tervetulleita mukaan!

Antti Pasanen
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Ennen kuin laajennusosan 
rakentamisessa oli päästy 
tähän vaiheeseen, oli van-
ha liiteri oikaistu, maata oli 
tasoitettu ja monta muuta 
hommaa tehty.

KUVA: ANTTI PASANEN

Liiterin laajennus on saanut jo katon.

SULO LAAKSO
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Karjakaivon lammella ajelehti alkukesästä rahkalauttoja, joita tässä Marina Koskelainen kis-
koo haralla maihin.

RAIJA HENTMAN

Talkooviikko

Talkooviikko oli suunniteltu ajalle 
13.-20.7. ja talkoisiin oli kohtuullinen 
määrä ilmoittautuneita. Joukko kui-
tenkin harveni puoleen ennen läh-
töpäivää, mm. allekirjoittanut mursi 
olkapäänsä ja ei päässyt lähtemään. 
Mukana olleilta olen kuullut ja saa-
nut viestiä, että normaalit talkoo-
hommat tuli hoidettua. Paikat ovat 
taas siistit seuraavien käyttäjien olla. 
Pihan niittykasvit saavat tänä vuon-
na kukoistaa ihmisten ja pölyttäjien 

iloksi. Polkujen varret niitettiin kul-
kemisen helpottamiseksi. Talkoovii-
kon nimeen on pari vuotta sitten lisät-
ty myös retkeily. Onneksi aika riitti 
myös Kukasjärven ensikertalaisten 
käydä tunturissa ja löytää turvalli-
sesti takaisin. 
Kiitos kaikille talkoisiin 
osallistuneille!

Markus Pyhälä
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Seppo J. Partanen

Ruijan keino – Lapin vuosisatainen valtaväylä

Ruijan keinoilla tarkoitetaan van-
hoja Lapin halki kulkevia kulku-
reittejä, jotka johtivat Jäämeren 
rannikolle. Niitä on käytetty vuo-
sisatoja. Tarpeettomaksi ne tulivat, 
kun maantiet rakennettiin 1800-lu-
vun lopulla ja seuraavan vuosisadan 
alussa. 

Yksi eniten käytetyistä reiteistä kul-
ki Rovaniemeltä ja Kemijärveltä Som-
pion kyliin ja Saariselän halki Inarin 
Pielpajärven kirkolle. Siellä yhtyivät 
kaikista ilmasuunnista tulevat kesä ja 
talvi keinot. Matka Jäämerelle jatkui 

Inarijärven halki ja sen rantoja pit-
kin tai Utsjoen kautta. Ruijan poluk-
si kutsutaan Sompiosta pohjoiseen 
Kiilopään tielle ja Laanilaan vievää 
osuutta, jotka on merkitty ja pitkos-
tettu nykypäivän kulkijoita varten.
     Eniten kulkijoita Ruijan polulla 
lienee ollut 1860-luvulla, kun nälkä-
vuodet pakottivat ihmiset etsimään 
parempaa maailmaa Jäämeren ran-
noilta. Ahopään päällä he lopulta jou-
tuivat jättämään entisen elämän taak-
seen, siitä eteenpäin vedet virtasivat 
tuntemattomalle merelle, jonne mat-
ka joskus päättyi. Tämä joukko syn-

nytti Jäämeren ranto-
jen kveenikulttuurin, 
joka elää vieläkin.

Ikivanha polku
Luulajan Lapinvou-
ti Olavi Burman jouk-
koineen kulki 1500-lu-
vun lopussa polkua 
Kuolasta Saariselän 
halki ja raportoi siitä 
Kaarle herttualle. Hie-
man aiemmin polkua 
taivalsi Pekka (Juho) 
Vesaisen sissijoukko, 
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joka teki tuhojaan Petsamon luosta-
rissa ja Kantalahdessa. Reittiä ovat 
kulkeneet myös Lapin kullan etsijät 
kruunuvouti Konrad Planting, me-
rimiehet Ervast ja Lepistö 1860-lu-
vun lopulla ja moni kultaryntäyksen 
kulkija myöhemmin. Planting vas-
kasi ensi kerran kullan merkit Lut-
tojoen rannalta Saariselän keskustan 
kohdalta ja kirjoitti siitä vuorihalli-
tukselle 1867.
    Talvireitti kulki idempänä Som-
piosta Luirojärvelle ja sieltä Maan-
tiekurun kautta Inarijärvelle ja Piel-
pajärvelle. Polku haarautui monin 
paikoin etsimään purojen rantoja ja 
asentopaikkoja. Kakslauttasen paik-
keilla toinen haara kulki lähempänä 

nykyistä nelostietä ja sen 
varrella sijaitsi Välituvan 
autiotupa vielä 1900-luvun 
alussa. Tämä itäinen haara 
on suoran jatke Sompiosta 
tuovalle reitille, jonka Som-
pio-seura kunnosti 1960-lu-
vulla.

Reittiä etsimässä
Meitä on kolme miestä vii-
me vuosituhannen lopus-
sa etsimässä kadonnutta 
nuoruuttaan ja Saariselän 
menneisyyttä, ikivanhan 
Ruijan polun merkkejä. Jo-
kainen meistä oli junan tuo-
ma vuosikymmeniä sitten, 
kahdella vain menolippu 
pohjoiseen; Luppo-Matti 
Toivola, Saariselällä retkei-

lijöitä palvellut opasvalvoja, Lasse 
Kock, kullankaivaja, kiviasiantuntija 
ja minä, ties monennenko meno-pa-
luulipun puoliksi käyttäneenä.
    Kuljimme rintamassa Kiilopään 
tieltä Laanilaan ja etsimme vanho-
ja reittimerkkejä. Kun merkki löytyi 
puusta ja maasta, löytäjä huusi muut 
paikalle ja Luppo laittoi koordinaa-
tit ylös.

Ajat muuttuivat
Polku tuli lähes tarpeettomaksi Jää-
meren tien valmistuttua 1910-luvun 
alussa. Kymmenen vuotta aikaisem-
min Prospektor oli rakentanut kärry-
tien Vuotson eteläpuolelta Könkääl-
tä Laanilaan. Vanha Kruununtupa 

Ahopää Ruijan polulla on vedenjakaja Jäämereen ja 
Pohjanlahteen virtaaville vesille. Seppo J. Partanen ker-
too Ruijan keinojen historiasta Kultasymposiumin osan-
ottajille lokakuussa 2018.  Oikealla Hanna Mattila Kulta-
museosta ja vasemmalla Siiri Tolonen Metsähallituksen 
luontopalvelusta.
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Välituvanojalla jäi sivuun ja tuli tar-
peettomaksi. Toimintansa lopetta-
neet kultayhtiön pääkonttori Laani-
lassa sai tien myötä uuden tehtävän 
ja se peruskorjattiin Laanilan Kesti-
kievariksi. 
    Virallisesti reitti on merkitty vii-
meksi 1880-luvulla Oulun kuvernöö-
rin määräyksestä. Pyykkien piti ol-

la vähintään 150 kyynärän eli noin 
90 metrin välein. Puista löytyy myös 
uudempia maalimerkkejä, jotka ovat 
Katajamaan Teukan tekemiä 1970-lu-
vulla.

Uudelleen merkintä
Ehdotus reitin rakentamisesta syntyi 
talvella 2001 Pakanajoen autiotuvassa 
Inarijärven takana. Allekirjoittaneita 
olivat Erkki Lilja, Seppo J. Partanen, 
Jyrki Kangasniemi, Tuomo Rauhala 
ja Veikko Väänänen. Ajatuksena oli, 
että reitti merkittäisiin Kiilopään tiel-
tä Laanilan ja Saariselän halki Tör-
mäseen, mutta sen tarkka määrittely 
Laanila–Saariselkä matkailualueel-
la oli lähes mahdotonta. Reitti siir-
tyi Prospektor Oy:n Laanilan talon 
ja myöhemmän kestikievarin takia 
maantien länsipuolelle, ja yksi vaih-
toehto voisi olla jatkaa sitä sieltä Uru-
päälle ja Magneettimäen museotielle.
    Yhteys Inarin Lapista Jäämeren 
rannalle sekä etelään Kemijärvelle 
ja Rovaniemelle on vuosisatoja ollut 
merkittävä muutoksen ja kehityksen 
valtasuoni Lapille ja koko Suomelle. 
Ruijan polku toi ihmisiä ja uutta elin-
voimaa Suomen Lappiin sekä etelästä 
että pohjoisesta. Pumpulitietä Norjas-
ta Rovaniemelle kuljetettiin pumpu-
lia hevosilla Norjasta Rovaniemelle 
ja edelleen eteläisen Suomen tehtaille 
ensimmäisen maailmansodan aikana. 
Tien varteen rakennettiin sadoittain 
majapaikkoja ja hevostalleja. Sama 
toistui toisen maailmansodan jännit-
teissä, jolloin tieyhteys yhteys Petsa-

Luppo-Matti Toivola ja Lasse Kock  tauolla 
Luttojoen penkalla 2000-luvun alussa.  Edes-
menneet ”Saariselän aihkit” etsivät Rui-
jan polun vanhoja merkkejä, joiden mukaan 
reitti Kiilopään tieltä Laanilaan on entisöity.
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moon oli ratkaiseva koko maan hen-
gissä pysymiselle.

Saariselällä rikas menneisyys
Saariselkää on pidetty lomakeskuk-
sena, jolla ei ole historiaa ja mennei-
syyttä. Kiilopään, Laanilan ja Saa-
riselän maisemat pitävät kuitenkin 
sisällä valtavan rikkaan menneisyy-
den. Maastossa löytyy jälkiä keski-
aikaisista kulkureiteistä, pumpuli-
tiestä, Petsamon tiestä, sodista, 150 
vuotta jatkuneesta kullankaivusta, 
helmenpyynnistä. Näistä ja muista 
menneisyyden jäljistä voisi luoda jat-
koa nyt suosituksi tulleelle Ruijan po-
lulle Kiilopään tieltä Laanilaan.

    Ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisesta Pumpulitiestä löytyy jäl-
kiä. Petsamon tien aikana rakennettu 
vanha silta ja pala maantietä löytyy 
Laanilan Kestikievarin läheltä, Mag-
neettimäessä on valmiina museotien 
pätkä, sen pohjoisessa päässä on jäl-
jet Paljakaisen autiotuvasta ja kes-
tikievarista, niiden tuntumassa on 
mittaamaton määrä muistoja kullan-
kaivusta, desanteista, Lapin sodasta. 
Saattaisi olla aihetta miettiä, miten ne 
voidaan elävöittää osaksi Saariselän 
matkailupalveluja ja näin suojata nii-
tä tuhoutumasta.  
    Saariselällä on rikas menneisyys, 
josta liian suuri osa on kadonnut mat-
kailurakentamisen alle.

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

Nahka kuin nahka kaipaa 
hoitoa

Rakot ovat ikävä seuralainen retkel-
lä. Niiden torjunta alkaa säännölli-
sestä jalkojen ihon hoidosta ja hoito 
alkaa pesusta. Saippuaa siihen tar-
vitaan vain, kun jalat ovat likaiset, ja 

hiki ei ole likaa. Varvasvälit on kui-
tenkin käytävä joka pesulla läpi, sillä 
niihin kertyy eritteitä ja sukkanöyh-
tää. Ja sitten se tärkein, rasvaus. Ras-
vaus lisää ihon joustavuutta. Hyvin 
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hoidettu joustava iho kestää parem-
min painetta ja venytystä eikä tulos-
ta synny, jos herää pari päivää ennen 
vaelluksen alkua.
     Rakko muodostuu, kun vaikkapa 
kantapään ihon ja sukan väliin syn-
tyy kitkaa jalan liikkuessa jalkineessa 
ja samalla siihen kohdistuu painetta 
ja hankausta. Kuiva ja joustava kan-
tapään iho kestää paremmin. Siksi 
sukillakin on merkitystä. Ohut alus-
sukka merinovilla-keinokuitusekoit-
teesta toimii parhaiten, sillä kosteus 
siirtyy iholta varsinaiseen vaellus-
sukkaan. Jos kaikesta hyvästä hoidos-
ta huolimatta tietää saavansa helposti 
rakkoja, alttiit paikat kannatta teipata 
kunnolla etukäteen.
     Voi olla, että vaeltaja hoitaa ken-

kiään paremmin kuin 
jalkojaan. Pieni kerta-
us jalkineiden hoidos-
ta lienee paikallaan. 
Kaikki vaellusjalki-
neet on syytä välillä 
pestä: nauhat ja poh-
jalliset irrotetaan, ir-
toroskat harjataan 
pois ja sitten kengät 
pestään Marseilles 
-saippualla (paljon 
halvempaa kuin hoi-
tosarjojen pesuaineet) 
ja harjalla. Aina välil-
lä kalvolliset vaellus-
kengät on syytä pes-
tä myös sisältä, sillä 
jalan eritteet ja kenki-
en sisäpuolelle pääty-

vä lika tukkivat kalvojen mikrohuo-
kosia. Kun vedellä täytetyt jalkineet 
ovat lionneet vähän aikaa, vesi kaa-
detaan pois ja sisäpuoli pestään saip-
pualla ja pehmeällä sienellä.
     Pestyihin kenkiin tungetaan sano-
malehtipaperia, joka imee hyvin vet-
tä. Paperit kannattaa vaihtaa ainakin 
kertaalleen. Pidä kuivumisen aika-
na kantapuolta korkeammalla kuin 
varvaspuolta, jotta kosteus haihtuu 
kärjestä. Älä laita kenkiä patterille 
tai minkään lämmönlähteen lähelle, 
vaan anna niiden kuivua huoneen-
lämmössä.
     Jos kyseessä on nahkajalkineet, le-
vitä vielä hieman nahkeisiin kenkiin 
hoitovahaa, jolloin se imeytyy pa-
remmin. Levittäminen onnistuu par-

tiEtoaiVi

Sisältä ja päältä pestyt vaelluskengät kuivuvat parhaiten, kun 
niihin työnnetään sanomalehteä, joka vaihdetaan välillä kui-
viin. Nahkaa täytyy vahata, jotta se säilyttää joustavuutensa ja 
välillä suihkitaan kosteussuojaa.

RAIJA HENTMAN
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tiEtoaiVi

haiten sormin tai pehmeällä rievul-
la pienin, pyörivin liikkein. Kaikkiin 
jalkineisiin on pesun jälkeen syytä 
suihkuttaa kyllästettä, joka estää ve-
den imeytymistä materiaaliin. Nah-
kajalkineissa vahaus ja kyllästäminen 
vuorottelevat.
     Myös kumisaappaiden ikä pite-
nee, kun niitä hoitaa huolella. Kurat 

olisi syytä huuhtoa pinnasta pois joka 
kerta, ja varsinkin happamalla suolla 
kävelyn jälkeen. Luonnonkumisaap-
paille on oma hoitoaineensa, jota on 
hyvä välillä sivellä puhtaan kumppa-
rin pintaan.
     Niin vaelluskengät kuin kumisaap-
paat pitävät viileästä ja pimeästä säi-
lytystilasta.
Raija Hentman

Keväthangilla Kilpisjärvellä

parkkipaikalle, mistä yleensä nous-
taan tunturiin. Hiihdimme muutamia 
kilometrejä ja päätimme laittaa leirin 
pystyyn hyvissä ajoin, niin ollaan aa-
mulla sitten virkeitä jatkamaan.

Urtaspahdan alapuolella.

SIRKKA LEPPÄNEN

Huhtikuun ensimmäisellä viikol-
la lähdimme neljän hengen poru-
kalla kohti Kilpisjärveä kahdeksan 
päivän hiihtovaellukselle. Tällä ker-
taa aloitimme reissun Norjan puo-
lelta. Auto jätettiin voimalaitoksen 



28

Lapinkävijä Nro 156 3 19omat taRinat

Seitsemältä herätys, aamiainen ja yh-
deksältä matkaan, se on hyvä rytmi. 
Reitti Lossujärven kämpälle oli nou-
sujohteista, yhteensä nousua tuli use-
ampi sata metriä. Matkalla koimme 
hienon näyn: kiirunat olivat soitimel-
la. Saimme rauhassa seurata menoja, 
kun välimatkaa oli aika paljon.
   Hyvin nukutun yön jälkeen mat-
ka jatkui Pitsusjärvelle. Urtashotellil-
la pidimme pitemmän tauon. Risto 
paistoi risukeittimellään lounasmak-
karat itselleen, polttoaineena oli pel-
lettejä. Sää oli aivan uskomattoman 
hieno, taivaansinistä ja lumivalkois-
ta, ja ilma mukavan lämmin. Nyt oli 
juuri sellaista, minkä vain Kilpisjär-
vellä voi kokea, ja miksi sinne haluaa 
aina uudestaan. Matkan varrella kä-

vimme ihailemassa Pitsusköngästä, 
joka oli aika hyvin lumen peitossa, 
jäätä näkyi vain vähän mustilla jyr-
kännereunoilla.
   Seuraava päivä oli aamusta pilvi-
nen, mutta näytti kirkastuvan, joten 
Sirkka ja Matti lähtivät Haltia (myös 
Norjan puoleista) valloittamaan. Ris-
to oli suunnitellut rakentavansa ig-
lun Pitsuksen pihapiiriin ja minä jäin 
hänen kaverikseen. Ympärillä oli iha-
na rauha ja hiljaisuus, ei tuulen hen-
käystäkään, vain valkoiset tunturit ja 
sininen taivas. Huipulla oli ollut ko-
va, jäätävän kylmä tuuli, mutta upeat 
maisemat varsinkin Raistuoddarhal-
dilta. Kulkijoita oli sen verran paljon, 
että kämpän ympäristöön muodos-
tui telttakylä. Iglulla riitti ihailijoita 

SIRKKA LEPPÄNEN

Poroaita Suomen ja Norjan rajalla Haltien välissä.
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ja kuvaajia. Sirkka sai kunnian nuk-
kua yön siinä, kun Risto itse nukkui 
tapansa mukaan teltassa.
   Pilvipoutaisessa säässä matkamme 
jatkui kohti Kobmajoen kämppää. 
Aluksi kapusimme kilometrikaupal-
la ylämäkeä, ilman nousukarvoja sii-
nä olisi ollut tekemistä. Mutta lopuk-
si sitten piiiitkät laskut Kobmajokea 
alaspäin, olipas helppoa. Reitin var-
rella nähtiin taas komeat lipat useam-
massa kohdassa, niitä pitää muistaa 
aina varoa. Kämpässä meidän kans-
samme yöpyi jyväskyläläinen Risto, 
jonka erikoisuutena oli suksien pääl-
le noin 10 sentin korkeudelle maasta 
rakennettu ahkio. 
   Varpaat piti teipata, sen siitä alamä-
estä sai. Reittimme Porojärvelle alkoi 
Somasjärven ja mahtavan seitakiven 
kautta. Matkaa oli parikymmentä ki-
lometriä, alkumatka mukavan mut-

kikasta ylös 
ja alas, sitten 
jokivarsia ja 
laaksoja en-
sin Kekkosen 
kämpälle ja 
siitä vielä kilo-
metrin verran 
autiotuval-
le. Siellä meil-
lä oli seura-
namme kaksi 
muoniolaista 
koiravaljakkoa 
ajajanaisineen. 
Koiravaljak-
kojen lähdön 

ihastelemisen jälkeen mekin pääsim-
me liikkeelle suuntana Terbmis, mut-
ta matka oli niin pitkä, että vietimme 
väliyön teltassa. Heti alkumatkasta 
näimme useaan kertaan kivikkoises-
sa koivikossa tuoreita ahman jälkiä ja 
ylhäällä tunturissa vielä yhdet jäljet. 
Kolme viimeistä kilometriä taisteltiin 
vastatuuleen. Risto löysi meille hy-
vän leiripaikan. Pystytimme telttam-
me tasaiselle joen jäälle, jonka pääl-
lä oli sen verran lunta, että kiinnitys 
onnistui. 
   Levon jälkeen aamulla oli taas mu-
kava jatkaa vastatuuleen. Terbmiksel-
lä melkein näimme ahman, kun näim-
me siellä ihmisiä, jotka olivat nähneet 
ahman käydessään päiväretkellä Ter-
bmisvaaralla. Oli kuulemma juossut 
lujaa. Ryhmämme iltaretki suuntau-
tui ylös tunturille Salmikurun läpi, it-
se jäin kuitenkin tuvalle lepäilemään.

SIRKKA LEPPÄNEN

Iglu Pitsusjärven pihapiirissä.
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Viimeisenä päi-
vänä puskimme 
eteenpäin kovas-
sa vastatuulessa 
suuntana Retkei-
lykeskus. Riston 
tuulimittari näyt-
ti 8-10 m/s, mutta 
hän osaa pitää tah-
din niin sopivana, 
että sitä jaksaa, 
jaksaa. Tsahkal-
järvelle tultuam-
me Sirkka halusi 
vielä käydä ihai-
lemassa maise-
mia ja hiihtää Saa-
nan rinteen kautta 
Retkulle, kun me 
muut hiihdettiin 
hotellille. Taksi-
kyydillä päästiin 
sitten Retkuun ja 
samalla kyydillä 
saatiin auto haet-
tua sieltä Norjan 
puolelta. Saunaan 
ja syömään ehdit-
tiin kaikki samaan 
aikaan. Viimeinen 
yö nukuttiin ran-
tamökissä, ei nyt vielä ihan lakanoi-
den välissä kuitenkaan, kun oli pus-
sit mukana.
   Pitsuksen ja Terbmiksen kokemus-
ten perusteella autiotuvan puolel-
la on yllättäen paremmin tilaa kuin 
varaustuvan puolella. Nykyajan mu-
kavuudenhaluiset ihmiset näköjään 

omat taRinat

haluavat varmistaa itselleen pehme-
än pedin.
   Reissu oli niin täydellinen kuin vain 
olla voi, kiitos hyvän vetäjän, kivan 
porukan ja hyvien säiden. Voi kun 
pääsisi taas ensi vuonna!
Marja Luhtala

SIRKKA LEPPÄNEN

SIRKKA LEPPÄNEN

Koiravaljakko lähtee Porojärven autiotuvalta.

Lumilippa Kobmajoen töyräällä.
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Terbmisjärven maja aamuauringossa. 

Syyskuun kolmas viikko

Kyllä me vielä tavataan,
syksy toistaa lupaustaan.

Vielä, vielä,
onni punaisissa varvuissa,
ilo kirkkaissa puroissa,
vapaa, vihdoinkin vapaa olo
yli ruskasta hehkuvan Lapinmaan.

Valtavalla päättäväisyydellä 
tuli lunta, luopumisen hetki mutta
kaunista oli vieläkin vaikka
hehku oli huurtunut,
kyynel jäätynyt oksaan puron ylle.

Vielä, vielä,
halaus lämmin kuin nuotiotuli,
suudelma herkkä kuin aamu erä-
maassa,
tunne kuulua jonnekin,
olla elossa.

Voi, anna onnen levätä,
anna kaipauksen hellittää, mutta
anna ilon jäädä ja vapauden, että
en väheksyisi enkä takertuisi,
kuolisi pystyyn kuin kelohonka.

Ja anna onnen tulla taas kun aika on.
Vielä, vielä!

Marja-Liisa Salmi

SIRKKA LEPPÄNEN
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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.

Kuuramäki, 
Tunturien tuolla puolen

Kari Kaulanen, Väyläkirja ISBN 978-
952-7168-62-2

Kuuramäestä tulee tunne, että se olisi 
kuvitteellinen teos Lapin kylästä. Kir-
jan luettuani, tulee kuitenkin vahva 
tunne, että kyse on Äkäslompolosta 
ja sen elämästä 20 -30 luvulta. Teksti 
on kiinnostavaa, joten tuskin malttaa 
laskea kirjaa kädestään ennen kuin 

on lukenut sen kannesta kanteen. Kir-
jassa kuvataan Lapin kylien elämää, 
aikana jolloin asuttiin vielä tiettömi-
en taipaleitten takana. Aikana jolloin 
oli taisteltava jokapäiväisestä leivästä 
omin voimavaroin. Lappi ja sen elä-
mä avautuu uudella tavalla. Poron-
hoidon ohella myös maanviljelyksel-
lä oli oma paikkansa kylien elämässä. 
”Erämaakylä värikkäine asukkaineen 
elää vuodenkiertoa luonnon määrää-
mään tahtiin.”
   Kaksikymmentä luvulla kylä elää 
pitkälti omavaraista elämää ja vain 
harvat yhteydet pidetään kuntakes-
kukseen ja seurakunnan palvelijoi-
hin.
   Kolmekymmentä luvulla tilanne 
muuttuu vähitellen, jolloin ensim-
mäiset tunturivieraat saapuvat ky-
lään ja haluavat majoittua kylässä ja 
tutustua kylää ympäröivään tunturi 
luontoon.  Tämä vaikuttaa koko alu-
een elämään ja tarjoaa vähäistä ansio-
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tuloa kyläläisille, jotka ihmettelevät 
etelän ihmisten kiinnostusta heidän 
tuntureihinsa ja elämään kylässä. Ky-
se on myös avaus uudelle elinkeinol-
le ja matkailijoiden majoittamiselle. 
Elävää tarinaa kylästä, jota ryydittää 
paikallinen Tornion laakson murre. 
   Kiinnostava luettavaa, sillä romaa-
nin keinoin avautuu myös paikalli-
nen historia uusin silmin ja kiehtoval-
la tavalla, koska on vaikeaa kuvitella 
mennyttä aikaa, johon itsellä ei ole ol-
lut kosketusta.
RB

Suuri suomalainen muurahaiskirja

Katja Bargum ja Heikki Helaterä
Minerva Kustannus Oy, 2019

Suomessa elää noin 60 maailman 
noin 15 000 nimetystä muurahais-
lajista. Muurahaisten yksilömäärä 
ja biomassa ovat hyönteismaailman 
suurimmat.
     Teos esittelee yleisimmät suomalai-
set muurahaiset, kuten rakennuksiin 
tunkeutuvat mauriaiset, puuta kover-
tavat hevosmuurahaiset, kipeästi pis-
tävät viholaiset, niihin usein sekoi-
tettavat keltiäiset ja metsien kekojen 
rakentajat kekomuurahaiset.
    Tiesitkö muuten sen, että esimer-
kiksi tupsukekomuurahaisten ja kal-
jukekomuurahaisten yhteiskunta 
saattaa muodostua kymmenistä tai 
jopa sadoista pesistä? Toisilla muu-
rahaisilla on erikseen kesämökit ja 
talviasunnot. Pesän moninaiset käy-
tävät ja kammiot tuulettuvat hyvin, 
keon sisällä on lämmintä, pimeää ja 
äänetöntä.
    Silti muurahaiset tietävät mitä ym-
pärillä on, mitä pitää tehdä, minne 
mennä, missä vaanii vaara ja onko 
vastaantuleva muurahainen ”omaa 
väkeä”. Tieto välittyy hajujen kautta, 
joita muurahaiset tuottavat myös it-
se kymmenien hajurauhasten avulla. 
Hajut ohjaavat myös parhaille ruoka-
apajille ja kaikki nämä viestit ”näh-
dään” tuntosarvilla.
     Kekomuurahaiset lypsävät kirvois-
ta mesikastetta. Monet kasvit tarjoa-
vat muurahaisille siemenissään ra-
vintolisän ja saavat samalla levitettyä 
siemeniään uusiin kasvupaikkoihin. 
Muurahaiset huolehtivat hygienias-
taan, jotta pesään ei tule taudinaihe-
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Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näyt-
telyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kar-
tuttavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.

Rinkan pohjalta

uttajia, myös pesän siisteydestä huo-
lehditaan ja jätteet viedään erillisen 
kaatopaikalle.
     Suuri suomalainen muurahaiskirja 
avaa oven kiehtovaan muurahaisten 
elämään ja myös tutkijoiden käyttä-
miin kekseliäisiin menetelmiin sel-

vittää jotain määrättyä ominaisuut-
ta. Vinkkejä saa myös epämieluisien 
muurahaisvieraiden torjuntaan. Kir-
jan luettuaan muurahaispolun elä-
mää seuraa entistä suuremmalla mie-
lenkiinnolla. 215 sivua.
RH
 

Kellostapulinkurun reitti 
kunnostettu kesällä 2019
Samalla vanhat pitkospuut on poistet-
tu ja uusi reitti tulee hieman alemmas 
kurun pohjalla. Se seurailee luonnon 
muotoja ja sorastetaan kävelykelpoi-
seksi. Osa sorasta tuodaan vasta seu-
raavan talven aikana täydentämään 
sorastuksen puutteita. Reitin kustan-
nusarvio on 50 000 €. Kunnostustöi-
hin oli kutsuttu myös vapaaehtoisia 
Metsähallituksen väen lisäksi.

Kuukkeli 14.6.19 (RB)

Retkiruokakurssi 21.9.19
Järvenpään opisto 
Kurssilla tutustutaan retkikeittimiin, 
kuivattamiseen, ruuan valmisteluun 
ennen retkeä, pakkaamiseen sekä hy-
vän ja ravitsevan retkiruuan valmis-
tukseen. Valmistettavat ateriat on 
suunniteltu sekaruokavalion noudat-
tajille. Ilmoitathan kaikki ruokarajoit-
teesi. Kurssi hinta 65 € sisältää keitti-
men lainan, valmistellut raaka-aineet, 
polttoaineet, opetuksen ja opetusma-
teriaalin. Kurssipaikka, Niemenno-
kan talo, sijaitsee Vanhankylännie-
messä, osoite Niemennokantie 25, 
Järvenpää. Kurssinumero on 9330. 
(RH)
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Revontulten rätinän taustalla ovat 
maapallon sähkömagneettiset 
resonanssit.
Uusi tutkimus osoittaa, että 70–80 
metrin korkeudessa syntyvät revon-
tulten äänet ovat seurausta Schu-
mann-resonanssien vahvistumisesta.
Kolme vuotta sitten emerituspro-
fessori Unto K. Laine esitteli maail-
man akustiikkatutkijoille hypotee-
sin, jonka mukaan revontulten äänet 
syntyvät, kun magneettimyrsky saa 
alailmakehässä sijaitsevan sulkuker-
roksen varaukset purkautumaan 70–
80 metrin korkeudessa.
   Tuoreessa tutkimusartikkelissaan 
Laine tarkentaa entisestään kuvaa 
revontulten äänten synnystä. Revon-
tulten aikana herkällä mikrofonilla 
tallennettujen rätisevien äänten ver-
hokäyrän eli äänen voimakkuudes-
sa tapahtuvien nopeiden muutosten 
spektri sisältää tutkimuksen mukaan 
niin sanottujen Schumann-resonans-
sien taajuuksia.
   ”Aiempi kansainvälinen tutkimus 
on osoittanut, että revontuliin liittyvä 
geomagneettinen myrsky voimistaa 
Schumann-resonansseja. Nyt ensim-
mäistä kertaa näiden on puolestaan 
todettu aktivoivan äänentuottome-
kanismin 70–80 metrin korkeudessa 
sijaitsevassa lämpötilainversioker-
roksessa, jonne kertyneet sähkövara-
ukset tuottavat koronapurkauksia ja 
rätiseviä ääniä. Yhdeksän alimman 
Schumann-resonanssin lisäksi spekt-
reissä löytyi näiden erotus- ja sum-
mataajuuksia eli särökomponentte-

ja. Tämä epälineaarisuus tukee myös 
hypoteesia äänten synnystä”, Laine 
kertoo Aalto-yliopiston tiedotteessa.
   Tulokset julkistetaan 10. heinäkuu-
ta Montrealin ICSV26-kongressissa, 
jonne on kokoontunut yli 2 000 akus-
tiikan tutkijaa eri puolilta maailmaa.
Tekniikka ja talous uutiskirje 10.7.19 
(RB)

Lumottu Inarin Lappi
On jo aikaisemmin julkaistu luonto ja 
lintukohdeopas, josta on nyt julkais-
tu uusi painos. Käytännössä kyseessä 
on uusi kirja.  Kirjoittaja Vesa Luhta 
toteaa, että vanhasta on jäljellä oike-
astaan vain runko. Tekstit ovat hä-
nen käsialaa ja upeat kuvat ovat Matti 
Riikkoselta. Upean kuvituksen, tai-
ton ja painotyön on kustantanut Ylä-
Lapin luontokeskus Siida.

Kesän uutisia Saariselälältä
• Vellinsärpimän päivätuvan katto ja 
sillat remontoidaan heinäkuussa 2019
• Aittajärven kahluuvaijeri on pois-
tettu käytöstä ja kahluureitti merki-
tään väliaikaisesti värillisillä kivillä
• Palovanganojan silta puretaan, 
kartalle merkitty kahluupaikka löy-
tyy  noin 150-250 metriä ylävirtaan. 
Kahluupaikalla on vettä hieman alle 
polven korkeuden.

Pohjoisen matkailun 
arkisia unelmia
Lapin hotellien ja majatalojen histori-
aa esittelee Siidassa näyttely 27.10.19 
saakka. Valtio ja Suomen Matkaili-
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jayhdistys kehittivät tuolloin matkai-
lua yhdessä. Näyttelyssä esitellään 
sodassa tuhoutuneita 1930-luvun 
funkkishotelleja kuten Pohjanho-
via ja Pallastunturin hotellia sekä 
saamelaiskylään rakennettua Kolt-
takönkaan hotellia. Esillä on myös 
suunnitteilla olleita retkeily ja mat-
kailumajoja kuten Inarin matkailu-
maja. Näyttelyssä on esillä valokuvia 
ja piirustuksia sekä lyhytelokuvia. 
Näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuu-
rimuseo.
Saariselän sanomat kesä 2019 (RB)

Suomen virkistysalueyhdistykset
Virkistetäänpä muistia: Suomessa on 
kahdeksan virkistysalueyhdistystä. 
Tutuin niistä meille on Uudenmaan 
virkistysalueyhdistys. Lisäksi on Hä-
meen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, 
Päijänteen ja Saimaan virkistys-
alueyhdistykset sekä Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiö ja Pohjois-Karja-
lan virkistysreitistöyhdistys. Virkis-
tysalueita on kymmenittäin ja lisäk-
si yksittäisiä laavuja ja lintutorneja 
on listattu. Kaikilla yhdistyksillä on 
omat nettisivut, ja niille pääsee vir-
kistys.info-portaalin kautta. Portaa-
lin kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, 
saksa ja venäjä. Kielivalikoima vaih-
telee eri yhdistysten sivuilla. (RH)

Metsähallituksen luonto- ja 
eräpalvelut numeroina
Metsähallituksen luontopalvelut 
vastaavat kansallispuistojen (40), 
luonnonpuistojen (19), lakisääteisen 

suojelualueiden (yli 700), Lapin erä-
maa-alueiden (12) sekä noin 380 lailla 
suojellun rakennuksen tai rakennel-
man ja noin 2 000 muinaisjäännöksen 
hoidosta ja ylläpidosta. Käyntejä kai-
kissa kohteissa oli vuonna 2018 6 858 
600, jossa oli lisäystä edellisvuoteen 
910 000 käyntiä.
    Eräpalvelut hoitaa valtion riista-
maita ja kalavesiä, myy kalastus- ja 
metsästyslupia sekä vastaa eräval-
vonnasta. Vuonna 2018 eräpalvelut 
myi metsästyslupia 65 149 (lisäystä 
lähes 11 200 lupaa) ja kalastuslupia 
87 883 (lisäystä reilut 5 000 lupaa).
     Luontopalveluilla on yhteensä 500 
työntekijää. Valtion myöntämä ra-
hoitus oli 43,6 miljoonaa euroa (100 
000 € vähemmän kuin edellisvuon-
na). EU:lta saadut hankerahoitukset 
pysyivät ennallaan (4,3 miljoonaa eu-
roa). (RH)

Suomen Ruotsin ja Norjan 
pohjoiset tarinat yhteen 
Our stories tarinoita on kerätty ka-
lottialueelta ja niissä on huomioi-
tu alueiden eri kielet ja tuloksena on 
syntynyt nettisivusto ourstoreis.in-
fo. Tarinat sijoittuvat Revontulentien 
varteen eli Torniosta Suomen länsi-
rajaa seuraillen Jäämeren rannikolle 
asti. Mukana on myös Ylläksen tari-
noita. Sivusto monipuolinen, koska 
mukana on elokuvia, musiikkia ja 
tarinoita. https://ourstories.info/the-
stories/
(RB)
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Maastopyöräily polttopisteessä
Ylläksen alueen matkailua kehitetään 
maastopyöräilyhankkeella. Ympäri-
vuotisena lajina sen uskotaan tuovan 
uutta eloa erityisesti kesämatkailuun. 
Kaiken perustana ovat reitit ja maas-
tokartoitus on osa hanketta. Samoin 
Ylläkseltä löytyy jo useita liikkei-
tä, jotka vuokraavat maastopyöriä ja 
läskipyöriä ja tarvittaessa sähköavus-
teisina. Projekti on tiettävästi laajin 
maastopyöräilyhanke, johon on pa-
nostettu varoja 675 000 €. Mukana on 
myös EU paikallisten yritysten kans-
sa. Ylläksen Matkailuyhdistys on pal-
kannut tälle kesälle työharjoittelijan 
Jasu Korhosen, jonka tehtävänä kuu-
luu reittien läpi ajaminen sekä tie-
tojen syöttäminen tietokantaan. Ym-
pärivuotisen hankkeen päällikkönä 

toimii Joel Kauppinen.
Ylläs ympärivuotiseksi hanke kestää 
2,5 vuotta ja työllistää siis kaksi hen-
kilöä. RB

Luontokuvatapahtuma Siidassa 
16.11.19
Luontokuvatapahtuma Camera Bo-
realis tuo Ylä-Lapin luontokeskus 
Siidan valkokankaalle kuvaesityksiä 
teemalla “Kahdeksan vuodenaikaa – 
pysyvää vai katoavaa?” Tapahtuman 
luontokuvaesitykset nostavat esil-
le luonnossa havaittavat muutokset 
ja niitten merkityksen. Tapahtuman 
järjestää Pohjois-Lapin kameraseura 
yhdessä Ylä-Lapin luontokeskus Sii-
dan kanssa.
   Katso tiedot ohjelmasta ja lipuista:
www.siida.fi tai https://tapahtumat.
luontoon.fi/
(RB)

Kesän 2019 kunnostustyöt 
Ylläksellä
• Haavepalossa kota sekä wc ja liite-
ri. Kodan alueella ei ole lähdettä, jo-
ten vesi on tuotava mukana.
• Tunturijärvelle wc.
• Pakasaivon vanhat näköalakaiteet 
puretaan ja uudet tilalle syyskuussa.
• Niesakeron eräpolun rakenteiden 
uusinta, sekä Kotamajan ja Hangas-
kurun pitkokset puretaan syyskuus-
sa.
• Kesänkijärvelle uusi wc syys- loka-
kuussa.
• Kahvikeidas–Latvamaja väli suljet-
tu huonokuntoisten pitkosten vuoksi 
eikä uusia ole tulossa täksi kaudeksi.

Varkaanlampi kuuluu 
rajoitusvyöhykkeeseen
Metsähallitus muistuttaa, että Pallas-
Yllästunturin kansallispuiston Var-
kaankuru on rajoitusvyöhykettä (44 
ha), jossa lumettomana aikana on 
sallittu liikkua vain merkityillä rei-
teillä maaston kulumien ehkäisemi-
seksi. Retkeilijöiden kannalta tilanne 
on epäselvä, koska alueella on paljon 
merkitsemättömiä polkuja. Tämän 
vuoksi Metsähallituksessa on suun-
nitteilla oheistuksen/viitoituksen pa-
rantaminen Varkaankurussa.
Kuukkeli 15/19 (RB)
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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

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 2019 varsi-
naiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojä-
senet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa

Jäsenmäärä:  2.8.2019,  779 henkilöä 
ja lehden erillistilaajia, 5 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, 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

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
some(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 € panttia vastaan, kun jäse-
nyys on kestänyt vähintään kaksi 
vuotta. Pantti 50 € (maksetaan takai-
sin, kun avain palautetaan) ja toimi-
tusmaksu 20 € (ei palauteta) makse-
taan Nordean tilille FI18 2142 1800 
0138 42 käyttäen viitettä 3573.

Avaintenhoitaja Merja Sallinen 
050 342 4682, karjakaivo(at)lapin-
kavijat.fi, pitää rekisteriä avaimista. 
Ota yhteyttä Merjaan ennen maksun 
suorittamista. Avain lähetetään pos-
titse, kun maksu on kirjautunut tilil-
le. Panttisummaa ei makseta takaisin, 
jos avain katoaa. Uudesta avaimesta 
peritään uusi panttimaksu, muttei toi-
mitusmaksua. 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 Meerlammen pysäkillä (E6948) 
tai Solvallan urheiluopiston pysä-
killä (E6938). Meerlammen pysäkil-
tä noin 100 m eteenpäin mäen päällä 
on oikealla puolla puomilla suljettu 
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 
3,2 km

yhdistystiEdotE
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Scandinavian Outdoor 10%, Forum 
Helsinki sekä Tammisto Vantaa,  
www.scandinavianoutdoor.fi

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

Kilpisjärven retkeilykeskus, 10% 
majoituksesta,
www.kilpisjarvenretkeilykeskus.fi
Hotelli Hetan majatalo 10% normaa-
lihinnoista, 5% alennushinnoista, 
www.hetan-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 elektroniikas-
ta ja keitinlaatikosta), www.avotun-
turit.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

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

Tule kokemaan erämaan rauhaa

Aakenuksen syliin

Jäsen, varaa itsellesi

Goados tai Kukasmaja
taikka molemmat

Ota yhteyttä Markus Pyhälä, 040 419 0967

Posti Green

Kukasjärvelle


