40 V.
I
T
H
E
L
ÄVIJÄK
N
I
P
A
L

Kukasjärvi

Rakkaudesta retkeilyyn
www.lapinkavijat.fi
HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY

4/2020

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÄT
Jäsenlehti
Ilmestyy neljä kertaa vuodessa:
helmikuun puolivälissä, toukokuun
puolivälissä, syyskuun alussa ja joulukuun alussa
Vastaava toimittaja: Soile Taskinen,
tiedotustk(at)lapinkavijat.fi

Tiedotustoimikunta: Reijo Blomberg,
Raija Hentman, Sakari Palo.

Taitto: Sakari Palo
Ilmoitukset:

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

161 4/20

seuraavaan lehteen
15.1.2021 mennessä
lehti(at)lapinkavijat.fi
Painopaikka: Offset Lindström Oy,
Höyläämötie 3 A, 00380 Helsinki,
(09) 586 02550

Aineisto:

Pankkiyhteys:

Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Viitteet:

Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodan käyttömaksut
MobilePay numerot
Karjakaivo 			
Goados kota 			
Kukasmaja 			
Varustevuokraus 		
Koulutustoimikunta 		

1999
123
1025
1038
19993
23747
94700
77448
52454

Olemme Facebookissa

Helsingin Seudun Lapinkävijät

Olemme Instagramissa

helsinginseudunlapinkavijat

Kansikuva: Kukasjärvi 29.10.2014
Sakari Palo

www.lapinkavijat.fi
ISSN 0788 - 625X

Sisältö
3
4
10
14
16
18

Pääkirjoitus
Toiminta
Loma
Ajankohtaista
Toimintakalenteri
Kalea muistellen

21
31
34
39
42

Menneitä
Kaksi lokakuista retkeä
Kukasmajan lähistöllä
Tietoaivi
Kirjareppu
Yhdistystiedote

HSL

Lapinkävijä Nro 161 4 20

Vuosi 2020 toi ulkoilun ja retkeilyn pariin paljon uutta väkeä. Ihmiset eivät
päässeetkään unelmiensa kaupunkeihin tai aurinkorannoille ja lähtivät kiertämään Suomen nähtävyyksiä ja kansallispuistoja. Moni kotimaata kiertänyt
huomasi, että Suomessa on paljon hienoja paikkoja. Retkeily hurmasi uusia
harrastajia. Kukasjärvelläkin on ollut vilkasta. Jos sinne meno kiinnostaa, niin
kannattaa suunnitella ja varata sekä matka että majoitus ajoissa. Talkoot ja
isäntien huoltoviikot ovat helppoja tilaisuuksia tukikohtaan tutustumiseen.
Kasvuympäristönä kerrostalo kaupungissa antaa hyvin erilaiset eväät
luonnon kokemiseen kuin omakotitalo maalla. Uusilla retkeilijöillä ei luonnollisesti ole samoja kokemuksen tuomia tietoja ja taitoja kuin vanhemmilla.
Lapinkävijöillä - yhdistyksenä ja yksilöinä - on uusia mahdollisuuksia. Voimme osaltamme auttaa vähemmän luonnossa liikkuneita ja kenties innostaa heitä mukaan yhdistyksemme toimintaan. Kokeneempikin usein oppii, kun auttaa kokemattomampaa!
Yhdistyksellämme on ensi vuodeksi paljon kiinnostavaa toimintaa. Kerhoilloissa, yleisötilaisuuksissa ja koulutuksissa osallistujat pääsevät mukaan
hienoihin kokemuksiin sekä oppivat uusia tietoja ja taitoja. Talkoissa, vaelluksilla sekä tukikohdillamme samanhenkisten kanssa touhutessa ja turistessa syntyy porukkahenkeä ja uusia ystävyyksiä.
Joulun lähestyessä kannattaa muistaa kokeneemman Lapinkävijän toteamus: ”Tavara ei tuo onnea!”. Vaelluksella tarvitaan evästä, majapaikka ja sopivat vaatteet. Kuitenkin, mitä vähemmän rinkka tai ahkio painaa, sitä mukavampaa yleensä on. Ylimääräinen tavara ei tuo onnea. Jouluna läheisiään
voi muistaa vaikkapa lahjoittamalla omaa aikaansa ja läsnäoloaan. Jos näihin
arvokkaisiin lahjoihin ei ole mahdollisuutta, niin palvelulahjakorteilla tavarapaljous ei lisäänny.
Markus Pyhälä
Puheenjohtaja
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
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Helsingin Seudun Lapinkävijät noudattavat järjestämissään tilaisuuksissa
yleisiä korona-ohjeita. Kirjastoissa suositellaan maskin käyttöä, mutta yli
20 hengen kokoontumisissa kirjastojen tiloissa on maskipakko. Tarkista eri
tapahtumien tilanne tapahtuman vastuuhenkilöltä.

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

JOULUKUU

Su 6.12. klo 11.00 Itsenäisyyspäivän kävely
Aloitamme kävelyn Haltian parkkipaikalta bussin tulon jälkeen. Kohteena Karjakaivon lähimetsät ja sieltä saunomaan
Karjakaivolle. Kesto n. 3 tuntia. Mukaan tarvitset eväät, juomaa, saunavarusteet ja lamppu. Joku vapaaehtoinen voisi ilmoittautua hoitamaan saunan lämmityksen. Vastuuhenkilö
Jorma Nurmi, 040 766 9093, jorma.nurmi50(at)gmail.com.
La 12.12. klo 10–17 Talkoot, joulusauna ja puuro
Karjakaivolla
Askareita ulkona tai sisällä ylämajassa, missä valmistellaan tilaa päivän tunnelmaan sopivaksi. Otetaan evästä, nautitaan
lämmintä juomaa. Sauna on lämpimänä iltapäivällä, ja sopuisa joukko miettii milloin kukin menee saunaan. Päivän päätteeksi tunnelmalliset joulupuurot ja kahvit/teet, tarinoitakin
kerrotaan. Kaisa Peuramäki, 050 353 7637.

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

TAMMIKUU

Ma 11.1.2021 klo 18.00 Luonto parantaa
Keskuskirjasto Oodi, Maijan sali
Tunturikerho Kavtsin tammikuun kerhoilta
Allergologian professori emeritus Tari Haahtelalla on pitkä ura
tutkijana ja luennoitsijana. Yksi hänen tunnetuimmista tutkimushankkeistaan on Suomen ja Venäjän Karjalan välinen allergiatutkimus. Hänen tunnettu teesinsä on luonnon monessa
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mielessä parantava vaikutus. Keskeinen kysymys on ”Miten
saataisiin lande stadiin”. Tari Haahtela on hyvin kysytty luennoitsija, mm. Tieteen päivillä häntä on kuultu usein. Hän osaa
puhua niin asiantuntijoille kuin tavallisille tallaajille, hauskasti ja iskevästi.
Kavtsi saa kuulla häntä tammikuun kerhoillassa, johon ovat

tervetulleita niin Lapinkävijät kuin kaikki muutkin kiinnostuneet. Tilaisuus on keskustakirjasto Oodin Maijansalissa. Sinne

mahtuu hyvin myös koronarajoitusten puitteissa. Tervetuloa!
Vastuuhenkilö Annu Koistinen, 050 326 6960.

Ti 19.1. klo 18–20 Yleisötilaisuus: Markku Lehmuskallio,
arktisten kansojen kuvaaja
Keskustakirjasto Oodi, Maijan Sali, 1. krs
Useasti palkittu dokumentaristi Markku Lehmuskallio (82 v.)
on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia elokuvantekijöitä
(https://fi.wikipedia.org/wiki/Markku_Lehmuskallio). Lehmuskallion alkuperäiskansoja käsittelevät elokuvat ovat vieneet hänet Saamenmaalta Pohjois-Kanadaan ja Siperiaan, jossa
hän tapasi nenetsikansaan kuuluvan vaimonsa Anastasia Lapsuin. Yhteistyössä Lapsuin kanssa syntyi joukko syvällisiä kuvauksia arktisista kansoista ja kulttuureista.
Miten ja millaisissa olosuhteissa syntyvät mieliinpainuvat
kuvaukset alkuperäiskansoista? Millaisena Markku Lehmuskallio näkee kuvaamiensa alkuperäiskansojen tulevaisuuden?
Tämä on ainutkertainen tilaisuus tutustua dokumentaristin
työhön ja ajatuksiin, sillä Lehmuskallio on puhunut elokuvillaan, ei luennoilla. Muutamat kuvat elävöittävät esitystä. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.
Vastuuhenkilö: Raija Hentman, 0400 380 606.
La 23.1. klo 13–17 Lauantaisauna Karjakaivolla
Perinteiseen tapaan yhteissauna. Saunatupa on edelleen kiinni, ylämaja pidetään lämpimänä. Oman mukavuustilan mukaisesti mukaan istuinalusta, pipo ja villa- tai avantosukat.
Saunamaksu kaksi euroa maksetaan käteisenä lämmittäjälle.
Ari Saarinen, 0400 620 595.

5

toiminta

Lapinkävijä Nro 161 4 20
To 28.1. klo 17.30 Täydenkuun otsalamppuretki
Keskuspuistossa
Paloheinän maja, Pakilantie 124, Helsinki
Talven tulosta riippuu, millaisen reitin Haltialan metsissä
kierrämme, mutta aikaa saadaan kulumaan pari kolme tuntia. Eväät, istuinalusta, otsalamppu ja säänmukainen vaatetus kuuluvat asiaan. Yksityiskohdat tarkentuvat lähempänä
tapahtumaa, mutta tiedossa on leppoisaa menoa.
Ilmoittaudu Raija Hentmanille ensisijaisesti sähköpostitse
(raija.hentman at nic.fi) tai tekstarilla numeroon 0400 380 606
viimeistään 25.1.2021. Tarkentavia tietoja lähetetään sähköpostilla päivää ennen tapahtumaa. Retki on avoin kaikille HSL:n
jäsenyydestä riippumatta.

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

Ke 3.2. klo 18.–20. Kerhoilta: Pääkaupunkiseudun
luonnosta ja sen kuvaamisesta
Pasilan kirjaston II kerroksen auditorio,
Rautatieläisenkatu 8, sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta
Biologi ja luontokuvaaja Antti Koli tulee kertomaan pääkaupunkiseutumme luonnosta ja sen kuvaamisesta kerhoillassamme. Antti Kolilta on 2019 ilmestynyt kirja Bussikortilla luontoon,
jonka aihe tulee olemaan illan esityksen pohjana. Esitys tulee
myös sivuamaan juuri ilmestynyttä kirjaa Retkeilijän vuodenajat. Vuodenaikoihin liittyen tuleemme kuulemaan tarinoita
keväisistä Vuosaaren käärmeistä, joita Antti Koli on tarkkaillut ja kuvannut useat vuodet. Lisäksi Antti Koli on lupautunut antamaan meille vinkkejä, miten omilla kännyköillämme
saisimme paremmin taltioitua luontoa ympäriltämme. Uskon,
että kokeneimmatkin pääkaupunkiseudun lähimaastossa liikkujat saavat jotain uutta kuultavaa ja ennen kaikkea nähtävää
Antin Kolin esityksestä, kuuluhan hän Suomen luontovalokuvaajien kärkikastiin.
Esityksen jälkeen meillä on mahdollisuus lunastaa Antti Kolin kirjoista ainakin Bussikortilla luontoon ja Retkeilijän
vuodenajat á 20 € hintaan käteisellä tai tiliotteella.
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Tilaisuuden järjestelyissä tullaan noudattamaan sen hetkisiä
koronaohjeita. Kerhoilta on avoin kaikille.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, 050 554 4432.
La 6.2. Uusien jäsenten tapahtuma:
Lapinkävijät ja tukikohtamme tutuiksi
Lähdemme Haltian edestä klo 10 Karjakaivolle tutustumaan
Lapinkävijöiden toimintaan ja tukikohtiin. Bussi 245 Espoon
asemalta lähtee klo 9.13 (tarkista aikataulu).
Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan säähän sopivia varusteita. Karjakaivolle voi saapua myös omin
neuvoin. Kartta ja kompassi mukaan! Ohjelma Karjakaivolla
alkaa noin klo 11.
Karjakaivolla laitamme saunan lämpenemään ja harjoittelemme mahdollisesti puuttuvia, mutta tukikohdillamme tarpeellisia taitoja. Tämän jälkeen syömme hernekeittoa. Omat
ruokailuvälineet mukaan! Jos haluaa muuta evästä, niin mieleiset eväät mukaan. Hernesopan jälkeen keitetään kahvit ja
kerrotaan Lapinkävijöistä, Karjakaivosta ja Kukasjärven tukikohdista. Ota oma kahvikuppi mukaan!
Kahvien ja turinoiden jälkeen opetellaan tarpeen mukaan
lisää tukikohdilla tarpeellisia taitoja ja saunotaan osallistujien
lämmittämässä saunassa. Muista pyyhe ja pefletti!
Paluumatkalle tai sisätiloihin saattaa tarvita otsalampun.
Ilmoittaudu uusien jäsenten tapahtumaan 23.1. mennessä!
Kerro myös haluatko hernekeittosi kasvis- vai lihaversiona!
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: Markus Pyhälä,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi tai 040 419 0967.
La 6.2. klo 10 Koe Lumikenttien kutsu, tule nauttimaan
lumikenkäilystä
Lumikenkäilyä Kaitalammen maastoissa Luukissa vanhan Porintie varrella. Kokoonnumme Kaitalammen länsipuolen parkkipaikalla klo 10 (tarkista bussin 345 aikataulu). Tutustumme
maastoihin lumikenkäillen noin 3 tunnin ajan, välillä evästelyt tulipaikalla.
Sään mukainen varustus: ei liikaa päälle, tukevat kengät,
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säärystimet, taukotakki, vaihtopipo ja-käsineet, istuinalunen
ja omat eväät.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset iltaisin Airi Harjulalle,
050 341 3070. Mahdollisuus vuokrata (5 €) Airilta muutamat
lumikengät. Jos ei ole lunta, kävellään ilman lumikenkiä.
Ps. Koska lumitilanne voi olla talvella mikä vain seuraa myös
Facebookin sivuja mahdollisten muiden lumikenkäilyjen tiimoilta.
Retki on yhteinen Kavtsin kanssa ja avoin kaikille.
Su 14.2. klo 10.45 Koe Lumikenttien kutsu, tule nauttimaan
lumikenkäilystä
Lähtö Haltian parkkipaikalta, Nuuksiontie 84
Kokoonnumme klo 10.45 (katsottu linjan 245 aikatauluun sopivaksi). Suuntaamme kohti Karjakaivoa mutkia tehden ja erilaista maastoa hakien n 2–2 ½ tunnin ajan. Tauolle lämmintä
juomista. Perillä omista eväista ja saunan löylyistä nauttimista. Takaisin tulo omaan tahtiin.
Lumikenkäilyä varten sään mukainen varustus: ei liikaa
päälle, tukevat kengät, taukotakki reppuun, säärystimet, rukkaset, istuinalusta sekä vaihtopipo ja-käsineet. Muutamat lumikengät vuokrattavissa (5 €) Airi Harjulalta ilmoittautumisen yhteydessä, joka toivotaan tehtävän iltaisin puhelimella,
050 341 3070. Jos ei ole lunta, kävellään ilman lumikenkiä.
Retki on yhteinen Kavtsin kanssa ja avoin kaikille.
La 20.2. klo 10–16 Puutalkoot ja sauna Karjakaivolla
Aloitetaan kymmeneltä kun useimmat osallistujat ovat saapuneet paikalle ja jaetaan työt. Jos on otolliset lumiolot, siirretään puita ahkioilla metsästä alamajan pihaan ja pinotaan.
Parin tunnin kuluttua tarjotaan lämmin keitto ja kahvia tai teetä. Saunomiseen on varattu kaksi tuntia, ja osallistujat sopivat
vuorot keskenään. Jukka Severinkangas, 040 572 0696.
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MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

Su 7.3. Talvilinturetki
Retki tehdään kimpassa Kavtsin kanssa.
Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 1/2021.
La 13.3. klo 10–16 Puutalkoot ja sauna Karjakaivolla
Puiden korjaamista Karjakaivon lähimaastosta yhteisvoimin,
tavataan tuttuja ja tutustutaan uusiin talkoolaisiin. Kaikkien
ei tarvitse osata olla metsurina, tekemistä löytyy kaikille. Iltapäivällä tarjotaan soppaa ja saunotaan sopivasti keskenään.
Jukka Severinkangas, 040 572 0696.
La 20.3. klo 13–17 Lauantaisauna Karjakaivolla
Perinteiseen tapaan yhteissauna. Saunatupa pysyy kiinni, ja
ylämaja pidetään lämpimänä saunojia varten. Saunamaksu
kaksi euroa lämmityksestä vastaavalle.
Ari Saarinen, 0400 620 595.

TULEVIA
La 24.4. klo 15–19 Lauantaisauna Karjakaivolla
Karjakaivon saunan lämpimät löylyt kutsuvat. Talviturkista
luopuminenkin voi jo onnistua. Naisille ja miehille omat vuorot, naisille klo 15–17 ja miehille klo 17–19. Saunamaksu kaksi
euroa maksetaan käteisenä lämmityksestä vastaavalle.
Aino Auvinen, 040 704 0805.
To 20.5. ja to 27.5. Retkisuunnistuskurssi
Kurssilla paneudutaan erityisesti maaston ja kartan tietojen
yhdistämiseen ja tutkimiseen sekä kompassin käyttöön. Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 1/2021 sekä kotisivuilla lapinkavijat.fi.
Pe–su 21.–23.5. Viikonloppuvaellus
Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 1/2021.
Vaellusta suunnittelevat Sari Haarala, 0400 808 911 ja
Taina Ronkainen, 040 801 8140.
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Saaristoretkellä seilaamme Saimaan aalloilla
Bussi starttaa Helsingistä perjantaina 13.8 klo 9. Tutustumme kolmen päivän ajan Saimaan vesistöön ulapalla ja rannoilla. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät lehdessä
1/2021.

LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

LOMA

Lomaviikoille ja vaelluksille osallistuminen edellyttää joko HSL:n tai
yhteistyökumppaniyhdistysten jäsenyyttä.
Kukasjärven vapaalaskuviikonloppu 4.–7.3.2021
Jos haluat nauttia koskemattomasta puuterilumesta ja Lapista kiireisten keskusten ulkopuolella, niin tämä rento vapaalaskuviikonloppu sopii sinulle! Tapahtuma sopii myös vapaalaskuun tutustumiseen.
Matkustusaikataulu: lähdemme Helsingistä 3.3. klo 20.28 yöjunalla Kolariin. Paluu 7.3.yöjunalla Rovaniemeltä 20.57. Helsingissä olemme 8.3. aamulla
klo 9.15. Junaan/junasta voi nousta myös väliasemilta. Jos on kiire, niin matkaaika lyhenee vaihtamalla Tampereella. Osallistumisvahvistuksen saatuasi voit
ostaa liput itse! Voit saapua myös muulla kyydillä, ole yhteydessä vetäjään.
Alustava ohjelma:
4.3. noin klo 11.30 Lähdemme Kolarista Äkäslompoloon. Äkäslompolossa
syömme lounaan ja käymme kaupassa. Kolarin ja Kukasjärven välillä pöllyttämme puuteria jossain. Päivänvaloa retkemme aikaan on noin kymmenen
tuntia välillä 7.30–17.30 ja varsinkin ensimmäisenä päivänä voi otsalampusta olla hyötyä.
5.3. on tarkoitus laskea Pikku-Kukasvaaralla, joka on Suomen vapaalaskun
tuntematon helmi. Pikku-Kukasvaara on hieno ja turvallinen paikka omatahtiseen vapaalaskuun!
6.3. laskemme joko Pikku-Kukasvaaralla tai lähirinnettä kauempana.
7.3. lähdemme junalle, mutta matkan varrelta, kenties Aakenukselta, löytynee vielä laskettavaa! Rovaniemellä on tarkoitus syödä päivällinen.
Varustus:
Vapaalaskusukset nousukarvoineen ja siteisiin sopivat monot tai Splitboard
tykötarpeineen. Myös laskettelusukset, nousukarvat ja hiihdon mahdollistavat adapterit siteisiin riittävät. Jos haluat lähteä lumilaudalla ja lumikengillä,
niin varaudu mahdollisesti hieman raskaampaan retkeen. LA-puhelin, kypärä, reppu ja lumiturvallisuusvarustus. Otsalamppu.
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Ole yhteydessä retken vetäjään, jos sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa varustusta, eiköhän me puuttuvat varusteet jostain saada haalittua.
Vapaalaskuvarusteiden lisäksi tarvitset makuupussin sekä muut Kukasjärven eräkämpällä majoittumisen mahdollistavat varusteet. Ahkio helpottaa varusteiden kuljettamista Kukasjärvelle, mutta ei ole välttämätön. Kämpällä on
patjat ja tyynyt sekä tavallisimmat ruokailussa tarvittavat varusteet.
Ruokailut Kukasjärvellä: yhteinen aamupuuro ja kahvi/tee, oma retkilounas ja muu retkimuona, yhteinen päivällinen. Päivällinen valmistetaan vuorotellen kaikille (jokainen osallistuu kerran).
Kustannukset: jokainen maksaa matkansa sekä lounaat ja päivälliset. Luultavasti syömme yhden lounaan ja yhden päivällisen kahvilassa tai ravintolassa, muuten valmistamme ruoat itse. Majoittuminen maksaa 27 €/osallistuja. Aamupuurot, kahvit ja siirtymiset Lapissa kustantavat n. 40 €/osallistuja.
Ilmoittaudu nopeasti ja rohkeasti mukaan! Näillä näkymin vetäjän lisäksi
4 ensimmäistä mahtuu mukaan ilman lisäjärjestelyjä! Ohjelmaa voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaan. Esimerkiksi päivä Pallaksella on mahdollinen jos sää on siihen sopiva. Kysele tarvittaessa lisää!
Sitovat ilmoittautumiset 14.2. mennessä Markus Pyhälälle;
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi tai 040 419 0967.
Talvihuoltoviikko 20.–27.3.
Isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa. Majaan mahtuu kymmenen talvesta nauttivaa ulkoilijaa, jäseniä ja heidän vieraitaan. Huoltoviikolla talvi on
yleensä parhaimmillaan! Isännät ja kokeneemmat vieraat neuvovat tarpeen
mukaan ensikertalaisia tai muuten tiedonjanoisia. Retkiseuraakin voi löytyä.
Sauna lämpenee joka ilta ja halukkaat voivat osallistua ruokakimppaan. Ilmoittautumiset, lisätiedot ja aikatauluneuvot: Markus Pyhälä,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi, 040 419 0967. Majoitus on maksullinen.
Ylläksen hiihtoviikko Äkäslompolossa 2.4.–10.4.
Jälleen Ylläksen maisemat kutsuvat perinteisen ja vapaan hiihtotyylin edustajia kiertämään ylväitä tuntureita. Majoituspaikat ovat Tikkinen (Kieppi 1,2,3
ja huone 2) sekä Risto Joensuu (Vimpa ja Kielas) yhteensä noin 40 paikkaa.
Huoneet ovat pääosin 2h osa 3h ja osa parvipaikalla. Pyyhkeet ja liinavaatteet kuuluvat majoitukseen. Jokaisessa majapaikassa on sauna ja suihku sekä 1–2 wc:tä.
Matkan hinta on noin 430 € sisältää matkat ja majoituksen. Ennakkomaksu maksetaan tammikuussa ja loppuerä helmikuun loppuun mennessä. Hinta-arvio on vuoden 2020 hintatasoa. Tili, johon hiihtoviikon osanottomaksu
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maksetaan, on FI 18 2142 1800 0138 42 ja viite on 21018.
Matkat tehdään junalla makuupaikoin H:ki–Kolari–H:ki ja Kolari–Äkäslompolo–Kolari tilausbussilla.
Junan lähtöajat ovat: meno H:ki pe 2.4. klo 20.28, Kolarissa la 3.4 klo 10.43;
paluu Kolari la 10.4. klo 18.08, H:gissä su 11.04 klo 08.35.
Kaksikerroksisessa vaunussa on yhteensä 38 paikkaa. Yläkerrassa on 8 kahden hengen hyttiä, joissa on wc ja suihku. Alakerrassa on 11 kahden hengen
hyttiä ja näiden wc ja suihku sijaitsevat käytävällä.
Majoitustiloissa on keittiö jossa voi valmistaa tai lämmittää ruuat, keittää
kahvit ja kylmää tarvitsevat ruuat voi säilyttää jääkaapissa. Keittiössä on perusastiat majoituskapasiteetin mukaan.
Jounin kauppakeskus on noin 20 min. kävelymatkan päässä. Kylän keskustaan voi myös matkustaa ski-bussilla, aikataulut selviävät-Kuukkeli lehdestä. Äkäslompolossa on useita hyviä ruokailupaikkoja. Lähimpänä majoitusta
on Ylläshumina, Ylläshuminan tarjous on vuonna 2021 aamiainen ja päivällinen 7 vrk 363 €. Aamiainen 121 € ja päivällinen 254 €. Lapset alle 13 vuotta
puoleen hintaan.
Reippaita perinteisen tyylin rauhallista hiihtoryhmää vetää Jorma ja ripeitä vapaan tyylin hiihtäjiä vetää latu-ura. Ilmoittautuminen helmikuun loppuun mennessä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Jorma Nurmi, 040 766 9093,
jorma.nurmi50(at)gmail.com
PS. Jos koronatilanne on alkuvuodesta huono, niin ennakkomaksujen maksamista siirretään eteenpäin helmikuulle. Viranomaisten päätöksellä, jos tilanne sitä vaatii, matka perutaan, muuten matka toteutuu suunnitelman mukaan. Seurataan tilannetta.
Ahkiovaellus Käsivarren välituntureilla 10.–17.4.
Koskapa koronarajoitukset eivät näytä hellittävän, vaellus suuntautuu vähän
hiljaisempiin maisemiin kuin Haltin reitti. Reitti kulkee autiotupien kautta Ropi-tunturia ympäröivissä maisemissa, mutta takeita sisämajoituksesta ei ole.
Sen sijaan kämpissä voi ainakin kuivatella varusteita ja kokkailla, vaikkei petipaikkaa liikenisikään. Kämpissä toimiessa koronatilanne otetaan huomioon.
Hiihtomatkat ovat 10–15 kilometrin välillä. Lopullinen reitti määräytyy kelien mukaan. Alustava reittisuunnitelma ja hintatiedot löytyvät Lapinkävijästä 1/2021 ja netistä heti kun yksityiskohdat ovat selvillä.
Juna- ja bussimatkat eivät tule sisältymään hintaan. Yöjunalippu kannattaa
ostaa perjantaille 9.4. joko Rovaniemelle tai Kolariin, mutta bussilippua ei vielä. Paluu tapahtuu sunnuntaina 18.4. päiväjunalla Rovaniemeltä.
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Ilmoittautumisia aletaan vastaanottaa Lapinkävijä-lehden 4/2020 ilmestyttyä. Vaelluksen vetäjä Raija Hentman kuittaa ilmoittautumiset, mutta huomaa
että hän ei ole sähköpostin ääressä viikkoon tai kahteen joulun tietämillä ja
vastaa vasta kotiuduttuaan.
Mukaan mahtuu kuusi ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset Raija Hentmanille sähköpostitse osoitteeseen raija.hentman(at)nic.fi viimeistään
14.3.2021. Ennakkopalaveri järjestetään ma 15.3. (Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi, tämän vaelluksen jälkeen voi järjestää toisen vaelluksen eri reittiä.)
Päiväretkiviikko vietetään Kuhmossa
Lähdemme reissuun lauantaina 5.6. aamulla ja palaamme Helsinkiin viikon
kuluttua. Viikon aikana tutustumme monipuolisesti Kuhmon luontoon. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät lehdessä 1/2021.
Ruskavaellus Korouoman ja Riisitunturien alueilla
Nousemme junaan Helsingissä perjantaina 10.9. illalla ja palaamme Helsinkiin
sunnuntaina 19.9. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät
lehdessä 1/2021.

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.

Matkojen peruutusehdot, katso sivu 41.

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

Tai ota yhteys:
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
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Ajankohtaista
Tällä palstalla kerrotaan Helsingin Seudun Lapinkävijöiden hallituksen päätöksistä ja muista jäsenistöä koskevista ajankohtaisista
asioista.

Hallituksen pöytäkirjasta
Karjakaivo
Olemme saaneet Helsinkiin uuden
Karjakaivon avaintenhakupaikan.
Petri Hienonen Roihuvuoresta ilmoittautui pestiin. Hänen yhteystietonsa löytyvät yhdistystiedotteesta, sivulta 44. Muut avaintenhakupaikat
ovat entiset: Kari Rautio Espoon Lippajärvellä, Sari Wikström-Kivioja Espoon Nupurissa, lähellä Nuuksion
tienhaaraa sekä Suomen luontokeskus
Haltia. Oman Karjakaivon avaimen
voi hankkia kahden vuoden jäsenyyden jälkeen.
Karjakaivon saunakalenteri, jossa voi ilmoittaa aikeistaan lämmittää
saunaa, otettiin koekäyttöön kesäkuussa koronapandemian seurauksena. Koekäyttö jatkuu käytännössä
tammikuun 2021 hallituksen kokoukseen asti, jolloin päätetään kalenterin
käytön jatkumisesta. Saunakalenterin
käytöstä on tiedotettu sähköpostilistalle ilmoittautuneille jäsenille. Eijäsenet voivat saapua Karjakaivolle
vain jäsenen seurassa.
HSL:n maksuissa yksi muutos
Karjakaivon ja Kukasmajan käyttö-

maksut pysyvät muuten ennallaan,
mutta Goados-kodan vuorokausihinta nousee eurolla 6 euroon. Myöskään varustevuokrauksen hintoja ei
koroteta.
Uusi maksutapa entisten oheen
MobilePay on viimeinkin saatu käyttöön. Maksutapaa voi käyttää mm.
Karjakaivon, Goados-kodan, Kukasmajan ja varustevuokrauksen maksujen suorittamiseen.
MobilePay-numerot:
Karjakaivon käyttömaksut 19993
Goados-kodan käyttömaksut 23747
Kukasmajan käyttömaksut 94700
Varustevuokrat		
77448
Nämä numerot samoin kuin pankkimaksujen viitenumerot löytyvät
jatkossakin Lapinkävijä-lehden kakkossivulta sekä kotisivujemme www.
lapinkavijat.fi kyseisten osoioiden
maksuohjeista. Muistathan, että Lapinkävijässä ja kotisivuilla näkyvää
pankkitiliä käytetään kaikkiin muihin, paitsi jäsenmaksuihin. On tärkeää käyttää oikeaa viitenumeroa. Jäsenmaksut pitää suorittaa laskussa
mainitulle tilille, muutoin tieto maksun suorittamisesta ei mene jäsenasioiden hoitajalle.
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Syyskokouksen päätöksiä

Onko sinulla striimaustaitoja?
Korona-aika on pistänyt miettimään,
miten eri tilaisuuksiamme voisi tuoda
jäsenistön ulottuville, kun kokoontuminen on arveluttavaa. Yksi tapa olisi tilaisuuden striimaus eli suoralähetys. Lähetystä voisivat seurata myös
ne, jotka eivät pääse jonkin muun esteen vuoksi vaikkapa kerhoiltaan tai
yleisötilaisuuteen.
Toinen tehtävä, jossa osaavalle videoiden tekijälle olisi tarvetta,
on retkeilytietoutta sisältävien opastusvideoiden tekeminen YouTubekanavallemme. Kyseeseen tulisivat
esimerkiksi lyhyet teltan pystytystä,
keittimen käyttöä ynnä muita vinkkejä sisältävät videoklipit, jotka täydentäisivät kirjallisia opastuksia kotisivuillamme.
Jos kuulostaa kiinnostavalta, ota
yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Sirkka Leppäseen, sirkka.leppanen(at)
lapinkavijat.fi. Olisiko sinulla mahdollisuutta ja mielenkiintoa tarjota
taitojasi yhteiseksi hyväksemme samassa talkoohengessä, jolla HSL:n
toimintaa yleensäkin pyöritetään?
Jos kiinnostuit jommasta kummasta tai molemmista tehtävistä, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin Sirkka
Leppäseen, sirkka.leppanen(at)lapinkavijat.fi.

Syyskokous aloitettiin minuutin hiljaisuudella 3.10.2020 kuolleen Kalevi
Kosken muistoksi. Kalen mittavaa työsarkaa Helsingin Seudun Lapinkävijöissä muistellaan jäljempänä.
Hallituksen kokoonpano
Markus Pyhälä jatkaa puheenjohtajan
pestissään, samoin muut hallituksen
jäsenet, eli Raija Hentman, Marina Koskelainen, Sirkka Leppänen, Saara Loiste, Antti Pasanen, Kaisa Peuramäki, Ari
Saarinen ja Taina Tervahartiala. Hallitus järjestäytyy tammikuun kokouksessaan.
Talous ja toiminta
Jäsenmaksu on jatkossakin 20 euroa,
alle 18-vuotiailta nuorisojäseniltä 10
euroa. Kunniajäsenet on vapautettu
jäsenmaksusta. Budjetista tehtiin alijäämäinen, sillä toimintapääoma on
hyvällä mallilla. Vaikka koronavirus
jyllää, ensi vuodelle on suunniteltu
runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa.
Niiden toteutumiseen toki vaikuttavat sen hetkinen tilanne ja määräykset. Katso koko toimintakalenteri
ja ruksaa jo mielenkiintoisimmat tapahtumat.
Tiedot kokosi
Raija Hentman
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TOIMINTAKALENTERI 2021
Tapahtumien toteutuminen riippuu koronatilanteesta. Seuraamme tarkasti
viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Toimintakalenterissa viitenumerolla varustetut tapahtumat on pääsääntöisesti tarkoitettu vain jäsenille. Muista tapahtumista päätetään tapauskohtaisesti ja tapahtumailmoituksiin merkitään
voivatko muut kuin jäsenet osallistua.
Järjestävä toimikunta: KT = koulutustoimikunta, OT = ohjelmatoimikunta,
TT = talkootoimikunta, UT = ulkoilutoimikunta
Tammikuu
					
19.1. Yleisötilaisuus, Markku Lehmuskallio (OT)
23.1. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
28.1. Täyden kuun otsalamppuretki (UT)

Viitenro

Helmikuu
3.2. Kerhoilta (OT)
6.2. Lumikenkäretki (UT+Kavtsi)
6.2. Uusille jäsenille Lapinkävijät tutuksi -päivä Karjakaivolla (Pyhälä)
14.2. Lumikenkäretki (UT+Kavtsi)
20.2. Puutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Maaliskuu
3.3. Yhdistyksen kevätkokous ja kerhoilta (OT)
4.-7.3. Vapaalaskuviikonloppu Kukasjärvellä (UT)
7.3. Talvilinturetki (KT+Kavtsi)
13.3. Puutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
20.3. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
20.-27.3. Talvihuoltoviikko Kukasjärvellä (isännät)
Huhtikuu
2.-10.4. Ylläksen hiihtoviikko (UT) 				
10.-17.4. Ahkiovaellus (UT) 					
24.4. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Toukokuu
8.5. Kevätsiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
8.5. Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla (OT)
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19.5. Kevytretkeily-luento (KT) 				
21034
20.5. Suunnistuskurssi, teoria (KT)
21.-23.5. Viikonloppuvaellus (UT) 				
21047
22.-29.5. Kesähuoltoviikko Kukasjärvellä (isännät)
27.5. Suunnistuskurssi, käytäntö (KT)
29.-30.5. Nuku kevätyö ulkona -tapahtuma (kaikki tk:t) ja riippumatto-opastusta Karjakaivolla (KT)
Kesäkuu
1. t. 2.6. Opastettu retki Vuosaaren täyttömäelle (UT)
3.6. Retki Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan (KT)
4.-13.6. Päiväretkiviikko, Kainuu/Kuhmo (UT) 		
5.6. Naisten lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
14.-20.6. Pyöräretki Turun saaristoon (UT) 			
23.6. Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)

21050
21063

Heinäkuu
14.7. Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)
24.7. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
Elokuu
31.7.-7.8. Kukasjärven retkeilyllinen talkooviikko (isännät)
11.8. Keskiviikon iltasauna Karjakaivolla (TT)
13.-15.8. Saaristoretki, Saimaa (UT) 				
21076
21.8. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
21.-22.8. Luonto- ja kulttuuriretki Salon seudulle (UT)
21089
26.8. Teltan pystytys myrskyssä kesällä (KT + Kavtsi)
28.-29.8. Suomen luonnon päivä. Nuku yö ulkona -tapahtuma Karjakaivolla (kaikki tk:t)
Syyskuu
10.-19.9. Ruskavaellus, Riisitunturi ja Korouoma (UT)
25.-26.9. Linturetki syksyllä, Hanko (KT) 			
Lokakuu
2.10. Syyssiivous ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
6.10. Kerhoilta (OT)
8.-10.10. Viikonloppuvaellus (UT)
23.10. Puutalkoot ja lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
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Marraskuu
3.11. Yhdistyksen syyskokous ja kerhoilta (OT)
9.11. Rinkan pakkaamiskurssi (KT)
14.11. Päivä/puolipäiväretki, Laajasalo + Jollas (UT)
20.11. Lauantaisauna Karjakaivolla (TT)
27.11. Pikkujoulu (OT) 					

21115

Joulukuu
6.12. Itsenäisyyspäivän kävely Nuuksiossa ja sauna Karjakaivolla (UT)
11.12. Talkoot, joulusauna ja puuro Karjakaivolla (TT)
Kalen vaellus päättyi 3.10.2020
Lämmin kiitos osanotosta ja muistamisesta Lapinkävijä-yhdistykselle
sekä monelle, monelle lapinkävijälle vuosikymmenten varrelta. Kaikki
olette olleet mukana surussani.
Anja

- Elämä on seikkailu, joka kestää jokaisella oman aikansa.
-Yhteiset muistot tallentuvat sydämiimme.

KALEA MUISTELLEN
Suomen Matkailuliittoon perustettiin
retkeilyosasto ja ensimmäinen Lapinkävijä-yhdistys, Helsingin Seudun
Lapinkävijät, vuonna 1973.
Kale oli liittynyt Lapinkävijöihin
vuoden alusta 1976 ja minä elokuussa. Tein elämäni ensimmäisen pikkuvaelluksen Matkailuliiton organisoimalla viikonloppuretkellä samana
syksynä. Muistaakseni Veikkolasta
Karjakaivolle ulottuneella reitillä vetäjinä olivat Martti Helenius ja Kalevi Koski.
Kale ja sen aikaiset aktiivit tulivat tuota pikaa tutuiksi, sillä saimme

seuraavana vuonna vuokrattua Helsingin kaupungilta tukikohdaksemme Karjakaivon majat Nuuksiossa.
Paikat kaipasivat kohennusta, liiteri piti rakentaa, hankkia polttopuuta ja vaikka mitä. Talkoita pidettiin
ahkeraan ja Kale oli niissä aina läsnä. Karjakaivosta muodostui hänelle ikään kuin toinen koti, ja hoitihan
hän pitkään Karjakaivon isännän virkaa. Alamaja oli myös rauhoittumispaikka elämän hankalampina aikoina. Karjakaivon saunan lauteilla on
porukalla käyty monet väittelyt ja
keskustelut.
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Kalen sanavalmiudesta ja tilannetajusta voisi käydä pieni tapahtuma
helteisen kesän saunailtana alamajan
kuistilla, jossa saunojia oli vilvoittelemassa löylyjen välillä. Nuuksiossa

Tuntui, että Kale oli kaikessa
muussakin toiminnassa aina mukana, sillä suunnistusharrastus ja erinomaiset kädentaidot antoivat eväitä
monenlaiseen tekemiseen. Luonnontuntemustakin oli karttunut, ja Matkailuliiton Erätaitokisoissa tuli sijoituksia joukkueelle, jossa hänkin oli
mukana.

oli suunnistustapahtuma ja hyvin janoinen kisaaja äkkäsi kaivon pihalla.
Vaan eipä tullut vettä, ja suunnistaja
pumppasi tyhjää. Kale laukaisi kuistin penkiltä ”Se on tyhjä kuin Jeesuksen hauta pääsiäisaamuna.” Säikähtänyt – ja edelleen janoinen – mies
pinkaisi äkkiä mäkeen. Mutta ei Kalen sanankäyttö ollut pelkästään huumoria; osasi hän sivaltaakin.

Monessa mukana
Viikonloppuvaelluksille lähdettiin
alkuvuosina kymmenien ihmisten
joukolla ja yhtenä oppaana vuosikymmenet oli Kale. Miten monta päivä- tai iltaretkeä hän mahtoikaan vetää viikonloppuvaellusten lisäksi?
En tiedä lukua myöskään niistä
monista vaelluksista, joilla Kale oli
oppaana, ensin yksin, ja halukkaiden vaeltajien määrän lisääntyessä
toisen oppaan kanssa. Ne olivat aina huolella järjestettyjä, ennakkopalaveri pidettiin, ja siinä kerrottiin reitistä, annettiin varustelista ja jaettiin
telttakunnat. Kokemattomista pidettiin huolta.
Ei Kale pahemmin karttaa katsellut; hän painoi reitin mieleensä ja jos
sattui erehdyksessä viemään huonoon maastoon, harmitteli sitä muutaman päivän. Näytti siltä, ettei hän
pahemmin taakseen vilkuillut, mutta
kyllä Kale vaivihkaa ”kainalon alta”
katsoi, että kaikki pysyivät kyydissä. Ja siinä vaiheessa, kun väki alkoi
väsyä ja kysellä vieläkö on pitkästi,
oli vakiovastaus ”kolme kilometriä”
matkasta riippumatta.
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Kale oli luotettava ja turvallinen
opas. Hänellä oli myös kanttia olla ottamatta vaelluksille henkilöitä, joiden
ei katsonut selviävän matkanteosta
muiden tahtiin. Lisäpätevyyttä hän
oli hankkinut Matkailuliiton Tunturiopas-kurssilla ja hän kuului myös
kurssin käyneiden oppaiden yhdistykseen. 1990-luvun lopulla vaellusten vetovastuut siirtyivät kokonaan
muiden harteille. Onneksi osaavia tekijöitä on riittänyt.
Hiihtovaellukset eivät kuuluneet
Kalen repertuaariin Lapinkävijöissä,
mutta Ylläksen hiihtoviikot pyörivät
vuosia hänen organisoiminaan.
Karjakaivon talkoiden lisäksi
meillä oli useita talkoovaelluksia Lapissa, joiden järjestäminen ja opastaminen olivat parivaljakon Uljas Pernu
ja Kalevi Koski vastuulla, kolmantena Aulis Boström. Ei niitä olisi voinut
paremmin hoitaa. Moninaisissa talkoissa Kalella oli tarjota työrukkasia ja muuta tarviketta talkooväelle.
Kun häneltä kysyttiin, mistä hän niitä oikein hankkii, vastaus oli ”Nykäsen valinnasta” monimielisen hymyn
saattamana.
Näille talkoille tuli luontevana jatkeena Goados-kodan rakentaminen
Kittilän Kukasjärvelle, jossa sijaitsi
Suomen Matkailuliiton retkeilykeskus. Sinne oli 1960-luvulla rakennettu
tunturimaja, ja kun lääniä riitti, Matkailuliitto tarjosi Lapinkävijä-yhdistyksille mahdollisuutta rakentaa sinne omat tukikohdat. Goados-kota oli
hieno esimerkki siitä, mitä yhteisvoi-

min voi saada aikaan.
Ja jatkoa seurasi, kun yli sata vuotta toiminut Suomen Matkailuliitto
meni konkurssiin, ja ostimme vuonna
2001 Kukasjärven tunturituvan tontteineen. Kalen ja Utin valinta Kukasmajan isänniksi oli mitä luontevinta.
Kale sai neljän muun lapinkävijän kanssa (Kirsti Klemola, Sakari Palo,
Uljas Pernu ja Ritva Puranen) vuonna 2018 nimityksen kunniajäseneksi.
Se oli vähintä, mitä saattoi antaa entiselle talkootoimikunnan, ulkoilutoimikunnan ja hallituksen jäsenelle,
Karjakaivon ja Kukasmajan isännälle, lukemattomien hiihto-, patikka- ja
marjaretkien, vaellusten ja talkoiden
järjestäjälle. Ja nyt täytyy jättää lopulliset jäähyväiset.
Kiitos - ja hyvästi Kale.
Raija Hentman

Kalevi Koski, yhdistyksemme tehokkaimpia toimijoita jopa rakentamisen vaativassa taidossa
Kale läksit, mutta säilyt muistoissamme. Kiitämme Sinua
- Opastuksestasi. Saatoimmepa tarpoa erämaassa onnekkaan turvallisina myrskyisestä heinäkuisesta lumisateesta huolimatta.
- Pelastit voitelutaidollasi pinteestä,
kun suksien luisto sai hauislihakset
herpaantumaan.
- Estit apua huutavan Vanharouvan
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paistopuuhailun Kukasjärvellä sulkemalla kaasuhanan. Pannulaput paistuivat ruskeiksi.
- Loit iloisen tunnelman ja naurun,
laukaisemalla iskevät sanat oikealla
hetkellä.
Muistot lohduttavat
Vanharouva Sirkka ja ”Putiaisen” Anja

Yhdistyksen pitkäaikainen aktiivi, retkien vetäjä sekä Karjakaivon
ja Kukasjärven isäntä, Kalevi Koski,
nukkui pois 3.10.2020. Kale minutkin
houkutteli Lapinkävijöihin.
Markus Pyhälä

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

Elo kuin herrankukkarossa
Elokuinen lämmin viikonloppu kuljetti 34 lapinkävijää Turun saariston
pienellä rengastiellä.
Matkan varrella saatiin tietoa omenanviljelystä, Paraisten
historiasta ja lepratautisten hoidosta.
Tutustuimme myös
Nauvon iltaelämään,
savusaunan makoisiin löylyihin ja maatilamatkailun nykypäivään.
Perjantain vierailukohteet sijaitsivat
Paraisilla ja Nauvossa. Tammiluodon viinitilalla söimme lounasta, kuuntelimme

tarinaa siiderin ja viinin valmistuksesta unohtamatta tuliaisostoksia.
Juha Karsikas

Paikallisopas kertoi Seilin saaren historiasta
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Paraisten keskustassa teimme paikallisoppaan johdolla kävelyretken
tutustuen Vanhan Malmin alueeseen, jonka vanhimmat rakennukset
ovat yli 200 vuotta vanhoja. Lyhyen bussimatkan jälkeen saavuimme
Nauvoon, jossa tutustuimme paikalliseen kirkkoon. Oli mukava yllätys
astua kirkkoon urkurin parhaillaan
harjoitellessa. Harjoitusten lomassa
hän ehti kertoa urkujen – ja kirkonkin – historiaa. Hotelli Strandbohon
majoittumisen jälkeen perehdyimme
Nauvon ranta- ja baarielämään.
Lauantai käynnistyi lauttamatkalla Seilin saarelle, jossa saareen perehtynyt opas kertoi saaren historiasta ja
luonnosta. Meillä oli mahdollisuus
käydä myös saaren puukirkossa.
Saarella on ollut asutusta keskiajalta
lähtien. 1600- ja 1700-luvuilla saarella
hoidettiin leprapotilaita. Taudin taltuttua siellä hoivattiin mielisairaita.
1960-luvulta lähtien saarella on tehty Turun yliopiston toimesta alueen
monitieteellistä tutkimusta.
Seilistä siirryimme Rymättylään
ja Herrankukkaron saunakylään. Kylän erikoisuus on maailman suurimmaksi mainittu maasavusauna, johon kyläpäällikön mukaan mahtuu
124 kylpijää samanaikaisesti. Täällä
nautimme myös maittavan saaristolaispöydän antimista. Retken toinen
yöpyminen tapahtui Taattisten tilalla, joka sijaitsee entisen Merimaskun
alueella. Illan grillijuhlien jälkeen vetäydyimme ansaitulle levolle. Allekirjoittanut löysi makuupaikan uu-

ninpankolta. Onneksi uunia ei ollut
lämmitetty.
Sunnuntaina palasimme mantereelle tutustuen omatoimisesti Naantalin vanhaan kaupunkiin.
Rantaraitilla löytyi hyviä kohteita: uimapaikkoja, piipahdus Muumimaailman saarelle, Naantalin luostari ja
Kuparivuori, josta oli upeat näkymät
veden yli kohti Kultarantaa.
Juha Karsikas

Nuku yö ulkona 5.–6.9.
Luonto ja metsä tarjoavat parastaan
tähänkin aikaa vuodesta. Meitä oli
yksitoista innokasta yöpyjää, joukossa myös muutama lapsi. Teltat pystytettiin Karjakaivon maastoon ja tänä
vuonna erikoisuutena myös telttasauna. Sadettakin oli viikonlopuksi
lupailtu joten katoksiakin rakennet-
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tiin suojaksi. Vieraat
opastettiin paikalle
ja alkajaisiksi esiteltiin Lapinkävijöiden
toimintaa. Innokkaat yöpyjät veivät
tavaransa valmiiksi pystytettyihin laadukkaisiin telttoihin.
Vuorotellen kävimme saunassa ja pulahtamassa lammen
virkistävää veteen.
Nälkä alkoi kurnia ja söimme nuotion ääressä eväitä
ja paistettiin makoisia lettuja rommilla
liekitettynä tai mansikkahillolla. Hämärtyvässä illassa luonnon keskellä
tutustuttiin ja opeteltiin keittimistä
ja otsalampuista uusia asioita. Hyvin nukutun yön jälkeen maistui aamupuuro mustikoilla todella hyvältä.
Sitten lähdettiin kävelyretkelle läheistä lampea kiertämään, oli tosi kivaa.
Linnut järjestivät meille lammella komean aamukonsertin.
Tuli vahva tunne että luonnossa
vietetty aika rauhoittaa ja tuottaa hyvää mieltä.
Leena Vapaamies-Nyberg

Leena Vapaamies -Nyberg

Vähän vettä taivaalta, vähän
vettä puroissa
Ruskavaellus käynnistyi Kiilopäältä. Porukka kulki Luulammen, Kuivalammen, Rautuojan, Rautulammen, Raututunturien ja Niilanpään
kautta Tievatuvalle. Ensimmäisellä taipaleella saimme vettä niskaan
mutta sen jälkeen satoi vain yöllä.
Viikon aikana vietimme kaksi rinkatonta päivää kulkien päivärepuin.
Kiilopään retkeilykeskuksessa nautitun lounaan jälkeen 16 vaeltajaa
(15 teltan kanssa!) lähti taivaltamaan
Kiilopään rinnettä kohti Luulampea.
Alun tihkuinen sade muuttui kasvoja
piiskaavaksi sateeksi, joka tosin rauhoittui ennen kuin saavuimme leiri-
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paikalle. Tämän jälkeen saimme kulkea poutasäässä. Joinakin öinä sade
ropisi telttakangasta vasten. Päivällä
lämpötila oli pääsääntöisesti mukava.
Juha Karsikas

Pienen suon ylitys sujui helposti

Paikoitellen aurinko porotti sen verran, että joidenkin posket saivat hieman väriä. Torstaina lähdimme matkaan sumussa mutta ennen tunturiin
nousua sää kirkastui.
Yöllä lämpötila pysytteli nollan
yläpuolella lukuun ottamatta viimeistä yötä. Perjantaina aamulla maa oli
kuurassa ja useamman teltan pinnalla oli jäätä, joka onneksi saatiin sulateltua auringon noustua.

Vaeltajajoukossa oli ilahduttavasti uusia kasvoja. Joillekin pitkä vaellus oli ensimmäinen laatuaan. Retkue
oli sopiva sekoitus kokemusta ja uutta verta. Mukava oli myös havaita,
että ryhmän uusimmat olivat myös
nuoremmasta päästä. Tämä antaisi olettaa, että toimintamuodolla on
jatkuvuutta. Tulevina vuosina näemme kenties varusteiden uudistumista
ja monipuolistumista. Viime vuonna
eräs nytkin mukana ollut ryhmäläinen nukkui riippumatossa. Tämän
vuoden uutuus oli risukeitin, jonka
tulella paistui niin tattarileipä kuin
päivän aikana kerätyt sienetkin.
Reittisuunnitelma oli laadittu siten, että kulkumaasto ja maisemat
olisivat vaihtelevia ja pääsisimme
mahdollisimman pian syrjäisemmille seuduille. Käytimme mahdollisuuksien mukaan kulku-uria ja polkuja hyväksi. Poluttakin löysimme
perille. Alavammassa maastossa löysimme mukavaa kangasmaastoa jalkojemme alle. Välillä ylitimme pieniä suopalasia. Rinkattomina päivinä
nousimme Lankopäälle ja Kutturapäille kulkemaan paljakalle. Molemmat huiputukset sujuivat kirkkaassa
säässä, jolloin näkymiä oli joka suuntaan kymmeniä kilometrejä. Rakkaan
emme joutuneet. Vesistöylityksiä oli
vain kaksi.
Kertaalleen jouduimme poikkeamaan reittisuunnitelmasta. Emme
havainneet purouomaa, jonka vartta
olisimme päässeet nousemaan tunturilammille. Päätimme sen vuoksi
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jäädä Rautuojan varteen, jossa rinnemaasto asetti omat haasteensa hyvien telttapaikkojen löytymiselle. Yksi
teltta seisoi puron rannalla vieressään
oma hiekkaranta. Seuraavana päivänä suuntasimme retken lammille löytäen ne rutikuivina eikä laskuojassakaan ollut pisaraakaan vettä. Näky
oli melko lohduton.
Vaelluksella haetaan myös ruskaa.
Se ei tänä vuonna antanut meille täyttä loistoaan. Olimme ehkä liian aikaisin liikkeellä. Moni kulkijoista ilmaisi mielipiteenään, että sieniä löytyi
poikkeuksellisen paljon. Mustikoitakin löytyi vielä mutusteltavaksi.
Vaikka poroja ei juurikaan näkynyt
reitillä, muita eläinhavaintoja saatiin: taimenia (ei kalastettu!), sopuleita, riekkoja, hanhia, lapintiainen,
kurkiaura. Mäkäräisiä ja polttiaisiakin havaitsimme. Joillekin ne jättivät
jälkiä ja toisille niistä ei juurikaan ollut haittaa.
Ruskan lisäksi vaelluksella haetaan uusia ystäviä ja udellaan vinkkejä varusteista, ruoasta, hyvistä
retkikohteista yms. Viimeisenä maastoiltana kokoonnuimme aiheiden
ympärille. Koska ilta viileni nopeasti
enteillen komeaa tähtitaivasta ja pakkasyötä, jatkoimme keskustelua vielä
maalikylässä nautitun aamiaisen jälkeen.

Kukasjärven retkeilyllinen
talkooviikko

Juha Karsikas

Kukasjärven retkeilyllinen talkooviikko järjestettiin vähän myöhemmin kuin aiempina vuosina. Osin
ajatuksena oli, että osallistujilla olisi
halutessaaan mahdollisuus marjanpoimintaan. Marjanpoiminnan suhteen ajoitus oli mainio, tämä vuosi
sattui olemaan varsin hyvä hillavuosi. Talkoolaisten pääjoukko tuli Kukasjärvelle lauantaina. Kukasjärvellä heitä oli vastassa jo osin niitetty
pihamaa, Uti oli jo aloittanut niittämisen. Talkooviikko eteni niin, että
halukkaat menivät aamupäivällä hillasuolle ja iltapäivällä tehtiin talkootöitä. Osa talkoolaisista jatkoi töitä
pitkälle iltaan asti vaikka vähemmälläkin olisi pärjätty. Säät talkoille olivat mainiot ja tunturiretki onnistuttiin tekemään juuri ennen sateiden
alkua. Taas saatiin paikat kuntoon ja
talkooviikko oli kaikin puolin onnistunut.
Markus Pyhälä

Viikonloppuvaellus Evolla
9.-11.10.
Evolle oli suunniteltu viikonloppuvaellus jo 2019, mutta silloinen syysvaellus muuttuikin talvivaellukseksi
ja erinäisten syiden takia vaellukselle
ei osallistunut oppaan lisäksi ketään.
Niinpä samalle reitille lähdettiin vuoden 2020 syksyllä. Vaikka toiminta-
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ohjelmaa rustatessa oltiin mietitty
onko lokakuun toinen viikonloppu
ajankohtana liian myöhäinen, niin
osallistujia oli 12 eli enemmän kuin
Markuksen vetämillä kolmella aikaisemmalla viikonloppuvaelluksella
yhteensä.
Perjantaina kokoonnuimme pikkuhiljaa Syrjänalusen laavun lähistöön ja pystytimme majoitteet. Ensimäiset tulivat reilusti päivänvalolla
ja viimeiset pimeällä. Ennen päivänvalkeamista meitä kävi Ilves tervehtimässä. Emme nähneet sitä, mutta
äänen kuulimme. Varsinkin pimeällä tulleille oli pieni yllätys millaisena
paikka näyttäytyi aamusta. Lauantaina nautimme rauhassa aamiaisen,
purimme leirin sekä teimme viimehetken suunnitelmat ja lähdimme
vaeltamaan. "Reissu ei ole mitään ilman yhtä u-käännöstä" toteutui melko nopeasti retken alussa. Markuksen
kartassa ei näkynyt alun luontopolun
uusia linjauksia ja emme heti osanneet kääntyä oikealle polulle. Myöhemmin opas myös huomasi luontoon.fi sivuilla maininnan "Reitti ei
ole tällä hetkellä käytössä". Toisaalla
luontoon.fi sivuilla mainittiin että rakentamisurakoista tiedotetaan maastossa, me emme kuitenkaan huomanneet mitään varoituksia Syrjänalusen
luontopolulla. Onneksi oli viikonloppu ja työt eivät olleet käynnissä. Alun
u-käännöksen lisäksi jouduimme loppumatkasta oikaisemaan, koska suljetulla luontopolulla kulku ei mennytkään aivan suunniteltua vauhtia.

Oikaisun takia saavuimme ValkeaMustajärven laavulle ja telttailupaikallemme lauantaina aikaisin iltapäivästä. Saimme majoitteet pystyyn
kauniissa poutasäässä ja mahdolliset edellisen yön kosteudet ehtivät
haihtua ennen illan sadetta. Majoitteiden pystyttämisen jälkeen retkeilimme Valkea-Mustajärven ympäri.
Aika paljon oli muitakin retkeilijöitä
liikkeellä, mm. puolijoukkueteltta ja
telttasauna olivat vastarannalla syyslomaretkeläisillä käytössä. Illalla turisimme nuotiolla hetken ennen majoitteille vetäytymistä.
Sunnuntaina fiksuimmat laittoivat majoitteet pakettiin ennen sadetta, mutta ainakin opas odotti, että saa
pakata tavarat sateessa. Sunnuntain
vaelluksella tehtiin kaksikin
u-käännöstä, vaellettiin tihkusateisessa kelissä hienoja polkuja sekä
metsäautoteitä ja käytiin katsomassa
Kotistenaarnialuetta sekä Lapinkalliota. Ainakin oppaan mielestä vaellus oli onnistunut. Ensi vuonna pysyttäneen Ilves-teemassa.
Markus Pyhälä

Itä-Uudenmaan luontokohteita ja Ruskovillaa
Olin tutustunut Askolan hiidenkirnuihin ja Ruskovillan tehtaaseen 2002
Lapinkävijöiden retkellä, joten oli sopiva aika uudistaa tuttavuus.
Raija Hentman järjesti Lapinkävijöille ja Tunturikerho Kavtsille päivän

26

MENNEITÄ

Lapinkävijä Nro 161 4 20

retken aurinkoisena ruskalauantai- hyt mutta kaunis Karkkulan luontona 3.10.2020. Meitä lähti Helsingis- polku. Alue on yksityisomistuksessa,
tä Kiasman pysäkiltä 26
Raija Hentman
Lapinkävijää ja 8 Kavtsin jäsentä mukavasti tilausajolla. Jo poistuminen isoilta baanoilta ja
ajelu pitkin kauniita kyläteitä oli nautinto ainakin minulle.
Ensimmäinen kohteemme oli Askolan kuuluisat
ja Suomen mittakaavassa ainutlaatuiset hiidenkirnut. Kirnukallion
kyljessä on uurtunut viimeisen jääkauden päät- Askolan hiidenkirnut sijaitsevat jyrkässä rinteessä ja niitä
tyessä kaikkiaan 20 hii- on kaikkiaan 20 pienistä kuopista yli kymmenen metriä sydenkirnua. Suurin niistä vään Jättiläisen kuhnepyttyyn. Kaikki hiidenkirnut on nion Jättiläisen kuhnepyt- metty.
ty, 4.2 m leveä ja 10.3 m
syvä kuoppa. Kirnut sijaitsevat äkki- ja kyläläiset vastaavat polun kunnosjyrkällä kalliorinteellä, mistä avautuu sapidosta. Polku nousee kahden korRaija Hentman
hieno näköala peltomaisemaan ja rauhallisena ohi soljuvaan
Porvoonjokeen.
Kirnuille johtaa
parkkipaikalta parikin lyhyttä polkua.
Niissä on tukevat
portaat jyrkissä kohdin, sekä hyvät opastaulut, joita lukemalla viisastuu lisää.
Jatkoimme matkaa
Orimattilan puolelle
Mallusjärven äärelle.
Sen itäpäässä on ly- Laukkosken luontopolku vaihtui Karkkulan luontopoluksi
Orimattilassa. Evästauko komeissa kalliomaisemissa.
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Raija Hentman
kean ja jyrkän kallion laelle, pulssiakin
nostatettiin hetkeksi
noilla ylös kapuamisilla. Kuten aina, vaiva
palkittiin ruhtinaallisesti: kallion päältä aukeni upea näkymä Mallusjärvelle
ja Mallusjoelle. Oiva
paikka pitkälle evästauolle; pisteenä i:n Kuka kukin on? Lapinkävijöitä ja kavtsilaisia kuuntelemassa
päälle lokakuun alun Ruskovillan toimitusjohtaja Ossi Näkin puhetta perheyhtiöstä ja
aurinko paistoi kirk- villan ominaisuuksista.
kaasti ja lämpimästi
evästelijöiden onneksi.
Tehdasvierailun jälkeen oli aika lähMallusjärveltä jatkettiin ajelua kauniita kyläteitä itään Artjärvelle Rus- teä paluumatkalle. Kahvitauko Lilkovillan tehtaalle ja myymälään. jendalissa, ja sitten kohti Helsinkiä.
Ruskovilla on pian 40-vuotias suo- Jälleen kerran kiitos Raijalle hyvin
malainen perheyritys.
suunnitellusta ja toteutetusta
Yrityksen kaikki tuotteet valmiste- päivästä!
taan vain luonnonkuiduista, villasta, Annu Koistinen
silkistä ja puuvillasta. Verkkokauppa
ulottuu Eurooppaan, Pohjois-Ame- Hanikan tarpojat
rikkaan, Aasiaan, Australiaan ja Uuteen Seelantiin. Toimitusjohtaja Ossi Yksitoista Lapinkävijää teki iltaretNäkin opastuksella tutustuttiin pie- ken Hanikan luontopolulle 12 8.
neen tehdassaliin sekä kuultiin paljon
Hanikka on vehreä keidas Espoon
luonnonkuiduista ja niistä valmiste- Soukassa, ja yksi harvoista suuremtuista tuotteista.
mista metsäalueista eteläisessä EsRuskovillan nettisivuilla luva- poossa. Lähtö oli Suinonsalmen saataan, että myymälässä saa hypistel- ristovenelaiturilta. Polku seurasi
lä tuotteita rauhassa, ja niin saikin. rantaviivaa ja muuttui välillä pitkosYrityksellä on melko pieni valikoi- puureitiksi. Saavuimme lintutornille
ma tuotteita, ja vaikutelmaksi tuli nii- Kaitalahden etelärannalla.
den hallittu, rauhallinen osaaminen.
Jatkoimme vihreiden maisemiTuotteiden esillepanokin houkutteli en läpi; välillä paljon juuria ja väliltekemään ostoksia.
lä ihanan sileää kalliota. Evästaukoa
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Raija Hentman

Soukan Kasavuorelta on hulppeat näkymät,
mutta Leena Vapaamies-Nyberg ei kuvaa niitä juuri nyt.

pidimme Kasavuoren huipulla, jolta
avautuvat avarat näkymät Suomenlahdelle. Länsivuoren huippu kohoaa
44 m meren pinnasta. Raija luki meille muinaisesta Litorinamerestä.
Jatkoimme matkaa ja näimme
myös jääkauden tuoman suuren rapakivisen siirtolohkareen reitillä.
Kävimme katsomassa pronssikautisia hautoja (suuria kiviröykkiöitä),
hiidenkiukaita. Sää suosi meitä ja kävelimme noin 7 km.
Leena Vapaamies-Nyberg

Suuri hävitysretki
Myös Lapinkävijät vastasi huutoon,
kun Haltiasta saapui viesti yhteistyökumppaneille osallistua laittomien nuotiopaikkojen hävittämiseen

Nuuksiossa. Tapahtumaa organisoi
WWF yhteistyössä Metsähallituksen sekä Allergia-, iho- ja astmaliiton
kanssa. Tapahtumaa oli edeltänyt elokuussa laittomien nuotiopaikkojen
kartoitus, jonka löydökset oli merkitty koekäytössä olevaan Retkikompassi.fi-karttapalveluun.
Raija Hentmanin, Juha Mäkisen, Ismo Mussaaren ja Irma Tolosen ryhmä
suunnisti 24.10. maastokarttaan merkitylle omalle osuudelleen Vääräjärven länsipuolelle ja Hauklammelle.
Varsinkin Vääräjärven leiri- ja nuotiopaikan etelä- ja pohjoispuolelta löytyi useita nuotioiden jäänteitä. Hiilet
lapioitiin nuotiopaikalta pois, levitettiin näkymättömiin, reunakivet nakeltiin kauemmas metsään ja jäljelle
jääneet merkit peitettiin karikkeella.
Parista paikasta kannettiin kassilli-
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nen puoliksi palaneita tai palamattomia klapeja viralliselle nuotiopaikalle. Jotkin laittomat nuotiot sijaitsivat
sellaisessa paikassa, että voi pitää ihmeenä ettei se ollut aiheuttanut metsäpaloa.
Tuon yhden päivän aikana Nuuksiosta hävitettiin noin 350 laitonta
nuotiosijaa. Tulien tekeminen ei to-
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dellakaan kuulu jokamiehenoikeuksiin ja viralliset nuotiopaikat kyllä erottaa laittomista. Sekin on hyvä
muistaa, että ruohikko- ja metsäpalovaroituksien aikaan edes maanomistaja ei saa tehdä avotulta omilla maillaan. Silloin se on sallittu vain
hormillisissa tulisijoissa, kuten keittokatoksissa ja grillikodissa.
Raija Hentman
Raija Hentman

Vääräjärven lähikallioilta löytyi useita laittomia tulipaikkoja.
Irma Tolonen vauhdissa.
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käännyimme oikealle. Hetken kuluttua ylitimme Kaivosojan KuukkelisilAnna-Maija Teppo
taa, josta suunnistimme Pyhäjärvenlaen koilliseen työntyvälle rinteelle.
Kaksi lokakuista retkeä
Maata peitti paksu sammal ja kuuKukasmajan lähistöllä
sia verhosi runsas naava. Lehtipuissa
oli tavattoman paljon kääpiä ja muuLokakuun alkupuoliskolla viisi la- tamia isoja pahkoja, joista jotkut läpinkävijää vietti viikon vaihtelevis- hes pienen tynnyrin kokoisia. Valtasa säissä Kukasmajalla nauttien ros- van suuria, jopa kaksi metriä korkeita
puuttoajan syvästä rauhasta. Tässä muurahaispesiä oli runsaasti. Niiden
kuvaus kahdesta päiväretkestä An- pohjoisella reunalla kasvoi puolukan
tuuheita, syvänvihreitä mattoja. Pyna-Maijan kertomana. (RH)
häpuron ylitys sujui puron yli kaatuneen vankan kuusen runkoa, jota
Kohti Pyhätunturia
Päivä oli ehtinyt jo pitkälle, kun vii- joku muukin oli käyttänyt siihen tarsihenkinen joukkomme lastautui ve- koitukseen.
Pyhäjärvenlaen
Raija Hentman
avokallioiden alapuolisella tasanteella
pysähdyimme kahvittelemaan ja ihailemaan avautuvaa
maisemaa. Sirkki
kaivoi reppunsa sivutaskusta paperiin
kääritys lapinrieskavoileivät. Niistä oli
jäljellä ainoastaan
rieskojen
reunat.
Mysteeriä pohdittiin joukolla. Reppu
eväineen oli ollut
Rinne on paikoin melko jyrkkä Pyhäjärvenlaen suuntaan nousyön kämpässä lavetessa. Sirkki (edessä), Merja ja Juissi.
rin alla ja arvelimme myyrän käyneen
neisiin ja ylitti peilityynen järven. herkuttelemassa rieskoilla. Meitä nälRantaa seuraten tulimme Pyhäjärven käisenä seuraillut nuori kuukkeli sai
parkkipaikalle johtavalle polulle ja rieskan jäännöksistä muhkean ateri-
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jouduimme pohtimaa sitä, mihin reput ja eväät voi Kukasmajalla turval-
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pujotteli välillä naavaisten kuusten
reunustamassa uomassa, välillä se
syöksyi alas toistaan seuraavina pieRaija Hentman

Ylempänä puro painuu rinteiden väliin.

Raija Hentman

lisesti jättää.
Pyhätunturin laelle oli vielä melkoisesti matkaa, joten palailimme samaa reittiä alas. Merja ja Juissi palasivat veneelle ja me muut Kaivosojan
ja Kukasjärven länsirantaa kämpälle
ruuanlaittoon ja seuraamaan kuukkelien ja hömötiaisten talvivarastojen keräämistä lintulaudalta.
Maahispurolla
Toisena päivänä kuljimme Kukasjärven rantaa luoteeseen. Järven pohjukkaan laskee vuola puro, jonka alkulähdettä läksimme etsimään. Puro

Juissi on pidempi mutta pahka on
leveämpi.
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ninä putouksina. Paikkapaikoin puro haarautui kahdeksi tai kolmeksikin uomaksi, jolloin sen mutkien ja

le pysähdyimme kahvittelemaan ja
nauttimaan hiljaisuudesta. Taivas
meni pilveen ja sateli talven ensimmäisiä lumihiutaleiRaija Hentman
ta.
Otimme suoran
suunnan Kukasmajalle. Rinteillä oli paljon porojen ja hirvien jälkiä ja jätöksiä.
Eläimiä emme tosin
nähneet. Muutaman
riekon pelästytimme
lentoon ja metsä soi
tiaisten sirkuttelua.
Lähellä Kukasmajaa,
vaaran alarinteillä
törmäsimme suppilovahveroihin, joita
Pikku Kukasvaaran kainalossa lepää kaunis lähde, jota peittävät
hetkessä keräsimme
kirkkaan vihreät sammalet.
ison pussillisen. Kaihaarojen jäi pieniä saarekkeita. Nou- kesta kokemastamme iloiten palasimme rinnettä mutkia seuraten. Pu- simme kämpälle.
Raija Hentman
ro lumosi meidät, joten
nimesimme sen Maahispuroksi.
Sen alkulähde kätkeytyi
sarasuohon.
Noin puolivälistä latvasuota ja Pikku Kukasvaaran pientä lampea,
matalasta notkelmasta löysimme valtavan
suuren, kirkkaan vihreän sammaleen kätkemän lähteen, läpimitaltaan noin 7 metriä. Tämän
Maahislähteen partaal- Sirkki ylittää Pyhäpuroa kuusenrunkoa pitkin.
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Raija Hentman

Anna-Maija ja suppilovahverosaalis.

Tietoaivi kertoo Sinulle mielenkiintoisista uutuuksista retkeilyvarusteissa, antaa vinkkejä retkikohteista, tiedottaa retkeilymaailman
uutisista ja opastaa retkeilytaidoissa.
Pyhäjärvellä paikat uusiksi
Kukasjärven kävijöille tutun Pyhäjärven parkkipaikan rakenteet ovat uudistuneet viime kesän aikana. Jätteiden lajittelu on tuotu tähän päivään,
ja nyt voi sujauttaa pienempiin jäte-

säiliöihin erikseen metallin, lasin, paperin, kartongin, muovin ja sekajätteen. Biojätehän laitetaan käymälään.
Pyhäjärven tuvan suuntaan vievän
polun päähän on ilmestynyt asiallinen muistutus siitä, että koirat on
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Raija Hentman

Pyhäjärven rakennukset ovat esteettömiä,
myös käymälärakennus.
Raija Hentman

Uusi kota.

Raija Hentman

Parkkipaikan reunalla on omat säiliöt
eri jätteille.

kansallispuistossa pidettävä aina
kytkettyinä.
Paikoitusalueen kulmalta kivituhkalla päällystetty tie vie esteettömälle kodalle, käymälälle ja liiteril-

le. Rakennukset ovat melko lähellä
venelossia. Vanha kota purettaneen
talvella, entisen liiterin paikka oli jo
tyhjä ja entinen käymälä hävinnyt
parkkipaikan toiselta puolelta. Uudessa kodassa on ikkunat, lautalattia, kotakeittiö tulen tekoa varten ja
se on tiiviisti rakennettu. Kerrassaan
hieno laitos! (RH)
Liesjärvellä ja Torronsuolla
tapahtuu
Liesjärven kansallispuistossa Korteniementie on ollut jonkin aikaa suljettuna, sillä tien kohennus on ollut iso
urakka. Tien molemmin puolin ojat
on auottu ja puustoa jonkin verran
poistettu. Tie on saanut uuden sorapinnoitteen.
Liesjärven kansallispuiston koilliskulmassa on valmistunut esteetön
reitti Peukalolammin-KaksvetisenRautasenmiilun maisemiin. Reitti on
pyörätuolilla liikkujalle vaativa, joten
hänen on hyvä tulla polulle avustajan kanssa. Parkkipaikalta Kaksvetisen kodalle ja nuotiopaikalle on noin
kaksi kilometriä. Matkan varrella sijaitsee Peukalolammin laavu.
Alueella voi patikoida myös rengasreittiä Sikomäen parkkipaikalta
(osoite Kanteluksentie 530, Tammela) takaisin samaan paikkaan. Myötäpäivään kulkien alkupuoli on monipuolista metsäpolkua, joka vaihtuu
uudeksi huoltotieksi ennen Kaksvetistä ja Kaksvetiseltä Peukalolammin
parkkipaikalle esteettömäksi kivituhkapinnoitteiseksi reitiksi. Loppu-
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matka Sikomäen paikoitusalueelle
on metsäpolkua ja pitkoksia. Peukalolammin etelärannalla sijaitsee pieni vuokratupa. Tupa ja sille vievä
polku eivät ole esteettömiä. Muuttuneita tietoja ei ollut vielä marraskuussa laitettu luontoon.fi-palvelun reittitietoihin tai retkikartta.fi-palveluun.
Maininta esteettömästä reitistä löytyi
kohdasta luontoon.fi/liesjarvi > Ajankohtaista. (RH)
Torronsuon kansallispuistossa on
myös työn alla huonokuntoisten pitkospuiden korjaaminen ja esteettömän reitin uusiminen. Kiljamoon on
valmistunut nuotiopaikan viereen iso
keittokatos. Myös parkkipaikkaa on
kohennettu. (RH)
Mitattua eristävyyttä
Miten verrata eri makuupussien ja
-alustojen eristävyyttä toisiinsa?
Makuupussien lämpöarvojen mittaamista varten luotiin eurooppalainen EN 13537-standardi. Makuupusseihin on yleensä merkitty kolme
lämpöarvoa, jotka on mitattu lämpönukella: comfort, limit ja extreme.
Comfort-lämpötilassa lämpökerrastoon pukeutunut 25-vuotias nainen, joka on 160 cm pitkä ja painaa
60 kg, nukkuu yönsä mukavasti.
Limit-lämpötilassa samoin pukeutunut 25-vuotias mies, joka on 173 cm
pitkä ja painaa 73 kg, nukkuu kahdeksan tuntia heräämättä.
Extreme-lämpötilassa edellä kuvattu nainen selviää kuusi tuntia
hengissä kuolematta hypotermiaan,
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joskin paleltumat ovat mahdollisia.
Oletuksena on, että yövytään teltassa ja että käytetään eristävää makuualustaa (englanninkielinen wikipedia.org-sivusto).
Nämä lämpöarvot ovat vain lähtökohtia, sillä nukkujan ikä ja henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, millaisessa makuupussissa
pärjää eri olosuhteissa.
Makuualustojen eristävyys on yksiselitteisempää ja kuluvan vuoden aikana ainakin Therm-a-Rest, Exped,
Sea to Summit ja Nemo ovat alkaneet luokittelemaan alustojaan uutta
amerikkalaista ASTM F3340-18 standardia käyttäen. Näin ollen retkipatjojen lämpöarvot ovat verrannollisia
keskenään. Tätä ennen valmistajat
ovat käyttäneet omia luokituksiaan.
Laboratoriotesti suoritetaan seuraavasti: alusta asetetaan kylmän
(+5⁰C) ja lämpimän (+35⁰C) elementin väliin. Testissä mitataan, paljonko
energiaa patjan päällä olevan elementin lämpimänä pitämiseen tarvitaan.
Tästä syntyy eristävyyttä kuvaava Rarvo.
Lämpimän vuodenajan makuualustan R-arvo on yleensä alle 2, kolmen vuodenajan retkipatjan R-arvo
sijoittuu väliin 2–4 ja yli neljän R-arvon saaneet alustat soveltuvat talvikäyttöön. Kahden makuualustan
lämpöarvot voi laskea yhteen. Myös
makuualustan valinnassa ratkaisevat
käyttäjän tarpeet ja henkilökohtaiset
ominaisuudet.
Lähde: Latu ja polku 3/20. (RH)
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Tietä käyden tien on vanki, vapaa
on vain umpihanki. Tietoa lumikenkäilystä.

kelit ovat niin erilaisia vaativuudeltaan. Hankikannolla mennään nopeasti pitkiäkin matkoja, mutta upottavassa nuoskalumessa voi eteneminen
olla kovinkin hidasta.
Lumikenkien historia ulottuu jo n
6000 vuoden taakse kivikauteen ja intiaanit käyttivät lumikenkiä metsästykseen. Kilpailutoimintaakin on lumikengin harrastettu jo 1800 -luvulla
Pohjois-Amerikassa ja Suomessakin
1800-luvun lopussa sotilaiden toimesta. Nykyisin on tarjolla SM-kilpailuja.
Lumikengät valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Lumikengän kokoon
vaikuttavat käyttäjän paino ja pituus.
Mitä suurempi kengän pinta-ala on,
sen paremmin se kantaa upottavassa lumessa. Metsästäjillä, pilkkijöillä
ja ammatikseen metsässä kulkijoilla
toimivat helppokäyttöiset, nopeasti jalkaan laitettavat lumikengät esimerkiksi kumisiteellä. Kuntoilija, retkeili ja vaativassa maastossa kulkeva
tarvitsee tukevat säädettävät lumikengät, jossa kantapää ei pääse liikkumaan sivusuunnassa. Tunturissa
liikkuva tarvitsee säätömahdollisuutta, jolla kanta saadaan pitkässä rinteessä korotettua.
Pohjassa olevat piikit pitävät jyrkässäkin mäessä tai jäällä. Etupiikit auttavat pitämään jäisiä rinteitä
noustessa ja ns peräsin ohjaa askeleita. Hyviin lumikenkiin on saatavissa
varaosia ja lumikengät kestävät kymmeniä vuosia. Rahoille saa siis hyvin
vastinetta. Hyvä on kokeilla erilai-

Itse löysin lumikenkäilyn yli 20 vuotta sitten ja tykästyin heti niin, että lähdin ohjaajakurssille saamaan lisäoppia. Talvinen luonto on tullut aivan
eri tavalla tutuksi ja tarjonnut hienoja
elämyksiä. Pääsin erilaisiin paikkoihin, mihin ei esimerkiksi suksilla olisi
mitään asiaa. Lumitilannekaan ei ole
huolettanut (paitsi viime talven täysi
lumettomuus täällä etelässä) eikä ole
tarvinnut miettiä onko ladut kunnossa ja miten voitelu onnistuu. Lumikengät ovat aina lähtövalmiina, mikä mahdollistaa kotiovelta liikkeelle
lähtemisen vaikka nopeastikin työpäivän jälkeen. Viikonloppuisin on
ehtinyt sitten tehdä eripituisia reissuja yksin, kaksin tai porukalla. Lähimaastot on tulleet tutuksi.
Kuntoilumuotona lumikenkäily
on hyvää terveys- ja kuntoliikuntaa,
joka sopii niin aktiivi urheilijalle, satunnaiselle liikkujalle, mökkeilijälle,
pilkkijälle, vapaalaskijalle, suunnistajalle, valokuvaajalle, jne. - lapsista
liukastumista pelkääviin ikäihmisiin.
Voit kulkea umpihangessa tai valmiiksi tallatulla polulla. Samalle retkelle voi osallistua eri kuntoisia, sillä parin kävelijän jälkeen tallautunut
helppo kulkuinen polku auttaa huonompi kuntoista ja taas aktiiviliikkuja voi mennä omia jälkiä umpisessa.
Lumikenkäilyssä itse unohdan kilometrit, aika on ratkaisevampaa, sillä
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sia lumikenkiä, sillä hintahaarukkakin on melkoinen noin 30 eurosta 400
euroon. Kierrätysmuovista tehdyt lumikengät ovat kestävimmät. Side on
lumikengän kallein osa ja se määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.
Jalkineiksi sopivat parhaiten jämäkkälestiset, nilkkaa tukevat vaelluskenkätyyppiset kengät. Sauvat
(noin 50 cm lyhyemmät kuin oma pituus tai teleskooppiset ja iso sompaiset) tehostavat suoritusta ja auttavat
tasapainon saamisessa.
Lumikenkäilyn sanotaan olevan jopa 60 % tehokkaampaa kuin tavallisen kävelyn riippuen keliolosuhteista, vauhdista ja maastosta. Lumen
vastus tehostaa kävelyä, vaihteleva
maasto ja sauvojen käyttö lisäävät
energiankulutusta ja syke nousee.
Lumi pehmentää liikkeen ja tekee lumikenkäilystä nivelystävällistä ja so-
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pii siten myös ylipainoisille, tuki- ja
liikuntaelinongelmista kärsiville sekä
erityisryhmille. Lumikenkäilyn avulla saamme ylläpidettyä lihaskuntoa,
vaikutettua hapenottokykyyn, parannettua tasapainoa, nivelliikkuvuutta,
havaintomotoriikkaa ja kehon koostumusta.
Tekniikan oppii nopeasti, jalan annetaan rullata ja päkiällä työnnetään
tehokkaasti jolloin pakarat ja reidet
saavat puhtia. Kävelyssä ei nosteta jalkoja vaan askelluksen annetaan
vähän laahata. Lumikengän kärjen
muoto auttaa nousemaan en hangen päälle. Lumikenkäilijän asento
on eteenpäin suuntaava, hieman etukenossa, vartalo tiukkana ja käytössä
ovat monipuolisesti koko vartalon lihakset. Ylämäkeen mennään suoraan
ja alamäki tullaan alas polvet hieman
koukussa, paino kantapäillä.
Airi Harjula

Sakari Palo

Aakenus, joulukuu 2014
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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.
kahdeksan muutaman päivän vaellusta, kolmetoista viikon vaellusta ja
pari hyvin hiljaista reittiä Kainuussa,
Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
Ensin kirja antaa hyvät eväät päiväretkeilystä vaeltamiseen siirtyvälle henkilölle. Tämä osio aloitetaan
kertoen siirtymän eduista, sitten selvitetään suunnittelun, varusteiden,
ruokien, juomien ja vastuullisen toiminnan salat. Tämä osuus vie kirjan
käyttöohjeineen 45 sivua 328 sivusta. Symbolein esitetään paitsi kartan tietoja, myös onko reitti yksi- vai
kaksisuuntainen, ympyräreitti, metsä- tai tunturimaisemissa, vaativuus,
pääseekö julkisilla, miten kansoitettu reitti on ja onko kalastusmahdollisuuksia. Jokaisen reittiesittelyn aluksi
Pohjois-Suomen vaellusreitit
esitetään tiivistetyt perustelut miksi
lähteä tälle reitille sekä reitin huippuJouni Laaksonen
kodat ja haasteet. Mietitty juttu.
Minerva 2020, 328 sivua
Muutaman päivän vaelluksen kesJouni Laaksonen on erittäin aktiivi- to on kahdesta viiteen päivään ja kilonen retkeilyartikkeleiden ja -oppai- metrejä kertyy 28–51. Viikon vaellukden laatija. Tuorein tuotos esittelee sista esitellään ensin kuusi parasta ja
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sen jälkeen vielä seitsemän. Näiden
kesto on neljästä yhdeksään päivään
ja kilometrejä kertyy 42–105 reittivalinnoista riippuen. Varsinaisen pääreitin lisäksi kerrotaan lyhyesti mahdollisuudesta muuntaa reittiä.
Jokainen reitti selostetaan etappi
kerrallaan, kerrotaan tuvat, laavut ja
tulipaikat. Muiden kulkijoiden vieraskirjamerkinnät ja Laaksosen tarinat omista retkikokemuksista elävöittävät kohdetietoja. Runsas kuvitus
tukee hyvin tekstiä.
Erityisen hyvin teos palvelee vähemmän vaeltaneita, mutta veikkaanpa että konkarikin löytää sivuilta kiinnostavan kohteen. RH

Sipoonkorpi. Luontokohdeopas
Seppo Parkkinen, Kai Hypén
Karttakeskus 2020, 160 sivua
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Kirja ei ole varsinainen retkireittiopas, vaan sukeltaa syvälle Sipoonkorven monipuoliseen luontoon. Lyhyttä Sipoonkorven virkistyskäytön
esittelyä seuraa 35 kohteen luonnon
esittely jaettuna pohjoiseen, luoteiseen, keskiseen, läntiseen, lounaiseen
ja itäiseen alueeseen. Kyse ei siis ole
pelkästään kansallispuistosta, vaan
koko Sipoonkorvesta, alueesta, jota
rajaa lännessä Lahdentie, pohjoisessa Sipoontie, idässä Immersbyntie ja
etelässä Porvoonväylä.
Biologi ja tietokirjailija Seppo
Parkkisen monipuoliset ja asiantuntevat tekstit sekä luontokuvaaja Kai
Hypénin upea kuvitus houkuttelevat tutustumaan esiteltyihin kohteisiin rauhassa tarkkaillen. Kymmenet
sammalet, jäkälät, kasvit, hyönteiset,
perhoset, linnut ja nisäkkäät tulevat
tutuiksi. Kirja innostaa tutkimaan
luontoa tarkemmin, kun tietää juuri kyseisiä lajeja esiintyvän esitellyllä kohteella.
Jokaisesta kohteesta on myös selkeä maastokartta ja selostus reitistä.
Etu- ja takakannen sisäsivuilla numeroidut kohteet on sijoitettu kaupunkikartalle. Aakkosellinen hakemisto
maastokohteista ja lajeista täydentää
tietopakettia.
Kirjan avulla voi nauttia Sipoonkorven hienoimmista luontokohteista syvällisemmin kuin jolkotellen
merkittyä reittiä paikasta toiseen. Se
tarkoittaa myös sitä, että suunnistustaidosta on hyötyä. RH
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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.
Sakari Palo

Byabäcken puro Sipoonkorven kansallispuisto
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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, Saara
Loiste, Antti Pasanen, Kaisa Peuramäki,
Ari Saarinen, Taina Tervahartiala

Jäsenmäärä: 12.11.2020, 866 henkilöä
ja lehden erillistilaajia, 6 kpl
Jäsenmaksut: vuodelle 2021 varsinaiset jäsenet 20 euroa ja nuorisojäsenet (alle 18 vuotiaat) 10 euroa
Jäsenasioiden hoitaja
sekä osoitteenmuutokset:
Sakari Palo, 040 530 9578
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi,
Varahenkilöt: Kauko Hämäläinen ja
Saara Loiste,
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
Taloudenhoitaja: Marja Luhtala,
Kuusmiehentie 72 B, 00670 Helsinki
045 264 3901, talous(at)lapinkavijat.fi
Pankkiyhteys:
Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.
Viitteet:
Karjakaivon käyttömaksut
Välinevuokrat
Kukasmajan käyttömaksut
Goados-kodankäyttömaksut

1999
123
1025
1038

Hallituksen sähköposti:
info(at)lapinkavijat.fi

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, Taina Tervahartiala,
Ilona Vaara, Leena Vapaamies-Nyberg
Talkootoimikunta: vetäjä Kaisa
Peuramäki, 050 353 7637,
talkootk(at)lapinkavijat.fi,
jäsenet Aino Auvinen, Mikko Kanerva,
Sulo Laakso, Auli Martin,
Matti Miettinen, Jukka Severinkangas.
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TOIMIKUNNAT

TIEDOTTAMINEN

Tiedotustoimikunta: vetäjä Soile
Taskinen, tiedotustk(at)lapinkavijat.fi
jäsenet Reijo Blomberg, Raija Hentman,
Sakari Palo
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
Somevastaava (nettisivut, Facebook, Instagram)
Sirkka Leppänen, 050 346 5876,
sirkka.leppanen(at)lapinkavijat.fi
Varahenkilö: Markus Pyhälä
Instagram-tilin ja FB-ryhmän
ylläpitäjä: Antti Pasanen, 050 376
8590, some(at)lapinkavijat.fi
Karjakaivon majojen isäntä:
Ari Saarinen, 0400 620 595
karjakaivo(at)lapinkavijat.fi
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
Avaintenhoitaja: Taina Tervahartiala,
050 554 4432
karjakaivo(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 avaimen saat jäsenkorttia vastaan Kari Rautiolta, 0400 443
507, Sari Vikström-Kivioja, 040 593
1019, Petri Hienonen, 044 090 5881 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 16 v. 2,50 €.
Perhehinta: 1–2 aikuista jäsentä ja
lapset (<16 v.) 10 €.

Avain luovutetaan vain
HSL:n jäsenelle jäsenkorttia
näyttämällä

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.

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 Taina Tervahartiala, 050 554 4432, karjakaivo(at)lapinkavijat.fi, pitää rekisteriä avaimista.
Ota yhteyttä Tainaan ennen maksun
suorittamista. Avain lähetetään postitse, kun maksu on kirjautunut tilille. Panttisummaa ei makseta takaisin,
jos avain katoaa. Uudesta avaimesta
peritään uusi panttimaksu, muttei
toimitusmaksua. Hallitus pidättää
oikeuden olla luovuttamatta avainta
henkilölle erityisistä syistä.
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LAPIN MAJAT
Kukasmaja
sijaitsee Kittilän
Kukasjärvellä. Tuvassa on laverit patjoineen kymmenelle hengelle, kamiina- ja takkauunilämmitys, uunillinen
kaasuliesi , ei sähköä. Tuo mukanasi
wc-paperit, kynttilät ja astianpesuaine. Käyttömaksut 9 €/vrk, lapset alle
16 vuotta 5 €/vrk, koko majan vuokraus 40 €/vrk, 250 €/viikko. Lisämaksu ei-jäsenille 6 €/hlö/vrk. Viikkomaksulisä ei-jäseneltä, kun vuokrattu
koko maja viikkohinnalla 35 €/hlö
Erillinen sauna on yhteinen Goadoskodan kanssa, samoin kalastuslupa,
verkot ja katiska.

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

KULKU RETKEILYTUKIKOHTIIN
Karjakaivolle pääsee bussilla 245,
245 K Espoon keskuksesta (C-vyöhyke). Bussin lähtölaituri on Espoon
asemalla radan vieressä Helsingistä
tultaessa oikealla puolella. Nuuksiossa jäädään pois joko Meerlammen
pysäkillä (E6948) tai Haltian pysäkillä (E6938). Meerlammen pysäkiltä noin 100 m eteenpäin mäen päältä
lähtee oikealle puomilla suljettu yksityistie, jota vastapäätä on Nuuksiontie 66. Tie vie noin puoliväliin, loppumatkan voi kävellä joko hiekkatietä
tai kallioiden yli kulkevaa polkua.
Ota mukaan kartta ja kompassi, jos
reitti ei ole ennestään tuttu. Puomilta on noin 1,2 km ylämajalle, Haltiasta on pitempi matka.

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: esim. Kittilän Taksiautoilijat
ry, puh. 0200 99800, levintaksi.com tai
Ylläs-Kolari Taksit, puh. 0200 71800,
yllaksentaksit.fi. 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

Alennuksen saadaksesi täytä maksaessasi ”Minulla on alennuskoodi”
-kohtaan HSL2020 ja ”haluan jättää
viestin”-kohtaan HSL:n jäsennumeroni XXXX.
Alennus koskee myös Calazon
Ruotsin, Norjan ja Tanskan karttoja
ja kirjoja!
www.calazo.fi

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

HSL:n jäsenet voivat osallistua
näiden järjestäjien retkille jäsenhinnoin

Ankarat Avotunturit 15 % verkkokaupan tuotteista (ei elektroniikasta ja keitinlaatikosta), www.avotunturit.fi. Pyydä alennuskoodi ja ohjeet
osoitteesta,
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi

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

Retki -lehti uusi 6 numeron tilaus
35 € (norm.50 €) ja jo tilatusta
lehdestä 5 € alennus. Lähetä tietosi
Raija Hentmannille,
raija.hentman(at)lapinkavijat.fi
Karttakeskuksen kartoista ja kirjoista 10-15%. Katso ohjeet,
Lapinkavijat.fi> Jäsenedut
Uusi jäsenetu Calazolta 20 % alennus!
Retkeilyoppaistaan ja vedenkestävistä retkeilykartoistaan tuttu Calazo
myöntää Helsingin Seudun Lapinkävijöille 20 prosentin alennuksen nettikaupassaan.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

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,
Hannele Pöllä, 040 504 8296,
hannele.polla(at)kolumbus.fi

46

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

