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HSL

Uusi vuosi ei tuonut uusia kujeita, vaan vanhassa kurimuksessa taidamme
vielä hetken olla. Yhdistyksenä pyrimme järjestämään jäsenillemme kiinnostavaa toimintaa turvallisuus huomioiden. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun
koronarajoitukset ovat sen verran tiukat, että juurikaan mitään ohjelmaa ei
voi toteuttaa. Selvittelemme voisiko verkossa toteuttaa jotain. Tässäkin tarvitaan kaikkia osaajia, niin perinteiden taitajaa kuin uudempien kykyjen nörttiä
– ideoijaa ja vastustajaa. Jos sinulla tai teillä on hyvä, etänä toteutettava ja toimintaamme sopiva ohjelma- tai tapahtuma-idea, niin yhteydenotto toimikuntaan tai vaikkapa info(at)lapinkavijat.fi sähköpostiin ja löydämme toteutustavan! Jos tuntuu ettei itsellä vielä ole kaikkea toteutuksen vaatimaa taitoa, niin
jäsenistöstämme löytynee puuttuvat palaset. Palasia voi toimikuntien ja infosähköpostin lisäksi kysellä Facebook ryhmässämme. Toimikuntien yhteistiedot löytyvät lehden loppupuolelta, ”Yhdistystiedote” osiosta.
    Ajankohtaisen tiedon tapahtumista saa lapinkavijat.fi sivujen toimintakalenterista. Tiedotamme peruutuksista, siirroista ja mahdollisista uusista tapahtumista myös sähköpostilistan ja Facebook ryhmän kautta. Kannattaa liittyä
sähköpostilistalle – jasenasiat(at)lapinkavijat.fi – koska se on ainoa tapa, jolla
voimme aktiivisesti tiedottaa vain jäsenistöä.
Karjakaivon saunomisessa on jo hetken ollut käytössä ohjeellinen saunakalenteri, jolla voimme saavuttaa turvallisemman saunomisen sekä kenties
säästää hieman puissa ja töissä. Saunakalenterin myötä voi muodostua myös
uutta yhteisöllisyyttä, kun tavataan muita Lapinkävijöitä ulkona ennen tai jälkeen saunan. Autiotupahenkistäkin saunomista viritellään, kun tilanne sen
taas sallii.
   Lapinkavijat.fi sivuilla ovat kaikki Lapinkävijä-lehdet. Ajankuluksi kannattaa lukea vaikkapa Saara Kostaman pääkirjoitus Lapinkävijästä 114 (1/2009).
Se kuvaa hyvin miten yhdistyksenä tarvitsemme erilaisia ihmisiä sekä miten
toisilta voi oppia. Ajankohtainen säänkuvaus on vuotta myöhemmin ilmestyneen lehden 118 (1/2010) pääkirjoituksessa.
Markus Pyhälä
Puheenjohtaja
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi
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Ilmestyy neljä kertaa vuodessa:
helmikuun puolivälissä, toukokuun
puolivälissä, syyskuun alussa ja joulukuun alussa

Painopaikka: TKP Print-Vantaa

Vastaava toimittaja: Soile Taskinen,
tiedotustk(at)lapinkavijat.fi

Pankkiyhteys:

Kielotie 20, 01300 Vantaa,
(09) 415 9 5400

Nordea
FI18 2142 1800 0138 42
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.

Tiedotustoimikunta: Reijo Blomberg,
Raija Hentman, Sakari Palo.

Viitteet:

Karjakaivon käyttömaksut                 1999
Kukasmajan käyttömaksut                 1025
Goados-kodan käyttömaksut            1038
Varustevuokrat
123

Taitto: Sakari Palo
seuraavaan
19.4.2021 mennessä
lehti(at)lapinkavijat.fi

Aineisto:

lehteen

MobilePay numerot:
Karjakaivon käyttömaksut    19993
Goados-kodan käyttömaksut    23747
Kukasmajan käyttömaksut    94700
Varustevuokrat 		
77448

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

Sakari Palo

Keravanjoki 12.1.2021

Haluatko liittyä jäseneksi
www.lapinkavijat.fi>Jäseneksikö ?>Liittymislomake
Tai ota yhteys:
jasenasiat(at)lapinkavijat.fi
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Helsingin Seudun Lapinkävijät noudattavat järjestämissään tilaisuuksissa
yleisiä korona-ohjeita. Tarkista eri tapahtumien tilanne tapahtuman vastuuhenkilöltä.

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

HELMIKUU

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.
Vastuuhenkilö: Jukka Severinkangas, 040 572 0696.

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

MAALISKUU

Ke 3.3.2021, klo 18.00–20.00 Kevätkokous ja kerhoilta
Märketin majakalla talkoolaisena
Pasilan kirjaston II kerroksen auditorio, Rautatieläisenkatu 8,
sisäänkäynti Kellosilta 9:n puolelta.
Jos koronatilanne vain sallii, niin kevätkokous pidetään ja siinä
käydään läpi sääntömääräiset asiat: vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä myönnetään vastuuvapaus hallitukselle. Mikäli koronamääräykset
estävät kokouksen pidon, niin tilaisuutta siirretään pidettäväksi uudelleen ilmoitettavaan ajankohtaan myöhemmin keväällä koronatilanteen sen mahdollistaessa.
Kokouksen jälkeen Joanna Kurki kertoo kokemuksistaan
Märketin majakalla talkoolaisena. Oman seuramme jäsenyyden lisäksi Joanna kuuluu Suomen Majakkaseuraan, jonka tavoite on majakoiden ja niihin liittyvän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojeleminen. Kohdemajakakseen Joanna valitsi
Ahvenanrauman pohjoisosassa Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsevan Märketin majakan. 10. marraskuuta 1885 tuolla majakkaluodolla syttyi ensimmäistä kertaa valo majakkatorniin
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ohjaamaan merenkulkua tuolla karikkoisella merialueella. Joanna toimi talkoolaisena mm. oppaana, joten tervetuloa Pasilan kirjaston kuulemaan opastettua kiertokäyntiä Märketin
majakan monivaiheisesta ja konkreettisesti syntyhistoriasta aina tähän päivään saakka. Ja kun näin merelle päästään niin pysytään siellä: tarkoitus on järjestää toinen majakka-aiheinen
kerhoilta myöhemmin, silloin kohteena olisi Rauman edustalta oleva Taskun pooki. Tilaisuuden järjestelyissä tullaan noudattamaan sen hetkisiä korona-ohjeita.
Vastuuhenkilö: Taina Tervahartiala, 050 554 4432.
Su 7.3. klo 10 Talvilinturetki Vanhankaupunginlahdelle
Talvinen Vanhankaupunginlahti on kiinnostava ja monipuolinen lintukohde. Reittimme kulkee Saunalahdelta ja Fastholmasta Viikin kautta Arabianrantaan. Kokoontuminen ja lähtö
Herttoniemen metroaseman R-kioskilta kello 10. Matkaa kertyy kymmenkunta kilometriä. Retkeltä voi poistua halutessaan
esim. Viikissä, joka on bussin 550 reitin varrella. Retkelle on
syytä varustautua lämpimin, säänmukaisin vaattein ja jalkinein unohtamatta kunnon eväitä. Kiikarit myös mukaan.
Retken vetää Ari "Juissi" Saarinen puh. 0400 620 595.
Ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua. Retki on avoin kaikille.
Lapinkävijät noudattaa koronarajoituksia joten www.lapinkavijat.fi sivuilta voi tarkistaa mahdollisen peruuntumisen.
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.
Vastuuhenkilö: 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.
Vastuuhenkilö: Ari Saarinen, 0400 620 595.
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HUHTIKUU

HUHTIKUU

HUHTIKUU

HUHTIKUU

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.
Vastuuhenkilö: Aino Auvinen, 040 704 0805.

TOUKOKUU

TOUKOKUU

TOUKOKUU

TOUKOIKUU

Ke 5.5. Uusien jäsenten tapahtuma
Lapinkävijät ja tukikohtamme tutuiksi
Lähdemme Haltian edestä klo 17.30 Karjakaivolle tutustumaan lapinkävijöiden toimintaan ja tukikohtiin. Bussi 245 Espoon asemalta lähtee klo 16.57
(tarkista aikataulu!). Opastetulla matkalla Haltialta Karjakaivolle tarvitaan keliin sopivia varusteita. Karjakaivolle voi
saapua myös omin neuvoin. Kartta ja kompassi mukaan!
Ohjelma Karjakaivolla alkaa noin klo 18.15.
Karjakaivolla ohjelma riippuu toukokuussa voimassa olevista rajoituksista. Syömme hernekeittoa ulkona tai sisällä ja keskustelemme Lapinkävijöiden toiminnasta sekä tukikohdista.
Juomme kahvit ja turisemme lisää. Ota oma kahvikuppi mukaan! Kahvien ja turinoiden jälkeen opetellaan tarpeen mukaan lisää tukikohdilla tarpeellisia taitoja ja, jos mahdollista,
niin saunotaan osallistujien lämmittämässä saunassa. Muista
pyyhe ja pefletti. Paluumatkalle tai sisätiloihin saattaa tarvita
otsalampun. Viimeinen bussi Haltialta lähtee 22.53 (tarkista aikataulu). Aikaisemminkin pääsee pois.
Ilmoittaudu uusien jäsenten tapahtumaan 26.4. mennessä.
Kerro myös haluatko hernekeittosi kasvis- vai lihaversiona.
Tuolloin tiedetään ohjelmastakin enemmän.
Ilmoittautumiset ja lisätiedustelut: Markus Pyhälä,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi tai 040 419 0967.
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La 8.5. klo 10–12 Kevätsiivous ja lauantaisauna avajaisten
jälkeen Karjakaivolla
Työt jaetaan kymmeneltä, voit toki liittyä joukkoon myöhemminkin. Tehdään perusteelliset pesut ylä- ja alamajalla. Ilmoittaudu, jos sinulla on mahdollisuus yöpyä ylämajalla ja lämmittää aamulla padallinen vettä valmiiksi.  Kun työt on saatu
päätökseen, voidaan siirtyä avajaisiin. Avajaisten jälkeen sauna on lämpimänä, menevätkö ensin saunaan naiset vai miehet
on neuvoteltavissa tapahtuman kuluessa.
Vastuuhenkilö: Kaisa Peuramäki, 050 353 7637.
La 8.5. klo 13 Kesäkauden avajaiset Karjakaivolla
Kun kevätsiivous on saatu päätökseen ja paikat hohtavat puhtauttaan, kesäkausi voi juhlavasti alkaa. Lippu nousee salkoon
klo 13. Tarjolla on lohisoppaa ja pullakahvit. Alamajan sauna
tarjoaa makoisat löylyt ja lampeen voi jättää talviturkkinsa. Jotta soppaa tulisi tarpeeksi, ilmoita tulostasi 2.5. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla Marja Luhtalalle, luhtalamarja(at)gmail.
com, 045 264 3901. Tarkista silloiset koronarajoitukset.
Ke 19.5. klo 17–21 Kevytretkeilykurssi
Karavaanikatu 4, Rastilan leirintäalue, Café Monami.
Painava rinkka tarkoittaa mukavaa leirielämää ja kevyt rinkka epämukavaa. Vai onko asia oikeasti näin? Materiaalit ja välineet ovat muuttuneet paljon vuosikymmenten mittaan, joten
oikeilla valinnoilla rinkan painoa voi keventää huomattavasti.
Se onnistuu, vaikkei kuuluisikaan niihin piireihin, jotka katkaisevat hammasharjansa varren ja irrottavat teepussien lipukkeet painon keventämiseksi.
Ossi Määttää voisi kutsua kevytretkeilyn ”guruksi”, onhan
hän jo pitkään pitänyt kevyestikairassa.com-blogia ja kirjoittanut
aiheesta kirjan Kevytretkeilijän opas. Tietoa aiheesta jaetaan laajasti ja eri välineisiin pääsee myös tutustumaan. Tilaisuudessa on myös mahdollista ostaa Kevytretkeilijän opasta (23 €).
Tilaisuus on avoin kaikille, mutta osanottajamäärä selviää
vasta toukokuussa ja riippuu silloisista koronarajoituksista.
Ilmoittautumiset Raija Hentmanille viimeistään su 16.5. ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseen raija.hentman(at)nic.fi. Lisä-
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tietoja voi kysyä häneltä numerosta 0400 380 606.
Kurssimaksu 10 € maksetaan viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä joko Helsingin Seudun Lapinkävijöiden tilille FI18 2142 1800 0138 42 käyttäen viitenumeroa 21034. Maksun voi suorittaa myös käyttäen koulutustoimikunnan Mobile
Pay numeroa 52454.
To 20.5. klo 17.30–20.00 ja to 27.5. Retkisuunnistuskurssi
Teoriailta Rikhardinkadun kirjasto, Rikhardinkatu 3, 1 kerros,
Tuure-Sali.
Kurssilla paneudutaan erityisesti maaston ja kartan tietojen
yhdistämiseen ja tutkimiseen sekä kompassin käyttöön. Teoriailtaa (20.5) ennen on syytä tehdä annetut ennakkotehtävät,
jotta illasta saa mahdollisimman paljon irti. Tarvitset teoriailtaan kompassin ja muistiinpanovälineet. Teoriaillan opit siirretään käytännön taidoiksi torstaina 27.5. Paikka ja aika ilmoitetaan teoriaillassa. Tarvittavat kartat jaetaan muun materiaalin
kanssa teoriaillassa. Teoriaillan opettajat ovat Raija Hentman
ja Risto Heinänen. Käytännön osuudella on useampi ohjaaja.
Ilmoittautumiset Aira Häkkiselle ensisijaisesti sähköpostitse aira.hakkinen(at)gmail.com ja jollei sähköpostia ole tekstiviestinä 0400 594 766 viimeistään 11.5.2021. Kurssi on avoin
kaikille.
Pe–su 21.–23.5. Viikonloppuvaellus
Vajosuon vaellus Kurjenrahkan kansallispuistossa
Taivallamme viikonlopun aikana Vajosuon vaelluksen, joka on
30 km pituinen rengasreitti. Matkan varrelle mahtuvat Kurjenrahkan kansallispuiston suuret suot, Vajosuo ja Kurjenrahka, jotka avarina ja luonnontilaisina ovat vaikuttavia kaikkina
vuodenaikoina. Reitti sivuaa myös Pukkipalon aarnialuetta ja
Savojärveä. Yövymme omissa majoitteissa reitin tulipaikoilla.
Juomavedet tulee kantaa mukana, sillä reitillä ei ole vesipisteitä. Jos kevät on kovin märkä, voimme joutua tekemään reitin edestakaisena ja jättämään Kurjenrahkan osuuden väliin,
koska siellä pitkospuut ovat ilmeisesti huonossa kunnossa.
Tarkastamme tilanteen vielä lähempänä ajankohtaa. Kuljemme omilla autoilla/kimppakyydeillä. Kokoonnumme Rantapihan parkkipaikalle (Savojärventie 102, Nousiainen) perjantaina 21.5. klo 18.00 mennessä. Rantapihassa on uimaranta ja
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tulistelupaikka, jos ennen tai jälkeen vaelluksen haluat viettää aikaa siellä. Jos autossasi on mahdollisesti tilaa, kerro se ilmoittautuessasi, tai jos tarvitset kyytiä perille, kerro tilanteesi.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään 14.5. mennessä Sari Haarala, 0400 808 911, haaralasari(at)gmail.com ja
Taina Ronkainen, 040 801 8140, taronka(at)gmail.com.
Kurjenrahkan esite karttoineen löytyy netistä, https://julkaisut.
metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/kurjenrahkafinsveeng.pdf
La 29.5. Riippumattokurssi Karjakaivolla
Riippumatossa yöpymisestä on tullut tavattoman suosittua.
Jotta yöpymisestä tulisi mukava kokemus, lajista olisi hyvä tietää muutamia asioita, kuten miten suojautua sateelta, hyttysiltä ja kylmältä, miten saa parhaan nukkuma-asennon, miten
erilaiset riippumatot eroavat toisistaan ja millaisia niksejä on
maton ripustamiseen. Näistä asioita kurssilla kertoo ”riippumattomies” Ari Grönlund. Maksuton kurssi on avoin kaikille ja
myös osa Nuku yö ulkona -tapahtuman ohjelmaa.
Vain riippumattokurssille osallistujat ilmoittautuvat Saara
Loisteelle, saara.loiste(at)gmail.com, viimeistään 23.5. Kurssille ilmoittautuneet opastetaan Karjakaivolle Suomen luontokeskus Haltialta. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin Lapinkävijöiden tiedotuskanavissa ja Lapinkävijässä
2/2021.
   Lapinkävijät noudattaa koronarajoituksia joten www.lapinkavijat.fi sivuilta voi tarkistaa mahdollisen peruuntumisen.
La–su 29.–30.5. Nuku yö ulkona -tapahtuma Karjakaivolla
Tänä viikonloppuna nautitaan Nuuksion keväästä, sen linnunlaulusta ja yön valoisuudesta. Tätä helpommaksi ei retkeilyn aloittaminen tule, joten toivomme että tapahtuma tavoittaa vasta retkeilyharrastustaan aloittavia. Karjakaivon majojen
läheisyyteen nousee telttakylä, josta voit varata joko itsellesi
nukkumapaikan tai kaverisi/perheesi kanssa koko teltan. Telttapaikkoja on rajoitetusti.
     Makuupussit, alustat, keittimet, muut varusteet ja ruoat
osanottajat tuovat itse. Ilmoittautuneille annetaan varusteluettelo pakkaamista helpottamaan sekä vinkkejä siitä, mistä puuttuvia varusteita voi vuokrata tai lainata.
Varusteiden puute ei ole este osallistumiselle.
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     Ohjelmassa on riippumattokurssi (avoin myös muille kuin
tapahtuman osanottajille), saunomista, lätynpaistoa, tietoiskuja retkeilystä, tutustumista Eräkärryyn ja patikointia lähimaisemissa. Sunnuntaina yöpyjille tarjotaan aamupuuroa, kahvia ja teetä.
    Ilmoittautumiset viimeistään 23.5. lomakkeella, joka löytyy vapun jälkeen osoitteessa lapinkavijat.fi > Tapahtumat. Lisätietoja koronatilanteen vaikutuksista tapahtuman toteutumiseen Lapinkävijässä 2/2021 ja yhdistyksen verkkosivuilla.
Lisäksi tiedotetaan sähköpostilistan jäsenille ja yhdistyksen
Facebook-ryhmässä.
TULEVIA
Ti 1. tai ke 2.6. Retki Vuosaaren täyttömäelle
Vuosaaren entisen kaatopaikan päälle ja ympäristöön on syntynyt yksi pääkaupunkiseudun mielenkiintoisimmista luontokohteista. Se on erinomainen lintujen tarkkailupaikka, hyönteiset, perhoset ja kasvit kukoistavat täyttömaista luoduissa
erilaisissa ympäristöissä. Tutustumme hesalaisten ”Himalajaan” opastetulla retkellä, jonka tarkemmat tiedot löytyvät Lapinkävijästä 2/2021.
To 3.6. klo 17 Tutustuminen tunturikasveihin ja Kumpulan
kasvitieteelliseen puutarhaan
Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Jyrängöntie 2, Helsinki.
Asiantuntijana ja oppaana Helsingin yliopiston Kasvimuseon
yli-intendentti ja tietokirjailija Henry Väre. Henry esittelee Suomen tunturikasveja ulkona puutarhan Lappi-osastolla. Meille
kerrotaan tunturikasvien tunnistamisesta, esiintymisalueista
ja ekologiasta. Henryn opastuksella teemme myös laajemman
kierroksen puutarhassa ja kuulemme sen historiasta.
Kokoonnutaan puutarhan kahvilan ulkopuolella, missä kerätään pääsymaksu 5 € / henkilö.
Ilmoittautuminen: 27.5. mennessä, joanna.kurki(at)gmail.com.
Vastuuhenkilö: Joanna Kurki, 040 572 7508.
La 5.6. klo 14–16 Naistensauna Karjakaivolla
Jos et sattumoisin ole lähtenyt Kuhmoon päiväretkiviikolle voit tehdä kevyen retken saunakamppein varustautunee-
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na Karjakaivon suuntaan. Leppoisiin löylyihin pääsevät nyt
naiset keskenään ja pulahtelemaan vielä ehkä viileään veteen.
Saunamaksu 2 euroa lämmittäjälle tai MobilePaylla, viite on
19993. Vastuuhenkilö: Kaisa Peuramäki, 050 353 7637.
Ke 23.6. klo 17.30–19.30 Iltasauna Karjakaivolla
Perinteisesti yhteissauna. Tavataan tuttuja löylyissä, tutustutaan uusiin, ollaan vain ja uidaan kokemuksen mukaan aika
monta kertaa. Saunamaksu 2 euroa lämmittäjälle tai MobilePaylla, viite 19993.
Vastuuhenkilö: Anna-Maija Teppo, 045 651 7759.
Pe–su 13.–15.8. Saimaan aalloille ja rannoille
Viikonlopun aikana tutustumme Saimaaseen sekä vesillä että sen rannoilla. Perjantaina lähdemme Helsingistä klo 9. Iltapäivällä tutkimme sotahistoriaa Salpa-linjalla ja teemme illallisristeilyn Pien-Saimaalla. Lauantaina vietämme koko päivän
Saimaalla. Käymme Saimaan kanavalla ja rantaudumme Ilkonsaareen tutustumaan Saimaan luontotyyppeihin. Sunnuntaina tutustumme Lappeenrannan linnoitus- ja kaupunkihistoriaan sekä nykypäivään. Ennen paluuta on pari tuntia aikaa
tutustua kaupunkiin omatoimisesti.
Takaisin Helsingissä olemme n. klo 19. Retken hinta on 350400 € sisältäen tilausbussin, kaksi hotelliyöpymistä (2 hh, 1 hh
+75 €) aamiaisineen, risteilyt M/S Saimaa Margaretalla, perjantaina myöhäisen keittolounaan ja illallisristeilyn noutopöydän, lauantaina keittolounaan, välipalan ja illallisristeilyn noutopöydän. Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille erikseen.
Ilmoittautumiset: 31.5. mennessä, Juha Karsikas, 040 548 1250,
juha.karsikas(at)icloud.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä ruokarajoitteet ja allergiat.
La–su 21.–22.8. Luonto- ja kulttuuriretki Salon seudulle
Etelä-Suomen retkeilyoppaan kartoitusretkillä on selvinnyt,
miten tavattoman monipuolisia luontokohteita Salon kaupungista löytyykään. Niitä ja ehkä muitakin matkan varren kohteita tutkitaan viikonloppuretkellä, jolla liikutaan tilausbussilla. Tarkemmat tiedot Lapinkävijässä 2/2021.
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Lomaviikoille ja vaelluksille osallistuminen edellyttää joko HSL:n tai
yhteistyökumppaniyhdistysten jäsenyyttä.
Kukasjärven vapaalaskuviikonloppu 4.–7.3.
Tapahtuma on täynnä, mutta kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja
Markus Pyhälältä, markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi tai 040 419 0967.
Talvihuoltoviikko 20.–27.3.
Isännät ovat Kukasjärvellä huoltohommissa. Majaan otetaan kuusi talvesta
nauttivaa ulkoilijaa, jäseniä ja heidän vieraitaan. Ilmoittaudu pian, osallistujamäärää on hieman laskettu normaalista. 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.
Mikäli tapahtumaa ei voida toteuttaa koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi siitä ilmoitetaan ilmoittautuneille sekä lapinkavijat.fi sivuilla,
Lapinkävijöiden Facebook ryhmässä ja sähköpostilistan välityksellä
Ylläsviikko 2.–10.4. peruutettu
Ylläksen ladut kutsuvat meitä tänä keväänä varmasti erityisen voimakkaasti. Koronatilanteen ja rokotusaikataulun epävarmuuden takia hiihtoviikolle
on kuitenkin toistaiseksi ilmoittautunut vain 15 henkeä. Olemme katsoneet
parhaaksi peruuttaa yhdistyksen järjestämän hiihtoviikon jo tässä vaiheessa.
Jätämme jokaiselle itselleen päätöksenteon Lappiin lähdöstä tilanteen niin salliessa. Seuraa varmasti löytyy, jos valitsee ajankohdaksi suunnitellun hiihtoviikon. Jokaiselta Kolarin junalta on bussiyhteys Äkäslompoloon. Toivomme
mahdollisimman monen käyttävän tuttuja majapaikkojamme:
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Aino Tuominen

Ylläskieppi
Majoitteet Kieppi 1,2,3 ja 2 h huoneita päärakennuksessa
Yhteystiedot: Esko Tikkinen, 0400 399 271, yllaskieppi(at)pp.inet.fi
Risto Joensuu majoitus
Majoitteet Vimpa ja Kielas
Yhteystiedot: Maikki Kurki, 0400 887 420, risto.joensuu(at)yllas.fi
YlläsHumina on lähin ruokapaikka.
Yhteystiedot: Toivo Qvist, 020 719 9820
Hallitus
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Ahkiovaellus Käsivarren välituntureilla 10.–18.4.
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 10–17 kilometrin välillä. Lopullinen reitti määräytyy kelien ja säiden mukaan. Mikäli olosuhteet sallivat, kuljetaan reittiä Saarikoski–
Njamatjárvi–Kaskasjoen at–Kutukosken at–Aatsan at–Ropin at–Ropinsalmi.
Vaelluksen hinta on 140–100 € osanottajamäärästä riippuen. Vaellus toteutuu,
jos lähtijöitä on 3 ja mukaan mahtuu enintään 6 osanottajaa. Hintaan sisältyvät opastus, juhla-ateria vaelluksen aikana sekä sauna ja lounas Ropin pirtillä. Hintaan eivät sisälly juna- tai bussimatkat. Hinta voi muuttua mikäli kustannukset muuttuvat.
Yöjunalippu kannattaa ostaa perjantaille 9.4. pikajunaan 263 Kolariin. Vaellukselle lähdetään suoraan bussilta, joka lähtee Kolarin rautatieasemalta 10.4.
klo 9, ja on Saarikoskella noin 12.15. Paluuvaatteet jätetään matkan varrella Ropin pirtille. Paluumatka alkaa lauantaina 17.4. bussilla Ropin pirtiltä klo 14.25
saunomisen ja lounaan jälkeen. Bussilla on yhteys Rovaniemeltä klo 20.57 lähtevään IC274 junaan. Toinen vaihtoehto on yöpyä Hostel Café Kodissa Rovaniemellä ja jatkaa sunnuntaina 18.4. jollain päiväjunalla etelään.
Ilmoittautumiset Raija Hentmanille sähköpostitse osoitteeseen raija.hentman
(at) nic.fi viimeistään 14.3.2021. Ennakkopalaveri järjestetään ma 15.3.
Tarpeen tullen järjestetään toinen vaellus 18.–26.4. toisaalle Käsivarressa.

Kesähuoltoviikko 22.–29.5.
Isännät ovat Kukasjärvellä laittamassa paikkoja kuntoon kesää varten. Majaan mahtuu kevään tuloa tarkkailevia ulkoilijoita - jäseniä ja heidän vieraitaan. Isännät neuvovat tarpeen mukaan ensikertalaisia tai muuten tiedonjanoisia. Retkiseuraakin voi löytyä. Sauna lämpenee joka ilta.
Ilmoittautumiset, lisätiedot ja aikatauluneuvot: Markus Pyhälä,
markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi, 040 419 0967. Majoitus on maksullinen. Mikäli tapahtumaa ei voida toteuttaa koronaviruksesta johtuvien rajoitusten
vuoksi siitä ilmoitetaan ilmoittautuneille sekä lapinkavijat.fi sivuilla, Lapinkävijöiden Facebook ryhmässä ja sähköpostilistan välityksellä
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Päiväretkiviikko Kuhmossa 5.6.–12.6.
Viikon aikana tutustumme päiväretkillä Kuhmon luontoon, erämaiseen taigaan. Patikoimme Elimyssalon ja Iso-Palosen luonnonsuojelualueilla, Sinisen
polun ja Jämäsvaaran virkistysmetsissä ja UKK-reitillä. Päivittäin patikoimme
10–16 km. Patikkaretkien lisäksi tutustumme Kuhmon keskustan luontoon ja
kalevalaiseen sekä karjalaiseen kulttuuritarjontaan. Retken hinta on n. 400–
500 €. Se tarkentuu, kun tiedämme VR:n hinnoista ja osallistujamäärän. Hinta sisältää junakuljetukset Helsinki-Kajaani-Helsinki, paikalliskuljetukset, majoituksen matkakoti Kiepissä (1hh tai 2 hh, aamiainen +5 €/aamu) ja oppaan
palvelut. Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille erikseen.
Ilmoittautumiset 20.4. mennessä: Juha Karsikas, 040 548 1250,
juha.karsikas(at)icloud.com. Tietoa retkikohteista: https://www.luontoon.
fi/elimyssalo, https://www.luontoon.fi/iso-palonen-maariansarkat, https://
www.luontoon.fi/sininenpolku, https://www.luontoon.fi/jamasvaara, https://
fi.wikipedia.org/wiki/UKK-reitti, https://www.kuhmo.fi/
Tietoa majoituspaikasta: https://www.matkakotikieppi.fi/
Pyöräretki Turun saaristoon 14.–20.6.
Kesäkuussa on luvassa pyöräretki Turun saaristoon. Retki on jaettu kahteen
osaan, joten mukaan voi lähteä neljäksi, kahdeksi tai kaikiksi kuudeksi päiväksi. Lisäksi voi omatoimisesti tutustua Naantaliin tai Turkuun ennen retkeä.
Pyöräretken ensimmäinen osa ma–pe 14.–18.6. seurailee soveltuvin osin Saariston rengasreittiä. Lähdemme maanantaiaamusta Naantalista reitille Taivassalo – Kustavi – Iniö – Houtskari – Korppoo – Nauvo – Parainen – Kaarina.
Perjantaina 18.6. olemme Kaarinassa ennen puoltapäivää. Vain ensimmäiselle osalle osallistujien retki päättyy Kaarinaan ja muut jatkavat kohti Taalintehdasta ja Kasnäsiä.
Ensimmäisellä osalla on pituutta n. 200 km ja päivämatkat ovat 60 km molemmin puolin. Varaamme pyöräilyyn taukoineen n. 5-6 tuntia päivässä. Keskivauhti on n. 20 km/h ja lisäksi aikaa kuluu lautoilla sekä maisemien ja nähtävyyksien ihailuun. Innokkaammille pyöräilijöille voidaan tarjota lisälenkki
jossain välissä.
Retken toinen osa suuntautuu pe–su 18. – 20.6. Kaarinasta Taalintehtaan
kautta Kasnäsiin. Perjantaina molemmille osuuksille osallistujille päivämatkaa kertyy reilut 100 km jonka takia keskivauhti pyritään pitämään reilusti
yli 20 km/h. Vain toiselle osalle osallistuvien päivämatka Kaarinasta Taalintehtaalle on hieman lyhyempi. Lauantaina on kevyt ja leppoisa parinkympin
polkaisu Taalintehtaalta Kasnäsiin.
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Majoitus on retkeilijän budjetin ja toiveiden mukaan joko majoitusliikkeiden lakanoissa tai omassa teltassa. Toisen osan ja koko retken viimeinen majoitus on 19.6. Kasnäsin kylpylässä, jossa ei voi telttailla.
Pyöräretken hinta-arviot sisältävät aamiaiset sekä lauttamatkat ja opaspalvelut. Koko retken hinta-arvio on 590 € mukavuuspainotteiselle matkalle ja
410 € hieman halvempaa tavoittelevalle.
Tarkemmat hintaerittelyt jaettuna ensimmäiseen ja toiseen osaan:  Ensimmäisen osan hinta-arvio on 360 € majoitusliikkeiden lakanoissa kahden hengen huoneissa majoittuville tai 230 € omassa teltassa leirintäalueilla majoittuville. Hinta sisältää majoituksen ja aamiaisten lisäksi kaksi yhteistä päivällistä.
Toisen osan hinta-arvio on 230 € majoitusliikkeen lakanoissa kahden hengen
huoneissa ja 180 € jos nukkuu ensimmäisen yön omassa teltassa ja toisen majoitusliikkeen lakanoissa kahden hengen huoneissa. Toisen osan hinta-arviot
sisältävät majoituksen lisäksi aamiaiset, yhden yhteisen päivällisen ja oppaan
palvelut. Osallistujat järjestävät omatoimisesti kulkemisensa retkien aloituspisteeseen (Naantali tai Kaarina) ja pois päätepisteestä (Kaarina tai Kasnäs).
Opas auttaa matkajärjestelyissä kykyjensä mukaan.
Turkuun pääsee esimerkiksi junalla. Turusta on Naantaliin 15 km ja Kaarinasta on Turkuun 7 km. Turun seudun joukkoliikenne Föli palvelee molemmilla reiteillä. Kasnäsistä pääsee bussilla mm. Turkuun ja Kemiössä vaihtaen Helsinkiin Tarvittaessa järjestämme polkupyörille kuljetuksen Kasnäsistä
Pääkaupunkiseudulle.
Tarkempia tietoja mm. varustuksesta voit kysellä Markus Pyhälältä. Ilmoittautumiset viimeistään 11.5. markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi, 040 419 0967.
Majoitukset ja kokoontumispaikat tarkentuvat toukokuussa. Tarkoitus on, että telttailu ja majoitusliikkeet ovat mahdollisimman lähellä toisiaan.
Mikäli tapahtumaa ei voida toteuttaa koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi siitä ilmoitetaan ilmoittautuneille sekä lapinkavijat.fi sivuilla, Lapinkävijöiden Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistan välityksellä. Retkellä
toteutettavista korona turvatoimista tiedotetaan ilmoittautuneita kesäkuussa.
Kukasjärven retkeilyllinen talkooviikko 31.7.–7.8.
Talkoissa niitetään heinät, siivotaan ja kunnostetaan paikkoja. Talkoiden lomassa ehditään hieman retkeilemään ja/tai poimimaan vaikkapa hilloja. Yhdistys maksaa menomatkalla taksin Äkäslompolosta Pyhäjärven parkkipaikalle ja paluumatkalla Pyhäjärven parkkipaikalta Kittilään. Tarkemmat
aikataulut päivitetään lapinkavijat.fi sivuille ja lehteen 2/2021. Sauna lämpenee joka ilta. Ilmoittautumiset, lisätiedot ja tarkemmat aikataulut:
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Markus Pyhälä, markus.pyhala(at)lapinkavijat.fi, 040 419 0967. Majoitus on talkooväelle maksuton.
Mikäli tapahtumaa ei voida toteuttaa koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi siitä ilmoitetaan ilmoittautuneille sekä lapinkavijat.fi sivuilla, Lapinkävijöiden Facebook ryhmässä ja sähköpostilistan välityksellä.
Ruskavaellus Korouomalla ja Riisitunturilla 10.9.–19.9.
Lähdemme maastoon Korouoman luoteiskulmasta (Koivuköngäs). Kuljemme
kolmen vuorokauden ajan Korouoman retkeilyreittiä, jonka jälkeen siirrymme bussikuljetuksella Riisitunturin koilliskulmalle, josta lähdemme Riisitunturin retkeilyreitille. Päätämme vaelluksen Kirintojärven rannalla sijaitsevaan
erämaahotelli Kirikeskukseen. Vaelluksen pituus on runsaat 50 km. Sen vetäjinä toimivat Juha Karsikas ja Jorma Nurmi. Juna lähtee Helsingistä Rovaniemelle perjantaina 10.9. illalla. Sieltä jatkamme bussilla vaelluksen lähtöpisteeseen. Takaisin Helsingissä olemme sunnuntaina 19.9. aamulla. Retken hinta
on 350-450 € riippuen osallistujamäärästä sisältäen juna- ja bussikuljetukset,
yöpymisen vaelluksen jälkeen (sauna, illallinen, aamiainen) ja oppaiden palvelut. Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille erikseen. Retkelle otetaan mukaan enintään 18 vaeltajaa.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: Juha Karsikas, 040 548 1250,
juha.karsikas(at)icloud.com. Tietoa alueista: https://www.luontoon.fi/korouoma, https://www.luontoon.fi/riisitunturi. Tietoa majoituspaikasta: https://
www.kirikeskus.fi/
Sakari Palo

Raattama, Pallas 2016
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MATKOJEN PERUUTUSEHDOT
Ennakkomaksu on n. 25 % matkan arvioidusta hinnasta
– Viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua, veloitetaan toimistokuluina
20 € / hlö
– Myöhemmin kuin 35 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen lähtöä, veloitetaan ennakkomaksu.
– Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua,
veloitetaan 50% matkan hinnasta.
– Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen lähtöä, on matkanjärjestäjällä oikeus pidättää koko matkan hinta.
Jos tilaajalla on sairauden tai muun yleisten valmismatkaehtojen mukaisen
pakottavan syyn perusteella oikeus peruuttaa matka, on HSL:llä oikeus periä kohtuullinen korvaus matkasta yhdistykselle jo muodostuneista kustannuksista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista HSL ei saa maksun palautusta (esim. matkaliput, majoituspalvelut, myös osuudet yhteisistä
tilausajoista ja majoituksista). Äkillinen matkalle lähdön este on todistettava
lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.
Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus
Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanottajien vähyyden tai muun ennaltaarvaamattoman syyn johdosta oikeus peruuttaa lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden alkamispäivää olematta velvollinen korvauksiin.
Järjestäjän peruuttaessa tilaisuuden osanottomaksu palautetaan kokonaisuudessaan.

Kilometrikorvaus

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

19

Lapinkävijä Nro 162 1/2021

ajankohtaista

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

Hallituksen päätöksiä
Hallitus jatkaa toimintaansa seuraavalla kokoonpanolla: syyskokouksen
valitsemana puheenjohtajana Markus
Pyhälä, hallituksen valitsemana varapuheenjohtajana Raija Hentman ja sihteerinä Sirkka Leppänen. Hallituksen
muut jäsenet ovat Marina Koskelainen,
Saara Loiste, Antti Pasanen, Kaisa Peuramäki, Ari Saarinen ja Taina Tervahartiala. Taloudenhoitajamme on Marja
Luhtala ja kirjanpitäjämme Outi Posti.
Karjakaivon saunakalenteri ja
sähköpostilista
Karjakaivon saunakalenteri on ollut
kiitettävästi käytössä. Kokouksessa
päätettiin jatkaa sen käyttöä. Saunakalenterin käyttöohjeet saa, kun liittyy HSL:n sähköpostilistalle ja pyytää
ohjeita. Sähköpostilistaa käytetään
vain yhdistyksen jäsenille suunnattuun tiedottamiseen. Lähetä liittymispyyntö tänne: jasenasiat(at)lapinkavijat.fi.
Mikäli helmi-maaliskuussa tulee vielä kunnon pakkasjakso, alamajan takkatuvalle annetaan kylmäkäsittely,
jonka aikana saunaa ei voi käyttää.
Jos kalenteriin merkitty saunomisaika joudutaan peruuttamaan, siitä
ilmoitetaan kalenteriin merkittyyn

puhelinnumeroon mahdollisimman
pian.
Karjakaivon isännän Ari ’Juissi’ Saarisen terveiset Karjakaivon käyttäjille
voi lukea vähän jäljempänä.
Varusteasioita
Touko Saarinen ja Reijo Ailus ovat lahjoittaneet Fjellpulken-ahkion täydentämään Lapinkävijöiden ahkiovalikoimaa. Norjalainen huippuahkio tulee
palvelemaan varmaan vielä monta
vuotta jäsenistöä. Lämmin kiitos Toukolle ja Reijolle!
HSL:n vuokravarusteita voivat jatkossa vuokrata ei-jäsenet myös RetkiRent-palvelun kautta, mutta jäsenhinnalla varusteita voi vuokrata vain
oman varustevuokrauksemme kautta. Kaikki varusteet eivät tule Retki-Rentiin kerralla, vaan sitä mukaa,
kun niitä ehditään kuvata ja laittaa.
Lapinkävijä-lehti
Jäsenlehtemme ulkoasua on värillisten kansilehtien osalta hieman muutettu, kuten tästä lehdestä näet. Vuoden ensimmäinen numero on toista
kertaa kokonaan värillinen.
Tiedotustoimikunta on laatinut ohjeet
lehteen kirjoittaville. Ohjeet koskevat
niin ilmoituksia laativia toimikuntien
jäseniä kuin omista kokemuksistaan
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kirjoittavia. Ohjeet löytyvät verkkosivuiltamme lapinkavijat.fi.
Myös lehden painopaikka on muuttunut, ja tällä kertaa se on
TKP Print-Vantaa
Kielotie 20, 01300 Vantaa
(09) 415 9 5400
Vuoden 2020 sarvekkaat
Vasta nyt saattoi paljastaa, että vuoden 2020 sarvekkaiksi nimettiin Ari
’Juissi’ Saarinen ja Taina Tervahartiala.
Lue tämän palstan lopusta miksi juuri heidät.

Muuta ajankohtaista
Jäsenmaksu oikealle tilille
Jäsenmaksulasku jäsenkortteineen
on rapsantanut postiluukustasi. Kun
maksat, käytä jäsenmaksutiliä ja viitenumeroa, sillä muutoin jäsenyytesi
ei kirjaudu maksetuksi. Muista myös
ottaa jäsenkortti talteen, sillä ilman
sitä et voi saada jäsenalennuksia tai
vaikkapa Karjakaivon avainta.
Laita se myös maksuun eräpäivänä,
muutoin rapsahtaa viiden euron lisämaksu karhukirjeestä.
Tule tekemään
On helppoa ja mukavaa osallistua
valmiiksi järjestettyihin retkiin, koulutuksiin ja tapahtumiin tai lukea
postiluukusta rapsahtavaa jäsenlehteä. Jos haluat kivaa lisätvistiä omiin
kokemuksiisi, tule mukaan järjestämään tätä kaikkea.
Sinun panoksesi toimikunnassa voi

ajankohtaista

olla vaikka yhden lauantaisaunan
lämmitys (talkootoimikunta), kerhoillan ohjelman hommaaminen (ohjelmatoimikunta), sunnuntaipatikan
järjestäminen (ulkoilutoimikunta) tai
jonkun kurssin organisointi (koulutustoimikunta). Lapinkävijä-lehteen
voisit kerätä ja referoida kiinnostavia
tietoja lehdistä, sosiaalisesta mediasta, Metsähallituksen sivuilta tai voisit
opiskella Sakari Palon olkapään takana miten lehteä taitetaan (tiedotustoimikunta). Omat jutut ovat aina tervetulleita kaikilta jäseniltä.
Ota ujostelematta yhteyttä toimikuntien vetäjiin tai kirjoita info(at)lapinkavijat.fi-sähköpostiin. Usko tai älä,
näissä kuvioissa tutustuu hyviin
tyyppeihin!
Tiedot kokosi
Raija Hentman
Isännän ohjeet Karjakaivolle
Isännän ohjeita Karjakaivolla kävijöille.
Ohjeet ovat yksinkertaiset: huolehdi
että paikat jäävät vähintään yhtä siisteiksi kuin saapuessasi ja tee polttopuita vähintään käyttämäsi määrä.
Osalta saunojista on jäänyt huomaamatta sääntö että saunaan ei saa viedä
kynttilöitä. Pimeään aikaan saunan
valaisuun käytetään öljylamppuja
jotka ripustetaan ikkunan ulkopuolelle.
Tuikkukynttilät on syytä jättää kotiin.
Jos kuitenkin viette niitä Karjakaivolle niin viekää sekä käytetyt että käyttämättömät lähtiessänne pois.
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Polttopuita pitää tehdä niin että seuraavalle kävijälle on valmiina myös
ohuita syttypuita.  Pakko mainita vielä että puut pitää sahata niin lyhyiksi että ne mahtuvat kamiinaan ja uuniin.
Kokonaisuudessaan Karjakaivon toimintaohjeet löytyvät Lapinkävijöiden nettisivuilta Karjakaivon asioista kohdasta Karjakaivon majat.

Sarvekkaiden esittely
Kun aviopari Ari ’Juissi’ Saarinen ja
Taina Tervahartiala tammikuussa 1983
liittyivät Helsingin Seudun Lapinkävijöihin, eivät arvanneet, että nakki napsahtaisi 2020. Yhdistyksen
10-vuotisjuhlissa syksyllä 1983 nimettiin ensimmäiset sarvekkaat, tapa jolla halutaan osoittaa arvostusta
aktiivisesta toiminnasta yhdistyksessä. Juissin nimityskirjaan ja poronluiseen kilkuraan kaiverrettiin numero
47 ja Tainan 48. Paitsi että molemmat
ovat vuosikausia osallistuneet kaikenlaiseen toimintaan, kumpikin on
antanut myös ison panoksen toiminnan järjestämiseen.
Juissi liittyi koulutustoimikuntaan
vuonna 2005. Paitsi organisaatiokykyä, Juissin erityistaitoihin kuuluu
lintuharrastus, joten HSL:n linturetkien järjestäminen lankesi luonnostaan hänelle. Toista intohimoa, perhokalastusta, ei vielä ole paljon osattu
hyödyntää, mutta työelämän kontaktien kautta hän on järjestänyt kunnon

tuuliolosuhteet teltanpystytysharjoituksiin myrskyssä monen muun
kurssitapahtuman ohella. Koulutustoimikunta jäi 2017, kun Juissi ilmoittautui Karjakaivon isännän pestiin
Eino Vasikaisen luovuttua hommasta. Ja sangen vaiherikkaaksi tämäkin
vastuualue on osoittautunut. Juissille luonteenomaisella huumorilla on
kaikki nämä vuodet selvitty.
Tainan kyvyt huomattiin ohjelmatoimikunnassa vuonna 2007, jolloin Tainasta saatiin monitaitoinen jäsen vahvistamaan porukkaa. Vaativan työnsä
ohella hän on ollut mukana järjestämässä kerhoiltoja, kursseja, joilla on
tarvittu kaikkien toimikuntien yhteistyötä, ja juhlia. Olet ehkä tavannutkin
Tainan alter egon, Maahisen. Taina otti kopin, kun Merja Sallinen päätti pestinsä Karjakaivon avaintenhoitajana.
Tainaa eli Tervistä luonnehtivat niin
tutkijan tarkkuus kuin humaani lämpö ja muiden huomioiminen.
Tämä aikaansaava pariskunta on ollut mukana hallituksen toiminnassa jo muutamia vuosia. Toivottavasti
paukkuja riittää meidän lapinkävijöiden iloksi ja hyödyksi vielä monta ajastaikaa!
Raija Hentman
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ajankohtaista
Raija Hentman

Jos et tunnista maskien kanssa, niin vasemmalla Juissi ja oikealla Taina,
vastaleivotut sarvekkaat.

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

Rakotuliviikonloppu
Pukkilassa 31.10.–1.11.
Raija Hentman oli järjestänyt tällaista
harvinaista herkkua Lapinkävijöille
loppusyksyn viikonloppuna.
Harmaana ja kosteana lauantaiaamuna ajoin kotoani noin kahden

tunnin matkan Pukkilaan, metsään
keskelle ei mitään. Sinne meitä kokoontui 13 henkeä Ilpo Häyrysen metsäpalstalle. Kaksi isoa mäntyä oli
kaadettu valmiiksi rakotulta varten.
Kummankin männyn yksi sivu nyrhittiin kirveillä lastuiseksi tulen tarttua. Lisäksi tarvittiin vaaka- ja pys-
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Raija Hentman

Tommy Öhman, Elina Heinonen ja Johanna Korhonen kalkuttelevat tulirakoa pölleihin.
Takana Risto Heinänen ja Taina Ronkainen. Annu Koistinen, Eija Tiainen ja Saara Loiste
valmistelevat nuotiojuureksia.
Raija Hentman

Se syttyi! Osanottajat vas. Ilpo Häyrynen, Airi Harjula, Tommy Öhman, Saara Loiste, Juha
Jahkola (kyykyssä), Elina Heinonen, Taina Ronkainen, Eija Tilainen, Annu Koistinen, Risto
Heinänen, Johanna Kolehmainen ja Seppo Harjula.
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tysuorat tukipuut, joiden varaan
rungot asetettiin päällekkäin sopivan
etäisyyden päähän toisistaan. Runkojen välitilaan vuoltiin paljon kiehisiä, joukkoon saatiin myös tervasta.
Päällimmäisen rungon päätyyn kiinnitettiin vielä tukipuut vinosti maata
kohti, jotta komeus ei rojahtaisi yöllä
nukkuvien niskaan.
Yhdessä viriteltiin tuota kaikkea,
ja noin kahden maissa suoritettiin sytytys. Aluksi tulta piti ruokkia kiehisillä, jotta rungot kuumenisivat riittävästi. Mutta sitten tuli vaan paloi ja
paloi nätisti. 25 vuotta olen harrastanut retkeilyä ja vaellusta, ja nyt pääsin ensi kertaa nauttimaan rakotulesta. Vau, mikä elämys!

MENNEITÄ

metsään. Täysikuu paistoi tukevan
pilviverhon takana suomatta meille
valoaan.
Rakotulen molemmin puolin pystytettiin kolme laavua asianmukaisin
pehmustein: kuusen havuja ja niiden
päälle porontaljoja. Osa nukkui arkisemmin teltoissa.
Loppuiltana jutustelimme tuossa aivan upeassa rakovalkean taikapiirissä. Itse kukin sai kertoa parhaat
retkikokemuksensa ja/tai mokansa.
Rakovalkea paloi superhienosti aamuun asti; aina eivät olosuhteet kuulemma ole näin otolliset.
Aamulla siivosimme leirin ja lähdimme kotiin.
Näin upea elämys ei osu usein
kohdalle! Toivottavasti Lapinkävijät järjestää tällaisen vielä toisenkin
kerran muidenkin nautittavaksi. Jos
näin tapahtuu, tulen takuuvarmasti
uudestaan…
Annu Koistinen

Tehtiin vielä toinen nuotio ruokien valmistamista varten. Kaivettiin
kuoppa ja vuorattiin se kivillä. Kivien päällä poltettiin tulta kauan; näin
niistä tuli oiva lämmönlähde haudutetuille juureksille. Olimme kietoneet
Raija Hentman
folionyytteihin bataattia,
lanttua, perunaa… Lisäksi Ilpo valmisti meille
loimulohta asianmukaisella loimituslaitteella.
Ja jälkiruokana oli itse
kunkin paistamia liekitettyjä pitsireunalettuja.
Senhän tietää naapurin
Kallekin, että Raijan retkillä eivät herkut lopu!
Tulen loimusta nauttivat porontaljoilla istuen Taina RonLoppuillasta lähdimme
kävelylle säkkipimeään

kainen vas., Annu Koistinen, takana Saara Loiste ja Tommy
Öhman. Vasemmalla Ilpo Häyrynen, oikealla Seppo Harjula.
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Kutukävely 6.11.

Kolmetoista lapinkävijää vastasi Raijan kutsuun ja kokoontui Longinojalle seuraamaan taimenten hääjuhlia.
Tällä kertaa nähtiin kahdessa paikassa kutupuuhia. Isoimmat vonkaleet olivat ehkä jo urakastaan selvinneet, mutta kyllä ne pienemmätkin
osaavat homman. Moni muukin oli
seuraamassa tätä taimenlive-tapahtumaa.
Raija Hentman

Pikkujoulu Karjakaivolla

Lapinkävijä Nro 162 1/2021
porokeittoa.
Ari Saariselle ja Taina Tervahartialalle tuli äkkilähtö ja piti melkein
napata takin liepeestä kiinni, että vara-puheenjohtaja ehti luovuttaa uusille sarvekkaille kunniakirjat ja kilkurat, joiden järjestysnumerot olivat
47 ja 48.
Kahviin ja pullaan päästyä alkoi
sataa vettä, ja sen kummemmitta seremonioitta kiitettiin hyvistä tarjoiluista ja lähdettiin lampsimaan tielle päin. Mutta olipa mukava tavata
muita lapinkävijöitä edes turvavälin
päästä, sillä itsenäisyyspäivän kävely
ja vuoden viimeiset talkoot jouduttiin
perumaan.

Marraskuun loppupuolella oli lämpöasteita, polut ja kalliot lumettomia, kun pikkujouluväki taivalsi Karja-kaivolle. Vain varvikon ja puiden Raija Hentman
oksien vähäinen lumi muistutti, että
nyt pitäisi talRaija Hentman
ven olla alullaan.
Parikymmentä osanottajaa levittäytyi ylämajan
edustalle, paikalle saapuneen maahisen
avustuksella
ruikittiin käsidesiä kaikille
ja sitten ohjelmatoimikunnan väki kantoi ulos ison
kattilallisen
Leena Vapaamies-Nyberg ammentaa porokeittoa Kirsti Klemolalle.
herkullista
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TIETOAIVI

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

Talviretkeilijän vinkkejä

Aiemmissa Lapinkävijä-lehden numeroissa on esitelty hyödyllisiä
vinkkejä talvivaeltajille. Ne löytyvät
edelleen lehtiarkistosta verkkosivuillamme.
Lapinkävijässä 1/2016 annettiin
ohjeet ahkion huoltoon, ahkion siirtämistä helpottavien pyörien rakentamiseen sekä järjestyksen ylläpitämiseen ahkiossa. Kaikki tämä tästä
linkistä: https://www.lapinkavijat.fi/
wp-content/uploads/2018/12/Lk142.
pdf.
Ohjeet hyödyllisten, mutta hinnakkaiden nousukarvojen hoitoon
löytyvät Lapinkävijästä 1/2017, verkkosivuilla https://www.lapinkavijat.fi/wp-content/uploads/2018/12/
Lk146.pdf.

Mittatilausmakuupussi

Puolalaisen Cumulus-yhtiön retkeilyvarusteilla on hyvä hinta-laatusuhde. Tuotevalikoimissa on mm. makuupusseja, vaatteita, riippumattoja
ja makuualustoja. Tuotteita on saatavilla suomalaisista retkeilykaupoista.
Makuupussit ja untuvavaatteet ovat
huippulaatua.

Ystäväni hankki suoraan Puolasta
mittatilausmakuupussin, sillä joitain
malleja voi muunnella mieleisekseen.
Perusmalli oli X-Lite 400 untuvapussi, jonka comfort-lämpötila on -1⁰ ja
limit -7⁰, painoa 575 g, josta 900 fill
power-untuvaa 400 g. Tätä mallia hän
sitten muokkasi mieleisekseen: 10 cm
lisää leveyttä, lyhyempi vetoketju,
täytteiden sijoittelu standardin mukaisesti (55 päällä, 45 alla) ja hiukan
lisää täytettä. Hinta nousi jokaisen lisäyksen mukaan, mutta tuloksena oli
alle 700 grammaa painava, kesäpussiksi huippulämmin makuupussi. Ei
huippuhalpaa, mutta huippulaatua.
cumulus.equipment/eu_en/

Pitkä kääntötakki

Origopro on suomalainen turvallisuus- ja ulkoiluvarusteita valmistava yritys. Vuosia sitten retkeilijöillä
oli käytössä taukotakkina puolustusvoimien sissitakki. Origopro on valmistanut takista parannetun version.
Noin puolisääreen ulottuvan SurRes-kääntötakin täytteenä on USA:n
armeijan käyttämää Climashield®
Apex 3oz (110g/m2) -vanua. Takin voi
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Sissitakki M05 Metsäkuvio

nepparikiinnityksellä lyhentää takapuolen alle ulottuvaksi. M-kokoinen
takki painaa 825 grammaa. Hupullisen takin toinen puoli on maastokuvioinen ja toinen oranssi. Valittavana
ovat myös maastokuvio/lumikuvio
tai vihreä/musta.
origopro.com

Kännykkä suojaan

Amerikkalainen aLOKSAK suojapussi on kevyt, joustava ja hyvin suunsa sulkeva. Veden- ja ilmanpitävässä suojapussissa on samantyyppinen
urasuljin kuin Amergrip (entinen Minigrip) -elintarvikepusseissa. Ei siis

tarrakiinnitystä tai muita painoa lisääviä osia. Pakkauksessa on neljä
pussia sisämitoiltaan (leveys x korkeus): 10 cm x 12,5 cm, 10,7 cm x 16 cm,
16,2 cm x 13,3 cm ja 22 cm x 13.2 cm.
Ulkomitat ovat hieman suuremmat.
Älypuhelinta pystyy käyttämään
pussin läpi, mutta puhetta se puurouttaa. Näitä suojapusseja myy vain
Varuste.net Konalassa. Neljän pussin
paketin noin-hinta on 16 euroa. Siitä
riittää suojat myös vaikkapa varavirtalähteelle tai muille laitteille.
Raija Hentman
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KIRJAREPPU

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

Ounis – Paikan henki

Ounastunturit ja Ketomellan kylä
Kari Autto, Ilkka Vaura
Omakustanne 2020, 236 s.
Ounis – Paikan henki on ystävyksien, Ketomellassa syntyneen ja asuvan
Kari Autton sekä kylästä mökin hankkineen Ilkka Vauran, yhteistyön tulos.
Paikallisille Ounas on Ounis, niin
tunturi, joki kuin järvikin. Ounistunturien alue rajautuu etelässä Pahakuruun ja pohjoisessa Ounasjärveen.
Ketomellan kylä on teoksen keskuspaikka, jonka kautta tarkastellaan
Enontekiön historiaa tuhansien vuosien takaa lähinnä 1960-luvulle asti.
Osansa saavat muun muassa asutushistoria, sota-aika, Kekkosen reissut,

savottahommat, maantien tulo ja pikku-Anjan katoaminen. Kuvituksena
on useita vanhoja valokuvia.
Hätkähdyttävin pala menneisyyttä
liittyy Ounistunturin ympäri 1800- ja
1900-lukujen taitteessa rakennettuun
rengasaitaan. Aita oli suomalaisten
poronhoitajien valtion varoin toteutettu hanke, jolla valmistuttuaan oli
pituutta 83 kilometriä. Aidan jäänteitä on edelleen maastossa nähtävissä.
1900-luvun alussa saamelaisiin suhtauduttiin alempiarvoisena väkenä,
mikä johti neljään porosaamelaisen
murhaan vuosien 1907 ja 1933 välillä.
Verityön tekijät olivat yleisesti tiedossa, mutta paikallinen lainvalvoja, nimismies, ei reagoinut tekoihin. Siksi
dokumentointia tapahtumista ei ole
kirjallisissa lähteissä, vaan se on kulkenut vaiettuna tietona paikallisten
keskuudessa. Kari Autto on tutkinut
tuon Kuolemanaidaksi nimetyn rengasaidan historiaa pitkään. Hänellä
on pihapiirissään pieni museo, johon
on koonnut vanhaa esineistöä.
Paikallishistorian lisäksi Auttoa
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kiinnostaa paikallinen murre, ja hän
on kerännyt murresanastoa vuosikausia. H:n päälle puhuminen ja
murresanasto saavat teoksessa omat
lukunsa.
Rajavartijana työskennellyt Autto
on valokuvannut kauan Ounisturien
luontoa, eritoten kasveja, josta hän on
saanut liikanimen Kukkaherra. Suurin osa teoksen kuvituksesta on Autton käsialaa. Ounistuntureiden geologiaa, kasveja ja eläimiä käsitellään
lyhyesti. Aukeaman levyiset panoraamakuvat (kirjan koko on 28,5 cm
x 23,7 cm) herättävät kaipuun Ounistuntureiden maisemiin.
Olisi ollut hyvä, jos tämän suurtyön viimeistelyssä olisi ollut mahdollista saada vielä editointiapua.
Omakustannetta on myytävänä
luontokeskuksissa, paikallisilla yrittäjillä ja sitä saa myös Ilkka Vauralta.
ilkka(at)vaura.fi (RH)

Katoava talvi

Pohjoisen eläimet ilmaston
muuttuessa
Ville Heikkinen, Pertti Koskimies, Jarmo
Manninen, Markus Varesvuo
Otava 2020
224 s.
Varsinainen ammattilaisnelikko pureutuu ajankohtaiseen aiheeseen.
Pertti Koskimies (teksti), Ville Heikkinen (nisäkkäät), Jarmo Manninen
(maisemat) ja Markus Varesvuo (linnut) ovat tuottaneet upean, mutta toisaalta lohduttoman teoksen luonnon

ja luontokappaleiden sopeutumisesta
talveen, ja siitä, mitä ilmastonmuutos
tuo tullessaan.
Koskimiehen vuolas- mutta sujuvasanainen teksti esittelee varhaisempien vuosisatojen käsityksiä pohjoisen luonnosta ja toisaalta paljastaa
tarkkoja tietoja lintujen ja nisäkkäiden sopeumista talvesta selviytymiseen. Kylmyyshän ei tapa, vaan nälkä. Kylmyyteen linnut ja nisäkkäät
ovat varustautuneet erinomaisesti,
sillä talvipuku eristää huomattavan
hyvin lämpöä. Esimerkiksi vihervarpusella on talvella yli 2100 ja kesällä reilut 1400 höyhentä, naalin valkoinen talviturkki on eläinmaailman
lämpimimpiä. Ja jollei kerää varastoja
tai vaihda väriä, voi viettää talvikauden nukkuen tai horteessa.
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Talven niukkaan ravintoon useat
linnut ja nisäkkäät keräävät runsaita ruokavarastoja. Orava on paljon
huonomuistisempi kuin vaikkapa tiaiset, jotka muistavat tuhansia kätköjään yli puoli vuotta, kevään tuloon
asti. Mutta jos vuoroin sataa ja pakastaa, varastot jäävät jääkuoren alle, liian lämpimillä varpuspöllön koloon varastoimat eineet mätänevät.
Lämpötilan vaihtelut voivat keskitalvellakin muodostaa hankeen jäisiä
kerroksia, jotka estävät niin lintujen
lumen suojiin kaivautumisen kuin
porojen ja peurojen jäkälän kaivun.
Kuohkea lumikerroshan on erittäin
hyvä lämmöneriste; 30 asteen pakkasissa lumen alla 30–40 sentin syvyydessä lämpötila on nollassa.
Valkoinen suojaväri on muun muassa riekon, metsäjäniksen ja kärpän
tärkeimpiä keinoja säilyä hengissä.
Värin vaihtuminen ei riipu lumen tulosta tai sulamisesta, vaan päivän pituudesta, joka on vakaa vuosituhannesta toiseen. Valkoinen eläin sulalla
maalla on kutsu pedoille ruokapöytään.
Mielenkiintoisessa teoksessa vain
taitto paikoin harmittaa, sillä aukeaman taitossa muutamien kuvien
tärkein kohde on taitteen kohdalla.
Lisäksi kuvatekstit on jostain käsittämättömästä syystä painettu liian
haalealla ja pienellä fontilla. Muutoin
teksti ja kuvat avaavat ovet talviseen
maailmaan – joka on jo katoamassa
eteläisimmästä Suomesta. (RH)

KIRJareppu

Kuuramäki II
Kari Kaulanen
Väyläkirjat 2020

Kari Kaulanen on julkaissut jatko-osan
Kuuramäki kirjastaan. Kirjailija totesi kirjan julkaisu tilaisuudessa 23.8.20
lyhyesti, ettei kirja ole Äkäslompolon
historiaa, vaikka se sellaiseksi voitaisiin tulkita. Kirjassa eletään 1930-luvun loppuvuosia ja syrjäisen kylän
elämää. Sota syttyy ja vie matkassaan miehet rintamalla, joista moni
ei palaa. Sodan päätyttyä seuraa Lapin evakuointi, joka johdattaa siviilit
omaisuuksineen parhaassa tapauksessa Oulun eteläpuolen maisemiin,
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mutta pääosa Ruotsiin tuntemattomiin olosuhteisiin pakoon Lapin täydellistä tuhoa. Kuin ihmeen kaupalla
kylä säilyy polttamatta syrjäisen sijainnin johdosta, joten kylään palaavat saavat iloita omien tupiensa säilymisestä. Tätä iloa ei olut monella
Lapin kylällä.
Evakkomatkalta paluun jälkeen
solmitaan uusia avioliittoja ja rakennetaan kylää uusien perheiden
asunsijoiksi ja jopa kansakoulu aloittaa kylässä. Ensimmäinen osa sisältää vuodet 1938–1945, ja toinen osa
1946–1950, jossa kylää kohennetaan
ja turistit saapuvat uudelleen kylään
tuttuihin maisemiin. Sodan jälkeinen

aika on kiinnostavaa, koska on helpompi ymmärtää, miten tyhjästä lappilaiset saivat aloittaa uuden elämän
etsimisen. Sitä vaikeutti myös se, että kaikesta oli puute. Sitä tosin helpotti Ruotsista saadut tarvikkeet elämiseen. Virallisesti hyvin rajoitettu
määrä, mutta ”joppaamalla” keinot
keksittiin tähänkin ongelmaan. Tästä
on myös kuvaus kirjan sivuilla. Kirjassa kuvataan elävästi ja kiinnostavasti kylän elämää ja vaikeuksia sodan jälkeisessä Suomessa. Mutta
myös toivoa, jota turistivieraat tuovat tarjoamalla lisätienestiä kyläläisille. (RB)

Risto Leskinen

KILPPARI KOUKUTTAA
Talvella 1974 puhelin soi ja mun
luokkakaveri kysyi, että "lähdetkö
mukaan Lappiin hiihtämään?" Paikaksi oli valittu Suomen Ladun kohde Kiilopää. Vastasin myöntävästi.
Tarkempi ajankohta oli viikko 13,
maaliskuun viimeinen viikko. Hiihtoviikko oli varsin mukava ja mieleenpainuva. Järjestäjät hoitivat
mallikkaasti niin päiväretket kuin iltaohjelmat.
Aamupala-retkieväät-hiihtolenk-

ki-drinkkivinkit-saunat-päivällineniltaohjelma-unilaatikko. Sellainen oli
hiihtopäivä.
Kiilopään huipulla joku leukaili,
että täältähän saa naisen kokovartalokuvan. Tuolla on nattaset ja napapiiri, tuolla on Kaunispää ja rumakuru.
Sokostin huiput ja Lankojärvi tulivat
myös tutuiksi.
Se oli aikaa, jolloin sukset olivat
puuta, monot nahkaa ja sauvat (meillä porkat) rottinkia. Side taisi olla se
kuuluisa y-side. Ja hiihtohousut olivat sellaiset, että kuminauha meni jalkapohjan alta; oli tosi komeeta. Vali-
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OMAT TARINAT
Risto Leskinen

tettavasti niitä ei ole enää olemassa,
nyt on Goretex kova sana!
Iltaohjelmien yhteydessä eräs
Tapsa alkoi viihtyä meidän porukan
kanssa. Niin hyvin, että vaihdettiin
yhteystietoja ennen kotimatkaa.
Kun meidän juna lähti kohti Helsinkiä, Tapsa käveli meidän makuuvaunun vieressä ja sanoi: "Ensi keväänä mennään sitten Kilpisjärvelle!"
Niin tehtiinkin ja siitä alkoi Tapsan ja
mun välillä elämän mittainen ystävyys.

Kilpisjärven vuodet
vuodesta 1975

Keväällä 1975 kääntyi uusi lehti meikäläisen Lappi-matkailussa. Tapsa oli
saanut tietää, että viikko 17 on paras
viikko olla Kilpisjärvellä. Se valittiin.
Lähdettiin perjantaina yöjunalla Rovaniemelle ja siitä eteenpäin postiautolla. Perillä, Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa, oltiin noin klo 17.00
aikoihin seuraavana päivänä. Matka
oli kestänyt noin vuorokauden.
Ensimmäinen ihmeellinen asia oli
se, kuinka maisemat muuttuivat heti Karesuvannon jälkeen. Havupuut
hävisivät pikku hiljaa kokonaan, vaivais- ja tunturikoivut valtasivat maiseman. Vasemmalla puolella oli Ruotsi ja sen tunturit sekä edessä päin
avaruus silmänkantamattomiin!
Perillä majoittuttiin oppaan, Yrjö
Metsälän, ohjeiden mukaisesti. Huomattiin, että Yrjö Metsälä on kohteen
pääopas, joka kuljettaisi meitä päivittäin eri paikkoihin. Ja tulihan ne tu-

Tapsa tarkistaa suunnan. Antilla kuumat
oltavat.

tuiksi vuosien mittaan. Hiihtoviikko
oli identtinen Kiilopään vastaavaan.
Pian kuitenkin huomattiin, että osataan me itsekin siellä liikkua. Sivusta
seurattiin kuinka 20–30 hengen ryhmät lähtivät aamuisin päiväretkille.
Ehkä hieman hitaasti hymyilytti!
Huomattiin myös, että eihän Kilpisjärvelle tule valtakunnan sähköä.
Kompressorit murisivat maakellareissa ja tuottivat tarvittavan energian.
Torstai oli aina baila-baila-päivä. Oli järjestetty niin, että bussi vei
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meidät hotellille viettämään iltaa. Ja
ikäni muistan sen kun keskusradiosta alkoi perjantai-krapula-aamuna
kuulua laulu: "Kilpisjärven mahtava
Saana... "jne. ihan kuin kostoksi siitä, että mitäs menitte sinne hotellille.
Paskanmaku suussa oli jo muutenkin
valmiina.

hyttan- Kuohkimajärven maja 4t
5. 29.4.1981, Kuohkimajärven maja
-Retku 3t.
Tänä vuonna 27.4.2021 tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta Paraksen valloituksesta. Huipulla olimme klo
16.00 ja sen kyllä muistaa. Valloitusta
juhlimme arvokkaalla tavalla!
Voin rehellisesti tunnustaa, että tuo oli yksi kovimmista reissuista
(fyysisesti), mihin olen osallistunut.
Bonuksena tuolta reissulta näimme
myös ahman juoksevan jossain Gapon–Goldan välimaastossa. On kuulemma aika harvinaista!

Kova reissu

Vuosien mittaan kaikki lähialueen
tunturien huiput oli vallattu moneen
kertaan. Oma suosikkini oli Iso Malla. Sieltä oli upeat maisemat Ruotsin
ja Norjan puolelle. Vuosi 1981 oli ratkaiseva. Päätettiin, että nyt lähdetään
valtaamaan Norjan Paras-tunturi ja
Ruotsin Pältsa-tunturi.
Muita reissuja
Oppaaksi saatiin radioääni Mart- Muutama vuosi myöhemmin teimti Timonen. Tein matkasta tuntipäivä- me matkan Haltille. Oppaana oli Ilkka
Suuronen. Matka suoriutui kolmella
kirjan (lähes) ruokineen päivineen.
Siltä varalta, että joku porukka on yöpymisellä kuten edellinenkin reislähdössä
samaan
Risto Leskinen
suuntaan, niin tiedoksi meidän reissu:
1. 26.4.1981, RetkuKuohkimajärven maja 2t 30min
2. 27.4. 1981, Kuohkimajärvi- Gappo-hyttan 3t 30min
Gappo-hyttan- ParasGappo-hyttan. Yhteensä 5t; 3t huipulle
ja 2t takaisin
3. 28.4.1981, Gappohyttan-Pältsa- Gappo-hyttan 4t 30min
4. 28.4.1981, Gappo- Antti vas, Tapsa kesk, Kari-Petteri oik, + 25 kg / hlö.
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Antti Pältsan huipulla

su. Haltin huipulla Tapsa kirjoitti vihkoon numeron 14115, minä 14116 ja
Kari-Petteri 14117. Numerot kertovat
kävijämäärät siihen mennessä.
Näiden kahden reissun jälkeen
mikään hiihtoreissu ei ole tuntunut
missään. Voitiin joskus rehvastella!
Miesten saunassa tapasi niitä kuuluisia hiihto-Niiloja, jotka rusinapaketti rintataskussa ja kenttäpullossa juotavaa käväisivät noin vaan päivittäin
Haltilla ja takaisin. Kärpän näköisiä
jätkiä.
Kyllä meiltäkin joskus kysyttiin,
että montako kilometriä olette tänään
hiihtäneet. Vakiovastaus oli vajaat
100 km, mutta emme kertoneet kuinka paljon vajaat. Itselläni kesti monta
vuotta ennen kuin tajusin: kilometrit
eivät merkitse mitään, tunnit merkitsevät sitä enemmän!
Eräänä vuonna mukaan tuli myös
Antti ja olikin monta kertaa sen jäl-

keen. Hän on myös
meidän lentopallokavereita samasta seurasta. Kova hiihtämään, mutta myös
laskettelemaan tunturin rinteitä alas. Hän
oli sitä mieltä, että ne
jotka auraavat, juovat myös Auraa! Kari-Petterillä oli ihan
oma tyyli laskea mäkeä; hän piti rottinkisauvoja jalkojen välissä jarruttaen tarpeen
tullen. Kysyttiin, eikö se tee kipeetä
kun sauvat ovat jalkojen välissä aralla alueella. Vastaus kuului: "Ei ne sauvat sanoneet mitään!"
Myöhemmin tehtiin toinen reissu
Parakselle ja Antti oli myös mukana.
Parakselle ei päästy eikä myöskään
laskettelemaan lumipyryn vuoksi.
Pältsan huipulla kyllä käytiin. Kivoja
muistoja siitäkin.
Kun teimme niitä vaellushiihtoretkiä, meillä oli joka kerta rinkkavarustus. Paino lähtiessä oli n. 25 kg.

Toisenlaisia kuvioita

Omat rutiinit muuttuivat vähitellen. Päivällisen jälkeen harrastettiin
norjalaista kinttupainia, käytiin hotellilla, tehtiin kevyitä päiväretkiä
ja vietettiin lomaa. Kari-Petteri voitti eräänä vuonna mr. Kilpisjärvi-palkinnon. Lajeina suutelu ja tanssi. Ei
ihme, että voitti
Kerran tuli puheeksi, että ihminen
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ei pysty etenemään suoraan, kun näkyvyys on nolla. Päätettin kokeilla. Aamulla mentiin Retkun rantaan
ja tarkoituksena oli hiihtää Tuipalin
rantaa kohti silmät ummessa (ei saanut fuskata). Mä annan äänimerkin
ja katsotaan sitten missä ollaan. Kyllä nauratti! Porukka oli hajallaan pitkin Kilpisjärven lumikenttää. Itse olin
tehnyt u-käännöksen lähes samantien ja katselin Saanan rinnettä kun
pysähdyin. Tuli todistettua, ettei pysty etenemään suoraan. Omaa hiihtämistä vaikeutti se, että toinen suksi oli
kiero, joten se veti koko ajan vasemmalle. Kompassi on tärkeä kapistus
olla aina mukana.
Monen vuoden ajan paikallinen
kauppias (Anttila?) järjesti hiihtokilpailut (Läskihiihto nimeltään) Retkun rannasta kolmen valtakunnan
pyykille ja takaisin. Palkintona lihaa!
Osallistujia oli ainakin Suomesta ja
Norjasta ja muistelen, että mukana
oli kuuluisia hiihtäjiä.
Vuoden 1990 tienoilla valtakunnan sähkö saatiin viimein myös Kilpisjärvelle. Siitä alkoi voimakas kylän
kehittyminen, joka jatkuu edelleen.
Pari vuotta sitten tuli jopa Alko.
Samoihin aikoihin 1990 luvun alkupuoliskolla alkoivat myös toisenlaiset opas-kuviot kun veljekset Ola
ja Simi alkoivat pyörittää kokonaisvaltaista opas- ja ohjelmatoimintaa.
Oli mm. Leningrad-cowboys-iltamat.
Saana-tunturin takana opetettiin telemark-tekniikkaa ja kurveja.
Kun venäläiset ostivat Itä-Suomes-
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ta paikkoja, norjalaiset hankkivat niitä Kilpisjärven alueelta. Nyt niitä on
runsaasti. Majoitus-paikkoja sekä ravintoloita on myös tullut lisää, Vaihtoehtoja on!

Loppukaneetti

Musiikki ja laulut ovat kuuluneet
myös meidän kokonaisvaltaiseen lomanviettoon. Mikko Alatalo loi laulun: "Leuhkat eväät". No siitähän tuli
heti meidän lemppari..."sellaisia poikia, sellaisia poikia, vaikka risanen on
reppu ei lannistu heppu kunhan sielussa leuhkat eväät...” jne! Taiska tuli
tunnetuksi v.1976 laululla Haltin häät.
Viimeinen säkeistö menee näin:
”On aikakaudet tuntureiksi heidät
muuttaneet/ ja Kilpisjärven kasvattaneet Mallan kyyneleet/ Kun jäinen
pohjoistuuli soi myös itkee Saana.”
Kun kotimatka alkaa itse kukin hieman herkistyy. En tiennyt mitä vuosi 1975 sai aikaan. Joka vuosi olen sitä
käynyt etsimässä siitä lähtien.
Raskaat vaellukset, kevyet päiväretket, kohtaamiset, tapahtumat,
muistot, komeat maisemat, avaruus,
hiljaisuus ja puhdas ilma!
Ei ihme, että edelleen
KILPPARI KOUKUTTAA!
Risto Leskinen
Muut (luvalla):
Tapio, Tapsa, Johansson, Hollola
Kari-Petteri Terävä, Helsinki
Ola Silvennoinen, Espoo
Simo,Simi, Silvennoinen, Espoo

36

Lapinkävijä Nro 162 1/2021
MAANTIETOA JA MUUTA
KILPISJÄRVESTÄ
Enontekiön kunta ja Kilpisjärvi ovat
erikoisia. Tiesitkö, että
- Suomen maanteiden korkein kohta
on Muotkatakassa, 565,8 m merenpinnasta, Kaunispään huippu 438 m,
Kiilopään huippu 546 m.
- Kilpisjärven vedenkorkeus merenpinnasta on n. 472 m, vaihteluväli
noin 1 m.
- Kilpisjärvellä on manner-Suomen
läntisin paikka.
- Kilpisjärvellä asuu vakituisesti noin
120 henkilöä ja Äijä -Suomen lapinkoira
- Kilpisjärvellä on valtakunnan raja,
NATO-raja sekä EU-raja.
- maarajaa Suomen ja Ruotsin välillä

OMAT TARINAT

on 697m. Kilpijärvellä 230 m ja Märketin saarella 467 m. Valtakunnan rajaa on sitten vähän enemmän, 614 km.
- Enontekiön alueella ovat kaikki
Suomen yli kilometrin korkuiset tunturit, 15 kpl.
- Kilpisjärvellä päättyvät sotatoimet
27.4.1945. Viime vuosien aikana on
järjestetty komeat Veteraanipäivän
juhlat Kolmen valtakunnan pyykillä.
- viime vuosina merkittävin massatapahtuma on ollut "vain kaksi kalaa"
pilkkikilpailu. Arvokkaat palkinnot
ovat kerännet satoja osallistujia.
- jossain vaiheessa suuniteltiin laskettelukeskusta Muotkatakkaan ja
myös lentokenttää. Meidän oppaamme Martti Timonen vastusti hanketta jyrkästi.
Risto Leskinen
Risto Leskinen

Komea maisema, Ruotsi-Norja
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Raija Hentman

VILLAA YLLE JA VILLAA
ALLE
Villa on palannut retkeilyvaatteissa
arvoiseensa asemaan teknisten kuitujen rynnäkön jälkeen. Osasyynä
on varmaankin tuotteiden monipuolistuminen ja modernisointi, mutta
ennen kaikkea villan ominaisuudet.
Villakuidun ominaisuuksiin vaikuttaa lammasrotu, mutta myös mm.
ravinnolla ja vuodenajalla on merkitystä. Villan rakenne on monimutkainen, josta juontuvat myös sen hyvät ominaisuudet.
Villakuidun osat ja ominaisuudet
Villakuidun uloin, kuitua suojaava
pintakerros on hyvin ohut. Sen alla
on suomumaisten solujen muodostama kerros. Suomujen muotoon ja
Raija Hentman

määrään vaikuttavat eläinrotu ja karvan ikä. Suomukerros taas vaikuttaa
villan kiiltoon ja huopumisominaisuuksiin.
Sisin osa cortex jakautuu kahteen
puoliskoon: ortocortex ja paracortex.
Elävät solut keratinoituvat eli kuivuvat ja kuolevat. Ortocortex ja paracortex keratinoituvat eri tahtiin, ja
osien välisestä jännityksestä johtuu
kuidun kihartuminen. Kihara kuitu sitoo enemmän ilmaa ja on lämpimämpi. Kastuessaan ortocortex imee
kosteutta enemmän kuin paracortex
ja näin villa kihartuu vielä enemmän.
Villan proteiinien ja vesimolekyylien välisessä reaktiossa myös vapautuu hieman lämpöä. Villa tuntuukin
kosteana lämpimältä toisin kuin vaikkapa puuvilla, jonka lieriömäiset kuidut turpoavat kastuessaan, jolloin ilmataskut häviävät materiaalista.
Hoida oikein
Koska villa on luonnonmateriaali eikä tekokuitu, on erityisen tärkeää hoitaa sitä oikein. Vaelluspäivän
päätteeksi kannattaa kostunut villakerrasto vaihtaa kuivaan alusasuun
ja viedä kostunut asu ulos tuulettumaan. Pidemmällä reissulla lumipesu raikastaa niin villan kuin muutkin
materiaalit.
Käsin pesu on villalle aina paras
vaihtoehto. Älä hinkkaa tai väännä
villavaatetta. Jos materiaali on käsitelty konepestäväksi, pesuohjetta on
ehdottomasti syytä noudattaa. Tavallinen pyykinpesuaine ei ole hyväk-
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mutta tarkoittaa voimakasta kemiallista käsittelyä, jossa
lanka päällystetään hartsilla,
jottei se huopuisi. Samalla menetetään villan hyvät ominaisuudet.
Myös tekokuitujen sekoittaminen villaan heikentää villan ominaisuuksia. Esimerkkinä vaikkapa alusasut, joissa
sisäpuoli on kosteutta siirtävää
polyesteriä ja ulkopinta villaa.
Vaate ei ole lainkaan niin lämmin kuin puhtaasta villasta
valmistettu tekstiili. Samaten
käsittelemättömästä villasta valmistetut sukat ovat paljon lämpimämmät kuin tavallisesta sukkalangasta
(villaa esimerkiksi 70 % ja polyesteriä
30 %) neulotut. Villan hankauskestävyys on huono, mutta aina niihin
sukkiin voi neuloa uudet kantapäät
tai terät puhki kuluneitten tilalle.
Ja onneksi mikromuovia kylvävän
polyesterifleecen sijaan nykyään on
saatavana myös puhtaasta villafleecestä valmistettuja väliasuja, jollaisia
on ainakin Ruskovillan valikoimissa.
Kannattaa kuitenkin lukea tarkkaan
materiaaliseloste, sillä sekoitekankailla, joissa on villan lisäksi polyesteriä, polyamidia, nylonia tai elastaania, ei ole sataprosenttisen villan
ominaisuuksia, mukaan lukien biohajoavuus. Puuvillan ja villan sekoite
ei enää puhdistu tuulettamalla ja pesussa on käytettävä korkeampaa lämpötilaa. Siis 100 %:sta villaa, ei sen vähempää.

Lumipesu tekee hyvää hiestyneille
alusvaatteille.

si villalle, sillä se pesee pois villan
luonnollisen rasvan, lanoliinin ja voi
vaurioittaa aminohappokoostumusta. Villakuidut heikkenevät ja vaate
voi sen vuoksi reikiintyä. Käytä aina
nestemäistä villalle tarkoitettua pesuainetta. Ajoittain kannattaa pesun
jälkeen antaa lanoliinikäsittely lisäämällä villan hoitoainetta (esim. Sonett) viimeiseen huuhteluveteen.
Villavaatetta ei pidä lingota eikä
kuivattaa liian kuumassa. Nuotion
loiste, rumpukuivuri, kuivatuskaappi, patteri tai muu lämmönlähde on
pahasta.
Merinoa vai Superwashia?
Merinolampaat tuottavat vain alusvillaa, ja se on laaduista hienointa ja
pehmeintä, joten siitä valmistetaan
yleensä alusvaatteet. Lukuisia muita
villalaatuja käytetään erilaisiin tuotteisiin villapaidoista mattoihin.
Superwash kuulostaa hienolta,
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Rinkan pohjalta
Rinkan pohjalle kertyy kaikenlaista, kuten tietoja kursseista, näyttelyistä ja esityksistä sekä muita kuin retkeilytietoja ja -taitoja kartuttavia pikku-uutisia eritoten Lapista, luonnosta ja saamelaisista.
Ulkoliikunta.fi
Tästä osoitteesta näet koko pääkaupunkiseudun ajantasaiset latukartat.
Palvelusta löytyvät myös luistinradat
ja uintipaikat.
Luontoa livenä
WWF:n Talvilintulive: Sivusto esittelee Talvilintuliven näin: ”Veimme
kameran kuvaamaan lintujen talviruokintaa vanhassa, suojellussa metsässä. Livekuvassa voi vilahtaa talitiaisten ja närhien lisäksi uhanalaisia
töyhtö- ja hömötiaisia ja hyvällä onnella jopa valkoselkätikka. Tällä kertaa kokemusta siivittää yleisön pyynnöstä myös ääni.” Sivusto löytyy
osoitteesta wwf.fi/luontolive/talvilintu/.
Majavalive on Yleisradion luonto-ohjelmien tarjoama kurkistus majavien elämään. Se löytyy osoitteesta
areena.yle.fi/1-50696633. (RH)
Retkiruokakurssi
Järvenpää Opisto järjestää retkiruokakurssin lauantaina 22.5. klo 11–17
Vanhankylänniemessä. Kurssinumero on 9357. Kurssimaksu 65 € sisältää
opetuksen, monisteet, keittimet sekä
valmistettavat lounaat ja päivälliset.
(RH)

Suomun Villen vuokratupa
Aittajärveltä johtava polku ohjaa retkeilijää hietikkoisten harjujen kautta
Suomun vartta alas kohti Luttoa. Polkua ei ole merkitty maastoon. UKK
puiston syrjäseuduilla retkeillään
kartan ja kompassin kanssa. Muutama kilometri ennen Suomunjokisuuta saavutaan Suomun Villen vuokratuvalle.
Aittajärvelle ei pidetä tietä auki talviaikaan, joten hiihtovaellus on
aloitettava esimerkiksi Raja-Joosepista Oskarijärven kohdalta, josta sinne
on lyhin matka. Tuolloin on ylitettävä Lutto, jolloin on varmistettava jään
kantavuus ennen joen ylitystä.
Suomun Villen tupa on suojaisa
piilopirtti, joka kätkeytyy harjujen
suojaan. Pihapiiristä löytyy kaikki
tarvittava ja myös rantasauna. Paikka oli alun perin Vilho Nurmimäen
rintamamiestila. Ville toimi ennen sotavuosia Petsamon rajavartiossa. Sotien päätyttyä hän siirtyi eläkkeelle
ja sai rintamamiestilan Rupisuolijärven rannalta Suomulta. Siellä hän
asui 60-luvun alkuun saakka. Kullervo Kemppisen kirjoissa hänet myös
mainitaan. Hän asui keskellä erämaata, siksipä hänen nimensä on päätynyt myös karttaan.
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Vuonna 2002 valtio lunasti suurimman osan tilasta rakennuksineen
ja liitti myöhemmin UKK puistoon.
Aluksi tupa toimi Metsähallituksen
huoltotukikohtana. Vuonna 2019 tupa muuttui yhdeksi UK-kansallispuiston vuokratuvaksi. Lisätietoja
löytyy luontoon.fi/suomunvillevuokratupa.
Saariselän Sanomat 4/20 (RB)
Rokuan kansallispuisto laajenee
Rokua on ollut yksi Suomen pienimmistä kansallispuistoista. Kansallispuiston pinta-ala laajeni kuitenkin viime joulukuun alussa 1 000 hehtaarista
1 500 hehtaariin. Utajärven ja Vaalan
alueella sijainnut kansallispuisto ulottuu nyt myös Muhoksen puolelle. Rokualla kansallispuiston raja on tuotu
lähelle matkailupalvelujen ydinaluetta. Kansallispuisto laajeni kohti pohjoista. Luonnon kannalta tämä on hyvä, koska uusi alue ei ole yhtä herkkää
kulumiselle kuin perusalue. Kansallispuistossa voidaan kehittää retkeilypalveluja nyt alueille, jossa luonto
kestää kävijöitä paremmin.
Kansallispuiston laajentumista juhlitaan vuonna 2021 Rokua Geopark
-viikon yhteydessä toukokuun loppupuolella.
Rokuan kansallispuiston ja Oulunjokilaakson tervareittiä parannetaan. Laajentuneen kansallispuiston
reittejä selkeytetään ja kehitetään tulevan vuoden aikana. Maasto-opastusta selkeytetään ja taukopaikkoja kunnostetaan. Alueen maastopyöräreittejä
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parannetaan uusilla reittiyhteyksillä,
joissa käytetään hyväksi vanhoja polkupohjia.
Oulunjokilaakson tervareitillä uusitaan pitkoksia ja taukopaikkoja sekä
reitin viitoitusta selkeytetään. Ulkoliikunnan kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti. Tehtävillä toimenpiteillä
vahvistetaan Rokua Geopark -alueen
retkeilytarjontaa ja reittien kytkeytymistä osaksi Oulun kaupungin reittiverkostoa. Reiteille on saatu rahoitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksen
Maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 656 000 euroa.
Metsähallitus toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten Rokuan kansallispuistossa tehtävistä kehittämistoimenpiteistä. www.luontoon.fi www.
rokuageopark.fi (RB)

Luontopalvelujen johtaja vaihtuu
Metsähallituksen uutena luontopalvelujen johtajana aloittaa 1.2.2021 FM
Henrik Jansson Timo Tannisen siirtyessä toisiin tehtäviin. Janssonin ura
Metsähallituksessa on kestänyt jo 12
vuotta, joista kolme viimeistä Rannikon luontopalvelujen aluejohtajana.
” …Hoitamamme kansallinen luonnonsuojelualueverkosto on osa EU:n
Natura-alueverkostoa ja koko globaalia luonnonsuojelualueverkostoa.
Suomen tapa hoitaa kansallispuistoverkostoa kokonaisuutena ja tuottaa
sinne kansalaisia ja luontomatkailua
hyödyttäviä palveluja on maailman
luokkaa…”, Henrik Jansson sanoo.
Metsähallituksen tiedote 14.1.21 (RH)
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yhdistystiedote
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: 26.1.2021, 858 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.

Hallituksen sähköposti:
info(at)lapinkavijat.fi
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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                 1999
Kukasmajan käyttömaksut                 1025
Goados-kodan käyttömaksut            1038
Varustevuokrat
123
MobilePay numerot:
Karjakaivon käyttömaksut    19993
Goados-kodan käyttömaksut    23747
Kukasmajan käyttömaksut    94700
Varustevuokrat 		
77448

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,
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
Striimaus ja videot: Ville Rantanen
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, joka palvelee vain jäsenistöä. Sähköpostilista täydentää
HSL:n verkkosivujen ja Facebookin
kautta tapahtuvaa tiedottamista ohjelmien muutoksista, mutta on ainoa
kanava saada vain jäsenistölle tarkoitettua tietoa.
Ota yhteyttä listaa hoitavaan
Sakari Paloon, jasenasiat(at)lapinkavijat.fi tai 040 530 9578 jos haluat liittyä
listalle. Ilmoita hänelle myös sähköpostiosoitteesi muutokset.
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 6 €/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
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VARUSTEVUOKRAUS

Vuokrausvastaava  Antti Pasanen  050 376 8590  (tekstiviestillä)
Yhdistyksen jäsenille jäsenhintaan ja ei-jäsenille korotettuun hintaan.
Tarkemmat tiedot verkkosivulla 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

