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I.APIilIKAV|JA
Helsinsin Seudun LåpinkäviJåt ry In
iåsenleht l

to,  t1,  2/88 15.4.1988

Puheenlohtaja: Clas-Henrlk l {ortnq
Nayttel lJänt ie q A 21. 00q00 Helsinkl
pulr .  k.  5/ /  004, kesäasunto 597 197,

varapuheenjoht6lar Arto Alanko, Hei-
nlkkokula 2, 01J50 vantaa, puh. k.
832 105

RahsstonholtEJar alJa Stykkl ,  Hl i rak
kokuJa 3 A 23, 01200 Vantaa, puh. k.
876 rr tgt ,  t .  129 61

Slhteerlr  Klde Elnlö, Ielkonkatu I  C
60, 00210 Helsinkl ,  puh. k,  673 60J

@
HSLrn postts l l r tot i l i  1 l96 60-9

(ar jakalvon lsåntä: Kalevt Koski,
puh, k,  912-810 /9, t .  90-218 01 ,
Talk00Dääl l lkkö: UlJasPernu,
puh. k,  298 87117, t ,  28/ a563,

(aaJakalvon avalf l len saa t tatkai  lu l  i  1-
t0n natKatolnl lstosta, I ' l ikonkatu 25
klo 9.00-17.00.

Yhdyshenkl lö Suomen t1åtkai  iu l  t  I tossa
on susanna Pat jas, han hoitaa nyös
0s0it teenmlutoKset I  a Jäsenaslat.

(er jåkalvon tolmlntaohjeet, . . . , , . .  17
Tletoa1vl , , , . , , , , . , , , . . . , , , . . , , , .  l8
Pyynt ikuopat /  peuralraudat , . . ,  ,  , .  19
Kaft ta , . . . ,  , . . ,  ,  , . , , ,  , , . . ,  ,  , . ,  ,  ,  ,  2 '1
Enslapu . . ,  ,  , . . ,  ,  , . . ,  ,  , . , , ,  , . . , ,  ,  ,  28
10uvu ,  , . . ,  ,  , . , ,  ,  , . . . ,  , , . , ,  ,  , . . ,  , .  50
Tlntur iko]vu, . , , , , . . , , , . . , , , , . , , ,  J2
l{ ikä Kukasiårvl , , , , . . , , , . . , , , . . , ,  16
Rlrkan pohlal ta . ,  ,  ,  , . , ,  , , . ,  ,  , . . . ,  l8

I lnestyy nelJäst1 vuodessa.

Palnos 2000 kpl
Jäsenmäärå l l  .12,1987 loJg henkl löå

Yastaava t0imlttaial
Rai la Hentman, v I  Inja l8 B 17,
00550 Helslnkl .  puh, /18 768
Hel i  Låakso
Leena Rantala
Kuvlt taJat:  Nel i  Laakso

Tei Lalne

Ilmltushlnnatr aLrkeama 15oo fllk
1/1 sivu 700 lnk
1/2 sivu q00 mk
1/q sivu 250 f l lk

Hankklessaan l lnoi tuksiå, Jäsenet saa
vat 20 

' i  
provlslota hinnoista,

PalnoDal(ka: Painonlkkarl t ,
Nelslnkl ,  1988

Ainelsto seuraavaan lehteen
våstaaval le tolmlt talal le z4.z
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PYUKIRJOITUS
17,10.1988 tulee kuloneeksl 15 vuotta l le ls lnsln seudLrn Laplnkåvl lölden tolmln-
nan ensl |n] ] ]äisestå tapahtumasta, y lelsöt l1ålsuudesta, Nänä vlodet ovat 0l leet
tol i r lntaa tåvnnä, elkä tässå Juurl  suurla aåttel ta ole Jul lstettu tå1 Joukko_
oppeja levl tel ty,
Luonto la Lappl ovat ol leet kalken touhuår{ lsen perustana Jå 

' iukavaå 
0n 0l lut ,

tåytyy sanoa, Yhtelshenkeå on ol lut ,  valkkel s1tä ole nostatettukaan.

Nå1hln vuosl ln on mahtunut f i lyös raj !  yhtelskunnal l lnen nuutos, lonka valkutuk-
set ulot tuvat retkel lvvnkln, Luontoa Ja ihnlslä kuormltetaan alna enenmän.
Yhå useampl kl l relnen lhn] lnen hakee helpotusta luonnon parlsta la keventäessään
nleltåän, kelentäå hän |ljvös reppuaan.

Vl lnemalnl tun aslan t l l lnol l ta on alk€nut tuntua sl l tä,  et tå kolr ta on alka ryh-
tyä levlttämåän roskaanattomulsaattelts Ja låtteenkäslttelyn J0ukk0-0ppla,
0i ls lDa mahtavaa, los ne laplnkävl låt  ol ls l l l l l l le opp€lna la eslnerkklnå nl l l le
thlnls l l le,  Jotka huo*åttonäst l  podottelevat appelsl ln lnkuoret la paperlnenä-
l l lnat ladun varteen, Jättåvåt kel t topusslt  la karkklpäperl t  nuot lonpohj l ln/
täyttåvät maatuvl l le låt tel I le tarkol tetut roskal(uopat pålaval la tavaral la la
säl l lketölkel  I  lå,

0l ls lkohan sel lalnen vi iden vuoden'opetussuunnltelna" soplva. Sl ls 2o_vuot ls-
luhl l  ln nennesså me kalkkl  ]aplnkåvl jät  ol1slnmle opettaneet alnakln yhden ret-
kel l l lån alna polt taf laan palavat roskat Ja tuomaan naatumattomat vnnä palamat-
tomat maastosta ools -  la teklsl f ine näln l tsekln, l l lkulnnepa si t ten kot lpalk-
kakuntanne ulkol lualuel l la,  kesänökin lähimetslsså tal  Lapln selkosl l la l

, ,Hyvästå retkel l l låstä el  Jää lä1keäkåän'

RalJa Hentnan



TOIMINTAA
Iänä keväänä Jå kesänä vletämfl le KarJakalVol la yhteislä saunalt-
toja Joka kuukauden vi lnelsenå kesktvl lkkona, Nau tåan luonnon
helmåssa olosta, JLl tel laan mukavla Ja palstetaan nakkaraa Ja pe-

I tse klnkln yl lätysohjel | l ]at  ovat tervetuueita,  paluukutJetus ka!-
onnlstuu aina kuten ennenkln. I l to ja on seuraavas Ja nl lden vastuu-
ovat l

Anla Slntonen, puh. k,676 019
Kärln si l lander,  puh, k,  67q 644
Aul ls 8ostföf l ,  puh, t .  129 811
Al lan Apunen, puh, k.  345 1781
TarJa Ikonen, puh, k.5r2 810
Ullas Pernu, Dlrh. t ,  297 8561

4,5. KC KIO ]8.00 KERHOILTA. SUUNNISTUSKURSSI, O3A 1 RASTILASSÅ
sulnnlstustal to of l tsenälsen l l lkkumlsen la turval l lsen vaelta-
mlsen perusta, Erkkl  s inpanen opastaa Ja neuvoo nå1tä tLlk i

tärkel tå t letoia. (u] ] ]mankin l l lan alussa kåydään läp1 teor laa, lota si t ten so-
vel letaan maastohafJoltuksessa. ota mukaan kompassl,  mutst l lnDanovål i reet la
.ahaa kart toja vanten, Kokoontunlren klo 18,00 Rast l lan |nalal la.  Per le oäå-
see 1täkeskuksesta Vuosaaren bussel l  la.

10,5. tl t'tusTAVUoREt'l tLlÄl(IVELY
flustavuoal påäkaupungln kupeessa vantsan rajal la on l l |erklt tävä
llnrunlaul! lehto Ja esl| l l ,  l f l t lkän Ja keltavuokon kåsvupalkka. l l-

takävelyoppaamfie El la Suomalalnen kertoo alueen hlstof lasta, elå1m1stå la kas-
velsta. Xokoontumlnen uustavuoaen parkklpalkal la klo 17,30 (puhel lntuettelon
slvu 18),  Perl l le Dääsee esln. Kamplsta klo 17.00 lähtevål lä t ietrol la,  Josta
valhdetaan I täkeskuksessa bLssl ln 97, S11tä polstutaan Naulakal l lont len pyså-
ki l lä Ja kåvel läån n. 200 m Porvooseen päln, f lyös nul l la vånhåa Porvoont ietä
alavl l la bussel l la pääsee perl  I  le.

_ _"_ _rJal le Dääsee bJss la L2 Erottajäl-

- 
-/z

I - I -  ta.  P01s läädään Haagan sl l la l la hotel l l  Haasan kohdal la.

runolta,

l renkl löt
27 ,q,
25,5,
29,6,
2/ ,7,
11 .8.
28,9.

TOUKOTuu



13.-. I5,5. pe.su VIIKONLOPPUVAELLUS SEITSEI' I ISEN ETAPUOLELLE
Vael lanme al lee11a, JoLla on odotettavlssa kauas kantautuvla
luonnon heräämlsen äänlä. [auantalaamuna 1ålrdeiään edel]  1si  l -

lan tul ls lJol l ta r lnkkolneen kalkklreen, klk in ryhmä koluaa mikä l l i täkln rett-
t lä Petälälärven aarnlalueel le,  Tolnen tel t tal luyö vietetäån uudesså palkassa.
Leht lvehmaan aarnlalLeel la lhal l laan mahtavia pulta la slvutaan loLtsenten
lamp1 suon vet layyden sål l l l la l ta etälsyydeltä,
Kart ta 0n sel tsemisen ! lk0i lukart ta I  r t0 000, Tavanomaisten retkel lyvårustel-
den Ja eVälden l isäksl  tarvl tset saunomlsväl lneet,  Llsåt letoja la Varustetäv-
dennystä voi t  kysyå seu.aavl l ta henkl löl l tä:  Aul ls Eoström, puh, k.  893 219,
Kalevl  Koskl,  k.  912-810 /9, Hannu Luoto, k,  931-463 \37 la Anla Slntonen, k,
6/6 019. osänottomäksu 0n n. 100 mk mLkaanläht l lö lden lukumääfästå f i ippuen.
I l f r ]ol t tåut lniset suof lren l4atkal lul i l t toon susanna PatJaksel le,  puh, 170 868
vl l l le istään maanantälna 9,5. Lähtö pealantalna 1J,5. k lo 18.00 Älä-f lanner-
helmlnt lel tä vR.n raht laseman edestä.

ffi
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, I8,5. KE KARJAI(ÄIVON |(EVÄTSIIVOUS
tehdään tänä kevåänä arkl- l l ta ls!n, Luut l t  alkavat hel lua l l ta_
auton saapunlsen Jätkeen AnJan Jå (ar lnln tomerassa ohleuksessa,palur.ulJetus.ärJestyy tavåt1a rat  to lsel lå.

2],5.  IA HSLIN 15-VUOTISJUHLÄSVELY
Järjestetäån yhdesså uuvtn kanssa la kutsu kuuluu kalkel le pää_

l-A kaupunklseudun kansal le.  Tutust! tetaan l l lutkln Nuukslon naise-
ni ln,  Lähtö l inJa-autoasemaltå lal tur ista Job klo 8,t0 Kolvutan bussl l la sot_
val lan alaparkkipaikal te,  f i1ssä tavataän 9.J0, paluubLssl 1ähtee n, 15,25,(ansalalsta kävelyt tåvät Äul ls Boström la Kalev! Koskl.  ota mukaan r l l t täväs
evästä, ku]] ] lsaäppaat,  tårvl t taessa sådevaatteet Ja t ! le tutustLmaan mahdol l l_
sl l r  Llusl ln laDinkåv1Jöih1n,

25.5, K! KEVITSIIVOUSTÅ
Jatketaan Ja pääl le päätteeksl  saunotaan, Ja kun pots lähdetään
nl ln puhdasta on. Anla Ja Karln ohjaavat tämänktn i l lan.

28,5, IA KIO 16.00 KESIKAIJDEN AVÄJAISET KARJAKAIVOLLA
Kesä tulee vl l |nelstään nå1den rål lakkalden avajälsten låtkeen,
0dotettavlssa on l lo lsta ohjelmaa, lohlkel t toa, mlKavla t ! t ta_vuuksla

suun".
Ja makolsat saunalöylyt, Joten otä pyyhe mukaan Ja kyupDl ,,Dååsvmak_
PaluukulJetus JärJestetåån i l l l le,  Jotka elvät yövy Kalvol la,



KESi{ruu
7.6, t1 ILTA|(IVELY VII{HAN$UPUIIGIIl TIIITULAHDELTA
Kokoontumlnen Herttonlemen metroasenan ulkopuolel la kl0 18.00.
Katselel]me ia kuuntelenme l lntuja/ nuuskutanme åik0kesån vlhre-

kl lkar l  kaulaan, kel lä on, Yhteyshenkl lö Karln Sl l lander.

-  

]7.-19,6. De-su LEIRII{TI-  JÄ RETIGILYPIIVTT PISTOHIE(ALLÅ
II I I I  Luvattu on lrauska Ja aurlnkolnen vl lkonloppu hyvåssä seurassa,

I  sr-å nvår ä- lest lmåsså lumls.r  r .v. ,  (uoDlon u- lsel-kerho.
KJopIol  f l r lntänat<al l l lat  Jd KLoplon LaplnkävlJät-v 'rdlstvs, Tarle_rat t ledot
touko-kesäkuun slomen l latkal lussa,

5,-7.8, pe.su ERITÄITOPTIVtrT JA ERÄTAITOK]SAT KUKASJTRVELLI
Luvassa 0n relpasta menoa nå111ä retkel lyvåel le tafkol tetu la
pälvl l lä,  Erätal toklsat on tånä vuonna lärJestetty sl ten, et tä

osanottaj1l la 0n mahdol l isuus ol la nukana myös yhtelsessä nenossa. Perlntei-
sest l  NSLin Joukkuelden osanottomaksut on maksanut yhdlstys. Kysele puheenloh-
tajal ta l isåä, Tapahtumasta tul laan edottänaan kesä]1ä tarkennln läsenkir-
I  el tse.

5,-2,8, IO-6U TALI(OOT JA I,IUSTIKåSAVOTTA KAR.JÅI(AIVOLLA
Puusavottamme on vielä hleman kesken, Joten nyt kåsaa|ll|lle loput
(ar jakå1von vlerelsen hakkuuauklon rångat.  ot takaapa klrveet

mukaan. Talkolden vastuulrenkl lönä on l j lJas Pernu, puh. k,  29 88 7q7.
L0nakuukauden Jälkeen sor| l let  k lheln]ö1vät must lkanpol|1] tntaan, (arkåusvuosl on
0]ar jalsa vu0s1, loten lso änpårl  on tarDeen. Ja ni in utus kkalsla nåppelä el
olekaan, ettelvåtkö plhdlstuisl  Karlakalvon salnasså, Yhteyshenkl lö Karin
Sl I  lander.

27,8. Ia TYbNTOUHUA JA TAYDENKUUN NAUKUJAISET KARJAKAIVOLLÄ
Tehdåän kesän alkana l lmaantune!ta töl tä Ja lopetel laan nalrdol_
l lsest i  kesken jåänyt puusavotta, Nurt t la huunror ia la kirveet

lnlaaän, Vastuuhenkl lö Aul ls Boström, puh t  129 811
I l la l la laulavat lapinkävl låt  korottavat taas äänensä koht l  kuuta, vål l l lå voi
vaikka vähån ulvahtaa tåsså hulvattomassa l l lassa, lo l lo ln pannul la t l r isevät
letutkin | l lu lstuttavat täyslkuuta, Jol lel  pSiväl Iä,  nl ln l l la l la

ELOruu



TULEtrIA
7.9. KE KIO ]8.00 KERHOILTA - LAPII I  KU(ÅT
Kalsänienen ala-aste, PLI! tarhakat!  1
Tuula Löfström näyttää vuoslen varrel ia ottarr laan dloJa ia ker-
on l l111oln Ja mlssä kukklrut.

l " lätkan hinta on 850 fr ]k stsal täea ju-
naf latkat makuupaikkoineen, l inJa-au
tokLl ietLkset,  saunan Ja majol  tuksen
l l ts joer hotel i issa, Ruoka Ja våkLU
tukset elvät s isäl  ly hintaan,
l lmoit tautul l l lset 1.5,88 mennessä Ka-
levi  Koskel le,  puh, nrot  y l lä,  | lu-
kaan mahtuu l4 henkeä, EnnakkonaksLr,
q00 mk, naksetaan USL,n t i l i l le PSP
888888-01173662 1,5,88 f lennessä, Lop-
puerä taas 2l ,5.  KarJakalvol la pidet
tävän ennakkopalaverin I  älkeen.

g
t00,  n lkä kukka

1, -2,10 Vl lkonloppuvael lus, l l ] ! t ta l l lnne?
5,10, Kerhoi l ta -  Laptnkäv1lät Grönlannlssa

LOMA
. .:!.,-

KESAN TULLEN 4.-U.6.
Tåhän aikaan saåsket eivät ole Vielä
nerAnneet,  f l lut ta luonto sen si iaan on
sltä tekemässä, ALralnko paistaa yötä
påivää, kolv! t  puhkeavat hl  l renkorral-
le ja I  innut saapuvat levtt täytyen
jänsl l le jå tunturei l le,  Iätä katkkea
lähdetään ihnrettelelnään Paist0nturei t-
le Utsjoen länsipuolel1e,

Kavelymatkaa tulee r inkkoJen kanssa
vi i t isenkyl l l | ] lenta ki lo|r ]etr iä,  joten
tel t ta le i r iä s i  i r retäan vain joka toi
ner paiva.  Ei  p i rå ls i  o l la l i iar
rankkaa aloi  t te I  iJal lekaan,

Lähtö l le lstrqistå on t .6,  k lo 19.00
lähteväl Ia Jural la ja rautat jesserEl-
la 0l laan takarsin 12,6,  ennen kto
9 raå.



Relkeilyn koulutusleiri nuorille 30.2.-5.g.
10-15-vuot ial l le Jos kel l te lLonto on
lopDlnaton seikkat luJen lähde. Lei r1
JarJestetåän Yl låksen tuntur l l  onon
pohloispååssä si la l tsevan (ukaslärven
rannal la olevar eråretkel  lykeskuksen
ympäristösså. siel lä tulevat tut ! lk-
s1 nl ln suunnlstuksen, tulenteon, fet-
klruuanlai t0n, naastossa 1t lkkunisen
kuln monen mLlunkin retkel lytaidon nik-

slt, Yanhefimat saavat tLlla ll]yös |llu-
kaån. slel lä asutaan tel toissa la
lryos sauna lä känppå ovat lelr i lä is-
ten käytösså, 0sanottornaksut ovat 900
Ja 1300 r ikrn vål lssä ia ni lhln sisäl-
tyv,t  matkat,  f iaJoltus, ruokat lut ,
saunomiset Ja opetus. Lisä etoja saa
l4åtkai  lu l  I  l ton Tuntual lomat-esl t teestä
ia | iart  Heleniukselta,  puh. 170 868.

Raivausleirejä Kukasiärvellä
Kukaslårven eråretkel lykeskusta ol laar
panemassa uuteen uskoon, (aakon Lapitr
kavlJät ovat kunnostaneet känppåa tal-
koovoimtn. Saf iaan projekuin t  I  l t tyy
myösk1n ymoäriston ralvaaminen.
Ralvåustelrejå Jär lestetäån 2,2.,  9,7.
Ja 23.7, alka\I l ta vi ikol l ta.  (ånrppä-

f iaksua el  le lr i lätsl1tä t ietenkään pe-
r1tä.

Tarkempla t letoja kalpaavat volvat ot-
taa yhteyttä ttart Helenlukseen Suo-
nen f latkal lul l l tossa, putr .  170 868 ja
Esko Inkt låän Kaakon Laplnkävl iöistå,
puh, t. 953--518 239, k, 953-16 33\,

heinäkuussa

RUSKAA RUIJASSA t.-1r.9.
Suomalalset ovat RulJan tunturei ta
k0lunneet l0 vuosisatoja. Lapinkåvi-
Jöiden vael lusjoukko nenee ruskaa ih-
f let telenlään Altasta Karasioelte ku1-
keval le re1t1l le,  joka osl t täin seu-
räa vanh€a postipolkua. tiaasto on
helpohkoa la pälvänatkat ovat kesk!-
määrtn 18-20 k| ] l ,  l latkal la on yksi  au-
t iotupa. muuten yövytään t letotssa.

Vael luksen hinta on n. tq00 nk, iohon

slså1tyvåt n]m. Junål lDut makuupalkkoi-
neen, l lnJa-a!tomatkat,päätössauna ja
opastus, Ruuat la vakuutukset e1vät
sisä] ly hlntaan, f t0kaan måhtuu 6 va-
el tajaa.

I l lnol t tåutuntset Hannu Luodol le,  putr .
k,  931 -\63 q37 vi inelstään i0.6,88.
Siihen flrennessä on naksettava nyös sl
nakkonaksu, 500 |nk, HSLrn t i l l l le
PSP 888888-031/J662, Loput maksetaan
ennakxopalåverln Jålkeen,



PBrIutusehdot
Jos osänottollrroltus Deruutetaån, el
osanOttomaksua pälauteta kokonalsuu-
dessaan, vaån korvåuksena kuiulsta pe-
ritään seuraavastl I

Peruuttanls€lka

0-14 vrk ennen natkan alkua loo mk
15-51 vrk €nnen matkan alkua 150 |nk
yll 31 vrk ennen rLatkan åIkua 50 mk

t lels ingin seudun Laplnkåvl löl l1ä on
osanottäliei våhyyden tal muun ennalta
arvaanattoman syyn lohdosta oikeus pe-
ruuttaa lomatl la lsuus 10 vrk ennen i l -
|nol tetun t l  la lsuuden alkamispäivää
olematta velvol l lnen korvauksi in.
JårJest ålån peruuttaessa t l la isuuden
osånottomåksut palautetaan sl l lo in ko-
konalsuudessaan.

P.r,x tsnvEtsET
,JUHLAVUOSl

Vi is i  vuotta si t ten viet inme l0-vuot ls
Juhiaamne Ja si l lo in nimett i in ensi |n-
|lläiset sarvekkaat. Vilden vuoden ku-
lut tua olemire Jo 2O-vuot ias lapinkävi-
Jäyhdlstys. Tulemn]e tårå vuonna viet-
tå|nåan näitä DUol iväl lnJuhl ia pikku-
Joulun yhteydessä

Nåinä vuoslna talkootoininta on laa-
Jentunut,  Karjakaivon majoja 0n paran-
neltu yhdessä vuokranantajan kanssa,
nlor isokanpanja on pantu alul le,  Tar-
J0l la on ol lut  rnlelekkåltä vael luksla
Ja 0lef ine nautt ineet f i le lenkl  lntolsls-
ta ohlelnista kerhol l lo lssam|ne. 0ie|n-
me lroLlkutel  leet y lelsöt l la lsuuksl I  1a
uusla Jåsenlå yhdistykseenme Ja hsl :

1älset ovat kukln l tsekin hånkklneet
uusla laplnkävi jöl tä r iveihi [ lne. Ik l-
o|na, hyvin tol|nltettu lehtemne, Lapln-
kåvl lä,  on i lnestvnvt lo vuodesta 1981
e1kä sovi unohtaa St lL:n 10o-vuot ls luh-
lalårJestelyj  änme, loiden anslosta
nyös sai | I ] f r ]e mltal in ia kunniakir lan
SfiL r t tä.
K11tos tei l le kalki l le pånoksestanne
yhdlstyksemme parhaaksi l

JÄSENHAN(INTA-ASIAA
vi i f l re lehdessä keholt ln henki löi tä,
Jotka eivåt l tse kerää Jäsenhankinta-
pistei tä,  rLerkl tse|1]å5n I  i  i t tymis-/
naks0lonakkeen aslamles-kohtåan HSL/KE



Tåmä ohje ei  enää päde, sl l lä si lhen
pltåls l  k ir lo i t taa pelkåstään HSL,J0t-
ta nlmlkir la lmensa KE lalnannut henkl-
lö säästyls i  aslamlespalkkl0lden vero-
tukselta,  Jos si ls haluat åntaa HsLrn
nimi in hankki$åsl uuden Jäsenen, vhd_
dlstys saa Jokalsesta vuosl läsenestä
/ |nk Ja perhe- tai  nuorlsoläsenestå

3,50 mk. Täl löin Jäseneksl l l l t tymls-
/iraksulomake täytetään oheisen kuvan
|nukäisest l  la | l laakat ki lahtavat yhdis-
tyksen kassaan,

Lisåå låsenlå odotetten iå
kevåttelrvelsln
Karlakaivol la tavataan.
c-H
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Helsjngin Seudul

MENNEIT?T
KERHOILLÄT JA VÄLOKUVÄUSKI]RSSI
Helfr ] lkuun kerhol l lan osanottai  amääräs-
tä pääteI len sansen nonl laplnkSvlJä
kulkee kamera kaulassa. Pekka (uusls-
to antoi  l r ]onia nyödyl l is iä vinkkejä
talvlkuvaukseen Ja som[] i t teluun.
Tuslnan verran innokkai l lp ia saapul
(arjakalvolle käytännön oppla arn$enta-
mäan, SurL!1nen sää el  taval l lsest i

ketäån houkuttele f i ln lä polt tamaan,
mutta si i tåkln lövtvl  hvvlä puol la
Lunta oll satånut sen veffan, että
volt i in harJ0itel la talv ikuvausta

Afvlolnt iosa ol t  sangen opettala la
sl lnä etenkln so[0nit teluln kl  lnnttet-
t l in huo| l l l0tä.

= 
niE:;;;h-n *ib-di;; d n-,

J. .Anne. Pel+.a ......... .. .....
E siititi" ,+q e z



l4aal lskuun kerhol l l6n yhteydessä ol i
myös yhdlstyksen kevätkokous, Se su-
Jul y l lätyksi t tå Ja alal laan, Rahaa
kulul  vuoden alkana 28,162,9/ la t i l i -
kauden al l jåämäksl todet ln 45l,2q mk
Kyl lä lap1nkävl jät  ol lvat v loden l l i t -
taan osal l lstuneet kl l tet tävåst1 toi
nlntaan, Esinerkkelnä volsl  |nalnl ta,
ettå vael luksi l le Ja hl  lhtovt lkol  le
osai l lstul  y lr teensä 95 henkltöä, ker-
hol l toihln noln 250, ulkol lutol l l lntaan
noln 120 ia ylelsöt l la isuuksi ln vajaa
1{r0.
Pul lakahvln kyydlt tämlnä pääst1ln kuu-
lemaan tol | l l i tuspääl l ikkö Nannu vtro-
lalsta l laanmlttauslral  I  l tukesta alhee-
naan Lapin ulkoilukartat. (artan teos-
ta on tolsal la lehdesså enemmånkln
luttua,

TALKOOT
NllnnAn si inA kävi kUln edel l iSessä
lehdessä uumolnt l ln,  el i  taf l lmikuun
puunvetotalkoissa ei  lLnta ol lut .  våin
Jarvet Ja polut 0l lvat jäässä, Yksl
JA tolnen r lsusavottaan saapunut teki-
kin i iJanteisel la talpaleel la |naat iet-
tä KårJakaivol le lähe| l ]påä tUttavuutta

Nl lnpä si t ten het l  lumihärmän laskeu-
duttua Duunvetorel t i  I  le alkolvatkin
anklot sukk! l0lnaan suon aeunaan nuu-
pahtanelden lsojen pLuplnOJen Ja Kår-
jakaivon l i i ter ln ymDärystän väl iä,
E1 valn | ] ]at t tanut ol ta klskomatta,
valkkelvåt v lral l iset talkoot ol leet-
kaan.

Ni iden sl t ten kol tet tua hetmikuussa el

, l
aq!*a.:

Talkoovåuhdissa Al lan
ja Lasse svenslberg.

ADund (vas.) ,  Ul jäs Pern! .  (a levi  Koskl ,  Tuula Klpialnen



20 n]ot lsta 0l l l t  enää kuln r ipoeet
si l r tåi lät tä.  Helmlkuun talk0l ta juh
I istet t i  in i ryös talven harvinaisuudeL
la, aur inkoisel la oäiväl lä ja kävel i
iän kestävLl lä hans1l la.

Talver vi imelsi in talk0isi  i r  menressä
maal iskuun puol iväl issä ol i  s i tä alkL-
talvesta kaivattua luntkain slunaantL-
nut alvan malrdottomat nlåärät,  Koska
puut 0l ivat Jo pinoissa alamalan pihal-
la,  ol i  tyydyttävä tavaroiden rahtaa-
| l l iseen t ienviereen ja kattolen luml-
taakan keventälniseen.
sunnuntaln

LATUSUUNNISTUS
pani kartanlukutaldon koetuksel le,  Ei
todel lakaan 0Le ni in helppoa sujuteLIa
latua, seurata ympärö1vää naastoa la
rast ln osuessa kohdal le lai t taa si tä
luur l  olKeaaf kontaan kartal le.  Läl l
pl f r ]äst i  suositel tava harl  ol  tus laj  i .

LAAVUVAELLUSTA
edeltävät säät ol lvat f i in länplrLät la
lumettomat pi tkään, ettei  meren Jäiden
turval l lsuudesta 0l  lLt  takelta.  (oska
tulentekolupia ei  ol is i  enää muual le
eht lnyr lärJestää, vietett i in se vi l -
konloppu myös Nuuksion n]alsenissa,
Laavukylä nousl KarJakalvon laf in]en
rantaan, s1lhen telkän pöntön t lenavlF
1e suol le.  Suurta, märkiä htutalel ta
alkoi  putoi l la l0 alkui l lasta Ja s i tä
Jatkul  läpi  yön. l ln i  nattoi  hyvln.
Plentä hätr lötä tot  vain se, et tä laa-
vun katto painul lumen palnosta uhkaa-
van lähelLe nenää.

YLEISUTILÄISUUS
Kal l ion palvelukeskuksessa keräsi  ne-
l  lsenkyirmentå k! ! l i jaa, samul i  Paula-
harlun fr ]onlvål treinen Ja r lkas etåurä

Laavuvael luksel  la Leena Rantala {se1in),

Into Hl lanne ja Arto Nietala.

:::'\t



N IESTASAKKI
PAI{NIJLEIPT
I d1 vehna- tai  hi ivalelpälauhola
I dl  kåuaa-,  ohaa- tai  ruishtutalei ta
2 t1 leiv inJauhetta
I t l  sokeria

'r  rk l  (runsasta) f l la l toiauhetta
50 g voi ta
2 dl vettå
Sekolta kuiva-aineet l0 kotona mini-
sr lp-pussl in,  Nypi rasva laLholen se-
kaan ia l lsåå vesl .  Sekoita talk inak-

huikelne perlnteenkeruumåtko1neen vn-
pär1 Suonea Ja etenkln meitä kl1nn0s-
tavaan Lappi in tuot i ln kuvin e1ävöl-
tet tynä eteenne. Isolsästään klr l  aa
vålnlsteleva |1arJut HarJu 011 astan-
tunteva esl tel l lö l ts iJäl l lne,

RalJ a

s1, f iut ta ä1ä valvaå l l lkaa. Palsta
ohuelrkol a ieipiä pannulla |nolenlnlln

PIOPUUROA
Vaasanmyl lyn Het lHyvä on keit tåmättä
valI ]1lsta puuroa, Hiutaleet lautasel le
vettS pääl le -  la puutoa lLrsikolmaan.
l4akuja on kaksl  r  per lnteistä kauraa Ja
kauraa la omenaa. säästää ainakin sl-
n0l la I

LUOTTITOMATKOJA
AFRIKKAAN!

Luonnonläheis iä t€ l t tasafareja " tee se i tse"-per iaat teel la.
Autol la,  ja lo in jå kahelein- Pieniä ryhmiä luonnonystäviä.
Keså: vael luksia Sanbiassa ja alär issa, erairetk i  (a lahar i -

okavanqo. Tdlv i :  Kenja,  Ruanda, Serenget i .  Ki l imanjaro.

Tiedustele,  pyydä esi tet  Benedict  v I r ight ,  Nei tsytpolku 4 A 2,  00140 H:ki .
Puh. 408 546, 636 406. Kesåstä läht ien yhteyshenki tö cuni l la Donner,  puh.
90'505 3490 ( lof l 'an aikana 911-42 620)
Info- ja kuvai l ta 22.4.  k lo 18.30 Helsingin r lots inkiet isen työväenopiston
t i lo issa, Daqmarinkatu 3 ( Iöölö)



JonroruNNAN ToTMTNTA

Kaksi kokoustå on pldetty sltten edel-
l lsen lehden. Totesln låhel l l |nä 30it ta
pykälää käsl t televlen er i  taisten åsi-
0lden slsål tåvän enäå vain nuutanan
täl lä palstal la läsenistöl te tnformol,
tavan asien, Lopot on luettavlssa
tästå lehdestä Ja putreenlohtajan pals-
tal ta,

KUNNIÅ(IRJAIT PAIKA
lloneen otteeseen kerrotLlsta Ja kehu-
tusta yhdlstyksefi]me saamasta J0lklsen
l(unnlan osolt0ksesta Ja sen rLerklksl
luovutetusta kunnläkirJasta Ja -pla-
kaattsta vielä kerranl
Vuoden 1987 ulkoi luyhdlstyksekst nime-
tyn Helslnsln seudun Lapinkåvl jåt  r ,y l
n kunnlanital l  ynnå -kiaja ovat nyt
hienost l  kehykslsså KårJakalvon ylå-
l la lan selnäl1å, Käykää katsomassa Ja
lnastelenassal s lnne Johtaa hyvå ta-
tu Ja lumen s! lat tua mefki t ty poiku,

UUSI VÄRAPUHEENJOHTAJA
14ålJa Stykkl  otu Jotr tokunnan JärJes-
taytyirlskokouksessa vastaan sekå vafa-
puheenjohtajan että ratrastonhoitajan
tehtåvät,  Tältalsesta työnlaosta yh-
dlstysreklster l  ol l  kul tenkln toista
l l l ie l tä Ja kiels l  i lokoman. Ni inpä t iåi
Ja Jatkäa rahastonhoitalana Ja vara-
DuheenJ0htaJaksi suost l l i  Arto Alanko,
onnea Ja menestystä artol

KARJAKAIVOII SIANNdT JA TOII{INTÅOHJEET
KarJakålvon lärJestyssäännöt on Uuslt-
tu.  Nl lhln el  ole l lsätty mttäån o-
leel l lsta.  Sauna- la yöpymlsmaksu on
entlnen lukuunottanatta ryhmä|rlaksujen
polstoa, säännöt ovat kokonatsuudes-
saan toisaal la lehdessä.
Karlakalvon tolmlntaohle on sen si laan
uusit tu.  s l lnä on nn, tarkkaan selvl-
tet ty Jåttelden olkea käsl t telytåpa,
Tolvonme kalkkien noudattavan nl ltä,
sl l lå slur ln osa ohletsta pätee nl ln
KarJakalvol la k!1i  Laplssakln retkel t-
lesså|n|ne,

TIEDOTTAIIII{EI,I UUSILLE JISENILLE
Johtokunnan slhteerln tehtåvl in kuuluu
uuslen Jäsenlen lnformolnt i .  He saa-
vat vällttömåstl påksun kirjeen, Jonka
sisål tö on nyt uusl t tu,  Klr le slsäl-
tää tervetuloklrJeen, vl lmelsen Lapln-
kävljä -lehden, yhdlstyksen säännöt,
yhdlstystiedot, (arjakalvon såännöt Ja
tol |nlntaohjeen ja sl l l rn Jäsenetuleht l -
sen. Tervetuloä Jäseneksl-kirJe sl-
sål täå l lsåksi  luonnossa kulk€van tår-
kel tå käskyjä, lo ista äsken puhuttu
lätekysymys on yksl  tårketnnistå.

Tåtä kirJol t telen Saariselån hulr tei-
sen metsän y|npäröinässä kåmpässä.
Ihastelen varhalsen aanusumun vålsty-
mlsta aurinkoiseksl  aanuksl.  Tut I  s l-
Då post lp0r0 våan aslal lel l

Laplnterveisln
Klde {Ja kulunut r lnkkansa)
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KARJAKAIl|0N SAANI'l0T

1. Xarlakalvoa ei  vol  varata omaan
käyttöön, vaan se on alna kaikkien

jäsenten käytettävissä. Ainoastaan
Johtokunta vo1 polkkeustapauksessa
päättää toi  s in,

2, Jokaisessa Karlakalvol la vletettä-
vässå t l la lsuudessa pi tää ol la fr ] ! -

kana henkl ld,  ioka vastaa t i la lsuudes-
ta Ja tol l r l l  isäntänä,

L Tl tals luden isäntä valvoo, etta
Kalkkl  osanottajat noudattavat hv-

viå tapola Ja näitä Jär lestvssääntöJä.
q. Kohtuul l inen oluen käyttö on sauno

l l lsen yhteydessä sal l  l t t la,

5, l iakkaran palstamlnen klukaal la on
klel  let tyä.

6, KaiKklen Karlakalvol la kävlJölder
t ! lee kir io i t taa nlmensä vterasklr-

laar,
7. Nenkl löt ,  lotka elvät ole HSLrn Jä-

seniä, voivat käyttää Karlakalvoa
vahlntåän ylrcen iäsener seurassa.
8, !0s KarJakaiv0l le haluaa tuoda vtt-

den ta1 useannan yhdtstykseen ku!
lUmattonan henki lön ryhnän, tulee s1i-
tä i lmoit taa kahdel le Johtokunnan Jä-

9. KerjaKaivon yöpymls- la saunairaks!t
1.6.  1.11,

-  J l .10.  50.rr .
Jasenet 5,00 10,00
vieraat 10,00 20,00
Jäs, lapset 1l-16 y 2,50 2,50
Vler.  lapset 1l-16 v 5,00 5,00
LaDset 0- l0 v v€rhemplen-



Tålkoovl lkonloppuna oleskelu on koko
vlikonlopun maksltorta, uut ohlelrcal
| l lerkl tyt  yövyttävät t i la lsuudet ovat
onjelmäan kLuluvl l ta osln l  l |nal  s ia,
10. krlakalvon avainen saa Suofien tiht-

kal  Iul l  l tosta kul t taLrsta vastaan.
Jäsenkorttl on esltettåvå pyydettäessä
Sl lL 0n avoifna arklstn kel to 1/:ään,
Avaln on palautettava het i  käytön Jäl-
kelsenä arklpäivänä. Avainta vol  pyy-
tåå | ]yös (ar jakalvon 1sännåltå,  tal-
koopåål l lköl tä tå1 puheenJohtaJalta.

11, Kåyttömaksu on t t l l tet tåvä t le ls in-
gln seudun LåpinkäviJöiden posu-

sl l r tot l l l l ie 1196 60-9.

12, Kalkklen KarJakaivon käyttåJ len
t l r lee noudattaa t0lmlntaohjel ta,

jotka on asetettu näkyvl tn ylå- Ja
alamajal la,  Tolmtntaohleista käyvät
l l | l l l  Jätteenkäslt telyå, s i ivousta ym,
koskevat aslat.
13. Rikkoutuneesta i r tatnl istosta tulee

l ln0l t taa (ar jakatvon isännäl le
tal  talkoopääl l tköl le,
14. Tel t ta l l !  on alueel la sanl t tua,

IUV kerää si i tä såätämänsa maksun,
15, KarJakalvo stJal tsee utkoi  luatL-

eel la,  Joten kalkenlainen luonnon
vantnqoit taminef,  nlm, puun Ja kasvien
kerääm1nen, on ktel  let ty.
16. Henk1löl tä,  joKa el  noudata nättä

sä&töJä, voi  iohtokuntä asiån
tutKl l l lsen iätkeen eväta oikeuden käyt-
täå KarJakaivoa.

KARJAKAIUOlI TllIIilI]IIAllHJEET

VARUSTUS
KarJakaivon vakiovarustukseen kuuluvat
fill}, patjat, |nultama pelte, myrskykei-
t1n, y länajal la yksl  I  lekkinen kaasu-
kelt ln,  ast l0l ta Ja ölJylyhtyjä,
Kelt t lneen tarvl t tava Oolt toalne on
lokalsen tuotava 1tse, salloin vessa-
la talouspaperl ,  kyntt i lät  (ei  pöytå-
kyntulöl tä) la tut t t ikut.

JITTEEN KISITTELY
Vlhreään konpost l laåt ikkoon saa lå1t-
taa valn maatuvaa Jätettä,
Xaikki  palava Jäte poltetaan, palts l
Pvc-nuovl, Joka muodostaa hormeja syö-
vyttävlä happania kaasul a.
Palalnaton jåte, es1f i .  säl iyketölki t  la
Slnol-pr.r l lot ,  v ledåån mukana pot s.

SAUI1A
Saunan vaialsuun käytetään ölJylanpDL_
Ja, Jotka r ipustetaan !kkunan ulkopuo-
let  le,
Talvel la pesuhuoneen lat t iakaivoor on
lal tet tava ensln l luutama kauhal I  inen
kuumaa vettå. Jottel  se Jäätyls1,
saunomlsen päätyttyä vl inelnen saunoja
avaa rappänät, tyhjentää vesiastiat,
f iyos padan, nostaa ral l i t  ia saavit
löylyhuoneen puolel le la Jättää ovet

ILJYLAIIPPIJJEN MYTTö
TyhJät lyhdyt tAytetäär,  ValoFetrool i
Ja suppl lo ovat atal lajan konerossa.
Sydäntå ei  daa vääntäå sisäl le,
Lasi lasketaan atas sytyt tämtsen jåt-



Llekkl  säädetään natalaksi ,  Jottei  la-

Jos l lekissä 0n pi ikKelä, sydän tåso1_
tetaan esln, puukol la,

SIIVOUS JA I1UUT LTHTbÄ EDELTÄVÄT
VALIIISTELUl

Vaklovarustelden puhtaudesta huoteht l-
l l l inen kuuluu lokalsel le käyttäl  ä11e
lähtösl lvouksen yhteydesså, loten kåy-
tetyt  ast iåt  t iskataan, sa| l ]oln kel t in.
Pelt teet Ja l latot ravlstel  laån.

!p-ont
RETI(IKEITTIIIEII PESU
(elt t l |nen katt l lotden pesu on uskomat-
toman työ]åstä pUUhäå, Jos si l l ren ryh-
tyy esl  I  lotuksetta, Nuot ionoet tuntL-
vat lstuvan vlelå slrolnoklakln t iu
kenfiassa. Huomattavasti helpolllnalla
pååsee, kun lai t taa katt i lat  t isklal-
neella terastettyln veteen likoon lnuL-
tamaksi tunnlksl ,  päivåkslkin.  sen
lälkeen et teråsv111an käytössä tar
vl tse voi fr ]aa eikä palJ0n aikåakaan.

LUOSSAJOEI{ TURVEI(AIIIII

l j ts joel la Luossa- Ja pulnankl i  okien
r istyksessä koivikon kätkössä on vaa-
sln hyvåkuntolnen Ja suo pari l le Vael-
talal le vl thtylsån yösiJan.

Latt lat  lakalstaan.
Likasanko tyhlennetään,
(å1kki puulaat lkot Ja kantotel ineet
tendään täyteen puita,

Takan eteen lal tetåan verkko, jos vie-
tä on kytevlå hi i l lä,
Kyntt i lät  Je laf iput sanmutetaan huo-
1el  I  a.

Va|^nistetaan, että ikkunat ovat ki inni
la että ovl  meni lukkoon.
Tatvel la kaikki  pelut Jätetään auki,

UUSI RETKIK]RVES

llarkkinol l le on tul lut  uusi  Flskarsin
Valf l l istama mLoVlVart lnen retktklrves,
vaasi on muotol l tu erqonomises ,  Ja
sen valmistusaineena on kåytetty lasl-
kui tLvahvlstelsta er lkoisl lLovta, Joka
on rulskutettu terän ympär1l le.
Terä on taottavaa karkatstua hi i t i te-
r i ista,  elkä i r toä varresta,
Klrveen kantotuppi suojaa terää Ja an
taa käyttäl l le taDatur lnasuojan,
Klrveen Daino 0n 0,6 ks, oi tuus 45 cn,
Hlnta n,  120 mk,



PYYI{TIKUOPAT / PEURAHAUOAT,
muislo menneillä aioilla
l lseat laplnkäviJät ovat retki  I  lään
varmast i  huonånneet slel1ä tääl la s0l-
kel ta l -4 metr ln läplni t tals ia Ja rLn-
saan puolen metr ln syvyisiä kuoDantel-
ta,  Jolden ympäri l lä on usein selvåst l
havait tava val l l .  l lonet ehka t letå-
vätkin,  et tä kysymys on vanhoista
pyynttkuopista e11 peurahaudoista.
Kaikki  eivät kul tenkaan varmaan tule
aJatel leeksl ,  et tä pyvnt lkuopat ovat
varteen otettavaa t ieteel i tstå lähde-
alnelstoa, Ja että Jossakln lstuu
tutklJoi ta,  Jotka f l le lel lään ottais l-
vat vastaan Ja tarkistoisivat kalkkl
havainnot,  varslnkin, J0s ne pvstvtAan
Påikantamaan kartal la,

Pyynt lkuopat ovat mulstoja alal ta,

lol lo in peuranpyyntL ol i  täfkein el ln
keino LaDissa, Nl lden levlnneisyys
alue ei  s i tä palts l  ral0i tu ykstnomaan
Lappi in,  vaan nl l tä on tavattLr myös
etelä1se|ll|nässä suomessa. Koska hvvl n
våhan pyyntikuoppiå 0n suomessa t0ls-
talseksl  arkeol0gisest l  kalvettu,  n11-
den tarkkaa lkää on vaikea n]äärl tel lå,
Joukossa on varmast l  l ryvln er l  lkäls1äl
vanhif i lnat volvat ol la tuhansien vuo
sien takaa, nuorimmat taas aial ta luu-
f i  ennen pronholdon yleistvnistä ja
vi l l ipeuran lopul l lsta häviäl l istä.

Vaikkå Laplsta tunnetaan l0 tunansla
Deufahautola, tämä 0n varmast i  vain
m!rto-osa nl lden tOdel l isesta l lääaäs
tå, systemaatt is ia kartol tuKsi€ 0n
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Kenesjörvi

Vtttri,
32 pyyntikuopan nlodostana ryhnii Utsjoen

tehty vähän, Ja usej f , l l l i ten t iedot uL-
slsta kuoDlsta saadaan sattulilanKauDpaa
KLitenkln Jo pelkkä kLopplen kartol t -
tafr ] r ren aLttaa saamaan t ietoa f l retsö-
nlesten fetk lstå,  peur0Jen kulk!aei
te is iä Jä lhnisyhteisölen kehl tyksestä
Ja käyttäytynisestä.

Kuopat esl lntyvät harvoln yksln.
Usejmmiten ne mLodostavat ryhmlä,  Jot-
ka ovat 0sla su! f is ta pyynt iJärJestel
|n lstä,  Täl la lsten Jär lestelmien ra-
kentamtnen Ja y1läpl tä|nlnen on vaat i
nut  yhteistyötä,  Johon yksi  perhe ei
ole enää r i j t tänyt ,  Yhteispyynnln
teirokkuus Ja tarve ovat valkuttaneet

hist0rtasta tunnetun laplnkyläJärles-
tel f län syntymiseen, Jota voldaan sel-
vi t tää nm. pyynt lkuoDpla tutkimäl la,
Kuopat ovat ol leet alunperln suorakai-
teen muotols1a Ja nykyistä syvenplä,
Ni iden pohl6l le on asetettu pystyyn
terävä seiväs, la aukko on naaniol tu,
Alkojen k! luessa reunat Ovat sortu-
neet Ja kuopat ovat saaneet nykylsen
muotonsa. Ympäri l lä oleva Val l l  ] ] ]uo
dostuL kuopasta ylös kalvetusta hie-

(uopat sl la l tsevat ent is i l lä DeLrojen
kulkuaeltei l lä,  Ne on katvettu hi€k-
kanaahan Järvren, Joklen Ja soiden vä-



tit

l is l l le kannaksl l le,  salrLler ia k0ski-
en rannol l le,  Jokien nuodostaf, l i l le
nlemekkei l le Ja tuntur len Ja vaat0Jen
väl ls l ln kuruihin, oheisessa k6rtas-
sa näkyvä si ja int l  kosken, ptenlen
laf l ]Dien ia tLntur ir inteen väl lssä ole_
val la hLekkalsel la tasanteel la on hv-
vln IYYPl l  l  lnen.

Arvelen, et tä varslnkln kokeneel le,
'kalken nähneel le" eräretkei  11i  ä1le
pyynttkuoppien iretsästys t0isl []uka-
vast i  I  isaä | l l le lenki intoa palvätalpa-
leel le.  (akemattomampl v01sl myos
I lahtua tau6blta, rinkan laskeirlsesta
alas selästä, nuutanan |nlnuut ln "va-

paasta'  kul leskelusta. . ,  s l l lä J0s
näette pyynt ikuopan, nl t tä kannattaa
etsiä i lsää, Ne sl lai tsevat vleensai
Jonoissa 10-15 metr ln päässä t0ls1s-
taan ( loskus t lheäl] ]nässä, Joskus har-
vem|l lassakln) si ten. et tä soikelden
kuoDpien pl tuusaksel i  0n suunnattu
Jonon sluntaa vastaan. Ni i tä varten
tarvl taan tasanne, la Jos lähel lä on
Jyrkkä r inne, etäisyys tåstä on usein
vakio, Jos tasanne katkeaa väl i l lä,
ei  kannata luopua tolvosta, vaan tar_
kastaa vielä sen Jatke, valkka se 0l i
slkln muutaman kynmenen netrin päåssä

Ryhmåssä saattaa olla kuoooia kahdesta



vitteenkynmeneen, lopa ene0]0]än|<ln, la
sel lalsen löytämlnen on kokemlsen ar-
voinen Juttu,  Koska ne sl tå Dalts l
ovat tärkeåä tutkimusaineist0a, n I  lstå
kannattaa tehdä l l ! ist l i rpanot Ja mer-
ki tä siJaint l  kårtaI le,  vährnmälst ie-
tona kLoppien luk!määrä, Ku0pparyh|nän
suunta ja paikån toposraf la;  alna pa-
rempi,  los Jaksaa valkka valn askel[ ] l -
tal la |nl tata kuoppien etäisyydet t0l-
s lstaan ja alna seuraavan klopan kom-
passlsuunnan edel I  lsestä,

Tietoja otan lnlelel länl  vastaan Hel-
sinqln yl  Ioplston arkeologian lal tok-
sessa, P1 91J,00101 Helsinki ,  pLlh.

rr93 99J, Tolnen oaikka, Jonne vot l l -
f l l0 i tuksen tendä 0n muse0Vlrast0, osol-
te sama kuln edel lå la Dlh, 40 251,
Siel lä l larkku Torvlnen vastaa Lapln

Toivottavast l  tä1tä taval la saamme
tåydennetyksl  val l l inaista kart taanme
pyynt i lärJestelnlstä, Toki Laptssa on
mLri takln nulnalsJäannöksiä, lo lhin ku-
ka tahansa kairojen kulklJa voi  sattu
nalta tö tätä, Ja lotka on helppo op-
pla tunf lstamaan, |nLl t ta se onKIr Jo
t0lnen Juttu.

TulJa Rankama

OTA HUOMIOON
LOMASUUNNITELMISSASI

MUOTKAN MAJA
Saariselål lä Ki i lopåån t i€n kup€eEsa, UK-kansat I  i€puiston

vi ihty iså ja ed'r ]1 lnen lonapaikka, Lapin matkojen l€väh-
dyspaikka ja vael lusten tukikohta,  sopivan etåål tå tur is-

Tar joa'nhe €dul l isen na. j  o i  tuspaket i  n (  r4.5.-2?.s-sa),  johon
sisäl tyy n4joi tus,  astnupala ja sauna: Aikuiset  75,-  ja
lapset al le 14 v.  37,so.

Tieduatelut  ja varaukset (s697) A71 04.

Post i -  ja te l  eurhei  I  un Kannatusyhdjstys. .y.





KARTTA
I laal lskuun jäseni l ta alhelneen sal k lF
Jolt tajan tart tumaan kvnåån, koska tLn-
tul  s11tä, et tä aihe ol ls l  r iukava saa-
da våhän useammankin t letoon,
l'laan|nlttaushsl I ituksen tolmltuspääl I ik-
kö Hånnu vlrolalnen kertoi  valalsevas-
t l  kartan laat l |nlsesta Ja kaikista n1i9
tä työvaihelsta, Jotka edeltävät kar-
tan, sen nonlvär isen, taynnå t letoa 0-
levan paperln alkaan saamiseksi.  Kunni-
ol tus i tse kart taa kohtaan nousl hui-
mast l ,  eikå kart talehden ennen kal l l l l -
ta tuntunut l r lntakaan ol lut  enåä koh-

I IUTTA ASIAAN., ,
llaanfiittaus on suomessa vanha asla,yll
350 vuotta si t ten nlnl tet t l ln enslm-
nälnen maanmlttår i  v lrkaansa,
Vuonna l15q Suomi ol i  ensl fr ] l l la lstä ker-
taa maal lnankartal la ninettynå alueena,
Se e1 kultenkaan vielä | l lu istuttanut 0l-

1500-lLvul la useat henkl l0t  l rankKlvat
Julkisuutta teketMl la er i la ls ia kart to-
Ja. H0l lant j la iset kauDpiaat l ranKkivat
t ietoa nyynt laetki l lään, la naln ennen
hyvln t lntematon pohi0lnen |naai lma al-
kot hahmottua, syntyi  Skandlanavian
kart ta,  Jossa SLomi ol1 muodoltaan vie-
lä kovln kulmlkas,

Ruotsalalnen pappisväki keräsi  Ja Jak0l
mulst i in merki tsemiään t ietola, | l ]m,
0laus l lagnus (0lavi  l laununpolka l l r90-
1557) I:ekl "Catft llarinan", Jossa alu
eet ol lvat lo selväst i  oikeamDia f iuo_
dol l taan la t ledoi l taan, Koska aaiat
ol lvat epäselvlä la valkei ta esi t tää,
tyydytt l ln kuvaamaan naastoa Ja el in
0l0Ja, palkannimet kLVitett l ln Vå€s
töön la luonnonololhln l l l t tyvl t lä t le-
do111a,

voonnå 1611 toht l ln enslmnålnen LaDln
karlta, Andfeas Bureus, Ruotsin karto_
9raf ian luola käytt l  avukseen matena-
t i lkkaa Ja täht l t ledettä Ja hän sai ai '
kaan kaftan nlneltä "0rb1s årctoi  nova
et accuräta del lneat l0",  Josså Suomi-
kln alkol  muotoutua olkeln,

varslnatnen kartanteko alkol ,  kun an-
nett l ln 'geometr lsten Ja maantleteel
l  lsten kart tolen" laat lnista koskeva
ohjesääntö vuonna 1643.
(artal le on annettu |nyos'måari tetmä"t
Kart ta 0n [ l l t takaavan mukalsest i  pie-
nennetty la yleistetty,  nerkei l tään
sel l tet ty Ja 1isät iedoin täydennetty
klva alueesta,

Kartan kuvausajarkohta v0i  0l la nennei-
syydessä, nykyhetkessä tai  tulevalsuu-

Jotta saataisi in mahdol l is inman havain-
mllh$ kar i ta,  on sen ulkoasl l le an-
nettava vaat lnuksla Ja se onKin Jo tai-
detta. flerkit ovat Joko laiilola (es10.
k0rkeuspisteet Ja rantavi lva) tai  y l l t -
IeCl l l ! iö (esim. netsämerkl t) ,

KUI(Ä TE|(EE
Suomessa kart tojen laat iJat ovat tai
toksia, v irastoja la yhtetsölä, vael
tajan kannalta maan|nl t taushal l i tus te-
kee ne kartat,  Jol ta me kulutamme,
l laanrnl t tauahal l l tuksessa on myÖs kart-
tapaln0, l0ssa painetaan Korkealaatul-
sia monivärtkart tol  a.

] IEDON KERUU
T1eto ka|. t toihin kerätään hyvln ] ] ]onlsta
erl  palk0lsta -  tuotannon kanfal ta tår-
kelnmåt ovat l



-  l laanmlttauslal toksen onat reklster l t
-  Geologlan tutklnuskeskus
- l{erenkulkuhal lltus
- väestöreklsterlXeskr.ls
- Tle- Ja veslrakennushal l l tus
- Tliastokesl(us
- l'1etsähal l ltus
- Kunnat Ja kuntalnl  l  i tot

Kartolssåmne olevät valtavat massat n1-
|nlstöt letoa, on kerättv pääaslassä kaft
san keskuudesta, st is kyl l l tä Ja kvlan-
niehl l tå,  Nl |net on tarklstettu Kott [Els-
ten klel ten tutkl i luskeskuksen nlmltoi

Gerafdus l4ercator: "Svecia et Norvecia

cum congini jst '  teoksesta.  Duisburg 1595.

Alkup. Nels insin Yl iopiston kir jasto.

KARIAN TEKOON

Ilnakuvaus on koko kartan teon, taisLl-
hen t ledon hanklnnan perusta. 1910-1u-
vul la alett l ln lentää kartantekotarkol-
tuksessa.
l4aannlttaushallltuksessa 0n ona llnakl
vatoinlsto, loka holtaa päaosan valta
kuntåmne llnakuvaustvöstä. Kuka tahan
sa el  voi  lentää koneel laan la kuvata
naätå, vaan se on lLvånvaralsta tol-
nlntaa,

I  lmakuvaus tapahtuu suunnl l leen näinr
Lentokoneen Dohl assa 0n kuvausaukl(o,
Johon on kl lnnl tet tv er l tv inen mit ta-
kairera, Kone lentää ]]]äärätyllä korke-
udel la |nåärättyyn suuntaan. KorKeus
on suhteessa nl t takaavaan Eslm, vuo-
destå -/6 lähtien on lennettv 6600[]
korkeudessa, iosta såadaan ni t tåkaa-
vaa lr l l  000. si tä käsl tel1en tehdään

Kuvla napsitaan peräkkåln alna sl ten,
että seuraava kLva oelt tää edel l lstä
60 % Ja vlerekkäinen Jono slvuttaln
10-40 x. Kahden peräkkälsen kuvan peit-
toalueesta syntyy kolmiul0tteinen kuva
el l  stereomal l i .
e l l lä ihmlsi l lä 0n stereoskoopplnen

näkökyky. Voit  l tsekln kokel l la valkka
omll la passlkuvl l lasl ,  Kuvat on ol tava
valokuvåamossa otettula.  Lai ta kaksi
kuvaå vierekkäln, plenl  rako väl issä,
keski ty katsonaan kuvlen väl l ln.  kes-
kel le,  Kuva lkäänkuln nousee ylÖs la
volt huofiata nenän la otsan Ja lelan
selväst l  k0l |nlul0t telsena. Jos tuntuu
ettel  tapahdu r i l täån, vaihda kuvlen
oaikkaå, lol tonna tal  1ähennä kuvlen
asentoå t0ls l lnsa nänden, tal  s l t ten
slnul la el  val i tet tavast l  0le kykyä
nähda stereona,, ,
samal la tavoin tarkastel laan kahtå
lentokoneesta otettua kuvaa vierekkäin
tosln kOneessa, Jota sanotaan stereo-
kartol tuskoleeksi,



Ihanteel ls ln kLvausalka 0n kevat,  i0L-
Loln Iehdet elvät ole vleLa puhjefneet
pLLihln, mutta tulv iva oJakin saattaa
näyttää Joelta la Joki  jäfvel tä,  ioten
täl lals issa epåselvlssä tapauksissa
kåydään tarklstuskäynt i  maast0ssa, l (ar-
tolttåJa helttA; re&n sel&gin Ja astuu saa!-
palsl ln ia lähtee vaeltamaan maastoon
telrdåkseen täydennyskartoi tuksen,

Nykyisin käytetåån aDUna lnfrapLnakuvja
Jolssa kaikki  elävä, kuten pulden leh
våstö näkyy punaisena Ja helpottaa eai_
lalsten pintolen tulk lntaa, l lLt tel  se
auta plnnan al le nenoa, Joten edel leeft
k1n tarvl taan ihrListä,

Jos Lapin kartolssa on pult tel ta.  esl l l l -
puro puuttuu, saattase johtua valkka
si i tä,  et tel  s i lnä uomassa ol lut  ku-
vaushetkel lä vettä,  tai  sankka pajukko
0n pelt tänyt k0k0 l l run, Siel lä salot
Ja länsåt ovat kovln suurla kulkea,
Jotta saatalsl ln kalkkl  t ledot tal teen.
Jos satut löytänään lotakin mlelestäsi
olennälsta sounnlstuksen kannalta,  nl-
ka kartal ta Polt tuu, l l | l lo i ta sl i tä
l f  aanmittaushäl l l tuksen kårt tapainoon
tekn, Kalervo l läke1äl le,  p.  154l l lq.

Nyt f i le l l lå on sl t ten ne l lmakuvat,  Tä
nän Jälkeen neldån täytyy påattää mitä
aslol ta haluanne esl tet tåvån kartal  la ln
ne, xartan s1säl lÖn suunnlt telL on er l-
tylstunte|nusta vaatlva per!stehtävä,
Joka slsäl tåå monenlalsta aslantunte-
musta onaavlen ihnlsten yhtelstyötä,

$RTAN PIIR]A]t INEN
Kartanpl l r täJä p11rtäå Joko käsin tal
nykyisln yhä ene| i ]mån t letokoneel la,  En
nen kalkki  teht l ln käsln stereotyon J
keen, nutta nykylsln stereokojeet on
varustettu pl l r t ln l l lä,  lo l l la voidaån
suoraan saåda alkalseksl "puhtaaksl

pi i rret ty" verslo. Koneen votdaan käsl@
pllr taö er l la ls la plntamerkkejä ja er l
vahvulsla v1lvoja, sekä kalr ta vi ivaa
vierekkaln (es1n, t let)  ia l isäksi  Iu-
kLista nrui ta asiol ta,
v0ldaan ol la kahta l r l let tä sl i tä,  onKo
Käsir  pi l r retyt  kartat parempla kuir
näf l lä täysln teknisest i  ajkaansaadut,  A1-
naKin edel l lset ol lvat kauni lmDla. PL-
lrumatta(aan nl lstä vanhoista kartoista,
Joissa 0n lpei ta DohJolsauusuja Ja kar
tanrini teksteJå,

PAINATUS
Pl i r täl l lsen Jätkeen kart taelef ient i t  va-
lokuvataan, Tässa vaiheessa voidaan
pienentåå Ja suLTeutaa tarpeen f l jukaan.
Pienennyksen Jälkeen kartanpatat ase-
n0Ldaan vierekkåin Ja päältekkätn Ja
kootLsta palapel istä tehdään paino-or1-
s lnaal I  t .

KAR]TOJEN AJANTASALLAPITO
sLoml kuulLL tarkt frrnin kartol tet tuf l r in
f ialhln.  vuonna 1977 saat i ln peruskartol-
tus valrnl lksl  (19q7-19//) .  Se sisäl taa
yhteensä 3710 kart talehteä. yhden leh-
oen alue on 10 kf l  x t0 km, (ul tenkin
tänä påivänä Jo osa lehdtstä on Dahast l
vanhentunelta Ja ni iden aJantasatstami-
nen vaat l i  suuren työpanoksen. Eråat
alueet Joudutaan kartol t tamaån Ltudel
leen lähes yhtä tarkas kLl ln ensikar
t0l tuksessa, Täydentä| l |ät tä Ja osatäy-
dennyksl l lä si  i r retään tärkelmDjä ku-
ten t lestöä, asutusta, k i  intetst0raJ o-
Ja yl ls,  t letoja kart tot i l j r .  Nätstä vol-
daan tehdä myös pääl tepa1natuksla,
xaannlt taLahal l t tuKsessa pvr i tään otta
|naan peruskartotsta 510 vuoden väletn
uLslntaDinoksla, J0ihin on täydennetty

Ulk0i lukartoista otetaan n, Kotmen vlo
den våleln aJantasaistettu painos,



Kåiylåi uusinta
ajantasalla olevaa

ulkoilukartlaa.
Etkuljeharhaan.

ulkoilukarlta karttapail€sfa

KARITAKESKUS

G'.-j

Kartantekl län työ auuttuu koko ajan Ja
me saaln|ne kåyttöömme yhå täydelltsen-
plA karttolå. llotta tarvitseeko kartolt-
taja enää saappaitaan la reppuaan?

ERILAISIA (ARTTOJA

Kaiken perustana on petulkqrlte, se
laaditaan [ l t t takaavaan 1r10 000, mutta
palnetaan I  r20 000, se 0n er i t tätn hyvå
kart ta,  Jos haluaa vaikka kesämökklnsä
ympär1stöstä yksl ty lskohtalsen kaf tan,
rutta Vaeltalal le on parempl topograf l -
nen kart ta I  r50 000 tal  I  r100 000,
Peruskaattaa er i  tavoln tåydentånräl lä
valnistetaan er l  tårkoi tuksi in sovel-
tuvla Kart tola.

Tässä lonklnlalngl  luettelo kårtoista,
Jol ta naannlt taushal l l tus val f i istaa ul-
kol l l la l leI

Peruskart ta 1 r10

Toposraflnen kartta

suomen ttekartta GT
Autol l lJan t lekartta

000/ l  :20

1t20
1 r50

1 r100

1 r200

000
000
000
000

000

36,-

36,-
54,-
36,-

39,-

48,-

37, -
17,-

37, -

TULEVAISUUS

Automaatlotekni jkka on valtaamassa mvos
kartän valnistuksessa alaa, Peruskart-
taa on tehty Jo kynmenlsen vuotta u-@l-
1a teknl lkal la.  Tåssä tekni lkassa t le-
dot muunnetaan nuneeriseen nuotoon, k0-
neklelel le,  Työskentely tapaht!u nävt-
töpäätteel lä.

Satel i i t t lkuvausta l rvväksi  käyttäen
saadaan nopeast i  uutta t ietoa. suo-
nessa l ]aan|nl t taushål l l tuksel la 0n
ykslnoikeus ruotsalalsen Kl l runassa
toimivan satel l i tb l ld ' ln spot_alnels-
ton väl i t tämiseen la läl leenl l |vvnt l  ln

Huol l l ispälvän lai t tel ta ovåt ehka au-
tolhln siJoi tet tavat paikannuslal t teet,
Jolssa radiosignaaleln reklsterö1dään
t iedot maastossa. Kl lpai lu 0n kovaa Ja
kuka ensl|lriräisenä kehlttää varman tavan/
la nopean, voi t taa kl lvan,

l{er lkaftät  1r50 000-1r100 000
l l lkol lukartat

,plenet lehdet
Itlatkallukartat
(hhnat 1988)

ULKOILUKARTTOJÄ

1 :  100 000
lnarl  järvt ,  Kemilärvi ,  Kevo, Koi l l is-
kairå. Käslvarsl

1 :50 000

Hetta-0uttakka, Hossa-Kyl|nå1uoflla, Ina-
r i - l !eneslärvi ,  Iso-Sy0te-TaivaIvaara,



Kaunlspää-Kl I  loDää, Ki i  lopää-Sokost i ,
Ki lplsJärvl ,  Leln|nenjoki ,  Lokka, Pal las-
0los, Port t tpahta, Ruk atuntur l-0ulanka
Yl läs-Levi

1rqO 000 lvalo, Luosto PyhätuntLr l
I  r l0 000 Sodankylä

Lähteetr suomen kaatasto, v ihko 112,

su0n]er kartoi tusJ uaarni t taLlshal I  l tLs,
sLomen naant ieteel l lnen seura.
Kart tat i  lanne 1988i l l |h,
MrttauL seti tlfh,
LapinKäviJötder naai lskuun Jäsenit taj
toimltuspääl l tkkö Hannu Virotainen, f i ]h,
yal l j lan ammat koulu, kartanpl l  atälän
0Fintol inJa -66-6/,  Kart taopin |nuis in-
Panot (hel l  laakso)

ENS IAPU

API]A I  ENSIAPUA ?

vara 0n vi isaLtta etka vahingon ennel
KannattaKln |niet t iä et lkäteen, | l l i tä

Täl lä kertaa pohdi l lme nttä tehdä, Jos
loukkaannLnne, t tse tal  kavert ,  käsl-

Esi[ lerktksl  Jyrkkää r lnnettä laskeutu-
essanfle saatamme rnenttaa tasapalnonne
Ja kaatua. l0l l0 in käsl  vaistomatses
0n se tukl .  j0 l la yrt tä ' l l r l le t i lannetta
pelastaa, Palr imflassa tapauksessa käsi
voi murtua, llutta venåhdys, tärähdys,
si jot l taan meno tat n]uu ruhje on ehkä

Ensiksi  var l l l lstaudutaan ettei  kysymyk-
sessa ole avovailna, Jos 0n, se täytyy
pelt tää puhtaal la si teel lä,  et tel  l lkaa
pääse haavaan, El lei ,  yai tetään f iahdol-
l ls l | r ]man nooeast i  saada kyl f lää klpukoh-

taaf,  0loslhtejsta r l toplen se voi  ol la
lunta nuovip!ssissa, kyl f iää vettä n]uo
vipussissa, (es i  f l l ,  Juomavesl) ,  kosteaa
samnalta Jne, Jos kylmäa ei  ote het l
saaravl  ssa toteutetaan ainakln kaksl
j  (rn pef iaatteesta, Kohoasento la
puristus. Purtstus saadaan alkaan käsin
Ideal-s l teel la,  huiv l l la y lns,  0Lpa ky
seess. i  nlvetvanrna, I  jhasrevähtymä, tä_
rahdys tal  rLhJe, JKrta (Kylmä,koho,
kompressio),  ropeuttea vamman parare
l l rsta ratkaisevast l .
Jatkot l lanteessa, notn puoten tunnln
kuluttua, käst la j tet6an lepoasentoof
nl te l lan ta l  hLivtn avul ta,  Anorakin
tai  takin hel l la kelpaa myös tueksi ,  k ln
se käännetaän ytös käder pääl le Ja kl tn-
nl tetään vaikka hakaneutal  la.
Jos ktpu Jatkuu tal  kovenee nälstä toi-
( |enpltelstä huoltnatta,  t raKeudu mahdol
I  Is imman nopeas amnat auttajan hol-
v1t  n,

HyVäå kevättä la turval l tstå vae)luks!a
toivoo E1l  a





LOUl|U
Aul ls Javela, yksl  näl tä keksel iäi tä
laplnkävi lÖitä,  on kehltel lvt  najoi t-
teen, joka on louteen, laavun la tel tan
väl lmuoto. Rei lLrna niehnä hän ei  pi i is_
tele ldeoltaan, Joten tässä se 0n Kal-
ken kansan toteutettavaksi ,

Telt taan mahtuu yksl  kLnkiJa ainkk0l-
neen. Kun tavårat on purettu Ja levi_
tetty,  onkln tel t ta täys1, Teorlassa
on mahdol l ista,  et tä tel t taan mahtLu
kakslkln yöpyjää, nutta r lnKat läte-
täan sl t ten ulos,
Tul l l la lstuf l r lsen l1säKsl tål  la lnen
pystytel t ta on hyvä myÖs sateel la la
tuulessa, 1-2 henkeä v0i jstua suo-

Jalsessa "ovtaukossa",  kettel lä ruo
kaa, tal  nuuten valn päl l lstel lä,
(vrt ,  unpltel t ta),
Jos Joka suunasta tuulee, voi  aukkoon
kl lnnl t tää nepparel l la etuselnånkin.
Telt taa on testattL muutamll la vael-
I !ks11la, kuten ruska-sade-vl lkko-8/,
unen laatur slkeä,
Telt takangas on maastokuvlol  I  ista,
kyl låstettyä, s lsäpuol i  hopeanväri-
nen. Pohia 0n Japani laista nai l0nla
Part loai tasta, Josta on hankit tu myös
hyttysverho Ja vetoket ju.
Teltan palno on I  12 k9 + tel t takeDit
Ja Kl l latr  noin 0,5 k9.



Piirroksetr hel  i

190-222-222+15 cn

lqLlg (110x210)
210-1l l-190_111+saunanvårat 2cfr],  katso

q!g! A la cr rr0x11l+saumanvarat 2 cm.
I (G) r 40x1gO+saumanvarat 2 cm

räystääksi + saLrmanvara 2 cn.

!.8!!q!9!Iq 2x 1t2-210-172+saunaNa-
aat 2 cm

vetoket ju I  kpl ,  pl tuus 160 cn

eri la is ia koukkula, lenkkejä tarpeen mu-
kaani -  J0s hal laä, voi  pystysaumolhln
Ommel la valmi lksi  lenkkeja esinerklksi
kLlVatusverkol le Ja kel lopussl l le.
Tässä kotrtaa voi  lokalnen teki jä antaa
nlel lkuVltuksensa lentäå,

etuharlaan seiväs, korkeus 160 cf l ,
eslnl .  vånho1sta tel t takeDeistä saa hy
van, tai  aluf , ] l ln lputkesta teleskooppi-

etuselnär 1/2-210 lz2 (Jos on hyttys-
Verh0kir)

On]pele saunrat vahvlstaenr käännä sa!-
nanvarat tolsen kapDaleen puolel le la
t ikkaa I  cnrn Däåstå pääl l ipuolel ta.

reuna räystääksi + saLmanvarat 2 c[ ]  +
kakslnkerroln 3 cf ] l rn käänne etureunaan,
lohon ki inni tetåån nepparlnauhat hyt
tysverhon slvul levetämistä varten sekål
haluttaessa myös irral l isen nepparei l
1a ki inni tet tävän etuseinän nepparel ta

tel t takeppelä l r  kpl ,  pl tLus q0 cl l  (voi-
daan tehdä nainlost i  valkka vanhoista
laslkul tusauv0lsta)

metal  I  is la rengasrel l  änvahvikkeita 5l9l
i i t  mnttEttaess: vah sasta al tel



TUlITURIKOIUU
Kolvu on ensi l lmäinen suoneen tul lut
puu. Laplssa esi intyy nykylsen luo-
kl t telun mukaan kolne koiv! laJlar val-
vaiskoivu (Betula rana),  raudusk0lvu
(B, pend! la) la hleskolv!  (8.  puDes-

Tuntur ikoivu, Joka suojaislssa kuruls-
sa kohottelee runkonsa |nonl |netr lseksl
Ja pal lakan ralal1a, kovan sään anmll-
Ia tuskln lyhyenlännän l l rnlsen f i1t tal-
seksl ,  on hleskolvun alalai l  (B. tor-
tuosa),  se on levinnvt koko Låpin al
alueel le la valn valnvaiskoivu vl lhtvv
sl tä pohlolsempana, aina Hulppuvuoal l -
la ast1.

TLlntur lkolvu on hieskolvun Ja valvais_
kolvun r lsteymä, l lvös rauduskoivLl  Ja
valvalskoivu voivat r lsteytyå, nLrt ta

raucuskoivu ei  v l ihdy juur l  mäntyrålaa
polr j0isef lpana, Rauduskolvu on hies-
k0lvua vaateliaampl kasvupalkkånsa suh-
teen. Se 0n myös Suonen tärkeln kolvu
nl ln lnaisemal l lses kutn taloudel u-
sest lk ln.
Raudlskoivun tunnlstaa helpolten ko-
measta rung0staan, kauni ist l  f l  lppu-
vasta 0ksist0staan, nystermålsistä
nuorista oKslstaan la t0lssahalal tai '
s lsta, teräväkärklslstä lehdiståån.
Sen kasvukausi on multa kolvuja plden-
pl ,  loten lehdet puhkeavat alkalsem-
nln ia ruskan Värl tys hi lpl i  lehvås-
töön l]]yöhe|nnin.
Edel lämatnl t tujen läj1en r lsteymlä el
JULrr l  tavata Etelå-suonessa, sl l tä
siel lä kuklnta-ajat p0ikkeavat r i  i t tä-
vast l  t0ls istaan, elkå r isteytymlstå
ehkäisevlen teklJöiden tot | ] ] tntåa vå-



hentävää alhaista länpöt l laa ole halt_
tana. Sltåpalts i  Etelå-Suonessa val-
valskoivu on suoläuelden kasvl, kun
taas Lapissa se levl t tävtvv kulvl l le
låkäläkankålI lekln.

OI.III{ÄISPIIRTEITI
Tunturlkolvussa on nåhtävänä pällon
vaivalskolvun pl l r tel tär pvöreäleht l-
syys Ja nonirunkolnen/ lopa pensasta-
va kasvutapa, i1yös etelåssä vi lJel-
tynå plu sållvttää nålrå oninalsuuten-
sa,

Tunturlkolvusta on kehlttvnvt |nyÖs
pålkal l ls ia läJeJa, kuten Luotels-
Ll ts joen ykslr lnkolnen Ja Ki i  lopään

Ykslrunkolsta kolvua tapaä rlletsånfa-
Jan alueelta Ja tuntur ien y]år lntel l -
t5.  se on kaunis,  vählarunkolnen Jå
valkotuohlnen Ja sen latvus on |lluitä
kolvuja pyöreänp1.
Kt i iopäån kolvu on trmtur len vlåoslssa
kasvavå, naata suikertava ruoto, lota
tapaa nimenså flukaan Klllopåån tleno-
vl l ta.  sen runko vo1 venyå mlt taa
uselta metrejå la paksuutta muutanan
sent in,  mutta oksat pysvttelevät vi l -
den sentin turval I isessa tuntunassa

L ! StII{TY}11NEt{
(oska kahden laj in r lstevni l lå el  s l l -
tepö1yn laatu ole vå1ttämättä kovln
hyvää elkå slementen ltåvvvs kehutta-
vaå, tåytyy ol la nultakin keinoja var-
nistaa kulki laa ralvostuttävien k0lvu-

helkköl en Ja sl l f iää l lahduttavlen
"klrslkkap!utarhakoivik0l t ten" svnty-

Tuntur lkoivun kasvul l inen I  lsääntvni_
nen tyvlvesOistå pl tää huolen sen säi-
lyniisestå. l,lyös tunturien lakl0slssa
sen on todettu aikå ylelsestl levlttäv-

tyvän måahan painuvien oksien myÖhals_
l!ur ien muodostuksen avul la,

KIYTTUPUU
Tuntur lkolvu on kulkl lan vståvä, sl l lä
tavattoman tlukkasylsyytenså taKla se
paläa mukavastl tuoreenakln. s1tä
paits l  Jå1nen tuntur ikolvun påtkå haI-
helpost i ,

Kun Lapln ihmlnen hankki i  i tsel leen
polttopulta, käy hän keväthanqi I la
kaatanassa kolvl t  lät täen ne vieiä
hlukan kantolhinsa kl lnnl .  Nä1n ne
kulvuvat nopeammln, kun k01vu alkaa
tehdå lehteå. Ne vo1 kåvdä sltten
selraavl l la luni l la hakenassa, Vl1l to
tuoheen koko rungon måtkalta takaa sen
etteivät puut 0ätäne t l lv l in tuohen
al la kun ne on pinottu säl lvtvst5 var-
ten kart lonmal l  I  tseen kekoon,

l,luutafiasta hyvän pitlisesta la paksul-
sesta tunturikoivun påtkästä saa nuo-
t lon, l loka aäiskynåttå palaa aaf|utun-
nel l le ast i  la aamul la saattaa v01da
vlelå hehkuvista hi i l lstä svtvt tåä tu-
Ien uudel leen.

Tuntur lkolvun kehitys I  atkuu edel leen,
Rlsteytyf i  istä I  a takåislnrtstevtvmlsta
tapahtuu, |1l l la is ia l lenevåtkåän al-
Jen kuluttua -  vai  onkohan nl l tä kol-
Ja kukaan vaeltaja enää tutkåi lemassa.

RH

Låhteet:
(el l io,  Paavo, Lapln kasvlvaratr  Acta
Lapponica Fennlae no. l0
Sulkinoja, l lat t i ,  Lapin koi f t la l  ien
muLntelustå la r lsteytymlsestär Er i -
Dalnos, Lapln tutklmusseuran vuoslkir-
Ja XXl i  1981
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SML:n Uudet kirjat,
kevät 1988

Suomen nslksiluopss
Uusija tåydeuin€n rietopaketli korimaasla. I(aik*i hunnal ja kaupunBn.
Yli 500 sivua. Hinra 94 nk
Suomen bnintöslu€oprs
(aikki lcirintäalueel, binnar, Dallelur, dökir, majat, matkailuvaunupalv€lut. Hinta 50 nk
Kestotilaus 48 mk
Suonen lonlkrläopss
Lonakylå1, nökn, tåysihoitolar, gveyskylpylät, binnat, pallelut, taso, Hinta 50 nk
Kestotilåus 48 mk
Smnen Kulkun€urot
Julkhen liikenteen aikataulur, hinnåt, natkaehdor, ihestyy 4 kert. vuodesså. Hinta 44 mk
srarislon opas/Pohjadrhri
Skiirgårdssuide/Bonnislo viken
Veneilijån palvelupistenä kartoittavasta knjåsarjåsta on vuorosa osa 3,
Pohjanlahti Kustalista Tornioon. Kiel€t: suomija ruolsi Hinta 134 nk
Kolin opas
Pienoisopas Suomen suosituinnan luonnorniihr,ilyyden. Kolin maisenisla,
matkåilupalveluisia, reiteistä, nenneisyydestä ja 1ästä p,iiväslå. Hinra 38 nk
Tunlurivrellajan opas
Pohjois-Suomen eråmåiden auriotulal. rerkeilyreitil ja alueet, lukitut runruri
tuvat, e.ämåapuhelimer. Hinla ?2 mk
Melonlarenriopas
Uusi ja enrisra håjedpi opas kanoouneiteille, koskiin ja metonnån tånoihin.
Kokenuksiin perusruval reiuisdosteet ja koskenlaskuobjeet. Hinra 64 mk
Suomen hol€llioprs
Kaikki hotellit ja nalkustajakodit, hinnat, palvetut, kokou$ ja
konsre$ivalniuder. Hinra 58 mk
Keslotilaus 54 nk
MUILLE MAILLE
!9!4q
Råuni Vornasen, runnetun Kreikan kåvijäd ja knjailijan uusj, enristä syvempi
opas Kreikkaan ja kreikkalanuuteen.
PohjoiFNorjrtr oprs
Jååneren rannan hahtåvyyder, auroreirir, kalapåikat, laivareilit, matkailD-
palvelur uudisrelussa opaskirjasså. Hinla ?2 nk

Jäsenslennus -30 qo

ffi
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Onnittelemme 15-vuotiasta
Helsingin Seudun Lapinkävijöitä.
SUOMEN MATKAITUTIITTO
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MIKA KUKASJARI|I ?
(0lar in Ja l , luonlon vål lssä, parhaassa
l letsa-LaDlssa on Yi läksen ul ias tuntu-
r lJono, Sen pohjoLsosassa, Pyhatuntu
r ln koi l l lsalnteel lä k i i i te lee Kukas
I ärvl ,  jonka rannä11a, |näntykankaal la
se1s00 lr i rs lkämppä Ja sauna, f iatkal  lu-
I  i  i ton o|nistama Kukasiäaven eräretket-

Ympärlstössä leviävät hl l lasuot Ja Aa-
kenus- la Pyhätuntur l t  kohottavat kal-
Jut lakensa nukavan Dälväkävelyn etäi
syydel lä Jårvestä.
Kukasjäfven rannol l la or v ielä rauhal-
l1sta, s i l lä autol la p5äsee väin 2,5
kfll In päähän,

Kukåslärven rakennuksia on korJattu
Kaakon LaplnkåvIJö1den voinln Ja ni in-
pä 14-paikkatnen, takalta läm|] ] l tet tävä
kåmppä 0n ent lstå ehompi,

KESII4AKSUT

ll i täpä Jos ensl kesänä Ohlkulkiessasl
y0pylsl tk in maJan aauhassa, töräyttå1-
sl t  kahvlt  l rel ia l la Ja län|nl t täis l t
sauran, Jonka kåyttÖ sisål tyy hlntäan.
se 0r 1,6. 10.9. 25 mk/htö/vrk.  Telt-
tal l iJatkln selvlävät vähln rahoin,
si i lä 8 markan vuorokauslmaksu ei  ole
pal jon Jå hei l le saunavuoro on 5 |1|k.

TALVI}lAKSUT

Talvel la ei  t letenkAän påäse näln hal-
val la,  s l l lä yl låDtdon slur inta neno-
erää, puuta, kuluu runsaas ,
I  10.-31.5. l la jan kåytöstä peri täån
nlnl f i lmaksu, Joka on 7 vrk osalta
800 mk Ja 1 vrk osalta 150 mk henkitö-
måärästå r i ippumatta? el le1 nyt henkl-
lövuorokausumaksulsta kertylsl enempäå
Nenki lömaksu on 35 mk/vfk,

KALÄSTUS JA I1UUT JIITUT
JOs lo] ] ]al lansa atkoo syödä tuoretta
kalaa, saattaa se hyvlnkln onnlstua,
si l lä verkkokalastusluvan saa vl  lkok-
si  70 |nkr11a, Jol lel  luota onkeen,
! isumeen ta1 pi lkkl ln,  Jol l la kalas-
taminen on r iajassa yöpyj l t le maksuton

Kaikenlalsla i lu l ta varaamlseen, peruu-
tukseen, kalastukseen y1]]. 1i ittyvåå
ohjeistoa on runsaln mltoin, Ni lstä
saa l lsät ietola suomen atkai  lu i l  l tos
ta, Jonne nyös varaukset t€hdään.

Ioinlntaahan siel lä on tulevana kesänä
moner nolsta, s l l lä talkooteir l t ,
n!or ison retkel lykuassl Ja erätai to-
oäivät pl tävåt vi lskettå yt  lä,
l tenkä ol ts i ,  mentälsl lnkö tutustL-

maan?

RH



Siksi, etLi Tertru ei ole tci
dän liittonne iäsen. Eikä
siis saa t(xi edullist ryh,
mämatkavakuutustx itscl

leen ja perheelleen.

Sinä sensiiaan päriäät yhden
matkavakuutuksen hinnalla-, vaikka
matkustaisit \'uodessa viisikym
mentli kertea!

,  Li iq'mukxanlKvlläPohjole
KOn'ex.

PonJolr-urrrcrr
IUl401-\ ! r0lllitvrLltl t 0ilzp1l,v\7i\

/]-!n/v\t\



Rinkan pohjalta
LAPIIIKIVIJIN TILAIJS

Låpinkävi lä - lehden t l laanlnen on ol-
lut  nahdol l ista Jonkun alkaa Ja t l laa-
l lakln on ]öytynyt,  Nyt on kul tenkln
syytä |nulstuttaa läseniä sl l tä,  et tå
LaDlnkåv1iä tulee edel leenkin kalkl  l  le
HSLrn Jåsenl l le läsenetuna.
Alnahan volt  kul tenkir  antaa lehden
vuoslkerran ystäväl1esl lahjaksi .

SAVITAIPALEEN KUVA(ESÄ 88
tar ioaa monennoista valokuvauksesta la
lLontokuvlsta kl lnnostunel l ter |nn,
kansalväl1nen luontok!våusseninaari
I2,6.,  |naai iman kauneim|nat luontokuvat
-näyttely Ja diåesl tykslä 1.-31.7,
I tse lLontokuvakl lDal lu päättyy 6,6.,
loten ehdlt  v lelä sl ihenkln mukaan.
L1sä etoja kl lpal lusta la ohjelmasta
saa Etelä-KarJalan |(uvakeskuksesta,
Savltalpale, puh. 951-560051.

ERII{ESSUT 8,-12,6.88

keråävät runsaastl kansaa Ri ihilnäen
maauinalan y[]päf istöön, Esi l lä 0n
myos HsL kaiken retkei lvvn, eräi lvvn,
kålastukseen, melontaan yn l l l t tyvän
kanan Ja aslan ohel la.
Alustavien suunnitelnlen mukaan alna-
kln sunnLntalna l2.6 Helslng1n seudun
Laptnkävi låt  vetävät plenlä retkel  lvvn
l l i t tyvlå ohjelmåpåtk1ä pälvän t l l l t taan
la si lnå väl isså malnostavat to1mln-
taansa sen kuln kerklävät Tulenan
slnäk1n l l laksi  el l  pä1väksl k lerte-
lerLään,

KARJAKAIVOII LIITJÄ-AUTOÄI(ATAULU I
Helslnqlstå

Arklstn 6.00 el  la 1.6.-31.8.
8. l0 lauantälsln ] ] ]yös

lql l5 k lo 12,15
17.15

Pyhälstn 8.30 la pyhålsln nyös
11 .30 klo 19,00
I6.00

(olvuI€sta

Arkls ln 7.00
9.50

15,25
18.15

Pyhäls1n 9.30
t J. l0
17,10

1.6.-11,8.
lauantalsln nyös
klo 11,10

Ja pyhälsln l l ryös
klo 20,10

Karlakalvol le vlevää Koivulan bussia
l i ikennöl Åbergln l tnlå,  Llnlan nune-
r0 0n 285 la ]ähtölal tur i  Job,

VITRI PUtlELII{NUI1ER()
ohjelmatoinlkunnan vetäJän, Helkki  lå i_
Ian kot ipuhel lnnumerossa ol l  v i  1ne
lehdesså vtrhe, Tässä oikeå nunerol
692 6632.



POI1JOIS-KAL()TIN OPASPALVELU
on Kolar lssa tolmlntansa alol t tafut
y. i tys,  Joka lärJestää vuoristo- Ja
läät ikkövael luksla Pohjots| ]alden alp-
pimaisiml lal le alueel le Lynsenln nle-
fr ]el le,  Sareki  in Ja (ebnekalsel le,
Staft t i rahan turvln opasyrLtyksen a-
lol t tanl t  par ikyf l l l lp lnen Petr i  SLt lnen
on kulkenut aluel l la /  vuotta.
vuoristovael luksl tn vol  stsäl tya helo-
poa ki ipei lyä, lOssa ei  v ielä väl t tä-
|l]attä tårv1ta varlnlst!skÖyttä, mutta
kaslen aDU on J0 tarpeen.
vael lusten nlnl l ] ] tvelol tus or l r00 nk/
vrk,  Jol loln mukaan mahtuu 4 hensen
ryhmå, Seuraavl l le naksu on 100 mk/
henki lö.  l luonat Ja varusteet or lo-
kalsen hanklt tava 1tse,
Talvls ln Petr l  sut lnen opettaa tele-
n]ark-hl lhtoa Kolar lssa,
Pohlols-Kalot in opaspalvelu on Jäsene-
nä Tuntur l-Lapln matkåi luylrdistyksessä
ja t letoja retklstä saa mm. Suonen
llatkai lul i l tosta.
P0t l l0 ls-Kal0t in opaspalvelun puhel ln-
numero 0n 9695-67252, osolte 95930
Ikäsloensuu,

SAAI4ELAINEN ELOKUVA

"Yön Ja Däivän takana" on Slomen,Rdot-
sin Ja NorJan elokuvasäät lölden sekä
Suomen la Ruotsln televlslolden ra-
hoituksel la tehty saamelainen elokuva.
Se kertoO pojasta la isolsåstä, Jotka
asuvat syksyn turveka| l lmissa r leKk0ia
pyytåen. Po!ka halveksl l  kouluJakay-
f lätöntä lsolsäänsä, joka ei  ole edes
kivl taloa nähfyt.  Nuo kuukaudet avar-
tavat polan maal lmaa Ja vanhan palmen-
tolals- Ja pyynt lkul t tuur ln ovet auke-
nevat hänel le,
Etokuvan käsikir j0 i tuksen laat inut Ja
ohjannut Paul-Antt t  Simna on Ruotsln
Karesuvannon porosaanelaisla,
Elokuvan pi täis i  ol la tulossa lnyös
uelstnkl  ln,

LÄPP]IN SUOJELUSOITA
Nal l i tLS antoi  18,J,88 ed!skunnal le
Laklesl tyksen, Jol  la suolel tais i  tn
124,000 hehtaaaia sol ta,  r l lstå yl i
170.000 hehtaarla Laplssa, Suurlmfl lat
yhtenälset suojel tavat sloalueet ol l -
s ivat Inar in ! tsJoen alueel la siJal t-
seva 1r8,000 hehtaarln sammutt lJängån-
VaiJ0enlän9än alue, Sodankylässä sl-
Jåi tseva'r ' r .000 hehtaarin Pomokairan
Tenniöaåpa Ja Käsivarressa 0leva Lä
tåsenon Hletajoensuo, Jokå 0n n,
42.000 hehtaaria.
(alkkl  suolel tavat suot ovat val t lon
mai l la.  SLoJelusolden vesitasapainoa
nLrUttavat toimenpiteet,  kUten 0l  i t0s,
ovat kiel let ty lä,  nlut ta poronhoit0,
netsästys pääsääntöisest i ,  kalastus
sekä må-ojen Jä sienlen keru! ovat
sal l l t tu ja,  (LK 19.1,88)
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KUUSÄ|40-NATURI 1.-6,7,88
Perlntelsen luonto - kuva - taldetapail
tunan ohieLmassa on nm, vuoden luonto-
kuvat -valokuvanäyttely vuosl l ta 1981-
198/,  teema-atheisl ln t i i t tyvlä kes-
kustelut i la lsuuksia Ja esi tel f i iä,  2.
la L pälvä on l i l |n,  nor lalaisten luon-
nonvalokuvaal len r i lu l t lv ls ioesi tykslå,
Kltkannåa valokuvateoksen syntyhisto-
r lan esi t tely (Hannu Hautåla Ja Tauf lo
Korhonen),  sanoln Karlru-teoksen (Erlk
s. Nyholm Ja Eero Kelnl lä),  Tleduste-
lut  Kuusaf i lo-Natura, pulr ,  989-11951.
Naturan ohelstapahtumana Järlestetään
kesän mlt taan eal lals la kursseja,
J0lsta voi  t ledustel la Kuusamon kansaft
oplstosta, puh. 989-22132. Iar lolla
0n l l ] ln,  luonnonkuvauksen er lkolsku|.ssl ,
koruKlvihionnan alkeis- la Jatkok!rs
s1t la perhosldonnan Ja perhokalastuk-

KULTTUURIRET(] LAPPIIN
Lapln siv lstysseura lärJestää 5,-13.8,
kul t tuur lDitoisen matkan rei t i l lä Hel-
slnkl  -  Rovaniemi -  Inar l  -  Paftåkko -
sevett l lårvi  -  Nuorqan - utsjoki  0u-
takoski -  Karasjoki  -  Kautokelno -
Hetta - Peltovuoma - Raattama - Toras-
sleppi Ki t t i lä -  sårestö -  Rovantemi
NlnIa an 2250 lnk, Si lhen sisäl tyy
puo1 lh0l t0,  retkei  ly|naJatyypplnen ma-
J0ltus ia l latkat.
Llsåt1etoja saa Eeva Puraselta Lapln
SlVistysseuran tol f r ] : l t tosta, pUh, 409
228 keskiv l ikkols ln k lo l4 -  1/  lå
perlantaisln I  -  18, osolte Tuntur lk.
6 A 19.

KUN|40N ERIPIIVIT r2r-14i8,88
PerJantainä keskustet laan rLetson koh-
talosta,
Lauantal  11. Dv on o| l j lstet tu t lonnon-
valokuvauksel le,  esi tel |nöi ts lJänå |nm,
Nannu Hautala. Alan hutppLanmatulat-
set ohjaavat valokuvausretken/ Joka
alkaa lauantalna lnansuussa ja påät-
tyy sunnuntalna aamupälväl lä.
sunnuntaln teenana on tatnen, Ltsä-
t ietolå Ja t l | l iot t tautumlset (uhmon
natka ut0lmlsto, pLh, 986-51637,

HALUTÄAII OSTÄA
kaKslkerrokstnen tel t ta,  Jossa on
l iepeen a1la säl  lytys la r tnkal i€.
Jos vol t  auttaa, sol ta AnJa pou -
alsel le/  puh, kat\h 55/ \37,


