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TAPINIfiV|JA
Helsingin Seudun Lapinkåvijåt ry:n (suo-
men Malkailuliiton Jåsenjårj€stö) jåsenlehti

llm€styy neläsli vuodessa: helmikuun alus-
sa, huhtikurJn puoliväisså, elokuun puoli-
vålisså, mar.askuun ålussa.
Painos 2O0O kpl

Jåsenmåårä 31 .12.1984

vastaåva lolmiltaja:

Puheenlohtäia: Clas-Henrik Moring
Nåytt€liiånlie 4 a 23, 0o4oo Helsinki
puh. k. 577 004, kesåasunto 597 397.

våråpuhe€niol ajå: ano Alanko, Heinik-
kokuia 2, 01350 Vaniaa, puh. k. 832 105

Båhastonhollaiå: l$aiia Stykki,
Hii€kkokuja 3 A 23, 012m Vaniaa, puh.
k. 876 (}91 , t. 129 61.

simserir Si ka Hal6n, vihedaaksonran-
ra 3-5 A 9, 02710 Espoo puh. k. 597 62a.

HSL:n po€tisiirtolili 1196 60€

Kådakalvon isådå: KaleM Koski,
puh. k.912€1079.

Talkoopåållikkö: Utias P€mu,
puh. k. 298 8747, r 297 8563.

Kqakaivon åvåim€n saa Matk8ilulii-
ton matkatoimislosta, Mikonkalu 25
klo 9.00 - 17.m.

Yhdyshsnkilönä suomen Ma*ailulnto6-
sa on Johanna Ullakko. Hån holba
myös osoltte€nmuulokset la låsen-
.slat SML puh. 170 868.

Nro 34 1/49 6.2.1989

1079 henkilöå

Rala Hsntrnan, V linja 18 B 17,00530 Hel-
sinki. puh. k.718 768 t.li, ke, pe6:6615

Muu toimituskunta:
Marja tlFnin€n
HeliLåakso

Kwiraiåt Heli Laakso, Tei Laine,
valokwaaja Sakan Palo

llmoitushinnat aukeama 1300 mk
1n sivu 700 mk
1/2 dw 400 mk
1/4 siw 250 mk-

Hankkies$an ilmoituksia, iåsenet såavat
20 % provisiola hinnoista.

Painopaikka: Painonikkarit, Helsinki 1989

Äneisloseuraavaan lehteenvaslaavålle
toimiltajatle 12.3.1989 mennessä.
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PYI'KIRJOITUS
Miksi vaellan naisporLlkassa? Ja åinoasiaan ia våin?
V_astassa on najsnåkökulma. Ajatt€tin pohria yteenså, koska iåmä on ajatus, joka yteenså

mi€lletäln fsministeihin. Väjn naisporukassa_
Nain€n lietåå naisesta, naisena otosia, naisen tavoista. Miksei miehenkin.

Luulisin, €ttå on monta åsiaa, iotka puohavat tä6 valintaa. Jos tarvitsee p€rustela, voisi atkaa
\,€ikka taistå: ussin nk. sekajengisså ryöt jakaurwar hetpost misst€n ia ;aisren iöihin. Vaihka
kuinka retk€å on esimerkkinå låstii. Jostain kumman q/ysEi mies rek;e aina nuoriopuut ja sy,
t)dtåå tulet, on päållysmiehonå taavun teossa ja vedenhaussa Nainen taas vahtji tuter ja ';isu;-
täa'laawn, keittä ja kanaala ehkå viBtå tiskaakin miesrsn astioita. Kummalista. Naisp;rukassa
yl€enså työt ,aelaan vuoroihin. Tånään on sinun vuorosi huomsnna minr.rn. Kuka yteenså piråä
karttaa Ja kompassja ja tuke€kin niitå? S€kasåkissa sB ytsensä on mies ja naisväki kutkeä pe,
råsså, minn€ on osoitettu ja minkå kinruisraan ks*iävår. Naisporuhås* on vteenså usea;ol
kompassiJa l€rtra (eksymisstdn haryinaisia) la yhdesså vatiraan reni. K€neniåån ei pidå tuJL
la. sttai liisså nyt ehdottomasti pidån naisporukkaa parempana kuin uroinen kanssa ihdessä.

Jos satluu olomåan viercamrnassa porukassa matkåssa (a vaikka njnuienkin miesten mu-
kana, kyllå h€lposti iä puron mdkaan pe|åpesutte - naisporukassa sekin on tLlontevåmDaa_ No
entås, jos safiuu tuumå kesäpäivä ja hatuttaisi riisua ytäkroppa patjaaksi au ngonsäeiite? Kaii
se paita jåisi riisumatta sekajengissä. Ja siinå on toinenkin pointtji ei ne ooruka; naisetkaan tai_
taisi ymmårtåå, etlet halus tshdå rukkasittas' vaikutusra niihin uroksiin. vaan ihan oman mukå,
vuutesi ja ilmakylpyhalujentåkia.

Ja ruuat silten, Aina sitå Jollain vetjkuttalla on ollut hookoon sininå mukana, ioka ihånasli tjri_
s€€ hampaltten vålistii nuotiolla paisruttuaan. Kyttå t€nkki on hyvä ja tieläkin pitä. muna kun
orin ajålellut lållå reissulla syödå kevyemmin ia l?ån$aa jonkun liton painostakin. Enkå kehdal
nut kieltåytyåkåån kun samasså laavussa nukuttiin.

Nåin nålsena, siis minuna, ajattelBn sitä tahtja, jotta hatuåisin kulkea. Onhan miehilå pitkå as,
k6lJa n€linkedaiset voimat naiseen vsrratruna kantaa rinkkaå, erki ymmårrån kyt6 mlksi oten
aina paljon jåljssså ia toiset saä!€t usein odottaa. (Såavat muuten ytimäåråisen Epotauon hun_
n€s ol€n taas pailålla ja voidaankin latkaa mstkaa.) Otisiro mieh€le kunniånmenetys, Jos ei oti-
siviikon va€lluksellå kulkenul luin 100 km taiioDa ale sent

Ol6n kuullu, €tii pitilå ollå miss matkass€, €n:i otisj turvatlisempaa . Jos tarvirsee miehen lur-
våkse€n, niin slitå vaan. Tulisipa Jokti uros, joka taioeisi seuraa ja houkufletisi mukaansa ker,
to€n ihanisla pain påivån lskeistä sopivassa paikasså Euhalis€sli kutjettujsn päivämatkojen
takana: nuotiotrililla hiliaista huuliharpun soitloa aamuruskossa ja yhleistä påäösrä enej €nåän
mentäisikåån et€enpän, koska luntuu hyvånå otta iåssä. pehmoitua? H€mmoitua? Kv ä me nai,
s€tkin hikiotsålla kuljemme. ja mahaalcn ahnehdimfi€, tutipahan vain mieteen.

Valits€n åinå tarkkåan myös naisseurani. Vaettan nietuit€n p'enesså porutåssa hyvisn ystä,
vjen kånssa. (Isrveisiå valn ! öille.) Sittä en halua onaa dskiå mBnettåä ninä harvoia oäiviä vuo-
dosså loina påås6n tuni.iriin, matkan ahnehtimise€n, tiian kjkeiseen ruokaituln, kelton
kstsomlseon tai vaikkapa mi6h€n passaamisesn.

Parempiyksin kuin huonossa seuråsså, sanoiaån taitehk6ön kukin niinkuin parhaalseen
nåk66, molempi par€mpi, sanoo najsen togiikka,



TOIMINTAA
HELMkuu

16.2. ro kb 1e.oo
VARUSTE-ESITTELY LASSIN RETKIAITASSA, HåmeBriis 5a

Tånå iltana såadaan lieloa uLnuuksisla ja lavtaellusvarust€istå. Tapansa
mukaan Jehkosen Laud on jårjBsränyt joitakin kovia yllåtysta4ouksia. HWå
hslki täydentåå retki!åmppeila.

2O,2. ne
TÄYDENKUUN H HTo, varnaa a

Kalenterin mukaan onlåysikuu, joten tåmå tapamuma on omiaan kuuhul
luill€ - ja €låmys k€lle iahansa. Mukaan såånmukainen lämmin vaatetus,
hjkilaudat (mallj vapaå) ia kuumaa iuotavaa lermariin. Matkaa lailetaan lep-
poisaan tahtiin noin 3luntia. -Uihtö HBlsingistå klo 19.00 bussilla nro 484

laiturista 46. Omalla au'tolla tulevat iånåvåt kulkuneuvonsa viimeiståån klo 19.15 Aulis Boslrö-
min pihaån Vantaankoskelle, ja nousevat samaan bussiin, joka jatkaa aika lovin kohden poh'
joisia. Usåtieroia aulikseltå, puh. k. 893 2 19 rai Anja siniosslta, puh. k. 676 039.

MAALISTUU
KEVATKOKOUS JA KERHOILTA
- auTrorljvaN TURVAAN, Kaisaniemen åla-asle, Pudarhakatu 1 ,

KBväkokoulsessa kåsitellåän såårnömäråjsetasiat ja kota-åsiå pullakah-
vien kyydittåmånå. Ssn jålkeen ylitå*asiåla Tage Lamp6n Metsåhaltituk-

sesta tarinoi autiotupaverkoston msnnsistå ja lulevista ja muustakin rclkeilijåä kiinnosiavista

4.-5.3. tr€u
RETKI TAIPALSAÄREN LUMILLE

Toisenlajnen retkMikonloppu all?€a jo n. klo 7 Ala-Manneåeimintiehä, kun
lähdetåän henkilöautoila kohti L,aDoeenraniaa. Siellå sivakoidaan n. 25
km laiuhiihtoaTaipålsaareen, Hot€lli Saimaanrannsn lomakylään, jossa

måjoiMaan 4 hengen mökkeihin. lllallå syödåän, saunotaan ia pyöåhdettäån pårketitta. Sun-
nuntaina hiihdellåån Taipalsaaren maastoissa ja halukkai e löytyy vierestä vaaiimaton lasket-
teluinnekin. Hinta on 160 mk + matkat. Paketlth kuutuu måioitus, såuna, tauantatn päl-
vållinen, sunnunlaln åamupalå lå lounas. llmoitlautumlsd F rEdusteld 17.2.49 mennes-
så seija ja Jouko Turppo, puh. 322 61K laj Anja Sintonen, puh. k. 676 099.



8.3. ke rdo r3.r5- 2r.r5
ERARETKEILYKURSSI loe, RETKEtLwaRUsrEEr

KalLion pälvelukeskuskessa, Kinaporinkat! 7.
Retkeilyn ammaitilainsn Marni Helenius pitåä kaikille avoimen neliosaisen
r€tkeilykurssin, jollå tåydennetåån jo saaiuja perusiietoja. Kunkin osån

keslo on kolmå tuntiaja ku€simaksu on Sl',ll:n jåsoniltå 10 mk jå muilta 20 mk/keda, johon
opetuksen lisåksisisäliyy uusimmilla li€doilla råydennetty kurssimonisteet.

Ensimmäisesså osassa käsitellåän REIKE|LWARUSTEITA. vaaietusra, inkkoia, ahkiotta,
makuupusseja ja -alustoja, majoittsila, keittimiå ja varusiemateriaal€ja, unohtamaita ihmisen
lysiologiaa ja analomiaa.
Päikalle pååsee kaikilla Häms€ntietäja Helsinginkatua kulk€vitla liikennevätin€ittå ia mekoLta
{Sörnäisten asema).

PUUNVETOTALKOOT JA UTTUSUUNNISTUS KARJA.
KAIVOLLA

Todellista kuntojumppåa harrasteiaan kiskomalla muutama motti hatkoja
liiterln luo pinoon. Talkoorokan avulla jaksaå' sanoiApusen Alukin, joka

JÄÄHIIHToA

Pellingin saarislossa rai Toronsuolla jååtihntsesra riippu€n. Tiedossa on
kuilenkin reipas hiihiopäivå. Varaa mukaasi rijttävästi lämmintå vaatsria
ja eväiiä. L:ihtö on klo 8.30 Ala-l,lannefie]mintieltå henkilöautoilla. ttmoit-

on vastuuhenkilönå (puh. l. 565 3422).
Sunnuntainå lodistetaan, että vaikka kafttåan me*ityn råstin lö)tåminen on våikeåa, vietä vå-
hän hankalampaa on sijoittaa löytynyt rastijuui oikeaan paikkaan kartatte. Larusuunnisiusrå-

15.3. ke tto 13.i5,-21.r5
ERARETKEILYKURSSI, r{$, -MÄÄsroIEDor JÄ FAvtNro
Kallion palv€lukeskus, Kinaporink. 7.

Kurssln toisessa osassa tutustumme Lapin retkeilyalueisiin, autio- jå rLrn-
turimajoihln s€kä retkiruokaan.

POLLORETKI PORKKÄLAAN
alkaa klo 20 Ala-fi,lannefieimintieltå hgnki]öautoilla. Perni Forss opaståa

I ioukkoamme kiprakassa kevättålven yösså. Huuhkajien tehtopöttölen la
muiden yöllå elåji€n äänåt ehkä iavoiiiavat he isiyne€t korvamme.
Fetkeltå palaraan 1-2in aikaan aamuyÖsrä. ora paljon lämmlntä vaatstta

päållesi, €ivätkä evåätkän ehkå pahitieeksi olisi. -Lapinkävijöitä kun ottaan. ttmoltåutumi-
sel SeijaTurpolle viimeistään ma 13.3., puh. k. 322 644.

taulumiset viimelståän keskiviikkona 16.3. Suomen Måtkai uliitioon, Johanna Uttaksetb fouh.
170 868)taiKain Silanderille (puh. k.674 644), jotta saa myösriedon toputtis€sra kohiessta_
Karin on kuitenkin poisså juu viimeiset i moittautumispåivät viiko ta 1 1 . Keffo itmoittadlessa-
si, onko kåylössåsi henkilöalto.



22.9. ke kto 13,is2r.is
ERARETKEILYKURSSI. rks. -urxKUMrNEN JAsÄÄ

Kallion Pålvelukeskus, Kinapodnkatu 7. Kolmannessa osassa tutustdaan
tunlurisuunnistuksen nikseihin, maastossa liikkumiseen, turvallisuut€en iå
jlman låmpökeffostumian.

29.3. ke tto i3,r5.-21,is
ERARETKEILYKURSSI v{$, .rALvI

Lumesia, sen ominaisuuksista, kertymispaikoista, lumiluolista ja tåmpötita,
tutkifiuksisla puhutaan kuEsin viimeisessä osassa.

Tapio Reinikainen ja muutama muu lapin!åvrjå olivat monMikkoisella erä-
maasafa tla Zmbabwen ia Boiswanan alueilla iutusluen viliiorianputouksiin, Kalahariin la
Okavangon suislon €låjn- ja lin[irikkauksiin. Uskomaton matka, tule mukaan.

SITTEN VOIDAANKIN IÄHTEÄ LAPPTIN!

TULEVIA
Touko- kesäkuusssa on keöoilta, Ka.jakåivon
sijvoulalkoot, kesäkauden avajaiset, viikon-
loppuvaBllus jå retkeilyvåsn tåpaaminen Seit-
semis€n kansallispuistosså 27.-28.5.

HUHTITUU
KERHOILTA-KULKIJA KALAHARIN AUTIOMAASSA
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1 .

KAAJAKAIVON LIITIJA.AUTOAIKATAULU
Helslnglslå
Arkisin 6.00 eila

8.30
14.15
'17.15

Pyhåisin 8.30
11.30
16.00

Kolvulåsta
Arkisin 7.00

9.30
15.25
18_15

Pyhäisin 9.30
13.30
17.30

1_6.€1.8.

kto 12.15

ja pyhäjsin myös
klo 19.00

1.6.-31.8.
lauanlaisin myös
klo 13.10

Ja pyhäisin myös
klo 20.30

KarJakåivolle vievåå Koivulan bussia tiik€n-
nöi Äb€rgin linja. Unjan numero on 285 ja
låhlölaituri 30b.



LOMA

Vaellus tarjoaa maisemia Angelisla Xietsimä-
tunturciden helmoien ohi kalaiselle vaskojoel
le ja Lemmenjoen latuavesien kauna Kuliaha-
minaan, oppimisen iloa, ia varmasti myöskin
saalain saamis€n jännitystå jålA.tyvåisyyiiä.

Pavåmalkål ovat lyhyitä ia kalasluksen niks€i-
hinlutustutaan påivittåin. Toivottåvasti herku!
leluhetket tuoreella kalalla ovåt usein toistuvia.
oppaana ia openajana toimii intohimoin€n ka-
lamies Tero Ron&ain€n.

l,latkan hinta on 1200 mk Sl'/L:n jäsenile ja
muille 1300 mk. Se sisältiiå junamatkai ma-
kuupaikkoineen, linja-automaikat, taksikulje-
tuks€n låhtöpisteeseen, venekuljetuksen
Lemmånloella, päätössaunan ja viim6is€n yön
majoituksen, Hintaan eivåt slsälly retki
muonat, !€ltion kalastuskortti (Lapin låänin) ja

Lapikåvijöidon ruskavåelluksen alkutaival kul
kee Lemmenjoen kultapufojen sivuitse, misså
jokaisella jo8nmutkalla on omat tarinansa kul-
larynlåyksen histoiasta ja nykypäivästä. [4at-
kan varrelle fiahtuu mm. vähän suotaja kau,
niita pöydåntasaisia jäkällkkökankaiiatuntu -

Patjkointi alkaa Lommenjoen Krltahaminasta,
jonne saavukan vsn€kyydillä, jå päåliyy Kal

Yllaksen komeai hiihtomaisemat ovat keränn€et
åyden ryhmän Kalevi Kosken ohjauksgen. Hy-
vää hllhloviikkoa!

kalastuslwai. Vilmemainitut luvat hankkii kui.
tenkin velälä såmallå koko ryhmåLlo-

Ennåkkopälaveri pidoiään lauanlaina 6.:.89
Karjakåivolla. Siellä saa ieloja myös tårviua-
vista vålineisrå.

lllukaan mahtuu 11 vaellaiaa.

llmoltlaulumlset 30.4,89 mennessä Baija
Henhanilå, puh- k- 718 768, t- 626 615ti, ke
jape. Raijå on lomalla 15. - 30.4.89, jottotn va-
rauksia våstaanottaa Tero Fonkainen puh.

1.989-11951

Ennakkomaksu 500 mk tule€ suoritiaa vii.
meistään 2.5.89 HSL:n tilile psp 888888-
03173662 ja loput 28.6.89 mennessä. Lähtö
on 28.6. klo 19.00japaluu å1kaa5.8. aamutla.

RUSKAVAELLUS KULTAMAILTA
KALMANKAL'TIOON 2. -9.9.89

mankållion r4åvåriiosemalle, NunnasBn ky ån

Vaelluksen hinta on S[,41:n jäsenitä 1100 mk
ja muilta 1200 mk- Hinla slsältää iunamatkat
makuupaikkoln€en, llnjaautomaksut, vene-
kujeiuksen Lemmenjoe la, taksln Kalmankar-
llosta Nunnaseen, saunanja majoituksen He-

KALASTUSKURSSIVAELLUS
LEMMENJOEN TAKAMAILIÄ 29.7. . 5. 8.89



Ennakkomaksu 500 mk makselaan HSL:n
tilille PSP 888888'03173662 viimelståån
9.6.89 la loput ennaldopalaverin jålkeen.

Ennakkopalaven p'detään Kariakaivolla
19.6.89. Låhö vaellukselle on 1.9. klo 19.00
la paluu al?,aag.g. aamulla.

Tleclleielu r6bvi Koskeltaja GH Moinqil-
la, puh.5n @4.

Jos osenotloilmoilus peruuletåan, ei mak-
settua osanottomaksua palaLneta kokonai"
suudessaan, vaan korvauksena kuluisia pe-
rilåän seuraavasli:

Peruutlamlsall€
014 vrk ennen matkan alkua = 500 mk,

15€1 vlkennen matkan alkua = 300 mk,
yli 31 uk ennen matkan alkua = 1o(J mk-

Hslsingin seudun Lapinkåvijöillå on osanot-
taiien våhyyden iai muun ennalta aNaarnal-
toman syyn johdosta oikeus peruuttaa loma,
tilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivåå olemata velvollin€n korvauk-
siin. Jådestäjån peruuttåessa tilaisuuden, o-
sanottomaksu palauletaan kokonaisuudes,

Tånåkin vuonna l',,latkailuliitto jä4esriä nuo-
risorle, 10-l5 vuoriaille. lei n Kukasiärye ä. yt-
läkse[e. Ohjelma sisälräå mm. rcrkgiytairoja,
suunnistusta ja luonnossa liikkumista, nuo-
liontekoa, ensiapua, varustetietoa in6.

vain leirimaksu; ei markoia on 800 mk (ei
jäs. 900 mk).

Maksuun sisältyy måtkat Hetslngistä tai vå-
liasemilia junalla, linja, auiolta ja Kirlitässä
taksilla Kukasjärvelle ja takaisin sekä Kukas
järven majoitus, ruoka, sauna, opotusJaop-
pimal€riaali mm. kartta.

Kokoonluminen Kukasjårvellå 5.8.89 ittala.
Omallå aino b tulljoiito alo-ohjeet t\,4atkaitu it-
tosta. Kukasjärvelle eiole tietå pe tte asri.

NUORISON RETKEILY.
LEIRI KUKASJÄRI'ELLÄ
5.8. - 12.8.89

L6irillå asutaan 2€ hengen teltoissa ja retkei
lyohlauksen ohessa iehdåän r€tkiä tähi,
maasloon ja tuntureille, Leirille voivat tutta
rnyös laslen vanhemmat. Vanhemmilte ti*
doksi: Xukasjårven ympåristössä on taajoja
hillasoita.

Osanotlomaksu SML:n jås€nitte:
alle 12vuorlaat 1200 mk {eijås. 1300 mk),
12-15 vuotiaal1350 mk (eijås. 1450 mk),
aikliset 1550 mk (eijås. 1650 mk) ia

PERUUTUSEHDOT



MIIIDEN
YIIDISTYSTEN
VAELLUKSET

Mikåli HSL:n lomaehdotuksista ei löydy Slnul,
Le sopivaå !€ihtoehtoa, voit tiequste la myös
muid8n sML:n .etkeilyjårjestojen jå4eståmiä

8--16.7.89 Hdrh va€llus
Hinra 925 mk SML:n Jäsensl,985 mk muui.
Oulun Seudun tapinkävijäl. fedustetut: MaF
jaana Petää, puh. k.981-138 98 ja Pentti
Hirvåskad, puh. k. 981-555 973.

2.-9.9. Våellus Saartsgtå ä
Hinta 1090 mkSML:njåsen6t, t15O mk
muut -Iiedustelut: BeinoTuominen, D!h, k.
981-
302 075.

9.915.9.89 Våettus rauorkatunureila
Hinta n. 650 mt. Kymen Låpinkåvität. Te
dusreruri Pekta Etoiåtui, puh. t 9s2-292
957,
k.951-123591_

15.-17.9. Buskav t (o K pisjåryen relkei-
lyleslukaessa
Hinta 350 mk StvtL:n jäs€n6t,400 mk muui.
]_ieduste[t Reino Tuominen, pr'lh. k.981_
302 075.

25.2.-3.3.89 Hllhtovllkko Olostunturirra.

Hinta 780-1525 mk. Lapinkävijäyhdistys Kieli'
sel. Tiedustslut Kalevi Lehlinen, puh. t. 945'
27 311, k. 224?1 ja Raimo Vuodsto puh, t,
945-103 49, k. 114 97.

18.3.-25.3.89 Hiihloviikko Kilpisjårven
malkailuholellissa.
Hinta 940-1690 mk. Kieliset. iiedustelutrku,

1.-8.4.89 Hiihrovllkko Kilplsjårven mataki-
luholellissä, Hinta940 -1690 rnk. Mahdolli-
suus 3-4 päivän hiihiovaellukseen. Kielisei.
TiedusteM: kuren edellä.

15.-23.4.89 Htthrovtikko Abtsko,Xltptsjårvi
Hintai 1500 mk St',t L:n iäsenet, 1 5g€ mk
muut. Oulun Seudun Lapinkävijåt. Ti€duste-
lul: R€inoTuominen,puh. k.981-302075,
Pirkko Haapala,hli, puh.k. 981471 718.

22.-30.4.a9 Hiihtovaeltus Haliin maisemiin
Hinla 1200 mk Sl\,ll:n jåsensr, 1250 mk
muut. Oulun Seudun Lapinkåvijät. Tieduste,
lut HannuYiånänsn, puh. k.981-s43 479.

VAELLUSSENSSIT

Kålpaalko lisåå seuraa omalle vaelluksettesi
taimatkallesi?

K€ro lyhyesli suunnitelmistasi ja mistå Sinur

Julkaisemme sen'våellussensslt'Lpalsta a,



MENNEIT:[
I5'VUOTISJUHLA JA PIKKUJOULU

Kuutlsenkynmentä Jl l r l  lJaa keraäntyl
PääkaupunkiseLdun anmatl l  I  lseen kurs-
sikeskLkseen l l larrasKuln vl  lmelsenå iau
antaina, Palkka ol l  kulvakasta nines-
tään hLol imatta 0ikeln mukava la seL-
latseksl  f luodostui  Juhlan tunneL|naKln,

sketsjryhmä Ritva Koukt,  Tuula Ldfströn,
C-H |1ortn9 la l '11r ja Pir lnen !öl läht i
näyt tänöl1e mi l lo ln mlssäkln väl  issä.
Laulukvartet ln (Tuula Luostar lnen, TuLr
la Löfstron, Paul i  l4er iL!0t0 la seiJa
Tervalå) esi t tänä Laul!  korvasi avaus
sanat la JuhlapLrhe kultat t l ln heldån
eslt tänäl lään kronikkala! lLr l lå,

Lasse Svenskbersln tansslesl tys, yh-
tels laul ! t  ia ylelsbn pdytäklnnlt tain
esl t tämät ia l l lu l l la arvuuttamat Dan-
to| l ] l ln l t  ol lvat l l lan huvlpuolta tens-
sln ohel la,

JUnlal l la l l lsen ruokal lsta 011 seuraa-
var Kylnäsavlpororul l ta,  lotr ta konlak-
( lKermakas kkeessa, Juustoleipää la
lakkahl l loa la kahvla,
| l l ten f ia lstulkaan, nukavan nust tk ln
s0l0essa taustal  la,
Junlavampaa puolta edust i  vuoden sar-
vekkalcen nlmeälnlnen,
Nlnl tyskir lan teksU kertoo ehkå par-
halten ni |ni tyksen luonteen;

NlMlTYSKlRJA NTO , . ,
Arvokkaasta työpanoksestasl  LaDinkävi-
Jölden Fal lskunnan nlpopäiden asiatn
eclstän] iseksi  korkein val iokunta on
suuressa vl isardessaan päättänyt nlnl t
tää Slnl t  , , ,  Dal lskunnan sarvekkaaksi ,
Sarvekkaaksi Kutsufr ] lnen osott taa S1-
nun 0levan val loyksi lön, loten !skonl |ne



SlnLn iåtkossaktn kantavan sarvesi kun
nlål la,  0 lkoon setdåt suosiol l is la ta
n]an sarven hat Jat ]e,
Hels in9lsså . , ,

Näln JuhLavuodeo kunnlaksi  sarvekkaaK-
si  n l [ l l tet t i  in kolme laDlnkävt lääl
Risto I ' lanner (nao 8),  Kartn Sl l lander
( i .o 9) Ja AnJa stntonen (rro 10),
j0lsta on hleman tarkempaa tar lnaa tol-
saal la lehdessä,
Yhdistyksen kymnenvuousl uhl  lssa v,  I  98J
Jaett i  ln koln|e ensimnälstä nt lnl tysklr-
Jaa la kl lkuraa, poronsarvlr l  ipusta,
Ensimnälsen sal HSL In perlstån] lsalan
suual välkuttala l , {art  Helenlus, tot-
sen Kalevi  (oskl  la kotmannen RatJå
hent luar,
seuraavinå vuoslna omansa ovat såaneet
myos Sln]0 Pyivås (-84 nro q),  fur l ls
Boström (-85 fro 5),  ul jas Pern! (-86
iro 6) la c-H l4or lns (  87 nro 7).
T0lvottavast i  tänä arvostLksen osoltus
Kannustaa heltå vastakln toint l l ]aan Hel-
slrs ln seudun LaDlnkåviJölssä,

Kodan nimikt ipal lun vott taja I  ulktstet-
t l in t let l  sårvekkalden nimltysklr loien
laon Jälkeen.
v0lt tanut nlmlehdotus, Goadls,  el1
zplkkukota/,  ol t  Heikki  Haverln kekslmä
valn kaksl  muuta, Hel l t  saaaik0skt la
c-H | l ]or ins ol lvat esl t täneet omia vaih-
toelr tojaan. Osal I  lst l j  ien kesken arvot-
t l in | ] jahtava iaa koi l inen retkiruo-
Kia Ja onnl  Dotkatsl  c H:ta,
Arpalalslssa onnls kln lo huomattavas-
t l  Lrseal l ]pla,  Palklntoja ol t  rursaas
la Jorna NLlrmen lapset slnl ,  Janl Ja
A1l a nostel ivat arpål lDpula kålkklen
0d0ttaessa, kuka salsl  päåDalklnnon,
Lassln Retkiattan lahlol t tanat sukset,
v0l t taja 011 - t ietys -  LäptnkävlJöi_
den uannu Hanhl -  Käle Koski.

Er lnomalnen tansst] ] ] ls i lkkl  F1t!  i  oukori
koko lopDul l lan lat t ia l la ia Jalat yä-
syneinä Ja ntel l  hyvänä vl lnetsetkin
läht ivät Juurl  ennen puoltayötä kotLlF,

YLEISöTILAISUUS

Retkel l l lån täht l taivas ol ls l  var0Eah :
kln selvlnnyt påremmlf planetåårlo$sa,
kLrln lossaln onissa uikoavaruLJden sfää-
relssä Iel luvan esl tel lnöl tstJån I  ! t ! l  s:
ta.  EhkäDå alhe uLrsi taan loskus ke-
våäl lä avattavan t iedekeskukseo t i lo ls:

KERHOILLÄT

l, larraskuLn kerlrot l lan alkupuol l  kului
per lntelsest l  syyskokouksen lnerkelssä,
Vuoden 1989 tolntntasuunnttel f ia la ta-
lousarvto hyväksyt ln,  Johtokunnasta
ol lvat erovuorossa KIde Einlö, | laala
Hynnlnen la c-H l lortn9. l4ar la Ja c-H
val l t t l in uudel leen Jä Klden t i ta l le
tul  I  s lrkka Haldn,

JasennaKsut ovat tänä vuonna en set,
el l  Vuosl jäsenet 95 l lk,  nuorlso- Ja
perlreenJäsenet q5 mk. uutena äs1ana
päätett i  ln SfLrn muihLr yhdlstyksl jn
Kuuluvlen suoralasenn]aksuksi 35 mk;
ieldän l i l t tyessään HSLrään l lnan Vät1
Kåslä,



0l l  vahLnko, että kuul l lo l ta ol l  per ln
vähän, sl l lä Tefo Ronkalnen keatoi  La
DIn kalolsta n11n mukavast l ,  et tä ka
lastusklplnä sytty l  s i lnå oaikassa la
nauraa Klherryt t l  v ielä kot lmatkal la-
k 1n,

Joulukuun kerhol l lan kaanoskuvat ki  in-
nost lVat l6rta Jåsentä, J0lstå nLutama
ol1 lähdössä loutun alkaan Lappltn,
Kaamosretkel ly on l lsääntynyt v l  Imevuo-
slna,

KIYELYRET(IÄ

Nyvln onnlstLrnut enslmmä1nen Juhlakå-
vely toukokuussa lnnolt t l  JårJestä|0åån
vielä tolscnkln nahdol I  lsur.rden Dääkau-
punklseqtulalsl l le tutustua Nuukslon
hyvl ln retkl |naastoihln,

Pareirpaa säätä ei  ol is l  volnut tolvoa
ohut kerros uutta lunta, laf l lmlssa

mLls na kl l l tävät Jääkännet ia säden-
t lvän kaunls pä1vå,

l8rstå osanottalasta suurln osa 0l l
k l tsun vastannetta uusta tut tav0uksiå,

Katt t lan kävelyretkel lä ol l  l ] ]yös klr-
pakka pakkaspaivä Ja nl l l lä toisel la
kynneneltä osanottajal la parenpl ulkol  -
lusåå kLl ln tamnikuussa konsanaan.

I tsenälsyyspälvänä kynmenen si tkeåå
tarpol edel l ls l l ta lsen tuiskun tukkl-
massa metsässä sen sl laan, että ol is l
vaLmistautunut Linnan l !hl  i  1n, Ter-
veelllseflrDää nutta vähenmän näyttåvää,

VUODEN VI IIIE]SISSÄ TALKOISSÄ
osa porukkaa ol i  s l lvoamassa C Hrn
tontt la Kodan aakenta|] l lsen I  äl l  I  t tä
JA osa teKl r isusavottaa.
saunol ia la puuronsyöJtä ol l  lähes pa
rlKymmentä ja yläl ] ]alan tunnelma ol l
t l lv ls,



15-vuotisjuhlien avauslaulu
Sävel:  Sika (Julce Lesklnen)
sanat:  RalJa Hentman

Kun taut l  lskee Ja alkae kalhertaa
sen lokalnen tahtoo kai oarantaa,
si l lo in yleensä mennään ain'  lääkäri1n
Ja lääkäri t  luottaa Iåäkkelsl  ln,
l lut '  tähän al ta el
ees vi ina, el  saunakaan.

LapDI -  se mlelen sekottaa,
Lappi se panee pakkaamaan.
LaD!i  -  onksr l iput varattu?
LapDi onks'  kartat plarattu?

ll,o hulput tflturin selviisii ka.ri€r6 silnti€
la Pasi lan taakse lo ruotonsa pi l r tå6,
(€hä kolmosen suslrajan taa
vair  | ] l ie lemne alat l  l ralaJaa.

la kesäyon kalhertaa.

Lappi ia sla säåsket syö.
LapDI -  on r lnteess'  täysi  työ,
Lappl -  J0 saf lnul  nuot i0,
LapDi täå tel t ta vuotaako?

EN SIAPU
0let hl lhtoretkel lä Ja laskettelet  mä-
keä alas. suksesl lu lstavat Daremmln
kuin edel lA menevän, Joten Slnw on
tetr tävä Jotain, et tet  aJalsl  pääl le,
Yrl tåt  ohl tusta, nutta svvät latu Lrat
eståvät suksesl nousun, loten kaaout,
Polvessa tuntuu kovaa kipLra Ja huomaat
että Jalka on polvesta alvan holt l ton,
se ei  kertå kalkklaan pidä pääl lAän,
t tä teet?

Ratkais!  on slvul  la 27'

tkä avuks'kLn lonaan 0n palJon alkaa
la muldenkln hul luJen seLraa kalpaa?
l t lnne nennä kun tahtoo l l ,kuntaa
tai  Laplsta kalpäa tar lnaa?
se Keksl t t l ln
Jo vuonna sel tenkol '  e lokuussr,

HSL on si inä råtkaisu.
HSL kuln hoi to,  katkals! ,
HSL slel l ' ,muutkln hul lut  näät.
HSL -  ne näät kLn kääntyy päät,
HSL la la la l  la laa. .  ,  .  .

/44q



YHDISTYSTIEDOTE

I|ELS I lrlclt{ SEUIIUN LAPIflKÄVUÄT ry.
bn Suonen l ,4atkai  tuL I  i ton Jåsenjär les
t0, Joka oerustett l in vuonna 1971,
Yhdlstyksen tarkoi t lksena on edistää
LaDin f iatkal lua Ja retket lyå, er i tyt-
sest i  t le ls inqin seudul la.

IJISEI€DUT

Alennukset
NunaJapuot l ,  t tannerhel | ] ] tnt ie 6q.

puh. 44q 629
Helsin9in Erä-varuste, Urhel lukatu r l2,
. pun. \79 747
Lassin Retktatt ta,  Häf l teen e 54,

puh. 701 5055
iart loai t ta,  YrJönkatu 14,

DUn, 69'1 1899
lielhonDesä, 0ksasenkatu 2,

puh. 
'ro8 972.

JdSehrehdet
.  Ona lehtemlre LAPINKAVIJÄ, Joka nes,
,  tyy nelJäs vuodesså la f latkai tLl l l -
tot SUoflEN IiATKAILU, Joka llmestyy

. kuudest l .

{arJakatvon naJat
.  iårJutalvo on vuokrattu käyttöönne
Hel; lnsln kåuounsl l ta,  Se sUaltsee
Espoosså/ n, 9 km vanhalta Turunt iel-

' tä,  part  kt lometrtä Solval lan urhei-
. l !oPistol ta.
.  (ar iekaivol le pääsee Koivutan bussl l ta

lat tur lstå lob,

.t.llårjakaivolte löytää trelpol|lllin seu-
. .  rrå ral la Soival lan urhel luopistotta
r,r . , . lå l i tevåå oransstnpunaista pir t  |näef l

. 9:{lrtoltlsta n. 2 klll.

iiii,,,

KarJakalvol lå 0n ylämaja la alamala,
Jonka yhteydessä on sauna, sekä ylel-
sessä käytösså oleva kelt tokatos, Va-
rLstelsl ln kuuluu as ol ta,  Duhtal ta
pyyhkeltä,  huoDiå la kel t tn,  lohon
Slnol on tootava i tse. Y1änajan kett-
t lossä 0n yksl  l lekklnen kaasukel n,
Aiafr ]ajassa on takka Ja kamltna, yta-
l i la jassa kakst Kamilnaa, t työs ka|ni i
n01l la voi  kel t tää,

Vthreään komDostoin laa kkoon lal te
taan valn |naatuvaa jätettä,  f iuut ros-
t(at tutee vledä pols KarJakaivol ta.
Jåsen saa tuoda mukanaan myös Lapln-
kävl jölhlon kuulumattof l l la henkl lö1tä.
Yl i  v l1den ulkopuol lsen ryl lmästä on
l lmoitet tava kahdel le I  ohtokunnan ia

KarJakalvoa e1 vot varata Delkästään
omaan kayttoön, vaan se on aina kåik-
klen Jasenten käytössä.

KarJakalvon avalmet saat läsenkortua
vastaan suouten l latkal t ! l i l tosta, t l lkon-
KatLr 25, Aukloloaika on 9.u0-1/.00,
| laJolssa on tolmintaohJeet,  loLta tL-

Teit tal lu KarJakatvona of sal  I  l  t tu
laDlnKävl lö lden la heldän vterai  I  leen.
LJlkol l !alueen var Jat voivat Der Ia
tel t ta l  l  l io l  ta Lt ikuntavlraston sää
tämän makson,



Kärlakatvon käyttö/saunamaksut :
1.5.  L] t  ,

-11.10, - l0,r t ,
Jåsenet 5,-  10,  -
v ieraat 10,-  20,-
Jäsenten Iapset0 r  - t6v) 2,50 5,
v leraiden laoset 5,-  5,-
0- l0v vanhemPiensa seurassa -

Ia lkoov I l(on loppunå on 0leskeiu maksu-
tonta koko vi ikonlooLn (ei  koske tel t -
tai lunaksua).  l luut ohlelmaan merkl tyt
t i la lsuudet,  lo lssa yövytään Karla-
kaivol la,  ovat ohjelmaan kuuluvt l ta
osl l tåån l lmais ia, ,

l , laksu s00ri tetaan HSL:n post ls11rt0
l le nro t  196 60-9,

Avaln on palautettava heu käytön Jäl-
keen l4atKal lulr l t toon. sen voi Jättää
fr ]yös l latkal lul l l ton post l lLukkuun klr-
Jeku0ressa palaut0slaD!l la varustet-

lluut Jäsenedut
LaptnkåviJö1l lå on käyttöolkeus lht-
kål lul i i ton omistamaan mal aan (1tt l -
lån KukasJårvel lä,
Muut l ' latkal lul l l ton edut,

YH]EYOET IIÄTI(AILIJLI I ]TOOI{
Yhdyshenkl lö Suonen t tatkal  lu l l  l tossa
0n Jolranna LJI1akko.

0soitteen nuutokset
ym, läsenasiat hol taa myös Johanna
Ullakko, puh. 1/0 868.

TOII.III{IA

Kern0l l lat

Kerhol l ta on loka kuukauden ensimmät-
sena kesKivi  ikkona,
(aiKesta tol |nlnrasta t lmoltetaan La-
DlnkävlJä- lehdessä.

TOIIIIHENKILU] VUONI1Ä 1989
Johtokunta
Clas-Henalk l lor i  no, puheenlotr tala
Näyttel l länt le 4 A 21, 00q00 Hetsinkt,
puh. k,  577 00'1, kesäas. 597 J97,
Arto Alanko, varapuheenJohtala
uelnlkkokLJa 2, 01150 vantaa,
puh. t ,  819 219J, k.  8J2 105.
SlrkKa Nal€n, slhteerl
v l l rer laaksonranta 3-5 A 9, 02710 EsDoo
pl lr .  k.  597 628,
Mal l-L1se ( l , la i la) stykkl ,  ralrastonholt ,
H rakkokuja a A 23, 01200 \anpa,
ouh. k,  8/6 4J91, t ,  129 61.
Helkki  Hal la
| ]ar la Hynnlnen
Taplo Nevalalnen
Li l ias Perro
Helena Väntt lner

Julkals!tolnlkunta
Ral la Nent irar,  vastaava tolmlt taja
v l ln la 18 B 17, 00550 Hetslnkl
Duh, K. 718 768, t .  ,ke,pe
626 615.
I'larJ a Hynnlnen
Hel i  Laakso

Karlakåivon lsäntä
Kålevi  Koskl
Asel]]arlnne 6 B 8
08500 Lohla as,
pun. k,  912-810 79, t .  90 218 0249

kt0 11,50-12.00,



Ytrlstyksen enåntä
Ma l la HåKul lnen
lsokaarent ie i  A l l
008rr0 Heisinkl
puh, k.  698 8t21, t .  670 26q,

Tal0usvallokunta

Arto alanko, vetåJä
helnlkkokuja 2, 01150 vantaa
puh. t ,  839 2i9J, k,  812 105,
C-l  l lor lng
Taplo Nevalainen
LJl las PernLr
r '4ai iå Stykkl
SelJa Teavala
(ar1 t t i  lkman

l l lkol lutolnikunta

Anja Slntonen, vetäjä
särKlnlementle 9 8, 00210 Helslnkt
puh, k,  676 0J9
aul ls Boströlr l
Tar ia Ikonen

(alevl  K0ski
Sitva Kouki
uannu Luot0
c-H l4ortns
Sakarl  Palo
Karln Sl  )Lander
Erkki  Sinpanen

0hielnatolnlkunta

LErs Svenskberg, vetälå
SoLikankuja l0 D ,0, 01600 EsDoo
DUh. k.  801 8191, t ,  542 0| ,
Heikkl  f la l  La
Slrkka Hal€n
| lat t  I  Kurlmo
Tuula Löfströ|i|
C-H l,lor l nq
Taplo Nevalatnen

sel ia Turppo





Vuorten kutsu

Lappl on f l lonl l le laplnkävl iöi l le Dara-
t l ls i  val l la vertaa, Tiedän.
l{ut ta si l tä huol lmatia rohkenen suosl
tel la valhtOehioa - Jos en nuuten nl ln
pelkästään er lk0lsuuden vuoks1,
l ,1l tä ol ls l  helnåkulnen pat lkolnt l  In-
t tan Ht|ralaJal la? l (okel l ln sl tä ystä-
väni kanssa vi ime kesänä, Ja kyl lä
kafnatt i  I

Lensi|ll|l]e Helslnglssä lloskovan kautta
Delhi ln Ja kelnottel imme i tsemme sen
lälkeen osi t tåln l lmatel tse, 0si t tain
bussl l la Int lan pohjolslmpaan osaval-
t loon Kashmir l ln,  Noin kymmenen tun-
nln busslf l latka ol l  unolr tuf iaton, Tie
klef iurtel l  p l tk in vuorenrlntel tä,  j  o i-
ta r i l t t l  mlelettöm1ä |nåärlä sekä
alas- että ylöspäin. Älhaal la 1aåk-
s0lssa si intel i  syvänvihrei tå r l ls l
pel toja,  kapelta poppel lkuj  la,  ol l lena ,
luomu Ja mantei i tarhoja sekä vl l le lnä
Vlrtaavia l0kia. Ylöspäln vuor€t taäs
tontulvat I  atkuvan ulottumattoml ln,

Kashmlr ln 9ääkaupunglsta, lonkln Ver-
ran Helslnklå suuremriasta Shrlnagarls-
ta latkol l lme parln kolmen Dålvän pääs-
tå autol la Pahalganl ln,  noln 200 net
r ln korkeudel la sl la l tsevaan vuorlst0-
kylåån, losta monet pat ikkaretket at
kavat. Koskå tuon seudun Dolut ovat
er i t tain huonost i  -  los ol lenkaan
vl l t0 l tet tuJa, palkkasimme l tsel  lemne
oppaan pl täl lään huolta sl l tå,  et tä Fi iä-
sls ln]ne vlelä takaisln ihnlsten l lmlF
le, Ja koska t leslmme maaston olevan
osaksi melko raskaskulkuista, enme vä
l i t tåneet raahåta tel t taa la raskaita
r lnkkola I tse, vaan ot lnme mukaan |nyös
nuutaman Donln sekä ni istä huoleht lvan

Läht lessä haal lmamfle rekvlsi i t tä tun-
tul  kyl lä hieman no101ta y le l l lsyydel-
tä,  l0 l la iseen kunnon suorialainen ret-
kei l l lå el  hev!n sorru, f lut ta päjvlen
nlt taan se 0s0lt tautul  l ryvlnkin tar-
peel l iseksl ,  la t letenkin se l lsäsl
mukavuutta, Ponien anslota ol l  mf l l ,  se
että meldän el  tarvlnnut yöDyä ahtalm-
massa nahdol l isessa tel tassa, vaan ma-
kluDaikassamme 0l l  re ' lustt  t l laa nyös
retKikamppei l le,  Joten ne eivät pääs
seet kastumaan yön alkana. 0ppaan
avul la taas vål t l f i l l le retken r iskl t i
turnat harnap0lut,  0ntt0Jen 1!mlkent-
t len DettåvAt onkalot,  eksymlset.
Sl tä Daits l  salnf ie i l tä is ln nautt la
lelrissä|l||ne oppaan val]]]lstånla mal tta-
v iå int la la is iaater lo l ta,  Päiv is in
söimne kylnåä ruokaar f iunla. kel tet ty-
Jä perunolta,  tomaatteja, le lDää,
JLUstoa, Jopa hedelmläkln. (un hedel-
l lät  kuorl t t l ln Ja vesl  deslnf iol t i ln,
e1 Dåikal l inen bakteerlsto hattann!t ,
I  levää lyhytaikalsta r lpul la lukuun

Ll lkutnme 2000 - 1800 netr in korkeu-
del la,  elkä nel l lä vastoin ennakko-
odotuksia ol lut  henSltysvalkeuksla,
I lma ol i  kyl lä kevyttä,  Joten Jalka
nousl uskomattoman heIpost l .  Länpö-
t j  la ol  l  pålvis ln Jonkin verran yn 200
elvätkä sääskiparvet ptmentåneet aL-
r inkoa ni lstä et näkynyt Jätkeäkään.
bis ln lärpö laskl  a l le 100rn Ja sade
roplsl  tel tan katossa, ln! t ta aamun
val jetessa såä ol1 taas kirkas.

HlnalaJahan ei  kuLlu monsuunisatetden
vyöhykkeeseen, mutta t tetyst i  sade
saattaa slel läkln yl låt tää -  kuten
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vuorlstossa yleenså. Kunnol i tsen, ke-
vyen sacepuvun 011 sl ls kuuluttava
natkavarlsteisl ln.  Kumtsaappalta emme
sen st jaan tarvlnneet,  kevyehkot,  tL-
kevat aetklkengät r l l t t ivät nalnl0st i ,
P0l! t  ol lVat kohtalalsen hyvässå kln
nossa, sl l tä pi t lvät huolen seudulta
lLrtåavat Dainentolatset.  Kevåttutvat
0l lvat ohi tse, Joten Durojakln Dääsi
yl i t te le|nåan suure|n| l ] t t ta vaarol t ta,

l {aisenat ol ivat lyhkeän lolstokkatta,
Ni lssä vaeltaessaan t lnsi  kohtaavansa
vl l l ln luonnon, joka oh1tt l  kalkki  a l -
l (alsem|]at luontokoke|] lukset.  polku
klel lur te l  i  osl t ta ln alppinals i l la nl l -
ty l l lä,  osi t taln louhikotssa, tr lekka,
r lntelssä, Jopa luniken l läkin, se
0hlt tel  i  psinentolaisten ktvlstä ra-
Kentani la kesämaloJa sekå puhvel t - ,
lammas- Ja vuohl laumoja,  väl l l1a se
Duhkol lk lmetslä, Taustanusl ikklna
sol suurlmman osan aJasta hutnista
k0rkeukslsta syoksyvien veslen pauhu,
Näkökentän raja a si  intet ivät luf l l lset

hulDut,  Näkynät ol lvat avarampta kuln
Svelts lsså, vuoret elvät kaatureet
nlskaan,

Tuo kokenus ol i  nl ln sykåhdyttävå, et
ta alomme uusia sen enst kesänä Juhan
nuksen Jälkeen, tosln rel t t lä hie|nän
i l ]uuttaen, Etsi l l l i le n0in kol [ ] lv i  ikko1,
sel le r€tkel le seuraa muutamasta laoin-
käv1lästå, Jos slnua ki lnnostaa int j -
alalnen eksot l ikka la Jos olet rr0 -  60
vuot ias hyväkuntoinen, ennakkoluulo

ton, joukossa vl ihtyvä Ja miel lust i
enslannlntai toinen retkei  ] l ]ä,  ota yh-
teyttå,  Koko matka suori tetaan onra-
r(ustannuslr lntaan, ja sl lhen on varat-
rava noln 8000 - 10000 narkkaa, fltrut
menoerat ovat plentä tat  su!remp1a,
yksl löl l  lsten tolvetden mukaan,

Rl i t ta Llnkola
Li Isankatu 9 B 19
00170 Helsinkl
Doh. 90-652 52'1



Taivaallinen nävtelmä
syyspln6änå tål pllvettömånå k66mosl l_
tsnå kennattåå vååntåytyä 3!tlokåilpån
lå|npl lnåstä useast lk ln I  l lan | l l l t taan
tårkkal lenaan tålvasta, s l l lå luvåssa
saattaa ol lå komeakln nåytel f iå,  lo l låF
sest€ pääsee osäl l lseksl  våln l ;
maal lnran väestöstå.

0HJE$4Ä

Enst|n|nätnen näytös alkaa alkul l lasta
rauhal l lsest l ,  Sl l lo ln syntyy pohlols-
talv@lle rad6lllner I tii-llhsl suntalrBr,
vlhertävånkeltatnen l .evontul  lkaarl ,
ehkä useampikln, Valonauha sl  l r tyy
yleensä verkal leen talvaal la eteläå
koht1, Jos alkul l lasta on Jo klrkkal-
ta revontul la,  yöl lä saattaa ol la odo-
tettavlssa konea nåytel i rä,

Tunnln tai  par i  odotel tuasl  alkaa tol-
nen vaihe. Si l lo ln kaari  k lrkastuu Ja
tarkkasi lnälset v0lvåt navålta vlhreän
yläDUolel la | r ]yös syvän punälsta,

Tässå valheessa kannattaa åkklå hakea
I lsää vaatetta päål le.
Revontul lkaarl  alkaa slngotå valokel-
hältä pystysuunnassa sa|rlällå p0l|l]ul l-
len. Koko nåytelnä sl l r tyy nopeast i
etelätålvaal le.

(olmas nåytös on alkanassa. Kohta $o-
raan pääsi y läluolel la oleva revontu-
t lkorona tal  -kruunu valahduttaa lyhy-
essä alassa vl l l lst l  t l lkkuvat valonsa
yripär l  talvaan kantta koln suur€n slr-
kustel tan keskisalosta,
Aaltonaiset val0patsaat kl l tävät y l l
100 kl lonetr ln sekunt lvauhdl l la valon
votnakkuuden valhdel lesså 10 kertaa
sekunnlssa, Komelnr lsså näytökslssä
punainen, slnlnen Ja vl0let t l  v0lvat
klrJoa keltalsenvlhreåä, elävåå huntua,
Hensästyttåvåå, huokalluttavaå menoå
keståä valn noin 15 nlnuutt la.

NelJännessä vaiheessa r€Vontulet taas
hlnmeflevåt Jåttäen lopulta harsomålsla
saärekkelta,  Joika vuoroln klrkastuvat
la hlmmenevät, lolstaen Joskus pltköäF
kin paikol l laan, valhtuen taås tois€al-
le,  Revontulet saattavat sykklå usel-
ta tuntejä, aanuunkln ast l ,

Näytelmä el ole alnå läheskåän yhtå
komea, Jol lel  nåyttåvln purkals ta-
Pahdu Juurl  pääsl y låpuolel la,  el
myöskåän synny revontullkoronan op-
tlsta harhaå, Joka on magneet sten
v0lnavl Iilojen alkåan saar0a. Äanu-
puolen purkaukset etenkln ovat våhem-
nån dramaått ls la.

Rauhallinen revoniullkaarl kuvattuna Ke-
vola 2?.1.66 kel lo yhden ja kaiden vå-
lillä. ruva: Il'naxieteen lailos



IIISSI JÄ I4ILLOIN

Sekä pohjolsel la ettå eteläisel lå pal-
lonpuol lskol la nagneett ls la napoja y| l l -
päröl  fev0nt0l lovaal l .  S€ ei  ole ta-
sapaksu vyöhyke, vaan fiaan yöpuolella
ovaål len leveys 0n noln 1000 kl lomet-
r lä päiväpuolen leveyden ol lessa valn
noln 200 kl lometr lä,  Yöpuolen vyöhyk-
keet ovat kåuempana masneettlslsta na-
v0lsta kuln pälvåpuolen.

i laapal lon pyörlnlsaksel l  Ja magneett l -
s ia napola yhdlståvå aksel l  ovat l l ,5
asteen kulmassa tols l lnsa nähden, Sen
Vuoksl ovaallen palkka muuttuu naan
pyörlessä. Revontul lovåal ln etelåreu-
na pyyhkälsee suomen Lapln yl l  låhes
Joka yö,

Revontul ialueen rala kulkee Stperlan
pohlolspuol l tse Alaskan la Kanadan Dolr
lo isoslen yl l  Etelä-Grönlant i ln ja Is-
larLnln kautta taas Lappi ln.  EteLäl-
sen pål lonpuol lskon revontul  lovaal i
s lJol t tuu pååaslassa Etelå|nantereel le
la Eteläisel le Jäämerel le.

Revontul ia esl lntyy yirpär l  vuoden, rut-
ta vlelä tuntemattomasta syystä Jonkun
verran enemmän kevääl lå la syksyl lä
kuln kesäl lä Ja talvel la.  Ne ervåt
nyöskään ole pelkkiä yönäytökslä, pål-
väl lä revontul la ei  väin erota,

Laplssa nl l tå on lätres Joka yö, 0ulun
korkeudel la valn keskl | ]äär ln Joka tol-
nen, l (esklsuomalalsl l la on J0 Ja

Revontul iovaal in s i ja int i  suhteessa pohjoisnaihin er i  vuorokalden
aikoind. Keskellå oleva risti on nagneeitinen pohjoisnapa.
(Egeland, 1974).  I lndt ieteen la i tos.
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eteläsool l ]alåls i l la n, 10 nahdot i  isuut-
ta vuodessa lhal l la pohjan patola los
Di lvet la asluksen valot elvåt hål t taa
näkyvyyttä.  Keski Euroopassa I trne ta-
pahtou valn ehKå kerran kymmenessä
vuodessa puTkausten ol lessa er l ty isen
räväköitä,

Revontul lnäytelmtä saattaa yön k0lues-
sa 0l la kolmesta vl l teen, esi lntyen
Suomessa yleensä kel lo t8rn Ja 2rn vä-
I  lsenä alkana, SuLrln esl lntynlstO.
todennäkölsyys on n, kel lo 2J.t0,  Jot-
loin PohJols-Soonessa on maqneet nen
kesKly0.

REVONTULIEN SYI]TY

Aurlnko sätellee avaruuteen sekä s?l*ö-
nagneett lsta,  valona Ja lä|npönä als-

t l t tavaa sätel lyä ei tä hlukkassåte1lyä
Joka muodostLu sähkölsest l  varatuista
hlukkaslsta, lähi fnä elektronelsta Ja

Planeettojen väl  I  sessä avaruldessä
,'pulraltaå" roln 500 kllofietfln moeJdeF
lå sektnlssa aurlnkotuul l ,  Joka kluet-
taå aurlnqon maqneett lkenttää nolsså

Aurlnkotuul I  muotol lee maan naqneett l
kentän aurlngon puolel ta I l t teäksi  ve
tåen sen tolsel ta puolel ta pl tkäksi
Dyrstöksl .

osa aLrlnkOtuulen kulJettamtsta hluK
kaslsta iunkeutuU magnetosfäärln raJa-
plnnan läpl  Ja kulkeutuu pyrstÖn kes-,
kel  lä sl la l tsevaan plasnalevyyn, Jonne



revontul  la synnyttävåt l r lukkaset,
"plasmå", varastoi tuvat,  s lel tä ne
såavat l lsäpuht la la sähköenerqlan \ol-
nln sinkoutuvat masnetosfäärln volma
vl ivoja Dltk ln napa-al0el l le.  Revon
tul la syntyy hlukkasten törmåtessä l l -
makehån happlatomelnln la typDimole-
kyylelnln,

VARIEN SALÄT

Protonlen synnyttåfr]ät revontulet ovat
useln| l ] l ten sl  lmln navaltsemattonla,
Nl lnpå näkemåfine pohjanpalot ovatkin
f i1l tei  yksinomaa elektronien törnäyk

Revontul ten yleis ln vär i ,  kel  lanvlhaeä
0n perälsln vlal t tynelstä hapDiatc0pls-
ta,  Alareunastaa useln terävät loln! t
ovat 90-150 Kl lometr ln korkeudessa,

200-1100 kl  lonetr lssä vihrelden yläD!o-
lel la palavat punalset revontulet ovat
l l lyös haDDlatomelsta perälsln la nl  l tä
alheuttavat alnakin nelko f l ratalaener-

Jos iaas hyvin suurienerslslå hluk(6la
tör lnää typplnolekyylelhln,  saavat vl-
hertävät rev0ntul€t alalai taansa kome-
an purppuralsen raloan, Ne saattavat
esl lntyä nl lnkln natalal la kl l ln 70 kl-
lonetr lssä. Typestä perälsln ovat
lnyös slniset Ja violet l t  sävyt,

Edel lä lnälnl tut  k i lonetr lmäärät tar_
kolt tavat revont! l len alareunan k0r-
keotta, s l l lå ioskus Durkaukslssä am-
i i ! taan yksl t tå1siä "nu0l la ' ,  Jol l la
saattaa ol la pl tuutta tuhatkin kl l0-
metr la,

KAIKENLAISIA KISITYKSIÄ

Kovåt pakkaset la koneät rev0ntulet
yhdlstetään tols l inså. EhkäDä käsi-
tykseen nl lden samanalkaisesta esl  in
ty| l ] lsestä on tul tu s1ksi ,  et tä pakkas-
ölnä el  ole pl lv iä Ja talvas 0n yleen-
så klrkas. l lut ta mlten käy alat lksen,
kun palautetaan nlel l ln,  et tå revontu-
l la on yrpärl  v loden, |nyös kesäl lå.

Ne elvåt myöskåän synnytä korvtn kuul-
tavaa åäntä, vaan nuo stnfonlat solvat
korvlen vål lssä, ihmekö tuo, koneaa
katseltavaahan ne ovät Darhalmml I  laan

varmaan nuual lakin kuln Alaskassa on
uskottu, että revontulet saadaan tans-
sinaan vlhel täl lä l lä.  Yr i t tää sopl l ,

|1ISTONiÄA

"Jo f iulnalset roomalalset" voldaan
alol t taa tånäkln kappale, s i l lä ensin-
mälset malninnåt revontul lsta löytyvät
vuosl l ta q64-q59 eKr.

Arlstotele (38rr-322 eKr.)  yr l t t i  se-
l l t tää nl lden syntyå seLaaval la teor l-
3l lar alkuaineesta "maa" l r toaa aurln-
son lä|n|llöstä höyryjå, Jotka alkuatne
"tul i "  sytyt tää.

f l i l l0 in revontulet ovat 0l leet val tå
vån Jäämeressä l0lsklvan merlelålnen
synnyttäm1ä, ml l lo in napajäistä hei-
JastLvaa aurlnsonvaloa sel i tyksiå
salaperålsel le l l |n löl1e on ol lut  no-
n ia.

Revontul len suomalalnen nl f l  i tys on
syntynyl  tunturei l la vaeltavasta nus-
tasta ketusta, Joka valtaval la hännäl-
lään lunta holskessaan sålsl  ne alkaan
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Kansalnvä11slssä klel isså revontul la
kutsutaan pohloisen aanuruskoksi,  Au-
rora B0real ls,  Etelätsen pal lonpuol ls-
kon revontul len ninl tys on Aurora Äus-
tral  ls .

KORKEANTÄSON KOLTTOSIA

Revontul ien slsål tä|nå enerqlamäärå on
| l ] l t taarnaton, Ykslstään rauhal l lnen
revontul lkaarl  tarvl tsee syntyåkseen
noln nl l loonan meqarat in tehon/ el l
Suomen såhkötuotannon satakertaisest l .
satel  I  I  l t lsta kovatun revont! l lovaal in
valomäårän r lnnal la nl  l loonakåupunklen
val0plsteet tulkklvat hl | l l | l ]e lnä suttLl l -
na,

Ilnän sähkönjohtokyky kasvaa aevontu-
l len yhteydessä. Voimakkaat revontu'
l lpurkaukset ovat mahtavi l la tasavtr-
tamäärl l lään saaneet Ruotsln rautatel-
den valvontajärJestelnät plmelksl ,

muutamla vuosla sl t ten NeH York plnenl
kun Jossåln muuntaja el  kestånyt mag-
neett lsen hålr lön alheutt€naå I  lsävlr-
taa. Älaskan öl lyputkl  ol l  ruostuå
puhkl ennen välmlstunlstaan, tutka- ia
t letoJensl l r tojär l  estel | l låt  t rälr lytyvåt

vl l l4EtsEKsl

Revontol l tutklJoi l lä on vlelå monla
selvl t iänåttömlä kysymykslä la ni ln
0l len Sodankylåsså, Kevol la la Kl lpls-
Jårvel lä to l [ l iv l l la tutk lJol l la on
työsarkaa pl tkäst l  edessåän,

Ensi talv l  saattaa ol lä nl ln tutki-
l0 l l le kuin taval l ls l l le ta lvaan päl-
l ls te l lJöi l lekln nlelenkl lntotnen.
Kalkki  merki t  vt l t taavat sl lhen, että
auringonpl lkkuja 0n enemnän kuin nel-
Jään sataan vuoteen, Se taas nerkl t-
see sl t i ' ,  et tä äurinko on er l t täln ak-
t l  iv lnen la revontul ia synnyttäväå
ryöDytystä r l  I t täå.

Jospa vlettäls l t  sen ensl lnmälsen kåa-
noslomasl tulevl l la lu|nl  I  la,

RalJa Hentnan

Lähteet:
Helslnsln Sanomien art lkkel t t  23.1,8i ,
15,10,86 la 10.12,88.
Kymppl 1/88: 0lavl  ååttä,  Revontutet,
fiYrskYa avarUUdessa
0snl0 Aulano, Revontul l tutklmuksen hls-
tor laa Ja nykypålvää) laudatur ohjel-
matyö nro 1q03, Nelslngln yl loplston
fysl  Ikan lal tos 30,/ .1985
Lappl-sar la,  oså ; t  Rlsto Pel l lnen,
Revontuletr  Arvl  Ä. l (ar lsto 0y t98r l
Luonnon yståvän suomlr | (ar l  Kal la,
Revontulet,  talvaan vårt lelkklä, Val l -
tut  Palat 1988
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Levo-Antiaksen jääluo
@
la

Nuuksiossa rtstel tee hl  ihtoketei  I  tä
nonla latuja, Jotka syntyvät fr laastool l
6J etLlSta lAtu-ur lsta pl  t t taa[ lat tol l ] ten
Jå hi l jatsuutta etslvten ulkoi  I  jJ olden
J äl  k1r n,

0n påikkoja, jo l l r ln ne syntyvät aina,
0l len Joskus u|] ]messå, Jol let  v i lneisen
pyryn lälkeen kukaan ole käynyt,

JArveltä t0lsel le kulkevat tuontevat
urat,  Ja esl ' l lerkiksi  (ar jaKaivol ta
ni i tä lähtee 0ralärvel te ja LJrJai le,
UrJal la r tstel tee Lseltaktn valhtoel ' t
t0 la.  Slel tä Dääsee Katt t la l  ärvel  le,
vaåråjärvel le Ja pttkää suonotkoa Dlt-
k in Saar lJärvel le.  UrJan la RuuhlJå.-
ven Vål  l l lä 0n lat ! ,

s i ihen yhtyy usetn Pöksytraaraf kautta
Suol lkkaal ta t ! leva jä lk i  Ja samoln
0raJarveltä ofr larsa,

Ruuhl järver pohjoisreLnål la jatkur l
Järven polkki  tuLIut vaakkolLle sLo-
I lkkaan päan kautta n]utKit televa latu,

sl l tä sal lasta lahdenpohiuKasta vol t
kääntää sLksest l !oteeseen Sudenrot-
k00n. Kakarlamnen takafa on ol i tet tu
su0 la sen takana het i  kohta kuusl
kossa kLrlvaf f l laan reLrassa töyfään
t0isel la DLolel la lnetsäautotten !ää,
sujLtt telet  s i tä lumlpulden !ytväs
vaat lossE Levo Ant iaksesta laskevan

Kesäl lä purof  pohlolspuolel la polvei-
iee selVä polku ja elköhän tuosta
talvei lakin ole loku kulkenut.

Tää11ä vot hetken patstatel la oäivää
ennen kuif  s l t r tyy Järven eteläpään
suot iheikön katveeseen, Suon 1äns1
reunal la on f iatala Jyrkänfe, lota



seuraten osut retkesl Kohteeseen,
nahtavan paannejään kal l lon reunaan
rakentanal le l  ääluoial  le,
se on Joka vuosl er l la lnen. nutta kos-
kaan el  kyl låsty katselemaan veden
la pakkasef nuotol lemla pulKKokuvl-
0l ta,  Kirkkäi ta Ja rosols la Jäl tå,
tuakooseja, v lhrel tä,  harnalta ja val-
kel ta sävyjä, Jostaln aukosta vol t

Ensiaputehtävan
Pyydät rohkeast l  apua n]ui l ta hi lhtä-
Ji l tå.  Jos taskussa on Ideal-slde,
teet s i l tä tuklsl teen polven ynpär1l le
Laitat  hulvln tal  kaulal  I lnan sisään
lunta Ja kledot s€n polven ynDärl l te,
l0l l0 ln sl lhen saadaan kyl |nån valkutus
alkaan. ( f lUlståthan kolnen Krn såån-
nönr kyl |nä, koho, konpresslo = purls-
tus),

Slt ten valn f l ie i t lnään, lni ten Jårkevtn
kulJetus Voldaan lärJestää, SInun on
ehdottonast l  päästävä salraalaan, sl l
lå olrelsta päätel len polvestasl  on
,,nennyt, ,  ntVel-  Ja r lst ls l teet Ja n| l -
den hoito vaat l i  a lna läåkärlä,  Jos
kol letusmatka on pl tkå tal  muuten han-
kala, Jalka ol ls l  parasta lastol t taa,

Nlvelva|n|nat ovat ylels lä vammoja, Nyr-
lähdykset Ja venähdykset menevät ohl
melko nopeast l  kot iholdossa.
Nlvelen slJ0i l taan meno sen stJaan
våat i  i  a lna läåkärtn hoitoa. 0n
mulstettava että siJol  I taan mennyttä
nlvel tä el  pidä yrt t tåä "vetää,,pat-
kal leen. Se vaat l l  aslantunt lJan apua
sl lot l taan mennyt nlvel  on tyyDi l l l -
sest l  v lrheasennossa Ja se tuetaan

sLkset r l lsuttLiasl  pulkahtaa stsä
puolel  le,

Netken l fai l t last | ]atKa iatkLL, Ehkä
t i l relkköjen kautta alas puron varteen
la siel tö ihmettelenlåän RuuhiJärven
läfsi0äähän klertyvlä f l la lr taviå lyr-
kåfrel tä.
Tai jonnekin muuai le,  Sama se, Päivä
paistaa ja evä1tä r  t taä, , ,  RH

ratkaisu
sl ihen äsentoon k! lJet0ksen aJaksl.
Nivelslderepeämlsi l le or tyyDi I  I  lstä
nlvelen eDänormaal l  l l lkkuvuus Ja hol
t l t tomuus, J0l l0ln enslavuksl sopl I
y l lä kerrottu,

Tämän lehden numeroissa 18 Ja 25 käsi-
tel t i in murtumla Ja nl loei  enslapua.
Saf lassa yhteydessä kerrott l ln retkl-
patJan käytöstä lastana. Sehän ret-
kel l iJäl lå on usein nukana ia 0n ef i t -
täln soplva tukemlsvåLlne raajavamnols
sa, Käytett l lnDä last0l tukseen låudan
patkää, sukslsauvaå ta1 |nulta tLkevaa
materlaal  la,  Derusvaat lmukset ovat ai-
na samat,  el l  lastån tulee 01la r l l t -
tävän ol tkä, ulot tuen yhden terv€en
nivelen yl i ,  r i i t tävän tukeva la sen
on ol tava sl tä paremmin pehmustettu
ni tä epätasaisenpl t lk l  0n kåytettä-
v issa.

Pyrl  ennak0imaan vaarat i lanteet.  et tä
vålt ty is l t  onnettomuuksl l ta,
Turval l is la Ja naut innol l is ia ht  thto-
retkiä toi  voo

Ei la (al tanen

Iehtävä stvol ta t3



Lapinkävi jät  l intukurssi l la.

Tånän klr io l tuksen tarkol tus el  ole
käännyttåå laplnkävlJöl tä I  lntuharr6s-
taj lksl ,  El  s l ls  tarv l tse ol la huo-
l lssaan, J0s lk lkuuslkossa kuulunut
slrahdus Jää edel leenktn tunnt6tanatts
ia valkket vl l tsts lkåån r lnkka se1össä
sännåtä Jokatsen oudon slven vl l6h-
duksen peråån.

JålJemDänä kerrotaan tyhyes I  lntulen
l läör l tysoppalsta Ja annetaan VlhJeitä
sel lalsen hankintaa suunnit teteval le,
Onhan vuoslkausia msastossa kutkevan
retkel l lJän Jo than ylelsen luonnmtirF
temuksen kartuttanlseksl  syytå tuntea
alnakln alvån taval l ls l f lmat eteen osu,
vat laJ i t ,

Määritysoppaasta apua lintujen tunnistamiseen

TARK(AILIJÄN VARUSTEET

Llntujen tarkkal l0n l l l t tänlnen retkt-
ohlelnaan el  edel lytå tavanomalsten
retki tarpeiden - la nehån tätä Julkal-
sua lukevat tuntevat kuln onat taskun-
sa l lsäksl  pal jonkaan er lkolsvarus-
tel ta.  Kl lkar l ,  n)ulst l lnpanovåltneet
la |nåårl tysopas r l i t tävät,  Ja nåtstä-
kln kaksl  ensln nalnl t tua kuuluu monen
taval l  !senkln retkel l l län reppuun,

Vl ln]e alkolna kulovalkean tavoln ylels-
tynyttä kaukoputkea el olkeln volne
retklVarustelsl  ln laskea, sl l lä sen
raahaanlnen tonnlsta t0lseen uuvuttaa
si tkelnmänk1n. Kaokoputkl  påäseekln
0tkeuksl lnsa taf  kkal l taessa l lntu@ll-
l laa Pldempään sanal la Dalkål la,

Retklkl lkar ln soplvln suurennos on 7 -
9 -kertalnen, Jo kymmenkertalnen suu-
rennos tekee kl lxar lsta raskaan Ja
valkeast l  paikal laan pldeltåvän, Ple-
nlkln tär lnä hävlt täå suuremnan suu-
rennoksen tarjoanan edun.

Kl lkarelssa hlntahaarukkå on nelko
suurl  -  kuten nl ln monessa muussakin
tuotteessa, Jo muutåmal la sataseua
vol saåda alvan r l l t tävän hyvån kl lka-
r ln,  Nintahaltar ln alåpäässä el  tosln
kuvan laatu Ja ki lkartn keståvyys vedä
vertoja parhal |nmll le.  l {ut ta nl  lstä
saakln sl t ten naksaa Jo useamman tu-
tuhat lapDusen. Tosln sl tnä on kynä
slt ten kl tkar la lastenlapsl l lekln,
l l l l lehän nuul le tuotteel le vol t  nyky-
pälvänä saada t0 vuoden takuun?



l lut ta elpå lopul l lsest l  eksytä harha-
polul l  le.  Tämån klrJol tuksen varsl-
nalnen tårkol tushan ol l  antaa vlhlel tå
reppuun suJäutettävasta n]äärl tysop-
pååsta, Josta vol kerrata tuntonerkke-
lå Ja saada tukea tehdyl l le nråårl tyk-
sl  I  le.

I4ITRITISOPPAITA VUOSIEII VARNELTA

Llntulen nåärl tysopas el  ole mlkäån
uusl kekslntö, Eslnerklksl  Thorsten
Renvall ln Suonalalnen Retkel ly-fauna
(1900) kulul  l lnnulstå kl  lnnostunelden
käslsså io vuoslsadan alun retkl l lå.
Erltylsestl kuvltuksen osålta näairltys-
oplaat sål ly lvåt kul tenkln pl tkään
vaat lmattomlna, alnakln J0s nl l tä ver-
rataan tåfiän pålvån tarlontaan

Ivar Hort l lnqln LlntuklrJa (1936) Ja
Kalevl  Raltasuon Käytännön I  lntuopas
(19'r8) ol lvat oman atkansa klasslkol ta
Llntuharrastuksen volmakas käsvu 1950-
luvul la merki ts l  nyös uusla nläär l tys-
oppalta,  På\o volDlon Llnnut vär lkuvl-
na (1952) la 0lavl  Hl ld€nln Retkel l l l :h
l lntuopas (1960) käånslvåt ulden leh-
den määrl tysoppaiden hlstor iässa, Ku-
VltuKsessa 0l l  s l l r ryt ty vår lkuvten
alkakauteen.

seuraavaksl kotl|llålsten oppalden 011
alka tehdä laa slomeksl käånnetyl l le
koko Euroopan laJ lston esl t televl l le
näärl tysoppai l le.  Tä|] Iån k€l tälsten
oDpalden sarj6n al0l t t l  todel I  lseksl
"evergr€enlksl '  n luodostunut Petersonln
Euroopan l lnnut (1960, q. p.  1980).  Ja

".--{ i ;
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Jatkoa seuraslr  Bruun - Slnger,  Euroo-
pån l lntuopas f i9/2, uusln lal tos l la8)
tlelnzel - Fltter Parslol{, Llntukäslklr-
lg (19711),  c ldstal l  -  Sten - i lahl ln.
PohJolan l lntukir la (19/9),  EI l I le! ,
Lint lopas (1s]) ,  (et th -  Gooders, Lin-
turetklopas (1981) Ja Nlcolal  Nothe,
Llnnut (1986).

}1ITI OPPAISTA LUYTYY

Nykylset määrltysoDpaat on tehty |netko
tarkast l  samaan kaavaan, ( l rJå alkas
nykysystematl lkan mukaisesu kulk i  sta
Ja pååttyy varpusl lntulhln.
Kustakln lal lsta on lyhyt lähes sähkö-
sanomakiel lnen kuvaus la sl t ten pari
kuvaa, J0 pelkästään t l ianpuutteen
vuoKsl oppalsta on jouduttu karslnaan
nyös flläårlttä|lr1sen kannalta tärkeltå
t ietoja, Tälnän huomaa eslnerklksl  et-
slessään kuvauksla laJlen nuoruus- tal
talv lpuvulsta, El lntavolsta, muutosta,
peslmlsestä Ja ravtnnosta etoa k3l-
paava loutuukln etslmään ne laajet inls
tä kåslk l rJolsta.

Yleensä määri tysoDpalssa on pi  l r rosku-
vl tus. Edel lä ol teen luettelon kah
desså vi ime | ] ]atnl tusså oppaassa on kl l -
tenkin valokuvakuvltus la lnolemfl issa
lopDutulos on kelvoton, Esimerklksl
lähelsest i  tols laan l l ]u lstuttavlen la-
l len vertat lu on valkeaa, st l lä l lnnut
ovat lu0nn0l l isest i  kuvlssa hyvlnkln
erl  asennolssa Ja l lsäkst kovat on JcF
duttu ottamaan er l  etälsyyksl l tä,  l to-
ni  tärkeä tuntomerkkl  Jäå hyvässäkln
Valokuvassa Dl I  loon,

0n harml,  et tä kustar iåJat la klr jd(arF
pat ovat huonontaneet kirJolen saata-
vuutta, (irjaa myydään vuosl, korkeln-
taan Darl, loppuerå päätyy alenrusrytl-

t i in Ja sen Jälkeen volt  löytää etsl-
nasl  KlrJän ainoastaan ant lkvariaa-,
telsta. Plenen lohdun tuo se, et tä
osasta kir loJa otetaan sentään edel-
leen uuslntapainoksia,

l läär i tysoppalssa tåfr lä kirJ0Jen nopea
klert0 0n er l ty isen kiusai l is ta,  s l l tä
ne löytävåt t lensä an kvarlaat en
hyl ly l l le anlharv0in. lämå on etys-
t l  luonnol l lstar ktrJan on lo alunpe-
r ln hankklnut henkl lö,  jOka sl l tä e1

fiUIKI 0S1ÄtSlT?

Jos f läär l tysopDalta Dltää Iai t taa pa
rei l l i luLsJärJestykseen, asettals ln Br!un
- Slngerln Eoro0pan l lntuoDDaan Ja
Haynanln l lntuoDpaan l l ]u iden edel le.

Ensln malnl t tu ansaltsee tänån tasai-
sen laadukkaasta kuvl tuksesta Ja Jål-
klml lälnen Dlenestä koostaan. vaikka
Haymanln opas 0nk1n markklnotden sel-
väst I  Dlenlkokolsin (a1noa kunnol la
taskuun mähtuva),  saa kuvlsta J3 teks
t lstä vlelä kohtuul l lses selvää.

Ja kun kyseesså on LaDinkävlJölden
JulkaLsu, ansaltsee vlelä er l ty isf iai-
nlnnan Helkklarnas Lukkarln Ja Äage
Solbakkin Säf, l i  Lott l t  (Jår,salaed,dJ i
A/S 1982),  Joka l lenee alnoa saamen-
kiel  inen l intuopas.

0n syytä panrå lnerkl l le -  vählntåänkln
Dersoonal l lsen kuvi tuksen Ja l tse kek
srtyn laJl lärJestyksen l isäksl  -  et tä
kunkln laJln nl |nl  on saamekst,  nor lak-
sl ,  ruotslksl  la suomeksl unohtamåtta
t leteel l tståkään nineå. T€ks n arvl-
0lnnlssa huof iaan saamenkielen taldon



Llnnulsta kLlnnostunelta 0n sl ls hen-
rLotel tu klrJol l la lo pi tkåän Xalkkl
aan sLomenkiel ls lä l intuklr l0ia 0n
Julkatstu noln 200. Erl tv lsest l  Lapin
l lntumaaLlnaa esl t televät kirJat an-
saitsevat lyhyen esi t telvn tämänk1n
lehden palstol l la,  ni l tä kun el  kaiken
kalkkiaankaan oie kovln nonta. s l lnä
ehkä seuraavan rauhal I  lsen l l tarupea-

lpont
KU14ITERÄSAÄPPAITA

Kenkä s Espoon Llntuvaarassa, n kl lo
metr in paässä LepDävaaran 6al ler lasta,
myy kunnolLlsla vanhanalan kul l l l terå
saappaita,  lo issa teräosa 0n KUnla la
varsl  nalrkaa. Kokoja on J9rsta 48raan
ja hlnnaksi l lnol tet t i ln 218 l ] rk
Ll lke on auki  ark is ln k lo 9,10 17,00
Ja lalaf tais ln klo 9- l l l  0s0ite Llntu_
vaarant ie l l ,  p lh,  515 096

SUKSII1UOLTOA

|l lkäl l  et  raaskl  luopua rakkal lnl l ] lsta
aetklsukslstasi ,  vol  palkkauttaa la
korlauttaa ni iden pohjat la ter0tut-
taaa håncen syo|nät reunat uuoel leen
Palkka on J. Kål i lo la 0v, Rl lhi tontunt
'14, Espoo, puh. 

'r2, 202,

TELTTÄ LÄIIP I }1ÄKS I
Katalyytt l  länf lLt in saattals i  ol la aat-
katsu talv i tel t tai  Iun Kosteuspulf l  1 ln,
(aasuvalo 0y In markkinoir l la Vl l -katalvyt
t i låmmlt ln to l f l1 i  kevvtbensl ln iL lä,  e1
kä sl lnä ole avol lekKlä,  L l lo ln länn1
t ln el  kehltä häkää, ei  nokea, el  sa
vua elkå räJähdysvaaraåKaan o le,
yN 5008:n korkeus on l9 cm ia yN i50Brn
21 cl l ,  Kumnlankln halkaisl la on 21 c[L
la säi l l ( in t l lavuus 1,5 L Penel l rmän
lälnnitysaika on 27 tunt la Ja lämlni tvs
ala n, 10-15 m',  sLuremman l8 tuf t la
a lämfl t tvsala n. 15-20 mJ. Ahklovael-

tukseLla 1f i r l | l i t1n kulkeut! is l  helpost l
mukana, Llsät letola vol t  kvsel lä Kaa_
sovaio 0yrstä, Nelslnslnkatu 10, 005J0
Helslnkl , ,  puh,750 0'r9,



IITI KÄI{PPIÄ EI EIIIT OLE
searlkJavrln,  såtklJå en, tai  kuter
palkal l iset sanolvat,  seråp1n kämp-
pää e1 Lenmerloen kansal I  lspulstossa
enäå ole, se 0n oalanut,  loten pyyhkl-
kääpå pols kartolstanne,

TOSI HWT KÄRTTAETU :

Tl  laanal la ulkol iu- ia t0p09raf lkart-
tasl  Suonen l4atkal lul l l tosta saat
n, 20 :  alennuksen, ulkol lukart toja on
saatavl l la het l  la I  r50 000 ja
I  t100 000 topograf lkart toien tolnl tus-
alka 0n noln vl  lkKo.

JonroxuNNAN ToTMTNTA
GOADOS I(OHOÄI KUKÄSJIRVETLE

Goados - plenl  kota -  tul l  Kukasjär-
vel le pystytettävån kodan nlneksi  äå-
nestyksen Jälkeen, l { tnlehdotuksia
tui l  multaklnr Blevlå (Pälvt) ,  t (ömmö,
Lannan luppo, Lannån Korjuu, Llhkku
(onnl) ,  Luopmu (Lona),  Nl lnl loDFU,
Peurakoava, Vuogas (Soplva, mukavan-
ololnen),  Vuoqas Ruoktu,
Yolttaneen ehdotuks€n tekl Helkkl Ha-

GOAOOKSEII (OHOTIII PYSTYTYSRYHI1I

Johtokunta päättl korvata kolmen au-
ton bensakululå 750 fiafkkaa per auto
kodan pystyt täJl l le,  Pystytysryhnän
k0k00npan0 vårmlstuu |nyöhe|ntiln.

. , .  la vuokrasoplmu(sesta l latkal  l ! -
l l l ton kanssa nelvottelevat puheen-
Johtaja c-H l lor lns Ja loh kunnan lå-
sen Taplo Nevalalnen,

IIILLT IIEI]T RAHOITE]ÄÅN

Puheenjohtaja plsu Johtokunnän mlet-
t lmään s0plvaa boslnesta, jota ne La-
plnkävlJät volsinne pyörl t tåä varo-
lenmie l lsåå|nlseksl ,  l {ut ta el  kal
mlett lmlnen ole valn Johtokunnan asla
eihän?
sl ls nl tå keksi tään, kun lohtokunta
el pl tänyt ehdotusta | l lyyjälsten Jår-
Jeståf l isestå käyttökelpolsena.
Ideoltat

VÄRAT PIT(IÄIKAISILLE

PuheenJ0htaja vetvol tet t l  ln kalvamaan
lant l t  maahån, el l  ta l lentamåan yh-
dlstyksen vara Ison Pankln Pltkäal-
kalst l l  I l le,  polk lmaan,

PÄLOHEINTIEIIPÄUS

päätett l ln pi tää maal lskuussa, Sen
vastuul l lsena vetåJänä tolml l  Ral la



REIKEILYXURSSI KALLIOI{ PALYELUKESKIJK.
SESSÄ

pldetäån nel lånä naal lskulsena I  l tåna
kei lo 18.15-21.15. I l lat  ovat 8. .
15,,  22, la 29,3, | lart t l  Helenlus
tuo tattonsa katkklen käyl töön, Kos-
ka Joudunme maksamaän vu0kraa ulasta
perlmme plenen naksun klrsslsta, Jä-
senl l tä 10 mk Ja ulkopuol ls l l ta 20 nk
l l ta.  l lut ta saatava ueto on monta
kertaa naksun våärt ,

LÄPII{KAVIJöIDEI1 ]ELTTOJA

voi vastedes vuokrata myös oraan kiit-
töön. l4aksu on 5 mk/vrk, Tena llas-
ter - tel t toja on kolne Ja nl l tä voi
t ledustel la Änla sintoselta,  puh. k.
676 019 Ja Sakari  Palol tä,  puh. k.
87rt 5880.

flarja Hynninen

PJ:N TERVEISET
LI ITTOKOKOUSUIITISIA

Hyvää vuoden jatkoa tel l le kalkl t le,
9.I2,88 pidelt t ln Suomen t latkal  lu l  t  i -
ton l l i t t0kokous. lossa ot ln Arto Atan
gon kanssa. Kolmånneksl ed0stajaksl
val l t tu l la lJa stykkl  e1 val i tet tavas
työesteiden vuoksl päässyt.

Sf lLrn taloodel l inen t l la on kotrentunut
k0lmivuot lskalden aikana alvan Dlussan
puolel  le.
Li  i ton puheenjohtajaksl  val i t  ln uu-
del leen 0lavt SyrJänen Ja "täysln Dal-
vel leen" varaDuheenjohtajan, naaneu-
vos Paavo Pekkasen lal le vat l t  ln
varapuheenlohtajakst Velkko Syyrakkl .

L i i t tovaLtu!stoon val t t t l ln HSLrn
edustajaksi  ehdottanamme BörJe Löfman
la hänen varanlehekseen Arto Alanko,

s| ]L on aJan [ ] t t taan lakkauttanlt  edul-
l is ia hotel leiaan tai  s l t ten nostanut
nl iden tas06 kal l l ln Luokan hotel lelk-
sl  -  Juurl  päinvastoln kuln Lapln nat-
kai  lun edlstå|r iseksi  tul ts i  tehdä,

0len useast l  paholtel lut  tätå Suom€n
l latkal  lu l  I l tossa,
Nyt |nalntt t l ln I  I  l t tokokouksesså käy
tetylssa poheenvuorolssa Ja esl tyksls-
sä, et tä LapDlln tarvl taan kohtuohin-
talsta l la joi tusta korkealuokkaisten
hotel l len r lnnal  le.
s| l l r l lä on nyt myös edul l is la tar louk-
sla hotel  le lssaån.
J0ku saattaa ihnetel läi  nlksi  käs1tte-
len tässä näln palJon hotel leJa,
Siksl ,  et tä neltä on n. l l00 Jäsentä,
loista suurtn osa käyttää | l lyös hotel-
l lmajoi tusta Laplssa,

KOTA.ÄSIAA

0le|]|ne saareet rakennLsluvan kodalle|n
ne xukaslårven vettasen t i la l le,  Jonne
kotammehan alUnperin suunnitel t l  ln
muodostairaan kotakylä yhdessä (aakon
Lapinkävl j  ö lden, 0ulunseudun laDinkå-
vi jÖlden la ( iehisten kot len kanssa.



otlla k0tammelran on nyt harlakorkeudessa
valn Vai l la kul j  etusta Dystytyspalkal-
le,  Kaakkokin rakentaa kotansa Kukäs-
Järvel le lo tulevana kesänä, ( lehlset
seuraavana k€sän5 Ja tul lee 0! l l rk ln
lnukaan, kunlran saavåt fakennLsporukan
kokoon, Jokasel lehån 0n lo palkkakln
katsottufa valml lksl ,

LahJoituksla kodanrakennusrahastoon
on tul  lut  vähäf lalsest l ,  varmaaanktn
sen vuoKsl,  et tel  kukaan kehtaa antaa
valn kyf lpplä tal  kahta, mutta nekin
kartuttavat osaltaan kotarahastoa,

Hyvlä ht lhtokej ä toivoer

c-u

Sarvekkaan sanomaa

AnJa Slntonen, HSLrn kynnenes sarve-
kas, on pl tkån l tnlal  natnen, Hän on
ol lut  Helslngln Seudun LaFlnkävtJöl-
den Jäsen vuoddsta 1979,ol len ut(ol-
Iutolmlkunnassa nukana 7 vuotta Ja
nllstä vuoden sen vetälänä.

LaDIssa Ja luonnossa l l lkkul l inen on
AnJal la "slkuvlka" ia hän on lapses-
ta ast i  0l lut  vanlremplensa måtkassa
i l ln Pohlanper l l  Iä kuin muual lakln,
Koulun hi  thtolofrrat kululvat useln
tuntur imaastolssa, "Elkå se ol lut
rasl te",  AnJa sanoo.

Ennen alkuistunlsta t ! l lvat ne vuo
det.  l0 l l0 ln retkel lv el  lnnostanut
lalnkåan, mutta ensimmä1sten työ-
pajkkojen Lapissa käyvät työtoverl  t
herätt lvät k l innostuksen uudel leen.



LaplnkävlJöihin Anla l l i t ty l 'pakon'
edessä, si l lä ( l lp lsJärven hi  lhtovl lk-
ko, Jol le hän halusl ,  ol l  Laplnkåvl-
Jölden varaana, joten el  auttanut
muu kuln ]raksaa Jäsenmaksu,

vuoslen varrel la tästä läsenyydestä
on tul lut  pal lon antava, kl lnteä osa
elämåå,
"T0lmlkunnlssa Ja talk0tssa 0len huo-
f iannut,  kulnka pienel lä Valval la syn-
tyy pal jon tuloksta, kun tehdåän yh-
dessä",  Änla toteaa,

Luonnol la et ole Änla stntosel le of iaal
r l ruusta t0lmlnnasta l rral l lsta merkl-
tystä. "Sen olemassaolo la slel lå
I i ikkumlnen on alna ol lut  l tseståån
selvä osa elånään1,"
Tuo l tseståånselvyys on kul tenkln
f i  uuttunut nykylh|nlslä Duhuttavlen
saastumlsen, luonnon hyväkslkäytön Ja
ekokatastrof len 0]yötå, Slksl  luonnon
merkl tys korostuu ent lsestäån lä hän
nautt l  I  s l l tä ent istä t letolse|n|nln.
" l l inul le on val lennut,  kulnka onnel-
l isessa asenassa olen, kun luonto on
m€rklnnyt nlnul le nl ln pal lon",  AnJa

Hän el  v letä kälkkla lomlaan Laplssa,
valkka käykin slel lå parl ,  kol |ne ker-
taå vu0dessa, elvätkå Lappl Ja luonto
01e hänel le 'pakopalkkola",  koska ne
nlvootuvat ni ln saunattonas kal k-
kl ln mulhln elämän osa-alu€1sl ln.
l lu i takln l rrot tautumlskelnoja on,

Jotaln sel lalsta, nl tä nuualta el
löydä on kultenkln Lapln tontur lmai-
senlen avarous Ja selkeys, l inan kuo
lakkuus tuntuu hyvältå kun nåkee
kauas, vaikket katsel ls lkaan korkeal-
ta.  Yl lvertals la e1ämykslä ovat
iryÖs l l tan00t l0t  Ja tar lnatuoklot
nl lden ääresså tal  kämpån lånrplmåssä.

sl l io ln Juttu lulstaa J0oh€as ja
puhe kulkee aslolssa, Jolsta el  |nuul-
l0 ln tu l ls l  tar lnolduksl ,

Koska Anla on sään Ja rasl t0ksenkes-
tävä retkel l l lä,  el  onsel |nat i lantel ta
synny kuln sl l lo in,  kun pl täls l  påås-
tä vuolaana Jå pyörryt tåvänä vlr taa
van Joen yl l .  l l l l t ta alnahan nl lstå-
kln on selvl t ty,

anja slntosen tulevalsuuden tolveefa
0n saada yhä enemnän nuorla ihmlslä
kl  lnnostumaän retkel  lystä ytelstyvån
väl lnel l lkunnan slJaan, saada heldåt
löytäaään luonnon låhloi t tamat elå-
mykset Ja slel lå l l lkkunl lsen l lon.

Ja kevähanqi l la Lappi ln.

RalJa Hentman

Yuoden 1988 kahdesta nuusta sarvek-
kaasta Rlsto l lantereesta ia Kartn
Sl l landerlsta on haastattelu seuraa-
vassa LaplnkävlJässå.

f"i'".
X\



Kalamies on erimies

(alamles on nyös relssumles -  retkel-
l lJä. Useln Joutu! kalamles nostamaan
rlnkan lrärtel l leen tuntur ln takana
asuvan kalapaaan luokse Däåståkseen,

Kalamies on er l  nles. Herkästt ,  hel-
post l  nousee r lnkka kalamlehen hartel l
le,  Äskel on kevyt,  suunta selvä
Jotos kulkee koht l  tuntur ln takana
olevaa rautuJärveä, harJusnlvaa tat
lohi joen latvaveslä.

SLUnta on selvä, tavolte on siet tä
JOssaln Ja se tavojte 0n Dunal ihalnen,
Punal lhainen ved€neläJä, kalaksl  nlnt-
t€t ty.  Sen punai lhalsen narraamlneir
viehkeäån pyytöön tartut taminen se ka
lal l r lestä tuntLr l ln vetäå,

Ei Kalanles huvikseen raskasta r lnkkaa
selässä pl tele -  ehel,  Lalskuuttaan
ol is val |nis vaikka vähån maksamaan, lo
los vai f  autol la Per l l le Pääsis i ,
0losuhtelden pakosta kala| l l le lrestä ret
kei l l lä tulee. Punal lhaisen hl | r lo on
nl in syväl lä kålamlehen verlssä, et tä
unelmlen toteuttan] lseksl  vol  vähän hl-
k0l  I  lå.

Retkei l i lä 0n nyös er l  |1] les, Salomai-
den, tuntLrelden Jos kohta räneidenkln
yksinäinen kulkiJa. l l iet lskel iJä -
naLt lskel iJa. Luonn0nrauhaa rakastavir
kansalalnen, kelpo sel lalnen, Luontoa
tutkal leva, opDla Ja vl lsal t ta Janoava
luonnon tunt lJ a,

Kula: Tero Ronkainen



K!va: Tero Ronkarnen

Jos 0r retkel l l lån vaikea y|nl l ]är tää
klrJan00Dlnutta kalamlestä,  v le lä vai
keampi on kalämlelrer yn]märtää retkei
l l lää.  El  r l l tä alna kalahatun al la
y| l ] f r rärrys kåsl t täa lhf l r lsp0l0ls ia,  Jotka
onaksi  l lokseen nal ta la mantuja k ler-

RETKEILIJT. KALASTAJA

Ei 0le tuntLr issa helDDo tolsta f l l l i -
ta i l la,  sekä kalanlehef et tå retkei
l lJan syyt  s ie l lä 0l la ovat Dätevät,
Sl inä herää retket l l jä11ä hetpost i  ky
symys J0s t0l renkLr,  kLn kalamiehen
tolhula katselee. f l ieLeen nousee hel-
post l  aJatusr JosDa nlnäkin vois in,

Ja kyl lähän srnä -  retkel l l jä vot t
kalastusta kokei l la.  Rerkel  l  rJänä
osaat l l lkkua fr ]8åst0ssa, osaat nautt ia
luonnon lLonlsta pul t te jsta la osaat
nähdä lUonron Dienet Ja s luret  asiat ,

(a lastUs vo1 tar jota s l rUl le Dal lon,
Ensl askeleet la lor harrastuksen t i i
moi l  la luovat f lukanaan ! foht lmattomla
ahaa-elämykslå, l tsensä volt tamisen ja
Llden oppl l l lsen r l€mua, mutta myös
karvalta pettymyksen hetkiä,

Vael l !ksel la kalastan] lnen ja retkel ly
nlv0utUVat er0ttanlatt0frrast l  t0ls i insa.
(alastusväl l reet kulkevat r lnkassa
lnLiden tavaroiden m!kana. Voit  samll-
la vanhaan tyyl l ln,  l l lan tu l len pys
tytät le ir ln idyl l isen tanr iLrK(aDUron
tai  Karl f  rautuiärven ranral le,  l lauk-
kaan at€rtan Jälkeen kalvat kalastus
väl lneet esl l le,  ln l t ta l let  katseel la
vedenplr taa, apr lk0i t  kalol  ef  ol lnFcik-
k0Ja, tutkal let  talvaanrantaa, pl  lv ien
|raarää, ja käyt s lsäl le kalamiehef

(alast!s tuo retk€l lyy alvaf Lruden,
f l l le lenkl lntols€n LlotLuv!uden, Ple



net purot, Joen la Järvet ovat tuonnon
1L0nla pult tei ta,  käla on tavoite Jä
katastus 0n nl t tä yhdlstävä ieklJä,

UNELI1ISTA TOTTA

Unelnat la haaveet synnyttåvät l ln lsel-
le nlel ihaluia, lotka pl täå toteuttäa.
Sisälnen'kipinä" kalastuksen kokel le-
|nlsesta pl tää toteuttaa käytännössä,

Kalastus on hyvln f lOnltaholnen harras-
tus, Låhtöåsetel | l ] la on nl ln monenlai
sla, ettå alkuun pååstäksemme Joudullne
lr ieman yleiståf i  ään aslol ta.
Ja Jotta se slsåinen !kiplnä,,  salsl
Jotaln vahvist lsta, kerron hleman ka-
låstukseen l i l t tyvlstå ulkolslstå te-
k lJ ö1stä.

} I ITI,  I \ iSSÄ, I '1ILLOI . . ,

-  lyhyen yt lmekkältä kysymykslå, Jol-
hln on myös mahdol l lsta vastata, El i
nl tä kaloja on nahdol l lsuus pyytää.
Entä mlssä slJal tsevat kalalsl | ] lnat
alueet,  Jol l la kalastamlnen on nyös
sal l i t tua. Tärkeätå retkel l lJän on
]] ]yös t letää, ml l lo ln kalaa yleensä on
mahdol l ista Ja luval l lsta pyytåä.

stTL,,  ,

Retkel I  l l  än nahdol l ls ia saal lskalola
ovat palkasta ia vuodenajasta r l lppuen
ahven, haukl,  s l lka, har jus, talmen Ja
rautu, Nälden 1isäksl  voi  saal i lksl
tul la parl  muuta kalaä. PohJ0is-Suo-
messa saal ls muodostuu pääaslassa ns,
arvokal0lsta, lo i ta 0v6t taimen, har-
Jus,  s l lka Jä rautu.

.  , ,s lELLI. .  ,

Todel la hyvlä kalapalkkola on harvasså
EtelSlsesså Suomessa ahventa la haukea
löytyy nelketn lärvestä kuln Järvestä.
(eskl tyn nyt kUltenkln Varslnalseen
retkel lyalueeseen el I PohJols-Suomeen.
Laplssa hyvlä kalapälkkoja 0n harvak-
seltaan sel l lä sun tääl lå,  suosltuln-
mi l la retkel lyaluel l la el  kul tenkaan
kannata kuvi tel la kovln suurla -  lähl-
vedet ovat harvoln hyvlä kalaveslål
Kauempana sivistyksestä löytyy sl t ten
ni i tä hyvlä veslä.

Suonen Lapista retkel l lJä löytåå kala6-
tukseen Ja retkel lyyn soveltuvla paik-
koja l]]m, Käsivarresta, Lenmenjoen kån-
sal l lsFUistostå Ja Inar inJärven alu-
eel ta.



Norlan Ja Ruotsin Lapissa kalastukseen
soveLtuvla, retkel  ly l l lsest i  hyviä
aluelta 0n nonlnkeftalnen ]11äärä suomen
Lapln tarJoa|ni ln mahdol l lsuuksltn ver-
rattuna,

,  . .SILLOIN

Kalastussesonki on kaksl  kertaa vuo-
dessa, Kesä on kalastuksen kuita-ai-
Kaa. Sl l lo in se on helpDoa Ja saa-
l l lksi  voi  tul la usetta ert  kalataJeJa
Jos kesä on kalastuksen kulta-alkaa,
nl in kevättalv l  on kalastuksen luhla-
alkaå. Kevätaurlnson palsteesså, hoh-
tavien hankien keskel lå lst lskel lessa
0n helppo ymlllärtåä, mlkå vetåä lukemät
tol l l ia kalanlehlä vuosl vLtoden Jälkeen
rautupl lk i l le Pohl an tuntur lJärvl  I  le,
Talvel la saal l lksl  tul€e etelälsessä
suomessa ahventa tal  s i lkaa. Laptssa
yleisin pl lkkikala on punanahainen
tuntur lrautu,

Iäl lä klrJol tuksel la olen lählnnå ku-
val l lut  kalastuksen luonnetta Ja sy-
vyyttä sekä retkel lyn Ja kalastuksen
väl lstä suhdetta, Seuraavassa Lapln-
kävlJä - lehden numerossa kerron tar-
kemmln, nl ten luur l  s lnä vol t  alol t tåa
kalastuksen Ja yhdlståå sen retkei lyyn.

( i r lo l t taja on intoht|nolnen kalastaja,
loka sl t00 ammätikseen perhoja. Hån
klr lol t taa pal l  on urhei lokalastusleh-
t l ln Ja täI1ä hetkel lä hänet on palkat-
tu valnlstelenaan Derhokalastuksen
|llaal lmanlllestaruusklsola, jotka plde-
tään ensl kesånä Kuusanossa,

Retkeily Ruotsissa
YLEISTI

Jokanlehen olkeus on tuttu käslte ndts
ruotsalalsi l le,  Jot€n l i lkkumlnennff i_
tossa Ruotslssa el  alheuta ] l ]e l l le
suomalalsl l le suurenpia ongel| l l lå.
llaastossa lllkkuja voi noudattaa su-rF
nl l leen samanlalsia tapoja kuin on
k0tl|]aast0ssa t0ttunut noudattamaan,

Xartat suonessa, Ruotsissa kuln N0r-
Jassakln ovat samankaltals la,  loten
täl täkään taholta el  tule onselmla Ja
ne vol hankkla ennakko0n l laannlt taus-
hal l l tuksen kart tamyynrätästä, Näln
omat rel t t insä vol  suunnltel la Jo en
ennakkoon kotosal lå.

Tuntur latueet Ruotslssa elvät ote yh-
tä ly lhiä kuln NorJassa, mlt ta ovat
ser stJaan hetponuttn saavutettavlssa
nl ln omal la autol la kuln iu lk ls l l la
l l lkenneväl lnei l lå,  Suoneen v€rrat
tuna tuntur i t  ovat kui tenkln olennäl-
sest l  korkeamDia Ja tuntur lvyöhykekln
on lyhyenplen matkolen påässä etelän
asutuskeskukslsta kuin |nel  l  lä,

Etelälsln tuntur lalue sälen slJal tsee
Taalainmaal la NorJan rajan tuntunasså
n. 450 kn Tukhol| l ]astå tänteen. Tun-
tur lretkei l l  jå l le nämä seudut elvåt
kl ] l tenkaan olkeastaan ole tarkottet tu



koska ne 0n nykyäån valJastettu hyvln
teh0kkaast i  lasketteiun kåyttöön,
Kultenkln Ruotsln tunnetul |nman retkel-
lyrel t t lverk0ston, (ungsledenln ete-
lä ls in osa alkaa tääl tä,  Sel latsel le
retkel l lJål  Ie,  jot la on valkeuksla
l i lkkua maastossa, nänäk1n seudut
saattavat antaa tuulahduksen tuntur l-
luontoon, SOpl lpa (ungsledenjn en-
sj | rmälset k l lo l letr t t  lnyös pyöråtuol ja
kelaaval le vammaisel le tuntur lretkei-
I  l i  ä l  le,

Jämtlannln lälkeen ol laankln Jo Ruot
sln Etelä-Laplssa, Josta läht ien
vaeltalal le tarJoutuo lukematon nåärå
erl la ls la valhtoehtoja retkel  lyalu-
elksl ,  J0ista tunnetulmpia ovat Abis
k0 - Kebnekalse la Kvlkkjokk -  Salto
luokta. Tärnaby Henavanlsta alk6a

Etelålsln Ruotsln t ! f  lst tyhdlstyksen
STF In tuntur iasemtsta sl iat tsee Grö-
velsJ ö - tunturel l la alvan laalalnmaan
pohjolsimnasca osassa, Taalalnrnaalta
tuntur lvyöhyke seuraa Norj  an rajaa
HarJedalenissa, nutta varslnaisest i
vasta Jåi l t lannlssa 0v3t ensi | l l |nålset
laajat tuntur ivaeltajaa kl lnnostavat
tuntur l t .  KohoaaDa Jämtlannln ylDeys
Helassf löl let  J0 lähes 1800 metr ln
korkeuteen Sylen -tunturelden etelä
puolel  la.

myös Kunssledenln pohlolnen osa iat-
kuen aina Ablskoon sååkka Ja rett ln
Pltuus on q50 k| ] ,

Nalden fyvin tunnett l jen kohtelden
l lsåKsl on pal lon kl lnnostavtå tuntLt
f  lseLrtLJa, lotka l lyös .€tket l l  jån



kånnalta ovåt slkåll |nlkavampla, et-
telvät ne ole läheskään samallå ta'
val la kuonnltet tujå kuln suosltut
retkel lykohteet,

Kultenkln monlssa täl  lå ls lssakln koh-
telssa 0n suonalålsel le vaeltalal  le
r l l t tävåst l  lhmetel tävää Ja vael lus-
rel t l t  ovat Jopa råskaampla kl ln ko-
tolsessa Laplssa, koska yl l  1000
m€tr ln tuntur€1ta on Ruotslssa alvan
tolsessa määrln kuln suonen Laplssa.
omån haasteenså tunturlretkel I lJäl le
antåvat nyös yl l  2000 rnetr ln tuntur l t
Ruten Kebnekalse Ja akka,

Vålkka Ruotslsta liytyy runsaas
vaat lv la retket lykohtel ta,  nl ln el
pldä unohtaa myöskään, ettå Ruotst
tarjoaa hyvåt vålhtoehdot |nyös ätolt-
televal le retkel l t jä l t€.  Tåål lä rel-
t l t  0n selyäs merkl t ty vl l to l tuk-
sl l la Jå alol t tel lJa vol  tutustua
naastoon nyös sel latsl l la aluel  I  la
kuten Sylen, Jossa vol yöpyä t tntur l-
tuvl l la,  kuten l l0r lassa, Jå pälvåmat-
kat ovat vlelä kohtalalsen lyhyl tå Jä
tårvl t taesså tuntur l tuvl l la vol  ostaa
valfilsta ruokaa, tal tehdå ruokansa
tuntUrl tuplen l tsepalvelukelt t lö1sså.
Ruotsln retkel  Iypalveluverkosto el
ole tosln yhtä laajå kuln l lor jasså,
muttå tarJoaa selvästl runsaåmmat
palvelut,

RUOTSIII TURISIIYHDISTYS

Retkel ly lårJestönä Ruotslssa tot | l l l  I
svenska Turlst förenlns el l  sTF, Jota
nlml lyi€nnettå kåytetåån latkossa.

SIFrn tolr i lnta on Iaalempaa kuln sen
vastaavl I  la sls€r järJestö lä suomes-
sa Jå l{orJassa. STF holtaa Ruotslssa

myös retkellym.,atol|lllntaa Ja STF In
natkal lupalvelut ovat varsln tunnet-
tuja la suoslt tuja,
värten, Yöpynlstå varten on ol tava
J0k0 makuusåkkl ta1 lakånapussl Ja
kukln huoleht l l  l tse sl lvouksesta,

Tuntur lasanlen aukloloalat valhtele-
vat,  GrövelsJö alol t taa talv lkauden
eslmerklksl  uutenavuotena, kun taas
|nulssa palkolssa kausl älkaa yleensä
helmlkuun loppupuolel la,
Talvisesonkl Jatkuu toukokuln ensln-
nälsel le Vi lkoi le,
Kesåkausl alkaa puolestaan Juhannuk-
sen t lenoosta Jå Jatkuu yleenså syys-
kuul Ie.  Tuntur lasemll ta löytyy kut-
tenkln ynpårlvuot lnen avoln säåsuola.
se on tarkottet tu håtät l lantel ta var-
ten elkå ylelseen | ] la lol t tumlseen.

Telt tal  l l  Jat naksavat lelr lytymlsrmk-
sun, Joka olkeuttaa ttsepalveluhuo-
neen läyttöön, fiutta sulhkusta on
maksettava yleensä erlkseen. l4ajol-
tushlnnat valhtelevat htemån er l
palkasta la najol t tunlsen tåsosta
r l lppuen, I ' laJoltus tuvassa maksol
kaudel la 88 kesät lä 75 kruunua, Johon
såå Jåsenalennusta 20 kruunua.

STFI IUNIURITUVAT

l, lahdol l  lstaakseen tuntur lretkel  lyn,
0n slF haf lkklnut tontur l tupla retkel-
l lJölden kåyttöön Jo 1880-Iuvultå
läht len sekå nerktnnyt rel t tejä la
rnultå retkei l lJölden tarvl tsenla Dal-
velol ta.  Nykyäån sTFrl lä on holdos-
saan n, 90 tuntur l tupaa Ja sen l lsåk-
sl sääsuol la tunturelssa, l,luutamat
tuvst kuuluvat valtlon luonnonsuoje-
iuvlrastol  le,



uselsta tuvlsta löytyy kel t t lö,  päl-
våhuone Ja kulvaushuone, Vuod€vaat-
teet Ja kel t t lötårvlkkeet kuuluvat
varustukseen. sen sllaan nu(ana 0n
tuotava omat ruo(al luvål lneet,  kåsl-
pyyhkeet ja nc-paperl t  Ja valalsln
plneänå alkanå, Tuvlssa on uunl Ja
kanlna, Joko pul l la tal  pol t toöl ly l lå
totmlvå Jå polt toalnetta on saatavl l -
la sesongln alkana, kun tuvl l la on
lsäntä palkal la.  Sääsuola on alna
avolnna Jå se on tarkol tet tu hätät l -
lantel ta varten.

TUPÄISIflI{II

Sesonklalkolna tuvlssa on lsännät,
Jotka huolehtllat tuvlsta, sekå aut-
tävat retkel l l jö l tå ja keråävät nyös
yöpyr0lsnåksut vleral l lJol l ta.  Tuvat
tolmivät l tsepälveluperlaatteel la la
lsännl l tä saa tårvl t tavan oDastuksen
pålkän palvelulsta, l luutamll la tu-
vl l la on myytåvånå nyös el lntarvlk-
kel tå täydennystarvlkkelksl  la t le-
dot nälstä on malnl t tu er lkseen kun-
kln tovan kohdal la,

Käit täytymissäännöt tuvl l la ovat vas-
taavåt kuln Suomessakln tuntur l tuvl  l -
la,  Enslksl  saapunelden 0n tehtävä
t l laa vl lm€ksl saåpunel l le.  Sl ten
retkel l lJö1den on varattåva nl laansa
tel t ta,  koska kalkl l le el  volda taata
slsämalol tust i laa kuten l lor jan tunt!-
r l tuvl l la on tapana,

KtnlÄT

Ruotsln tunturlretkel lykaltat ovat
nl t takaavassa 1:100 000 Ja nyös I  I
50 000 on säåtåll I la.
Ne ovat t l lat tavlsså seuraavl l la tun-
nuksl l lar Håkafot 21 E, Frostvlken
22 E, Rlsbäck 22 F, Fatnonakke 23 EF,
Iärnahy 23 EF, ljmnås 24 G, ljmfors 25

EF, 
^nnarnäs 

25 G, ARjeplog 25 H,
Yuoqsåtjalme 26 FG, Jåkkvlk 26 H, Su-
lltelmå 27 G, Kvlkkjokk 2/ H, Tjäiro-
t ls 27 l ,  v lr l laure 28 G, sarek 28 H,
St.  SJöfal let  28 l ,  Sl tasjaure 29 6H,
(ebnekalse 29 L |(llruna 29 J, lblsko
50 L Renslön l0 J, l{almakka 31 J( la
Trer lksröset 32 J.  Sylenln *aatan
t lnnusonZSlaZ6,

Luettelossa on våln pohjolslnmat tun-
tur lkårtat Jänt lånnlsta alkåen Jä
nålden l lsålsl  on Sylenlstä myös oma
karttansa, Joka on tolmltettu yhtels-
työsså norJalalsten kanssa.

l{ulstakln tuntur laluelsta on luonnol-
l lsest l  saatavl l la kart tola Ja nt l tä
vol t ledustel la esln. l laannlt taushål-
lltuksen karttanyynålåstå, opastln-
sl l ta 12, 00520 Helslnkl ,  FUh. 90-
154 5168, l l lkäl l  loku kart tasarJa
puuttuu, se voldaan tårvlttåessa tl-
lata, Joten karttolhln 0n syytä vå-
rautua ajolssa/ koska våhem|nån kysyt-
ty jä kart toJa vol  ol la valkeånpl såa-
da,

Rel lo Blonbers

Laplnkävl låsså 2/89 esl tel låån Ruot-
sln er l  retkel lyaluelta.



Kurvernementti ilman kuvernööriä

l l lesslnmaan kuvernöÖrl  on kuol lut ,
Lenf ienjo€n tuntur l t  tuntuvat nyt tol-
senlalsl l ta,  aut lolnnl l tä,  Helkkl  Plh-
la janäen matka ålkol  lJ , l l . l919 Kan-
kaanpäässå Ja pååttyl  15,1,1989 lvalon
sslraalessa pl tkån sålreuden Jälkeen,

Tapasln Helkin kyrnenen kesåä si t ten,
0l  ln Plrkko Perän kanssa vaeltamassa
UtsJoelta ( l lp ls lårvel le jå LemnenjmF
la jotenkin tuhraantul  v l lkko, lutus-
tulnl lne monl ln I l r |nis l ln la ni lden Jou-
kossa ol l  Nelkkl ,

Syyskuun 11. päjvänä 1979 ol l  t ledos-
sa lsot lu lr lat ,  Nelkln parl  kuukautta
etukåteen vietettävät 60-vuo sDälvät,
Nl lstä el  voinut Jåådä ools,  kun kut-

Ja mltkä Juhlat ne ol lvatkaanl
Ystävåt ol lvat s l lvonneet koko tr i rsts-
tä la turpeesta rakennetun talon, le j-
Doneet,  la i t taneet muurlpadassa kSrls-
tystä, ommelleet iesslnnaan kuvernöö.
r l l le Juhlapaldan, tehneet Jätkänkynt-
t  l1öi iä la rakovalkeatarpelta,  |1örkö-
melru 0l l  käVnyt saavlssåan tarkoln
varjel tuna odottaen Juhlan alkua,

onnl t te l l lo l tå v i r tasi  venelastel t ta ln
(ul tahanlnaan la soDul l laumolna yl l

Si t ten, ruskan hehkuessa tuntur lvarvi-
kossa, nostei t i in l l lesstnnaan kuver-
nöörin l tDpu salkoon ia Juhlakånsa kå
iautt l  Esa Kulalan sanoit taman onnit-
te lu laulun,
Vleralden Jalolssa hääri  Sal l i ,  Helkln
uskol l lstakln uskol l  lsempl koira.
Lah.Jakasa kasvol la väkl  vaeltet l  mör-
kömehunuklt  käslssään kurvernöörln ko
t ls l l io l la.  Tul len lo lsteessa luhlat
J atkutvat Dttkål  Ie yöhön,

Tuon lälkeen kuului  v ierai lu Nelkln
luona alna ohjelmaan, 0l i  s l t ten ohl-
kulkunatkal la tal  vasi ten Lefr l l lenjoen
kultap!rolen reunuksla koluamassa.
Juhl lessaan PlhlaJa-Helkkl  ol  L arvaa-
i laton, mutta humslan halhduttua |nles
l luuttLl  la eränaan asuKIn vleraanv€ral
suus ol l  nl t taairaton.
Heikin turvesaunassa iessl l  oen ran-
nal la sal  hyvät löylyt ,  käf l lDässä kah-
vl t ,  ruokaa Ja yösl lan,  l0s nl ln ol l

( l l t taö el  saanut,  se ol l  k i rJol t taf ia-
ton laki ,  Ja läht lessä Heikkl  sanot I
"Tule taas kun kerklät ' / ,

l4elkeln J8 asulrvuotta teki  Helkistä
Lemnenj oen vl lnelsen "el  Inkaut isen".
l i les saaDui LenrnenJoen kultaDUrol l le



suurl|nlllan ryntåyksen loppupuolel la
1950, Ja asettul  asumaan l , { lessl l le
kalvettuaan ensln Rolht0- Ja Pusku-
oJl l la.  Takana ol lvat vuodet savotols-
sa la lyhyt avlol i l t to,  losta ol i  ty-
tår ,
Veri  el  enää vetånyt maal lman turul l le
Ja vuoslkaud€t r1l t t l  kåynt l  kerran
vuodessa, verol  l | l ]o l tuksen palauttamls-
alkåan, naal lkyl lssä. Helkl l le 0l l
tarpeeksl låånlå 14lesslnnaan kuverne-
nent lsså, lonka ralat kulkivat naasr
tossa nåkymåtöntå uraa, sltä, Jonka
kuvernöörl  taksol oätvåsså käv€11ä,

Talven Dltk lnä, hl l lå ls lnå kuukauslna
Helkin kämppå ol l  poronlesten t lk ikoh-
tanå. Hyöty ol l  |nolen|] ] tn puol lsta Ja

Rinkan pohjalta
SUORÄJTSEI{YYS

l4uthtn Suomen Matkanul l  l ton Jäsen-
läfJestölhln kuuluvten on vuodef 1989
alusta mahdolt lsta I  I  l t tyå myös
suoraan Hetslngln seudun Laplnkåvt -
JölJl ln suorl t tanatta kahta täyttå Jå-
sennaksl8 SllL r l le,
Syyskokouksen päätöksen nukalses
S Lrn Jåsenet voivat l l l t tyä HSLråän
maksaf lal la 35 i tk pos sl  l r tot l l l l le
PSP 1196 60-9. suorajåsenet saavat
Sl,lL I n jäsenedut päåyhdlstyksensä
kautta la Hslrn Jäsenetutna Lapln-
kåvl Jä-lehden, KarJakalvon käyttö-
0lkelden Ja alennukset nl lstå 11lk-
kelstå, Jolden kanssa HsL on tehnyt
onat soplnukset,

poronlenet huoleht lvat H€tklstä osal-
taan lopDUUn ast, ,  yt  e1 plhtaJBn
pllpusta enää kaanoksessa tuprua savua
Ja l larasto on aot lon tuntuln€n,

Ensl syksynå el nyöskåän kokoonnu vuo-
slen kasvattana kyfinenlen ystävlen Ja
tuttavten Joukko Juhl lmaan Helkkl  pth-
laJaf iäen 7o-vuot lspålvlä,  kuten 0l l
suunnltel t ! ,  s l l lå Helkki  lepää lnar ln
hautausmaal la pyrkyr len palstal la l ] ]u l-
den, slnne häntå ennen eh nelden kul,
tanlesten r lnnal la,

1' ! lesslnmaan passlt  ovat hal t tJol  I  leen
kal l l l ta l l l0 lstoja,  mutta Darhaat |nuis-
tot  Jokalnen tal let taa sydäneensä.

RålJa Hentnan

:*{ff&
UIPIIIKTVIJT LIHJAKI

Klva tap€ nulståa retkelleväå
yståväåsl on antaa hänel le lahlaksl
Laplnkåvl Jå- lehden vuoslkerta 1989.

Luonn0sta, Laplsta Jal tal  retkel lystä
k1 lnnostunut työtoverls l  tai
tut tavasl löytälsl  varnas slvui  l ta
luettavas, vaikkel halu€lslkaan nulta
Jäsenyyden tar loal11la et l la,
l4ulstathan, valn 2q nk tänå vuonnai



UIJV LI IKUIIIÄVIRASIOKSI

Helsingin kaupunqln urhel lu- la
ulkol luvlrasto on mouttanLrt  ni f ienså
I I  lkuntavlrastoksl ,
LYhenlPä ålnakln, , .

+++

VÄLITUT SEIIIYKSET LEI{TEEII 4/88

LaplnkävlJå-Iehoestö nro l5 4/88 ol l
osast€ kuvla jäänyt kuvateks Ja
kuvaajan nlnl  pols.

slvul la 9 vl  lkonloppuvael luksen
osanottaJla on suoprunnln yllstys-
puuhlssa RalJå Hentmannln kuvaanlnå,

Hannu Llodon kuvåssa slvullå 20
hånen vetänånsö vaellusjod(ko tarpoo
PohJols-NorJan tuntur lvarvlkkoa,

slvl l ia 23 on kuvassa l50l  metr lå
korkea |(löverfjål let/Stlotl Rello
Blomberstn lkulstaftana.

Seuraavana olevan crönIan -lutun
kuvat on napslnut Ll lsa Lesketå,
l'latka oli nuuten suomen Luonnon-
suolelul l  l ton matkatuotantoa Ja
huolel I lset matkajärJestelyt 0l lvat
retken vetällen Perttl Forssln Jå
Auvo Flnnln tekenät.

slvun J2 suppllovahverot on
kuvannut RalJa Hentnan Ja slvun 38
suon Såkarl Pal o.

+++

KIITOS LAHJOITTÄJILLE:

Seuraavat I  I  lkket lahJolt t lvat
palklntoja l5-vuot isJuhl ien arpa-
Ials l inI

AIfå LåVåI
corallo, annan|atu 5l
Haagån Klrja 0Y, Alno Acktentie 8,
Lassin Retklåltta, Härleentle 5r1
Llpton 0y, Hltsaålankatu l
s l lnolå, Nåyttel l lånt le
suomen llatl(al lul11tto, ltlkonkatu 25.

Llsåkst Tlula Löfsfim lelpol
pal l lnnoksl l5-vuot lstortun.

Lämplnät kl i tokset kalkl l le lah-
lol t tal  I  I  le l

+++
RUoTS VÄELTÄ[Ät]t

STFr 11ä (Svenska Turlst förenlng) 0n
|nåhtava nåårä talvllonatarJontaa,
leppolslsta hl l i tovl lkoista la -vael-
lukslsta supervaat iv l ln lElukler-
roksl ln Sareklsså, Tarjol la on nyös
erltasolsla tunturlkrrsseJa. suonen
l låtkål lul l l ton lEtkatolmlsto 0n teh-
nyt sop1mlrksen sIF:n i]atkojen vållt-
tänlsestä. ulstathan, että s Lrn
läsenlnå såa|n|ne €lennustai

+++
vMnÄ sMl{t}t LtEr^

saanånpa Ja nlln monen muunkln tuntu-
rtn laella on radlo: y|n nastoja,
lotka ovåt keränneet valkolsena hoh-
tavan, lGunlln kuorrltuksen. Jååtå



0n kertyneenå tonnlkaupal la Ja l rro-
tessaan kappaleet volvat olla koo-
let tavlakln. Rlsklalue on maston ympä-
r l l lä yhtä laaja l (u1n nasto on korkea,
Kovå tlull, lauhtuninen Ja veslsade
lrrottavat Jåäkuorrutusta tehokkatnrnln,

+++
PTTSIÄIITEI{ PAIS(EEE

'Joulu on alkanans Ja Juhannus on
palkal lans, f tut ta hel luntal  hett telee
Ja päåslålnen palskelee, "

Tal nåln ol l  s l ihen ast l ,  kunnes
pol l l t lkot panlvat näpptnså pel l  ln.

Pääsiäisen alankohtaa elvåt kul ten-
kaan pååsseet rukkaamaan, vaan se lnää-
räytyy edel leen Nlkean klrkol l lskoko-
uksessa v. J25 tehdyn påätöksen nu-
kaan, Sl l l0 ln sovl t t l ln,  et tä pääsl-
ålstå vletetäån kevätpålvän tasausta
seur€avan tåyden kuun lålkelsenä
sunnunIalna.
Nåln ol len pååslälnen sl lo l t tuu naa-
l lskuun 22, la huht lkuun 26, pålvån
vål l  ln ol len uselnrnl ten huht lkuussa,
l l lkål  I  kul tenkln l lar lan l lmestyf i ls-
pålvä sattuls l  pt lnavl lkol le,  pååsl-
ålnen sl l r tyy eteenpåln. Suuri  !ääsl-
älsklerto tarkol t taa si tä,  et tä päå-
släinen osuu 552 vuoden kuluttua sa-
| l la l le pålvål le.  Luku saadaan kerto-
mal la 19 (kuu syntyy Joka 19. vuosl
sanana kuukauden pälvånå) Ja 28 (vuo-
den sunnuntal t  la nuut vl tkonpåtvåt
sattuvat Joka 28, vuosl samal le kuu-
kauden pälvål le.

+++

SÄÄ6OJÅ KASETILI.Ä

0iva Arvolål tä,  Lapln saagojen suot-
tåjal ta on valmlstunut kymmenen kåse-
tln saagåkokoelna, Jokå 0n laettu ko-
konatsuuksl tn alhel t taln,  eslmerklksl
tuntur l lå lsten, kul  lankalvaJ len, Jät-
kien Ja kol t t len saagolhln,
0lva Arvola on saanut saagolstaan mm,
Lapln låånln taldepalklnnon Ja Suonen
aakuntaklrJal  I  I  Jolden tunnustuspal-

k innon. (LK 2l ,12,88)

+++

SAAGOJÄ PUIIET I I'ELLÄ

Jol lei  halua omlståa koko såågapaket-
tla, v0l soittaa nuneroon 97002626 .,a
kuunnel la val takunnal l lsessa såagåp!-
hel lmessa pålvän tar lnan. Plr tstå
pälväåsl nukaval lå tuoklot lal
(L(  21.12,88)

+++

IIIELEIIKI IIITOIIIEI1 LEHTI

Slrvlval  K1l+a r.y,  Julkålsee Su lvål
Ners- nlftlstå lehteå, Jonka vuoslkerta
naksaa 25 nk, a5-kokolsessa lehdessä on
erl  1€lslsta henkl lnJäå|nls-€lheeseen
l l  I t tyvlstå asl0lsta art lkkelel ta.
Kahdessa enslnumerosså kerrott l  ln
tåval l lsta retkel l l låå kl lnnostavlsta
aslolsta/ f ln,  retkel l lJän vedenpuhdls-
tusväl lnelstöstå, hypoter lnlastå, lu|nl-
kenqlstä, l lnansuunt len näärääri lsestä
i lman kart taa Ja konpassla sekä hätä_
suol lstå nangessa,
Lehden vol t l lata osolt teesta
Survtval  NeNs, Tuakka Aåltonen
Etetäpoikklkat!  22, 28200 Parl ,



SURYIYIL (ILTA R.Y.

0n'puolLreeton Ja epåpol I  l t t tnen
yhdlstys, Jonka kot lpalkkana on
Pofln kaupunkl,  sen toimlnnan tar-
kol tuksena on I  lsätä t ietoutta
luonnonravlnnon Ja _tårvealnelden
hyväkslkäytöstå pol*keusol0suhtelssa,
ulkol lun turval l lsuusrlskelstä, pr inl_
t l lv lsestå teknolosiasta l3 luonnon_
sekä ympärlstÖnsuolelusta. T0l|nlntaan
el l l l ty i tsepuolustuskoulutusta eikå
aselelkkeJä,"

Yhdlstys lä.Jestaä "henkl 1nlååtilskurs-
sela' la tolr!11 ylr(ysslteenå näiden
ulkol lun turvall lsuuskurssln käynel-
den vällIlå koko baassa. Turkka Äål_
tonen on kl l lan ol temånnl,

u-toftuil luRvltllslrjsruRssl

survlvåI Kllta r.y. Ja Pååkaupunkl-
seudun Pårt lolalset r .y. ,år leståå

18. ulkol  lun turval  l lsulskurssln
yhtelstyössä oK-opl ntokeskuksen
(anssa.
Ieor laJakso JärJesteåän 15.- l l .4 89
(n. 500 nk) la kåytånnön vaeliusjakso
10.-20.6.89 (n. l  500- 2 000 mk).
Vael luslaksol le Pääsee valn los
teorlalakso on suorl tet tu hyväksvttä_
våst i .  Kurssl l la oplskel laan luonnon-
kasvlen Ja |nulden ant lnlen käyttöå,
pr lmlt l  lv lstå teknl lkkaa, hätäensl-
apua tl lapålsvål lneln, yöpynlstå
alkeel l ls ln vål  lneln yn.

Llsät letola antavat
Survlval  l ( l l ta r .  Y.
Etetäpolkktkatu 22
28200 Porl

Pääkauphklseudun Part lolalset r .y,
Fredrlkinkatu 65 B
00100 Helslnkl

Tllaan Laplnkävljä -lehden vuostkerran 1989.
llaksan llnan erll l lstä laskua 24 mk HSLrn
t l l l l le PSP l l96 60-9

Llttyn tlelslnSln
suorajåseneksl .
l lnan ertl l lstä

seudun LaplnkåvlJölhln
llaksan Jäsennaksun 15 mk

laskua HSL:n tl l l l le PSP
r 196 60-9
SilL:n yhdlstys, johon kuulun enneståän,

Llltyn Suomen ilatkallull l ttoon Ja sanalla
Helslnstn Seudun Laplnkävljölhln naksanalla
95 nk JåsennaksulaDulla, Joka ntnulle
låhetetåän . ,. .. .. ,. ,

llllrl
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HUo l taplnkåvtjå -lehtl tulee
Jäsenetuna sekå varslnalsl l le
että suoraiåsenl l  le.

Helslngln seudur Laplnkävljät
c/o Ralja Hentnan
Vl ides l ln ja 18 B'17
00510 Helslnkl
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