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PYI'KIRJOITUS
Muistatko lklnä olleesi viisiloistaluotlas? se oli silloin, kun sail tippllahjaksi kellon, ensimmäisen puvon
pr?isseineen ja upslaakeheen.

Muislatko, diien nelikymppiset vanhuksetjaksoival ihmslallå, mllen pit<ätlsi Pikku kullanmuru on äkl(ä

silti viisitoistak€såin€n ädin mussukl€ ho&i neiniä seipåille, kulki mstsållä, vaihtoi ruum€nkonltia
puimakoneenkylj€ssä,h€itteliruislyhieitå ihen latlalle. H€l.äatoon kelp4ihyppimåån ja painslemaan

Helnånt€ossa,puunhaussaåikuislsnmukanakasvoikuinvahingossakilnnlluontoon.Sinneeilaruinnul
varlavasten l:inbå, ei pakata rhkraa, ei nieniå villapaitoja, varasuklla eikii saaPpanpaikkoja. Llonto
oli saunan takana tåsså Ja nyt, ei yöjunan nr.tkwbon talqna Rovdiemen toisella puol€lla.

Pääkaupunkilaisten p€lto sl ole navelan lal€naeikåhalkopino alapellon melsässä. Me suunnittelemme,
lilaamm€, varaamme, ostamms, kannamm€, kiiymme siellå jossakin ja lul€mm€ lakaisin.

Mutla k€ksiikö viisitoislavuotias lhan llse, ilnan minkiiÄnlåistå yllyketUi rapin lai Null.sion? Pakkaako
hän koulu@ppunsaja kowalappuslercnsaja lemospullonsaja polk€eko hån solvalld ohi edimaaha?

K€ksiikö iian iise, vai pi*iisikÖ våhån nyrädä, ohjala, vaikka kysåislå, josko h?jn t'jisi mukaan.

viisiloistavlotias on llsesi kanså samanikåinen lhmelt€lrjä, tunbiin luiioltåja ja kuukkelin kalsoia

Ero on vain siinå, €tlå hån€llä on I'aikki se edesså, mlkå €lnulia lä elämåss?isi p€lkåksi aikeek€i.

Otetaan hån€t mukaan vaelluklellemmå, - Toln€n asia on, slostuuko hån tulsmaan porukkaasl

Tånå k6sånä on taiollå parikin koulutus'eiiå, jonn€ h€idåt voi låhotää KukdjåPen jå saaiselän
va€llLiksllle savallullavanhsmmaikln mukaan,

vaellaiana vilslioislavuoli6 on kanssasl samanlkäinen, rosin elinvoimajs€mpl la nlln ioisenlaisia nåkö
kuhia pursuva. ML,(a nuolion sammuttua leltan pimennoisa silli yhå se pi€nl äldln helliltavä kullanm(}
ru, niinkuln lisekukin mdsåylpÖlsHkln ikäop{ista,

Lehdsn nrc 1lB9 D?ifirioilus oliHeli Laa*son laalima.



TOIMINTAA
26.4. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
viime vuoden saunaillojon suosjo ynåiijårjeslåjåt, niinpå kokoonnuhmo syyskuG
hun asli joka kuukaud€n viim€isenå keskiviikkona Kariakåivon sauna ldiellla il
la-aulon saåpumisen jälkeen. Paluukulelus läjeslyy- vastuuhenlllönå Mida Pl,
n€n, ouh, k 805 4632,

TOUKOxUU
3.5. ke klo 18.00
KERHoILTA - ULKoILU- JA vIRKIswsMETsÄMME
Kaisaiemen ala-aste, PuuiaÖakatu t.

H elslng in kaupu n ki on h uolghtin ut h yvtn as ut&åittensa mahdoltis uu kstsia nau iia
luonnossa liiklumisesta. Måtsånholåjå stua Hyvårhen kiinteistövir6ton m€tsä

ja maalalousosastolta kertoo sanoin ja dioin utkoituatuotsra, niiden tuonnosra ia 6tåjmjsiä.

7.5. su
KEVÄINEN SUNNUNTAI TERVALAMMEN
MAISEMISSA
Tsrvdamm€n luonnonhollomotså o[ paton esilä NuukBio-kiistetvn åikana. Nlt
kijymme Musiumalså sen kauni|srin mersätampim, håmåri n kuusiko:htn ia iåkiitår.
siin avokallioihin, patikoiden päivån rauhaliso€ntahtiin.

Låhtö on klo 9.15 vanhaa Turunrietä kutk€valå somsron unjan auro{a tåirudsta 28. aussisia jäådään Dois
veikkolan unonin kohda a_ omå a aulo å tuteval saåpuvat såmåIe huottoasema e vt,meisEiin 9,40.
Täsrä kokoontumispatkasra sinryiään nenkitöaurolla tuonnonhoitometsdn taidae.
otå mukaan reitustieväsiii, krmisaappaal ja såänmokainen muu våaretus. pyyheldån eiote pahitrseksi

Lrsällerola anravat rctken ohiaaja tuls Bostöm, puh. t. 129 81 1 ia ania sinionen, puh. k. 676 039.

20.5, la
KARJAKAIVoN KEvÄTsIIvoUs
Paikal pöllyteliiään, pesiään iå haEvoidaan ker€lla kunloon. Työn tomdsa voi
naultia kovåiin tuoksusta, linnunlaulusialatalkoorokåsta

Kevålillassa låmpiäsdna. våstuuhonkllöru Karin Sittånder, puh. k 674 644.



21.5. su klo 11.00
KARJAKAIVON KESÄKAUDEN AVAJAISET
vleietliän tällå kenaa sunnu niaijull ana. H ausku uksi€ n, lu n ne ld ah elki e n, pövdån

anlimlsn la saunodis€n vuorottelu alkåa kto 11.00 (ehdil aamuautolla, ellel ole lul
lut sdellispåivånå) ia vllmeinsn linja'auto låhlee klo 17 30

molrautumlsetsML:åän Johannaullakollo, p!h. 170 868 vllmel$åån naanantalna 15.5.

25..28.5. De-su
RETKEILYVÄEN KESÄPÄIVÄ SEITSEMISESSÄ
Myös patikolntla harastavat Tampeeen ja vaasan Leiintånatkalllat ovat kLrisu
ne6t r€kellyväen yksin, kaksln ja Pedrein66n vleltånåån k€såpåivlä seitsemisen

Pilkäjåtoen metsåkiimppå tarjoaa osalle Potukasta suojaajatehoja voipvsb'tiliii klimpån vmpäislöön rMul_

tiha un iklmersä, monel polutja kurkisuot lärjoavat krmmallekin Påiväl€ r€ikeilykohleita' ranlasaunaja nuo

tiopalkka ihaohiglmaa Jollst kåy hakemasa Soitlsmlsen ioPograikarttaa Malkailuliitosia eiukäteen saal

nlltå vielä Daikan pällåkin vitoselll Joleinen hwlehtii onisla nuonlstan

t|molltautumls€t maanånhlna 22.5. menne€!å Suomen [lalkailuliittoon Johanna ullakolle PUh l T0 868

Kero såmalla. onko kåyteiävissåsi honkilöaulo ioilla kulietrs on iålroitus la4eståå. Malkakuluisla soPi

var samalla kyydillä kulk|lai lcsk6nåän. osanonomåksua el ole.

31.5, ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
Luonto on padalmmillaanjalintulon kosioPuuhatkllhkeimmillåån. Nliä on muka

va sgurata l(uislillå jååhdttellesså ja lammessa uidessa

vasluuhsnkilönä Ka n Silland€r, puh- k.674644

KESl[ruu
2.-4.6. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS HONTONHORHAAN JA
HAUKKAJÄRVELLE

Pe4aniai-ihana m4oilulaan komsaraniai*n Haukkåjårven hlekkarsnnalle Sinn€ myös palaiaan kieneLty-

åmme Helv€linjäryen kansallispulston hiljaissmpia kulmia; Rontonhothd rotkolaaksoa' lso sajjånen iki



a ka sta aarniomebäkannasla, tampiajasoita, metsiäjakalioita. vietåmme yön sie åjossain veden äåret,

Päätössaunaaeiote tiiitä korläa, mlda kåyhån se peseyiyminen Haukkaiäruessäkin.

Kånaksl kåy rnm. petuskädan pienennös 1:50 000,2213 2 Kutu_ Mukaan tavanomaisetretkivarusreeija

Lisållelolåla varusteuydennystå vott tysyåseuraavittahefkitöittä: Autis Boslröm, plh, t. 129 gt 1, Ka-
eviKoski ,puh.k.912-81079, Hannu Luoto,  puh. k,931 22O7OljaAnjasinloren,puh.k,676039.
Osanottomakeuon n. 1OO mk mukaan tählijöiden tukumlittäsa nioguen,
lholtlaulufilserSuomen Matkailutiittoon Johanna UlakoIe, puh. 1 70 868 v metståån mäanantatna 29,5.
Låhlö pertantaina2.6. kto IB,OO Aa-Mannerhoimin e tåVB:n enlisen Ehrias€man ed6siå.
t lBukkdjårFn_lorei !a td l t io.dnrojå ' l " lvet i l jå.ven .dnsat_rs_puls iossa. Kuva: Raj ja Hentnan

10.6. la
TIEN KORJAUSTALKOOT
Nuuksjontjerlå Ka4akaivon ata- ja ytåparkkipaika e vievå pikkltie on laas tatven
jätii ä h!onossa kunnossa. Tute joukkoon panemaan Erä lårkeåä lienrälkäå k!f .

loon.a ora mu\aan raJialapro.jossettasen omrstat. Taro å myos .at"oosoppåa 
E-saunaa

VastuuhenkllÖnä Pekka Na nen, puh. k. 805 4369-



'11.6.su
LUONTOÄIDIN AARTEITA NUUKSIOSSA
HSL huol€htll suunnasta ja Hyötykasviyhdistyksen neuvojat siitai, etlå me ja muut
saamme iietoja ja tutustummo villivihanneksiln ja yrtleihin- LåhlÖ Solvallan uftei-
luopislon pys:i&ih;i klo 9,30 Koivulan linja-aulon saawfua Fetki pååtiyy silen, etlå
harukkäar voivat palata klo 13.30 auiolla. ola mukasn €väåt ia kumisaappaat.
Ltsåflebola anlaa sinikka Katalanäki Hyotykåsviyhdistyks€sH, puh, l, 494 431 , k,
3S7 011.

15,6. to
ILTAKÄVELY VANTAAN HöGBERGILLE
tg-vdlaan Soirnqin kylåsså Hbbeain kalllo kohottsle€ lakeaan 50 m vmpäölvl
€n peltoi€n yll,puoleile. s€n luonlo on kuin edmaasaareke ihmis€n muokkaaman

Rautalienlorilta lalturista 1 1 klo 16,45 lållls!älå bussilla nro 742 6htl soPivasti kohlaamispail€llemme Kuu-

sikoruenkujan la Nybygg€sv:jLqenin nsbyksesså (puhelinluett€lon kartlasivu 48 ruutu 64/86) Llåhdemme

lllkkeetle klo 1730.

Llsåtletoia aniaa Fiiiva Xouki, puh k. 874 7094.

28"6. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
Juhannustrnteita voitasata löylyhuoneen hiim*åssa, ta nolda tunuFn kanssa ja

nautda elåmiiLslå, lllan våsluuhenkllÖnå Pelka Nårlnen' puh k. 805 4369.

HEINA'ELOruu

26.7. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
Keså on kypsimmillåån la suoslbln lohakausi lopuillaan, kun las kokoonnuiaan
saunomad. Vi4dståvä heiki keskellä viikkoa. Nyl, kut€n muinakjn saunailloina pa-
luukytrr iå4esvy. våsruuhenkrrönå Ta4a lkonen, puh. k. 532 810.



13.8. su
PÄIvÄKÄvELY sIPooN vIIRILÄÄN
Puh€lintletreton karlta €ht 57, ruutu 90/63

Tällå lähtelkellå tulustuiaan pienren soiden ja nuulaman lammen orkkomaaf kat.
liomasroonja a ueetta töywijn kahregn hiidenknnuln. penre pääsee Kulomåen
bussirra n!mero 73t,ioka tåhtee Faulatientoritia, taiturista 1o kto 6.50.
Lählöaika an syttä ta*iska kesåajkataujun mahdatrsten muuasen vuaksi.

Niln omallaautottakuin bussilakin tutiioiden pilåisiolaV . ån urhe ukentån tatdålå *to 1l).l)O.
ota mukaasr eväsrå, kumisååppaar, såänmukainen vaaleius ja pyyhe, jos otervedene ävå.
Llsålletola anlaa retken veåjå Sakarj påto, p!h. k. 974 5sso.

26.8. la
PUUTALKOOT JA LETTUKESTIT KARJAKAIVOLLA
Tulevan latven varatJo rakenne[aan Kadakaivon lähimaåstoon hatkomorteja. Siel
la ne Siirtyvåt tumltla tiiteriin.

vastuuhenk|önå auls Boslrörn,ouh, t. 129 811.
lllan tullen, saunomisen päälle keråännykiän keittokaroksåle tautamaan,junebmaan mukavia]asyömåån

Pitkäjärven kånppä Sei tsenisen kansal l isDUistossd-



TULEYIA
6.9.

16..17.9.

27.9.

4.t0.

14.10.

30.8. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
lllat ovat jo plmennåst ia paluumalkaa vart€n on syylå varata taskulamppu- Sau_
nan päärre on mukava iakkalulen lolsl€essa Paiståa makkaGa ja kenoa kesän ia
pahrumista.VasluuhenkllönåAllanApunen, Puh. k.34s 1781

16.-17.9. la-su
ENSIAPUVAELLUS NUUKSIOSSA
Monlvuotinon yhlelslyökumppanimme ensiåpldioissa, Helsingin kaupungin 6ner
qiahnoksen ensiapuksho, tå!'tåå tånå vuonna 30 vuotla!

Juhlawot€nsa kunniåksl kerho j:tieslåå ensiåpuva€lluksen jonkå tesmana on
FTETKEI LETURVALLISESTI.

Vaellus 6i ole kilpailu, vaan molompina Pävinå leslatåan |asioilla viilihenkisin ioukku€in ensiapuun ym-

linyviä tåitoja. Palauta annetaan hoii Gleilla

Myös HSLIIå on oma rastinsa kumpanakn Pävånå

Lt€åtlerolå varusieista, ihotlautlmisesh, vöpvmisostii maaltossa ym dtåa Anja sinlonen' puh k 676 039

Kerhollla

Enslapuvaellus Nuuksloqsa

Kariakalvon keskivlikkosauna

Kerhoiltå

Puunvelolalkoot Kåriåkalvollå



LOMA
7.-24.6.

NUORISOVAELLUS SAARISELÄLLÄ

Pahin säåskiaikaei otevi€tåatkanui, aurtnkopais-
laå yölä påivåå ja Laplssa on atkukesän tunnet-

Tåstå 10 ls,vuotiaitte tarkoit€tusta vaeluhesta
lulee vamaankin kesåtonan kohokohta kaikile

saanseriin maastossa tiikutaan Harry slykin, Maj-
Llso Slykin Ja Sirkka Hatenh kånssa opiskelten
edlaitoja ja yöpyen tetioissa.

VåltråmädÖmål varusl€€t ovai makulpussi ja
-arusra, sadeasu, saappaat, rinkka, ruokaituvåti
n€el, lämphåt vaaneetiasiistittymisvåtineet

Hlntajåseninä: l0-11,vuouaat85o,,
l2-ltvuotiaat 1050,-, aikuiset, koien tasten

MrTtai 10t1-vuotiaat 9oo,-, 12-i5 wotiaat

Vaellus tadoaa mais€mia Angstista Kietsihätun_
luroiden h€lmoj€n ohi katåise o Vaskojoole ja
Lemmenjogn taivavesien kautra Kultahaminaan,
oppimisen iloa, ja varmasli myöskin saatjln saa
mis€n jännirystä la bybvåisyfni.
Päivämatkai ovat tyhyttä ja katasluksen nikseihin
ruluslutaanpeiivltåin.Toivotiavastihe utetuhet_
k€t luor€ella kalalta ovat usein tolstuvia. Oppaana
ja opeilaja.a roimii intohimoinen kalamies Tero

1100,', alkLisei.kuten tasten vånh€mmat 1 i 50,,
Hlnlolhlnstsåtryvåt malkåt ja f euimuonat. täh-
lö pe4anlalnå 16.6.klo19 kjntevätåjunala ja
takaisin tullaan sunnuntaiamuna 25.6.

Ennakkomaksu 500 mk maksotaan HSLin litile
PSP 888888-031 73662 viimeisiåån 19.5. ja toput

Vaellukserre rähi4öltts iåiesteiään HAFJOTTUS-
LEIFI 27.-28.5. Karakailo[a. Ha4otrusteiiäohjaa
Sakari Palo. Mukaan oletaan rclkivarustus ja
relkimuonat sekå kompassi, jos settaisen satuu
omjstamaan, Lenittäyöv9åån te[oissai osanoito,

lholtr.utumlsetsekä ha4oitusbinte, eltii vael_
lukselle 15.5. nennesså SiÅka Hatdniit€ puh. k.
597 628 rai Sakari Patolte, puh. k. 874 5880,

Malk.n hlntå on 1200 mk SML:n jäsenile ja
muille 1300 mk. se sisåltåå junamatkat makuu
paikkoineen, linjå-automalkat, taksikutjetuk en
låhiöpisreeseen, ve n e kutj€ru ksen Lom m enjo ella,
päätössaunan javiimeisen yön majoiluksen. Hh-
taan elvåt slså y retkimuonai. valtion kat&tLrs,
kodri (Lapin låånin) ja katastustuvat. viihe-
mainitut lu!€l helkll kuitenkln vetåjå samåIa

29.7,-5.8.89
KALASTUSKUBSSIVAELLUS LEMMENJOEN TAKAMAILLA



2.-9.9.89
RUSKAVAELLUS KULTAMAILTA KALMANKALTIOON

vaellulsen hlnla on sML:n j?iseniltii 1100 mk ja
mullla 1200 mk. Hinra sisåLtiilijunamatkal makuu-
paikkoiieen, llnja-aulomaksut, v€nekuli€lukssn
Lgmmsnjo€lla, iaksin Kalmankaltiosta Nunna-

PUh. k,577 004,

hR*

Ennakkoparaverr pidetåän lauantaina 65.89
Karjakaivolla. siellå saa lieioja myös larvinavista

Mukaan mahluu 1l vaeltajaa,

llmolnaurumls€t 30.4.89 mennessä Raija
Hentmani l le,  puh. k.718 768, t .626615l i ,keja

Lapinkiivijöiden tuskava€lluksen alkutaival kulkee
Lemmenjoen kultapurcjsn sivuitse, misså iokar
sella joenmutkallaonomaliainansakultarynläyk-
sen hlslo.iasla jå nykypålväslå Malkan vaflo||e
mahtuu mm. våhän suoiaja kauniila pöydanidai_
sia j:ikailikkökankaiia iuntunkoivuine€n.

Parikoint alkaaL€mmenjoen Kullahaminasla, jon
ne saavutaan vgnekyydiLE, ja pättyy Kalmankal
rion ajavartioassmalle, Nunnasen kylån pohjois

Jos osånotloilmoitus peruutetaån, ei mak-
settua osanottomaksua palautela kokonai-
suudessåan, vaan korvauksena kuluista pe_

0-14v* enn6n matkan alkua = 500 mk,
15 31 vrk ennen matkan alkua : 300 mk,
yli31 vrk ennen rnaikan alkua = 100 mk.

pe. Raija on lomalla 15.-30.4.89, joloin va|auksia
onaavastaanTeroFonkainen,puh.t.9S9-1 1951.
Ennakkomaksu s00 mk tules suoittaa vltm€is-
t?i6n 2.5.89 HSL:n lilll e PSP 888888-031 73662 ja
lopul 28.6.89 msnnesså. Låhtö on 2a7. kto
19.00ja paluu alkaa 5.8. aamutta,

MUIDEN
YHDISTYSTEN
VAELLUKSET

Helsingin Seudun Lapinkäviiöillå on osanot-
iajien lIih)ryden tai muun ennalla arvaamat
toman syyn johdosta oiksus peruuitaa loma
tilaisuus 14vrk ennen i|moitelun tilaisuuder
alkamispåivåå olematta velvollinen korvauk_
siin. Jäiestään peruuttaessa tilalsuuden, o_
sanotlomaksu paaul6taån kokonaisuudes_

8.-16.7.89 Hatth våeltus
Hinra 925 mk SML:n jåsenet,985 mk muur.
Oulun Seudun Lapinkåviiå1. -redustelut Mar-
jaanå Petäjä, puh. k.981-138 98 ja Pentti
Hiruaskari, puh. k. 981-555 973.

klo 11.30.12.00 90.

|q

PERUUTUSEIIDOT
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2.-9.9. vaettus Saarisetåltä
Hinia 1090 nk SML:n jåsenel, 1150 mk m!ui.
oulun Seudun Laplnkliv|låi.Iedustelut Feino
Tuominen, puh. k. 981302 075,

9.9-15.9,89 Vaellus Muotkatunlurei a
Hinta n. 6s0 mk. Kym8n tåpinkåvijåt. 'tle,
dust€lut Pekka Etoiårui, puh. t.982-292
957.
k. 951-123 s91.

ENSIAPU
Retkel lå voi  sattua kalkenlatsta, nuka-
vaa lä t l luuftk ln, , ,
Vol valkka puukko l lpsahtaa Ja saada
ålKalseksl  hamlt tavålsen haavan,
Jol lei  haava ole suuren suurl ,  t i lån-
teesta selvlää usei lnmlten l lman suurem
pla onselmla, varslnkin Jos on varus-
tautunut tarDeel l ls ln taidoln ia vä]1-
neln.

Puukon terän alheuttalilå haava on yleen
sä sl lst l ,  teräväreunalnen ja runsaas-

Pafasta ensiapua of haavan re|noien
v€stakkalf  pur istal l tnen ia Ki lnni t tä-
mlnen eslm. kaksolsperhostelDl l  lä okåt-
seal)  loka on tehokas ha€van sulkiJa,

15.-17.9. Ruskaviikko Kitptsjårven retkei-

Hinlå 350 mkSMLinjiisenet, muul400 mk Ou-
lun S€udu Laphkåviåt, TiedlsteLut Reino Tuo-
mhen,puh,k. S81 302 075.

Jos verta vtelå hkuu, kånnattaa lal t -
taa pålnetta haavan påäl le Ja kLlnnlt-
tää sldeharsot 1a,

l laavaa e] Dldå kastel la 5-q pätvään,
I'l1käll haava puhtaasta käsltte-
lystä huol lmatta tulehtuu la alkaa sär-
keä 0n hskeuduttava lääKår1ln, samoln
Jos 0n syytä epål l lä hefmojen tai  Jäf-
telden vaurlol tuneen,

l lLr lstathan huoleht ia Jäykkäko!r istusro-
kotteesi  volmassa olosta,

Iervelsln El la

|(aksotsperhoslaastar l

alef l l | ] ] l l la laastarel l la haava sul jetaan
pååi l1f i lmälsi l lå sen rernat klr lstetään
t lukast i  vastakkaln. Perhoslaastar l l
la sul letun haavan arvesta tulee sl ts-
r l .



@



MENNEIT:[
Kuluneet talv isäät ovat palnaneet oman
lelmansa etenKin ulk0i  lutaDahtunl ln,
l , l tkäpä sl  tnä, mulstetaanoahan tämä-
kln alka rLulta vLosla parel l ln ln ki iKKu
tuol lssa lstuessa,

Kerhoillat

TanmtkLLn kerhoi I  lasta ot i  l l f l lot tet tu
f i iyÖs lehdtsså ]a 0orukkaa keråäntyl
katselefiaan nenneen vuoden kLvasätoa,
Kerhot l ta pldet in Kau ton patvel!_

I lyös seuraava kerho ta ol l  ytelsöl le
avotn la samassa patkassa. Laplf  pe_
lastuspalvetu Ja lämpökamer€ kt lnnos-

rLVat suppeamDaa porukkaa, Se ol l  kLI-
tenkln atheesta kl lnnostLlnut Ja kysel IpalJ0n Juhant Gretner l ta,  loka sel_
vl t t l  a l l ret ta pert f  pohJIn nyös pahen_
l lan våral  le otettavtf  esl i tefkkivarus_
reln,

Aut lotuvat ia kevätkokous keräslvät
VaJaa l0 kuul lJaa Katsaf lemeen.
KoKouksef sisä110stä on Iyhyes to1_
saal  ia,
Ytt taakastala tase Lal lDdn l{etsähal l t
tuksesta ol t  saapLn!t  ptkkutvttör lneen
Keftomaan au otuvtsta, I l tan f l ] i t taån
selv 'stvät  n n hlstor la k! in tuteval-
suudennåKymätkln, astasta tul laaf kef_
romaan tutevlssa LaplnkäviJä-tehdlssä,

i

Unpjhankjhi ihdossa ei  luni  pöl lynnyt.  Klva:  Rai ja Hentnan



Hiihtoretket
alnoa täysln f l lönkåän l lefnvt hl  int0aet-
kl  ol i  tamll lkLUn puoienväl in hi1lr t0,
vettä satot kaatamal la ia Kes(!spuls-
ton lad! t  o l lvat  l l lantelna, EIDä ol
lut  thl le,  et tä Dalkal le l lmestvlvät
vaLn vetälät  Kartn ia Eki ,

0f  l lahduttavaa todeta, et telvat kalk-
kl  lapinkävLJät usko Iumlen loDDLneen
netsåstä, valkka Kauplnqlssa kLl l  e
taankln Dlkkupat l  lnelssa,

lokalnen osäl l lstuJa tunsl  0levansa 0|}
nenpekka kun ä1ysl lähteä mukaar parl
v l lkkoa myÖhenml'r  ol leeseen umpihanKl-
hl lhtoon, Sunnuftalksi  s l l0 i t tui  sa-
teloen vä]11n aurlnkolnen, upea pälvä,
valkkel f r ]alnostetusta lumen pöl lvt tämi
sestä tul iutkaan nl tään ol l  hl lhtokel i
y lelsest l  ot taen kepeä. Lumettoni l la
läi11ä DååSl Vain käs1v0l l l ln eteenoåln
ln!t ta | l letsässä suksl  lu lst l  vähäises

iä luf l resta hlol imåtta,  s l l lä hanklkan-
to ol  I  er lnol l la inen, Tul lDahan kåytvä
tänä talvenakin Levo Ant laksen lääl !o
lauai

TäydenKLrun hl lhto 20,2,  oLl  todet l lnei
elämys, Vol  te l tä,  totka et te päässeet
sl  l tä osai l ls lksl iJuur i  parahiksl  eh-
t lnyt  aäntämyrsky Ja hl l l r to l l ian k i r
kas pakkassää tekasivat  Darhaaf mah0ol
I  lsen kel ln,

Avolnna vlr t€€va Vantaani0ki  työnsi
usvaa Del lo l l le Ja raf tåtöyräl  I  le,
io l l la hl lhtei i rnne, ku!  !ä l ly i  sen lnLrs
tassa plnnassa ia t lenol l la v i ipyi
ta ianof la lnen tunnelma.

Klunat teet  Aul is 8ostroi ] l r  k0t0nå ret
Ker paätteeKsl  kruunas lvat  kalken,
lk lmutstolnef retkt  i

r l
.&s*

Tåipälsaaren hi ihtäjäjoukkoa tauoi la.  Kuva: Räi  ja Hentmai



Slssirnälstå st tkeyttä osoit  vat nyös
ne l l ,  Jotka läht1våt Talpalsaaren lu-
l ] l l l le,  Tuhrulsen nårkå sää la Helsln,
slstä kadonneet hl lhtokel l t  ol ivat vaf-
naanl<tn sasneet nonet Jättärnåån väl l ln
tå|nän erlnoutalsen nukavan la uskomatto-
nån halvan retken.
Lappeenrannasta natkaanme lähu oppaak-
st Kaakon Låp1nkävl jölden slno saasta-
nolnen Ja vlelä HSLrn läsenyytensä sät_
lyttänyt laDpeenrantalalnen HelIiIo
Dufva,

Jåäl lä el  ol lut  lunta (kysyl  kästvoi-
nla),  lnutta vettå ol l  (hl lhtosaåopaat
0l lvat polkaa),  Metsässä lul ] ] l  lanne
0l l  parempl Ja suksia Jaudutt i  ln kan-
tamaan valn parlssa kotmessa kohtaa.
I l la l lå saunaa, hyvää ruokaå, vähän
oyörähtelyä, sunnuntalna hyvåå auokaa,
kåvelyretkl ,  l lsåä auokaå Ja ko lnoa-
luu Vyötärönnappl aukt.  y lrktstävää
välhteeksl:

Todet l lsta retkel lyDorukkaa ol ivat ne
vl ls l ,  iotka Jätden Ja lunlen kadottua
toteutt lvat läåht thdon kåvel ler Nuukst-
0ssa,
Joka sää on retke! lysåä,

I'latkåa salnaanrannan komeaan loll]aky-
iäån kertyl  valaa J0 km. (el l  o l l  ras-
kas la sen sal er l toten tuta p0usukslt
1a hl lhtänyt sar l  Kaunlsto, Joka i l la l-
la ol l  påtklä ne | l la jot tusrnökln takkaan

Rii t ta la vdrDu Sair inen helnikuun talkoissa. (uva: Rai ja i tentnan

Talkoot
ovat kysyneet vOtmla tänä
etenkln naaltskuusså,
HelmlkuLlssa ol l  valn st tä

sumusåätä kun majan lähel Iä otevalta
naKruuautealta vedet ln stnne kålat_
tulåkoksla takan la kaln!tnolden tulen-tavai l ista



| laal iskuussa sakea aäntäsade teKl (e-
l ln faskaaksl la n11n ahklot kuln vetä-
Jätkln porskuttel  ivat halkl  nutalsen,
sulan f iqan lautaset l rovrvten kuln sa
vottaruunat alK0lnaan,

Muita retkiä
se!raavan latusrunnlstusDäivån alkana
talsl  jo aur l0kokln Jossäin vå1lssä
pl lkahtaa, Ladulsta nvt el  0l lut  luuf i
puheenaiheekslkaan, nutta p0lkusuun-
nlst lksena tapahtuna onnist l . l i  hvvtn-
k1n, t luutaf ia kartanluKutal toaan testaa-
va laplnkäviJä tul i  sunnuntalna tal_
kolsta .Jäanetden l1säksl la kaikki
vlet t ivät mukavan pälvän l l ]etsassä

Pöl löretkel le lälr t l  l7 opDaat mlkåan
lukien, Kahdel la autol la nent l ln Poak-
kalannle|]ren suutnaan. Yäl l l lä pvsäh_
dytt l ln,noust i ln autosta Ja kuunnelt i ln
hi l ren hi lJaå, sl l lä pleninkln kahlna
Ja raplna ol ls lvat l rälvvttäneet nuo
nl ln odotetut lennenkutsut.  Sl t ten
taas si lrfyttl ln seuraavaan palkkaan
llutta el, tå|]]å kevät el ole saanut Föl-
Iölå plhel lalksl ,Joten valn t0lnen
ryhnä kuul l  etäältå l lnelsest i  lehto-
pö11ön ååntelyå, Retkl  0l l  s l l t l  01-
keln mukava kOkemus la täht l talvaan
auetessa netsän hl lJalsuus korvautul
talvaanlyhtyjen lhal lul la Ja evalcen
syönni l  lå.

Varuste-esittelY
Lasslf  retklal tassa vet l  runsaast i  va-
keä la iLpåukslensa nLkaån JelrKosen
Läur1 ol t  lår lestänyt mel l le toslhvvia
tar louksla, Pert t l  Forss tar lnol  arkt i
s l  l la kesävaeLluksi l  la tarvl t tavlsta
varLstelstä, Kalkki  tals lvat 0l  la tvv-
tyväisiä,  eiKä väh1ten Laurl .

Eräretkeilykurssilla
l laatt l  helenius lakoi runsalta retkel-
lyt1eto.Jaan, Kåks1 ensim|l ]älstä osaa
vet lvät paahalten lå 16 osanottajan
Joukossa olL | | lyös 5 ulkopuol lsta, To1-
vottavast l  he ovat t ! levia Jäsenlä,
Kolmatta osaa kuuntel i  50 nenkl löä ia
påäslålsen lona-alka kut lst l  v i  imelseK
sl osarottaJå| l lääaäksi 22,

Retkeilypäivä Paloheinässä
vuoden ensln|nålstä lehteS tehdessä ka1-
k1l le retkel lystä ki lnnost lnel l le tar-
kottet tu PalohelnäterrDaus 0l l  v l  ela
nl ln avoln asla, et tel  se eht lnvt nu-
kaan sl lnen num€roon.

2,4, sunnuntalnå klo 10-16 väl i i lä Hei-
slnsln seudun Låplnkåvl lät  ol ivat le_
vl t täytynelnä Paki lan vedon Ja Palohel-
nän ulkol lunalan väl iseen maastoon sekä
kolf l r tsen kl lonetalå pl tkän retkip0lun
varrel  le,
Retklpolun l l iehl tetvl l lä rastel l la kef
fot t l ln HsLrr vol |nln r l f lkoista, esl tel-
t l ln f l la iol t tel ta Ja nlvvt l ln B1å Bandin
LännlnkuDpl-kel t toJa rak0tul l l la,  l0 l-
hln puut ol i  hankklnut Ralmo vuorlsto
( leh1s1stä, Llsäksi  ensiapurast l  l  lä
Eneaelalal toksen enslapukerho neuvol
palovamrnan n0l00ssa,

Paki lan vedon lnalassa fävtet l in di0Je
kansal l  lsDUlstoista, taiv ivaelLukselta,
Nels inoin ulol lualueista vm, Sen vle-
reen oystytetyssä tel tassa oi lvat | lat
kal l ! l l l ton Klalat ,  Laoinkävi lä_lelrdet
la s{Lrn, | ]etsäiral l i tuKsen la f le lsLn-
q1n kaupunsin t0l | l l i t tamat esi t teet tur
vassa läätävän kvl lnaf kovan ouhaitavan
tuulen tuiverrukselta,

st tä eivåt ol leet kul tenKaan retklruo-
kaå ] ] ]alstattavat Ja untuvatakkelhln
kletol tuneet tytot,



l la lst låis ia tar lot  ln yl l  kuudel le sa-
dal le ulkol  l  lJal  le,
Pä1vän nl t taan tarJol la ol ivat nysl l ,
must lkkakelt to,  kel t tärnättä vatmls p1ka.
puuro Ja onat retkiruokaverstot,  Jotka
slsälslvät Juustopohjaista k€l t toa, ma-
kar00nla, s lpul ia,  f iaustesuolaa Ja Jo-
k0 kulvattua Jauhel lhaa tat s lenlä.
samo1l la enol l la kolme laptnkåvl lää
eslt tel l  0mla varusteval lntojaan kl  ln-
nostune1l le.

Kylnä såä ei  houkutel lut  k lertånåäf
n, 3 kn |nl t talsta retKlpolkua, nutta
vaståuk$la kertvi  s l l t l  n.  150 kpl,
Kalkklen västannelden keskef on arvottu
aetKlruokaa Dalkinnotksl ,

Retklmuonlksi  soveltuvla t !0t tei ta ot1
saatu er l  val lnlstal  l  l ta runsaln mltoln,
l , l i tä el  ehdlt ty malstattaa elkä pantu
slvuur DalklnnOtksl ,  laetuln kaikkjen
jårJestelylhln osal l tstunejden kesken,

Tempaukseen osal l istut  ,0 NSL:n Jåsen-
tä Ja muuta henkl löä, kuka Dlenel lä,
kuka suurel la panoksel la,
K]ITOS (ÄI(ILLE]

RalJa Hentnan
työryhmän vetäJä

Sari  Kaunlsto ja Tuula Löfströn Jakavat
möist iarsra ja Rai ja Henrnan kerroo retk i -
nuoniksi  sovel tuvistd tuot teeista.  Y(uva: Risto antere

Aarre Rantala esittelenässä rinkkoja.
Xuva: Hannu Ryhänen 

\



Kevätkokouksen kuulumiset
Kalkki  vuoden 1988 tolnlnta, monenlal-
set täpahtumat,  säät la mulstot ol l
t l lv lstetty luvuiksl  la t ledolksl  ne-
I  ls lvulseen t0l |nlntakertomlkseen.

sl l tå käv1 1lnl  |n[ ] .  et tå Johtokunta
ol l  poht lnut asloi tal ] | i le vhdesåsså ko-
kouksessa, Kariakalvol la 0l l  k l rJan
mukaan ol lut  810 käynt lkertaa, lomnsa
ol l  116 henkl lÖä viettänvt HSLrn tar lo-
amal la taval la,  170 ol l  osal l lstLnut
ulko1l! toinl lntaan Ja 252 kerhol l t0lhln
15-vuot ls luhl lssa ol i  mukana 60, Ylei-
s-t11ålsuukslssa kävl  6q la | l lu lssa
plppalolssa 27,

KukasJärvelle pystytettävän kodan ra-
kentamlnen ol l  vuoden suurln urakka,

Rahaa ol l  vuoden mit taan saatu kolu-
|nåån Yl l  2q 000 lnk, mutta tuloja ol i
sen verran, että t l l ikåudelta kertyl
Yl lläänää 7 05q,1ir lllk,

lkås sl lnä ol l  myöntäesså vastuuva-
pautta, kun klrJanpltokln ol l  kunnossa
Laplnkävl lä- lehtt  ot1 odotetus suu-
r ln rahanrelkå, vålkka tLlola ol l  o l-
Iut  y l l  kynppltonnl,  Jal  saldo vlelå
rel lut  l2 000 mllnuksel le,  vaikkel se
kyl lå kal l lsta ole, kun t ietää lehden
teon todel l lsen kustannustason, se
talkoohenkl  s le l lå sun täå11ä,, ,
KarJakålvo to1 valhteeksl enerLnän ra-
haa (2 470 nk) kuln vel  (2 06rr,65 |nk).

| (0rkeakorkolsl l la Ja tavat l ls i l la mrk-
ki t i le l l lä ol l  .ahaa yhteensä r l le lkein

s



Kokouskutsu ylimäaralsun
vuosikokouksiin
Yhdlstyksen kaksl  y l tmäårålstä vuosl_
kokousta ptdetäån toukokuun kerhon-
ran ynteydessä toukokrrun J, päivånå
I989 Puutarhakatu I  rssä Ja syyskuun
kerhol l lan yhteydessä syyskuun 6. pål_
vånå Puutarhakatu I  rssä Helslnglsså,
Säåntönruutos foskee pvkåltä q, 8, 9,
| l  ia 15. Sååntömuutosten tarkol tus
on saada rahankeruuft Ielessä yhdlstyk_

60 000 f ik,  Joten tolmintå et ole uhat-
tuna al fakaån vaaoler puutteen vuoksl.

Tånåkln vuosl on alkanaan tukuja Ja
sanoja tollllftakertonuksessa, |nutta
vietä täl lä hetkel lä osåkst tulevat-
sLutta, osaksi Jo nulstoja,

Rtl

PJ:N TERVETSET
Kota on talveht inut hyvln Helklnhar-
Jul la Llppajårven Petaksessa. Raken-
nuspalkkakin on sl  ls t ty rakennus-
iåt telstå. lJ n kanssa on ostettu ko_
taa varten ka|ntna, savutorvt, katto-
huoDaa, nauloJa, er lstysmuovta, tukko,
t l lVlstettä Ja vl tneksl  lautatavaraa
- on ajettu Ja ajatett !  ne patkan
pääl le,  Pl tkäperJantalra kuof l ta läh-
tee koh l(ukasjårveä Lasse svensk-
Dergln Jroflnaamalla kuorma-autoua la
l(ourin Pekka ajaa pyhäJårven parkkl-
palkal ta tarpeet hankla pttk ln raken_
nuspatkal le Kukasiärven Vettasen _
lal le.  0stamatta ovat vjelä puunkyl-

**#&"

sel le yhtelsöJäsenlä sekä kevät_ Ja
syyskokuksel le I  l f i  ot  tet tavlen as!ol_
den Johtokunna e jåttänlsäJan fi uut-
taf i inen n n, et tä astat voldaan i l -
m0lt taa Lsptnkävl lå- lehdesså aJolssa

Kahden vi lnelsen pykälän mult ta|r | inen
on pundas nuotoselkka,

lästysalneet,  Jotka kodan pystytys_
p0rukka vie (ukasJärvel le f iennessään,

RakennusD0rukkå koostuu kahdeksasta
hergestä, Jotka pystyttävät kodan (u_
kåsjärvel lå vl lkol ts J0, xLkasjärvt-
nlmlslä palkkoia on Laplssa Derät i
kolfie, Tä]]ä on hyvä etää, kun tekee
tref f tt Goados-kodal lelll]]]e,

länä'meidån" Kukasjärvenme on se
kes(l f | lnälnen nl  tstå koln]esta. Kukas-
jårven lählynpärlstössä on hyvtä hl l -
lasolta Ja nuutenkln mukavaa retkelly-
håastoa Aakenus- Ja pyhätuntuaeineen,



slel lå tavataan, kunhaf Goados 0n
pystyssä.

I1IIN LöYDÄT KUKÄSJÄRVEN GOADOKSELLE

Klt t i  lästä lähtee t le Iänteenpäln
Äkåslompolon suuntaan, Aiat tätä t le-
tä naln 22,5 kn (bussejakln kulkee,
valkka harvahkost l) .  JuLrr l  ennen
kuln t le laskeutu! Aakenusjoen vl l t -
tåvål le sl l la l le 0n t lenvl  I t ta
"PYHÄJIRVl" t len olkeal la puolel lå
Tästä polkkeat vasenmalle Ja kul jet-
tuast n,  r t  km olet PyhäJärven rannal-
ta oleval la PYsäkölnt lPalkal  lå

Rlnkka 6elkåån Ja luoteeseen lähte-
våt1e netsåt lel le,  Pvhåojal le päin
kaartaen, slel tä lövtyy soplvin pu-
ronyl l tysDalkka,

Polku vle slnut metsån kautta (ukas-
Jäaven erärnajal le,  Josta jatkat tar-
ponlsta vlelä Joklner sata f ietr tä
kodal lemme,

l latkaa 0n Pyhålårven pysäköin pat-
kaita Goadokselle n, J kll|. llaasto 0n
heippokulkulsta paria Iyhyttå sLio-
aluetta Lukuurottamatta,

6OADOS.KODÄI] SÄANNbT

(ota la sen käyttösä,nnöt val lnlstuvat
elokuun alkuun menn€ssä, Kodan käy-
töstä Ja varaukslsta saa t ietola Joh-
toklnnån jäsenl l tä,

Antolsaa kesååi c-N,



Sarvekkaiden sanomaa
nurnerol taar q5. Jäsen - s l l lo in kuu
sen vlelä t lesl .

yastaperustettuun HsLräan I  i  l t ty l l ] lnen
0l i  lLonteva vat inta, st11ä Rtsto ol l
tuol l0ln kuulUnut Jo VUosla Suomen
flatkal lul l l t toon. Nän ol l  saanut klm-
mokkeen Lapln matkailuun käydessåän
slsarensa kanssa PelKosennienen Pyhä-
tuntur l l la 60-1lvun alkupuolel la,

EnslmrLålsel lä vael luksel laan Rlsto pa-
t lkol  l letsälän YrJön peråssä Hatt l l le
vuonna 1967, Hyvln on mles vuoslen
varrel la mukana pysynyt,  st l lä valkkel
Rlston olenuksesta si tä hett  afvaakaan,
Flnlandla-hl lhto, H€lslnkl  Clty f lara-
ton Ja f ionet nuut kestävyysluoksut Ja
-hl  lhdot ovat Iokavuot ista huvta,

Rlsto el  0l1sl  Rist0 l l lnan mahan pääl-
lå pompplvaa kameraa, Helslngin Seu-
cun Laplnkäv1lölder koko t0l l l lnta on-
klr  Cokunentol tuna Askolassa Rlston
kot l talon !unenlssa, kätkettyna albu-
me1h1n Ja kerkälaat lkoi l r in.

Rlsto l lantere on nl l tå yhdlstykslen
peruslåsenlå, Jotka elvåt lstu tolnl-
kunnlssa, elvät iuur l  näy ta1 kuLlu,
f iut ta J0l ta l l | lan Jälsl  y lelsö saaD!-
irat ta Ja monl työ tekemättä,

Rlst0n l ip0alakkipä1nen hahl lo tuntLlLl
0l leen ai fa mukana kerhol l lo lssa, hl i l i
to Ja kävelyretkt l lä,  yt  e1söt i  la lsurk-
slssa, plkkujoulLt ssa, talkolss€, kurs
sel lLa,  vael l !ksi l la kalkklal la nis-
sä LaDinkäv1löl l la on ol lUt to lmlntaa,
Yleensä tr l  l l  a lsena lossaln sivLrssa,
nutta ensimmäisenä tart tul lassa työh0n,
kun sl l l ren 0n teki .Jää kalvattu,

Aira on pl tkä alKa, mutta Helsingln
seudun Laplnkäyl j01ssä DItää hyvjn
palkkansa, sl l lä Risto ol l  Jär jestys-

N1in, tul is ikohan sttä t tse låhteneek-
sl  molsen natkan takaa kerhol l taan tai
ta lkols l ln,
Kysyttäessä syytå hyvään vt i t r tyf l r tseen
HSLrn t0i f l l lnnassa vastaukseksl saal
"Kai se on ne nukavat thmiset ' ,

Ja Daras patkka 0n (ar jaKalv0, Ehkä
BIsto 0r taas saunamajur lna, kun kesä
kauden avajalsteD väki odotteLee kiu
kaan kuunenef i lsta,  r  .

Kahdeksas iarvekkaan nl |nl tyskirJa la
kt lkura annett l tn otkeal le lh| ] l tset le,



sarvekas numero 9, Karln Sl l landel on
oltut  LaplnkåvlJölssä läsenenå Jo tols-
takymmentå vuotta.
vålkka luonto ol lk ln alna 0l lut  lä lrel-
nen asla, k lmmokkeen letkel lyyn Karln
sal työskennel lessään Englannlssa.

Slel tä palåttuaan lrän neni enslnlnät-
sel ie hl  thtovl lkol leen Kl lp ls lärvel le
saanan naJal le,  ln issö hän kuul1 vas-
tapealstetusta Lapinkävi lä vt lc lstvkses-
tå, Parl  vuotta kulul  f l l let t iessä la
erään ylelsöt l la isuuder lalkeen Kaa lr
l i i t tYl  HSL rään.

"Retke1lv tol  uudef ! lot tuvuuden elä-
mään1", Karin kertoo. (1lre,  KaupufKl-
elänä la työasiat Jäävät,  kun iän Dat i_
koi,  hl lhtää, meloo ta1 pyöräi lee.
Luonnossa aJåtukset tLrulettLVat la pat

ter l  latautuu,
zRetket ly on tutustuttanLt | l l lnut kot i_
l laalranl monlpuol lsest l  Ja tolsenlalses-
tå nåkÖkulf i ]asta'Kaaln toteaa. Erl  la l-
set palkat,  er l la iset säät,  esteett lset
elänykset,  oPitut  t ledot Ja taldot,

hyvät yståvåtJ sl lnä asl0l te,  i01ta ret-
kel ly on antanut hånel le,

"Pldän rauhal I  isesta, pi tkäKest0isesta
rasl tuksesta l ryvässä seurassa, En ha-
lua l l lkkua yksin" Karin kertoo,

Parhalta elämyksiä Karlnln vael luksel la
on saapua pl tkän Fäivån Jälkeen käl l -
päl le,  €settua taloksl  Ja tuntea k! in_
ka kamllna levtt tää lämpÖään la rauke-
us l r l lp l l  Jåsenl  in.
Talvlvael luksl  I  la tuntLkauslen puur-
tamlsen palkl tsee lolvan, pl tkän aln-
teen laskettelu avarlen, s l lnää lepult-
tavlen nalsenlen levi tesså ynpäal l  lä,
Karin toteaaklnr ' / (y l lä v11kko Lapissa
lafottaå ar lesta parenf l l ln kuln vi iKKo
etelässä. '
0n LaDlssa sel lals lakln asiol ta,  iotka
alheuttavat nyös välremmån nukavla tur-
temuksla, Sl lvottonat kåmpät ynrpärls-
töineen la rosKaamlf en harmit tavat,
si l lä kyse on valn i l rnisten vål lnpl tä-
l lät tömyydestä, l loottor ikelkkarI t lo l-
den l lsäåntynyt häir ikö1nt l  ei  l l io in
tunnu nLrkavalte,
Karln on ol lut  ulKol lutoimikunnassa J0
kymirenen vuotta la talkootolfr]lkunnassa
sen perlstanlsesta vuodesta _86 läht l -
en, Kysymykseen kelnolsta HsLrn tol-
|nlnnan la retkei lvn tulevalsl lden tur-
våa|nlsesta hän eslttää näkemyksensä
nuorlsotol [ l innan tarpeel I  isuudesta
Kuka Jatkaa tåval l lsta fetkel lva nuu-
tanan sukupolven påästä l l lkunnankin
yhå enenevässä ll]äårln vällnelstyessä,
el lel  tal toja opeteta lo koululals i l l€
kurssel l la Ja le i re l l lä Ja eslmerklksl
lelr ikoul! l  I  la?
Huol i  on alheel lLnen Mutta uskottava
on, että LaplnkäviJÖlden vanhalnKodln
kepplkealron kokoontuessa kuultavana
ol ls i  myös vlelal levien nuorten ih| ] l is-
ten uusla retkl taf inol ta,  eikä valn
ent lsten alkojen muLstelua,

Ral la Nentnan



Kalamiehen alku
Kalanlehen - ertmtehen otVal l tsuutta la
kalastuk$en nau nnO tsuutta -  katas-
tul(sef lå retkel lyn ylr teisr lel lLs tul l
kuvalt tua edel l lsessA LaDtnkåvl lä_teh_
dessä. Nyt on älka kertoa Jatof harras
tuksen enslaskelelden kulku,

naLVln taDa atoi t taa kaioJen narraaf i i
nen, onKImlsta vot haraastaa lätres kal
k l l la lärv la luel l ta ja tampivestssä,
Saal I  Iksi  tulee uselmmtten ahventa,
vavan v01 tai t taa metsästä, mutta mle-
ILUn| i in se kannattaa ostaa kauDasta,
NelJäf metr in mtt talnen teteskooDDlva-
pa la sl lhen kauDanDääl le nkaamalia
onkl läl te el l  s l lma Koukkutneen, pa1-
n0lneen Ja K0h0lfeen,
onkl |nlseen kalåstuksen ykstnkertatsuu-
oef lhanuus stt ten loppuukin, Alkaa
kalastuksen, väl tneiden ja vajkeal l l |n in
pyydettavlen kalalaJ len nukanåan tuoma
vlehätys ja Jånnltys, alkaa se valhe
Kalåstuksessa, lol tot f  väl lnelden la
er l lä lsten kalastusmenetelmien monlnai-
suus saa alol t tetevan kalamlehen ef, ]pl
! ] ]ään. Erl la lsta kalastLlsmenetelniä on
hyvln lnonla ia nl ldef mukaan vel l t tavta
val lnel tä vlelä runsaanmln, 0n s s
syytä ylelstää Ja ykslnkertalstaa,

l: 
*-:

Tyynl kesätnen l l tå,  Lal l ]men ranta, ke-
sämökkl la lat t ! f l  l l lökln Juurel la,
Plenl polka lstumassa ial turtn nokassa,
pl tkäl lä plhtalavaval la ahvenia narra-
ten, Puna-valkolnen koho kenuU hie-
f laf  syr läl låän vedenplnnal la.  i tkklä
koho Katoaa syvyykst in Ja plan tal t ! -
r l l le nousee i tolses potkisketeva
ahven, Perinteinen kuva lokä pojan ka-
lästuksen alkuajol  l ta,
Perlntelnen, mutta edel leen patkkansa
Ditävä on tuo edel lä klvai t tu kalastuk-
sen sulolnen l ]1lel lkuva. onkintnen on
nl lnl t täin edeueen kalkketn l relDoln Ja



El1, LähdetäänDäs l l lkkeel le aivan
alusta, 0let  vakaast l  harklnnut koKel l-
la kalastusta, l la I  n1ota, tervetuloa
I oukkoonrtulnlnaan, Nyt slnun pl tääkln
sl t ten mlett lä parl  aslaa, |1lssä aiot
kokel l la kalastusta. aiotko kaiastel-
la olenl l lä purol l la,  Tal  Keft les suu-
r l  I la Järvl l lä kanoott l retken lomåssa,
Llsåksi  s inun D1tää nlett iä,  mitå ka-
lalaJeJa haluat kalastaa, val  l raluatko
Kalastel la sopivan t l la lsuuden tul  Ief l ,
kalalaJei6 sen klmmeml| in rajaamatta,

Hlefian vällnelstä
slnun pttää si is hankkla l tsel lesl  ka
lastusväl ineet,  Vål lnelden lainåå] l ]Lnen
of tmnetust i  ioko valkeata tai  s i t tef
ert t täl f  våiKeata, Ostaminen sen sl laan
on helppoa, ostamjsessa valn 0n se val-
keus, että slnun ol tais l  t letää, ninKa-
latset väl ineet l ral !at ,  Help0in tapa
on etsiä lånin kalastusväl lnei ta mvvvå
eaikois l  1 1ke (el  s i is  s!pernaf ket ln
yl lJäffänurkKa!s) la lompsia srnne,
0saavå myylS pystyy vai l tsemaan slnLi
Ie oikeat väi lneet,  Kur kerrot vasta
ukset nothln parl1n edel lä maini t tuun

Alan er lkols l i lke on sl ls taval laan 0i-
kotLe oikels l ln väl ineis l ln,  mutta sa-
nonpa sl l t l  par l  sanaa väl ineistä, En-
slålkuun el  kannata nankkla hulppuhv-
vlå väl lnel tä (ne kur ovat nvds nLtDD!
hlntaLsla),  Toisaalta el  kvl lä kannata
sortua than kalkkeln haLvlrLpi inkaan
(ne kun tuskln kestävät ensi |n|nälsta
kalarelssua),  Kultarnen keskl t le sl ls
pätee tåssäkln asiassa,

Eri lå1sla kalastusmenetelmlå 0n karke_
an jaon mukalsest l  ainoastaan kaksl  I
ulst lnkzlastus Ja oerhokaiastus. l l  ls-
t t f  kalastuksessa (äytetäär kansanonal-
sest t  t lnalstuna vlrveLlä la er l la ls la
! lst i | | | la,  Perh0kalastuKsessa vlehelnå

käytetäön perho-la,  Tle Derhokalastuk-
seen käy lähes alna nLiden kalastusla-
I  len kautta. Nelpolnta 0n al0l t taa vlr-
vel  ! -  el i  ! ist lnkalastuksesta.

ulst lnkalastLrKsessa tarvl t tavla vä1i-
nettä ovat he1t lovapå la kela, r l i t ta_
väst l  s l lmaa Ja |nuutal la uist ln.  Perl-
aatteessa el  nul ta väl inel tä väl t tå
nättä tarvl ta,  väl lnel tä ostaessa kan-
nattaa kelaksl  val l ta l0k0 ns, umplKe-
la tal  ns, k l lntokela, l lmplkela 0n
kalkkein helpoln kåvttää Ja sl l lä pär-

Jää JO |nelko pl tkäl le,  f larrästuKsen ke-
hi t tyesså vot s i iatyä nuihin Kelanal-
lelhln.  ( l intokela 0n ehkä kalkkein
ylelsln kela|nal l l ,  ln! t ta sl l lä kalåsta_
mlnen vaat i i  lhan DlkKualLkklsen enem-
män osaamista kuln lmplKeia vavåKsl
kannattaa val l ta 7-8 )alkaa \2 1 2 \n)
oi tkä laslk! l tu tai  sekoltevapa ( l r i i l l -
kul tu/ lasikul tu).  Keiaan kannattaa
lal t taa s l lmaa Iähes nl in 0alJon kuln
sLthen mahtuu, 50plva slLnan paksuus 0n
n. 0.25-0.r0 nm.

Pyytövieneltä 0n mahcoton fnennå var-
muudel la nlneäträän, mutta onneksl 0n
otemassa lol taKLn "varmoJa' ulst lnla
Alol t televal le kalanielrel le f  1l t tää,
klrn täskunpohjal la 0n plenesså aaslas-
sa |nuutamla ns, l lppauist i |n la Nl l tä
4varmoja/, merkkejä ovat mm. l4epps,
vlbrax Ja Cal ico Cat

Edel lä luetel lur l la väl lnei l lå pvstvv

Jo kokel leiråån kalaonneaan Plenlå tar
vlkkelta vol  s l t ten hankkla lnnostuk-
sen Ja tarpelden kasvaesså, Mikäi i
luottaa ia usl(00 onaan KaLaonneensa,
kannåttåå het l  aluksl  hankkla lonkln-
molnen haavt,  Jol la kalat saä kouKlt tua
rannal le.  Ennen kuln'se ls0'  paasee



Kalaonneå:
0n olelnassa yksl  t ryvä kelno oooia ka-
lastLiksen lalo tal to,  st is katastal l l
nen, El l  katastLksen teknl jkkaa ja pe_
rustel ta vol  lueskel ta k i rJolsta Ja
l(ans1sta, mutta kalola oppt i  narraamaan
valn kalastamat la,  EI Nelastaminef lop_
puJef lopuksl kovinKaan vaikeata ole,
Helt tetet valn st tä pyytövtehettä ot-
t lu lst lnta Jonklnnäkoi seen talnpaaeeseen
tai  purontapaiseen, El let  kaiaa tule
enslnnalsel la heitol  ia,  n1 ln ainalran
v0i  kokel l la to isen kerfän, Ja tarv i t
taessa vlelå kol lnafnenk 1n k€fran,
Jo€n tal  pufon varsla kul iet taessa suo
altetaaf l l lLrutama 1r€i t to !a ikai taan la
sl  l r fVtään Jonkin l latkair  eteefpätn,
Jäl leen nuutalna hel t to Ia n| ln eoes
Dä1n, Järvi l tä la lämfl l11la tekni lkka
0f sananlajnen, yhdel lä paikal la €i
Kafnata hettei lä kovin Dl tköän, s l l lä
Kara 0t taa usel | ] f l l l ten suhtee isen no
Deast i ,  Jos nyt  on ol lenkaan ot taakseen
Ulst lnta el  kaf fata valhtaa, j0s alkaa
epal  ly t tää Dyytövleheen otkeet I  Isuus,
l l ls t lnta voi  f l lyös vetää vereen ta1 ka-
n00 n perässä. elontaretkel lä ka Ias_
tamlnen kL! luu meLkeir0pä l tseoikeutet-
tust l  kuvioon, l te lonnaf alKam Lisunt€
v0l  vetää kanoot in peTässä asiaan sen
kun|nemntn paneutumatta la tauol l la vo1
sl t ten kokel i la kalaonneaan f lenan kes_

(ålapalkkoJa
Kalan löytärnlnen on usetf i ] f l l l ten Kalas-
tuksen vaikeln opeaaa o,  u lstä I t rmees-
tä s l tä voi  etää, ln lssä se kaLa l l l l -
lo lnkin tykkää otesket la,
Täytyy tLtkta aslaa kalan sl l f l l tn,  p ie-
nl  kala ets l l  suojaa petokaloi l ta,  lso
kala ets l l  suolåis la pi i lo-  Ja väl jy
ln lspalkkoja.  El l  s l t teu Valn ets i l lään
veoesta seualsta patkkoja,  l l issä kalan
0n hyvä plesket la sLoJassa,

vlr taoalK0lssa katat  lbytyvät suvanto-
len y lä- la alapä1stä suur len k lvten
takapu0lel la otevlsta, ,htrooelsta/ , ,  sy
vlsta montulsta ja putden al tå,  Si is
DalK0lsta,  mlssä veden luoksu €.oaa
vrrTan rasalsesta J!0ksusta,  Kovlsta
Kosktsta kalaa on uselmmtten turha et ,
s iä,  selsovtssa vesjssa Kalat  töytyvät
rantalyrkänteld€f,  kartkoiden, t re inä-
l1]ät tä lden Ja vastaavlen Kattalsten
palkkolen lLota,  Si is s le i tå,  n issä on
suojapalkkola la ravt  nto! ,

KalastusalkoJa

Kalastaa voi  a ina, f i ! t tå kataa ei  väl t
tä l lät tå tu le loka paivä,  01€n edel tä
kuval  l lut  kalastusväl lnel tä Ja jät tä
nyt  ta lv lkalastuksen kokonaan kåsi i ie
lef iat tä,  Tämä sen tåkia,  jot ta hom[] !
f0 i tu is l  yksi ln Kansnn la ol is i  vte
Ia j0nklnf io lsessa J är j  estvksessä, E1i
RerT0taanoas vtel , ,  f l l1 l ]o in kaläa kan
nåttaa tavol te l la,
(alanlehet ovat us€tn I  I  Ianvirkkl ia,
Yksi fkertalsest i  sen tak1a, et tå mo-
net kalalaj  1t  ovat akt i iv lstmf i l i [aan
JuLrr l  I l lån la yön alRafa,



Kala sl is ot taa vleneeseen parhalden
l l lan la yön hämärän hetklnä, | ]vos aa-
munsarastus on hvvää alkaa, sl l t l  ka_
lastaa vot pl tk in pälvää, Paras kalas_
tuskausl valhtelee hleman kalalaJ i r  0ru-
kaan. Haukea, ahventa la sävnettä v0!
pyytää alkalsesta kevääst5 läht len,
Talmenta, har justa ja sl lkaa voi  kalas_
taa kesåkuun alusta myölräiseen svKsvvn,
Kausl paranee vannetessaan el l  svksv
on ehkä kaikkein parasta kalastusalkaa

Nänå evåät ovat lyhykålsvvdessään valn
Dlenolndn opastus kalastuksen alkupo-
lLl l i le,  Tårkelntä on rohkeast i  lähteä
kokel lemaan ennakkoluulottomln, oppl-
valsin l l ie l ln,  Ja muista, et ta l0s en-

N IESTASAKKI
Palohelnän retkel  lypålvän aetklruoka-
esl t tely tol  kalkkien palkal lå käynel-
dent letoon palJ0n uusla valhtoehtol  a.

PIKAPI]UROJA

Råislol ta on tul lut  uutuutena Puuro-
hetkl  -plkapLrrot.  Ne 0n pakattu val-
nl ls ln annospusselhln, Pussln slsä1tö
lautasel le,  kuunaa vettå påål le,  se-
koltus, mlnuut ln odotus la puuro on
valnlsta syötäväksl,  Annos on n. 2 dl
Puurohetki  l l lakuja on kolner aprlkoosia
la kaurahlutalel ta,  onenaa, luul l la Jå
kaurahiLtalel ta,  omenaa, kånel1a Ja
kauranlutalel ta,

Vaasannyl lyn vastaava tLrote 0n 0l l ! t
r lerkklnol l la lo pidempään, Het l l lyvå
-plkapuurolssa on nyös kol fr ]e val l r toeh-
toar pelkkä kaLra, onena la kalra sekä

saman vålmlstajan Kaura l l ln lut t ivel  I  i_
Jal l re on [ ]yös naukas la nopea (mlnu!-
t lssa val l l lstuva) vael iusaamlainen,

s1mä1sel lä hel to l la et  tu le kalaa,
nl ln alna 0n lupa kokei l lå to lsen ker-
ran, Parhaat kalastajat  ovat y leensä
nl l tå s l tkelmpiä kålastal ia,  Yf  i t tänyt-
tä el  lKlnä le i teta,  m!t ta kelBstuKses
sa useln palk i taan,

I lUISTETTAVAA:
Kal0len elaf i l i tat  I
ta lmen 35 sm
harlus 25 cm
lrauKl rr0 cnl,

Kalolen aa! l ro l tusalat :
ta l l l ]en (v l r tapalk0lssa) I0,9,  -10, I  l ,
har jus l . l  i1. '1.

}lERKUTTELUUN

(ulvamaito 0vrn LLLden pakkaskLlivaanon
valmlstul ] ] lsesta on kUlunut l0 Jonkir
verran alkaa la maal iskuun alusta kaL-p-
pothin tul l  uusl  Gourmix-sar la,  loka
pursuaa kevyl tå herkkuJa, Tuottel ta
|narkklnol val l0n0va



Eniestään tutut vadelmå-|llustlkka-,
nanslkka- la puolukkakl lsselt t  ovat
saåneet seurakseen nustlkkakelton. Em
Kllsselel tä olen käyttånyt kel t tolna
aanlåtsrnysl in kånssa lai t tamal la vettä
ohjetta enemmån.

vaåsanmyl ly l tä on tuuut nyös pikar l i -
s l ,  Jonkå kelt toaika on valn kuusl l l i -
nuutt la,

Nopeast l  val lntstuu nyös Bioforcln
hlrsslsDasett l  Ja -makaroonl,  Kelt to-
alka 0n q-5 nlnuut a, Tuotetta tuo

l{alttavan aterlan pohlaksl soplvat
edel lål | |a lnl t tuun Goutnlx-sår jaan kuu-
luvat kel tot t  luusto-,  plnaat - ,  s l-
plJ l l -  Ja tomaatt lkel t to.  50 g pussls-
sa 0n kaksl  annostä, el l  Juurl  sopt-
vast l  esln, kast lkkeen pohjaksl ,

6our|nlx Preniun -keltot ovat Juusto-
pQhJalsla Ja val l t tavana on herkkusie-
n1-,  katkarapu-,  pårsa-,  s lpul l -  ja
|nlnesttone-J uustokeltto.

l , laggl F1x Jauhel lhaplhvlalnekslsta se-
kä kulvat lsta Jauhel lhasta Ja stenlstå
såa todel la naukkalta plhvelä, pää1le
Knorrln Vlherplppurl- ta1 kartanokas-
t lketta,  Naut l taan valkoslpul l l la
höystetyn flun|llon parenrnan |noustn kera,
val  et tå retklruuat ol ts lvat samånma-
(u1sla.

LUOI{TAISTUOTEKÅUPPIAI{

Luontslstuotekåupat pursuavat tuottel-
tä,  J0l l la vol  täydentää retklnuonl-
aan.

l la lst lals lssa Flnn-Nutanån mashan tuo-
|1]a Bösen nanslkkalnen nysl l  todet tn
herkul l lseksl ,

Luontaistuotekaupat ovat pLl l  lo l laan
erl la ls la väl ipalolksl  sopivls nakuDa
loja, Esl l lå ol leet kulvahedel|nät la
Granovita hedeil]]ä- Ja narjapåtukat
ol lvåt valn pienl osa ert  nahdol l tsu*-
s lsta,

Gouftr lx-Premlun Jälkiruokasarja on ko-
konaan uusl,  511hen kuuluvat suklaå-
mousse Ja vadelmamousse, nanslkka-,
puolukka-, vadelna- Ja vadel|lla-lnus k-
kakastlke sekå nlanslkka-, puolukka-,
vadel|lla- la vadelna-nustlkkahl I lo,

PIIVIN PITÄTERIALLE

Yaasan|nyl lyn Rlsel la å la Carte on kol-
nen tuotteen nauster l ls lsar la/  Jossa
r11sln sekaan on l lsätty nausteet l
Herk(usleni-mausterl ls1, vlhannes-r€!s-
ter l ls l  Ja Curryiäuster l ls l .
Höystettynå esim, kulvatul ta Jauhel l -
hal la Ja lol latn Knorr in tal  Blå Bån-
dln kast lkkeel la saa l l la l t tavan ate-
r lan.



aduki 0yrn naahantuona RarLen_makaroon1
kelt to on valmlsta vl ldessä nlnuut lssa
Jånnånnåköiset nakaroonit  ovat täysjy-
vävehnäJäuhosta Ja kei t topohla tamarl-
la f i l lsojauheesta, valkoslpul lsta Ja
slpul lsta,

Erl la ls l l la soiJaväl ' r lstel l la vol  kor_
vata llhan käytön la Solja l4lx-pakkal(-
set ovat keveltä kantaa,

Lelvän pääl le tulevia naukkalta levl t-
tel tå on uselta er l  välhtoehtoja Yh_
tenä eslmerkktnä ol l  FlnnNutåna s1en1-
kasvlspastel l  a.

VILIPALANAPOSIEL IAVAA

|l l tä USA edel lä,  s i tä SLolnr pe.ässä,
Ränskalaisef J,  Benolt l f  pakkaamla
kuiVahedelmäsek0ituksia saä nyt SUo-
messa, Yhdysval l0issa ni l tä kutsutaan
nineltä l ral l  n lx,  omlir  tarkortuk-
sl lml l le sen volsl  vääntäå vaikka vael-
tajan sekoltukseKsl,

TyhJlöpakattuihln plsseihin 0n tal tet tu
k0lnenlalsta sek0ltustar Scneychel les
(ruslrotta,  hassel-pähklnöltä,  l l |ante-
leita, ananasta), 8ähårna (ananasta,
DanaanllastuJa/ ku|nkvatteJa, kaaånb0-
laa) Ja Berf iuda (ruslnolta/  papalJaa/
banåanl lastuJa, kookospähk1nåå),
Pusslen hlnnat ovat 8,50-10 nk, aa-
håntuoja 0n 0y llenus Ab, pLlh, qq7J92.

seuraavassa Laplnkåv1Jän nunerossa pa-
neudutaan vaeltajan kasvlsrookavalloon
enenrnåltlkln Ja Jokunen muokln herkku-
tesept l  on varmaan tar j0l  la.

RH

PORONPAPANOITA

RAJAVARTIOSTO JUHLII

slsäaslalnnlnlster lön alalsul teen kuu-
Iuva ralavårt lolal tos 0n turvannut ra-
Jojen|ne rauhaa /0 vuotta,
Juhlavuonna vuoden rajavartloasenaksl
nlnett l ln (äslvarressa t let tömlen ta1_
palelden takänå oleva l4unnlkurkkl0
LK 21 .3,1989 I  a 22,3,1989

TE11OLLI TIUKENNETAAN

Tenon !rhel lukalastLsta Koetetaan vä-
hentää korottamal ia kalastusl lvan hin
taa vl lkol l la 26-29 veneestä kalasta-
vl l le 80 narkasta 120 markkaan, vie-
helden määrä raj0l tetaan Kanteer ja
kalastusalkaa ly lrennetään, LK 16.3,89



KELKKAREITTEJÄ LAPPII] \

laDin 1äänln al !eel le on Jo laadl t tL
suunniterma /  000 ki lonetr lsta kelkka-
rel t tejä,  Uust maastol i ikennetaki  on
menossa syksyl lä edLskunnan käsltel tä-
väksi  la sen pi tä is1 t ! l la volmaan
syksyl iä r990,
Lapln låänlssä oi  kelkkoja l5 000 -
q5 000 Ja aloKi lometrejä kertyy vuo-
sl t taln n, 25 f l l l lJoonaa, Relt i t  ovat
sl ls per ln tarpeel l is ia,  LK 16,1,89

UTSJOELLE O||A PELÄSTIJSPÅLVELU

Lapln läänln yhdeksås vapaaehtoinen
pelastuspalvelutolnlkunta on perus-
tet tu UtsJoel le,  Se t0lml1 v i ra l l i_
sen pelastuspalvelur r lnnaL la,
Tol l l l inta Käynnlstyl  1980-lLvun alku-
ou0lel la k!n l , l1.ronlon Keråssleplssä
etsl t t i ln kadof i [ ] t ta plkkutyttÖä, io-
Ka sl t ten lÖytyt kLrol  leena,
lluut muKana 0levat kunnat ovat Keflli,

Pel lo,  Rovante|ni ,  Kttulä,  f luonto, (e-
lnrJarvi ,  Ivalo Ja sal la,  fyös sodan_
kyläån 0n peruste]] ]a of ia tol f i ] lkuntan-
sa. LK 15,2,1989

UUSIA PALISKUNTlA

Våtsärln pal lskunnan Jakamlsen Jälkeen
Irar lssa on kakst uutta pal lskuntaa,
Tolsen nt11]t  säl ly l  Vätsärtn pal lskun-
tana Ja toisesta tr l i  Paatsjoen oal ls-
kunta. Ensln natnl t tu on kol t t len,
LK 21.3,1989

LIIKENNE JÄ PEDOT VEROTTIVAT POROJÄ

5817 poroa nenetrty i  vume vLonrå l l l -
kenteen tal  petol  en tappantna.
Autot ol lvat syyl l lstä l09l  reen taDa-
ukseen, junat 285reer Ja pedot 461reen
Etelälset pal lskunnat ol lvat mls nta
aluetta.  KLnnit taln tarkastel tuna
suuaimmt petovahlfgot ol lVat Inar lssa
el l  88 poroa, Sat lassa 81 la KuLsanos-
sa 64. LK 21.1.1989

Hiihtovaellus Norjan tuntureilla

Vå0l l !s hl lhtåen Jossal i  NorJån tuntu-
r lalueel la ol l  k iehtonut nlel lä Jo
useanrnan vuoden, V€fslnatser klplnän
Ja vauht la natkaslunnltelnl l f  salnne
tafr ] l l lkuisessa' l lenneen Vloden kuvat,
-kernol l iassa 1988.

Relt ln val inta Björkl iden Kl  lp lsJär-
vl  l lääräytyi  seudul le vuotta ale[]n] tn
I  j  lkkunelden kokemuksen pohlal ta,
Alkaa Iasklmne taavtt tavan kynmenen
pä1vää. Iäl lö ln satstmme ytrCen rnie-
lestämme vä1 t tänättönän tepopäivän,

Hl lhtorel t tn vat  Inta sujul  helpostt ,
Halusim ne lopettaa vael luksen Ki lpts-
lArvel le,  salnoå retken päätteekst Ja
syÖdä l la i t tavat poronkärtstykset ho-
tel l lssa, Pulr tatden vaattelden tähet-
tämlnen oost ipakett tra ol t  entuudes-
taån tuttua,

f le lkeln yl l  volmten la kykyjen sen st-
laan 0l t  käydå sen setkan selvt t taml-
nen, nl ten fel lån hengen ryhnämne pää-
slsl  nopeif , l ln in lälr töpalkkaa|] | r |e Ruotstn
BJörkl ldent ln,  Ruotsln natkal lutolmls-
t0 antol  JonKln veafan apua, mutta nt-



tåån enne saaneet valnl lna.
Lopulta päädylnne alanäån onalla au-
tol la Karesuvantoon,

5.4,1988
Klo 5.30 aslaånkuuluva nätka. lånnltvs
herätt l  meldåt Jo hvvlsså aJoln. v l l -
kalsu lkkunasta osolt t l  et tä aurlnko
nouslsl  kohta pi lvettönäi le talvåal le.
Llput plhal tä olevlssa l lpputängolssa
hulnuslvat nåvakan länsi tuulessa. Tle-
sl i rme sen saavan aikåan epåf l l le luls la
nuutoksia sååt i lassa

llutta nyt el ollut alkaa surra sltä
l l la l la t l lat tu takst nout l  neldät la
kyydltsl Ruotstn puolelle Karesuandåon
nlstå l tnJa-auto läht l  6.20 palkal l ls-
ta alKaa.

Busslmatka Kl l runaan sujul  råt tolsast i ,
Älkunatkasta busslssa oll våhän f|latka-
tal la la kulJettaja eht i  kertoa seudun
0lolsta.

( l l runasta BJörkl ldenl ln rata seural-
lee Tårne-Järven rantola. Ihf iet tel  ln-
|ne åIuksl  Järven Jääl lä mustanaan ole-
vla tel t toja,  s l t ten 0ulst l f i f ie,  et tå
nukavuutta rakastavat pi lkki lät  teke-
våt yhden relär Ja vlevåt tel t tansa
sen päå1le. Pl lkkl jå makaa mukavast l
pat lal laan avannon vleaessS tuulensuo-
lassa.
Junanatkan alkana alkot säät i lan kehl-
tys näyttää huolestuttavalta,  Junan
saåpuessa BJörkl ldenln asenal le satol
räntåä Ja tuul l  nl1n, et tä saattol
nähdä n, 20-50 metrln Päähän, PYs-

Yaeltalat tauolla. Kuvå: Seija TurPPo



tyssä pysymlnen tuott l  valkeukslå.
Ponntstel lm|ne ylös tuntur l ln,  |nlstä
löytyl  laskettel l  Jolden kansolt tama
hotel l l .  Parl  vaat lmatonta huonetta,
låsku 12Ir0 krounua. Käyt lmme l l lan
väräsuunnltelmla tehden Ja läplmårk1ä
vaattel ta kulval  I  len.

6,4. Blörkl lden - Lappf, lord
l4alt tavan aaniaisen Jälkeen suks1l le,
Tärneo-Jårven Jääl lå 011 tyynl,  aur ln-
kolnen såä - v i l lapaltoja r l lsutt l ln,
Yhdeksän kl lometr ln Jäähl lhdon Jälkeen
seurasl  k lpakkäa nousua k0lv1kossä kl-
lometr ln verran, Joukon tål tei lu ah-
klon ksnssa vel hlenan enefill]]än a1kåa
kl ln r lnkkalalsten nous!,  | latkaa Lapp-
fJordyttanl l le kertyl  rel lut  12 km,
Yöl lä tuul l  tenpol l l  najan kattoa.

7. q. Lappflord - Insett
l lukava hl lhtosåå. Nousua, nousua Ja
vål1l lä harmlt tavast l  plenlä l lukuja
älaspäln, Tuul1k1n volnlstul  ia vas-
tust l  etenemlstå.

Sl lhen alkaan 11tapälvästå, J ol  lo l f
työpä1vä yleensä påättyy, pldlnme
ketttotauon. 0lilnme päivänatkanme
puol lväl lssä Ja porokylässä, lonka
pårlsenkymmentä [ ]ajaa ol lvat lukl t tu-
Ja, luulensuoja avonalsessa tuntur ls-
sa ol ls l  t lntonut hyvältä,

Loppumatka Insett ln ky1ään ol ls l  pelk-
kää laskua. Kylässä oi t i  tut tavan nef
von nukaan ol la baarl  Ja nökkeiå vuok-
.attavana. Noin kel l0 21 alkolhln hä-
närän lo laskeutuessa totesimne kylån
asuntovaunualueeksl,  loxa sl la l ts l  pa-
don lähelsyydessä, Kävl 1l | l l i ,  et tå
kalpaananne f iökki- lsäntä on baarlssaan
valn vl lkonloppulsln,  Yståväi l lnen
norJalals|nles kyydlts l  neldån 1,5 km
påähän patotyömaan asuntolaan, Jossa
kahden hensen huone maksol 150 kruunua

8.4. lnsett  -  Vuomahytta
Kauppa el  ol l l t  v lelä aukl kun nars-
sln| l le mäkeä ylös. Anfoln|ne rel t t lsel-
vl tyksen avustal  1I lenme, Jol l ta sal l l lme
neuvolå Altavatten -Jårven ylltt&rceql
JäAssä 0n railola veden kofkeuden våih-
telun vuoksl.

xulJlrL|lle 0nää reittlänne la Doaresbak-
t ln r tntel l lå luul lnne Joutuneemme pu-
laan. l '100 000 kartan korkeuskåyrl ln
el aluksl osaa suhtautua tärpeeksl va-
kavastl. Pahalta nåyttäneessä laskus-
sa 0l l  kul tenkln soplvast i  pehmeåå
luntä, loten ahklokln tuI l  steväs
lsäntänsä Peråssä,
Yuonahyttan 011 vlelä nonen sauvan-
työnnön päässå. Iltatåhtt saattell
väsyneltä vaeltaj la,  Pakkanenklf
laskl  Jo -  150reen, Vuonahytan najå
oI l  kui ter lk ln 1ämnin.

L4. vuonahytta -  Dlvldalshyttan
Jatkollnme matkåål]n]e Vlo|najäfven J5ätä
pltk ln.  Jää11ä ol1 useanDia kalasta-
Jla tel toissaan, ol lvat yöpyneetktn
s le l  Iå.
l latkal la tyyni Ja aLrl fkolnen nol lake-
l1 muuttui  tuul tsekst Jå kyl f iåKsl,
yalkka ol lnne l ikkeel lS, pl t l  t lsätä
vaattel ta.

Divldalenl in laskeutuessanrne huomastir '
ne ettel  vaeitanlnen ole n n valkeaa
kuln luuI lnme, vaan pai lon valkeamDaa,
Jor.rdulnne olkeln etsl|näån aett å,
Joel lå tapaslf i ] l l le nor lalals lsän pol k i-
neen, He thrnettellvåt varustelta|n|ne,
suurlå r lnkl(oja Ja varslnkln nokla-
lals la.  Neuvolsta huol l | ] ]at ts l tsepäl-
set suonälalset pls vät pl toa suksl ln
Jq nouslvat y lös melko suoaaan, Rlnne
0Il slevääkln slevenpäå |llännlkköä.

Lauantai- i  I  län hLLmassa pslstel  lnme
lettula,



10, q. Dlvldålshyttan -  Daerta
Edel leen aurlnkolste Ja tuul lsta Kas-
vot tuntulvat vaat lvan 1Z-kertoimista
Talvlrel t tksi  ol lmme saaneet neuvon
Jättää Jertatuntur i  vasemlnal le Jou_
dutmme kuitenkln het l  lähdettySmme sa-
keaan kolvikkoon Ja samal la l l iån vl0s
kesåre1t1l1e, Nalsemat 011vat kvl lä-
kln upeat,  mutta laskenlnen alas Skak_
tardaleni in la slel iä pureva vastatuu"
l1 ott lvat vo1frr l  I  le,

Daertan kaksl  kämopää valkutt lvat en_
sln täysl l tä,  mutta nerlvottelulen Jal-
keen t i laa löytyl .

11.4, Daert€ -  Rostanyttan
sää 01l pl lv inen, tuLl l  kovaa la pak-

kasta -120, Onnekst tu! l i  o l1st nel l -
le selän takana, sl l lä se nost l  nan-
geltå l  r tolLnta.n! ln,  et ta aurlnKo
näytt l  paistavan Dvavn vläpuolel  La

sLUrla valkeuksla el  kaf tan mukaän pi-
tänyt  o l la,  l l ! t ta noin k l lo lnetr ln * las-
sä nalasta tuntLr i  kLin selnä ol ls l
r ' r0ussut eteen, Kahta rei t t lä k! l ten
kln kelnotel t l  ln y l i js ,

Ylhääl lä tLLl i  näyt t i  taas volnansa
Pldempiä evästaukoja ei  s l l rä myräkäs-
sä pldetty,  l lahtavia lask!r l f te i tä
Rostal le Däir  tuntur r l  l t tävän loput
tonl1n. Näkyvyyttä 1käväksemne ol l
n l ln välrän, et tä näl f l l f l le vain nuutamLa
lähel lä 0levla k iv ls lä lyrkäf  te1tä.

(alpastn varrel l ls ia hl lhtokenkläni ,
lotka olLn Jättänyt kot l i r .  Monot e1-
vät antaneet r11ttävast l  tuKea nl1k01l_
]e Jä sen hLlomasl  Fl tk lssä laskulssa,

Rostahytan kaksl  l l ]Ökklä s l l  a l tsevat
toslupeassa laaksoss€,

elsx

Gappohyt ian hajat .  Kuva: sei ja lurppo



12,4. Rostatryt ta -  Gappohyttå
AamLtouhujen aikaar såå näytt !  k lrkas-
tuvan, Reit t lmme Gappottytål le Vei ko-
k0 åJan ylhääl lä tuntur issa, Korketm-
l ] ]at  laet pel t tytvät lunlpl lveer,  Nä_
Kyvyyden DUuroutLlesss katsellfille Ja
kuvål l l | ] jute åskokatsen Ja Isdalsf jel-
lanln terävtå huippuj a.

Nuo|nasl | l lme oteva|nlne varslnalsel la tu-
r lst l rel t l l lår noaJalalnen koululuokka
aetkel läån Ja felJa suonalålsntestä
ahkl0lneen tektvät talval ta vastakkai_

GapDohytan yöpyntsmökki ol t  todet la
l !ksusta vuodevaattetneen, katkktneen.
i l la l la pakkanen laski  -  i80reen.
Pleni telrokas uunl sekå täl l l l i t t i  mökln
että palstot let tLl l l l€,

l l ,q,  Gappohytta -  Kuohkt lr ]ajårvl
P€kkasta ol t  aalnul la - t60 la aurtn-
l(0lsta, Pä1Vä| kutLessa i ina tämpeft
f luutanaan |1l  lnusasteeseen, viefo tuu
l l  pl t l  y l lä talven tLntua. u!t ta
luntå 011 15 cm la slksi  l ! is muka-
vas ,  0l1si  tehnyt miel t  hl lhtää ta_
kapealn Ja ihaj l la Vletä l ior jan terå-
väkårklsiä tunturtnhu jppuja,

Nyt ol1 Jo enemllän latula, muutamia
lrllhtäJ iäkin nä1fllrLe kauefi]paa, Saanan
tuttu sl l let t l  tu l l  näkyv11n, suonl
Ja sauna alk0lvat turtuå houkuttele-
vl  l ta,

YkSinäinen pöl lö vart loi  NorJan Ja
Ruotsln r€Jaa. l l te l iaana se saattei l
nel tä lentäen edel länme puusta puutrun.
Ensl | l | ]1]älnen eläln mLlten koko matkan

Kuohklnalårven käf ippä lavefelneen tun-
tu1 kotoisal ta,  nl ln metsäsuomatalsel-
tå.  Päiväkävt iöt tä ol i  o l lut  kynrl le,

nl t tätn, 0l lm|]e alnoat yöpyjät,

14,4, Kuohklnajärvl  -  Retke ykeskus
Aamulla heräsim[]e f  tekkoien kaklatuk-
seen. 0t0 tuntut nalkealta,  Hldaste-
l1nme aanutol l ] ] issamme,

Ki lpls lårven Jääl iå Lapln kevätsaä ol l
paahainnl l laan, yålkka vj  inelsenä dl-
vanä alna toivookln että såtals1 rän-
tää - ol lst  helpompl luoDua, lähtea
etelään,

| ' lut ta valkka kulnka hldasteunme, Ret_
kel lykesk!ksef sa!naranta tähestyt,
0ikeastaan alkol  tuntua mukavatta aja-
tel la saunaa, puhtal ta vaattei ta ja
por0nkartstystä l t  la l la hotel  I  lssa,

SelJa TurDpo



Pida
Lappi
Siistinä ry
Pldä Lappl s l lst lnä -yhdlstvksef perus-
tål l ] lnen tul l  aJankohtalseksl  1980-lu-
vun alussa tehdyn roskaantumistutkl-
muksen tulosten val | l l lstut tLa. Tutkl-
nuksessa havalt t l ln,  et tä teknlnen
Jätehuolt0 0n Lapln eraf i laaluonnossa
mahdotonta. Paaenpl keino on valkut-
taa lhf i lsten asenteisl ln Ja s1tä
kautta käyttäytymlseef ,

Plda Lappl s l lst lnä ry Derustett l ln
vuonna 1987 jatkamaån I'laalllllan Luonnon
sååtiön Suofien Rahaston alotttarnaa
val lstuskampanJaa LaDln puhtaan lu0n-
nof la vl lhtylsän ynpärlstön säl lv-

Yhdlstys on yksi ty lsten kansalalsten,
Jåf jestölen Ja vlranomaisten yhteis-
työel1n. Yhdlstyksen t0l i r l r ta laka!-
tuu pi tkälännlt telseen val lstustoi-
nlntaan, kertalu0ntelseen kalnpanJoln-
t l ln jå tol l ] lnnan yl läpi tänl iseksl
väl t tänåttö[Lään varal f  hånkintaan,

valtstuskanpånlå

Retkel lyn vatkutukset näkyvät ympäris-
tösså vai i tet tavast l  lnyös roskaantu-
nlsena, 0rgel |r |an polstalnlseksl  yhdls-
tys kåy |nl t tavaa val istuskampaniaa,
lonka tavolt t€ena on saada nl in tun-
turtssa kuln katrassa kulki lat  huo_
leht lmaan l tse retkel lyf  alkana svf-
tynelden Jättelden hävit tål l ] lsestä.
Yksl val lstuskål lpanlan tunnusLauselsta
on "Hyvästä retkel l l lästä el  Jää läl-
keäkään".
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Yhdistyksen ulst  val tstusmatertaalt
on vatmlstunut kokoralsuldessaan,
yal lstusmater laal l  s lsäl tåä l ln,  ohle-
vlhkosen kåynäläJätteiden kompostoin-
nista arkUstssa olosuhtelssa sekå
Jul IstesarJan ja käslesl t teen, yhdts-
tyksel lå on f lyös dlåsarja Lapln ret-
kel  lyaluetden roskaantunlsen orgel-
nasta Ja ohjejst€. Dlasarja on myös
vldeottu Ja soveltuu hyvln l ] ]m. koulu_
Jen, opastuskeskusten ia matkat luyr l-
tysten kåyttöön. Dtåsarjaa Ja vlde-
0l ta volvat kalkkl  astasta kl lnnost!
neet latnata yhdlstykseltä,

ffiynålåjätteen konpostolntl

Låp1n retket lyaluet l la alheutuu käy-
nåtäJåtteistå f ietkotsla ongel|nia yn-
pärlstöl  le ja hLrottotyöue, Käymätä-
Jätteet volvät tärvel lä t1rof lost1 käs!-
tet ty inä Ja s lJol tet tu lna veslstöt  ta
nalsef ian, Jotkut käyttåvåt vtetökln
käynälöl tä Jäte- ja roska as olna.

Perintetnen kåyl]ätäkloppa on työtäs
ta josKus mahdoton kalvaa sekä eDä-
sl lst l ,  Kuoppa tayttyy plan, ja sen
Paål le slJol tet tu käyl lälä täytyy
s1iatää rnuual le,  polstettavta käylnä-
låJätesåt l lö l tä voidaan käyttåä, mLt-
ta ne täytyy kulJettåa kauas tyhjen-
nettAväksl -  nl ten Ja ninne?

l j rho Kekkosen kansal I  lspLlstossa
alol tet  ln käyl ]ätäJättetden kompos-
toln koket iu I984,

Tehtyien koket luien perusteel la käy-
l l ]å läJätettå voldaan nyös Lapir  vaa|-
vlssa 0lolssa kompostolda,

Ko|npostolnnlssa plenel 1öt haJottavat
lahoavan låt teen Ja seosatreen puh-
taan] l ]aksl  l0pputuotteeksi ,



Kompostoint l  0n luonnol omå Keln0
hyödyntää Jåtte1tä. Kompostolnr l  I  la
saavutetaan etuja vrlDårlstön laadun
lå t lUOltotyön kannalta er l tv lsest l
kuormitetul  I  la I  oukkoretKel lyaluelden
tuvi l la,  Huoltohenkl lÖkunnan tvötå
helpottals l ,  Jos retkel l iJät nulstai_
slvat,  et tå käyi ]ålåt  Ja konpostor1t
elvät ole roska-ast l01ta

Kåy]]]äiäJåtteen kompostolntl 0n otettu
käyttöön låhes Jokalsel la l lK-pulston
tuval la,

Retkellyn alkana svntynelden rosklen
håvlttällllsestä

Nykylstn retkei  I  l län r inkan slsäl tÖ
koostuu palJol t l  er l la is lsta kerta-
käyttöpakkaukslsta, Jotka ovat kevvl_
tå Ja våhån t i laa vleviä, mutta nvos
hankal la hävlt tåå kävtÖn Jälkeen.

Roskat voldaan Jakaa k0lmeen rylr|näån:
palavat,  helpost l  maatuvat sekä pala
mattomat la maatumattomat,

Palavat roskat on helpFo p0lt taa käm_
pån kamlnassa tal  nLot lopaikal  Ia.
l lyÖs el  lntaavlkemlovi t  v01oaaf p0lt-
taa suhteel l lsen haltat toaåst1 puun
Ja paperlJätte€n Joukossa.

Nelpost l  maatuva Jäte kuLrlLru Jåte-

Palamattoman Ja maatunattoman Jåtteen
pakkaa tal tava vaeltaja r lnkkaan
ol l |aan pussl lnsa ja kul let taa ne lår-
Jestetyn Jätehuol lon Pl i r l ln,

Yksi  val lstuska]] lpanJan tunnusLauselsta
o0 "Tuo tul lessas vle nennessas"



SoskaantumIstutklr ls

Yhdlstys tekee aoskaantumlstutkl l l luk-
sen aetkel lyalLet l la val lstLskanpan-
Jan vaikutuksen selvl t tä]1]tseksl ,  Tut-
klnuksen vertat lupohjana kåytetään
1984 tehtyå tLl tk imusta (Laoin retkei-
1y_ Ja luonnonsuojelualuetden ros-
kaantumlner,  Jåtehuoito Ja valhtoetr-
dot låtehuol lof  kehit täl l lseksl  ) ,

Kesäl lå -90 JärJestetään Tuftur uuta
operaat l0,  J0ka lakatsee roskaartU-
nelf i l lat  fetkel iyrel t i t ,  Tunt!r  uuta

toteutetaan yhteistyössä retkei  lyJär_

Yhdtstyksen Jåsefeksl  voi  l t i t tyä
måKsamaua t0 mk yhdistyksen post i_
sl l r tot l l l t te Ro 1844 95-t ,

Lahetän patuupos ssa hihanerktn Ja
tårran sekä l tsää t ietoe yhdistyksef

Puhdas Ja v /r tytsä ynpärtstö on
Yhtelnen aslal]l]]el

Nannu Llstonen, tolntnnanJotrtala

arue on vesisiöjen ikkomaå ja Boqåjätoi ia sarä
Fkaval s€r'dun eletåiseen japohjois6en Bolgatunru-

RETKEILY RUOTSISSA 2
BORGAFJÄLL ETELÄIAPPI

BoQatållin tuntu.iatue sijaitsee Dorot€an kunnås-
san, 100 km tuoteoseen kunnan k€sklstaaianasla,
Kyrä on varsinkin hijhråjien suosioissa, muth ia4oa
myos kesäis€lte runturivaeJiaja e mainioi mahdo -
su! det lutusnra ymp äröivåån lu nturilu o nloo n. Tuntu,
rgiden korkeus eiole sarnaa tuokkaa kuin syleni å,
mutta hulput kohoavat kuitenkin täes l5oom€tiin
koftein huippu on Jengegietje 1477 mJa tåmän jål
keen seuraavat J€ngejeheme l44o m, Gruonoko
1427 m jaTjuoti 1303 d. Kytän etetåjstståtuntureisia
0n koftein suo(anrjakke 1ä6 m.

Lemaa aniåvimpia seudutJe on Borgahåle mah-
lava pahlasernåmå, josså on suoraa pudorusla a a
påilyvään Boqa jåryeen tåhes 700 moviå sekii Tiuo
rin kolmilakinen huippu, joka suuresti muistuflaa kol
mrrehtisiä apilaa va6jnktn kanala kaisolluna. paikåt-
ris€l kutsuvat iuntu.ia KtöierlåtJotiksi e[ apitant€hti-

iehrni vastaavasti myos runturip!lojajåjätuiå on run
saasti, pohioisesså atuo €joittuu Ku[sjö vesisiöön.

Maastossa tapaa myös me.kk€jå saametaisten
kurnlurista, Joka on otlut tiilä atueolta varcin mefti
tyksellislå. Lappvatteni$a jaStopikeni*aon vanho,
jen kesäkolien lak€nrejE ia suim€ssa on kunnoslet-
tu muse0ksi vanha 4umiskenttä, jGsa asuidin vuo-

Arueela on jossain måäin merkiiiyiå rctkeityloine
jä, mufia va6inais€t eitiiruvat puutruvat. Sensijaan
kyråssä on kohtuulises m4oitosfliaa mm. tupakylät
mm. Poldby,suheslusby jaBorgagädenstä stu,
sor.

atueet|a on mahdolisuus atolflaa myös vaelus
Kliripr jällin tai Saxnäsin suunraan, jotsra on yhreyder
pohjojssmpana otevilte Malstå tunrulolle. yhleyk-
siå losin haiilaa Kulsiö vosisrö jossain mää n. Tar
vela hiihtovaelus on kuitenkh mahdo]tistaalna Kit-
ielljårl tuntuGi e såakka me(iiryjä €inejåpilkin, jot-



loin matkaalul€s 82 km. Kesälläon vilsainta kulkea
saxnåsin ia Malslidenh väi esim. taksilla, koska
malkaa or 26 km, mikålilåmän reitin häuaisivaeltaa.
Fatmomakken kautta reni on lyhyempi, muttaei ai
van yhrä mielenkiinroinen.

Borgatuntureiden kiertos
1. pälväsaapuminen Bolgae
2. p.iivå BoEa- Sdnås 20 km ja yöpyminei esim.
Sdnåssårdln relkgilymajassa. (yöpymiion syylå

3. påiväsaxnås Sllpksistlgan. 25 km (lafrittaes-
sayöpyminen na6tossa, esim matkan puolivåls-
så Fåskontaurella). Slipsikstuqa on rs. håtämajoi-
lustila, jot€n slellä ei vol yöpyä.
4,påiväSl lpksis l lqa Sutmen-l5km.lostaedel

lMvös Buorkånlahklen lunturi saallaa kinnosta

Jen9e9ierjen lupai B0rgasta n. 7 km Jengegiernef
jaljloln vällsessä kurussa. Slips kstugar Suhen
ja Klimpljällin välil å Slipsikjauren kaakkois.annatta,

Muu maloltus: Borsasådens ljål stugor puh.
0942 42022, Palat' O942-42A42l1 1 206 ja Surme
Stuqby 0942 1 1206. Tiedustelltmajoiluksesla
myös oorotean turisri iniormaallo 0942 11206.

VILHELMINAN TUNTURIT
JA MARSFJALL

vilhelminan kunnan historiakedooi etlå sen asutta-
minef oniapahtunulvasta i700luvun toppupuo et a,
jolloin Angermajoen iasen sivuhaaroien varer saival
v;ihitellen asulusla. Pitäån ntmt Vithetmina on psråi-
sn vuodeha 1804, jo oin kunnan nimimuutenettir
kuninkaan puolison r mls6ksi,

rerkei ijliä, aiueellaei kuitenkaan o e merkiltyjåk6så
rciit€jä sensijm talvinen skooterne $ kledåå åhl
luntureiden ympå.i Daiman kaulta.

lörsf jä l l in k iv is iä r intei tä.  Kuva: Rei jo Blonberg



Vlosisadan vaihteessa kunnassa otivain 241
k6ra. muttatieneekö nähin laskedu mukaan taisin_
kaan rapjnkylie. asukkaita, jolka otivat perint€isesri
hallinneet nåitå ku|makuntia.

suomalaiset uldisasukkåai otivat myös ensim-
måisten joukossa aslttamassa nätä suuden joki€n

Kunnan historjakenoo myös mjotenkiinloisen yksi-
tyiskohdan jakappaleen slomataista hisbnaå. Vän-
rikki Stootin iarinoiden Sven Tuuvan esikuva Johan
Zacharia Bäng on saanutviimoisen teposiesa Vi!
hehinan kjrkl<omaatta. Pitään histo.ianmukaan, hån
ei kaaiunutkaan Vinain si a a, vaan eJi uudisasuk-
kaana saxnåsisså Matgomain varr€ a. Kartåsta töy-
lyy Margomaijädeslli Bångnåsjasven Duvas Toip.
Bångin muistomerkki on saand paikkansa vanhala
ki*komaålta. Tämä sivuhaara satiittakoon yksityts-
kohlana, miksi nåmä seudut saattaval myös nykyään
kiinnoslaa suomataisia,

T!nluriretkeityn t!kikohtina rohii vithetmiinassa
nykyåän mm_ Saxnås, Ktimptjä ja Kifteljä1. Saxnåsi-
sissa on rekeitymajaja hol6ui, Ktimp!å[isså hote tJa
Kine jä rissärelkeitymajaiahote l. Jutkisten iiikenne-
väin€iden varassa tiikkujaapåtvetee heikoimnin tåh-
iöpisteenmäSaxnås, koskåvesistöjenvuoksi on feit-
t en arkupisreisih Fatmomakkeen yti kymmenen kito_
melriå jå lMarsliideniin 26 km. Tatvg a tita,rne on tuon-
nollisesll loinen, koska v€sislötvoi ytiitiiähiihiämätå.

omålla autola uikkujåIe Marstiden loinii tåhiöpjs,
te€nä mainiosti, koska mietenkiiniotsin reifl i Marsiiåll
luniuroitle atkaa låålä. Marstidenln kytässå on myös
hökkimajoitusta,ioten si€ltåvoirehdå myöspåivårei

Vilhehinan tunlureiden korkeimmat huiput ovat
Ma6t jät1589m,Ft ist tå let1385m, Kt ipplätel1372
m, Gakkangaisse 1454 mja Orlsen 1004 m. pååosa
lunlureisra yliltåä 1000 mei. n ko&euden_ Sdnåsis
låon reiltiyhteys Borgaan jasamoin KUmptjälisrä_ Kil-
ielfjälllstå on taas reitiiyht€ydet Tähåbyyn su!.taan,

Tunluriiupaverkosto atuo€ a on s!hiee[isen harua,
jolen kesåre*illäonvaraodultavarehtamajoifu ks6en.
Y.npydå klsrlåviä reittejäeiole myöskään kovin hotp_
posuunnitel alunturitupien varaan. seisijaanalueen

alue€n tåpi voi kutkea joko Faklomakkestalat Mars i-
denistii låhti€n, Bterikesrogan kaulta Kitteltiåt iin. On
myös oteltava huomioon, eitä Marstjålt trnturetden
itrtinlEet ovat jy&kåä pahtas€inåmriå, jolen merkiry
reifli Orlsen stelåpuolisesia solasla on setvin kulk!,
reitti Maclid€nista Berikestugatle. Berikesluga on
3ulj6nu5.5 15.6 vålisenå aikana. Tåmå hrkoittanee
porojen v6omisåikaa, koskaat!eela on hajoitetåån

Karlat 23 F Sdnö iai AC 5 vi sen - t\,tarsqåt - sax-

MAJOITTUMINEN:

Berkeilymala Kutlsjitgården 0940-70044 ja Tu st,
holellei sa,(nåsgården 09,t0,700 60, Hoioiti K immp_
ljälrissäHolsllSrekenjokk, puh.0940 7i 033 ja Kiflet
ljä lisså 0940-810 20 hoteltija relkeitymaja. Ktimpriåt-
lisså ja Kitierrjärissä myös pujotet!rinreel, jossavar-
sinkin Kiitelljällisså vaikeatasoisia rinleiili.

MaEliden l.åsse LaGsonin tupakytä, os. 91088
Marstjäll, puh 0940,1 I 100.

Vaellusreitti Marsttden- Kittetfiå h.35 km

1. påivå: Mats|ld€n - Mac!åIkåla i2 km, runturet-
den ilåpuol€n pahtåseinämåt€ikoisesli poilnufiu-

2. pärvä: Malstållkåta - Bterlk€n 10 km, reirii poikke-
åa mar<aira MaBtjåItn huiDule, iosrå upeat mäise-

3. päivå: Blenngstuga - Kiti€ jåI13 km, Bte ngslu-
qaf låheisyydesså Trotlskatet sota, jo$a saame
raisien v€nha uhripaikka,

fuhtutltuvat: Bte riken, 790n, kaksi huon€nå, jois-
sa 10 ja6 vuodelt€, päivähuone jåisännåniita, håtä_
punerin, rupa suljeituna 5.5 - 15.6, muuten avoinna_
MaEiättkäta, 90o m, Farmomakken ja MaBfJäIii
puolivålisså, tulisija, STF eihuotla, potitoaineila ym.

Mutta tupta: Ljustiden,7s0 n, Fansam jäven tån-
siranna la, 4 vuodetia, elusija porcnholtåjilajatyöleh
iävisså liikkuvilla, håtiipuhetln.

lläkkele,675 6. n. 20 kn tounaasee. Ljustidenis-
ta, 4 vuodelta, etusila poronhoirajttta jaryöbhlåvius

aEiJ0 oLoibEF,6



Saivatko Nuuksion metsät nvt
rauhan elää?
ITUUKSIOIT I4ETSÄT SAIVAT RAUI]AN EIÄÄ

Nuukslo-työrylrlllän |l|letlf tö valfi lstul
v l l lne vuoden lopul la.  Tätä aihetta
ole|nnle kästtel  ieet LaDlnkävl Jässå
ale| l l rnlnkln sekå hlolestunelna seu-
ranneet sivLrsta käytyå keskustelua,
HuoJentunelna volmme alnakin t0ls-
ts lseksl  vaeltaa, narJastaa, slenes-
tåå, hl lhtåä la saunoa Karjakalvol la,
sekå ol la tyytyvå1slä tvörvhmän hvvln
tehtyyn työhön. llletlntöhän 0n vain
suosltus, fllutta sltå vol kävttää apunä
päätöstä tehdessä,
Helslnsln kaupunkl on lählalkolna på5t-
tänyt ol la olematta nlkana uukslon

Ruuhl järv i  ta lvel la 1989. tuvd: RålJå Henthan

3r'

llehän tletenkln tolvonlne, ettå tå|nå
ol ls l  pysyvä pååtös, koskaaf el  t ieda
m1tä lusi  alka tuo tul iessåan,
Asiantuntevasså tyÖrvhnässå selvl tet-

tn
I  )  Nuukslon lårvlv längön aluetta kos-

kevat vi fk lstvskävtÖn Ja luon-
nonsuojelun tarpeet Ja tavolt teet l

2) tolmenplteet alueen v!aklstvs_
kåyttöedel iytysten Ja lu0nnonsuo-
Jeluarvolen turvaanlseksl  sekä
n1lden alol tus sekä

5) tolmenpltelden alheuttamat lulKls-
taloudel l lset kustannuKset.

Julkalsemne tasså miet lnnön t l  lv ls-
tel|nån lyhentämättÖ|l]anä,



TIIYISTELIIÄ

Nuukslon Järvlyläfköalue on pääkau-
punklseldun ia sen låhtaiueen asukkal-
den el l  noln nt l loonan thnltsen hel
Fost l  saavutettavissa Ja of val takLn-
nal l  lses sekä seudul l ises nerkl t-
tåvå vlrktstysaluekokofätsuus, Atue on
luonnonolol l taan monlplol lnen Ja sIel-
lä on uselta arvokkatta luonnonsLloJe-
lUkohtel tå,

Huolta alueen luonteen nuuttul t lsesta
ovat vl l ] ] ]e vuoslna aiheLttaneet atu
eel le pyrktvAt ktLpaurheltL- ja suuret
Joukko!rhet lutaoahtLmat sekä solval-
iän urhel lLoplston l laastoon sLUfnttel-
tu kl lpahl lhtokeskLls,  L1såksi atueelta
0n palneita sekä taaJa-asutuksen n]uo,
dostamls€ef että trajå-asutuksee| la
Iona-as!tLkser l isäänlseen, Lt iaI  te-
l rokas netsätalous on ni in 'kaän uhkate-
kl jä vlrk lstyksen la l lo l l fonsuojeLun
toteLtumlsen kanral ta,

Työryhnän asettamat yl  elstavolt teet
NuLikslon Järvlylänköalueen käytöl1e
k0T0stavat lu0nn0n hLonloon ottamlsta
alueen Kalkessa kåytössä,

Vlrklstystolmtnnan kehi t tämtsen ytet s-
perlaatteena 0n, että f ie lLa alheut-
tavaa Ja naåstoa kulUttavaa tol | l ] tntaa
el alueel la sai i i ta.  vtrklstystot l l l in-
nal le esl tetyt  tavott teet tähdeftåvät
alueen ylelsen virktstyskåytön kehtt-
tä| ]1stä ulkot lun iukiptstettä Ja ul
kol lurel t lstÖä parantamana, sotval-
lar urhel luoplston maastoon el  pl tätst
sal l1å kl lpah lr tokeskusta. 0piston
t0l l l l lnnan vaa| lnat f iaastoht ihtopaikat
v0l tals l in rakentaa edel lyt täer,  et tel
maaston aakola koht la rastteta,

Työrylrmän tavolttetden fiukaaf asutusta
el tule l lsätå luonnofsuoletun Ja

vlrklstyskäytÖn kaffal ta tärkel  I  le
aluel l le,  Ranta-al leet tulee sä1tyttåä

Työryhlnä ehdottaa vathelttaln toteut-
tanlst€, Täl lä pyr l tään si then, että
tya saadaan väl i t tömås I  i  ikkeel le,
per!stavolt teet v0idaaf tuaväta, Jat-
kosuunnl t teLul le saadaan l lsäaikaa ja
t0teuttaf l l lskustannukset v0ldaan
aJ0lt taa Lseal Ie vuodel ie,  (eskelnen
vastuu sLiunni t telussa l !  toteuttant
sesss 0n kunnl i ta,  sambl la pyr l täån
turvaalnaaf tärkelden yl  ikunnau isten
fäkÖkohtief  huof i  loon ottani f  en,

Ensln|nåisenä toimenplteenä of varnr ls
taa sLl fnl t telLrauha ylelskaavatyöl le,
Täfllä saadaan alkaaf räkennus- la tot-
l11enpldeklel l0l la,  jo l1a pyr i tään myös
hal l l tsenaar Nuukstou iäavlyiänköalu-
eeseen kohdl stuvat rakertamtsen l i ,
säämlsDalneet la netsäh€kku!t ,

SeLraavana tol l lenplteenä t ! t  ls i  työ-
ryhnän kåsltyksen mukaan tehdä pikat-
sestl valtloneuvoston perlaatepäätös
Nuuksl0n jåaviylänköalueen kehlt tä-
|nlsestä, vaLt loneuvostor per laateDää-
töksel lä I  I l la lstaan valtakufnal I  lset
tavolt teet Nulksion Jårvtylåf  köalueef
kelr l t tär lseksl  i€ toteuttanl  sen edis-
tämlseksl,  Tavolt teen€ on l lyös yhden-
f iukalstaa kunt len aluetta kosk€v1a
kehit tälnistavott tei ta,  s!unnttelnrta
la t0teuttalnlst0lnenpitet t ,

Valt loneuvoston pe. l  aatepäätökserl
iä lkeen kuntten tu] ]st  Iaet ia Nuuksion
Jarvlylänköalueen vahvlstettavikst
tarkoltetut ylelskaavat la ni i den
toteuttamlssuunnltelnat, Ty0ryhmä eh-
dottaa, et tå Espoo, Klrkkonu|]n] i  Ja
YIht i  saattavat vlret l l€ vuoden 1989
kuluessa vahvlstettavlKsl tarkottet
tuJen yleiskaavoJen laa lnlsef Nuuk-



Karjäkalvosta Kolinperåån laskeva puro.

sl0n lärviy länköalueel le,  Ylelskae
v0lssa tul ls l  ot taa huoml00n valt l0-
neuvoston perlaatepååtöksessä l lnals-
tut  val takunnal l iset tavoit teet sekä
vahvlstetuissa seutukaavoissa esi tetyt
seudul l lset tavolt teet,

Kunt len ylelsKaavatyon pohjal ta esl t-
tä| l l len toteuttamlsolr i  elmlen lr0l tamls-
ta vårten 0l is l  työayhf ian käsl tyksen
|llrkaån DeaLrstettava kuntlen yntelnen
toteuttamlsorqanisaätlo, lossa myi)s
valt i0 l  la ol is l  edustLrs, T0teuttef i is_
0roanisaat l00n t ! l  ls l  saaca |nuKaan
Espoon, Klrkkonummef ja vthdlf  l lsäksi
lnyös Helsl fk l  la Vantaa. Lisäksi  yksi_
ty ls i l lä tahoi l la v0ls l  o l la 0rgEnl-
saat lossa ecustus, T0t€uttaf l l ls0r!ani
saat io huoleht ls i  v l rk istysalueiden
hal I  lnnasta, hankinnastE, n11den h0l-
dosta la l lsäksi  u lk0l lurei t t l€n ja
tuklplsteld€f rakentanisesta s€kä
holdosta, Kunt ien tuL Is l  l lovuttaa

aikaisemmln Nulkslof  I  afv ly länkö
al leei tå hankkl l lansa alueet tote! t ta-
f l l isorqanlsaat lon hol toon, Jot ta alLre
tulee käsl te l lyksl  yhtenäistn per!s-

val t ion tehtävänä on perustaa Terva-
lammln val t lon maal le val t lon retkel-
lyalue. f l lkål i  ny0henniJr  p ldetään tår-
peel  I  Isena, voidaan Tervalaf i f l l in vä1
t10n maasta ja nuista val t i0n 0l l rsta_
mlsta aluelsta muodostaa kansal  I  1s-
pulsto,  L lsäksi  val t lon tehtäväfä 0n
ylelskaavolssa 0s0l tet tuJen yksl ty l -
s1l  Iä nal l la olevlef  tuonnonsuojelu-
aluelden hankklninen val t10l le la ni l
den nuodostamlfef  Iuonfonsloj  e1u la 1n
mukals lKsl  suojeluålue1ks1,

VlaklstysalLelden hanktnt€ ja yksl-
ty is i l le naksettavlen korvausten hol-
to jä1s1 kLnt len vastuul le.  val t ron
tul ls l  edel  Iå l l |a ln l t !n per laatepåä-



toksen mukalsest l  asal I  tstua väh1n-
täån l0 gr l la nAlhtn kustafnuksi l f ,
Llsåksi  työryhmä esi t tää selvl tet tä-
väksl  metsäveron keventänistä set tal
s l l la yksl ty lstef o/ i l lstafr l l t  ta ålue1t-
la,  Jol l la vlrk lstys- tal  s lojeluta-
v0l t telder toteuttaminen alheuttaa
rai  0l tuksla |netsätaloudel le,

Kunt ien ylelskaavatyön edettyä r l  l t -
täVän pi tkäl le ympärlstöl l ln lstertön
tul ls l  asettaa työryn]] ]ä setvl t tänään
Nuuksl0f larviy läfköaluetta koskevaa
erl l l is laln,  Lex Nuuksion säåtä| l l is-
tarvetta,  Lex NuLkslon tark0i t lksena
0l ls i  varmlstaa tehtyjen suunnltelnien
toteuttal l l fef  kunt ler y leiskaavoien
DohJalta,

Vatt lo l le la kLnnl l  ie hankl t ravien
maa-aluelden topLl l lnen stJalnt i  Ja
näärä perustuu myÖlrennin laadlt tavi  In
ylelskaavoihln, Nä 1n ol len työryhmä
v0lsi  tässä vaiheessa arvlolda maan

,-r)

nanklnnan kustaffukset Va In alusta-
vast l .  saf la koskee nahdo lses mak-
settavlå korvauksla ia n]ul ta älueen
t0teuttaniseen lut tyvlä kUstanfuksla
](Uten ulk0l  lurel t t len rakentamlsta,
Työryhlnän nyt tekelnät laskelI11at perus-
tuvat alueel le vahvtstettuien seutu-
kaåvojen Ja ylelskaavolef Ja yteis-
kaavaluonnosten €luevaraukst ln,

Toteuttanlskustarnukset aJoit tuvat
useal le vuodel le,  Klstannusten palno-
plste al0i t tuls l  y lejskaavojen vah-
vistamlsta seuraavl l le vuost l le el i
vuodesta 1992 eteenpätn. t ' l ikäl t  kus-
tannuKset aJolt tLl ls lvat esl | l | ,  10 vuo-
den iaksol le,  ol ls ivat val  on vlotul-
set kLlstannukset 5-8 fr]k Ja kun en
8-11 | lnk,

Työryhmä on kannanototssaan ykstmle-
l  lnen,



lp-onr
VÄIIIEIIIÅVAT POHJÄLLISEI

schol l  valnlstaa sports AId-pohjal  I  i -
s la,  Jotka vaim€ntavat Jooksu- tal  kä-
velyaskeleen alheuttanäa tärälrdvstä
alaraalolssa, POhJal I  lsten tuote-
selosteen mukaan Jaiat rasl t tuis ivat
Ja våsytslvät nl iden ansiosta vä-
he| l | |nån Ja tästå lohtuen rakkolen Ja
kovettul l len synty11] lnen estyls l ,  J0s
Jol låln on klusanaan luupl ikkl  kanta-
päässä, kannattaisl  kokel l la,  Yaelta-
Jåt k l  l rnl t tåvät y leeJrsä ottaen tur-
han våhån huol l lota ialKolensa nlol-
toon, sukkl  ln Ja pohlal l ls l in,

KI1TOS LAHJO IITÄ.I I LLE

seuraavat yr l tykset lahjoi t t lvat Pal0-
helnån retkei lypälvään 2.1r.89 nävttel-
tä la / tal  |nalstettavla tuottelstaanl

Adukl Ky
CPC Foods 0y
Flnn-Nut€na
Llpton 0y
0y llanus Ab

Pä1 j ät-Håmeen Luonnontuote
Ralsl0n Yhtymä

Rinkan pohjal ta

KÄRTTOJA I1ETSÄHÄLL I TU$ESTI

Harva varf l raankl f  t ietäå, et tä l lyös
I t letsähal l l tus l lyy kart t0Ja. Siel  tä
saa aJantasaLlå oievät versi0t  val t ion
naista el l  n i lh ln on merki t ty eslm.
vl l l le lset  t ledot netsäautotelstä ia
hakkuumalsta,  Jolsta ei  y leensä ole
nerkl f  töJä l laarni t taushal  I  i tLksen
huomåttåvåst l  h i tåarnf l l in uusl ! t lv l  ssa
kart ta le l rd lssä,

I  r20 000 olevlen peaLrsKart ta leht len
huono puol l  0n se,  et tä yksl ty lsten
ol l l is tamat maat ovat pelkkää vaLkoista,
valn Jarvet 0n merkl t ty,

Llsät letoja saa osol t teesta I
etsähal  I1t !s

Suuff l t te lUtol l l l l
Erot ta jafkatu 2
00120 HelstnKl
ouh. 61611 ,

Val ionova 0y
A, Vogel 0y

]ALKOOTOI}lIKUNTÄ
Talkootolnlkunnan kok0onpano on seLrraa-

lJ l ias Pernu, talkoopääl L ikkö

AuLls Boströr
TarJa lkonen

I ' lafJ a Plr lnen
(ar ln Sl l  lafdel



LÄSSIN RETKIAIITA LEVITTÄYTYY

Toslkaupplas Laur l  Jehkoner on avannut
t01serk1n I  i  lkkeen (alsantenenkadun p!-
Kevan uudei la urhet luosastot  la,  jo l la
usean er l (0 lsalan kauDptas tar loaa pal
Velui taan. KäydAänpäs katsomassa,

TEL]]OJA YUOKRATAAN
HSL o0lstaa kolme Iena f taster J tet t ta
J01ta läsenlstö voi  !Lrokrata,  n i t lo in
ne e1våt 0le yhdistvksen (öytössä,
f laksu 0n 5 mK /vrk,  Tled!stetutr  anja
slr t0nen, D!rr ,  K.  6 i6 019, ia sakar l
Palo,  puh. k.  87q 5880.

KESÄÄI(AAN
Karlakalv0l  lekin alkaa taas toukokLrun
zlusta kesaalka Jäsenet !o iv! t  nal t t ia
vl t0sel la saunof l l isesta la kamDäf yö
suolasta,  kun kävvåt of l l la aik0jaan t3i
yoDyv,t  s l110in,  kun se el  s lsäl ly lår
j  estet tvyn ohlelnaan Ta lkoovi ikonloo!t
ovat ta!an f l lLrkaan k0k0naaf l låksLrt to[ l la

PELASTA T,1VÄRASI

J0s sl fu l ta 0n j , i in, / t  0 i ra isuLrt tasi  (3.
Jakalvot le,  paras käyda s€ pelastamas
sa ennen kevatsl lVoLrsta.  sen lä lkeen
sl tå tuskln l i jydät,  s i l lå unohtLneet
vaätekeppaleet ym, v i€dåän KarJa(aivol

JÄSENI]AI'IKII{I{ALLA SAREXiIN

NSLrf  r iveihtn kLrLi luva TI | l lo Kukko
V0r t t l  jäseniä hafkkineiden kesken
arV0tLn måtkan.Ja l i i t r tee St iLrn pi t -
käl le vaet lukseue Sareki In i  ONNEÄl
Ef l ten uiko1l lyhdistyksi i f  hankkj  Jä-
senla Aänekosket 1a toinr lv len Klehisten
puneefJ0lr tä ja Kalevi  Leht lnenr y l j  r t0
u! t ta Jäsentä I
Jol l€t  l tse halLa yf i t iäa sal laa,  vol t
" lahiot  t taa" l  äsenhankinnasta tu levan
€0Lrn yhdl  styksei ie,  i tu istathan, et t i i
Jokaisesta uud€sta vuosi  Jäsenesta k i -
rarr taa HsL n k i rstun !ohjal le 7 nrk ja
n!0r lso ta l  perfejäsenesta 1,50 nrk,
Täl  lö1f  l lerkt tset , ,åstal l ies, , -kof  taan
onan nl f l l€si  s l lasta fetstnsin seudun
LapinkäviJät ,  f iyös / ,yhclstys, , -  kohtaaf
tulee Hels ingln seldun Lapink,v|  ät ,
l0s L!s l  läsen haluaa JoukKool l l l€.

ruusat4o NATURA 1.-7.7.89
Kuusamo Naturan alneet ovat tänä vuon-
na kalastusmatKal lun Ja Kalastuksen t l t
l lo l l ta,  s l l lä ohielmaan l l l t tyy perho-
kalastuksen 9, naai l f i  anmestaruLsklsat,
Llsät ietoja KLUsamo Nat!aan tapalr tur i ls-
ta artaå Tåuno (orhonen, puh, 989-11951
ia Kls0istå SLom€n l l rhel  lLkalastajai  i  i t
t0,  pulr ,  90- '11q 851 ,

LAPIN KUL]AVIIKKO JO. / .  -6.8,
y11Kon alk€na on tarJol la retkeä, Ko
ruklv lk!assl ,  mlneraal  ipörss1, k l  tpat-
iul  a,  sylnposlumela, näyttelv l tä ym,
Vi ikon alkaia tapahtumla on Tarkavaa-
ran l lsäks1 l lyös Lel l l l l renjoel la la Iva-
10J0el la,  V1lkon Jär lestää Kul tamus€o-
VhClstys ry,  Lisät ietola saä nuireaosta
9691-116 171.



KAFJÄKAIVON LINJA.AUTOAIKATAULU
Helslngrsrä
Arkisir 6.00 eila

8.30
14.15
17.15

Pyhåisin 8.30
11.30
16.00

Kolvulasla
Arkisin 7.00

9.30
15.2s
18.15

Pyhaisin 9.30
13.30
17.30

1.6.31.8.

k io 12.15

jä pyhåisin myös
klo 19.00

1.6.-31.8.

ko 13.10

ja pyhå sin myös
klo 20.30

Karjakaivolle vievää Koivllan bussla lilken-
nöiÄb€rgin linja. Linjan numero on285 ia
lähtölaituri 30b.
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Tllaan LaDlnkäviJä - lehden vuosikerran 1989.
l laksan l lman erl l l istä laskua 24 lrk HSL:n
t l l l l le PSP 1196 60-9 . , . , . , . , . , .

Li i  tyn Helslngln Seudun LapinkävlJö1h1n
suoraläsenel(si,  l ' laksan Jäsenmaksun J5 nk
i lnan er i l l iGtä laskua HSLrn t l l l l le PSP
lt  96 60-9 . , . , . , . , , , .

S '4Lrn yhdistys,  lohon luulJn elnesläänl

tr Ll l tyn suonen t latkai lu l l l t toon Ja samalta
Helstnqln Seud!n LapinkävlJ ölhin lnaksa|l lal la
95 nk jäsennaksulapulla, Joka |] l lnul le
lähetetään,, . , . , . , . ,  . , . , , . . .  t ]

Ninl

0sol te



U!0 1 LaDinkävtJå - teht i  tulee
Jäsenet lna sekä vårslnaisl l  le
että suoaaläsenl I  le.

Helsingin Seldun Laplnkävil  ät
c/o Ral.Ja Hentman
Vl ldes l tn ja 18 B 17
00530 Helsinkl

r ,  y,


