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TAPIhIKAV|JA
Helsingin Seudun Laplnkåvijåi ry:n (Suo-
men rMatkailulilton Jåsenjåfiestö) iäsenlehti

Nro 36 3/89 14.8.89

llmestyy neljästi vuodessa: helmikuun alus,
sa, huhtikuun puolivålissä, elokuun puoi-
välisså, rnarraskuun alussa.
Painos 2000 kpl

Jäsenmäärä31-12.1988 1079henki löä
suorajåseniå l3 henkilöå

Raila Heniman, V linja 18 B 17, 00530 Hel-
sinki. puh. k. 718 768 t. ti, ke, p€ 626 615

Muu loimituskunta:
lrarja Hynninen
HeliLaakso MarketlaTanskanen

Kuvittalal: Heli Laakso, Tei Laine,
va okuvaaja Sakari Palo

llmoilushinnal: aukeama 1300 mk
1/1 sivu 700 mk
1/2 sivu 400 mk
T/4 sivu 250 mk.

Hankkiessaan ilmotuksia, jäsenet saavai
20 % provisiota hinnoisla.

Painopaikka: Painonikkait, Helsinki 1989

Aineisto seuraavaan lehteen vasläåvall€
toimttajalle 9.10.1 989 menn€sså.

sisårtö:

GOADOS'kodansäånnöl
GOADOS-kodantojmintaohjeer
Kuusikymmer uvun ko vutuhol
lhmisriedertli ja muuEhaisriedertå

PuheenJohlaja: Clas Henrik Moring
Näytteliåntie 4 A 23,00400 Helsink
puh. k.577004, kesäasunto 597 397.

varapuheenjohiaja: Ano Alanko, Heinik
kokuja 2, 01350Vantaa, puh. k. 832 10s

Rahasionholraia: l',1aija Stykki,
Hiirakkokuja 3 A 23,01200 Vantaa, puh.
k.8764391,t .12961.

Sihlee.i: Sirkka Hal6n, Viherlaaksonran-
ta 3-5 A9,02710 Espoo puh. k.597 628.

HSL:n poslisiirtolili 1 196 60-9

Karjakaivon isånlär Kalevl Koskl,
puh. k. 912-810 79.

Talkoopåållikkö: Uljas Pernu,
puh. k.2988747, t. 297 8563.

Kajakåivon avalmen saa l,4atkåi ulli
ton matkaioimistosta, Mikonkalu 25
klo9.00 17.00, ma-pe.

Yhdyshenkilönä Suomen Matkai ullitos
saon Johanna Ulakko. Hån hoitaa
rnyös osoitteenm uuloksel ja iäsen-
asiat. Sf,,lLpuh. 170 868.
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26.8. la
Puutalkoot ia lettukestit Kariakaivolla
Tuule.kaloja pätkikiä ja pinoiaan talven va€lle Karjakalvon lähimaGtoon her
nerokånvoinalla- våsluuhenkllönåAulis Bosrröm puh. 129 811.
lllan lullen k€iåånny,tåån keiltokalokselle paislamaan diiskåleitå, lauldaan ja

jultelemad mukavla. Mukaan ehlil vlslå illa-autolla, jola tullaan v?staan. Paloukuljeius jåtestyy ainakln
linja-autoreinien varieen. Lenukeslien onnistumlssstavastaasmånlåmmo Mada Pusl€,

30.8. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
lllal ovaijo pimenneeljapaluumatkaavadsn on syytå vaGla l4kulamppu. Sau
nan päälle on mukava lakkalulen loisreessa paisraa makkaraa ja ksrtoa kesän la,
pahiumista. Vasluuhentllonå Allån Apunen, puh. k. 345 1781 .



STTSruu
6.9. ke klo 18.00
KERHoILTA - KUKASJÄRVEN KULMILTA
Kalsaniehen ala-asts. Puutarhalalu I

Kolamme on pysvsså ja odonaa käynÄiään- Ympådiväl maisemal, kämppå, sen
pystyts ja sijmnöl esiElläiin neille tänå iliana. vasluuhenkllöru C-H Morinq,
puh. k. 577 004.

16.-17-9. la-su
ENSIAPUVAELLUS NUUKSIOSSA
MonivuolisenyhleistyökumppanlmmeanslapuasioissA,Helsinginkaupunglnen€r-
glalaiioksen ensiaplkerho, liiylHå Hnå vuonna 30 vuolta!
Juhlawoiensa kunnlaksi korho jäj€slää ensiapuvaelluisen, jonka leomana on

FETKEILE TURVALLISESTI.
Vaellus6iole kilpailu,vaan molempinapälvhätesiataanraslellla 1+ henkisinjoukkueinenslapuunym.
llhyvlå laltoja. Palaute anneraan heri rdteilla.
Myös HSllIå on oma rstinsa kumpanakin påivänä.
l|moitautumlnen viJmelsiäån 1.9. SPR:n H9inja Uudenmad piirin toimistoon erilliselLålomakkeella.
Jou kkueer saavat larkem mal varu st€- ym. liedol s,.ysku ussa poslils€,
usåtietoja anlaval Kauko Köykkån, puh.9ö 617 3894ja koll356130 sekii Heikki Laiho puh. työ 617
3075 iakol i312579,

KUTSU I'I,IMÄÄRÄISEEN vUosIKo.
KOUKSEEN

Toinon vliniiiiriiinen vuosikokous oideiåän sws
kuun ke.hi)ium yhteydeså 6.9.19E9 ho 18.00 Kai-
sdi€tun ala asreela. Puutrhrkah 1.

Jatkehm oukokuun ke.hoillassa alonettua såän
tjjen plklilied 4, 8, 9,14ja 15 kiisittelyä.

Johtokunta



Vielä mukavammataluntuu kiukaan huokunat6så*åuden vllmelsesså saunalllasså, Patuukutjetuskin
jåieslyy. vdluuhenkllönå UllasPemu, puh.k. 298 8747 (vuorotyö).

29.9.-1.10. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS EVOLLA
Lammin Evolla on vielä komeita asumattomia netsiä, ioi$a relkemme kulkee mn.
llves-vaellusreiltiå... löytyy ouloia lohka€muodoslshia ja,,. niin kukapa lielåä.
Telioissa viot€Msn öiden ja vaolluspävion påäle maisllu savusauna Evon mei-

27.9. ke
KARJAKAIVON KESKIVIIKKOSAUNA
Sapumlnenpim€n€våslåsrysill6laKadakaivonkynnilöidenjalyhlyjsnvatoptirltn

såoppllaiiokselia. u,hrö perjaniaina klo 18.00 Ala-Manne|heimintiå|d. Gånortomåksu on n. 100 mk
osanoil4amääräsiä dippu€n. llluNåan rclki-ja saunavarusleetja kunnon eväät. Puuliuvia varusteila voi
tiedlstella Ania Sintos€lia, puh. k. 676 039. lholttåulumlser Suomen Matkailuliittoon Johanna UUa-
kolle, puh. 170 868 vllmelslåån maånanlalnå 25.9.49. LlsåUeiolå vaeluksesia anlaa Hannu Luoto,
puh.931-220 701.

ILITIOITIAUIUI4INEN ENSIAPUVAELLIJKSELLE 1989

Yhtelsö

osal I lstuat
Part ion Johtala
Johtajan osolte

Part lon jåsenet L

Låntöalkatolvomus



LOKAruu
4.10. ke klo 18.00
KERHOILTA - HUIPPUVUORET,
Kaisaniem€nåla-as!a, Pouiarhaka!] 1
Hersinsiståon Huippuvuo lle vialåpa iuha0akilomeliåpohlolslakohii.si€lläon
maailmapohjoisinp6ti,jååkafiuja,jäätiköiläjåkaunijtaafitislakukkia.Muulamia

lapinkävijöiti oli elokuun ab$a panviikkoi*lla malkalla, sen lunnelmia väiltiiå FIaiia Hontman muiden

' |  4.10. la
syysslvous JA yösuuNNrsrus KARJA-
KAIVOLLA
Kaiakaircvalmislellaantalvgavastaanoltåmaan.Tåmåonvilmeinenmahdollisuu-
tssl lrakea kesällä unohtuneel tavar6i pois, sillå vakiovarustulGeen kuulumålto-
mat pyyhkeet, vaanet ym. håvirer?iån. lllalla saunotaån. våsluuhenkllönå Taja

15.10. su
SUPPILOVAHVERORETKI
Ka4al.€ivon saai*l saalispaikal kolutan ja saalis kannetaan polv€l no&uen
koliin. Vailuliko luvaluksi liikoja Taia?
våsiuuhenkllönå Taja lkonen, puh. k. 532 810,

16., 17, ia 18.10. ma, t i ,  ke klo 1&21

RETKETLIJÄN EA'l-KURSSI
Kalsaniemen ala asleel a, Puulaftakåtu i

ia 22.10. su klo 10.16

lkonen,puh. k.532810.
Kuu salamat ia otsalamppu oval vaihdelleel yösuunnistrks€n valaistuksena. Tähän aina yhlä heruotlo
maan puuhan ehtiivielåilta-aulollakln. vastuuhenkllönä KaleviKoski, puh. k.912-81 079,

Kaiakaivolla
Kurss antåa EA 1 ku$in p€rusliedot ja sl,lä saa lodtst/<ser. opiskel! Bpahtuu kuilenkin relkelliän
kannalta, €i esim. lasiollksst ia sidoklel opel€llaan lekemään myös väliaikaisväinein. Tämå on
lilaisuussaadaenslavLrntinkeåtperustiedot.Muistathan,enåEAltodistusvanheneeL,)'.rvuodes'
sa elleitailoja ole todlsteltav6li yl åpidetty, Kuraslmaksu on jåsenillå 180 mk ja muihå 230 mk se
sisljLlililiopeluksen,ki4anjalodistuksen.Todisluksensaamlnen€dellytlääosallistumistakok0kurssiin.
Ensiapuopettaja Ella Kaltånen tolnll ohlaålana. llmoltrautumlsel viimeisllan keskivlikkona 11.10.
Suomen MatkaiLuliinoon Johanna Ullåkoll€, puh. 170 868



TULEVIA

suisla. Pullakahvin voimalla.
Loppuillasta liikutaan Austallan kultamailla ja omaleinaisissa, kiehlovisa maismissa.

2'1.1O.la
PUUTALKOOT KARJAKAIVOLLA
Laiteraanroputkinrollenkaadolmotteihin,jotkatumtentu enkiskolaanKariat(aivol
le- Tå4olla on iavd mukaan rokkaaia stunaa. Vastuuhenklönå Utias pernu, ouh.
l. 297 8563 (vuorctyö).

1.11. ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA
- AUSTRALIAN KULTAMAILLA
Kaisanienen ala 6te, Puuiarhakatu 1-
viEllisessa osludessa valitaan iohlokunnan iåsenel sovuooislgn tilallå, kåsilel-
låån vuoden 1 990 toimintasuunnitelma ja talousatulo sek?,I p?jåletåån jåsenmak-

13.11. ma
KAAMOSKÄVELY LUUKIN KUUTAMOSSA
Tåysikuula lupaa kalenlsrl. mutla näkakö se, selviää vain tuiemalla mukaan.
Aikalaulutiedotk€fiolaan souraavassalehdessä.

25.11.la
PIKKUJOULUPIPPALOT
Panertan lo pälvänääA kalenrerirDi Jollupöytå kat€iaan Pååkaupunkiseldun
ammalillisen kucsikeskusken opetrsravlntoaan, Paikassa on ryls:iå vain nimi,

6.12. ke
ITSENÄISYYSPÄIVÄN KÄVELY
Kävelynpe nreisiinkuullu,eftäsir€tlihdeiliiinotisååkuinsaiå.Ka4akalvorsaunå
kruunaa påivån, jolen siihenkin on hyvä våraulua nälånta såän oikkujen lisäksi.
Vastuuhenkllönå Kalevl Koski, ouh. k, 912-81 079.

9.12.89 la
PUURONSYöNTITALKOOT KARJAKAIVOLLA
Talkoovåen ansaitlu hsrkuneluherki vleteiäån saunapuhiainakynnilölden loistees,
sa. sakohan Kale taas Manlelin?
Våsluuhenkllönå Uljas Pemu, puh.l.297 8563 (vuorotyö).



LOMA
2.-9.9.89
RUSKAVAELLUS KULTAMAILTA KALMANKALTIOON

24.-31.3.1990

HIIHTOVAELLUSKÄSIvABTEEN

osanottaj  len ennskkop8låverl  pldetään
lauantalna 19.8.89 klo 11.00 (arJakal-
vol la,  | (alkklen läht1Jölden mukanaolo
ollsi suotavaa koska Jaetaan ruokaryh-
mät,  tel t taDorukat yn. tarpeel I  lset
t ledot,  Esteen sattuessa l lnol ta sl l -
tä Xalevl  (oskel ie,  puh. t .  90-21802rr9
klo 1l ,J0-12,00),  k.  912-81 0/9,

Ht lhtonaastoista
Terhon kåmppä- Ja
telna, Tarkemmat
LaplnkåviJässä.

Yl laksen naisemat kutsuvat taas kevääl-
lå ht lhdon Ja laskettelun hårrataj la
Kalen perlntelkkääl le hl  ihtovl  lkol  le.
Hlnta |nalol tuksesta r l lppuen loko 1850
nk, 2000 mk tal  2100 nk.
ajol tus 2 Ja l -hengen huonelsså.

l l lnta slsöl täa Junaratkat makuupalkkOl-

$apumlsohje KarJakalvol ler I  lnJa-auro
285 ial tur lsra 50b klo 8,t0,  P0ls
Jäädään Karjakalvon pysåkl l  lä,  Jossa
ol laan vastassa, olnl l la autol l16 tu-
levat alavat Iurun t ietä Nuukslon t len-
haaraan, Nuuksio soval la t letä notn 6
kn, mäen al la olkeal la on t lenvl l t ta
"(arJakatvo,, ,  Tätä t letä noln 1 k|n
yläpysäkölnt lalueel le Ja polkua noln l
km Jalan KarJakalvol  le.

neen, busslkul l  eluksen peri l lä,  täysl-
holdon, saunan loka pälvä sekä ohj€a
lan palvelut ,
l l i io l t tåutunlset Kalevl  Koskel le,  puh,
k.  912-81 079, t .  k lo 11.10-12,00 90-
218 02'19 vi lnelstään t ,1,90 nennessä,
Ennakkomaksu 500 irk on naksettava

Darhaat ovat tlaurl I
telttavael luksen kah- J

edot seuraavasså 
|
I

31,3..7,4.'1990
YLLÄKSEN HIIHTOVIIKKO



10.1,90 mennessä HSLrn t l l l l le psp
888 888-0J171662 la loppuerå 2q.2.90
samal le t l l l l le,
llatkan ennakkoon varannelden tulee
varmlstaa osanottonsa 15.10,89 mennes-
sä. Palkkoja on 50.

Låhtö Helslngistå 30,5,9a kh 2D,25
K0lar i in meneväl lä Junal la Ja paluu
Helsinkl ln 8,4.90 noln k lo 8.50,
Peruutusehdot låtJempänä.
Hlnnat perustuvat kesåkuun -89 etol-
hln,  Joten muutokset 0vat mahdol l ts lä.

KESÄVAELLUS VIIKOLLA 26

11.-25.8.1990

VAELLUS SAREKIIN

JuhannLksen Jälkelnen vl  ikko on kesån
kukkelnta alkaa LaDtssa. Kalevi  (os-
ken vael luksen kohde on vielä salalsu.rs
f l r t ta palJastetaan seuraavassa leh-
dessä,

Tåi lä Ruots,n upelnpl ln kuutuva tuntu-
r lalue, lokå on Euroopan laaj tn la
valkeakulkUlnen erämaa, 0n Hannu Luo
don vetämän vael luksen kohde, Siel lå
el  ole nrerkl t ty lä polkula, el  kämDplä,

Tärän kesän roskaaftu| ] ] tstutklnuksen
tulokseln mukaan suunnltel laan vuoden
1990 oDeraat lo Tuntur l luuta, f lekln
tulemme osal l lstunaan st lhen, mutta
alankohta selvlää vasta myöhemnln. pa-
ne kul tenk'n lo l lu ls In, , ,

TUNTURILUUTA

sää 0n odottanaton kääntelssään Ja
Jäät lkköloet arvaamattomla yl  I  tet tåvlä
Sl,s mlelenkl tntolnen Ja vaa va pl tkå
(12 vrk) vael lus. Tarkemrnat edot
seuraavassa LaDlnkävlJässä,

////&t tb??zrrt /r/t tl '
ta//r4 ItL //ä4äCA ,
ZdlAf,a,r,Aa/17ä244.d/A
.tzahual/zclz4/ze/z/rrz

/'a///a/ltft4-ltf

lzrzz .,/atZ
'za<ä"an&aZ1
/raa a./1,/z.i./p



PERUUTUSEHDOT
Jos osanottoilmoltus per!ulelaån, ei rnak-
setlua osanottomaksua palauteta kokonai-
suudessaan, vaan korvauksena kuluista pe,

0l4v ennen maikan alkua = 500 mk,
15-31 wk ennen matkan akua = 300 mk,
yli3l vlk ennen matkan akua : 100 mk.

Helsingin Seudun Låpinkävijöillä on osånot,
tajien våhlyden iaimuun ennalta arvaamai-
toman slyn johdostaoikeus perulttaa loma-
Ulaisuus 14 vrk ennen imoitetun tilaisuuden
alkamispäivää olematta velvollinen ko|auk,
siin. Jårieståjån peruuttaessa ti aisuuden, o-
sanottomaksu pa auietaan kokonaisuudes-

MENNEITA
SÄUNAILLIT

keskeyttävät alna nukavast l  tyÖvi lkon.
Ehkäpä nl lssä slksl  onkln ol lut  muka
vast i  osanottaj  1a. T0lvottavast l  ke-
såklrun menetysl l lässa tävattuja uusla
lh|nlslä nähdåän vlelå useln.

XEStr1(ÄUDEN ÄVIJÄISIII{

kokoontut navakkaa tuulta ha'stelerLaan
Ja lhanaa soppaa syömään rel lut  par i-
kym$entä lhlnlstä. Sl l tähän se kesä
alkol  Jä | l l l ten s1tä onkaan r l l t tänyt
henqästyttävöän tahtl In edeten,

KEVÄTVAELLUS

salaperä1 seltä kulr l0stavan Rontonhor-
han nalsemlssa palautt l  uskon suotElal-
seen netsäänr aarnialueen ik lpetäJ len
hämärässä, sekametslen väihtelLrssa Ja
su0f räneid€n keskel lä slelu lepäsl.
LaDlnkäv1Jäi teklvät s l tä levl t täyty-
neenä kahden järven väl lsel le komeal-
le mäntykerkaal le,  l3 osanottajaa la
?0 er l  la lsta i raj0l tet ta pystyssä.
t l lkä katselaus I

Kdd 2 Uljas P.rnA Mnja Pinneh ja
A llan Apuhe, tum ee nnostotalkoi ssa.

KÄVELLEN

-urlrkoisel la Tervalal l l len sunnLntal-
kavelyl lä ol t  t8 osanottajaa, satet-
sen pålvaf jä l leen seestetsessä I l las-
sa vantaan HÖq6.qe l tä J.  Ettåkö sää
el säårtä sldo?
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tuleväisuuteen!

Yhdyspankki auttaa sinua
Saavuttamaan tavortleesl.
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PJ:N TERVEISET
(ulnkåhan käy ruskan, kun kesä menee
menojaanalvan l l lan vlnhaa vauht la -
luonnonklerrot kun seuraavat olr | la 1a-
kejaan, Toivotåan kultenkln koneanpaa
ruskaa kuln vl lme syksyn tar joama.

K()ULUTUSTA

ll  lkol  luyhdlstystolmlkunnassa on pää
tetty.  et tå st4L lär leståä ulkol luyh
dlstyksi l le JärJestökrrssln, Jol  la pu-
heenj0htaJat,  s lhteerl t ,  rahastonh0i-
talat ,  läsenaslalnholtaJat I  ne. saavat
tehtåvl  lnsä tarvl  t tavaa koulutusta,
lanrän iAlkeen seuraa vael lusten suun-
nl t ie l lJolden Ja vetäl  len te.r lakou-

OSOIITEISTO

Johtokunta on påättänyt ettå Jåseno-
solteluetteloa el  myydå suoranålnonta-
f i rnoi l le,  mutta että sl tä voldaan
antaa laplnkävl lölden kåyttål l l lä tuot-
tel ta nårkkinolvlen l l lkkelden kerta-
käyttöön korvausta vastaan leht l - l  l -

Hyvää syksyä Ja vilkasta kodan kåyttöä

Tervelsin
c-H

Mahdol inen varauksen perultusonteh-
lävä viimeislåän kaksi viikkoaennen kåyt-
lÖå henkilöll€, jolta kola on vaEfiu. Muus'
sa tapau ksessa kodasla pe rilåån nor

Näiden sääniöjen lisäksi on noudatettava
kodan se nällä olevia roimintaohjeira ja
SML:n alueen käy1ön suhteen dlamia

KOTÄVÄRIUKSEI

(otavarauksla ottavat vastaan
C N l{orrns, puh, kot i tn 577 00q ja
kesäasunnol le 597 t97 Ja
alJa Stykki ,  puh, kot l in 876 4591.

Kota on käytössä ]  8,1989 låht ien.

5S

6S
2S

3S

GOADOS.KODAN SAANNO'I

10.4.1989

1! Kola loimli vaaustupana, varauksia hol-
lavai Laplnkiivljälehdesså mainiut hen
kitöt.

Varauksia hoiiava henkilö lieiää, misiä
avaimen saä. Avain on palaubnavaheli,

kun sitli ei enää laryitse.

Muul, kuin HSL:njäsenel, saaval kiytåä
kotaa vain HsLinjåsefgn s6urassa,

45 Kodan kiiyltömaksu on HSL:njåsenihå
15 mk/henklö/yö ja mliha30 mk/henkllö
/yö. Alle 12 vuot aiden käynömaksut ovat
plo et edelläolevista. såunmaksun mä-
råå Suomen Markaluliitro. Kåyttö jasau
namaksur on makseriava kahden vlikon
kuluessa HSL:n postislirolilil e 1196 60 L
Tositeessaon mainitlava er ks€en sau-
nan kåyilökeriat. HSL:n jåsen v6laa
myös vleraidensa maksuisla.



GOADOS-KODAN TOIMINTAOHJEET
10.4.1989

Nåmå ohjeet ovat kodan siiånlöjen 5 Ssså mai-
n lut loimintaohjeet. Kota srjailsee Suomen []tåt-
kalu iibn maalla, S€unavassa on eråitli kohila
HSL:n ja SIML:n våliseslå vuokreoPimuksesla:

7 5 HSLIIå eiole oikeutlalilan pousioon lai
muuhun kAvillisuut€en €ikäsilläole oike
utla otlaa soraa, kiviå lai muuta maala
ilman maanomislajan luPaa.

I 5 HSLiIä on olkeus Kukdjäruen vesialuoen
viAislyskiiyltöön ja tårpeenmukaiseen
ankkurclnliin, Kalasnrs ja retneilykeskuk-
sen käynöoikeus saunoineen on HSL:n
majan kåytlåjil1€ Sl\41:n jäs€nstuje'r m!-

9 5 Kielleltyä on
- kåikenlainen melsästys
- maastoajoneuvojen vapaa-ajan kåytlö
mootiorin Gyrrö vesikulkune!vossa

10s Lentoraitleellaraskeutuminenulanaruee-
le on klellettyä hätärapauksia lukriunota.

Kodanlåtehuorto hoid€laan seuraavasli:
Pala/aläb pailsimuovi pollelaanka.
minassa. Palavaa jåteltå ovai eslm. pa-
peri ja puunhakkuuroskai. 4/umt nipaperl

Maatuva jäte ja kaninan tuhkaläahtlnyt)
vledåän kåymåråån. tMatuvaa jåeflå
ovat esirn. kahvinporol ja syömåträ jåånyt
kauråp!lro. Tyhjåt sätykepuddt, sinol
purrotjne. eivät oro meruvaa jätenä.

Muulnre hyös muovi ja tyhjät pulot vie-
däån pois sdiLrna6ta. Hyvä otisi, jos sa-
na h€nkilö, joka jäneen toi, sen myösvei
si. Jos joku pilåå tlitä toiveda kohtuulto-
måna, kefätköön jåheensä vaikkapå muo.
vikasslin halkovajaan - ehkås€kin muov -
kassi kulkeunru souraavan kåvijån rinkas-
sa rai ahkossa pois eränaasta.

Poltropuuhuollo rolmii seuraavasti:
Halkovajassa on H SL:n as6to, sietä
olelaa^ kadan |ämnityspuut. saunan täm
milyspu ta el otela låstä osastosla.

saunan lännityspuut ctataan sML:n o-
sasrosla låstå os6rosta el saå oftaa ko-
danlämmityspuira.

Maastosta el s3a oxåå Puuta - ei ks
våvia, ei pyslyynkuollelta, ei kaaluneita.

Poislåhdeltåesä o; varmistsiava,
eflakolajas€n ympa stö on siistitty,
vesiastialon thjgnnehy ja ovi on tukos



Kuusikvmmenluvun koivutuhot
Pohjois-Låpisa ei voi våltlyå kulkemasta dve-

melsiköiden halki, joissa koivut ovat pyslyynkuol-
leitajapienikin önåisy saa ne kåatumaan. Nlislå
oi saa €des kunnon nuotiopuuta.

Tuntudkoivikoita kohtdi 1960 luvun puoliväLis
sä laajamilt€inen luho. Tuntu mitla perhosen
kannat lis?iånryivåi p:itiBiassa v!onna -64 ajust
jasaman vuod6n syksyllåmunivatkoivujen oksis-
toon. Seuraavana kesånä loukal söivål puut leh'
detrömiksi aryioha n- Sooo km2 alueeha-

Koska ioukat syövät kasvukaulenaan kukin
'vain muulaman koivunlehden,on niiden määrå
ollutlodslLamahlava koivr,tLihon alkana.

Tunturimittaiiperhonen on valhtelevan värinen,
tavallisesli vaalean harmaa,syksyllälenletevå taji
jayleinen koko maassa.

Tuikimuksissaon selvinnyt, ehåkesien kylmyls
ollsi syynä koivduhoihin. Koivutotivai helkkokun-
loisia jaiuniu niliarlavainoavien toisren japeto

Henlmanin Baijan haasrarellessa poromies
Hetta Uulaa, kertoi Uuta ettå sinä syksynå o i
tavallisra pimeämpäi ja kytmiiå ja että k€våätä
purolkin olivat tiiynnä ioukkiaia kuivuneissa p!-
ronuomissa kasapäin näkåån kuolleita toukkia.
Heli tehdenrlttuakoivuihin,toukatsöiväthetk€s-
så ne pa jaiksi, kenoo Hetla-Uula.

t
{
,l

Kuvaajå:  Sakar i  Palo
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Kart tä:  vuosien 1965-66 l ts joen tuhoalueet on rajat tu Daksul la v i ival lö.
Vinovi ivoi tus herki tsee myöh€rnpiå,  osin to issi ja isest i  synlynei ta
puuttonia aluei ta.  KaI l io ja Lehtonen 1973. Kevon tutk im!sase-
han esi t teestä.
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Tuhojen jäljel oval €d6lleen slvåsti näkyvisså
os6sa luhoalueita on tolpumlsta hava tiavissa,
jos paikallsot ilmaslo-olot ovat suoluisiala pen

sasmaisetkoivutpystyneel kasvaltamaan suu€n
määrån vesoja. Mutta, jos €isiemenpuula löydy
aleeha, keslåli kauan ennekun tuuLi kulietaa
el nkerpolsta siementä. sadat neliöki 0metril ovat
jo mullt! neet lundraks .

Tuhon jålkeen seurasi heif åkasv I isuudef kau_
s. Se ol kuilenkin vain vålivaihe ja kasvillisuls

m!utr!i suLrempaak!ivuulta javalaistusta keslå'
väksi vaivaiskoiv! ja tunlurivarpukankaaksi.

Aluksi porol viihtyivåt heinåå syömässå, mura
varuikoi kasvaessa poojen lailumel heikkenivål
ja yhdessä lalv sten jäkälånaidef ylilaldunrami
sen kanssa oli syy porcjen satamääråiseen kuo
lemaan häräruokinf asta huolimafl a.

Vloslen 1964 65 lunturikoivutuho on tånän
vuosisadan merkittåvin luonnonmuutos Pohjois
Lapssa, tähån asu. Silälehdiståhån oemme u-
kenool kunka havupuumeisiköt kuolevat pys'
lyyf . liskö lehdaspritislöi lä osuulensa.

Lzjhleinä mm. Luonnon yslävån Suomi

HL



Ihmistiedettä j a muurahaistiedettä

'IHIIISEN SISÄLLÄ ON NESTET]I'
Perhosten ohel la muurahalset l lenevät
nl l tä ensl |nnålslä hyönt€lslä,  Jotta Jo
plkkulapset oDplvåt tuntenaan, el le l
s l t ten nahdol l lsest l  hyttyset. . .  t luu
rahalnen 0n sl ls alnskln päät l ls ln
puol ln tut to l  kka kslkl l le,  Tässä
kaksl0sälsessa klrJol tuksessa pyr ln
valottanaan nuorahalsten Ja lhmlsten
väl ls lä suhtel ta el1 sl ls perustele-
maan, mtksl  on lärkeväå käyttåå alkaa
nl lden elä| l län tutkl i l lseen.

SODAI JA HAU]AUSI4ÄAT
liuurahalsten kåyttäytym lsessä on pat-
J0n lnhl |n l l l ts lä pl l r te l tå -  å lnaktn
naennålsest l .  Al tolna ytr  te I  skuntäyih-
teis lnå ni l l l€ on kehlt tynyt | I ] [ l ,  yh-
telskuntaluokkla, lo l ta kutsutåan kas-
tå4ksl  I  kunlrqåttar la,  työ1älslä Ja
sot l la i takln, Ni lden elänånpl l r l  ln
kuuluvat nl ln or jamuurahalset kuln
klrvanhoito ja loDa hautausmaatkln.
MUUrahatset ovat myös sl träkln lhmls-
ten kal tais la,  et tä ne käyvät so a

IHII INEN 0N...
E1 ole lhne, ettå muurahaiset ovat
kl lnnostuneltå ihmlslstä, Ne pysty-
våt kuvaamaan hyvln yksl tytskohtalses
t l  lhmlsen hluksen, s0rmen tal  varpaan
Sen slJaan ihmlsruumlln kuvaaminen ko-
Konalsuutenå on | l ]uurahatsl l le tuotta-
nut t let ty jä valkeuksla, selos ees-
t l lä inen muurahalstutkl la Drof.  Vambo-
la aavara suomalålsl i le tutkl l  atove-
rel  I  leen Ditänåssöän synposto€sltel-
nåssA Tal i innassa kesål lä 1982,

Seuraavat katkelnat ovat tåstä hänen
lelkl l l lsestä esi tyksestään, Joka on
Julkalstu Suonen Luonnon nlmerossa 1/
1983 tr l  Kåurl  l4 lkkolan nuokkaamana,

- NESTETTT

",, .y lelsest l  t ledetåän, että thnlsen
slsäl lä on syötåvää nestettä,  Johon on
nahan paksuuden vuoksl valkea påästä
kaslksl ,  sekin t ledetåän, että thnl-
sen slsäl1ä on nyös syötävåksl kelpaa-
matonta nestettä,  joka alka aJoln vuo-
taa hänestä ulos, tuntemattomasta
syystä vlelä useln suoraan mourahals-

KÅASUA

".. .nuutamat esl t tävät,  et tä lhmlsen
slsäl lä 0n tyhjyys. Täsl i lä l l lset las
kel[ ]at  ovat näet osolt taneet,  et tel
pälnvastalsessa tapauksessa lhf l  lnen
pystyis l  kulkemsan, Ne olettavat,  et
tä ontelo on täynnå lotaln palneena-
laista kaasua, Väitetåän, että usel l -
la nuurahalsl l la on tästä suoranalsla
havalnt0Jakln. , , , ,

- guoNofiutsTrlEN

"., ,verraten ihmistä l tseensä muura
halset tul lvat tulokseen, että valkkå
lnnllnen puuhaa ahkerastl et lnympäris-
lonså parantamlsekst,  el  hän l tse ole
vahva, Ne korostavat I  nlsen fyyslstä
helkkoutta. kuten suurta herkkyyttä
salrauksl l le ( |nuurahalset elvät hevln
salrästu),  huonoa muls a (he klrJol t
tavat kalkkl  aslat muls ln) Ja kehnoa
suunnlstuskykyä (nuurahåls€t ovat seu_
ranneet n]ar janpoimlJotta metsässä), , ,"



" . . .varstnelnen t letopalvelu puutt lu
muurahalsl l ta,  mutta uut lset,  v lest l  t
Ja t ledot levlävåt s! l t t  yhtelsösså
suurel la nopeudel la.  l luurahalset sa-
novat l tse, et tei  tässä ole mltäåf lh-
nettelemlstä, s i  I  lä nuurahalsperhehän
koostuu pelkästään nalslsta Ja nel-
dolsta. . . "

(EKOIIUURAHÄISET LÄPiI{ SUOJAÄJINA

llut ta elvåt Ihnlstet sentåän nl ln av!t-
tomla ole f i l tä tulee muurahalsten tut-
kinls leen, Iästa on eslnerkkinä toh
tor len Pekka Nlemelän ia Karl  Lalneen
tutkl f l  lsket kekomuurahalslsta Lapln
k0'vlkKoJen sloj  aaj  lna tuntur lnl t tar ln
tLhola vastaan, (Luonnontutkl la 1981,
slvut  l l5-116).

"Jesnalvaaran kakkolsr inteennäkyvlmplä
luonnonpi l r tel tä tuhoutuneen la ter-
veen kolvlkon rajan ohel la on alar ln-
teen thleä kekonuurahalsasutusr muo-
rahaiskeot loppuvat tarkast l  s l  lhen,
mlstä tUntur l f i i t tar ln palJååksl syönä
k0lvlkko alkåa, Tuhoalueelta löydet-
t l ln plenelrköJä säåstyneltä kolvuryh-
mlä, Jolden keskel lä ol l  polkkeuksetta
suurl tupsukekonuuralralskeko." Tärän
havalnnon Jälkeen tutkl lat  ryhtylvät
selvl t tå| l låAn, | ] ] i ten nuurahaiset saat-
t0ivåt 0l la syyna kolvujen pelåstuml-

I'IUURAHAISET SAALISTÅVAT TUHOTOUK(IÄ
saatuj  a tuloksla puntaroldessaan Nle-
|nelä Ja Laine päättel lvät,  et tä nuura-



halset saaltstavat todel la myös tuntu-
r l [ l l t tar lperhosen tolkkla, f lut tå näl-
den toukklen osuus el  nuurahalsten rä-
vlnnonkeruussa llsåänny perhostoukklen
massal lsååntymlsen alkanakaan. Sen
verrsn | l luurahalsei  saal lstavat kui ten-
kln n11tä, et tå t tse kekojen lähtympä-
r lstön puut ( tal  olkeastäan pensaat)
sål lyvät tervelnå alna 15-20 l l l rn påå-
hån keosta,

(EKOPOLI IS IT
Sen verran vakuuttåvla t ! lokset ol lvat
että tåsså 0n syytä koroståa kekope-

slen metsää suolaavaa valkutusta el
alnoastaan Lapln n]uutnekin herkl  I  lå
aluei l la,  vaan nlyös nuual lakln Suo,
messa. Slksl  keot onkln syytä Jåttää
råuhaan la antaa nlden asukkalden
t0ln1a f i  etsärald€n terv€yspol t lselna,
Totta kyl lä,  muurahalsten saaltstos el
estä fiassatuhoa sen Jo puhJettua, |llot-
tås runsas kekokanta llmelses tekee
nl lden synnyn epätodennåkölse|n]]]åksl .

Helkkl  l {uorenrlnne
Fl l .1 is. ,  Espoo
KirJol t täla on Johtavla muurahals-
tutklJoi tann]e

Ital lassa on stkalåtnen kauppa- ja
teol I  lsuusminister lö säatanyt asetuk-
sen, lo l la k ie l letäan btologisest l
haloaJnatt0nler pakkaLst€u ia kääre1-
den kåyttö, Käytånnössä tänä kosKee

Eslnerklksl  f lereen hettetty l luovl-
kåssl  el  haj0a vaan vajoaa potr jal le,
|nlssä kasselsta on vakavaa halt taa
neren el töstöl le -  elvätkä ne ranto-
Jakaan kaunista.

suonessa, netsien Ja paperln maassa,
ei  enää luur l  koskEaf löydä kaupasta
paDerisla ostosDLrsseia, l luovta Joutuu
käyttämåär, halusiDa tai  el ,

Iuovla vo1 klerrättää

suomessa syntyy satatuhatta tonnia
rnuovl lätettä vuodessa, I lLovl  teol  I  isuus
Itse hypdyntää onat Jätteensä melk0

Tää aika on muovin ?

seuraavan art lkkel  ln iulkalsseesta lelr-
destä e1 0le t iet0a, mutta r0hKenel]1ne
kultenkin lalnata tåtä l4arkku Helkkl-
län kirloltusta. (ArtlkKella cn ltteffetu)

Enerqiaa l l lovlssa 0n 1öhes ylr tä pal l0n
kuln Dolt toöt jyssä, 0lJystähän muovl-
k1r 0n tehty,  uuslLtumattorasta luon
nofvarasta. Sl l t i  Su0fr]essa Käytetäån

Tl lastoissa Suorni  käyttää enlter nuo_
via f l laai lnassa verrattLrna aslkas-
lukuLn, 560 mllJoafaa ( l i0a vuodessa,
r17 kiLoa henkeä kohden. Se on q0 x
enelnl län kLr in KertakäytÖn luvätussa
|]aassa USA:ssa, kaksl  nkeftal fen näära
Tanskaan la JaDafl ln nöhder ja nel ln-
keftatnen Nor.Jaaf verrattuna, Suo|]en
t l lastolssa ovat tosin mLkafa myos
|retsateol I  lsuuden kävltäl lät  hartsl t
Ja I l i l l1ar,  Jortå ei  karkkial la lueta
mrkaan n] lovi t i  Lastoihln,



hyvln,  vaaslnKln s luaef | ln lat  yr l tykset,
uudel  leenkäyttö raaka-atneekst käy
helpost l  pälnsä, kun t letää tarkal-
leen, rnlkä nuovl laatu on kyseessä,

Valkeudet ovat teol l lsLLdef UlkoDuo-
lel la.  l luovl laatuja on pal jor  Ja ne
ovat omlnalsuuksl l taan er l  la ls la,
l4aal l jkol le f iuovl  o|  pelkkää mUoVla,
LaJ lttelefi attolluus la epäpuhtaus
hal t taavat uudel  leenKäyttöä, eikä k€-
råystä ole juur l  Jäajestet ty,  Teol l i
sLruden ulkopuolel ta tu levasta Jåte-
nuovlsta of  usein malrdoton t letää,
k00stuuko s€ yhdestå vai  usealnl låsta
|nuovi  laadLsta,

Er l la isten pakkausten, 0ul lo l  en,
tOIKkien, k0tel0len ia pussien osuus
l lLovl te0l  I  Isuuden kok0 tu0tannosta
or 2/  L J luf l  fe ovat tyyDl l l ls tä
kertaKäytt0t !0t te i ta,  J 01lr  ln tör f l lää
kalkkiat la.  Pakkausten ty i r jentänrrnef
slsäl lÖstään kestää ehkä ninuu n,
nutta lu0nt00n ioutuneef muovin haj0a-
nl fen v le alkaa vuoslkymmefla,  se na-
kyy Ja säl lyy,  kuten Jokal fen retk€1-
l l lå on volnl t  havai ta.

l(aåtopalkka tal poltto

Kelnoja Däästä eroon kot l  ta lousf , l lo-
v lsta 0n 01keåstaan val f  kaksir  kaäto
palKka tal  p0l t t0,  K! f ip lkaan el  o le
0nselmat0r aatKals! .  Ek0l0qlsest l
aJatel lef  paråsta ol ls '  pyrKlä koko-
naan väl t tänään nuov€Ja tal  käyt tää
n11tä aina uudestaan,

l luovlsta el  leviä saastut tåv1a al f€ l_
ta,  Joten kaatopalkal la se on s1nänsä
nelko har ln l tonta.  l lut ta kun nuovin
energlafr ]äärä vastaa pol t tooLjv i i ,  0n
toi l l l t tanl fer  kaatoDalkal le pelkkaä

Eråat f i lovi la j l t  e lvät  o le sen vaa-
ral l lsempla poi t taa kutn taval  I  lnen
halk0 esl f ierk lksl .  onsel | ]a of  s l lnä,
et tä muoveja on monta tyyDptär Jotden
kln muovien Dala€ssa syntyy hal ta l l l -
s la ta i  Jopa er l t tä j f  myrkyl l ls lä

likavedel

ålä
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vaarål l ls la ovat vaaslnkin Pvc-muovtt ,
Nl lden palaessa syntyy ktoor ivetyä,
JoKa veden kanssa mLodostaa syÖvyttä
vää suolaiappoa, EDätäydel  I  isessä
palamlsessa v0l  syntyä yl lpär istöl  le
myrkyl l is iä k loor lbertseenejä,  k loor l -
fenolel ta ja suDefmyfkyl l ls iä di  ok-
sl  lneja,

Alnoastaan nykyalkaisten jät teenpol t -
t0 la i t0sten tehopol t0ssa on Pvc l luo-
vlef  p01tto f l le lko vaaratonta,  suo
messa on ainoastaar Tu.ussa tolmln-
nassa täl la lnen la l  tos,  Vanhoissa
lat teefpol t t0 la i toksissa la ta lo jen
p0l t to la l  t te lssa el  Pvc-f iuoveja saa

Enslo Huuhkå on koofnlt Kotkan yfipä
r lstönsuoJeluyhdlstyksen tekel lään
kompostolnt ioopaaseef t letojå er l -
Ia lsten l ] ]uovl laatulef  pol tet tavuudes-
ta,  11yös LuonnonsuoJeluvaki  lehdessä
i  u lkalstm luet te lof  ovat tarkastaneet
alan aslantunt lJat  professor l  Jaakko
Paaslv l r ta Jyväskylän yl  toFI stosta
Ja Drofessor l  Joian Llndbers Hel-
s lnsln y l loPistosta,

Tletoier kokoalat  korostavat kui ten-
ktn,  et tet  täys1n hattatonta muovlen
0ol  t tamlsta ole olemassa,

sulr teel l  lsen ia l tat tomla pol t taa

Pehmeä polyeteenl  I  l luovikel f l lut  ia
-pussl t ,  kalpan nruovlkassl t ,  nr l f  1gr lp,
t lsk ia inepLl  lot ,  l lonet le lut .

Jäykkå polyeteeni  I  faplsevat nuovikas
s1t ia pussl t ,  sanq0t,  vad1t,  pulkat

Polystyreenl  PS: korurasiat ,  heiJas
t l r iet ,  lääkearn0sk!p1t,  ke. takayttb-
las l t ,  solul l ruovi  na Styrox

Styreenlbutadieeni  e l l  lskunkeståvä
PS, v l i l l -  ja juqurt t lpu.( j t ,  kerta
käyttÖmuklt  ja aseet,  !eaunasalaatt j
la f l lar japLrurolakkaukset,  kap€Et I  j -

Poiymetyyl  lmetakrylaåt el  i  Dleksl-
lasl  autojen lyhty lasi t ,  k issafst l f iät ,
kupulkkunat,  valof ia lnokset,  aJoneuvo
Jen aruovl- lkkLrnat,  Desual taat,  kylpy-

Sel lu loosanuovl t :  st l f lätasief  sanqat,
auuvtf , l€ l  ssel  ien käd€fsiJat ,  f l lmlne-
gat i iv l t ,  kuul tavat karnat,

Hal ta l l ls la pol t taa

Polypropeenl  I  valkea lnuovinarL Ja
-koysl ,  Dakett len s ldefauha, Joldenkin
saVrkerasloldef Oääl lyskalvo,

Äk.yyl  ln l t r l l l ibutadieenlstyreenl  ABSI
veneet,  huoneKalut ,  rn0nlen tal0Lls
koneider ku0ret, Lesot, lnuhkeat Sar-

Polyanldl t  (nat lon):  arol l i  t l  lv l  l t  pak-
kaukset,  sukat,  sLkkahousut,  harJak-

Kerta|) ]u0vl t rp0lyester i .  p0lyuretaani ,
epoxl  ynr sähkökomponent i t ,  luJ l te l l !o-
v i ,  (esi f l l ,  lasikul tuesineet) ,

Ei  saa pol t taa

Kova Dolyvinyyl ik l0r id i  PYCr läplna-
kyvåt shaf l lpoo!!110t,  pal iar iakkauksen
mrovi tuet ,  aanl  l  ev! t ,

Pehmitet ty polyvlnyyl  ik lor id i  PVc
et ikkapul1ot,  keln0nahka, k l  r j  o j  en la
r€fsaskansioidef kansi lnuovl t ,  1of iake
la var0kuvaraskut,  sähkÖlof to jen su0-
Jakerr0kset la - l is tat ,  efaat ikkuna
l istat ,  läDlnäkyvä 1etku, ke.nikanQas,
kylpyhLioneen låt t lanDaal lys



Tiesitkb; että Liinntin Kuppi
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sekojtat ja sinul)a on tterkul)inEn
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N IESTASAKK I
(esäksl e1 pl tåls l  mennä luFal lenaan
l l lkoja,  e l l  n l ln suur l tö lsen aslan
kuln kasvlksenpurl lan vael lusruokal ls-
tan laadlntaa. (unnon l lstan teko
sl I r tyy, mutta Jotaln nlelenkl int0lsta
tål  läkln kertaa löytynee.

KIJIYATEN VIHANNEKSlA VÄELLUKSELLE

Tämä on Darasta perlnankulvatusalkaa,
Joten töytyy l tseklr  kokel l la seufaa
vaa ohlettar kLror i tut  perunat sulka-
lo ldaan n.  0,5 r ln ta l  v l lpaloldaan n.
0-25 cf l l  palolksl ,  Ne ryöpätään vedes
sä 5-6 n'nuLtt la,  Ryöppäysalka laske-
taan sl i tä,  kLn vesl  alkaa uudel leen

ki€hua, Vaahto kuor l ta6n tervl t taessa
pols,  Palat  ovat nelkeln Dehmeät,
mutta säl lyt tävät v le lä rakenteensa.
Ne valutetaan hyvln Ja levl tetään kul-
vui laan, (ulvLrtss? !"  !estää l2-18
tLrnt ia 50 oC,ssa, rLLr i r i r5a 2-J pälvää.
Peruna on kulvurul ,  lun se on Tapeaa
la D!0l i t ta ln LäDlk, i i r ,  r lvaa, Rl t1 lÖl
Cen Dalkkaa vaihdeiaan väl l l15 Ja Da-
lo ja Döyhl tään, Jot ta ne kulvuvat ta-

VIelä el  o le kok€musta s l l tä r l l i tää
k0 muutaman tunnln l iotus tekemään pe
runasta r l l t tävän pehl leää, Jot te l  se
tarvl tse pl tkää k€l t toalkaa, Llotus-
vesl  kaadetaan aina klehuvana palolen
pääl ie,  Joten se kannattaa tehdä våel

'
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Kuvaaja:  Pirkko Perä



luKsel la ruoKaKlpossa, l0sta perunat
veslreen sl  l r retään Jäähtynelnä nuovl
pussl ln odottamaan ruokataukoa Ja val

Plenl puhdlstetu Dorkkafat loko parln
| l l l l l tn v l iDalelksl ,  Dler lKsl  kuut lo lk
sl  tal  karkeaksi raasteeksi,  Rvoppää
klehuvassa vedessä 2 5 f i  lnuuttLa,
Kuivur lssa kestää 50oclsse 12-18 tun
t la ennerkuln porkkanat ovat si tkel tä

Xesåkurpl tsa

el tarvl tse ryoDpäystä, Holkat,  nlve-
nen raa'at ovat Farhalta,  Pestvt kesä
kurFl tsat ,  Jolsta on le lKatt0 påat
pois,  v l lpalolr jaan Darln] l l l is lksl  Ja
levl tetään ohL€l t l  r i t l lö1l le ia kLr l_
vataan 50oCrssa raD€lks1, KulvLr lssa
se kestöö l2-18 tunt ia,  lur lssa l8 2q

Paprlka

v0ldaan myds kLlvata eslKäs,t te lyt tä,
nutt€ |]lyÖs 1 I llinLrutin ryöDDäys vol
tu l la kysymykseen, Nol f  0 5 cm ren-
kalkst ,  sulkalelksl  ia l  p lenlksl  kuu-
t l0 lksl  le lkat tu l  en pestyjen Dapr lkol-
der kulvatus v le 50oC:ssa nahkamalslk
sl  la k! iv lksi  kulvur lssa 12 18, uu-
ntssa 18 2q tLrnt la,  (u ivat tua papr l -
k.a voldaaf l  h lerontaa maust€J auheeksr
tal  l l0tet tuna köyttää tuoreef taDaan,

YadelmaL kulvuvat nopeammln los fe
l rå lkaistaan. HuLhdel lut  Ja huolel  I  l -
sest l  valutetut  lnafJat  levi tetään
0lruel t l  r l i l lö l l le la kulvataan h€!-
r€lks1 45-500C:ssa, lässä, kuten l l lu is
sakln kUlvatusaJolssa ol l  sLLr l  ero
kahden låhdeKlr tanl  vät t l lä (ks.  Klr-
lar€ppu),  Nl lnDä on annet lu rr ldef l rDl
kulvalusalka ohleeksi ,  J0t i r ivät  tuot-
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teet  Jäls l  l l lan kostelksl ,  Jol lo ln ne

Iuoreuttamlnen tapahtou alna kaatamal-
la vesl  kuuf iana kulvattujen tuottelden
påäl le,

Rlt i iö lden palkan vaLhtamlnen, kääntå-
mlnen la kulvatettavlen pövhlmlnen
kuuluvat alna aslaan,

RH

PIXÄPATOJA VÄLIONOVÄLTA

ljuteen Gourmix_sarlaan kuuluu edel I  l -
sessä lehdessä esl tel ty jen tuottelden
l lsäksl  rLyös kolme Dlkapataar B0losne
se, katkarapu-r l ls l -  la kana-r l ls lpa_
dat.
valmlstus 0n helDpoa: possln slsäl tö
tyhlennetään lautasel le,  pääl le kaade-
taan 2 d1 klehuvaa vettä,  sekoltetaan,
haudutetaan vl is l  rninuutt lå Ja svödään
Pakkauksessa on yksi  annos. Nä|näkln
ovat XLlvaf iai to 0yrn uuden pakkaskul-
vaamon tu0ttel ta,  lo l ta val l0n0va
markklnol,

RH

ENERGIAA

Akulsen enerqlantawe riippuu perusåineen
vaihdunnasla sekä iikunran mååråslä. Perusai-
neenvåihdunlaän vaikullaval mm. sukupuoli, ikä
ja ruumiinakenne (piluus ja pairo). Keskimäärin
taruilsemme2000 2500 kcål vuorokaudessa. Jos
taas liikummo paljon, kuten vaelluksella, saanaa
2500 kca olla iia vähän. Kaiken kakkiaan la.
vtsemme yksilölisen måå.än energlaa. Tolnen

Taruit*mme mona ravinloainela, kuien ras.
vaa, raulaa ja kaliumia. Sinkkiä, magnaania ia

hiiLihydraaneja, sekä joukon muilakin. selLaisla
viikon ruokalisiaa Ei edes ehdolusta, joka sisäl
läisl kaikkia nälä avinioaineiia olkeassa suh
leessa on varsln vaikea laalia vaeliajane. Ja vai
keus lisåånlyy, kun tieläå eflel tuoreruokaa voi
kovinkaan paljon mukanafl kalaa

Kuivallaminen on hyvä lapa sålynäå ener
giamååråttallella- Enkiinltaiokaan ryhlyåmenun
tekoon ( ainakäan vielå), vaan olen kgånnyl muu-
tamisla ruoka-ainelsta listaa, johon olen merkin-
nyt 100 g kohli energiamääfän. Monei näislä
ruoka'aineisla sisältävät myös hyvän joukon ra-
vlntoaineila. Jos olet kiinnosrunut, voii ver€illa
hieman nnkan ruokavaastoa jamieluä, taruilsee
ko jotain llsä*i vie ä€nnen ruskår€lkelle lähröå.

l00g

kaurahiuiale 1610 385
sl. puuroutumaton 1540 370

maka.oni 1540 370
ruisleipå 940 225
näkkileipä 1350 320
vehnåle pä 1160 280
maapllhklnå 2240 g0

Edam-4o% 1300 310
sulalejuuslo 1260 300
voi 2950 700
maEaninl 2950 700
luumu, kuivarir 1120 270

l!o.e 240 57
petuna 320 76
hemeer, kuivau 1970 330
tuorcet 320 76
hauki(kalayleensä) 350 83
kananm!.aa 630 150
meen{ursli 1260 300
måksapasleija i260 300

Hyviå ruokahetkiäl to voo Heli
låhde:Favirsemuskäsikirja, Sa raarariilro
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Myrkkymarjat
Luonnossa eteenlllle avautuu mitä nonl-
nålsenpl kaunl iden kukklen la kasvlen
Ja houkuttelevannåkölsten f larJoJen
val lkoima. Si iå vaan ei  älna lhastuk-
seltaan Jakså mulstaa, et tä hyvln mo'
net nälstå ovat myrkyl l ls lä.  Tätä to
dtstaa lo se, et tä myrkytyst ietokes-
kukseen tulevista i iedust€iuista Joka
vl ldes koskee kasvejå.

Srur ln r isklryhmä ovat l -2 -vuot laat
lapset,  muttå l lneisen harvoln hekåän
syovät todel la vaarål l ls ia kasveja,
kuten ryrkkykatkoa, hulluruohoa, tal
ukonnattuJa, l lyös seuraavl ln kasvel-
hln tulee suhtautua 4vl t leås , '
vehk, klelo, kuusama, selJå, tuhka-
pensas, pell(onlehtl, loulrJtähtl, paa-
vallnkukka, kultaköynnös Ja kaktukset,

Kal l loklelor Yielnen Suomessa alna
LaDln ralol l le ast l .  Kasvaa kal l lo l l la
Ja klv lkoissa, Kukka kel lo|r ]alnen, vå-
r l l tåån valkolnen, lJseln valn osasta
kukkla tulee narjoJa, Jotka ovat
aloksl  v ihrel tä,  kypsyttyåän elo-
kuussa nustaf s lnis lä,  våhakerroksen
pelt tåf l l lä,  (Hyvln palJon nust lkan
näkölnen, )
(oko kasvl on ryrkylllnen.

0treetrpulsstn kt  lhtymlstå, oksente-
l  ua,

Klelo: Ylelnen Suonessa, Käsvaa tuo-
relssä netsissä. Kukka kel lo|nalnen,
tuoksuva, vär l  l tään valk0lnen. Kukls-
ta kehit iyy ensln vlhrel tä,  s l t ten
keltais la la myöhenmin syksyl lä t l i -

Kuvaaja:  Sakar i  Palo



len pun€lslå marJ0Ja,
Koko kåsvl on taDoavan mvrkvlllnen.
0ireet,  kuten edel lå kal  I  l0klel0l  la.
0n Jopa tapahtunut nl ln,  et tå lapsl
on Juonut vettä mal jakosta, lossa 0n
0l lut  k lel0la,  Ja 0n saanut vakavan
nyrkytyksen.

(olranhelsl  r  Ylelnen Etelä_ Ja Keskl-
Suomessa kostel l la iehtomal l  la.
våstakkalset, vaahterantapalset leh-
det.  verson kärkl  kuolee useln, Joten
verso kehlt tyy hankahaaraiseksi ,
l (uktnto on suurt  hutskl l0.  Helslpen-
sasta nåkee ylelsest i  | l ]yös pujstolssa
Ja puutarholssa. l larJat pl tkLlalsia,
klrkkaan punalsla,  våkevän happamia
ja alkusyksystä pahanhalulsla,  l lar lat
ovat myrkyl l ls lå alnakln, kunnes en-
slmmålnen pakkanen on ni  i tå purrut,
lo l lo ln makukln paranee. (0lranhelsln
myrkyl l lsyydestå on r lst l  r l  l ta lsta
t letoa, Joten paras tyytyå lhal lemaan
nl l tä hlukan etåånmåltå, L,nnul l  le-
kaan ko marJat kelDaavat vasta sl t ten,
kun multa marloJa el  ole saatavl l la.

0lreetr  J0 helslpensaan käslt telyn
Jälkeen lhoi tumaa, {nar lolen naLtt l -
nisen ialkeen pahoinvoint la.

Lehtokuusama: Kasvualue Ahvenanmaå
-Pohl0ls-Polr lånmaa lehdolssa Ja tuo-
relssa metslssä, Si tä fåkee |nyos
Joskus puutarholssa, Noln l -5 m, haa-
rova D€nsås, leveänDUikeat lehdet
ovat fr ]olen] lnln DUol ln karvalsla,  Kukat
plenehköJå kel lanvalkolsla,  l lar lat
herneen kokolsla,  tuf i l lan punaisla,
tyvestä parel t tal f  yhteen kasvanel ta,

0ireetr  Voinakasta oksentelua, ver l  s-
tä r lpul la,  hen9enahdlstusta, kylnråå
hlkeä, sydänhäir iöl tä.  ( l lyös kuole-
nantapauKsla 0n sattunut,  )

Rusokuusamar (ukkl I kesäkuun lopulla,
kukat 2 cln pl tktå, kakslhuul ls la,
vaalean punalsia,  valkolslå,  loskus
Jopa klrkkaan punaisla.  l4arJai punal-
sla,  loskus kel tais la tål  vaål€an
punalsla Ja |nyrkyl  l ls lä.
0lreet:  Yienantoa, r lpul la,  kuumetta,
kasv0jen punoltusta Ja laajentuneet
sl 1mäterät, pahlfi nassa tapauksessa
k0urlstuksla,

Lunlnarlar Ylelnen Duutarholssa, Nol n
metr ln korkulnen nuokkuvaoksalnen
pensas. Kukat k€l  Ionalsla,  pienlä ia
värl  I  tään vaalean pLrnaisla.  f lar lat
kypslnä vaikei ta,  pul l lstunelta,
s, l lå nl lssä on l l | 'aa, l , larJat kor ls-
tavat pensasta vlelä taivel lakln teh-
t len J0 var lstua, l laf iolssa olevan
f lryrkyl l isen ålneen koostumusta el  ole
tutki i tL,  mutta sen t ledetään årsyt
tåvän suun Ja nlelun I lmakalvoja,
Enemnåfl  naut l t tunä alheuttaa r tpul  ta
Ja oksentelLa mahan l l rnakalVoJen är-
sytyksen vuoksl,  l lar loJer nehu saat-
taa alheuttaa thottLmaa, ((errotaån
marJoien nautt lmisen alheuttaneen

llusta konnanmarja (kansanomalnen nt 
'lllsurmanmarJa) |  varsln ylelnen lehto-

f l r .1slss3 netslsså, PohJolslmnat löy-
töpa'kat Rovaniemel lä Ja KuLsanossa.
Kukat plenlå, kel l€nvalkoisla.  ar jat
aluksl  v lhrel tä,  kypslnä must la Ja
solkei ta ( lson f iust ikan kokoisla).
Epämlel lyt tävän hal! l ren Ja nyrkyl l l -

0lreetr  Ihoärsytystä, nar l0Jen syönt l
alheuttaa paholnvoint1a,

PohJols-Suonessa J€ LaDIssa kasvaa
harvlralnen, punaln€r k0rtranmarja,
Joka 0n yhtä nyrkyl l jnen kuin f iLsta-



Näslå: Ylelnen lelr tonalslssa netslssä
Etelä Låppla lnyoten. Joskus näkee
f lyös puutarholssa. Se on Pieni,
! -1 metr ln korkulnen pensas, kukkl i
ennen leht ien ouhkeamista. Syreenln-
tapalset,  tuoksuvat kukat ovat k.u-
ni ln punalsla.  Ni lstä k€hit tyy mar-
J0Ja, Jotka 0vat raakolna vlhfel tä
la kypsyessåår hetnäkuussa klrkkaan
DLnalsia,  Näslå I  lenee nariolstal l ] |ne
myrkyl l ls ln,  Pelkäståän lo versojen
kuorl  on nl ln myrkyl l lnen, että varo
maton käsl t tely vol  alheuttaa lhoär
sytystä Ja räkkojen muodostU|r l lsta.

0lreet:  ver istä oksentelua. r lpul  la,
munuåishälr iöl tä,  k irvelyä vlr tsa
ielssä, lopa keskushermoston häir l -
öi tä,  päänsårkyä, taJ0nnan hä1rlöl tä,
harhanåkyjå Ja kourlstuksla. . lo kahden
marJan syömlnen r l  l t töå alheuttå
naan lapsl l le Dahan myrkytyksen, 12
marJan syÖmlnen on J0lr tanut kuOlenaan.
Alkulnen mles on såanut Dahan sLUn
l lmakalvon tulehduksen yr i t täessään
katkalsta sl tKeää nasln oksaa ham-
pal I  laan,

0ravanmarla (kansaro|]alnen niari net-
särusina):  Ylelnef koko maassa, kas-
vaa tuorelssa netslssä. valkolset,
tert tunålset kukat,  J0tsta kehlt tyy
pienlä, punalsla marJoJa, Jotka ovåt
maultaan rLslnamaisla, Ja sisål tävät
samola sydänhä1riöl tä alheuttavla,
nyrkyl l ls la alnel ta kuln esl f r ]  k le lo,

Paatsamä: Ylelnen LaPPIa nlYoten,
kasvaa netsänlaldol l la la korpl f ia l l  la,
Korkea Pensas, lonka kl l l tåvän nah
keat lehdet ovat alna kaksl  vastak-
kaln.  Leht lhangorssa 0levlsta plenis-
tä kel lanvlhreistä kuklsta kehlt tyy
| ' larJola, lo ika ovat ensin vlhrei tä,
s l t ten punals la Ja kypslnä n0st le.
Koko oensas on pahanhalulnen Ja -ma-
kulnen Ja nyr kyl l lnen,

0lreet I  suol lstoärsytykset.

Lourals-Suomessa kasvåa hafvlnalnen
orepaåtsama, Jonka Oksat ovat pl lk-
kls lå,  se on myos nyrkyl l inen.

Punatolso: Kasvaa kostelssa lehdolssa
Ja pensalkolssa, 0n Jokseenkin ylel-
nen alna PohJanmaal le ast l ,
Refto, köynnösmäinen "puol lpensas",
Jonka varret osaksi Duutuneet,  Kukat
tåht l f iä ls lå,  s lnipunalsla vlohkoja,
marJat tul lDUnalsla,  pl tkånpyorel iä,

0lreetr  Kasvln vlhrelsså oslssa oleva
myrkyi  l lnen alne alneuttaa 0lrel ta
sydälllesså, keskusherirostossa, llma-
kslvol  l la.  0lreet saattavat l lmaan-
tua vasta uselden tunt len kuluttua,

sudenm€rlar Ylelnen koko maassa,
verson latvassa yksl  kel  lanvlhreå
kukka, Josta syntyy suurl ,  l l t teån-
pyöreå nlustan slnlnen marla, Verson
yläosassa on sätel t tålsest l  nelJå
lehteå, l4ar jat  kyDsyvät sanaan alkaan
| l lust lk0lden kanssa,
0lreet j  l , larJ0Jen syöni l  aiheuttaa
r lpul lå,  kourlstuksia ia halvauksla.
Elälnkokelssa suurest i  la lmennettu
leht iuute alneutt l  sydäI l len ryt | l l lhäl-
r lö l tä.

Suovehkar Jokseenkin yleinen Etelä-
ia Keskl-Suomessa, harvlnalnen Poh-
i0ls-Suonessa la LaDissa, Kasvaa
mutsfannol l la la närässa korvessa,
Lehdet vlnon hert tanalsla.  Kukat
t lheässä lr-6 cr i  poikelossa, Jonka
sluren vihreän suojuslehden sisäplnta
0n valk0lnen, l larJat kypsyvät syys-
kuussa, ovat särnlkkäitä,  I  lma' s la,
vär l  l täön punalsla,  pol t tavan ktrFeän
nakulsia Ja lnyrkyi i  ls lä.  Juurakko
tulee nyfkytt i jmäksl kel t tämä11ä tål
K'r lvaamal la,
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Tavai l ls innat la usein alnoat 0lreet
ovat vatsaklpu, oksenteiu la r lpul i ,
Holtamattomlna ne volvat Johtaa
Jopa el imlstön vakavaan kulvunlseen,

IIYRKYIYSMTILÄAIT EIISIÄPU

llyrkyn alkuperä (esln. kasvl laJl)  on
alna pyr i t tävä selvl t tämään. Jos p0
t i  laal la on vakavia nyrkytysoirel ta
ir  hån on taluton Ja kourlstelee, hä-
let  tuetåan kylkl  vatsa -asentoon Jå
kul jetetåan nopeast l  lähl lnpåån sal -
raalaan. Ialutonta el  såa oksennuttaa,
Idrkeäå on, että D0t i laan henglt täml-
sestä huolehdltaan, f lyös okseni€leva
pot l täs pidetåän kylkl  vatsa asen
nossa. Pot l laan suu puhdlstetaan,

Jos pot l las on tajuissaan, oksennut
tamlnen ei  alna ole vätt tämåtöniä,
Enslavuksl r i  l t tä useln läåkehl i l l .
Lapsl l le se såadaan annetuksl  hel
Poln| l | l r  jugort in,  mehun tal  | l la ldon
kanssa. Pott lasta ei  saa Joottaa en
ren oksennuttanl lsta, koska neste v0l
si  l r tää nahan slsål lön ohutsloleen,
0ksetussl l rappla v0l  kåyttää oksetuk
sen alkaansaamlseksl,

f iyrkky lhol la tal  st lnåssä

Syövyttåvå alne voi nlutamassa lll'nuu-
t lssa vaurl0i t taa pysyväst i  s I  lnän
sarvelskalvoa. sl  lml in Joutunutta
lnyrkkyä huuhdotaan r lnsaål iå vedel Iå
ainakln kynmenen mlnuut in aJan,
Pikalnen låäkärintarkastus on tar-
peen. Jos sl l l lä on pahoin ärsyyntynyt
tal  valonårka tai  Jos sarveiskalvon
epäl l  låån vaurloi tuneen, KulJetuksen
alaksl  s l l l l l l in voidäan t iputtaa öl ly-
DohJaisla sl  l | l lätulehdukst ln tarkol-
tet tuja t lppoja, tal  f iOlemmat sl l l l lät
pel tetään sl teel lä,
Ihol  le Joutunut |nyrkky huuhdel laan
vedel lä Dols.  Pesuun vol käyt iää
veden l lsåksl  salpDuaa,

f lUISIA: Lääkehl l  I lJåuhe Carbomlx,
paraf l ln iö lJy,
Ipeca-oksetussl  I  rapDl

LIsät letola saal
l lyrkytys etokeskus, Helslnkl
90 41' t  J92 tat 4711
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IJUSI LEI4I4EI]JOEN KÄRTTA

l{aan|nl t taushal l l tus on Julaklssut tänä
vlonna uuden ulkol lukartan Lemmenloen
kansal l lsDulston alueelta.  Se on nl t-
takaavassa 1i100,000 Ja nl ln ol len
sl lhen mahtuu melkolnen ålueJ pohlol-
sessä kärt ta rajol t tuu vähän Anqel ln
kylän pohjolspuolel le Tlrron läädesså
kartal le,  etelässä Pu1lu, Taatsl iärvl
sel toineen Ja Purn0mukan kylä ovat al-
van laldal la,  ldässå räJå kulkee Inä-
r lsta hlukan l tään Jå lännessä hukaän
mahtuu vlelä Nunnånen. Yhdessä kar-
tassa nåkyvät nl ln Lenmenloen kansal-
l lspulsto kuln Appls- Ja Hannastuntu-
r ien malnlot retkel lymaastot,
Kartassa on erotel t0 väreln palJakka
Ja suot,  mutta lopputulos on pal ion
helponpl lukulnen kuln 1 r100,000 topo-
sraf lkartolssa, Hlnta on Jg |nk.

SAVUSTITI I(EITTIIIESTT

Erä lehdesså / /87 esl tel t l in kuinka
retkikelt mestä vol tehdä savus |nen.
Täytyy tar jol l la tänä olva ldea | ] ryös
LaplnkävlJån luklJoi l le.

Tarvlkkeet ovat vähäiset l
rautakaLpasta t lheäsl lmåistä metal l l
verkkoa, Joka lelkataan pelt lsaksl  l -
la olkean kokoiseksi ,

-  fautalankaa t6l  paDelr l  I  l ( i lh iä,
Jolsta tavutel laan verkon kannakkeet

- katt l laar pohj lmnalseksl  alumtlnl f0-
l lotå (säåstyt pohj6n j  ynssäänlsel tä
savustLsDUruJa la sokerlDala.

Jollel mukanaan kanna savustuspurua
katäJan la tepån tastut käyvät hyvtn,
Sokerl  antaå kätol l le kaunl ln vär ln,
Katt l la lal t€taan kelt  meen kuten ta-
val l lsest lk ln Ja sååstöl lekkl  r t  l t tå-
nee savustamls€en (ofltakohtalsta koke-
musta el  ole),  Palst lnpannu on kante-
na, Rlt l låI le nlahtuu hyvånkokolnen
lohlf l le,  ahvenla koosta r l lFpuen q-8,
Savustusaika on 10-20 nlnuutt la,
Ja sl t ten herkutel laan,

O|(€AN toK)/5E/f '/A/L|UOTO/red R/ryLÄN
,AAT k/iyn):^1Ä/-tA'
K477/L^4 4"UN+.

äim. ito
papzri /rrlin
rili lci

P1'"/1'a/umihi'

-fot;o



TELTAIII]ÅRUT JTRJESTYKSEEN

slnun el  enåä tarvl tse tapel la tols l ln-
sa sotkeutunelden teltan Ja laavun na-
ruien kanssa, kun laltat ne kudonnassa
käytettävl l le sormlol l le.

alol tå narun Juuresta. l (ouklstetut
sormet pltåvät alkupäätå känmentå vas-
ten palkal laan,
Klerrä naru etosormen yfipärl Ja peuka-
lon hansan kautta peukalon ympärl,

UUSIÄ LIIIJÄ-AUTOYHTEY(SIT

Rov€nleniel tä Lakselvl ln

J, l '1,  Eskel lsen Lapln Llniat  on alkanut
i l lkennöldä suoraa l ln laa Rovanieneltä
NorJan ouolel le Lakselvi ln Auto läh_
tee klo 11,15, on lvalossa 1/ 20, Ka-
r lgasnlemessä 19,55 Ja Karasjoen kaut-
ta Jäåmeren rannassa klo 20 15 Norjan
aikaa. Arklsin paluu alkaa lakselvls-
ta 5.05, sunnuntalsin 7.25 4Ut0 0n
Ivalossa vastaavast l  k lo 10.05 Ja
12.25 l€ Rovanlemel lä 15,25 la 17,\5
Tarkempla t letola voi  kvsvä l l lken-
nötts l lä l tå,  puh, 960-22 160,

Jol loln narukåäröstå tulee kahdekslkko
Jätä Dåätå r l l t tåvåst l  s0lmlmlseen,
Narun pään täytyy tul la peukalon Duo-
lel tå päätössolmuun, sl l lä muutoln au-
kalstaessa narun pååhän muodostuu un-
pls0lnut,
PuJota narunDää kuvan osolt tanal la ta-
val la Ja t lukkaa, vÄrnlsta vlelå tol-
sel lä s0lm0l la.
Nyyt ln saa puretuksl  vetåmål1ä slsäl lä
olevasta alkupääsiå,

HEIS1|{(I-IVÄLO BUSSILIIiIJÄ ÄLOITTÄI1UI

l ( r . roplon Li lkenfe Ja post lautot  ovat
alol t tsneet kesäkuussa I  I  lkennöldä
Helslnqlstä Ivaloon Joka perJantal
ålna 2q.9,89 est l  a lo i t taakseen ta€s
plenen tauon Jälkeen 1/ ,11.89 vaD-
puun I990,

l latkån hlnte Hels lnglstä Ival00n 0n
5q0 markkaa. LInJa-auto lähtee Hel-
s lnglstä la l t0r lsta l0 l  k l0 16,15 ja

on ivalossa Iauantalna kl0 1J, !0.
Ivalosta bussl  lähtee taas takals ln
Helslnkl ln lauantalna klo 16,45 la on
perr l lå sunnuntal fa k i0 1J,15.

J"



LEIIIOJA LÅPPIIIt JA LÄPISSA

Helslnslstä Klt t l låån la Ivaloon
l{asa|{ lngs alol t taa eiokuusso rett t l -
lennot f le ls lnslstå Klt t l län kautta
Ival00n keskivl lkkolsln la lauantal-
sln klo 8.15, Väl i laksu tehdään Se1-
näloel le.  (one on ( l t t l lässä klo l1
Ja lvalossa 11.q5, Paluulento kumpa-
nakln pälvänä k1o 1J. Sunnuntalsln
kone 1ähtee Helsln9lstä klo 16,q5, on
Klt t l iässä 19,30 Ja Ivalossa klo 20

johdetussa ryhmässä on ol tava vähln-
tään 6 henkeä la nälstA Yksl vas-
tuul l  lnen lohtaja, lo l ta otetaan
henki Iöt iedot.
AvalrL€sta Derl tään 100 mk suurulnen
pantt ihlnta, ioka f iaksetaan avalnta
palautettaessa takalsln annettua
kult t la vastaan, Ävalmen lunasta-
I  al ta la palauttalal ta klrJataan
henkl löt ledot,

iä1keen. Paluualkaa leht luut lnen el
kertonut. Yhtlö lentää |llyös Kuusamoon
LK 21 ,6.89

Hel lkopter lkyyt lä Kol l  I  lstunturel  I  le
Hel|nlkuossa on älkanlt  lentol l lkenne-
kokel lu,  loka kestää vuoden 1990 lop-
puun, Rovanle|neltä Helalr  0y lennät-
tää natkustaj  ia perlantalsln Ja sun-
nuntalsln Flnnalr ln vuorot l ta Suonul le
sal laan ja pyhåtuntur l le.  LK | .1,89

Autiotupien varaus

Käslvarren la l lKK pulston varåust0plen
varauskåytäntö on muutettu l letsähal1l-
tuks€n 2rr.5.89 pålvätyI iä klrJeel lä,
Uudet ohjeet ovat seuraavanlalset:

1, varaustuplen ennakkovaraus on pakol
I  lnen. Varaus koskee f iakuusi jaa Ja
tuvan käyttöä,

2. Hlnnat
varausten hlnnat ovat vuodestå 1989
lähtLen:
alkulset J5 mk/vö/hlö
laps€t 2A nk/yö/hlö
Johdetut ryhmät väh, 25 mk/yölhlö

t , llatkålloyrlttäJ len varaukset
l , latkai luyr l t täl  Ien la nl lhln r i f iEs-
tettavlen yht lesöJen varaukslå ote-
taan vastaan pl tk ln vuotta kahdeksi
vu0deksl eteenDäln. l , {atkal luyr l t -
tälåt  saavat kui tenktn yhteenså va-
rata kutakln tupaå enintåån kolnek-
sl  yöksl  v l lkossa, varaukset on
l l laksettava vl l |nelstään kaksl  kuuka
uttä €nnen käyttöä, ttaksamattomat
varaukset katsotaan tåll]än Jalkeen
peruuntunelksi ,  al le nelJä vl ikkoa
ennen käytiöä tehdyt varaLkset tu-
lee maksaa väl I  t tömåst l ,
Yksl ty lsten våraukset
Ykslty lsten henkl lölden varsinalset
Vara ls2lät ovät Seuraaver I
Talv,  (auden varaukset oletaan vas-
taan 1.10, 28,2,  väl lsenä alkana,
Kesä ia syyskauden varaukset ote-
taan vastaan I  10.-10,6. völ  lsenä

Varaukset on maksettava vl  l f l  e lstään
nelJä vl lkkoa ennen käyttöä, l , lak-
sanattomat veraukset katsotaan tå-
n]ån lälkeen peruuntunelksl ,
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Terbnis jårven kämppä Käsivan essa. tuvaaja:

/ .  Tuplen kåyttö
Vl lkkalna retk€i lykauslna 1.1,-
10,5.  Ja 1.8,-J0,9.  f lakuuslJa vol-
daan varata kul takin tuvalta enln-
tään kahdeksl peräkkälseksl  yöks1.
l l0 lna alkoina 0n nahdol l ts ia Varata
[]ak0uslJoja 0seamtnakst peräkkätsek-
sl  yöksl  Ylä-Lap1n holtoalueen tal
LJrko Kekkosen kansal I  lspulston esl t
tåmnlä ehdol  l16,

8, oottor lkåyttöi$et 6loneuvot
l loott0r lkäyttölst  I  läaJoneuvot I  ta
l l  IkkLrvat elvät ole otkeutettuJa
yöpymäån varaLstuvlssa. Polkkeuk-
sen tekevät vi  rantot l l l tuksessa ole-
Vat VI Tån0l lalset sekå työtehtåVIssä

5, JälJel lä olevat varaanattonat pal l€t
t4atkat luyr l t täjät  ja yksl ty lset
henkl löt  volvat 1.1, läht ien varåta
talvlkauden ia 1,7, läht ien kesä
la syyskauden varaanåtto|nla makuu-
slJola,

5, Varausten peruutukset
Jos varaus Deruutetaan myÖhemnln
kuln 2l  vrk (= I  v l lkkoa) mutta vl i
rLelstään 7 vrk ennen varauksen al
kua, DIdätetään puolet vårauksen
l lääråstä, f i ikäl i  perLutus Joht lu
vakavasta salrastapauksesta tal
vastaavasta palaLtetaar kaikkl  mak
susuorl tukset vähennettyinä klrJol
tusf iaksul la,



Kirjareppu
SIEtl I - ,  YRTTI- JÄ }IAUSTEOPPÄITA

Valt lon palnatuskeskus J0lkalsee mo-
nenlalsta nlelenki intolsta myös ret-
kei l l lä l le soplvaa loettävåa.

Kauppaslenlopas
eslt telee nlmensä lnukalsest i  kauppa-
slenet.  Se 0n laadlt tu lählnnä slenl_
kaupan Ja sen koulutoksen tarpelsl ln,
KlrJasta 0n n]yös ruotslnkiel lnen ver-
slo,  Handelsvanpar I  bl  ld,
Hlnta lq nk. Tekl lät  Härkönen, Laht l ,
l4äklnen, Takalo Ja Ulvlnen,

or yrt t lneuvojakoulutuksen opplnater l-
aal  lksl  tarkol tet tu klr lanen, Joka
eslt telee vär lkuvln 27 luonnonvaralsta
yrt t ikasvia polminta- la käsl t telyoh
Jelneen, nryös yrt t len kåyttöå, säl-
Löntää, myrkkykasvela, yf t t len vteral
ta ainel ta la alheeseen l l l t tyvåä laln
söädäntöä käsl tel lään kirJassa. Tekl-
Jät ovat Hakala, f läkinen, suojanen Ja

l l lkkuvat henkl löt ,  lo lden tulee
erlkseen soD1a iuplen käytöstä ao.
holtoalueen tal  putstohal l lnnon
kanssa, oottor lkelkoin huol let tu-
len retklen yhteydessä saadaan yö-
pyå varaus- ia auttotuvlssa valn
mikål l  se tapahtuu holtoalueen tal
pulstohal l lnnon äntana a luvalta.
Ja elrdot 1la,

9. YläLapin holtoålue la ufho t(ekkosen
kansal l  ispulsto antavat tarkeutmat
ohl eet varausten sovelta|lrlsesta Ja
tuplen käytöstä,

lTlkäl l  varauksla ottaa vastaan nuu
kutn netsåhal i lnto tutee ko. h0l toalu-
een Ja pulstohal l lnnon tehdå varauk-
senpltäJän kanssa sl t tä klrJal l lnen
soplnus, Jål lennös soDlmoksesta tä-
hetetäån netsähal l i tuksen | l lonlkäyttö-

Vauras. Hlnta on qq nk.
Ruotslnkiel lnen verslo on nl |nel tään
Hafldelsörter I  bl  ld.

LUonnonna aoppåaseen
on keråtty esi t telyt  16 ylels l [ ]nästä
syötävästå marjästamne, lot ta on yh-
tensä 3/.  f lyös 10 myrkkyf iar laa esi ,
tel lääi ,  Lisäksl  opas antaa kåyttö-
v lnkkeiä -  n l l l le syötåvl l le lsJel l ie,
TeklJät 14l ldh, Nuormala, PohJolå Ja
Raatlkalnen, Hlnta on 44 mk.
våstaava ruotslnkiel lnen klr lanen on
Våra vl lda bär,

KUIVÄTUSKIRJOJA

Herkkuja kulvaanal la
0r l le l l ln 3 Göösln Tletonlekat-sar laan
k!uluva kätevånkok0lnen taskuktrJa,
Alkuperäisteos on arLerlkkaisen Phyl I  ls
Hobsonln kirJoi t tama, nrJassa paneu-
dutaan nelko yksl ty lskohtalses kuj-
vatusm€netelnl ln,  eslkäsi t teiyyn Ja



annetaan tarkat ohleet marl0Jen, ne-
delnlen, kasvlsten, l lhän, kalan, lnal-
totuottelden, vl lJatuottelden, vrt t len
y|ll. k0lvattanlseen kulvurlssa, aurln-
gossa Ja uunlssa. Jokalsta ohjetta
seuraa |nyös parl ruokaohjetta Koska
Julkalsuvuosl on 198J la klr lä löytvt
Änttllan alennusmyvnnlstå tänå kesänä,
palnos ol lee loppuinassa,

Sål lö kulvaamalla
Slsr l  Saht ln selostaa kulvatuksen så-
lalsu0ksla vlelä edel l lstä klr jaa pe-
rusteel l lsemnln, f iut ta tolsa€lta esl t-
täen t ledot halanalser nln, s lkslpä ne
tåydentävåtkln tois laån nukavast l .
Tåtä t letopakett la saattaa kul tenkln
ol lå hankalampl saada, sl l lä otava
kustansl sen Jo vuonna 1981 la nl ln
ol ten on ol lut  k lr ja-alennusmyynnlssä,
Jol lel  löydy klr lakaupasta, ant lkvarl_
aatt l  Ja klr lasto l lenevät varmlmmt
nahdol l  lsuudet.

IOLTA(IRJOJA

Satakunnan kulkur lsta lul lanlalvaiaksl

Velkko (ansasnlefll kertoo omakustan-
teessaan sukunsa tar lnan vl lden suku-
polven aJalta, llonet xangasnlenen
nlehistä ovat palnaneet p0unerkklnsä
Kul lankalvuun la etslnnän hlstor laan,
LK 18.4,89

l l lk lhlppuJa kultämål l t6

Tolmlt taja Arvo Ruonanle| l ] l  on Tlerana
!skenyt tar lnaa LaDln perukol l ta vuo-
slkymmenet.  l ierå pi l r telee |nonlsta
Jo nanannal0i l le nennelstä kul talnle-
hlstä mehevlä kuvauksla Ja kertoo her
syvlå tar ln0' ta,  Tosla t letenkln,
|(ar lsto 1989, LK 18,5.89.

I{ IJIJIÅ LAPPIIN LIITTYVÄÄ

Paatsjoen ldulut/  Paatsj009s laul l l
0n Claudla Fofonoff  ln kul t tuur l teko
kolt tasaa|nelaiseo oerinteen tål lenta-
l l iseksl ,  0makustanteena I  uur l  vuoden
88 lopul la lulkalstu klr lanen, Joka

slsäl tää hist0r ia l l ls la tar lnol ta,  lh-
mesatula. Fofonoff ln olnia runoja Ja
vähän nuutakln, 0n kl lntolsa l lsä saa-
melaiskult tuur lsts kl  lnnOstunelden ko-
koel | l ] l ln,  Löytynee parhalt€n Lapin
kir lakaupolsta Ja LaDir s lv lstysseu-
rasta Hels lnslssä, L( 20,12,88



Saanelals-suomalalnen sanaklr l  a
Koltan saamen sanaklrJä
Professorl  Pekka Sammallah on tohl t
tanut Ja utsjokelalnen 6tr leql lsa 0y
0n kustantanut kunrnatkln, Ltudessa saa
melals-suomalalsessa sanaklrJassa on
yl l  15,000 hakusanaa slsättäen l lm, n,
1000 tärkelntä palkannineå suomeksl,
ruotslksi  la norJaksl  sekä yt i  600
saamelalsta etu- la sukunimeå.
Koltansaamen sanaklr lassa on n. 6200

Rul lanrannan reppuherrå
sanul l  PaulaharJu (1825-t9qq),  0ulun
kuuromykkäkoulLn velston Ja pl trostuk-
sen opettaja keräsl  val talsan måärån
kansant letoutta q0 vuoden atkana.
Vael luskl lol letrejä kertyl  80.000 la
han klersl  noln 800 patkkaklnnal la,
PoJantytår f larJut HarJu kertoi  Lap!r-
kävlJässä rr l88 PaulaharjLn Lapir  ret-
klstä. Uskomattoman elår läniyön Ja
nlelenkl  lntolsen persoonan lämnöl tä
kuvaäva teOs on l lnestynyt Sufomalai-
sen KlrJal l lsulden seuran kustantama-
na. LK 1 .6.89.

Suurtunturlt
seppo Keräsen upeat kuvat Ja asko l(al-
kusalon råkkaudesta Suonen mahtavtfir
pl ln tuntur l f , la lse|] j l  ln laat lna teks
tekevät ktr lasta laplnhul lulen tolve-
lahjan, ( l lp lsJårvenkävl jöl l le mel-
keln Dåkot l ln€n ostos, l le l l ln e Göös
1989.

Luonnonyståvån suo|l|l
val l t t l in syystä vuoden 1988 luonto-
klrJaksl ,  val lnnan tekl  t i taal inan { i
luonnonsäät lön Suomen rahasto.
KlrJa esl t telee aslantuntevast l  J0
nelko luonnont i la lstaq aluetta Ja sl-
säl tää art lkkelei ta n]onlsta kl lnnosta
vlsta luonnonl lmlölstå Ja - tapahtumls-
ta, l l f r ] ,  Lapin er1 retkel lyaluelden
luonnonolosuhteet 0n esl tel ty Derus-
t€el I  lsest l ,  Klr lan toln] l tusneuvos-
tossa 0llvat veikko Neuvonen, seppo
vuokko Ja Dick Forsman, Ktr lan kus'
tantaja 0n val l tut  Palat la se ndEs-
tyl  1988, XirJasta otetaan erglånnln-
kiel lnen palnos. HS 6.12,88

ERIIiAÄKOIIITEÄI{ IIIEII NTö

(onltean tehtävänä ol l  selvl t tää
Lapln erämaa-aluelden laajuus, s l-
Jalnt l  Ja mefkl tys er l  käyttÖnuoto-
Jen kannalta sekä tehdä ehdotukset
tarvl t t€vl  ksi  la l  nsäädänt0tolmen
pltelksl  ot taen huomloon |n|n, tehdyt
ehdotukset suojelualueista Ja Iuon-
nonholtoalueld€n Derustal l lsesta.

Jdlkalsu on kon] l teamlet intö nro
1988/J9, Ja se sisäl tää 2J8 slvLr
l lsäksi  l lyös kart taleht lä,  Sl tä myyvät
Val t lon Dalnatuskeskus Ja VALIIKKA-
klr lakauDat,  Ja hlnta 0n lr l5 | r lk.



Poronpapanoita
|(ILPISJÄRV€I{ KUULUI|ISIA

Tle Saanal le
Enenteklön kunnanhal l l tuksel le t9 kt  l -
Dlslärvelålsen tekenä alol te on alku-
kesästä kuunentanut tuntel ta laptn
Kansan Falstol l la.  alol t teen peros-
telsl  in kuululvat auto en rakentanl-
sen Saanan rlnteen kllutusta vähentä-
va valkutus ja tasa-årv0 sl l f iå suh-
teessa että maisenla pååstslvät lhåt-
l€maan myös muut kuin luonnonsu0jel l -
Jat Ja hvyåkuntolset.  ovathan Kol l  Ja
Aavasaksakin saaneet t lensä Jo alkoja
stt ten. Samatla votsl  lael le rakentaa
myös natalan nåköalaravlntolan, Hank-
keen takana on |rlll, nyymälänholtaja
SepDo Rousu, Joka lal t tol  lehteen tu-
I  lk lvenkatkulsen vas ne€n Helstngln
blologisen lal toksen professorl  Antero
Järvlsen hankettå arvosteleval le | l ]1e-
l lp ideklrJol tukseue, l i l t ten kSynee?
LK 25,5,  10,5. .  26 ja 7,6,a9

l(ylätolnlkunta
perost€tt l ln vl lm€ vuoden loppupuotel-
la.  Puheenf lohtalaksl  vat t tu tn raja-
Vart lJa Hannu Rauhala Ja varåpuh€en-
l0htalaksl  ( I  lp lsJärven retke! lykes-
kuksen Johtaja ElJa l lannela, L|(  15. i2,
1988

ITÄ-LÄPIN UUIISIA

Lohikunlnkuus nuorlson käsl ln
tänå kesänä lohta on noussut lenosta
m!kavast i ,  eikä lohlkunlnkuuttakaan
v0l tet iu t l t l l lä,  UtsJoklset  petter l
Bosdanoff  06) ia Åsko Suomenrlnne (15)

v0lt t lvat Utsi  oen loh!kunlnku0den
11,280 kg palnaval la vonkaleei la,
LK 1.7,89

Inarln tunnuseläln Ja -kasvl
Inar ln kunnan tunnuskåvl on r lekonmar-
Ja ia tunnuseläin kuukkel l .  Yletsäå-
nestyksessä suosltulnl l ]at  valhtoehd0t
ol lvat poro Ja kul lero, i rut ta val ln-
nassa merkl ts ivät äänlmååröä enemmän
laJ len tut tuus, esl intymlnen Inar issa,
graaf lsuus la se etteivät oie mulden
paikkakun en tunnuksta, LK 8.12.88

Isoi lUsl l lppu l l lessl l tå
Lemmenjoen kansal I  Ispulstossa t l tessl-
joel la annat lkseen kLltaa kalvava Kårl
l lerenluoto löysl  58,25 gramnaa patnå
van hlpun, Jonka saa omakseen Jos löy-
tyy /0,000 mk löysää rahaa. Nlppu 0n
nähtävänä lnar ln Hopean nyymäiässä
KaunlsDääl lä.  Kåykåä katsomassal
LK 20. / ,89



HtsToRtÄÄ

100 vuotta postlnkåntoa

Keisar l l  l isen senaat ln armol l  lsel la
luval la l luor lo sal  post l tol l l ] lstonsa
nyöhålssyksyl lå 1888 la Enonteklålsten
kaDDelln klrkonkylå puol lsen vuotta
myöhennln keväål lä 1889, Post l  kul le-
tet t i ln hevosl l la,  porol l la,  veneel lä
Jä la lkals ln,  Työalkakaln ol l ,  mutta
sl tä el  vol tu noudattaa, s l l lä lhnlslä
0l l  palvel tavå sl l lo ln kun ol l  tarve,
LK 16.I1 ,88 Ja 7.5,89

llåil|llerfest Ja VuorelJa Juhl lvat

Hamnerfest Ja Vuorel la el l  Vardd sal-
vat kauDunklolkeudet 200 vuotta sl t ten
1/. / .1/89. Pohjois N0rJän vanhlnmat
kaupunslt  ovat j !h l lneet pl tk ln kesää
21.7. ast1. Hammerf€st lssa katett l  ln
Juhia ater ia 15.000 henqel ie Ja VLo-
r leJassa krLununprlnsessa Sonla pal-
Jast l  kalastalaDatsaan, 200-vu0t lsta
talval ta Juhl l t t l ln myös f ionln f l ruln
tavOin -  ni inkuln vlan norjalalset
osaavat.  L( l  / ,7,89

KULT]UURI(UPLIA

YrJö Kokol le seura

KlrJal l lJa YrJÖ Kokko p€last l  suona-
laisen laulujoutsenen perlkadolta la
klrJasl Lapln katoavan elämånnuodon
uselna hienolna kuvauksla klrJolhlnsa
monen muun alheen ohel la,  v l lne vuo-
den loDul la perlstett l ln Hetassa YrJö
(okko-seura, lonka enslnnålsenä tehtä-
vånä on saada klr ja l l l iaI le pätsås,
LK 1 ,11 .88

Apuraha valkeapåål le
LaDln 1äänln taldetol | l l lkunta mvönsl
kolmevuot ls€n työskentelvapurahan klr-
Jal  I  lJa, nuuslkko Ja kuvatal tel l lJa
Nl ls-Äslak valkeaDäål le,  LK 2q.2,89

Hetan saanelålskesRus

sal työvoinamlnlster löl tä 220,000 ] l ]k
avustusta nåyttleykeskuksen pääraken-
nuksen kunnostamlseen. Johtl SåDlIle-
lartat  r .ytr  o|nlstamasta keskuksesta
on tarkol tus kehlt tää saamelalskult-
tuur lå esl t televä la kehlt tävä palkka,
LK / .6,89

Lapin lehtoja suojeluun

YÄLTIO EUVOSIOI1 P€RI/\/ITEPiIÄTUS
LEHTOJENSUOJETUOIIJELII/ISTÄ

Valt loneuvosio 0n 11,4.1S89 perlaate
päätÖksel lä vahvistan!t  val takunnal l i
sen lehtoJensuolelu0hlelnran. 0hJel
massa on 416 aluetta,  Jolden plnta-
ala 0f kalkk'aan noln 5 JqO ha. Tänä
vastaa al  le k0l i ]ea Drosentt la lnetslemme
rehevlmDlen luontotyyDolen el l  Iehto-
Jen afvioldLsrå l .k.nat salasta,

LehtolensuoJeluOf Jel [ ]a perustuu ympä-
r lstömlnlster lön asettamaan lehtojen-
sLojelutyöryhmän kevääl lä 1 988 val |r l ls
tufeeseer f i let lntöön la sl l tä annet-
tuthtn l€usuntolhln, Suurln osa suo-
iel tavlsta lehdolsta on Etelä-suomessa I
Turun la Por1n, llucenfiaan .Ja Håmeen
läänelssä, l lyös 0ulun Ja LaDin lää
nelsså on kUltenkln melko runsaast l



ohjelman aluelta,  Yåhlten nl l tå on
|]laa|n|ne keskloslssa, PohJanmaalla sekå
l letså- Ja Tuntur l -Laplssa,

Lehtoiensuoleluohjel |na on f iuthln suo-
Jeluohlelnl in verrattuna Flnta-alal-
taan Ja tåloudei l  isel ta m€rkl tyksel-
tåän vähälnen, mutta Iuonnonsuolelul  Ie
korvaamaton. ohlelman avul la pyr l tåån
säl lyttämåän edustavat näytteet maa|l]|]e
karun luonn0n rehevlmfl istä Ja runsas-
laJ ls l | ] |n lsta netsistä, J0lssa €lää
mn. noln 20 x (el l  y l l  200 tal ia)
maamme uhanaialslsta eiäln- Ja kasvl
laJelsta.

LehtoJensu0JeluohJelmaan slsäl tyvät
seuraavat kohteet Lapln läänlssäj

E OTIEKIO:

Ter|r ] ls lehto
Saanan lehdot

KEfiI flI'ÄÄ:
(al  l lnkankaan lehto
K0tapal0n leht0
Saaranioen lehto
(ai t io jänsän lehto
Tornlvaaran lehto

KE IJÄRVI:
Härkklvaaran sanrarslehto

(ITIILÄ:

(unputuntur in lehto
LonaJärven kufun lehdot
lrablankankaan lehto

KOLÅRI:

Yl lästuntur 'n lounalset purotehdot

lluofll0l

Nuuksionpäån puronvarsi lehtoa. kuvaaja:  Rai  ja r lentnan



FELKOSENflIEIiI:
Kätkåvaaran lehto
Kalkklvaaran lehto

Nlvstunturtn purolehto

PELLO:
Konttakönkåån sanial  s lehto

PoSl0!
Purnunlamnen lehto
Kurouo|l]an lehdot

R0VÄNIElGli tf(l
Suol l ioen Iehto
Iuohl laen lehdot
Narkauksen katkkl | l laan l€hto
(at lsko-oJan lehto
(alhuanvaaran lehto

sÄvu(osKI:

AlnlJärv€n lehdot
(es( l lonpolon lehto

rERVotÄ:
rctunpesåvaaran leito
Kuuslkkoklvalon lehto
Puklnselän lehdot
Ruutånaiarjon lehdot
KaltaharJun kårhölehto
Kåtkåvaaran lehto
Xlvlmaan lehdot
Pyhäport ln lehto
( lrvesmaan lehto
LaplnJån0än tervaleppåkorvet

TOR IO:
Kalkklmaan lehdot
Runtel ln lehto

UISJO(I:
TsleskulJoen sanialslehto
YetslJoen sulstolehto
PulmankiJärven r innelehto

lLlToRflI0l
Paloronpaan lehto
Kuuslkkorofipalden lehdot

Yhteenså 49 aluetta (1097,5 ha, lo lsta
valt lon 686,0 hä ).

RETKEILY RUOTSISSA 3
JAMTLANNIN TT'NTURIT

fuen nimi alkaa olla tuttu monelle suohalaiselle,
varsinkin jos on kiinnoslunut laskelblusta. Sensijaan
Aresla länteen sljaltseva Jåmilannin mahtavin tuntu
ia ueSylen on jåånytsoomalaisille tunlsmattomaksi.
Tåållå sijaitsevåt Ruotsin erelåisimmäi suudunhirit
Slo6ylen 1743mst åjaHglags 1796meftiå, Helags,
ttäieriniäåtikkö on myös Fluotsin €t6räsin tunt!ri:ä
tikkö. llse asiassa Helags kuuluu Hå4edalenin maa-

Alue siiairsee aivan Buolsin lånsi4an tuntumassa
ja raja jakaakin tunruiseudun Nodan ja Rlotsln puo-
leiseen osaan. SlorSylenin korkeln huippusijairsee
kin No4an puolellaia Lillsylen on puotestaan 1702

slomaais€n iuntu.nekeitllån kannala seutu of
va6n kiinnostava. Alue sijaitseo hyvign liikgnneyh
t€ybien varellaja omalla autolla liikkuvan on helppo
löyräårånne, joko Tukholm4ra ral sundsvaltislå kii-
sin.Tukhomaanon malkåan. 730 km jaSundsva llin



Alueella on lheå lunturias€maverkoslo, joka tarjo
e mahdollisuudet yöpymislin ja ruokailuihin. Täälä
on myös mahdollisuus va€liaa kähden valtakunnan
rsf€ilyreileillå, sll!ä reiniverkosto on yhienåinen.

Maaslossa oloval mulstomerkl kenovat myös ka-
tuakiellåseudlrn hlstoriasla, Nälletuniureillemeneh
M yLi netiåluhatta suomalaisia kaadelaisra uuden
vuoden iienoissav. 1719, h€ldån veäylyessä iakai
sin Fuotsiin solaretkelå Norasia kenraall Armtelun

Kadelaisel låhlivål liikke€lle Norjasia Tydalista ja
hsidånlarkoituksensaoli marssial!ntureidenyli Han-
dölin kautla Ouvedin, jossa vasla oli mahdollisuus
läydenrää armeian varusleita ja muonavahqa.
Kaadelaist€n kuolonma6sl on suu n pohjoismainen
lunludkataslroli, ionka moisloå Fluolsissa vaalltaan
edell€6nkin. Nåiden iapahiumien muistomelkii sijail-
sevat nylyisen Blåhmmaen tunluiasgman lähei
syydessä jä pienesså tunlurikylåssä Handölissa.
Handölin kappelin sisållå on kaarl€lais haudoilla löy-
detty paasi, johon on kåiveffgtlu t€ksli, joka keiroo
paaden alla uinuvisla tunlematlomista vainajlsia.
Handölin jokiiöman hauta-aluo on saanutlilalle ar-
vokkaamman muislomerkin,

STFon viimo vuoslna ryhlynytkehinåmään sylenin
tunnrripalveloila.Slorulvånluntu 6emasiamuodos-
tetaan alueen Elk€ilykeskusja sinne valmisllu lusl
luntuiasemakeväthlvella 1989. Yhleislyöiäon liivis-
tetty myös noralaisten kansa Ja sen seurauksena
er?iiinå nåkyvånå asiana on alleen lusltlu relkeily-
kårta, joka kiisillåå Buolsin ja No.jd puo eisel osat
alleesla. B€lk€ilyreltil on myös aadiliu sten, ellå
alueela on mahdollislus liikkua molemmin puolin
Eja. Kartal Sylen 1100000,Z6StonilaZS Felags

Tunturiasemat Sylenlllä

B6hannatljällstanoinen,1'asm,Sto inelelåpuo.
lela,28 + 18yösijåa, suihkul, kuivaushu0ne. ilsepål'
velukeilt ö, valmiila ruokia ja elintarvikkeila, säåsuoia
avoinna koko vuodsn, häräpuhelin. muuten avoinna
27.2 1.5. ja 24.6 - 1 1,9. pun. 0647-701 20 os.83015

Helrgs, 1033 m, Ljungdatenisra tänloen,72 yösijaa,
palvoluiupa, elintåruikemyynti, kuivålshuone ja sau-
na. Sääsuoja avoinna koko vuoden, håti:puhetin,
is?jnlä 22.2, - 1,5. ta 24.6, 18,9. puh. 0687-201 50

Sylarnas fjättst2tioinen, 1043 m, Btähammadsh
etelåån n. 19 km, 110 yöstja, ruokaraijoitu, ilsepal
velukeifiiö, suihku, sauna, kuivaushuone, sååsuoja
avoinna koko vuoden, hätiipuh€lin, patvelut 27.2. ,
1.5. ja 24.6. - 11.9 puh. 0647-750 10 os. 830j5

5brutuenslällstatbinen,730 m, tieyhteys Enafo6-
sista n. 17 km, majoiiustilaa vanhassa osassa 30
v!odesijaa, uusi p?iärakennus I 1 8 vuodofl a,suihkul,
sauna, ilsepalvelukeittiö, kuivaushuone, ruokak4oi,
lu, elinlaryikemlynii, sääsuoja avoinna koko vuoden,
håiapuhelin, multen avoinna 25.2. 7.5 ja 24.6.
11.9.

Tuntu tuvat:

^rani 
834m, lånr6€n Anasjösti: pohjoisosassa

Anaristunlureiä, 10 vuodotla avoinna koko vuoden,
häl?rpuhelin,lupåisåntli 21-3 1.5ja 11.7. - 4.9 etåi

GAse4 1201 m, Storulvån eteläpuolella I tupa l0
vuodella, 2 tupa 32 vuode[a. Tupaisäntå 15.2.- 8.5.
ja20.6 25.9, sååsuoja avoinna koko vuoden, hålå-

Lunn.kjrcn, I O2n, etgleen V älädalenista, I lupa
12 vuodetla ,2 tupa 20 vuodeta, trpaisäntli 1s.2.-
1.51a13.6. 25.9.88,säås!ojaavoinnakokovuoder,

Sraloyiel/e,750 m, kota rsililrå Starovitte Anais,
sTF ei huolla, tulisija, pohtoalnela ynpänslösså,

Slensdalen, 750 m. reitillå Vålådalen - Sylama, 1
llpa lukltu,2 topa 18 vuodeth 3lupa20 vuodetta,

Våiädaler, 13 km , rupaisänrä 22.2 t.5 ja13.6 -
18.S sååsuola avoinnakoko vuoden, håtåpuhe ln.

Vålävalen, luoleeseen Våådale. sta, 1 lupa 20
vuodetrå,2rupa28vuodetla.l!paisänlä29,2 l.5.ja
27.6. - 14.8, såäsuoja avoinna koko vuoden, hålåpu'





Retkeilyreitit Sylenilla

1, päivä Saapominen Storulvån tunluriäsemalte
2. påivä Srorulvän - Atädmaren n. 12 km
3. päivå Blåhamdaren - Syten n.19 kfil
4. påivä Sylsn - Helags n.20 km
5. påivå feiti H€lagsljäleilllo
6, pävä Helags - Gåsen 1 8 km
7. påivå Gåsen - Siorulvån 22 km

Bsiltiin voi mahdollisuukien mukaan tiinäå myös
kåynnin NodanpuolettaSlo€ kvott6nisa, joitoin €il-
tia voi muokala oml€n taQeidensa mukaan- Reitin voi
åloitlaa Flolsln puol€lta myös Ljungdalenisla lai
Fundhöganista- Mlkåll alu€€llo on tutturjutkisila ku-
kuvålin oillä, niin Lju ngdalenlsta on buss iyhteys Osle r

Sylenin Norjan puoli

/Von pä, 540 m, Pohjoiseen Hatdalisla ja autoyh

Itsepalveluluvat

Gr'åsft',ta, 640 m, pohjoiseen Hilmosta Todalissa,

klÖli 1065 m, pohjoiseen Feitan Stugudattiehä,

tunslötlta 790 m, sljaitsee Schulzhynan ja Slo,
re kvollen puolivä issä, 12 vuodelta

voktahaugen. 410 m, v^ktetstuaf luislikeskuk
sen elelåplolella, 7 vuodeda.

Kartta
Sylan 1100 000, kisitläå myös Fluolsin puoLeiset

Pl€nolsklerros syl.nllla
1. Pävä: saapuminon Nedashyttaniin
2. Påivä:veneellå Nedalshyrialtasio.e kvollenille

3. Pävå: kave len Slorerlkvollen NedalshytlaT

Rajaseutukierros Sylenilla
1. Påivä: saåpuminen Nedalshyltanil s, josla esim.
veneelä Slore.ik-volenille 3 t.
2. Påivå: Store kvollen Sylslatoinen,7tunta
3. Påivå: reiki storsylenirle jaloinen yö syrslationil.

5. Påivä: Sylstatioinen - NedalshyliaT iunlia.

Sylenif aluesn tunlu luvat Norjai puolella ovat
Trondheim nlu sliyhdislyksen omlstamia. lsepalve-
luruplenåva merovatsaatavillapalve utuvillaiaiTT:n
Ioimislosta Trondheimista ja myös Tydålin lurlstiloi

Palvelurovatroimivatråyden palvelun periaaneella,
jotef siellå on saalavissa återialja evååiseuraavaa
retkipåivåå varleh, yÖpymiseen laturlaan joko a'
kanapussilai makuupussi. rlseparveluluvirlaon ostel
lavissa tuokatarvikkeel, jotka maksetaan kuten yöpy
minenkin tuvan kassalaallkkoon

Kiijoirraja: Feijo Btombelg

Våellur.sen No4an puol€llsvoi aloillaa Ruorsin puo-
lella storlista iai Siorulvåsta sekå No4åsta Meräke-
risla iai Tydalisla, lyhin maika storerikvol en luntui-
luvalle on M€dkeista, josla åutolie johtaa RotvotLin
pysiiköintialueelle. Tydalista on puo eståån aulolie
Nedalshyttån luntudtuvalle, josh on lyhyin matka
mlsl€nkiintoisimpi in kohleisiin. Noaan puolen kor
keimmal huipul oval Slorsylen 1743 m, Ul syl€n 1 702
m€tnå, Templet 1728 m la Skardölsfjetta 152S m.
aroeon suurin jåni on Nesjö/EssasjÖ ja risåksi
lukuisiapi€nempiä luntu4åruiå.

Tunturituvat
Palveluluvat

leyuden varrolla, 35 vuodeha. avoinnavuoden y

Nedalshyfta,820 n, Nesjöjätuen tunllmassa kaak
koispuolella jåryeå, 90 vuodetla

srore.ikyol/er, 760 m, Essansjö jäftef pohjo

Sc/rulshlr, 583 m,30 vurd,,i!.



Rinkan pohja l ta
UUSI EII[I{TI

l4alJa Hakul Isen on työestelden vloksl
ol lut  pakko Jåttaa enånnyytenså yhdls-
tyksessämne, Kl l tos l la lJa panokses-
tasl  I
l lusl  €mäntänne on l lar ja Puska, puh, k.
5/1 985. t ,  16q 2268, osolte I lkant le
11 C 2'1, 00400 Helslnkl ,
ADuemånnäksl on lupautunut Elra Rånä,
puh, k.  294 50rr2, osoite PohJolant le
l8 B 7, 0q210 Kerava.

KI]NNOsTAVAA KÄNSANOPISTOISSÄ

Seuraavana on muutamla mlelenkl lnt0l-
s ia nuutaman pälvän vl lkon nl t tals la

1. 1,9, Xatsele, kuuntele luontoa
varslnals soomen kansanopls
to, 21510 Pal| ] i lo,  puh, 921-
732 961

6,-10,9, Ihmlnen Ja luonto-kurssl
l rar ln oplsto, 998/0 Inar l ,
Duh.9697-51 02'r

8.-11.9. Ruskan la vär len kurssl
Yl  I tor lon kr lst l l l lnen kan
sanoplsto, 95600 Yl l tornlo,
puf.  9695_J1 261,

15. 20,9. Ruskan la vär len kurssl
Ks. y l lä.

()PASTETTUJÄ LUOIITORETKIÄ

Espoon Iu0nt0retKet

Vlelä on nåln loppukesåståkln Espoon
yf i ]pår1stönsuoJelutolnlston lårJeståf l r lä
retklå muutamiln kohtelsl  ln.

ntakävelyltä Träskändan ksrtanopuls-

Kesklvlrkkoina 16,,  23, la 30.8,
Lähtö Kunlnkaantlen Ja Tråskändan fl'lls-
tot ien kulmauksesta klo 18,

Tutu!tul [ tBrrtk lå Tr6nån8kårr ln ! !oJ.-
luål !eeseen
Lauantalna 19.8. al  16 9- löp 10-l l .
Låhtö llnla-auton J2rl päätepvsåkiltä
Kalaiärvel1ä, l2q lähtee lal tur lsta
Ir l  k lo L

våel luksla Nuuksloon
26.8, ,  9.9,  Ja 23.9,  tehtävl l1e ret '
k l l le tulee I  l |nol t tautua ympärlstön_
suojelutolmlstoon, puh. 806 6090 tål
806 6091, Låhtö solval lan kahvlon
edestä aamuauton tul tua,

saarlst0retkl
Lauantalna 2.9. k lo 9- l l r .  I l l ]o l t tau_
tumlnen yf i rDärlstönsuoJelut0i |nlst00n,
puh. edel lä.  Lähtöpalkka on Iaplolan
0ts0lahden venesatara,

Helsln9ln luontoretket

Keskuspulstoon Ja Halt lavuorel le
(esklv l ikkotna 16. Ja 2J,8.  a ikaen klo
18, Lähtö Palohelnän rnalal ta,

Narak8n s6arl
Torstalna 17,8. k lo 18 Ja sunnuntalna
2/,8. k lo 9,10. Låhtö Ul lanl lnnan
lal tur l l ta rantakåhvl lan vlerestä.

Punavuorl-Elra
Kesklvl  rkkolna J0,8. la 6.9, Lähtö
slnebrychoff ln pulston t0rnl l ta klo 18



Puhtaaksikirjoittåjaa etsitään

Lapinkåviålghdsn loimitus €lsii iåsenisröstårjin
lai jås6nlsn tutravistahenkilöltä, jo&avoisivatåur-
laa lehden t€kston puhlaaksiktjohamisossa.

Toivomuksena olisi ettå Sinlllå olisi jonkinlai
nen rgksrinkåsin€lyj&jost€lmå kår.tössäsi. Ta-
voli66na on saada siingtlyå t€kstiä lewkkeellå
liedosloiksi tallgnnetluina v€nlua-niniseen ju
kåisuraino-ohiehaan. s€kå l€rput €t*i koput

ventura lukee mahdotloman miidån reksiikii
sitlelyohjehia. Lisååohislmasisopivuudesravoi
sit ky€€llå H€li Laaksoltå puh . työ 771 2127 ja
koliin 735 771.

Fohkeastl nukan lehdenlekoon I

KABJAKÄIVON LINJA.AUTOAIKATAULU
Helsinglstä
Arkisin 6.00 €ita 1.6.,31.8.

8.30 lauantaistn myös
14.15 kto 12.15
17.15

Pyhäisin 8-30 ja pyhåisin myös
11.30 klo 19.00
16.00

Arkisin 7.00
9.30

15.25
18.15

Pyhäisin 9.30
13.30
17.30

kto 13.10

ja pyhäisin myös
klo 20.30

Karjakaivolle vievää Koivulan bussia liiken,
nöiAbergin linja- Linjan numero on 285 ja
lähtölailuri 30b.

Ttlaan LapinkävlJä - lehden vuostkerran 1989.
f ' laksan l lnan eri l l istä laskua 24 |nk HsLrn

I i l le PsP 1196 60-9 . . . . , , . , . , .

L1l tyn Hel  s inqln Seudun LapinkävlJöihin
suoTajäseneksl, l ,4aksan jäsennaksun J5 nk
l l |nan erLl l ls tä laskua HSLrn t i t i  e PSP

Sl'11:n yhdlstys, lohon kuulun ennestään;

tr

tr

Ll i tyn Suomen l latkal lu l l i t toon Ja samal la
Hel singin Seudun LaplnkäviJöihtn |] laksanalla
95 rik låsenmaksulaputla, Joka ninu e
]ähetetåän .  ,  .  ,  .  ,  .  ,  .  .  . , . , . , . ,  t r

Ni nl

0solte

3/ae



Huol, l l  Lapinkåvt lå - teht l  tulee
Jäsenetuna sekä vårslnalsl l  le
etta suorajäsenl I  le.

Hel sinqln Seud!n LapinkäviJ ät
c/o RaiJ a Hentman
Vi ides I in ja 18 B 17
00530 Helslnki

r .  y.


