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r.AptilfKÄv|JÄ
Helsingin Seudun Lapinkäv4ät ryrn (Suo
men [,latkailuliiron Jåsenjäd€stö) Jåsentehri

nro37 4/49 3.1r.1989

llmestyy neljästi vuodessa: helmikuun atus-
sa, huhtikuun puolivälissä, elokuun puoli-
välisså, marraskuun alussa.
Painos 2000 kpl

Jäsenmåårä 31 .12.1988 1 079 henkilöä
suor4åsoniå 13 henkilÖå
Vaslaava loimittaja:
Raija Henhan, V linja 18 B 17,00530 Hef
sinki. puh. k.718 7681. ri, ke, pe 1955782

Muu toimituskunta:
Marja Hynnin6n
HeliLaäkso MdkettaTanskanen

Kuvittalat He i Laakso, Tsi Laine,
valokuvaaja Sakari Palo

llmoitushinnai: aukeama 1300 mk
1/1 sivu 700 mk
l/2 sivu 400 mk
U4 sivu 250 mk.

Hankkiessaan ilmoiiuksia, jåsenet saavat
20 % provisiota hinnoista.

Painopaikka: Painonikkarit, Helsinki 1989

Aineisto seuraavaan lehieen vaståavalle
loimittajalle 9.1,1990 mennessä,
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Puheenjohtaja: Clas-Hen k l,loring
Nåyfelijäntie 4 a 23, 00400 Hetsinkl
puh. k. 577 004, kesåasunio 597 397.

vårapuheenjohtajar Arlo Alänko, Heinik-
kokuja2,01350 vanraå, puh. k.832 105

Aahastonhoilaia: [,laija Stykki,
Hikakkokuja 3A 23,01200 Vantaa, puh.
k_ 876 4391, t. 129 61.

Sihteefi : sirkka Hat6n, Vhedaaksonran-
ta 3-5 49,02710 Espoo puh. k. 597 628.

HSL:n postisiirlolili 1196 60-9

Karjakaivon lsäntä: Kalevi Koski,
puh. k. 912-810 79.

Tal(oopåållikkö: Uljas Pemu,
puh. k. 298 8747, r. 297 8563.

Käjakaivon avaimen saa l4atkai]uli-
ton måtkatoimistosta, t\,,tikonkatu 25
klo 9.00 - 17.00, ma'pe-

Yhdyshenkilönå Suomen [,4ålkailuliitos-
sa on Johanna Ullakko. Hän hoitaa
myös osoitteenmuutokset ja Jäsed-
asial. S[41puh. 170 868.
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P'fU KIRJOITUS

LeiKinpäl ten on loskus sLlnt te l tu Jos Jonklnlals la vempatmia,  Jol l la matka
tal t tu ls l  r lnkka selässä nopeast l  - la kevyest i .  Eihän ni istä 0le toslssaan
puhuttu,  s l l lä ruuml l l l lsen ponnlstelun mlel lhyväähån el  voi ta edes 200 sram-
] ]1an levy Fazer in s in istå,

l {ut ta kun mlet t l l  lähemmlf  aslot ta,  Joutuukln totearman, et tä l i lkuntaa, e1
vaan s11s l11kkumlsta palkasta to iseen'helpottamaan" on kehi tet ty l0s Jonkin-
näköls1ä konei ta.  Se on väl ineel l is tet ty,  60- luvul la tu l lvat  moott0r lkelkat
Ne -uu lvat  etelr i r  ool io l )Fr r f [ r : rFn pla dnrdpdd rdirs i ,  Nyt r l t r ,ä Dad
sevät kalkki  haluavat tavaroineen l re lpost l  Dalkasta t0 lseen,

srt ten tu l ivat  maastopyÖrät Ja mönki jät .  Enää ei  01e kesämal l lakaan ]äheskään
ent lsen 1al11a kulkukelvot tonla malta kone v1e. Ja vahän D,enemDtä tarDeita
varten tui lvat  nonlvalhtelset  ma6stopyörät ,  io l ta elvät  taval l ls ten f l l larelden
l laastovaateet raJol ta.

(alk l l la nä111ä lh l l lset  s l l r tyvåt romppelreen Jalkafr ] lestå helponnln la| l l f r ]ensl l -
mältä to lsel le,  tuntur i l ta tuntur i l le la polLnmutkasta seuraavaan,

i tä Jää kun tuol la lnen kulkuneuvo on hurahtanut ohl tse? Vauht iv i lva i lmaan,
p0l t toaineen katku, KatKennei ta oksia,  läkäl ikköön kuopalstu ura,  Helpost i
tuotuJen tavarolden tähteet.

Väl ineel l is tet ty l i ikkulnlnen saa lneidät luulemaan, et tä luonto on meidän,
tul la Ja mennä, . los ne lLUlemlne n1ln,  n l ln |n l tå uskovatkaan tulevat

Kuka ooettais i  pär inäväen kuuntelemaan hi l ja isuuder äänlä,  vauhdl l la k i i tävät
katsonaar kauan 0ientä yksi ty iskohtaa lUonnon taul !ssa Ja tajuamaan ona vähäl-
nen nurKkam|ne rl lssä kelrykslssä.



TOIMINTAA

MARRASTUU
13.11. ma
KAAMoSKÄVELY LUUKTN KUUTAMoSSA
Kåvellessä Lulkin kaunilllasoillala muuallakin on odoietlavissa upoa kuulamoiai
hrljalleen reijaileva ensllumi. Mukaan päåsetbusslllaS45,loka lähte€ laiturista 43
kelo 17.45. PoJs jåådåån Kalralammen pysäKllå. Aurolla tullloiden luree orra

vilmelsläån I8.25 Halkolammenpa'kkipalkalla. t llslalaskulan@rlvastuuhenkllönå Mlrla Pkhen,
puh. k.461 610-

16.11. to klo 18.00
YLEtsöTlLArsuus - KANSALLIS- JA
LUONNONPUISTOMME
Kasanierel ala.ast€, ouulafialaru 1, y il k s

Milå oik€in lledåt monista kasallis ia luonnonDuistoisramme. Monessako ntistå
olel kiiynyl. Nojatuolnelkellå on op6 ympå.isröminisredöstä.

25.11. la k lo 18.00
PIKKUJOULUPIPPALOT
Päåkaupunkiseudun ammalillinsn kiasikeskus, Konalankuja 1-3.

Alå anna paikan nimen h:imäfä. Ttedossa oD mukava llta, mul€vassa seu6sa-
Ohielfraa oi, toltakai ja lållå kerraa syödåån kunnon jouluruokaa. //a/rb*odt

naksaa 120 nk, Musiikki soi iå liiketä nitåå palk€titta, thothåutumtset Suomen Malkaitutiilioon
Johanna Ullakoll€, prih.170 868 vllmelqåån pe4antalna r7.1r,
Ja ystävål m!kaan tutust!maan tonltuiluihin,



JOULUTUU
6.12. ke
ISENÄISYYSPÄIVÄN KÄVELY
Kåvelyn perinteisiin kuuluu, enå matlen låhdetiilin luossa kymmenen jålk€en
Kadalaivon amuaulon sevunla olisåå kuln s?iä. Sauna kuuaa pävän. joten
si henlin or 'ryvå vraulua nälär ja s:ia o hhLjen lisäGi.

Våsiuuhenkilönå Kålevl Koskl. Duh. k.912-S10 79,

9.12.la
PUURoNSYöNTITALKooT KARJAKAIVoLLA
Talkoovåen ansailtu herkulteluhetki vietelilån saunapuhlaina kynlt 6lnen blsiees
sa. saakohan Kal6 taaskin mant€lin?
våsluuhenkllönå Ulias Pemu, puh. l. 297 8563 (vuoroiyö)

TAMMI-HELMkuu
3.1.1990 ke klo 18.00 KERHOILTA
- MENNEEN VUODEN KUVASATOA
Kaisaniemen ala-ste, Puutårhakalu 1 .

Tåällä ollsi lafioitus nåhdå mitå oikein vuoden miltaan on iapahtunul lalkoissa,
viikonloppuva€lluksilla,kiivelyreikllläjamuissalapahlomissa.Lapislajamuualla-

kin olisi mukava nåhdå parhaiden kuvien tiivisle miå. lholta esitedävislii kuvisiai, iilmeistäsi ym. Anja
Poutlalselle, puh- k.557437,iotla hån voisulnnilelåniille esitysjäiesbken.

11.1.1990lo
TÄYDENKUUN HIIHTo VANTAALLA
Parhaimmillaan on tadollaunenomaisialunn€lmlajaelämyksellinen itahelki. Hlih
torclkelle lähdetään Heisingiså klo 19.00 busslla 484 laitutista 46- Omalla aulol a
tulsvat iätävåt n€ aulis Bostfömin pihaan vanlaankoskellavimeislään Ko 19.15

ja jaltaval vieLå samaLla bussllla pohioisnava swntae. olå m!ken säähän sopiva vaatelus, suksln-
tåvälineet ja kuumaa juomaa lema in. Lumen mahdolliner puuie ei peruula relkeå, muutaa vain sen
luonnetia. Vastuuhenkllö Aulls Boslröm, puh. k.893 219. Llsållelola anlaa myös Änla Sinronen.
puh. k.676 039.
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20.1.1990 la
PUUTALKOOT KARJAKAIVOLLA
Saunå ja kåmlinal tatoilsevatlllenruokaa, jola vodelään ahkloilla llileriin. Talkoo
rokka avitsee ja sauna puhdislaa hikisen kropan. Mlliipä muuta olisi lapis.
vastuuhenkrrönå Tarlå lkonen, puh. t.402 6332

2t.1.1990 su
UMPIHANKIHIIHTO
Lomen pölly:i,niseslå 6i uskalta puhua nirään, multa liikkee|a tähdeaen Katia-
ka;volE jot a täpau(sessa Katen mukand kto 1 1 Efdir sris amLaLjo la. Tiedo;sa
0n mukava urkoirupäivå. vastuuhehk önå Kalevt Koskt, puh k.912-810 79,

7.2.1990 ke klo 18.00 KERHOILTA
- NORJAN TUNTURIALUEET
Kalsaniemen ala-aste, Pu0tarhakalu 1,

No4a on kliotru ioinen loislaan komeimmitta tutkumai[a ja maisemi]ta eletåstå
pohjoiseen, Kalevl sålra, joka on tehnyt Ftlotstnja No4an retkeiyrettetstäsML:n

jurkaiseme oppaan, Jakaalietojaån kuvin höystenynå.

10.-11.2.1990 la-su
LAAVUVAELLUS ELISAABEEN
Tåsså vaiheesa oran jo kevättä kohti msnosa, Jo ei pakkashera temooujte
låhdelåån Elisaareen. jonne pystytetään bni. Siettå k?isin kiydään tauanraina iå
surnurtaina hiihle emåsså. Meei jäällävoikåydå kytmäviima, jolen mukaan on

sy9å varaia ruoan ja nomaa in retkivarustuksen usåksi iarpeeksi tåmmintä vaatetta. puufuvla yarus_
teita voi kyse ä ilnoitautuessur joko sakart påtole, plh k. 874 5880 lai anlå stntosette puh. k. 676
039 v imeiståän 7.2.90. Matkaan /ärderäår t/o 8 Postiiaton edestå h€nkitöautoila, joren kero i moiltau-
luessasi myös måhluisiko slnun autoosi vielä joku kyydiiön.

TULEVIA
3,3.90|a HYOTYL|IKUNTAAKABJAKA|VOLIApuuahkioitakiskoen

4.3.90 s! LATUSUUNNTSTUS KAFJAKATVOLLE, jottgi eksyisi sitten Lapissa

7.3.90 ke KEVATKOKOUS JÄ KEFHOILTA- etkeityn tystotogiaa ja itnaisei put akahvit

1S.3,90 s! SAARISIOHIIHTOPELL|NC|SSÄ, josvåikkakevåEorinkopaistaisil



tOMA
HIIHTOVAELLUS
25..30.3.90 (VKO

HALTIN MAASTOON
13)

vaenus bhdåån puultomala lunlurialueela,
missåluulensuojm ia4oaalunlurinrinne, teldatai
kämpån seinusta, rehta jaliai kåmppävaelluksena
ippuen vaellajien miellymyksislå € asumis-

muoloihin. Osanotlajilla on siis mahdollisu!s vai
kuttaa majoilieiden va intåar.

Feitli on pååpi neiltliin Kilpisjåryi-Teömis-Mee-
ko Pitsus Lossu Saa jåryi-KiLpisjårui, Tarkemp
reitli sovitaan e.rakkopaiavenssa he m'maalls-
kuussa. Haltin hlipu a kliydåån, josjoku osanol-
tajistasitå haluaa jasååsen sal il.

Malkan hlnta on noin 1200 mknippuen majol
luksesta. vaellukse le oieraan I henkeä llmoinau-
lumisjä4eslyksessä. llmoitiauluminen Maun Ter

Ennak*oma*su 700 mk on maksetlava vii
meislään 1.2.90- Loppusumma 15.3.90. Hinlaan

Y låksen maisemai kursuvaiiaas keväällä hiih-
d0n jalasketlelun harastajia Ka en p€rinleikkååf

Hhta majoiluksesia ippuen joko 1850 mk,
2000 mk lai 2100 mk. Majoitls 2 ja 3'hengen
huoneissa. Hlntasisållåå junamålkatmak!!paik
kolneen, bussikulistuksel perttå, täysthoidon,
saunan joka päiväsekå ohjaaian pavelut.

lholltåutunls€r Kalevl Kos*e!le, puh, k, 912-
810 79, t, klo 11.30-12.00 90 218 0249 viim€is-
råän 5.1 30 mennessä. Ennaktomaksu 500 mk
on maksenava 10.190 mennessä HsL:n lilile

slsältyvät edesiakaisei matkat Helsinki-Fo
vanigmi junalla makuuvaunussa, Fovaniemi Kil
plsjåryi busslllå (paikkalippu), majoltus ja aåmiai
n€n menn€nlullen saananmajaLla Kirpisjärue rå
sekå sa!na reissun p?iti$,tlyå

Matkåalkåå Helsingin raulalleasemalta23.S. ja
päåliyy samaan paikkaan I .4. Rsikiruuar ja va-
rusleel 6lvål kuulu hintaan, Puulluvia varusieila
yitelåån mahdol isuuksien mukaan hankkla Lai'

Ennakkopalaveissa jal.aud!raan kolmen hen
gen ruokaryhmiin, jotka keskuldessaan påå1tä
våi, mltä syövål ja hankkivai ru!ån ilse.

Ta*enpia nebja seuaavissa lehdisså tai suo
r a an M au n Te r ha lt a. kanpuh. 563 5903 (pårhaiten
iliaisii ainapuoleei yöhön) ja ryö puh.567 2631
(ma,r i jaro).

PsP 888 88 03173662 ja loppued 24.2.90 sa-

Markan ennakkoon varanneiden tltee varmis
iaosanottonsa 1 5.10.89 mennessä. Paikkojaof
30.

Ulhlö Helsi.gistä 30,3.90 klo 20.25 Kota tn
meneväläjunalla ja paluu Helsinkiln 8.4.90 notn
k|o8.50.

Peruuius€hdol jäljemp?inä. Hinrat perustuvat
kesäkuun -89tieloihin, joten mu!toksetoval rnah

YLLÄKSENHItHTOVttKKO 31.3.-7.4.1990



PILKKIVAELLUS POHJOIS-NORJAN BAUTUVESILLE
12.-20.4.1990

JUHANNUSVAELLUS PAISTUNTUREILLE
22.-30.6.90

Kevålauringon paahtae$a nahkaakymmonel-
lå osallistujalla on måhdollisuus opiskella T€ro
Fonkalsen opasluksella pilkkimisen saloja Uts,
joen pohjolspuolisilla Noran alueilla

Kilomet€iå €i paljon keny, muita kalaa loivotta-
vasti Baisjavisla ja Mlennajåryisrå siiä enem,

Vaelluks€lla majoituiaan leltoissa ja varuslsi-
den kuivabkseen tadouluu lilåisuus iuNokam-
netssa. \aelluksen hinta on n. 1200-1300 nk
slsältåen junamalkat makuupaikkoineen, linja-

Au nko paistaa Paistunluien ylånkömailLs yötå
påiväå,tontu koivulvihsrjöivåljajånqätkjhtsevåt
elämåä. Voisiko olla muuta mukavanpaa kuh
vie[iJuhannusiaLuomusjåMllå, mistiitarun mu,
kaan maailman luominen alototiin.

Låhlö lzpahluu Holsingistå lorslaina 21.6. klo
22.00 ja paruu Helslnkiin 1.7.90 klo 8.55. Mukaå,
rnahluu vak a henkeä. MarNan hinta on noin 1 150
mk, joka sisållåå malkår, majoiiuksgn peiittå ja
saunan s6kå opasluk€en. vaellusruoal såkå ruo-

Jos osanotloilmoltus peruut€taan, ei måk-
setlua osanottomaksua paladeta kokonai-
suudessaan, våan kotuauksena kuluisla pe-

0-l4wkennen matkan alkua = 500 mk,
15-31 vlk ennen maikan alkua = 300 mk,
yliSl wk ennen matkan alkua = 100 mk-

&lomatkoinosf .laksiky,yleineensekäyöpynisel
mennen tullen ja påälÖssaunan, Betkim!onal ei

Ennakkomakau 500 mk suodtelaan 21.2.90
mennessä HSLrn tilills PSP 888 888 03 173662
ja loput 22-3.90. Rajanylitys- ja kalastustupien
hankkimisen vuoksi llmolttaulumlset vllmels,
tåån 21.2.1990 FalJa Hentmanllle, puh k. 718
768, i- 135 5782li, keja to.

Låhlö on Kinastorsiaina ja patuu seuraavån

kamajapalkassa eivåtsisållyhintaan. Vaettukset-
la majoiruiaan toLtloihin.

llmoltlaulumlset 14.5.90 mennesså Katevt
Koskelle puh.l, klo 1 1.30 12-00 90-2180249. k,
912-810 79 tal Anja Sintose te puh. k.676 039.

Ennakkomaksu 550 mt 18.5.90 mennesså
HSL:n tlille PSP 888 888-03173662. Lopullinen
hintaselviåäennakkopalaverin jålkeen kesåkuun
alussa. Ennakkopalavsristailmoiteiaan osanotla,

Helsingin S€udun Lapinkåvijöillä on osanor
tajien våhyyden tai muun ennalia arvaamat
tomån syynjohdosia oikeus peruuttaa roma
tilaisuus 14vrk ennon ilmoiletun tilaisuuden
alkamispäivää o emälta velvollinån kotuauk-
siin. Jäjesiåjån peruuttaessa tilalsuuden, o-
sanottomäksu palåuteraan kokonäisuudes,

PERUUTUSEHDOT



VAELLUS SAREKIIN 1 1..25.8.90

Tåmå l2 vrk keslåvåvaellus laajimmallejavai
keaku kuisimmale eråmaa ålueel€ suorilsiaan
4ankohiana, jolloin sulamisvedet oval joissa ma'
lalimmillaan, hillat ovat kypsyneel ja koså kallis-
tuu syksyyn. Lählö- ja paluupaikkana on Kvikk-
jokk Kadlana Sareks Nationalpå.k 1100 000.
Vaeltajat jaelaan 2-3 h€ ng€n le lilåkuniiin, e lleivär
sitii jo sopivasli olo ilmoitlautusssaan,

Osanottomaksu, n. 1300 mk, sisåltåå kaikki
maikar, leninråmaksut, påärösruokailun la opas,
iuksen. Helikople nhyvåksikåynömahdollisuutra
lulkltaan. Toloutu€ssaan ss vaikultaa jonkunve.

6n hinlaan. Hgtkiruoal ja vakuurlGer hankkii

Peruuiusehdor jäjempånä.

Mukaan läiiöils pideläån slunnirte upalaveri
ja diakuvallla Sarekin alueesia kesavhelnåkuun

llmolttauiumls€l jaliedustelul Hannu Luodol.
le 30.4.90 mennesså, puh. k.931-220 701.

Ennakkomaksu 500 mksuorilet@n HSL:n li.
lillePSP888888 0317366231.5.90 mennessåja
lopul heti suunnltlelupalaverin jälkeen.

Jossain päin Lappla kodalaan lalteen vielärus
kavaellajienkin roskal. Kohdsiamu!lyksiryiskoh
dat ovat vlslä auki, multa selvinnevål jo se!.aa-

vassa lehdesså. Tuniurlluudassa yhdistyvät lruvi
jahyöly.

Roskät tånnel  Leena Rantala,  Ral ja Hentnan iö Kar i r  Si l lander Tuntur i luutavaet-
Iuksel la v.  1984. ruva: Ä! l is  Boströh

TUNTURILUUTA 8.-1 5.9.90



13 2a.1 .9a Kaanosnalka Kitprsjätuelle. Ha\etll
majoilus puoliholdossa 1000 mk. Hinla sisåltåå
inja-aulok!ljetukset. va.auksel 1 0.12.-89 men-
nessä Ete ä-Håmeen MalkaiLuyhdislyksen La
pnkävj iåkerho,Pentr iBoine,puh.9lT-712997.

21.2. 2.3.90 Hiihtolanaviikko Olostunlu lla.
N4atkan hinnat majoitukesla ja iästä rlippuen
940-1790 mksisällågn linja auloklljetuGen.
Tledusie ut kiehiset, Baja Tolvånen puh. t.

MUIDEN
YHDISTYSTEN
VAELLUKSET

941 624 aO1 , k. 941 642 772 ja Faimo Vuoristo-
puh. r.941-676 244.

1 7 243.94 Hiihtonatka Kilpisjäryel/e. Holellima-
joiius puolihoidossa+retkievääI. Blssiklljelus.
Hinta 1480 mk, lapset ale 14v.1130 mk. Va-
rauksel3l.10.89 mernesså Ete å'Håneen Mar
kaillryhdislyksen Laplnkåvijåkerhoi Pertii Foine.

3 1.3. -7.4.90 Pennteinen h iihtoviikko Kilpjsjätua l-
/ä, Majoilus Ki pisjäryen MatkaluhorelLlssa. Mat,
kan hinnal 1080 1940 mksisält?ili linja-altoku -
jeruksei. Tiedusrelur: Kiehiser, Aimo Fakola
puh. t. 945-29111, k. 945-73369.

5 - 1 2.5.90 Tauka kuu n Auinkohiihloviikko Kilpis-
järvelii Muuttiedoi kllen edellä. Kiehisei.

Ulk0il!yhdislysloimikunnan vaalikokouksossa
valttiin Pokka Narinsn HSL:n 6duslajal.6i ioimi-
kunlaan. Jäsenmåårät huomioiden olisi ehkii oi-
kglde.mukaista, enå HSL saisi toimikunlaan
kaksi edlsiaje. llse ol n lopullisessa erovuoros-
sa säånlöjen nukaisten kahden vuoden kalden

HSL:r sååntiijen hu!tos on nyt hyväksyily kah
de$akokouksessa jaodotlaavainviranomåislen
siunausla. uudetsåännölsållivalyhleisöj6enien
oliamisen yhdisvkseemme, mikå luones lisää

Hyvä vuoden loppual GH.

Pj:n puheenvuoro
Oliilo huomataSML:njå.jestöpåiv | ä Vääksys

sä, ehä relkei ijäl huomloiliin j0nkinveran parem
min kuin ennån. Maikailurriltoon luuluu n. 36 000
henkllöjäsenrå ja jäseryhdlsryksrå on 60. Arit,
meetrinen kesk awo anraa rulokseksi600 jåsen-

Jotkut yhdistykset oval moidån minåpuumms
mukaan suu a, jolkul laas vain 2s-200jåsefen
yhdislyksiä. Näin ollsn HSL:n tåyvy otlametkoi-
nen yhdislys liitossa, onhan meilå yti 1000 ja
retkeiliöirä yhreensä iki 2500. Liiton kannatlaisi
vamaan panguiua vielåkin syvemmålti rerkei ijöi



MENNEIT:[
KESKIVIIKKOSAUNÄT

(eräslvåt kauden alkana nukavast l
osanottaJ la.  (ymmenkunta kokoontul
v ie lä v i imelseenkin,  0 iJylyhdyt ja
kyntt l lät  karkott ivat l lk i  tul iut ta
pilneää kauenmas kiokaan lruokuessa lha-
naa lämnintä.

KERNOILLAT
Paras ruska aika näkyl selväst i  syys-
kuun kerhol l lan osanottajamääråsså,
Koural i inen lhnrstä kokoontul  y l  lnää-
räiseen vuoslkokoLkseen Ja kuuntele-
naan C-H In (ukasjärvlesi t telyä,

Katkkl  0 l rvat  l lmelsestrk ln Jo palan-
neet Laplsta lokakuussa, sl l lä Hulp-
puvuoret k l innost ivat y l l  40 kLul lJaa.
Ja l rkt lkahan 0n lkulsest l  y lr tä kl in-

ENSIAPUVÄELLUKSELLE
0sal l lstul  v l ls l  J0ukkuetta, mutta
HSLrn loukkoetta el  ol lut  mukana, La-
plnkåvl jät  pl tLvät kyl lä kaksl  t0lmin-
tarast la.  Jol l la testat t l ln vael lus-
j  oukkuelden nuot lonsytytystai toa Ja
su0l la loukkaantuneen aut ial l iskykyä.
Hyvln ol lvat Joukkueet läksynsä luke
neet,  valkka kyseesså et ol lutkaan
kl lpal lu.  Vael lus ol l  kålken kalkki-

Lauantal  i  l täna LaDlnkkävlJatkln 0l l
kutsuttu I l lanvlett00n, Luovut l f r ] | l le
t l  la lsuudessa 30-vuot laal le Enersla-
lal toksen enslaDUryhmälle lahjan. 5e
lal  | l le lkeir  antamatta, kun odottel imne
koko l t tan soplvaa t l la isuutta Ja ha
vahduimme vasta sl t ten kun ihnlset
ol lvat Jo polstunassa,

-;l:'1 .i-!--..

Yksi  enslapuvael luksen Joukkueistä nuot ionsytytyspuuhissa. Kuva: sakar i  Palo
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TÄLKOOT JA IIUUTA IIUKÄVÄA
KARJAKAIVOLLÄ
Karjakalvo on taas talvtkunnossa ja
lokakuun totsenå talkoopäivänå Dolt t0-
puuta haloi t l jn Ja Dtrot t l in ta lvea

Yösuunntstuksessa täystkuu utel  tatsLlut-
taan vet l  suunrlstuksen alaksl  Di lv i-
verhot syr jäån. l lut ta et,  k lkaan el
Jaänyt metsään, valkkel kalkkiä raste-
Ja löytänytkään,

SYYSVAELLUKSELLA
Evon upeita metslä, har luJa Ja aaanl
alueita kolutt l ln l5 laplnkävtJän vol-
f l r ln,  Ruska alkol  Dikku ht l laa levi t-
täytyä la l lna ol l  k i rpakka, i l lan
vl l leyttä l levennett l ln lstumatla nuo,

t lon ääressä - parhalmnl l laan k!us1
tLnt la yhtä sol t toa. Sl lnä aJassa eh-
t l  palstua makkara la peruna poiklneen
SavusaLnaloDetLls Evon metsåoplstol ta
el  låt tönyt ketään kylmäkst elkä noet-

EA1-KURSSILTA
14 laplnkåvl lää sal  todlstuksen, 0N-
Jel | l la ol l  tosl t l lv is,  mutta El la (a1-
tasen mLkava opetus pl t l  n lelenki tntoa
yl lä koko pl tkän i  l  lan,
sldonta- la lastotLlaharjol tukset xar la
kalvol  la maastotehtävineen hutpenslvat
t iukan vl lkon. Elköhän taas ole l tsää
lrr  lhmlstä, Jotka elvät vain setso
patvl t telef l lässä tal  pyöfrä pakoon,
vaaf tekevät parhaansa 1ähln[]älstensä
autta|nlseksl .

rö lcvj  Xosl i  {vas.)  la Anja c i . toner ovat .uur i  tuovrrLd4.. !  lahidrautJn tneroia_rarro(sen ersrdpL,erhon adrstaj i  a.  Hetkki  Ldrhol tö on !dLlu.ådessddn ia oike" l låpuorel la Kdrser.e Kau(o Körkkårt .  fuvat sdta. i  pålo
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Kota nousi Kukasjärvelle
PAIKALLE

22.7. alkoi iltap.iivälä kuulua melkoinen ryminå
PyhäjåBeltli Kukåsjåruen påähän. Lapinkåviiåt
siellä kantoivat anl"koja, työkalupakj<ela, kaltolk-
kunoiia ja kaminanaluspeltejä- Kaikkl ihan tar
peellisialavaroitam€lsåsså;ainakin jos aikomuk-
senå on rakenlaa sinne kota. Kukasjåryon etelä'
pååslå tavarat soude$in iar meloniln kanootllla
luatkailuliilon mökln eteen, josla ne kannetiin
rakennuspaikalle, Terueruliaiskahvilla lskimme,
eiti paikalle olisååpunul 13 toin€n toistaan innok-
kaampia rakeniajla. Jotenkin saimme pidettyä
näppimmeerossarakenEmiseslaensimmäisenå
iltana, mutla ihan pikkoisen pili koskea hirsiin ja
suunniletta, milen työt huom€nna aloit€ttaisiin.
onneksi Pååsiåisgnå kuljeletutpuulavaral olivat
lalvshtine€t hyvin ja kai,<kl oll kunnossa-

Tehoja plslyltåessåmm€ Karin huomasi van-
hassa Guniokåsåssa kyykåårmoen. Emme sitå
heti uskoneet, mltta kun Karin vain iopakasti
osoini kea, oli pakko mennä kalsomaan. K)ry
siellälosian oli ja iso. Se pelästi kuiienkin mois
la ihmism?iådå, eikai siitå låmän lålkeen oLlul
haitaa. uti ei halunnut eroflaa työlå ja vape-ai
ka, eikä ainakaaan myöhåistyå huomisesta aloi
luksesta, jolen hån pystttti laavun 5 met n pää-
hän Ekennuksen pyslyiyspåikasla. Vårmislaak-
semme myös renlouiushetkei, lest6imme Mal-
kailuliiton saunan jaloiesimme sen käytlökelpoi-

MUrsra PYH|rrÄÄ LEPoPAvÄ
237. Sunnuntåi sarBli kauniinaja helleisenä.

Kaikki vatkailival vimmaltua vauhtia puuonsa,
silläaloilusaikaoli niinkin epånåärånen kuin en
nen puolla yhdeksää. Toden totra kello l.ahdek
san jälkeen alkoi pauke kuulu- Kyseesså olivat
koilenkin ha4oltuslyönrit, sillä e.sln plli saada

kuhat yhlå korksalle vosilotkun avulla. Jokai-
seen kllman tuli kivija litreirä kiviå haetiin.an,
nasta ja mets:istä kivljalkaa varlen. Kun kulmal
olivar yhrii korkeallaja kehikko 90 6reen kulmas,
sa, aletliin laloa va miiksi koverreltujaja soviletlu'
ja hi6iä päällekkäin. Ne sopivar tiiå kikln loisiinsa
eikä keslån!,l kaue, kun kaikki olivar påälekkän
ja akyylivillal vålisså, Våhån jäk€6n plolenpåi
vån oli juhlallin€n tilaisuus sli haiannostajaiset.
Käilokghikko nost€tliin kulmistakiinni hirsiin. Ta
pahtumaa juhlistetuin |arltumala vasaraan uu-
kemmalla oneella ja paukulianalla kiihkeåmmä
råtahdilla katokghikon lauloihin.

Ruuaniälkeei Uril eiull josiain syysrä mlel€sn,
€ttå olisi kiva saada hy$kå lähemmåksi kotaa
tuin Matkajlullllon 400 melrln på?jssä ol€va, N in
vasluullisen lehtåvän k!in kuopan kaivuun annel-
liin perinteisesli naisille. Aivan kahden melrin sy-
vyystavoifieeseen emme p:iå$eer, mllta s0
senrimefiå kesråä jonkin aikaa iåyr9å. Miehet
naulasivatkahtasisålaipiolaraakapontista.Sinen
Aulis ja Kal€ jäivål sisälle aLoitakseen lattiaura-
kan Jame muuivilloitjmme kaksi laipiota jalaitoim-
me muovisen aluskatleen- Ehdimme lyödä muu-
larrran laudan, kun Ristolta illi armahtava li€-
io:sauna oli valmis. Pyyhkeei kainaloon ja lauteif
ls. l\,lukava oll laul€ila kerbi||a paivän lapahtLimia
ja suunnilslla huomisen hommia. Jos hiki tuppasi
liikåa vi(aia, tukasjätui viilensi nopoasti.

MELKOINEN MAANANTAI

24.7. Työn rekas radanla alkoisamolhin ai
koihin kuin eilenkin jamyösrånåänsaatloipäivän
aloirtmsangen kevyellåvaretukse la.

Porukka jakautui kåhtia. osatekin latiasrsärrä
ja osa laudoitli kåltoa ulkoa, Laudoiluksen päälle
tuli biiumikate. Kaneen kiinnityksessä pääsivåt
naiseikin vasaran makuun. Påivä oli niln lämmin,
etråmusrabitumi alkoisuiaa japåå lyslaeseen tuli



Pysiytysporukka tosissaan. Kuvö: Pekka Narinen

He pystyt t ivAt s€n: vas.  takar iv isså Aul is Eoströn, Pekka Narinen, Joma Hyrkäs,
Kalevi  Koski ,  Risto antere,  Mir jå Pir inen, Höi ja stykki ,  Kör in s i l lander,  Anja
Sintonen, C-H r , lor ins,  is tunassa vas. Ul jas Pernu, , taana Hai la Ja Heikki  [a i la



herposti ruhjeira. ulkokaron tekijår esinivårkin
uperla sarjoja e€onomisesii oikeita Vöasentoja
ydtläessään pysyäkalievalla kalolla.

Joka påivå lllaija toi hwän märän kahvia, joka
oli keltelty su!rella pannulla Maikailuliiion malan
kaasuliede lä. Koskaaneitatuinnutporukkaakah-
desli kahvllle kulsua. Multa vain yht€€n kahvi'
taukoon påivåsså oll varaa: mullenhan kämppå
ei olisi valmislunut lainkaan. Laliialaudalkin nini-
våt, vaikkajossaln valheessa niiden pelättiin lop-
puvan kesken. Tarkoil a lekelmilla Kale, Aulisja
Heikkisaival hienon parketin syntym ään. Sisus'
lusryhmä slnryi htiasta laipioon, jossa oli ovi.
Kaikkitekivät töitä vielä täytlä håkåä, kun Flisio
ilmoiltisaunan olevan saunojiavailla. Multaihmi
sel eivät refleksinomaises nroiltoeetkaM työ
kaluisla van Uli jollui lakavarikoiman v6a.ai,
jota saunominen påäs*iisiin alkamaan. Saunan-
laut€illa selåi ihoilt€livai palaneonsa påivån ai-
kana. llianuotion jälkeenoli ihånasoudellalyynel
lä Kukasjäryellå ja kalse la Aakenuksen heijasiu-
vatveteen. Kaikkialaoli hiliaisla.

VIRALLISUUKSIEN TIISTAI

25.7. Aamu sarasli kauniina ja kukonlaulun ai-
kaån C-H., Maijaja Aulis låhllvät lglills, TaAoiluk-
senaan hakea Kinilän akennusra asiala kalso'
mae majan paikka. Sisuslospo.ukka aloiali aa'
mun naulailemalla vjimeisen laipion. Tåhän laipl
oon muisretriin rehdä myös reikä piipulle. Kohta
kannetliinkin h6llåvarcensisålle pakkasenkårkoi
lin eli pikku Jalylimmg. Se saikin kunniapaikan
kodassa eli melko keskellå latliaa. Ulkoilmaraken
lajatnaputiellvat bitumikalgtla jå takalaipion ulko

Pikkuhi jaaalkoi kota närttåä hienollaiavalmiif
ta. Jånnityksellä odotlerimme tarkastajaa, C-H.,
Maijaja Aulis iulivalkln evåskassien kanssa, nrut-
ta wkdtaja el ollut osannut sanoa, milloin hån

Kun laikJa l&ta oli suudnplirlein kåtletty, mitå
kolaån kuluikin, uskalsi Uti aloitlaa hyyskån koko-

misen j:iånnöspaloisla. Jaana oll ht!ånå kave
ina työssä, Alku oli aika hankalaa, kun ei ollur
ihan selv.tlttå, millain€n htyskästå pltäsi lulla,

Kota suojaitiin valiilla ja samalla hirret saivai
kauniin vihr€ån såvyn- Kun ruokatauko olilopuiL
laan saapui rakennustadaslaja paikal16. Hänelle
oli yllålys, enå råkenlajia oli nåin paljon ja kota
niinkin varmis kuin ori. Lausu.not orivat Lapinkä
vijän koryaa hiveleviå ja kolamme paåsl sekå
arku- ja ropputaaastuksesla låpi. Kahviruksen jål
keen la*aslaia häpyikin sankoineen suolle. llta-
påivån honmana oli kålioikkuna paikalleen laltlo
ja rakalåppeen katlaminen. lkklnasta ruli lhan
näpsäkkåjasiilåtuliylE ivån paljon valoå s sål
le. Kaitaminen luli viiltå våille valrniiksl, joten tu-
paantuliaisel huomenillaratunlui lodennäköisel
tå,

Saunan jälkeen oli suuret letlukesiir. Nuoriolu,
len laajuus eitahtonul nitååkuin kohe leflupan
nua risleill hakien lleskola.

Tånå iltana sai påivånvalon Auliksen keksimå
makkåanaurakko. ora laula ia vuole tornen påä
teråvåksi. Naulaa 2 naulaa 20 cm tyvestli vieek
kåin, jos paislåt useamman makkåran, naulaa
nauloja ylöspän. Paina Iauta maahan ja ipusta
makkaratnaulojen varaan. Kohtaslnullaon suus-
sa sulavia Iolmumakkarolta.

MITA, JOVALMISTA!

26,7. Illallaolimme ajarelleer, efi åtlimåpåivåon
lyhyl, muila kummasiipikkLr nåpdåminen vi€ ai
kaa. Karon kulmiin toli bituminauhat, podaat ko-
laan, ikkunakehikon siisliminen, sisålle hylly...
Hyyskä oli vieä melko alkutekijölssåån, pthan
siislimin€n oli oma urakkansa. Oven painoa olim
me koko rakenhmisen ajan kauhisteLreerja päå
dyimme lekemään slihen nippakev€nlimen.

i'litåån kiirgtlå ei pidstty ja m6 naiset te voimme
aamupäivåkahville tuor66t pullat, TMyväsinå
mulustelimme lämpimäisiå, Kota alkoi pikkkuhil



jaavalmisluaja apum ehiå vapallul hyyskän lo'

Pian alkoivalsanpohiassakulkutlaa4atus, eltä
kaikkialkaa olla vahista, Ennen s&naa Heikki
raati tupaanrlriaisohjelman. Kukaan ei saunonur
pllkåån, senvonan kiire oll lai jokaisena ihaile-
maan valmisra jälkeå ja alolllamaan juhlallissn

Aloituksesia piii huolen C'H., loJ<a kiitli låsnå- ja
poissaolevia panokseslaan kodan kokoamlseen.
Sitlen poksahtelival kuohuviinipullot ja joimmo
ma0an kodalle. Siiryimms nuotiopaikålta ihan ko
dan et€€n ja Uti c-H:n avustuksetta kiinnini ko-
laan nim€n Goados. Tåmån jålkeen Aulis aloini
yhteislaulun, jonka jälkeon siirryimme sisälle.

Såu€si juhlallin6ntulensyMysJ6lyriin.viimeinen
vi€llinen osuus oli ryhmåkuvien oito kodan €des-
så. Loppuiltå oli vapaala seurustelua- Vaihdoim-
m€ mielipiteitå jå tuntemuksiamm€ kuluneista
påivislä. lllan hieman håmåBessä saapui nukku-
matti Kula3järv€llekn. Osa rakenrajista kokeiti
kodan hyitysenpltåvyytå ja viihtisylti. Makeas-

SINNE VAIN

Jokalsen Låplnkävijån oma kola odotraa nyt sils
ki:ynäjiä K!kasjäruen lannalla. Vaelluskohteena
sekä talvella eilii kesälåseuiu on milå parhaln.
Harastaa voit myös kalasiusia, lakkoje n poimin
taa yn. Kåikki vain seullun ja kotaan luiust!

Mistä Varangin niemimaa siirtyi
nykyiselle paikalleen

Monen lapinkävilal orat vamast keweet Va
tangin nienelä JääreteD anDa|a, Mulla kukka
noni heistå on tulul 4ateleeksi astuneensa ta-
jan yti"? Tainä Gk on sin@s, jonka geatogit tun-
tevat.tnele Trclnjotd-Kanageiv siinos (TK slJr-
rcs). Milä se slten netuilsea? Sitå, et1ä Vaangin
niemimaa ei aina oie ollut s nä, nissä se on nyt.

Mislå niemimaa on nykyiselle paikalleen siiny,
nyt, el ole vdmaa. Asiasia on kaksi leoriaa, joita
kumpaakaan ei ole kiistaltomast pyslytly todisia-
maån. No4alaisettulkiSjatväittåvåi enåvardgin
nienimaa olisl ollut osa Gdnlannin iiärannikkoa
iaj Huippuvuo a (oikeakålinen sinrcs=oexlral).
Suomalaisel Ja osa norjalaisisla sekå Neuvosto-
liitossa lehdyt lllkimuksst anlavåt oletråa, enå
nlemimaaolisikin siinynyr idästlielio islalkolnaan
ku u lunul Siperian pohlolsrannikkoon (vasenkåti
nen siiros=SinislEl). (Kuva l)

Kåsilykseloikeakät sesiäsiirrokseslapohjautu-
vatseki niemimaan jamaininujen påikkojen g€o-
logislen piirteiden yhienevl.yleen etläpaleomag-
neettisiin mitlaukslin. Ajatus vasenkållsestå sin-
roksssta psrusl!u puhrasri paloomagneiismiin.

Paeomagnetisml tulkii maan muinaisen mag-
neeilikentin suuruuita (int€nsiieetti) ja suunlaa
(dek inaalio jainklinaatio). Tåmä magneeitikenfl å
on mahdollisla saåda esiin kivlnåyteistä mittaa.
malla ns, remanenni magneioituma. Tosin sa.
noen se magneloitu.ia, ioka kiveen on jååryi
silloin kun se on sulasta magmasbjäähtynyt ki-
veksl. Kun esim. radiomelrisin menetetmin iåmän
aian masn€eltikentån suunta (ja suuruus) on
mahdollisla l6hdä havainroja ja påätetmiä maan
kroren lilkunnoista, joihin myösTK sinros kuuluu.

Oflamalla (poraamallå peruskall osta lai "nyrk
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khåyn€ltå') saman liåslå ktvlnåyilellå,lorkå ovat
vanhempla kuin luikitlava sikros enpuolilla sllr-
bsla Ja vo.ldmålla nåisti saatuja tuloksi loisiin
sa on mahdollista lask6, kumpi ploli on siidynyt
ja kuinka paljon, V€rlaamalla dsklinaalio-poik-
keamaa saadaan siiroksen suuruus 6leissa ja
esim. TK-siinoksen lapauksesså liedelåän, eiiä
sikoksen eielå-puoli on se, joka oli päikallaan,
kun siiros on tåpahlunut. hklinaatio-verlailulla
laas saadaån sslvill€ siidymå kohtisuoraan lalilu-

TK-siiros on tapahlunut Allannin vållamena

ed eliiineen lapeius- mor€ n s ulkgulum ise n ai kan a
Oevonl-kaudslla (395-345 milj. vuotla). Kivlnåyt-
t€6r, joira suom*a on käyrety TK-siilloksen
tutkimiseen oval iålEiin n. 640 milj.luonajaovat
porahi Bidnilshokkalla ja Bårstodista. Fid.in
nåytt€ld€n heikkoud€sta johtui, stteitutostavotda
pilåä kovlnkaan vamana, Noiassa lehdyn tulkl-
muk€ån heikkourena laas on näyneiden 6+ikåi
s',ys (ikåeo 200 milj. vuona).

Se slis on vårmaa, etlå Varångin nismimaa ei
kuulu F€nnoskåndiaan, mult€ mistä ss on rånne
tulluleivielåole selvillä. (Kuva2).

SHIELD

?2



Kuva 2:  Paleonagneett is ista ni t tauksista konstruoidut nal t i t
s t l r roksen suunnal le ja suuruudel le.  !ähde: L, l  Pesonen, rH Thorsvik,  SÅ Elmtns
G Bylund 1988; Crustäl evolution of Fennoscandia - paleomagneric consirains

ENSIAPUASIAA
Selarlrn vaihoja Lapin klivllöitå ' ja lotesin en-

siapuasloiden olleen esillä jo monien vuosien
ajan, Mm, vuoden 1986 kahdessa loppLivuoden
numerossa oli kiisiielty såirauskohl4ksla. Tes
laapa llseäsl, mulsta&o mistä seuraavisså lilan-
teissa manaa olla kys6, ia milä pitåisi tehdä en,

1. Huonovointinen, oksenieleva, sekava h€nki-
lö, Hsngilys swrjLli ja luoksuu deloonille. Tajun-
ta helkkonos, Alubi punalkat kasvor mlunuvat

2. Ylåvalsålla iuntlvajaksonahen kipu, joka sä,
leireo oikeaan hardaan. Pahoinvointa jaoksen,

3. Kourlsteleva, rajuton heikitö. Suusta hrtee

vaslau kset toisaa a teh desså,



Kalavaellus
Saapasvarren nl t taiset har juks€t Ja
lyhyet pälvåmatkät,  kalåkeltot  Ja
palstetut harJusf l leet -  el l  sar jas
sanl|ne kålajutut Ja muut emävaleet
n!lstele|l]|ne hlenan kesän -89 kålastus

Kalastusvael luksel le låhtevien lapln-
kävlJöiden näärå ol l  | l lonlsta er l
sylstä Johtuen t lpahtanut kahdeksaan.
Enem|nän oll mukaan malrtunut, mutta
toki  plenel låkln porukal la vael lus
saåt i in vedettyå -  v leläpä lhan kun-
nlakkaast l .

Helnä-elokuun valhteeseen aJolt tuneen
vael luksen nåyttä|nönå ol lvat Lenmen-
loer kansal l iSpulston kul tanaat Anqe
l lstå NJurgalahteen. Yl lkon alkana
vael let t i ln anqeltn 1åhettyvl l tä Len-
nenjoen Härkäkoskel le,  Josta latket-
t l  ln venekyydl i lå lhmlsten 11nol l1e,

Taval I  lsestå väel luksesta kalästus-
våe1lus erosl  s i inä, et tä pålvämatkat
Jälvät er l t tåln lyhylksl  Ja huonatta-
va osa aJasta käytett l ln kalastukseen

HUIII  KALÄ KI I  NI{I

Vael luksel la pyr i t t l ln sl lhen, että
leppolsan retkel lyn l0massa jokålnen
v0lsi  opetel la kalastuksen ptenlä nlk-
sejä käytånnösså. vl1k0n varrel la
taldot kart tolvatkln huomattavas .
Ensl | ! lmälslnä vael luspäivinå utst lmet
tahtolvat lentää mll lo ln [ ] lnnekln -
l oskus Jopa veteen saakka.
PohJatärDDlen takla uist lnlen håvlkkl
ol l  suurl .  motta Jokainenhan ut l tse
tartuttamansa vleheet. . .

Roope Uelnosen komea saal js on koko
Suonen suurinpia tånå kesänä pyydettyjå
harreja. Kuva: T€ro Ronkainen

Ahkera kalastus palkl t t l jn moneen ot-
teeseen upeiden harjLsten f ,uodossa,
vael luksel le läht iessä asetel t l ln
su!r la kalastuksel l  ls la ennakkotoi-
vel tå,  haavelta,  unel l l la,
J0 ensl | i ] f r ]älsenä varslnaisena vael ius-
pälvänä el i  sunnuntalna kuulul  Jokj-
varresta hleman hatöåntyneltä,  nutta
samalla l lo lsta huudahdukslar hui  l ,
kåla k i lnnl .



ELÄI,IYXSIÄ

Vl lkon alnana salmne kokea todetta
hlenoja hetklä kalastuksen Darlssa,
(alatuksel l lsest l  ko| l le ln saavutus ol l
Helnosen RooDen narraama lrg sentt lnen
narjus, l0 l la ol1 palnoa vaiaat pLlo-
I  l to lsta kl  loa,

Saal lsta tul i  sen verran runsaast l ,
et tä Jo tolsena vael lusDälvänä alolm-
|ne laskea plenl | l lp lä täkalsln veteen,
Retkel l l jän kun turha ottaa ylös ka-
laa,Jota ei  vol  käyttåä ravinnokseen.

Ylösotetulsta val lntsun]fr ]e monenlalsta
makupalaar harjusta palstettuna, kei-
tet tynä, graavisuoiattuna ine,
vaeiluksen ehdottonastt paras maknat-
t lnto ol l 'Blrgl tan paremDl kalakett-
10",  J0ta ennakkoluutolsinmat elvåt
val l tet tavasu mastel teet,

(esälen vl  lk lo Lenmenjoen I  u l tanål  I  j . ,

vael ta l i l lnen Vaskon tunt l r ia lueen yl1
Le|n| l lenjoen luolel te,  pålv i t tä lset  ka
lastustuoklot  la le l r l - ls tuJalset
sekä er l la iset  y l i tykset Ja plenet
retket  l luodost lvat  onnlstuneen koko-
nalsuuden, (alaa tul  l ,  kalastLsnene-
telmät kehi t iy ivät  ja lnt0 kasvol ,

Tul lpahan t0cistetuksl ,  et tä kalanles

PÄIYÄRYII I I . , ,

, . ,oLi  koko vael luksen alan hyvln ka
lanr lesnälnen, l t tapålvä,  l l ta la
vlelä osa yöstä kulutet t l ln loklvar-
s la koluamal la.  Äamuyöstä nukutt l ln
Ja aamul la heral  l t l  ln aur inkokel lon
nukaan. Pälvän sl l r tymlset teht t  ln
kesklpäiväl  lä.

Nyt se on haavissa! Roope Heinonen ja Birgitta sundei. Kuva: Tero Ronk8inen
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Enslmj l rä1s j få vael  lust iä lv lnä pälvämat-
kat ol lvat  valn muutalnia k i ionetrelä.
v l lkor puol  lväl  Issä el l  kesklv l lkkona
suor l t lnme revl l r ln valhdon, el l
vaels lmme Vaskon puolel ta Ladnjoalv in
yl l tse Ravadajoen latvol  I  le,  kansal-
l lspulston perusosan Iähettyvi  I  le.
T0.stalna Iaskeudulmln€ Ravadaksen
vierustaa Lemmenl0el le.  Vl l l le lsen
yön vlet l l lme Närkäkoskel la -  kalas-

lponr

Vaslauk*l enslapukysynykslln

1. Kysymyksessä on kooma, jokajohtuu tiian
korkeåksi kohonneesta v6ren sokerisla. Er-
siapuna on hensivksen tutuaaminen ja nopea

2. Oireet sopivat sappikohtaukseen, joka tauke-
aa haryoin ilmar lååkitystä,

3. Epilopsiakohlaus- Estetään kohtaoksen saa
nutla loukkåamatta itseåån, eikä jäietä *s n en-
nen kuin iajunta on täysin palautunut. Hampai
den vå iin eisaailnkea miiäån. Sairaatahoitoa
latoltaan vain,jos kohtausjatku! pitkäån tai nii
rå t! ee kaksipedkkåin.

KU|1I1ON RETI(ISåHA

Eräkolo Hämeerl lnnassa [ ]yy näDDärää Ja
kunnol l lsen k0k0lsta retklsahaa, J0l la
vänän rärettä järeänplkln puu katkeaa,
l , la l l l l taan se on olkeln vanhanalan po
kasaha, Sen saa puretLksl  vSlrån t l laa
vleväksl la kasat!ksl  helpost i  käyttö-
kuntoon, l4ukana seuraa kulJetuspussl.
Llsät letoja saa Eräkolo (yrstå,
Kasar| l l inKatu 1, 11100 Nämeenl inna, puh
91/ 68 162.



TELTTÄLYHTY

Trånqian val lnistama tel t talyhty on
turval i tnen tunnelmavalaisin,  Lyhty
osa la suoiakuorl  menevät slsåkkäin,
j0ten se el  v le r lnkassa tai  ahkiossa
palJon t i laa.  Yalajs in t0 jml l  vain
r lp!stettuna. slsål le lal tetaan tulk-
kukyrt t l lä,  Joten lyhty el  valatse kov
vln tehokkaast l ,  etenkään kun suoia-
kalv0 0n oranssln vär lnen. l tut ta
valo 0n tunnel| i la l l lsta Ja r t l t tåä hy-
vin tei t tatol | l1 l ln,  lotka elvät vaadt
tarkkuutta,

RH

Kirjareppu
JÄÄvuoFrA NÄKYVrssÄ

PordlFo6s, Auvo Finne, 1989 Suomen luon-

Vael usrerki Grönlantiin kok6neilbn kutkijoid€n
sirmin, Julkåisu on ki4oiteft u päiväkidatyytiin ja
on sen lisåksi melkoinen rietopakefli malkakoh

Relkelle osallistui 21 henkilöä ia se bte!tetiin
suornen luonnonsuoje uriilon jäsenmarkana.

Mäda Tikkanen, 1 989 Tamm , suom. Fa ja Jå

Teoksessa kidailija on kerlonut matkastaan
Grönlanliin jasen ihmisisrä omi la nimil ä.

Teos on ilmestynyt myös ruotsinkjellsenä nimel-
lä: Slo.lånAarenja sen klslanlåja on Söde-



KILIMANJARON
ENSINOUSUT
Belkeily nuua akin kuin Lapissa kiinrcstaa yhä
useanpia lapinkäviiöitå, hista nonet ovat utot-
taneet natkansa h salapeÄisoaD Ahikkaan.
Penlti vuafinka, yksi petBl4ajäsenistänne an
kiedäntt vaelutsinaan ja rctkittään ynpini na&
ilnaa tunustuen nn. Kilinanjar@n, hnka valloil
tanisesta on lälä nyktä lullul jakatutisln voL

Vuorlkllpellyn alkuvaiheiste

Vuorikiip€ilyå alåtliin harasle vesinaisesri
1700 luvulla alpellla. Useimmat huiput savutet-
llinjo tlillöin, Monr Blanc (4807 m) 1786, Gross-
slockner (3798 m) 1800jne. varusls€tolival ny-
kymielessåalkeellisia,samoinrekniikka.Yilykset
olival paljolli Iuonnon tulkimisla. Huipullo pyritliin
helpohla li€tä, mutta onnstomuuksia oli sllli pal,
jon. Ajan mukana lekniikka, varusleer yms. kehit
tyivåt, ja ersilliin yhä vaikoampia kohteira ja reit
lejå. lMarierhornille tehtiin enslnousu 1865, En-
simmåinen yli8000 m ko.keahuippu, Himatajan
Annapurna, sevuleiliin 1950 ja Mounl Eve€st
1953. Ki l imanjarol l€ s!or i let t i in ensinousu
6,10,1889, siis sata vlota sitl€n,

Killmaniaro

KiimanjaroonAt kankofteinvuo .Sesiailsoe
Tansanlassa noin 300 km päivl,niasaajalta et6-
lään. Se on lullvuori, jorkä mLrob on muuttlnul
us€aslipurkauksenseurauksena.S€eiole vie å
käån "kuorluf , höyryätulee ylåkraalgdsla ja jääti-
köt pienenevål ja aikå.aan s6 taås purkautuukin.

Kilimanlaron piluuson noin 90 kmla l6v6ys 60
km. Siinäon nykyisin kolme huippua, korkgin on
Kibo5895 m, l\,lawenzi noin 5300 m jaShilanoin
4000 m. Sen nn|€illå näkyy selväsii qöhykkei-
syys,sadsmelsislå jåålikölle. Kibonia Mawenzin

vålisså on 10 km salura. Sen tåkiosåa petflåå
suu@rta osalia jääukkö la inn€jäåtiköt ulottuvat
paikoilellen 4300 metsiin eli satulaan,

Alkusukkaai ovai antaneei Klboll€ monia niml,
tyksjå: J!malan asuinsija, Valkoin€n vuon, Vaion
v!od, Paholaisen asuinsla jno. Sen suuruudesta
saa paremman kiisiiyksen, kun ajatlelee, eiiä sen
koko vastaa markaa Helsinglstå Tanrmtseeen_
sen suhlesllinen koaeus korosluu, kun näkee
sen kohoavan noin 1000 melrin ylåtasangolla.
I mästovaihtelute korkeukslssajaeiitmansuun-
nissa ovat suurer, samoin lämpötitaerot päivån
helleen ja yön pakkasen välillä-

Tansanian historlasla

Nykyis€n Tansanian alueella asui vl€lå viime
vuosisadalla noin 120 heimoa, useimmilla oma
kielensä,iapansa. Muutarniapiåniäkuningaskun-
tia oli.dnikolla, muolen eletiin heimopåäl ikön
tai yhleislen kokousten päiösten varassa_ Tåmå
oli yleisiii musian Al kan alueella. Bannikotaoti
arabien kauppapaikkoja. He kälivål kauppaa or
jilla, no|sUnluulla, kullalla yms- 1 500-luvutta åtka
en Potugali sai lalvastonsa lykkien avulla vallaa,
muttaheidän valtulukaensaei suoranaisesti utol

Viime wosisadan puolivålisså lähetyssaarnaa-
jat alkoivai suunnata matkojaan årueen sisåosiin.
Kun saksalaiseuohann FebmanniaLudvig K€pt
llmoiflival Kuninkaalliselle Maanlieteen Yhdistyk,
selle Loniooseon,sdåpävåntasaåjanUenoi taon
lumihuippuisia vuoria (Kilimanjaron llsåksi Mount
K€nya), heiili eiuskonu- Ja kuilsnkin Umä mai
neikas yhdistys oli silloisen maantietoa koskevan
ti€don keskus. hä Alrikan kartassa oti vatkoJsia
läskiå. kilrevssaamaaiien lälkeen tutivat turki
musmatkailijai, mm. Niilin tåhteiden eisilåt, våhi
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xaja ( ibon juurel la.  Talstal la 10 kn päåsså r , tavenzr.

Kibon ja aNenzin hutput sekä kir jo i t tö ja.



lellen aletliin uskoa lumisiin vuoriin.

Siirtomaakauden alku

vaikka eurooppalaisel olival peruslaneet kaup
pa asemlarannikolle, elvåthe pilkåån aikåan pe'
ruslane€l siirlomaita,Teollisuuden kehilys 1800-
luvun loppupuoliskolla lisåsi kultenkin raaka-ai-
neiden kysynr:iå ja kiinnostus Alrikan luonnonva,
oihin lisåänlyi. Samoin latuiiliin ulsia markkina
alueila- Elroopan vålliol aloiltivat 1880 luvulla
ryntiiyksen Aiiikkaan, eivälkåalnkkalaisetpysly
neetpuolusi&tumaaneurooppalaisien as€ylivoi-
maa vsla. Saksalaislen vallauklen pohjusli
can Pst€ls, joka håikåilgmåltömåsti perkufii hei-
mopåälliköilå ja säi heidån nimiäan saksankisli-
siin sopimuksiin, joiden p0hjalla alueen hallinto
sllrlyl Pete|sln peruslamalle Saksan ttå-Aiiikka
yhliölle 1 884. Vasladnta kukist€ttiin amofia- Pe-
isrs tuli runneluksi håikåilomåltömiisti jurmLru
dåslaan ja maan våki anloi hånelle nimen veri
nsn kåsi , Pslålsin yhtiö ei pysrynyt hoilamaan
6ioila, ja Saksan vallio ryhlyi hoitamåån niilå,
v6ra nrajarkui, mutta se ku kisbniin ve isesii.

Myös Euroopan vållioiden kesken fuli klisiaa
Alrikan lakamlsesta. Bsrliinin kontorenssissa
1884 85Alrlkkajaetliin. Saksalla jalso-Eiianniat-
laolivieläomiakahnauksia hä Af rlkanJakamis€s-
la ja niislåsovitliin 1890, jolloin saksasai luovu!
lamisiaanauelstakotuauks€ksimm. Helgolandin
saaren Pohlanmerssså.

Tansanlan lts€näsq/flyåkysyieriissaksalainen
piispa presidenlti Julius Nye€rcUå, miten Tansa,
niaoli niin onnellisesli voinänut
uudessa maassa koelli vaikeal ajal, vastasi Nye-
råie: Siilå saamde kinåå saksalaisia", Piispan
mielihyvä vaihrui tyrmistt4Geksi, kun presidenni
jarkoil'Heidän lllmuutonsa yhdisti m6idåt jo sit-

Monin paikoin lajal vedeltiin suoraviivaisesti
heimoyhteyk iståtms. välifii:mätä.Tansaniania
Kenian €javiiva tekee mutkan Kllmanjaron koh-
dalla,sillä 1886 lson-A.ilanniån hallilseva kunin-

gata viktona luovuni Kilimanjaon alueen syity
mäpäivärahjaksi tyttåfenså Victo an pojalle, joka
Saksan keisadna käyni nimså Wilhelm ll.

Ensimmässn maailmansodan iålkeen suonlet
liin sodassa tappion kårsin€itlon osalta uusiJako.
Tållöin Saksan llå-Alrikasla tuli Kansainriiion
mandaanialue lson Brltannianhallinimn. Nimek-
seen se sai Tanganjika. Se sai itsenåisyyden
9.12.1961. Tanganjika ja Sansibar perustivai liil-
lovallion 26.4.1 964 ja nyt trli f,h€ksi Tansania.

Kllimaniaron lutkimista
Viime vlosisadd lopLrlla alkoi Kilimejarolla

monipuolin6n luonnonlulkimus, alue on mon6ssa
suhreessa ainuilaallinen ja ylåosal låysin lLron-
noniilNa. siellå kasvaaainuikerlaisiajåilitåisvil
lakoitaialobeljoilasekåpuukanetuia,iolkaeivåt
ole samoja kuin esim. Meru ia Ksnia-vuo la.
Nåmä eiväl ole suinkaan ainolia €dkoisulksla,
joita siellä olen kuvannut, Samoin etåinislö or
monipuolinen, Alue onkin nykyisln kansallispuis
tona. Maanli6teilijål jaluonnonturkijaipyrkivällie
tysli myÖs huipulle, vaikkei kiipeily sinänså påä
mååråollut, Jo gnsimmåisersarllaan pååsseis€
ovat saaneot nimiåån arkistoihin. Arue on raaja, ei
ollur kartrola, polkuja yms. ja rakij:jriikkö vai-
keapäåsyinen. Kibon kanassaon moniå nimetvjä
jååtiköiiå, kukkuloila, luolia yms-, jotka kortovat
ulanuurrajlen nimel. osa saksaraisajan nimistä

Saksalainen maanlieteilijå Hans Meyeritåvalia
laisen toverinsa Ludwig Pudschelledn kan$aoii
vat e.simmåiset Kilimanjaron korkeinmalle
nousseei.Tämäiapahtui6.1 0.1889. Kilimaijarol
la jaKbollaoli nimensä, muna Meysrhatusiantaa
Kilimanjåron korkeimmalle kohdalle nimon, Se o i
Såksd imperiumln korkein huippu, saksalalnen
oli sen löiånyl, såksalainen oll silå lutkinlt ja nyl
myös valloilianui- Kraalerln reuna korkein kohta
nimeltiin nyi keisari Wilhehin huipuksi (Kaiser

Saksalainenvaruskunnånl(omentajaJohannes
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Kun avasi 1 898 nykylsen kiip€åmisrcitin jäärikön
kohdalla. Liiåkiniäupseen Lalham löysi jäåtiköltä
1898l€opardin Badon, joka olJ kulvunutja muu-
mioilunut, Löydön vamistip6rod Feulsch, hån
kåvijilLililköJlå 40 k€rtaa. S€kå paslo.i enä bopar
di saivat paikkansa Klllmanjaron karttåa monen
muun lisåksi, Tåmå on ilmeisesli satna lsopardi,
josta Ernest Heminsway kenoo kidassåan Kiti-
mandsaron lumet Kanat voivat korloa paljon his-

Nykylnen vaellusreitti

Vaellukset Killmanjarollavaalivat lupia, palkalii,
siaoppaila, kantåjiayms. VaellusGillman huipul-
le suorilelaan viidessä paivåssä, pibus on noin
110 km ja ko&€useb tåhbhorettisla 4180 m.
Majola on kolmesså kohdassa. vaellus €ivaadi
kiipsilyvarusteita. Vloristoraut iai vaelluskoke-
mukssn puut€ lienevåtyleisimpiåsyitåkssk€t4tå-
mlseen liiallis€n kiir€en ohella. Sopeotumin€n
ko.keuserolhin on yksilöllislå. Viide. påivån vael
us Kilimånjarollasåilyy muisioissa.

Uhuru

Uhuru-huippu on Kiiimanjaron ko ein kohta.
Vanha keisanllinen niml poistettiin maan ltssnåis-
tyesså. Uhuru-huippu on Gillman huipun kanssa
same kEalerin r€unalla, muna sinne on vai-
keampi priåsrå, etåisyys 2 km ja kofteusåro 215
m. Uhuru me*isee palkalliserta kieteltå sanaa
vapaus. Uhuru-huipullaon Julius Nyerercn sanat
kiveen kiinnitetlynå. Nåmä sanat ovat "Me Tan-
ganjikan kansa, rahdomne syty{åå soihdun la
sljoltlaasen Kilimanjdo vuoren huiputte, niin ettå
se rolstaa yli r4ojemme, iuoden tojvoa sinnei
mlssä vallits€o epåloivo, rakkautta sinne, misså
vallilsee viha, ja atuokkuuttasinne, misså on oltut

lkivoha Låpin maaperå kalkee sisiiånså ta,
inoila vuosimiljoorien lakaa. Tunturciden ia lie-
vojen, otkojen ja hiekkakuolpunoiden synv ovar
mielenkiinroisiaasioiia. Lapin geotogiaakåsidete
vånsadmmeensimmårssssåos6saMau Tår
no paljasl@, eriei Jåämereen tyÖnwä varangin
niemimaa ol€kaan åina olllt nykylsesså paikas-

HALUATKO NUUKSION TARKKAILIJAKSI?
Vaikka rilanne Nuuksiossa nåyttåå rauhoiflu-
neen, tapahluu si€llå koko ajil. Mm. Espoossa
on hakat'r mersiå oEjåryen ja !4ajätoen kan,
naksella seka Muslakofi en seuduilla-

Puunkaato poikkeusluval a tehdään ainakin vie-
lä Kaltilanjäruen-Hauklammen purolehdossa.

Koko ympäisiömlnisteiön Nu!ksiotyöryhmäi
suojerlesrlyks€l ovatvåarasvesitryä_ Nuuksi
on suojelu latuitsee €d€lleen akliivista sooje u
iyöiå. Tämän edistämiseksi Uudennaan ympä-

ristönsuotelupiin kokoaa aihepiirien ympäi te
ryhmiå, lolka oltavat ajaakseen erilaisia asioita
liito oravah avain no isia kaavo itu slilanle en s e vil-

Oia yht€',ttä ryhmån vetäjäan, håne tzi saat ta.
kempiatistoja, Kaikk en ryhmien osoite on sama:
Uudonmaanympånslönsuojelupiln, Perämi€hen
kalu l1 A s, 00150 Hetsinki, puh. 90 642 881.
Tarkkallljoita on jo yti300 henkeä,
Lapinkäviå. ta.kkaile Karjakaivolla.



Runoreppu

EtelA Näneen ratkai  I  lJayhdr styksen
LaDinkåvlJåkerhon vetål  ä Pentt i  Rolne
lähett l  seuraavan runon, Joka on syn-
tynyt saanajårven tuvan kuis I  la
I  / ,1,89 Saanan ol lessa kaamoshämärån
peltossa, Runo annett t in kl  l toksekst
hotel l ln tytöt l le toslhyvästä palve-
lusta,

Nu0 pr lnssi  sekä pr lnsessa,
saana Ja al la
ovat tols lansa rakastaneet
alna talVaån al  la.
l le Vaeltajat  uskomne,
el  kukaan t ietää vols,
valkk/ kaamosajan keskel lå
hel l l '  k l rkonkel lot  so1s.
Kun håräryyteen naisema nl ln
hlenokseltaan hukkuu,
la väk1 kylån hl  lJalsen
valn aut laana nlkkuu.

SAREK
'oon kolona taas, tååtlå vitlisså maas, mi$ä

hlto€t ja p€ural n€ kåy. Msidån pohjolamme vil-
ein loonio löytynee - anleekslvaan Koilliskaira-
Fuotsln Sarekista. Sarekin kansållispuisioyhdos-
sä siihen €joiltuvien Padjelanlan ja Slora SJöhl
lelin kånsallispuistojen kanssa on yksi länlisen
E!roopd suudmmisla yhtenäsislä erämaa-alu-
eisla, sellaisistå, joissa polul eivå nsteile plhe
inkåmpållå toiselle ja puupinot odora rulenieko

El sl l lo in kukaan t letäå saa,
kuln tols lansa rakastaa.
El s l täkäån Jos alkain takaa
talka hälpyis noidan
ja klrkorkel lot  kumeast i
häät alkals 'solden.
vaan aurlnko lo esl ln työntyy

se arf iotonna tonturel l le
käskylånsä lakaa:
"Ei tel l le vlelä urut so1,
kas keväån tuon nä esi ln
Jå aJatukset Johdättelen
val0lsl l r ln kesl  ln ' ,
Ni ln Jåävät Jäl leen ykstkseen
nuo tuntualn| l le ylväåt,
vaan arvonsa he tuntevat i
"Kas oomne Lapln pylväät,"
El vol toksl  vol  sanoå
aurlkomnle talkaa
0n kaamos mei l  le kulk lJol l le



saekin jokiraaksoissako v! japajukkolyöhyk
keiden suojlssa kasvaa jopa pohlolan ukonhattu
jakul ero. Muuloin kasvil isuus on mataaa jaalue
karua avotunluria tai oikeaslaan vuoristoa. Meille
haryinaisisla kukisrasielläkasvaam.. lapln aippi
ru!su, kiirunankello, lumlleinikki Ia jääleinikki.
Vaikka karhul eivåt o ekaan va6inaisia luntL}
rie åimiå,ovatne löyläneetsarekistaoman asuin
alue6rsa, vaeltajani täsill tuskinonnlstuu näke
nrään, sen €nempää klin ihmispåkoisia ilveksiå
j3 ahmoja. Taivaalla kaadetevar kotka ja ruf turi
haukka ovar jo s!!.emmata todennåköisyyde tä

Sar€kin pinra,ataon 197 00Oha ja paisalaasen
lunlur€islå (v!orisi4 on yti 1800 mevisiä, kuusi
nu ppuakoho@ylikahden kitomei n. Koskasuh

teeUisel korkeuserol oval suuret - joissaki joki-
laaksoissajopa 1300 m. ovat maisemåt todetta
jylhä1. Arklisen luntua isääväljääliköl,toita n ltä-
kh on parisalåa. Jäätköiden sulamlnen ruokkli
lukuisiå p!@ta jatokla, iyrkil rinleel vauhdittaval
vidaamisla janiinpå jokien sameanvihreån veden
mukanavoikuula kiv en kolisevan,iolen kahruu
pa katonvalinavatalkoin.odotlam nen jalåh ym-
på slöön tutusiuminen saanaaioskus ol a.opein
ta turualisin tapa ylitykseen, koska veden kor
kelse.ol va hte evatsååolosuhleislå rippuen jo-

Vlin luonnon henkeen kuuluu myös se, eltä
vaeltajan on varaodlltava sekä myrskyyn ettå
sateeseenja sumuun. sellå on pärjältävå omi
ransa ja ku jeltavaruonnon ehdoh. Palkkioksi siiiä
kokoe kappar€en kome niapohjoråa ja jos sitmåä
onpiene e,voif åhdårnyöss nis mmåstäsinisim



N IESTASAKK I
TUHTI PERUNÄKEITT()

pss klrkasta i  uureskelt t0å
dl kulvattuja perunasutkalel ta
dl  kulvattua lauhel lhaa
akl kulvattua puri0a
rkl  kUiVattua porkkanaa
rkl  kulvat iua sel ler lå

Llota kuivattLJa aineita yhdesså parl
tunt la Ja l lsää luureskelt toDussln sl-
säl lön kanssa veteen. (el tå ohjeen
f iukalsen al  ån.
Kulvattuja Juureksla saa luontals-
tLr0tekaupolsta, io l le l  l tse halua
kokel l la s l tä,

SIEI'II-PERUNAHERKKU

I pss Jlustokeit toa
2 dl  kuivattuja Derunoltå
1 dl  kLivattula suppl lovahveroi ta
2 tk l  kUlvättua slpul  la
100 q JLUstoaaastetta
L1sää l iotetut kulvatut alneet kel t-
toOn, xypsenna posslkel ton ohleen nu-
kaan Ja l lsäå vl l |nelseksl  luustoraaste
l40lemmat ohjeet ovat kahden nå1kålsen.

(ULKURIN KEITTOKIRJI
ToLset valn suunnit televat,  mutta
Turkka Aaltonen t0teuttaa, Retkel+l-
län ruoka-aslat 0n pantu Sl4Lrn Julkal-
semana kovl in kansi ln Ja kuvl tet tu
l lart t i  Arkon pl l rroksln. (åsl tel  lyt

Retkal l lJäln energiantarve Ja retkl-
pälvan ater lat
Ravlntoatneet
Retkei l i län uudet eväät
RetklJuomat

l
1

2
l
1

ö0

ofiatekolnen kulvämuona
Vesi la veden PuhdLstanlnen
Leir lhygienla
Tuienteko Ja nuot lot
Retkel l iJän kei t t lmet Ja ruoanlai t to
väl lneet
Kenttäkeit t l0
Savustaninen
Lelpo[] inen retkel lä
Hau0utus
Rl lstan käsl t tely
l4uut i!0nn0n antlnet
Yl l  sadasta ruokaohjeesta luul ls l  ra-
kentuvan ironipuol is la ater l0i ta luke-
mattoni l le retkl l le,  s l4L In Jäsenhlntå
on 9rr mk la oVH l lq mk.

Edel l isess6 lehdessä kerf0ln mm, pe-
runan kulvatuksesta, Nyt sl täkln on
kokel l tu Ja ranskalalsten perunolden
|nal l ls lksl  le lkattula kulvattula sul-
kalel ta on käytetty l lotettutna ruuan-
valmlstukseen ruskavael luksel la.
Kannattaa kokel l1ål



TUNIA TUUASSA!
mAllrArAr J[sENtllt{tl::,.""
Hotel l l  kol i

i . r0.  r r , r i ,3e la rr .4.-)1. t .eo kahdf l  hene€i
huoie/vd hht. l i  i95,- ,  Yhd6n h€ioei hlois

i50,- /vd.  Majof tu3 lå 'anbh€i ,

HoteLl i  Pal las
r. r. - r7.,. o0 h r iiaäo 500,-/?trh/v6/hLö

r7_2,-r-r-e0 hr{äm ir00,- /2hhlvko/hb
aIe |5-vuotisat r0o,-/vio yöpyessaån

roukokuuo aurinkotålious

siihtokauiten huippu
17.r. a.t.$ hhtaon rM. /hrö/vko. Hkst6ao

Partå(soi hirt.rhh 5idrrvt Ejoitus Fori

Hotel l l  Ivalo

hhräöi  i to,  /hrö/vd
oe.ssa. Ntortus ja ååncien.

1.1, '25.2.so ja r . r .  21.5.x

HrNraÄtr.Majoitu5 je å?nii iai,

l tratkai luhotelt i

r r .J-e0 J.  r r . t .  -23.r .s
hhbåi r0o,-/hrö/v* kåMoi hercer huor6sss,.

Ki lp ls järven
Matkai luhotel l i
1.r0. ' r7-r2.3e hhrödn {e5.thröl5 v4 råtuån

iais€n huoieessa- Målotus ja aaniöhoo.

rr . r . - ) .2-e0 hhtaao eoo,- /hLo/vke kåhd€i
heieen huoiFsså. !. jorrus jd @or$ofto,
Erikoislåsaiäreff us hiihtoviroirrå

HoteII i  Hetta
r . io.- i r . i r .3e hhtaatr  t@,-/hrö/vko kahder

r . r .  r .2-e0 hi i t .ä.  t to,  /hLö/vko kaMei
i€issi hloiee55a, 14oitus jå Forihoito.
€r*oGläseiår6nnus htrhtovi*oirb

r.2.  I  1.2.e4 2oa,-  /htö/ ! \a.

Tiedustelut Ja
varauKset



Lapin muurahaisia ja muura-
haisten munittamista
Lapin muurahainen - aito lappalainen

Låpii jänglllä ja tLrnl!@llla möy.ii pa jon muita-
kin lajejakuintupsuk€komuunrainen. Eråsnåislå,
lapin muurahainen, on si inå mielessä en-
kolsas€måssa, ertå sen pesiä €i ole lavanu kuin
kerran Lapin €jojen ereläpuolellai låmåkin ha
valnto on us6av!os kymmenen lakaa,

Tohtori Harry Krogerus löysi 1gso-luvulla lapin
muurahaisen pesiä Pyhån Håkin kansålispuis
tosia ellvarsin lappala sisraoloistaslettåkin.

Ulkonåöliään lapin muurahainen on kiiltävån-
musla ja si lä on eluss åssåån sojottavia r<atuoja.
Se muistuttaakin palon låhisukutatstaan mlstaa
mulahaista, jota taas ei Lapin maisemissa lava-

Oriia ja isäntiä

Elänmaanliele€n tulkijoitteontuttla, ettäe ai-
silla ilmastoalueilla samanlaisen elinympåristön
asunavåttoisensakotoaavailatit_ Nåin myös lapin
muurahainenonotlanut huolehiiatceen musian
nuurahaisen lappalaislsia rcviireislii. Vi unarka
na musta muurahalnen on näei jäänyt asummn
vain Kuusamon korkeudelle.

Molemmai lajit kuuluvat apurnuurahaisler tai
orjamu!.ahaisren alasukufi , Kekomlurahais-
kuningalåi eikykeneyksinperustamaaf uut.
ta yhl6iskunta, minkå vuoksi se tunkeuluu loi-
soksi apumuuf ahalsen pesaiän. Nåmä ofl aval ke-
komuu.ahaiskuningattar6n hoiviinsa Ja atkavat
huolehtia sen munimien jårketästen hoidosla,
Asiaan kuuluu, eitä kekomuurahaiskuningalar
lappaaensi röikseen lapin rnuurhaise. kuningat-
laren, jolen se tolee nåiden apum!urahaisten vai-
tijatta€ksi. Aikaa myöten lapin muurhaistyölåiset
kuolevatvanhuufiaan ja keko muultuu puhiaaksi
lupsukekomuurahaispesåksi.

Akkibhn Pekka Linkolan niikenys lapin nuuQ
halsesla sivakoinassa unpihangessa

Laplssa on niukasll muurahaislajeja

Madsamme tunnetaan hieman yti viisikyn-
mentå muurhaislajia, Tarkka tok!a ei vietå tiede-
lå, sillåviime vuoslna on töydeity iiitä tisää. Sen
siiaan Lapin luonnonhisto attiststa maakunnista
or lavaiiu vain 15:n muurahaislajin pes ä. Tässå
€i olemitään ihmelettåvåä,s ttäsäänf öf mukaan
muurahais ajien luk!mååd ale.ee tropitkisla ark
tisille alueile. aärimmäisyytenä on silten tsanri,
jossa ei ole ollenkan muurhaisia.

Turun yiiopistof biotogian taitoksetialyöskerte,
levåloismuurahaisteniutktja, tohtori tMichae Saa-
rislokiinnoslui 1980]uvunakrpuoleta siimåån
maanme muu€haislajeja. Tämå osin stis vi€tå
epåviEllinen nimiuetteto nåytråä souraavantai-
selta: liuskasarvivihorainen, ryppyvihotafen,
hammassaruiv holainen, vååråsaryivihotainen,
Epn mlurahainen, tupsu musla hlu€hainen.
liekomuurahalnen, norkom!urahalnef ,s!ur päå-
mu!€halnen, hevosmuuraha nen, lov niskåmuu
Iahainen, tupsukekomuuraha nen, pohjan keko.
muuEhainen, kantornuurahainen, verimuurahai-



li3

Muurahaisten munat, uudlsluva luon-

Perinteisinå luonnoniuotleiden ker!ukohtana
Lapissa ovat pailsi marjat myös poronjåkålä. Har
vapa sen sijaan tieniee, åilå kekomuurahi6ien
koreloiia, munla, keåtåiiLn edelleenkin suomessa
ulkomaille vienliin. Nekin ovat uusiutuvia luon_
nontuott€ita javieläliskettåln kerååiille maksetiin
kuivatuista muuahaisen munakiLosta peiäli 70,_.
Kekoia pilää seuloa kuilenkin melkoisia rnäånå

ansioille piåslåkseen, sillå yhdostå keosla sa
kefiallaan kulvatluna vain 200grmmaa munia,

Koteloidgn seulonlaa keoisla, niiden plhdisla
misla juoksuiiamalla hurstilLa ja kuivaamista
myyntiln harrasteiaan sivubisn€t€enä lähinnä
Joensuun ympärlstökunnissa. Vlslå 1960-70ru
vuiLlase oli siksi yleisiä, eltäluolloln vieliin vuosil-
taln 6 Ttonniakuivaltujamunia ulkomaills, låhh-
nä elåintalhoihln ja rehulehtarslln saksaan.

Låpinkåvijöitå ihneitelenåsså nuurahaispesåä Ja -polkua Rontonhorhassa kevätvael-

luksella 1989. Kuva: Raija Hentiiän

Kansantieteen la muurahaisten yhteis-
peliä

Peimålledon mukan kekojen muniilamin6n
juontaaalkunsa 17oorlvulla, jolloin isaan Pieta
Suu taeilsi niiH runsaasli häkkjllntujensa ravin
noksi. suomessaon akislolietojak€kojen mlnil-
tamisesra 1800-luvun loppupLrolella alkaen, jol
loln lämä taito l€visl Kaialan kannakseha lån-
teenpåln. Kesti kuitenkin 1970]uvuh lopullå saak-
ka, ennenkuin kansanneb ljöiden klinnoslushe

åsi låtå häviåv:iä Luonnonniolteen keruumuoloa
kohtaan. Tuolloin malsl. Sirpa Kdialaiien leti
pro g€dulutkielmansa munien keruusla Liperis_

Keruula on pidelty alkojen sivu hyvin salape-
.ålsenåpuuhda janiinpåsen plldssäon kshiw
ntt oma sanastonsa, ovelia menelehiå, vålinei_
iä, laikoja ja salaisla ti€toa. llaist Karjalaisen
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kl.joihrs osoitha kekojen munitlamisen todella
monipuoliseksi kansartigteen lutkimuskohreeek
si. Muila toisaalta kerååjå-lieromiehelkåån elvål
senlään kaikkea iienneet muurahisista. Heille oli
jäänyi åruoitukseksi, miksl vain osa m!!rahaisis
ta juoksuftaa hurslilla koieloita suojaan.

Eriis esjt€olllsen ajan loisteliaila tieleellislå oi-
vålluksia on ollui panna nuu6haiset ilse puhdls-
iamad munaseulofnukset. seulomuskadeiaan
isolle hursrille, jonka liepeel on kaiinneny b-
pånoksi€n påälle. Mu!.ahåisvöLäset kulj6tlåvat
kilvan kaikki koreloi au ngolla pliloon nolden
huBrinliepeiden aLle, josla voidan sitten puhdas
nunamassa valn lapioidaralleen, Keossaon kui'
r€nkin sekä urkoryöräsiå, jorka saalisravat yksln'
orraan, elta sisätyöläsiå, joiden huolena on iär

kelästen hoilo. Tämä keon pefieen \,öjako on
munitlajille ollut låysin lurtematonta. Muulahais-
tulkijat taas li€låvål, €tt6lvät ulkolyöläiset kot€loi

lhmiset Ja muurahalset - Salomohin vil-

Tässäkakslosais€ssakidoituksessaniolenvas-
la kerännyt ksrmaasluren kåkun päåhä. Toivon
mukåan nåmåkjn rivil ovai heråtåneet lukijoiden
kilnnosbksen jakunnioituksen meisiemme ahke-
da Lirrast4ia kohlad. Nykyisin päte€ luo lson
Krjan kehoilus Salomonin suullamennä mulra-
haisen tykö ja viisaslua-..

(Ensimmänen osa on julkaisru Lapiikiivijåssä
nro 3r/89)

RETKEILY RUOTSISSA 4

VINDELFJÄLLEN

Vindelljålei eli Hemavanin ja Tåmäbyn vålinen
åue onsuu luonsuojelualue Fuolsin Ete å-Låpissa.
flemavanlsta alka myös Kungsleddenin €ifllver-
koslopohjoiseen pain. Kungsledinvafiellaiåpaaniin
avollnturimaisemaa, nummea, koivumetsilå, soita,
iäviå, Jokia, vesipuiouksia ja jylhiå ålppimaisiatun-
tu.€lta. KLingsledenin elelåosa on kuilenkin päåosal-
taan varsin helppokulkuista,

Beltin lähtöpiste Hemavan ja Tåmåby on nykyän
suo sittu ralvim alkai lukohde ja tu nnelu ir'r pia lask6tle'
ukeskuksiaÄren jäkoen,sensilaan Tärnåbysla poh'

toiseen sijailssvaAmmamås on huomatlavastl hiljal
sempi kylä lalviaikanakin, vaikra sielläkin on mahdo
lisuus lasketleluun. R€llin kummassakaan päässå ei
ole STF:n luntu asemia, Ammarn?isissaon reikeiy

majaja samoin Tåmåbyssa, mutla Hemavanin r6rkei-
lymaja sljailsee Klippenin kylässä kymmenk!nia kilo-
mel å Hemavanisla änteen, mutla nruila majoitus
mahdollisuuksla on runsaasti.

rMaisemat oval H€mavanlssa jylhempiå kuin Am.
mamåsissa, Aluoen korkein huippu on Syterloppen
1767 m jatunneltu nåhråvyys on sytedååtil,kö. vin-
dellijällissa naaston korkeuserol ovat myös suurei,
slllä laaksoi ovat n. 500 - 600 melriä mercnpinnan
yäpuolella ja huipulpuolestaan 1600 1700 meiriä.
Ammamäsissako*ein huipp! on SlorAigerl 1 101 m.
STF:n iunturikiisiki4a suositlelee Hemavaf in ja Am
mamäsin väliä hiihlovael uksena lalvella ja Hemava'
nin Tärnäbyn vålistli vaellusla kesåaikana. Kadal:
I&nirt,y 24 EF ja AC 2

(esävaelrus;Tärnäby' Hemavan 51 km 1 . pälväl
saapuminon Tämäbyhyn 2. päivä: reirin lähtÖpiste
Solberg 8 km Tårnåbt€la pohjoiseen. ensimmäisenä



vaeluspåivånå Solberg Syler 20 km, yöpyminen
Sy,ieBtuqa la 700 m.3. päivär Sytersluga - Vile6ka et
13 km, Yöpyminen Vilerskalelissa 880 m.4. påvål
VlteGkået Hemavan 1i km japaluu Tärnäbyhyn.

Ialvrvaelrus. Hemavan - Ammamås 78 km 1 . päi
vä: saapuminen Hemavåniin 2. päivä: Hemavan ,
ViieEkalel 1 1 km, yöpyminen Vilecka €tissa 3. päi
vä:Viierskaler Syle6tu9a13km,yöpyminef Syters
tugalla4. påivå: Sltersluga lärnåsjö la km, yöpy
minen Tärnåsjöslugala 5. påivå:Tämäsjö . serve
jokk 12 km. yöpyminen Servejokkstuga 6. päivä: Ser
vejokk ammarnås 22 km lai sewetokk aigert 19
kmla edeleen Aigert - Ammanås 8 km.

Tuntuiluvat: Aigen,750 n,lupa Aivisa von poh
joissivu la8 km Ammarnli6isra, ko messahuoneessa
yhl 12 vuodeltaja yhdesså huoneessa 10 vuodetta.
Tupa säntli 7.3 - 8.5ja 27.6 -21.8, säåslojapuultuu

Setuejokk,700 n, 22 kn Anmarnåsisla tånteen,
f.iupa 2 huonexa ja yhl 8 vuodefla, 2.tupa nettå
huonelia22 vuodetta. Tupa sån629.2 8.5 )a27.6
4.9, hätäpuhelir. sääsuoja avoinna koko vLroden.

Slel, 700 m, 6 km irään Syledopistå, 1. llpa 2
huoneta 8 vuodena 2. tupa kolmessa huonessa yht
12 vuodena 1. huone 10 vuodena. Tlpatsånlä 14.3
13.5ja27.6 - 4.9, så?isuoja avo nna koko vuoden.

Iälräslö 6l 0 m, t!pa Tå/nåstön trärannatta, 1 . l!pa
neljåhuof enayhl l6vuodena ja1 huone 10vlodolta
2.tupa 2 huoneftayhr S vuodelta, Tupaisånlä 29,2 -
3.5 ja 20.6 - 11.9, såäsuoja avoinna koko vuoden.

t)l
t r )

yrtersl<a/e1,880 m, 5 km tänteen Sytenopisla, Tu
vassa 2 huoneliaja 20 vuod€lla, Avoinna koko vuo
den, lupaisånlå29.2-6.5 ja4.7,28,8. Atuee tamyös
seuEavat yksilyiser ruvat: aivak, Biet ojaur6, Data
vado, Forsavan, Skidbäckstugan, joissa on etuslja
lyölohtåvisså | ikkuvilla ja poronho tali ta.

Fetkexynalal: Annamäs, S7F:r feike tymaja os.
Jonssnrqan, Fack I I I puh- 0952,60045, 36vuodeta
avoirna koko vuoden, kuitefkin vain ryhmile 15.8 -

&l/tper,STF reikeilymaja, 32 vriodelta os, 92066
Henavan, puh. 0954' 330 10, avoinna 13,6 - 17,8.

IärråbrSTF:n relkeilymja50vuodelta, os. 92064
Tårnåby p!h.0954- 104 20, avoinna 5,6 -31.8.

tuomrTuniuritupien auklo oajalsaailavatvåihde
la, polttoainehuoto on jä4estetly vain silloin kun r!

AMMARNÄS - JÄKKVIK

Ammarnäs on lunturiretkollykohteena meillätunle-
mabn. se on jäänylselvåsli suosiluimpien kohte den
valoon. Tåmälohtuu myös siitä, efiä Ammamåis ei
ole suositujen malkailuleiden varella, vaan ti€y,tlteys
päärby Ammarnäslin. Ammarnåstnympä stösså on
kuilenkin suurcr kairai, Ammadjål16l lu.tunt uoteos-
saJanästå hieman pohjoisempana Bjö&ljår et tuntu-
r. Ammnåsin ja Jåkkviktn våti oniåänrlmyösvai e

Gititrpia Kongsledenin varella ja ma*aakin kerlyy
åhes kahdeksankymmenlä Ktom€tiä. Mikäi aikoo
vaollaa lårnän reirin, on varatlava loltia mukaansa,
Feilin varen iunlurir ovar myös alavampia kuin estm.

Björkttällerrunturiryhmån kork6in huippu on 1 246 m
ja reirin sivuun jäävåt Ammadjätet tunturil y ittivåt
1600 mei n korkeuden, Amfnarnåsista on yhteys
myös Norian puolen relt€illeVirvashyttanimiseltelun-
luribrvalle, mufta on huomatlava, etlå Noian plol€n
l!ntur tuval ovat lukittuja ja niihin saa avåimen Fanan
lurisliyhdisryksellä l'/o i Ran6ta. STF:n tuntu klisi
klda suostrelee seu.aavaa Ku.qsleden .eiltiå Am
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AMMAFNÄS -JÄKKVIK

t. pdluä: saapuminen Ammamäslin.
2 pzi,uä:Ammamås - SnjLjt€ såam€nkylå 35 km

3, på,väj Snjulle - AdoltslrÖm, Gilin varrella Svaipa
vallen saamenkylä 5 km Snjultesla pohjoiseen.
Adolfskömisså on mahdollisuustalomajoituKeen,

4 påiråi Adollstöm - Jåkkvik, reini kulkee läpi Pel
je kaissen kans allispu islon, 27 km. Kan salllspu islo
on koortaan r46 km2 ja koaoin luntu Pieljgkajse
1137 m.

Ammamås STFn roRe ymaj4 36 vuodetla, avoin
na koko vuoden, muitavain ryhmille 15.8 13.6.
puh. 0952-60045 Ammarnäsgårdsn: puh. 0952'

60003, Fo6vaLl slug by pu h. 09 52-60036. J iikkvik,
Jåkkviksstugsbypuh. 0961- 21023. 21 120.

Mikälihalua väita reittinså Norja suuniaan Am-
mamäsisläon kaksimahdo lisuutta. Suorin reitliku -
kee Vindeljokea noudaliaen Oalavadon ruvalle ja
pilempi reitli aluk iKunqsledenia selraren Tämäsjö
tuvalle, josta €iti k?iLånb.y pohjolseen Skidsbåckstu-
gan kautta Dalavardolle- Kumpikin tupa on ra*oiiellu
ensisijaisesti måasiossa työiehlävisså iikklvllle ja

Norjan puoleiset tonturiruvat ovat Kvitsteindarhyr.
ten€, I lupa kalsi huon€tla4vuodgtla ja toinen tlpa
kolme huonetla la 6 vuodelta. Sauvashylta, kaksi
huonettaja neljå vuodetta, vlry6hylta, ko me huo-
nena ja kuusivuodetta. avaimettuplin ovatsaatavls-
sa Mo i Fd6ia; Rana Tuis{örenirg puh. (0)87-
50421 os. Boks 225 N 8601 Mo iRana.

fula, -furh "%rlrt .fub, "fubj
Energlalaltoksen ensiapukerholalset ki i t tävät lapinkävlJö1tå
lnlel lyttävästä yhtelstyöstä Ja tolvovat sen latkuvan edelteen.
30-vu0tls0luistoksi saa|nalnnle taulu Iuo tunnelnaa kerhohuonee-
see|]lne,



3?

Rinkan pohjalra
I ILAA LÄPINKIVIJÄ ENSIVUONNÄI(I I . I

LaplnkåvlJå - lehden vuoslkerta maksaa
1990 28 |nk, Anfa se lahlaksl  ystäväl
lesl  ja l räre]1ä on alnakln nelJä muka
vaa pålvää vuodessa.
Kaikkl  Helslngln seudun LaplnkäviJ 0f
den Jäsenet saavat lehden t tetenkln

r*+t!*ri *

KIRJOITTAVAT LUONNONNUUSKI JAT

Hal!alsl tko ol la mukana monipuol lsta-
|rassa LaDinkäviJä leht€ä?
Katpalst l l lme mukavia tar i rol ta l lntu
lntol l lJ0i l ta,  nlsäkkä1den vahtaal l  l ta
Ja 0tökölden er lk0istunt iJ o1l ta,
lka 0n Slnun rakas er lkoisalasl ,  jos-

ta voisl t  Jakaa lnLi l lekin t letoa? Ret-

Soi ta Ja kerro RaiJal le,  puh, kot l ln
/18 /68. Rimputel la vol  huoletta klo
2l  ast l ,
Pennläkään ei  palkktol ta hefu, l lLt ta
tekemlsen 110 0n lso.

NYVI HETKi JÄSEN(ÄITIPANJOINTlIN

Jos saat t l t tavasl l l t t tymään vu0deksl
1990 NSLråAn, nyt, hån saa loppuvuoden
Jasenyyden tänä vuonnå kaupan Dääl ie,
El i  alennoksja ym. Jäsenetula vol  hyö-
dyntää Jo tånä vuonna, Aslal la saat
taa nerkl tystä esin. loululåhjahankln

l lulstathan, että lol let  i tse halua
ol lå mukat ja Jäserihanklntakl  lpai  tussa,
v0lt  ohjata nluLiaman markan HSL:n
Kassaan lal t tal la l  la Jåsenf i  aksulapun
asia[ l les -kohtaan Helsln9ln seudun
LaDinkäviJ5t,

JASENI.IAKSUT

1.11,89 pidetyl le syyskokouksel le on
esltet ty seuraavla Jåsearaksoja:
sl . l l  In vuosl läsen 100 mk
Sl lL:  n nuorlsolåsen 50 nk
Sl,lL: n Derheläsen 50 lllk
HSLtn suoraläsen 40 mk,
Suorajäsenekst volvat l l i t tyå vain
Suomen l latkal  Iul  I  l ton Johonkln muuhun
lasenlärJestöön kuuluvat henkl löt .
Keraotaan sl t ten Laptnkävl lässä t /90
kulnkä kävi ,  l j te l la lnmat votvat sol-
tel la puheenlohtajal le.

*++++*
(OTAVARÄUKSET

Klt t l län |(ukasjärvet le kohonneen Goa-
dos -kodan varauksla vastaanottavat
C-H l lor lns, puh. 577 00rr (sekå påtvl-
s ln et tä l l ia ls in)  Ja l la l la Stykkl ,
puh, k,  826 rr591.
Slnne, kuuntelenaan kaamoksen hl l la l-
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alkol  marraskulrn 1, pålvänå, kun si l r -
ryt t i ln talv lålkaån, ioka pååttyy 30,
huht lkuuta, YöDy|nls/saunaf iaksut ovat
- ni inkuln Jo Yl l  kymmenen vuotta -
vlral l lsena talv lkaut€na l0 rnk Jäse_
nl l tä Ja 20 mk |nul l ta,  Jäsenten lap-
sl l ta l1-16 v.  2,50 mk, v ieraiden
lapsl l ta 1l-16 v.  5 nk Ja s l tä noo-
renir I I ta nuksullta el vanhemplensa
seurassa Perl tä mltään,

'+n*+*+

HsLrN YUo(R^TTAYAI TELTAT

lena l laster I  tel tat  ovat kuDol lmal-
l ls la tuplatel t tola,  l0ten ni issä 0n
parennat slsät l iat  kutn harjatel tois-
sa. Koi[ ]ekln mahtuu nukkumaan, mutta
kahdel le t l  laa on soplvastt ,
Vuorokausivuokra on 5 mk.
Tiedustelutr  Änla Sintonen, puh. k,
676 019 Ja Sakarl  Palo, puh, k.
8/4 5880.

."6_+_+j,
VUODEN 90 LUONTOKUVA
Tämå jokavuotinen tåpahtuma ker?iå innostu
neen yleisön salin täydehå. Vuoden luonlokuva
julkåislan ja ohjelman kuu uu llsäksiupe ta
luonloaiheisiadiasa4oja.

Tarkkaile pävålehliå hyvissäajoin e.nen UlåL
sultta, joka on 5.2.1990. Eftei jåå ihan lippual

ONKO OIKEITA PERUNOITA?
Onko sinul a vi€lå vitelyksessåsi vanhoja peru-
na,kaskina!ris tai viljalajikke ira, viljape Llossas i
ruiskaunokki, annankukka lai muila haruinaistu
via ikl<åksveja? Kasvaako puutadass$i jokin
vanhaomenalatike, katoalnon karuianen, ta
ru!s! taikka perinteinen vanhalilja, na6issi lai
sinilarva? HyölyJ<asviyhd svs kerää lieloja nåis-
lå vanholsta maaliais aj kkelsta.

tMaaiialslajikke iden ja n iid e n viljelijö iden/säil!,tlä-
jie n luelle ror nli al0 ilettiir H yölykawivh disrykses
så syksyllä 87. Tiedossa or jo ylisatavanhaa

Mikåli hal!at ihroilt@ jonkin meliaislajikteei
tiedostoon tai olel muuloin kiinnostunuttoim n-

Hyölyl.€sviyhdistys ry. PL 1011,00101 Nelsifk

Toimislon påvysläväpuhelin keskiviikko sin ko
17-19.00 on 90 7570899. Taipuh.johl, Veijo
Mi€tlinen 90-728 7279 ihaisin jasihieerl Kaari
na Vuokko 90-846 201 päv sin.

VUODEN 1989 HYOTYKASVIT
Hyölykasliyhdisrs rt on valinnut wodan 1989
hyött\asviksi kurp|tsan vitje yistä ja pIhatäh
m ö o e li v e s ih ei n än lu an nonv aa i si st a ka sv e ista.

Kurpllsan siemenet kylvel:iån huhli-loukokuun
vaihl€essa ruukkulhin, yksi siem6n kuh!nkin, ja
tarmet kasvateraan valo sassa ja låmpimåsså
paikassa. avoma le raimetislut€laan keså
kuun p!olivålin paikksil a. lslutustavoi jonkin
venan aikaisiaa, joslaimelsuojalaan k6vuhar
solla. Harso poisletaan viimeistlilin kukinnan al-
kaessa, jolta pölyliävåt hyönteiset pååsevåt

Sadonkorjuu alkaa jo heinåkuussa ajikkeosla
riippu€njajatkuu myöhäsyksran kuilenk n e.-
nen hallaö rä. PaEsla kulpilsan kylvåjåne hitaa



Plhauihlhö eli vesiheinä on yleinen ikkakdvi
puutarhassamme. siiå hvaraan låhss kaikkial-
la, mutta paftaitån se vilhty kostellla, mutaisi -
la, runsaasl iyppeåsisållävi lå mailla. Siis hrvi-
en maiden rikkakasvi. Pi€nikukkainen rcnlovar
si juunuu helposri nive ien kohdatta. K6vt tevt,
,iå gritlåin voimakkaasii siemeneslå. Vesiheinä
keJpaasaraatleihin hwin sekiimuhennoksiin,
kasiikl€lslin japaisioksiin.

Lååkskdvinakin seon tunnettu jo kauan. Sittä
on lååkitty hengiryselinien sai.auksiakasvlsta
punsletulla mshulla tåi keineellå, johon on tisät
ty nuilakin yrlt€jå, Ulkonaisesii sillå voidaan hoi,
taa hankaamalla ihottumåkohtaa kasviUaIa
paäle ha!de silpulusia yrtistä.

r\AB JAKÄIVON LIN JA.ÄUTOAITIATAULU
tlelsinglsrä
Arkisin 6.00 €itå 1_6.-31.8.

8.30 tauantaisin myös
14.15 klo 12.15
17.15

Pyhäisin 8.30 ja pyhäisin myös
11.30 kto 19.00
16.00

Koivulasla
Arkisin 7.00

9.30
'15.25
18.15

Pyhåisin 9.30
'13.30
17.30

1.6.31.8.

kto 13,10

ja pyhäisin myös
kto 20.30

Kariakaivolle vievåä Koivulan bussia Jiiken-
nö'Åbe€in linja. Linjan numero on2gsja
låhtölaituri 30b.

Tilaan LaplnkävtJä -lehden vuoslkerran 1990,
f laksan i lman erl l l lstä Iaskua 28 nk HSLrn
t l l t l le PSP 1196 60-9 .  ,  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  ,  .  ,  .  .  ,  .  ,  .  .  ,  ,  ,  . t r

Lt l tyn Hel slnqln Seudun Laplnkävl.Jöth1n
suorajäseneksi. l ,4aksan Jäsennaksun saatuanl
post ls i  i r to lonakkeen . . , . , . . . , , , , , . . . , . . . . . . , . , . ,O

SllL:n yhdlstys, Johon kuulun enneståän

Lll tyn Suonen t ' latkatlut i l t toon Ja samalla
Helslnsin seudun Laplnkävlj  öthln l laksama a
100 | ik ninulle lähetettäväuä pos s rto-
lonakkeella , .  .  .  ,  .  ,  .  ,  .  ,  .  .  .  .  ,Cl
N 1|ni

4 /89



HU0ll l  Laplnkävl iä - leht i  tutee
Jasenetuna sekä varslnalsl  I  le
että suoraläsenl I  le.

Helslngln Seudun Laplnkävliåt
c/o RaiJa Hentman
Vl ldes l ln ja 18 B 17
OO53O HELSINKI

T, y.


