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P'dU KIRJOITUS
Kymmonen luotla kutistuu menneisyytenå joukoksi muistikuvia ja muutoksia. Låpinkävijårehdessä se

on paperin värin ja laadun muutoksia, Kahdeksan sivun lisååntymis€slå lqmmenil(sl, käsln tekstalun vaih-
rumista printlerin jåk66n, sisållön laajsn€misla pelklsui låsenaslolsia iieioa karlutlaviin palsiolhh la adik-
keleihin, piiroslen, sitlgn valokuvisn ilmsstymistä, ulkoasun kohenemista, aina uusia ihmisiä, jo$a nalua-
vat anraa irseään ja aikaansa pikkuisen lai palion låmån lehden hyväksl - vapaastnobesli ja koivauklelia.

Kiitos Ano, !ma, Tada, Pirkko, Alld, Leena, Matli, Tei, Madut, Kide, Pauli, Reino, Kåisa, Annikki, Hell,
Anne, sakan, Markena, Mada, Fleijo, toimikunnassa olle€l tai olsv€t jutun laatljat kl4oltlalat, klvitlåjat -
jolkut jo kiitoks€n krulumatlombsa-

Milävuonna2000?

Vislåkö låmå vihrsäkantlnen läpyskii on vårlläisl.€nä lapinkivijöiden ki4ahyllyisä ja roskiksissa? Fllt-
rååkö rarkoohenksåia innosrusta? Bllfiååkö alh€lta? Rllflåäkö lukloiia?

Haluaislmme låhän virstanpylvåån kohdalla kuulla millaisia nåiden sivujen pitiiisi olla anniltaan. Halu
aisimmekuulla sinun parhaan tadnasija antaa ssn myös mullle. Slis låsenkrsely la klioiiJskilpallu.anna
Slnä mellle, nlin mekin jaksammå aniaa Sinul16,



TOIMINTAA
HELMfruu

26.2.1990 ma klo 18.00
YLEtsöTtLAtsuus
TöölÖn vanhustenhuollon keskus, Töölönkatu 3:l

Luonnonkuvaia ja lunturiop6 Simo Pylvås k€doo klvin ja sanoin miten Lapin luonb ja elåm€t muunuvat
vuodsnajastalojsesn. Äånilehosteetsiirtåvär viimeiseikin alaiuksen rlppeet Lappiin. Saamme seuEta myös
kuvasadaaLapinpöllöstå.

ItllAALISxuu

työi on tehiy, maistuu rokkå ja sauna. Hyvå llså kunto,ohjolmaasi. våsiuuhenktrönä Kadn Silander, p!h.
k.674 644.

3.3. la
PUUTALKOOT KARJAKAIVOLLA
Jospa iänä lauantaina suunnisiaisttkin koht iodetlista hyötytiikuntaa. Kadakåivon
ympåristösiä löytyy monta puukåsaa, jolka odotravat ahklomlehlä ahertamaan. Kun

4,3. su
LATUSUUNNISTUS NUUKSIOSSA
Talkoiden kipeytämåt lihakset vedyvåt kun lähdelåån Katen suunnitietemalo ta-
lusuuinislrikssllo. Mukavaå, vähån enlaisla sulnnisiusta, Suunnistamaan tähd€-

tåån aåmuaulon tulon jäkeen kymm€n€n maissa.
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7.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KEHHOILTA

Kaisdiemen koultilla, Puutarhakatu 1

Kevälkokous on nopeasli ohi ja ilmaiset pullakahvit juonr. Sitten kenookin Psntti lriettinen retkeityn
tsiologiasra. Milen vahistaudu{aån suureen rasibkseen esim. va€rrukse€n? Mitå ihmisessä tapahiuu
rasitulsen aikåna ja milå muuta olisi hyvå lietåå.

Jehkosen Laudn esinelyillan aiheina ovat polkupyörål, tsllat ja jaTkineel. Ja lietenkin uuder taajennetut
mtymälålilal. Mieli valmiiksi kaikki varustepuuileesiJa ota mahdollissn pankkilakon aikana säästreel €hal

15.3. to klo 18.00
Varuste-esittely

Lassin Belkiailassa, Håmeenlie 54

18.3. su
JÄÄHtIHToA

Pellingin saansbssa tai Toronsoolla j?iålilanleesla dlppuen. Tiedossa of kuilenkin
r€ipas hiihtopåivå. V&a mukåsi niflävåsti låmminrå varetra ja evåirii.

Låhtö on klo 8.30 Ala-Mannerheiminrieltä henkllöautollla. llmolltautumlset Ka n Sillandenlg ouh,k.674
644 trai Anja Sinloselle pu h. k. 676 039, jo iha saa myös liedon lopu lllsesia koh ieesla. Ke ro ilmoitlaulu essas i,

4.4. ke klo 18.00
KERHOILTA

TULEVIA
12.5. ta

HUHTIxuu

Lapin korukivislå Ja kivirelkislä mellle tules kgrlomaaf Pauli
painaak!n palaa klvirelkiltå, jamiten saat tietåå, mikäniislä

Kaisaniemen koululla, Puuiarhakalu 1

KERHOILTA

KEvÄTstrvous KÄRJAKAtvoLLA

Meriruolo. K!rla-Pa!li kerloo pa!onko nkka
hamaisla kivislä on adoton ja mikii mle en-



LOtt[A
HIIHTOVAELLUS HALTIN MAASTOON
25.-30.3.90 (VKO 13)

Vaellus tehdåån puutlomalla lunlurialueella,
missäruulensuojanraioaatuntu n nne,ieliiabi
kåmpån seinusta, tehrajåIai kåmppåvaell!ksena
ippuen vaellajien miellymyksistå en 6umis

rnuotoihin. Osanottåjilla on siis mahdollisuus våi-
kuttaa majoir€iden valinlaan.

Fehionpaäpl|nelftiiln Kilpisjärvl'Teömis-Mee-
ko Pilsus Lossu Sarijåfri Kilpisjäryi- Ta&empi
reitli sovilaan ennakkopalaverissa helmimaalis-
kuussa. Hallin huipullakäydään, jos joku osanol
tåjisla silä haluaa ja s:iä sen sallii.

Mårkån hlhrå on noin 1200 mk ippuen majoltuk
sesta. SML:ään kuulumaliomilta 1 00 mkenemhån.
Vaelluk elle otetaa I henkeä ilmoiliaulumisjårjes

Yllåksen maisomal kuhuvat taas kevää0åhiih-
don jalaskeltelun har6tajiaKaten pe nleikkäål

Hhta majoiluksesra riippuen joko 1850 mk,
2000 mk lai 2100 mk. Maioilus 2 ja 3 hengen
huoneissa. Hintasiså tåå junamarkalrnakuupaik_
korneen, bussiku jetuks€l pe.iltä, låysihoidon,
saunånjoka påivä sekii ohjaajan patv€tut.

llnoltlaut!mlnen vllmelståån 25.2.90 Mauri TeF
hollo, puh. k.563 5S03 {parhaiten iltaisin ainapuo-
leen yöhön)ja1.567 2631 (to Ja pe).

Ennat(omaksu 700 mk on maksetava HSL;n titit-
le PSP 888 888-03173662 viimeislåän 28.2.90 ja

Matkaal*aa Holsi.gin rautalieassmaltå"3,3. ja
p.iältty sdaan paikkaan 1 .4. Reldruual ja va
rusleel eivåt kuul! hintan. Puunuvia varusteiia
ynteHån mahdollisuuksien mokaan hankkia lai

Ennakkopalaverlssa jakaudulaan kolmen hen,
gen ruokaryhmlln, jolka keskuudossen påånä,
vät, milå syövål ja hankkivat ruuan ilse.

YLLÄKSENH HTOVTTKKO 31.3.-7.4.1990

Vie å voit soirellaJa kyselrå onko liraa Katevl Ko$
kel le,  puh. k.912 810 79, t .  k lo 11.30-12.0090 218
0249, jos olisit låhdössä. Jålklilmotttåutuneer
naksavat ennakkomaksun 500 nk heli HSL:n
tlile PSP 888 888 3173662 ja kaikki låhiijåt lop
puerån 24.2.S0 mennessä samall6 tilille.

Uihtö Helsingislå 30,3.90 Ko 20.25 Kolaiiin
menevälålunalla ja paluu Helsinkiln 8.4.90 noin
k|o8.50,

Peruutushdol jåljempånå.



PILKKIVAELLUS POHJOIS.NORJAN BAUTUVESILLE
12.-20.4.1990

Keväaunngon pmhraessa nahkaa kymmener
lä 6dLisrujalla on mahdolllsuus opiskelLa Tero
Ronkaisen opastuksolla pilkkimisn saloja Uts-
joen pohjolspuolisilla Norjan alueilla.

Kilomer@jä ei paljon kerry, mutla kalaa loivotta
vasti Baisjavista ja MiennajäNisiä silä enem-

vaerruGella majoiruraan lelloissa ja varusleiden
kuivåtukseen ta4ouluri liiaisuus turuekammeissa.

vaelluksen hhtaon 1350 mk sisätåen junamat-

katmakuupaikkoineen,linia-auiomalkoineen,laksi
kyyiein€€n sekä yöpymisel mennen tullen ja Päå-

au nko paislaa Paistuntu en ylånkömaile yörå
pailvåå, t!niurlkoivur viheröivåt ja jå.9ät kihlsevåt
elåmäå. Volsiko olla muula mukåvampaa kuin vier
låå Juhannusta kapustarintaa k!unnellen la keskl'
yön a!rinkoå ihmerellen.

LåhtÖ lapåhluu Helsinglstii lolstaina 2l .6.90 klo
19.00 ja pa !u Helsinkiin 1.7.94 ka 4.55. Mukaan

Matkan hinla on non 1150 mk, joka siså tiiii
matkat, majoillksen perilä ja såunån sekå, opas.

löss?onan, Fetkinuonat eivät sisälly hktaan, Ll-
såksl Norjan vallion kalasiuskonll on NKR 60 jå
viikon kalashrsUpa NKR 170.

Ennåkkona*su 500 mk suoriletaan 21.2.90
mennesså HsL:n lilille PsP 888 888 03 173662
ja lopul 22.3.90. Rajanylits- ja kålastoslupief
hankklmlsen vuoksi llmolttaulumlset vilmele
låån 21.2,1990 Rarla Henlmanlll., puh k. 718
768, r .135 5782I i ,  kejato.

LähtÖ on Kiiråsto6laina ja P

luksen. Vaellusruoatsekå ruokå majapa kassa €i
vät sisäly hinlaan. vaelluksella majoilutaan teLtloi-

llmoirtautumlsel 1 8.5,s0 mennesså Kalevi Kos-
kete puh. l .  kro 11.30 12.00 90'218 0249, k.912-
8i0 79 lai Anja sinroselle puh, k. 676 039.

Ennakkornåksu 550 mk 18.5.90 mennessä
NSL:n tllLe PSP 888 88803173662. Lopullinen
hinra selv åå ennakkopalaverin jailkeen kesäkuur
alussa.Ennakkopaaversrai mo ielaanosalLisllj ll€

JUHANNUSVAELLUS PAISTUNTUREILLE
22.-30.6.1990



HTLLAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ 28.7..4.8.1 990

Jospa meilå kokoonruisi useamplkin Kuk6jiire te
lulustumaan koraan, tunludparjakoihin, tuppokuusi-
koihh ja keltama4aisiin suomättäisiin.

Tarkemmaniedotkeirotaan LapinkåviiåssåN:ozso

T?imå 12 wk kestävä vellus lajimhalle ja vai
keakulkuisimmalle eråmaa-alueelle suorilelaan
ajankohtanå, jorroin suramisv6d6r ovåt joissa mala-
limmlllan, hillal ovål kypsyneel ja keså kallistuu
sykstyn. Låhlö- ja paluupaikkana on Kvikkjokk.
Kåitlana Sarsks Nalionalpa l100 000, Va€llajat
laetaan 2 3 hengenlelflakuntiin, elleivälsitäjo ole
sopivasii ilmoittaoruessaan-

osanottomaksu n. 1800 mt, sisåltåå kaikh mat-
kalr juna makuupalkkoineen sekä mm. turistibussin
vållllå Keml - Kvikkjokk, leirinrämaksli, päätös
ruokailun, yöpymisen, saunan, he ikoplerikuljeluk
sen vålillä Aktse - Kvikkjokk ja opGtuksen, Belki-
ruuat javakuuluk €t jokåinen hanklii ils€. Honkilöil

le, jolka eivåt ole Suomen Matkallulllton jås€niå
hinta on 100 mk kaliimpi. Peruulusehdotjåljempå-

Vaelluksen osanortajam?itid on enlntåån 8 hen-

Mukaan lähtijöille pidelii:in suunnllt€lupå!ave jå
diakuvai ta Sarekin alueesta kesä/heinåkuun aikå-

llmotiaulumlset la tledusrelut Hannu Luodolle
30.490mennesså puh. 931 220701,

Ennakkomatsu 500 mksuoritsiaan HSL:n Ulille
PSP 888 888 03173662 31.5.90 menne$äja loput
heti suunnifi elupa averin jålkeen.

TUNTURILUUTA 8.-1 5.9.90

Jossain päin Lappia ko.taiaan talteen vie ärus-
kavae tajienkin roskat. Kohde jamuutykslty skoh-
där ovat vielå auki, mltta selvinievätlo s€uraa,

MUIDEN
YHDISTYSTEN
VAELLUKSET

v6sa ehd€ssä. Tunr!riluudassayhdlstyvät hlvi
jahyöt.

2t ? 2.3.90 Hiihtolanaviikko olostuntuilh.
Matkar hinnal majoituksesta jaiäslå ppuen
940 1790 mksisåLtåen I nja-aurokuljeluksen.
T edusleiul: Kiehisel, Raija To vanen plh. L

VAELLUS SAREKIIN 11 - 25.8.90



941-624 001 , k.941.642 772la Falmo Vuodsto-
puh. t 941 -676 244.

17 24.3.90 Hmonatka Kilpisjärvel/e. Hotellima,
ioilus puolihoidossa+rcl,keväät. Buss jkrljetus.
Hinta 1480 mk, tapset atte 14 v. 1 130 mk Va-
rauksål 3l ,1 0.89 mennessä Eielä-Håme€n Mat-
kalluyhdislyk€en L.pinkåvijäkerho, P€ili Foine.

Jos osånottoilmoltus peruutelaan, ei mak-
settuaosånottomaksuapalautsta kokonai-
suudessaan, vaan korvauksena kuluista p€-

Peruutlamlsalka
0-14 vrk ennen matkån alkua = 500 mk,

15-31vrk ennen måikan alkua = 3O0 mk,
yli3l vrk ennen matkan alkua = 100 mk.

3 1.3. - 7.4.90 Pe I i nte i n e n h I k t6 i i tko Ki bi sjäN a t -
/a Majoilus Kllpbjåden Mat€ituhotelissa. Mai-
kan hinnat 108Gi 940 mk sisåtråå tinja-aurokut-
jeluklet. Tiedustgtur: Kiehlsgr, Aimo Håkora
puh. t, 945-291 1 1 . k, 945-73369.

5 1 2. 5. 90 lo uko ku u n A u n nkohi kto v ii kko K bi s-
järvelä. Muuniedoi kulan 6de ä Ktehiset.

Helsingin Seudun Lapinkåviiöillä on osanol-
laji€n våhyyd€n taimuun ennalta aruaama!
toman syyn iohdosta oikeus peruutlaa loma-
tilaisuus 14 vrk ennen ihoitelun tilaisuuden
ålkamisDåivåå olBmattavelrcllinen koNauk-
siin. Jårjesläjän peruuttaessa iilaisuuden, o-
sanottomaksu palautetaan kokonaisuudes,

aa

MENNEITA
KERHOILLAT
Maraskuusså oli korhoillan alussa tultu kokous,
jossa pääie$in Johtokunnan jäsenislöslå.Ercvuo-
rcssa olivat Uljas Pernu, HelenaVän$nenla Hsikki
Haila.Uti valiitiin iehiåvän uudesiaan la uusiksi
S€iia TuFpo ja Pekka Na nen, Jåsenille esitelllln
rnyös ensivuoden lalousarvio,Loppuilla kuluikin
AusiraliassaAp€ Jåtuisen k€rloessa padllekymme-
nelle kuulijalle kultamatkasiaan.

lMenneenvuoden kuviaan oli uskalialunul nåytå-
m:iiinvain 5 ihmistä- Kiinnosluneilakalsojiaoli kol
missnkymmentä. KukasjäNi oli vahvasti esillå, sillä
nopeimmatolivatsiellå jo kåyneel. Mukavaoli nåh
då nyös tunnelmia muulamllla vaeiluksilla.

YLEISOTILÄISUUS
Mar6kuun yleisölilaisuudessåei monlaaulkopuo
lisla näkyntl, mutla kynmenkunta låpinkävijää kal-
selivat dioja Euoopan ja UsA:n kansallispuistoistai
lutusluivat Suomen kansaliispuisloihin videon väl-
lykselläjakeskuslelivål kansallis- ja luonnonpuisb-
jen k€hiflåmis€stå snnenla ntt.

PUUBONSYONTITALKOOT
Vuoden rankinmar ralkoor olivar puuronsyöntitat-

Aamupävållä habniin ja vedeniin pulta melsåstä
alkuvertrlelynå.Todellista kuntoa kysl,tllJn I 5 ihmi-
s6llä etlä 9lilra isipuurca saaiiin syölyå. Kos-
kaan eiylåmåjan lave.ioleollurniinråynnälepääviå
ihmlslå, kuinlåmän urakan jålk€6n. LisävoiFiatats
viltiin vielä kahvln ja pullan syömiseen.

PERUUTUSEHDOT
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KÄVELYT
Luukissa 1 1 laskulampuinvarustaulunuttakiivetijåä
sai huomata kuunvalon kiRkauden riitlåvån meL
såssä samoiliun. M6tså henki aivan toisentaista
lunnelme kuin yleenså. ltuutamouintiin el kukaan
s€ nläån ryhtyntl,yllylyksistå h uo lim atta.

llsenåisyyspälvåkåvelyllä oti 1 1 kavelijåå vienå,
mrissä juhlaFriivåå pe suomalaiseen tapaan eti
meisåssä oleill€n, Juhlasauna kruurasi påivån ntin,
enå o iihan mukava €lt6i laryinnut kiirehtiå tinnan-
juhl ih.

Kuutamohiihto vaihruikin kiivelyksi. 16 kåvetijäå
rurustuivatvantaanjokea relnuslaviin p€ttoihin na
vakassa tuurgssa. Loppu marka kävglriin suojaise ta
joe.pohialla jåider tisiessäreunoila.osa]tistuiien
poskel hehkuivai kipaa punaisen mehun kanssa
kåvelyn påå! lyä.

PIKKUJOULUT
kårsivätosaanonajaputaa. siili mukavampaa oti n.
40 Jlhlijarla klunnetta Ena Båmån tauluesitysrå,
kalsella Lms€ Svenskbergin muunnetmia kansan
tansseista, osallistua Kuk6jåruilielokitpaituun ja

E nomaisellåmaistui jouturuokakinkkuin6en jataa-
likoineen. Päll€ luumuvånukas ia kahvi.

llld vienesså nimitettiin myös sawekas nro. 1i.
Atuonimi annenlln Enåvuonna Lasse Svenskber
gille atook*aasta töpanoksosta Lapinkåviöiden

Loppuilla kului nopeasti parketitta pyönessä.Tans
srlauonaikånaåtootliinapajaispatkinnor, japåilpal
kiinon viikon Kukasjårueuä voifli Heikki Have nen.
Puolenyön aikoihin stifiyttiin kotin nut"kumaan tåi

ovi on osoitlautunui liian Eskaaksi kåsilellä, mutta
Urilla ja Auliksella on jo suunnitelma, kuinka ovi
kevenneråån lulevanasuvena. HWää €i odola liian

Nyt on SML luvannut maksaa puuliilein iekolar
peetja niiden kuljetuksen, joten tulevan kesän låf
keen ei kodassa kiivljöiden taruilse enåä etsiå puila
kaivaen lmen ata. ut on luvannul huolehtia pys-

Hyvlä h ihlokelejål

CH

Pj:n puheenvuoro
Ki no k s e n i Na i ki I I e L ap k k äv ijöi I le

7o-vuolispåivånåni minua kåvl onnittetenassa
eduslava Lapinkåvijå-porukka kaikkien Lapinkivi
jöidenpuolesla. H€ ojensivatminu le lahjaksi Maiq
Stykin kaakelilevyire mataaman tlnnetmalisen

Sydåmelllnen kiitokseni iett e kaikitt6, parhaimpia

helkäni olen viettånyi juuriteidån pa ssanne.

Goados-kuulumisia
Kolavarauksiaon tullulenemmän kuinsanoiodot,
laa - ilmoiretriinhan kodan vatmistunisesta vasla
viime e okuun Lapinkävitålehdessä.



Aiattele
tuleväisuuteen!

Yhdyspankki aurtaa sinua
saavuttamaan tavoitteesi.

@YHDYSPANKKI
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Kukasjärvi kaamoksessa

Pimså olilask€ulunutjo monia tunlia sitlen, mutla
lamppu ei ollut silli vålltåmätön. Våhåiset lumel
valaisivat Kukasjävsn lånsirannalla vanhal pel-
losaral paistojvat valkoina tumman männikön kes-
kellä. Sauna 6nnassa. Matkalluliiton kåmppä. Kos
kematonta lunla. Vielåpuron yli. Siinå s6 on,

Lapinkåvijöiden puukota. Kun lukon saoven ala,
@unan suojassa raplaltua åuki, jouluu askaan
over kan$a tekemäån våhån töitå. Mutta eiköhån
se slilävielå kesm tullen kevene-

Kynltilän va o lavoittaa nurkali oven v4emmalla
puolella on hyllykkö, muuiamia malalia penkkejä,
kamilna ja låydet puulellnset - €ikå muula,

Tu i sy,r!.y nope4ri ja pieni Jolul lyönrää ympänl
leen laajenevåalåmmön kehåä. Onpakosleaal Kar
loikkunaa läyb/y työniåå säålökepislä enemmån
aukl. Sitlen onkinjo kuuma. Milen se nyi noin äk

kiä... Betkipatjojen ja pussin pällå on sentåån so'
pivan l:inminlä loikoilla. NukutLaa...

Hedtlyäon åivanvaloisa. Aurinkoyitiäätyöntåå
reunaansaho sonttinyläpuolelleki*åslaen etelåi-
sen taivaanrannan. PyhilPurcn kuusikossa asuu
syvä håmålä ja kiÄas vesi huojultaå puron kivlen
sammalkasvusloa.YlhällåPyhåtunlu nrinteesså
puhallaapu€vatuuli. Mik€i 6n otlanutonluvalåkkia
mLil.@n. Jääkuorl peitiäå dnlaen lumen alla monin
kohdin ja olen luiskahtaa istualleni.

Sl|måilen maisemaa hörypiessåni kuumaa ieeiä:
edessåni paistavat Pyhåjådl ja Kukasjåryi valksina
llmman havumeis:in kesk€llä. KauemPana Kåtkå_
ja Levitu ntunt nostavat lakensa ympäröiväslä t6a_
maasia. Buskolus onio hiiPunut, On aika palata.

Aakenus, bnluri kuin pätki suomimakkaraa, on
luonleehaan samanlainen kuin muulkln Yllåksen

Ni ikynä kodan takaa Kukasjärvel ie j .  4r 'enukset l {  påin



jonossa; koho&a rintgsnså åkkipikaisesti ympä,
röivåslå maasiosta kyynsven nöyränpyör€äksl
laeksi. Muth kiviseksi kuin vålfiäåkseen olemåsta
liian helppo vastus vaettajatte-

l,iiten nuo nimetkin synwät. - Vafesparkuma.
Slellå,4åkenuksen ärimmäsessånokAsaonpui-
lakasEmaton louhikko,Joslaavautuu nåköalapoh-
joiseen. Tarkkaan katsoen Goadoksen kaito pais-
iaa pienenå lumi|äkkuna kaukaisuudessa. Onpa

r l

jånel tå katsottuna, oikeassa la idassa
Sälna on näkynättönissä v.sehnal la.

tåmå hleno paikka, kartassa vain muutama syh6rö
ko.keuskåyrisså. Talvas hehkuu punaisenakun Py-
håjåden tunnelmallinen kåmppå sukeliaa luppo'
kuusikoiden lakaa 6slin. Paluumalkälla kuhsiDpi
lepaiä kuusen lalvoissa. Jospa tänå yönå nåkisi

Joko nyt on viimeinen aamujavielä on käymätlä...

Vasemalla l4atkail!li iton känDpå
pilkottaa Coados -kodan katto.



YHDISrySTIEDOTE
H€lsingin Seudun Låpinkåvijål ry- on suomen Mat'
kailulllion jåsonjtjesö, joka perusletliin vuonna
1973, Yhdistyksen ralioiruksena on edlståå Låpin
maikailua ja @lkeilyå, entyisesli Helslngln sgudul
la.Muihin Matkailuliiion Jäsenjä4esöihin kuutuvat
henkilöt voivat kuulua BSL:åän suodåssninå.

JASENEDUT
Alennuksel

Manneheimintie 64, puh. 444 629

Urheilukalu 42, puh.479 787

Håm€€nli€ 54, puh. 701 5055

Yiönkatu 34, puh. 6943899

Oks6enkalu 2, puh- 408 972.

Jåsenlehdet
Oma rehtemme on LAPTNKÄV|JÄ, loka itmssw
nellåsti vuodsssa ja Malkailuliiton suoMEN MAT-
KAILU, joka ilhestyy kuudesll. LAPTNKÅvrJÄreh
den voi myös iilaia, ollol 016 varsinainen tåi suo6-

Karlakalvon majat
Ka4akaivo on vuokatlu kåyttöömme Helsingin kau
pungilta. Se sijaitse€ Espoossa, n. I km Vanhalta
Tufunllehä pa kllomelriåSolvallan urhsiluopislol-
la. Karjakaivolle päisee Koivule bussilla nro 285

Ka@kalvo e |öytädhelpolnnln souraamatta Sot-
vållan urheiluopislolla låhl€våå oEnsinpunalsia
Pirilimä€n vliloilusta n. 2 km.

Karjakåivolla on ylåmaja ja alamaja, jonka yh-
teydessä 0f sauna, sekä yleisessä käyrössä oleva
keittokatos. Varuslsisiin kuuluu atioita, pohtaita
pyyhkeitä hoopia ja kellln, johon Sinol on luotava

ils6, Ylåmajm keiniitssä on yksiliekkinen kaasukei-
iln. Aramaiassa on kkka ja kamiina, /åmajasa
kaksi kdllnaa. Myös kamiinoilla voi keittåå,

Vihreäån kompostointilååtikkoon taitetaan vain
maatuvaa jåletlå, muut roskai iuloe viedå pois Kar-

Jåsen saa tuoda mukanaan myös Låprnkåvijöihin
kuulumaiomia henkilöiiä. Yll vlldsn utkopuotts€n
ryhmåslå 0n ilmoitettava kahdelle johtokunnm jä,

Karjakaivoa eivoi vdaia p€lkiislåån omaan kåyt-
töön, vaan se on aina kaikklen jäs€nten kiiylösså,

K{ld<alvon avalnet s'ål Flsenkoilla vasta,/l
suomen Markailullltosia, Mikonkatu25. Aukiotoaikå
on 9.00'17.00. Majolssa on toimintaohjeei, jotra ru-

|erfirrl, Kadakalvolla on sallittu Låpinkåvljöille ja
heidånvierailleen. Ulkollualu66nvadijatvoivatpedå
telnaiiioilta Liikunlavlraslon sååtåmän maisun.

Kariakeivon käytl(i/saunamaksut:
1.5-31,10. 1.11_-30.4,

5, '  10.-
10,-  20,-

5,-

r1

jäsentenlapsei(11-16v.) 2,s0
vieraiden lapsel 5,-
0-10v. vanhempien

Talkoovlltonloppuna on otesketu maksutonta
koko viikonlopun (ei koske lelltailurnaksua). Muut
ohlermåån merkityt urarsuLdet, joissa yövyiåån
Ka4akåivolla, ovai ohlehaan kuutuvttra ostlaan

Maks! suoritelåån HSL:n posljsiiriolllille nrc 1196
60-9.

Avå|n on pahurehva hell kåylön jälkeen Malkai-
luliiltoon, Sen voijåtråå myös Matkaitutiiton posli-
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luukkuun ki4ekuor€ssa palautuslapulla varuslettu_

Muutiåsenedut
HsLilå on Klltlån Kokaslåtuellå Goados-niminen
salvoskotai joka on rakennetbJ suomen Malkallulii-
lon€Iåretk€jlyksskuksen maille, Kotatoimiivaraus,

Lapinkåvijöi||ä on käytooikeus samalra alus€lla ole-
v6 Suomen Malkallulllton omlstamaan majaan
Kifi ilän Kukaslårv€llå.

Muut tllatkailuliilon edul.

YHTEYDET MATKAILULIITTOON
YhdyshenkllöSuomen Markailuliirossa on Johan-

Osoinesnmuuloksetym. jåsenas'athoitaamyös Jo-
hannaUllakko, puh. 170868.

TOIMINTA
Kerholllat
K€rhoiltå on joka kuukauden ensimmäis€nå keski-

Kaikesta loiminn6la ilmoiletaan Laphl€vliåleh-

TOIMIHENKILOT VUONNA 1990
Johtokunta
Clås-Henik Monig, puheenjohtaja,
Nåtllelijåntie 4 A 23, 00400 Helsinki,
puh. k. 577 004, kesiias.597 397

Pekka Na nen, vaEpuheenjohiaja
Jåmeränraival 10 E 68, 02150 Espoo,
puh. k,461 610

Viherlaaksonranla3-5 A 9, 02710 Espoo,
puh.k.59762S

Maij'Lise (Maija)stykki, lahasionhoiraja
Hinakkokuja3A23, 01 200VantaapLrh, k. 8764391,
1.129 61

Muut iohtokunnan iäsenet:
rMa.ja Hyininen, Tapio Nevalåinen, Uljas Pemu.

Julkalsutoimikunta
Faija Hentman, vdiaava iorminaja v linja 18 B 17,
00530Helsinkipuh.k.718768, l . l i ,  ke,pel355782

Reijo Blomberg, Mada Hynninen, Heli Laakso, Miia
Pninen, MarkenaTanskansn

Kariakaivon isåntå
Kal€vi Koski, Asemadnne 6 B 8, 08500 Lohja as.
puh.k. 912-810 79, 1. 90-218 0249 klo 11,30-12.00

Yhdlstyksen emånlä ia apuemåntå

llkantie 11 C24,00400 HelsinK, puh, k.571 989

Talousvaliokunta
Taplo Nevalainen, vetäjå, Saariselänkuja 2 E 71,
00970 Holsinki, puh, k.327181.

Afto Alanko, c H Morlng, Maija Sb/,<ki, Seiia TeNa-

Ulkoilutoimikunta
AnJaSintonen, veiää, Särkiriementie 9 B,
00210 Hslsinki puh. k 676 039.

Aulis Bosrröm, Tada lkonen, Karevi KosK, Bilva
Kouki, Hannu Luolo, C-H Mo nq, Sakan Palo, Mirja
Pirinen, Kain Sil'andsr, E(ki Simpmen

Ohielmatoimikunla
Lars Svenskberg, velrijå, Soukankuja 10 D 30,
02360 Espoo puh, k.801 S1S1, t- 542 011,

Saara Kostamo, Tuola LöJblröm, C-H Mo ng, Anja
Poutiainen, Flitvä Puranen, Tapio Nevalainen,Seija

Talkootoimikunta
Uljas Pemu, talkoopäällikkö, Hopeahaka I F 53,
02410 Kirkkonummi,puh.k. 298 8747, t 297 8563.

Allan Apunen, Aulis Bosl.öm, Ta4a lkonon, Pekka
Nadnen, lvidaPiinen, Ka n Sillander
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Osaatko erottaa naavan luposta

lltikå on Suomen yleisin kasvi? Joka
kasvaa råmesollta vuoden laelle saak-
ka? Jota eivåt hangel talveksi peilå al-
leen? Vastaukseksl voisi io veikata mån-
tyå, mutta iokais€n männyn, kuusen,
kolvunlamuiden puiden rungolllaelelee
muuan lehtimäinen iäkålä, sotmlkarve
( Hypogymnia physodes ), joka on eh-
dottamasll Suomen yleisin kasvl!

Kun souraavan kei.an hiihdäi talvisgssa tumises
sa metsåsså, pydåhdypå katselemaan aivan tåhelli
puiden runkoja. Nåer joukon epiryylr€jå eti puidon
.ungoilla kasvavia pikkukasveja lählnnä lehlimåisiå
ja pen sasmaisia iåkäliä- P ien en ha4oitte lu n iåtkeen
oppiijo l!nnislamaan tavållisimmat nlislå, M!tta ätå
al0ila råtä vekkulla haraslusta kaupungtn puistois-
ia,sillä j:ikålårovai ilmansaasleilte herkkiå kasveja
ja tåysin kadonneet kalpunki€n keskusloista. H€|,
sin9in koskuspuistosra jo töytiä kuit€nkin somikar,
peenl' Elolå'Suomen mmeuiupuilta tapa noin
40 enhlstayleisenpuoteistapens6-taitehlijåkåtåii,

Eri jåkålålåjeilla on edlaiset kasvupåikkavaati,
muksel myös kasvualuslan suhlssn,joten eri pu!-
lajlon jåkålåkAvustot poikkeavat toisistaan.Tämä
onkin hyvå låhrökohta, kun opeltelee tunnisiamaan
jåkäl ä. Siis Lapinkävitä leppu!i ja suksttle!

KUUSI

Kuusen kaarnå on kaikkein köyhin kasvuatuslå.
Rungolå viihtyy vaif so.mikarye, jos se saa lar
peeksivaioa. Tiheiissä kuusikossa rungot ovat ai
van paljar. Oks lta voi lavata myös harmaaröyhe-
ör. ( Plaiismatia glålca ). Etetä Suomesranaavar
ta rlpol ovat jo mitteikadonneet, mulia KeskisLro
men kuusilla niilä vielå kasvaa. Naaval ( Usnea )
ovat aina kellanvihreilä kun taas tupot ( Bryoria )
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ovat ruskolla, musila tal hamåita. Naavojen viti
muut€n karoaa såhkövalossa, joien on iulha iipiä
niitå koliin låh€mmln lllraillaviksi. Kaun€immillaan
n6 ovåt luonnossa kasvavinal

KOItU
Kolvun rungollla vllhwåt suunni l€€n samat l4il

kuin luuslllakln. Tuntudkoivuilla kåsvåa vallavat
mäål ruskpaa Koivuruskokarveltå ( Pamelia oll,
vac€a ), joka åi siedå pitkiåikaisrä lumlpeltoflå.
Tunbrikolvuj€n paliaat alaosat kertovarkin kesärrä,
kuinl(a paUon lunla palkalle keskimåäin kenyy,
KoivuruskokaNe onkin ruoisiksi snömårk€slav,

MANTY
Månnyn rungot saaval yleenså enemmån valoa

kuin kuus€n ja uusia lajeja ilmeslyykin ontist€n li'
säksi, Hi gnsatoia muislultava lso harmaa hanka-
karv€ ( Pseudevernia luduvacea ) voi lullä kämme-
nen tevyiseksi. Etelå Suomen männyihåkin tape
alvan pieniä,tummanruskeilaluppoja, mutla Lapis
sa lupoi volvat kasvaa vaaksankin pituisiksi.

HAAPA

Haavan koori on erinomatnen kåsvuaiusta jåkiitit-
le. Haäpavånhukselta voi löytåå jopa 20 eli j?jkåtå-
lajial Kiftkaankellainen jåkålå haavalta on metko
va nåan haavanke ajåkäå ( xantho.ia pariotina ),
Muur haavarra asuvatjåkiirär ja kaliojåkåär ovarkin

lojallisuus: Jahns: Sanikkåiset Såmmatet - Jäkä-
läl 1980 Yloisteos, jonka värikuvat tsohaan kovasi

Mobeq Holmåsen: Lavar. En iärhandbok 1982

Chislianssen ym: ltiökasvitvärikuvina 1982 pinrok
sel€ivåt niiärunnisiamiseen, m!ta hyvä|ajilekstit.

v iereisel lä s ivul la y lh.  naa!alaj i  (Us-
nea),  a lh.  iuppolal i  (Bryor ia)

Täl lä s ivul la y lh.  t lankakar le (Pseudo-
vernia flrflracea) ja yähän sornikar-
vet ta (Uypogynnia Dhysoid€s),  a lh.  kes-
kel lä sorf l iköve ja oikeal la harnaaröyhe-
lö (Plat isnat ia blauca)



lö

Espoon arvokkaat
luonnonkohteet Nuuksiossa

Espoon ympårislönsuoielulautakunnan
loimesta on suofilettu todellinen kult-
tuuriteko, kun Espoon arvokkaal luonto-
kohteet on inventoltu. Työlå on suorltel-
tu lähes koko 8o-luku ia raporttl Inven-
toinnista on valmislunul v. 1!)87.

aapodia on saatavana Espoon ympårislönsuoje-
luioiro lstosta. Inve niolnll l(åslttåä ko ko Espoon m s-
riab€€ltala saansbsta Pohjols'Espoon glåmaihin.

Lapinkåviöiläklinnosiavaltodennåköisesdenllen
Nuuksion alueen luontokohteet ovalhan nåmä
maisemal tulleel monille vaortajillå lutuiksi ja €k-
kaiksi- Mikään kaunokiiallinen t€os rapodti €i ote,
Paremminkln kuivan asialllnen tietoieos, lol€ kui-
lenkin monipuolisestlesnebe kohteitåkailojen ke-
fa, joihln on merkltty alleon rajaus ja luon-
no nolosuhlsiden € lyispiid€el. Rapodissa on neljå
p?iåosaa. Niisså on tarkästellu vahakunnalllsosil,
maakunnålrisgsli ja paikallis€sti aryokkairasuojelu-
kohleltasekä muita såilyltåmis€n aft oisialuonnon-
alueila, Faporlinalkupuo16llaon myöslyhtl kalsaus
jo suojeltuihin kohteisiin, aanialueisiin ja melse
lyslain nojalla lauhoiieltuihin alueisiin.

Valtakunnallisesli arvokkåitasuojelukohleila ovat
Nuuksiossa Haukkalarnmen - Fomvuo.en sellinne,
Kåkilammen LakeasLion alue, kaltilajäv€n -
Hauklammen p!.olehlo, Meerlammen - Mustakalll
on kallio ehtomaasto, oajäryen - Uian kann6 ja
Pikku Pöksynhaaran - Heinäsuon kalliomers?ialue.
Maakunnallisesli aruokkaiksi kohteiksi on luokitello
Hynkånlammen purolaakso, Kotalammensuo, Laa'
jalammen lehlopurolaakso, Kilpilamm€n - Lippukål-
lion kal iomersåalue ja Hakjåtuen lehlopurolaakso.
Paikallisesli aryokkaiksi kohieiksi on jäänyt vain
Punjon lehtopurolaakso, kun sen sijaan Punjon suo
on luoklteltu muihin såilttlämisen eoisiin alueisiin

kut€n myös Kaitl4äryen lehmuslehto. Luonnossa
lllkkuvalls rapotil tadoaaillvisienyäileloaiokalsos-
ra kohteesia, siTlå lyh'.t kuvaus esiltelee alueen
e iyispiineet ja kasvislon sekä elåimislön. Atue€n
rajaus on myös lyhyesli perusteltu. Eniten lukljaa
ihmet låå kuitsnkin kunkln alueen varsin tiukka
r4aus, slllå mitåiin suoja alueila ei ole mäåitolly.
Tänä kuitenkin lodennåköisesti johluu siitå, eltii
Ejaukset on leht kåavoitus ja suunnitlelulyön tar
peila vaden- Puufteena voidaan myös pitä, etla
muisla säiTyltåmisen arvoisista kohlåistå ei ole
yleisesitielyåvaån niistå on pelkåståän kårtlåesite-
ly,

Tt$illinen kuvaus on esimeddksi Kåkilanmen -
Lakeåsuon alu€esla. Karua ja ruskoavglistå Kåki-
lamp6aympåröl kaunls luonnonlilainen lsova|puå
ms tupasvilla-, saradme ja nevalaikkuinoen. Kalli-
oisetmelsåsaar€kk€etovatk!lvaamåntykangaslå,
Kallioisen kannak en erotlamana s!ålåsså on lå-
me@unainen Lak€asuon nsva- Suon ksskiosa on
lyhylkodsta avoinla neva, jolla kava run$asli
tupastuikkåa, vaaloaa piirlohelnää Ja shih€inåå,
Råmereunus on sala ja isovalPuåmeitÄ loia ko-
islaval suokikl€, klhokii, suopursu la kanena.
Suon länsneunoilra on si|måå hivelevåå ehevää
kopea paksuine sammahatloineen jå vehka- sa
nlaiskasvusioinee n.' Tämän al u ee n su ojeluadona
pidetåiin edusiavoutra, lseita luonnonrilaisia s!o-
ryyppejä ja maisemallisla kauneutla, Kohteen pin
ta-alaon n. 32 hehtaaria.

Käkilammen maisemat ovat perin tuttuja Kaia-
kaivolla vie raille iden keskrudessa sen sijailessa åi'
van tuvan låitunlumassa. Kadakaivon läheisyy-
desså on silen va6in paljon aryokkaila luontokoh-
lsila, joisla saa varsin hyvän yleiskuvaulsen i?islå
rapodisla. Se,Joka on liikkunul laajålli Nuukslon
måasrossa jåå varmaan vielå kaipailemaan omia
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suosikkipaikkojaan ia miellimåän, miksi niitä ei ole
katsoilu säilytåmlsen arvolsiksi kohleiksl. Muodos-
taahan Nuukslon järyiylånkö yhtenåisen koko
naisuuden, joia el olisi stytä pilkkoa liian pieniin
o sasiln. Råportissa 6 hyös kään riitlävåsli painoteta
maiseman kokonalsuuna, jota lelmaaval va6inkin
jy*ät kalliorinteel, kuival kalioiden lakialueei, joi-
den karuudelle luovat omal leppoisåt vdlakohtan-
sa viileån va.joisal ja rchevål låaksopainanleet ja
ka ken täydentäjänå suomalaiseen maisemaan
ku!luval lukemafr omat metsäjäfr er ja lammet, jotka
pääkaupunkiseudu laovarrodellisiaaaneita maise
maa kaslutlamassa. Maisemien moninaislus ja
hyvnsåi ly.yt  uonnont la isolssu!*aupunglntun
lumassa on myös silä päåomaa, jota meillå ei r iriä-
våsli awostela, iolen jäädäån mi€lenkiinnolla odol-

lamaan koko NLr! ksion alueen varamista viftlstys
kä'ttöön. Useatesimerkil jo oval osoitlaneet, missä
vaa@sså nåmä alnullaaluiset erämaamais6mat

Raponlssa on k rjaltu myös useila pienempiå
ruonrokohteiia, jolka sijartseval aivan asuluksen
tuntumasa, joten se palve ee myösjokåpåivåisenå
oppaana luonnossa liikkuvaa ja aultaa lö,,1åmå4
uusia mielenkiintoisia kohtelta, joissa eiennen ol€

RIB

ESPOON AFMKKAAT LUONTOKOHTEET Ko-
kona sraporrti Espoon y.npårlstönsuojelu aulakun

Pöksynhaarån lampi
kuva: sakar i  Palo
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Testaa tietosi
KYSYMYS 1.
YHDsrÄ NUMERoIN MEaKryr KANsAL
LISPUISTOT JA NIIDEN KIBJAI['IN MERKI
TYTNIMET
(' oikeal vatauksei sivun alalaidassa)-
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J Pållås
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Z Malla
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KYSYMYS 2.
Missä kunn6sa sijaltsoo Joulupukin kotiiuntlrt?
1 ) Bovaniemen malaiskunta
x)Sal la

KYSYMYS 3.
Mikå seuraavisla eläimistä ei syö siemeniä?

x) Melsåhliri



NOPfAT SUORAT MUtt|sET

9.2.-3o.a. ia 1 5.6.-24.9.199o

Peqantai

17-30 Helsinki
18.25 Porvoo
23.35 Kuopio
o.4s lisalmi Shell
7.1O Rovaniemi
7-3O Rovaniemi
z Kuftakko

1o.oo Yllåsiårvi
1 O.'l 5 lso-Yllis

z Hahnlkainen
'l 1 .0o Äkäs-Hotelli
Låuantai

Yl eyblå Rovaniemeltii:

Sunnuntei Perjåntei

7.30 lvaloon, Ubioelle
7.40 Muonioon, Kilpiiårvelle
8.2o Leville, Pallakselle

HINTOIA (siwns.):

UPUNMYYNTI:

PIXAVUONOYHTTYDET I.APPIIN

RIAIOqgREss
16.11.-29.4.ie 1 s.6.-23.9.1 99O

5.45
23.55
22.&
17.m
16.30

14.m
13.45

r 3.00
Lauantai

Sunnuntai

16.15 Helsinki 13.s5
17.55 Lahti 12.05

22.2G-23.2O Kuopio 7 .@-7 ,3O
0.5O lisalmi Shell 5.45
5.3O Kuusamo o.5o
z Ruta z
7.6 Suornu 23.15

7.30-8.00 Kemijårvi 22.00-22,45
2 Pyhåtunturi z
z Luostotunturi z

1O.(n-l0.3o Sodankylå 19.25-19.50
z Kiilopåå z

12.30 Saariselkä '17.15
13.00 lvalo 16.45
Lauantai Lauantai

Yhteyl6ä h,alct :
13.15 Inariin, Karitasniemelle
14.3O Utsjoelle, Nuo€amiin

Helsinki-Yllås 320 mh Helsinki-Rovaniemi 27o mb
Helsinki-Ruka 220 mk Helsinki-ryhåtunturi 3OO mk
Helsinki-lvalo 340 rnlt Helsinki- Ucloki 38O mk

autosb, Måtkahuollo6ta, metkatoimistosh

PAIX(AVARAUIGET: Matkahuolto

LtSATfErOh: puh. (90) 1s3 7216, (97112ffi 77o

PO6T[.|N,AT |(UOP|ON u[cNNE



22

MIELIPIDEKYSELY
Lapinkävijä lehiion kev?iån korval aiheslynyl kym-
menen wolta ja yhdislyksen 20 vlolsjuhlat ovat
muutaman vuoden päåssä,

Nyl on aika kysyä leihå kaikilta, mitä mieltäolkein
oletre niin Lapinkävijä lehdestå kuin toiminnaslam-

Ainahan kaikki voi olla loisin ja paremmin. Muna

Ke(o se mei l€ låhstlämå0å oheinen kyselylomake
tåytettynä vlrDetsläär t2-t9, osolfl eese€n,

Faija Henhan Viides linja 18 A 17 00530 H€ sinki

Kalkkien mäåräaikaan mennessä vaslanngide.
kesken aryotaan viikon maksulon oleskelu Kukås-
jåNen kodallamme jay lålyspalkiniqa-

Ny+. f te i tå on ju lkaisutoinikunnassd näin monta- Seisomassa Rei jo Blonberg,  i : l r r r i la
Rai ja Uentnan. sohvassa Nel i  Laakso, Mir ja Pir inen ja Marja Hynninen, Sakar i  Pal0n
syl issä tyt iärensi i  Såi ja,  joka ei  v ie lä kuulL i r : ! !kuntaani  nut td. . .

Tietosuojas t!rualaksemme osoile ja ilmilledol
jaenlin vastauslomakkeesta pois. Jos onnlpotkai
see javoilatpark nron, vo tlunastaapalkinros täl ä
lip!kkee la. Voitaneiden vastauslomakkeideMum-
rot ilmo telaan Lalinkåvijaissä nro 2190.
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lkåri on tr alle r8 wotta
tr la - 29 wotta
C ao - 44 wotta
tr 45 - 59 wotta
C 6oja y! wotta

E HsL:n
suohJåsd

tr råFnLälrjä!

3. Luei låptrikådjå-bhdei s€uEa6il

tr artu
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
o
tr

tr u*nr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

O Joskus tr o koskae
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

4. ol€n sdut mtelenldlntolslå/hyödylltslå tietoja

! hår1lii tr .n kosken
t r t r
tr
tr
!
tr
tr
!
n
!
tr
tr
tr

!
!
tr
tr
tr
tr
tr
!
tr
tr
tr

5. Mulden raphkåvijå yhdtstFten lomatotmimasta ttedottamtnen on mtelestånl

tr tarpeellsta tr turbaa
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6. Mlelrplteenl Umån lFhden slsållöslå on se@aE,

tr edttirn tr Diel€n, D !å!@- tr tåydn tr en
tr btelen- C kxltor, O miii tr tuba tr lukout
tr ldrntor- tr no O ktn- tr tr

Nt6tasåkkl tr
Krtareppu tr
Poronpapanotta tr
Rlnkan pohjalta D
Runorppu tr
Sarekkad tuotua tr
KukaqåM kåmor{sss 

-Espoon aftokkaat luon' D
nonkohteet Nuukslcs
Osaatko erotiaa nele !

Vol sen tehrlå nritn}ir D
Retkelly Ruotstss 5 tr
Testaa tretöJast tr

8, valokuda on rntelestint
Pitrcksta on r elesi:inl
srtuJa on ntelestär

9, Mlelestainl laphkii\'!å llmerry

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr

tr

tr
tr
tr

!
c
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr
tr
tr
D
u
D
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr
tr
D

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

t r t r t r

tr
tr
tr

tr
tr
!

tr soplqstl tr lllm vår€n
t r t r

E sopt€sti E liim
hdoh

tr
tr
tr

El xikaa
tr
E

tr lllan

r0. sätlltån Laprnkiv!å-lehden

I l Haluarsin lukea taprnkåvilåsui seuEalista athcBq

D karkk tr El*otdut E €nså 14ä
Dumerot numerot
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12. Mutta mtellpttettäni Iåprlkådjåiihd6tå

14. kplnkä!{ölden toln]lntå on mlelestånt

! ta€laksot sa@.n€nldsu thmtstå
tr loku muu perhe€sttur kuuluu yhdustyksd

tr multa syltå

tr rnreltå tr szr@a tr sr

r3, Kuulun kprokåvtjö0in

tr Jåffietujd wokst
O sddaksed tetoa
tr oppta}s@r retl'!.t)tåft oja

uudet helpostl hldrcywiå

E tåystn tr Jokseen tr lokse@- tr rå'€in
trsl l@ trkh El k jn tr  e.r

tr or€rå

srsåånlåhpiäväå tr
Jou}kooD oa vaika pååstå mukad tr
sa@a wodesia tolseen tr

tr tr mreltå tr mreki El
t r t r t r t r

!
tr
tr
tr
tr

tr

tr

tr
tr
tr
tr
tr

tr
a
a
o
tr

15. -Iledain mrelestånt tarpeekst.

johtokuI@n tolmlroEsLa

lulkaGutotnrlkumantoimimasia D
ohlelmtohxkuMntoimi@sta 

-
talkootoirdku@ntolrxmasta O
ialouMltokumantotmhastå n
ulkoilutoimtkun@ntohtmasta fl

t req
tr
tr
D
D
!

fl Lyllå tr en
t r t r
! t r
t r t r
t r t r
t r t r
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16, Kåyn laptnkådlolds JårJ6uml$å trhlsuu}sise
(jos et käy kodkad.Josh illålsuudesa, ole bpå Ja @taa nryös lvsynykseo 17.)

-hlft to- Ja kåvelyr€tkltå
-ltrkornoppu%€11ulG a
lo@dlkolla la Eellurrdna

-Karlakaiwn mdss ohjel-
målllstse tapånhmrse
-f utusf urnls- Ja nå'ttelylrå'd-

"bnhto'la kåvebrtknh
-v'lkornoppu€e]IukstUå
-lorovxkolla- Ja €euuksllä

Ka{arraNon mulssa ohlel-
malllslsa tapahturnssa
hrtaturnls la nål.ttelykiF

tr alh€et n n€ o%t
tr eivzit D eååränå
tr tdinnGta n ålånkoh-
tr tr tda
trD
tr t r
t r t r
t r t r
CD

o
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr ustD
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr losk6
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

o

tr ne @t
D hano-
tr lien
tr yhteyk-
tr std
tr påå6så
tr
tr
tr

tr

t ro
tr koskad
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tr

tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
tr

17, En liåy nålså dlalsuuklseluurl koskae / en kGkae, dllå

tr D

18. HålMistn vtelå ehdott& Jottatn p@uksta yhdlstyksen tolnnltaa alat€I@ (esim,
kerhotltojen atheita, ldsslath€tta, retldkohtetta, Eelluskohtetta, al€tuuk6la Jms.
sekå muuta otiled tulevaa, Jonna kr4ottan ala olevtl€ nve le)

tr

Kriios yhtetstyösiå la ldlmGruksetasrl Torwl d dmc arpaomeat
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Sarvekkaan sanomaa
Kllr€lnen nles pyyhältåä kerhol l taan,
Huokålsee, kun Juurl  Ja luur l  eht l
työmatkaltå esl t tele|nåån esl lntylån.
Parln tunntn påästå pl tåtsl  ol la Jo
nuual lå.

Sel lalsta se 0n - Lassen elämä. Valk
ka työ työkaverln nuodossa tolk1n Lars
svenskberqln Helslngln seudun Laplnkå-
vlJölhln, se myöskln eståå osai l lstu-
nlsen moneen mlelenkl lntolseen tapåh-
tumaan,

14utta v1lkon, par ln lomåsta keväthan-
gl l la e1 t lnsl tä.  Enslnfr lälnen vael-
l ls tuoreena HSLrn låsenenä loskus -81
0l l  Slmo Pylväks€n vetänässå porukassa
e lkä sen Jätkeen ote kevättä Jäänyt
vål  t ln,

Parhaat retket on tehty plenesså, kor-
kelntaan nelJän hensen ryhmåssä,
Usein kaverlna 0n ol lut  Aaro, loka on
saman sort t ln€n kuln Lasser hl l la lsuLs
l l l le l lyt tää, puhutaan si l r lo ln kun on sa-
nottavaa, 0l laan yksin yhdessä, muka
vän kaverln kanssa,

Espoon l( i lo ol l  nappula-Lassen alkana
vlelä lnaalatskylä, netså nurkan takana.
Slel lä m!rheet Jälvät kannon nokkaan,
el  nl istä tarvLnnut kel lekäån puhua,
El  s i l lo ln,  e lkä nyt ,

Pårt ioDolkana oppl ne väl t tä| ]ät töfr ] i |n-
mät luonnossa l l lkkumlseen tarvLttavat
taldot,  Lasse el  0le tarvinnut sen-
kään Jälkeen syyksl  metsään menoon
netsästystä tal  kalastusta, el  edes

suunnlstusta, valkka sttä haraast lKln
j onkun verran nuoroudessaan,
l , lut tar "Ll lan vähän eht i i  l l ikkua
luonnossa Ja l l lan vahän eht i l  kat-
soa ympärl l leen, ottaa luonnosta,
elätmlstä Ja l lnnulsta selväå, Hlrveän
vähän nl lstö loppujen lopLksl t ietäå,"

LentoDal lo on ol lut  rakas harrastus /0
- luvun alkuDlolel ta.  Pelaamlnen 0n i0
Jåånyt vähälseksl ,  s i l lä tuomarln honr
mät vlevät lentoDal l0n kakusta lson
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Tanhu on tolnen Lassen tavaranerkkl.
S€urasaaren kansantanssl lolden esl ln-
tymlsryhmå on kleputtanut |nlestå |no-
ni l la esl lntynlslavol l la,  antanut
tyylln kantaa vartensa komeåstl Ja
sel lalsen tanssl taldon, ettå plkkujou-
lulsss menee ml€l lkseen nl  laamaan.. ,

Jär lestölh| l l lsenä Lasse sotkeutul  oh-
i  elnatol lnlkunnån kuvlolhln enslml] ]ålsen
kerran vuonna -84, Takana on antolsla
vuosla, par l  v l lmelstä vetälänå.
Työpanos on pantu nerkl l le,  s l l lä vl l -
ne plkkoloulussa Lasse nlmett l ln l lSLrn
yhdenneksl tolsta sarvekkaaksl.
Hän kantaa huolta tolmlkunnan Jatku-
vuudesta, s l l  lä valn saå| l la l la nukaan
uusla lhnlslä uusln ldeoln tolnlnta
pysyy tuoreena,

Kysynykseen yhdlstyksemme tulevalsuu-
desta Lasse vastaar 'Helstnqin Seudun
LaptnkåvlJölden tulevalsuus el  ole nl-
tenkään huono, l , lut ta meldän pl täls l
löytäå ne olkeat narut,  Jol l la vetåä
porukkaa mukaan tol|nlil]aan, Jäsennää-
rä 0n suurl ,  nutta sl lhen nåhden åk-
t l lv isuus on plenl.  

'4eldän 
pl täls l

ENSIAPU
Suomsn Punaisen Flislin kirjAessa Ensiapui si-
dos-, nosto-, kanto- ia kuljetoslapoja on mm. slksi-
paaien ja suksikelkan ieko ohjeei.

Talvivaellukselle ja myös hiihtoviikolle låhtijåt voisi-
vål vi€lå €nnen lavaroiden pakkaämlsta lutkia näitå

saada hel l tä alatuksta, |nl tä tehdä,
Jotta löytyls l  k l lnnostusta ol la nuka-
na t0lnlnnassanne, '

Lasse toteaa, että rrudet Jäsenet löy-
tyvät t0dennäkölslmmln Dahlmnat " len-
tovuotensa'  ohl t tanelden nuorten Ja
sl tå vanhenplen Joukosta.

Nykyään lh| ] ] lst l lä on huomattavast l
enem|nån harrastusnahdol l lsuuksla kuln
10-15 v0otta sl t ten, Sl l t l  Lasse el
€pälle hetkeäkään vastatessaan kysy-
mykseenl retkel lyn tulevalsuudestal
" l (y l lä retkel ly l lå totee ol€naan alna
tulevalsuutta,"
Nl lnhån se on, Juppl laj l t  tu levat la
menevåt,  Luonto on kul tenkln element,
t l ,  Jota on lähestyttävå ykslkertat-
sest l ,  elkå sl lhen vält tänåttä tar-
vl tse tul ta varustel ta kuin valppaat
Ja avolmet alst l t ,  Nl t tå,  lotka tä-
mån ymmärtåvät,  tulee olemaan nl ln
kauan kuln on luontoakln,

Ral ia Hentman

Ajnakin vaeltajilraon jo maikassaan runsaasti suk-
sipaangn |ai -kelkan rakåntamiseen ja toukkaantu-
neen kulotlamiseen tatuittavia vausbaila: narua,
hihnoja, makuualusta pehmikk€€ksi, makuupussi
låmmitlåmåän. Apuataruitsevan omatvarust€eikin
riillåvål ehki vålineiden iekoon. Luonnosta saa
useimnilen lisåtåtuikk€jta ja tielysli nuiha mokana
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Lassln Retkiaitta on laajentunut!
Tule tutustumaan

uutuustuottelsllmme,
telttolhin,

polkupyörlin Ja Jalktnetsttn.

R'Ni,IRITIIRIIOINCI{, PRTVCT€VR
f'fevmfif.Fr: fDj**t
Hömccntis54 PUICVi
Puh, (90)701 5055 l{olsonlcmcnkotu 5

YllätystarJouksia,
jotka ovat volmassa vain

eslttelylltana!
Stts 15.3. klo 18.OO

Hämeentlcn myymiilässä.
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TIETOAIVI
Tumppusormikas

L€enan lumppusomikkaan ohl€ oli Lapinkä-
vijåsså n:o 17 (4/84). Se on nlh hyvå, €tlå on
syytå julkåisla uudelleen, sillä sllloln neutotul
ovat io varmaan kuluneei puhki.

Iumppusomikas on olva llså vllunåppisen
retkellijän talvivarusl€isiin, Langaksi sopll €si

Luo 48 sjajaå ne neljäle puikoll€. N€Ulo2 o
2 n 7 cm. Jalkå sileää ja aroiia olk€an kiden
p6ukalokiilalla. Tee lisäyksei neuromallasilmu,
koiden vålinen leka kiediien o. n€ulo puikon
alussa 1 s, lisäå 1 s, neulo 1 s,lisiiå 1 s, Usåå
jokå 3 ks:la lisåwj€n sihukoid€n molemmllla
puolilla6 kede. Neulo lisäysren jålkoen 2 - 3
ks ia låtå kiilan 1 3 s hakåneutalle. Llo aukon
kohdalle s uutla s, iotka lGvennal joka 2 krsila
kiilamaisesti, 1 s jåå kaventrnath,latkåsuo€a
neureda pir"ku$men juuGen. Eroia pikkusor
mea vaden kåmmen- ja selkåpuorella 6 s ja luo
2 uulia s. Neulo so.mea n. 1 1 m ia pååtå.
Jalkalopuillasllmukoilla japiktusoimen juues
ta nostamill6i 2 slla 2 ks. Erola nims6ntå
vadon 2s pikkusomen juu€sla, 6 s selkåpuo-
lelta,luo kaksi uutta s ja 5 s kämmenpuolelia.
Neulokulenpikkusomi. Nosla keskisomellg2
s nimetlömån juurcsla, oiaSsselk+uolelta, luo
2 s ja ota 6 s kämmenpuolella, neulo 1 - 1 cm.
Nostakeskisormen juuresla2 s ja n€ulo topuitta

Ora poikoille peukalokiilan slja nosla aukon
reunasia 5 s. Neulo n.2 cm ja pååtä peukålon
sisäpuolella 6 s, t-älå muul sI puikoille. Luo
apupuikoille I s ja neulo 2 cm. Liiiä lappu aukon
kohdalle neulomalla lapun lailimmaisetsl pui-
koilla olevien äårimmälslen s:n kanssa o yht.
Jalkapeukalon käd@e.ia kavennaiokapuikon
arussa neulornalla 2s kiertåenr yhl.

Luo rumppuosaa vart€n 48 s ja jaa n6 notjäte
puikolle. Neulo kahdelle vierekk?iisettå puiko[å
2 o 2 n (=kämm€np'ioli) ja kåhdella muulla
sileåå. Neulo suoraa 8- 9cmja kåvennakutsn
lapan€n. ompeletuhppuosansil€åpuolisilmu-
koita jäjenläen sormikkaan selkåpuolelle sor
m€npähisi n?ihden sopivalls koft€udette. Va-
semman kåden lumppuosa alolleiaan peukalc
kiilallapulkon lopussaniin, 6näkiildiälke€n jåå

Jos sormesi palelevat hglposli, voii n8uloa
rumppuosanpaGummastarangasta, jorroh ruot
siihenväh€mmån si muloila _----

,.. \



Lämpölautanen

Suurkelt t iökalustel ta maahan tuoval la
Kopal 0y: i lä on lo aienmln esl tel lyn
termosnukin l lsåksl  q dlrn Vetolnen
lämpöiautanen, Kulhon mal l  lsessa
lautåsessa ruoka pysyy DltkåAn kuuma
na korkelden reunolensa Jå lämpö-
erlstyksensä anslosta, Kun lal t taa
kannen pääl le vol  tarvl t taessa valkka
åskarolda väl l l lå l luuta rulan jäähty-
|nättä.
l lyös termosmukeihln on saatavlssa kan-

sl ,  Jossa 0n kaksl  re lkää: i lnarelkä
la Juont i re lkä.  l latal len la l toJen an-
slosta luomlnen käy kansl  paål lä l luka-
Vast l .  l {Ukeja on kahta vetoisuottal
2 0t  Ja 5,5 dt ,
Hlnnatkåan elvät  o le pahatr  p lenl  |nu-
kl  15 f ik ,  lso nukl  19 nk,  lautanen
2l  nk Ja kannet 8 f ik ,
L lsåt letoja voi  kysyä (opal  0yrstä,
Klrkonkylän e 10J, 00740 Helslnkt .
puh. l5tr  100,

NIESTASAKKI

Vaikkei ähtisikään suuria juhtia vaetl!ksetle vte$å.
häån, herkllllnen tåyrekakku voisi tehdä poikaa.
Ortaen mukäan vain ohteessaotevat måålåiaineita
ei iåslå yllålykses*itule palion I säpainoakaan.

Kakku ilman uunia
Pohja:1 pkt(155s)Made keksejå, i.100 g narga-

Tå'te: 1/2-1 dl appelsiinimåmeladia, vajaa I rkl



KOPAL
]ILAAN POSTIEI{IIIKOTLA

CIY
Plenl |l]ukl

lso muKl

ukln lansl

Lautåsen kansl

+ tolmltuskulut

Nlnl

15 mk

19 nk

2l |nk

8nk

8nk

kpl

kpl

l(pl

Ktrkonkyläntie 101

00740 Hetslnkl
puh, 154 100

liivarejauheta, 1/2 dl appelsiinimehua, 2 dl vispi- tal
kuohukemaa, 1 llk (250 q) maitorahkaa, 2 3 rkl
sokeria, 2 tl vaniliinisokena
Pinnal16såilyk€h€dehiå

Laik keksit nuovipussiin, sulje pussi ja palnele
påållå kaulimella niin, ettli keksil mureneval rou-
heeksi. Sekoila keksimlrujen joukkoon sulalaltu,
hiukan jäåhlynyl rasva, Painele keksiseos loliovuo

an (rdpimitta n.25 cm) pohjalleja leunoille Levilå
pohjanpåälleåppelsiinimårmelådia KulmennaaP
pelslinimehu kiehuvaksi ja liuola liivalejauhe kuu_
maan mehuun (åläkeilä). vatkaakemavaahdoksi
Mausta rahkasokenlh javaniliinisokerilla sskolla
j:iähtynyt liivateliomi sekä kemavaahio rahkån
jo!kkoon.Kaadas€osloriuvuokaan. Psiiäkehulla
ja anna hy)4yå kyhässå muutama tuntj Korislel€
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Voi sen tehdä näinkin
Oman auion käytlö madcväin€enå on siksi

yksinkertaisra, enä haruemmin lulss ajabneeksi
muita vaihloehtoja - vaBinkin kun kys€ on vael-
luks€sla rnuuålla kuin Suomessa. Tänä k€sånå
tuli kuilonkin kokeullua julkisbn liikennevålin€i
den mahdollisuuttå malkalla No4aan ja Jotunh€i

Ainakin parin vuoden aikana on kssåisin ottut
edullisia pohjoismaisia lenroja. Leniämlssssä on
sekn hyvå puoli, edå perillåjåå aikaa lunsdm
min ja edestakainen lento osloon maksoi700 mk
kesän "halpatarjouksena. Vielä edul isemmaksi
sattåisi iulla pohlolsmainen rautatielippu, joka
maksaa 920 mk, multa åikåahan siinä kuluisi

Oslosia on plolestaan hrvå1 liikenneyhteyd€t
muuall€ Norjåan, joren jatkomahdollisuuks a er
liikennevålineillä on runsaasli. Tuniunretkellijällo
padåiksi vaihtoehdolksi jäåvät kuitenkin juna ja
linja ero. Julkisir a kulkuneuvoilla matkustami,
nen oslosta Joiunhsirniin ia m!irrekin runrrrialu-
eille onnisluu yhtå hyvin sekä linja,autolla efiå

.. Jorunheimiin on vaihdolon linja-autoyhteys vain
owe Arda i n, jostapuoleslaan on n. 10 km taksi
lai kåvelymatkaVefiin runru ruvalls.Jotunheimin
sriosilumpan lähröpisteeseen Gjendheimiin ei
ole suoaa llnja-åuioyhrey{å, joten vaihto teh
dåän Fagernåsissa. Junalla matkaavan våihto
sema on sen sijaaf oia, josla on jalketlavå
matkaa lfjå auto la, Tyinkrysset risreykseef
pääsee myös Ardalln linjå-autola, tosta on puo.
lestaan yhleys Eidsbugardeniin. Edullish tapa
mårkustaa Jotunhemiin Os osra on kLrilenktn
DNT:n tilausbussi, munabussi kulkee va n rauan-
raisin Gjendsheimiin ja sosnijerrhyltan lunlu-

En vaihroehdoisra valitsin reitliyht6yden linja

aulollaFagåmåsinkaunaGjendsheimiin jamarka
kesll noin kuusi luntia. Gjendsheimista vaelsin
Jolunheimin läpi Krossbun lunluriasemall€ Sog-
neljäftielle. Sleltå on Iinja-autoyhteys Ostoon Ot-
lan tai Sogndalin kautla.

Erås miglenkiinloinen nahdollisuus Jotunhei
millaonkå)4tååvuoroliikennevålinoiiävaeltuksel
la, k6ka slollä on såånnöllinen venelllkenne ke-
s:åikaan Bygdin ja Gj6nde jåruittäja alkarautut on
sov t€lut linja-aurovuorcjen kanssa. Tåtå mahdof
lisuutta kåyttivåt hyvåkseen varsinkin aikuisei
pienten lasten kanssa, Se mitå Bygdin mäsemis-
sa håvi?iå Gjend€ll€, se puolesian voitlaa kots
keLrdessa m€r€npinnaslå. Sirä mainosteiåankt.
Euoopan koAeifirpanasäånnöllisenåtaivatitken,

Tunlu vaelluslaNorjaansuunnilteLevalleon hy-
viinä apuna alkatauluvihko "NoRay tourist time
tablgs, jossa on kalkki€n tiikenneväineidsn tt
keimmåt a kåtaut!t ja tisäksttisdottiikennöilsijöis-
iä, joiliavollilataräyderrisen aikarautun haruamtf
taan reiteillä_ Hankin iäydonnykseksi aikalutui
Sognen alueeha jane ioimitettiln minulte viikosså.
Turisliaikaiulua on saaiavissa mm. Noian nat
karrutoimistosra. Markuslaminen jutkisilta tiiken
nevälineillå on tåmån kokemuksen perusteela
låhes yhtå ioustavaa klin oman auton kåt4tö.
Vdusteita si kuitenkmn voi otaa niin patjon mu-
kan koin auloon. Tosin Jotunh€imi a ei pa joa
larvisrekan kanlaa mukanaan, koska inkan pai-
noksl suosirellaan vain seitsemåä kitoata tode a
kovye låiinkållå siel äsetvisi. Varusloiden karsin-
laaiheulli kyl ähieman påånvaivaa.

Ps. Eräs miel€nkinroinen pir.e Jotunhetmilta
0 i, eliä siellä olivaellajla useammisia Euroopan
maisla, jopa Sveirsistä, sen sijaan tupien vieras-
kilojenmukaansuomatasetovalsie[äp€ . har
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6j€hde BesegqeniliA Gjendebun suuntaan
\- . Reijo Blonber!

Poronpapanoita

Poronhoitouutisia

UUSI PORONHOITOLAKI EDUSKUI1TÅÄN

llonien konpromisslen poronholt0lakl  0n
Iähetetty eduskuntakäslt telvvn, l0sta
se palautett  l ln uudel leen valnlstel ta
vaksl  nelJä vuotta s l t ten.  s l l lo in
saamelalsten olkeuksla el  ol tu huof i l -
ol tLr,  Nykyinen takl  on vuodelta 19q8,
Uudessa laklesl tyksessä on uselta saa-
n]elalsten kannalta tårkel tä |näärävksi-
Narrastel iJolden asema taas t ! lee
helkkenel lään, Pal l lentamlsvelv0l te
tul l€e vähentäl lään porolen vl  l l  e lvk_
si l le la ta lmikol l le al l re l t tanla va-

hlnkola. Por0luvun laskemlsta on täs-
f iennetty Ja pal lskunnl l le 0n annettu
enenmän valtaa l lyös pofomäärlen suh-
teen. L( 16.12.89

UTSJOEI'I POROJA UHKAA NTLKÄKUOLEI.IÄ

(aldoalvln la Pa Istuntur ln pal lskun-
t len tuntur l la l tumet Jälvät syksyl  lä
vuorotel ielden sade- la paKkaskel len
takla Jääku0ren al le Ja n0ln sata p0-
roa on jo kLol] l r t  nälkään, lalvea
ri i t tää vielä nonta kuukautta, J0ten
nyt I  oudut6anturvautumaan kal l  1 lseen
hätäruokintaan, LK 25,1.90
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I{ORJÄSSI ISO POROVARKAUSJUTTU

Kol| l le norJålalstå, kaksl  velJestä Ja
slsar,  0n pl$tetty l lor lan hlstor lan
suurlmmastå porovarkaudesta epäl ltyl-
nå, Kautokelnon Ja Ältån pol l ls l t
vapaa€htol stenå avostaj len kanssa
ovat keränneet 10.000 proa korvamerk-
klen tutklnlsta varten. Pldätetty lå
epäl l låän noln 2,000 poron salateu-
råstuksesta la alnakln 2.000 korvaner-
kln muuttamlsesta. LK 24.1,90

Taistelu kullan
konekaivusta
l4€tsåhal l l tus on 1lsännyt uudel leen
kul lan konekalvun klel tåyån pykålän
Lemnenloen kansal l lspulston JärJes-
tyssåäntöön, nlstå se atennln Joudut-
t l  ln tapåhtuneen muotovlrheen takta
polståmåan Xorkelnl|llan h6t/tlnto-olkeu-
den päåtöksel lä,  Konekatval len l lsäk-
sl  Kauppa- Jä teol  I  lsuus| l l ln l  ster lö
vastustaa ktettoa,
Konekalvajat ovat yrlttåneet saada
etsåhal l l tuksen yl lntä Johtoa Ja alue-

metsånholtaja Pert  vel jolaa tuoml-
tulksl  tahal l lsen vlrkavlrheen teke-
nlsestå kon€kalvukl  el  lon laa | l l lsen
yhteydesså. Aslaa käsl tel t l ln Joulu-
kuussa Inar ln kåråJl l lä,  Jossa todet-
t l ln Johdon osatta kåstt telyn kuuluvan
Helslnsln hovlotkeuteen. Aluenetsän-
lloltajan osalta pååtöksen tekoa lykät-
t l ln,  LK 9.12, Ja 11,12.89

Kulttuuriuutisia

SAÄIIELÅIS(ISITYöI{ TAITAJA PÄT(ITTU

Inarl la lnen Petter l  Lal t l  sat 11.10.89
valt lon taldeteol l lsuustolmlkonnan val-
t  lonpalklnnon anslolstaan saamelalskä-
s l tölden elvyttajnlseksl .  Hån opettaa
nl lden tekoå, tolml l  saam€lalsten kä-
sl työtä tr*evlssa 0rganlsaat lolssa ja
tekee taldokkalta eslneltå perlntetsls-
tä nater laalelsta, puusta, luusta la
nahasta. Llsåksl  Petter l  Lål t l  on ho-

l lyös Inartn kunta Dålkl ts l  Lalun Ina-
r I  la lsteko-palklnnol la sanolsta sylstå
Petter ln tölhln vol  tutustua Inär lssa
Samekkl  Ky:n t l lo lssa. LK 1,11. Ja
8.12,89

AITDREÄS ÄLARIESIO KUOLLUT

läkkåänä nalvlst lsen tal tel l l lan uran-
sä luonut Andreas Älar lesto kuo nar-
raskuussa 88-vuotlåånä Sodankylässå.
alar lesto tal  let  kuvl lnsa etenkln
kot lseutunsa, al taan al le Jåäneen So|n-
plon Ja nurnkln Lapln nulnalsta elämäå
Alar leston kuvat ovat tut tula pos kor-
telsta, keraa|nlslsta lautaslsta Ja tal ,
deklrJolsta, sodånkylässå on Alar les-
te 'gal ler lå Ja nyös Rovanl€nel lå on q5
työn kokoelna, LK 10.11,89

,,6)#&-
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Matkailu-uutisia

PEERÄIl IÅJÄÄI{ ELOÄ

TIJL on myynyt (åslvarfessa ennen Kll-
plsJärven taajanaa sl lal tsevan Peeran
f iajan 1l :  l  le pohjolssuonalalsel le ur_
hel luseural le.  Suurln osa uoslsta
onlstal lsta on 0ulun låänlstå. s lel lä
tul laan pl tåmåän ensl lu| ]r l le lreiä Ja
nultakln lelrejä.  T0lnlntaa vart€n 0n
anottu lupaa kahden hl lhtoradan raken-
täntseen. L|(  1/90

KIRJAREPPU
Seoraavana esl tel läån nuutanlå retkel-
I  l län etoklr lola,  Jotka slsåItölneen
antavat evältå t l lanteeseen kuln t i -

RETrcILIJÄI{ VÄRUSTETIE]O

artt l  Hetenlus, Suomen l latkal lul ,  1982
onel lekln laplnkäviJäl le tut tu perus-

teos, J0ssa käsl tel läån retk€l lyvaruQ-
t€l l  ta edel lytettävlä onlnalsuukslä
paneutuen er lkseen I  alk lnelsl in,  vaa-
tetukseen, tet t tolhln,  r lnkkolhln,
l ] ]akuupusselhln Ja -alustolhln, kel t to-
ia ruokal luväl lnelsl in,  hl lhtovarus-
telsl ln sekä torval  l lsuusvarustels l ln.
l lyös hyFoternla, palel t lma la aorln-
kovanmat, hätäsoolan val|l|lstus yn.

RÄJÄJOOSEPPI III RETKEITY€S(US

Neuvostol l l ton puolel le,  n.  80 k|n påå-
hån raJastä suunnltel laan suonalals-
neuvost l  l l  l t to lälsena yhtelstyönä rå-
kennettavaa retkel lykeskusta, suunnl-
telfilssa 0n päärakennus ravlntololneen
mökkejä ia lelr lntåalue. Palkka tulee
palvelemaan ohlalavaa tur lst t l l lken- '
nettå Ja netsästys- la kalastuskohtee-
na, LK 9.1 ,90

REIKEILIJIN TURVÅLLISUUSIIETO

llårttt Helenlus, suonen llåtkalIul. 1984
K lr lassa käsl tel lään syl tä vaarat l lån'
telden syntyyn la tolmlntaa nl lssä,
länpötalouteen valkuttavla aslol tå,
tuulen Ja påkkasen yhtelsvalkUtusta
sekä hypoternlaa. Vaatetus, sen kut-
vattanln€n ja hyslenla saävat omat
I  ukunsa, Lunesta onlnalsuuksln€en pu-
hutaan la tul l ] t luotån kalvamlsesta on
selkeåt pl i r rokset.  l lyös kart tanlnls-
tö,  sekä saamenkl l lnen ettå suomenkie-
I lseksl vääntynyt, kertoo maaston
luonteesta, Nlml.stöä sel l tykslneen on
parl slvua, Luonnosta saätåvastb. hätä-
ravlnmsta, säån ennustamlsesta Ja en-
slavusta on kerrottu lyhyest l ,
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]qIT6N SELVIIN LUONNOSSA
Retket I  l lån henkl  ln läårnlsopas

Valnlo -  Åal tonen - l i l lkman
t{s0Y, 1983
Turval l lsu! teen vaiKuttavat astat  ovat
iääneet väheirmäl le pohdlnfal le.  Ser
s l l  aan rämä henkl ln lääf l ] lsoDln aslan-
tunt l lat  ovåt selv l t täneet sangen De
fust€el  i  lsest  I  er l la ls la t i  lapälsma-
Jol t t lmlä,  veslstön yl l tvkslä,  tu len-
tekoa, luomosta saatavaa muona€, ve-
den puhdlstanis ia la kalkenlais la t l -
laoälsväl  lnel tä ym, Er l ia lset  hätäpak-
kaukset Ja vesl l lä l i ikkulaf  turval l l
suus ovat k l rJan of l la er lkolsuus,

ERÄTIEIO

l luur lankkurl  0f fset,  1980
Vlhreä muovlkant lnen opus 0n olkea par-
t lo la lsen käslk l f la,  N1iden | l l ! lssakln
kirJolssa käsi te l ty len erätai toJen l i
söksl  er l la iset  I l l tokset Ja sol | lut ,
väl lnelden terol t tanlnen, suksien voi
te lu.Ja retkei l l län lakl t leto yn.  kuu
luvat l tsönä tähån t  Ietopakett  I ln,

(alkkl  ktr iat  täydentävät erät l tä osln
tols 'aan, valkka yhdestäkln Jo saa
alno annoksen t letoa
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KIRJOITUSKILPAILU
Lapinkåvijårehdessä on olul kymmenen vuoden
mittad monenlaisla retkilainoila- Uskomme kui'
lenkin, eltä ne parhaat ja hauskimmai oval vielå

Siksi julislammekin knjoituskilpailun.elkei yyf , Lap
piin ja l!ontoon liiflyvislä a]heista. K lpalluaika påäf
iyy31.5.90 javoillajå julkaislaan LapinkävijässäN.o
403/90_

vohalasaavikon irmaisen oreske un Goados-ko-
d6samme Kuksjåruellå ja lisäksion yl ätyspa kin

Låhetäkrjoiluksesi nim merkil ävarusteltunaosoit
l€€soen:BaiaHenlman,viideslinjalSB 17, 00530

Laiia mlkaan myös n mesijaosolileesisekåpuhe

Kilpairuun Lähelenyjå kirjoituk5ia e pa aureta, ja Net-
s f gin Seudun Låp nkävilåtpidätlåä ilsel een oikeu-
den julkaisla valilut lllut Laplnkävijä-lehdesså.
Palkkioila j!lkaisluisiata noisiaei ole luv6så, mut-
la m!kavia lukuhelkiå vårmaan monellekin.
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JÄKKVIK - KVIKKIoKK

Jiikkvikin kyläsilalts€e Ad€ploglslakunne keskuk
seslå luotsos€en ns. Hop€all€n vanslla- A46plog on
nbtoiallinen lapinpll4ålokaliltqryS|lom6n histodaan
Låls Leevi Laesiadluks€n syntymåpiöiånå. Lars
Laostadius synlyl läellä Jäkkvlkia Homavd jåpen
€nnålla siiainnee$a edmaalalossa, Hån opiskeli
l€ologiaåsamoin kuin hiinenveljensåPotrus. Motem-
mal o!€l lull€€l lunnstuikli Låpin kid<ollislan oloj€n

Lars l.assrådius oli kiAölrisån ryönsä risår(statkansa
tinnstiimpia kåsvitiåleilijöiläia saam€lalson kansan-
dslson kelå4ä Hånen kasvilielsellrs€l ansionsa pal-
kildln mm. Ranskan kunniålegioonan dtaiistillå ja
hån oli mm. Upsalan ylloplston nedasåuan jiisen.
Rakkåutensaluontoon hånsallar6uudessåJåkkvikin
maisemissa, jossa hän opplluniamaan tapin luon-
nonmahtavuudsn iasnbisoudon. Nåislåmais€mista
hån jlm€is€st myös loi luontsenpllrl€ enEåja yhl€yd€l
tavallislln Lapln asukkalslin, joiden ellnolosuht€lla
hAn ryölE?in kaiken kykynså mukaan y tii palantaa.
varsin tunn€ttua hän6n toiminnassaan oti myös his-
lslu alkoholln våiinnkäynöä vastsan.

M€illå suom€ssa taesradlus tinnotaån kuirenkin
hånsn p€rustamaslaan uskonnollls€sta hoåtysliik-
ke6stå, joka l€visi myös Suomon Lålpiin, koska
Laesiadius toihi viimeisinå elinvuosinaan Palalan

Nykyåån Jåkkvlks|lalts€€vllkkaan malkailutignvar
ella, sillä Jåkkvikin kautla pååskiån No4an plolelle
Bodöön.A4eplogglunnelaan myös hopea- jasinkki-
kåivoksisla ja A4eplogissa on hopemuseo, jonka
kokealmal on alunpilä€n kerånnyl lunneitu Lapintun-
rrja, iohiorl Einar wdlqvlst.

Jåkkvikisia Kungsledenin r€iltiiohiaa l00kiromslria
pohjoise$a orevaan Kvikkiokkiin. F€itli yliftåä ussiia
vesislöjå, joiden yli on v€n€k!lietus. Fleirillä on vdau
dutlava iolitahajoilukseen, mutla reilillå on myös ta-
lomajoiiusmahdollisuuksia.

10

JÄKKVIK . KVIKKJOKK

101 tm Jåkvikish on tilailavlssa venekutjorus ytl
Homavanin mm. John weste undila puh. 0961-
€015. Fsilti alkaa Honavan jåtuen ponFislannatra
Saurabokråsta, josta on puotesraån ma0€a n. I O rm
Bobnasjaurelre, jossa iällssn on jåtte€n litatrava v€-
n€kurjerus yri järven. Tiirnå on paras lahdäjo Jäkkvi
kl€€a puh, 0961-43015 Tag6 Johansson,

t. pälvå Jåkkvik - vuonarvJit€ n. 29 kn, Vuonarvji,
kåssa lalohajoltusma hdollisuus.
2. pelvä Vuöne4ike Väst€rtått n. 34 km, ennon
väsloriålliå joudutaan yllttåmåån venekutietuksela
'!sgqslvasjåM, venekutj€rus puh.0961,45020 sven
Bankvisl. Mahdollisuus talomajoitukseen.
A Pävå våstedjäll - Tsl€lejåkk, 23 kE, majoiduminon
Tsiebjekkintunt/ituvassa, 4vuodeta.
4p.rvtTsior€Jäkk - Kvikkjokkn. 18 km, Mauenjarka!-
ravenekurjetusKvil(klokintunruriåsemale,tiedusistul
venekurjetuksesra Kvlkkjokjsta puh. 0971-21022, yö-
pyminån Kvikrjokintuntudassmafla.

MAJOrTIUMNEN Jålkvlk ks. Ammarnås, Jåkkvik
(vlkkjokkTuntuiiasema,330 mSaggatjåryen €nnal
la, 64 vuodena 2 4 hengen huoneissa, ruokalarjoltu
jallsepalv€lukeiftiö jaruokalaryikkeiden osromahdor
lisuus, sauna sekåsuihkui- Unla- autoyhieys Jokk
mokiin 130 km.
Iurru,Ttupar Tsierekjåkk, 630 m, Tsietejåkka jåryen
otelårånnalla, I huonsla4vuodeta, avoinnaympå
vuoden, sTF oi huo0ai potdoaineta ymp:tisösså,
Muu målortus: vuonarljiken ratomajoltus Fiebnes,
jauren pohjoisrannalla, irsepalvelukeittiö puh. Elin ja
Tåge Johansson puh.0961-43015. Våstertiå I, tato-
mäjoitus Tjegg€lvas j&ven pohjoisEnnatra, 10 vuo-
detla, ilsepalvslukeitliö puh. Pehr Andersson 0961-
45026 ia Oskar Fankvist puh. 0961 -45027.

Kvik4okklnlunti asemäon suosidu e luntunroit,
iien låhlöpisieenå ja rsilil haautuvat nitn pohjoi-
s€€n, etelåän Pdin lånreenkin. Tååtrii on reituyhteys
myös No4an puolell€ Sulitelmae, Sutitetna tuntu
Noiaia Fuotsln rajalla on 1914 metriä ko*ea,
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KÄNSALLISPTISTOT, PAD-
JELANTA, SAREKIA STORA
SJÖFALLET

Kansallispuislot muodosbval yhde$ä erään suu-
immista luonnonsuojelua lugisla EuroopGa Yksin
Padjelanla Nodan 4an tunluma$aJokkmokin kun
nassa on kodraa 1984 kF2. PadJ€lantan tuntudt
ovat malalampia kuin saråkissa ja vain muulamai
iunlu r ylimivär 1500 m€trin koftsudgn kuten esim.
Jeknalio, joka on 1 836 freiiä merenpinnasta. Atueet-
la sijaitsee myös eds Fuolsin suurlmmislajäåtiköislli
Åhäjekna, joka on kooltaan 12 km2. Alue on tunnettu
myös suurisra jäfrist?iän kulen vaslenjauresla ja vi-
rijaufesta. Arueella on srypillistå runsassateisuus

Tåmå ja kalkkipeåinen maasuosival kasviltisuuha,
joka on runsaampikuin useilla muilla rontuialuoitla.
Tämåoli myössyynå Linnen vierailuun alueella 1700-
luvun aikupuolella. Alueella on runsas nisåkäsja lin,
tul."ania. Kansallispuistosahaioiiotaanyhåedetleen
merkitlävää porotalouta.

Padjelantan sijainii on melko syiåinen ja alueelle ei
olelieyhieyksiä. Senslaan alueellaon hyvin merkiity
relkeily@iltiverkosto, jolka alkavat elolåslä Kvikkjo-
kisra tai pohjoisesta Filsgmista. Sarckln kansallipuis-
io on nåislå ehkå lunnebln ja lähes yhtå suun kuin
Padjelanla eli 1 976 km'?ja on kooltaan kuudennek i

Sarekissa on kllusi tunturia, jotka ylitlävåt 2000
metriå ja kaikkiaanhan Ruorsissa on kolmeroisra
huippua, jotka ylitlåvåt tuon korkeuden, Korkein sa-
rekin iunnlrcisla on Sarekljåkka 2089 m ja yli 1800
melrln lunlureiia on kaikkiaan kahdeksanlolsta.

Sarekin lunturiiovaialppimaisia ja hyvän v6lakoh-
dan nlille antavat syvåt laaksol, Samoin alueelle oval
lyypillisiä lukuisatluntudjååtiköl.ioila siellåon n, 100,
arueelraon tyypirlislå runsassalelsuusyri2000 mm/v,
joka on korkein milan! måårä Ruolsisså. Alue on

)
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KVIKKJOK - STALOLUOKTA 79
km

Padjelanla reitiåFeilillåon eivaihroehtoja, kurkeå
matka joko edestakaisin lai parala lentokoneku jetuk,
sellasralo lokrasra Kvikkjokiin, on myös mahdollista
ku keareini kokonaisuudessaan Rilsemiin.

1. påivä:Kvikkjol"k Nunjes 16 km, aluksi veneellå
4 km Aobåckiin,jostå, josta reiU jalkuu tånteen mel
sämaaslossa ohi Taraätnon Nunjesin t!ntu.ituvatte.
2. päivä: Nudes Såmmanappa 1 I km, yöpyminen

3. pärvå: Såmmarlappa - Taraluoppål 1 5 km. yöpy

4. päivä: raralloppat - luollar 11 km, yöpyminen

5. på,tä: Tlonar - Slaloluokta, 1 I km, Slalo uokta
sijaltsee Virija! ren kaakkoisrannal a, täältä on tenio-
yrrteys tatoitlaessa Kv kjokin.
A päivåi Staloluokla Sladdojäk, i2 km,yöpyninen

Z &itvär Sladdojåkk - Varyek6sr!9a n, 30 km, Va.
vekssllgalla ovatetusljallaalueellatyÖtehlåvissätiik

8. päive: VaNek Tarckaise 15 km, yöpymin€n

9. päivä:ran*aise Kvikkjokl 22 km ja yöpymin€n
Kvikkjokin tunru 6emalla. Staddojäkista on rciltiyh-
reys Norjan puorelle sulirelmaan ja slellå edeleen
bussiyhteys Fauskeen, Slaloluokrasta reltli jåiklu
myös pohjois€en Akkåtunturciden sunnlaan jaed€ -
le€n Ritsemin trntu demalle.

MAJOITTUMINEN
Kvikkjokktuntunasoma, 330 m,Saggat järven rannal
la,64vuoderta2,4hengen huoneissa, ruokåta4oitu,
lls€palvelukeitiö, ruokaiatuikl€id en oslomahdoli-
suus, sauna ja suihkul, avolnna 22.6 - 4.S. os. 96045
Kvik4ok, puh, 0971-21 022, linja auloyhieys Jokt(mo-
kiin 130km, avoinna:22.6 4.9 puh,0971 21022



vasin kalkkiperälslä, loten tåälåkin kåsvillisuus on
runsåsia kuten Padjelantassa. Alusella on runse
hirvi, ilves jakahukanta jamyös ahmaelååSaekis-

Kansalllspuiston alugslla ei ole vaBinaisia r€ittitu-
piaja Kongsleden sivuaa vain sen eleläsiniä osaa,
joten alueese€n iutustuvan on kåyletlivä telttamajoi-
lusla Tuntu kartia BD 10 takana on tarkemnat oh-
jeet liikkumlsssta Sar€kissa,

Edåtosalalu€€staovalva6in hed.liåkulutuksette,
joten näillå aluellla lllkj<umista on py nävå välttå,
måån, tiillainen alue on mm. Rapadal laakso.

Myös lintul.€nia on runsas ja lunnetluja Untuvesis
tiijå oval mm. Pärekslätlen ja Låutakjau@ jåfrei sekä
dellamaiset joet Fapasele ia Laiiaws.

Sarekia pidelå:ia vaikeakulkuisena, jonne vain to
dgllisel runrurivaehajat suuntaavaat vaeltuksensa.
Stora Sjöfallelin kansallispuisto on nålstå kolmesta
pienin ollen kuilonkin 1278km2,

Kmsallispulslo on perusl€tlu suojelemaan lähirnä
Luulåjaviran lähdejäeiå ja vssipulousta Kådiauren
ja Langasin vålillä. Joet ovat kultenkin nykyään va
jasletlu voimaialouden kiiyltöön ja oval suumpia
vesivaastoia Ruolsissa.

Alueen korkein tuntun on Akkajas6 kohoaa2013
n6l n korkeut@n ia toinen tunnetlu huippu on Kal-
laijållå 1830 m. lvolemmilla tuniureilla on lukLjsia
tontu jääliköilå. akkan korkeusero ynpän$öön on
myös suuin Buolsissa eli 1500 meldå. Aleella on
lukuisia jåruiå, jolka ovai suosiltuja linlujen pesimä
paikkoja, joisla tunnetuimpia on Vadojau€. A uee
seen voi tulusiua sekii Flilsemin etlå sarlouokran

KVIKJOKK

Kvikkjokin lapinkylå kuuluu Jokkmokin kuntaån ja
siellä on sljalnnul lapinkappeli jo 1700 luvun åtussa,
nykyinen kappsli on 1900 luvun alkupuo6lla. Kvikk
jokkolimyöstunnelun kasvitere I jänCanvon Ltnndn
lulk muskohreena hänon lehdessåån tutkimusrotken
Ruols n ja Suomen Lappin.

Linnen muistoayllåpidoläåntäällåmm. järjeslåmål-
lä kesäsin Linn€ påivå|, ionne saapuu luonnonlulki
joita sankoin joukoin. Yhå €d€lleenkin tiimä alue elås
euroopansuurimmistal'ionnonnählävtlksiski. sijait-
seehan Kvikkjokint$tumassasourelkansallispuislol
Padjelanla, Sarek ja stoE sjöran€l Kvikkjokisla joh-
taa relkeilyreitit nåihin luononpuistoihin. Kungsleden
tosin su u nre reiliihså pohjo iseen sa to lu o ktan tun iu-
4emall€, mutla reini slvuaa sar€kin kansallispuis-

ton elglåisinlå ose. Tällå alu€slla on myös hytåt
pe.uspalv6lul runlJivaellajalle sillå reitti- ja tupavor'
kostå mahdollistaa myös retket ilman toltlaa, vllk-
kampina lomapåivinä on kuit€nkin varaudutlava
myös mGrossayöpymiseen telld kanssa.

Kvikkjoklsta on myös rgittiyhleys Norjan puo elle
Sulitelman ja Saltljell€lin tuntureille. Sarekin kansal
lisp uistossa ei ole retksil4öille lalkoile nuja lu ni! ritu-
pia, vaan ilvat on larkoilellu LuonnonPuision lyönie
kiiöillo la poonhoitajille.

sa€k on myÖs suununtuiialu€tta ja si€llå sataa
nomaalia en€mmän, jolen sala€soen 0n syrla va'
a!rua 6nnakolta la myös joet saatlaval !]lvla yllätlä
våsli. llma voi kesåaikaan sålimuulosten myölä no-
peasti muuttua kylmåksl, joien alueella llikuliaessa on
ollava riitlävän lämpimål varusieet mukea. Myös
umisaleet kosäail.ana ovat mahdo lisia. Kanai BD
10,28 G ja27 G

KVIKJOKK. SALTOLUOKTAT5
km

1. p:ir%r Kvikkjok - Påne, 16 km, yöpyminen Pårten

2. piiivä: P^ne - Aktse,24 km, yöpyminen AKsen
tunlu luvallai ennen Akisea joudulaan veneel ä ylit-
låmååi Lailajaure, v6ne s6kå etelå efiä pohjolsran-

3. pälväj Akce Silojaure 13km. Yöpynlnen Siljo
jauren iunt!rit!valla, ennen Silojaurca ylilys veree lä
Sltojauren yli javene sekå pohjois ettii erelå rannarra
?. &itväi Sitojaure - Salloluokta tuntuiasema 20 km
ta yöpyminen Salloluoklan lunluriasemalla.
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Tunturrtuvat4krss,470mtallajauronpohjois€n
nalla, iuokalaMkkelia mMåvänä, iupaisåniä 143 -
8.s ja27.6'11.9,  1.bpa14vuoden€la2.t ] lpa20
vuod6na. Yksi bvista on avolnna ympäi vuoden,
håtäpuh€lin.

lvurler 440 m Tafiadalenisså , luvasa 20 vuodel-
la, avoinna koko vuoden, lupaislinlå28.3 - 8.5 ja27-6
- 4,9. hälåpuhålin lolpålla 250,

Påde 500 m, Sjapljakjdrcn pohjoisrannalla, hålå-
puh6lin,rupaisånrä 14.3 - 8.51a27.6 - 18.9.1 tupa12
wodetb ja iolnen t4a 20 vlodeha.

Sitojaue. 640 n, Silojauron kolllis rannalla, tr-
paisåntå 14.3 - 8.5 ia 27.6 - 28.8. I r'lpa 20 vuodetra
ja 2 tupa 20 vuodetta, yl(sl iulista avoinna koko

Sraddalåk& 710 m, Sia.ldajåkkan ilärannalla, 1 tu
pa 12 vuodetla. pol(oaln€tla ainoastaan k€sålsin
omistala sNv, avoinna koko woden.

Stabtuona. 600 m, vhiauren kaakkorsrannalla
Padjelanten lansallispuistossa, .uokararyikemltnri
1.7 20.8 låheisessäsaamelaiskylåssä, håtl+uhelin,
1 Upa 12 vuodetla 2 tupa 24 vuodetta avoinna 12.7
1.9.omistajaSNvsämma appå, 520 m, luoieeseen
Sämmartjoklåkkasta, rajoilolusti elinlanil&eita, tu-
vasså kohe huonstra ia yht. 14 vuodetra, avoinna
koko vuode n, lupaisånlå 14.3 - 8,5js27,6 - 18.9-

Sätbs.l?ue, 820 m, reidllå Ståloluokla - Sulitålmaja
sTF mainosiaa ehkä kaungimmakli tuvak€een, 2
huon€tla ja I vuod€tta, si polttoaheltå.

ra n al u o ppat, 7 05 n, poriaiseen Taft atloppalisra
salekln ja Padjelanian kansalispuislon r4ala, 6 r!
paå ja jokarssssa 6 vuodeit€yksi tuvisra avoinna koko
vuoden muut 1.7- 1.9, omlsialasNv.

f an a e lBhydd an, A1 O n, r an aälnan tounaisrannl
la,ykslh!one,eipolnoahotta,eriissTFinvdhtmmis-

Tarnkaise, 510 n. randen pohjoislannala, tu
F€lsäntå 29.2 - 8.5Ja 27.6 - 4,9,1 tupa 14vlodena
Ja 2 tupa 20 vuod€da, avoinna kokovuoden.

Iuotrå4 920 m, TuottdjaoGn ja Tjekimjau€n våris-
så Padjelantan kånsatrispulstossa, 1 . 2 lupe jossa
kummassaldn 4 vuodetra 2. netjå iupaa, jotssa 6
vuodetta iokåisessa, avoinna 1.7 , 1.9 yksi iuvisla

Muta tlplai Våruekstugan, 790 m iupa Veekål-
non itålpuolella, 4 vuodeta, potitoainefia kårånåvå
sååsteliååsti, €tusija työtehlävisså tiikkuvi a.

Notja pwteiset tuvat: Moutkihyia, 730 n, 1 . lupa
8 vuodetra ja 2. rupa s vuodetE, avain sutiretman
iursli ja kulssik€skuksesia.omisraja sT Ny-sutiret
ma,590 m, snlinen kaivoslupa rciti ä SutitetnaSor
jushyth 20 vuodelra, tutdru omisråja sr so4ush)4ra,
830 m, lupar€itillaStaloluokta- Sulitetma, gvuodotta,

Ki4oitlaja ja varokuvåaja: F6ijo Bromb€rs
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RUNOREPPU
llonta vuotta ehtl kulua
ennen kuln huomasln
nlnä l tse voln hl lhtää
onlen raloJ enl y l l

tuntur l l tå tuntur l l le.

Ykslnå!nen turtur lk0lvu huutaar
- nel  s lel  lä
vol ålä hl lhdä ohi
puhuttele | l l lnua kuln l l rn] lstä
ystävääsl,

Iå|nä €lämä
[åplkåytävå
hulppuJen
rotkojen käl t ta
naksol ml ti,
naksol.

En suostunut ulvomaan
launan muKam
ef0tettuna
kahlaan korvlanl nyöten

uhkapel iä elänänl
muttå vapaus yl1 kalken
pää pystyssä ul von

Slnun vertalstas I
tuntur la
en tunne tolsta
Joka kevåt parannat
r lkklrevttyn mletenl
kaupungln I  lasta
puhtaaksl peset
olet suurl  läåkärl ,

Paska tunturlt
huusln vlhapälssänl
eksykslssä

pln€ässä
aamulla kaduln
puheltanl .

Tuntur l t ta tunrur l  I le



RINKAN POHJALTA

I SELITTYDEN VUOKSI,
plenl kertaus Jäsenaslolsta.

HSLr "varsinajset' j:isenel oval liiltfneol SML:ään
ja sitä kaurta Lapinkävljöihin. varsiiaisia jåsenlä
ovåt nlin vuosi-, pehe- kuin nuodsojäsenetkin.

''Suodåssniä oval heikilöi, jotka kuuluvatS[4L:n
johonkin mlohun jåiestöön. mutla ovat liiiyneet
HsL:åån maksamalla suorajåsenmaksun lilillem-
me, Muul kuin SML:n toisen jäsenyhdislysien jå-
ssnet eivät voi liiryå suorajåseniksi.

KODÄT VÄRÄUS

VUOKRATIAVÅT TELTAT

Kiltilån Kok6jätuellå sijaitsevan Goados-ko-
tamme varataan c-H Monngilra, puh.577 004
raiMaila stykilrä, puh. k.876 439r, varåus on
pe.urlava kaksi viikkoa ennen vaanua aika
lai siilä periläån normaali kåytrömaksu.

15 mUhlö/yöl HSL:n jäsenel
30 mkt'lö/yöl m!ut jäseien seuråssa
7,50mk/hlö/yöljäsenlenal e12 vuoliaatlapsel
15 mkhlö/yö/ muiden alle 12 vuoliaallåpsel

NSLIa on kolme Tenå Masler3 -teltiaa. jo ta
voi vlokrara 10 mk/vrk. Ne oval kupoLimal isia,
kakslkerrostelttoja. T eduste ut Anja sintosel-
ta, puh. k. 676 039 tai Sakai Paloliå, puh, k,
8745880.

[4uila pu!11!v]a vaell!svarusleila vol aina lie
dusle lavåel usten vetäjillä.

HIIIAMERIIXE.JÄ

Lapinkåvitöiden hihame*kejå voi ostM ker
hoilloissarai rilarac Hlta p!helimirse
(577 004). Hiniaon I mk.
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I Tolnen LårBalnviillren !uoD-
tovalokuva[äJrttely Saeltålpa-
leella

1.7,-31-7. VanhassapappilAsa.

Nåltlely on avoin kalkllle, seki hariasiajllle stå
ammanilaisille. s?iånnöt ja osallislumislomakkeet
saosoirieesta: 2, kansainvålinen luontokuvanäyt-
rely/Matti Lohko/PL 29, 54800 Savitarpal€

I

I ULKOILUYIIDISTYSTOIMI-
KIJNNÄSTÄ

Viimeisessä kokouksessapäietliin osallistuaRiihi
mäen erämessullLe6 - 10,6. vapååehrobheshte-
lllölrå rårvliaan HSL:n vuorolle. ota yhleytlii ha-
lltessasi Faija Hentnaniin puh. k, 718 768 ja t, ti,
ke, pe 1355782.

Toimikunta illee jå4eslämäin myös ulkomaan
pilkiå vaeLluksia sekä viikonloppuvaglluksia. Pilkä
ulkomaanvåell!s on -91. Ehdoluksia kohieesla voi
soilelLa Pekka Nariselle p.8054369 1.3. jålkeen 461
610.

Toimikunnassa on s!unnilellu l?ihivuosina lehtll-
väksi Slomen lålivaellus. HSL:n puolosta asiaa
valmisrelee Faija Hsntman.

Suomen Matkalluiino järjesläå kouluiusla s€uraa-

S0kevål kokousiekniikka
S0 syksy våelluslon veläjllle teo akoululls
91-kevät jäserasiainhoilojaaklivointi
g1-syksy vae luslen kät'liinnön velåminen.
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OSTETÄÄN

- mioluiten sdullis€sli - iso osnarinkka- Katkki
ta ouksethuomioidaan.

LISAKSI - 6lsin vaelluskåvereila nålle luhille,
joko enn€n pååsiåislå iai hstis6n iålkeen.

Soila päivisln nLim€roon 565 3422 lai iliaisin

I EuTos I.AH.'oITTÄ'ILLE
Saimme HSL:n pikkujoutuun selraavi ta arpajais-
voitloja: Låssln Rstkiaitta, Marfliini, Simota, Suo-

Lämpimåt kiitoksei tahjoiitaji e!

MYYDAÄN

Kahdet kolme påivää käytelyl erinomais€t
Lundhagsin vaelluskengå|. Terä on vedenpilå-
våå mateiaalia, Ja vahvaa nahkaa oleva puo
lis?iåreen uloltuva va6i !lotluu osittaln jalkåtå-
rån paålle- Nauhoilus edesså, Ei muuta vlkaa
kuin ettå oval pienå|. Koot38ia42, Luovumme
vaikka hamitraa. T6e raious.

Myymme myös vain keran pyslyleiyn laavum-

soirerå Pedlija Pkjo salo, p!h. k.291 6873

Tilaan LaplnkäviJä - lehden vuosikerran 1990'
l '4aksan i lnan ert l l tstä laskua 28 |I lk HsLrn
t l l t l ie PSP 1196 60-9 . , . . . , , .  . . .  .  .  .  .  . , .D

Li i tyn Helslngin Seudun LapinkäviJölhin
suorajäseneksi. I ' laksan jäsennaksun 40 nl l(
i l | l ]an er l l l is tä laskua HsLrn t i l i l le PSP
1196 60-9 . . . . , , , . , , . , . , . , . . . , . . , . , , . . , . , . ' ' ' .  t r
Sl1-:n yhdtsrys, johon kullun enneståå1.

Li i tyn suonen l latkal lul l i t toon ja samalla
Hels ingin seudun LapinkäviJöihln maksanalla
100 nk |ntnulle lähetettävä11ä postlsl lr to-
lonakkeel la .  . , .  . .  , .  . .  .  t r

Nimi

0sol te



208 033 00o 029544
KAFJAKAIVOI

tl€lsinglslä

1
17.15

Pyhåisin 8.30
11.30
16.00

Koivulasla
Arkisln 7.00

9.30
15_25
18.15

Pyhäisin 9.30
13.30
.17.30

ia pyhåisin my6s
kto 19.00

1.6.-31.8.

kto 13.10

ja pyhäisin myös
klo 20.30

Ksd4€ivolle vievä Koiwlan bussia Iiiken
nöi Äbergin linla. Unjan numero on 21r' ia
låhlölalturi 30b.

Helslnqln Seudun LaplnkävtJät
c/o Ralla Hentman
Vl ldes l in ja 18 B '17
OO53O HELSINKI

r ,  y.


