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TAPINKAV|JA
Helsrnoin Seudun Lapinläviiål ry:n (Suo_
men lvl-atkailuliiion iriLseniäriestö) jåsenlehti

llmestvv neliäsii vuodessa: h€lmikuun
alussa, huhiihuun puolivälisså, elokuun
puolivälissä ja marraskuun alussa.
Painos 25oo kpl
Jäsenmäåtå 31.12.1989 1192 henkilöä ja
suolajäseniä 15.
vastååva lolmltkia:
Fai ia Hentman, v l in ja r8 B 17,00530
Helainki, puh. k. 718 768, t. ti, ke, pe 135
5782
Muu tolmituskunta:
Rei io Blombero. [4ar ia Hvnnrnen, Hel i
Laaikso, Mirja Frrinen, [la*eita Tansla_

Kansikrva: HeLi Läakso, piirokset myös
Tsi Laine, valokuvaaia: Sakai Palo
llmoltushinnat: aukearna 1300 mk

1/1 sivu 700 mk
1/2 sivu 400 mk
1 /4 sivu 250 mk-

Hankkiessaan ilmolluksia, jäsenet saavat
20 % provisiora lrinnoisla.
Painopaikka: Painonikkaril, Helslnki 1 990
Aineisto seuraavaan lshleen vastaavalle
toimlrlajalle 1 5.6.1990 mennessa.

Sisärlyslu€ttelo
Påäkir jo i ius. . . . . . .

Puheenlohtaia: Clas-Hennk Moting
Ndw€liiän e4 A 23,00400 Helsinhi
puh. h. 577 004, kesäåsunlo 597397

vs€puheenlohtajå: Pekka Nadn€n
Jäm66nraival 10 E 68,02150 Espoo
puh. k- 461 610.

Sihteeri: SiAka Hal6n, viheiaakson'
ranta 3-5 A 9, 02710 Espoo,
puh.k.597 628.

Rahaslonhoiiåia: Maija Slykki,
Hiilakkokuja 3 A 23, 01200 Vanlaa,
puh. k.  876 4391, r .  129 6l .

HSL:n postislirotili 1196 60-9
Kariakålvon isänlä: Kalevi Koski,
puh. k.912'810 79.
Talkoopåållikkö: Uljas Pernu,
puh. k.298 8747,1.297 8563-

Karjakaivon avaimen saa Malkalluliilon
matkaroimislosla, Mikonkatu 25,
klo 9.00-17.00, ma pe.

Yhdyshenkilönä Suomen MaikailuLiilos-
saon JohannaUllakko. Hän hoilaa myös
osoltleenmuutokset ja iåsenåsiat.
SlvlL puh. 170 868.
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P{{KIRJOITUS
Ainaslltå ruuasts-

Aina, koska joka pälvä piliiii sytjdä pysyåkse€n h€ngiss:iL. Vaelluksellä, retkellä syöminen

on suurempi juhla kuin keittiön pöydän ärcs-+i ksiion kauhominen tajpihvin popsiminen

valkosipulivoln s:iestyksellä.

Syödään nautnaan, ånnelaan ruuan tuoksun tunkeutua sieraimiln, keiton våVin ja mar-
jakiisselin punan iskostua velkkokålvolle, kokeillaan, miltä maistuu variksenmata
vaapukkak€nossa ial kauEpuurcn kylkiäisonä.

Miti olisi vaellus ilmån ruokaa? Mitä olisi retki, ioka aloitelaan ruiskeella suoneen:siinå
kalkkl hiilihydraatit, vitarniinit ja ravintoåineet, miä vuorckaudessa tarvitsei.

Enti veslpaastovåellus? Kuljet harmaana, miell oudon kelyenä, pysähdyt istumaan ia
niel€t maukasla vetui, hyvää, ravltsevaa, €imillekään tuoksuväa lähdevettä, satåt jopå

haavellla såunan lisäksi josiakin hiukka tukevammåsia sulhun paniavasta.

Syömlnen on myös mukava sosiaalin€n kanssakäyrnisen välne. Jotkut våittävät, etti
syömlnen on inUjmimpilapa olla yhdessä kuin se perinleinen. Jos näln on, €ikö siloin
ihållnen runsaus aselu kokonaan toisiin rnittasuhteisiin... Ja rnikä tmditio muodostui
eriiLiistii viirneisestä ilallisesta noin padtuhattå vuotta sltten

Syökämme ja juokaamme, silå huornenna vaellamme.

Maia Hynninen
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TOIMINTAA
25,4. ke
Keskiviikkosauna

Viimeistään nyl voit huuhtoa päåsiäsvaelluksen hiet Karjakaivoon. Tule k€nomaan ja
kuuntelemaan viimelset Lapin kuulumiset saunanlåutellla Paluu k'ryli jåi,rjestyy, våikka et
lulekaan omalla auiolla. Vastuuhenkilö Allan Apunen puh. i. 5653422

TOUKOTuu
2.s. ke klo 18.00
Kerhoilta-Lehdot heräävät

Kaisaniemen å a-asl6, Puuladakåtu 1

Lehdot herå,åväll Tisdätkö mitå tarkoitha lehtojen keväiaspekti? Lehtokasvit herävät kevällå

varhain ja kukkivattoukokuussa kaikkiyhtaikaa ennen kujn puut puhkeavat lehteen. Tålä lyhytä

lehlojen kukoistuskautta kutsulaan kevätaspektiksi. Alheesla kertoo meill€ lisä kasvihafiastala

[,4ikko Lyyukäinen kuvin ja sanoin.

9-5. ke klo 18-2O.Oo
Suunnistuskurssi
Pirkkolan urhei  luhal t  issä

Jos tuniuu silti ettli suunnistustaito elole paras mahdolinen tat silå €i ote lainkaan, on sinu a
mahdollisuus k€hitäå suunnlstusvarmuuttasi Simpasen Ekin opastuksetta. KuEsjin tiitw yksi
leoria osa ja kaksi käytrinnön harjoitusta. Iåmän jälkeen vain patjon omaehtoi$a nadoitusra.

Lisåt t€toja Erkki  Sinpanen. DUh. t .  818 6513

4bsåt!=
-ni:71



Talven aikana Karjakaivolle kerååntyneet pölyt pyyhiälin jå pålkat pestiiiitt iänä viikonloppuna

ialkootyönä. Vaikka sllvouksestå el muul€n pldäkåän, låmä on mukava tapa heilutella

riittejä.Likaisimmat kohteet laetaån aamuauton tulon läke€n, mutta iöitii diltä, koska urakkana

ovat molemmat majal. Aamuåuioå tullaån väståån. Vastuuh€nkilö Mirja Plrinen puh. k.461610.

5

12.5. la

Kevätsiivous Kariakaivolla

'13.5. su
Lehtoretki Karkaliin

18.-20.5. De-su
Viikonloppuvaellus lsoiärven kansallispuistoon

Toukoklun kerhoiltaan liitlyen teemme lutuslumlsretken Karkalln luonnonpuisioon. Kevänen
lehlo on kokemus.Mikko .Lyytikälsen opastuksella opihme lunnlslamaan tavallislmpia
lehtokasveja. Kåymme iutustumassa rryös Torholan luolaån, joten ola täskulåmppu mukaan,
Lähtö Ala-l',lannalheimintieltri klo 13.00, paluu illånsuusså. llmoltiaulumlset Måtkallulllfloon
Johanna Ullakolle puh. 170868 viimeislän 10.5. Kero onko käytössåsi auto.

Påijainieen länsipuolella sijaltsevalle kansållispuistolle ovar Wpillisiå Io eåt, jyrkkädntois€t mäet

ja niiden väiset kapeai ja syvåt laaksot, s€kå pienst rnetsäjä et la låmmet. Majavat asustavat

rnyös alueella. Uihtd vaellukselle tapahtuu Heretyn keskusopasnrspaikalta ja se kulke€ 90 %

polkuja pilkin. Yöpyminen tapahtuu kumpanakin yönä teltolssa ja eri paikoissa. Päätössauna

Piippalan majalla pienen matkan piiiisså bussille lulon iäkeen. Kariaksi kåy peruskadat 1:20000

214402 ia 214405. Mrkaan lavanomajset rctkivarusteet lå saunavarusleet.

usåtietoja ia varustetäydennysiä volr ti€dustella Kalevi Koski puh. k. 912 81079 Anja sintonen
p!h. k. 676039 ia Hannu Luoto puh. k. 931 220701.

Osanottomaksu n. 100 mk. osanottajamååråstä riippuen. llmoittaulumisel Suomen

l,lalkailuli]troon Johanna Ullakolle puh. 170868 viimeisttin ma 14.5.

Läh1ö De antaina 18.5. klo 18.00 Ala Mannerheimlntielui vR:n entisen Ehtiaseman edeslä.



Kesakauden avajåisiin ehdlt lliapäiväautolla, joka läte€ klo 14.15linja autoasernan laiturisia nro

30b. Autoå lullaan vasiaan. Kotona kannatta pakata saunomlsvälineet mukaan, silä sauna

kuuluu avaiaisiin siinä kuin lohik€itto ja pullakahvit.Kun lunnelmaan pääslåån, Eikuu kallioilta

relpas laulu tälä kedaa mahdollis€sti pelimannin så€stykssllå.Toivottavasti tålslåkin muodostuisi

iklmuistolnen llta Osalllstumismaksu on 10 mk. Ennakkoilmoittautumiset Matkailuliitoon Johanna

Ullakolle puh. 170864 viimeiskidn 23.5. Jos et haluä liädä r\arjakaivolle yÖksi, paluu jätjestyy

26.5, la klo 15,30

Kariakaivon kesäkauden avaiaiset

25.-27.5. pe-su

Viikonloppuretki Seitsemiseen

Malkailulirton relkellyväen yhteinen viikonloppurelki läjesteliän tänäkin vuonna Seitsemisen

kansallispuistoon.Jokainen huolehtii omasta majoituksestå (teliat) iå syömisistä.-

Yhieiskuljetustakan el ole, mutta lätijät voival ilmoltlautumisen päälyttyå sopia menosta

keskenään. Järjesäjät oval vaEnnet rctkelälsten käyllöön entisen metsätyökåimpän, oleskelua

ia pienki majoitustakin varten sekä rantasaunan. Usåksl 3{ ensimmäs€lle Seitsemisen

ulkoilukaida 1:30000. Osånottomaksua eiole. Ulkoilukanan, ajo-ohie€r saal Johanna Ulla(olla

Sl\,f L puh. 170686. llmoittautumlsel samälle henkilÖll€.

30.5. ke
Keskiviikkosauna

Kesä on virallisesli avattu jo Karjakaivollakin. Sehän tieäiä kaunista ilta-au nkoa, !ämrnintå

lammen vetti ia tuoretta koivuvihtaa. Tiedossa siis tiLydellinen naulinto.Vastuuhenkilö l\,{iria

Pir inen. Duh. k.461610



KESltruu

Tammiston pieni mutta mielenkilntolnen lehto on alkukesän rchevyydesså, kun kåymme
tutustumassa siih€n. Låhtö bussillå 630 Rautatlento n laltudsla 12 klo 16.10. Pois iädän
Tuusulantiellå Tammiston pys.ålLkillå. Omalla autolla tullat kokoontuvat Valtimonlien ja
Tammlstontjen kulmassa. (puhslinlueitelon karttalehti 45, ruutu 53/8s. Lisätietoia Ritva Kouki,
Duh. k. 4747 O94. L706 2252.

Aryokkaisiin luontokohteisiin tLlustuminen tapåhtuu åuiola kohleesta loiseen. Atueisiin täemmtn
iulustumme lalan. Varaa mukaan evirstä.Ghiö on kto 8.30 Ata t\,iannerheimintettå
henkilöauloilla. llmoittaulirmiser ja tledustelut Miia Pirinen puh. k.,161610. Keno itmoittatuessasi
onko käytöss?isi au!o.

27.6. ke
Keskiviikkosauna

Onneksi on Karjakaivon keskiviikkosauna, joka mukavasti katkaisee norrnaalin viikkoMmin.

Saunasta on mukava pulåhtaa lampeen. Jos valkka tånåän uisi Kadakaivon ympåi...

Vastuuhenkilö Pekka Na nen. Duh. k.2161610

7.6. lo

rLTAKÄVELY TAMMrsroN
LUONNONSUOJELUALUEELLE

10.6. Su
Kävely Espoon arvokkaissa luontokohteissa



HEINA.ELOTUU
25-7. ke

Keskiviikkosauna

Jos et ole muualla lomalla, olet tletysti hetnåkuun keskiviikkosaunassa. ta-auron luton jåtkeen
alkaa varsinainen saunominen. Kuisti a on mukava kuunnefla hyttysen inin.id ja nåuttia Suomen
swesta.Vastuuhenkilö Taia tkonen puh. t. 4026332

12.8. su

SUNNUNTAIRETKI MOTTISUOLLE

Monjsuo on lentokentän tulevan kiitolien alte jävä mietenkiinroinen kohosuo. paikalte ei päåse
julkisilla kulkun€uvoilla, ioten keno itmoiflautuessasi SML:oon Johannå U ako e, Duh. t70 868.
onko kåytetlävissäsi auto. Lahtö Ata Mannelheimintiettii kto 9.00. Lisäiietoia antäa Ritva Kouki.
puh. k. A7 47 O94. t. 706 2252.

18.8. la

Lettuienpaistokutssi Karjakaivolla

Kaadal laik'naa kuumalle, rasvatulle pannule. Odorar jännilykse ä, miten terLrn käy ja silte käy
niin kuin åina eli panhulla on hiillossirakan näköinen kokkare.Noin kto 1s.30 akava a kurssila
kerfolaan niksejä ja harjoitellaan niin etti kaikjtra onnisluu kauniin ruskeal ia pyöreäl etut.
Takina. tulee talon puolesta.Jos oLer jo läysinoppinut tule kerromaan osaamisen
salaisuudet.Basvaiset ermel ja suunpieler puhdistuvat saunassa.vaikka et ennen otisikaan
käynyt Kadakaivolla, tule n!.t silå Helsingistå 14.15.tähteviä bussia ottaan vastassa. PatuLr
taDahtuu olkkuautoilla.



22.8. ke

Keskiviikkosauna

Nomaaliin saunavarustukseen kannatta tisää nyt taskutamppu, jona takatsintuto otisi
helpompaa.Saunassa ia makkåraå griltat€ssa on mukava kertai a kesän
tapahtumia.Vastuuhenkllö Kårjn Silland€r, puh. k. 674044

25.8. la
Puutalkoot Kariakaivolla

Tän!än halotaan ja plnotaan tuulen kaåtåmla ja pystykuivta putrå, jotta tatvela olsi pinoja
vedetLivrinä. Jos sinulla on kllloia tai hatkomisktryes, ota mukaan.Tato tarjoaa rckan ia
saunån.Vastuuh€nkilö Aulis 8osA6m, puh. t. 129811.

29.8. ke klo 18.00
Kerhoilla - Sienet ja niiden käyttö
Kaisaniemen ala ate, Puuiarhakatu I

Ke|hoilia on slinetly slokuun loppuun, koska syyskuussa nitn moni on Låpissa.Stentkausi on
parhaimmlllåan, joten sieniseuän slenineuvoia pitiåsient tttan.Tutustumms eri sienfn ia niid€n
kasvupaikkolhln. Jos halukkuutta ilmenee, pidekiån myd€ stenikurcsi, jonka ajankohdsta
sovllaan kefioillassa. Kurssilla k:isitellään lählnnå sienten vatmistamisra ruuaksi ia niiden
sälJöntåå.

26.9. ke

Keskiviikkosauna

STTSruu

Oljylamput luovåt saunomjseen uutta tunnelmaa kun kokoonnumme syysittan saunaan.
Klistillakaan €ilarvitse lsluå kauaaviil€ntyäkse€n. Vastuuhehkllö AllanApunen, puh.1.5653422
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LOITIA

Audnko paistaa Paistunioden ylånkömaills yölå
pålvåå, runtulikoiv(,l vihe öjvåt ja jångål kihisevåt
elämää. voislko ollamultamukavampaakuinvlei-
tåä Juhannusla kapusiaintaa kuunn€llsn la keski_
yön auinkoa ihmst€llen.

Låhlö tåpahiuu Helsinqlslå lo|siaina 21.6,90 klo
1 9.00 ja paluu Helsinkiin 1 .7,90 klo 9.55. lrtukaan

Matkån hlnla on noin 1150 mk, joka sisålliiå
matkal, maloiluksen peillå ja saunan sekå. opas-

Hilloja Kukaslärven ympåristös-*i on

yleensä runsaåsli ja kunnon mustikka-

paikkoja lö!4yy.Mukava on vllkon ånllmla

sitten talven ajkana naposlella.Jå kun

Lrkuisai sangot ovat läynnå, voidaan

tdustua tunturcihin . Hillaviikko järjes-

telåän omatoimireikenå.Jokainen säapuu

haluamallaan kulkuneuvolla haluama-

naan aikanä. Majoltuksena toimii oma

teltta taj varallu paikka kodassarnme.

tlksen, vaellusruoal sskä ruoka majaPaikåssa ei
vät sisäly hintaan. va€lluksella maioilulaan t€lltol

lholltaurumlset 1a.590 menn.sså Kalevi Kos_
kell€ puh. t, klo 11.30_1200 90_218 0249, k.912-
810 79 tai Anla Sintoselle Puh. k 676039.

Ennakkomåksu 550 mk 18 5.90 monnesså
HSL:n tjlille PSP 888 888_03173662 Lopullinen
hinta selvläå ennakkoPalaverin jålkeen k€säkuun
alussa,Ennakkopalåve stalldoitetaanosallislujille

HILLAVTIKKO KUKASJARVELLA 28.7.-4.8.1 990

Ruokapuolesla huolehtii jokalnen it
se.Hillaviikoll€ ei ole osaanottomaksuai

mutta saunomisestå pedlåån 5 mk/ hlö/
saunomiskerla.Goadoksessa yöpyjillå

normaalivuorokausimaksu.Ajo ohjeelja
opastekartat saa SrllL;sta. Lisätiedot la
ihoitlautumiset C-H lvlodng puh. kotiin
577004 kesåasunto puh. 597397. C-H
on lomallå 11.5.-25.5.

JUHANNUSVAELLUS PAISTUNTUREILLE
22.-30.6.1990



vAELLUS SAREK N 11 - 25.8.90

Tåmå 12 wk kestävä vaellus laajimmatte ja vai
keakulkuislmmall€ erämaa alueello suoritetaan
ajankohina, jolloin sulamiwedei ovat jotssa mata
llmmillaån, hillal oval kypsyn6et ja keså kattistuu
syksyyn. Låhtö- ja paluupaikkånå on Kvtkkjokk.
Kadana Såreks Nalonalpark 1 I O0 000. Vaottajat
jelaan 2 - 3 h€nsen ieliiaku.tih, gllåivät siiä io ote
sopivasli iJmoiltautuessaan.

osanoltonåksu n. 1800 nk, sisått?iä katkti mat
kal: juna makuupaikkoineen sekå mm, iunstibussin
vålillå Keml - Xvikkjokk, binntämaksut p?iätös-
ruokaiLn, yöpymlssn,saunan, helikopte kutjetuk
sen vårirrä Aktse, Kvikkiokkja opasiuks€n. Feki-
ruual javakuurukseilokainen hankkii irse. H€nkitöit-

Ny,l kaikki joukolla reitille, jossä näkry
Lapinkåvijöiden kädenjälki. Atuelta on
sirvottu tuniu riluudassa^ ja iatkoittu puu
liit€reiiä ja vessoja ja merkatu reittiä...
Siis minne? No tietenkin Pulrnankijärven
ja Sevettijärven vätile. Reiiin piluls on

uihtö Hesingisti 3i. L ko. 19.00 Ro-

vaniemelle rnenevällä iunalla.
lvukaan mahtuu 11 henkiöä, ja matkan

hinta on 1150 mk. Hinta ss. malkat,

le, jolka elvåt ol€ Suomen Maikailutiiton läs6niä
hintaon 100 mk kalliimpi. Pgruutusehdot jåtjempå-

Vaelluksen osanott4amäåä on enlntåån 8 h6n-

Mukaan låhtijöills pidei&in suunnittetupatäve ja
diakuvailta Sa€kin alugesta kesii,h€inåkuun ait€-

llfiottautumlset lå ttedustetut Hannu Llodole
30.4.90 mennesså puh. 931 220701,

Ennakkonåksu 500 mk suoriletaan HSL:ntitil€
PsP 888 888-0317366231.590mennessåJatopui
heti suunnilt€lupalaverin jåkeen.

matoituksen sevettijärvellä, s:irrnan ja

oppaan pärvelut.(Ei ruokla)
lhoitauiumiset ja tieduste/ut 23.7. men-
nessä Kaevi Koski puh. työhön kto
11.30 12.00 2180249 puh. k.  s12 81079
iai Anja Sinton€n k. 676039.

Ennakkomaksu 500 rnk HSL:n litile
PSP 888888-02173662 27.7. msnnes
så. Lopqt maksusta ennakkopalavertn
jä ke€n. Palavenn ajankohtä itmoiietaan
osallistujill6 myöhemmin.

RUSKAVAELLUS 1,- 8.9.1990



Tuntur l luuta st  latyy vuodet la,  s i l tä
rosKaantunlsselvl tyksen Jälkeinff  påä-
töksenteko l tetsåhal l l tuksen fåttaissa
kest i  ni ln pi tkään, ettel  laajan ope-
taat ion organls0lnt l ln 0l lut  enää tar-

l lut ta el  se | ] ] l täänl
Ei fleidän talkoohenken|]]e vuodessa lo-
Dahda, vaan lnnostuneita on tOlvon mu-
kaan vlelä enemfiån 1991I t l

V"nll"^r-o*
(l innostaako Karhunkierros?

(oe kanssani Kuusamon korplnalsemåt.
Lähden 1,9.1990 Ja autooni f iahtuu
2-J henki töä.  Paluu 8.9.  i l la a.
Yitpyn] lnen Ja sauna mennen tut len
KatlnkLl lan lomaosakekylässä vuo
kat i  l  la.
Jos ki innostaa. ota yhteyttå.
Hanfu Ryhanen, puh, tyÖ 111 1025J,
kot i  889 929,MUIDEN

YHDISTYSTEN
VAELLUKSET

5.5,-12,5,90 Äurtnkovi lkko Ki lpts lär-
vel lä,  LaplrkäviJäyhdtstys KIehiset,
Aimo Hakola, 9rr5-73 169 k.

5.- t2,5,90 Nl ihtovael  lus kalastaen
Ki lptsJärveltä,  0ulun Seudun Laplnkä,
viJät,  NannLr YrJänåtnen, 981 5ql 4/9

18. 20,5,90 Hel lehl thto Kl  lo isJärve å
0utun seudun Lapinkävl jät ,  An.Ja Kos-
(enniska, 981 J2 642

10,6, - l  J, / .90 Abisko - Kebnekalse
xaakon LaplnkävtJåt,  (atevi  saira, 95i
t l r  q00, 90-657 497,

Jos osanottoilmoitus peruutetaan, el mak
settla osanofiomåksua palautela kokonai'
suudessaan, vaan korvauksena kuluista po-

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

15 31 vrk ennen matkan a kua = 300 mk,
yli3l vrk enren matkan alkua = 100 mk,

16,-21,/ .90 vael)us Hetta -  Pal las
0ul l r ' l  Seudun LaDlnkävlJät,  Reino Tuo-
mirer,  981-102 0/5.

11, T8,8,90 Våel lus Kl lp lsJArvl  -  Sis-
naldalen -  vassdal  -  6appoLaakso -
Ki IDisJärvi ,  0uLlr  Seudun LapinkävlJät
Reino TLoainen, 981_J02 075

1, -8,9,90 R!skavi lkko Kaa igasniemel Lä,
Lapi fkåvt läyhdistys Kiehiset ,  Rai ja
Iollarer, 9\1-6t!2 772

8, 18,9,90 RUskavael l !s S0tai0ki  Lel l
menjoki ,  0uiun s€!dun Laplnkävi jät ,
H:r 'nLr Yrrärålnen, 981-5qJ ql9

Helsingin Seudun Lapinkäviöilä on osanor
talien vähyyden tai muun ennalia arvaamai-
ioman sl,ryn johdosia oikeus p€ruunaa bma'
rilaisuus 14vrk ennen lmoitetun tilaisuuden
alkamlspäiväå olemaila velvollinen koruauk'
siln. Jä4estään peruutiaessa tilaisurden, o-
sanottomaksu palautetaan kokonaisuudes

PERUUTUSEHDOT



Tällä puolella Suomea
on Lapin Kansa
eniten luettu.
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Maakunnan Ykköslehti
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MENNEITA
(ERHOILLÄT

Helfilkuun kertrolllassa Kalevl Saira kr-
toi  nelko perusteel l isest i  NorJan tun-
tur ialueistå. Alna tunturelden synys-
tå nl iden nykyDälvän kävttöön. Esi t-
telyssä 0l i  t letyst l  nyös alnro annos
retkel lymaastoista. Jylhiä ovat mal-
semat la ptenet kantanukset naapurel l -
Iamme, sen kertoivat dlakuvat,

l ' låål isku0n kerhol l lassa koki  noni vaf-
mast i  shokinr läsk1 el  olekaan hyvä
aamlalnen eikä suklaa paras väl lDala
vael luksel la,  Pentt l  l l let t lnen perus-
tel l  vål t teensä k!1tenk1n ni ln hyvln,
että flrelkein on pakko häntä uskoa,
l ' f te ienkl intoisen i l lan satoa on to1-
saal la I  ehdesså,

TAT,KOOT

Tanl|nlkuun puunvetotalkolssa ol l  muka-
van pal lon ihnlsiä,  v l ls l  ahklota
ol lvat ahkerassa käytÖssä Ja iuuplnot
si i r ty l !€t  tehokkaast i  kaLkaakin l l1_
ter in viefeen. Alna e1 tarvinnut otsa
hiessa klskoa ahklota, sen kun hyppäsi
kuornan pääl le JE laskettel l  mäkeä alö,
Sanal la sai  lännltystå elålnään, I I -
la l la kol lei l i  o ih6ssa upea pöl l lp lno
Ja rahal l ls l r  f l le l in pystyi  taas 1i
säämään kiukaaseen Ja takkaan pulta.

I ' laai lskuun upea auaingon paiste sai
talkoolaiset saaDUmaan KarJ åkå1v01 le
valkka lumltLlanteesta ei  ol l r . r tkaan
varl iåa t letoa, Lunta ol i  tarpeeksi
ihan }ahlmaastossa ia ni in Dääst i l i

k lskonaan taas 0uita,  Kun vauht i t r
Dääst i in Ja lnnostutt l in,  ei  hattannut
vaikkei lunta loka palkassa ol lutkaan,
voihan nl l tå pulta kantaa syl lsså nuu-
täfian kj4nmenen fietrlä lwe e. Rokkå
la sauna ol lvat hyvln ansaltot .

LÄTUSUUNI{ISTtJS

Lumen vähyyden vuoksl el  ol lut  låtula.
nuttå suunnitls el tapahtunut myöskåän
pitk in polkula, (ale 011 muovlnauholn
meakannut metsään noln vl lden kl lof iet-
r1n radan, lonka varrel la o1i l1 ras-
t la,  011 täysl  työ pysyä selvi l lä
lnlsså på1n rel t t i  kulkl  kartal la,  pL-
hu|nattakaan, että pi t i  löytää vielä
tarkka paikka kartal le rast in kohdal la
Ja merkata se. (uulostaa f l le lenkl in-
toisel ta lä on sl tå myös kåytånnösså,
Sääl i  et tä vaikeahkol le radal le osal-
l is tLr i  väin 6 kävel l iåå,  0 l ls1 ol lut
I tsekul lekln hyvSä harjoi  tusta,

JTÄH]IHTO

Varha kunnon Torronsuokin petti luneen
varal tuneet l r i ihtåJåt la nl ln kahdeK-
san aelppal l l iaa vaihtoi  I  i  ikuntamuo
don kävelyyn, 1l l la 01i rLl tä ihanin lå
lä1sel lä suol la ol i  i lyvä kävel lä.
Kurkia ei  s lol1å nåKynyt mutta muutto-
i innuista kiuru Ja ku0vi tunnlstett l ln
varfr ]ast l .  Pl tkå lenkkl  sai  olon pa-
luunatkal la raukeaksi,

Laavlvael luksestahan joudutt i in luoDU
naan tyyst in sateen lot istaessa lunet
vähl ln Ja Jäät l i ian helkolksi  menna
El isaareen.
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YLEISdTILÅISUUS

(oko Töölön vånh!stenhLoltokeskLlksen
kerhohlone ol l  t lpaten täynnä, kun
vanha laplnkäv1jä slmo Pylvås alol t t i
y leisöt i la lsuuden, Relppaast l  y l i  50
katsolaa sai  nähdä kuvasarJolå lapin-
pöl löstä, metsotsta sotu|nel la Ja Ki l -
plsJarven yf] lpär lstön kalkkina vuoden-
alk0lna, sepel[astaan ]aulun nauhalta
tuff l lstanut låht i  palkal ta kof iea luon-
tokuvataulu kalnai0ssåan. I l ta ol l
hyvää mielenvlrktstystä sateiseen he1-
mlkuuhun,

VARUSTENAIISTRAUS

Lassln Retklai t taan kokoontui  rö1lut
tro tåydentämään retkl!€rusteitaan.
Jehkosen Laurl  olL Jär lestänvt DaiJ0n
ni i tä tosl tar lOuksia Ja pankKl lakossa
säåstyneet rahat hävls1vat sen si l iän
t ien,  RH

lli rJ a

MUSTA 6FT#TiTd RETKIMUONAT

ruffi
h-ffipl
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ki järvel tä
Ile helmikuussa

P
S

ulman
evettijänre

Nuorgarnissa inja-åuto oli siinå 18 maissa,
eikä pimeässä hodoilu miellyttinyt meitä,
jolen ajoirnme ennalla tilatulla taksilla Pul
mankijärven eteläpähän. Kytästä otimme

vuokranneet rva kmeli Uinsmanilta sauna-
mökin. Nän saimme lähtölöylytkin ennen

Oimme päåttåneet hiihtiä reilin pohjoises,

la ete ään, jos va kka sattuisl kova pohjois-

luul. Pohjoinen oli koko vikon hiljaa, mui-
la kova elelätuuli vaikeuti matkaamm€ 3
€nsrnmäislä päivää.Ja kun tLrulee et päse

kuin kämpässä tuulensuojmn,koska suo-
jaava metsää el ole; mitai nyt muutama ki-
lornetri ennen Sevettlärueä. Muuten liiku,
taan iunturikoivikossa tål puuttomalla ylä-

ngöllä. Vie äkin suosiiielen hilhlosuuntaa
pohjoisesta eielrän.Saahan siti koko päi-

vån aurinkoa, jos hiihlelee etelään ja au-

Talv reittirne.kinki oli hyvä, ja reitii moneen

kedaan moottoikelkalla ajetlu. Riekosiajat,

ka astajat ia huviajelijäl tunluvat pilävän

' ' ' ; - t ;

1'- j
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feitilä runkotienään ja uskon, etlä uppolu-

rnen aikaankin reitti on helposti hiihdetta-

vlssä. l'.lerkii ovat harmaat puuristit, ia jos

oikein kova lumisade ia tuuli tulee, saattaa

olla vaikeaa löytåä merkkejä koivikosta.

Tänä vuonnå leuto talvl oli suojannul lu-

men muutamaan k€daan jo helmikuussa,
jolen hanki kesti läh€s kaikkialla. Vapaasti

liikkuva tuuli kovenaa myös ylempiä alueita

Kelkkailijat käyilåvät reittiä åhkerasti.

Joka päivå nåimme jonkun kelkkarnie-

hen, ja kovasti h€ vakuuttelivat, etki hii-

htiLjå on oikeutetumpi kämppän, jos

lungos tulee. K€lkalla kun ei keli eikä

matka niin suur€sli haittaa. Muita hiih,
låjiå alueella ei lisåksemme ollutkaan.

Joka päivä valloitimme viidestään kåm-
pät, joihin useimpiin ollsi toinen mokoma

mahlunut. Tsuomasvaaran ja LaavLrvaa-

tan kämpät o ivat 5-6 hengen kåmp-
piä.Kaikki olivat h!&åkuntoisia jå ptivät

låimpimän yllåttåvån hyvin. Puutitanne oti
alnakin nyl hyvä:lllterit oli ahdettu aivan
täyteen valmiiksi sahatua koivua. Kir,
veet eivät kovin hyvlä pisteitii saan€et.

Koko talvireitti on alkio ihmisen ihan
nereittl. Ainoat isommat nousut ovat vå,
I lä Pumankl Tslomasvaara ja si$en

onkin tasaisia. Pidempi lasku on lisakki,
järvellä Op'rkasjärve e.Beitti kulkee so-

la, jårviä ja ylänköjä pitkln maisemalli-

sesti eitlåLin kauniissa paikoissa. Kesä,

rcitin käyttämisrä talvella epäilen sillä

måållme*lt ovat silloln lumen alla.

Matkan pituus of n.70 km. Nyl joku ti-

etysti tuhahtaa milen siihen matkaan saa

käytetyksl viikon.Elhän reittiä iaruiise tul

la suofntå lieä.Aamupäivällä voidaån

siidyä kåmpä]lå toiselle. lliapåivållä vo-

ldan tutustua kämpän läeisyydessä

oleviin kohteisiin. Huiputtajille on Tsuo-

mas-, Roussa-, V lla- ja LaavuvaaEa.

Voidaan lähteä eisimåån kårttåån me*li-

tyjå poromieslen ja rajavartijoiden åutiolu-

pia taj hiihtti pikkurcppu selässå ia ni€llä

kilometrejå.Toisåalla, jos on huono ilma ja

joudutaan jämåän kärnpälle odotielemaan

sän paEnemista, ei kahden k:impän vä-

lin hiihto ols ylivoimainen tehlävä.

Kaipasimme alueesta ulkoilukadtkaa, sillä

nyt joudutaan ostarnaan 6 kpl 1:50000 ka-

rtroja, €ttä koko reitti saadaan nåkyville.

3934/1 , 3933/1 ovat tri(eimmät kartal. Ne

kaliavai y i 80 % rcitistä. l',4uuiaman kilo-

rnerin pälkiä on kattoissa 393412, 394311 ,

4912/2, 3933/2. Kartolssa ei ollul rnyös-

kään kunnola osoitenu rniten reilit kulke-

Enslkeriaa välin kulkeneena jäi minulle vain

hyviå mujsloja. [,!a]semal eivät missään nl-

messä oleet jylhlä. Ne olivat hyvin kåuniita
ja evo isia ja anloivat retkeen sen tauhalli-

sen tunn€lman, jota olin lullul hakemaan

kn.
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Lapin retkeilyalueiden
roskaantumistutkimus

Lapln r€tk€ityaluelden li€tå!åntynyt kåiyttö

on lohtanut roskaånlumis- ia iåtehuolio-
ongelmaan, lota våslaan jårlestetty iäe-
huolto on pyrkinyt löytimän yhå pa-

rcmplå toimintatapoia. Toisena toimintå-
mallina ongelman toriumls€ksi on ollut

lisållä retkellljöid€n omåtoimista jäeiden

kåsittelyä.

r\aikki roskaariumista ehkäisevätoiminta
vaåtii tistoa rcskaantumlsongelmasta
uuslen jalehokkaampien lojmlniallnlojen

Nyt, kun edellisesfi ttilkimuksestå on ku-

lunut kuusi vuotia ja vallstuskamppanja

on neljän vuoden 4an vaikuttanut r€tkei-

lijöihln, oli syytåselinåå relkeilyalueiden

roskaantuneisuuden tila. Tulos antaa

tieloa äikais€mmln tehMen toimien le-

hostaja pohjan uusille påremmille ratkai

Tud{lmuksen teki Pldå Lappi Siistlnä ry
ja rahoitti ympåristijministenö.

Kymm€nellä e alueella tulkittiin 470 ki

lomeirlä polkuja, 56 auliotupaa lå 152

nuotiopaikkaa. Sekä polut, tuvat etki

nuotiopaikatollvaimelko roskåäntun€-rta.

Kuva: LaF[ ' i  5 i is t inä r .y.

Floskaantun€iksi havaittiin kalkista tutki-

tuista poluista 34 %, nuotiopaikoista 46

% ja tuvisla 69 %. Tuplen kohdalla tu-

lokset ilmaissvat sen hetkislä roskaan

tumistilan|r€tta, sillå tupien ympåristöt

siivottih huoltohenkilökunnan toimesra

vasta tulkimuksen kentlätölden läke€n.

Kaikista rosklsta oll påperia 26 %, me-

tälleja 26 9'., muovela 1e % ja lasia 2



HALUÄN LIIT"N&I| JÄSENEKSI

JÄSENMÄKSU
sisätiiä hihamerkin
ja autotarmn

n so Mr

Nimi

Osoite

Postinumero
Posti-
toimipaikka

Pidä lanpi Siistinä ry

Vastausliihetys
sopimus 96100/169

P] 123
96101 Rovaniemi

%. Poltlamalla häviäviå rcskia oli poluilla

54 %, twilla 37 % ja nuotiopaikoilla 37

%- Tämä kerloo kulkijoiden väinpiä

mättöm!rydestå.

Tupien jåleh'rollon ongelmana näytli ole-

van rcskien joutuminen väåriin iåt€asli-
olhin taimuulen väåriin paikkoihin. Syinä

olivat useln opastuksen puutteellisuus

sekä jåtepalkkojen huono sijoittelu.

Tutkirnusten tulosten perusteella erityi

siksi ongeLmaryhmiksi osoittaul!ivat pAi-

väetkeilljät, paikaLlinen väestö ia kalas-

lajat. Relkeilyalueila ja eityisesti twillå

on havaitlu muutamia lusia kåyttäjäryh

miä mm. leirlkoul'n la ippikoululeirit, jolka

larvitsisivatvallstusiasiiti, miten retkeily

atueillatulisi käyttiiytyä. Lisäksiautiolupia

on havaiiiu käryteliävän erämaasaiarign

Vedailu kuusi vuotla aikaisemmln sa-

rnalla menetelmällä jå samoilla alueilla

tehdyn tutklmuksen tuloksiin osoitti, etlä

roskien määrä oli pysynyl €nnallaan.

Koska kävijämäääl olivat kasvaneel, se

rnerkitsi, että roskaava kåyttö maastos-

sa oli våhentynyt. Tilanteen kurissa py-

syminen lienee osaksi ollL,t roskaantumi

sen ehkäisemiseksi lehdyn valislustyön

tehostuneen jåtehuollon ansiota.
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Tulost€n perusteella Lapin rofxeily- ja

luonnonsuojelualueiden jåtehuollon la

voitteenå on pidettåvå roskaantumisen

våihentliLmisiå. Jåtjesietty ja omatoiminen
jålehuolto rinnan kebitettyinå llenevät

edelleen oikeat tolmlnnan päälinjål. Te

hokkaasti jäiestetty jåt€huolto on iar-

peen retk€ilykeskusl€n ja taajarni€n lä-

heisyydessii s€kå muuten helposti saa-

vutetlavissa paikoissa. Sen sijaan muual-

la ta..vilaan omaioimisla jåtehuoltoa, joka

rarkoilia rcskaamatonia kåytkiyrymlslä

A€enteiia muokkaamalla valistus on hl

das, muta pldemmän päälle ålnoa keino

sälytt?id pohjoisten syrjäiset kolkat ros-

Pidä Lappi Siistinä ry

Lähetå kirJol tuksesl nimimerki l tä va-
rustettuna 0s0it teeseenr RajJa Hentman
Vl ides l in la 18 B 1/ ,  005t0 Nels jnki ,
Lai ta mukaan nlyös ni l lesi  Ja osoit teesi
seka P!hel innunerosl .
( i lpal luun låhetet tyJä klrJoi tuksia ei
palaLrteta, la Nelslngin SeUdun Lapin-
kävi lät  ptdättää I  tsel leef oikeuden
luLKaista val i tut  lut l t  Låpi ikävl l  å
lehdesså, PalkkLota J ulkaist ! lsta ta-
r ln0lsta ole luvassa, n]utta f lukavia
luKuhetKiä var ir ,nr in monel leki  n,

Kirj oituskilpailu j atkuu

vi i f le nunerossa lul istet tu kLr lol tus-
kl lpal lu iatkuu ede l leen, odota|1l i ]e
lut tLasl  retkei lyyn, Lappl in Ja luon-

Alä uJostele, Vielä on aikaa tr loa
Jl t tuasl .  Kl lpal l !a lka päättyy 11.5,
ja voi t taja juLkaistaan LapinkävlJ ässå
n:o rr0, l /90,

Y0lt tala saa vl lKon l l l l la lsen 0leskelur
Goados-kodassamrl]e KuKasJärvet iä ja l i -
säksl  on yl  latyspa)ktntoj  a,



Aiattele
tuleväisuuteen!

Yhdyspankki auttaa sinua
saavutt2maan mvoltteesl,

@YNOYSPANKKI
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TIETOAIVI
Kartta metsähallituksen

l letsähal I l  t ls on JulkaLssut esi t teen,
iossa ovat kalkki  s€n 0|] j lstanat aut io
Ia varaLstuvat sekä vLokraKämpat,
Palnopiste or selväst l  PohJols- la t tä
suomessa, l ] ]ut ta etelampaäkin ni  i tä
I 'yuy.
(ämpät on nuneroi tu ja ne lövtää nu
f lreron oerusteel la seka esl t teen suo-
f l l€n kartal le sl i0 l tet tuna ettå hoit0
alueit tain jaotel tui f  a,  l lo i toaluelden
puhel innLrnlerct ovat er lkeseen,

Kämppi in mahtuva henki lömäärä I  a Jotain
lnuuta plentä selviää esl t teestä myös,
muttelvät hlnnåt e1kä kämDpien varus-
tustaso, Sitä voi  t ledustel la l {etsä-
lral l i tu(sesta, DUlr.  61611.

UKK-puiston tuvista

l'1€tsähall i tls kertoo Urho (ekkosen kar
sa l l  lspulstor t ledotuslehaessä talv i
1989 1990 twi l la sLror i tetLrtsta multak-
sista seuraavastr
Ruilakurur
Tupa on slsLstettu l ludet leen Ja van-
ham kämDDään on rakennettu uusi käy-
mätä,

Vel I  lnsårp1|näl
T!pa on peruskorJattu syksyt lä -89, Se
0n t i laJärjestelyt t tään lnLUtettu päi-
vatwan luonteiseksi ,  TUvalta mahtuu
edel leenkjn yöpyf iAan 5 6 henk j  töä,

TaaJostuPa:
Tuvan lukol l lnen puoi i  0n avattu ret-
kej l l lö iden käyttöön, Plhal le valmi s_
tLU uLrsI puLl i i teal-kävl lälä kevään -90
l l l t taan.

Klvlpåål
A!t lotupa on peruskorJattu svvstalvel-
la -89, Samalla tupå 0n muutettu osa
vuot iseksl  varaustuvaksl.  Tupa on va-
raust lpana vuoslt taln L12,90 alkaen
talvtkautena, l l luna aikana tuDa Fal-
velee retkei l iJöi tä aut iotupana, Va-
faustuvan tarkol tuksena on Dalvel  I  a
fr ]atkal  luyr i t täj  iå etappikäf l lDpana mat-
kai  Iupal ve lurei t i  I  la.

Poft t lkoskl  r
TuDa ja sauna on DeausKorjattu svksvl-
ta -86,
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Ka|.apulJul
Var!stuDa avatt i in 1,1 ,90 taval l iseksi
aut l0twaksi retkei l  i j  ö iden käyttoön,
Tlkk6sen vler lhar ju I
((efrr ihaaran ral  avart  loasenan lölreisyy-
dessa).  Valvontatupåna ol  tut  kanppå
0n perlskorlat tu kesäLlä -89, se on
nuutettu retkei l i jö iden varaustuvaksi
l . l  .90 1äht ien.

Vaatteet vettähylkiviksi
l lseat nykyis istä retk ipuvuista on ki j -
s i teLty vet tanyKlviksl ,  mutta se of l l l
naisLus katoaa r i i t tävän mofen peslr l r

Jälkeen, Vael lusasunsa vol  kyl lastäa
er i ia is in sulhkein ta i  s l t ten GaÖn
Landsval la -vahal  la,  i0ta val f l l is taa
Fl  ä l  laAVen,

Vahaaninei or halDa ja t l lyrKyton, nuttä
h iukan tr ! läs meneteLmä, vahapalal la
hafgataan esim. sl l l tyslaudan pääl la
0hut,  taselnen kerT0s vaatteeseen,
Helpoin teoa ineyttaa se kankaaseen on
h lustenk! lvaajal ia,  mutta nyös 50-60
asteinen sl l i tysrauta kåv hyvtn,
Grönlandsval la l la voi  t l iv istää täl  lä
sanal la nenetel frral  1ä myössadep!vun,
tel tarL laavun yl l ,  sauf l lo j  a,

Pal ion l reloofrr fr ]al la paäsee ios vle ret-
kivaatteefsa L indstaön ln !esulaan,
l0ssa Ryl lastafrr l fen su0ri tetaan s1l1-
koni l la,  ulnta on J5 f ik/vaat€kappale,
(åsl t tely taytyy uusia joka pesun läi-



ztl

Rajanylitysasiaa

suonen la Ruotsln ralan vol  yLl t täå
tul lat tavaa tavaraa mukanaan kuutta
tul l l t ietä pi tk ln I
T0m10

Pel lo
Kol ar 1
l luonlo la

l inan tul lat tavea tavaraa l l lkkuvat
retkei l lJät volvat y l i t tää Suof len la
Ruotsin väl isen ralan nyös useista
yi lkulkupalkolsta l0rni0n, Yl1-T0rni0n
Pel lon, Kolar ln,  | ! i ronlon la Enontekiön
kunnlssa.

Enontekl0l lä ne ovat seuraavat l
Pätt ikkä
RoDinsal l l i
Saar ikoskl sekä
KeinOvuoplon kylän ia KoLmen valtakun
nan lyykln väl lnen alue.
NorJan raJal la on pal jon t lukempaa la
yl ikulkupalkkoja on valn
Käsivarressa Kol lnar val takLrnnan rala-
pyykki  nro 294,
saarl iärven rajalnerkl t  2968 la 29/A
f luur lvaaran kupeessa s€kä
Inarlsså Pi i lo lan rajamerkkl  J5JK,
Tul LLteLtä on KLrusi ,  el i
( i lo isJärv1

UtsJokt
NUorqal l  la
Näat i lmö,
| l Ikäl i  halLaa yl l t tää Norlan rajan
f l lLUalta kuin tul t i tet tä pl tk ln tai  y l t -
Kulklpa1k01ita,  s l lhen täytyy anoa lu-
pa sekä kotlnaasta ettå 1'{orlasta.
suomen puolen lupa helt läå 1.1 ,90 al-
kaen Rai avart  io lal t0ksen esikunnasta,
osolte PL J, 001J1 Helslnkl ,  puh.7261,

Anffuksesta tulee käydä 1lm1
yl l t tAlän nimi,  henki lötunnus, osolte

raJanylLtt(sen syy,
raianyl l tysalka (pälvän tarkkuudel la)
Ja paikka sekä päiväys la haklJan al-
leklr lo i tus. Vael lLSporukal le vol
tehdä yhteisen anonuksen.
N0rjan puol en raJanyl l tyslLpa saadaan
ko,1 åtrrueen poLl ls!pl l r lstä,  Joi ta voi
kysei lä valkka suurlähetystöstå,
Norj  an rajan luvattof iasta yl l t tämlses-
tä roosahtaa sakkoja, lo l le i  ole l te-
ventäviä asianhaarola, es i |n.  toslhuono

Newostol i  i ton vastaisei la raial  la
I  l lkkufr l lsta sääCel låän aaJavyöhykelat l -
lå Ja asetuksel la,  mutta el  s l l tä nyt
enelrDaä, Rajawöt(elo*kauksestå tulee
kl  lnnl loulr€ssa alna sakkola, Kovif l l
f l i  I laan vol törkeåsta aalanvyöhykelain
r lKkonl lsesta saada Kaksi vuotta vånke-
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Ravinto ja erävaellus

Jokainen vaeLtala ets i i  Lapin aetkel-
tåal  omla elämyksiään, Jokaisel la 0n
myös omat oer idteiset  ruoKa- la lLoma
tottumuksensa. Nl  iden lnuuttäf l ] inen 0n
luonnol l isest i  i tse kunkln of l ran hårkinr
nan vaTalnen asra,

Tämä kir .Joi tus on laadl t tu sel la is ia
IukiJoi ta varten, j0tka nal !avat seu
raaval la vael l !ksel laan kulkea pLdef l l
män natkan k! in al l ia lselnmln ta i  laksaa
vael taa rei t t lnsa lävi tse ä ikaisemoaa
helpom|nlr ,

LIiKUNNAN ENERGIAIÄHIEET

Enerqia on ravinn0ssaf lme kenlaL L isena
enerqiafa,  L i ikk!essal l f l re el i [ l is tö
muuttaa sen f l lekaanlseksl  ener9laksi  la
lämöksi ,  Ener! iaaavlnt0alnel ta 0vat
rasvat (9 kcal / ! ) ,  h i  l i ihydraat l t  ia
protei ln l t  (q kcal  /9)  ,

Päiv i t tä i fen perusenerg lan k! l r tus o| l
nofmaal io lo issa naisel la (55 K!)  n0Ln
2000 kcal  la i r iehel lä (70 ks) 2000
2500 kcal  vu0rokaudessa, (eskiraskas

I i  ikLrnta kuLuttaa edel l isen I isäksi
€neasiaa noin 600-100 kcal  tLnniss?

Keskikok! lsen frr iehen (75 ko) el i f l l is tön
rasvakuc0s slsal  iaä €nergiaa n0in
/5 000 kcal  Raslasta ei  s l is  t r te
pLrutet ta pi tkaL I  äkaaf vaei  Iukse I la,

Hr i l lhydfa. t i t  ovat eLi  is tdrLf ie tar-
kein en€r! ianlähde Lr ikkuvan ihnr isen
kåmalt i r  merki t täv i r  hLi l i l rydråatt i  0n
t i r rkkelys s l  tå saadaan vi l iat lo i le is

t i l l r l rydfaat€ista sa. tava cne.!ra v i l -
iasroi  Lu!  e l i f l r is tÖssä l ihaksi in jå

naksaan glykogeenin nuod0ssa, Llhas-
t0lmlnnan alkana 9lykogeeni  nuuttuu
sluk00sin kautta energiaksi .  Taval l i -
ren soker1 0r l lyos hi i l l l rydraatt i ,
nut ta l l lkunnan kannål ta se el  o le
tärkkel t (sen vero i  nen,

SuLr in osa pä1vi t tä in hi  i l  ihydraattel-
na nart t i f l lastanf l le ravinnosta kuluu
el lmlstön per lsaln€enval l rCuntaan, I l -
hastyöhÖn ia l l lkKumiseen, KLn qlyko-
seenlvarastolhln el  enaä iEi ldu l isää
eikå el i l l is tÖ kuluta kaikkea nautt i -
| l iaaI1jme l r i  l l ihydraatt ia,  |1 juut taa el i
mlsto y l i  iååvån hl l l lhydraat in ras
vaksi  ia varastoL sen aasvana,

Protei in l t  (valkraisaineet)  ovat et t -
mlstömn]e raKennusainei ta.  Kudostelnne
uLsiutumtsen Ja rakentumisen takla
ni l tå tarv i taan paiv l t ta ln,  Tarve on
1-1,5 s ruunr l l f  palnokl loa kohden, Ta-
val l  ls l f inat  pr0tel  ln l  lahteenme ovat
l iha,  kala la n]a 1t  o.

RÄVTNNON KÄYTIiJ VAELLT]KSELLE
VALIlISTAUOUTTAESSA

Ll l rastytssA ia l l  lkkuf l l i  sessa tarvi t ta-
va energlä saacåan parnaassa muocossa
nautt ln]al le vael lusta edel tävinä pai  -
v inä taval l is ta en€l l lmän täfkkelysta
s1säl tävaä ravinloa sopiv lå ovat n] f r r ,
pealna, täysjyväleipä, tu l lm: r i1si ,
tuf l l rna spaghett i  lne (asvlksia,  f l lar
Jola Ja hedel ln iä ei  l lyöskään tuLe

Pr0tel lnela ei  tavi ta enef l lpää k! in 1,5
I  keh0f paincki l0a kohden. Rasvaå
r,  ) l l la lokaisel la on el i l l is t0ssaf i f r le
:  sean vi ikon vael lusta varten, ioten
ea käyttöä ei  o le tårDeen l isätä.
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Hi i l ihydraattela runsaast i  syf iä l lä
saalme el t l l i  s tön glykogeenivarastot
l ihaksissa Ja naksassa nahdol l  ls lnman
runsalksl ,  Kamattaa Kul tenkln väl t -
tää y lensyönt iä,  koska qlykoseenlva-
rast0Jen täyt tymi sen Jälkeen yl imää-
räh$ hi  i l ihydra€tt l  varast0i tuu
rasvam. J0s l ra l laa valnistautua 0i
kein toslssaan K0vaan Vael l !kseen, ni in
v0l  kokel l la tånkka!sta glukoos ipoly-
ner lJuoman avul la,  Vi  imeks i  ma1nlt tua
vol  löytää urhei lL l  i  ikelsta,

IVESTETASAPIINON IIERI(ITYS

Vael luksen a ikana syntyy l ihaksissa
huomattavaf pal lon lämpoä. El in istön
tol |n inta vaikeutuu ruul l l  ln låf l lmön koho-
tessa, Li  ika ]äf l lpö polstetaan hikoi-
lun avul la ja l r ikoi luun puotestaan
tarvt taan nestet tä.

El i [ ] is tön l lenettaessä l r ikoi luna pat-
nostaan nl  inkin vähän kutn 2% (20 kg
0alnoisestal l iehesta se 0n valaa 1,5
l i t raa) alkaa el i f r ] is tössä kiertävä ve-
f i lnää| i ]  vähetä,  Se merki tsee si l lotn
myös häpenkul  J etuskyvyn helkkenemtstä,

J0s hiK0l luna menetet ty nestef l läärä v i€-
lä suurenee tastä,  e ikä menetet tyä
restet tä luol la l ia koavata,  a lkaa la-
hestyä nyos lämpöhalValKsen vaara,
kun eLi f l l is tö €j  pysty enää suojautu-
maan l i  ikaläl l rnrol tä hikoi  Ie l la l  la.

Va€l  lusta edel tAvinä Däivinä Kannatt i :
muistaa lnyos jLoda, et te l  e l i l l lsrö o1:
tufhan kUlva l0 €fnen 1ähtaa,

YÄELI-USPAIYÄN AANUPÄLA

AI0l tuspäivän aal luna ovat SlykoSeeni
v€rast0t  taydet,  samoln nestevarastot .
llultafr]aa tuntia €men lähtiii on sopivd;
sydda tarkkelyspi to i  sta,nopeast L s! la-

vaa ravlntoa, esi ln,  spagett ia,  perunaa,
puuroa tal  le lFaa, Nestetta kannattaa
nautt la nl ln,  et tä on varaa vael let ta-
essa hik01l la l l lka lal l lpo p0ls,

Kovln sokerlren ravinto parin vi imei
sen tunnin aikana ennen rasl t tavaa
suof i tusta ei  ole paikal laan, se nos-
taa vefen insui i  in lDlt0isuutt€, i0 l lOIn
veren enersiapltolsuus (glukoosipi toi-
suLs) alenee la våsymys lskee turhan
pian vael luksen alettua. veren Lnsu-
l ih ipi toisuuden fousu estaa | ]yos ras-
van hyväkslkåyt0i  enerslan antaj  ana.

VÄELLUKSEN VÄLIPALA

Väl ipalol  I  la kannattaa täydentää enea
qiavarastola, TärkkelysDitolnen ra
vinto on edel leen !aikal laan, nyt  esim
näkkl lelvän muodossa, Juomana 0r var-

Jos l l lkutaan reippaast l ,  nrul ta halu-
taan sal lal la saada el imistön kavttöön
u!t ta energiaa kulutetun t i la l le,  n l in
tal lö ln voidaan kayttaä myos s0Divaksr
la l | ]ennettua sokeri l tuostå (21) tai
rasi tuksen a rkaiseer ene.oiatavi lennvk-
seen tarkor tet tua !  lLkoos ipolyl le€r i
J lomaa, Tåtä l0! tyy f lyÖs ufhei l ! l i ik

Enerqial !omia käyt€tt i jessa 0n tarKeata
että sokerirr i t0 isLr!s 0r oik€a (tar
r iceksi  lå i f i€a),  Vain r i i t tävän la lneå
Iest€ oystvy i | re! ty l låän r loansLlat!s-
!  . inavåsl i r .  Jos nest€ 0n l i  ian vakevar; ,
^ l in lst i i  loutuu laimentaf l laan sen oma1'
ia nesteel laan,Josta hikol lun seu.auK-
\ena on ni lkkuLtt i :  e lrKä i0 ennestaan,
iål  L0ir  saattaa sokerisef vål iDaLar
tal  iuonan Jalk€en tLl la v0i lnaton ol0,
johon auttaa vea€f juont i  la Lyhyt
vael lLstauko, kunres v0inat taas palaa-
våt ener9ia- j€ restevarastojen tåy-



z7

RAVIIIIO VAELLUSPÄ]VAN PAÄTIEE(SI

Jos on vael let tu lntoa täynnä la l tseä
voinakkaast i  rasi t taen, ei  y leenså 0le
nälän trmnetta het l  l t lkku[] lsen päätyt-
tyå, Nesteen nautt imlnen pL0lestaan
on aloi tet tava lret l ,  stressihornloo-
nlen korkea pl torsLls el i f l l istössä vä
I l t tänäst i  rasi tLksen Jälkeen fr ]yÖs es-
tä maksar kykyä uuden qlykoqeenin va-
rastol turniseen ravinnon hi  i l  thydraa-
telsta, j0ten sydmlnen energlalataus-
tarkol tuKsessa het i  rasl tuksen Jälkeen
el ole tarkol tuksenmukaistakaan,

Runsas nesteen nautt iminen on puoles
taan paikal laan väl i t tölnäst i  vael l !k-
sen loputtua, Ensi lnmälsenä Juof lana on
parasta vesi  ja se 0n f l ryös varnin Ju0-
ma, kuten lo edel lä selostet t i in,

Glukoosipolymeerl juol lat  ovat o tkei  n
lat f iennettujna |nyös soplvta,  Jos
rasi tus 0n ol lLt  todel la Kova, vol  p le-
n1 pala soker io i to lsta aavintoa oi ta
palKal laan, kun pidetään huol t  st i tä,
et€ samal la Juodaan r lnsaastt  vet tä.
(un vael lLksen paattWisestä on k! tu-
nut l - l  tunt iä rLVetaan täydertälnäar
energlavarastol  a seUraavan Däivän
vaeLlrrsta varten. Nyt pi t : jä syodä
tärKkelyspi  to ista aLrokaa todetLa run

Kuivatut  hedel f iät ,  le ipä,  maaJakel t to
0vat s0plv ia,  spaget ,  perunat,  tum_
l la r i is l  Jne. ovat edel leen käyttökel-
p01s la vaihtoehtoja energlavårastojen
tåYdentälnt  seen,

'\]:



Nautlskel iJa, joka ei  voi  0l1a l l | l lan
slklaata tai  karkkejaan vael luksel la_
kaan, voln€e tä ån syÖnnln vhtevdesså
vaarattonl|n|nln totelLttaa makean hlmo-

Protel lnien tarve vo1 vähån l lsääntvä
etålrkln,  Jos el lmlstön glykogeeriva-
rasot ovat ol leet rasl tukseen nähden
f l l t tämättömät.  El  l |n lstÖ saattaa täl
lö ln rLuuttaa omia kudokslaan enersiak
s1. Llsäämällä proteLlnlen nautt i f l is
ta htenan yl i  normaal lolosuhteissa
r I lttävån |näårän varmmnetaån, että
el intstö11ä on rakennusalnelta l tsenså
kunnossapi toa J a paaantelua varten.
Kannattaa kul tenkln mutstaa, et tä l i
hasten kasvuun väikuttaa Jatkuva har-
Joltus enefr]|r]än kuln runsaskaan prote-
i  i r  in Eyönt i .

Rasvan saanf lsta ei  taavi tse huoleht ia,
Rasvaa vol loutua käyttämään vael luk-
sen Iopul la hätävårana, los hl l l lhyd-
raatteja e1 0le kannettu tarpeeksi mu-
kana, Rasvan varassa ei  kui tenkaan
kovin merki t täviä su0ri tuksla voida

Jos enerqiavarastot ovat hLvenneet ko-
vln pal lon, saattaa käydä ni i i ,  et tå
f l luutålnan tunnln Kuluttua tekee miel i
syÖdå l lsää,

J0s miel i  tekee tärkkelysoitoista ra
vintoa, nl ln uLsi  ater ia on paikauaan
la se on todennäkoisest i  |neakkinä si i
lä,  et tei  ensimmaiseltä ateata a saa-
tu r i i t täväst i  eneaslaa. Tolslnaan nä-
iäntune vol ol la myös naamioltunuttå
lanoa, Joten kannattaa myös mListaa
luoda l l luutal l |a del i l i t ra vielä si l lo in-
kln,  kun ianoa el  enää tLnnu,

LETOPÄIVTT

J0s vael lusta latketaan pä1västä t0i-
seen pi täråttä vä1i11ä le00päiviä,
nl ln kannattaa mulstaa, et tä el l l l l iston
energlavarastot eivat ehka ehdi täy, l
dentyä r l t t tåvåst1, Rinkan keveneir i
nen sattEa k0mpens010a aslaa, mutta
lepopälvä la sen alkana rmsas lr i i l i -
hydraat ln syönt1 vol  o1]a val i l lä
påikal laan etenkin, los tuntuu sl l tå,
että lelr iDaikka ja yf lpär lstö houkut-
televat PYsahtymään oäiväksi .
Energiavarastojen t i iytyt tyä ei  enää
malta ol lakaan palkol l laan Ja vael lus
I atkuLl ent istä vatrhdtkkåampana,

Pentt l  14lett lnen
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Lapinvuokko
Lapin kaunein koristus

'Kuinka kaunis kasvil Olen antanut lapinvuokolle nlmen Dryas dryadian mukaan,
noiden lamfiipuita suoielevlen metsånnelloien mukåan, koska lapinvuokon lehclet
muislutlavat lammenlehtiä.'

Nåin Linnå kedoo ånla€ssaan lapin_

vuokoll€ tieteellissn nimen Dryas oc!o-

petala. Dryådlt olivai krelkkålalsessa

tarustossa metsänn€itoja. Helllä oll

pååss:i:m tammenlehvåsoppele jå kä-

d€sså kirves,lolla he puoluslival tammi-

puitå kålkkia vihollisia vastaan. Dryadit

eivät olleet kuolemattomla kuten useim-

mat krcikkalalset taruolennol, vaån kuo-

livat yhdessä s€n tammipuun kånsså,

johon h€ olivatsidokslssa. L4inimi octo-

petalatarkoitlaå "kahdeksan tetälehteä'.

Lapinvuokko kukkii keskellå Lapin kes?ä,

heinåkuussa. Sen slurct valkolset kukat

eivät iaatusti jä h'romaårnatta, varsinkjn

kun kasvimme muodoslaa useln laaioia

kasvustoja ja kukkii runsaasti. Kukat

nruistunavat suomuuraimen eli lakan

kLrkkia. Kasvupalkat ovat kuitenkin tyys-

tin erilaisel, sillä lapinvlokko kasvaa

paljakkavyöhykkeessä,tunturikoivikoiden

yläpuolellå. Tällais€t tuulenpieksemät

tuntuikankaat ovat talvisin vähälumisia
ja paljastuvat varhain keväällä.

Suomessa lapinvuokko kasvaa runsåh

pana KiElvaffen ylänköalueilla. Lisäksi

siflon Ounas-Pallastuntureilla, Utsjoella
ja Saaris€lälå. Kuusarnossa lunnelaan

useita esiinlymiä metsäWöhykkeellä,
jokivarcien kalliopåhdoilla.

Ruorsin ja Norjan tllnturialueilla lapln

vuokko on monin paikoln yleinen. Ed€l-

leen sitii on Huippuvuodlla, lslannissaja

Skotlannissa. Eikä lapinvuokko ol€ p€l-

kästiiin Låpln ja Pohiols-Erroopan

kaunistus;se kasvaa mm. Balkarin vuo-

nstossa, Alpeilla ja Pyreneillå.

Låpinvuokon varren tyviosa on puutunut

ell lapinvlokko on varpukasvi. Puuosa

saattaa kasvaa jopa sentin paksuiseksi.

Erästä lapinvuokkoyksilöstii on ask€ttu

jopa 108 vuosirengasta!

Lapinvuokon siemenesså on kimppu

pitkiä karvoja rnelkeln klten voikukan

siemenessä. T!ulisilia paikoiliaan lapin-

vuokko pystyy siemenistå t€hokkaasti

levlämään ympäristöön.
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Nykyisllle asulnsljollleen laplnvuokko or
saapunut €telästå ja kaakosta peräänty-
v:i!å mannei:iälä ssuraten. Täm:in to-
distavat ne lapinvuokon puolifossiili-

löydöt, loita on tehly mm. Tanskasså,
Etelä-Ruoisissa ja Kadalan kannaks€lla.

Mikko Lyytkåinen

Retken muistot talteen -
kirj oittaen, piirtäen vai kuvaten?

Nolsta kahdesta ensi |nmålsestä en osaa
sanoa nl tään, mutta vål t tä!ät et tä ka-
meta on hvvä tal lentamaan | ] ] ! istola,
koska se el  valehtele nlkä] i  kävttäå
s1tä "o1keln",

Kamerolta 0n nykyään saatavan Joka
1ähtöön: on kof ipaktela, yksinkertaisla
tal  monipuol is ia nippel l t tömiä auto-
naattela sekä JärJestelmäkamer0ita,
Jolhin si t ten saa valkkå mitä "hi la
vl tk! t t lm1a" repunkantaJan kiusaksi.
Kalkkihan r l ippuu tavolt telstå la ha-
lulsta lkuistaa ni i tä tapahtumla, mitä
reissul la on nåhnytJ retkikumppanien
k0rLpur0lnnlt ,  malse|nat,kasvi t  Jne, ai
hei tahan löytyy,

(0l4Ptffi tKo (A]TIERAKS l?

En uskal la sanoa, f l ikä kamera on kul-
lekin sopiva,koska sen t ietää vain Jc
kalnen l tse,

(of lpakt ikamera on sel lainen härvel i ,
johon e1 tarvi ts€ l i i t tää luur i  mitåän
l isäwi l inei ta lal !staa Ja salamaa 1u
kuun ottamatta, salamalai tekln on Jo
useissa mykyislssä ka|neroissa ki  inteäs-
t i  rakennettu Ja . lopa åLrtomaatt isest l

samoin nykyaikainen kompakt i  s lsäl tää
autonaatt l_tarkemuKsen, valotuksen la
sul j  i rnooeuden säädön. Koh'teen val in
ta ja lauKalsu tåytyy sentään tehdä
itse, Fi l l l in s i i r rosta taasen hLoleh-
t l l  kamera la kun f i ln i  on kuvattu täy
teen, kanera keläa ser takalsln kaset
t i ln.  Kuvaajan vaivaksl  låä vai l r täa
Kasett i  ja panna kansl Kl innl ,  Kamera
t innlstaa f  i lmtherkkyyden ja säätää
i lse l tsersä sen mukaan seKä vir i t tää
\,r lkki  valni iksi  uutta laukalsua var
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tm. valvatonta, val  | l l l tä?

Palnoakln tål1ä vehkeel lä 0n mufto-o€a
sl l tå |nl tä lär lestelmåkamera kalkKl-
neen palnaa, Kuvlen teknlnen laatu el
palJoakaan eroa JärJestelmäkamerasta,
kun rulstetaan lr lnta/ laatusuhde, mutta
kuval l inen laatu on sl t ten tolnen asia,

JÄRJESTELI.IÄKAI,IERAI{ PLIISSAT JA
14IINU|(SET

JärJesteInåkaf leral lakin 0n lrvvät puo-
lensa, J0s heiKkoutensa(tn, vannoLtu-
nut JärJestel fr ]än kantala ei  väl i tä,
vaikka'rolpekassr palnaisik in useita
ki lola (5-7),  Jopa ene|nl län kuln kahden
vi ikon eväät,

Toi saalta k!vaLlsmehdol 1l  suudet nonlpuo-
I  istuvat,kun väl lnelauKussa 0n useam-
man k0k01sla obje(t l lveja la nuutama
runko valml lksi  eal la is i l le f  i l f l re i l le
säädettyinä sekä kåiKenlalsta nuuta
tykotarvetta,

Ei kalraan t0kl  kannata koko kuvausar
senaal ia tai jata, elka alnakaan sl ta
palnavinta kalustoa, JårJestelnåkame-
roi ta ni lnkuin kompaktelakln loytyy
monen f lerkkisiä la palnolsla,

Kevyet rakenteet eivät väl t tänättä o1€
helkkoja la hLonoja elvätKä painavat
lai t teet l lyöskään ole "vaamasti  kesta-
viä".  Yleens6 jar jstel f län paino muo-
dostLL rung0r f ietal l  i0sista, laslsta,
vetomoottor in patteaeista I  ne, Elek-
troni ikka ei  taasen oalna palJon l l i -
t i iån,

objekt i iv i t  ovat f iyÖs melk0tsla "mu
rikol ta/ / ,  varslrKin si l lo in kLrn ne
0vat lasi  l  lnssel l  lå varLstet tu la,
i luovi l inssejäkin 0n 0lsnassa lanes
kaik l l la valmiatåJ i l la.  El  n l lden
pi l r tokykykään ni ln val lan Kenno 0le,
vatkka oblekt i iv i  0n l0 l ruomattavast l

KUIlPI OI{AKSi?

Alkava harrastel lJa varmast i  säikähtää
iår lestelmäkairerar kalkkia mahdol I  l -
suuksla i  a ihmetyksen sekalsel la kun-
nl0l tuksel la hyoistelee nyKyalKalsta
kompakt ia,  koska se 0n ni ln yksinker-
talnen käs1tel lä -  lähes kalkkl  tot [ ] l l

Pi temmäl1e eht inyt hårrastaja taasen
arvostaa lärJ estel | l län suof l l la f lahdol l l -
suuksla, l0tka tuntuvat ralat tonl  l ta
Ja kanera lkäänkuin heit tää haasteen
kuvåustai tolen kehi t taml seen,

U0leal l i l la saa hyviä |naisemakuvla,
puol1lählkuvla, kuvia ihmisistä Ja
kasvlen rlhnäkuvia.

Kon]Dakt ln raJoltukset ovat obj  ekt i  iv in
poLttovä11 (raloi tet tu),  tal .kennusetäi
syys (pi tkä),  lähikuvat (et saa) Ja
konst lkka€mpl etsl l len käyttö (autof iaat
t l  saattaa tarkentaa päin honkla),
EtuJa ovat taas pl€nuus, keveys ja yk
sirkertalnen Käytt0,

Vastaavast i  lär jestel f l lär ral0l tukset
ovat lähinnä kuväajän tåid0t {el  0saa
hyödyntää kaf ieran nahdol l isuuksia) Ja
palno sekä hl tonmoinen f iLmin kulutUs.
Etuina voisi  l la ini ta esi f l l ,  | l ronipuol i -
set kuvausf l  ahdol I  isuudet mahkroKlvlsta
telekuvi ln,  eLi  kukkasista 0ienimän-
kin saa ruudun täydeltä klvaan la t !n-
tur  1n vastaair teel lä l0 lkklvan ahnan
taas telel lä oyydyst€ttyä kuvassä t !n-

POLTTOVÄLI JA OBJEKTIIVEJÄ

(ompakt ikal lerassa oblekt i iv l  voi  ol la
ki  inteäl lä tai  vaihtuvauå oott tovå,
l i lLa vaaLstett ! ,  J5 |r l f i  on ptent Iaa
I akUlfrla, Jotgt,lnalsemakuvässa näkyy
"puol i  pl täJäå",  50 l ln on noamaal i  Ja



/0 f l l l l  p ienl  te le,  joka maisemakuvissa
0n suhtr  kätevä, Se pistää kLvaa hte-
man//Kasaan" Ja l lo s l t t rer  samal la sy-
Vyyttä.  Valhtuvapol t toväLIsessä kom-
pakt ikaf l lerassa lukee obj  ekt t  lv tssa
esi l l .  15-70 | ] rn,  j0 l lo in s l lnå 0n kaik-
k i  nåma mahd0l l i  suudet,

Jär iestelmäkaf lerassa nänä samat lLrvut
saådaan loko er i l  l i  s j  uä objekt i ivel i -
la ta l  yhdel läkin t5- l0 lnk zoon-tasi l ,
la,  Sen t isäksi  t ! lee : todennäkötses
haluJa hankkia muitakln objeKt l  jveja.
kulL0lsenKln tarDeen Ja kuvåusinnostuk-

i f ,ll rF,

l luutamla mainl takseni  I
28 nm Laalak! lma käy esln] .  kuvattaessa
0er| letapalr tumia s isä lo lssa,
50 l l | ]  normåal l last  of  Jokapalkan oblek-
t i iv lna ihan hyva, Jos se on vielä lä-
hel le tarkentuva, lo l io in kuvaussuhde
0n Jopa 1r1,  ioka tarkoi t täa st tå et tä
kuvattava koN@ on yhtä sutrr t  f i lmj ta-
soLla kuin luonnossakin,

Sen jä lkeen " tårv i taaf , ,  p ieniä te le i tä
esim. 70 lnn tå i  1J5 l lm, joka on l lyös
nalsenlaKuvauksessa than käyttökelDoi-



Lintukuväusta vaaten tarvl taankln i0
si t ten pl tk iä DLtkia, 400 mn Ja si l tå
ylöspäin,  Nl i tä ei  s i t ten käslvaral la
pidetiiCjain Daikalla€n, vaan tarvitaan tL

Sanotaan, että 200 ir l l  te le on pLstn l l t -
kä DVSVV käsissä täf isemättä, kLirr  i r :
6ulk1men nopeus on yl l  1/200 sek.

Järlestelflräkameran etuna on se, että
kaikkl  nänä oblekt l lv l t  saattavät töy-
tyä kahdesta tai kolmestå zoom-objek-
t t lv lsta, l01l0in tavaaamäärä plenenee

Tolsaalta zocn$lekt i iv in pi l r tokyky
yl täå harvoin hyvan kl  lnteäoolt tovål t -
sen pi l r to(yKyyn, T6ht00 sanoa, että
kuvasta tulee vaat inlat tonlål la pi  l r to-
kyvyl lä ikään kuln pehmeå, teaävää
kolr taa ei  löydy mlstäan,

PIENlÄ KUVÄUSVINKKEJÄ

l{ l ten ni  l tå kwla si t ten otetaan? Hy-
vä Kysynys, Kymmeneltå k!vaajal ta
salsl  kymmenen er i la ista vastausta,
mLrtta lotain voisi  näin alkajalslksl

Käyttäkåä mlel lkuvttusta,
astukaa 1ähenm5ks1 kohdetta,
nuuttaKaa kuvausKulfrlaa eslm, alenmaksi

korostakaa kuvattavaa tai
tuol ta ruohonl uur i tasol ia.
vastavalo luo Jännit tei tä kuvaan Ja
f iyötävalo tåasen Iat istaa. Vastava-
lossa on ol tava taakkana ettei  valoläh-
de Daista suoraan objekt i iv lsta sisään
l0Lloln kuvassa 0r valr  vaalea 1äiskä,
alna J0tain va l0lålr teen jaoblekt i lv in
väi  i  in.

l laur i  Pi  ippo

Pj:n puheenvuoro

Talvi  on ol lut  melko klLr la tääl lä ete-
lassä, Hyvlä hanklkelejä on kui tenkln
r l l t tänyt tänäk1n vuonna Lapissa. Kar-
JaKaivol le on nentv vuoroln sLksi l la,

KARJAKAIVON AVAIN

vl ime vuonna ol l  KaaJakaivon vlerasklr-
jassa 680 kävnt lrLerkintää si i täkln huo-
l i l lat ta,  et tä avainla el  aina 0lLut
Sl ' lLrstå saatavissa,

Avainla on olemassa 10 kappaletta,
Joista kaksl  on Li ikuntaviraston hal
lussa, yksi  Kalel la la yksl  Ut11la,
Puheeniolr taian avaimen 0len antanut
kåLKlen käytettäväksi,  j  oten suomen
| lätkai l ! l i i tossa pl tä is i  o l la kuusi  a-
vainta, l lut ta kun e1 01e, kun ni i tä
on unohtun!t  lo idenkin kävi j0iden tas
ku ih ln,
Hyvät ystävät l
Penkokaa tasklnne ja palauttakaa Karja-
kalvon Duuttuvat avalmet -  Ja nytkln
lalnatessanne - val l t tÖmästl ,  et tä
ni i ta. i i t tää halLrkkal i le Kayttaj  i  I  le,

fvväa kevättä
;- i i
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Nuuksion suojelu
pähkinänkuoressa

(ansalnval  lsen l r i  ihtokeskLksen sLLnni-
te ima havahdutt l  Nu!ksior ystävät l l ik
keel le ta lstelef l laan Nuuksion ouolesta,
Täl ]1än seuraLksena sVksyl lä -8/  asetet
t l , tn ympärlstoninisteaiÖn aloi t teesta
työryhrnä selvLt täf l lään t i  lannetta,

Ty0aylrmän niet intö valmist ! l  marräs
kuussa -88, Tav0l t teena or et tä aluet
tå kehi tetään suojelu- Ja v i rKistys
Kåyttöön, Työryhmän est tyksestä pyy-
dett i in lausunnot val t ionvarainminis
ter iö l tä,  a l !eef  Kunnl l ta,  YIVr l tä la
l ludenmaan lääninhal l  i tuksel ta,

Kesäl lä -89 val t ioneuvosto teki  pef i -
aatepäätöKsen Nuuksion järv jy länkd-
a lueen kehi t tämisestä ulkoi lun Ja
I  lonnonsuolelun taro€i  s i  in,  Val t jo
l l f la isee si inå nyös tahtansir  kehi t täå
aluetta ydhessä Kuft ien kanssa cr i imal
sena I  uornonsuol€ i la lueenå,

Per laateoäätöksessä alLe€n f t r j rLrs on
I ik inääräinen, koska sclv i lvstya on
latet ty alueen kunt ien l l l r t i r icn lå
ympärist0minister lön vahvis iet tavåks1
tarkoi tetm ylelskaavan virr  a i l l .

Teavalaf l ln in val lon mar I  tc Der!stet
t i in s arnassa yhteydesså hctnakuussa
89 Tervalammln retkel  lya lue,  Val t io

0f  l isäksi  s i toui lnLrt  tukentå:r  k l f t ien
yleisk€avoissa osor t tanr ief  v i rk I  stys-
aLLreiden hänkintaå,

Syksyl  IA -89 läh€tet t i  in ymDaristoni
nister t00n yl€iskir je,  jossa kunt i i l
kehotetaan käVnnistäf i iän y le iskaava
tyot k i iacel l isest i  ja ot t ! l l .an nr is-
3ir  hLrofrr lo0n NLruksio tVöryhnän oer iaåt-

Nuuksl0n kehi  t tåfr ]1 sessä noudatetaan
valhel t ta lsta Der laatet ta.  !ot ta
slunnl t te luun saadaan l isäalKaa ia
toteuttamiskUstannukset Voldaan j  akaa
useammal le vuodel l  e.

Alueen onseLmana on et tä y l i  puoLet
maa-alueesta 0n yksl ty isten ol l l  s tuk-
sessa Jå kaikkiaan maan omistaj  ia on
yl i  q500, Kansal l ispuiston Dealsta
| l l isen esteenä of  s€,  €t tä sel  la lnen
v0idaaf Derustaa vain val t ion mal l le
la pääkaupunkis€udl l lahan maa on tun
netust i  y l jh inno i  te l tua,

Nyt on tärkeää, et tä kunnat valmtste-
l€vat r ipeäst i  y le iskaavat ja tekevät
sLOieluDäätökset Lhanalais ista alLels-
ta,  Espoo on frr l l l ,  tehnyt rnaal iskuussa
90 suojel !päalöksen Llopukal l ion alu

eesta .Ja 0i t taan purol€htolaaksosta.

t i lanne näyttää si is hyväl tA?
Ei -  valkka kalpunkikunnat ovat ot ta
neet myötälniel isen kannån Nuuksion ke-
h i  t täfrr iseen, iatkLrvat esi l lefk iksi  f l let
säf  hakkuLt alueel la.  Pai fe fantoJ€n
rakentaar iseen on kova, Krten Vihdin
ta!€us talnf l l ikuussa os0l  t t  l ,  Täf l läf
selrauKsena Yf l loar istofr l  ln ist€f  lo 0n
tehnyt päät0ksen tånan alueen raken
tair is-  la t0 lmen! ldekiel  l0stå v l lden
vuoden ajaksr Toi lnenpidekiel to ei
kLr i tenkaaf estä cs imeaklksl  rantakaa
vän sumnit te lun tekem I  stä,

R€i jo BIof i l r€r !
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Vaellus vanhimmalla
ja nuorimmalla

t ' lonen laoinkävl iän rel t t l  on kulkenut
Rootnsalnelta Rait t i lårven kautta
l leekol le.  s i l tå edel leen Pltsuksel le
la Hal t1 l le,  iosta 0n tul t !  er1 rei t_
telå takaisin,  Takaisin tul lessä 0n
lähes mahdotonta olrlttaa saanaa nuo-
maal lat ta,

Läht lessäsi Roplnsalf l le l ta kävelet D i t -
k in suof ien vanlr inta kal l ioperaa, J0ka
kuuluu Bait ian ki lpeen, Joka taas 0n
lnaai lman vanhimpja kt lpialuei ta Täl lä

alueel la prekambriset  k iv i la j  i t  ovat
pal lastunelna, Roplnsal f i len pohia-
gnelssln laKsl  0n saatL 2800 i r i l l00naa

Pohiaqneissi  Jatku!  a inå I jn ja l le saa-
r  I iåavi- l leek0nlårvi_P0r0i  ärv i  Taabf l lan
t !0a. Tän]än l in jar  Ja Ropinsalnen vä-
1l l1å maapefä on pohjasnelssl f  oåäl le
kasautun!t ta lnoreenla,  n]0reenikumpu.Ja
Ja -har jantel ta Ja loulr lKkoa, KEskas
0aiv in t ienoi l  lå kaLl ioDerä koostuu
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vuikaaninlsta klv lstä, l0 i ta feunusta-
vat muodostman pohlois-osassa pohj0ls
-etelä -su!.rntalset sabr0t (Gåbro -
tLmma syväklvi) ,  Ropin 1täpuolel  la
kal l ioperåstä lÖytyy myÖs kvartsl  l t te-
la,

Jåäkalden pååttyessä Käsi!arteen n!0-
dostul  kaksi  merki t tävåä lään reuna-
asenaa, Nuorel lpi  kulki  n0ln Roplnsal-
men tlenoilta Hetan kautta Ra6ttamaan
halkaisten Käsivarren.
tästä reUnasta vedet valulvat kaakkoon
vanhemoi reuna kLlkt  notf  nykytsen
Retkel lykeskuksen kohdi l ta Saanan kaf-
ta Terbnlksel le la edel leen Kordsevar-
r l l le,  nlnne sulf f r isvedet valulvat,
Låhtiessäsl Tef bnikseltä Rommaenon
la Poroenon kautta Porolåfvel le
kul iet  Jål leen Roreenikumpujen kåutta,
jotka ovat kasaantuneet Jään sulaessa
a lueel ta,

Saapuessasi lileekon, Jogaksen tåi Po-
r0Järven aut iokämpäl le t ! let  kal  I  io-
peräalueel le,  Joka koostuu nuorista
l luskeistå, Tåmä alue 0r Suoiren nuo-
r lnta kål l ioperäå. se kuuluu Kaledo-
nlseen vuoriJ0n0fr]u0dostlkseen, Joka
syntyl 400-600 fi1lloonaa vuotta s1t-
ten ia Jatkuu (öl lvLoristona Skot lan-
t i ln saakka. l1yös At lant in länslpuo-
lel la oleva Äppalakkien vuoristo on
sanEn orogenlan (orogenla = vuorlJonon
muodostuminm) nuorenpaa kal l loperää,

Tässå kaunl lssa Jårvl-  la lokl laaksos-
sa kohtaavat si ls sudnen vänhin la
nuorln kal l loperå t0lsensa. Tästä lkä-
erostä, n.  2500 milJoonaa vuotta, loh-
tuu naisel ] ]an lähes täydel l lnen ] ] ]Lruttu-
| l l lnen sl lnå Al lakkavaaran t lenol l la,
Vanhasta kt lplalueestå on eroosio Ja
evoluut lo Jo eht lneet kuluttaa hulplr t
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tasaisiksi ,  el i  kuten käy ihnlselä-
|nässäkin, vanlretessa särllät hioutuvat,
Nuoa1 kal l ioperä sen siJaan on vlelä
"volmansa tunnossa" kaikkine hutpput-

Re$avyöhykkeen rakenteen v0l nåhdä
salvaaran seinämistä, saivaaran sel-
nå|]åt  ovat lähes kauttååltaan nuorla
I  luskeita.  Por0Järven kal l l0 lsta 0n
l0ydetty alkeel l ista elänää todistavla
elalnfossi i le i ta,  j  otka ovat SLomessa
harvinalsla,

Toinen haavlnaisuus alueel la on Tos-
kalharjun maamlalnen l !ola,  Tåltai-
s ia ei  muual la Sumessa esl inny, Xoi-
l las er lKoisUUs 0n Suomen kofkeinman
tuntur in Halt ln qeoioginen polkkeavuus
se koostuu tumrnista enåkslstä Ja ul t-
raemäksistä syVäkiVistä kur muu atue
on I  l !skei ta.  Jos Halt ln vleressä
oleva Ridni on l tuskelsta koostun!t .
LiusKelden Joukossa on d labaas i l  uonla
(diabaasi = syväkivi  ta1 puol lpinnal-
l l rEn maqnaklvl) ,  n1kä osolt taa että

Thlva

Joka Kevåt se tulee. Kun lahorastas
laulaa salomal l la,  kevät Jo teKee
tLtoaan l0ktnt l ty1t lä,  Pet lonoiat
la tuntur lpur0t tayttyvät vähitel-
len kulJettaen vettå hi lJat leen
alaspäln koht i  jokea. Kosklpaikat
alkavat elää Ja tåät rousevat vä-
hi tel lef ,  kunnes Jossakin DLrkautu-
vat pt tk ln penslkoi ta jokivars n
aiheuttaer vlr taa, Joka ki ihtyy ia
ki i l r tyv, Se v1e kalken nukänaaf.

kiv i laJlen muuttumlsrajå e1 ole kovln
teravä,

Tul lessasl koht i  f laant ietä hyvln an-
saltun tuopln k1l l t0 si lmissåsl voi t
v lelå lhal l la vanhaa saanelalsten py
hää paikkaa. Saanan pahdassa näkyy
reuravyöhykkeen rakenne, Koko pahta
0r nuorien liuskeid&l nuodostana.

Ja sl t ten sen tuop1n klmpplun.

llauri Terho

Lälrteet:
Ra1rLo Nanner, Tapani Tervo, Låpln '

Li isa Carlssonr Yielsen geologian pe-
r!steet,  luent0n0nlste HY
Nann! idmanr Enontektön vulkaanista
l lL000stunista, Geoloqi lehtt  J/ ]981,
ss,J9- ' r0
Suomen kal l toperåkart ta,  Geoloqtan
t! tk lmuskesk!s
SLof ien geologtnef yleiskart ta 1l
q00 000, l laaperäkart ta nro 18 Ki l -
p is lårv i

Yihääl lä J0klslvannolsta l r tol levat
vahvat Jäånassat,  Jotka tart tuvat
Densalhln al l reuttaen vi l i reln Kunnor
padon, Yesl nousee metsi in la nl i t -
tyauklot l le.  Parisatanetr inen väylä
on kohta peninkLlman levylnen tul
vajokl ,  kun vesi  täyttää uof lan
alvan vaaTanaisemia l ly0tef Tornio-
Joen Ruotslnrannalta suonen t iehen
saakka, Se of l  s i l lo in mahtava näky.
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Tulva Tornloloessa on nl ln valkLt
tava näky, et tä Jokaisen i ts€ään
kunnioi t tavan suomalaisen pi tä1sl
se ioskus nähdä.

Kun nyt on oikein kunnon tulva, nt tn
se vie mennessaan |nuutanaf huvl lan
rannasta, Heinäiatoia hul laa vlaran
mukana, l4yöskln lal turei ta la ve-
neltä,  Joskus tulva noLsee yl i  poh-
j0lseen menevän t ienkin ja t len la
metsän vål i in tulee vähitel len kuin
lärvi ,

K0Lnekynmentä luvLI la on vi imeksi
ol lut  oikein kunnon tulva, | lut ta
sLUrin Torniojoessa on ol l ! t  vuonna

ENSIAPU
Retkel le 1äht i iä loLtuu puntafoimaan
tarkkaan, |nl tä r inkkaansa pakkaa, l l t tä
saattais i  tarvl ta Ja mikä on vält tänä-
töntä, sama Dätee ens laoutarvlKKei-
si inkln nähden, 0n 0al j0n er l la lsta
tavaraa, jota 0l is i  hyva 0l la mukana,
Jos vahinko sattuu, f r ]ut ta monet ovat
l l lyös korvattavissa tErvikkei l la,  io i ta
loka tapauksessa r inkasta lövtyy,

Laastar la taytyy alna 0LLa mukana naar-
mujen, haavojen Ja hiert tnLen varal ta,
Kannattaa kul tenkin f i iet t iä,  minkälai
nen ol ls l  parasta ja käyttÖkelpoisir ta
ni  lssa oloissa,
Kangaslaastar i  pysyy kokemuksen nukaan
mLovi laastar la pafel l ln in,  ja jos vielä
ottaa laastar in yhtenå 0al€na, s€a
sl l tä alna t i lanteeseen parhalten so-

16/7,  Antt l  l ' l ikkel inpoika Keksi
Klr lot t t l  s l l lo l f  tLLvastai

Järvl  kaunls Karungissa
iähestyl  Jo lähemmäksiJ
sl f t re s i rnan jyvät Joudui t
kahden pLolen Karunkia.
l ' la l tahiksi  kaikki  naadLi t
f lusa siel  Iä hL[Lälat  kei t t i
Rlston Lassi  o iut ta laski
Hohl ln l lat t i  l lä istaissansa
opoi  o luen tLnt i jaksi ,
l la l ta in nakeutta kefskai  s,
J uof ias v lhdoi f  melkein JuoDLir
Karunkla Kaanain f l laana
Pit i  Saksaå DaremPana,

Simo Pylväs

Vi i l tohaavan (saattahan pur.rkko l lpsah-
taa) sulkef i lseen on käyttökelpoinen ns
perhoslaastar l ,  jo i ta on ainakin kahta
nal l ia.  NEATSEAL kaksoisper l rostelppl
on toi | ] lva Ja helDDokäyttöinen, Ni i tä
0n saatavana lsel ta er l  kokoja,

an&l
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täyttäa uudeståan Ja uudestaan, El
v le pal ion t l laa etkä palnakaan., ,
Jos tarvi taar länpöhaudetta, s lsä11ön
iruutoskel la sekin onnlstuu,

Retkipat l  a korvaa |nalnlost i  l l [ ]a lastan
Jos käy ni i r  onnettomast l ,  et tä raaja
taytyy lastol t taa. Edel lå |nalnl t tu
Låpinkäv1lå-numero kertoo tarke|n|nln
tästäkin,
Pat ja voi  ol iå uudentyypplnen l lmal la
täyttyvä tai  solumuovlpat ja,  I ' lo lemmat
ovat yhta käyttokelp0lsla.  s l tapalts l
se on tavaral  joka ku! luu luonnostaan
aetkel l lJän varusteisl in.

l l i teLlaa el  tarvLtse Kantaa muKana,
ios on hulvL tal  kaulal i ina kaulassa,
jotka molemmat s0DIvat kannat insl teeK
sl s i inä taDauksessa, etta Kasl täy-
tyis l  saada tuettua lepoasentoon. Ha-
tät i lassa köden saa kannatukseen valk-
Ka nostamal la Dlseron helf lan käden yl l

LämDöpeite tai  avaruuslakana ol ls i  hy-
va ol la mLkara. Pieneen t lLaan maht!
vana ja l '€weft i  s i i tä on monerlaista
aDua hätät l lanteessa, se on tehokas
I äfr ] f r lon hålhtuf l l isen ehKälsl la t i lan-
ierss. ,  ro issa Loukkaant lnut  joutuu
olenaan l l lkkumatta, Se on loDa kLl-
letusta helpottavå väl ine, Jos JoudL-
taan kantamaan louKkaantun!t ta avun
pl l r l ln.

Urhei lutelDplä kannattaa varata l lL-
kaan hietymlen enneltaehkä1syä varten,
!0s hi lkankir  tmtLL kuumotusta vaa
paassa, karta0äässä tai  J alkapolr j  assa,
I  a l tetåan teiDpiä huolel l ises r t i t
tävån leveäl le alal le Ja rakkula saat
taa Jaädä tuleftat ta,
Tolvon vlrk lståvla Ja tLaval L is ia
reissuja mu!staen etta "vara or vi i -
sautta, eikä vahlngon enne",

Ei la

Ensiapuside on melko uusi  tuote,  Si1-
nå 0n tärt tLmaton haavatyyny, Jonka
koko on nuunnel tavissa tarpeen f l rukaan.
Si inä on l lyös k i inni tysside val f l i lna.
Ensiåpusidettå 0n saatavana kahta ko

IDEAL- el l  loust0sl te i ta 0LIsl  hyvä
ol la palr lk in kaplalet ta f lukana, Nyr-
lä l rdyks lssä, venähdytkissä Ja rasl tus-
vanmoissa si l ta saa hyvan t !Kis i teen,
Joka helpottaa matkan tekoa. saapa
si i tä Gtevöst i  pai f  esi teenkin,Jos sat
tuu t ! lemaan r !nsaast i  vuotava l raava,

Laplnkävl jä nro 25 q/ ]986 kertoo kuvan
Kanssa, |n l ten se tapantuu, Ruskea,
paksu loustoslde on paremDl ia pidenpi
ikäinen kLr in valkoinen ohuemPl,

Nyalähdykset,  venähdykset Ja I  l l ras
vamflat  tarv l tsevat ktvun polstoon, t ! r -
votlksen esthlse€rL ia parantumisen n0
peuttamiseen lnyösKin kylnälrauteen,ni tä
noDeanl l in,  sen paremDl,  val f l l ls ,  kau-
pasta ostet tava kylnäDakkaus painaa
usei ta satoja gral l l lo ja Ja or kertdöyt
toine],  Kylmäl lä vedel lå,  s losammalel-
1a t€i  lumel la täytet ty l l ln isr ip pussl
alaa sanan aslan la voldaan kayttaa ia
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RETKEILIJÄN
- €nsiapuside iso
- ensiapuside Pieni
- pikasid€ pi€ni
- pikasids iso
- lämpöp€il€
- peili
-turualsikkuti

BEPPUPAKKAUS
1 kpl
1 kpl
6 kpl
2 l(pl
1 kPl
1 kpl
1 kpl

HINTA 94,.
AVARUUSLAKANA 140 X 220 CM
- siioitettaessa'hopeapuoli' loukkaan-
tunuttapäin h€ijasluutuumiinlämpöla-
kaisin polilaaseen HINTA 91,-
SPR PIIRITOIMISTO
HYVÄN MIELEN KAUPPA
Annanka$ 16, H€lsinki 12. ouh. 601 600

Nuuksio -Erämaa-
kansallispuisto
asun oåäkaupunkiseudul la,  I lnul la 0n
tunnLn bussLmatka eaänaahan, v01n sa
l l lota velkKoalsta ! indlnt l€ l le,  Oi t taal
ta salmenkartanoon loutumatta l l lken
teen la lkolnln,  l lLr t ta kuinkå kauan?

Kirveenkoskenattolnia nänä f l letsat  e ivät
toki  o le i  monin Daik0in 0n f iaanomlsts_
Ja pi  stanyt k i t lkasvui tsetk ln KUUsen
tuirr ikkaat s i is t is t l  p inoon, nLsta-
koruen hakkLrut  on lo f la in i t tu tåssä-
kin lehdessä. uf ia l ta saar i järveLle
ul0t tuvaf kosteikk0n0tkon lohl  a on
paat!roi tu lä l res koko f l lat l (a l taan lKun
l lustakorvesta I  atkaa natkäansa €telaän,
I  outuu l l r jan LinsipLol isel le su!rel le

Nuuksio on säl lynyt  nälhln päiv i in
siksL, et ta se 0n 0lLUt l i ian r ikko-
nainen, kal l l0 lnen la s0lnen asutet ta-
vaksl  la v l l le l tAVäksi ,  Nykyajan l lah-
d0l  I  isuLdet ovat kokofaan toisenlaiset
kuin ennen. ( i ipåhi ihto,  (esäfr ]öki t  ja
l letsätalous uhkaavat i !kahduttaa kor

Nuuksi0 el  enåä säi ly i tsestään, se
tarvLtsee akt i iv ista suojelLra,  se ei
v le lA ole kansal  l ispuisto v i ra l  I  isest t
kui terk in yhä us€amDier f l l ie l lssA se
si tä jo on, fe ista jokainen vol  vai
kul taa N!!ks10n k0htal00nl
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RETKI NUUKSIOON 8.3,

Suofllen luonnonsu0jel!l ii ton Ljudenfrraan
pl j r in Nuuksio ryhl lå tärJest i  NLUksi-
00n pöl lo ia l i1t0-oravaretken maa
l lsk!un alkuDUol€l la,  Retken vetälänä
toi l l r  Efv l in l , lo i tsch, NuLksio työrylrnän
puheenl0htaja.  l lukana retkel lä ol  lvat
mn, I  lp0 Kuronen Luonnonsuoletul i l tos-
ta,  kansanedustaja Esko SeDpänen, Sep-
po vLOlaf  to låäninhal  I i tuksesta Ja

NIESTASÄKKI
Kuten j I tusta ' |Retkel l lJan ravlnto '
s iv! l la a5 käy i l | r l ,  suklaa ja karki t
e ivåt  0 le enea! i€n saanr in kannal ta
hyVla väl ipaLjoir ,  Banaani le lpa sen
si jaan 0n, ohjeef le ivästä tL lee 20
vi i0alet ta ja yksi  v i l ra le al j t tää
val lpalaksi .  Yi jpaleen rav intos isäl tö

Si.kka Nautojärvi ,  osastoDääl l iKkö y|n-
päristömi nister i0n kaav0itus- la ra-
kennusosastol ta,  j0Ka viettää viLKon
loPPuJaan NulKslossa,
Espoon Retkei l i lät  la pa.t  io l  aiset
ol lvat I  äal  estäneet l lustala|nfr ]el le era-
hefKi stä tar lot tavaa,,  ,

l , lyös | l ]e i tä laDLnrcvlJol ta 0l l  mukanal
RaiJa, KaLe, f l i r ja ja Pekka sekä ninä,
Retkel lä keskustel t i ln Nuukslof tule-
vaisuudesta Ja sen mahdol l l  suukslsta,
Lex Nuukslo -er i lL is laki  o l is i  i lmei-
sest i  paras råtkaisu suolelun kannal-

Älueel la on asukkaita ja måanolnistaj ia
yhteensä 11500, 0n selvää ettei  mikäan
sLojeluhanke etere -  ainaKaan r i i t tä-
vän nopeast i  -  i l f l lån yhteistyötä hei
can kanssaan, (uinka saisinl le ihf , l lset
huof laamaan, ettå NLL,tsio todel la on
a inut låatuinen al !€ Suomessa, Dääkau
punqir  kupeessa? voisivatko tukholna
Iaiset kuvi tel la käLpunklaan i lnan Ty
resöi  ik i l lers iä? l l i tä ol is i  0slo i l -
nar Nordmårkaa, iosta f lo lmerkol len 0n
vain Pleni nLr.kkaus?

kalorei ta l lE
vålk|aista q,5 s
natr i  unr la 65 l l9
hi i l ihydråatt iä l0

kolesie,_ol ia 0 nS,
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!a lkkel  banaanl le ipå olekaan kevyt,  se
sovel t lu er i t tä in hyvin painonsakin
puolesta ahkiovaeLluksi l le.  Ja mik
seivät  r isk inmät kanna si tä r inkassa
Didemni l läkin lnatkoi  I  la.

SANAA ILEIPÄ

J dl  srahanl  auhoja
l  d l  vehnäJauhoja
2 dl  vehnänalk io i ta
I  t l  le iv inJ auhetta
I  t l  s000aa
1 t l  kanel la
2 kovaksi  vaahdoksi  vatkat tua mlnan-

/  d l  suavottu banaanla (käytä er l t tä in
kypslä banaanela)

1/2 dl  i€delmäsoker ia
3 1/2 dl  rusinoi ta

KLUmenna uuni  165 asteeseen.
Ylrdistä kaiKki  n!ut  kulvat  a ineet

Ylrdistä nestemalset alneet ja banaanj-

Sekol ta edel lä lnaini tut  seoKset keske
nään, Lisäa rLE inal ,
Kaada talktna kevyest i  ö lJyt tyyn pi t -
kulalseen paistovuoKaan.
Palsta 60-70 n] lnuutt la.

Nämijuomaohieel oi Poimiltu mukavasla Markku
Bautosen Lomakokin keirtokklasra (weilin+Göös)

I KotvUNLEHTUUoMA

Paras alka on alkukesä, kun kolvunlehli on vielä
I ian pehmeä vihdantekoon.

Rilvi kolvunlehllä kaltilaan, lsåå vetlä, kiehaula.
Si vilö ja jäåhdr,lä. TLrloksenåraikas alkukesän juo-

A ä iee kem la kovin isoa padalisla, iuoreenajlo

Enlisaikolna'lehmånhaudelia annettiin naudoilLe
måidonruotantoa lisååmåän, varaudu ils€kin li-
säånlyneeseen nesieenPoisloon.

I KUUSENKEBKKÄJUOMA

Jos reiki sanuu haklualueen rcunalle. jossa oi
poimirtavlssat!or€itavuosikasvaimia, älä jätäklåyl'
limäträ rilaisuutta. Kerää vaikka taskuun keftliä.
joisia voir leirisså keitlåå pihkanraikkaan elämyk-

Kiehaulahavujapuhtaassavedesså,siivilöi ja ka

Ärå kiehalta llikaa, älå lee paljoa koiialaan, seis'

Kerkkiä voi keråtä minikrippiin huomislakin laryena
vadenians maisi!vatpaljaallaan pureskeltu nakin.

Kerkkäjuonralla parannediin keripukk ata ierluleh-

I KANERVANKUKKATEE

Kanetuankukkalee on rauhoitlavaa, siG jlo silä
ennen nlkkumaanmenoa. Vå letåån sen aottavan

Kolra llnen kukkia haudutelaan kiehuvankuumas
sa vedessä. Muutaman minultn haldutls r illåä.
siivllö. Ålå annå juoman seislå pitkåän sillå se

Kukk avol myös llsåtälavalLlseen ia kolvun ehtlee'

I KATAJANlitaRJAJUollra

Kataianmarjoja saa lain .nukaan poinla kenen
maaltataharsa, multa oksien kalkom nen on luvån

Maioja murskataanlermarlin tusinan veran kuppia
kohden. Kaadetaan kehuva vesipäå le.

Juo.na on pardla Fuulåman minuutin haulune-a

vasrapoimilul tuoreel marjåt murskaanllval rrel'
posl peuka on la elusormen väl sså. Ku val låtlyy
murskala esim. pu!kon hamåralla kiveå vaslen.

Katatanma4åe olclcfreelstämunuasvikalsille,
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Luonnosta lisää keitoksiin
Kalkk€a ruokaa retkel l l lån e1 tarvl tse
kanta nukanaan, slllå tuoretta nuonaa
vol polmla myös luonnosta. PalJakka-
alueel la el  esl lnny myr(yl l ls lå kasve-
Ja, loten slel lä vol  kokel l la melkeln
nltå tahanså. (älken kalkklaan lapln
kawlen kåyttå on rlsklttö|nå|lpäå kuh
Etelå-Suomen, Nuorta kasveJa löytyy
pltk ln kesåä lumenvl lpynäpalkol  l ta.

SÄLÄÅ]IIÄ ALKUPÄLAKSI

Tuoretta salååttla vo! tehdå horsman
nuorlsta kärkl  leMlstå, apl tan kuklsta
D0l|nulehdestä, haprosta, suolähelnästä
volkukan nuorlsta lendlstå Ja veslhel-
nåstä,Jos sltå sattuu löytynåån känp-
plen läh1stöl tä,  Nt l tä vol  la l t taa
fiyos suoraan lelvän päål le,

YIYÄ SOPPÄII{

l1n, nokkon$, horsma, Dolmuteh ia

Poronpapanoita
KULTTÅ TöYTTJILLE

Tuono Korkalo pal l l t t l ln Suomen suu-
r lmnan kultahlpun kultalsel la koplol la
Saattoporan kultakalvoksen nal|nlesl ln-
tymän löytåmlsestä, Hlpun löysl  Evert
Klvlnleml vuonnå 1955 Ja se palnaa
392,9 9rafinaa. Jospå mekln alkalsln|ne
kulkea katsel len ent lstä tarkennln
l  alkolhlnne. Såattoporahån on Kltu-
1åssä, nelko lähel lä (ukåsjårveå.. .
{LK 26,1,90)

vuohenputkl soplvat muiennokslln Ja
kelt tolhln.  Vuohenputkl  |nulstuttåå
sel ler lä,  nutta on volnakkaampt.

Plenl näär slankärsåiön tehtlä naustaa
retklr@kaa r rkavast l  (olranputkl  on
klrvel ln sukulalnen, Joten sekln on
naustekasvlksl  soplva, (olrånputken
leidet tulee fiaustaessa kultenkln
lal t taa vasta val |nl  lseen ruokaan,

JIITI FI'O{ÄÄKIII

Kokel l@a kletalsta vadelman lehteen
nust lkol ta Ja syödå nyytt l  sel tålse-
naan. Tal tee hapro-ruslnakelt toa/ ku-
ten l@palalset a lkolnaan.

Edel lä on esl tel ty valn |nuutanla ple-
nlä eslmerkkeiå. Jos tämä alhe kl lnr
nostaa enar| ]6l t lk ln,  kannattaa hankkla
eslnerklksl  Suonen f iatkal lul l l ton Jul-
Kalsena yrt t lopa, Jonka on klr jo l t tart
nut Turkka Äåttonen Ja kuvtt tanut
l lart t t  Ärkko,

RaUa

I(ILPISJÄRVELTI |(UUL]UA

Kllpls lårven kyläkokous l lnalsl  per in
selkeäst l  kanta0sa Saanan påäl le ra-
kennettavaksl suunnttel tusta t  testä.
Aänln 29 - 5 vastustet ln hanketta.
l,luotkatakkaan on suunnttte la lask€t-
telu(estus Leutsuvääran kupeeseen.
Yhterå puuhänlehenå on Esa Atdantausta
Retkerlykeskuksesta. (LK 22,3,90)

Lapln uusln.saastenlt tausasema alott t l
to l | l l lntansa ( l  lp lsJärven b,ol0q jsen

€senan n0telssa 2l ,J,90, se tol l l l l
0ulun yl loplston ålaisena |nt taten jL
r lkkldloksldlpl tolsu0ksla, (LK 23,3. )



RINKAN POHJALTA

Lapinkåvuå 1/90:ssä oll lukiiakysely.
Alustavassa venallussa on saalu seu-
€anvanlaisia luloksia:

Kyselyyn iuli 79 vaslausta, Vaslaajista oti 46
miesiäja 32 nalsta sekä 1 , joka si halunnul ilmoittaa
suklploliaan ja ikäänsä-

Vaikka kaikki vaslannsot iåsen€l eivåt ole åkriivi
sesii ioiminnassa mukana, lelrli kuitenkin luetaa

L€hd€ntoimilusilahluikannuslavisramlellpit€istå
ja hyvistå ehdotukslsla. Tulomrne miettinåån, mi
ien lehteä voisi paanläa lukijoiden loiveiden mu-

Ta*oiluksenmme on venailla laAasii kysetyn
tulokset. Lehden lukemisesra jayhdislyksen toimir
nasla kyselyn tulokset ovai ia emmin seu€avas

Kaikkien v6laajien kesken arvottiin patkinnot ja
onnetiarenaloimi Aino RimppJ Matkaitutiitosta,

Palkinnot voi lunaslaa toimiitamalla s,22 otteen
numeroruudun, nlmitielonsa seki mahdottisen
puh.numef onsapäåloimiltåjalre-
osolte:Faija Hentman, v tinja 18 B 17, oo53o Hki,
puh. k.718 768 2.5.r990låtke€n.

Viikon maksuton oleskgtu

Knja

ONNEAVOITTAJILLE!!

1032
1985
1690
1465
392
961

1902
525

APUU-VA!!!

LENDENTEKIJÄT OVAT PULASSA I I I
1 .  Löytyykö Jäsenistömme Joukosta hen-

ki löä, ioka volsl  rasteroida kuvam-
|ne l  lmalseksi??
Tai salsl tko nei i le puhutuksi  set lai-
sen edun?? lluuten kuvten käyttö su-
plstur våhi in,

2. Hel l  el  pysty enää DalJoakaan aut-
tamaaf klr io l tushommissa. 0nko s1-

nul la kåytässäsl lu lkaisu / tekst lnkä-
si t telyohlel [ ]a,  ehkä vielä laser- tms.
ParemnaPu0l elnen Print ter i?
Jol lei  apua löydy, tänä menee taas ko-
neklrJ0i tustekst iksi  (vrt ,  täfr ]ä Ja
edel l lnen numero),  l l ikä l isää työ|nåä-
rää la heikentää ulkoasla.

ota yhteytta,  nyt 0n tosl  kysymyksessäl

RaiJa
DUh, k.  718 7689

Kesätekemistä
kansanopistoissa
Kansanoplstolssa er l  puol I  t la naatå
0n touko-elokuussa 17 er l la!sta valo-
kuvauskursstå Ja lähemnät 20 luontoon
Ja luontoharrastukseen i  I  l t tyvåå
kurssla,
Lisät let0ja nl lstä la kalk lsta nuls-
takln, Jol ta kansan0plstot tarJ0avat,
saa t l laamal la Suonen Kansanoplstoyh-
dlstyksen luetteLon, DUh. 90-qqq 090,
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Kitilån Kukasjätuellä sljaibevan Goados-ko-
lanme vaEtaan C'H Monnqilta, puh. 577 004
ial Malja styklliä, puh. k. 876 4391- varaus on
Frultava kåksi viikkoa ennen vdattua åikaa
tal siitä perilään nomadi kii)4tömalGU,

1 5 mk/hlö/yöl HSLn jåsenet
30 mk/hlö4ö/ muut jåssngn s€umssa
7,50 mk/hlö/yö/jiisenlen alle 1 2-vuotiaai lapset
15 mlvhlö/yö/ muiden alle l2-vuoliaal lapsei

KODÅN VÄRÄUS

VUOKRATTAVAT TEL?ÅT

HIIIAMERKXE i

HSLlla on kolmeTena Masler S t6lltaa, joila
voivuokata 10 mkrrk. Ne ovalkupolimallisia,
kaksikenostelrioia. Tiedusrelut Anja Sinrosel
ia, puh. k. 676 039 lai Saka Paloha, puh. k.
874 5880_

lVuita puutluvia vael usvårusieiia voi aina tie-
dustel a vae luslen vetåjill:.

Uun T.atarun
Haneent le 2:ssa, Hakanlemen hal l ia vas-
tapäätä on Herkk! t i ike Eira Palonläki .
Pleni  DUot i  m nlmefså l l ]ukainenr sen
val lk0i f l l i  in ku! l !u er l la ls la lnäusta-
f i lat tomia la ja l laustet tu ja teelaatuja.
taval l ls ta,  maLstet tua la paDukahvia,
kuivat tu l  a t redel ln iä,  makeis la,  kekse-
jä,  er i la is ia ryynejä Ja jauiola (myös
ajaalaisJaulroia) seKä rLnsaas l r to
maustel ta,  f l lm, kuivat tua s lpul  i  a.
f lyös tahjaksl  sopiv ia teemukeja ta
_Purkkeja löytyy,
Hels Insin seudun LaplnKävi jät  saavat
l0 {  a lennuksen k€ik ista toot te ista
esi t täessåän HSL: n lasenkort in ostok-
sla tehdessään, I l l lan kort t ia el  a len-

Herkkr l  l  lkkeef pLhel innumero on
753 2780.

Erämessuille 6.-10.6.90

Rllhlmäen maauinalan ympäristössä käy
taas säpinä, kun netsästyksen, kalas-
tuksen Ja retkei lyn Darissa tolmlvat
vålnistalåt,  l i ikkeet,  y irdlstykset Ja
ylr telsöt esl t tåytwät,

suomen l latkal lul l l t to la sen laplnkä-
vl jä- lä retkei ly-yhdistykset ovat
myds mukana, osastol lamne tulLaan
esLttelef lään retklvarustei ta Ja -nuD-
nia, retkei lyalu€lta,  ol iaa tot f l intå€m-

Jos sinua ki inrostaa 0l la fr ]ukana esi t
telemassa HSLrn t0l f l intaa, 0ta ynteyt-
tä Rat la Hentmanrin,  pLh, k,  l t8 768,

valkket s l  lhen t0lmintaan halualslkaan
l lLkaan, tLle thmeessä katsomaan mltA
kajkkea tanä vLomå on tar jol la l

Lisäyksiä edelliseen lehteen

Lapinkävilöiden hihamerkkejä voi ostaa ker
hoilloissa lai lilaia C-H lla p! helimitse
(577 004). Nlntaon I mk.

Lapi ikävi jässä 1/90 slv! l la r t  luetel-
lu lsta J0htokunnan Jasenlstä 0l i  lää-
nyt  pols Arto ALanko, anteeksl ,  Arto,

Sivul la rr5 ol le€n RunorepLn runojen
kir lo i t ta ja 0n rovänei l leLäinen Pentt l
NarJul laa,  jonka Tuntur i l ta tunt ! r  111e
k0k0elmasta ne 0l  I  p01[ l i t tu,  l , lut ta
kyl lä Veikko Haakanal lakin on Dal jon



KARJAKAIVOII LINJA.AUTOAIMTAULU
Helshgtstå
Arkisin 6.00 eila

8.30
14.15
17.15

Pyhäisin 8.30
11.30
16.00

1.6.-31.8_

kto 12.15

la pyhåisin myös
klo 19.00

Kotuulasta
Aftisin 7.OO

9.30
15.25
18.15

Pyhåisin 9.30
13.30
17.30

1.6_€1.8.

klo 13.10

ja pyhäsin myös
klo 20.30

Kai?kaivolle vievä Koiwlan bussiå liiksn-
n6i Äbergin ljnja. Linjan numero on 285 ja
Iäinölaitui 30b

Ti laan LaptnkåvtJä - tehden vuodeksi 1 990. - . .  El, ,  kebt{t i  tauksena.. , .  Cl
y€ksan 1lmar er i l l istä laskua t i lausmak-
sun 28 mk Helsingin seudun Laptnkävi jöl-
den t i l l  l  le 1196 60 -9

Kuulun ennestään Suomen t i tatkal  lu l  I  l t toon., . , .  Cf
la haluan l l l t tyå suorajäseneksl HSLrään.
llaksan vLoden 1990 sirorajäsenmaksun rto nk
l lman er l l t is tä laskua HSLrn t i l  te i t96 6O-9
Sl lLrn yhdistys lohon kul lun ennertääni

Haluaf LI i t tyä Suol len Matkat lu l  i  i t toon . , . , . . ,b
Ja safr ]al la Helslngln seudun Laplnkävl-
löihin,  l ' laksan suL:n Jåsenmaksun 100 fr ]k
lonakKeel la,  Joka Lähetetään ninul le

N lml

Helslnsln seudun
Lapinkävi lät  r ,  y,

v Llnja 18 B t7

OO5JO HELSIN(I

R0s0ite


