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I.APIilIKÄV|JA
Helsingin Seudun Lapinkaivijät ry:n (Suo'
men l\,4atkailuliiton jäseniåriegö) iåsenlehli
nro 40 3/90 1.8.1990
llrnsstyy neljäsli vuodossa: helmikuun
alussa, huhtikuun puolivälissä, elokuun
puolivålissä ja maraskuun alussa.
Painos 2500 kpl
Jäsenmiiärä 31.12.1989 1192 henkilöå ja
suonjils€niä 1 5.
vaståava tolmltlåia:
Raija Hsnlman, V linia 18 I 17, 00530
Helsinki, puh. k. 718 768, t. li, ke, pe 135
5742
Muu loimituskunta:

Blomberg, ltlarja Hynninen, Heli
), Miia Pkinen, Ma*€na Tanska.

nen Martfi MarkDvaaB
Kansikuva: Heli Laakso, piirokG€l myös
Tei Laine, valokuvaaja: Sakari Palo
llmoitrrshinnat auksama 1300 mk

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

Hankkiossaan ilmoiluksia, jäsenet saavat
20 % provisiota hinnoista-
Painopaikka: Painonikkarit, Helsinki 1990
Aineisto seuraavaan lehteen vastaavalle
toimitlajalle 1.10.1990 mennesså.

Puheenjohtaia: Clas-Henrik Morlng
Nä!4relijänrl€ 4 A 23, 00400 Helsinki
puh. k.577 004, kesäasLrnto 597 397.
varspuh€en johtaia: Pekka Narlnen
JåmeEintaiva 10 E 68, 02150 Espoo
puh. k.461 610.
Slhteerl: SiAka Hal6n, Vihedaakson-
lania 3'5 A 9, 02710 Espoo,
puh-k.597628.

Rahastonhoilaja: [4aija Slykki,
Hitakkokuja 3 A 23,01200 Vantaa,
puh. k.876 4391, t .  129 61.

@
HSL:n posllsiirolili 1196 60-9
Karjåkaivon isånlä: Kalsvi Koski,
puh. k.  912 8t0 79.
Talkoopåålllkkö: Uljas Pernu,
puh. k.298 8747,1.297 8563.
Kaiakåivon avaimen saa Malkailuliiion
malkaloinislosla, l\rikonkalu 25,
klo 9.00-17.00, ma-p€.
Yhdyshenkilönä Suomen Matkailuliitos-
saon t lla Kesänen, . Hän hoilaa myös
osoltleenmuulokset ia låsenasial.
SIIL puh- 170 868.
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P{{KIRJOITUS
L€ht jota nyt lu€t, on yksi yhdistyksemme näky/immistä jåseneduista. Mikä siinå on taQeel,
lista, vålttåmåtöntå, turhaa - nåmå kysymykset on esiteliy jokaiselle lukumåäråftåän toiselle
tuhannel16 noussvall€ jäsenellemme.

Heisrå 79 palautti våstauslomakkBen la kertol mielipiteensä. EnVi ne loput liki tuhat? [,litä mjel'
tä he ovat asioina? mejsesli h€ oval tyytyväisiå , lai harråstusyhdistyksen iässnlrys€lyyn ves-
taåminen on työn ja muun ahenul."sen ohella niin tois- tai kolmasa.voinen seikka, etteisiihen
jaksanut vaivautua. Tai moni€hkå aikoijå aikoi. mutta se våin jäi. Ja moniei€des aikonut.

Lehtemme ilm€styy neljåsti vuodessa. Koko yhdistyksemme talousarviosia se lohkaisee ison
osan, Ei siis ole samåntekevä milå leht€mms sisåltåå, mitä jäsenmaksusahsellaan saa.

L,seat vastaajal kertoivat kuuluvansa yhdistykeen tavaiakseen samanhenkisiä ihmisiå, siis
Lapinlumoon ioutuneita. Sihiheiståvain 1 % käy yhdistyksemme järjestämissä tilaisuuksissa-
Entåpå jos lehti voisi entistå enemmån toimia meidån yhdyssitesnämme, lujittaa yhtesnkuu-
luwutta keskenåmme, vaikka emme Jaksa tai näe tarpeelliseksi kåydä jäsenilloissa. Silloin tar
vitsemme toinen toistemme kokemuksia jakoon, henkilökohtaisia meistå msille kerlovia juth.ija.
Ja vanha totuushan on: Milä enemmän annat, sen enemmån saåi,

Piläisikö lehtemme ta*istaå linjaansa? Ja phåisikö koko yhdistyksen ta*istaa suuntaånsa?
Pitåisikö relkillä ia våelluksilla erakoitumisvietin ohella voimistutiaa sitä sosiaalistå puolta, ios-
sa ihmiset tapaavat toisjaan jltanuotiolla, kåikki yhdessä piirisså, snnenkuin luuskahlavat
ikiomien yksityisten urnensa maille?

Pitäislkö piiiä tiMstä ja laajeniaa tåmån lehden awlla? Se on sinusia kiinni.

Marla Hynnlnen



TOIMINTAA
ELOruu

12.8.su
SUNNUNTÄIRETKI MOTTISUOLLE

Motiisuo on lentokentån tutevan kiitotien aIB jäåvå mielenkiintoinsn ko,
hosuo. P6ikalle €i pääse julkisitta kutkuneuvoitta, jot€n k6110 it

moittautuessasi SML:oon puh. 170 868, onko käylössåsi aLto.
|.åhtö Ala-Mannerheimlntielui kto 9.00 usåtietolå antaa Ritva Kouki puh. kotiin 874 7094
Ol työ 706 2252.

18.8.1a
LETTUJENPAISTOKURSSI KARJAKAIVOLLA

Kaadat taikjnaa kuumatle, rasvatrjte pannule. Odorat jånnitykselä miten
l€lun kay ja sille kåy niinkuin aina eli pannulla on hittositaksn näköinsn kok-

karc. Noin klo 15.30 alkavalla kurssitta kerroraan niksejä la harjoitelaan niin ettå kaiki[a onnis-
tuLr kauniin ruskeat ja pyöreåt lerur. Taikinå tutse raton puotesia. Jos otsr tiiysinoppinur tute
kerlomaan osaamisån salaisuuder. Fasvaiset sonnet ja suupieler puhdisiuvat saunassa. Våjk,
ka st ennen olisikaan kåyn),t Karjakaivofla, niin tute n]r, silä Hetsingistå kto 14.15 tähteväå tin-
Ja-autoa ollåan vastassa. Paluu tapahtuu pikkuadoina.

22.8-ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Nomaaliin saunavarustukse€n on nyt syytå lisätå taskutamppu, jotta pa-
luu olisihelpompaa. Saunassaja makkaraa gdlalessa on mukåva kerlai!

la ja palauttaa mieliin menneen kesän tapahtumia. Vastuuhenkjtönä on Karin Silander puh,
kotlln 674 644,



29.8. ke klo 18.00
KERHOILTA. SIENETJA NITDEN KÄYTIö
Kaisaniemen ala-aste Puutarhakalu 1

Kerhoilta on siinetty elokuun loppuun, koska sn/skuussa niin monion påkannut rinkkansaja
suunnannut kulkunså Lappiin. Sienikausi on kuitenkin parhaimmillaan, joten Pkjo Kltöworl
l,larttaliitosta pitåäsjeniillan.Tutusrumme erisi€niinja niiden kasvupaikkoihin. Jos halukkud-
ta ilmenee, pideläån myös sienikurssi, jonka ajankohdasta sovitaan kerhoillassa. Kufssilla kå-
sitellään sienten valmistamisla ruuaksi ja niiden säilöntä.
Vastuuhenkilönå onTapio Nevalaln€n puh. kollln 327181.

25.8, la
PUUTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Tånåån halolaan ja pinotaan ruubn kaalamja ja pystykuivia puita, jotta taf
vella olisi pinoia vedettävånå. Jos sinulla on kiiloja tai halkomiskirves, niin
ota mukaan. Talo larioåa rokan ja saunan. Vastuuhenkllönä onAutis Bo-

ström puh. työhön 693 691.

2l .23.9. pe. su
VIIKONLOPPUVAELLUS
KYTÄJÄLLE

SYTSruu

Etelå-Suomen kuulajta syyspåiviä lähd€mme ihailemaan Hlrinkåån lähettyvillå sijaitsevalle Ky-
tajån alueelle. Upeäl hiekkåhaiut ia syvät supat takaavat mielenki'ntois€n rstken. Inanuotiol'
la on aikaå kerlailla påivån tapahtumia mielen lepäillesså nuotion låmmösså. LåhÖ H€lsingistä
21 .9. kb 14.00 Ala'Mannerheiminti€ltå. Hinta nojn 100 mk. Karttana ympäristökartta 1 :25 000
Hyvinkää. ltmoltlautumiset 19.9. mennesså SML:åån Ulla Keså6elle puh.170 868.uså-
rlerola ia varusreråydennykslå Kalevl Koskl puh. kouln 912 - 81079 tal aniå slnlonen



26.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Öljylampr.rt luovat saunomiseen uutta tunnelmaa kun kokoonnumme
syysillan såunaan, Kuistillakaan ei iaruiF€ islua pitkäån viitentyåkseen.

vasluuhsnkitönå on Attan Apunen puh. työhön s6s 3422.

LOKAruu

3.10 k6
KERHOILTA. SOMMITTELU JA RAJAUS
VALOKUVAUKSESSA
Kaisaniemen ala-aste, PuutarhakaiJ 1

iriten saisin kuviin syvyynå ia minne muualle kohteen rcj sijoittaa kuin keskelle kuvaa. Maud
Piippo kerioo sommittelun la rajauksen periaatteista- Jotta saisit ;llasia tåyden hyödyn tuo ku,
viasi näytettåvå1.6ija a.vostehavaksi. Vasluuhenkllönä on Selja Turppo puh. kotiin 322 644.

13.10.la
SIIVOUSTALKooT JA YÖSUUNNISTUS
KARJAKAIVOLLA

Hytrysonraadot jå håmähåkinverkol pyyhitåån Karjakaivon majoista pihalle ia illalla paikat kiil
tåvåt puhtauttaan. Touhuun ryhdytåån aåmuadon tulon jälkeen. lllan pimennytlyå läht€vä Lå-
pinkåvijåt obalamppuien loisleessa syksyisesn metsåån ebimåän Kosken Kålen sijoittamia
rasteja. Pimeåsså iaivaltaminen on yllättävän vaikeaa, muita onnistumisen ilo on tässäkin pa-



21.10. su
KÄvELYRETKI VEHMASTA
VANTAANJOKILAAKSOA SEUBATEN
Kaivoksela-Viikki Herttoniemi

Kokoontuminen klo 09.00 Helsingin ja Vanlaan rajalla Hämeenlinnantiellå. Påikalle päåsee
HKL:n linja-autolla 46 sekä Myymåki - Kaivokseta tjnja-autoitta 450 - 4tt8. omaua åutotta rute-
vatjåtlävät autonsa Pånan Hallin pihallei paluukuljetus takaisin jäiestyy ilmoittamalla Auliksel-
le ennakkoon kuljotustarv€- l'/ukaan evästi, juotavaaja sään mukaiset jalkineet. Malkan pituus
on 15 km. Retkipååtw Herlionimen melroasemalle. Llsätleloja Aulls Boslröm puh. työhön
593 69J tal korirn 893219.

27 - 28-10. la-au
AHKIONTEKOVIIKONLOPPU

Utin ja Pekan neuvojavoit saadatänå vilkonloppuna Lapinkävijöiden oman
ahkion valmistamisessa. lvlateriaalit tehdåån yhteishankiniana ja ahkiolle
k€rtyy hintaa noin 500 nk. Kymmensn ensimmåiseksi ilmoittåutunutta

mamuu mukaan. usåuerola la llmonautumiset uljås Pernu puh. työhön 297 8563 tai No-
liin 298 8747.

31.10. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Jos et vi€lä ole käynyt Karjakaivolla saunailloissa, on sinulla nyt tämän kau-
den viimeinen mahdollisuus kok€a rentouttava hetki ladeilla. Saundorn-

lukiniåä malttåmattomana odottelemaan ensikesån keskiviikkosaunoja. Paluu tåltå kesån vii'
meiseltå saunaillalta iårjestyy tälläkin kertaa, vaikka et olisikaan omaLla autolLa liikenteesså.



MARRASrsUU

7,11. ke
KERHOILTA JA SYYSKOKOUS -PADJELANTA
LAPIN KASVIPARATIISI
Kaisaniemen ala-åsts, Puutaftaka!.i 1

Syyskokoukssssa valitaan uudet iohtokunnan jåsenet, hyvåksylään tulevan vuoden suunni-
telmat ja iuodaan pullåkahvit. Loppuilta ku[etaan Ruotsin Lapissa. Kalkkisen maaperån ja sa-
leisen ilmaston ansiosta Padjelanlan ylånköalue on ihahteellinen kasvupaikka tuntuikasveille.
Kasvilåjeja on rokisteröily yli 4O0 Lapin alppifuususta arktiseen hanhikkiin. Raija Henlman ker
too sanoin ja kwin tåstå kaunilsta kasvipåratiisista, Vastuuhenkilönä on anla Pouiiainen puh.
kotiin 557 437.

10 - 1 1.1 1. !a-su
KÄAMOSRETKI ISOJÄRVEN KÄNSALLISPUISTOON

Miltånåyttååkän kevåållätutusnimiskohteenaollut kansallispuisto maF
raskuun kaamoksessa.?

Onko €nsilumi iuu satanut vai onko pimeåä ja mårkä? Sen näet il-
moinarJrumalla ania slntoselle puh. kollln 676 0S9 tal Mirja Plrlselle puh kollln461610
ennen 6.1 1 . Yöpyminen jotiöTo kan kämpåsså tai omassa majoitteessa Teemme påivåret'
ket kåmpästå kåsin. Låhtö ala-lvtann€rheiminlieltä 10.1 1 . klo 08.00 Matka t€hdåån pikkuau-
toilla, jot€n k6fio ilmoittaduessasi onko käylössäsi ådo.

TULEVIA
24-11. ta
Bd€llisvuosisia poikkea!€ pikkujoulu Vallilas-

25-11. su
hiihto Pu nsuolle
5,12. ko
kefioilta, aihe s€uraavassa lehdesså
6,12. to
itsenäisyyspåivån kåvsly



LOITIA

RUSKAVAELLUS 1._ 8.9.1990

HIIHTOVIIKKO YLLAKSELLA
30.3. - 6.4.1991

Pulmanki - S€vettijäNi reitille lähtö Helsjngistä
31.8. klo 19.00 Bovaniem€lle menevållå junat-
la. l'/atkan hinta on 1 150 mk. Hinra sisåttåä
malkat, måjoituksenSevsttilätuellå,saunanla
oppaan palvelut (ei ruokia).

Tleduslelut Kalevt Koski puh. työhön
218 0249 klo 11.30 - 12.00 tai kotiin puh.
912 - 81079 talAnja Sintonen puh. kotiin
676 039.

Hyvät ladut kutswal jälleen Yläkssn mah-
tavllle hangille. l,laioitus Yl]äskiepissä ja Joen-
suun Fjstolla 2 hengen huoneissa.

l',latkan hinta sML:n jåseniltrå 2150,- muilta
100 mk enemmän. lvlaksu sisältää täysihoi'
don,junamatkat makuuvaunupaikkoineen,
linja-adokuljetuksen perillä sekå oppaan pal-

Paikkola on varåfiu 33 kpl. llmoittaulumi-
sel 11.1 .91 mennessä Kalevi Koskelle puh.
k. 912 - 81079 tait. kto 14. - 14.30 puh.90
- 218 0491.

Ennakkopalaveri pidetään Kariakaivolla
18.8. klo 10.30. Unja-ado Helsingistäk|o8.30
lailuri30B. Linja-adoa ollaan vastassa Kaia-
kaivon pysåkillå.

Loprn maksusta ennakkopalavein jålkBen
HSL:n lilille PSP 848488-03173662

Ennakkoon varannelden lulee varmistaa
osanotto 1 5.1 1 .90 msnnesså, sen jålkeen va.
mistamattomai paikal anneiaan pois.
Lähtö Helsingisti 29.3. klo 20.25 Kolaiin
Pallu Helsinkiin 7.4. klo 8.35

Hinta perusiuu kesäkuun 90 tietoihin, joten
hinnan muutokset ovai mahdollisia- Peruu-
tusehdot ovat samat kuin SML:sså,Ennakko-
maksu 500 mk HSL:n iilille PSP 119660 - 9
ennen 18.1.1991.

Loppued 1.3,1991 mennessä samalle tilil-
le.



KESAVAELLUS KASIVARRESSA
29.6. - 6.7.1991

SYLARNA 17 -27.7.1991

Alustavan suunnltel|nan nukaan relttl kul.
kee Käslvarren 1tälaldal la slJal tse-
välta Roplnsalnelta ( l lp lsJärvel le,
Aslasta t letåä Kosken Kale, puh. k,
912-81079, Tarkemnat t ledot nyöhem|l l ln,

Keski- Ruolsin mahlavimmatle tuntu atu-
eelle ja hiukan myös Norlan puolelle suuntau-
luval la retkel lå yövytåån majoissa.
Buotsalaiset nimittåvåt tåUi aluefia vaettajan
l'/ekåksi. Mutta suomalainenhan ei usko en,
nenkuin nåkee la kokee sen ensikesänä. U-
sälietoja voi lrysellå Hannu Luoctoltä puh. k.
931-220701.

Jos osanolioilmollus peruulelaan, ei mak-
senua osanottomaksua palauieta kokonai-
suudessåan, vaan korvauksena kLrluisia pe-

Peruuttamisalka
0-14 v* ennen matkan alkua = 500 mk,

15-31 vrk ennen matkan alkua = 300 mk,
yliSl vrk ennen rnatkan alkua = 100 mk.

PERUUTUSEHDOT

Helsingin Seudun Lapinkävijöillå on osanol
tajien vähyyden tai muun enna ta arvaamat-
toman s)ryn johdosta oikeus peruuliaa loma-
lildsuus l4v* ennen ilmoitetun tilaisuuden
alkåmispåiväå olematta velvollinen koruauk-
siin. Jårjestäån peruuiiaessa li aisuuden, o-
sanottornaksu palautelaan kokonaisuudes-



MENNEITA
KERHOILLASSA

Mikko Lyyrikåinen kertoi 20il€ tarkkaavai-
sel e kuulljal e mi€lenkiintoisia iosiasioila l€h-
tojen synnystä ja lehtokasvillisuudesta.
Xarkåliin suuntaduneelle retkelle osallistui 27
henkilöä, joika saivat tutuslua kauniissa såäs-
sä kesånkynnyksellä olevåan lehtoon. Påras
kevätspekli oliio ohitse, mutta silii löytyi pal
jon tulkittavaa jå t'rnnislettåvåa.

KESKIVIIKKOSAUNAT

Hltrysetkin olivår tulle€t kilvan Lapinkäviiöi-
den kanssa ensimmäiseen saunailtaan. Vli-
t is€ntoista saunoJaa nautt i  in is i jö istä
huolimattalåysin siemauksin jllasta.

Toiseen iltaan oli ennätlänyt väin 7 sauno-
jaa a ikiircitåän pakoon. Sateen jå keen ilma
raikasli ihanasti saunan lisäksi,

Kesäkuun illassa oli kauden ennätys, kun
22 saunojaa nauni buteiden lämmösvi hel-
teen heloittaessa saunan ulkopuolella,

TALKOOT

Ka4akaivon måjåt tuli pestyå iakiturkistaan
kun lusinan ve(an siivoamista pelkååmätön-
tä Lapinkävijää tarttli toimeen. Lauteista
makkarallkkuihin kaikk paikat saivat puhtaan
hohteen. Hemekeiton ja saunan jålkåen kai-
killa oli hyvå mieli - keitosta ja tehdystå työstä.

VIIKONLOPPUVAELLUSTA

lsolä,./en kansallispuistoon suuntaulunutla
vaellusta suosi kaunis, aurinkoinen säå. Kol-
mekymmsntåviisipåinen r€lkeilijäloukko jaet-
tiin kolmeen ryhmåän ja kukin ryhmä sai
todela miten upsila ollvat lsojärvi, Lortikan ja

Ku4envuod. l4ielenkiintoisiaoli myöstutustua
maiavien a*kitehtuu in ja sen aiheuttamiln
jälkiin. Alueen koluaminen vaaii paljon hen,
gähdystaukoja, niin paljon tiellemme osui
nousujajå laskuja. Piippalan saunan upeisiln
löylyihin oli hyvå lopettaa retki.

KESAKAUDENAVAJAISET

houkuttelivai Kaiakaivolle 30 osalllstujaa.
Ohjehaloimikuniaoli tuonLrl paika le psliman-
nin ja halukkaat saivål osallistua kahteen
hauskaan kilpailuun. Parasta päivässä oli kui,
lenkin aivan mahtåvan hyvä lohisoppa, jota
loivomme myös €nsivuonna i€htävän.

KÄVELY

Tremansskårr, Kailalammen aarnialue,
l\.lyllyjärven lehto, Curnbölejoen €teläinen leh,
loalue la Espoonlahden lehto kieffenlin kuu-
den kävelijän voimin. Eipä ole näitä alueita
suoltasisällletty Espoon arvokkaisiin luonio-
kohteisiin. Lepotauot vietimme komeasti au-
lossa siirtyessämme paikasla toiseen.



LUKIJAKYSELYN
TULOKSIA

Lapinkävijä-lehd€n lukijakysewn vastasi
yhtBsnså 79 hsnkilöå. Kaikista vastannBista
59% olimiehiåja 41% naisia.30 - 59'vuotiåi-
ta vasianneista oli 79%, loka vasianne€ Jåsen-
temme ikåiakadumaa-

Låpinkåvijåå luetaån kyselyn mukaan oi-
kein ahketasli. sillå noin ouolet vastannsisia
lukee lehden kokonaan ja yhdistyksen toimin-
taa käsitt€levåt sivut lähes aina. Jåssnistörl}
me on hyvin loiminlahaluisla ja runot saavat
jäådå toiseen kedaan, sillå vastänneista petå-
ti 20 % ei lue 'Ruonoreppu'-palstaa lainkaån.

Vuoden snsimmäisen numeron miBl8nkiin-
toisimmaksi artikkeliksi nousi'Espoon arvok-
kaat luonnonkohtset' ia "Osaatko €rcttaa
naavan luoosta' vakiooalstoista'Toimin-
lasivut' ia {Rinkan pohialta!' olivat muihin ver-
rattuinå mi€lsnki intoisimmat. ld€aksi
Jatkoonkin huomasimme lukijoiden pitåvån
tjeiokilpailuisla, koska 'Testaa tietosi" sai mu-
kavan vaslaanoton. Valokuvien, piiffoksisn la
si\,!jen måäåå pidettiin sopivina. llmestyml
nen neljåsti wodessa on hyvå ja våltaosa vae
taajista såill4råå l€hlenså kåikki numerot tai
jotkut laneelliset.

Toimitus ilahtui monisla ideoista, joita saim-
me teillå. Lehden årlikkeleiden teemoja ja ai-
heita miettiesså tulee lista ehdotuksista
ol€maan esillä. Kiitos niistä.

Tåsså muuEmia: lisåå luonloaih€ita, kut€n
naa!€t, "kaamoksessa kasvaneen kokemuk-
sia, kasvisruokailijan våellusmuonåt, -or$ia
vaelluskohteita =6 laisiavaelluksia,ssniorei-
den nuoruuden rc1keily, -neuvoja aloittelijoille,
-vanhat saamelåisten uskomukset, -pääkau-
punkis€udun retkeilykohteita, -Lapin sanaslo,
'Saamenkiel€n alkeita.

Yhdlstyksen toiminta

Kysymyks€stå numero 13 alkaeni peåi 47
vastanneisla kuuluu Låpinkävijöihin tavatåk,
seen samanhenkisiå ihmisiå- Mutia valtaosa
(50) ialuaa ti€toakin. Vaikka kysymykset py,
rittiin laatimaan niin, €fiei muita vaihtoehtoja
olisi, läl useampia ruutuja kokonaan valitss-
matta, Suuntåa antavia vastauksen kuitenkin

Eri loimikunlien tunlemista kysyltiin myös ja
valtaoså kyllå liesi niiden toiminnasta, muttå
koska lisåtietoja haluniin, lullaan lehdesså tu-
levaisuudessa 6sitlelemåän toimikunnat ja nii-
den lehtåvåt.

Yhdistyksen jädestämisså tilabuuksissa
vain n. 1% oli aktiivisesti mukåna olleila. Mur
ta niitå, jotka osallistuivat ioskus johonkin
€sim. vaelluksjlle tai kerhoiltoihin lö!4yi m€l-
kein joka lomakkeesta. Syitå osallistumsfio-
muuteen oli yleenså våärå ajankohta tai
hankalat yhteydei Våmasn luontoon påäseo
muLrtenkin kuin aina yhdistyksen mukana-
(Hassua, vaikka kuitenkin niin monl ilmoifii jå-
sonwtenså yhdeksi syyki samanhenkisten
ihmislen kohtaamisen.)



Tolmlnnan taåtua etslttlln muutamittå våihtoehdoitta ia tåsså lstos:

tåysin

miellå mi€11ä

33
30
34
26
36
33
25
15
23

kin e
mieltä

2
6
a

18
7

23

27

täysin eri
mieltä

aktiivista 40
antoisaa 35
monipuolista 29
uudet helposti hyväksyvää 23
uudistuvaa 7
sdullista 29
sisåänlåmpiävää 8
joukkoon vaikea pååstä I
såmaa vuodesta toiseen 7
kallista

1

3
6

8
19
a

35

Ehdoluksla yhdislyksen tolmlntaa
alatellen

Kemoinoj€n alhelta:

saam€laisåtiahistofia, kielilqsymykssr, käsi-
työt,kivet, kpinaiheinen tietokilpailu,va€ttus
ja matkaseikkailuia

Relkl- Ja vaellus- kohteila:

Parikkalan Siikalahteen, Ahvenanmaalle,
syysvaellus karpalosU0116, kalastusvaellUs
InarinjärvellB, kukkavaellus, kl.rltava€llus. lin-
tJretkiä, vaellus Mrcon

Muita: al€nnuksia lisää, varusteet, ruuat, kir-
to)a

Lehden toimitus kiittäåvastaajia.

Hell Låakso

PS. Pååpalkjntoa si kukaan 016 vielä tunnus-
tanlt saaneensa- Kenen vastausnumero oli
10it2,



TIETOAIVI

VIRKISTY VALTION MAILLA JA
VESILLA

Mersåhallitus on ryhtynytentistri åktiivisem-
min tiedottamaan retkeily' ja kalastusalueis_
taan omistamillaan mailLa- varcin kälsvå
tietopaketti lomaa suunnittel€ville on esiie "vir_
kisty valtion måilla ja vesillä'. Siinä on ryhmi'
teltyretkeilyalueet, kansallispuistot ja retkireitit
Metsåhallituksen hoitoalueitten mukaisesti
'aina Hangosta Utsjoelle". Jokaisesta koh'
leesta on liMstelmå, joka kertoo påäpiirteet
alueesta ja matkaifupa|vefuEta. Useista koh-
t€isia lö)4yy lisäksi tärkeät puhelinnumerot.
Kohteiia on kaikklaan 75, joisla 34:stå on saa-
ravilla oma ta&empi lehtinen. Joissakin ålu-
eilla on pyritty ottamaan myÖs vammaiset
huomloon. suomen kartta anlaa hyvån yleis_
kuvan e koineiden sijainnista. Päåosa niisiä
on linjan Oulu - Joensuu pohjoispuolella.

Kaikista kansallispuistoisia on pääsääniöi-
sestiomat esitteenså, jotka kertovat luonnos
ta, kåswllisuudesta, eläimistöstå, kulttuurisla
sekå liikkumisesia ja palveluistaalueella. Nlis-
såon myös pienoiskama kohteesta. Tarkem-
paa tutustumista varien on kuitenkin syltå
hankkia kunkin alueen topograalinen kartta.
varcin laaja esit€ on esim. auttikönkään luon-
topolusta, jokasiaitsee Rovaniemen hoitoalu-
eella. Alueen luontopolun rastit on kerrottu ja
kwitettJ varsin taidokkaasti.

Esitteitå voi tilåta Metsähallit'rksesia puh.
9G61631 lalokaisestapiiikunlakontiorista iai
hoitoalu€en toimislosia. Lapissa esim. Bo-
vaniem€n hoiioalueen toimistosia puh 960-
2941.

Vuokrakämppiä Lemmenloelle

Lemmenjoen kansallispuiston alueella val-
vontakäytösså olleet Hårkåkosken kämppå
ja l',4orgåmin kultalan toinen påå on multet-
tu vuokrakåmpiksi. Kumpaankin mahuu nel
jå henkilöåja kummassakin on sauna
käytettiivissä. Härkåkoskella on lisäksi ve-
ne. Myös huovat, paliat, Wnyt ja keittovåli-
neet kuulwat varustukseen. l,lorgamin
kulialan vuokåkåmpån hinta on 120 mk/vrk
ja Hårkäkosken 160 mUvrk. Varauksisn te-
ko- ja avaimennoutopajkka on Lemmenjoen
lomamalolen Ahkun lupa Nlurgalahdesså,
puh. 9697 '57103.

Kosteudelta suolaan

T6kno Spray Ky valmiståa Eagleruotesar-
jassaan kahta retkeilijålle soveltwaa uuiuu!
ta: Kamaspray ia Antiwel spray. Kårttaspray
muodoslaa kartan påålb jouståvan , kova-
pintaisen kelmun. Veden lisåksi kalvo suo-
jaa myös öljyltä ja kemikaaleita.
Kuiwmiselle on varaliava iitt ivåsti aikaa, jo-
ten käsittely on syytä suorittaa ennen låhiöil,

Ariiwet sptay on tarkoitenu teliiojen, rink-
kojen, tekstiilien ja lenkkareiden kyllästrimi-
s€en. Sen ovh on 23.80ja Karliasprayn
ä.50. liedustelut Tekno Spray Ky, Teräslie
9, 04200 Kerava, puh.90'246 969.



Poronpapanoita
KoRVÄUKSiÄ P0R0tSrÄ

lJtsJoen kunnan l täIaldal lå porojaan pel-
nentavat Kaldoalvln pal lskunnan poro-
nlehet menett tvät y l l  tuhat Doroå tal-
ven alkäna, l l l lstå haetaan korvauksla.
Porot kuol lvat håtäruoklnnasta huol l -
natta nälkåän, sl l lå ne elvät pystyneet
kalvanaan ravlnnokseen låkäläå, loka
syystalvel la lål  Jäåkuoren al le.  LK
19,5.90

II{ÄRIII ÄTUEHTTYTYS(ESI(US LOPEITI

Inar ln aluehålytyskeskus päätt l  to lnln-
tansa hoht lkuussa, Kålkkl  utsjoen ia
Inarln kunt len alueelta tulevat häly-
tykset kytkeytyvät Rovanl€nelle, losta
apu pyydetäån n]yös Rovanlemen llsäksi
kolnen kuun patkkakunnan pol l ls l - ,  sal-

raankulJetus- Ja patohälytyksl ln,  Slk-
sl  tåyiyy ensln l lmolt taa kunta Ja sl t -
ten mahdol l ls l | l lman tarkka osolt€.  l lyös
erämåapuhelinlsta tehdyt hålytykset oh-
Jautovat aluehälytyskeskukseen, LK
I0. r l  ,90

SILIA U]SJOEILE

lJtsjoen kylän kohdalle nousee vuoden
1992 loppuun mennessä Tenon yllttävä
sl l ta,  loka rakennetaan samåtla perl-
aatteellå kuln Rovanlemen kom€a Jät-
känkyntt l tå,  Suonen Ja NorJan elat-
tokset ovat pl tk len neuvottel0J€n Jöl-
keen påässeet yhtelsymmärrykseen råken-
taf i lseen l l l t tyvlstå aslolsta, Lk
19,5.90

KUKASJÄRV|

Vaikka malkaaparkkipaikalta Goados-ko-
dallemme on vain 3 km måhtuutuohon ma!
kaan kåksi lyhyttå, mutta ikävää suon
ylitystå. lvam SML:stå on puuhannLrt pitkos-
puila suoalueille helpotiamaan kulkuala €s.
tåmåån ylityspaikkojen 'bviåmbui'. Hån on
pannLlkin töpinåksi maanomisLajien kanssa.
PilkospulJt ovat luvasså lo €nsi k€sänä suo-

Hyvää loppuk€såå ja vårikåstä ruskaål
c-H

Pj:n puheenvuoro
NUUKSIO

olin 6.4.1990 Uudenmaan lääninhalliiuk-
sessa Nuuksiotyöryhmän neuvottelutilaisuu-
dessa, jossa ulkoiluyhdistykset saivat kerloa
toivomuksistaan Nuuksion järviylängön käy-

Kun viims lahdessåmme olilo kaksikin
Nuuksio adikkelia rajoilun kertomaan, etti:
em. ryöryhmällä on åikaå vjelå puolilojsta
vuotia laaua ehdolustaan Nuuksion kä)'tön
suhte€n ja meilätullaan vielåkuulemaan asi-



Nuuksion luonnosta aikoien
saatossa kirjoitettua
Varhaisin kuvaus Nuuksion eråmåån mst-
sistä on eiliåmåttå Frcddk Johan Fonsenin
pitäänkertomuksessa'Uträkning och be-

skiftning öfver Esbo soch & 1752'. Prcf.
Aulls Ojan k?ännöksenä se kuuluu seuraa

' -- Nurmiärven l4an sekå GunnaEista
Tackskogin kautta Vihdin l4alle vlev:in tlen
vålinen meisås€utu on karua jå kivistii sekä
hyvin kallioisla maata, jossa vuoroin on sy-
viä rotkoja ja vuoroln suuria kivikkoja. l',laa-
pohja on enimmåks€en savea ial hiekanse-
kaisra sav€a. soita ja ämeltå on slellä riällå
vuoien väissä, suunn osa niisfii käyttök€]-
voltomia. lretsä on r€hevä kuusi-, män
ty-, honka- ja lehtimetsä ja siinä kasvaa
riiliävästi kaikenlaisia rnetsähelnää'.

Tasan kaksi sålaa vuotta kesti seuraavan
Nuuksion luorloa kwaavån kiioituksen jul-

kaisemlseen. l',laisteri Raikko R'rotsalon ar
tikkeli 'Espoon luonnon aarleiia etsimåssä'
ilrnestyl tuolloln Suomen Luonnon vuosikir-
j6sa 1952. Siinä hän maalailee 'Pohjolan
tunnelmalsla åme- ja nevamaisemia laa-

ial a Kiimansuolla'. '[,lyllyjärvien hämyisiä pu-
rclehtoja' jne. Jäjennän tiåhån näistii "iau-
luisla" muutaman esimerkin.

" -Iitnäkö on Saukonnorc? Kallio nousee
eiuoikeålle jyrk:isti, se vetiiå puoleensa kat
seen:havoln näkee melllä noln selnänäis€sli

konoavaa, paikymmenmetristä jyrkånneiiä.

Ja lähemmä tlltuamme saa selnämiln jyrk-

kyys miltel hätkähMtävän selityksen ja lisä-

efeKinvaltava lohkar€id€n s€kamelska peit-

tliii koko kalllon la puron väisen ålueen. On

slinä ryske kåynyt niiden ajkoinaan Lrotesså

kålllostal -'.

' --Pian på'Lilyy oik€alta Vähä Romlampi ai-

don ja tyypilllsen suonreunuksensa keskelå.

Jo kaukaa erottuvat vesiElassa kasvavan

mulasa€n rilppuvat emiiåhkät vedenkålvoa

vasten. Kuljettuamme satasen metriä lam-

men ohi m€tså jälleen ha enee ja ed€s-

sämme aukenee kålliolsten mäkien våliin työ-

nWå Kolmuslampi. Kenämme yksinåisen

huvllån kadehdittåva la paikallaan lammenpå

ässsä, ja polku alkaa laskeltua harvannä

köistliL rinnettä kohli purolaakson pohjaa -'.

l,ialsterl Ruotsalo kedoo håltioiluneena

myös,' --mit€n purosta kuuluva kalanpors-

kahdus saa Espoon ainoita Poa remoia -
korcia tunnuslelevan lopullisestj oivaltåmaan,

etki on tullut salaperiiise€n ja käyitiimänö-

måån paikkaan --'. Hän suorastaan vaipuu

hurmoks€en' kahlatessaan vyöäsi?än

myöten angervo-korpikaslikka- ja kotkan-

siipi -ruohostossa iavoittamaan edesså?iLn

hämär:issä kohoavia Carex laevirostriksen

täkislöjä --'. Sillä lailla, Tarvajärvi sanoisi.



Loistelias sanaiailuri on myös prof. Vilio Er-
kamo, joka 1940-1950 lukuien vaihteessa
yhdesså Buotsalon kanssa lalkapatikassa
kieBi tarkoin Nuuksiola, noita luonnon aar-
l€ita muistiinm€rkitsem:isså seulukaavoitusta
varten. Prof. E amon kynåslå on låht€nyt
hienosluneiia kuvauksia, jotka on luettavissa
heidän raporlistaan 'Tutkimus Hslsingin seu-
dun lähialueen virkistys- ja luonnonsuoielu-
kohteisla 1950 ja 1956'. S
lamia hänen t€ksliåån.

" Pääskyvuori on komea ja maalaukselll-
nen, tosi! aika lajlla poljettu, näköala puiden
huononiama, muta kultenkln melkoinen.

Lännenpänä åmein€n-korpimalnen suo ia
sen pohjolspuolella l€viåvä puolukka-ka-
nerua -kargas tiiydentävåt såilytt imtsen ar-
volsen kasvillisuuden tyyppejå. Montpuo-
lisempaa kasvlpeitetlåtiimån kokolsettaatatta
haruoin lapaa, vielå hårvemmin trittatseen
maisemålliseen kauneuteen llittyneenå --'.

" --Velskolan Pitkäjärven länsipuolin€n s€uru
on kajstale iårvialu€en parasia relkimaasroå.
Sen pohjolsosassa on Espoon hiihtetijöitte
tunu Kattilajärv€n 'porni', monien eftåmaa-
lalujen lunnelmallinen låihiömaåsto --,'.



'--I|i!år|åmmen alueelle keskitw harvinai-
nen m?äå luonnonkaun€utta:karuja kallio-
yl?inköjä la soitå, silm?iLii ihastuttavia kalliorin-
teiui ja näiden välsiä laaksojä, ioissa jalot

lehtipuut varjoåvat mltä vehmainia lelio-
kasvillisuutta. Kaswlpelte on yleensäkin lau-
hassa kehlttynynå, mikä yhd€sså €ikois€n
vaihtelevan pinnånmuodostuksen kanssa
antaa milt€i ainutlaatuinen viohåtyksen kajkille

Jålleen kesli kyrnmenisen vuotta, ennen kuin
seuEåava Nuukslon luontoa ja malsemla
selvittävå lutkimus näki päivänvalon:Juhani

KIRJAREPPU

I.ÄPPIA TASKUKOOSSA

Eurcopan kulttuu såäiön Suorn€n osasto
on julkaissut autolla tåi bussilla matkaavalle la'
pinkäviiäle Lapin kieros 1 ja 2 nimiset opas'
kirlat. Takakannessa lu!€taan ettei kkia ole
vain matkaopas vaan se olisi samalla liivistel'
mä Låpin luonnosta ja sen asukkaiden nyky-
päiväståla hlsto asta.

Kirloissa esitellän tutut matkajlunåhtåvyy-
det. Oman lukuns€ ovatloisaalia saaneet kri-
tenkin: Lapin kommunism,, kenkåh€inät,
Osaran aukeal, ruskan syfiy lne.

Kidojen kiioitlajina on kåyt€tty eri alojen
tohtorilasoisia asiantuntijoita'kokonaisuus on
kuitenkin töl?€ähtelevä, sillä liian paljon on y -
tetty kerloa liiån tiViisti.

Laarnasen ' Luonnonsuojelutulkimus ll' vuo-

delta 1974, s€kjn Helsingln seuiukaavalilton

teethiLmä. Hänen tekslinsä on tiukan asial-

lista kuten tiedemiehelki voi odottaakin. Myös

myöhemmäl seudun luontoå kosk€vat inven

tointkapofit, joila Espoo on julkaissut, €sim.

kaupungin ympäfistösuojelutoimiston teetå-

mä "Espoon arvokkaat luontokohteeukoko-

nalslaportti', pysytl€levåtkuvauksissaan ku-

lvalla' aslalinjalla. Tätä råporttia esileltiin 'La-
pinkävljän' kuluvan vuoden ensi numercsa
ja se on ollut aiheenå käsillä olevaan kiioi-

Lapin ki€rros 1 selostaa automaikailijan La-
pin Rovsniemeliå Nuorgamiin ja osa 2 rcitin
Rovaniemeltä Ki lpis jårvel le.  Kätevän
taskukokois€n pokkarin huono puoli on sen
hinta: vuodelta 86 oleva osa 1 ma!6aa 100
markkaa la vuonna 89 julkaislu oså 2 puoles-
taan 148 mafikaa.

Kiioja myy Euroopan kulttuurisäåtön
suomen osaslo Helsingisså p. 90-179467
la klrlåkaupat.

simo Ellilå



RAKKÄUDESTA TUNTUREIHIN

wanhal kirjat Kaarlna Kari Halrin valloi-
lus, Kisakalliosäållö 1978

Ri€mullis€ksi lukukokemukseksi osoittau-
tui Kaarina Ka n m'rislelot 60 vuodsn takaa
tunturireiksilyrnme alkuvaiheista. Hänen ker-
iomuksistaan pulppuaa lämmin huumoi, jor
la hän valottaa niitå moninaisia vaikeuksia,
mitå 30-luvun pionee rctkeilijät ioutuivat koh-

Silloin ei ollLrt kunnon topograli karttoja
Suomen alueelta ja eipä ollli €des maantieyh-
teyksiä Käsivarren Lappiin. Varsin omaperä|
sestl vaikeudei ratkaistiin- Niinpä malka
K,äsivarteen suoritettiin joko lai\,€lla rai junalla
Norjån ja nuotsin kautta, josta Tromssasia tai
Narvikista oll yhteys Kvesmenesin Lyngnen
vuonon pohjukkåan. Tåältå puolesiaan oli

LUONTO-
MATKOJA
AFRIKKAAN

Luomonläbehiäsafarejallä-Afiikkaan
lee{e-irse periaatleella. Pienelryhnål.
Auloll4 jåloin ja kameleillå. Telttailen
savameilla ja sadenehissä. Talvi 90 -
91: Eliopian Omojoki, Turkanan erä-

maat, Keniasafari ja kam€livaellus, Lin-
tusafariKeniasa.

Pyydä esne: Benedicl von Wright,
puh.90 - 536 406, -408546.

hfo' ja diailta30.8.90 klo 19.00 Dag-
ma nkalu 3, työväenopisron 'arblk-

s6n' Frjasrossa.

1.. . . . . . . . - . . . . . . . - . . , . . . . - . . , . . , . . , . . , . - , . - , . , , . - , . , ,J

aloilettavatuiiurivaellus Siilastuvalle Kilpisjä-
velle. Näin muonan jaretkeily/arusteiden kul
jeluksiin oli löydettävä omal keinonsa kuten
k€\,yrrakerneisåt työntörattaat tai raakkapo-
ron kåy1tö.

Ensimmäinen retki Kilpisjåruell€ suoritetliin
h€inäkuun alkupuol€lla 1932. Kaarinå Kårin
kertoman mukaan tårkein påämäälå oliHafti,
joka iaikavoimaisesii oli vaikuthnut hån€en ja
relklen päåsuunnitlelijaan Anna Lehtoseen jo
kansakouluaikana. Myöhäisen kevääntulon
woksi surnitelmasta oli ensimmäisellä ma!
kalla luovunava ja retkeiltåvä vain Kilpisjärvsn
lähituntureilla.

Håave Håltin valloiruksesta jäi €lämåän ja
se loteul€ttiin kesällå 1933, tåhån rotke€n
osallistuivat Kaarina Kari, Anna Lehtonen ja
InkedArajä i, Kaa naKa kertoo, kuinkasu-
mlinen sääåikoitehdä kepposet Hahin lakea
tavoitteleville rctkeilijöille. Rajapyykki 304 kui-
tenkin löytyi ja Haliin ensimmåinen vierasknia
asettiin Fazgrin psnirasiaan pyykin kälkÖihin.
Valokuva huipun valloituksesta ehdittiin otha
ennenkuin Halti peittyi usvaan. Kaarina Karin
mukaan he olivar ensimmäiser retkeitijät, jot-
ka sinne tulivai Suomen puolena lukuunofia-
måtta maånmitt6rei ta ja kartoi t taj ia.
Muutenkaan Klpisjäviei olld tuolloin mårkai-
lun keskipisteenä. Siilastuvån vieraskiiaan
kiisniin kolmekymmentuvun laitteessa €00 ,
700 vi€rasia vuosinain. Påäosa vieraista oti tä
hilqlistå- Joukossa alkoi olta tyristejakin' aina
Oslosta ja Tukholmasta ja jopa Paiisisiå

Kaa na Kari suoritti ystävineen Sotuvutta
neljå tuniurketkeä Käsivartsen. Kåsivaff€n
valloittamisen lisåksi he löysivät Pattaksen,
jonne Suomen Naisten Liikuntaliitio rakennut-
ti 1934 tuntu najan, josså aloiteniin tunturi
hiihtokulssit.

Kiiansa Kaarina Kai kkjoittivasta vuonna
1978 aikaisemmin tekerniensä lyhyiden årtik-
k€lien pohjalta. Ferkikunnan onamat runsaat
valokuvåt kertovat maisomien lisäksi varsin
havainnolJisla kisltå saamelaislen kutttuurisra



Kaarina Kaia innoith ennenkaikkia Suomen
Lapin suur€nmoisuus ja huoli, etlä ell€i Latr
pia tehdå tunnetuksi retkeililåt ja hiihtäiät
suuntaavat malkansa ulkomaill€. Hån muiste_
lBe myös låmmöllå Helsingin yliopiston prc-
fessorin Granön selostusta LäPin
tuntu maaston ainutlaatuisuudesta maail_
massa. Ne vaikunivat syvåsti häneen mieleen-
så ia hån halusi myös ottanillaan valokuvlla
kerioa mals€mien suurenmoisuudestaia tun_
nelmista. ioita ne hänesså herättivä. Ennen-

kaikksa hån kunenkin tunsi kiitollisuutta L,apin
asukkaila kohtaan, jotka onivat retkeilijät låm-
möllå vastaan ja autloival h€itå monin tavoin
selviytymään oudoistaolosuhteisra.

"Hymyn kyyn€l kirpoaa silmäkulmaan kun
muistelee Siilastuvan piku Urhon intoa låhties-
såmme Haltille, taipienen lappalaiströn kes-
kustelua kanssanf

Reijo Blomberg

ASIALISTALLA
OBJEKTIIVIT

Kaikista niistå sitoimita jutustella, ellei ha-
Iuå kiiaa kiioittaa, mulia otBraan nlr joku-
nen iå4esiahäkameran vaihto.objektiivi
kåsitte\,yn.

'Valhtolasilhan' antavat fiahdollisuuden
rajata kuvåuskohteita ed tavoin kuvauspaik-
kaavajhtamath. Vaihloehtoisiaobiektiiveja
saaltavat olla €sim. laalakulma (polttovålil
tåån esim, 28 mm tai 35 mm), niin sanottu
normaali oblektiM (50 ' 55 mm) ja pi€nit€l€
kulen 135 mm.

Laajakulmaoblektilvit

Laaiakulmaobjekiiivin kuvakulma on laaja
ja esim. maisemaa krvatessa kohleena nä-
kyy puoli pitåjåä. Huoneliloissa kuvatessa
se onvallan mainjo; saa kokovierasporu'
kan mahtumaan yhteen kwaan, Ss käy
myös låhikuviin, koska laajakulman suuri sy-
våtarkkuus alue antaa ssim- kasvia kuvates-
sa myös kasvupaikasta kåsityksen.

Toisaalta lul€€ myös ongelmia siitå miten
häivltåt suttuisen iaustan.

Laajakulma on myös rnainio rckennusten
kwauksessa. Vaarana tosin saattaa olla reu,
nojen väåristyminen, eitosin 35 mm kuva-
tessa, mutta 28 mmlläsen jo huomaa
rjippuentosin kuvakulmasra. Perussäänrö
on: 'PidäkamBran fihitaso yhden suun-
taisena krvauskohteen kanssa. ' Bakennuk-
sia kuvatessa lilmiiason kallistuessa
väänt)råt myös rakBnnuksen sivut ia kuvas-
sa tålo nåyttåä kaatuvan, H€ikornpitaatuiset
28 mm laåjakulmai saåttavat myös kupertaa
kwauskohtBsn - varsinkin pitkät pys-

Tehviesså lähellåolevasta kuvauskoh-
teesta kasvollilkielmaa 28 mm objektiivitta
(n. 50 cm etäslydeltä) saattaa kuvåsta töy-
tyä muhkean€näset kasvot. Toisaalra se
saattaa olla humorististakin.



Pihanäkymiä kuvatessa laajakulmaobjeklii_
vi hieman 'valehtele€'. Pjhala sen ei koh-
teet ovat ikåänkuin kaukana loisisiaan la
pihåsta tulee avara tai esim, muistomerkki
puistossa vaiklrtiaa laajakulmalla kuvatessa
vksinäiseltå autiossa vmpåristössä.

Laajåkulman eås hankala ominaisuus on
tarkentamien heikoissa valaistusolosuhtels-
sa. Toisaalta kun obiektiivin syvåtarkkuus
on suuri, ei tårkennuksen taruilse ollakaan
millilleen kohdallaan. Låhikuvissa asia on toi-
sin, koska niissä näk)j/ io pleninkinvirhe.

Normaaliobiektiivi

NomaaliobjektiM, kuten nimikin sanoo,
toislaa kuvåussuhteet suhteellisen samanlai-
sina kuin nåemme silmillåmme. Nomaalilasi
on ns. ylsisobjekliivi. Siihen voidaan tatuitta-
essa liitetläå loittosarja rai käytkiå oblekrii
vissa mahdollisesli olevaa
makrorarkennusla,lolloin pääslään kuvaa-
maan lähikuvia esim kukista ja pienistå öiö-
köisvi. Hankalinta on, ettå tarkBnnettaessa
kam€rca viiden sentin päähån perhosesta
tms., tuppaa se hermoslurnaan ja låhte-
måän karkuun. Kontaa siinä sitten loinen kä-
si maassa ja ioinBn kame€ssa pitkin
tunturin rinnettä. Normaalilasion, kulen jo
mainitsin ylsislasi. Sillå otetaan suuin osa
kuvista ja sen kanssaon helppotoimia, kun
haluaa käyltää koko tedvyysaluetta hy/åk-

Pieni tele

Itsellänion 75 mm ja 135 mm pikkLnebet.
Molsmmat ovåt sangen käyttökelpoisia sil,
loin kun kuvauskohdson kaukana, oikä sitä
pääse läestymåån. Tällöln teleluo kuvaus-
kohlesn lähemmåksi, €ikä kwista sitten tar-
vits€ selvittåä vie|aills€n pi€ntå 'länttiå'
tunturiksi,

Tele supiståa elåisyyksiå 'kasaån', Tuntu-
rissa maisemia kuvatessa ei haittaa, vaikka
nåkymåå hisman typjstenäisiin (tele€n kuva-
kuha on kape6hko), Påin vastoin monesti
se on kuvallg vain 9duksi. - Voihan sillå mu-
kana olevalla 28 millisellä oflaa kuvån koko
kakasta voi(auksen vuoksi.

Pikkutele on myös mainio lähikuvaukses-
sa, varcinkinjos siinå on makrotarkennus
mahdollisLrLrs. Tällöin meidän ei taryiise kon-
taia vatpujen seassa, vaan voimmå väijyä
hieman kauempana kohdetta ja saada sen
korean peftosen ruudun täydeliå kuvaan.

Pikkutele on myös muotokwissa varsin
käyttökelpoinen, malli ei häiriinny kuva4an
låhentBlyistå, kun touhdaan hieman kåuem-
pana. Tulokena on monssti aidompia hsn-
kilökuvia, Puhumathkaan niistä puolisalaa



KILPA RATKESI
Låpinkåvijä-lehden kymm€nvuotisen taipa-

leen kunniaksi lulisteliu kirjoituskilpailu sai
muLnamån lapinkåvijån larttumaan kynään.
Junuja k€rtyi $its6mån.

Painavlmman sanan kkioituksista sånoi
s€ppo J, Partanen, Matkai lul i i ton jul-
laisupällikkö ja kirlailija. Julkaisutoimikr.rn-
nasta Hsli, Mada, Miia, Ralala Reilo antoivat
omat arvionsa ia kaikkien nåid€n mielipneiden
yhteispisteytyksellä s€lvisi voitlaja.

Joukosra si löytynyt uutta Kemppistä, mut-
ta mukavia aiheila la vainebvia tyylojå tqllå-
kin. "Krjoitin pitkästj, kun en ehlinyt lyhyssti',
piti nylkin paikkansa. Muutamat larinat kar-
paavat tiiviståmistå ja stilisointia, punaisen€
langan €siinkaivamista.

'Makuuoussinmlistolls'vetiDisimmänkor-
ren. Se on US army -nimimerkillå kirjoitlaneen
espoolaisen Juhana Hämeen tafinå slämårl-
lapojen jahar€stustBnsiirtymiseståsukupol-
v€ltatoiselle, tåssämakuupussinvålilyksellå.

Pitkät putket

Ns ovat mukavia vimpaimia, muiia €ll€t
yritå plydyståå lintuja kameralla, niin 400
milliå pidempäå €i tårviia. Untuja våijyvå ku-
vaaja eiiule toimeen ilman piilokojuajajuu
kaan alle 400 millinlelettå. Teleen on tällöin
oltava misluiten 400 - 600 milliå ja kuvatessa
on kå)tettåvå jalustaa. Nuo objektiivit ovat
io vakavan harrastaja tai ammattilaisen våli-
nsirå.

Toiseksi sijoittunU "Råja-aidat kaaluvåt - vai
kaatuvalko?' oli juttunsa ensimmåis€ksi lå-
hettäneen, Keravalais€n Kalevi Kosken. Hå-
neltå tul i  saimme myös kir io i tukson
"Lapinhulluus on paranlumalon tauti".

Jokke -nimimerkillå kirjoittaneon Jouko Bä-
janismen "Kun eåmaa hiljeni' jakoi kolman-
nen sijan junuja suoltaneen voitlalan Laiska
vaskaaja -nimim€rkillä laaditun'Kullankaiva-
japafiskunta Kotsojalla' -kirjoituksen kanssa.
Juhana Håme€ltå oli mukana vielå kolmaskin
tarina 'Kohtaamisia kairassa la tuntu ssa'
Kohtaamisia -nimimerkillå.'Ahkiovaellus' oli
Maui Tgrhon panos kilpailuun njmimerkillä
l'/lå.

Muttä misså olivat naiset? Ei kåi r€tk€ily niin
miesvaltaisia puuhaa ole, ettei kelläån nais'
puolisella olisi iarinoits varastossa?

Låmmin kiitoksemme kaikille osanottajille.
Toivothvasti jrrthrsuonåt eivåt kuivuneet tå-

Raila Hentman
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MAKUUPUSSIN
MUISTOLLE

1950lwullå vanhempani oslivat iehan ja
makkuupussin. Telth oli kahdelle heng€ll€,
mlltla en ole koskaan iullut kysyn€€ksi, miten
he tiivat toimeen yhd€llå yhden hengen ma-
kuupussilla.

Nåmå reikei[,\,ålineet olivat Amerikan aF
meijan ylijåämää. US Army - tavaraa, kuten
nykyisinsanottaisiin. Kååntöteha,toinen puo-
li oliivinvä nen la loinen \,€lkoinen, kumit€itua
kanqastala painava kuin synli. Ja paksu kha-
kivärjnen puoliuntavupussi pitkälle jenkilletal-
vikå!4töön.

Tehla on jo neljånneswosisata sitten men-
rM kaiken maailman tsitä åuttamåltomasti
vanhsntun€ena. l,luthmakuupussista, pitkå-
aikaisesta ys1ävåstäni , luowin vasia viime

Kun olin piBni, isåni nukkui retkillåmme sii-
nå pussisså. Kal se ole perheenpäån slatus-
symboli, ainoa makuupussimme.

Pleni poika lsossa pussissa

Itse påäsin ensimmäisen keffan kåytä,
måån Us-pussia panion iatvireik€lå 1958.
Olin silloin aika pienikokoinen 11-vuotias en-
kä pystynyt tåyttåmåån pussia kuin puotiksi.
Pelkåsin hjukan, €ltä valuisin pussin jatkopåå-
hån ja tukehtuisin sinnetai en töytäisi pussis-

Pussin tyhjä jalkopåå valui yöttä taavun kyn-
sipuun ylija kasrui lumessa. Silloin se sai myös
ensimmåiset kipinänr€ikänsä.

Aamulla kotiin låhdetlåessä kåärin makuu-
pussin rullalle. Sijtå tuli måhtavan suurimuo-
doton möykky, lora oli ylivoimaista saada
pysymän salulaltoman rcpun päättå. KBski-
sen Tan€ pulki koko mytyn ja nåytri miren ma-
kuopr.rssisla r€hdåän pieni tiivis kåå6. siitå
pitåen ol€nkin makuupussin kåårimisen osan-



Palkka paikan päälle

En ole koskaan ollut innostunut ompelemi-
sesia - €tenkään untuvakankaan - ja ryhdyin
alusta alkaen paikkaamaan kipinånreikiå lii
maamalla niiden påålle kansaslappuja.. Vuo-
sien ja vuosikymmenien mittaan pussista tuli
aika korcan näköin€n, kun yhå lisäånq/vät
paikkalapd olivat milloin miståkin leikattuja,
yleensä sinisiä tai punaisia.

Us-pussi sai kilpailijån Norjasla ostetusla
kalliisla haahkanuntuva pussisla, mutta piti
suver€enisti piniansa. Norialaisen pussin
myyjä kedoi Kekkosen ostaneen samanlai-
s8n, mL,tta kyllä varmaan Kekkonenkin katJi
kauppojaan. Votokstjun kohdalla nimittäin oli
kyhåsilla, eikå hjeno pussi pitånyt kunnolla
lämmintå, KunnianaNoisa ame kkalaispuss i
oli kiistämättä ykkönen, perheen lämpimin.

Us-pussin untuvakangas alkoi pussin vån-
h€ntuessa hapertua ja pussiin tuli ikåvå vam-
ma: $n topaitu huppu halk€si, niin etrå
höyhenel ja untuvat vajn pursuilivat ulos. MUL
ia liima pili untwat kummasli kurissa ia niinpå
kokosin hupun uudestaan liimanla kangasla-
pun awlla. Makuupussin viimsislnä vuosina
sain lehdä saman tempun moneen kertaan,
sillåhuppu halkesiyhå uudestaan aiemmin lii-
matun kohdan Merestå. Kipinänreikien pienel
paikkalaput sivål oikeastaan ollBst mitåån nii-
denvnityslen nnalla, joiiahuppuunvåhitellen
kerryi. Milloin misräkin reiäsrå pursui läytenä
joka rcissulla. Monesta auiotuvasta olsn saå-
nut untuvia lakaista, Ja myös lehan pohiatta sai
säännöllisesti ke6tll pienen untwåkasan.

Kolmas polvl pusslln.

Pussilla saanoi otta jånnitlävå histo a taka-
naan jo silloin, k|ln vanhsmpåni osti!€t sen.
Mutta meidån p€rhe€ssåmm€kin siitå ini vi+
lå kolmannelle polvslte. Kun itse siirryin teF

v€yssylstä iåyssyntssttisesn pussiin, saival
poikani vuorosiaan nauttia pehmois€sta jå
lämpimåstå mutb jo aika huian näköis€stå
US-pussista.

Kun mLrlstorikasla pussia ei voin(]l enä
pes.tå, se alkoi ollalo kaikenkaikkiaån m€lkoi-
n€n ilmestys. Muth vislå vain se kilpailitasa-
veroisssl i  uusien tåyssyntsstt is len
talvimakuupussien l€nssa.

Us-pussill€ lehtjin vilmein oma lakanakin,
kun tunnJi, ettå hygjsnia ja viihtyv),ys alkoivat
vaatjasellaista. Muttayhteen kåytt6kokeitlun
sen lakanän kåyttö jä ia sitlen latkettiin tåas
enliseen tapaan.

Mutta mikåän el ole lkulsla

Yliperån vaellus vuosi sitten iä Us-pussin,
tuon uskollisen relkikumppani., viimeiseksj.
Silloin sen huppu halkesi niin kedakaikkiaan,
€'ttå påätin tårun loppuvan siihen. Syitå pus-
sista luoplmiseen tuntui jo kertyneen kylliksi.

On ouloa, gttå €n muista lajnkaån, missä ja
miten €rosin rakkaasta pussistani. olen kai
aldiivisesti unohianut tuon murheen hstken.
Tuntuu, eM soptuinla sill€ olisi ollrJt saada jåå-
dä Viperåän, vaikF€pa Heino Ar|tlilan ta\,€ra-
talon roskikeen Kilpisjårvgllå. - Ehkä olisiollut
\rylikåsdi Vedä se Saa selån kaatopaikalle,
Josta a!€utuvat Suomen kauneimmat kaato,
paikkemaisemat, mutta se oli sillå k€rtaa vä-
hän vååråsså suunnassa.

Kun osuin Helsingjsså Army-kauppaan,
huomasin, etui siellå oli kohtuuhjntaan myyn-
nissä åivan samannåköisiå Us-makuupusso-
la. Haikåilin, ettå jos voisin ylipååtåän kålauiä
untuvapussla, niin enpä epåröisi. Mahdoli-
sesti vielå jonåkin påivånä...



NIESTASAKKI
Tåhån niesiasåkkiin on keråtly joukko ruo-

kaohjeita, joisla osa on iulkaistu jo aemmin,
osa on uusia. Jauhelihanja h€rneknon
kuivatuksela oli ohjeet Lapinkåviåsså n:o
30 1/84 ja perunan, po*kanan. kesäkurpit-
san, pap kan ja vadelman kuivalus nume-
rossa 36 3/89.

Jolloi itss halua kuivåttaa vihanneksia ja
luureksia, niitå saa myös luontaistuote-
kaupoista. Påijä-Hämeen Luonnontuotteella
oli Eråm€ssuillakin esitlel€miäni kuivattuja
tuotteita: peruna, purjo, porkkana, selled, si-
puli la keittovihannes.

Kaikki ruokaohjeet on mitoiteltu kahdells
h€ng€lle.

JAUHELIHAPIHVIT

I pss lvlaggi Fix -herkkumurekeaiheita
1 1/s dl kuivatluajauhelihaa
1/5 dl hienoksi murskåiiuja kuivattuja

€ieniå
2 rkl kui!åttuja sipulihiutaleita
1 pss Knoffinvihsrpippurikasliketta
1 pss perunamuusra

Laita jauhelihå Minigrip'pussiin sipulin
kanssa likoamaan aamulla, jolloin se on
kä!.növalmista ruokaiauolla. Jollet kåyrå sie-
niå, jauhelihaa voj laittaa 1/5 dl enemmån-
Sekona lionnutiaohglihaia sipuli sekå sieni-
lauho l,laggiFix 'jauheeseen ohj€en mu-
kaan. Paisla pi€niå pihvelä. Taioile
viherpippurikasiikkeen la Herbamarella ja
voilla mauletun perunamuusin ke€. Tämå
on kiireetön ruoka, joka soveltuu hy/in pie-
nillä keittotulilla lai kamiinalla valmistetia!€k-
si, sillåSlnolia kuluu hieman enemmån.

KÄLAKEITTO

1 pss Valion kalakeittoå
3 rkl kuivattuja sipulihiLxaleita
1 prk ionnikalapaloja
1 dl kuivattua perunaa

Keittojauhe, lonnikala, liotettJt p€runaviipa-
leet ia sipulihidaleet laiteiaan kattiJaan ja kei-
teläån ohjeen mukaan. Jolleiole kuivattua
perunaa myös muusijauheella voidaan keit-
toa suurulaa, jolloin siitä tulee ruokaisa.

JYWROKKA

4-5 dl kuivattua hemekeitioa liotBnuna
U5 prk sika-nauiaa (400 g purkki) iai
1 dl kuivath.ia jauhelihaa liotettuna
2 valkosipulilrynttå

Kaikki ainsks€t sokoitsEan sopivaan vesi-
määlåån (sika-.auta pieniksi pilkoituna) ja
annstsan kiehanaa. Syödåån maiskulellen.

HERKULLINEN SIENIKASTIKE

1 1/5 dl kuvatruja si€niå, esim soppilo-

1/5 prksika-n taa oik€in pieniksi
pilkottuna tai

I dl kuivattua jauhelihaa liotettuna
3 rkl kui\,€ttua sipulia liotsnuna
1 pss valion juustokeittoa
100 g annospussiin raastettua

Emmental-juustoa
1 pss perunamuhennosla

Uotettuja sieniå ia sipuleita voi paislaa h€t-
ken pannulla, mutia se ei 016 våltlämåtönlå,
Si€n€t, sipulit jå liha lisäåån juurtokeiitoon,
ioka valmistetaan ohjeen mukaan. lvluusive-



si keiteiään ia loisen vispatessa hlutaleita ve'
teen ja mausiaessa perunamuhennosta
kunnon voimariininokarcella toisen låmrnitlä_
essä kaslikkeen uudelleen ja lisäåkuplivaan
kastikkeeseeen juustoraasieen Fuoka on
valmisla nautitlavåksi kun råasle on su anLn

HOMEJUUSTO-LIHAPULLA-
KASTIKE

l/5 pkt lihapulliå (n 400 g tyhjiöpakkaus)
1 Pss ruskeaa kaslikena
100 g AuE.luustoa
23 valkosipulin kynnä
1 pss perunamuusia

Puolitetlt lihapullåt ja valkosipuli laitetaan
kasilkejauheen kanssa ohjeen mukais€en
vesimäråån- Kastikeohieen mukaisen keit-
toajan jålkeen murustefiu Aura.luusto liså-
tään kaslikkeeseen. PerunamuhBnnoksen
voi mausiaa myös !€lkosipufi||a, jolloin kynsi,
laukka kannatiaa laitlaa veteen jo kuumen
nusvajheessa. Herkullinen ate a, joka lekee
tilaa kämppän.

LIHAPULLA.KÄSVISKEITTO

1/5 pkt lihapullia
1 pss parsa- tai pinaattikeittoa
l dl tummaamakaronia
l dl kuivattua puioa liotettuna
1/5 dl kuivattua porkkanaa liotenuna

Kaikki aineet sekoitetaan ja keitetään

KUUMA RIESKALEIPÄ

I dl hiival€ipäiauhoa
1 dl grahamjauhoa
1 dJ kaurasuurimoita

1/5 dl maitojauhetla (vajaa)

Aiheista vaivataan taikina, josk paislåtaan
pannulla hlljaisella tulella ohuila rieskojavois'
sa. Nåuiilaan kuumana.

PANNULEIPÄ

3dl vehnä- tai hiivåleipålauhoja
1 dl kauta-ohra tai ruishiulaleila
2 u leivinjauhettå

4 rkl (runsast4 maitolåuhetta
50 g voita
2dl veM

S€koita kuiva-aineet jo kotona muovipus,
siin. Nypi rasva iauhojen sekaan ja lisää v€-
si. Sekoita raikinaksi, muttå ålå vaivaa liikaa.
Paista ohuehkoia leipiå pannulla molemmin
puoin.

Varsinaisia herkkunyynejå saat, kun laput-
telet taikinasta ohuita neliöitä, joiden sisåän
pannaan hiukan sokeroiluia marjoja, esim.
mustikoita, ja muodoslat niistri sifien um-
pinaisiå ntA/tteiä. Nyltit paistetåan miedolla
lämmöllå joka puolelta.

Hankintoja rghdesså on hy/å muisiaa, e!
tå saamm€ 10% al€nnuks€n Huna-
japuodisså, joka on luonlaisiuolekauppa ja
Herkkuliike Eira Palomäessä, josta saa mm,
idoteeti, kuivattuja keittojuur€ksia,
sipulihiutaleita ja muita idomausteita ym.
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AKKA TTJNTURI

Akkalunti sijaitsevat Slora Sjölallelin kansallis
puislossa Sar€kin kansallispuiston pohjoispuolella.
Fslkeilyr€ittien tuklkohlana toimii Rilsemin tuniu
iasema, jonn6 johlaa li€ Jållivaarasta, matkaa Jälli
vaarå4 on 180 km. aktla on eräs llnnetulmmista
tunlurolsta Buolslssa, yln:iähån se maagisen 2000
nelrln rajan kolmellatoista nelrillå, Ko*eampia huip-
puja on läheistydess?jå nm. sareqakkä 2090 m,
muna huomanavasli vaikeammin saavutettåvissa.
Me|kilyireitileivåtkuitenkan johdaAkkatuntureiden
huipulle, vaan Akka tunu.eiia voi ihail a esim. Majiop
penilla 1 628 m, jonns on maikaa Akka tuvalta 22 km-
Rilsernin lunlu as€malla johtavat reilit Padjelantan
kansallispuistoon javastaavasli Slaloluokian luniiri
rovan kalria Kvikkjokkiin, jolloin malkaa tosln keÖy
140 kn. Alueela on myös tunturitupia kohtuurlisen

Akkalunlurln klerros
1. Pälvårsaapumln€n Rilsemin lunloriasemalle-
2 Päivåj Vene6llå yli Akkåjau€n An0njalm€€n, iosta
2 km Akkan iuntuntuvalle, iostajatk€laan 6d6lleon 14
km Kisurisluvalle, jossa yöpyminen.
3. På,väi Kisuristupa - Kutjau.e I km, yöpyminen

4 &j,väi KutjauG - Vaisaluokla l8 km, yöpyminen
vaisaluoktasså rai Flitsemissä, vaisaluoklasia on ve-
neyhleys B tsemin Akkajaurcnyli. Reiitiäon mahdol
lisia pideniäå esim. yöpymisellå Akkatuvalla ja läi-
relkellä Akkaiunlureille. Kartta: BD 10 Sarck na

Rnsnin tuntuiawa, 460 n Akkajau€n pohjois-
rannålla, ja tiia tå veneyhteys Anonjalmeen ja vaisa-
luoklaan. Postiauloyht€ys Jållivaa|aan 183 km. 40
vuodetla jakaantuneena 14huon€gseen, tsepalvelu,
suihku ja elintaryikkeila mtatåvånå, Tupaisanlå 27,6
- 1 1 .9., majoiltumismal.su jåsenillä 70 krjaeijlisenillå
90 k.

Akka twa, 47o 6, rupa 2 km etel?iän Anonjahef
saamsnkylåslä, veneyhteys. häläpuholin, lupaisåntli
21.3 - 8.5 ja27.6 - 11.9. 1.lupa 10 vlodetla ja 2.lupa

AtAluokta, 544 m, Viniauten kolllisGassa, polio-
ainetta ainoelaan kesåkautena, håtåpuhelin, kaksi
tupaa, joissa molommlssa 4 vuodetta ja kaksi lupaa,
joissamolgmmissa6vuodella, avoinna 1,7 - 1.9, yksi
kummastakin luvåsh avoinna koko vuoden, omislaja
SNV.
K,buns, 580 m, polnoainella ainoastaan kesäaikana,
I tupa 22 vuodetla avoinna 1 :7 1 .9 ja kaksi tupa
toi$a yht. l2 vuodetla avoinna koko vuoden, omisla
jasNV.
Kutau,€, 580 m, tuvassa 2 hu0netla ja yht 20 vuoder
la, yksi trpa avoinna koko vuoden, lupaisånlå 28.3
8.5ja4.7 - 28.5.
lä.delåkk 590 m, polnoainelta ainoasiaan kesåaika-
na, håiiipuhelin, 1. lupa 5 huonelta n. 20 vuodetla
avoinna 1.7 1.9ja 2.lupa 6 vuodefia, avoinna koko

V a i sal u o Ra, 460 m, tupa v enelailurin lähe lå, tuvassa
2 huonetta jayht20 vuodeita, iupaisäntä28.3 8.5 ja
4-7 2i.8.kesäaikanaveneyhieysFiiisemiin,puhelin.
S./öfal/stugaa 380 m, Sio6 Sjölalleiin läheisyydesså
kansalllspulsiossa, kaksi huonelta ja I vuodelta,

Saloluokta tuntuiasena, 4AO m, sljailses Lansa
Jåtuen pohlolsrannalla Kebnatsin lähelsyydesså,
Kebnalsisia veneyhteys Saltoluoklaan 18.6 11.9,
100 vuodena 2 4 hengen huoreissa, ruokatarjoilu
6,9saakka, multaf yhmilleiilailaessamyöhemminkin,
mahdollisuus täysihoitoon. puolihoiloon ja ilsepalve-
luun, tehailijoille palvelutila jossa keitiiö,suihku,sa!-
nalakuivaushuone. Puh. 0973-41 10 os. 97200 Gål-

Kiioiliaja: Reljo Btombelg



Aigttele
tulevaisuuteen!

Yhdyspan kki auttaa sin ua
saavuttamaan tavoitteesi.
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RINKAN POHJALTA
ERÄMESSUT MENMÄT

Myös Låpinkåvijå-yhdistyksel €sitåWivä
Suomsn Malkailuliiton osastolla Erämessuilla
6 - 10.6.1990. Esinelijöhå Biihimåellä pidetyilä
Erämessuilla oli HSL:stå, Kiehisistå ia Oulun
Seudun Låpinkåviiöistä. Martli Helenius pili
osaston esittelylrlassa tietoiskuja makuupus-
sin ia inkan valintaan vaikuttavista asioista,
sekå kumpaa kåWåä talviva€lluksella, rinkkaa
vaiahkiota. Raiia H€ntman kedoi monipuoli-
sislaretkimuonista jakuivattamisesta. Ruoka-
esittelyid€n aikana taioiltiin apujoukkojen
voimin my6s maistiaisia, Yhdesså Ma€ ja
Balja sevnivåt rinkkaan pakattavien varustei'
d€n valintaan liittwiä asioiia. Låmmin kiitos
käikill€ mukana olleille avusta.

VIIMEINEN MAHDOLLISUUS

Elokuvå -arkiston saiassa '1980luwn oaF
haat ia unohdetut' esitetåån keskiviikkona
22.8. Ko 17.00 Ja lauånralna 25.8. kro 21.15
Nils GauDh saamelaislilmi 'Oleatas - llen-
nåytåjä". Esiiykset ovat Helsingissä slokuva-
teatteri Orionissa, osoite Eerikinkatu 1 5,

ruvasst on nuutanå LaptnkåvtJl-yhdtst kststa
ert pälvlnå olletstar vrs. Retno Tudlnen 0ulu.
seudun Llptnkåvtlötstå, pe.ttl s!lo, ptrjo Salo
jå nrla Plrlnen lsL:3tl sekl Ratm vuorrsro
(lehtslstt. tvds nuut yhdlstykset o|vrt edus_

urxo[UYi{ot5l!(tEt



Avaimet ia maksu

Saatuamme pari llsåavainla Karjakaivol e
niitä on nyt seltsernån. Avairniin on vaihdettu
suur€t puiset avalmenperät, joihin on kkjoi-
tetlu avaimen numero. SML:n malkaioimis-
tossa olevaan lainausvihkoon kirjoit€laan
oma nirni tekstaten, puhelinnumerc kotiin ja
työhön. lainatun åvåimen numero, suunnitel,
tu kä)ttöalka ia henkilöluku. Avaimisiå tullaan
pitåmään entistå tafkernpi huoli, jotta niiden
palautläminen ei påäse unohlurnaan.

Kåi4tömaksut suoritetaan HSL:n postisiir-
tolilille 11 96 60 - 9. Valmiiia lomakkeita on se
kä y å- etlä alamajala.

JASENETULIIKKEET

Helsingin Erä-varusle
Urheilukaru42
00250 HELStNKI
prh.479 747

Herkkuliike Eira Palomäki
Håmeentie 2
00530 HELSTNKI
puh.753 2780

Hunajapuoti
Mannerheiminiie 64
00260 HELSINKI
puh.444 629

råssin Betktaittå
Håmssntie54
00500 HELS|NKI
puh. 701 5055

Parlio-Aina Oy
Yrjönkatu 34
00100 HELStNKI
puh. 694 3a99

TunlurisusiKy
No|denskiöldinkat! 3
OO25O HELSINKI
puh.411 980

Welhonpeså Oy

00100 HELSINKI
puh.408972

KODAN VARAUS

Kittilän Kukasjärvellä sijaitsevan Goados-
kotamme varataan C-H lvloringilta, puh. 577
004, kesäasunto puh.597 397 tal l\4aia Stykll
1ä, puh. kotiln 876 439 1 . Varaus on peruttava
kaksiviikkoaennen varafiua aikaa tai siitä pe
tään normaali kåyttömaksu.

VUOKRATTAVAT TELTAT

HSLilaon kolmeTena l,laster 3 -telttaa, ]oi-
ta voivuokrata 10 mk/vrk. Teltat ovat kupoli,
mallisia, kaksikeiiostelttoja. Tiedustelut Anja
Sintoselta, puh. kotiin 676 039lai Sakari Pa-
loltä puh. kotiin 874 5880.

Muita puuttuvia vae lusvarusieita voi tiedus-
lella vaelluslen vetäiiltå.

HIHAMERKKEJA

Lapinkävijöiden hihamerkkiejä voi ostaa
ke oilloissaiaitilataS markan hintaan C-Hlta
puhelimltse, puh. koiiin 577 004 kesäasunro
597 397_
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KÄF JAXAIVON LIN JA.AUTOAITGTAULU
Helslnglstå
Arkisin 6.00 eilå

8.30
14.15
'17.15

Pyhäisin 8.30
11,30
16.00

1.6.-31.8.

k lo 12.15

ja pyhäisin myös
klo 19.00

Kolvutåsta
Arkisin 7.00

8.30
15.25
18.15

Pyhåisin 9.30
13.30
17.30

1.6.€1.8.
lauarnaisin myös
klo 13.10

jå pyhåisin myös
kro 20.30

Kaiqkaivolle vievää Koiulan bussiå tjiken-
nöiÄbergin tinja. Unjan numero on 285 ta
låhtölaitui 30b

TAPINIfiV|,Ä
]]laån LapinkävijäJehden numerot 3 ja 4 1990 r,i n
Tilaånlåpinkåvijå-lehdenkestotilåuksena !

Kuulun ennestän Suomen Mallåiuiittoon
ja haluan liittyå suoraläseneksi HSL:ään.
Måksan vuoden 1990 suoraiäenmåksun 40mk
ilman € llistå låskua HSL:ntllllle 11960-9

SMUn yhdistys lohon kuulun enneståån:

Haluan liittyä Suomen Matka uliitloon nja såmalla Helsingin Seudun Läpinkåvijöihin.
l,laksan SML:n läsenmabu 100 mk lomakkeella,
joka låhetotåån minulls

Nimi

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY
c/o Faija Honlman
V UnJa 18 B 17

00530 HELS|NKI

3/90
i..g:.sr':


