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TAPINKAVI|A
l-lslsingin Seudun Lapinkiiviåt ry:n (Suom€n
Malkall!liiton jå*nj:tjestö) jås€ntehti

nro 41 1V90 1.11.19€0
llmestyy n€liästi vuodesa: heimikuun atu$a,
huhikuun puolivälissä, glokuun puottätissä ja

Painos 2500 l(Pl
Jåsenmärå 3l .1 2.1989 1 192 henkitöä ja suo,
laiåseniå15.

Raija Henlnån, v tinja 18 B 17,00530 Hetsin
ki, puh, k,71S 768, t. ti, k6, pe 135 5782

B€io Blomboq, Må4a Hynnlnen, Tuuta Kau-
rala, Heli Laakso, lvi4a Piinon, Maf€ttå

Kansikuva: H€li Laakso, pihokset myös Tei
Laine, Marlii Mårkovaara, valokuvaja: sakari

llholtwhlnnat: aukeama 1300 mk

1/4sivu 250 mk,
Helftessaan ilmoiluksia, jåis€n€t såaval 20

Painopalkka: Painonikka i, Helsinki 1990
Aineisio seuraavan lehieen vastaavatte toi
mitlajalle 4.1 .1991 m€nnessä.



P{{KIRJOITUS

LaPinkåvljål€hdån juhlavuosi on viim€issllå neliånneksellåån- On aika mi€t!ä s€u@van vu6ikym-

Siih€n kysltliin vinrkejä llkijollraKn ja vasrauksensa räheni vaja 7 % iåsonlstösrä. Tulok*n tilkin-
låvaihioehloia on monia.

' n. 93 % on tlywäislå sllhen, milå saa neljäsii vuodessa postiluukustaan ja nabaa sen sellaisena

- n. 93 7o åi lue lehieä, jot€n €i huomdnlt kokD kyselyä.

- n. 93 % aikoi vastaia, mutta måäåpAvä vitaht oti huomaamaiia
- n. 93 % 4ateli, ettei omaa s€llalsia mielipiteitå, joisra orisi hyötyå låhden rekrjöille-

Tai €hkå tuo 93 % muodostui kåikisE nåisiri syisä ja mouiamAla muustakin.

Oli llahduftåvaa todeta, sttå lehd.n sisåtröä koskevai ehdonrkset otivar samoilla llnjoilla kuln nekin
icleå|, joira lulkalsutoimikunnNa on pyöd€lry ja irs€kunakin roimikunnan iåsenerrå orrut ajaruksis

Tol€utus on kuitenkln rosucsikysymys. Enstnnäkin:
Kuinl€ paljon loimikunnan jås€net plstyväi antanaan aikaansa moninaistån arlikk€lien kirjoinamis
ja se|vinelytyönön. Paijonko luk[at låh€tl€revår omia vinkkej:iån ja junijaan. vaknaisia avuslajia on
våhiin la kldoltut€ia tulee sponiaanisli harvåkseltaan. Ne ja*savatkin aina llahdutba miellä.

Toiseksl on kyse kustannokslsta: paljonko lehden käyiöön on budjeloitr vaoja ja kuinra auliisii il-
noitr€jat laonavai krkkaonnyörsjåån.
Mainokslsn saami*n vaikeus k€noo Vlysli paljonko painoaruoa mainost4ien mielatå lållåisglla jå-
s€nl€hdgllåon, Prcvisiohoukutiskåan ei ole saanut lukijoiE mukaan mainoshankintad.
Lapinkävuän osuus talolsaoiosra has parjastaa pidetåånkö si!å ainoana jåsenetuna, ioka tavoittaa
jokåisån Holsingln seudun lapinkiivijän, vaiahmattina, joka vis liikaa iahaa muiha toimlnnollla-
Lehd€llå on hkanaan vuosi€n kehityskaarl nellslvulsesta monlsteesia kädesiisi olsvaksl palnouot
ieeksl, ioka pyd{i antamaan lukijoitteen mouiakin kuin petkiin loimintakatent€dn.

Haluaisin nåhdå Lapinkåvijå-lehden lastakin jutkåisuna, jokå koåtaan lodelliseksi jäsen eduksi ja
viesdksi, ioka houkutlaa uusla ihmisiå mukaan loimlntaamme.



TOIMINTAA
MARRASTUU

7.11. ke klo 18.00
KERHOILTA JA SYYSKOKOUS
'PADJELANTA - LAPIN KASVIPARATIISI
Kaisaniemen ala aste, Puutarhakatu 1

Mlltå nåytiåäkåån koväållå tutustumiskohieena ottut kansa ispuisto naraskuun k"aamoksos-
sa? Onk! ensllumi juurl satanur vat onko pimeää Ja mårkåå? Sen nået itmoi$autuma a Anja
Sinloselle poi. kotiin 676 o39lai Mtia pifue|]e Duh, kotiin 461 610 ennen 6.11,
YÖpymlnen joko Lonikan kåmpåssä tat omassa maioittoessa. T€emm€ Dåivårerkor kåmDåstå
käsln. Låhtö Ala-Mannerneimintietrå 10.11. kto 08.0d. Marka r€hdåån piki(uauroila, ioten kerio
ihoifiauluessasi onko kättössåsi aulo.

Syyskokouksossa valltaan uudsl johtokunnan iitsenet, hyvåksyläån tulavan vuoden suunnitsl-
mat, kisiiellään valluuksien myöntämlnon iohtokunnalle Daantrankintåa varten ja juodaån
pullakahvit. Loppullta ku[olaan Ruolsin Lapissa. Kalkkisen maap€rän ja saleison ihaston
ansiosta Padlelantan ylånköalue on ihanteelli.en kasvupaikka tuntuikasv€llle. Kasvilajeja on
rcklstsfÖity yli400 Lapln alppkuususta arktis€gn hanhikkiin. Raila He.tman k€doo sanoin ja
kuvin täistå kåuniistå kasviparatiislsta. Vastuuh€nkllönå on Anja Pouliain€n puh. koiiin 557
497.

8.11. to klo 18.30
YLEIsÖTILAISUUs, ETELÄMANNER
- JÄINEN HELMI
Baldsrinsall,Aleksa.tgrinkatu 12

Prolsssori Penni Mälkki, EtetämånneFr€tkihunnan tohtajs tu,ee (e omaan €nnän mietenkiin-
loisesla malkastaal /a €lkikunnån toimtnnåsta eti,amante,eela. Tutustumme mvös atueen
ruonioon iå iurismiin. Tttarsuuden pååsymaksu .O mk ja vaat€såitytys 4 mk.

'10-11.11. la-su
KAAMOSRETKI ISOJÄRVEN
KANSALLISPUISTOON



24.11. la klo 18.00
PIKKUJOULUT
Håm€ent€ 8+90 (HKL:n ruokala)

Kåikki mukaan l€kemåän nåistå pikkujouluista ikimuisl€ttavan mukavat. syödå saal mahasi
tåyl6€n up€an joulujs€sla s€lsovasla pöydåstå. llta maksaa 100 mk aikuissl ja 50 mk laPs€t.
Hlntaan sisåliyy glögi, runsas peinrolnsn jouluruora ja kahvi sekå tanssailelua nelih€nkisen
olkestedn tahdjssa. Mukanå myös mononlaista ohjelmaa ia alpaiaisel lold€n voilot tottakal
oval hyvät. llmoittaotumls€t 14,1i. mennesså SML Ulla Kesåsslle puh. 170 868, X€rrc samal-
la iuomalatpeesi. Tontiulakkl mukaån.

25.11. su
SUNNUNTAIHIIHTO PURINSUOLLE
Talv.n snsi hiihto Häm€essä. Pu.insuon - Keritv. maisemissa. Jos itth-
lok€liä €i ols, palikoidaan luontopotku ' Llutahadun såmo ", Håmå6sså

s€kh. Jos hiihlokelion, on kalKlla osattisiulttta o[avasutsåt; tiistå saatiådon r€tk€n vståiåttä,
Äulis Boströmillä 23.11 puh. töihtn 693691 ia kotiin 893219_ Låhtö Ata,Mannerhohtnts[å
henkilöautollla 25.11. k|o.8,30, Patuu n. kto. l7,oo. moi autuminen Autis Boslrönile taiania
slnlos€lle viim€iståån 23.11.,loloin sana a sov'tåan åutojon rarpoestajå rirfiåvyydesE.

JOULUnUU

Joulukuu$a el ole kerholllaa! mutla...

6.12. to
ITSENÄIsYYSPÄIVÄKÄvELY
Perinieinen llsenåisyyspåivåkåvely suuntauluu perinteis€sla Katjakaivon
maasloon- Kal€n v6låmå porukka låht€6 Karjakaivolla aamuauton tu,|lol-

Lisåtiedot Kalevi Koski, puh. kotiin 912 81079. Sauna odoiiaa kävelijöilä,

15.12.la
PUURoNSYöNTITALKooT
Pälvå vieletäån Karjakaivolla kiipeåsså pakkassäii'ssä pu,ia iehden ja ittåf
la rauhoitulaan joulun odotukseen ja naisten keifiänän puurcn syöntiin,

vuod€n padaita etähyt6iå, vasiuuh€nkitö Kain silandgr puh, kotiin 674644



TAMMkuu

2.1. ke klo. 18.00
KERHOILTA - MENNEEN VUODEN KUVASATOA
Kaisanlemon ala-6tå, Puularhakatu 1

jalkuu rokan syöntiin ja saunomiss€n. Vastuuhenkllö Pekka Nannen, puh koiiin 461 610

30.1. ke
KUUTAMOHIIHTO
vi€tå kuutåmon hopeoima ilta m6r€llä. SuLset rahlsevat mukavastijåållå jå
välillå oldelåån kaakaoiaukoja. Jååtlianieesia ri'ppusn hiillto pyn6ån tok6-

måån m€ran iåållå, mutlå misså on lopurlin€n kohd6 serviåå solttamalla Anja Sinrosello puh,
kolii.676 039lal Kårin Sittandorttte poh, koliin 674 644

HELMkuu

6.2. ke k|o.18.00
KERHOILTA . RUANDAN GORILLAT
Kaisaniem€n ala-asie, Puuiarhakatu 1

Nyl kalkkl kai!€lomaan m€nn€ån vuoden kuvia kaåp€ista ja nåvltåmäån nlltii kiinnostuneellg
ylåisöllå. rå€ kuvjstasl noin 50 kuvan sada loko Låpinkåvllöid€n taPahtumlsta lai omasla
ia€tluk6estasi. llmoitå kuvistasl €nnakkoon Änia Poullaiselle kotlln 577487 e||å hån voi suun'
nltslla niille esitysjårj€slykssn.

19.1.  la

PUUNVETOTALKOOT
ahklo kulkee kevyesti periisså kun on lunta maåssa ja Puul köylelly luke-
vasti. Xun våsyy, on joku loinen valmis kåymän töinin Talkoid€n taira

Pidålpå goilloiia kamalina kåruakasoina tal ihan'na 
'lmestyksinå, 

on slnulla nyl mahdollisuus
vi€ltåå illa niiden seunssa. lnkeri Huotari kertoo kuvat aounaan oonllasalarisla, vasluuh€n,{'
lÖ Ania Poutiainen, puh. kotiln 577487



23.2. la
PUUNVETOTALKOOT
Suhlna Näy karjat€lvon maastossa kun lapinkåvijål €tslvåt PuuPinojå lumi-
kasoj€n atta. Pålvån päåtty€sså on lihaksot kipsåt la Pöllit Pihåssa. vasluu-

honkilö U|las P€hu, puh. löhin 297 8s63 {vuorotyö).

TULEVIA

2.€.3.1991

6.3. ke

Kaakon lsplnlåvuåt kubuvat låtvltapååmlaeen iolelll Salmaanranl'tn

Ksrhollta

LOMA
HIIHTOVIIKKO YLUiKSELLÄ
30.3.-6.4.1991

Ennakkoon varanneidgn tilse vamislaå osanot-
to 15.1 1 .90 m€nnessä sen iålk€€n varmlstamat_
tomal Daikal ånn€taan !o's.

Uåhlö Helsingistå 29.3, klo 20.25 Kolatiin. Påluu
H€lslnkiin 7.4. klo 8.35. Hinta perustuu kesäloun
,90 rieloihin, ioten hinnan muulokset oval mah-
dollisia, P€ruutusehdot oval samat kuin sMllla.
Enna*konaksu 500 ftk HLs:n lillllo sYP Hki
Xalevankatu 12,226120 - 51686 ennen 18.1.91
Looouerå 1 3,1 991 mennåsså samalle lilillle

Hyvål ladul kdsuvåt jålloen Ylåksen Fahtaville
hegllle. M4oltus YlläsK€plssåla Jo€nsuun Fis-
lolla 2 heng€n huonerssa.

Matl(an hhtr SML:n l&enllbå 2150,-, muiha
100 mk enemmän. Malsu slsållåä låvsihoidon.
junanatkal makuuvaunulippuin€€n, linja-auto-
kuuetukssn gsillå sekä oppaan palvelut. Paikko-
ia varatru 33 kDl. llmoltiåutuml.e Glevr Ko!-
kelle 11.1.91 mennessåpuh. k 912-81079 hlt.
90-2180249, klo 1 1.3012.00.



KESÄVAELLUS KÄSVARRESSA
29.6.-6.7.1 991

SYLARNA
17.-27.7.1991

7.7. klo 1 1 . vaglluspäiviå on kahdeksan ia osan'
oii4ia oletaan enintålin yhd€ksän.

Hlntåån. n. 2500 mk, sisäwåt luna- ja laiva_
matkåi hyliipaikkoineen, kaavajliuia tunlu_
iasema- ia tuntuitupayÖpymisiå yhdsksån, pä_
tösruokallu. sauna, laksi Enators-Siorulvån
ed€sta|€lsin s€kå opastus. Hinia ei sisällä va_
kuuiuksia ja retkimuon'a. Hinla on muilta kuin
SML:n iåseniltå 100 mk en€mmån. l|molltautu.
mFei huhtikuun 1991 loppuun mennessä Han-
nu Luodollg. ouh. k.931-220 701.

Sylama on K€ski-Ruolsin mahlavin tuntudalue,
olkoa vaellalan M€Ll€. Usoal €I| lunlimassllvit
ovåt jokilaaksojen erottafr at. Alueen kdvillisuus
jå linnuslo ovåt ikl(aal. Vaeluksella yöq,liiån
tunlu majoissa, joiia on ålue€n katlavana verk-

LthrO on lalvalla Hglslnglsä llsraina 6.7.91 klo
1 8.00. Tukhohasta mgnemm€ suo€llå junayh-
tsyd€llå Enafo6iin, josta 4amFe taksilla vael-
lukssn låhtö- ja paluupaikkaan Sbrulvånin iunil|
rlassmall€, Paluu iunålla Helsinkiin lauanraina

Alustavan suunnilålman mukaan reiti kulkee
Kåsivden l€laldalla sllalbovalia FoDinsalmelta
Kilpi:jå sllå. Alue on Suomen vanhlnta l€lliope
dä la slksi lotsmpimuoloisla kuin yleFpiinä

Kukasjåryen suotnotkuvat hi ola ia månäu ovt-
liststevd tapnhiiviiöitå, Kairken utko u-. di;r
ly- ja lapinrdvrjåyhdistysr€n yhleis€||å b;aviikor-

ol€vat suudunbii. Asiasta ti€tåä Kosken Kal€,
puh, k. 912€1 079. Taft€mmat li€dot seuraavas-

Ulkolluyhdisbstoimikunnattaon suunniteitta kaik-
kien yhdlstyst€n yht€lsva€llu€ Jotunheimeniin
hoinåkuusa. Hinta on n. 2000 mk. Llsåti€toia
antaa Kalevi Saira puh- 953 1,1400 hl 90-657
497. Tarkemmat liedol souraavassa lehdessä.

la on mukava tulustua paitsi komeisiin fotksily-
mGtolhln, myös muihin retkgiliioihin. Ta em-
mat li€dot seuravassa lehdessä-

JOTUNHEIMEN
20.7.-3.8.1991

Norlan JotJnheimsn on ,'iåmtåisen l(ori". Feir
paa yll 2000-meuiså huippula on honta, låårF
kÖr, suuFl jå pi€n€i jäv€l våsiputoukset ia taak-
sol luovar plitt€€tnahtavittg våelusmaastoile.

KUKASJÄRVEN HILLAVIIKKO
27.7.-3,8.'1991



KALASTUSVAELLUS KÄSIVARTEEN
3.-17.8.1991

Tero Fonkåinen låhte€ tåas oDastamåÄn tein
kåvijöilä kalastlks€n saloihln. Vaeltukson Däå,
Paino €i ole kull€misella, vaan l€loign naraamt-

Noian patnaimplln kuuruvå lohiloki Feisaerva
virEa komoa8sa kanjonlssa parisenkymnentå
kilon€liä Hattilia pohiolskollli€son. Ahma jå hirvi
hak€vat sen lolkolsla suojaa ia komåd koivikol
jå månniköt luovat kårun tunudmaån ympåröi
mäl€ suojaisålle låaksone €hevib ilmosn. Vael

Pane jo ny' vaettuskålenieitsi m€ftinH osåIisiu
rnis€slasi aluståvastt vuodeksi 1993 suunnitet,
luun va€llukseen låpi Suom€n. Se roreureråan
osasiksl jaånuna, loren edesså ei ote nln mahta
va urarra, kuin tuultsi ensi hääån.

PANKKIHTEYS ON IIIUUTTUNUT

rGikki s6kÅ suor4äson-, tehrl|aus- eflå osanol-
romaksut ennatkomaksuinen suodetaån äsiii
råmien tllllå SYP HKt, Katevankäu 12 , Titinro
226120 -  516A6

sella ja tiedon ka.tJttdi*lla. sopii niin 'kalasla-
ia6em€leillå" kuin aloitlelijoillski.. Tai€mmal ds-
dol ssuraavassa l€hd€ssä.

luksolle varataån syyskuun iolson vllkon li€lå_
misså vånån ioisla viiltua, €lllä yhlgldot Noiaan
jå reppoisa kåvely Norjan puolta Kilpisiårv€lls
visvåt alkansa. Ta <åmmai liedot s€uraavassa
l€hd€sså. Tledustelut €U<en velåjå Faiia Hent_
man. Duh- k. 718768.

PERUUTUSEHDOT
Jos osanottoilmollus peruutetaån, ei mäk-
senua osanottomaksua palauteta kokonai-
suudessaan, våan korvauksena kuluista De-
itäån s€uråaEsti:

Poruuliamlsaika
0-14 v* €nnen matkan alkua = 5OO rnk,

'15-31 vrkennen matkan alkua = 300 mk,
yli31 vrk ennen matkan alkua = 100 mk.

Llovumme PSP:n titistå 8888eg - 09173662 sik-
sl, €lt€i iosltt€ita saa aioissa, jota votsj taftisha
os4onomaksu j€n saaPumisen

PSP:n tllä 1196 60-9 voi kä',råä Kadakaivomak-
sqsn Yms. suoritukleen.

H€lsingin Seudun Lapinkäviiöillä on osanot
tajien våhyyden tai muun ennalta arvaamat-
toman syyn johdosta oikeus peruLttaa loma
tilaisuus 14 vrk ennen ilmoitåtun tilaisulden
alkamispåivåå ol€matta velvollinen kotuauk-
sjin. Jådesläjän peruuttaessaiilaisuuden, o-
sanottomaksu palautetaån kokonaisuudes-

RUSKAA REISADALENISSA

LÄPt SUOiTEN 1993



MENNEITA
Lapinkåvljål luntuval hallitsevan sekå sienst ete
valokuvauksen. sillä swskauden kahden €nsim_
måisen kefioilLan alhest keråsivät kuulijoila tiun
ja trsinan vefian, Mielenkiinioisla larinoila kui-
tenkin molemmissa, ia uuttakin opPi- Kiitoksia
vah Pnlo KytövuorelLeja Maui PiiPolle.

lGrla*alvolla tapahtununa
lilyt saval lapinkävijålkin liikkeellg. Kolmana_
kymfrentii henkeä teki vuoroin pibneunoja la
tunnistarnanomia kasoia, låtlyiå kaikki tvvnni
Ritva ja Maia opastivat tikkupulld ojkeassa
paisiamisessa- KåBivållisesli tulen loimussa li_
kun ympå lle kä?intyä taikinapöiköå kiiännellen
syntyivät hyvin nousseetiakauniin.uskeal pullat
Vielä pyöråWs sulAsa voissa, siti€n sokera

Porukalla oii selväsli parempaa aikaa kokoonlla
syyskoun kuin elokuln kesklviikkosaunaan Viik_

Jol le i  k€sä kuivaa, ni in ai .akin nuol1o_

ko kalk€s ta6 mukav6litllussa seu.asa lau
leirra lu st6n jå välilä viillytellen Ka4akaivon vl
pois ssa vesisså. uskollisimmat hlkoissa kåvijåt
pitivåt elokulssa huo sn s i€, ett?i ahkiott6 rittää
kiskomisla li te n takaisiin puukasoihin.

Fetkelly
Motlisuo käyliin tutkinAsa pienen porukan kes
ken, sillå Lappija kesämökii pitivät vi6tåjåsenis

Ky.låjäH nini relkeilymaasloa, muia Lapinkävi
jöistå oli nrlb pulaa. Masentava sååennusie (t)
sai melkein puolet ilmoittautuneistaiåämritin ko
liin. vetii: iLrlikn koko auantaipävån joten kakki
kåstuivat perin pohiin. Muta nuotio oliisoja läm
min, eikii kelläån ollut enååsunnuntain kalniis-
sa stlLåsså håtåpåivåli. Noin ison joukon perumi-
sesa/pois jämisesså on se onEeima, ettei kal,
lista linjaaulokyyliå pystynyl enäå våihiamaan
h€nkilöautok!letukseksi, jo la olisi hyvin pårjän
nl1. Toivottavasu nåin ei laryirse enåå kåydå



MITA RINKKAAN JA
AHKIOON ?
,lllksl tolaen nkka pdMa tA ,g suAn
vdtu lt la to|€en 3!t kg? |'olem'rat ovat
anl nEftt, eatt ka 44, nt8 on mutana" on
laryeevlsla ta hel3een atn nn tal'å. Btn-
ls paho neuewy pIk$I o,l,,bn koke-
nualen h nlelwysten Pntseauo-

Iosi kuvaala €i låhde matkaan ihan 5 tig ka-
m€nslaukkua, la joku trt€e rciss![aan 10 ks
kivi r€pussaan, lhmision ianssa kannattaa ou-
hua dnkan ia ankion pakkautsssta. Ei ideöita
yhdlsrelsmårrå jokarn€n vam$ti töytäå oman
hyvån pakkaustylinså. Pel(a Narinen kenoo
osherkissåån, mitå hån ottaisi kuudsn vuoro-
kaud€n k€så- ja talvlvaglluksello.

I KEsiiLLÄ
Kesäelki suuniautuu alueolls. iossa saa tehdå
lulla, Tåmå väh€ntåå sinotin mäårån 0,5 tit-
laan ia tuo painoa klrvssn ja sahan vsran.
Mukana ovat lietysti ilangta, tautanon, tuslkkå,
puo|(ko, kuk6a, vispllå ja astianposunaria. Ta-
vallin€n vsilsi ja haarukka ovat jåäne€t vuos!
en saabssa lurhina pois. L€ldytymiseen ovat
makuupussi, -alusta ia laavu,

vaållusvaaletuk!€na ovai pltkåthousut, T-pai
la,'p€llipaila' oli amsijan kåynåmå ttanåttipai-
ia, sllkal, kdsa ja lenkkarit. sadotr€ ia ky!
måå våskan löyty inkasta sad€asu, takki,
villapalla, kahdet (villa)sukal, kahdot katsafi,
hanskal, haltu ja kumisaappaat, Vaettuksen al
kana ei paiba tai housujs vaihdeta puhraisiin,
jot€n vaavaattelta si 016 inkassa.

Ruokapuoli on melko ask€€ttinen. Netjänå aa-
muna pluro+kiisseli la kahlona aamuna mys-
li+nusiikkak€itto. På:iatedolna ovat Btå Bandin
kuivamuonaa ei muodoissaan, Alerioiden ti
sål.sija iltaie€lls 1 kg nåkkitetpåå, 0,5 kq voita,
250 g m€tvulstia, 0,5 kg koppuja ja 0,5 kg
keks€jå. Lt!åksi naultntoaineet €ti 0,s kg kåh-
via, 100 g 16ålä ja iilkka rommia, seKi 200 g

Alnoa tåryikepussi, jotte ei toivo kyttöå, on en,
siapupussi, josra löylyy taasaia, pgrhostaås-

taria, sidåhårsoa + råippl, ld€al-slds, ufi€ilu-
tolppisid€, n lableneja, dispediniä. Palkaus
on enää vailla wepaperia, hytlysmy*kiå, au-
rinko- ja huuli€svaa, hammashadaa, kam€raa
+ kuut|a nlmirullaa, sekå kodalspussia. Pu+
sisla löylyy laulalankaa, nåula + lankaa, saap-
paan paikkausväin€€t ja ohutra narua 5 m. ll
masloinli-leippi on kanvlpur*ln ympdllå.

I TALVELLA
Ahkio antaanormaallmaaslossaDal."ala ltsssn-
så m€lko pallon painoa onn€n kuin matkanloko
tunluu raskaaltå, nukoissa nousuis€a ahkio
muistutlaa ilsosiän onemmån. Ja Evaraahan
tåhån horkkuvaunlun mahtu!. ahkion oohialla
on lasaisesii pakalluina ruual, joila nostellaan
ylös aina seuraavaa pivåå varten olevåan pus-
siin. Fiuokalista on sama kuin kesllå, dotta ll
säyksen 6 musrikkakeittos. Fiuuanlsitlovålin€o|
ovat myös samat kujn k€såvaslluksella,

Hiihtiieså Pekka oilåå oåållåän ulltol€€-k€r-
msloa, c€flinsukkla, villasukkia, huopaku'
misaappaita, housuja, peltipailåa, anoråkkia,
pipoa + korvaläppiä, kaulaliinaa sekå lapasia +
nahkarukkasia. ahkionuumenisia löytyy villa-
palia, loppahouslt, untuvatakki, varatuopa-
vuorir saappaisiin, p€llipalia, kahdet villasukat ,
kahdgl alushousut, kahd€t lapasel, palsut ruk
k@t ia katkaislul sormikkaat, Vaatlo€t ovat lä-
hinnå vaihto!åatt€lta kaslumisen varalle ia roD-
pavaatelus tauollla ja leirisä pideltåvåksi.

Mukana ovat myös kam€ra, EA-pussi, lamos-
pullo, laskulamppu, lqnililä, suksivoiieila, pik-
kur€ppu, kirv€s, saha, lapio ja ko4auspussily-
dsnnettynå varasJteellä ja pihdeillä, Yiipymistå
va en on lavu tai teltta. talvlmakuuDussl
ja.hakuualosta. Pikkur€ppu on s€låsså p.ilvän
evåitli vanen. TemosAllossa musiikkakeino
ja varmlikei r€htyjä ieipiä. Tuntureille nousun
vol lehd myös pikkur€pun kanssaia ahkio jäte-
låån atamaihin odotielemaan.



RAJA.AIDAT KAATUVAT VAI
KAATUVATKO?
Väsyneen mutta onnellisen
vaeltajan miett€itä
Mikå on riinävå haaste kåhdette KeEvatats€n
Koskusian koulun €ka- ia n€ljåstuok*alaisotte
pojålle, jo$a ovat jo påri wolta al€mmln valloit-
ian€€l suomen korkeimman tuntu n Haliin la
ylitöne.t virånomaisten luvalla Suonen ia Nor
ian råja kesksttä €dmaåra itman rrlltark;Etusta
ja as€lslautun€€n Ejavanijan ial tullirniehen lås
nåoloå? Satalllomstdn€h vaettusolkin'o€bna-
vaa' il&€jaa R4å-Joosepista et€läån yli tukuis
l6n tuntur€klsn lavoitlena nelostlen bntumåssa
olsva Kiilopåä.

Yöjuna, linja-auio, takslja nopoasli (varmon tor-
vomuksesE) ohl Kaunispåån huipun, jolla olisi
Juhannusyonåiärlsstatty "Ksskiyön auringon kl.
ningataa - kauneuskilpailut. Se buvautuista. Kef
lu ollsl sanonut niitä haloa,

ah,aa s'Jkään h nsretan
Vfiån siinå sammabnun€€n potun yksinäissssä
auliud€se tallust€llessa hymyityni, o(å loku o[
suostunut oslamaan kevåälå 35 markån o?leEv-
lipun autonåyfi€lyyn nädäkseen auloja jå vi€lå
pahimnassa ruuhkå-Suom€ssa.

Yllåttåen nuomaa !åeltaja, joka on nauroskottlt
ulkomåilla olevllle lllkkumis€joituksitto la vatoku,
vauski€lloillo, €tlå Suomsssa ei Suomen kansa,
lahon saakaan vapaaso lllktiJa minne hatuaa ja
mllloln haluaå. Raja,Joos€ppi on aikaad

tå pysMriinyt hlsto allis€n mökkinsä Suomsn ta
Nsuvostoliitc'n Ejan låh€lsyyl€€n suomen pu}
lello 24 km låveäle ns. rajavyönyi<keene, jotta
liikkumbeen laMtaan paikallis€n nimismiehen
lupå. Luvan ollsi saanur 50 km oäåsrå. Nåjn iåi

Tänå Glasnoslin ja Psrcstroikan ait'ana , aikåna.
lona muutaman vuodsn takaisel Edion ,Naapu,
inslånnsslohjerhd vähån hymyitynåvät, votsl
joku polil0kko vamae tehdä lotain vapaan tiik

kumisoikeuden saaml€€ksl suomalarsillo edss

rasFn lalven urhsiluhsrbibstsn voimislamal li-
halsetpuhkuival menohaluia, Vanh€mmatolivat
läkiihtä lasten vauhdissa. Pienlii loiuuna oli
seibemänvuo aan Jussin talvlsessa lausahduk-
sessa: 'Jos l4atåli lul€€ mukaan, niin rilti ei
siflen yhlåån odoieid. Ei lullul, vills oli sutulla
n€n, kun hån ainodå .i saånut €des yhEån

Totuuden nim€sså on sanoiava, ettå sadån-

'(ymmenen 
kilomerrin taival lyhensl loskus las-

i€nkin askslE ilman, etlå arkelMmlollsl vastaa-
vasti iihontynyt Luonnollis€sli plenol Kulunputs
kåuksei kuuluivai myös asiaan elsnKn, kun l€h-
uiielojen mukaan pahlmmassa nousuvaiheessa
Kuikkapiiälle ( 62,8 m) olllitnpöUla lvalossa ol-
lui 31 .0 asteta vadossa ja varjoa er avoimessa
tunlurimaastossaollutlainkaan, Paikallissn ravn-
ssmusliikk€€n lååv€den hinhkin 1 2 mk/littå tun-
tul kohtuulllsela, kun låhin !€slpalkl€ oll 300
meiiä ja kohekymmånlå hikislii rninuulta

Edhaassaei vastaanlulljalla€nsimmäiseksi ky-
sylå puoluskantaa ia jåsenkiiåa. Jångälå eivåt
punapaiiaise! aja sinipaital€la. Päivä sanolaan
tuntematromall€kin, K-Kaoppiaiden ja K€skon
pysMlåmä$ä autiotuvNa nukkuvat vl€rekkäln
Elannon, EKA:n ja SOK:n kanla'aslalkaat. T€-
räksisen saksalaissn ask€l v{isyy samoin kuin
vehnåpullaa syöne€n ruoisalaisenkin. Kaukåi-
sen kengurunkwia plinebvän auslralialaisen tå-
paa laelluksella ainakin yhtå useln kuln låhlnaa-
puri'vonäälsen. Tiskihada ja parcinn€ula pysyy
yhtä hyvin miehen kålösesså kuin kipes jå saha

Laps€t löysivät Juonn6ta jos jonklnlalsla laldel€-
oksia. samalla. kun vånhemoion nnkat kevenl-
vät ruokavaojen huvstessa, lasien repPuihln
keryi painoa toinen puoll llsää poronluisia, sar'
vrsra pahkolsia, kelonkappåloisla ja klvlslå. TaL
deleosien arvon ke,loo Dlsni onneitofruus, ioka
sattuiJussille jytkå$å lasku$a. Hän kaatuis€-
linber ia alkoi oarkua kamalasli: 'Ei kai s luu



tuvai  (å l€vi  koskela

Juf lu l - r i 'o isels \ i  o r<Lloaru am F.. , ,1öi1öi tydru

vain menryi Pokk ? llku loPPUivas'
ta. kun ol todett! häfen replssaån
o evan poron !!f eneys.

Kaastukselisesi 0n läpik;lymåmme
aue laellu kolmeen osaan Kullakin
aueella saa ka aslaa van loka kol
mas vLos Pellyneen kaaslålaf mL
kaan uhkaavasti vähenlyneet kalal
oval oppineel mlltamassa vuod€ssa
o kean ryhin, oval nykyään ainanilllä
kahdela kerelyrrå arLree ra.

Lntujen lårkkal l jo l ta on keletry l ik
kuminen aleen etelåos en soila tou
kokuun puolvåista henåkuun puoi .
vå i n, joiia rinnu rre laattaisirn oiketetlu

Metslistys on kansallispu ston aueel
lå kie eny muilla kuin paikkakunlalai
sllå. Retkeiilå saa kelislåå ilåajan
takaa mahdol sesti lunkeutuva. kar.
hun vain kaisin. Eråål ä ku klja la oli to,
sin håhly inkassaan saksalaissuun
nlfleinen parabelum. Me emme nåh-
neet ka.husla muuta jäkeå kun
erååre ylityspa ka le unohdetun parif
toman ko herkkisen lenkktossun. '
Tåytelyn kadun o si såanlt sodan
ky astå 14000 markala lman koriif

Korvalunturi oli lähmmiLlåån .10 km
pååssä. Lapset olsival häuneet
kåyda tekemåssä Jou upuk le ennak
koon låhiatlalksensa Multen sielä
olis ehkä voinul pjslå!4yåk n multa
sekn sjaitsee ralavyöhykkeellå,joka
on olemassa kadan kaunistelevan
reksun mukaan sks, etlä Joulupuk le
voilalsiin taara iyörauha.

ame kkaånen asrronaurti T N4attin
gly,  joka ol iApoio 16 ennolakomen
lomodllin ohlaajana la sne. kåvirnel-
kein kulssa, toles palafluaan, enä ul
koåvaruudesla maapalloa kalsellessa
maapalon näkee sellalsena ku n se
on han rajola ta muiia ihmisen le-
kemä kenotekoisa esleilå - palora,
josså kaikk linyy kaikkeen la kaikki



Aiattele
tulevaisuuteen!

@YNDYSPANKKI

Yhdyspankki
saavuttamaan

auttaa slnua
tavoitteesi,



ENSIKERTALAISENA
RYHMASSA

- Kun en setuiä yksin, iaruiben ryhnän kok€-
n6ib ihmisiå sahoi Eova-Uisa Salovaata, €nsi-
koialainen. Eova oli mul(ana ruskamalkalla Pul
mankijåNisevelli syyskuun alussa.

Oma sund€ luonloon, luonnossa liikkumin€n,
€sn €hdoilla €låminen toivat E€van Lappiin, lh-
mls€r, ryhmä sinånså jävåt raka-ah||s.

Omaå paikkåånsa oudosa ryhmåså kenoi EF
va mienineonsä. Fyhmässähän oma kotnool jåå
pois, työrooli unohluu eEliiån. - Johiajakysymls
oli s€lkeå: johlaja oli se loka osasl, llesl la lohll
siis tåysin t6hö!€n mukainen.

Muttå luonnollisåsli ryhmäåisetieslasivatlavalla
låilois€llå suhdettaan ryhmån johtajaan, milä il-
sekukln o[ ionbjan sihisså. Omån vinvksercå
loi naisvaltainen joukko: kenet niespuolinen joh-
laja huomaa ja mllon, konet snemmån, lcnet

Omlllaan tolm€€ntul€mln€n runtul ol€van ryh-
rnån korkein nomi, tavoilelluin arvo. Fynmäkult
tuud perustui ylänäviin vähän apuln, iukeen ja

- Kuvitt€lin, etiä luonnossa solviåmin€n VAH
VISTAISI keskinä-rslä yhleenkuullvuuden lun-
neta olin hiukan peltyny! kun näin eiollui€an,

- Ehkii siksi syntyikin alaryhmiä. Ryhm:jsså-
hån oli s€lvå kahtajako koksneilian ja aloiltslijoi

- Hiukka sadismiaLn oli huomaavinani: jos et
älynnr.t otaå kunnon sukkia, påråå millå tyk'
kiiä. Eli sellaista henkeä, ettli pannaanpa vahin-
ko klorlämän, naur€skellaan noille kolEnokille,
siilijpåhån onavai opikseen.

Mutta silii Eeva oli siiii mieltii, etiä losipaikan
tuleån ryhmå åkkiä löysi yhleisen vastuunsa, loi-
mi yhdessä larkoiiuksenmlkaisesii. Sen näki yh-
den laitatl'.ta jalkånsa alkumat{åsia.

Ryhmän nomeisia Eeva poikkesi kengillåä.
Siinå missä muut ylitivål vssiå nokiålaisillaan,
Eeva iarpoi noktapäiåilysleisillå alppivae'lus
kengillää siniset laslen ku€housuien lahk€et
säåri- ja vesisuojursinåd.

- Naureskeltiinhån niille, tot€aa Esva, mutla
orihan se pi€ni yhds€vå huumoilaji sekin.

Ensikerralaisel poikksavat us€ln kokskeisla, kll-
ka ynd€llå, kuka toisella lavalla, He eivål vi€lå
tunne nomeja eivålkå ole kasvan€sl nllhin slså-

Vaelluksen loppua kohli "tupusa{n" jå kokelnslt-
ten vålinen ero piån€ni, Tahtkjn saattol hi.hs
tua, oli enemmån alkaa py€ähtyä katsomaan
kaunista malsemaa silloin, kun s€ osui kohdall€,

Itanuolioita, yhteislauluhelkiå, pllissä istumisla
si ollut lillå vaelluk!€lla.

Minåen niitå kalvannut, Jos s€llaista syDW
luonnostaan, hyvå on, l\,lutta ei aikuisten ryh-
måssä johrajalta pidå odotha kaikkien larp€iden



- Kail*i ryhmän iäs€n€l ovat aikulsla ihmisiå
Jokarnen voiiäieslåå llso isomman seurus$u'
pildn, los kåtsoo sellaisia kaiPaavansa

E€va oh i/ybvänen vaellukseån, varkkå känii
kobni, yörlå viluhija kengål ollval erilaiå€i Ja
siitä Esva piti, 6ttå sai otla se, jonka el bMnnul
johtaa, osara, tiståå. Joku muu hoiliumän puo_

Mdja Hynnlnen ia E€va uisa Salovaaa

NAIN SE KAY.
ULKOILUTOIMIKTJNTA

Helsingin Seudun Laplrkåvijåin loiminnan
ydinlå oval rslkåt ja vaellukset sokä Lapplln
sfå Ei'elå-Suomeen. Kåyiånnön työtå hoitaa
ulkollutoimikunta, jonka toimlntalapa on
muoioutunul varsin plrkåjånl.ls€ksi. Lappiin
suunlauluvål koko låsenlstöll€ larkoit€tul
vaellul€€l päåtslåån noin vuosi etukäteen.
Votåiien oma ml€l€nkiinto on usåin näiden

Ulkoiluloimikunla on kokoontunut noin 3 - 4
kedaa vuodss€a. Aialuksia losin vaihdotaan
ainå kun iavataan, Tehtåvåt on iasllu niin.
åitå jolaisella tapahtumalla on oma vastuu-
henkllönså. Hån kåy tutustumassa otukåto€n

koht6ås€6n ,a otlaa sålvill€ paikållisia sioi-
ta. Joskus vol nälllå rot llå löytåä ltsenså
koomls€sta rilanr€gsla: kåvelh Mortisuolla
l€ntoasoman takana suonsilmäkkeelle, jolla
s€its€mån mi6stå ihmslleli suohon uponn'rt-
tå h6vosla. se oli karannut ailaukseslaan
pa a påivåå ai6mmin, ja ra lttlh palokuntaa
avuksi €nnånkuin lilanns s€lvlsi onn€llisesll.

RetK€n lledolos holdelaan sekå Lapinkäv'jå-
l.hd€n ettå Markållulehden välityksellä. lise
rotkien totoulus onkin usEimmitsn koko loi-
minnan miellyitävin vaihe.



Täållä Pohjantähden alla
Jokåisån luonnossa lolkijan on hyvå tunloa
PonFnähI. KGka Pohlantåhu on sl'olaan poh-
lolsnavan ylåpuololl4 s€ nåylEä selk€ållä såälå
åinå suunnån pöhjois€gn kulsn kompaEsi.

Pohjanlåhd€n öytåå hålposli: Elli pohioisglla
laivaalta kauhan muotolnsn Olavan €li lson Kar
hun Ehllkuvlo. Sen selbemån kirkasta lähieå
ovåt Suomåssa åina horisonlin ylåpuolella. Kul
lela kal€stlåsl kåuhan ulolmman Hhdon måä
råårnäå llnjaa kauhan aukoamlssuuniaan noin 5
kerle noid€n kahd€n ehdån våin€n €Eisyys,
siinå on Pohjanråhti. s€ kulluu Piengn kåhun
lähtkuvloon, lossa on myös seilsemån tåhteä.

I "T"A
\å r,," *'::lA

Elelåån malkustaessamm€ Pohianät Dalnuu
alas pohjoisiå horisonltia kohti. Ja päväntasaa-
jalla Ponjanöhli eaawtt€å pohjoisen iaivaanran-

otavan löydstryäsl vol muuian saman riån raikis-
laa nilkösi. Kauhanvaren loin€n liiht on nlmel'
låån Mizar (k5. piirros), Silå ki€räå låhellå toinen
nhm€åmpi låhli (kuvasa), lafikanåköisen hen-
kllön blEfhyvisså oloissa nåhdå tuo kåksoiståh-
dsn väåvalolsgmoiKn osaouoll.

Pohlan$nd€n tois€lla ololålla oravasra kabot-
luna on nåljån ähtikuvion ryhmå. W:n muotol
nen KassiQeijå keskerrå, ymp&ilråån Kereus,
P€rssus ja Andrcm€&- Nimst tlleva k€ikkalai-
s€sra myrologlada ja k€rlomus on andlkln hrus

PerE€us oll rchk€ana nuorukalsena kuklsianut lt-
s€nså M€dusan, hiryiön, ionka pslkkå kåls€kin
iämeti vasiustaian kiveksi. Apunaan Perseus
oll käylänyt polllksl kllllollotlua kilpeå - Medusan
lappava kdse ei €nåå ollut vaårållinen peilislå

Iähtikuvioi ovai suurestä Retkeily-

kirjasta. Alkuperäisestä kuvasta

on jätet ty vain k j r jo i tutsessa
plhutui  kuviot  la ni iden vi ivoi-

helpoimnin erotiuvat klvton

osat. Esim. Isosta Karhus-

ta näkyy vain otava.

tlksia on pelkistetty j ättåen



hsliåstunågnål Voitbnsa jålk6ån Polsels kuljeni
ainamukånaan Medusån påää. Mu aavan kal-
s€en i€ho €l ollrll lakånnul M€dusan nssnsä

Tuohon alkaan olloplalal€en kunlngas K6t€uk'
s€n ja kuningalar Kåssiop€ijån ma$a riehui
m€rihidö. Ernusråjar ksdotuar, .trå ainoa k€ino
pääsE hifliösä eroon oll uh€ia eill. kuningae
paiin Vlår, pnnsessa Andromeda. Nlln Andfo-
måda sii(lliin alastomana m€r€n ranlakållloon
kjinni. HipiÖn hyökiitessä andomedan kimtr
puun påikall€ luli ohkåa Porssusjåjånmåtli M€-
dusan kalseålla hirviön kivsksl o€lasli Androme-

Poronpapanoita

Lapin historiaa

I Marlllnån lalvåukset alkolvat
Markrjnan kylå on ollut måftiniivimpiä hlsto alli
sra paikkoja Enontotrölrå. se on nim€nså mukai-
sesii ollut mafikin.paikka, joka on koonnot
l€upplaila laajaltå alu€€lla. Siollå on sljainnut
aiemmln myös Enoniekiön loinen kid<io, Kai,
vaul€€t ålkoivat kesiiloussa ja nllä larkotliln
hslnåkuun loppupuolelle saakka. Kalvaul€st
ovat tuonåst €siin kodanpohjia ja vanhan kårål&
tuvan, Kaivalkia Maftkinassa jaikotaan noln
viidån vuodsn 4an. L|< 19.7.90.

I Konetalvuu uhkaa kulamubtoia
Kono€lllnsn l(|lllankäivuu uhka hävlitåå€ntislen
kurrankaiv4i€n ryön jårjei, nirn vanhar kåivuupai-
kat kuin nllllå säilynsel taitt€e[dn. Kultamusec
yhdisiys on ryhtnyt dokumenioimaan lvalo- la
Solajoella ol€via kullankaivuumuistom€ftkeiä,
jona ns voitaisiin sälytiiå ja osin onllsöidä tul€-
vien sukupolvlen ihmst€ltåvåksi. LK 22.7.90.

dan, Iakadui åhån jå sai hånst puolisokse€n.
Kuoltrd panskunla sekä Ändrcm€dan vån-
h€mmål Koiaus jå Kågsiopoija muut€itlin tåht-

Flunoralsu P€gasus on muulsn myös raivaalla
€dsllistentåhtkuvioiden alapuol€lla.Tadnar mu-
lGan Pega$s syn9i siilå v6rsstå, joka m€dusån
päåslå valul maahan PelE€ul€sn palalsssa ko-
liin kukislottuaar M€dusan.

Llsäluksmista Atf Henrikson: Antaikin htino[a,

Kulttuuriuutisia

I Mat;a suornen ttetee e
Kllplsjårv€n blologis€n åsenan lu&imuks€t ovår
ainutlaatuisia. Tämån kunniatsi 350 vuotia äyl-
tånyt Helsingin yriopisto jådesri juhtavan riråisuu-
den saanatuhturila 7.7.90, jofloln tuntuntb otl
jå4esletty pof€sso ma'ssija iuhta Suom€n tie
l€en kunnlaksi, Juhlassa puhui ytiopiston r6hbn
Påiviö Tommlla, Tommiia korcsli entuisåsi Kit-
plsjåtu€n ilkimusasåmån meaCyrce&i porrjor
s€n luonnon tut{mis6ssa. Pl6n6stä atkanut Kit
pls-
jån€n as€ma on kehiitynyr vilkkaaksi ja kånsain-
vårisssli huornadavaksi talrok€€ksi. Juhta hui-
p€nlui rehtori Tommilan mallaan Suoft en !o!o€t-
le ksskiyÖn alkaan. Lk 9.7.90.

I saametatnen erltotskirlasto
L,€pin maåkunhknj6b o annenitn iehiävå toj
mia saametaisena eiloiskniastona 1_7.90 tuki
en. Ioimintiaa varlen vatiion€uvosi,o on mvöntå-
nyt 100 000 mkn määr&åhan rålte vuodejre. io-
l€ käyt€tåån sååmenhlstisen kir@stonhoiraån
pålkkaamisen. E'ikoisktr iaston tehtåvånå ön
kootå ja lakåa tlotoå saamgtåisesta kulttuursta
sekå 6disiåä Suom€n semgtaisväestön tiedon-
såanfa ja kunuuihårastuksia. LK s.4.90



Rakennussuunitelmia

I Ylåksen ossylelstaavasta
mulstululGla

Ylåksen o€aylslskåavåsb iahliin runsaast
muistuluksia, aryosisluaon alh€ultanul€rityises-
ll ns. Pikkulakinanke, loka rarkoitåisi holgrrin ra-
kenråmisla tunluin huipull€. Ehdoreduå 30 000
vuodepaikl€a pld€läån myös liian suu€na rasi-
t ksenaluonoll€. LK 11.4.90.

! Yll& tunnelt rat€ntottto
Yllås on såamass tumlin tuntulin alltE€. Våf
tiovaElnvallokunnan liikånneiåosto on Duolbnut
hank€tla ja s€lviltånyt tmndihankkeen kannatta-
vuuta. usåbudjåtrlln ollåan vaEårnassa 200
000 mk lisåå Våikaankurun afnambmahdolli-
suuden iuu{mls€sn. Syklyllå s6lviåä, rakenn€-
laanko vlåk3sn Keskis€n laan låDi ouhkaistava
lunnelilie Varl€anturun ålils€ vai y'ilse. LK
20.4.90.

I Kllpisiåwslå|3åt depuuhl$a
Kilpisjåpellä ei olå jååly slunall€maan Saanan
tishankkå€n n€lkkoa mene$yse, vaan vnsilå
on uusl puuha- Nyl havitellaan suoråå lisyhlaytå
Kåutok€inoon, Alolt€ on tullut notjalar:silta, ic'il(å
olisival valmllt kusranEFaan jopa osån suomgn
puol€n rakenlamiskustannukslsla. samallasyn-
tyisi lieyhtays myt'€ suomen ainoaa liettitmåån
kylåån Ftailtijåtu€€n, Enonl€kiön kuntä on puol-
tånut ti6hank€t6, Tie kulkisi rsi$å KilDisltuvl -
TieDimåsiåM - Railtjärvi - Kaolokslno. LK
6.8.90.

Rqian varrelta

I Munnlkulkklo hllle|ree
Elåmå Munnikurkliossa hlll€n€o ensi ho|mikuun
alussa. Roilut kdmokymm€ntå wotta snten p€-
rusbnu Ejavanioasema suljsiåan yhlå åikaa
Koblan ja Antåin åsoml€n kanssa Kaik€n kåik-
kian raju sån€€raus kaFii låhiwosina 13 Laplo
Eiavartoas€maa. Pieniåvanioasemlasl tarvila,
loeka loneet la lekn'ikkå korvaaval asamal. LK
9.9_S0

Pj:n puheenvuoro
SML on lehnyt hienon €slt€6n: Suom€n paEs
malkållukon!. Esiletlå voi hakea Ma!.'aluliilo€ta
UllaK€såseltijaFlånsisl(åLeirnan Swisaar€lta
rai rirab num€rosia 170 868/jäieEtöosasto.

Hanl..{kaaDa iokain6n iE€ll€nne väintåin y*sl
lållainen esib. Siinä on mukana iåsånoksl-liiny_
miskortli, K€rro yslåvillesi myöå, milå muuta mu_
kavaa saa kok€å liittymälä HSL:äån. Tal anna
jås€nr.ys lahjaksl tavanomaist€n kukklen hi pa'

Jos me kaikki iekisimme lämån, meiiä olisi
HS!:sså liki 2 500 ja saisimm€ kålcin v€noin
jåsennaksuja liraisuuk€ien jiirjestrimiseksi jä'

T$mppiå - €i se niin vaikoa ol€,

c-H
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Kiirulralunturoillatarkoiirslaan alueila,lokå€talåsså
Iajoltluu Luul4a ioen veslstöön la pohjoissssa ror-
niojoen vesisröön, aruå siåitsåe stra sjörarret kan
sallispuislon pohjoispuolella. Tiälå sijaiisoo myös
Ruotsin koftein tunruri Kebnekajs, jonl'a ko eln
huippu kohoaa2117 meMin, Aluåållaonviisiyli2000
melrin luntuna. K€bn€k4s€n ympårislösså on myös
lukuisra jåäiiköiiä, joistatunnetuimpra ovat lslallsjäå'
liklG, KeönepaKejäiitikko ja Fabots, suuii nåisiå on

lMuita mahtavia tuntureila ovat mm- Kaskåsapakte
ja Kaskåsqåkka, jorka ylitåvåt 2000 merriå. Alueen
kasvållisuus on iavånomaisiåtunludkasvullisuutta ja
ålåimislö aika våhåislå, koskä alu€ on piitiosin kårua
suuduntuis€utua. Kebnok4seon myös Kå1ixjoån ve'
sistöjen lähdeseuiua- Tähän alueeseen voi lutrslua
monesia en läiöpisteesiä, sillä reitiwrkosto on ii
heå. Lyhin polkuyhteys on Niklaluoklasia 1 9 km KeF
nekajsen iuniunasomalle. Kungsledenin roiitl kulkoo
kuilenkin vakkotavresia Kebnek4sen kaut€ Alois-
koon ja låFän pohjoisimman osuuden kokonalspi
tuus on 133 km. Nopealilm6tovaihlelul ovatalueelle
tyypillisiå ja kssåaikanakn on syytå varaltua ta-
van0maista låmpimimpiin va€llusvatusleisiin. llmas-
tollisista syistii johtuen on vaellukselle yleensä syytä
varata jousiava aikar&lu.

VAKKOTAVARE.KEBNEKAISE
48 km

Feilin låhlöpisteenå on vakkolavaren tuntudlupa,
jokasijailsee Stoa Sjötall61in kansallispuislossa Ak-
kajåryen pohjois€nnalla, sinn€ on kesåaikaan bus-
siyhteys, Flilsemiin on malkaa 33 Fn ja Salioluoklaan

Kxtta BD A Saftotuokta - Kebnek4se.
L Pä,tåjSaapumin€n Vakkolåvar€€n,
2 Påivå: Vakkolavare - Teus4aure 15 km, Teusa

jdEn luntuitupa jiiryen pohjoisannalla, jonno v€-

3. PårvärTeusajau,e - Kaitlmjaue I kn, tupa Kai-
tumjaur€n länsipååsså. Kajtumjaur6ssaelinlaryike

4 Påtväj Kailumiaurc ' Singi 13 km, taisuoraan
Kebn€kåjsgn tunludasomalle yhl. 24 km ja yöpymi-
nen K6bnek4s€nturnurias€malla"Tunturiasemaha
19 km Nikl€luoktaan, josta bussiyhleys Kilrunaan.

KEBNEKAJSEN KIERROS 90 km
Uihtöplsteenä Nikkaluoklz, jossalaNitiaessa voi

yöpyä NlkkaluoKan trpakyl?iså,
Kaiat BD 8 SalloluokE Kebnekajse ja BD 6 Abisko

1. Päryär Saapumlnen Nikkaluoktaan, veneku[otus-
mahdollisuus yli Ladljojauen 5 km.
Z Päivåj Nikkaluokla - Kebnokajse iunlldasena 19
km, yöpyminen Kebnskajsen luntuiassmallai 690 m,
josta lafritlaessa påivårstkl Kebnekajselle, Jonn€ jåF
jesteliiån myös opasletluia re!.ä.
3. På,tåi Ksbnskajse - Singi14km.
4. Påt!,å: Singi- Sålkä,12 km, eliniawlkemyynli ke-

5 Pä&åisäka - Nallo, 10 km,
6. P/)ivä: NaIa - rarta|a. 2a kn r€ilin vafiella Unna
Raiio n iu nturiiupa.
7. Päivä: landa ' KebneNalse, I km, jossa yöpymi
nsn, lal suoraan Nikkaiuoktaan.

ÄBISKO . KEBNEKAJSE 85 km
Kartla BD 6 Abikso - Kebnekajse

t. Päirår Saapuminen Abiskontunlui*emalle, jos
sa laryithessa YöPYminen.
2, Päirä: Abiska Abiskojaure, 15 km, alkuosa reiiistli
kulkee Abiskon kansa I spuislossa.
3. Päivår Abiskolaure Alesjaure, 20 km, rcilli oh naa
alkuvaihgessa Kleron luntu ruvan, rupa lkirtu avaif
lainattavissa 6dolllsiLtii !vilia. Alesjauessa on elln

?, Pä&åi Alesjaure - Sälkä, 25 km, rsiuå voi myös



yöpyå puolivålisså Tjåkian iunluriluvassa- Säkassa
of olintatuikemyynli kesäaikana,
5 Päivåi sålkä singi, 12 km, rsiltl ohnaa Kuoppets

6 Pä,väj Singi - K€bnokaise, 14 km, jossayöpyminen
ja edelleen Nikkaluoklaan,

MAJOI||UMNEN Abiskon tuntu åsema, 385 m,
Kungslodenin pohioisin pisie, sijailsee Abiskon kan-
sallispuistossa,påärakennuksessa95vuodetla,sivu-
Ekennuksessa 92 vuod€lta ja lupakyläLssä 14 iupaa,
tehtaiLijoille palvelu rak€ nn us, lossa ilsepalve lukeitliö
jasuihkut,avoinna5.3 8.5ja1.6-1€.9, tupakylåja
sivurakennus avoinna myös 27.2 - 30.9, ståisyys
Kilrunasra 93 kn ja Tornioon 445 km. puh. 0980-400
00 os. 98024 Abisko, omislalasTF.

Ke bn e kajsen tu nt u ks e n a, 690 m, sijaitsee Lådljo-
dalenissa Nikkaluokrasra 19 km länteen, Nikkaluok
r6raon mahdollisuus 5 km venekuljetuiseen Ladljo
jau€n yli, trniudasemalla påärakennos Ja kolme si
vurakennListayht. 160vuodena, ruokalaioilu,ellniar
vikomyynll, ilsepalvelukeiiiiö,ieltailijoillepålvelutalo,

jossa k€itliö, suiku ja kuivaushuone, avoinna 4.3
15-5.  ja 18.6 11.9,  puh, 0980-181 84 os.  9S129

Auskojaute,490 n, 1. iupa I vuodena avoinna
kokovuodsn, ?,lupa4l vuodetta, 3. lupa 12 vuodel
la, kota 3 vuodet€ ja lupaisännån lupa- Tupaisänlä
29.2 - 15.sja20-6 25.9.

Ä/eslaurs, 780 m, 1 . kolme lupaa ja jokaisessa 26
vuodetta, suoiatupa I vuodetta avoinna koko vuo'
den, palvelulupa jossa sliniatuiksmyynli ia sååsuoja,
häfiipuhålin ja sauna, lupalsän,å2s.2 - 22.51a20.6 -
25,9.

Hukejaure, a72 n, nrpa jossa 20 vuodstta, kota
sååsuoja, hålåpuholln, iupalsänlå 21.3 ' 15.51a4.7 -
24.5.

J,eprerlåk& 360 m, Tomionjårven pohjoisrannalla
vaslapäålå Abiskon iunturiasemaa, tupa, jossa r.ah'
deksan vLiodstla avolnna koko vuoden ja koia.

Abiskon tuntur iasema si ja i isee Torneiräskin rannal la.



Kårunlburo, 600 m, 1, tupa Jossa 12 vuodeita, 2.
tupa 18 vuod€ia, såäsuola avoinna koko vuodon la
kola, tupaisånå 143 - 8.5 ja 20,6 - 1 8.9, elintårvike-
myynti, håtåpuh€lin, K€bn€kals€n huipputupa, 1880
m, tupa K€bn€l€ls€n ot€Hnuipun €rsltuinte€llå, 5
vuodoth 10 h€nkilölla, avoinnakokovuodon, keiniös-
så Pdmus 2202 k€ilin, jonka såjliöitå ostetåvissa
sesongin ajkana Kebnakaijs€n lunluiasemalia ja
SäU€n luniurlluvaiia.

Kiro4 680 m, tupa lukitui, avain lainafiavissa Ales-
jåuGn ja Abiskojaurån tupaisännilå, 4 vuodena 7

Kårsavaq9e kota,740 m, Owe Ka6avågg€ j&v€n
lånslpäå€€å- Kårsavagge, 690 m, tuvassa l0 vuodel-
la, tupalsåntä 21 .3 ' 1i5 la 1 1 .7 ' 21 .9, iipa avolnna

Måma, 1 160 m, lwassa 4 vuodeita, avolnna koko
vuoden, kamilnaa ja polltoahena oi ole.

Nal/o, 915 m, luvassa 10 vuodetia, sååsuoia, hålå-
puhelln, avolnna loko vuoden, iupaisåniä 14.3 - 8.5
ja 11.7 -  11.9.

Pal/€rva@6880 m, korajossa rulisija, sTF ei huo-
lehdi polfioaine€sra. Pålnovlksn, 345 m, tupa Tor-
nioiånen luorels€nnalla, 6 vuod€tta, hålåpuhelin,
Aauhsjaurg,565 m, kotalossatulls,ja,STF€ihuolla,
polltoainetta ympåristÖsså.

Siirg':, 720 m, 1. lupa 4 vuodetla, 2. lupa 1 I vuodei
la, avolnna kol(o vuodon,3. lupa 18 vuodelta,4.lupa
20vuodetra, håtåpuhslin,tupalsånlä7.3- 1 s.5 ja27.6
- 18.9_

SrEs/alrr€, 580 m, 1 . rupa 10 vuodeta ja siiåsuoja,
2 lupa 20 vuodetta avoinna koko vuoden, lupaisäniä
21,3-8.5ja27,6-11,9.

Så/ka,835 m, 1. lupa 4 vuodelta avoinna koko
vuoden,2. tupa 18 vuod€ttå, 3. lupa 16vuodeft€,4.
iupa 18 vuodeita, tupaisåntå 29 ,2- 15,5ja27 .6 - 25.9,
hätäpuhelin ja elinia ikemyynti.

Ia.tala, 1 180 m, 1 . tupa 20 vuodolra, tuparsånnån
lupa ja så&uoiå, lupsisåntå 14.3 , 8.5 ia 27.6 - 28.8.

Teus4a!rc,525 n, 1 tupa 12 vuodetra avoinna
koko vuod€n, 2, lupa 18 vuod€fia, hånnåntuFta, tu-
Paisåniå21.3 - 1.5 ja 27.6 - 4.9.

Ilåktr, 1000 m, I iupa 20 vuodetta, avotnna koko
vuoden, isänåniupala turvallissuushuons, hå!äpu-
h€lin,tupaisånlä 143 - 15,5jå 27.6 - 18,9.

Unna AIakaE,720 m, l. ishniåntupa, 2, lupa t8
vuodena avoinna koko vuoden, håtåpuhglin, tu-
paisåniä 14.3 - 22.5 Ja I L7 - 4.9-

Unna A avagge, 1260 m, 4 vuodena, avoinna
koko vuoden, STF ei huolla, polttoainetta et ole ym-

vakkatavate, 44o m, tuvassa 20 vuodottå, tu-
parsäntå 21.3 - 1.s;a 4.7 - 21.8, tupa tukinu muinå

Vislas,590 m, f. iupa l0 vuodeta, 2. llpa 20
ruodstla, tupaisänä 7.3 , 8.5 ja 27.6 1 1 .9, håiåpu-
helin, yksi luvisla avoinna koko vuoden.



TIEYHTEYKSIÄ TLINTU-
REILLE

Tukholma. Kllruna
Pa€s ia nopgln yhtyes E 4 Tö€en ja sinen te n:o
98 Kinunaån ( 1 290 km) ia tolnon valhioohlo Enkö'
ping - Mora - Sv€g'Osi€|sund- Slömsund - vll'
h€lminå - tuvidsiaur - Gålliva€ - Klruna { 1470 km
). Kiirunaslå 68 km Nikkaluokåån ja Ablskoon 93

Tornlo - Kllruna
Tomio -Törc E4,josla li€ n:o 98jatou Kiirundn
(352km)

Jålllvaara - Vietas - Ritsem
Jälivaara - vieiås 132 km ja JållivaÄra - Rilsem
1S3 km, Kebnalsin lailJrilla 10 tnin venematl..a Sal
loluokian iuniuriasemallo, yloinen lie jalkuu Rlise'
niin saakka. Bussiyhtyes kes:låikana puh. tiedusle
|ut09740 18000Jälivaaraninatkailutoimisio

Jokkmokk - Kvikkjokk
Pååosin hyvåkunroinsn rle Jokkmoklsra STFrn run-
tuda!€mall€ ( 122km )

Hopeatle
Skelleteå'ABidsjaul Arjeplogg - No4an 4aja
edelleen Bodö, ANiGjauriin lie n:o 95 ja sioliå €
n:o 375, tl€ koko matlsn hyvåkunloin€n. Skellsflså
- Jåkkvik väin n.290 km.

Kosklentie
Uum4a - Sorcele ' Amhanäs, s€uEa vlndelloen
vart€, Uum4a ' Ammamäs 350 km

Slnlnenlle
Uum4a-Sloruman - Moi R4å, ti6n numero E 79,
Uumajash Tänäbyyhyn n. 365 km.

Seitsemän ioen lie
Uumajask aiuksi lie n:0 79, josta Vånnäsista ii€ll€
n:o 92 ,Äs€l€€n saakka, josra dotä 351 la 343 vihål
mlnaan, josh Str€nlokk lielä pilkn Sarniislin n.
350 km. SleNenlok{ie iatkuu sdnlisisiä iunt'lllalu-
een kauna G:idd6den, Tunturialu€en ylitlåvå osa
tiestå on vain k€säaikana avolnna. Åselesta iåmå
ti€ haarauluu myÖs Dorotean suunlaan, jota kautla
4eraan Bolgaljåliin, Uumaja - BoQaijäl 330 km.

Tukholma. storli
Tukhormasla E 4lielå Sundsvalliin, josia lielå E 75
piikh Oslersundin kautta Sbniin, l5 km ennen Slor
lia Enalo6s, josla tieyhleys Handöliin ja SlorulvA-
hon, Tukholma- Sbni 745 km,

Uumala - Storll
1. Uumala- Sundsvall ' Oslersund ' Siodin.630
km 2. Uumaja - Oorot€a - Ostetslnd ' Storli n, s70
km la vasiaava malka on aletlaessa Sollefloän kåul-



KIRJAREPPU

I suuRt RETKETLYKTRJA
Olli Aulio on kinoitånut Gufimeruksån k6ållå
julkalseman r€tkslllån laamalun',lohon on k€.
lålty kaikrj Fahdollinen ja mahdoron teio Enän
jåloon haraslukseen liiltyvltä asioisla.

Kidassa on kåsllolty varusl€el ja varusioiden t+
ko, maastossa liikkuminen, lulenleko, ruoka, ka-
laslus, koydel ja solmut, jäjet ja jåljestiminen,
aryioinli ja mitlaus, vi€stintå, snsiapu jå pslae
tuspalvelu, säå, låhdot, halmit ja mineraalil,
luonnon jå slänian suojålu s€kå rolk€ilijåå koe

Mand Arkon pinroskuvihrs luk€€ lsksliå €dn-
omais€sli s€lvenå€n yksiviskohlia- Jokalsesla
alh€piirisrå on myös esir€ty eriraisia nibejå.

R€lkeilwran läyw k8slåå l€uan €nnsnkuln va'
jaall€ 600 slvull€ mahduretui aslar on ko€thr käy-
Ennasså.

ENSIAPU
ITSEÄ;INKIN VOI
ELVYTTÄÄ
Sydånkohlauksen yllåläessåtllanne tunluu mål-
ko toivohomalta, 6ll6i Daikålls €alu Dglastlsiai
toistå ihmislå. l.lhd voi lun€nkln lls€ pelasla
henkensä jos lietlti milen loimiå, k€tloo pa-
kinoibija KipsimissSuomen Lååkådl€hd€sså.

Jos sydån åi ryö niinkuin piäislla all€a pyörr,t
råå, on nop€a€f ryhdynåvå ysklmåån aivan kuin
lronaH syvälå ol€vaa sitkeåä limaa. voimak-
kald€n yskånsadojon välillä on vedettåvä hsn-
keä oikein syv:iL?in- Siis: sisåiinh€ngilys, sada
yskåisyiå, parin såtunnin lauko, slsåänhengitys

I LAptNMA^N KUUsI
VUODENAIKAA

on lletosanoma Oy:n 1989 bståniåma t€os.
Jonka upsån akvarerlikuvituksån on iennyt Hån-
nu UiKaoinen ja S€ppo J. Pådansn on taatinut
leksdn. Ki4åssa kuvaillaån lyhFsti Låppia iå
slalu rapahluvia aslolta €d vuodonaikolna. Kn-
j.ssa on myös kgdomuksia lolssa mataitilat
kohtaåval eirarsla lhmisiå jå åsioita maisn var-
r€lla, He välitävät tuvåa LaDin ihmtsistå. 6tåi-
mlslä ja elink€inoista siellå. Klda on saatavtssa
sekii suomen- strzi englannlnK€llssnå- Hyvå taif
ja yslåvä||e tal tittåvalls, ioka ei tt€då LaDista
muulå kuin atlä s€ on oohlois€ssa.

Yskintäå ia slsåånh€ngitystå on jae€ft€va sit-
xea$ la såmana pyitävå nopeasti puh€timeon
ia hålyienåvå åpua_ Etvtlysut jåikstian puhuni-
s6n vålissåI|..

llse-elvwks€n teho perustuu siihon. etä vskiml
n€n påjnaå sydäntihasta kubn tavalhsn;twtvs
ia srsåånhengitys iåyttiiå t€uhkot itma a. iå;å'in
vsrcnkierto ldkuu.
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Mikä ihmeen syväterävYYs ?
Syvålaåvyys, syvåtarkkuus la&oitiaa sltå atuet-
ta,lonka ååiraioien värissä kuva on t€Iävlmmll-
läån. Syviitedvr.ys on plenimmillåån suunnta
aukkoa (esim I 2.8) kåytett€ssä ja suul€n€€ kun
aukkoa plenennsHän (ssim | 16). Swätedvyy-
t66n våikutlaa llsäksl obj€kliivin poltlovålija rar
konnG€l2iisyys. Edellåolevasta kåykin jo ihi, €t-
lå syväladvyytlå voidaan halliia vah lä4€st€l
måkafieroilla. Vah kalliimmissa kompakrikame-
roissa on mahdollisuus s:ärlåii himmentlmen

Syvät€rärTysasteikko
Syvålorålyysåsleikko löyiry yleensä iokaisen
jårjestelmäkam€ran obj€ktiivin tarkennlsren-
kaan viercstå. Aslelkon koskellå on tarkennu+
kohtaja sen molemmin puolin himmsnninaukko-
l€n numerot, joiden avulla voldaan måårit€llå
tafikuusalue, K:iytettessä esine*lksl 50 mm
objekliivla asielkolh on lu€llavlssa, kun kohde
on lark€nn€ttu 4.5 meidin ja aokko on t 8, niln
krl(kuusalu€ on n. 3.5 - 6 merdn vällnen alue.
samalla nåhdän myös, sttå kåytetess aukkoa
t 2, tarkkuusaluo on vain n. 4.2 - 5 mefiä. Vas
tåavasli kiiy selville, eltå aukolla | 16lådr.yys-
alue kasvaakin io 3 måtistä 11 m6tiin.

Miten ja missä tätä
voi hyödyntåä?
Annan åhiin muutaman esimorkln:
Jos kwauskoht€€na on maisena tuntuissa ja

kliyli[nme tiola s0 mm obj€kuvla, niin usein
tarkånnus on såiid€ity åårsttömyytoen, jolloin re-
rävyysalu€ alkaa esim. aukolla t 11 n, viidestä
meidstå alkaen. Jos kuvauskohdo on muutamd
mdnn päiissä la haluamme sekri koht€en, .flå
låuslan tedvånå, tårk€nnåtåan kohi€€soen ia
valilaan G.ävyysaluoon mukaan sopiva aukko,
loka antaa slaäleruyysalueelsl myijs aärcrtö
mån, Joskus rämä saattaa alheuttaa onqetmia
suljinnop€oden kånssa. Mikiiti vatoa saltuu ote-
maan niukasti, niin kiyiotiv suljlnaikå on niin hi
d6, ettå kuvatta€ssa kamåra saaiaa ti€htåä,
Tållöin laivitlåisiin jalustaa iai joiain muuta tukea

Tunlnssa ollossamms saalamme löytäi kuvat-
lavaksi sopivan kukankln. Silloin voimme hvö
dynlååteråvyysaluethtoisinpåln, Kuväus
kohtsån ollessa låh6llå, voidaan kåynåå objsklii-
vin lyhiniä iarkennuseiiiisyytlä (mako objeKiivil'
lå 20-30 cm) ja valita sopivan suun aukko, iolloin
tarkennuset<iisns kapenee ja tänä nähdään jo
etsimesiä. Swäiarkkuusalue saanaa läliÖn olla
vain puol€n s€nlin vgfian jopa all€kjn. Tälöin
saadaan rausian ylrmåårlnen'rclna hål\fetlyå.
Nän voidaan lilant€€n mukaan hallita syvåbå-
qysaluetta ja såäiåli sirå raD66n mukaan kiiyr

Polttovdlien vaikutus
teråvyysalueeseen
Jos larkennmme 100 mm:n teieellä 4-5 meinn
pååhäån, niin dkolla f I, k446tlvisså oleva ter
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vyysalu€ on n- 4.2-5 motnä, kun sdsllå lo rodar-
tiin 50 mm:n obi€kliivilla våslååvan atueen ol€,
var n. 3.5 - 6 mehin jå 24 mn:n objeKjivila
vajaask 2 m€rdstå åå€nÖmyyr€sn. Tåslä h!o,
maanme, etå nirä pirgmpi put{ on, siili ka
Peampi on ledvyysarue. Tällöin myös l$va-ala
kåpenee. Tolsln såno€n, mikåli kuvatlava kohde
pidelåän yhEsuulsna niin 1 00 mm ble antra 6
matdn päåsE sanan kokolsen koht€€n kuin 5o
mm 3 meinn piiåsä la 24 mm 1 .5 msr.in piiåslä.

LaåiakullnaobieKiivi, olkoon s€ siten 24 mm tai
joku muu 17-3s mm väilE,luo hieman va(gutta

joskin myös h€rporusra ra sntamb$n. Mlkåll
kohde on ouutaman måldn päås€å ja voidaan
kåltl2lå esim. aukkoa I I, nlln iarkenlaminsn rol'
daan tehdå suurpiirt€iss€t, koska ratl(uusalug
on laala €slm. 28 mmrn objekliivilla 1 .6 meldslå

Nåmå ovål vain viittsollllslå €simedkelä si oF
jåKiivåisba, koskå åukko la mall€luwt löyiyväl
seuraav€sla laulukosia ja vedåilemalla niitå
oman kamoEnsa16 yysalueaslsikkoon,

f2

la

fa

fa

Kolnessa tlinnässä kwassa nähdään en asa-
le R ijöi de n va tun u s b | åvws a tu e e se en. v in Ms -
sa kumsa on nuutttiana himnenninaukko.
seuaavassa ta^emusetätswe j a konaD1e66a
ouekituln poltoväti. Netjäs kwa otoifaa tult*a

tetåvwsatue *iiDy lähes sanana eri poltoviibjA
WettäeEså jos kwausetäistynä nuutetam
nin, etä ake kuvautuu tihile yhtä suueksi jo-

r16



Llqulsole on maailman
enslhåinen putkllossa
oleva iuoks€va kuml.
Slllå lllmaat, päållystä,
liivlslåt, palkkaat, kor-
jaal ennennåkemåltö
mållå tavalla, slllå

Llqulsolea et olkeas.
taan vol vernla mlhln-
käån ennen kokema4sl.
Llqulsolen sanotaan
olevan kemlan Nobelln
palklnnon arvolnen
luote myös yksltyls-
taloudessa.

sliolla muutama
kympplia sääslå koF
jaamalla ny1 kaikkl se,
milå et ennen pyslynyl
korjaamaan !

U.S. Pat 4345,058

Tosi
hyYä..

Tilaa, soita:
90€411209
ark. 9-17
la 10-14

n8YA6'ffi
t<oof: )B (15), s (1E, M (5ol\ L (52), xL (5'l) xxL FA)

Olen pelannut jääpaltoa maaottelu- ja
mesiaruussarjatasolla ja myö ässä pe-
lissä Brynjen alusasut oval eritlåiin hyvät
Hiihloon ja kaikkiin m Lrihin tatviurheituta-
leih n suosittelen Brynje,alusasuja niiden
keveyden ilmavuuden, hengitti\,yyden ja
heippohoilo suuden vuoksl Ennenkaik-
kea siksi, eflä ne oval ihoa vasten kuivia ja
siirlävät lehokl€asli kosteuden ulompiin
vaatekerroksiin,

Kokefiu$eni perusleella voin suosl
lella Brynje,alusasuja katkllle. iotka naul,
lival keve sti ia mrellvnaivän lämoimisti
alusasuisla - kilpaiuissa. harioitu kslssa
ia \,€oaa-aikana,"

Penfti Lehtonnta
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Kysy myös BODYBOW-kuntoilwälineistå!



l9onr
I uusr LIMTUPA|KKAU$ JA

TÄYTEAINE
Tutlstlln LloulsoLllN kåsäs€llåvaollukselläni
Fluoblssa, kin olln jo kulkenut m.ll(€in kal€i
viikkoa v€don hullslossa sååppaasla slsäån, lc
pr-€aappaåsså ori pohjån ja påårris€n yhtymä-
kohdas€a €o€åmå ia laitgkohdista hauEtlnul

Saln sdälä vaellajalt€ Uquisol€-tlubin loput ja
påjklqsin kalkld vuoiaval kondai Aln€ plll, lolsln
kuin tavallisol paikat, joita olln trokelllul €nsln.

Liquhol€ or polyu€laanikumia, joka kovstluu il-
man kosl€ud€n vail(utik€esla. Ain6 liimaa, paik-
kaa, tiivisliiå ia ånlisöi kaikkl kumi , nahka-, teks
illll-, puu-, papsri-, maatåtrt mstatti-, kåaketi-, tå-
si-, |asikui! , l€ramllkla-, neop€€nl-, vlnyyll,
nallon- la lavalllsimmal muovi.sinååt, Vain ns.
Evalsiln muovehh (tsion, PEL, PVC, polyprF

Kåytömandolll€uuksla tintuu olevan aivan ue
komaton nåäIår slllå vol pohiala ja påikalå kån-
kiå, paiksla €ad.- ja måi€pukrja, kalloliiliå,
matl€laukkula, arron kohula, huonakaluia jne,

Kodaltava konla puhdlsl€taan as€lonilla ja larvil'
iaessaMolåhiolnapaperilla. Pulkiloslapurislettu
aln6lasoll€tåan låsialla lai v€its€llå. Pinnån vii-
m€lslelyå h€lpotlaÄ låsoiltimen kasl€lu. Lopulli-
non kovetiumlnen k€slåå 2+48 tunua kenol€€n
paksludesla dippuen. Mllä kosleampaa on, snå
påremnin se kiiy. llman lämpölilan piiäisi olla
+16 - r4(l C- Valmis pinE kesliiä kuumuuna
{+200 C) ja kylmntiå C50 C), ei ole liukas, ei
muru, €i kuru jå antaa hwån pidon.

Llqulsol€-put{loa sulklessa lllma'aln.tta tåyryy
pudska koko kaulaosa iäyteen ja sen lålkeen
sulksa luubl ko|kllla. lohon on kaad€itu lilkta
asslonia. Tiitnä siksi, etö luubin kaulaan jaiåvå
pieni ilmalila iiltåå jåmåytEmään luubin sluhun
kov€ltuvan liiman korkiksi,

Tuubi maksaa 45 mk, 58 g 70 mk ia 227 g 300
mk. Tuolota tlo maahan Bodybow oy.

NIESTASAKKI

våmaan huomasltkln, sttil €detlis€n Lapinkåvi-
lån Nl€€tasåks€å ssiinwå 1/5 tårkoitraa 0,5, eli
12, oli sitten kyse dosllt|olsta, porkeisla tai tss,

Souraavana on nuutamiå ruokaohjeila lisiiå.
Niissä kaiklssa on kåyleIy runsaasli €ilaisia kui
varija tuolteita, loiia volvalmlstaa ib€ lai oslaa
€sim. Päjä-Häreen Luoltaisruotiesn valmlsta-
hha loonlåisluolskaupasla.

ohjei$a on anneitu s€kå koh€n €ttå kahd€n
(suluissa ållå) hången m:iårät.

LOHIRISOTTO
3 dl Risella plkåriisiå
(2 dD
2 pss Knorhummsn-karkaraplkastkstla
0 p€s)
1plk såilykolohlå

2 tkl papdkaa
ti iå

Papdkå ia sipuri riorelaan otukåre€n, ajnååt s€-
koitelaan ia t€lt€äån 6 minuuftia.



2dl
0dD
3t4 dl
(1/2 dD
2 rkl
2 rkl
2tK
10{ g

JUUSTGKAWISPATA
t pss vallon Gourmh Promium pa6a

2 dl si€nlå
(1 1/2 dr)
2 dr pårunaå
(1 d0

valmlllsl llorotlt sl€n€r, juurskser ia vihannerc€r
lisäri$n l€ittoon, jora ki€hauleraan nifaisslla !u-

PAPAKAN JA ITUJEN KUIVAAMINEI{

Papika ja rdur elvåi kalpaa minkåänlalstå €sikå-
sittelyå ånnån kuivaamislå. Jollei kÄybnåvisså
ole hyöty-kasvikuivuna, my& so-ast€inån uuni,
ionka luukkua pideiän laorlaan käy hyvh. S.-
koila väillä loivatiavia uunipellillå.

! UUTTA VERTA
RAAMEIHIN

sanol €nthsn saianomlstaja. Eli nyt kannånaa
houkulella kaikki våhå:Miin relkeilylle kopansa
kallislaneet jåsoniksl. Kuluvan loppuvuoden jå-
s€nyydsn sa 'kaupan påälle', kun malcaa vuo-
den 1991jäs€nmaksun M.

Ja€ haluat antaa yhdistyk ålle uudon jäsenen
saamisesta koituvan hyödyn, klrlolla a€iamies.
kohtae ome nidesi sijasia Helshgin S€udun
Lspinkåviåi

Jos laas halual olla osallis€na jås€nhanknnas
sa, asiamios-kohlaan lulee ona nimesl la yhdls
rys-koinaan s€n yhdistybon nima, jonkå jä-
s€nyyd€n kåutb kuulul Malkailuliitloon.

Vallon Goumlx luustokasrlketra
(jåt6äån 2 h annoks€sta pois)

iluja

Valmiilsi llotetut juuBkset ja vihann€klet tisä
Itlän l€i{oon. Juusbaasrs tisår?iiin våhån €n-
nen k€lno4an Piiäf ymistå.

SIENI.PERUNAPAIA
i pss H0qtl hsfikustsntk€inoa
(1 pss Blä Bånd hed{ostsnikeiitoa

Hiiglin kåiion silasta)

RINKAN POHJALTA

T suoRAJÄsEN/
VARSINAINEN JÄSEN

Jåll€€n keran geni setv€nnys nåistå asloish:
suom€n Måikailuli'ttoon io onnoståån ionkun
muun rcrkeiry, tai LapinkäviJå-, Man€itu-. laskei,
t€ru tai lelingmarkaitiayhdisryksen kauta kuutu
vat voivat liitttå Hstsingin s€udun Lapinkivitöi.
hin suoraiå!eneksl.

Maksahålla HSL:n suoBjås€nmat€un yndistyh-
sen ofia||€ U e saa myö6 no sdut, ioiia muut
malkailuliitulaiset eivåt saa, Niitå ovat Laotniå-
vijå-leht, Kå4akalvon kimpån ia Kiitjtån Kuk6-
lårven Goadoe-kodan kåyttöotk€us seNå aten-
nuk et Hunaiåpuodisra ia He*lutiike Eira patG
må€sl?l.

Jo voimassaoleva sML:n jåsenyys on siis ehdo-
lon €d€lltrys, €lkå kuutumhgn sih. Autotiidoon_
joka on SML:n yhieisöjiisen, auia asiaa. vuoden
1991 suor4åsenmaksu påäleiåån 7.11. syysko-



I ETSTNTÄKUULUTUS
voisitko rasterolda muulamal Lå9lnkåvijäreh_
desså l€yienävät kuvat - llmalseksi lietenkin.
Jos bntuu kolahtavån, soila Baijalle, p!h. k, 718
768.

MYYDÄÄN
Myyn lGrnnor-nnkan. Analomic, 0o I, ei råik€å
Kovaåsa kunnossa - väiin kältstly, mutla iar
p€ston. oslan isomman. Hp 5100, - lal soPimuk-
sån mul€an. 90 7247279lAnna.

ULKOILUYHDISTY$
TOIi,|IKUNTA

Jårj€slöpåivillå VaåsGa 12.-14.10.90 valittiin
ulkoltuyhdl€tysloimikunlaan uusia iåsåniå:
Matii Nylandd Pohjois-Karjalan Låpinkiivijöis-
tå ja Jamo Laine Jokelan Feikeilliölstå. Entl
sinå ialkavat Ranno Vuodsto Kiehisistli. Pekka
Narinån HSLista, Juha Flissanen Kuopion
S.udun tapinkåviiöistii jå Hannu Haikonen
Kaakon Lrpinkåvijöislå.

Ulkoiluyhdistysioimikunnan louhuja ovat mm.
Jotunheimenen vaellus, Kukasjäruen hillaviik-
ko, kanbn ia tulevaisuudessa lapahtuvaksi
suunnit€ltu låpi Suomen tehtåvå vaellus.

ILMOITTAUDU
VAELLUSOHJAAJAKURSSILLE

Helppoa s€ on, kun osaa. Mutla opippa osaa-
maan: ilmoltlaudu va€llusohjaaiakulss'lle. Se
pid€tåän Aulangolla 8.-10.2.1991. |<urssin
ohjaajjna toimivat Madti H€lenius ja Kål6vi
Såirå. Kalevi kertoo, nilen rotkelle valmistau-
dulaan, Marlti 16, miten r€tki johdelaan.
Kurssllle mantuu kuusi melkåläs6, kaikkiaan
msirå on 20 h€nkilöå. Ll€åtleloia kuBsisra
anlaa Nais€n Psl*a, puh. k.461 610. P€kåll€
voll myö€ ilmolthulua.

LAPIN KALENTERI 1991

ulkoillyhdistsioimlkinla on yhteisvoimh
koonnur ja SML on painaitanur tapinaihetsgn
kalenle n, iossa on krusi vårikuvaa ia saa
menkiellser rekstit. A4 kokoisen katend n hin-
ta on 20 mk. sen voi ata ioko puhelimitse
(170 868) lal Matt'ailu-lehd€n 5/9d sivutta 40
ol€valla Maika-Markerin titaustomakkee a. Ka-
bnt€n lmesw mar€:kuussa. Sllä on muka-
va lahjoitgrra ;ouruna rutuilte. Kun ei aina voi
olla Laplssa, voi silti katsoa LrDin maisemia
seinälläån: matka mi€likuvissa Laooiin on no-
p€åmpr la lyhyempi kuln tuutetkaan.

KODAN VARAUS

Kittilän Kukasjårvellå sijaitsevan Goados-
kotamme varataan C-H Moringilia, puh. 577
004, kesäasunto puh. 597 397 lai l4aija Stykil-
tä, puh. kotiin 8764391. Varaus on peruttava
kaksi vlikkoa ennen varattua aikaa tai siiki pe-
itliän nomaali kå)4tömaksu.

VUOKBATTAVAT TELTAT

HSLllaon kolme Tena Masl€r3 -telttaa, joi-
ta voivuokraia 1O mUvrk. Teltat ovat kupoli
mallisia, kaksikeiio$ehoja. IlBduslelul Anja
Sintoselia, puh. kotlin 676 039 tai Saka Pa-
lolta puh. kotijn 874 5880.

Muila puuttuva vaellusvarusteita voi tiedus-
tella vael usten vetåjiltå.

HIHAMEBKKEJA

Lapinkävijöiden hihamerkkiejå voi oska
kerhoilloissat6itilataS markan hiniaanC-H1ia
puhslimitse, puh. koliin 577 004 kesåasunto
597 397.
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TAPINKAV|JÄ
_Iiläahrapinr:ilijå-låd€nrAositihul6eu 36r!'t E
Idaa'l LapinEn)äkrd.n kesbtiLd€.ra 56.nk O
Olen suoriltanut rn*sun il||€n åitliåtå rurLsrå
llsln +ilifle stP.uki- l6lenk. t2 120-516$ .

Kuulun dn4e6årl hehkllölåtaffå Srrnl"n I
Må{€iluliittDal
(SnL:n iåsh)hdlstys) lGutta ia halqah liittyå
suoråtå4netsi llsL:åiin. ltaisön vuod.n l9gl
suord iåsanmals]n o9o 40nt) sdtuån; l6lcrh.
Hål s; hfiå H.bingh Sadqn t åpihliiiviiöihin
laeitå karttr .suotn n !,1åtkail'rllittoon.
Mslcs.n SHtjn jå5€hfiår$un loo|nk hinutt E

HELSINGIN SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY
c/o Raija Hentman
V Llnlå 18 B 17

00530 HELS|NKI

Lihet +åvällii lornåklc.lla .
Nrrhi

Osoik

KABJAKAIVON LINJA-AUTOAIKATAULU
Helsinglsu
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 pyhäisin myös
klo 19.00

Arkisin 7.00
9.30

15.25
18.15

Pyhåisin 9.30
13.30
17.30

1.6.-31.8.

kto 13,10

ja pyhäisin myös
k|o20.30

Ka4akaivolle vieväå Koivulan bussia tiiken,
nöi Äbergin linja. unjan numero on 28s ia
låhtölåituri30b


