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P{{KIRJOITUS

"Eihän minuile ole sattunut 10 vuoden aikana vaeuul<silla mitään- Kyllå vaeltaminen on ihan

Ja niin onkin, kun vain muistamhe, ettå Lapin ankarissa olosuhtei$a saartaa saftua emalra
arvaamattomia vaaratilanteita. Vuosien kuluessa on turha tuudittäunra siihen, ettei mitään voi-
si tapahtua. Ehki pieni vaalatilanne,joka selviää onnellisesti, olisi silloin tällöin hyvä muisrutus.
virhearvioiden teko, viisyhinen tai sairaskohtauker eiväi jluri ehrkäteen varoinele.

'Iurvallisuuteen vaikuiiaa monia rekijåä. Vatusteiden raso ja laatu, fyysinen ja henkinen kunio,
kokehus, ja talonpoikaisjärki, muutamia mainitakseni.Olipå tiianne mikä taharoa, hätäåntyhi
nen on pähasta. Eli kannonnokkaan istuminen ja tilanteen toreaminen *kå harkinu päätöksen,
teko ovat hyvä alku tilanteen råtkaisemiseUe. Piräisi aioissa myöntää itseUen ettå kaikki ei ole

Ykin vaeltaminen on melkoinen riski, jonka oitamista kannåtråa vakaväsii miettiä. Parin
kan$a vaeltamisessa iulisi molemmilla olla seUai*r riedot/ että selviää esim. yksinsuunnisra,
misesta. Sillä,jos a'noalle suunistuksen hallitsijalle sattuu jotainja toinen lähree harhaitemaan
apua? voivat molemmat joutua våaraan.lsompi porul<l<a ainakin tuo turvallisuuden tunnerra.

Tunturihrryallisuudesta puhuminen ja muistuftaminen, eträ jorain voi sattua" ei ole pahojen
henkien manailua.lårki käteen mvits vaelluksillal

Miria Piiinen



TOIMINTAA
HELMIKUU

G..,-lzs.z.r.
f] l PUUNVEroraLKoor
Suhina käy Karjakaivon måastossa kun låpinkävijät etsivät puupinoja lumikåsojen alta- Påivän
päättyessäovatlihakretkipeätjapöUitpihassa.VastuuhenkilöUljasPernu,puh.töihin2978563

E7/t242.su
(a- LATUSUUNTSTUS

Karjakaivon pihä on täynnä sivakoita, kun tarkkuutta vaaiiva latusuunistus alkaa. Merkittyi
lärua pitkin hiihdetäänja rastin tullessa vastaan pitäisi se merkitå karttaan. Erittåin mielenkin!
roista. Jos lumi puuttuu tehdäär kieros polkuja pitkin.

MAALISKUU

2.-3.3. la-su
TALVITAPAAMI NEN TAIPALSAARELLA

Kaakonlapinkävijätkutsuvat talvitapaamiseen hiihdon ja laskettelun merkeissäTäiPatsaarella
HotelliSaimaanrannassä.Tåysihoidonhintaon300hk,johonsisåltyymenopäivänPäivälliren,
seuraavana päivänä aamiainen ja lounas ekå majoitus 6 henkilön mökei$å, joihin kuulu!
sauna. Akäisimmätvoivathiihtää Saimåanrantaan Lappeenrannasta. Matka tehdåån pikkuau-
toilla, ioren ilmoittautuessa kerro onko käytössåsi auto.llmoitiautumiset ja tiedustelut seijå
TurDDo Duh.k. 322 644 24.2. mennessä.
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6.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA.SAREK
Kaisaniemen ala-6te, puutarhakatu 1

Kevätkokous kuluu tehdesså yhdistyksen såäntöjen muutoksia niiltä osin kuin yhdistysrekiste'
.i ei ole sääntdjenmuutosanomustamme hyväkynyt ja käsitellään valtuuksien myöntiminen
johbokunnalle maanhankintaa varien. Lisäki myönnetään vastuuvapaus tilintarkasiajilte vii-
mevuoden tileistä. Kerhoilta vietetään Sareldn maastossa Kalevi Sairan alustuksella jå Kalevi
Sairan ja Hannu Luodon retkikuvin näytettynä.

l*.D 14.3. to kto 17.30
EI 

'Z 
TEHDASVIERAILU

tpif Juvan teorisuuskatu 8
Kaikille on vamAti tuttuja Suunto OY:n valmistamat kompa$it, mutta mitenniitä valtuiste
taan,selviåå täUä käynnillå.Samalla tutustuhme myös muihin Suunnon tuotteisiin.

-- 

20.3. ke klo 18.00
I) I  I  YLErsöTrLArsuus
fllrJ Kallion nuorisoasiainkeskus,Poithaninkatu 2
Suomen Luonnonsuojeluliibn Lapin pii.isihteeri, maisteri, Tuula Leskelå tulee kertomaan
Lapin nykytilasta,Miten hakkuut ja päästöt ovat vaikuttaneet Lapin haavoittuvaan luontoon?
Entä ihminen? Miten rantå- ja erämaalaki vaikuttaa tulevajsuuteen? Onko Lappi enåå vain
meidän kuvitelmi$amme puhdas ja koskematon? Tule kyelemåån.

3.4. ke klo 18.00
KERHOILTA -CITY-SAMIT
Kaisa!iemen ala-aste, Puutarhakatu 1

HUHTIKUU

Poh,ojssta eteläiin multtanet samelaiset pit?ivät riiällä yhreyiiä boisin\sa. ciry Samit hnevat kerictDd
toimimtåan h a jatutsistaan.
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rG-
ztlnY24.4.ke
IJ KESKTVIKKOSAUNA
Talven jälkeen ensimmäinen keskiviikkosauna houkuttele taas jåsenistö KatakaivoUe. Sau-
nominen alkaa pikkuhiljaa ilta-auton tulon jälkeen- Kuka uskaltautuu vielä melko kylmåän låm-
pen?vastuuhenkilöAllån Apunen puh.k. 345 1781.

tAI .a. ; -Ee
3H KATSELE,KUUNTELE KEVATTA
Kevään kohinaa lähilemme kuuntelemaan ja ihastelemaan Vaakkoin maast@n Espooseen.
Lähtö linja-auto asemalta, laituri 2l,klo 18.00 vihtiinmenevåUå linja-autollå- Bussiå ollad tien
varessa vasta$a. Omalla autolla tulijat kokmntuvatVjhdintien var.essa Saarijärren kohdalla
olevalla hiekkakuopaUa k-lo 18.4s menessä. Paluukuljetus tapahtuu henkilöautoilla. Ota hu'
kaan evästäjåsaappäat. TiedustelutAnja Sintonen puh-k.676 039 tai Aulis Boström puh.k.893
279-

TULEVAA
8.5. ke
Kerhoilta-Käynti Haraka$a

Kevätsiivous Katakaivollå

Espoon äryokk.at luontokohleet
24.-26.5.
viikonloppuvaellus Lauh.vuoreen
1.6,1a
Kårj.laivon kesälduden avajåiset ja retkeilyväen tapaaminer



LOMA
HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 30,3..6,4.1 991

KESÄVAELLUS KÄSIVARRESSA 29.6..6.7.1991

Hyvät ladut kutsuvat jäU@n YUäksen mahtä-
vilte hanAiue. Majoitus Yuåskiepi$å ja loen-
suun Ristolla 2 hengen huoneissa.
Matkan hinta SML:n jäseniltä 2150 mlr muil-

ta 100 mk enemmån.Makeusisäliäå täysihoi-
don, junamatkat makuuvaunulippuineen,
linja-åutokuljetuksen perille sekå oppaan
palvelut. Peruutuspaikkoja voit kysellä Kale-
vi Koskeltapuh.k. 912'81079 tai t.2180249, klo
11.3012.00

Tiedustelut ja ilmoittautuis€t 10.5.1991
meNessä Kålevi Koski puh.k. 912 81079 tai t.
2180249 klo 11.3012.00. Ennakkomaksu 600
mk 10.5.91 HSLn titille SYP Hki Kalevankatu
12 tiljnro226120-51686 ja loppuosa ennakko-
palaveiin jälkeen samalle tilille. Ennakkopa-
laveri osanoitajille pidetään Karjakaivolla
8,6.91 klo 11.00. Vaeuukeelle lähtö tapahtuu
HelsinSistä klo 19.00 lähtevässä junassa ja
paluu Hels'nkiin 7.7.91kio 7.30.

Alustavan slunnitelman mukaan rei$i kul-
kee Käsivar€n itälaidalla sijaitsevalta Ropin'
salmelta Kilpisjärvelle. Alue on Suomer van'
hinta maaperää ja siksi helpompi kulku'staja
loivapiirteisempää kuin ytempänä olevat

vaelluksn aikana asutaan teltoissa,Matkån
hinta SML:n jäseniltä 1280mk.muilta 100mk
kauiimpi. Hintaan sisältyy matkat jundsa
makuupaikkoineen, bussimatkat, majoituk-
sen ja saunan perillä. Ruokå ja vakuutukset
eivåtsisålly hintaan.Mukaan otetaan l1 hen-



SYLARNA 17.-27.7.1991

KUKASJARVEN TALKOOVIIKKO 20.-27.7

Sylarna on Keski-Ruotsin mahtavin tuturi
alue, oikea vaeltajien Mekka- Useat eri tuntu-
rimassiivit ovat joljlaaksojenerottamat. Alu-
een kasvillisul1s ja linnusto ovat rikkaat. Vael-
luksella yövyiään tunhrrinajoi$a, joita on
alueen kättavana veikkona.

Lähtö on låivalla Helsingisrä riistaina 16.7,91
klo 1a.00. Tukholhasta menemme suoralla
junayhteydellä Enaforssiin, josta ajanme
iaksilla vaeuuksen lähtö ja paluu paikkaan
Storulvånin tunturidemalle.Paluu junalla
Helsinkiin Iauantaina 27.7.91 klo 11.00. Vael,
luspäiviä on kahdeksan ja osanottaj'a otetaan

HEtaan. n.2s00 mk, sisältyvätjuna ja laiva-
matkathyttipaikkoineen, kaavailtuja tunturi
asema' ja tunturitupayöpymisiå yhdeksån,
päätösruokailu, sauna, taksi Enafors-Sto'
rulvån edestakaisin sekä opastus. Hinta ei
sisällä vakuutuksia ja retkimuonia.Hinta
mui l ta kuin SMLrn jäseni l tä 100 mk

Ilmoittautuminen huhtikuu 1991 loppuun
mennessä Hånnu Luodolle, puh.k. 931
220701. Enrakkomaksu 500 mk 17.51991
mennessä tilille SYP 226120 51686. Loppu-
sunma 15.6.1991 mennessä samaue tiliue.

mutta oma majoite voj olla tarpeen. Omat
eväät omien mieltymysten mrkaan. Oleskelu
ja saunominen on ilmaista.

Kun lähtijöiden määrä on selvinnyt tehdään
suunitelmat matkustustavoistå ja ennakko-
palaverin ajasta.Tiedustelut Ia ilhoittautu-
mi6et Uljas Pernu puh.t.2978563 (vuorotyö).

vaellus tehdään alustavien suunnitelnicn
mukaar Kaakon Lapinkävijöiden naikai\r

Låhtö Helsingistä 20.7. autolautålla Tukhol-
mäan. Maastoon pääståån 22.7. ja vaelluspäi-
viä on 9. Palu! Helsinkiin 2.8. klo 9.00. Au t@n

Nyt koko perheen voimalla tutustumaan
!peisiin kotammepuitteisiin.Leppoisaan rah-
tiin syniyy sillat Kukasojan yli ja laibn
Kukasjä.veen.Töitä ei tarvitse tehdä veren-
maku suussa vaan aikaa riittåå myös retkei
lyyn. vänhään iietoon nojaten ei räl<ästä ole

Kotaan mahtuu mDutamia majoittufraän,

Norjan Jotunheihen on "jättilähen koti,,.
Reippaasti yli 2000 metrisiä huippujå on
monia, jaåtiköL suuret ja pieretjårret, vesipD
loukset ja laaksot luovat puitteet mahtäville
vaellusmaastoille. Ulkoiluyhdistystoihikun
nan järjestämä kaikkien yhdistysten yhteis-

JOTUNHEf MEN 20.7.-2.8. 1991



sopii 8 matkst4aa, joista 5 voi yöpyä autoe
sa. Alstava hintå,1750 mk,johon kulluu lai-
vamatka hytteinneen ja aterioineen, sekä au,
ton kulut ettii leirintä ja lautta maksut. Hin-
taan ej sisälly vaellusmuoniå eikä vakuutusta.

Toinen mahdollisuus on iehdä matka osallis-
tujien henkilöauroiua.Lisätiedot ja ilmoift åu-
tumisetKalevi Saira puh. 953- t44OA |ai90 657
497.

KALASTUSVAELLUS 3.-10.8.

Lapinkävijät kulkevat hiUojen kypslmisai-
kaan Lä täenon ja Toisenon maisemissa ka-
loja narraten. Tero Ronkainen råottaå kalas'
tuksen saloja,ohjaa ja opastaa. Kilometr€jä ei
kefy kovinkaan paljon, jotta itse pääasiaan
iää tarpeeksi aikaa. Sekä aloittelijat että "ka-
lastajaeenelitkin" saavat vaellukeltamuuta-
kin kuin vedenelåviä. Majoittuminen teltoie

Osanottomåks!, 1100 mk, sisältää nenopa-
llu matkat makDuvaunupaikkoineer junas
sa RovåniemeUe jå sieltä linja autolla Ropin-
salmeue, vaelluksen päätyttyä päivällisen,
saunan hajoituksenja äamiåisen sekä opas-

Kauan odotettu Roska-Ruka toteutuu tänä
syksynä. Paikka ei ole vielä tiedossa, mutta to-
dennäköisesti edesså on kunnon urakka,jota
toteuttamaan tarvitaan reipasta talk@mieltä
omaavia osallistujia. Töirå tullaan rekemään
useassa ryhmåssä ja kaikki kiinosiuneet

Lähtö perjäntåinå 6-9. klo 19.00 Helsingistä.
Tiedu6t€lut ja ilmoittautumiset Uljas Pernu
pr1h.k.298 8747, t 297 4563. Lisätiedot seuraa-

Koska talkoovaellu6 toteutuq Reisadalenin
ruskaretkeä ei toteuteta HSL:n vaelluksena,

tuksen. Retkimuonat eivät sisäUy hintaan.
Lisäksi Gauistujilla tulee olla viikon valtion
Lapin kalasrGkodti Ia l.alastuslupå (90 mk).
Muilta kuin SMLIn jäseniUe vaellus on 100 mk

Ilmoittautumiset Raija Hentmannitle, puh.k.
9 A-V,A 7 68 y iimeist ään 17.6. Samoin enrakko-
maksu 500 mk tilille sYP Kalevankatu 12 HKI
nro 226120-51686. Loput osanottomakeut
suoritetaan samalle tilille viimeistään 15.7.
Lisätietoja antaa myös Tero Ronkåinen pu\
989-75t53_

TUNTURILUUTA 7..1 4.9.1 991



uiden vhdistvsten vaellukset

l0

30.3. 6.4.Hiihtoviikko Kilpisjärvellä. Hinnat
dajoitteesra ja iästä riippuen 1240-2020
mk.Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kiehiset
Raija-Liisa vi.tanen puh. 942-46041, Leen^
Kuvaja puh. 941-24525 taiAimoHakola puh.
94573369.
6.-'13.4. Hiihtovaellus Håltille. Tiedustelut
Reino Tliominen puh. 981'302075. Ilmoittai

tuminen maksamalla 100 mk Ouhn Seudun
Lapinkävijät ry:n tilille PSP OU 1101021
20.-28.4. Hiihtovåellus Abisko-Kebnekaise.
M11ut tiedot kuten edellå
4-11.5 Toukokuun Aulinkohiihtoviikko Kil'
pisjäivel1ä. Matkån hinta majoitteesta tai iåstå
riippuea 124G2020 mk. Tiedustelutja ilmoiF
tautumist kuten kohdassa 1.
11,-19.5. Pilkkivaellus Kilpisjårvelle. Yhteys
tiedot kuten kohdassa 2.

Helsingin Seudun Lapinkävijöillä on osanof
tajien vähyyden taimuun ennalta ärvåamat
toman syyn johdosta oikeusPetuuträa loma
tilaisuus 14 vrk ennenilmoitetun tilaisuuden
alkamispäivåä olematta velvoUinen korvauk-
siin. Järjest4än peruuttae$a tilaisuuden,
osanottomaksu palautetaan kokonaisuudes

PERUUTUSEHDOT

Jos osanotto motus peruutetåån/ ei makset-
txä osanotiomaksuå palåuteta kokonåisuu-
dessaan, vaan ko.våuksena kuluistå peritään

0r4 vrk ennen matkanålkua = 500 mk,
15-31 vrk ennen matka älkua = 300 mk,
yli 31 vrkenrenmatkan ålkua = 100mk.

MENNEITA
KERHOILLÄT
Mifiaskuun kerhoiUassa kolmisenkym-
mentä lapinlävijää valitsivat alul<si johto
kunlaar uudet jäsenet.Erov!ö.ossa olivat
Maija Stykki, Arto Alankoja Tapio Nevälåi
nen Heidär tilalleer valittiin Saara Kostama,
Mervi Kurnasaro ja Mirja Pirinen. Kiitokset
lanhoille jäsenille menneiden vuosien på-
noksesta. lohtokunnan esittämä ensivuoden
budjetti hyväksyttiir vasta äänestyksen
jälkeen ja tontinostolupaa ei myönnetty johto-
kunnal le, loskat ietosi i tätul i l i ianmyöhään.

Pitkäksi venyneen kol<ouksen jäU<een Raija
Hentman kertoi våelluksestaån Ruotsin Pad
jelantaan ja Mikko Lyytikåinen esitteli lähem
min seudun kasvillisuutta.
vuöden ensimmåinen kerhoilta käytettiin
muistelemalla viime vuoden vaelluksia. Kol-
misenkymmentä paikallå olijaå näkivät
tyyrtäja myEkyä sekä sadetta että aurinkoa
kuvissa. vaelluksia oli tehty Norjar Trollhei-
miin, Saariselälle, Pulmanki- Sevettijärvelle
sekä Kalmankaltioon.



YLEISÖTILAISUUS
Balderinsali$a oli 71 penkkiå täytetty kun
syksyn yl€isöhlaisuus alkoi. Etelämanner-
re*ikunnan johtaja Pentti Mälkkipiti eittäin
hielenkiintoisen tilaisuudenkertoenEteläna-
pa mantereesta ja näyttäen kuvia. Yieisökin
innostui aihesta ja esitti monenlaisia kysy-

RETKEILY
Lortil<an suuri metsåkämppå oli 17 ulkoilijan
tukikohtåna Isojärven kansallispuistossa
kaamosviikonloppuna. Majavien tilatekser
sekä mahtavat vuoret saivåt lapinkåvijånkin
haukkaamaan henkeåän. Kävelyretkillåmme
huomasimme luonnon hiljentyneen tälven
odotukseen ja pim€å yUätti äkkiä iltapäjväUä.
Valoa loi kuitenkin jonkin ve(an märistå
pxista sihisevä nuotio sekä enlaiset lyhdyt
såunapolun varella. Saunan lämmitys
näriuä puilla oli omä ohjelhanumeronsa,
mu !|a palkitsi puurt4at ihanillå löylyiuä.
Kånnattipa kåyttää ensilumia hyväksi
Häheessä, että päåsj edes keran talvessa
hiihtämään. Marraskuun lopussa onnistui
Purinsuon hiihto hukavassa säässä. Lunta oli
hyvin ja sukset Iuhtivat kuudella osallistujal

Itsenäisyyspäiväkävely keräsi 19 reippailijaa
Nuuksion maisemiin. Kale loi mårkaan jånni,
tystä vetämällä reitin paukkuvien ja .ätise'
lien jä.ven jäiden kautta. Reipas ruuli hieman
koetteli kävelijöitä, mutta sauna lähmitti kyl-

PIKKUJOULUT
Tontut kerääntyivät HKLrn ruokalaan
Hämeentiell€ viettämäån lapinkävijöiden
pikkujoulua. Vajaa viisikynmentå osanottå
jaa pääsivät iaas näyttämään luovuuttaNa
kuvaelmissa- Tilaisuudessa jullaistiin myös
lehtitoimikunnan tekemä joulunuFe.o
(keräilyharvinaisuus). lännityksellä odoteF
tiin tämän vuoden sa.vekkaaksi nimitystä.
Tänä vuonna sårvekkaiden joukkoon
hyväksytt'in Allan Apunen. Notkuvat ruo-
kapöydåi saivat kiitosta myös haln
puolesta.Paljon oli kerätty myös arpajaisvoF
toja, joiden jako olisi voinut ola ripeämpää,
mutta päästiinhän sitä lopulta tanssimaan.

TALKOOT
Puuronsyöntitalkoot keskittyivät tänä vuon-
na vahvasti puDron syötiir! sillä hmitilanne
esti puiden vedon. Ruokahalua kasvaitaak-
semme piti kuitenkin käydä halkomassa
muutamå pystykuiva puu. Makoisten löyly-
jen jälkeen porukka siirtyi kuuntelemaan tal-
k@päällikön mietteitä ja syöhään siiä puu-

Vuoden eGimmäiset talkoot iehtiin puuteri
lumisessa metsåsså. 16 talkoolaistå ja s ahkie
ia nsEilivät maastossa etsien puita. Toiset
kuormatolisivarolleerhevosellekin jo jonkir-
la'nen haaste puhumattakaan heistä. lllalla
saåttoi mökin maahinenkin ihmeteuä pihassa
jököttäviä kasojå. Takån loisteessa saatoim-
me syödä hyvin ansaitsemanne kyljykset.

Pj:n puheenvuoro
Tässä kohden on paikallaan kiittää Raijaa
monivuotisesia ahenuksesra Lapinkävijä
lehden hyväksi leht€mhe pääioimittajanå.

CH
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LEIRI HUKASSA

Olin kulkenut viikon isn joukon nukånå
Pallas-Hettå reitillä. Karttaa en tullut tut-
kineeksi, kuljinhan ioukon md{åna. viimei-
seksi yöki leiiy.lyime låmen raMalle
Pyhäkeron &iheisyyteen. Adupuuo ja
kahvi olivat v.lmiina. PGtåytyisin vain pwi
kossa Ia tulisir syömän. Niin ludilt mutta...

Puskareissullani tule vastaan eräls jouklom-
me urospuolisista jäsenis!ä- Niitä voisi nåin
heräämisen aikoina liikkua enemmänkin,
siksi menen kåuas. Minulla on syyni.

"Tuttuja påik*ojå"

Paluumatka tuntuu pitkältä. Olenko tosiaan
mennyt näin kauas? Yllättäen huomaan kul'
keneeni ohiLeirinja olevani pitkällä lammen
toiseua puolella. Tunnistan paikan, jossa
olimme illalla kåyneet. Kylläpå porukka nau
raisi,ainakin hro tapaamani mies, jos Palaisin
aivan toiselta suunnaltä. En muutenkaan
ehkä osaisi siitäsuoraan bniin. Palaan vähän
matkaå takaisin. Taas yllätysl Palasin liikaa.
Thnen suon, jokå ilmeisesti on lammen toi

Po.ukkå tai ainakin mieheni jo ihmettelisi,
miksi viivyn. Kiireellå uusi suunta kohti leiriäl
Leiri vain ei suostu olemaan siinä, missä
kuvittelen sen olevån. Palaan vielä keEan
suolle, mutta nyt en enää olekaan varma,
onkosejuuri SE suo. Mihinsuuntaan minun
olci lähdettävä?Ympäristöstä eierohrmitåån
turtua. Ke.o on pilven sisäUä. Yritän muistel
la, mitå maamerkkejå pitäisi ympäristöstä
löytyä. Keron muistan ja pohjoista kohti
nenevän polun. OlenPoiun länsipuolella,si js

itåän pitäisi pyrkiå. Pitäisi pyrkiä, mutta
misså on itä? Kompassiei ole nukana ja au-
!ingosta ei näy häivääkään.

Vielä ker.an yritän palata ensin tunnista-

maani paikkaan. Enää ei löydy sitäkään-siis

Nolottaa. Kukaan muu ei varmaan voisi ek-
syå pissareissulla. Kehtaisinko huutaa? No
loa, ios joku kuulisil Vaikla sitä varten
yleensä huudetaan, etti joku kuulisi. Huu-
dan, Monta kertaa. Ei mislään vastausia. Nyt
on säilytertävä maltti. H:itääntyä ei saa.
Osaan kyUä pois, kunhan sää selkenee. Istun
ja mietD. Tutkin varusteeni. Olen melko
låmpimästi våatetettu. Tulitikut. selviäisin
paleltumatta yön yli - iopå useåmmankin.
Saisin tehtyä nuotion, joka ainakin ilmasta
käsin näkyisi. Kuinkahän kaUis oPeraatio
etsintä on? Sairasvakuutuskorttikin on tas-
kussani. Ei olisi vaikeuksia ruumiinkaan tun

Telttå

lstuessarupeaa vilu$amaan. Katselen,olisiko
missäån korkeamPaa maastokohtaa/ mistä
voisi jotain nähdä. lossakin metså konoaa
korkeåmmalle, siis sinne! Yritän kukkulalta
tähyiUä joka suuntaan. Jossakin hyvin kauka'
na näkyy lamPi ia sen rannalla hoPeinen
kupolitelttamhe. Muita telttoja ei näy. Lan_
men muoto näyttåå oudolta. Ehkäpå se ei
olisikaan meidän telttamme. Muita,jos sieLlä
kuitenkin on teltta, siellä on myös ihmisiä
Entäpä, josse ei olekaan teltta? Puitten lomitse
en näe kovin tarkkaan.

Näen kuitenkin teltasta vasemmalla edessä
jotain, jonka varmasti tunnistan. Näen
Pyhäkeron iinteen ia sen pääUä tiedän olevan
selvän polun. Jos teltta olisikin jotåin muuta,
siitä osaisin ottaa surnnan ke.olle. Miten sai_
sin tasaiseua maallå Pidettyä srunnan, että
edes osxisin tuolle teltalle? Katson !rseamman
kiintopisteen ja aina kohdalle tultua taas
uuden. bpulta olen teltalla, jokaonkinkuten
aavistelin, iso harmaa kivi.



Hei siellä !

Ki veltä jätkan vasehmalle. Alkaa sataa. Olisi-
ko lärkevämpää koettaa pysyä kuivana, jos
kuitenkin joudun viipymåän yön yli? Pa-
hituman sateen ajan värjöttelen kuusen suo'
jassa. Sade hellittää. Saatan aavistaa jo aurin'
gon ja voin tårkistaa suuntani.

Tiheär metsän läpi alkaa häämöttää tunfurin
rinnettä. Maasto iupeaa nousemaan. Rinne
todella näkyy edessäni. Näen jopå jonkun
ihmisen rinteellä. Ilman nnkkaa, siis lähiret
kellä. Olisiko meidän porukkaa?

Yritän huutaa, mutta tuulikäy sieltä minuun
päin. Rinteeuä olija ei kuule. Våli$ämme on
vielä iyrkkäreunainen rotko. En uskallaottaa
ylinåä.äisiä riskejä. Låhden kiertämään.
Pelkään ihmisen häviävän kiertämiseni ail<a-
na. Lopulta rolko loivenee niin, että pääsen
ylittämään sen. Ilokseni näen ihhisen edel-

ENSIAPU

Lumisokeus

Kcväthangilla ruskettu!, sillä ihon on s!ojau
Lluttava polttavalta UV*äteilyltä. Sama sätei
ly on myöskin uhka silmillemme. Lumiso-
keus tulee salakavalasti, jollei ole asiannukai
sesti sröjautunut aurinkolåseillä. Vaikkei ai
enlmin ole mitään trlhtkaan,siitä hlolimaG
ta, että on hiihlänyt aurinkolaseitta voi olla,
crrä Länä keväänä on huonompionni.
l-u'nisokeus on tavallaan palovamma. UV'
sirt.ily polttaa silmän sarveiskalvoon luke'
nrilrornia pieniä reikiä. Lumisokeutta enteile-
viä oircira ovat tunne, kuin olisi hi€kkaa sil
Niss:i, knvely ja valon arkuus. Sen jälkeen

13

Sekå nåen että tunnenkin. Huudan. Ehkä hän
kuulee jotakin, koska kääntyy, heilauttaå kär
tään ja jatkaa matkaansa minusta poispåin.
Olen jo aivan uuvuksissa, mutta yritän lisåtä
vauhtia. Pääsen huutoeiäisyydelle ja saan
hänet pysähtymään. Lopulta tavoitan häret.
Hän ei tiedä katoahisestani mitään, koskaon
itse lähtenyt leiristä åamuua. Hän tarjoaa
pullostaan mustikkasoppaa jå neu voo polun
pään, josta en enää voi eksyä.

Polulla tapaan vieraita, jotka keitovaiminua
etsityn. Kiirendin teniin, jossa useafrnan
haku.eissun jälkeen muut ovat paikaua.
Itkettää ja nolottaa Pahimpaan harmiini saan
eräältä tytöltä lämpimän hålålksen Syön
åämupalani - on muuten ehtinyi jäähLyä
Muutama tärkeä kapinekin on seu.aavilla
retkillä ollutaina taskussani: l<ofr Påssi jå Pilli.

Nimim. "Arvaa harmittiko"

iskee polttava kip!, eikä valoa siedä Ianrkaan.
Sarveiskalvo pä.anee n 6-8 tunnissa, 

'ossilmät pidetään liinni. Lääkä ]tä voi saada
reseptin kipu ja helpottavaan silnräsilvaan

Silmäsalvaa laitetaan alaluomen sisåpuolelle
Sen jälkeen suljettuien luomien päälle Leipa
raan sideraitokset, jotta luomer |odelläkin
pysyvär kiinni. Potilas on syytä laitla.
lepäämäån, jotta silmille tåataan paraneDis'

Paras lääke on kniienkin ennaltaehkiiisy, eli
kunnolliset aurirkolasii. Jos siltuät o!rr
heikät,laseissa on syytä olla hyijs sivnn'o
jukset hajasiiteil yn saifriser estänrseksi.

RH
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PORONPAPANOITA

Åke Lindman tekee elokuvan kDltakuumees-

Ohjaaja Åke Ljndnån ryhtyy tekemään tele'
visosarjaa ja kokoillan elokuvaa 1860luvun
kultåryntäyksestä Lappiin. Elokuvan rahoiF
raa Yleisradio ja kuvaukset alkavatalkuperäi
sillä påikoilla syksyllö 91.
LK21.12.90

Juna'bussi -tärjestelmå laåjenee

MLrutamilla Lapin. leiteillä kokeilukäytösså
ollur jrna-bussi -järjestelnä låäjenee ensi
!uoden alusta koko Lappiin. Näin voi yhdellä
lipulla matkustaa rautauen påäteasemalle ja
siitä edelleen linja autolla määrånpååhän ia
vastaavasti suorittaa Paluumatl<an. Rauta-
tien pääteasemia ovat Rovaniemi, Kemijårvi,
Keni ja Tornio. Mukana jårjestelmässä ovat
keskeisimmät Laph liikennöitsijät. Måtkus-
lajan ehma on, että hän voi liikkua samalla
iipulla jL,na11å ja linja-autoua. Lipusta saa
lisälsi viiden prosentin alenrulsen. Järjes
telDrä on voimässa vainLåpinläänin alueella.
Lk 21.12.90

s.amelaislaki ia saamelaiset

SnnDrclaisvältuuskuntå on tyytyväinen saa
melnisliin periaatteeseen - tästä keskusteltiin
Kiilopåållå !altuusk!nnan kokouksessa
l-ikiesiryksen piiatavoitteena on nyl<yislen
Ylå Lapin val t ionmaider onisLus ja
kliyttöoikeuden siirtämiren saatualeåisill€.
Lanr tnrkempi ruotimnren jätetdin kuitenkin
Dryöhennnäksi. Kol<oxksessa nousi mm
\roli lai| haittavaik!tlrksistå såamelaisten
o.1.lle ehrkenrolle poronhoidolle Vastaa-
!rsli kalasialat ja koltat ovat olleet huolissaan
oi lc!ksistaan LK 15.12.90

Sånldillisen Lapin niil.j jå

Ojva Arvolaon jullaissutneljännensaagakir_
jansa selvännåkijån saagat. Luomisvoimien
ehtymisestå ei ole kuitenkaan kyse. Arvola on
pystynyt edeueen niomaan saromaansa.
Hän hallitsee Lapin ihmisenkielenia nielen
Tästi huolimatta hän on säilyttänyt rennon

Yksi viehättävimmistä saagoistå on Nuita
noita, joka on hyvin aidon ja koetun tuntui_
nen. Se kertoo kuinla selvännäkijä åuttaa
metsätöissä tåidoillaan hevosenhakijoita
LK 18.12.90

E6poon suojelukohteita kaBittiin

Hallituksen pe.iaatepäåtös .antoiensuojelL,
ohjelmasta karsi hlutamia kohteita EsPoos
ta. Pääkaupurkiseudulla suojeluonjelnar
piiriin kuuluu vanr osa Nuuksion jårvi
ylänköä Suojeluoljelmasta karsitul aheer
ovat Vääräjärvellä, Kattilajärvellä ja Koln_
perän lamnella Espoossa rantojen suojelun
piiriin kuuuluvalla ålueella ovat Velskolan
Pitkäjårvi, Kattilajärvi, Vääräjärvi, KolmPerä,
Karjakaivo, Orajärvi, Ruuhijärvi, Suolikas,
Sarlkinen, Majaslammet, Saaiijärven eteläo'
saja Velskolan kylässä sijaitsevat HauklamPi
ja Myllyjärvi. Suu.er osån maista omistaa

Suojeluohjelman ah'eet on tarkoi trs såi1y ttää
rakentamattomina F luonnonmukaisina.
Espoossa 1l maanomistajaa on tehnyt lnurs'
t!tuksen suojelxohjelmasti LV I 9l

Valtio osti Nuuksiota

valtio ostiyhdeksån hehtaaria maata Nulk
siosta Haukkalamfren Rom vuoren lehdosta
Uudenmaanläänin!äl l i tusost imaan yksi ty '
seltä noin puolen miloonån markan ka!Ppa-
hirtaan. 

^lue 
k!uluu valtakunnalliseen leh

toiensuoieluohjelmaan LV 1 9l



POSTILINJOILLA
LAPIN HIIHTOKESKUKSIIN

Postilinjoilla on erinomaiset yhteydet låhes kaikkik Lzpin hiktokeskuksiin. Postilinjokn
nwaikaisela autokalustolta makustaessasitunnet olosi nukavaksi. Itvän paikllis-
tatenuksen omaava henkilökuntamne on Darås oDas LaDin matkallesi.

8.2.-28-4.1991

lo.ooYllikjltrvi 14.N
1 1.00 Akäs- Hotali 1 3.OO lau antai

l7.30Helsinki 6.55
18.25 PoNoo 5.45
19.40 Kouvola 4.20 sLnnunlai
23.3oKuopio 23.55
2.2,r\aiaani 21.35
3.2qPatiakk 20.40
S.O0PudasjäM 19.00
T.SOFovaniemi 17.00

Rovantenaw yh@:
A. 0O Roi - Sod anky I ä1 v a lo- Utsiok i
a.oo Rot - S aari sel k ä p k av u oro

8.2.-4.5.1991
8. 00 Boi-Kidi I ä- M uo n i o- K ilp i si aiN i
A. 2 O F oi - K itt i I ä- P al I a st u ntu r i

pikaworo 8.2. 30.4. 1 99 1
8.OS Roi-Ylitonio, W taqittaessa

Pohtimolamnella

aja a 16-11.-28.4.91
/ petjantaisin 16-lSHelsinki 13.25

f 17.5sLahti 1z.oo
| 21.10 Mikkeli 1O.OO

23.20Kmpio 7.30
talEntai 2.Oor\aiaani 4.m

5.10 Kwsamo 1.10 sunmntai
T.lOSuonmu 23.05
A.2O KemijäNi 22.30
12.30 Saa.is*ä 17.15
13.00lvalo 16.45

Kaikki 4at ovat paikkakunnilta |ähtöaikoia tarkenmat
tiedol Wsäyksistä säa Mztkal\tollon toinipisteist t ta

*POSflLINJAT
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YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin geudun Lapinkåvijät ry. on SUG
men 

^trårkailuliiton 
idSeniäriestö, iokå perus

teltiin vuoda 1973. i hdia tyksen tarkoifu kse
na on edistiiä LaDin matkailua ia retkeilyä,
erityisesti Helsingin seuduUa.

JÅSENYYSMUODOT
Varsinaiset iäs€neiliittvneet SMLr@n ia sitä
kåutta HSLråän. Varsiiaisia jäseniå nijn vuc
sts, perne- kurn nuofleFseneL
Suoi"åiäsenet kuuluval SML:n johonkin muu'
hun iånesröön, mutta ovatliittyneet HSL:ään
maLiåiiaUa suoradsennåkstn tilillemme.
Muut kuin SML:n t6isten yhdistysten jäsenei
eiväi voi liittyå suorajäseniksi.

]ASENEDUT

HuMjapuob: luoniarstuottet, te, kuivattuja he

Mmne;heimintie 64, Duh- 4,14 629
Hehrnsin Erä Vårusie relkerlyasut la -
vil,nee'rmetsåstye ja kälastusvaiust€e! rm
Urheilukatu 42, puh 479 787

Lassin Retkiaitta: retkeilyasut ja -välineet,
poll upvöråt, Is\ettelu, rm.
Håmeant ie 54, puh.701 5055

Partioaitta: retkeilvasut ia -välineet, polku-
p yöra t, Iaskelrelu, 'tm.
Yaonlat !  14,  puh. 6943899

welhonpesi: melonla
Oksasenkatu 2, p!h.408972

Herkkuliike Eirä Palomäki: makeiset, tee,

Hämeentie 2, puh. 753 2780

Jäsenlehdet
Oma lehtemme on LAPINKAVIIA, joka iL
ne5tw neliisti v uodgsa F ma*åilulirtoi..MAT. -
K,Al Ltl, pka !LTat.'ry l. uudesti. LAIIN KAV IJ A-
lehden voL htös trlåiå elleiole varsinainen tai

Kåriäkäivo on vuokrattu kävttitömme Helsin-
sin [aupunqiltå SesiiaitsedEspoo$a, n 9 km
Vanhalia Tiruntieltä, pari kilömetriä Solval-
lan urheiluopistolia. Kariakaivolle pääsee
Koivulan brciillå nro 285 låiturista 306

Kariakaitolle löuliiii helpoi,nmin seuraamalla
S)l ;allar urheilliopisblta'lähtev?ä da$inpuMis

ra Pirttim:im viitoihrsta n. 2 kn

Kdiakalolå on vlimaa ia ålmåia, pnkä vhtev_
aeia on om. såkä vleisqsi kävdsä ohnå kåLt
totatos. vrodisiin l{Dluu 6tioiia, puhtaita huo
pra ia leibrL iohon Siml o tuotava iE€. YlämjM
keitho6sä on ylsilieklinen kdukeitin. Alma js-
e on takla ii kmim, ylieirsså on kåksi kmii-
na. MyG laminoila voikeittää.

Vihreädn kompslorntilaatikk@n laitetae vÄn
maatuva jäte, muut roskat tulee viedä Pois

Iäsen saa tuoda mukånaan nyösLapinkäviöi
lin luulDmåttomia henkilöiaä. Yi viiden ul-
kopuolisen rvhmästä on ilmoitettava kahdelle
jolitokunnari jäsenelle.

Kariakäivoa ei voi varåta pelkåstään omaan
käyitöön, Ean e on ajnikaikkien iäsenten

Ywiokairon abainel sool jösenkdtti4 usta|fl
Su6hen Matkailuliitosta, Mikonkatu 25.
Aukioloaika oa 9.00 17.00. Majoissa o! toi-
mintaohjet joita tulee nouclattaa.

Taitldifu onKarjakaivollasallittu Lapinkäviji)il
leia heidän vie;ailleen. Ulkoilualuäen variijat
vdivat periä telttailijoilta Liikuntaviraston

Kåriakaivon käyttörsaunanaksut:
1.5 -31.10.t  t .n -30 4

iä,senet 5 ml | 10 mL
-vieraar l0 mk | 20 mk
idsenten lap*( l l -16v.)  2 s0 hk |  5mI
l ierarden l ;p5et 5ml.  |  5mk
0'10 v. vänhempien seur. -mk | -mk

Talkooviikonloppuina on oleskelu maksu-
tonia koko viikonlopun (ei koske t€lttåmåk-
sDa). Muut ohielmian merkityt tilaisuudet,
tor5s yovytään Karjåkaivolla, ovat ol'ielm.an
kuulu'villå osiltaan ilnrisi..

Maksutsuoritetaan HSLinp6tisiirtotilillanro
'n96 60 9

Avain on Dalautettava heti kåytön jälkeen
Matk iluliittoon. Sen voi jättilä mydE Matkailulii-
ton postilulkl<um kirjekuoNa palauhElapr la



OTA TALTEEN!

v@tetne.

Kot. Kjttilin Kukasjåaellå
Ku kasiärven salvckåmhi toim ii vara ustu pa-
na. vdad(sia hoilavåt C'H Motins Duh.k. tzÖ04
ja Maija Stykki puh.k. 876 €91. ''

Muut kuin FlSLn iisEt saavåt k2ilafiä_kotaa vain
HSLn ij]]@n s€irdssa.
Kodari käyttömaksut on HSL:n iäseniltä 15
mk/hlo/yd ia mui l ta 30 nk/hlö/vö Al le i2-
vDoriåide,r r;yttömaksuton puolel' edelläol+

Goados liimp'ää kmijnålla. Muuna väiushrkqa
vesi- ia jåteåhpäri, ti5livati,siivousvålineei ia
apio. Nulkminm tapalhd låftiåIa. Yh Fisomi;

Matk. uriiton sauna ia maiå
Lapinkäviiöillä on käyitöoikaus samalla alu-
eella olevåan Suomeri Matkailuliiton omistä'
maan måiaan ja saunaan Kukasiårvellä. Må-
jan käyttömaksu 2s mk/vrk/hlö, 1.10-31.5.
majalla hlviminimi joka on kävijänäärästä
riippumatta 100mk, alle 15 vuotiaåtaikuisten
euaa jlmjleksi.Saunamakeu on 10 mk h se on
eritelt?ivä IakDDn.

Kaikki muut MatkailDliiton iäsenedut.

JÄSENASIOIDENHOITO
Yhdlshqkilö SuomenMatkaillliitossa onUlla
Kesäns puh. 170 S6S.Vminaisten i:isenten @!
tsemuliok+t hoitåå SML
Suorä jäsenten ja Iehtitilåa jien osoilteenmuu-
tolset hoitaa rahåstonhoirata Mervr Kunnasa
roPuh.k.550245.

TOIMINTA

Kerhoilla on iokaisen kuukarden ensimmåi-

Kaikskt toimimasta ilmoitetaan t2pinldiviiäleh,
d6*i

HSL:lla on kolme Tsa M6ter ltelttaa, ioita voi
vuokrata 1O mk/wk. Teltat ovat k!polinaisia,
kalsikencelttoiä. Iied6dlt r'oh Sinlinen Duhk
676 039 taj Sakäri Palo puh.k. d74 5880.

Vuokratå voi myösitse rehtviäahkioita 50mk
viikko ja 20 mk iiikonloppu. fiedustetut pekkå
Ndinen puh.k. 461 610 .

TOIMIHENKILÖJ VIJONNA 191

Clö-Hennt Monnq, p,ied,tthft , Nålttelitdtie
4 A 23, 00400 Helsmki, pu h | 5V \o{,keiäas.
597397
Pekka Narinen, Mnpråm,ioltzto J:imer?intaival
10E68,02l50Espoo,puh.k.461 610
Sirkka Haldry stftlrd; ViherlaakeBmta 9s A 9,
02710 Espoo, puh.k. 597 628
Mewi Kunndarc, mh6,odro"aia, Eispantie 4 B
10/ 00370 Helsinki, puh.l.550 245
Muut johtokunnan jäsenet
Ma ria Hln n inen, Sad ra Kosta ma, Uli6 Pernu,
Mirja Pirinen. S€ila Turppo

Mnia Pnire, aBt@u toinltlo/h, Jiimeräntaiväl
10 E68, 02l50Espoo,puh.k.461 610
Reiio Blombere,liaira Henlman, N,låria Hvn

Marketta Tanskanen, Martti Markovaara

LariSvenskberg, uet la SoukankuJa 10 D 10,
02360Espoo, puh.k.801 8l9l
SaaE KchM;Tuula Lrlsronl' Anjå Pdtiaim,
Rjvä Puen, Seilå Turppo
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KU LLA N KA I VA I APA RI S KUN TA
KOTAOIALLLA-
Lapin l<ultamaat tulivat minulle tuiuiksi niin
myöhään, ettå en ehtiny! koskaan tavata le-
gendaarisempia kultamiehiä. Useimmat oli-
vat jo päätyneet lnarin haliausnaan '?yr-
kyreiden palstalle", ja Miessjn kuvernöörin
kaltaiset vielä elossa olleet persoonat eivät
osuneet .eiftini vanelle. Niinpå hiljattain
kuollut Aatos Flin.k jäi minun muistoihini
vanhojen lapiomiesten edustajana. Monille
on varmaan kirjojen kuvista tuttu hänen hoik-
kä, påriak6, lierikkopäiner olemuksensa,
ehkäpä hyvinkjn tietoisesti harkittu kullan
kaivåjahåhmo. Flinck ei ollut oikea elin-
kautinen; hån oli helsinkiläinen lesäkaivaja.
Ehkä hän ei oUut siinäkään suhteessa aivan
puntaaksiviljelty lajiGa edustaja, että pieni'
muotoinen turistibisnes oli häneue varmaan
tärkeähpää kuin moneUe muulle. Sijaitsihan
hänen valtauksensä hyvin keskeisellä paikal
la, runsaan kivenheiton päässä Morgamin
Kultålasta. Mutta Flinck oli joka tapauksessa
vänhan ajan lapiomies,joka kaivoi vuodesta
toiseen uskolljsesti "onalla-' purollaan/ Kota-
ojalla, joka laskee Morgamojaan.

Retki kultamaille

Teimme koko perheen voimin pienen vael-
lrksen Lemmenjoen kultamailla vuonna
1984. Flinckin valtauksen paikka oli tiedossa
ja sinne päin piti tietysti heti lähteå, kun
Morgamin maisemiin oli päästy. Kotaojan
töyrääIlå oli jännittävär näköinen, melko
n$i, h,rveseinäinen mökinkömmärä. Ulko
puolhiua ikkunalaudoiua pelargonioita. Al
haalla purolla pu inen huuhdontaränni ja kor
slrsauna Kehtaäkohan tuonne mennä, tois-
ten kotirauhaa häiriBemään? Turha huoli,
rurisreihnr on täällä totuttu, he ovat osa täta
elinkeinoa. Koputimme oveen ja astuifrne
sisåän. Turvemökki olikin sisältå lautaseinäi
nen, pieni viihtyisä yksi huoneinen maja.

lsäntåväkenä aatos lhnckja rouva Liisi lli-
nck. Kultaa kiviä jamaalauksia Aatos llinck
esitteli hippujaan ja runnu$a hiottuja ko-
rutiviä. Tuvan pöydälle llmaantui pikku kul-
ta- ja jåloKvimyynä]ä.Yksi hippu oli aika-
mdne4olisikohånollutpe.äti isomuksenkir-
joissa.Siitä olivalmistetturiipus. Eikä seollut
mielettömän kålliskaan.Luonnonhippujen
suhteellinenarvokoruna lasLee koon suuren-
tuessa, valistillinck. - Pieni hipPu on koruna
huomattavasti arvokkaampi grammåa kohtj
kuin tämä mötikkä. lhmiset eivät nimittäin
erityisehmin halua isoja hiPpuja koruikseen,
ja kysyntähån määiää hintatason Kulta ja
jalokivet eivät tällä kertaa käyneet kaupaksi,
mutta llinck toi pöydälle vielä yhden myynti
artikkelinsa: laatikollisen Pieniä Pahvikor_
teille maalattuja öljyväritauluja.- Talvisai'
kaan maalaännäitä kesällä ottamieni valok!-
vien perusteella, kertoi kultamies. - Kes.illii
turistit sitten ostavat näitä matkamuistoik
si.Kun tuntui asiaankuuluvalta ostaa iotakin,
valitsin kahden mahtavan aihkin muodos
tahan "Morgamin Porttia" esjitävän maa-
lauksen, Myöhemmin kotona tein siihen ke-

Joen lannå]la Liisi llin.k kertoi niehensä
huuhtoneen kultåa kesät piikät yksinää n. Nyl
kun lapset olivat kasvaneet isoiksi, hänellä
itselläänkin oli hahdoUisuus olla koko kesä
nlkanå. Vain räkkää rouva valitteli: sääskiä
on Muorgåmilla enemmån kuir tarPeeksi
Siirryimme Kotaojan va.teen valtauksellc
l@ksiminä rätä sanon, sanoi rouva Fln,ck
Minun ftieleståni "kesämökkimme" on Ko
tajoen varella. Aatos llin.k osoitti nelkoisir
kaivantojå puron rånnoilla: LaPioua olet
kaiken tämän kaivanut. Flinckit olivat
lähdössä Kultahaminåån Postiveneelle ja io!-
tuivat jäilåfr ään meidät.
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Mutta Aatos Flinck käväisi saund porstu-
assa ja palasisylissåån v6koolejå- Ne olivat
alumiinistå pakotettuj4 omatekoisia. Muuta-
ma oli maalattu, jotia hiput paremmin erotiui
sivat. Pojat vatuaan haluavat vaskata, arveli
llinck. Eiväi pojat tainneet oikein haluta,
frutta kun sekin tunfui kulluvan vähän niin
kuin asiaan, niin annoin paripientä seteliä ja
sain vaskoolit ja lapiot. Ilinck opash meitå
hieman vaskaamisen taido$a ja lähti. Moti-
vaatioja saalis oljvatemaa luokkaa- Poikani
olivatsiihenaikaan pieniä,eikä heillåriittänyt
voimia ja keskittymiskykyä kovin ih-
meelliseen vaskaamiseen. Kun en itsekään
oikein luottanut siihen, ettå kultaa pystyisin
löytämään, ei omakaan motivaationi oUut kc
vin korkealla.taksoin yrittää vähän pi-
tenpään kuin pojat, mutta sitten heitin sik-
seen, vein vaskoolitja lapiotsaunan porstu-
aan ja ohjasin joukkoni kohti Peuisen kämp-
pää. Seuraavana päivänä kuljimme Flinckin

valtauksen kautta. Flinckit ol'var todella pa-
hoillaan, kun keroin, ettemme löytänet hf
punhippua. Vaikka vakuutiry ettemme kovin
inteiEiivisestiyriiiäneetkään, IlinckeiUäoli i.
käänkuin pahaomatunto tyhjån myymisestä.

Tilit tåsan

Annoin Flinckeille osoitteemme ja niin jätim-
me jäåhyväiset. Emme. tavanneet enää

Mutta kotiin palattuamme tuli Flirckeiltä kir-
je. Sen sisäUä oli kortti, johon oli teipattu
kumpaakin poikää vaiten mukavån kokoi
nen kuliahippu ja kaksi granaattia mieheen
sekä tervehdys Kotaojalta, Flinckit eivät hå
lunneet "jäädä" velkaa epå onnisille vaskaF
jille.

Tarina tuli kolmanneksi viinevuoden kirjoi

'l/aefhusenssit

:t{atuaisitlfu tiitteä lfurj aan rus fun
aqALa ihmette [etniiäa 2 8.8. - 8.9.9 1. :] os

kjinostaa, ota lhteyttii, RlLija t{etut-
nntl, pufl. k" 9 0 - 7 1 8 7 6 8.
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VUODEN SARVEKAS:
ALLANAPUNEN

Ailuå ei juuri kuusesta tai männystä erota.
Itseståän enempää ääntä pitämättä Al
låmmittåå saunån, kantaa vedet, pysyy
vähän sivussa ikäänkuin katsojan åitiossa.
' Tåvallinen rivimieshän mlnä, nyhäilee Allu.
Rivinies Lapjnkävijöissä, talk@roihiku-
nan jäsen, rinkka 'kDlDnut ja kokenut-täysva
rustukessa kirveineen ja sahoineen Karjakåi

Pitkäänkö on Lappia kuljettu?
Noin seitsehän vDotta sitten kaveri houkut,

teli Nuuksi@n telttailemaan- ralvellå, läin,
avehkeillä, pussi$a påleli, mutta siitä hinä
innostuin. Allu on kulkenu t Ruotsin jå No.ja
tunhftita, Iomantsia" tappiå, sirii eraimmra, mutä
ei SadiPlkå:i pien€s?i, tutusa poruk4sa

Toinen Allun rakkaus on ltä-Af.ikka, kaksi
telttamarkaa sen kirahvimååsrossa. Afrik
kaan iskee himo niinklin Lappiinkin. Luon,
to, * luontosielläja tåpi$a. Niissä onjorakin...
Kun käyt^frikassa,etmeneenää eiäintärhaan,

Ka rja ka ivollå, SDomessa, Nuuksiossa Allusta
parasta on sauna ja kaveripiiri. Kumpaakaan

Saunassa Allu on miedon löylyn ystävä. Ui
måssa Allua eijuurikaan näy, mitä nyt vä]illä
avanrossa piipåhtaa, löylyjen välillä. -Tosi
m'es ei ui,eikä peseydy, vakuurtaa Auukinja
vääntäytyy Karjakaivon mustaan sa!naan.
Uskokoon ken tahtoo

lahrjad ja väitiäi etl€i hiin muuienl<åan mikään

Eikä olekaan. Ihan omaa tahtiaan kulkee,
miettii, eikä pjdä melua menemisistään. Allun
kanssa on puhuttu mrustakin kuin såästä,
saunan lämmityksestä jå varusieista, Sitten
kur puheen alkuun onpäästy. Niitten puhej-
den jälkeen eijåänyt tyhjää tuntua.
Kuuset nousevat kallion kupeesra ja Allu kan
taa vettå saunaan samalla vakuutavuudellå

Allun toisenlaisia eväitä vilkuillaan yhteisen
pöydän äåressä sekä avoi(en että satatun
!teliaasti. Vi\reää teeLä, joskus y.ttiteetä,
me.killisiä mårsreita, kala silmär haroftaen
takassa, kun huitten kyljyksistä tnskuvat
rasvat hiilokselle. Allu kulke aterioi$aån omia
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KYMMENEN VUOTTA TA
KIITOS

Ihmisen pirätui osatå luopuå sellaisis-
takin åsioista, iotkå ovat itselle tärkeitä.
los niistä on innostmut iå pitäå niiden
tekemiseseL se €i ole
helppoå. Siksi €i ollut yksinkeitåistå
tehdä päätöstä luopua l,apinkävitä-Ieh"
den vastaavm toimittajan tehtävistå.

Lapinkävijän, talkoilla tehd)'n jäsenleh
den tavoitteita on plaitiy noståmaan
våhitellen vuosien varrella. Aikapula, kir
joittajien resurssit ja taloudelliset rajoi
tukset ovatpitäneetsen vielå melko vaati'
mätiomana, vaikkakin k€lvollisena siinä
tehiävässä, joka sille oli toimikunnassa
muotouiunu! kuumellen vienoja ääniä
jäsenistön puolelta. Toteutumattomia
ideoita on vielä niin paljon muhjmassa
niin minun kuin muidenlin päässä.

ripinkävijän on haluttu äntavan tietoja
paljostå muustakinkuin vainyhdistyksen
toiminnasta. Koska meitä on niin mo
nenlaisia, on myöskin monenlaisia toi-
veita sisällöstä. Toivoisin Lapinkävijän
antavan jokaiselle jotain "omaa". Haluai
sin, että Lapinkävijä koettaisiin myös jä-
seneduksi, ei vain jäsentiedotteeksi, johon
on ymPåtty muuta juthra.

Jotta lehtemme voisi olla yhteinen eiu jä
saavutur se ei saa henkilöityä voimak-
kaasti kehenkään. tåpinkävijä ei saisi olla
k€nenkään mielessä vastaavan toimitia-
jan "oma jutiu", koska silioin saaieiaan
lipsahtaa väärille raiteille.
Eikä sota saa kaivaia yhtä ihmistä. Jåän
vielä julkaisutoimikuntaan, jotia åsioiden

hoitamism siirtly joustavasti muile.
Kaikkea ei kerralla opi muistamaan -eikä
muista kerralla sanoa.

Haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa ta
awlla olen rehnyt kpinkävijää. Miten
paljon olenft äan oppinut!

Lämpinät ajahrkseni ja täyden hrkeni saa
Mirja, joka suostui ottamään vastaavan

Toivor! etiä saamme julkaisutoimikun-
taan vi€lä lisää kynänkäytkijiä. Niinsiellä
kuin muissakin toimikumissä olisi h)ryä
muistaa, etiä uusien pakertajien ajatuksei
ovat tärkeimPiä, sillå heitä ei vielä ole
sullothr samaan muottiin vanhojen Parto-
jen kanssa, vaan ideat ovat tuoreita. Kaa-
voihin ehtii kangistua myöhemminkin.

Vielä kiitos kaikille teille, lukijoille. Tätä
on ollut hauska tehdä - aimkin suurim-
man osan aikaa. Jatkan vielä ilolla sitä
kapeaa jäljelle jättämääni sarkaa.

"Raijan kausi" on päättynyt.
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ANARIS ONNETTOMUUS
Yksi viime wosien vakavimmista onnefto-
nuuksisia tNlueilla tapahtui Ruotsissa
helmikuuså 1978. Tåmå Anåris onnettc
muus herätti sulitå huomiorå, ja lehdi$ä ta-
pausta kåsiteltiin suuin ot5ikoin ia pitkään.

Kuuden hengen vaeuusryhnän (kal<si 17-
vuotiasta tyttöä ja neljä miestå iältään 26 - 37
vuoLtå) tarkoituksena oli tehdä kolmen
päivän hiihtovaelhs vålådalenin tuntureie
sa. Ryhmän tarkoituksenå oli ensimmäisenä
päivänä matkata noin 12 kilomeirinpäässä si-
jäitsevaan Lunndör-tupaan, missä heidän
piti yöpyä. Seuraavan Päivänä he aikoivåt
hiihtää Anaris-tuvalle, I4 kilometlin päähän,
yöpyäkseen siinä. Seuraavana päivä^ä he
saapuisivat påämääräänsä 20 km päässä si-
jåitsevan Högelkarlelaaksoon. Heillä oli täy-
dellinen varustus; he olivat valmistautunet
retkeä värten ja heitlä oli eväitä ja lämmintä
juotavaa te.mopulloissa.

Ensimmälsessä yöpymispaikassa Lundör
tuvassa he tapasivat kolme miestä, jotka
suunnittelivat tekevänsä lyhyemmän päivä-
retken tuvån lähimåastcsa.
Toisenapäirånä Iähti kuuden hengen seurue
liikkeelte majalta tavoitteena Anaris+upa.

^amiaiseksi 
oli syöty puDroa sekä tehty voi-

leivät valmiiksi ja tenopulloissa oli kuumaa
n'usunmarjakeittoa. Täysin oikein ja harkits
ru. Sää oli hyvå; pakkasta oli 15 C, heikkoa
tLrulta. Ryhnä kulki Pitkin me.kittyä reittiä.

Alkumatkan nousussa toinen tytöistä väsyi,
minkä vuoki edettiin rauhallisesti, leväten
joka kolmamella reittimerkillä. Mutta ilma
huononi nopeasti. T!ulen voimakkuus kar
voi,niin että maalumi alkoi ajelehtia. Muuta-
mat ryhmässä saivat paleltumia kasvoihinsa
,a koska tuuli voimish,i jatkuvästi, päätettiin
pysähtyä. Ryhmän mieliala oli hyvä.
Vanr neliänkymmenen metrin päässä reitiltä

he löysivät mielestäån sopivan suojapaikan
ryhmäUe. VaeUusryhmän kolme tuulipussia
pystytettiin samalla kln tuuli voimistui niin,
että oli jo vaikea seistä suorassa.
Ylsi miehistä tuli ulos ja alkoi kaivaaparem
paa suojaa. Sanalla paikaUesaapujvat Lunn
döf tuvässå yöpyneet kolme miestä. He
pyysivät apua huonon ilman vuoksi. Muka-
nåan heillä oli yksi tuulipussj, josta he saivaL

Kun lumikuoppa oli valmis, kömpi kuuden
hengen ryhmä sisälle suojaan, mukaansa he
ottivat makuualustat, mutta eivät makuupus-
seja, koska lumjkuoppaan eivät kaikki nah
runeet, kehotettiinkolme äsken t!lluttal<äiva

Myöhään sänän iltana tuli ylci l<olnesta
lumikuopan suDlle, Hän halusi tullä sisään,
koska lumikuopan kaivamjnenei heiltä lDon
nistunut. Nyt oli kuopassa jo seitsehän ib-
mistä, ja se oli aivan täynnä. Heuupuivatkyl-
mästå, mutta keskDstelemålla y.itettiin pitää

Tuuli yltyija puhålsilumen pois lumikuopån
katolta, ja lumi pääsi sisålle kuoppaan. Pian
yksi kuopassa olijoista pyysi apua; lumi oli
pakkaanhrnut hänen ympärilleen. Ykei vael'
tajista, K.ister, auttoi toveriaan ja sai hänet
kailettua ulos. Mutta kun miehet yrittivät
päästä takaisin luhikuoppaan, ei seenää on'
nistunut. Sjsäänkäynh oli tuiskunnut um-
peen. MieIet etsivätsuojaa kivenlohkareiden
takaa. Avunpyytäjä samoin kuir kaksi vielä
tuulipussissa olevaå hiestä merehtyivät
nyrskyyn. Neljäs ulos jeänyt, Krister, onnis
tui jotenkin pysyttetehään elosså Hän oli
nimittåin kolmantena aamuna yrittänyr
ryömiä makuupussiin lämmittelemään.



l-iquisole on maailman
ensimåinen putkilossa
oleva luokseva kumi.
siIå tiimaat, påällyslät,
tiivistäi, paikkaat, kor-
iaal ennennåkemåttö-
mällå iavalla, sillä

Llquisolea et oikeas-
laan voi verrata mihin-
käån ennen kokemaasi.
Liquisol€n sanotaan
olevan kemlan Nobelin
Palkinnon arvoinen
tuole myös yksltyls.
laloudessa.

Sijoita muutama
kymppl ia såästä kor-
iaamalla nyt kaikki se,
mitä et ennen pyslynyt
koriaamaan!

U.S. Pat 4.345.058

ohm|nlrqobn.!.b

Tosi
hyYä..

Tilaa, soita:
90-341 1209
ark. 9-17
la 10-14
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Olen pelannut jääpalloa maaottelu- ja
mestaruussarjatasolla ja myös tässä pe-
lissä Brynjen alusasut ovat erittäin hwät.
Hiihloon ja kaikkiin muihin lalviurheituta-
jeihin suosittelen Brynje alusasuja niiden
keveyden ilmavuuden, hengittäWyden ja
helppohoitoisuuden vuoksi. Ennenkalk-
kea siksi, ettii ne ovat hoa vasten ku ivia ja
sirtävät tehokkaasti kosteuden ulomp in
vaalekerroksiin.

Kokerirusteni oerusleella voin suosi-
lClla Brynje-alusasuja kaikille. iotka nau!
tivat keveistä ia mielh,,ttävän lämoimistä
alusasuista - kilpailuissa. harioiluksissa
ra vaoaa-aikanal'
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Kysy myos BODYBOW-kuntoilwälineistä!



Myrsky laantuu, mutta...

vasta neljäntenä aamuna myrsky viimein
laantui. Lumi oli pakkaantunut tilkasti ku}
passa olijoiden yhpärilleja vain kaksi miehis-
tä osoitti jonkinlaisia elonm€rkkejä. Paljailla
kangistuneilla kisilään Kdster pystyi kaiva-
haan vain yhden miehen esiin. Sitten hån
yritti ta.jota loileipiä ja ruusunmarjakeittoa
tovereilleen,jotka eivät kuitenkaan jaksaneei
syödä. Itse Krjster kuit€nkin onnistui syii
määnpari voileipää. Hån yritti myössytyttää
keittimen, mutta se ei onnistunut, sillä tikut
kästuiva.t hånen käsistäån vuotavasta ve-

Krister lähti leiristä. Hän alkoi hiihtää takaisin
Llnndör-tuvalle ja hälyttriå sieltä apua.
Hänei löysivät 50 metriä ennen tupaa pari
kålastajaa, jotka sitten hälyttivät apua autee
tuaar Kristerin €nsin sisälle.

Yhdeksästä ihmisesiä, jotka etsivåt suojaa
yllättäen ålkaneeltå hyrskyltä Anaris+untu-
reilla, henehtyikahdeksan. Ainoastaan Kris-
tersäilyi hengissä. Hånenmolemmatkätecä
ja jalkansa paleltuivainiin pahoin, eftå ne jou-

Pont
HYVA ALUSASU
Alimman vaatetuskerroksen tulisi vael-
luksella olla lämmin, mukava ja kevyt sekä
sii!tää kösteDs iholta seuraavaan kerokseen
Norjåssa sotakorkeakoulussa ja Suonessa
Työtehoseurassa tehtyjen testien nukaan
muut alusasut hakkaa verkkoneuloksellinen
Brynje Thermo-Mesh. Sen kosteDdensiirtc
ominaisuudet ovat parhaat, kosteuttaja kuo
na'aineita jää neulokse€n vähiten. Ehkäpä
tä$å on ratkaisu liian kuumiin nopeasti haju-
pommiksi muuttuviin "hienheittäjiin", jotka

Myöhemmin Krister kertoi joitakin ajatuksia
ja kokemuksiaonnettomuudesta. Ensinnäkin
hän painotii varusteiden låadun tärkeyttä,
Yksi tuulipusseista oli niin huonolaatuinen,
ettei täyttänyt sään asettamia vaaiihuksia.
Toiseksi hän mainitsi, että tauot on pidettävä
useahnin ja jokaiseila iauolla on syötävä ja
juotava. Kolmanneki hän huomautti, että
tuulj voimistuu kulkiessaan kapeita kållion-
solia pitkin. Jos he olisivat olleet ylempänä,
tuulen vaikutus olisi ouut pienempi. Nel'
jänneksi hän kuvaili vaikuttavalla tavalla,
miten pakkanen todella vie kaikki tihas'
voimat ja rylsistyttää mielen.

L Mitå vaiht@htojå oiisi voinutolia pysähty
miselle ja lumikuopan kaivamiselle
2. Olisiko lei.issä voinut toimia muulla tavaf

Lähde: Friluftsfrämjandets håfte'qäIsä-

Suomennos Niilo Hakonen ja Nalle corär

alkavat tuntua epämiellyttäviltä päällä muu
laman vaeuuspåivän jålk@n. Mållisto$a on
pitkähihainen, lyhythihainen, hihaton ja kor
kealla kaullksella varustettu pitkåhihainen
paita sekä lahkeettomat ja pitkåpunttiset hou
sut. Myös haalari kuuluu mallistoon. Himat
vaihtelevat 90 mkrsta 288
mkraan. Brynje Thermo-Mesh -asuja nyy
BodybowOy,vuosaareniie 2, 00980 Helsinki,
puh.341 1209.

R.H.



VALOKUVAAMINEN TALVELLA
Valokuvaus talvellå on hiemo toisenlaista
klin kauiina kesäpåivänä. vdsinkin joe
retki suuntautuu pohjoisennaksi alkavat
talvisei olosuhteet iovåikqttaarniinl<amera
kuin kuvaajm sone&in kohEettuval

Oljyt uusiksi

ic muutama vuosi sitten kesän kynnykseUå
huolletun kaheran kassa låhtee pakka*en
jäykistyy se kokonaan tai ainakin käy hyvin
kankeaksi.ls vielå kaikki toiminnotkin ovat
sähköisiä, niin patteritkinovaikovilla, Kyimå
kun kohmettaa myös patteriilin.

Apujäkin löytly. Kun tiedämme kaherahrol
lon tehdyn aikoja sitten ja meillä on tålviietki
suunnitteilla pohjanperukoille pakkaseen ja
viimaan viedään kane.a huoltoon ja pyy-
detään huollonpoikiå laittamaan "talviöljy('
ja putsaamaan pikeentyreet paikat.

Myöskin patterit kannattaa uusia. Hiefran
kaUiimmat litium-paristot sietävät kylmyyitä
paljon paremmjn kuin ravaUiset alkali-paris,
tot. Ruskokivi paristoja ei kukaan kaheraan-
sa laitakaan. Lisäksi osteiaan varaparistot,
koska kuitenkinkäyniin,eftåparistot tekevåt
pakkasellå tenän. Näin on tapahtunutitselle-
nikin ja kuvåus olisi päåttynyt siihen ellei
paidan rintåtaskusta olisi löytynyt lämpöisiä
paristoja. tähmettyneet paristor laitetaan
vuorostaan kehoa lähellä olevaan taskuun-

Sisään - Ulos kameran kanssa

'Ietysti kamerallekin on mieluisaa jos sesaa
hieman suojaa pakkaselta. Ei kuitenkaan
anorakin sisään paitaa vasten, koska silloin
on vaarana kosruminen ja sitien jäåtyminen.
Kampälle Lullessa kaheraa ei viedå lähpöi,

seen ja kosteaan tupaan vaan jätetiiän se rink'
kaan tai ahkiooD etlei aio kuvata sisällä. Pa'
ristot voidaan poistaa yöksi ja tuoda sisälle
läfrpimään. Kameran kuljettaminen sisään'
ulos aiheuttaa kosteuden kondensoitumista
sen sisuksiin ja vesi on tunnetusti huono voi'
teluaine pakkaskelillä.

Kun haluiaan ottaa kuvia kämpän sisältä
kåmera viedäån laukkuinee. tai j6 ei ole
laukkua niin jonkun nuunsuojassa sisålle ja
annetaan pikklhiljaä tasottua kämpän
låmpötilaan ennenkuin aletaan touhuta sitä
kuvan ottoa. Kun tuodaän kamera kohtalai
sestapakkasesta tupaan jossa onlämminsekä
jaloissa tuueen lumenja kuivumassa olevien
varuteidensynnyttämäå kosteutta,kameran
linssit huurtuvatpaljaana ollessa välittömästi
aivan samoin kuin silmälasitkin. Jos näin on
käynyt ei kannata niitä heti raivokkaasti kui,
vaamåan nenäliinålla. Odoia hetkisen niin
että kahera ja linssit lämpenevät ja kuivåa
siiten va.ovasti linssi paperiua.

Osittain käsisäätöiset kamerar eivät ole niin
herkkiä toiminiahäiriöille pakkasssa kuin

Ei kohmeisia sormia

Kohmeisista sormista ei vålttämättä tarviise
kovin paljon kärsiå jos päällystelee l<ameran
metalliosat esih kangaspintaisella teipillä,,
tarralle tai mullla sellaisella aineella. Tulee
vain huomioida ettei tarraliina tahraa ja ala
valua Iämmössä liikkuvien osien saumoihir.
Kevätau.inko kun on joskus pahuksen
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Hiihtorukkasten alla voi myös pirää kyn-
sikkäiiä, sormikkaita joista on sormenpäär



leikattu taj miksei ohuita melko tiukkoja silk-
kisoimikkaitakin. Kuvaåja ja kanera näin
varstettuna ei pakkanen haittaa kovin pal-
jon kameran näpfiämktå.

Kuvauksen ongelmat

Kuvauksen kannalta on se ja sama kuvaako
pakkasessa vai lauhassa sååsså. Talvisessa ja
ja lDmisessa säässä sekäkirkkaassaalnn8on
Paisteessa eteen tulevat ongelmat ovat valon
määrä ja laåtusekäfilminkestävyys. Valoaon
ihan liiån kånssä ja se on jyrkkäå ja sinistä.
Kaikki lumikuvattahtovatolla sinisiä ja varjG
paikat liian tummia. Sinisyyteen auttavat
suotimet, joista Uv-suodinon tavallisin. Sen-
kin on oltava låsia, koska Uv+äteet läpäi-
sewvät huonosti lasia. Monesti tämå on kui
terkin liian tehoton ja tarvitaan lisä suodinta
ylimääräisen sinisyyden poistoon. våihde-
taan linssin nokaue skylight-suodin jota väl-
mistetaan 8l joka A, B tai C suotimeUa, joista
Aonmiedoin jaClähmittääeniten.Iostaasen
on käytössä Cokin suodin systeemit, niin
niistä skylight:n lisåksi låhmin sävy 026,027
tai 028. Nämakinvahvuusjärjestyksessä. lhan
hyvä kikka on maisemakuvauksessä valoit-
|aa pari aukkoa yli mikäli on mahdollista

NIESTASAKKI
HannuSiitari on lähettänyt seu.ååvat ruoka
ohjeet, joGta valmctuu

Kaksi vaeltajan juhla-atedaa

' Rihipuuro ja mustikkakeitto

' Säilykelihåa heikkusjenikastiikkeessa
muhmon påremhån retkimuusin kera
'Luufr ukiisseliä ja lermavaahtoa

2a

rukata valotyuksen säätöä. Silloin lumesta
tulee valkojsta, eikå e jää niin siniseksi kun
silmäkäån einåesitä sin'senä. On myös hyvä
mujstaa että auringon nousunja laskun aika-
na våloonpdrhaimmillaan. Toisaalta useiden
uudenpien kameroiden mittaGsysteemiL
hoitavat tuon valonkorjauksen vi.an puoles-

Filmeistä

Tuosta filmin kestävyydestä sen veran ettå
pakkå*ssa taht@ filmikin kovettua ja hau-
rastua ja nåin ollen filmin siirto kannattaa
aina tehdä varoen. Automaåttinen filminsiir
to järjestelmähän tekee sen otuaan tahiiinsa
joten ei kuvaajapysty vaikurtåmaar. Toisaal
ta eri filmimerkeiUä on eroja, niin kestävyy'
de$ä kuin herkkyydessä ioiståa eri sävyjä.
valitettavasti tä$äkin, niin kuin monessa
huussakin åsiassa, saak@n kuinka hyviä
vinkkejå tahansa, se kantapään kåuLta saalr
kokemus viimekädessä opettaa.
Siiiä hDolimatta, kuvataan paljon. Kyllä siellä
joukossa on åina hyviäkin kuvia!

kuvausterveish Mauri Piippo

pieni nyttönen kuivattua poroniihaa

Kattilaan laitetaan vesi, pussikeitto, kun
tioidut juurekset ja hienonnertu sipnli. Jouk
koon vuollaan ohuita lastuja h'ivalihasta.
Keitetään, kunnes juurekset ovat kypsiä ja
mausie taan lopuksi kirvelillä Suolanmääriiä
voi vähertää kåyttämällå lain osan pus



lQrtgtpenmaKzuSeO

Sit{oin foat ruofut ei saa painaa ja säilgoyys on
ongehna.I(fiytä WISQO kgogt perunaa-

rSe on refic[tistä suoma[akto perunaa

*Se ei pabftw eiftj;pi[aannu, siiifu wosia futioassa,
o ato [t a s uoj atas s a p ai fu ts s o

*Hetppo oafmbtaa, ei funimkta, foität futten
peruflot normoa[isti ja [käit mitä fisäht

*Saataoana 
fuLutioina suifutfeino j a ztiipa[eina

*lPuo[wtasztoimien rtaftjo tuote - TLISAOLLA,
pojat piitjäk

'lika fuisposi suoraafl rto[mktQatta ja kysy sanaffa
muit aftn fo tirt ata/ a j uure fu iamme.

Valmistus ja myynti:
S:ihkötie 1
17500 Padasioki
puh.919-12853



30

Riisipuuro

Valmistetaan riisihiutaleista, måitojauheesta,
suolasta ja ved€stä hiutalepaketin kyljessä
olevan ohjeen mukaa! ja mustikkakeitto
tehdään valmiista jauheesta.

KASIISSYöJÄN VAIHTOEH-
TO

Tåmä saamani ohje kuulostaa yhden hengen

Våeltåian kiusaus

3 dl vettä
1 dl H-PROsotaprotEiinirakeita

1 q klivattua paprikaa
1 tl kuivattua ruohosipulia
I d kuivattua persiljaa
ripaus måustepippuna

Laita kaikki huut aineet kattilaar, paitsi
makaroonit, jotkä lisätään krnl<eitos kiehuu.
Keilii kures malaroonit ovat k}?6iä.

PARAS VÄLIPALA

Paras vaeliuksen välipala ei ole - valitan -
suklaa. 5e tosin nostaa verensokeria nopeasti,
mutta aiheuttaa myös samalla insuliinin eri
tyksen lisäåntymisen. Se taas pudottaa veren-
sokerinalamaihinja kohta on taas kåivattavä

Hedelmäsokeri imeytyy hieman hitaammin
ja antaa "parempaa" ene.giaa. Tauoilla mu-
tusteltavaksi voisi tehdä etukåteen sekotuk
sen, johon pill<koo saksilla pieniksi e.ilaisia
kuivattlja nedelmiä (aprikoosi, viikura,
päärynä,luumu, tååteli, omena yh.), mante
leita ja auringonkukan siemeniå. Itse voi kui
vattaa banaania, omenaa, kiiviä, nektariinia

Jos pääaterian syö päivållä, pienin Minigrip
pussillinen riittää mrtusteltavaksi tauoilla.
Kun pussit valmistaa jo etukäteer kotona ja
varaa yhden joka päivälle,säästyy yljmääräi-
sen kantamiselta ja myös varmastiiii$ää.

Herkkusienikastike

I pussi GOURMIXherkkusienikastike'

I tölkki säilykelihaa

Aluksi valmistetaanherkkusienikastike pak-
kauksen ohjeen nukaan. Kasiike nostetaan
syrjään muusinesteen kuumentamisen ajaksi
jasiihen lisätäänkuutioitua säilykelihaa, keF
majauhetta (tai oikeata kermaa) sekä tilkka

ma!stetaan valmiilla pippunseokella. Kasti'
ke kuumennetaan uudellen nuusijauheen

Mumon parempi retkimuusi

1 pussi musijauhetta

1 näytepussi Herbamare-yrttisuolaa

Mlusi tehdäänkuten tavallisesti,paitsimaito
korvataan maitojauheeUa ja muusi måuste-
taan lopuksi yrttisuolalla.

Valmistetaan kuivatuista luumuista, so-
kerista, perunajauhoista ja vedestä, kuten

Kiisselin kruunaa tietysti kermavaahto.



l l

RINKAN POHJALTA
Talkoolaisilla on åsiåa

Talkootoiminta on yksi olennainen osa yhdis-
tyLsemme toirinnassa. Talkoiua olemme
saaneet aikaan monenlaisia asioita- Kaiakai
von huollo perustuu kaikilta osilta iällaiseen
talkootoimintåan- Tästä ilmoitellaan leh
dessåhme aina hyvissä ajoin, joten tieto ta-
vojttaa jäsenkunnan riittävån ajoirsa ja ha-
lukkaat voivat sovittaa menemisensä sen mu-

On kuitenkin kasvanuthalu, ja tarveitakin on,
tehdä ralkoi l la hyödyl l is iä asioi ta
enemmänkin kuinnitä tähänsaakka on teh-
ty. Vaikeutena on kuitenkin ollur etukäteis,
suurnittelu ja ilmoitusten tehokas perille
saant', siis talkooväen kokoaminen tilanteis-
sa, joissa on lyhyt vamitusa'ka.
On jo olemassa ns- talkoolaisten reservi, joka
kuitenkin on harvalukuinen. Siispä, jos sinul,
la on aikaåja halua kuulua tällai*en talkoo,
laisten reserviin, joka rarpeen tullen lyhyellä
våroitusajalla on valmis talkoillen tekemään
erilåisia asioita,soittanetUtiile. Aktiivisuutta-
si kunnioittaen, talkoolaisten puolesra
Uljas Pernu puh.k. 298 8747 pul\.t.297 a563

Hyvä l€hti
Tänäkin vuonna meillä onslora kanava auki
Lappiin sen valtalehden Låpin Kansan kaut-

Kariakäivon valaistus

Syksyn pjmetessä Ka.jakaivolle tullessasi
muista tuoda mukanasi kynttilöitå, Majoissa
käytetåån ktuunukynttilöjtä, koska ne valai
sevat parhaiten, eivätkä valuta steåriinia
pöydälle. Ei siis pöytäkynttilöitä.
Qljylamput on tarkoitettu såunatiloj-pn ralåi-
semiseen Lamput löytyvät eteisen kaapjsta.
E\nen käyttöä karsoraan, että såiliöissä on
ta.peeksi lamppuöljyä (sitä löytyy eteisen
kaapista). Tämän jälkeen nostetaan suojalasi

vivusta ja riiitävän lyhyt sydän sytytetään.
Lasi lasketaan alas. Ripusta lamput iklunan
ulkopuolelle roikkumaan. Lamputsamute
taan puhaltåen sammuksiin (ei kiertämållä
sydäntä säiliöön).

Matkailuliiton hiihtobussi Läirsi-
Lappiin
Helsinki-Kilpisjiirvi
Lähtö perjantaina Helsingistä klo 20.00,saa-
puminen Kilpisjärven .etkeilykeskukseen

Kilpisjärri- Helsinki
Lähtö lauantaina Kilpisjärven rerkeilykes,
kukselta klo 16.00, paluu Helsinkiin sunnun-

Lähtöpäivår HelsinSistå: 8.3. \5.3. 22.3. 29.3.
5.4. 12.+. t9.4. 26.4. 3.5.
Lähtöpäivät Kilpisjårveltä:9.3. 16.3. 23.3. 30.3.
6.4. 13.4. 20.4. 27.4. 4.5.
Matkån hinta menopaluu: 730 mk, SML:n
jäsenet 665 mk/ lapset4-14 v.370 mk.
Mahdolljsuus taksi yhteyteen Muonio,Pal-
Iastuntuii, Palojoensuu-Hetta
VaraukselMatkailuliiton Maikatoimisto

Ulkoiluyhdistystoimikunta suunnittelee seu-
raavaa yhteistä vaellusta lsiantiin. Jc sinuUa
on kokemuksja kyseisessä maassa retkei
lystä, soittele Pekkä Nariselle ja keno loke-
huksistasj, puh. 4,51 610

SML €i va€lla
Ma tkailuliitto ei järjestä iånä vuonna vaelluk-

Hsl:llä ja huilla jäsenyhdistykiUä niitå on
onneksi sitäkin enemmän.

Vuokrattåvat åhkiot

HSL:llä on kaksi itse rehtyä ahkiora,joira voi
vuok.ata 50 mk/viikko tai 20 mk / vijkonlop
pu. Ahkioita voit kysellå Pekka Ndi*lia puh.k.
461610.
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KARJAXAIVON LINJA.AUTOAIKATAULU
Helsingislå
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 pyhäisjn myös
klo 19.00

Koivulasta
A*isin 7.00

9.30
15.25
18.15

Pyhäisin 9-30

'17.3Q

1.6.-31.8.

kto 13,10

ja pyhäisin myös
klo 20.30

Karjakaivolle vievää Koiwlan bussia liiken,
nöiÄbergin linja. Unjan numero on 285ja
lähtölaitu 30b.

IrAptNtfi\,|Jl{
rilaanlapinkävijälehdenvuositilauksena 36mk E
Tilaan Lapinkävijälehden kestotilauksena 36 mk 

f]
Olen suolittanut maksun ilman enllistä maksua
HSL:I tiliUe $(P-Hki-Kalevank. 72 12612V51686

K u ul un ennestää n henkilöjäsensä Suomen

(SML:n r;6envhdi5rys) kduda h haluan liirtvå suoraiä"p-
ners, HsL:äån. VdGån vuoden Is9l suoråF"enh;Lrun

40ml manerillbLälaskuaHSLrnriIUesYPHKIKalevdnt.

^ro. 
22612A 51686

Halud lij tryä F{elsinein Selds Lipin}.iiviöihin
ra si Ei kautrå Suomsvatkailuliittoon.
Mar,san SMLn tisemåkun l00 mk mjndle
Iåneteftiv;llå lomål.leella

fli
HELSTNGIN.SEUPUN

LAPINKAVUAT RY

c/o Mewi Kunnasaro
Pi ispant ie4B l0

osorG


