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P{{KIRJOITUS
Monesh hkuhtamuodosta on tullut välirciden kanssa v€hläamisra. Muodinmukaisisra
värusteista on tullut olennainen osa toimintaa, eikä aina oikein tohdi hauastaa ilman
määrätla aisia vaatteita ja väliDeitri.

Retkeilykiiän €i jää osattoroksi t?isti ilmiösfti, jos olaan oikein r€hetisiä. Kyllä parilka-
poluilla katsellaan vastaantulijoiden varustuksia ja iltanuotiolla riittäå juthra suksien
ominaisuutsista, eri keithmien hyvistä ja huonoista puolista, rinloista, teltoisra, vaatteita
ja rnuusta.Niitå jutruja vaellusuransa alkutaivalta paarustava kulkija kuuntelee silmär
)anmlrkäisinå ja miettii, tokkopa vmhoissa sammareissa ja vintiltä löydetyssä huliia-
kissa kehtaa kulkeakaan.

Tokihan varustehanldnnoissa tarkoihrksenmukäbuus ia kestäwvs nousevat ensimmäi-
cilsi, muLta merkki tietoisuuskin saattaa pilkistäa esiin.Tosi onk;; etä hlvillä varusrei a
on palion merktyslä vaellusmukawuden kånnaltaja kunnon kamppeetedisråvät myö<
turvallisuutta.

Koeitakaarnme kuitenkin muistaa, ettei varustehrnluudelle tarvits€ antaa valtaa, ia
hlaän harrashksen alluun pääsee vaikka vanhoissa teryleenihousuissaja anrijkkjsetia

Teneisin
Raija Hentman



TOIMINTAA
HUHTIKUU
/G-

'l;il24.4.keE KESKTVIKKOSAUNA
Talven iälkeen ensimmäinen k€skiviiLkosauna hoututtelee taas iäsenistöå Karia]<aivolle.
Saunomin€n alkaa pikkuhiljaa ilta-auton hnon tiilkeen. Kula uskaltautuu vielä melko
kylmään lampeen? Vastuuhenkilö Atlan Apunen puh.k. 345 1781.

fTI26.4.pe
E IIJ KATSELE,KUUNTELE KEVÄTTÄ
-tK€väiin kohinaa liihdemme kuuntelemen ja ihastelemaan Vaakkoin maastoon Espoo-
seen. Liihtö linF-auto asemalta,laitui 21*lo 18.00 Vftriin m€n€väUä lin a-aurolla. Bussia
olaan ti€nvarressa vaståssa. Omalla autolla hniiat kokoontuvat \4hdintien varessä
Sdarijårv€n kohdala olevaUa hiekkakuopallallo | 8.45 menes$i. Paluululietus tapahh.lu
henl<ilöau toilla. Ota mukaan evästi, ja sadppaal. Tiedusrelur Anja Sintonenpuh.k.tT6 0.19
tai Aulis Boström puh.k. 893 219.

TOUKOKUU

4.-5.5. la-su
KAMMIN ENTISÖINTITALKOOT

Karjäkaivon nuotiopailan vieressä on olut pitkiån huonossa kurnossa hrrvekammi.
Tämän kevään tavoitteena on saada se taas L;iyttökuntoon. l,auantaim aamuauton tulon
jälkeen alkaa tapalhra, mu$a porukkä on tedetullutta koko viikonropun.
Oma vasara karrattaa ottaa mukaan. Tarjolla on tietyrti talkooroktaja sauna. Västuuhen-
kilö tnias Pernu Duh.t.297 8563
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8.5. ke
KERHOILTA -KÄYNTI HARAKKASAARESSA

Lilmut pesivåt, kasvit nostavatpäätiåinF Iåpink?ivijätsuuntaavat kerhoiltansa ainutlaa-
tuiseen HamkLasaareen. Pertti Folss ke.too saarcn historiasta. TarkoihrlGma on tiilailla
myöslintujenpesimispuuhia,jot€notakiikärimulaan.v €kuljetus Ularlinnan laitu-
dsta klo 1E.00, måksu 12 mk.

11.5.  ta
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

Iåttiat p€stäån, patjat tampataan ja sauna kuurataan kesäkuntoon tänä viikonloppuna.
Perinteisesti ripustetaan myijs hltr'sverklo oven eteen. Porutassa touhuaminen teke€
siivoamis$talin ihd hauskan. Vastuuhenkilö Miriä Pirinen Dul.k. 461 610.

16.5. to klo 18.00

lTil YLErsörLArsuus - NYr NAPPAA
f Y I Kaisåniemen dla-asre, Puurarhakåtu |

Kalastuks€n saloihin vihliytynytTero Ronkäinmesittelee Suomenparhaita ottipaikkoi4
Höyste€nä dioF li parhaat kalajutut.

lrr
Z--V 18.-19.5. la-su
E KAMMTNENTrsörNTrrALKoor
Turvenuijat iatlavat työtiiän. On oven teko6 ia turpeiden kasailua. Toivottavasti paker-
ruksen kohde alkaa nåyttää ihla oikealta hrrvekammilta. Vastuulenkilö LIFS Pernu
puh.t. 297 8563.



24.-26.5. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS LAUHAVUOREN
KANSALLISPUISTOON
Alue siiritsee lsojoella n. m km Kanl€anpäästä luotees€m. Kansallis-

puiston keskeisimmän osan muodostaa L:insi-Suomenkorkein kohta, I-auhavuori 230 m
Sen karuilla Ioivila männi!.körinteillå on entbtm merivaiheidm s,'rmyttåmiå mui-
naisrantoja. Nästa huomathavin on Kivijalta, låhes I km pituinen louhil<ko. Vuoren
pohjoispuolista maissnaa hallitsee j:ikilåkankaiden Jä allikkoisten keidassoiden mosai-
ikki. Puiston et€läosan pulppuavista låhteisfii saavat alkunsa korPiluottien rcunustamat

Yöplmiset, liihtö vaellukse e F loppusauna o t keskit€tysti Izuha!'uoren kämPäl]ä
Siis päiväretkiä ilman painavia kantanuksia. Yöpymiseen on syytä varata teltta, koska
kämpässå on lain muutama paikka. Mukaan tavanomaiset retki- ja saunavarusteet.
Karhksi käy mm. peruskartan pienennökset 1:50000 ffo 12341 Isojoki ia 12342 N'im-
rniiårvi.
Osanottomaksu 100-150 mk osanottatamäärästii riippu€n. Lisåtiedot HaNru Luoio
puh.k.931 220 701 ja Kal€vi Koski puh.k.912 810 79. Ilnoittåutumiset Suomen mai
kailuliittoon tnla K€{*iselle puh. 170 868 viim€isfiiåm ma 20.5. Liihtö Pe 24.5. klo 18 00 A]a-
Mannerheiminti€ltii VR:n entisen rahtiaseman edestä.

29.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Hehl@än vihreää mets?iä on hauska katsella kuistilta, kun vilvoittelee saunomisen
lomssa. Saummakkarat voisi paistaa, raikkå keittoLatoksessa. Paluukuletus hen-
kilöautoila. Vastuuhenkilö Pekka Narinm puh.k. 461 610

KESAKUU

31.5.-2.6. pe-su
RETKEI LYVÄEN TAPAAMINEN
KARJAKAIVOLLA

Helsingin Seudun låpinkävijät ovat täIlä kertaa isäntinä Matkailuliiton kaikkien ulkoi'
luyhdisfystm tapaamis€ssa. It€do$a kävel'.retkiä Nuuksion maastossa, saunomisia ja
nuotiollå istuskelua leppoisaa yhdessai oloa. Yöplanist?i varten LaruEttaa varaha t€ltta,
vöDldinen mökissäkin toki mahdollista. fiedustelut Pekka Nadnen puh.k. 461 610.



1.6. la klo 14.00
KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA

Viekimm€ retkeil''!'äen yhteiset kesåkäuden a jaiset nauttien alkutesän bnnelmasta.
Tarjolla keittoa F pulakahvit. Osanottomaksu 15 ml. Ilmoitrarrumiser vitm€isrään
29.5. SML:oonLmä K$:iselt€ puh. 170 86&jona soppaa osaraanvarata dftt?ivästi.Klo 12.15
lähtevää bussia ollaan vastässa, sillii €hdit h'-vin mukaan. Häuiisimmät voiEr lähteä
18.15 bussila, mutta myöhemmintin Fiäsee pois her .ilthutojm kyydissä.

8.6. la klo 11.00
LUONTOÄIDIN ANTIMET

Hyötykasviyhdistyksm 

'ittineuvola 
tutustuttaa m€idätja muutluonnon tarjoamiin rm-

saisiin alkulesån antimiin Viikkiin suuntautuvalta vhteisrerkelä. Svöt?ivåksi tai muula
lavoin hyitdtmettiiväksi sov€lruvistå yrreisLi ia i,A|Ijv ramefsisia saadaan rietoa ja
käyttöohjeita. Re&en kesto on n.3 tuntia.Kokoontuminen klo 11.00 Viikin opintomt<en-
nuksen edessii. Lteåtietoia antaa Raiia HentmaL puh. 718 768.

Saappai& eväin ja uintivålin€in varustauruneer kiveliiiit kokoonruvat Kirkkonummen
asemallä kio 9.00. Helsingista lahtee 8.t2 juna, iota oitaan vdståssa. MaLkaa iatkeråan
\-4 eikoJärvelle hent<ilita utoilla, jot€n ilrnoittau ruessasi kerro hjetko åurolla. Tiedusrelu I
ja ilmoittautumiset 6.6. mermess:i Kdin Sillander D'r]\.k. 674 644.

9.6. su
PÄIVÄRETKI K|RKKoNUMMEN MEIKoJÄRVEN
YMPÄRISTÖSSÄ

26.6. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Saunaan jä uindan ja säunan ja uimaan... Nyt nauliLaan räysin siemduksin kesäsrä jd
le<ki viikko säunästä. Saunominen alkaa kuuden maissa. Vasluuhentilö Aulis Bosrröm
puh.k.893 219.



HEINAKUU

Saunassa on yl€eneii ollut hyvin tilaa h€ihäkuussa.IGik€ssa raulla8så voi naudskella peh-
rneistii löylyisti F lammm vilvoitavbia veelstit. Vastuuhenlilö Jorma Hlrk?is puh.k.479
508.

31.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

24.8. la
PUIDENTEKOTALKOOT JA LETTUILTA

27.8. ti klo 18.00
r KERHOILTA - PURKAPESKI JA

NUTUKANNIRKKO
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1

Saamen kiisityöt o\,?t olleet olosuhteiden kåytiimölliseksi muokkaamaa käyttötaidetta.
Entisen ja nykls€n saamen k;isityön esittelee Raija Hentman, joka on tånä vuonna saa-
nut Suomen Kulttuurimhaslon apu'a}|an niiden kulaamiseen.

28.8.ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Sauna kutsuu taas Kaiakaivole. Kyllä makoisat löylyt kesken työviikon piristää. Ja
lauteilla tietysti kuutlaan muiden låpinkivijöiden kuulumisia. Vashruhenkilö Uljas
Pernu puh.t.297 &563.

ELOKUU

Taas on kirveelli töitii Kårjakaivon metsissä, kun pystykuivia lr tuulent<aätoja puita kat-
kotaan ja halotaan. ]yöt alkavat aamuauton hrton jäIkem. Vastuuh€nlilö Aulis Bosböm
Puh.k. 893 219
Klo 16.00 alkaa k€ittokatoks€tla lettuilta. IGikki k\.rmelle kvkenevät nauttimaan oman
paishon tuioksjstå. L€ttutaikinan lekevåt ohjelrnatöimikuMn t'töL



LOMA
KESÄVAELLUS KÄSVARRESSA 29.6..6.7.1 99,I

SYLARNA 17.-27.7.1991

Alustavan suumitelman mulaan reitti
kulkee Käsivarren itäIaidallä sijaitsevalta
Ropinsalmelta Knpislirvele. Alue on
Suomen vanhinta maapedå F siksi hel-
pompi knkuista F loivapiirteisempää kuin
ylempänä olevat suuhnturit.

Vaelluks€n aikana asutaan teltoissa.Matkan
hirta SML:n jäseniltii 1280 mk, muilta 100
mk kallinnpi. Hintaan sis;iltly matkat
junassa makuupaikkohe€& bussima&at,
majoituksm ja sauan peri[?i. Ruokä ja
vakuutukset €ivät sisälly hintaan.Mukaan

Sylarna on Keski-Ruotsin mahtavin tutu-
rialu€. oikea vaeltajien Mekka. Useat eri
tunturimassnvit ovat jokilaaksojen €rotta-
mat. Alue€n kasvillisuus F linnusto ovat
rikkaat.Vaelluksellayölytääntuntudma-
joissa, joita on alu€en kattavana verkkona.

L.:ihtö on laivala Helsingisä tiisbaina 16.7.91
klo 18.00. Tukholmasta menemme suoral-
la junayhteydellä Enaforssiin, josta ajam-
me taksilla vaelluksen lähtö ja paluu paik-
käan Storulvånin hDhrriasemalle.Paluu
junalla Helsinkiin lauantai^a n.7.97 klo
11.00. Vaelluspäiviä on kahdeksan ja o6an-
ottajia otetaan eninEiån yhdeks:in.

otetaan 11 henk€ä.

Ttedustelut F ilmoittautumiset 10.5.1991
mennessä Iclevi Koski puh.k. 912-81079
tai t. 2180249 klo 11.30-12.00. Ennakko-
malsu 600 mk 10.5.91 HSL:n tilille SYP
Hki Kalevankatu 12 tilinm ?26120-57686ja
loppuosa emal*opalavedn Flkeen samal-
le tilille. Ennalkopålaveri osanottajille
pidetiiän Karjakaivolla 8.6.91 klo u.00.
Vaeluks€Ie tihtö bapahtuu Helshgistii klo
19.00 lihtevässä junässa ja paluu Helsin-
kiin 7.7.91 klo 7.30.

Hintaan, n. 2500 nk, sisälttvåt juna ja
laivamatkat hyttipaikloin€en, kaavailhrja
tuhdasema- ja tuntuitupayöplmisiä
yhdeks:in, päätösruokailu/ sauna/ iaksi
Enafo$-StoNlvån edestakäisinsekä opas-
tus. Hinta ei sisåIlä vakuuhrlsia jä
retkimuonia.Hinta muilta kuin SML:n
jäsen H 100 mk enemmän.
Ilmoittautuminen huhtikuu 1991 lop-
puun mennessä Hannu Luodolle, puh.k.
931-220701. Ennakkomaksu 500 mk
17.5.1991 merm€s.*i tilille SYP 22612G51686.
Loppusumma 15.6. 1991 m€nnessä samal-
l€ tilille.
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Nvt koko Derh€en voimalla tutustumaan
uieisiin kötanm€ puitteisnn.l€pPoisaan
tahtiin slntyy silat Kulasojan yli ja laituri
Kukasjiirveen.Töitii ei tarvitse tehdä ve-
rerunaku su6sa vaan aikaa ditäii myös
retkeilyyn. Vaihaan h€toon nojaten ei
räkästi ole haittaa.

KUKASJÄRVEN TALKOOVIIKKO 20..27.7

Kotaan mahtuu muutämia majoittumaar!
muttä odlä majoite voi olla taPeen. Onat
eväåt omi€n mieltymtsten mukam. Oles-
kelu ja saunomin€n on ilJnaisia.
Kun liihtijttdm m?i?id on sdvim''t tehd;Iin
suunnitelmat ma&ustustavoista ja ennak-
kopalavedn ajasta-Tiedustelut ia ilmoit-
tattumi!€t toukokuun loppuun meme$ä
Uljas Pemu puh.t297 8563 (1'uorctyö).

JOTUNHETMEN 20.7.-2.8. 1 991

Norjan Jotunheimen on ' littiliisen koh-'.
Reippaasti yli 2000-metrisiä huippuja on
monia, jäätiköt, suuret ja pienet järvet,
vesiputoukset ja laaksot luovat puitt€et
mahtavill€ va€llusmaastoile. Ulkoiluyh-
dist,€toimikunnan jåiestiimä kaikkien
yhdistysten yhtei$aelus tehdään alusta-
vi€n suurmit€lmien mukaan Kaakon Ir-
pinlävijöiden matkailuautolla.

Liihtö Helsingist?i 20.2 autolautala Tuk-

holmaan. Maastoon päåsEiän22.7 . ia vael'
Iuspäiviä on 9. Paluu Helsirliin 2.8 klo
9.00. Autoon sopn 8 matkustajaa, joista 5
voi yöpyä autossa. Alusta!ä hinta, 1750
mk,johonkuuluu laivämatka hytteinneen
ja aterioineer! sekä auton kulut että lei-
rintä ia lautta maksut. Hintaan ei sisä]ly
vaellusmuonia eiL.:i vakuutusta.

Toinen mahdollisuus on tehdä matka osar-
listujien henkili,autoila.Ltu:itiedot ja -
mittåutumiset Kal€vi gira Puh. 95?14400
tÅ90-657 497.
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KALASTUSVAELLUS 3,-10.8.

TUNTURILUUTA 7.-14.9.1991

tåpinl?ivijåt kulkevat hillojm krus'mi-
saikaan Liitiisenon ia Torisenon maisemis-
sa kaloja narmtm. T€io Ronkainen raottaa
kala8tuken såloia, ohjaa ja opastaa. Kilo-
metrejä ei kerrykovinkäanpaljor! jotta itse
pååasiaan Få tarp€eksi aikäa. Sekä aloitte-
lijät €ttä "kalästajaeemeli&irl' saavat va-
ellukselta muutakin kuin vedenelåviå.
Majoithrminen teltoissa.

Osånottomaksu, 1100 mk, sis;il*iä meno-
paluu matkat makuuvaunupaikkoineen
junassa Rovaniemele ja sieltä linja-autolla
Ropinsalnelle, vaelluksen päärytvä

Ruskan olesså IErhaimmillaan yhdistiivät
Lapinläviiät huvin ja hyödyn. Pidä låppi
Siistinä RYn ja 

'mpäristitministeriön 
oF

8änisoima operaatio Tuhrriluuta tot€u-
tuu meillä KisivaEen Vålituntureilla. Ti+
dossa on siis polkuien varsilta ja kämppien
ympäristöstä roskien keräåminm ja majo-
jen siistiminm. Edesså onkumon urakka,
jota toteuttamaan tarvitaan reipasta tal-
koomiettä ornaavia osallistujia. Töitå hrl-
laan tekemäån useassa ryhmässä. Kaikki
kiinostuneet mahtuvat mulaan.

Lähtö pe4antaina 6.9. klo 19.00 Helsingir
rautatieasemalta. Hinta n. 900 mk, sisältää
nenopaluu matkat makuuvaunupaikkoi-
neen Rovaniemelle ja sieltä linja-auto
kyydin pe lle, va€lluksen päätyttyä

piiivällis€D saunanmajoihrksen ja aamiai-
s€n s€k?i opashksen. Retkimuonat €ivät
sisåilly hintaan. Lis.:iksi osalistujilla hrlee
olla vitkon valtion LåpinkalastBkoltti ja
kålåstushpa (90 mk). Muilta kuin SML:n
jäseniltå vaellus on 100 ml< enemmän.

nmoiltautumiset RaiF Hentmamille,
puh.k. 90-71 8 768 viim€ist*jn u-6. Samoin
ennakkonaksu 500 Ink tilile SYP Kale-
vankatu 12 Hki nio 226120-51686. Loput
osänottomäksutsuoritetaansamalle tilille
viimebtän 15.2 Lisätietoja antaa myös
Tero Ronlainen puh 989-75153.

påivållisen ja saunan. Retkimuonat ja
vakuuhrs eivät sisälly hintaan.

Tiedusrelur iå ilmoittaurumiset rljas Per-
nulle puh.t. 297 8563 toukokuun loppuu
mennessä. Samoin ennakkomaksu 500 mk
tilille SYP Kalevankatu 12 Hk'nro226120-
51686. Ennakkopa.laveri pidetäån Kada-
kaivoua 3.8. klo 11.00.
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PERIruTUSEHDOT

los osanottoitmotuE p€ruut€tåan, ei mak-
sethra oeånottomalsua palautetakokonai-
suudessaaD vaan korvauls€na kuluista
perieiän seuraavasti:

G14 vrk ennen matkan alkua = 500 mk/
15-31 \,.rk ennen matka alkua = 300 Eik,
yli 31 wk ermen ma*an alkuå = 100 mk.

MENNEIIA
Taipålsaåten lumilla

\ isi Hsl:nlisen*i ajeli komeassa kevåtau-
ringon paisteessa SaimaanratuEn loma-
kylään Taipabaarelle. Joulkoja vahvish
vielä pari kaukojäs€nt?i ja muutamia Kaa-
kon lapinldivijöitä. Säi ei olisi voinut pa-
rantua: kantava hanki ja aurinko kimalsi
vat kilpäa. SauM, ruoka ia ulkoilman t€-
kivät tehtävånsä. Olisipa voinut olla
muutama muukin nauttimassa.

Kevätkokous Snekin kera

Kumpi lie kerämyt reilut 30 kuulijaa:
mielenkiintoiset kokousasiat vai kerhoil-
lan aihe. Kevätkokouksessä amettiin siu-
naus viime vuoden touhuille, h'.väksyF
liin sääntömuutos, joka oli jo muutama
vuosi sitten kertaalleen hyväkslry, mutta
unohdettu viedå yhdistysrekisteriin ja
kisiteltiin maanhankinta-asiaa. Viim€
mainittu puhutti porukkaa ja lopputulok-
s€ksi tuli, ettei se ole tiillä he&ellä ajan-

Helsingin S€udun låpinkiivijöi[i on osåtr-
ottajienvähyydm tai muun ermalta arvaa-
mattoman syyn johdosta oik€us peruuttaa
lomatilaisuus t4 wk enn€n iLnoitetull ti-
laisuuden alkamispävää olematta velvol-
lineD konauksiin. liirjestiij?in peruutta€Esa
tilaisuudm, osanottomalsu palautetaan
kokonaisuudessaan.

kohtainen asia, sillä Kadakaivo on vilk
kaassa käytöss:i eikå merklejä toimirfrn
loppumisesta sielti ole n?iLyvissi. Hannu
Luoto ja Kalevi Sarra kertoivat monen
monituisin kuvin Sarekist4 Joka on vael-
lusolosunbiltaan karuimpiå Pohjoismais-

Suuntå Suunnolle

Melkoinen plry paikkaili luonnon talvi-
ilmett?i, kun 15 uteliasta suumisti kom-
passitehtaalle. Vientipäällikköluha Saari-
n€n jakoi pdlakahvin äärellä faktatietoja,
ionl(a jälkeen tehdaskierros selvitti loput.
Vaelluskompassit ovat pieni osä tuotan-
no3t4 josta 90 % menee vientiin. Maan
kaltevuus F puun korkeusmittadt vene-
kompasseiden kanssa ovat yhtiön varsi'
nais€t rahantuojat. Muutamia muitakin
mielenkiintoisia asioita s€lvisi, mutta niisiä
joskus toiste. Kunhan tässä ensin päåsee
kokeilemaan käteväå nnnekonpassia,
;onla kaikki saivat lahjoiksi....



Aiqttele
tulevaisuuteen!

Yhdyspankki auttaa sinua
saavuttamaan tavoitteesi.

@VHDYSPANKKI
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LAPIN RETKEILYN KEHITYS

lteto pohjan perukoila 1860-luurlla teh-
dyist?i kultalöydöistii nosiatti ensimmä-
sen låpin ryntiiyks€n, kun oman aikansa
sop€utunattornat l;ihuvät vahå oisele tai-
paleelleen vesireitreiä pitkin kulrajokim
vaisile. Kdlan oheUa löt€i etelän ihminen
lumoavan tunturimaa& ia Suomen Mat-
kailijayhdistys marklinoi låppia jo 1895
julkaisemassaan "SuomiMätkaoppaassa"

"låpirnaata sanotaan kauniiksi. Ja totta
onkjr! että siellä on mitii vieh?itEivimpiä
seutuja - varsinLin virtain laakoissa, jois-
ta Ivalojoen F -Tenojom ovat edttäin huo-
mattarat. Nitusä tuleekin jokåisen la-
pinkivijän käydå. Ylipåäil.*i on kuitenkin
låpin maisemässa jotain köyhäå ja yksi
toikkoista. Mutta samalla on se omituisert
sanornattonan viehitttivää Fhon on sy}rå
tuo valta iylhlys, tuo s''vä hiliaisuus,
ihmeellinen uneksiva, m€lk€inpä kirkas-
tettu luonto valoisina kesäöirä. Siinä on
epäilemättä sly tåpin lu

Luontokuvausta seumsi seikkaperäinen
selvitys matkareiteistä, venekuljetusmah-
dollisuuksista ja rnajataloista, niiden pal

Retkeilyn alkrtaival

Yksittäisiä taivaltajia ja taiteilijoita kiersi
Lappia Ruijan ramoille asti, mutta earsi-
naiseen vapaa-aikaan liittt v;in eräretkei-
])n merkki!.rosi on vasta 193€, joloin 3
uskaliåan naisen pomkka, Kaarina Kaii,
Anna Lehtonen ia Inked Arajärvi vei
hcinäkuussa vieraskiian Haltin rajaply-

kile nro 304.

Sotaruodet hrkahduttirat virnmeen k-
pin kuum€€n, mutta imokkaimmat por-
halsivat pohjoiseen h€ti ensirnmäisen tilai-
suuden h]lhla. Kuume oli todella polttava.
Elettiinh?in pula-aikaa. Ei ollut ralua, ei
ollut pitkåä vuosilomåa, kulkuyht€ydet
olivat hankalat Ja aikaa vievåt. Mutta sild,
pohjoiseen oli pääst?iv:i vaikka koskema-
toD puhdas luonto oli €teläss:ikin jokaista
Uihelä €ivåtk;i melu 

'r 

str€ssi alme€t keEiän
yksinäislyteen.

Kesårctki€n li!åksi olivat Suomen Naisten
Liikuntakasmtusliiton imokkaat retkei-
lijätäret etsineet Iåpista hiihtokurssien
pitopaikkaa 

't 

ptiäBneet Palåsjiiwele, josra
pidettiin €nsimmåis€t tunturildihtokussit
1934. Saman ruoden lopulla Pallakselle
valmishri SNLL:n tunturimaja, joka oli
€nsimmaiinm laatuaan. Nop€asti Iåppi
hu aamutti matkalaiset ja 30-luku voi-
daankin pitiiä tuntureiden löytöretkien

Itsetehtytä varusteita

Poropoluile låhtijåt kfittivät ja valmisii-
vat yleen*i itse omat tamineensa, kukin
retkiporulka omansa, koska mieiän yh-
teistii organisaatiota ei ollut. Parhaat väli-
neet tulivat Yhdysvalloista ja kellä oli
suht€ita e.im. Suomen huoltoor! sai lämpi-
miå untuvapusseia, ketäviå, sateen pitäviå
telttoja, pakkeja, keittovälineitä. Noia oli
myös askeleen ed€llä, sieltä hankittiin en-
simnäisethiemanselkiä tukevätsatulare-
put.



Retkiasuja mukailtiin tavanomahten
työvaatteiden pohjalia. Flanelisten alus-
vaatteiden piiäll€ v€d€ttiin sarkahousut F
sarka- tai tuulitakit. KumiteräsaaDDaat
ohittivatkes*iialkineinå monot, jotka jå-ivät
pelkiistiån hiiltojalkineiki. l€veåt, ter-
vatut puu- tai s:il6ukset kelpasivat sella!
senaa& voiteita ei paljon mukana kannet-
tu eikä luisto F pito olleet paiivittiinen
puhemaine. Eteenpåin mmtiin silloinkun
pästiin. Jotåin j?ilji iidittitmån htvää
noilba ja vieli \,?rherrunilta ajoita k;iylrinune
me merklihysterian vaeltajat yhii €delleen:
kotikutoiset villasulat ja tumput/ mtssyt
ja paidat, niit?i ei mikäån voita. Vaatteet
olivat toki löysiä ja mukavia päiilä, eivåt
ki stäneet ia estäneet liikehdintää ia pi-
tivät myös talwipakkasella suhf mukavas-
ti lämpimänä. Han!€luus oli vain siinä,

ettii kaikld vålineet olivat painavia ja blaa
vieviä, vaikeahoitoisia F hitaasti kuivu-

Pikiöljy oli ehdoton sääskien toriuja ja
Suomen lippu tiirkeä Sopu-teltan kätolla.
Ja tunturiin kiivetliiessä tunhri olo turval-
liselia, kun oltiin kaikki kiimi samassa
köydessä. Se ei k€nties olut turhaar silLi
taloudellis€n kartan aldla suunnistetta-
e6sa saa olla todella tarkkana, ettii osui

sodån jälke€n

Sodan j:ilke€n vei Metsäliin Yrjö Haltille
uuden vieraskirjan ja siitä lähtim opasti
Wosia vaeltajia Kilpisiärven kiv€liössä.
Palaeounast'ntureiden ålue€t saiEt ornat

KRn: Suomefl Matkailuliitto
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kulkijansa ir Saäriselkå tuli tunnetu-ksi.
Kimppiä a]€ttiin kumoGtaa ja rakenneF
tiin uusin tunturitupia. V;ihh erin iln€s-
tyi myös alan klirlUsuutta ja tietous levisi,
kulkuyht€ydet paranivat. sGluvun alusså
tuli markkinoille mullistavana uuhrutena
muoviteltta, soputelttaa k€veämpi ta taa-
hrsti sateen pitiivå. Se uutuus iäi t?ihd€n
l€nnoksi.YhHi rmagti kuin 9e piti sateen
ulkona tiiviisti se kosteuden sisiilfti F k?ivi
täydellis€sti kasvihuoneesia.

Vuosi vuodelta Iåpin palkjset lumosivat
uusia va€ltajia, asiaan paneutumattomat
hlmähtelivätlåpin htnluille, nimityksell€
mikä vakiinnutti assnansa. Niin heille
hym?ihteli myijs teoli$us, joka her:isi lasha
60/TGlunm väihteessa huomaamaan,
mik?i oi!ålinen temmeu)€kentti r€tkeily
on tuotek€hitt€lyIe. lapin vaeltajia ei ol-
lutkaan omavarabuut€en tyyt''vå indivi-
dualisti, vaan kokeilunhaluinen, korke-
aluokliisia tuotteitå toivova kuluttajå.
Paitioaitta alkoi valmistella puuvillaisia,
keveitä \,aellustelttoja, muut teltant€kijät
kehittivät kihån omia mallelaan. Keveät,
nopeasti kui\,'uvat sekoit€kangasasutohit-
tivat villaiset vaellusvaatt€et. T\di keitti-
miä ja sad€vaatteita, sahrlareput syrjä'tets
tiin lopullisesti lr myij6 elintarviket€olli-
suus huomasi markkinaraon.

Tietoa Lapista ia retkistå

Suomen Matkailijayhdist'E on omalta
osaltäan ansiokkaasti edist?inyt Iåpin
matkailua. Jo ruonna 1939 ilmestyi alan
€dloisteos, "Lapin opas ', jossa yleistieto-
jen j:ilkem selvitetiån seiklaperäisesti
Lapin tärkeimmät kulkuyhteyksinä toimi-
vat venereitit ja maanti€yhteyd€t kilom€t-
rinääineen'r r€tkeilymajoine€n. L;iruless?i
pääsi maanteitse Paloioensuuhun asti ia
Idässä valtatie mo 4 v€i Liinahamariin

J&imeren rånnala, s€n vareua Tankapir-
tis*i oli tulliasema ja henkilöllislystodis-

Kesiire*eililöille annettiin useita r€ittioh-
jeita, mm. Pallastunturi-Hetta, Hetta-Pöy-
risjiirvi, Palojomsuu-KilpisFrvi, Hetta-
hari, Inad-Angeli-UtEoki ja saariselän
tunturit sek?i luonnolisesti P€tsamon alu-
eet. HiihliiFä johdatethin Nattasille ja
PyMle, Patlaksile ja Haltill€. Puolmtojsh
kuulauden varoitusal la pystyi tilaamaan
poromattan vailkäpa välille Hetta-Kau-

Meloiile annetiin omat ohj€€nsa. Heitä
muistutettiin, ettii l-apin kanootti tehdäån
vahvaksi, se on laudoit€ttu, pohjarinoilla
vahvishettu ir siinä on fanerikansi ja periisin.
Kanootin keulen ja perään sijoitetaan hi
viit ilmasåiliöt. Vaivaloisen pidettiin m+
lontareittiii Ivalosta Utsjoell€ ja tuskinpä
sit?i tänäänkiiänkeveitten re&ien ryhmäån
luokit€llaån. Sekä kesä- että taluvarus-
teista annettiin yksityiskohtaisia ohjeita.

Vårust€opas s0-luvulta

TJ. Soionenantoi 4G50 -lukujen taitteessa
ilmestynees.€ eräre&€ityoppaassaan va-
eltajille varustetietoja. H:in painotti erityi-
sesti vaatteiden väIjlyttä ja sitä, ettå mate-
riaalin on hengitettåvä, mistä johtuen viL
lakånlaiden asu on tudipukua parempi.
Uutuutenaflanellistenalusvaåtteidenålle
oli tulut ilokas, joista noialain€n "brln-
ja" oli paras, mutta sm korvikkeena me-
netteli verkkotrikoo. Lis:iksi ruin totesi, etä
pitkit alushousut ovat naisetkin toden'
neet edretkillä käytännöllisiksi, talviret-
killä jopa välttämättömilsi. Kaupoissa ei
tosin ollut naisten pitkäpunthsia, joten
heidän oli tlyqminen omatekoisiin tai
miesten pieniksi kä]'neisiirr kufi snreisiin.
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Talvela myrsklal yllättäessii oli unhrva-
känlainen tai laskuvaiosilklin€n hruli-

Sorjonen suositteli sanoF tukevia hiihtG
kenl<iä s€k;i lalvi- €ttå kesiikiiyttiitn. H:inen
mi€l€stän kumiFlkineet soveltuvatkäy-
tetkiviksiainoastaan kylmällä sadesäällä,
mutta eivät kesähelteellä ja talvella.

Kestävyyden kamlta kevyt hikkori oli
parasta €dsuksipuuta, mutta sen puut-
teessa tullaan kovala koirullakin toimeen,
ja suksien kesliivyynii voitiin lis:iti te-räsreu-
noilla. Eri puulajeista ja useista osista lii-

Kuu: Suomen Matk ituliitto

matut sukset eivåt toistaiseksi olleet osoit-
tautun€et eräretLjllä yksipuisten veroisil-
si. Uusista liimausmenetelmistä oli odo-
t€ttavissa apua tåsså suhte€ssa.

Tuhtia ruokaa

Kalastus toi k6äisin oivan lisän muutoin
varsin yksipuoliseen ruokalistaan. Kalaa
tu]i sen kuin mnnalle jaksoi kiskoa. Ruis-ja
nåkkileipå, juusto, lihasällykkeet ja kahvi
olivat jo 4oluwdla ruokalistan perusta ja
tietysti rylmit sillä erolla, ettei puuro val-
mistunutmuutamassa minuutissa. Jotkut
talvire&eiliiät keittivät osan ruuasta koto-
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na valniiksi ja antoivat s€n jåä9å ulkona.
Näin tehtiin nrm. hernek€ittoa, johon
lisättiin voiman antaiakei verba, lopputu-
losta nimitettiin pemmikäaniksi. V:ilipa-
lalsi kelpasilat vetem liot€tut kauaryy-
nit rusinoiden kanssa.

Ruokailuvälineissii yksinlcrhisin mtkai.
su on jä&inkauha eli talallinen metalli.
nen vesikauha, joka kävi PaistinPannurä,
kattilana ja kahvipannuna. S€umava aste
mulåvuutta kohti oli pakli. Puuttomilla
tunturialueilla liikuttaessa keitin oli
våltt?imåtön ja parhaaksi oli osoittautunut
bensiinillä toimilan tuulensuojana varus-
tettu priimu!. H€nkilökohtarsista ruokai-
luväIin€istii pahlakuppi oli paras vaih-
to€hto, siinå moka p,€yi liimpimänä, se ei
polranut soEda eikä huulia ja p)€yi hyvin
ptslyss:i. Samasta kupista retkeilijå saattoi
syödii makärooninsa kastikkeen kera, pis-
tellä puuronså iå rtpätii kähvit pälle,
jonoin kuppi oli jän€en puhdas. Lusikka ja
puukko riittävät ruokailuas€iksi.

Muonåmä?ir:in parhaana laskendsprEtee-
na pidettiin kalorintaryetta, ja oppaassa
olikin seiklaperäinen numero- ja prosent-
i uhjen viidal:ko knunrkseta F ed ruokå-
aineiden sisältämistii energiamäänsui.
Esimerkl.ilistan mukaisesti kev*illi-39
tehdyllä 14 påivän vaeluksella oli muo-
naa nukana 18 k8lvaeltaja. Snhen kuului
voih, sokeria, kjnkkua, palvattua ladrEras-
ta, kuivaa poronlihaa, suolaa, ryyn€jä,
kuivathrja hedelmiä,liemikuuhoita, juus-
toa, kuivaa leipää, teetä, kallvia, makeisia

Reppu selkäån

Ksåretkien kantovålineistä påras oli satu-
lareppu, jonka oli oltava riittävän tilava,
veden pikivine osastoineenja useita tasku-

F. So4onen painotti repun palkaamisen
Eirkeytä.'^r'aatekappaleet kääritiiän tiu_
koiksi makkaroiksi, jotka asetetaan reF
puun pFtyyn/ painavimmat vaatteet kul-
miirr keve?immät kauemmalsi selästä.
Pieniä tavarcita ja ruoLatarpeita varten
t€hdä:in jostakin keveästii ja tiiviistä kan-
kaasta pusseja, kukin iaråralaatu paka'
taan omaan pussiinsa. Pussit varustetaan
k€stiivilä nimilapuilla, joista pussin sisiiltö
s€lviää ja pussit pakataan pFtDn kes-
kelå reppua, painavat tihelle sell.ää. Tas-
kuihin sijoitetaan usein tarvittavat tava_
mt Teltta F makuus:ikki on tavallisesti
sijoitettava repun ulkopuolell€, teltta ie-
plm ane ja maleusäkki kannen alle. Satu-
larepusså voi retk€ilijä helposti tottua
kåntamaan 25 % omasta painostaary väi-
t€ttiin vuonna-49. Pitkillä talviretkillå oli
aH<io reppua parempi, siinä pystyi kutjeF
tamaan 40.50 % vetiij?in patnosta.

Paljon on muutrunut ja toisaalta ei mitäån
- låpin retken o fstuminen on aina ollut
ja h ee olemaan vaeltajista itsestiän kiin-
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PJ:n Puheenvuoro
Nyt ku olen siirqnyt rivijäsen€stii HSL:n
johtokuman puh€€nFhtajaksi, Xen€e pai-
kalaan pi€ni esittely F muutamia ajatuk-
sia yhdisryksen toimirmasta.

låppi onkiehtonutmieltini jo varhain. {,e
luvun alussa enstmm?iis€9s:i työpailasså-
ni "isot tytög' kertoivat låpin matkois-
taan. Totesin tilipussini kuit€nldn kovin
köykäseksi ja pystyin vain haäverlemåan
pääseväni joskus minäkin. Siloin€n maa-
ilmnkuvari rajoittui Itii-Suomesta Keski-
Suomeen tehtyihin sur<ulaismatkoihin.

Myöhemmin, kun perh€emm€ asui K€-
mijå ellä kolm€ vuotta, teimme aviomie-
hmi kanssa kaläshre- ia hiihtomä*oja

Koillis-låDissa. Tånne ruuhka-Suomeen
palattuåni kului k)'rnm€nen luotta emen
kuin ta oli mahdollisuus viettiå Iomaa
låDissa.
Yhl(sen hiihtoviikola sain kuula HSL:stii
F talvivaeluksista. Viimeksi mainihD
arvelin olevan niin vaativaa ja erinornais-
ten ihmisten puullaa, ettet minusta moi-
s€€n olisi. Nyt kuitenlin ol€n suunniF
telemassa kahdettatoista talvivaelustani.
Jäsmeneksi HSL:åän liityin 1978, ohjelru-
toimikuntaan n 7 vuotta sittenja johtokun-
nassa on menossa toinen ruosi.
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JGkus mukaan pääseminen yhdistysten
rientoihir oli hankalaa Muisoleeni ka-
dullakin h:immästelemäs.*i, kun kerhoil-
lanjiidestiijiä ei såapunut paikale Muuta-
ma innostunut låPink?ivijai Eiinä ailansa
töllisteltyäån tutushri toisiinsa nahdollis_
ta erchdlclii ihmet€ll€ss?i:in
Iotain outoavetovoimaa tiiss?i toimtmassa
on. Näitå sitkeiä råpi*?ivijöitii taPaan
ed€[eenkinerilåisissa hapahtumissa Ol€In-
m€ saane€t olla mukana seuraanassa toi-
miruEn muuttumista yhii moniPuoL

Tvöelämä tuottavuusaiatt€luineen on
nyklsin ativaa 

't 

rasittavaa VastaPai-
noksi tarvitaan rentouttavia ia virkistiiviä
harasLuksia. HSL yhdistyksenä tarjoaa
mon€r aisia virkistlmismahdo isuuksia
Iokainen voi ola itse vaikuttamassa toi-
mimån sisiiltöön esittiimåIå toiveitaan ia

osallistumalla taPahtumien jåiestelyihin.
\4djst,5 on m€trkirml minule uusia h''viä
ystiiviå, yhdess:ioloa, kok€musten raihtoa
ja uusia ideoita. Kiire€stä huolimatta
iådest?in silloin tiillöin aikaa osallistua
iohonkin taFntumaan. TalkooviilonloP
pu R"rjakäivo a såunoine€n virkistii;i
varmasti etelänloman verran ja keventää
kukkarca vähemmän.

H''\'å yhteishenli li*iä viihtyis]'yttii. Kuin-
ka hyvältii onlaan tuntwlut, kun ioku on
ihmet€lly! "missä olet olluf' tåi toivotta_
nut "nåhdään taas". Siiä nieeko huoma-
tulsi, voi olla kiiDni miten meidän i
oul*oo me päåsee muL€an Toivon, että
hwa yhtejsh€nkj yhdistyksessamme s;ij-
lyy ja voimistu u, niin ettii uud€tkj n jäsenet
uskåltautuvat mukaan aktiivise€n toimin_

Esteenå uuden jåsenm mukaan tulolle
saattaa o a epävarmuus, ettei osaa olla
aruksi (hvödvksi), €ttå "ran]'ar jo totut-
tuine toiminåtapoinem osäavat kaikm.
Hieman huoleshmut olen siiä, etei m€
"vanhar kdumme loPPuun. Uskon, että
jokain€n toimikunta ottaa vasiaan uusra
ideoita ia tekijöitä. Iokainen rneistii on jos-
kus aloittanut alusla. '?ienistä Puroistä
s)'it).y iso joki "

Omalta oeåltani Fitän Paimentaa yhdis-
tyksernne asioiia niin hyvin kuin osaan ja
ehdin, muistaet että kys€€sså on hanas-
tus.

l,opuksi vielä kiitokset CHlle ystävälli-
sesiä opastuksesta, joka jatkuu ja jatkuu

H]'vää kevättå kailille

Tavataan taas S€ija ItrrPPo

Tunnefusti luotettavaa
retkiseuraa ovat

2(.@toultL -*orr"",
Eräpuukko, Vaarinpuukko,
Nikkarinpuukko,
Mummunhammas, Leuku ja
Kirves,

H. ROSELLI KY
17780 HARMOINEN
PUH.919-57035



TINTUHARRASTUS IA
VAELTAMINEN
Miten lintulurrä5tus våikuttar vå€ltåmi-
seen? Knioituksen aih€ena ol€vaar ky-
s'.mykseen voisi lyhyinmin valrab, että
ei mirenkä:ln. Katsotaanpa asiaa kuiten-
kin hieman låft€mn|in. Tapoja vaeltaa jå
tad,rkailå lintuia on niin moniå, eltei tosin
yleispätelten kaikki€n ft y!älsymien kä'i-
tysten esitdiminen ol€ måhdollista - €ikä

Kiioituksen iarkoituksena ei myöskiiån
ole kiiimltEiä vuosia tuntureita kolun-
neiba p€rus!ädtaita linrurErastai*si, \,aan
ainoastaan lyhyesti kertoa linh*Enash*-
sen ja vaeltamisen liittymäkohdista ja toi-
saalta Iintulanasten våilutuksista itse

Va€lluksen värusteisiin lintuhanastus ei
juurikaan vaikuta. Kiikari, muistiinpa-
novälineet/ j:r harrastuLienalkutaipale€lla
määritysopas, ovat ainoat lisåvaruste€t.
Lisäksi kiikar€ille ia muistiinDanovälineil-
le on usein muutakn Läytt-ijä kuin vain
lintujen ta*kailu. Lisäpainoa kertty noin
kilon venan, kun ei valitse \,årusteita si€lki
raskaimmasta päästå. Keryin ja kooltaar
pienin ja silti aivan kelvollinen määntyso,
pas on Peter Halmanin Lintuopas (Weilin
& Göös). Vaelluskiikareiksi sovelhrvat
parhaiten ke\,yet esimerkiksi seitsemån -
kahdeksan k€rtaa suur€ntavat. Suurem-
masta suur€nnoksesta ei ol€ hyötyä. Pai-
na\,å rinr<ka F puEkuttava hengitts piävät
huolen siiti, €ttä lintujen yksityiskohtien
tarkkailm vaatima vakaa kiikarikäsi ei ole
aina itsestäänselvlfs. Osalla lintuharas-
taiila kuin vaeltaiillakin on mukana ka-
meravärushrs. Lintukuvaulsesta viehätf y-

neet eivät tosin voi vältt?iä pitkiä objektii-
v+ ( lintuku'äuks€ssa vähintii?in 300 mm)
ja nämå tuovat helposti huomattavan!.in
lisäpainon.

Untujen painoarvo tulee pafiaiten esnn
retkikohteen ja - ajankohdan valinnassa.
Moni lintuhaEastaja valitsee retkikohteen
samoin psustein kuin perusvaelt4akin ja
tarkkaile€ sitten niitä lintuja, Jotka siihen
aikaan sille reitille osuvat. Useat antavat
kuitenkin lintujen keskeisesti vaikuttaä
kohteeseenF ajanlohtaan.

Osa lintuharmsta jista rctkeileekin låpissa
mieluitenalkukesästå enneniuhamush ja
suuntaa kulkunsa e6im€rkiksi soille, mis*i
naia-aikojen dkopuolella re&eiläån
varcin väh?in. Jokivarr€t, kosteikot ja
metsåffajat ve*ivåt linhharrastajaa niin
ikään puol€msa. Trntudpaljakassa vael-
tajan omimmassa ympåristösså - lintuja on
sen siFan våhån ja siellä piintlneintin lin-
tuharrastaja ehtiikeskittyä maisemaan.

Lintuhanastuks€n vai pitiiisikö sanoa lir
hlen tarkkaikm F vaeltanisen liittymäkoh-
dat ovat vaeltajan näkemån ja kokeman
),npäristön tuntemisessa. Monen kokenus
o& ettii retkihitojen lisäksi ympådivän
Iuonno& sen lainalaisuuksien ja tapahhr-
mien tunteminen rikastuttaa ja nonipuo-
lisha vaelluksen antia. Pohjoisessa luon
nossa ravintokeuut ja monet €kologian
pelisäännöt ovatyksinkertaisirnmillaan ja
niiden omakohtainen kisittåmien " jopa
tutkiminen - onkin h€lpointa.

Ainakaan vielä en ole rctkitovereilta kuul-
lut, että lintuhaEastuksen olisi ollut heille
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vaelluksen aikana rasitus. Tiedä sitten
ovatko ole€t vain kohteliaita. Toki joskus
tunhru, ettå taukojen aikana linnut visusti
piilottelevat F ettå se mielenliintoinm tun-
nistamaton sirahdus kuuluu juuri, kun on
h€itetty rinlat 6€lkäån F otettu €nsi aske-
leet. Ja vanlEn såiimön mukan stahdus
Ioittonee aina hiosuuntaan - kuinkapas

Hanastajien m€rkitys suomalabessa lin-
tutu&imuks€ssa on ollut airan keskeiren.
låpin linnuston hi&imise3sa harrasrajim
merkitys entis€stiiiin korcstuu. Alue€n
laajuudesta huolimatta I-apin linnusto ja
siinä täpahtuvat muutokset tumetaan
nykyäån h''virt- Helsingin Yliopiston eliiin-
museon johtamat erityt?pisetlaskennat ja
l.årtoitukset ovat kattan€et koko låpin.
Ajån tasalla ol€vaa tietoa tarvitaan mm.

lintujen suojelutyössä. Iåpin tinnustosta
ovat erityben silmäll?ipidon alaisina useat
petolinnut ja kiljuharhi sek?i kaakl<ui.

I<alta en vaihda - lintuharrastuta Ja vaeL
luksia. S€pelrastas Saanan nnteelkL hrnhr-
rinaukan voimaa ulkuva liito Kevon koi'
vikon ylitse ja ko€kikaran poilastm ruo-
kintakiire€t YlLiksen kuPeela. Kaikki
mieleen Fåneitä kokemuksia antoisitta
låpin vaelluksilta.

Pertti Forss



KIRIE SAARISELAXTA

IshD lisalkipåiin lounäisrinteellä. Jalat
varikserunarjan va$issa, s€lkä rcpaleista
koivuntuohta vasben. Taivaaua yuituuli
kiidättiiä pilvenlonkaa auringon eteen ja
maisema tummuu h€tkeksi. Thntunt ko-
hoil€vat rnaastosta. Tai oikeastaan n€ ovat
tietenkin kohomeet jo kauan sitten ja ku-
luneet vähitellen paikoilleer! sebtälseen
nyt siinä kumaiaisina, kaikki koil'ut,
männyt, varilsenma4at ja kulkijathait€il-
laan. Täss?i dnte€n suojassa on aivan 9''n-
tii. lnkäkuun maisemassa o!åt käikki yhtii
äåneti, liikkumatta - kunnes yläpuolelani
rapsåhtaa/ hiljaa mutta aivän selvästi: kel-
lasfunut tunturikoilun lehti l€ijailee alas
jalkojeni juureen. Sitten on taas aivan
ään€töntä. Ruskäa on vielä iäljellä.

Eilen låhdin maastoon vielå kiire mie-
Iessäni. Ol€n työmatkalla, paras siis alkaa
heti nåytteiden keruu, aFttelin. Aurinko
paistaa nyt, ja koska taivaalla on cirrul€ia,
viim€istään ylihuomema sataa. Kun sil-
ten ehdin Iisakkipään juurelle,polunmut-
kassa tumma hahmo ilnesttT åkkiä etee-
ni: metsokukko t?iydessä soidinvireessä.
Asteli edess:ini uhkaavana pFstij lev:ilään
ja röhki kiul*uisena. Ehkä punainen ano'
Ekkini sai minut nä).tltidiiin kilpakosiFlta-
Vai reviir*rnl<ö se puolusu niin kiihleästi?
Kun välillämme oli enää nelisen metriä/
rohleuteni petti ja peråännyin suosiolla,
kukko kintereilåni.

Aurinko kuvioi taas maisemaa, F korpit
ronlkuvat kaukana. Taidan jatkaa mat-
kaa. K?ivelen rinnetti alas Vahtamapään
s'runtaan ja saawn Rumakurulle vievälle
reitille.

Painanteissa on iäkkiniittyjii, ja lannen-
rantasoila himo kaislojen ja sarojen keltai-
nen sai\,y sinistå vettå vasten. Thota sä\ryä
nåk€e vain syksylä. Se ei ole puhtaän kel-
tainen vaan paljon vaaleampi, joukodsa hlii-
viihd)6 punerbaräa ir vil|Ieii?i. Samala etsin
sopivannäköistå måruf kkö, sellaista, jos-
så on paljon vanhoja kantoF F rärpujen F
peittimiå liekopuita. Pienelä kumpareella
otan nä'tteenottovålineet repustani. Tuuli
hhiseemämlssä.Onkuinolisikaukana
kavala maailma. Kaukana Kuolan saasteet
ja teolisuusaavikot. Mutta kuinka kauan ?

Kuitenkin - vielä EftrIä luonnon l€volli-
suus F rauha tarttuvat kulkiiaankin. Asiat
lok!åhavat paikoill€€n F palautuvat omiin
mittasuhteisiinsa. Nåkymien rikkaus
vieh:ittää. Täältä puuttuu se karu anka-
ruus, koqrus, eräånlainen luonnon yksito-
tisuus, joka minut aina yllätt?iä suurtuntu-
reilla, vaikkapa Sarckissa. Kuitenkin ava-
ruutta ja näköaloja riittää tiiälläkj& km
vain kiipeää tihinmäI€ tuntudll€. Tämä
on minun Misemaani. Täällä kulkiessa
mieli lepää.

Äsken tapasin vanlulla Rumakuiun
kämpällä kaksi vaeltajaa. Kummalista,
miten toisista ihmisist?i vaistoaa ensi
silmäykselä jotain h,'vin myönteistå. Mi-
ten sen tarkemmin määrittelisi? Ehlä, että
on ilo tavata - vaikka vain muutama sana
vaihdettiin. Ehk'a sen runonpå&än tavoi4
joka on iäånyt mieleeni:

"... En tiedä,loppujen lopuksi sänat vain

Terveisiä. Elämästå
tålt?i kohlaa."

låpinkävijätär
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ASIAA KOMPASSISTA

Suunnon tehtåå]le suhtautseel-
Ia retlellåme kuulime kdpåE-
siin liittyviä nielenLiintotsta
asioita- MukaaMe saam@e esi-
te selwitti nåi[å seit at selkeå.-
tt seu.aawalla tawalla:

Mi!ä on eranto el i  dekl i -

Masneettlnen pohjoisnapa sijait-
6ee muutanan sådan k:Ionetftn
pååsså naaDtteteef Ilsestå poh-
Joisnavasta- se ltlkkuu wosit-
tain noin 25 km pohlolseen.
MyÖs naapalloo rautaytlfren såån-
nöttömyys Ja naakuoren rautanal-
niesiintymät vååriståvåt nag-
neettiviivoja ja åiheuttavat tf-
miön, Jota kutsutaan deklinaa-
tioksi efi elannoksi.

XåytånnÖsså eranto frerkitsee st-
tä, ettå kartan osotttama poh-
Joissuunta ei oIe sama kuin kon-
passin osol t tanå. Erantoa on
kahta raj ia;  i tå inen E, joka 11-
såtäån kompasslsuuntaan ja 1ån
tinen lt, jokå våhennetåån kom-
passisuunnasta. ElaDtoalueet on
jaettu vyöhykkelslln (katso ka-
r t ta) .  on aluei ta,  jo i l la eran-
toa ei ofe lai.kaan, kun taa6
esim, USA:ssa se vot helpost i

Suunio kompassit voidaan sååtåå
erannon mukaan. såådön talve
nååråytyy sen mukaan, nillå af-
ueel1a kompas6la kåytetåån tai
halutaanko eranto ]askea Joka

Maapal lon nagneett ikenttä
ja kompassin tasapainoi tus

Madpallon magneettisuuskentåsså
olevat waakäsuorat ja pystysu-
orat koFpo.entit waihtelevat
suurest i  er i  leveysastei l la.

suunto-konpasslt on tasapalno_
tettu vttttå ert vyöhykettå va!_
ten (katso kart ta) .  suul tD osa
teol l is tuneista naista s i iat t -
see vyöhykkeellå 1, kun tåas
estn, Australia on vl,öhykkeeltå

Kuten kårtasta voi huomata, w_
öhykerajat elvåt noudata n1tåån
naremaåttlsta nalfla, vaan ovåt
yhtå monlnutkåtsia kuln luonto
itse. Kun yksittä16esså naasså
esihtlryåt alueelliset e.ot ovat
pleniå, on koko näö samalla wö
hykkeelfå. Jos kompåssia kåyie-
tåån seuraavatlä tasapalnotus-
rryöhykkeellå, useinpien kompas-
sien osoitttnet kafltstuvåt valD
h1efran, mutta mitå kauempana
valslnatsesta q'öhYkkeestå kon-
Passia kåytetåån, 61tå enennån
sen osoitin kallistuu vtnooD.
Sen vuok6l on ellttåin tålkeåå
tietåå, mlsså naassa kompassia
tullaan kåyttåmåån.
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KIRJAREPPU
VAELLA ITÄLIASSA,
ITÄVALLASSA SAKSASSA !
Ken haluaa koMatä vaativia vaeltusreit-
tejä Alpeilla, joutuu tä[å kotimaassa
melkoisiin suuudtteluvaikeuksiin. Onnek-
si apu on kuitenkin liheuä. Heinz Fleisc-
mann GmbH, on idkaissut Kompassi sar-
jaa Alppien våellusr€iteist?i. (KomPass

Italian oppaita on 10, Saksan 8 ja Itiivarhn
24. Kulin opas sis:iltiiä tietyn alue€n vael-
lu$eitit, alueen yleiskuvaukse& vihjeitä
vaenuksille ja ti€toa kunkin kohtem kiin-
nostavimmista nåhtåvlykistä. OpPaat
ovat värikuvitettuja taskukirjoja.
Vaellusreitit on ryhmitelty eri vaikeusas-
teisiin ja niiti on havaimollistettu sekä
karttapiirroksi& ettii ko*euseroleikkauk-
sin. Nåin jokainm voi kuntonsa mukaan
suDnnitella omia reittejään. Myös åjoi-
tusvaihtoehdot on esitelty.

Itseläni on opas Itiivalasta Salzkamm€r-
gutin ja Dachsteinin alue€sta ta tämän
perusteella voi todeta kuinla laajat mah-
dollisuudet retkei\yn on Itiivallassakin.
K,seisessä oppaassa on 70 reittivaihto€h-
toa, lähinnä påivån vaelusr€ittejä, joita
voi myös yhdistellä toisiin reitteihin.

los kirjasia ei nuualta saa, niin minulta on
saahävissa hrtustumista varten tuo yksi
kappale.

LAPIN KI.TVAI
Enontekiöläism valokuvaajan Mada
Vuorelaisen jäämistöstii on koottu valoku-
vateos "lapin kuvaf'. Sen ovat koormeet
Pohjoisen valokuvakeskuksen työryhmä,
johon ovat kuuluneet valokuvaajat Matti
Saamio Iorma Puränen ia Veikko Aitamur-

tq intmdentti Martti Unkola ia arkkitehti
Raimo Ahonen. Kiian on kustmut Suo-
malaisen kiria isuuden seura

Kirjan kuvat ovat pääasiassa Enontekiöltä
sGluvulta lähtim, to6in Ma4a Vuorelai
nerl on F aionmin kwaruut laPPia. Kwat
olat oleet aiemmin esilLi Pohjois€n valo-
kuvanäyttelyissä.

Valokurat antaråt mieler*iintoisst F aidon
kuvan porosaamelaisten e]åmästä Yli
perällä. Valokuvaaja on ky€nnyt tallenta-
maan niin arkea kuin iuhlaakin Pitäiän
elämåstå ja s€llaista elämänmuotoa, jota
on vaikea enåå tavoittaa. Mada Vuorelai-
nen on omimmilaan tutkiessaan ihmista,
mutta vaikuttavan kuvan saa myös siitå

iltrniset ovat eläneet.

KALASTUS
Uusi kalapaikkaopas neuvoo yu 2.5 mil-
jooma hehtaada kalavettå urheilukalasta-
jille. Aikaisempi painos on \,uodelh r 986.

Kalapaikat on ryhmitelty Iäåneittäin ja
kunni$ain. Ensin on esiteltyPinta-alaltaan
laajat yhtenåiskalastusalueeL sitten koski-
paikat/ yksityist€n katastuskuntien,
mets:ihallituksen ja kuntien s€kä kauPun-
kien kalapaikat kunnitiain ryhmiteltyn?i,
ongin[alammikot, kalastusPaketit ja -ris
teilyt seki matkailuyritykseL joissa on
kalastusmahdolisuus.

Opas selvittäå myös mitä kalaa on mah-
dollisuus 

'aittåä, 

mistä luPia voi ostaa ja
tietenkin puhelinnumerct, joista voi kysyä
lähempiä tietoja. OPPaan markkinoi'ltia
on myös parannettu, sillä sitii saa nyt mm
R-kioskeista. Painosmäärä on 10 000 ja sen
hinta 45 mk.



TUTKITTUA TIETOA NUUKSION
ERAMAAMETSISTA
Påäkaupurkir€udun Låpinkåvtjöille
N{uksion erårnaå on - åinakin vi€Ii -
Metsä-låpin tulmelnallisia mdstojå hen
iasteleva retkeilyålue ja siellä Kaialai-
von alueella on myös varmaån monelle
turuksi tulht må,å. Näin ei ole ihme, etä
lehtemme pattoila ainå silloin tåillöin
on knioituksia ia åsiaa Nuuk6iostä - nonin
osin vielä ehiästå metsåer;lnåalri.

Ki4oitin taannoin l-apinkiivijä lehdessii
Nuuksion aikaissnmjsta luonnon ia metiin
tutkijoista ja ihailijoisla. KesåI?i 1989 pari
innoL€sta nuoria kaBvi- ja meisiilutkijaa
kierteli iälleen samoissa maisemissa.
Heidän havaintojensa tulokset on iulkais-
tu slyskuussa 1990 Espoon kaupu*isuun-
nitt€Iuviaston iulkaisusariassa "Iutlimul(-
sia ja selvityksiä B" n:o 2. Raportin tekijät
ja nimi kuuluvat seuaavasti: Hama Sal-
menperå, Hard Icialainen & Meia Puro-
mies, "tJuuksiontorven o€ayleiskaava-
älueid€n mehr?ikasr,lrllisuus". lulkåisu voi
tilata 35 mk hintaan puhelimitse soitta-
mala numeroon 869 32u.

Molemmatosayleiskaava-alueetovatkes-
keisintä Espoon puoleista erämaaiå. Mo-
lemmat ensin mainitut tekiiåt kuvaavat
metsäkuvio metsäkuviolta kasvillisuuden
rakenn€tta aina pohjoisesta Nuuk-
sionpäästä kohti et€låä Luktadnpurolle
saakka. Kolmas tutkiia, MerA Puromies,
on kidoittanut oman osuutensa ia vuorma
1985, ia siinä h:in selostaa Nuuksion seu-
dun kallioperää, maalajeja, ilnastoa ja
yleistå maisemakuvaa seki esittäå lopuksi
piirteitä Fnpäristön muuttumisestä ja sen

M€ts:i*as! llisuuden kuvauksen tukena
F naastoon siioittamisen helpottajana on
1:10 000 mittalaavassa laadittu kartasto.
Siinä on topqiralikarttapohjale piinetbnii
paitsi mebiikuviot kä€nkaali-mustiklGtyy-
pin metsistii myö kaiLki suot ja korvet
kasvi isuustyt?pi merkintöineen. SeD si-
jaan mustikkatTpin rnetsiä eikä kallio-
melsiä ole erikseen rajattu, koska kalliot
n;ikt-vät rnuutenkin maastokartasta, F n;iin
olen niid€n ja merkittyjm rehevim kan-
kaiden lr soiden våliset alueet ovat mus-
tikkatt'),pin meBää. TåIå tavalla L€rtasto
€i ole liim vaikeaselkoinen lulea F kåltiiä

Espoon ympäristönsuojelutoimisto on
aiemmin julkaissut perusteelusen selvityk-
sgl Pohjois-Espoon luonnonsuojelutoht€is-
ta. Nyt tutkituila kahdella alueela nämä
suojelualueet on rajattu pois kaksinkertai-
sen työn ilttämiseksi. Toisaalta nuoret
tutkijat ovat löytine€t näiltä välialueilia -
aikais€nunin ylimalkäis€sti hr&ituilba - lisiiä
suojelunarvoisia alueita.

Esimerkinomaisesti Iainaan seuraavassa
raportin kuvausta Kaiakaivon alueeltä:

"... Ka+käivosta laskee noin puolen kilo-
metrin mithainen puro 19 metdä alempäna
sijaitsevaan Kolnpedän. Alu€en ainoat
rehevämmät kuviot ovat kapeita ja pienia-
laisia... Alueella on tehly metsähakluita:
IcrFkaivon eteläpuolinen nne on avo
hakattu äskettåin. Sämainen metsärinne
on taimikloa lähes Kolmperään saakka...
Polkuia kulkee alu€ella runsaastir kaikki
jårvet ovat toisiinsa yhteydesså Poluin ja



28

Iähes jokaisen Firven rantaa kiertiiä pol-

"...Karjakaivo on )'mpäii$ä
tama; lähes kaikli suot o!ät mäntt"valtais-
ta isovarpur:imettii'. Puosuussa, Karjakti-
von et€läreunassa/ on kangasrämett?i ja
kangaskorpea. Puouoma kutkee mustik-
katypin nets:in halki ia laskee jFkk?iä
rinnetui alas. Uoma levene€ suopainän-
teeksi, jossa voidaan erottaa mustikkakor-
pi, ruoho- F hein:ikorpi s€Idi hrpdsvillariime.
\lim€iset 2m mehiä ennen laskuaan Kdm-
peräån purouoma muodostaa 20 metriä
kapearr r€heviin ruoho- ja heinäkorpi-
\Töhyl*een. Purouomaa remustaa mo-
lenmin puolin noin kymmerunetrinen
mänty- kursilkotaimikko. Puronotkon
puusto on l€htipuuvaltaista: tervaleppää
50%, koiru 40%, s€ki alisteisma kuusta
10%. Puron rinteillä kasvaa paikoin
mets;ilehmusta. P€maskenoksesa on paat-
samaa/ piNaFa/ vad€lmaa seldi haapaa...".
- Tirntuuko tutuIta maisemalta?

Kutm kuvaulsesta käy ilmi, myös hak-
kuu- ir taimikloalueet on nerkitty selos-
tukseen sekii kartastoon. Ajan mittaan ne
ti€tysti kaEvavat metsiksi, mutta raporF
tiin on ki+ttuna tilänne kel!.?iuä 1989, joka
varmaan helpottaa myöhemmin met*in
tilan arviointia.

Raportin johdannoksi olen kirjoittanut
katsaulsen Nuulsion aikai!€rnmista luon-
toselvityksistä ja kiiallisuudessa olleista
luontokuvau-ksista. Nuuksion luormon s:n-
lyttäminen on monelle meistä
välttiimätöntä, mutta kuten ol€mm€ luke-
neet viime aikoina lehdistä, Eit?i uhkaavat
edeles*in erilaiset taloudelliset hankke€t.
Toivon tåmån tu&imuksen edes hieman
avaavan silmiå niiltii/ jotka näkevät h.lossä
tunn€lmallisessa eråmaassa vain ra-
haftihteen.

Heikki Wuorenrinne
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ENSIAPU
Entäsjos...
Edenisen numeron påäki4oituksessa pu-
huttiin t?irkeåstä asiasta, hrvalisuudesta
vaeluks€lla. Se sopisi kuin nakutettu
Eimiinkin kirFitulsen johdaN'oksi, jossa
aiheena on s€lk?i?in louLkantuneen aut-

Rasituksesia synt,'viä selkävaivoja €siin-
tly yl€isesti ja ns. heikfoselkäiset tietävät
itse parhaiten, miten heitä autetaan, mutta
entäs jos tapahtuu odotiamåtorr paha
!€atuminen täi putoaminen tai muu vaka-
va oNettomuus/ jossa s€lkirangan alueel-
le saattaa h. la murtuma, joka puolesiaan
voi vaurioittaa selk?iydin[i. Selkäydinvau-
riosta voi pahassa lapaule€ssa s€urata jopa
halvamtuminen, joten kyse ei ole pikku

Tletoa, taitoa ir harkinlaa iarviiaån. Missitin
tapauksessa ei Ioukkåantunutba pidii Fitää
auttaa istumaar eikä y]ös ennenkuin on v-
ärmist€thr, etä s€lkä on kunnossa. Jos
selässä tuntuu kipua, varmistetaan, pys-
tyykö loukkantunut liikuttelemaan Eajo-

jaån ja päätiån. Jos ei ja lisäksi tuntuu
puubmisha tai pistelyä raajoissa, on s€]käy'
dinvaurion maldollisuus otettava huomi-
oon ja meneteltivä sm mukaan.
Eti
- Iiikuttel€ niin våh;in ja varovaisesti kuin
maldollbta
- harkits€ huolellisesti, miten suojaai
kylm:iltä myös alia päin
- siirtoa varten taFitaan useita auttajiä
(nostaiia)
- T\rrvallisinta on tukea löytöas€stoon, elei
se ole Mhdollista, tuetaan selälleen tuk*
vale alustal€
- mahdollisimman tasåinen kdjehrs, olo-
suhteet huomioon ottaen, jä4estettävä
Toivotaan, että edellistä ei koskaan taFiF
se toteittaa, mutta €ntä jos...
Terveisin Eila

l9onr
Kotiseutumuseot iä luonnonihme€r
Rovaaimelrä Kilpisiärvelle

Euroopan kulthrudsäätiön Suomen osasto
on julkaissut matkaoppaan låpin kierros
2. Se kertoo tavallisen matka€sitteen ta-
paarL montako esinet*i on tässä ja tuossa
museossa ja miki on Rovanimen taidemu-

seon o6oite, mutla myö, mistii ker*iiheinät
h. evat,a mitä ovat kalakentät.
Saamelaiskulttuuria ja suonalaisten ja
samdaisten eloa €sitdl&in laajernmin kuin
matkaoppaissa yleensä. Luonnonihmeet
ovat saaneet oman lukunsa, mutta porota'
loudesta €i puhuta mitään. Kuvät ovat
myös g'),pillisiä matkailukuvia.
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Kalastuslirpå-åutomååtti Korouomåan
,å Arpp€enla,m€ne

Suomen suudn ro&ovajoama Korouona
tunn€taan luormonlauneudestaan. Viime
k€s?inä alueen kalastuspalveluita Paran-
neltiin. Alueela on mm. lasten kälastus_
lampi. Muu palveluvarustus on nlt asian-
mutainen keittokatoksineert laavuineen
ja autiohpin€€n. Kalalamaåta Pideuiiin
myös ht\,äå huolta. Viim€ k€sänä stme
ishrtettiin runsaasti jalokalaa ia istuh*sta
jatketaan tiinä ke!:inä. \4ime k€6änä kalas-
tuslupia mfytiinkailkiaan 1300 ja suosion
uskotåan jatkuvan, silä luPamyyntii hel-
poteiaan rakentamalla lupa-automaatti
Po3ion Ranuan nen tunhrmaan. Toinenau-
tomaatti hlee Tervolaan AlPP€enlanmel-
le, joka on myös kuulu kålaPaikka.
Korouoman retkeilijöit?ikiiän ei ole uoh-
dettu, sillä Korouomm ja Simojärven v:ili.
nen polkur€itti valrnistuu ensi ke!ånå S€n
va €lle tulee mm. laavuja ja kotia sekä
tulipaikkoia. Matkall€ tulee myös pitkos-
puita. Koko reitin pituus on n. 20 km.
LK22.2.91

Herråinpäiväreitti UråIista Riippiin

Sodanlylinjä ikylienmtkailuhankke€t
etenevät ku Riipijom kanootti-, vene- ja
ulkoilureitti saadaanvalmiiksi. Matkailu-
reithrakeMustyötalkavatmaaliskuussa.
Reitti on nim€tty "Hsrainpåi*ircitilsl'
l7ooluvulla eläneen Matti Paavonpoikå
Riipin mukaar! joka edusti Kemin låppia
Tukholman valtiopäivillå eli herrainp;x-
villä.
Riipiiärv€n rantaan ralennetaan opastus-
pistg mutta se valnistuu vasta erui \,-uon-
na. Kaikkiaan reitin varteen tule€ kym-
menkunta taukopaikkaa Unarin ia Riipin
kylien vähn. Taukopaikkojen ideana on
esitellä alu€en historiaa. Unarisra pereh-

dltään met*ilappalaisen €Iimäån, Pyyn-
titapoihin ia asumuksiin. Karhukoskelle
mkennebaan h;irkinmylly/ Sivakkorovaan
€råpifrri, Lö)säkinaavalle niitft?irtti ja
råniålåto ia Kirkå#wen piiähan sålvosko-
ta. Vene-ja kanoottiväylästå on tarkoitus
tehdä myö
matLåiluLalastusalue.

H€likopterillå tuntur€ille

Ruotsin tuntur€illa melko halvat säänöIi
s€t h€tikopteriyhteydet antavat mahdolli-
suuden aloittaa va€lluks€n useammasta
pailasta kuin tien Päästii.
VuoruE 1990 Ab IåppladsflYgin ja Ab
NonlandsflySin ailataulut olivat seuäa-

låpplrndsfiyg

Joka påivä
8.30 14.00 | Kivik*jokkt 930 15.00
9.00 14.30 Jsraloluokta | 9.0014.30
Hinta 400 mk/henkilö

Norllandsflyg

loka pinvä
9.00 I Ritsem 4\ 1135
9.30 | Staloluokta I 11.0s
9.3s I staloluokta | 11.00
10.00.1, Kivikkjokl | 10.30
Hinta: Rrtsem-Staloluokta 430 Inl</hentilö

Kivikkjokk Staloluokta 400 mk/henkilö

Hinnat F ailalaulut on slTtä tarkistaä
U*iksi on myös monia muita vaihtoehto-
ja ja esim. ryhmät voivat varata lennon.
Yhteystiedot:
ABlapplandsfiyg/ KivilkjokkPuh 0971-
2"10 44, relelax W71-27O 65
AB Nonlandsflyg / Gä[ivar€ puh 0970'
140 6t tel€fax 0970-160 55.
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TURVEKAMMI

Ihminm on hak€nut suoiaa luormon IuFl-
ta otte€lta kautta aikojen. Sen ral(entami.
seen on käytetty saatavissa olleita tarvik-
keita, puut4 kiveä, sammalta, nahlaa,

Perinmäisessä låpissa, puuttomilla tun-
hrreilla ja koi!-ua kasvavissa jokiuomissa
ei ole ollut aineita hirsiliimppiin. Sen ver-
ran on tuulen tuivertamiin runloihin kui-
te*in Ertta kertynyt, että niistä on saatu
hlaä tukikehikko ja siså\,'uoraus turve

rurvekammin kehikko on malliltaan kah-
dekenlulmio, jonka kaikki silart eivät ole
yhti pitkät. Ovi ia ikkuna kuuluvat asiaan.
Iollei sime ole laitettu kamiima, on kat-
toon Jätetty keskelle aukko, josh nuotion

Kehik*o on !*i?iryshny halkaishrilla duruil-
la. S€n päåIe lait€ttiin eristeeksi koir n
tuohta ja päällimmäiseksi kerrokseksi rur-
vepaloja. Nykyisin tuohm kowäa usein
nuovi ja kattohuopa, joskaan ne eivät ole

TuNekammi on nopea rakentaa ja koko-
akin on helppo säädelä. Kammi on kesållä
viileä ja talvella lämmin, ios on kamiina
låmhanlaFna. Kanmeia lölyy Suornen
puol€lla eniten Utsjo€n itäisestä erämaas-
ta, jome on pystytetty monta kalastajan ja
dekostajän kömmänää. Ruotsin jä Norjan
Lapissa turvekarnmeja on kiytiissä run-
saasti. Monien lappalaisten koivu-
vyöhykkeessä tai paljakka-alu€ella olerat
kesäkylien rakennukset ovat karnrneia.
Ainakin Ruotsissa kesäkyli€n yhteyd€ssä

olevia kappaleita on rakennettu kutm
turvekämmeit. Niissä onlin oma, lämmin
tumelmansa, joka puhuttel€e kulkijaa.

Myös lcrFkaivon keittokatoksm takam
on tuivekammi wosikaudet pikkuhilaa
Fpistunut. Tänä kesänä se on ko4aus!'uo
rcesa F ta4oaa Sindlekin tilaisuuden oppia
uusi, mielenkiintoinen asia: kammin ra-

Raija Hentman
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LAPIN SANASTOA

Edretkeilijän sanastoa

aihli = vanha/ iso/ ruuhea p€tiijä
(petäjiln ntnlo-osa)
aljo = kesD'ntynyr vinieläin
as€nto = yöplmispail*a, teiri
elo = lappalaisen porokaia
eiiåiset = ennusmerkft, hattijat
"edeIåkulkijar
hangas = pyyntiin käytetry johd€aita

Fma = parikortelinen lohi
hims = kuohirsematon urosporo
hoilata = iuosta, virata
h:irkä - kuohithr hiwas

joto6 = ahLion 
'Ds. 

jälki ltmessa
j'rovattaa = s€umta jiilki?i
tutaa = kulkea, markata
juto = v€toporo
kaamos = talven auringoton aika
kaaristaa = sitoa ah.kioon tai kanrGå-

kaarre = ansalle ohjaak johde/ po-

kalokus = po"on kno6b vaMteL

kammi = hfvetupanen
kiehinen - tervaksestå ruoltu sytyke
kiekeröidä= syöttiiäporcia jäkäåmaas-

kinnipeski= kulunurpeski
ki(ata = kirota
kisura = pieni, h€ikko poro
koddi - peura
kojamo - uioslohi
kollosta = sitoa poroja peräk_käin
komsio = Iappalaisten kannettava
kätkyt
konto

konttiluu= poronsäiiriluu
kopara = poron sorkka
kopulkä = keloista tms. kyährrylauF

koiuu = ka un talvinen nukkuma-
paikka
korppu = vahinko
kortto = päna silmäys, kirGus
kuer = taimen
kukla = f'ahkakuppi
kuten-
puola = karpalo
kuu = floronpintå, rasva
kåtkä = ahma
laa\,u = alunperin ha\,uista rehry
yösija, kankainen vinokatos
leuku = iso lapinpuukko
loito = erålllode
loitotalja= maleutalja
loue = vino.iutujen varaan levirer-

luppo = .laava luppokausi jouio-

muistelus= tarim
muona = taryePuu
murku = tiheå sumu tunhdssa
naakia = hiipiä, väijyä
napautua = rakotuli jää oksien kohdal-
ra koholle
niesta = eväs, ruoka
nili - patsasaitta
nimiloppu= yli 7-lrotias po.o
nokko = kylliksi
ndkata = juostaverkkaan
ftnkki = yksinåinen pikkuvasa
nutukas = poron koipinahasta tehrv
kenkä
ojus = ajoporo
ono = nuora, uistimen siina
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ottinld = pitkihkö leilin kaltainm

pailakl<a = ohjustarnatonporoh?irki
palkiminen= porojenkulkulaihhella
palkinen= poronhoitopiiri
palismaa = porojen oleskelualue
panla = poron päi,s€t
parttio = pieni jouklo poroja
peuEkorva= korvamerHtönporo

purkakarva= porcn lyhyt sryskarva
raitio = porcpaimen
raitioida=paim€ntaa poroja
räito = hinnastethr porojono
rankinen = !åäskisuoja

linhr = haaskalinhr
rouko = välly
roulua = Poron ään[ely

ruode = kodan tai laavun h*ipuu

ruukaltaa= laukata
rykimä-
aila = pomjen kiima"aila
Iäkki = s.:iäski€n purcmakausi
saaloa = poro läh?ittiiä
seita = pälvonhpaikka, esine
sevä = hanhkanto
staalo = haltia, iättilänen
stuorrä = suuri
suopunk = lapinniehen lasso
syttö = sytyke
taajoa = leilkiä, otella
taanoa = kesyttiiä, taltutlaa
taklaHirkä= kantoPor0
taulo = hlvin keitet9 kala(keitto),
usein siika
tokla = iso porolauma
tolvata = juosta nopeasti

unistaa = nähdä unt4 uneksia
uEkka = toisela vuodela oleva uroe-

uuttu = sotkan PelaiPönttö

vaadin = naarasporo
vaami = täysikas!'uinen naamsporo

= r'oron vasikka
viero = vi€ras
vistottaa = iljettä
l'uottua = nåkyå (jäljistä)
vääti = ystävä
äjä = isoisä
;inmi = isoäti



PORONPAPANOITA
Nuuksion bussivhtevdet

Nuulsiolaisten suora bussiyhte'€ Helsin-
kiin lakaa sy'skuussa 91. Linit 85 Nuuk-
siosta Leppälaaran asemalle hrlee korvaa-
naan linFn 285, jot€n yht€ydet vaativat
jatkosså vaihtoa. Linja 85 kulkee ruuhla-
aikoina turmin välein.
LV3/97

Maioitusta tuntureilla
nuorille

15 - 25 larotiaat nuoret saavat tånä kesänä
erikoisedun yöpymis€ss?i D€n Norske
Trrisför€ningin tunturimajoila, joita on
Norjan hrntureila n. 300. Tavaltinen hinta
on n. 65 - 75 knrunuun !'rk, mutta nyt
nuoret voivat ostaa vaellusvihkon 210
kruunulla, jolloin kuuden yöpymisen hin-
naksi tulee 35 kruunua/ yö.
Uutinen ei tosin keno, koskeeko tiimä etu
nyö yhteistoirnintaj:i4estitjen jäseniå
kuten Suomessa SML:låisiä.
vG 22.2.91

Jokamiehen autiotuvat

Ylitomion erämaihin on kunnostethr M€l-
tosjäNen s€lkosiin Palolkaanlammm ja
Pohjaser anmen autiohrvat jokamiehen
käyttöön. Re&eilijöillå ei ole vieLi tietoa
näistå tuvista, joissa voi leväEi tai yöpyä.
Kiirnpillå on puut r?lmiina F kamiinat
odottamassa va€ltaiia.
K?impille ei päs€ autolla, n€ sijairsevat
muutaman kilom€trin päässä Aavasaksan
- Muurolan tiestä läh€ å Ylitomion ja
Rovanienen maalaiskunnan njaa. Tarkem-
måt tiedot saa metsähallinnon L:insi-tå,

pin hoitoalu€en konttorista Pelosta.
LK25.1.91
Pelasfussuunnitelma
Lemmenjoen ia Ivalojoen
kairoihin

Alueile tehd:iän pelastussuunnitelma,
jolais€t on tarkoitus jatkossa laatia myös
muualle kansalispuistoihin. Suunnitelma
si!ållytettiin vapaaehtoisen pelastuspalve
lun lvalon alueen t?imän flroden ohjel-
maan ja mahdotlinen vapaaehtoisten har-
joitus järjestettäneer io fiinä keväånä.
Tunturipeläshrspuolella kii!:r'nistly nyös
Saaris€lain ålueen latualueiden partiointi,
joihinkoulutelaan nuonsoa ja partioilla on

mukana mm.viestintävälin€et.
Lk26.7.91

Oulangan kansallispuistolle
suunnitelma

Meh*ihallitus on h''våkslnyt Oulangan
kansållispuiston nmkosuunnitelrnan, jon-
ka ynpäristöministeriö vielä \,åhvistaa.
Runlo6uumitelmassa esit€riä& €ttä opas'
hls ja palvelu keskitetään Karhunkierrok-
sen rctkeilyreitin varteen. Molempiin päi-
hin Hautaj;Well€ ja luumaan rakemetaan
myitsuudetopashrspaikat. Kiutakönkaan
låhenå oleva opastuskeskus såilyy toimin-
nan keskipisteenå.
Sallan puolell€ KeroharFlle tehdåän uusi
polkureitti, jonka vanessa on Kerojårven
auhotupa. Myös Kitkaniemen matkailu-
palveluja kehitetään ja Kitkajoen ylrtstä
helpotetaan kahd€n vaiieriveneen avulla.
AlalaJuumanvuomienalueellaliikkumi
n€n Ejoitetaan väin poluille samoin kuin
PesojäRer väluma-alueella.
LK17.1.91



LAHIKUVAUS

Lihikuvauben tärkka miiärittely on aika
vaikea tehlii!å. loGkus liihikuyåiå pide*i?tn
kuvaa, jossa kohde on usean metrin p:iiissä,
toisinaan taas s€llaista kuvaa, jossa tarvi-
taan lähikuvåuslaitt€ita.

Suursurus-sunde tarkoittaa kohteen ja f il-
m ehn€l kuvan v:ilistii suhd€tba, esim.
1:2, jolloin kahdm smtin kokoinen kohde
on filmilå yhden s€ntin mittaisena. 1:1 on
taasen luormossata f ilmillä samankokois€-

Objektiivit

Objektiivit lähikurauks€ssa o t samoja/
joita käytämmemisemakuvauksessaki&
ainoastaan sillå erol4 ettii normaali 50
mm polttovälinen obj€ktiivi ilman makro-
aluetta tarkentuu n. 50 cm:iin ja 35 mm
laajakulma n. 3040 crn:iin. Tuolloin
pääskiän suurmnussuhte$een. 1:r0/ ioka
tarkoittaa, ettå l0 cm kohde on filmillä 1
cm kokoinen. Toisinaan tuule€ määri-
telmärr että tuo 110 olisi se sundeluku,
josta alkaisi lähikuvaus. Makro-objektiivit
antaråt yleisesti 1;2 kuvakoon F uudem-
nat makrot 50-60 mm normaaliobjektii-
veissa jopa 1:1:een.

Apuvälineitä

Jos halutaan päästä tuosta 1:1:stå suuren-
nuksen puolelle, niin tarvitaan jo apuväli
neitä. Yleisin niistä on irs. t ittorengassar-
ja, jokä koostuu 2-3 eri le\,yisestä renkaas-
ta. Niitä kiinniteäiin objektiiviinja rungon
väliin tarvittava määIä, jolloin päästäiin
normaali 50 rnm:n objektiivila r:r:een ja
3s mm laajakulmalla n. 2r1:een, joka tar-
koiiiaa, että yhden sentin kohde on filmillä

Suurenpiin suurennussuht€isiin piiäst?iån
paljelaitt€ena, jonoin objektiivin ja rungon
v:itiin kiirmit€tiiån palj€, joka on portaatto-
nasti s:iädett?ivisså. Paljelait€ ja 20 mmn
hajår<urmå kännetlynä antavåt jo yli
10:1 :€en-suuremoks€n. Kuvaaminen sillä
Iuomossa onkin jo toinen juttu.

T€rävlTsalue

Terä\,yt€alue lähikuvauksessa on piem,
joten s€ asettaa vaatimuksia kohteele,
kuvaajale ia välineille. Ye€D-*i låhikuvaus
vaatii jalusta& lankalaukaisimen ja hel-
Posti myös salamavaloa. Kuvattaessa
l?il€Itä niin makro-objektiivilla kuin yh-
dist€lmällä 50 mm ia loittorenkaat/ niin
valo kiy niukaksi. HWät makrot ovat
valovoimaltaan f2-35 -luokkaa ja lähiku-
vaukseen sopiva 50 mm sama luokkaa.
Klm näildn laitetaan väliin renkaita, niin
valohäviö sen kuin kasvaa. Kääntäen vai-
kuttaa vielä terävtTsalue; jos se halutaän
mandolisimman suureksi pitäå kuvata
pienellä aukolla. Se hidastaa kuvausno-
peuttaja kuva tiråhtää, jos ei ol€jalustäa ja

Hiukån salamåsta

Salama lähiluvauksessa on hieman kons-
tikas, jos ei omista sit?i tarkoitusta varten
tehtyä rengassalamaa. Monet automaatti-
salamatkaaneivätmittaa tehoaankuvatta-
essa all€ puolen metrin matkalta. Kaikesta
kyllä selviåä, kun kokeilee, mutta se saat-
taa h. la kalliiksi kulutetun ja ylivaloietun

Joten jätetään kiire låhikuvauksessa ja
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unohdetaan salama tai harFitellaan s€n
kanssa sitten kun lähikuvaus on muuten jo

Suunnittelun ongel.mia

L?ihiluvauts€rsa tuI€€ muistaa myös
sommittelu. Ku!än ta*kojen kohteid€n
pitiiisi olla todeUakin niifii, joiden halu-
taan olevan bark*oia ja muu osä saa h:iipyä
epätarkkaan "sumuun '. Kuvaa soNni.
tellessa on hyvä muista4 että kuvatta€ssa
suhte€ssa 1:2" niin aukola f 5,6 on tsäryys-
alue n.2-2J mm ja aukolla f22jo n.8-9 lrun.

Taryeeksi valoå

Valon mittaus nykfsi!å jäiestelmäkame-
roilla €i tuota ongelmia. Jos ei luota, €ikii
aim ole slyt i luottaakaa& kameiån anta-
miin lukuihin automaattiasennossa, kan-
nattaa käänfiiä nippelit käsis.iiädöIe ja
haaruloida kohteen eri kohdislå sopivåt
arvot nopeudele ja aukone.
los tinkn terä1't7salueesta, niin aukkoa
voi suurentaa ja vastaavasti saada kuvaus-
nopeuden hrvalisele alueele.

Koht€itå

Kuvauskohteiden valikoima on laaja. Toi.
set pitävåt kukista ja toiset "hönttösistä".
Usäksi tulevat kaikki muut, kasvit, sienet,
jäkiilät, sammal€et ym.
Kukkia ja kasveja kuvataan sekä lajikuva-
na etki p€lkästään kukan kukkivaa osaa.
lajikuvassa pitäsi n;ikyä myös kaswalue
taa ja -)mpäristiiä.
Useimmat hyönteiset eivät jostain syystå
pidä kameralla tökl.justä kuvaajista vaan
livistävät juud kun on painamassa laukai-

Kuvåajån konstit

Kova tuuli tai yleensä tuuli aiheuttaa
hankaluuksia kasvikuvaut<sessa. Siihen
saattåa auttäa rautalangan päh:in kiimi-
tetty "Hauen leuka". Rautalanka tökitäån
maalan ja tairutetaan soPivasti. Käsvin
varsr nipistetään hauenleuan väIiin ja jo

Toisinaan auringon suora valo on niin
jy*kä4 että raiokohdista hiiviåvät sä\At.
Silloin ei auta kuin nanata pilvi auringon

Joskus va4opaikoille tiyq,isi saada lisää
pehm€iiä valoa. Sit?i varten !.aivetäan lau-
kusta alumiinifoliota, joka esim. rautalan-
kojen täi tikkujen a!-ulla viritetään heijas-
tamaan valoa varjoihin.

L:ihikuvauksesta voisi kirjoittaa paksm-
kin kirFn, jos kaiklea siilm sisältyvää
asiaa s'.vällisesti käsittelisi, joten....

Ha4oiteuaan kuvaamista ja tadnoidaan

Mauri Piippo



NIESTASAKKI
Retkimuonaksi soveltuvia tuotteita Iöytää
muuåltakin krin tai,sllis$ta rookakaupas-

Luontaistuot€kauppojen valikoimisea on
erilaisia viilipaläna maist'rvia patukoita ym.
kuivattuja tuotteita, myEleii, makaroone-
ja, spagettia, pussikeittoja jne. Niiss?i €i ole
yhtä viljalti käytetty €sim. suolaa ja
*iilön*iaineita.

Vieli eksoottisempia vaihto€htoja ktytää
etsdsjstii kaupoista. Esim€rkiksi Helsingis*!
Hämeentien alkupäs"sii, rtukanisnm
hallista seuraa\,?ssa kolttelissa on vietna-
milainen ruokåpuoti vii-Voän. Sielfii ovat
mm. jåljempänä olevan ohjeen kuivatut

KAS\ISSPAGETTI

3 heng€n armo6
1 pssValionGourmix+omaattikeittoa
tai
3/4 pss Higli-tomaattik€ittoa (luontais-

3 rkl kuivattua sipulia
2 rkl kuivattua purjoa
1 rkl kuivattua selledä
2 rkl kuivathra porkkanaa
1 rkl kuivattuja ituja
2 valkosipulin kratt?i
kuivattua persiljaa ia nokkoBta

160 I Hngt-hirssispagettia

låita kuivatut juuekset ja vihannekset
aamutoimim yhteydess:i liloamåan Mi-
nigrippussiin. Tomaattikeitto, lioteut
tuotteet, valkosipuli ja persilF sekoitetaan

ia annetaan knsen9ii pussikeiton ohjeen
mulaan. Icstik€ suurustetaan r€sitilkkaan
s€koit€tuIa maissijaunolh hetk€å €nnen
kpsymistii.Ios spagettia ei halua k€itkiä
kokonaisena erikseen ja tårjoilla taiteen
säntöjen mulaan, voi myös pätkiä ja
kpsentåä kastikke€ssa. Silloin ei tarvitset
vältuimättii suurustaa laisinlGan.

MUSfiKÄLAPATA

3 dl Hiigli-hirssimakaroonia llns.
QdD
2 p6s Blå Band päratiisi -'rttikastiketta
(1 pss)
I pss kuivattua mustekalaa *
3 rkl kuivattua paprikaa **
(2 rkl)
I *I kui thrja ituja ."
2 rkl kuivattua sipulia

MnigriFpussissa eh*;ite€n liotehrt aineet
ja kastikejauhe sekoit€taan kylmä?jn ve-
teen J'ä ametaan kuumentua kiehuvaksi.
Makaroonit sekoitetaan joukkoon ja keite-
täån ohjeen mukain€n aika. Tosihwää.

r Kuivathra mustekalla saa ainakin Hel-
singiss.i Hämemtim alkupåässä olevasta
viehamilaisia tuotteita myt'västå Vii Voan

* Papdkan ja ifujen kuivatuksesta ker-
rottiin hpinkivijässä 41, 4/90, s. 30.
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PEKONT-SIENIOHUKAISET

Kolnelle hengelle
1 1/2 pss Vaasamy )'n ohulaistauhetta
(kiytå loppu esim. parurd€iv:in teossa)
3/4 pss muusiFuh€tta oopulla voi esim.

I pkt Amerikan pekonia
r dl kuivattuja sieniä
3 rkl kui\,?tiua sipulia
valkosipulin kynsi

uoh sis€tlt sipdi etuk;ibesl Paista p€koni
pannulla rapeaksi. Sekoita kaikti aineet
ke.kenään ja paista pieniö vaFan sentin
paksuisia ohukaisia. Esim. kermakåstike
taipuolukatantarsi tmukavaakosbeutta
muutoin ehlä ltreman kuiralle mutta sar-
gen näuklaalle ruualle.

Aterian tekeninen on hieman aikaa viepää,

min}:i vuoksi se soveltuu parhaiten ehki
tulilla tai kämpässä vahistettavaksi.
Syntyy tosin myös kitevästi Trangialla,jos
ei tärviLse pihtailla polttoaineen kanssa.

HAPRO.RUSINÄKETTTO

1l v€ttå
1/2 pkt rusinoita

2 rkl perunajauhoja
2 dl hÄpron lehtiä (tai suolaheinäå)

Keitä rusinoita tovi ja lisåä sokeria makusi
mukaan. Suurusta vesitilklGan sekoitetul-
la perunajauholla. Lisää hroreet hapron
(suolah€in:in) l€hdet, kun keitto on haale-
aa, ja nautiskele rauhassa. los haprot lait-
taa liian kuumaan keittoo& ne menetävät
maulkaankirpeytensä jampeuter'sa.

RH

Kqrttokeskuskortot
lomo-

Suomeen
5!do kösilidö 19 kuusivtidslii kariolehieö.
Yhde$ö ne muodosovor iorkimmon, koko
Suomen koltovon tiekonosbn. Vuodehi
l9tlon uuslru ehder 4, s, 16 jo r8.

GT-kodlo on oileo vollnro siloii, kun
holuot poiler. vo roYöy ir.

lo lGb rt'r[eim misrd moikc]ulohre ro.
Mi okoovof li25 000' 1250000 Nöiiö
morlo otr o ullolion edryskodloo on iul.
lo +u yl 40lohreeero, uuslm.
po^o olanbsdislefiuno, i nes\.y kBdkuuso
1991, erryisesr vensiiiiti e1o öiteft!:
M.tk.il!kortto soinqq 1.250 0o0.

@ranrrmrsrä*
Oporinsiho 12 B, PL 35,0052lHELS|NK
Puh. voihd€ (90)15,11, releldx (90) 154 3ls0
.rti eenmyylnd io mivol mm Iriokoupol,
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TUNTURIKASVEIA TUTKIMAAN

Moni lapinkäviiä on htomamut, €ttä
tunturlsså kå6våa åivån eri kaEveia krin
täällä eteläs6ä. Mi6Ui nimet nälle ou-
doile ja u3ein kålmiille kasveil€? Minkii
tunturikåsvikirjån pål:kaisin r€ppuun tåi
rinkkaan? Anå dnl&abotanistin havaitr-
toja ta mielipit€itå.

Olle G. Olsson -
Bo Nylen:Tirnturikasvit

Kiia sisältiiä h'.vät värikuvatja tekstit yli
200 tunturilasvista. Joukossa on myös
heiniå F samF. Alussa on lyhyt katsaus
tutueiden r€svillisuusvyöhykkeisiin.
Edistä kasviryhmistä on myös sup
peahroia määrityskaavoja. K?it€vå, kapea
jä korkea taskukoko. Suositeltava teos, jos
haluaa tmistaa tunturikasveja lähirmä
värikuvan perusteela.

örjan Nilsson:Nordisk
Fjällflora

los osaa ruotsin alkeet ja kasviopin perus-
tiedot, on tarjolla tiimä erinomainen tm-
turikasvio (boraniikan peruskäsitteet ruot-
siksi oppii nopeasti kEan kuvitenrsh
käsiteseloshtksesta). Teo€ sbälEiä kaikki
noin 700 putkilokasvia, rotka voi Suomeo
Ruotsin ,a No4an tunhtrialueilla tavat.
Tunturialu€ tarkoittaa tässä kirjassa tun-
tuikoivuryöhykettä ja paljakkaa, €i sns
€sim. Suom€n Lapin havumetsåseutuja.
Tbrmistamista vartm on tiiydelliset määri'
tyskaavat ja lajiselosh*set mutta myös
runsaasti piiroksia kasvien yksityiskoh-
dista ja ht"viä värikuvia. Esim. suomalai-
sen Retkeilykasvion Flillflora voittaa kirk-

-kevyempi, pienempi, luj€rnpaa paperia
-poisea tuhat Etelä- ja Keski-Suomeen ra-
joittuvat lajit
-mul€na tunturikasvit, joita ei 01€ Suomen
Iåpista ta ttu

låiik?isitykset poikkeavat joissakin suuris-
sa Re&eiry*asvion kisityksis6 yle€n*i niin
päi4 että meikiliiinenalataji, €sim. pohjan'
varils€ffna4a, on Flilfloras kisitelty
onana lajinaan. Suomalaista kä'ttäiäå jon-
kun verran hiiiritse€ se, että kaavoissa ja
pii$osteksteissii on vain ruotsalaiset ni-
met, ei tieteellisiä. Fjällflora kestää myös
kol?a kuluhrsta rinlan pohjalla.

Vegetationskarta över de
svenska fiällen (22 lehteä)

Ruotsin tunturiseutujen kasvillisuus-
vyöhykkeet on inventoih! mittakaavassa
1:100 000 entyisille kasvillisuuskartoile.
Kiiytössä on peräti 26 ed kärttaslnbolia
erirryppisille kasviyhdlskunnine. Taväno-
maisista !€rttamerLinnöistii on mukana
vesistiren lisäki jäätiköL jtrkånteet, vael-
lu$eitit ja tunturiLuvat Korkeuskå'råt 60
metsin v?ileil Kartia ilmeis€su diitä sum-
nisiåmisee& mutta kun vaelluksella oli
käytössä myös tavatlinen suunnistlrskarF
ta, turvauduin yksinomaan viimemainit-
tuun. Muutenl.in väien ja merkintöjen
mosaiikkimaisuus teki kartan kåytön vai-
keas€lkoiseksi. Itse asiassa kartan
kåäntöpuolen artikkelit (Padjelantan alue,
lehti 6) olivat kiimostavimpia: ilmastoa,
geologiaa, kasviharvinaisuuksiä )an.

Mikko Llytikäinen
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s o TIAVAELTUS RUSKA-ATKAAN
Ei soijaan kynästlnyt, vaikka se oli joka
ptnvä ruokalhtå a. KokeifiE m€ viikon va-
elluksen kasviksilla ja onnistuimme. Paitsi
ensimdiisen;i iltana musimmepdvilinl-
kua- s€ piti painaiarå 

'a 

pihantu\,ara syit&i
pois. Emme vielä silloin olleetilEn vamo-
ja kasvisruokavaliomme toimivuudesta.

Aamupuurot olivat p€rinteiset, paitsi
höyst€tty marjoila. Keräsimme illalla
marjat maåsta valmiiksi puuokattilan
viereen F aanulla sekoitimme ne valmii-

Pä*iruokana oli miso-keitto, erä:inlainen
pikavalmiste soiiasta ir n€rileviistii. Niikti-
leivän Fizille pursotimme kasvbtahnaa ja
koko atedan jålkiruuaksi kuppi kunnon

llalla paistoimme tatteia, Fita poluNar-
r€t paikoin pursuivat. Voita pannulle, si-
pdia jouk*oonlr tatit pilkothrina mukäan-
los tatt€ia ei ollut, pGtimme soijaa pataan.
Soijaa meillä oli na&assa muodossa jos
toisessålin: nalkoina, rouh€ena, murek+
taikinån nåköis€nä. Kaikkia niiti saa luo-

Soijan lisu].ke€nä keitimme hirsimaka-
roonia, alkuma*asta perunoita ja linssejä.
Tosin linssit piti panna jo aamulla muovi-
pussiin likoon.

Vålipaloina pistelimme auringonlukan
siemmi:i pähkinöitä, rusinoita ja luotai
tuotekaupan sesampö&öjä. Suolaiseki
vålipalaksi meillä oli rnulana soijallä
maustettuja, paahdettuja auingonlukan

Kaikki blå-bandit, tomaattikeitot, juusto-
keitot ja meewurstit hrlivat koskematto-
mim takaisin kotiin. Jossakin keveni- ja
ihan niinluin ajahrskin olisi kirkastunut.

Maia Hlnninen
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YLEISTIETOA RETKEILYSTA
RUOTSISSA

Pohjoismaat nuodostavat yhtenäsenalu-
eerr joka ta4oaa retk€ilijöi eja eltajille
moninaisia mahdolisuuksia liikkua luon-
nossa. Oman erikoispintee$ä Pohjolan
luonnolle tuo tunturialue, joka No4assa
kisittää jo sen eteläisimmätosatja Ruotsis-
sa Silenistä maan keskio€ista [ihtien litnsi-
rajaä noudattam aina pohjoisimpaan
kolkkaan saakka. Ruotsinja Norjan välissä
sijaitsee uroristo, joka muodostaa luon-
nollisen mFn valtioiden välillä. Tätä kut-
suttiin ai€mmin Köli l'uoristoksi ja ny-
kyäån Skandeiksi.

Suomesså lunturit sijaits€vat päåasiassa
Iåpissa ja larsin kaukam suuimmista
asuluskeskuksistamme. Norjassa ja Ruot-
sissa hrntufirctkeily on huomattavasd
vanhempaa kuin m€ilä.lohhren osin yh-
teiskumllisesta tilanteesta kuin maantie-

MeiIä kåupunkimaistuminen on lapahh'-
nut vasra 60-lu1'ulla ia miele*iinto luon-
nossa liikkumiseen on voimakkaasti kas-
vamassa. Retkeilyalueita meillä on rur-
saasti, mutta monilta alueilta puuthryat
sellaiset peruspalvelut kuin on länusisså
naapuri maissamme. Suomessa Iiikkumi-
nen pohjoisen retkeilyalueillaiä luonnossa
perushru piäasiallis€sti omavamisuut€en/
koska reit€illä ei oler€tkeilijää tåydent?iviå
palveluita. Monell€ saattaa tämån uroksi
olla mahdotonta päästä tuhstumaan tun-
tuiiluontoo& koska kåikill€ ei ole mahdol-
lista esimerkiksi yöpyä t€ltoissa tai kantaa
mukanaan raskaita varusteita.

Tämån vuoksi on h,'vä, etta naapudmais-

sanme on jo valrniina tiillaisia Palveluita
ia pohjoismain€n kanssakä),minm a a
myös meille suomalaisille uusia näkijaloja
r€tkeilyyn ja sen järjestiimiseen. Ruotsin
retkeilyalu€et ja osin No4ankin kertovat
meil€ myö ornaa historiaamme. Suoma-
laiset ovat olleet keskiajalta låhtien asutia-
massa Ruobsin er?imita ja säamelaiset o\,?t
yhten:iinm kansa, jotka asurat kaikissa
pohjoismaissa. Tåmän kansan elämän vai
heita on h€lppo s€urata myits naapuri-
maissåmme ja heidän elämäntaPansa
muutoksia. lappi on todella laajempi kuin
me suomalaiset mon€sti kuvittelemme.

R€ittiviitoitukset

Reitit on vnbikttu kesäeiteilli kiviin,
puihin rai tolppiin maalatuin merkein ja
reittim haarautumiskohdisså on on opas'
teviitat. Talvireibt on merkitty ristiviitoiL
la joiden etäislTs on n. 40 m. Talvireitit
ylittåvät €.im. soita ja vesistöjä, joten niitä
on hankala kiyttää kesäisin.

va€llusreitrt

Ruotsin turtureilla on neljä pääreitti
verkostoa,joista jokåinenvoi valita sopivat
osuud€ttai r€itti€n yhdisteLn;it.
Ruotsin ttDturiasemat soveltuvat mainios
ti myö Lihiretkeilykohteiksi niile, jotkä
eivät kykene tekemään pitkiä vaelluksia.
Muutamila reiteillä on mandolisuus myös
täyd€ntäå muonitusta, ioten rinkan painoå
voidaan vähentää tarpeen mukaan.

1. Dalana - Hjärjedalen - lämtland, 205



km, €telästä Grövelsjön tunturiasemalta
Sto npohjoispuolell€oleva €Skalstuga-
nilla johtåva reitti.
2. Borgaflill - Marstiill, 147 km, reitti alkaa
etetis*i Borgasta F johtaa pohjois€en Kit-
tel4älIiin.
3. Kur|gsl€den,453 km, eteläsfii Hemava-
nista pohjois€€n Abiskoon johtava reitti,
Ruotsin suosituin vaellusreitti.
4. Padjelanttåreit4 r4o km, Kvikkjokin ja
Akkajauen vålillä Kungsledmista tinte€n

Muitakin reittejå on runsaasti mutta nåmä
muodostarat rcittien rungon.

Soutuveneet

Vaellu$eittien joillakin osuuksila joudu-
taan yuttämåän jårviå soutamalla. Veneet
ja niiden s.iilyq,spaikat on merkitty uu-
teen tuntuil<arfaan. Veneiden kåytön

päätyttyä n€ tul€e palautiaa entiseen paik,
kaan. Matka v€sistön yli tulee tehdå kolme
k6laa, koska yMel;i .atuEla on aina kaksi
venettii. Vmeet on tarkoitetlu ainoastaan
vesistön ylityksem.
Vene€t ovat seuaavissa paikoissa: Iåita-
jaure, kartta BD 10 ja 27 H, Kungsleden.
SitoFue (Kåbbajaure) kartta BD 10, Kugs
l€dell. T€usåjaure, karth BD 8, Kungsle,
den. Syyskuun 20 päivän jålk€en veneet
ovat talviteloilla ja lukitluina.

Kahlaamot

Joistakin vesistöistä puuttuu siltoja ja
veneiti, jolloin joudutaan kahlaan'aan joen
ylitse. Kahlaamot on piäsääntöisesti meF
kitty kåntaan. Kahlauksen hrkena on s)')aä
kiiyttää vaellussauvaa tai lyhyemmillä
matkoilla köyttä. Jalkojen suojana ovät
syylingit varsin mainiot, koska ne kuilrl-
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vat nopearnmin kuin saappaat. S'ylingit
suoFavat jalkoF teräviltå kiviltå. Virtaul-
sen ollessa voinakas ia v€ttä on yli pol-
vien, niin silloin on noudatetiava erityistä
varovaisuutta. Usein on viisa3ta odottaa
v€den laskexnistå, ioka tapantuu k€6kiyaj ii
tai aikaisin aamulla.

Saamelaiset ja polotalous

Aivan kutm Suomenkin låpissa va€ltaja
kohtaa retkeilyalueilä poroia,jo*a kuulu-
råt saam€laisille Pmotalous kuuluu RuoF
sissa saamelaist€n kulttuuri perinte$eert
eivä*ä muut sa hatoitiaa porcnhoitoa.
Vae[uksen aikana on p]dtt!!ä v;nt?imään
häiritsemäst?i poroja jit niiden hoitajia
heidän työssään. Porotokkäa kohti ei ol€
syy*i rlamätä äkillisesti, koska lauma voi
pelästy:i ja hajaantua ja siitä aiheuruu
ylimäåråistå työtii tokkaa paimentaville.
Saamelaisia on Ruotsissa n. 14 000 ja he
asuvat 33 tunhrisaamelåis-kyläs.*i eteläi-
simmästå ldrestä (n. 500 kilometriå Trk-
holnasta) pohjoisimpaan Könk?imåän
saakka.PorcF Ruotsissa on n. 250 trco ja
poronhoito on tunturialueid€n mer-
kittävimpiä elinLeinoia.

Melonta

Ruotsissa on us€ita melontaan sopivia
vesistöjä kuten esimerkiksi Oreålv ja Vin-
delälv 'ttetoja Ruotsin melontareiteistä on
saatavissa Svenskakanotf&bundet, IdroF
tens hus, 12387 Farsta puh. 08-n36000 klo
10 - 14arkisin.
Kanootteja vuokaavat nm. Grövelsjö
tunturiasema pun. 0253-23090 F KvikkjG.
kin hrntudasema puh. 09n -210 22-

Säätietoia

Ruotsin radion säätiedot ovat päivittåin

seuraavasti: klo 06.20, 08.05, 13.00/ 18.30,
ja 21.30 våltälutrEnverkon 1 ohjelmassa.
Pailallisradioissa on myös s:ätietola.

Ke6kilämpötiloia

Petkka ko*z1ts helmi rnaalis huhti kesä
heinii elo

Abisko 388 -11.0 -7.9 3.2 7.7
12.3 10.3

Nikkå-
hrokta 470 -73.7 9.5 -3.7 8.9
t3.l 10.7
Kvikk-
iokk i22 -72.6 -7.7 -7.7 1o.o
73.7 17.4
J:iklvik 430 -13.7 -8.9 -2.6 9.3
12.8 10.6

näs 405 -72.4 -7.7 -7.6 9.5
73.2 71.4

Sylen 642 -7.4 -5.7 -1.0 8.2
11.5 10.3

Turvallisuustietoja

Äivankut€n m€illåkin noudatetaan runLu-
rialueilla tiettyjä turvallisuusohjeita.
Omaisille ptydetiiän ilmoittamaan reitit,
joiden alueela liikutaan ja nrnnrriasemien
sekä tuntuitupien vieraskirjoihh ner-
kjtä:in tulo ja lähtömerkintä s€kå minne
aikoo reit[nså suunnata. Useilla tunturi-
tuvilla on lisäksi hät?ipuhelimet, jotka on
mainithr kunkin tuvan yhteydessä. Monil-
la reit€iIä on myits suoja- tai turvahrpia (
P\asrskydd ), jotka on tarkoirerru hätäiilan-

Ruotsissa ja edtyisesti Norjassa on muis-
tettava, että jäätiköitle ei kannata merurä
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ilman pailåIista opasta lukuunottamatta
ne*ittyjä reitteli. Jäätiköiltå on viime
l'uosina sattunut lukuisia orm€ttomuuk-
sia. Ne, joita iiiåtiköt kiirurostavat voivat
hakeutua iätiklitkuEseil€. Ku.rcs€]r i:iries-
tetii:in molemmissa maissa melko rmsaas-
ti. Talviaikam on lis:iksi muistettava kelio-
losuhteiden anlaruus suurhDtureilla F
lrmir,yörlraarå. Pinteiden jFkr<}}€, påh-
dat ja rc&omuodostumat ovat huomatta-
vasti yleisimpiä kuin omilla tunturialueiL
lamme, eikä kårtta nnden lukuisuuden
!-uoksi kerlo koko totuutta maastostä.

TIEYHTEYKSIÄ TUNTUREILLE

Tukholmå - Kiiruna

Paras ja nopein yhteys on E 4 tie Thkhol-
masia Törem ja sitten tie n:o 98 Kiirunaan
( 1290 lxn). Vaihio€itoreitti sis:imåan kautta
Tukhoma Enlöping - Mora - Sveg - Oster-
sud - Strömsund - lilhelmina - Alvids-
jaur - GäIivarc -Kiiruna ( 1470 km ). Kiiru-
nästa 68 km NikkäIuoktaanja Abiskoon 93

Tomio - Kiiruna

Tornio - T&e E 4 josta tie n:o 98 jatkuu
Kiirunaan ( 352 km )
Jällivaara - Rits€m (183 km), Kebnatsin
laiturilta 10 min venema*a Saltoluoktan
tunturiasemalle, yl€inen ti€
jatkuu Ribemiin saakkä. BussiyhteF
kesäaikana. Tledustelut pun 09740 - 18000
Jällivaaran malkailutoimisto

lokkmokk - Kvikkjokk, päåosin h'ryäkuF
toinen tie lokkmokista STT:n hintudase-
nalle ( 122 km)

Hopeatie

Skeldteå -Arvidsjaur -Arjeplogg-Noian
mF ja edelleen Bodö, Arvidsjauun tie n:o
95 ja sieltå tie n:o 37t on koko matkan
h''väktmtoinen. Skelefteå - lål*vik väli n.
290 km.

Koskien tie

UunaF - Sosele - Anmam;is, seuäa Vindel
jo€n vartta, Uumaja - Anrnamäs 3s0 km

Sininen tie

Uumaja - Storuan - Mo i Rana, ti€ nume-
ro E 7t Uumajasta Tänäblyh).n n. 365

Seitsemän ioen tie

Uumajasta aluki tie n:o 79 Vännåsiin,
io6sä käännltåän helle n:o 92 Aseleen
saalka, josta tietä 35r ja 343 Vilhetminaan,
jo6ta Stekenjokk ti€ti pitkin Sanäsiin n.
350 km. Stekenjokk tie jatkuu Saxnäsistä
tunturi alu€€n kautta Gäddedeen. Tuntu-
rialueen vlittåvä osa tiestå on vain kesääi-
kana ä6inna. Åselesta tämä tie haanutuu
Dorotean suuntaarL jota kautta ajetaan
Borga4älliin, Uunajä - Borgafjåll 330 km.

Tukholma - Storli

Thkholmasta E 4 tietä Sundsvalliin, josta
tietä E 75 pitkin Ostersundin kautta Stor-
liin, 15 km ermen Storlia Emforss, josta
tieyhteys Handöliin ja Storulvåhon, Tuk-
holma - Storli 745 km.
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Uumaia - Sto i

1. Uumaja - Sundsvall - Ostersund - Storli
n. 630 km 2. Uuair - Dorotea - Ostssund
- Storti i, 570 km ja vastaava matkå on
ajetta€rsa enstnmäsui r€ittiä, mutta oi-
kaista€ssa Sollef teån käutta.

Et€lå-Suom€sta on varsin ht vät yhteydet
Ruotsin tunhueille Vaasan kautta Uuma-
jaan lai Sundsvalliin. AjomatLaa on omal-
la autolla elimerkiksi Borga4ållin tai
Sån?isiinHelsingistiin. 0knFT;ihäby-
h)'n n. 800 km. Tikholnankaan kautta
matka ei ole juui*aan sen pitempi kuin
meiltä låpinsuosihrimmilealueill€.
Mikän ei varmaan €stä läht€mästä tunte-
mattomille reiteille tai r€ittien vierelle,
väiklG ne tutuirnmat vaelusmaastot kuin-
ka veEiisivät puole€nsa.

KIRJALLISUUTTA

STF Fiänhandbolt julkäistaan urosittain,
julkaisija STF TukhoLna
Sveriges natur, jdkaisija Svenska Naturs-
kyddsf ör€ningen Tukholha
Detta är Kebnekajse, Tore Äbrahamssorr
Bonniers ffflag
Detta är Sar€k, Tore Abrahamsso& Rabm
& Sjög€ns förlag
Vandra i Särel9 Svånte Lundgren, No$
tedts förlag
Vandra Kungsleden - och andra färdvägar
Abisko- Kebnekajse - Stora Sjöfallet, Claes
Gudsten, STF
De vilda djurens Sarek Edvin Nilsson,
Bomiers förlag
STF R€sor, STF:n wosiesite, julkaisiaan

Fjållsåker,talvi- jakesälehti tunturiturval
lisuudesta, FjäUsäkerh€tsrådet
Mountain Hiking in Norwa, Nortrabooks
/ Noian matkailuyhdistys

Reijo Blomberg

RETKEILIJÄN
- ensiapuside iso
- ensiapuside pisni
- pikasids pisni
- pikasid€ iso
- låmpöpåite
, peili
'lurualoikkui

REPPUPAKKAUS
1 kpl
1 kpl
6 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

HINTÄ 94 ,-
ÄVAFUUSLAKANA 140 x 220 cm
- sijoitsttaossa "hopeapuoli" loukkaan-
lunutla päin heijastuu ruumiinlämpö ta-
kaisin potilaaseen H|NTA91,-
SPR PIIRITOIMISTO
HYVÄN MIELEN KAUPPA
annankao 16, Helsnk 12. DUh. 601 mO
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RINKAN POHJALTA

Retkeilyn peruskurssi
aikuisille toukokuussa

Kurssi on tarkoitettu re&eilluransa alku-
taipaleella oleville henkilöil€, Ftka halu-
avat såada tietoa retk€iltvarusteiden va-
lintaperusteistå, suunnistuks€6ta" rctkruu-
asta ja sen valmistämisesta/ leiriyttmis€€n
liittyvistä asioisba, re&eibn sädöksisti
ed alueista jne. ine.

Kussissa on kolme teodailtaa 13., 15. ja
22.5 sekä viikor opu mittainen vaelus-
osuus Nuuksiossa, 17.-19.5.

Kurssin hinta on 350 mk, SML:n jäsenille
270 mk-

Kurssilaiset ottavat mukaan omat r€tl.iva-
rust€et, ruuat seki k€rtan ia kompassin.
Puuttuvia varusteita voi tiedustela li*itie-
tojen antajilta.

Imoittautumiset Suomen Matkäiluliiton
jä4estöosastole viimeistiän 10.5., puh 1m
868.

LisätietoF antaEt Martti Helenius, puh. t.
90-170 868ja Raiia Henbnai! puh. k. 90-718
768. (lomala 15.4.-5.5.)

Ulkoilun turvallisuuskurssi
19.-28.7.97

Henliinjiiåmisasioihin erikoistunur Survi-
väl Kilta ja Påäkaupur dseudun partiolai-
set jäieskivät kurssirL jolla operellaan se!
viytlrnään luomon antimila ja ilron

tavallisia retkeilt'v:ilineitå. Hinta n. 1200.
U!åtietoF antavat Nall€ Corander, puh.
9G308 972 ja lillkla Aaltonen, puh. 939-
336 983.

Kesäkursseja
kansanopistoissa

Kansanopistot tarjoavat monipuolisia
kursseja, joiha voi saada lisäpotkua har-
msrulsii$a. S€uraavana on muutamia
6imerkkeii tihinn?i luonG F valokuvaus-
hanastuksiin liitt'.viistä tarjonnasta.

valokuvaug

2.-26. ValokuvauskuEsi,Oriv€dm opisto,
puh.935-1011
'1.-6.7. Kuusamon XI Valokuvauskurssi,
Kuusamon kansanopisto, pn\- 989 -221 32
15.-19.2 Luovan valokuvauksen työpaja,
Kuusamon kansanopisto,
15.-20.7. Diakuvakussi, Ammattiyhdistys
opsto, puh. 9G276 251

Luonto ia retkeily

26.-28.4. Fågelkurs, Svsaka folkål<ademi4
teL91r747 637
10.-12.5. Kevåtsnuuton s€urantaku$si,
Hankoniemm kr. opisto, puh. 911-492 10
24.-26.5. Luonto- ja erätaitokurssi,
Reisjärven kr. opisto, puh.984741 11
3.-26. Jokimeloman kussi, Pohjolan opis-
to, puh. 981-471 309
3.-7.6. Perhokalashrksen kurssi, Pohjolan

6.-9.6. Luonnonkasvien hlaäksikäyttö
Valamon kånsanopisto, put].. 972- 619 88
10.-15.6. låpin luonto -kurssi, Inarin opis'



to, pvh. 9697"510 24
1.-5.7. Olaan yhdessä, seikkaillaan luon-
nossa -kussi isille, äideille ja lapsille, VaF
siMis-Suomenkansänophtq puh. 921-732
961
8.-12.7. Luonto- ja edtaitokurssi, Kuusa-
mon kansmopisto, puh. 989-221 32
21 .-27.7. låpin luonto ja saamelainen kulF
fuud,Inafn opisto, puh. 9697-510 24
22.-26.7. PerhosidotuEn ja perhokalashrk-
sen kuissi/ Kuusåmon kansanopisto
7.-15.8. Tutustu Suome€n ir l,appii& lna-
rin opisto, pull. 9697-510 24
2.-20.9. Tunturivaelluskurssi, Pärtahaiun
opisto/ puh. 958-167 36

Tretoja näistä ja monista muista kusseista
saa tilaamalla Suomen Kansanopistoyh-
distykseltii ki4asen kurssitoimiffEsta,
puh-90-444 090.

Menetetty iäsenetu

Hunäjapuoti Mamerheiminhellä ei enää
anna meille jäsenalennusta, sillä edun
kiyttiijiå oli liim vähiin. Toivottavasti niiin
ei kiy muidenkin etujen kanssa.

KODAN VARAUS
Kittilän Kulasiärv€Iä sijaitsevaa Goados
kotaamme vaiataan C-H Moringilta
pun-ksz 004, keåasunro 597 397 tatMai,ja
Siykiltä puh.k. 876 439'1. Varaus on perut
tava kal(si viikkoa ennen varattua aikaa tai
siit?i pen6ån nomaali käyttömaksu.

VTJOKRÄTTAVAI TELTAT
HSL:llä on kolme Tena Master 3 t€lttäa,
joita voi wokrata 10 mkllrk. Teltat ovat
kupolimalisiaka-ksikerrcstelttoja. fi edus-
telut Anja Sintonenpulk- 676 039 tai Saka-
ri Palo pu]*. 874 5880.

AVAT ÄHKIOT
HSL:lla on kaksi its€tehryä ahliota joitå

vuokrata s0 mk/ viikko tai 20 mk/
viikonloppu. Ahkioita voit kysellä Pekka
Nariselta puh.k. 461 610.

Muita puuthivia värusteita voi kysellä

HIHAMERKKEJÄ
låpinlävijöiden hinamerkkejä voi ostaa
kerhoilloissa tai tilaia 8 mk hintaan Seija

ta ouh.k.322 644.

,lAELLussE {\srt
L i;ÅIn fu * e(ztunfl nu ksn tuk a 

^tis 
a[a.

hnnnjal{alnntafunailte 28.8.- 8 .9. 1991.
.rxbrk! trukM?
Rsija t{efltnaft, puL 4 718 76s. otzn
lo,r,ilh 12.4 ,-t.t. SeL jiilfuen ooit yrittAii
!frte!{ef,ottoa ja soitella a.ina L[a 23.00
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irAptNkÄtliii
TjlaanLapinkävijåtehdenvuositilauksena 36nk E
TilaanLapinkävijätehdenkestotilauksena 36nk 

!
Olen suoittanut maksun ilhan erillistå maksua
HSL:n hliUe SYP-Hki-Kåiev ank. 72 22672Q 516e6

Kuulun ennestäänhenkilöiäsenenä Slomen
MåtlåiluliitftFn

(5Vl :n iasen\hdisrvt  kdutrd iå hdludn l , i r r \ä suoruiås?
nel.n HsL:åån Malsdn vuoden lqol .uor;iti.enmåksun

40 mk ilman erillistä laslua HSL:i tilille SYP HKI Kalevank.
nro. 226120'51686

Flaluan lxttya HelsinsinS€udu tipjnkivLiohrn
ia snd kautd SuomenvatLailuliiftoön
Makd SMt-n jiisenmakun 100 mk mirulle
bn€i€ttivällä lömal&@lla.
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HELSINGINSEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY

c/o Mervi Kunnäsdo
Piispantie 4 B 10
00370 Helsinki

KARJAKAIVON LINJA.AUTOAIKATAULU
Helsinqlstå
Afkisin 6.00 eila

8.30
14.15
17.15

Pyhäisin 8.30
11.30
16.00

1.6. ,31.8.

k lo 12.15

ja pyhäisin myös
klo 19.00

Koivulasla
Arkisin 7.00

9.30
15.25
18.15

Pyhäisin 9.30
13_30
17.30

1.6.€1.8.

kto 13.10

ja pyhäisin myös
kb m.30

Kadakaivolle vi6vää Koivulao bussia liiken,
nöi Äbrgin linja. Unjan numero on 28s ia
Iämölaituri 30b.


