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P{{KIRJOITUS

Kun kulta kuume tukee €i eitä lievitå kuin itse kullan kaivamin€n. AlkuirmGtustuksessa
voi kaivuu tapahtua vailka paljain kåsnr nutta vamasti ajan myötä alkaa aivoinhi
toiniaF helpotusta työhain €tsiuiän. Jo msimmäinen kultä ryntäys l So$luurnlopulla toi
€rämaihin mit?i kummallisimpia koneita kaivuutyötå helpotiamaan .

Icivoslaki on vanl|a.'nrskin sitä Iaadittaessa taiuttiin mitkii valtuud€t laki kaivaia e
anhå nykwäivånä. SuruUisin tuiky lienee t€mmenjoen kansallipuistossa. SuruUiseksj
asian tekee juuri kansaliapuiston alue€n raiskaaminen lain luvala.

Icivuuaika on lyhyt, lain muutamia kuuläusia/ ja nyklhmisen kiir€ ja hoppu tunne-
taa& mutta silti toivoisin näkeväni konekai\arun loppuvan kansallispuitoalue€na.

Kaukana on se kullankailaruromantiikka, jossä työn tekivät mies, lapio ja räskooli.

Mirja Pirinen



TOIMINTAA
ELOKUU

24.8. la
PUIDENTEKOTALKOOT JA LETTUI LTA

Taas on kirv€€lIä töitä Karjataivon nebsis*t ku pystykuivia ja tuulen kaatamia pufta
katkotaan ja hatotaan. Työt alkavat aamuauton hnon jälkeen. Vastuuh€nkilö Aulis
Boström puh. k. 893 219.
Klo 15.00 ålkåa lettuilta.IGikki klnnele kykenevät nauttimaan oman paiston hioksisra.
l€ttutailinan tekevåt ohielmaroimilmnan tvtöt

rSl|lt Käisaniemen ala-aste, puutarhalatu 'l
Saamm käsityöt ovat olle€t olosulteiden käyriirmöllis€ksi muokkaamaa käyrtöraidetta.
EntisenF nykyisen saanen kiisityön esittelee Raita Henrman, joka on tiinå vuoma saanut

27.8. ke klo 18.00
KERHOILTA - PURKAPESKI JA
NUTUKANNIRKKO

Suomen Kulttuurirahaston apuåh.n niiden ku@mseen.

28.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Sauna kutsuu taas KarFkaivolle. Kyllå makoisat löylrt kesken kyöviikon pirisrää. Ja

ilå:13,[Y"åiårl1*" 
muiden rapinråviiöidm kuurumisia. vashruhenkilö urjas



SYYSKUU

Syksy saapuu ja niin myö hpinlåvijät runsaslut<uisina keskiviikkosaunaansa. Tasku-
lamppu voi olla tarpeen saunakassin pohjalla. Vashruhenkilö Karin Silander puh. k. 674
644.

25.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

LOKAKUU

2.10. ke klo 18.00
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKoKoUS JA
KERHOILTA -TARUJEN ISLANTI
Kaisaniemen ala-aste,Puutarhakåhr 1

Alkuillasta käsitellään vireillä ol€va sääntitemuutos, jotta asia saataisiin pikkuhiljaa
jäiestykseen. Loppuillan vietämme tarunhohteisessa Islannissa, Aulis Boströmin kerto-
essa kok€mulsiaan ia kuviaan.

4.-6.10. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS LOPEN MAISEMISSA

Kuljettava matka varusteiden kanssa on yht€ensä n. äkm, pääosin helppokulkuista
maastoa. Mol€mpien yöplmisten yhteydess:i on luvassa nuohotulet takuulla kuurtomas-
sa illassa. Retki päättyy saunaan Marskia Majalla, joten saunakamppeet mukaan.
Lihtö Ala-Mannerheimintieltä pe 4.10 klo 18.00 tilausbussilla, sekä paluu samaan paik-
kaan su 6.10 klo 18.00 paikkeilla. Varusteinä teltta tai laa\.u yöp',miseerr kumisaapäar ja
orot evää t. Ensikertälaiset ovat telvetulleita. Retkenvetäiän kanssa voi soDia mahdolli-
sistå varusteiden låinoista. Kdr a l:20 000 tuo 20 42 0o ToDeno. ei tarurse hånllia.
OsåltistMissraksu 100-150 ml osanollajjen maärästii riiipuen mdLrraan rerken aika-
na. Lisäti€toja retken vetäjältä Aulis Boströmilrä pun. | 435 43 565.Ilmoittautumiset 30.9.
mennessä Matkailuliittoon Llla Kes:iselle Tai VirDi R.iisriselle Duh. 170 868.



Aamusta ku padallinen vettä on låmminti alkaa vimmathr tamppaus ja kuuaus. Työ
ei ole kuitenl€an raskasta, sillä huumori ja ht-vå henki kev€ntiiä taalkaa. Vastuuhenlilö
Kdin Sillander pul. k. 674 644.
nhn tultuä rohleimmat liihtevät etsimänpilklopimeåsci metsåstii suurmistusrasteja. Ei
se niin vaik€aa ole. T1. e vaikka kokeilemaarl
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12.10. la
SYYSSIIVOUS KARJAKAIVOLLA JA
YÖSUUNNISTUS

30.10. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Keskiviilkosaunat vetåvät tiinään viim€isiään,jotm jospa viimeisuiän nytuskaltautuisit
kokeilemaan salmmme ilEnia löylyjå. Saunoninen alkaa kuuden maissa ja påluu
jäiesqy pikkuautoilla. Vastuulenkilö Ulias Pernu puh. t. 297 8563.

MARRASKUU

6.11. ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA -SUKSIEN
HUOLTO
Kaisaniemm ala-aste, I,uutarhalatu 1

SlTskokouksessa päätetään siiäntöjenmuutos ja valitaan johtokuntaan uudet jåsenet
Kerhoiltå k€skitgT seuaavaan hiihtokaut€€n. Miten saadaan toimivat sulset keliin kuin
keliia kertoo Suomen hiitoliiton edust4a. Ttde sinä k €elemään.

TULEVAA

23.11. Piklujodut,paikka selviää ensilehdessä.
6.12 ltseMisI,späivä kively
14.12. PDuronsyönlitålkoot



LOMA
Htf HTOVf f KKO 28.3.-4.4. 1992

PITKA VAELLUS 1993

'YLLiis oN YIC(ÖNEN", ja lähes perin-
teinen hiiltoviiklo kutsuu taås Yllåks€n
upeisiin maisemiin viikola 14.

L:ihtö H€lsingistii 28.3. klo 20.25 Kolariin
lähtevälIä FnaIä. Talaisin Helsingiss.i
onaan 5.4. noin klo 7.30.

Matkån hinra SML:n jäseniltä 2200 mk,
muitta 100 ml< kallimpi. Hintå sisältää
natkat, junanmakuupaikat, majoitukse4
ruokailut, säunat sekä oppaan palvelut.

Suomen l,Iatkailuliiton lapin-kävijä-, ja
retkeily-yhdistyk€t hrlevat vuonna 1993
jä4estämään vaenuksen, jokä ulothu läpi
Suomen Haminasta Utsjo€lle. Työryhmä
Reino Tuominei', Raija Henknan ja Katevi
Saira lativat alustavat suumitelnat, joi-
den pohjalta ulkoiluyhdistystoimikunta
teki valintansa toteutustavasta.

Vaelluksen tarkoituksena on tekdä retkei-
lyä liikuntamuotoM turmetuksi, siinä si-
vussa myij€ Matkaildiittoa alan yhdistuk-
sineen. Jotta tapahtuma ei venyisi iiedo-
hrsvålineiui kmoslamattoman pitkäksi s€
toteutetaan Lihden viikon aikaM hehä-

Paikloja on vain 33 kpl, joten pidii kiirettä.
Paikoista 15 on Risto Jo€nsuulla ja 18
Yläskiepis.€. Kailki huoneet 2 hengen.
Ilmoittaurumiset 11.1. 1992 mmnessä Ka-
levi Koskelle puh. t. (klo 11.3G12.00) 90-
218 0249 tai k. 912-81 079. Ti€dustelut

Enraklomaksusta lähetetäiin osanotta jine
par*kisiirtolonake, joka on maksettava
lapussa oleväan eräpäivään m€rmessä.

Vaellusreitti kulkee pi&ät pätkät UIC<-
reittiä F vain etelåisin osuus lomntsista
Haminaan hrlee alueelle, joka ei ole perin
teistä reikeil)4naastoa, joten uudet reiht
selvitekiän ehrk?it€€n. Iåpissa ei myöskiän
kuljeta rnerkittyjä polkuja Sallasta pohjoi-

Våhintään kaksihe.ftiset väellllsporukat
voivat valita viikon tai kåhden mittaisen
osuud€n. Se toteutetaan tavållisen vael-
luksen tapaan elijokainen ryhmä hanlkiu
tuu parhaaksi katsomallaan tavalla alku-
pisteseenja taas retken loputhra maastosta
pois. Minkäänlaista huoltoa ei jårjestetä
orSanisoijien puolesta, sillä tarkoitus ei ole
järjestää massatäpahtumäa.



Jokainen yhdistys jåieståä oman vaelus-
porukoidensa kedämisen. Osuudet ja+
taan siinå järj€ltyksessä misså jä4estiijien
nimdim€lle henkilöIe ilmoittaudutaaan.
Jotta saataisiin koko matkan kattava ketiu
aikaiseksi ryhmien on slytii miethä use-
ampia käypiä vaihtoehtoja vaeluso€uuk-
siksi, jos suosikkipä&ä olisi vaikla jo

Retken toteuttamisesta vastaa ulkoiluyh-
distystoimikunnän nime?imä työryhmä
Raija H€ntman, Kalevi Saira. Jarmo Iåine
Juha Rissanen ia Mårtti Helenius.
Tapahtumasta hnee vamsti mieleen pan
nuva. Tulethan mulaan!

MTruT LOMA TIEDOTENSI LEHDESSÄ

PERIruIUSEHDOT

Jos osanotto motus peruutetaa& ei mak-
settua osanottomaksuapalautetakokoci-
suud€$aao vaan korvaukseM kuluista
peritään seuraavasti:

0-14 vrk emen matkan alkua = 500 mk,
t5-31 1ak mnen matka alkua = 300 nrk,
yli 31 uk emen matkan alkua = 100 mk.

Helsingin Sddu I2pinkiivijöilii on osår-
ottajien vähtyden tai muun eruralta arvaa-
mattoman Eylin johdosta oikeus peruuttaa
lomatilaisuus 14 rak qmen ilmoitetur ti-
laisuudm alkamispäivää olematta velvol-
linen korvauksiin. Järjestitän peruutta€s-
sa tilaisuuden, osånottornaku palautetaän
kokonaisuudessaan.

loppNa purettiin vanha kammi ja kapis-
teitiin uudm r'll*o plsttlr! l,apissa kåmmi
tehdään paikalla olevista tarvikleista ja
niin myös Nuuksiossa, siksi kammi ei
vätttåmätti 01€ aivan Lapin perinteis€n
kodan näköinen. Toisena viikonloppuna
oli katon eristys ja turpeiden paikaoilleen
dettelu. Pieni pöytä, ikkuna ra laveri kruu-

Kyli nyt kelpaa kammiamme ihastella ja
ermen kaikkea käyttiä. Kammi löytyy
Icrjakaivon keittokatoks€n vierestä.

MENNEITA
KARJAKÄIVON KESKIVIIKKOSAU-
NAT
ovat saawttaneet vakiintuneen suosion.
15-25 henlilö ovat nauitineet hlvistä
löyllstä ja seuasta sekä lammen vedestä.
VäliIå on sauna ollut alalauteita myöten
tä)nnä, mutta löylykauhalla saa dlaa.

KÄMMIN ENTISöINTI TALKOOT
vehvät väkeå päiviistä riippuen 6-16 la-
pinkävijää töihin. Ensimmäisenä viikon-



KESÄKAUDEN ÄVAJÄISET

Ka4alaivon kes?ikauden åvajaiset olivat
tänå l'uonna myöskin r€tk€ily- ja la-
pink?ivijäkerhojen yht€istapaamiseksi tar-
koitettu tilaisuus. Kutsun kuulivat Er:iker-
ho 68:n uroot ja Kaakon tåpinkävijöitä
€dusti, kuten usein ennenki& Saastamoi
s€nSimo. Eriik€rhonmieporukassa (Auvo
Mikko-poikinee& Jarmo, Iåsse, Osmo ja
'I]mo) ei naarassukupuolta €dustanut edes
kumpikaan tåssm koirista.

Avajaistenjut avaa osuutta €dusti liikun-
hviraston tmik'russa eliikkeele jliäneen
yliesimiehen Bö4e O Löfmanin nimeiimi-
nen HSL:N 13:ksi sarvekkaaksi. Börje on
uurastanut vuosik''rnmenet HelsinSin
kaupmgin ulkoilualueiden htaiiksi ja nyij6
lapink?ivijät ovat Kaiakaivon tiimoilta
saaneet osarsa. Hänen työsarkansa on
p€rsoonansa esittely ansaitsee ornan jut-
tunsa seuaavassa låpinkiivijässä.

_'1,"&a\,
-;..=-

TARKENNUS: låpinl(äviiälehden 2/1991
sirdla 12 olevaan " Mem€itä - Kevätko-
kous, Sar€kin kera "kohtaan Jbsta helposti
saa sen käsiryksen, että noin vuosi sittm
hyväksytytsäännösmuutokset olisi unoh-
dettu viedä yMis9€rekisteriin.
Ne vietiirr mutta palautettiin sieltä ilnoi-
tuksella, etEi säiintöjä oli muutettu muilta
kin kohdin kuin mitä s:iåntöjeMuutoske
koukset olilat h'ryäksyneet. Selvisi, että jo
1982 hr.väksytettiä siärnömuutoksia €i
olhr silloin ( 1982 ) toimitettu yhdist'r-
rekisteriirr joten noin l'uosi sitten kokouk-
sissa h'./äksytyt siämönmuutokset oli
tehly käytössä oleviin säåntöihin suojau-
hrerL jotka - laatijoiden tietämättä - eiväi
kuite*aan 1982 laiminlyönnin vuoksi
oleet Lapinkävijöiden viralliset säännöt.

C.H

Maulas keitto katosi odottamattoman
suur€ksi ka$raneen porukan suihin het-
kesså.

Vauhdikkaassa ja hauskassa kisassa koe
teltiin o€anottajien iaitoja käi.]'n heitossa,
juoksuss4 ajan arvioirnisessa ja takaperoi-
sessa karhukiivelyssä.

Salen jålkeen ilta kului pitkälle ennen-
kuinviimeiset etsiytyivät keittokatokselta
yöpuulle.

KEVÄTSIIvoUS
olijo täydessä kä)amissä kun kaiakaivolte
aamilta tulijat ehhvät paikalle. Perjantai
iltam saapueet olimt jo ku.taille€t nökki;i
jonkin aikaa. Mutta jokaiselle nith vielä
tekemistä ja koko urakka oli ohi alta aika
yksikön.

MB RH
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MAAHISET JA TAPIN
SAARNAAJA

Miten Maahiset ovat saaneet syntyn*i?
Siihen anLaa vastauksen lårs Laevi I-aesta-
diuksen eräs uudenwoden saam4 iossa
hiin kefioo r,lanhain muisteluksia maähis-
ten alkuperästii: "Ku meidän otuleton åi-
timme Eeva oli p€senåssä lapsiaan hrli
h:inen Luojansa katsonaa4 kuinla van-
hin pese€ lapsiaan. Mutta Eevalla oli niin
suui kllmia, että Hin kätki ne lapset pois,
jo*a olivat p€semättä, ja niitå hän osoitti
lumalale, jotka olivat puhtaat."

'SinoinJumala k),syi h;inelä: Ovatko tässii
kaikkj lapsesi? Eeva vastasi: Ovat. Mutta
lumala snoi Eevalle: mitå sinä olet kätk€-
nyt minulta, sen minä olm kätkevå myös
ihmisten sllmien edestä. I2psista, jotka
olivat Pesemättä/ hrli maahisia eli maan
alla olevaisia. Heillå oli niin suud kunnia,
että he peittivät kaik-ki häpeållisei paikat
sekä lumalan että ihmisten silmiltä."

Tämå kuvaus on rovash Nilla Outakosken
ju'rri julkaistussa v;iitöskitassa lårs låe-
stadi'rksenmaahiskisityksesså. Tässä kir
jassa tämän Iåpin saårnäajan henkilökuva
osoittauhru lursin muonipuoliseksi. Tämän
påivän i}lmisille on varsin tuntematonia,
että Nin oli ai!€nsa arvostehrimpia kas-
vientuikijoita ja sai tiedemiehen ansiois-
taan jopa Ranskan kunnial€gioonan ristin
låpissa vieräilleiden ranskalaisten luon-
nontutkijoiden kiitollisuuden osoitukena.

riestadius oli myös h''vin perehtlnyt
snamelaisten uskomuksiin ja heidån pe-
rinlä tapoihinsa. Hän kokosi nämä tieionsa
kirjaksi "Fragmenter i låppska Mytholo-

gien". Kita syntyi edellå mainitun tutki-
musretkikurnan tilauksesta ia toivomuk-
se6ta. Teos on painettu kokonåisuud€ssaan
kuit€n-kin vasta vuonna 1959 sen ollessa
pitkiän kadonn€€na.

laestadius oli sis?illä saamelaisuudessa,
sillä h:inen äitinsä oli saamelainen ia myös
hiinen aviopuolisonsa oli saamelaista su-
kujuurta. H:in osasi puhua saamea ja oli
myö kehitämaiss?i saamen knFki€Itii. Saa-
m€laisten elimänmuoto oli h:inele kåi
kinpuolin läheisti. Siksi hän saamoissaan
osasi käyttiiä sellaista kietui ja kielikuvia,
joita saamelaiset ymmärsivåt, kuten hro
esimerklikuvaus maahisten slnnstä
osoittaa. Niissä h:in myös usein käsitteli
låpin luontoon liitt]'viä aiheita, saame-
laisten uskomulcia ja niinmuodoin myös
maahisia.

Väitöski+ssa NiIa Outaloski o6oiraa, etti
aluksi låestadiuksella oli hyväkslrä tai
neuLraali kuva maalisista. Saamelaisille
maahiset ovat pihapnrin näk)4nätöntä
väkeä, jotka auttavat niiä, jotka pystyvät
näkemään ja tumistamaan maahiset. Toi-
saalta maahisia pelätiiin, sillä joissalin
tapaul<sissa maahiset saattoivat vietellå
onaan jourkooEä näanpäälistrikin viikeä.
Säatuaan henSellis€n herätyksen l-aesta-
diuksm niikemF maahisisba muuttuu kui-

lzestaedius korosti viimeisissä saarnois-
saan maahisisra, että vaikl<a heidän
sydämenså olivat mustat ja saastaiset he
eivät u Jsulsen puhdistaa syd:imtuän.
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Hän kuit€nkin kehoitti ihmisiå rukoile-
måan maahisten puolesta. Vailka l2esta-
dius saamoissaan osoitti mahiset pa-
hoilsi, niin saamelaisten mielissä maahi-
s€t s:iil'ttivät a€emansa -jopa parernmin
kuin ilman näui Eaamoja. Osoithhan ar-
vostetun saamaajan puheet sei! että måa-
hisia oli olemassä ja saarnaajakin uskoi
niihin. Vaikka saamaajan miel€stii maahi-
set olirat lopulta pahoja, säilyttivät saame
laiset uskonsa niihin kuten muutkin usko-
muksensa. He Ditivåt maa,hisia lohduttaii-
M, selityksen åntatina ja ihmisten autlaji-
na. Maahisten katsothin opettaneen saa-
melaisille monia asioih jopa noitakeinoja.
Ne olivat näk)'nåttömiå ktnkijoila, joiden
paikkaa ei voinut taikall€en mäiiritää. Heiti
ei voinut kiskeä tai kieltåä. Heillä oli kui-

t€nkin valtaa ihmisiin nähden. Joe maahi-
sia ei toteltu seuraukiet saattoivat olla
peloittavia. .

låestadiulsen näkemyks€n muken Kris-
hrs ja maånis€t olivat kilpailijoita ihmisten
mielissai. Siksi h;in saamoissaan pul|ui
niiui vastaa& koska hiin piti tavoitteena
kristillistä uskoa kuulijoissaan. Vaikka
k,6€€!sii on teologir€n vätöskiia, sis:ilt?iä
s€ siis viljalti tietoutta F liiMeainebtoa
sile, joka on kiimostunut låpin ihmiEten
uskomuksista ja heidiin perinteistän
Niimå tiedot, joita låestadiuksella oli, oli-
vat pitkiilu saamelaistm Eis.:ipiidn tietoa,
joita saamelaisyhteisön ulkopuolella oI+
villa ei ollut. Nilla Outakosken tutkimus
on tehty såamelaisyhteisönnäkökulnae
ia, siui siihen yhteisijiiD tu&ilr kåboo nyö

. . .  s i l lo in kun ruoka ei  saa painaa . . .

to KELTAKRISP0 kevytperunaa
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KULTAINEN KAIRA

låpioon on alkanut ilmeslyä ruosteth.
Moottoripumppu on mlTry RuktGset lo-
juvat hengettöminä teltan pohjala. Kullan
hno hupeni vähitellen mitiittömäksi ja
sarnalla meni myös vallausaikani ump€en.
Aikansa se kdtakuume minua riepotteli
mutta nyt olen toiptlmsså.

Trhrksi käynlt kuukkelipariskunta on
illlnetelyt päät kallellaan, eBä et kai h}!ä
]€tivå ole aikeissa lop€ttaa. Mon€na k€s:inä
olemme nokkineet niin maukkaita
leivärmuruja, puuohiutaleita ja muuta
sekalaisla lietesi ympäriltå.

Tosi on, sanoin. Olen kahdeksan kokonais-
ta kes?iå kaivellut L.auniin ruskeata Laa-
niojan soraa ja vä:imelyt kiviå niiltä sijoil-
taan, joille nejäiden poisttuttua 9000 vuot-
ta sitten ,äivät. Muistelen nyt ihan tyy-
t)'väis€nä menneiden kesien aherruksimi
monhnh ja pimten hippujen noukkimistä

Tulen minä vielä monta kertaa tälle paikal-
l€ vaellulsien v:ilillä lepäilemään ja suun-
nittelemaan seuraavaa retkeä, sillä kairc
jen kulkeminen on nyt uusi tapani viettåå
tapin lyhyt keså,johon kuuluu myös olen-

naisesti korukivien ja mineraalien etsbk+
ly. Geologin vasara ja teråspiikki ovat aina
mulana. Kisien uurasbs on nyt muuttu-
nut etupääs-*i jalkojen rasihrls€ksi, sillä
sitå mukaa kun eväåt våhenevät dnlGsta,
tuleekivitäytteitii tilalle, mutta tasapaino-
piste pyslT siten totutussa kohdassa.

En ole kuulut kunankivajien yleenså
raaskivan ifi oittaä aikaansa tyhjänp:nväi-
seen tarpomiseen, mutta olen joka k€!å
telDyt pari vaellusta kultahommieir ohes-
sa. Nyt olen päåasiassa kulkuri. Olen
huomamut, että låpissa on muutakin
kultaa kuin se, mitä maan povesta löytDl
Sitä on riin moni " vil <iytynyt " vaeltaja
aikojen silu humoksenomaisesti kuvail-
tut, että en pysty uudenraista vasiota siitä

Kulkiessani kiveliöitä tuntien suuren rau-
han ja hiljaisuuden ympärilläni voin anlaa
rurteiden ja vaistojen slrjåyttäå ihmisten
maailman asettmat ajatustenrajoitukset.

Teen sopimuksenluonnon L€nssa senaset-
tamia ehtoja noudattaen Ja rakkaudesta
luontoon irroitan joskun leivästäni myös
muutaman murun kuukkelile.

Paul Meriluoto
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PORONPAPANOITA
ARKTISIA AARTEITA

IaE l]lenioen kdlan em.?ikalliota },aiteftin
paikäntäa Lemenjoen latvavesilti Nau-
kussuolta. G€ologisen tutkjmukeskul-
s€n Pohjois-Suomen aluetoimisto keråä 90
näytettä 50 neliökilometrin alueelta. \,in
ne syksynå kulta-alueelta löydettiin kol-
melupaaEa lohlarett4 joidenperusteella
tu&imuksiin ryhdytiin. LK 21.3.91

Kultatutkimulset tiivistyvät myös Sn-
kåssa. Tu&imuksia teke€ suomalais-ka'
nadalainenOnas Recources-yhtiö. Kuu-
kerin älueelta on alustavissa nrtkimuksis-
sa löyd ettykultaa, hopeaa/ arceeDia/ kupa-
ria ja nikkeliä. Kuukerissa on toiminut
kaivos, joka lopetti s0lu\,ulla. LK10.7.91

Koit€laiskaira on våarasså malmilöytöjen
bakia.Koitdaiskanm luomonsuojeluäluem
perustamisesta päätettiinjo 13 vuotta sit-
ten. Alueelta on löyt'nyt kuitenlin rikas
kromiesiint),rnä, joka on saanut Kauppa-
ja teolusuusministeriön ja Ympäristömi-
nisteriön kilpajuoksuun. LK 6.5.91

Huippuwolilta etsivät öljyå norjalainen
Norsk Hydro ja ruotsalainen PetroArctic.
Jollei Reindalenissä isketä öljysuoneen
Huippuvuorten saaret saavat olla ei
sirnöiltä kauan rauhassa. Hankkeen krs'
tamusarvio onn.60 milj. kruunua. Miiä
tehree luonnolle paikalla oleva kolmen
tonnin kalusto ja )mpäriworokautisesti
työskentelevät 40 h€nkilö. LK 19-3.91

MATKAILUA SIVUAVAA

Rajåvårtioåsemiå ånnetaan vuokralle
yhteensä 29 eri puolillä Suomea. låpin
alueella laklautetuisia tarjotaan t]m.
Enontekiössä Mumikurkkion jä Inarissa

Suorås€tin, Siilajärvery K?ildjärven ja
Angelin as€mia. Vartioas€mat!.uoklataan
tonttein€en €nintiän viideksi vuodeksi
kenallaan'r yrnpäriluotiseen kuniossa-
pitoon sitouhrvat vuokralaiset ovat en$i-
ialla. LK10.7.91

Pellon rautamasuuristapuulataan mat-
kailm:ihtåvyyttlt Mus€oviraston loim€stå.
Pellon Sirkkakosken kyläs*i siiaitsevat
Pohjoismaiden pohjoisimman rautama-
suunin ,äänt€et. Sitä al€ttiin rakentaa
komeaan Kaaram€koske€n v 1804 ja ly-
hyenä kåyttöaikanaan siit?i saatiin rautaa
18.700 kiloa. LK 16.5.91

Icrigåsniemestä ollam kehituimiissä saa-
melaiskulttuudnkeskusta. Rakent€illa
on museokylä/ jossa toimisi kesäisin saa-
melaiskulttuurin tiedohrspiste ja talvisin
musiikkikoulu. Museoalueelle on pailal-
lisen kulttuuriyhdisfyksen toimesta siir-
retty Utsjoentien vadesta BeroMmirin
1800luvulla Ekemettu autiotupa ja Aku-
koskelta on ostetu Piera Porsangerin pirtti
ulkorakemuksine€n. Piesjoelta on hanlit-
tu hirsinavetta. LK 20.3.91

RETKEILIJÄÄ KIINNOSTAVAÄ

Aak€nuks€n ulkoiluålueele on ralennet-
tu 17 km mittainen vaellusluontopolku.
Se esitt€Iee eläin- ja kasvimaailman ohella
mm. savotrakulttuuda, vanltaa asuhsta/
porotaloutta ja pedmätietoa maahisista.
Polusta on tehty mainio opaski4anen. LK

Enontekiön Sotkai:irvelle on rak€nnettu
lirtutomi. Suunnitteilla on vielä pari tor-
nia lisää ia tienvarteen kähvinkeittokatos.
Sotkajårvi on kansoitettu lähinnå muutto-
aikaan, joien lintumäårä on keväin syksyin
melkoinen. LK 16.5.91
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Savukosken opastuskeskus on viimein
avattu. Kalusteet on saahr ja UK Puisto
toisenopashrpaikan. Puistonvuodenajat/
luornon erilyispiirteet, elåimistö ja ioki-
maisemat ovat tiedonjakelun aiheita.
Samoin geologia, kasviltisuusia eränl;iln-
tip€dnne. LK21.6-91

Kotarissa on avattu LaPin ensimäinen
€Iäpolku. Paikla on Ylläksen tunhmassa
Niesakerolla. 2,7 km polun varrela esi'
t€Ui:in våihoja meh!:i,slystapoia ia nykyistii
iistanloitoa. S€ kulkee hakkaamattomae
sa metsässä kalder vaaran vålisså. LK
29.6.91

RH

C-H:LTA KAIKILLE LAPIN.
KAVIJOILTE
Uime lehd€s*imme esitiiiytyi uusi Puhen-
johtajamme S€ija TbrPPo, joten lienee päi-
kallaan minun kiittåä teitä kaikkia hlaästå
yhteishengestä ja yhteistyöstä. Teitå, jotkä
aktiivisesti osallistuitt€ rientoihimme pu-
he€njohtaja kaudelani.

Työntäyteiset puhemjohta jakaudet antoi-
vat minulle palion. Oli mielekästä tehdä
tyotä yhdistyks€n hraäksi, iola antoi
mieluisåå palautettå toteuttamatla innolla
suuiakin haast€ita, kuten: Talkoovaelus
Pulmanki - Sevethjårvireitillä, SML:n sata-
wotisiunhvaelluksen läPivienti ja Goadoe
kota;me rakentaminen Kukäsjärvelle ja

paljon muutakin. Mara sanoi 1987 retkei-
llanitalin ojennustilaisuudesså: " Minkä
HSL tekee, sen se tekee kumolla."

On helppo aikaansäada iotakin ftikyvää
kun puhalletaan samåan hiileen. Valitetta_
vash en katsonut voivani jatkaa puheen-
johtajana; vain yksi tapähtuma joulossåm-
me riitti aikaansaamaan luottamuspura[
joka johti eroamiseeni iohtokuru'asia

Olen kuitentin ed€lleen mukana ja valnis
auttamaan ja toimimaan taflittaessa Par-
häan kykyni nulåan. O!åthan låPinkiiviFt
rientoinem kiyneet minulle vuosim var-

Toivon meneslysiå uudelle Puheenjohta-
jallemne, seijale.

låpinkiviiäteF€isin C - H
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Moniko årvåa mikå numerosarja on teks-

olin jårjeltykses!å sn. nume.oinen rekis,
teröity Haltila kävijä 1.8.1990. Mikäh;in
miinusluku olisi (äarina lGrilla kiiattuna
eruin|mäisesfii Haltilla kätnnistään ?

Seuraavanä on muutamia havaintoja tåstå
kuusi päivää kestiine€stä dnlkaretkestii.
Kilpisjairvellä olen keväthankim aiken
kä''nyt 14 kerte. T;imä oli kuit€nkin en-
simmäinen lumettomaan aikaan tehty r€F
ki, i1 kyllä kärmatti. Lunta oli muuten
vieläkin muutamilla rinteillä.

Ehki mieleenpainuvinta oli kukkien kau-
neus. Nimenomaan nuo jokaisen kämpän
seinälli esiintyvät rauhoitetut yksilöt oliv-
at Mkemisen aryoisia. Yritin myös valo-
kuvata niitä. Epåomishiin. Haltin ylim-
miuä osilla olevat jääleinilit olivat upeita.
Samoilla korkeuksilla näin myös pari pul-

Kårttojen m€rkirufit kivikkoisuudesta eivät
pitineet kaikilta osin paikkansa.

Ihmetystä herätti "keppikansan:' runsaus.
Jopa nuorilla oli mukanaan kepit. Purojm
ylityksisså moisen kapistukseen )4nmä
rtiiä, mutta muuuoin...

Miksi maastoon ei merkitä vilkkaimpia
reitGjä? Nyt siellä on polkuja ristiin ras-
tiin- Näin tuhotaan hitäasti koiautuväa
luontoa. Äivan varmasti va€ltajat kåyttäi
sivät merkittlä reittejä ja sillä eliminoitai
siin lisäksi eks''rniset.

Ihmetystä heråth myös tånä vuonna Hal-
tilla kä)neiden väh:iinm mäårår vain 60

henleå.
On Uetenldn mahdollista , ettii jokäinen ei
ole puumerkkiään ki4annui

Pois hrllessamme saawimne Saarijärven
kåmpälI€ noin kelo r9. kvereilla oli viisi
makuupusseihin kiiäriytln ttii ja nulku-
vinaan olevaa kulkijaa. Vatsatautinen ja
kuumeinen kaveri änk€si itsensä johonkin
* nn. Itse katsoin flarllairuna-ksi jatk&
Kilpisjärve[€ mides*ini eiäslii k;irnpp:ilain
kohtaa pohdisk€ €n. Vaatteet olivat ni-
mitåin sateism s:i:in vuoksi ocitbir märåt
Olin niin tohkeissani ett?i unohdin tyh-
jentiiä rinlaståni sinne säilönåni ia Saari-
j:irven roskiksem tarkoithmani jätteet.

Reitinvaret olivat muuten yllätt?ivän siis-
tit, lukuunottamatta Haltin huipulla olei-
ia nuutamaa konFkki- ja saErppanjapul-
loa. Ne olivat kuitenlin ehjiä.

låusutaan vielä keran kiitos siitii, ett€i
Saivatra saanut Klishrs-patsastaan.

Kivin Metsälän Yiön pakeilla. Hän oli
kovasti harmissaan lentoaseman siioittu-
misesta rantaansa. Toisin sano€n lentotoi
minta siirryi Ylä-Kilpisjärvel&! Yiön kul-
mille. Kyseli ratkaisua pulmaan. Ehdotim-
ne tentokonekåappausta. Liihinl,:iän asul(-
kaaseen ei edes ollu otetlu yhteyttä ennen
toimiluvan myöntimistä. lpntovilkkaud{
totesin itsekin niin Yiön luona kuin reis-

Katsoin muuten YiöIe kaivon paikkaa.
Osuin kuulemma yksiin kahden muu
"tiedemiehen" näkemysten kanssa.

Eero Sahlman
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KIRJAREPPU
1OO1 KYSYMYSTÄ LÄPISTA

Kirjayhtymä on julkäissut Risto niemis€n
toimittaman kirjä& Fhon on koottu Pai.
Lånnimiä, luontoa, kulthruria, historiaa,
såam€laisuutta ym. kisitteleviä kysymyk-
siävastaut<sineen. Hauskaopusma*alu-
kemisek€i ja lapinlullujm illanistujaisiin.

LINNEN LAPPI

Carl Limeaus, nuori lii:ike- lr luorutontie-
t€iden opiskelijå teki v. 1732 matkan tåp-
piin, ionka tuloksena ilmestyi nora låp-
ponica 1737. Kåsviti€teellist€n selostusten
lisäksi Linn6 kertoi omista rnatkakokemuk-
sistaaD lappalaisten elämästä ja kasvien
kansanomaisesta käytöstä. MUL€M ovät
myös alkuteoksen 12 kasvikuvataulua.
Suomalaisen kirjauisuudo Seura, 1991.
HS 11.5.91

Oli kesäkuun neljästoista/ vuotu 1989.

luna jyskytti kohti pohjoista. Riniassa oli
riemun Lunhra: låPPiin, LaPpiin - jängill€

,a runhrreile, kauas kåvalasta maailmas-
ta! Tydasiat, oli nyt kerta kaikkiaan jätetty
Helsingin asemalaiiurille. Ravintola-
vaunusså oli väkeä harvemrnålta ja ulko-
asultaankin vallan erinäköistä kuin låP
piin tavallisesti mätkaavilla. Meluavalla

KUN ERAMAA HILIENI

VANHA LAPPI ELÄÅ

N{a4a Vuorelainen oli lehtityöstå viimein
ki4akauppiaaksi Hettäan siirtynyt vato-
kuvaaja ioka 50- ja 6Glu!'uila kuvasi
Enontekiön ja läEi-Inarin poro€aanelais-
ten elämiiå. Upeat kuvat välittiivät låmPi-
miå, luontevia tunn€lmia ihmisten a4esta.
Kuvat ovat keski-ikäis€n sukupolv€n
elämänkaaren sl*iltö mutta saamelaistm
elämåntavan våltava muutosnäklyniisUi.
Tekstiosuudet antavat kuvilekin lis?iä
syvl'}4tä. Suomalaisen Kirjalisuuden
Seura,1990. LK 12.3.91

TENON JA TUNTUREIDEN INNOIT-
TAMAT

Pekka Kejonm on vuosikymmenenv€nan
asustanut Tenon varessa, Utsjoena ja
ammentanut imoituksensa luonnosta.
'A:inetön läsnäolo' on hånen uusimman
runokokoelmansa nimi. S€ iln€styi sopi
vasti vähiin ennen kirjailijan so-vuotisPäi-
viä. wsoY 1991. LK 28.5.91

joukolla oli nonenki4avaa asustetta ja
tukkalaitetta.Thliviilisinlinmieleen,ettii
eipä näiden L€nssa paranisi lGiraanlähteä.

Olimme säaneet pöyt?iämme todellisen
tåpin JouniD joka paljastui myöhemmin
ammattimaiseksi Poroaitojen rakentajak-
si. Jouni hyk€rteli sålatietävästi kiriavan
kansan menoa seuraillessaan. Seinäjo€n
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asemaravintolaan juostesåmme hån pal-

iasti hykertellrl*i syyn: Sodankyliissä
useirnmillema*alaisista olisi odotettavis-
sa tukalat paikät. Nämä ihmisparat olivat
nenossa elokuvajuhr re ir sielLi us€im-
mat yöplvät siinä påikassa mihin sathr-
vat kaatumaan. Se oli ai€mpina vuosina
€hlä kä''nytkin laatuun. Mutta nyt oli jut-
tu kokonaan toinm, sillå Ne olivat tulleet
liin;i luoma ru$aan viikon etuajassa. Eik?i
niiden kanssa olisi leikkimistä, €i ainakaan
Eillä porukalla...

Junaa kiinni kiriessiinme aloimme mekin
mieless:imme hirvitel[i. Olimme laskeneet
niidm ehtivain Saaris€Iin eteLireuEan ehki
junåDulseksi, korkeintaan pari päivää
ennen. Muttajos nenyt ovat Sodänlyliissä,
niin kyllå taide[aan saapua yhtä rintaa
Saariselälle. touni alkoi hienan jdrutetla
juthriaan havaitessam mietteliäåt ilrneem-
me. - KyUi siellii viikon pärjää, varsinkin
jo€ linjaa r€ittinsä etelä-pohjoissuunlaan.
Vaikka toisaahar eivåtpåhän ne lGlenterin
kånssa kulje, ios s€n pään ottavat...

Heläilimm€ hyvissä ajoin emen Rovanie-
meå. Tuijottelimme Laivaalle ja toivoimme
nerkkejå ilmoj€n kiänt,'nisestä koleam-
paan su(mtaan. Mutta audnko hehlutti
pilvettömältå taivaalta, hellepäivä olisi
luvassa... Etsiydlmme rinlkoinemme
po6tivaunulle mutta Iouni jatkoi yksityis-
emmäIlå kulkuneuvolla.Aamuautoonoli
kerääntt nyt joltinenkin joukko kulkijoita,
vaeltajan näköisiä ehkä puolet- Filmiväki
loisti kuitenkin jGtain slysiä poissaolol-

Yleensäbussimatka Rovani€meltä pohjoi-
seen taittuu kasvavan imoshrksen vallas-
sa, karttoja tutkiessa, kuvausvålineitä
viritellessä, r€tkipäiväkirjan ensimmäisiä
merkintöiä kirjoitellessa. Nyt tunnelma oli
toinen. Taukopaikoilla säntäsimme ulos

tunustelemaan ilmaa. Sodantylåssä
aloimme usko4 että Jounin ennustulset
tulisivat toteutumaan. \tuotsossa olimme
snE jo varmoiå. Mutia suomalaisella sisul-
la oli piiätetty ettei pedksi anneha.

PD,simme kuljettajaa heittim*in meidiit
Kopsusjärven ti€n dsteykseen. Sinne ei
ilm€isesti kovin usein jädii, sillä sitä haes-
keltiin pariinlin otteese€& ernenkuin
kokonaan p'€ähdyttiin. Rahast4apoila
liihetettiin vielä tarkistamaan r€itin
Uthtökohtaa ia uimä hlmyilytti kanssamaF
kaajia. Poika palasi ja vårmisti tien johta-
van Kopsuslirvelle. Ku paiskoinrme rink-
koja seltäär! toivotteli hiin hy-vää matkaa
kabsellen såmalla meitä hisnan säälivän
n:lköisenä. Heti linja-auton lådottua rår-
mbtuimm€ lopullisesti viim€is€n
worokauden kålvme$ta epätietoisuud€s-
tar Kyllä, Ne olivat jo t?iiill;i ensin ykritel-
terL sitten yhä taajenevam, inis€v:inä ja
surisevana joukkona. - Sanalla sanoen -
räkkä. Er€län miehille hrli tod€Ia kiire.
Vauhdila kaivettiin rinlasta vaellusasut
ja kiskaistiin ne pääI€ työntäm samalla
matkavaatteita sijale. Pian narssi kaksi
miestä ri!åkkaan tahtiin kohti Kop-
susjärveå. Auii*o paistoi puolipilviseltä
taivaalta, aukiopaikoila Luntui hieman
hrulikin. Vanhaa timpohjaa pi&in oli lielp
po kulkea. Mutta ilmassa oli hyönteistä
enemän kuin tarpe€ksi, turhaan ei oltu
Sodånlyliiss:i myrkklvarastoja tiiydenneF
t)r'

LrKK-puiston laidalle pysåhdlmme ruo-
kailemaan ja näimm€ ensimmäisen kåns-
savaelt4an. Ykinäinennieklonenpisteli
meid;in menosuuntäamme ja kertoi vael-
luks€n keskeytyneen räktiiongelmii4 kun
ei tullut mtrkkyjä rnukaan. Tarjosimme
apuamme, mutta mies ei enåå päåttjståän
perunur aulolle jä pianl
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Turnin kuluttua olimme taas liikke€llä.
Nyt otettiin kartat esille ja alettiin €tsiä
Ruijån polku, jonla moni on ha imut
kartalla, mutta harva luonnossa. laskim-
me tarkkaan risteyskohdan ja setfasime
silnå kovana oikealle ja vasenmalle.
Lopulta polku löytyi ytliittävän helposti:
tien varres!å s€isoi viitta , jossa luki Ruijan
polkul Kovin oli näk)'rnättömäksi muut-
tunut våy]ä ja huomaamatta jäänyt ihnan
oPastinta.

Jos Kopsusiärven ti€lIä oli rauhalista, niin
itse iärvelå oli melkoinen hulina. Sirme oli
leiriyqnyt moni k',mmenpäinen partio-
laisjoukko. Vaikka ilma oli sakeaman
hyönteisiä, oli us€immilla partiolaisilla
shortsit yllään. Vähiin h:imästelimme
asuja/ itse kun olimme tiukasti vaatetettui-

Kopsusjärv€n rantatörmälki avautui mo-
nista kuvista tuthr n;&)mä kynthläkuusi-
neen F saarin€en. Harkitsime telhn
pystyttämisui, mutta partiolaisjoukko säi
meidät toisiin ajatulsiir. Kello oli vasta
yhd€k"in ja SuornuMuokhnle olisi vain
puolentoista turudn r€ipas kävely. toten
rinkat selkiiån ja matkäan.

Tässä vaineessa t€in ehkii vaellushistoi-
ani pahimman virheen. Vilkaisin pikaises-
ti karttaaja niin lähdimmemarssimaan ohi
TaNnuiikalammin kammin jotakin polun-
tapaista, joka hrnhri menevän oikeaan
suutaan. Varttituntia myöhemmin ihmet-
telimme hieman, puolen tumin kuluttua
jo m€]ko paljon. Sisulla puskimme
eteenpäin kunnes lopulta olimme jouhr-
ne€t täydelliseen mpikujaan. Kartasta
emme edes löytäneet sellaista kamalikkoa
jossa olinme. Ilrkänteiä ja ha4anteita,
rotkoja ja valtavia kivenjilkäleitä oli ioka
puolella. Et]me eftiå påässeet eteenpäin.
Louhikoiden keskellä oli kuitmlin lampa-

reita sen verrar! että pienfii lentävää oli
siinnyt miloonittain.

Olimme matkustaneet yö& ishne€t puoli
päväå bussissa ja sitten marssine€t paina-
vin dnkoin täydm työpäivän. Nyt istuim-
me luotaantyönliivå& tih€s p€lottar"n mai-
selrE k€kdlii mustassa, alati tihene*iss?i
s:iäskipilvessii. Kun myöhenmin liljitin
paikkaa, niin såthripa silmiini Kemppisen
Lumilurusta oivallinm kuvaB:'Mart
Kopsukselta koilliseen F iaän ovat kuin
its€n?i paholaisen kyntiimi:i F karhils€mia".
Paikkaa kuvailtuaan kin arvioi lopulsi,
että "retkeilijän kanialta kamalampaa
vedenjakajamaastoa ei Suomesta löydy
€tsimälläkär{'. Mutta me olimme pääty-
neet tituin tuomonihmeeseen ihan et-
simättä!

Mihinlitin suuntaan Lihtemisfi ei enää
kamattanut tTittiiäkään. Epäilytti että
milläköh;in saisimme edes telian pystyyn.
Pystt j'n se kuitenkin nousi. Sisäänlinjopa
päåstiin ilman inhottavia seumlaisia ia sen
Jälk€m vaiwttiin syvään horrokse€rl Kun
t€lran oviaukko vihdoin avattiiq oli nu-
kuth! neljiitoista tutia yhte€n menoon.
Eiliset oli unohdettu ja nopeiden aamutoi-
mien jålkeen palatuin takaisin tulosuun-
taän. Pian olimme Kopsujärven ja Suo-
mutuuoktun vålisellå polulla ja tällä keF
taa myös pysyimme sillä.

Suomunruokhrla oli hiljaista. MerLinnöisfi
påätellen vain yksi tyttöporukka oli m+
nossa, useamPikin ryhmiä oli palamut
parin viime päviin aikåna rakaisin itiisuun-
nasLa- Ruokaa odotellessamme P'.rähti
paikall€ vanhempi mies, joka tunhri ole-
van melkoinen kaiEnkiertäjä. Hän oli
kulkenut viikon ai-kana koko hrnturialu-

Ennenkuin jatkoimme va€llusta meillä oli
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vielä ilo hrtustuå Ottoon, joka itn€styi
iikkti k?imFin nurkal€ ]suiliillisesti nuu]F
kien. ta rinkka seltus:i - labradorin nouta-
jallal Vaeltavia koiria olin Dåhnyt aiem-
minkin, mutta uimä oli ensimmäinen joka
oli ottanut rin}ån mulaänså. Otolla oli
seuranaan piklupoika ja kaksi aikdsem-
paa ihmistii. Tärkdinä s€ h?iiiräili näiden
ymftidnii kun kantamuksia purettiin Oton
rinlasEa oli kuulemma omat kuivamu&
nat ja vi€lä osa yhteisistii varustuksista.

Oton ryhmä tii Suomutruoktule me jaF
koiDme kohti Tuiskukuma.
Otimme suunnan pitkjn talviteitä etelään.
Parin kilometrin pääss:i kaarsimme kaak-
koon kohti vintilätunturia. Suuntasimme
suoraan tunturin ylärinteille råkkää pa-
koon, todetaksemme sen turhaksi.
Pysiihdlmme hetkeksi hDhrrin laelle ja
jatkoimme kohti Pikkuhrntureita ja Tuie
ku kämppää.

Tuisku tanter€ella käss€hti yksinäinen
panakas mies. Näki olemuksesta, ettå

kairassa oli vieråhtiinyt €neEunånlin ai-
kaa. Kun päsime paienmin puheisii4
kertoi mies viettåneen€ jo paisen
vnkloa Saariseliin takamailla. Ntt oli hil-
ialem ki;inuinässai kedaa kohti sivistysfi.
Olimm€ suLuniteleet Ftkaramme 6arnan-
tien Luirolle, mutta iäimme istumaan
miehen s€uraksi pihahn le. Sattui mielui-
sia pulE€naiheita F iuthrF. l,aPulta ptiåtim-
ne iiäd?i yöksi Triskule. Niinfti yö vieHhti
nopsasti pystt?ääkahvia keit€ll€s*i ja tu-
rinoidessa kunnes viimein kön inme

Reippaina paiskäsimme rinkat selkaiän jo
kuitenkin €nnen puolta päv:ä ja aloimme
noush kohti Ampupåiden satulaa. Nousu
otti lujille. Kun viimein oli ptiästy såhrlåan
ja nousnr eteläiselle huipulle, s€urasi lievä
petqmys. Olin usein mi€I€ssäni kuvitel-
lut, miltä LuiroFfli nåytt?isi Ampupåiltä
nähtynii. Mutta eih?in järvestä näy vilaus-
takaan, Luiron l;insirarElla oleva nimetön
töppFä peittiiä koko kom€uden. Yölliset
keskustelu*o vailuttivat vi€Li sillä laak-
son ylittämis€m tuntui kuluvan ikuisuus.
Ja soistunut jokivarsi oli taas mitii otollisin
paikla verenimijöille.

Kun viimein säimme Luirciårven silmiern-
me eteer! unohtuivat äskeiset vairät. Soma
oli järvi hrostakin kulnasta näht''nä.
Massiivinm Sokosti kyllä hallitsi maise-
maa. nta-aurinko olisi tetnlt n;ib'miin vieli
loistokkaamksi, anelimme parhaita
kuvakulmia etsiessämme.

Kun tolvasimme iirven ranta-asutuksee&
kwashrtti eilabtan rakeruusten mäårä.
Yksin kappalein Iukien niitä oli pitkilti
toistakymmentä. Hillittömästi oli näitäkin
rantoF viime ruosina Ek€nnettu. Eiväth:in
ne toki yksityisten kesämökkejå ote, mutta
ei tiilläinen kylä €råmaåhan istu!Yhdestii
rakennuksestå olimme sentään iloisia:

/-.4 .-,

?s1w
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raimassa tihöttåvåsti saunasta. se näyrti
vieläpä ole\,ån timpiämässä.

K;isit)€ erånaan våh?ivåkislydestä vah-
vistui Luirolla: pailGlla oli vain nelj:in
hmgen ryhmii F yksinäinen telttailiF.
Erämaan rauha !ållitsi täss:ikin kyliissäl
Löylyihin päästiin F saunottiin yksin tein
pari hrnti4 väIiui järv€ss?i jäähdytellen
Pistimeftihties$ puita piisiin ja parahik-
si porhalsikin paikal€ Otto ryhmineen
Liekö Otolaldn ollut sama mielessä, aina-
kin se kovasti kiitollis€n nåköisenä terveh-
ti meitä.

Taivas oli yllät*ienmuuttunut pilviseksi ja
tihkutti jopa hieman vettå. Otimme kiitol-
lisem vastaan Eim?in muutoksen ja aloim-

varustautua Sokostille. Sokosti oli melkein
ainoa isompi tunhrri ioka oli jäänyt minul-
ta Saaris€lällä kä)'rnättä - väikka siellähän
on kä).nyt jokainen! nla a kelto puoli
yhdeksiin maisså Ehdettiin liikkee e: ensin
rartaa pi&in Sokostinojm suulle ja sen
jålkeen kohti huippua. Htaä oli rinkatto-
man miehen kultea, varsinlin kun sade
piti hyönteiset loitolla. Ja itse asiassa rin-
te€sså oli näkyvå kintnrpolku lähes perille

Kåksi hhtia myöhemmin aftelime ole
vamme huipdla - emmekä nähneet mi'
hinkään suuntaan klmmentä metriä
enempåäl Murku oli saa\,uttanut Sokostin
huipun yhti aikaa kanssamme. Se lLilveni
kuitmkin yhtä nopeasti kuin oli tullutkin
ja samalla ilmaantui aurinlo yhdeksi hui-
kaisevalsi hetkeksi. Koko panomama
metsineer! j:iFineen ja hinhreineen avau-
tui äkkiä €teemme. Olin katsellut aiemmin
Luirca monilta sumilta ja uskottava oli:
Saariselän helmi hohtaa yhtä kauniiM
katseli sitä milti kantilta tahansa, missä
välaistuksessa tahanså. Loisto ja muoto

vaihtelevat, mutta mykistävä kåune$ on
pysyvää. Kymm€nen ninuuttia myöhem-
min nurku ryöryi sudeleen ympärilem-
me kuin viestien: tiillaista låuneutta an-
nGtelaan rain pienjs.ei €risrå. Erul€n Frolta
yötii laskeuduimme rantaarl Koko r€is-
sun oli tihluttanut vettå soPivasti. Muka-
va oli kåvel?i suoraan kytpykunnogsa ole-

Telian katto rapisi koko yön, myrckfta-
paistakin teetteli jossain vaiheessa. Kun
tokenimme teltasta ulos, olivat s:iänhalti-
jat kiiåntämåsså iltrEt poudan puol€lle.
Yö .itaaamullah€nk€ä:invefine€thyitntei-
set aloittivat uudella innolla, olipa iouk-
koon liitt)'ryt paånnalaumojakin Tuumail-
tiin F rnittailtiin ma&oF. Min;i esitin ifiistii
suuntaa, mutla retkivääti Puolsi pohjois-
tareitinvalintaa. Epåili "yleisentilant€en"
tästä edelleen tukaloituvan.

Pohjoiseen oli påätös! Otto saatteli meitå
muutaman askeleerr kåuas se ei omiaan
iättinyt. Olimme iaas vanlula reitillä,
Maantiekurun kåuttahan on \,irosisatoja
kuljettu pohjoiseen, aina Jä:imerelle saak-
!.a. Ilma tutui suorastaån limpenevän ja
sakenevan mitii pidemmäll€ alkuyö knui.
Hiessäpäin puuskutimme kohti Pikku
Luirojärveä. Tästii oli suurudtelma nousta
P:ilkimäojm rartta suoraan Pälkimäptiälle.
Tunrurin yläinteillä havaitsimmeelukoi-
den vain lisåäntyneen. Taajam pilvenä ne
seuasivat ku astelimm€ pitkin Seisoma-
kivenseLin läkjiarjannetta, Maantiekurun
ja Sarviojan joklaaksot ympärillämme.
Tuulettomassa, Iempeåssä, äånettömåssri
pohjolan yössä.

Tuolla yöllise[ä vaelluksella sain koko
reissun upeimat kuvat. Kaikki tekijät
tuhrivat olevan kohdallaanr yöaurinko
ohuen pilviverhon takana, sumusta vaale-
nevat laaksot/ tunturien pehmeät kaarteet,
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rinteiden yksinäs€t puut, taivaan pilviä
kuvastavat lammet. Sätuun kietoutunut
maisema hiljensi öiset vaeltajat, jotka vai,
vaiskoiluvitsojäm heilutellen kulkivat
kohti aurinloa. Edes hnjainen muta
monihihÄtke(ainen ininä ei pystynyt rik-
komaan taianomaistå tumelmaa.

Aikmaan laskeuduimme hrolta pitkältä
upealia lakircitiltå sarviojan laaksoon ja
eteemmeilnäantui uudell€enrakemetfu
Sudenpesä. Kiimpän edustalta oli koillisen
suuntaa ermm muinoin oik€in kuuluisa
näk},.rnä. Nyt näkymästä peitti melkoisen
osan linnamainen huussi rakennus, joka
tuntuu olevan IJrl<K-puiston iavaramerk-
ki. Tåmä eksemplaari seisoi keskellä v€si-
lammikkoä. Vanhasta Sond€en kämpäsrä
sentiän löytyi vi€lä avoin puoli jokamie-
hen kiyttöön. Sime erehdfmme. Taiste,
limm€ pientii vihollista vastaan - lopulrä
voittaerr mutta suuin uhrauksin. Eihän
päiväuni virkistä siinä mäårin kuin yöuni.

Seuraavana päivänå sen havaitsimme.
L?ihdimme Porthkoskelle nousten ensin
Kaarnepään huipule ja siitä suoraan Sota-
vaaranjoen varteen, josia polkua pitkin
kämpälle. Tähiin väliin t:iryäyryi lähes
kaksinlertainen aila verrattuna joskus
aiemmin kuliethrunl Ku Porttikoskella
ou vielå saunottu, niin senjälk€en oltiinldn
jo nuklumakunnossa- Ja toisrui edel-
lispäivän näytelmä, täIlä kertaa meidän
tappioksemme. K:imppåän suoraståan
hrp.usi elukoita ilmeisesu kamiinan kaut-
ta. loten rankinen pysttyn jä reiät tiukasri

Harvoin on vaelluks€n loppu sujunur yhtä
rip€åsti kuin silloin. Portikoskelta tulriin
Kiilopäälle yhki soittoa. lanlojärvellä
pysähdyttiin syömään - ulkona
syömiståhän €i p.iiväkausiin ollut voinut
aja tellakaan. \'ksi ulkomaalainen oli kirjoi-

t€llut viestejäiin kiioihirl- Teksrissä rois-
tuivat sanat "'wuderschörl',"herlich" ja
vieLi "Moskitos '. Kämpälti soitettiin Kii
lopäälle ja tilattiin nakuusiia varaushr-

Liimmin suihlu tuntui suorastaan auhtu-
deltå tihes 30 kilometsin patikoimin
jälkeen. Pari vnmeistä kilometriä oli ollut
tuskien taivalta. Kun kelaldettiin varaus-
tuvän lavereille, oli sielti lisäks€mme vain
yksi perhe ja mies, joka aflattavasi oli itse
H€rr wunderschön. Raukea€sa l?immiis!å
ja tutuksi tulle€ssä ininässä ui tuli vähiin
k€rrassa. Miel€ss.ii keft auhrivat pällimmä-
s€t vaikutelmat. Hiljainen erämaa. Nii&
tosiaankin - Luiron jälk€m emme olleet
n: Deetlintua isompaa otusta. Msså pall.j
poroelo? Kopsusjäryen tien varela n;ih[in
pieni pattio, ei muuta.

R?ikkämellus - kahvittelut pienten puros-
len !ä$illa oliEt t?illä kerba ii;ine€t Mutrå
toki oli tiimåkin kokemus kalis. Eip;lh;in
tarvitse kuulopuheiden varassa ola, kun
räkästä on kys)'rnys. los erämaan rauhaa
kaipaa, niin tämåh;in on mitä otollisinta
aikaa. Jo vair! omistunut vaellus...
Mutta mitenl;ihin mahtoi menll.i eloku-
väjuhliua?

lokke

Toimitulsen lyhentämå

Kirjoifus sijoittui jaetulle kolmannelle si-
jalle kiioituskilpailissamme
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PUUKON TEROITUSOH'E

1. Perust€roitus: Puulon terån molemmat
siwt hiotaan lapp€€n suuntaisesti hioma-
kvell kårkeala puolela k?iytUien runsaas-
ti vettä,

2. \'iimeist€lyteroitus: Terån suu hiotaan
keryesti molemmin puolin noin 30 kul-
massa käuttiien hiomakjven hienoa puolta
ja niulempaa vesimåäräå.

Jos terän tdee ki€r€ttä (t€rän siw tun-
tuu some€n karhealh), se poistelaan vetiien
hiomakiven hienola sivulla ke\,yesti terän
suutaisesti terä kohtisuorassa kiveå vas-
ten. Tämiin iälk€en teroitetaan kohdan 2

Veden siiasta Nonnassa voidaan täytkiå
nyös hionta öIjyä. Sam kivi ei kuitenl€an
sovellu vesi- ja öljyhiontaan. Hiontaliile
voi olla edestakainen tai pyörivä. Useim-
miten viimeistelyhionta on ditiävä. Ajoi!
tain on kuitenlin stytä tehdå myös peru-
shionta jottei teräkilma kasva liian suurek,
si. Terävå terä ei kiillä katsottaessa sitå

UUTTSIA KÄMPPÄVARUSTUKSEsTA

Inarinjäven ja S€vetti-Pulmnkijårven
merkityn reitin autiotuvissa on tåtä nykyä
kaksiliekliset kaasuhellat. Limni5,spui-
ta s:iästly, kåmpistä ei tule saunoja kamii-
nan kor.r'eruruksela ja vältytäån periaaF
teessa kiellefyltä spriikeittimien käytöltä

AILAKKÄJÄRVELLÄ UUSI KÄMPPÄ
Kisivarren kamalimpiin asumuksiin kuu-
lunutÄilakkåjiirenautiotupana palvelyt
lasikuih*oppi on viimeinlin mhdathr pois
tuntukista ia tilane on rakennettu siisti ia
vnhtybä hitsi k:imppå. \,iimeinkin.

TUONTOMATKOJA AFRIKKAAN

Luonnonlöheisiö soforejo pienryh-
missö telitoillen sovonnelllo jo sode-
metsisso. Keniosof orejo, Zoiren godl-
lot, Serengetiltö Zonziboriin, Nomibf
oslo Kolohoriin y.m. I1.rc20.m0 mk.
Komelivoelluksio, vuoristoretkiö,
oovikkoojojo, konoottimotkojo. Ko-
keneei motkonvetöjöf jo luonlo
oppootB&TvonWright.
Pyydö esiter 90- 6.36406, (sylsk.]o-
kok. myös 90-21I198)

ACACIA SAFARIT
Vosl. jörj. Trovelo,



NÄITKO LAPIN VAREISSA VAI
MUSTA-VALKEANA

Tunturin kuve puskee puaista, talot ovat
käpristyneet toisiiiså, orPo poro miettii
paikaläa& Finainen kala juoks€e tuhat-
jalkaisena. Koiwt ja suoPursut hulutta-
vat aleen eikä ihmisiö noitä kaksijalkaisia
Iuontokappåleita näy missään. Koko
näkökentån peitt?ivä kirkkaanPuMinen
tulipalo hehkuu hiiloksåa.

Reidar Stir€stöniehen maisemaan ma}|hru
yksi ihminen, oma kuva: mies karhum,
vnkiDljnä, penikkana, hoivattavana, ku-
ninkaana lr velhom.

Seitsenlapsisen p€rheen nuodnmaisena
Reidar pyöri isonpiensa jaloissa ja lö,€i
leikkilavsinsa p€Iosta heinisä, kodeläim-
istä. Hän piirsi pienestii pitäen. Opettåja
oiväbi pojan lahjat ja kannusti opPiin.
Reidar its€ .ahoitti Helsinkin&i F osin myits
Vmäjänmaansa. Iunraa takaisin Kittilään
h;in ei ollut €nää säkistä Sarestön lattialle
Puisteltu.

Reidarin galeda, arkkitehti Reima Pietilän
suumitt€lena, on mahtava kelohonlara-
kennus, tautut sisällä talonsa mittaisia,
niinkuin ma*at låpissa pitkiå ja tunturit
toistenså vieress:i, karhunpenlkka emonsa

Viilerrassa on lähteensilm;inä uima-allas,
jonka pohjalla on markkoja kuin miss:i
tahansa metropolin suihlelåhte€sså; oven
täkåa saunasta pulahti altaaseen myös

edesmennyt pesidenttimme UKK.

Särestönvanha rak€Itrlus onAntui! Reida-
rin veljen valtäkuntaa. Nähfiivyt3 sekin
lajissaan ja Anttu itse koidneen.

Reidar Särcstöniemen museo sijaitse€ kiF
tilän Kaukosessa. Vuonna 192 mkenne-
tussa galleriasså on nåhtåv;inä kPpi Rei-
darin kautta, atetjeessa keskeneräinen
omakuva F timiin pien€n F hentokokoisen
mieh€n muhk€at maluusijat.

Museo on avoim pävittäin kelo 10_18.
Päåsymaksu on 3,0 mk, elikelibet F opis"
kelijat 15 mk. Gålleriassa on myih kahvil4
kotteja, kirkoja ja joihkin lappilaisia tava-
roita mlAtävänä.

Maija Hynninen

n;A!a.XL
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NIESTASAKKI
KANA KUIVAKSI

Muutäkin kuin jaunelhaa voi kuivala ret-
kiruuan höysteeksi. Kuivattu kana osoit-
tauhi sangen maullaaksi ja helpoksi val-
mistaaviimekeväis€llä vaellu-ksella.

Valmiiksi maustetut palat k'peemetåän
paistopussissa muheviksi. Kpsistä pälois-
ta poistetaan nahla ja luut ja leikellään
sitten isoimat palat n- 1 cm paksuisiksi
sii\.uiksi. Palat voi kuivattaa esim. 5G
ästeisessa umisså leivinpaperille leviteF
tlati uunipeuilh. Luuk*u liiy9y pici:i auld
paistinlaslan tsns. alanh hieman raollaan/
jotta haihtuva kosteus pääs€eumista pois.
Patojen sekoitt€lula såadaan kuivumin€n
tapahhrmaan tasäisemin. Kana on san-
8en rasvaista, joten kuivattma siEi on hy-vä
painella talouspaperiua, jotta enimmät
pinlarasvat saa paloi€ta pois. Kiiyttöön
otettaessa kanapalat, kuten muu&in kui-
vat tuotteet mitataan aamulla valmiiksi
muovipussiin ja laitetaan likomaan ve-
tesr Sit€-n ne ovat k;ittövainiita kun maira

KANAKEITTO KAHDELLE

3/4 pss Valion kanal€ittoa
1.5 dl kuivattua kanaa
1 dl hirssimakaroonia
2 rkl kuivatt@ papikaa
2 rkl kuivattua sipulia
inkiväärti sitruunapippuda, kurkumaa

Vispilöi kanakeittojarhe n. litraan vetti.
Lis:iä liotethr kana, paprila ja sipuli. Pori-
sutå n. 5 minuuttia. Us:iå makaroonit. Keitii
n.4 minuuttia. Mausta.

HERKKUPIHVIT

1 pss soija mix- kasvispyöryklåaineita
4 valkosipulinl)'nttä
2 rkl towisienijauhetta
oreganoa/ sitruunapippuria
öljyå paistamiseen

1 pss perunamuusijauhetta
valkosipulijauhetta

I pss Knorr- kemakastiketta

Sekoita pihviaineet ja seisold ohieen mu-
kaan. Paista pieni?i n. 1 cm paksuisia pih-
vejå öljyssä. Pihvit säilyvät liimpimånä
lautasella toinen kmtena.
Valmisla kastike ohjeenmulae.Valmista
ja mausta perur'rmu]'emos. lämmitä
kastile vi€lå pikaisesti.
Ruoka on eritt?iin maulasta mutta ei sovel
lu knrees&i valmistettavaksi.

RaiF Hentman
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RINKKA ALAS IA HARTIAT
KUNTOON

Piståiiikö ioku puukkoa lapojen väliin?
Ihntuvatko niskåsuon€t sinkwån kiEinå
kuin iouset? silloin on aikå löhö:imis€n
6i,asta tauolla iå iltånuotiollå voimistellå
ja v€nytelä paikat kuntoon.

Lisåå verenkiertoa lihaksiin

Työrmå toinen k?isi suoraksi eteen ja vedä
toinen ky',närp:ä koukt<uun kiertiien sitä
selån puoleue. Hartiat pyslaät alhaalla ja
liike tunnru lapaluun reunassa. Vaihda
käsien asentoa sängm reippaase€n tahtiin
ja niin pitkäiin ettå tuntuu.

Pyöriti olkapät?i eh*autta ympäd oikein
peruste€Ilisesti ja te€ sitä tarpe€ksi pi&ään.
Heitå käsiä polvista ioustaen eteen ja taak-
se käsivaEet rentoina.

Venytä lepopituuteen

Pidä vasemalla kädelli kiimi maassa
nakottavasta rinkasta. Taivuta päätäsi

suoraan siurll€oikealle. Venytys tuntuu
kåu]än siqrssa F hartian p*illi. Iåske
hitaasti 20:e€n ennenkuin oikaiset pääsi.
latka liikettii ja kieuä leuk&si kohden
oikeäa kåinåloa, jolloin venetys siirtly
edelislii ventt'Ekohtaa hiermn baerl'ms.
T€€ sana vas€nmalle. Muista kesto.

Kienä päätiisi rintalastan ja hartian puo-
livåliin. Allna leukasi painua dntaa vas-
ten. Aseta kä,si päiisi pää[e venytyks€n
suuntaisesti painoksi ja laske hitaasti m:een
ennenluin ojentaudut. venytys tuntuu
niskassåviistosti lapaluunkiirkeen.

Ota itsestiisi kunnon halausote niin että
somet ulottuvat lapohin asti. Rentouta
hartiasi. Työrurä olkapiutisi eteenp€iin, niin
ettå lapaluut liuluvat kauemmas toisis-
taan, jouoin niiden välissä tutuu pi€ni
vmytys. Venytyksen kesto noin 20 sekun-
tia.

Raija Hentman





POHIOTSMATSTA
RETKEILYOPPAITA

Pohjoismaisten retk€ilyoppaiden märä on
meillä sulteellisen suppea. Klassiklona
nilstii voidaan pitää Suom€n matkailulii-
ton jdkais€rnaa'"ohjois-No4an natkai-
lu- ja rc&eilyopasta''. Seuaavalsi onkin
julkaistu vasta luorun 1989 Iclevi Sairan
krjoittama kirjan€n "Polkuja tutureilla".
Nämä ovat airoat suomeksi saatavilla
olevat oppaat Se joka haluaa tärkemin
tutusha retkeilymaastoihin Ruotsissa ja
Norlasså jouruu hankkimam l;ihdema-
teriaaun vieEskielisinä teksteinä. Kiia-
kauppojen vånkoimat ovat myös vaati-
mattomat, joten haluamansa kirjat joutuu
käy&innössä tilaamaan tai sitten tuhrstu-
naan ki+stojen valikoimiin.

Ruotsi

Muita suomenkielisiä teoksia ei ole kuin
Polkuja tuntuieilla, joten kiriakaupasta tai
Mat!€iluliitosta karuuttaa kysyå STF:n
julkaisemaa Fjällhandbok kiiasta. Siitä
jdkaistaanwosittain uusi painos. Kirja on
perusopaståhdettåessä Ruotsin hintureil-
Ie. Sesisåltäå mm.muuttuvat tiedot fupien
aukioloajoista ja retkeiltteittien muutok

Ruotsista töytyy sensijaan melko runsaash
kuvaki4oja ja niitä on saatavilla ainalin
kirjastoisia. Ne havairnollistavat muka-
vasti eri alueita suumiteltaessa reittejå
karttojen perusteela. Näitä ovat mm. Sa-
rekia kuvaavat D€ vilda djurens Sarek ja
Mitt vildsmärkrikeSarek, joid€nkiioittäja
on Erik "Sarek" Nilsson. Tore AbEhms-

sonon puoletaan jullåissut ki4at Detta är
Kebnekajs€ta Detta år Sarek. lappävaarän
kirjastocta löyty myö Slant€ LundgreDin
ki4oittama kirjanen vandra i sarek.

H},.vå kisikirja on myös Sv€riges natur,
julkaisijana Svenska Naturs-
syddsföreningen. Se kattaa kaikki Ruotsin
rnaakunnat ja kuvaa lyhyesti eri luonto-
kohteita, mutta siitii saa myös h]'vån yleis-
kuvan tiivist€tt 'nä kiimostavista retkei.
lyalueista.

Norja

No4alaisia retkikirjoja on meillå satava-
na perin väkin. Kirjakaupoista ja kirjas'
toista ei niitä juurikaan löydy. SensiFan
Espoon Leppävaann kiiastossa on Nor-
jan osåsto, jossa on kohhrullinen valikoi-
na kirjallisuutta Norjan r€tk€ily- ja luon-
nonsuojelualueista. Saåtavana on esimer-
kiksi seuraaEt kiiar Rondanej värillinen
kuvat€os Rondanen luonnonpuistosta.
Ki.jassa käsitellään aluetta !årsin monelia
näkökannalta ia kirjan loppuocassa on
katsåus hrtuituvista ja retkeilFeiteistå.
Trollheimista on vastaavanlainen teos kuin
edellinen, kirjase on mm. katsaus ålueen
kasvillisuuteen, eläimistöön ja hyönteisiin
ja sen loppuosassa on myös reittiselostul<-

Sylenin alueesta on va$in edustava väri-
kuvitettu UrF, mutta edellä mainithrjen
aiheiden lisåiksi se kertoo alueen historiäs-
ta, etelåsaamelaisuudesta ja h€idänporon-
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hoidostaan alueela. Kirja katbaa myös
Sylenin Ruotsin puol€iset retkeilyalu€et.
Leppävaaran ki4astosta löytly teokset
myös Stölheimin ja Jotunheimin alueista.

Varsin hWä opas on myö6 Nortrabooksin
julkaisema kirF Autolonala Noriässa. SiEi
voi k?iyttää ainakin matkareittien suururit-
telussa/ mutta se antaa myös hlaää tietoa
pikkuteistii kuin niiden kururosta. Norjas-
sa tunturitiet saattavat olla maksullisia -
yllåtys ainaLjn meille suomalaisille.

Perusteos NorFan lähteväIe vaeltajall€ on
kuit€nkin Mountain Hiking in Norwa,
jota on saatavila englannin ja såksanlieli-
siri velsioina. KirFn& €sittelee liihes kaiki
retkeilyalueet, reitit ja majoirus
mahdollisuudet Norjassa.

Jos haluaa tarkempia ti€toja Norjasra, voi
luonnotlisesti tilata myös esitteitä ir kirjoja
suoraan Den Norske turistf&eningin toi-
misroGta PB 1963 \'ika,0125 Oslo r.

Poissa ovat punaiset puuholit/ tummiksi
maalatut s€nät ja eletMen vuosien patina.
Häileltahan s€ tunhru. Kestää ailansa
ennell kuin uudet huone€t saaEt henkerl*i
ja ilmiset muistonsa, jotka liittlrät juuri
täh:in paikkaan.
Vaan kylliipä k+aa aloitraa patinan luo-
minen, niin hienot ovat paikat.

Lapin käsitöiden näyttely ja
myyntitapahtuma

l-apin Sivisttsseuå Jiiii€seiå Iåpin kisitöi-
den nåyttelyn ja myFtitapahhrman la-su
19.-20.10. Luvassa myös esitelniå. Pailla,
na Vanhankirkon seuakuntatilat BulevaF
di 16 B 2. ks.

Talkoolaisiksi halukkaat ottålaa yhteys
Maija Kuusijärveen puh. t.556n6jak 787
975.

RB

RINKAN POHJALTA

Kilpisjårven retkeilykeskus
uudistui

Monet vanhat Kilpisj:irven kävijät ovat
huokailleet haikeina astu€ssaan ensi ker-
taaretkeilykeskuksenuuttuuttaan hohta-
vnn vastaanotto- F ravintolatiloihin. Ra-
vintolamk€nnus on käykkyt läpi persteel
lisenmullistulsen, ei-kä entiselLiän sisåltä
ol€ kuin vanla ol€lk€lutilana käytetty Sii-

VanlEt €teis-, vasiaanotto-, ja he*ilökun-
tatilat ovat nyt kabinethna ia ravintola sali
on levittäyt)4tyt myös entisen keittiön
puoleu€. Liinsi pä:ihiin tehty li*i.rakennus
lä&aa ravintolasalia avamna vastaanotto-
hlana sekä ajanmukaisec keittiönå, soso-
aalitiloina Ja vamstona. Uuden sisäänl?irn-
nin yuipuol€lla on terassi, joka ainalin
hiihtoviikoilla tiyttyi iltapäivällä janoises-
ta porukasta. Oppaa*in olivat Eidi kevä:inä
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KARJAKAIVOLLE VIEVÄN LINJA-AUTO AIKATAULUN
MUUTOKSET

Abergin linjan åjama bussi nro 285 lopeF
taa liikennöinnin 1.9.1991 . ltlalle tutee
samanliikennöitsijän 2.9.1991 Leppä!äa-

rasta lähtevå linja 85. Linia-auto lähtee
bklisepänkuian päåstii olevalta aukiolla.
Leppävaaraan pääsee Helsingin k€skus-
tasta iunilla E,L ja S seki 20G linjojen bus-
seiUa.

f--_-- l zoo qr{*r rxt,sr

KAR'AKAIVON LINIA-AUTO AIKATAULU

Arkisin 730 Arkisin
850

10,10
13,00
74,24
15AA
't7,05

la,su 10,05 la,su
12AO
140s la myös
1s35 &s5
't7,05

654
8,',10
930

1050
13lO
15,00
1745

10,55 la hyös
73,20 8,15
14,45 9,35
'16,15 su myös
77,45 8,55

Unjan 85 liihöpäikka Leppiivaarassa

' 'F-----. laseMe
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JÄSENETULIIKKEET

Helstngir Erä-van5te, Urheilukau 42,
prÄ.479 787

Heikkuliike Eira Palomiiki, Håneentie Z
pltl 753 2780

Lassin Retkiaittå, Häme€ntie 54 puh. 701

Pårtioaitt4 Yrjönlatu 34 puh. 694 3899

'Iintuiisusi ky, Nordensköldinkatu t puh.
411980

welhonpesåi Oksasenlat'r 2, puh. 44a 97 2

KODAN VÄRAUS
Kittilån Kukasjärvelä siiaitsevaa Goados
kotaamm€ varataan C-H Moringilta
Prrh*.sz 004, keåasunto 597 397 tatMaija
Stykiltä puh.k. 876 4391. Varaus on perut-
tava kak€i viikkoa enn€n vamtha aikaa tai
sntii peduiiin nomaali k;iyttömaksu.

VUOKRATTAVÄT TELTAT
HSL.Iä on kolme Tena Mast€r 3 t€lttaa,
joita voi luokata 10 mlllak T€ltat ovat
kupo)i malisia kaksik€rosteltloia. Ttedue
telutAnia SintonenDrfi.k. 676 039 tai Saka-
ri Pab;uh.k. 874 s-s80.

VUOKRÄTTÄVAT ÄHKIOT
HSLIIå on kaksi its€tehty:i ahkiota/ joita
voi lrokrara 50 ml/ viikko tai 20 mk/
viiloiloppu. Allkioita voit kysellä Pekka
Nariselta pun.k. 461 610.
Muita puuttuvia varusteita voi kysellä
vaellust€n v€täjilä.

Hihåmeikk€jå
låpi*ävijöiden hihamerkkejå voi ostaa
kerhoilloissa tai tilata 8 mk hintaan S€ija
Tbrpolta puh.k. 322 644.
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implnrrÄvuri
TilaanLapinkävijätehdenvlositilauksena 36mk !
Tilaan Lapinkävijälehden kestotilauk*na 36 nk 

n
Olen suorittanut måksun ilman €.illistå maksua
HSL:n tilille SYP-HkiKaleva k.72 22612A-57f€6

Kuulun ennestään henkilöjäsenenåSuomen

/svl :1 j;senyhdisrys) kauhå ia hålldl liirryä suoraiae-
neLi HSL:åån. Vdksar vuoden lo9l suoråjäsenmarsun

r0TL rlmdnerillislälaskua HSL:n tiliUesYPHKIMlevånk.
nro. 226120-57686

H..ud .ijttv:i HeLsnpn Seudu Laptuåvixtihjn !
iå eti laut6 SuomdfuatLailuhftoon.
Makse SMLn iäemal<sun 100 mk minulle
låh€t€niivållå Ioinakk@llå

osoiF-

k;_-rl
[:Ji

HELSINGIN SEI'DUN
LAPINKÄVTJÄT RY

c/o Mervi Kunnsaro
Pi-rspMtie 4 B 10


