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P{{KIRJOITUS

Etelä'Suome$a asuva alkaa jo tosissåan toivoa, että eci talvi olisi kunnollinen. Ei pimeä ja
loska'nen vaan kylmå ja hohtavahankinen.

Yeenså hyvän huomaa vasta kun sen menettää. Kunnon vuodenaikol:en våihlelu on elämänrik-
i(ausjonka toivoisi säilyvän.Ia ainakin lapsisaa talven lunileikit on parasta miiä tiedetään.

Hiihtokausi on viimevuosinå ollut todella lyhyt. Vähiin on jääneet ne viikonloput jouoin
pakåtaan mehut t€rmospull@n ja eväät reppuunja lähdetään koko päivåki metsään nautti-
maan talvisesta luonnosta.

råpikävijöiden toimikuntien suunnittelupalavereissa on aina toivottava, €ttä lunia löytyy
hiihtoja ja puidenvetotalkoitå värten. Kolmena talvena on laavuvaellus merelle peruttu huonon

Säätieteilijät vakuuttavåt, eitä naapallon lämpötilan nousuua ei ole mitää tekemistä meidän
lämpimien tålvien kånssa, joten toivotaan, että ensi talvesta tube nånhan hyvän ajan" talvi.



TOIMINTAA
MARRASKUU

6.11. ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA -SUKSIEN
HUOLTO
Kaisaniemen ala-åste,Puutarhakatu 1

Syyskokoutsessa valitaan uudetjohtoklnnanjäsenetjå esitelliiän ensi vuodm budjetti. Kerhoil-
tå keskittyy euraavaan hiihtokauteen- Miten saadaan hoimivat sukset k€Iiin kuin keKn, kert@
Suomen hiitoliiton edustaja. Tule sinä kysel€mään.

22.11. pe
KUUTAMOKÄVELY

Myöhäissyksinen metsä ja kuutamo, siinä puitteet kivelyus joka tehdåån Siikåj&venja Nuuk-
sionpäån maisemisa. Nuukionp&issä kävelijöitä odottäa nuotio ja kahvi/ joten varaa nukaa-
s' kahvimuki jå evästå. Bussi nro 287Iähte Helsingin linja-auioasemalta 18.05. Bussista jäädään
toiseksi viimeisellä pysäkillä pois. Omalla au[olla tutijat ovat Siikanieme$ä klo 19.00 Nuuk,
sionpäänpolun ålusså. Paluukuljetus jårjestyy kyuå. LisäriebJ'a Mirja Pirinen puh. 461 610-

lqliil]+iå,1i,::'i'.:.",","
Iloslå lonttumieltä mukandi tuoden vietämme taas yhdessä pitlujoulua uusissa viihtyisissä
tiloisa HaaSassa. Luva$a on arpajaisia ja ohjelmaa. loulupukkikin on luvannut tula visiiiille,
joten tuo pikkupaketti mukanasi (alle 20 mk). Tipsutielu on sallirtuå myöskin mlsiikin tahdissa.
louluruoka maksaa 100-120 mk.
Pulkållåkin voit tulla, mutta påiiet myös bss€illa n:ot 32 Simonaukiolta,40 Linja-autoasmalta
ja 63 pääpostin edestä. Buss€ista jäät pois Haagan torilla tai paloås€man viere$ä.
Ilmoitamukaantulostasi viimeistäån 7.11. Matkailuliiftoon Ullå Kesiiselle iåi VirDi R?isåselle.
puh.170868.



6.12. pe
ITSENAISYYSPAIVAKAVELY

14.12.la
PUURONSYÖNTITALKOOT KARJAKAIVOLLA

Kåmeråt ovatdpsineet satoja kuviå tapahtumissåmme viime vuonna. Moni tallentaa vaelluk-
*nsa filmill€. Te siis kuvistasi n.50 kuvån saria ja tulenåyttåmään- Katsojiakin toki kaivataan.
Vastuuhenkilö Ania Pouhainen Duh k. 5s7437

JOULUKUU

Perint€ikis kavely k€rää låpinkävijåt Kaiakaivon mååstoon juhlistamaan maamme itsenä-
syyttä. K:ively lähtee almöKn pih6ta, kun klo 10.05 r€ppävaarasia lähtenytbussi on saaplnut
eli n. Ho 11.00. Vastuuhenkilö loma Nurmi puh. 912-254 23

11.12 ke klo 18.00
VARUSTEILTA LASSIN RETKIAITASSA
Häm@ntie 54

Pukinkontti pullotta4 kun Lapinkävijåt antavat periki ostoshuumalle. Iehkoen Laudlla on
muitakin kuin tariousvllätvlsiå tiskin tåkda...

Kaiakåivon metsät ovat tiiynnå halk@mattomia puita, joten kirveet ja kiilat mukaan ja talkoi
siin- Sauna renlouttaa ja avanto virkisviä iöiden jälkeen. Illalla ialkooväki nauttii nisipuuron
kynttilän luodessa tunnelmåa. Vastuuhenkilö Uljas Pernu puh: t.2978563

TAMMIKUU

8.1. ke klo 18.00
KERHOILTA - MENNEEN VUODEN KUVASATOA
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1



11.1 la
PU UNVETOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Råija Henthan luo katsauksen kauppojen reikimuona-anteihin ja kuivattamisen monipuolisiir
mahdollisuuksiin muistaen niin kasvissyöjät kuin laktoosfttoman ruokavatjon noudattajar Jim
Mustonen ke4oo retkeiliiän mahdollisluksisra käyttäå luonnon muonia. Pieniämaistiaisia on
hvåssa. Kevään vaeuuksilla siten tiedät ainakin mitä muuta kuin sikanaurailietvstä voisir

t^\r 15.2 ta
G.t puuNvETorAlKoor KARJAKAIvoLLA
Kuukauden klnnon kohentajana puiden veto ahkiossa Kaiakaivolla. Kun on palron porukkaa
töissä on illalla aimo pinot jålleen puuliiterin vieressä. Hernekeitto ja sauna maistuvar taas.
vasLuuhe.kilölorma Hyrkäs puh. k. 479 508

E-://16-2st)
ta- LATUSU U NNTSTUS KARJAKATVOLLA
Tarvitsct mukaåsi kompassin ja sukset (jos on lunta). Såamassasi larta$a ei ole rasLeja vaan
maa5t@n merkatulta.eitiltä tule poimia rasrir ia merkitä ne kar aan. Tute kokeilehåän.
vastu!hcnkilil Kalevi K6ki puh. k.912{1079

Talven parhaat talk@8 toinen vetää ja toinen työntåä ylikuohanua ahliora. Tod€lla mokavåa.
Ala- ja ylämåkä sekä myös hernekeittoa odotettavisså. VastluhenKlö PeU<a Narinen puh k.
461614

Zl l,'"li,fon,^,",,",o
Toivottåvasti tulossa on t6i talvi ettå saådaan rGi hiihto, SiräDaitsi Salon P€rtsa ioutlu ainoaM
h irhiämää n umpihanSesså. Jo6 ei ole lunLa niih kävellåå n. I oils tf,ppåvåård La iåhre!ää bussiå
otlaan vastass. Låhtii Karjakaivolta n. 11.00. Lisätietoja Perrti salo 29r6873

HELMIKUU

5.2.92 ke klo 18.00
KERHOILTA. HERKKUMURKINAA JA
LUONNON MUONAA
Kaisaniemen ala-aste,Puutarhakatu I
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TULEVAA

29.2 - 1.3 SaimaaNanmsa talvipåivåt
Ke 4.3.92 klo 18.00 Kerhoilta - Kail&a kenalla: vaihtelujen vaells
7 - 8.3 låavuvaeus Elisa@n
21.3 Puidentekotalkoot

LOMA
HIHTOVIKKO 28.3.-4.4. 1992

'"YLLÄS oN YKKÖNEN", ja låhes perinre!
nd hiihtoviikko kubuu taas Ylläks€n upei
siin maisemiin viikolla 14.

Lähtö Helsingistå 28.3. Ho 20.25 Kolariin
lähtevällå junaUa. TakaisinHelsingissåollaan
5.4. noin klo 7.30.

Matkån hinra SMLI jäsenilrå 2280 mk, muit-
ta 100 mk kallimpi. Hintå 8båltiiå matkat,
junan rnåkuupåikat, maioituksen, ruokailut,
saunåt s€kä oppaan palvelut.

Pail&oja on vain 33 kpl, joten pidå ljirettä.
Paikoisra 15 on Rjsio Joensuurhja 18 Ylläskie-
pisså. Kai!}j huonet 2 hengen.
UnoitkutMi*r 11.1. 1992 mennessä Kalevi
Kskell€ puh. t. (klo 11.3tr12.00) 9tr27a A249
tai k. 912-81 079. Tiedustelut samåsta påikas-

Ennakkomakusta läheterään osanott4ille
pankkisiiriolonake, joka on maks€ttava la-
pu$å olevaan eräPåiväån mennessä.

ULKOILUYHDISTYSTEN YHTEINEN HIIHTOVIIKKO
11.-18.4.  1992

Lapinkävijät )dpäri
viettåmåån mukavaa

Suomen k€rääntyvät
viikkoa Kilpisjärven

Hintå 1850 mk täyshoidossa 2 hengen huo-
neissa. Kuljetulsen järFstämisestä neuvotel-
laan. Ilmoitlautmiet Seija Turppo puh.k.322
644, t. klo 6.00-9.00 364 430,



|SDALEN 4.-11.7 . 1992

Nyt on kaikilla mahdollisuus tutushra Ruot-
sin ja Norjan nahiaviin majsemiin parhada
kesåailana. Kukkåloistoå on vamdti.

Mukad mahtuu 15 henkilöä. Hintå 1350 mk
si*ntaiå matkat junassa makuupaikkoineen,
bu$imatkat, majoituksn ,a sauar naari-
I(ylåssii*kä venekuljetuksn Kilpisjärven yli.
Rurat eivät sisiily hintaån.

Tiedustelui iå ilmoittautmise t 8.5.-92 men-
nessä Kalevi Koskelle puh.k. 912 81079 t.
2180249 klo 11.30- 12.00.

Ennålkonåks! 600 mr9 mjsei ftiheteti:in penk'
tisiirlolomalc, jossa olevaan eräpäivään
nennessämåkuonsuo teftavå.Osanottajitte
pidetii:in emalkoparav€ri Karjat<aivolla 13.6.
k]o11.00.

Vaelluk€Ue liihtö Helsingistä kto 19.22
liihteviissä junNa 3.2 Paluu Heliinkiin 12.7
Ido 8.27. Yhdistyksellä on wokrata telttoF jå

SYYSVAELLUS KESSISSÄ 28.8.-5.9. 1992

Syyskuun alku kauniissa ja kiistellyssä Kes-
sissä on elämys. Kalevi Koski vie vaellus-
ryhmäGä siUoin sime. Tiedustdut ia ilmoit-

tautumiet Kalelle puh.k. 912-410 79, t. klo
11.30-12.00 90-218 0249. Lisätiedot matkdta
*uraavase lehde$ä.

PERUUTUSEHDOT

Vaellussenssit

Suunnittelen våeuusta Appatakkien
rist@n Yhdysvaltoihin kesäkuun a
1992. Kiinnostaisiko? RaijaHentnan,
k. na76a.

H€lsingin S€udun tapinkåvijöillä on osanot-
tajien vähyyd€n tai muun enMltå arvaamattc
man sylnjohdosta oikels peruuttaa lomatilai-
suus 14 vrk emen ilmoitetm tilaisluden alkå-
rnispäivää olernattå velvollinen korvaukiin.
Järjestäth peruuttaessa tilaisuud€ry osanotto-
maksu palautelaan kokonaisuudessaan.

Jos ffianotioilmotc peutetan, ei makeF
tua osånottomakua palauteta kokonaisuu-
dessaa4 vaan korvaukena kuluista perici;in

0-14 vrk enn€n matkån ålkuå = 500 mk,
15-31 Bk ennen matka alkua = 300 mk,
yli 31 vrk ennen matkan alkla = 100 mk.



MENNEIIA
Syksynpuidentekotalk@tkeräsivåt14pöllin-
håkkaåjaa. Alanaian piha tuli jälleen keEan
valoisamåksi, kun huonokuntojset nngot
Laadetriin. Dlalla herkutelriin keirtolatoksel-

Keskiviikkcaunat Ftkuivåt saunojankkaina.
vesi o1i kylläk€rta kerranj:Ukeen kylm€mp&i
murta lampe€npulahr4ia löytyi silti.

syyssiivou keräsi ennätysjoukon håiånhei'
luttajia. Eipäkulunutaikåkaankun parikym-
mentä siivoajaa sai hommanhoidettua. Sitien

Kuin tulikårpiiset, lapintåvijät juolcenielivat
metsånpimeydessä yörasteja etsien. Kun ras-
tit oli löydetry, kutsui sauna rentoutumaan.

Lpella on upeitå harjuja. s€ selesi 31:llevii-
korioppuvaelluk!€€n calljstujalle. Makkdat
ja villasukatpaisnrivatiltanuotiossa ja tunnel-
ma oli leppoisa. Tällaisn viikontopun jåD(een
pålaa årkeen Entoutuneena.

Ktnn it o i itu i s I el ! d Kar jaka i ool I a
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HAASTE JOHON VASTASIMME
TUNTURILUUTA 1991

AlleKrtoittanut sa]Iistui HSL:n tålkoor€tk€en
"Tunhriluudan osåna" Käsivärr€n välitun-
hrreille. Seuraavassa er?iilii mietteiui.
Kaikki toimivat yhdistyks€t tarvitsevåt yh-
teistä yhdistävää toimintaa joka antaa erilaie-
ta palaule$a kuin ykikseen touhuaminen.
HSLrllä on aikais€mpia hyvin myönteisiä
kokehuksia talkoohankkeGta; myös Lapistå
ja nämä rohkaisivat plakimään hukaan Tun-

Suunnitteluvaih€essa Uti joutui otiamaan
kantaa siihen minkä kohteen HSL haluaa tar-
jolla olevistå ottaa vdtuutteen, hän
ky*li myös meiltä muiltå mitä mieliä ollaan.
Päädyttiin siihen etci tehtävän on oltava haas-
tavå ja suurehko Ftta se sopisi Lapinkävijöil-
le; loivottiin ja saatiin tarjoUa olevisia tehtiivisiä
suurin (ja ehkä nyös kaunein).
Varsin ,uuri osallistujajoukko osoitti tämån

osallistujia oli 28 , jakautuneina neljään

Me talkoilihme kivet tieksi Ropin kämpällä-
Me kannoimme, kaivoihme, sovitimme ja
sijoilimme lyhytaskeleisenkin jalan alle ko
vaa maata tärkeän reitin verran. Soistuva
polku kämpältä ulkohuussiin oli ollurroiU+
kuille ylivoimåinen: hätä ei erämaassakaan

Silti siloisitle teiUe tottunut helsinkiläis.ouva
- bussilla sloraan tunturiin tullut- valitli polun
liukkautta ja kapeutta. Polullahan ei juuri
mah lunu t ohiitåmaan.

Kunkin ryhmän tehtävånä oli siivota kolme
audotupaa ;tehtävåt oli emalta määritelty ja
soutt'r varsin pi*älle ja myits suurimmålta
6in kabottu jonkun Hsl-läiszn toinesta
etukåteen paikan påä]lä.
Tehtävå oli kokonaisuutha varsin mittava.
Pienemmtillä porukalla ja ilnan huolellista
suumittelua e ei otisi ollut maldollinen to-
reuttaa kGka kohteer sija sivår n, 1000 ne-
liökilorn€trin alueella. Pohjois€teläsuunnås-
sa se våstaa våliä Pirkkola-Hyvinkiå ja itä-
länsi-suunnasså väliä Karjakaivc Hrki-Van-
taan lentcsema, Ainoa maåntie on alueen
laida$a. Påäosa ajasta kuluikin liikkumiseen
mutta mikå ettei nii$å maastoissa..
Meiltä * onnistut pystyimme suodutumaan
tehtävåstii kaikilta Gin. Tåmä on meidän io-
kaisen atriota; tisåksi suuri kiitos Utin suorit-
tamalle huolelliselle ennakkosuunnittelulle
johonsisältyi "tiedubelure*i"paikanpåålle.
Omasta ja nuidenkin osallistujien puolesta
totean: olipa hienoa saadå otlå mukana.

2.10-1991 Aulis Boström

MITA ME TALKOILIMME?

Me oliIme hiljaa: me emm€ tokaisseet, että
jos olisit eilen tullut, ei olisi jalkasi alla
nåitäkäånkiviå.
Me olimme tekijåt emme sillå kertaa sanojat

Muovipu$ien kan$a me kyyristelimhe var
viko$å: toi*en pu$iin palamaton, tois@n
pålavå jätö. Me teimme tulet ta poltimme
liitömme - yritimme polttaa puoliki lahoa
poron päätä, mutta jätimme sik*en: tuoksu ei
ollut kovin houkuttelevå.
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Jotkut löysivåt sisåf ilettä, perunoita, hakarc
nia ja kirkdta juotavaa huturista. Jotkut omasa
liemessäån ma.inoitua poron reittä. Lasikan-
tisisia lauluknjoisia oli laulutlaulettu' kannet

Kutukosken kämpältä me löysimme oman
Iajimme tuotosta muodossa j6 toisessa, me
analysoimme, lapioinme lavetille ja håu-
tasimme, ohin menoin.

Me teimme. Me söimme, me keitimme, me
istlimme, me ihmetielimme. Me. Viiden
hergen - välistä kolmen, vålistä seitsemän
hengen suurperhe, joka ilman edeltåtää seu-
rusteluaikaa oii naitettu yhteen viikoksi.
Me siivosimme Suomea itsellemme, Lappia
käsivanesta käsin. Tai emme seniään itsel
lemme: meidän jälkemmeh:in tulevat ne, joille
Lappi on toista kuin etelä.

KIRJAREPPU
Päiikaupunkis€udun luonlorelkiopas

Pääkaupunki*udrn luonioretkikoiteista ovat
YTVrn ja eri kåupunkien ynparistötoimistot
ensimmäise! kerran yhdessä julkai$eet
oppaan, joka kattäå koko seudun hienoimmat
Iuontoretkikohteet. Luontotiedot or koottu
pääasi.ssa ympäristönsuojeluloimistojen
teettänistä selvityksistä. Oppaän toimittaja

I{l

Ylläksen Varkaankurun luontopolku ja huu t
luonnonkohteei ovat saaneet Metsähallituk-
sen kus tan |amanå oman opasknjasen. Siihen

Meitä vielä tarvittiin eråmaan huolt4inal
suuri 6a vaellusreiieistä on jo jårjestetyn

Siinä tekemisessä näkyi käden jälki: se oli
meidän,. Helsingin Seudun Lapjnkävijöitien
puhen - tai ten-vuoro ympåristökysymyk-
siin, ekokeskusteluun.

Tek'si mieli taas Suomea siivoamaan. Käsi
vmsta katsottuna on helpompaa kaivaa rcka
kuin omasta silmästään.

on keräiiy tietoa alucen luonnosta ja historias-
ta. i5 narkan knjasen saa halvimmalla kun
lähettää.ahan suoraan Melsähällituker Liinsi-
Lapin hoitoalueen ioimistoon, 95700 PeUo.
Muutoi! tilattaessa tulevat p6tiennakkomak-

Rauna Paadarleivon kjrjoiitama ja Aletta
Ranttilan kuvittama seikkailusatu kertoo aär
retta etsivistä saanelaislapsista Ellestå ja
Hansscta. Khja on ilmestynyt suomeksi,
norjaksi, pohjois-saameksi ja hari! saameksi.
DavviCir j i  1991.
RH
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VALOKUVAUS IA RETKEILY

YUä on kalsi mielenhintoista 6iaå, io&a
pitäisi mielekäästi sovittåå såmaan tåpahtu-

los aiot srorittaa vaellusretken ysiäviesi kans-
sa, silloin on vaikea toteuttaa vaiokuvausret-
keä. Kuvauskohteet hawoin löytyvär taulc

Parhåimmat kohteet yteensä ilm€srlvåt juuri
kun tauolta on lähdettyja niitäon heti useiia.
Visko siinä sitten linkka pois jå toteuta ku-
vashalujsi, kun muut ovar meno€sa. Irs€lläni
oli aikoinaan samanlaisia tilanteita, kunnes
retkikumppanikeni löytyi kaveri, joka nie,
lellän piti tauon kun minä konttaitin maassa,
ja leiripaikkakin oli u*amman päivän samat
sa paik6sa. Kaveri kalasti ja minä kolusin
kankait4 kun en jaksanut tammukoira narra-

Tietysii kuvaus onnistuu porukkaretkelläkir!
kun sovitaan esim. kohtauspaikka, jossa leiri-
ydytåän yhdesså. Samoin jos kuvaa ilman
konttailua. Yeemå ne parhaimmat kuvat

omasta mielestäni löytyvät iauha$a kohdetia
tutkaillen ja €n kuhista sitä kats€ll€n. Sillå
vålin muut kåveleväi jo kauaksi hiljaisellakin
vauhdilla ja saat taapenella yksin periissä.
Tämän vuoksi itse kuljen kuvausretkilläni
itsekseni, €nkä koe sitä mitenkiän epämiel-
lyttiivänä, tosin siinä on risKnsä ja näin ollen

Parasta olisi parivaljakko, joista molemmar
harasta'sivatkulausta.Silloin tulisimahdol-
lisesti myös asioita tutkailtua u*ammålta
kantiltå ja löytyisi se nielenkiinioisin kuva-
kulmå kohtestå. Tosin kuvia otisi aina kaksi
samanlåisia io!3 kohreesta.

Kaksi kuvausta hanastavaa kulkija4 saman
merkkisellä kalustolla olisi mielestäni hyvå
ratkaisu, koska silloin voitaisiin sopia
minkälaista kalust@ kumpikin ottaa. Turha
sinne on kantaa kilokaupalla samanlaisia ob,
jaktiiveja ja jalusloja. Nomaali 50 hm. l6i on
kuitenkin syyiä olla molemnilla ja jos se on
vielä makro, niin vielä parempi. Lisäoblektii,
veina olisi 28 nm. laajakulma sekä 135 mm.
pilkui€le. S€n lisåksi hrlee irukko muuta sälää,
kuten alumiinifoliota, rautalanka4 lankatau-
kaisin, jalusia linssipap€ria, paftereira ja
mahdoton mää.ä filmiä, usean eri herkkyisiä.
Mr*anani on aina kaksi runkoa, ioi*ssa dia
ja loisessa vårinegä. Monasti on kolmantena
mustavalkoista varten oma runkonsa/ ettei
taivitsisi repiä filmiå välillå pois. Tlosra kai
kesta syntyy painoa jonka hyvinkin voisi tasa,

Saattaa käydä yksin kulkiessa eft€i ,tyty,,
ollenkään ja morcen påivåån ei löydy mitriän
kuvattavaa. On kuin sokea. Niin ei voi käydä,
jos matkassa on kuvaEta handtava kump-

Mauri Piippo

- \r,-
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PORONPAPANOITA
Saamelaisuutisia

Kolttåtiloien hallintå halutam perimölli-

Näåtämör! Kevåjårven ja Neuimin atu€euå
Inadsså asuvila n. 600 kolttasaamelais€lla ei
ole mahdolisuuttå periä tai antaa perinnöki
vanhempien kolttatilaa, mikili laps€t eivät
jatka 6umista tilallå, vaån jossåin nuuala.
Tiloja on autioitunut, koska nykyinen laki ei
anna mahdoUisuuLta hauintaoikeuds sint@n.
Koittalain uudiståmiseksi on asetettu
työryhmä. LK 20.9.91

Kuolan saam€laisia opisa

Syyskuussa oii ioukko Llujärven (Irvoz-
ron) kolttasaamelaisia Inarissa Saamelaisalu-
een ammatillisessa kollutuskeskuksessa
(SAAKK) perehtym?issä luontaiselinkeinojen
ja saamenkiisitöiden opetukseen. Toiveena
on että Luujärveltä saalaisiin opiskelijoita
SAAKKiin, mutta opetus vaatisi tulkkausa,
mikä on kallista. ?oronhoito on edelleen
KuolaseTundra'sovhoosin hallinnassa,sillä
ykittäinen poronhoitaja voi omistaa vain 35
poroa. Käsityöntekijätopjskelivatkuolansaa-
melaist€n k€skuudesta ladonnutta juuritöi-
den tekotaitoa. LK 27.9,91

Matii Sverlof f palkittu

Matii Sverloff on såänut Pohjoismaiden saa-
melaisneuvcton kulttuurilautakunnan kun-
niapalkinnon tyiistään etenkin kolttakansan
kielen, kulttuurin jå elinolosuhteiden paran
tämiseksi. Hänonkielimiehenåmm.konnut
Suomen-koltansaamensanaluettelon. Usäksi
Matti Sverloff on toiminut monissa luolta
mustehtävissä. LK 10.9.91

Sadeuråhån EY-våltu6l\uta

Tulevia EY-neuvotteluja varten pdustetaan
pohjolan såmelaisten ona valtuuskunta, jot'
ta maiden hallituket eivät tebsi saamelåis-
alul€iden luonnonvaroja kGkevia sopimul-
sia ilnan såamelåisen suctumsta. LK 30.9.91

Syyskuussa 1992 ålkaå uuden saamelaismu-
s€on rakentaminen Inarisså Juutuanjoen En-
tamaastossä. Aluteeue tulee myi|s Yä-Lapin
opåstuskeskus. LK 2E.6.91

Porcnnoibiirle työteft eyshuoltoa

Poronhoitajat pääsevåt v. 1992 viimeisinä
työterveyshuouon piiriin. Vuosina 86-8a teh-
dyn tutkimuk!€n mukaan kylmyys on suurin
terveysongelmien åiheutt4a. Lisåksi kuulc
vammat ja tärinän aiheuttamatkåsioireetovat
ammathtaureja. LK 10.9.91

Lapin luontoon liittyYää

vnsiJäåkautia

Ceologi Heikki Hinak*n väiijskiriatutkimd<-
sen mukaan Lapista löyiyy herkit aina!.in
viidesti eri jäåkaudesta. vånhin niistå lienee
ollut yli 500 000 vuotta sitten ja vi'me'sin
päåttyi n.9 000 vuottå sitten, Muinaisista
kasvistoista ja ilnast@losuhteista keriovia
kenGtlmia löytyy etenkin Pohjois-Suones-
sa useiden jäåkausien ja niiden välGten
jäättömien kausi€n ajalta. LK31.8.91

Mååstoa paikkaaFaan

UKK-puisto$a pyritään ensi k€våånä p*istä
paikkaamaan Kiilopåån maåstokulumiå en-
laisin koemateriaalein. saariselän låhiahei-



den ermioalueiden paiklaui on wosien
Prol:ekti LK 30 8.91

Pakkand pum tultooiafr

r€vibnhrrin iinteille ja muuallekin l,:iGi-
Lapi$a ilmestyi tånå vuoma vyöhykemäisiä
metsåtulDalueita, joilla pulsto ruskistui.
Pakkainversio on osoihåutum$å tuhojen
slyki. Kye on laaksoihin kertyn€en kylmän
ilmama$an iiljllisestä siirtymis€siä ilmavir-
tausten nostamanå ytemmäs, missä puusto oli
selvästi lämpimåmmå$å. LK 27.9.91

Pålsat tiellä

Kitpisjärven tie on ollut Tielaitoksen ja VTTrn
arktisen tienrakentåmi*n koekenttänä,
Koepätkien rakentamis€l1a on etsitty ratkai
suja mn. routinisen, paantejden ja kinostu-
mien estämis€ksi. Tulokiin ollaan tyytyväi
siä. vain palsat ikuisinejååsydämineen ovat
Goittaltun€€t vaikeimmin ratkaistavaksi
ongelmaksi. LK 25.8.91

Matkailijaa kiinnostayaa

våin tylsiä latuia hiihtäjille

Ma&åilun koulutue ja tutkimuskeskutsen
Lapin ylsikkö on tehnyt madtohiihto6elv!
tyksen, Hiihloa tutkitaan selvitykssä en-
simmäisläkertaa matkailutuotteena. Suomen
hiihtokeskusten ladut ovat mai*mattomia
perässåhiihtouria, joilla ei yleensä ole viitoi-
tukiaeikii liietunältivaihtehtoreittejå. Mytts
latujen turvauisuus on puutteellisia ja vaati-
vuusasten luok usra ei käyleä. LK27,9.91

Nammalåkuussa kahvikotå

Oiva ja EIsa Siepin hnsinen kahvikota sijait-
see Pallas-Ounastunturin kansall'spuistcsa
Nammalakurun Sieppijä.ven puoleisella ala-
.inteeuä- Edullisen kahvin, kahvileivän ja
suolåpåloFn lisäksi saa ystävällistä palvelua.
Kahvikota on aukijoulukuusta vappuun. HS
t. t0.9l

Li6äå opatuskesk*sia

Metsäntuthmuslailos rakentaa Jypp''rän juu-
rclle Heft aan opdtuskeskuk*rr jola esittetee
luontoa, eläimiå ja ihmisiä vuorovaikutuksi-
neen Pallasounastunturi€n etelåcisia Jääme-
telle. LK27.9.9-L
Oulångån kansallispuislon uusin opstuskF
kus on alkånut nousia Sallan Hautajärvelle-
Klskus obtåan tä)4tttjn l(es?jlä -92. LK1.1091

Kåmppär<årido Miekoiäae[e

Pellon Miekojärveä on viin€vuosina kehitet-
ty virkisbr- jåkalastuskohte€na. Metsähalli-
tus on !åkentamassa KirkkoveråJ'än
kåmppäkdtan@ Vaarasareen ja hanke val-
misbu ensi kesänä. Sinne tulee autio- ja va-
raustuvat s€kä sauna. LK 1.10.9I

Ouasvadd luontopoldte

Rovdiemeuä viivåhtåvå voi tutustE Ounas-
vaaran parhaaseen antiin uudistetulla 3,7 l.e
luontopoluUå. Se kulkee etelärinten aåni
alueella ja potun varessa on mytts tåukopai-
kaki råkennettu laaw. LK 28.9.91

RH
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AHKIOVAELLUS

Aki raotti silmiäån ja vilkåisi k€lloEdion
digitaalinäyttöä. S€ näyiti puolta l@hdelsaå
ja Make tulisi kahd€ksalta. Se siitii illalla
mietitystä aamiaisesta - kåhvikin jäisi
keittämättä. Onn€ki ahkio oli vålmiiksi
pakattuna eteise$å. Aki istui wcssä, kun
puhelin soi. Soitto loppui ennekuin Aki ehti
vastata. Hän näppäili kuitenkin heti Maken
nuneron ja Make kertoi myöhastyv?insä puoli
tuntia. Aki manaili, jos tuon oljsi ti€nnyt, niin
olisihan tä$ä ehtinyt kahvit keitellä. Aki
nåppåili saman hen Perån numeron ja kertoi
åikataulun muutoksesta.

Maken tultua lasta(iin Akin kamar autoon ja
lähdeitiin hakemaån Peråa. Pera oli jo ulkonå
odottamassa. Pian kamat oli sovitelfu autoon,
jonka nokka kåånnertiin kohti pohjoista.

"On tci jylhät nåkymär huokaili Pera kun
viimein saavuttiin lähtöpaikaue. Muur yh-
tyivät tähän, kun eivät muutakaan keksineet.
Aki osoitti maljamaista kurua ja iotesi, että
lonne. Auto jätettiinparkkipaikalle, jonka lii,
kennemerkissä oli t€ksti BESOKARE. "Se tar-
koittaa väman meitii", totesi kielimies Måke.

Pian kamat oli otettu autosta ja vedetty suksei
jalkaan. Make neni edellä ja åhkio poukkoili
vauhdissa perä$ä. Akin sukset lipsuivat ja
hili kohosi pintaan. Peran pitopohjat pitivär
ja hän rirnGteli Maken menolle. Hiihdettiin
jokea pitkin eikä edes jatkuva "hejsan!" her-
mostuttanut Härmän jätkiä.

"Missäs ollaan, tää joki menee vääräänsuun
taan", sanoi Pera. Aki toiesi saman kuin Pera
ja käänsi suunnan kohti rantaa. Måke myörsi
käåntyneensä väärään j@nhaaraan ja niin
lähdettiir rämpimään taakepäin niemekkeen
yli kohti oikeata jokea. Käveieille nousi hiki
pintaån råmpiessään umpilumessa. Ylitys
päättyi koskipaikkaan, josta bnipaikalle oli

noin kilomeirin matka. Liripaikkå löytyi sil-
lan tyköä nuoskalnmesså kahlailln jälkeen.

AåmuUa mietittiin eri reitlivaihioehtojå.
SuunMksi valiitiin joen päähaara eli
"Kungsled€n",kuienPeråmoottoritietå
nimitti. Joki oli osittain auki, joten kaveiit
jouhrivat mieiiimään mistä nennään. lärvel-
le pä&ryä&', iGra joki alkoi heid;in ohilreen
pyyhkiiisi toistakymmentä rinllamiestä.
Kumon latu-ura våuhditti matkaa, mutta
sitä iloa ei kestänyt pitkään, sillä rinkkape
rukka jäi järven jälk€iselle hotellille. Kol-
mild<omme otti suunnan kohti låheistå
tunturin rinnetiä, josia etsittiin leiripaikka
kovan etelätuulen vuoksi. Yöpymisvä-
lineiki pystytetiiin loue ja teliia. Blåbandia
nauttiessåan kaverit ihailivat taaks€ jääneitå
ilta auringon kultaamia baisefria. Yö oli
todella lämmin. Aki hikoili tuplamakaris-
saan louevaatteen alla/ ettå ioutui nukku-
maan osan yötå måkari auki. Aamiaiseksi
oli Akin edkoinen paistettua pekonia ja

Matkaa jatkettae$a alkoi polemiikki reitistä,
jota oli pohjustettu edeUisenä iltana."Et sää
sieltå pää*, tule alemmaksi", huusi Aki
MakeUe, joka kiipesi iunturin rinnetki ylös.
Aki puoleståån suunnisti alarinteen suuntaan
ettei joutuisi tekemään pitkää ja jyrkkåä las
kuakuruun. Akieiolluthyvä hiihtäjä-Tuosta
pääsen älas, hän ajatteli ja laskeutui rinnettä
kohti jokea. L6kettuaan kolmanneksen mat-
kasta lähti ahkio omille teilleenja niin Ak'oli
nurin. Aki oli Härmlistä kotoisin eikä antanur
periki,muiia niin oli ahkiokin. Toistahheen
ylös kömpiessään hän näki? että Peralla oli
samat ongelmat. Lopulta Aki antoi periksi,
otti köydenja laski ahkion €dellään. Pera otti
puolestaan suunnan alas ja antoi mennä ja
niinpä alhaaua Pera ja ahkio olivat yhdessä
kasassa vetoaisat poikkinaisina. Onneki ai-
sat sai korjattua melko helposti. Makekin
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ilmestyi kat*lemaan kaverusten touhuja ja
ruumi, eträ kyllä si€liä ylhäältä olisi päässyr

Matkä ja&ui k1llu pohlu ytr. Lmi oli tovåa
ja karkeaa ja Alilla alkoi pito !.adota sul(sjsta.
Siinä toisten periissä taåpertaessa hån ei åhaa
elämyksea. Mjki g| kiiya lumikenki.ii? Niinpå
sulset vaihtuivat Iumikengiki eikå åikåan
kun hån paineli Malen ja Pera ohi. Taukc
pailQualumikensättodettiinhyijdyllisiki jc
suksiin ei osaå pama tarp€eki pitoa.

kiripailalla ålettiin mittailla lmen syiryyttä.
Aljlla oli endi, mutta syvy's todettiin
riittämåttömäksi lumiluolaa varten. Niinpä
sitten kåirettiin tuulensuoja teltiaa r"nen. Tijst?i
he saivatidean. Miksi ei tehty igha, mutta sitä
päätiiin kokeilla seuraåvana päivånå. Yön
nukuttuaan ja aamupuuroa syödsä he al-
koivat minaitla hiihdenyä matkaa ja edessä
olevia kiiometrejå. Pohtimis€n tilkm päädyt-
tiin lyhentämään reittiä. Tåltöin jåsi aikaa
myös jäåtiköiden katsomiseen ja iglun raken-

Korua alas m€ntä€ssä kåverit Kndtelivat
jålleen oikeasta reitistä. Kiännyttiiessä oike
aan kuruun todettiin vaihleeki tuulen iha-
nuus. Kovana myötiiisenä se auttoi nou+
maan rinnettä ylös. Ensi kertåa jouduniin
ylämäessä jopa jarruttelernaan. Iriripaikka
valittiin jäätiköiden louhimn ja kasaaman
tiviröykljön kuF6ta Lsta ei ollut dtt?ivä,sd
lumiluolaa värterr ioten pädyttiin iglun ia-
kmtamiseen. Us.an tlJrmin ah€rtanien j:ilk€ert
s€ oli valmis - tGin olisi siinä eskimoillå ollut
naurun pa*r€. Aivån oikeaoppista siitä ei
tullut/ mutta iglu kuitenkin. Make epåili *n
kestävyytEi, mutta Aki vakuutti s€n kyllä
kestävän ainakin yhden yön. Hataruls tåkasi
ainakin hyvån ilmanvaihdm. Niinpä kånat
vedettiin igtuun ja sm jiilkeen pidettiin hår-
jannostajaiset rommitotin sä€styksellå.
Yhpå.iltä riehuvarh nyrskytuulellå ei ollut
täällä vaikutulta ja s€ olihn reissun !åuhal-
Usin yö.

Aamulla lähdettiin jåäfikölle. Siinä Laverit
påivittelivåt Iuonnonvoimien mahtawutta ja
ihmienpienuutta. A}jljnluopui mielipites-
tiän, ninå en kiviå kana F otti Laki kveä
mulaansa niihin Lihenmin tltlstuålc€en. Pian
oli palatlava kuibenkin iglule ja jatkethva
måikaa. Seuaåvåt kaldeksan kilometriä
menivåt åkkiä ja helposti. Alårint@$ä ldk+
tellessm he kokeilivåt kaiLtj mahdolliset ja
maldonomr ldkenelutyylir, Male tel€mar'
tin taitaj'da moi tyyukkäiisti edellä ja Peta
pitopohjineen tuli viineis€nä. lokå mieheuå
oli tyytyväin€n hymy huutillaan. Hymy kui-
tenkin hyytyi kun kuu jlakkeni ja syveni,
mutla siitiihn selvittiin edelisistii kommel-
luksista oppia oftaneinå. Nyt oli våin Akin
woro latkoa åhkion aisojå.
Va$iiåjs€sti hymy kuitenkin hyylyi, ks pojat
katselivats€uräavan p,iiiv:in reitinlumitilan-
netia. Kolmen yli ljlomehin korkeude$å
vieletlr päivätr jälkem oli lumi vähentynyt
lååksoistå uhlååvåsti. Yhleinen mielipide oli,
että menee kantohomiksi.

Näin ei kuitenkaf kåynyt mutta råmpimi-
*ki kivikojssa ja koivikoissa kyllä. Huumc
nnlajrisina ja rauhallisina he kuitenkin
tiimånLin reitin setvittivåt, våikka jokunen
kilomehi oli vedetcivå ahkoiia hiekalla. sit-
ten alkoi viimejren päiv:in reittikina. Vålitako
noottorikelllaura vai jo€n liinsl- tåi itäreuM.
Missäih ei olut selvää lunettista reittiå. Riita
ålkoi oUå valmis. Onnetsi laverit olivat mi-
nisbriainesta ja he nul:kuivat yön yli ja ky,
slvät seurååvma pävånå neuvoa. Aamu-
kahvia juodessa leiripaikållesååpuipariskun-
ta, joka ti6i keltoa i@n iuipuolelta löytyvån
lumis€n reitin. Pojat ottivat neuvGra våarinja
selvisivät maalikyliin yllättävän helpcti. Siti
oli illallå mukava rintaa röyhistellen muist€l-
la. Sell@ve amle kiiiimttiin auton teula
tohri etelåäja ikkuMn Uipi kateltiin haikeina
taake jääviä tmtuteita tuumien, etti pian

Mä

Toimituksn lyhentiimä ltrauri Terhön
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Kämppiä toie.rra puolen raiaå

Aivan Suonen ja Norjan rajan hrnhrmassa
Käsivaren naapurin puoleisessa maastossa
on erinomaisia auuokämpPiä.
Karttaankin on merkitty I-oassohytia, jokå on
nåkijetåisyydellä LssDjärven Suomen puc

r.

.'1.'-:.]

Sen s'jaan siitå pohjoiseen sijåitseva Pihtsos-
vankan kåmppä noin kolme vuottå vanhana
ei ole ehtinyt kartto'hin. 5e on rakennettu
vanhan, ainakin Kemppisen teksteissä esiin
tyvän entisen kämpän poltettujen jäänteiden

Sondjärven uuden kåmpän paikkaa ei ole
merhtty minnekään karttoihin; vain vanhan
kömmänän sija löytyy niistå.

IP

Kämpissä on pieni Jötulin kamiina ja poltte
puuna on koivua- Laverit patjoineen, astiat ja
lerhot kuuluvat siistien tupien varustuksen.
Lisää nukklmatilaa on vielå ylös rakennetul-

Kämpät ovat sopivien päivämatkojen pååssä
ja yhdistettynä Suomen puolen kämppäve.
kost@n tarjoavaterinomaisen lisän Yläperän
vaeuusvaihtoehtoihin. Rajanylitysluvat tuIee

MoottodkelkkareitU Käsivane$a

Hetasta Nåkkälän kautta Palojärvelle, sal-
vasjärvelle, Råittijårveue ja Kilpisjärvelle kul'
kee puisin ristein tikotettu moottorikelkka-
reitti. Vaikkei vaeltåja pöristelijöiden kanssa
pahenmin haluaisikaan samoille urille, saaF
taa hyvin merkitty ja kelkoin polettu reitti
joissain olosuhteissa ollå sangen tarpeeuinen,
etenldn kun muita merkittyjä reittgä ei kysei
sellä alueella ol€ olehassa.

i
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Suomen pbin pikaworo

Elokuussa Postilinjat jå A Alamäki Oy alkoi-
vat liikeMöidä päivittiiistä pitavuor@ Hel-
singin F Rovånienen välillä. Vuoro kihtee
Helsingistå Uo 1.30 jå on seuraavånå påivånä

Rovaniemeui klo 15,15. Rovaniemeltä
lähd€tiän klo 17.20 ja saapumisaikå Helsin-
l(nn on 6.10. Hinia on yhleen su!ntaan353 mk
ja nencparu 6ss nk.
RH

VALKEALAN ULKOILUREITIT
valkeålan kunta Kymenlaåksssa vertaa
m&ånu'nainoki$aan pitiitin*i pohjoisosaa
Kainuun jå Kuuamon seutua muishittavaksi
ja hakee mielellään muutenkin yhtymäkohtia
Pohjois-Suonen nåkymiin. Missä mää.in
mainokset pitävät paikkaatra, siitä erään ret-

Onneksi ValkealNå ei ole 9ydytty pelk?jstiiän
main@tami*en vaan on mytj6 satsattu ulkoi
lu- ja liikurtapalvelujen kehittåmiseen, jo$å
sååtaisiin ulkoiliFt kiimGtumåan "erelån
diiha6ta". K'mm aluelle on merkiity eita
ulkoilureittejäniinpyöräilijöille,heloj'llekuin
mettissä samoajille. Valkealasta on saatavilla
myij6 hyvå ulkoilu-ja retkeilykarttå. Sen nit-
iasuhde on 1:s0 000, joten kartta sveltuu
hyvin maastossa liikkumien apuvälineeksi.
Kartassa on useita reittivaiht@htoja eri lii
kuntalajien hånEtajille kuin myits lyhyet
selostukset eri ulkoilumahdoUisuuksista.

Maastossa liikkujille ja vaelt4ille on viitoitet,
tu runsaasti erilaisiå ja eriiasoisia reitistitä.
valkealan ulkoiluretti on 120 kilomer.in pi-
tuinen. Perusreitti aikaa Utista ja päättyy
Mouhuun ja e on pituudeltaan 80 km_ Sen
pohFisei lii Lännä isrei ti t ovå t n. 40 km. Päärei-
tistöjakautuu nelji,n dsaån, josta kolhe en,
simmäistä ovat Kunlolaival,l Iiknaivalja Srree
sitaival sekä neljänt.nä liäLaival. Eräraival on
se osa rcittiä, joka varsinais.sti kiinnostaa
retkeilijöitä.

Karttålehden kannessa Eräraivalra suositel,
läan vaativien jå tottuneiden retkcilijöiden
vaelluskohteeksi. E.ätaival alkaa Kääpälän

kyliistå ja påättly Mouhuun. AlkuGa mat-
ksta Kuutin kdavalle saakka on kuibenkin
metsåautotietii joten kovin eråmaisena tottu-
nut vaelt4a ei voi reittiä pitåå. Sama koskee
nyits sivu ja liitäntlireitteF,joita on viitoiiettu
metsäautoteille. Tämå on osaltaan viemässä
reitistön mi€lelk)?tti joten erävaeUusta
havitteleva on sylti slllMta kulkuN mien
mieltymyslensä mukaan. Alueen majsemat
ovat jylhiå suonålaisia kållio- jå j:irvimaiemia.
Merkityillä reitillä on muutamia vårsin jyrk-
kiä nousuja, jotka eivät ole kovin tyypiUisiå
eteläis€ssä Suomessa- Upeimmat maisemåt
ovat Olhavanvuoren ja Mustalammin vuoren
ympåristij$å. Valitettåvasti avohakkuut pi'
laavat osin näitä maisehia

Ulkoilureitillä on myds erämaja yöpymistä ja
saunomista varten Repoveden rånnalla. Ma'
jan avain on såatavi$a Orilammen lomakee
kuk*sta Hillo*nsalmelta. Majan kåytij6tä ei
peritä korvausta,mutta avaimenpanttinatsu
on 50 mk, joka palautetaan avaimen luovu-

Vaikkå Vålk€alan reittiå on suositeltu tottu-
neille r€tkeilijöille, on se mielestini sopiva
iokaisetle, jokä on kiinnostunut liikkumaan
luonnossa. Suunnistustaitoaraan eiFuri taF
vita, koska viitoitus on melko selkeä. Oman
mielenkiintonsa aiueesen antaa aluen eläi-
mistö, ioka on varsin runsasta. Harvinaisim
pina niistä ehkä najavat,joiden pesimälam-
pia onSaa.ija.ven ja Hermusen tuntumassa.

Lisälietoja Valkealan ulkoilumahdollisluksis-
ta saa kunnan liikuntatoimistcta puh. (9s1)
463 267 )a 463 269



Pj:n puheenvuoro

Toimikuntien idealiihi oli 21.9.91 lauantaina

Pailalle oli saapunut 15 h€nkilöå. Kaikki loi-
mikunnal olival edusiettuinå.

Puhe€naiheina olivat loiminnassa esiintyvät
onaelmat, toiminnan sisättö ja uudet ideaL
Pelisääntiijen selventäminen nousi yhdeksi
tä.]<eimmistå,Todettiin,että toimikunnilleon
laaditru selvät tehrävån kuvauket jotta asiar
sujuisivat kitkatta. On vättiimätirnni etci kaikki
yhdistyksen nimi$ä tapahtuva toiminia to-
teutetaan diaankuuluvan toimiklnnan ni-
missä. Kyseinen toimikunta nimeåä vastuu-
henldlön 6iaa hoitaman. V6tuuhenklö epii
esim. ulkopuolisen asianhrntijan katrsa
hahdollisista palkkiosta. Nåin toimittaessa
vältytään päällekkiisyykiltä ja sotkuilta.
Vastuuhenl.ilö on myös våstuussa käyretyistä

Lapinkåvijätehteä pidettiin tårkeänä yhdis,
tyksenimagonkannalta.Toimitlskustannuk-
*t halutaan kuitenkin pitää aisissa. tfhtitoi-
mikunta onkin par'aikaa kilpailuttamasså fir

V. 1990 tehdyss:i mielipidetiedEtehssa on
kiynyt ilrru, €ttå jirsenistö tietäå liian vähiin
loimikunnistaJulkaisutoimikunta ja ulkoilu-
toimikunta ovat jo itsesiään kertoneet Sovit-
tiirL€ftä johtokunta, taloulvaliokunta, ohjel-
måtoimiukunta jå talkootoimikrnta k€rtovat

Toimimån kaMalta tålkootoimikunnan, ul-
koilutoimikunnån jå ohjetnatoinikunnan
tehtävätovat tärkeimmät, Ohjelmatoimikun-
ta potee kr@nista ideapulaa. Jäsenkyselyn
vastauks'sta löytyy vielä joitåkin toteuttåmaF
tomia ideoitakaihuetoimikunnitie.
Kirjanpitttä Kari Willmannin kaNsa keskus-
teltiin kiianpido6t4 laskuruksesla ja budje,
tista. Talousval'okunta kokoonhru budjetin-
tekovaihessa syksyllä.

Toiminnan u6ia ideoita voisivat olla mm.
leikkitnielisten erätaitokisojen uudelleen
henkiinherättämine4vaeuustaK6ljeu.@F
paansekäsåunan jälkilöylyissäsyntynytidea
naistensåhailloista.Ioitakin idoita jäi vielä
juurtumaan ja ehkä sanomattakin. Toimilun-
hen yhteispalaveri kenan vuodessa voisi olla
aiheeuinen ja*o$akin.

s€ija rurppo



UUSIN SARVEKAS
Börje Oalin Löfmänln olemus tuo mieleen
viikinkipiiållikörl Muik€.t uneet pål jåstå-
v.t hänet veiiårtkt iå keskuEtelu vård6ån
ii.tomäåtåid omååvaki ulko u- j. re&€ily-
asioiden åsidturiiaksi.

Bö.je Liifnan jåi ta'nnikuuåra €läkke€lle
Helsingin kåupsgin liikuntåvirastcta. ä
vuoden aikana htin on työpaikaltad våikut-
tanut koko pääkaupunki!€udun ulkoitevan ja
re*eilev:in vä€n harrastusmahdollisuukien
kohentumi*€n. Lapinl:ivijöille hiin on olut
Kaijakaivon asioisra huvä yhleistyökumppa-
ni ja htkaisujen tekijä.

PorvoomaalaiskundtaHank@nlevittäy-
tyvien ulkoiluålueiden yliesimiehen lehiiivien
lisäki Råsiilan leiriniiialueen ja siadionin
retkeilynajan isiinnöitsijån ty6 erilaisisa
valtion haltintokunnissa toiniminen, jä*n-
yys retkeily:i sivuavi$a toimikunni$a (mm.
Nuuksio työryhmä jå Tervalammen retk€ily-

alu@n suhnittelutoimikunta) ja mm€t muut
lehtävät ovat antan€et retkeily- ja ulkoiluasi-
oihin monipuolista nåkm)st'.i jollaista har-
valla täiulä on.

Helsingin kaikiUå ulkoilualueitlå liikkuu
wosittain noim 2-2,5 miljoonaå ihmistä. Påi-
ne lshdistuu titenkin suositimpiin alueisiir!
kuten esim. S.uasaaren ja Luukkiirr mikä
as€ttaa vaadmuksia niin ulkoiluralentami-
selle kuin sllmittelulle. Nluksion järvi-
yLiinköalu€en nerkitys virldstysalueeM on
erittiin suui, siUå pä:ikaupukieudu a ålun
noin nil;@nå ihmisfii.

Ulkoilu on muuttunut vuosikymmenien ku-
luessa yhii kevyemmäksi. 'lEnnen ulkoilijat,
ioita kutsuin siihen aiLaan retkeilijöitsi, ve-
tivåt saappaat Jalkaasa ja lähtivåt todeua
tarpomåan. Nytsipsuiellåan kevyissä tGsuie
sa ja pysytäiin tMtusti poluila. tc sataa, täy-
tyy åkkiä kiirehtiä autmn", sano BörF. Tot-
lahan s€ on, ulkoilu jå retkeily ovat €riyilneet
ioisistaan poikkeaviksi jå retkeily on jåånyt
våhemmistiin haFastukeki.

PartioboimiMan F H€lsingin Såhoilijoiden
kåutta niin Lapin kiveliöt kuin Etelii-Suomen
retkeilymaat tulivat tuhriksi, milloin Gallie
tujana, nilloin jätestäjänä ja ohjaajana I€i-
reillå, vaelluksilla ja hiihdoilla.

Niitä polkuja pitkin hän ohja!tui monenlai
s€en järjestätoinintaan mukaary myös SUG
men Ma*ailuliitt@& silloiseen Suom€n
Mailoiluyhdistulc€en. Matkaihliiton työsa-
ralta esimerkk€inä olk@n hallitulsen iäsen-
yys ja edustaminen Pohjoismaisissa tunturi-
kokouksissa. Kansainvälin€n loiminta liittyy
luontevåsti usampaå tieni Börjen nonipuoli-

Eläkeläistä viedään vi€lä moneen suunlåan
åsiantuntijda, mutta nytpåäe valitsemad,
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mitkä lehtävät ottaa vastaan. VaUinMn varaa
on, kun ioukkoon lisätään vielä muut haras- Crn vain pllaa ajasta sillå l.påniin on raken-
hrket ja mielenkiinnon tohfter Niistii råk- teilla ulkoilualu€, låppiin kolmgsa våltåkun-
kainpiin kuuhvat Lirjat, historiå ja kirjansi nå$akulkevaretkeilyreittiNuuksionalueel-
donta. la tarvitaan seu!antaå... Niin ja HSL:n tilithn

on tarkastettava.

Råija Hentman

KARHUPUUKKO 384
Kokonaispiluus 250 

'nmTeftin pituus 130 tn't



ENSIAPU
Syksy on tullut ja talvi tulosså. Uusi vaihtel+
va vuodenaika/ mikä ril<kaus m€iUe pohjolan

nmdbllisetolGdrteetmuuttuvåtvaativam-
maki/ mikå vaikuttaå lämpötaloute€hme.
Oikein käyttäytyen ja pukeutuen pärjäämme
iavanomaisissaolosuhteissaoikeinhyvin.
Iosku saattaa kuitenkin, itiekukirr olla varo-
maton varsinkin iiseså suhtery altistaen it-
sensä kylmän vaaroille.

l. Mietippä, montako paleltumavannoja
ennaltäehkäisevää toim€npidettämuistat.

2. Alilämpöislyskoske kokokehoa. MuisraF
ko/ miten ne jaetaan vajkeusåsiei$ain?

TERVALAMMEN
RETKEILYALUEEN HOITO- JA
KAYTTOSUUNNITELMA

Tervalamhen relk i lyalueen hoi to ja
käytt&uunnitelma on valn6tunut toukoku;
så 1991. Tervalåmmin rctk.ilyalue perustet
tiin 15.6.89, jolloin ascr.[iin myijs ryöryhmä
laatimaan esiLys alueen kåyti!s(ii

Relkeilyaluekäsittäå 1420 hehtadrin laa juisen
aluen jå se sijaitsee vihdisså Tcrvalammin
kylässä Tårvontien pohjoispuolella jå tiittyy
Nuuksion alueeseen. Retkeilyalu.en luonto
on varsin karuå, mutra laajojen kallioiden

3. Mitkis ovat syvån paleltumavamån tun-

4. Alilämpöisyyden ensiavussa on eri 6teilla

Muistatko mitä? Oikeat vastalks€t sivulla
29

välissä olevien soiden sekä lukuisten järvien
jalampien takia moni ilmeistäja retkeily)d ja

Tervalahmesta on tarkoitus kehittää erädaa-
luo.toista retkeilyä, ulkoilua ja luonnonsuc
jelua sekå luonnonhavainnointia palveleva
ålue. Se jaetåån hoitotavån mukäan pliste
osiin, järvien ja lafrpien suojeluosiin sekä
aami6iin. Aarni6at jätctään lDonnontilåisik
si kuten kallioiden lakialueet *kä jå.vien ja
lampien rånnat. Muitå ålueitå hoid€Laan reF



keilijöiden toivomuket jå maisemalis€t seki
luonnoauoFluliset n:ikökohdat hbmioiden.
Tavoitteena on elinvoimaiset ja vaihtelevat
neisäl, joissa kasveille ja elärnille luodaan
hyvät elinmahdollisuudeL Erin/issti plritään
huomioimaan uhanalåiset lajit ja niiden ole-
massaoton edeltytylset.

Aluetta kehitetään lyhytaikais€n retkeilyn
koht€ena, yöpldin€n on mahdollistå teltassa
tai rakennehrssa laawssa. Aahiosat säily-
tetåän luonnontilaisina. Marjdtus ja sienestys
on sallittu koko aloeella. Perinteisen tavan
hiihtolatuja pidetään kunnGa noin kymme-
nen kilometriå. Pyöräily on sallittu vain huol-
iG ja polkupyöråteillä. Suurien suunristus-
kilpailujen jårjestämistä rajoitetaan ja ratsas
tc sallitaan vain pohjoisella huoltotiellä.

Alueelle esitetään råkennettavaksi opastus-
keskus Kolmoslåmmen eteläpuolelle. Siihen
varataan näyttely-, auditorie ja herkilökun-
nan toimistotilat ja huoltotilaa. Opastuskes
kuk*sta lähtee retk€ilyn havaintopolku ja
luontopolku, josta on yhteys alueen koko
polkuverkost@n. Polkujen varsille rakenn*
taan palveluvarustustå. Telttailualueet sijoi-
tetaan Saarilammen ja ja lso-Holhajärven
tuntumaan. Saarilamm€n kämppä kunnoste-
taan vuokrakämpäksi.

Rakotmjskustamuketovatn. 15 lmk,iFia
opastusk€skuks€n osus on 11.5 lMk. Ret-
keilyalu€en hoitajan lisätsi henkildstaiön
kuuluu laksi opasta jå kalsi huoltomieeval
vojaa. Vuotuiset kåyttitkulut ovat 1 mmk.
Retkeilyalueen rakentamissuunnitelma esi-
tetiän toteutettavaksi vuoden 1996 loppue
mennessä. Ennen töiden aloitiåmista laadi-
iaån rakenNkia, näytt€Ii:i rakenteira ja
polkuja koskevia erityissuhnitelmia sekä

Tervalamin alue ei ole nykyåän helpGti
tavoit€ttaviss/ kcla se sijåitiee huonojen
tieyhteyksien pätissä- Re*eiliiinden määrå on
ollut tåmån vuoki vähåinen. Tilanne muut'
tuu alueen tulless yleisen tietoisuuteen,
Maaston kuluisnestämi*ki liikkuminen
ohjataan poluille. tuimmt n6tokohdat ovat
jäkälåkalliot, suot ekä järvien ja lampien
rannat. Polkujen ja palveluverkoston avullå
pyritäån våhentåmåån kulumishaittoja. Aar-
niosa alueella on toivums/ eitå retkeilijät
pysyvätpoluilla jatälläsuosituksellapyritään
säåstlimä:in amiGien tuontoa huomattavdti,
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NIESTASAKKI

Jalheliha on tutuin mutlei suinkaan a:noa
vaiht@hto retkelle kuivat€ttavåksi liha,kli.
Kand kuivåttåmistå oli Fttuå lehdes-*i 3/
91 ja lampaanlihan kuivåtusohie on t&så.

Lampaanlihå k'?s€nnetä?in. Vieui ei ole
kokemlsta marinoimin vaikutulsesta loF
putulokr€err silui kokeilue!å tehtiin sen veF
ran kiireesså. Kyp*nnetyn lihan isomat
palåt lei!.ataan kuutioilci. Pjsaiset relnat
luuhun jövä liha jne riivi*iiin siiikeiksi. Sekä
patat (korkeintåan 1xl @) ettii riivitys li-
hasäikeet krivataan joko hyötykasvikuivulie
sa tai so-asöei!€ssa ulnissa suululkku råol.
laan levitetrynä ohGksi kerokeksi pellille
leivinpaperin pöälle.

Sitten lampåån yståviUe påri ohjettå r€tkiher-

Xasvi@e-låffiaskettto

2 kasvisliemikuutiota
2 dlkuivattua, riivittyä lammåsta
1/2 dlkuivattra porkkanalaaitetta
I a[hyvin pieneki lei].atua kesiikurpitsåa
I /2 dl kuivattua, rååsl,ettua s€lleriä
I /2 dlkuivattu4 hienomethra porioa
1 rklkuivattuå nokkosta jauheena
1 /4 pssmuusijauhefta

raluMa, meiråmia, Guolaa)

Laita kaikki kuivatut aineet lik@måd €sim.
MiniSlip-pussiin. Kun alat valmistaa k€i$oa,
låita n. 7-8 dl vett?i kattilåån, murema ksvis-
liemikutiotsiihen ja lisäå liotetutainelcetsekå
valkGipuli. KeiUi n. 10 minuuttia. Lisää

tarn$aessa venä niin paljon, ettå katiila hrle
liittävän tii)teen. Lisäå kermjalhe, sufustå
nuusijauheena F nausta.

Kemaind ldaskastik.
Kahd€lle

1 pssBlå Band kenalartiketta
2 dlkuivattujålanmågkuutioita
2 rklkuivattM sipulia .

3 rklkeffujauh€tta (tai l dlkenaå)

3/4 pssmuusijauhetta
1/2 dlminuuniveuiå

lffmd ja sipuli lioietaan etukäteen. S€koita
kåstikepussin sisältö n- 3 desilieaan vettä,
lisåä liotetut åineket sekä noklonen. Anna
kiehua sekoittaen n. 5 minuuttia. Usiiå ker
najarhe ja masta pauksUa minttE.

Kuumenna n. 5 dl vettii liehuvåksi, sekoita
minuutliv€lliFuhe ja rnuusijauhe tasåieksi
Lisåä tawittaeåsa vettii, Mausta mulpMos
nokar€ella margariinia. Kastikk€en voi kuu-
mentaa uudeues muusia tehdessii.

Råija Hmtrne
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NAIN SE KAY -
OHJELMATOIMIKUNTA

Olen kummEtellut, miten Lapinkåvijåin ret-
ljllä ol€n tehnyt en€mmiin havaintqa luon-
nosta kuin yksin samoillessani. Luulisi olevan
päinvastoin, Mutta, mikå onkaan toimintm-
me tarkoitus: virkiståyt)rinen ja voimien
kokoaminen retkeilen s€kä samalla luomort
€rityjssti lapin luonnon tunteminen ja sen
myötä kunnioituksen syventäminen.

Ohjelmatoimikunnan sarkana on toisaaltå
tieloj€n jå tåitojen lisäåminen hankkimalla
Gimtmtiioita ke.tmam luont64 retkeilyyn
ja Lapin kulttuuiin liittyvistä aiheistå sekä
toisaåltå yhdessäoloh€tkien jäiestäminen
jåsnistölle, viihilminen yhd€ssä. Keinoina
ovat kerhoillat, yleisötilaisuudet, kur$it, jot-
ka sisältävät joko luentosarjan tai viikonloP
putapahtumd/vdstesittelyt jaekskursiot-
Tosikkomaisuus ei vaivaa lapinkävijöitå. EIi-
tyien laukaM se on pikkujoulusta ja Kaia-
kåivon kesäkauden avajajsista sekä elokuun

M'tkä ovat ohjelmatoimikunnan toimintata-

Kukin toimikunnan jäsen miettii, kuulcielee
ja kyselee löytääkeen aiheiia,jotka ovat ajan
kohtaisia tai muuten kiinnostavia. Samalla
hän voi jo selvitlää, mitä måhdollisluksia on
saada asiantuntija kertomaan aiheesta. Luen-
topalkkioih'n yhdistykseuä ei juuri ole varåa.
Aiheet tuodaan toimikunnan kokouks@n.
Kokouksia on puolien tusinaå vlodessa.
Niissä päätetään tilaisuulcista ja sovitaan

Vstuuhenkilö vastaa ulaisuuden jäiestilnr
s€stå. Hän sopii asiantuntijan kansså esiinty-
ni6€stå, jårjeståå kok@ntumistilan, ellei se
ole toimikunnån vetäFn vuosittain varaama
kerhoiltapaiklG, huolehtii tietoitdis€stå sekä
jäiestää tarvittavatv;Uine€t. Paljon j;tFstely-
jå suunniltelutyötä edellyttävät iilaisuudet,
kutenpikkujoulu, hoidetaan toimikunnan
kokoolsessa päätetyn erillisryhmän avuUa.
Ryhnii iossa voi oUa nyös muitå kuin toimi-
kunnan jiis€niä, sopii keskuldessaan vastlu-
alueista. Tållöinljn joku toimikunnasta, u*in
puhe€njohtaja, pitää langat kiisissåän.

Tärkein tiedotuskanava on oma lehtemme,
Tapahtumakal€nbenuedoista vastaa toimikun-

Nåinohjelmatoimikurta tavoitleenaan jäsen'
istijn yhde$ä viihtyminen tieioja ja taitoja
samalla kartutta€n s€kä iieton levittäminen
myös jäsenis6n ulkopuolell€- Kiinnoslaåko?
Tule mukaan- Touhua rnttäå. Puheenjohiaja
on Las* Svmskber& puh.k.8018191

a) '  .

\>--...- ..



RAiNO O. KOJO ERAKON PÄI,JASTAVÄ SYKSY

Tunretun rapilki{ailijan vä{evä uutuustes:
* Jitnnittlivå keltohus elåni*stå

luonnon arnoilla haxij:irvellå.. .
* E.akon sumeit4aton tutkielna

nykymaail@n hultuudesta...
* Rohkea. stvåUinen eikkailu

ralar.omaa ihoismieleen.,.
Miten käy tehoyhteiskunte ja en kurutus
krnftuuria pål<6evan ihnitu l.ånjå*en

Kirja$a 200 siwua. Kirjakäupoissa 113 mk.
Nyt rapinkävijöite sudåan kirjailijatta:
VAIN 70 lr( LÅHETYSKULUTNEEN I Titaukst :
Raimö O, toto, V:tr-Hentttu tie 2?,
02200 E6poo. Puh. 502309s. -::-*=

ENSIAVUN VASTAUKSET

1.'Alä pese kåsvoja juuri ennen kovaan pak
kaseen tai viimaan låhtöä

- Varo vesipitoisia voiteita
- Varo tupakointia Guphtaa pintave.enkiet

- Käytä våljiä vaatteita
- Liikuttele ksvolihaksia, varpaita ja sor

-Ylläpidäverenkiertoa .. ._
- HAKEUDU SUOJAAN - ALA UHMAA

2. vähäinen alilämpöisrys: Voimakas pale
lu, vilun väristykiä

- Kohtalåinen alil:impöisyys: Vilunväris
tyksei lakkaavat,

- arvostelukyky heikkene/ tajunnan taso

- V.ikeå .lilämpöistys: tajuton, kylmän
kankea, henSitys- ja

-sydämen toiminta heikkoa, tuskin todetta

3. 'Tunnoton ja kova
- S!låfr nvaihcessa tulee rakkoloita
Pahoin palclrunut vdi mennä kuolioon
Ensiapu: Suojaakylmältå

Sulata40,l4 astcisessa vedessä 20 30

' P€itä puhtaalta sit€€llä

-Toimita lääkäriin

4 Alilämpöisyyden eisiåpu

vähåinen - suojaa, vaihda kuivat vaatteet.
Lämminiä juotavaa ja liikuntaa

Kohtalainen - kuivat vaåtteet jå lämmintä
juoiavaå ios on tajuissaan.Ios on
tajoton, estä låmmön hut*a Peitte
lemällä-
Tarkkaile henSitysiä SAIRAA

Vaikea - siiirå lämpimään ei saunaan
- kiedo huopaan, låmpöFitteeseen tai

- älä riisu
- liikuttele var@n
- ålä etvytä
- TOIMITA SAIRAALAAN

"LÄMPIMIÄ " tu utia ja pakkasia!
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EKSYMISENASTEIKKO
1. Tiedeviän missä ollaan, mutlei miten sime
ollaan pääsfy
2. Ei tarkalleen tiedetå misså ouaan
3. Tied€tään miten ionnekin ouaan piiäsfy,

4. Ei tiedetä tarkale€n miten jonnekin kohte-
s€en pä:isi?iän.
5. Ei ti€detä tarkaUeen missä ollaan.
6. Ei tiedetå miten pä:istå pois.
z Ei tiedetä mitd on päästyjonnekirr mistå ei
tiedetå mihin ja mit€n päij5ee plois.
8. Ei tiedetä minne ei oUa päiisty tai miten

sirm€ ei päiis€ tåi €i enää ti€detä mitään mitä
pitiiisitietääettipäiistäisiin jonnekin/rctaei

Asleikko on periiisin luot€ttavasta lähteestä
eli såameläi!ålueen arnmålilisenkoulutusks-
kuksn eräopåskur$itta.

RINKAN POHJALTA
HSL VUODEN 1991 ULKOILUYHDISTYK-
SEKSI

lloisia terveisiä jårjestitpåiviltä 27.-29.9. 7997

Oie Suom€n Matkailuliiion retkeilysihteeri
Ma4ti Heleniuk*n puheesta jårjesiöpäivien
huohionosoitusten jakotilaisuudessa:" Vuc
den 1991 ulkoiluyhdistyk*ksi jo toisen ker,
.an on valittu ja nimetään Helsingin Seudun
rapinkävijåt.
Nimityksen taustana on HSL:n aktiivinen ja
ulospäin suuniautunut tojminta, jå*ntensä
avulla HSL on järjestänyt yleisörilais!uksia ja
retkeilykursseja. HSL:i jäsenet ovatosallistu-
neet mm. Maailman Luonnon Säätiön Suo
men rahaston '"Tunturiluuta" projekriin sekä
peiuskorjanneet Metsähållitukselle reitin
Sevettijärv€ltå Pulmankiin.
SML:n osålia kiitetään erityissti FISL:n jäseniä
talkoGta Kukasjärvellä, jonka aikåna telrrij!
laituri ja pitkospuui l<aikkien Klkasjårvellä
!äyvien hyödyksi. HSL:n jäsenet ovat toimi-
neet kouluttajina monissa 5ML:n tapahrumis,
sa sekä sallistun@t sML:n projekteihin
m."Pitk;i vaetlu l93 suumjtteluun ja järix'

telyihin.
HSLI aktiivisus omNa toimimNffi iklf
heidän toimintåohjelmastaan heidän ohassa
Lapinkävijälehdessäiin. Heidän Låpinkävi jä-
lehtensä on yksistäån vahvån toiminnan jå
aikaansaamisen merkki - tehdä nyt neljä
nuneroa vuode$a n. 1300 jiisenen yhdis

Iärjestöpäivienohjelmassåoliyhtenä aiheena
Yldistyksenmarkkinoinii, PR-toinrinta ja jul'

Toimituspäällikkö Pia Rautakorpi, PR-vies'
trntä Oy:stä ruoii siinä eritaisia julkåisujå
hm.yhdistysten jäsenlehtiä. Meidän La-
pinkävijämme selviytyi lohtavasti:" Lehteä
tehtäessä on ajåieltu, mitä tehdään. läsenistö
on huomioiiu. Lu€ttava lehti pieneUä vaival-
la, Tehtysiististi, tekstit ladottu ja palstoitetu.
Helppolukuinen lehti."

Arvatkaa, oliko mukavaa olla Hsl:läinen I?
rerveisir s€ija ja saara
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Kartlaleskus

on sulkenut E[elå Espldadin myyntipiste€n.
Kå!ftakeskw pålvele yhå Påsilå$å, Opae
tisilra 12 B

Tålvtal&a

hpinruvia alvareleja S€ija Tewala
A!€telmiå Liiså Tuloisela
24.11-20.12 r99r, Bulevadi 16
Avoima ti-pe 13.0G 16.00 su 11.3tr14.00
Seijan puv.k. 762 940

KODANVARAUS
Kittilh KukdiiiBelå sijaitsevaa Goados kc
tadme vdåtaan C-H Moringiltå puh.k.sz
m4k6å6ur o 97 397lai Måija Stykjltii purlk
876 €91. Våråu! on p€rutiåva katci viilkoa
enno vdattE aikaa tai siitå peritän noF

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSLrllä on kolne TeM Master 3 telttaa, ioitå
voi l,uokata 10 Dr</rk. Telrat ovat kupoli-
mallisia kalsikero6teltloia. Tiedlslelut Ania
Sin[oren puh.k.676 039 tåi Såkari Pålo
Puh.k. 874 5880.

I'UOKRATTAVAT AHKIOT
Hsl:llii on l.aksi tis€lehtyä ahkiotä. joitå voi
vuokåra 50 mk/ viikko tai 20 mk/ viikonlop
pu. Ahkioiia voit kyseui P€kla Naris€tta pun.k
451610.
Muitå puuttuvia van6beita voi kysellä vael-
lusben vetäjiltii.

Kåljåkaivo siirtjd tålviaikåån 1.11. eli sauna-
maLsu onhultikuuhuloppuu asti aikui!€l
ta fiisenelki 10 ml, vierailta 20 ml ja lap6ilta
Puoler edelusjsdi hirnoisla.

M.båhaUitu. auu$i

lokåkuun alultå Heur€tån tuntumåån Ttkku-
dlaan Vemjssakatu 4iiä,n. Uusi postiosoite
on PL 9t 01301 Vantåa ja pulElinvåihteen
nurnero (90) 857 &t1.

Perinöein€n luonlokuvailra pidetiiain 10.2.192
Finlandiatalossa. Va$a lippusi ajoissa,sillå
palhaat paikat menevåt hujauks$sa.

Kiitos Låpir Kåntall€

råpinkivijå on taås tiinä vuonnå saånut tiiy-
deMyk€ls€en Fukon nielenliintoisia uuti-
sia Lapin Kånsån sivuiltå. Irhd€n sååmins
on rlkåstur[.nut Iåpinkiivijåå Poronpåpdoil-
la, monilla kiiauuturlsila, Tieloaivin vin-
k€ilä jå mdttå uuttsilli. Kiitos h]ryåIl€ tie-

KiitG kuvittriårk

lvlartti l,{alkovaara on lircinyt timän vuo-
den måiniot kå$ituvåt, jotka tiittyvåt ki4oi
tukeiinhåEatukisr4Ftka vaikuttavatomal-
la tavallad vaellåmireen. Kiitos såamastam-

HIHAMERKKEJÄ
lapinkåvijöiden hihmerkkejå voi Gta ke!-
hoiuoissa tai tilara 8 mk hintaan Seija Turpolta
ptth.k. 322 644.



2 C, l  J iJ 006 02954/+

-

KARJAKAIVON LIA]]A-AUTO AIKATAULU

Arkisin 7jJ
8J0

10,10
13,00
1420
1510
17,05

la,su 10,05
1240
74,05
1535
17,6

Nuuleionpåiistii

6,50
&10
9,30

10,50
'13,40
1500
'17,45

1055 la myös
l32A 8,15
l4A5 9,35
1415 su myös
r7A5 &55

TAPINIfiV|JA
Tnaan ralnkåviiilåden wositilaukssa 36 mk

Tilaan bpinkiviiilehden k6totilaukseM 36 mt

Olen suorittanut maksun ilmn erilistä laskua tlst'n
tilile SYP H:ki Kalevånt. 12 22612G51868

Kuulun dn6tåän hdkil6lisoenå Suomen Mätkailu-

6ML:tr
jäsenyldistys)kautta F hal@n liittyå suoEibeneki
HSL:åän. Malsan woden 1991 suoEiå5enmaksn 40
mk ilmn erilittå latku HSL:I tiliUe'SYP H:}j (åle
vank, 12 2261m 51868

Halun Nttyå Helliryin Seudun låpinkåvitriihin ia sici
kåutta Suomen Matlailuliittoon. Maken SMLI iiEn-
@k!un 100 mk minule lähetetttväIå lo@}.kella.

I
T

HELSINGIN SEUDL'N LA-
PN\TKÄWÅT

c/o M€rvi Kunnåsm
PiisPdri€ 4 B 10
00370 Helslnki


