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P{{KIRJOITUS

IåUq keran Iåpink?ivijät löivåt psste€ll'suud€6sae F canottosa ruisaudessa muut
Tunturihulaan viime sy'Ekuussa osällistureet yhdistyket. EnDesfii.iin kanssme tekemisissä
olleet järj€stelyoEapmlet tuNivar io joul&ome, mutta muut pyöritt€livät påäci:in: 'Mitkä
ihmeen Iåpinlcivijåtl'

Lapinkiviii-yhdistyksist?i ei ole pahemin rummlllettu, vail*a meitå onkin lenftä)'tynenä
ynp:iri mata. Ei låpinkäviijstå tawitse tullakåån sellaista kiyttijsfaa kuinNykis€stä,mltta
ei varrusti ollsi pahitteelsi/ vaikka us€åmmat retkeilystä F luonnosså liikkumiesta kiinnctu'
neet ihmis€t osåisivar hakeutua riveihimme.

Nytmeile on rdjoUa bksi loistävåå tilaislutta kuulua ja nåkyä: tulevilla Eräme$uiUa,Fista on
enenrnålti iuthra loisadra,ja vuoden 1993 pi*iUlä vaellul*llajå siihen liittyvilE muilaoheista'
pähtumila. Molmat tapåhtumat anlavat myiis oivallis€n tilaisuuden yhteistyöhön muiden
SML:n lapinkiiviiä-yhdistysten ja retkeilyterhojen kanssa. Eriytyminm vain omiin poiukoihin

106 omistumeHn tavoittamaan ja saamaan veihinme uusia r€Punkantajia, ei asia ole sillå
selvä. Heidåt pitiisi vieli saada viihgmåiin porukassalme. Se on taas meidån kaikkien asia
Ei liene suuri juttu 6iteUå itsdiän uudelle hrloklaalle ja koettaa otrraltå osåltaan sada hänet
tunlemaan ioukkome omaki. Siinä on srkaa bka'selle l.allattavåksi.

Obn vnme vuosiM jättånyt uuden vuoden Fiåttket tekemätti, kG&a on run sukea kerta
tojseM iälke€n p€ttyå itseNä. Nyt kuitenLin taidan tehdå poikkeuksen, ja Päätän tehdä
parhaani ettii uudet låpin!.ävijät näyttiytyisivät toiste}jn tåpahtumissame.

Mainiotar€tkeilyvuotta 192 loivottaen

Raija Hentman



TOIMINTAA
HELMIKUU

5.2. ke klo 18.00
KERHOILTA- HERKKUMURKINAA JA
LUONNON MUONAA
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakab 1

Raija Hentman luo katsaltsen kauppoten retkihuona-anteihin ja kuivaftami*n moniplolisiin
mahdollisuuksiin muistaen niin ksvissyöjät kuin lakrGinoman ruokavalion noudattåjår.
Myös luonncta saatåvia muonia kåsitelläån, Pieniä naistiaisia on luvasså.

' | 0.2. ma klo 18.30
YLETSÖTILAISUUS -KYLMÄPUKEUTUMINEN
Kallion nuorisoasiånkeskus,Porthaninkatu 2

Miiä tulisi ottaa huomien suunniteltaessa talvivaellukse! vaaretusta? Eivåtkö Duuviuaiser
p,rr;r. dl.drit olekaån pårs suoid I'ylmyylu vståånr Rdiid Ilddrinen id Tuula Sepiålä työter
veyslaitokselta tulevat valaisemaan tåtå puolta ulkoilusta.

15.2. la
PUUNVETOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Kuukaudenkunnon koheniajana puiden veto ahkiosså Karjakaivola. Kun on paljon porukkaa
lijissä on illalla aino pinot jälleen puuliiterin vieressä. Hemekeitro ja sauna maistuvat taas.
\hsruuhenlilö Iorma Hvrkäs Duh- k.479508

Zlitir"Ju r"",.rrs KARJAKAT'.LLA
Tarvitset mukadi kompa$inja sukset q6 on lunid. Saamassasi karta$a ei ole rasteja vaan
måastoon merkatulta reitiliä tulee poimia råsiit ja merktå ne karnaan. Tule kokeilemaan.
Vastuuhenkilö Kalevi Koski puh. k.912-81079



29.2.-1 .3. la-su
SAIMAANRANNAN TALVIPÄVÄT

Ulkoiluvåen tapaaminen hiihdon merkeissä Taipalsaden lumilla. Måjoitus hotelli Saimaanran-
nässa !t-5 hengen mökeissli, joi$a oma salM. Tåysihoibopaketin hinta on 300 mk. Ilmoittaudu
20.2.92 m€nnessä Seija Tupole puh.322 5!U iltaisin. Keno myörs onko siruIla kåytettävissäsi
auto vai tarvitretko kwdin.

Ink@n saaristo kutsuu lapinkävijöiiä kokeilehaan slksiaa& makuupussejaan ja ahkioitaan.
läåtilanteestaja våylistä riippuva reitti s€lviää vasta lähtöä lähempänä. Yöpyä on tarkoitus eli
saaressa. Molempien päivien hiihtolenkit tehdåån leiristi kiisin pikklrePuin. ota mukaan
muhkeat eväät, termospullo, lämmintä våatetia lnttåvästija annos hurttia huumoria. Puuttuvia
varusteita voi kys€llä låinalsi ilmoittautumien yhteyde$ä. nmoittaudu Saku PåloUe, Puh.k.
874 5880 viimeisråän 3.3- ia kero samålla onko kävtettåvi$åsi auto. Lähtö on lauantaiaamuna
klo 8.00 Ala-Mannerheimintieltä.

MAALISKUU

4.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA .KESKI-
EUROOPAN VAELLUKSET
Kåisaniemenala-aste,Puutarhakatu 1

7.-8.3, la-su
LAAVUVAELLUS SAARISTOON

Kevåtkokouke$a kisitellään såänbiimääräiset asiat,viimevuoden tilit ia loimintakertomus,
sekä sääntitmuutos Jä edustajien valintå sML:n liitlokokoulsen. IrpPuillastå Erkk simPanen
kerte vaellskokemuksistaan Keski-Eurcopåssa- Vastuuhenkilö Seija Turppo puh.322 644.



20...3.92 pe klo 21.00
POLLORETKI

Lihti' pääpostin edesui, Mameft eimintien puol€lb
vtin t'rir'uitlpitu tat a"ui:i' tullntelenad viitkonroppua vasreqFnei rerkelH tarits€jäädii pois
myöhiiis€n, puolen yön jälked tapahluvd paluun tal<ia. Toivorae tyynrå s:iåt?i ja sitii, enä olisi
ään€ssä muitakin pollöjä kuin ne. Re*elle brdetiiiin hentiliiautoilla ia korvalksistå måtkus,
tajatsopivatkyydinantajan kaBå. Imoi$aurumls€rs€iiaTurpolle (puh. k 322 644) viin€isrään
k€skiviikkona 18.3.92. Kero ilmoittautusdi onko siNlla auio käylitssäsi.
Pan€ päällesi påljon våatetta, joha kuuluisi muutakin kuh h.mpaiden kalhaa. Eväät hu ladn.
jos hartEttu yijsyöpötielyä-

HUHTIKUU

1.4. ke klo 18.00
KERHOILTA -ERILAISIA LAPIN SUHTEITA
Kaisaniemenåla{ste,Puutarhakatu1

Kirjailija Raimo O. Kojo ke.too ihmislen silåisjsra suhreisra luont@n ja usinman kirja$a
synnystå. Vastuuhenkilö KiFti Klemolå.

TULEVAA

6.5- KERHOINA -SUOMALAINEN RETKIKLINTA KUOLASSA
16.5. KEVATSIIVOUS KARJAKAIVOLLA



LOMA

H HTOVIKKO 28.3.-4.4.

'all-I-Äs ON YKKÖNEN", ja lähes perintei
nen hiihtovnkko kutluu taas Yläksen upei
siin mais€miin viikolla 14.

Låhtö Helsingistä 27.3. Uo 20.25 Kolariin
lähteväUä junålla.TakaisinHelsingissä ollåan
5.4. noin klo 7.30.

Matkan hinta SML:n jå*niltä 2280 mb muil-
ra 100 mk kallimpi. Hinta sisätiiä matkat,
junan nakuupaikat, mjoituksen/ ruokailut,
saunat s€kä oppaan palvehL

Paikkoja on vain 33 kpl, jot4 pidå kiirettä.
Paikoista 15 on Pisto IensuuUa ja 18 Yllijskie-
pissä. Kalkki huoneet 2 hengen.
Ttedustelut Kalevi Koskelta puh. t (klo 11.30'
12.00) 9V21a 0249 tai k. 912-47 079.

Ennakkomaksustå l?iheietäån osdoftajille
pånkkisiirtolomale, joka on maksellavå la-
pussaolevaån€r:ipäväänmenn€ssä.

ULKOILUYHDISTYSTEN YHTEINEN
HIHTOVIKKO 11.-18.4.

Lapinkävijät yrnpäri Suomen kerääntyvåt
vietiämäänmukavaaviikkoaKilpisj&venret-

Hiniå 1750 mk täyshoidcsa 2 hengen huc
neissa. Lisäksi tulee matkån
hinta.Håmeenlinnan Lapinkävijät tarjoavat
linja-autokuljetusta hintaan47t630 mk,riip-
puen matkustajåmäärästä. T,imä bussi joko

varataan tai perutaan 24.2.

Ilmoittaurabet SML:i matkatoimistoon p.
u0 858, jokå perii nyös vdaus- ja majoitur
malsut. Viikko on ajalliseso talven parhajn,
joten pidä kiirctt i, että mahdut mukåan.



ISDALEN VAELLUS 4.-11.7.

SYYSVAELLUS KESSTSSÄ 28.8.-s.9.

Nyt on kailjUa mahdolisu$ tutusru Ruot-
sin jå Norjd naltaviin naisemiin parhaana
kesäaikana. Kukkaloistoaonvainåsti.

Muloan ma,htuu 15 henkilöä. Hinta 1350 mk
sisåltää matkat jmasså makuupaikkoineen,
bu$inatkat, najoituksen ja sauan maali-
ky1åssäs€kä venekuljetuksn Kilpisjäven yli.
Ruuat eivät sis:illy hintaan.

Tiedlstelut ia ilmoittautmiset 8.5.-92 men-
nsså Kalevi K6kelle puh.k. 912 81079 t.
2180249 klo 11.30- 12.00.

syyskuun alku kauniGsa ja lijsteUysså Kes-
sissä on elåmys. Kalevi K6ki vie vaellue
lyhmänsä siuoin sinne. Tiedustelut ja ilmoit-

Haminasta Nuoigahiin ulottuvan vaelluk,
sen valmisrelut jatkuvat ja sMLrjäsenyhdis-
tysten puheenjohtajille tullaan lähettämäån
tietoa ilmoiftautumisisia ym. kevään miitaan.

E Glkomaksu 600 ml9 mistä lähetetään
pankrjsiirtotomake, jo$a olevad eräpäivään
memes.*i maksu on suoribettava.osanohajiue
pidetii?in em.lkopalåveri Karjaleivolla 13.6.
k lo11.00.

VaeUukelle låhtö Helsingisfii kto 19.22
lähteviissä junsa 3.7. Paluu Hetsinkiin 12.7
klo 8-22 Yhdistytsettä on wokrata

PITKÄ VAELLUS 1993

tautmiser KaleUe puh.k.912-810 79, puh.t.
klo 11.30-12.00 9G218 0249. Tarkemmat tiedot

Matkailu lehde$å 2/92 kiioitetlaar aihccsta
lisää jå tiedottamista jatketåän myös La
pinkåvijän kautta. tututtaa vo' myös Riija
Hentrnania, joka on mukana jårjestelytoimi-
kunnasa (puh. k. 718 758).



PERUUTUSEHDOT

lG osdotioilrnotus peruutetaan/ ei ma*6€t-
tua omotbomaksua palauteta tokonaisuu-
dessaao vaan korvåuksena kuluista peritiiiin

tr14 vrk emen matkan alkua = 500 mk,
15-3i vrk emen matka alkua = 300 ml9
yli 31 wk eMen matkan alkua = 100 mk.

NILIAITTA

Eräsaåliin säilyttäm:seki, ovat muinaiset
eränkåvijåt kehittiinet ueita tapoja. Yksin-
kertaisin säl)9spaikka on oUut låhde. Lapis-
sa on saalis voitu myö riPusiaa puuhun kui-
vunaan, jossa se on ahavasså kuiwnut
käytidkelpoiseksi €råmuonaksi. Tästå on
kehit€tty edelle€n erilaisia t€lineitä ja lavoja
lihan jå kalan säilömistä varten. Myöhemmin
telineiden pääUe rakemertiin suojakatotsia ja
rakenteita. Yeensä ne rakennettiin neljän
pylvään varaary yhden pylvåän varaan ia-
kennettuja tavatad s€nsijaan yleisimmin
koltta-alueella ja Inari$a.
AlkeeUisin niistä on kolttien korkean kannon
nokkaan rakentama lava eli tals. Vastaavan-
låinen on inarilaisten rak€ntama lauttanen.
Lauttasesla on edeleen kehittfnyt "nili". Se
mainitåan emimmäisn kerran Tornion-ti-
pissa 1700luvun alussa. Nilin pylv;is on 45
kyy*irää korkea, sileäki tehty/ jottei karhu ja
ahfta voisi kiiveä sitä pi&in. Inårista kerrot-
iaan, e$ä siellä rakenneniin nilejä 1820 luvul-
la ja niisä säilytettiin peuran lihaa. Nilitoli-
vat yleisiå viime vuosjsadan lopuu4 mutta jo
30 40 vuotta sitten olivat aidot nilit håvinnet

Inarissa nilejå rakennettiin asuinkenttiin,
hetsiin sekii p€urahankaan siuloihin tarvik-
keiden varastopaikoiksi. Asuntojen luona nilin

Helsingin Seudun Iåpinkivijöillä on osanot-
taiien vählyden tai muun ermalta flaamaF
tomd syynFhdcta oikes peruuttaa lomati-
laisus 14 vrk emen ilmoitetun tilaisluden
arkamilpövä olenatta velvollinen korvåuk'
siin. f irist?ijiin Fruultae.ra tilaisuuden, osan'
ottomaku palautetaan kokonajsuudessaan.

pylviis oli lyhyenpi kuin rnetsissä. Nilin pylviis
kuorittiin jopa höylättiin siteåksi. Siihen voi-
tiin lyiidii myij6 teråviä mutoF efimiifin ahman
kiipeily yrityksiå. Pylvåån nolka veistettiin
nelikulmaiseksi ekä tiimån Fi:ihän poikit-
tain salvainkol@n kaksi poikbpuuta eli sii-
peä. Pohjan pituus oli n. 2 - 3 ja leveys n 2
kyFåråå.
Poitkipuiden vataan la!€meftiin lattia ja *inät
salvottiinohuistaveistolåuöista.syväkapea
salvoin tehtiin vain tois€en laudansFään.
Tasåkertaan kuului 3 - 5, pååtyihin lisäksj 2
lautaaiälkinmäisiä piti paikarhan harjapuu
)anä 2 - 3 ortta, Jorta kattolaudat eivät olisi
luisunet, tehtiin niiden alas)rjään varho si
ws€imin yli,syrlin kohdale. Katbo voitiin vielå
l,aftåa kosk11illa ja painottaa kiviuä. Toiseen
päätyseinåän tehtiin ovi, joka saattoi olla niin
pieni, että vain poikanen pääsisisään. Ovi oli
sivulle lykättävå ja lukoton. Niliin kiivettiin
tikkaira pitkin- sen virkåå teH kuitenkin ta-
vallisestiyhdestärungostaveistettyastinpuu,
jotå pideltiin mersdnilissä kåtkettlmä.
M€tsiinileissä såilytettiin peuranlihoja, mutta
nyös kapakalaa. Kalanilejä tavattiin viime
vuosisadan lopuua Paatsjoen puolen
meträjärvien reuoilta. Sekå liha- että kala-
saalisnoudetbrnkonin talvikelillå.

Lainaus lL ltkosen kirjasta Suomen lappalai-

RB
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SUKSIEN PITOVOITELU VOI
OLLA HELPPOAKIN

Hiihdo8så påtee srm. kuin
sl..in asiaås4 eli perusasioialen turtemin4
ja hanibeainen luo pefrstan Mulimolli-
siUe hiihtotetkille. Hiihdon perusasioita on
pito-oninåbuukiin kuuhdvien asioiden
ymmårtäminen - liutka$ eli luisto-ominai-
suualei ku seimmiten ovatenelmär kuin
iittåvåt aloitt.lijaue taitavaUiselle ulkoili
iålle.

Pito on...

Suken pito sFtyy siitä, että lumihiutaleiden
terävimmät 6at painauhrvat voidekerrcksm
potkun jaltai hiihtiiiin painon siirtye$å kokc
naan toiseUe sukeue/ ja suksi ej pääse lipsu-

Suksen sisäänrakennenu kimnoisuus ja kaa-
revutrs saaval suken keskiosan nouemåan
ladulta ja siten tulisi myös lumikireiden iEora
voidekenoks€sta ja suksen luistaa liukkaasri
etenpäin. Elleivät lumikiteet irtoa voideke-
roksesta sanotaary että voide jäätyy ja luisto

Mikäli suken keskiosan jåykkyys on liian
suuri,lumikileidenpainautuhinenvoideker-
rokseen jää prutteeUiseksi kcka keskiosa on
ilmassa ja suksi tipsuu- Silloin pilovoiteen
levittåminen pidemmälle alueelle parantaa

Kuinka pitoa lisätäån

Puusuksien aikana leviteitiinkyseisiä voireita
koko suksen pohjaan ja pito oli usin parempi
klin nykyisillå "muovisuksiUå'', joissa yleeisä
vain keskiosa voidellaan (n. 60-80 cm) pito-
voiteillå. Suosittelemme kuitenkin kokemat-

tomiUe hiihtiijille vanhaå tuttua pllsukivoi.
telutapaa muovGuksilleLin, erenkin jc hiih-
detiiån liian jäykillä flrr(siUa. Liika suksien
jäykkyys on yleinen lilalme moniua Mi-
shiihuijillä, jorka käyniivät 8G90 kiloisen
miehesä sukia F its€ painavat ehkä 50-60
kg.

Purkkvoiteita kiiytettiesså ea pdehman
pidon lis:i:imålå voidekenokiå (2-3 ohutta
kerrcsla), sillä lllmikide på:i* painaunmaan
syvemmä]I€. läätFisen vaara saattaa samas-
ta syystä myais tisäåntyii sillä lunikide jäå
voidekenokeenkiinni. KäyttämåUäkovem-
paa voidetta (kylmemmålle kelille tarkoiteF
tud iääts/misvada väh{@/ mutta lipsmhen
saattaa lisååntyå. Vanhalta lumella, missä
lumikid€ on pyöristynyt, tulee kiyttää hie-
man pehm€ämpää voidetta/ jotta pyöristynyt
kid€ pystyy painautunaan ri:ltävåsti pidon

Pitovoitelun ABC

A. Valitse sopivan pehmeä/kova pitovoide
(katso purkin kyljestä käytlijalue)
B. t-evitå pitovoidetta riittävän pitkUle alu
eelle (mahdollisesti topa koko suksen piiuu-
d€ue)
C. trvitå purkkivoidettå hyvin ohuina ker-
roksina (kenkälankkikenos) 2-3 tenosta ko!-
kiUa hyvin tasoiftaen lisä)€ten välillä.

Mikäi suken liikkmins tuntuu "nyK*Uti"
(pito erittiun hyvä, mutta luistovaihe loppuu
nykien) lyhennä pitovoidealueita- Tee huo-
påkynällä ne.H<i suks€n.eunaan löydettyäsi
sopivan pitoaluen. HUOMI Puhdista myös
suksien pohja voiteenpoisboaineilla ennen
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ulEintavoitelu4 sillå likaantunut voideleF
rG alkaa helposti jäätyä. läätldinen saattaa
nyös johua nian påksuki kasvaneesta pito-
voidekeroks€ssa toistuvasta lisäämisesui

Edellämainittu rapa voidella suksia toimii
erittäin hyvin s€lvilå påkkask€leillä G1...-20
c) ja uud€lla tai m€lko ludella lumetla.

Purkki vai pasta

MilåIi pukkivoiteiden l€viitäminen tuntuu
hankalalta sucittelemme Rexin k€hitlämiä
pitopstoja, sillå niiden levittärninen on s€kä
nopeata että helpp@ ja siisnä. Tulos on pak-
kdpuolella jopa erinonainen. Kuhtuksen-
kesto on n. 50{ 00 km lumilaadusta riippuen.

yoiteleUltraCriFpitopastoillanäin:
l.Puhdistavoiteenpoistajallasuksienpohjåt,

2- vålitse lämpömittarin mukai*sti (varjossa

keltainen 0...+5C uusi lumi
punainen + 1...- 1C "
violetti 0.,.-2c "
s in inen -1. . . -6C"
vihreä -5.-.-10C "
turk@si -10...-20C "

3. Punsb puthlosta voidemakkara voitelu-
sieneen tai suoraan sd<sen pohjaan hemeen
kokoisia pisaroita n. 15 cm välein
4. LeviE ja taioita voide voitelusienellå tasai'
*ksi ja hlain ohueksi kerokeki koko $k-

5. Anna voiteen kuivua n.5-10 min. sisällätai

6. Tå$ita voidekenos kevyesti mieluummin
aidolla korkilla tai kämmeneUä
7. Jåähdytå suksetja lähde lenkiue.

mattakad ettii s€ jäätty helposti Mikäi Pito
jåå ltan huonolcsi, lisåå toin€n hyvin ohut
kems ioko samaa voidetta fd yhtä dtetta
pehmdimpää (l€udonmall€ kelille tarkoitet-
tua), ama kuive ja teitå. Mikiili pito on
uid teråvå (hlrå)ja luistoon nykiv:i lyhennä
pitovoitelualu€t1a. Merkl'aa oikea alue hue
palyniillå suks€n reunaan.

P6tåvorteet tuivuvat myös påkkasess4 jolen
voit myö voidella ulkonå kelin muuttuessa
matkan vanella. Suls€n Pohjan h1le€ olla
kuiva, mutta muuten voi [oimia kuten edellä.

Kåyttiimållä lll5tc'voiteita (6ime.kiksi pasta-
muodossd sukien påissii (nikiili niissä ei ole
pitovoidetta). saawtelad p@mpr lujsto. Laita
ohut k€rrot t10 minuutin kuivåtu sekä kiit-

ongelnåkelillä (nollanvaiheilla) pitovoilelu
saarraa epåonnistua ja vaatia hieman koke
msta tai harjoih8la, joten viisainta on aloit-

Harjoittele

veikeli jå hppalatu sekä hanki- ja jäåketi
vaativatliisbeiivoiieita ja paksumpia keEok-
sia, joten nekin kelit vaativat seimmiten har-
joittelua ja epöomistumisia. KeväthmSet ovåt
kuitenLin niin ihania hiihdellii, että kannattaa
jo talvella aloittaa voiteluopiskelut ja aivan
olnin !.iisin, tdvettå jårkeä h)ryäksi kiiyttåen.
våhirellen huonraat, €ttä shnuntaihiihtäjän
voiteh ei olekaan salatiedettä vaan melko
helposbopittavissa. Huippuhiihtäjällevoite-
Iu on tolj hieman kinkkisempåå/ mutta ulkoi
lijoiden kannattaa åloittaa tötä jå itse.

Bo-Erik lecen, DI

Käytå mieluummin pastavoiteiden levityk-
seen c. voiteluientä (urheilukaupasia tai
muualta),sinäs€ ånnostelee tasarakeisuuten-
sa takia hyvin tasaisen ja ohuen voidekerrok-
sen. HUOM! Liian paku voidekeros ei kui-
vu ja kuluu siten hyvin noPeasti pois, puhu-

*;.d-r"&5ffi+",



YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin S€ud$ Lapinkåvijåt ry. on Suo-
men Matkaihrnlon iis€njiiiesö joka perus-
betliin vuonna 1973. Yhdistyksen tarkoitulse
na on edistiiä Lapin matkailua ja rctkeilyå
erityisesti Helsingin seudulla-

JÄSENYYSMUODOT
Va/situiset jdsnetilittyneet SML:oon ja sitÄ
kaulta HSL:åån. Vareinaisia jäseniä niin vue
si-/ perh€- kuin nuorisojåsener
srolalitsrnet kuuluvat SML:n johonkin nuu-
hun järjestöön, mutta ovat liittyneet HSL:ääi
naksamaua suokjåsennakun tiliuemme.
Muut kuin SMLn toisten yhdistysben jäsen€r
eiväi voi liittyä suo.åjåseniki.

JASENEDUT

HelsinSin Erä-Varuste retkeilyasut ja -
vålineetmeisiistys- jalalastusvarusteet,ym.
Urheilukatu 42, puh. 479 787

Herkluliike Eira Palomäki: hakeisei, !ee,

Hämeentie 2, puh. 753 2780
La$in Retkiaitta: re*eilyasut ja -vålinet,
polkupyöråt, ldkett€lu, ym.
Hämeentie 54, puh. 701 5055

Partioaitla: retkeilyasut ja -vätineet, polk!,
Pyöråt/ laskettelt! yr.
Yrjönkatu 34, puh. 694 3899

Tuntlrisusi: Fjäll.även tuotteet
Nordenskjöldinkatu 3, puh.411 980
Welhonpeså: melonta
Oksdenkatu 2, puh. 408 972

Ona lehtemme on LAPINKÄVUÄ, joka il-
nestyy neljästi vuodessa ja natkailuliiton
MATKAILU, joka ilmestyy kuudesti- LA,
PlNKAVUAtehden voi myös hlata, ell€i ole
varsinainen lai suorajåen.

Kå4akåivo on vuokEttu käyttöttmme Helsin-
gin kaupungilta. Se sijailse Esp@sa, n. 9 km
Vanltalta Turuntieltii. pari kilomebiä Solval-
lan oiheiluopistolta. Karjataivolle pååis@
Koirulan bsiUå m 85 &ka Xihtee reppävaa-

Karjalaivole löytiiä helpoimmin seuraamal-
la Solvallan uheihopistolta Ehtevää olans-
sinpunaista Ptttimäen viitoitlsta n. 2 lm.

Kaiakaivolla on ylåmåjå ja alamaja, jonka
yhteydessä on sauna selå ylei*ssä kåytitsså
ol€va k€ittokatos, varusteisiin kuuluu stic
ira puhiaitå huopia ja keitin, johon Sinol on
tuotava:lse. Ylåmajd keittiössä on yksiliek-
}jnen kadukeitin. Aramajassa on takka ja
kaniiM, yliinajassa on kaki lamiinaa. Myös
kamiinoiUa voi keittää.

Vihreäån kompostointilaatikkoon låitetaan
vain maatuva jäte, muut roskat tule viedä

läsen saa tuoda mukanaan nyös l.apinläviöi
hin kuulumattomia hentilöitii. Yi viiden
ulkopuolisen ryhmästä on ilmoitettava kah-
deue johtokunnan jäseneue.

Karjakaivoa ei voi varatå pel!-ä,s!ään omaan
käytiitöD vaan se on aina kaikkien jäsenten
käytiissä.

Ysjattiooi awinet saat jä*nkorttia vastaan
Suomen Matkailuliit6ta, Mikonkatu 25.
Aukioloaika @ 9.00-17.00. MaFi$a on toi
mintaohjeet joira tulee noudåttaa.

Telttailu on Kajakaivollå salithr tåpinkävipil'
le ja heidiin vierailleen. Ulkoilualueen vartijåt
voivat periä ielttailijoilta Liiluntaviraston
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Ktt j akt iw n kdy t tF / stumtsu t :
1.t31.10

jiisenet 5,-
vieraat 10,-
j?jsentenlaps€(l1-16v.) 2,50,-
vi€raidenlapset 5,-

KaikkimuutMatkailuliiton jåenedut

JÄsENÄSI0IDENHOrIO
Yhd,sh€nljlö Slomematkailuliibosa on Ulla
Kesiind puh. 170 86a.VaFinåisten j&enten
osoit€emluloks€t hoitaa SML.
Suorajäsenlen ja lehtitilaaiGn @itteemuu-
tokethoitaå rahastonhoitaja Mervi Kunlasa-
ro Puh.k.5,50 245.

TOIMTNTÄ
Kerho låt
Kelhoilta on iokåie€n klukaud{ mimmå-

Kaikesta lotmimasta ilrnoitetad rapinkivijä-

HSL:lla on kolne Tena Master 3-telttaa, joiia
voi vuotiata 10 mk/vrk. Teltat ovat kupoli-
misiå/ kalsikeroslelftoja. Ti€dusteht Anja
Sintonen pult. 676 039 tai Sakan Pab puh.k.
874 5880.
vuoklara voi mytjs itserehtyjä tehtyjä ahkiota
50 mk viikko ja 20 nk viikoirloppu. Tieduste-
lut Pekkå Narinen puh.k. 461 610.

TOIMIHf, NKILOT YUONNA t99T

SeijaT lJppo, P uhed iaht aj o,Pyhätunturintie 1
C, 00970 Helsinki, p!h.k.322 644
Pekka Nati^e,Volaryhtdjohtari., Jåmeriintai-
val l0 E 68,02150 Espoo, puh-k. 461 610
Kirsti Klemola, sftleri, Vehkatle 17-21 C 1,
04400 Iärvenpä4 puh.k.291 91 71
Mervi Kunnasaro, ra,rus,oråoitar'?, Piispantie 4
B 10, 00370 Helsinki, puh.k.550 245
Mut jahtok nnan jtsend
Marja Hlminerr saara Kostam, Uijas Pernu,
Miia Pirinen, Pertti Salo

Mirj^ P i,nren, oa sta ao, toi mitt4li., Jäneråntai-
val 10 E 6& 02150 Esp@, puh.k. 461 610
Reijo Blomber& Raija Hentnan/ Mårja HF
ninen, Tei tåine, Salari Palo

.11-304
LO;
2ot
Zflt

Talkooviikonloppuinå on oleskelumåkuton-
ta koko viikordopu (ei koske telttamalsua).
Muut ohjelnåan merKtyt tilaisuudet, ioisså
yövytään Kaiakåivoll4 ovat ohjelnaan kuu-
luvilta osiltaån ilmaisia.

Makut suoritetaan HSL:n pankkitilille SYP
Kalevankanr 12 HK, lilinumerc 2261 ?0 -51 646

Avain on palautettava heti käytön jä1k€en
Matkailuliiltoon. Sen voi jättiiä myös Matkåi
luliiton pctiluukkuun kitekuoressa palau-
tuslapulla vatustettuna.

Korå Kittilän Kd(asiådellä
Kukasjärven satvo6kami toimii vdastlpa-

^a. 
Vantlkia hoitaonl C-It Mding puh.k. 577

004 ja Maija Stykki puh.k. 876 4391-
Muut kuin HSLI jå*netsaavåt käyitää kotaa
vain HSLn j:is€nen seurassa.
Kodan kiiyttijnakut on HSL:n jä6enil*i 15
mk/hlö/yö ja muilta 30 nk/hlö/yö. Aue 12-
vuotiaiden !.:iyttiimaksut on puolet edellåol+

Koådoken lämpiää kamiinalla. Muuna va-
lustukena vesi- ja jåteånpäli, tiskivåd, sii-
vousvålinet ja lapio. Nukkuminen tapahfuu
lattialla. Yhteisomistutsessa on vene.

Matkailuliiton sauna iå naia
Lapinkåvijöillå on kiytöoik€Lls samaUa alu-
eella olevaan Suomen Ma*ailuliilon omista-
naan najaan ja saunaan Kukasjärvellä. Ma-
jan läyttömaksu ä mk/wk/hlö 1.10-31.5.
rnajålla tålvirninini joka on kävijämäåråstä
riippuhafta 100 mk, alle 15 wotiaåt aikuisten
seuiassa ilnaiseksi.Majan yhteydessä on sau-
nå, jonla käytlitmaku 10 nk/Nö/kerta, pitää



Kirsti Klemola, 
"etdi4 

Soukankuja 10 D 30,
02360 Espoo, puh.k 801 8191
Saara Kostanå, Anja PoutiåineiL Ritva Pura-
nen, Marja Puskå, Mitå savolainen/ Sirkka
Sundströn, Iårs Svenstber& Seija Turppo

utj5Pem]a|olloaptö ik&J,Hopeahaka 1 F 53,
02410 Kirkkonmmi, pun.k. 298 A747, r.297
8563
Allan Apunen, Aulis Boströn/ Iormå Hlrkiis,
Pekta Narinen, Mirja Pirinen, Kadn Sillander

Petkå Nårinen, ?r€ld.t4 lämeråntaival 10 E 68,
02150 Esp@, puh.k.451 610
Kålevi Koski Hannu Luoto, loma Numi,
Såkari Palo, Mrja Pirinen, Perfti Salo, Karin
Silander, Erkki Simpanen, Arja SintoneD Reijo

Kdiaklivon ieåffr
Kålevi Kosk, Aemarinne 6 B 8, 0e500 Lhja
as. puh.k. 912-810 79, r 90- 218 0249 Ho. 11.3G
't2,oo

Marja Puka, Ilkanri€ 1 I c 24 00400 Helsinki,
Puh.k.5n 989

k€si&uussa, yhdistykst ovat oikeutethrja
lähettämäiin yhden *inioikeutetun edlsaajån
jolaista allevåå 500 jä6entii kohti. Näin olle.
HSI. jo*ä jiisemäinä oX mdaskuussa 1304,
voi låhettäå kolne edusiajaa.
SML:n såänliimuutok€sta seuråa, ett?i me
joldumme talkentamaån omaa vireiltä olhF
ta säiintömurtostamme. Viime vuoma asiaa
käsiteltiin kahdesså kokouks€ssa. Tänä won-

Pjihimäen Kansainvåliset Eränessut järjes-
ietään 10. kdan 4,-7. ke*ikuuta. SML:11a on
siellä oma o6aslo råpinlävijöillä on mainio
tilaisuus main6taa omåa toimintaarua, Va-
paaehtoisia esittelijöitä tarvitaan vaEinkin
viikonropm ajaksi. SML lupåa korvåta mats
kakului Tarkempaa ti€toa messuista seuraa'
v6sa Lapinkåvijäl€hdessä ja Matkailuteh-

Toinintaril€lta Suomen itienäisyyden 75-
vloris juhravuotta kaikille

s.ij"

Pj:n puheenvuoro

Suomen Matkaihhtlo ry:n liittokokoukseen
13.12. 1991 osallistiuvat HSL:n edustajina
syyskokouken valitsemat Raijå Henrmar!
uljas Pernu ja s€ija rurPpo.
SMI-n plhe€njohrajana 15 vuorra roiminut
pääjohiaja Olavi Syrjänen halusi luovuttaa
paikansa- Uudelci plheenjohrajaksi valittiin
apulaiskåupunginlbhraja Matti Rossi Oulue

Kokous päätti myös SMLn sääntöjen uudista,
mista. Edelliset säånnör olivat vuodelh 1979.
Uusien sääntöjen nukaan byrok.aria kev€-
nee, sekä yhdistysten cauistumis- ja vaiku-
hrsmahdollisuudet lisääntyvät.
Aikaisemmin pååtösvalraa käyrtivät joka kol-
mas vuGikokoontunut liittokokous ja kaki
kertaa vuodessakokoontunutliittovaltuusto-
Toimeenpanevana elimenä oli hallitus. UU-
distuk*n jälkeen liittovaltuusroa ei ole, vaan
päätösvaltaa kåyttävät kerrd vuodessa kG
koontuva liittokokous ja hallitus.
Liitokokoukseen, joka pidetåän touko-



ESPOON PIENVEDET
KARTOITETTU
Luontoon kohdistuvat uhat nåkyvåt niikyvåt
sdn selvimmin pient€n ekosysteemien ku-
t€n iiihteiden ja puojen luonnontilassa. Pien-
vesienmuutoket ovat olleet suomen luon-
nossa viime vuosiklmmeninä rajlja. Teho-
metsätalous ojitukin€en, rakentåminen
yleenså skä teiden Elentminen ovat muut-
tanet pienvedet ulaMlajsiksi. Luonnonsb
jelun pääteernanå vuonna 90 oli pienvesien
kohtälo. T?imän mnoittamana suo.iteltiin
Espoossa kesållä 91 pienvesien kartoitus, tut-
kimuken loteutukesta vastasi Luk. Mikko
K.iikki.
Pienvesien luonnontilaisurttå dvioitiin Vesi-
ja ympåristiihallituksd ohjeiden mukaan. Sa-
moin kartoicttiin kohteiden kasvillisuus, elä-
mistö, maisemien m€rkiyksellisyys ja s€lvi
tettiin tuomontilan muulotsiin joh[aneet s]y!.
Arvoktaimmiue kohteiue esitettiin myös ra-
jaukset suojelua varten.
Tutkimuksen perusteeua arvioitiin valtakun-
nallisesti/ maakhnalisesti ja paikallisesti
årvokkaat purot ja lähteet Uihtei$ä tosin
löydettiin vainyki maakunnållisestiarvokås
lähteikkö; Pyykorven läheiköL Valtakunnal-
lisesti arvoklaita plroja löytyi sesijaan kol-
me Pit!åsuon purc, Kolmoislahmit - Nuuk-
sion Fdolaako F Nuutsion Mylwu.on koski.
L?ihieiden osalta arvokleiden kohteid€n hävik
ki on ollut siten suuri ja jäljellä olevista
låhteistäkin ovat monet uhanalåisia raken
nustoimenpiteiden vuoksi.
Puroja Esp@$a on sensijaan satoja kilonet-
rejä, suurin osa niistä on k€skjttynyt Pohjoie

Espoos€€n, nistä löytyy runsaasd luonnonti
laisia kohteita. Etelä-Esp@sta luomontilaiset
purot ovat s€nsijaan hävimet kokoad.
MislenliintoGimpia pienvesistiioliNuuksien
Mylt}?uron koslti. Se saa alkuNa vihdin
puolelta IscPdikkååsta, j6tå se virlaa n. 6
km Nulksion Pi*åjäryeen.
Hi€no runat F luonnonvataE mmat 6at jävät
tosin Vihdin puolelle. Ainoastaan lyhyt kos'
KGus m iiihlt tiilE luNotilajseksi. K6K
vhtaa jyrkt<iireunaistalehtonotkoamyöten ja
kivikkoiset cat ovål ruisåan
lehtisanrmalkasvilisuudm riiytt imiå. samal-
lajistoon ruNas. Koskestalöytl lM. Uudel'
tamalta håvimeetsi luultu rosopuosmmal,
joka on Etelå-Suomessa hyvin harvinainen.
Koskikohta on leveydeltään 2-3 m ja naise
mallisesti eittätrl arvolas. Suojeludvoisen
osån pituus on 300 metri:i ja putoukorkeu 5
metriä. Koko puron korkeus€ro on 39 metriä.
Kalåststa löytyi jopa tåmrnukkaa; ilmeisesii
vanhojen ishrtristen peruina.
Kartoitus on varsin kattava, tosin joidenkin
mielestämuutamiamielenkiintoisia kohteita
eattaa puuttua kuten 6im. Ka.jataivon puro.
Kartoitus kriteerinä on kuitenkin ollut, että
puro virtaa koko kesån. Kiljanen åntaa myös
mielenkiintoista tiet@ kasvallisuudestå ja
eläimistiEtä, joten sitä kannattaa tiedustella
Espoon ympäristönsuojeluioimistosta.

Espoonpievesiinventointi,MikkoKriikki
Frpoon )dFiristijNuojelulautakumn julkai-
s!10/9\
ref. Reijo Blombers
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NAIN SE KAY -
TALKOOTOIMIKUNTA

Lehti'ihmis€t ovåt esittåneet tim:h pylanön
jo ka'n åikaa sitt€n. Pienen painoshrks€n
peråistä on osarani laitiautua areenalle kertc
mam talkeboimimasta yhdjstyk€st?i nim€ltii
Helsingin Seudh Iapinkiivijät Talkooboiminta
ei ole yks:selitteissti jåsenneltyä. Olen kui-
t€nkin hahmottanut siitå kolne erillistä ele,

EGilsi talk@t Karjakaivon asioiden hoitami-
seksi. T:issä on vahvasti mlkana seit*nhen-
kisen talk@toimikumenli!åksiKarjakaivon
isäntä niin suunnitteluvaihessa toimikun-
nen kokouksissa, kuin myös asioiden
kåytiinnön toteuttahis$a. Isännän ja toimi-
kunnan vålinen yhteistyö on saunaionta ja
yhteinen, voimakas p}1kimys on tarjota toi-
minnallisia hetkiä jäsenistölle.
Toinen, hyvinhn merkittävä 6a talk@toi
mintaa, on ulosp:iin suuntautunut tojminram-
me; €rilaisten yhteisten retkeilyä suonan tai
epäsuor6ti ediståvien asioiden talkoilla
tekeminen.Tåmä on aluetta, mikä vaatii hyvin

iot€utettuja operaatioila c, toisen osaplolen
luottamuks€n saavuttamis€ksi. Se vaatii in'
nGtunen jå dianhrtevån joukon neuvotte-
lu-, suunnitlelu- ja bot€utusvarhe€ssa. Minun
on helppo tumusiaa yhdistyk!€sränne ole-
van tälla:sen voimavåran. Kolrnås, tärkein
€lementii p rultaessa talkooboiminnasta"ovat
ne ihmi*t, joika tuntevat omalseen täUaisen
loiminnan tårpeeUisuuden, siis talkoolaiset
On mahdotdta kuvitetla puiden hankintåa
Ka4akaivoue, siivouksia sieuå, Karjakaivon
kamin rakentamista, Tunturiluuta-operaa-
t1ot4 KukdiäFen tålkoitå ym., ym., ellei olisi
ahkeriakisiäniitåtoteuttamassa,Nauttimas-
sa täUä tavoin yhdessä prurtamissta ja te-
kemiissä tum€tuksi yhdiitystå nimeltå HSL.
los olet hinnostunut toimimaån tålkoolaisten
käyttör€serviin, eli @llstumaan yllättäin
ihaantuneisiin talkoGiir! ota yhteys minuun
Puh.t.2978563

Talkoopäälikkö

ONKO HALTIATUNTURI
MUORI?

Lantalaiet jakoivat aikoinaan Saanenmaan.
Norjan ja Suonen välinen raja päätettiin kul-
kevaksi Halditsohkkå -nimisen tunturin ylit-
se. varsinainen tunturi huippuineenjäi Nor-
ialle ja kåitale tunhnin kuvetta Suomelle- Uene
Iiioitelhra sanoa Atä tunturin syrjää Suomen
korkeimmksi tunhuiksi. Piräsi kai mieluum,
min puhua Suomen ko.keimhasta kohdasta.

Sitäv6toin korkeiman tunturin titteli kuu-
luisi vierei*Ue Ridnitsohklle, onhan se ko-
konaan.ajojemne sisäpuolella.

Niin tai näin, saamelaisille se liene yhden
tekeväå, ovathan he iåtja ajat asuneet neljän
valtakunnan ålueella. Lantalaisena olen sitä
mietbkellyt siitä saakka, kun v. -81 tein en
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simäisen yrtykseni nolsta tlaltiue. Yrityk-
eksi se jåikin. Bi muutamalla hiihdetyllä
kilomerrillä urbaånilla valaistulla kuntopo-
luuå Hatimuoriå mennå kädestä pitåen ter-

Haltimuoria - miksi sitå kutsutaån muoriksi?
Ovatko tmturit ferniniinisiä? Handtd ny-
kyisin Iåpin ohella woristoa ja nieletini
woret ovåt måskuliinisia. Ne ovat komeita.
kdula, voina]:kaita jå njujaki& siksi kiehlo-
viå. Muttå Haltimuori iuo mieleen naapurin
mummon jo€kus sonuvun lopulta. MuJnno
rukearuutuisgsa lappuesrussa hätjsbelenässä
meitä viikareita aitan ylisiltä Mlstan Pekan
peluusta- Muoriksi kutsuminen tulahduttaa
ruskeakivis€n bnturin kulkijan runoratsun
låukan- Nimeen ei sisälly lainkaan jännitystä
€i romant6ta kuvitteluå/ puhumttakaan
erotiikan henkiykestä.

Ajateuaanpa vaikka fallosmaista Matterhor-
nia. Siinä on vuorcssa ja vuoren nimessä
oikeaa miehistä uh@. Tietystj Haltimuonkin
saattaa äityå tuikeaI(si. Vetää hupun silmil-
len niin, ettå vaeltaja on hätää kärsimässä,
näkemättä nenäänsä pitemmäUe huorin
ryntäillä. Tai ryöpyttää luntå silmille raivoi-
sasti tuulen voimalla,kaataeninkkaselkåisen
hjihtijän kuin koppakuoriais€n elälleen. N:iin
opetti muori minua Lapinkävijäki- Kovalla
kiidelläklrittaenja vålilläaurinkoisenheuästi
hymyiuen. Opin tuntemaan puuttoman tun-
turipaljakan kaeeuden ja kovuuden- se sai

vuosien vdrella lähestyin Haltia ed suunnil-
ta Käsivartta kiertåen, mutta kuitenkin loppu-
matka åina samaa poroaidan viertä/ kunnes
kåånnös huipulle. Huonca säässä tuli ehl<ä
jckus eksyttyä naapurin ploleue vieiakirjaa
kuumeisesti hakiessa. Mitä useammin kävin
siellä,sitävarmehhinalkoi tuntua/etGi tämä
ollut todellinen huipulla käynti, vaan tuntu'
rin syrjäUe istahtaminen. Halusin tutustua
Haltimuoriin paremmin. Kuvittelin muorin
seisovan selkä Noiaan päin Suohineidon
keskisormen kynneuä.

Tårkempi tutustumin€n mlloriin alkoi Norjan
pstelta Guolastir€n p?iärt?i, Haltin s.lkipuc
lelta. Rajarylitysluvåt saåtuåni seiein kåh-
den ysäviini katrsa sryskuisena s'muntai
na muorh s€lain takaM valniina nosemaan
Pciiduottarhaldin ylitse. P)Tkin n:o 304
kohdalta yUttåisimtr€ Suomen jä NolFn n-
jan. Arkrna*an miellyttiivä samalinen
naasto muuttni ylempiinä kjvikoksi, todetli-
seksipirunpelloki. Säähuononisumuis€ki,
sateis€kii ja kovatuutis€ksi. Tarkkå suumis-
tamin€n vei meidät kuitenkin Raistuottarhal-
din (1365 ED huipulle.

Kivi*mpåå parklaa tlskin löytyy. Se oli
Haltimuorin takapuoli, eikä muori ollut pats
haaua påällå. Pidemmittä vnvy$elyittä jaF
koime keltåiselle pyykille ja Suonen p!o-
lelle. Nimet ta6 kirjåån. Numero oli tällä
kertaa 31202. Taitaå nykyisin olla oså nou-
suista konevoimalla noustuja/ kuin mut-
kamåessä ikään. Haltin herljnkin saa oste-
tuksi Anttilån kaupasta- Inflaatio on nakerta-
nut tämän aikoinaan vaelt4ien piirissä arvs-
tetun asiån melkein olemattomiin.

Haltin kimppä huorin helmoiua tarjosi viih-
tyisän yöpymispaikan. Hyvin lev:inneenä oli
taas mukava ja*a alaspåin. vesistöjen ylil-
tys kovasså tuulessa oli suorastaan taidetta.
Täytyijähnettyäkuint otinvaimosuolapaF
saalsi tuulenpuuskm tarttuessa ja yril!äessä
paiskaba jokeen.. Sr'trrkuh kolrn6 p€iivä teim-
nesynrynäpåivåma*an saivåaralle. Kåtse'
limme peräiisähiihtäjien paasia todeten, että
onneki henklöpalvonta ei ehtinyt aikaan'
saada vahinkoa saivaalan hurenevad prc
fiiliin. Mitåän läsiitä ponasaskelmia ei
tunturin yliise kovan vastustuken takia teh-
ty,suunniielmGta huolimatta,

Meekonjärvellå touhusi siivouspartio kuin
valkotornaado tehden autiotuvaståputipuh-
toisen. Kelpaisi väsyneen tunturinkulkijan
keuahtaa vaikka laverin alle nulkumaan.
TåUaista kakikerosnukkumista,periaatteel-
la "ketään ei jätetä ulos ja sopu sijaa antaa'
toteutimmemekinniidenkahdenkymmenen
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muun rukåvaeltäjan kanssa yöpyessäme
Meekonjärven autiotuvassa.

Keski-ikiisenä ou mukavå tavata nuoria/ åi-
van eNikertaa tunhfissa olevia vaeltajia. He
olivat sisiiiståreet oikeat vaeltajan tavåt ja
vasruun rhtulis liikuttaessa, olivat miel'
lynäviå ja yståväuisiä. Aivan toisin kuin
muutamat kesK-i!åiset varaustupien "jupiy'
taiken kårvais€t "lairan kiertiijå(', iod(a osoiF
tivat ov€å yöpail&aa kysyv:iUe vaelluskoll*
gaue. voi aikoj4 vo; tapoja. lospa ,is*ikin
sia$å pojdta polvi paranisi. Ainakin siltä
nhnri nuoria kuunnelesa.

Muori puhalteli euraavan påivånkin koko
keuhkojeroa kapasiteetilla. Sainojaiai€illsti
vastahluleen pysyäkeen pyrtysrä. Ma*a-
sinme Kuonjariue. Kolme j@n yliltystä ja
naja tupsahti sumusta ja råntäsateesta eteem-
me. Taås oli kiinpällinen 'tahden kenoksen
väkeä" nukkumdsa. Nukuin lattialla puolik-
si laverin allajå kuulin kun vanha tunturisusi
totesi pojilletr lumen satan€en tunturiin.
Todellaki4 tunturit olivat kää.iygneet val-
koiseen vaippaan neljiis syyskuuta vdtaisena
yönä.

TIETOAI

Muidenmaidenretkeilyvarustevalikoimiaon
mielenkiintoista tuikajlla. Utehagdinet-
lehde$å on pitkå rivi tietoja liikkeisiä, jolkå
myyvätvaeuus-,laskettelu-,kiipeily-,pyöräi-
ly-,melonta jaurheiluvarust€ita. S€uraavaan
on poifriitu muutamia retkeilijän kannanlta
kiinnostavalta kuulostavia paikkoja Tukhol'
masta ympåristöineen.

Fliesbergs Sport & Fritid
El8,19700 Bro
puh. 99046-7s&46 375 oiike)
4a 100 (postimyFti)
Pohjoismaiden sulrin urheiluliike, jossa on
kaikkea keså- ja talvilrheiluun,vapaa-aikaan,

Ostoksille Ruolsiin

valkoin€n, kamis vastetdut lumi ei ole
paras nahdollilnen Patitlaleu noljalaislle.
Kvinä kiively vaåtii erityistä la*kuutta.
Matkasimm€ auinkoissa säiissä. Tuntu-
den laet hohtivåt valkoisina muuttuen laa-
koissa ja kuissa orastavan rskd väreiksi.
Sininen taiv4 laartui pilv€ttitmänä huikaise-

Tffiin sdd hrhh tmtm, LuonArm minu
kikkoni. fiiiil?i rauhoiturr hiljeuyn ja teråiin
voimani ludellen. Saanan alarinteen PitkG
puilla KilpisjiiFen Pinnan viilkkyessä tuntu-
rikoivujen lorlwta, ajattelin tyytlväise!ä
tuntevani nyt Haltimuorin pr€mmin. S€ olli
to&llinen tuturillenousu. Alhaalia laaksc
ta nousten, lvuoriston vaivåtkohen, huipulle
kurotin ja onnistuin. En trme valloittan€eni
Haltia, vd se valloihi jäll€en kenan minut,
vieden laas sydiimeni.

Haltin selän takaa Kilpjsjätuen ranråan ruska-
retkeUä 30.8.{.9.91 kul}i

tunhfivåeltamisen ja leirintåän. Merkkita-
varoita ja omiå tuotteiha.

Sveavä8en 73, slockholm
puh. 990,15'&3142 000
yarusteita kaikenlaisen seiklailuun. Suuret
valikoinat jalkineiia, rinkloj4 makuupuss€'

Kungsgatan 55, Stockholm
Puh. 99046-&113 483, 200 249
Makuupuss€ja, vdtteita/ telttoja/ inkloja/
suuret vålikoimat vaellus- ja belemarkukia.
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HIIHTOVIIKOT 20 V.
Laulgkele R6vo-R@pen tahtiin

On hiihloviikko Ylliiksen muisti$a monella,
kun joukko lapinliivijöitä matka lomue.
Suket, reput, temoskamut -kaikki mukana,
jaKoskenKare jäleenmeidänmatkaoppaana.

Parikymmenf vuotta on hän meitä luoisan-

aamupuurot,retkievååt/ kåmpåt järkännyt.
Kun suksikelit pettäii niin Kale petä ei,
on li'sterit ia pitovoiteet otleet ain/ okei.

On Ketunlenkit kienelly ja huiput Iåinion.
Ia kotanajan seinstarh paiitees' auringon
ne nunlkikalvit iuotiin/ ja naulu herkiissä,
taas matka jatkuu Iuistaen koh( Isoo-Ylläsiii-

KALEN VETAMAT

NIESTASAKKI

Kuivatusohjeita

Kuivattamalla erilaisia vihanneksia saadaan
retkimuoniin mojovia makuelämykiä. Jollei
ole tullut hankkineeki hyötykåsvikuivuria,
vanha tuthr uunikuivatus käy yhtä hyvin.
Myös tuulettimen ja låmpöpuhaltimen käyttö
soveltuvat oivauisesti.

Kukkakaali täyiyy hieman esikypsentää en-
nenkuivattåmista, iai semeneesitkeäkieikå
maistu hyvältä. Pilko kukkakaali pieniksi pa-
loiksi ja kypsennä höyryssä sen aikaaettä se

lapin kevät mden sieth iiillen sulattaa
lMGrå sieu'puhutaa, Rn valtaan noni jäå.
Kun iiäriviivat tuntuien hiipuu h:im:iiään,
niin revonhften loimut iileen silrnis*ini n*ir

Måtkallain nyt riimitbelin värssyt pienet nää
Kalelle ne hitokselci voi kai oGoittaa,
eg retket tulevat ne oisi yhtii leppoisal,
Kuin kelpo lapinkävijöiden joukot laduiua.

hienan kuullottuu (n. 6-7 ninuuttia). Hie-
noma sitten veitsellä ihan pieneksi ja levitii
kuivuMån joko l€ivinpaperilte uunipellile
(uuni 50 6teesen, suuluukku raoUeen) tai
sitlen kuinrin ridlöille.

Tomaatit kannatiaa kaltat4 eli kasiaa heikek'
si kuumaan vet€eq joltoin kuori irtoaa. Kui-
vatuissa tomaattiviipaleissa kuorensuikaleis-
ta tulee tikklmaisia ja sitkeitä. Pihvitomaa-
teissa sisus on kiinteämpää ja pysyy parem-
min kasa$a. Itikkåa ohuiksi viipaleiksi lei'
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vinpaperiUe. Jos käytät kuivuia, tee paperi-
pyttylisti rititiä piendpi joloin n@ pdiis€e
kiertämä;in vapaialen reunojen Lautta. Uunis-
sa ei tätä onSelnaa ole.

Kukkåkåali-jauhelihapålå

1 pss Gourmix4onaattikeif boa
6 dl vert?i
2 dl kuivattua jaulelihaa
2 dl kuivanua kul&kaåtia
0,5 di kuivattua tomaattia

(painele viipale€t mittaan)
1 rkl kuivåttua ruohosipulia

2 kynttä valkosipulia
n. neljännes muusijauhepussiå

låita kuivatut tuott€et etukäteen likoamaan
esin. Minigrip -muovipussiin. vjspaa 1o
maarrikeitto verem ja lGää liorerur aineet ja
valkosipdi. M!rutele Aura-juusto seokeen
n. 10 minuutin kuluttua ja ama sen sulaa.
Lisåå vettå tanittaess. Suurusta nuusijau-
heellå viimeiselci sopivån pakuisetsi.

Raijå Hentman

LIESIARVEN KANSALLISPUISTO

Kdsallisplistot ovat yleisiki nähtävyyksiksi
perustethrji luoMosuojelualueita, jotka säi-
lytetään näytteinä Suomen a.vokka'mmista
luonnonpiirteistä. Niiden tärkein tehtåvä on
suojella alkuperäistå luontoa ja erityisesh
Suomeue tyypillisiä eliöyhteisöjä.
Myös ihmisen luomat kulttuurimaisemat ja
rakenteet ovat suojelukohteita; sellåisia ovat
mn. kaskialueet ja niityt. Kånsallispuistot
palvelevat lisäksi tutkihusta/ opetusta ja vir-

Maassamme on 25 ka$allispujstoa, joiden
yhteGpinta-ala on 6900 km?, pääosa niistä si-
jaitsee keskisessä' ja pohjoisosassa maatam-
me. Eräs järvimåisemien helmi, Liesjärven
kansallispuisto sijaitsee kuitenkin HetsinAin
tuntumassa, n. 75 kilomerliä Porin tietä poh-
joiseen, Tammelan hämälåispitåjä$ä.
Kansallispuisto on perustettu v, 1956 Tamme-
lan kunnan takamaille, nyt Porintie leikkåå
sitä melko läheltå. Aluen aamimetsiå Ahon-
nokkaa ja Iscaarta; oli tosin suoithr siiäskjmet-
sinä 1920tuvulta låhtjen. KaNalljspuistoa
låajennettiin yli nelinkertaiseki vuonna 1982

ja sen pinta-ala on nykyisin 6.5 km,- Alue on
metsåhauitulsen hauinnassa.
Puisto on näybe keskellä Lounais'Suonen
rintamaiia sijaitsevasta harvaan asutustå ns.
Tammelan ylångöstä. Tåällå säilyivät vanhat
elinl€inot ja tavat; kasken, tervan ja syden
poltfo, svupirit )d. - pidempään kunr
ymptutiviuå viljavilå maatalosseuduilla.

Sdskeita hetsin ja slåperäisiå soita

Liesjärven haa-alue on lähes kokonaan tua-
heiden metsien ja mersäisten pikkusoiden
peitossa, Alastan,45 % on tuoreita kuusivrl-

Månnyn hauitsemia kuivahkoja kankaita on
24 %, mutta reheviä lehotmaisia metsiä on
vain3 %, jokaon tyypiUistå Tammelan karulle
järviylängölle.

Soisia on eniten lorpiå (n. 15%) puistor pnrh-
alastå sekä råmeitä 10 7o. Ennen puiston pc-
rusramisra mersiä haka$iin ja loidettiin r.-
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lousmetsinä. Siksi suui osa niistä on nuoria ja
keslj-ikiiisiä. Rursas kolmannes metsistå on
kuitenKnvarhoja; ylisatåvuolioita. Todelli-
sesta aamimets:istÄ voi kuitenljn puhuå vain
pienellå atalla. Tåmå on tosin ominaista koko
Etelä-SuomeUe. Luonnontilaisia ikimetsiäon
äärimm?iisen v?ih:in. N€ ovaijopa luonoEuc
jelualueilla harvinaisia. Kuten edellä jo mai-
nittiin, Ahonnokasra sijailsee puiston luon-
nontilaisin metsä ja sinne johtaa Ko4€ni€-

Kolonetsåå jå sen €lnmin

Unnusto alu@lla on vaGin rikås. Tånä joh-
tuu vanhojen metsien runsaudesta ja pitkästä
raniaviivasta/ joka lisää elåimille tärl<eiden
reuna- ja vaihettumisalueiden mää.ää. Run-
sainpia lintolajeja ova mm. peippo, pajulintu,
harmaasieppo, punarinta, hippiäinen, kulta-
rinta ja sirittäjä ja nyös tiaiset ovat ylejsiå.
Metsät ovat myits tikkoFn suosiossa, alueeUa
pesivåt lähes kåil}j liklalajit. Myös muiue
kololinnuille ja kuten tiaisitle ja puukipijöille
on runsadtipesimäkoloja. Pöuöjå ja haukkoja
on tavattu pesivinå kaikkiaan yhdeksän eri
lajia.
Kivikoisten rantojen näkyvimmåt linnut ovat
v:istiräklj ja rantasipi. Tryneltä järveNiselåltä
kluluu kesäiltaisin kuikan llvonta ja
Kyynäräjårven korteikkolahdella mylvii
härkålintu.
Y]eisimmät nisäkk;iät ovat hirvi ja val-
kohäntäpeura. Iltahåmåri$ä saattaa poluilla
tavatå slaperäisen metliin vaeltajm "netiisi-
an" eli mäyrän, mutta pesiipä puiston kolojs-
sa myös hyvinvoipa liitcorava kanta-

Jairvi jo kulttuu.imrisemrå

Liesjäryen karuallispuistossa on metsiä,soita
jå järuiluontoa; keskeisenä järvenä siis Li€ärvi,
jonka rannathallit*vat maisemaa. ltse asias-
sa kyseessä on neljä järveä, jotka liittyvät toi
siinsa. Höystenä vi€lå parisuolampea. Vesi-
rajaan ulottuvaa melsäistri raniaviivaa on yli
30 knomehiii hsolinaitå puiston pieBti pinta-
alasta. Sokkeloisenmaiseman honipuolisuut,
ta lisåä järviä e.otiava matala hiekka.antai-

nen Kyynär:inharF eki nelienklmentä eri
kokoista saarta ja hotoa. Aluees€e. kuuluu
lisåki vanha, edeUeen 6uttu Korteniemen
metsiinvartijatila.Senpienethajauåånsijaise-
vat pehc F niittutilkut muodctavat vaikui
tavan vctakohdan ympåröivitle järeiUe mec
sille.
N:iiUå rdnoilla ovat asatanet dänkävijärjo
hrhansia vuosiå sillen. Siitä ovåt 6odistukena
kareallispuiston råntahietikolta liitneet }jvi
*t työkalut ja nets:ist),svålin€et. S€utu pysyi
kuitenkin syrjåi*nå takamada aina 1930-
luvulle saal*å. KansaUispuiston keskellä on
200 wotta sitten perustett! er;imaatalo Korte-
n:emi. S€ on toiminut metsänva.tiian 6hte
na vuodesta 1878 lähtierr jolloin valtio osti
ympåröivåt maat. Tilan Ekennukset ovat
vuosilta 1a70 - 1910. Sen pellot (5 ha) sijaitse-
våt tyypillis€en hämäläiseen tapaän monenä
pikkutilkkunasankanmetsänympåröimånå.

Retkeily Li6jÄrvellä

Puisto sopii hyvin päiväre&jen kohteeksi.
Alueelta löytyy viitoitettuja polkuja seki
opastspaikkota paikotusalueineen. Pääopae
tuspaikka on Kortenimessä. Kyynäränha.jun
tyvellä Kopinlalde$a on uintiin epivaa hiek-
karantaa, Sieltä johtaa kilometrin mittainen
polku Savilahden telttailualu@Ue. Puitton poh-
joisosassaSiltalahdessaonkeittopaikka.

Kulkuyhteidet jå yleisli€lor

PorintielLii sis?iäntuloristeys on Kirkkolammin'
kankaan levähdyspaikka n. 24 kilomeiriä
Karkkilasla,ionneonmyiis linja-autoyhteys.
Salkolanjä.vellä n. kolme kilometriä ennen
en. nsteystä on noielli ja iavintola; unohiaa
ei sovi myöskåån Salkolanjäwen mainiota ui-
mapaikkaå/ ejkä horeuin hämålåistä pi'
toPöytåå.
Se joka haluaa tutustua tarkemmin alueseen
hankkinee myö peruskårtån lehdet, joiden
nume.ot ovåt seuraavat 2024 49,2024 tt ja
2024 12."Esitteitå alueesta on sååtåvilla mm.
MetsåhåUituksen luonnomuojelutoimistosta
Pl 223, 00121 Helsinki puh 61 631-

RIB/ Metsähallitlksen esite Liesjärvestå



RETKEILYN VANHAT IA UUDET
ERATAIDOT ESIIN

LuonnosEa liil&lninen ja honnon ehdoilla
eläminen ei ole nykyihmiseue myötiisyntyi-
nen taito. Retkeilyn harrastajjsta monet ovat
kehitelleet ilse erilaisia varusteita jå välineitä
härrdtutaanhelpottdaan. Kokemukenja
kokeiluid l@utta heille o myds kerilnyt koko
joukko nikejä jå tietoa, joille olisi kåyttitä
laajemmåltiKn. Niiti ryhdytåän nyt koko-

Suoms Ma*ailuliiton Lapinl?ivijät yhdistyk,
set ja Pjihimäen Messut järjestävåt kevään
aikda vannojen ja uusien retkeilytaiboien idea-
ja keruukilpaitun. Kilpailulla pFitään saa'
fraan talteen aivan tavallisten retkeilijöiden ja
luonnGsaliikkujien iLse kehittämiå varustei-
ta, parannuksia valmiiksi Gtettaviin varus-
ieisiin, käteviå niksejä vaikkapa vesistöjen
ylittämieen tai varusteiden kuivarramiseer!
eråruokareseptejä ja valmiiden erämuonien
maustamisvinkkelä. Kilpailun raati seuloo
parhaåt ehdotuket/ jotka palkiiaan ja asete-
taan esille 10. Kansainvälisille Erämessuille
2.-7.6.1992. Messukåvijät saavatmaistella
pålkittlja ruokia jå valita niistä maistuvim-

Kilpailuunvoilåhettääehdoruksiakirjållises-
ti piiroksin tai vålokuvin täydennettynä huh-
tikuun 27. päivään asti osoitteella Riihimäen
Messut "Erätaidot talteen", Kauppakuja 5 A,
11100 Riihimäki (puh. 91+39561).

Erätaidot talte€n -kilpäiluun voi lähettää
ehdotuksia seuevista aihepiir€istiir
- itsekehitellyt retl€ilJ'vansteet ja väinet
- pdannuehdotulcet valmiina ostettaviin
varusteisiin, vaatGrsiin jne.

- vin-kit ja niksitluonnossa liikkujålt€ eiilåisis-
ta ongelmista elviyqmit€ksi
- eräretkeilyn turvållisuuleen liittyvät vinkit
- vanhat ja unohtuneet retkeilytaidot
- itse tehtävät retkiruoat
- valmisruoKen maustäminen
- luomosra saataviin ravintoaineisiin pohjau-

- hätäravinto luomosta

Kilpailun tuomanrto6sa ovat edlste$iinå
Iåpinkivijätsyhdjstyksie, re*eilyvmteid€n
valmistajien ja Riihimä€n Messujen eduslajal.
PalKntoina on h)ryiä kodmaisia retkeillaå-
rust€ila, natkoF F retkeilykirjaUisuutta.

TäHh Pjihimäen Messujen tiedotte@n voi
vielä lisaitä, että Eräme$uilla tulee ol€maan
osasto, josra lapinkävijät esittelevät boimin-
laansa ja maistattavat hlPailuruolja msu-
vieraila. Sinne tullaan taruits€maan jöeniä
talkoilenaan. Asidta kenotm enemmän
Lapinkivijiissä nro 2/92.

P.H

Lähetettävien €hdotusten aihepiiriä ei ole
tarkoin rajattu, sillä kisalla halutaan såada
esille sekä vanhoja ja perinteisiä retkeilynik'
sejä että aivan ulsia teknisiäkin keksintitå tai



RINKAN POHJAUTA
APPUIJN!!!

Iåpinkivijåiehden kurujen lanssa tapp€le-
minen on kuin taistelisi veroviraiton Lanssa.
Kun HSLrn jai!€niä on kuilenLin reippadti
toirta tulutt4 toivoisimme liitävålMe
1. jonkurFka omistaa kiiapainonjå haluaisi
vättiimättä painaa tåpinkivijän hulvattoman
halvalia
2. porukl@, tota olisi taluk6 hrlemd neljöti
vuodessa postitlstalkoisiin ja pylkisi sitouru-
maan hommm siinä määri4 ettei viiden
ihmisen kasaan saåmiseen pitäisi soiteua 20
puhelua- Tai hakkisi ainakin sijaisen.
Jos jonpikumpi homtu tuntuu kolahtavan
kohdatteery soittele Mirja Piriselle, joka vs-
taa lehd€n iln€siynisestii puh. ili. 461 6i0.

- tyhjennä aina tuhkåluukku enren kuin sy-
tytät tu1et
- tuhkaluuku tule oua aim auki ja vetoa
siiädeUiiåin vain suuluuke olevala s:iä(tnu-
pilla. Muuten hiilet alkavåt hehkua sisäUä
niin voirnaktaasti, etfii sinne.sF9? ikiiåinkuin
ahjo, jokå sulattaa arinan. Aläkii sitten polta
nåppejäsi

Karjakaivon kahvipamu on kateissa. 16 *
on hohtunut peslreissulla luoksesi, palau'

YöD'rnis€t ovat KaiakäivoUa nåksuttomia
koko viikonloppuM vain silloin kun talkoil-
Iaan. Muutoin siltä os4 kuin yöpyninen

Låmmintä ja valoa kansalle

KårjakaivoUa kuluu tählin vuodenaikaan aika
tavaua klnttilöitä, Muistathan hroda muuta-
Inaa mu}lEi/ ks tuletkitymä?in. Pöytilkynr-
tilåt eivät ole suositeltavia, sillä kunnon alus-
toF ei ole, jolloin stediinit valuvat pi&in pöytiä
ja iakan kulmia, ja ne eivät myitskäån valaise
kunnolla. Parhaimpia ovat hyvälaatuiset
kruunu- ths. kynttilät. Valkoiset valaisevat

Myös Sinolia on syytä joko kuljetiåa aina
mulanaan tai iuoda s'llointåUöinpullollinen,
jonkajäiiää yleiseen käyrtöön. Vaikka keitin
on yhdistyksen, talo ei ia.joa siihen polttoai-
neita, vaan Karjakaivon eieisen komerossa
olevat aineet ovåt aina jonkun sinne kanta-

KarjaNaivon ki*aasta on poltettu jo kolme
arinaa puhki, mikä pani isännån ja tal-
koopäållikön miettimåän, että töyiyy olla
muukin syy kuin että lapinkävijät ovai kovia

Kiukaan valmistaja antoi ohjeet, joika ovar

KODAN VARAUS
Kittilän KukasjärveUå sijåitsevaa Goados ko-
taamme varatad C-H Moringilta puh.k.sz
004, lesiiEuto 597 397 tai Maijå Stykilui puh.k.
876 4391. Varaus on peruttava kaksi viikkoa
emen varatiua aikaa tai siitä peritään noF

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSL:llä on kolme Tena Master 3 telttaa/ joita
voi vuokraiå 10 mk/vrk. Teltat ovat kupoli
mauisia kakikerostelttojå.TiedusielutAnja
Sintonen puh.k. 576 039 tai Sakan Palo
Puh.k.874 5880.

VUOKRATTAVAT AHKIOT
HSL:llä on kaksi its€tehtyä ahkiota/ joita voi
wokraia 50 mk/ viikko tai 20 mk/ viilonlop-
pu. Al*ioita voit ky*llä Pekka Nads€lta pu] k.
461610.
Muita puuttuvia varusteita voi kysellä vael-
tusien vetitiltä.

HIHAMERKKEIÄ
Lapinkävijöiden hihanerkkejå voi ostaa ker-
hoiuoissa iai tilata 8 mk hinlaan S€ija Turpolta
Puh.k. 322 644.
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Linjaa liikemöi Åberginlinjd blsssi nro 85. Lähtö Lq)pävåaran Liitljtorilta

Tilaan tapinldiviiilehden 36 n*

Ola suontbNt mkso ilmn ernlset lal@ tISL:n
tilille SYP H:ki Kålevank, 12 226120 51868

Kuulun enn€stiiiiin n€nkilittåsenenä Suomen Matkailu-

(SML:n
jäsenyndisiys)kautta jå haluan liittyå suoraiis€netsi
HSL:ään. MaLqn woden 1991 suoråkentuLsun 40
mk ilmån e.iuirtå låskuå tlstin tilille SYP Hili Xålp
vank, 12 22612G51868

Haluan liittyå HelsirEin Smdun Lapinkävijöihin ja sitä
lautta Suohen Matkanu[itloon. Maken sMI-n jå*n-
makun 100 mk minule läh€tettiivälu lomakkeella.

HELSINGIN SEUDUN LA-
PINKÄVUÅT

c/o Mervi Kunnasaro
Piispante 4 B 10
00370 Helsinki


