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P{{KIRJOITUS
Kotoisa rupatielurinki porealtaassa,läiskähdys vesiliukumäestå FErå edellä, kerra vielä ja sitten
turkkilaisensaunan eukålyptushöyryihin ' melkein kuin Kariåkåivolla,mutta tuoksu ia tunnelma
ovat hiukka toisenlaiset.
Nivelissä ja niska$a nykii laåmor Lapin lumo. Sukset odottavai uskollisesti hoteUin seinån
vieressä,,Iähellä nåyteikkunåa. Kaupassa myydään hintavan hyvåä muotia, kevään värejä ja

Mitå Låppia tuo nyt on.
SitäsamaaLappia.Tunturiteivätmuuksimuutu,vaikkaniitäkatsookinvälillähobellinikkunasra.
Sininen hetl<i valoisan kahta puolen on lähes yhtå sininen Saariselällä luin kuusen kupeessa tai
kiven jruressa Coadoksen kulmilla.
Oikeästa lapinkäymisestä on olemassa nonia hyviä mietipiteitåja lopulra sittenkin våin yksi.
Tietenkään hyväå, $pivaksi havaittua mielipidertä, käsitystå ei missään tapauksessa pidä
mennä tårkistamaan,saatikkå sitten muuträmaän.
Mutta kun aika on semmoista, ertå sekin muu$uu, vaihtuu, loppuu niinkuin alkoihn, omia
Jr lo,ådn.ser i r  nai  vv vål i . tä pi  lkåna. lopu | lomd na, valsrå ra al t l ;na.  vål ist j  ryhlånä F \ät isr ;
piripintaan iåytettynä, sama aik4 samat vuorokauden tunnit.
Tunturi on paikällaan, vaikka välillä on yö ja kaamos ei se siirä mihinkään häviå, vaikka sirä
kåtsookin porealiaan pohjilta, hoteltin ikkunasia, lähtemisen läheltä.
Millähär kohtåå kulkee nyt sinisen laja Kaunispäån kupeessa?



TULEVAA
Ohjelmien yhteydsså mainittuhin våstudenkilöihin voit ottaa aristelemana yhcyträ, jos
sinulla on joiain epäselväå tai kysyttävää kyseisestä tapahtumasta.

HUHTIKUU

29.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Vuoden ecimmäinen saunailta houkuitelee hakoisilla löylyillään låuteille. Lammen vesikin on
lämpenemässä... Sauna on låmpimänä klo 18 aikoihin ja paluu tapahtuu pikkuautoin. Vastuu-
henkilö AUan ADunen Duh.k.345 u81

TOUKOKUU

5.5 ti
ILTAKÄVELY PALOHEINÄSSÄ

6.5. ke klo 18.00
YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKoKoUS JA
KERHOILTA .SUOMALAINEN RETKIKUNTA
KUOLASSA
Kaisaniemen ala-aste,Puutarhal<at! I

Ylimääräisessä kokoukse$a käsitellåän toistamiseen sääntöienmuutos. Tåmän iälkeen
Erkko kedoo kokemukistaan Kuolassa. vastuu henkilöseija Turppo puh.k.322 644

Kävely lähtee bussi nrc 66 A päätepysäkiltä klo 18.00. Noin kolme runtia kestävä kävely tehdäån
Påloheinä Haltialan måastossa. Halutessasi ota eväät mukaan. Vastuuhenkilö Pertti Salo Duh.k.
2916473.



t/\f 16.5. ta
G.t KEvÄTsrvous KARJAKAIvoLLA
Porukalla putsaamme talven viim€ rippeet molemmista majoista utos, ja tuuletamme kämppijn
ihanan kevät tuoksun. Talkoovastaavana Karin Sitlånder p!l\.k 674644.

Altu.u. rakro 16.00
EI KESÄKAUDEN AVAJAIsET KARJAKAIVoLLA

Kesän klnnyksellå vietetään taas avajaisia. Tulee tapamaan tuttujå ja uusia ystävjä. Tuo
mukanasi ystävätsekä iloind meilija kisailuhenki, sillä kisailujakinlöytyy. Os.listmisMksu
20 nk, jouå saat maittavan keiton ja pullakahvit. Ilmoita tulctasi 12.5. hene$å SML:n Ulla
Kesäselte puh. U085& jotta keittoa osataan varata kaikille. Iippåvaardta klo 14.05ltihteväå
bu$ia oll"d va"Lassa. vå.tuuhenlildl Seijd Turppo puh.322 öA ja Marja l-uska puh. 571 988

Tarkoitukenamme on yöpyä Käkilammen rannaua ja heräillä viiden aikoihin aamulla
ihmettelemåån lintujen aamukonsernoja oikein polukalla.lc olet todella åämuvirkku vot rulla
vasta aamulla lammelle. Kiikari on hyvå olla mukana. vastuuhenkilö Anja Sintonen puh.676 039.

17.5. su klo 5.00
KÄKILAMMEN AAMULINNUT

22.-24.5. pe-su
v KoNLoppuvAELLUs HELvETtNJÄBVEN
KANSALLISPUISTOON

Vaellus suuntautuu kauniin kansallispuiston HSL:nvähemmän käymättömiin osiin. Pe4antai
iltana yövymme Luomajårlen rånnållå. Lauanfaina vaeuamme rinkat sel&så yleissuuntånå
luode. lokainen lyhmä valitse r€ittinsä, muita kuliemme varmasri rosi mersiGsä,
Tu tustumiskoht€ena sattaå olla Ison Helvetinjärv€n luoteisrannat, Samalta suunnalta löytyy Iso
Ruokojårven nrotiopåikkå, jonne telttamna pystytämme. Retki pääftyy Haukkajärvelle, mistä

Päåtössaunan varauksessa olimme hieman myöhässä, muttå onnistuuhan peseytyminen

Ota mulaasi tarvitsemasi retkeilyvälineetja muonat.
Lisätieioja ja varustetäydennystä voit kysellä Hannu Luodolta puh. 931-56A 470 ja Kaleyi
Koskelta puh. 912-810 79. Osånoltomaksu n. 100 mk osanottajamää!ästä riippuen.
Ilmoittautmi*t SML:n Ulla Kesäsell€ puh. 170 868 viimeistään maanantaina 18.5. Lähttt
perjantainå 22.5. klo 18.00 Ala-Mannerheimintieltä VR:n entien rahtiaseman edestå.
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27.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Aurinko paistaa tai vettii sataa, muna lapinkävijär suunnisråvat saunad. t€ppävadasra 17.05
iåhtevällä bussilla ehdit mainiosti muLaan. Våstuuhenkilö Jorma Hyrkäs puh.479 508.

KESAKUU

EF tt 3.-7.6. ke-su
I}ä ERÄMEssuT HIIHIMÄELLÄ
Messuilla on Matkailuliiton osåsto/ jolla HSL:kin on esillä. Tule katsomaan myös ,Trätaidot
talteen" kilDailun saioa.

6.6. la
PUUNTEKOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Porukkaa tä.vitaan, että saadaan puui kaatumaan, pöltit hatkeamaån ja pinoon kuivumisia
varten. Jos omislat halkomiskirveen ota se mukaan. Ruokatauolla tatk@laiset saavar naurtia
hernekeitosta. Päivän ahems päättyy rentouttavaan saunaan. Vasruuhenkilö Uljas pernu puh.r.
297 456n.

10.6. ke
SUUNNISTUSTA KARJAKAIVOLLA

Solvallaan on tehty uudet kiintorastii,joiiajoukolla lähdetään hakemaan. Karjåkaivolla anneraan
myös sulnnistusopetusta epävarmoille. Kartar, joita Karjakaivolla jaetaa.! maksavar 10 mk.
Läh teä voi oman nielensä hukaan eikä aikoja oteia. Viiden jälkeen Karjakåivolta on saatavjssa
kartat sekä opastusta. Sauna lämmitetäån tieienkin. Vasruuhenkilö Pekka Nårinen puh.k. 461
610.
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24.6. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

vietä leppoinen ilta saunoen kesken arkikiireiden. Kiukaan suhist€ssa mieli kirkashlu. Ilån voit
päättää rasvaisia makkaroita syöden. Vastuuhenklö Pekka Narinen puh.k.4,61 610.

HEINAKUU

15.7. ke klo 18.00
NAISTENSAUNA KARJAKAIVOLLA

29.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Nyton lammen vesilåmmintä ja saunassa pehmeät löylyi. Saunominen alkaa kuud€n maissa.
vihta tekee terää. vastuuhenkilö Milia Pirinen Duh.k.461460.

Nyi se on! Ethän jää pois! Tr e saunomaån leppoisassa kesäillassa ja tyrtäseurassa. L, junaå
Helsingistä klo 16.42 rf,ppävaaraanollaan vastassa. Bu$iyhreys Kaiataivollelähteet€ppåvad6tå
17.05.Tarkistaonko ksäåikataulusama vasruuhenkilöiltä. Illalla paluu hankilöåutoiUa. yöDväkin
\  o ' ( .  io.pn o 'å måluupus5imuldan. västuuhenki lorKrr5h I  er ; ld puh 29lelTl jdSei jdTurppo
Puh.322644.

ELOKUU

9.8. su
MUSTIKKARETKI

Normaalisti Karjakåivon seutu on suopeaå husiikkamaastoa. Kale opastaa hyvär marikor, joten
sankojamukaån.Talvellaonsittenmukavasyödäpiirakoitajamuistetlakesää.Meisääntähderään
klo 11.00 maissa. Vastuuhenkilö KaleviKoski puh.k.912-810 79



t^ I15.e. |a . .
E.'.T MARJANPAIVAKAVELY
Reipdvauhtinenja -henkinen käv€lylenkki Karjakaivon naasto6sa ennen letbmässötyii. Liihiö
kto 11.00 atdajalta. vasruuhenkilö Reijo Vållu valander puh. 912- 8t 250_

Bl 15.s. rakro16.00
f].lLErruKEslr
Reippaan kävelln jälkeen maistuu €nemmån tai vähemmän paistuneet letur, kun ne veilä itse
paistaa- Heittotaitoasi voit myös näynåä muille. TajKnen tekevär ohFlmatoimikunnan tytdt.
Vdtuunenknö Snkka Sundstöm puh.553 2092.

/GI
Zä126.8. ke
GJ KESKTV KKOSAUNA
Porukat ovai palailleei lomiitaan, joren tu-le rurisemaan saunanlauleitle k€säkokemukiasi rai
kuuntelemaan toisten toilailuja. Paluu hen&ilöautoilla. Vasruuhenkilö Uljas Pernu puh.t.297
8563.

9.9. ke klo 18.00
KERHOILTA -TUTUSTUMISTRFFIT
LUONTOFILMIN KERA

SYYSKUU

Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1
Kuka olen? Mikä olen? Tietysti ennen kaikkea ystäväsi. Tule tutustumaan porukkaa! ja
kertomaan kokemuksistasi toisille ilolsi ja opiksi. Uusilla ja ranhoilla jäseniUä mahdollisuus
kysellä toihinnestamme. Vastuuhenkilö Sirkka Sundshöm puh. 563 2092.

TULEVAA
13.9. Påivåretki Porkkalaan
30.9. Keskiviikkosauna
9.r1. 10 Viikonloppuvaellus

28.10. Keskiviikkosauna



LOMA
SDALEN VAELLUS 4.-11.7.

RUSKALVAELLUS 28.8.-5.9.

Nyton kaikiua mahdollisuus tutustua Ruotsin
ja Norjan nahtaviin naiseniin parhåana k*
säaikana. Kukkaloistoa on varmasti.
Mukaan mahtuu 15 henkilöå. Hintå 1350 mk
sisältää matkai junassa makuupaikkoineen,
bussimatkai, majoihrken ja saunan maali-
kylässäsekävenekuljetuksenKilpisjårvenyli.
Ruuat e'vät sisålly hintaan.
Tiedustelut ia ilmoittautumiset 6.5.-92
mennessä Kalevi Koskelle prh.k. 912 81079
t. 2180249 klo 11.30- 12.00.

KessionSuomenlähesåinoaerämaå, jotennyt
on korkea aika tähteå alueetle, kun hongat
vielåhumisee. Maastoonosinmelko vaativåa,
nikä on hyvä ottaa huohioon.
Lähtö Helsingistä 27.a. brtai iltana klo 19 22
junalla, koska linja-autot Ival6ta itään eivät

Hinta 1355 mksisältäen matkat, majoitrksen

Keski-Euroopan vaellus on nyt suunniteltu.
Retki suuntåutru Tshelkoslovakian Tatry
vuorist@n. Alueen korkein vuori Lomnicky
Stit kohoaa 2632 metrin korkeuteen. Yli 2400
n. huippuja löytyy kymmeniä.
Polkuverkostoa on yli 350 km.
Lenio Helsinki-Praha-Helsinki maksaa
FinnaninTopClubinhinnoilla 1750hk ja jona
lippu Praha-Proprad-Praha makuuvaunu$å
noin 400 mk. Majoitus Popradirsa esim.

EMakkomaksu 600 mk, mistä lähetetään
pankkisiirtolomake, jossaolevaaneråpäivään
mennessä maksu onsuoritettavå.osanott4ile
pideiäån ennakkopalaveri Karjakaivollå 13.6.
k1o11.00.
Våelluksell€ lähtö Helsingistä klo 19.22
lähtevässä junå$a 3.7. Paluu Helsinkiin 12.7
klo 8.27. rtdGtyksellä on vuokrata telttojå jå

jå saunan naalikylässå sekä opastuksen.
Tiedwtelut jailmoiltautumiset3.T.mennessä
Kalevi Koski puh.k. 912-810 79, puh.t. klo
11.30-12.44 9V214 0249.
Ennakkomaksu on 500 mk ja siiiä lähetetään
erikseen pankkisiirtolomake.
Ennakkopalavericaott4illeon Karjakaivolla
8.8. klo 12.00.

omakotitalossa apartoment-systeemillå (hal-
pa). Ruoka on håtpåa noin puolet Suomen
hinnoisra. Mahdollisuus tutushraPrahaan pa-

Ryhmäån mahtuu 6-10 henkilöå. Ilmoit-
tautumiset toukokuun loppuun menessä,
koska leniolippuvaraukseton tehtävå ajoissa.
Lisåt iedot ja i lmoi t tåutumi6et Erkki
Simpanen puh. 149 6271 aamupäiväUä klo
9.00-12.00. Osoite Palkkatilankatu 5 C 37.

VYSOKE TATRY 3.-10.9.
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TALKOOLEIRI KUKASJÄBVELLÄ 1 2.-1 9.9,

PITKÄ VAELLUS 1993

Kåakon Lapinkävijät ovat kutsuneet
järjestämälleen puuntekotaikooleirille myiis
Helsingin Seudun Lapinkävijöoden

Haminasta Nuorgamiinulottuvanvåelluken
valmistelut jatkuvat jä SML:n jäsenyhdist)€ten
puheenjoht4jtle tullaan lähettämään tietoa
ilmoittautuhisista ym. kevään mittaan,

panostå.ILnoittautMiset ta tiedBtelutPerft i
Salolle, jo!.a hoitaa hommåå m€idän pääs*i
15. 8. mennessä, jotta kuljetuspuoli saadaan

Måtkailu tehdessä 3/92kirjoitellaanaiheesra
lisää ja tiedotiahisra jatketaån myös Lapin-
kävijän kautta. Iututtäa voi nyös Raija H€ne
nania joka on mukana järjesrelyroihikun
nassa (puh. k. 718 768).

Muiden yhdistysten vaellukset

26.24.6.1992 Norppasuotu Snimaaur
Retkisoututåpåhtuma kirkkoven€illä järjeste,
tään kolmannen kenan kunniano$inrksena
Saimaar järviluonnolle. Suodun järjestäjänä
toinii Savonlinnån soudun, Savonlinnan ur,
heilus!keltåjien ja Itä-Savon homonsuojelu-
yhdistyk*nmuodostamnorppaeuturyhmä.
L sortupäivä kulkee Vatamosta kerhan ja
Pilpan kanåvien kauLia Säynämönleirjkeskuk-
seen. Toinen päivä soudetaan poikki runsas
saarisen Jouten vedcn ja o.avin kautta Hauki-
vedelle, yöpyminen t.innasaaressa. Kolman,
tena påivänä.eitti vie Linnasaaren kånsallis,
pu'stonetelä6anselkäresienkåutLaSavonlin,
nåan. soutu.erker hinta 480 mk sisältää kulje-
tukserSavonlinnaståValåmoon/ruuan keran
päivässå, kahvit, nlotiomakkarat, huolbn,
ohjelman ja venevuokran.
Ios saamme kok@n 15:sta hengen ryhmä.
sårsrmmeomån veneen. IlmoirråurhisetSei-
jå Tlrpolle puh. 322 644, huhrikuun loppuun
fr ennessä. Ennakkomaksu l50mksuoriretaan
toukokuun alussa. Tarkempiaohjeitasaadaan
ilmoiLrautumisen jälkeennorppatyöryhmälrå.

11. 22-7.  lotunheimen/ Oulun Seudun
Lapinkävijät, Reino Tuomjnen puh. 981-530
2075
3l .z-9.8. Sarek, OSL, Pirkko Haäpalahti puh.
981-47 t 7t8
31.7.-6.8. Perhevåellusleiri Kukasjärvellä,
Kiehiset, Aimo Hakola puh. 945 73 369.

NC

-\--l}
\ \
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PERUUTUSEHDOT

,os varaus pe.uutetaan, palautetaan
ilmoittautumismaksu våhennettynä toimista
kuluilla, 50 mk varaukselta, kuitenkin niin
ettii josvarausperuutetaanmyöhemminkuin:
42-31 vrk ennen matkan alkua, pidäletiän
puolet ennåkon mäiiråstå
30'15 vrk ennen matkan alkua pidätetåän
ennakkomalsu kokonaan. Mikäli tåmä maksu
on yli 257, varatun lomavijkon hinnast4
palauteiaan tämånmää.än ylittävä osa,
14-8 vrk ennen matkan alkua, peritään 5070
va.auksen kokonaishinnasta, kuiienkin vä
hintään ennakon määrä
0 7 vrk ennen matkan alkDa, peritäån vara'

Tilaaja on oikeutettu peruuttae$aan täyteen
takåisinmaksuun lääkärintodistukella.
Hels ingin Seudun Lapirkåvi jö iuä on
osanottajien våhyyden lai muun ennalta
alvaamattoman syyn johdosta oikeus
peruuitaa lomatilaisuus 14 vrk ennen
ilmoiietun iilaisuuden alkamispäivääolematta
velvol l inen korvauksi in.  lär jestäjän
peruuttaessa tilaisuuden/ osanottomaksu
pala!tetaan kokonaisuudessaan.

MENNEITA

Oli  todel lå harmi,  et tä kadonneiden
osoitetarojen vuoksi edellinen lehti tuli vastå
kunkaksiensimmåistä tilaisuuttaoli jomemyt.
Kerhoiltaån kyllä tuli porukkaa tutustumåån
tarkemnin Lapinkävijän palstoilta tuttlun
vaiht@htoiseenmuoniiuspuoleen jamåistiai-
sille, tuutta kylnäpukeutumista kåsittelevä
todella mielenkiintoinenyleisötilaisuusei uu
tera ohjelmana ehtinyt jäsenisiön iietoon.
Kehon kåyttäytynisestä kylmässö hypoteF
miasta,sen hoidosta, p!keutumisesta,eri kui-
duista jä alusvaatetyypeistä sai todella rautai
sen tietopaketin. Asiaa aiheesta tuli niin paljon,
etLä sitä on joskuskåsiteltåväomanä artikkeli-
naan. Työterveyslaitoksentutkijoillekiitoksetl

Jokohan pitäisi uskoa, että hiihtotapahtumien

jäiestäminen Helsingin )dpäristössä ei enää
onnistu. Latusuunnishrksetjalaavuvaellukset
pitää viedä sinne, missä talvi vielä tunnetaan.
la pöUöretkikin pitääseuraavan kenan tehdä
aikaisemmin,sillå huhuilutoli jo maåliskuun
loppupuolel la huhui l tu,  e ikä retkeUe
kamattanuilähteäpelkästääneväitäsyömään.

Kevätkokotrksen kuulumisiå

Kevätkokouksessa iuotiin katsaus viime
vloden toinintaan ja rahavirtojen kulkuh
sekä hyvåksytt i in ensimmäisen kerran
sääntömuutos. YhdistykseUä oli toihinnan
aiheuttamia kuluja yhteensä 32622,10 mk.
Tuottojen ja poistojen jälkeen tilikauden
ylijäämäkti tuli 4450,98 mk.
Toiminiakertomuksen mukaan Karjakaivolla
oli ollut l8 erilaista tapahtumaa jånimensä oli
vieraskirjaan muistanlt laittaa 706 kävijää
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Ilta- ja påiväletkiä oli järjesetry 7 jå niihin
osallistui 87 henkilöä, kahteen viikonlop-
puvåellukseen ta6 54. Lomatoiminnan puic
teissa oli neljä viikon tåpahtumaa ja niissä

Kerhoihoja kertl vuoden mittåan 8, joissa
kuulijoita oli 200.
Vuosi 1991 oli oikea talk@vuosi, sillä Karja,
kaivolla pystytettiin talkoilla uusi kammi,
Kukasjårvellä laituri ja tehtiin pitkospuita,
Kisivanessa kolme ryhmää siivosi kämppiä

Muutakin toimintaa toki mahtui vielåvuoten.
Kukasjärvellä oli 27 henkilöä käynyt ruoder

Vuoden sarvekkaaksi nimettiin Liikuntavi-
raston viim€ vuodenvaihieessa eläkkeelle
jäänyt yliesimies Börje Löfman.

Säåntiiuudistulsessa huohioiiiin Matkailu-
liiton muuttuneet säännöt, eli kevåtkokouk-

KOTA
Lapin asukkaiden asumishuodot ovat olleet
hyvin moninaiset, vaikka nielikuviin on
yleensä jäänyt, että lappalaiset ovat asuneet
kodissa. Kotiakin on monenlaisia. Ympåri
maailmaa on tunnettu pistekota eli pirrikota.
Lappalaiset ovat kuitenkin kehittåneet oman
kotamauinsa, jonka runkonå on kaksi paria
yläpäisiään yhdistettyjä kaarevia /'kotakorvi

a". Niiden avullaon ilmeisesti saatu asumus

Porolappalaisbenasuinkodasiaulottuvatiiedot
vair viime vuosisadan alkuun. Graper ja Fel'
lmanin kuvausten mukaan kodassa oli 5 ' 6
kyynärää pi tk iä,2 -  3 tuumaa paksuja
a'nkopuita elikotakorvia4kpl.Neyhdistettiin
kolmella orrella ja yhdelläpoikkipuullasiten
nuo.alla tai vitsalla, lisäkei oli 13 ruodettå.
Kotamaa oli piikånpyöreä,halkaisijaltaan6- 7
kyynärää,liesi kehämäinen,soikea tai pyöreä.

sessa vålitaan HSL|n edusråjåt sML:n liitaoko,
kouksen. Tämän vuoden edustajitsi valitiiin
seija rlrppo, Raija Hentnan ja Uljas Pernu.
Lisäki säännöissä on nyt huonioitu suorajä-
senien ono HSLrään.

Kokouks€ssaheräteltiin kysymyssiitii,pitåisi
sååntöihin samalla muuttaa yhdistyken pu-
henjohtajan valintatapå suoritettavaki syys
kokout<sgsasmsiiaan, että johtokuta valitse
häneikeskuudestad. Tiuka$a äänestyksessä
syyskokoul*$asuoritettavavalintatapasai
yhden äänen enemmisön. Sen olisi pivinyt
kuitenkinke.ä[i3l4äänistä,jotienyhdistyksen
puheenjohtajan valits€eedell€enkin johtokun-

Pitkär kokouksen jälken E!H<i Simpanen
antoi kcolti tieiojå kokemuksisiaan Keski-
Euroopan vuoristoisista retkimaastoista.

Talvella kota kaietiiin vanhoilla raanuilla, ke'
sällä huretilla. Ovena oli poikkilistoilla pin
goteti! vaate, joka rlulisäällä sidortiin kiinni.

Koska kotapuut olivat hyvin tehdyt, ne kulje-
tettiin mukana talvella ahkiossa, kesällä taak-
kahä.illä. Kesäl<odan ruot€et olivat tåmän
vuoksi keveämmät kuin ialvilodan. Kun kota
pystytetääntalvella,luodaanensinpuulapiolla
enin lumipois. Kodan runkoa pystytettäessä
aseietåan esinpa jkaUen kaarevatkotakorvat,
joista perenpi pari pystytetåån ensin ja sitten
etumhainen. Ne yhdistetään pareittain ylä
päässään olevasta leiästä puDiapilla. Näistä
iulee nelikulmainen kehä, kun ne liitetään
toisiinsa poikl<ipuulla. Korvapareja yhdistää
ylhääIlä liitosten kohdalla harjaorsi eli savu-
pDu. Siihen ripustetaan myöhemmin pata'
koukkD tai hahlat. Savupuu ei kuitenknin
tukeud! kotakorvi in vaan suor i in
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hadpuihi4 jotka ovat pystyssä keketlä ovi-
ja perliseinämää kolakorvaliitosten kohdalla.
Tämän jälkeen Brtytetään vinosti runkoa
vasten )mpäriinsä 15{7 noin 2.5syltä pi&iä
kuorittuaruodettaeli kotapuuta, joidenpäiden
våliin jää veraftain laaja reppänän aukko.
Tämän jälkeen lsta katetaan råanuilla. Is@n
kotaan iarvitaånjopå kahdeksan raanua. Lou-
teen savuttava yläosa tehdåän hurstista tai
purjekankaasta. Kodan korkes on nih suu4
ettå hies r€nn6ti mahtuu seisomaan savu-
puun ala. Keskelle kotaa reppänän alle lado-
taan kymmenkunnasta livesiå liesi. Km liesi
on valmis voidaan kåhvipannu ripustaa ko!k-
kuun ja vintiäå tuli alle.

Lied€n €tukulmista ulottuu kompaankin ovi,
piel€en ianka eli pemikkä- U€den etusivunja
kynnyksen våliin jäävåsså nelikulrniosså
pidetään polttopuita. Ued€n taus peräll€ asti
on nimeltäån p6io, jossakeittimetynnäruokå-
astiatpidetäån. Posioitårajoittavatuseinmyös
ranAat. Tilat lieden kahta puolta ovat loitoja,
ne katetaan kesällå loivun l€hdeksillä,

lnjdossa ihmisetasuvat päivällä ja nukkuvai
yöllä. Ovelta kat@n v6emmassa loidossa
istuu posion äårellä isäntä, häntä vastapääiä
lieden toisella puolella emäntä. Emännän
vieresså ovat pienemmåt lapset. Heistä oven
päinmyösisännän vieressävanhemmailapset

ja vanhukset ja lähimpänä ovea ovat r€ngii ja
piiat.

Kodanpystyttiiätavalliestikaksimiestä, jopa
neljännestunni$a, jona aikana nai*t hakkaa-
vatpolttopuita.Paikointoimivatkodanraken-
tajina naisetkin. Kota rakennetaan etelärin'
teelle,mieluimmin jäkäläkuinsammalmaall€,
missä jälkimmäisessäluullaanmaahistenasu-

Lainaus T.l. Itkosen kirjasta Suomen lappa-

RIB

'""+"+-Puukkotehdas E. SILVOLA KY
95355 KOTVU E. 980-785359
.TENÄVÄT TAKUUPUUKOT.
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TieYalla mahtuu
majoittumaan

Retkejlykeskus Tieva majoinåa
hoteUia halvemmin, retkeity-
majåå tasokkaammin. Tievatupa
sijaitsee Kakslauttasen ja Kiilc
påån tie varessa, sopivan kes,
kellä, muttå sivussa silti-
Tievan uusi rakennus valmisrui
viimevuoden alussa. TievaUa
voi majoiitua kahden,neljän
herSen huoneisiin täi keto-
mökkiin sopuhilnalla, joka ai,
nakinsuurenhilleryhmillelöy-

aamiaiset lounaat päivälliset
löytyvätTievantuokasalista raF
vltiaessa. Joulunäikåan tårjoUa
olilappilaistaruokaa, kasviksia,
ituja, salåatteja, kreikkalaisia
iihapyörykijiiä, kotitekoisia jou-
hmakeisia perinreisren kink-
kujen jå iaatikoitten lisäksi.
Tievakappeli on rakenneft!
Inarnr rukoushuoneen entisisrä
ni.sistä. lunalanpalvelus on
kappelissa sunnrntaiiltaisi!.
Joulxaamuna junalanpalvetus
tunnelmåa lisäsi vuotsolaisten
lapinpul<uisten joukko, rars-
kalainen turisti.yhmä porokyy
diUä ja Saariselän joulurviet
räjät.
Pappituntui lii kku van vuotson
m!rlecn, norlankielen ja kitaran
kanssa yht, Jalkaa Ticvakappe
Ussa maht!i myiis olcmaan it

Ohikulkija såaostaa kahviå, i.c
tä, keskikaljaa ja muita vtvok-
keita jå jos uupumus koi aå, voi
kysyä yösijaa puh. (9697)87103.
Tievaa ylläpitää PTKeli Poikien
jaTyttöjen Keskus. Tievan isän-
tånä toimii TimoSainio jaehän-
rånä Sirkka Hokkanen.

Edullinen io mukovo

Retkeilykeskus
Tievo

Soorisetön kup€esso

Polvelut:
- Yhteismoioituksestq hotel'litosoon
- ohielmotuokio
- hyvö souno pöivittöin.

Hinnol:
Esim.l. 50,-/hlö/v*
{sis.yhteismoi.,oomupolo,souno)
Esim.2. 240,-/hlö/vrk
(sis.moi.3 heng.huon..,oomupolq
evöö,souno, pöivöllinen io iltopolo).

Kysy lisöö!
Pyydö es'rte io todous

p. 19694 871 03 fqi
{958} 301 00
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TARJA IKONEN k. 4.12.r99r

Tarja oli mukana Lapinkävijöissä vuGikasia,
Karjakaivolla saunaå lämmittåmåsså, puita
tekemässä, talk@toimikunnassa vasnruta kan-

Tarja vaelsi ja neloi paljon yksin. Hän oli
vanhojen, hyvien retkeilytapojen kannattaja,
joka ei ecimmäisenä memyt mukaan uuteen

Tarja keitti veden mieluummin mustä
kyllie$ä pakissa elävållä tulella kuin bangian
suhina$a. Taia liikkui niukaua rinkaua, ma-
joittella jatuli toimeen vähä]lä,hutta tarpeel-

Tarjåa ei kuultu eikä nähty joukon keulilla
etummaisena. Hän katseli maastoa matkan
päästå ja näki tilanteetlaajemmin ja kokonai-

RASPI ON POISSA

ElokliseDa päivänå 1979 Pirklo ja minå
juoksinme paidat märlinä Lemmenjoen Kul-
tähaminåan. Pitkin vaellukenmuonatäy-
dennystä olisi tulossa iltåveneeUä. Sana$a
kyydisså trdi niin tunsteja kuin kullankai-
våjiakin Lie.ihattuinen, piippua hampaissa
roilortava kultamies oli varsin iloisella päällä
ja iututti lannanriukujä, iietenkin. lsa Kujala
01i palåilenåssä maalikylistä. Kutsu Pehko
senkuiuunkin saatiin.

Meillähan ei ollut l<iirettä. Tutkailtiin saadut
eväät jalomppasenOlli työroituomasapostin
Pilllaja Heikille vietäväksi. Esallekin oli 1e!tiä
tulossa, eivätkä ne olleet hänen matkaansa
chtineet. Saattoihan neki! ortaa jå kåydä
kylässä. Vielä ei ollut kiireiiä iatkaa matkaa

Post€ljoonitsaivat sangen hyvän kohtelun E-

semmi& metsånsuojista, yksinneloja paikalta.
Tunturisui låki viimeiselle va€llukselleykin
japälisisen tunturinpaisteisellepuolelle, j6ta
me aavistamme vasta niukan kåjon.
Kiitc Tårja anonkista. Se on hyvä ja sopiva -
emme tavanneet enää s€n jälken, kun olit
jättänyt sen minulle paketissa Karjakaivolle.
Olitoikeåssa: eisul<sirasvatoikeassaolkapäåsä

Me vaelluskumppanit, saunakaverit/ veden
kantajat ja talk@väki k'itämne ja kunnioi-
tamne, Tarja, sinun mu'sioasi.

Marja Hynninen

salia ja siuoin renkinään olleelta Lehtosen
Timpalta. Raspilan sauna lämmitertiin hon
kapuiua. Lauteilla ja puroon padotussa pie
nessä uima-altaassa vaelluksen liat huuhtou,
hrivatpois. Kunaamatpunoittaentyönnyttiin
pirttiin, odoiti hellålla mannapuuro ja siihen
laitettiin hillasilmä. Siinä solmirtiin vuosit<si
ysiävyyssiteet, jotka kestivät vaikkei kyläs-

Esan kämppä, Raspila, oli saanut nimensä
tåmän entisen ylivieskalaisen lehtimiehen
pakinanimimerkin mulaan. Se eisoi Lem-
menjoen kul tamåiden komeinmaua paikalla
pu.on varressa, rinteessä joka vjettäå kohder
kaukaisuudesså siintåviä Kietsimätuntureira.
Majassa oli sellaista kodilkuutta ja lämpöå,
jota ei muuålia kuliamailla useinkaan ole

Talonisantäol isaravalmiskynäniekkå, jo l ta
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työvuGina synryi rådio'ja lehtiiunuja näy-
telmiä ja pakinoita. Monet iskelmien sanoi-
hrlktovath:inekäsialaama. KölM?hiisså:in
Raspi kokosi runonsapariki vihkoseki, jo*a
ovat levinneet Esan ja kultamaiden yståvien

EsaKujalan maallir€n tåivall\s pää$y i,27.1.92,
kun hän paloi kämppänså mukana. Pari vie'
raana olluft a miesti olivattot€nkinselviytlneet
ulos yön selkään. Enåä ei istuta oviprilsillä
hirventaljan pääIä paEntamassa Esan kanssa
maailnaa kun r€vontulet loimottavat poh-
joistaivaaUa tai heinåkuinen aurinko on kier-
tlmässä tadni@ivinkupeueJataivaNannn
thturijono on kutsuvan sininen.
ToivonSinunnytkulkevanKietsimlinsuojassa.

Pj:n puheenvuoro

SML:n leirintä- ja utkoihyhdistysten
!euvottelupäiv i l l€ Keuruul la 31.1-2.2.
osaUistu' n. 30 eri yhdistyksen edustajaa,
Lähinnå johtokunista. HSL:stå mukdaolivät
Kilsti Kl€hola, Pertti Salo ja Seija Turppo.
Aiheena oli yhdistyksen johdon toiminta,
työnjako, vastuukysymykset, pååtöksenteko
ja suunnitelnien toteuttaminen. Pohdittiin
myös onlo toiminta urautunutta. Päivien
aikanå työskenneltiin pienryhmissä, joissa
ideoitiin uutta ja yritettiin arvailla millainen
toiminta saisi yhä useammat mukaan
aktiiviseen toimintåan.
SML tarjoutui naksanaan kuluja 5000 mk asn
silleyhdistykselle, jokaloteuftaisi jä*nisrönsä
keskuudessa kyselyn koskien toiminnan
uudistamista. Innostuksissamme kahmai-
simme tehtävän itsellemme. Vuoden kuluttua
rapoiioimme iuloksista.
Eri toimikunnista kootu projektiryhmå laåti
kyselykaavakkeen, joka lähetettiin joka

viidennelle jäsenelle. Vaståajiue on luva$a

Uusia j;iseniä hankkiessasi sinulla on mah'
dollisrus tehdä se omissa nimissiisi. Mikäli
haluat kartuttåa oman yhdistlksesi taloutta,
merkitse asiamies kohtad Helsingin Seudun
tapinkävijät. läsenyys aika uusille jäenille
on 12 kk. Siis jos liittyy kesäkuussa 1992,
jäsenyys kestää 31.5.1993 saakka.
Johtokunta päätti lisätä lehd€n ilmoitus-
malleihin uutuuden eli kannatusilmoituksen.
Se on kooltaan 3x6 cn ja hinnaltaän 100 mk.
Tänän ilmoituken hankkihisesta ei anneta

Lapikävijät palailevat pa.haillaan hiihto'
matkoiltaan ja odottelemme mukavaa kesää.

Retkeillåän ja tåvataan taas

seija
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HELVETINIARVEN
KANSALLISPUISTO

Pohjoishämäläinen Ruoveden kunta on kuu-
luisaluonnonkauneudestäd.Lukuisatvesis-
iöt ilahduttavat kulkijan silnää ja maisema
sisältäå kaikkea siti, mitä suomalaiselta pe-
rusmaisemalta odotetaan. Vauraiden ja vil-
javienvesistömaisemienohellaRuovedelläon
säilynyt pitäjån syrjäkulmillå jylhää ja karua
erämaaluonte, Eräs luonnonnåhtåvyyksistä
on tarunomainen Helvetinjårvi- Alueen luon
toa suojelemaan on vuoma 1982 muodostettu
kansallispuisto, jonka pinta-åla on 2 nf.

Helvetinjärli kuuluu Jäminginselän siirros-
selkään, jonka erikoisuutena ovat kapeat jyrk-
käraniaiset järvet. Näistä tunnetuimpia ovat
Helvetinjärven ohella Kovercjårvi, Luomjärvi
ja Kal l io järv i  sekä Vir tå in kolme
Torisevanjärveå. Nåhäerikoislååtuiset järvet
ovat todennåköis€sti syntyneet jo ennen
jåäkautta maankuoren halkeam'sien ja
iiikuntojen yhteydessä. Samantapais'a jårviä
sekä nykyåän kuivjna olevia rotkolaakojå on
muuaiiakin tällå alueella. Suurin järvistä on
Koveiojärvi, joka on 5 kn pitkä ja sen sulrin
leveys on n. 300 m. Toisevajärvetovatnäistä
kapeimpia. Koverojärvellä rantapahdat ovat
puoleståån mahtåvimpia ja saavuttavat n. 60

Erämaankulkijatovatioåikaisin huomanneet
järvien maisemallisen erikoisuuden, mitä c
soittaa Helvetinjärven nimi. Yksinäisesså sa-
lomaassa olevan järven jylhyyitä lisää länsi
päässä oleva jårveä kohti kulkeva jotakuinkin
pystysuora kållionhalkeama. seon n.40 metriä
pitkä ja jä.venpuoleisesta päästä 38 meaiä
korkeå, mutta vain parin metrin levyinenrctko.
Tätä honnonmuodoslumaa ovat esi-isämme
ryhtyneet kutsumaan Helvetinkoluksi, mutta
se heråttää vielå nykyajan kutkijassåkin
kunnioitusta ja ihailuamaankuorenmahtavista

Kmallispuiston etelåosassa on toinen så
mansuuntain€n, mutla rinteiltään loivempi
rotkolaalso,Rontonhorha. Kansallispuistosta
löytiä rotkojärvien lisäksi vanhoja komeita
metsiä, luonnontilaisia pikku soita sekå
lukuis ia saiojärviä,  jo ista komein on
monilahtinen asumaton hiekkarantainen
Haukkajärvi. Helvetinkolun oheUa suosittu
vierailupaikka on Helvetinjälven auhotupa,
joka sijaitse€ aivan koiun tunhrmassa.

Kulkuyhteydei: Ruoveden-Virtain ja Kurun'
Vitain maantieltä pääsee puist@n metsäau-
tonetä pitkin ( 10 km )
Palvelur Puiston halki kulkee Pirkan Taival-
retkeilyreitti, joka haarautuu Ruovedelle,
Kuruun ja vinoille. Polkujen vånellå on vijsi
telttailualuettå. Helvetinkoluua åutiotupa,

Lisätietoja: Metsähallihrksen Länsi'suomen
puistoalueen to'mistopuh 93$81 821.

RIB
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TIETOAI

Toisenlahet kuDi$åppmt

Niitä, jolka ovatharmitelleetklmisååppaiden
lyhyttä kestoikåå saaitåavat kiinnoståa rane
kalai*t Aigle{aappaat. Ne ovat luonnon-
kumista käsityönå tehryjäja oikein hoideftuna
kestoikä on u*ita vuosia. Matenaauonjos-
tava4 jolloin se ei munu taivekohdisra hel-
posti. KovemnaUek@tukselejoutuvissakoh-
dissaonvahvikekenolsia. Aigle'saappaiden
lestissä on eri vaiht@htoja. Ni&asta kaven-
nettu malli antaa pdemmin tukea. saåppaan
suun såa kirjstetylGi edessä olevin nauhoin.

vDorivaihtoehtoina ovat nailon, nahka ja
lähmin neopreeni, jora käyteråån märkä-
pukujen materiåalina. Naiionvuori on sangen
tiivisiä mater'aalia, jonka såa jo pyyhkimällä
nelkokuivaksi. Nuotiolla kuumassa kuivat,
tamisesta saappaiden kumi ei pidi vaan ko,
venee ja sen jälkeen murtuu helposti. Kova
paahtåminenei kuitenkaan ole tarpeen/ koska
ne saa muutenkinjo iähes kuiviki.

iossaappaatiikkoutuvat,neonhelppokorjara
härkäpukujen paikkaamiseen käytettävällä
neopren liihalla. Paikasta rulee riillöin samalta
tavalla joustava kuin kumikin on. Hoitaminen
silikonisuihkeella pidentää saappaiden ikää.
Lisäksi niihin ei lika ta4u yhtä h€lposti ja
saappåaton helpompi pitää puhtaina. SäilyF
täminen auringon valolta suojattunä pysty-
asennossa ja ilnavassa paikassa antaa myös

Nailonvuorisen perusmallin hinta on 295 mk.
Hinta eipoikkeakovinkaan pal jon koLinåisten
saåppaiden hinnasta ja pidenpi käyttöikä
tekee ne itseasia$a hålvemmiksi. SååppaiLå
tuomåahan Finnhunte.TukkuOy,Luotsikatu
I 4,00160 Helsinki, puh. 650 800.

Katoaval eråmmpuhelimet

Teleeihaluaylläpitiiå kalliita ja tuottmattomia
erämaapuhelimia, joiden yllåpitomakaå we
dessa puolentojsta miljonaa. Suurin osa va-
jaasta parista sadasta puh€limesta or peräisin
60' jaTotuvuilta. Osadpuhelimistaeisaada
enää varacia ja can huolto on sijainnir ja
sääolosuhteiden vuoksihankalaå- Puhelimia
tullaan poistamaan käytöstä siiä mukaan kuin
ne nenevätnkki ja koiaaminen Gienpuutteen
tai vähäisen kåytön vuoksi ei ole kannaftavaa.

Tele haluaisi tuntuiin låhtevien vuokraavan
tai oståvan kannettavan ARP-puhelimen.
NMT-puhelimet eivät kullu kaikkialla
Lapissa. ARP-puhelin maksåa n. 4000 mk jå
vuokralle niitä ei saan€ vielä juuri muualta
kuin Telen myyhälöistä. Osa pelastGviråno,
maisista pitää Telen suunnitelmia vastuut,
tomina- Ajatus oman kännykån kånssa kulke,
vista vaeltajista ei tod€llakaan tunnuheti kohtå
kovin luontevalta. Miksei valtion liikelaitos
voisi tuottåa mye6 palveluja? HeSa 14.10.91 ja
Lapin Kansa 5.3.92.

S€uraavana on lista viime vuoden loppuun
menn€ssä poistetuista puhelimista:

Samhatselkä, Eksymäselkä, H!uhkajajärvi

Pahtäjärvi, Kapperijärvi, Hirvasvuopio

Urt ivaa.a,  Tabmajärvi ,  Pakasaivo,
Kuttasennoro, Suontt4ärvi

Hirvasjoki, Soisatunturi



OTA JASENKORTTISI MT]KAAN JA TULE
TUTUSTUMAAN HELSINGIN UUSIMPAAN
ERÄLIIKKEESEEN

Maahantuoja
FHT OY puh.90-650 800

NGLE åHfjåffiitff-

-NYLON (norm. alk. 298,-)
-NEOPRXN tai
-NAHKA vuorin

P.S EIä kevyitä, tukevia kanadalaisia
varsikenkiä vain 875 ; pari

FOfnglFrNLANDoy
Kasamintaru 34
00100 Helsinki, puh. 90-665515
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Yl€istyökalul kåteiåsti mukanåsi

Kokonaanruo€hmattomaslaerikoisteråk€stä
valmistettu Leatherman- taskrtyökah on
kevyt ja piene€n kokoon taittuva. Sen sisältä
löytyy täysimittaisetpihdit,sivuleikkui,neljä
erilaista meisseliä, viila, linkkuveitsi, hitta,
pukin- ja pullonavaaja, naskali.

,MINA OLEN"

Markku Lehmushllionkakiosainenelokuva
kertoo tundran ihhise! taiteesta. Suomen
LappiaedustaaNi]s AslakVall€apäå jaEnon-

Markku Lehmuskallio teki elokuvaansa seit-
semån vuotia. Hän kertoi, €ttä hanke tunhri
ensinmielettömålti. Hänelläolihyvåkoskerus
saamelaisiin, muita mennessäån Kanadaan,
tulikDlthlurishokki: mitdpä:istä sisiitinnåidd
ihmisten elämään ja ajatteluun?
Muutos saåmelaiseen kulttuuriin nähden oli
valrava. lhmiset eivät hyvåksynet valkoista
rotua. Valkoinen mies Kanadan tund.aUa oli
aikaisemmin kauppamies, pappi tåi poliisi ja
suhtautuminen oli sen mukaisesti nuivaa.
-Pyrin menenään asumaan ihhisten kotiin.
Yritin heidän taiteensa kautta pääsiä sisälle
heidän maailmaansa, ke4oo trhmuskallio.
Hän etsi taiteilijat, valitsi esiteltävikseen ne
jotka parhaiten kuvasivat ohaa kulttuuriaan.
Filmimaterjaalia keiyi 35 tunha ja kaisoja
!äkee ne leikåttuna neljään tuntiin.
Iilmissäkuuluutakanamiltei jatkuvahengitys,
huohotus Miiä se on ja miksi?
-lnuittien sana henSitys tarkoittaa runoufta.
Pohjoisille kultiuureiUe tyypillisei kurkku-
lallut ovat hengitysenomaisia, tanssit ovat
kuinhenkäyksiå...seonitseasiasehenli,jonka
tekijät laittavat teoksiisa, *lviftää Markku

Veistotaide, varsinkin pikkuesineet ovat pal-
jolii muokkåutuneet kysynnän ja tårjonnan

Tuotteen hinta liikkuu 300 mk molemmin
puoli4 mallista rnpplen. Valrnistaja antaa
veitseue 25 vuoden takuun.
Samalta maahantuojalta löytyy nyij6 tuleva
alumiininen retkipokasaha, jonka saa kurke-
mjsen ajaksi kätevåsti kasaan.
Tuotteita tuo maahan tEatheman Finland oy/
Puh. 950-362340

tain mukaan. Kauppiaat toivat tundran
asukkaille viinaa ja pyysivät tekemään
puhvelin, linnun tms. pikkuelåihen. Näitä
tehtiin ja niillä vaihdettiin viinan lisäksi
muitahn hyödykkeitå kulkumiehiltä.
'Tein kahdeksan retkeå Kanadaan, kukin 2-3
kuukautta, siitä tuli pohja, jonka jålk€en oli
helppo mennä nyös nuiden kansojen
keskuuteen, kertoo t€hmuskauio.
"Kohiaaminen on muuioken alku" - epäluu'
loisuudesta luottamukseen vieraan jå toi
senlai*n ede$ä: tämän Markku I€hmuskallio
reki filmiksi.
Elokova "Minä olen" on muhkeaa kalsottavaa.
Sitä esitetåän helsinkiläisessä elokuvåteatieri
Illusioni$4alkuosalauantaisinpuoliltapäivjn
ja loppuosa, 1950luvun jälkeistä taideita
esiitelevä/ sunnuntaisin.
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NIESTASAKKI

Lapinkävijån sivuilla on jo nonia vuofta an-
nettu ohjeita erilaisten tuotteiden kuivana-
his€en retkimuonien monipuolistamisekli.
Kaikki eivät kuitenkaan hälua nähdä vaivaa,
vaan hanlksivat mieluiten valnista. PäijäF
H;imen Luonnonruotteellaonretkeilijää ilåh,
duttava kuivattujen juuresten, vihannesten ja
maustekasvien valikoima, jolla saa jo ihmeitå

Perunaa löytyy viipaleita, suikaleinå ja kuu-
tioina. L'säksi on kuivattua seUeriö porkka-
naa, purjo4 sipulia ja näislä tehtyå keitbjuu-
ressekoitusta. Maustamiseensopivai tavaui-
silnnai persiljå, tillj ja ruohosipuli. Muita
Påijåt-Häme€n tuotteita ovar mausrekasvirl
basilika, iisoppi, kynteli, laventeli, liperj,
ktveli, meirami, minttr, oregano, rakuuna/
rosmanini,salvia,sit'uunameli$a,tinjani ja
venloli. Ljsäksi löytyyvalikoimåteeaineksia.

Päijät'Hämeen Luonnontuotteen puhelin'
tumero on91+12 853 ja osoite Sähkötie, 17s00

KIRJAREPPU
Käsikirja l'innmr.kin linnuista

Fnrnmarkin iintuatlas, Fugleåtlas for linr-
nurk, linnmarkku loddeatlas on tuore käsi
kirja Finnmarkin linnustosta. Kirja käsittää
koko Finnmarkin alueen Paåtsjoeltå No.d
kappiin ja aina Kaltokeinon ympäristön.
Kirjan ovat julkaisseet Finnmarkin läanin-
haUitus jå Noijan Lintutieteellinen Yhdistys.

Muiden lintuatlasten lailla kirjan keskeisen
sisä]lön muodostavat kunkin lajin levinnei

Padasjoki. seuraava ohje on heidän

kuivaftuja perunåkuutioita tai -viipateitå

kuivathrja yrttimausteita

Kypsennä perunat liha- tai kasvisliemessä
hauduttamalla, kunnes kaikki n€ste on
imeytlnyL Maustahalutessasi )rttimausteilla,
kuien persiljalla, kirvelillä, lpstikalla jne.

Ohjeen perunoita voi nauttia esim. jauheliha
tai sienikastikkeen kera- Valmiita kastike-
pohjia löytyy useanmalh valmistajalta. Mo-
jautat siihen sekaan kuivattua, valmiiksi
lioteitua jauhelihaa tai sieniä ja sipuliå, ehkä
satakunta gramma juustoraastetta , jä voil
Myösperunatkannattaaliottaaetukåteer!sillä
silloin keittoaika lyhena.

syyskartat, joissa rinnma.kin ålue on ja€tiu 10
x 10 kilometiin ruuiuihin. Knjåssa esitelläär

Teksriosassa kerotaan lyhyesti kunkin lajin
levinneisyydestä ja elintavoista. Teksti on
kokonaisuldessaan norjåksi, suoneksi ja
såameksi ,  mistä k i r ja leki jö i11e parhaat
kiitoksct. Michail Skåkujin syhpaattinen
piirrosku vi tus sopii ki.iaån erinomaisesti.

Finnharkin linnuista kiinnostuneille ki.ja on



SINULLE LAPINKAVIJA
RETKIMUONAA
KUIVATUISTA LUONNONTUOTTEISTA
Kuivatut luonnontuotteet ovat helppokaytkiisti ia kevyttii repun
täytettii. Esim. 200 g kuivattua perunaa vastaa n. 800 g tuoretta.

TUTusruMrsrARJous LAPNKÄvuölle
(HINNAT OVAT ALENNETTU OVH -20 ä

1. PERUNA200g 10,- 2.  KEITTOJUURESI00g 19,-
3. PURJO 50 g 14,- 4. SELLERI 100 g 22,-
5. SIPULI 100 g 24,- 6. PORKKANA 100 g 19,-
7. PERSILJA 50 g 16,- 8, RUOHOSIPULI 50 g 14,-
Perunaa valmistamme viipailena, kuutioina ja suikaleina.

TILAA NYT KOKO KESÄN RETKIEVÄÄT
IILAÄI{ SEUBAÄVAT LUONNONTUOTTEET

Toimilarhrne tilaulsel postiennakotta. Tarious on
voinassa 316.1992 saakka. Usäiietoia tuotter_stamme
saal Duh. 9rt-12a 53.
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tuote kpl tuoie kpl

viip3le
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a-
PAIJAT-HAMEEN
LUONNOI.ITUOTE

vasTAUsLÄHErYs tzs&fl8
,I7flIO PADASJOKI

Etunilni

Lählosoite

Poslinumero ja -toimipaikka



RINKAN POHJALTA

nitä käyltökelpoisin. Erityissti kirja käyttö
rinnan Suom€n vastaavan lintuatlaksen
(Hyytiä, K. ym.: Suomen lintuadas, 1983)
kanssa tarjoaa havainnoui*n kokonaiskuvan
lintujen levinneisyydesrå pohjoisinnåssa

Kirjåssa piinetään joistaKn lajeista mainiota
tunnelmakuvaarunsaånasiatiedon kesk€llå.
Otetaanpa esimerkiksi katkelma tunturi-
pitlöstä: "Iuniuipöllöon åvdienparjakoid€n
kuningas. Satukuninkad tavoin se on ver,
houtunutlmivalkeaan kirpännahtaån. Eikå
se jää hiukkaakaån jälkeen lapsuutemme

ERÄMESSUILLE!

Riihimäellä järjesrettäviitä eräm€ssuilla on
Matkailuliiton Gasto , jotla m€idän on mah-
dollisuE näkyä. Osastoll€ tarvitaan jäsenti
jotka esittelevät toimintaame jamaistanavat
Erätaidottalten -kilpåilunruo!&. Esitteliliitä
iarvitaan niin arkena kuin vnkorLloppunakin.
los homma kiinnoståå ota yht€ys Raija
HentMniin puh. 718 768

Ios olet suumiteUut vaellusta Islantiin , muitä
et ole löytänyt tarpeeki tietoa mam vaellue
mahdollisuuksista, ota yhteys Aulis Bo6tröm'
iin, puh. 893 219, toka on hankkinut infoa

JASENETULIIKKEET

Helsingin Erä-Vdust€. Urh€ilukåtu 42, puh.
479 787
Herkkuliike Eira Patomäki.Håneentie 2,puh.
7$ 27aO
tåssjn Re*iaifta. H;imeentie 54, puh. 701 5055
&riea!t!a! Yrjönkatu 3a, puh. 694 3899
Welhonpes?i Okas€nkatu 2 , pth. 40A 972

tarunomaisista kuinlaisia årvokkuudessa ja
jaroudesraan. Isbessaan avarassa mååstossa
se vaikuttåa aina yhtä eleSantilta ja hilliq/ltä.
Se ei hcu eikå låvertele, * huokuu råuhaa ja
rytmiaiitia ja on tåm;h aution maan ehdoton
valtias, Amottomalla katsellaånli Argoksen
silrnåUåån se tiihyilee loivasti kumpuilevaå
maästoa saalistae$åan mDdå ja sopuleita."

Suome$a kirjan voi hanH<ia Unhrti€lellisten
Yhdbtysten Uiiosla (LYL:n Lintuvaruste Oy,
PL 1Z 18101 Heinola,puh.918-152579) hintae
200 mk lai Lapissa liikuessaan esin. Utsjo€n

KODAN VÄRAUS
Kittilän Kukasjärvellä sijaitsevaa Goados
kolaamme varåtaan C-HMorinSiltapuh.k577
004,ksådwro597397rai MaijaSrykilt?ipuh.k.
876 4391. Varaus on peruitava laksi viit<koa
ennenvårattua aikaa taisiitäperiiåiin nohaali

VUOKRÄTTAYAT TELTAT
tlsl:liå on kolme Tena Master 3 lelftåa, joita
voi vuolrata 10 mk/vrk. T€liat ovat kupoli-
nallisia kaklikerroslelttoja. Ti€dusrelut Anja
Sinbonen puh.k. 676 039 tai Sakari Palo
Puh.k. 874 58t30.

YUOKRÄTTÄYÄT AHKIOT
HSL:llä on katsi itselehtyä ahkiota, joita voi
Frokrata 50 mk/ viikko råi 20 mk/ viikon,
loppu. Ahkioita voit ky*Uä PekLa Nåri*lta
puh.k.461610-
Muita puuttuviå varusteita voi k)sellä vå€lls-
ten vetäjiltä.

HIIIAMERKKEJÄ
låpinkävijöiden hihamerkkejä voi ostaa k€F
hoitloissa tai titata 8 mk hintaan S€ija Turpolta
puh.k. 322 644.
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KARJAKAIVON LINJA-AUTO A1KI
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Kuulun ennestään henkilöjäsenenå Suonen
Matkåiluliithoon (SMLrn jäsen yhdistys)

kautta ja haluan liihyä suorajäs€neki HSL:ään.
Maksan vuoden 1992 suorajäsenmaksun 40 mk
ilman erillistä laskua HSL:n tilill€ SYP Hiki
Kaievankatu 12, 226120-s1868.

Haluan liittyä HelsinSin Seudu Lapinkåviiöihin
ja sitä kauita Suomen Matkailul'inoon. Makan
SML:n jäsemakun 120 rnk minule läheterrävätlå

Nimi

HELSINCIN SEUDUN LA.
Ptr.IKÄV[ÄT
c/o Mervi Kunnasarc
Piispantie 4 B 10
00370 Helsinki


