
TAPIIIKAVUA

S*

HSL N:o 48 311992



I.A|)I[IKAVIJÄ
Helsinqin Seudun Lapinlåviiätry n (Suomen
Matkailuliiton jäsen j;rtestö)'åsei,lehti.

No4a3/92 1,5.4.1992

Ilmestyy neljästi vuodessa: helmikuun alussa,
huhtilitiuniuoliväljssä,eloklunpuolivälissä
ta marasKuun aLussa.

I5SN 0788{öx painos 2000 kpl

Jåsenmäärä 31.12.1991 1300 henkilöä ja suo

Mir jä Pir inen, jämeränraival  l0 E 68,02150
Espoo, puh.k. 461 610

neiioBlombe!s. RaiiaHentman. Maria Hvnni'
nerj, TeL Laine;Mä;rerra Tansrane; -

Kansikuva:Tei Laine , piirrokset myös Heli
Laakso, valokuvaaja, Salari Palo

Ilmoitushinnat aukeama 1300 mk

l/2 s ivu 400 mk
1/4 sivu 250 mk
kannatus ilmoitus 100 mk (ei prov.)

Hankkiessaan ilmoituksia, jäsenet säava t 207'

Painopäikka: Painonikkarit, Helsinki 1992

Aineisto seuraavaan leht€en vaslaavalle toi-
mittajalle 28-9.1992 mennessä.

Puheeniohlaiar Seiia TurDro. Pvhätunturintie
1c. oodTo lielsinki, puli.t 32r644

Varapuheeniohtaja:  Pekka Narinen,
,ämeräntaivall0 E 68,02150 Espoo, puh.k.461

Sihteerir Kirsti Klemola, V€hkati€ 17-21 C 1,
04400 Järvenpä4 puh.k. 291 912

Råhastonhoitaja: Mervi Kunnasaro, Piispan-
tie4B 10, 00370 Helsinki, puh.k. s50 245

Pankkjyhteyder SYP Kalevänkåtu 12 Hki,
iilin.o 226120-51686, PSP 1196 60-9

Jäsensihteeli: Saara Kostama, Penttiläntie 1 H
56, 00740 Helsinki,puh.k. 363 416, puh. t.396
71133

Ka.iakaivonisäntä: KaleviKoski,Asemarinne
6 83, O85OO Lohja A5., puh.k. 912-810 79

TalkoopäållikkörUljasPemu,Lurvaniementie
10 F 84,00350 Helsink',puh. t.297 8563

Kariakaivon avåimensåa Matkailuliitonmat-
katoimistosta, Mikonkatu 25, klo 9.0G17-00,

Yhdyshenkilönä Suomen Matkailuliitossa on
UUa Kesänen. Hän hoitaa myös osoitteen
muulolret, iåsenåsiåt iå lehti epåselvyydef,
SML puh l io 868.
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P{{KIRJOITUS

SivistysonsaapunutNuuksionmetsiinkin.Näinoniodettava,kunkeltaileekevättäKarjåkaivolla.
Tånä vuonna on kaksi kertaa alåmajaahme muitauduttu. Ensimfräin€n kerta oli puhdasta
ilkivaltaa, tuloksena 14 rjkottua ikkunatuutua ja melkoinen siivo- Tojsella kertaa vieiiin jo
majanme suojiin jätetty laavujam!!ia pientä.

Mikä ajaa ihmiset kaupungista meisiin, kilometrien päähän tiestå harrötamaan tätä toiselle
osäpuolelle epämiellyttävää viihdettä. Eikö metsään mennä ennen hakemaan apua ongelhii4
Luin hankkimaan niitä. Epåilen, että tekijät eivät ole saaneet teoiLlaan itselleen sielunrauhaa,
vaikka se ehkä on ollut tarkoituksena.

vaikka alkuperäiskansoja pidetäänl<in sivistymättöminå moukkina, on suurimmaUe caue
heitnoista selvää, mikäon sinunja mil<ä minun,ja toisen omaisuutta kunnioitetaan.

Me lapinkävijät olenme iottDneet pitämään Karjakaivoa pakopaikkana kaukana pahasta,
rentouiumis ja .auhoittumispaikkanamme. Minä tahdon uskoa/ ettå emme ole menettåneet titä
Pnolta Karjakajvosta vielä. Toivon, ettei jonain perjantaina tarvitse lukea ylämajan seidistä

Kesä åatuuna kuikkä huutäa vielä Orajärvellä ja tyyni lammen pirta heijastaa Nuuksiosta
kauriin rauhaisan kuvån.



TULEVAA
Ohjelmien yhteydessä mainittuhin vastuuhenkilöihin voit ottaa aristelemattå yhieyttä, jos
sinulla on jotain epåselvää tai kysyttävää kyseisestå tapahtumasta-

ELOKUU

15.8.  la
MAFJANPÄIVÄKÄVELY

Reipasvauhtinenja'henkinenkävelylenkkiKarjakaivonmaastossaennenleitumässäilyä-Lärrrc
klo 11.00 alamajalta. Vastuuhenkilö Reijo Vanu Valander puh.912- 81 250.

15.8.  la k lo 16.00
LETTUKESTIT

Reippaan kävelynjålkeen maisluu enemmän tai vähemmän paistunet letut, kun ne vielä itse
paistaa. Heittotaitoasi voit myös näyttää muille. Taikha! tekeväi ohjelmatoinjkunnan tyiijt.
vastuuhenkilö Sirkka Sundstöm pulr.563 2092.

26.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Porukat ovatoalailleet lomiltaan, ioten tule turisemaan saunanla!teille lesäkokemuksiasi tai
kuuntelemaan toisten toilailuja. Paluu herkilöautoilla. vastuuhenkilö uljas Perru puh.t. 297
8563.



SYYSKUU
9.9. ke klo 18.00
KERHOILTA -TUTUSTUMISTRFFIT
LUONTOFILMIN KERA
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1

Kuka oien? Mikä olen? Tietysti ennen kaikkea ystävtisi. Tule tutustumaan porukl<aan ja
kertohaan kokemuksistasi toisille iloksija opiksi. Uusiuaja vanhoillå jäsenillä mahdollisuus
kysellä toiminnasiahme. vastuuhenkilö Sirkka Sundström puh. 563 2092.

13.9,  su
PÄIVÄKÄVELY PoRKKALASSA

Kuuläs syyskuinen päivä, tuulen tuodessa suolåisn lisän herenrannan mahtavilla kauioillå.
Kokoontuminen klo8.30 Alamannerheimintiellä,josta matkaamme Porkkalåan pikkuautoilla.
Varustuksena säänmukaiset vaatteet, eväät, marja-astjat sekå halutessåsi kiikari.
Makkaranpaistopaikkoja löytyy-
Ilmoittautumiset viimebtåån 9.9. Karin Sillande.ille puh. k. 674 644, iotta tiedämme miten

30.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Keltaiset lehdettäyttävät lammen pinnanja lapinkävijåt Karjakaivon saunan. Taskulamppu on
syytävåratasaunakassiin,jottatiellelöytäminenolisihelpompaa.VastuuhenkilöKarinSillander

LOKAKUU

7.10. ke klo 18.00
KERHOILTA- PALON JÄLJET METSÄSSÄ
Kaisånienen ala-aste, Puutårhakatu 1

Mitä mctsälle tapahtuu palonjälkeen? Miten kasviija eläimet muuttuvat kulo alueella? Tästä
meille kertoo metsänhoitaja Sino Hannelius. Vastuuherkilö Mnja Savolainen puh. k.670 211.



Ruskaa etelässä lähd€frhe katsomåan valkealaan. Viikonlopun aikana ma*aa kertyy noin 25
kilometriä dnkat selässä. Molempina iltoina leiriydymfre nuotiopaikoille, joten maklarat jå
kyljykset mukaan.Retki päättyy Orilammen lomakeskukan, iossa odoftaa savEauna. Alueen
kattaa Pohjois-Valkeala ulkoilu ja re*eilykadta 1:20 000". Mukaan normaali retkivarustus ja

Maika tehdään tållä kertaa henkilöautoilla/ joten ihortautuessasi kero, onko Liiytet!ävissäsi
auto,ja kuinka monta mahtuu rinkkoineen kyytiin. Autolromille löytyy varmasti kyyti.
Kuskeille lähetetåän kartat, joissa on merkittynä kokoontumispåikka perjaniai-iltana. Autoihin
jako tehdään puhelimitse. Os.llistumismaksu alie 1oo markkaa/ ja autokhnat sopivat
bensamaksDista erikseen.
Umoittautumiset viimeistään30.9. Matkailuliittoon Ulla Kesäselle ouh.170 868.
Lkåt jetoja lo,må \urmiDuh. l l  c t2-  t8? 43 td Kdtevi  K6kipuh k.  i t2-  s lo zq

-- '^<- 

i t  1^ t^

I I SYYSSIIVOUS KARJAKAIVOLLA
Hänähäkinverkoipoisnurkistajäsaunanlaureetkiiltävjksi.TahdjnhäärääKarinSillande.puh.
k. 674 644. Kiitokseksi saamme soppaa ja saunan.

D\l rz.ro. r"
|.] f YösuuNNtsrus KARJAKAIvoLLA
Kun aurinko on laskenut haiUeen alkavat tapikåvijät kokeilla taskulappujensa valovonnaa.
Mottona olkoon: Påttereita onmukana vaikka aamuun åsti. Vastuuhenkilöinåjåratamesrareina
fåh p'  l ' .  | ,  o l2-  81 074 jd Vcl lu p '  n.  I  s l " -  8 i  2(  .
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9.-11.10. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS VALKEALAAN

28.10. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Makoisa löyly leviäå saunåän kerta roisensa jälkeen tänäkin iltana. Öljylyhdyt luovat tunnelmaa
vloden viiheiseen keskiviikosaunåån. Vastuuhenkilö Kälevi Koski puh. k.912- 81 079



MARRASKUU

Syyskokouke$a valitaan johtokuntaan jäsenet ercvuoroisten tilalle, käsitellään vuoden 1993
toimintasuunnitelma ja talousarvio, sek?i päätetään jäsennaksuista.
Loppu ilta kulkien Skibotnin tieltä Käsivarren sormien ympäri Reisadaleniin, kohtaa koko
tunturiluonnon moninaisuudet karuihmasta Kivikostå viidakkomäiseen rehevyyleen. Tien
räyttäjänä Raija Hentman. Vastuuherkilö Seija Turppo prl,. k.322 644.

Båtderinsali, Aleksarterinkatu l2
Tule kokemaan ainutlaatuisia elåmyksiå Lapin luonnössa ja tuntemaan Lapin erämaiden
lÄheisyyttä täällä etelässäkin. Lapinhehkua, Lapin taikåa, luonnonääniä, luonnon hiljaisuutta.
Pitkospuita pithin neiiä joldå tielee näihii tunnelmiin kuvin ja sanoin luontokuvaaja, eräopas

Tilaisuuden pååsymaksu vaatesäilytyksin ls mk. (Kahvio). våstuuhenkilöSaara Kostamapuh.
k.363416.

TULEVAA
28.11 Pikkujouht
6.12. Itsenäisyyspäiviikiv€ly
12.1 2. Puuronsyöntitalkoot

4.11. ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA. VAIHTELUJEN
VAELLUS
Kahaniemen ala-aste, hutarhakatu I

11,11. ke k lo 19.00
YLEISÖTILAISUUS. ELÄMÄÄ PITKOSPUILLA
JA POROPOLUILLA



LOMA

LöHöLoMA LEVTLLÄ 21.-29.11 1992

Levihuviloilta on alustavasti varatru HSL:n
käyttöön luksushökki, jossa on 2 kpl 70 m,
huoneistojå. Näihin mahtuu mukavasti l0 t2

Kaamospäiväävoipidentåä valaistullaladulla,
mahdollisuus myös låskeiteluun.Kylpylässä
voit parannella l<ipeytyneet lihakset.

Eikä majoitusolehinnallapilättu. Huoneiston
hintaon900mk,siis150'22smk/henk/viikko.
Kaikki  palvelut  ovat kävelyEatkan
etäisyydellä.

Mätkustamisesta sovitaan myöhemmin, esim
f innatlentääedestakaisinHki-Kittilåhintaan

Soittele 14.9. mennessä Seija Turpolle puh. k.
3226{4, tai Kirsti Klemolalle puh. k- 2919171.

Koskelle puh. t. (11.30{2.00) 90- 218 0249, puh
.k. 912-81 079, taiAnja Sintoselle puh. k.90
765 039. Tiedustelut samoista paikoista.

Ennalkoon varanneet varmistakaa lähtemi
senne mahdollisimman pian, kuitenkin30.l 1.
'92 mennessä, että emtue turhaån myyeioota.

Ennakkomaksua varten l;ihetetåän osanot-
tajille pankkisiirtolomakkeet, jotka maksetaan
eräpäivään ennesså.

Käynnistetään Lapinkävi jö iden 20 v.
juhlavuosi  komeast i  lähtemal lä Y11äksen
upeisiin mahemiin hiihtämään. Paikkoja on
vai n 33 kappäletta, joten hopusti asiaån

Lähtö Helsingistä 2.,!. klo 21,22 lähLevällä
junaUa, jåpaluu10.4. l8.05Kol.r istalähtevål lä

Måtkan hinta on vain 2280 mk, mik, l i
matkalippujen hinnat eivät nouse. llintaan
sisältyy mårkåt, junar makuupaikat, najoi
tuksen 2 h huoreissa, ruokailun, saunår sekä

Il'noittautumiset 15.1. 93 hcnnessä Kaleei



l lmoittaudu pitkälle vaellukselle

Retkeilyvuoden 1993 pååtapahtuma on läpi
Suomen ulottuva pitkä vaellus. Haninan ja
Nuorgamin välille mahtuu monenlåisia
vaellusnaastoja, joistå osa on merkjttyä/ osa
merkkaåmatonta reittiä.
Koko reitillå on tarkojtus vaeltåa jokajnen
oslus kahden viikon aikana 24.7.-8.a.93. Ei
ole väliä, kuljetaankooma osuus ensimmäiseUä
vai toiella viikolla, etelästä pohjois€en vai
päinvastoin. 8.8. mennesså reitin joka metrillä

Kokoreitti jaetaanjärjestäjien toimesiasopiviin
pätkiin, joista ryhmä/ yhdjstys voi valita
hielejsensä. Koska l<uitenkjn määrätyt
osuudet tulevat olemaan slositumpia kuin
toiset, on osallistuvan porukan syytä valjta
toiseksi ja kolmanneksi, ehkä neljänneksikin
mieluisin va:ht@hto, jottamiehitystäsaataisiin
jöka paikkaan. Organisoijat ottavat vastaan
yhdisrysten varaukset ilmoittautumisjärjes-
tyksessä määiätyn päiväträärän jäll<een.

Joi ia osuudet saatais i in varmuudel la
miehitetyiksi koko matkalta, tullaån muille
ulkoilu' jaretkeilyorganisaatioiUe tårjoamaan
mahdol l isuuttå myös osal l is t !å tähän
tapahtuhaan. Mitä enemmän kansaa såadaan

lijkkeelle, sitä mukavampaa. SMLrn jäsen-
yhdistyketovatkuitenkinetulyöntiasemdsa/
sillä muiden ilmoittautumisia åletaan vas-
taanoitaa vasia sen jälkeen kun oma ilmoiF
tautumisaikamme on lopusra. Jos Suohen
kansa saadaan lijkkeeUe pilvin pimei4 voi
käydäniinonnellisesti,ettäpitkin matkaa on
useita joukkueita monellakin osuudella.

Yhdistvkser $åvår kårttakooior i, li€dot
cuuksistå sekå toimint.ohi€et elnkrusså,
HsL:n vhtelsh€nki!ö Pekk. Nårinen.lkaa
]!il!!.!!1l!!if4oit!.utu4irlajffiils4

Vaikka tojvomme saavamme paljon ihmisiå
liikkeelle, ei pitkällä vaelluksellaole tarkoitus
olla massatapahtuman piirteitä. Vaellukset
toteutetaan kuten tavallisestikin, eli ryhmåt
vastaavat muoristaan, varusteistaa. ja
kuljetuksistaan. Sellaistahan se vaeltam'nen
on. Nyt vain tutustutaan vaellushaastoihin,

Ole nukana, ilmoittaudu hetil

RH

KALMANKALTIO- KAUTOKEINO 7.8.-15.8. 1993

Hannu Luoto luoisaa porukkaansa lahden
vålLion alueella ensi elokllrssa. Tarkemmat

<-,6



SINULLE LAPINKAVIJA
RETKIMUONAA
KUIVATUISTA LUONNONTUOTTEISTA
Kuivatut luonnontuotteet ovat helppokäyttöistii ia kevytE repun
tåytettii. Esim. 200 g kuivattua p€runaa vastaa n. 8{10 g tuoretta.

TUTUSTUMTSTARJoUS LAPNKÄvuölu-e
(HINNAT OVAT ALENNETTU OVH -20 "/")

1. PERUNA200g 10,- 2.KEITTOJUURESI00g 19,-
3. PURJO 50 g 14,- a. 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 vålmislamme viipailena, kuulioina ia suikaleina.

TILAA NYT EDULLISET RETKIEVÄÄT
IILAAN SEURAAVAT LUONNONTUOTTEET

Toimitamme tilaukset postiennakolla. Tarjous
on voimassa 3'1.10.92 saakka. Lisåtietoia
tuolleislamme saal puh.919-128 53
tuole Xpl tuote kpl tuote kpl

1. PEFUNA

5.

PAIJAT-HAMEEN
LUONNONTUOTE

vasraust-ÄHETYs 125@fl 8
175|Il PADAS.|OKI

Etunimi

tåhlosolte

Postinumero ja -toimipaikka
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PERUUTUSEHDOT

HALVALLA KASIVARTEEN

Ko-He Ken tilausbussissa on ylimäåräisiä
paikkoja. 300 mk:lla saa meno-paluukyydin
Ropin pirtiue syyskuun roisetla vijkollå.
Tiedustelut Helena Palm, pth. t.7782396.

Jos varaus peruutetaan, palautetaan
ilmoittautumismåksu vähennettynåtoimistG
kuluilla, 50 mk varaukselta, kuitenkin niin
että, jos varasperuuteiaannyöhemmin kuinr
42-31 vlk enn€n hatkar alkua, pidätetään
puolet ennakon mää.ästä
30-15 vrk ennen matkan alkuå pidätetåän
ennakkomaksu kokonaan, Mil<äli tämämaksu
on yli 2570 varatun lomaviikon hinnasta,
palautetaan tähän määrån ylittävä osa.
l4-a vrk ennen matkan alkua, peritään 50%
varauksen kokonaishinnasta,  kui tenkin
vä|intään ennakon määrä

0-7 vrk ennen matkan alkua, pedtäån
vanuksen koko hinta.
Tilaaja on oikeutettu peluuttaessaan tä}1en
takaisinmaksuun läåkårintodistuksella.
Hels ingin Seudun Lapinkävi jö i l lä on
osanottajien våhyyden tai muun ennalta
arvaamattoman syyn johdosta oikeus
peruuttaa lomat i la isuus 14 vrk ennen
iltuoitetuntilaisuudenalkamispäivååolematta
velvol l inen korvauksi in.  Jär jestäjän
peruuttaessa tilaisuuden, osanottomaksu
palaDtetaan kokonaisuudessaan.

-kuulenma olisijoittanutnopeim@tkulkijat.
Lammella, illalla, lammen uiva asukas piti
huomion tiukasti itsessään, kuka se oli? Mi$å
sepesi? K!uluukose! ääni?Onkoniitä useita?
Vaeltajajoukkoyrittilaulaayhdessä vesilinnun
suohon, hutta kuunteh, meisän ja honnon
monimiel inen puhe voi t t i ,  taas kerran,
ihmisåänten yksitotisen kaiun.
Helvetinkolun jyrkänne tuntui pystysuorålra

Viikonloppu Ruovedellä, kun kesä oli alullaan

MENNEITA

Kymhenkun ta ihmistä istuu hiirenhiljaa, hiki
ja lammin tuntuu,Hånnu Luotokohoaahtaåsti

'naasta 
jåsiirtää rinkkansa olalle. Jatketåå taas

matkaa,puolentunnin verran

Ruoveden Helvetinkolun viikonloppuvaelhs
ei ollut kolhenkymmenen hengen massa-
lapahtuma, väikka bussi låst i  kulk i jo i ra
vaclsikin me|5ässä, edes ryhmässä, johon Kale



72

ja mahdottomalta nousta, mutta eihän se
ylivoimaista ollut. Alastulooli totista touhua/
kahden kallion välissä, suoraan lanmelle ja
tuvalle, päivånpaisteeseen.
Iltakävelytle lähteneet lammen kiertäjät
keråsivåt hakkuaukiolta korvasieniä kotiin
vietåviksi. Niitä jäi vielä.
Kirsti oliålustanutpullataikinan: koko joukl<o
päöi tuoieen vehnäsenmal<uun, kuniisekukn
vuoiollaan y.itti kieiittää tikunpäähän löysää
!aikinaa. Nuotiossaei ollutsäätönappuloita ja
pulla paitui välillä poioksi, vålillä löysäksi,
joskusihansaituhaltasopivaksi. Muttaolihan
aina!in tuoretta, suoraan uDnista, ilman

lisäaineita valmistettua.
Isoryhmä,pienet joukot,mahtåva kesåhelle ja
lomaisnletkeä tumelm4metsikköä, mäntyjä,
mustikkaa, kuusikkoa, måkeå, mukkulaa,

Puihin kiivenneitä ja toisiinsa takertuneita
linkkoja löytyi yllättäen polun valrelta -
Ruoveden maahiset olivat olleet 6ialla. Ne
muuten tunnisti naamasta - muistuttivat
suurestilapinkåvijöitå,paitsi olivattuntuvdti
vähäpuheisempia, ainakin tässä asi6sa, tiillä

MeBäsä kuljettiin pitkospuita pitkin, Pertsan
opastuksella, merkityillä poluilla ja reiteiuä.
Haltjalan aarnimetsä sijaitsee Paloheinåssä
Helsingjn keskuspuiston alueella. Reitit
lähtevät Paloheinän ulkoilumajalta, josta saa
myös opasteita ja reittika.ttoja.

MH

venekunta päätyi  s inne hinne pi t ik in,
Såvonlinnaan, Kyrönriemen kentär laitaan.
No.ppasoudussa, kirkkoveneillä, suojeltiin
raimaanno.pan lisäksi Lapin kuluttamia
pol!ia, mutta rääkättiin muitar soutulihaksia,
silmiä - upeat maisenat, ruskeita Paljåitå
pirtoja, korvia veden äänettömyys ylitti
ihmispuheen, välisrå luuli, mitä joku ajatteli.
Mutta ohntue siunatussa matkassa: Valamon
rannassa isä Panteleinon vihmoi soutajat

Iltakävelyllä Paloheinässä

Palohainän i l takåvely l lä kul jet t i in mm.
Haltialanaarnimetsån läpi. Metsä onkasvanut
luonnontilassa 1950tuvulta saakka ja se
rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 1984
Hoitomersässä heikot yksilöt hoidetaan pois
päiviltä, mutta åårnimersässä heikot saavat
riuLuä.auhåssa loppuun.
Pystyynkuivunneisiin puihin linnut raken
tavatpesiään. Metsässä äsuu tikkoja, tiaisia ja
kiipiöitä.
Aarnimetsä säilyttäå alkuperäisen luonnon
periutöaineksen. On helppo tutkia, niten
l!tr rtoitse kehittyy, kuoleeja uudistuu ilman

Norppasoutu mielen ja Heinär eden maisemiin

''vdr.n tit.rskuxa id alkuLansojen ktustobsa
itiilhr ltlittiiat rlthdotor. Faahoiddt tlJptissii
rtiirk.llt,idld Rd prrichti iokr piiirii halki
tn i r rnukdrnct .  Ki l t ra lassa Twneht unto

-vlitellii| totellii; luorDorustor,.6s.dtr ri.

K! ! r ! renkunta lapiDkåvi jä: i  tar t tu i
l_leirävedellä lapoihin, asettui kolisten ja
kopsahdel len Hempan, Kirst in ja Kalen
D,tDiin, teki matkaa häänrarssien tahdissa
k!kin koht i  omaa satåmaanså. Si l t i  köko
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Koloveden 1990 perustetun kansallipuiston
kanjonit ja kauiot soudettiin ohi. Emme
häinnneei kuukkelia, kalasååskeä emmekä

Linnasaaren 1956 perustettu kansauispuisto
oli viimeisen yön våärtti: 36 km, jylhää
kalliomaastoä, toista sataa yli hehtaadn
suurlista saarta, lukematon määrä luotoja,
karejaTuunaanelän jaPeonselän tuntumassa.
Aämupuolelle yötä jakseftiin laulaa luon'

Noippa ei suostunut näyttäytymään. Puolet
maammenorppakånnsta asuunäillä alueiua.
Saimaannorppa pesii rantakinoksessa ja
synnyttää helmi måaliskuussa yhden ainoan
lapsen, kuDtin, jora se imettää 6.9 viikkoa.
Saimaannorpasta makettiin tapporahaa 1900'
lu vun puoliväliin saakka. Se rauhoitettin 1955
ja 1966 se liitettiin maailman uhanalaisten
eläinten joukkoon. Nyt saimaannorPpia on
jäljellä enäå 160 180 yksilöä. Pihlajavedelle on
suunni ie l tu rakennettavaksi  noin 4000
kesämökkiå -  se tarkoi t taa uharalaisen
sa,maannorPan Nnoa.
Kirkkoveneemme lillui kymmenen sulun läpi

Ke.röLtiin, että Pältsan satuilassa k!l<kii
haiv inäinen unikkolaj i ,  Päl tsan unikko
(Papaver laestadianum). Paikalhren Pältsan
ukko oli kertonut edelliskesänä matkan
unikolle kestävän majalta viisi thtia edes-

Emme nähneet ukkoa, emmekä kllkeneet
unikolle. Mutta näimmeSairän Kalen (Sånaer
kalevum pältsanum) Pältsån rinLeellä - ei
esiinny yleisesti niillå ko.keuksilla. Kalen
Iisäksi tunturiangervokiitäjät pitivät suku-
koloustaan samoilla seuduilla, ne mehiläisen
ja perhosen sekoitukset, ruskeasiipiset, pienet

Jäåleinikin (Ranunculus Slacialc) ja Lapin-
vuokon (Dryas o. topetala) crot tamista

Heinävedellä. Sii)nämtrssä vieteb,n iltanuotio-
nakkaralauluyön jålkeen veneeseenastuivat
puhtaat najsetjå kyuäiset miehet (ohjelmaan
ol i  merki t tyr  naiset  saunovat,  miehet
ruokailevao. Mutta Orav:ssa molemmille
sukupuoliue oli tarjoua tasapuolisesu tanssit
ja haitarinsoittoa koko laiturin täydeltä.
Elimmekolmepävååvesillä javesissäsoutaliå
oli 170 ja kirkkoveneitä 11, kiloheirejä noin
130-140, tunnustavia lapinkävijöitä kyhmen-
kunta. Soutu oli järjestetty norpan puolesta
kolmannen keran, meille se oli ensimäinen
ennen seuraavaa/ ensikesäistä. Hyvästä huol-
losta vastasj Seijan louko ven€ineen - kiit6
sitä.
Norppasouru soudettiin merikadalla välillä
Heinävesi-Savonlinna. Mielen maisemissa
matkaa ei mittaaKolovedenkanjoneissåelävä
shamaanil<aan - vastako eilen olin viimeksi
v i is i to istakesäinen ja la ivareissul la

MH

Pältsan unikko ja Isdalen 3-12.7.

opettehnme ja kertäsimne oPPimaamme.
Tunturit Pälisa, Malla Markus ja Paras,
yläpajakan mahtava aukeus, tuulet, kosket,
lumet ja rinteet olivat kyuin suuri tausta
keltaiselle lapinorvokille ja pikkuriikkiselle
tunturilemmikille, siririkolle, vail<oiseue
yökönlehdelle ja syvänsnriselle tunturi'
karke.olle. Niitä ei vilu vaivannut eikä tuuli
häirinnyt.Tusina tuul€n heilut!ånaavaeltajaa
ynnä tunturita löytyryt otLoPoika Jarno
palasivåtviikon vaelluk5en jälkeensaunaar ja
sivisLykseen. -Siririkor, vuokot, orvokit ja

Myöhehmin kerrottiin, että Påltsan unikko
or yhä paksun lumen aua,mutta jos senn:ikisi,
se olisi klklaar keltainen.

N'IH



Montalåimmintåi
ruokahetkeä.

Markkinointi CPC FOODS OY
Niittysillantie 5 D, 02200 Espoo
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Liittokokouskuulumisia

Suomen Matkai lu l i i ton l i i l tokokou6
pidettiin 12.6.92 Aulångolla. Helsingin
seudun Lapinlåvijöiden eduståjikei oli
vålittu Seiiå Turppo, Uljas Pernu iå Råija
Hentmaiv joi6tavåinviiheksimainittupåäsi

Kokouksessa käyiiin vilkasta keskustelua
erilaisistaaiheista: rahoitusiakenne, velkataa-
kankevent imine4 jd.enhankinta,Läpintoimi
paikkojenkehitkiminm jäpaikallisyhdistysten
toiminnan aktivointi. Kalevi Lehtinen Kiehi
s istä ehdott i  Kukasjärven kehi t tåmistä
pontevammin ja sen liittämistä 'Valtakun-
nallisen retkeilyvuoden 1993' toimintaan.

Pohjois-Kar ja lan Matkai luyhdistys ol i
mää.äaikaanmennessä tehnytesityksen liiton
hallitukrelle jäsenmaksujer jäsenosuuksien
m!uttamiseksi siten, että yhdislyssaisi40% ja
Matkailuliitto 6070 jäsenmaksusta. Hallitus
oli pohdinnan jälkeen päätynyt esittämään

entistå k;iytäntöä 30%/ 70%. Tå.kein perustelu
oli Matkailu lehden ilmestymistaajuuden
säilyiiäminen entisellään, Muutos olisi mer-
kinnyt 1-2 numeron vähennystä vuodessa ja
mahdouisesti myös liiton jå*npalvelun su-
pistamisia. Läheskään kaikila paikauisyh-
distyksillä ei ole Lapinkävjjämme kaltaista
omaalehteä,lotenMatkailuonmonelleSML:n

Suomen Matkailuliiton haUitukessåoli kaksi
kauttaulkoilunedustajanaHSL:nartoAlanko,
joka oli ntt erovuorossa. Hänen iilälleen
vali ttiin Kalevi t€hiinen Kiehisistå,

Jäsenistön ääntä kuullaan omien liitio-
kokousedustaji€n jayhdistyken johtokunnan
hallitukselle tekemien ehdotuksien kautta,
joten ei muuia kuin saunakeskustelut jäsen-
neltyinä ideoina eteenpäin.

Ko.viin kartautDu silloin tällöin välituksia
"mukaan on vaikea päästä", "toiminta on
sisäänlåmpiä!ää".Tämän vuoksiyhdisiyksen
kokoukessa6.5. påätettiinasialle tehdä joiain-
Yhdeksän lapinkävijåä ilmoittautui mukaan

Tarkoiius on, että kummi soittaa uudelle
jäsenel le tar joten apuaan, vaikkapa
tiernäyttäjänä KarjakaivoUe. Vanhaan tapaar
ludet jäsenet saåvat jäsensihteeriltä tieto
pakerin. Usäksi lehde$ä mainitutyhtey$ ja
vastuuhenkilöt antavat apuaån tarvittae$å.
Kynnyseioleniinkorkea kuinluulet,rohl<easti

Pj:n puheenvuoro
Tätä kirjoittaessani eletään vuoden valoisnrta
aikaa. Kesä on päässyt hyvään vauhiiin,
pääskyset kirmajlevat iloisesti. Loma ön
alkähassa, keräiään vo,hia uusi in

Tämän lehden ilmestyessä useimmat ovat
päässeeL lomalöhöi lystä työn touhuun.
Ainåkhne joilla näinä ankeinå aikonra vielä
työpaikkå sartuu olemaan tallella. Lanä
koskettäa neitå jokåisia, jollei työttömyyLenä,
ni in äinakin sen huonaä Iai l is iuvana

Uskoa parempaan tulevåisiiteen tarvitaan.
Toivon, ettå tämå yhteinen ha!rast!ksehme,
tonninta sen parissa jaystävyy$uhtcetauttavat
neitå kohli våloisåmpåa tolevaisuuttä.
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Ke.hoi l to jen ajankohtaa on ehdotet tu
myöhäisemmäksi. Johtokunta on päåttänyi,
että klo 18.00 on edelleensopiva aloitusaika,
lopettamista,kuneivoisiirtääk]o21.00 jälkeen.

Jäsenkysely to imjnnan kehi t tämiseksi
suontettiin maaliskuussa. 250 kyselyknjettä
läheiettiin- 61 vastaajan kesken arvottiin viisi

Viikon ilmaisen oleskelun kahdelle hengeUe
Kukasjärvellä, joko SML:n mökisså tai HSL:n
kammissa sai ]aana Nousiainen. Kirja palkin-

tojasaivatAma-LiisaAhtiainen/TimoLahtela/
Rauni Karppinenja Eeva Murtomaa Kiitoksei
vastaajille ja onnitelut voirtajille.
Vastausten analysoin! saadaan toivottavasti
valmiiki toimikunn€nkäyttöönhyvissäajoin.
26.9. toimikunnat kokoontuvat KarjakaivoUe
suunnittelemaan tulevia.

Mukävaa toimintarikasta syksyä

seija

VANHAA LAPPIA ETSIMSSA

Nelostie johtaa suoranä, leveänä viivana
Rovaniemeltä pohjoiseen. Tien viereen jäävät
talotkylätja asutuskeskukset, jotka eivätjuuri
poikkea etelän vastaavista. Mistä sitren löytää
alkuperäistä Lappia? Se mitä aika ei ole
håvittånyt jäi Lapin sodan alle. Aina sitä ei
kuitenkaan tavoita edes vaelluspolkujen
varsilta. Vain m!!tamissa harvohsa paikoissa
voi löytää vanhoja rakennuksiå ja vanhaa
kulttuuria. Varmin paikka on luonnollisesti
saamelaismuseo Inarissa ja tietysti vanhar
knkot Sodankylässä ja Pielpajä.vellä.

Ehkäpä onkin niin, että turha on haikailla
vanhan kulttu!.in perään Lapissa. Andreas
Alariesto, l<uvaa onalla tavallaan kuvin ja
sanoin vanhån Lapin häviämi$stä. "Kyläselkä
ol i  muinainer markkinåpaikka. Se on
aikoinaanollutniin huomattava kylä,eftäkun
Sovankylän ensimmäistä kirkkoa on suun-
niteltu, niin se halurtiin tehdä Kytäselkään.,,
Kyläselästä ei ole säilynyt mirään tieroja
åsiakir jo issa, mutta vanhojen ihmisten
Larnroissa Kyläselkä on elänyt. Kyläselassä on
ollut n. nelisenkyfr mentärakernuksenpohjaa
ja s.n lähcllä on ollu t toiren kylå, jossa on ollut

kolmisenkymmeniä tulisijaa. Kyläselästä on
jäljet näkyvissä Lokan ja Tanhuan välisessä
maastossa, vaikka se sijaitsee tien ]ähellä siiä
or hyvin vaikealöytää. Seonsijainnutpienen
umpilammen rannalla. Siihen aikaan ihmiset
vetäytyivätturvallisuu$yistäasumaanslrjään
kulkuväylien vaFelta. Kyläpåikat sijaiisivat
usein pienten lampareiden rannallajoista ei
johhnut edes puroa. Näin veden mukana ei
kulkeutunut merkkejå asutuksesta. Myös T.L
Itkosen kiijassa Suomen Lappalaiset on
mainintaKyläselästä.AndreasAlanesbkuvaa
myös kuinka nopeasti asutusjäljet katovat:
" Minä olen kåyny sellasessa paikassa,jossa
olen käyny poikasena, nuin viisi, kuusikym'
mentä vuotta sitten,ja sille paikalle, missä on
ollu axkia, on nyt kasanu melkonen mettä,
riin kuin ei siinä olis kckaan ollu mittäån

Inårisså on ltkosen mukaan satojå autioita
kenttiä, jotkå kasva!atnurmea tai ovåtmetsit-
tyreet. Sellåinen on hm. Keptuniemi Kep
tujoen pohjoisrannalla Muddus ja Päadarjä.'
venvälissä. Kerttiä tavataanmyöslnarinjärven
saårisså. Kuten Alariestokin kertoo, kylät
ovat tu.vallisuussyistä sijåinneet sy.jäisissä,



vaikeakulkuis issa paikoissa.
Talvikotapaikkoja Inarissa on ollur n. 15,
vanhihmmat ehkä yli viisisataa vuotia
vanhoja. Useimmissa on kymmenkunia
maatunutta nelikulmaista korasijaa. Koiasijat
ovat usein rannansuuntaisessa r iv issä
oviaukko rantaa kohden.

Kylien monilukuisuus selirtyy saahelaisten
elintavoista. Polttopuiden, pettumäntyjen ja
porclaitumen loppuessa sinryttiin aina uuteen
paikkaan.Ickuskesäkotiakinoli useamassa
l<entässä. Kesäkylät sijaitsivat luonnollisesri
hyvien kalavesien äårellå.

Tunnetuimpia tienevät kolftien kesäkytät,
heilläolisukukumiiainryhmittyneetnautinta-
alueet. Kalastusälueet muodosrivar tästä

tärkeån osan. Täsrå vanhasta kol t t ien
elämänmuodosta on jäänyt onneksi nerkkejå
nykypåivån ihmisjll€, vaikka varsinaiser
kolttakylät jäivät sodan jålkeen rajan laakse.
Rajajoosepin Oskarinjårvenä on kunnosrenu
vanhojå koltiien kesätupi4 samoin Suomun
Aittajärveltä löyiyy vanha kesäkylä, joka
kertoo koliti€n kalstuskulttuurisia. Nämä
merkt vanhdta elåmänmuodosta sijaitsevat
kuitenKnsen verankaulana pääväyliltä/e$ei
nelostietä maikaava sinne juurikaan eky.
sensiaan nnkka selå$å vaeliava voi joskus
€ksyä vaellusreiteillään vanhan Lapin
historian äälelle ja hiljentyä miettimään sen
aikaista elämånmenoa, josra nulmettuneet
mättäät jotain kertovat.

Ruska...
Ensilumet...

Joulu...
Yhlelsmaioilus alkaen 60 mktutuhlö
1 - 5 hengen huone, hinta 350 mktu*

Kysy llsää edullsla hlntoiamme!

'TArihoitopalvelut

' Apeal vapaaajan
IiettonahdoIlisuudet

* Tiewkappeli
leväMJstö ja
hiljenttmistö varten

<rel6

";lå*f:"!#5r.rl'lina*"
\Av'

Kysy lisää! Soita!
rETf, I I I ,Yf ,E3f,U3

T[EVttr
99s30 SMRTSELKÄ

1 03, Telefax (9697) 87 1 63Puhelin (9697) 87
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LAPINSALMELTA LOPPO SEN
LUOLAAN

Iipinkttrijöidd ldftiin luade syf, oiikonlappu
uell$ tehdiiiin Pohiais-valkealan efin^on-
oiseftiin. Kohteena ouat Repaueden lrontopolut
HillNflsolnen itiipuolella . 45 kn KouNl$la

Paikan låhihistoriasta voisi kertoå sen, ettå
Repoveden ja vuohjjärven välisellä kannak-
seua kulkeeSavonraia,mutta kunnollinen tie
alueell€ rakennettiin vasta 60tuvun lopulla.
Tie mahdollisti paitsi kesämökkiasutuksen
Iisääntymisen, myös matkailuyritysten tulon,
joistasuurimmanOrilammen Lomakeskuksen
ja Majan maine on levjnnyt Kyhenlaaksoa ja
Erelä-Savoa laajemmal le.  Esimerkiksi
HehinginSanomaton joskus aikanaanmainin-
nut Orilammen pitopöydän olevan yksi SUG

Ulkoilureitistön tavoittaa pårhaiten l<ään-
tymällä HiUosensalmelle jontavalta tieltä
oikealle Tihvetniementielle n. viisi kilometriä
ennen Hillosensalmea,siitå Savor radan yli jå
par in k i lomerr in jä lkeen vasemmal le
Riippusillantielle. Sen päässä on pysäköin-
titiläa myös linja-åutoille. Onneksi suun-
nistamista helpottavat "katujen" nimikilvet
löytyvät myös Valkealan perukoilta.

Pohjois-Valkealan maisemiä voidaan verata
Kåinuun jaKuusamonvastaaviin.Ulkoilureitit
onmerkitty maast@nsinisillämåalimerkeillå.
Poluilla liikkumiseen tårvitaan vähintåän
kohtuullista kuntoa, siliä paikl<a paikoin
korkeuserot ovat valtavat. Jyrkimpiin kohtiin
on äsennettu tikapuita ja jossain taas Pui.len
väliinpingotettupaksuköysinelpottaakulkua.

Erämaa'alueen nähtåvyyksiä ovat mm.
Lapinsahi, Löppösen luola ja Mustalamnin
vxor i .  Lapinsalmen yl i  on vuonna 1987

rakennettu 50 mehiä piikä riippusilta. Luola
on saanut nimensä veturinkuljettajasta, joka
kesälomia viettäessään on kåyttänyt luolaå tai
oikeamnin pystysuoraa kallioseinämässä
olevaasyvennystä tulentekopaikkana.Musta-
lammin vuo.ella on näkötohi ja vuoren
juureua e.ämaja, jossa on yöpymistilaa 8 - 10
hengelle ja sauna. Erämajan avainen saa
Orilammen Majalta. Kuutin kanavalla on
vanha tukkien uittoränni. Vuorikiipe'lyä voi
harastaa Olhavanlammen kallioiua.

Er inomaisen oppaana toimi i  valkealan
ulkoilu'ja retleilykartta, jota on 20 markan
hintaan saatavana Kouvolan kauPungin
matkai lutoimistosta Ko!vola ta lo l ta ja
Orilammen majalta. Kartan julkaisija on
Karttåkesl<us ja sen mitial<aavaon 1:50 000.

Patikoinnin lisåksi alueella voi kesäaikana
tehdä pikasilmäyksen Suomen Kultareitin
vesibussiristeilyuå. Sen reitti kulkee edellä
mairittujen Lapjnsalmen ja Mustalamhin
lisäksisuuriselkäiselleVuohijäivelle,jotamyös
valkealån mereksi kutsuiaan. . Sen nähtävyys
on 700 vuotta vanha, yhä käytössä oleta
Mäntysaaren hautausmaa, jossä on pieni
kåppeli. voi vain kuvitellå, hitä raikeuksia
keväiset ja syl<syhetkelirikoi ovatentisaikaan
aiheuttaneet saåressa tiettömien taipaleiden
takana olevan hautausmaan toiminnalle.

Kuten edel l isestä ehkä käy i lmi ,
tämänkertainen syysretk i  tehdään
palveluiltaan tavallistamoniPuolisemmalle ja
maastoltaan vaativallealueelle- vuorikiipeily-
vålineet on si ten syytä Pakata rinkkaan. Myös
lolmarnet jalkineet kannattaa ottaa mukaan.
Niitä saatetaan ta.vitå parkelin ylittämiseer.
Tavataan Orilamhella.



NIESTASAKKI

TUTKITTUA TIETOA
KUIVATTAMISESTA

TyijtehN roiulln isi19 ko|itaIo11stiedatteen rc
435 'Katitolo skaneita kasriskuir' /eina'.
Kokeiltotina olirat kienoilnouufli, pyykin-
kuiuuskdoppi io kotinainefl oraka!tuiuu/|
Sdtuau.no ofl nuutania poinintaja tiedotteen

"Maustckasvist€n jo omenoiden kuivalus

Kuivureina laitteiden välillå ei ollut oleeuisia
eroja. Kasviskuivurin rinnaila kokeillut
kiertoilmauuni ja pyykinkuivauskaappi oli
huita hiehan hitåampi. Kiertoilmauuni
kulutti vähiten sähköä haihtunutta vesikiloa
kohti ja kuivauskåappi eniten. Toisaalta
kokeessa mul<ana olleessa kiertoilmauunissa
1ämpötilanousimDitä laitteita korkeammaksi,
mistä saattoi  johiua heikompi vedensi-
tomiskyky kuivattua tuotetia käytettäessä

Kiertoi lmauuni vastasi  kapasi teet i l taan
kuivuria. Se oli kuitenkin kuivuriä hieman
hitäampi ja siUä tuivatut tuotteet saavutti!at
liotettaessa vähemmän alk!peräisestå painos-
taan kuin kuivurilla kuivatut.

Kuivauskaappiin mahtui tuotteita enemmän
kxinhuihinlaitteisiin. Pyykinkuivauskaappi
oli enerSiataloudellinen vasta suurcmpia e.iä

Kuivuri ja kiertoilnauuni sienlen

Sieniå kuivåt t i in kasviskuivur i l la sekä
lämmitystä kåyt tåen et tå i lman, k ier-
toilmåuunin alimmalla lämmöllä luukk! rå-
ollaansekähuoneilhassa Paikkakunnalta
saatiinsinä syksynä kuivattavaksi herkku ja
n!nNitattia,suppilovahveloa ja kchnäsientä.

Tehokas iimankierto ilman lämmitystä on
sienten kuivauksessa edulljsinta jasen osoitti
tåmäkin koe; kuivattaessa kuivurissa ilman
lämpöä sienet saaluttivat liotettaessa eniten
iuo.epainostaan. Liotusåika ol i  tunt i

Kuivur i  kulut t i  termoståat in al immal la
asetukseUå noin 1 kwh sähköä haihdutettua
vesikiloa kohti, kun keskimmäisellä asetul-
sellal<ulutus oli 2'3kwh ja kiertojlmauunilla
1-2 kwh.

Kuivauksen tNril]ll jr kiiitiintöå

Kuivaukse$apoistetaan vettä niinpaljon,e$ä
jäännöskosteus on 5-15 Eo. Mikäli vesi palautuu
käyttövaiheessa lähes täysin, kuivaus on
sujunut tuotteen ravintoaineiden kannalta
suotuisasti. Kuivauksessa kåreivät A- ja C-
vitamiini, muut vähemhän. Kivennäisaineet

Tiedotteessa oli paljon mielenkiintoisiä
yksityiskohtia ja taulul<oita. Tiedotteen hinta
oli 15 mk ja sen voi tilata numerosta 90{922
445.

KUIVURI VUOKRALLE

Ainakir Helsingin Marttayhdistys vuokraa
hyötykasvikuivuria. Orakas kuivurin vuok.a
on 50 mk perjantaista maanantaihin. Orakas
on kuivur€ista suurin ja tehokkain, joten
tehokkaastikäytettynä viikonlopunaikanasaa
paljon valnista. Kysy numerosta s76 582 tai
576 583.
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Pieni, iso saha
Amerikkålainen Bock Trail Blazer retkisaha
mahtuu puolen metrin pituiseen- pyöieään
lieriiiön. Kokoaminenkäyhelposti,saunapuui
saha katkoo kätevåsti. Mutta suurcmpien
puitten kamsatulihiki pintaan,liel<ö johiunut
sah6ta vai saahaajasta.
Valmiståja suosittelee sahaa retkeilijöitten,
kalastajier!netsästqien javaelt4ienkäyttön.
Eikä syyttä: saha sujåhtaa rinka sisään, vie

vähän tilaa eikä paljoa paina.
Sahan myyntipakkaus kovetiui pakkasessa.
Siihenon saatavissamy(is kulietuspussi, mutta
pussi suojaa älumiinikoteloa vain naarmuun-
tunisilta. Itsesahaon joaluriiinikotetonsisiis-
sä. Pa.tioaitiamyysahaa 175 markanhimalla.
Sahaa tuo maahan tf,atherman Finland, puh.
960 362340

Monitoimityökalu, jonka saa auki

Autoånså ko.jannut ahe.ikkalanrer mies
kiukustui työkalujen puu tteeseen ja kas, hä!
keksi veitsen, jossa pitäisiolla kaikkiolelliren.
Sveitsin armeijan linkkuveitsihän oli keksiity
jo aiemmin, ihan hyvä, hutta ainakaan näillä
käsillå sen teråt eivät aukea. Lealhermanin
ensimmäinen etu oli se,että sen kaikki osatsai
esiin helposti, ilman kynsien katkeamista,
ilman erilllsiä työkaluja...
Työlalu pitää sisäUään erilaisia ruuviteriä,
leikklri!, viilan, veitsen, mitanjne S€nenee
tosi  p ieneen t i laan, noin nel iLuumaiseen
nahkakoteloonsa ja painaa vain al le 120
Srammaa. Tyäkalu on 1007'  teråstä ja
valnistaja antaa sille 25 vuoden takuun.
Työkalussa ei ole ir.oitettavia osia.Se leikkaa
puuta jå hetallia, teroittaa ongenkoukkuja.
Terät  on helppo sulkea, mikään osa ei
syöksähdä tal<aisinalkuasentoonsa€ikäpelkoä
esimerkiksi veitser akkiliikkeistä ole
veitsen k€ksijä Tim Leatherman väiuää, etlå
a!tonså ko.jaaniseen hän ei tårviLse tämär

'hmeefr 
piä työkaluja. Yriiyksen jacrehdyksen

teorialla hän kehitti tähän tuoni tonnityökalun
seitsemässä vuodesså.
Käylössä työkalu oli kätevä, niin kalanpeF
kauksessa kuir  k iehis iä v!ol lesså.

Talvipakkasissa metalliosåt eivät olleer
kaikkein ihoyståvällisimpiå.
Leatherman-monitoimityökalu maksaa
helsinkiläisessä retkeilyvälineliikkeesä 335
narkkaa. Sitä myydäån alan liikkeissä kautta
maan. Maahantuoja on Leatherman Finland
puh.960-362340,

/-

\L*
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TIETOAI

KEVOLLA UUSI KESAREITTI

Paistuntureiden ko.kein lal<i Kuivi (640,5m)
on ollutmonien Kevonkävijöiden iavoitteena.
Kevon ouessa luonnonpuisto, sinne ei ole kui'
tenkaan påässyt, kosl<a kesääikana saa kulkeå
vain reikneiti! polkua, joka ei ole ulottlnut
Kuiville.

Kevon luonnonpuiston runkosuunnitelma si
såltäåk!itenkinlisäreitir varlalta retkipolulra
Kuivinkautta Akukammille.Työtuudenreiiin
perusramiseksi äloitetaan heinäkuussa 92 ja
reitin pitäisi olla valmiira elokuun alkuun

Uusi.eittilähteePodosroadjanloillisrnltecltä
n kolne kilonetriä FieUun putoukselLa
vanhaå reittiä pohjoisccn. Reilun kilomerrin
iä lkeen tul laan Roajå åvdstu kahden
latvakurun poikki ja noin viiden kilotnetrir
kuluttua Puordnajeäggin vanhalle porokaaF
teelle. vajaan kilonet.in päästä tullaan lei-
ripaikalle, joka on vanhar kammin raunion
Iåheisyydesä. TääIt; reitti jalkuu Puordna
va( in iå Puo.dnaskaidin väl istä Kuivnr
k;in, palle, jonne on matkai ,r. neliii kilomerliä
edelliseltå leiripaikalta.

K:nnPålLå rcittihaarautuu ja toinenhaara jatkaa
Kun,nr laen kautta lanteen ja puiskrn rajan
nlkopuolelle.Toinen haårå kåäntyy Kanajoh-
kineteläistå håaraa myötåillen lounaaseen jå
jatkuu Akukammille. AkukanrmiltatuerkiLään
reitti NjarEoaivnr ja R!ltajärven aurioruvillc.
ltrrktäjån ellä polk! u yh tyv ! u delleen Kevon

Uusi  r€ i r r i  on merki t ty lvhyi l l i  luonnon
DNsri l lapuupaalui l la,  jo iderpäätonhaalarLn
o..n$nr viirisiksi. Kevon uuteen ulkoilukart-
tann, nnsi reitti on jo Drerkittv. Retkeilijöiden

toivotaan tarkastjhuomioivanluonnonpujston
jä.jestyssäännön määräykset sekä reitin
lähtöpisieissäolevatopastetaulujensisältämät
"Kevon vaellusohjee(.

POSTIAUTOLLA RAJAJOOSEPPIIN

Raja-Jooseppi on ollut suosittu lähtöpåikka
vaeUuksiUe UK-puhtoon. Ongelhana on
kuitenkin ollut ettej sinne ole ollut julkisia
l i ikenneyhteyksiä,  joten vael ta jät  ovat
joutuneet turvautumaan joko taksiin tai

PostilinjatonåloittanutsäånnöllGenliikenteen
Ivålon ja Murmanskin välillä. Kesäkuun 92
alusta reitille otetaan hukaan matl<ustajia
myös Suomen puoleiselle osalle. Postiåuto
liikennöi väliä maanantaista pe.jantaihin.
Lähtö Ivalosta tapahtuu klo 14.30, paluu Raja-
loosepista 12.10 Gaja'asemalta). Auto ei ota
matkustajia raja-aseman ja Ivalon väliltä,
muualt. kuin vartioasemalta, josta se noutaa
postin. Raja-Joosepista on l<olme kilometriä
Luttojoen r i ippusi l la l le,  kansaUispuiston
rajal le.  L isät ietoja saa Post j l in jo jen
asial<asneuvonnasta li,ålosta puh (9697)292
57.

UUSI KARTTA KOILLISKq.IRASTA

Uusittuun Koilliskaira larttaan (1100 000) on
nerki t ty uusimmat tu lentekopaikat  ja
poroaidai. Epätarkkuuksia iosin tästäkin
kä.tasta löytyy.  Kar lLaa saa esimerkiksi
kårttakeskuksesta ja Mail<ailuliitosta.



ORAKAS
Hyöfykosviku ivu ri

Kuivuri kotiköytiöön
Kuivoo: sienel, morjot
omenoi io koikki
puuiorhon luolleel,
Työlehoseuron tulkimo
luole.

Vo mistus
myynll
MARLEM KY 54710 Lemi
Puh.953-827 76 Fox 953-463 89

RINKAN POHJALTA
Terveisiä Eråmessuilta

Vlisip,iinnEet Eliinesstt j. 7.5. Riihiniielln
kuttsititt 58.n0 knai jdit- Ens1nnnisis tu klessu i std
ot i  kul '1t lut  2A ouottd i .  iuhldmessujer
erikaisteenoiho olitqt eriltdide ja Erdtdidot talteen

Taidenäyttelyynolilähete$yvaltavasti teoksia,
joista vain satakunta ylsi jo tilan puutteenkin
takia ihailtaviksi. Luonnossa liikkuja koki
monetkin teokset hyvin vahvasti, sillä niiden
aihe ja viesii olivat 1ähelläsydäntä.

3Thenkilöälähetti Erätaidoi talteen kilpailuun
e.äraitoihin ljittyviä vinkkejä, ehdotuksia
va.usteparann!ksiksi ,  uusien retkei lyyn
sovel tuvien tuotteiden suunni te lmia,

ruokavinkkejä ja muuten vaan mukavia
ajaruksia. Ehdotuksetolivatsangeneritasoisia
todellisistaoivalluksistaitsstäänselvyyksiltä

Koskä ensimmäistä ker iaa to ieutetul la
kilpailulla ei ollut selviä sarjoja tai tarkkoja
kritee.eitä etukäteen määriteltynä, oli ar-
vostelu työlästä. Rajoja ei oltu halutiu / vojtu
vetäå tarkasti etukäten,koskaeivoinuttietäå,
millaista materiaalia kertyisi.

Eniten pisteitä arvosteluraådiltakeräsi Kaakon
Lapinkävijöiden Kalevi sairan idea verk'
kokassista, sauvasta ja kattilasta syntyvåstå
vedennostimesta, joka tuntui todeuakäteväliä
esim. talvivaeuukella, kun vesipaikka on
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hankaldti(ja vadallisestikin)syvällä kuopassa
lumikinoksessa.

Ahkion taaksepäi. liukumista estäväån
jaruDnoli kaksikin samantapaista ehdotusta.
Niisci HSL:ääedutavantoukoTurpor versjo
{2,)katsttiinvielä helpommaksitoteuttaakuin
Kalevi Sairån, jo$atarvittiin joerikoisvälineitä
(6. sija).

Kiehisten Eija Sutinen oli lähettänyt idean
anorakinetutaskuiksi ja tulisilläkolmanneksi.
råpinkävijässö tullaan ke.tomaan tietoaivissa
näistä vinkeistä tarkemmin monisså tulevissa

Kuulumhia Kukasjiirvcliä

Metsähal l i tus on saanut päätökseen
pitkospuiden teon omilla maillaan lähellä
Kukasjärveä, joten nyt kelpaa tallustella
kammiuemme vaikka pikkukengissä.

Ios s inul ta on jäänyt omaisuuttasi
Karjakaivolle, parasta käydä hakenassa ne
pois ennen syyssiivousta 17.10. s:lloin ilman
omistajaalojuvattavaratviedäänKa.jakaivolta

KODAN VARAUS
Kittilän Kukåsjårveuå sijaitsevaa Coados
kotaamme varataanC-HMoringiltapuh.k.5TT
004kesäasunto59T39TtaiMajjaStykiltäpuh.k-
876 4391. Varaus on peruttava kaki viikkoa
ennen varattua aikaå tai siitä FEritäån no.naali

VUOKRATTAVATTELTAT
HSL:llå on kolme Tenå Master 3 telttaa, joita
voi  vuol<rata 10 mk/vik.  Tel tat  ovat
kupolimallisiakäl<sikerostelttojå. Tiedustelur
Anja Sintonen puh.l<. 676 039 tai Sakå.i Palo
Puh.k.874 s880.

VUOKRATTAVAT AHK]OT
HSLI]ä on kaksi itsetehtyå ahkiota/ joita voj
vuokråtå 50 hk/  v j ikko tai  20 mk/
viikonloppu. Ahkioitavoiil<yselläPekkaNa.i
selta puh.k.461 610.
Muita puuttuvia varustei ta voi  kysel lä

HIHAMERKKEJA
Lapinkävijöiden hihamerkkejä voi ostaa
kerhoilloissa iai tilata 8 mk hinraån Seija
Turpolta puh.k- 322 644.

Suome! MatkailuliitoUa, Lapinkävijöillä ja
Riihimäen messuilla oli yhteisosasto, joka
rakeni!i erikokoistenruotsalaistenlapinkotien
ympänlle. Siellä ol' esillä Erätåidot talteen
kilpailun tulokset ja esineistöä. Tietenkin
esiteltiir yhdistysten toimintaa eripuolilra
maata saapuneiden yhdisten eduståj ien
voimin.  Matkåi lu l i i to l la ol i  t ietoja
jäseneduistaan ja julkaisenistaan l<i.joista.

Myös retkiruokäesi$elyiden esittelyaineisto
oli esillä siellä milloin Raija Hentmar ei
kertonut herkl<ujen valhisiamisen salai-
suuksista ohjelmalavalla haistattaen samalla
esimerkkiruokaa. Silloin kun esitelmä- ja
maistatustilaisuus oli omalla osastolla, ei
por!kkaollutmahiuaalueelle jamåistisantsin
pyytäjiä riitti. Kiitollhin maistelija vielä nuoli

:::::::-

Vaikkei  messui l la mitään mul l is tavia
uutuuksia löydäkään,saa retkeily-, kalastus-
ja metsåstysharrastaja hyvän ]äpileikkaukser
tarjoua olevista varusteista. Pa.asta antia ovat
keskrstelut  ja pienet väi t te lyn poikaset
fr essuesiftelijöiden jåasjantuntijoiden kanssa.
Si is kahden vuoden päästä uudestaaD
Rlihifräellel



KARJAKAIVON LIN'A-AUTO AI:

8,50
10,10
13,00
14,24
15,40
17,45

la,su 10,05
12,4O
14,05 la myös
1135 &55
17,45

Arkisin e,so
8,10
9,30

10,50
1310
15,00
1745

laJu 1055 la myös
13,24 8,15
14,45 t35
76,t5 su nyös
77,45 8,55

Linjaa liikennöi Aberginlinjan bussi nro 85. Lähtö Leppävaaran Uikkilorilta, Espocta

ir./tPft\tKA\/|JA
Tilaan Lapinkävijälehden 40 mk
Olen suorittanut;aksun ilman er'Uistä laskua nHSL:n tilille SYP-Hki Kalev ank. 12, 226120-51686

Kuulun ennestään henkilöjäsenenä Suomen
Matkailuliiiioon {sML:n jäsen yhdistys)

kautta ja haluan liittyä suorajäseneki HSL:äån.
Maksan vuoden 1992 sDorajäsenmakrur 40 mk
ilhan erillistä laskua HSL:n tiliUe SYP H:ki
Kalevankatu 12, 22612G51868,

Haluan liittyå Helsin8in Seudun Lapinkävijöihin
ja sitä kautta Suomen Matkäiluliittoon. Maksan
SML:D jäsenmaksun 120 mk hinulle lähetettävållä HELSINGIN SEUDUN LA.

PIT.JKÄVUÄT
c/o Mervi Kunnasaro
Piispantie 4 B 10
00370 H€lsinki


