
TAPIIIKA/UA
\  - - - -\--r-----_':--

^x,^^r'.4AK\

q

\

r:
(t

HSL N:o 49 4t1992



TA|)II\IKAV|JA
Helsirsin Seudun Lipinl<äviiät rv:n (Suomen
Ma tkailuliiton jåsenjå rjestor iäseilehti.

^ro49 
4/92 l - l  l .1992

Ilmestyy n€ljästi v uodessä. helm ikuun a lussa,
huhtikuun puolivålissä, eloluun puolivälissä
ta mar.asKuun arussa,

ISSN 0788-525X painos 2000 kpl

läsenmåä!ä 31.12.1991 1300 henkilöä ja suo'
rajäseniå 13

Miriä Pirinen, Jäme.äntaival 10 E 68, 02150
Espoo, puh.k.461 610

Reijo_Blomber& Raija Hentman, Mårjå Hynni-

KansikuvarTei Laine, piinokset nvös Heli
Låakso, valokuvaaja I Såkari Palo

Ilmoitushinnat aukeahå 1300 mk
1/1sivu 700 mk

1/4 sivu 250 mk
kännatus ilmoitus 100 mk (eiprov.)

Hankkiessaan ilmoituksia, jäsenet såavat20%

Painopaikka: Painonikkarit, Hehinki 1992

Aineisto seuraavaan lehteeh lastaavalle toi-
mitiajalle 10.12.1992 mennssä.

Puheeniohta ja. Seiia Turppo, Pyhätunturintie
I C, 00970 Helsinki, puli.[.3226,K

varåpuheeniohtara:  Pekka Narinen.
Iämeiänraivan0 E6il,02150Espoo,puh.k. 46i
610

Sihteeri: Klsti Klemola, Vehl<atie 17-21 C 1,
04400 lärvenpää, puh.k. 291 9171

Rahastonhoitaja: Mervi Kunnasaro, Piispan-
tie 4 B 10, 00370 Helsinki, puh.k. 550 245

Pankkivhteyder SYP Kalevankatu 12 Hki.
tilinro 226120-51686, PSP 1196 60'9

Kåriakaivonisäntä:KaleviKoski,Asemarinne
6 B 11, 08500 Lohja As-, puh.k. 912-810 79

TalkoopäåUikkö:UliasPemL!Luuvaniementie
10 F84,00350 Hels;nki, puh. !.2978563

Kariakaivon avaimen saa Matkailuliiton mat-
katöimisrosra, Mikonkåtu 2s, klo 9.00-17.00,

Yhdyshenkilönä Suomen Matkailuliito$å on
Ulla Kesänen. Hän hoitaa myds osoitteen-
muutokset,  jäsenås,ai  ja l6hden,akelun
epäselvyydet. SML puh. U0 858.

SISALLYS

Pääkirjoitus s.3
Tulevaa s.4
Loma s.8
Muorin Lapinkaste s.12
Turvållisesti s.14
Kuliakulmetta s.l5

Rondane s-16
Kummitoiminta s.18
läsenhankintå s.18
Pj:n puheenvuo.o s.20
Tietoaivi s.21
Su.manlento Kukasjärven yli s.21
Rinkan pohjalta s.23



P{{KIRJOITUS

Kaikella on raiansa sanotaatl. Siksipä ihminen on kautta aikojenpyrkinytylittämään rajojaa.ja
löv*imään uusia ulottuvuuksia. Retkeiliiää iää harmittamaan omaUa revinilään miUoin mikin
asia. Tuolla tunturilla en ole vielä piipahtanut, enkä luolle kåiralle saaPPaittani sovittanut
Onneksi näitä sopivia tavoitteita löytyy itse kullekin. Jos ei niitä itse keksi, keks'i joku sen

Oliko hro nyt KiilopääUä, jossa näin yhden haasieen, suunnista 24 tunnin aikana niin monella yli
500 metriä korkealla tun turilla kuin ehd it. Jotenkin se ei syiyttänyt.Mieleeni tuli, mitä merkitystä
sillä on, jos pyyhkäiset tunturilta tunturille räkemättä ja kuulematta mitään. Kiinnostaako
retkeilijää diplohi tai pokanli kaapin pää11ä? Eiköhän tällaisiakejnojaolekeksittyparemminkn

Uteliaisuus ja leikkimielisyys kuuluu ihhisen mieleen, siksi varmaan keskustellaan tulilla,
klinka monella huipulla on iullut keväistyä tai missä kaira$a on liikuttu. Kaikki tämä liittD'
retkeilyynja sen viehätykseen. Onhanjoku viisassanonutettei ihminen ole Homosapiensvaan
Homo ludens eli leikkivä ihminen

Harvoinolentavoitteitaasetellut,kunolenlähtenytpoluiUekulkemaan.Luonnonmerkillis)Tksiä
haluatr ihmetellä jå hakea vaihtelua arkipäivän rutiineihin. Joskus on Parenpi pohtia, onko
minestronepussiparempaakuinkånåkeittovastaavassaPakkauksessa.Yksinkertaisetratkaisut
ovar ainakin keiian vuodesa paikallaan Elåhä saa siinä toisen järjestyksen Sjlloin kun on
lonalla ja luonnossa liikkumassa, kannatiaa miettiä mitä suorituspainejta itselleen asettaa-
Siksipii poluilla onparefrpi liikkua "mäyrärä" kuten]ukolan Lauri aikoinaän, lussin luonto ei
taida retkeilijälle sopia.



TULEVAA

MARRASKUU

4.11. ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA- VAIHTELUJEN
VAELLUS
Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1

Syyskokouksessa valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalie, käsitellåän vuoden 1993
toimintasuunnitelma, talousarvio, ja varausrahaston purku sekä päätetään jäsenmak-
suista.LoppuiltakulkienSkibotnintieltäKäsivarrensormienlmpäriReisadaleniin,kohtaakoko
tunturiluonnon moninaisuudet karuimmasta kivikosta viidakkonaiseen rehevD?teen. Tien
näyttåjånä Raija Hentman. Vastuuhenkilö Seija Turppo puh. k.3226,14

Tule kokehaan ainudaatuisia elämykiä Lapin luonnossa ja tuntemaan Lapin erämaiden
läheisyytä CiåIlä etelå$äkin.
Lapin hehkua, Lapin taikaa, luonnonääniä, luonnon hiljaisuutta.
Pitkospuita pitkin meitä johdattelee näihin tunnelmiin kuvinjasanoin luontokuvaaja, eräopas

Tilaisuuden pääsymaku vååtesäilytyksin 15mk. (Kahvio). Vastuuhenkilö SaaraKoståma puh.
k,363416.

Tiedossa rusettiluisteluä tåi muu ta jääohjelmaa, mikälijäätä löytyy. Kaiva siis vanhatjääkiitäjäsi
esiin. Jäån puuttuessa suunnataan kå.palasoille. Kokoutuhinen llo 12.00 Karjakaivolta
Yhtevshenkilö Reiio Valander puh. 912-81250

11.11. ke k lo 19.00
YLEISÖTILAISUUS- ELÄMÄÄ PITKOSPUILLA
JA POROPOLUILLA
Bålderinsali, Aleksånterinkatu 12

14.11.1a
ULKOILUPÄIVÄ KARJAKAIVOLLA



IOUTUKUU

MDkavan illanvieton merkeisså vietåmme pikkujouha. Viime wonna huomasimme, eitä
Päikka on tosi viehåttävä nimeståån huolimatta. Ohjelmassa hm. sarvekkaan nimeäminen ia
tanssia. Illallisko{ti 120 mk, sisältåen jouluruuan, jälkiruuan ja kahvin. Anniskeluoikeuksia
ei ole, mutta kanniskeluoikeDdet on.Ilmoittautumiset 27,11. hennessä Matkailuliiti@n Ulla
Kesäelle puh. 170 868
Perille pääset busseilla nro. 32, 40, 63

Suomen 7s-vuotis itseräisyyspåivä sujlu lapinkävijöillä Nuuksion metsiä samoillen. Porukka
lähtee klo. 11.00 liikkeelle. Kävelyn päåtteeksi voi nauttia Karjakaivon makeista löylyisti.
Vasluuhenkilö Kalevi Koski Duh. k.912-81079

Aamupäivä huhkitaan metsässä lumitilanteesta riippue4 joko puita vetäen tai pitlejä pilkk@n
ja saunan jälkeen voidaankin råuhoittua pfuronsyöntiinja joulun odotukseen. Vastuuhenkilö
Ulias Pernu puh. t.297 8563

16.12. ke k lo 18.00
VARUSTE-ESITTELY LASSIN RETKIAITASSA

Jokaisen vaeltajan unelmajoulutahjat löytyy Lassilta ja letysti edutliseen hintaan. Mitäs sitä
tarvitaankaån talven lumille?

4.12.pe klo 19.00
PIKKUJOULUT
Haagan työväentalo, Y]ldistystie 1

6.12.su
ITSENÄISYYSPÄIVÄKÄVELY

12.12 pe
PUURONSYONTITALKOOT KARJAKAIVOLLA



TAMMIKUU

9.1.  la
PUUNVETOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Mersästälöytyylukemåtonmääräpuupinoja,jotkavedetäänahkioissäalamökinpihaan.Töiden
jälkeen voi taas hyvällä omaUa tunnolla syödä hernekeittoa jä sadoa. Vastuuhenkilö Pekka
Narinen puh. k.461610

10.1.  su
UMPIHANKIHIIHTO

Omia latujamne pitkin ihailemme talvista Nuuksion järviylänköä. Mukaan evästä ja sukset
Lähtö n. klo. 11.00 Karjakaivolta vastuuhenkilö Perrti Salo puh. k.291 6873

13.1.  ke k lo 18.00
KERHOILTA - MENNEEN VUODEN
KUVASATOA
Kaisaniehen ala aste, Puutarhakatu 1

Useihmat lapinkävijåt kulkevat kairassa kameran kera, joren tule nyt näyttämåän vuoden
aikana kerääntyneitä oioksia, joka tapahtumishmme taiomilta vaellutsilrasi. Vasruuhenkilö
Ania Poutiainen Duh. 557437

HELMIKUU

3.2. ke klo 18.00
JÄTTEEN KÄSITTELY JA KIERRÄTYS
Kåisaniemen ala-aste,Puutarhakåtu I

Luonnon ystävinä hahamfre tietysti kuormittaa ympåristöämhe frahdollisimman vähän. Tute
siis kuuntelehåån mitä sinä voit osaltasi tehdä puhtaamman vmpäristön luomiseksi.
Vast!uhenkilö Lass€ Svenskbere euh. k.265 279



Majoitus Allangon ulkoilukeskuksen hienoissa 4 henaen mökeissä/ jojssa voititse valtnistaa
ruokasi.Päivåsaikaanhiihtelehme/ulkoilemmeAulangonpuiston"vuorella".luallaonnuuta
ohjelmaajaideoimmeyhteisiäasioita.SMLvastaamajoitG-jasaunomiskustännulsista.Soittele
29.1.1993Pertti SaloUeja kero mahtuuko kyytiisijoku toinenkin vaihaluatko itie kyydin.
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5-7.2.1993
LAPINKÄVIJÖtDEN TALvIPÄIVÄT
AULANGOLLA

6.2. ta
PUUNVETOTALKOOT KABJAKAIVOLLA

Lastaa puut ahkioon, kiinnitä kuoma, vedå tai työnnä kuorma Karjakaivolle. Helppoa eikö
totta? Rankan päivän päätteeksi soppåå ja saunå. vastuuhenkilö Joma Hyrkäs puh- 479 508

A liir?o"o"ro NAurrrMrsHrHrELY
Talkoovetreir jäsenin lähdemme klo 19 Karjakaivon laiiurin päästä kuutamoisille järvien jåille.
Suksetjalkaan,lämmintäpääUejakuunnolsuåihastelemaan.VastuuhenkilöAnjaSintonenpuh.
k. 676 039

TULEVAA
3.3 Kerhoilta ja kevätkokous
6.3 Puunvetotålkoot Karjakåivolla
27.3 Pilkkijäiset



LOMA

H HTOVIKKO 3.-1 0.4. 1993

Käynnistetään Lapinkåvi jö iden 20 v,
juhlavuosi komeastj låhtemä11ä Ylläksen
lpeisiin maisemiin hijhtämäån. Paikkoja on
vain 33 kappaletta,joten hopusti asiaan.

Låhtö Helsingjski 2.4. klo 21.22 lähteväUä
junalla, ja paluu 18.05 Kolaista låhtevällä

Matkan hintå on vain 2280 mk, mikäli
matkalippujen hinnat eivåt nolse. Markan
hintaan sisälqf matkat, junan makuupaikat,
najoituksen 2 h huoneissa, ruokailun,såunat
sekä oppaan palvelut.

Ilmoittautqmiset 15.1- -93 mennessä Kalevi
Koskellepuh.t.(11.30-12.00)90-2180249,puh
.k. 912-81 079, tai Anja SintoseUe puh. k.90'
676 039. Tiedustelut samoista paikoista.

Ennakkoon varanneet varmistakåa lähte,
misenne mahdollisimman pian, kuitenkin
30.11. -92 mennessä, että emme tlrhaan myy

Ennakkohaksuun lähetetään osanotiajille
pankkisii!tolomakl<eet, jotka haks€taan
eräpäivään hennessä.

KEVATVAELLUS VALITUNTUREILLA 30.4,-9.5.1 993

jos hiihtovaellus kjinnostaa, mutta olet
aikaisehmin ollut epäva.ma, or nyt mainio
mahdollislls kokeilla auringossa kiiltäviä
hankiaja ahkion vetåmistä. Tarkoituksenå on
rehdä leppoisaahkiovaellusRopinmåisemissa.
Yöpymisessä tukeudutaan kämppiin, mutta

telttäöitä on måhdollista kokeilla. Rohkeasti
mukaan. vain luonnonoikut voivat tehdä

Tarkemmat tiedot hintoineen seuiaavassa
lehdessä. vaeuusta puuhailee PerttiSalopDh.
k.2916473



PITKÄVAELLUS NJURGALAHTI-KAAMASMUKKA 24.-
31 .7.1993

Hieno mahdouisuus osall'stua Pitkälle
vaelhksel le yhdistyksen varaamal le
osurdelle. Maastohan on mitå parhainta

Pitkänvaelluksentoinenviil<koedetäänvålillä
Laani la-Njurgalaht i .  Hakkuut uhkaavat
Hammae ja Appistuntureita, mutta alue on

Lappia Lenmenjoen ja Muotkatuntureiden
maisemissa. Mukåan mahtuu 12 henl.ilö-
Joukkoa kokoilee Kalevi KGki puh. t. Ho.
11.30- 12.00 214 0249, ptÄ. k.9 t2-ArO79

vielä kunnon erämaata- välin vetiijärui lomå
Nurmi puh. k- 912i8243. Tarkemat tiedot

PITKÄVAELLUS LAANILA-NJURGALAHTI 31,7.7.8.1 993

KALMANKALTIO- KAUTOKEINO 7.8.-1 5.8. 1 993

Muiden yhdistysten
vaellukset

EIok! inen tel t tavael lusretk i  lähtee
Kålmånkaltion rajavartioasemalta luoteeseen
ja kolnantera päivånä rajan ylitys tapahtuu
Pöy. is järvel tä koi l iseen paikkei l ta.
Rajanylitysluvat hankitåån tietenkin. Norjan
puoleinen vaellus on helppokulkuista ja

puutontakin ylempåä kulkien. Retki pååttyy
6päivän janojn 100km jälkeenKautokein@n.
Suunnitelmia kehittelee jå ilmoittåutumiset
vastaanottaa Hannu Luoto puh.k, 931-560470
ja ryö 93 t-2423 517-
Aikataulusta, hinnasta ym. seuraåvassa

Hinta 1450-1650mk, lapser+l4vuotiaat-509.
sisältäen mätkat tu.istiblssi]l4 majoituks€n,
täysihoidon ja opasilksen.
Ilmoittautumisetjatiedustelut13.ll.menneså
Toivo Huovinen puh. t.7046425 puh. k.296
1427 tai Tauno Laukkanen puh. t. 195 5071,
Puh. k.576913

JOULUMATKA SAANANMAJALLE 21
26.12.1992
Joulurvietto su juu leppocasti Såånanmajalla
Riekkojen ja Kiehisten seu.assa.
Majoitus 4 hengen mökeissä ilman muka-
vuxksia, 4 hengen huoneissa mukavuuksin
tii huoneistosså,jossa mlkavuldet + sauna (
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PITKÄLLE VAELLUKSELLE 24.7..9.8.1 993

Låhde ensi kesänä kulk€maan omaa pätkääsi
vaellul<sesta Suohen päästi päåhån. Ku-lje
vijkl<o tai kaksi - tai viikonloppu. Osallistu
tapahtuhaaa joka on retkeilyväen voiman-
näyttö oman harrastukserua puolesta.

Ma*ailuliiton yhdistyksille olj va!åttu hah-
douisuus värata omia osuuksiaan ensih-
måisinä. Mikä olisi komeampaa kuin ettäjoka
kilometriä olisi joku SMLrn retkeily tai
låpinkävijäyhdistyksen jäsen tallaamassa.
Itseasiassasiihen tarvittåisiinvain44henkilöå,
sillå ryhmän pienin koko on kaksi henkeä.
Ryhmien koolle ei tietenkään ole aseiettu
ylärajaa. Ryhhäthuolehiivatmuonitukesiaan
ja kuljetukistaan itse, kuten ajnå vaelluksilla.
Kannattaisi miettiä useampiå vaihroehtoja
ennen varauksen tekemistä, sillä mää.äryiue
osuuksille saattaa olla tungostå.

Suur in osa osuuksista on noin v i ikon
vaelluksia. Kartalta mitatut kilometrimäärät
vaihtelevat yleisimmin 60 ja 100 välillä, jonka
pääUe pitää laskea hååsrolisät. Yhteensä
karttakilometrejä kertyy 1875.

Etappivä1i t  ja ni iden suuntaa antavat
kilometrimäärät ovat seu.aåvat:
Hamina - Pulsa n. 80 km
Pulsa - lmatra - (Ruokolahti) n. 80 kh (+
20 kh)
Ruokolåhti Kultakivi (Punkaharju) n. 85

Kultakivi - Kesiilahti n. 60 km
Kesälahti -Orkamo n.70 kh
Onkaho Joensuu n.70 km
Joensuu Koli n.90 kfr
Koli - Nurmes n.100 km
Nu.hes - Vuokarti n. 100 km
vuokatti ' Hyrynsalmi n. 90 km
Hyrynsalmi- Puolanka n. 60 km
Puolanka -Pintaho n.100 km
Pintåho Iso-syöte n.40 km
Iso Syöte -Posio n.80 ko

Posio-Rul<a n.70 km
Ruka - Hautajärvi n. 70 km
Hautajärvi ' Kelloselkä n.70 kn
Kelloselkä ' Tulppio n. 120 km
Tulppio 'Laani la n.1401m
Laånilä NjEgalahti n.90 km
Njurgalahti -Kaamasmukka n. 100

Kaamasmukka ' Utsjoki

Haminasta toeNuuhun valmiita reittejå on
niukalti, joten siUä osuudella ollaan luomassa
ja testaamassa uusia retkeilyreittejii joista
toivottavasti tuleepysyviä. Koliltaet€enpäin
komea LKK{eitti ulottuu ainasallaan- Lapissa
porukat valitsevat kulkffeittinsä itse, vain
aloitus-/lopetuspisteet on eMalta määritetty.
Tulppion erämaiden ja UKK-puiston kautta
päädytään Laanilaan, josta r€itti kääntyy
nelostien länsipuolelle. lvalojoen ja Lennen-
joen kultamaidensivu kuljetaan Muotkath-
tureille. Kaamasmukäsia vaihdetaanPais-
tuntureille? joiden tunturinkupeita vaelleraan

Osuudet on suunniteltu viikon hittaisik',
mutta aikaa voi kuluttaa toki sitä en€mmän rai
vähemmän tai pilkloå esimerkiksi kolmelle
viikonlopulle. Pääasia on, että vaeltaminen
tapahtuu välillä24.7.-9.8.93. Kulkusuuntansa
voi nyös valita. Lähtöpäivät ovat låuantaisin.

Pitkällevaellukselle haluavatvoivatosallistua
oman - jå miksei tietysti myös jonkun huun
yhdistyksen vaellukselle. Tietenkin voi il-
hoitlaa myös oman porukan suoraan Matkai-
luliittoon Heleniuksen Maralle. Tilaisuutta
tarjotaanmyösmuiUe retkeilyorgånisaatioiUe.
Toivottavasti koko reitillä rinkkoja keikkuu
jonossa ja että niin yksityiset retkeilijär kuin
monet fruutkin yhdistyket HSL:n tapaan
ottåvat.elkeilynSuomeneteläisemmissäosissa
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KESÄN
TALKOOTAPAHTUMIA

PERUUTUSEHDOT

Tiedossa on kaksi suurta talkooviikkoa
Lapissa.Ensimmäinen on älustavien
suunitelmien mukaan 5-12.6 Saariselällä.
Työhaana on Sarvjojan kämpån si i . ro
muutamåklomen metriä. työ on vahasti
vaativa, joren kaikki halukaar mahruvar
mukaan. Puiston kanssä l<äytävätneuvottelut
ovat vielä kesken/ mutla roivottavasti ensi
lehteensaadaan tarkempia rietoja.Tjedusreua
voit myös Uljås Pernulta puh.r.2978563

Toiset talkoot liittyy kolmen valtakunnan
yhteisen vaellusreitin avaamiseen.Norja"
Ruotsin ja Suomen Lapissa kulkevan reitin
avajåiseton tarkoihrspitåä KilpisjäpenkoLhen
våltakunnan rujapyykillä, ja tarkoircta va.ren
olisi rakennettava kivisilta kyseiselle paikalte.
Talkoilu tapahtuu 17.-24.7. Sieltähän voikin
lähteä sittenPitkällevaellukselle, Myös näista
talkoista vojt kysellä enemmån Utiltå-

0'7 vrk ennen måtkån alkua, peritään
varauksen koko hinta.
Tilaaja on oikeutettu peruuttaessaan täyteen
takaisinmaksuun läåkärintodisruksella.
Hetsingin Seudun Lapinkävijöillä on osan-
ot ta j ien vähyyden tai  muun ennal ta ar-
vaahattoman syyn johdosta oikeus peruutraa
lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilai
suuden alkamispäivää olematta velvollinen
korvauksiin. Järjestäjän peruuttaessa tilai-
suuden, osanottomalsu palautetåån kokonai-

los varaus peruutetaan, palautetåån i l ,
mo'ttautumismaksu vähennettynä toimistoku-
lu i l la,50mkva.auksel ta,kui tenkinni inerrä,
jos varaus peruutetaån myöhemmin kuin:
42-31 vrk emen matkån alkua, pidätetään
puolet ennakon määrästii
30-15 vrk ennen matkan alkuå pid;terään
ennakkonrnksu kokonaan. Mikäli tämä mäksu
on yli 257o varatun lomaviikon hinnasta,
palautetaån tämän mä;iran ylittävä osa.
14-8 vrk ennen matkan alkuå, peritään 5070
vårauksen kokonåishinrasra,  kuirenkin
våhintään ennakon näärä

\ l
- \ \

**q.{ )
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*'d.
,



MUORIN " LAPINKASTE''

Se aika on nyt. Pakko lähteä viikonloppu-
vaellukselle. Kauan haaveenä olluiajatus oli
saatavå pois päiväjärjestyksestä- Siispä
perjantaina9.l0klolZ20starttasiHamuSiitari
a la Mannerheimint ie l tä-  Jänni t t i ,  n i in
mahdottoman kauheestil
Hämärän laskeuduttua talsimme polkua
leirjpaikalle.Taskulampunvalon lisäki kuu-
ukko virnisteli silloin tillöin p'lvien raoisra.
Kun porul<ka oli koossa, sitten vaan teltan
pysrybpai]<alle. Siinä vaiheessa linkka ei vielä
painanut. Tunhri kuin kaikld olisi yhtri juhlaa
vaan. Nauratti, muoria nauratti ja se kuului.
Seolihyvää mielti jaluottamusta, etiä "eihän
tää nyt mitäån, näin helppoa ". Löysimme
pimeä$åkin leiriyrymispaikan. Teltta nousi

Kello tikitreli lähellä kuutta. Kömmin ulos
todetakseni, kuinka ihana aamu, aurinkoinen
ja tylmi, meiue oli annettu. Leiripaikanjätimme
klo.9.30 ja taipaleen tultuamhe saavuimhe
paikkaan, mi$ä oli tulisija ja aivan viere$ä
vanha tukinuittoränni. Matkån vafellå oli
poukkoiltu eräätkin kivikot, sammälmättäät
ja pi tkospuut.  Ol i  pakko saäda i tsel le
polttoainetta ja rinkkaa hiukan kevyemmäk5i.
Siiiä lähdetäessä tulikin sitten varsinainen
hämmästylsen aihe: Hannu Luoto,
joukkomme oivallinen johtaja ilnoitti, etten
nostaisi inkkaa selkääni, Hannu Siitari veisi
s i tä jonkun matkaa. Minä ki ivaast i
vastustamaan, ettå ei tule kuuloonkaan,
Kunnes pienen hatkan mentyåmme näin,

Edessä oli kallion jyrkänne, jonka juurelta oli
köyttå, hyvä tavaton kuinka korkealle sitä
ol ikaan vedetty retkeläisten homntan
helpottåmiseksi. Kun vuoroni tuli tarttua
köyieen, freni pulssilla kovaa, mutta vaibto-
ehtoja eiollut.
Osan matkaa oli tehty tikapuita köyden Iisäksi
helpottamaan laskeutumista. Muutnähtävyy
det jäi omålta osaltani vähiin. Löppösen luolar

Jo päivällä jossain vaiheessa tuli mieleen
epäilys, etfi mitä jos en kestäkkåån titä
.ääkkiä. Peittelimmeitrdhe javaakasuora$a
jaksoimme Riivan kanssa jonkun aikaa
muistella mennyttä päivää. Ennen unen ruloa
valtasi mielenniin hulvaton onnen äysi tunne/
ettei paremmasta väliä.
AamuvarhaisellavähänkeraUaantajupalat-
tua sen huomasi. oli tullut talvi. Luomon
olosuhteitten muuttuessa tuli pikkujnen
pessinisnin poikanen kuvioihin. Miten
pärjään, jos joudun rähnällään janelinkontir!
kuten eilen, nousemaan lumisiUe kallioille tai
laskeutumaan takaperin sammalikkoon, josta
ei tietåisi, m å olisi alla. säilyisikö uusi
våellusasuni ehjänä jos joutuisin jossakin
tilanteessa huikkaamaan : hoi, muori menee
jorpakkoonl Mahdollisten liukastmisten riski
trm. oli minimoitu antanalla nandolisuu
kulkea tietä pi*in jos halusi.
Toinenkin päivå meni mukavasti. Viimeisen
lounaån söimme järven rannalla. Aurinko

TieUä jonkin matkaa kuljettuamms erosivat
päåjoukon ja heidän, Ritvojen ja minun,
tiemme. Matkaa määränpäähän oli n. 3 km
kun pakettiauto ilmestyy takaapäin, siis
menosuuntaamme, Nopea reaktio) peukut
pystyyn. Toden totta, ystävällinen hera
kuljettaja viskasi kolne rinkkaa lavalle ja
sitätilaan yhden lopen uupuneen. Riwat
Puranen jaKouki astelivåtjonk6ajankuluttua
virkeinä tyttöinä saunan pihaan,
Löylyt  o l ivat  hakoisat .  Tässå ja nyt ,
nautiskellen tekemiåni retkieväitä ja kun "
koivuhalot " ovat sulaneet omiksi, hyvin
toimiviksi raajoikseni, haluan kiittåä vielä
asuintoveriani Ritva Purasta, molempia
Hannlja erikeen, sekä tietysti koko muuta
joukkoanme hyvästä ja mieltä lämmittävästä

Sirkka Sundström
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TURVALLISESTI

Syyskuusså qutiset kertoivat kahden ko-
keneenvaeltajan hul<kseen UKK-puisto$a
ylittå6sä:inSuomuiokeå. N.isetolivatkoke-
neisuudestaan huolimattå ietneet pahan
virheenr dioineettilånteenvåä!in,

Raja-Joosepin vartion päällikkö Hytönen toi
puhelinlangån loisessa päässä esiin asioita,
joiden suhhanå oli kuolema. Ehk;ipä naiset
olivat ennenkjn kahlanneet joen yli juuri siitä
påil<asta. Tilanne oli kuitenkin toinen kuin
ennen, sillä sateita oli ollut runsaasti ja joki
tulva$a. Lapin jokien vesi on kirkasta jå
veden syvyyden a.vioiminen on vajkeåå. Tul
vanmyötä hyös virran voimakkuus lisääntyy-
Arvoiluksesksi jää, mikseivät he olleet jat'
kåneet hi€ha. jokea ylävirtaan, hissä olisi
ollut tuvallinen .iippusilta yli. Ylävirtaan
kulk ien muutoinkin löytää varmimmin
ylityspaikan joen våhitellen madaltue$a.

Kummauakin oli rinkan låntiovyö kiinni.
Monetjat!ävät ser kahloe$aan kiinni, koskå
vyö avoinna rinkka heilahtaa helpommin ja
voi horjuttaa tasapainoa. Tottå sekin, mutta
jos kaaiuuja virta tempaa mukaansa, ei lan'
tiovyönaukominen enäiionnistu jalopputulos

Ilmeisestikin toinenvaeltaja oli joutunutveden
varaan ja toinen oli hätäännyksissään ryr-
nännytrinkkåäirrotlahatta apuun..Josturvana
olisi ollurkähluusauva ja lisäksi köysi, ei näin
olisi ehkä käynnyt. Kahluusauvan pitää olla
niin pitkä, että sillä voi ottaa kunnolla tukea
viistosti ylävir.an puolelta- ja niin tukeva,ettå
siihen voinojata rinkkaselåssä koko painoua.
Vyötäisille sidottu köysi, joka kietaistaan ran-
nalla olevar puun ympäri,ant.a pelastumis-
keinon, vaikka kåå t!isikin. Vaelluskumppani
syöttää köy ttä si tä mukaa kuin yli ttäjä edistyy
kahluusauvi apunaan taipaleeuaan. Toisen
päiistyä yli osat vaihtuvat. Jollei köysi ole
kiedottu ketr.n puun ympäri,rannalla olijan
voihaieivätehkä riitäkään, jos kahlaaja kaatuu

ja hän joutuukiskonaanhädissäånräpiköivää
kumppaniaan vasiavirtaan ylös-

Jokien ylittähisestä kahlaamaua on hyvä
muistaa muutamia asioita:
'missä joki on leveimmillåån ja mahdoUisesti
myös monihaarainen, se on natalin
hieman syvempi, mutta rauhallinen vesi on

turvallisempi ylityspaikkana kuin vuolaana
koskena virtaava joki
- veden ulottuessa yli polven tilanne on aina
vaarallinen virtaavassa v€dessä
kivien hyvin tumnan vihreä sahmal ei ole

liukasta, kirkkaan vihreä taas on
-opaskirjojen mukaanvuolåassa virrassakan-
nattaa kahlata virran sruntåan, jottei vnran
mahdollisesti viedssä jalatalta kaadu mahal-
leen tai selälleen, jouoin rinkasta irrottau-
tuminen saattaa olla vaikeampaa
-kahlatessa pitiiäaina olla toinen jalka jasåuva
olla tukevasti pohjassa ennen kuin siirtää toista

' virtaa ei kannata ylittåä paljain jaloin, sillå
kylmässä vedessä ei tunne, jos esim. terävä
kiv i  tekee haåvan. Paksut f rotee- ta i
villasukatkin ovat paremmat kuin eimitään,
kahluutossut vieläkin paremmat silloir kun
joutuu riisumaan housrt
-saappaiden riisumisella voi välttyä sillä ertä
sitoo hlainv€ttä pifivätsadehousutremmeillä
tiukasti nilkan ympäii. Toinen vaihtoehtoon
hankkia elinta.vil<emuoviletkua, jota myy-
dään rullissa iai metritavarana (eltintarvike-
muovipussien paksuista, läpinäkyvää muovi
pötköä). Polven alapuoleltanivusiin ulottuvat
päikä voi kiinnittää ilmastointiteipiuä saap
paan suuhun/ joka on jäykistetty kåhlaukssen
ajaksi esin. sisåpuolelle åseteuavalla muovi-

Soomalainen sananlasku "parempi virstå
vää.ää kuin väaksa vaaraä// on oikeassa.
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KULTAKUUMETTA
Låpin Kansan sivuilla on vuoden mittaan
ainå muutamia kulanlaivuuseen liittlviä
uutisia. Viime vuosina konekaiwu on kuu-
mentanut tuntei ta moneen kertaan.
Vastakkain ovat olleet tehokkaat mene-
telmät/ johen smentminen ia mikå on
sovelidtåtoimintakdsallispuistoon,mikä

Lemmenjoellasatakunta kullankaivajaatonkii
valtauksiaan lapioin. Kulta-alue on kansal-
l ispuiston alueesta noin 2,1 % el i
kuutisenkymmentä neliökilometriå, Koneel-
lisiakullankaivuutaharjoittaa alle kymmenen
ammattilaista/ mutia heidän saaliinsa on kui
tenkin yli 90 % kaikestå Lapin kullästa.

Karj Merenluoto, jokå on tähån asti hyllännyt
Misijoenvarrssa,haki kesänalussaPlskulle
uutta 30 hehtaarin kaivospiiriä. Hän oli alus-
tavien tutkimusten mukaar laskenut sieltä
löytyvän kultaa yli 50 kiloa. Myös Aarne
Alhonen teki hakemuksen kaivospiiristä. 6,5
hehiaarin maakerroksista oletetaån litytyvät
lähes 30 kiloa arvometallia.

Heinäkuussa Metsähållitus ja Lapin vesi ja
ympäristöpini olivat pyytåneet virka-apua
vesioikeudeltaPuskunkultavaltauksilta valu'
neen lietteen samennettua Lehhenjokea.
vesioikeudelleeioltulähetettylupahakemusta

Niinpä sitten lokakuussa Pohjois-Suonen
vesioikeus kielsi koneeuisen kullånkaivun
Lemnenjokeen vetensä laskevilla Puskun ja
Jäkälä-äytsinalueilla. Karin jaArskånlisäksi
myös Yrjö Korhosen uusi koneraltaus Iäkälä-
äytsissä on pysäytettävä uhkåsåkon uhalla.
Kåivajien kuumenneettunt€etymmärtää kyl1ä,
kun ajattelee menetettyjå tuloja; Merenluoto
kaivoi pårhaana kaurenaan Miessiuä yli kym,

Kultakuumetta ylläpitiivätmyössillointällöin
löyt)aät isomushiput. Viimeisin mötikkä osui
vaskooliin 21. elokuuta lvalojoen sivujoelta.
145,1 gramman painoinen kultakimpale on
viidennelsi suurin kautta aikojen Suonessa
löytynyt. Isoimmån löysi Eevdt Kiviniemi
Laåniojålta vuonna 1935- Sillä oli kokoa 392,

Kullankaivun historiar vaalimiseen panos
tetaan useammalla taholla. Metsåhallitus
kunnostaa lvalojoen kultamuistoherkkejä.
lvalojoen Ritakosken Kultala on kunnostettu
kuten myöskin Ritakosken rantapsikossa
maannut Toivo Liljeqvistin ruoppaajan.
Samaisen kul lankaivajan kämppä on
seuraavaksi korjausvuorossa- Mel5ähallitus
on kustantanut Pohjois-Låpin matkåiluyh-
distyksen kanssa Ivalojokea ja sen
kultahistoriaa ja kullankaivuå esittelevän
kir jasen' Ivalojoki  erämainen kul ta jok ' ' .
Kirjoittaja on kullankaivaja Vsa Luhta.
Aloite Ivalojoen kullankaivupaikkojen ja -
muistomerkkjs suojaamisesta ja entisöinnisä
tuli muutama vuosi sitten Tankavåaran
Kultamuseoltå. Kultamuseo laajentaa koko'
elmiaan Golden World-projektilla- Tanka"
väarassa on jo Saksan kullankaivun histo.iaa
esittelevä osasto. Tsekkiläisillä esineillä on
saatu alku Kul ta isen maai lman toisel le
osastolle. Pistäytykääpä katromassa. (Lapin
Kansa 23.6., 5.8., 26.8., 29.8. ja 6.10.92)
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VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI

Aloittelija paarusti joskus 60- Iuvun lopulla
jonon hännillä Ruija suunnalla. Tulivåsraan
vuolas koski. Vettä n. puolisääreen ( säären
pituudestariippuen ).Kun veden painevåhån
tuntui saappaan varressa kuvitteli Aloittelija,
€ttä silä vastaan sopisi pa.haiten tukeutua
vastakkaisel ta puolel ta.  Aloi$el i jan on
tunnetusti vaikea pitää suunsa kiinni silloin
kun se olisi viisaintå. Niinpä hän nytkin yli
päästyään rupesi aukohaan kouluhestarin
åänellå: Hei tytöt, pitäkää keppiä kahlåressa

RONDANE
Näen kåukåisuudessa llnoavia Tuntureita
jaLaaksojå,kutennuoruuteniensimmäisisä

iå sama tuuli hlråilee viilentÄen otsaani;
lumen levåtessä kullanhohteisena kuten

Lapsuuteni muistot puhutrelevar minua
jaantavåt ajalulsiajotkakiitivåtmielessäni,
mutta nqoruusmuistdni ,  håmmentävät

ja v i r t .avåt y l i tseni , ,otra ruskin voin

A.o.vinje

Rondanen t!ntu.ialue on puhu tellu t lukuisia
norjalaisia iaiteiljoita, niin kirjailijoita, sä-
veltåjiä kuin taidehåalareira. Se on ollure.äs
norFlaisen kansallistunteen lahteirä, joten on
aika yllättiiväå, ettå Rondanesta on muo
dostettu kansallispuisto vasta joulukuussa
1962 Nimi Rondane, ei ole varmaan kovin
tuttu suomalaisille. Sensijaan Edvar Criegin
musiikki,jonka on sävelsi Pe. Cynt näyrel-
mään, soi mielissämme. Henrik Ibsen sijoitti
PerCyntista keriovartarinatRondånen ja Dov-
ren tuntureille. Nänr maisemi ja runnelma
ovät välittyneet myös meille monina mieli-

alavirran puoleua. ( Ryhmän enemmistö oli
silloin tyttöjä kuten onnel<si yleensä ). No, kun
pian tultih seuraavan kosken ranraan teki
vetåjåhme hillittyyn tapaansa kaikkien
tiettäväksi: Aina kun lahlaatie, oftalaa tuki
yläviranpuoielta. Anatkaakukahåpesi?Eikä
ikinä unohdu, ei varmasti. Niin eftä jos
kahluuasioista muual la tässä lehdessä
kerrotaan, oikean menetty lyn oppi  on
alunperin lähntisin Yliperän Yiöltå ja kunnia
kuuluu sjis hänelle. Joku tolkkuhan olla ptää.

H.H.

Rondane on Norjan retkeilyalueista eräs
varhemmistå. Runoilijat ja taiteilijat löysivät
tien Rondaneen 1800 luvun puolivälissä ja
heidän jälkiåän seurasivat muut jyhkeåå
tunturiluontoa rakastavat norjalaiset, Alueen
trnturiretkeilyn tulilohtina toimivat paikal-
lisetkaiamajat "Seberi( joista useatpalvelevat
myös nykypäivän retkeilijåä.

Muista Nor jan tuntur ia lueista poiketen
Rondane on kalkkiköyhäå aluetta, joten
kasvullisuus alueella on huomattavasti
suppeanpaa kuin esin. Jotunheimissa. Mikä
Rondanessa puhuttelee on karuus ja hrnruri
massiivien jylhyys,kynhenethuiputylittävär
2000 metrin rajan. Korkein runtureisia on
Rordslottet 2178, jonka läntisin huippu
Svartnutet peilaa Rondvatnetin sineen. Alue
rajoittuu lännessä reheväån Gubrandsdalin
laåkoon ja idässä karumapaan Atnan laak-
soon. Maantietieteellisesti se on maan iråisiä
tu!turialueita, sijajten kuitenkin keskisessä
Norjassa. Tukholnasia sinne kertyy matkaa

Alueen keskeisen sydämen muodostavat
lännesä Rondväsbunja idässä lähellä Ahan
laakroa Björnhollian tunturituvat. Näistä mo,
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lemmista on helppo låhteå vaeltahaan pilviä
tävoittelevjlle tunturihuipuille. Pohjoisehpa-
na on Dåralseterja tässä kolmiossa sijaitsevat
kiinnostavimmåtretkeilykohteet.Tosin Rond-
våtnetinläcipuolellakin huiput tavoittelevat
2000 hetriä. Suurenmoisin maisema avåutuu
Rondslottetin huipulta. Lärne$å sijntävät
Iohrnheihin ikilumiset Glitteltind ja Gald-
höpiggen, luoteessa pohjoisempana Dovren
Snöhetta. Rondslottenin itäseinämä on kuin
tulivuoren kraåtefi, suoråa pudotusta Stor-
botnenin pohjalle lienee n. 700 metriä.
Kauempana idåssä avautuu Atnan vihertävä

Tänä päivänä alueella liikkuvat pääåsiassa
.etkeilijät. Mutta entisåjan ihmisille se on
antanut leivän monella tapaa. villipeuroja
tavataan vieläkin alueella,mutta ennenpeuran
metsästys on ollur tärkeä elinkeino. siitä
kertovat tunturilaakioiden maatuneet peura-
haudat. Muutal<in riistaa alueeUa on pyydetty.
Tärl<eimpänå elinkeinomuotona on ollut
kuitenkinkarjankasvåt6. Siitä kertovatalueen

karjanajat, nonet tosin maatuvina tai
raunioituneina kivikasoina. RetkeilijäUe
Rondane tarjoaa hyvät vaellusmäastot. Vaikka
reitit ovat suhteellisen raskaita, on maasto
helppokulkuisempaakuinlohhh€imissa,eiki
luonto ole aivan niin ankaraa.

Suomesta tulevan re*eilijän on helpoin låhteä
vaellamåån Atnan laaksosta. Tieltå n:o 2z
joka johtaa Ätiasta Hjelkiniin on re*eny-
reittien låhtöpisteitä mm. Rondalunet ja
Straumbu. Straumbu on s€ter/ josssa voi
hajoittua DNT:n tunturilupä hinnoilla.
Gubrandsdalin laakson puolelta suosituin
lähtöpiste on Mysuseter, jonnejohiaa autotie

varsinaisellaRondanensydänalueellaDNT:llä
onvåinpalvelutupia/ joita ovatGnmdalshytta,
Ro.dvasvbu ja Bjölnhollia. Alueelta johtaa
reitti Lillhammeriin ja tämän reitin tuvat ovat
itsepalvelutupiä, lähin itsepalvelutupa on
Eldåbu. Sinne johtaa vjitoitettu reittiRingebun
ja Atnabruan väliseltä tunturitieltä.
RIB
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KT]MMITOIMINTA

Useissa eri tilanteissaonnoussutesilleajatus/
olisiko syytä käynnistäå kuhmitoihinta
palvelernaan uusienjäsenten ja ns. vanhojen
konlareiden vålistä yhteyttä.
Minurh on jo ilmoittautunut joukko kum-
meiksi haluavia ja lisäå ilmoittautumisia otan
mielellåni vastaan kerhoilloissa janyös puhe'

Idea on se, etti kun lähetän uudelle jäsenelle
ens'mmäisen kelran Lapinkåvijälehden ja
muita esitteitä toiminnastamme, olisi mukava
pistäämukaan toiminnassåmne jokauenmin
mukana olleen jäsenen yhteystiedot. Näin
uudella jåsenellä on mahdollisuus tarpeen
tullenottaa eEimmäinenkontakti kummiirea,

joka tuntee esim. parhaimman rei t in
Karkakaivolle tai on suunnitellut tulevasta
seuraavaan kerhoiltaan tai viikonloppuvael-
lukselle. Yhteydenotto tulisi nimenomaan nu-

Olemme kuitenkin edellen kaikki, joiden
puhelinnmelot löytyvät sim. Lapinkävijä-
lehdstli, jloisia, jos uusi jäsen ottaa meihin
yhteyttä jal(ysyyihanpientäkin asiaa, jota on
saattanut alussa kummastella. Meille konka-
r€ille kun nämä kummallisuudetovatjo ihan
jokapäiväisiä.
Siis soitellaan uudet ja varhatjäsenet I

puh. k.363 416
t.3967 2133

Palkkioita ei voida korvata rahassa.

Palkkioi uusistå jäsenistä:
1 vuosijäsen I kpt ulkoilukaltta valinnån

1-5 vuosijäsentä l kpl ulkoilukartta + 1-

6 - 10vuosijäsentä l kpl ulkoilukartta +4-
8 vrk Kukasjärvellä + I kirja välinnan nukaan:
Retkeilijån varustetieg Melontareittiopas ja
Kullan ja luonnon kutsu

läsenmäärän kasvaessa palkinnot vastaavasti
Usääntyvät. Näistäsaattietoasoittamallaesim.
SäaraUe puh. t .39672133 ia i  k.363416.

JASENHANKINTA II

Jäsenhankintaan voivat osallistua kaikki
jäsenmakuroamakaneetjäsenet,mutta tähän
jäsenhankintaan osallistuvat eivät voi osallis-
tua muihin SML:n jäsenhänkiniakilpailuihin-
Hankittu jåsen ei saa ennestään olla SML:n

TOIMI NAIN:

Merki tse tunnus H l l  Jäsenehdokkaan
jäsenmakukuitin kantaosan asiamieskohtaan
yhdesså jäsenhan kkijan nimen kanssa.
Esim. Lauri Lapinkävijä H II
Pidä luetteloä jäsenehdokkaistasi = nimet ja
osoitteet ja toimita ne SMl/jårjestöosastoUe
tarkistuspäiväär mennessä.
Tarkistuspäiviä ovat 30/ 12 92,26 /2'93,31 / 5-
93, 3l/7-93, 30/ 12-93. Maksut tarkistetåan
sMl:ssä. Tämä jåsenhankintajäiestelmä on
voimassa vuoden i993 lopPuun.



TILAA EDULLINEN
ABC KOTIKUIVURI

HfNTA 49, +roimiruskurur
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Vokiovorusteeno 4 kuivousritilöö
Kolme iehooluetto 250/500/700 W
Sootovisso Iisötosojo
Tokuu I vuosi

Tiloo puhef im ello 921 -422 622 (8.30- I 6.30)
ABC SKANDINAVIA
PL 12 20761 PIISPANRISTI
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Pj:n puheenvuoro
Hyvät ystivåL vuosi on jälleen loppumassa.
Kaamoskaatuu päälle pahimmillaan. On aika
rauhoittua, sytyttää kyn$ilä ja muistella
menneitä.  Tämä vuosi  on kul jetel lut
Lapinkävijöitä metsiin, tuntureille, alpeille
jopa järville. Toininta on ollut vilkasta ja
monipuoiista. Kiitokset tapahtumjen järjes-
täjille sekä tietysti myös osallistujiUe. Kaikkia
teitä tarvitaan, jotta saadaan aikaan hyvä
toimintavuosi ja viihdytään yhdessä.

KUKASJARVEN talkoov'ikko syyskuun
kolmännella viikolla kokosi 13 lapinkävijää
eri yhdistyksistä ahkeroimaan yhteiseksi
hyväksi.
- Kaakkolåiset kåntoivat SML:n majasta ulos
savuttavan takän ja keittiön heuan,asensivat
tilaue uudet puita såäståvåt ja paremmin
lämmiteivät kaminat.
-  HSL:n,  Oulun ja Kiehisten toimesia
naputelliin yhteiskåyttöön lämmittelykota.
Kåikki "kylän" l9 asukasta noudåttivatkutsua
kodanvihkiåisiin nuotiolle paistånaanlettuja.

Komeat puupjnot HSL: n kodan ympärille
jäivät odottamaan tålvista kelkkakuljetusta
SML n halkovarastolle.
- HSL:n käyttöön jäi komea keko rankoja ns.
maapuita, joiiaonlupa ottaa ilhaiseksi. Pientä
somaa kotaamhe lämmitetiän niillå monen
montal<eitaa- Joutsenperhe järven suojäisessa
päässä nahtoi ihmetellä moista menoa ja
melskettä. Eivätkuitenkaan häiriintyneetniin,
että olisivat vielä liittyneermuuttomatkallaan

oleviin hanhiin.Talkoolaiset puolestaan
ihmettelivät keltaisten rulakoivujen kaNsa
yhtäaikaa kukkivia päivänkakkaroita ja
miljoonia måkåräisiä. Lapinpöllö kierteli
pihapiiin puissa kytciilem:isså mlyriä, joita
vilistelipihatöyråälähåiritenajoittainteltaisa
nukkuvien muuten makeita yöhia.

sML:n järjestöpäivää Tampereela vieretriin 3
- 4.10.1992120 maikailusta eri muodoisaan
innostuneen ihmisen joukolla. Päivien antia
oli tietysti, että sai tavaia mm. lapinlävijöitå
eri puolilta Suohea. Pirjo-Riitta valanen
kuvai l i  kot imaan matkai lun nykyt i laa
huolestuttavaki. Lamasta huolimatta uskoa
tulevaisuuteenon/kunhankeksit?iän ja osataan
markkinoida Suominimiseen tuotteen
omaleimaiset hyvät ohinaisuudet mm. laajat
ja puhtaat vesistö- ja erämaa-alueet, lumiset
talvet ja valoisai kesät.
Esa Saarisen puolitoistatuntinen palopuhe
aiheesta " Luovaan järjestötoimintaan " ei
jättänyt keiään kylmäki. Moitteet nynnyjstä
metsäsuomalaisista, joilta puuttuu rohkeus
olla oma itsensä, tuntuivatyllåttävän tutuilia.
90tuvunvoitonavaimiaSaansenmukaan ovat
(  naisenergia,  s ikaenergia,  moraal i  l .
uskottavuusja usko itseensä ja asiaansa ).
Siispä Hyvää Joulun aikaa ja sitten kaikki
energiai  käyt töön ensi  vuonna, jo l lo in
yhdistyksemme tåyttää 20 vuotta. Meillähån
on i tseensä uskova aikaansaava

seija
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Uusia karttoja

Savuk6ld-Tuntia -alueelle ulkoilukartta
Savukoski-Tuntsa alueelle on viime vuosina
rakeMettupaljon erämaahatkåilun tarpeisiin
monenlaista palveluvarustusta, nm. låävuja,
kämppiå, tulipaikkoja, vesillelaskupaikkoja,
perustethl virkistys- ja viehekalastrsalueita
sekå kunnostettu vanhoja savottakämppiä.
Kårttaanon merkitty myös mm, Kivitunturin
luontopolku, kansallispuistot,soidensuojelu-
alueet, luonnonpuistot, erämåa-alueet ja
aarnimetsät.  Kart ta on tehty 1:100 000

KånåtSåånentMslå jr NåDrpiirinmstr
Karttakeskrs on tuottanut Lappiin matkaavia
varten kaksi uutta tiekarttaa. Saanennaanja
Napapiirinmaanka.tatkattavatyhd€ssä koko
Lapin Iåänin. Saamenmaan kärtassa on
ensimmäis€i kertaa selitettykart{amerkitmyös
saameksi. Paikännimet ja alueestake.tova osa
onpaineituneljälläkielellä. Molempienncien
karttojen mittakaava on 1:400000.

SURMANLENTO KUKASJARVEN
YLI

Heinäkuun 12. päivä ol i  sunnuntai .
Luppoilimme nuoremman poikåni kan$a
kota'asukkaina HSL:n Goados-kodasså
Kit t i län Kukasjärvel lä.  I l lansuussa
KukasjäNellä oli rauhan ja erämaaD tuntu.
MuutKukasjärven kähpätolivattyhjentyneet
aiemmin päivällä. Soutelimme, vedimhe
uistinta ja tuumasimme, että täällä me vain
tyynesti kalastahimme tietämättä ulkomaa-
ilmasta mitään, vaikka jokin ydinvoimalåolisi
räj;ihtänyt tai sota sytiynyt.

Otrdon nnköin.n lentokone
Hiljainen idylli rikkouiui hieman, kunjärven
ylle ilmestyi Kittilästä päin lentokone, jonka

runko oli veneen muotoinen. Kon€ lensi sen
vedan natalålla, ettå pienen hetken arvelin
sen tuovan Helsingin heroja Kukasjärvelle.
Muttasamantienhuomasin,ettäseeiollu*äan
laskeutumassatänne. -Kaiso,lentovde,sanoin
pojaUe. - Sevjevarmaan kalamiehiä jonnekin
lähistölle. - Sen moottori on siipitason ylä-
puolella,våitti poika havainneensa-Enkoinen
kone katosi vilauksessa puiden tåakse- Sillä
hetkellä leniäjäUä oli roin minuutti elinaikaa
jäljellä.

Parin tunnin päästä ilmaantui Kittilästä päin
jålleen pienkone, nyt korkeamhalla lentåvä,



ja to i !en. . .  ja hel ikopter i . . .  ja to inen.. .
Kukåsjårven t ienoi l la ålkoi  melkoinen
lenioliikenne.Pienkoneetjahelikopterittulivat
Kittilän suunnasta, lensivät Akäsjärvelle päin
ja palasivat jonkin ajan päästä takaisin.
Eksyneen etsiskelyltä 5e kovasti näytti.
Lenteleminen loppui joskuspikkutunneilla. -
Kåikki koneet ja helikopterit olivat yksityisiä,
tuumailimme. - Ehkä ei sittenkään ollut
kysymysmistä:!netsiskelystä. Kukaties jossair
vietettiin vaikkapa Kittilä-päiviä, joider
ohjelmaan kuului  yöt tömän yön
yleisölenrätyksiå.

Vanha l€hti kertoi onnettomuudsta
Maanantaina jätimme jäähyväisetvjihtyisälle,
lämpimälle jakuivalleGoadok*Ue, patikoim'
he auiolle ja åjoimme Pallastunturille kaste'
lemaan kahppeittamme uusissa maisemissa.
Palatessamme Pallakselta monta päivää
myöhemminsattuikäsiinvanha KittilänSano-
hien numero, joka keftoi 12. päivän onnet'
tomuudesta: matalålla leniånyt amfibiokone
oli törmännyt Linkul<eron rinteeseen. Lentäjä

JARVI-ESPOO: *'istönimet. ruontoa.
histo.iaa ja tulevaisuutta. Toimittanut Sirkka
Paikkala. Espoonkaupunkisuunnitteluvirasto,

Karjakaivoi syvä, rauhallinen, pyöleähkö
suorantainen metsälampiurjasta lounaaseen.
Vuoden la03 karttanimenä Isokåriakåivo ja
lsonå Kårjakalvona nimi pysyykin sitten
vuoteen 1954, jolloin tilalle vaihtuu pelkkä
Ka!jakaivo. Nimikeruissa on ruotsinkielisiltä
ral letet tu 1915 muoto Kar jankaivo,
suomenkielisiltå 1960tuvun lopulla vaihto-
entoiset muodot Karjakaivo ja Karjankaivo.
Karjakaivo nimisistä paikoista or hajatietoja
myös mlualta Slomesta ( Kestilä, Kit€e,
Kiuruvesi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Sälylä).
N jiden o! seljtetty saaneer nimeNä siitä, että
niitä lähellä ovat ennen olleet Karjakodat, ettå
neovatoll@tvakituisialehmien jxorrcpaikkoja
ia että niistä on kannettu karjan juomavesi.
Iltueisesti Espoonkin nimi viittaa låidun tami

Katso myös Käki lampi ja
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kuoli heti, ja ainoa matkustaja loukkaantui
vaikeasti. Kahden et€låsuonaraisen nuoren
miehenunelmanatka Huippuvuorillekatkesi
onnettomasti. Henki'njäänytolilopulrasanut
hälytetyksi apDa radiopuhelimella, mutta
koneen putoamispaikka oli etsijöille pitkan
a.voitus. Kone oli pudomut neljän-viiden
k'lomei.in päähän Kukasjärvestä,nuttameiUä
ei ollut onnettomurdesta aavistustakaan.
Metsä oli peiitänyt murheäylelnän meiltä.
Mutta olimme ilmeisesti viinreiset ihmisel
jotl<a näkivåtonnettomuuskoneen ilma$a.

Takavuosina minua kuisasi toistuvasti sama
uni, jcså näin lentokoneen putoavan hori-
sontin taake. Tåtäköse tiesi? Mdsemaja kone
tosin olivat unikuvissa aivan eiilaiset kuin
Kukasjärvellä, jasitäpaitsinåin unessakoneen
sakkaavan ja putoavan enkä lukenut sitä
lehdestå, kuten nyt tapahtui.

Tällä perusteellisuudeUaliiassa onselviteity
kaikki Espoon vedet, järvetja lannei, joitå

Juri Kokkosen årtikkeli kirjAsa läsittelee
jäivien esihistoriaa. Hän kertoo myös noin 6'
7000 vanhoistaNuukrionPitkä järven liidöistii
jaluoNuukionmetsinajallisestiupeanpitkän

Heikki Wuoretuinne kirjoittaa E pen järvi-
luonnosta,suojelusia, tutkimuksesla jarEtkistii
espoolaisjlle järville.HänentoinenartikkeliNa
l<ertoo Espoon joista ja pienvesistä.
Kijassa on runsaasti musta-valkokuviå, huu-
täma värikuva ja karttoja useistaalueenosista.
Takasivun tarkka hakehisto auttaa oikean
nimen löytämisessä. ta jos haet nimeä Kaia-
kaivo, löydät ninen jälkeen kymmenen

Knja on espoolaisen metsässäkulkijan
perustietosanaknja,opaskirja historjoineen ja

Kirja malsaa 130 mårkkaa. Sitå myy ainakin
Espoonkaupunkisuunnitteluviiåstonnimistö-
yksikkö.
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RINKAN POHJALTA
Goados-kodan uudet
varauksetja hinnat

Kokemusperäisesti on tultu siihen tulokseen,
et tä Coados-kota on kokonsa puolesta
ihånteellGin neljäl1e lapinkävijälle kerallaan
najoittua. Johtokunta onkin päätiänyi, että
kota va.alaan korkeintaan neljälle kerallaan,
vaan jossuurempi porukka on menossa kodalle
niin sopu tilaa antakoon.
Lapinkävi jäporukan yöpymisnaksu on
henkilöluvusta riippumatta 4 l 15 mk. = 60
nk/vrleolisitten porukassayksi tai useåmpia
Iapinkävijöitä. Yksittäinen yöpyjä maksaa
edelleenkin l5 mk/ vrk. Viems maksaa aina

Saunamaksu on edelleen 10 nk/såunojä /
ke.ta. Ahkeraa korailua.

Apua!!

Yhdistyksemhe tåfritsee Kirjanpitäiån
woden 1993 atusta. Mikäli sinula on kykyiä,
åikåa ja halua toimiå yhteisen åsiåmme
hlväksi, soittele Seiia Turpolle puh. k.322
644

Logon suunnittelukilpailu

Päästä luovuusitsessäsi vålloilleen ja osallistu
Helsingi. seudun Lapinkävijöiden oman
logon suunni t te luki lpai luun. Logoa on
tarkoi tus käyt tää lähinnä T-paidoissa ja
korteissa sekä kirjeissä. Aikaa sinulla on
maraskuun loppuun. Suunnittelukilpailun
voi t ta ja l le i lnainen vi ikon oleskelu
Kukåsjärjellå. Kaikkien osallistujien kesken
arvotaan kitapalkinro. Ehdotuksetlähetetään
Lapinkävijälehden toimitukseen: Iämerån-
taival  10E 6802150ESPOO

Aikataulumuutoksia

Ka.jakaivol le v ievär l in ja 'auton nro.85
viikonlopun aikataulu on jålleen muuttunut.
Uusi aikataulu takasivulla.

Luontomuseoita

Tiesitkö, että Kol<kolasta Iöytyyluontomuseo;
Veikko Salkion luonnonhistorialliset koko-
elmat. Osoite FitkäNillankatu 1, Avoinna ti-
pe 12- ls, to 18-20 ja la-su 12'17. vapaa pääsy.

For$ankaupunginkiljastotalon2.keryoksessa
wåhreninkad!lla taas sijailsee luonnonhisto
riaUinen mus€o. Talvikauden aukioloajat su,

Uusi jåsenyhdistys SML;äån

MatkailDliittoon or tämän vuoden puolella
liittynyt uusi retkeily yhdistys Riekot r.y.
Alun pe. in Ki lp is järven toukokuister
hiihtoviikkojen peruaalkunsasaanutporukka
on vuosien varlella vaihtunut ja kasvanut.
Siitäpä sitten sikisi ajatus perustaa yhdistys
kunmuutenkinyhde$ä harastetaanliikuntaa
jamuutahukävaå. Tunturioppaisiinkuuluva
Huovisen Topi on puuhamiehenä. Toivol-
tavasti tutustumhe porukkaar parehmin
yhteisissä tapaamisissa. Alottaa voisi vaikka
joulumatl<alla, jota Riekol on puuhaamassa
toivoen saavansa mukåan joukkoa niinmeiltä

Kiitokset Tampereen taivaltajille, jotka
auttoivat Väinönsä Kuiviltakotiin,



KARJAKAIVON LINJA-AUTO AIKATAULU
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Linjaå liikennöi Åberginlinjan bussi nro 85. Lähtö t€ppavaa.an
Läkkitorilta, Espoosia

r.AprNrfi\/|JA
Tilaan Låpinkäviiä lehden 40 frk
Olen suorittanur;aksun ilman erillistä läskuå
HSL:n tiliile 5\T-Hki-Kalev ank. 12, 2?6120-5Ma5

Kuulun ennestään henki lö iäsenenä Suomen
Matkailuliittoon (SML:n jäsen yhdistys)

kaDtta ja haluan liiltyä suorajäseneksi HSL:ääi.
Maksan vuoden 1992 suorajäsenmaksun 40 mk
ilman erillistä laskua HSL:n tilille SYP H:ki
Kalevankatu 1Z 226120-51868.

Haluan liittyä Helsingin Seudun Lapinkävijöihin
ja sitä kautta Suomen Matkailuliittoon. Maksan
SML:n jä6enmaksun 120 mk minulle lähetettävällä

Nimi

HELSINCIN SEUDUN LA-
PINKÄVIJÄT
./o Mervi Kunnasåro

00370Helsinki


