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PiiKINJOITUS

Suomen Markailuliitto onjulistanut tåmän vuodd Retkeilyn wodeki ja tdkoituks{a on tuoda
tåtå kautta retkeilyå esiin. Miksi rctkeily ei loisi olla vatteerotettava vaiht@hto esimerkiksi
tennikeUe. Re&eilyiosmikåvoGi tuoda vdtaPain@ dken jakauPmgissaoi4isen. Lrcnnossa
sahoilDhan vaatii hdkkimaan aluksi kumisaåppååt jå komPdsin. Råasta kiimi retkeily ei siis

SuohenvaellukseUa haluäan osoittåanimoomaan,että retkeil)@åstoja ltiyt y ymPåri Suonea
Ei siis tårvitse matkustaa pitkiä ma&oja ja käyttåå paljon aikaa På&t:iksen soveliåiue
vaellusmaille. tokaisen läheltä töytyy Päivä.etki tai viikonloPpuvaetlushaåstoja.
Ennakkoluulotiomasti våin låhimäatoihin tutustumad.

HelsinginSeudun Lapinkävijäi taas Pyrkivåt näytiäytymään kdostetun Paljonsuureileyleisölle
Jäenisiöllämme on laaja tuntemus sekä retkeilyålueista että varuteisla, mi*si emme $5 jakåisi
javaihtaisitietoituekesluud6same jåtietoahaluaville Sa@[adetystitoivoFheiour<komme
yhä kåsvavan. KevååUä dosp:iin suuntauhrmjnen nåkyi mumuassa PaloheinätemPau.ks€sså
ja nyt tulossa on re*eilynperuskuFsl åikuisiile.

Luonto pystyy taioamad tÄmän påivån ihmiselb nnn suuria elämyksiä, etten uko siihd
tietokonesimulaattorien Pystyvån.

Äfue



TULEVAA

HUHTIKUU

29.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Talviunen jätkeen alkavat jälleen keskivnkkosaunåt Karjåkåivolla. Perille pääset bssila nro 85
l€ppåvaarasta llo 17.05. Saunaan påäsee kuuden aikoihjn. Paluu tåpahtuu pikkuautoilla,
Vastuuhenkjlö AUan Apunen puh. k.3451781.

TOUKOKUU

3.5. ma ilta
PUUNTEKOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Nyr on puitå niin paljon Kaiakaivon lähimaastossa €ttei!ät viikolUoput riitä niiden tekmiseen.
siispä toivomme, että mahdollisimman moni lapinkävijä suuntaa kulkunsa mökiUe vielä
työpäivänsä päÄttelsi. Kirvetä ja vesureita tarvitaan. Vastuuhenkilö Pek!å Ndinen puh. k. 461
610.

5.5. ke klo 18.00
KERHOILTA KALLVIKIN NIEMESSÄ
VUOSAARESSA

Keväån kunniaksi  v ietämme kerhoi l tåå ulkona. Tutustumme Kal låhdenhar jun
luonnonsuojeLualuees@n, luontopolkuun ja iinålemme lintuja. Oppaamme Pertii lorssin
rnukaan paikaUa lapinkävijöiden lisäksi såattaaolla vesilintuja, laNaajia sekå muuttomatkaUa
olevia hy<jnteissyöjiå. Otå mukaän evåstä ja kiilari. Tapadme klo 18.00 Mernastilantien ja
kalvikintien risteyksessä. Paikålle pääsee bussilla n.o 98 Itäkeskuksesta. VastDuhenkilö Seija
TurDoo ouh. k.322 644



Talaen pimeys låkaistad viimeistå:in nyt uros Karjakaivon majoistå. Tåtkoohdjd heiluttajille
tiedossa hernesoppaa ja låmpimätlöylyt. Ilalla paisiellau omåt måkkdatkiiltåv:inä hohtåvasså
kämDässå. VasuDnenElö Miria Pirinen Duh. k. 461 610.

t r r  9.5.  su
E. D.' PAIVARETKI SIPOON VIIRILAAN
-teppoisaan kävelyyn maastossa tårvitan kunisaappaat ja reppuh evååt.Bussi 735 liihte
Rautatietorilta laiturilta 10-11 klo 9.35, Bussia ollad Viiritin kohdalla vastassa, OnaUa autoua
såapuvat ViniHn urheilukentälle noin klo 10. Puhelinluettelon kartta nlo 57 ruutu 63190.
Vastuuhenkilö Såkari Pålo Duh. k. 874 5880.
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8.5. la
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

14.-16.5. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS LOPPI-VALAJÄRVI

vaellus suuiautuu etelähämälåiseen Lopd kuntaan. Perjantåim bussi jåftää meidät jomeldn
Läyliåisten ja Lopen välimåast@r! iosta kåvellään ensimnäise€n yöpyhispaikkaan Rajalån
iilåle. Juomavetenåon ylellisesti låhdevesi,
Laudtainä kieretään Lopen kirkonkylå länsipuolelta ja yölytäiin Ojajåaelä.
Sun untaina kaaneuaan ValajårveUe, jossa sauna. såuna Lnhåt jå puhtaat vaattet pitiå kantaa
koko vaeuuksen ajan, koskå bDssi tulee paikalle vastå samonisen jålkeen.
Maasto on helppoa metsädaåtå. Varsinaisia tutustumiskohteita ei ole, mutta 1åpinlävijähån
viihtyy melkein missä vain.
lokainen hoitåa ruuat jå mäjoi{een itse. Puuttuvia vatusteita voi kysellå vetijiltå. Matkm hinta
on noin 100 mk osanortåjamäärästä riippuen.
Bussi tihEe Ala-Månnerheiminti€ltä entisen VR:n rahtiaseman edestä 14.5. klo i8.00.
Ilmoitt.ulEi6et Suomen Matkailuliitioon Ullå kesäselle tai hiintä tudaavalle puh 170 868 10.5.
rnennesså. Lisåtietoiå antaa PerttiSalopuh. k.2916873Tai Kalevi Koski puh. k.912 810 79,
P9. Joshaluatjuoda hyväälåhdevettä koko reissun ajån, otå tyhjä puUo mukad-

17.5. ma ilta
PUUNTEKOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Mahtavat rankamäärät )mpäri hetsåå muuttuvat kauniiksi pinoiksi, kun talkoolaiset käyvät
töihin. Sahaa kirvestå ja lesuria mul<ad. Rankan urakan kruunaa sauna. vastuuhankilå Uljas
Pernu puh k. 488 821.



t-

tZN 26.5.ke
II' KESKIVIIKKOSAUNA
Såua limpiäå tåå5 Karjakaivolla keUo viiden kuuden maissa. Ke*i:in pddta aikaa on mukava
katseUa såmalla kun vivoittelee kuistillå- Paiuu taPahtuu Pikk!åutoiUa

ta^- 29.5. la
|.| KEsÄKAUDENAVAJAISETKARJAKAIvoLLA
Lapinkåvijöiden kesän avaus alkd KarjakaivoUa kello 14 00 Muld on lutsutt! myös muut
ulioiluyhdistylset. Viihdyt*in siis yhdessä leitkien Nautilaan ke6ästä ia lohisopåsta
Soppahalsu io ml. Ilmoittåudu Matkailu[ttoon lJllaKeii*lle tai hänen hotMiaa tekevä1ie
24.5. menne$å. Vdtuuhskilöi Kirsti Klemola puh. k. 291 9U1 ja Seijå TupPo Puh- k 322 644

KESAKUU

Ota hukaån kumonjarkineet ( saappat tai tulevabetkeilykengåt )trDtkälla saattaa ollakostea
Pakkaa reppuh v:ih:in evåstå jå juotava, kompassi jå kdftakin voivai olla mukda- LiikMme
maastossa 3-4 tuntia. Kalssåkllkijana Eki Simpånen. Paloheinån maiane på:isee bussiUa Eo 66

3.6. to klo 18.00
PATIKKARETKI PALOH EINÄN MAJALTA

30.6. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

vihtatarpeet ovat nyt paÄaihmillaan, jå keshviikkosauna oiva Påilka vihtojen kokeiluun.
Saunan påiille maistuu makka.a.

,@ilffi



HEINAKUU

Retkisoutu Kerimäeltå Savonlinnaan n. i00 km kirkkovseillå. matkallå tutustutaan mm.
Rehettiin ja Låukånsaåren puulajistoon. Viime vuodesta poiketen luvåsså on leppoiiå
soututajlti.Hsl:n tavoite on såada natkaan åinalin vdelline eli aina!.in 15 $!t4aa
OsUistumismaksu on 360 h!/ henLilö + 130 mk venstii. Nolppåtoimikuntå huolehtii
ruuåsta. Våiipalåt ja majoihE sekä satkat Savonlilnaan osallistujat hoitåvåt i6e. Ilnoittåudu
Pertti Salolle puh. k. 291 68 73 28.4.mennesså.

2-4,7 pe-su
NORPPASOUTU SAIMAALLA

28.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

kiakaivon alamåjane on nukava laskeutuå kun nenåän pis!:iä såwn tloksu. Sare on sns
lämpiämässå. Lammen vesiktn on kuin lämpimåsså maidossauisi.

ELOKUU

IM.8.su
@ MUSTTKKARETKT KARJAKATVON MAASTOON
Kale on etsinyt porukalle Nuulsion parhaat mlstikkapaikat ja opdtaa nyt kunnon marikot.
Lähtö Karjakaivon almajalta klo 11.00. Mukaan siis kaisaappaat jamarja-dtia. Vastuuhenkilö
Kalevi Koski puh. k. 912'810 79.

tz\I 14.8. ta
|.!-l puuNTEKorALKoor KARJAKAIvoLLA
Rankasavottaa riittåä... Pakkaa siis mukaåsi, jos mahdollista, kirves tåi saha. Täro tarjoaå
puu.täjilie hemekeiton ja saunan. Mukavaja hyödyllinen tapa viettåå låudtai päivä.



21.8. la
LETTUKESTIT

Kåvelemme {nen mä$äilyä Tqvalammelta Katjakåivolle. Tervålmele lähte linja-auto
linja-autoas€malta klo 9.15 låituilta 27-?8. Autoa ollaan TepålälM4 Piiåsså vastassa Re*i
kestää noin reljå tutiå ja sittd letut jo maistuvatkin. Vastuuhenkilöt Si.kkå Sudslöm puh
l<.s63 2092 ja Låsse SvenskberAp'uJt. k. 265 2n.

25.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

16 et ole Suomenvåellulsella, tule Kdjalaivoue saunomaan. P€rille pä:iset bussiUa nro 8s, jokå
lähtee Espoon LeppÄvaarasta. Paluu pikkuautoilla.

SYYSKUU

1.9. ke klo 18.00
KERHOILTA -MIKÄ ON METSÄ

Säkdi pälsi kuvåsi metsåå nåinJ'Suomalåind sååpuu metsään kuin kotiiiså, siellä hån saa aina
tuulen suojd, joka jo s'nänsÄ lämmittä:L ja josså tulen viritt:iminen käy myrskyssäkin sekå
syntyy våhäUå våivålla satelta suojåava katos." Lisää metsästä meiUe kertoo prcfe$on Erkki

TULEVAA
18.9. Suppilovahveloretki Karjakaivon naasioon
1. 3.10. ViikonloppuvaeUus Seit*miseen
16.10. Syyssiivous Karjakåivolla
16.10. YösuuMistus Karjakaivolla



LOMA

KÄMPÄNSIIRTOTALKooT UKK PUIsTossA
4.-20.6. 1993

Lapinkävijät sii.tåvät yhteistyössä puiston
kanssa Sarviojan kämppäå. Mahdollhesti
laittelemme iähikåmppiä kesåkunioon.

Ta,lkoisiin ilmoittautumbet Våppuun men-
n€$Ä Uljas Pehlle puh. t. 297 8s63 puh. k. 488
821. Lisåtiedot myös Utilrå.

KIVISILTATALKOOT KILPISJÄRVELLÄ 1 6.-23.7, 1 993

Kolmenvaliäkunnan
nettavan kiv is i l lan

tautuminen ja tiedGtelut Uljås Pernulle
toukokuun loppuun memesså p!n. t. 297 8563,
Puh. k.488821.

PITKÄVAELLUS NJURGALAHTFKAAMASMUKKA
24.-31.7.1993

Vaelluskuuluuosånans.pitlå:in vaell*sen
Hämina-Utsjoki. Tämä osus kulietaanv:UiUä
Njugalähti (L€mmenjoki) -Kådashukka,
kulkien MuotkåiDiunn kautta. Maasto on
loivapintaistatunturialuetta. Mukaanotetad
1? henkiL(iä. Hinta 1350 sisälräen mätkat
junalla ja bussilla, venekyydin,hajoituksen
ja saunan retken pååtyttyä sekä opashlk*n.
lluoka ei sisålly hintaan. Lähtö Helsirgistä
23.7 k lo 19.22 låhteväl lä junaUa.

Ilmoittautmiset3l.5, meme65ä Kalevi Koski
puh.k. 912181079, t. 9012180249 ( klo 11.30'
12.00 ) Anja Sinionen k.901676039 Lähtijöille
pidetåån ennakkopälåveri Kårjålaivolla 9.293
klo. 11.00. Ennakkomaksu 500 maksetaan
osaanoriåjille låhetettävällå pankkisiirroua
€råpäivåän mennesså ja loppuosa ennåk'
kopalavelin jiilkeen.(Mlltokset haldollisia).
M! kåån mahtuu 12 henkilöä. Joukkoa kokoilee
Karevi Koski puh. t. klo. 11.30-t2.oo 218 0249,
puh. k.912,81079
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PITKÄVAELLUS LAANILA-NJURGALAHTI 31.7-7.8.1993

KALMANKALTIO- KAUTOKEINO 7,8..15.8. 1993

Pitkänvaeuui6en toinen viikkoedetåån vålilä
bd a'Njugåbiiti.Rdtti kulke Laailasta
Ivaloioen kllta1ån kautla Lemm€nioen
kultasatamaan, josta veneläNjugalahten.
Mukaan mahtuu 12 henkeä. Hinta n.1!00,
sisiiltäen matkåt junalla" bussilla" veneUå ja
taksillå, maioinrs ja sauna retk4 pååtttyå
sekä opastuks€n. Ruoka ei sisälly hintaan.

Elokuinen telttavaellusletki låhtee
Kalmankaltion rajavartioasemalta luotesd
jå kolrndtena p:iiv;inå råjån ylitys tapantuu
Pöyrisjålveltå koiliseen paikkeilta.
Rajanylitysluvåt hankitaan tietdkin. Noljan
puoleinen vaellus on helppokulkuista ja
puutontalin ylempåå kulkien. Retki pååttyy 6
päiviin jå noin 100 km jälken Kåutokeinoon.
Låhtö pe 6.8 Helsingjstä jhaua ja paruu su
158 aamuUå Helsinkiin. Hinta 1350 mk sis.

Reitti kultee Tenon Ala-könkåältä - Vetsijod
Latvajoen kautta Utsjoel le.  Kulk ien
puuttomilla tuntureilla, hiekkaharjuilla ja
komeisså ruskma:smissa. Mukaan otetaan I
ltnkilöä. Hiniå 1450 sjsåltäen matkat junallå
ja bussilla, hajoituksen retken påätyttyå,
saunanjaopastuksen. RuokaeisisåUyhintan.
]-ähtö H:gistå 3.9.93 l<lo. 19.22 lähteväUä

L:ihkj Helsingistä 30.7. klo. 19.22 tihtevållä
jhalla. Ilnoirautmiet 31.5.nemess:ilotu
Numi puh. k.912l18243. LihtijöiUe pidetå:ih
ennåkkopalåveri Karjakaivoua 9.7.93 klo.
11.00. Ennåkkomåksu 500, loppuosa
ennakkopalåverin jälkeen- Muuto&set
mahdouisia, Ka*aksi riittää Lemmenjoki
kdsallispuisto 1.100 000.

jundåt!åtmåkuupaikkoinen, bussihatkat,
taksin Nunnånen - Kalhå*altio ja
bnintämaksu Malikyliissä ia opastuksen.
Hintadeaft aatullalippuisrkorohrstsrmyöti
tarkistusta. EMallomåksu 500 hk, josta
låhetetäån diuinen pan}}.isiirlolomale-
Ilmoittautumtuet ra tiedostelut Hannu
Luodo[e 26.5.93 freuesså. Hannu Luoto
p\h.k. 937-560470 ja ryö 93t-2423 517.

RUSKAVAELLUS 4 - 11.9.1993

junalla. Ilmoittautuminen 23,7 menn*så.
Kalevi Kcki puh. k. 912181079, puh. t. 90/
2180249 (klo.u.30-12.00) lai Anja Sintonen
puh. k. 90/6799å*+åhtijöille pidetåån
ennakkoDalaved 21.8 Kåriakåivolla klo. I L00.
En**o;a[su 5-aa-mak;etaan osanonaj,u€
låhetettävällä pankkisiirrolla eräpåi!ään
menne$a ja loppuosa ennakkopalåverin
jålkeen. ( Muutokset mahdollisia )



KAAMOSLOMA LEVILLÄ 27.11.-6.1 2.

Levihuviloiden upeistakelohonldajoista on
varattu majaitDspaikkoja 400 mk/henknö/
viikko. Ruoka vålmistuu ralkoilla, Soittele

Kirsti Kldolalie puh. k. 291 91n tai Seijå
Turpoue puh. k. 322 644. Sovitaan
matkustuståvasta myöh6Fh.

SUOMENVAELLUS LÄHESTYY

yhteenkuuluvuuden tunnettar "Ai, rekin
osallistutte Suomenvaelluksen", Saman
kert@ myös tul€vina wosina hihamerkki,
jonka kaikki saavar muistoksi. SML ei peri
joukkueilta osdottomå-ksujå.
Suon€.vaellus on vmasti suurin Matkaiiulnon

viimovuosina jiirjstäDävrlalonnallineq kaikill€
avoin tapahtuda. Se on myös nahdollisuus l*illäå
kahden nhannon kilömeuin nå&ållo ri€toa
yhdistlksisriimme ja do.ipuoine$a
oiminnasm. Ole sinåkin siinåmukana Noihin
kiloned€ihin nahtuu lUaitå naisenia Kaaktois
Suonen veh@udesia Kolin lansallisdseniin,
vuokatin vadoilla Kdhunkieroksen koskicn
prtäille, UKK-pni$on er:imaiden hiljaisuude$a
Kultamaiden joille ja Utsj@n avdiln paljatoihin.
Jasiidikaiksravoinauttiaooanv&lluspotuklansa
kansa, ilman nasatapåltldan tuhansiå muna
osanouajia. Mikä paasta, suotuenvaellus ke!ää
re*eilijöiräydpän Suomea, dikeskusjårjestöisu,
rerkeilykerhoista ja yksiiyisistä henkilöistii.

Jollet ole vielå ilnoittautunui ree se ny!. Joko
HSL:n tåi fruiden SML:n k{boj€n vaeunkselle tai
sinon omalla porukalhsi, itse valitsenaasi
*ohteesee.. Reittiosuudet on lueroltu kandossa
viimeksi ilmestyn.essä LåpinkåvijÄsF- JOS
ILMOITAT OMAN PORUKAN MUKAAN
VIIMETNEN ILMOITTUTUMISPÄIVÄ
MATKATLULIITTOON ON 24.6.93.
llmoittautumi*t vasEanonaa ja lisäriebja anua
Mand ttolenius Suonen Matkåilulitossa, puh.
l?0 868. HSL:n osuuksilla noudaletaan onia

Tavaraa. Suonenvaellukella.

Ulkoiluyhdistystoimikunnassapitkåvaellus
huutri nimensä Suomenvåellukseksi, mutta
muu ei sitten ole muuttunutkaan. 24.7.- 8.8.93
v;Uisenå aikana vaellettavåt 22 osuutta olat
saaneet kulkijånså joka pätkälle, joten yk5i
tavoitteisra on saavutettu. Matkailuliiron
jäsenjåiestitjen etuläteisvaraukset tuo$ivat
porukoitå yli puolelle osuuksistå. Jos muita
orSanisaatioiia jayhdistylsiä ajatu!eiolisikau
kiinnostanut, koko asia ei olisi kuitenkäan

Nyt, kun joka Guudeua on ioukkuensa,
toivommemahdollisimanmoneUepätkille
useamPia ryhmiä, sillä Suomenvaellus on
joul<koponnistus hlaån hdrastuksdpuolesiå.
Vaikka tapahtumalta puuttuvatkin kåikki
massåtapähummmqkit,sesaasicipa.dmin
julkisuutta, mitä enemmån ihhisiä siihen

Helsingin Seudun LapinkivijöiuÄ on kaksi
hienoa osuutta Lapiss4 viimeisiin erähaihin
kuuluviUa Muotkatunturei l la jå
Appisturturin- Hammastunturin hiljaisesa
kiveliösså. Alueista on kerrottu enemmån
tämånkesäjsten vaelLuste! retleilykohteiden

Suomenvaellukseen kuuluvat vaellukset
civät pojkkea mjllåån tavalla tavällisesta
patikkareissusta. Kajlki valhistelur ja muut
nsrat hoidetaan oman porukan kesken. Mutta
matkan varrella saaietaan törmäiä toiseen
porukkaan, jonka kanssa voi syntyä mukavaa



PERUUTUSEHDOT
varauksen kokonaishinnasia, kuitenlin
våhintåän ennakon måärä
0-7 vrk ennen matkån alkuå, per i täån
valauksen koko hinta.
Tilaaja on oikeutettu peruuttaessaan täyteer
takaisinmaksuun lääkinintodistuksellå.
H€ls ingin Seudun Lapinkävi jö i l lä or
osanottajien våhyyden tai muun ennåltå
arvaamattoman syyn johdostä oikeus
peruuttaa iomat i la isuus 14 v.k ennen
ilmöitetuntilaisuudenalkmispäivääolemattä
velvol l inen korvauNsi in.  Iår jeståjår
peruuttaesså titåisuuden, osanottomaksu
palautetaan kokonäisurdessad.

los varaus peruutetaan, paLauteraån iLmoit'
tautumismaksu vähennetty!:i toimistoku-
luilla, 50 mk varaukrelra, kuitenkin niin että,
ps va.aus peruutetaan myöhemmin kuin:
42-31 vrk ennen måtkan ålkua, pidätetään
puolet ennakon mÄäråstå
30 15 vrl< ennen matkan alkua pidätetåän
ennakkomaksu kokonaan. Mikåli tÄhåmaksu
on yli 2570 våråtun lomaviikon hinnåsta,
palauietaan tämän mrärän ylittåvä osa.
rl 8 vrk ennen matkd allua, pcritäån 509i

Vaellussenssit

Tu stun kuninkul l isesr i  rvat tavaan
Kalonirenriinli.li. ll 9.91 Vrlldska!erikseni
ilnrontxuunur Kisu ei sadkaln silloin lonDa.
iden k prrn ku.rppani,/kunrpprDeira koko

vaellukselle mi jolleki. sen kolncsu osa$a
(piiäpaikat ovat Niklåluokta-Abisko-KilpisjäNi
Kaurokcino) Ihan löhöreikesd ei ole tysq sillå
kilonretrejäkeft yy450 500 joskaikkimenee hyvin
ja suunnnehat toteuruvat. Jos kiinnoslaa, soiriele
iluisinklo22 ani RaijaHenhanille,puh. ?18 768
(lonalla ouko kesdkuun vaihreessa).

wffiffi
o'--_ r*:r==-f5tc
9"--+" \Hff-*tf"*t**0"

-',.-*lF;Flt-\t;'
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Pj:n puhenvuoro

Kirjoittelen tÄtä mieliyttävän raukeissa
tunnelmissa2l.3. sunnustai-iltana. Takdaon
onnistunut Paloheinäpåivå. Tapahtuma
jårjesterriin lapinkävijöiden juhlåvuoden
merkeissä. Ketottin ulkoilevalle yleisölle
vhdistyken toiminnasta, retkeilysiå yleenså,
rethruuista, -vålineistå, suunistuksesta ja
jäitteiden käsjttelystä. Nuotiolla låmitellen
sainåuitiakahvistelusta japaistäåtikkupullaa
sekä nakkaraa. Myös jåtkänkyntt i låt
lämmittivät ja ihastutiuvat. Paikalla oli myös
Energiålaitoksen ensiapuryhhä kertomassa
retkeilijån ensiavusta. Ruokamåistijaisista
nauttinoin350ulkoilijaa jadiaesiivkseivetivåt

Tapahtuman valmistelut vaativat valtaisan
tunt imåårän er i la ista

Lupåviidalostas€lviytlrinenmuistutti v:ilillä
survival-kassia- Tdittih lujaataltoa jauske
idean omjstumisen. Talkoc ja ryhmåhenkj
osoitti j;iXe€n kerd vdm&a
Noin neljäkymmentä lapinkiivijää osauislui
eri tavoin järjestelyihin. Palkkioksi
uurastuksestå saimme retkeilystä
kjinnontuneen yleisön, Toivottavåsti
tapaamme hei tå jatkossakin omissa
lilåisuuksissamme. Kiitåmme tlr<ijoitdne
Savottå oylå,SuomdMatkailuliittoa" SOKJ4
hetsähaLlitusta ja Pidå Lappi Siistina RYIä.

Lapinkävijöiden juhlåvuosi on saatu

seija

HSLrt toih'n,aan tttunliiq Palohen .a.' Kha

ESITTELEMME
-KERRoMME

.1!!åqslly(ScT
!t nlJessA
r". llq 4@,'!r@
,1ta@,q@.!t.Oo
i.r R€TktRt19k4 '
.I €5!t€L{:!1cl5j-'
rr .!g) loj4rlr.!9
$ rr.!Q, r1!or&-ro.
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LEMMENIOELTA
MUOTKATUNTUREILLE

Lapjn granuliittivyöhyke kisittäÄetekin suu-
nalla mm Sadjselån ja HaIMåstutuit ia
pohjoisessa Muotkatunturit. kmmenjoki kat-
kd@ t;imån måhtavån tEtuimd slaänå,
vaihtelevana, kahiina laal$na. N:iihinupei-
siin nåkymiin retkeilijän kmattaa tutustua,
ennenkuin suhte kdkunsa kohti pohjoisiå

Tie påå$ä Lemmenj@ töh:illÄ sijaitse
pioi Njligalahden saameiaiskyti, josta hat-
kailija yleenså nåkee virran ensimmäisen
l<errm. ,oki mutkittele täällä rauhåUisena
etsien uomaansa laajojen hiekkakankaidm
läpi. Rantamaat kohoavat jylhinä, lakkaisinå

"t?mnen'L nihitys johtuu saamenkielen
sanasta Leämmi, ioka tarkoittaa låmmh. Vntå
pys)ykin monissa kohdisså sulåna läpi tal-
ven. Hdjujen takanaon umpinaisia komearm-
taisia lompoloita. Ioen toisella rånna]la on
Kåapin Iounin vaatinaton ralennusryhmå.
lounia ei nåillä åsumasijoilla ole enåå näky-
n),t, mutta tarinat tästä porokuninkååsta
kiertävät iltanuotiolla

Lemmenjoelta suunnistettaessa pohjoiseen
kohti Muotkatuntureita on maa vaihtelevaa,
jatkuvdti laskevaa metsäistä seutua. Muu-
tamia tuntureitakinosDu kohdålle. Paltsavaa-
ralta (407) voi ihailla komeata Maaresta-
tunturia eli Marartaktuoddårakia. Koillisesså
vaarat edell€en madaltuvat Lankoj@n laak-
soon ja siitä edemmäs Lankojårvien laakeaan
painanteeseen. Soita on siellä täällä, mutta
kuivaa kangastakjn löytyy

värkojoen ylityksen jälkeen tulevat ensjm-
nåisinå Muotkavaarat. Alue or suhteellisen

maralaa,epåtasaista jakivjsE,muttå h;imiköt
ovat keltakaikldaån mahtan4 ehläpä koko
pohjoisen lapin jykevimpiä honlja.

Muotkåtunturit, vainvafroutueidd vaelta-
jien tuntoat, mtrttå useimille lapinkiivi-
jöileljnvieraki jå;inet,ova!ihanqåasid
kulkijaUe- Ne ovat laeltåd yleGesti pyöreä-
piirreisiä, laeft ihdGså ja niiden v:iliset laåkso
håa! kåpeita. vain muutamåt tuntuilaet
kohoåvattoisiadkolkeammiki. Tuntuieilla
ja sel:inteiuå on hlaiikulkuista nutdimaåta
ja laaksoissa koivikkokdkaita. vaihteluna
siellå (i:illä ontlitdtinkallioisia tairakkaisia
alueita. Kokkaita jårviä ei varsinaiseUa
tunturiålueellaole lukuudottdatta kåuisla,
kuutisen lilometriä pitkåå Pe?ildujavria eli
PeltojäNeä. Pikkuj:tviå, ldpareita ja purcja
åluela on rusaastikiD mutta ne ovat kuin
pudonnet tuturjmåa )mpänsti)n.
PeåldujaEj! itåpuoli ja Peäldujm varsi ovat
hyvåä vaeuusmaastoa. Lånsipuoleua on
komea, usedpilakind Peälduaivitunturj
(568 jå a!3), joka kohoaa suoraan järv6tä
muodostaen jyrkån, råkkaisen inteen.
Peälduaiviltalohaaeenvuonåjo€nlekson
takana kohoaa Muotld valtias Koaikodds
(s90). Nimi mskits€ekiyr:ikynttä, joka kuvaa
tunturin muotoå kåukåa katsottuM, Koarvi-
kodds on Lapin parhaita näkitalapaiH<ojå.
Sieltå näkyvät Noljankin lumipeitteiset
Rastigaissa ja Halkkevåre.

Stuoraoaivin (481) ja Keåtkepåssin (520)
tuntureiden välimailla jalaå Muotkahrntuit
kahtia rotkolåalso Shror Avdshi- Se on iso,
jlrkkiireunairen kuu, jonlel;irsipå;isså n?ikyy
kauniitå lompoloitå kuin helminauhana.
Muistuttaa muodoltaan jonkin vetld Kevon
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N4uotkatunturit ovat vanhåa ja hyvåksi
havai t tua poronhoi toaluetta,  jossa
poropaiFenet ovat jo vuosisatoja silten
tokkineen kiertåneet jåkälåmåålta toiseUe.
Siinå ohessa herkkå erämaan ihminen on
muistanut jlmaliaa. våLkop;iinn Kalguoaivi
oli muinoin Kitti-äijien palvontapaikka, J6sa
uhrattiin valkoisia poroja eaa@ttomalle
jumalalle tåmån lepyttämiseksi. Vielä tånåkin

påivänähiljentyväkulkijasaattaakuullaKitt!
Ni i lan jo iun kåikuvån Kålguoai l in
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Kultamaat kiimostavatmonia tiimänkiveliön
retkeilijöit4 mutta kdvuus€utujen ynp;nis'
tössä on p€ninkulmittain villiÄ erämaat4 jola
on toiståiseksi pysldyt vain hdojen rinld-
kaniå jien suosiossa. Ivaro joen pohjoispuolella
on hyviä mååstojå ja lvalojoen hnnoiUa Pitkin
j@n vartta sopivia kämppiå yöpymiseen.

Iva-lojen Kultalasta retkeilijä voi taivaltaa
merkitsemåtöntäreittiä Pohjois@n KehåPään
jå Hammastunturin muodostafråå ylånkö-
maisemaa pitkin vanhatle poroerotusaidaile
vuorhavaåråan ja Hammåsjäftelie. Toinen
vaellusreittiKultalastat€menioensuuntad
kulkee Taimenjärven kämpän kautta. Maasto
on vaihtelevaa Taimenj@n latvåseutua. Tåållä
on päikoitelen pahojå j:ir*iä, joiden ylitys on
våikeåta, mutta on jänkämaan seassa vähän
kuiviå kankaitakjn, joiden kulkua voi kåydä
rdkl<ailemassa haivojen tuntureiden laelta.
Jomppavaaråt, Klnsileikkaamapäå- ja Palel'
tumapåå-tunturitlöytyvät täätäTaimenjärvo
låheisyydestå. Koillie$a siintåvät Appis'(483)
ja Hammastunturit (530).

IVALOIOEN KULTAMAILTA
LEMMENIOELLE

Låanilan tuntuimajårtamuutamankilometrin
päässå on Rumakuru - ruma tarkoittaa tåsså
kuten yleenså lapinnimisiössä, vaikeakul
kuista. Laaksonsyvänteessåonko.keallenou-
sevat.akkaiset seinämåt jä alhåalla tusl<älli-
senhidaskulkuinenlouhikko.Muttasielläon
kaunista. Yempänä jånkåisiäkångåsra japoh
jallä josl<us jånkämaata, puroja jä hiekkaran'

h aiojoen kultåtuatulottuvat aina Kaunispään
tieroille saakka, jossa lvalojoer sivuhaarojen
låivat ovåt vanhoja kaivuupaikkoja. Laanilan
ja Kaunispåän väliseltå alueelta on löydetty
helkoisiakin kultahippuja.

sotajoki on toinen joki, joka vktaa vanhojen
kuitdaid€n läpi. SiUå on komeät rannat ja
paikoin on hyvinkin jyrkkiä ja rakkaGia
rinteitä. sotajoen rannatovär täynnåmuistoja
kultahistoriastä, hnsimajoja, nurmettuvia
kaivantoja ja ruostuvia työvålineitä. Sotajoen
låhimaastossaovat autiotuvatMoberginojalla



Appisjen låtvån ja Harrijod muodostama
låakopainame on venattain laakea, paikoin
soinen, muttå tdjoaa hyvät reiut Appistm
tureille Appistunturieneriimaassa on komeita
järvihai*mia.Siellåonleiripaikoiksisopivia
jårviå, kute! Kulpakkojårvet, Appisjårvi,
Irvajärvi ja Harrijårvi. Tuntuit reunustavat
riitä useammåltå puolelta ja lannåt ovat
tasaisra jåkåtilan8asta. Koivikkoja jå koneitå
keloja tapaa tuon tuostå. I:iflien retamet-
siköisså asustavat jåripeipot, urpiaiset,
pmål<ylkiiastaåt ja lapintiaiset,

Erämaa Appjstuntureilta luot€es€en on epä-
rasaista maata, jossa vdrat ovat ryhmittlhet
pitkulaisilsi, lounaasta kojllisen suuntautu-
viksi. Helpointa olisi vaeliaa niiden suuiai-
sesti. Mutta suoraan länteen Menesjårven

sdtuvillesuunnistavålijytåäkyuå kohtalaiset
reitit. loutuumuutddkerrånkuro pohjalla
käymä:in jå jttkkäiikin riMettä kiipeiimå:in.
Tunturien iaella voi samalla ihaiua
rrdmenj@n suuNåUå n:ikyviå mahtåvia
tunturejt4 eDnenluin maisema lask4tuu
Menesjårven rantamaille- Me.esjärven ja
Kuivajälven etelåpuolitse voi slunnåtå
reittinsä l@hti Lenmen;@n Njugalahtea,
jomeon nuodostuut jiiFialabyrintti. SieUä
pitkät niemet pakottavar joskus kutkijan
paladd takaisin ja mddlmad turhia
ökeleitdemekuin tuwttaaråitåinpåånsä.
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MAAHISTEN JA PALSOIEN
ERAMAA

Kåsivånen juure$aolevaeråmåa,Enontekiön
Maaselkå,edustaahiliäistä,rauhallistaLappia.
siellä ei ole huomiora herättäviä iuntureitä,
rotloja, suuria jårviå rai muita tavanomåisia
lapinelåmyksiå. Kuitenkin retkeiliiålle, joka
osaa oiiaä erähaan annin oikein vastaan,
tarjoaa EnontekiönMaåselkåpaljon. Aluesopji
kokeneiUe eiäretkeililöiile, sillå åLueellå ei ole
merKttyjä reittejå ja rupiakin on hdvassa. se
on villiå erämaåta, vaikka tuntuukin usein

Mååselån e.åmaa-alue on Tunturilapin jä
Metsä-Lapinrajaseutua. AluekuLkeematälma
tuntuiiyLängön keskellå ia tunturit työntyvåt
epäsäännöllisinä ryhminå eteiäån puurajan
runrumaan. Kaikki joer virraavåt yleisesti
etelåfi paitsi Norjan puolella pohjoiseen ja

jakavat näin erämä:in lohkoihln. Siellä tä:illä
mäntymetsåä kasvaa tuntunmad rinteissä,
mutta tasåisemmilla seuduilla koivu on val-
lannui koko ålueen. Porot ovåt piirtänet
kiveliöön omia reittejään helpottamåan
rinkankantajan kulkua.

Kalmankaltion tienoilå on tilometrien laa-
juisiå hietåtievoja ja sieltä voi slunniståa
vailkapa KåkkälöjM itälatåa kulkevaa pol-
kuå Naltijärya kesäkylåä kohti tenkihakå-
tunturin juureue. S€ on vdhaa saahenkansd
elinaluettå jå sieUä mennejryyden aisiii vielä
nykyisinkin. Onvåhistå sdoistå )miirettävå
enemnätkin asiåt ja osaitava lukeä kånsan
kasvoista se hyryys, jonkå täållä muukdainen
saå. Tämä erämad kolkka on tuMettua maa-
histen temmellyskenttää. vanha såamenhies



puhuu kunnioitukseUa ja pelolla Keähk-
kiljohkan jaTsuvgesjohkanlatvamaista. Siellå
rinl<kähiehenkin on syyiå kulkea hiljaa ja
varoen. Såamenihmisen lähtötoivotus on aina
otLui mana deårvan - mene terveenå,ja timän
toivotukensaatteLemdavoimme jatkaavael-

Iångät tåioåvatihheteltävälsiomituisiamät-
täiiä,joiden korkeus yltåä useihin meireihin.
Nämå palsiksi kutsutut kohoutut symyt-
tåä påkkånen jå routå. Soilla kasvava
.ahkåsammal johtaa huonosti tinpöä ja jäåtly
hjtaammin kuin muu maa, joka työntåä
rahkasammalLaikut kohoue ennen todellis€n
talven tuloa. Kevåt sulattaa jällen ympäristön
\oPeammin, jolloin råhkå Pyry kovana
ylhääUå jaåll<ekasvaaljivaastiloppuk6äsä
vahvisiåen korkeaa asemaacå. Näin toistuu
vuodesta toisen ja muovautuu lopulta koLne,
neliåmetriåko.keitapalsoja jotkakiimittävåt
muuten tasaisellå jän!åmaaUa katseen puc
lensa. Näitå palsasoitaon runsaimmin juuri
täållåMaaselän alueeila"toinenesiintld:ialue
on Kåsivarren Vålitunturenlå jå kolmås
Utsioen itåinen erämaa-alue.

Kalaisa Pö'risjoki mlodostaa komean uoman
eråmåahd, Ioen rantaa *uåten saawtdnme
Måaselån kiveliön suunmmd järven, Pöttis-
jårven. se on luusikilomebinen ja sadet ja
niemet jakavat sen kahtq osaan. Mya6 täåUä
jåwen itäpuolisela aheella on såuelaisten
kes:ikyE. Seon EnonteKth lappdaisbenentistå
mieliseutua. Pö)risjårven vesi oli pyhÄ saivo,
toinen pohja ömisten nåkemä, hutta toino
maahisto hallitsema. Iärva pohjoispuolelta
pitäisi lijytyå vielä Palosaivo, jonkå rdälla
kyyhöttäävalkoinenpalvontåkivi.

Pohjoispuolellå ålkaå myös tu.turialue,
Måderoaili (s98), Saltoaivi (s36), Roawuaivi
(582)- Tutureidenlaeltanåkeelaskemattomu
määrän kaikeqlåistå vettå jänljen jå hieia-
tievojen vålirsä ja kasvinisuus on rm4ta
Tååltä voimme jatkaa kulkuamne rajan yli
NorFn puoleus jos rajmylitysiupamme ovat
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100 G 22,-
KEITTOJUURES lOO G 19.-
SIPULI

5. PERUNA 200 G 10,-
Perunaa saår viiD.lein.. kuutiolna lal suikaleinå.

PÄUÄT-HÄMEEN LUoNNoNTUoTE
sähk6ll.2 r7500 PADASJO(|, puh/l.r (st9J 12 353

SINULLE VAELTAJA
RETKIMUONAA

1.

3.
PORKKANA lOO G 19,.

100 G 24,-

KUIVATUISTA LUONNONTUOTTEISTA

Kulvatul luonnontuotteet ovat helppokåyt-
tdisiä ja kevyttä repun täytettä. Esim. 200 g
kuivattua perunaa vastaa n. 800 g tuoreita.

TILAA NYT KOKO
KESAN RETKIEVAAT

SELLERI
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UTSIOEN ITAINEN SKAIDI

Mahtava Tdojokl jota norjalainen kutsuu
Tånaksi ja lappalainen Teådnuksi, raioittaa
pohjoisessa Utsjen itåisti eråmaata. Monet
tuntulitulottuvataivanTenonrdtaåyr;iiueja
luovåtiol..ilaalsoUekomedtdturimaisemd.
Koko komeud€sta såå parhaan kuvan
rousemallaylös tuntuiin:siinäavautuud6sä
maamme suurin laåksomuodostuma ns
!uurnalaake. vauhdiklaimpan mdoon joki
riehaantuu Alåkönkäåssä, juuri ennen
kiiomeirienmittaiseksisuvannoksirauhoittu-
mistaan. Joki tuivii kolme kertaa vuodessal
komein on ryskyvä jäiden ]åhtö toukokuussa,
vaatimattomampi tunturijärvien sutåmisestå
johtuva tulva kesäkuussa ja voimaltaån
vaihteleva syystulva talven l<)nnyl<sellå.

Mielenkiintoinen retkeilyseutupohjoisilmas-
så Suomessa löytyy juuri tååltä tunturimaåsia.
Erähåån henki on helposti tavoitettavissa,
sillä täållå retkeilijäjoukot eivät ole tållonet
lalmiitåpolkujå tutu.ilta toiselle. Yleisilme
or arktinen, onhanJä?iheri vainkuuden p6in-
kulman päåsså. Koivuiset skåidit, lähes
silmå!kantamättomiin ulottuvat jängåt jå Loi-
rasti kohoåvat tunturit luovat haiseman.
Vaihteiua korkokuvaan tuovat syvåLLe
svöpyneetsuurten iokienlaal<sot tai tasaisesta
koililkokankaasta suoraan aläs putoävat
satametriset lurut. länkien joukossa on
Puuttomiasoira, joiliävållitseeyllåttävää!åu-
neutta tarkkakatsehelle kulkijalle

l!åmaan peruskorkeus on 250 ' 300 metriå.
Korkeimmat Tenon läaksoon suisruvår
runturit, Karnjaitsohl<ka, Luolosvarroaivi ja
luolvoaivi, kohottautuvat vli 300 met.iå
Idakson pohjaa ),lehmåksi. Tunturikoivu on
rallånnut alueita nÄkyrimmin ja laaksoissa
kon,ikot ovat kuin omenapuutarhojai nutta
kahden - kolmensadan metrh korkeude$a
rarrut hallitsevat paliakkakasvilUsuutta.

Ennen vetsitkoa Tenon laakson pohjoiseen
vietäve rime muuttuu pahtffiaisen j,*åksi
jåtkuen Vetsikon jälkeenkin vielä toista
peninkulmaa. Tätå jyrkkåä sein:im:iå hållits+
vat piekanat ja muut uljåat håukl<alinnut.
vetsiien suuUe muodostsutkylÄonUbjoa
vanhimpia asutuskeskuksiå. Nykyisinkin
vetsikon asukkaat ovat tunnettujå
jokiveneidd veist4iä. T€noon lii$yy useiden
Lapin virtojen tapad kiehtova kult4 hutta
kulta on oUut hlvin hlenoa ja sitä on niin
vähän,etteikaivdinenolekamattdut.Teno
on tenettulåhinnålohijokma jaku&uvåylänä
hereUe ja mereltå tEturimaåhan.

(asvien ystävåä kiimostaa Vetsij@n rannaUa
luonnollisesså ympäristössåän lasvava luc
holåul<l<a ja plronvareia ja låhteensilmiå se
mjstavakultårikto. &ivåisy suoUa on vaivan
årvoiner! sillä siellä voi tavata lukemåttomaD
häärän lahlaajia ja ehkä pohjoisen har'
vinaisuudery punakunin. Iagän laitaosissa
on sämalla tilaisuus tuiuslua pälsoihin,
ikircutais4sydiiren sis:iltåvijn tuNekffi pui-
hin. Vetsijokea eteläån ja vaisiångån suutaån
kuLkie. kåtsen vångitse vih.eå kumpu rus-
kedsÄvyi*ssämai*mds4 vais joknjuiken
hiekkatöyräässä on kåytåväverkoistoja lu-
kuisine aukkoineen. Täällä sukupuuton
partäal le hårvinaistunut naal i  p i tää

Luotessa siintÄä Utsj@n pyM nrntui, AiUgas.
Hljpulle on nousua våin 342 hetriä, mutta
sieltåavautuuvaikuttavanäköala jåryiketjuna
päilyvär Utstoen ja Tenon mahtavan låakson
yli. Kauempana etelä$å näemmePåistunturit
ja Norjan puoleUa taas omiin l<o.keuksiinsa
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HERKULLISET, RAVITSEVAT RETKIEVÄÄT
ADUKISTA

RAMEN-VEHNA- JA
TATTARINULIDELIKEITOT I
I Ram€n keittoaines sisiiltå?i täysjy-
vävehnäspsgettiå ja instant misokeit-
topohjan. Yksi pussi riittåå kahteen
annokseen. K€ittoaika n. 5 min. Aduki
Ramen keitot eivat sisiillä keinotekoisia
väri-, maku- tai siiilöntäaineita.

CAROB JA KOOKOSPATI,'KÄT
Kookos- ja påhkidätä''tteiset Carob
kuorrutteiset Molen Aartje patukkamme
ovat luontaistuotekauppojen myyntime-
nestyksiäjo wosien ajan. Eivät sisällä
lisättyä sokeria tåi keinotekoisia lisiiai-
neita.

INSTANT-MISOKEITTO
Instant misokeittopakkauksessa on I 0
annospussia kuiva misokeittoå lisånå
vihanneksia ia kombu-merileväå. Miso on
soijapawista'koji" bakt€erilla kä}1 ettyä
paputahnaa. menerelma on ikivanha tapa
valmistaa proleinirikasla, s?iilwää ravin'
toa Kaukoidåsså. Instant Misokeiton
! almrsrar l isäåmällä MrsokerLtopussil l isen
kupilliseen kiehauiettua vettä. Instant
Misokeitto ei sisållä lisäaineita.

ADUKI TUOTTEITA ON SAATAVILLA
LUONTAISTUOTEKAIJPISSA

Aduki ky. Kirvesmiehenkatu 10, 00810 HKI - The Organic Croup Of
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KORPIKOLUILTA
VIITTAPOLUILLE
Retkeilyn alkutaipaileita Suomessa

"Ha.vat matkailijat ovat kuitenkin Lapin tien
löytån@t ja niinpåseonkn! että :ilköönkukad
muu kuin sq joka on tottunDt våivoihjn ja
rasituksiin, sinne lähtekö. Liiketiet ovat siellå
hwin alkuperäisellä kannalla - mitåttömiä,
Joskus nåkymåttömiå polkuja, suoteitå jå
perkaamattomia koskisia virtoja - siine Lapin
maantiet." Nåin kuvailee Suomen Matkailu-
vhdistyk*neruimånenmatkaopasmatkus-
tåmistä Lapissa viime vuosisadån loppu-
luoleua. Retkeily ja matkailu suuntautui
luouoin maamme etelåisimpiin osiin ja vain
harvat uskåltåuiuivai pohjoien tiettöhille
taipaleille- tosinvuosisåddvaihienmatkåilu
eteläisessäkin Suomessa oli hyvin vaivaloista
nykyisenverattuna. Måtkåkohteisijneiollut
kunnon teitå jåviitoituksia"liikennevälineiden
harvalukuisuuden vuoksi polkupyrörä oli
suosittu liikkumisvåline, mikäli vain oli
tarvittavå tieyhteys olemåssa.

Nvkypäivån suomalaiselle luonnossa liil-
kuminen ja retkeily on itseståänselvyys, jotå
ei ole sen kummemin mietitty eilä pohdittu.
Eråkulttuuri, metsästys, kalastus ja luonnon
\vötykävttö ovat ålueita, joiden kaGotaän
kuuluvansuomalaisenelämånhuoton. Ioh-
ruuko sitten tåstå, ettei meillä ei ole kokonais-
csitystä retkeilyn kehityksestä haassahme,
laan tiedot on koottava eri yhdistysten
historiikeista jä kirjallisisia lähteistä

suomen Matkåiluybdisrys perust€l..n

KansaiLisåatteen nousun myötå Suomessa
lreräsi kiinnostutus luontoa ja omaa haata
lehtaan. Suu.etsuomalaiset taireiljar ja tutkijat

toimivar tÄssä vaikuttajina. He liikuivat
suomalaisenluoMon jakån-ranpdise jasaivat
sivis9aeistön innostuadmatkailsta- Varsi-
naiseksi kansantiikkeksi natkailu ja luon-
nosså Liikkuminen ei wosisådm våihleessa
kuitenkanyltinyt.Monetkasallsstiherkit-
tåvät luonnonnåhtåvyydet tdivåt suomalai-
sille tunnetuiksi mm- Zåchris Topeliukse
Maamme knjån vålityksellä/ tästå ovat
esiherkkeinä kuvaukset Lapista, Aavåsak-
salta, Pukaharjultå jå lhahankoskeltå-Tåssä
yhteyde$ä on stytåviitata myös ylioppilaiden
ja heidån jiiljestöjeNå suonthmiin kotiseutu-
.etkiin. Osakutdetketpa.lvelivatläihimå koti-
seutututkimusta, joten niiden tarkoitus oli
toisenråinenkuinetkeillm jå måtkailurymutta
ne johdattivat nuorison arvostamaan omäa

Retkeilyhanastuksen alkuvåiheista on luon-
nollisesti erilaisia nåkemyksiå. Otavan Suuri
Ensyklopedia mainits@ letk€ilfn kehittöåksi
yhdysvåltalaien Hirm Holdingin, joka li.
joitti aiheeseen Intyvän kirjan v. 1908,
nimeltään Camping Hddb@k. Hän pe.usti
ensimmäisetretkeilykerhotEnglantiinv. 1907.
Saksasa sFb/i v. 1909 puoleståh retkei
lvmajärjestö. Tähän verattuna voidaan rodetå
matkailu- jå retkeilytoiminnan alkånen huG
måttavasti aikaisemminpohjoismaissa. suo'
men Matkåilijayhdistys, nykyinen Matkailu-
Uitto petustettiin vuonnå i887 - melko pian
sen pohjoisnaisten sisarjårjestöjen jålkeen.
RetkeilyeisuoraMisesti kuulunutyhdistyksen
toimenkuvaän, mutta matkailu riMastettiin
tuolloin kuntourheiluksi,mikå onymmårret
tävåä ajatellen silloisia oloslhteita. Matkailu-
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yhdistyksen ensimmåinen tehtävä olikin pa-
.dtaå maammematkailupalveluitåviitoittaa
polkuja" jäiestiä najoitus- ja ruokapalv€luira
jå jl'rkaista opaskirjoja sekå edisräå maamme

Tuon ajan matkakirjallisuuden klas&ko on
LK. Inhan t6s "Suomen maisemia" Siinå hän
kertoo sanoin ja kuvin vailutethiåan retkistå
eri puolilta Suomea vuosisadån tai$eessa.
Lapin tuntueitå hån kuvaa seuraavasti : i'Nyt
siis låhti tot€utMåd kauan kytenyt toivoni
päåstå keran nousemaan Lapin tunturiue. Ne
olivat tuo$aliiköjå;inaivanlåhellÄ. molemmat
sisarustunturit SaUatunturi jå Rohmoiva,
lyhyen kivelymatkån pååssä vaan. Eivär ne
voineet enäå m€itä välttää, ja jo sahan
sunnuntain ilana valmisiåDsimme niillä
läymäån. Tahdoimme vjettåä tunturi! laella
yön, såadaksemme kyllin katsella sydånyön

Pårlioliikken sJnty ja tulo Suom€€h

Yhtenä merkkipaaluna retkeilyn historiassa
voidaan pitåå partioliikken syntyå Englan'
ni$a v. 1907. Partioliike ldisi räj:ihdysmä*sti
ytnpäri maailmaa, nijnpä Suomeen perusteG
tiin vuonna 1910 ensimmäi*t partiolippu-
kunnåt Pohjaa pårtioliikken etenemiselle
valmisti NMKY liike, joka oli såapunut
Suomeen vuosisadån taitteessa. Liikken
tehtävänä oli kristillisen poikå- ja niestyön
kehitt;ihinen. Poil<akerhtoiminta alkoi vuonna
1907 mm.SörnäistenNMKYssä jasemuuttui
myöhemmin partiotoimjnnaksi. Partioliik-
keen merkittåvimmät esitaistelijat Suom6sa
olivat Wemeii tluhivuori ja Sulo Karpio.
Ensimmäiset partiolei.it järjesrertiin vuonna
1911 ja Partiopojåt knjå julkajstiin suomen
kielellä. Partiolaiset löysivåt jo tuolloin
Nuuksionretkikohteeks€n jasieUä jårjestettiin
rnyös poikaleirejå. Partioliike kielletti:r
l<uitenkin syyskuussa'1911 venålåisten toi
mesta. Toimintåjatkui tåstå huolimatta maan-
Ålarsena sekäpoikåke.hotoihintana NMKY:n
pii.isså. Partioliikkeen myötä retkeily luon-
nosså tuli tutuksi laajoiUe kansalaispiireille jå

nuorisolle, våikka julkinen toimintå oli
kieuetiyÄ. vmäj:inmaliskuunvaUan*uouk-
sen jålken v. 1917 partioliike vapåutui
toimintal<iellostå ja di puolilla maatamme
+ntyi tunsååsti uusia lippukutia.

Mnkålåisiaretkeily- jaulkoilutoimintaahar-
rdtettiin vuosisadd alkupuolela ontuomof
liseti vaikea saada. SivistFeistitn parissa
tehhinmieleUlf linhuviretkiä luontoon jamyös
kesähuvilat yleistyivåt kupunlien liepei!å.
Måaseltu- ja työvåestön pådssa tåmÄn
latsottiin kuuluvm hdasväd ajanvieneki.
Pårtioliike toi retkeilyn ja ulkoilh näklvästi
esille. Kaupunkien katukuvåssa jayhpäristön
metsissä partiolaiet sauvoin@n olivåt tå-
vallinen näky. Kuvaavaå on,ettå vuonna 19U
pidettiin Karjaalla useiden lippukuntien vh-
teisleiri japartiokatelmulsenosåIishri Hel-
sinSisså v. 1911 3000 tyttöÄ jå poikaå. veikko
ToLin kuvaa tuotr åjan partiointia seuraåvasti:
"Pårtiolåisuuden yleist')'itå osoittåvat eråät
kuvat ja tiedottuolta åjalta. Turun Klssillisen
lysen luonnontieteo kerhon tehdessåretks
AhvenanmaåUe kesåkussa 1911,sulrin oså
joukGta oli partiolais:a."

R€1k.ily irsenäisyider alkuvåihesa

Suomi on varsin laaja maaja liikenneyhteyd€t
måamme eri osie! vä:liuå olivat its{åisyy-
temme alkuvuosina varsin huonot. Råuiatie
Tomioontosinvalmistui v.1903,muttaRova-
niemeUe pååstiin junaua vasta v. 1934. Tj€
Lapin halkj Petsu@nvalmistui v.1933. Linja-
autoliikennealkoiyleisryåvårsinaisesti vasta
1930 tuvulla. Kesåaikåd olivat sisäjärvien lai-
vareititpitkåäntärkeitäliikenneyhteykiårau-
tateiden jaheil*okutoistenmadteiddohef

Vuoden 1918 tapåhtMåt merkitsivät mone!a
tapaa taantuhaa maamme kehityksessä..
Työväesiön jasivistyneistönvålit kårjistyivåt.
Partiotoimimassakin k@ttiin ristiriitoja eri
kansalaipiiie!väiUä Kansalaissodån jälk@r
monia matkailu' jaretk€il)?alveluita oli raken'
nettava uud6tad. 20 tuvu alkutaipatet



olivåt molelta osin hitjaisuuden åikaå
maamme vail<ean tåloudellisen aseman
lohdosra. on kuirenkin håmdåstytråväå
kuinka nopeasti ryhdyttiin rakentamaan
yhtetytlä suomalaisuuteen ja suomalaista
kulttuuria kohtad, Samoin heriisi kiiMostus
maame diosiakohtam. VarsinKnkaukaiset
osat maastamme herättivåt uteliaisuutta. Tä-
hån kåutan sijoittuu kdsdtiet€€Uis€n ja
eråkirjaltisuudm esiiMdssi. Låppiå jaKdja-
laå toivåt iunnetuki mm. Sduli Paulaharju
ja AE lärrinen. He herättivär urelaisuuden
mååmme luontoa kohtaan ja olivåt omaltå
osaltdn iåittd4sa liikkeelle ihmisiä tutue
tuhad o6an maahansa, Suomen Matkåi-
Iuyhdistyksen toiminral.jn elpyi pian sodan
jålken. RetkeilyharastustapFittiinpalvele
naan mm. ju lkaisemal la opåskir janen
Retkeilystå Lånsilapissa v. 1926.

Retkeilyn kehittämisessaä 20 -luvuliå or
otetiavå huomi@r muitakin kansanliikkeitä.
Eräs alullepaevana voima oli Tahko Pihkala,
joka toihi mm. Suojel6kutaliikkessåkdrc
urheilun ediståjåM. Suojeluskuntien piirisså
l<ehitetttiin lM. suunnistamista, hiihtoa ja
kåvetyämasaliikuntamuodoiksi.Suumistus
kilpailuja varten tuotettiin mn. karttojå van-
hojen venätiisten karttojen pohjatta.

Suohen enoilijat jå Suohen
opinlorelkeilyliitto innoittajina

Koululåitoksella oli tårl<eä osa retkeilyn
tunnetuksi tekemisessä. Opetusministeriössä
aloitti vuonnå 1920 toimintansa retkeily-
lautakunta. se riedoiti kiertoki+essåån mm,
ertä Suomeen tuuaan piakkoin toimittmåan
julkaisu, jossa selostetaar retkeilyliikkeen
tarkoitusta ja merl<itystå Weilin & Gijösin
lustantamana ilmestyi retkeilykal€nteri v.
1922. Pian råmänjälkeen pelustettijn !.1923
Helsingissä suomen Samoilijat yhdjstys.
Perustajien joukossa oli yl<sityisiå retkellyn
harastaiia, yliopistomiehiå, opettajia ja
otiskelioita.. Koulumatkailuroimisto ålkoi
puoiestaan julkaistaluosjttaistaretkeiivkiijaa
Suomen Sanoilijät, jossä selostettiin letki

kohteita ja ja aMettiin neuvoja retkeilijöille-
R€tkeilytoimintåå kotimadså oU tukemassa
omalta Galtaanmyös Valtion rautatiet monin
diiaisin toimin mm. jårjesaänållå junakot-
imatkoja makuuvaunuila koululåisille.

Tampereeua perstettiin jatkokoululåisten
k6kuuteen ptkeilykdho v.192E- T:imä on
ilmeis€sti ensimåinen letkeilykdho Suo-
messa. Kerhon jäsenet jatkoivat retkeilyå
koduvuosien jakeen ja kshomuutri nimesÄ
v. 1937 Tdper€€n Retkeilijöiksi. Re*eily-
aattq isänä oli opeftåja otto sill&rie. Hän
oli perustaFssa vuonna 1933 opintokahoja
yhdist,räÄ SuotlM Opintoretkeilyliittoa, jon-
!a puhenjohtajana h:h myöhdmin toimi.
Tässå yhteyde$ä alettiin viettaå väliåkun-
nauisiå.etkeil'?äiviåhelluntåina. Sdo'hin
aikoihin ryhdltiin julkaisemåå! letkeil)aåen
omaalehteÄ. S€nnir\enå oti ålulsi Teini, mutta
nimi muuttui IGileilijätsi v. 1936. Lehdesrä
muodostui varsin nopeasti monipuolinen
ulkoiluåsioita käsittele!ä lehti. Liitto jäiesti
l<ursseja ja koulutustilaisuuksiå. Myös
*tkeilyvälineitå kehitettiin ja järjesrettiin
rctkeilynåyttelyitå ja tiedotustilaisuuksja,
Liiton piirisså vinsi myös innok6 suunnit
tul<senhdrastamireneri muodoissa, Retkeily-
toiminta oli vilkasta Im. TdpereUa, sjllä
.etkeilykerho4 pojar rekivät v. 1934 kåhden
viiko. retken Enontekiölle ja Kilpisjärvelle.
Ensim:iinenPetsffi onretki tehtiinlinja-aurolla
Liinahamåriin vuotm 1935. Sdoin kuraan
tulivat hukåa. ulkomaiet retket. Suomen
opintoletle y lntto muufti nimensä vuonna
1940 Suomen Retkeilyliiioksi kcka se kuvasi
pa.haiien lnton toimintaa.. Sotavuodet keske-
yttivåtvilkkaasti alkheen retkeilytoiminnan.
Retkeilylehteätosinjr kajstiinsotawosinakin.

Kaukoletkeilln kehittämisessä on Suomen
Naisien ljikuntakasvatuksen liitolla ja eri-
t_vsesti voimGtelunopettåja Kaårina Kårilla
herkittävä osuus. Hånen toimestaan ryhdyt,
iiin suunnittelemaa retliä Kuusdoon v.
1929 ja ensimmåinen retkj Käsivar.en
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tuntureille tehtiin v.1932. Tuouoin ei oUut
vielä maantieyhteytiä Kilpisjärvelle, joten
retkelåist alojttivatmatkansa Norjan kautta.
Suomen korkein tunturi Hålti vålloitettiin
puolestan 1933, jonne vi€tiin ensimmäinen
viera*njå. Tåten vuotta 1993 on syytå viettää
Suomen re*eilyn juhlavuotena monellakin
taPaa. Kaarina Kårin ryhmå testasi myös
retkeil)aarusieitå, koska ne olilat silloisesså
Suohessamelkoisiahavinaisuuksia-Suomd
Naisten Liikuntakasvåtusliitto hånkki myös
ensimmåisen tunrurimajan tukikohdåksed
Pallåkselta v. 1934 . Majå ioihi Suomesså
tunturihiihdon ensimmåisenå koulutusker

MeltailuyhdistJks€n loimintå L.pin
matkailun edislämi$ksi

Matlailuyhdistys oli myös ohalta osaltaan
ediståmåsså Lapin Måtkåilua 30-luvuUa.
Monin eri iavoin Lappioli tullut tutummaksi
suonalaisille ja vareirkin kaukainen Petsamo
herätti uteliaisuutta kansalaisten mielisså.
Matkailuyhdistyksen toimesta valmistettii!
suumitelmat hijhto- ja retkeilyreittien jår'
jeståmisestä Lappiin. Pallaksen haikaiiu sai
alkuunså,kDnsaatiinPallasjärentalonvånha
päårakennus hi ihtomajaksi  ja samassa
yhreydessäviitoitettiinvdllusreiitiPaUakselta
Hettaan. Reitin varten kunnostetiin myös
kolmeautiotupaa, jotka palvelivatretkeilijöitä.
Tunturjhiihdon myötä kiinnostus Lappia
kohtaan€ntisestäånkasvoi jaMatkajluyhdistys
oli monin ravoin mukana kehittemåssä eri
puolilla Lappia majoituspalveluita ja ret-
keillmäjoja. Tunnetuin oli luonnollis€ti PåLlas
hotel l i ,  joka vålmistui  v.  1938. Mutta
tavaUisiakaan retkeilijöiiä ei unohdeitu, sillä
Kilpisjärvelle valmistui retkeilymaja v. r936.
Vaatimattomasta ålusta oti melko lyhyellä ajaUa
rakennetru hyvår edellytykset matkailun ja
retkeilyn kehittämheksiPohjoisessa Suomessa

Suomi oli 3otuvuUa huippu-urheilun l<årki-
rnaita. Temån vastapainoksi Tahko Pihkåiä

suunnitteli massaurheilu tapahtumia
kasalaisten kunnon kohottdiseksi. Hiino
syd:imUå:in oli erityisti hiihto. Tahko oli
yhtenå aloinen tekiijiid v. 1938, jolloin
perusteftiin suomen Lahr yh.l1sty6 luihroha!-
rastulsen edistämiseki. Suomen Iådun
peruståmisajanlohtad hiihto eli Suomessa
harraststoimintdå kdtåtauttäd. Myös
hrtuihiihto oli htlut tut*si, sillä korduFn
hiihtolomien myötå alkoi VR mh. mark-
kinoidaLappia sopivdahnhioionå-lohteem.
Pietri rynmå tutuihiihdosta kiihstuneitå,
pqustiTunhlihiihtäjåt kerhon v, 1936. Kelho
lopeni kuitenkin toimintansa omda yhdis
tyksenÄ SuomenLadun perustdis4 jälkeen
ja kerhon jåsenet liinrvåt m*aån Suomen
Ladun toimintåån. Suomen Latu lååjensi
va.sin nopeasti toimintdsa hiihtohdås-
iuksen palis!a retkeily- ja ulkoilujär-
jestöksi.Yhdistyksen jåsenet suolittjvat
nimittåin jo vuonna 1941 ensimmäisen
hiihtorc*en Iåppnn ja sama$a yhteydessä
tutkittiin soveltuviå retkikohieita Låpisså.

L.pin tuh6rå uut€€n housuun

Sotia edeltän€€n ajd myönieinen kehitys
tadtui sotavuosien aikae jå Lapin hyvåUe
aluue kasvanut retkeily- ja matkåilutoihintå
koki raskaån takaiskun. Lapin sodassa
raunioitui, koko Lapi. må&ailuelinkejno.
Myönteistå kuitenkin oli, ettÄ 3o-luvr la oli
saåtu rakennettua k6tåväpohja jonka varaan
voitiinrakentaasodan jålkeistånrlevaisuutta.
Matkailun ja retkeilyn osalta Lappi eli
melkoista hiljaiseloa sotåvuosien jälked,
olihan koko Lappi jÄlleenrakennettava
uudelleen sodan tuhojen jälkeen. låpin mii-
nanraivaulsen tultua suoriteluksi, sallittiin
Lapin retkeily jälien. Esimerkitsi Suomen
Lädun toimesta järj€stettiin .io v. 1946
ensihhäinen tmtuihiihtokussi Akåslompo-

vanhat yhdistykset aloittivat rauhan tulte
jålleen toimintaca ja myös uusia jårjestöjä
tuli kuvan mukaa Seuralunnen piinssä
alkoi kehirlyä villastuva nuorisoryö, joka



pitkälti lainasi toimintape.iåattensa partio--
liikkeelrå, ja ottj toinintamuodoikseen retki ja
leiritoiminnån, Näin retk€ilytoimintalaajensi
aluettaan vårsin nopeästi ja jopå pohtdset
nuorisojärjestötottivatletki- jaleiritoimjnnan
e!ååksj työmuodokseen. Nåin re*eily laajeni
våhitellen eri kansåLaisryhmien ulkoilu- ja

Suonen R€tkeilrliilor j, Suomen
Måtkåiluyhdistyksen roiminrojen

Vuodenl945talviretkeill?äivillåtehtiinaloite
suomen Retkeilyliiton ja Suomen Matkaili'
jayhdistyksen toimintolen yhdistämisestä.
Tavoittena oli retkeilyloiminnån keskittå-
minen ja satulla toivottiin saatavd tul<ea
rerkeilyhdr4tuksn kehittåhjseksi valrio-
rallaniaholta. Useiiavuosiåkeståneidenneu-
vottelujen j:irkeen liittojen toiminnat yhdis-
tettiin v. 1949 alusta alkaen. Ensimmeisenä
yhteisenå toimintåvuotena r€tkeiiy- jå
måtkailukerhojen yhteislukumåårå oli 109.
Useimmat kerhot olivät kuitenKn myös ionkin
Nuun yhteisön kuten koulun, seunkunnån
tai kerhokeskuksen alaisia,. Tästå aiheutui
rishriitoja IM. jåsenmaksuista, joiden seu
rauksenä mon€t toimivåt rerkeilykerhot
jäitäytyivät Suomen Matkailuyhdistyksen

Retkeilytoiminnan keskittyminen oli myoF
teista, tosin taloudellistå åpua valtion taholta
se ei tuonut retkeilyväelle. Retkeilyn kehittå-
nrinen kuului nyt Suomen Matkaiiuyhdistyk
sen.etkeilyosastolle.Tämämerkitsikinmonien
uusien toimintåhuotojen vir iÄmistå ja
retkeiLyha(stuksen laajenemista. Matkailu-
iiiion retkeilyosasto teli lukuisia äloitteita ja
iårjesti koulutusta retkeilyn kehittämiseksi
Naassamme. RetkeilyosastolLa olil<in keskei-
nenasemaLäpinrelkeilytoiminnän tunnetuksi

tekemisesså. Sitäosoittaalukuistenoppaiden
julkäiseminen skå åDtiotupaverkoston suun-
nittelu. Nän voitiin luoda pohja jokamiehen
rerkeilylleLapissa.Toiminta50tuvuUalaajeni
varsin nopeasti/ joten retkeilyä sodan
jälkeisessä guomessa on syytä tarkastellå
lähemmin omåssa artikkelissaan.

Maamme retkqlyloiminnan kehitys, Helsinki
79n
llkoiluelåmantavalsi,Heisinki 1987
a0 vuotta pafiiointia 1907 - 1982 lyvåskylå
7947
Suomen maisdia, uusintapåinos Helsinki
1988
Tämmerkosl<i lehti, 8.1992
Tuhansien jårvien måa Dryäskylä 1987

Aito
LEATHERMAN'
Monitoimi.
Ylivoimainen
työkalu
Retkeiliiälle,

Jalbenmyynli: Paniokaupal, Vail on Pukulehdas,
Ma rim, Tallb€rg-Nauiica sekå hyvin
varusretul ErA likkeer kauna maan.

Maahanluojå: LEATHERI|ÄN Finland
960,310431



NIESTASAKKI
Niir $okakaupasta k{in luontd6tuote-
kaupastakin löyttt, moniå tuotteita. iobta
så. kuivatua lihaa, kalaa, vihånneksiå iå
juureksiå lisååmållä herkullisia ruokia.
Juustoraaste, home- ia tuoreiuusaot, kesto-
kerma ia smetana antavat håku. ia
läytelåisryttä niin kotoM kuin retkellåkin.
Pdoheinfi Etkipåivånetkiqokaesittelysä
kerottiin mm, seuråavistå tuotteista.

Melian tuotevalikolmd &uduu myö6
RiseUa pikdii6i, joka sopii retkeilijät vali-
koimam tavaUisia pitkåjlviilii*jå pdeFni.
kuudenminuutinkatroaikansawoksi.
Pastatovaterinomåisiå hiilihydrååttilähteitä

ja niitä on hyvät vålikoimat myös
luontaisiuotekaupoissa. Dioforcehir$ispa-
getiua, -nauha- ja tavaliseUa måkar@nilla on

sanSen lyhyt keitto-
aikå. Grdoviia tiilsjy-
våspagetti on ravitse
våmPaa kuin talal-
tind. Drei Pauly ma-
karooni ja spagetti
sopivat myös kelia-
kikoille, hutta måis-
tuvat lelle tahansa,
Meliån tavallinen ja
PårkäsPAgett i  sekä
makdooni ovåt tåval-
lisen ruokakaupan

Lisä ytyå keittoon ja pataan

Perunåmuusi ja hakarooni lienevåt
tavallisimpiaretkeilijähepustalöytyviåruoka
aineita. Oletko silti tiernytkaikkia nÄiiä asi-
oita? Melian muusijauheisia Mielihyvå on
nuidoton jå sil<si seuaisenaan myös hiukan
nuuton. Liemikuutiolla saat siihen ytyä jå
mäkua,samoinerilaisiUa mausteiLla ja yieillä.
Kokeite myös tavallisen Mummon huusin
mauståmista esim. muskotilla. Minuuttivel-
lijauhe antaa täytelåisyyttå, kuten Lippo
aikoinaan ihan vahingossa huomasi. Uusin
Meliannuusiiauheisra on juustollamaustettu

Puolivalmiita vaihtoehtoja

lalostajan padat ovat jo pitkä:in kuulunet
vaeltäjånkin tuolavalioon. Niiden annokset
ovat suuria, joten ed6 koko pussillista ei
tarvitsekäyttåä, jclisäähiulereippaammin
kuivattuja tuotteita: lihaa, vihanneksia ja
juureksiå. Patapussin valmistukse€n
kåytettyjä aineita voi itsekuivattui.a sekottaå
joukkoon enemnånkin, jolloh pussinruuån
maun saa heirytettyä jÅ halu@msa åromit
paremmin esiin. Jaiostajan Patojen
varjopuolena voidaan pitäå ainakin riisiå
sisålåvien ruokien pitkähköå keittoaikaa.
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Tosin mäiiråtyjssä oiosuhteissa silläkä;in ei
oleväliå.
Knorin puolivalmisteetovat samantapa:sia,

muttå pussin Moskoko on pienempi, joten
yUåmainituin keinoin yhdesci pssiUisesta
sa kattilallien nälån vievåå sapuskaa.

Tutemättohdpia vaiht@htoja ovat Soba
Råmen tattarimakarooni- jå Udon Ramen
täysjyvävehnämakaroonikeitot, joisså on
hauskan kiharaisten nuudelien lGäksi
mausteet mukana. Kuivahrilla tuotteillaniistä
taik@ tåyttåv;in atelia. sånassa sdjårsa
painii Westbrae Nåtlrål totu rds-keittc
Pussr.

Erirtåin proteiinipitoinen soija on
valmistusaineena Soija Mix gulassissa jå
st.oganovissa. UsååmåUäesimerkiksisi€ni?i
riisiä" vihåmeksiå, maustekukkua, juuste
raastetta, rdskankermaa tai muutå mukåvaa,
sadaan soijan ominaismåku Peittoon ja

Pihvinpaistajalle

Aurinkoi*Uålouastauolla tai luppopäv:inä
voirular ait@nnrhetalNl@enem:inkin
aikaa. SiUoin voi paisteUa pihvejå,jotka viher-
pippui-, ke!ma-, Ftti- tai sienikastikked
kdssa maistlvat ihdilta. Lisåiksi vielä sopi
våsti maustetta pqunamu$ia tai kasvis-
liemessä muhitettuja kuivattuja pennoita.

Valmiita pihvisekoiiuksia on soijåsta
valmistenuinå mlutåmilla valmistajilla. Mid-
land Harvestburg€r, Soija Mit mureke jå
pyöryld<äainekset seL.:i Granovita Cashe-
piihkin:imureke ovat kaikh vähisiettavi$å
pmnulla paistas. U6:iilem:illÄ omia aineksia
voiddmåkuamulNella. Mielskiintoinen
uutuus ovat myij6Kn Helios pumjuuri- ja
porkkanapihvit. Ensimiiisek6i tuinittuja
pihviaineita saå vålintmylmålöis6 mult



ovat lähinnå
lrcnäishroldauppoir

Kuivattuja
juureksia
ostamalla

LåpinkävijöjUe jo
ennesråår tuttujen
PäijäfHämen Luon-
nontuot ieen kui-
vattujen perunoidd,
luuresrcn lå maus-
tey.ttienlisålsimarl<-
kinoilla on toisenkin
valhistajanrastaavia
tuotteita. Himangan
Pe.unavarasto Oy:n
valikoihat ovat pal-
joiti samånlaisetr Pe
runäa kuut io ina,
liipaleina ja suikaleina,sipuliå,keittojuu.eksia
(por lkanåa, set le. iÄ,  pur joa,  s ipul iå) ,
porkkanaa, kei t tovihanneksia (papujå,
porkkanåa, måissia, selenå, sipuliå) jä yrttejå.
Himangd Perunavarasto myy vdsinaisesti
suDrkeittiöilie ja armeijalle, mutta myöskin
kuluttajapallauksia saa.
HimanganPerunåvåråstonyhteystiedotovat

Tomujoentie,68l00Himanka, puh.96&55333,
iax968-55438

Päijåt-Håmeen Luonnontuotteenhan ovat
sähkötie, 17500 Padasjoki, puh. ja fax 919-
12853

Retkiruokårintamalla on moniå muitakin
mielenki intois ia tuortei ta,  mutta ni istä
enemmån seuraavalla kenaUa

HALUATKO MUKAAN KOKEILUUN

En millåän ehdi ilse tehdä kåikkiå
retkiruokareseptejii toita syksyyn mdn6sä
pi tå is i  kokeiua. Haluatko sinä
vaelluskumppaneidesi kanssa oua
koekäniinina? Teenruokakuntåsi koon
mukaan ruuat kokkaamista vaiUe valmiiksi ja
velotan kuluneida tarvikkeiden mukaan.
vastapalvelukseksi haluan koko porukan
konmentitpåpe.illepantuna, jottatiediin mitä
pitäisi parantaa. lc kiiMostaa, ota yhteyttä
ajoissa ennen vaellustasi, siuå puuttuvien
tartik!€iden kuivattamisan mene aikaa.
Soittele ennen keuo 22.30. Raijå Hentrnå4

VUOKRAAN KUIYUREIIA

Josharuåtkokeiuåmonipuolistakuilattmista
ostamatta omaa korikuivuria, tåmå on
iilaisuutesi. Minulla on kaksi kuivuria, ABC
laEvermat. Vuokrådnniäviikoksik*allaan.
Isompaa ABCrtä 50 nk/vko ja pienenpåä
Evermatia 30 mk/vko- la tåäs Raija Hentman.
Yhteystiedot kuten yllä.

a
e.kt
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HSL 1.973-1993II
KARIAKAIVON KALLIOILLA

HelsinAin Seudun Lapinkäviiöid€n
urkoilutoimiman t*ikohdå$. Katakai-
vollå on oma tmnelmånsr, iot! voisi iopa
kuisua'Karjakaivon hengeksi'. Siihen
kuduvat takkatulen loimrr salrth ihÅnåt
löyltt,låmen ruotoinl.jrpd!€va ialå'Mi!
syli.,mpåfttön k.llioi ia kuusikot/ slot ja
iå-et. Siihdkuuluvåt luotuontryMytuivå
hiljabuus ia lapinkäviiöiden porinat, låi6-
kottelua påivåtr pabteessa ,a uuast$ta
talkootöi$ä yk6inåi6tå rauhaa ia hyvän
retl.jFtåväjoukonkokkapuheetrckkapadd
ääreDä,

l.otk lht rr'. K4rj4k4i o, iti?ille.

Karjakaivo HSL:lle

Kaikki sai alkunsa kevåällä 1977.
Kdjakaivon vuolqdopimus HelsinSin kau-
phgin karue oli allekitioirettu helrnikuun
ssimmåisoå påivåtrå. Paikalta o]i ollut
muita!.inhavittelijoita, uheilujäriestötoliivåt
ollet kovid ldinnosnrneita Karjakaivon saa-
misestakåyttijönsä,muttasimeei oltuhaluttu

Lapinkävijöiden innosius oli valtava ja se
n:ikyi kymmeninä osdottajina kunnosts-
talkoissa. HSLi toimimassa !åhveanåkyvå
talk@toimintå sai silloin alkunsa. Ihan yhtä
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paljon oli porukkaa, kun iupaåntuliaisia
vietettiin 23.5. ENimmäsenä vuonna kiyntejå
kertyi noin 600, vaikka jåseniå oLi silloin vain

Kesållä -z ei avaimenhakusystemiä vielä
ollut, våa4 kiimpälli oli vuoroin eli ihmiset
päivystäjinä viikonloppuisin. Mutta eihän
sinå mitiiån tullutpitkinpådle, vam jowonM
'78 åvaimen saj Matkailuliittosta, jonne
rnuukin toimistoasioiden hoito oli siirtynyt
edeltGvuoMa Liisankadun toimistomme
sulkeuduitua (kts. Lapinkävijä nro 50, 1/93
HSL:n histoliikki, osa I).

Alamajasta tuli toiminDn keskipiste
useamnaksivuodeksi,siUäylåmajaUaeiollut
huonosti toimivaåöljykmiinååklnm€hpaå
lämmityslaitetta vuosiin. Se oli muutenkin
hiukan nuhjui*n oloinen, eikå istuimiksi ollut
kuinrMia jaep:inukaliaputkijalkaisiapalleja
. Alamajakin låmmitettijn pelkåståån takaua
jå sehån vei talveUå aikaa. Pientå helpotusta
toi Kosken Kalen rakentama laatilko, joka
asemettiin takan tulipesån sivuun. 'Låm-
mityslaatikko' otti kylhää ilmaa ålhaalta ja

tuupPåsi sitten pienen låatilon sisåis€n
kierroksen jälkeen hiukån lämmenn€elä
ylhåälrä ulG.

Entistå ehommaksi

Muutamat talvet saimme odotella
tehoklaampaa liimitystä. VuciM 82-83
Kdjalaivoua tåpahtui muUistul6ia: se14i ylå-
että aldajålle asdnettih Upon kmiinat,
alamja tnkittiin sisäIti ja ulk@, sinne saatiin
uusi kiuas, vessa uusittiin jå ylåhajalie
kåupunki teki hienot kålusteet, jotka
talk@voimin lakattiin-

198s lapinkäli,ät kanniskelivat melkoisen
måårån lautatavdaa ja jåUs uuden kiulåa
Kaiåkaivolle. Hsljnvdoin ostettuuusi kiuås
oli iso ja tehokas,ei!..iis€n jiilkeen 01€ tarvimut
tuskaitla löylyjen riittämät(imyyttä- Kåu-
punginmiehetpaeloivåtylåmajd ja laittoilat
myös l<eittiön puoleue uuden kamiinan.

Pu rt \E|,ti iksi I i i terisvi. Li i teri n teosa I 9 7 2 Kaleri
Koski.ia Karko Kötkkdti. ktw: RistoMartere.
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Seuraåvana vuonnä korjåttnn ahmajm katto.
1987 såatiin tes l<annislella tavaroita, kun
vuolraisäntä ryhtyi aiamajan peruskor-
jauksq. Saunå oli håimittavan kåud pois
kåytösrt muttåmontinviimeinvalmistuthra
tot6iodotuksnkNattanen. Ilmeiseshsiltå
tutui monesta muuståknt silli seuavana
vuonna tehtiin kävijåennåtys, 810 henkeä.

Porukalla

våikla kaikkein suuitMan korjauk*t on
tehty Helsingin kaupegin toimesta, ei työn
puutetta ole koskaan tarvinnut poteå
(djakaivol]å. Kolme kåmiinåa, sauM ja takka
kuluttavat melkojset määråt puita, jotkå on
tehtävåtalkoilla. Alkuvuosinapuukaadossa
oli tiettyä tlyliä justee.in pur6så puuta kuin
savotoissa ennen vanhaan. Moottorisahån

kä)ttöon jårkevåli joskinmeluisaa ja tietenkin
epåromanttista, mutta muuten ei enåä vuosiin
olisi saaut teittaviahä:iriä rlrLkojåpä&ittyå

Kåikeilaista i$mpaa ja pienempäå huoltoa,
korjaustå jå rakentdistå riitiäå tåitaville
nikkdeille; Kålelle, Utille, Auliksele, P€kåUe
jå moneue muulle. Luhistunan kamin uu-
siminen oli ueamman viikonlopun prosessi
F pari vuotta aimmn suoritettuine turpeen-
rostoineen ja alkukesåstå '91 tehtyine
pukui@n jå råkentmisineen. Useita vuosia
pdinteisiin on kuullnut myös tatkoorokka,
iota Anja, Kann ja useita muita on lämmirellyt

Karjåkaivo on oUut virkeån ja monipuolisen
talkootoimintamme sFtysija, mutta myös
muut ovåt siellå hdåstanet sitå meitäennen,

Kdtakmrat h,,tmqrwot6.tlthlat HSLlh. Kt\a
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Mitä meitä ennen?

HelsinkiLåiset  retkei l ivät  pal jon
lähialueidensa metsisså 195G luvula. S@hen
Låtu osti Karjakaivon maat joskus viisi-
kyhmenluwnpuolivälin tietimillä ja luovutti
sitte4yhdistysiensåkäytt(ön.HelsinginLatu
ja vuokåtinkåvijåt ryhtyivÄt aktiivisesti
puuhåadåd paikalie najaa, kuten Helsingin
Ladun silloinen aktivisti Martti Helenils
nuistelj. Myös Tmturilaiu oli touhuissa mu-
kana. Paikkå sai nimeksen Latukallio.

<allion påålle nousi hiukån heppGista
.akennDstårvikkeista maja, jonka keittiÖn
takaiseen pikkuhuoneesen tehtiin såuna.
viisi ja kuusikymmenlukujen taitteessa
jårjestettjin Ladunleiripäivår(ehkå-59?), joita
varten rakennett i in lammen .åntåån
saunarakennus. Lisäksi tuntulilatulåiset
tekivät tu.vekåmmin jå keittokatoksen.
Ylhåål lå kal l io i l lå ol i  tåsotel tu usei ta
telrtapaikkoja nuotiosijoin@n.

Laskettelu oli tullut Suoheen F åinakin 40-
luvuUa, mutta sitä alettiin haråstaa enemmån
50 luvulla. Myös Ka.jakaivolle oli såatu lupa
raivatalaskettelurinne. TyöhönkävivätMartti
Helenius, Iorma Suvikäs, Jåmnu Parikka ja
muutamat muut kåverit. Aikaa kului pari
vuotta,  mutta ni inpa ylåmajal ta saik in
hojlakkaan kyydin alas lamheue. Ylös
rampåitiinhuultaheitellen. Puuhamiehetsäi-
vat kuitenkin toimistaan niin mojovat haukut
ltumu Sorjoselta, että Mara suivaantui koko
rouhum ja 1åhti porukoista. sen jekeen Måia
tulj tutuksi suureue joukolle lapinkävijöitä
siirryttyään Suomen Matkailuliiton leipiin
retkeilyasioitahoitamaan. Karjakaivollaalku-
vuosina käynet låpinkåvjjåt tåpasivat hyös
Jadmu Påikån, sillä hän vietti vielä käve
reidensa kanssa kesiäån Karjakaivon la
l€hmånämpärinväliin työntyvässåkåuniissa

emessä kåupungin ostettua maat ja majat.
Ylåhajan takana oli t2dun aikana myös

lento- ja sulkapallokenttä. Maastogou, jota
pelattiin metsästä lraetuir/ iisemuotoilluin
Drailoin ja temispallon kanssa kuului myöskin
huvirteiumuoroihin. Perinteisiirkuului

uuddvuoden vastdottajaiet, joissaoli hlaå
meno ja meininki. Alånajån saunan
valmistuttua yliimajd eunankiuspoistettiin
ja R6k niminen herrilö, joka toimi lalvojana
ainakin kes:iisin, sai siitä asuinhuonen.

50- ja 60tuvuilla oltiin vielä lauantaisin
ritisså. TöidsiälkenpakkåuduttiinÄbersin
Linjan autoon, joka kdjerri täyden låslin
retkeilijöitä ja muuta porukkaa mutlaista
hiekkåtietå perili€- Tiehån oikaistiin ia
på:ulystettiinvasta 1987-88. Vuosien kuluesså
IåtukalUolle matkustavat tdivat kuljettajile
tutuiksi ja Maraljn saåttoi aruksi rahasta

vuonna 1%3 Suomen Latu myi Kaiakajvon
mååt jå rakemul*t Hetsingin kauphgille
Jokå tiUä ostoUa sai yht6ästettyå Nuuksiose
omistamiaa ulkoilualueita.

Kovalevystå !åkennettu ylåmaja olisi
ostamisen j;irkeen pitrinyt hajottaa ja tilaue
.akentåa hirsimaja. Homm j;n, kun kaikki
rakennustarvikkeet olisi pitånyt kåntaå
paikaue, siUä Helsingin kaupungiua ei ouut
silloin vielä moottorikelkkoja, kuten
uikuntaviraston elåkkeelle jäänyt yliesimies
Börje Löfman kertoi. Niinpä tyydyitiin

Ajåtukssa oli oUut tehdå Kar:akaivostå
ulkoilumaja pålvelemaaf, SolvaUan ja Pirtt!
mäen vålilläliiu<uviaretkeilijöitä. SeK! ajatus
vesittyi, sillä Esp@n maalåiskunta, johon
Nuuksio kuului, ei åntanut kioskioikeutta.
Niinpä Nuuksionpåän ulkoilualuea isäntå
Srlo Korhola piti Kaiåkaivon ylåmåjaa åuki
ralvisin l;imminelt?å*kda jå tdj6inaksutra
kuumaa vettri, jostå hiihtäjät saattoivåt *
koitella omia mehujaan. Börje tnfmmin mu-
kaantåtä vaihettakesti korkeinta! vi:si vuotta"
jonka jälken seloppuikåviiöidd puutt€6@.
Seuiasi kymenkunta hiljajsta vuotta satun-
naisine kävijöinery kunnes puolisen vuotta
lestäneiden neuvotielujen jälked Helsirgin
Seudun tåpinkävitåt ja silloin€n urheilu jå
ulkoiluvtastoanekiioittivatvuokrasopimuk-



Ihmisiä tämånkin takana

Karja!åivon roiminta kaipåsi tietenkin
vastuuhenkilöitä, jotta asiat sujuisivat.
Ensihmåiseksi isånnåksi nimettiin Erkki
Simpåner. Vuon.å 1980 Kauko "IGkö"
Köykk:iri otti tehtÄvän våstad ja Kalevi Korki
on kamiskeUutislimån avaintatuodesta 198,3.
Isåntä sai rimallen tiet,sti myös emämiin/
jolla oli vuosien valreua vaihteleva luku
apuemäntiä, Esim:iinen em:intå, Riitta
L?p;imiilj of Emmi$ä neljåwottaja vuote
1981 Paul '3åazo' Råntaen sitaisi es6un
vaikuttavalle vyötäröLlem. Pirjo Siliö oli 84
85 vnmeinen Kårjåkåivon emäntä, sillå s€n
jÄlken todettiin eitå honmiå oli enetm;in
Lerhoiltojen kåhvin keittelysså kuin
Karjakaivoua ja Helenå vänttiestå tulikin
sitten ensimmäinen yhdistyksen emäntå.
Apuemäntinä olivat Kårjakaivolla ensim-
rnåiset viisi vuottå Arla ja Raili Sipilä ja heidån

kanssaan ja jålkenså useita kiitoks€n d-

Talkoor tårvil6ivåt påållikön, joka
ecimmiiis€tviisi vuottaoliKaleviKckl. Sittm
Simo Pylvås vastasi töiden sujumisesta.
TalkotöitÄalkoioUåiosenvend muuallahn,
ettå 1985 niille perutettiin oro toimikuta,
jonkå vdtuu l@ntajaksi ryhtyi tJl,as Pem!.
Enna toimikman pdstdisra tehtåvim
hoido$a oli apupååUiköiti, jotka jatkoivat
brkootoinikunnu jåeninå. Aulis Boshöm
on ialsmut ladata al*uåd töitå påiBkihaUa
vuodesta -81. Allan Apusella ja Karin
Sillanderila on 13. wosi meneiliäån, Marl&u
Karekelaolimukanakuusi vuotta ja nuorison
edustajat Miiå Pirinenja Pekka Narine. eivåt
viideMeuå vuodeUaan osoitå våsymisen
merkkejå. Miten monta nimeå tässä jääkäån
mainitsehatta, eikä kyse ole ansioiden

Kaa k d t Lapi lhtvij d I w *di s i I la rMpa i sr ij t h I m
1979. Tdkatu tuib,! A o Alat*o, pillznikdne,
p ee'Johtqj@de(p a ja lasit)- knd: R^to

A
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vähyydestä. PääUe vielä kåikki uskolliset
talkoilijåi, jorkä ovat vuodesta toiseen
osallistuneet yhteisiin hommiin.

Paikka tapahtumille

Karjakaivo on ol lut  ku!dentoista
toimintavuotensa ailana paikkda monille
tapahtumille. Kursseillaonopeteltuhengissä
selviytymistå, lintuja, valokuvaanista ja
vaikka mite. Se on ollut rosvopaistijuhlien,
lettukestien, lyhryre*jo, jäåtåssio,sulais'
rushårjoitusten, Nihtojen, kävelyF{ naia- ja
5ieniletkien, saunåiltojen ja kokousten ta'
påhtMåpaikka. Lapinkåvijöiltäpuuttuisipal-
jon, jollei tåtå tukikohtåä olisi.

Ei ihme, ettå johtokunna$a huolBtuttiin,
kunLiikuntavirastosså tapahtuihenkilövaih
doksiå. Vuosien saåtossa hy!äksi muodostu-
neen yhreistyön jatkosta ei tiedefty, kun

elåkkeelle !,hteneiden tilålle astuivat uudet
rctuiin. Aletnn tutkaillå mahdollisuuttå
hår*ljamatapäkaupunkiseudd läl$5tiilti.
Vuosikokouksesså tultiin kuiter*in siih4
niroksen, etrei mdlaqäKd'*aivon toimin-
na ehtyhis€siå tai muiståkåe muutoksistå
vielå olen,ikyvissä, jote toimUn ryhdyttäisiin

Rahåa hankk@ olisi ollut jonlin verlan
kcsa s:Uä kåmpp;irarDsloa oli pikkuhiljaa
kartotettu vuosien vdreuå haavena oma
tuKkohtå tåpi5sa. Kämppäasiat ja monet
talkooprojektit muutenkin ovat kuitenkin
oman jutnrsa arvoisei.

Kå.jakaivo on pal@n Lappiå Helsingin
kupeessa. Toivokaamme, ettå * on vielå
monta wotta llelsingin seuds tåpinkåvi-
jöiden heng:ihdyspaikka, paikka jossa ensi-
kertålaiset ja konkant kohtååvat toiensa jå
luovåt yhde$å sitä låsnnntä ja tovdillista
"Karjakaivon henkeä".

RINKAN POHJALTA

Yhdistyksen uusi logo

Yhdistykeuähmeonnytomalogo. Logo, jota
olemme tähän asti käyttÄneet, on SMLin
kaikkien lapinkävijåyhdistysten yhteinen.
Oma loSomme tulee siis nåkymään SML:n
logon rinnallå la erottamaan meidät muista
lapinkåvjjöistå.Iohtokstasusnitteleeuuden
logonpuitteissa hankkiamylnriinT-paitoja ja
LrlLegepaibja, joten hyväå on luvåssa.
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Kaikenlaisia tapahtumia

J,innitystå pilkkijåilla

harin Pilkki -93 cup kisassa 23.-25.4.
patkinnoille voi päästä turill?rkin, siuå vieiå
kymmenenneksikin sijoittunut saa arvota-
vda. lokaisesså kolmessa osåkilpailussa o.
sarjat miehille, naisille ja aUe 16-dotia:Ue
nuorille mutta osakilpailun voitto råtkeaå
kaikkien keske! karojen painon pe.usteella.
usätietoja saa numerosta 9697-1521, iltaisin
9697-12104. tåpin Kånsa.

Kilpisjärvenkalottipillkionainavet:inytväkeå
nuuttaen hotellin pihan ja iärvenselän muu-
rahaispesäksi. Tapahtuma on tänä vuonna 8.-
e.5. ja päåttäå Enonrekiön pilkkiviikon, joka
alkää vappuååttona tarjoten seiKemån huutå
pilkkitapahtumaa. LisätietojåsåaEnontekiön
kunnasta, puh. 969651261 ja Kilpisjärven
kisoista Seppo Roisllta, pth. 9696-77747

Tem!piiivä Muddusjai.!en ko€tilalla

12.8.93 lietetåän Muddusjårven koetilalla
Inejssatemåpäiväåaihenaan "Sadelaists
eväät muuttuvassa Eu.ftpassa". K@tilalla
rutk i taan metså- ja maataloutta Lapin

Kulrakansa va€ltaa Tanke!å!mln

13.-15,8.93 vaskooleita pyöiitelläån maå-
ilmanmestaruuden edestå Tanl<avåarassa.
Kokokisaåedeltåvånviikon jä+stetäänretkiä,
nävtlelyitä,konsertteja,elokuvia,seminaareja.

Saamelaisuuttå opiskelemaan

Helsingin yliopistossa on alkuperäiskansojen
Noder tapahtumiin liittyen julkistettu uusi
saamentutkimuksen opintökokonaisuus. Ai
Nasaamelaishrtklmukseenerikoistunuttutki-

muslaitGonSaamelaisinstituuttiNorjån Kau-
tokeinossa- Tänan asti Suomessa on oUut
oulussa maldollGta opiskelå såde!.kieltä
ja Lapin yliopistossa RovåniereUå arkti*sså
keskukse$a lähiMä taloudellis+eknilisiin ja
)mpålistökysymyksiin painottuvaa Arctic
StudisProg.m-ohjelmaå. Uuteen sadelais-
tutkimukss opintokokonaisuuden petuso-
pi.toihin kurnuu 7 eri kussiå ja elikoistu-
misopinnoissa on 13 eri vaihto€htoa.

Parannellaan vanhaå

Tämån vuoden ykköslehdesså oli påri
korjausta kaipaavaa 6iaå. Sivdla 21 olsassa
kuvassaovatvasmaltaKedtuMåMi,Pirkko
Perä, Pirkko MaMi ja Raija Hentmd. Ia ne
Kålen hiihtoviikot (s. 22) ålkoivat jo vuotuå
1980.

Karjakaivolla kesäaikaan

Kariakaivollaki! siirrytåän !€såaikaa, mutta
vasta toukokuun alusta. Itkakuun loppuun
asti yöpyminq ja saunominen ovat jä*niltå
vain vitosen, muilta kympin. Jäsenten 11-16
vuotiaat lapset makavat kesån talven 2,50 ja

KårjäkaivoUa siivotaan taas toukokuussa ja
sinne unohtdeer tåvdat kokevat kovia. Hae
omasi Pois sitå ennen,
Lehden mennesså painon emme saaneet
tietoja Karjakaivon bussin nro E5
kåsåaikataulusta. Aikataulutiedoi saattavat
muuttuakgäkuun alust4otenälåluora lehden
takaa oleva aikåtauluun k6åIä menne$åsi
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Jäsenhankinta II

Jåsenhankintaan voivat osallistua kaikki
jäsemakswå naksdet jä*net, muttatiihiin
låsennankintd osallistuvat eivåt voi osal-
listuä muihin SMLrn jåsenhanlintalilpai-
luihin. Hånkittu jäsen ei såa emestäån oUa

TOIMI NAIN:

M€rkitse tunnus H U jåsenehdokkaan
jåsenmaksukuitin kantaose dimieskohtåån
yhdesså jäsenlunkkijan nimen kan$a.
Esim. Lasse Lapinkävijå H II
Pidä luetteloa jåsenehdokkaistasi = nimet ja
osoittet ja toimita ne SML/järjestöosastoUe
tarkistuspåiväån menneså.
TarkistGpäiviåovat 31/ 5-93,31 / 7-93,30 / 1,2-
93. Måksut tarkistetåan SML:sså. Tåmå
jäsenhankintajåij*telmä onvoihassa vuoden

Palkkioiia ei voida kotuata rahasså.

Pallkior uusista jäsenistä:
I vuosijåsen 1 kpl ulkoilukartta

valinnan mlkaan
2 5 vuosijåsentå 1 kpl ulkoilukaltta +

1'4vrk Kukåsj:nvelä
6 - 10 vuosijäentä I kpl ulkoilukdtta +

4 -8 vrk Kukasjä.veui + I kirja
valinnm mukad: Retkeilij:in
varustetieto, Melontareittjopas ja

Kullan ja luonnon kutsu
Lli3 vuosij;isentä 2 kpl ulkoilukart

toja valinnan mukåan+ l vko
KukasjärveUå+ 1 knja valjnnan
mukaan : Retkeilijän vårustetieto,
Melontareittiopas, Kullån jå luon
non kutsu, kukurin keittokirja,
talo- ja ko.ukivet, Polkuja tmtu
reillå,9åariselkä-magneettimäestä
mat!ailukeskukseksi

14'15 vuorijäsatå Samaikuinedeilå
mutia ki.joja 2 kpl

16-xxvuosijäsentå lkplulkojlulårtta+
lomaviikko Kilpisjärven ReileiLy
keskuksessa.

iäsenhäärän kasvaessa palkinnot vastaavasti
lisåäntyvät.Näistäsaattietoa$ittamalLaesim.
Saa.alle puh. t.1967 2133 tai k.363 416.

. (oo/|rJ ua/lJl . srffvmr. uriffEN$loiatilr i(Uurusl|N srroJ rt rxulrrusrNs{rorÄr. rarvxEPussrl . TAvflroG5€r . uMrt'flr
,ot luurua(5l

l[Al5A-uorrirt
Ibhuiir I 39600 Anh6sc,i
4h. 93t-7r 263a lmyö6 ilbiinl

KODAN VARAUS
Kittiiån Kukasj:nvellä sijaits€vaa Goados
kotamevdatad C-HMonngiltå pun.k.sz
004, k6å6uto597397raiMaija Stykilrä puh.k.
a76 €91. vdaus on peruttåvå tatsi viikkoa
ennen valaulaåikaa tai sntäperitiiån nomaali

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSLIIå on kolme Tena Maste! 3 lelttå4 joita
voi vlokrata 10 mk/v.k. Teliat ovat
kupolimallisiaka.ksikerostelttoja.Tiedutelut
Anja Sinto.en p!n.k.676 039 tai Sakari Palo
puh.k.8745880.

VUOKRATTÄVAT RINKAT
uusitu luokattavinavarusteinå ovåtSåvotan
906 ja 1200 dnkat. Vuolqa on 50 mk/viitlo tåi
20 trr!/viilonloppu. VaraukseiPekkåNårinen
puh. k- 461 610.

VUOKRATTAYAT AHKIOT
HSLIIå on ka&si itsetehtyå åhkiota, joita vot
vuokiata 50 mk/ viikko tai 20 mk/
viikonloppu. Ahkioita voitkyseUä Pekka Nari

Muita puuttuvia vaiusteita voi kysellä

HIHAMERKKqIA
Lapinkävijöiden hihameikkejä voi ostaa
kerhoilloissa tåi tilata 8 mk hintaan Seija
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Linjaa liil<ennöi Äbe.Einlinjan bu$i tuo 85. Låhtö Leppavaaran
L:ikkitorilta, EsDoostå

kauttä ja haluan liittvä suorajäeneksi HSL:åän.
N,låksån vuoden 1993 suoråjäsenmaksun 40 nrk
ilnan erillistå laskua HSL:n tilille sYP H:ki
Lönn.otink. 2.1, 214220-4013836

Håluan liittyä Hetshgin Seudun Lapinkåvijöihin
ja sitä kautta Suomer Markailuliirioon. Maksan
s\/IL:n jäsennaksun 120 hk mhuue läheettäväUä

HSLrn tilille SYP-Hki-tnnnrcrink. 24, 214220,
1013836
Kuulun ennestään henkilöjäsenerå Suonen
Vatkailuliitt@n (SML:n jäsen vh{iisryt

HELSINGIN SEUDUN LA.
Pn,JKÄ!'tlÄT

Tiirismaantie 98 38
00710 Hebinki


