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PiirunJ0rTU$
Mikå n€idiil Hekinsin S€udun Ldpi.Lidät erctru muista rerkeilypotukoista? Mitå freilla on sellåisra, mnä
ouills ei ole? I'l,lldnen on lapi.liivjjiin idoriieetti? Mielenldintoisiajå litrkena kysynyksiä pohdinavaksi
n:!in 2o-wotisjuhlan aikoibin

Meid.in yhdisrytsd odjna juttuina voidad pitaa Kejalaivoa, Goadosta ja ialko'ra

Karjakaivo on siis yhdistyksen Helsingin kaupungilta luokraama maja Espoon Nuuksiosla. Se on aina
jol€ise.jås.nd kä,teiråvissä Talkoidoja nuiden ohjelnien dke siell. on helppo lutusiua uusiin ihnisiin
ja pit:iå yhteyttå vanhoj€n k&sa viikolla ja toisina viikonloppuinå sen suojissa taaas voi olla kaike$a
rauha$a yksin omien ajalustensa kea.

Coados iaas or tukilohrmne Kinilisså. Pieni salvosk@ni. Sielli olel kesk€llä kaunenla Lappia ja
tuntureita voir ihastella lålven kunost4 k4ääd hekia, l€sdn puhkeamislå rai syksyn ruskaa våmåsri
kåymisen adoinen paikka.

Talkoor otr ru nuotoutunut deidlin ryhniilleme låvalsi olla hyödyksij. nåkya ulos pai. Eli relkeily on
porukallemme muutakin kuin ott@isra. Haluame dyös a.la, Anra dpudne luonnon puhrena
pitaimjseenja sailyn,imiseen, huomioida nuitaldn @tkeil'jöira E'me ole loskam sld mmatlilaisia, mutla
sild hrlume lehda iehtevåmme hwin

Jokai*f, yldistyksen hensenhiin luo siinä ardiliFslitoidivå porukka Jokai.enjäsentuo obu Iis,Fs,i" mik:|
tielyslirikasta ioimintemne .,okaisen yhdistyksen unelna olisitielusli olla mahdollisin@n nonipuolinen
Mund nyös ns pasnvijiise.et ovar neille tiirteitå. Sillii, ertå heila ei iallä hetkellå ole nakwis4 on vamasti
perusrellut sBnså. Toivon silti,.ttå h. voivat .tutlia yhdistyksesräme jouain lavoin, esinerkiksi lehden
kautta taijäseneduin. N,nn}jn isossa potukassa onjokaisella onål ioivensja odoluksesnsa yhdistyksestä
Emme nosla toisla jdsenlå ioi*n ylåpuolelle

Omd 2o-wotiaålle Hehingin Seudln Lapinkåvijöille eli neille kaikiue



TULEVAA
ELOKUU

ffi\l 14.8. ra
E PUUNTEKOTALKOOTKARJAKAIVOLLA
RankåsavotrM riiltå,r. Pakk.a siis mukaasi, jos hahdotlisla, kirves lai saha Tato tarjoaa puunajille
hehek€non ja sa!nan. Mukava ja hyodyllinen rapa victtaå tauanraipäivä

tz\l 21.8. ra
I * I LETTUKESTIT
--Kavelenme ennen md$ailya Tewalanmeha Ka.jakaivolte Tervatamme e tahlee tinja{uro linF-
autoasemaltaklo9l5lairurilta2T-28 Autoa ollaan Teruataftnen päässä vastassa Retkjke$äänoin netiä
u'r id jd r .enl , 'u ofairu. i r l r '  V. .  - - (n, .Jrsr .LåcuE,.onp-f  |  <ur oo2;La.,eS.estoc|s

puh k 265 2?9

25.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Mikässenmukavampa.akuineunahelkielokuisenaitran. Saunat,imDiaÄl?-18åikoihjn.patuuDikkuaulojlta

SYYSKUU

1.9.  ke k lo 18.00
KERHOTLTA -MIKÄ ON METSÄ
Kaisaniemen ala asre. Puurarhakalu I

S.kariPåhi kuv.si metsäå ndin "Suomatainen saapuu nersaäo kuin [olijnsa, sic å han saa aina ruut€n
suojan,jokajo sinänsä tarnl(ä..jajosa luten vnnramiien kijy my^kyssäkin sek.i synryy !åhä|åvaivalta
sleeltåsuojaava karos Lisää menåstä meilte kenoo pfotesoriE.kki Lahde
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E. }' SUPPILOVAHVERORETKI KARJAKAIVON
MAASTOON

TaasonsuppilovahveroidenmetsdsrysaikåKoriljapuukötkunnossasientopastammeseuratentöyryvätnuo
herkulliset vahv€rot Vastuuhenkilö Reiio Valander Duh k.912 Bt 250

-rI t l l19.9.su
ag K pEtLypÄtVÄ
LeifStromkulkeeLapissavarusteinaankitokaupatlakoyftä.hakojajamuuratarpce ista.Hänönl!Dautunut
n ronq. l_an./  å1€åi l i  n. . .e i . .e".p" lvrs"oj .  (o.ooruntrenSot\dtdr p,  { .p. . r t . [dkio l ) l ] .
losra kåvellään Nuuksion lien vrresa olevalle kalliotle Karjakaivon pysäkinja Sotv.Ian vätisså

aDrh
7/\l ?o a Lo

ILJ KESKTV KKOSAUNA
Karjakaivon saunan loylyr reiloutravat kiireisinnrånkin tapinkävijän Takaisin p.trrta varlen kannanaa
paK.ra saunaref puun taskuramppu.

1.-3.10 pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS SEITSEMISEEN

LOKAKUU

Vaellus suuntautuu luonnoltaan monipuolisenja kiin.onavan Seitsemisen kansallispuisron at!eeIe puisro
edusraa hwinkin parhaira eteläiscn Suonen ikimetså, lDiu ja suo tuoiroa peiaorai iha.a lciiydyrään
Koveronlahert).illetelltaan Lauanrainakiercll.änhaiujenjamahdoltissrimonipuotisenopNruskesk;ksen
kaufta Liesjiiruen ielrrailuatueelte Suinuiraina on ohjetfrssa mm rurununinen Muhiharjun ikimersiin
Retki på,ixll titkäjäNen saunaan
Ola mukaasi tarvnseoasl rerkeilyvälineet, ruuatja saunalehkeer Vac|us rehddan pääosnr potkuja Dirkin.joten ro$ulkin k,iylar jalkineeksi, jos s.ä sen sattii

Os.nottomaksr 100 l50nr l  Lähröl in jaarrot laAlanannertreimint iet taenr isenVR:nrahl iasemanedesrä
peianlaina klo l8 00 Ilnroiltn!ionisciSuonienMarkailuliitoonUltaKesiiselelaihänräruuraav.Ie2?9
mennessä puh l?0 868

Lisiitictojrjavarustetrydennyståvoitkysell,rHannuLuodotlapuh k 9tl-560.1?OraiKatcviKoskettapuh
k. 912- 8t0 79
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6.10. ke k lo 18.00
KERHOILTA- VANHOJA AIKOJA MUISTELLEN
Kais.nie eD ala'a$c. Puutarlr.kalu I

Aitaa on vierahranyr 20vuota Tunnislatkocnääysldvasijailsesi Tulc katselenaan kuviåja tarinoiDaan

cirGistli ajoista Vasruuhcnkilol Anji l'ouiiaineD DUh k 55? ll7la KirstiKlcmola puh k l9l 9l7l

9.10. k lo 18.00
20-VUOTISJUHLAT
Raviltola Olx!issi. Olivinlalu I B 7 kis keskrstassa

T.rnajLrblao.aNotxsiahausla SieLlasyodäanhyvinlanssitaanorlieslerinlahdissavdsyksiin ltluislcllaan
mcnncitrjr puIuradi t!,lc!ia NiiraiL,hli. ej roiji|lraå v.Ltrn
I l ln l lhLo. l r i  l00nrt  I l 'noi l t ru luDrnet2l  9 nrcnnessaSuomenMdl la iLuLi i l loon,tJ l laKesäsel lcpuh l?0
868

16.10 la
SYYSSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

S.unrn jynssa.Dri,rcn la maioien siisrio,i ei od ui,DåD ohjeLmNsa Talkoisiin kuulu!at rietysti nryös
h-Dckcittoia s?Ma vasruuhcnkilö Karir Sillandcr puh k 67.16.1.1

16.10 la
YöSUUNNISTUS KARJAKAIVOLLA

Ors&rajraslulamptrnnikaajrjaroykkioprrtereitx Siindevadronnisruneellesuunnislusrensullc Kannatra
kokelLi  n i i lLaior iadao Kale t r  V. lu o!at  sraneer punoruksi  Vasluuhcnki l i j  Kr le! iKoskipuh k 91281
0l9ja RcLjo Valaider Duh k 9l l8 l l io

27.10. ke
KES KIVIIKKOSAUNA



MARRASKUU

3.1'1.  ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA-
NORPPASOUTU
Kaisaniemen ala aste. Puutarhakaru I

26.-28.1'l pe-su
KAAMOSVIIKONLOPPU SEITSEMISESSÄ

Syyskoko!ksessa vahaan johtoku.raan jåsenet e.ovuorojsren tita e, kasilellään vuoden 1994
loiminiäsuuinilelma ja iäloustuio, sekä päåretaänwoden 199.1jåsenmaksuisra Lopuksikarse|aan video
\uoira loo2 (  r l lov. i "e la let . lvLa \orptd,ouduj"  Re | l i  t . t t r .otnepdtr id (d rr .Jtd \adno, l .
Savonlinn.an Vasluuhenkilo Seija TurpDo puh k i22 6aa

Alkutalren luontoamenemme rarkkilenaan Seitsenjsen k.nsa ispuisroon Tukikohtanaloihiipilkaiaruen
ldropA iosd rNov\o rrdar K.r 'e[eke " .d."1 , . ,pn\uren. i  t .å å.- ,o,-" , , , , - , "a*"
nuotiolla Matka rehdåån pikkuaurollk ja paikatte voivat aurokLrinat saap!a joko peiarai ilrana taj
lauanraiaamuna.Tiedo$asiisteppoisaviikontopunvierto I In,onl{ un,n,is€rja lied usieh,i2i.I I menne$.
Mnja Pniselle puh 805 4612 Keiio. önko kayreträvjssäsi auloja nonrako k$/ritäisrå rahluu mlkaasi

TULEVAA
i l  l2 tuuronslonr i r i  loot

PERUUTUSEHDOT

ros va.aus peruureraan, palautetaan rlmoitlau
tumEmaksu vähennenynaloinistokuluilla, 50 mk
varaukselta, kuitenkin niin enå, jos varaus peruu
tetaan nyohedmin kuin:
42 3l vrk ennen matkan alkua. pidatel.iin puoiet

l0 l5 v.k ennei  markan alkua pidäretään
ennakkonaksu kokonaan Mik.lll ränrä maksu oi
yli 25% varatun lomaviikon hionasta, patauleraan
lämån näärän yhtävä osa.
l4-8 vrk ennen natkan alkua, perirään 50%
vdaukrn kokonaishlinasta, kuircnkin vahintään

0-7 vrk ennen matkan alkuå, peritaan varauksen

Tilaaja on oikeutcttu peruulraessaan råyreen takai
rnmaksuun iääkd.inlodisruksclla
HehLngin Seudun Lapiokavl.joilta on osnofiajien
vähyyden tai muun ennalla anaama oman sryn
johdosta oikeus peruu aa lonarilaisuus t4 vrk ennen
i lmoitetun t l la isuuden alkanr ispäivaa ol€ma|a
vclvollinen körvauksiin J.iestäjän petuuitaesa
riLarsuuden, osanorromaksu palauretaan kokonai



LOMA

KAAMOSLOMA LEVILLA 27.'I '1.-6.'12.

Ensi lumi l le hi ihtelenraan on jo i lmoi t lautunut
roisrakymnenta lahtijää vielä ponrkka. nj.hrusr
l is .a.Mrjonrun, isenoslusona00mk, jaaikaahan
ön l0 paivda Lenrolipur on larkoitus saada heti
slyskuun aluss. Flnnairin en0akkomtlnnislä 820

P€ari Salo suunniuelee lalvisra vadluna Licksaja
Ilonranrsin eränraihln Ticdrstel!( Perlsalta 291
687i Tarkemmal tiedot ensi lehdessa

mk/hlö neno-pa1uu Ki t l i lä Soi t t . lc  Kirs l i
Klemolalle puh k 2919lTl laiSeijaTu.pollepuh
k 122 644 27 3.91 mennessä

AHKIOVAELLUS POHJOIS-KARJALASSA 18.-27. 3. 1

HII HTOVIIKKO YLLAKSELLA 2.-9.4.,1994

Taas Ylläksclle hiihläinäan ta hsketrelefiaan. niin
uudel kuin vanhatknr hprkävi.läl Lählö Hcisingistä
I 4 klö 21 22 lährev.$a junass Paluu Kol.risra

l l in l .2 l00 nrk s isdlraen arkar ju. . l la
makuup.ikoin. najoiruksen2 h lruoneissa, ruokallur,
saunat ja oppaan palvelul

l lnoi i tnutunhcl  j r  t ieduslelut  l l2 l t94
mennessa Kalevi Koski puh I (klo ll 10-12 00)

90-218 0249, puh k 912-8l0T9taiAnjaSinloncn
puh k 90-676 019

Ennakkova.aajat  vårnr istakåa ösanol tonre
m.hdollislnman pian, klirenkin l0 ll nennesså

Ennakkomaksu 500 nk,  josla läheterään
pankkisiinolo.rake, jolla maksu lDlee suoriltaa



HSL 1973-1993III
TALKOILLEN

Iiårrasteyhdisiykscn toimnrtr Dcrnstuu ylecns:i
ah'strloppuun ralkoottöhijn. Johroknnh Dolrtii
ja DniirGiä, roinrikunnil j,irj€st,iriil onjdnru,
retk in j .  tåpahtumir  vcdcl i i j in.  l€hten
lonni( cln. i,,. Hebnrgil Sctrd In LaDn'kiivijöidc.
toinrnrh.n sisnltyy kritrnkii Prljon nryös sit,i
konkr€ettistn. "knsin tehrjivjiii" tyijlii. joka
ensi ' .n, i iseni  tu l€€'niele€o t , lkoi lusra

Kaiakaivoi saftinen rukikohdaksemne l9?7
innosti kymmc.ct ihmisct urrNtamaan paikkojen
kunnostafi isesa Sen jälkeenoi sdat keiiat koetru
yhdcsså tekenriscn iloja på,ilLc päärtceksi parliaar
tunnelmatsaunin l.uleilla Alussar0ild rehtiin sita
nukaa kuin tarvet la i ln leni  ark i  i l ro jen ja
vijkonloppujen talkoise Letkean lapinnriehen
Simo Pylvään roimie$a talkoopliållikkönä talkoor
olL ketran kuussa ja päivän rullen kasottrin, mna
nnlloinkin oli touhultavana

1986 päätertnn eronaa ulkoilulorhuista talkoo
roiminra omallc toimikunnalleen organisoiravaksi
Potukka muorourui luonre!anl lalkoopaällikön
apuna roimineesta po'ukasta ja vasruul l iseksi
ver.j.iksi Iuli Uljs Peftu Utj eiole koskaan ollut
itsekscen puurtaja, vaanon pyrkinyt saamaatr monia
ihmisiä m!kaan ni in su!nni t te luun kuin
toreuukseenkin Ehkapa juuri siird syystä tätä
p!oha loiminnlssa'nrne leima. perusteelhsuus.la
rehokkurs Talkoötoi to ikunnan perustamisen
jälke€n alkoi  ta lkoorokka kuumcnlua Kar ln
Sl l lander in.  Anja Slnlosen ja 

'nonen 
nruun

TunturciUe tr lkoi lcm..n

Madihnan Luonoonstialiö jarjesli Operaatio
Tunturiluudan vuonna l984 roskaanrumislulti

I nud d alkbk^4 n k t^i1 r4.kdrr k

\ . i - \  
'  . '

.rt ' .$



muksen jallleen Uti lunsi jo siuoin !e.en letoa
rålkootöihinlaoliedustajadtue suunnitr€lukokouk-
sissa H€hinAin Seudun LdpinkåvijAivalilsilat
lyokohleekseen Sevetlij.Ni Pulnaik,jåtui välisen

Vaikka polLa oliliiliuå kadoksissa roskia loytyi
sillija tyo ndi niin hF,in tehdyksi, enå naine kini
edellåmhe Pidå Låppi Siistiie r.ynj.destäes.
seuraavaa Tunluriluutaa HSL oll jo rultu nioi, jost.
oli kuull! pelkliåå hwiiå Kohleeksiaoden I99l
Tunluriluut@valitsimmelietenlin ieintmnalueen
Käsivdressa Milen duuie. olisi loinut työllisliiii
neljii eri ryhnidlistå rosk&poimurcita. jyn$areilå ja
huusikuopan kaivajia? Ulja ?enu ja lonppanit
olivat suunnirelleet rarkoin aluer ja ohjelmnt 25
heogei voin'in siivotriin 8 kåmppåå

Opeiårtion alkuvalnisteluihin kuului poruku
yhteislyökyky,a ja perusreellisuutta kuvaava
lapahluma UlioliplyanltKasivartenvaeliåMn
låhteviä Rouvisen ja Sumn@ Pektoja kalsm@4
ol iko Terboiksen kåmp,i l l , i  vessakuopan
lavmisr lNituvar lapioja raulakanki Sumn
Pekkå, jolle U oli puhunut, ei nuisiilapuistaan
huolina a enää penlh muistanut mitä pili lrkisl&
j. tolesi. eltä kyllä kiimpiillä on kiR$ No, ei silti
håtaiå, silla våelluksen jålkeen Iuvia kztsoe$a
tarpeelliselvåline!näkyivatyhd6s!idiasakämpåD
sineä. nojarasaja sinä paikasta soitto Utille.

Metsäh.llitulcen kamsr yhteisty6ss{

SuDnn koilos ehkii klilenhin on ollut loiden
Pultunki-.ja seveftijärvicn viilislle reirille lehry
rålkoovaellls SuomenMatlailuliituaylriwonna
1987 sra wotta HSL kyseli Mersiilallitukselta
sopivaa rålkoolohdeita. jNla tulisi yksi 100-
wotisjuhliin liinyvä HSL'n lapahluma Uti ei
kyselyillttin vi€la sanur eloa Metsåhållituksn
virkamiehi in,  mut ia Marni  Heleniutsen
Mall€ilulinon iimiss. hoitoalueille lähere(yiht,
kirjeisiin tu lijo lista erilaisisrå ryökohl eis1a. Valituo
lyökohteenliil€r€idenjaktiymtiloidenralenlåninen
kesii- jatalvireiiinmskkaamisin*ntuntuirarpeeksi

Ennenkuin 14 hlkoilijan porukka eatloilähtea
kohti pohjoi$a Uljås Pernu olitäynlt lukcmarlomia
keskusteluja Må.kku viilitalon kanss lvalossa
LapiakavijoissaAulisBoskömjamyösKalevi Koski

olival kump p aneina p ohdiskellessa €ril aisia asio ita
Kaikki oli suunoileltu viin€isen påaille kolnelle
ryhndletehtyjäkolmivarisiå ryoaikaraulujamybtq
R.k€.nustårvikkeer ja pysryteflåvär viitar oli
kuljeletiujo ed€llistalvenajaneiuejti kbn€rlavaksi
'vain' lautakanget. lapiot, vesurit. vawat j a maalii
omien vaelluslatusreiden lisäksi Mnka@ oli toko
ajan työnjohtaja Mersähall ir uksesr a.

Tosikylmän alun jiilkeen siiå muuttui tdysin
Kolmenkymmenen asteen helle. joka låmmitti
rudturilanmeparissapiiivåsså, horteesta hdånne€t
s,i iskelja p@ma1 Fl(å alrinkovoiteiden niukkuus
anloivåt oft ånlisilnsäunohtumuonr@ vellukr.

Vaikka tyijt olivat sen po.ukan s€lviy-
lymiskapasilelin yliajoill4 kaikki meni nappiin
Jopa kaksiviikkoisen vaelluksen puolivålisså
lapahrunella huoltolennollå saatiinloppujen lopulia
lGikki täydemysruokl@ikkeet, jolka oli jåretty
lneiin Myi8tyijnjohtåjavaihhri Viiktotyöhullus
po,lkasanme oli våmusti riirtäväsri. Lotuallå
olle$d kun ei taNitse karslla kellosta,joko tyijaika
loppuu Erais, jolle vaellus oli ensimllinen, ei eniie
epåillyt lainkaan selviytynismahdollisuuksiaan
euaavålla rerLellåiin:'ehåi olisi pelld{iia kåvelyä

Sen .etk€. jiilkeen €i enaia tNinnut b/sellä kovin
paljoa lalkootoite Suunnitelmien eteneninen on
ollut enennån Metsähallituksn onisla kuvioista
kiinni Mn. Inadnj.Nen ial€maillå olwar vuhan
lcslikddin koiaminåolijosainvaiheesaybtenä

Tlin?in woden keäkulssa tapahlunut Sarviojan
kdhpä. siino tuli wodetr -91 Tuntu.iluudan
jälkimaininkeina Se oli paljon h€lpompi kohde
sitsi, end ryön valnistuminen ei oUut HSL:I
vasluull4 vanpaikallaoli Mersåhallituksestakolme
ki.vesmiestå, jotka huolehrivel kesken jaaneider

Tunrurilatulaiset oliear kuudm h€naen voinin
lehneer alkutyöt Lapinkävijöirå kedyi 16, joren
muutakin tekemislii piri saada. Kasken Kålen
porukka olikin t€t€massa Raappanan kanmjlle
pednteistä kamihuusi4 pitkospuita januutå pientä
OnnettoD@ kehnot siiåt ja lunen oelkoi.en niiä.å
våikurivatmlulskinrehteviinraihin Kulureiden
polkujen korjaamista ei voinut lehdii ja Sadiojan
rakennustyömaalla ei sateiden takiå päässyt
villoltamis la nruihin ratennusröihin kuin viikon



puölivälisså, joten siivoaniseen ja sydmis€en riirri

Ruokaa oli jäiesteity Metsähalliiuksen puolest..
nurta se ei ollut jåiestelyvaihee$a selvinnlt.
paljonko kummallekin ryhmälle Varnuuden vuo
ksi mukaan otetul omat rerkinuonatolivatkritenhn
täysin rarpeeflomal, sillä poronlihakeik)lla.
n,u.snaira ja $ilykepurkeilla lylla nålta bhti
Tul ipahan ni i läkin kanniskel luksi  a inakin

Toimeliailleban ylee.sä kenyy tekemisrä kuin
ii*stään Niinp,iKalortireirinavajaisiintanntavd
Kolmenvalukuinan rajapyykin sillan rakentamistä
MantiHeleiiusMa&eluliitostaehdotdneille Eih.n
niin mielenkiintoisesta tehräväsrävoinut kieltåtlya
Tiftä kirjoiltaessa ryö on saatettu pä,itokseen ja
roivotråvasii meitä oi sanltka joukko seDraamassa
napurimaiden kuinkaallisten jå presidentliparin
avajaisse.emoniöirå Eu€ijäisipelkäksinorjalaisten

Omr knhplrä Lappiin

Lapinhullujen koLoonrlessa yhlee. !armasrl

.josain laihee$a heraa Ioive omasra rukikohddta
pohjoisen pcrillä I ISL $rtiin taNetlaon kanoreuu
kyselyin 801u$lla Målkailuliitto latosi mahdol-
lisuuua nL€nte oma kenppii KilpisjäNelle SNlL 1ra
vuokanrlletontllle Kaukanasilaitsevantutikohdan
huollahinen ah- eluui kuiLenkin pitkäan

Manti Heleniuksen .sit€r1yä ide.n korakylan
Ekenrami*sta l(ukasjarelleajarukscsra innosluuiin
tosissaa. Matkailuliiitoolilxonna I916hankkinut
Kitilan KukasjåNeltli reilun kokoisen rnaa alueen.
jonne aikoinaan oli olennenu känppa ja såuna
Perinrehisra nkennulisisra koostuvaeri yhdistysten
relleilijdiden lomarluparkka kuulosli hyvälta

Aulis Bostron esitleli ArvidsjaDrissa Ruolsissa
ol6,an saanelaisrei likkokeildn elvoskodan

'nallii. 
jona Ano Alanlo piirsi meille tåmpdn

Vuonna 1988 toineen ryhdytliln tosksaan ja
kedelliinpuut Silbn,en puh€enjohrajaCll Morine
lahjoirti o$n tunsoisra res.m.kknoirihaan ja osa
saatiin Aulis Bosrrljnb laurn Aulis ja Koslen



Kale olirat nuutarndn duun. n'n Pekka Nå.isen
kanssa piiijasialh!naideo!ina Se, etiei kellaan ollur
al€npaahnsnakennuskotemusraeipoikiapelouaiul
yhtiian SuunnittelurnheessaolinroniahedclmäUisia
keskusrellja käyty milloin Krjakaivon sauian
laueilla, nilloin puhelinessa
Asiar erenilar *llaisllatavall., enei niisrä pysllnyl

liedotlamamLapinkärijä-lchdenkauttatehokkasti.
joten yleisia rakennustaltoira oli vai. yhdet Kolo
kola rakennetriin lalmiiksi Espoo$a C-H n ionrilla
ja siellä se odotri talven pohjois.€n sii(ämistå
Vuoden 1989 paasitris{i Ldse Sve.skbftg bankki

luoma-autonja Sakari Palo. Pekka Nannen sekå
Lasse kordtrivtt Kirilå,in Hei.åkurssa Co.dos
kola nousi enthen pellon rurkkaan. Pait.llisen
rakcmusnestdiniarkastuskäymish tulis.nanrim
sekaaltu-eft alopputa*drus Eipäruo pahednriin
nikorellut siirii, €rtä valnis kota ei ollutkaan
samanlainen kuin rakennusl !pahakemuksen

Goadoksen nimen,joka tarkoillaa pienta ko1e,
läh€rti nimikilpailuun yksi uskollisinpia jåseniåm
me, Heikli Havd, jokakorkeas!aia$äan huolifr dtta
yh. kay lielhoilloissnne ja juhlisemm€

Goados sai seurakseen nyöhemmin Kiehisten

rakenlanan nakin, durtå se ei enaa ollurkaan
perinnekylän hengessä. vaan talallin€n klinppA
TalallMn lahinko, elta htaå idea romuteltiin sen

Talkoillu on Kukasjärvella sen jiilkeenki.
!älllånåtön hukavuuslaitos noDsi loda. taakse,
HsL on ralenranut Pyhäjaneha Kukasjäwelle
johta!alle polull€ kulkua helpoltavia pitkospuila ja
venelaituri syntri lalkoilla ja osin .johrokunnan
1afr ikehdtkintoihin bnjontdilla kokouspall(kioilla
Ntlkeitiilleonnou$utlapinle$nuotioillojavaden
yhl eistyosså muiden yhdistysten k anssa.

Ydpånslön ra'vausla, puurdnii ja muuta touhua
riiiliiA. Toiselyhdistylseloval korjaiUeei sauneja
mlita paikkoja. joren meillå on iodellalin kiva
tukikohra Napåpinin paremmalla puolella

KarjåLaivollå

Puuhuolto on muun piftftulodaamisen jå
paranrelm ohella jokawolinen projekti Kolme
kamiinm, rakka, kiuas ja muurip.ta kuluitavat
mclkois ia pl lnåar iå ja kaikki  on tehrävä
yhl€istoini. Jos neki. pitäisinyb,isin oste, ktlaisi
lokovirkistyspaikanpnädinenjoutuavekålaudalle

k4altnhn tt^2k nnn tE^ettu xu\n Rdla

:j



kiakaivon wokra pa!kand ninittåin tänå $onna
noinkymenkenåiFksienriseeii.hden Ny onkin
pohdiltavana mil.n 1ämä uusi ncnoed katel@n
Yhlei$yökaupungin mergiosaston kanssaonollut

€rinonaista AikaisemineimdeonaKadalaivon
ulkoilualueo bulenkaadot ja pysrykuivar puur.
nutta nlt lilanne on muutlunut Seuaisct puut
j.letäån osak si llodnoi kiedo k ulk ua Hieiojurtu
Kaupunsinvnkmiehet ovar kunenkin hDolehdneet
pol l toplun saannistanme Kar jakaivon

)mpårislössä o. tehly raimikoiden kaninre niin
valtavasii, että talkoopåiillikkö huokaile. urakd.
$uruutta Toisaalta kun ne puut on utu kaFituksi
jakaoihin,dsusavottaaeilarvilselehdtuseanpaan
woteen Siellå on työnaata kaikille,jotka halua!a!
astua lyhyen lai pilktin jäsenyyden jälkee.
lutustumisl_trnyksenyli Missiiäneioleniinhelppo
påås1åjullusillemuiden lapinkev'jöiden kan$akuin
kiNesräjave$riaheilutellesa, rehat€så tunkoja
pinoihin ja viimein ialkoo.okan åårcllå.

Kun Liituntavirasroi yliesiniehenä oli Böie
Löfndja Krdakivonalued asioisiå vdtasi Kåuko
Wdhlsten, kiimpissä lehtiin paljon kunnosluslöi!å,
joid€n dsiosta paikat ovat hwåssä kunnossa ja
tihtyisät Yhteisiyö heidån tans@n oli helppoaja
mutl€tonta, ovatha. molednrat fryös retkeilijöitå

Kautor kan$a taas ke.ran Ka.jakåivolla
asioide$aan Uii iantui puolihuolinartonasli
heiten'an täkryn Kad.laivonteitrokatoksen rakana
olevankamminkoiaanisosta Turpeetlapinkiivijål
kåvivätsylsyllä-89 nostama$aKatinh,innansuolta.
puut seiiin kaupungin puusavoista. Työhön tuli
luirenkin pådn vuodei rauko, sillä etelän blv€t
kålivåt niin lyhfksi, ett€i puidenja turyeiden siirto

hälilysvimnaon kdsitlamärön, joten talkooporukan
isturyhnallå on riiftanyr toila

Talkoopäalllkk0 vastaanorlaa edelleenkin
dielelkän ilmoitkurunisia siihen ryhndiin jåseniä,
jotkavoivarläht€äyllhttäentulleiden talkoo[onmien
hoitoon Tchlylalkoosuunnitelnunuurtuulaeeiden
nukaai jå ylinaaräisiin lalloisiin ei yleensa pysry
kerään?iänpotukkamuutenkuinla*ndlaisu!ksissa
ti€dotlamallajasoitlel€malla Uljd Pernun lavoittaa
joko kolin!'nerosra 488 821 lai lyopaikalta, puh
682 525 63

Eihån sitä tiedå. nitajannitlaviä prcj€kteja lGla
onkaan edesså, kunhan Nuuksiosta tu lee
kdsallispDieo Tai ehkä mennäänjonnekin taas
suunnillelemad.etkeilyrejltiä. niinkuin -86 Päijtit-
Hltfr eessii Kunniliaiosin loppuivatrahalemenkuin
reitti ehditriin saadå valmiiksi jå snä pairsi
onismoikeudesra l.hes pyhå joillekin kun pitrrisi
pååsläå potukiie tultem@ odille naille merliiiya

EblApä doni duulii. runr* silå mukavaa
odotukse. hihelnoinli,i kuin ni.a, kun ajatlele
seurMvela lkooryörå. työrå jolla Hehingin Seudun
Lapinkiivijät on nostetlu suurena luntedafto-
muudesiå jo monien råhojen rietofuureen.

Vuoden l99l toukol'au$a kåikli tarveai.eet
olival paikålla Taas oli kåy1y lukemafionia
kesliustelujå i$ndalla ja pienefrn:illä porukalla
siilä. kuinka kadni mke.nehan Oli turkittu kiia-
.ja nuuta tietourta Niin tii$ä kuin muissaki.
tatkooprcjekteissa keskustelu ja monen ihmisen
nielipiteidd kruntelu jdjeslål,lyivåt palapeliksi,
jollayhteinen asia hoidettiin parhaalla mahdollis€ua
lavalla MuutanankeväiFntalkooviikonlopun
aika.a puitt€n katveesee. nousi uusi kmni, jonka
pä,ikaupunkiseud!r retkeiltit ovat todellakin
l0y1åneet Val i tet tavast i  myös ne. jo iden



Pj:n puheenvuoro
TeReisia lnarnlla SMI- n jtsenpåi!är l9 21 6
jårjestetiin t.na eoina karjalaisloinin, isä.rånä
Imakan natkailuyhdistys HSLn edustajat Raija
Henhan, Erkki simpanen jä S€ija Turppo
osauisruivat  p. iv ien Imatm osuuteen ja
hnokokoutsecnlauantaina Haikeinmielirjarimme
loisel juuri eiien jllanlielioa historiallisessa
vahio.hotelisa Neljå junavaunullistasML:nviik€:i
låhti seuRåvånaaamunå nielenkiinroiscllemarkalle

Liiltohokous!"ki.yhree.sa4,ledusrajaa, keskusteli
vilktaaii Lähinnäensiwodentoihintduunnncha
ja ralous puhutivat Lapin raikailuyhdistyksen
ehdotus laisemalsunalsemisesiawosiennyörå"
ei sann kd.atuslå Jäse.naksut 1 99.1 ovat siis
sami kuin täniikin wonna Keinoja yhdislysten
jäsenkadon pysåttrtnisesksi €tsitåän muualta
Pie.inrå kato on ollut ulkoiluyhdislysten kohdalla.
Rerkeilijansitoutuninedloiniiraannä)llaisiolevad
pysrvänpää Rai jan ehdorus Le; intä- ja
r€tkeilypåivicn nin€n muuriamisesla aihe!tti
pobdinraa ko päivien kehittåmiseslå ulloilua
enennå. huomioivaksi Kokous työsti myös
julkilausuoan, jo$avstustei@nensiwodenalu$a
nandolliesri voimaa. lulevaa aruonlisåveroa

K*åtja alkukAå tului pienoisesa jltuilyksesä
Helsingin kåupu.gin Liikuilalautakuda inisanoi

Kdjakaivon woklasopinuksn ll.l 93 alkaen.
Kåupunki halusi rarlisraa vuokmehroja ja tietenkin
qbrkasunmaa Vuolrasopinuksen sisåltaön ei
y.iryksisrä huolimattå päåsly vaikurramaan
Lautakunl a påalli asiasta 20 4. Sopinus on muuen
jotakuinkin samanlainen kuin entinen, mufia
vuosivuol@ nausi 400 nrkasta 5ll0 markkaan.
Nou$ onniin dju, €nå tuskin !åbmme Krjakalvon
kä)ilönaksujen korotuksilta.

Nuuksion aluen kansuispuision laliesitys or
a.nel lu eduskunnåUe Elokuussa asiåa jo
naldollisesli kAsiielliilin Kaljakaivon alue o. tiillå
eraäpuistoaluemulkoplolella Noronelujapuisron
l&jenlmh€stå käydådn

Kuten tiedeta,in pankit palvelevat yhä viihedmAn
ilnaiseksi Niinp.ybdisrysjoutuunaksamaanmyös
tiliue blevista tapahunisia Suosiieltavaa on. eltä
pieniä naksuja, kuten €sin. y.tpymis- ja
saunamaksuja kerätään useampia sanal le
måksukuitille tuhAtonhoitajai jakjrjapitåjånryötå
helpottaa jos kuittiin maksajan nimen lisäksi
merkil&tn maksun aihe Näin esim Katalaivo,
KukaslaNi, valinevuokraus )ft lö],tAvät onan
saakkee.sakiianpidosa

Seija

E
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HELSINGIN KAUPUNGIN
TERVEISET

Työni puolesla olen seuraillul kak$kynmenwoliåa
HSL:n ioimintaa Nuuksiod Kejåkaivolla vajaan
kyhnenen woden aj.n )'hl6työ yhdislylsen ja
Helsi.sir kalpungin Mers.- ja neraloussston
!:ilillå on lihtynyt liihinnii Karjat€ivon majoiua
tNittåvien poltropuido hd'lint@ jå ålueiden
siivoukseed. Myös LiikDnrårnasrolla Kdjakaivon
najoje. wokåajana rieddn olleen yhiei$yöss.

MinuUe on muodostunut kula vireåsliloidiva d
yhdistyksstta jonl€ jå$nkunlå on erähenkisrå,
aikaans@vevålcä JorGjåldivonnsjojenrijal'
eteläsuodalaisiltainoelko etäållå låhinfrtslåtieslå
on o$itus siite, e1tä kå) flåjåkuntanå on v,ikqijoka
eroa tskivenooökldlåisestå, .ionkå or s@tala
huollettua tanitkeensa aulolla oven eleen
Luondosaliikkumisenjaluomonebdoilhöliimi*n
hiro ei vahetravasri kuulu kåikkid ulkoilijoiden
lunnusnerkkeihin nyliypäivånä Nädå taidot
t,iyltävåt olevan kuilonkin varsin hy!in
Lapinkävijöiden hållinnasa Iun tå.kasrelee
Kad.kaivon siisliitl pysynf$ ynpiilislöä.
Kåsilys Låpinkävijoistå vi'eenå. loiniva.å
yhdisryksii on syntyntt. kln ta$de talkooväen
åikMs@nolisia HienosB bllooh€ng€srå oval
oso' tu(sena muun nuåssa turvetamnin
rake.taninen ja lukuisar polttopuuralkoor
Talkoobp.humatovatvmasierdeet j?Lsinölle
loiminnallisia elåmyksiä ja mukavia yhdessåolon
hetkiå sen lisdksi eträ työ. tuloksisrå on ollut hyoiyå
kailille Kdjalaivon ldy'iaille
Syksyllå lee2 roleureldin Karjakaivon najan
låheisyAdessq Kiikilampi-Lakeduon ympfi slössti
hatiuutöirå ltse suoalueiden luomontilaisutrs ja
nonipuoline. kasvillisuus on tartoirus siiiltttiie
muuttuDatromim. Ynpäröiviä notsiä hoidelun
alueelletehdyn eillis€n hoilo- jakå)ttösuunditelnan
nu&desri silm€fi å $lft elli*n kovalle kulutukFlle
joltuvå karuhkon kasvupaika. puusro säilyisi
elinvoimåiseia ja ultoilijan viihryl,'}då lis,uvia
maisemiaåvautuisi hyös hienoillesuoalueille
Katalåivoa on ilneisesti nimenså mlkaisesd

aikanaan tayreur kdjan mersalaidunnukseen
Kaswolosuhleet ovai olleet ilmeisen suotuisar
katajille, joita alueelra loyryl !ieläkin tunsusti
Måaperån karuudesta huolimatta, laidunnuksen
pi i , i ty l lya alueet ovar alkaneet kuuse ua
!oimakkaasti.jonlaseurauksenaal!e€lle kasvavien
koneiden kalaj ien el innahdol l isuudet oval
heikentyneettuusilonlarjosrulisese Trilta\enaa
hoilotyör ovat viela keslen paitsi hak klurahteiden
siiloulsen osaha myös läUaisen nannitön alla
kasva\€n n nnekalaj ik on aunani sek si
Tåssä tntetdessA antais in omalta osål lani
edlyiskiitokset lalkoöpaållikkö Utas Pemulle, joka
on joukkoineen lehnyl hyv& lyolä siivoanalla
ulkoi lutoiminraa hai l taavia håkk!u1ähtent
metsåröiden jåljihä Yhreisiyö on $junur hrryin. ja
jarkoakin on ralkoopääU'kdn kan$a jo alusralasri
suunnil€ltu K€!ään millad on Lapinlävijoillå
sovitrDnajokolmelalkootapahrume Karjalaivolle
Hehiigin taupungin mels:,- ja naalalousosaslon
ona vaki on jo puuhannul talkoo påivaä siivo! ksen
m€rkeissamdlealuelle Josajånkohdatpvsryl;iän
yhdislädiiån, synttisi kansek,iynisesrä konk.eer
ftempaa, ja saatraisipa Lapinkavij.tiden jase*!.,
tåånkin oUa halukkaita liittyjiå.
Yhtei$yön divisrahisrä ajatellen Iörayisi N uuftsiona
myosuudenltppisiälalkookohena Vånhål niir)'1
ja laidDnalu€€r. jolka olennaisBri kuutuvar
Nuuksioon,ovåi moninpaihoinumpeenkaslafr assa
ja nmelt?in:issä niille kuululmkavistoN Niiiden
atu€iden hoitoa olhan Hebingin fraidm osalb
aloi t te lenassa lhanleel l is in la t ietyst i  o l is i
luonnonmukain€n hoito kde la'dunlaen, murra
tämä ei puhaimmillaanh@n onnisb lain osalla
kohl€isla. Avointm alojei matminen hoito niiraft
ja rairaro puolesra oi ihnisryövallaista ja juuri
talkootyöstä voisi löfyA odl@r rarkaisu tåhån

Hyvin alkanyl  yhresty0 ja ikuu ja kehi l iyy
roivoltavasli vastaisuudessdkin Onniltelul 20-

Hehnpin k,ronrki Metst- i, nå,t.lo snsåsl.



RETKEILIJA LAPIN LUONNOSSA

Låpin nnikåiltrn jd rtrk.ilyn rctoroina o'
luontrossr. Lmtrnon €ntyhpiirt*r. nriseni€n
nrhttvr suurpiirteisyys jr vuodenåikojen
roimåkr3 v! iht . lu luovrt  pohjrn ni i l t .
.lihyhsille. jo a Lappi ktrlkijrlleo la.ioåa.
(ru luonro, hiljåis.t dånmr! yksinntuet
tunl!.ijöner j3 rusk,tr loisto ovat rinr

Liikkuesåan luo.nosa, retkeillessåän, ihmin€n
aiheuttaa aina jossain nräärin luonnon kulumista
Varsinkin Lapise. misså luonto on rityie hekt,ts
j. h.åvontuvaa, kAvillisuuden kchitys ilmasro-
olos!hleiden vuoksi  h idasia ja kuluiuksen
aiheurtamar laurior laikeasri torjåtavisa, olisi
hFä.jos retkeilijii olisi pitkälti selvillii siilri mi!å h,in

tnrpän ölle aih€ullaa sa moill essaan erånaassa.

Yrsinäinen vael tå ja.  joka sopeutuu usein
mahdollisinman htyin luontoo4 ei nåin ollsqikula
suurennin ynparjsloön. Ainoastaan kantanall.
flikasaan.oskaa, jonka janää jälkeensä, hiin pil@
l€inltymispaikkansa ehkå pitkäksikh aik@.

Mitd suur€mmar nääräl retl@ilijöi!ä onyhtä aikaa
i i ikkeel lå te l t takunni t ta in,  on kuluminen ja
roskentunrinen luonnossa nyöskin vaslaavasti
suurenpaa suuressa joukosa ci luontoo.
sopeurumista ni in hyvin tapahdu jå jä l jet
lei.i}lyhispaikalla ovar nikwåmmär

vielå ovat erilseen sDurer maikailtljoukot. jotka
luleval  autoi l la Lapin narkai lukesluf ts i in
lomailenaai ja vieu.lar siellä ehkå viiktojakin
Tähan ryhn?rån hkisin nyos ne R*€ilijär. jorka
kulksal tuntunssa naastopyör,illå råi noottoria
apunaank.yt?'ft . monldjrtjånoorto.ikelkar N,inä

ryhmit kulultaval ja rosk@val luontoa ehka miis

Tulkija Suvi-Päivikki Neno*n turkimus Lapin
seutukeliliirolle vuonia 1990 Lapin matkailun
luonnontmpänstönkulutuskesituytdeståkohd'stu!
kahdento(ta Laph ntk/e ja silloin suunnitteilla

olNm mattaihkeskuksen allees*n Tufi nuson
rehry päaasiassa mraper.n ja kasvillisuuden
kuluruksen ke$ä!yde$ä j! tavoineena on ollut
mm slvi11,n vaihloehloisia toime.piteilä, nillå
luonnon kllunistaloitaisiin vaheni:iå

Tässä lutk inuksessa käy i lmi ,  et ta
pintakasviu isuuden kuluminen j a luhout uminen o n
näktvin muulos Voinalas kulutus vailutåa nyös
puidenk.slrun Pintalasvillisllde.uusiulumiseen
resvaikutlavat ldsvupaikl€tekijå1, kuten.avintet,
kosteus,daaperäjåkavupaikmvalo-jalåmpitoloi
PiniakasliUbuutM tohdisiuva kuhru$ålapanuu
nyös rålviåilona (kelklailu, laskertelu, hiihro),
vaikka lunssuojalanvaikutuksenwoksiuseiden
kasvillisuusttappien kululustestä\'D's on parenDi.
Lunenkokoonpuislunine.rålveuåaihtultaakui,
tenkin maupinnalla ja naapeiin pintakenoksissa
pienilmasron heikke.emislå, nilla voi olla mer
kitysk kasvien talvehtinimandokuudelle

J.!,[.{ ovar sntåin dkojå kululukseueja tuhoutuval
täydellisindin Lisålci jäkälät uudistulat hiraasti
Kalliojåkalikönkorjautuminenemiselleen kest,j. n
30 wön4 palleroporonjiikinijn uusiuiumjne. ks*in
.jopa 60-80 vuotla Tiiviiksi ranppauturul oaara
peiltavalynsiemalmano ehläise jätiilå! kd@

Vdul enft keslä kulutusla ralenteensd $lia
TurUnuk$n mukåe musdkk ja vdiksemrja
ovat kulutukselle keslevämpid kuin kaneNå, mutla
herkenpiå kuin puolutka

Sanmalisra ka.gasnersien yleisin samm.l,
seinåsamal, käsii jo lidästäkin kululuksesta
Tallaus !äh.ntiii dyös kerossernralta Yl€inen
yaBtasåmnåj, kulosammal ja kehunsanmalet
lienevä1 smmali*a kesuvimår.

Suokasvillisuudese kulutuskesriivyys däiiiä'ryt
kosleuden m!kåan eli nåtås-, våli- jå
ridpipinråsuhleeslå Rinpipinla on herki. jå
mtittspinlakeståvin Suortyp€is!åkestävinpiäovår



puusroiset suot. raneet ja kotuer ja rai!i.il.!n
soiden kuluilskestevyys on hWå

Tuitudkasvillisuuden ja lDljaka. ltalliopintDjdr
kasvillisuuden tesä.ikaine. kulurusteslavyys on
heikko Metsän ja puuajan välincn on niin kcsa'
kuin talvikuluoskesiäqydellåån heikko
Vaihtelevassa naasrossa polut haa.o'tlulat ja
f, urkirtelevlr sir.e.mman mita jyrkennii naasro
kohoaa T asaisilla mailla polur pyslaät kapeahk oind
ja selverajaisina, koska siellå kulkija pys'llelee
mielellåiin polullå Kalrevudei ja Losteuden
lisåån1ye$å polut iaas levenevät ja haaroittuval
hlkijan etsiess,i helppokullaisenpaa reittiå Nåin
nestd*, F$a on nrerkilyt pol!1, lapahluu
kuitenkin eriträin paljon kulun'isra

Nenosentutkimuksestaselviå4etlaesim S@is€l,illa
polur ja retkeilyrenit tllkivat sudnnnuksi osksi
laatsoissa. purcjen ja jokien vaEiua ja kuililla
d.'nrykånkailla, joidenkasvillislusonyleedså karua
jaLalulDsherkkää Polulov Laluneelmetrinleqi-
s iksi  ja lunlur ipal jakaUå polut  näktväl
kaslillis!udesta paljaina .eitistöinå ly'himDien
.inteiden kohtia on nunnetetlu ja turverenu osiuain
oinisluen, nuttåosissaoi rapahtunut sullnisvsiei
vailliukseslå maanvie.emäii

Jlrklil rinteet oval kasvipeitrc€n kulumis€n jiilke€n
herkenpiiieroosiollejakasvillisuudenuDsnrtun nen
vaike.a R.tkais i l la ja k iv ikkois l l i .  a luei l la
kåsvillisuus kesrrii heikosti kulutsta ja so6io on
voinalasta Yleisin maalaji runtureilla ja v@roilla
on noreenij joka peirråa kallioira paikoitellen
hyvinkin ohuesri, son! ja hiekkaå esiiitly laajoilla
alueillajanailapeiltriva kasviaines on sila altrinnpaa
kuluukseue mit,i ohuempaa maalajike(os on

Lakialueille suunrauuva'iikkun'inei olisi ohjanala
selv.stih€rkiryillep.luillejannleisiintulisi rakentaa
askelfria ja porråikkoja pölkujen levidmisen
ehkäisemiseksi Polkujen tllisi liipriistä puu- ja
mets,iojanvdlinenaluemiebuIminnahdoll'simnru
nopeNtikuin s&nta\yöhyletlapitkiian Avosoiden.
puronva6iko.pien ja yl€ensti kosreid€. alueiden
kululuksen ehk, ' isemisei  edel lytyksena on
ehdottomasti pilkospuur

Pid, L.ppi Siislina ry teli ynparinomrnlstenan
rahoinamana l98i) s.uranlarurliDuksen Lapin
rerkeilralueiden tuskaMruhisesli rurkiDus rehriin
kymncrellåLapi. eri relLcilialuccllaja lulos osoiui.
eud luoinoisuojelu ja'trkeiiraLueillapolut, aulolu-
valla nuolropailiatoral m€lko roskaantuneila. polut
vähirenta Iuvat emlen Roskaantuneiksi ha!aitriin
kilista rutkitulsla folui(a j19'". nloliopailoisra
.160,0 la xr!isra 69q" I{oskaanruflisen aihetrlrajia
iarkasrcltaese rodcniin. dra ruskia oli eniren niillä
polui l la la luvi lLa,  jo l la ol i !ar  e i immäkseen
pirivär erLeläisren. paikallisen !åesrdD la la aslajien
käyxdniii Tuvista kaikkei0 .oskaanrLrneinhar
silailsivat'dhan relkeilLyiila reireilla errnraasa ja ne
olnar helpost i  hoorror i l ie lk. l la rai  !eneeLla

'l anä kesanå yli kahd€llc sadalle autiotuvalle ja
rulipåikalle Lapissa on jaiesrerry pullonpalaurus,
laaiikol. joista pullot talvisin kuljetelaän kicr räryk-
sen mootrodtelkoilla sahoin harkitaan purkin
histäjien siloitramisla rulenrekopaikoille ja tuville
Mrovisten jatesakkien siasla koleillaan paperisia
jateeklejå. kosLa kulkijar kaytli\,it muoviset



sadeilmoilla dnkan suojina rai sadeviilloina

Lapin rctkeily ja luonioisuojellalueilla la,aiiaan
omaroi'nislajårehuohoa- joft å tarkoinaaroskaana
ronla kayltaylymist,i naastossa Asenteira muok-
laala valistus on hidas, muta piremmån päälle
åinoa keino säilyu.. pohjoisim eramaiden sydäi-
setki. kolkal roskaanlunaito ina

lp.oat
Påiikoitsijoill. uwi. njårylityspaikkoia
Noriån ji smmcr mjru.

Suoni ja No'ja o!a1 avanneel viisi uuttå
rajånylityspaikkåa patitoils'joille ja hiihtiijille.
Ylilyspaikal ovar: Hahiluiluri, Losujädi,
SomdjåNi,Slvåjånen k€ino ja Nåånimöjoki.Råjaa
yli åvillä ei soå olla oukanaan tullaravd l.vard

viisas va€ltaja ei jär. jälli.

sK/93

Keitlinen leniloidenpNonuskonattomn työliistli
pruhaa jossiihen'f htry esiliotuk$tta. Nuotio noet
luntuval istuvd vielii sinoliald. tiuknnasa
Huomåttavdti helpommalla p,iä*q kun laitta
kåidlåt tiskiainellå rerästenyyn veteen likoon
ouulåmaksi tunniksi, pliivåksitin 56 jälkeen ei
reiisillan kå,,tös$, tadil* voinaa eikä paljon

RETKEILYN UUDETRAJANYLITYSPAIKAT



HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVIJÖIDEN

2O-VUOTISJUHLA
LA 9.t 0. t993 KLO 18.00

RAVINTOLA OLAVISSA
Olal i ikatu lB7 k6, Hehingin keslusrasa
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LAPIN MATKAILUALUETDEN
KULUMINEN

Tunrur i luonnon kulutuskenav)ys on yksi
nyllpai!d ajånkohtJsiimsraongelnislaahterasli
kayletyillå ulkoilu- ja !nkistusaluciUa Måaslon
kulufrisongelmar onSuom€$atiedoslellu kuirenkin
jo | 950 lululla, jord misräiin uudcsla ilniösrå ei

Lronnon kulutuskeslävyys el i  ekologinen
kapasi teeni  måaral tyy €del leen er i la is len
naapel.|llisrm ja elollisrcn rekij(jidcn { k$vnrö,
elaidisto ) sumn.na tusvillisuuden lallaanisen
sietokylyai  p idetään kulutuskestavyyden

TållauiscnvaikutLlk*lovar selvinninnåhrarissa
suunen markai lukcskusren läheisyydessä
Esimerl iksi  Ki i lopaan luntur ikeskuksen
läheisyydesvi olelan Kiilopa.n ru rrin rinteillå
(irho Kckkoscn kansallispuisrossa iisieilee
lultenattomla polklla Lrh€sjokain€nrunrurinlaellå

ka)mrt viehs on halunnur tultea omia teilaan.
ni'Jiä scu.auliem slrtyi lutaisia polku-uria. Viime
kesirtriilannekuitenkinmlttui Tuntlrinrinteseen
tehriin kun.ollinen polku. huonosri kuljeltavien
kohrien yli rehtiin ponaila ja vanhoja polkuja
tudtr€ltiin Tätuä liesa nättäa pyswätkö vierailijal
yhdellä polulla vai laruilaanko vieli lisaralistusia
maaslon kullmisen aiheutlanisla vauriosta UK
kansal l ispuisron polkuverkoslo Ki i lopään ja
Sariseläi natl,ailulesl sten v.lilla on !"mai
yksi parhaimmisla esinerkeisiå siilå. mitå maaston
kulun nen on palimnillaa.
Måasionkr uminen onr?ihän paivrn ongelma nyös
lasket!elukeskutsissa Talvel la r in le iden
eroosiovalriot ovat poissa silmist., nutta kesån
tull€n rinlcel nä,tråv todela pahoi. onnennu'lta
Kun nnteitå peitttva luomoUi.en kasvillislus oi



poistcti!, kuljenavat sateet ja ruDlel irtaimen m@-
ainek*n mukanåan Oivallis€na esime*lina usla
ka)nee suhteellisen lsaisen Lansi-tapin ålueella
olevå Yll.ksen laskertelukesles, jonlaa dnteet
nåkyvat vaaleanruskeina juovina kymnenien

Milä naaston kulumis våurioille sillen olisi
rehtåvhså? Pieni. pahehhin taluneita alueita on
,ntettymaisemoidarufr€ruksillajaistutuksil14 muta
pohjois isa olos!htei$a kas! i l l isuud€n

pal&tlaminmjaluontainenpalautuminmvoikest,iä
vuosia,  jop6 vuosikymmeniå.  Tulevien
@tkeilyalueidd j!{ehde. suutuiuelusMo. enristå
enemm!!n k i inni tenåvå huomiora maasron
kllutuskest,i!1yeen jatotule avå rerkeillralenleet
ja reitit kesrävifrnån vaihoehdon nukun siten,
etr,iulkoilijantkanavoidåan@ndo isimnsuurise
nå,irin sa.Dille r€iteille

Perä-Pohjohn pubtoalue

PORONPAPANOITA

Koltt. ålueth lsrjed.l.!!

Koltla-aluetrå olld låajcdtm$a Indniinelli
jona kohillaolisi nykyista pdmnat nalidoltisuudet
sedabnttejatalmokeilleen Uude$akolttajaisa
esilelrtn enäkala-jaedtukikohlianyönnenå*så
ei aserenajsik@o €nåå ylcinomtu elinkeinoltisiå
perusteita lan möllipaikld voitaisiin myönråå
myos jos sitä kat$ra& tNittavu toimentulon
rakia SanElla kun kotraduenåoll@leje ln8e
Ineinjä^rllii oll@ site nja!ffis pois nykyiri.
Luttojoen kalta puolta Knbpäälle eald.a ulonuva

Lk t4 l0 92

l,ennmjocn jå Kcvon pt iltoj.n wsi ilme

Lemm€njoen kansal l ispuisroa ei  t r l la
vdraisuudesskenrå}1rft näin risoin j. tunrureihi.
pysrlrexåvillå .eirtiviiroitutsil la j a opasteill a, vaa.
puisto såilytciåån eråmaisena.Lemnenjoer
kansallispuislon kayträjien opasrus kesLittyy
Njurgalahl€€n ratenneltavaan opastustupaan, johon
vasinaisten palvehtilojei ohm rulee myos pieni
puistoa 6iflele\4i .alri€ly To isek si port ikii puistoon
muodosruu Repojok'. jome py$yretåän toin€n

info@tiopisteohjdadkulkijoitåmslirason
{tisatieirin Salli@reporcrotuslaitan sur@

Kaon luomonpuiston uud€t opastuE isteer Ekd-
neraeUtsjoo lisvartefl Kd6järuelleja Ka'isd-
niemfttien vån€a Sulaojalle, Myös puisrojen
känpissii ole@ opastusta ulsitd K,impille or
tulo$a kansiot,joista kulkija lö)tåä qilaiset ohj€et,
sii?innolja esin kämppliå kdkwan hisrorid.
LKII29]

Opssauskesk8 Hettlrr

,ypplrän rimee*. nouseva opa$uskeskuksei
btultopita-aia on l0l5 neliömetdä ja hyöttpnnå-
alo 678 neliölå Rdkdukse! on m:,:irå valmkba
ndåikuu$a 1993. Opdiusteskuksen awua tie-
dotetla kaloniatlenlnomost4 luomonsDojelDsla
ja -nåh1är)yksistä ja amelaar tietoa metsien
noninaslnttttöön liitt lå$å asia&aspalvelusta. Rer
keilijå sd mo.ipuolisra ticroa r€iteistä perhosidon,
las. Ossioua on kirja$o, joka r€kee ku.nia!-
osoiruks.n kirjailija Yrjo Koftolle. ona.
ei9telyosdon nuodoeaaoke.nulsm Dnelqaillå
olwa ryppyrän peuråndtåiiiiestelni johon kuuhu

Lt l? l9 l



elokuussa Tånl€varåssa
Lk t9. l9 l

Kysely trKK-puis(osaå

MetsalEllirusteett:iii UK(-puislostakyselynaluee.
kehnråniseksi Puiston kärlräjiltä tiedustell&n
hielipidefi å nykyisistå k,itri o'nahdo llisuu ksi sl a ja
rulcvaisuudenodotuksisla. Niiden pohjaltapyritäiin
er i  .yhmien toivei td sovi i tamaån yhteen.
Mielipidetiedunelun suorittaa Matl€ilun koulutus
jaiurkimuskeskus Selrityksen tuloksdjulkisteiaån
p!isron juhlav!ode. påä1tåjåisiilais!!dessa

Petill$.eittlen kuktrmirer tutkitråtr

Pållasou.astunturin kssallispuistossa tuikitaan
p4iikkareittienkulutoinen Puisto$a onfterkntyjä
rei$ejäsadan ltilo'netrinvelm, j. polkujm lialumi(a
$lvileråån 80 kn nåtkalla. Tulkimuksen awlla
Metsnntutkinuslailospyridi låtr,imiiån keinoi reinien
ohjai luun si ten,  et iå kasvi l l isu!s kårsis i
oahdollisiM vi{dn ja rciritolisivat palitoitsijoille

lhojen pinetess,i Krjakåivoa valajsr@ kynltilöin
Iokaisn kiivijånnnisi huolel'{anöl&jin kii},ttiinahsia
näärä ttumu*]ntrilöit,|

Myös Sinoliå on s),rtåjoto k'njena airåmukdam
lai luoda siloinlåilöin pu[ollineo jookåjättäå yleiw
k,i}1löiin. Vaikka keitin on yhdi$ykseq hlo ei
larjoa siiheh poLroain ti4 van Kdjakaivon eteisen
koneross olevat aireei oMr åi.a jonlun sime

Linja-auloaikatåulutnuuttwat taaselolouss4 jot€n
rarkisra pka:ito lehden takana oldå aikataulu eneå

RINKAN POHJA

HSt,:LLÄ OMA PAITA

Hmki itsllesiomaua uudella logollanne v@sl€ttu
T-pailåtai college Paidat ovål lolinaiståvålrni$må

Varit hunu, tumdm vihr€ii- tunnm sini.en, jå
1uifu viininpuoainen (T-paila) / iumi lila (cor

Hinta T paita 50 nkja couese I00 mk

Tilauksd Ki6tiKemolå puh I 29l9l7l

Tilaapåitasiajoisa,siilanetehd.än l0-20kplerjsd
ja toimitlsaika on 2-l viikloa



LEATH ER MAN"
|@rffi:wol-1U-
LiDjå-åuto nudoksiå

Silkajer_elle liil,ehnöidrl linjal ?88 je 287 oval
nuuttuneel linjoiksi 88 ja 87 Bussir låhevål
I le ls ingin l in ja 'auloaseman sr. jasta Espoö.
LeppävaranLåklitorilta. eli sanaslå paikkåå kuin
l in jas5

I-ehtnoihikunta kaipaa jäknistöl1,ian kidoituhsia
aih.pininå: Miten sellisin pllkahäsråja Snå hetk.ä
en unohda kosken Jurun pituuden rajoiiamne
noin yhdeksi konekirjoitusliuskaksi Ät pelkiiii
pilkLlvnheitarai muitaoikeintirjoirussiiiintöjii, !@n
anna $n.an tuhiapapedlle Lokaklun l5 påivaän
nren.essä saatufleel ti.JoiluLser osallistuvst
yhdistyksen loBollavarustetun T-paidan adontaan
Lähetå kirjoiluksesi Mirja Piriselle. Mitkelånahde

Lehlemme ka'paa nyös kuviitajia, joren jos
piirustuskynå pysry kadessasi soiuele mirjalle puh

KODAN VARÄUS
t<rfiilän Kukasjlwella siaitFve Coados kolamm€
varaudC-HMoringiha puh.k.577004. kesiiasunto
597397 tåiMaijaStyklltäpuh k 376439i Varals
on peruttava lialisi viikkoa ennen va.arua ailiaa tai
siiiä p€nt,iän norn@li katltomaksu Kalnönaksu
on Hsl:rjåserilrå 15 nk4tlö/yö ja muiha 30 mk/
hlo/yö.Alle l2-vuoriaiden kAlmömaks! on puoter
edellisistå Koko kodan roi ldåla kä',tratö.n 60

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSLIIä on kolfre Tena Ma$er I leltt&, jola voi
nokata l0 mvvrk Teltat ovat kupolimallisia
kaksikedostelttoja Tislusr€lut Anja Sinroio pul, k.

puh k 874 5880.

VUOKPIATTAVAT RINKAT
HSLIIä Savobn 906 ja I 200 dil(koja motenpia
yksi kappate Vuolcå on 50 dk/ viikko tai 20 nW
viitonloppu Vdakset Petka Narinen puh l46l

\.UOKRATTAVAT AHKIOT
HSL lläoikakiitserehryåalLiota.joiravoiwokrala
50nk/viikkotai 20 mk/viikonloppu Aikioilavoil
tysellä Pelka Nans€ta puh k.,161 610
Muita puuttuvia varusteita voj ky*llä vaellusren

HITIAMERKKEJA
Lapinkaijoiden hlhandkkqiävoi qr@ keiibilloiss
tai tllata8mkbintåaiSeiiåTurpoltapuh [ 3226,14.



KARJAKA1VON LIN]A AUTO AIKATAULU

'1.30
8,50

t 0,10

t4,20
t5.40
17,05

15,40 7,50

t3,40

6.50

t0,50

r6,10
l?, .15

l ] , to 8.25

I6.20

Li.ja liikennöi Åbersinlirjan bussi nro 85 Låhrö Leppdvaar& Latkiiorilta.

TAPINKi\VlJii
Tilan Lapinkåljj,i-lehdei 40 nk
Olen suorittanut nålsun ilmu enllist,i laskua
HSL n dlille SYP-rikiL0nnroiint 24, 2 14220-40I3 816

Kuulun emesriiän henkilöjåsenena Suomen Mårkailuliil
loon (SML njäsyhdistyt

kauita ja haluu liillyr suoråjä*n.ksi Hsl:äiin Maksdn
woden 1992 suorajasenmaksun 40 nk ilmd eriuislit
laskua HSL:ntilille SYP H:ki Lomrotinl 24, 214220
40]]816

Halue liittyä Helsinein Seudln Lapinkavijoihi'r ja sila
kåutra suonen Matkailuliitioon. Mahsan SML]n
jåsemaksun 120 nk minulle lähetexdvällalomalkeella

Nimi

HEI,SINGIN SEUDUN


