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PiirunJ0lTU$
S u kuaan ei !o i valila €i kä työl overcitaan, multa ysl ävät voi Hsl hntuu olevan kuii atelissuku, johon oh
naitu monenlaislaverta Kaikkime ymmärrämme ytueisen naaperänne, lappilaisen tunturi\ kairuja nko,
suot ja itikat ja €leenpäin kulkedise..
Me pidämme sukujuhliamne isohnissajå pienemnissa potukoissa lalpilaisilla printömaillamne,
menemne sinne kuin mummol&n tai lapsuuden isolle kivellä palabkenme iaas tåkaisin, jottå
pääsisinme liillemäån uudesEd,
Srkuun mantlu nonenlaisla sukankuluttåjm.
Entisajan kllåyh tei sössä n s kylinu] lu kuulu i kuviood . H?inti ei eristettt pois muitten silnisUi. hiin
oli yksi joukosta omine peBoonarlsine piineinen, kylän ildomå ihminen.
Mitii erenmår sukuun tutusruu, sen enend?in joukostanne ]öytyy vaivåiskoivuja, lapinp€juja,
laplnonokrdejå ja muila elelässä narvinaisempia lajeja. Mantuvatko kaikk jouktmmme
låsven2isina suvun jäseninä, suvuse syntyneina tai siihen siidyneinå?
lystynnekö edelleenkjn pitlimiiån sukumme rajat niin avoiminå, enii onaa ide.titettiämme
menertinätUi asioimne myös heidiin kmsen, jotka tekevät totulut siat tonin?

Sukuaan ei voi va,lita, sitii piriii suvåila ja nlGslaa, kun Fjonkin onituis€n v&llusvielin ajamda
kulk@ Iaunoissad kåitu. Sama sukua se on, omiluisuuksisrad huolimatta.

Mdja Hynniflen



TOIMINTA
MARRASKUU

3. '11.  ke k lo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA-
NORPPASOUTU
Käisaniemen ala aste, luutarhakatu 1

Syyskokouksesa valitaan johtokuitaan jåsenet eroworoisten tilalle, käsitellåan vuoden 1994
loimintasuunnneha ja talousarvio, sekå påätetään woden 1994 j,isenmaksuisla. Lopuksi ka$ellaan video
wonna 1992 knkkoveneella tehdystå Norppasoudusta. Reitii kulkikolme päivåä Sainaalla Valanosla
Savonlinnaan Vastuuhenkilo SeijaTu'ppo puh k 322644.

' t  3.11. ta
PUUNTEKOTALKOOT KARJAKAIVOLLA

26.-28.'l1. pe-su
KAAMOSVIIKONLOPPU SEITSEMISESSÄ

Rankasavoltaa riiltåå Karjakaivon lähialueella. Muken siis pitlu kitues, vesuritåi sahå Låhtö Kårjakaivon
alanalalra kello kynmenen aikoihin. Talo tatoaa hemekeironja eund. vastuuhenkilö Pekka Narioe. puh.
k 461610

Alkutalven luontoa men€nm€ ta.kkilemun Seitsemisen kånsallisDuistoon Tukikohtana toinii litkäiäden
k"mppd. tos5. m\os voqaan |'del)rerler rehddä1 eis prl\a;epu:llå. lllalla saunotadn ja istu:iettaan
nuotiolla Marka tehdääi pikkuauroilla ja paikaue voivar autokumar slapua joko p€iatai-iltana tai
lauantaiaatouna. Tiedossa siis leppoisaviikonlopuivielro IlmoittaDtumiselja tiedustelut 22.I l. demessä
Mitariiselle puh.805 4632. Ketro. onko kätre åvissäsi auroja monlako kl4il,iistä mahruu nukåasi



JOULUKUU

Låhiö tälle pennteikäälle kävelylle tapahtuu klo l0 (atjakaivon almaje pihalta Alkutalven netsä on
lumoava. Kåvelyn piial1eeksi on mahdollisuus saunoa Karjakaivolla Vastuuhenldlö KaleviKoski puh. k.
9t2-310?9.

8.12. ke k lo 19.00
VARUSTE-ESITTELY LASSIN RETKIAITASSA

Lasi oi res varannur meille aiho taioukd blevia retkiä ja pukinkonttia sildällä piråen. Kannan& tulla

6.12. ma
ITSENÄISYYS PÄVÄKÄVELY

't1.'12. ta
PUURONSYöNTITALKOOT

Vuoden viimeinen talkootapahluma on puuronsyöntitalkoon ninen s@ut p€inn€ Kadakåivollå tehdiiiin
töiiA kuten woden varella kaikissa mlissakin yhdisryksemme talkoissa.
Täll. kena on puuhana raikåsavollajossakin nuodossai ajoa tai ka6in1å2" ilmoista riippuen. Kovin paljoa
€lukäteen tehtävää työiå ei voi smoa
Piklojoulu tms t,im,i lapahluma ei ole ja lehdyn työn tekemisen maiarån kyselijöille sa.oisi4 että jos on
kai*kensa antanut yhteisei ht1ään niin se lqllå dittäå, enenpää ei vaadita Eil*i meillä våhek*ta
pienindkään blkoopanostå Ia jos bnruu vielä siltii, enä eiole bllut lähdettyä, niin voihan tänä olla eka
ke'1a siitä se läht€eja silten såunaanja talkoopuurolle
Ystäviillbesri Talkoopiiiillikkö



TAMMIKUU

31.12.-2.1.  pe-su
U UDEN VUODEN VASTAANOTTAJAISET

Lapi.kävijåt juhlistavar soden vaihtumista luonnosa liiklaenja illalla nuotioh istuen. Mukave yhdesä
oloa on iarjouå Kal6vetisen lammen koda$a T.melan ne$åoppilaiioksen mailla. Matka tehdåån
pikkuauloill4 joten kero ildoillaurD€$di onko kåttössäsi auto. Paluu tehdään åulolannntain joko
lauanlaina 1ai sunnuntaina. Lisitied or j r ilmoittautunis.t Pekka Narinen 461 610, 17 12. menessa

5.1.  ke k lo 18.00
KERHOILTA -MENNEEN VUODEN KUVAT

Kånaniemenalå-6te. Puutarhakatu l
Kaikki kanerakaulassatapahtunisamme liikuneet kajvaka ltuvr-aftistojame,jatulkår nå'nämålh parhet
oroksenne asian lunrevelle yleisölle. Myös yksityisten vaellusten kuvasato on toivottua katsorlavM.
vasltuhenkilö Anja Pouriainen puh. k.577 437

t^ l  8.1. la
I - I PUUNVETOTALKOOT
-Kesän aikana tehdf pinot odottelevat ahkiomi€hiå veiamäån puur Karja&aivon pihalle. Homaån käydii.iin
kymmenen aikoihin Rasittuneet lihakset pehmiåvåt sau.assa. Vastuuhe.kilö JomaHyrki,s puh. k. 479 508.

a- 29.'1. ta
EmI PUUNVETOTALKOOT
lflJ Taas käy ahkeden työmuu.ahaklapink,ivij.iden tie Kaiatatvon låhimersiin. Uria pitki.
puut huila,jakohtaoi pihase keko komea. Vdtuuhenlilö Aulis Bost.iim puh. k.893 219.
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30.1.  su
UMPIHANKIHIIHTO

Lapink åvijai starlt aavar l alviretkell€en Nuuksionpåån u lko ilunaj alta tlo I 0 00. Paikalle p ååsee bussiua 8 5,
joka lähl* Espoo. Leppävaååsta klo 9.05. Mukdn ev:iat ja luistavat sukset. Jos eiole lunl4 kävelläån.
Vstuuh€nkilö lörna Numipuh k 912-18243

HELMIKUU

2.2. ke klo 18.00
KERHOILTA .KYLMÄN FYSIOLOGISET
VAIKUTUKSET IHMISESSÄ
Kåienienen ala-aste. I uur arhakatu l

IysiologiMarita Sandstöm kenöo elåväni, miia ihnises&ttapahtuu, ku. vilu iskeeja niien ihmise. tulisi
iskeå takaisin Va$uuhenkilö Ki8tiKlenola puh. k.291 9171.

't9.2. ta
PUUNVETOTALKOOT

"Eisaunapuui nelsästä vetähällå lopu on u! si lapinkavijöiden saianksku Siis taas ahljoila verinållåja
työntåmållä yiiämme vähenlåä pinojeo m,iåriiä netsässä jå lisiilä puun määriiå Kaiakaivo. maje pihalla.
Töihinkäydåiin kello lq'mqen alkoihln. Päivållå pidetiiän hern{okka taukojaillalla sauiol@ Vdtuuhei}ilö
Pekka Narinen puh. k.461 610

TULEVAA
4.-6.3 Hiihtoviikonloppu hojätuellå Kåmppämajoitus.
l2 3. Puunvetoialkoor Kdakaivoua

7 5. Keversiivous Kadakaivolla



LOMA
AHKIOVAELLUS POHJOIS-KARJALASSA 1 9.-27. 3.
1994

Lährö j u nalla Helsingistä lauanraina t9 3. klo 7.04
Lieksaan, josta jatketaan aurol la hi ihdon
aloituspaikkaan. Lähtöpaikka ja päivamåtkojen
piruudet sovitaan retkelle osallhbjien ksken. Renri
kulkee päåosin Kårhunpolku -nimislå va€llusreift iä
pitkin Matkalla on esim Ruunaan kosket,
Patvinsuon kansallispDislo ja paljon korpeå.
Viimeinen iha + yö vieleliiiin oaatilanajonukse$a,
lo$a on saunaja tuokå ( ehke perinneruoka ? ).

vaelluksella majoiruraan telloissa rai laavuua.
Nuotiolulille pääst,iän joka påivå, matkan

Tes Ylläkselle hiihtädään ja läskeltelemaån, niin
uudet kuin vailatkin lapinkåvijål. Låhlö Hehinghrii
L4. klo 21 22 lähtevassäjunasså Paluu Kolarista
9.4. klo l9.25junallå.

Hinra 2300 nk s isähäer malkat junal la
maloupaikoiIr najoituksen 2 h huoneissa. ruokaitut,
sauiå1 ja oPpaan palvelui.

Ilmoiltautunisetjariedustelut I L2 l994mennessat

puolivälissäon mahdollisuusnökkiinja s@naan
Iokainen hoil@ omat ruuat ja ktusteet. Iuutruvia
varusreita voi k:ys€lle Hsllrå tai vetäjälra. Relkj
tol€uruu, jos lährijöi1å on vähintåä. kandeksan.

llnlanoi! 800 mk, johon sisåltryjuu-jaautonattat,
maalilåmajoitls +sauna, ruoka ja aanupala,
kopiokanat ja oppaan palvelul Sirovat
ilmoiltaurunist 15 I 1994 m€nnesså P€nd Salo
puh. k.291 6873, puh l. 1537248.

HIHTov KKo yLtÄxseLLÄ z.-g.+. rss+

Kalevi Koski puh. r (klo 1130-12.00) 90-218
0249, puh. k. 912-8I 0?9 tåi Arja Sintonen puh. k.
90-676 039

Ennakkovaraajat varmistakaa osatro onne
mahdollisimd pia4 kuitenh. 30.11. mm€ssii.

Ennakkomaksu 500 nk.  jo$a IeheteråÄn
pankkisiirtolomake, jolla naksu tul€e suorftte

RETKI EESTIN SAARENMAALLE JA HIIUMAALLE 8.-
12.6. 1994

Ebkäteisriedustelu jäsenistölle, olisiko halukkuuxa
lähleä Eestiin, jo$a paikailiien r€tk€ijå4esl,ije
pakeroisi sopivan markan biveitt€mme nukais*ti.

Hinta o, vielä avoin. Ealukluusilmoittautumisl
PentiSalollepuh k 291 6873puh.t. 1537248 15 1.



PERUUTUSEHDOT

16varaus petuulerdn, palautetaan ilmoittautumie
6aksu vähen nettynä toimistoku lu illa. 5 0 nk vaa-
uksella, kuitenkin niin enri, jos varaus petuulelen

42-31 vrk ennen matkan alkuå, pidätetäån puolet

l0-15 vrk ennen natkan alkua pidäteiAä.
ennakkomaksu kokonaån. Mikalitämå maksu od yli
25%vdalunlomaviikonhintusl4palaltetentåmån

l4-8 v.k ennen matkån alkua, periteån 50%
varauksen kokonaishinnasla. kuilenkin v,ihinlåiin

0-? v.k ennen dalkan alkua, peritiiån varauksen

Tilaaja on oikeulenu petuutlassen t4,,1€en 1åkai
sinmaksuun lääkärinlodistukslla.
Hehinein Seudun Lapinlävijöillä o. osa.oltajiei
våhryden tai muun ennalta rydmåltoman sly.
johdoslaoikeuspeduttalomatilabuW l4wkennen
ilmoilelun tilaisuuden alkamispåiväa olematta
velvollinenkoråuksiin. rärjest,ijänperuutt&ssati
laisuuden, osä.otonaksupalautel@n kokonalsuu-

KUKASJAR\T PUHUTTAA

HsL:n talkoobiminnd bstoriikissa kerotriin
myösGoadoksensyntyhistori$ta. Salvoskotamme
j åi al kupedisenä aj aluksena o lleen lapinkylämåisen
rake.nusryhmän åinöaksi eduslajaksi. Kiehisten
puheenjohtaja Aimo Hakola selvittåä seuraavassa
kiiee$ätu miksiKiehiskiepin nkentanisessa påii-
d',ttiin kåmdin eikd kodm bkemiseen

yashre.kti knjoitxkvesi lehdessänre 3/1993,
*oskid neila Kehin.i K&ai.irwn peinterybl

c an pi laan j seskt, toisi r Kiehi stdkn ni elipteal

Ktlllthltk neilLtkin ensivaihecssa oli esill.i
rc*enn$stunritelni$a idedt nrkantcn kata tai
kahd j. O I i pa *an h htaja pi i mst ks. lki n wlni i na.
Ktuj tenkh jdsehistöhde nielipidetl.i asiasta
selvittd.ssänne luli selvnsli ilhj euei pelkth
perinteen ja idea, pertissd kdnndltdhnl
Krkasjdrvellc dsti faihte.i rckentanaqr, wan
loinntndt kdnaha d i.lead hntteuava jd tuökh1
k?tlttöohituiedklet r.dkain\qlkh tatiul t.in.nt
'' tiwlli sek köhpca " edu kr.

Ordets4nne asia, tiinoilta yhter a
Mdtkdihljjttoon, kutlinne eu.i nt i oli jo pritu
x I ko i h q hdi s ty*s i sa b i st q a Iq l|e e sta j a ide a o li j o
pitkdlti ronuttrhrt eri srislå ennen neidi,
IEselränne: dloite ei nis tu jkkaM ouul Kieksten,
Asioiden o eM ttintpdhihhe SML:n siMlseua
Ki e pp i praj e kt i n n e kö! n I i i n.

Kiepilld pihnienne pcrheleirien rn.
jatkkotapahrhiek nlatu olerde otleel bMn
arrellisia Oarcinkih eh?inra, kkendnne
tutkaituh suhteer, Pafim Nldttt.en ohhhe
hiehkin edteet jatsislölt.ime, sill.i Kiepis.i
oli esin. v. 92 tuih 400 töptmisrd,, jaka nielesrdni
IElli" se lviisti MittMr^traiejenoikeM fl1w.

f s tu||i I i se s I i rJ E E I SET R Y
Aiho Hakola , puhemjahtoja

iinos Anille kirjeste onpa mökin målli mikå
tahansa, se ei muuru, että KukasjäNellå neillä on
tukikohrahienossapaikåssalullajamen.ä siell ion
mukava iavata muiden yhdisryslen rerkeilijöi1å ja
vålillä touhuta yhteisissäkin talkoissa.



l0

Muktin virkistnmkeksi

Kukasj.tu€n sijainti Kiriihn.ja Äkästompoton
väl'sen tien varcssa selliaa parhaitcn oheisesla
pinroksesta Göadoskodan kayuö makea jdsenille
l5 nvvrknenääko|tilafr uillel0 mk4rk Alle l2-
noliaat lapsel selviavdt puolta halvcmnulla. Kora
on sopiva neljälle heigelle ja maksamalla60 mk/vrk
senvorvaralakokonaan omaan kaynoon. joshallaisi

Kota linpjää pieDellå, durra rositehokkaallå
kamiiialla. joten ruua.laitoa vanen teirjn on
valrramarön - muuten on hiki pinna$aylen åikaa
Koskahkennusoi malah laidoilr&[ seinanvieressji
oleval pöytå ja penkit ovar myös nolmaalia
matalampia Goadoksessanukutaan taltiallarel,
kipltlojen päällä Muun. varusluksena ovat
kynft ilänjalat. vesi lajäkämpä'n. kauha. ttkivali ja
haia, siivousv.lineet ja lafio Astioira ei ote.

Valåistukseen kälretråvär kyn ildt pitäå irse luodå

P!uliiteri on puuceepolun !aft sa ja avain liiteiin
lötlwkodasta Kirvesjasaha ovar mhinDliirerissä
Puucee töröttåä måe$a kodan takana. HSL:n
liiterist,i oteråan paiisi kodan ldmnityst!ur, myös
nuoriopuut kämpän ede$a olevalle nuoliopaikatlc
jayhdistysten yhreiskaylroan rehtly unpitaawun,
kun menDään nautiskelemaan tulisteluna jomFan

Tuoretla k.laa haluaval voiv.r laskeavereen pari
verkkoa, jo ih in yhdistys hankki  iaDa vronna

verkkoluvat Tietenkin Lapin läånin vallion
kalastuskorui  p i råå ol lå hanki t luna ennen
kalastusonnen kokeilua

Markailuliiton omistama sauna on myös
kätlössänme Se maksaa l0 mk/henkilö/ke'1aja
saunanaksut lule eritellai maksuloirakkeesa, jolla
Coadoksn ja saunan k.]lrömaksur suoriterdn,
joxa ne voidaan edelleen tiliträä Malkailuliitotte.
Saunan lämmitykseen puul oieiaan SML:n kiinpan
vieressä olevasta liiteristå

Muutoksi, Måtkåiluliiton kämpällä

Malkailuliiron kämpän ialvikauden ( 1.10.-11.5.)
kayitönaksut ovat nuutluneet. Minimaksua ei
enäå peirtii, vaan hiniå nääråytyy yöpyvän
henkilöluan mukaan seuraavasti:

4 hlöäjaenemnän 25 mk/hlö/vrk

Kes,iisinhån maksu on 25 nN/hlö/vrk

Vannempi€nsakanssa0,l5 låpsetyöpylatilhaiseksi
Muilra yli 5- woliailta lapsilta peritä,in l0 mk/vrk,

SML:n kampän varaus lehråän l ierenkin
Matkailuliitosta. puh 170868

AHKIoVAELLUS rcisTvaRTBnN

Jo muulnmat lumel s i t ten Hels ingi .  seudun
Iåpinkdvjjer rakensivar ahkioitaan Viinie rouko-
k!ussatehtiin yhdistyksemnreensimnainenyleilen,
kaikille avoin ahkiovaellus Kasivarren maastoon.
Ensinnaisellä ahkiovaelluksellaan oli D\ös Jorma,
Joka ähel lyksensa lomasa ehl l  havainnoida
ympärsransa rapahrunria.

'' Laskeuduimme lois busista Patikö$ä ja
päivåmääraoli 1.5 1993 Päi!änkolhesrahamista
ensinn,iinen toteutui heti: ahkioi suojapeitteesså
oiiyli kyfrfrenen sentin palkeenkieli Malkan aikana
yrnin paikala ilnaslointiteipillå, muxa seei piriinf .
Toinen harni  lu l i  pe.ässä. Kuvi t te l in,  et ta
en$nnainen taipaleemme olisi vain padn-kolmen
rLrnninmittaineq keliloislava, allalujahanki Matka
k$ti kauenmiija lumipöhja petri alranne, paikoi.



Yritin lunta syömällä saadå nesleltä, mutla se ei
tu ntu nut n i11ävän Lopulta aukaisin olutt ö lkin. kikla
tarkoilusoli såästääseillaksi Samalla sain runsåasti
hyvaa iarkoittalia neuvojar noin kun juot,
natkanlekosi keskertta kohta kokonaan. Tolkkiä
et sitlenheitåluontoon, josliissäporukassameinaar

Sii.äneuvojakuunnellesani tuli nieleeni, e1tåeiviil
Lapinpud olevielåkään lalvasraai alkaieetjuudua.
Kolmashami johruitoisestar !oin.talkoivarh.vita
käsis1å ja jaloislä Yritin kuitenkin sinnitellå
kiirkikolmikossa Pertsan ja Arin kanssa
Karselinne kanhjakumpare€npäälläjaodotimm€
jaljesså tulevia Mieleeni l!li vanha jääkiekkot€mi:
TAPPARA ON TERÄSTÄ TAPPARA ON TE-
RÄSTÄ, TOISET TULEE KAUKANA
PERÄSTÄ.'
Omakunbniolikaukanatedksest,i ja kampålleoli
vielä ainakin kilomefi hatkaa

Aatsan k,'mpallå ensimmåisen, päivän päåtleeksi
ruokakunppanini Marja sanoi hak€vansa sydän-
laåkkeen ahkiosla. YIalyin, sillä en ti€nntt hänen
leaikityksesiåanelukäreen. Jatkoin askareitani, kun
eteeni ojennettiin fruovipullo: " olapa Jo'fra, etta
jåkst Maisretuani ninåkin totesin. etta olin
menn)l kemlla halpaan Kun kysyin låäkkeen
nineä, sanoi Maia joiain rcllu rai neBU lai

:t::"*-
Ropinkämpällehiih$essäkeli kanloi japetti. Pensa
määräsi ladun tekijäl sorottelena.n. erlei rl6i

Seuraava åanu oli sumuine. ja tuuli kovaa.
EiihdiDme Kulukosken kånpälhja einne siiie
paikallisia vielaita koinn kan$a,joka alkoi m{kila
ulkona olevia ahkioilande.
Ksk6joellematkate$apakkasta olinuulamaaste,
kovaluoteistuuli, satoirakeitanunaianki alkoi jo

Kämppå oli yllättäen muovinen ja seinäl kosteal
kahdeksan henkilöi lämnös1å Kun kosketli
kådellään seinää, käsi luli nokiseksi.

Ruokaiauolla Nanmalan kämpäUä låheisen järyen
ran nalle tuli vataan moortot k€lkka hin alen rekeä,
jo$aolikuomanapurelun@kemuksenosia. Mjehet
näyltivår suunniuelevan jotakin kädet huitoen
Låksimmetertsankanssakatsomaån javaihtamMn

Mukanaan näillä kelkkaniehilla oli nyös nuori,
kasvoiltaan kaunispiineinen nainen Hän ei neitä
teNehlinlt eikä osallistunui keskusteluun, katseli
neita e&lenmiehia kuin poron papanoita
Pertsan kysymykseen, et1ä saunanko raken.aile,
vstasi vanhenpi mies " Horelliahan met tähån
rffinä ja iaunhtipådlle.

PuvBsjohkankämpälletultae$apihallaolivasrde
moouorik.lkha, joikapäållånakasinainen selållåän
aurinkoa ottaen. Hyntillen ja nyökltellen hän
teryehli meilå, muxa ei sanonut suomenkielellä
snaalen Envoinutollave'lumattahäntiiaiemin
p åivälla näkenaani n aiseen
Kämppäolitäynnäväkeaja sen takana 47 koihaja
yhdeksän rekeä Kävi ilni, euä väkioli sakslaisia
tunst€ja, jotka odon€livat koiravaljakolla ajoa. He
olivat oleill€er kämpällå jo useita päiviä Heidän
suomalainen lurislioppaansa kenoi, enä tallaksen
lumien mentyä pehmeiksi tuislit oli pakko tuoda

Meille tyhj ennelliin k,impän toincn puo lij a tu.isl eill€
pysr'1er tiin solilastehi a pihalle.
Karselimmekonientuokintaa jokaolikinmelkoinen

ohFlmmmso

Tembisjeden kemppä oli toFtain tavoile Aamu
oli sakean sufruine.. Pertsa kaski Marjan kårkeen
Mootto.ikelkån jälki kuulemna vei oikeaan
paikkaan, vålil],i se ei näkyn)t oll€nkaan.J?nki vei
kompassisuunnasta liikaalänteen, multa uskoime
€nemmän sanoja kuin kompassia
Sumu oli tosi liheä. däet piti laskea hitaasri, eikt
karjesså nähnti viineisenä tulevia Sunun takia
emme tienneet, mhsäolimme, ölime vain tiuksti
kelkaij.ljissä, sikåli. mikaliniilä eroltui. Ja niin
kävi, eträ tulimme Paihkavalan ja Ailakkavaard
valistå Paihkavaamn lånsipååhån. josla matkaa
Termbikselle oli vieli kuusi kiloheinä
Pystytimmeleirinpälvelle lllalla seuosinme jäfl en
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vilkataliikenneträjahelikopterienedesrataisl€nloa
Amullateinsn, nisiaolen joskusajatellurlekeväni
Hiihdin lähimmälh huipulle ja ainoin tulla suksilta
jatutråmaxa alas. Tuuli hufrisi konksaja suksien
pohjka kDului hienoinen sninå ja vedet valuivat

viim€inen piiiv,i oli aurinkoinen. Saanan palvojiksi
emne sentaän ryhlyneet, vaikka olimmekin

Rerkeilykeskukse$a odorti rosi kuuma sauna ja

Illanvietossa saimme voibn kotiin Huuroäåne$
tyksillä - meidä. pötl,imme huusi vain Marjai
kohdalla , muuren olnme hiljaa ,valiniin viikon
Kilpisjåtuen merkkihenkilö ja Marja voili Tässä

leikkidiel ise$ä ki lpai lusa la j€ i ra ol ivar
p€rusinhinilliset vietit ja taidot
Kilpisjårvj odolti pilklikisojaja pääsinnealra pois
Bussissa havaitsinne, etu Pätikösså olitumaa
maata näkyvisså enendä. tain viikto sitteqjouoin
aloitinme vaelluksenhe.
Muoniosta etelii?in ne.tåessä saime soratseme
aidon ukonilman salahoinee. ja sateineen
Totesimme, et1å olime matkallame kokfl@r
kuutta erilaista säätä.

Junan lulless Helsinkiin ibailimme puilte. vihretltå.
Oli titie.päivii.
Kiitannatka&uhppan€iiani hienostakellukseslaja
e.iryis$ti Marja4 jokå teki omasta vaelluksesr@i

Kiitos L JomaNumi".

TALKOILLA TAITE HISTORIAAN

Histodakidoiteuiinviimekes:inäuudett@n kotnen
valiakunnan .ajapyykillä Kuva keltaisesta
betonipyykislä vesien keskellä ei pida enåä

Hsl:n iskujoukko Utin komennukssa teki silla
ptlkinympäriue, pilkospuur prykilleja pitkosplita
vielä pitkälle kauaksi prykistä.
TNikkeet oli roimiteltu paikallejo aiemmin ralveua.
Ihmetlelimme, olivatko ne iippun€€t suoraan
taivaasta, nii. olival hujan håjan kairassa Murtå
rilakar naiset ja heiial tadruivat laikkuihin ja
kanlöiva1.iitä pitldn kairaa, välitlä tev,iten. vålittä

silrapyykinympärille tehiinKalo ireirin avajaisiin
kuninkaallisten kallisarvoislen ask€l1e! alle.
Tiedotusvälineei kedoivatkin, milen Ruörsin,
Nodan ja Taiskan valri@l iapasivar prrkillä,
ia!fiival aineellista hyvää ja avasivat lullitlonan.

pa$iltoman ja viisumtuonan vapaan luontoreitin
kolmen valiakunnan välillä.

Siuan leon jotkut vaiheet vaikuttivat huvitraviltal
llonajå laula keriiänessa kjviä vedest4 kokomAsa
niitä bnurilleja heift ånits.iijällenveleo Pirkävåsi-
PerlsavyiitäIöönsasaklavedessånostmasskivilt
pohjast4 Aulis nootrorisahalla sab@ma$a verti!
Uti lakåisema$a suurella ha4aua siltaa.
Huvi oli lotisinta totla: siuan tuKpuut piii tukea
kivillä, joflå larvi jajiial eivel varsla silt@. Lankul
piti sahata paikan piiiilli! silla pili siistiå ikionia

Juhlallisissa sillan avajaisissatarjortiin saddedellå
kosrutettua keärelo.ttua ja ns pitldä juodaa
Iuhlapuheen jälkeenUti kukirelliinvaivaiskoiwiua
ja sinryttiin sitten påiiasiaan, punaisen nauhd
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Sen teki Aulis työtapalurmassa vamnauluneesta
kådes1ärin huolimatta mootlorisahalla. Kamerat
rapsuivat ja laisivat salamatkin välähdellä tiheåän
S en siintltii. vapaampaan ohjelmaan. Kolmen
ValtakunnaD Vahsiin njapwkillä Siinå se Utildn
liiteli h.yhenenlaiUa historianl€htien haviste$aja
sareen ropislessa lakana.
Viimeis€nä påiv,lna koko iskujoukko vilhaulii
v&tleensa laituiille, syöksyi vesiin Suomesta, ui
Noian leutraRuotsiin ja laka'sin suoheen. nousl

kuin nöryal laitu.ille jå audnko paistoi kaikiden
kolm en valtakunn an I aNaalta
Joiakinon ntrtapahtunul kansat ovdlehentyneet,
rajoja mutreltiin ja kalottireitti on kaikkien laputi

Uti, Pekat, Aulis, P€fisa, Kirsli, Karin, Paula, Iona
ja Marja hakkasival ilsensri hisloriaan, välistä ässän
nuotoisiksi nuutluneilla nåuloiua
Sieltakö selähteeselsoRauha jaYhteistyö, kolmen
vahakunnan rajapyykjlta, sitten kun se aika koilta?

.ONYT ON JUHLIMISEN AIKA"

nåin ajal te l imme ne 70 } le ls ingin seudun
Lapinkav, j i iä,  kun juhlatamin€is i inne

sonnlstautuneina densinme lauantaiihana kohti
ravintola Olavia Hehingin keskustasa

Mielltlta!åpuheensonnajalämmintunnelmatulvahti
vast@i jo ovelta T!!älläkö kaikki ovat luttuja
toisilleen? Kyllå. Eivar ehkä nimeltäån, hutlå.iin
paljoi muutayhieistå nåillä.juhlijöilla o., ett. sit.ei
voi olla selviGti havailsematia. Niiiden yhteisten
nosien vairella on kertyn!'t paljon nuistellavaaja
nlr, kun dpaamme juhlan nerkeisså, oD hauska
yslAvän tai vaelluskaverin kanssa kedailla sit,i ehkä
hikiståkin hiihtoreissu a tai helt€istä vaellusta, joh o n
joka ilt. tuntuivat viimeisetkin voimanrippeet
hupenevan, kunnestaas iltånuotiolla olo oli levån-
nlt ja pirteä, ja Lappi tuntui n44råneen kaiken
kauneutensaja lumonsa

NåihinLapin lumoihin jodatti neidal heti alkuillasta
Mustosen Tero esitiamAllä diakuvdaiansa Lapin
eramaaluonnon kalneudesh Lapin maisemal
hielesamme kohotinme maljanme 2o-notiaalle
Helsingin Seudun Låpinkevij,it-yhdistyksellemme.
javamaan jokaisella oli djatus, e(ålalä ei voi låhän
lopettåa, täm,ihan jatkuu viele ainakin toisel 20

Kumioiitaen kaiseeni kie.teli niitä pö,'tiä, ioissa
istui yhdislyksem€ vanhimpia jäseniä KiiMoslus
retkeilyäja luontoa kohtaan ei lakka4 vaikid irse ei
ehkåenäåjaksaisikåan nukaa.vaeuuksiue sdalia

VuolinkaPennikertoilildi.nöstavastiretkeilyståyli
20 wolta si en. Silloin .etkeilivåt enimmäkseen
vain miehet sukset olivat puusuksel, mulra
brå$eunaisel ja sadevarusleel kumhia, hwin
vedenpitävi:i" muxa niin, etlå ne pilivå1ved€n vain
sisapuolella vårusteet ovat siis paljon tuosia ajasta

Kåmppien lukunåarå on myös huonaltavasti
lhäänrynyr, nikA o[ Pentin mielestä tielenkin h]aa
asia. Ntl voivat iekkiiåmåtldn tulla mukaa4 koskå
peivAmalkåt ovar näjn olle. lyhyenmåt. Myös
kulkijain Iån ovat mDurtuneet. Ennen
kädppåvaraukset olivartiukkoja. Kukåebti kåfr p,n
vararå, einuilla ouut sime en,ia a$e.

KolhosenManli muisleli kaihollasitåtovelipiniäiiq
joka oli ennen retkilla hånen iuka.aao. En,iå €i
täällä ole niin paljon tuttuja. TeReltlå ja hl ,aå

ku.toa hån oli Lapin vaelhksiltaan saanfi nseueen

Yhdistyksede ensimmäinei puheenjohlaja JaakJo



Kallonen rolesi. €rlå rltaistahan se oti ennenkin
H€leniuksen Mara, hän .ja pieni porukka muiia
haikaili yhreisrävaeltuslåLappiin jå juui tänå oti s
ryhmä, joka Mersiilalo a päåtri ensimnäisesl,
thdisrykseM€Lapinvaeluksesta Siitaatkoi HSL]n

Juhladme jarkui råsrä eteenpäin juhhiIa iselra ia
sarvekk a iden nin iuåmisetlä Ju htawod en kunniaksi
olikin löydetiy körner saNei ja iiiden kankjiksi
nrh€(ln monessa muussakin toiminnass. mukane
olevat puheenjolrtajamme seija, tehienhevastaava
ro'mittaja Mnja ja viikonloppuvaeuuksitlanme
kaikille tutuksi rultut aulokuskinme Veka

Tervehdyksin mukiivat neitå 1ois.t rerkeity_
yhdistyksel ja sieltå kaukåa Såanen maås;
värikkäise Lapin a$issaah pirteåt Angetin tr1ö1
Jortsas\ar leRersensasi i raLaprn m&na, iokameidal
kaikkion jollain tavatla sDnurvåTrene ODenivåroa
vielaneid.rkinjoikaam@4 ettåvoi..e;iloan.e
kätltåå vaikkapä seumavalavaelllkse amme

Hailarimusiikin tahdissa tanssien päätinme 1män
illa. ja niksipåei jalka olisi noussut keveästi nvös
ran$ilahiatta, kun vuosia olemme hadoiletieer
hyppelyä LaDin räkkaisiua kairoila

sw93

.7tge/n lytö. es//rtyy. Kuya

Pa//a Henha, haa,tatle/ee
HSI n perustaita/,rsen,iE
Jaakka Ka//osta, peta/
l/uo//r*aa /a Marft/
Kolhosta Kula. Sakt/ pa/o
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Hylän luuan pää//e

r l>-
NORPAT SOUTIVAT
KULTTURIMAISEMASSA

vii e kesänä Hsl.n norpat souivat savoliressa
kulttuurimaisemassa kirklo!eneillä. Vauhtia
oteiiiin njaåilmd suurimnåsla purkirkosta
Kerimäeltli, välillä vilkaisiin Ron! Heikin
smri Hytermå: mies oli kerånnyt kaikkq
mahdollista vanha kPpoaja keluaja rehnyl
niistli sarensa ruseon.
Lavat viuhahtivat kirkholenesså ja norpat
soutivat tdsainvälisemmän krlttuurin vesille
Punkahåiun Retrettiin. Marc chagallin
ennenniilenråltömåt työt, vaaleanPunaiseL ja

siniset nkastavaiel. lenlåvät moBiamet
kallojen yllå ja pienel. pensMssa kyylrötuivät
lkot t@ran jå kultaisen vasikan kanssa
kerroivat, etti ihmisellä on [intökohtansa,
kotiseulunsa ja piiånäädnsa, jonne kuljeuan

Norpat yöpyivål saaress. tetoissaja tulilla.
Norpat sauoivai niin telrta- tuirr lotjasarnasa-
kin ja pyörähtelivät Pesolanwren hiekoilla.
Pari norppM ei ynnårtLnyt lopettai urnnshan:
ne liiiskyttelivär ympåd lotja, pnki. ranlola,

taisivatpa srkeltaa napurisereenkjn sartla.
Mutlå @mulla olivat virkli!ina omalla
kotikivellän lekottelemassa aurinSose.
Norpål lykkäsivåt ven@nsä mta$ tuon luosla,
kiiveri kapasival KonSonuren korkeimnalle
kohdalle, upposival luonnonluoliin, naistoivat
iewellistli muurahaieneritelti rarklM

Kapeitten salnienia @rien välissä kaikld,
kynmenkuntå venekuntaa hcläytti hail2Jin
såestyksellå Soutaiien Kansallislaulun: .
ransittu koskaan ei Nesronn håiri, meilma
hookulli pois norsion....
olavinliina , se vanha jaiärå, ei vieläkiiiin ollul
liik2htanut paikaltad. Tiukåsli virrd suuntaan
ja åkkimltka oikedn: siren oldinldn
Kydnniemellä ia Eissu tehty.
Såmdeven@ssä oltiin, tåas keftd- Ensi
kesänä norpat kellivåt toivottavasd tatokan



SAAMELAISTEN ETUJEN
PUOLESTA

suomessa ja muire pohjöismaissa o. useib jaF
j€stöj.ja elimiå, jolka lokoåvar saafrelåisia yhten
ja ajavat heidän etujaan Suom$sa saametaiseksi
mii,lriteuään henkilö, jöka i1se. taijonka vanhem-
mistatai isovanhedmistaainakin roinen puhuu s@-

Såamelaiselimet Suomessa
Såanehisvåltuusknnia eli Såmi P.rtådenra

o. aodslå l9?3 valvonDi saamelaisren oikeuksi4
ed'st,inyl sösi@lisia, lalöudeltisia ja sivistytsellisiä
oloja, aitånut lausuntoja umelaisia koskevi$a
asioissåsekå tehntl esityksiäaloitl€ita. Saametais-
vahuuskunnalla ei ole på,it,iniåvattaa. 20 neliwo-
tiskaudeksi valiftavan jåseien vatiniaan voivåt
osallislua kaikki nijiss,i vaåleissa å,inioik€ureiuksi
nåäritell],t Suomenkansalais€r Osoile: samelais,
varluuskunl4 998?0 tnåi,9697-5t 181 lai 5l182

Sa{nelais.s iå in netrvortetukuntå on
valt'oneuvoston kanslian alaisuuteen kuutuva val-
misleleva €lin. Lapin l?iånin maahera toimii sen
puheenjohrajana sekä jiiseniia kahdeksan valrio-
n€uvoslon nrmeanåå henkilö,i kaksiwotiskauden
kerallaan Kandeksasta jlisenestä puotel edust@
saanelaisvaltuuskuntaa,puoletministeriötä. Rova,
niemella ioimivan neuvotl€tukun.an 1ehlaviin
kuuluvat aloiueiden ja lausuntojen aniaminen saa-
dddsvaestöäkoskevissakysymyksissä, ehdotuslen
valmisr.lu ja rekeminen valtioneuvosrolle se*e
saamelaislen elinolojen kehittymisei seuEaninen.

Kolthsåamehisten kyhkokous on vanha,
pennt€nen sem€laislen hallinnon ja nsehaltinnon
nuoto. Vuodesta l9?2 lätuien kotmeksi wodeksi
ketrauaan valittu luoltamusnies on ollur siwloi,
niseslivaltionpalvelutsessa Luotianusniestoinii
puheenjohlåjeakylaloköuksisajoissavituo-fr ai-
sillel€hdaän esityksiä ja anneraan kotriasaametaisia

Saamelaiselimet Ruotsissa ja
Norjassa
sveoslo SanemrsRikslörbund, Rtrorr Saniid

Riikls.rai perustettiin 1950 suojel€naan ja
ediståfrAjinRuotsin sahelaisten taloudellisi4 so-
sielisi4 oikeudeuisia, haUinnollisia ja kulttuurtia
€1uja. Toinintapaino uupo.osenelaislmjasiihen
liitlyvien elinkeinojen harjoiltajien elujen ajamis*n.
Osoite Brogatan 5, 5,90248 Umeå, puh 99095-46-
90141180
S.n. Ähan on petustettujo 1945. O.sdisdlio

keshttly piuasiallh€sri muun kuin porcnnoiba
harjoirtavan säanelaisväes1ö. etujs ajdiFen ja
on osakloana hyiis saamelaiskäsiröiden yhtiössä
sanslöyded Duodji AB. Box 4w, s-93300
Aridsjdr puh. 99046,960- I I s00

Edellånainirut j,irjestör julkaisevat ybreistyösså
Srm€folket aikakauslehreå.

Sånitrnorn perusrediin t963 loklftokkin
edenkorkqkoulussawelaisnuorlen j,irj*töksi
Osoiie Box 17, 5,97200 ciillivare

Norgee R.indriftssrn€rn6 Låndsforenioe
petusteniin 1948 ajadd Norjan porosmetaisre.
etuja vdvomam poronhoidon kehitrymistä perin-
teiden mukaissli. Osoite: Posr boks 508, N-900I
Tronsö, puh. 99047-83-86864
Srm.na landsforbund, &miid A.dtraNr.Fi

petusl€t nl979edislämäänsaanelaisviiestönyt€i-
siä eluja. 1,4ft saamelaisten elinleinojen ja u,
melaisallee. Iuonnonvdojen suojelu ovdrvahvasd
€sillåtoiminnåssa. Osoite: Posl boks 173, N-9845
Tan4 puh. 9904?85- 28450.

Yhteispohj oismaisia jiirj estöjå
ja elimiä
Pohjoirndnensååndåiikonfercnsikokoo.tui

ensiomäisd keru Jokknokldsa 1953. Kahden,
kolmen hoden välein kokoonruva konferenssi oli
viimeksitänåwonnaHelsingissii. KonfeEnssitekee
pohjoismaiden hal l i tuksi l le esi iyksiå



Pohjoiso.iden saåD.hisneuvosto,S:imiraddi
peruslertiin 1956 hoitamaan yhteisiä asioita kon,
fe.enssien välilla ja huolehtimaan saam€laiskonfe
rcnssien järjeslelyistä Neuvostoon kuutuu neljå
jäsentia kusrakin kolnesta maasta. Såmnaddin
sihteedstösijairseeursjoella osoire: e9980utsjoki.
prh 9697-71216,11351

Pohjoismdnen S.åfrcldsnNrirutrtti, 56ni
Instituhtr roimiiPoh.joismaisens@melais-neu vos
ton alåi*na laitoksena Nodan Kautokeinossa.
saam€laisiislituurti jakaanruu opetus ja riedo
lusjaostoon, elinlcino,- ympådstö-ja oikeusjaosloon
sekå kieli ja kulrtuuriaostoon se jäiesiaa ja
käynnist,iå selvitystyorå, suunnntetua ja tutkimusia
skätoieurtaa prcjekteja jat€kee alonteita Laitos
petust€ttiin 1972. Osoite: Post boks 220. N-9520
(aurokeino, puh 99047 84-56104

snmi Girj ecrlliid Seasi, saamen Knjaiiijaliitlo
petustetliin 1979 Liitto jakaa nipendejäjapyrkii
va'kutlafr aan saamen kielen aseman lailtiirtamis*n

Sini Oahpaneaddiis€rni, Saadelaisopenajien
yhdistys perustetliin 1983 sekå arnoalti- .ttå

Såmi Musihkknriid S.Arvi, Saamelahlen
muusikkojen yhdistys aloi  i  lo imintanså
musiikkiseminaarin 1983 Utsjoen saamelaiskonfe,

SrniTerhlersenryi,Samdainenleatre.iyhdistrs

SnmiAlbnogn Nuoråidseåni, Saametaisnuorlen
yhdistys Noian Kansjoella. Petustamiswosi on
1981.

Sini  Di iddicehpi id Se!rv i ,
Saamelaisraiteilijoiden liitlo perusteniin 1979
saanelaisten kularåiieijoiden j.rj€stöksi

Saanen //pussa lo/stut/ar'^aane,
puvun htf/t. Poh/adr/l la,enma/ra.
punanen, whred, ke/.a/nen /a
s/n/nen. Keste//d o/ela ymp l/r,
sYnlro/oi aur/nkoa. .reD vase,
Puo//sko on s/tnen /ta o/kea puna/ben.
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Suomessa toimivia järjestöjä
Sånii Litto (Såni Lihtu) - Saametaisten

Yhdislys r y. perustelliin 1945 saametaisleno e$a
€varo$å rohjanm@ a. Mm. rnann smetaismu
seo on yhdistyksen ylläpiianå.

Såni  Si idå ry on Utsjoetta lo imiva
paikallkyhdistys, joka on mm jädesränyt musiik-
kileircjä saamelåislåPsille

Johli Srbmcl.zåt ry perusteftiin Enonlekiölle
l960luw. lopulla ja sejädestää mn. perinleiset
Marian päivån juhlat wosillain.

Sordekili Srnii SeaNi ry, Sodanlylån saåme-
laisyhdistys petuste iin lgTo,luwnaluse Seroi-

Anars Sdni S€nryi on Inarinsaamelaisyhdisrys,

Dennu knlturji nusense.ni onTfl ojokilmksoi
lohenkalastuksen ja m!seoloiminnan hyväksi
lyöskentelevä yhdistys

City-Såmit  rs on Hels ingisså toimiva
kotiseutualueen ulkopuolella asuvien eametaisren
yhdistys. joka on nfr. jäiestånlr kon*nteja ja
muita kuhtuuritilaisuuksia.

Suohpin, saanelahopiskelijoiden jädesr. bimii
Oulusa ja Rovaniemellä

sapnelrs Dnodjaråi ,  saanetaisren
käsilyötekijåin yhd isrys i oinii tnarissa

tappi'erj4 osa 2, Kadsto 1985



POSKETTOMIA
JOULMIA

TERVETULOA
LASSIN

RETKIAITTAAN
FORUM,KUKONTORI

KE,SKIVIIKKONA
8.12.-93 KLO 19.00

NM'ilRTTITR|TOIN€N, PRTVCT€UR



I9

KIRJAREPPU
Ulkomahh ulkoilu- ja Etkeitykirjojå

Espoolainei T mi Reikeilykjrjat on pääasiassa
ulkomaisiaretkeilykirjojavålitrväpostimD/ntitiike
Melo.nana on suurimnar valikoimal, muita myats
kiipeilysrå, pyöräilysrå, ympådnön suojetusla ja
ereretkeilysia löJ,rry kitallisuufla. Viimenai,n!
luslr aiheestaonlsksiarerkeilyatueistaja{eiteistä
Euroopassa ja USAssa, hiihbknjallisuuua ja
rerk€ilykantojå T:miRetkeilykirjatjutkaiseekmn
wode$alueltelon, jo.kasaa soiltanaua numeroon
426 128 joka p,iivå tai kirjoi målta osoilreeseen
SuviklmmDnrinne 4 D 20, 02l20 Espoo.

AnrikYariaaiiien aarteirå

Anrikvariaatir oval åinoiia paikkoja. joisra kå
kirjåkaupoista wosia sinen kadonneha retkeitijån

Tapiola-antikvdiåa(i Oy o. erikoistauiut ed-ja
lappikidauisuuteen Liikkeellåon vajn posrinwn-
litoinintaajailmaisen posiinlynlituetlelonvoi tilala
nuderosia425 847 taiosoi eesta suvikuja4 A 15,

Anssi Arohonsan ånrikvaa.isen knjakaupan
valikoihissa ön mytts nukavasli laDinhuttun mi€-
liaiheila. Liike sijailsee Cysnaeuksenkalu l2:ssa

(}Irki l0) Elu-Töölösså. Kiialuelteton voi titå1a
hyös numerosta 493 483

ivaloå €Iåoaassa on luontokuvaajå Tauno
(ohosen yl isrys Kuusamon maisemal le.
Iokinakemat, metsät, wodenajar ja valon luomal
tunnelmatonvdgittuupdsiinkuviin }nmobnjateos
myös ulkomaille, sillii kuvatekslit on käånn€ny
kuudelle ki€lelle. Rapir tuve. Ky 1992.

'Petsåmon kuvia'on oululaisei kieliliet€ilijå
Hannes Pukin 20-ja 3o-luwtta ottadista kuvistaja
niiden kuvaieksteisrä koottu teos Kirjasa oi
kielinårlteitä, lyhyitä saiujaja la'inoit4 lauluja sekä
uskomuksia. Hån.es Pukki teki kolme natk@
Petsamon karjalaisten ja kohien Iuo rohjoinen
1992

NOITIEN JA PAIMENTOLAISTEN
PARISSA

Lipin kirjallisuud€n lda$ikko Erik Therm.nitr
kirjoittrnå kuveus prinontotristnppnhisr€n
el i inåstå on jn inyt  runteme(onaksi
suod.laisell. lukijnkunnålle. Kirjr itmestyi
ruotrikli v. 1940 ji våsri viidetrkynmen vuoden
ktrlurtur se on kÄenn€lty ensinnåittii kcrlaa

Kiitos suomennoksesbkuuluu HeikkiAmapalollq
Joka sahumaliajlömåsi kirj@n antikvariutiså
Kirjan innoittadåna hän pååtti suonentåå sen
kaikkien lapin Ftavien saataville. Esipuheesa
kijåntåjä toteaa: "Kirjailijd teråv:in sirmän ja
kuvauks€n suo.asukaisuuden huonioononåen
sutlaa olla hwäkin, e å aikaa on hieda. kulunur,



muua aivan teydet viisi wosikymmenlå tuskin ölisi
ollur trpeen'Kaaint,ija Nelee, etta kiDaon saattmul
ja,idå huomiotta sola-ajan olosuhteissa. Mikiiän
un$vikko Lapin kljailijana Erik Thelna. €i

ErikThermansyntyiHelsingissäv 1906 Hainloim'
kiijailijana, arvo*elijana sekå knjastonhoitajana
HelsiigissajaTurusa niinoleskeliuseamoneesm
Lapissa 3oluwlla Tonionioki varen matkaha
syntyi ensinnaiinen teos Lapplandvesarv 1934
Lapissa hän asui lalvella l9l9 useita kuukausia
Enontekiön Hetassa Frcdrik Vuonlisjdtuen luona

Hän ajoituonatalvena poroilla yli 2000 kilometriä
Karesura nno $a, Kautokeinossa j a useissa pi enissä
Lapinkylissd. Matkansa jålkeen h,!n kiljoitti knjan
''Bland noider och nonadel Viimeisin h,inen
Lappia kuvaava kiiansa on vuodella 1945
''Renhandlama .EikTh*mankuoliwoden 1948

Käantajaliitt,iäThermanin kirjai Samuli Paulaharjun
alontamaan kansantieteelliseen peinreeseen Erik
Theman on kuil€nkin lötlanyt l0luwn loppupuolen
Lapista sllaista rietouttaia uskomDstä, jora sota
aika on toraalisesli håvitr,nyt Lapisla. Toisåalta
knjailijaröteaa, etr,!aina meidän päiviimme saakka
Lapissaonsäilynltuskosuksia,joita ei hevin tihku

Knja anraa luk,jalleen el.vån ia nieleenpainuvan
kuvan saamelais len elrmasta ankarrssa
luonnonolosuhleissa ja heidän €låf,änsuonestaan
porotaloudesta, jola han on seunnnut ja tahionut
nykypolville. Erittisesti h,inla kuilenkin kiinnosti
vanhat uskomuksel, noirap€rinne. joikaaminen ja

kummilukset s€kä naahiset Nonien jälkelåislei

keskuude$a oli vielä hyvin alkukantaisia rapoja.
jöiden vaikuuksesra knjail'ja vaipui ajaltomaan
€rämaan valtakunlaan Varsin vaikutlava on
esimerkiksi kuvaus kylän nuutosta l.lvllenislA
pa4miUejäkäldmaille Kuvaustalukiessavoi llntea
kofr issaankaikuvan koparoiden rcuskeenjakoinen
ärhentelev,in hauk!nlaustana karun ankarat lumisel
puuttomar tunturien senämäl

vaikka knja sisältää rikasta kansanterinneltä. snå

voi lukea kuin jånnilt,rv,iå rodenia, nåtokulmat
vaihielevalvoimakkaasti valotlaenibiisrenehmån
pienia a,kisia yksityiskohtia arkisen luonnon
äärnajoilla. Myös jännit€ uudisasukkånten ja

sefrelaisten välille rulee voimaakl€ana $ile.

Kirjan llwt herättåvål uteliaisuuna tutkimaan
sisältö ii kiinno stavimmass j årj estyks€ssii. Lukij an
ureliaisuuttahdåttiiåvamambku "Ruumin Fullat
, erås ihmisuhrin moto tai Vaellus Lapin katollå

Kiiailija kuvaa mkkauttaa. Lappii. seurdvAtir "
OlenkokenutLapinautiomaq ikuis€ntuulmnen
ja valon t€dppeleinä. josa audnko kienaå
horisontissa eikå koskaan laske Olen aistinul
itse$åni erämaan puhdistavå. ja vlpauttavd
hengityksen ja runtenul ilseni violetin valoleikin
vansitsenaksi, Iumoamaksi Niin minu$a o.
syntyn,,t halu tunkeutua syvemmälle låhån maahan,
nahdae!ämam kansan elånåä, aistiandn olenus

Teos on edeueenkii påivånpolnada, havainnot
ajanlohtaisia ja avumåsekskusteluja sdmelaisten
asenasta tekonologian pun$uksesa. Kidailijd
taireellin€n panos *orost@ joirakin våhmålle
jääneiråseikkoja Kii:intäja toivoo, eltei käämös ole
Iaristmut ldrjan taiteeuisia ansioita.
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PORONPAPANAT

TANI(ÄVAARAN OPÄSTUSKEKUKSEEN
truSI NAYTTELY

Urho Kekkosen kansallispuislon petusramhesra on
kulunut l0 woita luislo juhli hpausta uudella
nätltelyllä Tankavaalan opasruskekuksen vasta
vahi$uneessaaldjtoriossa Nätltelypitäsivasrata
kysyhykscen, niksi lämä kansallispuhto on
ol€mssa. Kunkysynykseenlötrtlkolmevastauna,
onnå'ltelysäollavaain.kinkolmekantavaateemaa
: alklperäisluonto, poronhoiio ja rcikeily Näma
arheet uuden mahtavien valokuvalaustoFn va.aan
rakenluvan nätltelyn ketronassa korostuvarkin
Kauniiden oaisemien ja ihmisen ja luonnon idyttisen
worovalkutuksen ohella nåytely paEasraa myös
to6en todellisuuden. - Tällainen voisi suuri osa
puislon alueesta olla. ellei puisioa olisi perusrellu.
sen osontavåt laajaa ja ankeaa hakkuuaukeaa
kuveva nä)tlelymateriaali Kuva on Kuuluasta.
Dutta onneksi jo useamman woden takaa

Nalttelyn jälimeiset, aseltelullaan kotmiutoneiser
kuvat kerloval upeasl luonnosra ja enorfrånkin
luonnoi  ja ihmisen vuorovaikuksesta kuin
yht€enlörnäyksistä.Tieroa annelu poronhöidosta
jasitåedehåneesråpeuranprynnislä.Näytelykenoo

'nyas 
retkeilyslå, joka viisi varsinkin 50tuwtla

vaihoja kuviaon earu mm. Kulletuo Kemppisettä,
lonka aonia l9s9 julkaistu knja Lumikuru sai
aik&i valtavan vaellusinnösluksen.
Tdkavatrenilyitelykuvaanyösauriotupamitjöoo
Kuvakulissit ovar Lankojärvdtå, joine rupa
nkenneuiinv l968.Tankauranopastuskeskuken
edellinen näytiely valhisryi v 1985 Siinä oti
merktta'vä osuus (rKK n pekonallisella panoksll4
joten monel luulivatvieraill€ensaKek(osnuseosa.
(ekkosta ei  a iota unohlaa. mu a hanen
pe6oonMnsa keskiltynyt osuus poisluu niikwistä
Opastuskeskuksen uldessa audioloriossa voidaan
esinääkansallispuistoakuvåavadiaohjetma Entinen
esilystila jää vaihluvien nåftelyiden k.|lrtöön

OPASTUSTUPA SAARISELÄLLE

UöoKekft osen ka.sallispuisroshjaetaannlrtietoa
nyos Saariselån retkeilykeskukse$a, jon.e on
vaslikäiin alatiu Melsåntutkinuslailoksen pohjois-
tipin Matkailu OY n kanssaopstusrupa.,Ruoku
Opastustupalöj,rrykylpylåhorellin jaRiekontinnan
valimailtajase on åukipäivitråin klo l4-21 Siettå
saa tietoa kan sall is puisro sta ja relk e ilyreireista sekå
alueen markai lupalveluista Myös kartal  ja
kalastusluvat löytyvat Ruoktus1a"

Lk 2A.7 93

TEUON RETKEILYALUEELLE AVAT'TU
VlRKISrySKALASTUSALUE

Teijonrerkeilyaluesijaiteevanhan laft tuurimiljoon
ja vanhojen ruukk;akennuslen äarellä Perniön
ku.nassa. Retkei lyalueel la voi  lu lustua
monipuolieenEtelä-Suomalaiseenramikkoseudun
luontoon Korkeilra kalliolta avauruu huikaisdia
näkymia ja viileistä rottoista voi löträå reheviä

Teijoi retkielyaiue on perustetru v. t99l ja sei
pinla-alaon2300hehtaaria Alu€ellaonnetjäjärveå
ja Halikonlahden derialuea on laheistadessa.
Retek eilyalu een opastu skeskls sij aitsee Teijo sa ja
srnne laase€ rutustumaan myös pyöråtuolilta
Opastuskeskuksessa on esim. koko alueen
pienoismalli. Siella voi videoesilyksen, nä,rtelyn ja
pieninuotoisenkiiaston awuaturustuakohlee$€n
elutäteen Opaslu skeskus ön kes?n lä auki påivitiiin

Rettei lyalueel le ava i in loukotuussa 9l
Marildanjäeer virkisryskalNrusatue. Jätuestä on
kehitefl ykalasiajienroiv€panliisi vatu$ama aatu€
kålastuksenvaatiminrakenlein. JäN€eno.istutetru
luontaisen kannan lisålci knjolohr4 puronieiäå ja
ahventa Iilwea kiedåå hyvåt polur ja veneita on
vuokraf laviksi  Rainoi l la on tutenteko ja
griuauspaikkoja sekä laanja.
Retkeilyälueella voi yöpyä laawilla, teltassa iai



malkailuvaunupaikoiUa Lisålielojaalueestasaaos.
Metsähallitus, TeijDn opastuskeskus puh 924-366
480 tai Metsähallituksen virkislyspalvelut.
Kasmikau 2 D Håmeenlinnapuh 917-612 5711.

lT 10/93

LEATHERMAN'

701uw. alussvielä nelhensåtaa. Poronomistajia
on .oin 7600 ja he ovår ldinäryneet yli laajd
poronhoiloalueen (n. 114 000 kn ) n. 230 000

Poronhoitoalue jakautuu 57pa16*/,raaa joista

Kodiot Polisktnlain thdist+-rn en

AMMATTINA POROMIES

Poronhoi(o ei ole roonnitisti cowboy-
puulE telur kim.ltåvilla h.ngillr, vårn kovår
tyiitå, jok. on motrin låvoin siiiidel(yå jdriuk.sti

Poronhoito on perinleinen saam€lainenelinkeino,
jökakuir.nkindlupiiäoenloineentulostanykyisin
vain .eilull€ 60 s@elaisperheelle näårån ollessa

Poronomistaiien korvamerkkeiä Yl
hääl!ä Urho Kekkosen (Nåkkilä), kes-
kellä veikko Huttu-Hiltusen (Paloiärvi)
ja alhaalla Olavi Kuoskun (Ke_
min-sompao).

pjftlja pyrar. lå, ha a alh h

E-
EE=
EE
EC=
FE
E}E
EE

Suomen porotalouclen organisaalio.



4l onLapinja l6Oulun låånissa Patiskuntien teh-
iävana on suojella poroeloa, edhtad sen hoitoa seka
€ståäporo.,atekemasla vahinkoa ja fr encmästa lojs-
lenpaliskuntienålueiUe Iraliskunrataitosperus-
rerLiin senaatin nääftyksesra jo vuonna 1398.ja
säädoksiä tarkisteniin vielä wonna 1916 po,
ronnoitolaki såädettiin vuonna l9l2 ja siih€n tehtiin
muurok$a paiin oueeseen. 1990 sdaddtiin uusi

Paliskunta on osuuskunia, jora johtaa osakkaiden
va h tse m a p,,?i.,rrni varaporoisän nän, hatlil u ks€n
muiden jåsenr€n ja nhastonhoirajan kan$a
Osakk.iden lukunäarä vailrtelee patiskunnirtåin
muuranasta kymmeneiä jopa yli kolnensadai.
Yl@nsåporcnhoitotyot onjärjeslenypatiskunnissa

siten. etl. osakkaat !alilsevat keskuudestaan työsta
vastaavar hiehet, jojlle paliskunla naksaa palkkaa
Kuukausipatkan sljasra kyse€ssd on päiväehat ja
pä'våpalkat Kä'lantö vaihtelee tosin hyvii patjon

Poronhoitoalueen elelaisimmäi paliskunnat ovat
pieniäja poronhoilo on siwtulon tahde. joi ekin
hatrNtus,joka pnää onan perheen lihoissa pro
senhaalrsesti suurinndle osalle poronomhtajisl.
kyse on svuelinkeinosla

Paliskutrhh Yhdistrs
Poliskarai) yhtlisrys an paliskunlien vätinen

yhdyside, jonka t€h1,ivinä ön johlaa Suonen
po.olalouua, edisläa porönhoiroaja sen tutkimusla
sekä hoi taa porotalouden suhtei la nuuhun

Paliskhtain Yhdistys vasraa vallakunnan.ajoitta
ateven tst.mlojc" (yhreensa n 2000 km)
.akentamisesta ji kunno$apidoia Se hwäksyti
nyds uudet/Df o,,r/k/japilriä poromerkkiEkisteriå.
Paliskunnar onjaettu I4::iån,,?, kkip i n t ntjayhdisrys
pitlå huolen siitä, ettei sanaa po.onelkkiå esiinny
vierekkaisjssä nerkkipiireissii Myos kunsitoinin-
nan, neuvo elupiiiviei janåtltetyidei jäicndninen
sekäieulonra, niainontajajulkaisuroimintar.auluvat
laliskuniain Yhdistykscn toinialueeseen

Pahpdrlan.rli on ei piliskuntien yhreinen
edusraFinkokous. joka piderdån nosirlajn

''Poronies on aina kä,tänlr hyvakseen pohjoisra
luomon4rtnlahonae$aanpooja Porontoitotöisrå
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eniren aikaavievå on porcjen kokoadinen. Muira
maasrossa suornertavia röilä oväl porojen me*ir
senrnen. lukeminen. erouaminen. teuaslaninen ja
parm€nraminen. Poronhoidossa erötetaan låhinnä
kaksityöhuippla vaem€rkinnatLeså,hein,ikuuss
scka syys, ja talvierotusren aika sws-tanmiku!ssa.

Poron 1isääntyminen liillyy kiinleäsli eri
wodenailoihin Poro vasoo tavallisesti touko
k€säkuussa, mutla poikkeuksellisesli vasoja voi
sfntyaivielänyöh,ianlinsyksyll,i. Sdonia.vapputu
vasa hangella ilnoiraavasodtakauden alkadisen,
mutla suurin osavasoista synttA palville kesakuu

Juhannuksen tienoilla hyönleiset e1i ftktuj 4a\ar
porcjasuuriin tokkiin runrureittejasoilte gyuynen
onkin poromiehen paras renki koouaesa poroja
kesålla vasanmelkilsenisaitoihin Kesälokkien ko-
koaninen suoritetaan metsåalueelta jatkaisin,
tunturialueella maastomootloripydiä kåyttäen.
Myös lenlokonetra kaylerään apuna po.ojen

Kesållii vasa seuraa emäånse vasat otetaan
aida$a kiinni käsin rai v/rpaaja flopurkiakaryrradn
Ja merknään samalla koryamerkillå kuin enänsä
Lain mukaanjokaisen porcn korviin on leikauava
Paliskuntain yhdistyk*n hyvåksynä poromerkki
Merkli lcikaten nolempiin kotuiin ja e n]€i$,a k koJ a
Ganoja) oi 20ja kärlo$å otvia poromerkkejåyli
l0 000
Vasanmerkinra suoriletaan lavatlisesti yb å itnan

hieman viilennlttya Nevasat,joiiaei saadakesåltä
mskkiii, merknae sykstnjasrasialvenerotuksiss4
sillå vasa seuraa enaänsä vajaan vuod€n vanhaksi,
jolloin r kdkoieraån €nnen uudenvasa. synrymää

Kesäja alkusyksy ovar poröjen kutourumisen,
k nn ja vranvinion k€ruun aikaa. Kesaajan
.aentovaihteleesuur€ lärkeimilläkesillaitumilla,
Jo,ta ovat suot, jokiv.Biniityl, pohjoisesa
avotuntu n tja m etsåalu eella avo halkuualu€et. Nåillä
porot saavat riiuaväsri ruohoja, smja ja heiniä
ravinnoksee. K.rreryimpia raviitokasveja ovar
raare. järuikone, kultapiisku, hoBma ja lehripuideh
vesat Kesäravinnon @intoaNöt ovat ko*eatja
poro pyrkii valitsemaan aina parhaan, juuri
kaswvaiheessa olevan ravinnon Loppukesäl,i ja
syksyllä porot syövait mieleltäån sieniä, joissa onkin
runsaasti valkuaista. sokeria, rasvaa ja viiåmiineja
vaadinja hiruas tulevat kiinaan syksyll.. Tuouoin

niiden pehmeån nahan peirtämät .enasarvet ovat
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Y/npan päässä on lso /enkk/. /ota
t/.t6/yy. tun po/a saadaan */ttlnl

kovettuneel ja nahka on kelotlu pols Kiina eli

rykim. alkaa nomaalisti clokuun lopullaja suu n
osavaatimistr tuleekairaviksi jo lokakuun loppuun
mennessä, loput nariaskuun puolella

Syksyl lå poronies käyt tää hyväkseen
porohirvaiden ja vaadiDten muodostania

rykimäpantioira kootessaan porojaerorrNaitauksiin
vaadinhaaremia.nvanioiv valtahiruethelponaul
suuresli pofomiesten työtä Kokoanrnen mpahtuu
tunturialueella lunen aikana moottorikelkkaa
kdtltaen Nykyään porotalouden kdyössa on yli
tohat moonorikelkkaa Melsäalueella polojen
kokoaminen suo lelaan pääasiasa sulan maan
aikanajalkais in ja lunikel i l läsuksi l la l i ikkuen.

Erorusaidat ov joko kiinteira lai sii ett,iviå
Porct kuljeielad erousaitoihin sn oJc, di joh

diiallojen avulla varsinaisen .idan osal ovat
slajt t.ial n, kddtrr, knltua korr.,i/ Erons.id a ssa
porot  e 'ore1la.n ja lueraan E.ot tamise$a
teurasporot otetaan erillecn eloporohta kulen nlyös
vieropaliskuntien porol, jotka viedään omille
alueilleen. Tänätoimenpide maksaa sille palkiselle.

Kuva. Raie Hen/nan.

jonka alueella poro on eksynttvierMseen lökldan
Elåmåän jäävät porot, e/opo,zt luelaanja karvau

viillet,!an pu!kolla lukunerkki, joka säilyy
seunavaantesadn, jolloinkatuavaihtuu. Luettava
poro oteraan kiinni, rumisteten ja ilnoitetaan
lukuniehelle, joka m€*itsee poron ja omistajan
poroluetteloon. Porojenlukefrinenonlakim,iår,iiien
työ. jo ssa lalantehn eet luonamusmiehet loimivat

Poroerobkshsa pöroista erolellaan reutasporor
onistajan valinnan m!kaan T.urasporoille
kiinnit€täen korvaan ns. ieuråspilrta, joka on
1lnnistecna porön omisluksesta Telrastuksen
yhteydessä lcuraspiltt. siiretaän ko dta poron
ruhoon ja loppu.jen lopulta poronomistaja saa
teunspiltai iumeron mukaan ny5/dyslå porosta
rahansa Erotusaitojenyhteydessäönke.tlåleuras-
tanoja, jotsa teurasraninei suorii€i@n . Paikoin
kirleråan nyös tdrdt@oaulojajaosa paliskumista
on rakentanut nykyaikaisia laitosleumstanona.
Vient i teurastamoiden hygienialaso on
huippuluokkaa Teurasluslavalvovatteuras-tamon
esimies sekå eläinläåkåri. joka myös suorittaa



"L ryörcilla ratkaitetaan woita vanhempia
eloporcjajåoottavänhempiat€uBsporoja Luku
porojen mukaisessa. suhteesra jokainen poro-
nomistaja on oikelteuu osallisrlnaan palkkunnan
påå1tåve,inkokolkseenjakå},ltämäånkokouksessa
tintdanllkupoojennukaisesasuhreese Såmassa
suhleessapo.onomislajaoeuistuumyospaliskuman
kuluja katlavan wosinaksun nakamis*n

vrsinkin p o hjo kissa paliskunnissa poroniehen
varusteanenMli on melkoinen. Perheessä settaå
olla useilåkin moottorikelkkoja ja nMstommuc
ripyöria, lisåna nönktät, reet, perävaunut jaautol
toronhoidosla on luuut kallis elinkeino. Kelkkå
horasee tunnissa parikinkymnenla litraa bensiiniä,
eivätkä po.onhoilajat se enaå poltloaineveron pa-
laurDksia.  L is, ina rulevar muut varusreet:
kelklahaalalil ja -kengn, Cotka ovat vålraamasa
al@perinteisiltåporonnahlajalkineilla, nutukkallra)
seka kunnon ki ikar i t ,  AR?- puhel imet.
ma*apuhelimet, lieto-koneer ja muul vempainet.

Myös huonojen talvien myöt,i iullut keino
ruokjnnanlisåäminentuottaalisääkuluja Ios lunta
oi liian paksuhi tai se kovettuu pinnallen niin
jdiseksi ettei pöro pysly koparällaan kuorla
rikkomun, saatl@ ruokin.asta huolinalta seuhta
poroje. joukkokuolenia. niinkuin viimewosina on

''Ainakin ajanlaskusla alka€n poroa on k,iytetly
kanto- ja vetoelåimenä sek,i houkutuseläimenä
peuranpys/nnissä Ensinnäiset kidallisel tiedot
porosta ön vuodelta 499 jKr. Ensisijaissti
lihanluotanloon tiihtääv,in poronhoidon on ptitelry
saaneen alkunsa Pohjoismaissa vasta nyöhäk'
keskiajalla ?aimentolaisu!teen p€rustuvan
suurporonhoidon varhaishisloriassa on viitleil,i
norjalahrenhaioinm&nkdja-jalmmasialouteen,
nutra muilta osin poronhoito lien€e saamelaisten

Kitallisiarietojaporonhoidosl.onjo l3ooluqll4
nutta poronhoidon varsinai.en leviämiien alkoi
rohjoismaissavasta keski ja uudemjan raitreesa
Suomesa poronhoito levisi 1600-luw11a nopeoti
lounaasraEnontekiönjaInånnalueell€jasaraaotla
mtöhemmin myös Utsjoen lienoille Mlualle

Pohjois'Suomeen poronhoito juurtui pirempien
ajanjaksojen kulu€ssa. osii kuitenkjnjo 1600- luwn
aluse, jolloin kuningas Kaade IX yritli koiiulte
poroja myös Elelä-Pohjannaalle. Nykyistå
poronhoitoaluetta vastaavaua alueella porcja on
hoideltu meillt l7oo-luwlta läntien

Ruolsis ja Norje$a on toisin
Pe.inleiesså saamelajsessa poronhoidosa toi

ninnallinen petusyksittö on ollut emen lapinlqlä
eli siida, joka oli nuutadan perh€en yhlediitlymå.
Ruotsin jå Noian porcnhoito perustuu €delleen
siidaanjakumma$akin maasa porcnhoiro on vain
sMnelaisten elinkeino. Tosin Elelå Norjasa on
sallillu poronhoitoalueen ulkopuolella poronhoib
osuuskunniksi jäiesläytynei e talo.pojirh. Kum-
masakin mdssa on mtös valtakunnalliset elinet.
jolka vasleval poronhoidon yleiseslä oreanisoin-
nisla ja elujen ajamisesta.

SekaRuotsissae å Norjassa nuuttonatkat kesä-
jalalvilaiduireivälilläkuuluvatvielå monin pajkoin
woden kiedoon lkiaikainen valrakuman.ajoista
piiltaanalon siidyminen on nyös mahdouisla
muutanille lapiiktliue, sillä valtioiden välillä on
siitå sopinukset. Laidunt€n välinen muutto tosin
tapahtuu nykyiiän helikoplerenq lentokoneita ja
mooltonk€kkoja hyvåksi kåy1iäen muun perheen
siidyesså autolla kes,i- ja ialvipaikkojen väliä,elon
kanssa j utaanisen sijasta

Suoden saamelaislen muu önatkat vanhoille
kesälaitunille piiåltyiväl lopu llhesti won.a I 8 5 2,
kun suomen ja NorFn välinen 

'aja 
suljeltiin

Enonrekiön ja No. jan puolen monien
sdmelaisperheiden porotokille ei enåå riirtä.yr
tuokaatuirurisa, jorenfr onetsiinyivår Sodankrlä,
seutuville, hyville låidunnaille Suu.ten poro,
laumojen tuuessakilpailem@ harvoiksi k.yneiden
peurojen laiilnista siita seurai pilkähi peurån-
pylnninva6eelåv.lleSompionkylänaujami$olle
suoranaisen nälånhåtä. Sompiolaisia 1aas lähti
worostaan leivän etsintäån esinerkiksi Jäämeren

Po.onhoito elink€inona
VåliUå on €silerry synkkiåkin ennusteiia po

ronhoidon sailyfrisesta. Toista'seksi se osoita
kuolenisei nerkkeja, siuÄ hanapa elinkeino on
yhtä hwin sopeutunur Lapin ankanin olosuhr€isiin
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.Poronlihaa uoretaan vuosittain yli 1,5 miljooiaa
kiloa, a.voltaan )'1i 100 friljoonaa markkaa.
Matka ijoilh h,koirenujenral.joj€n. sarvienjakoroia
tehryjen kdsiröiden myl'nnillä on !a6inkin Pohjois
Latissa huomartava raloudellinen merkitys.
Muistanaistapoiketen pororaloutemme painottuu

melsdvyöhtkkeelle. jo$a hoiddaan noin l/4
maaone poroista ToNaalta myos puuntuolantoa
hato etaan maasamme pohjoisill. alueilla Iaajenl
nin kuin mhsään m!ualla vastaavilla leveysasteilla

Mdsäralouden ja poroihoidon risririitalilanleissa
poronhoidon edul ovit jååneel varsin usein syrjaån
Mdsähakkuiden hydnteisiävaikutuksiaonnonesri
ylikorosterr! Tuoreilla kankaillatehtyjenhlkkuiden
m€tsäiauhakasvusroilla on nerkitystri låhinna valn
alkutalvcn rehuna va4inkjn Iaajoillayhtenaiisilla
uudistusaloi l la lunipei te kove u!  tuul ten
vaikutuksena helponhin kuin puusron suojasa.
Karulen kslupaikkojen auraukser ja åesrykset
tuhoavar jåkäliköirä javaikeuua!ar jarkuvsti porcn
Me.kkl /e/*a/aak /asa, kolrm
tefär'a//e puu*o//a Kula Ra/a

ja poromi€sren l i ikkumisia Edul l is imnat
oj i ruskohreet ovar myös parhaira porojen
kesälaitumia. Kondisluuhan ojtus €nsisijaisesti
rehev'mpiin korpiin ja tuohoisiin sararämeisiin
Mdsien moninaiskä,tiöp€naarl*n mukaan rulki
porotalouden edut huonioida entislå palemmin
Va.sinkin metsehal l in.on henki lakunnan ja
poroniesten välinen yht€islyö on viime vuosina

Po.olutkinus ja koulutus
Parin viime aosiklmneneo aikana porolaloude.

edellylykset ja poronhoiiotaval ovat suuresli
nuuxuneel ja monet peinbi*t poronhoitotavat
ovat nyös osaksi nenettåneet nerkitysta,in uusi
lekniikka ja suuret ymparis$duutokset ovat
aiheurtaneel po ro taloud elle aiva. uD sia ongelmia

Laajenpi poroturkimusroiminta on meillä
suhleellise. nuorta, 1950- luwlla ålkanulta
PoroturktdloimipetusletliinRiisia,jakalaialoudm
lulkimuslailokseen kevealla 1980 Myös eri
yliopisrot, laliskunlain Yhdistyksen Kemsen
koetarha, korkeakoulut ja turkimuslaitokser ovar
tehneet porotutkimusta. Tella hetkellå Inarin
Toivoniemeen on nousemassa kauan odoleftu

Porcnhoitajia on koulutuetru ku8simuotoisesri
vuodesla 1969 ja l98l  a lkoi  varsinainen
amnaltikoulutus Kitdlän naaseuluelinkeinojen
oppilaitoksesa Inarhsa olwaSenelaisalueen
ammalillinen koulurDskeskus jerjesrää monia
porotalouden ku6seja. T,h,i syksynä on myös
alkanul 2,s-aotinen, opistotasoinenporolaloude.
koululus Lap in naaseutuopisto ssa.

Porotalous tulee tuskin siiflymään ensi
wo s itu hann elle elamäni apaelinkeino na, vaan sekin
rullaan puristamaan huouiin, josa siilä rulee
alkutuolanroon kuuluva ammatti siinä kuir
naanviljelyskin Kunhan n]l pååttävå! rDl€eko
poronlihasta EY- kelpoisla vaiei.

!a l iskuntain Yhdistyksen eshe Suomen

Ma i A Pirkänen, Ilkka titkenen Poromi€hei,

Lappisada, osa 4, Karisto l93s
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Pont
Tänä ulkoiluvoileen ohF on naparlu josrain

aikakauslehdestä jo wosiasiilen Aineet Iö'tyryäl

5 s (%tl) lanoliinia

6soliiviöljyå

3 tipp e laventeliöljyä taNir taessa
Sulaia lanoliini, alköholi. vaseliini ja oliiviöljy

vesihaute4e Låmitätislaltuv*i jasckoitapieninå
e.in,i sekaan varkaten koko ajan voimakk@sti. Jatka
mtkemisiakumesvoidejiiähty. Li*iålaventeliöljy
ennen jiiåhtlmisi4 mik,ili halla1 hajusta voiteen.
suojaa hul€lta ja pakkaselta, mutrei auringolia

L;ihiympärinö tutuksi

Uudenfraa. Liitto on julkaissut hiljakkoin
tieropaketin vairaanjo€sta Kartan malliseen
lehdykkåån on valuma-alue€n karian lisäksi sutu
sisinhetyksi runwslitieroajoen hislodasi4 vesistön
kuomituksest! jå ved€n laadusta, klnnostuksesra

sekävesiensuojelusra vanraanjoen vesislön joet ja
järver on luetelru,  samoin kosket ja
ulkoilunahdollisuude! esitelty Paljon lieioa

Låntisen pttkaupunki*udun ydpårislöpolku on
nyös Uudenmen Liitonjulkaku Kiiasesa on
kymmenen eri rcittivaihtoehloa: Vanhakaupunti
Sladion, S€umsaarenselän ki€nos, Laajalahden
kieros, Tapiola-Suviserislo, Espoonlahden rdta,
Kauklahli-Espoon kirkko- (auklahti, Pitkåjåflen
kieros. Kauniaiskn kieros, vantm kieros ja
HelsinginKeskuspuisro Yhl€ensä l?l kohdetiaon
esirelty kuvin ja sanoin. Saneen tiivis pate i
lähiympäristömne histo.iaa, jonka liite€nä on
myöskin reitti*arua Hyva seuralainen kävely- ja
pyi t räret t i l le joko oma*si  huviksi  ta i
loispaikkakuntalaisten vieraiden viihdltämiseksi.

VaelluksenLEMMENJOELLAp,iåseealoift amaan
hienan pidemnå|lä, sirrå PoSTILINTAT ajaa
reitlins,iuudellepeåtepysekilleLISMAANastienli-
sen Njursalahden sijåsta

esim MA-!E Ivalo 14 l0
Lemmenjoki 16.0s
Ivalonatri t6 25
Lisma 16 50

Uudet vnrikkånt mååstokårtåt

Maanfrittauslaitoson aloita.ui daasrokåntojensa
uudistamisen. Tarkoituksenaon kattekoko Suomi
kynnenen vuoden aikanå uusi l la ent is lå
värikkiiämnillå maaslokartoilla. Mittakaåva on I
20 000, nik,i on nykyisen peruskånan frinakaåva
Ensinn,iinei karttalehli on jo valmistunur Vihdin



ojakkalastaja seu@viiamaanmittauslaitos tuortaa
vielii tåman vloden aikana 40 lehden sarjan
AlNenmmdn p:iasren kdtialehteå Tiimiin jålkeo
kantalehtien valnistuminen mantereella etenee
låäneiltäin lähes lgrsynnän mukaan.

Kaftalehli håksaa 45 markkaa eli saman kuin

anoraan edelleen Rajavaniolaitoksen esikunla
(Ko*awörenkatu 2l )
PL3
00l l l  H. ls inki
Fax 161 65 24

tiedusielut nåjuri Esa Asikain€n

Puh 161 65 45
lasiitarkastuspaikoisia annelrua asetusta on
muurertu 12 7 1993ja se kuuluu ntlseunavsti

40
Passiniarkastu5paikkoja ovat Karignstriemi,

Kilpisjiini, Kivilompolo, Nlorgam, Näätåmö
jr Uisjoki.

Lisäksi jalanrai suksilråriikkuvirrah€nkilöillä joillå
ei ole mukanen nuura tullatiava lavaia kuin
tulliltomia tuomisia ja matkatalarcita, on oikeus
maahanlDloon ja naastauntdön seuraavier
njånyliryspaikkojen kaunal

Enont€kiör (ormen vårtakunna Bjåpyykin ja
rajane*ki 294 vtlinen alue
Saarijäfli rujmerkkie. 296 Bja 297 A viilinen alue
Halti- Somasjärvi mj@erkkieo 303 B jaB 305

Losujänj njamelkkiq 30t ja 3 0I A valinen atue
s)aåjäN€n keino ojamrkk'en 319 B ja 319 D

Inari: Niiål?jnönjokinjamerkki350l
riirora njame*ki 353 K

l5 7 1993 lählien m.inillilh njmylityspåikoilla
ei  etråån t ! rv i tse Sisäåsi . inninist€r iön

Muualta ylitettäesså on edellee. voimasa

VAIKKA VIIKON MUONAI MUKAAN RETKELLE!
KEVYTTÄ JA RAVITSEVAA
RETKEILIJAN RUOKAA PARHAIMMILLAAN
Esikeite04 ja ihnakuivatut
-perunakuutiot, viipaleet, suikaleel
-keittovihannekset
-sipuli
Valmistus ja myynti:
HIMANGAN PERUNAVARASTO OY
68100 Himanka
Puh. 968-55 333,968-589 1226
Fax. 968-55 333



NIESTASAKKI

Muutama kuivåtusohje
Kirjolohi. Osta eastettua kjdolohra tai kypsenna

uunnsa lohi. Paloiltele kala kuurioiksija kuivåia
kunn$ napsahtaa poikki Alii kuivaa kauedpaa
kuin on talpeen. jottei lule siwmakuja rai v€den
uudelleen ihe}1yninen håiriydy.
Idut Iluja ei tanilse kiisilellåennenkuivattamisla

levnä rniEle ohuelti ja kuiyata korkeintaan 40
ateesa Idutovat murenevia ku ivina

K.snkurpitsa. Pese hoikal kesäkurpirsat ja
halkaise paksumpi p,iå neljaäi öean, ohuenpi
kahreen Leikkaa noin puol€n sentin viipaleita
Kuivata 40,50 asteessa koviksi

Jauh.lihn, Pristn mahdollisinmnn rasvrton
paistijänhelihi ryyrimäiseksi. Di rnrvitse
r!skistn., Kuiv,tr ohue.. ke.roksena kovåkli.

Kokeile kurillasi

seuBaviei ohFid€n muul aineet ovar ostettavhsa.
Annokset oval kahdelh. ellei ole rokin mainiitu.

Jauhelilapirastå potkua
I ps ruskeaa sipulikstiketta
2 dl klivatlua jauhelihaa

% dl porkkanahiutaleita (Fibeanin)
r rkl juuris€lleiä (Ptiij.l-Hameen)

I pkt (6 kpl) pltaleipi,
Jauheliha. sipuli, porkkana ja selleri lioteraan

etukäleen viihinlliån 2 tuntia esim Minigrip-pu$ise.
Kastikejauhe sekoilelaan veteen. Lisätärin liolerut
kuivatut aineel ja kylsennerään viithen minuuttia
Lisatään juusronane, joika annetaan sutaa

haleipäå länniretåan kaltilan pohjalla tai
påistinpanulla hetki dolemmin puolin. jölloin
laskuleipa hiukan pullistuu Leikk.a l€ivän ylåosa
auki ja hna bskuun noin desin veran rät1e a
Kuudesta le ivestä r i i t t i iä kahdette,  kolme1l€
ruokahalusta iippuen Pitaleipien sijsravoikä,rtaa

myös ohuiiå riestoja, jökta voi kätiråistä töltörön,
johon l4ttteen voi lairte

I p$ Midland Haaest {oijapihviaineksia
% dl kuivaltuja aliallan ituja
% dlhienonnettua kuivattua pudoa

I p$ BlåBandin valko- tai yrltikasrikelta
2 p$ p€runanuusijauhetta

Sekoita idui, plrjo, titojami ja soijapihliaineksel
kuivina keskenåån.ja rhliä veIå pihviei ohjeiden
nukdn Annavet,iJ,lya noin 15 ninuuria Paisra9
pihviä Pade pihvit lautaselle ja loiien lautanen
kumollen senpäälle, jora pihvitsijityvätläfr pininä
valmhla kastike pusin ohjeiden mukaan. valmhra
muusi ohjeiden nukåan ja mausta valkosipulilla.
Muusia visparessasi voit dtaa kaslikkeen h€tken
lämhelå Kolmenhengenannos.

Seikkailijen lolisetånkå
l% dl kuivatua kiiolohra
I dl kuivattua perui.a (raijät-Häme tai Himangan

t dl kentojuureksia (Päij,irHåme tai Himanean

% herkkukurkkua kutioinua

4 a nno spu ssia lomaaltisosetra

Liota peruna ja keiltojuureksd edksei ja kala
erikseen Laitavesi, kalaliemikuutio, tomMrtisose
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sekäperuna ja juurekser kiehunaai Keil.ni!aisella
lärmöllä nelkeinkypsäksl. lisaålohi, nerkk!kurkLa
ja oliiviviipaleet t€nökseen. Anna haulua pari
minuutlia Taioa smetanan kera

I % dl k€ntovihaine$ekoirusra (Himangan feruna)

2 prk (å l00g) yntiborejuustoa

I d ydrimaDstesekoitusta (Knotr)

Laila liolellu vihannessekoitus, kesåku'?itsa ja
lin$in idut vecenjakun s kiehuu,lisääriisir Kun
riisil oral viirtå vaille kypsät, lnää yrttinauste ja
tuorejuuslot. Annos on valmis, kun juusro on
sulanut ja sekoitetlu tasaisesti tsoltoon

RINKAN POHJALTA
Pankkniifi olia)aåntö nuuttuu

Tämätedoksi jasenillesiksi, ett.|pankkinmepalvelut
nuutruvår, eikapankkienååroimilamaksajankuittia
knjanpiroon. Jo a yhdistyksnme !dlrtyisi urhiha
ylituiäfliisihä maksuilta, tayträkäå p.nkkisiirron
iedotuyviestiosa tarkkaan. sillä tieto välitttf vain Ohessa nalli uldesta lomakkeesta

2*t



uri kiittiä

Kiitos kaikjlle juhlawoden ralkootapahruniin, niin
elelessä kuin pohjoisessa osallistuneille Teidån
avullanne ja nukåna olollanie ja yhteisitlä
ponnisleluiua wodesia on lullut ikinuistoinen
(iitosl

Kårjakaivon mdet kå'ttömåksur 1994

Mahtavasii nouss€en wokfan takia johrokunta
ia.kisti Kårjakaivon Muie ja yöpymismaksul
Saoallatalvi-jakesåhin.atpohierin. Vuod€n 1994
alussa ne rulevat olenaan seunavat:

Kskiliikkosaunöistalullun peiinåiinpaikan paiältä

Kuivåttdå Yihannekir

saamne mairaskuun alu$a mryntiin Hinangan
perunavarasro oy:n kuivaftuja perunoira sekä
vihannes€koibksia. KyseleRaijaHentnanillapuh.
k 718 7681aiMiiåli seltå puh. k 805 4632.

Ki inostaako jaei ikkö vael lus? Etsin
köysistökumppaneila lekniikkaha4oituksiin ja

Ante.o Juntto pub k. ?98 642

Måinost$ hankktoila tervitrån

Jos sinulla olisi kAftöå ylimäädiselle tienestitte,
niksi e1tupdisihanklin&nmajnoksiaLapinkåljj.
lehleen. Hankiluisla nainoksisrä saa120 % provi
s ion Tårvi tset  vain puhel imen ja aikaa
soittaa Vinkkejavoirkysella!RaijaHentmanit!apuh
k.718 768

l l

KODAN VÄRAUS
KitliLinKukasjäNell. sijails€vaacoadoskohamme
vantan C-Il Moringilra puh k 577 004, kesiienio
puh 59? 197 ti Maija Styk'lta puh k 8?6 4l9l
Vanus on petuitava kaksi viikl
aikaa lai siih peritään normaali käyt1önaksu
Kåtltömaksu on HSL.njäsenellå l5 mk4rta/yöja
nui l ta 30 nk/hlö/yö Al le l2,vuot ia iden
kä,ttömaksu on puolel edellisistä. Koko kodan voi
varata k,iytLönsä 60 mk/ya.

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSL:llä on kolme Tena Maste! 3 rellta4joita voi
wokrara l0 nk/vrk Teliat ovat kupolinallisia
kaksike.ioslelttoj a. Tied u sr el ut Anj a si.ro nen puh.
k.676 039 tai Sakari !ålo puh. k.874 5880.

VUOKRATTAVAT RINKAT
HSLrllå on yksi Savota 906 ja yksi l2OO rinkka
Vuokra on s0 mk/viiklo tai 20 mk/viiko'rloppu
Varauksd Pekka Narinen puh k.46t 610

VUOKRATTAVAT ÄHKIOT
HSLIIåonkaksiitetehryäahtiot4 joitavoiuokara
50 nldviikko 1ai20 nvviikonloppu Aikioita voil
kysellä Pekka Nariseha puh k 461610.

VUOKRÄTTAVAT TRÄNGIAT
HSL:1lä on kaksi Tmigiaa, joita wol$ata.n 5 n*/
vrk. Varauksel Aija Sintonen puh k 676 039.

HIHÄMERKKEJÄ
Låpinki iv i jöoden hihamerkkejå voi  oslaa
kerhoilloissa tairilata 8 mk hinta.n Seija Turpolh
puh k. 322 644.

T-PAIDAT JA COLLEGET
Hanj{ nelesi omallauudellålogollamevarustettu
T-paitalaicollege Paidälovatkolimaiståqthistma

Värit hamaa. tumman vihleä, tunman sininenja
tummanviininpunainen(T-paita)/rumna lila (col

Hiita:T-paita 50 mkja collese 100 nk
Tilauksel KirsriKlenola puh. k. 291 9l?t
Tilaapailasiajoissa. sitlärciehdaän I0-20kplerissä
ja loinitusaika on 2-l viikoa.



KARIAKAIVON LINIA.AUTO AIKA' 
-

Arkisin 7,30 Arkisin
8,50

10,t0
13,00
t4,20
15,40
17,05

lå,su 9,05 la,su
10,40
12,05 la nyös
15,40 7,50
1?,05
18,40

6,50
8,10
9,30

10,50
13,40
15,00
16,20
t7,45

9,55 la myös
11,20 4,25
15,00
t6,20
17,55

Linj& liikennöi Abersinlinjan bu$i nro 85. Liihtö tlppäva3fu t-iiktitoriltz,

Tihån Lapinkävijä'lehden 40 nk
Olen suoriuanut naksun ilnan edllisrä laskua
ESL:ntilille S\?-Hkil-önnrorink 24. 2 | 4220 - 1A 1 3a3 6

Kuulun ennestään henkilöjäsenenå Suomen Malkailuliit-
toon (sML:n jåsen rhdislyt

kautta ja nallan liittya slorajåseneksi Hsj-:aån Maksan
vuoden 1994 suoraj.senmaksun 40 mk ilnan eillistå
laskuaHSL n tilille SYP HrkiLönnrotink 24,214220-
4011816.

Haluan liitty. Helsingin Seudun Lapiik.vijoihin ja sit.
kauna Suonei Matkailulinioon Maksan SML:n
jAsenmaksun I 20 mk minulle liihetettiivällå lomakkeella.

Nini

HELSINGIN SEUDUN LA.
PINKÄ\'TJÄT

00?l0Hehinki


