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PiirunJ0tTU$
Ensiys, yhteyden katkaisemin toisii. on kulttuuriss@me va.hå rmgåistusnuoto. Sitä anka.ampi on vain

Lappia kulkenålla oe mseone vapaaehtohesti eristyks4 pois, jd ja ulos arkj*sla ympä.istöstädh€
Meille se eiole angainu, vd ilo, huvi, katkos,lomaja l€po Mu aonkos sittenkå; vapaaehtoine.
edstysselli? Ol€omehan tekemiskså kan$alllkijoitren kan$a, .iekon ja tuntunkoiw., pu;on ja rakan

ftekl@ tule $pivaksi kåtsooa.sa mattan pääh,in jajåå siihen Tuntu.ikoiw ei siirry sy.jäå., puro virraa
ome uomaanså olimepå Iähellä 1ai ennq nillä nj€lellå tahansa
Ne elåvåt o'@ elarii:insi! onien latims buk@, omalla rehellislydellään.
Valel'telmine. €i ole ihmiden-nimisd luonrokapp.leen kaunein kyhmy. Se .äkn,ja tuntuu, €nnemin tai
nyöhmbi.. Ajnakin kan$avåeltajatjoutuvar siihqsuhrauunaan
Luodto ei valehlele. Kuusi kasvaa ylösp:tin, vaivaispaju naata pitkjn vaivaispaju ei klvittetekau olevansa
lellaE repsonava rieklo lår nmnynlåkkara Luonto eipuhu muunnertuå rotJuua
Eka LaDDi v.lehrele



TOIMINTA

HELMIKUU

2.2. ke klo 18.00
KERHOILTA .KYLMÄN FYSIOLOGISET
VAIKUTUKSET IHMISESSÄ
Kaisa.ienen ala-$te. Puutarhakatu I

rysiologi Mårita Sandslöm kenoo elävåsti, mitå ihmbesä tapahluu, kun vilu iske ja Diten ihmisen tulisi
iskeå råkaisin. vastuuhenkilö KirstiKlemola puh. k 2919171.

12-'13. 2. la-su
LAAVUVAELLUS SAIMAAN SAARISTOON

Suksime Dnpihaneesa Lappeenrdmn kaupunsin aluella hilaiman tahdissaja putuåusluvdlkin s
Reirtinne kåy Samialdta Ilottulaån ja HiNisaar€en, josta Muukloon ja takaisin S@.ial@. Malkaa
kenra viikorlopun aikana f,oio 2s km. Osallistujilla on omal evåätja talvivaellusvdslet. YöPyminetr
ldwsa tai maldollisesti lumikuopassa. Låblö laudtaina klo l0 00 Muukon ednajaha, joMe sumlniåina
Daluu klo I4.oo aikoihin. Retken lopuse on sau.a Matka tehd:iän henkilijautoill., jolen ilmoitlautue$asi
kero, nontako vaeltaja kånppeinen mahiuu k''t'liisi. Ti€duttelni jå ilmoitttutubet 8 2 dedessä
Seija Turppo puh. k. 322 644. Matkakusratuuksi jaku autokunrå keskenåän, saumsråja puuslå ke.ätäiio
pieni $mna osållisbjilta.

15.2.ti klo 17.00
KÄYNTI LOHJAN KAIVOKSESSA JA
KAIVOSMUSEOSSA

Lapi.kåvijåt pääsryer btustumaan måamlåisee. elåmä,in Lohj4 kaivoks.ssa Kaivosnus@s. muistellaan
rs memeirå aikojå Kaivoskieros on ilmainen . Mukaan dåhluu enintään ?5 he.ldlÖå kålvok*ssa
liikkumisen takia. llmoitt.utumine! 13.t. nen.essä Ioma Numelle puh.k. 91218243. Kokoontuminen
Ala'Mannerheimin tiellä H€lsingisså klo lT.00.ItsekaivoskierosalkaaLohjauåk1o.1800.



"Eisunapuut netsästä vetåmiillå lopu on uusi lapinkåvijiiiden sanan tasku. S iis taås ahkioita vetåmlil lä j a
työnrånäIa y.itiinme vehentåå pi.ojen mfiråä netsåsså ja lislaiå puun näädä Kaialaivon tujan pihalla.
Tööitr kåydiiånkelo lgmenen aikoihin läviilläpidelii in betudokkabukojailtalta eu.oråån. Vasiluheihlö
Peki(a Narineo puh. k.461 610
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19.2. la
PUUNVETOTALKOOT

20.2. su
KYMMENEN JÄRVEN HIIHTO

riiivåhiihtole.lki ålkaa Kdåt(aivolta kello kymmmen aikoihin paikålte p.äset bussila nro 85 Leppåvaaran
LäkHtorilta (yhreysjumHelsingin råulari6enalta 8.42). Latu kierteleeNuuksion karuilla kauiojiiniltä. ota
nukaasi sukds lisälci .eppuun eveät Vastuuhenkilö KaleviKoski puh. k. 912,81 o?9.

MAALISKUU

Kevålkokouksessa nautild kokowkalNil ja kMåäo låpi s,iåntördinåise! asiar, klren eoden 1993
toinintakertonusja tilinpiiåtös. Tåmä.jålkeen Raija Henhd k€nooja neylHå, nitå nantuu viine syksynä
avatun kalottireiii. 800 kilonelrin narkalle. Vastulhdkirö Seija Turppo puh. k. 322 644.

2.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOTLTA -KOLMEN
VALTAKUNNAN KALOTTI REITTI
Kaisanimd ala-ste. Puutarhakatu I

4.-6.3.94 pe-su
HIIHTOVIIKONLOPPU ISOJÄRJELLÄ

Hiihtoviikonloppu suoritetaa. aikaisemnilra retkillä tu1ussa piiijånte€n länsipuolella siåilsevaua
kansallispuiston alueeua ntt vånuudellå bnen pei lime.ä Majoituspaikkanaja tukikohrea o. Lortikan
k&nppä, josta €n kesteisen sjjaimin ansiosta on hyvä tehdå påivähiihioretkiå vaikka kojiidenjiililte Tile
majassa on 24 hengelle Sauna. Lonikållejohlavåtie talv€lla prkkipaikaue sti auki. Sivatoiden tisåtsi mvös
maluupussi ja saunavm$eet mukaan. Oiano ohrksu n 2oo mk ,i,ppuen lahrijoiden maaiå
nnoittrutumi!.t Sroden Markåiluliittoon Ulla Kesåsell. tai hänte tuuhavalle 28.2. nennessä puh
t?0868
Läh1ö linja-aulolla Ala,mannerheidintiel6 enrisen \aR:n rabiiasenan edeslå. oe4.l. klo 18 oo
Li!äl ieloj, ja vatuseraydennt sra Hannu I uoro pJh I oJl-roo470
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12.3.|a
PUUNVETOTALKOOT

Toivottavasti lumihdget eivät ole sulaneetja pääsedhe v€låhää. vielä Karjakaivon lähimaastoisla puita
Talkoot alkåvat keuo kynmenen maissaja viimeisiä ahkiollisia vedelldån iltapäiviillä Kolnm .eljän aikoihin
on eunaja hemekeitroa on tiedo$a lalkoolaisille. Vasluuhentilö Auan Apunen puh k. 1451781

HUHTIKUU

Kevätauri.sod jo naalaille$a pisania yhd€njos loisenkin nenlinpååll€ on aika di€rtiå auringonja nuunkin
säreilyd vaikutusb teNetlemmq Tohlo.i Wendla Paile Sateiltlurvakeskuksesta on lupautunut kertoMan
asiastaja vaståiledaan kysrmyksiimme vasluuhenkib Knsfi Klenolapuh. k 291 91?1

TULEVAA

7 5. Kevätsiivous Kadakaivolla
14 5. Kesiitauden avajan€t Karjålaivollå
20.-22 5 viiko.loppuvåellus

Tänå wonna tänån kirkkoveneillå tapahtuvan retki$udun låhtö-ja tulopaikka on Savonlinm. P,nvematkat
ovat n 36 km, Teenana on kirkkovetreklltluuii. tuiusluminen. Majoitlumi.en ohissa t€ltoka.
Oellhtumismaksu 500-550 mk sisåltää ruokailul soutuda1kd aikana + soutupåikan. Toivottavasli eame
kokooD onan veneellisen I 5 benidlöä Tarkoilus on harjoitella yhteiste tahtia loukokuuse. Ilmoittåudu
3l.3.94 mennesså Kirsti Klenolall€ puh 291 91 7l rai Seija Turpolle puh 3 22644

6.4. ke klo 18.00
KERHOILTA -SÄTEILYNVAIKUTUKSET
Kaieniemenala-aste.Puuiarhakaiu I

1-3.7.pe-su
NORPPASOUTU SINISELLÄ SAIMAALLA



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

Läh1öjumlla Hehingistå lauantaina l9.l klo 7.04
Lieksåan, josta ja iketaan autol la hi ihdon
aloitBpaikkad. Låhtöpaikka ja påivänatkojen
pituudetsolitaanrelkelleosallislujie.kesken Reitti
kulkeepäaiosiKarbunpolku,.inistävaeuusreitti.
pitkin. Matkalla on esin. Ruunaan koskel,
lalvidsuon kansallispuisio ja paljon koeea.
Viimeind ilra + yö vieteteän naalilanajoituk*sa"
jossa on saunajå ruokå.

Vaellutsella najoitutaan teltoissa tai laa!ulla
Nuot iotul i l le pääståån joka päivä,  natkan
puolivålissä on nahdouisuus mokkiin ja saunaan
Jokåine. hoilaa omat tuuål jå varusieet Retki
toteutuu, jos lählijöitä o. vähintään kahdeksan
Hintanoin800hk, johonsisiiltryjuna,jaautonatkar,
naatilamajoilus +sauna, ruoka ja aanupala,
kopiokartat  ja oppåan palvelur.  Si tovat
ilnoitlautumiset 15 2 1994 mennessä P€nii Salo
puh. k.29168?3, plh 1. 1537248.

H HTovfl KKo yLLÄrseLLÄ z.-s.a.

Tas Ylliilselle hiiht,inåån ja laskexeldan, diin
uudet kuin vanltatkin lapi.kåvijåt Llihtö Helsingistä
t.4 klo 21.22 lähtev,issäju.assa Paluu Kolarista
94. klo 19 25ju.alla.

Eitrr! 2300 bk sisältiien maikar junalla
makuupaikoin, majoiluksen 2 h huoneiss4 ruokailu!
saunåtja oppd palvelut

Imoittaurumh€t jr ti€dnrrelut 11,2. m€nnessa
Kalevi Koski puh t (klo 11.30,1200) 90-218
0249,puh.k.912,81 0T9taiAnjaSintone.puh k.
90-676039.

Ennakkohaksu 500 mk, josta t ihete!ä.n
pankkisii olomake, jolla maksu tulee suorittaa



RETKI EESTIN SAARENMAALLE 8-12.6.

Kokoodtuoinen 8.6-94 Etel.-sataman paviljonkiin,
kellonåik. ja Iaivan nimi selviåd nyöhennid.
Tållimasa meilå odotte linja-auto ja paikalli.en
ops, joka vie meidät n. 80 km:n piiåhån, Eesrin
kasallispuisloon nim€ltåän Lahenaa Sieltäiuaua
lautålla yli Saarennaalle, jossa yövyt.iän

Mökkien pitiiisi onanelkouusiå ja vmslustasollaan
ajkakorkeita Tårkoituson, ettåaaoupalotenne
its., nutta päåtuuanhoitaisi opd, esim. ravjntolass4
rojatalosataivastavase paik6e. Yhtenåpiiivii!ä
tutustutaanKuresaare. kåDpunkiii! roisda päiväne
itse Susmaanan ja yhte.ä påivånå nenisinne
erii'tleluotronkåuniiue srclleveneelu. Hium@
saa.i jdä pois, koska rika ei riiiå. Tarkoitus on asua
samassa mökisså koko ajao, josta te€nme

Kdlottneili. ensinoäinen vaelllsosa kulkee
mahtavan Sa.€kin vier€std Padjelanbn halki
oerkitryä reittiå. Tåme 8 wk kesråvä v&llus alloa
Kvikkjokin tunturisemaltapåårye. vaisaluohaan
josra siinlt:iiin laivalla Rilsmiiq nisså byös on
piiåiössura ja majoitus
Mukdd oteld 5- t 2 henkilöe Hinia n.2000 nk 6
he.Jdlön osdorolla. ( he.idlöi,jotka ei!ät ole SML:n
jäqiil hi'rå 100 mk kalliimpi; batkd hinta iippuu
nyös lährijöiden llkumååriis1e). Hinra sis:tlt,ia
junamatkat Hki-Kemi makuupaikkoine€n,
iuristibussikuljeluksen Kemi-Kvikkjotk ja Rilsn

päiviiharkoja naldittuihin paikloihin. Linja-auto
on koko aja kåttö$å. Tallinmssa emme rutustu

Tämii ohjelna o. 6akle, nuutoksia sltaa tulla
Bjusli. Hinta lulee olemaao o. 800 nl,johon sisähw
laiva-, jå åulodatkat, nökit, paäruuat påilittäin,
ryhnåviisumi ja oppa palv€lut. Ennakkomaksu
500 nk 16.4 menness, i ,  r i l i l le:  SYP HKI
Lödrotinkatu 24, dli n:o 2I421 8{ 3 842 Helsingi.
SeudunLapinkävijät,viittees€.nsda: Saårendaa.
ldoittaunmindI5 4.1994nennesi;iiknje å,joss
on liedot, nimi, ss.tunnus, Byntyhäpaikl4 osoite,
passin nro. (HUOMI PASSI PAI(OLLINEN)
osoireeseen: Pertti salo Torp4tie 20 c 04430
IiNenpåii rai tiedustelut puh.k. 29168?3 puh.t.
1537244

KALOTTIREITTI KVIKKJOKK-VAISALUOKTA 21.7.31.7.

rcmi hivahljelutsen seld najoituksd jå saunan
relken peåt'rtyä ja opastuksen. Ruoka ei sis,illy

Låh1ö H€kinsistä ke 20.7 illalla myöhenmin
ilmoilettavallå kellonajauå. ?aluu su 3 l 7 armulla
Helsinkii.. Ilnoitiåuluniset 13.5 memessåHam!
Luoto puh.k. 931-560470, pth.t. 93t -2423517.
Lähtijöille pidetäån emsLlopdlaveri Kdjalaivona
l8 6 klo l3 00. Ennal*onalsu 500 nt malset@
osanonåjille lähetetråvållä pankkkisiirrolla
erepåivä,D nsneså ja Ioppuoe ennalkopalåvedn
jålkee.. Muutokset nahdollisia.



RETKEILYN PERUSKURSSIN JATKO-OSA
KALOTTIREITIN ETELÄOSALLA 30.7,.1 3.8.

Retkeilyn peruskuBsin kåy.eille on suunnitteilla
jatko-osa vaelhksenå Kaloltir€iliUå vålill.
Kvikkjokk-ståloluoka(noinviikko) jahalunaessa
edelleen vaisaluokaan (r€ilu puoli viikkoå).

Kukåsjårve. dais€misenitiiåyhteisråpuuhailtda
Ulkoiluyhdisrystoimikunra jårjesrÄä kaikirre
Lapinkåvtö-jä.jesröille talkoolenin, jossa on
ta.koituksena iehdä nuun mua$a pitko$ ja

Ajankohtasaatlaahienuoyobentye. Selvitrelrlyö
on men€illå,irja kiinnostuneet voivat kysellå Raija
Hentmanilta puh k 718 768.

TALKOO- JA HILLAVIIKKO KUKASJÄRVELLÄ 3.-7.8.

saD.åpuira. Työtå ei paiskita kuitenkaa. niin
tosissaan etteiko ehdi11äisi nyös låkkasoille
Kukasjäflen seuduillahan on tunnetusti hyv,il
marikol. Tiedustelui ja ilmoiltautuniset lertti Salo
puh. k.2916873

PERUUTUSEHDOT

Jos varaus peruulelaan, palaul€taan
ihroitl&tumisnalsuvåt6n€lty.å loimistokuluillå"
50 mk va.aukselt4 Laheikin niin etlli" jos vares
PeruDtet.ån nyÖhemnin kuin:
42J1 qk emen maikd alkua, pidåt€tiiån puolet

30-15 v.k ennen maikan ålkuå pidäl€råän
eirddonaksu kokon@. Mikåliråmå maksu o. yli
25%vMtunlomaviikon binmst4 palautetun timån

l4-8 vrk enne. natkatr alkua, peritåån 50%
vaEukseo kokonaishinnasta, kuitenti. viinintiiiin

0-? vrk ennen malkan alkua, peritåån varaukse.

Tilaaja on oikeutettu peruultåessaan ta,,teen
takåisinnaksuun låiikårintodhtuksella.
Helsingin Seudun Lapinkåvijöillå oa ossouajien
väbD'den tai muun ennalta arvmåttoman s''tr
johdostaoikeuspetultdlonatilaisuus l4wkennen
ilnoilerun tilaisuuden alkamispåiväå olenarta
velvollinen kotuauksii.. Iärjeståjån peruutraese
tilaisuuden, osånononaksu palåutelaa.



YAELLUSSENSSIT

Kiinnostaisiko riukka pariviikkoi.e. Ruolshsa
kulkien Kalottireitiiä vålillii Vaisaluokta,
Nil&aluoka,upeissajäåtikkötunlurcidenjasuunen

jånien naismiss. Ajankohtaon elokuun puolivålin
jelked. Soihele niin julell@ lisåå. Raija Hedh@
puh. k.718 768

HETTA-PALLAS HIIHTOREITILLE

Ttnå kwååoi kunrtlM Inht.å hiitrtovret-
lu}selle EDotrt€kiön Hetrsh kohti Pallas-
tunrurcitl. R.ittion n.50kf pitkåjrsuhtelltu.n
belppo hiihtiiii, muth rrrjora va.ltrjrlleetr to-
d€llå kluniilå mds.mi!jr vrihtelwrå mååstor.

Hetan Pitkäoiemestä l,ihdenne seuraamaan
noottorikelkkalraa ylittäen OunasjäNe4 multa
senjälkeed voimn€kir valita joko låtureitin lai
moottorikeltldrån säåstå riippuen. Useimmilen
lumipyryssäkin noofl orikelklauras,iilly pidmpåiin
n:ilqaisså. Alu$a mdsto on srotaja Ounöjaneen
laskevien pienle. jokien uoma-aluetia, vaihrelevaa
koivu- ja mennikkökangasta Lånnesse kohoa
kuitenidn jo huulamia vdoja joista Pahravdå

Edessa siintää taivasta vasten Pyhäkeron huippu,
jokavminkin audngonpaisteess bohtaahopei*na
Kork€ulta Pyhäkerolla on 71 I ja sillå se hallirsee
naisemaa kutsvasti. Pyhäkdon luoteispuoleuå
olau nmesuon itåreunalla ol€valle piijvätuvalle
ehditiyänne oledn€ hiihtineet vajaan 7 kn, jote.
voinme hlaäUä slyllå popsia ahkiostamme tai
li*åslanmemauklaita€väitä M€lsåntutkimuslai,
toksenomisrdassåtuvassaonlakkajakasukeid.
PyhåkeronpalvelutupasijåitseevåliitömåssåliilEi-
srfde$ä ja jaka tietoa kansallispuistosta. Siellå
voinne naultia vaikkapa kahvikuppos€tr hillo-

Pyhiikson huipun vauoithinen lq'syy malttiå.
hlippu tul€e aina uudesraan etes, muria aina ollaan

kuitenkin s3mlla polulla Huipuista eteläsi. o.
korkein. Nå&triit la€lta ovat mahtavå1: pobjoise$a
Jauristunlurit,etelässePaud Ounastuntu.it,i&isså
alavatwonat jå l bnesså Råutujoenkairå. Tuuli*na
päiviinå laeua tuntee hyvin tuulen voidakkuudq.
Siel6 on nekymä myös huippuje. ymp:lröimälle
PyhijåNelle

Pyhåkeron rinnetrå laskenhe Siosloruå pitki.
Siosl'arun k:inppäå kohti. KDtu on valtavan upea
nåky. Sen nolemoille rint€ille iluli mrodostaa
lunsta nini ihn€ellisimpie muodostelhia, nuna
joslNs lumi voi l.hleå lyörymäån nnnefiå alas ja
syntta vadaiildreita usein rinteisiin on rehty
lumiluolia, joitavoikäydäihastelema$a. Siosltutud
autiolupa on 16 henge. ja vdausrupa 8 heng€n.
Siellå on puukahi.q kaasukeitin ja plhelin.

Liime$ä nälq.y Haaravaam (590), Kukkarov@a
(653) ja niiden taka.a nah|ava Rautuvda (699).
Kiipeänn€ nyt Siorvaaran (510) rin.ertä ja
hiihtelemmelunturissa Sillwadd(s30) itåpuoln,
se. TappudnetiotupajaMarasronporomerkitys.
paikka jååvät iräpuolelle kilomehin paiåhän.
Mustojoenylilyksnjälkeen hiihtel€mmeTappu-
.in (644) rimefiå Rouvivdalle (s60) ja edelleo
PikkuvaEn tåuta kohti Panakurua. Siellä on l0
hengenauliotupajaympåriuäme kauniit maismat.
Pahakurusla ei ole klin kiloneldn pituinen taival
Hannukutuntu.turituvalle. AvoimellapDolella on
lila l6 h€nselleja nyös lii?illå on puhelin.
Pabakurun tai Hannukurun kämpåltä voimme tehdå
piliv,iretken lä.nessä kohoåvan Outtaklan (723)



huipulle. Mnka on noin 5 km Hannuk!rusta Paha
L!run kauna" on maasto aluksi alavaajoki€nuomaa
nuta alkaa nousla sitlen Oultakkad huippla kohti.
Kiipeäminen palkire, sillii Outlal*an laelta on
iodella up@i n,ilqmåt koko Pallaeoun6tuntu.i-

Hannukurun tuntu.iluvalta halkå jdlou jyrkkien ja
louhikkoislen dnleiden vanioimana viriaavan
Edujoen yli kohd Suastunturia (a90) Suaskutu
eroltu Suastunturin ja Lumikson (662). Nlijltä
untureilta aoi seDrata Ounasjoen uonaa idäså
peninlllmien malkalla Lunikurun jålken alkaa
nousu Vuo.dskerone(670I jonla huipunldtu tienåå
länsipuolelta. Kyrön ja Näkkälån paliskuntien
vtUiesäpor@idaeonylilqlkusiltaja lGl@udunme
siitä Röyninkuruun ja Montellin pienelle
po.oldnpålle (5 he.k.). Kånpåltä risleåå lalu nn
iliiån Vuontisjiifl en omdla olevalleVuontispirliue,
d. 4 kd, ja Kedssiepin kyleät! lä.1en n. 7 kn.

Montellistå on Nanmalakurun känp:ille 1,2 kn.
Siellä on 16 hengen autiotupa puhelimin*n ja 8

hengen vraustupa. Latu jalkuu Jiikålåkercn (600)
länsipuolitse Lehntkerolle (745) Taivaskerolle
(807), Pybak€roue(775). Laukuke.olle(785). Tåeltä
alke lasku kohli Hotelli Pallåsra ja Pauaske.on
(6a6) ja Palkaskeron (705) .inteessä olevaa rallae
Ounastuniurin kansallispuiston opasluskesklstå
Kesklksesia voi seda iietoja karcallispuislon el.i
mistösiti" kasvistosta, geologiasta ja Lapin kult-
tuurista. Sielr å voi myö s varata reitille varaustup ied

Iinta-alallamn500neliökilomelrinsuutuinenralhe
Ounaslunturin kdsallispuisto on yleiseksi nåhtå-
qydeksi varartu luonno.suojelualue. Se suo nah-
dollisuud€n relkeiuä luo.nosså skä palvel€e ope-
tusla ja lutkimusta. Kssallispuisto$a saa liikkua
vap&sti ilman moolto.ikåyttöistå apuvålinetia ja
bni,lyå ja tehdä luli vain oerkiryille paikoiue
Mlutedkinreiiillaonnoudatetiava ka$allispuistoss
liikkudisesta dnetuja ohjeita.

kåyiånnöisse sekå jesen maarittelyissä
Nuodsojäsdeksi mliåriteUäiin åIe 1 8-wo1is enlhen
20 woded sijaan. Yhleisöj.senrys on nrr myös

Täma vuosi on tdkoitus oitaa leppoisandin
Kä'tännijssii råväkkään alkuun pitiistiin loitenldn
tandikuun e.sinn$isissä puutalkoissa. 25 henk€ä
aneBivai Kdjalaivolle Kolme uultaahkiolanostivat
puunvetotehokkuudehhuippuunsa. Lisailsimd$a
oli outoa ja bapinaista aineua eli lunta. Saum
lännösså k€lpaa låås keksiå uusia juonia
lapinkavijöidn loimi.naksi.
hpinkåYiiå paidlt
lrpuksi muisiutan vielä, eft aomalla2o-wotislogolla
varust€tluja T-pailoja ja collegeja o. saatavanå
Kirsii Kemolalia puh. k.2919171.

Reipåsta @lkeillalotta kaikille
seija

Pj:n puheenvuoro
Yhdistykm kahdeskymmenes toimintawosi oli
nelkoisla vipidåd. valtaiotuallisen retkeilrruode.
mskeissä HSL:n roiminAsa tolslertiin erilåisisa
lapåhtunia enmdän kuin alunpedn oli suunnitelb
Kiitoks€t kaikille, jotka ideoival ja toleutrivat.
Unohlamatla jå våheksymartä niitä, joika olivat
nuuten nukå.a, osalli$ujina. Selväa on, ertä
jltjeståjien saama mielihyvå on suohse suhteesa

2G ruotisjuhlån jiilkimininkela
20-vuotisjuhlassamme saimme vasiåanottaa
huonionosoitlksia, jotka lämiilivåt ja kd.ustivat
knjairugiaorhwä lisåwokrauaviin varusteisiin
SML:nlal'javiikonsaajaksi johrobntavalilsi Aulis
Bostönin. Auliks€n leppoisa olemus, lämmin
huu6ori, optimistinen elåmånasenne ja työpanos
lapiok:ivijöidetr sekai .etkeilyn hyvåksi ovat luon€et
ja €dislåneet juun sitå oikeåa yhteishenkeli.
Yhdisiyks€n uud€t sii:innöt
Yhdistyksen uudet såånnöt saatiin virållistetuksi.
Muutoksia niissä on låhin.ä kevät ja sl,yskokous



YHDISTYSTIEDOTE

Eelsingin Seudnn Ltpinkiivijål ry. on Slonen
MrlkiiluliiloD jås€njirjstö, jokå p€rusreitiin
vuonnr 1973. Yhdbtyklen tdkoituken. on
edtulåå Irpil mrlloiluajr rclk ilyå, erityisesti
Eelsingin seuduUr.

JÄSEI.TYYSMUODOT
yd s n d i e I j ?i e r. | )iiin]4et Sl\Il,:oon ja sitlikautta
HSL:ään. VaBinaisia jiiseniä niin wosi-, perhe
kuid nuonsojåsenet.,SDla/irr.ft / tuuluvat SML:n
johonkin nuuhun jejeslöön, mutta ovat liityneet
HSL:åådbaksånallasuonjäse.mksu.tilillemme.
Muut kuin SMLrn toislen yhdistystenjåsener eivät
voi liittyå suorajdseniksi Yrirykserja buut yhteisöt
v oiv at liity e yh ki söj,ai y tn ksi

JÄSENEDUT

Helsingin Erå-Vaniste: retkeilyasut ja -
v:Uineei,m€tsås1ys- ja kalaslusvarustel, ym
Urheihkåiu 42, puh. 479 787
HerkkuliikeEnaPalonåki:måkeiset,tee, musteet,

Itåmeentie 2, pub. 753 2780
Ldssin Retkiailra: .etkeilyåsut ja -välineet,
polkupyöråt, lökeltelu, ym
FoMr! KDkonlori, puh.612 1600
Panioaitta: rctkeilyasut ja -vålineel, polkupydre!

Yiönkalu 34, puh.694 3899

Okssenkatu 2, puh. 408 972

Ona lehtedme on LATINKÄ\aJÄ joka ilmestry
nelj,isti nodesa ja maitåiluliiton MAT(AILU,
jokailbestrrkuudesti LAIINKÄWIÄ-lehdqvo'
myös lilala, ellei ole vdsinaind tai suoajäsen.

Ka.jakaivo on aokattu kårltöömme Helsinein
kupungilla. Se sijaihee Espoossa, .. 9 kn Vannafta
Turuniielrå, pari kilonetriå Solvallan u.heilu-
opisloha. Kadakaivolle påesee Koinlan bussilla
nro 85, joka låhtee Leppåvaarad Läkkilo.ilta.

Ka.jakaivoUe löttåå h€lpoinnin seuraåmalla
Solvallan urheilDopisroltal,ihtev,iå oressinpunaista
Pirttimåen viitoitusta n 2km

Kldakaivollao. ylii@ja ja ala.rajå, jonkayhteydessii
on sauna, sekå yleiseså kåttös,i oleva keihokatos.
varusteisiin kuuluu alioit4 pubtaih huopiaja keitin,
johon Sinol on luotava ils. Yl.imajs keitliössä o.
yksiliekkinen lcå$keitin Alanajass o. tatla ja
kadiina, ylämjasså on kaksi kåtuii@a. Myös

vihr€åån kohpostointilaalikkoon laitete vajn
maaiuvå jå1e, mlut roskåi tulee viedå pois

lesen saa tuoda nDkand nyös Lapinkävi(iihin
tlulumattoniahenkiliiitå. Yli viiden ulkopuolhen
ryhmesd on ilmoitettava kahdelle johtokun.d

Ka.ja}åivoaeiwi veaiapelkitståår omd kär,ltiiöq
vaan se on aina kaikkienjiisenten kåytössä.

Kd4akaituk daih.t saål jåsenkorttia vast@n
Suom€n Matkai lu l i i tosta,  Mikonkatu 25.
Aukioloaika oa 9.00'17.00 Majohsa or
toininlaohjeet joilaruls noudatt@.

T€lttailu onKarjakaivolla sallittu Lapinkävjjoilleja
hejd,in vidailleen. Llkoilual'Ieenva.tijål voi!"t periä
lelttailijoilta Liikuntavi@ston saiätiinån maksun
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Kadakaivor ki:iylt hanndhaksd:

laps€l (allel6v.) l0nk

Talkooviikodoppui.aonol6kelumalcutontdkoko
tilonlopun(ei koske lehamat$a). Mud ohjeln@
merkiytdlaisuudet, joissyöqtäånKaiakaivolla,
ovar ohjeloaan kuuluvilta osiltaan ilmaisia.
Keskiviikkosaumn sarnanaksu oa 5 mk/ hlö.

Maksul sDoriteiäan HSL:n pankknilille SYP
Lömrinkatu 24 lilinro 2I4220-4013 836.

Avain on palautetiåva heli kåytö. iillkeen
Malkailuliinoon. Senvoijått:EmyösMalkailuliiron
postiluukkuun kirjekuoressa palautuslapulla

Kotu Kinila^ Kukasjiirc ii
KukasjaiNen salvoskami toinii vånustupåtu
Ua,anrtia hoildvatC-HMori.e puh k.577 004ja
Maija Stykli puh.k. 876 43 9 ]
Muut kuin Hsl:nj:tsenet såald kå)tliia kote vain
HSL:ijäsden seurssa.
Koddt b:iftönalBt t onEsL:njåsenilte ls nk,llö/
yö ja nuilta 30 mkölö/yit Alle l2-woliaiden
kåy1tönaksut on puolel edelläolevista. Koko kodd
voi nokrata käfröönsä 60 mk/yo.
K@doksenlänpiiiii kmiinallå. Muunavarutuksda
vsi jajäteåmp:in, tiskihd,siivousvålineeljalapio.
NDldonin;ntapahluulartialld Ybteiemistuk*se

Kaikki nuut Markailuliiton jäsenedut.

JÄsENAsIoIDENflotTo
Yhdyshenkilö Suone.natkailuliitosa on Ulla
Kesänen puh 170 868. vaGinaislei j.se.t€.
osoiteenmuutokset boitaa SML
Suomj.sdten ja Iehtnilaajien osoitieemuulokset
hoitaa runastonnoitajaAinoMaiikainenTiidmamtie
9B38,00710H€hi.k i ,  puh k.3?0 299

TOIMINTA

Kerhoilta on jokaisen kuukauden ef,simnåisenä

Kaikesta loiminnasta ilhoiteiaad Lapinkavijä-

HSLIIä o. kolmeTena Master 3reha4joiiavoi
wokrala 100 nhiikko tai 50 nk viikonloppu.
Teltat ovat kupolinaisia, kaksikerostelrtoja.
TiedusrelulAnjaSinlonenpDh k 676039tåi Sakari
Palo puh.k.874 5880
HSL llä on kaksi Trangiaajoita hokataan 50 nk/
viikko iåi 20 mk/viikonloppu Varauksel Anja
Sintonen puh k. 6?6 039
vuokala voi myös itseiehryjä tehtyjå ahkioira sekä
Savotan906jaSavotan 1200dnkke l00mkviikko
tai50 mk viikonloppu Tieduslelut Pekka Narin€n
puh k 461610.

Motkailaliitofr sauia j a nda
Lapiolåvijöillä on kå'tröoikeus malla alueella
olw@n SuomenMdtkailuliitononistanammajaan
ja sau@n Kukasjärvellå Maja. kår,ttönaks! 25
nvuk/hlö. L10,31.5 hinlå mAala)tn? yöpwä.
henkilöluwn nuft@:l hlö 50 ml/hlii/vrk, 2 hloä
30 rnllliö/vrk, 3 hloe 27 mvblö/uk, 4 hlöå ja
enemän 25ml</hlö/wk Alle 15 woiiul aituist€n
seurasa ilnaiseksi, ouilta yli s,wotiailb lapsilta
peritåån 10 m}/vrk, nuttei saunmåksua Majan
yhieydessä on sauna,jonka kär,trödaksu l0 n&/hlö/
ke.ta, joka pitä. erirellä laskuun
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Seijå Turppo, Puheenjohtaja Pybätuntunnrie I C,
00970 Helsinki, puh.k. 322 644
?eki(a Nmnei! VupuhMjohtaj4Jåm€dnraival
10E 68,02150 Espoo, Puh.k.461610
KirstiKlemola,sihlei,Vehkalie l7-21 C 1,04400
JäN€npäå, 291 91 7l
Muut johlokuman jiisnet
Majå Hrdinen, Såd6 Kosrana, Joma NDmi,
Uljas Pmu, Mirja Piine'! Perti Salo

Rah a ndhoitaja Ni^o Marikaineq Tiinsnaåntie 9
B 38, 00710 Helsinki, puh.k.3?0 299

Miie Pirind, vastaavs loimnlaja, Mikkelänahde 7
027?0 Espoo, puh k.805 4632
Reijo BlomberS, Mdjå Hyminen,Saoå Kostamt,
Tei Laine, Sakad Palo, Ulja Pedu

KirsliKlflol., vetäjii" vehl@lie 17-21 C l, 04400
Jiinenp,iå, puh k.291 9171
Surå Kostam4 Anja Poutiainen, Rjrva Punnen,
Marja Puska Mirja Savolainen, Sirkk Sud$.ön,
LaB Sve.skbery, Se'ja TurPPo

Uljas Pemu, rålkoopäillitkö, Luuvanienenlie l0 I
84. OO35o Hehinki, puh.k.488 821,Puh t 682525
63
Allm Apu.d, Aulh Boströn, JomaHyrkäs, Pekla
Narine'r Mida Pinnen, Kadn Siuander

Pekla Na;neq vetäjä, Jåmeii aival l0 E 68,
02150 Espoo, puh k 461610
Kalevi Koski, Hdnu Luoro, Jorma Numi, Mirja
Pirin€q Pertti Salo, Karin SillDdd, E*lo SimPdo,
Leif Strön! Reijo Vålånd*

KaleviKoski, Asema.inde 6 B 8, 08500 Lohjå as.
puh.k 912-8IO?9,r90-2180249klo l1 30-12 00

Majå ?uska, Ilka.tie l1 C 24, 00400 Helsiih,
puhk.571989
sirkka sundvön, Kdneltie 2 c 46, 00420 tlelsin_
ki, puh.k 563 2092

Håluitko tutuslua l€lem$khiihtoon?

Piiaikåupunliseudullatoimii imokd telMk biihloa
haraslåvaybdhrys SuomenTelemark-hiihtejat rv.
Yhdistysjärjestiiå no. kuBsejatelmdkhiibdosta
kiinnostuneille. Talven dikanayhdistykFn j,isenilat
ueleråån Nuuksion Swinghillisså liistaisin mn
15.2,2.3ja8.3 klo l8 - 19.30. tlinta 30 nk'terta.

Yhdistykseslai ja kursseisia saa i'etoa mn
puhsnjohtaja tusi veikkolaiselta puh 90_446 573
ja koulutrsja Matli Seppä*I1ä puh 90 555 864

Onvtkolo vrnuskåmpiiki Nuuksion
retk€iliiöille

Metsrihallirus on oslaut kdiiållå l99l Vihdistä
Ruuhilamen rannahå oravakolo timisen dökin
varaustuvåksi Nuuksion kansalliplistoon Se
sijanseeNuuksionk4elhPuistonluoleisimas
sopukdsa I 6 knptiåsså Veikkolasia jaNummelalla

M€$ähallituksen Eteländikon Puhtoalue ålkaa
wokntakånPPäåretkeilijöille KåmPästätehdään
esite kulkuoppaineo januineeriiman såånlöineen.
Tesså vaiheessa Ruuhiladnentieltå ei ole viBllista
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yhl€ytta mökillq koska Oravakololle ei ainalaan
vielå ole n€uvoreltu eapureiden kansa virallista
tieyhlE4rå. Tarkoitus on, €nå Oravakololle |ullu
kåvellen, ja autot on jätetttud kauemmaksi tien
varteed. Kadpän vuorokausivuokraksi on
suutuiteltu 150 nk, Oravakolossa on myös sauna.

hrlston€stid NtrDkstoon

HelmikuDn ålusta kansåUispuistoo. palkåtaan
ympä.ihorinen puistomeslfi, jolo otte v6taa.
ldrp:ir vahuksia Kansallhpuiston perustamiso
myötd puistomestdille ja trlevall€ opasvalvojalle
lankeåa myös kdsallispuistosla ti€doltånisen
r€håvå. TehtåvÄ käsiflää myös retk€ilyravoille
opettmistr, osa .etkeilijöistä kud ei iede nite.
lelka luomosa site roskranara rai luldteko-

Jo e.sikesiiluuksi lulev@k&sållispDistoonåiot@
pikavauhtia nerkitii tiet,l reitir ja sallitut tulenleko-
jalelttapaikat Kunpuisto s&daan valnnksi, alue€lr€
laaditlan myös kå,rtijsuunnitelna, nutta se
roteutune€ wsra parin kolnen woden ltulunua.
Alkuvaihee$a kulkD Nuuksion kesalispuistoon
on ldkoirls ohjalå Nuuksionpiiån tåutta.

Hope moke sansluspusit

Påklaa ri.kl6i tåi ahkioosi seu.@valle relk€ll€
nukaan Hope Snoke- savustuspusseja
Mahelåoyksesionsiloinidattu. K!t4liha,brcilsi,
vihannekset ja nal&ara saavat uudei aromil
sawsetissä on kåikki mukam. Leppiinurske ja
skeri or!1 valmiina pussissa ja liittenå ol€vsta
ohj€esra löydåt kdr€västi neuvol maukkan aldid

Pusiavoi kaiynaiä keittiösså ietketlii, mijkjlld, va€t-
luks€lla, pihalla. Se sawsle ruoan iåkass4 luotion
hiilloks€U4 gillissii, saunankiukaåll4 siilkouuiissa.
Sansteita!åksiåiotturuokapussiin, pusinuotioon
ja sihen vaio odouamd herkuuista atedaa.

Hope Snoke- savustuspurseja löydät kaikista
Itainvarustetuista ruoka- ja retkiravdaliikeistä
sIv94

Muutol6ia Urho K€klas€n puiston
Yanuslupalitl,tåntöön

UK-kansallispliton våralstupien ja kamnien
wol@uksel hoid€te. otisen Kiilopiiän st&n
Tanl€vaard opastuskeskuksessa puh 9693- 46
25t, telefax 9693-46 l13. Opåstuskeskus on auki
I l0.-31.5. tlo l0-l6joka päivåja i.6.-30.9. ldo
l0-l9jokapiiivA Varåukset ontehtävaetukäteen
Varauksen lehneelle lähetetåån postisiiitolonate,
jolla hän voi naksaå varauksens pankkitilille
Avaiben voi noutaa naksukuiltia vastaan
Tankaveran tai Sawkosken opastuskeskuksisrA
Såariselån opasluspisteesrå, Tunturil(eskus
Kiilöpiiäla tai Tulppion najoilta. Opa$uskskus
låhettäå avaimen ptydeltäesså postie.nakolla.
Avaimd luownaja pe i åvainesta 100 markd
panttihinnan, joka natsetaån takaisin avainla
palautetråessa. Ävaimm lunastajålia ja pataulajålta

UDsi ulkoilukå.flå Såbn-Alakurtin alueesra

Ensimmåinen ulkoilukårtia Slonen ja Venäjån
rujalia o. ilmstynlr. SDomen puolella kanta on
åjåntasainen l:100 000 ulkoiluka.lta ja Vsåjä.
puolella kanta perustDu ninistön osalta vanhoihin
isojakokartroihin jå Kutsan luon.onpuiston
toinituskarttan. Pyhä-Luosto alueelra on nyös
valmislumassauusi ulkoilukartta
Karttakshis on luopunut Suomun-Sallåtunlurin

ulkoilDkartan uusinisesra taloudellisesti



PIiÄKAUPUNKISEUDUN
LUONTOKOHTEITA 1

H€hinsissdjaEspoosaon omåt keskuspuisionsaja
Veiaauåv€htualjokivmt,jolkas avatpåäkåu
punliseuduna$kkdalle bahdollisuuden liihtealu-
tustumaanluonnonihmeeuhtyksiin Eräånssuurena
eledentiin,i on dk6 merellinen luonto åivan Eehin-
gh kesl,astan tuntumdsa ja koko etelä-Espoo on
meren iiåIellii vaild@ luonto on låhellä kåupungisa
asuve ihmkt:i, on se siiiå huolimatta nonelle
viermpi kuin maa*udun väestölle. Kaupunki-
ympairistösä luodrokohtet ovarmyös $ur€nmsa
vad6ellhoulua kuin h@emmin asuiulla alu@lla.
Siksi on e.siNoisen tärkeiiä, .ltä päåkaupun-
kiseudun kumal ovat omalia osaltaan panostaneet

'dpäristönsuojeluun 
ja varanneet sukkaillen

mahdollisuuden tltustua onaan koliseutuu.si
luonloon jå s anlanii. vnkisiysnahdollisuuksiin

H€lsinki

Suundpana kaupunkinå Helsi.ki on pilk illå teh-
teimellä tehr]l nerkittavåå työtå luonnon ona-
peråisyyden s.il,rtiimiseså kaupunkimaiseseyh-
leisösså. Saooinsetdjoaa ruisasliulkoilualueila
Helsinginliilirunbdas*. Hehif,gisllåon luomon-
suojelualueita ja luontopolkuja, joisra osa sijairsee
Helsingin ympäri$öklnnissa.

Lqster ha opolkt. piluus o 2 kd, polku alke
Laakson ratsastuskentän pohjoispaästä
Harukan ho,topolktu ja tnp.iristökekrs,
purjehduskana norovene Ullånlinnan lailurilta

Haltiatudenho opolht, polku alke Paloheinän
ulkoilunåjalta, busi 66 A
Nkkalan Wtlajiptisto, sijaits@ Haltiålan tilan
pohjoispuol€lla, busi 67
Rul I i h * 6 ke, h t on @tuoje h e h le, sijaitse Hallialan
koiuispuolell4 vaniaanjoen vu€lla
l/iikrl ptllajiptiston honlopolkt. loontopo|un
pituus r 2 km, dh linjå1 79, 57 ja 79 v

yiiki, - Hertto"ienot ludtopohu, luonropduo
pirDus 2,5 km, Iähröpiste Majavatis p,iåså li.jat
80,80Aja 80N
Kal laMe n ni e n a t tu d t op o h d,(haiun jaontdiiryn
luontopolul), Vuosaaresa Radlapåadentien

Rdnsnnienetlehta, sijaitsee vuosaar€ssa
BaGimiedenlimvnela( Raulbitettu suojelualE)
Utela, ho,topohto, pirNsn 4 kn, Vuosaaresså,
alu€ellepääsee ItiikeskuksestalähtevillåVuoea@

ltujMk ,l@txopo a.,pttnts 4 km. polku alke
Laajåsalon osloskeskuks€lla, esile saatavana
ostoskeskuksln kioskilta
Kalkkntutki, htortopolkt. sijåitsee Vantåalla
Sorunsissa, pi tuus 4,5 kd.  polku ålkåa
Kalklduuniniio vådella.
Lttukkam lwrtopo rx Espaoss, pituudel 6 tai 9
kn, polku alk6 Luukin kartanolta, bussil Porinli€lå

Fa I ku Ud' kot i e la i h i Ia, qitisesti lapsillejå nuorille
ldkoitettu retkikohde, bussi 74, lilvitien pysäkki

Neiden Iisäksr Helsingisså on seuraavat ulkoilu-
puisrot:Keskuspuisto,S€uråsaari, KivinoklG,Ras
tila, Mustikkaftaa, Tullisaari, Såtaddsaåri,
v&ssdi, Lauttasaari Piflajadri, Uutel4 Kalanti
ja VasikidsMii sekå ulkoilualu€etr Sålni, Luukka4
Nuuksionp,iä, Kajakaivo, Pinrimäki, Kauhala,
Elisaali Låhteelå, Kåunissaaari, Kaivokåd ja

Luödopolkljen ja ulkoilualueiden oppåita on
saålavilla Metså- jå m@talousos6loltå puh 35108
322 ja YdpfistönsDojeluloinistosla puh 7099
2891
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KIRJAREPPU
RETKEILUÄN RIJUA

ThorbjömTune,sonennosAdManind wsOY
1993

Muiden naideo suom€nli.lhiii ntk€ilyopprii,
on neillii ilnstynyr perin våhän. Nyt riidi .nktoi
pr ikkMnrån on srr tu Ar i  Månnisen
suom.ntama t@s r.tk.ilystä Rutå$a, tosin
kyse€sså on pikenni .k i r  kr låstus- jå

Påiitarkoitus on sloståa erilaisia kalastusmahdol-
lisuuksia Rrijas4 hutta s@ ohessa tulee niel€n-
kiintoista ja aj@kohraista tieroa Ruid luomosra,
jiirvistä, koskisra ja tdapuroista Moner kalaisar
joet o!€l nyös upeita luonnomählårrt'ksiä. Ki.jad
loppuos@n tui Maminen on koonnut iielopaked.
suomalaisia relkeilijöitii varten kalasrusmahdolli-
suuksista ja tdinavisla luvisra. Hyvån kuvd
kalastusmaldollisulksista saa esimerkiksi kirjan
luvusta Fin.na.kin t ienvåsivesistå,  jorka
suonenlaja on pirkälti nyös omakobtåisesti
testmut. rnhi-, bentain€n-ja medrautujoistaon
idkar hinåtiedol ja lyhlr esitrely, samoin myös
netsåsrysmåhdollisruksista Krl6tuksen apamal-
tonista tekijöisrii pohjois äärirajoiua lörrry myös
oonid pikkuniksejä ja kuvauksia.

Kuvakirja Helsingistä
I€ppiin

" Ihmissukupolv.l tul.vrt jå n€neviit, muttå
Luonto on" tot@a kirjån t.kijiR inoSuikk ri
kuvrkirjmsr allupuhees!å.
Kida sittel€e Suomea Hehineiste Lappiin taitavin,
ilrheiktiiin valoloviq nutta eriträi. niukointekstein.
Loistavidpiaovåtpuhratluontokuval, palkasyön
hop€oimt koiwnlehdet ja ruskan pune.tavat våmt.
Aaketuslunturi. sumumaisemat, Saanatunturi.
kuval Usjoella ja Hossra, Pallastunruri illapil,
vien aUa, Ounasjoki Raataman kohdålla oval
vfilyksellåån herkki:ija ilmeikk.iiå

Ki.jatalörqy nsw@jataunista luo.non kuvesia:
''Tunlu.i ei eina pidå siitä eltä vieraat tunkeutuvål
sen er,imaihin. Voi stua, etlä se ånt1 vihaisesksija
paiska hurjia puuskia pitkin rinteiiåd. Pohjoi.en
voi olla sees, lopulon sinitaivas voi yli:ia vidda.
laidalta roiselle Siitä huolinatta cirkko Nabdin
ympfill i voi ekkiä roiftluå hamaita villatukkoja
Se on aida paltanerkki. Hmaat pallerct kaeutuvai
lu uri.ylimiin huipunympårille tosGrkko Nabd
on hwäll,i tuulella se pudistaa nopeasti valjo st avat
pilvilukot päiilniiin, potkii ne iiehqsa, kutues likaiset
lumilailotkimneltvål låasauri.eonvalosa. Silloin
tied,imne, eltä Suuii Nabbar on puolellame , e1tä
voime jatkaa tuNallisesti maikamde

Ueita retki- ja lienilukohteita lö',hrki!an ohjeide.
nukenaivantienvdsilta, muttakiiailijankohreena
ja haavee.a ovat ne luoksepaåsemattönät .autujåF
vet ja tammukkalosket kalt isella tuntuividdaUa,
jonne vellus od åånnBDisen askastaja våivalloista
Viineisina wosina kalastajan avuksi ovat kuitenki.
lul lel edlaisi kalastuspålv€luj a ruotravåt yriryk set
ja majoituspalvelut N€ ovå1 mahdollisrdeel .etket
nyös s€llaisiin kohteisiin, jotka nonelle talalliselle
polun tau@jaue ovar eden ollet mahdo onia. Sik
sopiva kjrja va.ri.kin niille, jotka ersivål itselleen
jatlovasti omia elemän njojaan

Mukana on myös kuvia lehbÄnlt?systå, kukkien
knusta, ja nd helsi ilähisiå kulttuurirakennuk-

Kiian teksrit ovat suomeksi ja saksaksi, vain pri
riviå kuvaa kohti. Kuvat käyvåt oiltei oppitumjsra
valokulauksen hatrastelijålle: maisehissa näky}
syqys, peBpektiivit ja värien rrrmiikka roinii..
Jopa espoolainen Nesleen tornikin on saanul
suraksee. klislikon ry1min ja liikleen
Kirja pohjautuu t€ldjiin aiemp€rn t@kse€n
Suomen Luontolavat 1992. Kusrantajanå
RKs-tielopålvelu Oy Raino Suiklrri. MH.



Uutta lukemista Lapista

Veikko H@kana: l/u6ier hmet. Kansta 1993
Kirja$åon l6eranovelliÄ joukossamm nuistelma
kiljailija AE ränisestä, iota reldjä kuve kuin

Tapio Sornt, Mdrte Stev@' LaWi d la @te
Lappilaisiarespiej,i,koneitavärikuvia joisuDoka

lautsellaon osa lappilaista luo.toa, kalliol16, lakana
tunluin huippuja. Kirja$a onteksti dyös englannin

ttus Heotta, Ak.le6 Bdet Uskoja el,i.n'i.Giieciisl
1993. Teos on saanesia käännety, bestådiolaised
liikkeen dral@llisiin aikoihin sijoittuva. Kidassa
kdotaeKoukokeinon Melåist€nelaimiislåed€n
wotla 1982 - ja smalla aikalaisten kuvaus
Kareesuvannon papid työstä

I

NIESTASAKKI ]lF-åq

7i,,'l
W't t/

I2viiå leivålle
vasinkin kesakeleilliivoijamalgariini saattavår

olla liiankinhyvin levi iviåja kaidneet rasvat tuon@
ik.viå yllätyk siä. Sular ejuuston thiiksi vo i du illakin
lwilreillå saada makua nåkkärin päälle Erilaisel
kinkku', maksa- ja lohipasr€ijat ovat vdnasti jo
€nnes$å. turtuja. Kasvhahnat Fnsijaan ovåt
voin@tjiiiidähuoniona Yrtti-,sipuli',unlrilainen-
. sieni' jåviherpippunlabnat ovat lod€lla lråukkait4
eivåikå kaipaa edes juusioa lai k€slodakkaraa
lisukl€eksi. Granoviiallaonmyös soijaldite, joista
ainalin itse maislåha.i papdka pald oli hwåä

Erilaisia liemikuutioitavoidaan kåltl,iå patojen,
keitiojen, risottoje. ja muiden ruokien måuksi, kun
ei halula kå!,tte,i pu$ikeitoja tai kastikkeita.

Josrain slastä loikidin kasvislienikuutioihin on
lisättylaktoosia, jot€nlaidoosiltoman ruokavalion
.oudafiaja on s)5'tä kå)triiå joko lihalieni-, liba-
juuresliemi taikalali€niku ioitajajauhelta.Myös
soijasra valmisletul Miso-jauheet ovat
Iakroosittomia Salukslioruspussiinpakå1tu
kasvisliehivalniste spii ehkå paremmin juonaksi
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ETIAISET, MAAHISET JA
KUOLLEITTEN POLUT

Vaoha usko jå uskomuks€r . iv t r  poistu
vi l i l tömi ist i  uuden tnl lersa.  Lapiss!  -
Ssme.n!åssa{amrnisnion ollutdnmtutåpr,
kulfluuri jr kieli. Se .i håvinnyt låysin €des
kristiouskon smpuesså Lrppiin,
E.ilaist uskomuksel ovat edellee. saamelaisen
domadiaekipaiiviiå Esim€rkiksi tuuniinmDllar"
toinii yhä Uskolun, etrå vainajd henli voidaan
nostattaa jorakuta vasraan syöttåmålle hanelle
siunmanomastahardaslåotehuanultaa. Siråvoi
sekoittaa esim. kanviin ja juoltaa vihdiehellään.
Jälkempäin häno annetaa. kauhå rdtah ti€tiiå,
ette hån on naullinul ruudii.multia. Idarin
knkkobeda "/ouno ,eprslt kertoo, ettå ränå
uskomus on tDrpilline. käsivåren sauelais;lle.
'Kuolleenpolku'ontoi.en, konkre€itinen!skonus
or ol@$a påikkoja jå polkuja, joisrå ajal€lluq
euä vai@jd hmgei kuu(evat niirå pitkin Sellaism
polun päåhiir ei s@ rakfila taloa.
On såttunut, etlå joku on muutreut pois talosrå,
Lu levisi huhu, eitä talo on rålcnnetiu kuollen

Etiåiset onlåvd1liempi jåa*ipltväismpi uskonus
Kun meree sttumålta kyleän smelai$åloon, voi
kahvit olla valnii.å odoltama$a Talonveki on
tiemlt, etuvisaitaontulossjaroiminutedäi*nsä

Jouko Lepislö kertoo nyös saanelairten vainajien
pelosta. In.iss esim ihmisel eivår ole palanneel

onaisensa haudalle ennenkuin seuraavissa
hautajabis Onuskonu,enåvainajdsieluoleskele
hautapaikan luona iåii. Tapa oo kuiie.li. nlr jo

K*ki-Eu.oopassaalkoivai noitavainot 1600-1700
luwilla. Saamennassa hydkåttiin snd aikaan
noituutta ja smånismia våsian Kansdusko ei
kii,hnylyksislå huolimårta kuitenkaan kokonam
hävinntt naasla. Yhåkin kerotaån tarinoira
samelaisist4 jolka uhraavat edelleen seidoiue
Uskontoriereen professori"tuåa P e n I i kö h e, aryel 6,
€ltä smelåisien kånsdpukuun kuuluva neljen
luul€n lakki on sabadistista perua, kuten joike-
ninenJdn. Ioikuhan on hlain luonnondukaisb,
luulenja veded Mntä natkivaa Siihen liiltry ajains
roi*nihdisen muistamisesta, klolleenkin

Samelainen reolosian tobrcti Nilla Ontdkosh
osoirii, eflå mehiser olivar elävåå todellisulita
vielå pi tkään *r ist inuskon iu lon jä lkeen
ksvitieieiliejaLapinkuuluisa kåånn,1läjä l4lr
Leei Ldestd.lh^ tuftasiits*in maahisisia. Händ
julistukse$aan maahisesia joka siihen saakkå oli
ollut ysiåvå, tulkin vihollinen, paholainen.
Miksi mahi*l ja etiäiset elåvät Smenftaalla
e.emniin kuin etelA$,i? Profesori Pentikiiin€n
toteaa, ette saamelaisten mieli sdttaa olla palavam,
pija valniidpi kok€maan nm erilaisia bumostiloja
ja oltamun vasi&n erilaisia aistinuksia.
-MH



KARJAKAIVOLLA TAPAHTUNUT.
TA
Tapasivalpa roise.sa, viime kevåån lumiUa,
Karjakaivon maastosa kaksi köreata kukkoa
Tunahko puku kummauakinja poskilla punaa
Nokka-kasipäiviriiiervehdndin, ilnoistahesleltiin,
kuuludisia vaibdeitiin. ys1äviå oltiin Sanoi siiiä

toinen sillen: " Jotla olet vallan sekaisin nedn)l,
kun ei sinulla onu naarasla mlkoasiole, niin pidät
soi!inia vähånjokaisen kan$a." Siinä viele kolvan,
roisiaan aflioival aroklusti lahoilleen poistuivat
reviiiåäi puolusranaan

* 
I8.12 t993

Maa$a lunta, puiden oksillakin on lun1a, aivan
oikea ialvi ontullut Nluksioon

llase pineneva$a istun pilkiiän rankakuoman
päAllä netsä$ri lunisia kuusia ympärillå.i

Äiinistä kuul.i dkan ja oravan olevai lähelläii,
jokin tanalinru lentä. puiden lomassa on viikko
jouluun, eikä mafteueihin oo kovin pitk.lti.

Sira iutrelmaasiinii Enlakuomn pa?illä amedmn
eviiåksi lul.ville raipaleille jå silten jalkan taas

ud 'r

Oie Karjakaivon vie'ask iiasta.
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RIEKKO Gut'trt'!tr nyft metråk'ur.i)

LAGOPUS LAC'OPUS

' talvella valtoinen, kesällå pun€liavan ja
kellanruskehtavan kirjavå

- 40'43 n, 440-730 e
' pesii Keski ja Pohjoh-Suonessa, Låpisså
tunsaslukuise@ludurikoivikossa. etelissa$illa
- sekoitenåvksa pien€mp,i?in kiirunaan
- nonipnolinen äånteliä

- on åikaisemnin austaNt niltei etelärd.ikloa

- Peråpohjola maakuntalintu
{aviito: variks€mdjojen jå!"iwiskoiwjenve6oja,
kes,illä mlita vihieiden kasvien osia

Tiedor kokosi Ame Ni@elå I I v.

MYKKAA PUHETTA
se tuijofli posaikosla, kunhjihdin ohi. Piti pysfityå
- siinä ne si$ime . ninå suksill4 loineo ilman.
Ei se kovin kauois ollur, munå ii?iretön kuitenldn:
se kåytti låliviesrimässäån kehonsa kielt,i, phri
ynmiittämiiän - tai ainakjn niin kuvittelenaan.
Sejåi, mjnå låksin.
Kotukåupassa niitii oli t€hty kullaslaja hop6t4
kskilopu edlåisista kivistå. Hintaa oli paljon ja
vähiin, kerjuilla iai ilnan.
EteEsså se rryhörti ikkunalaudalla täpliklåä.
valkoisena, poslii.iin valettun , omise oloissM,

Erelässii reriippuiql myös malaltuina lapinkåvijän
koNissa, pyrstöt ermpäin, talvipuw$aan. KeF
roltiin, et1å 6ies vaihlaa vaatelta neljåstinod€sså,

nainen tol@ti. Vaat€ vaihruu ynpfistöf, mukaan
- niinkuin hyvån kåytöksen oppiKrjå1 kåskwåt
Se kaiva. tumelin ludeen tålv€lla ja viihqy siellä.
Se syit päiiasiasa kasvistuokaa, tilkd tulleen lihu

Keveisten sidinmeoojen jzilken se, ne ryhwät
vaeltamd pdiss4 vannat ja nuoret sekaisin -
.ii*uin lapinlåvijöitlen tul€€kin. S€, rc eivåt viihdy
el€liintungoksissa, vain mpapii.in yläpuolella.
Riekkopajstislaolm kuullut, en ruistanut. Mahtaalo
haju olla små kuin pylpistin? - 6h



RINKAN POHJALTA
Karjåkåiion uudet kÄ'ttöDakut 1994

Mahtavasti nou$@n woknn ratia johiokunta
iarkisti Kadakårvon sauna- ja yöPynisnaksut.
Sånålla talvi-j a kesiihinnar poistetiin vuo den 1994
ålussa De nuurtuivat Fureviksi:

Keskiviikkosaunoista tullaa peridäånpaikd pai:illii

vuoknttavien välilineiden uud€t hinnåt

Lapinkiivijdiden jäseniueen wok.aanie. ahidoden,
dnkkojeq lelttojen jatrasioiden uudet hinnat ovat
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El. luonnon ehdoilla-id€alilPailuun voi läheltåå
ehdotuksia huhlikuun 1994 loPPuun saakka
Ehdolusren tulee oua ki.jallisisa Piirroksin ja
lalokuviniåydemettynä Myösvålniiiatuoteitaja
esi.eitavoi l,lhettiiå. Kilpailuraali s@looja palkits€€
parhaat ideat, jotka palkitaan letkeilt{rusleilla ja
esitellåän Erlime$uillå Osa palkionoista eotaad
kaikkien rstameideo kesken.
ldeakilpailud tarkempia ohjeita voi tilalå Riihinå€n
Mesuilta, os. Kauppakuja 5 A 11100 Riihim.ki,
puh. 914-725 500

Tule tekmäiin Eråmesqia telkotlla

Riihim,is hiimes$iillå 9.-12.6. SML:n osaslolla
esiteuiiånkoottuatieloapohjoisenretkeilyalueista.
Yhdisrykseu.onmahdollisuusesitellåroinintadsa
yleisölle Jos sidulla on mahdollisuus tulla talkobiin
jonain päivånä, niin soittele Seia Turpolle puh. k.
322 644.

Retk€ilynes$t Ruolsiitr

Ruotsin vastine Erämessuille on I'ILDMARKS-
MÄSSAN 15.-l? 4.-94 Sollentu.assa Sinne
ke!äii.twAtretkeilyn, metsdstykren, kaldtuksenja
miden vastaavien harasleiden {tustekåuppiat.

RH

I(auYs poNols€en poild.i

HSL od tulimm woden senut Lapit Kansan
vap@kapprleem. Lapin Kansan siwiltaonpoimittu
nonel hyödylliset ja kiinnostaval liedoi
poroeapanoihin, tietoaivii., rinld pohjåUe ja
kirjareppuun. Vuodenalusta vapaakåppaleen sanii
loppui jå sed myol. tietokanava pohjoisen pedlle.
Hsa.ia eivät kii.nosta uudet kiinpät, retkjreitil.
kultauutiset ja poronhoidon asiåt Kiitos LaPin
Kansalle nåista tiedon wosisla.
RH

Elå luonnor ehdoillr-ideakilpåilu etsii
eriinkjiFni! oivalluksiå

Eråme$jen ja Suonen Malkailuliiron Lapi.k.ivije-
yhdisrysten toinen rdkeilyn ideakilpailu painofllu
tänå keväänä luonnon ehdoi l la e1åmiseen,
vestekeffitelynideoinliinjaerilåisii.ednkåynnin
vinkkeihin Puhdås jå ålkuper.inen luonlo on
retkeilynjaeränkåynnin perusedell,,tys. Muttamitä
lavallinen .erkeilijä voi lehdå laijåltäii lekenältä
luonnon h)ryäksi? Voivaiko varusteer ja v.lineet
onalta osaltaån edesaullaa luonnon ehdoilla
ellinistå?NåihinAioihinEdnesujenideakilpailu



TARKENNUS EAASTATTELUUNT

Itpinkåvijå lehdessii 4/93 on Raijan suoriltma
lyhtl ftustan€lu saeut osittain seuaise. sisällön,
nikä ei lajnk@ vslå. kertomdi jå nikii ant@
åikaisemmista vuosikynnenistå jå silloisisia
vaeltajista viiå.åojå ki€lteisen kuvd. Tänän woksi
ptfdiir seuraav@ lehteen oikaisu. Toki ti€dain,
etta jollåkin toisella henkilöllå saattaå olla
loise.laisiakin kokemuksia.
Keroin aluksi, €ttd 60 wotta sitten eli 1933 Kaarina
Kad, Arn. Lehlonen ja lnkdi Arajfi olivat
ensiDmåiset retkeilih. jotk i"ehivat Hallille,
silloiselle Håltiavuor€lle He veivät myös
ensimoåiren vieraskirjen sinne. Råjamiehet,
kartoinajai yns. olivat siellå toki kiiyneet. NåiUe
naisilaei ollutkuitenld slåjsiåkantoj6, varust€ila
yns. kuin mellä, eikå edes kumon iietä ollut
Kilpisjårvelle Sqonesta.
Kenoin myös, etrå lon 30 wotta sfi€n aloitin
l.apin-relk€ilyni oli esiDerklinå sisreni, jokå oli
ootr@ woden aikda ldynr'l Keimiö. majalla jå
weuuksila Suonen ja Ruotsin Lapiss. Miehet
eivät siis aloiltdeet ryhnävaelluksia ajnalan
Kesivaressa. Matkailuliiton hiihtoviikoilla ja
vrellulsillåoliyldså naisenemislö, mon€rmiehet
vaelsivåt pisissa miesporukoiss.
Kiinppia oli våh,in, eikt .jissd useinkaan ouul
vmsteilå Muta yleerså niihin mahbi vaildra
pöydån ålle. Viineksi tDlleille oli .o.oaalisti
etuoikeDs jäådä kånppiiiin. Kulkiju lainyhteydessä
mainitsid tupien ynpårislatn likaantDbisesta.
Aikåis€nmin pidettiin h.nia-asia.a jähåri kämppå
ja ympfistö hyvässå hmnossa luleville (pilkotut
puutrns.)Ilpinlaivijihmainjntakänppävarauksisr4
on kåsitlåndtön nirun huråtteluuni yhdistetttd.
Keroin esinerkkejå UKK:d vaellusretkistä.
Kåmppiä oli siuoin vfiin ja n€ va.atliin vmuuden
woksi bånen seuru€ell@n muutamaksi påivåici
Pi& presidolti siPorcjärveltäkåipiin k:iltöönsä
VDodm 1969lienoilla nkemettiin 1yöllisyystöinij
Kiisivårteenkn uusia kånppiä. Niissä oli naksulon
avoin puolija nDlsullinen vmuspuoli. Sime voitiin
jo elukål€€! varata tietyiksi öiksi paikka.
Vårauspuolella oli patjatkin. Ehke 1ämå sana
''varaustupa" on solkenut tuoren toiniuåjan
nuisiia. On kivaa, ertå HSL toimii moniplolisesrija
ettå siuå on pineåjå nonipDoline. lehti.

KODAN VARAUS
KinilänKukrsjärvellä sijåitswaaGoados koråme
varatunc-HMo.ingilla puh. k. 57? 004, kesåa$nro
puh.597 39? tai Maijå Stykilte puh. k. 876 4391
Varaus on peruitava l€ksi viikkoa enneo vaallua
aike tai siilä peritäain normaali kåyttöoatsu.
Kä'itömaksu on HSL:ijeseneltä l5 blc/hlö/yö ja
muilta 30 nk/hlö/yö. Alle l2-vuoliaiden
kåtltönaksu on puolet ed€llisistå. Koko kodan voi
w.ata kä'röitnsä 60 mk/yö.

VUOKRATTAVÄT IELTAT
HSLIIä on kolme Te@ Mast€r 3 t€ltt&, joitå voi
wokårå 100 nk/viikko tai 50 nldviikornoppu.
T€ltat ovat kupolinallisia kaksikerosteltloja.
Ti.du slelut Anj a Sintooen puh. k 676 03 9 I ai Saka.i
Palo puh. k.874 5880

VUOKRÄTTÄYAT RINKAT
HSLIIä odyksiSavoua 906ja yksi 1200 rii](l(a.
Vuoka on 100 mk/viil&o tai 50 nidviikonloppu.
VaraDksd P€kka Narineo puh. k.461610

T'UOKRATTAVÄT AIIKIOT
HSLIIä on kaksiitFtehtyäahft ot4 joitavoiwokåia
100 nvviikko råi 50 mk/viikonloppu. Alkioita voit
kysellå Pekla Nadsella puh. k.461 610.

\.UOKRATTAVAT TRANGIAT
HSLIä on kålsi Transiaa,joita wokåtaan 50 nk/
viikko låi 20 mk/viikonloppu. varaukset Anjå
Sif,tono puh. k. 676 039.

HIHÄMERKKEIÅ
Låpinkevtöoden hihanerkftejå voi ostaa
kerhoillotus rai tilåia 8 mk hinråd Seijå Turpolta
pnh k.322 644.

T.PAIDAT JA COLLEGET
Ha.li its.llesi onrållsuudellålogollame varustettu
T-paiiatai college. Paidar oiat toinaislavalmistetra

Vädt: hama4 luman vihieå tuma! sininen ja
lumman viininpunaid€n (T-pa å) / tumma lila (col

Hi.la: T-påita 50 mkjå college 100 mk.
Tilaukset: Kisti Klenola puh. k.291 9171.
Tilaa paitasi ajoissa sillåne tehd,i?ir 10-20 kpl en$å
ja toimiiusaikå on 2-3 viikoa
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KARIAKAIVON LINIA-AUTO AIKATAULU

Nuuks'

7,30
9,05

10,40
12,50
14,30

l?,30

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

10,00
u,20
13,40
15,05
16,40
18,25

10,00 la myös
11,20 8,25
15,m
16,20
17,55

19,25 -> Espmn asm.lle

Linjaå liikenröi Aberginlinjm bussi nro 85. Iåhtö L€ppäved Låklitcilta,

HpiiliriiiviJ:ii ; i-ffi1
Kulun ennenän he.lilöjåsedenii Suonen Marl€ilulii!
toon (SML:n j:ise! yhdistys)

karttaja haluan liitträ suo.ajäreneksi HSL:ååi. Maksa.
qoden 1994 suorajåsmmaksun 40 hl( ilda. erilliste
laskua HSL:n tilille SYP Hrki Lönnotink. 24,214220-

Tilaan Lapi.kaivij:ilehden 40 nk
Ols suoriuanut naksDn ilnH erillistd laskua
HSLintilille SYP-Hkilönnrotink 24. 214220 40 1383 6

Haluan liifiyä Helsingin Seudun Lapinkåvijöihin ja sirä
kautta Suometr Matkailuliittoon. Måksa. SML:n
jåsomåkiun 120 nk ninulle lÄhetettäv:Ulå lomakkeella.

Ndi

HELSINGIN SEUDUN LA.
PrNxÄvrJÄT
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