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PiiHINJOITU$
Opi oihid kuului viime sykslnå tdpåri$ökNaruks kussi jå tedin tilatla meidån piti kidoitraa e$ee
aine€sta Kuka tai mikå on vaikuttmt omae luontosuhteeseeni?

Laihdin telm,rin tehtåvåå imola Minusre oli mielskiintoist kelsla lDontosDhdettei larsuudesla
nykyp:iivii:i!. Lapsuusajata livat tietysti va'nemat, kaverirja ilse luonto esile. Kd tdpeki ketNir oli
pakko mydnåÄ ettå liittdndHehinsin s4du Lai.levijöihinjå ninenona.låpi'ldvijöissii toimjmben
olivat påljonlin kehittän€et suhtautuistej luontoon ja retkeilyyn

Toisrd ihmjstm k&$a keskustelminen tuo rarpeen niettie rekmisiit ir ja Nostuksie Kun toiselte
elittri?i Djts on tehnttjosein iilanleesstai nitå ajattel@joistain dioinajatoinen tysrl -mjksi, on it*kif,
prklo pysiilttyiimiettimäin perustebjåtoinilleo. Tek@kö snejotain siksi, eltåon ajatellut diat niinv.ijuui

Nuth esim Kdjakaivola käydyistd keskusteluista, lon j:isoet siellå puivat .åtenyksiä?ti luonrcsta ja
retkeilyst!. Kukd ei t dq4t{iå11å rytkyle oma4 oiked nielipidettåAn. Jol(ainq saå huodosl& oml
mietpnee.iä kotemust@ kautta ja kihta nielipidettäå4 jos hal@

VaBinldr tålkoids kdtt. olen oppinur paljon suhtautumisssi luonioon. Talkoidd kauha oleo s@ut
luntuo, että jokainen voi tehdä jotain luomod hrriilsi, jos vain on taQ€tsi halua ja kiimostusia Jos
lörtååjotåin epakohtiaja ottdyhteyttd selaisiin elimiiqjoillå onvastuu asistaja kestustelelähr@ vdovasti
Iiikentse@ B laihde sD,ttev:illil ae ralentavala mielele etedpåi4 njin pid voi pidj ihnine. huorot4
ene tåsse me s@et jotain konlreetrisra åikåiseksi.

Luuld ettå en ole nåin€ ajatulcin@i yksin råsså yhdirtykre$ii Ia jos yhdistys on vailottanul vaikla qin
yht€€rkiD jiis@e@så niiin, minusta yhdistyksellii or t:irkeå paikla tällä IEpallolla Toivon etrii siriilin
löIiiisit yhdityksr:ime nuurakin hyöryå kuin jä*nålmul<ser ldupoista F najoiusliikleisia

Mrjå Pi'ind



TOIMINTA
Objelnien yhteyde$d nrinittuihin våstuuhenlilöihid rcit ottaa uistelefutta yhtelttå, jos sidulå on jotain
epdsehdä råi kysltråvån kyseisestå tapahumsta.

HELMIKUU

Tiedå1kö misså on Pörrisjårvi? Eikös * j$sain pohjoisessa ole? Aulis Bosbön selvinåd sijaiuirjå lqitt,tå
eteeme syksfisd ku!*ertonuksen Piilrisj:iNe$a hieklad'lneineo ja soileen. vaetuuh@ljlö Ki6i
Kl€mola puh. k.291 9171.

Paikla on $itelty no:3 83 metsiihallituks@ tuvåt ja kiLnpår kiijasr. Sr@ onjå avdtokin tehdiiiin. Tilå.
on noh kåltdelletoista sopuisalle henlilölle Måhdollsuusharmtaanrds ralrastusra a 75 nk./tu ijå50mk/
puolitutiå. Ratsastld.lli slairsee 400 nenin !åtisså. Jos ei ole htihtokelejri. niin kå!€llaiiin ja dsitåån
llthistöllå oldat hiiddlimut tutuitsi. Påikale wi tulla pedeta|ih@ bu$illå esim. Helsinb - Lohja
kulkevåt noin tumin vålein Matke llikala.n on I-ohjalta Smanih moaiiå ti€ni 8 km. Paj&a on tien
vaemalla puolella jå mdl(itå:tn tulopiiivinå riittiiviUlå m:i?irållä ulkotulia. Tienpuoleltå lild ynpåröi
punainenaila trnoittruttrmi!.tJornåN@i912-318243 Sopimlks@mu}@JomjaK.lehrkdrtjå
palarttaht Lohjm linja-autoasaralta nukutulijåt. Eintr oqjos on 12 h€nk€å, noin 5onk/henkilö.

Kom€ita puupimjå ved€lii:h Kdjataivon ldhina.sloist! kiimpän pih@ odott€l€naan tulwiå saum
lamiryksiå Talkool åI{.€tklo 1o.ooålniujaltå. Talko@iidemluvasshm€k€i oaj.swa. Vashrhenkilij
Jom llukÄs mh 479508
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1.2. ke klo 18.00
KERHOILTA -RETKI PöYRISJÄRVELLE

10-12.2 pe-su
VIIKONLOPPU HAKALASSA LOHJANJÄRJEN
RANNALLA

25.2la
PUUNVETOTALKOOT



MAALISKUU

1.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA -
RETKIMELONTA
Kåisdims ala aste. Puutdhakatu 1

Kevätkokoutse$a ldydäån läpi sååntöbååräis€l asiat kut€n aod€n 1994 toiiifiatertotus ja tilinpiiiilös.
KokoDksdjalkd K&i Pupuhi nä',ttåä meill€ .etkimelontaa kästt€lwån videoa mandolisesti Artic Ceo€
Rally. vdtuuheililö Sela Turppo puh k 322 644

5.-6.3. la-su
LAAVUVAELLUS SAIMAAN SAARISTOON

Sulcime unpihangesu Lappeed@& kåupunein alEella hilåillmn tahdissa ja pmausluvdkid sd
Rofl$me kiy Smialaslå llotiul@ ja Hinisdea josta Muukkoo. ja taloisin Sarmiala@ Markaa
k€nr1 viikonlopun aikda noin 25 ld Osli*ujila o. omat wiid ja ralvivå€llus@steet. Yöpyminen
lawssa tai teltass. Lfitö lardtai@ Ho l0 00 Muukon €riioajalt  jome sumuniåina paluu klo 14.00
aikoihin. Retken lopuse on sauna. Matkå tehd&tn holilö&roillq joren ilnoittetue$asi kem, nontako
v&ltlja k nppein€n mahtuu k l,tiisi. Ti€dust.lrf ia ilmoittrutumilel 1.3 nemesså Heino Dufta
puh.k. 953-4585304 Matkalostamukset jatd etokunta keskenitin, saunasrå jå puusra k€dtäån pieni

7.3.ti klo 18.00
YLEISÖTILAISUUS - UHANALAINEN NAALI
Kmpin prlvelukeskus, Salomonkatu 2lB, toinen keros, ju[asali

Kielonen eli Aslo Kåikusab nnee kertomaan malista Tilåisuuted loivotd luodonlstdyi€n usasta
oseofioa. Päiisyn*lu 20 mk, mislå nettoluotto lahjoitetad n rleille. Vasluuh€rldlö SeijaTurppo puh.k
122 644



HUHTIKUU

5.4. ke klo 18.00
KERHOILTA . TOTTA JA TARUA LAPIN
KULTAMAILTA
Kaisani€men ala-a$e, Puuta.hakatu I

Lapin loue historiad jd Lalankaiwjiin sa.]me tutustua Seppo J. Pads6 op$tallr@. Såmallå voidM
keskustella, onko @hdollisra hanklia va!åusta yhdislyksem€ njmnn. Tållöiien ajatus h€itefiiin
pohdittavatsmeja Seppo Parte€ntietåisitäsriilin asisresemår. V4tulhenk öKnstiKl€molåpulk
29t9t71

tr! ,^?lliu'^^o"o,.uo
Tauon jijlk*n pyödhtävår keskiviikkosaunat kåyntiin. Sauna länpiiiå kuud€n åikoihb kylpykmtoon j.
lannen vesi vi.kigaia löylyjen vålisrä Sauasta peritåän paitån päiil6 vndq @k@ sunånElcu
vashuh€nkilö Nla ADund Duh. 345 1?81

TOUKOKUU

RETKEILYN PERUSKURSSI AIKUISILLE
tlsl-jdj€staå relk€ilyn pflskurssir aikuisille. Ku6siin kuuluu viisi t€oda ilta (2.,9., 16.,23 ja 30.5.), sekå
viikonloppuvaellus 26 -28 5. JAtkona kusille on viikon miflainm v&llu Lapisr. Tdkemmat ti€dor
seuravas Lapiikivijä$ä. Usiitietoja ltata Håtnoilta puh. k. 718 768

6.51a
KEVÄTS Vous

Talven viimeripp€et heeiåväi Kdjakaivolra hadoj€nja rättien heilumisen myölå Töihin atet@ krrm€ns
åikoihinja ta*oituksna on pDhdist@ oolemmat tånp&ja sauna. Ah€najår eavat netiia hemel@iosraja
puhdistavsta senasla vafluuhenLilö Mjrja Pidnd puh. 8054632
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19-21.5 pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS SUOMUSJÄRVEN
KETTULAAN

Kuljeme myös Nummi'Pusula luoleiesassa jonld. matkaa SuonusjäNen puolella on Kelunlenkki
.ini.en luontopolku, jola pttosin seuraamne. Retfter pituus on noin 25 kn Petantaina bu$i vi€ meidal
MTK n sauålle. jome jät.lome saund€put slnnuntaita vårtq Majoitt€et ja tuom jokainen hoitaa iise
Puurtuvia varust€itå voi tgsyä Lapinkiivtiil.hden siwlla I I olevd varusteluettelon vasbavilta henkilöiltä
tai retkenvetäjiltii. Måtk!tr hintr on noin I 50 nk, osdottajadäårästä riippuen. Låhtö Na-Mhn€rheinintie
pe 19 5 klo 18 00 entisd vR:n raltiasmn edesta, eduskunlatalon alapuolella Mattan rdillawud€sta
rnppl@na, juomevålikatrii Myllylamela Påluu 2l.5 noin klo 20.00 su@paiklam llnoiltantumit.t
15 5 mem6säMarkailuliinoon UUa KesÄseletailulraajaue puh 170 868 Omala autollatulijatdi lisåietoja
haluaqt lht€ysbenknöttomaNumi 912-318243taiPertti Sålopuh.k 90-2916873puht 9204517109

TULEVAA
Toukokud kahoillan sijasta huollume ma}dollis6ti polkupyöria asiotunijoidenopastulsellå. Tarkemnin

'å----is-
-r -, -- --

PERUUTUSEHDOT

Jos vuaus pemutelåar! palautetaa. ihontautu-
mismtsu v,inqnexynå toinisrokuluilla, 50 mk
varaltselta, kuitehkin niin etiä, jos vaous peruute-

42-31 wk ennn matkan alku4 pidåletiiiin puolet

l0- I 5 rk ennen mlkan alkla pidätet,iån €nnakko
daksu kokonåan Mikäli tämrt maksu on yli 25%
vantun lomåviikotr hi.esl4 pålauteram tjmiin

l4-8 uk dnen datkd alkua, pqitean 50% vara-
uks€n koko@ishinnaslå. laiteikid våhintäån etua-

0-? vrk e.nen matka. allaa, peiitäån vamuks€n

Tilejåon oikeutexu p@uliaessmntä,,i€e. lakaisin-
maksuun t,iåkarintodisruksella
Helsingii Seudun Lapinkä!'jöillii on osanottajien
viiillden tai nuun €nnalla arvaamattonan stTn
johdostaoiktuspetuutt&lomalilaisuus l4wkennen
ilmoitetun rilaisuuden alkanispåivaa olenatla
velvouinen koNuksiin lår.jeslåjån peruuttae$a
tilaisuudeo, osanoitonaksu palautetaan kokonåi



LOMA

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 1.-S.4.

RASTTGATSSA 8.-15.7.

Hiihloviikolla on mahdollisesti vielå petuutuspaik-

Lähla Helsi.eisle 3 I L klo 2 L 22 lähr€viillii j una lla.
Paluu Kolarista 84 klo 1925junalra
Hirtå noin 2300 nk sisälläen matkat junalla

Kukki4 kukkia; niitä od tällå alu*lla tiiniin ait@n.
Låbrö Hehingistä 7 7 klo l9 26junalla, paluu l6 7
å@ulla Hehinkiin. Hint. 1450 sisåltää: narkat,
najoitus paiuumatkålla ja se@ Ruokå ja valou-
luksel eivät sisålly hiftaan M&sto otr osi. vaikea-
kulkuista ja klntoa vaari{a

maloupaikoin, majoiiuksn2 h huonei$4 tuokåilut,
saunan jå oppam palvelut
Ilmoitllutumiset jrti.dostelutlomaNumipuh
k. 9l2JlS243jaKaieviKoskipuh.k 9i2-381 079,
prh t. (klo ll 30-12.00)90-85644249

T€eme ttimih lalkoovaelluksen Kautokeino
Kilpisjiifli vaelta€n Noian puoleisen osuuded osit-
tainme.kitriåKalottir€ittiiipiikin Vasi.aindtal
koo on Sronenpmleinen Kalotlehtiosuus, josta
puutruureittilolpistaKalofineittitunukseq n€ na-
putlel€nme siinå kulkj€ssmn€ Kimi.

llmoittlulumiret Kalevi Koskr puh k. 912-381
079,pub r.(klo I l.l0 12.00)90 A564424'9 31595
nemessä Mukaa. rahtuu 11 he.leii. Ennakko
palaveri Kujalaivoll, 17 6 95 klo 1100. Emak-
komaksu 500 mk, josta l,ineietriin panklisiino-

tlmoitt.uaumisi.ottDUlivstaanjakertooauliisti
lisåi rerkestä, kuin myas hidla yns. tiedoista. Utn
låvoittapuhk 488821 japuh.t. 68252563.

TALKOOVAELLUS KALOTTIREITILLÄ 11 -27.8



PALLAS.YLLÄS 9.-16.9.

Upeita metsiä ja runturijoroa on ti€dossa
ruskdetkeUå R€ilti lllkee piiäosh vuhaa poltua
pitkin valilla Akäslompolo - Kotamaja - Pyhåtuniuri
' Aläskero - Keimidtunturin (610m) karua !al-
laks€lle. Hotelli Pallalsela on natkån piiåtijssauna
jayöpynin€npe{an1ai-ilre. Paluu lauulainabue
siuaRovdimelle, jostayöjualla Helsinkiin. Irintå
on noin 1400 ml; sisålt,ien junmatkat maluu-

Kaikkid Suomen Matkailtdiiton ulkoiluyl'distrstd
yheislyöelin ulkoiluybdistystoinilanta suumitr€-
le e.si kesäki tunsaasti objebaa:
Tulusiumiskäynli edme$uihin Vi.o$a 3 -4.6
Pyarava€lhs LieksaJo€nsuu I -8.7
Talkooviiklo Kukasjåtuellä 22.-29.7
våellus Harddgeriid Norjam 29 7.- I2 8

vaunu$a ja bu$ikuljelukset sk,i loppusaunm ja
majoituks@ Ruokajavaloutuseivalsisållyhintad
Llthlo Helsingin råuialieAenalta 8 9 tlo 1920
lähr€vä$ä juna$a Låht,jöille pidetäi,n ennakko-
palaveriKdjalaivolla26 8 klo 12 00.Kiisileltåvät
asial mm ruokaryhm,it, v@stei Fs llmoit-tln-
tuninen jå tiedlsl.lul ll8 memessä Jorna
Numellå puh. k 912-l18 243

ULKOILUYHDISTYSTOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMÄ
RETKIÄ

Tarkempia tietojå emi lehde$ä Elukäteen retkista
yoilktrelliiMatkailuhosråUlaKesiiseltåpuh l?0
868 tåi meidån yhdistyksen ulkoiluyhdistystoi-
millMa.jåsenelrå Pertti Salolta puh. k. 291 6873

TELEMARIilN PAULOISSA

Retkeilij,iin teskuude$a pohditaan usein qilaisia
vaihroehtoisiahiihtovalineiiå Lapin tunlureille. Jo-
l€isella on on våman omat makunsa Peiinteisesd
leveitä retkisuksia o. $ositeltu pdhaiddiksi vaih-
loehdoiksi kun tu joillekin nomaalir latusuksr
tuntuvat tutuimlia. Paljon myits taireran peistä
rerdstånttien taipeellisuudesta tunturien rinteillä
Yksinielisy,leen lässri keskustelusa ei va.md
pääslå, sillå jokainen valitsee viilineet onien
tepeidensa jatothrmusl€nsanukaan

viime aikoina Suomen ja Lapin hansillå ovat
yleistyneet telema.k sukset,j otka ovai honeltå osin
hyvii vaihtoehto hiihtovalineeksi seka tunturcille
ertä tasåmalle Suksiaon annoisisb ajoista l ihlien
ldrleny iålvisin liikkunisviilin.inä pohjoismaiss4
mutta löketteluja tuntu hiihto on samut alkuunsa
vasta 1800 luwn puolessa v.lin Telenark suks€t ja
hiiho yhdhtetäån Norjd Telemrkin nekuntaan,
joka sijåitse Etelä - Norjssa Oslosta lant€en
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Sondre Norheimia pidet&in ramen biihtolaji. isånä
Hiin kehirti suksien ja siteiden nallit, jotkå
mahdollistivat lask€ltelun ja hiihdon tutur€illa.
Toinm alue joka on halunnut saada tastå *unnian
itselleen on Trysilin lqnt4 joka srjailsee Oslosta
kakkoon aiva. Ruotsin.aja luntuma$a Trysilon
Norjån melsaalu€iden syd,ine$. ja si€llä on
vanhoista ajoista lähti€n valmistettu suksia
Tunnetuin biihtäjä Trysilissä on pitäjän hisroria.
mukaan Trysil K.ut tldn haråsti tu.tunhiihtoa
låheisella Trysil lutrturilla. Paikkakunnalla
järjestetåänjoka wosi kist Trysil Knutin kumiatii.
Kilpåilu alkd kyläsd ja reitti tipua I 100 detriä
korkealle hDipulle, josla lsketan tataisin kyläån
Telenark hiihto ja tekniikka jäi 1800 lunn
loppupuol€l1å pitkiilti nodalaistfr hardtukseksi,
sillä Keski-Eurcopassa kehjtettiin dlppihiihtoa o-
ran suunl@nsa ja se syrjärtli helpommin opit-
tavm i€kniikkesaåf, sioistatelenarkin. Vdta viime
wosien åika.a kiimoslus t€lemrk hiihtoa kohtd
on levinn,l Norjan ulkopuolelle

Telemark sukset oval yl€ensä n. 55 nillie ldeite
Noin sendn ldeänpiå lruin nykiFl latusukset,
nutla kapenpialqin retki$ket Teldark sulsisa
on teråskatrlit Ne oval nyklnuodir mutaan
lsiloituaja niit,i on saatavana seka piro €1tå sjleållå
pohjaua Sukset on tehty påkiin kohdalrå aavistuk
sen venan kapeammaksi suks ohjaitahud€n
paia aniseksi. P&tllisin puolin telemdk sukFi
eivät juudtd eroa tavallisisia latuslcisra Jalka-
wus telemark€issa on loivmpi kuin latusuksise -
tåmeparstaa laskett€luonindsulksiakutsmyös
sukien ldertojäykkyys. Telemark suksia valrnista
usea tumehu suksivaldistaja - pääasiass heillä on
kuitenldn ohjelrusåan ldsketlelusuksia.

Sitein,i kiii€liiiin varsin ylei*sli ns Roti€fella
sid€ttå, jokao. nomaalia jåreånpi kdrkiside. Siiqå
voi olla myos .€lkisiien tapdno kanltremmiside.
Perustuodoskdside eiole lauk@v4 multa siteisiin
on saatavana nyös laukaisudutonatiikka
Laukaisuaulonatiikka on tukoirettu kuite.kin
lähind kilpailute,lbön. Telemrt noooja on sek
dalal& efltkorkeDl'1ppia. Retkihiihl@n soveltlu

parenmin matala no.o, ldketellessa ko*eaqy?pi
o. suositumpi Vaativassa retkeilyhiihdo$a
käytet,ian tuplak€nkiiå Telemark nono nuistutlaa
vanhd ajannonoå, muttaon tut*aopi Monoissa
onNordic nom70 msideoiroitus! mutla ntkyiirir
on saatavana nyös nodemEa ldrldsiteirii

sduvoina kä,tetääd usein teleskooppisauvoja. Rin
n€ttii lask€ttta€$a on lyhtt sauva ki}'llinnöllismpi
ku. laas hiihtåesså ja kiivetessii tditun pitmpiä
sauvoja Telmrkejavoi pitrulask€ttelusuksie.ja
maaslostsid välimuotom Sul6ienrerbkutti€n
ja leikl€awuden noksi låsketeluominaisuud€r
ovåt hwåt, nutta tustohiiltooniirabuudet oval
myiis vähintäin itad''ttävår Tuntu.ihiihdossa te
le.Erk $ksissavoidåankåyttäiinyös Iisåvmrstemå
erik8€en m)54åviå 6 nousukNoja ldiden aMtla,
void@ yläniildnousu huomattavasti helpotta jå
esl:ie suksio taksepain lipsminen Suksissa ei
tÄIlöin tNita nuuta hin kuin luistovoidettq

T€lemark hiihdose on omap€räinen last€tr€lu-
tek iiklå,jolaonr&husuk*nkää.rynin€nj,iisill.
ja lumisiua tuntuin dnteillå, silii suksissa ei ollut
alku@n teräseunoja. Kesk€isitrt,i tässä teldikåsu
on täånttdsen opett€h vaiheittajn kuvåttuna F
tapahtuu seutuvasti l Rinnetta viistoon lask€t-
taesa siinet:iån ylärini4n puoleinen suksi et@ 2
laskeuduran telmark rukasstoon ja siircrää.
smlls pääos painosta ehrsukselle 3 Sulcia kan-



tata@ polvia kiiiintäoäll ija vadalo seuna nukam
tasapainon ruoksi 4 Ase.io vaihdet&n kohot-
taumalaylös japainorasarmnkumallekin suks€lle
jaohjdtåankiiänösroppuun 5 Asentovaihdetaanja
kallistuimkuraavankia.nökseeh Toisinkuinpu-
jotr€lusuksissa nonon kDtapiiå nouFe våpesti
ylös Kiiiin.ösr€kniikk@ on vaikeå kuvara sanålli

Pa.haiien telemdk biihdon saloihin voi p€rehlyå
kusseilla joita Helsineh seudullajdrjesr,å Suomen
Telemukhiihiajat yhdistysyhteistyösiiHelsingin
kaupunein kassa Paloheinän rinteessä Telmark

hiihdon opetusia on tarjolla Etelti Suome$a nm
Sappeen hiihrokeskukse$a Telam.k valineiräkin
nokralaan us€issa hiihlokeskuksissa Nåin lajin
saloihin voi perehtya ennm onien välineiden han-
kint@ja voitestatavesteilaomaahanki.rap,i.löstä
vanen. Toisin kuin lashettelua T€lmark tekniiktd
voi hårjoitella missä tahanM lähimaessa. koska
suksilla on nahdoUisuus nousra näer ylös
"haniavoinin ' - onasta mukawudenhalusta on
pitkälti kiinni missA habaa opetella hiihtotaitonsa

tärkeÄ.ä, se ku. tavoitiaa jokaisen jäsenen

Mffiakussa pikkujoulu.jfl yhteydesä lisääntl
yhdisryksen saekkaiden joukko yhdeuä Ioh
roku.ta oli pååttiln',i aniaa temån arvokkaan
kumimosoitlksen tuiva puraslle,joka on uues
tanur hiljaa yhdistyksesame ja yhdistyksen hy

Tiedoksi jlisehille: johlokunta kokoontu! kevår
kaudella nelje kene. 26 l. 23 2. 23 3 ja 4 5
L,ihetiåtaå asioita, joita haluatte johtokunnan kä-
siilel4an joko puheenjohtajalle tai sihlerille
Puuhakasra loinintawofl a kaikille toivottelee ral-
visesta luomosia lumoulun*na

seija

PJ:n puheenvuoro

Vuosi on jålleen vaihtuiul. Suomi on siiron,r
Euroaikaan? Euroopan luonnonsuojeluvDotta
vieletiian Euroopdntuvostonaloifi eesta40 m@sa.
lskulau*etu on "Lumoudu luonnost4 huolehdi
tulevaisuudestal'Lapinkåvij,itomaltaosaltadtm-
toivåt kortoe kekoon erilaisten talkoided muo-

Såmalahtijatkuu tän,ikin wonna Lurasa on.et-
keiltt€ilin nerkitsemista, heinänniitoajåd€s milä

Vuosikokous 2 I 1 .94 kokosi 40 henkeä päättiimiiiin
tulevisra .lohtotunnad erovroroisr€r, Marja
Bynnisen, Kisii Klenolanja Penti Salon paikoisiå
,iånestettiin Viideståehdoklaa åvalituiksiiulivat
Allan Apuned, Perhi Heinond ja Knsti Kemola
Kiitokser vi€lå keru Maiallejå Perlille uurastuk-
Fstame yhteiseksi hwiiksi.
JohloLu.an ehdottamå miinusnerkkinen budjetti
wodeUe 1995 k€sku(elutti kokousvå&eä. Jiiueen
kenådetsirtiin kei.oja Lapinkävijälehden kohoaviin
kust@uksiin. O.aslävaialouden nousukåusi sel-
tabi måndouistaa taas mainosten saanikn lehteen
Joka tapåul$essa ona l€htea pidettii. ehdottonan
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[ebingin Seudun r{pinkjivijåt ry. otr Suonetr
Mrtkliluliitotr jölenjiirj€stö, jokr perustettiitr
vuonn. l9?3. Yhdiltyl$en llrkoituksenå on
.disdn Llpin m krilm jr rclkeilyn, €fityhesli

JASENYYSMUODOI
y. t s i D i e t. i.i v ne t : liit|Jneet SML oon ja sitakau a
HSL å:in. Varsinaisia jåielie niin wosi-, perhe-
kuin nuorisjäsn€i. .t o/arrre,,er kuuluvat SML n
joho.Jdn nuuhun jerjestöon, mutta ovat liirtFeet
HSL tiiinmaksanallasuorajasenmåksuntilileme
Muut kuin SML:n roisten yhdistystedjåsener eivät
voi liittyä suo@jäseniksi. Yrityksetja muut yhteisöt
! oN 

^t 
liiry 

^ 
/xe i tuj,. sd i k n

JÄSENEDUT

Helsitgot Er.i-Yaruste ietkeilyasut ja -
vålinei,mets,islye jakalastusvaosl€et, tm.
Urheilukah 42, pult 4?9 787
Ldssih Retkiditta: retkeilyasut jå -vålineet,
polkupyö.åt, lasketl€lu, yn
Iorum, Kukodon, puh. 612 1600
P ar I i @ i t t a rcrketly aslr ja -! iiJineet, polkupyöråI,

Yrjö.latu 34, puh. 694 3899

Oksas€nkar! 2, puh 408 972

O@ lehteme on LAPINKÄV'A joka ilnesttl
neljiisti wode$a ja mrkåiluliiton MATKAILU,
jokailmesllykuudesti LAPINKAVIIA-lehdenvoi
myös rilata, ellei ole varsinain€n lai suorajåsen.

Kadakaivo on wokattu kåyttöömn€ H€hiagin
kaupunsiha Se sijaits* Espooss4 n 9kmvdhaha
Turuntielii!, pdi kilon€l.iä Solvallanufteiluopis-
toliå. Krjaloivollep,iäs€eKoiwlanbussillanro 85,
jokalåhteeLeppäveran Låkkitonta.

Karjatåivolle lörräd helpoimnin seurmalla Sol
vallan urheiluopistolla låhtdäå oranssinpu@isla
Pirttihiien viitoitusta n 2kn

Karjalaivolla on yllinaja ja alamaja, jonkå yhtey-
de$e on sauna, seki! yleissa kått6$e oleva keit-
tokatos Våtusteisnnkuuluu stioit4 puhtaitahuopia
jå keitin, johon Si.ol on tuotdn itse. Yämajån
keittiössåonyksiliekkinenk@keitin. Alanaja$a
on takr(aja kamiina, ylii@jase on kaksi l€miine
Myös kamiinoilla voi keiltiiA.

Vihrdiiu kompostoinril@rilloon lait€i@vain naå-
ruva jäte, muut roskat tulee vieda pois K!'jakai-

Jäs€n saa tuoda mukdd nyös Lapinkaviöihin
loulumåitomiah€nkilöitå. Yliviidenulkopuolisn
ryho,iste on ilmort€ltava kahdelle johtoltunM

Karjakaivoa ei voi larata pelkästäån o@an kiitt-
löö4 vd se on aim kaikkien jä€nten kåytö$A

Kejakairok avainet eåi jiisenkortlia vaståan
Suonen Matkailuliitosta, Mikonkatu 25
(aukioloåika on 9 00-17.00) jå CåG solvåIdl4
Nuubiontie 82 {tarldsta aukioloajar puh 860845)
Matloiluliirosta avaime. saa ilnaiFksi Cafe Sol-
valasta haku tuksd l0 nk kenå Majoi$a on
loimintaohjeet, joftåtuleenoudaltaå

Telltåilu onKajataivollasallittuLåpinkådöilleja
heidiin vi@ill€en I Jlkoilualu*nvartidtvoivatp€nä
lelttailijoiltå Liiku.råviraslon såiitäoän mal$un.

K a Uaka iw, lki | | ö I e i tn n a Ls1 n :

Talketikodoppuinaon olBk€tu maksutonlakoko
viikonlopun (ei kosk€ teltramaksua) Muut ohjel-
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mad nerkior dlaisuudet, Joissa yow&iån Kdja-
kaivolla oval ohjelmaankuuluviltaosillanilmaisiå.
Keskiiikkosdnan sau.amaksu on 5 nk/ btö

Mak$t suoritetan HSL:n pdkkitiliue 51? Lönn-
rolinlatu 24, Hli, lilinunqo 2142I 8- 13842

Matkailuliitosta håetlu avain or palautetlava heti
k,iyö. jiilke@ Matkailuliittoon S€n voi j,itliiamyös
Matkailuliiton postiluukkuun kirjekuoressa
palarnuslapullåensteduna Cafe Sollvalla$åhaettu
avain on pålåuletava heli kattön jalkeen Cafe

Kotl Kittiliio Kukåsjån.lii
Kukasjäoo salvoskami ioinii varåustupana
yaruu*sia hoilMt C-H Moing puh.k 577004ja
Maija Stykki puh k. 876 4391
Muut kuin HSL:n jäsenet saavat kät'ttää koråa vain
HSL:n jiiienen sturasa.
Koda, kiiflönakin oaH9L:njåseniltå l5 mk/hlö/
yö ja muilla 30 mvl ö/yö. All€ lz-woliaid€n
kåtntömaksut on puoler edellalolevista. Koko kodu
voi wokrårå kiiyttöö.sä 60 r ryö.
Kosdoksen lampia,i kaniimlla Muuna vmstuk-
sena vesi- ja j.ie,impii.i, iskivati, siivousvtilineet ja
Iapio. Nukhninen tapahluu larlialla Ylteisoni$

Mstkliluliilon suor j! nrjr
Lapinkivijöilla on kår'ttöoikeus maua aluella
oldåad Suonen Målkailuliiton omistamaan nåj@
ja saun@n Kukasjaneuå Majd kä)'trönaksu 25
mk/uk/hlö, l.l0-31.5 @jalå on lalvi biMl:l
hlö 50 mk/vrk, 2 hlö 60 mk/vk, 3 Nör80 mkTvrlq
4hlö 100 mldwk, 5 l ö-):25 mldhla/vtk, all€ 15
wot @t aikubte. ssrdeilmiselci Talvellamjan
paiväkåytiistå peritäån l0 nk/h1ö, kesä11å
piiivåkayttö on ilnaista Maian ybteyde$ä on sau-
n4jonkakAylönaks l0 mk4JÖ/ken4 pilää eriteUä
laskuun. Majuja saunan vdaukset hoit@ SML ssä
ttlla Kes:in€n puh i70 868

Kaikki muutMaikailuliitotrjåsenedut

JÄSENASIoIDDNHOITO
Yhdyshenkilö Suom€nnaikailuliitosa on Ulla
Kesanen puh. 170 868 VårsinaNten jäse.len
osoiteennuutoksel hoii@ SML
Suonjäse.ten ja lehlitilejiq osoitteenmuutoksel
hoite rana$onnoitaja AinoMaliliainq Tiirisn@tie
9 838,00710 Flelsi.id, puh k.370 299

TOIMINTA

K€rhoilb o. jot isen kuukede. ensinniiis€nii

Kaikesra toininnasia ilooitetaan Lapinkaviia

HSL:ll^ on koln littuMater 3 tehtl1,loit^aoi
wokraia 100 mk/viiklo tai 50 mwiikonlopp!
Teftar ovat l polimaisia, kaksitetrostehtoja
Tiedustelur Anja Sinionen puh k 676 039 tai Såkdi
Pålo puh k 8?4 5880.
HSL lla on kaksi i'ta,gtuajoita wokatm 50 mk/
viikko rai 20 nvviikonloppu vuåukscr Anja
Sintono puh k 676 019
vuokrata voi nyös iherehtyje iewyjiahkioila s*it
Sawtar 906ja Sa,otd, 1200 rhkLaa 100 nk
viiklo ja 50 mk viikodoppu Tiedustelut Pekka
Narinen puh k 461 610

TOIMIEENKTLOT VUONNÄ 1995

Selj^'lnppo, puhculahtajd, Pyhätunbn.tie I C,
00970 H€hinki, puh k 122644
P ek*a Ndinen, w npfi c e, U ohrdj4J:lmerånlaival
l0 E 68,02150 Espoo, puh k 461610
KirstiKlemola,t reerr',vehlatie11-21 C 1,04400

Muut johtoku!@ jiise.et
Alld Apunen, Perni Hd.on4 saara Kostana,
Iorna Numi, Uljas Per.u, Miia ?irinen

R!hastonbo rjrAinoMatikainen,Tiirisnaa.de9
B 38,00?10 Hehinki, puh k.3?0 299

Mi4^Pnirtn,'dnadw loin laja,MikkeLinahde?,
02770Espoo puh k 805 46 32
R€ijo Blonberg Mada Hynnine., saara Kostama,



Ki.sti Klemola, wrdid,Vehkatie 17-21 C 1.04400
Jäaenp,iå, put k 291 91 7l
Saara Kost@a, Anja Poutiainen, Ritvå Purmen,
Marja Puska, Mi.ja Savolaln€n, Sirkkå sundström,
Lrs Svmskberg, Seia Turppo

rllj^s PetN, talkaoyxallikkö, Iwani€nentie I 0 I
84.00150Helsinki,puh. k.48882l,puh 1 682525
6l
AlleApun€n, AulisBoström, romaHt{kiis, Pekka
Narinen, Mirja Pirin6, Kårin Silldder

NIESTASAKKI
tutvaPureenanloi tämrinravinrolaLuosronnovissa
kåttetynkeiion.esptin Eritoistakeito$ao.runs
vih€rpippurinkå'ttö Lopputulosonjo$ainkeiton
ja nubemok*n viilim@ro$a

8 keskikokoisla pmnu tai 20 puikulaperunaa

I palefl i Koskenlaskitjajuustoa

Kuori,halkaisejaviipaloisipuli Kuullotasitåhelken
voisan llautapada$a Lhiapalmporont,iristys
ja kri.niele liha4 kumes se dka hmaantua Kuori
ja lohto petunat Lisåti ne kattil@ ja kaada p,å[e
niin paljon v€ltä, ettii perunal peirtyvåt Lisäå
li€miLlutiot ja viherpippuri veden alkle$a kiehua
Kt?sef, nå keittoa20 ninDufi iajalisiiiipatu juuslo
Kiehaurå ja nosta pö,råiin Tdjoa lisäksi påla
lämintä rieskåå tai tummu leipii4.

tomNumi,wrdrd,Mersolankåtu42,08150t hj4
puh k 912-318 243
Aulis Bosiröm, Kalevi Koski, Ham! Luolo, ?ekka
Na.inen, Mnja Piinen, Kali Pupuni, Erkki
Simpanen, Leif Ström, Reijo våldder

Kalevi Koski, Asendime 6 B 8, 08500 Lohja as.
puhk 912-381 079,I  90-856442 49 klo I130-
12 A0

Marja Puska, lkamie 11 c 24, 00400 Helsinki,

Sirkka Su.dsrön, Kmehic 2 C 46, 00420 Helsin-
ki, puh k 563 2092

Oikeauava€llukseua tm voir kokeila Raija Hor-
mein kehifi€lema,i herkkua

3dl p€tualeutioitatai $ikaleita(Himangdpm.a/

I purkki öljyy *iilattye tonnikalaa
100sKjppari&lalejuustoviipaleita
Laita kuivatut pnnåt, purjo jå ruohosipuli &-
nusela liko@ minigdp-pussiin Hauduta pe-
runoita, pu4oa ja ruohosipulia muutana ninuuni
Iiotusved€ssi. Pie.i sillä aika valkosipuli ja ava
tonnikalapurtli Sekoibwlkosipulijahienonnettu
tomikålå öljin*n joukkoon, jolloin muuta pai$
torasva ei laitse. tos haluat ptitutå vehemällå
kantanisella, voit rryös kuiyatt@ veteo säilöryn
purldllisen tomikal&, mutla silloin taNitser öljya
paislmise4 Håmmsr€lq jotteivat p€runal p,iåse
pdman pohjm. Kun ne ovat lqTsyn€et lisiä
kipparijuusto duretuettuna joukkoon. tuusto tutaa
s€Iaisenutiile glut€@itlomallejalakoosinonalle
pr'ltipannulle *6.su mojovan haun ja kaikki
larpeet saat kepaf, nyuyltä



KALOTTIREITIN AVAAMISTA
PADJELANTASSA ENNEN

Heinåkuunalussa-93 olinva€lluk*llå?adjela.lasa
losviheinaisuuksia dsin,Bsii Padjeletaleden Lalki
Padjeladn läpi ja se sopi mainiosti reitiksemne.
Syksyllii täntikin polku tullui sitten osanå
kaloltireiltiin Aike olime varanneel kaksi viik
koa" muonaa ruGaasri rinlassaja aikonuksmne
oli majoitiua i€llassa Kdttoina Vegetationskana
n. a ja 6, Vnihaure 28 c, silajaure 29 GH

Kemisrå lähdimme linja-auiolla tursemiin, josta
lensim€helikoplenhe&lluks@me aloiluspaik-
kd Staloluohan Helikoptereilla on tåallå saar-
ndllino reittiliik€nne, jolen natka järjestyi käte
vriiti. Ritsmissä saatoinme jo avisla2, nillalsia
maiFmiatulisinme niik€miiiinvrellutselamq sille
Attajaureosoittautui mahravaksi såämöslellylGi
järveksi, johon Akka kuvasteli lunipenteisia
huippujad Siinehän 2016 metrin korkeuree.
lask@tui hsnnipoikaNils Holgersson Martinhanh€n
sel6så leplitinäån pitkälla lenlomatkallaan låpi

Rinkkojen painot olivat nrl rdkassa sly.issä, silla
helikoptqiin nnkka olisi smui pai@ enintaån 20
kg Ne pumiltiin €nnen helikopte.iin nousua I I

'inl&dkdlajinen 
oli ensimmiiinslsti, jauskoisin,

elt,i aikå lavallå yliPaiooa meni ainakin minun
rinkå$ani. Nlilqrmåt helikoplaista olivat huikeat,
koska oli aanujajadet osittain vieläjiiåsä, vaikka
oli heinäkuun alku Akta ja se. keklonpuoleua
Sr€kin korkeat lael kohosivat jyl hi.ä laivasta

Leiriydyimn€ Slaloluoktasa kauniin Vinhauren
rannalle Un.a Ttenn juurelle ja tuokailtuamme
ehdimme lehdå pari retkeii sdana päivånä Unna
Tile'in 

'inteille 
ja Slålojåkkån laaksoor Saaliiksi

sain laviatuturiängelnåsta, ydkonlehdistä, luntun-
harkisr,! tunturiorhosta, tusnalosta, dilaisistari
koisra ja kuusioista Ru.saskalkkinen maaperå ja

suuri sdeniiårii oval ihånneolosuhteel runselle ja
lajnikk@llekNilhuudellerå.lliikansallispuisiossa

Seura.van påiven vi€limme Stalojåkkånrannoillaja
Jå11€var6 (lI l3) rinteillä Kuvasi. syvänsinisiä
karkeroilajåkiitunankeUoja, noidanlukkoja,haproa
jajtill*ned'laisiaiitkoja jalietenk'npajuja lllalla
vierailinme Sl.loluoktan saanelaiskftkokodassa,
joka oli vaikuhavsti sisuslettu Maa$a latliana
olivat porontaljat ja alian ofi rake.n€Itu pyoreistri
luonnonmuouanisrapuistarisleineenikkunoin€en
Kirkon k€skilaliaua oli suuri tulisijå Lähellå
sijairsevcsa saamelaskoda$a olinme kuulenassa
vdhoja saanelaistaruja



Staloluokla on vilkaspaikka k€sdisin Saamelaislen
kesakylån vieressä on kioski, josta saa osraa dirä
moninaisimpia laNikkeita'r'unlurituvan vasiaan-
orossa laas nwdaän posrinerkkeja ja kantoja, pal-
velL,ihin kuuluu nyös sauna

Jatkoimde vaellustanrme pohjosta kobli Ympa
rillanne kohoavat ru urit olNat viel,i paljolti lu
men penosa, jfiet osntainjää$d, vielapa purois
salonvcsi solisi jiiähileitien läpi Ulislellen jäåpuiklola
ncnnessäd. Multa iha. lumikinosten vier€llä,
sulaneissa paikoissa kasvit kohofiival kiihkeästi
leralehtiåakobtivaloajalimpöä Rinkassapainoivat
selkää kahdcn viikon varusieet, mutta koska
ksvituns s pysär,lti ihail€maan ja kuvanaan, ei
uupumus ehi.tl yllåliää deitä Saoelaiskylissa
sainneostaatuorefl akalaajaleipiiii Vuofokauden
my6kyisästä vesisalesta ja tuul€n tuivetruksestå
selvisidme vi€riämiillä ajan ieltassa iutkuen ja
julellen Muussa tapauksessa l€lrat ehka olisivat

lisaksi eres kasvi. jonk. tiesimme kasvavan
nimenonåan ta.llä viihauren pohjoisRnnalle
Allakin( 13,18)jaAEsvaren ( I 089) rinleilleneillå ei
ollut asiaa, sillt siellä oli vielt todella patsul
lumikinoksel Sauobau'en rannalta Åroivaratjin
(727) .inreiltt löysimmc ctsimisc. jalkeen. nu a
kunenkin kuin sallunalta tåmå. kaivalui valkoisen
arhon - Crusnaru - A.enaia humitusa Täna årho
veikin kanerastani muutaman kierotrsen filmiä

vaellu$eirti onhrainnerkitty, jokio.ylitseon sillat
ja kost€ikkopaikoissa pilkospuut. Maasto on
eninnakse€n helppokulkuista, pimiä puroja on
paljon Kasvillislus on refievaaja vamaan suuin
osa pajulajeisla edustettuina. Tellå Padjelanrassa
ihästuin pajuinin, laheita tatsoxlina ja kuvatruina
.eovattodellakauoiita Myos linlujenlajink*aus on
laall.i valtava Jos linnul kiinnostavai, tiinå on
oivallisla seutua niid€n rarkkailuui

Kuljaurenldsipitissålunensulanisvedel kohisivat
mahlavina pulouksina Si€pperjåkkäta alas Alka
hallitsi riiijll,i tad maisemia. joita oli tdpärilläme
ihanriitlavasli Rinlelolivatpaihoirellensulaneet.
mutlalaksoissaolivi€lälajojalunikenttiä. Kosken
@naliakasvoi jaileinikkejäja kållionkoloistaloysin
saniaisia ja pahla-åilakreja

L€nipaika$anne M!6tlåkkån alaint.illä ilta-
auinko kullasi viimeisrå leiri iltamne Kdsvir saivat
punenavan hohteen auringossa, kåNainen kuusio
na)ltitosikddsliajapu$ilcimmekil pullistelivat
pyöreild pallukoitaan lllan sai nainiosti kulumad
kohllmalla tunlurin tosteassa rinl*ssil kmeran
kånsaF amun sadstuks€$a samal kasvit nåyttival
ihan eilaisilta Matkrrb Vaisaluokran satanan,
josta ylittåisimne Akkajauren låivalla, tutustuin
pol'tla vielalumijalktå.nja duihin bielenliintoisiin
kasveihia joistakåarledvaldkLkinolivdtanuppujå
tekem,iså.Multåtamehintuldjåll€€nuudelleen .

Haaveemme oli löytåå kaiktien nuiden kasvien

i ..,
r

l l



AUTIOTUPA

Auriotuvar ja lurvekodal ovat tuttuja Lapissa
natkaadsa tehneille Moni nina oo kino isena
nuistanul, seåolo suhl eiden muurtu essa heikoik si ja
ruvm krjote$a $ojaa dka'ia luonnononilmoF
kohtaan E.iimidentukikohria pidelain itsesi,ian
selByksin,! jot€n haryåpa o. niettintt niiden
s)dtyhisloriaa Autiotupia pidelåiin Lappnn kuulu
vina, vaikka niiia o. ollDi lod€nnäköisesd myös
elelåisessa Suomessa pitkien eriinaataipaleitl€n

Ensimm,iiset yöpynissuoj.t oval lodennåkoisesli
olleet laavu- r ai kotapuita, joita onjetetry paikalleen
*uiaavaa kala ja e@erkeä varten T I likonen
kertoo va.hasla peiinteeslii Lapissa: Kun laaw
purelm, onjåleftve tuoleet paikall€en - Hylåly.
koda. ovipiel*n kannetaan yksi puusylys ja toinen
sylys hakkuupölkyn luo, joka pannan pysttl,n
kasvavaaplulavåste. Matkaniessaiottaasylyk-
sist,r tulenlekolupeet ja slrytkeel, muta nilden
dlalleoli kootiåvakoiwnpökkelöna

Jos ensimmäisdä vaiheena olival iuwnruoteet,

ryhdtlliinrode.näköisestipaljon kaltetyillekala- ja

erakentill€ rakentamaan jo varsio varhaisessa
vaihe$apystmpiärakoteitajat, loinovatlulleet
tuvam nukaa. lurvekåmit ja kodat, joissa on
ollur aluskenana pui hirsikerosra. Erapaiklojen
lhäksi yöp)dispail*ojaonlodenntiköisesiivarattu
paljon kAtatyjen kulkureihim varsill€ Tåstä löt't)t
jo merkinioj,i jo hi$onalisista asiakirjoisra

Lapin olle$a haNaanasuttua seutua tatunti,n nat
kalaisiavanentukjkohtiaasuttujenpaikkojenvalille
Asiatiijat kerioval, etlåjo I700luvuka saakka on
ralemenuautiotupiajakotiakulkuväylie.vaiielle
T I Ilkonen kertoo. eltå v. I 754 esitetriin raken-
.etbvaksi s€llaset Indin ja Pehoiaflen valiue,
Inain ja Utsjoen välille Pal6umaaltan, Inarin ja

Sompion välille set.r Luircj,iNeue Muitaki. ne.
kiniöjd autiotuvi$a lö)tyy mm. Suonulta, Knidiä
jaPersikosta Nåmä ovat olleer todennaköiseti kovin

vaadmaltonria kotarak€nteita, srlla 1800 luvun
alkupuolella tiedelaån Mierasjiinellå ollem 20 notta
vanha kota, jonka allskehånå on ollul :l hirsike'laa
Tiissä kodassaviisiot seinet olivat Iautaaja kalelul
kuorilla Kolin kunmoisia ruolloiset tuvar eivat
varfraån olleet, sillå Jaakko Fellnan kertoo
mieluummin viett,ineensa yonsäulkosalla kDi.
syitpälåislen vai!@nassa tupa pabas€ssa

1900 lunn alkupuolella on tunnetua auliolDpia
ollut läh€s koldisenkymment4 joisia oe Inarin-
jesen saarissa Ntiissä tuvissa oli yl€e.sa vain yksi
lapintak.lla larustettu huon€, josa oli pö)tä ja pat
penkliå seka nakuulaveri Kampän säånnöissä oli
joriillöin naininra, €fi å kulkijoide.ruli lakaistatupa
lähtiessäänja tuoda sylys puita seuraavia matkalaisia

Autiollpia ja känppiå on synty.''t Lappiin myos
byoiynåkokohdisla Ivalojoen luttaryntäys 1300
lDwnloppupuokllq jätti eriimaihin bpiaja kameja,
joita nark..jat nyöhemnin käytrivär
yt jpymispaikkoin.an Sanoin 1900 luvul la
teollistuniFn mybla Lapissa kllynnislyivåt laajat
mersåsavotal ja niiden nyolä rakennetlin
hakkuualueille savottakamppia tai metsasaunoja,
jolkarelsatöid€n påät'1tyä oval jiiiineel 4ämaassa

Saais.län alueella, josaon ollut rihein autiotupa-
vqko slo, ovat lupia raten taneet alueel la lii kkuneet
helm€npyltåjäl,kullankaivar jametsaståjal Joilakin
lupia syntyi ilsenäisen Suonen aikana nyos
rajavaniostontoin€sta Retkeilyn laajete$a viime
sotied jalkee. tupia alkoival pystyiaa nyos rel
k€ilyjåijesrbt,muxan',iEstuu auliotuvisra jåniiden
rakentamis€sta on siidyrf M€tsähallituks€n kon-



AHKIOITA TALKOILLA
Useira wosia sitlen joukko lapinkevijoilå ålkoi
pohlia, milen saisi htaan ahkion kohuuhinnalla
tahivaelluksilleen Erilaisten kokeilujen kauna
kehitlyi Hafr ex tavarankuljetuspulkasta,
aluniinilisroisla ja -putkista seka muovitetusla
ka.kaasta nalli, joka on levinnyr laajalle
lapinkåviöiden keskuud€$a
1990 tehliin ensimnåisen keran oik€in potukålla
ahkoirå Siihen astiahkioi oliv4r synryneetjoko Utin
kasiste lai neuvorjen awlla Porukka kokoontui
suurem tilaen ja jokain€n toi kotoaan tyåkaluja,
joita ntentanisesa rarvittiin ui oli tehnyr
taNikicide. yhteistilaukset ja työpäivån jalk€en
jokainen ltihti paikahå uusi ahkio kaimlo$aan
Kaikki ovat oueet lBttaiiisili oniin vadexåviinsaja
wokrapalvelun kaulta oval kiinnostuneet påårsel
kofteilenaan ruota mainiota kapisrusra Paineel
uuden ahkionrakennusviikonlopun j,irjeståmhrä
tohten kasvoivat ja niinp. sellainen päätettiin
järjesråti onselmksi oli n',t vain srntyn't Hand-
pulkkien saanti Enren pulkar oli ostetlu

Slockmannilta, nutta n'1 kysely sieltå arloi
vasiaukseksi ei oota Tarkenpi kysely seMtti,
ettei putkkia €rää tuotu haaha. ja soilto
pulkkalehtaalle Notaan paljasti, ettei pulkkia eniia
ed€s valmistettu T€ht@ vdastosta niit,i kuitenkin
loytyi vielå 25 kappaletta ja ne kaikki rilaxiin
lQidkdijöille
Ni inpä eräänä vi ihe lokåkuun lauantai .a
toistaLym€ åankiostahyviiiitokenuslasaoutta
lapinkiivijiiii kokoo.tui yhtee. ja aloitti reiki€n
porailun r@nalislan kiinnittiimiseksi ja jalasten
taiwlteluh pulkan alle P,iiviin aikana jokainen sai
ahkioma siihe. kuntoon, etlå kotona viimeisteltn
jålken sil. loi haneeUa vedella.
Tånån ahidon kehittänistie on siis näilä ntikynin
Lalje$u loppuuq nultå tilalle täyRT alka kehitellå
jotainuutla Katselke siis lapinkiivijLl silla silmeU,,
kun liikutte kaupoise ja va€lluksilla. Jos joråin
kiinnostavaa naetie, voirte ottaa yhi€yttä utiin, enii
uuden medopelin suunniitelu voisi all@

Antk.Harres ja t:tunr ntu buht5n

i l



Yhdyspankissa saat aina suurinta mahdollista talletuskorkoa,
minkä Suomen laki verottomille käyttelytileille sallii. Lisäksi
korko lasketaan hyväksesi jok'ikinen päivä, joten korkosi on
varma, vaikka tili kävisi välillä nollassakin.

PanAAi Kärttelr-
til;

KorAa

SYP Kä)ttti;tili 2,0 qo 200,00 nk

KOP 0,25 % 12,50 nA

PSP 2,0 % 100,04 nk

OP, OKO 1,0 % Kk:n haAitaldo 100,00 mk

Krixiiti/i 0,75 Vo 37,54 mk

i) Tilln alimm*si saldoksi o. oleettu joka kuukausi 1.000 markkaa ja ylimoäksi 1i.0oo markkaa
sekä keskisaldoksi 10.000 ma*ka. Tilan.e 28.10.94. Tauerusko.on ljsäksj käyrtötjlln edullisuuren
vaikurtavat palvelumaksut. Yhdyspa.kin selketu kuukansimakstri ovar neki' edullisia.

@YHOySPANKKI
Pankki, jonka asiakas hanndttdd olh
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R.skrsn€tdlil pois juonxved€sii

Joltsålainen Akva Filter Oy on kehitienyt ja
patenroinur juonav€densuodattinen, joka pohraå
vedestä råskaskneraleja ja baheereja ruotefta

ryhdtniin k€hifl€l€niiän Venäjii. ja Itä-Euoopo
huonolaatuista vdtä ajarellen suodatin koottii.
elintapiket€ollisuuden massåruotmto-osisla: hu-
naja ja viililölkistå s€kä isosta muovilasista.
Suodaltavaksiajneeksivaliltiinhop€oituakiiivihiili.

SINULLE VAELTAJA
RETKIMUONAA

KUIVATUISTA
LUONNONTUOTTEISTA

Kuivalut luonnontuotteet ovat helppokäyt-
töisiä ja kevyttå repun tiiytettä. Esim. 200 g
kuivattua perunaa vastaa n. E00 g tuor€tta

TILAA NYT KOKO
xesÄru RerxrevÄÄr

'1. Sell€d 100 g 22,-
2. Keittojuures 100 g 19,-
3. Sipuli 100 g 24,-

100 g
100 g

19,-
10,-

Perunaa saatliioalein., kuulioanalai suikaleina

PÄrJÄT-HÄMEEN LuoNNoNTuorE
Såhkötie 2,17500 Padasjoki, puh 919'12 853

fa!91912a44

Juoma- ja ruokaveden suodattadis*nta.koit€tun
låitteen puhdistusLyky on 500 - 1000 litraa riippuen
pubdistetiåvån veden laadusta ja kiinroåinepi

suodatin nEJ6d tavdataloisså, huolroasenina ja
ve.etarvikeliikl€issä 30 - 40 mk.
Toivottavasti niiitä ei hetitsirse hanlkia pohjois€n
juo@vesiA varten Suoved€n puhdislulGeo laite

KIRJAREPPU
Veiklo Våiinilnen: Ermmtututrtnri -inmisa€n
eriimu, Wildstack oyl Metsiinalituksen Ylålåpin
luonnonhoitoalue. Knjassa kerotab .lueen
historiaa. käsitellåån nykypeivaå ja visioidaar
tulevaå Luontoa tarkastellaan laajasti ja
mielenkiinlois€sti. Myös alueen ihmiset-niin
retkeiliär kuin såameleiser ja nuut alueella
tyiikenl€l€viit-s3ayål otul lukuca 150 siDa

Veli Pekla L€htola: Smdddnq d.kko -rtuhro
L.n$.odm jdoisr. City Såmit.
Teos kedoo sdelei$en Lalttuurilaustöla ja
Lllttuurin suhtautunisesta solen ja viildv,iltaan
Ki.ja keskitlra erityisesti Ursjoen, Ina.in ja
koltrasmel€isr€n evakkonarkoihi. ja niiden ja
sodovaikutuksiin sådelaiskulttuuriin jåkulrtuurin



zl

ERILAISET RETKIKEITTIMET

E ilaist@ k€iltinien lDryistä jå huo.onta puolista
keskuslell@ r€lkeilijijiden k€skei sein ja paljon
NorjalåiFn DTN:n (Den Norske Tunsft.sins)
jesenlehdese Fj€ll og Vidd€, no. 6/1994 on
petusteellined vedailu, josta seuleva$a olen
y.ittiin l lijytiiii ydi.lohdat

Keiriioovalint@nvallotravatmonertekrj,it:

- rdkoitetut kältraolo$hr€et, kuten k€så , talvi-
skä retkien kesto, ryhmm kokot tuleeko k€iitimen
toinia tuulessa ltankituf,ko keiiin satumaiFen
taftoitulcen vaiko ahldån retkeilij.n "åmnal-

kårtön luNallisuus ja helppous Niimå ovat hwin
tårkeitå asioir4 jotka iippuvår kåyflåjiha E.iiår
keittind ovat v4sin hlaiåja tunallisia jos kayltaja
on kokenut, kokmitonan kå]lössä sanå k€itin
voi ola hankalaja nyös verallinen.

- kt1€niivä polttoaine, sn satawusjahinta tos
aikoo letkeillå nyös ulkomåilla ja kotidaåssakin,
jos matkusia l6liien, on saatawus tai*ei, poltto-
aineita ei s& kuljertu lenlokonee$a
- keittinen påi.o jd lildlde huohioidenpoltt@ine

SPRIIKEITTIMET

Nåistå Suomessa run etuin lienee T.dgia. Spti-
keitlimen hyaiä puolia on kår,tön h€lppous ja tuF
vrlisuus 6ekä vdsin hlaå ka',ttovmuus Keid. ei
helposti .ikkoudu kå,rtökelvottodaksi vaikka se
kolhiintuisi ojustikin. Keitin toinii kohtalaisesli
myds talvella j,irjeståmmå polttinele lisiiliinnitys
s)itrysvaih€ese"€sin. "tuikku -Lftr$ilii). spai-
keilin (Trångian trllpinm) nuodosle pakailuna
iiviin kokomisuuen, jossa mukåna astiat ja tuuli'
$oja. Spriikeittimenhuo@ja puoliavenåilusa mui
hin ovat pi€nehkö teho ja eritlsesti suri pollto-
ainenlalutus, jolkarajoittaval keitinl)lpinka)'ttöä
talvella, edtyissti pitldllå retkillå. Spdipolttinen
"tehoNi!åld" on h€ikihko. lisäksi spni noksa
6tioita. Viin€ksimainitut kalsi hsittda ovat melko

pieniä, kun niiden kansa oppii roimimaa. (esih
siten, eitei valitsepilkääkeiltoaikaavaalivia ruokia)
Polttoåinft n såatawusnippuu oaastajavalDutsta
rohjoimaissa saatawus o. hlaä, hurta esin
lslanissa 1986 sita sal vain hanoista apl€ekeista.

KAASUKEITTIMET

Kaasukeittimelld on paljon hwiii puolia. Kaasu-
keitin of, hyvrnhelppo kAFiiii se ohtehoka(nallista
riippuen); siia on hwin h€lppo siirii iä,joka vaikuliaa
polnoain@nlalutul$@ S€ onkiiynövu@ E ,iiså
malleissa on luulisuoja. Kaasuk€itio voi olla
sis:ikaltosavaarållinq n:iin jos se wotaa jostatin.
Kaasukeihinen huono pmli on roiminta kylnässä
Artikkeli. nukaan kaasuk6itin ei sovellu
talvikåyttöön Norja$å Liimpölilan alaråjaksi
mainitd ralvikåtttöön rfkoitetulla kaasulla 5- 10
pal*asastetta O. ol€@ss keitinnalli, jose keirin
låmmiltda kaasusåiliö1ä kylmässå toiminisen
pmnlaniselsi (merkkiå ei nainita) Aniktelise
mainitåan, €ttå *aasukeitin toimii paremnin
lvthässä josoladhwin korkealla, jossiliEnpaine

Poltioaineenkulutus on kohluullisen pieni (hlaä.
siiedettäByden dsiosiå); k€iiin ei myosktin nokea

SopMen kasupullojen saatavuus voiolla paikka
kumasta riippud o.eelna Nåin o. jo Ki ilän
coadoksesa, jos situe natkuståå lentäo

PETROOLTKEITTIMET (NORJAKSI
{ PARAFMNBRNNNEIIE'')

Niiitå Lltsuta@ usein ninellä Prinui' lelrooli-
kei$iniä or nontaa mllia, joissa on monesa suh
teessa påljon ercja lelrooliteitlimesså poltetaan
valopetrooliapainellis€f,a, esilanmitenynä S)ty-
tysvaiheesa pollinosa on ensiksi låmiteitävä
poltarrålla sii.ä spdnå tai enryistä slttlyshnnaa
Polrtimen liinmertyii pumpataan kiisipumpull. si!i-
lioan painetta ja syttr€riiån vdsinaioen perooli-
liekki Sl)'ttäninen on helppoaja slhteellisen vr-
naan, kun sen osaa hyvin, nuuten se on vaikeataja



vaarallistakin Sytyttäminen tuule$a o. åina
vaikeata Petroolik€iltinenpol oai.eenkulutuson
uskomaltooan pimi Erityisesri hnnetkeilyss4
jo$a oi varaudutava ved€n sulattamisen lunesla,
låm. on ol€elline. etu Liekkiå on v6h helppo
sååiåa,seonlehokd,eikii.okeaastioita. Polttoaine
on suhteeuisenturvållista, s€n sutaaus on suhrel
lisen hwä jå hinta €duuinen
P.rusnalli on e.illinen keitin, jokå ei sisällti tuuli-
suoja eikå aslioiiå Nåite ovat mm eskinoidft
kå]rtama "perusprinus" kkä neill i tume u laa,
likkonai.en Optimus On nyös ol€massa mdlleja,
joissa kaikki raNinava o. .akenn€ttu yhdeksi
(hinlavaksi) kokonaisuudeksi, t:inä on oleeuisla
verdtraessakokonaisuuden painoajadlturryena.
PetroolikeittinessmsuhiellisdpåUo.oria joihin
voi tulla vikaa r€tken aikana.

BENSIINIKDTTTIMET

BeNiinikeitin toimii kui€n yllå selostettu petroo
Iikeili. Polttoåine voi olla nomliå åuloissa kay
tetlåviia bensiif,iå tai kuten joisslin oalleise

Bensiini on peaooliin ve.iathrna hyvin vaarallin€n
polltoaine Bensiinin poliossa sFtWä k@su voi ar-
tikkelin nukaan olla myrkyllistä
Anikkelissa Eroitetdvahvasti bqsiinilcihimistå,
niid€n kå'tto €delltttiiå aivu eiryisn sunå n.o-

MONIPOLTTOATNEKEITTIMDT

On ol€na$a painekeittjmiä, joisa voidaan pioillä
muutoksilla kaltt.e joto peboolia, ke\.1^bensiiniå

KITNTETLLÄ POLT-TOAIN[ILLÄ
TOTMIVAT KEITTIMET

Anikk€li. nuk@ n,imå "tablenikeitrimet" on
kåtsottava lähinna varalahteiksi tai muur€n

Fjell os Vdde on sittaii hrya lehtil

Noiåi*ielest,i suon€ksi kaiånttnlr Aulis Bosböm

RINKAN POHJALTA

Joulun ajan postia
Helsingin kaupungin kiinteistöviraslo. netså- ja
maåiålousosasto kiiltää Eelsingin seudun
LapinkåvtöitA yhteistyöstii loivoltam rauhallista
joulua moestykseuisrå uuita wotra

Hypopussukka
yhteistilauksella
Jos sinua kiinnoslaa alla puoli kiloa painava, !esi-
riivis jå tuule.pillivä, vetoketjuuinen ja hihatinen
hypopussukka, ola yhieys Krsti Kl€nol@ puh k
291 9l7l l3 m€nnessä Tåniin jrtkeen jokainen
voi boittu tilåuks€ns ilse suonan Elnisråjålra
Vårustetaso oy, puh. 930 81 33 Pussukka otr
maastossa liikkujalle kaieva taukovå41€ ja

luulehsuoja 1ai onnetlonuusrildee$aht?otmiu
uhd voidaan suojata dopeåsri jåehtynis€ltå
Enemmä. pusiaon eileltyed€llis€s$i Lapinliivjjå-

Erälauluja esiin kilpailulla
Riihimäen Ka.saivälisei Eråmesur julisraa
eiilaulujen sävellye ja sanoiluskjlpåilDn. Kilpailula
etsitiiån ennen jul*aisenattonia er.- ja
melsästyshenkisiä sekå lDodto- ja r€tkiåiheisia
såvellyksiå ja sdoituksiå, joista pdhdt oreraan
nukan$lmitteilaolw@n *imiehenlaulukiiam.
Kilpailiåikaa on 31.1. 95saakka.ja tulokset
julkistetm Erånssuilla 1996 E.älaulukilpailu.
palkinto on l0 00 odkaåjå kilpailun kolne prasta
palkiuan. Kilpåiluryöt tuls roimitte kidatlisina
osoitteella: Riihimiien Messut ry, Kauppåleja 5 A,
I I 100 Riihiniiki.



HSL KIITTÄÄ
Saanen käsiloided nyynli.ätltely pideltiin l9-20-
I l-l 99.1 Kaisaniene. köululla
Tapahtuman tarkoituksena oli tehdd unnetuksi
peridteistå saamelaista kåsityotaitoa Erilaisia
tyotapoja esn€liiin sekätyöniiytoksinaetiavideolh
Måhtavantalkoohengen aalla j,tlestime el€lån
kaanokseen v?!.ikkaan tapahtuma. Kiitoksen
usaitevatLapinSivistyssturejaHelsingi. Seudun
Lapidkevi la iden la lkoolaisel  Ki i tenme
saadistamme lahjoituksisla:

Helsingin klvataidelukio

City Såmi

Eehingin Seuduntipinkiivjjät ja Lapin Sivistysstuh

Vielä Liquisolesta

Kal€vi Sana. LiqriSolelinkista oli viime nunerossa
jädnlt yksi lause pois, jokå tulee hiekkavibjeen

- Koskakumi ja Liquisoleovat kifrnoisuudeltaan
ja molekyylirakenteehaan erilaisia, ei ohut
taFek€roslcstavaanaikamanircraa Siksikulunut
kudiosa korosla tulee leikära kokonam noin l-4
mm:n syvladella ja istiin uriuaa tarttumapinnan
lisååniseksi. Työkaluksi käy hlvi. r€råvti pulkto

Vuokrataån:
Mokki lnåiilta saaresta ja roinen Romojärv€n

'annalla. 
Molematkauoiilla jarauhallisellapaikalla

Myos venewokrausta puh 90-831565/ 9400-
414551

Huomio, huomio!
Jos ahkiosi aluniiniset tms aisat vånksattavat
nulkalla tai ovar muuten huonok!.toiset, niin apu
löttty Lapinkåjöil1ä Olenme nået håntkineet
kohtuuhinnalla Excelliha l.sikuituaisoja Pakelii
sisaliae 5 kpl I metrin pibisia lasikuibputkia,
jårkohylsyt (arumiisise, sekå pusrat aisojen
tliipäähän. Hinta o. 75 n|/påkeni Tiedustelui
Utilla puh k.488821ja tyo 68252561

TIIO$T5
TUNTS)T-TUO]TEFT

Halutaan ostaa
Vi€lii yksi kupolimallinen 2 I h€ngen lelta Äulis
Bostron. Puh. 90-893 219

.våt tåhy|k ivåkbstelykoimaneikångäs

-renkr hdhasa maakiiroja €dm
Kodai m,6s asiakkåid.d to vomusten ia minoFi muk*i



KARIAKAIVON LINJA-AUTO AI(ATAULU

Linjaa liikennöi Äbereinlinjan busi nro 85 Låhtö Leppävarm Lekkitoiilta,

7,30
9,05

10,40
12,54
14,30

17,30

9,05
10,40

15,40 ?.50
17.05
I8,40

8,t0
10,00
11,20
13,40
15,05
16.44
18,25

11,20 8,25
15,00
t6,20
17,55
1S,25 -> Espoon asenålle

I
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I
I
I
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irAprNKllvili\
Tilam Lapinlåtjä-lehdo 40 mk
Ol€n suorilluut nalsutr iloan dillislå laslla
HSL:nrilill€ SYP-Hki-Lannrotiik 24,21421a-13A42

Kuulun ennestattn heildlöjiisenenä Suomen Matkailuliir
loon (SML djåse. yhdislys)

kauttaja haluan liitryå suomjasneksi HSL:åijn Ma*sm
aod€n 1995 suoruj:isedmaksrn 40 .rk nu ei:llistå
laskua HSL n iilille SYP H:ti Lömroti.k. 24, 214218,
11842

f;;;;;;;;;;,,"il;;;;
kaulta Suomen Matkailuliitlood Maksån SML:n
jåsemaksu. 120 n* ninule hneteträviillå lomakkeella.
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