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PYUKIRJOITUS

Aloirtaessamme uuna vuosituharia haluan roivottaa Lapinkävijälehden myötä kaikiue
tapinkävij äj äsenille hyvää uuden vuodenja&oaja såmalla kiitän kaikkia viime vuosituhan-
nella kanssani lehleä tehneitä.
Ilokseni olen såanut todeta jokåisenå lehden painoon menon edeltävänä viikkona. kuinka
mukavasli hienoja kirjoituksia on lulla tupsahdellut myöskin lehden loimituskunnån ulko-
puolisiltajäseniltä. Se on mielestäni osoitus siitä, että lehti on koeitu sillä tavalla omaksi
lehdeksi, ettäjokainen voi siihen oman peukalon jälkensä pistää.
Ideoitaja aiheita kirjoittamiseen on löytynyt, koska olemme aktiivista porukkaa. Emme ole
paikallaaD pysyviä. Vaellustenjå k;innostuksen kohteena on koko maa, eivätkå rajatkaan ole
olleelesteenä. On kienelty maåilmaakin. Aktiivisuuttamme osoittaamyös harastusaemme
monipuolisuus. Jäsennäiiriiämme sisåltyypaljon tietoajataitoa Iukernåttomiltr eri aloilta.
Joskus olen vain tuuminut, kuinka saisimme niilä helpomrnin kokojäsenistön kåyttöön.
Se, mikä meitä lapinkävijöitä pitää tässä yhdistyksessä mukana on kuitenkin luonto, reikeily
ja Lappi ja siinä mukana kaikki näihin liiityvät asiat. Ne meitä yhdislävät, olipa å*;nen
elåmämme missä kullakin. Kun vapaå-aikaa on liedossa, oli se sitten viikonloppu, pidempi
loma-aikå tai vain sopivasti työpäivänjälkeinen ilta, silloin kaivamrne esiin Lapinkävijä-
lehden. Lehdestä etsimme toimin(asivut ja kåtsomme, mitä sieltä olikaån ohjelmassa.
Useimmiten löytyy mukavaa yhteistä puuhaa, viikonloppuvaellus, joku ialkoojuttu tai
keskviikon kerhoilta. Voimme låhteä mukaan ja tiedämme, euä siellä meilä ehkä jo

Narhin merdan porut an rrpahrumiin rormme rul la

Saara Kostama



TOIMINTA
HELMIKUU

7.2ke klo 18.00 KERHOILTA
SÄÄ JA TUNTURIVAELTAJA
Kaisåniemen ala-iste, Puuta akatu 1

Jokåpinväisui aihetta liihestymrne vaeltajan näkökulmasta, tutusnrmme mm: meteorologi
aan; sii?in ennustamiseen: pilvistiiin, tuulista ja luonnonmerkeist4 tunturisä:in oikut; saiän
aiheuttamia vaaratilanteita: ukkosmyrskyt, vyörytjne. Vastuuhenkilö Kalle Kekola puh-
09- 875 1936

E7-- 11.2. su klo 10.45
a UMP|HANK|H HTO
Kokoontuminen Solvallan yläparkkipaikalla kello 10.45. Bussi 85 läItee Espoon keskuk-
sesta kello 10.15. Hiihdetiän, jos oD lunta, muuroin ferki tehd&in kävellen. Eväär ja
saunåvarusteet mukaan. Saunamåksu on 5 nk. Vastuuhefilö Ania Poutiainen. D h. 878
4236-M(n -4n 293.

ry{r7.2. ta
Iåt PUUNvErorALKoor
Talkoot alkavat klo l0 Karjakaivon atarnajalta. Toivottavasti joku törmää kuormallaan
puuhun. että saadaan ylimiiäråistii iloå. Vastuuhenkilö Aulis Boström, puh. 0400 - 100 877

7Z REITTI 2000 OSA 2: LOUHELA - LUUKKAA
z-- Kokoontumnen l-ouhelan piene,r o.rårin ede$ä llo 9. Se sijåirsee raun-

tieaseman vieressä, sen itäpuolella. M'junå Helsingistä l?ihtee klo 8.46.
Helmikuu on parasta hiihtoaikaa, mufta jos lumitilanne on huono, niin sitten kiivell in.
Latujen kunto ja mukaan otettavat viilineet kånnattaa kysyä vetåjåltå edellisenä pävänä.
Luukista pii?isee bussilla Helsintiin. Bussi 345 l?ihtee Rinnekodilta iltåpäivåIlå tasatunnein.
Autoilijoillejzidestetiiiin etukiteen sopien paluukuljetus Louhelaan. Mukaan säiinmukaiset
vårusteet ja termarieväät!
Vastuuhenkilö Aulis Bostsöm. Duh. M00 - 100 877.
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23.2. pe
PIMEAN KUUN HIIHTO

Helmikuusså on mukavan pimeäli hiihdelå iltasella leppoisaa vauhtia lumisessa maise
nasså otsalamppujen valossa. Reitti valitaån kelien mukaan, ainakin osan må&asta
varmiiden lahrjen ulkopuolelta. Retken kesto on 2-3 h. Mukaan sänmukårset hiihtokamppeet,
utelias mieli, pienei termarieväät ja valaisin (niel. otsalarnppu).
Paikl€ ja kellonaika selviävät ilmoittauduuaessa retken vetiijiille Aulis Boströmille 2l .2.

puh. M00-100877.

24.2. la
LAUANTAISAUNA
Kale on lämmittänyt saunan ja hakannut avannon tärpeeksi isoksi

pulaltamista varten. Kyllä kelpaa. Sauna on lämmin klo 15 åikoihin. Sauna on yhteissauna
ja rnaksaa 5mk. vasiuuhenkilö Kalevixoski, puh 09 813 5460

18.2. su

MAALISKUU

3.- 4.3. la-su
LAAVUVAELLUS

Kokoontum;nen Saukkolån Esson pihalla la 3.3. klo 12.00. Se sijaitsee Turuntien ja
Sammatintien dsteyksessä n. 70 kn Helsingisti. Siitäjatketaan edelleen henkilöautoin jå
hiihtäen Ketunkienoksen varrella olevalle laavulle, josså yövytään. Laavulta käsin tehdäiin
hiihtoretkiä liihivmDiiristöön.
Mukaan talv;vaellusvarusteet. Ilmoittautumiset Jorma Nurmelle. Duh. 040 - 568 31 79. 09
- 224 6302.



Kokouksessa käsitetlä,in yhdistyksen sännön 9 S:n kevätkokoukselle n?iiiriiänät åsiåt:
edellisen vuoden toimintakertomus. tase, tilinpätös ja iilintarkastuskertomus sekä keskus
tellaan Kukasj?irven tilanteesta. Kokouksessa valitaan myös edustajat liittokokoukseen.

Kerhoillan aihe on "Ruskasta lumille". Raija Hentman kertoo sanoin jå kuvin ruskan
saapumisesta tuntureille, sen hehkusta ja hiipunisesta ja talven saapunisesia pohjoiseen.
vasnruhenkilö Kirsti Klemola puh. k. 09-291 9171

-/ 

8.3. to KUUTAMOHIIHTO

a
Kuutamohiihto järjestet?iän paikassa. jossa keinovato ei häiritse tunnelmaa Hiihdettävä
rnalka on alle l0 krn, vauhti leppoisaa. Reitti valitaan vallitsevan kelin nukaan. Mukaan
säänmukaiset hiihtovårusteet jä pienet termarieväai
Kokoontumispaiktaja åika selviävät ilmoittaudut.aessa retken vetåjålle Aulis Bostömille
6.3. mennesså. Duh. 0400-100877.

7.3. KE KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA
"RUSKASTA LUMILLE"
Kaisaniemen ålå-åste. Puutarhakatu 1

15.3. klo 18.00
YLEISÖTILAISUUS - ETELÄMANTEREEN
ARKEA
KamDin Dalvetukeskus, Salomonkatu 21 B

Mikå Kålatoski on kokenui eloonjä:imiskouluttaja ja rctkeilijå, Survival Killan monivuo-
tinen puheenjohtaja. Hiin onjuuri palannut toiseltå matkaltaån Etelänanter€elle suomalai-
sen tu&ijaryhm:in mukåna. Mika on vastannut retkikunnan nuonalnnkinnoista ja osa
varusteistaoli hånen vastuullaan. Etelärnåntereen kovat sääolosuhteet, tutkimusaseman ark
ja suljetun yhteisön toimivuus ovat tulleet tutuiksi. Tervetuloa viettiimään mieleqkiintoista
iltaa, kuuntelenaånja kyselemän. Pääsymaksu 10 rnk. Vastuuhenkilöt Ritva Pumnen, puh.
k.387 2101ja Rai ja Hentman puh. k.718 768.



18.3. su
REITTI 2000 OSA 3: LUUKKAA - SALMI

Kolmannella osuudella kuljetaan Luuktååsta Salmiin. Aikaa tåhän kuluu 6 7 tuntiå.
Kokoontuminenluuktåanulkoilualu€€npa*ldpaika aklo 9. Bussi 345l?ihtee Elielinaukiolta
klo 8.15. Paluubussiyhteys l?ihtee klo 16.25 Otalammelta vanhåa Porintietii Helsinkiin.
Vaihtoehtoisesti paluukyyti j:idesteti:in pikkuautoin. Ilmoita siis vetiij:ille viimeistii,in
edellisenä päivänä, millä kulkuneuvolla tulet, niin såat samalla tietiiä, mit?i varusteita
tarvitaan ulkoiluosuudella. Vastuuhentilö l,eif Ström. Duh. 0400 280 429.

.28.3. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Arki huolesi kaikld heiti (edes illaksi) ja suunnista Kadakaivon rentoutuskeskukse€n.
Sauna on lämmin klo l8 aikoihin. Sauna on yhteissauna ja maksaa 5 rd. Vastuuhenkilö
Salori Pålo puh. k. 874 5880.

HUHTIKUU
HUHTIKUUN KERHOILTA
Huhtikuussa sama ongelma kuin aiemminkin: Våki on suurelta osålta hiihtiimässä, joten

25.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kevättä rinnassa ja lämpöä saunassa. Lammen vesi on vielä kylmiiä. Sauna on ftimmin Ho
18 aikoihin. Sauna on yhteissaunaja måksaå 5 mk. VastuuhenLilö Aulis Boström puh. 0400-
tooa17



TOUKOKUU
5.5. la
KEVÄTSIIVOUS KARJAKAIVOLLA

Kukakuuråa tuvan Iatdan? Kukaripsuaa seinär jakaton? Kenelte tulee tauteiden luunuaminen?
Kuka saa ikkunat hohtanaan. Vuoroja jakaa Karin Talkoiden päärytryä ihan niin kuin
soppakin maistuisi erilaiseltaja saunan löylyttunruisivat påremmilta. Vastuuhenkilö Karin
Sillander puh. k.674 644.

5.5.2001 la klo 13.00
KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA

Juhlistanrne kesän tuloa yhteisellä lobisopallaja pullakahveilla. Majai onjuud siivonu
talven jäljiltå ja on mukåva beitråyryä nautrirnaan kesån tulosra. Mukaan pakkaamme
saunavrusteiden lisäl$i leikkirn;elen. Jos et ole ennen Karjakaivolla k iynyt, nyt olisijo aika
käydä katsastamassa. Pääsisit iutustumaan talkoisiin ia isoon osaan vakioporukkaa. Jos
tarvitset opastusta. voit soiuaa vastuuheDkilöille. Varniståt sopan saantisi soittamalla
viimeistään 3.5.2001 vastuuhenkilöille: Sirkka Sundsaöm puh 563 2092 ,Marja Luhtala puh
724 7101 tai Ritva Purånen 387 2101.

E EY 30.5. ke
lJ KESKIvIKKoSAUNA
Tule toteamaan luonnon herna;sevan lempeä vihreys Nuuksiossa. Kaupan pä:ilte voir
saunoa. Saunaon låmnin klo 18 aikoihin. Sauna on yhte;ssauna jamaksaa 5 rnk. Vastuu-
henkilö Jorma Hyrkås puh. k.479 508.

t / l  |  11.- 12.5. pe - la
r-- REITTI 2000 OSA 4: SALMI - KARJAKAIVO
Lähtö pe 11-5. klo 18.00 Vihriin menevälla vuoroautolta Hetsingin linja-autoaseman
laiturista 21. Autosta jäd:i.än pois Sålm;n ulkoiluatueen tienhaarassa. Siitä kåve ään
yöpymåän n. vijden kilometrin pä:ihän V:ihä Parikkaan rannalle. Lauanraina vae etaan
Karjakaivolle, jossa lämmitetään sauna.
Mukaan rinkla. teltia, makuupussi ja -alusra, keitin. retkieväät sekä saunavarusreet.
Kustannuksia tulee ainoaslaån bussimaksuiståja Karjakaivon saunamalsusta.
Ilmoittautumiset retken vetäjälle Erkki Simpaselle, p\th.149 6271.



18.- 20.5. pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS HAUKIVUORELLA

Lfitö tilåusbussilla Raurarientorin turistipys:ikiltä Aleksis Kiven patsaan liiheuyviltä per_
jantaina 18-5. klo 18. Yöpyminen Kangasnienen Luusniemen kylässä Kyyveden rannalta
olevassa rantautumispaikassa.
Lauantaina åamuvarhaisella käyd:i?in liihitalossa leipåostoksilla. Jos otet rehnyr titåuksen
illalla, saat aamullatelttasi ovelle timminti leipää rai pultaa. Aamutoimienjålkeen siinyti:in
syöksyvene , moouorivene-ja soutuvenekuljetuksellå Kyyveden yli Haukivuoren puolelle
Hiikldl?in Iuonropolun vareen. Venemalkra rutee neljä Utomeriä. Maanreilse mårkaa oti\i
25 kilometriå. Merkitryjen reinien yhreispituus on 40 kilomerriä, mutta mei e riiuää
våhempikin. Tulossa on siis v?ihinsiiinkin mielenkiinroinen viikonloppu. Sunnuntainå retki
piiåttyy maatilamatkailuyrirykseen, jossa on sauna. paluu Helsinkiin n. kto 2 I .30.
Retken hinta on osanottajien m:i:iras&i riippuen 250 300 nk sisältiien bussimatkan.
venekuljeluksen ja saunan. Hronl Pitkävaniser kumisaappaat voivar olla tiillä reissulla
ta.rpe€n, sillänouseminen veneeseenrapairuu rantavedestä.
Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Hannu Siitarille puhetinella 0g - 736 8 1 | tai siilköpostilla
o5orueeseen hannu.si i rar i rdczogenuni. f i .  Rlhmiä verärar tr . : i ts i  Kate\ i  Koski i ;Joma
Nurmi.

KESAKUU
9.6. la
ALKUKESÄN PIKNIK.RISTEILY VALKEALASSA

Lihtö Valkealan Hillosensalmen laivalairudsta klo 9.30. Atuksi suunnataan Lapinsalme e.
Piknillounas nautitaan Kuutinlahdella (ornat eväät). patuumatkaltajuodåan nokipannu_
kdv ir Löppösen luolal la sek ä kaydään Månr y.aare n 700 vuoua vanhat ta såjrihau rau.;åa a.
Paluu Hillosensalnelle viimeistlfin klo 18.
Risteilyyn on mahdoltisraliittäedu inen yöpyminen pedanrai-itlanacumulus_pilvien alla
metsiihotellissa sotilasteltassa rai omissa sviiteissä. Valkealaan voijäädå myits sunnuntaik_
si. Se voidaan käyuiiä patikointiin tai vierailuun Verlan tehdasmuseossa. iokå on orettu
L nescon maailmanperinröluelleloon påri \ uolta.irren.
Risteilyn h;nta on valitusta najoirusvaihtoehdostaja osanonajamätästä riippuen 100 l50
n r kategonassa A I (soutuvene, 2 - 3 hlöå), A2 (kirkkovene, 15 hlöä) tåi A3 (sourulaivå. 30
hlöä).
Periimies: Heimo Dufva, navigoinri: Jorma Nurmi, maaj:irjestelytjå huolinra: Hånnu Siirari.
Ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä Hannu Siitarille puhetime a 09 - 736 8 t I
tar s:ibköpostilla osoitte€seen hrnnu.siirari@caBgclqilii . Ilmoittautumisen yhteydessä
maksetaan ennåIkomaksu l0O lnk yhdistyksen tilille 2t42t8 13842.



ELOKUU

3.-5,8, pe - su
KIRKKOVENERETKI KYYVEDELLÄ

Ulkoilutoimilonnan kirktovenesoutu- ja K]ryvesi-teemat jatkuvat elokuun alussa. Liihtö
Helsingistä Kangasniemelle peiantai-iltana piHruautoilla. Autokunnåt sopivat keskenäiin
matkakustannusten jaostå. Yöpyminen teltoissa Luusniemen kylåssä olevassa
rantautumispaikasså. Låuantaiaamuna kiyd:i:in navettalGltvilassaja ostetaan matkaevii:iksi
tuoretta leipää ja pullaa.
Sitten tlhdetän soutamaan. Taukoja pideuiiin saarissa. Iltapiiiviilii soudetåan naapurikun-
nan Haukivuoren kirkonlryftiän, jossa pistäydytä:in juomassa isot pullot limsaa. Senjällrcen
suunnataan yöpymispaikalle, laitetaan teltat pysByn ja r1rvetaan muiktukeiton tekoon. . .
Retken hinta on osanottajåmä?fästä riippuen 200 - 250 rnh sisåltäen kirktoveneen wokmn,
rinl*ojen kuljetuksen, rnåhdollisen taksinaksun ja saunan. Mukaån måhtuu 15 henkilöä.
Perämies: Heimo Dufvå, navigointi: Jormå Numi, maaj:irjestelytja huolinta: Hannu Siitari.
Ilmoittautumiset kesiikuun loppuun mennessä Hannu Siitarille puhelimella 09 - 736 81 I tai
s:ihldpostilla osoitteeseen hannu.siitåri @capge4ilit . Ihnoittautumisen yhteydessä mak-
setaan ennakkomaksu 100 rnk yhdistyksen tilille 214218

18. - 19.8. la-su
MEFELLINEN VIIKONLOPPU JURMOSSA

vasruubenkilöAnja Pouliainen. puh. 8784236. 0400 - 411 293.
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L:ihtö Helsingin rautatieasemalta pe 30.3.
klo I 9.02 liihievällä junålla Kolariin. Paiuu
samaan paikkaan su 8.4. k]o08.15 aamulla.
Hinta SML:n jäsenille 2400 mk ja muille
2540mt. Hintåan sisälryyedesrakaisetjuna-
ma*at maloupaikoin, bussikyydit, majoi
tus pääosin kahden hengen huoneissa sekä
aamiåinen, retkieväät, ohjåttu tai vapaamuo
toinen hiihtoretki. sauna ja päivållinen päi-
vlttäin.

Ennålkomaksu on 600 mk. joka måksetaan
kotiinliihetet iviilläpankkisiirtolomal(keella
eruipäiv;iän mennessä. Peruutus paikloja voi
kysellä Jorna Numelra, puh. 040-568 3 I ?9
tal 09-224 6302.

TALKOORETSSU 6. - 15.7.

L:ihtö Helsingistä pe 6.7. klo l9.24junalla
kohtiRovaniemeä. Paluusu 15.7. n.klo8.30
saåpuvalla junalla Helsinkiin. Jokiveneer
vievät meitä Luirojokea pirkin koht i
Karapuljua.

Kohentamista kaipaavatTammik:imppä sekä
KarapuljuD tupa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset Uljas Pemu
puh.k. 09-488 821 tai 040- s92121\ jaKate
vi Koski puh.k. 09-813 5460 tai 040-508
t626

LOMA
HSL JÄRIESTÄÄ

22. HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 31.3. - 7.4.



KUNGSLEDEN JÄKKVIK - KVIKKJOKK
9. - 19.8.

Kungsleden halkoo Ruotsin komeimpia
tunturialueitaAbiskoskaHenavanin. Osuus
Jäkkvikistä Kvikkjokki in on vähiten
kuljettuja, mutta vaihteleva ja kaunis
luonnoltaan. Vaellus alkaaja päätlyy vene-
kyydilläja vielä välillekin mahtuu yksi jiir-
ven ylitys. Reitri koluaa tuhatmerrisiä
tunturinkupeita ja tunturikoivikoira. kuljet-
taa läpi lampimosaiikkien ja yli kauniiden
j:irvien. Jotain taukotupaa lukuun ottamatta
kämppien tarjoama suoja on v:ihåisti, joten
majoitumme teltoissa.
Hinta on an;olta 1900 mk jåseniltä ja 2050
ml( muilta. Hintaan sisältyvät junama&at
Helsinki - Vaåsa - Hetsinki, juna, ja linja-
autokuljetukset Ruotsissa, yöpymiset Uu-
majassa, Kvikkjokkissa jå Vaasassa.

Liihtö Helsingin rautatieasemalta pe 7.9. klo
22.28 lähtevällåjunallaRovaniemelle, josta
måtkataan edelleen bussilla 4-tietä Vuotson
kyläiin. Vuotsosta ajetaan vielä taksilla
Nattasten kohdålle, josta vaellus alkåa.
Taivallus päättyy Kiilopälle sewaavanå
perjåntaina. Paluu Helsinkiin on su 16.9. klo
8.40 aamulla. Hinta SML:njäsenille 1450
mk ja nuille 1590 mk Hintaan sis?iltyy
edestalaiset junamatkat makuupaikoin,

RUSKAVAELLUS
LUIROJÄRVELLE
8.-15.9.2001

yhteisateria vaelluksen aikana jå opastus.
Venekuljetusten maksut (arviolta 250 300
rnk) eivät sisälly hintaan. Kustånnuksiin
såattaa tulla muutoksia kunhan Merenl(ur-
kun liikennöinti selviää kevään kuluessa,
ensi kesån liikenne- ym. taksat tarkenhrvar
jå Iopullinen osanottajamäärä selviliä.
Ennäkkomaksu 500 mk suori tetaan
i lmoit tautunei l le toimitettaval la
pankldsiirtolomakkeella.
Vaellus toteutuu mikiili lzihtijöitä on v:ihin-
tliån kuusi. Ilmoittautumiset 30.6.2001 men-
nessä Raija Hentmanille, puh. (09) 718 768.
Jåtå yhteystietosi vastaajaan mikiili et tavoi-
ta Raijaa. Lisåtietoja voi kysellä myös hä-
nen GSM-numeroståån 0400-38 06 06, mutta
ilmoittautumisia ei otetavasta"n kännykässä.

bussikyydit. opastus sekä loppusauna ja
najoitus Kiilopäällä.
Ennaktopalaveri ruokaryhmien perustamis
ta ja reittisuunnitelmaan tutustumista varten
pidet;iån Karjakaivolla la 11.8. kto 11.30

Imoittautumiset4.8.2001 mennessä Jormå
Nwrnele, puh. 040-568 3r'19 td 09-224
6302.
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SML JARJESTAA

KALOTTIVAELLUS KAUTOKEINO - KILPISJÄRVI

25.08. - 08.09.

Ensi kesänä våellarnme viidennenja viimei-
sen osuuden 800 km:n urakastamme. Mat-
kaa vaellukselle kertyy 188 km.
L?ihtötapaltuu2?.08. tilausbussillaHelsin-
gistai Lahdentietä pohjoiseenja kyytiin påä-
see sopimuksen mukaan reitin varrelta. Pa-
luu Helsinkiin 08.09. Vaellukselle nuodos-
tamme 2-4:n jalkaparin telua- ja ruoka-
kunnat, jotka hankkivat muonansa omien

Jos varaus peruutetaån, palautetaån
ilmo;ttautumismaksu vähennettynä qils
toimisrokuluilla, 100 mk varaukselta, kui-
tentin niin, ettäjos vamus peruutetaan myö-
hemmin kuin:
42 ' 3 I vrk ennen matkan atkua, pidåtetäiin
puolet ennakon mäiirästä.
30 15 vrk ennen matkan alkua pidätetii?in
ennakkomaksu kokonaån. Mikåli tiimä mak-
su on yli 25 90 varatun lonaviikon hinnasta,
palautetaan tlrn:in mii:irzin ylittävä osa.
14 8 vrkemen matkan alkua, peritiiän 50 %
varauksen kokonaishinnasta, kuitenkin vä
hintiiiin ennålon m?i?lrå.

mieltymystensä m*aan itse.
Alustavå hinta n. 2000rnl ( ei jäsener
2 140rdo lihtijöiden märästäriippuen. Hin-
ta sisältiiäbussikuljetukset, oppaidenpålve-
lut, majoituksen Kilpisjävellä aarniaisineen
SEKä JUHLALLISEN PÄÄTÖS
TILAISUUDEN lII HUOM! HINTA EI
SISÄLLÄ MATKAVAKW TUSTAI !
Ilmoittautumiset jå lisätiedoi Juhåni Siik,
Kiviojantie 9-11 B 2 04430 Jiirvenp;iä, puh.
050 526 3336

PERUUTUSEHDOT

Tilaaja on oikeutettu t?iyteen tataisinmah
suun, v?ihennettynå toimistokuluilla 100 mk,
peruuttaessaan sairauden takia ja esittiies-
sä:in läiikiirintodistuksen.
Helsingin Seudun Lapintilvijöillä on osan-
ottåjien vähyyden tai muun ennalta arvaa-
rnattoman syyn johdosta oikeus psuunaå
lomatilaisuus 14 vrk ennen ilmoitetun tilai-
suuden alkamisp:iivåä, olematta velvollinen
ko auksiin. J?idestäjän peruuttåesså tilai-
suuden osanottomatsu palautetaån koko-

0 - 7 vrk ennen matkan alkua, peritän vara-
uksen koko hinta.



Se ainoa oikea.

MOUNIAIN SHOP
Flnlond Oy

Annankatu 15
001 20 H€lsinkl

Puh. (09) 6eO 2996
Far (09) Z@ m85

Maa- ja mets ätalousministeriö
Kalastustietoa
www.mmm.fi

Huonekalutehdas Korhonbn Oy

HERCOFINN OY AB
PL724, OO1O1 Helsinki, puh. 09-6'13 6900
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AGFA@

DIETTA SNACK
- kunnon välipala
Kät€vä ja hyvännäkuinen
vålip.lapatukka, ionka sbälråhä
guargumi hidastaa hiilihydraani4
imeytymistå F ehkäiR siren
v€rcnsore.ihuippujen syntymctä.
Hedelmistå ia riisist, valmisl€ttu
suklaakuomtetru Detta Sna.k on
Sluteeniion ia laktNiton.

OyA a Finiard Ab



JOHTOKUNNAN PAATOKSIA
Johtokunnan järjestäylyrniskokouksessa
09.01. puheenjohtajaksi vuoden 2001 alusta
valittiin Pekta Narinen. vffapuheenjoh lai
aksi Anja Sintonenja sihtecriksi Anja Pou-

Muut johtokunnan jäsenet ovåt Raija
Hentrnan, Tarja Isoluoma, Kinti Klenolq
Saara Kostama, Sakari Paloja Hannu Siitari.

Keskustelimme Kukasj:wen.ilanteesta ja
tukikohtatyöryhm:in tfiänasaisesrå toinin
nastauuden kåmp:in harklimiseksi HSLlle.
Kartoitettiin mahdollisiå uusia Karjakaivon
avaimen noulopaikkojakaupungin alueeltå.

Johtokunnan puolesta
Saara Kostama
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UUDEN TUKIKOHTATYÖRYHMÄN
KOKOUS 01.01.
Uusi työryhmä aloitti toimintansa. Ensim
rnäinen askel edetä mökkirsiåssa oli ilmoi

Kokous pidettiin Aulis Bosrrömin luona
Lopenmökillä. Suunnittelillllnelehti-ilno;
tukset "KÄMPPÄ + TONT " kalteen
pohjoisessa ilmestyv&in lehteen: Lapin

Kansaan ja paikållislehti Inarilaiseen, joka
ilmestyy torståisin jokaiseen talouteen Ina-
rissaja Utsjoella.
Seuraavan kokouksen pidiirnme 15.2., jol-
loinkäsittelenme lehti-ilmoituksiin hrlleita

Työryhmän puolesta
Saara Kostama



MENNEITA
TAI{DITTAJANA
KALEERISSA

Kirkkovene? Vene mikä vene. soutupeli.
jota alakoululainentin hållitsee. Ei kåynyr
nielessä, mitli merkitsee, kun kalrden, kol-
men ihmisen sijasta on 12 14 aironhei
luttajaa sekä perämies, mitä eroa on karikon
ylittämisessä lai rantautumisessa, kun vene
ui 1000 kg:n lastissa 200 kg:n sijasta. On
neksi viimekesäisen puulavesisou dun vetä
jäoli perehtynyt asiaan syvemmin. Kangas-
niemen kirkonkylän hiekkarannalla ei
hypättykään suin päin veneeseen. Kornen
non ott; Henppa alias Heimo Dufva, koke-
nut kippari .  Si inä si f ten ol imme
oranssiliiveihinsonnustautuneinalempeässä
kesätuulessa. toisral(ymmentitsouluhaluista
lapinkävijää. Kädet kihel möivät päästä
tyrkkäämåän vene vesille. Kapteenimme
måairälietoinenolemusåqertuiesieeksi.Seu-
rasi kirkkovenesoudun keskias reen kurssin
kuivaosuus. Tarkoituksena ol i .  et ta
toimisimme såmaan iahtiinjå etteivär åror
muustakaan syystä kolkkaisi våstaklain. Piri
rnyös oppia komennot,  jo iden åvul la
kipparinme sai veneen käänrymään halut-
tuun suuntåan. Kuivaosuus påätryi paikan
ottamiseen larko;n säädellysså kirkkovene
organisaatiossa. Pääsin relken vetäjän
airopdriksi kuniialkaalle ja vastuullisi e
tahdittajan paikalle eli laihimmåksi per:iä.
Håkeuduimrne sovitussa järjesryksesså
paikoillernrne mukana vain soudun aikana
tårpeellisten bvaroiden nyssåkl(å.

Hyvin olimme kipparimme opit omaksu-
neet. Soutu sujui. Sää oli turhankin upea.
Auintro hehkui taivaaltaja Puulan pinnasta.
Tuulij:n vähäiseksi vneeksi. Keinua saim-
rne vain ohi ajavien noortoriveneiden
aalloissa. Vaikkå uhoava rniehisrömrne
uhkasikin pannavuoroin soutanaan ja vuo
rom huopaamaan mä:ir:Av?in kipparimme
vielä kävelemäiin lanktua, ei kapinaa sen
tään syntynyt. Saavuimme hyvässä jii4es,
tyksessä Jorma Nurmen navigoimana
yöpymissaa reen. Eikä kapreenin tarvinnur
käyttää pdlenmin voinaketuoja, kun tar-
peellinen määrä soutåjiå liihti hiinen kans-
saan noutamaan rinkl€mne ja ruoreer
muikut kilometrin sourumårkan tåtaå, man-
tereelta. Puulan vesi välkehri kirktaana
saaremme kalliorannoilla, joilta oli helppo
lähteä uimaån. Sopi siinä istuskella kesä-
iltaa nuotiolla retkiseurasta ja runsåå\ra
muikku keitosta .auttien - kannatti etäå_

Onneksi sunnuDtaina puhalsituuli sen ver-
ran, että såimme todisteruksi omaavam Ine
keskiåsteen taidot soulualuksen hattinnas-
sa. Päivän evästauon jälkcen taukosaarcsta
vesille pääserninen edellyrli jopa ylemmän
asteen taitoja. Tunli puhalsi isohkolta setåltä
navakasn vastaan ja oli valmis heifiänän
ulos pyrkivän veneen hetimiten rakåisin
rantakviin. Kåpteenim me neuvokkurttaja
käskyjä noudattaen onnistuinme siinåkin
tilanteessa irtautu maan mnnasta venettä
kolhimatta. Joidenkin ulapoiden aallokosra



huol imaita päivä ol i  leppoisa;
aurinkovoidetta kului. Niinpä pahimman
varal le varustautumaan oppi neel la
miehistöll,imme oli vielä paluusata massa
ylimäitäinen energiava rasto. Se piti joten-
kin saada puretuksi. Ja eikö vaan alus kulke-
nutkuivallakin maalla. vieläpä ylåniikeä 50
m naarmuuntumatta traileriin. Veneilleen
tulleet kyläläiset katselivat mielenldinnolla
joukkovoiman jylläämistä.

Onnistunut Puulan kurssimme päättyi kuin-
kas muutoin kuin saunaan ja Puulan pehme-
:iän veteen.

Lopuksi asiatietoa: Kangasniemen kirkon
kylän lziheisillå selillä rannat ovat mökldasu
tuksen valtaamat. Kunta on jikjestänyt
leiriyrymispaikkoja. joihin tutustuimne kol-
rnessa saaressa sekä perjantain ja lauan ain
v;ilisenä yön mantereella.

Pienenä esteenä oli se, että en koskaan aiem-
min ollut kantanut rinkkaa enkä kiisitellyt
retkikeitintä. Tarpeeksi monta kertaa kyse-
lemällä eri lapinldvijöilri rinkan sisällön sai
satbmaan melko hyvin kohdalleen kahta
seil&aa lukuun ottanana. Perjånta; iltapåi
v:ln kiireesså Sinolin sijaan tulikin ostettuå
pullo Lasolia. Ruokaryhmän toisella Sinol-
pulolla p?njättiinkin melko pitk;ille ja sen
loputtuatäydennystäsaatiin muilta.
Toinen varustepuute olikin sitten ongelmal-
lisempi. "Pahaksi onneksi" ruskaviitolle
sa.tui erittiiinkauniit jaaunnkoiset päivåtja

MANSIKKAPAIKKANI
"Lapinkävijöiden ruskavaelluksen alkutai-
val kulkee Lemmenjoen kultapurojen sivu-
itse, missä jokaisella joenmutkalla on oma
tarinansa kultaryntäyksen historiasta ja ny
kypävästä. Matkan varrelle maltuu mm.
vähän suota ja kauniita pöydäntåsaisia
j?ikäliktökankaita tunturikoivuineen. Pati
kointi alkaa Lemmenjoen Kultalmminasta,
jonne saavutaan venekyydillä ja päättyy
Kålmånkaltion rajavanioåsemale Nun nasen
kylän pohjoispuolelle."

Tuon vuoden 1989 alkup'roten Lapinkävij ä'
lehdissä olleen ilmoituksen perusteella påä
tin ftihteä katsomaan, miltä Låppi näytuiä
sulan naan aikana. Yllitksen hiihtoviikoilla
olinjo sitä ennen käynyt muutaman kerran.
Varusmiesaikana olin pitänyt telttåyöpy
misistä, tapahtui se sitten HyryIin metsissä,
Vantaan lentokentän ref nalla tai I-ohtajalla,
ja ajattelin, että tätä voisi kokeilla joskus
myöhemminkin. Tuumasta toteutukseen
kului kuitenldn 10 vuotta.



sen vastapainona vuosikymmenen
kylmimmät yöt.  Mukanani ol leen
puoliuntuvapussin alin suositus lämpötila
oli 0 aste.ta. Kuulernan mukdan joinaldn
öinä Iärnpötila Iaski lähelle kyrnmenrä pal(-
kasastetta ja trandan kar tilasså ollur vesi
jäätyi pohjaa rnyöten. Niinpå aamuyöllä piri
l isätä vaatetta.  Joskus ahtauduin
maluupussiin toppatakki päälläja siitä huo
limåua paleli- Sitten ei ollui enää muutå
keinoa kuin hörpäCi taskumålista konjakkia
tämmikkeeksi. . . Sjksipä aamullå kuudenjäi-
keen mielell:iånjo nousi ylös jaloirtelemaan
ja lämmittelenään åalnu auringon paistee-
se€nja samalla tulivat puurot, musrikkasopat
jateevedetkeiteryksi. Ankean vårhåisaåmun
korvasi sitten kaunis päivä,jonka kuluessa
maisemat vaihrelivat sopivasti kuusimersästii
Jäkälikhökånkaiden kautra avorunturiin.
Nuotioillal kuunasi se, e1tä porukkaån oli
sattunut peräti kaksi huuliveikkoa. Toisen
kertoessajuttua toinen veri henkeäja larasi

Ersimmäisenå kokonåisena vaelluspäivänä
kävimme kåtsomassa kultåmaiden viimeis-
tä ympärivuotista asukasta. Hån ihmelteli
väenpaljoutta ja kertoi edellisenä keväänä
"lennäht?ineensä" pariksi päiväksi Helsin
kiin ja näytti Töölönlahdelta otettujamusta
valkoisia valokuvia.

Aikanåan påästiin sitten rien varieen
Kålrnankaltion rajavartioasemalle, jostapos-
tin tilausbussi håki meidäija vei Hetån rnaja-
tatoon. Vieläolikuitenkin jäljellåviimeinen
etappi. Kokeneiden konkareiden johdola
suunnistettiin Iäpi perunapetlon Jussan
Tupaån, jossa kuultiin pian kanssåvaelrajan
kuolemåttomatsanat: "Ah, nytmåksahyriiht;
käyntiin." Moni on sanonut.rnyös paluu
matkaamme Rovanie melle vauhdiklaaksi.
vaikka matkust imme l in ja-auron
vakiovuorolla. Måinitrakoon muuten, että
majatålon pöydässäruoka ei pässyt loppu-
maan kesken niin kuin joskus on käynyt,
kun viikon retkiruokadieetillä olleer lapin-
kävijät ovat rynnistäneet ruokapatojen ?iä-

Kuten saattaakinjoånata, niin meik:itäisen
mansikkåpaikka on sella;nen, johon voi på-
lata vain muistoissa. Se on tuo legendaa
riren lrmrnenjoki - Kalmankalrio vael-
lus, Suud Seiklailu, jolloin yör olivat kyl-
mempiäkuin koskaar\ pinvät aurintoisempia
kuin koskåanja ruska kaunein. j ajosta vielä
vuosren plnstå muistaa yksityiskohtiå enem-
rnän kuin kymmenestä seuraavasta
vaelluksesta yhteenså.

Hannu Siilari
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Tule tutustumaan
MAARJANHAMINAAN

Nauti pienen pä?ikaupungin merihenkisestä ilmapiiristä.

Mariehamns stad
Puh. 018-53 10 Fax. 018-531206
e-mail : info@mariehamn.aland.fi

puutarhakatu4
00100hels inki

OPEL.E

outdoor equipment D

sudenpesäS.





Pj:n puheenvuoro

Kaamoksen hämyssä, tal:katulen
radskeessä ja lrynttilöiden loistees-
saviettiiessiinijoulualapissa, muis
telen lirnmötlä niitä aikoja, jolloitr
olen saanut seumta lapitrkävijöiden
loimintaå liheltå. Olen n:ihnyt, mi-
ten todella aldiivisessa yhdistyk
sessä ajatukset kulkevat kaan sa-
maa rataa ja miten innolla puh
allamne yhteise€n nuotioon, sen
vål i l lä hehkuessa, väl i l lä
valaistessa. Olen oppinut paljon
uusia asioita ja saanut varteenotet
tavia neuvoja, jotka ovat åuttaneet
minua työss:ini.
Yhdistystimne on ollut helppojoh-
taa, sillä suurimrnan "työn" olene
tehneet Te, jotka jaksatte uupumat-
ta, iloisin mielinja kiitoksitta antaa
osan ajastanne meid:in muiden ilok-
si.

Siksi minä voin kevein mielin luo-
vuttåa puheenjohtajan nuijan vuo-
den 20Ol alusta Pekka Nariselle
tieuien, ett?i hä{ren apunaan ovat
nyös våstävalitut varapuheen joh-
taja Anja Sintonenja sihteeri Anja
Poutiainen sekä kaikki mejäsenet.
Montakokemustarikkaam panatie-
dän, ett€i hänen tarvitse vetää
yhdistyksemme asioiden täyttim:iä
ahliota yksin, vaan aina löytyy ve-

Haluanojenraa Sinu lle. Pelka. onnen kimpun.joka
sisält?i,i talven kimallusta, kevåän tuoksua, kesån
Iimpöäja ruskan loistoa sekå ripauksen kåamoksen
sineä. Niistä saät ehldi Sin:ikin vonnaa.

Onnea työllesija lämmin kiitos Teille kaikille.

Tapaamisiin retkeilyn merkeissä
xpj Kirsti

toapua.



2l

YHDISTYSTIEDOTE
Hchinsin Seudun Lapinkailijait ry. on snonen
Markailuhon jäsenjårjestö, joka petustetdin vuo.-
.å i973. Yhdisryksn rdkonuksena on edistiti l!-
pin matkailna ja relkei lyä, eri tyi sesti Helsingin se u

JÄSDNYYSMUODOT
vaf sinai s e I j ä s ae t : tiiry net sML:oon ja si!ä kåur
IaHSL:iiän. Va$inaisiå jäseniä niin luosi , perhe
kni n nuori soj äsene1, .t!, faJaidn.I kuu luvar SML: n
johonkin muuhun jairjesröön. mutta ovar liittyneet
HSL:äiio balsmåUa suodjesnnal$un tilillenme.
Muur kuin SML:n loisten yhdistyslen jiiseneleivät
voi liillyä suorajäseniksi. Yritykselja muurybleisöt
\ oie at liiry ii y hte i s öj n k n i b i.

JÄSENEDUT
AleDnuk$t
La$in Relkiaittå: rctkeilyasut ja -väli.eet, tolku

Forun, Kukonrod, puh. 612 1600
Panioaifta: rctkeilyasDl ja -viilineel. polkupyöiåt,

Yrjönkdtu 34. pub.694 3899

Oma lehlenme on LAPINKÄVIJÄ, joka ilmesryy
.eljiisti vuodesä ja Målkailuliiton MATKAILU,
joka ilnestry viidcsti. LAPINKÄV]JÄ lehden voi
myös lilata, ellei ole våBinainenlai suotujäsen.

Kdjalaivo on vuoknttu kryttöönme Uolsingin
kanpungiha.SesijaiiseeEspoossa,n.9 kmvanhal
tå Turunt ic l tAj  par i  k i lonctr iä Solval lan
urheillopistolta. Karjåkaivolle pliäsee Nluksion-
päänbusillanrc 85, joka ltibree Espoonkeskukses-

Kdjakåivolle o. c.simmåisellä keDIIå hyvå lulla
kanan kånssa. Yhdistyksentapahlunienyhteydes
sä ohjelmm merkitty vdruuhenkilö avusråa myös

Kdjaraivolla o. ylrmja ja almaja, jonka yhtey
desåon sauna, sekä yleisessä käylö$äoleva keiuo
katos. I aituri j a kaivo. V arusieisiin kuulu u astioira,
pubråira buopiåja sp.iikeirin. johon sinol on tuot!
va itse. Ylämajan keittiössii on 2-liekkinen kaasu
keilin. Alamaja$a on rakka ja kamiina, yLtnajassa
onkaksikamiin@.Majoissaeiolesähtöi. Jokainen
möKnkäyräjä luo omar kynuiläl lalåisuun.

Vihreiiiin konposrointilaadktoon laireraan rain
maaluva jäte, ouur roskat tulee viedä pois

Jäsen saa luodä mukanm nyös Lapinkäviöihin
knulumaltomiahenkilöitä. YIi viiden ultopuolisen
ryhmäsläonpyydertärälupapuhenjohtåjalta, van
pnhenjohtajaha tai Karjakaivon isännålrä.
Karjakaivoa ei voi vanta pelkiistään omäan käyt-
1i,ön, \/m se on aina kaikkien jåsenten käytössai.
Karjakaivoa ei voi kåyttiiä kåupallisiin rtukonuk-

Karjakaivon awiuet s 
^r 

jiisenkorllia vast ånSuo-
nen Målkailuliirosta, Atonirie 5 C, 00370 Hki (3
k6). alkioloaika od ma pe 9.00 16.00 ja care
Solvallasra, Nuuksiontie 82 (rdkisrfl aukioloajat
puh. 8678 4340). Malkailuliilostd avaimcn se il
maheksi. Cafe Solvalt6ta halu maksaa l0 nk
kerra. Majoissa on loiminraohjeer, jona tulee nou-

Matkailuliilosta haettu a!åin on Flaureuava heti
kiittönjälkeerMatkailulintoon. Senvoijättiiiinyös
Matkåiluliiton postiluukkuun ki.jekuoressa
p.laubslåpullåvmsrctluna. Crte Sollvällaståh@ttu
avåin or palautenava heti kåytön jälkeen Cafe

Kar.jakailon kiiyllijlsaunamåksut:



Malsul suoritclaan gSL:n pankkitilille Menta Ee
rikintatu 24, Hti, tilinunerc 2l42l S- l3842Tiedore-
osaån me.killävä, eftii ne oväl Krjlkaivon maksu-
j,.

Talkooviiko.loppuinaonolestelunaksutontakoko
liikonropun (ei koske tehamaksua). Muut ohjel
mun merkiryt tilaisuudcl. joissa yövytään Karja
kaivolla, ovat ohjelmaao tuuluvilu ösihaan ilmai-
sia. KeskiviiLko' jr lauanraisrunojen saunamaksu

coådos-kota Kittilån Kukåsjårv€llä
Kukasjärvcn salvoskammi loimii varaustupa.a.
Vamuksia h.naeat Pipsa Nlaring puh.k. 587 ?004
ja Mai j !  Slykkipuh.k.876 4391.
Muut kuin HSL:njäsenetsaavät käyrtäii kotaa vain
I.ISL:n jäscncn scura$a

Kadan ku)\röhaknt on HSLtr jiiscneltä I 5 nN./blö/
yöja muilta 30 mVhiö/yö. A1le l2 vuotiliden kiyuö
nraksu on puolcr edellii olevista. Koko kodnn voi
vuokrala kiyttöönsä 60 nvyö. Saunam*su Mat
kliluliiron sauoasta oi l0 nk/hlöAerra. Vraus on
petuttrva k tsi viikkoä ennen vdättua aikaa låi
siitii peritiiiin nonnåali kåyttönaksn.
Coados lämpiiiii kåniinålla. Muuna rmstuksena
vesi ja jrreanprn, tiskivdi, siivousviilineet ja la-
pio.  Nukkuminen tapahruu la11ial1å.
Yhteisomisluk*ssa on vene.

Måtkåiluliiton såuni jå nqi.
Lapinkävijöillä on käyttöoikeus samalla alueella
ole!@n Suoncn Markailuliilor omistamaan na
jlan ja sau.aan Klkasj:tvellä. Majrn käyttömälsu
25 nk-/blö/v.k, l l0.-:11.5. mäjallaon talvihinnaa I
hlö:50 nk/rrk, 2 hlöii:60 nk/vrk, 3 nlöii:80 mk/vrk,
4hlöä:100 mk/vrk, 5 hlö :25 mkhlö/vrt, alle 15
vuotilar likuisren seurassa ilnaiseksi. Talvelh
najån päiväkäyröstä ped[iän l0 d*-4 ö, kesinh
peiv:ikeyttöonilnaislä. Mäjanybleydessäonsau-
na.jonkå käyt1ömaksn I0 nk/blöAenå, pitiiii erilel
lä las*uun. Majan ja saunan varautset hoiLaa
SML:ssä Sirpa Vuo.tela puh. 6226 2812.

Kaikki nuut Matkåiluliilon jäsenedul.

JASENÄSIOIDEN HOITO

Yhdysheikilö Suomen MaLkailuliirosM on sirpa
Vuo.lela, puh. 6226 2812. VaBinaisten jiiscnten
osoiteenmuutokset hoiraa SML.
Jäsensihtseri Saara Koslama, Pcnfiilänlie I H 56.
00740Hehinki.puh. k. 3863416puh.r.4733,r214.
s u or4iäsenren j a lehtirilaaj ien osoi tteenm u ulokser
hoi taa rahåstonhoi ta ja Marja Luhr. la,
Kuusmieheniie 72, 00670 Helsinki, puh. k. ?24
?t0t .

TOIMINTA

Kerhoilra on syys ja keliftkåudella jokåisen kuu
kauden ensinniiseni keskiviiklond.
Kaikesta toiminnlsta ilmoireraan Lapinkivijäleh-

Vuokrattavat Yålineet
Kolne Tenr Maner 3 relura.  kupol imåisi !
katsikercsLeluoir. plino .l kg, 5omuviikko tai 30

Fjälhälcn Elcrest IIl, kaksinkctuinen harjdrel a
2 (3) hengelle, paino o.3,2 kg. sisaleveys 16tu,n.2
absidir 50 nvviikko tai 30 mk/viikoDloppu
Fjellriilen Akk.. kolmen hengcn tehh, prino 4.5
kg. 150 mvliikko tai80 nl/liikonloppu.
Hi l leberg Nadndt j  CT2, kahden hcnCcn
lunnehelftd 3,4 kg, 150 nhiittojr 80 mk viikon

TicdustclurAnjaSintonen puh.k.  8135460raisa-
kari Palo puh.k.874 5880.
Kaksi Trangia{elkikeitinlä. joita vuokataan 50
mk/viikko rai 20 nk/viikooloppu. vraukset Anja
Sinloie. pub. k.813 5460.
Vuokata voi myös irse lehtyjä abkioira 150 bk/

Savoran906jaSavola! l200rinkiea I00mkliiklo

Kolmcpariasuomalaisia lurikenkiämalliaAlposer
75mt/viikko rai 30 mldviikonloppu.
Ahkioita, inkkoja ja lumikokia vuokaa Pel&a
Narinen puh. k.8l0l l0,  mp.050 3399851.

VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VATN YHDIS,
TYXSENJASENILLE



TOIMIIIENKILÖT VUONNÄ 2OO1

Pek}.^Ntin n, puheetohlaja. Yliikmanonkuja 4
B 37,02360 Espm, puh. k.09-810110, np 05(}
339 9851.
Anjn S inkren, v 4 n p u hz e nj o h,ara, Pel lavakåski 8
H 15,02340 Espoo, puh. k.09-813 5460
Anja Poutiainen, r,l/c,ri, Kiiktaiste.rie 6 B 4.
0l 800 Kraur.kalå, puh 09-878 4236 j^ 04t)V 4t l
293
Muut johtokuftftan jiisenet: Raija Hontmån. Tdja
Isolnona, Kisri Klenola, Sua Kostana, Sakdi

RåhNtoDhoitajå Mflja Luhtala, Kunsniebenrie
72, 006?0 Helsinki puh.k. 724 7101.

Sada Kostma, vastaara lrirtraja, Pedllilaintie I
H 56, 00?40 llelsinki, puh, k.386 3416
Reijo Blonbers, Saija Pålo, Mi.ja Pnircn. Hannu
Sinri. valokuvaaja Satd Palo. Kansikuvaja Pin-

Ritvå Puraen, v€tiit, Savelutie 3 I 70. 00720
Eelsinki. p!h.k. 387 2l0l
Tejaholuona, Kalle Kekola, Kirsti Klenola, Annu
Koistinen, Marja Llhtalå, Aino Målikaine., Maun
Piippo, Miia Savolainen, snka Sundstrcn .

U lj6 Pem\ | a tko o p iiii I I i k kö, Ltnvadienentie l0 F
84, 00350 Helsi.ki. pnh. k. 488 82l,o4o-592 12'14.
AIIan Apune.,AulisBost ön, Joma Hyrkäs. Pok-
ta Ndinen, sakdi Palo, Mirjd Pirinen ja Krin

Joma Numi, veraiii. llnrisenrie 3-7 D I I, 03100
Numnelå, puh.k.09-224 6302, mp 0ul0-568 3179
Aulis Bosl'öm, Ra,ja Hentman, Hdna Knuslå,
Mi.ja Pirinen, Anjå Poutiainen, Kdi Puputi, Hd-
.n siitåi. ErkkiSinpmen, tf,ilslrön, Re'jo vala.-

Kalevi Koski, Pellavakaski 8 H 15, 02340 Espoo.
puh. k. 813 5460. mp 040-508 1626, puh. 1. 09
010454 3l l l .

Rirva Puranen, Såvelmde 3 170,00720 Hehi*i.
pub. k. 387 2l0l
Sirkkåsundstö6,Kånneltie2C46,00420Helsin
K. puh.k.563 2092

foF. crt,J ts {Ä<"t.I{LÄÖl



"HYTTYNEN gtinrÄnriN RENKI"
Kes:iisen illan häm issä hiljalleen kuuluva
hyttysen ininä, ei ole pelkästäAn iirsyttiinyr
vaån myös heräuänyt runoilijan nieten 

'hai-lemåan kesäillan kåuneutta. Se on myös
hrttu lähesjokaiselle suomalaiselle. Jos ke-
siin m:i.iiriielmä laulussa on "kesäja käpåsef'
on se toisaalta myös hyttysen ininä tai
sirkkojen sidtys- KuDkin kesämaisemaan se
kuuluuomallatavallaan- Lapissajakosteilla
suoålueilla vaeltåville se on myös rnelkein
pahin kirosana, mitä retken aikana lausu

Omat hyttys tai paremminkin sääskimuis
toni sijoittuvat Suomun varren raDtamille,
kun poikieni kanssa yritinme kokeilla
kalrstustaitojamme. Siinätuli vapasingortua
moneen otteeseen råntapöheikköön! Mo
nelle muullekin Lapin saiiiskipårver ovat sana,
jotkå karkottavåt heidät miellyt tävirnpiin
maisemiin kaloja nårrailenaan tai hårrasta
måan retkeilyä kuivernnillå kankailla .

Hyttyset ja saäsket kuuluvat kaksisiipisren
hyönte;slahkoon, johon kuuluu suuri rnäärä
hyönteisiä. Nimensä mukaan tillä latkolla
on kaksi siipeä, sillä takasiivet ovat
kutistuneet nuijåmaisiksi väristimiksi. Ne
toimivat tasapaino eliminä. Suuosat ovar
imevät ja usein sopeutuneet pist:imiseen.
hnninsiivet ovat läpiniik]'vät ja niissä voi
ollapilkkuja. Såäsketlisä:intyvåtmunisråja
munien n;tårä vaihtelee lajeittain. Sääskien
toukåt elävät vedessä, ne ovåt ral(enteeltaan
melko hentoja. Pää on kehittyn't ja leuat
liikkuvatpoitittain, niiltätoukkahienontaa
mvintonsa. Kot€lot voivåt liikkua våpaåsri

vedessä. Kaksisiipisien er?is alalahko on $i:is-
ket. Niiden tuntomerkkinä on: tunaosrner
ovat pätäja eturuumista pitemmär.

Säåskistä tunnetuimpia ovat hyityser.
Koiraan tuntosarvet ovat sulkarnaiset. Ruu
mis ja siivet ovat karvojen tai suomujen
peitossa. Koiraiden ravintona on pelkäsrään
kasvien nesteel. Ainoastaan naaraat imevär
verta. Veri on niiden pääavinio. Ved on
välttämätön munien kehitykselle jå siksi
naaraat pyrkivät irnemåän verta mah
dollisimman runsåasti. Tyypillistä on. eftä
takaruumis paisuu imiessä kuin veren
täyttäm:iksi säkiksi. Sen sijaan koiraåt eivår
käy lainkaan ihmist€n kimppuun. Hyttynen
kykenee åistimaan tuntosårvillaan kosreus
ja lämpötilaercja ja kykenee siksimyös p;
meässä löytämään kohteensa. Kuten edellä
mainittiin munarja roukat viettåvät aikansa
pääosin vedessä. Aedas- låjin naaraat
munivat munansa kosteaan rnaahan - paik
koihin jotka saauavat jäädä veden alle.
Hytrystoukkia tapaarunsainmin kevåällåja
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alkukesästå kaikenlaisista lammikoista. Tä-
män vuoksi niitå tapaa eniten kosteista
maastoista ja vesien rannoi l ta.  Useat
hyttyslajitovat vahin gollisia. koska ne tar-
tuttavat saimuksia pistiiessinn ihmistä. To-
sin suomalåiset hyttyset aiheuttavat l,ihinnä
allergisiå reaktioila, mu1la voivat levittä

Suomessa esiintyy kaikkiaan 37 hytlyslajia,
nekuuluvatpääosin aedas- sukuun. Kånnat-
taa myös muistaa. että polttiaisei ja mäkiirät
ovat såäskiä. Varsinkin mäkärå nuistutiaa
pientä kärpästå, mutta on hyttystäkin
kiusallisenpia verennrijöitä. Sen sijaan

TALKOOASIAA

Hyvåt lapinkåvijåt, yhdistyksemme v:iki.
Pitkälti toistakymmentii vuotta sitten teim-
me t;etoisen pliåtöksen. jotta omalla
työpanoksel låmme ynttåis;nme kohentaa
retkeilijöitten olosuhteita-
Aktiivisella pyrkinyksellänme olenme
hakeutuneetyhteistyöhön sellaisten tahojen
kanssa, jotka ovat tekemisissä retkeilyn pa-

Joka kesä hein:ikuussa olemme kiivenneet

lintuhyttyset, joita esiintyy vårsinkin syk-
syllä, eivät yleensä pistä ihmistå. Niiden
naaraat talvehtivai milä erilaisirnnissa pai
koissa ja aloitlavat suvun jatkåmisen heri
keväällä. Sen sijaan aedas- suvun lajit tal
vehtivat muninaja kuoriutuvat vasta ilmo
jen lÄmmeityä alkukesästii.

Re;jo Blomberg

Laihte€t:
Suonen elåimet, Jyvåskylä 1985
Uusi Zoo, Porvoo 1991

Rovaniemen junaan repuissamme evästä ja
tarviitaviå työkaluja. Reissulla palatessa
osanottajillaon ollut väsynytmutta tyytyväi
ndn mieli.
Myös retkeilijöitten asia on pieneltä osin
aina tullut autetuksi.
Niinpä, - - taas hein,ikuussa nousemme
Rovaniemen junaan. \'hteistyömme UK-
Kansallispuiston väen kansså siis jatkuu.
Katso ilmoitusta toisaålla lehdess:irnme.
Terveisin Uti



SE SYNTYI JO MILJOONIA
VUOSIA SITTEN

Rumal(urunkålliorotko s).ntyi ruhje€nå nil,
joonia wosia ennen jä:ikautta. Kysymys ei
ole ruosiluvuista, ei wosituhansistal€an,
vaan sadoista ruhansistaja miljoonistå vuo
sista. Tutkimusten mukaan Rumakurus sa
on aineksia paitsi viimeiselti 100 000 - 10
000 vuotta sitten olleeltaj?iåkaudelta, myös
edelliseltä jäiikaudelta.

Luulammelta kohti Rumakurua k:iånnyt
tlessä låhr kulke€ tuntuden v;ilistä krrua
koko nelikilometsisen natkan loivåsti vasta-
maastoon. Tiimä Kulasjoen latvakuru on

i:tlti:in vanhempi kuin miljoonia }uosia.
Nousevat ja laskevåt painante€t ovat synty-
neet viimeisen j;iiikauden påättyessä, siis r0
000 vuottå ennen nykyaikaa. Rumakuun
kåmppien takana olevå Valtåmapäja vas-
takkainen Vä\Tpää olivåt jo vapautuneet
jäätiköst?i. Niiden v?ilisessä laalcossa viipyi
kuitenkin vielä ns. kuolteen jä?in kieleke.
Rumakuun k?tnpain ja kurun suuaukon vä-
linen kumpare syntyi, kun Vävyp:iån lånsi-
puolella o11ut jäätikön reuna ohjasi
Rumålurun rotkoon voimakhaan reuna-
virran, joka työnsi maamassoja kurustå alas

!



kasaten sen vastassa olleen jäiikielek keen
päälle.

Rumakuru ei saa.ut .imeään ulkoniikönsä
perusteeliå. Lappålåiselle sanalla "ruma 'on
pmikin merkitystä. Toinen tarkoiitaa ulko-
niiköäja toinen vaikutelmaa tai oninai suutta,
rnm hankalaa maÅstokohtaa. Rumakuru on
ninensä ansainnut tåssä toisessa nerkityk
sesså. Se on kesäl lakin "rrmå" el i
vaikeakulku'nen. mahdoton reunoiltaan.
Tålvella R!makurussa on sekä laidoiltå euå
pohjalta katsottuna lumivyöryvaara.

Runakuru on paiisi nimellään myös mai,
neeliaan rumaja hisloriltllårn ikåvä. Vuon-
na 1943 tapahtuneesså piispan seurueen
kimppuun rehdyssä dcsantlihyok käyksessä
ja senjälkeisinä päivinä suoritetuissa isku,
hyökläyksissä vihollinen käytti ilmeisesti
juuri Rumakurua piilopaik kanltän.
Laanilassa nelostien muikrssa on Piispan

ojanpenkereeltä muisbmerkki, jossakeno
iaan, että hyökkäyksessä kuoli neljäihmis
tä, rnrnlnffiin jaUtsjoellepiispantarkastusta
suo.ittamaån menossa ollut oulun piispa
Yrjö Wallinnlta. Tåpahtu nasta kerroiaan
ansiokkåasli Seppo J. Patasen kirjassa
Magneettimnestä rnåtkailu kaupungiksi.

Viimekeväisen hiihtovaelluksemme pää1
teeksi yövyimme Rumakurun päivåtuvassa.
L:ihdimne aamupäivällä Rautulammelta jå
olimme jo varhain illapäivällä Rumakurun
kåmpäIa.Tupapiha-atueineen sijaitseeihan-
teellisella paikalla suoiaisan nnteen kaina-
1ossa. Vanhempi kämppä on vain muuia-
man sauvantyönnön piiässä Luulam men
suuntaan. Tämä kämppä on poromies ienjå
kullankåivajien 1930 hrvun alkupuolel la
mkenlama. Se korjattiin täysin vuonna 1982.
Uudenpikänppäonvuodelta l960.jolloin
Metsäntutkimuslaitos rakensi tuvan omia
tutkijoilaan ja retkeilijöitä varten.

..'r)
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Muutana poro oli jåänyt auringon lämpi-
m:iån syömään ja lepåilem:iån kurun suu-
aukon ftiheisyyteen ja itse kuru välkehti
kevätauringossa todella kauniina ja boukur
televana. Niirpä mokailtuamme lähdimme
hiihtolenkille kurun kåuttå ylös tunturiin.
koskå ku.un ylå.euDoilla ei Däyttänyt ole-
van vaarallisia lumilippojå. Hanki kurun
seinämilläoU sileäjåtodellahidaskulkuinen.
muttakurustanäkymåylös tunturiin ja myös

alas kiinpålle påin oli kaunis. joten nousu

Aurinko paistoi vieläpi*ään tunlurissä sinä
iltanaja taivas oli pilvetön seuraava nr*in
päivänä, jolloin jätimme Lapin hiihto
maisenat palataksemme vuoden kulutLuå

Saara Koslåma
Liihde: Saanselän Sanomat

Luirolle menlessä pitää yliuää Luirojoki.
Kieltämåttä oli hieman pelon sekåiser tun
teet. selvisin kuitenkin, isän reppuseläsrå.
Saunoimme ja ilta meni vaan ollesså.
Matkakohti Sokostiaalkaa. Lähdimne nou
semaxn Sokostille Jaurutuskurusta ja mirå
ylemmäs nrcnimmq sitä enemmän ru pesi
Luulemaan ja satamaan råntää. Puolivälissii
rupesi hirvi$änän Diin paljon, eitä reki
mieli kliäntyä takaisin, muita sisullåjx isän
kånssa kåsikädessä saavutimme hui pun.
Nopcxsti pikaraportti Vantaallea näky vyys
olcmåbn, tuulee niin ettei pystyssä meinaå
pysyäja ränLäii satåa ihan vaakata sossa. Ei
huipulla viitsinyt kauaa olla. oli meinaa vä
hän turhan kylmä. Låhdimme laskeulumaan
Sokostin rinneuä alas, siellä tåällå nåkyi
lunta. Kämpille tultuamme. suunDistettiin

SOKOSTIN VALLOITUS
RANTASATEESSA

OIin kuullut monen nonta juttua Luirosta ja

Sokostista,joten ajattelin ettå kai se minun-
kin pitaå sinne påästä kåymliän. No isäähän
ei iarvinnut kahtake.tåa käskeä.joten kesä-
kuuD toisella viikollx köröt teInnme Ladalla
kohtipohjoistå. Kun saavulmmeKiilopiiälle.
satoi vettäja tuli outo tunne. en halunnut
kaan liihteä maas ioon. Muttajo seuraavana
päivänä kaikki näytti parenmaha, joten läh
dettiin matkåan. Tarkoiruksena oli viett:iå
ensim mäinen yö Rautulammella. mutta
kun keli oli niin hieno ja neno maistui,
päätettiinjatkåa Kotakönkäälle. Iltå ou Iäm
min ja sateeton, ennen nukkurnaånmenoa
ålkoi kuitenkin jo sataa, onneksi oltiin laitet-
tu kaikki ravårar teltan sisäpuolelle, joten
selvittiin suht kuivanl Kokoseuraavan päi
vän matkalla Lu;rolle satoi vettä. Tiesin, etiä
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saunalle ja ilta meni tåås ihan vaan ollessa.
Viet i rnrne vielä toisen yön Luirol la.
Herättyämme aamulla, satoi hetken åikaa
ihån silkkaa Iuntå ja koko matkan Tuisku-
kurulle kaikki kohdalle osuneet sadekuurot
tulivat rakeina alas. Seuraavana päiv,inä
matkalla Suomunruoktulle satoi. mutta il-
laksija yöksi sitten selked.
Vael luksen vi imeinen etappi edessä,
Suomunruoktulta Kiilopäälle. Ja taas piti
ylitiää joki, niminiiin Suornujoki, onneksi
mentiin sellaisesta kohdasta yli, missä oli
vert:i vain nilkkoihin asti, mutta voi kauhis-

KIRJAREPPU
LIJMIKENGÄT, POLKU
TÄLVISEEN LUONTOON
Mika Kalåkoski; Ab Eråperinne Oy 2000

Joulukuussa painosta tullut kirjaon ensim-
måinen suomen kieliDen teos muotiin tul
leista lurnikengistä. Tektissä saavat osanså
niin lumikenkien historia ja perinne kuin
erityyppiset mallitkin. Opastusta saadaan
sekä lumikenkien valintåan et&i niiden k iyt-
löön, vaatetukseen jå varusteisiin, seura-ja
kilpailutoirnintaan. Käsistään iaitavat voi-
vat myös valmistaa eri ryyppisiä lumikenkiä
kidan tarkkojen ohjeiden mukaan. Näpzik:in
pill(u kidan suurin heikkous on kuvien suF
kea painoj:ilki. Mutta tekstistihån ne asiat
varsinaisesti selviävät. Kirjakauppojen li-
siiksi Lurnikengät-kidaavoi tiedustella suo-
raan kuståntajalta: Ab Eräperinne Oy, Nalle

tus miten kylmä vesi, jalat otivåt väiån
aikaå ihan kohmeessa. Pidettiin kahvitauko
Suomunlåtvån låavolla. Viimei set kilometrit
Kiilopäälle måitavaå polkua pitkin. Kyllä
poronkäristys ja uiskentelut Saariselän
kylpylässä tekivättosi hyvM tiillaisen reissun
jälkeen. Kävin elänäni ensimmäisen, mutta
en tosiaanlaan viimeisen kenan Luirollå ja
Sokostilla. Oli todella kivaa.

SaijaPalo

Corander, (09) 3Og 9'72, 040-s84 6946,
b-corander@sp.partio.fi. Hinta noin 99 mk.
Raija Hentman



LÄULUJOUTSEN, SUOMEN
KANSALLISLINTU
Matti Leinonen, Porvoo 2000

Joululahjaksi sattui käsiini mielenkiintoi-
nen kila Suomen kansallislinnusta. Aikai-
semmåt mielikuvani joutsenistå ovat perus-
tun€€t Y4ö Kokon kiioihin. Verrattuna
Kokon kirjoihin on Ma.ti t einosen kidassa
upea värikuvitus. joten jo kuva- ja
selailukiiana se on mielen kiintoinen. Kui-
tenkin kirja tuo runsaasti uutta tietoa
joutsenista. Joutsen ei ole enää vain maam-
me pohjoisimmissa osissapesivä lintu, vaan
on levi.t:inyt reviiriä?in kohden etelää. Yrjö
Kokon työ joutsenten suoje lemiseksi on
kantanut hedelmää.
Kirja muultaa myös k:isitystä joutsenista.
Ihmisen suhtåuturninenjoutseniin on muuf
tunutja sen myötä tuo årkanå pideny linru on
alkånut sietä entistä enemmän ihmisrii 1ä-
helliiän. Monta muutaLin mielenkiintoisra

yksityiskohtaå joutsenten etimästä löytyy.
Sanoin suppeampaa t ;etoa
kyhmyjoutsenista, jotka viime vuosien ai-
kana ovat levituineet asuinaluettaan Ahve-
nanmaalta Suomen rånn;kolle.
Reijo Blomberg

SIIDDASTALLAN. SIIDOISTA
KYLIIN
Toimittanut Jukka Pennanen ja Klemerti
Niiktäläjiirvi, Pohjoinen 2000

Kirjassa tarkastellaan Låpin luontoa, saa-
rnelaisuuden muinaisia ja historiallisia vai-
heita sekä aineellisen, yhteisöllisenja hen
kisen kulttuurin kehiuymistä nykypäi vään
saakka. Siiddastallan huipentuu nyky saa-
melaisuuden muotoutumiseen jå uusien
kulttuurielemettien tutkimiseen.

Pisaroita
Nousin Pyh?ille Nattasele
Sieltä nöyränä kuljin
Oryosta kohti kun taivalsin
Tuolla se vihdoinkin selkeni mulle
Saa aoiset uhotaja valloitraa

uti
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AVANTOUINNIN
MM 2001

I AVANTOUTNNTN MM-KttPAttUtHrN 2.-4_3.2001 !
Kilpqilut iöriestetöön Jyvösiörven sqiqmqssq, keskellö koupunkid.

IERVETULOA JWÄSKYLAÄN

sc omo
sa omo
Soidmo

Ei-iösen

l20mk
170 mk
l2()mk
60 mk

3m mk
4g) mk

OHJEIII IA
Pe4ontoi 2.3.2001
12,00-21.00 kllpdllukonslloovoinno AolloAtvori,

Solomokio6ki
20,00 (uufomoauoioilet Solomo
louontol 3.3.200l
0€.00-10.00 kilpoilukonslioovoinno AoroAvorl,

Solomokioski
10.00-15.00 MM-koclniqsofiol Soiomo
16.00-lö.00 MM.loppukllpollul Soi,omo
20.00 lloiuhla ooikko ovoin
Sunnuntoi 4.3.2001
10.00-13.00 Avonrouinflsymposium lllkunloliel€€llin€n

ttedekunto. L 3M
10.00-14.00 Kuufii-.sisuDussl-

io noppolodol
| 4.00 Ryhmöuinlinrylös
15.00-17.00 Kuufii-.sisuDussl-

io notPpolodol
17.00 Polklnlolonloko

lo pööftijölsel

SARJAT JA MAI(SI'T
MM kilposorjd, SL:n iösen
ni.upussi- io noFposorjol
Ennen 9.2.2m1 lholllouluneel 100 mk
Jölki-ilmoinodumisel2:1.2.2001 l50mk
Ulkomoolola€t
Xuutlisorlo 60 mk
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SUOMEN KOTKAKANTA JA
REVIIRIPERUSTEINEN
KoRvAUSJÄnrusrnnnÄ
Suomesta tunnetti;n vuoden 2000 lopussa
noin 350 sellaista maakotkareviiriä, joilla
oli todetau joko onnisrunut pesinrä tai
merkkejä pesinnän yrityksest?i jonain vuon-

l990luvul lå.  Tunneuujen
maåkotkareviirien mä:irå on kasvanut
koko lggoluvun ajan. Suurin osa kasvus
ta sel;ttyy parantuneella pesäpaiklojen
tielämyksellä. Suomen kotkakanta kasvaa
myös tosiasiallisesti, vaikkakin hyvin hi

Tunnetuista reviireistå sijaitsee poronhoito
alueella noin 90 prosenttia ja Lapin
läänissä reviireistä sijaitsee noin 80
prosenttia. 1990-luvutla lietoon tulleista
uusista reviireistä valtaosa on löyrynyt
Lapin läänistå.Levinneisyyden ydinalueella
ko&atiheys on noin kolme reviirili/Io0o
km2. Tunneluista rcviireisti noin 2/3:lla
todetaan vuosiuain pesintä ja noin 1/3:lla
tunnetuista reviireistä todetaan onnistunut
pesintä poikasineen. Poikasten määrä
onnistuneesså pesinnässå on keskimåärin
I,1. Vuosittåinen poikasm:iiirä Suomessa
on 1990luvun loppuvuosina ollut 100
120 poikasta. Pesintätulos vaihielee vuo
sittain paljon johtuen sä ja ravinroteki
Jöistä.

Vuodesta 1998 faihrien måakotkien poro-
taloudelle aiheuttamat våhingot on ko ar-
tu reviiriperusteisesti.

Paliskunnalle maksetaan korvaukset
paliskunnan aiueella vuosittain todettujen
onnistuneiden pesintöjen ja asuttujen
revi;nen perusteella. Pesintå on onnistu-
nut, jos reviirillä todetaan pesä, josså
maakotkån poikanen iai poikåser. Reviiri
on asultu jos siltä löydetään pesä. jora
maako&a on koristellut. Onnistuneesra
pesinnästii koNaus on metsäalueella kol
minkertainen ja tunturialueella 2.5 -
ke(ainen asuttuun reviiriin verrartuna.
Tunturialueen paliskunnissa korvaus on
I ,7 kenainen eteläisempään poronhoitoalu

Vuonna 2000 konaussumma oli noin 1.75
mitjoonaa mårkkaa vaihdellen korvauksia
saaneiden paliskuntieD osalta 3105 mar-
kasta 134891 markkaan ja keskim:iärin
korvåus oli koko poronhoitoalueella 8652
markkaa asuttua tai poikåsia tuonavaå
reviiriå kohti.Paliskuntien råjoilla olevista
reviireistä korvaus jaetaån paliskumien
kesken. Korvaus maksetåan myös Ruots;n,
Norjån jaVenäjän puolella rajan liiheisyy
dessä olevista reviireistä.

Våltioneuvoston päätöksen mukaisesti
Metslihallituksen tehtäv?inä on vuosiltain
selvit iä pesintätulos paliskunnittain sekä
neuvotellå patiskuntien kanssa reviirien
måärästä ja muuhun tarkastustoimintaan



liittyvistii asioista. Suurimmå. osan pesä
tarkastuksista suorittavat ymp:iristöminis
teriön valtuuttamat ja Metsähallituksen
kirjatlisen sopimuksen pesåtarkastuksista
tehneet vapaaehtoiset lintuharrastajat.

Håvainnot mahdollisista kotkanpesisiä voi
ilnoittaa TuomoOllilalle.yhteystiedot alla.
Ilmoittakar pesistä vdkka ette olisi aivan
varmam;nkn linnun ral€ntama pesä on, me
tårkistamme asian. Mikäli käytössänne on
GPS- laite ottakaa pesäpaikan koordinaatit
paperille tåi nerkitkää se kartalle. Tämä

helpottaa pesiin nyöhempää löytynistä.

Tuomo Ollila
ylitårkastajå
Metsiihallilos
Pe|å Pohjolan luontopalvelul
PL 8016
96101 Rovaniemi
puh.0205 64 7610
GSM 0400 42r 448
e-mail tuomo.ollila@metsa.fi

VATSARI - erämaa järven takana

Toimittanui Tapio Tynys

Vuoden 2000 kesäl lä i lnesty i  Tapio
Tynykscn ioimitlama kiriaVätsiirin erämaå

Metsahallituksen Ylå lapin hoiloaluecn kli
meslåon tä1äennen jo valmistunutHammas-
tuniurin ja Pöyrisjärven erämaa-alueesta
vastaavanlaiset selvitykset.

Kun lueskelee Viilså.in erämaa alueesta
ke(ovaa kirjaa. huonra miten kirjaan on
tallennettu mielenkiintoiselh tavalla histo
riaa siitäynrpäristitstii, jokåon oUut Inarijiir
ven kalastajasaårnelåistcn eliDke;nojen ja
kielen perustä. Vätsärin erämu åluetta esil
televän kirjan teksteistii ja erinomaisista
kuvista havaitaan. että Inain j;ir'\,en takana
on edelleenkin jäljellä eri kokohia lähes
koskemaitomiaalueita. metsineen ja soineen

ja eläimineen. Näitä alueita on ihminen 1u
hansien vuosien ajan hyödyntänyl. Siten
Vätsärln erämaa-alue ei ole luonnonsuojc
lualue.

MeisAh litusonviimevuosinakoonnuterä,
rnaa aluciden luonnoslajasenkäytön histo
riasta runsaasti tietoja. Laajat tietlömår erä
maat, joita nykyisin kutsutaan eränåa
alueiksi, ovat åikojen kuhessa muovanneet
saåmelaistcn elinkeinoja ja heidän mdail,
månkuvaansit. Tällaisen vuorovaikutuksen
tulokscnå sMmelåis ia suonala;skulttuuri
elävä1tänä pnivänä sovu ssa keskenään, sii
täkin huolimatta, että kulttuurien ulkoiset
erot ovåt kiin(eän asumisen ja tekniikan
våikutuksen vuoksi perusteelliscsti muuttu,
neet ja lähentyneet toisiaan. Erämaa-aluei
den merkitys saamelaiskulttuurille kuiituu-
riperinteen välittäjänä on silti edelleen kes-



Kaildsta eniten ltä-Inarin asukkaiden toi-
meentuloa on kuit€nkin heikentiinyt Inarin-

.tärven vedenpinnrln . ridnn(;\rcly Paatsioen
voimaloidentarpejs,,;:.Nc tnarijärvenkala-
kannat. jotka muodoslival koLo ahrcen ta-
iouden perustan roma,hli\'rt tultaessa 1960-
luwlle. Vail*a sivuvesistöissä oli paikaili-
s ia harjus-,  s i ika ia ahvenLan.oja,
kalastuksellisesti huonåttava me.kitys oli
nyös vaettavilla tainen ja siikalannoilla.
Syksyisen kutuvaelluksen aikana oli mah-
dollistakalastäalyhyessäajassa merkittäviä
saaliita talvea varten Tsumu- ja Kyyneljoen
vesialueilta. Vähentyneisiin kalansaaliisiin
ei löytynyi korvaavia elinleinoja ja seu-
rauksena olitin alueen viihittäinen autioitu-
minen väestön muuttaessa ålueelta kunnån
suudmpiin taajamiin.

muinaisuutta. luonnonkäytön histodaa ja
nykyisyyttä. Erityisesti alueen luonnon käy
tön historiasta saa monipuolisen käsityksen
alueen luonnonvarojenkiytössåtapahtuneis-
ta muutoksista, asutuksesta, alueen joutu-
misestajovarhainei valdoiden mielenkiin-
non kohteeksi, sanoin kuin perinteisen lap-
pålaisen pyyntiyhteisön muuttumisesta, voi-
sipå jopa sanoa håviämisestä. Erityisesti
perinteisten Nåätämön kylån havumetsä-
alueiden j&iminen vuonna 1826 Suomen
puolelle oli eräs perusteista Vätsiirin netsi-
en myöhemmälle käytöl le ja ni istå
i lmennei l le ongelmi1le. Vuoden 1852
rajasulun jälkeen muutt i  alueel le
paimentolaissaamelaisia mm. Kitti Klemetti
(s. 1816). Ihenäsyyden aikana ennen toista
måailmansotaa alueella hakattiin puuta.
l98oluvulle alueelle suunniteltujen hak-

Ki.jassa käydiiiin seikkaper?nsesti alueen

?
l.t\

I
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kuiden johdosla syntyneen eramåaliikkeen
aktiivisen toiminnan johdosta alue såaliin
sisällyteryksi erämåålain piiriin kuuluvåksi
erämaa-alueeksi. NäissäKessin rnåisenissa
on siten myös Inarin saamelåisuudenjuuret

Vuonna 1991 voinaån astunut eråmaalåki
onneksi suojelee nåitä alueita, joten nykyi-
sille ja tuteville,saåmelaispolville voidaån
säilyltiiäkosketuskohtamenneisyyteen, josta
kirjan lopussa Ilmari Mattuksen kokomåt
paikkojen saanenkieliset nimcl kenovat.
Ellei haUitse saamenkiehäjå lunne saame
laista kulttuuriä, saanenkiel;set sanat ja nir-
den merkilys eivät avaudu helposii ulko
puoliselle. Sen vuoksi ajattelin hiukan va-
laista yle;sellä tasolla. mitä Mattuksen
keräämiin saämenkielisen paikånnimistön
takaå IöYIYY-

llmari Maliuksen kokoamat paikkojen ja
maaston saämenkielisislä nimistävoi havai
ta. ettå taustalla on maailmankuva,joka ket
too inarinsaamelaisteD käsityksistä ympä
risiöslään ja menneisyydestään. Näin näh-
dään niten inarinsaåmelaisilla on rnerkiitä-
vä tietomäärä elinkeinostaån Jå ymp,instös-
tään hallussåån. Såamelaisel ovat siten
kieleensä tallentåneet maaston ja ilmaston,
kasvistonja perinteisen kulttuurin. Jos näi
den viimeisten erämaa-alue;den annetaan
tuhoutua, tuhouluu osa nykyistcn ja tulevien
saamelaispolvien minuuttå, kosketuskohta
menneisyy€emrne. josia saamenkieli kum
puaa. Knjasta löytyy myös toinenk;n
kosketuskohta; vuoden äikoihin liittyvå
maisema jyrkline valon ja liimmön vaihte
luineen. Näissä erämaamaisemissa meillä
muillakin saåmelaisilla on jullrenme.

Kessin alueen saamenkiel is istä
paikånnimistöstä voi tarkkasilmåinen luki-
ja pätellä millä tavalla he ovat ympäristöti
hyitdyntiineet. Paikannimet ovat aikojen sda
tosså myös muuttuneei ja jopa kadoDneet,
kun entisetelinkeinotovatvaihtuneet uusik
si. Nimet ovat myös muuituneet siinä yhte-
ydessä, kun liikkumistavat ja vål;Deet ovat
muutl neet. Nykyaikaisilla koneellisillå
kulkuneuvoilla Vätsiirin erämaassa kulkevå
ei ennätä samallå tavoin maastoa tdkkailla
kuin aikaisemmin eläneet saarnetaiset, jotka
kulkivathiihtäen, kävellen, porollatai hevo-
sella ajaen. Entisaikojen Kessin asukas ja
nykypåivånä sanoilla kairoilla liikkuva
moottorikelkkamies kulkevat harvoin sa-
moja polkujå tai keinoja. Paikannimet ker-
tovat myös elinkeinoistå, kaupasta, hauta-
paikoisla, asuinsijoistalyövälineiståjauh
påikoista, pyynnislä, erilaisisia eriimåasså
tapahtuneista åsioista ja entisaikojen uskos-
1a. Myös maaston karuus näkyy nimisiä eli
ninkälaiset måål missäkin ålueetla ovat.
Keriomukset ja tarinat valaiseval nyös his-

Saamenkielisten paikannimien runsauden
perusteella voidaan pätellä miten tehok-
kaasti ynpåristöä nissäkin päin on hyödyn-
neuy. Vätsfin kalastajille ovat olleet suu-
renpien j årvien natalikot elint:irkeitä, kos-
ka kala on niissä kutenut ja syönnöstänyt.
Yhtä tårkeitä ovat olleet salmetjäjoet, joi-
den kaultå kåla on sii.tynyt vesistöstä toi-
seen. Poronhoitajalle ovat olleet jäkåliköt
tirkeitä syyskesåIlä jäkäliinnostoaikaan ja
taas talvella, samoin kuin kortteikot, josta
ajoporoille leikattiintirkeälisiirehua. Kår-
jatålouden tullessa uutenatekijiinä elinkeino-
yhdistelmåan, oli tiedettävå ne paikat,josta



40

saattoi niittiii karjale talven heinät taijossa
saattoi kesaiaikana kadaa laiduntaå. Siellä
missä on paljon saarnentdelisiä nimiä voi-
daan sanoa, että sielä ovat myös entisaiko-
jen saamelaisetkiiytriineettehoklGasti luon-
toahyviikseen. Monet nimistä ovat todennä-
köisesti olleet selkeitä saamenkielisiä ni-
miä, mu.ta niiden tulkintä tädin päivän
tiet:imyksen perusteella on vaikeaa. Nimet
ovåt muuttuneet kun uudet, muualta alueelle
muuttaneet kesäasukkaat eivät ehk?i ole alu-
een kulttuuriperinnöstä olleel tietoisia.
Kessin nimist i siis niihd:iiin entisaikojen ja
myöhernpien aitojen elinteinoihin liittyvät
åsiat, erilaisettapåhtuma.jauskonasiåt. Ni-
met kertovat myös vuorovaikutuksesta mui
den kansojen ja kulttuurien kanssa.

Kutenjo alussa sånoin ki4asta n?ikyy erityi
sen selkeästi kulttuurin muuttuminen- Syy-
nä tiih:in pid;in 1 80O'luvulla alkanutta Inadn
voimaperäistä asuttamista jå Vätsiirin poh
joisosån läpi Jäiimeren rannålle ulottuvaa
reittiä, jonkå kåutta suomålaiset nälkä
pakolaiset meniväl parernman elaimän toi-

Paikannim€t ovat myös inkeitä tuleville
saamelåissukupolville. Inårinalueeltåjaer;
tyisesti Kessissä ne ovat Inarin saamelaisten
tzirkeä kultluuriperintöä, inarinsaamelaisten
identiteeuiä. Kirjan toimittaja Tynys onkin
ottaessaanmukaanluonnonkäytönhistorian
lisiiksi påiklojen saamenkielisen osion ym,
miirtiinyt, että ne kuuluvat oikeuteen såily!
tiiä inarinsaamelaisten kieltä, kulttuuria ja
historiaa. Paikannimet ovat siten inarin-
saamelaisten esi-isien kulttuuripedntöä, josta
huolehtiminen on kuuluu sivistysvåttion teh-
räviin. Pidän ki4an aikaansaamista rodelli
sena kulttuuritekona.

Jouni Kitti
Tarkastaja
Kala- ja riistaosasto
Maa- ja metsätalousministeriö

F- -3r
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RINKAN POHJALTA
ARTIC EXPEDITIONS 2. _ 4.3.
Laskuvarjoj:i:ikfikilta j:irjestää t?imän ta-
pahtuman. joka tuo tunnetuimpien suoma-
laisten arktisten retkikuntien koke mukset
kaiktien asiastakiinnostuneiden n?lhtäväksi
ja koettävaksi.
Suomalaisina luennoitsij oinä kuullaan Stis
Fjörkä, Peter Bouchtia, Pentti Kronqvistia
ja Jussi Kaumaa. Lisiiksi kuullaan Tans kasta
Kanadasta ja Norjasta saapuvien
vierasluennoitsijoiden antia.
P?nvien aikanakäsitellään vaellusolosuh teita
Huippuvuorilla, Gönlannissa, arkti sessa
Kanadassajå nåpa-alueilla. Talvitelt tailu ja
najoittuninen lumeen, lainsäädäntö, val-
mistelut, varustekoke mukset ja ongelmat
kuuluvat pziivien kiintoisiin aiheisiin. Liså
tiedot ja ilmoittautuniset: :
www.lsvikilta.fi ./arctic

RETKIRUOKAKURSSILLE
Jiirjestiinpienelle, enint?iiin kuudenhengen
porukalle kerrauaan retkiruokakurssejå.
Kurssin aikana tutustutaan kuivattamisen
periaaft eisiir. kuivatetaan erilaisiatuotteita"
kootaån ja valmistetaan retkileittinillå mo-
nipuolisia retkiruokiå. Kokkailu tapahtuu
ulkosålla ja maisteltaviksi valmistuu 25-30
alkupålåa, erilaista lärnrintä ruokaa, aami-
aista, leivonnaista ja jålkiruokaa.
Kurssin kesto on noinl S tuntiajakautuneena
kolmetle, neljäIe Fiivzille. KurssirnalGu on
800 mk, Matkåiluliitonjäsenille alennus l0
%. Kurssimaksuun sisältyvät opetuksen ja
opetusmateriaalin lis?iksi ruokatarvikkeet,

KEYÄTKOKOUS 7.3. K€ KIO
18.00

Kaisaniemen ala-aste, Puutarhäkatu I
S:i;intöm?iiiriiinenkevätkokous Kaisanie men
ala-aste, Puutårhalatu 1
Kokouksessa kåsiteUän yhdistyksen sään
nön 9 $:n kevätkokoukselle mäiirä?imät asi
at: edellisen vuoden toimintakertomus, tase
ja lilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä
keskustellaan Kukasjiirven tilanteestå- Ko-
kouksessa valitaan myös edustajai liiltoko-

Tervenrloa!
Johtokuntä

kuivurit ja retkikeittimet polttoaineineen.
Seuraava kurssi pidetään 9.-10.3.2001.
Raija Hentnan, puh. (09) 718 768,0400-
380606, s:ihtöposii raiia.hentnån@n;c.fi .

Kansikuva:

Kaalivaaksiainen

Piiiv?ikorento
Surviaissä?iski
Karvassä:iski



BUSSI E5 ja E5A
KA&IÄKAIVON LINJÄ-AUTOÄIKATÄT]LU
Espoon keskuksessa linjalia 85 ia 854
on vaihloyhteys Helsingin suunnan luniin

Yhteysiuna
Helsingiståi

8.42 L
11.38 L
13.22 S
14.22 S
1s.22 S
16.38 L
18.22 S
19.38 L

Espoontorllta
arkipäivinå

7.30
8.30

9.30
12.30
13.50
'14.55
16.00
17.30
18.50
20.20

Nuuksionpååstå Yhteysiuna
arkioäivinä Helslnkiin

lauanlaisin ia sunnuntaisin

6.45
8.00
8.55
10.20
12.55
14.25
15.25
16.40
18.15
19.35
20.50

7.50 la
9.25
10.50
12.25
14.15
15.25
17.15
18.25
19.50

7.20 E
8.39 S

'10.57 E

1o.ur a
15.57 L
17.13 E
18.55 S
20.13 L
21.25 L

8.25 L

11.25 L
12.57 E
14.50 S
15.57 E
17.s0 s
18,57 E
20.25 L

6.38 L
8.10 L
9.38 L
11.22 S
12.38 L
14.22 S
15.38 L
17-10 E
18.38 L

7.2O la
8.45
10.15
11.45
13.15
14.45
16,15
17.45
19.15

la = vain lauantaisin

MYYTAVANA
HIIIAMERKKEJÄ
Lapinkåvijöiden hihane.kkejä voi oståa ke.hoilloissa

T-PAIDAT JÄ COLLEGET
HanK itsllesi omalla uudella logollmme vmsleftu

Värir hama4 v;hrei! siniftn.
Hinta: T'påila 50 nkja collese 100 mt.
Tilaukset Ki6ti Klomolåpnh- k.291 9l7l.

TOIMIKUNTIEN
\ETÄJÄT

Ohjelnåtoimitumån veiijjä: Rirva Pumnen,
puh. k.387 2101.
Tålkoopåiillikkö: Uljas Pemu, Duh. k. 488 821 ,
kiinnyk}å 040-592 7278.
UlkoilutoimikunnaD vecijä: Jomå Numi, pub.
k. 09-224 63D2, kånnykkå 040 568 3179.
Karjekåiyon isånliir Kalevi Koskipuh. k.813
5460.



KODAN VARAUS
Kittililn Kuklsjiirvellä sijailscvaa Coados
koraanne ldaraan Pipsa Moringiltapuh. k.5877
004tai MaijrStytiltiipuh. k. 8764391. Vanuso.
perurtala kaksi viikkoa ennen v.rdrua aikr td
siiläpenläiin nonnmli kätnönralsu.Kliyttiinuksu
on HSL:njäsenelti 15 mk,}lö/yöjå mnilta30 mk/
hlö/yö. Alle l2 vuoriaide. kiiynönaksu onpuoler
cdellisistii. Koko kodan voi vmta käyttöönsä 60
nk/yö. Matkailuliiton saunln maksu on l0 mk/

\-UOKRATTAVAT
VÄLINEET

Kolme Tena Måster-3 lelrraa, kupolinånir
kåksikenostelttoja, paino 4 kg. 50ml</!iitlo td 30

FjållråverEv€.slIII,kaksinkeft aincn harjalelna
2 (3) heigelle, painon.3,2kg. sisiileveys l60cm,
2 dbsidia.50 nvvii*Io lai 30 nk/viikooloppu

Fjällråven-Akka, kolmen hensen reltta, paino 4.5
kg, 150 nvvii*Io ja 80 mk/viikoiloppr.
Hilleberg Nåmmå1j GT2. kahden hengen
runnelireltta 3,4kg, r50mk/viikkoja80 mk!iikon

TieduslelutAnjaSintonenpuh.k. 8135460tai Sa-
kari Palo Duh.k. 8?4 5880.

Kaksi Trangia-r€lkik€itinoi, joita vuokElaan 50
nk/viil&o td 20 nvviikonloppu. Varaukser A.ja
Sintonen puh. k. 813 5460.

Vuokrrra voi oyös irse tehtyj:i ahkioii. 150 nU

Savotan 906 ja Såvotan 1200 riDkk@ 100 mk
viiklo ja 50 nk viikodloppu.
KolmepdiasuonalaisialunikentiiimalliaÄlposet
75nk/vii*lo tai 30 nk/viikonloppu.
Ahkioita, rinkrojr ja luhike.kiii vuokd Pekka
Ndncn puh. k.  810 I  I0,050-33 99 851.

VÄLINEITÄ VUoKRATAAN VAIN YHDIS.
TYKSEN JASENILLE.

Til@n Lapinkiivijä lehdon 50 mk. OIen suoriranut n,Isun
ilmanerillisläl6kuaHSL:dililleMerihEerikink.24, 214218
13842.

Kuulun €nn€sciän Suom€n Måtkåtuniitt'oon (SML: njiison-
yhdntys )

kauttajahalua. lh:iksi IiirlyäHSL;ään. Malsan vuoden 2001
suomjäsedmaksun 50 mk ilman crillisrä lasku! HSL:n lilille
Medtå Eeriki.k.24, 214218 13842.

Haluan tnryä Hehinein Seudun Lapinkevijöihin ja silikaur
ra suonen Måtkriluliiuoon. Maksan SML:i j.senn.l$un
140 mk minulle liihetenäviillå lomätl*lla.

H€lsingin Seudun rrpinkåvijår

llmoitan osoileen muutoksesta




