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PYUKIRJOITUS
Laplnkåvllölden
tolmln15 vuottallelslnslnseudLrn
tulee kuloneeksl
17,10.1988
ylelsötl1ålsuudesta,
vlodetovat 0lleet
Nänä
tapahtumasta,
nanensl|n]]]äisestå
tolirlntaatåvnnä,elkä tässåJuurl suurlaaåtteltaole Jullstettu tå1 Joukko_
oppejalevltelty,
perustana
0n 0llut,
Jå
Luontola Lapplovat olleet kalkentouhuår{lsen
'iukavaå
on ollut, valkkels1täole nostatettukaan.
tåytyysanoa,Yhtelshenkeå
nuutos,lonkavalkutukfilyös
raj! yhtelskunnalllnen
Nå1hln
vuosllnon mahtunut
alna enenmän.
set ulottuvatretkellvvnkln,Luontoa
Ja ihnlsläkuormltetaan
parlstala keventäessään
hakeehelpotusta
luonnon
Yhåuseampl
kllrelnenlhn]lnen
nleltåän, kelentäåhän|ljvösreppuaan.
Vllnemalnltun
aslantlllnollta on alk€nuttuntuaslltä, ettå kolrtaon alka ryhtyä levlttämåänroskaanattomulsaattelts
Ja låtteenkäslttelynJ0ukk0-0ppla,
opp€lna
nlllle
0ilslDamahtavaa,
la eslnerkklnå
los ne laplnkävllåtollsllllllle
podottelevat
appelsllnlnkuoret
thlnlsllle,Jotkahuo*åttonästl
la paperlnenänuotlonpohjlln/
lllnat ladunvarteen,Jättåvåtkelttopussltla karkklpäperlt
pålavallatavarallala
täyttåvätmaatuvllle
låttelIle tarkoltetutroskal(uopat
sälllketölkelI lå,
soplva. Slls 2o_vuotls0llslkohansellalnenviidenvuoden'opetussuunnltelna"
opettaneet
alnaklnyhdenretme
kalkkl
]aplnkåvljät
ol1slnmle
ln
nennesså
luhll
palavatroskatJa tuomaan
naatumattomat
vnnäpalamatkellllån alnapolttaflaan
tomatmaastosta
ools - la teklslfinenäln ltsekln, lllkulnnepasitten kotlpalklähimetslsså
tal Laplnselkoslllal
ulkollualuellla,kesänökin
kakuntanne
,,Hyvästå
retkellllåstäel Jäälä1keäkåän'
RalJaHentnan

TOIMINTAA
Iänäkeväänä
yhteisläsaunaltJå kesänä
vletämflle
KarJakalVolla
toja Jokakuukauden
vilnelsenåkesktvllkkona,Nau tåanluonnon
helmåssa
olosta,JLltellaan
mukavla
nakkaraa
Ja palstetaan
Ja perunolta, Itse klnkln yllätysohjel|l]at
ovattervetuueita, paluukutJetus
ka!onnlstuuaina kutenennenkln.Iltoja on seuraavasJa nlldenvastuulrenkllötovatl
puh.k,676019
27,q,
AnlaSlntonen,
25,5,
Kärlnsillander,puh,k, 67q644
29,6,
Aulls 8ostföfl,puh,t. 129811
puh,k. 3451781
2/,7,
Allan Apunen,
11.8.
TarJaIkonen,puh,k.5r2 810
28,9.
UllasPernu,Dlrh.t, 2978561

TOUKOTuu
4,5. KCKIO]8.00KERHOILTA.
SUUNNISTUSKURSSI,
O3A1 RASTILASSÅ
sulnnlstustalto
of ltsenälsen
lllkkumlsen
la turvalllsenvaeltamlsenperusta, Erkkl sinpanen
opastaa
nå1tätLlki
Ja neuvoo
tärkeltåtletoia. (u]]]mankin
lllan alussakåydään
läp1teorlaa,lota sitten sovelletaanmaastohafJoltuksessa.
ota mukaan
kompassl,
mutstllnDanovålireet
la
.ahaakarttojavanten, Kokoontunlren
klo 18,00Rastllan|nalalla. Per le oäåsee1täkeskuksesta
Vuosaaren
bussel
l la.

10,5.tl t'tusTAVUoREt'l
tLlÄl(IVELY
påäkaupungln
flustavuoal
kupeessa
vantsan
rajallaonll|erklttävä
llnrunlaul!lehto
Ja esl|ll,lfltlkän
kåsvupalkka.
llJa keltavuokon
takävelyoppaamfie
Ella Suomalalnen
kertooalueenhlstoflasta,elå1m1stå
la kasparkklpalkalla
velsta. Xokoontumlnen
uustavuoaen
klo 17,30(puhellntuettelon
esln. Kamplsta
klo 17.00lähtevållätietrolla, Josta
slvu 18), Perllle Dääsee
pysåvalhdetaan
Itäkeskuksessa
bLsslln97, S11täpolstutaan
Naulakalllontlen
päln, flyösnullla vånhåa
killä Ja kåvelläån
n. 200m Porvooseen
Porvoontietä
perlI le.
alavllla busselllapääsee
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13.-.I5,5.pe.suVIIKONLOPPUVAELLUS
SEITSEI'IISEN
ETAPUOLELLE
Vaellanme
allee11a,JoLlaon odotettavlssa
kauaskantautuvla
luonnon
heräämlsen
äänlä. [auantalaamuna
1ålrdeiään
edel]1sillan tullslJollta rlnkkolneen
kalkklreen,klkin ryhmä
koluaamikällitäkln rettpalkassa.
tlä Petälälärven
aarnlalueelle,Tolnentelttalluyö vietetäånuudesså
pulta
Lehtlvehmaan
aarnlalLeella
lhalllaanmahtavia
la slvutaanloLtsenten
lamp1
suonvetlayyden
sålllllalta etälsyydeltä,
Kartta0n seltsemisen
!lk0ilukarttaI rt0 000, Tavanomaisten
retkellyvårusteldenJa eVälden
lisäksl tarvltset saunomlsvällneet,
Llsåtletojala Varustetävpuh,k. 893219,
dennystä
voit kysyåseu.aavllta
henkllölltä:Aulls Eoström,
KalevlKoskl,k. 912-810
/9, Hannu
Luoto,k, 931-463
\37 la AnlaSlntonen,
k,
6/6 019. osänottomäksu
0n n. 100mkmLkaanlähtllölden
lukumääfästå
fiippuen.
puh,170868
Ilfr]olttåutlniset
suoflren
l4atkallulilttoon
susanna
PatJakselle,
vlllleistäänmaanantälna
9,5. Lähtöpealantalna
1J,5. klo 18.00Älä-flannerhelmlntleltävR.nrahtlaseman
edestä.
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,I8,5.
KEKARJAI(ÄIVON
|(EVÄTSIIVOUS
tehdään
tänäkevåänä
arkl-lltals!n, Luutlt alkavathelluallta_
autonsaapunlsen
AnJan
Jätkeen
Jå (arlnln tomerassa
ohleuksessa,
palur.ulJetus.ärJestyy
tavåt1arat tolsellå.

ID

2],5. IA HSLIN
15-VUOTISJUHLÄSVELY
yhdesså
Järjestetäån
uuvtnkanssa
la kutsukuuluukalkellepää_
kaupunklseudun
l-A
kansalle. Tutust!tetaan
lllutkln Nuukslon
naiseniln, LähtölinJa-autoasemaltå
lalturista Jobklo 8,t0 Kolvutan
busslllasot_
vallanalaparkkipaikalte,
fi1ssätavataän
9.J0, paluubLssl
1ähtee
n, 15,25,
(ansalalsta
kävelyttåvät
Äulls Boström
la Kalev!Koskl. ota mukaan
rllttäväs
evästä,ku]]]lsaäppaat,
tårvlttaessa
sådevaatteet
Ja t!le tutustLmaan
mahdolll_
sllr LlusllnlaDinkåv1Jöih1n,

c!
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25.5, K! KEVITSIIVOUSTÅ
Jatketaan
Ja päällepäätteeksl
saunotaan,
Ja kunpots lähdetään
nlln puhdasta
on. AnlaJa Karlnohjaavat
tämänktn
illan.

28,5, IA KIO16.00KESIKAIJDEN
AVÄJAISET
KARJAKAIVOLLA
Kesätulee vll|nelstään
nå1den
rållakkalden
avajälsten
låtkeen,
0dotettavlssa
on llolsta ohjelmaa,
lohlkelttoa,mlKavla
t!tta_
vuuksla
Ja makolsatsaunalöylyt,Jotenotä pyyhemukaan
Ja kyupDl,,Dååsvmak_
suun".PaluukulJetus
JärJestetåån
illlle, Jotkaelvät yövyKalvolla,

KESi{ruu
TIIITULAHDELTA
7.6, t1 ILTA|(IVELY
VII{HAN$UPUIIGIIl
kl0 18.00.
Herttonlemen
metroasenan
ulkopuolella
Kokoontumlnen
åik0kesån
Katselel]me
llntuja/ nuuskutanme
vlhreia kuuntelenme
kllkarl kaulaan,
kellä on, Yhteyshenkllö
KarlnSlllander.
PISTOHIE(ALLÅ
]7.-19,6.De-suLEIRII{TIJÄ RETIGILYPIIVTT
vllkonloppu
hyvåssä
seurassa,
Luvattuon lrauska
Ja aurlnkolnen
IIIII
(uoDlon
sr-å
nvår
ä-lestlmåsså
lumls.r
r.v.,
u-lsel-kerho.
ITarle_rattledot
LaplnkävlJät-v'rdlstvs,
KJopIolflrlntänat<allllat Jd KLoplon
touko-kesäkuun
slomen
llatkallussa,

ELOruu
5,-7.8, pe.suERITÄITOPTIVtrT
JA ERÄTAITOK]SAT
KUKASJTRVELLI
Luvassa
0n relpastamenoa
nå111ä
retkellyvåelletafkoltetu la
pälvlllä, Erätaltoklsat
on tånävuonna
lärJestettyslten, että
osanottaj1lla
0n mahdollisuus
olla nukana
myösyhtelsessä
nenossa.Perlnteiyhdlstys. Kyselepuheenlohsestl NSLinJoukkuelden
osanottomaksut
on maksanut
tajalta lisåä, Tapahtumasta
tullaan edottänaan
kesä]1ä
tarkennln
läsenkirI eltse.
5,-2,8, IO-6UTALI(OOT
JA I,IUSTIKåSAVOTTA
KAR.JÅI(AIVOLLA
Puusavottamme
on vielä hlemankesken,Jotennyt kåsaa|ll|lle
loput
(arjakå1von
vlerelsenhakkuuauklon
rångat. ottakaapa
klrveet
mukaan.Talkolden
vastuulrenkllönä
on ljlJasPernu,puh.k, 29 88 7q7.
(arkåusvuosl
L0nakuukauden
sor|llet
klheln]ö1vät
mustlkanpol|1]tntaan,
Jälkeen
on
0]arjalsa
vu0s1,loten lso änpårlon tarDeen.Ja niin utus kkalslanåppelä
el
olekaan,ettelvåtköplhdlstuislKarlakalvon
salnasså,Yhteyshenkllö
Karin
SlI lander.
NAUKUJAISET
KARJAKAIVOLLÄ
JA TAYDENKUUN
27,8. Ia TYbNTOUHUA
nalrdol_
töltä Ja lopetellaan
Tehdåän
kesänalkanallmaantune!ta
jåänytpuusavotta,Nurttlahuunroria
llsesti kesken
la kirveet
puh t 129811
Aulls Boström,
lnlaaän,Vastuuhenkllö
kohtl kuuta, vållllå voi
Illalla laulavatlapinkävllåtkorottavattaasäänensä
lllassa, lolloln pannullatlrisevät
vaikkavähånulvahtaatåssåhulvattomassa
täyslkuuta,Jollel pSivälIä,nlln lllalla
letutkin |llulstuttavat

TULEtrIA

g

7.9. KEKIO]8.00 KERHOILTA
- LAPIII
KU(ÅT
Kalsänienen
ala-aste,PLI!tarhakat!
1
TuulaLöfström
näyttäävuoslenvarreliaottarrlaan
dloJaia kert 0 0 , n l k ä k uk k aon ll111oln
Ja mlssäkukklrut.
1,-2,10Vllkonloppuvaellus,
ll]!ttalllnne?
5,10, Kerhoilta- Laptnkäv1lät
Grönlannlssa

.

.:!.,-

LOM A
KESAN TULLEN 4.-U.6.
Tåhän
aikaansaåsketeivät ole Vielä
l"lätkan
hinta on 850fr]kstsaltäeajunerAnneet,
flluttaluontosensiiaanon naflatkat
makuupaikkoineen,
linJa-au
paistaayötä tokLlietLkset,saunan
sltä tekemässä,
ALralnko
Ja majoltuksen
påivää,kolv!t puhkeavat
hl lrenkorral- lltsjoer hoteliissa, Ruoka
Ja våkLU
le ja I innut saapuvat
levtttäytyen
tuksetelvät sisälly hintaan,
jänsllle jå tuntureille, Iätä katkkea
llmoittautullllset
1.5,88mennessä
Kalähdetään
ihnrettelelnään
Paist0ntureit- levi Koskelle,puh,nrot yllä,
|lule Utsjoenlänsipuolel1e,
kaanmahtuu
l4 henkeä,EnnakkonaksLr,
q00mk,naksetaan
Kavelymatkaa
tulee rinkkoJen
kanssa
PSP
USL,ntilille
viitisenkylll|]lenta
kilo|r]etriä,joten
888888-01173662
1,5,88flennessä,
Loptelttaleiriä si irretäanvain jokatoi
puerätaas 2l,5. KarJakalvolla
pidet
ner paiva. Ei pirålsi olla liiar
tävänennakkopalaverin
älkeen.
I
rankkaa
aloitte I iJallekaan,
Lähtöllelstrqiståon t.6, klo 19.00
lähtevälIa Juralla ja rautatjesserElla 0llaan takarsin12,6,ennenkto
9 raå.

Relkeilyn
koulutusleiri
nuorille
30.2.-5.g.
10-15-vuotiallle
Joskellte lLontoon
lopDlnaton
seikkatluJen
lähde. Leir1
Yllåksentunturllonon
JarJestetåän
pohloispååssä
silaltsevan(ukaslärven
rannal
la olevareråretkel
lykeskuksen
ympäristösså.
siellä tulevattut!lks1 nlln suunnlstuksen,
tulenteon,fetklruuanlait0n,
naastossa
1tlkkunisen
kuln monen
mLlunkin
retkellytaidon
nik-

slt, Yanhefimat
saavattLlla ll]yös|llukaån. slellä asutaan
teltoissala
lryossauna
ovat lelriläislä känppå
ten käytösså, 0sanottornaksut
ovat 900
Ja 1300rikrnvållssäia nilhln sisältyv,t matkat,fiaJoltus,ruokat
lut,
saunomiset
Ja opetus. Lisä etoja saa
l4åtkai
lul I lton Tuntual
lomat-esltteestä
puh.170868.
ia |iart Heleniukselta,

Raivausleirejä
Kukasiärvellä
heinäkuussa
Kukaslårven
eråretkellykeskusta
ollaar
panemassa
uuteenuskoon, (aakonLapitr
kavlJät ovat kunnostaneet
känppåa
talprojekuint I lttyy
koovoimtn.Safiaan
ymoäriston
myösk1n
ralvaaminen.
Ralvåustelrejå
Järlestetäån
2,2., 9,7.
Ja 23.7, alka\Ilta viikollta. (ånrppä-

fiaksua
peel lelrilätsl1tä tietenkään
r1tä.
Tarkempla
tletoja kalpaavat
volvatottaa yhteyttä ttart Helenlukseen
Suonenflatkallullltossa,putr.170868ja
EskoInktlåänKaakon
Laplnkävliöistå,
puh, t. 953--518
239, k, 953-1633\,

RUSKAA RUIJASSA t.-1r.9.
Suomalalset
ovat RulJantuntureita
k0lunneet
l0 vuosisatoja.LapinkåviJöidenvaellusjoukko
neneeruskaaihflettelenlään
AltastaKarasioelte
ku1kevallere1t1lle, joka oslttäin seuräa vanh€apostipolkua. tiaastoon
helpohkoa
la pälvänatkat
ovatkesk!määrtn18-20k|]l, llatkallaon yksi auyövytään
tiotupa. muuten
tletotssa.
Vaelluksen
hinta on n. tq00nk, iohon

slså1tyvåtn]m.JunållDut makuupalkkoija
neen,llnJa-a!tomatkat,päätössauna
opastus, Ruuatla vakuutukset
e1vät
sisä]ly hlntaan, ft0kaan
måhtuu
6 vaeltajaa.
Illnolttåutuntset
Hannu
Luodolle,putr.
k, 931-\63 q37viinelstääni0.6,88.
Siihen flrennessä
on naksettavanyössl
nakkonaksu,
500|nk, HSLrn
tilllle
PSP888888-031/J662,
Loputmaksetaan
ennakxopalåverln
Jålkeen,

PBrIutusehdot
el
Jos osänottollrroltusDeruutetaån,
pälautetakokonalsuuosanOttomaksua
kuiulsta pedessaan,vaånkorvåuksena
ritään seuraavastl
I
Peruuttanls€lka
0-14vrk ennen
natkanalkua loo mk
15-51vrk €nnenmatkanalkua 150|nk
yll 31 vrk ennenrLatkan
åIkua 50 mk
Laplnkåvllöll1ä
on
tlelsinginseudun
osanottäliei våhyyden
tal muunennalta
arvaanattoman
syynlohdostaoikeusperuuttaalomatllalsuus
10 vrk ennenil|noltetun
tl lalsuuden
alkamispäivää
olematta
velvolllnenkorvauksiin.
JårJestålånperuuttaessa
tllaisuuden
palautetaan
osånottomåksut
sllloin kokonalsuudessaan.

P.r,x tsnvEtsET
,JUHLAVUOSl
Viisi vuottasitten vietinmel0-vuotls
Juhiaamne
Ja silloin nimettiinensi|n|lläisetsarvekkaat. Vildenvuodenkuluttua olemire
lapinkäviJo 2O-vuotias
tårå vuonna
Jäyhdlstys.Tulemn]e
vietpikkutå|nåan
näitä DUolivällnJuhlia
Joulunyhteydessä
Nåinävuoslna
talkootoininta
on laamajoja0n paranJentunut,Karjakaivon
neltu yhdessä
vuokranantajan
kanssa,
nlorisokanpanja
on pantualulle, Tarvaelluksla
J0lla on ollut rnlelekkåltä
Ja 0lefinenauttineetfilelenkl
lntolslsta ohlelnistakerholllolssam|ne.
0ie|nmelroLlkutel
leet ylelsötllalsuuksl
I 1a
yhdistykseenme
uuslaJåsenlå
Ja hsl:

1älsetovat kuklnltsekinhånkklneet
uuslalaplnkävijöltäriveihi[lne. Iklo|na,hyvin tol|nltettu lehtemne,Lapln1981
kåvllä, on ilnestvnvtlo vuodesta
StlL:n10o-vuotlsluhe1käsovi unohtaa
änme,
lalårJestelyj
loidenanslosta
nyössai|I]fr]e
mltalin ia kunniakirlan
SfiL
rttä.
K11tosteille kalkille pånoksestanne
parhaaksil
yhdlstyksemme
JÄSENHAN(INTA-ASIAA
viiflrelehdessä
keholtlnhenkilöitä,
Jotkaeivåt ltse kerääJäsenhankintapisteitä, rLerkltse|1]å5n
I i ittymis-/
HSL/KE
naks0lonakkeen
aslamles-kohtåan

lllttymls3,50mk. TällöinJäseneksl
Tåmä
ohjeei enääpäde,slllä silhen
pltålsl kirloittaa pelkåstään
HSL,J0t- /iraksulomake
täytetäänoheisenkuvan
kilahtavatyhdisla |llaakat
henkl- |nukäisestl
KElalnannut
ta nlmlkirlalmensa
vero- tyksenkassaan,
lö säästylsiaslamlespalkkl0lden
tukselta, Jossils haluatåntaaHsLrn
uuden
vhd_ Lisåålåsenlåodotetten
nimiinhankki$åsl
Jäsenen,
iå
vuoslläsenestä kevåttelrvelsln
dlstys saaJokalsesta
/ |nkJa perhe-tai nuorlsoläsenestå Karlakaivolla
tavataan.
c-H
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Helsjngin

Seudul

MENNEIT?T
KERHOILLÄT
JA VÄLOKUVÄUSKI]RSSI
filnlä polttamaan,
Helfr]lkuun
kerholllanosanottai
amääräs-ketäånhoukuttele
tä pääteIlensansen
nonl laplnkSvlJä muttasiitåkln lövtvl hvvläpuolla
(uusls- Luntaoll satånutsenveffan, että
kulkeekamera
kaulassa.Pekka
to antoi lr]onia
nyödyllisiävinkkejä
voltiin harJ0itellatalvikuvausta
talvlkuvaukseen
Ja som[]itteluun.
opettalala
Afvlolntiosaolt sangen
kl lnnttetTuslnan
verraninnokkaillpia
saapul
sllnä etenklnso[0nitteluln
(arjakalvolle käytännön
opplaarn$enta- tlin huo|lll0tä.
mäan,SurL!1nen
sääel tavalllsesti

l4aallskuun
kerholll6nyhteydessä
oli
TALKOOT
myösyhdlstyksenkevätkokous,SesuNllnnAn
siinA kävi kUlnedelliSessä
Jul yllätyksittå Ja alallaan, Rahaa lehdessä
uumolntlln,
eli tafllmikuun
kulul vuoden
alkana28,162,9/
la tilipuunvetotalkoissa
ei lLnta ollut. våin
kauden
alljåämäksl
todet ln 45l,2qmk JarvetJa polut 0llvat jäässä, Yksl
Kyllä lap1nkävljät
ollvat vlodenllitJA tolnenrlsusavottaan
saapunut
tekitaanosalllstuneet
klltettävåst1toi
kin iiJanteisellatalpaleella|naatietnlntaan, Esinerkkelnä
volsl |nalnlta, tä KårJakaivolle
lähe|l]påä
tUttavuutta
ettå vaelluksilleJa hl lhtovtlkolle
osaillstul ylrteensä
95 henkltöä,kerlaskeuholltoihln noln250,ulkollutollllntaan Nllnpäsitten hetl lumihärmän
duttua
I
le
alkolvatkin
Duunvetorelti
ylelsötllaisuuksiln
noln120ia
vajaa
anklotsukk!l0lnaan
suonaeunaan
nuu1{r0.
pahtanelden
pLuplnOJen
Ja Kårpääst1ln
Pullakahvln
kyydlttämlnä
kuu- jakaivon lsojen
liiterln ymDärystän
väliä,
lemaan
tol|llituspäällikkö
Nannu
vtroE1
valn
|]]atttanut
olta
klskomatta,
lalsta llaanmlttauslral
I ltukestaalheenaanLapinulkoilukartat. (artan teos- valkkelvåtvlralliset talkootolleetta on tolsalla lehdesså
enemmånkln kaan.
Niidensltten koltettuahetmikuussa
luttua,
el

,l
aq!*a.:

T al ko o vå uhdisAsllan
a A D u n d(v a s .), U l j ä s Pe rn !. (a l e v i K oskl , Tuul aK l pi al nen
ja Lassesvenslberg.

LAAVUVAELLUSTA
20 n]otlsta0lllt enääkuln ripoeet
juh
edeltävätsäätollvat fiin länplrLät
silrtåilättä. Helmlkuun
talk0lta
la
pitkään,ettei meren
I istetti in iryöstalvenharvinaisuudeL lumettomat
Jäiden
0l lLt takelta. (oska
turvalllsuudesta
la, aurinkoisella
oäivälläja käveli
tulentekolupia
ei olisi enäämuualle
hans1l
la.
iän kestävLllä
Talverviimelsiintalk0isiir menressä ehtlnyrlärJestää,vietettiin se vilmyösNuuksion
n]alsenissa,
puolivälissä
maaliskuun
oli sitä alkL- konloppu
Laavukylä
nousl
KarJakalvon
lafin]en
talvestakaivattualuntkainslunaantLpöntöntlenavlF
rantaan,
s1lhen
telkän
nut alvanmalrdottomat
nlåärät,Koska
puut0livat Jo pinoissaalamalan
pihal- 1e suolle. Suurta,märkiähtutalelta
putoilla l0 alkuillastaJa sitä
la, oli tyydyttävä
tavaroiden
rahtaa- alkoi
läpi yön. llni nattoi hyvln.
Jatkul
ja kattolenluml|lliseen
tienviereen
Plentä
hätrlötä
tot vain se, että laataakankeventälniseen.
painullumen
palnosta
vun
katto
uhkaasunnuntaln
van lähelLenenää.
LATUSUUNNISTUS
panikartanlukutaldon
koetuksel
le, Ei YLEISUTILÄISUUS
todellakaan
0Leniin helppoa
sujuteLIa Kallionpalvelukeskuksessa
keräsinelatua, seurataympärö1vää
naastoa
la
l lsenkyirmentå
k!!lijaa, samuliPaularastln osuessa
kohdal
le laittaa sitä
harlunfr]onlvåltreinen
Ja rlkas etåurä
kartalle. Läll
luurl olKeaafkontaan
plfr]ästisuositeltava
harlol tuslaj i.
Laav uv ael l u k s el la L e e n aR a n t a l a {s e 1 i n ) ,
I nt o Hllan n e j a A r t o N i e t a l a .

:::'\t

huikelneperlnteenkeruumåtko1neen
vnpär1Suonea
Ja etenklnmeitäkl1nn0stavaanLappiintuotiln kuvine1ävölklrl aa
tettynäeteenne.Isolsästään
HarJu011astanvålnlsteleva
|1arJut
tuntevaesltelllöltsiJälllne,
a
RalJ

NIESTASAKKI
PAI{NIJLEIPT
I d1 vehna-tai hiivalelpälauhola
I dl kåuaa-,ohaa-tai ruishtutaleita
2 t1 leivinJauhetta
I tl sokeria
rkl (runsasta)
fllaltoiauhetta
'r g
50 voita
2 dl vettå
Sekoltakuiva-aineet
l0 kotonaminisrlp-pusslin, NypirasvalaLholensekaania llsåå vesl. Sekoitatalkinak-

s1, fiuttaä1ävalvaålllkaa. Palsta
ohuelrkol
a ieipiä pannulla|nolenlnlln
PIOPUUROA
on keittåmättä
Vaasanmyllyn
HetlHyvä
puuroa,Hiutaleetlautaselle
valI]1lsta
vettSpäälle- la puutoalLrsikolmaan.
l4akuja
on kakslr perlnteistäkauraaJa
kauraala omenaa.
säästää
ainakinsln0lla I

LUOTTITOMATKOJA
A F R I K K A AN!
L u o nnonläheist iä
€lt t a s a fa re j a " te e s e i ts e " -p e ri a atteel l a.
Au to lla, jaloin jå k a h e l e i n - P i e n i äry h mi äl u o n n onystävi ä.
Ke så :v aelluk s iaS an b i a s sj a a l ä ri s s a , e ra i re tk i(al ahari o ka v anqo.T dlv i: K e n j a ,R u a n d aS, e re n g e ti K
. i l i manj aro.
Ti e d us t ele,py y däesi te t Be n e d i cvt Iri g h t, N e i ts y tpol ku
4 A 2, 00140H :ki .
Pu h .4 08 546, 63640 6 . K e s å s täl ä h ti e n y h te y s h e n ki tö
cuni l l a D onner,puh.
9 0 '5 0 53490( lof l' ana i k a n a9 1 1 -4 26 2 0 )
In fo - ja k uv ailt a 22 .4 . k l o 1 8 .3 0H e l s i n g i nrl o ts i n ki eti sentyöväenopi ston
ti l o i ss a, Daqm ar in k a3tu(Iö ö l ö )

JonroruNNAN
Kaksikokouståon pldetty sltten edelllsen lehden. Toteslnlåhelll|nä
30itta
pykälääkäslttelevlen
eri taistenåsi0ldenslsåltåvän
enäåvain nuutanan
tällä palstallaläsenistöltetnformol,
tavanasien, Lopoton luettavlssa
tästå lehdestäJa putreenlohtajan
palstalta,
KUNNIÅ(IRJAIT
PAIKA
lloneenotteeseenkerrotLlstaJa kehutusta yhdlstyksefi]me
saamasta
J0lklsen
l(unnlan
osolt0ksesta
Ja senrLerklksl
luovutetusta
kunnläkirJasta
Ja -plakaattstavielä kerranl
Vuoden
1987ulkoiluyhdlstyksekst
nimetyn Helslnslnseudun
Lapinkåvljåt
r,yl
n kunnlanitallynnå-kiaja ovatnyt
hienostlkehykslsså
ylåKårJakalvon
llalanselnäl1å, Käykää
katsomassa
Ja
lnastelenassal
slnneJohtaahyvåtatu Ja lumen
s!lattua mefkittypoiku,

ToTMTNTA
KARJAKAIVOII
SIANNdT
JA TOII{INTÅOHJEET
KarJakålvon
on UusltlärJestyssäännöt
tu. Nllhln el ole llsätty mttäånoleelllsta. Saunala yöpymlsmaksu
on
entlnen lukuunottanatta
ryhmä|rlaksujen
polstoa, säännötovat kokonatsuudessaantoisaallalehdessä.
Karlakalvon
tolmlntaohle
on sensilaan
uusittu. sllnä on nn, tarkkaan
selvltetty Jåtteldenolkeakäslttelytåpa,
Tolvonme
kalkkiennoudattavan
nl ltä,
slllå slurln osaohletstapäteenlln
KarJakalvolla
k!1i Laplssakln
retkeltlesså|n|ne,

TIEDOTTAIIII{EI,I
UUSILLE
JISENILLE
Johtokunnan
slhteerlntehtåvlinkuuluu
uuslenJäsenlen
lnformolnti. Hesaavat vällttömåstl påksunkirjeen, Jonka
sisåltö on nyt uuslttu, Klrle slsältää tervetuloklrJeen,
vllmelsen
Laplnkävljä -lehden, yhdlstyksensäännöt,
yhdlstystiedot, (arjakalvonsåännötJa
UUSIVÄRAPUHEENJOHTAJA
ja slllrn Jäsenetulehtltol|nlntaohjeen
14ålJa
Stykklotu Jotrtokunnan
JärJes- sen. Tervetuloä
Jäseneksl-kirJe
sltaytyirlskokouksessa
vastaansekåvafasåltäållsåksi luonnossa
kulk€van
tårpuheenjohtajan
että ratrastonhoitajan keltå käskyjä,loista äskenpuhuttu
tehtåvät, Tältalsesta
yhtyönlaosta
on yksl tårketnnistå.
lätekysymys
dlstysreklsterloll kultenklntoista
lllieltäJa kielsl ilokoman.
Niinpätiåi
TåtäkirJolttelenSaariselån
hulrteiJa Jatkäarahastonhoitalana
Ja varay|npäröinässä
kåmpässä.
DuheenJ0htaJaksi
suostlliArto Alanko, sen metsän
Ihastelenvarhalsenaanusumun
vålstyonneaJa menestystä
artol
mlstaaurinkoiseksl
aanuksl.TutI slDåpostlp0r0
våanaslallell
Laplnterveisln
Klde{Ja kulunutrlnkkansa)

@

Uusin-taPa

'iH.iliåirttort'
itsellesisopivin!
Vditse SYP-sijoitusrahastoista

-

MAHDOLLISUT]KSIENAVAAJA

@YHOYSPANKKI

KARJAKAIl|0N
SAANI'l0T

6, KaiKklen
Karlakalvolla
kävlJölder
t!lee kirioittaa nlmensä
vterasklrlaar,
7. Nenkllöt,lotka elvät ole HSLrn
Jäei vol varataomaan
1. Xarlakalvoa
seniä,voivatkäyttääKarlakalvoa
käyttöön,vaanse on alnakaikkien
ylrcen
iäsenerseurassa.
jäsenten
käytettävissä.Ainoastaan vahlntåän
polkkeustapauksessa
vo1
8, !0s KarJakaiv0lle
haluaatuodavttJohtokunta
päättäätoi sin,
yhdtstykseen
denta1 useannan
ku!
lUmattonan
henkilönryhnän,tulee s1ivletettä2, Jokaisessa
Karlakalvolla
tä ilmoittaakahdelleJohtokunnan
Jäpitää olla fr]!vässåtllalsuudessa
kanahenklld,ioka vastaatilalsuudesyöpymlsta Ja tollrll isäntänä,
9. KerjaKaivon
la saunairaks!t
1.6. 1.11,
L Tltalsludenisäntävalvoo,etta
Jl.10.
50.rr.
noudattavat
hvKalkklosanottajat
Jasenet
5,00
10,00
näitä
viå tapolaJa
JärlestvssääntöJä.
vieraat
10,00
20,00
q. Kohtuullinen
oluenkäyttöon sauno Jäs, lapset1l-16y
2,50
2,50
lllsenyhteydessä
sall lttla,
Vler. lapset1l-16v
5,00 5,00
palstamlnen
5, liakkaran
klukaallaon
LaDset
0-l0 v v€rhemplenklel lettyä.

Tålkoovl
jotka on asetettunäkyvltnylå- Ja
lkonloppuna
oleskeluon koko
vlikonlopunmaksltorta, uut ohlelrcal alamajalla,Tolmtntaohleista
käyvät
|llerkltytyövyttävättilalsuudetovat
ll|lll Jätteenkäslttelyå,
siivoustaym,
onjelmäan
kLuluvlltaosln l l|nal
sia,
koskevat
aslat.
10. krlakalvon avainensaaSuofien
tiht- 13. Rikkoutuneesta
irtatnlistostatulee
kalIull ltosta kulttaLrsta
vastaan.
lln0lttaa (arjakatvon
isännäl
le
Jäsenkorttlon esltettåvå pyydettäessä tal talkoopäälltkölle,
SllL0n avoifnaarklstnkelto 1/:ään,
14. Telttall! on alueellasanlttua,
Avalnon palautettava
heti käytönJälIUVkerääsiitä såätämänsa
maksun,
kelsenä
arklpäivänä.Avaintavol pyy15, KarJakalvo
stJaltseeutkoiluatLtåå |]yös(arjakalvon
1sännåltå,
taleella, Jotenkalkenlainen
koopåålllköltä
luonnon
tå1 puheenJohtaJalta.
vantnqoittaminef,
nlm,puunJa kasvien
11, Kåyttömaksu
on ttlltettåvä tlelsin- kerääm1nen,
on ktelletty.
gln seudun
posuLåpinkäviJöiden
joKael noudata
16.
Henk1löltä,
sllrtotllllie 119660-9.
nättä
sä&töJä,voi iohtokuntä
asiån
12, Kalkklen
KarJakaivon
käyttåJ
len
tutKllllseniätkeenevätaoikeuden
käyttlrleenoudattaa
t0lmlntaohjelta,
täå KarJakaivoa.

KARJAKAIUOlI
TllIIilI]IIAllHJEET
VARUSTUS
SAUI1A
KarJakaivon
vakiovarustukseen
kuuluvat Saunan
vaialsuun
käytetään
ölJylanpDL_
pelte, myrskykei- Ja, Jotkaripustetaan
fill},patjat, |nultama
!kkunan
ulkopuot1n, ylänajallaykslI lekkinenkaasulet le,
keltln, astl0lta Ja ölJylyhtyjä,
Talvellapesuhuoneen
lattiakaivooron
KelttlneentarvlttavaOolttoalne
on
laltettavaenslnlluutama
kauhal
I inen
lokalsentuotava1tse, salloinvessakuumaa
vettå. Jottel se Jäätyls1,
la talouspaperl,
kynttilät (ei pöytå- saunomlsen
päätyttyävlinelnensaunoja
kyntulöltä) la tutttikut.
avaarappänät,tyhjentäävesiastiat,
fiyospadan,
nostaarallit ia saavit
puolellela Jättääovet
löylyhuoneen
JITTEEN
KISITTELY
Vlhreään
konpostllaåtikkoon
saalå1ttaa valn maatuvaa
Jätettä,
ILJYLAIIPPIJJEN
MYTTö
XaikkipalavaJäte poltetaan,paltsl
TyhJätlyhdyttAytetäär, ValoFetrool
i
Pvc-nuovl,Jokamuodostaa
hormejasyö- Ja supplloovatatallajan
konerossa.
vyttävlähappania
kaasul
a.
Sydäntå
ei daavääntäå
sisälle,
jåte, es1fi.säliyketölkitla
Palalnaton
Lasi
lasketaan
jåtatas
sytyttämtsen
pots.
Slnol-pr.rllot,
vledåån
mukana

Llekkl säädetään
natalaksi,Jottei la-

Lattlat lakalstaan.
Likasanko
tyhlennetään,
Jos llekissä0n piikKelä,sydäntåso1_ (å1kkipuulaatlkot kantotelineet
Ja
tetaanesln, puukol
la,
tendään
täyteenpuita,
SIIVOUS
JA I1UUT
LTHTbÄ
EDELTÄVÄT
VALIIISTELUl
puhtaudesta
Vaklovarustelden
huotehtllllinenkuuluulokalsellekäyttälä11e
yhteydesså,
lähtösllvouksen
loten kåytetyt astiåt tiskataan,sa|l]oln
keltin.
PeltteetJa llatot ravlstellaån.

Takan
eteenlaltetåanverkko,jos vietä on kytevlåhiillä,
Kynttilät Je lafiputsanmutetaan
huo1elI a.
Va|^nistetaan,
että ikkunatovat kiinni
la että ovl menilukkoon.
Tatvellakaikki pelut Jätetään
auki,

!p-ont
RETI(IKEITTIIIEII
PESU
(elttl|nenkattllotdenpesuon uskomattomantyö]åstäpUUhäå,
Jossillrenryhtyy eslI lotuksetta, Nuotionoet
tuntLvat lstuvanvlelå slrolnoklaklntiu
kenfiassa.Huomattavasti
helpolllnalla
pååsee,
kunlaittaa kattilat tisklalneella terastettyln veteenlikoon lnuLtamaksitunnlksl,päivåkslkin.sen
käytössä
tar
lälkeenet teråsv111an
vltse voifr]aa
eikä palJ0naikåakaan.
LUOSSAJOEI{
TURVEI(AIIIII
ljtsjoellaLuossaokien
Ja pulnankli
ristyksessä
koivikonkätkössä
on vaasln hyvåkuntolnen
Ja suoparille Vaeltalalle vlthtylsånyösiJan.

UUSIRETKIK]RVES
llarkkinollleon tullut uusi Flskarsin
Valfllistama
mLoVlVartlnen
retktklrves,
vaasion muotolltuerqonomises
, Ja
senvalmistusaineena
on kåytettylaslkuitLvahvlstelsta
erlkoisllLovta,
Joka
on rulskutettuteränympär1l
le.
Teräon taottavaakarkatstua
hiititeriista, elkä irtoä varresta,
Klrveenkantotuppi
suojaaterääJa an
taa käyttällle taDaturlnasuojan,
KlrveenDaino0n 0,6 ks, oituus45 cn,
Hlntan, 120mk,

/ PEURAHAUOAT,
PYYI{TIKUOPAT
muislo
menneillä
aioilla
oli täfkeinelln
lolloin peuranpyyntL
llseatlaplnkäviJät
ovat retkiI lään
huonånneet
slel1ätäälla s0l- keinoLaDissa,Nlldenlevlnneisyys
varmasti
kelta l-4 metrlnläplnittalsiaJa rLn- alueei sitä paltsl ral0itu ykstnomaan
myös
saanpuolenmetrlnsyvyisiäkuoDantel- Lappiin,vaannlltä on tavattLr
suomessa.
Koska
hvvln
ympärillä
etelä1se|ll|nässä
usein
selvåstl
on
ta, Jolden
0n suomessa
t0lsvåhanpyyntikuoppiå
valll. llonetehkatletåhavaittava
kalvettu,n11talsekslarkeol0gisestl
on vanhoista
vätkin, että kysymys
pyynttkuopista
e11peurahaudoista. dentarkkaalkääon vaikean]äärltellå,
lryvlnerl lkäls1äl
Joukossa
on varmastl
varmaan
tule
Kaikkieivät kultenkaan
vuo
vanhifilnat
volvatolla tuhansien
ovat
että pyvntlkuopat
aJatelleeksl,
taasaialta luuvarteenotettavaatieteelitstå lähde- sien takaa,nuorimmat
pronholdon
yleistvnistäja
fi ennen
lstuu
alnelstoa,Ja että Jossakln
häviällistä.
villipeuran
lopulllsta
ottaislfllelellään
tutklJoita, Jotka
vat vastaan
Jatarkistoisivatkalkkl
VaikkåLaplstatunnetaan
l0 tunansla
havainnot,
varslnkin,J0sne pvstvtAan
vain
tämä0n varmasti
Deufahautola,
kartalla,
Påikantamaan
llääaäs
m!rto-osa
nlldentOdellisesta
ovat mulstojaalalta,
Pyyntlkuopat
kartoltuKsi€
0n
tå, systemaattisia

Q---_----

Kenesjörvi

Vtttri,
32 pyyntikuopannlodostanaryhnii Utsjoen

hist0rtastatunnetun
laplnkyläJärleste h ty vähän,J a us ejf , l l l i te n
ti e d o t u L selslsta kuoDlsta saadaansattulilanKauDpaa telflänsyntymiseen,
Jota voldaan
vittää nm.pyyntlkuoDpla
tutkimäl
la,
KL i te n k lnJ o pelk k äk L o p p l e nk a rto l tta fr]rre naLt t aa s aam aatine to a fl re ts ö Kuopat
ovat olleet alunperlnsuorakainl e ste n f et k ls t å, peu r0 J e nk u l k !a e i
teenmuotols1a
Ja nykyistäsyvenplä,
te i si ä J ä lhnis y ht eis ö l e nk e h l ty k s e s tä Niidenpohl6lleon asetettupystyyn
teräväseiväs,la aukkoon naanioltu,
Ja kä ytt äy t y nis es t ä.
Alkojenk!luessareunatOvatsortuy
k
s
l
n
.
Ku o p a te s llnt y v ät har vo l n
neet Ja kuopatovat saaneetnykylsen
Use j mm it en
ne m Lodos ta v aryt h m l ä ,J o tmuotonsa.
Ympärillä
olevaValll ]]]uo
ka o va t 0s la s u! f is t a p y y n ti J ä rJ e s te l
ylös
dostuL
kuopasta
kalvetusta
hie|n l stä , T ällals t en J ärl e s te l m i e nra y
1läplt
ä
|
n
l
n
e
n
ke n ta m t nen
o n v a a ti
Ja
(uopatsllaltsevatentisillä DeLrojen
nu t yh te is t y öt ä, J ohony k s i p e rh ee i
ol e e n äär ijt t äny t , Y h te i s p y y n n l n
kulkuaelteillä, Neon katvettuhi€kteirokkuusJa tarve ovat valkuttaneet
kanaahan
Järvren,JoklenJa soidenvä-

tit

salrLleria k0skilisllle kannaksllle,
en rannollle,Jokiennuodostaf,lille
nlemekkeille
Ja tunturlenJa vaat0Jen
k6rtasvällslln kuruihin, oheisessa
ptenlen
sa näkyvä
sijaintl kosken,
lafl]Dien
ia tLnturirinteenvällssäole_
on hvtasanteella
valla hLekkalsella
vln IYYPl
l l lnen.
le,
Arvelen,että varslnklnkokeneel
11iä1le
eräretkei
'kalkennähneelle"
pyynttkuoppien
iretsästyst0isl []ukapalvätalpavasti I isaä|lllelenkiintoa
v01slmyos
leelle. (akemattomampl
I lahtua tau6blta,rinkan laskeirlsesta
alas selästä,nuutanan
|nlnuutln
"va-

paasta'kulleskelusta..,slllä J0s
nlttä kannattaa
näettepyyntikuopan,
etsiä ilsää, Nesllaitsevatvleensai
t0ls1s10-15metrlnpäässä
Jonoissa
(loskus
hartlheäl]]nässä,
taan
Joskus
siten. että soikelden
vem|llassakln)
pltuusakseli
0n suunnattu
kuoDpien
Jononsluntaavastaan.Niitä varten
tarvltaantasanne,
la Jos lähelläon
Jyrkkärinne, etäisyyståstä on usein
välillä,
katkeaa
vakio, Jostasanne
luopuatolvosta,vaantar_
ei kannata
kastaavielä senJatke,valkkase 0li
netrin päåssä
kynmenen
slkln muutaman
saattaaolla kuoooiakahdesta
Ryhmåssä

rr9399J, Tolnenoaikka,Jonnevot llvitteenkynmeneen,
lopa ene0]0]än|<ln,
la
fll0ituksen
on kokemlsen
artendä0n muse0Vlrast0,
osolsellalsenlöytämlnen
te sama
ne sltå Daltsl
kuln edellåla Dlh, 40 251,
voinenJuttu, Koska
nI lstå Siellä llarkkuTorvlnen
vastaaLapln
ovattärkeåätutkimusaineist0a,
kannattaa
tehdäll!istlirpanotJa merkitä siJaintl kårtaIle, vährnmälstie-Toivottavastl
tä1tä tavalla saamme
tona kLoppienluk!määrä,Ku0pparyh|näntåydennetyksl
valllinaista
karttaanme
suuntaja paikåntoposrafla;alnapa- pyyntilärJestelnlstä,
Toki Laptssa
on
rempi,los Jaksaa
valkkavaln askel[]l- mLritakln
nulnalsJäannöksiä,
kulolhin
etäisyydet
t0ltalla |nltatakuoppien
ka tahansa
kairojenkulklJavoi sattu
klopankom- nalta
slstaanja alnaseuraavan
tö
tätä,
Ja lotka on helppooppasslsuunnan
edelI lsestä,
pla tunflstamaan,
|nLltta
se onKIrJo
Tietojaotanlnlelellänlvastaan
Helt0lnenJuttu.
laltoksinqlnyl Ioplstonarkeologian
sessa,P191J,00101
Helsinki,pLlh.
TulJaRankama
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KARTTA
jäseniltaalhelneen
sal klF
Ilaallskuun
kvnåån,
koskatLnJolttajantarttumaan
saatul s11tä,että aihe ollsl riukava
tletoon,
da våhänuseammankin
I ituksentolmltuspäälI ikl'laan|nlttaushsl
kö Hånnu
vlrolalnenkertoi valalsevastl kartanlaatl|nlsesta
Ja kaikistan1i9
tä työvaihelsta,
Jotkaedeltävätkartaynnåtletoa 0tan, sennonlvärisen,
Kunnilevanpaperlnalkaansaamiseksi.
nouslhuioltus itse karttaakohtaan
ennen
kalllllmastl,eikå karttalehden
ollut enåäkohta tuntunut lrlntakaan

voonnå
1611tohtlln enslmnålnen
LaDln
karlta, AndfeasBureus,Ruotsinkarto_
matena9rafianluola käyttl avukseen
tilkkaa Ja tähtltledettäJa hänsai ai'
kaankaftannlneltä "0rb1sårctoi nova
et accuräta
dellneatl0",JossåSuomikln alkol muotoutua
olkeln,
varslnatnen
kartanteko
alkol, kunannettlln'geometrlsten
Ja maantleteel
l lsten karttolen"laatlnistakoskeva
ohjesääntö
vuonna
1643.
(artalle on annettu|nyos'måaritetmä"t
pieKartta0n [llttakaavan
mukalsesti
nennetty
la yleistetty, nerkeiltään
selltetty Ja 1isätiedoin
täydennetty
klva alueesta,
Kartankuvausajarkohta
v0i 0lla nenneisyydessä,
nykyhetkessä
tai tulevalsuu-

ASIAAN.,,
IIUTTA
vanhaasla,yll
llaanfiittauson suomessa
350vuottasitten nlnltettlln enslmvlrkaansa,
nälnenmaanmlttåri
oli enslfr]lllalstä
kerVuonna
l15q Suomi
ninettynåalueena,
taa maallnankartalla
vielä |lluistuttanut
0l- Jotta saataisiinmahdol
See1 kultenkaan
lisinmanhavainmllh$ karita, on senulkoasllleanuseathenkll0tlrankKlvat nettavavaatlnuksla
1500-lLvulla
Ja se onKinJo taila erilalsia kartto- detta. flerkit ovat Jokolaiilola (es10.
JulkisuuttateketMl
lranKkivat k0rkeuspisteet
Ja. H0llantjlaisetkauDpiaat
Ja rantavilva)tai yllttietoa nyyntlaetkillään,
la nalnennen IeClll!iö (esim.netsämerklt),
pohi0lnen
hyvlntlntematon
|naailma
alsyntyi
Skandlanavian KUI(Ä
kot hahmottua,
TE|(EE
ol1 muodoltaan
vie- Suomessa
kartta, JossaSLomi
karttojenlaatiJat ovat tai
lä kovlnkulmlkas,
toksia, virastojala yhtetsölä,vael
tepappisväki
keräsiJa Jak0l tajan kannaltamaan|nlttaushallitus
Ruotsalalnen
keene kartat, Jolta mekulutamme,
mulstiinmerkitsemiään
tietola, |l]m,
on myÖs
kart(0lavi llaununpolka
0lausllagnus
llr90- llaanrnlttauahallltuksessa
painetaan
tapaln0,
Korkealaatull0ssa
1557)I:ekl "Catft llarinan", Jossaalu
a.
fiuo_ sia monivärtkarttol
eet ollvat lo selvästioikeamDia
dolltaanla tledoiltaan,Koskaaaiat
ollvat epäselvlä
la valkeitaesittää,
naastoa
tyydyttlln kuvaamaan
Ja elin
]IEDON
KERUU
0l0Ja,palkannimet
kLVitettllnVå€s
T1etoka|.ttoihinkerätään
hyvln]]]onlsta
töönla luonnonololhln
lllttyvltlä tle- erl palk0lsta- tuotannon
kanfaltatårdo111a,
kelnmåt
ovatl

TEKOON
KARIAN
Ilnakuvauson kokokartan teon, taisLlperusta.1910-1uhentledonhanklnnan
vulla alettlln lentääkartantekotarkoltuksessa.
0n ona llnakl
l4aannlttaushallltuksessa
valta
vatoinlsto,loka holtaapäaosan
Kukatahan
llnakuvaustvöstä.
kuntåmne
la kuvata
sa el voi lentääkoneellaan
olevät valtavat massatn1- naätå,vaanse on lLvånvaralsta
tolKartolssåmne
kaft nlntaa,
on kerättvpääaslassä
|nlstötletoa,
stis kyllltä Ja kvlansankeskuudesta,
näinr
suunnllleen
tapahtuu
I lmakuvaus
niehlltå, Nl|neton tarklstettuKott[Els- Lentokoneen
Dohlassa0n kuvausaukl(o,
nlmltoi
ten klelten tutkliluskeskuksen
Johonon kllnnltettv erltvinenmittakairera,Konelentää]]]äärätylläkorkeKorKeus
suuntaan.
udella|nåärättyyn
Eslm,vuonlttakaavaan
on suhteessa
destå-/6 lähtien on lennettv 6600[]
nittåkaakorkeudessa,
iosta såadaan
vaalrll 000.sitä käsltel1entehdään

-

onatreklsterlt
llaanmlttauslaltoksen
tutklnuskeskus
Geologlan
lltus
l{erenkulkuhal
väestöreklsterlXeskr.ls
lltus
Tle- Ja veslrakennushal
Tliastokesl(us
l ltus
l'1etsähal
Kunnat
Ja kuntalnll itot

peräkkåln
alnaslten,
Kuvlanapsitaan
kLva
että seuraava oelttääedelllstä
60 %Ja vlerekkäinen
Jonoslvuttaln
peräkkälsen
kuvanpeit10-40x. Kahden
kuva
toalueesta
syntyykolmiul0tteinen
ell stereomalli.
elllä ihmlsillä0n stereoskoopplnen
näkökyky.
Voit ltsekln kokelllavalkka
omlllapasslkuvlllasl,Kuvaton oltava
valokuvåamossa
otettula. Laita kaksi
kuvaåvierekkäln,plenl rakovälissä,
keskitykatsonaan
kuvlenvällln. kesylÖsla
kelle, Kuvalkäänkuln
nousee
volt huofiatanenänla otsanJa lelan
selvästlk0l|nlul0ttelsena.
Jostuntuu
ettel tapahdu
riltäån,vaihdakuvlen
kuvlen
oaikkaå,loltonnatal 1ähennä
asentoå
t0lsllnsa nänden,
tal sltten
slnulla el valitettavastl0le kykyä
nähda
stereona,,,
kahtå
samalla
tavointarkastellaan
Gerafdusl4ercator: "Sveciaet Norvecia
lentokoneesta
otettuakuvaavierekkäin
cu mco nginijs t t' eok s es ta .D u i s b u rg1 5 9 5 . tosln kOneessa,
stereoJotasanotaan
kartoltuskoleeksi,
Al ku p .N els ins inY liopi s to nk i rj a s to .

piirretty" verslo.Koneen
votdaan
käsl@
0n kevat,i0LIhanteellslnkLvausalka
ja erl
LolnIehdetelvät ole vleLapuhjefneet pllrtaö erllalsla plntamerkkejä
vahvulsla
pLLihln,
v1lvoja,sekäkalrtaviivaa
muttatulviva oJakinsaattaa
(es1n,tlet) ia lisäksi IunäyttääJoeltala Joki jäfveltä, ioten vierekkaln
kLista
nruita
asiolta,
tapauksissa
tällalsissaepåselvlssä
l(ar- v0ldaan
maast0ssa,
kåydään
tarklstuskäynti
olla kahtalrllettäslitä, onKo
tolttåJahelttA;re&nsel&gin
Jaastuusaa!- Käsirpilrretyt kartat parempla
kuir
palslln ia lähteevaeltamaan
maastoon näfllä
täyslnteknisestiajkaansaadut,
A1telrdåkseen
täydennyskartoituksen, naKinedelllsetollvat kaunilmDla.
PLnllstä vanhoista
kartoista,
lnfrapLnakuvja lrumatta(aan
NykyisinkäytetåånaDUna
Joissa0n lpeita DohJolsauusuja
Ja kar
Jolssakaikki elävä,kutenpuldenleh
våstönäkyypunaisena
Ja helpottaaeai_ tanriniteksteJå,
lalstenpintolentulklntaa,llLttel se
autaplnnanalle nenoa,Jotenedelleeft PAINATUS
PlirtälllsenJätkeen
k1ntarvltaanihrListä,
karttaelefientit
valokuvataan,
Tässa
vaiheessa
voidaan
pienentåå
tarpeenfljukaan.
Ja suLTeutaa
JosLapinkartolssaon pulttelta. esllllkartanpatat
Jälkeen
asepuropuuttuu,saattasejohtuavalkka Pienennyksen
päältekkätn
n0Ldaan
vierekkåin
Ja
Ja
siitä, ettel silnä uomassa
ollut kupaino-or1pajukko kootLstapalapelistätehdään
vaushetkellä
vettä, tai sankka
slnaalI t.
0n pelttänytk0k0llrun, Siellä salot
Ja länsåtovat kovlnsuurlakulkea,
AJANTASALLAPITO
Jotta saatalsllnkalkkl tledot talteen. KAR]TOJEN
Jossatut löytänään
mlelestäsi
sLoml
kuulLLtarktfrrnin
lotakin
kartoltettuflrin
olennälsta
sounnlstuksen
kannalta,nl- fialhln.vuonna
1977saatiln peruskartolka kartaltaPolttuu,ll|lloitaslitä
tus valrnllksl(19q7-19//).
Sesisältaa
yhdenlehlfaanmittaushäl
lltuksenkårttapainoon yhteensä
3710karttalehteä.
p. 154lllq.
tekn, Kalervolläke1älle,
oenalueon 10 kfl x t0 km,(ultenkin
tänäpåivänä
Jo osalehdtstäon Dahastl
Nyt filelllåon sltten ne llmakuvat,
Tä vanhentunelta
Ja niidenaJantasatstaminänJälkeen
neldåntäytyypåattäämitä nenvaatli suurentyöpanoksen.
Eråat
aslolta haluanne
esltettåvånkartallaln alueetJoudutaan
kartolttamaån
Ltudel
ne, xartans1sällÖn
suunnlttelL
on erl- leen lähesyhtä tarkas kLllnensikar
tylstunte|nusta
vaatlva per!stehtävä,
t0ltuksessa,
Täydentä|l|ättä
Ja osatäyaslantunte- dennykslllä
Jokaslsältååmonenlalsta
si irretääntärkelmDjä
kumustaonaavlen
ihnlstenyhtelstyötä,
ten tlestöä, asutusta,ki intetst0raJ
oJa ylls, tletoja karttotiljr. Nätstävol$RTAN
PIIR]A]tINEN
daantehdämyöspäältepa1natuksla,
p11rtäå
KartanpllrtäJä
pvritäänotta
xaannlttaLahallttuKsessa
Jokokäsintal
peruskartotsta
nykyislnyhäene|i]mån
tletokoneella,En |naan
510 vuoden
väletn
nenkalkki tehtlln käslnstereotyon
uLslntaDinoksla,
J
J0ihinon täydennetty
keen,nutta nykylslnstereokojeet
on
varustettupllrtlnlllä, lollla voidaån Ulk0ilukartoista
otetaann, Kotmen
vlo
painos,
suoraansaådaalkalseksl "puhtaaksl
denvålelnaJantasaistettu

Kåiylåi
uusinta
ajantasalla
olevaa
ulkoilukartlaa.
Etkuljeharhaan.

Kartantekllän
työ auuttuukokoajan Ja
yhå täydelltsenmesaaln|ne
kåyttöömme
plA karttolå. llotta tarvitseekokartolttaja enääsaappaitaan
la reppuaan?

(ARTTOJA
ERILAISIA
Kaikenperustanaon petulkqrlte, se
laaditaan
[ltttakaavaan
1r10000,mutta
palnetaan
I r20000,se 0n erittätn hyvå
kartta, Joshaluaavaikkakesämökklnsä
ympär1stöstä
yksltylskohtalsen
kaftan,
rutta Vaeltalalleon parempl
topograflnenkartta I r50000tal I r100000,
Peruskaattaa
eri tavolntåydentånrällä
valnistetaan
erl tårkoituksiinsoveltuvla Karttola.

G'.-j

Tässälonklnlalngl
luettelokårtoista,
valfiistaaulJolta naannlttaushallltus
kollllalleI
Peruskartta 1r10000/l:20 000 36,Toposraflnen
kartta
1t20000 36,1r50000 54,TULEVAISUUS
1r100000 36,jkka on valtaamassa
mvos suomen
Automaatlotekni
ttekarttaGT 1r200000 39,alaa, Peruskart- AutolllJan
kartänvalnistuksessa
tlekartta
vuotta u-@ltaa on tehty Jo kynmenlsen
l{erlkaftät 1r50000-1r100
000
48,tle1a teknllkalla.Tåssäteknilkassa
nuotoon,k0- lllkollukartat
nuneeriseen
dot muunnetaan
37,tapaht!unävt,plenetlehdet
neklelelle,Työskentely
17,lä.
töpäätteel
Itlatkallukartat
37,lrvväksikäyttäen
Sateliittlkuvausta
(hhnat 1988)
uutta tietoa. suonopeasti
saadaan
lltuksella 0n
nessal]aan|nlttaushål
ykslnoikeus
Kllrunassa
ruotsalalsen
ULKOILUKARTTOJÄ
toimivansatellitblld'ln spot_alnelsln
ton välittämiseen
la lälleenll|vvntl
1: 100000
lnarljärvt, Kemilärvi,Kevo,Koillislaittelta ovåtehkaauHuolllispälvän
paikannuslaltteet,
kairå. Käslvarsl
tolhln siJoitettavat
reklsterö1dään
Jolssaradiosignaaleln
1:50000
Kllpailu 0n kovaaJa
tiedot maastossa.
Inakehlttää varmantavan/ Hetta-0uttakka,Hossa-Kyl|nå1uoflla,
kukaensl|lriräisenä
ri-l!eneslärvi,Iso-Sy0te-TaivaIvaara,
voittaakllvan,
la nopean,

karttapail€sfa
ulkoilukarlta

KARITAKESKUS

Kaunlspää-Kl
I loDää,Kii lopää-Sokosti, su0n]er
kartoitusJuaarnittaLlshal
I ltLs,
KilplsJärvl,Leln|nenjoki,
Lokka,Pallas- sLomen
naantieteelllnen
seura.
0los, Portttpahta,Rukatunturl-0ulankaKarttati
lanne1988i ll|h,
Ylläs-Levi
MrttauL seti tlfh,
1rqO000
lvalo, LuostoPyhätuntLrlLapinKäviJötder
naailskuun
Jäsenittaj
I rl0 000
Sodankylä
toimltuspäälltkkö
Hannu
Virotainen,fi]h,
yalljlan ammatkoulu,kartanpl
l atälän
0FintolinJa
-66-6/,
Karttaopin
|nuis
inLähteetrsuomen
kaatasto,vihko112,
(h e l l
Panot

l aakso)

ENSIAPU
taaf, 0loslhtejstarltoplense voi olla
luntanuovip!ssissa,
kylfiäävettä n]uo
vara0n viisaLttaetka vahingon
kosteaa
ennel vipussissa,(esi fll,Juomavesl),
samnalta
Jne,
Jos
kylmäa
ei
ote
hetl
KannattaKln
|niettiäetlkäteen,|llitä
saaravl
ssatoteutetaan
ainaklnkaksl
j (rn pefiaatteesta,
Kohoasento
la
puristus.Purtstussaadaan
alkaankäsin
pohdillme
Tällä kertaa
nttä tehdä,Jos
Ideal-slteella,huivllla ylns,0Lpa ky
loukkaannLnne,
ttse tal kavert,käslseess.i
nlvetvanrna,
I jhasrevähtymä,
tä_
rahdys
(Kylmä,koho,
tal
rLhJe,
JKrta
Esi[lerktksl
Jyrkkäärlnnettälaskeutukompressio),
parare
ropeuttea
vamman
essanfle
saatamme
rnenttaatasapalnonne
llrsta ratkaisevastl.
kaatua.
Ja
l0ll0in käsl vaistomatses
Jatkotllanteessa,
0n se tukl. j0lla yrttä'llrlle
notnpuotentunnln
tilannetta
pelastaa,Palrimflassa
kuluttua,käst lajtet6anlepoasentoof
tapauksessa
käsi
nltellan tal hLivtnavulta,Anorakin
voi murtua,llutta venåhdys,
tärähdys,
sijotltaanmeno
tat n]uuruhje on ehkä tai takin helllakelpaamyöstueksi, kln
ytös käderpäälleJa kltnse käännetaän
nltetäänvaikkahakaneutal
la.
JosktpuJatkuutal kovenee
nälstätoi(|enpltelstä
huoltnatta,traKeudu
mahdol
Ensiksivarllllstaudutaan
ettei kysymyk- I Isimman
nopeas amnatauttajanholsessaole avovailna,
Jos 0n, se täytyy
v1tn,
pelttääpuhtaallasiteellä, ettel llkaa
pääsehaavaan,
Ellei, yaitetäänfiahdol- HyVäå
kevättäla turvalltståvae)luks!a
llsl|r]man
nooeastisaadakylflääklpukoh- toivooE1la
API]A
I ENSIAPUA
?

LOUl|U
Aulls Javela,yksl nältä kekseliäitä
on kehltellvt najoitlaplnkävilÖitä,
teen, joka on louteen,laavunla teltan
ReilLrna
niehnähänei piiis_
vällmuoto.
tele ldeoltaan,Jotentässäse 0n Kalken kansantoteutettavaksi,
yksl kLnkiJaainkk0lTelttaanmahtuu
neen.Kuntavåraton purettuJa levi_
tetty, onklnteltta täys1,Teorlassa
että telttaan mahtLu
on mahdollista,
kakslklnyöpyjää,nutta rlnKatlätetäansltten ulos,
l1säKsltål lalnen
Tulllla lstuflrlsen
pystytelttaon hyvämyÖs
sateellala
v0i jstua suotuulessa, 1-2 henkeä

kettellä ruo
Jalsessa
"ovtaukossa",
kaa,tal nuutenvaln pälllstellä,
(vrt, unplteltta),
JosJokasuunasta
tuulee,voi aukkoon
kllnnlttää nepparellla
etuselnånkin.
Telttaaon testattLmuutamllla
vaelI!ks11la,kutenruska-sade-vllkko-8/,
unenlaatur slkeä,
Telttakangas
on maastokuvlol
I ista,
kyllåstettyä,slsäpuolihopeanvärinen.Pohia0n Japanilaista
nail0nla
Partloaitasta,
Jostaon hankittumyös
hyttysverho
Ja vetoketju.
Teltanpalnoon I 12k9 + telttakeDit
Ja Klllatr noin0,5 k9.

Piirroksetrheli

!.8!!q!9!Iq
lqLlg (110x210)
2cfr],
katso aat 2 cm
210-1ll-190_111+saunanvårat

2x 1t2-210-172+saunaNa-

vetoketjuI kpl, pltuus160 cn

2 cm.
q!g! A la cr rr0x11l+saumanvarat
2 cm erilaisia koukkula,
I (G)r 40x1gO+saumanvarat
lenkkejätarpeenmu-

kaani- J0shallaä,voi pystysaumolhln
Ommel
la valmilksilenkkejaesinerklksi
+ saLrmanvara
räystääksi
2 cn.
kLlVatusverkolle
Ja kellopussllle.
190-222-222+15
cn
Tässäkotrtaa
voi lokalnentekijä antaa
+ saLmanvarat
reunaräystääksi
2 c[] +
nlellkuVltuksensa
lentäå,
kakslnkerroln
3 cf]lrnkäänne
etureunaan,
etuharlaan
seiväs,
korkeus
160cfl,
hyt
lohonkiinnitetåånnepparlnauhat
eslnl.
vånho1sta
telttakeDeistä
saahy
tysverhon
slvullevetämistä
vartensekål
van,
tai
aluf,]llnlputkesta
teleskooppihaluttaessa
myösirrallisen neppareil
1a kiinnitettävänetuseinän
nepparelta

lr kpl, pltLusq0 cll (voitelttakeppelä
daantehdänainlostivalkkavanhoista
laslkultusauv0lsta)
metal
I isla rengasrell
änvahvikkeita
5l9l
iit mnttEttaess:
vah
sastaaltel

etuselnär1/2-210lz2 (Joson hyttysVerh0kir)
On]pele
saunrat
vahvlstaenrkäännäsa!puolellela
nanvarat
tolsenkapDaleen
päällipuolelta.
tikkaaI cnrnDäåstå

raucuskoivu
ei vlihdy juurl mäntyrålaa
polrj0iseflpana,
Rauduskolvu
on hiesk0lvua
vaateliaampl
kasvupalkkånsa
suhtullut
suoneen
Kolvuon ensillmäinen
teen. Se 0n myösSuonen
tärkeln kolvu
puu. Laplssa
luoesiintyynykylsen
ukolnekoiv!laJlarval- nlln lnaisemalllseskutn taloudel
klttelun mukaan
(Betula
vaiskoivu
rana),raudusk0lvu sestlkln.
(B, pend!la)la hleskolv!(8. puDes- Raudlskoivun
tunnlstaahelpoltenkomeasta
rung0staan,
kauniistl fl lppukuruls- vasta0ksist0staan,
Tunturikoivu,
Jokasuojaislssa
nystermålsistä
|nonl|netrlseksl nuoristaoKslstaan
runkonsa
sa kohottelee
la t0lssahalaltai'
Ja pallakanralal1a,kovansäänanmll- slsta, teräväkärklslstä
lehdiståån.
llrnlsenfi1ttal- Senkasvukausi
Ia tusklnlyhyenlännän
on multakolvuja pldenpl, loten lehdetpuhkeavat
alalail (B. torseksl,on hleskolvun
alkalsemtuosa), se on levinnvtkokoLåpinal
nln ia ruskanVärltyshilpli lehvåsvllhtvv töönl]]yöhe|nnin.
alueellela valn valnvaiskoivu
ainaHulppuvuoal
lsltä pohlolsempana,
Edellämatnlttujen
läj1enrlsteymläel
la ast1.
tavataEtelå-suonessa,
JULrrl
slltä
TLlnturlkolvu
on hieskolvun
Ja valvais_ siellä kuklnta-ajatp0ikkeavat
ri ittäkolvunrlsteymä,llvösrauduskoivLl
Ja
vastl t0lsistaan,elkå risteytymlstå
voivatrlsteytyå,nLrtta ehkäisevlen
valvalskoivu
teklJöiden
tot|]]tntåa
vå-

TUlITURIKOIUU

alhaistalänpötllaaole halt_
hentävää
valEtelå-Suonessa
Sltåpaltsi
tana.
kasvl, kun
valskoivuon suoläuelden
taasLapissase levlttävtvvkulvllle
låkäläkankålIlekln.

painuvienoksienmyÖhals_
tyvän måahan
avulla,
l!urien muodostuksen

KIYTTUPUU
on kulkllanvståvä,slllä
Tunturlkolvu
taKla se
tlukkasylsyytenså
tavattoman
paläamukavastltuoreenakln. s1tä
OI.III{ÄISPIIRTEITI
påtkåhaIpaitsl Jå1nen
pällon
tunturikolvun
on nåhtävänä
Tunturlkolvussa
pvöreälehtlpllrteltär
helposti,
vaivalskolvun
lopa pensasta- KunLaplnihmlnen
syys Ja nonirunkolnen/
hankkiiitselleen
etelåssävilJelva kasvutapa,i1yös
polttopulta, käy hänkeväthanqi
I la
tynå plu sållvttää nålråoninalsuuten- kaatanassa
kolvlt lättäenne vieiä
sa,
kllnnl. Nä1nne
hlukankantolhinsa
nopeammln,
kunk01vualkaa
|nyÖs
kulvuvat
kehlttvnvt
on
Tunturlkolvusta
pålkalllsia läJeJa,kutenLuotelstehdålehteå. Nevo1kåvdäsltten
ykslrlnkolnen
Vl1lto
selraavlllalunilla hakenassa,
Lltsjoen
Ja Kii lopään
tuoheenkokorungonmåtkaltatakaasen
etteivät puut0ätänetllvlin tuohen
Ykslrunkolstakolvuatapaärlletsånfaalla kunne on pinottusällvtvst5varJanalueeltaJa tunturieny]årlntellI tseenkekoon,
ten kartlonmall
Jå
t5. se on kaunis,vählarunkolnen
latvus
on
|lluitä
valkotuohlnen
Ja sen
l,luutafiasta
hyvänpitlisesta la paksulkolvujapyöreänp1.
sesta tunturikoivunpåtkästäsaanuokolvuon trmturlenvlåoslssa tlon, lloka aäiskynåttå
Ktiiopäån
palaaaaf|utunkasvavå,naatasuikertavaruoto, lota
aamulla
saattaa
v01da
nellle asti la
flukaanKlllopååntlenotapaanimenså
hiillstä svtvttåätuvlelå hehkuvista
vllta. senrunkovo1venyåmlttaa
Ien uudel
leen.
uselta metrejåla paksuuttamuutanan
vilsentin,muttaoksatpysvttelevät
Tunturlkolvun
kehitysI atkuuedelleen,
den sentin turvalI isessatuntunassa
istä I a takåislnrtstevtvmlsta
Rlsteytyfi
altapahtuu,|1lllaisiallenevåtkåän
nlltä kolkuluttua- vai onkohan
Jen
L! StII{TY}11NEt{
vaeltajaenäätutkåilemassa.
Ja kukaan
(oskakahden
lajin rlstevnillå el sllkovln
tepö1yn
laatuole vå1ttämättä
RH
ltåvvvs kehuttahyvääelkå slementen
vaå, tåytyyolla nultakinkeinojavark0lvunistaakulkilaaralvostuttävien
en Ja sllfiäällahduttavlen
helkköl
Låhteet:
(ellio,
svntyPaavo,
Laplnkasvlvaratr
Acta
"klrslkkap!utarhakoivik0ltten"
no. l0
Lapponica
Fennlae
I lsääntvni_ Sulkinoja,llatti, Lapinkoiftlal ien
kasvullinen
Tunturlkoivun
pltää huolensensäi- muLntelustå
Erila rlsteytymlsestär
nentyvlvesOistå
vuoslkirDalnos,Laplntutklmusseuran
lyniisestå. l,lyöstunturien lakl0slssa
senon todettu aikå ylelsestl levlttäv- Ja XXli 1981

@

SML:n Uudetkirjat,
kevät 1988
Suomennslksiluopss
Uusija tåydeuin€nrietopaketlikorimaasla.I(aik*i hunnal ja kaupunBn.
Yli 500 sivua.
Hinra 94 nk
Suomenbnintöslu€oprs
(aikki lcirintäalueel,binnar,Dallelur, dökir, majat, matkailuvaunupalv€lut.Hinta 50 nk
Kestotilaus
48 mk
Suonen lonlkrläopss
Lonakylå1,nökn, tåysihoitolar,gveyskylpylät, binnat, pallelut, taso,
Hinta 50 nk
Kestotilåus
48 mk
Smnen Kulkun€urot
Julkhen liikenteenaikataulur,hinnåt, natkaehdor,ihestyy 4 kert. vuodesså.Hinta 44 mk
srarislon opas/Pohjadrhri
Skiirgårdssuide/Bonnislo
viken
Veneilijånpalvelupistenä
kartoittavastaknjåsarjåstaon vuorosa osa 3,
PohjanlahtiKustalistaTornioon. Kiel€t: suomija ruolsi
Hinta 134nk
Kolin opas
Pienoisopas
Suomensuosituinnan luonnorniihr,ilyyden.Kolin maisenisla,
ja 1ästäp,iiväslå.
matkåilupalveluisia,
reiteistä,nenneisyydestä
Hinra 38 nk
Tunlurivrellajanopas
Pohjois-Suomen
eråmåidenauriotulal. rerkeilyreitilja alueet,lukitut runruri
tuvat, e.ämåapuhelimer.
Hinla ?2 mk
Melonlarenriopas
Uusi ja enrisrahåjedpi opaskanoouneiteille,koskiinja metonnåntånoihin.
Kokenuksiin perusruvalreiuisdosteetja koskenlaskuobjeet.
Hinra 64 mk
Suomenhol€llioprs
Kaikki hotellit ja nalkustajakodit,hinnat, palvetut,kokou$ ja
konsre$ivalniuder.
Hinra 58 mk
Keslotilaus
54 nk
MUILLE MAILLE

!9!4q

Råuni Vornasen,runnetunKreikan kåvijädja knjailijan uusj, enristäsyvempi
opas Kreikkaanja kreikkalanuuteen.
PohjoiFNorjrtr oprs
Jåånerenrannanhahtåvyyder,
auroreirir,kalapåikat,laivareilit,matkailDpalveluruudisrelussa
opaskirjasså.
Hinla ?2 nk

Jäsenslennus
-30 qo

ffi
1()1.

Onnittelemme15-vuotiasta
HelsinginSeudunLapinkävijöitä.
SUOMEN
MATKAITUTIITTO

PERUSKIRJAT
101

$f:::*

gtr,

r'b?:
1()1.

SUOMENMATKAITUTIITTO
Mikonkatu 25,
00100Helsinki
Puhelin(90) 170868

MIKAKUKASJARI|I
?
JA I1UUT
(0larin Ja l,luonlon
JIITUT
vållssä,parhaassa KALÄSTUS
lletsa-LaDlssa
on Yiläksen
ulias tuntu- JOslo]]]allansa
atkoosyödätuoretta
rlJono, SenpohjoLsosassa,
Pyhatuntu kalaa,saattaase hyvlnklnonnlstua,
rln koilllsalnteelläkiiitelee Kukas
sillä verkkokalastusluvan
saavl lkokI ärvl, jonkarannä11a,
|näntykankaalla si 70 |nkr11a,
Jollel luota onkeen,
se1s00
lrirslkämppä
!isumeenta1 pilkklln, Jollla kalasJa sauna,fiatkalluI i iton o|nistama
yöpyjltle maksuton
Kukasiäaven
eräretket- taminen
on riajassa
Ympärlstössä
leviäväthlllasuotJa Aakenus-la Pyhätunturlt
kohottavat
kalJut lakensa
nukavan
Dälväkävelyn
etäi
syydelläJårvestä.
Kukasjäfven
rannolllaor vielä rauhall1sta, sillä autollap5äsee
väin 2,5

peruuKaikenlalsla
ilulta varaamlseen,
y1]].1i ittyvåå
tukseen,kalastukseen
ohjeistoaon runsalnmltoin, Nilstä
saallsätietolasuomenatkailuil ltos
ta, Jonnenyösvarauksett€hdään.

kfllIn päähän,

Kukåslärven
rakennuksia
on korJattu
Ioinlntaahan
siellä on tulevana
kesänä
Kaakon
LaplnkåvIJö1den
voinlnJa niinmoner
nolsta,slllä talkooteirlt,
pä 14-paikkatnen,
takalta läm|]]ltettävä n!orisonretkellykuassl
Ja erätaitokåmppä
0n entlståehompi,
oäivätpltävåtvilskettå yt lä,
ltenkäoltsi, mentälsllnkö
tutustLKESII4AKSUT
maan?
llitäpäJosensl kesänä
Ohlkulkiessasl
y0pylsltkinmaJan
aauhassa,
töräyttå1- RH
slt kahvltlrelialla Ja län|nlttäislt
sauran,JonkakåyttÖsisåltyy hlntäan.
se 0r 1,6. 10.9. 25 mk/htö/vrk.TelttalliJatkln selvlävätvählnrahoin,
siilä 8 markan
vuorokauslmaksu
ei ole
paljonJå heille saunavuoro
on 5 |1|k.
TALVI}lAKSUT
påäsenälnhalTalvellaei tletenkAän
valla, slllä yllåDtdon
slurinta nenoerää, puuta, kuluu runsaas ,
I 10.-31.5.llajankåytöstäperitäån
nlnlfilmaksu,
Jokaon 7 vrk osalta
800mkJa 1 vrk osalta150mkhenkitömåärästå
riippumatta?
elle1 nyt henkllövuorokausumaksulsta
kertylsl enempäå
Nenkilömaksu
on 35 mk/vfk,

Siksi,etLiTertruei oletci
dänliittonneiäsen.Eikä
siissaat(xi edullist ryh,
mämatkavakuutustx
itscl
leenja perheelleen.
päriäätyhden
Sinäsensiiaan
matkavakuutuksen
hinnalla-,
vaikka
matkustaisit\'uodessaviisikym
mentlikertea!

Liiq'mukxanlKvlläPohjole
,
KOn'ex.

PonJolr-urrrcrr
IUl401-\ ! r0lllitvrLltl
t
/]-!n/v\t\

0ilzp1l,v\7i\

Rinkanpohjalta
LAPIIIKIVIJIN
TILAIJS
Låpinkävilä
-lehdentllaanlnenon olalkaaJa tllaalut nahdollistaJonkun
llakln on ]öytynyt, Nyt on kultenkln
syytä|nulstuttaa
läseniäslltä, ettå
LaDlnkåv1iä
tulee edelleenkin
kalkll le
HSLrn
Jåsenllleläsenetuna.
Alnahan
volt kultenkirantaalehden
ystäväl1esl
lahjaksi.
vuoslkerran

KARJAKAIVOII
LIITJÄ-AUTOÄI(ATAULU
I
Helslnqlstå
Arklstn 6.00el la 1.6.-31.8.
8.l0
lauantälsln
]]]yös
lqll5
klo 12,15
17.15
Pyhälstn 8.30
la pyhålslnnyös
11.30
klo 19,00
I6.00
(olvuI€sta

Arklsln 7.00
1.6.-11,8.
SAVITAIPALEEN
KUVA(ESÄ
88
9.50
lauantalsln
nyös
tarioaamonennoista
valokuvauksesta
la
15,25
klo 11,10
lLontokuvlsta
kllnnostunellter
|nn,
18.15
kansalväl1nen
luontok!våusseninaari
Pyhäls1n
9.30
Ja pyhälslnllryös
I2,6., |naaiiman
kauneim|nat
luontokuvat
t
J.l0
klo 20,10
-näyttelyJa diåesltykslä
1.-31.7,
17,10
päättyy6,6.,
Itse lLontokuvakllDallu
vlevääKoivulan
bussia
loten ehdlt vlelä slihenklnmukaan. Karlakalvolle
L1sä etoja kllpallustala ohjelmasta liikennölÅberglnltnlå, Llnlannune|(uvakeskuksesta, r0 0n 285la ]ähtölalturiJob,
saaEtelä-KarJalan
puh.
951-560051.
Savltalpale,

8,-12,6.88
ERII{ESSUT
keråävätrunsaastlkansaaRiihilnäen
y[]päfistöön,Esillä 0n
maauinalan
myosHsLkaikenretkeilvvn,eräilvvn,
yn lllttyvän
melontaan
kålastukseen,
kananJa aslanohella.
alnamukaan
suunnitelnlen
Alustavien
seudun
l2.6 Helslng1n
kln sunnLntalna
vetävätplenläretkellvvn
Laptnkävilåt
pälväntlllttaan
llittyvlå ohjelmåpåtk1ä
to1mlnla silnå välissåmalnostavat
taansasenkuln kerklävät Tulenan
klerteslnäk1nlllaksi ell pä1väksl
lerLään,

VITRIPUtlELII{NUI1ER()
vetäJän,Helkkilåi_
ohjelmatoinlkunnan
oll vi 1ne
Ian kotipuhellnnumerossa
oikeånunerol
lehdesså
vtrhe, Tässä
6926632.

SAAI4ELAINEN
ELOKUVA
"YönJa Däiväntakana"on Slomen,Rdotsin Ja NorJan
elokuvasäätlölden
sekä
Suomen
la Ruotslntelevlsloldenrahoituksellatehty saamelainen
elokuva.
SekertoOpojastala isolsåstä,Jotka
asuvatsyksynturveka|llmissa
rleKk0ia
pyytåen.Po!kahalveksllkouluJakayjoka ei ole edes
flätöntälsolsäänsä,
kivltaloanähfyt. Nuokuukaudet
avarpalmentavat polanmaallmaa
Ja vanhan
tolals- Ja pyyntlkulttuurln
ovet aukenevathänel
le,
Etokuvan
käsikirj0ituksen
laatinut Ja
ohjannut
Paul-AntttSimna
on Ruotsln
porosaanelaisla,
Karesuvannon
pitäisi olla tulossalnyös
Elokuvan
uelstnklln,
OPASPALVELU
POI1JOIS-KAL()TIN
on Kolarlssatolmlntansa
alolttafut
y.itys, JokalärJestäävuoristo-Ja
Pohjots|]alden
alpläätikkövaelluksla
LÄPP]IN
SUOJELUSOITA
pimaisimllalle
alueelleLynsenln
nleNallitLSantoi 18,J,88ed!skunnal
le
fr]elle,Sareki
in Ja (ebnekalselle,
Laklesltyksen,
Jolla suoleltaisitn
Stafttirahanturvln opasyrLtyksen
ahehtaaaia
solta, rllstå yli
lolttanlt parikyfllllplnen
Petri SLtlnen 124,000
170.000
hehtaarla
Laplssa,Suurlmfllat
on kulkenutaluellla / vuotta.
suojeltavatsloalueetollvuoristovaelluksltn
vol stsältyahelo- yhtenälset
poakiipeilyä, lOssaei vielä välttäsivat Inarin!tsJoenalueellasiJaltseva1r8,000
hehtaarln
sammuttlJängån|l]attätårv1ta varlnlst!skÖyttä,mutta
VaiJ0enlän9än
alue, Sodankylässä
slkaslenaDUon J0 tarpeen.
hehtaarin
Pomokairan
vaellusten
Jåitseva'r'r.000
nlnll]]tveloltus
or lr00nk/
Tenniöaåpa
0levaLä
Ja Käsivarressa
vrk, Jolloln mukaan
4 hensen
mahtuu
tåsenon
Hletajoensuo,
0n n,
Jokå
ryhmå,Seuraavllle
naksuon 100mk/
42.000hehtaaria.
henkilö. lluonatJa varusteetor lo(alkkl suoleltavat
suotovat valtlon
kalsenhanklttava
1tse,
mailla.
SLoJelusolden
vesitasapainoa
TalvlslnPetrl sutlnenopettaatelenLrUttavat
toimenpiteet,
kUten0l it0s,
n]ark-hllhtoa
Kolarlssa,
Pohlols-Kalotin
opaspalvelu
on Jäsene- ovatkiellettylä, nluttaporonhoit0,
pääsääntöisesti,
kalastus
nä Tunturl-Lapln
matkåi
luylrdistyksessänetsästys
ja tletoja retklstäsaamm.Suonen
sekämå-ojenJä sienlen keru! ovat
salllttuja, (LK19.1,88)
llatkailul i l tosta.
puhel
P0tll0ls-Kal0tin
opaspalvelun
lnnumero
0n 9695-67252,
osolte 95930
Ikäsloensuu,

2ui
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KUUSÄ|40-NATURI
1.-6,7,88
KULTTUURIRET(]
LAPPIIN
Perlntelsenluonto - kuva- taldetapail Laplnsivlstysseura
lärJestää5,-13.8,
tunanohieLmassa
on nm,vuoden
luonto- kulttuurlDitoisen
matkan
reitillä Helkuvat-valokuvanäyttely
vuosllta1981- slnkl - Rovaniemi
- Inarl - Paftåkko
198/, teema-atheislln
tiittyvlä kessevettllårvi- Nuorqan
- utsjoki 0ukustelutilalsuuksia
takoski- Karasjoki
Ja esitelfiiä,2.
- Kautokelno
la L pälväon lil|n,
norlalaistenluonHetta - Peltovuoma
- Raattama
- Torasnonvalokuvaal
len rilultlvlsioesitykslå, sleppi Kittilä - sårestö- Rovantemi
Kltkannåa
valokuvateoksen
syntyhisto- NlnIaan 2250lnk, Silhensisältyy
rlan esittely (Hannu
Hautåla
lh0lt0, retkeily|naJatyypplnen
Ja Tauflo puo1
ma(Erlk
Korhonen),
sanolnKarlru-teoksen
J0ltusia llatkat.
s. Nyholm
Ja EeroKelnllä),Tleduste- Llsåt1etoja
saaEevaPuraselta
Lapln
pulr,989-11951.
pUh,409
lut Kuusafilo-Natura,
SlVistysseuran
tolfr]:lttosta,
Naturan
ohelstapahtumana
klo l4 - 1/ lå
Järlestetään 228keskivlikkolsln
perlantaislnI - 18, osolteTunturlk.
kesänmlttaaneallalslakursseja,
J0lstavoi tledustellaKuusamon
kansaft 6 A 19.
oplstosta, puh. 989-22132.Iar lolla
0n ll]ln,luonnonkuvauksen
erlkolsku|.ssl,
koruKlvihionnan
alkeis- la Jatkok!rs
s1t la perhosldonnan
ERIPIIVIT
r2r-14i8,88
Ja perhokalastuk- KUN|40N
PerJantainä
keskustetlaan
rLetson
kohtalosta,
Lauantal
11. Dvon o|ljlstettutlonnonvalokuvaukselle,
esitel|nöitslJänå
|nm,
Nannu
Hautala.AlanhutppLanmatulatset ohjaavat
valokuvausretken/
Joka
HALUTÄAII
OSTÄA
ja påätalkaalauantalna
lnansuussa
kaKslkerrokstnen
teltta, Jossaon
tyy sunnuntalna
aamupälväl
lä.
liepeena1la sällytys la rtnkali€.
sunnuntaln
teenana
on tatnen, LtsäJosvolt auttaa,solta AnJapou tietolå Ja tl|liotttautumlset
(uhmon
alselle/ puh,kat\h 55/ \37,
natka ut0lmlsto,pLh,986-51637,

