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PYI'KIRJOITUS
MiksivaellannaisporLlkassa?
Ja åinoasiaan
ia våin?
V_astassa
on najsnåkökulma.
Ajatt€tinpohriayteenså,koskaiåmä on ajatus,joka yteenså
mi€lletälnfsministeihin.
Väjnnaisporukassa_
Nain€nlietåånaisesta,naisenaotosia,naisentavoista.Mikseimiehenkin.
Luulisin,€ttåon montaåsiaa,iotkapuohavat
tä6 valintaa.Jostarvitseep€rustela,voisiatkaa
\,€ikkataistå:ussinnk. sekajengisså
ryötjakaurwarhetpostmisst€nia ;aisreniöihin.Vaihka
kuinkaretk€åon esimerkkinå
låstii.Jostainkummanq/ysEimiesrek;e ainanuoriopuut
ja sy,
t)dtååtulet,on päållysmiehonå
taavunteossaja vedenhaussaNainentaasvahtjituterja ';isu;täa'laawn,keittä ja kanaalaehkåviBtåtiskaakinmiesrsnastioita.Kummalista.
Naisp;rukassa
yl€ensåtyöt,aelaanvuoroihin.Tånäänon sinunvuorosihuomsnnaminr.rn.
Kukayteensåpiråä
karttaaJakompassja
ja tuke€kinniitå?S€kasåkissa
sBytsensäon miesja naisväkikutkeäpe,
råsså,minn€on osoitettuja minkåkinruisraan
ks*iävår. Naisporuhås*on vteensåusea;ol
kompassiJa
l€rtra (eksymisstdn
haryinaisia)
la yhdessåvatiraanreni. K€neniåånei pidåtuJL
la. sttailiisså nyt ehdottomasti
pidånnaisporukkaa
parempana
kuinuroinenkanssaihdessä.
Jos satluuolomåanviercamrnassa
porukassamatkåssa(a vaikkanjnuienkinmiestenmukana,kyllåh€lpostiiä puronmdkaanpe|åpesutte
sekinon tLlontevåmDaa_
- naisporukassa
No
entås,jossafiuutuumåkesäpäivä
ja hatuttaisiriisuaytäkroppapatjaaksiau ngonsäeiite?Kaii
sepaitajåisiriisumattasekajengissä.
Ja siinåon toinenkinpointtjiei ne ooruka;naisetkaan
tai_
taisiymmårtåå,etlethalustshdårukkasittas'
vaikutusraniihinuroksiin.vaanihanomanmukå,
vuutesija ilmakylpyhalujentåkia.
Ja ruuatsilten,AinasitåJollainvetjkuttalla
on olluthookoonsininåmukana,iokaihånaslitjri_
s€€hampaltten
vålistiinuotiollapaisruttuaan.
Kyttåt€nkkion hyvä ja tieläkinpitä. munakun
orinajålellutlållåreissullasyödåkevyemmin
Enkåkehdal
ia l?ån$aajonkunliton painostakin.
nut kieltåytyåkåån
kunsamassålaavussanukuttiin.
Nåinnålsena,siisminuna,ajattelBn
sitätahtja,jottahatuåisin
kulkea.Onhanmiehilåpitkåas,
k6lJan€linkedaiset
voimatnaiseenvsrratrunakantaarinkkaå,erkiymmårrånkyt6 mlksioten
ainapaljonjåljsssåia toisetsaä!€tuseinodottaa.(Såavatmuutenytimäåråisen
Epotauonhun_
n€sol€ntaaspailållaja voidaankin
latkaamstkaa.)Otisiromieh€lekunniånmenetys,
Josei otisiviikonva€lluksellå
kulkenul
luin 100kmtaiioDaale sent
Ol6nkuullu,€tii pitilåollåmissmatkass€,
€n:iotisjturvatlisempaa
. Jostarvirseemiehenlurvåkse€n,niinslitåvaan.TulisipaJoktiuros,jokataioeisi seuraaja houkufletisimukaansaker,
to€nihanislapain påivånlskeistäsopivassapaikassåEuhalis€slikutjettujsnpäivämatkojen
takana:nuotiotrililla
hiliaistahuuliharpun
ja yhleistäpåäösräenej€nåän
soitloaaamuruskossa
mentäisikåån
et€enpän,koskaluntuuhyvånåottaiåssä.pehmoitua?
H€mmoitua?
Kv ä menai,
ja mahaalcn
s€tkinhikiotsålla
kuljemme.
ahnehdimfi€,
tutipahan
vainmieteen.
Valits€nåinåtarkkåanmyösnaisseurani.
Vaettannietuit€np'enessåporutåssahyvisnystä,
vjenkånssa.(Isrveisiåvaln! öille.)Sittäen haluaonaadskiåmBnettåä
ninäharvoiaoäiviävuodossåloina påås6ntuni.iriin,matkanahnehtimise€n,
tiiankjkeiseenruokaituln,kelton
kstsomlseon
tai vaikkapami6h€npassaamisesn.
Parempiyksin
kuinhuonossa
seuråsså,
sanoiaån
taitehk6önkukinniinkuin
parhaalseen
nåk66,molempipar€mpi,sanoonajsentogiikka,

TOIMINTAA
HELMkuu
16.2.rokb 1e.oo
VARUSTE-ESITTELY
LASSIN RETKIAITASSA,HåmeBriis
5a
ja lavtaellusvarust€istå.
Tånåiltanasåadaanlieloa uLnuuksisla
Tapansa
joitakinkoviayllåtysta4ouksia.
mukaanJehkosenLaudon jårjBsränyt
HWå
hslkitäydentååretki!åmppeila.
2O,2.ne
TÄYDENKUUNH HTo, varnaaa
jotentåmåtapamuma
Kalenterin
mukaan
on omiaankuuhul
onlåysikuu,
luill€- ja €låmysk€lleiahansa.Mukaansåånmukainen
lämminvaatetus,
hjkilaudat(malljvapaå)ia kuumaaiuotavaalermariin.Matkaalailetaanleppoisaan
tahtiinnoin3luntia.-UihtöHBlsingistå
klo19.00bussilla
nro484

viimeiståån
klo 19.15AulisBoslrölaiturista
46. Omallaau'tolla
tulevatiånåvåtkulkuneuvonsa
ja nousevatsamaanbussiin,joka jatkaaaikalovinkohdenpoh'
min pihaånVantaankoskelle,
joisia. Usåtieroia aulikseltå, puh. k. 893 2 19rai Anja siniosslta, puh. k. 676 039.

MAALISTUU
KEVATKOKOUS
JA KERHOILTA

TURVAAN,
Kaisaniemen
åla-asle,Pudarhakatu1,
- auTrorljvaN
ja kota-åsiåpullakahKBväkokoulsessa
kåsitellåän
såårnömäråjsetasiat
vienkyydittåmånå.
Ssnjålkeenylitå*asiålaTageLamp6nMetsåhaltituk-

sesta tarinoi autiotupaverkostonmsnnsiståja lulevistaja muustakinrclkeilijåäkiinnosiavista

4.-5.3.tr€u
RETKITAIPALSAÄRENLUMILLE
jo n. klo7 Ala-Manneåeimintiehä,
Toisenlajnen
retkMikonloppu
all?€a
kun
lähdetåänhenkilöautoila
kohtiL,aDoeenraniaa.
Siellåsivakoidaan
n. 25
jossa
km laiuhiihtoaTaipålsaareen,
Hot€lliSaimaanrannsn
lomakylään,
måjoiMaan4 hengenmökkeihin.lllallåsyödåän,saunotaan
Sunia pyöåhdettäånpårketitta.
ja halukkaie löytyyvierestävaaiimatonlasketnuntainahiihdellåån
Taipalsaaren
maastoissa
teluinnekin.Hintaon 160mk + matkat.Paketlth kuutuumåioitus,såuna,tauantatnpälvållinen,sunnunlalnåamupalålå lounas.llmoitlautumlsdF rEdusteld 17.2.49mennesså seijaja JoukoTurppo,puh.32261Klaj AnjaSintonen,puh.k. 676099.

8.3. kerdor3.r5-2r.r5
ERARETKEILYKURSSI loe, RETKEtLwaRUsrEEr
pälvelukeskuskessa,
KalLion
Kinaporinkat!
7.
Retkeilyn
ammaitilainsn
Marni Heleniuspitåäkaikilleavoimenneliosaisen
jollåtåydennetåån
jo saaiujaperusiietoja.
r€tkeilykurssin,
Kunkinosån
kesloon kolmåtuntiajaku€simaksuon Sl',ll:njåsoniltå10 mk jå muilta20 mk/keda,johon
opetuksenlisåksisisäliyy
uusimmilla
li€doillaråydennetty
kurssimonisteet.
Ensimmäisesså
osassakäsitellåän
REIKE|LWARUSTEITA.
vaaietusra,inkkoia,ahkiotta,
ja -alustoja,majoittsila,
ja varusiemateriaal€ja,
makuupusseja
keittimiå
unohtamaita
ihmisen
ja analomiaa.
lysiologiaa
PäikallepååseekaikillaHäms€ntietäja
Helsinginkatua
kulk€vitla
liikennevätin€ittå
ia mekoLta
{Sörnäisten
asema).

PUUNVETOTALKOOT
JA UTTUSUUNNISTUS
KARJA.
KAIVOLLA
Todellista
kuntojumppåa
harrasteiaan
kiskomalla
muutama
mottihatkoja
jaksaå'
joka
liiterln
luopinoon.
Talkoorokan
avulla
sanoiApusen
Alukin,

(puh.l. 5653422).
on vastuuhenkilönå
Sunnuntainå
lodistetaan,ettävaikkakafttåanme*ityn råstinlö)tåminenon våikeåa,vietävåhänhankalampaa
on sijoittaalöytynytrastijuui oikeaanpaikkaankartatte.Larusuunnisiusrå15.3. ketto 13.i5,-21.r5
ERARETKEILYKURSSI,
r{$, -MÄÄsroIEDor
JÄFAvtNro
palv€lukeskus,
Kallion
Kinaporink.
7.
Kurssln
toisessa
osassa
tutustumme
Lapinretkeilyalueisiin,
autio-jå rLrnturimajoihln
s€käretkiruokaan.

I

POLLORETKIPORKKÄLAAN
alkaaklo20Ala-fi,lannefieimintieltå
hgnki]öautoilla.
PerniForssopaståa
kiprakassa
yösså.Huuhkajien
kevättålven
tehtopöttölen
ioukkoamme
la
yöllåelåji€n
muiden
äänåtehkäiavoiiiavat
he isiyne€t
korvamme.
palaraan
Fetkeltå
1-2inaikaanaamuyÖsrä.
ora paljonlämmlntä
vaatstta

päållesi,€ivätkäevåätkän ehkåpahitieeksi
olisi.-Lapinkävijöitä
kun ottaan.ttmoltåutumisel SeijaTurpolle
viimeistään
ma 13.3.,puh.k. 322644.

JÄÄHIIHToA
Pellingin
jååtihntsesra
saarislossa
raiToronsuolla
riippu€n.
Tiedossa
on
kuilenkinreipashiihiopäivå.
Varaamukaasirijttävästilämmintåvaatsria
ja eväiiä.
L:ihtöon klo8.30Ala-l,lannefie]mintieltå
henkilöautoilla.
ttmoit-

taulumisetviimelståän
keskiviikkona
16.3.SuomenMåtkaiuliitioon,JohannaUttaksetbfouh.
170868)taiKain Silanderille
(puh.k.674 644),jottasaa myösriedontoputtis€sra
kohiessta_
Karinon kuitenkinpoissåjuu viimeiseti moittautumispåivät
viikota 11. Keffoitmoittadlessasi, onko kåylössåsihenkilöalto.

22.9. kekto13,is2r.is

ERARETKEILYKURSSI.
rks.

JAsÄÄ
-urxKUMrNEN

KallionPålvelukeskus,
Kinapodnkatu
7. Kolmannessa
osassatutustdaan
tunlurisuunnistuksen
liikkumiseen,
nikseihin,
maastossa
turvallisuut€en
iå
jlmanlåmpökeffostumian.
29.3. ketto i3,r5.-21,is
ERARETKEILYKURSSI
v{$,

.rALvI

ja tåmpötita,
Lumesia,senominaisuuksista,
kertymispaikoista,
lumiluolista
tutkifiuksislapuhutaankuEsinviimeisessä
osassa.

HUHTITUU
KERHOILTA-KULKIJA
KALAHARIN
AUTIOMAASSA
1.
Kaisaniemen
ala-aste,
Puutarhakatu
ja muutamamuulapin!åvrjåolivatmonMikkoisella
eräTapioReinikainen
Kalahariin
maasafatlaZmbabwenia Boiswanan
alueillaiutusluenviliiorianputouksiin,
la
Okavangon
suislon€låjn-ja lin[irikkauksiin.Uskomatonmatka,tulemukaan.
SITTEN
VOIDAANKIN
IÄHTEÄLAPPTIN!

TULEVIA
Touko-kesäkuusssa
on keöoilta,Ka.jakåivon
sijvoulalkoot,kesäkauden
avajaiset,
viikonjå retkeilyvåsn
loppuvaBllus
tåpaaminen
Seitsemis€n
kansallispuistosså
27.-28.5.

KAAJAKAIVON LIITIJA.AUTOAIKATAULU

Helslnglslå
Arkisin
6.00eila 1_6.€1.8.
8.30
14.15
kto12.15
'17.15
ja pyhäjsinmyös
Pyhåisin 8.30
11.30
klo19.00
16.00
Kolvulåsta
Arkisin 7.00
1.6.-31.8.
9.30
lauanlaisin
myös
15.25
klo13.10
18_15
Pyhäisin 9.30
myös
Japyhäisin
13.30
klo20.30
17.30
KarJakåivolle
vievååKoivulanbussiatiik€nnöiÄb€rginlinja.Unjannumeroon 285ja
låhlölaituri30b.

LO M A
Yllaksenkomeaihiihtomaisemat
ovatkeränn€et
åyden ryhmän Kalevi Kosken ohjauksgen.Hyvää hllhloviikkoa!

KALASTUSKURSSIVAELLUS
LEMMENJOEN TAKAMAILIÄ
VaellustarjoaamaisemiaAngelislaXietsimätunturciden
helmoien
ohikalaiselle
vaskojoel
le ja Lemmenjoen
latuavesien
kaunaKuliahaminaan,
oppimisen
iloa,ia varmasti
myöskin
saalain
saamis€njännityståjålA.tyvåisyyiiä.
Pavåmalkålovatlyhyitäia kalasluksen
niks€ipåivittåin.
hinlutustutaan
Toivottåvasti
herku!
leluhetket
tuoreella
kalalla
ovåtuseintoistuvia.
oppaana
toimiiintohimoin€n
kaia openajana
lamiesTeroRon&ain€n.

29.7.. 5. 8.89
kalastuslwai.Vilmemainitut
luvathankkiikui.
tenkinveläläsåmallåkoko ryhmåLloEnnåkkopälaveripidoiäänlauanlaina
6.:.89
Karjakåivolla.Siellä saa ieloja myös tårviuavistavålineisrå.
lllukaanmahtuu11 vaellaiaa.
llmoltlaulumlset 30.4,89 mennessä Baija
Henhanilå, puh-k- 718768,t- 626 615ti, ke
jape. Raijåon lomalla15.- 30.4.89,jottotnvarauksiavåstaanottaa
TeroFonkainenpuh.

l,latkanhintaon 1200mk Sl'/L:njäsenileja
junamatkai
muille1300mk.Se sisältiiå
ma1 .9 8 9- 11951
kuupaikkoineen,
linja-automaikat,
taksikuljetuks€n låhtöpisteeseen,
venekuljetuksen Ennakkomaksu
500 mk tule€suoritiaa
vii.
javiim6is€n
päätössaunan
yön meistään2.5.89HSL:ntilile psp 888888Lemmånloella,
ja loput28.6.89
majoituksen,
Hintaan eivåt slsälly retki
03173662
mennessä.
Lähtö
(Lapinlåänin)ja
muonat,!€ltionkalastuskortti
on28.6.klo19.00japaluu
å1kaa5.8.
aamutla.

RUSKAVAELLUS KULTAMAILTA
KALMANKAL'TIOON
2. -9.9.89
Lapikåvijöidonruskavåelluksenalkutaivalkul
kee Lemmenjoen
kultapufojen
sivuitse,misså
jokaisella
jo8nmutkalla
on omattarinansakullarynlåyksenhistoiastaja nykypäivästä.
[4atkan varrellefiahtuu mm.vähänsuotajakau,
jäkällkkökankaiiatuntu
niitapöydåntasaisia
Patjkointi
alkaaLommenjoen
Krltahaminasta,
jonne saavukan vsn€kyydillä,jå päåliyy Kal

mankållion
r4åvåriiosemalle,
NunnasBn
kyån
jäsenitä1100mk
Vaelluksen
hintaon S[,41:n
ja muilta1200mk-Hinlaslsältää
iunamatkat
makuupaikkoln€en,
llnjaautomaksut,
venekujeiuksen
Lemmenjoe
la,takslnKalmankarllostaNunnaseen,
saunanja
majoituksen
He-

Ennakkomaksu500mk makselaanHSL:n
tilillePSP888888'03173662
viimelståån
jålkeen.
9.6.89la loputennaldopalaverin
p'detäänKariakaivolla
Ennakkopalaven
19.6.89.
Låhövaellukselle
on 1.9.klo19.00
aamulla.
la paluual?,aag.g.
Tleclleielu r6bvi KoskeltajaGH Moinqilla, puh.5n @4.

PERUUTUSEHDOT
Jososenotloilmoilusperuuletåan,ei makpalaLneta
kokonai"
settuaosanottomaksua
suudessaan,
vaankorvauksena
kuluisiaperilåänseuraavasli:
Peruutlamlsall€
014 vrk ennenmatkanalkua= 500mk,
15€1vlkennenmatkan
alkua= 300mk,
yli 31 uk ennenmatkanalkua= 1o(Jmk-

HslsinginseudunLapinkåvijöillå
on osanottaiienvåhyydeniai muunennaltaaNaarnaltomansyynjohdostaoikeusperuuttaaloma,
tilaisuus14vrk ennenilmoitetuntilaisuuden
olematavelvollin€n
korvaukalkamispäivåå
peruuttåessa
tilaisuuden,
siin.Jådestäjån
opalauletaan
kokonaisuudes,
sanottomaksu

NUORISONRETKEILY.
LEIRI KUKASJÄRI'ELLÄ
5.8.- 12.8.89

jä4esriä nuoTånåkinvuonna l',,latkailuliitto
risorle,
10-l5vuoriaille.
lei n Kukasiärye
ä.ytläkse[e.Ohjelma
sisälräå
mm.rcrkgiytairoja,
ja luonnossa
suunnistusta
liikkumista,
nuoliontekoa,ensiapua,varustetietoa
in6.

L6irillåasutaan2€ hengenteltoissaja retkei
lyohlauksen
ohessa
iehdåänr€tkiätähi,
ja tuntureille,
maasloon
Leirille
voivattutta
rnyöslaslenvanhemmat.
Vanhemmilte
ti*
doksi:Xukasjårven
ympåristössä
on taajoja
hillasoita.
Osanotlomaksu
SML:njås€nitte:
alle12vuorlaat
1200mk{eijås.1300mk),
12-15vuotiaal1350
mk (eijås.1450mk),
aikliset1550mk (eijås.1650mk)ia

vainleirimaksu;
ei markoia
on 800mk (ei
jäs.900mk).
MaksuunsisältyymåtkatHetslngistä
taivåjunalla,
liasemilia
ja Kirlitässä
linja,auiolta
ja takaisin
taksilla
Kukasjärvelle
sekäKukas
järvenmajoitus,
ruoka,sauna,opotusJaoppimal€riaali
mm.kartta.
Kokoonluminen
Kukasjårvellå
5.8.89ittala.
Omallå
ainob tulljoiito
alo-ohjeet
t\,4atkaitu
ittosta.Kukasjärvelle
eioletietåpe tteasri.

MIIIDEN
YIIDISTYSTEN
VAELLUKSET

MikåliHSL:nlomaehdotuksista
ei löydySlnul,
Lesopivaå!€ihtoehtoa,voit tiequstela myös
jå4eståmiä
muid8nsML:n.etkeilyjårjestojen

25.2.-3.3.89
Hllhtovllkko
Olostunturirra.
Hinta780-1525
mk.Lapinkävijäyhdistys
Kieli'
puh.t. 945'
sel.Tiedustslut
Kalevi
Lehlinen,
27311,k. 224?1ja Raimo
Vuodsto
puh,t,
945-103
49,k. 11497.

8--16.7.89
Hdrh va€llus
Hinra925mkSML:nJäsensl,985
mkmuui.
OulunSeudun
tapinkävijäl.
fedustetut:
MaF
jaanaPetää,puh.k.981-138
98ja Pentti
Hirvåskad,
puh.k. 981-555
973.

18.3.-25.3.89
Hiihloviikko
Kilpisjårven
malkailuholellissa.
2.-9.9.VåellusSaartsgtå
ä
Hinta940-1690
mk.Kieliset.
iiedustelutrku, Hinta1090mkSML:njåsen6t,
t15Omk
muut-Iiedustelut:
BeinoTuominen,
D!h,k.
9811.-8.4.89
Hiihrovllkko
Kilplsjårven
mataki- 302075.
luholellissä,
Hinta940
-1690rnk.Mahdollisuus3-4päivänhiihiovaellukseen.
Kielisei. 9.915.9.89Våettusrauorkatunureila
TiedusteM:
kurenedellä.
Hintan.650mt. KymenLåpinkåvität.
Te
dusreruri
puh.t 9s2-292
PektaEtoiåtui,
15.-23.4.89
Htthrovtikko
Abtsko,Xltptsjårvi 957,
Hintai1500mkSt',t
L:niäsenet,
15g€mk
k.951-123591_
muut.OulunSeudun
Lapinkävijåt.
Ti€dustelul:R€inoTuominen,puh.
k.981-302075,
15.-17.9.
Buskavt (o K pisjåryenrelkeiPirkkoHaapala,hli,
puh.k.981471718.
lyleslukaessa
Hinta350mkStvtL:n
jäs€n6t,400
mkmuui.
22.-30.4.a9
Hiihtovaeltus
Haliinmaisemiin ]_ieduste[tReino
pr'lh.
Tuominen,
k.981_
Hinla1200mkSl\,ll:njåsensr,
1250mk
302075.
muut.OulunSeudun
Lapinkåvijät.
Tieduste,
lutHannuYiånänsn,
puh.k.981-s43
479.

VAELLUSSENSSIT
Kålpaalko
lisååseuraaomallevaelluksettesi
taimatkallesi?
ja miståSinur
K€ro lyhyesli
suunnitelmistasi
Julkaisemme
sen'våellussensslt'Lpalsta
a,

MENNEIT:[
I5'VUOTISJUHLA
JA PIKKUJOULU
JUnlalllalllsenruokallsta011seuraaKuutlsenkynmentä
JllrllJaakeraäntyl
var Kylnäsavlpororullta,
PääkaupunkiseLdun
anmatll
I lseenkurslotrtakonlakvl lmelsenå
iau (lKermakas
sikeskLkseen
lllarrasKuln
kkeessa,
Juustoleipää
la
nineslakkahllloala kahvla,
antaina,Palkkaoll kulvakasta
täänhLolimatta
0ikelnmukava
la seL|lltenfialstulkaan,
nukavan
nusttkln
latsekslfluodostui
JuhlantunneL|naKln,
s0l0essa
taustalla,
puoltaedustivuoden
sketsjryhmä
RitvaKoukt,TuulaLdfströn,Junlavampaa
sarvekkalcen
nlmeälnlnen,
Pirlnen!öllähti
C-H|1ortn9
la l'11rja
NlnltyskirlanteksU kertooehkåparnäyttänöl1e
milloln mlssäkln
välissä.
(TuulaLuostarlnen,
Laulukvartetln
TuLr haltenni|nityksen
luonteen;
la Löfstron,Pauli l4eriL!0t0
la seiJa
Tervalå)esittänäLaul!korvasiavaus NlMlTYSKlRJA
NTO,.,
sanatla JuhlapLrhe
kultattlln heldån
Arvokkaasta
työpanoksestasl
LaDinkävieslttänällään
kronikkala!lLrllå,
nlpopäiden
JöldenFallskunnan
asiatn
LasseSvenskbersln
tansslesltys,yheclstän]iseksi
korkeinvaliokuntaon
päättänytnlnlt
telslaul!t ia ylelsbnpdytäklnnlttain suuressa
vlisardessaan
eslttämätia lllulllaarvuuttamat
Dantää Slnlt ,,, Dallskunnan
sarvekkaaksi,
to|l]llnltollvat lllan huvlpuoltatens- Sarvekkaaksi
Kutsufr]lnen
osotttaaS1sln ohella,
nun0levanvalloyksilön,loten !skonl|ne

SlnLniåtkossaktn
kantavan
sarvesikun
nlålla, 0lkoonsetdåtsuosiollislata
n]ansarvenhat Jat]e,
Helsin9lsså
.,,

Erlnomalnen
tansst]]]lsilkkl
F1t! i oukori
kokolopDulllanlattialla ia Jalat yäsyneinä
Ja ntell hyvänä
vllnetsetkin
puoltayötä
lähtivät Juurl ennen
kotLlF,

YLEISöTILAISUUS
NälnJuhLavuodeo
kunnlaksi
sarvekkaaK-Retkellllåntähtltaivasollsl var0Eah
:
si nl[lltettiin kolmelaDlnkävtlääl
planetåårlo$sa,
kln selvlnnytpåremmlf
(nao8), KartnSlllander
RistoI'lanner
kLrlnlossalnonissauikoavaruLJden
sfää(i.o 9) Ja AnJastntonen(rro 10),
relssä
Ielluvan
esltellnöltstJån
!t!l
s:
I
j0lsta on hleman
tarkempaa
tarlnaatol- ta. EhkäDå
alhe uLrsitaan
loskuskesaallalehdessä,
våällä avattavan
tiedekeskukseo
tilols:
Yhdistyksen
kymnenvuousl
uhllssa v, I 98J
Jaettiln koln|eensimnälstä
ntlnltysklrJaala kllkuraa,poronsarvlrl
ipusta,
KERHOILLÄT
Ensimnälsen
sal HSL
In perlstån]lsalan
l,larraskuLn
kerlrotllanalkupuollkului
suualvälkuttalal,{art Helenlus,
totperlntelsestl
syyskokouksen
lnerkelssä,
(oskl
senKalevi
la kotmannen
RatJå
Vuoden
1989
tolntntasuunnttelfia
la tahentluar,
lousarvto
hyväksyt
ln,
Johtokunnasta
seuraavinåvuoslnaomansa
ovat såaneet
ollvat erovuorossa
KIdeEinlö, |laala
myosSln]0Pyivås(-84 nro q), furlls
Hynnlnen
la c-Hllortn9.l4arlaJa c-H
(-85 fro 5), uljas Pern!(-86
Boström
vallttlin uudelleen
Jä Kldentitalle
iro 6) la c-Hl4orlns( 87 nro 7).
tul I slrkkaHaldn,
T0lvottavasti
tänäarvostLksen
osoltus
Kannustaa
heltå vastaklntointll]aan
Hel- JasennaKsut
ovat tänä vuonnaen set,
slrsln seudun
LaDlnkåviJölssä,
ell Vuosljäsenet
95 llk, nuorlso-Ja
perlreenJäsenet
q5 mk.uutenaäs1ana
Kodan
nimiktipallunvotttaja I ulktstet- päätettiln SfLrnmuihLryhdlstyksljn
tlin tletl sårvekkalden
suoralasenn]aksuksi
nimltysklrloien Kuuluvlen
35 mk;
ieldänlilttyessäänHSLrään
laonJälkeen.
llnan Vät1
v0lttanutnlmlehdotus,
Kåslä,
Goadls,
el1
zplkkukota/,
olt HeikkiHaverln
kekslmä
valn kakslmuuta,Hellt saaaik0skt
la
c-H|l]orinsollvat eslttäneetomiavaihtoelrtojaan.
OsalI lstlj ien kesken
arvottlin |]jahtava
iaa koilinenretkiruoKia Ja onnlDotkatslc H:ta,
Arpalalslssa
onnls kln lo huomattavastl Lrseall]pla,
Palklntojaolt rursaas
la JornaNLlrmen
lapsetslnl, Janl Ja
A1la nostelivatarpållDpula
kålkklen
0d0ttaessa,
kukasalsl päåDalklnnon,
LasslnRetkiattanlahlolttanatsukset,
v0lttaja 011- tietys - LäptnkävlJöi_
denuannuHanhl- KäleKoski.

ia säden0ll vahLnko,
että kuulllolta oll perln mLlsna kllltävät Jääkännet
tlvän kaunlspä1vå,
vähän,slllä TefoRonkalnen
keatoiLa
DInkalolstan11nmukavastl,
että ka
l8rstå osanottalasta
suurlnosa0ll
lastusklplnä
syttyl silnå oaikassa
la
kltsunvastannetta
uustatuttav0uksiå,
nauraa
Klherryttl vielä kotlmatkal
laoll l]]yös
klrKatttlankävelyretkellä
k 1n,
pakkapakkaspaivä
Ja nllllä toisella
Joulukuun
kerholllankaanoskuvat
ki in- kynneneltä
parenplulkolosanottajalla
nostlVatl6rta Jåsentä,
J0lstånLutama lusååkLllntamnikuussa
konsanaan.
ol1 lähdössä
loutunalkaanLappltn,
kynmenen
sitkeåå
Kaamosretkelly
on llsääntynyt
vl Imevuo-Itsenälsyyspälvänä
tarpol
edelllslltalsen
tuiskun
tukklslna,
massa
metsässä
sensllaan, että olisl
vaLmistautunut
Linnanl!hl i 1n, TerKIYELYRET(IÄ
veelllseflrDää
nutta vähenmän
näyttåvää,
NyvlnonnlstLrnut
enslmmä1nen
Juhlakåvely toukokuussa
lnnolttl JårJestä|0åån
VUODEN
VIIIIE]SISSÄ
TALKOISSÄ
vielä tolscnklnnahdol
I lsur.rden
Dääkauporukkaa
punklseqtulalsllle
osa
oli
sllvoamassa
C Hrn
tutustuaNuukslon
tonttla Kodan
aakenta|]llsen
hyvlln retkl|naastoihln,
I äll I ttä
JA osateKl risusavottaa.
Pareirpaa
säätäei olisl volnuttolvoa
oll lähespa
ohutkerrosuutta lunta, lafllmlssa saunoliala puuronsyöJtä
ja yläl]]alan
rlKymmentä
tunnelma
oll
tllvls,

15-vuotisjuhlien
avauslaulu
Sävel:Sika(JulceLesklnen)
sanat:RalJaHentman
Kuntautl lskeeJa alkaekalhertaa
senlokalnentahtookai oarantaa,
mennään
ain' lääkäri1n
silloin yleensä
ln,
Ja lääkärit luottaaIåäkkelsl
llut' tähänalta el
eesviina, el saunakaan.
LapDI- se mlelensekottaa,
pakkaamaan.
Lappi se panee
LaD!i- onksrliput varattu?
LapDi onks'kartat plarattu?

tk ä a v u ks' kLn l onaan0n pal Jonal kaa
l a m u l d enkl nhul l uJenseLraakal paa?
l tl n n e n e nnäkun tahtoo l l ,kuntaa
ta i L a p l sta kal päatarl naa?
s e Ke k s l t tl l n
J o v u o n nasel tenkol ' el okuussr,
HSL
H SL
H SL
H SLH SL

o n si i nä råtkai su.
k u l n hoi to, katkal s!,
s l e l l ' ,muutkl n hul l ut näät.
n e näät kLn kääntyypäät,
l a l a l al l a l aa.. , . .

ll,o hulputtflturin selviisii ka.ri€r6silnti€
pilrtå6,
la Pasilantaakselo ruotonsa
(€häkolmosen
suslrajantaa
vair |]lielemne
alatl lralaJaa.
kalhertaa.
la kesäyon
Lappi ia sla säåsket
syö.
LapDI- on rlnteess'täysi työ,
Lappl- J0 saflnulnuoti0,
LapDi täå teltta vuotaako?

E NS I A PU
0let hllhtoretkelläJa lasketteletmäkeäalas. suksesllulstavatDaremmln
kuin edellAmenevän,
JotenSlnw on
tetrtävä
Jotain,ettet aJalsl päälle,
Yrltåt ohltusta,nutta svvätlatu Lrat
eståvätsukseslnousun,
loten kaaout,
Polvessa
tuntuukovaakipLra
Ja huomaat
että Jalkaon polvestaalvanholtlton,
pidäpäällAän,
se ei kertå kalkklaan
ttä teet?
Ratkais!on slvulla 27'

/44q

YHDISTYSTIEDOTE
I|ELS
I lrlclt{SEUIIUN
LAPIflKÄVUÄT
ry.
bn Suonen
l,4atkai
tuLI iton Jåsenjärles
t0, Jokaoerustettlinvuonna
1971,
Yhdlstyksen
tarkoitlksena
on edistää
LaDinfiatkalluaJa retketlyå,eritytsesti tlelsinqinseudul
la.
IJISEI€DUT
Alennukset
NunaJapuotl,
ttannerhel|]]tntie
6q.
puh.44q629
Helsin9inErä-varuste,
Urhellukaturl2,
pun. \79 747
.
LassinRetktattta,Häflteen
e 54,
puh.7015055
iartloaitta, YrJönkatu
14,
DUn,69'11899
lielhonDesä,
0ksasenkatu
2,
puh.
972.
'ro8
JdSehrehdet
. Onalehtemlre
LAPINKAVIJÄ,
Joka nes,
, tyy nelJäs vuodesså
la flatkaitLllltot SUoflEN
IiATKAILU,
Joka llmestyy
. kuudestl.
{arJakatvonnaJat
. iårJutalvoon vuokrattukäyttöönne
Hel;lnslnkåuounsllta,
SesUaltsee
Espoosså/
n, 9 kmvanhaltaTuruntiel'tä, part ktlometrtäSolvallanurhei.l!oPistolta.
. (ariekaivollepääsee
Koivutan
bussllta
latturlstå lob,
.t.llårjakaivolte löytää trelpol|lllinseu.. rrå ralla Soivallanurhelluopistotta
r,r.,.lålitevåå
pirt |näefl
oransstnpunaista
n. 2 klll.
. 9:{lrtoltlsta

iiii,,,

KarJakalvollå
0n ylämajala alamala,
on sauna,sekäylelJonkayhteydessä
sessäkäytösså
olevakelttokatos,VarLstelsllnkuuluuas olta, Duhtalta
pyyhkeltä,
huoDiå
la kelttn, lohon
Slnolon tootavaitse. Y1änajan
ketttlossä0n ykslllekklnenkaasukeln,
Aiafr]ajassa
on takkaJa kamltna,ytalilajassa
kakstKamilnaa,
ttyöska|nii
n01llavoi kelttää,
Vthreään
komDostoin
laa kkoonlalte
jätettä, fiuutrostaanvaln |naatuvaa
t(at tuteevledäpols KarJakaivolta.
Jåsensaa tuodamukanaan
myösLaplnkävljölhlonkuulumattofllla
henkllö1tä.
Yli vl1denulkopuollsen
ryllmästä
on
llmoitettavakahdelleI ohtokunnan
ia
KarJakalvoa
e1 vot varataDelkästään
omaan
kayttoön,vaanse on aina kåikklen Jasenten
käytössä.
KarJakalvon
avalmetsaat läsenkortua
vastaan
suouten
llatkalt!liltosta, tllkonKatLr
25, Aukloloaika
on 9.u0-1/.00,
|laJolssa
on tolmintaohJeet,
loLta tL-

Teittallu KarJakatvona
of salI l ttu
laDlnKävllölden
la heldänvteraiI leen.
LJlkoll!alueen
var Jat voivatDerIa
telttal l liol ta Ltikuntavlraston
sää
tämänmakson,

Kärlakatvonkäyttö/saunamaksut
:
1.5.
L]t ,
-11.10,-l0,rt,
Jåsenet
5,- 10,vieraat
10,- 20,Jäsenten
Iapset0r -t6v)
2,50 5,
vleraidenlaoset
5,5,0-l0v vanhemPiensa
seurassa
Ia lkoovI l(onloppunåon 0leskeiumaksu(ei kosketelttonta kokoviikonlooLn
tailunaksua).
lluutohlelmaan
merkltyt
tilalsuudet,lolssa yövytään
Karlakaivolla, ovat ohjelmaan
kuuluvtlta
oslltåånllmaisia,,
postls11rt0
l,laksu
s00ritetaan
HSL:n
lle nro t 19660-9,
Avalnon palautettavaheu käytönJälkeenl4atKallulrlttoon.
senvoi Jättää
fr]yös
llatkallullltonpostllLukkuun
klrpalaut0slaD!lla
Jeku0ressa
varustetlluut Jäsenedut
LaptnkåviJö1llå
on käyttöolkeus
lhtkålluliiton omistamaan
malaan(1ttllån KukasJårvellä,
Muutl'latkallullltonedut,
YH]EYOET
IIÄTI(AILIJLI
I ]TOOI{
Yhdyshenkllö
Suonen
ttatkal
lull ltossa
0n Jolranna
LJI1akko.
0soitteennuutokset
ym,läsenasiat
holtaamyösJohanna
Ullakko,puh.1/0 868.

TOII.III{IA
Kern0l
llat
Kerholltaon loka kuukauden
ensimmätsenakesKivi
ikkona,
(aiKestatol|nlnrasta
tlmoltetaan
LaDlnkävlJä-lehdessä.
TOIIIIHENKILU]
VUONI1Ä
1989
Johtokunta
Clas-Henalk
llori no, puheenlotrtala
Näyttellläntle4 A 21, 00q00Hetsinkt,
puh.k, 57700'1,kesäas.
597J97,
Arto Alanko,varapuheenJohtala
uelnlkkokLJa
2, 01150
vantaa,
puh.t, 819219J,k. 8J2105.
SlrkKaNal€n,slhteerl
vllrerlaaksonranta
3-5 A 9, 02710EsDoo
pllr. k. 597628,
(l,laila)stykkl, ralrastonholt,
Mall-L1se
H rakkokujaa A 23, 01200\anpa,
ouh.k, 8/6 4J91,t, 12961.
HelkkiHalla
|]arlaHynnlnen
TaploNevalalnen
LiliasPerro
Helena
Vänttlner
Julkals!tolnlkunta
RallaNentirar,
vastaava
tolmlttaja
v llnla 18 B 17, 00550Hetslnkl
Duh,K. 718768,t.
,ke,pe
626615.
I'larJ
a Hynnlnen
Heli Laakso
Karlakåivonlsäntä
KåleviKoskl
Asel]]arlnne
6 B8
08500Lohlaas,
pun.k, 912-810
79, t. 90 2180249
kt0 11,50-12.00,

Ytrlstyksenenåntä
Ma
lla HåKul
lnen
lsokaarentie
i A ll
008rr0
Heisinkl
puh,k. 6988t21, t. 67026q,
Tal0usvallokunta
Arto alanko,vetåJä
helnlkkokuja
2, 01150
vantaa
puh.t, 8392i9J, k, 812105,
C-l llorlng
TaploNevalainen
LJllasPernLr
r'4aiiå
Stykkl
SelJaTeavala
(ar1 ttilkman
lllkollutolnikunta
AnjaSlntonen,
vetäjä
särKlnlementle
9 8, 00210
Helslnkt
puh,k, 6760J9
aulls Boströlrl
Taria Ikonen

(alevl K0ski
Sitva Kouki
uannu
Luot0
c-Hl4ortns
SakarlPalo
KarlnSl)Lander
Erkki Sinpanen
0hielnatolnlkunta
LErsSvenskberg,
vetälå
SoLikankuja
l0 D ,0, 01600
EsDoo
DUh.k. 8018191,t, 5420|,
HeikklflalLa
SlrkkaHal€n
|lattI Kurlmo
TuulaLöfströ|i|
C-Hl,lorl nq
TaploNevalatnen
selia Turppo

Vuortenkutsu
Lapplon fllonlllelaplnkävliöilleDaratllsi vallla vertaa, Tiedän.
l{uttasiltä huollmatia
rohkenen
suosl
tella valhtOehioa
- Josen nuutennlln
pelkästään
erlk0lsuuden
vuoks1,
patlkolntl Inl,1ltäollsl helnåkulnen
ttan Ht|ralaJalla?
l(okelllnsltä ystäväni kanssa
viimekesänä,
Ja kyllä
kafnattiI

Lähtlessä
haallmamfle
rekvlsiittä tunylelllsyydeltul kyllä hieman
no101ta
tä, l0llaiseenkunnon
suorialainen
retkeilllå el hev!nsorru, flutta päjvlen
nlttaanse 0s0lttautullryvlnkintarpeelliseksl,la tletenkinse llsäsl
mukavuutta,
Ponien
anslotaoll mfll,se
että meldän
el tarvlnnutyöDyä
ahtalmmassa
nahdollisessa
teltassa,vaanmakluDaikassamme
0ll re'lustt tllaa nyös
Lensi|ll|l]e
Helslnglssälloskovan
kautta
retKikamppeille,
Jotenne eivät pääs
yönalkana. 0ppaan
DelhilnJa kelnottelimme
itsemme
sen
seetkastumaan
avullataasvåltlfillleretkenrisklti
lälkeenosittåln llmateltse,0sittain
bussllla Intlan pohjolslmpaan
osaval- turnatharnap0lut,
0ntt0Jen1!mlkenttloon Kashmirlln,Noinkymmenen
tuntlen DettåvAt
onkalot,eksymlset.
nln busslfllatka
oll unolrtufiaton,
Tie
Sltä Daitsl salnfieiltäisln nauttla
j oiklefiurtellpltkin vuorenrlnteltä,
lelrissä|l||ne
oppaan
val]]]lstånlamalttata rilttl mlelettöm1ä
viå intlal aisiaaterlolta, Päivisin
|nåärläsekä
alas- että ylöspäin. Älhaalla1aåksöimne
kylnåäruokaar
fiunla.keltettys0lssa siinteli syvänvihreitå
rllsl
lelDää,
Jä perunolta,tomaatteja,
peltoja, kapeltapoppellkuj
la, olllena
,
JLUstoa,
Jopahedelmläkln.(un hedelluomuJa manteiitarhoja
sekävlllelnä llät kuorlttlln Ja vesl deslnfioltiln,
Vlrtaavial0kia. Ylöspäln
vuor€ttaäs e1 Dåikallinen
bakteerlsto
hattann!t,
tontulvatI atkuvan
ulottumattoml
ln,
I leväälyhytaikalstarlpulla lukuun
Kashmlrln
9ääkaupunglsta,
lonklnVerran Helslnklåsuuremriasta
Shrlnagarls- Lllkutnme
2000- 1800netrin korkeuparln kolmen
pääs- della, elkä nelllä vastoinennakkota latkolllme
Dålvän
tå autollaPahalganlln,
noln200net
odotuksia
ollut henSltysvalkeuksla,
rln korkeudella
sllaltsevaan
vuorlst0- Ilmaoli kyllä kevyttä,JotenJalka
kylåån,losta monetpatikkaretket
at
nousluskomattoman
heIpostl. Länpökavat. Koskåtuon seudunDolut ovat
tj la ol l pålvislnJonkinverranyn 200
ptmentåneet
erittain huonosti
- los ollenkaan
elvätkäsääskiparvet
aLvl lt0ltettuJa, palkkasimme
ltsel lemne rinkoa nilstä et näkynyt
Jätkeäkään.
pltällään
oppaan
huoltaslltå, että Fiiä- bisln lärpölaskl alle 100rnJa sade
slsln]ne
vlelä takaislnihnlstenllmlF
roplsl teltan katossa,ln!ttaaamun
le, Ja koskatleslmme
maaston
olevan valjetessasåäol1 taaskirkas.
osaksimelkoraskaskulkuista,
enme
vä
littåneet raahåtatelttaa la raskaita
rlnkkolaItse, vaanotlnmemukaan
|nyös HlnalaJahan
ei kuLlumonsuunisatetden
nuutaman
Donlnsekäniistä huolehtlvan vyöhykkeeseen,
muttattetysti sade
saattaaslelläkln yllåttää - kuten

Kuva:Riitta Linkola
yleenså.Kunnolitsen,
vuorlstossa
ke- hulDut, Näkynät
ollvat avarampta
kuln
vyensacepuvun
011slls kuuluttava
Sveltslsså,vuoretelvät kaatureet
natkavarlsteislln.Kumtsaappalta
emme nlskaan,
senstjaantarvlnneet,kevyehkot,
tLkevataetklkengät
rllttivät nalnl0sti, Tuokokenus
oli nlln sykåhdyttävå,
et
P0l!t ollVat kohtalalsen
hyvässå
kln
ta alomme
uusiasenenst kesänä
Juhan
nossa,slltä pitlvät huolenseudulta nuksen
Jälkeen,tosln relttlä hie|nän
lLrtåavat
Dainentolatset.
Kevåttutvat il]uuttaen,Etsilllile
n0in kol[]lviikko1,
0llvat ohitse, JotenDurojakln
selle r€tkelle seuraa
Dääsi
muutamasta
laoinylittele|nåan
suure|n|l]ttta
vaaroltta,
käv1lästå,Josslnuakilnnostaaintjalalneneksotlikkala Josolet rr0- 60
l{aisenat
olivat lyhkeänlolstokkatta,
vuotiashyväkuntoinen,
ennakkoluulo
Nilssä vaeltaessaan
tlnsi kohtaavansa ton, joukossa
vlihtyväJa miellusti
vlllln luonnon,joka
oh1ttl kalkki alenslannlntaitoinen
retkei]l]ä, ota yhpolku
l(alsem|]at
luontokoke|]lukset.
teyttå, Kokomatkasuoritetaan
onraklellurteli oslttaln alppinalsillanllja sllhenon varatr(ustannuslrlntaan,
tylllä, osittaln louhikotssa,
trlekka, rava noln 8000- 10000narkkaa, fltrut
rlntelssä,Jopaluniken lläkin, se
menoerat
ovat plentä tat su!remp1a,
0hltteli psinentolaisten
ktvlstä rayksllöll lsten tolvetdenmukaan,
Kentanila
kesämaloJa
sekåpuhvel
t-,
lammasJa vuohllaum oja,
välll1a se
Rlitta Llnkola
Duhkollklmetslä, Taustanuslikklna Li Isankatu
9 B 19
sol suurlmman
osanaJastahutnista
00170Helsinkl
k0rkeukslsta
syoksyvien
veslenpauhu, Doh.90-65252'1
Näkökentän
raja a si intetivät luflllset

Taivaallinennävtelmä
syyspln6änå
tål pllvettömånåk66mosl
l_
tsnå kennattååvååntåytyä3!tlokåilpån
lå|npllnåstä
useastlklnI llan |lllttaan
tårkkallenaan
tålvasta,slllå luvåssa
nåytelfiå,lollåF
saattaaollå komeakln
osälllsekslvåln l;
sest€pääsee
maallnran
väestöstå.

Tässåvalheessa
kannattaaåkklå hakea
I lsäävaatettapäålle.
Revontullkaarl
alkaaslngotåvalokelhältä pystysuunnassa
sa|rlällåp0l|l]ulllen. Kokonåytelnäsllrtyy nopeasti
etelätålvaal
le.

(olmasnåytöson alkanassa. Kohta$oraanpääsiyläluolellaolevarevontutlkoronatal -kruunuvalahduttaa
lyhyessäalassavllllstl tllkkuvatvalonsa
Enst|n|nätnen
näytösalkaaalkulllasta
rauhalllsestl, Sllloln syntyypohlols- yripärltalvaankanttakoln suur€nslrkusteltankeskisalosta,
talv@llerad6lllnerI tii-llhslsuntalrBr,
val0patsaat
klltävät yll
Aaltonaiset
vlhertävånkeltatnen
l.evontul
lkaarl,
100
kllonetrln
sekuntlvauhdllla
valon
ehkäuseampikln,
Valonauha
sl lrtyy
yleensäverkalleen
votnakkuuden
valhdellesså
10 kertaa
talvaallaeteläå
näytökslssä
Komelnrlsså
koht1, Josalkulllastaon Jo klrkkal- sekunnlssa,
slnlnenJa vl0lettl v0lvat
ta revontulla,yöllä saattaaolla odo- punainen,
klrJoakeltalsenvlhreåä,
elävååhuntua,
tettavlssakoneanåytelirä,
Hensästyttåvåå,
huokalluttavaåmenoå
Tunnlntai pari odoteltuaslalkaatol- keståävaln noin 15 nlnuuttla.
nenvaihe. Silloln kaari klrkastuuJa
vaiheessa
r€Vontulet
taas
tarkkasi
lnälsetv0lvåtnavåltavlhreän NelJännessä
yläDUolella
hlnmeflevåt
|r]yös
syvänpunälsta,
Jåttäen lopulta harsomålsla
saärekkelta,
Joikavuorolnklrkastuvat
lolstaen JoskuspltköäF
la hlmmenevät,
kin paikolllaan,valhtuentaås tois€alle, Revontulet
saattavatsykklåuselta tuntejä,aanuunkln
astl,
0HJE$4Ä

yhtå
Näytelmä
el ole alnå läheskåän
komea,Jollel nåyttåvlnpurkalstaPahdu
Juurl pääslylåpuolella,el
myöskåän
synnyrevontullkoronan
optlsta harhaå,Jokaon magneetsten
v0lnavlIilojen alkåansaar0a.Äanupuolenpurkauksetetenkln ovat våhemnåndramaåttlsla.

Rauhallinen
revoniullkaarlkuvattunaKeja kaidenvåvola2?.1.66
kello yhden
lillä. ruva: Il'naxieteen
lailos

IIISSIJÄ I4ILLOIN
Sekäpohjolsellaettå eteläisellåpallonpuollskolla
nagneettlsla
napojay|llpäröl fev0nt0llovaall.S€ei ole tasapaksu
vyöhyke,vaanfiaanyöpuolella
ovaållenleveys0n noln1000kllometrlä päiväpuolen
leveyden
ollessavaln
noln200kllometrlä, Yöpuolen
vyöhykkeet ovat kåuempana
masneettlslstanav0lstakuln pälvåpuolen.

Revontulialueen
rala kulkeeStperlan
pohlolspuolltse
Alaskan
la Kanadan
Dolr
ja Isloisoslenyll Etelä-Grönlantiln
larLnlnkauttataas Lappiln. EteLälsenpållonpuollskon
revontul
lovaali
slJolttuupååaslassa
Etelå|nantereel
le
le.
la EteläiselleJäämerel

Revontulia
esllntyyyirpärlvuoden,
rutta vlelä tuntemattomasta
syystäJonkun
ilaapal
lon pyörlnlsaksell
keväällåla syksyllä
Ja magneettl- verranenemmän
sia napolayhdlståvå
aksell ovat ll,5
kuln kesälläJa talvella. Neervåt
pålasteenkulmassa
tolsllnsanähden,Sen nyöskään
ole pelkkiäyönäytökslä,
Vuokslovaallenpalkkamuuttuunaan
vällä revontullaei väin erota,
pyörlessä.Revontullovåalln
etelåreuna pyyhkälsee
suomen
Laplnyll låhes
Laplssanlltå on lätresJokayö, 0ulun
korkeudella
valn keskl|]äärln
Jokayö,
Jokatolnen,
l(esklsuomalalsllla
on J0 Ja

Rev ont uliova a l isni j a i n ti s u h te e s spao h j o i snai hi neri vuorokal den
aikoind. Keskellå oleva risti on nagneeitinenpohjoisnapa.
( E geland,19 7 4 ). Il n d ti e te e nl a i to s .

Piirros: Ilmatiei€en
laitos
eteläsooll]alålsilla
n, 10 nahdot
i isuutta vuodessa
lhallla pohjanpatolalos
Dilvet la asluksen
valot elvåt hålttaa
näkyvyyttä.KeskiEuroopassa
Itrnetapahtouvaln ehKåkerrankymmenessä
puTkausten
vuodessa
ollessaerltyisen
räväköitä,

tlttavaa sätellyäeitä hlukkassåte1lyä
sähkölsestl
varatuista
JokamuodostLu
hlukkaslsta,lähifnäelektronelsta
Ja

REVONTULIEN
SYI]TY

kulJettamtsta
osaaLrlnkOtuulen
hluK
kaslstaiunkeutuU
magnetosfäärln
raJaplnnanläpl Ja kulkeutuu
pyrstÖn
kes-,
plasnalevyyn,
kellä sllaltsevaan
Jonne

Planeettojen
välI sessäavaruldessä
,'pulraltaå"roln 500kllofietfln moeJdeF
lå sektnlssaaurlnkotuull,JokakluetRevontullnäytelmtä
saattaayönk0lues- taå aurlnqon
maqneettlkenttää
nolsså
sa 0lla kolmesta
vllteen, esilntyen
yleensä
Suomessa
kello t8rn Ja 2rn väI lsenäalkana, SuLrlnesllntynlstO. Aurlnkotuul
I muotollee
maan
naqneettl
todennäkölsyys
on n, kello 2J.t0, Jot- kentänaurlngon
puoleltaIltteäksi ve
loin PohJols-Soonessa
on maqneetnen tåensentolselta puoleltapltkäksi
kesKly0.
Dyrstöksl.

Aurlnkosätellee avaruuteen
sekäs?l*önagneettlsta,
valonaJa lä|npönä
als-

KAIKENLAISIA
KISITYKSIÄ
revontul
la synnyttävåt
lrlukkaset,
varastoituvat,sleltä ne
"plasmå",
såavatllsäpuhtlala sähköenerqlan
\olnln sinkoutuvat
masnetosfäärln
volma
vlivoja Dltkln napa-al0ellle.Revon
tulla syntyyhlukkasten
törmåtessä
llmakehån
happlatomelnln
la typDimolekyylelnln,
VARIEN
SALÄT

Kovåtpakkaset
la koneätrev0ntulet
yhdlstetään
tolslinså. EhkäDä
käsieslin
tykseen
nlldensamanalkaisesta
ty|l]lsestä
on tultu s1ksi, että pakkasölnäel ole pllviä Ja talvas0n yleenså klrkas. llutta mltenkäyalatlksen,
kunpalautetaan
nlellln, ettå revontulla on yrpärl vloden,|nyös
kesällå.

Neelvåt myöskåän
synnytä
korvtnkuultavaaåäntä,vaannuostnfonlatsolvat
Protonlensynnyttåfr]ät
revontuletovat
tuo, koneaa
korvlenvållssä, ihmekö
useln|l]lten
sl lmln navaltsemattonla, katseltavaahan
ne ovät Darhalmml
I laan
pohjanpalot
Nllnpånäkemåfine
ovatkin
fi1ltei yksinomaa
elektronien
törnäyk
varmaan
nuuallakin
kuln Alaskassa
on
tansuskottu, että revontuletsaadaan
sinaanvlheltällällä. Yrittää sopll,
yleisln väri, kellanvlhaeä
Revontulten
0n perälslnvlalttynelstähapDiatc0pls-|1ISTONiÄA
ta, Alareunastaa
uselnterävätloln!t
ovat 90-150
Kllometrlnkorkeudessa, "Jo fiulnalsetroomalalset"
voldaan
alolttaa tånäklnkappale,sillä ensinrevontullstalöytyvät
200-1100
kl lonetrlssävihreldenyläD!o- mälsetmalninnåt
q64-q59
vuosl
lta
eKr.
palavat
punalset
lella
revontuletovat
perälslnla nl ltä
lllyöshaDDlatomelsta
(38rr-322
eKr.) yrltti sealheuttavat
alnakinnelkoflratalaener- Arlstotele
llttää nlldensyntyåseLaavalla
teorl3llar alkuaineesta
"maa"lrtoaa aurlnhöyryjå, Jotka alkuatne
Jos iaas hyvinsuurienerslslå
hluk(6la son lä|n|llöstä
"tuli" sytyttää.
törlnää
typplnolekyylelhln,
saavatvlhertävätrev0ntul€talalaitaansa
komean purppuralsen
raloan, Nesaattavat flill0in revontuletovat 0lleet valtå
l0lsklvanmerlelålnen
esllntyänllnkln natalallakllln 70 kl- vånJäämeressä
mllloin napajäistä
heisynnyttäm1ä,
perälslnovat
lonetrlssä. Typestä
aurlnsonvaloa
selityksiå
JastLvaa
lnyös
slniset Ja violetlt sävyt,
salaperålselle
ll|nlöl1eon ollut nonia.
tar_
Edellälnälnltutkilonetrlmäärät
k0rkolttavatrevont!llenalareunan
suomalalnen
nlflitys on
am- Revontullen
keotta,slllå ioskusDurkaukslssä
syntynyltuntureillavaeltavasta
nusii!taanykslttå1siä"nu0lla', Jollla
tasta ketusta,Jokavaltavallahännälsaattaaolla pltuutta tuhatkinkll0läänluntaholskessaan
sålsl ne alkaan
metrla,

muutamla
vuoslasltten NeHYorkplnenl
kunJossålnmuuntaja
el kestånytmagneettlsenhålrlönalheutt€naå
I lsävlrtaa. Älaskan
öllyputkl oll ruostuå
puhklennen
välmlstunlstaan,
tutka- ia
tletoJensl
lrtojärl estel|llåt
trälrlytyvåt
vlll4EtsEKsl
RevontolltutklJoillä
on vlelå monla
selvltiänåttömlä
kysymykslä
la niln
0llen Sodankylåsså,
Kevollala KllplsJårvellätol[livllla tutklJollla on
pltkästl edessåän,
työsarkaa

Kuva: Ilnatieieen laitos

Ensitalvl saattaaollä nlln tutkil0llle kuin tavalllsllle talvaanpälllstellJöillekln nlelenkllntotnen.
Kalkkimerkitvtlttaavatsllhen, että
auringonpllkkuja
0n enemnän
kuin nelJäänsataanvuoteen,Setaas nerkltseeslti', että äurinkoon erlttäln aktl ivlnenla revontuliasynnyttäväå
ryöDytystä
rl Ittäå.

Kansalnvä11slssä
klelisså revontulla
pohloisen
kutsutaan
aanuruskoksi,
Aupallonpuol
rora B0realls,Etelätsen
lskonrevontullen
ninltys on AuroraÄustral ls.
Jospavlettälslt senensllnmälsen
kåanoslomasl
tulevllla lu|nlI la,
KORKEANTÄSON
KOLTTOSIA
RalJaHentnan
Revontulien
slsåltä|nå
enerqlamäärå
on
|l]lttaarnaton,
Ykslstään
rauhalllnen
Lähteet:
revontullkaarl
tarvltseesyntyåkseen HelslnslnSanomien
artlkkeltt 23.1,8i,
nolnnllloonanmeqaratin
tehon/ell
15,10,86
la 10.12,88.
Suomen
såhkötuotannon
satakertaisestl. Kymppl
1/88:0lavl ååttä, Revontutet,
satelI I ltlsta kovatun
revont!llovaalin fiYrskYa
avarUUdessa
valomäårän
rlnnalla nl lloonakåupunklen
0snl0
Aulano,Revontulltutklmuksen
hlsval0plsteettulkklvathl|ll|l]elnä
suttLll- torlaa Ja nykypålvää)
laudaturohjelna,
ylloplston
matyönro 1q03,Nelslngln
fysl Ikanlaltos 30,/.1985
Ilnän sähkönjohtokyky
kasvaaaevontu- Lappl-sarla,
oså;t RlstoPelllnen,
llen yhteydessä.
Voimakkaat
revontu' Revontuletr
Arvl Ä. l(arlsto0y t98rl
llpurkaukset
ovatmahtavillatasavtr- Luonnon
yståvänsuomlr|(arl Kalla,
tamäärlllään
saaneet
Ruotslnrautatel- Revontulet,
talvaanvårtlelkklä,Vallplmelksl,
denvalvontajärJestelnät
tut Palat1988

al

PIDA LAPPI
SIISTINÄ
ll'l"i'-"
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@
Levo-Antiaksenjääluola
Nuuksiossa
rtsteltee hl ihtoketei
järver pohjoisreLnålla
jatkurl
I tä
Ruuhl
nonlalatuja, Jotkasyntyvätfrlaastooll Järvenpolkki tuLIut vaakkolLle
sLo6JetLlStalAtu-urlstapl tttaa[lattoll]tenIlkkaanpäankauttan]utKitteleva
latu,
Jå hiljatsuuttaetslvtenulkoiI jJ olden
Jäl k1rn,
slltä sallasta
lahdenpohiuKasta
volt
kääntää
sLksestl!oteeseen
Sudenrot0n påikkoja,jollrln ne syntyvätaina,
k00n.Kakarlamnen
takafaon olitettu
0llen Joskusu|]]messå,
Jollet vilneisen su0la sentakanaheti kohtakuusl
pyrynlälkeenkukaan
ole käynyt,
kossakLrlvaffllaan
reLrassa
töyfään
t0isella DLolellalnetsäautotten
!ää,
JArveltät0lselle kulkevattuontevat sujLttteletsitä lumlpulden
!ytväs
(arjaKaivolta
urat, Ja esl'llerkiksi
vaatlossE
LevoAntiaksesta
laskevan
niitä l ähtee0ralärvelteja LJrJaile,
UrJalla rtsteltee Lseltaktnvalhtoel't
t0la. Sleltä Dääsee
Katttlalärvelle,
polveiKesälläpurofpohlolspuolella
vaåråjärvelle
ja
polku
Ja pttkääsuonotkoa
Dltiee selVä
elköhän
tuosta
kin SaarlJärvelle.
UrJanla RuuhlJå.- talveilakinole loku kulkenut.
venVållllä 0n lat!,
Tää11ä
vot hetkenpatstatellaoäivää
siihenyhtyyusetnPöksytraaraf
kautta ennenkuif sltrtyy Järveneteläpään
Suollkkaalta
t!leva jälki Ja samoln
suotiheikön
katveeseen,
Suon1äns1
0raJarveltä
ofrlarsa,
reunallaon fiatalaJyrkänfe,lota

seuratenosut retkesl Kohteeseen,
nahtavanpaannejään
kall lon reunaan
rakentanalle
le,
l ääluoial
se on Jokavuoslerllalnen.nutta koskaanel kyllåstykatselemaan
veden
pulKKokuvlnuotollemla
la pakkasef
0lta, KirkkäitaJa rosolslaJältå,
tuakooseja,
vlhreltä, harnaltaja valkelta sävyjä,Jostalnaukosta
volt

sLksetrllsuttLiaslpulkahtaa
stsä
puolelle,
Netkenlfailtlast |]atKaiatkLL,Ehkä
tilrelkköjenkauttaalas puronvarteen
RuuhiJärven
la sieltö ihmettelenlåän
läfsi0äähän
klertyvläfllalrtaviå
lyrkåfreltä.
Tai jonnekinmuuaile,Sama
se, Päivä
paistaaja evä1tär ttaä,,, RH

Ensiaputehtävan
ratkaisu
Pyydätrohkeastlapuan]uiltahilhtäon Ideal-slde,
Jiltå. Jostaskussa
teet siltä tuklslteenpolvenynpär1lle
Laitat hulvlntal kaulalIlnansisään
lunta Ja kledots€npolvenynDärllte,
kyl|nån
l0ll0ln sllhensaadaan
valkutus
alkaan. (flUlståthan
kolnenKrnsåån= purlsnönrkyl|nä,koho,konpresslo
tus),

slihenäsentoon
k!lJet0ksen
aJaksl.
Nivelslderepeämlsille
or tyyDiI I lstä
nlveleneDänormaall
lllkkuvuusJa hol
tlttomuus,J0ll0ln enslavuksl
soplI
yllä kerrottu,

Tämän
lehden
numeroissa
18 Ja 25 käsiteltiin murtumla
Ja nlloei enslapua.
yhteydessä
Saflassa
kerrottlln retklpatJankäytöstälastana. Sehän
retSltten valn flieitlnään,lnitenJårkevtn kelliJällå on useinnukana
ia 0n efitkulJetusVoldaan
raajavamnols
täln soplvatukemlsvåLlne
lärJestää, SInunon
päästävä
ehdottonastl
salraalaan,
sa, KäytettllnDä
last0ltukseen
låudan
sll
patkää,sukslsauvaå
lå olrelsta päätellenpolvestaslon
ta1 |nultatLkevaa
,,nennyt,,
ntVel-Ja rlstlslteet Ja n|lmaterlaal
la, Derusvaatlmukset
ovat aidenhoito vaatli alna läåkärlä, Jos
na samat,ell laståntulee 01la rlltkolletusmatka
on pltkå tal muuten
han- tävänoltkä, ulottuenyhdenterv€en
kala, Jalkaollsl parastalastolttaa, nivelenyli, riittävän tukevala sen
pehmustettu
on oltavasltä paremmin
Nlvelva|n|nat
ovat ylelslä vammoja,
tlkl 0n kåytettäNyr- nitä epätasaisenpl
menevät
vissa.
lähdykset
Ja venähdykset
ohl
melkonopeastlkotiholdossa.
NlvelenslJ0iltaanmeno
senstJaan
Pyrl ennak0imaan
vaaratilanteet.
että
våatii alna läåkärtnhoitoa. 0n
vålttyislt onnettomuuksl
lta,
mulstettava
että siJolItaanmennyttä TurvallislaJa nautinnollisiahtthtonlveltä el pidäyrtttåä "vetää,,patretkiä toi voo
kalleen. Sevaatll aslantuntlJan
apua
sllotltaanmennyt
Eila (altanen
nlvel on tyyDilllsestl vlrheasennossa
Ja se tuetaan
Iehtävästvolta t3

Määritysoppaastaapua lintujen tunnistamiseen

TARK(AILIJÄN
VARUSTEET
Llntujentarkkall0nlllttänlnen retktohlelnaan
el edellytåtavanomalsten
retkitarpeiden
- la nehån
tätä Julkalsua lukevattuntevat kuln onat taskunsa llsäksl paljonkaan
erlkolsvarustelta. Kllkarl, n)ulstllnpanovåltneet
rlittävät, Ja nåtstäla |nåårltysopas
kln kakslenslnnalnlttuakuuluumonen
tavall!senklnretkellllän reppuun,
Vlln]ealkolnakulovalkean
tavolnylelstynyttä kaukoputkea
el olkeln volne
retklVarustelsl
ln laskea,slllä sen
raahaanlnen
tonnlsta t0lseenuuvuttaa
påäseekln
sitkelnmänk1n.
Kaokoputkl
0tkeuksl
lnsatafkkalltaessallntu@llllaaPldempään
sanallaDalkålla,
Lapinkävijät
lintukurssilla.

Retklkllkarlnsoplvlnsuurennos
on 7 9 -kertalnen, Jo kymmenkertalnen
suuTånän
klrioltuksentarkoltusel ole
rennostekeekllxarlsta raskaan
Ja
käännyttåå
laplnkävlJöltä
I lntuharr6s- valkeastlpaikallaan
pldeltåvän,Pletajlksl, El slls tar vltseolla huonlkln tärlnä hävlttäåsuuremnan
suullssaan,J0s lklkuuslkossa
kuulunut
rennoksen
tarjoananedun.
slrahdusJääedelleenktn
tunnt6tanatts
ia valkketvlltstslkåånrlnkkase1össä Kllkarelssa
hlntahaarukkå
on nelko
sännåtä
oudon
Jokatsen
slven vll6hsuurl
kuten
nlln
monessa
muussakin
peråån.
duksen
tuotteessa,Jo muutåmalla
sataseua
vol saådaalvanrllttävän hyvånkllkaJålJemDänä
kerrotaan
tyhyes I lntulen rln, Nintahaltarln
alåpäässä
el tosln
lläörltysoppalsta
Ja annetaan
VlhJeitä kuvanlaatu kilkartn keståvyys
Ja
vedä
sellalsenhankintaa
suunnittetevalle, vertojaparhal|nmllle.
l{utta
nl
lstä
Onhan
vuoslkausia
msastossa
kutkevan saaklnsltten
naksaa
tuJo useamman
retkelllJänJo thanylelsenluonnmtirF
tuhatlapDusen.
Tosln
sltnä on kynä
temuksen
kartuttanlseksl
syytåtuntea sltten kltkarla lastenlapslllekln,
alnaklnalvåntavalllslflmat
eteenosu, lllllehännuulletuotteellevolt
nykyvat laJit,
pälvänäsaadat0 vuodentakuun?

llutta elpå lopulllsestleksytäharhapolullle. Tämån
klrJoltuksen
varslnalnentårkoltushan
oll antaavlhleltå
reppuun
suJäutettävasta
n]äärltysoppååsta,Josta vol kerrata tuntonerkkelå Ja saadatukeatehdylllenråårltyksl I le.
I4ITRITISOPPAITA
VUOSIEII
VARNELTA

Ivar HortllnqlnLlntuklrJa(1936)Ja
KalevlRaltasuon
Käytännön
I lntuopas
(19'r8)ollvat oman
atkansa
klasslkolta
Llntuharrastuksen
volmakas
käsvu1950luvulla merkitslnyösuuslanläärltysoppalta,På\ovolDlonLlnnutvärlkuvlna (1952)la 0lavl Hlld€nlnRetkellll:h
llntuopas(1960)käånslvåt
uldenlehdenmäärltysoppaiden
hlstoriässa, KuVltuKsessa
0ll sllrrytty vårlkuvten
alkakauteen.

Llntulennåärltysopas
el ole mlkäån
uusl kekslntö, EslnerklkslThorsten
Renvallln Suonalalnen
Retkelly-fauna
seuraavaksl
kotl|llålstenoppalden
011
(1900)kulul llnnulståkl lnnostuneldenalka tehdä
laa slomeksl
käånnetyllle
käslssåio vuoslsadan
alun retklllå.
kokoEuroopan
laJlston eslttelevllle
Erltylsestl kuvltuksenosålta näairltys- näärltysoppaille.Tä|]Iån
k€ltälsten
oplaatsållylvåt kultenklnpltkään
oDpalden
sarj6nal0lttl todelI lseksl
vaatlmattomlna,
alnaklnJ0snlltä ver- "evergr€enlksl'
nluodostunut
Petersonln
rataan tåfiänpålvåntarlontaan
Euroopan
llnnut (1960,q. p. 1980).Ja

".--{i;
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JatkoaseuraslrBruun- Slnger,Euroopånllntuopasfi9/2, uuslnlaltos lla8)
tlelnzel
- Fltter Parslol{,Llntukäslklr(19711),
cldstall- Sten- ilahlln.
lg
PohJolan
llntukirla (19/9),EIlIle!,
Lintlopas(1s]), (etth - Gooders,
Lin(1981)Ja Nlcolal Nothe,
turetklopas
Llnnut(1986).

tiin Ja senJälkeen
volt löytääetslnasl KlrJänainoastaan
antlkvariaa-,
telsta. Plenenlohduntuo se, että
osastakirloJa otetaansentään
edelleenuuslntapainoksia,

llääritysoppalssa
tåfrlä
kirJ0Jennopea
klert0 0n erltyisenkiusailista,slltä
ne löytävåttlensäan kvarlaat en
}1ITIOPPAISTA
LUYTYY
hyllyllle anlharv0in.lämåon etystl luonnolllstarktrJanon lo alunpeNykylsetmäärltysoDpaat
on tehty |netko rln hankklnut
henkllö,jOkaslltä e1
tarkastl samaan
kaavaan,(lrJå alkas
nykysystematllkan
mukaisesu
kulki sta
Ja pååttyyvarpusl
lntulhln.
fiUIKI0S1ÄtSlT?
Kustaklnlallsta on lyhyt lähessähkösanomakiellnen
kuvaus
la sltten pari
JosfläärltysopDalta
DltääIaittaa pa
kuvaa, J0 pelkästään
tlianpuutteen
reilliluLsJärJestykseen,
asettalslnBr!un
vuoKsloppalstaon jouduttukarslnaan - SlngerlnEoro0pan
llntuoDDaan
Ja
nyösflläårlttä|lr1sen
kannaltatärkeltå
Haynanln
llntuoDpaan
ll]uiden
edelle.
tietoja, Tälnän
huomaa
eslnerklksletslessään
kuvauksla
laJlennuoruustal Enslnmalnlttuansaltsee
tänåntasaitalvlpuvulsta,Ellntavolsta,muutosta,senlaadukkaasta
kuvltuksesta
Ja Jålpeslmlsestä
Ja ravtnnosta etoak3lklmllälnen
koostaan.vaikka
Dlenestä
paavaloutuuklnetslmään
ne laajetinls Haymanln
opas0nk1nmarkklnotden
seltä kåslklrJolsta.
(a1noa
västI Dlenlkokolsin
kunnolla
taskuun
mähtuva),
saakuvlstaJ3 teks
Yleensä
määritysoDpalssa
on pi lrrosku- tlstä vlelä kohtuulllses selvää.
vltus. Edelläolteenluettelonkah
dessåviime|]]atnltusså
oppaassa
onkll- Ja kunkyseesså
on LaDinkävlJölden
tenkinvalokuvakuvltus
la lnolemflissa JulkaLsu,
ansaltsee
vlelä erltyisfiailopDutulos
on kelvoton, Esimerklksl nlnnanHelkklarnas
LukkarlnJa Äage
lähelsestitolslaanll]ulstuttavlen
laSolbakkin
Säf,liLottlt (Jår,salaed,dJ
i
llen vertatlu on valkeaa,stllä llnnut A/S1982),Jokalleneealnoasaamenovat lu0nn0llisestikuvlssahyvlnkln
kiel inenlintuopas.
erl asennolssa
Ja llsäkst kovatonJcF
duttu ottamaan
erl etälsyykslltä, lto- 0n syytäpanrålnerkllle- vählntåänkln
ni tärkeätuntomerkkl
Jäåhyvässäkln Dersoonalllsen
kuvituksen
Ja ltse kek
Valokuvassa
DlI loon,
srtyn laJllärJestyksen
lisäksl - että
kunklnlaJln nl|nlon saamekst,
norlak0n harml,että kustariåJat
la klrjd(arF sl, ruotslkslla suomeksl
unohtamåtta
pat ovathuonontaneet
kirJolensaata- tleteelltståkään
nineå. T€ks n arvlvuutta, (irjaa myydään
vuosl, korkeln- 0lnnlssahuofiaan
saamenkielen
taldon
taan Darl, loppueråpäätyyalenrusrytl-

0n slls henLlnnulstakLlnnostunelta
klrJollla lo pitkåän Xalkkl
rLoteltu
lintuklrl0ia 0n
aansLomenkiellslä
Erltvlsestl Lapin
noln
200.
Julkatstu
eslttelevätkirJat anllntumaaLlnaa
saitsevatlyhyenesittelvntämänk1n
lehdenpalstollla, niltä kunel kaiken
kalkkiaankaan
oie kovlnnonta. sllnä
I lsen lltarupearauhal
ehkäseuraavan

lpont
LÄIIP
I }1ÄKS
I
TELTTÄ
KatalyyttllänflLtinsaattalsiolla aat1ln,
katsutalvitelttai Iun Kosteuspulfl
(aasuvalo
Vll-katalvyt
0yIn markkinoirlla
e1
tilåmmltlntolfl1i kevvtbensllniLlä,
Llloln länn1
kä sllnä ol e avollekKlä,
tln el kehltähäkää,ei nokea,el sa
ole,
vuaelkå räJähdysvaaraåKaan
yN5008:nkorkeus
on l9 cmia yNi50Brn
halkaisllaon 21 c[L
21 cll, Kumnlankln
la säill(in tllavuus1,5 L Penellrmän
on 27 tuntla Ja lämlnitvs
lälnnitysaika
SUKSII1UOLTOA
l8 tuftla
ala n, 10-15m', sLuremman
|llkäll et raasklluopuarakkallnll]lsta a lämflttvsala
mJ.
Ahklovaeln.
15-20
vol palkkauttaa
la
aetklsukslstasi,
helpostl
kulkeut!isl
tukseLla
1firl|lit1n
korlauttaaniidenpohjatla ter0tutmukana,
Llsätletolavolt kvselläKaa_
reunatuuoelleen
syo|nät
taaahåncen
10, 005J0
sovaio0yrstä,Nelslnslnkatu
Palkkaon J. Kålilola 0v, Rllhitontunt Helslnkl,,puh,750
0'r9,
'14, Espoo,puh.
202,
'r2,

KU14ITERÄSAÄPPAITA
n kllo
Llntuvaarassa,
s Espoon
Kenkä
6allerlasta,
LepDävaaran
metrinpaässä
kullllterå
vanhanalan
myykunnolLlsla
saappaita,
loissa teräosa0n KUnlala
Kokojaon J9rsta48raan
varsl nalrkaa.
ja hlnnaksillnoltettiln 218l]rk
Lllke on auki arkisln klo 9,1017,00
Ja lalaftaisln klo 9-lll 0s0ite Llntu_
vaarantiell, plh, 515096

IITI KÄI{PPIÄ
EI EIIIT OLE
searlkJavrln,
såtklJå en, tai kuter
palkallisetsanolvat,seråp1n
kämppääe1 Lenmerloen
kansal
I lspulstossa
enäåole, se 0n oalanut,loten pyyhklkääpåpols kartolstanne,
TOSIHWTKÄRTTAETU
:
Tl laanal
la ulkoliu- ia t0p09raflkarttasl Suonen
l4atkallullltosta
saat
n, 20 : alennuksen,
ulkollukarttojaon
saatavlllahetl la I r50000ja
I t100000topograflkarttoien
tolnltusalka 0n nolnvl lkKo.

JonroxuNNAN

ToTMTNTA

GOADOS
I(OHOÄI
KUKÄSJIRVETLE

IIILLTIIEI]TRAHOITE]ÄÅN

Goados
- plenl kota- tull Kukasjärvelle pystytettävån
kodannlneksiäånestyksen
Jälkeen,l{tnlehdotuksia
tuil multaklnrBlevlå(Pälvt),t(ömmö,
Lannanluppo, Lannån
Korjuu, Llhkku
(onnl),Luopmu
(Lona),NllnlloDFU,
Peurakoava,
Vuogas(Soplva,mukavanololnen),Vuoqas
Ruoktu,
Yolttaneenehdotuks€n
tekl Helkkl Ha-

plsu Johtokunnän
Puheenjohtaja
mletjota ne Latlmääns0plvaa
boslnesta,
plnkävlJätvolsinnepyörlttåävarollsåå|nlseksl,l{uttael kal
lenmie
mlettlmlnen
ole valn Johtokunnan
asla
eihän?
slls nltå keksitään,
kunlohtokunta
el pltänytehdotusta
|llyyjälsten
JårJeståflisestå
käyttökelpolsena.
Ideoltat

(OHOTIIIPYSTYTYSRYHI1I
GOAOOKSEII

VÄRAT
PIT(IÄIKAISILLE
Johtokuntapäättl korvatakolmenauPuheenJ0htaja
vetvoltettlln kalvamaan
ton bensakululå
750fiafkkaaper auto
yhlantlt
maahån,
ell tallentamåan
pystyttäJllle,
kodan
Pystytysryhnän
dlstyksen
vara
Ison
Pankln
Pltkäalk0k00npan0
vårmlstuu|nyöhe|ntiln.
kalstll Ille, polklmaan,
.,. la vuokrasoplmu(sesta
llatkall!PÄLOHEINTIEIIPÄUS
puheenlllton kanssa
nelvottelevat
Johtajac-HllorlnsJa loh kunnan
låpäätettllnpitää maallskuussa,
Sen
senTaploNevalalnen,
vastuulllsena
vetåJänä
tolmll Ralla

REIKEILYXURSSI
LÄPII{KAVIJöIDEI1
]ELTTOJA
KALLIOI{
PALYELUKESKIJK.
SESSÄ
voi vastedesvuokratamyösoraankiitpldetäån
nellånänaallskulsena
I ltåna töön. l4aksuon 5 mk/vrk, Tenallaskeilo 18.15-21.15.Illat ovat8..
ter -telttoja on kolneJa nlltä voi
15,, 22, la 29,3, |larttl Helenlus
tledustellaÄnlasintoselta,puh.k.
tuo tattonsakatkklenkäyltöön, Kos- 676019Ja SakariPaloltä,puh.k.
87rt5880.
ka Joudunme
maksamaän
vu0kraa
ulasta
perlmme
plenennaksun
klrsslsta, Jäflarja Hynninen
senlltä 10 mkJa ulkopuollsllta20 nk
llta. llutta saatava
ueto on monta
kertaa naksunvåärt ,

PJ:N TERVEISET
LIITTOKOKOUSUIITISIA
jatkoatellle kalkltle,
Hyvää
vuoden
9.I2,88pidelttln Suomen
tlatkallul t iton llitt0kokous.lossaotln Arto Atan
gonkanssa.Kolmånneksl
ed0stajaksl
vallttu llalJastykkl e1 valitettavas
työesteiden
vuokslpäässyt.

0lenuseastlpaholtelluttätå Suom€n
llatkallul Iltossa,
Nyt |nalntttllnI I lttokokouksesså
käy
tetylssapoheenvuorolssa
Ja esltykslssä, että LapDllntarvltaankohtuohintalsta llajoitustakorkealuokkaisten
hotelllenrlnnalle.
SflLrntaloodellinen
tlla on kotrentunuts|llrllä on nyt myösedullisla tarloukk0lmivuotlskalden
aikanaalvanDlussan sla hotellelssaån.
puolelle.
J0kusaattaaihnetelläinlksi käs1tteLi iton puheenjohtajaksl
valit ln uulen tässänälnpalJonhotelleJa,
delleen0lavt SyrJänen
Ja "täyslnDal- Siksl, että neltä on n. ll00 Jäsentä,
velleen"varaDuheenjohtajan,
naaneu- loista suurtnosakäyttää|llyös
hotelvosPaavo
Pekkasenlalle vatlt ln
llmajoitustaLaplssa,
varapuheenlohtajakst
VelkkoSyyrakkl.
KOTA.ÄSIAA
LiittovaLtu!stoon
valtttlln HSLrn
edustajaksi
ehdottanamme
BörJeLöfman 0le|]|nesaareetrakennLsluvan
kodalle|n
la hänenvaranlehekseen
Arto Alanko, ne xukaslårven
vettasentilalle, Jonne
kotammehan
alUnperin
suunniteltl
ln
s|]Lon aJan[]tttaanlakkauttanltedul- muodostairaan
kotakyläyhdessä(aakon
lisia hotelleiaantai sltten nostanut Lapinkävl
j ölden,0ulunseudun
laDinkånlidentas06kalllln Luokan
hotellelk- vijÖldenla (iehistenkotlenkanssa.
sl - Juurl päinvastoln
kuln Laplnnatkailun edlstå|riseksi
tultsi tehdä,

otllak0tammelran
on nyt harlakorkeudessa
valn Vailla kuljetustaDystytyspalkalle, Kaakkokin
rakentaa
kotansa
Kukäs(lehlset
kesänä,
Järvellelo tulevana
seuraavana
k€sän5
Ja tullee 0!llrkln
lnukaan,
kunlransaavåtfakennLsporukan
kokoon,Jokasellehån
0n lo palkkakln
katsottufavalmllksl,
LahJoituksla
kodanrakennusrahastoon
on tul lut vähäflalsestl,varmaaanktn
senvuoKsl,ettel kukaan
kehtaaantaa
valn kyflpplätal kahta,muttanekin
kartuttavatosaltaankotarahastoa,
Hyvläht lhtokejä toivoer

c-u

Sarvekkaansanomaa
AnJaSlntonen,HSLrnkynnenes
sarvekas, on pltkånltnlalnatnen, Hänon
ollut Helslngln
Seudun
LaFlnkävtJöldenJäsenvuoddsta
1979,ollen
ut(olIutolmlkunnassa
nukana
7 vuottaJa
nllstä vuodensenvetälänä.

lllkkullinenon
LaDIssa
Ja luonnossa
AnJalla"slkuvlka"ia hänon lapsesta asti 0llut vanlremplensa
måtkassa
illn Pohlanperll
Iä kuin muuallakln,
Koulun
hi thtolofrrat
kululvatuseln
tunturimaastolssa,
"Elkåse ollut
raslte", AnJasanoo.
Ennen
alkuistunlstat!llvat ne vuo
det. l0ll0ln retkellv el lnnostanut
lalnkåan,muttaensimmä1sten
työpajkkojen
Lapissa
käyvättyötoverl
t
herättlvätklinnostuksen
uudelleen.

LaplnkävlJöihin
Anlallittyl'pakon'
edessä,
sillä (llplsJärvenhi lhtovllkko, Jolle hänhalusl, oll Laplnkåvljoten el auttanut
Jöldenvaraana,
muukuln ]raksaa
Jäsenmaksu,
vuoslen
varrella tästä läsenyydestä
on tullut pallonantava,kllnteä osa
elämåå,
"T0lmlkunnlssa
Ja talk0tssa0lenhuofiannut,kulnkapienelläValvallasynyhtyy paljontuloksta,kuntehdåän
dessä",Änlatoteaa,

sllioln Juttu lulstaaJ0oh€as ja
puhekulkeeaslolssa,Jolstael |nuull0ln tullsl tarlnolduksl,
Koska
Anlaon sään Ja raslt0ksenkestäväretkellllä, el onsel|natilantelta
synnykuln sllloin, kunpltälsl pååstä vuolaana
Jå pyörryttåvänä
vlrtaa
vanJoenyll. lllltta alnahan
nllståkln on selvltty,

anjaslntosentulevalsuuden
tolveefa
yhäenemnän
0n saada
nuorlaihmlslä
kl lnnostumaän
retkellystä ytelstyvån
Luonnolla
et ole Änlastntoselleofiaal vällnelllkunnan
slJaan,saadaheldåt
löytäaään
luonnon
låhloittamat
rlruusta
t0lmlnnasta
lrralllsta merklelåmykset
tystä. "Senolemassaolo
llon.
la slellå
Ja slellå lllkkunllsen
Iiikkumlnen
on alna ollut ltseståån
Ja kevähanqilla
ln.
selväosaelånään1,"
Lappi
Tuoltseståånselvyys
on kultenkln
RalJaHentman
fiuuttunutnykylh|nlslä
Duhuttavlen
saastumlsen,
luonnonhyväkslkäytön
Ja
1988kahdestanuustasarvekekokatastroflen
0]yötå,Slksl luonnon Yuoden
kaastaRlstollantereesta
merkltyskorostuu
entlsestäån
ia Kartn
lä hän
nauttlI slltä entistä tletolse|n|nln. Slllanderlstaon haastattelu
seuraavassaLaplnkävlJässå.
"llinulle on vallennut,kulnkaonnellisessaasenassa
olen, kun luontoon
m€rklnnyt
nlnulle nlln pallon",AnJa
Hänel vletä kälkklalomlaan
Laplssa,
valkkakäykinslellå parl, kol|nekertaå vu0dessa,
elvätkåLapplJa luonto
01ehänelle'pakopalkkola",
koskane
nlvootuvat
niln saunattonaskalkklln mulhlnelämän
osa-alu€1sl
ln.
lluitaklnlrrottautumlskelnoja
on,
Jotalnsellalsta, nltä nuualtael
löydäon kultenklnLaplntonturlmaisenlenavarous
Ja selkeys,linan kuo
lakkuus tuntuuhyvältå kun nåkee
kauas,vaikketkatsellslkaan
korkealta. Yllvertalslae1ämykslä
ovat
iryÖslltan00tl0tJa tarlnatuoklot
nlldenääresså
tal kämpån
lånrplmåssä.

f"i'".
X\

Kalamieson erimies
(alamleson nyösrelssumles
- retkel- Ei Kalanles
huvikseen
raskastarlnkkaa
llJä. UselnJoutu!kalamles
nostamaanselässäpltele - ehel, Lalskuuttaan
rlnkanlrärtellleentunturlntakana
olis val|nisvaikkavähånmaksamaan,
lo
asuvan
kalapaaan
luokseDäåståkseen, los vaif autollaPerllle Pääsisi,
pakosta
0losuhtelden
kala|lllelrestä
ret
Kalamies
on erl nles. Herkästt,helkeilllä tulee. Punallhaisen
hl|rloon
postl nousee
rlnkkakalamlehen
hartell nlin syvälläkålamlehen
verlssä,että
le, Äskelon kevyt,suuntaselvä
unelmlen
toteuttan]lseksl
vol vähänhlk0lI lå.
Jotoskulkeekohtl tunturlntakana
olevaarautuJärveä,
harJusnlvaa
tat
lohijoenlatvaveslä.
Retkeililä0n nyöserl |1]les,Salomaiden,tuntLrelden
Joskohtaräneidenkln
yksinäinen
SLUnta
on selvä,tavolteon siettä
kulkiJa. llietlskeliJäJOssaln
Ja se tavojte0n Dunalihalnen,naLtlskeliJa.Luonn0nrauhaa
rakastavir
Punallhainen
ved€neläJä,
kalakslnlnt- kansalalnen,
kelposellalnen, Luontoa
t€tty. Senpunai
lhalsennarraamlneir tutkalleva,opDlaJa vllsaltta Janoava
pyytöön
viehkeäån
tartuttaminen
se ka
luonnon
tuntlJa,
lallrlestä
tuntLrlln vetäå,

Kula: Tero Ronkainen

K ! va : Te roRonk ar nen
J os 0 r re tk ellllån v aik e ay | n l l ]ä rtä ä
klr Ja n 0 0 D lnut t a
k alam lestä ,v l e l ä v a i
y n] m ä rtäre
ä tk e i
k eampoi n k aläm lelr er
lllä ä . El r llt ä alna k al a h a tu na l l a
y |l]frrä rrys
kås lt t äa lhf lr ls p 0 l 0 l s i a ,J o tk a
onaksi l l o ks eennalt a la m a n tu j ak l e r-

RETKEIL I J TK
. A LA S T A J A
E i 0 l e tu nt Lr is s a helDDoto l s ta fl l l i t ail l a , sek äk alanlehefe ttå re tk e i
llJ a n syyt s iellä 0lla ova t D ä te v ä t,
S lin ä h e räär et k et lljä11ä h e tp o s ti k y
s ymysJ0 s t 0lr enk Lr , k Ln k a l a mi e h e n
t olhu l a kat s elee. f lieLe e nn o u s e eh e l pos tl a Ja t us rJ os Danlnäk i n v o i s i n ,
J a kyl l ä h ä n s r nä - r et k el l l j ä
v o tt
kala stu stak ok eilla. Re rk ell rJ ä n ä
os a a t l l l kk ua f r ] 8ås t 0s sa
o ,s a a t n a u tti a
luo n n o nl L o nls t a pult t ejsta l a o s a a t
näh d äl U o n r onDienetJ a sl u re t a s i a t,

(alastUsvo1tarjota slrUlle Dallon,
Enslaskeleetlalor harrastuksen
tii
moilla luovatflukanaan
!fohtlmattomla
ja
ahaa-elämykslå,
ltsensävolttamisen
Lldenoppllllsen
rl€mua,muttamyös
karvaltapettymyksen
hetkiä,
ja retkelly
Vaell!ksellakalastan]lnen
nlv0utUVat
er0ttanlatt0frrastl
t0lsiinsa.
(alastusväl
lreet kulkevatrlnkassa
lnLiden
tavaroiden
m!kana.Voit samllla vanhaan
tyyllln, lllan tullen pys
tytät leirln idyllisentanriLrK(aDUron
tai Karlf rautuiärven
ranralle, llaukkaanat€rtanJälkeenkalvatkalastus
vällneetesllle, lnlttallet katseella
vedenplrtaa,
aprlk0it kalolef ollnFcikpl lvien
k0Ja,tutkallet talvaanrantaa,
ja käyt slsälle kalamiehef
|raarää,
(alast!s tuo retk€llyy alvaf Lruden,
flllelenkllntols€n
LlotLuv!uden,
Ple

net purot, Joenla Järvet ovat tuonnon s tTL,,
,
1L0nlapultteita, käla on tavoiteJä
katastus0n nlttä yhdlstävä
ieklJä,
Retkel
I ll än nahdolllsiasaallskalola
ovatpalkastaia vuodenajasta
rllppuen
ahven,haukl,sllka, harjus,talmenJa
UNELI1ISTA
TOTTA
rautu, Nälden
1isäkslvoi saalilksl
tulla parl muuta
kalaä. PohJ0is-SuoUnelnat
synnyttåvät
llnlsel- messa
la haaveet
pääaslassa
saalls
muodostuu
ns,
le nlelihaluia,lotka pltäå toteuttäa.
arvokal0lsta,
0v6t
taimen,harloita
Sisälnen'kipinä"
kalastuksen
kokellepltää toteuttaakäytännössä, Jus, sllka Jä rautu.
|nlsesta
Kalastus
on hyvlnflOnltaholnen
harrastus, Låhtöåsetel|l]la
on nlln monenlai
sla, ettå alkuunpååstäksemme
Joudullne
yleiståfi
lrieman
äänaslolta.
Ja Jotta se slsåinen!kiplnä,,salsl
Jotalnvahvistlsta,kerronhleman
kalåstukseen
lilttyvlstå ulkolslståteklJö1stä.
}IITI, I\iSSÄ,
I'1ILLOI
..,
- lyhyenytlmekkältä
kysymykslå,
Jolhln on myösmahdolllsta
vastata, Eli
pyytää.
nltä kalojaon nahdolllsuus
EntämlssäslJaltsevatkalalsl|]lnat
alueet,Jollla kalastamlnen
on nyös
sallittua. Tärkeätå
retkelllJänon
]]]yös
tletää, mllloln kalaayleensäon
mahdollista
Ja luvalllsta pyytåä.

. ,,slELLI..,
Todellahyvläkalapalkkola
on harvasså
EtelSlsessåSuomessa
ahventala haukea
löytyynelketnlärvestäkuln Järvestä.
(eskltynnyt kUltenklnVarslnalseen
retkellyalueeseen
el I PohJols-Suomeen.
Laplssahyvläkalapälkkoja
0n harvakseltaanselllä suntäällå, suosltulnmilla retkellyaluelllael kultenkaan
kannata
kuvitella kovlnsuurla- lählvedetovat harvolnhyvläkalaveslål
Kauempana
sivistyksestä
löytyy sltten
ni itä hyvläveslä.
Suonen
LapistaretkelllJä löytååkala6tukseen
Ja retkellyynsoveltuvlapaikkoja l]]m,Käsivarresta,Lenmenjoen
kånsalllsFUistostå
aluJa InarinJärven
eelta.

NorlanJa RuotsinLapissakalastukseenIällä klrJoltuksellaolen lählnnåkusoveLtuvla,
retkellylllsesti hyviä
valllut kalastuksen
luonnetta
Ja syaluelta0n nonlnkeftalnen
]11äärä
suomen vyyttäsekäretkellynJa kalastuksen
LaplntarJoa|niln
mahdolllsuuksltn
ver- vällstä suhdetta,Seuraavassa
Laplnrattuna,
kävlJä-lehdennumerossa
kerrontarkemmln,
nlten luurl slnä volt alolttåa
kalastuksen
, ..SILLOIN
Ja yhdlstååsenretkeilyyn.
Kalastussesonki
on kakslkertaavuodessa, Kesäon kalastuksen
kuita-aiKaa. Sllloin se on helpDoa
Ja saalllksi voi tulla usettaert kalataJeJa
Joskesäon kalastuksen
kulta-alkaa,
(irlolttaja on intoht|nolnen
kalastaja,
nlin kevättalvlon kalastuksen
luhlaperhoja. Hån
loka slt00 ammätikseen
palsteesså,
alkaå. Kevätaurlnson
hoh- klrlolttaa pallon urheilokalastuslehtavienhankien
keskellålstlskellessa tlln Ja täI1ä hetkellähäneton palkat0n helppoymlllärtåä,
mlkåvetåä lukemät tu valnlstelenaan
Derhokalastuksen
tollliakalanlehlä
vuoslvLtoden
Jälkeen |llaallmanlllestaruusklsola,
jotka plderautupllkillePohl
an tunturlJärvl
I le,
tään ensl kesånäKuusanossa,
Talvellasaalllksl tul€e etelälsessä
suomessa
ahventa
tal silkaa. Laptssa
yleisin pllkkikalaon punanahainen
tunturlrautu,

RetkeilyRuotsissa
YLEISTI
olkeuson tuttu käsltendts
Jokanlehen
ruotsalalsille,Jot€nlilkkumlnennffi_
el alheuta]l]ellle
tossaRuotslssa
suurenpia
ongel|lllå.
suomalalsllle
su-rF
llaastossalllkkuja voi noudattaa
nllleen samanlalsia
tapojakuin on
k0tl|]aast0ssa
t0ttunut noudattamaan,
kuln N0rXartatsuonessa,
Ruotsissa
ovat samankaltalsla,
Jassakln
loten
tältäkääntaholtael tule onselmla
Ja
ne vol hankklaennakko0n
llaannlttaushallltuksenkarttamyynrätästä,
Näln
omatrelttinsä vol suunnltella
Jo en
ennakkoon
kotosallå.

Tunturlatueet
Ruotslssa
elvät ote yhtä lylhiä kuln NorJassa,
mltta ovat
ser stJaanhetponuttn
saavutettavlssa
nlln omall aautollakuln iulklsllla
lllkennevällneillå,Suoneen
v€rrat
tunatunturit ovat kuitenklnolennälsestl korkeamDia
Ja tunturlvyöhykekln
påässä
on lyhyenplen
matkolen
etelän
asutuskeskukslsta
kuin |nell lä,
EtelälslntunturlaluesälenslJaltsee
Taalainmaal
la NorJan
rajan tuntunasså
n. 450kn Tukhol|l]astå
tänteen. Tunturlretkeilljålle nämä
seudutelvåt
kl]ltenkaan
olkeastaan
ole tarkottettu

koskane 0n nykyäån
valJastettuhyvln
teh0kkaasti
lasketteiun
kåyttöön,
KultenklnRuotslntunnetul|nman
retkel(ungsledenln
lyrelttlverk0ston,
etelälsin osaalkaatäältä, Sellatselle
retkelllJålIe, jotla on valkeuksla
lilkkua maastossa,
nänäk1n
seudut
saattavatantaatuulahduksen
tunturl(ungsledenjn
luontoon,SOpllpa
enja
sj|rmälset
pyöråtuol
kllolletrtt lnyös
kelaavallevammaiselle
tunturlretkeiI li äl le,

EtelålslnRuotslnt!f lsttyhdlstyksen
STF
In tunturiasemtsta
sliattseeGrövelsJö -tunturelllaalvanlaalalnmaan
pohjolsimnasca
osassa,Taalalnrnaalta
tunturlvyöhyke
seuraaNorjan rajaa
HarJedalenissa,
nutta varslnaisesti
vastaJåiltlannlssa
0v3tensi|ll|nålset
laajat tunturivaeltajaa
kllnnostavat
ylDeys
tunturlt. KohoaaDa
Jämtlannln
HelassflölletJ0 lähes1800metrln
korkeuteen
Sylen-tunturelden
etelä
puolella.

Jämtlannln
lälkeenollaanklnJo Ruot
sln Etelä-Laplssa,
Jostalähtien
vaeltalalletarJoutuolukematon
nåärå
erllalsla valhtoehtoja
retkellyaluelksl, J0istatunnetulmpia
ovatAbis
k0 - Kebnekalse
- Salto
la Kvlkkjokk
luokta. Tärnaby Henavanlsta
alk6a

pohlolnen
myösKunssledenln
osaiatkuenaina Ablskoon
sååkka
Ja rettln
Pltuuson q50k|],
Nalden
fyvin tunnettljenkohtelden
llsåKslon pallonkllnnostavtå
tuntLt
f lseLrtLJa,
lotka llyös.€tketll jån

kånnaltaovåt slkåll |nlkavampla,
ettelvät ne ole läheskään
samallåta'
valla kuonnltettujå
kuln suosltut
retkellykohteet,
Kultenklnmonlssa
täl lålslssaklnkohtelssa0n suonalålselle
vaeltalalle
rllttävåstl lhmeteltävää
Ja vaellusreltlt ovatJoparåskaampla
klln kotolsessaLaplssa,koskayll 1000
m€trlntuntur€1ta
on Ruotslssa
alvan
tolsessamäärlnkuln suonen
Laplssa.
omånhaasteenså
tunturlretkelI lJäl le
antåvatnyösyll 2000rnetrlntunturlt
RutenKebnekalse
Ja akka,

myösretkellym.,atol|lllntaaJa STF
In
natkallupalvelut
ovat varslntunnettuja la suoslttuja,
värten, Yöpynlstå
vartenon oltava
ta1 lakånapussl
J0k0makuusåkkl
Ja
kuklnhuolehtllltse sllvouksesta,
Tunturlasanlen
aukloloalatvalhtelevat, GrövelsJö
alolttaa talvlkauden
eslmerklksl
uutenavuotena,
kuntaas
palkolssa
|nulssa
kauslälkaayleensä
helmlkuun
loppupuolella,
Talvisesonkl
enslnJatkuutoukokuln
nälselleVilkoile,
Kesåkausl
alkaa puolestaanJuhannuksentlenoostaJå Jatkuuyleenså
syyskuulIe. Tunturlasemllta
löytyykuttenklnynpårlvuotlnen
avolnsäåsuola.
se on tarkottettuhåtätllanteltavarten elkå ylelseen|]lalolttumlseen.

VålkkaRuotslstaliytyy runsaas
vaatlvlaretketlykohtelta,
nlln el
pldä unohtaamyöskään,
ettå Ruotst
tarjoaa hyvåt vålhtoehdot|nyösätolttelevalleretkelltjält€. Tåålläreltlt 0n selyäs merklttyvlltoltukTelttalll Jat naksavat
lelrlytymlsrmksllla Jå alolttellJa vol tutustua
sun, Jokaolkeuttaa ttsepalveluhuonaastoon
nyössellatsllla aluelI la
neenläyttöön, fiutta sulhkustaon
kutenSylen,Jossavol yöpyättnturlyleensäerlkseen. l4ajolmaksettava
tuvllla, kutenll0rlassa,Jå pälvåmat- tushlnnatvalhtelevathtemån
erl
kat ovatvlelä kohtalalsen
palkastala najolttunlsen
lyhyltå Jä
tåsosta
tårvlttaessåtunturltuvlllavol ostaa rllppuen, I'laJoltus
tuvassa
maksol
valfilsta ruokaa,tal tehdåruokansa
kaudella88 kesätlä75 kruunua,
Johon
tuntUrltuplen
ltsepalvelukelttlö1sså. sååJåsenalennusta
20 kruunua.
RuotslnretkelIypalveluverkosto
el
ole tosln yhtä laajå kuln llorjasså,
STFI IUNIURITUVAT
muttåtarJoaaselvästl runsaåmmat
palvelut,
l,lahdoll
lstaakseen
tunturlretkel
lyn,
0n slF haflkklnut
tonturltuplaretkelRUOTSIII
TURISIIYHDISTYS
llJöldenkåyttöönJo 1880-Iuvultå
lähtlensekånerktnnytrelttejä la
Retkel
lylårJestönä
Ruotslssa
tot|lllI
rnultåretkeillJöldentarvltsenlaDalsvenska
Turlstförenlns
ell sTF,Jota
velolta. Nykyäån
sTFrlläon holdosnlmllyi€nnettå kåytetåånlatkossa.
saann, 90 tunturltupaa
Ja senllsåksl sääsuol
la tunturelssa, l,luutamat
SIFrntolrilntaon Iaalempaa
kuln sen
tuvst kuuluvatvaltlon luonnonsuojevastaavl
I la sls€rjärJestölä suomes- iuvlrastolle,
sa Jå l{orJassa.STFholtaaRuotslssa

uselstatuvlsta löytyykelttlö, pälvåhuone
Ja kulvaushuone,Vuod€vaatkuuluvat
teet Ja kelttlötårvlkkeet
varustukseen.sen sllaan nu(ana0n
kåsltuotavaomatruo(alluvållneet,
ja nc-paperltJa valalsln
pyyhkeet
plneänå
alkanå, Tuvlssa
on uunlJa
kanlna,Jokopullla tal polttoöllyllå
totmlvåJå polttoalnettaon saatavllla sesongln
alkana,kuntuvllla on
lsäntäpalkalla. Sääsuola
on alna
avolnna
Jå se on tarkoltettuhätätllanteltavarten.

EF,
25 G, ARjeplog25 H,
Yuoqsåtjalme
^nnarnäs26 FG,Jåkkvlk26 H, Sulltelmå 27 G, Kvlkkjokk2/ H, Tjäirotls 27 l, vlrllaure 28 G, sarek28 H,
St. SJöfallet28 l, Sltasjaure29 6H,
(ebnekalse29 L |(llruna 29 J, lblsko
50 L Renslönl0 J, l{almakka
31 J( la
Trerlksröset
32 J. Sylenln*aatan
tlnnusonZSlaZ6,

TUPÄISIflI{II

Luettelossaon våln pohjolslnmattunturlkårtat Jäntlånnlsta
alkåenJä
nåldenllsålsl on Sylenlstämyösoma
karttansa, Jokaon tolmltettu yhtelstyössånorJalalsten
kanssa.

Sesonklalkolna
tuvlssaon lsännät,
Jotka huolehtllat tuvlsta, sekåauttävat retkellljöltå ja keråävät
nyös
yöpyr0lsnåksut
vleralllJollta. Tuvat
tolmivätltsepälveluperlaatteella
la
lsännlltäsaatårvlttavanoDastuksen
pålkänpalvelulsta, lluutamllla
tuvllla on myytåvånå
nyösellntarvlkkeltå täydennystarvlkkelksl
la tledot nälstäon malnlttuerlkseen
kunkln tovankohdal
la,

l{ulstaklntunturlaluelsta
on luonnolllsestl saatavlllakarttola Ja ntltä
vol tledustellaesln. llaannlttaushållltuksen karttanyynålåstå,opastlnsllta 12, 00520Helslnkl,FUh.901545168, lllkäll loku karttasarJa
puuttuu, se voldaantårvlttåessa tllata, Jotenkarttolhln 0n syytä vårautuaajolssa/ koskavåhem|nån
kysyttyjä karttoJavol olla valkeånpl
såada,

tuvllla ovatvasKäittäytymissäännöt
taavåtkuln Suomessakln
tunturltuvll0n tehtävä
la, Enslkslsaapunelden
tllaa vllm€kslsaåpunellle.Slten
retkelllJö1den
on varattåvanllaansa
teltta, koskakalkllle el voldataata
slsämaloltustilaa
kutenllorjantunt!rltuvllla on tapana,

RelloBlonbers

KtnlÄT
Ruotslntunturlretkellykaltat ovat
nlttakaavassa
1:100000Ja nyösI I
50 000on säåtållI la.
Neovat tllattavlssåseuraavlllatunnukslllarHåkafot
21 E, Frostvlken
23 EF,
22 E, Rlsbäck22 F, Fatnonakke
Iärnahy23 EF, ljmnås24 G, ljmfors25

Laplnkävllåsså
2/89esltellåånRuotsln erl retkellyaluelta.

Kurvernementtiilman kuvernööriä
Ja mltkäJuhlatne ollvatkaanl
Ystävåtollvat sllvonneet
kokotrirststä la turpeesta
rakennetun
talon, lejkSrlsDoneet,laittaneetmuurlpadassa
tystä, ommelleetiesslnnaan
kuvernöö.
rllle Juhlapaldan,
tehneetJätkänkyntt l1öiiä la rakovalkeatarpelta,
|1örkömelru
0ll käVnytsaavlssåan
tarkoln
varjeltunaodottaen
Juhlanalkua,
onnlttellloltåvirtasi venelastelttaln
(ultahanlnaan
yll
la soDulllaumolna
Sitten, ruskanhehkuessa
tunturlvarvikossa,nosteitiinlllesstnnaan
kuvernöörinltDpusalkoon
kå
ia Juhlakånsa
onnitiauttl EsaKulalansanoittaman
telulaulun,
Vleralden
Jalolssahääri Salli,Helkln
uskolllstaklnuskolllsemplkoira.
Lah.Jakasa
kasvolla väkl vaeltetl mörkömehunuklt
käslssään
kurvernöörln
ko
tlslliolla. Tullenlolsteessa
luhlat
JatkutvatDttkålIe yöhön,
lllesslnmaan
kuvernöÖrl
on kuollut,
Lenfienjo€n
tunturlt tuntuvatnyt tolsenlalsllta,autlolnnlltä,HelkklPlhlajanäen
matkaålkol lJ,ll.l919 Kankaanpäässå
Ja pååttyl 15,1,1989
lvalon
pltkånsålreuden
sslraalessa
Jälkeen,

Tuonlälkeenkuuluivierailu Nelkln
luonaalna ohjelmaan,
0li sltten ohlkulkunatkalla
tal vasitenLefrlllenjoen
kultap!rolenreunuksla
koluamassa.
Juhllessaan
PlhlaJa-Helkkl
ol L arvaailaton,muttahumslan
halhduttua
|nles
lluuttLlla eränaan
vleraanv€ral
asuKIn
Tapasln
Helkinkyrnenen
kesåäsitten,
suusoll nlttaairaton.
0l ln PlrkkoPeränkanssa
vaeltamassa Heikinturvesaunassa
iesslloenran(llplslårvelle jå LemnenjmFnalla sal hyvätlöylyt, käfllDässä
UtsJoelta
kahla jotenkintuhraantulvllkko, lutus- vlt, ruokaa
Ja yösllan,l0s nlln oll
tulnllne
monllnIlr|nisllnla nildenJoukossaoll Nelkkl,
(llttaö el saanut,se oll kirJolttafiaton laki, Ja lähtlessäHeikklsanot
I
Syyskuun
11. päjvänä
1979oll tledos"Tuletaaskunkerklät'/,
sa lsot lulrlat, Nelklnparl kuukautta
etukåteen
vietettävät60-vuosDälvät, l4elkeln
J8 asulrvuotta
teki Helkistä
Nllstä el voinutJåådäools, kunkutLemnenj
oenvllnelsen"el Inkautisen".
liles saaDui
LenrnenJoen
kultaDUrol
lle

poronlenet
suurl|nlllan
ryntåyksenloppupuolel
la
huolehtlvatH€tklstäosal1950,Ja asettul asumaan
l,{lessllle
taanlopDUUn
ast,, yt e1 plhtaJBn
pllpusta enääkaanoksessa
kalvettuaan
enslnRolht0-Ja Puskutupruasavua
oJllla. Takana
ollvat vuodetsavotols- Ja llarastoon aotlontuntuln€n,
sa la lyhyt avloliltto, losta oli tytår,
Ensl syksynåel nyöskåän
kokoonnu
vuoVeri el enäävetånytmaallman
ystävlenJa
turullle
slen kasvattanakyfinenlen
r1lttl kåyntlkerran
tuttavtenJoukko
Ja vuoslkaud€t
Juhllmaan
Helkklpthpalauttamls- laJafiäen
vuodessa,
veroll|l]oltuksen
7o-vuotlspålvlä,
kuten0ll
alkåan,naallkyllssä. Helkllle 0ll
suunnltelt!,slllå Helkkilepäälnarln
pyrkyrlenpalstallal]]ultarpeeksllåånlå14lesslnnaan
kuverne- hautausmaalla
nentlsså,lonkaralat kulkivatnaasr
den,slnnehäntåennen
eh neldenkul,
tossa nåkymåtöntå
uraa, sltä, Jonka
tanlestenr lnnalla,
kuvernöörl
taksoloätvåsså
käv€11ä,
passltovat halttJolI leen
1'!lesslnmaan
TalvenDltklnä,hlllålslnå kuukauslna kallllta lll0lstoja,muttaDarhaat
|nuisHelkinkämppå
oll poronlesten
tlkikoh- tot Jokalnen
tallettaa sydäneensä.
puollstaJa
tanå. Hyötyoll |nolen|]]tn
RålJaHentnan

Rinkanpohjalta
SUORÄJTSEI{YYS
l4uthtnSuomen
Matkanul
l lton JäsenläfJestölhlnkuuluvten
on vuodef1989
alustamahdoltlsta
I I lttyå myös
suoraanHetslnglnseudunLaplnkåvt
JölJllnsuorlttanatta
kahtatäyttå Jåsennaksl8
SllLr l le,
päätöksen
Syyskokouksen
nukalses
S Lrn Jåsenet
voivatlllttyä HSLråän
maksaflalla
35 itk pos sl lrtotllllle
PSP119660-9.suorajåsenet
saavat
Sl,lL
I n jäsenedutpäåyhdlstyksensä
kauttala HslrnJäsenetutna
LaplnkåvlJä-lehden,KarJakalvon
käyttö0lkeldenJa alennukset
nllstå 11lkkelstå, Joldenkanssa
HsLon tehnyt
onatsoplnukset,

:*{ff&

UIPIIIKTVIJT
LIHJAKI
Klva tap€ nulståa retkelleväå
yståväåsl
on antaahänellelahlaksl
Laplnkåvl
vuoslkerta
Jå-lehden
1989.
Luonn0sta,
LaplstaJaltal retkellystä
k1lnnostunut
työtoverlsltai
tuttavasllöytälsl varnas slvuilta
luettavas,vaikkelhalu€lslkaan
nulta
Jäsenyyden
tarloal11la
etlla,
l4ulstathan,valn 2q nk tänå vuonnai

UIJV
LI IKUIIIÄVIRASIOKSI

KIITOSLAHJOITTÄJILLE:

Helsingin
kaupunqln
urhellu- la
ulkolluvlrastoon mouttanLrt
nifienså
I I lkuntavlrastoksl,
LYhenlPä
ålnakln,,.

Seuraavat
I I lkket lahJolttlvat
palklntojal5-vuotisJuhl
ien arpaIalslinI

+++
VÄLITUT
SEIIIYKSET
LEI{TEEII
4/88
LaplnkävlJå-Iehoestö
nro l5 4/88oll
osast€kuvla jäänyt kuvateks Ja
kuvaajan
nlnl pols.
slvulla 9 vl lkonloppuvael
luksen
osanottaJlaon suoprunnlnyllstyspuuhlssa
RalJåHentmannln
kuvaanlnå,
HannuLlodonkuvåssaslvullå 20
hånenvetänånsö
vaellusjod(kotarpoo
PohJols-NorJan
tunturlvarvlkkoa,
slvllia 23 on kuvassa
l50l metrlå
korkea|(löverfjållet/Stlotl Rello
Blomberstn
lkulstaftana.
Seuraavana
olevancrönIan -lutun
kuvaton napslnutLllsa Lesketå,
l'latkaoli nuutensuomen
Luonnonsuolelulllton matkatuotantoa
Ja
huolelI lset matkajärJestelyt0l lvat
retken vetällen Perttl ForsslnJå
AuvoFlnnln tekenät.
slvun J2 suppllovahverot
on
kuvannutRalJaHentnan
Ja slvun 38
suonSåkarlPalo.

+++

AIfå LåVåI
corallo, annan|atu5l
Haagån
Klrja 0Y, Alno Acktentie8,
LassinRetklåltta, Härleentle
5r1
Llpton0y, Hltsaålankatu
l
sllnolå,Nåyttelllåntle
suomen
llatl(allul11tto, ltlkonkatu25.
Llsåkst Tlula Löfsfim lelpol
palllnnoksll5-vuotlstortun.
Lämplnät
klitokset kalkllle lahlolttal I I lel

+++
RUoTS VÄELTÄ[Ät]t
Turlstförenlng)
0n
STFr
11ä(Svenska
|nåhtava
nåårätalvllonatarJontaa,
leppolslstahllitovllkoista la -vaellEluklerlukslstasupervaativlln
Tarjolla on nyös
rokslln Sareklsså,
erltasolsla tunturlkrrsseJa.suonen
llåtkållullltonlEtkatolmlsto
0n tehnyt sop1mlrksen
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