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I.APIilIKÄV|JA
Helsingin
SeudunLapinkaivijät
ry:n(Suo'
jäseniåriegö)
menl\,4atkailuliiton
iåsenlehli
nro 40 3/90 1.8.1990
llrnsstyyneljäslivuodossa:helmikuun
alussa,huhtikuunpuolivälissä,
elokuun
ja maraskuun
puolivålissä
alussa.
Painos2500kpl
ja
Jäsenmiiärä
31.12.1989
1192henkilöå
suonjils€niä
15.
vaståavatolmltlåia:
RaijaHsnlman,V linia18 I 17, 00530
puh.k. 718768,t. li, ke,pe 135
Helsinki,
5742
Muuloimituskunta:
Blomberg, ltlarja Hynninen,Heli
), Miia Pkinen,Ma*€na Tanska.

nen Martfi MarkDvaaB
Kansikuva:
HeliLaakso,piirokG€lmyös
TeiLaine,valokuvaaja:
SakariPalo
llmoitrrshinnatauksama
1300mk
1/1sivu700mk
1/2sivu400mk
1/4sivu
250mkjäsenetsaavat
Hankkiossaan
ilmoiluksia,
20% provisiota
hinnoistaPainopaikka:
Painonikkarit,
Helsinki
1990
Aineistoseuraavaan
lehteenvastaavalle
toimitlajalle
1.10.1990
mennesså.
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Puheenjohtaia:Clas-Henrik
Morlng
Nä!4relijänrl€
4 A 23, 00400Helsinki
puh.k.577 004,kesäasLrnto
597 397.
varspuh€enjohtaia:PekkaNarlnen
JåmeEintaiva10 E 68, 02150Espoo
p u h .k .461610.
Slhteerl: SiAka Hal6n, Vihedaaksonlania3'5 A 9, 02710Espoo,
p u h -k .5 97628.
Rahastonhoilaja:[4aijaSlykki,
Hitakkokuja3 A 23,01200Vantaa,
p u h .k .8764391,t. 12961.

@
HSL:nposllsiirolili
119660-9
Karjåkaivonisånlä: KalsviKoski,
p u h .k . 9128t0 79.
Talkoopåålllkkö:UljasPernu,
p u h .k .2988747,1.297
8563.
Kaiakåivonavaimensaa Malkailuliiion
malkaloinislosla,
l\rikonkalu
25,
klo 9.00-17.00,
ma-p€.
Yhdyshenkilönä
SuomenMatkailuliitossaon t lla Kesänen,. Hänhoilaamyös
osoltleenmuulokset ia låsenasial.
SIIL puh-170868.
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P{{KIRJOITUS
jåseneduista.
L€htjotanytlu€t,on yksiyhdistyksemme
näky/immistä
Mikäsiinåon taQeel,
lista,vålttåmåtöntå,
turhaa- nåmåkysymykset
on esiteliyjokaisellelukumåäråftåän
toiselle
jäsenellemme.
tuhannel16
noussvall€
Heisrå79 palauttivåstauslomakkBen
EnVine loputlikituhat?[,litämjel'
la kertolmielipiteensä.
tä heovatasioina? mejseslih€ovaltyytyväisiå
lai
harråstusyhdistyksen
ves,
iässnlrys€lyyn
taåminen
ontyönja muunahenul."sen
ohellaniintois-taikolmasa.voinen
seikka,
etteisiihen
jaksanut
vaivautua.
Taimoni€hkå
aikoijåaikoi.muttasevåinjäi.Ja moniei€des
aikonut.
Lehtemme
ilm€styyneljåstivuodessa.Kokoyhdistyksemme
talousarviosia
se lohkaiseeison
osan,Eisiisolesamåntekevä
milåleht€mms
sisåltåå,
mitäjäsenmaksusahsellaan
saa.
L,seatvastaajalkertoivatkuuluvansayhdistykeentavaiakseensamanhenkisiä
ihmisiå,siis
järjestämissä
Lapinlumoon
Sihiheiståvain
1 % käyyhdistyksemme
tilaisuuksissaioutuneita.
jos lehtivoisientiståenemmån
yhtesnkuuEntåpå
yhdyssitesnämme,
toimiameidån
lujittaa
luwuttakeskenåmme,
vaikkaemmeJaksa
tainäetarpeelliseksi
kåydäjäsenilloissa.
Silloin
tar
jakoon,
juth.ija.
vitsemme
toinen
toistemme
kokemuksia
henkilökohtaisia
meistå
msille
kerlovia
Ja vanhatotuushanon: Miläenemmän
annat,senenemmånsaåi,
Piläisikölehtemmeta*istaå linjaansa?
Ja phåisikökokoyhdistyksen
ta*istaa suuntaånsa?
puolta,iosPitåisikörelkilläia våelluksilla
erakoitumisvietin
ohellavoimistutiaa
sitäsosiaalistå
sa ihmisettapaavattoisjaanjltanuotiolla,kåikkiyhdessäpiirisså,snnenkuinluuskahlavat
yksityisten
ikiomien
maille?
urnensa
piiiätiMstäja laajeniaa
Pitäislkö
tåmånlehden
awlla?Seon sinusiakiinni.
MarlaHynnlnen

TOIMINTAA
ELOruu
12.8.su
SUNNUNTÄIRETKI
MOTTISUOLLE
Motiisuo
onlentokentån
tutevan
kiitotien
aIBjäåvåmielenkiintoinsn
ko,
hosuo. P6ikalle €i pääse julkisitta kutkuneuvoitta,jot€n k6110it

moittautuessasi
SML:oonpuh. 170868,onkokäylössåsiaLto.
|.åhtöAla-Mannerheimlntielui
kto9.00usåtietolå antaaRitvaKouki puh. kotiin 8747094
Ol työ 7062252.

18.8.1a
LETTUJENPAISTOKURSSI
KARJAKAIVOLLA
Kaadat
taikjnaa
jånnitykselä
kuumatle,
rasvatrjte
pannule.
Odorat
miten
l€lunkayjasillekåyniinkuin
ainaelipannulla
onhittositaksn
näköinsn
kok-

karc.Noinklo15.30alkavalla
kurssitta
kerroraan
niksejä
niinettåkaiki[aonnisla harjoitelaan
tuLrkauniinruskeatja pyöreåtlerur.Taikinåtutseratonpuotesia.Jos otsrtiiysinoppinur
tute
kerlomaan
osaamisån
salaisuuder.
Fasvaiset
sonnetja suupieler
puhdisiuvatsaunassa.
Våjk,
kast ennenolisikaankåyn),tKarjakaivofla,
niintuten]r, silä Hetsingistå
kto14.15tähteväå
tinollåanvastassa.Paluutapahtuupikkuadoina.
Ja-autoa

22.8-ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Nomaaliin
saunavarustukse€n
jottapaonnytsyytålisätåtaskutamppu,
luuolisihelpompaa.
Saunassaja
gdlalessa
makkaraa
onmukåva
kerlai!

laja palauttaa
mieliin
menneen
kesäntapahtumia.
Vastuuhenkjtönä
on KarinSilanderpuh,
kotlln674644,

29.8.ke klo 18.00
KERHOILTA.SIENETJANITDEN
KÄYTIö
Kaisaniemen
ala-astePuutarhakalu
1

Kerhoilta
on siinetty
elokuun
loppuun,
koskasn/skuussa
niinmonionpåkannut
rinkkansaja
jotenPkjoKltöworl
parhaimmillaan,
suunnannut
kulkunså
Lappiin.
Sienikausi
on kuitenkin
pitåäsjeniillan.Tutusrumme
l,larttaliitosta
erisi€niinja
niidenkasvupaikkoihin.
Joshalukkudpideläån
jonkaajankohdasta
tailmenee,
myössienikurssi,
sovitaan
kerhoillassa.
Kufssilla
kåsitelläänsientenvalmistamisla
ruuaksija niidensäilöntä.
puh.kollln327181.
Vastuuhenkilönå
onTapioNevalaln€n

25.8, la
PUUTALKOOTKARJAKAIVOLLA
Tånåånhalolaanja pinotaanruubnkaalamjaja pystykuivia
puita,jottataf
vellaolisipinoiavedettävånå.
Jossinulla
on kiiloja
taihalkomiskirves,
niin
otamukaan.
Talolarioåa
rokanja saunan.
Vastuuhenkllönä
onAutisBoströmpuh.työhön693691.

SYTSruu
2l .23.9.pe. su
VIIKONLOPPUVAELLUS
KYTÄJÄLLE

sijaitsevalle
Kykuulajtasyyspåiviä
lähd€mme
ihailemaan
Hlrinkåånlähettyvillå
Etelå-Suomen
rstken.Inanuotiol'
tajånalueelle.Upeälhiekkåhaiutia syvätsupattakaavatmielenki'ntois€n
nuotionlåmmösså.
LåhÖH€lsingistä
laonaikaåkerlaillapåivåntapahtumia
mielenlepäillesså
ympäristökartta
1:25000
Hinta
nojn
100
mk.
Karttana
21.9.kb 14.00Ala'Mannerheiminti€ltå.
puh.170
868.usåHyvinkää.
ltmoltlautumiset
19.9.mennesså
SML:åånUllaKeså6elle
rlerolaia varusreråydennykslå
KalevlKosklpuh.kouln912- 81079tal aniå slnlonen

26.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Öljylampr.rt
luovatsaunomiseen
uuttatunnelmaa
kun kokoonnumme
syysillansåunaan,Kuistillakaan
ei iaruiF€ islua pitkäånviitentyåkseen.
vasluuhsnkitönå
on AttanApunenpuh.työhöns6s3422.

LOKAruu
3.10k6
KERHOILTA.
SOMMITTELU
JA RAJAUS
VALOKUVAUKSESSA
Kaisaniemen
ala-aste,
PuutarhakaiJ
1
iriten saisinkuviinsyvyynåia minnemuuallekohteenrcj sijoittaakuinkeskellekuvaa.Maud
Piippokerioosommittelun
Jottasaisit;llasiatåydenhyödyntuo ku,
la rajauksenperiaatteistaviasinäytettåvå1.6ija
a.vostehavaksi.
Vasluuhenkllönäon SeljaTurppopuh.kotiin 322644.

13.10.la
SIIVOUSTALKooT
JA YÖSUUNNISTUS
KARJAKAIVOLLA
jå håmähåkinverkol
pyyhitåånKarjakaivon
Hytrysonraadot
majoistapihalleia illallapaikatkiil
tåvåtpuhtauttaan.
Touhuunryhdytåån
aåmuadontulonjälkeen.lllanpimennytlyå
läht€väLåpinkåvijåtobalamppuienloisleessasyksyisesnmetsåånebimåänKoskenKålensijoittamia
rasteja.Pimeåsså
iaivaltaminen
on yllättävän
vaikeaa,muitaonnistumisen
ilo on tässäkinpa-

21.10.su
KÄvELYRETKI
VEHMASTA
VANTAANJOKILAAKSOA
SEUBATEN
Kaivoksela-Viikki
Herttoniemi
ja Vanlaan
Kokoontuminen
päåsee
klo09.00Helsingin
rajallaHämeenlinnantiellå.
Påikalle
HKL:nlinja-autolla
46 sekäMyymåki- Kaivokseta
tjnja-autoitta
450- 4tt8.omauaåutottarutejäiestyyilmoittamalla
pihallei
paluukuljetus
vatjåtlävät
autonsa
PånanHallin
takaisin
Aulikseljalkineet.Malkanpituus
leennakkoon
kuljotustarv€l'/ukaanevästi,juotavaajasäänmukaiset
on15km.RetkipååtwHerlionimen
melroasemalle.
Llsätleloja
AullsBoslrömpuh.työhön
59369Jtal korirn893219.

27 - 28-10.la-au
AHKIONTEKOVIIKONLOPPU
Lapinkävijöiden
oman
Utinja Pekanneuvojavoit
saadatänåvilkonloppuna
ahkion valmistamisessa.lvlateriaalittehdåån yhteishankinianaja ahkiolle
k€rtyy hintaa noin 500 nk. Kymmensn ensimmåiseksiilmoittåutunutta

mamuumukaan.usåuerolala llmonautumisetuljås Pernupuh.työhön2978563tai Noliin 2988747.

31.10.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
onsinulla
nyttämänkauKarjakaivolla
saunailloissa,
Josetvi€läolekäynyt
kok€arentouttava
hetkiladeilla.Saundornden viimeinenmahdollisuus
Paluutåltåkesånvii'
lukiniåämalttåmattomana
odottelemaan
ensikesånkeskiviikkosaunoja.
meiseltåsaunaillaltaiårjestyytälläkin kertaa, vaikka et olisikaanomaLlaautolLaliikenteesså.

MARRASrsUU
7,11.ke
KERHOILTA
JA SYYSKOKOUS
-PADJELANTA
LAPINKASVIPARATIISI
Kaisaniemen
ala-åsts,
Puutaftaka!.i
1
jåsenet,hyvåksylään
tulevanvuodensuunniSyyskokoukssssa
valitaanuudetiohtokunnan
ja saja
telmat iuodaanpullåkahvit.
Loppuiltaku[etaanRuotsinLapissa.Kalkkisenmaaperån
ylånköalue
kasvupaikka
tuntuikasveille.
leisenilmaston
ansiosta
Padjelanlan
onihahteellinen
yli4O0Lapinalppifuususta
Kasvilåjeja
RaijaHenlmanker
on rokisteröily
arktiseenhanhikkiin.
puh.
too sanoinja kwin tåståkaunilstakasvipåratiisista,
Vastuuhenkilönä
on anla Pouiiainen
kotiin557437.

10 - 11.11. !a-su
KÄAMOSRETKIISOJÄRVENKÄNSALLISPUISTOON
maF
kansallispuisto
kevåållätutusnimiskohteenaollut
Miltånåyttååkän
raskuun
kaamoksessa.?
Onko€nsilumiiuu satanutvai onko pimeåäja mårkä? SennäetilmoinarJrumalla
ania slntosellepuh.kollln6760S9tal MirjaPlrlsellepuh kollln461610
jotiöTo kankämpåsså
Teemmepåivåret'
tai omassamajoitteessa
ennen6.11. Yöpyminen
10.11. klo08.00 Matkat€hdåånpikkuauketkåmpäståkåsin.Låhtöala-lvtann€rheiminlieltä
onkokäylössäsiådo.
toilla,jot€nk6fio ilmoittaduessasi

TULEVIA
24-11.ta
Bd€llisvuosisiapoikkea!€ pikkujoulu Vallilas-

25-11.su
hiihto
Pu nsuolle
5,12.ko
kefioilta, aihe s€uraavassalehdesså

6,12.to
itsenäisyyspåivån
kåvsly

LOITIA
RUSKAVAELLUS
1._8.9.1990
Pulmanki
reitillelähtöHelsjngistä
- S€vettijäNi
pidetäänKariakaivolla
Ennakkopalaveri
31.8.klo19.00Bovaniem€lle
junat- 18.8.klo10.30.
menevållå
Unja-ado
Helsingistäk|o8.30
la. l'/atkanhintaon 1 150mk.Hinrasisåttåä lailuri30B.
Linja-adoa
ollaanvastassa
Kaiamalkat,
måjoituksenSevsttilätuellå,saunanla
kaivonpysåkillå.
oppaanpalvelut(eiruokia).
jålkBen
Loprnmaksusta
ennakkopalavein
TleduslelutKalevtKoski puh. työhön HSL:nlilillePSP848488-03173662
2180249klo 11.30- 12.00tai kotiinpuh.
912- 81079talAnja Sintonenpuh.kotiin
676039.

HIIHTOVIIKKO
YLLAKSELLA
30.3.- 6.4.1991
Ennakkoonvaranneldenlulee varmistaa
Hyvätladutkutswal jälleenYläkssnmahosanotto
15.11.90msnnesså,
senjålkeenva.
ja
tavlllehangille.l,laioitusYl]äskiepissäJoenpaikalanneiaanpois.
mistamattomai
2 hengen
huoneissa.
suunFjstolla
l',latkan
hintasML:njåseniltrå
2150,-muilta LähtöHelsingisti29.3.klo 20.25Kolaiin
7.4. klo 8.35
100mk enemmän.lvlaksusisältäätäysihoi' Pallu Helsinkiin
perusiuu
Hinta
kesäkuun90 tietoihin,joten
don,junamatkat
makuuvaunupaikkoineen,
perillä
linja-adokuljetuksen
sekåoppaanpal- hinnan muutoksetovai mahdollisia-Peruu-

Paikkolaon varåfiu33 kpl. llmoittaulumisel11.1.91mennessä
KaleviKoskellepuh.
k. 912- 81079tait. kto 14.- 14.30puh.90
- 2180491.

tusehdotovatsamatkuinSML:sså,Ennakkomaksu 500 mk HSL:niilillePSP 119660- 9
e n n e n1 8 .1 .1991.
Loppued 1.3,1991mennessäsamalletilille.

KESAVAELLUS
KASIVARRESSA
29.6.- 6.7.1991
Alustavan
suunnltel|nan
nukaanrelttl kul.
keeKäslvarren
1tälaldallaslJaltse(llplsJärvelle,
välta Roplnsalnelta
Aslastatletåä Kosken
Kale,puh.k,
912-81079,
Tarkemnat
tledot nyöhem|llln,

SYLARNA17 -27.7.1991
Keski- Ruolsinmahlavimmatle
tuntu atueelleja hiukanmyösNorlanpuolelle
suuntauluvalla retkellå yövytåån majoissa.
Buotsalaiset
nimittåvåttåUialuefiavaettajan
l'/ekåksi.
Muttasuomalainenhan
ei uskoen,
nenkuinnåkeela kokeesenensikesänä.
Usälietojavoi lrysellåHannuLuoctoltäpuh. k.
931-220701.

PERUUTUSEHDOT
peruulelaan,
Jososanolioilmollus
ei makpalauieta
senuaosanottomaksua
kokonaipesuudessåan,
vaankorvauksena
kLrluisia
Peruuttamisalka
0-14v* ennenmatkanalkua= 500mk,
15-31vrkennenmatkanalkua= 300mk,
yliSl vrkennenrnatkan
alkua= 100mk.

Helsingin
SeudunLapinkävijöillå
on osanol
tajienvähyydentai muunennata arvaamattomans)rynjohdostaoikeusperuuliaalomalildsuusl4v* ennenilmoitetun
tilaisuuden
alkåmispåiväå
olematta
velvollinen
koruaukperuuiiaessa
siin.Jårjestäån
li aisuuden,
opalautelaan
sanottornaksu
kokonaisuudes-

MENNEITA
Ku4envuod.
l4ielenkiintoisiaoli
myöstutustua
maiaviena*kitehtuu in ja sen aiheuttamiln
Mikko Lyyrikåinen kertoi 20il€ tarkkaavai- jälkiin.Alueenkoluaminenvaaii paljonhen,
sele kuulljale mi€lenkiintoisia
iosiasioilal€h- gähdystaukoja,niin paljon tiellemmeosui
tojen synnystä ja lehtokasvillisuudesta. nousujajålaskuja.Piippalansaunanupeisiln
löylyihinoli hyvålopettaaretki.
Xarkåliin
suuntaduneelle
retkelleosallistui
27
joikasaivattutusluakauniissa
henkilöä,
såässä kesånkynnyksellä
olevåanlehtoon.Påras KESAKAUDENAVAJAISET
kevätspeklioliio ohitse,muttasiliilöytyipal
jon tulkittavaajå t'rnnislettåvåa.
houkuttelivai Kaiakaivolle 30 osalllstujaa.
Ohjehaloimikuniaoli
tuonLrlpaikalepslimanja
nin
halukkaat
saivål
osallistuakahteen
KESKIVIIKKOSAUNAT
hauskaankilpailuun.
Parastapäivässäoli kui,
Hltrysetkin
olivårtulle€tkilvanLapinkäviiöi-lenkin aivanmahtåvanhyvä lohisoppa,jota
i€htävän.
den kanssaensimmäiseen
saunailtaan.
Vli- loivommemyös€nsivuonna
KERHOILLASSA

tis€ntoistasaunoJaanautti inisijöistä
jllasta.
huolimattalåysin
siemauksin
Toiseen
iltaanoliennätlänyt
väin7 saunojaaa ikiircitåän
jå keenilma
pakoon.
Sateen
raikasli
ihanasti
saunanlisäksi,
Kesäkuun
illassaoli kaudenennätys,
kun
22 saunojaa
naunibuteidenlämmösvi
helteenheloittaessa
saunanulkopuolella,
TALKOOT

KÄVELY
Tremansskårr,
Kailalammen
aarnialue,
l\.lyllyjärvenlehto, Curnbölejoen€teläinenleh,
loaluela Espoonlahden
lehtokieffenlinkuuden kävelijänvoimin. Eipä ole näitä alueita
suoltasisälllettyEspoonarvokkaisiin
luoniokohteisiin.Lepotauotvietimmekomeastiaupaikaslatoiseen.
lossasiirtyessämme

Ka4akaivon
måjåttulipestyåiakiturkistaan
pelkååmätönkunlusinanve(ansiivoamista
tä Lapinkävijää
tarttli toimeen.Lauteista
makkarallkkuihin
kaikk paikatsaivatpuhtaan
ja saunanjålkåenkaihohteen.
Hemekeiton
killaolihyvåmieli- keitostaja tehdyståtyöstä.
VIIKONLOPPUVAELLUSTA
lsolä,./enkansallispuistoon
suuntaulunutla
vaellusta
suosikaunis,aurinkoinen
säå.Koljaetmekymmsntåviisipåinen
r€lkeilijäloukko
tiin kolmeenryhmåänja kukinryhmäsai
ja
todelamitenupsilaollvatlsojärvi,
Lortikan

LUKIJAKYSELYN
TULOKSIA
Lapinkävijä-lehd€n
lukijakysewnvastasi Yhdlstyksen toiminta
yhtBsnså79 hsnkilöå.KaikistavastannBista
59%olimiehiåja
41%naisia.30
- 59'vuotiåiKysymyks€stå
numero13alkaenipeåi 47
tavasianneista
oli79%,lokavasianne€
tavatåk,
Jåsen- vastanneislakuuluuLåpinkävijöihin
temmeikåiakadumaaseensamanhenkisiå
ihmisiåMutiavaltaosa
Låpinkåvijååluetaånkyselynmukaanoi- (50)ialuaati€toakin.
py,
Vaikkakysymykset
keinahketasli.sillånoinouoletvastannsisia rittiinlaatimaanniin,€fiei muitavaihtoehtoja
ja yhdistyksen
lukeelehden
kokonaan
toimin- olisi,läl useampiaruutujakokonaanvalitsstaa käsitt€levåt
sivutlähesaina.Jåssnistörl} matta,Suuntåaantaviavastauksenkuitenkin
ja runotsaavat
me on hyvinloiminlahaluisla
jäådåtoiseenkedaan,sillåvastänneista
petåEriloimikunlien
tunlemistakysyltiinmyösja
ti 20% ei lue'Ruonoreppu'-palstaa
lainkaån. valtaosåkyllåliesi niidentoiminnasta,muttå
Vuoden
snsimmäisen
numeron
miBl8nkiin- koskalisåtietoja
haluniin,
lullaanlehdesså
tutoisimmaksi
nousi'Espoon
artikkeliksi
arvok- levaisuudessa
ja niitoimikunnat
6sitlelemåän
kaat luonnonkohtset'
ia "Osaatko€rcttaa denlehtåvåt.
naavanluoosta'vakiooalstoista'Toimin- Yhdistyksen
jädestämisså
tilabuuksissa
pohialta!'
lasivut'ia {Rinkan
olivatmuihinver- vainn. 1%oliaktiivisesti
mukåna
olleila.Mur
rattuinåmi€lsnkiintoisimmat.
ld€aksi ta niitå,jotka osallistuivat
ioskusjohonkin
pitåvån €sim.vaelluksjlletai kerhoiltoihinlö!4yim€lhuomasimme
lukijoiden
Jatkoonkin
tjeiokilpailuisla,
koska'Testaatietosi"saimu- keinjoka lomakkeesta.
Syitåosallistumsfiopiiffoksisnla
kavanvaslaanoton.
Valokuvien,
muuteenoli yleensåvåäråajankohtatai
si\,!jen måäåå pidettiinsopivina.llmestyml hankalatyhteydeiVåmasnluontoonpåäseo
nenneljåstiwodessaon hyvåja våltaosavae
muLrtenkin
kuin aina yhdistyksen
mukanataajistasåill4råål€hlensåkåikkinumerottai (Hassua,
jåvaikkakuitenkin
niinmonlilmoifii
jotkutlaneelliset.
yhdeksisyyki samanhenkisten
sonwtenså
joitasaim- ihmislen
Toimitus
ilahtui
monisla
ideoista,
kohtaamisen.)
meteillå.Lehdenårlikkeleiden
teemojaja aiheita miettiessåtulee lista ehdotuksista
ol€maanesillä.Kiitosniistä.
TåssåmuuEmia:
lisååluonloaih€ita,
kut€n
naa!€t,"kaamoksessa
kasvaneen
kokemuksia, kasvisruokailijan
våellusmuonåt,
-or$ia
=6 laisiavaelluksia,ssnioreivaelluskohteita
dennuoruudenrc1keily,
-neuvojaaloittelijoille,
uskomukset,-pääkau-vanhatsaamelåisten
punkis€udun
retkeilykohteita,
sanaslo,
-Lapin
'Saamenkiel€n
alkeita.

Tolmlnnantaåtuaetslttllnmuutamittå
våihtoehdoitta
ia tåssålstos:
tåysin
miellå
aktiivista
40
antoisaa
35
monipuolista
29
uudet helpostihyväksyvää23
uudistuvaa
7
sdullista
29
sisåänlåmpiävää
8
joukkoonvaikeapååstä
I
såmaavuodestatoiseen 7
kallista

mi€11ä
33
30
34
26
36
33
25
15
23

Ehdoluksla yhdislyksen tolmlntaa
alatellen
Kemoinoj€n
alhelta:
saam€laisåtiahistofia,
kielilqsymykssr,
käsityöt,kivet,
kpinaiheinentietokilpailu,va€ttus
ja matkaseikkailuia
Relkl-Javaellus-kohteila:
ParikkalanSiikalahteen,
Ahvenanmaalle,
syysvaellus
karpalosU0116,
kalastusvaellUs
InarinjärvellB,
kukkavaellus,
kl.rltava€llus.
lintJretkiä,vaellusMrcon
Muita:al€nnuksia
lisää,varusteet,
ruuat,kirto)a
Lehdentoimituskiittäåvastaajia.
HellLåakso
PS.Pååpalkjntoa
si kukaan016vielätunnustanlt saaneensaKenenvastausnumero
oli
10it2,

kine
mieltä
2
6
a
18
7
23
27

täysineri
mieltä

1
3
6
8
19

a

35

TIETOAIVI
VIRKISTYVALTION MAILLA JA
VESILLA

VuokrakämppiäLemmenloelle
åktiivisemMersåhallitus
on ryhtynytentistri
retkeily'ja kalastusalueis_
min tiedottamaan
varcin kälsvå
mailLataan omistamillaan
onesiie"vir_
lomaasuunnittel€ville
tietopaketti
ja vesillä'.
Siinäon ryhmi'
kistyvaltionmåilla
ja retkireitit
kansallispuistot
teltyretkeilyalueet,
mukaisesti
hoitoalueitten
Metsåhallituksen
koh'
Jokaisesta
'aina HangostaUtsjoelle".
joka kertoopåäpiirteet
leestaon liMstelmå,
Useistakohalueestaja matkaifupa|vefuEta.
t€isia lö)4yylisäksitärkeätpuhelinnumerot.
Kohteiiaon kaikklaan75,joisla34:ståon saaåluJoissakin
ravillaomata&empilehtinen.
eillaon pyrittyottamaanmyÖsvammaiset
huomloon.
suomenkarttaanlaahyvånyleis_
kuvane koineidensijainnista.Päåosaniisiä
pohjoispuolella.
on linjanOulu- Joensuu
on pääsääniöiKaikistakansallispuistoisia
jotkakertovat
luonnos
esitteenså,
sestiomat
kulttuurisla
eläimistöstå,
ta,kåswllisuudesta,
ja palveluistaalueella.
Nlissekåliikkumisesia
Tarkemkohteesta.
såonmyöspienoiskama
paa tutustumistavarien on kuitenkinsyltå
kartta.
hankkiakunkinalueentopograalinen
luonvarcinlaajaesit€onesim.auttikönkään
jokasiaitsee
Rovaniemen
hoitoalutopolusta,
eella.Alueenluontopolunrastiton kerrottuja
kwitettJvarsintaidokkaasti.

Lemmenjoen
kansallispuiston
alueella
valvontakäytösså
olleetHårkåkosken
kämppå
ja l',4orgåmin
kultalantoinenpååon multettuvuokrakåmpiksi.
Kumpaankin
mahuunel
jå henkilöåja
kummassakin
on sauna
käytettiivissä.
Härkåkoskella
on lisäksivene.Myöshuovat,paliat,Wnyt ja keittovålineetkuulwatvarustukseen.
l,lorgamin
kulialan
vuokåkåmpån
hintaon 120mk/vrk
ja Hårkäkosken
160mUvrk.Varauksisn
teko-ja avaimennoutopajkka
on Lemmenjoen
lomamalolen
AhkunlupaNlurgalahdesså,
puh.9697'57103.

Kosteudelta suolaan
T6knoSprayKyvalmiståaEagleruotesarjassaankahtaretkeilijålle
soveltwaauuiuu!
ta: Kamaspray
ia Antiwelspray.Kårttaspray
muodoslaakartanpåålbjouståvan, kovapintaisen
kalvosuokelmun.
Vedenlisåksi
jaamyösöljyltä
ja kemikaaleita.
Kuiwmiselleon varaliavaiitt ivåstiaikaa,joten käsittelyon syytäsuorittaaennenlåhiöil,

Ariiwetsptayon tarkoitenuteliiojen,rinkja lenkkareiden
kyllästrimikojen,tekstiilien
s€en.Senovhon 23.80jaKarliasprayn
ä.50. liedustelut
TeknoSprayKy,Teräslie
puh. 9,04200Kerava,
Esitteitåvoi tilåta Metsähallit'rksesia
puh.90'246
969.
iai
9G61631
lalokaisestapiiikunlakontiorista
hoitoalu€entoimislosia.Lapissaesim. Bovaniem€nhoiioalueentoimistosiapuh 9602941.

Poronpapanoita
KoRVÄUKSiÄ
P0R0tSrÄ
pel- raankulJetuslJtsJoen
kunnan
ltäIaldallåporojaan
Ja patohälytykslln,Slkpallskunnan
poronentavat
Kaldoalvln
sl tåyiyy enslnllmolttaakuntaJa sltyll tuhat Doroåtalnlehetmenetttvät
ten mahdolllsl|llman
tarkkaosolt€. llyös
venalkäna, llllstå haetaan
korvauksla. erämåapuhelinlsta
tehdyt hålytyksetohPorotkuollvathåtäruoklnnasta
huollJautovataluehälytyskeskukseen,
LK
natta nälkåän,slllå ne elvät pystyneet I0.rl,90
kalvanaan
ravlnnokseen
låkäläå,loka
syystalvellalål Jäåkuoren
alle. LK
SILIAU]SJOEILE
19,5.90
lJtsjoenkylän kohdallenouseevuoden
II{ÄRIIIÄTUEHTTYTYS(ESI(US
LOPEITI
1992loppuunmennessä
Tenonyllttävä
perlsllta, loka rakennetaan
samåtla
päättl tolnln- aatteellå kuln Rovanlemen
Inarlnaluehålytyskeskus
kom€a
Jättansahohtlkuussa,Kålkklutsjoenia
känkynttltå, Suonen
Ja NorJan elatInarlnkuntlenalueeltatulevathälytoksetovat pltklen neuvottel0J€n
Jöltykset kytkeytyvätRovanl€nelle,losta keenpåässeetyhtelsymmärrykseen
råkenapupyydetäån
n]yösRovanlemen
llsäksi
tafilseen
lllttyvlstå aslolsta, Lk
polllsl-, sal- 19,5.90
kolnenkuunpatkkakunnan

Pj:npuheenvuoro
NUUKSIO

KUKASJÄRV|

lääninhalliiukolin6.4.1990
Uudenmaan
Goados-koneuvottelutilaisuu- Vaikkamalkaaparkkipaikalta
sessaNuuksiotyöryhmän
dallemme
on
vain
3
km
måhtuutuohon
ma!
jossa
saivatkerloa
dessa,
ulkoiluyhdistykset
kaankåksilyhyttå,muttaikävääsuon
käytoivomuksistaan
Nuuksionjärviylängön
ylitystå.lvamSML:ståon puuhannLrt
pitkospuila
helpotiamaan
kulkuala
€s.
suoalueille
Kunviimslahdessåmme
olilokaksikin
ylityspaikkojen
tåmåån
Hån
on
'bviåmbui'.
kertomaan,
etti:
Nuuksioadikkeliarajoilun
pannLlkintöpinåksimaanomisLajien
kanssa.
em.ryöryhmällä
on åikaåvjelåpuolilojsta
PilkospulJt
ovatluvassålo €nsik€sänäsuoNuuksionkä)'tön
vuotialaauaehdolustaan
ja
vielåkuulemaan
asisuhte€n meilätullaan
ja vårikåstäruskaål
Hyvääloppuk€såå
c-H

Nuuksionluonnostaaikoien
saatossakirjoitettua
Varhaisinkuvaus Nuuksioneråmåånmstsistäon eiliåmåttåFrcddkJohanFonsenin
pitäänkertomuksessa'Uträkning
och beskiftningöfver Esbosoch & 1752'.Prcf.
se kuuluuseuraa
AullsOjank?ännöksenä
' -- Nurmiärven
l4an sekåGunnaEista
Tackskogin
kauttaVihdinl4allevlev:intlen
vålinenmeisås€utuon karuajå kivistiisekä
hyvinkallioislamaata,jossavuoroinon syl',laaviä rotkojaja vuorolnsuuriakivikkoja.
pohjaon enimmåks€en
saveaial hiekansekaisrasav€a.soitaja ämeltåon slelläriällå
vuoienväissä,suunnosaniisfiikäyttök€]voltomia.lretsä on r€hevä kuusi-, män
ty-, honka-ja lehtimetsäja siinäkasvaa
riiliävästi
kaikenlaisia
rnetsähelnää'.

konoavaa, paikymmenmetristä jyrkånneiiä.
Ja lähemmä tlltuamme saa selnämiln jyrkkyys miltel hätkähMtävän selityksen ja lisäefeKinvaltavalohkar€id€n
s€kamelskapeittliii kokokalllonla puronväisen ålueen.On
slinä ryske kåynyt niiden ajkoinaan Lrotesså
kålllostal -'.
oik€altaVähä Romlampiai' --Pian på'Lilyy
ja
don tyypilllsensuonreunuksensa
keskelå.
Jo kaukaa erottuvat vesiElassa kasvavan
mulasa€n rilppuvat emiiåhkät vedenkålvoa
vasten. Kuljettuamme satasen metriä lammen ohi m€tså jälleen ha enee ja ed€smäkienvåliintyösämmeaukeneekålliolsten
nWå Kolmuslampi.Kenämme yksinåisen

huvllånkadehdittåva
la paikallaan
lammenpå
ässsä, ja polku alkaa laskeltua harvannä
Tasan kaksi sålaa vuotta kesti seuraavan köistliL
rinnettäkohlipurolaaksonpohjaa-'.

julNuuksion
luorloakwaavånkiioituksen
kaisemlseen.
l',laisteri
RaikkoR'rotsalon
ar
l,ialsterl Ruotsalo kedoo håltioiluneena
tikkeli'Espoonluonnonaarleiiaetsimåssä' myös,' --mit€n purostakuuluvakalanporsilrnestyl
tuollolnSuomenLuonnonvuosikir- kahdussaa Espoonainoita Poa remoia j6sa 1952.Siinähän maalailee
'Pohjolan korciatunnuslelevan
lopullisestj
oivaltåmaan,
tunnelmalsla
laa- etki on tullut salaperiiise€n ja käyitiimänöåme- ja nevamaisemia
pu- måån paikkaan--'. Hän suorastaanvaipuu
a
Kiimansuolla'.
hämyisiä
'[,lyllyjärvien
ial
jne.
rclehtoja' Jäjennäntiåhånnäistii"iau- hurmoks€en'
kahlatessaanvyöäsi?än
luisla"muutaman
esimerkin.
myöten angervo-korpikaslikka- ja kotkansiipi -ruohostossa iavoittamaan edesså?iLn

" -Iitnäkö on Saukonnorc?
Kallionousee hämär:issä kohoavia Carex laevirostriksen
jyrk:isti,
eiuoikeålle
se vetiiå puoleensakat täkislöjä --'. Sillälailla,Tarvajärvisanoisi.
seen:havoln
näkeemelllänolnselnänäis€sli

Loisteliassanaiailurion myösprof.Vilio Er- Lännenpänä
åmein€n-korpimalnen
suo ia
joka
lukuien
kamo,
1940-1950
vaihteessa sen pohjolspuolella
l€viåväpuolukka-kayhdesså Buotsalon kanssa lalkapatikassa nerua-kargas tiiydentävåtsåilyttimtsenarkieBitarkoinNuuksiola,
noitaluonnonaar- volsen kasvillisuudentyyppejå. Montpuol€itamuistiinm€rkitsem:isså
seulukaavoitusta lisempaa
kasvlpeitetlåtiimån
kokolsettaatatta
varten. Prof. E amon kynåslåon låht€nyt haruoinlapaa, vielå hårvemmintrittatseen
jotkaon luettavissa maisemålliseen
hienosluneiia
kuvauksia,
kauneuteen
llittyneenå
--'.
heidänraporlistaan
Hslsingin
seu'Tutkimus
dunlähialueen
virkistys-ja luonnonsuoielu-" --Velskolan
Pitkäjärven
länsipuolin€n
s€uru
kohteisla
1950ja 1956'.S
on kajstaleiårvialu€enparasiarelkimaasroå.
lamia hänent€ksliåån.
Sen pohjolsosassa
on Espoonhiihtetijöitte
tunu Kattilajärv€n'porni', monieneftåmaa" Pääskyvuori
on komeaja maalaukselll- lalujenlunnelmallinen
låihiömaåsto
--,'.
nen,tosi! aikalajllapoljettu,
näköalapuiden
huononiama,muta kultenklnmelkoinen.

alueellekeskitw harvinai'--I|i!år|åmmen
nen m?äå luonnonkaun€utta:karuja
kallioyl?inköjä
silm?iLii
ihastuttavia
kalliorinsoitå,
la
teiui ja näidenvälsiä laaksojä,ioissa jalot
lehtipuutvarjoåvat mltä vehmainia lelioonyleensäkin
laukasvillisuutta.
Kaswlpelte
hassakehlttynynå,
mikäyhd€sså€ikois€n
vaihtelevanpinnånmuodostuksen
kanssa
antaamilt€iainutlaatuinen
viohåtyksen
kajkille

ll' vuoLaarnasen' Luonnonsuojelutulkimus
delta 1974,s€kjn Helsinglnseuiukaavalilton
teethiLmä.Hänen tekslinsä on tiukan asiallista kuten tiedemiehelki voi odottaakin.Myös
myöhemmälseudunluontoåkosk€vatinven
tointkapofit,joila Espooon julkaissut,€sim.
teetåkaupunginympäfistösuojelutoimiston

mä "Espoonarvokkaatluontokohteeukokonalslaportti', pysytl€levåtkuvauksissaan kulvalla'aslalinjalla.
Tätäråporttiaesileltiin'Lapinkävljän'kuluvanvuodenensi numercsa
ja
se on ollut aiheenåkäsilläolevaankiioiJålleenkeslikyrnmenisen
vuotta,ennenkuin

seuEåavaNuukslonluontoaja malsemla
selvittävålutkimus näki päivänvalon:Juhani

KIRJAREPPU
I.ÄPPIATASKUKOOSSA
EurcopankulttuusåäiönSuorn€nosasto
onjulkaissutautollatåibussillamatkaavalle
la'
pinkäviiäleLapinkieros 1ja 2 nimisetopas'
kirlat.Takakannessa
lu!€taanetteikkia ole
vainmatkaopas
vaanse olisisamallaliivistel'
mä Låpinluonnostaja senasukkaiden
nykypäivästålahlsto asta.

LaLapinki€rros1 selostaaautomaikailijan
ja osa2 rcitin
pin Rovsniemeliå
Nuorgamiin
Kätevän
Kilpisjårvelle.
Rovaniemeltä
pokkarin
huonopuolion sen
taskukokois€n
Kirloissaesitellän tutut matkajlunåhtåvyy- hinta:vuodelta86 olevaosa 1 ma!6aa100
oså2 puolesla vuonna89julkaislu
det.Omanlukuns€
ovatloisaalia
saaneet
kri- markkaa
taan
148
mafikaa.
tenkin: Lapin kommunism,,
kenkåh€inät,
Kiioja myy Euroopankulttuurisäåtön
Osaranaukeal,ruskansyfiy lne.
p. 90-179467
suomen
osasloHelsingisså
Kidojenkiioitlajina on kåyt€ttyeri alojen
tohtorilasoisia
asiantuntijoita'kokonaisuus
on la klrlåkaupat.
kuitenkintöl?€ähtelevä,
silläliianpaljonon y simoEllilå
tettykerloaliiåntiViisti.

RAKKÄUDESTATUNTUREIHIN
wanhalkirjat KaarlnaKariHalrinvalloi1978
lus,Kisakalliosäållö
Ri€mullis€ksi
lukukokemukseksi
osoittautui KaarinaKa n m'rislelot60 vuodsntakaa
Hänenkertunturireiksilyrnme
alkuvaiheista.
pulppuaa
iomuksistaan
lämminhuumoi,jor
vaikeuksia,
la hänvalottaaniitåmoninaisia
pioneerctkeilijät
kohmitå30-luvun
ioutuivat
Silloinei ollLrtkunnon topogralikarttoja
ja eipäollli €desmaantieyhSuomen
alueelta
teyksiäKäsivarren
Lappiin.
Varsinomaperä|
sestlvaikeudeiratkaistiin-Niinpämalka
joko lai\,€llaraijunalla
K,äsivarteen
suoritettiin
Norjånja nuotsinkautta,jostaTromssasia
tai
Lyngnen
Narvikista
oll yhteysKvesmenesin
vuononpohjukkåan.
Tåältåpuolesiaan
oli

LUONTOMATKOJA
AFRIKKAAN
Luomonläbehiäsafarejallä-Afiikkaan
lee{e-irse periaatleella.Pienelryhnål.
Telttailen
Auloll4 jåloinja kameleillå.
savameillaja sadenehissä.Talvi 9091:EliopianOmojoki,Turkananerämaat,Keniasafarija kam€livaellus,LintusafariKeniasa.
Pyydäesne: Benediclvon Wright,
puh.90 - 536 406,-408546.
klo 19.00Daghfo' ja diailta30.8.90
ma nkalu3, työväenopisron
'arblks6n' Frjasrossa.
1 . . . . . . . . . -. . .....-..,....-..,..,.. , . . , . - , . - , . , , . - , . , , J

Kilpisjäaloilettavatuiiurivaellus
Siilastuvalle
jaretkeily/arusteiden
velle.Näinmuonan
kul
jeluksiin
oli löydettävä
omalkeinonsa
kuten
k€\,yrrakerneisåt
työntörattaattai raakkaporonkåy1tö.
Ensimmäinen
retkiKilpisjåruell€
suoritetliin
h€inäkuun
alkupuol€lla
1932.KaarinåKårin
påämäälå
kertoman
mukaan
tårkein
oliHafti,
jokaiaikavoimaisesii
olivaikuthnuthån€enja
jo
relklenpäåsuunnitlelijaan
AnnaLehtoseen
kansakouluaikana.
Myöhäisen
kevääntulon
ma!
woksisurnitelmasta
oliensimmäisellä
ja retkeiltåvä
kallaluovunava
vainKilpisjärvsn
lähituntureilla.
jäi €lämåän
ja
HåaveHåltinvalloiruksesta
se loteul€ttiinkesällå1933,tåhån rotke€n
osallistuivatKaarinaKari,AnnaLehtonenja
InkedArajäi,Kaa naKa kertoo,
kuinkasumlinensääåikoitehdä
kepposet
Hahin
lakea
tavoitteleville
rctkeilijöille.
Rajapyykki
304kuitenkinlöytyija Haliinensimmåinen
vierasknia
psnirasiaan
pyykinkälkÖihin.
asettiin
Fazgrin
Valokuva
huipunvalloituksesta
ehdittiin
otha
ennenkuin
Haltipeittyiusvaan.
Kaarina
Karin
mukaanhe olivarensimmäiser
jotretkeitijät,
ka sinnetulivaiSuomen
puolena
lukuunofiaja kartoittajia.
måtta maånmitt6reita
Muutenkaan
Klpisjävieiolldtuolloin
mårkailun keskipisteenä.Siilastuvånvieraskiiaan
kiisniinkolmekymmentuvun
laitteessa
€00,
700vi€rasiavuosinain.
Påäosavieraistaotitä
hilqliståJoukossa
alkoioltatyristejakin'
aina
ja jopa Paiisisiå
Oslostaja Tukholmasta
Kaa na Kari suorittiystävineenSotuvutta
neljå tuniurketkeäKäsivartsen.Kåsivaff€n
valloittamisen
lisåksihe löysivätPattaksen,
jonneSuomen
Naisten
Liikuntaliitio
rakennutti 1934tuntunajan,jossåaloiteniintunturi
hiihtokulssit.
KiiansaKaarina
Kai kkjoittivasta
vuonna
1978aikaisemmin
tekerniensä
lyhyiden
årtikk€lienpohjalta.
Ferkikunnan
onamatrunsaat
valokuvåtkertovatmaisomienlisäksivarsin
havainnolJisla
kisltåsaamelaislen
kutttuurisra

Suomen
Kaiainnoith
ennenkaikkia
Kaarina
ja huoli,etläell€iLatr
Lapinsuur€nmoisuus
ja hiihtäiät
pia tehdåtunnetuksiretkeililåt
Hånmuiste_
malkansa
ulkomaill€.
suuntaavat
lBemyöslåmmöllåHelsinginyliopistonprcfessorin Granön selostusta LäPin
maail_
tuntu maastonainutlaatuisuudesta
syvåstihäneenmieleenmassa.Nevaikunivat
så ia hånhalusimyösottanillaanvalokuvlla
tun_
suurenmoisuudestaia
kerioamals€mien
Ennenherättivä.
ne
hänesså
nelmista.ioita

kaikksa
hånkunenkin
tunsikiitollisuutta
L,apin
asukkailakohtaan,jotkaonivatretkeilijätlåmmöllåvastaanja autloivalh€itåmonintavoin
selviytymään
oudoistaolosuhteisra.
"Hymynkyyn€lkirpoaasilmäkulmaan
kun
muistelee
pikuUrhonintoalåhtiesSiilastuvan
såmmeHaltille,
taipienen
lappalaiströn
keskusteluakanssanf
ReijoBlomberg

ASIALISTALLA
OBJEKTIIVIT
Kaikista
niiståsitoimitajutustella,
elleihaIuåkiiaa kiioittaa,muliaotBraannlr jokuneniå4esiahäkameran
vaihto.objektiivi
kåsitte\,yn.
antavat
fiahdollisuuden
'Valhtolasilhan'
rajatakuvåuskohteita
edtavoinkuvauspaikkaavajhtamath.Vaihloehtoisiaobiektiiveja
(polttovålil
saaltavatolla€sim.laalakulma
tåånesim,28 mmtai 35 mm),niinsanottu
normaali
(50' 55 mm)ja pi€nit€l€
oblektiM
kulen135mm.

Laajakulmaoblektilvit
Laaiakulmaobjekiiivin
kuvakulma
on laaja
ja esim.maisemaa
krvatessa
kohleena
näkyypuolipitåjåä.
Huoneliloissa
kuvatessa
seonvallanmainjo;
saakokovierasporu'
kanmahtumaan
yhteenkwaan, Ss käy
myöslåhikuviin,
koskalaajakulman
suurisyvåtarkkuusalueantaassim-kasviakuvatessa myöskasvupaikasta
kåsityksen.

Toisaalta
lul€€myösongelmiasiitåmiten
häivltåtsuttuiseniaustan.
Laajakulma
on myösrnainiorckennusten
kwauksessa.Vaaranatosinsaattaaollareu,
nojenväåristyminen,
eitosin35 mmkuvatessa,mutta28mmlläsenjo huomaa
rjippuentosin
kuvakulmasra.
Perussäänrö
on: 'PidäkamBran
fihitasoyhdensuuntaisena
krvauskohteen
kanssa.
' Bakennuksia kuvatessa
lilmiiasonkallistuessa
väänt)råtmyösrakBnnuksen
sivutia kuvassa tålonåyttåäkaatuvan,H€ikornpitaatuiset
28 mmlaåjakulmai
saåttavatmyöskupertaa
kwauskohtBsn
- varsinkinpitkätpysTehviesså
lähellåolevasta
kuvauskohteestakasvollilkielmaa
28 mmobjektiivitta
(n.50 cm etäslydeltä)saattaakuvåstatöytyä muhkean€näset
kasvot.Toisaalra
se
saattaaollahumorististakin.

kuvatessalaajakulmaobjeklii_
Pihanäkymiä
Pjhalasenei kohvi hieman
'valehtele€'.
loisisiaan
kaukana
teetovatikåänkuin
la
pihåsta
tuleeavarataiesim,muistomerkki
kuvatessa
puistossavaiklrtiaalaajakulmalla
vmpåristössä.
autiossa
vksinäiseltå
ominaisuus
on
Laajåkulman
eås hankala
heikoissa
valaistusolosuhtelstarkentamien
sa.Toisaaltakunobiektiivinsyvåtarkkuus
taruilseollakaan
on suuri,ei tårkennuksen
Låhikuvissa
asiaon toimillilleen
kohdallaan.
sin,koskaniissänäk)j/io pleninkinvirhe.

Pieni tele
Itsellänion
75mmja 135mmpikkLnebet.
Molsmmatovåtsangenkäyttökelpoisia
sil,
loinkunkuvauskohdson
kaukana,
oikäsitä
pääseläestymåån.
Tällöln
teleluokuvauskohlesnlähemmåksi,
€ikäkwista sittentarvits€selvittåävie|aills€npi€ntå'länttiå'
tunturiksi,
Telesupiståaelåisyyksiå'kasaån',TuntuNormaaliobiektiivi
rissamaisemiakuvatessa
ei haittaa,vaikka
(tele€nkuvanåkymååhismantypjstenäisiin
NomaaliobjektiM,
kutennimikin
sanoo,
Påinvastoinmonesti
toislaakuvåussuhteet
suhteellisen
samanlai- kuha on kape6hko),
vain9duksi.
sinakuinnåemme
- Voihansillåmusilmillåmme.
Nomaalilasi seon kuvallg
on ns.ylsisobjekliivi.
Siihenvoidaantatuitta- kanaolevalla28 milliselläoflaakuvånkoko
kakastavoi(auksenvuoksi.
essaliitetläåloittosarjarai käytkiåoblekrii
Pikkutele
on myösmainiolähikuvauksesvissamahdollisesli
olevaa
pääsläänkuvaasa,varcinkinjos
siinåon makrotarkennus
makrorarkennusla,lolloin
ja pienistå
mahdollisLrLrs.
Tällöinmeidän
eitaryiise
konmaanlähikuvia
esimkukista
öiököisvi.Hankalinta
on, ettåtarkBnnettaessa taiavatpujenseassa,vaanvoimmåväijyä
perhosesta hiemankauempana
kohdettaja saadasen
kam€rca
viidensentinpäähån
ja låhtetms.,tuppaase hermoslurnaan
koreanpeftosenruuduntäydeliåkuvaan.
Pikkuteleon myösmuotokwissavarsin
måänkarkuun.Kontaasiinäsittenloinenkäja ioinBnkame€ssa
pitkin
käyttökelpoinen,
malliei häiriinny
kuva4an
si maassa
tunturin
rinnettä.
Normaalilasion,
låhentBlyistå,
kuntouhdaanhiemankåuemkulenjo
pana.Tulokenaon monssti
mainitsin
ylsislasi.
aidompia
hsnSillåotetaan
suuinosa
ja senkanssaonhelppotoimia,
kuvista
kilökuvia,
Puhumathkaan
niistäpuolisalaa
kun
haluaakäyltääkokotedvyysaluettahy/åk-

Pitkät putket
Nsovatmukavia
vimpaimia,
muiia€ll€t
yritåplydyståålintujakameralla,
niin400
milliåpidempäå€i tårviia.Untujavåijyvåkuilmanpiilokojuajajuu
vaajaeiiuletoimeen
kaanalle400millinlelettå.
Teleen
on tällöin
oltavamisluiten400- 600milliåja kuvatessa
on kå)tettåvåjalustaa.Nuoobjektiivitovat
tai ammattilaisen
våliio vakavanharrastaja
nsirå.

KILPARATKESI
kaaluvåt- vai
ToiseksisijoittunU"Råja-aidat
kymm€nvuotisen
taipaLåpinkåvijä-lehden
juttunsa
ensimmåis€ksi
låkaatuvalko?'
oli
kirjoituskilpailu
sai
leenkunniaksi
lulisteliu
KaleviKosken.Hålapinkåvijånlarttumaankynään. hettäneen,Keravalais€n
muLnamån
neltå tuli saimmemyös kirioitukson
Junujak€rtyi$its6mån.
tauti".
on paranlumalon
sanankkioituksista
sånoi "Lapinhulluus
Painavlmman
julkirjoittaneon
JoukoBäJokke-nimimerkillå
s€ppo J, Partanen,Matkailuliiton
"Kuneåmaahiljeni'jakoikolmanlaisupällikkö ja kirlailija.Julkaisutoimikr.rn- janismen
nastaHsli,Mada,Miia,RalalaReiloantoivat nen sijanjunujasuoltaneenvoitlalanLaiska
laaditun'Kullankaivanåid€n
mielipneiden vaskaaja
omatarvionsa
ia kaikkien
-nimim€rkillä
japafiskuntaKotsojalla'-kirjoituksen
yhteispisteytyksellä
kanssa.
s€lvisivoitlaja.
vielåkolmaskin
mut- JuhanaHåme€ltå
olimukana
Joukosrasi löytynytuuttaKemppistä,
kairassa
ta mukaviaaiheilala vainebviatyylojåtqllå- tarina'Kohtaamisia
la tuntussa'
oli
kin."Krjoitinpitkästj,kunen ehlinytlyhyssti', Kohtaamisia
-nimimerkillå.'Ahkiovaellus'
piti nylkin paikkansa.Muutamatlarinat kar- Maui Tgrhonpanoskilpailuun
njmimerkillä
ja stilisointia,punaisen€ l'/lå.
paavattiiviståmistå
langan
€siinkaivamista.
Muttämissåolivatnaiset?Eikåir€tk€ilyniin
puuhaaole,etteikelläånnais'
miesvaltaisia
'Makuuoussinmlistolls'vetiDisimmänkorren.Seon USarmy-nimimerkillå
kirjoitlaneen puolisellaolisiiarinoitsvarastossa?
espoolaisen
JuhanaHämeentafinåslämårlLåmminkiitoksemmekaikilleosanottajille.
jahar€stustBnsiirtymiseståsukupollapojen
Toivothvastijrrthrsuonåteivåt kuivuneettåRailaHentman
v€ltatoiselle,
tåssämakuupussinvålilyksellå.
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SATOI TAI PAISTOI
meiltälöytlTjoka låhtöön

!Dnnunryrr
-takit
-housut
-paidat
-rinkat
-reput
-makuupussit

Tule kä'mään tai soita.
Palvelenme ma - pe klo 10 - 18.00
la 9 - 14.00

TONTORISU$KY
Nord€nskiöldinkatu 3
IIELSINKI
OO25O
Puh.90 - 4119E0

MAKUUPUSSIN
MUISTOLLE
1950lwullå vanhempanioslivatiehan ja
Pleni poika lsossa pussissa
heng€ll€,
makkuupussin.
Telth oli kahdelle
miten
mlltlaenolekoskaaniullutkysyn€€ksi,
Itse påäsinensimmäisen
keffankåytä,
hetiivat toimeenyhd€llåyhdenhengenmamåånUs-pussia
panioniatvireik€lå1958.
kuupussilla.
Olinsilloinaikapienikokoinen
11-vuotias
enkä pystynyttåyttåmåånpussiakuin puotiksi.
Nåmåreikei[,\,ålineet
olivatAmerikanaF
Pelkåsin
hjukan,
€ltävaluisin
pussin
jatkopååmeijanylijåämää.US Army- tavaraa,kuten hånja tukehtuisin
sinnetaien töytäisi
pussispuonykyisinsanottaisiin.
Kååntöteha,toinen
kumit€itua
li oliivinvänenla loinen\,€lkoinen,
kanqastalapainavakuinsynli.Ja paksukhaPussintyhjäjalkopååvaluiyöttätaavunkynjenkilletalpitkälle
puoliuntavupussi
kivärjnen
ylijakasrui
sipuun
lumessa.
Silloin
sesaimyös
vikå!4töön.
ensimmåiset
kipinänr€ikänsä.
Tehlaon jo neljånneswosisata
sittenmenrM kaiken maailmantsitä åuttamåltomasti
Aamullakotiinlåhdetlåessä
kåärinmakuupitkå- pussinrullalle.
vanhsntun€ena.
l,luthmakuupussista,
Sijtåtulimåhtavan
suurimuoaikaisestays1ävåstäni
, luowin vasia viime doton möykky,lora oli ylivoimaista
saada
pysymän salulaltomanrcpunpäättå.KBskisenTan€pulkikokomytynja nåytrimirenmaKunolinpiBni,isåninukkuiretkillåmme
sii- kuopr.rssisla
r€hdåänpienitiivis kåå6. siitå
slatus- pitåen
nå pussisså.Kalse ole perheenpäån
ol€nkin
makuupussin
kåårimisen
osansymboli,
ainoamakuupussimme.

v€yssylstäiåyssyntssttisesnpussiin,saival
poikanivuorosiaannauttiapehmois€stajå
Enolekoskaan
ollutinnostunut
ompelemi- lämpimåståmutb jo aika huian näköis€stå
sesia- €tenkäänuntuvakankaan
- ja ryhdyin US-pussista.
alustaalkaenpaikkaamaan
kipinånreikiå
lii
pussiaei voin(]l enä
Kun mLrlstorikasla
maamalla
niidenpåållekansaslappuja..
Vuopes.tå,
se
alkoi
ollalo
kaikenkaikkiaån
m€lkoija
pussista
sien vuosikymmenien
mittaan
tuli
aika korcan näköin€n,kun yhå lisäånq/vät n€nilmestys.Muth vislåvainse kilpailitasapaikkalapdolivatmilloinmiståkinleikattuja, veroisssli uusien tåyssyntssttislen
talvimakuupussien
l€nssa.
yleensä
taipunaisia.
sinisiä
Palkka paikan päälle

Us-pussisai kilpailijånNorjaslaostetusla
kalliislahaahkanuntuva
pussisla,muttapiti
piniansa.Norialaisen
pussin
suver€enisti
myyjäkedoi Kekkosenostaneensamanlais8n,mL,ttakyllävarmaanKekkonenkin
katJi
kauppojaan.
Votokstjunkohdallanimittäinoli
kyhåsilla, eikå hjenopussipitånytkunnolla
lämmintå,
KunnianaNoisa
ame kkalaispuss
i
ykkönen,
perheen
olikiistämättä
lämpimin.

Us-pussill€
lehtjinvilmeinomalakanakin,
kuntunnJi,ettåhygjsniaja viihtyv),ys
alkoivat
vaatjasellaista.
Muttayhteen
kåytt6kokeitlun
sen lakanänkåyttöjä ia sitlenlatkettiintåas
enliseentapaan.
Mutta mikåän el ole lkulsla
Yliperånvaellusvuosisitteniä Us-pussin,
tuon uskollisenrelkikumppani.,viimeiseksj.
Silloin
senhuppuhalkesi
niinkedakaikkiaan,
€'ttåpåätintårunloppuvansiihen.Syitåpussistaluoplmiseen
tuntuijo kertyneen
kylliksi.

Us-pussinuntuvakangas
alkoipussinvånh€ntuessahapertuaja pussiintuli ikåvåvamma: $n topaituhuppuhalk€si,niin etrå
ja untuvat
höyhenel
vajnpursuilivat
ulos.MUL
ia liimapiliuntwatkummaslikurissaia niinpå
Onouloa,gttå€n muistalajnkaån,missäja
kokosin
hupunuudestaan
liimanla
kangasla- miten€rosinrakkaastapussistani.olen kai
pun awlla.Makuupussin
viimsislnä
vuosina aldiivisestiunohianuttuon murheenhstken.
sainlehdäsamantempunmoneenkertaan, Tuntuu,eM soptuinlasill€olisiollrJtsaadajååsillåhuppu
halkesiyhå
lii- dä Viperåän,vaikF€paHeinoAr|tlilanta\,€rauudestaan
aiemmin
pienel talonroskikeenKilpisjårvgllå.
matunkohdanMerestå.Kipinänreikien
- Ehkäolisiollut
paikkalaput
sivåloikeastaan
ollBstmitåånnii- \rylikåsdiVedäse Saa selånkaatopaikalle,
joiiahuppuunvåhitellen
denvnityslen
nnalla,
kaato,
Jostaa!€utuvatSuomenkauneimmat
kerryi.Milloinmisräkinreiäsråpursuiläytenä paikkemaisemat,
muttase oli sillåk€rtaaväjokarcissulla.Monestaauiotuvastaolsnsaå- hänvååråssåsuunnassa.
nutuntuvialakaista,Jamyöslehanpohiattasai
Kun osuin Helsingjsså
Army-kauppaan,
säännöllisesti
ke6tll pienenuntwåkasan.
huomasin,etuisiellåoli kohtuuhjntaan
myynnissäåivansamannåköisiå
Us-makuupussoKolmas polvl pusslln.
ettåjos voisinylipååtåänkålauiä
la. Haikåilin,
untuvapussla,
niinenpäepåröisi.MahdoliPussillasaanoiottajånnitlävåhisto a taka- sestivielåjonåkinpåivånä...
naanjo silloin,k|ln vanhsmpåniosti!€t sen.
Muttameidånp€rhe€ssåmm€kin
siitå inivi+
lå kolmannellepolvslte.Kun itse siirryinteF

NIESTASAKKI
Tåhånniesiasåkkiin
on keråtlyjoukkoruokaohjeita,joislaosaon iulkaistujo aemmin,
osaon uusia.Jauhelihanja
h€rneknon
kuivatukselaoli ohjeetLapinkåviåsså
n:o
30 1/84ja perunan,po*kanan.kesäkurpitsan,pap kanja vadelmankuivalusnumerossa36 3/89.
ja
Jolloiitss haluakuivåttaavihanneksia
niitå
saa
myös
luontaistuoteluureksia,
kaupoista.Påijä-Hämeen
Luonnontuotteella
oli Eråm€ssuillakin
esitlel€miäni
kuivattuja
peruna,
tuotteita:
purjo,porkkana,
selled,
sipulila keittovihannes.
Kaikkiruokaohjeet
on mitoiteltukahdells
h€ng€lle.

JAUHELIHAPIHVIT
I psslvlaggiFix-herkkumurekeaiheita
1 1/sdl kuivatluajauhelihaa
1/5 dl hienoksimurskåiiujakuivattuja
€ieniå
2 rkl kui!åttujasipulihiutaleita
1 pssKnoffinvihsrpippurikasliketta
1 pssperunamuusra
Laitajauhelihå
Minigrip'pussiin
sipulin
jolloinseon
kanssa
likoamaan
aamulla,
kä!.növalmista
ruokaiauolla.
Jolletkåyråsieniå,jauhelihaa
vojlaittaa
1/5dl enemmånSekona
lionnutiaohglihaia
sipulisekåsieni'jauheeseen
ohj€enmulauhol,laggiFix
kaan.Paislapi€niåpihvelä.
Taioile
ja
viherpippurikasiikkeen
la Herbamarella
voillamauletunperunamuusin
ke€. Tämå
on kiireetönruoka,joka soveltuuhy/in pienilläkeittotulilla
lai kamiinalla
valmistetia!€ksi,sillåSlnolia
kuluuhieman
enemmån.

KÄLAKEITTO
1 pssValionkalakeittoå
3 rkl kuivattujasipulihiLxaleita
1 prk ionnikalapaloja
1 dl kuivattuaperunaa
Keittojauhe,
lonnikala,liotettJtp€runaviipaleetia sipulihidaleet
laiteiaankattiJaan
ja keiteläånohjeen
mukaan.
Jolleiolekuivattua
perunaamyösmuusijauheella
voidaankeittoasuurulaa,jolloinsiitätuleeruokaisa.
JYWROKKA
4-5dl kuivattuahemekeitioaliotBnuna
(400g purkki)iai
U5 prk sika-nauiaa
jauhelihaa
1 dl kuivath.ia
liotettuna
2
valkosipulilrynttå
Kaikkiainsks€tsokoitsEansopivaanvesimäälåån(sika-.autapieniksipilkoituna)ja
annstsankiehanaa.Syödåånmaiskulellen.
HERKULLINENSIENIKASTIKE
1 1/5dl kuvatruja
esimsoppilosi€niå,
1/5prksika-n taaoik€inpieniksi
pilkottunatai
I dl kuivattuajauhelihaaliotettuna
3 rkl kui\,€ttuasipulialiotsnuna
1 pss valionjuustokeittoa
100g annospussiin
raastettua
Emmental-juustoa
1 pss perunamuhennosla
Uotettujasieniåia sipuleitavoi paislaah€tkenpannulla,mutiase ei 016våltlämåtönlå,
Si€n€t,
sipulitjå lihalisäåånjuurtokeiitoon,
valmistetaan
ohjeenmukaan.lvluusiveioka

hlutaleitave'
(vajaa)
1/5dl maitojauhetla
si keiteiäänia loisenvispatessa
perunamuhennosta
teenja mausiaessa
toisenlåmrnitlä_
kunnonvoimariininokarcella
ja lisäåkuplivaan Aiheistavaivataantaikina,josk paislåtaan
uudelleen
essäkaslikkeen
juustoraasieen
Fuokaon
pannullahlljaisella
tulellaohuilarieskojavois'
kastikkeeseeen
kunråasleon su anLn
sa. Nåuiilaankuumana.
valmislanautitlavåksi
HOMEJUUSTO-LIHAPULLAKASTIKE
(n400g tyhjiöpakkaus)
l/5 pktlihapulliå
1 Pssruskeaa
kaslikena
100g AuE.luustoa
23
valkosipulin
kynnä
1 pssperunamuusia

PANNULEIPÄ
3dl vehnätaihiivåleipålauhoja
1 dl kauta-ohratai ruishiulaleila
2 u leivinjauhettå
4 rkl (runsast4maitolåuhetta
50 g voita
2dl veM

ja valkosipuli
Puolitetlt
lihapullåt
laitetaan
kasilkejauheen
kanssaohjeenmukais€en
vesimäråånKastikeohieen
mukaisen
keitjo kotonamuovipus,
S€koitakuiva-aineet
toajanjålkeenmurustefiuAura.luustolisåsiin.Nypirasvaiauhojensekaanja lisääv€täänkaslikkeeseen.
PerunamuhBnnoksen si.Sekoita
raikinaksi,
muttåålåvaivaaliikaa.
jolloinkynsi, Paista
voimausiaa
myös!€lkosipufi||a,
ohuehkoia
leipiåpannulla
molemmin
laukkakannatiaalaitlaaveteenjo kuumen
puoin.
nusvajheessa.
Herkullinen
ate a,jokalekee
Varsinaisia
herkkunyynejå
saat,kunlaputtilaakämppän.
telettaikinastaohuitaneliöitä,joidensisåän
pannaan
hiukansokeroiluia
marjoja,
esim.
ja muodoslatniistrisifienummustikoita,
LIHAPULLA.KÄSVISKEITTO
pinaisiåntA/tteiä.
Nyltit paistetåan
miedolla
jokapuolelta.
lämmöllå
1/5pkt lihapullia
1 pss parsa-tai pinaattikeittoa
Hankintoja
rghdessåon hy/å muisiaa,e!
l dl tummaamakaronia
tå saamm€
10%al€nnuks€n
Hunajapuodisså,
jokaon luonlaisiuolekauppa
l dl kuivattuapuioa liotettuna
ja
jostasaamm,
1/5dl kuivattuaporkkanaaliotenuna
Herkkuliike
EiraPalomäessä,
idoteeti,kuivattujakeittojuur€ksia,
ja keitetään
Kaikkiaineetsekoitetaan
ja muitaidomausteita
ym.
sipulihiutaleita

KUUMARIESKALEIPÄ
I dl hiival€ipäiauhoa
1 dl grahamjauhoa
1 dJ kaurasuurimoita

RE TKE IL Y R U OT SI S S A6
AKKA TTJNTURI
Akkalunti sijaitsevatSlora Sjölallelinkansallis Akka twa, 47o 6, rupa2 km etel?iänAnonjahef
puislossa
pohjoispuolella.saamsnkylåslä,
Sar€kinkansallispuiston
veneyhteys.
häläpuholin,
lupaisåntli
Fslkeilyr€ittien
tuklkohlana
toimiiRilsemintuniu 21.3- 8.5ja27.6- 11.9.1.lupa10vlodetlaja 2.lupa
matkaaJälli
iasema,jonn6johlaali€ Jållivaarasta,
vaarå4 on 180km.aktlaon eräsllnnetulmmista AtAluokta, 544 m, ViniautenkolllisGassa,polioyln:iähånse maagisen
Buolslssa,
2000 ainettaainoelaankesåkautena,
tunlurolsta
håtåpuhelin,
kaksi
nelrlnrajankolmellatoista
nelrillå,Ko*eampia
huip- tupaa,joissamolommlssa
ja kaksilupaa,
4 vuodetta
pujaon läheistydess?jå
nm. sareqakkä
2090m, joissamolgmmissa6vuodella,
1,7- 1.9,yksi
avoinna
munahuomanavasli
vaikeammin
saavutettåvissa.kummastakin
luvåsh avoinnakokovuoden,omislaja
johdaAkkatuntureiden
Me|kilyireitileivåtkuitenkan
SNV.
huipulle,
vaanAkkatunu.eiiavoiihaila esim.Majiop K,buns,
ainoastaan
kesäaikana,
580m,polnoainella
penilla1 628m,jonnsonmaikaa
Akkatuvalta
22km- I tupa22 vuodetla
avoinna1:7 1.9ja kaksitupa
Rilserninlunlu as€mallajohtavatreilit Padjelantan toi$ayht.l2 vuodetla
kokovuoden,
avoinna
omisla
javastaavasliSlaloluokianluniiri
kansallispuistoon
j a s N V.
jolloinmalkaatoslnkeÖy Kutau,€,
rovankalriaKvikkjokkiin,
jayht20vuoder
580m,tuvassa
2 hu0netla
kohtuurlisenla,yksitrpa avoinna
140kn. Alueelaon myöstunturitupia
kokovuoden,
lupaisånlå
28.3
8.5ja4.7- 28.5.
ainoasiaan
kesåaikalä.delåkk 590m,polnoainelta
Akkalunlurlnklerros
1. lupa5 huonelta
n. 20 vuodetla
Rilsemin
lunloriasemalle- na,håiiipuhelin,
1.Pälvårsaapumln€n
1.7 1.9ja2.lupa6 vuodefia,
avoinna
koko
avoinna
yliAkkåjau€n
An0njalm€€n,
2 PäivåjVene6llå
iosta
2 kmAkkaniuntuntuvalle,
iostajatk€laan6d6lleon14
VaisaluoRa,460m,tupavenelailurinlähelå,tuvassa
jossayöpyminen.
kmKisurisluvalle,
jayht20vuodeita,
iupaisäntä28.3
8.5ja
3. På,väi Kisuristupa- Kutjau.eI km, yöpyminen 2 huonetta
4-7 2i.8.kesäaikanaveneyhieysFiiisemiin,puheli
380m, Sio6 Sjölalleiinläheisyydesså
4 &j,väiKutjauG- Vaisaluokla
l8 km,yöpyminen S./öfal/stugaa
kaksihuoneltaja I vuodelta,
vaisaluoktasså
raiFlitsemissä,
vaisaluoklasia
onve- kansalllspulsiossa,
neyhleys
B tseminAkkajaurcnyli.
Reiitiäon
mahdol
ja läi- Saloluoktatuntuiasena, 4AOm, sljailses Lansa
lisiapideniäå
esim.yöpymisellå
Akkatuvalla
Kebnatsinlähelsyydesså,
relkelläAkkaiunlureille.
Kartta:BD 10 Sarckna Jåtuenpohlolsrannalla
Kebnalsisia
veneyhteys
Saltoluoklaan
18.6 11.9,
100vuodena
2 4 hengenhuoreissa,
ruokatarjoilu
6,9saakka,
multafyhmilleiilailaessamyöhemminkin,
Rnsnin tuntuiawa, 460 n Akkajau€npohjois- mahdollisuus
ja ilsepalvepuolihoiloon
täysihoitoon.
ja tiiatåveneyhteys
ja vaisa- luun,
rannålla,
Anonjalmeen
jossakeitiiö,suihku,sa!palvelutila
tehailijoille
183km.40 nalakuivaushuone.
luoklaan.
Postiauloyht€ys
Jållivaa|aan
Puh.0973-41
10os.97200Gåljakaantuneena
vuodetla
14huon€gseen,
tsepalvelu,
ja elintaryikkeila
suihku
mtatåvånå,
Tupaisanlå
27,6
jåsenillä
70krjaeijlisenillå
- 11.9.,majoiltumismal.su
Kiioiliaja: ReljoBtombelg
90k.

Aigttele
tulevaisuuteen!
Yhdyspankki auttaasinua
saavuttamaantavoitteesi.

@VNDYSPAI\KKI

RINKANPOHJALTA
ERÄMESSUTMENMÄT

VIIMEINEN MAHDOLLISUUS

€sitåWivä
Myös Låpinkåvijå-yhdistyksel
osastollaErämessuilla
SuomsnMalkailuliiton
pidetyilä
Esinelijöhå
Biihimåellä
6 - 10.6.1990.
Kiehisistå
oli HSL:stå,
Erämessuilla
ia Oulun
Martli Heleniuspili
SeudunLåpinkåviiöistä.
tietoiskujamakuupusosastonesittelylrlassa
asioista,
sin ia inkan valintaanvaikuttavista
rinkkaa
kåWåätalviva€lluksella,
sekåkumpaa
RaiiaH€ntmankedoimonipuolivaiahkiota.
jakuivattamisesta.
Ruokasislaretkimuonista
aikanataioiltiinapujoukkojen
esittelyid€n
YhdessåMa€ ja
voiminmy6smaistiaisia,
varustei'
Baljasevnivåtrinkkaanpakattavien
d€n valintaanliittwiä asioiia.Låmminkiitos
käikill€
mukana
olleille
avusta.

Elokuvå-arkistonsaiassa '1980luwn oaF
haat ia unohdetut' esitetåån keskiviikkona
22.8.Ko 17.00Jalauånralna25.8.kro 21.15
Nils GauDh saamelaislilmi
'Oleatas - llennåytåjä".EsiiyksetovatHelsingissä
slokuvateatteriOrionissa,
osoiteEerikinkatu
15,

urxo[UYi{ot5l!(tEt

ruvasston nuutanåLaptnkåvtJl-yhdtstkststa
ert pälvlnå olletstar vrs. RetnoTudlnen 0ulu.
seudunLlptnkåvtlötstå, pe.ttl s!lo, ptrjo Salo
jå nrla Plrlnen lsL:3tl sekl Ratm vuorrsro
(lehtslstt. tvds nuut yhdlstykseto|vrt edus_

Avaimetia maksu

TunlurisusiKy
No|denskiöldinkat!
3
OO25O
HELSINKI
Saatuammepari llsåavainlaKarjakaivol
e
niitäon nyt seltsernån.
Avairniinon vaihdettu p u h .4 1 19 8 0
joihin on kkjoisuur€tpuisetavalmenperät,
tetlu avaimennumero.SML:n malkaioimis- WelhonpesåOy
tossa olevaan lainausvihkoonkirjoit€laan
00100HELSINKI
oma nirnitekstaten,puhelinnumerc
kotiinja
työhön.lainatunåvåimennumero,suunnitel, p u h .4 0 8 9 7 2
tu kä)ttöalkaia henkilöluku.
Avaimisiåtullaan
pitåmäänentiståtafkernpihuoli,jotta niiden
palautläminen
ei påäseunohlurnaan.
Kåi4tömaksut
HSL:npostisiir- KODAN VARAUS
suoritetaan
tolilille1196 60- 9.Valmiiialomakkeita
on se
kä y å- etlä alamajala.
KittilänKukasjärvellä
sijaitsevanGoadospuh. 577
kotammevarataanC-H lvloringilta,
puh.597397tal l\4aiaStykll
004,kesäasunto
1ä,puh. kotiln 876 439 1. Varaus on peruttava
JASENETULIIKKEET
kaksiviikkoaennen
varafiuaaikaatai siitäpe
tään
normaali
kåyttömaksu.
Helsingin
Erä-varusle

Urheilukaru42
00250HELStNKI
prh.479 747
HerkkuliikeEira Palomäki
Håmeentie
2
00530HELSTNKI
puh.7532780
Hunajapuoti
Mannerheiminiie
64
00260HELSINKI
puh.444629
råssin Betktaittå
Håmssntie54
00500HELS|NKI
puh.7015055
Parlio-Aina Oy
Yrjönkatu34
00100HELStNKI
puh.694 3a99

VUOKRATTAVAT
TELTAT
HSLilaonkolmeTenal,laster3 -telttaa,
]oita voivuokrata10 mk/vrk.Teltatovatkupoli,
mallisia,kaksikeiiostelttoja.
TiedustelutAnja
puh. kotiin676 039lai SakariPaSintoselta,
loltäpuh.kotiin874 5880.
Muitapuuttuvia
vaelusvarusieita
voitieduslellavaelluslenvetäiiltå.

HIHAMERKKEJA
Lapinkävijöidenhihamerkkiejävoi ostaa
ke oilloissaiaitilataS
markanhintaanC-Hlta
puhelimltse,
puh. koiiin577 004 kesäasunro
597397_

)?9 i44

KÄFJAXAIVON LINJA.AUTOAITGTAULU

Helslnglstå
Arkisin 6.00eilå
8.30
14.15
'17.15
Pyhäisin 8.30
11,30
16.00

1 .6 .-3 1 .8 .
k l o1 2 .1 5
ja pyhäisinmyös
klo 19.00

Kolvutåsta
Arkisin
7.00
1.6.€1.8.
8.30
lauarnaisin
myös
15.25
klo13.10
18.15
Pyhåisin 9.30
jå pyhåisin
myös
13.30
kro20.30
17.30
Kaiqkaivolle
vievääKoiulanbussiåtjikennöiÄbergin
tinja.Unjannumero
on 285ta
låhtölaitui
30b

TAPINIfiV|,Ä

]]laån LapinkävijäJehden
numerot3 ja 4 1990r,i n
Tilaånlåpinkåvijå-lehdenkestotilåuksena !
Kuulunennestän SuomenMallåiuiittoon
ja haluan
liittyåsuoraläseneksi
HSL:ään.
Måksan
vuoden1990suoraiäenmåksun
40mk
ilman€ llistålåskuaHSL:ntllllle11960-9
SMUnyhdistys
lohonkuulunenneståån:

HaluanliittyäSuomenMatkauliitloon
n
ja såmallaHelsinginSeudunLäpinkåvijöihin.
l,laksan
SML:nläsenmabu100mk lomakkeella,
joka låhetotåån
minulls

HELSINGINSEUDUN
LAPINKÄVIJÄTRY
c/o Faija Honlman
V UnJa18 B 17
00530HELS|NKI

Nimi

i..g:.sr':

3/90

