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P{{KIRJOITUS
"Eihän minuile ole sattunut 10 vuoden aikana vaeuul<sillamitään- Kyllå vaeltaminen on ihan
Ja niin onkin, kun vain muistamhe, ettå Lapin ankarissaolosuhtei$a saartaasaftua emalra
arvaamattomiavaaratilanteita.Vuosienkuluessaon turha tuudittäunra siihen, etteimitään voisi tapahtua.Ehki pieni vaalatilanne,jokaselviääonnellisesti,olisi silloin tällöin hyvä muisrutus.
virhearvioiden teko, viisyhinen tai sairaskohtauker eiväi jluri ehrkäteenvaroinele.
'Iurvallisuuteen vaikuiiaa monia rekijåä.Vatusteiden rasoja laatu, fyysinen ja henkinen kunio,
kokehus, ja talonpoikaisjärki,muutamia mainitakseni.Olipåtiianne mikä taharoa,hätäåntyhi
nenon pähasta.
Eli kannonnokkaan
istuminenja tilanteentoreaminen
*kå harkinupäätöksen,
teko ovat hyvä alku tilanteen råtkaisemiseUe.Piräisi aioissamyöntää itseUen ettå kaikki ei ole
Ykin vaeltaminen on melkoinen riski, jonka oitamista kannåtråa vakaväsii miettiä. Parin
kan$a vaeltamisessa
iulisi molemmillaolla seUai*rriedot/ettäselviääesim.yksinsuunnisra,
misesta.
Sillä,josa'noallesuunistuksen
hallitsijallesattuujotainja toinenlähreeharhaitemaan
apua?voivatmolemmatjoutuavåaraan.lsompiporul<l<a
ainakintuo turvallisuudentunnerra.
Tunturihrryallisuudesta
puhuminenja muistuftaminen,
eträjorainvoi sattua"ei ole pahojen
henkienmanailua.lårkikäteenmvitsvaelluksillal

Miria Piiinen

TOIMINTAA
HELMIKUU
G..,-lzs.z.r.
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PUUNVEroraLKoor

kun låpinkävijätetsivätpuupinojalumikåsojenalta-Påivän
Suhinakäy Karjakaivonmåastossa
päättyessäovatlihakretkipeätjapöUitpihassa.VastuuhenkilöUljasPernu,puh.töihin29785

E7/ t 242. s u
(aLATUSUUNTSTUS
alkaa.Merkittyi
Karjakaivonpihä on täynnäsivakoita,kun tarkkuuttavaaiivalatusuunistus
läruapitkin hiihdetäänjarastintullessavastaanpitäisisemerkitåkarttaan.Erittåinmielenkin!
roista.Joslumi puuttuu tehdäärkieros polkujapitkin.

MAALISKUU
2.-3.3.la-su
TALVITAPAAMI
NENTAIPALSAARELLA
Kaakonlapinkävijätkutsuvat talvitapaamiseenhiihdon ja laskettelunmerkeissäTäiPatsaarella
HotelliSaimaanrannassä.Tåysihoidonhintaon300hk,johonsisåltyymenopäivänPäivälliren,
seuraavana päivänä aamiainen ja lounas ekå majoitus 6 henkilön mökei$å, joihin kuulu!
sauna.Akäisimmätvoivathiihtää SaimåanrantaanLappeenrannasta.Matka tehdåån pikkuautoilla, ioren ilmoittautuessa kerro onko käytössåsiauto.llmoitiautumiset ja tiedustelut seijå
TurDDo Duh.k. 322 644 24.2.mennessä.

5

6.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA.SAREK
Kaisaniemen
ala-6te,puutarhakatu1
Kevätkokouskuluu tehdessåyhdistyksensåäntöjenmuutoksia niiltä osin kuin yhdistysrekiste'
.i ei ole sääntdjenmuutosanomustammehyväkynyt ja käsitellään valtuuksien myöntiminen
johbokunnallemaanhankintaa varien. Lisäki myönnetään vastuuvapaustilintarkasiajilte viimevuoden tileistä. Kerhoilta vietetään SareldnmaastossaKalevi Sairan alustuksella jå Kalevi
Sairanja Hannu Luodonretkikuvinnäytettynä.

14.3.to kto 17.30
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Juvanteorisuuskatu

Kaikilleon vamAti tuttujaSuuntoOY:nvalmistamatkompa$it, muttamitenniitä valtuiste
taan,selviååtäUäkäynnillå.Samalla
tutustuhmemyösmuihin Suunnontuotteisiin.
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20.3.ke klo 18.00

YLErsöTrLArsuus

Kallion nuorisoasiainkeskus,Poithaninkatu
2
Suomen Luonnonsuojeluliibn Lapin pii.isihteeri, maisteri, Tuula Leskelå tulee kertomaan
Lapinnykytilasta,Miten
hakkuutja päästötovatvaikuttaneetLapinhaavoittuvaan
luontoon?
Entäihminen?Miten rantå-ja erämaalakivaikuttaatulevajsuuteen?
Onko Lappi enååvain
meidänkuvitelmi$ammepuhdasja koskematon?
Tulekyelemåån.

HUHTIKUU
3.4.ke klo 18.00
KERHOILTA
-CITY-SAMIT
Kaisa!iemenala-aste,
Puutarhakatu
1
Poh,ojsstaeteläiinmulttanet samelaisetpit?ivätriiälläyhreyiiäboisin\sa.
ciry SamithnevatkerictDd
toimimtåan h ajatutsistaan.
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ztlnY24.4.ke
KESKTVIKKOSAUNA
IJ

Talven jälkeen ensimmäinenkeskiviikkosauna houkuttele taasjåsenistö KatakaivoUe. Saunominenalkaapikkuhiljaa ilta-auton tulon jälkeen-Kuka uskaltautuu vielä melko kylmåän låmpen?vastuuhenkilöAllånApunenpuh.k.3451781.

t AI.a .;-Ee
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KATSELE,KUUNTELE
KEVATTA

Kevään kohinaa lähilemme kuuntelemaan ja ihastelemaanVaakkoin maast@n Espooseen.
Bussiåollad tien
Lähtölinja-autoasemalta,
laituri2l,klo 18.00vihtiinmenevåUålinja-autollåvaressavasta$a.OmallaautollatulijatkokmntuvatVjhdintienvar.essaSaarijärrenkohdalla
olevalla hiekkakuopaUak-lo18.4smenessä.Paluukuljetus tapahtuu henkilöautoilla. Ota hu'
kaanevästäjåsaappäat.
TiedustelutAnjaSintonenpuh-k.676039tai Aulis Boströmpuh.k.893
279-

TULEVAA
8.5.ke
Kerhoilta-KäyntiHaraka$a
KevätsiivousKatakaivollå
Espoonäryokk.at luontokohleet
24.-26.5.
viikonloppuvaellusLauh.vuoreen
1 .6 ,1 a
Kårj.laivon kesäldudenavajåisetja retkeilyväentapaaminer

LOMA
HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
30,3..6,4.1
991
HyvätladutkutsuvatjäU@nYUäksen
mahtävilte hanAiue.Majoitus Yuåskiepi$å ja loensuun Ristolla 2 hengen huoneissa.
Matkanhinta SML:njäseniltä2150mlr muil-

ta 100mk enemmån.Makeusisäliäå
täysihoidon, junamatkat makuuvaunulippuineen,
linja-åutokuljetuksen perille sekå oppaan
palvelut. Peruutuspaikkoja voit kyselläKalevi Koskeltapuh.k.
912'81079
tai t.2180249,
klo
1 1 .3 0 1 2 .0 0

KESÄVAELLUS
KÄSIVARRESSA
29.6..6.7.1991
Alustavanslunnitelman mukaanrei$i kulkeeKäsivar€nitälaidallasijaitsevalta
Ropin'
salmeltaKilpisjärvelle. Alue on Suomer van'
ja siksihelpompikulku'staja
hintamaaperää
loivapiirteisempää kuin ytempänä olevat

Tiedustelut ja ilmoittautuis€t 10.5.1991
meNessäKåleviKoskipuh.k.91281079tait.
Ennakkomaksu
2180249
klo 11.3012.00.
600
mk 10.5.91
HSLn titilleSYPHki Kalevankatu
ja loppuosaennakko12tiljnro226120-51686
palaveiinjälkeensamalletilille.Ennakkopalaveri osanoitajillepidetään Karjakaivolla
vaelluksn aikanaasutaanteltoissa,Matkån 8,6.91klo 11.00.Vaeuukeelle
lähtö tapahtuu
hintaSML:njäseniltä1280mk.muilta100mk HelsinSistäklo 19.00lähtevässäjunassaja
kauiimpi. Hintaan sisältyy matkat jundsa
paluu Hels'nkiin7.7.91kio7.30.
makuupaikkoineen,
bussimatkat,majoituksenja saunanperillä.Ruokåja vakuutukset
eivåtsisållyhintaan.Mukaan
otetaanl1 hen-

SYLARNA17.-27.7.1991
Sylarna on Keski-Ruotsin mahtavin tuturi
alue,oikea vaeltajienMekka-Useateri tunturimassiivitovatjoljlaaksojenerottamat.
Alueenkasvillisul1sja linnusto ovat rikkaat. Vaelluksellayövyiään tunhrrinajoi$a, joita on
alueenkättavanaveikkona.

HEtaan. n.2s00mk, sisältyvätjunaja laivakaavailtujatunturi
matkathyttipaikkoineen,
asema'ja tunturitupayöpymisiåyhdeksån,
päätösruokailu,sauna, taksi Enafors-Sto'
rulvån edestakaisinsekäopastus.Hinta ei
sisällä vakuutuksia ja retkimuonia.Hinta
m u i l ta k ui n S MLrn j äseni l tä 100 mk

Lähtöon låivallaHelsingisräriistaina16.7,91
klo 1a.00.Tukholhastamenemmesuoralla
junayhteydelläEnaforssiin,josta ajanme
iaksillavaeuuksenlähtö ja paluu paikkaan
Storulvånin tunturidemalle.Paluujunalla
HelsinkiinIauantaina
27.7.91
klo 11.00.Vael,
ja osanottaj'a
luspäiviäon kahdeksan
otetaan

Ilmoittautuminen huhtikuu 1991loppuun
mennessä Hånnu Luodolle, puh.k. 931
220701.Enrakkomaksu500 mk 17.51991
mennessätilille SYP 22612051686.Loppusunma 15.6.1991
mennessä
samauetiliue.

KUKASJARVEN
TALKOOVIIKKO
20.-27.7
Nyt koko perheen voimalla tutustumaan
!peisiin kotammepuitteisiin.Leppoisaan
rahtiin syniyy sillat Kukasojanyli ja laibn
Kukasjä.veen.Töitä
ei tarvitsetehdä verenmaku suussavaanaikaariittåå myösretkei
lyyn. vänhääniietoonnojatenei räl<ästä
ole

mutta oma majoite voj olla tarpeen.Omat
eväätomienmieltymysten
mrkaan.Oleskelu
ja saunominenon ilmaista.
Kun lähtijöidenmääräon selvinnyttehdään
ja ennakkosuunitelmatmatkustustavoistå
palaverinajasta.Tiedustelut
Ia ilhoittautu(vuorotyö).
mi6etUljasPernupuh.t.2978563

Kotaan mahtuu mDutamia majoittufraän,

JOTUNHEf
MEN20.7.-2.8.
1991
Norjan Jotunheihen on "jättilähen koti,,.
Reippaastiyli 2000metrisiä huippujå on
monia,jaåtiköLsuuretjapieretjårret,vesipD
louksetja laaksotluovat puitteetmahtäville
vaellusmaastoille.
Ulkoiluyhdistystoihikun
nan järjestämäkaikkienyhdistystenyhteis-

vaellus tehdään alustavien suunnitelnicn
mukaar KaakonLapinkävijöidennaikai\r
LåhtöHelsingistä20.7.autolautållaTukholmäan.Maastoonpääståån
22.7.ja vaelluspäiviäon9.Palu! Helsinkiin2.8.klo 9.00.Au t@n

sopii 8 matkst4aa, joista 5 voi yöpyä autoe
sa.Alstava hintå,1750 mk,johon kulluu laivamatka hytteinneen ja aterioineen,sekäau,
ton kulut ettii leirintä ja lautta maksut. Hintaanej sisälly vaellusmuoniåeikä vakuutusta.

Toinen mahdollisuus on iehdä matka osallistujien henkilöauroiua.Lisätiedotja ilmoift åutumisetKalevi Sairapuh. 953-t44OA|ai90 657
497.

KALASTUSVAELLUS
3.-10.8.

Lapinkävijät kulkevat hiUojen kypslmisaikaanLätäenon ja Toisenon maisemissa
kaloja narraten. Tero Ronkainen råottaå kalas'
ja opastaa.
tuksensaloja,ohjaa
Kilometr€jäei
kefy kovinkaanpaljon,jotta itse pääasiaan
iää tarpeeksiaikaa.Sekäaloittelijatettä "kalastajaeenelitkin"
saavatvaellukeltamuutakin kuin vedenelåviä.Majoittuminen teltoie
Osanottomåks!,1100mk, sisältäänenopajunas
llu matkat makDuvaunupaikkoineer
jå sieltälinja autollaRopinsaRovåniemeUe
salmeue,vaelluksenpäätyttyä päivällisen,
saunanhajoituksenja äamiåisensekäopas-

tuksen.Retkimuonateivät sisäUyhintaan.
Lisäksi Gauistujilla tulee olla viikon valtion
Lapin kalasrGkodti Ia l.alastuslupå (90mk).
Muiltakuin SMLInjäseniUe
vaelluson 100mk
IlmoittautumisetRaijaHentmannitle,
puh.k.
9A-V,A768y iimeist ään17.6.Samoinenrakkomaksu500mk tilillesYPKalevankatu
12HKI
nro 226120-51686.
Loput osanottomakeut
suoritetaansamalletilille viimeistään15.7.
Lisätietoja antaa myös Tero Ronkåinen pu\
989-75t53_

TUNTURILUUTA
7..14.9.1991

KauanodotettuRoska-Rukatoteutuutänä
syksynä.Paikkaei olevielätiedossa,
muttatodennäköisesti
edessåon kunnonurakka,jota
toteuttamaan
tarvitaanreipastatalk@mieltä
omaaviaosallistujia.Töiråtullaan rekemään
useassaryhmåssä ja kaikki kiinosiuneet
Lähtöperjäntåinå6-9.klo 19.00Helsingistä.
Tiedu6t€lutja ilmoittautumisetUljasPernu
pr1h.k.2988747,t 2974563.Lisätiedot seuraaKoskatalkoovaellu6toteutuq Reisadalenin
ruskaretkeäei toteutetaHSL:nvaelluksena,

l0

uiden vhdistvsten vaellukset

30.3.6.4.HiihtoviikkoKilpisjärvellä.Hinnat
dajoitteesra ja iästä riippuen 1240-2020
mk.Tiedustelutja ilmoittautumisetKiehiset
Raija-Liisa vi.tanen puh. 942-46041,Leen^
Kuvajapuh.941-24525taiAimoHakolapuh.
94573369.
6.-'13.4.Hiihtovaellus Håltille. Tiedustelut
Ilmoittai
ReinoTliominenpuh. 981'302075.

tuminenmaksamalla100mk Ouhn Seudun
Lapinkävijätry:n tilille PSPOU 1101021
20.-28.4. Hiihtovåellus Abisko-Kebnekaise.
M11uttiedot kuten edellå
4-11.5ToukokuunAulinkohiihtoviikkoKil'
Matkånhintamajoitteesta
taiiåstå
pisjäivel1ä.
mk. TiedustelutjailmoiF
riippuea124G2020
tautumist kuten kohdassa1.
Yhteys
11,-19.5.
PilkkivaellusKilpisjårvelle.
tiedotkutenkohdassa2.

PERUUTUSEHDOT
Jososanotto motus peruutetåån/ ei maksetpalåutetakokonåisuutxä osanotiomaksuå
dessaan,
vaanko.våuksenakuluiståperitään
0r4 vrk ennenmatkanålkua= 500mk,
15-31vrk ennenmatkaälkua= 300mk,
yli 31 vrkenrenmatkan ålkua= 100mk.

HelsinginSeudunLapinkävijöilläon osanof
tajienvähyydentaimuun ennaltaärvåamat
loma
tomansyynjohdostaoikeusPetuuträa
tilaisuus14vrk ennenilmoitetuntilaisuuden
olemattavelvoUinen
korvaukalkamispäivåä
siin. Järjest4änperuuttae$a tilaisuuden,
osanottomaksu
palautetaankokonaisuudes

MENNEITA
jäU<een
Raija
Pitkäksivenyneenkol<ouksen
RuotsinPad
KERHOILLÄT
Hentmankertoivåelluksestaån
ja Mikko Lyytikåinenesittelilähem
Mifiaskuun kerhoiUassa kolmisenkym- jelantaan
mentä lapinlävijää valitsivat alul<sijohto
min seudunkasvillisuutta.
kunlaar uudet jäsenet.Erov!ö.ossa
olivat
vuöden ensimmåinenkerhoilta käytettiin
MaijaStykki,Arto Alankoja TapioNevälåi
muistelemalla
viime vuodenvaelluksia.
Kolnen Heidär tilalleervalittiinSaaraKostama, misenkymmentä paikallå olijaå näkivät
Mervi Kurnasaroja Mirja Pirinen.Kiitokset tyyrtäja myEkyä sekäsadettaettäaurinkoa
lanhoille jäsenillemenneidenvuosien påkuvissa.vaelluksiaoli tehtyNorjar Trollheinoksesta.
Pulmanki-Sevettijärvelle
lohtokunnanesittämäensivuoden miin, Saariselälle,
budjetti hyväksyttiir vasta äänestyksen sekäKalmankaltioon.
jälkeenja tontinostolupaa
eimyönnettyjohtoku n n a lle, los k at iet os i i tä tu l i l i i a n my ö h ä ä n .

YLEISÖTILAISUUS
PIKKUJOULUT
Balderinsali$aoli 71 penkkiå täytettykun
Tontut kerääntyivät HKLrn ruokalaan
syksyn yl€isöhlaisuusalkoi. Etelämanner- Hämeentiell€ viettämäån lapinkävijöiden
re*ikunnan johtaja Pentti Mälkkipiti eittäin
pikkujoulua. Vajaa viisikynmentå osanottå
hielenkiintoisentilaisuudenkertoenEteläna- jaa pääsivätiaas näyttämäänluovuuttaNa
pa mantereesta
ja näyttäenkuvia. Yieisökin kuvaelmissa-Tilaisuudessajullaistiin myös
innostuiaihesta ja esittimonenlaisiakysylehtitoimikunnan tekemä joulunuFe.o
(keräilyharvinaisuus). lännityksellä odoteF
tiin tämän vuoden sa.vekkaaksinimitystä.
RETKEILY
Tänä vuonna sårvekkaiden joukkoon
Lortil<ansuuri metsåkämppåoli 17ulkoilijan
hyväksytt'inAllan Apunen.Notkuvat ruotukikohtåna Isojärven kansallispuistossa kapöydåi saivat kiitosta myös haln
kaamosviikonloppuna.
Majavientilatekser
puolesta.Paljonoli kerätty myös arpajaisvoF
sekämahtavatvuoretsaivåtlapinkåvijånkin toja,joidenjako olisi voinut ola ripeämpää,
haukkaamaan
henkeåän.
Kävelyretkillåmme muttapäästiinhänsitä lopultatanssimaan.
huomasimmeluonnon hiljentyneentälven
ja pim€åyUättiäkkiäiltapäjväUä. TALKOOT
odotukseen
Valoa loi kuitenkin jonkin ve(an märistå Puuronsyöntitalkoot keskittyivät tänä vuonpxista sihisevänuotio sekäenlaisetlyhdyt
na vahvastipuDronsyötiir! sillä hmitilanne
såunapolun varella. Saunan lämmitys esti puiden vedon.Ruokahaluakasvaitaaknäriuä puilla oli omä ohjelhanumeronsa, semme piti kuitenkin käydä halkomassa
mu!|apalkitsipuurt4at ihanillålöylyiuä.
muutamåpystykuivapuu. MakoistenlöylyKånnattipa kåyttää ensilumia hyväksi
jenjälkeenporukkasiirtyi kuuntelemaan
talHäheessä,että päåsj edes keran talvessa k@päällikönmietteitäja syöhäänsiiä puuhiihtämään.Marraskuun lopussaonnistui
Purinsuonhiihtohukavassasäässä.
Luntaoli
hyvinja suksetIuhtivatkuudellaosallistujal VuodeneGimmäisettalkootiehtiinpuuteri
lumisessa
ja s ahkie
metsåsså.
16talkoolaistå
Itsenäisyyspäiväkävely
keräsi19reippailijaa ia nsEilivät maastossa
etsienpuita. Toiset
Nuuksionmaisemiin.Kaleloi mårkaanjånni,
jojonkirkuormatolisivarolleerhevosellekin
tystä vetämälläreitin paukkuvienja .ätise'
la'nenhaastepuhumattakaanheistä. lllalla
lien jä.venjäidenkautta.Reipasruuli hieman saåttoimökinmaahinenkinihmeteuäpihassa
koettelikävelijöitä,
muttasaunalähmitti kyljököttäviäkasojå.Takånloisteessa
saatoimme syödähyvin ansaitsemannekyljykset.

Pj:npuheenvuoro
Tässäkohden on paikallaankiittää Raijaa
monivuotisesia ahenuksesra Lapinkävijä
lehden hyväksi leht€mhe pääioimittajanå.
CH
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LEIRI HUKASSA
Olin kulkenut viikon isn joukon nukånå
Pallas-Hettå reitillä. Karttaa en tullut tutkineeksi, kuljinhan ioukon md{åna. viimeiseksiyöki leiiy.lyime låmen raMalle
ja
Pyhäkeron &iheisyyteen. Adupuuo
kahvi olivat v.lmiina. PGtåytyisin vain pwi
kossaIa tulisir syömän. Niin ludilt mutta...
jouklomPuskareissullani
tule vastaaneräls
jäsenis!äNiitä voisi nåin
me urospuolisista
heräämisenaikoina liikkua enemmänkin,
siksimenenkåuas.Minulla on syyni.
"Tuttuja påik*ojå"
Paluumatkatuntuu pitkältä.Olenkotosiaan
mennytnäin kauas?Yllättäenhuomaankul'
keneeniohiLeirinjaolevanipitkällälammen
toiseua puolella. Tunnistan paikan, jossa
olimmeillallakåyneet.Kylläpåporukkanau
mies,josPalaisin
raisi,ainakinhro tapaamani
aivan toiselta suunnaltä.En muutenkaan
ehkäosaisisiitäsuoraanbniin. Palaanvähän
matkaåtakaisin.TaasyllätyslPalasinliikaa.
Thnen suon,jokå ilmeisestion lammentoi
Po.ukkå tai ainakin miehenijo ihmettelisi,
miksiviivyn.Kiireellåuusisuuntakohtileiriäl
Leiri vain ei suostu olemaansiinä, missä
kuvittelen sen olevån.Palaanvielä keEan
suolle,mutta nyt en enää olekaanvarma,
onkosejuuri SEsuo.Mihinsuuntaanminun
olci lähdettävä?Ympäristöstä
eierohrmitåån
turtua.Ke.oon pilvensisäUä.
Yritänmuistel
la, mitå maamerkkejåpitäisi ympäristöstä
löytyä. Keron muistan ja pohjoista kohti
js
nenevänpolun.OlenPoiunlänsipuolella,si
itåän pitäisi pyrkiå. Pitäisi pyrkiä, mutta
missåon itä?Kompassieiole nukana ja au!ingostaei näy häivääkään.
Vielä ker.an yritän palata ensin tunnista-

maanipaikkaan.Enääei löydy sitäkään-siis
Nolottaa. Kukaan muu ei varmaan voisi ekKehtaisinkohuutaa?No
syå pissareissulla.
loa, ios joku kuulisil Vaikla sitä varten
yleensä huudetaan, etti joku kuulisi. HuuNyt
dan,Montakertaa.Ei misläänvastausia.
on säilytertävämaltti. H:itääntyä ei saa.
Istun
OsaankyUäpois,kunhansääselkenee.
ja mietD. Tutkin varusteeni.Olen melko
låmpimästi våatetettu. Tulitikut. selviäisin
paleltumattayön yli - iopå useåmmankin.
Saisintehtyä nuotion,joka ainakin ilmasta
käsin näkyisi. Kuinkahän kaUis oPeraatio
on tasetsintäon? Sairasvakuutuskorttikin
kussani.Ei olisivaikeuksiaruumiinkaantun

Telttå
vilu$amaan.Katselen,olisiko
lstuessarupeaa
mistä
missäånkorkeamPaamaastokohtaa/
voisi jotain nähdä.lossakin metsåkonoaa
siis sinne!Yritän kukkulalta
korkeåmmalle,
hyvinkauka'
tähyiUäjokasuuntaan.Jossakin
na näkyy lamPi ia sen rannalla hoPeinen
kupolitelttamhe.Muita telttojaei näy. Lan_
men muoto näyttååoudolta. Ehkäpåse ei
olisikaanmeidäntelttamme.Muita,jossieLlä
kuitenkinon teltta,sielläon myös ihmisiä
josseeiolekaanteltta?Puittenlomitse
Entäpä,
en näekovin tarkkaan.
Näen kuitenkin teltastavasemmallaedessä
jotain, jonka varmasti tunnistan. Näen
iinteenia senpääUätiedänolevan
Pyhäkeron
selvänpolun.Jostelttaolisikinjotåinmuuta,
siitäosaisinottaasurnnanke.olle.Mitensai_
maallåPidettyäsrunnan, että
sin tasaiseua
Katson!rseamman
edesosxisintuolleteltalle?
kiintopisteenja aina kohdalle tultua taas
uuden.bpulta olenteltalla,jokaonkinkuten
aavistelin,iso harmaakivi.
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Hei siellä !
Kiveltäjätkanvasehmalle.Alkaasataa.Olisiko lärkevämpääkoettaapysyä kuivana,jos
kuitenkin joudun viipymåän yön yli? Pahitumansateenajanvärjöttelenkuusensuo'
jassa.Sadehellittää.Saatanaavistaajo aurin'
gon ja voin tårkistaasuuntani.
Tiheärmetsänläpi alkaahäämöttäätunfurin
rinnettä.Maastoiupeaa nousemaan.Rinne
todella näkyy edessäni.Näen jopå jonkun
ihmisenrinteellä.Ilman nnkkaa,siis lähiret
kellä.Olisikomeidänporukkaa?
Yritänhuutaa,mutta tuulikäy sieltäminuun
päin.Rinteeuäolija ei kuule.Våli$ämmeon
vieläiyrkkäreunainen
rotko.En uskallaottaa
ylinåä.äisiä riskejä. Låhden kiertämään.
Pelkäänihmisenhäviävänkiertämiseniail<ana. Lopultarolko loiveneeniin, että pääsen
ylittämäänsen. Ilokseninäenihhisen edel-

Sekånåenettätunnenkin.Huudan.Ehkähän
kuuleejotakin,koskakääntyy,heilauttaåkär
täänja jatkaamatkaansaminustapoispåin.
mutta yritän lisåtä
Olenjo aivanuuvuksissa,
vauhtia. Pääsenhuutoeiäisyydelleja saan
hänetpysähtymään.
Lopultatavoitanhäret.
Hän ei tiedäkatoahisestani
mitään,koskaon
itse lähtenyt leiristä åamuua.Hän tarjoaa
jå neuvoo polun
pullostaanmustikkasoppaa
pään,jostaen enäävoi eksyä.
Polullatapaanvieraita,jotkakeitovaiminua
etsityn. Kiirendin teniin, jossa useafrnan
jälkeenmuut ovat paikaua.
haku.eissun
harmiinisaan
Itkettääja nolottaaPahimpaan
eräältä tytöltä lämpimän hålålksen Syön
åämupalani- on muuten ehtinyi jäähLyä
Muutama tärkeä kapinekin on seu.aavilla
l<ofrPåssijåPilli.
retkilläollutainataskussani:
Nimim. "Arvaa harmittiko"

ENSIAPU
Lumisokeus
Kcväthangilla
ruskettu!,silläihonon s!ojau
LluttavapolttavaltaUV*äteilyltä.Samasätei
ly on myöskin uhka silmillemme.Lumisojolleioleasiannukai
keustuleesalakavalasti,
Vaikkeiai
sestisröjautunutaurinkolåseillä.
enlminole mitääntrlhtkaan,siitä hlolimaG
voi olla,
ta, että on hiihlänyt aurinkolaseitta
crräLänäkeväänäon huonompionni.
l-u'nisokeuson tavallaanpalovamma.UV'
sirt.ily polttaa silmän sarveiskalvoonluke'
nrilrorniapieniäreikiä.Lumisokeutta
enteileviä oirciraovat tunne,kuin olisi hi€kkaasil
Niss:i,knvely ja valon arkuus.Senjälkeen

iskeepolttava kip!, eikä valoa siedäIanrkaan.
Sarveiskalvo pä.anee n 6-8 tunnissa,
silmät pidetään liinni. Lääkä ]tä voi saada
'os
reseptin kipu ja helpottavaan silnräsilvaan

Silmäsalvaalaitetaanalaluomen sisåpuolelle
Sen jälkeen suljettuien luomien päälle Leipa
raan sideraitokset, jotta luomer |odelläkin
pysyvär kiinni. Potilas on syytä laitla.
lepäämäån,jotta silmille tåataan paraneDis'
Paras lääke on kniienkin ennaltaehkiiisy,eli
kunnolliset aurirkolasii. Jos siltuät o!rr
heikät,laseissa on syytä olla hyijs sivnn'o
jukset hajasiiteilyn saifriser estänrseksi.
RH
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PORONPAPANOITA
Sånldillisen Lapin niil.j jå
OjvaArvolaonjullaissutneljännensaagakir_
Åke LindmantekeeelokuvankDltakuumees- jansaselvännåkijånsaagat.Luomisvoimien
eiolekuitenkaankyse.Arvolaon
ehtymisestå
pystynyt edeueen niomaan saromaansa.
OhjaajaÅke Ljndnån ryhtyy tekemääntele'
ja kokoillanelokuvaa1860luvun Hän hallitseeLapin ihmisenkielenianielen
visosarjaa
Tästi huolimattahän on säilyttänytrennon
Lappiin.ElokuvanrahoiF
kultåryntäyksestä
raaYleisradioja kuvauksetalkavatalkuperäi
Yksi viehättävimmistäsaagoiståon Nuita
silläpåikoillasyksyllö91.
noita,joka on hyvin aidonja koetun tuntui_
L K2 1 .1 2. 90
nen. Se kertoo kuinla selvännäkijäåuttaa
tåidoillaanhevosenhakijoita
metsätöissä
laåjenee
Juna'bussi-tärjestelmå
L K 1 8 .1 2 .90
MLrutamillaLapin.leiteillä kokeilukäytösså
ollur jrna-bussi -järjestelnä låäjeneeensi E6poonsuojelukohteitakaBittiin
!uodenalustakokoLappiin.Näinvoi yhdellä
ja
Hallituksen pe.iaatepäåtös.antoiensuojelL,
lipulla matkustaarautauenpåäteasemalle
karsihlutamia kohteitaEsPoos
ohjelmasta
siitä edelleenlinja autollamäärånpååhän
ia
Rauta- ta. Pääkaupurkiseudullasuojeluonjelnar
vastaavastisuorittaaPaluumatl<an.
tienpääteasemia
ovatRovaniemi,Kemijårvi, piiriin kuuluu vanr osa Nuuksion jårvi
ylänköä Suojeluoljelmastakarsitul aheer
ovat
Keni ja Tornio.Mukanajårjestelmässä
Kattilajärvelläja Koln_
keskeisimmät
Laph liikennöitsijät.Måtkus- ovat Vääräjärvellä,
rantojensuojelun
lajanehmaon, että hän voi liikkua samalla peränlamnella Espoossa
ja linja-autoua.Lipusta saa piiriin kuuuluvallaålueellaovat Velskolan
iipulla jL,na11å
lisälsi viiden prosentinalenrulsen.Järjes Pitkäjårvi,Kattilajärvi,Vääräjärvi,KolmPerä,
telDräon voimässavainLåpinlääninalueella. Karjakaivo,Orajärvi, Ruuhijärvi, Suolikas,
Saaiijärveneteläo'
Sarlkinen,Majaslammet,
L k 2 1 .12. 90
HauklamPi
sajaVelskolankylässäsijaitsevat
ja Myllyjärvi. Suu.er osån maista omistaa
s.amelaislakiia saamelaiset
on tyytyväinensaa
SnnDrclaisvältuuskuntå
melnisliinperiaatteeseen
- tästäkeskusteltiin
Kiilopåållå !altuusk!nnan kokouksessa
l-ikiesiryksenpiiatavoitteenaon nyl<yislen
Yl å L a p in v alt ionm a i d e r o n i s L u s j a
kliyttöoikeudensiirtämiren saatualeåisill€.
Lanrtnrkempiruotimnrenjätetdinkuitenkin
Dryöhennnäksi.Kol<oxksessanousi mm
\roli lai| haittavaik!tlrksiståsåamelaisten
o.1.lle ehrkenrolleporonhoidolle Vastaaja koltatovatolleethuolissaan
!rsli kalasialat
o i l c!ks is t aanLK 15. 12 .9 0

ttää
ah'eeton tarkoitrs såi1y
Suojeluohjelman
rakentamattominaF luonnonmukaisina.
1l maanomistajaa
on tehnytlnurs'
Espoossa
t!tuksensuojelxohjelmastiLV I 9l
Valtioosti Nuuksiota
valtio ostiyhdeksånhehtaariamaataNulk
siostaHaukkalamfrenRomvuorenlehdosta
yksi ty'
U u d e n m aanl ääni n!äl l i tusosti maan
seltänoin puolenmiloonånmarkanka!Ppaleh
k!uluu valtakunnalliseen
hirtaan.
^lue
LV 1 9l
toiensuoieluohjelmaan

POSTILINJOILLA
LAPIN
HIIHTOKESKUKSIIN

yhteydetlåheskaikkikLzpinhiktokeskuksiin.
Postilinjoilla
Postilinjokn
on erinomaiset
nwaikaisela autokalustolta
makustaessasitunnet
olosinukavaksi.Itvän paikllistatenuksen omaavahenkilökuntamne
on DaråsoDasLaDinmatkallesi.

8.2.-28-4.1991
6.55
l7.30Helsinki
18.25PoNoo
5.45
19.40Kouvola
4.20 sLnnunlai
23.55
23.3oKuopio
21.35
2.2,r\aiaani
20.40
3.2qPatiakk
S.O0PudasjäM 19.00
T.SOFovaniemi 17.00

14.N
lo.ooYllikjltrvi
11.00Akäs-Hotali 13.OOlauantai

Rovantenaw yh@:
A.0ORoi-SodankyIä1 valo- Utsioki
a.oo Rot-Saariselkä p k avuoro
8.2.-4.5.1991
8.00 Boi-KidiIä-Muonio-K ilpisiaiNi
A.2 OFoi- KittiIä-PalIastunturi
pikaworo 8.2. 30.4.199 1
8.OSRoi-Ylitonio, W taqittaessa
Pohtimolamnella

aja a 16-11.-28.4.91
/ petjantaisin 16-lSHelsinki
|f

talEntai

17.5sLahti

21.10 Mikkeli

13.25

1z.oo
1O.OO

23.20Kmpio
7.30
2.Oor\aiaani 4.m
5.10Kwsamo 1.10 sunmntai
T.lOSuonmu 23.05
A.2OKemijäNi 22.30
12.30Saa.is*ä 17.15
13.00lvalo
16.45

Kaikki4at ovat paikkakunnilta|ähtöaikoiatarkenmat
tiedol Wsäyksistä säa Mztkal\tollon toinipisteist t ta

*POSflLINJAT

l6

YHDISTYSTIEDOTE
Helsingingeudun Lapinkåvijätry. on SUG
men
idSeniäriestö,
iokå perus
teltiin
vuoda 1973.i hdiatyksentarkoifukse
^trårkailuliiton
na on edistiiä LaDin matkailua ia retkeilyä,
erityisestiHelsinginseuduUa.
JÅSENYYSMUODOT
Varsinaisetiäs€neiliittvneetSMLr@nia sitä
kåutta HSLråän.Varsiiaisia jäseniånijn vuc
sts,perne- kurn nuofleFseneL
Suoi"åiäsenet
kuuluval SML:n johonkin muu'
hun iånesröön,
muttaovatliittyneetHSL:ään
maLiåiiaUa suoradsennåkstn tilillemme.
Muut kuin SML:nt6istenyhdistystenjäsenei
eiväivoi liittyå suorajäseniksi.
]ASENEDUT
HuMjapuob:luoniarstuottet,te, kuivattujahe
Mmne;heimintie64,Duh-4,14629
Hehrnsin Erä Vårusie relkerlyasut la ja kälastusvaiust€e!
vil,nee'rmetsåstye
rm
Urheilukatu42,puh 479787
ja
Lassin Retkiaitta:retkeilyasut -välineet,
poll upvöråt,Is\ettelu, rm.
Hå meant ie
54,puh. 70 15 0 5 5
polkuPartioaitta:retkeilvasut
'tm. ia -välineet,
p yörat, Iaskelrelu,
Ya o n lat ! 14,puh.694 3 8 9 9
welhonpesi:melonla
2, p!h.408972
Oksasenkatu
Herkkuliike Eirä Palomäki: makeiset,tee,

raPirttim:im viitoihrstan. 2 kn
Kdiakalolå on vlimaa iaålmåia, pnkä vhtev_
aeia on om. såkävleisqsi kävdsä ohnå kåLt
totatos.vrodisiin l{Dluu 6tioiia, puhtaitahuo
praia leibrL iohonSiml o tuotavaiE€.YlämjM
on ylsilieklinen kdukeitin. Alma jskeitho6sä
e on takla ii kmim, ylieirsså on kåksikmiina. MyG laminoila voikeittää.
Vihreädnkompslorntilaatikk@n laitetae vÄn
maatuvajäte,muut roskat tulee viedä Pois
IäsensaatuodamukånaannyösLapinkäviöi
Yi viiden ullin luulDmåttomiahenkilöiaä.
kopuolisenrvhmästäon ilmoitettavakahdelle
jolitokunnarijäsenelle.
Kariakäivoaei voi varåtapelkåstäänomaan
käyitöön,Ean e on ajnikaikkien iäsenten
Ywiokairon abainel sool jösenkdtti4 usta|fl
Su6hen Matkailuliitosta, Mikonkatu 25.
Aukioloaikaoa 9.0017.00.Majoissao! toimintaohjet joitatuleenouclattaa.
Lapinkäviji)il
onKarjakaivollasallittu
Taitldifu
variijat
Ulkoilualuäen
leia heidänvie;ailleen.
vdivat periä telttailijoilta Liikuntaviraston

Kåriakaivonkäyttörsaunanaksut:
1.5-31.10.t
t.n -304
5 ml
10mL
Hämeentie 2, puh. 7532780
iä,senet
|
-vieraar
l0 mk | 20mk
ap* (l l -16v.) 2 s0hk | 5mI
i d s e n tel n
Jäsenlehdet
5ml . | 5mk
l i e ra rd en
l ;p5et
Oma lehtemme on LAPINKAVIIA, joka iL
0'10v. vänhempienseur. -mk | -mk
ne5tw neliistiv uodgsaF ma*åilulirtoi..MAT.
K,AlLtl, pka !LTat.'ryl. uudesti.LAIIN KAVIJAlehdenvoLhtös trlåiåelleiolevarsinainen
tai Talkooviikonloppuinaon oleskelumaksutonia koko viikonlopun(ei kosket€lttåmåksDa).Muut ohielmian merkityt tilaisuudet,
ovatol'ielm.an
tor5syovytäänKarjåkaivolla,
Kåriäkäivoon vuokrattukävttitömmeHelsin- kuulu'villåosiltaanilnrisi..
n 9 km
sin [aupunqiltå SesiiaitsedEspoo$a,
HSLinp6tisiirtotilillanro
VanhaliaTiruntieltä, pari kilömetriäSolval- Maksutsuoritetaan
lan urheiluopistolia.Kariakaivollepääsee 'n96 60 9
Koivulanbrciillå nro 285låiturista306
heti kåytön jälkeen
Avain on Dalautettava
Kariakaitollelöuliiii helpoi,nmin seuraamalla Matk iluliittoon.Senvoi jättilämydEMatkailuliida$inpuMis
tonpostilulkl<um kirjekuoNa palauhElaprla
S)l ;allar urheilliopisblta'lähtev?ä

OTA TALTEEN!
v@tetne.

TOIMIHENKILÖJ VIJONNA 191

Kot. Kjttilin Kukasjåaellå
Kukasiärven
salvckåmhi toimii varaustupana.vdad(sia hoilavåtC'H Motins Duh.k.tzÖ04
ja MaijaStykki puh.k. 876€91. ''

Clö-Hennt Monnq, p,ied,tthft , Nålttelitdtie
4 A 23,00400Helsmki,puh | 5V \o{,keiäas.
597397
PekkaNarinen,Mnpråm,ioltzto J:imer?intaival
10E68,02l50Espoo,puh.k.461
610
SirkkaHaldrystftlrd; ViherlaakeBmta 9s A 9,
02710Espoo,puh.k. 597628
Mewi Kunndarc, mh6,odro"aia,Eispantie4 B
10/00370Helsinki, puh.l.550 245
Muut johtokunnanjäsenet
MariaHln ninen,Sadra Kostama,Uli6 Pernu,
Mirja Pirinen.S€ilaTurppo

Muutkuin FlSLniisEt saavåtk2ilafiä_kotaa
vain
HSLn ij]]@n s€irdssa.
Kodari käyttömaksuton HSL:n iäseniltä15
mk/h l o /yd iam uilt a30nk /h l ö /v ö A l l e i 2 vDoriåide,r
r;yttömaksutonpuolel'edelläol+
Goadosliimp'ääkmijnålla. Muunaväiushrkqa
vesi-ia jåteåhpäri,ti5livati,siivousvålineei
ia
apio.Nulkminm tapalhd låftiåIa.YhFisomi;
Matk. uriiton saunaia maiå
Lapinkäviiöilläon käyitöoikaussamallaalueellaolevåanSuomeriMatkailuliitonomistä'
maanmåiaanja saunaanKukasiårvellä.
Måjan käyttömaksu2s mk/vrk/hlö, 1.10-31.5.
majallahlviminimi joka on kävijänäärästä
riippumatta100mk,alle15vuotiaåtaikuisten
euaa jlmjleksi.Saunamakeu
on 10mk h seon
eritelt?ivä
IakDDn.
Kaikkimuut MatkailDliitoniäsenedut.

Mnia Pnire, aBt@u toinltlo/h,Jiimeräntaiväl
1 0E6 8 ,0 2 l 50E spoo,puh.k.461
610
ReiioBlombere,liairaHenlman,N,låriaHvn
MarkettaTanskanen,
Martti Markovaara
LariSvenskberg,
uet la SoukankuJa
10 D 10,
puh.k.8018l9l
02360Espoo,
SaaEKchM;Tuula Lrlsronl' AnjåPdtiaim,
Rjvä Puen, SeilåTurppo
Ulias Penu, talk@?iiillilJö,HopeahåkåI I 51,
024r0 KiÅlonhmi, puh.l.2988747,
t.297{$3
AIan APIIM. Aulit B;mjn! Jom Flyrkjs,Itkka
Ndinen,MirtaPinnen,KannSillddq

JÄSENASIOIDENHOITO
Yhdlshqkilö SuomenMatkaillliitossaonUlla
Kesäns puh. 170S6S.Vminaisten
i:isenten@!
tsemuliok+t hoitååSML
jäsenten
ja
jien
Suorä
Iehtitilåa osoilteenmuu- Mårlise Srykki,r.rdl4 Hiiräl.l.oruta3 A 23,
tolsethoitaarahåstonhoirata
MervrKunnasa 0l200Vantaa,puh k 87643o1,t.12961
roPuh.k.550245.
Arto Alanko, M*i Kumae, PekkaNarinen,
SeijäTqval4 Kan Wilkman
TOIMINTA
Kerhoillaon iokaisenkuukardenensimmåiKaikskt toimimastailmoitetaant2pinldiviiäleh,
d6*i

PekkaNanne4 luinl; lämeråntaivall0 E 68,
02150
Espoo,puh.,161610
Aulis Bctröm; KaleviKclj, rtumu LuobJoma
N um i. SaLariPalo,Mirja Pirinen,Pertti9alo,
Kdin Sillander.
Erkli Simpans,AnpShtonh.

HSL:llaon kolmeTsa M6ter ltelttaa, ioita voi
vuokrata1Omk/wk. Teltatovatk!polinaisia,
kalsikencelttoiä.Iied6dlt r'oh SinlinenDuhk
676039taj SakäriPalopuh.k. d745880.

Kal6viKoski,Aseha.inne6 88,08500Lohia
as.puh.k.912-810
79,t.90-2180249
klo.ll.3Ö1 2n 0

Vuokratåvoi myösitserehtviäahkioita
50mk
viikkoja 20mk iiikonloppu.fiedustetutpekkå
Ndinenpuh.k.461610.

MaljaPuska,Ilkantie1l C 24,00400Helsinki,
989
Puh.k.571
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KU LLA N KA I VA I APARI SKUN TA
KOTAOIALLLALapinl<ultamaat
tulivat minulletuiuiksi niin
myöhään,ettå en ehtiny! koskaantavatalegendaarisempia
kultamiehiä.Useimmatolivat jo päätyneetlnarin haliausnaan '?yrkyreidenpalstalle",ja Miessjnkuvernöörin
kaltaisetvielä elossaolleet persoonateivät
osuneet .eiftini vanelle. Niinpå hiljattain
kuollut Aatos Flin.k jäi minun muistoihini
vanhojenlapiomiestenedustajana.Monille
on varmaankirjojen kuvista tuttu hänenhoikkä, påriak6, lierikkopäiner olemuksensa,
ehkäpähyvinkjn tietoisestiharkittu kullan
kaivåjahåhmo.Flinck ei ollut oikea elinlesäkaivaja.
kautinen;hån oli helsinkiläinen
Ehkähän ei oUutsiinäkäänsuhteessa
aivan
puntaaksiviljeltylajiGa edustaja,että pieni'
muotoinenturistibisnes
oli häneuevarmaan
tärkeähpääkuin moneUemuulle.Sijaitsihan
paikal
hänenvaltauksensä
hyvin keskeisellä
la, runsaankivenheitonpäässäMorgamin
Kultålasta.Mutta Flinckoli joka tapauksessa
vänhanajanlapiomies,joka
kaivoi vuodesta
toiseen
uskolljsesti
"onalla-'purollaan/Kotaojalla,joka laskeeMorgamojaan.

aatos lhnckja rouva Liisi llilsäntåväkenä
nck.Kultaakiviä jamaalauksiaAatosllinck
esittelihippujaanja runnu$a hiottujakorutiviä. Tuvanpöydällellmaantuipikku kulta- ja jåloKvimyynä]ä.Yksihippu oli aikamdne4olisikohånollutpe.ätiisomuksenkirjoissa.Siitä
olivalmistetturiipus.Eikäseollut
mielettömän kålliskaan.Luonnonhippujen
lasLeekoonsuurensuhteellinenarvokoruna
tuessa,
valistillinck. - PienihipPuon koruna
arvokkaampigrammåakohtj
huomattavasti
kuin tämä mötikkä.lhmiset eivät nimittäin
erityisehminhaluaisojahiPpujakoruikseen,
ja kysyntähånmääiäähintatasonKulta ja
jalokiveteivättällä kertaakäyneetkaupaksi,
muttallinck toi pöydällevieläyhdenmyynti
artikkelinsa:laatikollisenPieniä Pahvikor_
teille maalattujaöljyväritauluja.-Talvisai'
kesälläottamienivalok!kaanmaalaännäitä
kertoi kultamies.- Kes.illii
vien perusteella,
turistit sitten ostavatnäitä matkamuistoik
ostaaiotakin,
si.Kuntuntuiasiaankuuluvalta
valitsin kahden mahtavanaihkin muodos
tahan "Morgamin Porttia" esjitävänmaalauksen,Myöhemminkotonatein siihenke-

Retki kultamaille
Teimmekoko perheenvoimin pienen vaellrksen Lemmenjoen kultamailla vuonna
1984.Flinckinvaltauksenpaikkaoli tiedossa
ja sinne päin piti tietysti heti lähteå,kun
Morgamin maisemiinoli päästy.Kotaojan
töyrääIlåoli jännittävär näköinen,melko
n$i, h,rveseinäinen
mökinkömmärä.Ulko
Al
puolhiua ikkunalaudoiuapelargonioita.
ja kor
haallapurollapuinenhuuhdontaränni
tuonnemennä,toisslrsauna Kehtaäkohan
ten kotirauhaahäiriBemään?Turha huoli,
rurisreihnron täällätotuttu,he ovat osa täta
elinkeinoa.Koputimmeoveenja astuifrne
sisåän.
Turvemökkiolikin sisältålautaseinäi
nen, pieni viihtyisä yksi huoneinenmaja.

Joenlannå]la Liisi llin.k kertoi niehensä
kultåakesätpiikätyksinään.Nyl
huuhtoneen
kun lapsetolivat kasvaneetisoiksi,hänellä
itselläänkinoli hahdoUisuusolla koko kesä
nlkanå. Vain räkkäärouva valitteli:sääskiä
on Muorgåmillaenemmånkuir tarPeeksi
SiirryimmeKotaojanva.teenvaltauksellc
l@ksiminä rätäsanon,sanoirouva Fln,ck
Minun ftieleståni"kesämökkimme"on Ko
tajoenvarella. Aatosllin.k osoittinelkoisir
kaivantojå puron rånnoilla: LaPioua olet
kaiken tämän kaivanut. Flinckit olivat
jaio!lähdössä
Kultahaminåån
Postiveneelle
tuivatjäilåfräänmeidät.
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Mutta Aatos Flinck käväisi saund porstuassaja palasisylissåån
v6koolejå-Ne olivat
Muutaalumiiniståpakotettuj4omatekoisia.
ma oli maalattu,jotia hiput paremmin erotiui
sivat.Pojatvatuaan haluavatvaskata,arveli
llinck. Eiväi pojat tainneetoikein haluta,
frutta kun sekintunfui kulluvan vähänniin
kuin asiaan,niin annoinparipientäseteliäja
sain vaskoolitja lapiot. Ilinck opashmeitå
hiemanvaskaamisen
taido$a ja lähti. Motivaatiojasaalisoljvatemaa luokkaa-Poikani
olivatsiihenaikaan
pieniä,eikäheillåriittänyt
voimia ja keskittymiskykyä kovin ihmeelliseenvaskaamiseen.
Kun en itsekään
oikeinluottanutsiihen,ettåkultaapystyisin
löytämään,
ei omakaanmotivaationioUutkc
vin korkealla.taksoinyrittää vähän pitenpäänkuin pojat,mutta sittenheitin sikseen,vein vaskoolitjalapiotsaunanporstuaanja ohjasinjoukkoni kohti Peuisenkämppää.Seuraavana
päivänäkuljimme Flinckin

valtauksen kautta. Flinckit ol'var todella pahoillaan, kun keroin, ettemme löytänet hf
punhippua.Vaikkavakuutiryettemmekovin
inteiEiivisestiyriiiäneetkään,
IlinckeiUäolii.
käänkuinpahaomatuntotyhjånmyymisestä.
Tilit tåsan
Annoin Flinckeille osoitteemmeja niin jätimme jäåhyväiset. Emme. tavanneet enää
Muttakotiinpalattuamme
tuli Flirckeiltäkirje. Sen sisäUäoli kortti, johon oli teipattu
kumpaakinpoikää vaiten mukavån kokoi
nen kuliahippuja kaksigranaattiamieheen
sekätervehdysKotaojalta,Flinckit eivät hå
lunneet"jäädä"velkaaepåonnisillevaskaF
jille.

Tarinatuli kolmanneksiviinevuodenkirjoi

'l/aefhusenssit
:t{atuaisitlfutiitteä lfurjaan rusfun
aqALaihmette[etniiäa28.8.-8.9.91.:]os
kjinostaa, ota lhteyttii, RlLija t{etutnntl, pufl. k" 90-718 768.
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VUODEN SARVEKAS:
ALLANAPUNEN
Ailuå ei juuri kuusestatai männystäerota.
Itseståän enempää ääntä pitämättä Al
låmmittåå saunån, kantaa vedet, pysyy
vähänsivussaikäänkuinkatsojanåitiossa.
' Tåvallinenrivimieshänmlnä,nyhäileeAllu.
Rivinies Lapjnkävijöissä,talk@roihikunanjäsen,rinkka 'kDlDnutja kokenut-täysva
rustukessakirveineenjasahoineen
Karjakåi
Pitkäänköon Lappiakuljettu?
Noin seitsehänvDottasittenkaverihoukut,
teli Nuuksi@n telttailemaan-ralvellå,läin,
avehkeillä,pussi$a påleli, mutta siitä hinä
innostuin.Allu on kulkenut Ruotsinjå No.ja
tunhftita, Iomantsia"tappiå,siriieraimmra,
mutä
ei SadiPlkå:i pien€s?i,tutusa poruk4sa
ToinenAllun rakkauson ltä-Af.ikka,kaksi
telttamarkaasen kirahvimååsrossa.
Afrik
kaaniskeehimo niinklin Lappiinkin. Luon,
to,* luontosielläjatåpi$a. Niissäonjorakin...
Kunkäyt^frikassa,etmeneenää
eiäintärhaan,
Karjakaivollå,SDomessa,
Nuuksiossa
Allusta
parastaon saunaja kaveripiiri.Kumpaakaan
Saunassa
Allu on miedonlöylyn ystävä.Ui
måssaAllua eijuurikaannäy,mitä nyt vä]illä
avanrossapiipåhtaa,löylyjen välillä. -Tosi
m'esei ui,eikä peseydy,vakuurtaaAuukinja
vääntäytyy Karjakaivonmustaan sa!naan.
Uskokoonkentahtoo
Allun toisenlaisia
eväitävilkuillaanyhteisen
pöydän äåressäsekä avoi(en että satatun
!teliaasti. Vi\reää teeLä,joskus y.ttiteetä,
me.killisiä mårsreita,kala silmär haroftaen
takassa,kun huitten kyljyksistä tnskuvat
rasvathiilokselle.
Allu kulke aterioi$aån
omia

lahrjad ja väitiäi etl€i hiin muuienl<åan
mikään
Eikä olekaan.Ihan omaa tahtiaankulkee,
miettii,eikäpjdämeluamenemisistään.
Allun
kanssaon puhuttu mrustakin kuin såästä,
saunanlämmityksestäjå varusieista,Sitten
kur puheenalkuunonpäästy.Niittenpuhejden jälkeeneijåänyt tyhjäätuntua.
ja Allu kan
Kuusetnousevatkallionkupeesra
taavettåsaunaansamallavakuutavuudellå
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KYMMENEN VUOTTA TA
KIITOS
Ihmisen pirätui osatå luopuå sellaisistakin åsioista,iotkå ovat itselle tärkeitä.
los niistä on innostmut iå pitäå niiden
tekemiseseLse €i ole
helppoå. Siksi €i ollut yksinkeitåistå
tehdä päätöstä luopua l,apinkävitä-Ieh"
den vastaavm toimittajan tehtävistå.
Lapinkävijän, talkoilla tehd)'n jäsenleh
den tavoitteita on plaitiy noståmaan
våhitellenvuosienvarrella.Aikapula, kir
joittajien resurssit ja taloudelliset rajoi
tukset ovatpitäneetsenvielå melko vaati'
mätiomana, vaikkakin k€lvollisena siinä
tehiävässä,joka sille oli toimikunnassa
muotouiunu! kuumellen vienoja ääniä
jäsenistön puolelta. Toteutumattomia
ideoita on vielä niin paljon muhjmassa
niin minun kuin muidenlin päässä.
ripinkävijän on haluttu äntavan tietoja
paljoståmuustakinkuin vainyhdistyksen
toiminnasta. Koska meitä on niin mo
nenlaisia, on myöskin monenlaisia toiveita sisällöstä. Toivoisin Lapinkävijän
antavanjokaisellejotain "omaa". Haluai
sin, että Lapinkävijä koettaisiin myös jäjohon
seneduksi,ei vain jäsentiedotteeksi,
on ymPåtty muuta juthra.
Jotta lehtemme voisi olla yhteinen eiu jä
saavutur se ei saa henkilöityä voimakkaastikehenkään.tåpinkävijä ei saisiolla
k€nenkään mielessä vastaavan toimitiajan "oma jutiu", koska silioin saaieiaan
lipsahtaaväärille raiteille.
Eikä sota saa kaivaia yhtä ihmistä. Jåän
vielä julkaisutoimikuntaan,jotia åsioiden

hoitamism siirtly joustavasti muile.
Kaikkea ei kerralla opi muistamaan -eikä
muista kerralla sanoa.
Haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa ta
awlla olen rehnyt kpinkävijää. Miten
paljon olenftäan oppinut!
Lämpinät ajahrksenija täyden hrkeni saa
Mirja, joka suostui ottamään vastaavan

Toivor! etiä saamme julkaisutoimikuntaanvi€lä lisääkynänkäytkijiä.Niinsiellä
kuin muissakin toimikumissä olisi h)ryä
muistaa,etiä uusien pakertajienajatuksei
ovat tärkeimPiä, sillå heitä ei vielä ole
sullothr samaan muottiin vanhojen Partojen kanssa,vaan ideat ovat tuoreita. Kaavoihin ehtii kangistua myöhemminkin.
Vielä kiitos kaikille teille, lukijoille. Tätä
on ollut hauska tehdä - aimkin suurimman osan aikaa. Jatkan vielä ilolla sitä
kapeaajäljellejättämäänisarkaa.
"Raijan kausi" on päättynyt.
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ANARIS ONNETTOMUUS
Yksi viime wosien vakavimmistaonneftonuuksisia tNlueilla
tapahtui Ruotsissa
helmikuuså 1978. Tåmå Anåris onnettc
muus herätti sulitå huomiorå, ja lehdi$ä tapaustakåsiteltiin suuin ot5ikoin ia pitkään.
Kuuden hengen vaeuusryhnän(kal<si17vuotiastatyttöäja neljämieståiältään26- 37
vuoLtå) tarkoituksena oli tehdä kolmen
päivän hiihtovaelhs vålådalenintuntureie
sa.Ryhmäntarkoituksenåoli ensimmäisenä
päivänämatkatanoin 12kilomeirinpäässä
sijäitsevaanLunndör-tupaan, missä heidän
piti yöpyä. SeuraavanPäivänähe aikoivåt
hiihtääAnaris-tuvalle,
I4 kilometlinpäähän,
yöpyäkseensiinä. Seuraavanapäivä^ä he
saapuisivatpåämääräänsä
20 km päässäsijåitsevanHögelkarlelaaksoon.
Heilläoli täydellinenvarustus;he olivat valmistautunet
retkeävärtenja heitläoli eväitäja lämmintä
juotavaate.mopulloissa.
Ensimmälsessä
yöpymispaikassaLundör
tuvassahe tapasivat kolme miestä, jotka
suunnittelivattekevänsä
lyhyemmänpäiväretkentuvånlähimåastcsa.
ToisenapäirånäIähti kuudenhengenseurue
liikkeelte majalta tavoitteenaAnaris+upa.
oli syöty puDroa sekätehty voi^amiaiseksi
leivät
valmiiksija tenopulloissaoli kuumaa
n'usunmarjakeittoa.
Täysinoikein ja harkits
ru. Sääoli hyvå; pakkastaoli 15 C, heikkoa
tLrulta.
Ryhnä kulki Pitkinme.kittyäreittiä.

Alkumatkannousussatoinentytöistäväsyi,
minkä vuoki edettiinrauhallisesti,leväten
joka kolmamella reittimerkillä.Mutta ilma
huononinopeasti.T!ulen voimakkuuskar
voi,niin ettämaalumialkoiajelehtia.
Muutamat ryhmässäsaivatpaleltumiakasvoihinsa
,a koskatuuli voimish,ijatkuvästi,päätettiin
pysähtyä.Ryhmänmielialaoli hyvä.
Vanrneliänkymmenen
metrin päässäreitiltä

he löysivätmielestäånsopivansuojapaikan
kolme tuulipussia
ryhmäUe.VaeUusryhmän
pystytettiinsamallakln tuuli voimistuiniin,
ettäoli jo vaikeaseistäsuorassa.
Ylsi miehistätuli ulosja alkoikaivaaparem
paasuojaa.SanallapaikaUesaapujvat
Lunn
döf tuvässå yöpyneet kolme miestä. He
pyysivätapuahuononilman vuoksi.Mukanåanheilläoli yksi tuulipussj,jostahe saivaL

Kun lumikuoppaoli valmis,kömpi kuuden
hengenryhmä sisällesuojaan,mukaansahe
muttaeivätmakuupusottivatmakuualustat,
seja,koskalumjkuoppaaneivätkaikki nah
äskent!lluttal<äiva
runeet,kehotettiinkolme
Myöhään sänän iltana tuli ylci l<olnesta
lumikuopansuDlle,Hän halusi tullä sisään,
koskalumikuopankaivamjneneiheiltälDon
nistunut.Nyt oli kuopassajo seitsehänibmistä,ja seoli aivantäynnä.Heuupuivatkyly.itettiinpitää
mästå,mutta keskDstelemålla
Tuuli yltyija puhålsilumenpoislumikuopån
katolta,ja lumi pääsisisållekuoppaan.Pian
yksi kuopassaolijoistapyysi apua;lumi oli
pakkaanhrnuthänenympärilleen.Ykeivael'
tajista,K.ister,auttoi toveriaanja sai hänet
kailettua ulos. Mutta kun miehet yrittivät
päästätakaisinluhikuoppaan,ei seenääon'
nistunut. Sjsäänkäynholi tuiskunnut umkivenlohkareiden
peen.MieIet etsivätsuojaa
takaa.Avunpyytäjäsamoinkuir kaksi vielä
tuulipussissaolevaå hiestä merehtyivät
nyrskyyn. Neljäsulos jeänyt,Krister,onnis
tui jotenkin pysyttetehäänelosså Hän oli
nimittåin kolmantena aamuna yrittänyr
ryömiämakuupussiinlämmittelemään.

ohm|nlrqobn.!.b

l-iquisoleon maailman
putkilossa
ensimåinen
olevaluoksevakumi.
siIå tiimaat,påällyslät,
kortiivistäi,paikkaat,
iaalennennåkemåttömällåiavalla,sillä
Llquisolea
et oikeaslaanvoi verratamihinkäånennenkokemaasi.
Liquisol€nsanotaan
olevankemlanNobelin
arvoinen
Palkinnon
tuolemyösyksltyls.
laloudessa.
Sijoitamuutama
kympplia såästäkoriaamallanytkaikkise,
mitäet ennenpyslynyt
koriaamaan!
U.S.Pat 4.345.058

Tilaa,soita:
90-341
1209
ark.9-17
la 10-14

Tosi

hyYä..

jääpalloa
Olenpelannut
ja
maaotteluja myöstässäpemestaruussarjatasolla
lissäBrynjen
alusasut
ovaterittäin
hwät.
ja kaikkiin
Hiihloon
muihin
lalviurheitutajeihinsuosittelen
Brynjealusasuja
niiden
keveyden
ja
ilmavuuden,
hengittäWyden
helppohoitoisuuden
vuoksi.Ennenkalkkeasiksi,ettiineovathoavastenkuiviaja
sirtävät
tehokkaasti
kosteuden
ulompin
vaalekerroksiin.
Kokerirusteni
oerusleella
voinsuosikaikille.
lCllaBrynje-alusasuja
iotkanau!
tivatkeveistä
ia mielh,,ttävän
lämoimistä
alusasuista
- kilpailuissa.
harioiluksissa
ravaoaa-aikanal'
PenttiLehtoranta
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KysymyosBODYBOW-kuntoilwälineistä!
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Myrsky laantuu, mutta...
vasta neljäntenäaamuna myrsky viimein
laantui.Lumi oli pakkaantunuttilkasti ku}
passaolijoiden yhpärilleja vain kaksi miehistä osoitti jonkinlaisia elonm€rkkejä.Paljailla
kangistuneilla kisilään Kdster pystyi kaivahaan vain yhden miehenesiin.Sitten hån
yritti ta.jotaloileipiä ja ruusunmarjakeittoa
tovereilleen,jotka
eivät kuitenkaanjaksaneei
syödä. Itse Krjster kuit€nkin onnistui syii
määnparivoileipää.Hån yritti myössytyttää
keittimen,mutta se ei onnistunut,sillä tikut
kästuiva.thånen käsistäånvuotavastaveKristerlähtileiristä.Hänalkoihiihtäätakaisin
Llnndör-tuvalle ja hälyttriå sieltä apua.
Hänei löysivät50 metriä ennen tupaa pari
jotkasittenhälyttivätapuaautee
kålastajaa,
tuaar Kristerin€nsinsisälle.
Yhdeksästäihmisesiä,jotka etsivåt suojaa
yllättäenålkaneeltåhyrskyltä Anaris+untureilla,henehtyikahdeksan.
Ainoastaan
Kristersäilyihengissä.
Hånenmolemmatkätecä
jajalkansapaleltuivainiinpahoin,eftånejou-

Myöhemmin Krister kertoi joitakin ajatuksia
ja kokemuksiaonnettomuudesta.
Ensinnäkin
hän painotii varusteidenlåadun tärkeyttä,
Yksi tuulipusseista oli niin huonolaatuinen,
ettei täyttänytsään asettamiavaaiihuksia.
Toiseksihän mainitsi, että tauot on pidettävä
useahnin ja jokaiseila iauolla on syötävä ja
juotava.Kolmanneki hän huomautti,että
tuulj voimistuu kulkiessaankapeita kållionsoliapitkin. Joshe olisivatolleetylempänä,
tuulen vaikutus olisi ouut pienempi. Nel'
jänneksihän kuvaili vaikuttavallatavalla,
miten pakkanen todella vie kaikki tihas'
mielen.
voimatja rylsistyttää
L Mitå vaiht@htojåoiisi voinutoliapysähty
miselleja lumikuopankaivamiselle
2.Olisikolei.issävoinut toimiamuulla tavaf
Lähde: Friluftsfrämjandetshåfte'qäIsäSuomennosNiilo Hakonenja Nalle corär

Pont
HYVA ALUSASU
Alimman vaatetuskerroksentulisi vaelluksellaolla lämmin,mukavaja kevyt sekä
sii!tääkösteDs
iholtaseuraavaan
kerokseen
ja Suonessa
Norjåssasotakorkeakoulussa
Työtehoseurassa
tehtyjen testien nukaan
muut alusasuthakkaaverkkoneuloksellinen
Brynje Thermo-Mesh.Sen kosteDdensiirtc
ominaisuudetovat parhaat,kosteuttajakuo
na'aineitajää neulokse€nvähiten. Ehkäpä
tä$å on ratkaisuliian kuumiinnopeastihajupommiksimuuttuviin "hienheittäjiin",jotka

alkavattuntuaepämiellyttäviltä
päällämuu
jålk@n.Mållisto$aon
lamanvaeuuspåivän
pitkähihainen,
lyhythihainen,hihatonja kor
kealla kaullksella varustettupitkåhihainen
japitkåpunttiset
paitasekälahkeettomat
hou
sut. Myöshaalarikuuluu mallistoon.Himat
vaihtelevat90 mkrsta288
mkraan. Brynje Thermo-Mesh -asuja nyy
BodybowOy,vuosaareniie
2,00980Helsinki,
puh.3411209.
R.H.
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VALOKUVAAMINEN TALVELLA
Valokuvaus talvellå on hiemo toisenlaista
klin kauiina kesäpåivänä. vdsinkin joe
retki suuntautuu pohjoisennaksi alkavat
talviseiolosuhteetiovåikqttaarniinl<amera
kuin kuvaajm sone&in kohEettuval
Oljyt uusiksi
ic muutama vuosi sitten kesänkynnykseUå
huolletunkaheran kassa låhteepakka*en
jäykistyysekokonaantai ainakinkäy hyvin
kankeaksi.ls vielåkaikki toiminnotkinovat
sähköisiä,
niin patteritkinovaikovilla,
Kyimå
kun kohmettaa myös patteriilin.
Apujäkin löytly. Kun tiedämmekaherahrol
lon tehdyn aikoja sitten ja meillä on tålviietki
suunnitteillapohjanperukoillepakkaseen
ja
viimaan viedäänkane.a huoltoon ja pyydetäänhuollonpoikiålaittamaan"talviöljy('
ja putsaamaan
pikeentyreetpaikat.

Myöskin patterit kannattaauusia. Hiefran
kaUiimmatlitium-paristotsietävätkylmyyitä
paljonparemmjnkuin ravaUiset
alkali-paris,
tot.Ruskokiviparistojaei kukaankaheraansa laitakaan.Lisäksi osteiaanvaraparistot,
koskakuitenkinkäyniin,eftåparistot
tekevåt
pakkasellå
tenän.Näin on tapahtunutitsellenikin ja kuvåus olisi päåttynytsiihen ellei
paidanrintåtaskusta
olisi löytynytlämpöisiä
paristoja. tähmettyneet paristor laitetaan
vuorostaankehoalähelläolevaantaskuunSisään- Ulos kameran kanssa
'Ietysti kamerallekinon mieluisaajos sesaa
hieman suojaa pakkaselta.Ei kuitenkaan
anorakinsisäänpaitaavasten,koskasilloin
on vaaranakosruminenja sitienjäåtyminen.
KampälleLullessa
kaheraaei viedålähpöi,

seenja kosteaantupaan vaanjätetiiän serink'
kaan tai ahkiooD etlei aio kuvata sisällä. Pa'
ristot voidaan poistaa yöksi ja tuoda sisälle
läfrpimään.Kamerankuljettaminensisään'
ulos aiheuttaa kosteuden kondensoitumista
sensisuksiin ja vesi on tunnetusti huono voi'
teluaine pakkaskelillä.
Kun haluiaan ottaa kuvia kämpän sisältä
kåmera viedäån laukkuinee. tai j6 ei ole
laukkuaniin jonkun nuunsuojassasisålleja
annetaan pikklhiljaä tasottua kämpän
låmpötilaanennenkuinaletaantouhutasitä
kuvan ottoa.Kun tuodaänkamerakohtalai
sestapakkasesta
tupaanjossaonlämminsekä
jaloissatuueenlumenja kuivumassaolevien
varuteidensynnyttämäå
kosteutta,kameran
linssithuurtuvatpaljaana
ollessavälittömästi
aivansamoinkuin silmälasitkin.Josnäin on
käynytei kannataniitä heti raivokkaastikui,
vaamåannenäliinålla.Odoia hetkisenniin
että kahera ja linssit lämpenevätja kuivåa
siitenva.ovastilinssipaperiua.
Osittainkäsisäätöiset
kamerareivät ole niin
herkkiä toiminiahäiriöillepakkasssa kuin
Ei kohmeisia sormia
Kohmeisista
sormistaei vålttämättätarviise
kovin paljonkärsiåjos päällystelee
l<ameran
metalliosatesih kangaspintaisella
teipillä,,
tarralletai mullla sellaisellaaineella.Tulee
vain huomioidaettei tarraliina tahraaja ala
valuaIämmössä
liikkuvienosiensaumoihir.
Kevätau.inko kun on joskus pahuksen
Hiihtorukkastenalla voi myös pirää kynsikkäiiä,sormikkaitajoista on sormenpäär
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leikattu taj miksei ohuita melko tiukkoja silkkisoimikkaitakin.Kuvaåjaja kanera näin
varstettuna ei pakkanenhaittaakovin paljon kamerannäpfiämktå.
Kuvauksen ongelmat
Kuvauksenkannaltaon se ja samakuvaako
ja
pakkasessa
vai lauhassasååsså.
Talvisessa
ja lDmisessa
säässä
sekäkirkkaassaalnn8on
eteentulevatongelmatovatvalon
Paisteessa
määräja laåtusekäfilminkestävyys.
Valoaon
ihan liiån kånssäja se on jyrkkäåja sinistä.
Kaikkilumikuvattahtovatolla
sinisiäja varjG
paikat liian tummia. Sinisyyteenauttavat
suotimet,joistaUv-suodinontavallisin.Senkin on oltava låsia,koskaUv+äteet läpäisewväthuonostilasia.Monestitämåon kui
terkin liian tehotonja tarvitaanlisäsuodinta
ylimääräisensinisyydenpoistoon.våihdetaanlinssinnokaueskylight-suodinjota välmistetaan8l joka A, B tai C suotimeUa,
joista
AonmiedoinjaClähmittääeniten.Iostaasen
on käytössäCokin suodin systeemit,niin
niistäskylight:nlisåksilåhmin sävy026,027
tai028.Nämakinvahvuusjärjestyksessä.
lhan
hyvä kikka on maisemakuvauksessä
valoit|aa pari aukkoa yli mikäli on mahdollista

rukata valotyuksensäätöä.Silloin lumesta
tulee valkojsta, eikå e jää niin siniseksi kun
silmäkäåneinåesitäsin'senä.
On myöshyvä
mujstaaettäauringonnousunjalaskunaikaToisaalta
navåloonpdrhaimmillaan.
useiden
uudenpien kameroiden mittaGsysteemiL
vi.an puoleshoitavattuon valonkorjauksen
Filmeistä
Tuostafilmin kestävyydestä
sen veran ettå
pakkå*ssataht@ filmikin kovettuaja haurastuaja nåin ollen filmin siirto kannattaa
filminsiir
ainatehdävaroen.Automaåttinen
to järjestelmähän
tekeesen otuaantahiiinsa
jotenei kuvaajapystyvaikurtåmaar.
Toisaal
ta eri filmimerkeiUä
on eroja,niin kestävyy'
de$ä kuin herkkyydessä
ioiståaeri sävyjä.
valitettavastitä$äkin, niin kuin monessa
huussakin åsiassa,saak@n kuinka hyviä
vinkkejåtahansa,sekantapäänkåuLtasaalr
kokemus viimekädessäopettaa.
kuvataanpaljon.Kylläsiellä
SiiiähDolimatta,
joukossaon åinahyviäkinkuvia!
kuvausterveishMauri Piippo

NIESTASAKKI
HannuSiitarion lähettänytseu.ååvatruoka
ohjeet,joGtavalmctuu

Kaksi vaeltajan juhla-atedaa

pieni nyttönenkuivattuaporoniihaa

Kattilaan laitetaanvesi, pussikeitto,kun
tioidut juureksetja hienonnertusipnli.Jouk
koon vuollaan ohuita lastujah'ivalihasta.
Säilykelihåa
heikkusjenikastiikkeessa
'
Keitetään,kunnesjuureksetovat kypsiäja
muhmon påremhånretkimuusinkera
mausietaanlopuksikirvelillä Suolanmääriiä
ja
ukiisseliä
lermavaahtoa
'Luufr
voi vähertää kåyttämällålain osan pus
' Rihipuuroja mustikkakeitto

lQrtgtpenmaKzuSeO
Sit{oin foat ruofut ei saa painaaja säilgoyyson
ongehna.I(fiytä
WISQO kgogtperunaarSeonrefic[tistäsuoma[akto
perunaa
*Seeipabftw eiftj;pi[aannu,
siiifu wosia futioassa,
oato[t a suojatassa paifutsso
*Hetppooafmbtaa,ei
funimkta, foität futten
ja [käit mitä fisäht
peruflot normoa[isti
*Saataoana
j a ztiipa[eina
fuLutioinasuifutfeino
*lPuo[wtasztoimien
rtaftjotuote -TLISAOLLA,
pojatpiitjäk
ja kysysanaffa
'lika fuisposisuoraaflrto[mktQatta

muitaftn fotirtata/aj uure
fuiamme.
Valmistusja myynti:
S:ihkötie1
17500Padasioki
puh.919-12853
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KASIISSYöJÄN VAIHTOEHTO

Riisipuuro
Valmistetaanriisihiutaleista, måitojauheesta,
suolastaja ved€stähiutalepaketinkyljessä
olevan ohjeen mukaa! ja mustikkakeitto
tehdäänvalmiistajauheesta.

Herkkusienikastike
I

pussi GOURMIXherkkusienikastike'

I tölkki säilykelihaa

Tåmä saamaniohje kuulostaa yhden hengen
Våeltåian kiusaus
3 dl vettä
1 dl H-PROsotaprotEiinirakeita
1 q klivattua paprikaa
1 tl kuivattuaruohosipulia
I d kuivattuapersiljaa
ripausmåustepippuna

Aluksi valmistetaanherkkusienikastike
pakkauksen ohjeen nukaan. Kasiike nostetaan
syrjäänmuusinesteen
kuumentamisen
ajaksi
jasiihenlisätäänkuutioitua
säilykelihaa,
keF
majauhetta(tai oikeatakermaa)sekätilkka

Laita kaikki huut aineet kattilaar, paitsi
jotkälisätäänkrnl<eitoskiehuu.
makaroonit,
Keiliikures malaroonitovatk}?6iä.

ma!stetaanvalmiillapippunseokella.Kasti'
ke kuumennetaanuudellen nuusijauheen

PARAS VÄLIPALA

Mumon

parempi retkimuusi

1 pussimusijauhetta

Parasvaeliuksenvälipalaei ole - valitan suklaa.5etosinnostaaverensokeria
nopeasti,
mutta aiheuttaamyössamallainsuliinineri
tyksenlisäåntymisen.
Setaaspudottaaverensokerinalamaihinja
kohtaon taaskåivattavä

Hedelmäsokeri
imeytyy hiemanhitaammin
ja antaa"parempaa"ene.giaa.Tauoillamutusteltavaksivoisi tehdäetukåteensekotuk
Mlusi tehdäänkutentavallisesti,paitsimaito sen,johon pill<koosaksillapieniksie.ilaisia
ja muusi måuste- kuivattlja nedelmiä (aprikoosi, viikura,
korvataanmaitojauheeUa
päärynä,luumu,tååteli,omenayh.), mante
taanlopuksiyrttisuolalla.
leitaja auringonkukan
siemeniå.Itsevoi kui
vattaabanaania,omenaa,kiiviä, nektariinia
1 näytepussiHerbamare-yrttisuolaa

Valmistetaan kuivatuista luumuista, soja vedestä,kuten
kerista, perunajauhoista
Kiisselinkruunaatietystikermavaahto.

syö päivållä,pienin Minigrip
Jospääaterian
pussillinenriittää mrtusteltavaksitauoilla.
Kun pussitvalmistaajo etukäteerkotonaja
varaayhdenjoka päivälle,säästyy
yljmääräija myösvarmastiiii$ää.
senkantamiselta
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RINKANPOHJALTA
Talkoolaisilla on åsiåa
Talkootoiminta
on yksi olennainen
osayhdistyLsemmetoirinnassa. Talkoiua olemme
saaneet
aikaanmonenlaisia
asioita-Kaiakai
von huollo perustuukaikiltaosiltaiällaiseen
talkootoimintåan-Tästä ilmoitellaan leh
dessåhme aina hyvissä ajoin, joten tieto tavojttaajäsenkunnanriittävån ajoirsaja halukkaatvoivatsovittaamenemisensä
senmuja tarveitakinon,
On kuitenkinkasvanuthalu,
te h d ä r alk oilla hy ö d y l l i s i ä a s i o i ta
enemmänkinkuinnitä tähänsaakkaon tehty. Vaikeutenaon kuitenkinollur etukäteis,
suurnittelu ja ilmoitusten tehokasperille
saant',siis talkooväenkokoaminentilanteissa,joissaon lyhyt vamitusa'ka.
On jo olemassa
ns-talkoolaisten
reservi,joka
kuitenkinon harvalukuinen.
Siispä,jossinul,
la on aikaåjahaluakuulua tällai*en talkoo,
laistenreserviin,joka rarpeentullenlyhyellä
våroitusajalla
on valmistalkoillentekemään
erilåisiaasioita,soittanetUtiile.
Aktiivisuuttasi kunnioittaen,talkoolaisten
puolesra
UljasPernu puh.k.2988747pul\.t.297a563

vivusta ja riiitävän lyhyt sydän sytytetään.
Lasi lasketaanalas.Ripusta lamput iklunan
ulkopuolelle roikkumaan. Lamputsamute
taan puhaltåen sammuksiin (ei kiertämållä
sydäntäsäiliöön).
Matkailuliiton hiihtobussi LäirsiLappiin
Helsinki-Kilpisjiirvi
LähtöperjantainaHelsingistäklo 20.00,saapuminen Kilpisjärven .etkeilykeskukseen
Kilpisjärri-Helsinki
Lähtö lauantainaKilpisjärvenrerkeilykes,
kukseltaklo 16.00,paluu HelsinkiinsunnunLähtöpäivårHelsinSistå:
8.3.\5.3.22.3.29.3.
5.4.12.+.t9.4.26.4.3.5.
LähtöpäivätKilpisjårveltä:9.3.
16.3.23.3.30.3.
6.4.13.4.20.4.27.4.4.5.
Matkån hinta menopaluu:730 mk, SML:n
jäsenet665mk/ lapset4-14v.370mk.
Mahdolljsuus taksi yhteyteen Muonio,PalIastuntuii,Palojoensuu-Hetta
VaraukselMatkailuliiton
Maikatoimisto

Hyvä l€hti
Tänäkinvuonnameilläonslora kanavaauki
LappiinsenvaltalehdenLåpin Kansankaut-

Ulkoiluyhdistystoimikunta
suunnittelee
seuraavaayhteistävaellustalsiantiin.Jc sinuUa
on kokemuksjakyseisessämaassaretkei
lystä,soittelePekkäNariselleja keno lokehuksistasj,puh. 4,51610

Kariakäivon valaistus

SML €i va€lla
Matkailuliittoeijärjestäiånävuonnavaelluk-

Syksyn pjmetessäKa.jakaivolle tullessasi Hsl:llä ja huilla jäsenyhdistykiUäniitå on
muistatuodamukanasikynttilöitå,Majoissa onneksisitäkinenemmän.
käytetåånktuunukynttilöjtä,koskane valai
sevat parhaiten, eivätkä valuta steåriinia Vuokrattåvat åhkiot
pöydälle.Ei siispöytäkynttilöitä.
Qljylamputon tarkoitettusåunatiloj-pn
ralåiHSL:lläon kaksiitserehtyäahkiora,joiravoi
semiseenLamputlöytyväteteisenkaapjsta. vuok.ata50 mk/viikko tai 20mk / vijkonlop
E\nen käyttöä karsoraan,
että såiliöissäon
pu. Ahkioita voit kysellåPekkaNdi*lia puh.k.
ta.peeksilamppuöljyä (sitä löytyy eteisen 4 6 1 6 1 0 .
kaapista).Tämänjälkeennostetaansuojalasi
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KARJAXAIVONLINJA.AUTOAIKATAULU
Helsingislå
arkisin
6.00 eilå ' 1 .6 .-3 1 .8 .
8.30
14_15
k l o1 2 .1 5
17. 15
ja pyhäisjnmyös
Pyhäisin 8.30
11_30
klo 19.00
16_00

Koivulasta
A*isin
7.00
9.30
15.25
18.15
Pyhäisin 9-30
'17.3Q

rilaanlapinkävijälehdenvuositilauksena 36mk E
TilaanLapinkävijälehden
kestotilauksena 36 mk
f]
Olen suolittanut maksun ilman enllistä maksua
HSL:I tiliUe $(P-Hki-Kalevank. 72 12612V51686

ja pyhäisin
myös
klo20.30

fli

HELSTNGIN.SEUPUN
LAPINKAVUAT RY

(SML:nr;6envhdi5rys)
kdudah haluanliirtvåsuoraiä"pners, HsL:äån.VdGån vuodenIs9l suoråF"enh;Lrun
40ml manerillbLälaskuaHSLrnriIUesYPHKIKalevdnt.
22612A51686
^ro.
Halud lij tryäF{elsineinSelds Lipin}.iiviöihin
rasiEikautråSuomsvatkailuliittoon.
Mar,sanSMLn tisemåkun l00 mk mjndle
Iåneteftiv;llålomål.leella

osorG

kto13,10

Karjakaivolle
vievääKoiwlanbussialiiken,
nöiÄbergin
linja.Unjannumero
on 285ja
lähtölaitu30b.

IrAptNtfi\,|Jl{
K uulun ennestää
n henkilöjäsensäSuomen

1.6.-31.8.

c/o Mewi Kunnasaro
l0
P i i spanti e4B

