rAptiltKA/tlL

HSL N:o 43 211991

TAPINKAV|JA

Aineisto seuraavaan lehteen vastaavalle
toimittaial€ 1.7.1991mennessä.

Helsinsin Seudu tåpinkåvii,t naD (Suomer M;*ajluliiton j:isånjii+si6) ii*erlehti.
no4?2/97

77.4.79D7

Puheniohtaia: SaiaTuoDo.Pvhätunhrinhe
I C, odlo r{ekinki, puri(. 32r 644

V a ra p u h eeni ohtåi år P ekka N ari nen,
tämeräntåivall0 E 66, 02150Esp@,puh.k.
,t6 1 6 1 0

Imestw neli:i!tiwodsarhelmjkub.lussa,
huhtiKiu riuolivålissii, elokuun puolivällssä
jå nurrasknun alussa.

Sihte€ri:Silkka Hål€n, Viherlaalsonranta 3-5
A 9, 02n 0 Espoo,puh.k. 597628

ISSN0788-525X

Ralaslonhoitaiar Mervi KuMsdo/ Piispanrie 4 B 10, 00370Helsinki, puh.k. 550 245

painog 2000kpl

Iäsqmää.ä 37.12.190 1247henkilöå ja suc
rajliseniä17
Mirja Pirinen, Jäneränraivar 10 E 68, 02150
Espoo,puh.k. 461610
Reiio Blombers, Raiia HenEnd, Maria Hrmn'nen, Tei Laiie, Mirketta TarslGnei

Pånkliyht€vder SYP Kalevankatu 12 Hki,
tilinrc å26120-51686,
PSP11 60-9

Kmikuva:Mdtti Malkovda, prinoks€tmvö6
Heli Laakso, T€i Iåine, valoliuvååiår Såkri
Pålo

Kårjakaivon isäntä:Kalevi Koski, puh.k. 912-

lmoitl,shinnat aul€ama 1300mk
1 /1 si vu700m k
1 /2 si vu400m k
1 /4 si vu250m k

UljasPmu, puh.k. 2988742

KariakaivonåvainensååMatkailuliitonmatMikon!.aru25,klo 9.0G17.00,
kåtoimistoGta,

Hankkiessåanilrnoitulsia, jäsenetsåavåt207o
Helsinki 1991

l!'-dy9!pnr önä_g9oqelnatkailunto$a on

Ulla Kesiinen. H:in hoitaa myös osoittenmuutokset ia iäsendiat, SML p!h. t70 868.

YS:
Pääkirjoihrs
Toimintaa
Mermeitä
låpin retkeiryn kehit]€
Lintuharrastusja vaeltahinen
Kite Saadselältä
Kirjareppu
Tutkittua tietoa Nuuksion

s3
s4
s9
s12
s14
s19
s 2',1
s23
s26
s27

Ensiapu
'Itetoaivi
Turvekammi
låpin sanastoa
Poronpapanoita
Lilikuvaus
Niestasåkti
TunturiLasvejatutkimaan
Soijavaelusruska-aikaan
Yeistietoa r€tkeilyståRuotsissa
Rinlanpohjalta

s29
s29
s31
s32
s 34
s35
s37
s 39
s40
s 41
s46

P{{KIRJOITUS
Monesh hkuhtamuodosta on tullut välirciden kanssa v€hläamisra. Muodinmukaisisra
värusteista on tullut olennainen osa toimintaa, eikä aina oikein tohdi hauastaa ilman
määrätla aisia vaatteita ja väliDeitri.
Retkeilykiiän €i jää osattoroksi t?isti ilmiösfti, jos olaan oikein r€hetisiä. Kyllä parilkapoluilla katsellaan vastaantulijoiden varustuksia ja iltanuotiolla riittäå juthra suksien
ominaisuutsista, eri keithmien hyvistä ja huonoista puolista, rinloista, teltoisra, vaatteita
ja rnuusta.Niitå jutruja vaellusuransa alkutaivalta paarustava kulkija kuuntelee silmär
)anmlrkäisinå ja miettii, tokkopa vmhoissa sammareissa ja vintiltä löydetyssä huliiakissa kehtaa kulkeakaan.
Tokihan varustehanldnnoissa tarkoihrksenmukäbuus ia kestäwvs nousevat ensimmäicilsi, muLtamerkki tietoisuuskinsaattaapilkistäaesiin.Tosionk;; etä hlvillä varusrei a
on palion merktyslä vaellusmukawuden kånnaltajakunnon kamppeetedisråvätmyö<
turvallisuutta.
Koeitakaarnme kuitenkin muistaa, ettei varustehrnluudelle tarvits€ antaa valtaa, ia
hlaän harrashksen alluun pääseevaikka vanhoissateryleenihousuissaja
anrijkkjsetia

Teneisin
RaijaHentman

TOIMINTAA
HUHTIKUU
/G-

KESKTVIKKOSAUNA
E
'l;il24.4.ke
Talveniälkeenensimmäinenk€skiviiLkosaunahoututtelee taasiäsenistöåKaria]<aivolle.
Saunomin€nalkaa pikkuhiljaa ilta-auton hnon tiilkeen. Kula uskaltautuu vielä melko
kylmään lampeen?VastuuhenkilöAtlan Apunen puh.k. 3451781.

fTI26.4.pe
KATSELE,KUUNTELE
KEVÄTTÄ
E IIJ
K€väiin
kohinaa liihdemme kuuntelemen ja ihastelemaanVaakkoinmaastoonEspoo-t
seen.Liihtö linF-auto asemalta,laitui 21*lo 18.00Vftriin m€n€väUä
lin a-aurolla.Bussia
olaan ti€nvarressavaståssa.Omalla autolla hniiat kokoontuvat \4hdintien varessä
Sdarijårv€n
kohdalaolevaUa
hiekkakuopallallo| 8.45menes$i.
Paluululietustapahh.lu
henl<ilöau
ja sadppaal.
toilla.Otamukaanevästi,
Tiedusrelur
AnjaSintonenpuh.k.tT6
0.19
taiAulis Boströmpuh.k.893219.

TOUKOKUU
4.-5.5.la-su
KAMMINENTISÖINTITALKOOT
Karjäkaivon nuotiopailan vieressäon olut pitkiån huonossakurnossa hrrvekammi.
Tämänkevääntavoitteenaon saadasetaasL;iyttökuntoon.l,auantaim aamuautontulon
jälkeenalkaa tapalhra, mu$a porukkä on tedetullutta koko viikonropun.
Omavasarakarrattaa ottaamukaan.Tarjollaon tietyrti talkooroktaja sauna.Västuuhenkilö tnias PernuDuh.t.2978563
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8.5.ke
KERHOILTA
-KÄYNTIHARAKKASAARESSA
Lilmut pesivåt,kasvit nostavatpäätiåinFIåpink?ivijätsuuntaavatkerhoiltansaainutlaatuiseenHamkLasaareen.
Pertti Folsske.too saarcnhistoriasta.TarkoihrlGmaon tiilailla
myöslintujenpesimispuuhia,jot€notakiikärimulaan.v €kuljetus Ularlinnan laitudsta klo 1E.00,måksu 12 mk.

11. 5.t a
KEVÄTSIIVOUS
KARJAKAIVOLLA
Iåttiat p€stäån,patjat tampataanja saunakuurataankesäkuntoontänäviikonloppuna.
Perinteisestiripustetaanmyijs hltr'sverklo oven eteen.Porutassatouhuaminenteke€
siivoamis$talin ihd hauskan.VastuuhenkilöMiriä Pirinen Dul.k. 461610.

16.5.to klo 18.00
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YLErsörLArsuus
- NYrNAPPAA
Kaisåniemen
dla-asre,
Puurarhakåtu
|

Kalastuks€nsaloihinvihliytynytTero RonkäinmesitteleeSuomenparhaitaottipaikkoi4
Höyste€nädioF li parhaatkalajutut.

lrr

Z--V

E

18.-19.5.
la-su

KAMMTNENTrsörNTrrALKoor

Turvenuijatiatlavat työtiiän. On oven teko6ia turpeiden kasailua.Toivottavastipakerruksen kohde alkaa nåyttää ihla oikealta hrrvekammilta.Vastuulenkilö LIFS Pernu
puh.t.2978563.

24.-26.5.pe-su
LAUHAVUOREN
VIIKONLOPPUVAELLUS
KANSALLISPUISTOON
Alue siiritsee lsojoella n. m km Kanl€anpäästäluotees€m.KansallispuistonkeskeisimmänosanmuodostaaL:insi-Suomenkorkeinkohta,I-auhavuori230m
Sen karuilla Ioivila männi!.körinteillå on entbtm merivaiheidm s,'rmyttåmiå muinaisrantoja.Nästa huomathavinon Kivijalta, låhes I km pituinen louhil<ko. Vuoren
pohjoispuolistamaissnaa hallitseej:ikilåkankaiden Jäallikkoisten keidassoidenmosaiikki. Puistonet€läosanpulppuavistalåhteisfii saavatalkunsakorPiluottien rcunustamat
Yöplmiset, liihtö vaellukse e F loppusaunao t keskit€tysti Izuha!'uoren kämPäl]ä
Siispäiväretkiäilman painaviakantanuksia. Yöpymiseenon syytä varata teltta, koska
kämpässåon lain muutama paikka. Mukaan tavanomaisetretki- ja saunavarusteet.
Karhksi käy mm. peruskartanpienennökset1:50000ffo 12341Isojoki ia 12342N'imrniiårvi.
Osanottomaksu 100-150mk osanottatamäärästiiriippu€n. Lisåtiedot HaNru Luoio
puh.k.931220 701ja Kal€vi Koski puh.k.912810 79. Ilnoittåutumiset Suomenmai
kailuliittoon tnla K€{*isellepuh. 170868viim€isfiiåmma20.5.Liihtö Pe24.5.klo 1800A]aMannerheiminti€ltiiVR:n entisenrahtiasemanedestä.

29.5.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Hehl@änvihreää mets?iäon hauska katsella kuistilta, kun vilvoittelee saunomisen
lomssa. Saummakkarat voisi paistaa, raikkå keittoLatoksessa.Paluukuletus henkilöautoila. VastuuhenkilöPekkaNarinm puh.k. 461610

KESAKUU
pe-su
31.5.-2.6.
RETKEILYVÄENTAPAAMINEN
KARJAKAIVOLLA

Helsingin Seudun låpinkävijät ovat täIlä kertaa isäntinä Matkailuliiton kaikkien ulkoi'
luyhdisfystm tapaamis€ssa. It€do$a kävel'.retkiä Nuuksion maastossa, saunomisia ja
nuotiollå istuskelua leppoisaa yhdessaioloa. Yöplanist?i varten LaruEttaa varaha t€ltta,
vöDldinen mökissäkin toki mahdollista. fiedustelut Pekka Nadnen puh.k. 461 610.

1.6.la klo 14.00
KESÄKAUDEN
AVAJAISETKARJAKAIVOLLA
Viekimm€retkeil''!'äen yhteisetkesåkäudena jaisetnauttien alkutesän bnnelmasta.
Tarjolla keittoa F pulakahvit. Osanottomaksu15 ml. Ilmoitrarrumiser vitm€isrään
29.5.SML:oonLmäK$:iselt€ puh. 17086&jonasoppaaosaraanvaratadftt?ivästi.Klo12.15
lähtevääbussia ollaan vastässa,sillii €hdit h'-vin mukaan. Häuiisimmät voiEr lähteä
18.15bussila, mutta myöhemmintin Fiäseepois her .ilthutojm kyydissä.

8.6.la klo 11.00
LUONTOÄIDIN
ANTIMET
Hyötykasviyhdistyksm
tutustuttaam€idätjamuutluonnon tarjoamiinrmsaisiinalkulesån antimiin
Viikkiin suuntautuvaltavhteisrerkelä.Svöt?ivåksitai muula
'ittineuvola
lavoin hyitdtmettiiväksisov€lruviståyrreisLiia i,A|Ijvramefsisiasaadaanrietoaja
käyttöohjeita.Re&enkestoon n.3 tuntia.Kokoontuminenklo 11.00Viikin opintomt<ennuksenedessii.LteåtietoiaantaaRaiiaHentmaL puh. 718768.

9.6.su
PÄIVÄRETKI
K|RKKoNUMMEN
MEIKoJÄRVEN
YMPÄRISTÖSSÄ

Saappai&eväin ja uintivålin€in varustauruneerkiveliiiit kokoonruvatKirkkonummen
asemalläkio 9.00.Helsingistalahtee8.t2 juna,iota oitaanvdståssa.
MaLkaaiatkeråan
\-4eikoJärvelle
hent<ilita
utoilla,jot€nilrnoittauruessasi
kerrohjetko åurolla.Tiedusrelu
I
ja ilmoittautumiset 6.6.mermess:iKdin SillanderD'r]\.k.674 644.

26.6.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Saunaanjä uindan ja säunanja uimaan...Nyt nauliLaan
jd
räysinsiemduksinkesäsrä
le<kiviikko säunästä.
Saunominen
alkaakuudenmaissa.VasluuhentilöAulis Bosrröm
puh.k.893219.

HEINAKUU
31.7.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Saunassa
on yl€eneiiollut hyvin tilaa h€ihäkuussa.IGik€ssa
raulla8såvoi naudskellapehrneistiilöylyisti F lammm vilvoitavbia veelstit.VastuuhenlilöJormaHlrk?is puh.k.479
508.

ELOKUU
24. 8 . l a
PUIDENTEKOTALKOOT
JA LETTUILTA
puita katTaason kirveelli töitii Kårjakaivonmetsissä,kun pystykuivia lr tuulent<aätoja
kotaanja halotaan.]yöt alkavataamuautonhrtonjäIkem. Vastuuh€nlilö Aulis Bosböm
Puh.k.893219
Klo 16.00alkaa k€ittokatoks€tlalettuilta. IGikki k\.rmellekvkenevätnauttimaanoman
paishontuioksjstå. L€ttutaikinan lekevåtohjelrnatöimikuMn t'töL

27.8.ti klo 18.00
JA
r KERHOILTA
- PURKAPESKI
NUTUKANNIRKKO
Kaisaniemenala-aste,Puutarhakatu1
Saamenkiisityöt o\,?t olleet olosuhteidenkåytiimölliseksi muokkaamaakäyttötaidetta.
Entisenja nykls€n saamenk;isityön esitteleeRaijaHentman,joka on tånävuonna saanut SuomenKulttuurimhaslon
apu'a}|anniidenkulaamiseen.

28.8.ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Saunakutsuu taas Kaiakaivole. Kyllä makoisat löylyt kesken työviikon piristää. Ja
lauteilla tietysti kuutlaan muiden låpinkivijöiden kuulumisia. VashruhenkilöUljas
Pernupuh.t.297&563.

LOMA
KESÄVAELLUS
KÄSVARRESSA29.6..6.7.1
99,I
Alustavan suumitelman mulaan reitti
kulkee KäsivarrenitäIaidallä sijaitsevalta
Ropinsalmelta Knpislirvele. Alue on
Suomenvanhinta maapedå F siksi helpompi knkuista F loivapiirteisempääkuin
ylempänäolevat suuhnturit.

otetaan11henk€ä.

TtedustelutF ilmoittautumiset 10.5.1991
mennessäIclevi Koski puh.k. 912-81079
tai t. 2180249klo 11.30-12.00.
Ennakkomalsu 600 mk 10.5.91HSL:n tilille SYP
Hki Kalevankatu12tilinm ?26120-57686ja
Vaelluks€naikanaasutaanteltoissa.Matkan loppuosaemal*opalavedn Flkeen samalhirta SML:njäseniltii 1280mk, muilta 100 le tilille. Ennalkopålaveri osanottajille
mk kallinnpi. Hintaan sis;iltly matkat pidetiiänKarjakaivolla8.6.91klo u.00.
junassamakuupaikkohe€& bussima&at, Vaeluks€Ietihtö bapahtuuHelshgistii klo
19.00lihtevässäjunässaja paluu Helsinmajoituksm ja sauan peri[?i. Ruokä ja
kiin
7.7.91klo 7.30.
vakuutukset€ivät sisällyhintaan.Mukaan

SYLARNA17.-27.7.1991
Sylarna on Keski-Ruotsin mahtavin tuturialu€. oikea vaeltajien Mekka. Useat eri
tunturimassnvit ovat jokilaaksojen €rottamat. Alue€n kasvillisuus F linnusto ovat
rikkaat.Vaelluksellayölytääntuntudmajoissa, joita on alu€en kattavana verkkona.
L.:ihtöon laivala Helsingisä tiisbaina16.7.91
klo 18.00.Tukholmasta menemme suoralla junayhteydellä Enaforssiin, josta ajamme taksilla vaelluksen lähtö ja paluu paikkäan Storulvånin hDhrriasemalle.Paluu
junalla Helsinkiin lauantai^a n.7.97 klo
11.00.Vaelluspäiviä on kahdeksan ja o6anottajia otetaan eninEiån yhdeks:in.

Hintaan,n. 2500nk, sisälttvåtjuna ja
laivamatkathyttipaikloin€en, kaavailhrja
tuhdasema- ja tuntuitupayöplmisiä
yhdeks:in, päätösruokailu/ sauna/ iaksi
Enafo$-StoNlvånedestakäisinsekä
opastus. Hinta ei sisåIlä vakuuhrlsia jä
retkimuonia.Hinta muilta kuin SML:n
jäsen H 100mk enemmän.
Ilmoittautuminen huhtikuu 1991 loppuun mennessäHannu Luodolle, puh.k.
931-220701.Ennakkomaksu 500 mk
17.5.1991
merm€s.*itilille SYP22612G51686.
Loppusumma
15.6.1991m€nnessä
samall€ tilille.
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20..27.7
TALKOOVIIKKO
KUKASJÄRVEN
Nvt koko Derh€envoimalla tutustumaan
uieisiin kötanm€ puitteisnn.l€pPoisaan
tahtiin slntyy silat Kulasojan yli ja laituri
Kukasjiirveen.Töitiiei tarvitse tehdä vererunaku su6sa vaan aikaa ditäii myös
retkeilyyn. Vaihaan h€toon nojaten ei
räkästi ole haittaa.

Kotaanmahtuu muutämiamajoittumaar!
muttä odlä majoitevoi olla taPeen. Onat
eväåtomi€n mieltymtsten mukam. Oleskelu ja saunomin€non ilJnaisia.
Kun liihtijttdm m?i?idon sdvim''t tehd;Iin
suunnitelmatma&ustustavoistaja ennakkopalavedn ajasta-Tiedustelutia ilmoittattumi!€t toukokuun loppuun meme$ä
Uljas Pemu puh.t297 8563(1'uorctyö).

1991
20.7.-2.8.
JOTUNHETMEN
Norjan Jotunheimenon ' littiliisen koh-'.
Reippaastiyli 2000-metrisiähuippuja on
monia, jäätiköt, suuret ja pienet järvet,
vesiputouksetja laaksot luovat puitt€et
mahtavill€ va€llusmaastoile.Ulkoiluyhdist,€toimikunnan jåiestiimä kaikkien
yhdistystenyhtei$aelus tehdäänalustavi€n suurmit€lmienmukaan Kaakon Irpinlävijöiden matkailuautolla.
Liihtö Helsingist?i20.2 autolautala Tuk-

. ia vael'
holmaan.MaastoonpäåsEiän22.7
Iuspäiviä on 9. Paluu Helsirliin 2.8 klo
9.00.Autoon sopn 8 matkustajaa,joista 5
voi yöpyä autossa.Alusta!ä hinta, 1750
mk,johonkuuluu laivämatkahytteinneen
ja aterioineer! sekä auton kulut että leirintä ia lautta maksut. Hintaan ei sisä]ly
vaellusmuoniaeiL.:ivakuutusta.
Toinenmahdollisuuson tehdämatkaosarlistujien henkili,autoila.Ltu:itiedot ja mittåutumiset Kal€vigira Puh.95?14400
tÅ90-657497.

1l

KALASTUSVAELLUS
3,-10.8.
tåpinl?ivijåt kulkevat hillojm krus'misaikaanLiitiisenonia Torisenonmaisemissakalojanarmtm. T€ioRonkainenraottaa
kala8tuken såloia,ohjaaja opastaa.Kilometrejäei kerrykovinkäanpaljor! jotta itse
pååasiaanFå tarp€eksiaikäa.Sekäaloittelijät €ttä "kalästajaeemeli&irl' saavatvaellukselta muutakin kuin vedenelåviå.
Majoithrminen teltoissa.
Osånottomaksu,1100mk, sis;il*iä menopaluu matkat makuuvaunupaikkoineen
junassaRovaniemeleja sieltälinja-autolla
Ropinsalnelle, vaelluksen päärytvä

ja aamiaipiiivällis€D saunanmajoihrksen
s€n s€k?iopashksen. Retkimuonat €ivät
sisåillyhintaan. Lis.:iksiosalistujilla hrlee
ollavitkon valtion LåpinkalastBkoltti ja
kålåstushpa (90mk). Muilta kuin SML:n
jäseniltåvaelluson 100ml<enemmän.
nmoiltautumiset RaiF Hentmamille,
puh.k.90-718768viim€ist*jn u-6. Samoin
ennakkonaksu 500 Ink tilile SYP Kalevankatu 12 Hki nio 226120-51686.
Loput
osänottomäksutsuoritetaansamalle
tilille
viimebtän 15.2 Lisätietoja antaa myös
TeroRonlainen puh 989-75153.

TUNTURILUUTA
7.-14.9.1991
RuskanolessåIErhaimmillaanyhdistiivät
Lapinläviiät huvin ja hyödyn. Pidä låppi
Siistinä RYn ja
oF
Tuhrriluuta tot€u8änisoima operaatio
'mpäristitministeriön
tuu meillä KisivaEen Vålituntureilla. Ti+
dossaon siispolkuienvarsiltaja kämppien
ympäristöstäroskienkeräåminm ja majojensiistiminm.Edesså
onkumon urakka,
jota toteuttamaan tarvitaan reipasta talkoomiettä ornaaviaosallistujia.Töitå hrllaan tekemäånuseassaryhmässä.Kaikki
kiinostuneetmahtuvat mulaan.
Lähtöpe4antaina6.9.klo 19.00Helsingir
rautatieasemalta.
Hintan. 900mk,sisältää
nenopaluu matkat makuuvaunupaikkoineen Rovaniemelle ja sieltä linja-auto
kyydin pe lle, va€lluksen päätyttyä

påivållisen ja saunan. Retkimuonat ja
vakuuhrs eivät sisälly hintaan.
Tiedusreluriå ilmoittaurumiset rljas Pernulle puh.t. 2978563toukokuun loppuu
mennessä.Samoinennakkomaksu500mk
tilille SYPKalevankatu12Hk'nro22612051686.Ennakkopa.laveripidetäån Kadakaivoua3.8.klo 11.00.

t2

PERIruTUSEHDOT
los osanottoitmotuEp€ruut€tåan,ei maksethraoeånottomalsuapalautetakokonaisuudessaaDvaan korvauls€na kuluista
perieiän seuraavasti:
G14vrk ennenmatkan alkua = 500mk/
15-31\,.rkennenmatka alkua = 300Eik,
yli 31 wk ermenma*an alkuå = 100mk.

HelsinginS€udunlåpinkiivijöi[i on osåtrottajienvähyydm tai muun ermaltaarvaamattomansyynjohdostaoik€usperuuttaa
lomatilaisuust4 wk enn€niLnoitetull tilaisuudenalkamispävääolemattavelvollineDkonauksiin. liirjestiij?inperuutta€Esa
tilaisuudm, osanottomalsu palautetaan
kokonaisuudessaan.

MENNEIIA
Taipålsaåtenlumilla
\ isi Hsl:nlisen*i ajeli komeassa
kevåtauringon paisteessaSaimaanratuEnlomakylään Taipabaarelle.Joulkoja vahvish
ja muutamia Kaavielä pari kaukojäs€nt?i
kon lapinldivijöitä. Säi ei olisi voinut parantua: kantavahanki ja aurinko kimalsi
vat kilpäa. SauM, ruoka ia ulkoilman t€kivät tehtävånsä. Olisipa voinut olla
muutama muukin nauttimassa.
Kevätkokous Snekin kera
Kumpi lie kerämyt reilut 30 kuulijaa:
mielenkiintoiset kokousasiatvai kerhoillan aihe. Kevätkokouksessä
amettiin siunaus viime vuoden touhuille, h'.väksyF
joka oli jo muutama
liin sääntömuutos,
vuosi sitten kertaalleenhyväkslry, mutta
unohdettu viedå yhdistysrekisteriin ja
kisiteltiin maanhankinta-asiaa. Viim€
mainittu puhutti porukkaaja lopputuloks€ksi tuli, ettei se ole tiillä he&ellä ajan-

kohtainen asia, sillä Kadakaivo on vilk
kaassakäytöss:ieikå merklejä toimirfrn
loppumisestasielti ole n?iLyvissi.Hannu
Luoto ja Kalevi Sarra kertoivat monen
monituisin kuvin Sarekist4Jokaon vaellusolosunbiltaankaruimpiå PohjoismaisSuuntåSuunnolle
Melkoinen plry paikkaili luonnon talviilmett?i,kun 15 uteliasta suumisti kompassitehtaalle.
SaariVientipäällikköluha
n€n jakoi pdlakahvin äärelläfaktatietoja,
ionl(a jälkeen tehdaskierrosselvitti loput.
Vaelluskompassitovat pieni osä tuotanno3t4 josta 90 % meneevientiin. Maan
kaltevuus F puun korkeusmittadt venekompasseidenkanssaovat yhtiön varsi'
nais€trahantuojat.Muutamiamuitakin
mielenkiintoisiaasioitas€lvisi,mutta niisiä
joskus toiste. Kunhan tässäensin päåsee
kokeilemaan käteväå nnnekonpassia,
;onla kaikki saivatlahjoiksi....

Aiqttele
tulevaisuuteen!
Yhdyspankki auttaasinua
saavuttamaantavoitteesi.

@VHDYSPANKKI
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LAPIN RETKEILYNKEHITYS
lteto pohjan perukoila 1860-luurlla tehdyist?ikultalöydöistii nosiatti ensimmäsenlåpin ryntiiyks€n, kun oman aikansa
sop€utunattornatl;ihuvätvahå oiseletaipaleelleenvesireitreiäpitkin kulrajokim
vaisile. Kdlan oheUalöt€i etelänihminen
lumoavan tunturimaa& ia SuomenMatkailijayhdistys marklinoi låppia jo 1895
julkaisemassaan
"SuomiMätkaoppaassa"
"låpirnaata sanotaankauniiksi. Ja totta
onkjr! että siellä on mitii vieh?itEivimpiä
seutuja- varsinLin virtain laakoissa, joista IvalojoenF -Tenojomovatedttäin huomattarat. Nitusä tuleekin jokåisen lapinkivijän käydå.Ylipåäil.*i on kuitenkin
låpin maisemässajotain köyhäå ja yksi
toikkoista.Mutta samallaon seomituisert
sanornattonanviehitttivää Fhon on sy}rå
tuo valta iylhlys, tuo s''vä hiliaisuus,
ihmeellinen uneksiva, m€lk€inpä kirkastettu luonto valoisina kesäöirä. Siinä on
epäilemättäsly tåpin lu
Luontokuvausta seumsi seikkaperäinen
selvitysmatkareiteistä,venekuljetusmahdollisuuksistaja rnajataloista,niiden pal
Retkeilyn alkrtaival
Yksittäisiä taivaltajia ja taiteilijoita kiersi
Lappia Ruijan ramoille asti, mutta earsinaiseenvapaa-aikaanliittt v;in eräretkei])n merkki!.rosi on vasta 193€,joloin 3
uskaliåan naisen pomkka, Kaarina Kaii,
Anna Lehtonen ia Inked Arajärvi vei
hcinäkuussavieraskiian Haltin rajaply-

kile nro 304.
Sotaruodet hrkahduttirat virnmeen kpin kuum€€n,mutta imokkaimmat porhalsivatpohjoiseenh€ti ensirnmäisentilaisuudenh]lhla. Kuumeoli todellapolttava.
Elettiinh?inpula-aikaa.Ei ollut ralua, ei
ollut pitkåä vuosilomåa, kulkuyht€ydet
olivat hankalatJaaikaavievåt. Mutta sild,
pohjoiseenoli pääst?iv:ivaikka koskematoD puhdasluonto oli €teläss:ikinjokaista
Uihelä€ivåtk;imelu str€ssialme€tkeEiän
yksinäislyteen.
'r
Kesårctki€nli!åksi olivat SuomenNaisten
Liikuntakasmtusliiton imokkaat retkeilijätäret etsineet Iåpista hiihtokurssien
pitopaikkaa ptiäBneetPalåsjiiwele,josra
pidettiin €nsimmåis€t
tunturildihtokussit
't
1934.Samanruoden lopulla Pallakselle
valmishri SNLL:n tunturimaja, joka oli
€nsimmaiinm laatuaan. Nop€asti Iåppi
hu aamutti matkalaisetja 30-luku voidaankin pitiiä tuntureiden löytöretkien

Itsetehtytävarusteita
Poropoluile låhtijåt kfittivät ja valmisiivat yleen*i itse omat tamineensa,kukin
retkiporulka omansa,koska mieiän yhteistii organisaatiotaei ollut. Parhaatvälineet tulivat Yhdysvalloista ja kellä oli
suht€itae.im. Suomenhuoltoor! sailämpiketäviå, sateenpitäviå
miå untuvapusseia,
telttoja, pakkeja,keittovälineitä.Noia oli
myös askeleened€llä,sieltähankittiin entukevätsatularesimnäisethiemanselkiä
put.

Retkiasuja mukailtiin tavanomahten
työvaatteidenpohjalia. Flanelisten alusvaatteidenpiiäll€ v€d€ttiin sarkahousutF
sarka- tai tuulitakit. KumiteräsaaDDaat
ohittivatkes*iialkineinåmonot,jotkajå-ivät
pelkiistiån hiiltojalkineiki. l€veåt, tervatut puu- tai s:il6ukset kelpasivatsella!
senaa&voiteita ei paljon mukanakannettu eikä luisto F pito olleet paiivittiinen
puhemaine.Eteenpåinmmtiin silloinkun
pästiin. Jotåin j?ilji iidittitmån htvää
noilbaja vieli \,?rherruniltaajoitak;iylrinune
me merklihysterianvaeltajatyhii €delleen:
kotikutoiset villasulat ja tumput/ mtssyt
ja paidat, niit?i ei mikäån voita. Vaatteet
olivat toki löysiä ja mukavia päiilä, eivåt
ki stäneetia estäneetliikehdintää ia pitivät myöstalwipakkasellasuhf mukavasti lämpimänä. Han!€luus oli vain siinä,

ettii kaikld vålineet olivat painaviaja blaa
vieviä, vaikeahoitoisiaF hitaasti kuivuPikiöljy oli ehdoton sääskien toriuja ja
Suomenlippu tiirkeä Sopu-teltankätolla.
Jatunturiin kiivetliiessätunhri olo turvalliselia, kun oltiin kaikki kiimi samassa
köydessä.Seei k€ntiesolut turhaar silLi
taloudellis€n kartan aldla suunnistettae6sasaa olla todella tarkkana, ettii osui

sodån jälke€n
Sodanj:ilke€n vei Metsäliin Yrjö Haltille
uuden vieraskirjan ja siitä lähtim opasti
Wosia vaeltajia Kilpisiärven kiv€liössä.
Palaeounast'ntureidenålue€tsaiEt ornat
KRn: SuomeflMatkailuliitto
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kulkijansa ir Saäriselkåtuli tunnetu-ksi. J&imerenrånnala, s€nvareua TankapirKimppiä a]€ttiin kumoGtaaja rakenneF tis*i oli tulliasemaja henkilöllislystodistiin uusin tunturitupia. V;ihh erin iln€styi myösalanklirlUsuutta ja tietouslevisi,
kulkuyht€ydet paranivat.sGluvun alusså Kesiire*eililöille annettiin useitar€ittiohtuli markkinoille mullistavanauuhrutena jeita,mm. Pallastunturi-Hetta,Hetta-Pöymuoviteltta, soputelttaak€veämpita taa- risjiirvi, Palojomsuu-KilpisFrvi, Hettahrsti sateenpitiivå. Se uutuus iäi t?ihd€n hari, Inad-Angeli-UtEoki ja saariselän
l€nnoksi.YhHi rmagtikuin 9epiti sateen tunturit sek?iluonnolisesti P€tsamonaluulkona tiiviisti sekosteudensisiilftiF k?ivi eet. HiihliiFä johdatethin Nattasille ja
täydellis€stikasvihuoneesia.
PyMle, Patlaksileja Haltill€. Puolmtojsh
kuulauden varoitusal la pystyi tilaamaan
Vuosi vuodelta Iåpin palkjset lumosivat poromattan vailkäpa välille Hetta-Kauuusia va€ltajia, asiaanpaneutumattomat
hlmähtelivätlåpin htnluille, nimityksell€
mikä vakiinnutti assnansa. Niin heille Meloiile annetiin omat ohj€€nsa.Heitä
hym?ihtelimyijs teoli$us, jokaher:isilasha muistutettiin, ettii l-apin kanootti tehdäån
60/TGlunm väihteessa huomaamaan, vahvaksi,seon laudoit€ttu, pohjarinoilla
mik?ioi!ålinen temmeu)€kentti r€tkeily vahvishettu
ir siinäon fanerikansija periisin.
on tuotek€hitt€lyIe. lapin vaeltajiaei olKanootinkeulen ja peräänsijoitetaanhi
lutkaan omavarabuut€entyyt''vå indiviviit ilmasåiliöt. Vaivaloisen pidettiin m+
dualisti, vaan kokeilunhaluinen, korke- lontareittiii Ivalosta Utsjoell€ ja tuskinpä
aluokliisia tuotteitå toivova kuluttajå. sit?itänäänkiiänkeveittenre&ien ryhmäån
Paitioaitta alkoi valmistella puuvillaisia,
luokit€llaån. Sekä kesä- että taluvaruskeveitä \,aellustelttoja,muut teltant€kijät teistaannettiin yksityiskohtaisiaohjeita.
kehittivät kihån omia mallelaan.Keveät,
nopeastikui\,'uvatsekoit€kangasasutohit- Vårust€opass0-luvulta
tivat villaiset vaellusvaatt€et.T\di keittimiäja sad€vaatteita,sahrlareputsyrjä'tets TJ.Soionenantoi4G50-lukujentaitteessa
tiin lopullisesti lr myij6 elintarviket€olli- ilmestynees.€eräre&€ityoppaassaan
vasuushuomasimarkkinaraon.
eltajille varustetietoja.H:in painotti erityisestivaatteidenväIjlyttä ja sitä,ettåmateriaalin on hengitettåvä,mistäjohtuen viL
Tietoa Lapista ia retkistå
lakånlaiden asu on tudipukua parempi.
Uutuutenaflanellistenalusvaåtteidenålle
Suomen Matkailijayhdist'E on omalta oli tulut ilokas, joista noialain€n "brlnosaltäan ansiokkaasti edist?inyt Iåpin
ja" oli paras,mutta sm korvikkeenamematkailua. Jo ruonna 1939ilmestyi alan netteliverkkotrikoo.Lis:iksiruin totesi,etä
€dloisteos, "Lapin opas', jossayleistieto- pitkit alushousut ovat naisetkin toden'
jen j:ilkem selvitetiån seiklaperäisesti neet edretkillä käytännöllisiksi, talviretLapin tärkeimmätkulkuyhteyksinätoimikillä jopa välttämättömilsi. Kaupoissaei
vat venereititja maanti€yhteyd€tkilom€ttosin ollut naistenpitkäpunthsia,joten
rinääineen'r r€tkeilymajoine€n.
L;iruless?i heidän oli tlyqminen omatekoisiin tai
pääsi maanteitsePaloioensuuhunasti ia
miestenpieniksikä]'neisiirrkufisnreisiin.
Idässä valtatie mo 4 v€i Liinahamariin
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Talvela myrsklal yllättäessii oli unhrvakänlainen tai laskuvaiosilklin€n hruli-

Kuu: Suomen
Matk ituliitto
matut sukseteivåt toistaiseksiolleetosoittautun€eteräretLjlläyksipuistenveroisilsi. Uusista liimausmenetelmistäoli odot€ttavissaapua tåssåsuhte€ssa.

Sorjonensuositteli sanoF tukevia hiihtG
kenl<iäs€k;ilalvi- €ttåkesiikiiyttiitn. H:inen Tuhtia ruokaa
mi€l€stän kumiFlkineet soveltuvatkäytetkiviksiainoastaankylmällä sadesäällä, Kalastustoi k6äisin oivan lisän muutoin
varsin yksipuoliseenruokalistaan.Kalaa
mutta eivät kesähelteelläja talvella.
tu]i senkuin mnnallejaksoikiskoa.Ruis-ja
nåkkileipå,juusto, lihasällykkeetja kahvi
Kestävyyden kamlta kevyt hikkori oli
parasta €dsuksipuuta, mutta sen puutolivat jo 4oluwdla ruokalistan perustaja
teessatullaankovala koirullakin toimeen, tietysti rylmit sillä erolla, ettei puuro valja suksienkesliivyyniivoitiin lis:iti te-räsreu- mistunutmuutamassa
minuutissa.
Jotkut
talvire&eiliiät keittivät osanruuastakotonoilla. Eri puulajeistaja useistaosistalii-
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na valniiksi ja antoivat s€njåä9å ulkona.
Näin tehtiin nrm. hernek€ittoa, johon
lisättiin voiman antaiakeiverba,lopputulosta nimitettiin pemmikäaniksi.V:ilipalalsi kelpasilat vetem liot€tut kauaryynit rusinoidenkanssa.
Ruokailuvälineissiiyksinlcrhisin mtkai.
su on jä&inkauha eli talallinen metalli.
nen vesikauha,joka kävi PaistinPannurä,
kattilana ja kahvipannuna.S€umavaaste
mulåvuutta kohti oli pakli. Puuttomilla
tunturialueilla liikuttaessa keitin oli
våltt?imåtönja parhaaksioli osoittautunut
bensiinillä toimilan tuulensuojanavarustettu priimu!. H€nkilökohtarsistaruokailuväIin€istii pahlakuppi oli paras vaihto€hto,siinå moka p,€yi liimpimänä,seei
polranutsoEda eikä huulia ja p)€yi hyvin
ptslyss:i.Samastakupistaretkeilijåsaattoi
syödii makärooninsakastikkeenkera,pistellä puuronså iå rtpätii kähvit pälle,
jonoin kuppi oli jän€enpuhdas.Lusikkaja
puukko riittävät ruokailuas€iksi.

F. So4onenpainotti repun palkaamisen
Eirkeytä.'^r'aatekappaleetkääritiiän tiu_
koiksi makkaroiksi, jotka asetetaanreF
puun pFtyyn/ painavimmatvaatteetkulmiirr keve?immätkauemmalsi selästä.
Pieniä tavarcita ja ruoLatarpeita varten
t€hdä:injostakin keveästiija tiiviistä kankaastapusseja,kukin iaråralaatu paka'
taan omaanpussiinsa.Pussitvarustetaan
k€stiivilä nimilapuilla, joistapussinsisiiltö
s€lviää ja pussit pakataan pFtDn keskelå reppua,painavattihelle sell.ää.Taskuihin sijoitetaanusein tarvittavat tava_
mt Teltta F makuus:ikki on tavallisesti
sijoitettavarepun ulkopuolell€, teltta ieplm aneja maleusäkki kannenalle. Satularepusså voi retk€ilijä helposti tottua
kåntamaan25 % omastapainostaaryväit€ttiin vuonna-49.Pitkillä talviretkillå oli
aH<ioreppuaparempi,siinä pystyi kutjeF
tamaan40.50% vetiij?inpatnosta.

Paljonon muutrunut ja toisaaltaei mitäån
parhaanalaskendsprEtee- - låpin retken o fstuminen on ainaollut
Muonåmä?ir:in
na pidettiin kalorintaryetta, ja oppaassa ja h eeolemaanvaeltajistaitsestiän kiinolikin seiklaperäinennumero-ja prosenti uhjen viidal:koknunrkseta F ed ruokåaineiden sisältämistii energiamäänsui.
Esimerkl.ilistan mukaisesti kev*illi-39
tehdyllä 14 påivän vaeluksella oli muonaanukana 18k8lvaeltaja. Snhenkuului
voih, sokeria,kjnkkua,palvattualadrErasta, kuivaa poronlihaa, suolaa, ryyn€jä,
kuivathrja hedelmiä,liemikuuhoita,juustoa,kuivaa leipää,teetä,kallvia, makeisia

Reppuselkäån
Ksåretkien kantovålineistäpårasoli satulareppu, jonka oli oltava riittävän tilava,
vedenpikivine osastoineenja
useitatasku-
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PJ:nPuheenvuoro
Nyt ku olensiirqnyt rivijäsen€stiiHSL:n
johtokuman puh€€nFhtajaksi,Xen€epaikalaan pi€ni esittelyF muutamia ajatuksia yhdisryksentoimirmasta.

Koillis-låDissa. Tånne ruuhka-Suomeen
palattuåni kului k)'rnm€nenluotta emen
kuin ta oli mahdollisuus viettiå Iomaa
låDissa.
Yhl(sen hiihtoviikola sain kuula HSL:stii
låppi onkiehtonutmieltini jo varhain.{,e
F talvivaeluksista. Viimeksi mainihD
luvun alussaenstmm?iis€9s:i
työpailasså- arvelin olevan niin vaativaaja erinornaisni "isot tytög' kertoivat låpin matkois- ten ihmisten puullaa, ettet minusta moitaan. Totesin tilipussini kuit€nldn kovin
s€€n olisi. Nyt kuitenlin ol€n suunniF
köykäseksi ja pystyin vain haäverlemåan telemassakahdettatoistatalvivaelustani.
pääsevänijoskusminäkin. Siloin€n maa- JäsmeneksiHSL:åänliityin 1978,ohjelruilmnkuvari rajoittui Itii-SuomestaKeski- toimikuntaann 7vuotta sittenjajohtokunSuomeentehtyihin sur<ulaismatkoihin.
nassaon menossatoinen ruosi.
Myöhemmin, kun perh€emm€asui K€mijå ellä kolm€vuotta, teimmeaviomiehmi kanssa kaläshre- ia hiihtomä*oja
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JGkus mukaan pääseminenyhdistysten
rientoihir oli hankalaa Muisoleeni kadullakin h:immästelemäs.*i,kun kerhoillanjiidestiijiä ei såapunutpaikale Muutama innostunut låPink?ivijaiEiinä ailansa
töllisteltyäåntutushri toisiinsanahdollis_
ta erchdlclii ihmet€ll€ss?i:in
Iotain outoavetovoimaatiiss?itoimtmassa
on. Näitå sitkeiä råpi*?ivijöitii taPaan
Ol€Ined€[eenkinerilåisissahapahtumissa
m€ saane€tolla mukana seuraanassatoimiruEn muuttumista yhii moniPuoL

osallistumallataPahtumienjåiestelyihin.
\4djst,5 on m€trkirml minule uusiah''viä
ystiiviå,yhdess:ioloa,kok€mustenraihtoa
ja uusia ideoita. Kiire€stä huolimatta
iådest?insilloin tiillöin aikaa osallistua
iohonkin taFntumaan. TalkooviilonloP
pu R"rjakäivo a såunoine€n virkistii;i
varmasti etelänlomanverran ja keventää
kukkarca vähemmän.

2(.@toultL -*orr"",

Omalta oeåltaniFitän Paimentaayhdistyksernneasioiianiin hyvin kuin osaanja
ehdin, muistaet että kys€€ssåon hanastus.

H''\'å yhteishenlili*iä viihtyis]'yttii. Kuinka hyvältii onlaan tuntwlut, kun ioku on
ihmet€lly! "missä olet olluf' tåi toivotta_
nut "nåhdääntaas".Siiä nieeko huomatulsi, voi olla kiiDni miten meidän i
Tvöelämä tuottavuusaiatt€luineen on
nyklsin
ativaa rasittavaa VastaPai- oul*oo me päåseemuL€an Toivon,että
hwa yhtejsh€nkj yhdistyksessammes;ijnoksi tarvitaan rentouttaviaia virkistiiviä
't yhdistyksenä tarjoaa lyy ja voimistuu, niin ettii uud€tkjn jäsenet
harasLuksia. HSL
uskåltautuvatmukaanaktiivise€ntoimin_
mon€r aisia virkistlmismahdo isuuksia
Iokainen voi ola itse vaikuttamassatoimimån sisiiltöönesittiimåIå toiveitaania
Esteenåuuden jåsenm mukaan tulolle
saattaao a epävarmuus,ettei osaa olla
aruksi (hvödvksi),€ttå "ran]'ar jo totuttuine toiminåtapoinem osäavatkaikm.
Hieman huoleshmut olen siiä, etei m€
"vanhar kdumme loPPuun.Uskon,että
jokain€n toimikunta ottaa vasiaanuusra
ideoita ia tekijöitä.Iokainenrneistiion josTunnefusti luotettavaa
kus aloittanut alusla. '?ienistä Puroistä
s)'it).y isojoki "
retkiseuraaovat

Eräpuukko, Vaarinpuukko,
Nikkarinpuukko,
Mummunhammas, Leuku ja
Kirves,

l,opuksi vielä kiitokset CHlle ystävällijoka jatkuu ja jatkuu
sesiäopastuksesta,
H]'vää kevättåkailille

H. ROSELLI KY
17780HARMOINEN
PUH.919-57035

TavataantaasS€ijaItrrPPo

TINTUHARRASTUSIA
VAELTAMINEN
Miten lintulurrä5tus våikuttar vå€ltåmiseen?Knioituksen aih€ena ol€vaar kys'.mykseenvoisi lyhyinmin valrab, että
ei mirenkä:ln. Katsotaanpaasiaakuitenkin hieman låft€mn|in. Tapojavaeltaajå
tad,rkailålintuia on niin moniå,eltei tosin
yleispäteltenkaikki€n fty!älsymien kä'itysten esitdiminen ol€ måhdollista - €ikä
Kiioituksen iarkoituksena ei myöskiiån
ole kiiimltEiä vuosia tuntureita kolunneibap€rus!ädtaitalinrurErastai*si, \,aan
ainoastaanlyhyesti kertoalinh*Enash*senja vaeltamisenliittymäkohdista ja toisaalta Iintulanasten våilutuksista itse
Va€lluksenvärusteisiin lintuhanastus ei
juurikaan vaikuta. Kiikari, muistiinpanovälineet/j:r harrastuLienalkutaipale€lla
määritysopas,ovat ainoat lisåvaruste€t.
Lisäksikiikar€ille ia muistiinDanovälineille on usein muutakn Läytt-ijäkuin vain
lintujen ta*kailu. Lisäpainoakertty noin
kilon venan,kun ei valitse\,årusteitasi€lki
raskaimmastapäästå.Keryin ja kooltaar
pienin ja silti aivankelvollinen määntyso,
pason PeterHalmanin Lintuopas(Weilin
& Göös). Vaelluskiikareiksi sovelhrvat
parhaiten ke\,yet esimerkiksi seitsemånkahdeksank€rtaa suur€ntavat.Suuremmastasuur€nnoksestaei ol€ hyötyä. Paina\,årinr<kaF puEkuttava hengittspiävät
huolen siiti, €ttä lintujen yksityiskohtien
tarkkailm vaatimavakaakiikarikäsi ei ole
aina itsestäänselvlfs. Osalla lintuharastaiila kuin vaeltaiillakin on mukana kameravärushrs.Lintukuvaulsestaviehätfy-

neet eivät tosin voi vältt?iäpitkiä objektiiv+ ( lintuku'äuks€ssavähintii?in300mm)
ja nämå tuovat helposti huomattavan!.in
lisäpainon.
Untujen painoarvo tulee pafiaiten esnn
retkikohteenja - ajankohdanvalinnassa.
Moni lintuhaEastajavalitseeretkikohteen
samoinpsustein kuin perusvaelt4akinja
tarkkaile€sitten niitä lintuja, Jotkasiihen
aikaan sille reitille osuvat. Useatantavat
kuitenkin lintujen keskeisestivaikuttaä
kohteeseenFajanlohtaan.
Osalintuharmstajista rctkeileekinlåpissa
mieluitenalkukesäståenneniuhamush ja
suuntaakulkunsae6im€rkiksisoille,mis*i
naia-aikojen dkopuolella re&eiläån
varcin väh?in. Jokivarr€t, kosteikot ja
metsåffajat ve*ivåt linhharrastajaa niin
ikään puol€msa. Trntudpaljakassavaeltajanomimmassaympåristösså- lintuja on
sensiFan våhånja sielläpiintlneintin lintuharrastajaehtiikeskittyä maisemaan.
Lintuhanastuks€nvai pitiiisikö sanoalir
hlen tarkkaikmF vaeltanisenliittymäkohdat ovat vaeltajannäkemånja kokeman
Monenkokenus
),npäristöntuntemisessa.
o& ettii retkihitojen lisäksi ympådivän
Iuonno& senlainalaisuuksienja tapahhrmien tunteminenrikastuttaaja nonipuolisha vaelluksenantia. Pohjoisessaluon
nossa ravintokeuut ja monet €kologian
ja
pelisäännöt
ovatyksinkertaisirnmillaan
niiden omakohtainenkisittåmien " jopa
tutkiminen - onkin h€lpointa.
Ainakaanvielä en olerctkitovereiltakuullut, ettälintuhaEastuksenolisi ollut heille
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vaelluksen aikana rasitus. Tiedä sitten
ovatko ole€t vain kohteliaita.Toki joskus
tunhru, ettåtaukojenaikanalinnut visusti
piilottelevatF ettåsemielenliintoinm tunnistamatonsirahduskuuluu juuri, kun on
h€itetty rinlat 6€lkäånF otettu €nsi askeleet.JavanlEn såiimön mukan stahdus
Ioittonee aina hiosuuntaan - kuinkapas
Hanastajien m€rkitys suomalabessalintutu&imuks€ssaon ollut airan keskeiren.
låpin linnuston hi&imise3saharrasrajim
merkitys entis€stiiiin korcstuu. Alue€n
laajuudestahuolimatta I-apin linnusto ja
siinä täpahtuvat muutokset tumetaan
nykyäånh''virt- HelsinginYliopistoneliiinmuseonjohtamaterityt?pisetlaskennatja
l.årtoitukset ovat kattan€et koko låpin.
Ajån tasalla ol€vaa tietoa tarvitaan mm.

lintujen suojelutyössä.Iåpin tinnustosta
ovat erityben silmäll?ipidonalaisinauseat
petolinnut ja kiljuharhi sek?ikaakl<ui.
I<alta en vaihda - lintuharrastuta JavaeL
SaanannnteelkLhrnhrluksia.S€pelrastas
rinaukan voimaa ulkuva liito Kevon koi'
vikon ylitse ja ko€kikaranpoilastm ruokintakiire€t YlLiksen kuPeela. Kaikki
mieleen Fåneitä kokemuksia antoisitta
låpin vaelluksilta.
Pertti Forss

KIRIE SAARISELAXTA
IshD lisalkipåiin lounäisrinteellä. Jalat
varikserunarjanva$issa, s€lkä rcpaleista
koivuntuohta vasben.Taivaaua yuituuli
kiidättiiä pilvenlonkaa auringon eteenja
maisematummuu h€tkeksi.Thntunt kohoil€vat rnaastosta.Taioikeastaann€ ovat
tietenkin kohomeet jo kauan sittenja kuluneet vähitellen paikoilleer! sebtälseen
nyt siinä kumaiaisina, kaikki koil'ut,
männyt,varilsenma4atja kulkijathait€illaan.Täss?i
dnte€nsuojassaon aivan 9''ntii. lnkäkuun maisemassa
o!åt käikki yhtii
äåneti,liikkumatta - kunnesyläpuolelani
rapsåhtaa/hiljaa mutta aivän selvästi:kellasfunut tunturikoilun lehti l€ijaileealas
jalkojeni juureen. Sitten on taas aivan
ään€töntä.Ruskäaon vielä iäljellä.

Painanteissaon iäkkiniittyjii, ja lannenrantasoila himo kaislojenja sarojenkeltainen sai\,ysiniståvettå vasten.Thota sä\ryä
nåk€evain syksylä. Seei ole puhtaänkeltainenvaanpaljonvaaleampi,joukodsahliiviihd)6 punerbaräa
ir vil|Ieii?i.Samalaetsin
sopivannäköiståmåruf kkö, sellaista,jossåon paljon vanhojakantoF F rärpujen F
peittimiå liekopuita.Pieneläkumpareella
otannä'tteenottovålineetrepustani.Tuuli
hhiseemämlssä.Onkuinolisikaukana
kavalamaailma.KaukanaKuolan saasteet
ja teolisuusaavikot.Mutta kuinka kauan?

Kuitenkin - vielä EftrIä luonnon l€vollisuusF rauha tarttuvat kulkiiaankin. Asiat
lok!åhavat paikoill€€nF palautuvatomiin
mittasuhteisiinsa.Nåkymien rikkaus
vieh:ittää. Täältä puuttuu se karu ankaEilen låhdin maastoon vielå kiire mieIessäni.Ol€n työmatkalla,parassiis alkaa ruus,koqrus, eräånlainenluonnon yksitotisuus,joka minut ainayllätt?iäsuurtuntuheti nåytteiden keruu, aFttelin. Aurinko
reilla, vaikkapa Sarckissa.Kuitenkin avapaistaanyt, ja koskataivaallaon cirrul€ia,
ruutta ja näköaloja riittää tiiälläkj& km
viim€istäänylihuomema sataa.Kun siljuurelle,polunmut- vain kiipeää tihinmäI€ tuntudll€. Tämä
tenehdinIisakkipään
kassatumma hahmoilnesttT åkkiä etee- on minun Misemaani. Täällä kulkiessa
ni: metsokukko t?iydessäsoidinvireessä. mieli lepää.
Asteliedess:iniuhkaavanapFstij lev:ilään
Äsken tapasin vanlulla Rumakuiun
ja röhki kiul*uisena. Ehkäpunainenano'
Ekkini saiminut nä).tltidiiin kilpakosiFlta- kämpällä kaksi vaeltajaa. Kummalista,
Vaireviir*rnl<ö sepuolusuniin kiihleästi? miten toisista ihmisist?i vaistoaa ensi
Kun välillämme oli enäänelisen metriä/ silmäykselä jotain h,'vin myönteistå.Mirohleuteni petti ja peråännyin suosiolla, ten sentarkemminmäärittelisi?Ehlä, että
on ilo tavata- vaikka vain muutamasana
kukko kintereilåni.
vaihdettiin. Ehk'asenrunonpå&än tavoi4
joka on iäånyt mieleeni:
Aurinko kuvioi taasmaisemaa,
korpit
F
ronlkuvat kaukana. Taidan jatkaa matkaa. K?ivelenrinnetti alas Vahtamapään
"... En tiedä,loppujenlopuksisänatvain
s'runtaanja saawn Rumakurullevievälle
reitille.
Terveisiä.
Elämästå
tålt?ikohlaa."
låpinkävijätär
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ASIAA

KOMPASSISTA

Suunnon tehtåå]le
suhtautseelIa retlellåme
kuulime
kdpåEsiin
liittyviä
nielenLiintotsta
asioitaMukaaMe saam@e esite selwitti
nåi[å seit at selkeå.tt seu.aawalla
tawalla:
Mi! ä

on

era nto

eli

dek li-

pohjoisnapa
Masneettlnen
sijait6ee muutanan sådan k:Ionetftn
pååsså naaDtteteef Ilsestå
pohse ltlkkuu
wositJoisnavastatain noin 25 km pohlolseen.
MyÖs naapalloo
rautaytlfren
såånnöttömyys Ja naakuoren rautanalniesiintymät
vååriståvåt
nagja åiheuttavat
neettiviivoja
tfmiön, Jota kutsutaan
deklinaatioksi
efi elannoksi.
XåytånnÖsså eranto frerkitsee
stpohtä, ettå kartan osotttama
ei oIe sama kuin konJoissuunta
p a ssin oso lttan å.
Er ant oa on
k aht a rajia ;
itå ine n
E, jok a 11ja 1ån
såtäån kompasslsuuntaan
tinen lt, jokå våhennetåån kompassisuunnasta.
ElaDtoalueet
on
jaettu
(katso kavyöhykkelslln
j oilla
rt ta).
o n a lue ita,
er antoa ei ofe lai.kaan,
kun taa6
e sim, USA:ssa se vo t helpos t i
Suunio kompassit voidaan sååtåå
erannon mukaan.
såådön talve
nååråytyy
sen mukaan, nillå
afueel1a kompas6la kåytetåån
tai
halutaanko
eranto ]askea Joka
Maapallo n
n ag ne ettikent t ä
j a kompa ssin
ta sa painoit us
Madpallon magneettisuuskentåsså
olevat waakäsuorat ja pystysuwaihtelevat
orat koFpo.entit
s uuresti eri le ve ysas t eilla.

suunto-konpasslt
on tasapalno_
tettu
vttttå
ert vyöhykettå
va!_
(
k
at
s
o
t en
kartta).
suultD osa
t eollis t unei s t a
naista siiattsee vyöhykkeellå
1, kun tåas
estn, Australia
on vl,öhykkeeltå
Kuten kårtasta
voi huomata, w_
öhykerajat
elvåt noudata n1tåån
naremaåttlsta
nalfla,
vaan ovåt
yhtå monlnutkåtsia
kuln luonto
itse.
Kun yksittä16esså
naasså
esihtlryåt
alueelliset
e.ot ovat
pleniå,
on koko näö samalla wö
hykkeelfå.
Jos kompåssia kåyietåån seuraavatlä
tasapalnotusrryöhykkeellå,
useinpien
kompassien osoitttnet
kafltstuvåt
valD
h1efran, mutta mitå kauempana
valslnatsesta
q'öhYkkeestå
konPassia kåytetåån,
61tå enennån
sen osoitin
kallistuu
vtnooD.
Sen vuok6l on ellttåin
tålkeåå
tietåå,
mlsså naassa kompassia
tullaan
kåyttåmåån.
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KIRJAREPPU
VAELLA ITÄLIASSA,
ITÄVALLASSA SAKSASSA !
Ken haluaa koMatä vaativia vaeltusreittejä Alpeilla, joutuu tä[å kotimaassa
melkoisiinsuuudtteluvaikeuksiin.Onneksi apu on kuitenkin liheuä. Heinz Fleiscmann GmbH, on idkaissut Kompassisarjaa Alppien våellusr€iteist?i.(KomPass
Italian oppaita on 10,Saksan8 ja Itiivarhn
24.Kulin opassis:iltiiä tietyn alue€nvaellu$eitit, alueen yleiskuvaukse& vihjeitä
vaenuksilleja ti€toa kunkin kohtem kiinnostavimmista nåhtåvlykistä. OpPaat
ovat värikuvitettuja taskukirjoja.
Vaellusreititon ryhmitelty eri vaikeusasteisiin ja niiti on havaimollistettu sekä
karttapiirroksi& ettiiko*euseroleikkauksin. Nåin jokainm voi kuntonsamukaan
suDnnitellaomia reittejään.Myös åjoitusvaihtoehdoton esitelty.
Itseläni on opasItiivalasta Salzkamm€rgutin ja Dachsteinin alue€stata tämän
perusteellavoi todetakuinla laajatmahdollisuudet retkei\yn on Itiivallassakin.
K,seisessäoppaassaon 70 reittivaihto€htoa, lähinnä påivån vaelusr€ittejä, joita
voi myös yhdistellä toisiin reitteihin.
los kirjasiaei nuualta saa,niin minulta on
saahävissahrtustumista varten tuo yksi
kappale.

tq intmdentti Martti Unkola ia arkkitehti
Raimo Ahonen. Kiian on kustmut Suomalaisenkiria isuuden seura
Kirjan kuvat ovat pääasiassaEnontekiöltä
sGluvulta lähtim, to6in Ma4a Vuorelai
nerlonF aionmin kwaruut laPPia.Kwat
olat oleet aiemmin esilLi Pohjois€nvalokuvanäyttelyissä.
Valokuratantaråtmieler*iintoisst F aidon
kuvan porosaamelaistene]åmästä Yli
perällä. Valokuvaajaon ky€nnyt tallentamaan niin arkea kuin iuhlaakin Pitäiän
elämåståja s€llaista elämänmuotoa,jota
on vaikea enååtavoittaa.Mada Vuorelainen on omimmilaan tutkiessaanihmista,
mutta vaikuttavan kuvan saamyös siitå
iltrniset ovat eläneet.

KALASTUS
Uusi kalapaikkaopasneuvoo yu 2.5 miljooma hehtaadakalavettåurheilukalastajille. Aikaisempi painoson \,uodelh r 986.
Kalapaikat on ryhmitelty Iäåneittäin ja
kunni$ain. Ensinon esiteltyPinta-alaltaan
sittenkoskilaajatyhtenåiskalastusalueeL
paikat/ yksityist€n katastuskuntien,
mets:ihallituksenja kuntien s€käkauPunkien kalapaikat kunnitiain ryhmiteltyn?i,
ongin[alammikot, kalastusPaketitja -ris
teilyt seki matkailuyritykseL joissa on
kalastusmahdolisuus.

Opas selvittäå myös mitä kalaa on mahmistä luPia voi ostaaja
Enontekiöläism valokuvaajan Mada dollisuus
joistavoi kysyä
puhelinnumerct,
tietenkin
Vuorelaisenjäämistöstiion koottu valoku'aittåä,
markkinoi'ltia
OPPaan
lähempiä
tietoja.
vateos"lapin kuvaf'. Senovatkoormeet
Pohjoisenvalokuvakeskuksentyöryhmä, on myösparannettu,sillä sitii saanyt mm
R-kioskeista.Painosmääräon 10000ja sen
johon ovat kuuluneet valokuvaajatMatti
hinta 45mk.
SaamioIorma Puränenia VeikkoAitamur-

LAPIN KI.TVAI

TUTKITTUA TIETOA NUUKSION
ERAMAAMETSISTA
Påäkaupurkir€udun Låpinkåvtjöille
N{uksion erårnaåon - åinakin vi€Ii Metsä-låpin tulmelnallisia mdstojå hen
iastelevaretkeilyålue ja siellä Kaialaivon alueella on myös varmaån monelle
turuksi tulht må,å.Näin ei ole ihme, etä
lehtemme pattoila ainå silloin tåillöin
on knioituksia ia åsiaaNuuk6iostä- nonin
osin vielä ehiäståmetsåer;lnåalri.
Ki4oitin taannoin l-apinkiivijä lehdessii
Nuuksionaikaissnmjstaluonnonia metiin
tutkijoista ja ihailijoisla. KesåI?i1989pari
innoL€sta nuoria kaBvi- ja meisiilutkijaa
kierteli iälleen samoissa maisemissa.
Heidän havaintojensatulokset on iulkaistu slyskuussa1990Espoonkaupu*isuunnitt€Iuviaston iulkaisusariassa
"Iutlimul(siaja selvityksiä B" n:o 2. Raportin tekijät
ja nimi kuuluvat seuaavasti: Hama Salmenperå,Hard Icialainen & Meia Puromies, "tJuuksiontorven o€ayleiskaavaälueid€nmehr?ikasr,lrllisuus".
lulkåisu voi
tilata 35 mk hintaan puhelimitse soittamala numeroon86932u.

M€ts:i*as! llisuuden kuvauksen tukena
F naastoon siioittamisenhelpottajanaon
1:10000 mittalaavassa laadittu kartasto.
Siinäon topqiralikarttapohjale piinetbnii
paitsi mebiikuviot kä€nkaali-mustiklGtyypin metsistii myö kaiLki suot ja korvet
kasvi isuustyt?pi merkintöineen.SeDsijaan mustikkatTpin rnetsiä eikä kalliomelsiä ole erikseenrajattu, koska kalliot
n;ikt-vätrnuutenkinmaastokartasta,
F n;iin
olen niid€n ja merkittyjm rehevim kankaiden lr soidenvåliset alueet ovat mustikkatt'),pin meBää.TåIå tavalla L€rtasto
lulea F kåltiiä
€i oleliim vaikeaselkoinen
Espoon ympäristönsuojelutoimisto on
selvitykaiemminjulkaissutperusteelusen
luonnonsuojelutoht€issgl Pohjois-Espoon
ta. Nyt tutkituila kahdella alueela nämä
suojelualueeton rajattu pois kaksinkertaisen työn ilttämiseksi. Toisaaltanuoret
tutkijat ovat löytine€t näiltä välialueilia aikais€nuninylimalkäis€stihr&ituilba- lisiiä
suojelunarvoisiaalueita.

Molemmatosayleiskaava-alueetovatkesEsimerkinomaisestiIainaan seuraavassa
keisintä Espoonpuoleista erämaaiå.Moraportin kuvaustaKaiakaivon alueeltä:
lemmat ensin mainitut tekiiåt kuvaavat
metsäkuviometsäkuvioltakasvillisuuden "... Ka+käivosta laskeenoin puolen kilorakenn€tta aina pohjoisesta Nuukmetrin mithainenpuro 19metdä alempäna
sionpäästä kohti et€låäLuktadnpurolle
sijaitsevaanKolnpedän. Alu€en ainoat
saakka.Kolmas tutkiia, MerA Puromies, rehevämmätkuviot ovat kapeitaja pieniaon kidoittanut oman osuutensaia vuorma laisia...Alueella on tehly metsähakluita:
1985,ia siinä h:in selostaaNuuksion seu- IcrFkaivon eteläpuolinen nne on avo
dun kallioperää, maalajeja, ilnastoa ja
hakattu äskettåin. Sämainenmetsärinne
yleiståmaisemakuvaaseki esittäålopuksi
on taimikloalähesKolmperäänsaakka...
piirteitä Fnpäristön muuttumisestäja sen Polkuia kulkee alu€ella runsaastirkaikki
jårvet ovat toisiinsa yhteydessåPoluin ja
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IähesjokaisenFirven rantaa kiertiiä pol"...Karjakaivoon )'mpäii$ä
tama;läheskaikli suoto!ät mäntt"valtaista isovarpur:imettii'.Puosuussa,Karjaktivon et€läreunassa/on kangasrämett?ija
kangaskorpea.Puouoma kutkee mustikkatypin nets:in halki ia laskeejFkk?iä
rinnetui alas. Uoma levene€suopainänteeksi,jossavoidaan erottaamustikkakorpi, ruoho-F hein:ikorpis€Idihrpdsvillariime.
\lim€iset 2m mehiäennenlaskuaanKdmperäån purouoma muodostaa 20 metriä
kapearr r€heviin ruoho- ja heinäkorpi\Töhyl*een. Purouomaaremustaa molenmin puolin noin kymmerunetrinen
mänty- kursilkotaimikko. Puronotkon
puusto on l€htipuuvaltaista: tervaleppää
50%,koiru 40%,s€ki alisteisma kuusta
10%. Puron rinteillä kasvaa paikoin
mets;ilehmusta.
P€maskenoksesa
on paatsamaa/piNaFa/ vad€lmaaseldihaapaa...".
- Tirntuuko tutuIta maisemalta?

Kutm kuvaulsesta käy ilmi, myös hakkuu- ir taimikloalueet on nerkitty selostukseensekiikartastoon.Ajan mittaan ne
ti€tysti kaEvavatmetsiksi, mutta raporF
1989,joka
tiin on ki+ttuna tilännekel!.?iuä
varmaan helpottaa myöhemmin met*in
tilan arviointia.
Raportin johdannoksi olen kirjoittanut
katsaulsenNuulsion aikai!€rnmistaluontoselvityksistäja kiiallisuudessa olleista
luontokuvau-ksista.
Nuuksionluormons:nlyttäminen on monelle meistä
välttiimätöntä,mutta kuten ol€mm€lukeneetviime aikoina lehdistä,Eit?iuhkaavat
edeles*in erilaisettaloudellisethankke€t.
Toivon tåmån tu&imuksen edeshieman
avaavansilmiå niiltii/ jotka näkeväth.lossä
tunn€lmallisessa eråmaassa vain rahaftihteen.
Heikki Wuorenrinne
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ENSIAPU
Entäsjos...
Edenisennumeron påäki4oituksessapuhuttiin t?irkeåstäasiasta,hrvalisuudesta
vaeluks€lla. Se sopisi kuin nakutettu
Eimiinkin kirFitulsen johdaN'oksi, jossa
aiheena on s€lk?i?inlouLkantuneen autRasituksesiasynt,'viä selkävaivoja€siintly yl€isestija ns.heikfoselkäisettietävät
itseparhaiten,miten heitäautetaan,mutta
entäs jos tapahtuu odotiamåtorr paha
!€atuminen täi putoaminentai muu vakava oNettomuus/ jossas€lkiranganalueelle saattaah. la murtuma, joka puolesiaan
voi vaurioittaaselk?iydin[i.Selkäydinvauriostavoi pahassalapaule€ssas€uratajopa
halvamtuminen, joten kyse ei ole pikku
Tletoa,taitoair harkinlaaiarviiaån.Missitin
pidii Fitää
tapauksessa
ei Ioukkåantunutba
auttaaistumaar eikä y]ösennenkuinon värmist€thr, etä s€lkä on kunnossa.Jos
selässätuntuu kipua, varmistetaan,pystyykö loukkantunut liikuttelemaan Eajo-

jaån ja päätiån. Jos ei ja lisäksi tuntuu
puubmisha tai pistelyä raajoissa,on s€]käy'
dinvaurion maldollisuus otettava huomioon ja meneteltivä sm mukaan.
Eti
- Iiikuttel€ niin våh;in ja varovaisesti kuin
maldollbta
- harkits€ huolellisesti, miten suojaai
kylm:iltä myös alia päin
- siirtoa varten taFitaan useita auttajiä
(nostaiia)
- T\rrvallisinta on tukea löytöas€stoon, elei
se ole Mhdollista, tuetaan selälleen tuk*
vale alustal€
- mahdollisimman tasåinen kdjehrs, olosuhteet huomioon ottaen, jä4estettävä
Toivotaan, että edellistä ei koskaan taFiF
se toteittaa, mutta €ntä jos...
Terveisin Eila

l9onr
Kotiseutumuseotiä luonnonihme€r
RovaaimelräKilpisiärvelle
EuroopankulthrudsäätiönSuomenosasto
on julkaissut matkaoppaanlåpin kierros
2. Se kertoo tavallisen matka€sitteentapaarLmontako esinet*i on tässäja tuossa
museossaja miki on Rovanimentaidemu-

seono6oite,mutla myö, mistii ker*iiheinät
h. evat,amitä ovatkalakentät.
ja suonalaistenja
Saamelaiskulttuuria
samdaisteneloa€sitdl&in laajernminkuin
matkaoppaissayleensä. Luonnonihmeet
ovatsaaneetomanlukunsa,mutta porota'
loudesta €i puhuta mitään. Kuvät ovat
myös g'),pillisiä matkailukuvia.
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dltään met*ilappalaisen €Iimäån, Pyyntitapoihin ia asumuksiin. Karhukoskelle
h;irkinmylly/ Sivakkorovaan
mkennebaan
€råpifrri, Lö)säkinaavalle niitft?irtti ja
råniålåtoia Kirkå#wen piiähansålvoskoSuomensuudn ro&ovajoamaKorouona
ta. Vene-jakanoottiväyläståon tarkoitus
tunn€taanluormonlauneudestaan.Viime
k€s?inäalueen kalastuspalveluitaParan- tehdämyö
neltiin. Alueela on mm. lasten kälastus_ matLåiluLalastusalue.
lampi. Muu palveluvarustuson nlt asianmutainen keittokatoksineert laavuineen H€likopterillå tuntur€ille
ja autiohpin€€n. Kalalamaåta Pideuiiin
Ruotsintuntur€illa melko halvat säänöIi
myös ht\,äå huolta. Viim€ k€sänästme
s€th€tikopteriyhteydetantavatmahdolliishrtettiin runsaastijalokalaaia istuh*sta
jatketaantiinä ke!:inä. \4ime k€6änäkalas- suuden aloittaa va€lluks€n useammasta
tuslupiamfytiinkailkiaan 1300ja suosion pailasta kuin tien Päästii.
VuoruE 1990 Ab IåppladsflYgin ja Ab
uskotåanjatkuvan, silä luPamyyntii helpoteiaan rakentamalla lupa-automaatti NonlandsflySin ailataulut olivat seuäaPo3ionRanuannentunhrmaan.Toinenautomaattihlee TervolaanAlPP€enlanmel- låpplrndsfiyg
le, joka on myös kuulu kålaPaikka.
Korouomanretkeilijöit?ikiiänei ole uohJokapåivä
8.3014.00| Kivik*jokkt 930 15.00
dettu, sillä Korouomm ja Simojärvenv:ili.
9.0014.30Jsraloluokta| 9.0014.30
polkur€itti
ensi
ke!ånå
S€n
nen
valrnistuu
va €lle tulee mm. laavuja ja kotia sekä Hinta 400mk/henkilö
tulipaikkoia. Matkall€ tulee myös pitkosNorllandsflyg
puita. Koko reitin pituus on n. 20 km.
LK22.2.91
loka pinvä
Ritsem 4\ 1135
9.00 I
Herråinpäiväreitti UråIista Riippiin
9.30 | Staloluokta I 11.0s
9.3s I staloluokta | 11.00
Sodanlylinjä ikylienmtkailuhankke€t
10.00.1, Kivikkjokl | 10.30
etenevätku Riipijom kanootti-, vene-ja
430Inl</hentilö
Hinta: Rrtsem-Staloluokta
ulkoilureitti saadaanvalmiiksi.Matkailu400
mk/henkilö
Kivikkjokk
Staloluokta
reithrakeMustyötalkavatmaaliskuussa.
Reitti on nim€tty "Hsrainpåi*ircitilsl'
l7ooluvulla eläneenMatti Paavonpoikå Hinnat F ailalaulut on slTtä tarkistaä
Riipin mukaar! joka edustiKemin låppia
U*iksi on myösmonia muita vaihtoehtoTukholman valtiopäivillå eli herrainp;x- ja ja esim.ryhmät voivat varata lennon.
Yhteystiedot:
villä.
Riipiiärv€n rantaanralennetaanopastus- ABlapplandsfiyg/ KivilkjokkPuh 0971pistg mutta sevalnistuu vastaerui \,-uon- 2"1044,relelaxW71-27O65
AB Nonlandsflyg / Gä[ivar€ puh 0970'
na. Kaikkiaan reitin varteen tule€ kym1406t tel€fax0970-16055.
menkuntataukopaikkaaUnarin ia Riipin
kylien vähn. Taukopaikkojenideana on
esitellä alu€enhistoriaa.Unarisra perehKalastuslirpå-åutomååttiKorouomåan
,å Arpp€enla,m€ne
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TURVEKAMMI
Ihminm on hak€nutsuoiaaluormon IuFlta otte€ltakautta aikojen.Senral(entami.
seenon käytetty saatavissaolleita tarvikkeita, puut4 kiveä, sammalta, nahlaa,
Perinmäisessälåpissa, puuttomilla tunhrreilla ja koi!-ua kasvavissajokiuomissa
ei ole ollut aineitahirsiliimppiin. Senverran on tuulen tuivertamiin runloihin kuite*in Ertta kertynyt, ettäniistä on saatu
hlaä tukikehikko ja siså\,'uorausturve
rurvekammin kehikko on malliltaan kahdekenlulmio, jonkakaikki silart eivätole
yhti pitkät. Ovi ia ikkuna kuuluvat asiaan.
Iollei sime ole laitettu kamiima, on kattoon Jätettykeskelleaukko,josh nuotion
Kehik*oon !*i?iryshny halkaishrilladuruilla. S€n päåIe lait€ttiin eristeeksikoir n
tuohtaja päällimmäiseksikerrokseksirurvepaloja. Nykyisin tuohm kowäa usein
nuovi ja kattohuopa,joskaanne eivät ole
TuNekammi on nopea rakentaaja kokoakin on helpposäädelä.Kammi on kesållä
viileäja talvellalämmin,ios on kamiina
låmhanlaFna. Kanmeialölyy Suornen
puol€lla eniten Utsjo€nitäisestäerämaasta,jome on pystytetty montakalastajanja
dekostajän
kömmänää.
Ruotsinjä Norjan
Lapissaturvekarnmejaon kiytiissä runsaasti. Monien lappalaisten koivuvyöhykkeessätai paljakka-alu€ellaolerat
kesäkylien rakennukset ovat karnrneia.
Ainakin Ruotsissakesäkyli€nyhteyd€ssä

olevia kappaleita on rakennettu kutm
turvekämmeit.Niissäonlin oma,lämmin
tumelmansa,joka puhuttel€ekulkijaa.
Myös lcrFkaivon keittokatoksm takam
on tuivekammi wosikaudet pikkuhilaa
Fpistunut. Tänäkesänäseon ko4aus!'uo
rcesaF ta4oaaSindlekin tilaisuudenoppia
uusi, mielenkiintoinen asia: kammin raRaijaHentman
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LAPIN SANASTOA
Edretkeilijän sanastoa
= vanha/ iso/ ruuhea p€tiijä
aihli
(petäjilnntnlo-osa)
= kesD'ntynyr vinieläin
aljo
as€nto = yöplmispail*a, teiri
= lappalaisenporokaia
elo
eiiåiset = ennusmerkft,hattijat
"edeIåkulkijar
hangas = pyyntiin käytetryjohd€aita
Fma
hims
hoilata
h:irkä

=
=
=
-

parikortelinen lohi
kuohirsematonurosporo
iuosta,virata
kuohithr hiwas

joto6
=
j'rovattaa=
=
tutaa
juto
=
kaamos =
kaaristaa=

jälki ltmessa
ahLion
jiilki?i
s€umta'Ds.
kulkea, markata
v€toporo
talven auringotonaika
sitoa ah.kioontai kanrGå-

=

ansalle ohjaak johde/ po-

konttiluu=
kopara =
kopulkä =

poronsäiiriluu
poron sorkka
keloistatms. kyährrylauF

= ka un talvinennukkumakoiuu
paikka
korppu = vahinko
= päna silmäys,kirGus
kortto
= taimen
kuer
= f'ahkakuppi
kukla
kuten= karpalo
puola
= floronpintå,rasva
kuu
= ahma
kåtkä
= alunperin ha\,uista rehry
laa\,u
yösija,kankainenvinokatos
= iso lapinpuukko
leuku
= erålllode
loito
loitotalja= maleutalja
= vino.iutujen varaanlevirerloue
=

.laavaluppokausijouio-

muistelus=
muona =
murku =
kammi = hfvetupanen
naakia =
kiehinen tervakseståruoltu sytyke
napautua=
kiekeröidä= syöttiiäporcia jäkäåmaas- rakoholle
niesta =
kinnipeski= kulunurpeski
nili
= kirota
ki(ata
nimiloppu=
kisura = pieni, h€ikko poro
nokko =
koddi
peura
ndkata =
kojamo uioslohi
=
ftnkki
kollosta = sitoa porojaperäk_käin
nutukas =
komsio = Iappalaisten kannettava kenkä
kätkyt
=
ojus
konto
=
ono

tarim
taryePuu
tiheå sumu tunhdssa
hiipiä, väijyä
rakotuli jää oksienkohdal-

kaarre

kalokus =

po"onkno6b

vaMteL

luppo

eväs,ruoka
patsasaitta
yli 7-lrotias po.o
kylliksi
juostaverkkaan
yksinåinenpikkuvasa
poron koipinahastatehrv
ajoporo
nuora,uistimensiina
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=

pailakl<a =
palkiminen=
palkinen=
palismaa =
=
panla
parttio =
peuEkorva=

pitkihkö leilin kaltainm
ohjustarnatonporoh?irki
porojenkulkulaihhella
poronhoitopiiri
porojenoleskelualue
poron päi,s€t
pieni jouklo poroja
korvamerHtönporo

purkakarva= porcn lyhyt sryskarva
= porcpaimen
raitio
raitioida=paim€ntaaporoja
= hinnastethrporojono
räito
rankinen = !åäskisuoja
linhr
rouko
roulua

=
=
=

haaskalinhr
välly
Poronään[ely

ruode

=

kodan tai laavun h*ipuu

ruukaltaa=
rykimä=
aila
=
Iäkki
saaloa =
=
seita
=
sevä
staalo =
stuorrä =
suopunk =
=
syttö
taajoa =
taanoa =
taklaHirkä=
=
taulo
useinsiika
=
tokla
tolvata =

iso porolauma
juostanopeasti

unistaa =
uEkka =

nähdä unt4 uneksia
toisela vuodela olevauroe-

uuttu

=

laukata
pomjen kiima"aila
s.:iäski€npurcmakausi
poro läh?ittiiä
pälvonhpaikka, esine
hanhkanto
haltia, iättilänen
suuri
lapinniehen lasso
sytyke
leilkiä, otella
kesyttiiä,taltutlaa
kantoPor0
hlvin keitet9 kala(keitto),

sotkanPelaiPönttö

=
=
=
=
viero
vistottaa =
l'uottua =
=
vääti
=
äjä
=
;inmi
vaadin
vaami

naarasporo
täysikas!'uinennaamsporo
r'oron vasikka
vi€ras
iljettä
nåkyå (jäljistä)
ystävä
isoisä
isoäti

PORONPAPANOITA
Nuuksion bussivhtevdet
Nuulsiolaisten suorabussiyhte'€ Helsinkiin lakaa sy'skuussa91.Linit 85NuuksiostaLeppälaaranasemallehrleekorvaanaan linFn 285,jot€n yht€ydet vaativat
jatkossåvaihtoa. Linja 85 kulkee ruuhlaaikoina turmin välein.
LV3/97

Maioitustatuntureilla
nuorille
15- 25larotiaat nuoret saavattånäkesänä
erikoisedun yöpymis€ss?iD€n Norske
Trrisför€ningin tunturimajoila, joita on
Norjan hrntureila n. 300.Tavaltinenhinta
on n. 65 - 75 knrunuun !'rk, mutta nyt
nuoret voivat ostaa vaellusvihkon 210
kruunulla, jolloin kuuden yöpymisenhinnaksi tulee 35 kruunua/ yö.
Uutinen ei tosin keno, koskeekotiimä etu
nyö
yhteistoirnintaj:i4estitjen jäseniå
kuten SuomessaSML:låisiä.
vG 22.2.91

Jokamiehen autiotuvat
Ylitomion erämaihin on kunnostethr M€ltosjäNen s€lkosiin Palolkaanlammm ja
Pohjaser anmen autiohrvat jokamiehen
käyttöön. Re&eilijöillå ei ole vieLi tietoa
näistå tuvista, joissa voi leväEi tai yöpyä.
Kiirnpillå on puut r?lmiina F kamiinat
odottamassava€ltaiia.
K?impille ei päs€ autolla, n€ sijairsevat
muutaman kilom€trin päässäAavasaksan
- Muurolan tiestä läh€ å Ylitomion ja
Rovanienen maalaiskunnan njaa. Tarkemmåt tiedot saa metsähallinnon L:insi-tå,

pin hoitoalu€enkonttorista Pelosta.
LK25.1.91

Pelasfussuunnitelma
Lemmenjoen ia Ivalojoen
kairoihin
Alueile tehd:iän pelastussuunnitelma,
jolais€t on tarkoitus jatkossalaatia myös
muuallekansalispuistoihin.Suunnitelma
pelastuspalve
si!ållytettiin vapaaehtoisen
lun lvalon alueen t?imänflroden ohjelmaanja mahdotlinenvapaaehtoistenharjoitus järjestettäneerio fiinä keväånä.
Tunturipeläshrspuolellakii!:r'nistly nyös
Saaris€lain
ålueenlatualueidenpartiointi,
joihinkoulutelaan nuonsoaja partioilla on
mukana mm.viestintävälin€et.
Lk26.7.91

Oulangan kansallispuistolle
suunnitelma
Meh*ihallitus on h''våkslnyt Oulangan
kansållispuistonnmkosuunnitelrnan,jonka ynpäristöministeriö vielä \,åhvistaa.
Runlo6uumitelmassaesit€riä& €ttäopas'
hls ja palvelu keskitetäänKarhunkierroksenrctkeilyreitin varteen.Molempiin päihin Hautaj;Well€ja luumaan rakemetaan
myitsuudetopashrspaikat.Kiutakönkaan
låhenåolevaopastuskeskus
såilyy toiminnan keskipisteenå.
Sallanpuolell€ KeroharFlle tehdåänuusi
polkureitti, jonka vanessaon Kerojårven
auhotupa. Myös Kitkaniemen matkailupalveluja kehitetäänja Kitkajoen ylrtstä
helpotetaankahd€n vaiieriveneenavulla.
AlalaJuumanvuomienalueellaliikkumi
n€n Ejoitetaan väin poluille samoinkuin
PesojäRerväluma-alueella.
LK17.1.91

LAHIKUVAUS
Lihikuvauben tärkka miiärittely on aika
vaikeatehlii!å. loGkusliihikuyåiå pide*i?tn
kuvaa,jossakohdeon useanmetrin p:iiissä,
toisinaantaass€llaistakuvaa, jossatarvitaanlähikuvåuslaitt€ita.

Suurenpiin suurennussuht€isiinpiiäst?iån
paljelaitt€ena,jonoin objektiivinja rungon
v:itiin kiirmit€tiiån palj€,joka on portaattonasti s:iädett?ivisså.
Paljelait€ja 20 mmn
hajår<urmå kännetlynä antavåt jo yli
10:1:€en-suuremoks€n.Kuvaaminensillä
Iuomossa onkin jo toinenjuttu.

Suursurus-sundetarkoittaakohteenja f ilm ehn€l kuvan v:ilistii suhd€tba,
esim.
1:2,jolloin kahdm smtin kokoinenkohde
T€rävlTsalue
on filmilå yhden s€ntinmittaisena.1:1on
taasenluormossataf ilmillä samankokois€Terä\,yt€aluelähikuvauksessaon piem,
joten s€ asettaa vaatimuksia kohteele,
kuvaajaleia välineille.Ye€D-*ilåhikuvaus
Objektiivit
vaatii jalusta& lankalaukaisimenja helmyös salamavaloa. Kuvattaessa
Objektiivit lähikurauks€ssao t samoja/ Posti
joitakäytämmemisemakuvauksessaki&l?il€Itä niin makro-objektiivilla kuin yhdist€lmällä 50 mm ia loittorenkaat/ niin
ainoastaansillå erol4 ettii normaali 50
valo kiy niukaksi. HWät makrot ovat
mm polttovälinen obj€ktiivi ilman makrovalovoimaltaan f2-35 -luokkaaja lähikualuetta tarkentuu n. 50 cm:iin ja 35 mm
mm sama luokkaa.
laajakulma n. 3040 crn:iin. Tuolloin vaukseensopiva 50
Klm näildn laitetaan väliin renkaita,niin
pääskiänsuurmnussuhte$een.1:r0/ioka
valohäviö senkuin kasvaa.Kääntäenvaitarkoittaa, ettå l0 cm kohde on filmillä 1
kuttaa vielä terävtTsalue;jos se halutaän
cm kokoinen. Toisinaan tuule€ määrimandolisimman suureksi pitäå kuvata
telmärrettä tuo 110 olisi se sundeluku,
pienellä aukolla. Se hidastaa kuvausnojostaalkaisi lähikuvaus.Makro-objektiivit
peuttajakuva tiråhtää, josei ol€jalustäaja
antaråt yleisesti 1;2kuvakoon F uudemnat makrot 50-60 mm normaaliobjektiiveissajopa1:1:een.
Hiukån salamåsta
Apuvälineitä

Salamalähiluvauksessaon hiemankonstikas,jos ei omista sit?itarkoitusta varten
suuren- tehtyärengassalamaa.
Joshalutaanpäästätuosta1:1:stå
Monet automaattinuksenpuolelle,niin tarvitaanjo apuväli
salamatkaaneivätmittaa
tehoaankuvattaneitä.Yleisin niistä on irs.t ittorengassarpuolen
essa
all€
metrin
matkalta.
Kaikesta
ja, jokä koostuu 2-3eri le\,yisestärenkaaskyllä selviåä,kun kokeilee,mutta sesaatta.Niitä kiinniteäiin objektiiviinja rungon
taah. la kalliiksi kulutetun ja ylivaloietun
väliin tarvittava määIä, jolloin päästäiin
normaali50 rnm:nobjektiivilar:r:eenja
joka tar3s mm laajakulmallan. 2r1:een,
ja
Joten jätetäänkiire låhikuvauksessa
koiiiaa, ettäyhdensentinkohdeon filmillä
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unohdetaan salama tai harFitellaan s€n
kanssasittenkun lähikuvauson muutenjo
Suunnittelun ongel.mia
L?ihiluvauts€rsa tuI€€ muistaa myös
sommittelu. Ku!än ta*kojen kohteid€n
pitiiisi olla todeUakinniifii, joiden halutaanolevanbark*oiaja muu osäsaah:iipyä
epätarkkaan "sumuun '. Kuvaa soNni.
tellessaon hyvä muista4 että kuvatta€ssa
suhte€ssa
1:2"niin aukola f 5,6on tsäryysalue n.2-2J mm ja aukolla f22jon.8-9lrun.
Taryeeksivaloå
Valonmittaus nykfsi!å jäiestelmäkameroilla €i tuota ongelmia.Josei luota, €ikii
aim ole slyt i luottaakaa&kameiånantamiin lukuihin automaattiasennossa,
kannattaa käänfiiä nippelit käsis.iiädöIeja
haaruloida kohteen eri kohdislå sopivåt
arvot nopeudele ja aukone.
los tinkn terä1't7salueesta,niin aukkoa
voi suurentaaja vastaavastisaadakuvausnopeudenhrvalisele alueele.
Koht€itå
Kuvauskohteidenvalikoima on laaja.Toi.
setpitävåtkukistaja toiset"hönttösistä".
Usäksitulevat kaikki muut, kasvit,sienet,
jäkiilät, sammal€etym.
Kukkia ja kasvejakuvataansekälajikuvana etki p€lkästäänkukan kukkivaa osaa.
lajikuvassapitäsi n;ikyämyöskaswalue
taaja -)mpäristiiä.
Useimmathyönteiseteivät jostain syystå
pidä kamerallatökl.justä kuvaajistavaan
livistävätjuud kun on painamassa
laukai-

Kuvåajån konstit
Kova tuuli tai yleensä tuuli aiheuttaa
hankaluuksia kasvikuvaut<sessa.
Siihen
saattåaauttäarautalanganpäh:in kiimitetty "Hauen leuka". Rautalankatökitäån
maalan ja tairutetaan soPivasti.Käsvin
varsr nipistetäänhauenleuanväIiin ja jo
Toisinaan auringon suora valo on niin
jy*kä4 ettäraiokohdista hiiviåvät sä\At.
Silloin ei auta kuin nanata pilvi auringon
Joskusva4opaikoille tiyq,isi saadalisää
pehm€iiävaloa.Sit?ivarten !.aivetäanlaukustaalumiinifoliota, joka esim.rautalankojen täi tikkujen a!-ulla viritetäänheijastamaanvaloa varjoihin.

L:ihikuvauksestavoisi kirjoittaa paksmkin kirFn, jos kaiklea siilm sisältyvää
asiaas'.vällisestikäsittelisi,joten....
Ha4oiteuaankuvaamistaja tadnoidaan
Mauri Piippo

NIESTASAKKI
Retkimuonaksisoveltuviatuotteita Iöytää
muuåltakinkrin tai,sllis$ta rookakaupasLuontaistuot€kauppojenvalikoimisea on
erilaisiaviilipalänamaist'rviapatukoitaym.
kuivattuja tuotteita, myEleii, makarooneja, spagettia,pussikeittojajne.Niiss?i€i ole
yhtä viljalti käytetty €sim. suolaa ja
*iilön*iaineita.
Vieli eksoottisempiavaihto€htoja ktytää
etsdsjstiikaupoista.Esim€rkiksiHelsingis*!
Hämeentien alkupäs"sii, rtukanisnm
hallista seuraa\,?ssa
kolttelissa on vietnamilainen ruokåpuoti vii-Voän. Sielfii ovat
mm. jåljempänä olevan ohjeen kuivatut

KAS\ISSPAGETTI
3 heng€narmo6
1 pssValionGourmix+omaattikeittoa
tai
3/4 pss Higli-tomaattik€ittoa (luontais3 rkl kuivattua sipulia
2 rkl kuivattua purjoa
1 rkl kuivattua selledä
2 rkl kuivathra porkkanaa
1 rkl kuivattuja ituja
2 valkosipulin kratt?i
kuivattua persiljaaia nokkoBta
160I Hngt-hirssispagettia
låita kuivatut juuekset ja vihannekset
aamutoimim yhteydess:ililoamåan Minigrippussiin. Tomaattikeitto, lioteut
tuotteet,valkosipuli ja persilF sekoitetaan

ia annetaanknsen9ii pussikeitonohjeen
mulaan. Icstik€ suurustetaan
r€sitilkkaan
s€koit€tuIa maissijaunolh hetk€å €nnen
kpsymistii.Ios spagettiaei halua k€itkiä
kokonaisenaerikseenja tårjoilla taiteen
säntöjen mulaan, voi myös pätkiä ja
kpsentåä kastikke€ssa.Silloin ei tarvitset
vältuimättii suurustaalaisinlGan.
MUSfiKÄLAPATA
3 dl Hiigli-hirssimakarooniallns.
QdD
2 p6sBlå Bandpäratiisi -'rttikastiketta
(1 pss)
I psskuivattua mustekalaa*
3 rkl kuivattua paprikaa **
(2 rkl)
I *I kui thrja ituja ."
2 rkl kuivattua sipulia
MnigriFpussissa eh*;ite€n liotehrt aineet
ja kastikejauhesekoit€taankylmä?jnveteenJ'äametaan kuumentua kiehuvaksi.
Makaroonitsekoitetaanjoukkoon ja keitetäånohjeenmukain€naika. Tosihwää.
r Kuivathra mustekalla saa ainakin Helsingiss.iHämemtim alkupåässäolevasta
viehamilaisia tuotteitamyt'väståVii Voan
* Papdkan ja ifujen kuivatuksesta kerrottiinhpinkivijässä 41,4/90, s.30.
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min}:i vuoksi se soveltuu parhaitenehki
tulilla tai kämpässä vahistettavaksi.
Syntyytosinmyöskitevästi Trangialla,jos
ei tärviLsepihtailla polttoaineenkanssa.

PEKONT-SIENIOHUKAISET
Kolnelle hengelle
1 1/2 pss Vaasamy )'n ohulaistauhetta
(kiytå loppu esim.parurd€iv:in teossa)
3/4 pss muusiFuh€tta oopulla voi esim.

HAPRO.RUSINÄKETTTO
I pkt Amerikan pekonia
r dl kuivattuja sieniä
3 rkl kui\,?tiua sipulia
valkosipulin kynsi

1l v€ttå
1/2 pkt rusinoita

uoh sis€tlt sipdi etuk;ibeslPaistap€koni
pannulla rapeaksi.Sekoita kaikti aineet
ke.kenäänja paista pieniö vaFan sentin
paksuisiaohukaisia. Esim. kermakåstike
taipuolukatantarsi tmukavaakosbeutta
muutoin ehlä ltremankuiralle mutta sargennäuklaalle ruualle.
Ateriantekeninenon hiemanaikaaviepää,

2 rkl perunajauhoja
2 dl hÄpronlehtiä (tai suolaheinäå)
Keitärusinoita tovi ja lisåäsokeriamakusi
mukaan.SuurustavesitilklGansekoitetulla perunajauholla.Lisää hroreet hapron
(suolah€in:in)l€hdet,kun keitto on haaleaa,ja nautiskelerauhassa.los haprot laittaaliian kuumaankeittoo& nemenetävät
jampeuter'sa.
maulkaankirpeytensä
RH

Kqrttokeskuskortot
lo moS uomeen
5!do kösilidö 19 kuusivtidslii kariolehieö.
Yhde$ö ne muodosovoriorkimmon,koko
Suomenkoltovontiekonosbn.Vuodehi
l9tlon uuslru ehder 4, s, 16jo r8.
GT-kodloon oileo vollnrosiloii, kun
holuotpoiler. vo roYöyir.

lo lGb rt'r[eimmisrdmoikc]ulohrero.
Mi okoovofli25 000' 1250000 Nöiiö
morlo otr o ullolion edryskodlooon iul.
lo +u yl 40lohreeero,uuslm.
po^o olanbsdislefiuno,
i nes\.y kBdkuuso
1991,erryisesrvensiiiiti e1o öiteft!:
M.tk.il!kortto
soinqq 1.250 0o0.

@ranrrmrsrä*
Oporinsiho
12B,PL35,0052lHELS|NK
(90)1543ls0
Puh.voihd€(90)15,11,
releldx
.rtieenmyylnd
io mivolmm Iriokoupol,
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TUNTURIKASVEIA TUTKIMAAN
Moni lapinkäviiä on htomamut, €ttä
tunturlsså kå6våaåivån eri kaEveiakrin
täällä eteläs6ä.Mi6Ui nimet nälle oudoile ja u3einkålmiille kasveil€? Minkii
tunturikåsvikirjån pål:kaisin r€ppuun tåi
rinkkaan? Anå dnl&abotanistin havaitrtoja ta mielipit€itå.

Olle G. Olsson Bo Nylen:Tirnturikasvit
Kiia sisältiiäh'.vät värikuvatja tekstit yli
200 tunturilasvista. Joukossaon myös
heiniå F samF. Alussa on lyhyt katsaus
tutueiden
r€svillisuusvyöhykkeisiin.
Edistä kasviryhmistä on myös sup
peahroiamäärityskaavoja.K?it€vå,kapea
jä korkeataskukoko.Suositeltavateos,jos
haluaa tmistaa tunturikasveja lähirmä
värikuvan perusteela.

-kevyempi,pienempi, luj€rnpaapaperia
-poiseatuhat Etelä-ja Keski-Suomeenrajoittuvat lajit
-mul€na tunturikasvit, joita ei 01€Suomen
Iåpista ta ttu
låiik?isityksetpoikkeavatjoissakinsuurissaRe&eiry*asvionkisityksis6 yle€n*i niin
päi4 ettämeikiliiinenalataji, €sim.pohjan'
kisitelty
varils€ffna4a, on Flilfloras
onana lajinaan.Suomalaistakä'ttäiäå jonkun verran hiiiritse€ se, että kaavoissaja
pii$osteksteissii on vain ruotsalaiset nimet, ei tieteellisiä. Fjällflora kestäämyös
kol?a kuluhrsta rinlan pohjalla.

Vegetationskartaöver de
svenskafiällen (22lehteä)

Ruotsin tunturiseutujen kasvillisuusvyöhykkeet on inventoih! mittakaavassa
1:100000 entyisille kasvillisuuskartoile.
Kiiytössä on peräti 26 ed kärttaslnbolia
erirryppisille kasviyhdlskunnine.Tavänolos osaaruotsin alkeetja kasviopinperus- maisista !€rttamerLinnöistii on mukana
tiedot, on tarjolla tiimä erinomainentmvesistirenlisäki jäätiköL jtrkånteet, vaelturikasvio(boraniikanperuskäsitteetruot- lu$eitit ja tunturiLuvat Korkeuskå'råt 60
siksi oppii nopeasti kEan kuvitenrsh
metsinv?ileil Kartia ilmeis€sudiitä sumkäsiteseloshtksesta).
Teo€sbälEiä kaikki
nisiåmisee& mutta kun vaelluksella oli
noin 700putkilokasvia,rotkavoi Suomeo käytössämyös tavatlinen suunnistlrskarF
Ruotsin ,a No4an tunhtrialueilla tavat. ta, turvauduin yksinomaan viimemainitTunturialu€ tarkoittaa tässäkirjassatuntuun. Muutenl.in väien ja merkintöjen
tuikoivuryöhykettä ja paljakkaa,€i sns mosaiikkimaisuusteki kartan kåytön vai€sim. Suom€nLapin havumetsåseutuja. keas€lkoiseksi. Itse asiassa kartan
Tbrmistamistavartm on tiiydellisetmääri'
alue,
kåäntöpuolen
artikkelit(Padjelantan
tyskaavatja lajiselosh*setmutta myös lehti 6) olivat kiimostavimpia: ilmastoa,
runsaastipiiroksia kasvienyksityiskoh- geologiaa,kasviharvinaisuuksiä)an.
dista ja ht"viä värikuvia. Esim. suomalaisenRetkeilykasvionFlillflora voittaakirkMikko Llytikäinen

örjan Nilsson:Nordisk
Fjällflora

40

s o TIAVAELTUS
RUSKA-ATKAAN
Ei soijaankynästlnyt, vaikka se oli joka
ptnväruokalhtå a. KokeifiEm€ viikon vaelluksenkasviksillaja onnistuimme.Paitsi
ensimdiisen;i iltana musimmepdvilinlkua-s€piti painaiarå pihantu\,arasyit&i
pois.Emmevielä silloin olleetilEn vamo'a toimivuudesta.
ja kasvisruokavaliomme
Aamupuurot olivat p€rinteiset, paitsi
höyst€tty marjoila. Keräsimme illalla
marjat maåsta valmiiksi puuokattilan
viereenF aanulla sekoitimmene valmii-

Pä*iruokana oli miso-keitto,erä:inlainen
pikavalmistesoiiastair n€rileviistii.Niiktileivän Fizille pursotimmekasvbtahnaaja
koko atedan jålkiruuaksi kuppi kunnon
llalla paistoimmetatteia,Fita poluNarr€t paikoin pursuivat. Voita pannulle, sipdia jouk*oonlr tatit pilkothrina mukäanlos tatt€iaei ollut, pGtimmesoijaapataan.
Soijaameillä oli na&assa muodossajos
toisessålin:nalkoina, rouh€ena,murek+
taikinån nåköis€nä.Kaikkia niiti saaluoSoijan lisu].ke€näkeitimme hirsimakaroonia,alkuma*asta perunoitaja linssejä.
Tosinlinssit piti pannajo aamullamuovipussiin likoon.
Vålipaloina pistelimme auringonlukan
siemmi:i pähkinöitä, rusinoita ja luotai
tuotekaupan sesampö&öjä. Suolaiseki
vålipalaksi meillä oli rnulana soijallä
maustettuja,paahdettujaauingonlukan
Kaikki blå-bandit, tomaattikeitot,juustokeitot ja meewurstit hrlivat koskemattomim takaisin kotiin. Jossakinkeveni- ja
ihan niinluin ajahrskinolisi kirkastunut.
Maia Hlnninen

4l

YLEISTIETOARETKEILYSTA
RUOTSISSA
Pohjoismaatnuodostavat yhtenäsenalueerr joka ta4oaaretk€ilijöi eja eltajille
moninaisiamahdolisuuksia liikkua luonnossa.Oman erikoispintee$ä Pohjolan
luonnolle tuo tunturialue, joka No4assa
kisittää jo seneteläisimmätosatjaRuotsissaSilenistämaankeskio€ista[ihtien litnsirajaä noudattam aina pohjoisimpaan
kolkkaansaakka.RuotsinjaNorjan välissä
sijaitseeuroristo, joka muodostaaluonnollisen mFn valtioiden välillä. Tätäkutsuttiin ai€mmin Köli l'uoristoksi ja nykyäånSkandeiksi.
Suomessålunturit sijaits€vat päåasiassa
Iåpissa ja larsin kaukam suuimmista
Norjassaja Ruotasuluskeskuksistamme.
sissa hrntufirctkeily on huomattavasd
vanhempaakuin m€ilä.lohhren osin yhteiskumllisesta tilanteestakuin maantieMeiIä kåupunkimaistuminenon lapahh'nut vasra60-lu1'ullaia miele*iinto luonnossaliikkumiseen on voimakkaastikasvamassa.Retkeilyalueita meillä on rursaasti, mutta monilta alueilta puuthryat
sellaisetperuspalvelut kuin on länusisså
naapuri maissamme.SuomessaIiikkuminenpohjoisenretkeilyalueillaiäluonnossa
perushrupiäasiallis€stiomavamisuut€en/
koskareit€illä ei oler€tkeilijäätåydent?iviå
palveluita. Monell€ saattaatämånuroksi
olla mahdotontapäästätuhstumaan tuntuiiluontoo& koskakåikill€ ei olemahdollista esimerkiksiyöpyä t€ltoissatai kantaa
mukanaanraskaitavarusteita.
Tämånvuoksi on h,'vä, etta naapudmais-

sanme on jo valrniina tiillaisia Palveluita
ia pohjoismain€n kanssakä),minma a
myösmeillesuomalaisilleuusianäkijaloja
r€tkeilyyn ja sen järjestiimiseen.Ruotsin
retkeilyalu€etja osin No4ankin kertovat
meil€ myö ornaahistoriaamme.Suomalaisetovatolleetkeskiajaltalåhtien asutiao\,?t
massaRuobsiner?imita ja säamelaiset
yhten:iinm kansa, jotka asurat kaikissa
pohjoismaissa.Tåmänkansanelämänvai
heita on h€lppo s€urata myits naapurimaissåmme ja heidän elämäntaPansa
muutoksia.lappi on todellalaajempikuin
me suomalaisetmon€stikuvittelemme.
R€ittiviitoitukset
Reitit on vnbikttu kesäeiteilli kiviin,
puihin rai tolppiin maalatuin merkein ja
reittim haarautumiskohdissåon on opas'
teviitat. Talvireibt on merkitty ristiviitoiL
la joiden etäislTs on n. 40 m. Talvireitit
ylittåvät €.im. soitaja vesistöjä,joten niitä
on hankalakiyttää kesäisin.
va€llusreitrt
Ruotsin turtureilla on neljä pääreitti
jokåinenvoi valita sopivat
verkostoa,joista
osuud€ttai r€itti€n yhdisteLn;it.
RuotsinttDturiasematsoveltuvatmainios
ti myö Lihiretkeilykohteiksi niile, jotkä
eivät kykene tekemäänpitkiä vaelluksia.
Muutamila reiteilläon mandolisuusmyös
täyd€ntäåmuonitusta,iotenrinkan painoå
voidaan vähentäätarpeenmukaan.
1. Dalana - Hjärjedalen - lämtland, 205

km, €telästäGrövelsjön tunturiasemalta
Sto npohjoispuolell€oleva €Skalstuganilla johtåva reitti.
2.Borgaflill - Marstiill, 147km, reitti alkaa
etetis*i BorgastaF johtaapohjois€enKittel4älIiin.
3. Kur|gsl€den,453km, eteläsfiiHemavanista pohjois€€nAbiskoon johtava reitti,
Ruotsinsuosituin vaellusreitti.
4. Padjelanttåreit4 r4o km, Kvikkjokin ja
Akkajauen vålillä Kungsledmistatinte€n

päätyttyän€ tul€epalautiaaentiseenpaik,
kaan.Matkav€sistönyli tuleetehdåkolme
k6laa, koskayMel;i .atuEla on ainakaksi
venettii. Vmeet on tarkoitetlu ainoastaan
vesistönylityksem.
Vene€tovat seuaavissa paikoissa:Iåitajaure, kartta BD 10 ja 27 H, Kungsleden.
SitoFue (Kåbbajaure)
kartta BD 10,Kugs
l€dell. T€usåjaure,karth BD 8, Kungsle,
den. Syyskuun 20 päivän jålk€en veneet
ovat talviteloilla ja lukitluina.

Muitakin reittejåon runsaastimutta nåmä
muodostaratrcittien rungon.

Kahlaamot

Soutuveneet
Vaellu$eittien joillakin osuuksila joudutaanyuttämåänjårviå soutamalla.Veneet
ja niiden s.iilyq,spaikat on merkitty uuteen tuntuil<arfaan. Veneiden kåytön

Joistakin vesistöistä puuttuu siltoja ja
veneiti, jolloin joudutaankahlaan'aanjoen
ylitse. Kahlaamoton piäsääntöisestimeF
kitty kåntaan.Kahlauksenhrkenaon s)')aä
kiiyttää vaellussauvaa tai lyhyemmillä
matkoilla köyttä. Jalkojen suojana ovät
syylingit varsin mainiot, koska ne kuilrl-
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vat nopearnminkuin saappaat.S'ylingit
suoFavatjalkoF teräviltå kiviltå. Virtaulsen ollessavoinakas ia v€ttä on yli polvien, niin silloin on noudatetiavaerityistä
varovaisuutta.Usein on viisa3ta odottaa
v€denlaskexnistå,
ioka tapantuuk€6kiyajii
tai aikaisin aamulla.
Saamelaiset ja polotalous
Aivan kutm Suomenkinlåpissa va€ltaja
kohtaaretkeilyalueilä poroia,jo*a kuuluråt saam€laisillePmotalouskuuluu RuoF
sissasaamelaist€nkulttuuri perinte$eert
eivä*ä muut sa hatoitiaa porcnhoitoa.
Vae[uksenaikanaon p]dtt!!ä v;nt?imään
häiritsemäst?iporoja jit niiden hoitajia
heidän työssään.Porotokkäakohti ei ol€
syy*i rlamätä äkillisesti, koskalauma voi
pelästy:i ja hajaantua ja siitä aiheuruu
ylimäåråistå työtii tokkaa paimentaville.
Saamelaisiaon Ruotsissan. 14 000 ja he
asuvat33tunhrisaamelåis-kyläs.*ieteläisimmäståldrestä (n. 500 kilometriå Trkholnasta) pohjoisimpaan Könk?imåän
saakka.PorcFRuotsissaon n. 250 trcoja
poronhoito on tunturialueid€n merkittävimpiä elinLeinoia.
Melonta
Ruotsissaon us€ita melontaan sopivia
vesistöjäkuten esimerkiksiOreålv ja Vindelälv 'ttetojaRuotsinmelontareiteistäon
saatavissaSvenskakanotf&bundet,IdroF
tenshus,12387
Farstapuh.08-n36000
klo
10- 14arkisin.
Kanootteja vuokaavat nm. Grövelsjö
tunturiasemapun. 0253-23090
F KvikkjG.
kin hrntudasemapuh. 09n -21022-

seuraavasti:klo 06.20,08.05,13.00/18.30,
ja 21.30våltälutrEnverkon 1 ohjelmassa.
Pailallisradioissaon myös s:ätietola.
Ke6kilämpötiloia
Petkka ko*z1tshelmi rnaalis huhti kesä
heinii elo
Abisko388
12.3 10.3
Nikkåhrokta 470
t3.l 10.7
Kvikkiokk i22
73.7 17.4
J:iklvik 430
12.8 10.6

-11.0 -7.9 3.2

-73.7 9.5
-72.6 -7.7
-13.7 -8.9

7.7

-3.7
-7.7

8.9
1o.o

-2.6

9.3

näs 405
73.2 71.4

-72.4 -7.7

-7.6

9.5

Sylen 642
11.5 10.3

-7.4

-1.0

8.2

-5.7

Turvallisuustietoja
Äivankut€n m€illåkin noudatetaanrunLurialueilla tiettyjä turvallisuusohjeita.
Omaisille ptydetiiän ilmoittamaan reitit,
joiden alueela liikutaan ja nrnnrriasemien
sekä tuntuitupien vieraskirjoihh nerkjtä:in tulo ja lähtömerkintä s€kåminne
aikoo reit[nså suunnata.Useilla tunturituvilla on lisäksi hät?ipuhelimet,jotka on
mainithr kunkin tuvan yhteydessä.Monilla reit€iIä on myits suoja-tai turvahrpia (
P\asrskydd),jotka on tarkoirerruhätäiilan-

Säätietoia
Ruotsin radion säätiedotovat päivittåin

Ruotsissaja edtyisesti Norjassaon muistettava, että jäätiköitle ei kannatamerurä
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ilman pailåIista opastalukuunottamatta
ne*ittyjä reitteli. Jäätiköiltå on viime
l'uosina sattunut lukuisia orm€ttomuuksia. Ne, joita iiiåtiköt kiirurostavat voivat
hakeutuaiätiklitkuEseil€. Ku.rcs€]ri:iriestetii:inmolemmissamaissamelkormsaasti. Talviaikam on lis:iksimuistettavakeliolosuhteiden anlaruus suurhDtureilla F
lrmir,yörlraarå. PinteidenjFkr<}}€, påhdat ja rc&omuodostumat ovat huomattavasti yleisimpiä kuin omilla tunturialueiL
lamme, eikä kårtta nnden lukuisuuden
!-uoksi kerlo koko totuutta maastostä.
TIEYHTEYKSIÄ TUNTUREILLE
Tukholmå - Kiiruna
Parasja nopein yhteys on E 4 tie ThkholmasiaTörem ja sitten tie n:o 98Kiirunaan
( 1290lxn). Vaihio€itoreittisis:imåankautta
TukhomaEnlöping - Mora - Sveg- Ostersud - Strömsund- lilhelmina - Alvidsjaur - GäIivarc -Kiiruna ( 1470km ). Kiirunästa68km NikkäIuoktaanjaAbiskoon93
Tomio - Kiiruna
Tornio - T&e E 4 josta tie n:o 98 jatkuu
Kiirunaan ( 352km )
Jällivaara - Rits€m (183 km), Kebnatsin
laiturilta 10 min venema*a Saltoluoktan
tunturiasemalle,yl€inen ti€
jatkuu Ribemiin saakkä. BussiyhteF
kesäaikana.Tledustelutpun 09740- 18000
Jällivaaranmalkailutoimisto
lokkmokk - Kvikkjokk, päåosinh'ryäkuF
toinen tie lokkmokista STT:nhintudasenalle ( 122km)

Hopeatie
Skeldteå -Arvidsjaur -Arjeplogg-Noian
mF ja edelleenBodö,Arvidsjauun tie n:o
95 ja sieltå tie n:o 37t on koko matkan
h''väktmtoinen.Skelefteå- lål*vik väli n.
290km.
Koskien tie
UunaF - Sosele- Anmam;is,seuäaVindel
jo€n vartta, Uumaja- Anrnamäs 3s0km
Sininen tie
Uumaja- Storuan - Mo i Rana,ti€ numero E 7t UumajastaTänäblyh).n n. 365
Seitsemänioen tie
Uumajastaaluki tie n:o 79 Vännåsiin,
io6säkäännltåän helle n:o 92 Aseleen
saalka,jostatietä 35r ja 343Vilhetminaan,
jo6ta Stekenjokkti€ti pitkin Sanäsiin n.
350km. Stekenjokktie jatkuu Saxnäsistä
tunturi alu€€nkautta Gäddedeen.Tunturialueenvlittåvä osatieståon vain kesääikanaä6inna. Åselestatämätie haanutuu
Dorotean suuntaarLjota kautta ajetaan
Borga4älliin,Uunajä - Borgafjåll330km.
Tukholma - Storli
ThkholmastaE 4 tietä Sundsvalliin,josta
tietä E 75 pitkin Ostersundinkautta Storliin, 15 km ermenStorlia Emforss, josta
tieyhteys Handöliin ja Storulvåhon,Tukholma - Storli 745km.
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KIRJALLISUUTTA
Uumaia - Sto i
1.Uumaja- Sundsvall- Ostersund- Storli
n. 630km 2.Uuair - Dorotea- Ostssund
- Storti i, 570 km ja vastaavamatkå on
ajetta€rsa enstnmäsui r€ittiä, mutta oikaista€ssaSollefteånkäutta.
Et€lå-Suom€staon varsin ht vät yhteydet
Ruotsin tunhueille Vaasankautta Uumajaan lai Sundsvalliin.AjomatLaaon omalla autolla elimerkiksi Borga4ållin tai
Sån?isiinHelsingistiin. 0knFT;ihäbyh)'n n. 800 km. Tikholnankaan kautta
matka ei ole juui*aan sen pitempi kuin
meiltälåpinsuosihrimmilealueill€.
Mikän ei varmaan€stäläht€mästätuntemattomille reiteille tai r€ittien vierelle,
väiklG ne tutuirnmatvaelusmaastotkuinka veEiisivätpuole€nsa.

STFFiänhandbolt julkäistaan urosittain,
julkaisija STFTukhoLna
Sverigesnatur,jdkaisija SvenskaNaturskyddsför€ningenTukholha
Detta är Kebnekajse,ToreÄbrahamssorr
Bonniersffflag
Detta är Sar€k,ToreAbrahamsso&Rabm
& Sjög€ns förlag
Vandra i Särel9Svånte Lundgren, No$
tedts förlag
VandraKungsleden- ochandrafärdvägar
Abisko- Kebnekajse- StoraSjöfallet,Claes
Gudsten, STF
De vilda djurens Sarek Edvin Nilsson,
Bomiers förlag
STF R€sor,STF:n wosiesite, julkaisiaan
Fjållsåker,talvi-jakesälehtitunturiturval
lisuudesta,FjäUsäkerh€tsrådet
MountainHiking in Norwa, Nortrabooks
/ Noian matkailuyhdistys
ReijoBlomberg

RETKEILIJÄN REPPUPAKKAUS
1 kpl
iso
- ensiapuside
pisni
1 kpl
ensiapuside
6 kpl
- pikasidspisni
2 kpl
- pikasid€iso
1 kpl
- låmpöpåite
, peili
1 kpl
1 kpl
'lurualoikkui
HINTÄ94 ,140x 220cm
ÄVAFUUSLAKANA
loukkaan"hopeapuoli"
- sijoitsttaossa
ruumiinlämpö
talunutlapäinheijastuu
H|NTA91,kaisinpotilaaseen
SPR PIIRITOIMISTO
HYVÄN MIELEN KAUPPA
annankao16,Helsnk 12.DUh.601mO
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RINKANPOHJALTA
Retkeilyn peruskurssi
aikuisille toukokuussa
Kurssi on tarkoitettu re&eilluransa alkutaipaleellaoleville henkilöil€, Ftka haluavat såadatietoa retk€iltvarusteiden valintaperusteistå,suunnistuks€6ta"
rctkruuastaja senvalmistämisesta/leiriyttmis€€n
liittyvistä asioisba,re&eibn sädöksisti
ed alueistajne. ine.
Kussissa on kolme teodailtaa 13., 15.ja
22.5sekäviikor opu mittainen vaelusosuusNuuksiossa,
17.-19.5.
Kurssin hinta on 350mk, SML:n jäsenille
270mkKurssilaisetottavatmukaanomatr€tl.ivarust€et,ruuat seki k€rtan ia kompassin.
Puuttuviavarusteitavoi tiedustela li*itietojenantajilta.
Imoittautumiset SuomenMatkäiluliiton
jä4estöosastole
viimeistiän 10.5.,puh 1m
868.
LisätietoFantaEt Martti Helenius,puh. t.
90-170868jaRaiiaHenbnai! puh. k. 90-718
768.(lomala 15.4.-5.5.)

Ulkoilun turvallisuuskurssi
19.-28.7.97
HenliinjiiåmisasioihinerikoistunurSurviväl Kilta ja Påäkaupur dseudunpartiolaisetjäieskivät kurssirLjolla operellaanse!
viytlrnään luomon antimila ja ilron

tavallisia retkeilt'v:ilineitå. Hinta n. 1200.
U!åtietoF antavat Nall€ Corander,puh.
9G308972ja lillkla Aaltonen, puh. 939336983.

Kesäkursseja
kansanopistoissa
Kansanopistot tarjoavat monipuolisia
kursseja,joiha voi saadalisäpotkua harmsrulsii$a. S€uraavanaon muutamia
6imerkkeii tihinn?iluonG F valokuvaushanastuksiin liitt'.viistä tarjonnasta.
valokuvaug
2.-26.ValokuvauskuEsi,Oriv€dmopisto,
puh.935-1011
'1.-6.7.Kuusamon XI Valokuvauskurssi,
Kuusamonkansanopisto,pn\- 989-22132
15.-19.2Luovan valokuvauksentyöpaja,
Kuusamonkansanopisto,
15.-20.7.
Diakuvakussi, Ammattiyhdistys
opsto, puh. 9G276251
Luonto ia retkeily
26.-28.4.
Fågelkurs,Svsaka folkål<ademi4
teL91r747 637
10.-12.5. Kevåtsnuuton s€urantaku$si,
Hankoniemm kr. opisto, puh. 911-49210
24.-26.5. Luonto- ja erätaitokurssi,
Reisjärvenkr. opisto, puh.984741 11
3.-26.Jokimelomankussi, Pohjolanopisto, puh. 981-471309
3.-7.6.Perhokalashrksenkurssi, Pohjolan
6.-9.6. Luonnonkasvien hlaäksikäyttö
Valamonkånsanopisto,put]..972-61988
10.-15.6.låpin luonto -kurssi, Inarin opis'

to, pvh. 9697"51024
1.-5.7.Olaan yhdessä,seikkaillaanluonnossa-kussi isille, äideille ja lapsille,VaF
siMis-Suomenkansänophtqpuh. 921-732
961
8.-12.7.Luonto- ja edtaitokurssi, Kuusamon kansmopisto,puh. 989-22132
21.-27.7.låpin luonto ja saamelainenkulF
fuud,Inafn opisto,puh. 9697-51024
22.-26.7.PerhosidotuEnja perhokalashrksenkuissi/ Kuusåmonkansanopisto
7.-15.8.Tutustu Suome€nir l,appii& lnarin opisto, pull. 9697-51024
2.-20.9.Tunturivaelluskurssi,Pärtahaiun
opisto/puh. 958-16736
Tretojanäistäja monistamuista kusseista
saa tilaamalla Suomen Kansanopistoyhdistykseltii ki4asen kurssitoimiffEsta,
puh-90-444
090.

,lAELLussE {\srt

Menetetty iäsenetu
Hunäjapuoti Mamerheiminhellä ei enää
anna meille jäsenalennusta, sillä edun
kiyttiijiå oli liim vähiin. Toivottavasti niiin
ei kiy muidenkin etujen kanssa.

KODAN VARAUS
Kittilän Kulasiärv€Iä sijaitsevaa Goados
kotaamme vaiataan C-H Moringilta
pun-ksz 004,keåasunro 597 397 tatMai,ja
Siykiltä puh.k. 876 439'1.Varaus on perut
tava kal(si viikkoa ennen varattua aikaa tai
siit?i pen6ån nomaali käyttömaksu.

VTJOKRÄTTAVAI TELTAT
HSL:llä on kolme Tena Master 3 t€lttäa,
joita voi wokrata 10 mkllrk. Teltat ovat
kupolimalisiaka-ksikerrcstelttoja. fi edustelut Anja Sintonenpulk- 676039 tai Sakari Palo pu]*. 874 5880.

L i;ÅIn fu* e(ztunflnuksntuka
a[a.
hnnnjal{alnntafunailte
28.8..9.1991.
8^tis
.rxbrk! trukM?
Rsija t{efltnaft, puL 4 718 76s. otzn
AVAT ÄHKIOT
lo,r,ilh 12.4,-t.t. SeLjiilfuen ooit yrittAii
HSL:lla on kaksi its€tehryäahliota joitå
!frte!{ef,ottoa ja soitellaa.inaL[a 23.00
vuokratas0 mk/ viikko tai 20 mk/
viikonloppu. Ahkioita voit kysellä Pekka
Nariseltapuh.k. 461 610.

Muita puuthivia värusteita voi kysellä

HIHAMERKKEJÄ
hinamerkkejä voi ostaa
låpinlävijöiden
kerhoilloissatai tilaia 8 mk hintaan Seija

ta ouh.k.322644.

-:t1' 24

KARJAKAIVON LINJA.AUTOAIKATAULU
Helsinqlstå
Afkisin
6.00 eila 1 .6 .,3 1 .8 .
8.30
14. 15
k l o 1 2 .1 5
17. 15
ja pyhäisinmyös
Pyhäisin 8.30
klo 19.00
11. 30
16. 00

Koivulasla
Arkisin 7.00
1.6.€1.8.
9.30
15.25
kto13.10
18.15
ja pyhäisin
Pyhäisin 9.30
myös
13_30
kb m.30
17.30
Kadakaivolle
vi6vääKoivulao
bussialiiken,
nöiÄbrgin linja.Unjannumeroon 28sia
Iämölaituri
30b.

--

---

irAptNkÄtliii
TjlaanLapinkävijåtehdenvuositilauksena 36nk
TilaanLapinkävijätehdenkestotilauksena36nk

---

-_:::=_-I

E

!

Olensuoittanut maksunilhan erilliståmaksua
HSL:n hliUe SYP-Hki-Kåievank. 72 22672Q516e6
Kuulunennestäänhenkilöiäsenenä
Slomen
MåtlåiluliitftFn
(5 Vl : n ias en\ hdis r vkt d u trdi åh d l u d nl ,i rr\äs u o ru i å s ?
nel.n HsL:åån Malsdn vuodenlqol .uor;iti.enmåksun
40mk ilman erillistä laslua HSL:i tilille SYPHKI Kalevank.
nro. 226120'51686
Flaluan
lxttyaHelsinsinS€udu
tipjnkivLiohrn
iasndkautd SuomenvatLailuliiftoön
jiisenmakun
100mk mirulle
Makd SMt-n
bn€i€ttivällä lömal&@lla.

HELSINGINSEUDUN
LAPINKÄVIJÄT RY
c/o Mervi Kunnäsdo
Piispantie
4 B 10
00370Helsinki

