rApfhilfi\/uÄ

HSL N.o 45

411991

I.APII{KÄVIJÄ

Aineisto seuraavaanlehleen våslaavålle toiminaialle 15.12.1991
menn€ssä.

Helsingin S€udln Lapinkävijät ry:n Guornen
Matkailuliiton Iisenjiiiestj) ijsenlehti.
fto454/9r

7.\7.\991

llm€swvnelidsdvuodessår
helmikuunåluss,
huhtrk'ftn iuoliv;iliårå,elokuunpuolivälissä
,a månåskuun ålusa.
ISSN0ru{25x

painos 2000kpl

PuheeniohtåiarSeiiaTurpr, Pyhätuntutin tj€
1 c, 00170HebinLi, puli.ft. 322644
V a rå p u h eeni ohfåi å:P ekl a N ari nen,
Jameranrdvdru ! 6, uzr)u lspoo, pun.K,
4676tO
Siht€eli: Silkkå Hål€n, Vihe.laakonranta 3-5
A 9, 02n0 Espoo,pllrl.k. 597628
RåhåslonhoitåiårMervi Kunnasåro, Piispanrie4 B 10,00370Helsinki,puh.k.550245

31.12.1990
1287henkilöäja suc
Iäs€nmäärä
raiäseniä17
Mirja Pirinen, Iåmeräntåival 10 E 66, 02150
Espoo,puh.k.461610
ReiioBlomb€re,RaiiaHent an, MariaHvnninen,Tei Irin:e,MårkettaTackänei
Kår'sikuva:MartiMekovara , piinol.jet hyits
Heli Laakro, Tei Laine, valotuvaajar Saliari
Palo
Ilmoitushinnataukeahå1300mk

Pankkivhtevder SYP Kalevankåtu 12 Hki.
rilinro 22611tr51686,r'sP 11% 60-9
Kärjakaivonisåntä:KaleviKcki, puh.k.912'
a1079
Talk@påällikkö tJljasPehu ,pvh.k. 2942,747,
t.297 A*3
Kariakaivon avaimensaaMatkailuliiton matkatoimistGta, Milonkaru 25, klo 9.00n7.00,

1/2sivu 400mk
1/4siv! 250mk
Hankkiessaanilmoituksia, iäs€netsaavat20%
Provisiotahinnoista.

Yhdyshenkilönä Slom€nmåtkailuliitossa on
UUå Kesänen. Hån hoitaa mvös osoittenmuutok!€t ja jås€nasiat.sML pih. I70 858.

PainoDaikka:
Påinonikkarit.Helsinki1991
SISALLYS
Pääknjoitus
Toimintaa
L-oma
Menneitä
Tunturiluuta
Mitä me talkoilimme
Kirjareppu
valokuvausjaretkeily
Poronpapanoita
Ahkiovaellus
Tietoaivi

s.3
s.4
s,7
s.9
s.lo
s.to
s.ll
s.12
s.14
s.l6
s.19

Vatkealanulkoilureitit

Tewalammen retkeilyålu@n
hoitq ja käyttij6uunnitelma
Niestasäkki
Näinsekäy'ohjelmatoimikunta
Ensiapuvåstaukset
Eksym'senasteikko
Rjnkanpohjalta

s.20
s,2l
s,22
s.24
s.24
s.26
s.28
s.29
s.30
s.30

P{{KIRJOITUS
Etelä'Suome$a asuva alkaa jo tosissåantoivoa, että eci talvi olisi kunnollinen. Ei pimeä ja
loska'nen vaan kylmå ja hohtavahankinen.
Yeensåhyvän huomaa vastakun senmenettää.Kunnon vuodenaikol:envåihlelu on elämänriki(ausjonkatoivoisisäilyvän.Iaainakinlapsisaa
talvenlunileikit on parastamiiä tiedetään.
Hiihtokausion viimevuosinåollut todellalyhyt. Vähiin on jääneetne viikonloput jouoin
pakåtaanmehut t€rmospull@nja eväätreppuunja lähdetäänkoko päivåki metsäännauttimaantalvisesta
luonnosta.
råpikävijöidentoimikuntiensuunnittelupalavereissa
on aina toivottava,€ttä lunia löytyy
hiihtojaja puidenvetotalkoitå
värten.Kolmenatalvenaon laavuvaellus
merelleperuttuhuonon
Säätieteilijät
vakuuttavåt,eitä naapallonlämpötilannousuuaei ole mitää tekemistämeidän
lämpimien tålvien kånssa,joten toivotaan, että ensi talvestatube nånhan hyvän ajan" talvi.

TOIMINTAA
MARRASKUU
6. 1 1k. e k l o 1 8 . 0 0
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTA
-SUKSIEN
HUOLTO
Kaisaniemen
ala-åste,Puutarhakatu
1
Syyskokoutsessavalitaan uudetjohtoklnnanjäsenetjå esitelliiänensi vuodm budjetti. Kerhoiltå keskittyy euraavaan hiihtokauteen-Miten saadaanhoimivatsuksetk€Iiin kuin keKn, kert@
Suomenhiitoliiton edustaja.Tule sinä kysel€mään.

22.11.pe
KUUTAMOKÄVELY
Myöhäissyksinen metsäja kuutamo, siinä puitteet kivelyus joka tehdåånSiikåj&venja Nuuksionpäånmaisemisa. Nuukionp&issä kävelijöitä odottäanuotio ja kahvi/ joten varaa nukaas' kahvimuki jå evästå.Bussinro 287Iähte Helsingin linja-auioasemalta18.05.Bussistajäädään
toiseksi viimeisellä pysäkillä pois. Omalla au[olla tutijat ovat Siikanieme$ä klo 19.00Nuuk,
sionpäänpolun ålusså.Paluukuljetus jårjestyy kyuå. LisäriebJ'aMirja Pirinen puh. 461610-

lqliil]+iå,1i,::'i'.:.",

Iloslå lonttumieltä mukandi tuoden vietämme taas yhdessäpitlujoulua uusissaviihtyisissä
tiloisa HaaSassa.Luva$a on arpajaisiaja ohjelmaa.loulupukkikin on luvannut tula visiiiille,
joten tuo pikkupaketti mukanasi (alle 20mk). Tipsutielu on sallirtuå myöskin mlsiikin tahdissa.
mk.
louluruokamaksaa100-120
Pulkållåkin voit tulla, mutta påiiet myös bss€illa n:ot 32Simonaukiolta,40Linja-autoasmalta
ja 63 pääpostin edestä.Buss€istajäät pois Haagantorilla tai paloås€manviere$ä.
Ilmoitamukaantulostasi viimeistäån 7.11.Matkailuliiftoon Ullå Kesiiselleiåi VirDi R?isåselle.
p u h .1 70868.

JOULUKUU
6.12.pe
ITSENAISYYSPAIVAKAVELY
Perint€ikis kavely k€rää låpinkävijåt Kaiakaivon mååstoon juhlistamaan maamme itsenäsyyttä. K:ively lähteealmöKn pih6ta, kun klo 10.05r€ppävaarasialähtenytbussi on saaplnut
eli n. Ho 11.00.Vastuuhenkilö loma Nurmi puh. 912-25423

11. 12k e k l o 1 8 . 0 0
VARUSTEILTA
LASSINRETKIAITASSA
Häm@ntie 54

Pukinkontti pullotta4 kun Lapinkävijåt antavat periki ostoshuumalle.Iehkoen Laudlla on
muitakin kuin tariousvllätvlsiå tiskin tåkda...

14.12.la
PUURONSYÖNTITALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Kaiakåivon metsät ovat tiiynnå halk@mattomia puita, joten kirveet ja kiilat mukaan ja talkoi
siin- Saunarenlouttaa ja avanto virkisviä iöiden jälkeen. Illalla ialkooväki nauttii nisipuuron
kynttilän luodessatunnelmåa.Vastuuhenkilö Uljas Pernu puh: t.2978563

TAMMIKUU
8.1.ke klo 18.00
VUODENKUVASATOA
KERHOILTA
- MENNEEN
Kaisaniemenala-aste,Puutarhakatu1
Kåmeråtovatdpsineetsatojakuviå tapahtumissåmme
viime vuonna.Moni tallentaavaellukKatsojiakintoki kaivataan.
*nsa filmill€.Te siiskuvistasin.50kuvånsariaja tulenåyttåmäänVastuuhenkilö
AniaPouhainenDuh k. 5s7437

1 1 . 1l a
PUUNVETOTALKOOTKARJAKAIVOLLA
Talvenparhaattalk@8 toinen vetääja toinen työntåä ylikuohanua ahliora. Tod€llamokavåa.
Ala- ja ylämåkä sekä myös hernekeittoaodotettavisså.VastluhenKlö PeU<aNarinen puh k.
461614

Zl

l,'"li,fon,^,",,",o

Toivottåvastitulossaon t6i talvi ettå saådaanrGi hiihto, SiräDaitsiSalonP€rtsaioutlu ainoaM
h irhiämää
n umpihanSesså.
n. I oils tf,ppåvåårdLaiåhre!ääbussiå
Jo6ei ole lunLaniih kävellåå
otlaan vastass. Låhtii Karjakaivolta n. 11.00.LisätietojaPerrti salo 29r6873

HELMIKUU
5.2.92ke klo 18.00
KERHOILTA.
HERKKUMURKINAA
JA
LUONNON
MUONAA
Kaisaniemen
ala-aste,Puutarhakatu
I
RåijaHenthan luo katsauksenkauppojenreikimuona-anteihinja kuivattamisen monipuolisiir
mahdollisuuksiin muistaen niin kasvissyöjätkuin laktoosfttomanruokavatjon noudattajar Jim
Mustonenke4ooretkeiliiänmahdollisluksisra
käyttäåluonnonmuonia.Pieniämaistiaisia
on
hvåssa. Keväänvaeuuksillasiten tiedätainakinmitä muuta kuin sikanaurailietvstä
voisir

t^\r

G.t

15.2ta

puuNvETorAlKoor
KARJAKAIvoLLA

Kuukaudenklnnon kohentajana
puidenvetoahkiossaKaiakaivolla.Kun on palronporukkaa
töissäon illalla aimo pinot jålleenpuuliiterin vieressä.
Hernekeittoja saunamaistuvartaas.
vasLuuhe.kilölormaHyrkäspuh. k. 479508

E-://16-2st)

ta-

LATUSU
UNNTSTUS
KARJAKATVOLLA

Tarvitsct mukaåsi kompassin ja sukset (jos on lunta). Såamassasilarta$a ei ole rasLejavaan
maa5t@n merkatulta.eitiltä tule poimia rasrir ia merkitä ne kar aan. Tute kokeilehåän.
vastu!hcnkilil Kalevi K6ki puh. k.912{1079
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TULEVAA
29.2- 1.3 SaimaaNanmsa talvipåivåt
Ke 4.3.92klo 18.00Kerhoilta - Kail&a kenalla: vaihtelujen vaells
7 - 8.3 låavuvaeus Elisa@n
21.3Puidentekotalkoot

LOMA
HIHTOVIKKO28.3.-4.4.
1992
'"YLLÄS oN YKKÖNEN", ja låhes perinre!
nd hiihtoviikko kubuu taas Ylläks€n upei
siin maisemiinviikolla 14.

Pail&oja on vain 33 kpl, joten pidå ljirettä.
Paikoisra15on Rjsio Joensuurhja 18Ylläskiepisså.Kai!}j huonet 2 hengen.
UnoitkutMi*r 11.1.1992mennessä
Kalevi
Lähtö Helsingistå 28.3. Ho 20.25 Kolariin
lähtevällåjunaUa.
TakaisinHelsingissåollaan Kskell€ puh. t. (klo 11.3tr12.00)9tr27a A249
tai k. 912-81079.Tiedustelut samåstapåikas5.4.noin klo 7.30.
Matkånhinra SMLI jäsenilrå
2280mk, muitta 100 mk kallimpi. Hintå 8båltiiå matkat,
junan rnåkuupåikat, maioituksen, ruokailut,
saunåts€käoppaan palvelut.

Ennakkomakusta läheterään osanott4ille
pankkisiiriolonake, joka on maks€ttava lapu$å olevaaneräPåiväånmennessä.

ULKOILUYHDISTYSTEN
YHTEINEN
HIIHTOVIIKKO
1 1.-18. 1992
4.
Lapinkävijät )dpäri Suomen k€rääntyvät
viettåmåånmukavaa viikkoa Kilpisjärven

Hintå 1850mk täyshoidossa2 hengen huoneissa.Kuljetulsen järFstämisestäneuvotellaan.Ilmoitlautmiet SeijaTurppo puh.k.322
644,t. klo 6.00-9.00
364430,

|SDALEN4.-11.7. 1992
Nyt on kaikilla mahdollisuus tutushra Ruotsin ja Norjan nahiaviin majsemiin parhada
kesåailana. Kukkåloistoå on vamdti.
Mukad mahtuu 15 henkilöä. Hintå 1350mk
si*ntaiå matkat junassa makuupaikkoineen,
bu$imatkat, majoituksn ,a sauar naariI(ylåssii*kä venekuljetuksn Kilpisjärven yli.
Rurat eivät sisiily hintaån.

Ennålkonåks! 600mr9mjseiftiheteti:inpenk'
tisiirlolomalc, jossa olevaan eräpäivään
nennessämåkuonsuo teftavå.Osanottajitte
pidetii:in emalkoparav€ri Karjat<aivolla13.6.
k]o11.00.
Vaelluk€Ue liihtö Helsingistä kto 19.22
liihteviissäjunNa 3.2 Paluu Heliinkiin 12.7
Ido 8.27.Yhdistyksellä on wokrata telttoF jå

Tiedustelui iå ilmoittautmise t 8.5.-92mennessä Kalevi Koskelle puh.k. 912 81079 t.
2180249
klo 11.30-12.00.

SYYSVAELLUS
KESSISSÄ28.8.-5.9.1992
Syyskuun alku kauniissa ja kiistellyssä Kessissä on elämys. Kalevi Koski vie vaellusryhmäGä siUoinsime. Tiedustdut ia ilmoit-

tautumiet Kalelle puh.k. 912-41079, t. klo
11.30-12.00
90-2180249.Lisätiedotmatkdta
*uraavase lehde$ä.

Vaellussenssit
Suunnittelen våeuusta Appatakkien
rist@n Yhdysvaltoihin kesäkuun a
1992.Kiinnostaisiko? RaijaHentnan,

k.na76a.
PERUUTUSEHDOT

Josffianotioilmotc peutetan, ei makeF
tua osånottomakua palauteta kokonaisuudessaa4vaankorvaukena kuluista perici;in
0-14vrk enn€n matkån ålkuå = 500mk,
15-31Bk ennen matka alkua = 300mk,
yli 31 vrk ennen matkan alkla = 100mk.

H€lsingin S€udun tapinkåvijöillä on osanottajienvähyyd€n tai muun enMltå arvaamattc
mansylnjohdosta oikels peruuttaa lomatilaisuus14vrk emen ilmoitetm tilaisluden alkårnispäivää olernattå velvollinen korvaukiin.
Järjestäth peruuttaessatilaisuud€ry osanottomaksu palautelaankokonaisuudessaan.

MENNEIIA
Syksynpuidentekotalk@tkeräsivåt14pöllin-Kuin tulikårpiiset, lapintåvijät juolcenielivat
håkkaåjaa.Alanaian piha tuli jälleen keEan
metsånpimeydessäyörastejaetsien. Kun rasvaloisamåksi, kun huonokuntojset nngot
tit oli löydetry, kutsui saunarentoutumaan.
Laadetriin. Dlalla herkutelriin keirtolatokselKeskiviikkcaunat Ftkuivåt saunojankkaina.
vesi o1ikylläk€rta kerranj:Ukeenkylm€mp&i
murta lampe€npulahr4ia löytyi silti.
syyssiivou keräsi ennätysjoukon håiånhei'
luttajia.Eipäkulunutaikåkaankunparikymmentäsiivoajaasaihommanhoidettua.
Sitien

Lpella on upeitåharjuja.s€ selesi31:lleviikorioppuvaelluk!€€n calljstujalle. Makkdat
ja villasukatpaisnrivatiltanuotiossaja tunnelma oli leppoisa.Tällaisn viikontopun jåD(een
pålaaårkeenEntoutuneena.

Ktnn it oi itu isIel! d Karjakai oolIa

t0

TUNTURILUUTA 1991
HAASTE JOHON VASTASIMME
AlleKrtoittanut sa]Iistui HSL:n tålkoor€tk€en
"Tunhriluudan osåna" Käsivärr€n välitunhrreille. Seuraavassaer?iilii mietteiui.
Kaikki toimivat yhdistyks€t tarvitsevåt yhteistäyhdistävää toimintaa joka antaaerilaieta palaule$a kuin ykikseen touhuaminen.
HSLrllä on aikais€mpia hyvin myönteisiä
kokehuksia talkoohankkeGta;myös Lapistå
ja nämärohkaisivat plakimään hukaan TunSuunnitteluvaih€essa Uti joutui otiamaan
kantaasiihen minkä kohteenHSL haluaa tarjolla olevistå ottaa vdtuutteen, hän
ky*li myösmeiltämuiltå mitä mieliäollaan.
Päädyttiin siihen etci tehtävänon oltava haastavåja suurehko Ftta sesopisi Lapinkävijöille; loivottiin ja saatiintarjoUaolevisiatehtiivisiä
suurin (ja ehkä nyös kaunein).
Varsin ,uuri osallistujajoukko osoitti tämån
osallistujia oli 28 , jakautuneina neljään

Kunkin ryhmän tehtävånä oli siivota kolme
audotupaa ;tehtävåt oli emalta määritelty ja
soutt'r varsin pi*älle ja myits suurimmålta
6in kabottu jonkun Hsl-läiszn toinesta
etukåteenpaikan påä]lä.
Tehtävå oli kokonaisuutha varsin mittava.
Pienemmtillä porukalla ja ilnan huolellista
suumittelua e ei otisi ollut maldollinen toreuttaa kGka kohteer sija sivår n, 1000neliökilorn€trin alueella. Pohjois€teläsuunnåssa se våstaa våliä Pirkkola-Hyvinkiå ja itälänsi-suunnassåväliä Karjakaivc Hrki-Vantaan lentcsema, Ainoa maåntie on alueen
laida$a. Påäosaajastakuluikin liikkumiseen
mutta mikå ettei nii$å maastoissa..
Meiltä * onnistut pystyimme suodutumaan
tehtävåstii kaikilta Gin. Tåmä on meidän iokaisenatriota; tisåksi suuri kiitos Utin suorittamalle huolelliselle ennakkosuunnittelulle
johonsisältyi"tiedubelure*i"paikanpåålle.
Omasta ja nuidenkin osallistujien puolesta
totean:olipa hienoa saadåotlå mukana.
2.10-1991
Aulis Boström

MITA ME TALKOILIMME?
Me talkoilihme kivet tieksiRopinkämpälläMe kannoimme,kaivoihme, sovitimme ja
sijoilimmelyhytaskeleisenkin
jalan alle ko
vaa maata tärkeänreitin verran. Soistuva
polku kämpältäulkohuussiinoli ollurroiU+
kuille ylivoimåinen:hätä ei erämaassakaan

Me oliIme hiljaa: me emm€ tokaisseet,että
jos olisit eilen tullut, ei olisi jalkasi alla
nåitäkäånkiviå.
Me olimmetekijåt emmesillåkertaasanojat

Muovipu$ien kan$a me kyyristelimhe var
viko$å: toi*en pu$iin palamaton,tois@n
Silti siloisitleteiUetottunuthelsinkiläis.ouva pålavåjätö. Me teimme tulet ta poltimme
liitömme - yritimme polttaa puoliki lahoa
- bussillasloraan tunturiin tullut- valitli polun
poronpäätä,muttajätimmesik*en: tuoksuei
liukkautta ja kapeutta.Polullahanei juuri
ollut kovin houkuttelevå.
mahlunut ohiitåmaan.
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Jotkutlöysivåtsisåfilettä,perunoita,hakarc
nia ja kirkdta juotavaahuturista.Jotkutomasa
liemessäånma.inoitua poron reittä. Lasikantisisialauluknjoisiaoli laulutlaulettu'kannet
Kutukosken kämpältä me löysimme oman
Iajimme tuotosta muodossaj6 toisessa,me
analysoimme,lapioinme lavetilleja håutasimme,ohin menoin.

Meitä vielä tarvittiin eråmaan huolt4inal
suuri 6a vaellusreiieistä on jo jårjestetyn
Siinä tekemisessä
näkyi kädenjälki: se oli
meidän,.HelsinginSeudunLapjnkävijöitien
puhen - tai ten-vuoro ympåristökysymyksiin, ekokeskusteluun.

Tek'si mieli taasSuomeasiivoamaan.Käsi
Me teimme. Me söimme, me keitimme, me
vmsta katsottunaon helpompaakaivaarcka
istlimme, me ihmetielimme.Me. Viiden
kuin omastasilmästään.
hergen - välistä kolmen,vålistä seitsemän
jokailman edeltåtääseuhengensuurperhe,
rusteluaikaa
oii naitettuyhteenviikoksi.
Me siivosimmeSuomeaitsellemme,Lappia
käsivanestakäsin.Tai emme seniäänitsel
lemme:meidänjälkemmeh:in tulevatne, joille
Lappion toistakuin etelä.

KIRJAREPPU
Päiikaupunkis€udun
luonlorelkiopas
Pääkaupunki*udrn luonioretkikoiteista ovat
YTVrnja eri kåupunkienynparistötoimistot
ensimmäise! kerran yhdessäjulkai$eet
oppaan,jokakattäåkokoseudunhienoimmat
Iuontoretkikohteet.
Luontotiedotor koottu
pääasi.ssa ympäristönsuojeluloimistojen
teettänistäselvityksistä.Oppaän toimittaja

ja historiason keräiiytietoaalucenluonnosta
ta. i5 narkan knjasensaahalvimmallakun
lähettää.ahansuoraanMelsähällituker LiinsiLapin hoitoalueenioimistoon,95700PeUo.
Muutoi! tilattaessa
tulevatp6tiennakkomak-

I{l
RaunaPaadarleivon kjrjoiitamaja Aletta
Ranttilankuvittamaseikkailusatu
kertooaär
retta etsivistäsaanelaislapsista
Ellestå ja
Hansscta.
Khja
on
ilmestynyt
suomeksi,
YlläksenVarkaankurunluontopolkuja huu t
ja hari! saameksi.
luonnonkohteeiovat saaneetMetsähallituk- norjaksi,pohjois-saameksi
D
a
v
v
i
C
i
rj
i
1
991.
senkustan|amanåomanopasknjasen.
Siihen
RH
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VALOKUVAUSIA RETKEILY
YUä on kalsi mielenhintoista 6iaå, io&a
pitäisi mielekäästi sovittåå såmaantåpahtulos aiot srorittaa vaellusretkenysiäviesikanssa,silloin on vaikea toteuttaa vaiokuvausretkeä. Kuvauskohteethawoin löytyvär taulc
Parhåimmatkohteet yteensäilm€srlvåt juuri
kun tauoltaon lähdettyjaniitäon hetiuseiia.
Visko siinä sitten linkka pois jå toteuta kuvashalujsi, kun muut ovarmeno€sa.Irs€lläni
oli aikoinaan samanlaisia tilanteita, kunnes
retkikumppanikeni löytyi kaveri, joka nie,
lellän piti tauon kun minä konttaitin maassa,
ja leiripaikkakinoli u*amman päivänsamat
sa paik6sa. Kaveri kalastija minä kolusin
kankait4 kun en jaksanut tammukoira narra-

omastamielestänilöytyvät iauha$a kohdetia
tutkaillen ja €n kuhista sitä kats€ll€n. Sillå
vålinmuut kåveleväijo kauaksihiljaisellakin
vauhdilla ja saat taapenella yksin periissä.
Tämän vuoksi itse kuljen kuvausretkilläni
itsekseni, €nkä koe sitä mitenkiän epämiellyttiivänä, tosin siinä on risKnsä ja näin ollen
Parasta olisi parivaljakko, joista molemmar
harasta'sivatkulausta.Silloin
tulisimahdollisesti myös asioita tutkailtua u*ammålta
kantiltåja löytyisi se nielenkiinioisinkuvakulmå kohtestå. Tosin kuvia otisi aina kaksi
samanlåisiaio!3 kohreesta.

Kaksi kuvausta hanastavaa kulkija4 saman
merkkiselläkalustollaolisi mielestänihyvå
ratkaisu, koska silloin voitaisiin sopia
minkälaista kalust@ kumpikin ottaa. Turha
sinne on kantaa kilokaupalla samanlaisiaob,
Tietysiikuvausonnistuuporukkaretkelläkir! jaktiiveja ja jalusloja.Nomaali 50hm. l6i on
kun sovitaanesim.kohtauspaikka,jossaleirikuitenkin syyiä olla molemnilla ja jos se on
ydytåän yhdesså. Samoin jos kuvaa ilman
vielämakro,niin vieläparempi.Lisäoblektii,
konttailua. Yeemå ne parhaimmat kuvat
veinaolisi 28 nm. laajakulmasekä135mm.
pilkui€le. S€nlisåksihrleeirukko muuta sälää,
kuten alumiinifoliota, rautalanka4 lankataukaisin, jalusia linssipap€ria, paftereira ja
mahdoton mää.ä filmiä, useaneri herkkyisiä.
Mr*anani on aina kaksi runkoa, ioi*ssa dia
ja loisessavårinegä. Monasti on kolmantena
mustavalkoista varten oma runkonsa/ ettei
taivitsisi repiä filmiå välillå pois. Tlosra kai
kestasyntyy painoajonka hyvinkin voisi tasa,

- \r,-

**1,
-_./

Saattaa käydä yksin kulkiessa eft€i ,tyty,,
ollenkäänja morcen påivåån ei löydy mitriän
kuvattavaa.On kuin sokea.Niin ei voi käydä,
jos matkassaon kuvaEta handtava kumpMauri Piippo
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PORONPAPANOITA
Saamelaisuutisia

Sadeuråhån

Kolttåtiloien hallintå halutam perimölli-

Tulevia EY-neuvotteluja varten pdustetaan
pohjolansåmelaisten ona valtuuskunta,jot'
ta maiden hallituket eivät tebsi saamelåisalul€iden luonnonvaroja kGkevia sopimulsiailnan såamelåisensuctumsta. LK 30.9.91

Näåtämör! Kevåjårven ja Neuimin atu€euå
Inadsså asuvila n. 600 kolttasaamelais€llaei
ole mahdolisuuttå periä tai antaaperinnöki
vanhempien kolttatilaa, mikili laps€t eivät
jatka 6umista tilallå, vaån jossåin nuuala.
Tiloja on autioitunut, koska nykyinen laki ei
annamahdoUisuuLta
hauintaoikeuds sint@n.
Koittalain uudiståmiseksi on asetettu
työryhmä.LK 20.9.91
Kuolan saam€laisiaopisa

EY-våltu6l\uta

Syyskuussa1992ålkaå uuden saamelaismus€onrakentaminenInarissåJuutuanjoenEntamaastossä.Aluteeue tulee myi|s Yä-Lapin
opåstuskeskus.LK 2E.6.91
Porcnnoibiirle työteft eyshuoltoa

Poronhoitajat pääsevåt v. 1992 viimeisinä
Syyskuussaoii ioukko Llujärven (Irvozron) kolttasaamelaisiaInarissaSaamelaisalu- työterveyshuouonpiiriin. Vuosina 86-8ateheen ammatillisessakollutuskeskuksessa dyn tutkimuk!€n mukaan kylmyys on suurin
terveysongelmienåiheutt4a. Lisåksi kuulc
(SAAKK) perehtym?issäluontaiselinkeinojen
ja saamenkiisitöiden opetukseen. Toiveena vammatja tärinänaiheuttamatkåsioireetovat
ammathtaureja.
LK 10.9.91
on että Luujärveltä saalaisiin opiskelijoita
SAAKKiin, mutta opetus vaatisi tulkkausa,
mikä on kallista. ?oronhoito on edelleen
Lapin luontoonliittyYää
KuolaseTundra'sovhoosin hallinnassa,sillä
ykittäinen poronhoitaja voi omistaa vain 35
vnsiJäåkautia
poroa.Käsityöntekijätopjskelivatkuolansaamelaist€n k€skuudesta ladonnutta juuritöiCeologiHeikki Hinak*n väiijskiriatutkimd<den tekotaitoa.LK 27.9,91
sen mukaan Lapista löyiyy herkit aina!.in
viidesti eri jäåkaudesta.vånhin niistå lienee
Matii Sverloff palkittu
ollut yli 500 000 vuotta sitten ja vi'me'sin
päåttyi n.9 000 vuottå sitten, Muinaisista
Matii Sverloff on såänut Pohjoismaidensaakasvistoista ja ilnast@losuhteista keriovia
melaisneuvctonkulttuurilautakunnan
kunkenGtlmia löytyy etenkin Pohjois-Suonesniapalkinnon tyiistään etenkin kolttakansan
sa useiden jäåkausienja niiden välGten
kielen, kulttuurin jå elinolosuhteiden paran
jäättömienkausi€najalta.LK31.8.91
tämiseksi.Hänonkielimiehenåmm.konnut
Usäksi MååstoapaikkaaFaan
Suomen-koltansaamensanaluettelon.
Matti Sverloffon toiminut monissaluolta
mustehtävissä.
LK 10.9.91
UKK-puisto$a pyritään ensi k€våånäp*istä
paikkaamaan Kiilopåån maåstokulumiå ensaariselänlåhiaheilaisinkoemateriaalein.

den ermioalueiden paiklaui on wosien
Prol:ekti LK 30 8.91
Pakkand pum tultooiafr
r€vibnhrrin iinteille ja muuallekin l,:iGiLapi$a ilmestyi tånå vuoma vyöhykemäisiä
metsåtulDalueita, joilla pulsto ruskistui.
Pakkainversio on osoihåutum$å tuhojen
slyki. Kye on laaksoihin kertyn€enkylmän
ilmama$an iiljllisestä siirtymis€siä ilmavirtaustennostamanåytemmäs,missäpuusto oli
selvästilämpimåmmå$å.LK 27.9.91
Pålsat tiellä
Kitpisjärven tie on ollut Tielaitoksenja VTTrn
arktisen tienrakentåmi*n koekenttänä,
Koepätkien rakentamis€l1aon etsitty ratkai
suja mn. routinisen, paantejdenja kinostumien estämis€ksi.Tulokiin ollaan tyytyväi
siä. vain palsatikuisinejååsydämineen
ovat
Goittaltun€€t vaikeimmin ratkaistavaksi
ongelmaksi.LK 25.8.91

Matkailijaa kiinnostayaa
våin tylsiä latuia hiihtäjille
Ma&åilun koulutue ja tutkimuskeskutsen
Lapin ylsikkö on tehnyt madtohiihto6elv!
tyksen, Hiihloa tutkitaanselvitykssä ensimmäisläkertaa
matkailutuotteena.
Suomen
hiihtokeskustenladut ovat mai*mattomia
perässåhiihtouria,joilla ei yleensäole viitoitukiaeikii liietunältivaihtehtoreittejå. Mytts
latujenturvauisuuson puutteellisiaja vaativuusastenluok usraei käyleä. LK27,9.91

Li6äå opatuskesk*sia
Metsäntuthmuslailos rakentaaJypp''rän juurclle Heft aanopdtuskeskuk*rr jola esittetee
luontoa, eläimiå ja ihmisiä vuorovaikutuksineenPallasounastunturi€n etelåcisia Jäämetelle. LK27.9.9-L
Oulångånkansallispuislonuusin opstuskF
kus on alkånut nousia Sallan HautajärvelleKlskus obtåan tä)4tttjn l(es?jlä-92. LK1.1091
Kåmppär<årido Miekoiäae[e
Pellon Miekojärveä on viin€vuosina kehitetty virkisbr- jåkalastuskohte€na. Metsähallitus on !åkentamassa KirkkoveråJ'än
kåmppäkdtan@ Vaarasareen ja hanke valmisbu ensi kesänä. Sinne tulee autio- ja varaustuvats€käsauna.LK 1.10.9I
Ouasvadd

luontopoldte

Rovdiemeuä viivåhtåvå voi tutustE Ounasvaaran parhaaseenantiin uudistetulla 3,7l.e
luontopoluUå. Se kulkee etelärinten aåni
alueellaja potun varessa on mytts tåukopaikaki råkennettulaaw. LK 28.9.91
RH

Nammalåkuussakahvikotå
Oiva ja EIsaSiepinhnsinenkahvikotasijaitseePallas-Ounastunturin
kansall'spuistcsa
NammalakurunSieppijä.ven
puoleisellaala.inteeuä- Edullisenkahvin, kahvileivänja
suolåpåloFnlisäksisaaystävällistä
palvelua.
Kahvikotaon aukijoulukuustavappuun.HS
t . t 0 .9 l
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AHKIOVAELLUS
Aki raotti silmiäån ja vilkåisi k€lloEdion
digitaalinäyttöä. S€ näyiti puolta l@hdelsaå
ja Make tulisi kahd€ksalta. Se siitii illalla
mietitystä aamiaisesta - kåhvikin jäisi
keittämättä. Onn€ki ahkio oli vålmiiksi
pakattuna eteise$å. Aki istui wcssä, kun
puhelin soi. Soitto loppui ennekuin Aki ehti
vastata. Hän näppäili kuitenkin heti Maken
nuneron ja Makekertoi myöhastyv?insä
puoli
tuntia. Aki manaili, jos tuon oljsi ti€nnyt, niin
olisihan tä$ä ehtinyt kahvit keitellä.Aki
nåppåili samanhen Perån numeron ja kertoi
åikataulunmuutoksesta.

noin kilomeirin matka. Liripaikkå löytyi sillan tyköä nuoskalnmessåkahlailln jälkeen.

AåmuUamietittiin eri reitlivaihioehtojå.
SuunMksi valiitiin joen päähaaraeli
"Kungsled€n",kuienPeråmoottoritietå
nimitti. Joki oli osittain auki, joten kaveiit
jouhrivat mieiiimään mistä nennään. lärvelle pä&ryä&', iGra joki alkoi heid;in ohilreen
pyyhkiiisi toistakymmentä rinllamiestä.
Kumon latu-ura våuhditti matkaa,mutta
sitä iloa ei kestänyt pitkään, sillä rinkkape
rukka jäi järven jälk€iselle hotellille. Kolmild<ommeotti suunnan kohti låheistå
tunturin rinnetiä, josia etsittiin leiripaikka
ja
Makentultualasta(iinAkin kamarautoon
lähdeitiinhakemaån
Peråa.Peraoli jo ulkonå kovan etelätuulenvuoksi. Yöpymisväodottamassa.
Piankamatoli sovitelfuautoon, lineiki pystytetiiin loue ja teliia. Blåbandia
nauttiessåankaverit ihailivat taaks€jääneitå
jonkanokkakåånnertiinkohti pohjoista.
ilta auringonkultaamiabaisefria. Yö oli
todella lämmin. Aki hikoili tuplamakaris"On tci jylhät nåkymär huokaili Pera kun
saanlouevaatteenalla/ ettå ioutui nukkuviimein saavuttiinlähtöpaikaue.Muur yhtyivättähän,kun eivätmuutakaankeksineet. maan osanyötå måkari auki. Aamiaiseksi
oli Akin edkoinen paistettua pekonia ja
Aki osoitti maljamaistakurua ja iotesi,että
lonne.Auto jätettiinparkkipaikalle,
jonkalii,
kennemerkissäoli t€ksti BESOKARE."SetarMatkaajatkettae$aalkoi polemiikkireitistä,
koittaa väman meitii", totesikielimiesMåke.
jota oli pohjustettu edeUisenäiltana."Et sää
Piankamatoli otettuautostaja vedettysuksei sieltå pää*, tule alemmaksi", huusi Aki
MakeUe,joka kiipesi iunturin rinnetki ylös.
jalkaan.Makeneni edelläja åhkiopoukkoili
Aki puoleståån
suunnistialarinteen
suuntaan
vauhdissaperä$ä. Akin suksetlipsuivatja
hili kohosipintaan.Peranpitopohjatpitivär etteijoutuisi tekemäänpitkääja jyrkkåälas
ja hän rirnGteli Maken menolle.Hiihdettiin kuakuruun.Akieiolluthyvä hiihtäjä-Tuosta
pääsenälas,hän ajattelija laskeutuirinnettä
jokeapitkin eikä edesjatkuva "hejsan!"herkohti jokea. L6kettuaan kolmanneksenmatmostuttanutHärmänjätkiä.
kastalähti ahkioomilleteilleenjaniin Ak'oli
"Missäsollaan,tääjoki meneevääräänsuun nurin.Aki oli Härmlistäkotoisineikäantanur
taan",sanoiPera.Aki toiesisamankuin Pera periki,muiia niin oli ahkiokin.Toistahheen
ylös kömpiessään
hän näki?että Perallaoli
ja käänsisuunnankohti rantaa.Måkemyörsi
samat
ongelmat.
Lopulta
Aki antoi periksi,
j@nhaaraan
käåntyneensä
ja niin
väärään
lähdettiirrämpimääntaakepäinniemekkeen otti köydenjalaskiahkion€dellään.Peraotti
puolestaansuunnanalasja antoi mennäja
yli kohti oikeatajokea.Käveieillenousihiki
niinpä alhaauaPeraja ahkio olivat yhdessä
pintaån råmpiessäänumpilumessa.Ylitys
kasassa
vetoaisatpoikkinaisina.Onneki aipäättyi koskipaikkaan,
jostabnipaikalle oli
sat sai korjattua melko helposti.Makekin
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ilmestyi kat*lemaan kaverusten touhuja ja
ruumi,eträkyllä si€liäylhäältäolisi päässyr
Matkäja&ui k1llu pohlu ytr. Lmi oli tovåa
ja karkeaaja Alilla alkoi pito !.adotasul(sjsta.
Siinätoistenperiissätaåpertaessahån ei åhaa
elämyksea.Mjki g| kiiya lumikenki.ii?Niinpå
sulset vaihtuivat Iumikengiki eikå åikåan
kun hån paineli Malen ja Pera ohi. Taukc
jc
pailQualumikensättodettiinhyijdyllisiki
suksiin ei osaåpama tarp€eki pitoa.
kiripailalla ålettiin mittailla lmen syiryyttä.
Aljlla oli endi, mutta syvy's todettiin
riittämåttömäksi lumiluolaa varten. Niinpä
sittenkåirettiin tuulensuojateltiaar"nen. Tijst?i
hesaivatidean. Miksi ei tehty igha, mutta sitä
päätiiin kokeilla seuraåvanapäivånå. Yön
nukuttuaan ja aamupuuroa syödsä he alkoivat minaitla hiihdenyä matkaa ja edessä
olevia kiiometrejå.Pohtimis€ntilkm päädyttiin lyhentämään reittiä. Tåltöin jåsi aikaa
myösjäåtiköiden katsomiseenja iglun rakenKorua alas m€ntä€ssäkåverit Kndtelivat
jålleen oikeasta reitistä. Kiännyttiiessä oike
aan kuruun todettiin vaihleeki tuulen ihanuus. Kovana myötiiisenä se auttoi nou+
maan rinnettä ylös. Ensi kertåa jouduniin
ylämäessäjopa jarruttelernaan. Iriripaikka
valittiin jäätiköiden louhimn ja kasaaman
tiviröykljön kuF6ta Lsta ei ollut dtt?ivä,sd
lumiluolaa värterr ioten pädyttiin iglun iakmtamiseen.Us.an tlJrminah€rtanien j:ilk€ert
s€oli valmis - tGin olisi siinä eskimoillå ollut
naurun pa*r€. Aivån oikeaoppista siitä ei
tullut/ mutta iglu kuitenkin. Make epåili *n
kestävyytEi, mutta Aki vakuutti s€n kyllä
kestävänainakin yhden yön. Hataruls tåkasi
ainakin hyvån ilmanvaihdm. Niinpä kånat
vedettiin igtuun ja sm jiilkeen pidettiin hårjannostajaiset rommitotin sä€styksellå.
Yhpå.iltä riehuvarh nyrskytuulellå ei ollut
täällä vaikutulta ja s€ olihn reissun !åuhalUsinyö.

Aamulla lähdettiin jåäfikölle. Siinä Laverit
påivittelivåt Iuonnonvoimien mahtawutta ja
ihmienpienuutta. A}jljnluopui mielipitestiän, ninå en kiviå kana F otti Laki kveä
mulaansaniihin Lihenmin tltlstuålc€en. Pian
oli palatlava kuibenkin iglule ja jatkethva
måikaa. Seuaåvåt kaldeksan kilometriä
menivåt åkkiä ja helposti. Alårint@$ä ldk+
tellessm he kokeilivåt kaiLtj mahdolliset ja
maldonomr ldkenelutyylir, Male tel€mar'
tin taitaj'da moi tyyukkäiisti edellä ja Peta
pitopohjineen tuli viineis€nä. lokå mieheuå
oli tyytyväin€n hymy huutillaan. Hymy kuitenkin hyytyi kun kuu jlakkeni ja syveni,
mutla siitiihn selvittiin edelisistii kommelluksista oppia oftaneinå. Nyt oli våin Akin
woro latkoa åhkion aisojå.
Va$iiåjs€sti hymy kuitenkin hyylyi, ks pojat
katselivats€uräavan p,iiiv:in reitinlumitilannetia. Kolmen yli ljlomehin korkeude$å
vieletlr päivätr jälkem oli lumi vähentynyt
lååksoiståuhlååvåsti. Yhleinen mielipide oli,
että meneekantohomiksi.
Näin ei kuitenkaf kåynyt mutta råmpimi*ki kivikojssa ja koivikoissa kyllä. Huumc
nnlajrisina ja rauhallisina he kuitenkin
tiimånLin reitin setvittivåt, våikka jokunen
kilomehi oli vedetcivå ahkoiia hiekalla. sitten alkoi viimejren päiv:in reittikina. Vålitako
noottorikelllaura vai jo€nliinsl- tåi itäreuM.
Missäih ei olut selväälunettista reittiå. Riita
ålkoi oUåvalmis. Onnetsi laverit olivat minisbriainesta ja he nul:kuivat yön yli ja ky,
slvät seurååvma pävånå neuvoa. Aamukahviajuodessaleiripaikållesååpuipariskunta, joka ti6i keltoa i@n iuipuolelta löytyvån
lumis€n reitin. Pojatottivat neuvGra våarinja
selvisivät maalikyliin yllättävän helpcti. Siti
oli illallå mukava rintaa röyhistellen muist€lla. Sell@ve amle kiiiimttiin autonteula
tohri etelåäjaikkuMn Uipi kateltiin haikeina
taake jääviä tmtuteita tuumien, etti pian
Mä
Toimituksn lyhentiimä ltrauri Terhön
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TIETOAI
Kämppiä toie.rra puolen raiaå
Aivan Suonen ja Norjan rajan hrnhrmassa
Käsivaren naapurin puoleisessamaastossa
on erinomaisiaauuokämpPiä.
Karttaankin on merkitty I-oassohytia,jokå on
nåkijetåisyydellä LssDjärven Suomen puc

r.

Sondjärven uuden kåmpän paikkaa ei ole
merhtty minnekään karttoihin; vain vanhan
kömmänän sija löytyy niistå.

IP
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Sens'jaan siitå pohjoiseensijåitsevaPihtsosvankankåmppänoin kolme vuottåvanhana
ei ole ehtinyt kartto'hin. 5e on rakennettu
vanhan,ainakinKemppisenteksteissä
esiin
tyvänentisenkämpänpoltettujenjäänteiden

Kämpissäon pieni Jötulinkamiinaja poltte
astiatja
puunaon koivua-Laveritpatjoineen,
lerhot kuuluvatsiistientupienvarustuksen.
Lisäänukklmatilaaon vielåylösrakennetulKämpät ovat sopivien päivämatkojenpååssä
ja yhdistettynäSuomenpuolenkämppäve.
lisänYläperän
kost@ntarjoavaterinomaisen
Rajanylitysluvat
tuIee
vaeuusvaihtoehtoihin.
MoottodkelkkareitUKäsivane$a
HetastaNåkkälän kautta Palojärvelle,salja Kilpisjärvelle
kul'
Råittijårveue
vasjärvelle,
kee puisin ristein tikotettu moottorikelkkakanssa
reitti. Vaikkeivaeltåjapöristelijöiden
pahenminhaluaisikaan
samoilleurille,saaF
taa hyvin merkitty ja kelkoin polettu reitti
joissainolosuhteissa
ollåsangentarpeeuinen,
etenldnkun muitamerkittyjäreittgäei kysei
selläalueellaol€ olehassa.

2Q

Suomen pbin pikaworo
ElokuussaPostilinjat jå A Alamäki Oy alkoivat liikeMöidä päivittiiistä pitavuor@ Helsingin F Rovånienen välillä. Vuoro kihtee
HelsingiståUo 1.30jå on seuraavånåpåivånä

Rovaniemeui klo
15,15. Rovaniemeltä
lähd€tiän klo 17.20ja saapumisaikåHelsinl(nn on 6.10.Hinia on yhleen su!ntaan353 mk
ja nencparu 6ss nk.
RH

VALKEALAN ULKOILUREITIT
kyliistå ja påättly Mouhuun. AlkuGa matksta Kuutin kdavalle saakka on kuibenkin
metsåautotietii joten kovin eråmaisenatottunut vaelt4a ei voi reittiä pitåå. Samakoskee
nyits sivu ja liitäntlireitteF,joita on viitoiiettu
metsäautoteille.Tämå on osaltaan viemässä
joten erävaeUusta
reitistön mi€lelk)?tti
havitteleva on sylti slllMta kulkuN mien
OnneksiValkealNå ei ole 9ydytty pelk?jstiiän mieltymyslensä mukaan. Alueen majsemat
main@tami*en vaanon mytj6 satsattuulkoi
ovatjylhiå suonålaisiakållio- jå j:irvimaiemia.
lu- ja liikurtapalvelujen kehittåmiseen,jo$å
Merkityillä reitillä on muutamia vårsin jyrksååtaisiin ulkoiliFt kiimGtumåan "erelån
kiä nousuja, jotka eivät ole kovin tyypiUisiå
diiha6ta". K'mm aluelle on merkiity eita
eteläis€ssäSuomessa-Upeimmat maisemåt
ulkoilureittejäniinpyöräilijöille,heloj'llekuin ovatOlhavanvuoren
ja Mustalamminvuoren
mettissäsamoajille.
Valkealasta
on saatavilla ympåristij$å. Valitettåvasti avohakkuut pi'
myij6 hyvå ulkoilu-ja retkeilykarttå. Sennitlaavat osin näitä maisehia
iasuhdeon 1:s0 000,joten kartta sveltuu
hyvin maastossa
liikkumien apuvälineeksi. Ulkoilureitillä on myds erämajayöpymistä ja
Kartassaon useita reittivaiht@htoja
saunomistavartenRepovedenrånnalla.Ma'
eri lii
kuntalajienhånEtajille kuin myits lyhyet jan avainon såatavi$aOrilammenlomakee
selostukset
eri ulkoilumahdoUisuuksista.
kuk*sta Hillo*nsalmelta.Majankåytij6täei
peritäkorvausta,mutta
avaimenpanttinatsu
Maastossa
liikkujilleja vaelt4illeon viitoitet, on 50 mk, joka palautetaanavaimenluovutu runsaastierilaisiåja eriiasoisiareitistitä.
valkealanulkoiluretti on 120kilomer.inpituinen. Perusreittiaikaa Utista ja päättyy Vaikkå Vålk€alan reittiå on suositeltu tottuMouhuunja e on pituudeltaan80 km_Sen neille r€tkeilijöille, on se mielestini sopiva
pohFiseilii Lännä
isreiti t ovåt n.40km. Päärei- iokaisetle,jokä on kiinnostunutliikkumaan
tistöjakautuunelji,n dsaån,jostakolhe en,
luonnossa.
Suunnistustaitoaraan
eiFuri taF
simmäistä
ovatKunlolaival,lIiknaivaljaSrree vita, koskaviitoituson melko selkeä.Oman
sitaivalsekäneljänt.näliäLaival.Eräraival
mielenkiintonsa
aiueesenantaaaluen eläion
se osa rcittiä, joka varsinais.stikiinnostaa mistö,ioka on varsinrunsasta.Harvinaisim
retkeilijöitä.
pina niistäehkänajavat,joidenpesimälampia onSaa.ija.venja Hermusentuntumassa.
KarttålehdenkannessaEräraivalrasuositel,
läan vaativienjå tottuneidenretkcilijöiden LisälietojaValkealanulkoilumahdollisluksisvaelluskohteeksi.
E.ätaival alkaa Kääpälän ta saakunnanliikuntatoimistctapuh. (9s1)
463267)a 463269
valkeålan kunta Kymenlaåksssa vertaa
m&ånu'nainoki$aan pitiitin*i pohjoisosaa
Kainuun jå Kuuamon seutuamuishittavaksi
ja hakeemielellään muutenkin yhtymäkohtia
Pohjois-Suonen nåkymiin. Missä mää.in
mainoksetpitävät paikkaatra, siitä eräänret-

Pj:npuheenvuoro
Toimikuntienidealiihi oli 21.9.91
lauantaina
Pailalle oli saapunut 15h€nkilöå. Kaikki loimikunnal olival edusiettuinå.
Puhe€naiheinaolivat loiminnassa esiintyvät
onaelmat, toiminnan sisättö ja uudet ideaL
Pelisääntiijen selventäminen nousi yhdeksi
tä.]<eimmistå,Todettiin,että
toimikunnilleon
laaditruselvättehrävånkuvauket jottaasiar
sujuisivatkitkatta.On vättiimätirnni etci kaikki
yhdistyksennimi$ä tapahtuvatoiminia toteutetaan diaankuuluvan toimiklnnan nimissä. Kyseinen toimikunta nimeåä vastuuhenldlön6iaa hoitaman. V6tuuhenklö epii
esim. ulkopuolisen asianhrntijan katrsa
hahdollisistapalkkiosta.Nåin toimittaessa
vältytään päällekkiisyykiltä ja sotkuilta.
Vastuuhenl.ilöon myös våstuussakäyretyistä

V. 1990 tehdyss:i mielipidetiedEtehssa on
kiynyt ilrru, €ttå jirsenistö tietäå liian vähiin
loimikunnistaJulkaisutoimikunta ja ulkoilutoimikunta ovat jo itsesiäänkertoneet SovittiirL€ftä johtokunta, taloulvaliokunta, ohjelmåtoimiukunta jå talkootoimikrnta k€rtovat
Toimimån kaMalta tålkootoimikunnan, ulkoilutoimikunnån jå ohjetnatoinikunnan
tehtävätovat tärkeimmät, Ohjelmatoimikunta potee kr@nista ideapulaa. Jäsenkyselyn
vastauks'stalöytyy vieläjoitåkin toteuttåmaF
tomiaideoitakaihuetoimikunnitie.
Kirjanpitttä Kari Willmannin kaNsa keskusteltiin kiianpido6t4 laskurukseslaja budje,
tista. Talousval'okunta kokoonhru budjetintekovaihessa syksyllä.

Toiminnanu6ia ideoita voisivatolla mm.
leikkitnielisten erätaitokisojenuudelleen
henkiinherättämine4vaeuustaK6ljeu.@F
jälkilöylyissäsyntynytidea
paansekäsåunan
Lapinkåvijätehteäpidettiin tårkeänäyhdis,
idoita jäi vielä
tyksenimagonkannalta.Toimitlskustannuk-naistensåhailloista.Ioitakin
juurtumaanja ehkäsanomattakin.
Toimilun*t halutaankuitenkinpitääaisissa.tfhtitoimikuntaonkinpar'aikaakilpailuttamasså
hen yhteispalaverikenan vuodessavoisi olla
fir
ja*o$akin.
aiheeuinen
s€ija rurppo

UUSINSARVEKAS
Börje Oalin Löfmänln olemus tuo mieleen
viikinkipiiållikörl Muik€.t uneet pål jåståv.t hänet veiiårtkt iå keskuEtelu vård6ån
ii.tomäåtåid omååvaki ulko u- j. re&€ilyasioiden åsidturiiaksi.
Bö.je Liifnan jåi ta'nnikuuåra €läkke€lle
Helsingin kåupsgin liikuntåvirastcta. ä
vuoden aikana htin on työpaikaltad våikuttanut koko pääkaupunki!€udun ulkoitevan ja
re*eilev:in vä€n harrastusmahdollisuukien
kohentumi*€n. Lapinl:ivijöille hiin on olut
Kaijakaivon asioisrahuvä yhleistyökumppani ja htkaisujen tekijä.
PorvoomaalaiskundtaHank@nlevittäytyvien ulkoiluålueiden yliesimiehenlehiiivien
lisäki Råsiilan leiriniiialueen ja siadionin
retkeilynajan isiinnöitsijån ty6 erilaisisa
valtion haltintokunnissa toiniminen, jä*nyys retkeily:i sivuavi$a toimikunni$a (mm.
Nuuksio työryhmä jå Tervalammenretk€ily-

alu@nsuhnittelutoimikunta) ja mm€t muut
lehtävät ovat antan€etretkeily- ja ulkoiluasioihin monipuolista nåkm)st'.i jollaista harvalla täiulä on.
Helsingin kaikiUå ulkoilualueitlå liikkuu
wosittain noim 2-2,5miljoonaå ihmistä. Påine lshdistuu titenkin suositimpiin alueisiir!
kuten esim. S.uasaaren ja Luukkiirr mikä
as€ttaa vaadmuksia niin ulkoiluralentamiselle kuin sllmittelulle. Nluksion järviyLiinköalu€ennerkitys virldstysalueeM on
erittiin suui, siUåpä:ikaupukieudu a ålun
noin nil;@nå ihmisfii.
Ulkoilu on muuttunut vuosikymmenien kuluessa yhii kevyemmäksi. 'lEnnen ulkoilijat,
ioita kutsuin siihen aiLaan retkeilijöitsi, vetivåt saappaat Jalkaasa ja lähtivåt todeua
tarpomåan.Nytsipsuiellåan kevyissätGsuie
saja pysytäiin tMtusti poluila. tc sataa,täytyy åkkiä kiirehtiä autmn", sano BörF. Totlahan s€on, ulkoilu jå retkeily ovat €riyilneet
ioisistaan poikkeaviksi jå retkeily on jåånyt
våhemmistiin haFastukeki.
PartioboimiMan F H€lsingin Såhoilijoiden
kåutta niin Lapin kiveliöt kuin Etelii-Suomen
retkeilymaat tulivat tuhriksi, milloin Gallie
tujana, nilloin jätestäjänä ja ohjaajana I€ireillå, vaelluksilla ja hiihdoilla.
Niitä polkuja pitkin hän ohja!tui monenlai
s€enjärjestätoinintaan mukaary myös SUG
men Ma*ailuliitt@&
silloiseen Suom€n
Mailoiluyhdistulc€en. Matkaihliiton työsaralta esimerkk€inä olk@n hallitulsen iäsenyys ja edustaminen Pohjoismaisissatunturikokouksissa.Kansainvälin€n loiminta liittyy
luontevåstiusampaå tieni Börjennonipuoli-

Eläkeläistä viedään vi€lä moneen suunlåan
åsiantuntijda, mutta nytpåäe valitsemad,
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mitkä lehtävät ottaa vastaan.VaUinMn varaa
on, kun ioukkoon lisätäänvielä muut harashrket ja mielenkiinnon tohfter Niistii råkkainpiin kuuhvat Lirjat, historiå ja kirjansi
donta.

Crnvain pllaa ajastasillå l.påniin on rakenteilla ulkoilualu€, låppiin kolmgsa våltåkunnå$akulkevaretkeilyreittiNuuksionalueella tarvitaan seu!antaå...Niin ja HSL:n tilithn
on tarkastettava.
RåijaHentman

KARHUPUUKKO384
Kokonaispiluus250
Teftinpituus 130 tn't'nm

ENSIAPU
Syksyon tullut ja talvi tulosså.Uusi vaihtel+
va vuodenaika/ mikä ril<kausm€iUepohjolan
nmdbllisetolGdrteetmuuttuvåtvaativammaki/ mikå vaikuttaå lämpötaloute€hme.
Oikein käyttäytyen ja pukeutuen pärjäämme
iavanomaisissaolosuhteissaoikeinhyvin.
Iosku saattaakuitenkin, itiekukirr olla varomaton varsinkin iiseså suhtery altistaenit3. Mitkis ovat syvån paleltumavamån tunsensäkylmän vaaroille.
l. Mietippä, montako paleltumavannoja
ennaltäehkäisevää toim€npidettämuistat.
2.Alilämpöislyskoskekokokehoa.
MuisraF
ko/ mitennejaetaan vajkeusåsiei$ain?

4. Alilämpöisyyden ensiavussaon eri 6teilla
Muistatkomitä?Oikeatvastalks€tsivulla
29

TERVALAMMEN
RETKEILYALUEENHOITO- JA
KAYTTOSUUNNITELMA
Te rva l a m hen r elk ily a l u e e n h o i to j a
käytt&uunnitelma
on valn6tunuttoukoku;
så 1991.Tervalåmminrctk.ilyalueperustet
jolloinascr.[iin myijsryöryhmä
tiin 15.6.89,
laatimaanesiLysalueenkåyti!s(ii
Relkeilyaluekäsittäå
1420hehtadrinlaajuisen
aluen jå se sijaitseevihdissåTcrvalammin
kylässäTårvontienpohjoispuolella
jå tiittyy
Nuuksion alueeseen.
Retkeilyalu.enluonto
on varsin karuå, mutra laajojenkallioiden

välissäoleviensoidensekälukuistenjärvien
jalampientakiamoni ilmeistäjaretkeily)dja
Tervalahmesta
on tarkoituskehittääerädaaluo.toistaretkeilyä,ulkoiluaja luonnonsuc
jelua sekå luonnonhavainnointia
palveleva
ålue.Se jaetåånhoitotavånmukäanpliste
osiin, järvien ja lafrpien suojeluosiinsekä
aami6iin. Aarni6at jätctäänlDonnontilåisik
si kuten kallioidenlakialueet*kä jå.vienja
lampienrånnat.Muitå ålueitåhoid€Laan
reF

keilijöiden toivomuket jå maisemalis€t seki
luonnoauoFluliset n:ikökohdathbmioiden.
Tavoitteena on elinvoimaiset ja vaihtelevat
neisäl, joissakasveilleja elärnilleluodaan
hyvät elinmahdollisuudeLErin/issti plritään
huomioimaanuhanalåisetlajit ja niiden olemassaotonedeltytylset.
Aluetta kehitetään lyhytaikais€n retkeilyn
koht€ena,yöpldin€n on mahdollistå teltassa
tai rakennehrssalaawssa. Aahiosat säilytetåänluonnontilaisina.Marjdtus ja sienestys
on sallittu koko aloeella. Perinteisen tavan
hiihtolatujapidetäänkunnGa noin kymmenen kilometriå. Pyöräily on sallittu vain huoliG ja polkupyöråteillä. Suurien suunristuskilpailujen jårjestämistärajoitetaanja ratsas
tc sallitaanvain pohjoisellahuoltotiellä.
Alueelle esitetään råkennettavaksi opastuskeskus Kolmoslåmmen eteläpuolelle.Siihen
varataannäyttely-,auditorie ja herkilökunnan toimistotilatja huoltotilaa.Opastuskes
kuk*sta lähteeretk€ilyn havaintopolkuja
luontopolku, josta on yhteys alueen koko
polkuverkost@n.
Polkujenvarsillerakenn*
taanpalveluvarustustå.
Telttailualueet
sijoitetaan Saarilammenja ja lso-Holhajärven
tuntumaan.Saarilamm€n
kämppäkunnostetaanvuokrakämpäksi.

Rakotmjskustamuketovatn. 15lmk,iFia
opastusk€skuks€nosus on 11.5lMk. Retkeilyalu€en hoitajan lisätsi henkildstaiön
kuuluu laksi opastajå kalsi huoltomieeval
vojaa. Vuotuiset kåyttitkulut ovat 1 mmk.
Retkeilyalueen rakentamissuunnitelma esitetiän toteutettavaksi vuoden 1996loppue
mennessä.Ennen töiden aloitiåmista laadiiaån rakenNkia, näytt€Ii:i rakenteira ja
polkuja koskevia erityissuhnitelmia sekä
Tervalamin alue ei ole nykyåän helpGti
tavoit€ttaviss/ kcla se sijåitiee huonojen
tieyhteyksienpätissä-Re*eiliiinden määråon
ollut tåmån vuoki vähåinen. Tilanne muut'
tuu alueen tulless yleisen tietoisuuteen,
Maastonkuluisnestämi*ki
liikkuminen
ohjataanpoluille. tuimmt n6tokohdat ovat
jäkälåkalliot,suot ekä järvien ja lampien
rannat. Polkujen ja palveluverkoston avullå
pyritäån våhentåmåånkulumishaittoja. Aarniosa alueella on toivums/ eitå retkeilijät
pysyvätpoluillajatälläsuosituksellapyritään
säåstlimä:inamiGien tuontoahuomattavdti,
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NIESTASAKKI
Jalheliha on tutuin mutlei suinkaan a:noa
vaiht@hto retkelle kuivat€ttavåksi liha,kli.
Kand kuivåttåmistå oli Fttuå lehdes-*i3/
91ja lampaanlihan kuivåtusohie on t&så.
Lampaanlihå k'?s€nnetä?in. Vieui ei ole
kokemlsta marinoimin vaikutulsesta loF
putulokr€err silui kokeilue!å tehtiin sen veF
ran kiireesså. Kyp*nnetyn lihan isomat
palåt lei!.ataan kuutioilci. Pjsaiset relnat
luuhun jövä liha jne riivi*iiin siiikeiksi. Sekä
patat (korkeintåan 1xl @) ettii riivitys lihasäikeetkrivataan joko hyötykasvikuivulie
sa tai so-asöei!€ssaulnissa suululkku råol.
laan levitetrynä ohGksi kerokeksi pellille
leivinpaperin pöälle.
Sittenlampåån yståviUepåri ohjettå r€tkiherXasvi@e-låffiaskettto

tarn$aessavenä niin paljon, ettå katiila hrle
liittävän tii)teen. Lisäåkermjalhe, sufustå
nuusijauheena F nausta.
Kemaind
Kahd€lle

ldaskastik.

1 pssBlåBand kenalartiketta
2 dlkuivattujålanmågkuutioita
2 rklkuivattM sipulia .
3 rklkeffujauh€tta (tai l dlkenaå)

2
kasvisliemikuutiota
2 dlkuivattua, riivittyä lammåsta
1/2 dlkuivattra porkkanalaaitetta
I a[hyvin pieneki lei].atua kesiikurpitsåa
I /2 dl kuivattua, rååsl,ettuas€lleriä
I /2 dlkuivattu4 hienomethra porioa
1 rklkuivattuå nokkostajauheena
1/4 pssmuusijauhefta
raluMa, meiråmia, Guolaa)
Laita kaikki kuivatut aineet lik@måd €sim.
MiniSlip-pussiin. Kun alat valmistaa k€i$oa,
låita n. 7-8dl vett?ikattilåån, murema ksvisliemikutiotsiihen ja lisäåliotetutainelcetsekå
valkGipuli. KeiUi n. 10 minuuttia. Lisää

3/4 pssmuusijauhetta
1/2 dlminuuniveuiå
ja sipuli lioietaan etukäteen.S€koita
lffmd
kåstikepussin sisältö n- 3 desilieaan vettä,
lisåä liotetut åineket sekänoklonen. Anna
kiehua sekoittaenn. 5 minuuttia. Usiiå ker
najarhe ja masta pauksUa minttE.
Kuumenna n. 5 dl vettii liehuvåksi, sekoita
minuutliv€lliFuhe ja rnuusijauhe tasåieksi
Lisåä tawittaeåsa vettii, Mausta mulpMos
nokar€ellamargariinia. Kastikk€envoi kuumentaauudeues muusia tehdessii.
RåijaHmtrne
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NAIN SE KAY OHJELMATOIMIKUNTA
Olen kummEtellut, miten Lapinkåvijåin retljllä ol€n tehnyt en€mmiin havaintqa luonnostakuin yksin samoillessani.Luulisi olevan
päinvastoin, Mutta, mikå onkaantoimintmme tarkoitus: virkiståyt)rinen ja voimien
kokoaminen retkeilen s€käsamallaluomort
€rityjssti lapin luonnon tunteminen ja sen
myötä kunnioituksen syventäminen.
Ohjelmatoimikunnan sarkana on toisaaltå
tieloj€n jå tåitojen lisäåminen hankkimalla
Gimtmtiioita ke.tmam luont64 retkeilyyn
ja Lapin kulttuuiin liittyvistä aiheistå sekä
toisaåltå yhdessäoloh€tkien jäiestäminen
jåsnistölle, viihilminen yhd€ssä. Keinoina
ovat kerhoillat, yleisötilaisuudet, kur$it, jotka sisältävätjoko luentosarjan tai viikonloP
jaekskursiotputapahtumd/vdstesittelyt
Tosikkomaisuusei vaivaa lapinkävijöitå. EIityien laukaM se on pikkujoulusta ja Kaiakåivonkesäkaudenavajajsista
sekäelokuun
M'tkä ovat ohjelmatoimikunnan toimintataKukin toimikunnan jäsenmiettii, kuulcielee
ja kyseleelöytääkeen aiheiia,jotka ovat ajan
kohtaisia tai muuten kiinnostavia. Samalla
hän voi jo selvitlää, mitä måhdollisluksia on
saadaasiantuntija kertomaanaiheesta.Luentopalkkioih'nyhdistykseuä
ei juuri olevaråa.
Aiheet tuodaan toimikunnan kokouks@n.
Kokouksia on puolien tusinaå vlodessa.
Niissä päätetääntilaisuulcistaja sovitaan

Vstuuhenkilö vastaa ulaisuuden jäiestilnr
s€stå.Hän sopii asiantuntijan kanssåesiintyni6€stå, jårjeståå kok@ntumistilan, ellei se
ole toimikunnån vetäFn vuosittain varaama
kerhoiltapaiklG,huolehtii tietoitdis€stå sekä
jäiestää tarvittavatv;Uine€t.Paljonj;tFstelyjå suunniltelutyötä edellyttävät iilaisuudet,
kutenpikkujoulu, hoidetaan toimikunnan
kokoolsessa päätetyn erillisryhmän avuUa.
Ryhnii iossavoi oUanyös muitå kuin toimikunnan jiis€niä,sopii keskuldessaanvastlualueista.Tållöinljn joku toimikunnasta,u*in
puhe€njohtaja,pitää langat kiisissåän.
Tärkein tiedotuskanava on oma lehtemme,
vastaatoimikunTapahtumakal€nbenuedoista
jäsen'
Nåinohjelmatoimikurtatavoitleenaan
istijn yhde$ä viihtyminen tieioja ja taitoja
samalla kartutta€n s€kä iieton levittäminen
myös jäsenis6n ulkopuolell€- Kiinnoslaåko?
Tule mukaan- Touhua rnttäå. Puheenjohiaja
on Las* Svmskber&puh.k.8018191

a )'.
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RAiNO O. KOJO ERAKON PÄI,JASTAVÄ SYKSY
Tunretun rapilki{ailijan
vä{evä uutuustes:
* Jitnnittlivå keltohus elåni*stå
luonnon arnoilla haxij:irvellå..
.
* E.akon sumeit4aton tutkielna
nykymaail@n hultuudesta...
* Rohkea. stvåUinen eikkailu
ralar.omaa ihoismieleen.,.
Miten käy tehoyhteiskunte
ja en kurutus
krnftuuria pål<6evan ihnitu
l.ånjå*en
Kirja$a 200 siwua. Kirjakäupoissa 113 mk.
Nyt rapinkävijöite sudåan kirjailijatta:
VAIN 70 lr( LÅHETYSKULUTNEEN I Titaukst
Raimö O, toto, V:tr-Hentttu tie 2?,
02200 E6poo. Puh. 502309s.

:
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ENSIAVUN VASTAUKSET
1.'Alä pesekåsvojajuuri ennenkovaanpak
kaseentai viimaan låhtöä
- Varovesipitoisiavoiteita
- Varo tupakointia Guphtaa pintave.enkiet
- Käytävåljiävaatteita
- Liikutteleksvolihaksia,varpaitaja sor
-Ylläpidäverenkiertoa .. ._
- HAKEUDU SUOJAAN - ALA UHMAA
2. vähäinen alilämpöisrys:Voimakaspale
lu, vilun väristykiä
- Kohtalåinenalil:impöisyys:Vilunväris
tykseilakkaavat,
- arvostelukykyheikkene/ tajunnantaso
- V.ikeå .lilämpöistys: tajuton,kylmän
kankea,henSitys-ja
-sydämentoimintaheikkoa,tuskintodetta

' P€itä puhtaalta sit€€llä
-Toimita lääkäriin
4 Alilämpöisyyden eisiåpu
vähåinen - suojaa,vaihdakuivat vaatteet.
Lämminiä juotavaa ja liikuntaa
Kohtalainen- kuivat vaåtteetjå lämmintä
juoiavaåioson tajuissaan.Ios
on
tajoton, estä låmmön hut*a Peitte
lemälläTarkkailehenSitysiäSAIRAA
Vaikea- siiirå lämpimäänei saunaan
- kiedohuopaan,låmpöFitteeseentai
- äläriisu
- liikuttelevar@n
- ålä etvytä
- TOIMITA SAIRAALAAN
"LÄMPIMIÄ " tuutiaja pakkasia!

3 .'Tu n n o t onja k ov a
- S!låfr nvaihcessatuleerakkoloita
Pahoinpalclrunutvdi mennäkuolioon
Ensiapu: Suojaakylmältå
vedessä
20 30
Sulata40,l4astcisessa
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EKSYMISENASTEIKKO
1.Tiedeviän missäollaan, mutlei miten sime
ollaanpääsfy
2. Ei tarkalleen tiedetå missåouaan
3. Tied€tään miten ionnekin ouaan piiäsfy,
4.Ei tiedetätarkale€n miten jonnekin kohtes€enpä:isi?iän.
5. Ei ti€detä tarkaUeenmissä ollaan.
6. Ei tiedetå miten pä:istå pois.
z Ei tiedetämitd on päästyjonnekirr mistå ei
tiedetå mihin ja mit€n päij5eeplois.
8. Ei tiedetä minne ei oUa päiisty tai miten

sirm€ei päiis€tåi €i enääti€detä mitään mitä
pitiiisitietääettipäiistäisiinjonnekin/rctaei
Asleikko on periiisin luot€ttavasta lähteestä
eli såameläi!ålueenarnmålilisenkoulutuskskuksn eräopåskur$itta.

RINKANPOHJALTA
HSLVUODEN 1991ULKOILUYHDISTYKSEKSI
lloisia terveisiä jårjestitpåiviltä 27.-29.9.7997
Oie Suom€nMatkailuliiion retkeilysihteeri
Ma4ti Heleniuk*n puheestajårjesiöpäivien
huohionosoitusten
jakotilaisuudessa:"
Vuc
den 1991ulkoiluyhdistyk*ksi jo toisenker,
.an on valittu ja nimetäänHelsinginSeudun
rapinkävijåt.
Nimityksentaustanaon HSL:naktiivinenja
ulospäinsuuniautunuttojminta,jå*ntensä
avullaHSLon järjestänyt
ja
yleisörilais!uksia
retkeilykursseja.
HSL:i jäsenetovatosallistuneet mm. MaailmanLuonnonSäätiönSuo
menrahaston'"Tunturiluuta"projekriinsekä
peiuskorjanneet Metsähållituksellereitin
Sevettijärv€ltå
Pulmankiin.
SML:nosåliakiitetäänerityissti FISL:njäseniä
jonka aikånatelrrij!
talkoGtaKukasjärvellä,
laituri ja pitkospuuil<aikkienKlkasjårvellä
!äyvien hyödyksi.HSL:njäsenetovat toimineetkouluttajinamonissa5ML:ntapahrumis,
sa sekä sallistun@t sML:n projekteihin
m."Pitk;i vaetlu l93 suumjtteluun jajärix'

telyihin.
HSLI aktiivisus omNa toimimNffi
iklf
heidän toimintåohjelmastaanheidän ohassa
Lapinkävijälehdessäiin.Heidän Låpinkävijälehtensä on yksistäån vahvån toiminnan jå
aikaansaamisenmerkki - tehdä nyt neljä
nuneroa vuode$a n. 1300jiisenenyhdis
aiheena
Iärjestöpäivienohjelmassåoliyhtenä
Yldistyksenmarkkinoinii, PR-toinrintaja jul'
Toimituspäällikkö Pia Rautakorpi, PR-vies'
trntä Oy:stä ruoii siinä eritaisiajulkåisujå
hm.yhdistysten jäsenlehtiä.Meidän Lapinkävijämmeselviytyi lohtavasti:"Lehteä
tehtäessä
on ajåieltu,mitä tehdään.läsenistö
on huomioiiu.Lu€ttavalehti pieneUävaivalla,Tehtysiististi,
tekstitladottuja palstoitetu.
Helppolukuinenlehti."
Arvatkaa,oliko mukavaaolla Hsl:läinen I?
rerveisir s€ija ja saara
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Kartlaleskus
on sulkenut E[elå Espldadin myyntipiste€n.
Kå!ftakeskw pålvele yhå Påsilå$å, Opae
tisilra 12 B
Tålvtal&a
Kåljåkaivo siirtjd tålviaikåån 1.11.eli saunamaLsuonhultikuuhuloppuu
asti aikui!€l
ta fiisenelki 10 ml, vierailta 20 ml ja lap6ilta
Puoler edelusjsdihirnoisla.
M.båhaUitu. auu$i
lokåkuun alultå Heur€tån tuntumåån Ttkkudlaan Vemjssakatu 4iiä,n. Uusi postiosoite
on PL 9t 01301 Vantåa ja pulElinvåihteen
nurnero (90) 857 &t1.

Perinöein€nluonlokuvailra pidetiiain10.2.192
Finlandiatalossa. Va$a lippusi ajoissa,sillå
palhaat paikat menevåthujauks$sa.

Kiitos Låpir Kåntall€
råpinkivijå on taåstiinä vuonnå saånut tiiydeMyk€ls€en Fukon nielenliintoisia uutisia Lapin Kånsånsivuiltå. Irhd€n sååmins
on rlkåstur[.nut Iåpinkiivijåå Poronpåpdoilla, monilla kiiauuturlsila,
Tieloaivin vink€ilä jå mdttå uuttsilli. Kiitos h]ryåIl€ tie-

hpinruvia alvareleja S€ijaTewala
A!€telmiå Liiså Tuloisela
24.11-20.12
r99r, Bulevadi 16
Avoima ti-pe 13.0G16.00su 11.3tr14.00
Seijanpuv.k. 762940

KODANVARAUS
Kittilh KukdiiiBelå sijaitsevaaGoadoskc
tadme vdåtaan C-H Moringiltå puh.k.sz
m4k6å6ur o 97 397lai MåijaStykjltii purlk
876€91. Våråu! on p€rutiåva katci viilkoa
enno vdattE aikaa tai siitå peritän noF

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSLrllä on kolne TeM Master 3 telttaa, ioitå
voi l,uokata 10 Dr</rk. Telrat ovat kupolimallisia kalsikero6teltloia. Tiedlslelut Ania
Sin[oren puh.k.676 039tåi Såkari Pålo
Puh.k. 874 5880.

I'UOKRATTAVAT AHKIOT
Hsl:llii on l.aksi tis€lehtyä ahkiotä. joitå voi
vuokåra 50mk/ viikko tai 20mk/ viikonlop
pu. Ahkioiia voit kyseui P€kla Naris€ttapun.k
451610.
Muitå puuttuvia van6beita voi kysellä vaellusbenvetäjiltii.

KiitG kuvittriårk
lvlartti l,{alkovaara on lircinyt timän vuoden måiniot kå$ituvåt, jotka tiittyvåt ki4oi
tukeiinhåEatukisr4Ftka vaikuttavatomalla tavallad vaellåmireen. Kiitos såamastam-

HIHAMERKKEJÄ
lapinkåvijöiden hihmerkkejå voi Gta ke!hoiuoissatai tilara8 mk hintaan SeijaTurpolta
ptth.k. 322 644.

2 C,l JiJ
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KARJAKAIVON LIA]]A-AUTO AIKATAULU
Nuuleionpåiistii

Arkisin

la,su

7jJ
8J0
10,10
13,00
1420
1510
17,05

6,50
&10
9,30
10,50
'13,40
1500
'17,45

-

10,05
1240
74,05
1535
17,6

la myös
8,15
9,35
sumyös
&55

1055
l32A
l4A5
1415
r7A5

TAPINIfiV|JA
Tnaan ralnkåviiilåden

wositilaukssa

36 mk

Tilaan bpinkiviiilehden

k6totilaukseM 36 mt
Olen suorittanut maksun ilmn erilistä laskua tlst'n
tilile SYP H:ki Kalevånt. 12 22612G51868
Kuulun dn6tåän

hdkil6lisoenå

I
T

Suomen Mätkailu-

6ML:tr
jäsenyldistys)kautta F hal@n liittyå suoEibeneki
HSL:åän. Malsan woden 1991 suoEiå5enmaksn 40
mk ilmn erilittå latku HSL:I tiliUe'SYP H:}j (åle
vank, 12 2261m51868
Halun Nttyå Helliryin Seudun låpinkåvitriihin ia sici
kåutta Suomen Matlailuliittoon. Maken SMLI iiEn@k!un 100mk minule lähetetttväIå lo@}.kella.

HELSINGIN SEUDL'N LAPN\TKÄWÅT
c/o M€rvi Kunnåsm
PiisPdri€4 B 10
00370Helslnki

