tApfrftfi\tuA

i

Iv
rY
J.

H S L N:o 46 1t1992

Aineiibo seuavaan lehtem vastaavalleioiminajalle 6.3.1992mennessä.

TAPINKÄVIJA

It}€en iohtaia:
SeiiåTurppo,Pvhätunturintie
7 C, Ot90 t{elsintai, puri.k- 3t 644

Helsin8inS€udunllpinkävijät ry:n (Suonen
Matkailulii6onjiieniäriestii)iä*nlehtj.
46 \ /92 3.2.192
^to
IlmesLw neliristivuodesså:helnikuun alusså.
huhti(liun puoLi.vå[sä,
elokuu puolivilisså
la mafaskuun årussa.
ISSN078&625X

painos 2000kpl

Va ra p u h eeni ohtai a: P ekka N ari nen,
liirei;intdval 10 E 6E,02150Espoo,puh.k.
467670
Sihteeri: Kirsti Klemol4 V€hkatie U-21 C 1,
04400Jårvenpäii puh.k. 291 9t n
Rahastonhoilaia,Mervi Ksnaso/
Piispan
de 4 B 10,00370
Helsi.ki, puh.k.550245

Jäsenmååä31.12.19911304henkilö ja suo-

Miria Pirinen,Jämeränråival
r0 E 6& 02150
Espoqpuh.k.!t6r 610
Reijo Blomber& Raija Hentman, Marja Hyn-

Leke, varokuv;j;: såk;

Pålo

Pankkivht€ydet SYP Kalevankatu 12 Hki,
tilinro 226120-51685,
I'SP 119660-9
Karjakaivon isäntä:Kalevi Koski, Duh.k. 912a1079
Talk@pä;illikj(i: UIiäsPemu, pth.k. 29a8747,
r.297&ts63

'

Iltuoitushinnaråukeama1300hl

Kaijakaivon avaimensaaMatkailuliiton matkatoimistosta, Mikonkatu 25, klo 9.00'17.00,

1/4 sivu 250mk
Hånkkiessaan
ilmoituklia,jä*netsaavat20%

Yhdyshenkilönå Suomenmatkailttiitossa on
Ulla Kesänen. Hän hoitåa myös osoittenmuutokset ia jäEenasiat.SML pnh. 170868.

Painopaikka:Painonikkarit, Helsinki 1992
5isållys:

Påäliriöitus
Toimintäa
Loma
Niliaitta
Suksienpitovoit€h
Yhdistystiedote
Pj:npuheenvuoro
Espmn pienvedetkarboitettu
Näjn sekäy -Talkootoimikunta
OnkoHaltiatunturimuori

s.3
s.4
s.7
s.9
s.10
s.t2
s-14
s-15
s-16
s-16

Tiet@ivi
Kålen vetimåt hiihtoviikot 20 v.
Niestasiilki
Usj&ven lanellispuisto
Retkeilyn vanhat ja uudet
erätaidot esiin
Rinkan pobalta

s.18
s-l9
s.19
s.20
s.22
s.23

P{{KIRJOITUS
IåUq keran Iåpink?ivijät löivåt psste€ll'suud€6sae F canottosa ruisaudessa muut
kanssme tekemisissä
Tunturihulaan viime sy'Ekuussaosällistureet yhdistyket. EnDesfii.iin
olleet järj€stelyoEapmlet tuNivar io joul&ome, mutta muut pyöritt€livät påäci:in: 'Mitkä
ihmeen Iåpinlcivijåtl'
Lapinkiviii-yhdistyksist?i ei ole pahemin rummlllettu, vail*a meitå onkin lenftä)'tynenä
ynp:iri mata. Ei låpinkäviijstå tawitse tullakåån sellaistakiyttijsfaa kuinNykis€stä,mltta
ei varrusti ollsi pahitteelsi/ vaikka us€åmmatretkeilystä F luonnossåliikkumiesta kiinnctu'
neet ihmis€t osåisivarhakeutua riveihimme.
Nytmeile on rdjoUa bksi loistävååtilaislutta kuulua ja nåkyä: tulevilla Eräme$uiUa,Fista on
enenrnålti iuthra loisadra,ja vuoden 1993pi*iUlä vaellul*llajå siihen liittyvilE muilaoheista'
pähtumila. Molmat
tapåhtumat anlavat myiis oivallis€n tilaisuuden yhteistyöhön muiden
SML:n lapinkiiviiä-yhdistysten ja retkeilyterhojen kanssa.Eriytyminm vain omiin poiukoihin
106omistumeHn tavoittamaan ja saamaan veihinme uusia r€Punkantajia,ei asia ole sillå
selvä. Heidåt pitiisi vieli saadaviihgmåiin porukassalme. Seon taasmeidån kaikkien asia
Ei liene suuri juttu 6iteUå itsdiän uudelle hrloklaalle ja koettaa otrraltå osåltaansada hänet
tunlemaan ioukkome omaki. Siinä on srkaa bka'selle l.allattavåksi.
Obn vnme vuosiM jättånyt uuden vuoden Fiåttket tekemätti, kG&a on run sukea kerta
tojseM iälke€n p€ttyå itseNä. Nyt kuitenLin taidan tehdå poikkeuksen, ja Päätän tehdä
parhaani ettii uudet låpin!.ävijät näyttiytyisivät toiste}jn tåpahtumissame.
Mainiotar€tkeilyvuotta 192 loivottaen
RaijaHentman

TOIMINTAA
HELMIKUU
5.2.ke klo 18.00
KERHOILTAHERKKUMURKINAA
JA
LUONNON
MUONAA
Kaisaniemenala-aste,Puutarhakab 1
RaijaHentman luo katsaltsen kauppotenretkihuona-anteihin ja kuivaftami*n moniplolisiin
mahdollisuuksiin muistaen niin ksvissyöjät kuin lakrGinoman ruokavalion noudattåjår.
Myös luonncta saatåviamuonia kåsitelläån, Pieniänaistiaisia on luvasså.

'|0.2.ma klo 18.30
YLETSÖTILAISUUS
-KYLMÄPUKEUTUMINEN

Kallionnuorisoasiånkeskus,Porthaninkatu
2
Miiä tulisi ottaahuomien suunniteltaessa
talvivaellukse!vaaretusta?
EivåtköDuuviuaiser
p,rr;r. dl.drit olekaånpårs suoidI'ylmyylu vståånr RdiidIlddrinen idTuulaSepiålätyöter
veyslaitokseltatulevat valaisemaantåtå puolta ulkoilusta.

15.2.la
PUUNVETOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Kuukaudenkunnonkoheniajana
puidenvetoahkiosså
Karjakaivola.Kun on paljonporukkaa
lijissäon illalla aino pinot jälleenpuuliiterin vieressä.Hemekeitroja saunamaistuvattaas.
\hsruuhenlilö IormaHvrkäsDuh-k.479508

Zlitir"Ju

r"",.rrs KARJAKAT'.LLA

Tarvitsetmukadi kompa$inja suksetq6 on lunid. Saamassasi
karta$a ei ole rastejavaan
måastoonmerkatultareitiliä tuleepoimia råsiit ja merktå ne karnaan.Tule kokeilemaan.
VastuuhenkilöKaleviKoskipuh. k.912-81079

29.2.-1
.3.la-su
TALVIPÄVÄT
SAIMAANRANNAN
Ulkoiluvåen tapaaminenhiihdon merkeissäTaipalsaden lumilla. Måjoitus hotelli Saimaanrannässa!t-5 hengenmökeissli,joi$a oma salM. Tåysihoibopaketinhinta on 300 mk. Ilmoittaudu
20.2.92m€nnessäSeijaTupole puh.322 5!U iltaisin. Keno myörsonko siruIla kåytettävissäsi
auto vai tarvitretko kwdin.

MAALISKUU
4.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA.KESKIEUROOPAN
VAELLUKSET
1
Kåisaniemenala-aste,Puutarhakatu
Kevåtkokouke$a kisitellään såänbiimääräisetasiat,viimevuoden tilit ia loimintakertomus,
sekäsääntitmuutosJäedustajienvalintå sML:n liitlokokoulsen. IrpPuillastå Erkk simPanen
kerte vaellskokemuksistaan Keski-Eurcopåssa-Vastuuhenkilö SeijaTurppo puh.322644.

7.-8.3,la-su
LAAVUVAELLUS
SAARISTOON
Ink@n saaristo kutsuu lapinkävijöiiä kokeilehaan slksiaa& makuupussejaanja ahkioitaan.
Yöpyäon tarkoituseli
våylistäriippuvareitti s€lviäävastalähtöälähempänä.
läåtilanteestaja
saaressa.Molempien päivien hiihtolenkit tehdåån leiristi kiisin pikklrePuin. ota mukaan
muhkeat eväät,termospullo, lämmintä våatetialnttåvästija annoshurttia huumoria. Puuttuvia
varusteita voi kys€llä låinalsi ilmoittautumien yhteyde$ä. nmoittaudu Saku PåloUe,Puh.k.
8745880viimeisråän
3.3-ia kero samållaonkokävtettåvi$åsiauto.Lähtöon lauantaiaamuna
klo 8.00Ala-Mannerheimintieltä.

pe klo 21.00
20...3.92
POLLORETKI
Lihti' pääpostin edesui,Mameft eimintien puol€lb
vtin t'rir'uitlpitu tat a"ui:i' tullntelenad viitkonroppuavasreqFnei rerkelH tarits€jäädii pois
myöhiiis€n,puolen yön jälked tapahluvd paluun tal<ia.Toivorae tyynrå s:iåt?ija sitii, enä olisi
ään€ssämuitakin pollöjä kuin ne. Re*elle brdetiiiin hentiliiautoilla ia korvalksistå måtkus,
tajatsopivatkyydinantajan kaBå. Imoi$aurumls€rs€iiaTurpolle (puh. k 322644)viin€isrään
k€skiviikkona 18.3.92.Kero ilmoittautusdi onko siNlla auio käylitssäsi.
Pan€päällesipåljonvåatetta,
johakuuluisimuutakinkuh h.mpaidenkalhaa. Evääthu ladn.
jos hartEttu yijsyöpötielyä-

HUHTIKUU
1.4.ke klo 18.00
KERHOILTA-ERILAISIALAPINSUHTEITA

Kaisaniemenåla{ste,Puutarhakatu1

Kirjailija Raimo O. Kojo ke.too ihmislen silåisjsra suhreisraluont@n ja usinman
synnystå.Vastuuhenkilö KiFti Klemolå.

TULEVAA
6.5-KERHOINA -SUOMALAINEN RETKIKLINTA KUOLASSA
16.5.KEVATSIIVOUSKARJAKAIVOLLA

kirja$a

LOMA
H HTOVIKKO28.3.-4.4.

'all-I-Äs ON YKKÖNEN", ja lähes perintei
nen hiihtovnkko kutluu taas Yläksen upei
siin mais€miin viikolla 14.
Låhtö Helsingistä 27.3. Uo 20.25 Kolariin
junålla.TakaisinHelsingissä
lähteväUä
ollåan
5.4.noin klo 7.30.
Matkan hinta SML:n jå*niltä 2280mb muilra 100 mk kallimpi. Hinta sisätiiä matkat,
junan nakuupaikat, mjoituksen/ ruokailut,
saunat s€käoppaan palvehL

Paikkoja on vain 33 kpl, jot4 pidå kiirettä.
Paikoista15on Pisto IensuuUa ja 18Yllijskiepissä.Kalkki huoneet 2 hengen.
Ttedustelut Kalevi Koskeltapuh. t (klo 11.30'
12.00)9V21a 0249tai k. 912-47079.
Ennakkomaksustå l?iheietäån osdoftajille
pånkkisiirtolomale, joka on maksellavå lapussaolevaån€r:ipäväänmenn€ssä.

YHTEINEN
ULKOILUYHDISTYSTEN
HIHTOVIKKO11.-18.4.

Lapinkävijät yrnpäri Suomen kerääntyvåt varataan tai perutaan 24.2.
vietiämäänmukavaaviikkoaKilpisj&venretIlmoittaurabet
SML:i matkatoimistoon p.
u0 858,jokå perii nyös vdaus- ja majoitur
Hiniå 1750mk täyshoidcsa 2 hengen huc
malsut. Viikko on ajalliseso talven parhajn,
joten pidä kiirctt i, että mahdut mukåan.
matkån
neissa.
Lisäksi
tulee
hinta.Håmeenlinnan Lapinkävijät tarjoavat
linja-autokuljetusta
hintaan47t630mk,riippuen matkustajåmäärästä.T,imä bussi joko

ISDALENVAELLUS4.-11.7.
Nyt on kailjUa mahdolisu$ tutusru Ruotsin jå Norjd naltaviin naisemiin parhaana
kesäaikana.
Kukkaloistoaonvainåsti.
Muloan ma,htuu15henkilöä. Hinta 1350mk
sisåltää matkat jmasså makuupaikkoineen,
bu$inatkat, najoituksen ja sauan maaliky1åssäs€kä
venekuljetuksn Kilpisjäven yli.
Ruuat eivät sis:illy hintaan.

E Glkomaksu 600 ml9 mistä lähetetään
pankrjsiirtotomake, jo$a olevad eräpäivään
memes.*i maksu on suoribettava.osanohajiue
pidetii?inem.lkopalåveri Karjaleivolla 13.6.
k l o 1 1 .0 0 .
VaeUukelle låhtö Helsingisfii kto 19.22
lähteviissäjunsa 3.7.Paluu Hetsinkiin 12.7
klo 8-22 Yhdistytsettä on wokrata

Tiedlstelut ia ilmoittautmiset 8.5.-92mennsså Kalevi K6kelle puh.k. 912 81079 t.
2180249
klo 11.30-12.00.

SYYSVAELLUS
KESSTSSÄ
28.8.-s.9.
syyskuun alku kauniGsa ja lijsteUysså Kessissä on elåmys. Kalevi K6ki vie vaellue
lyhmänsä siuoin sinne.Tiedustelut ja ilmoit-

79,puh.t.
tautmiser KaleUepuh.k.912-810
klo 11.30-12.00
9G2180249.Tarkemmattiedot

PITKÄVAELLUS1993

HaminastaNuoigahiin ulottuvan vaelluk,
senvalmisrelutjatkuvatja sMLrjäsenyhdistysten puheenjohtajille
tullaan lähettämäån
tietoailmoiftautumisisia
ym. keväänmiitaan.

Matkailulehde$å 2/92kiioitetlaar aihccsta
lisää jå tiedottamista jatketåän myös La
pinkåvijänkautta. tututtaa vo' myös Riija
Hentrnania, joka on mukana jårjestelytoimikunnasa (puh.k. 718758).

PERUUTUSEHDOT
lG osdotioilrnotus peruutetaan/ ei ma*6€ttua omotbomaksua palauteta tokonaisuudessaaovaan korvåuksenakuluista peritiiiin
tr14 vrk emen matkan alkua = 500mk,
15-3i vrk emen matka alkua = 300 ml9
yli 31 wk eMen matkan alkua = 100mk.

Helsingin SeudunIåpinkivijöillä on osanottaiien vählyden tai muun ermaltaflaamaF
tomd syynFhdcta oikes peruuttaalomatilaisus 14 vrk emen ilmoitetun tilaisluden
arkamilpövä olenatta velvollinen korvåuk'
siin. f irist?ijiin Fruultae.ra tilaisuuden,osan'
ottomaku palautetaankokonajsuudessaan.

NILIAITTA
Eräsaåliin säilyttäm:seki, ovat muinaiset
eränkåvijåt kehittiinet ueita tapoja. Yksinkertaisin säl)9spaikka on oUutlåhde. Lapissaon saalisvoitu myö riPusiaapuuhun kuivunaan, jossa se on ahavasså kuiwnut
käytidkelpoiseksi €råmuonaksi. Tästå on
kehit€tty edelle€n erilaisia t€lineitä ja lavoja
lihan jå kalan säilömistä varten. Myöhemmin
telineiden pääUerakemertiin suojakatotsiaja
rakenteita. Yeensä ne rakennettiin neljän
pylvään varaary yhden pylvåän varaan iakennettuja tavatad s€nsijaan yleisimmin
koltta-alueellaja Inari$a.
AlkeeUisinniistä on kolttien korkean kannon
nokkaan rakentamalava eli tals. Vastaavanlåinen on inarilaisten rak€ntamalauttanen.
Lauttaseslaon edeleen kehittfnyt "nili". Se
mainitåan emimmäisn kerran Tornion-tipissa1700luvunalussa.Nilin pylv;ison 45
kyy*irää korkea,sileäki tehty/jottei karhu ja
ahfta voisi kiiveä sitä pi&in. Inårista kerrotiaan,e$ä siellä rakenneniin nilejä 1820luvulla ja niisä säilytettiinpeuranlihaa.Nilitolivat yleisiå viime vuosjsadanlopuu4 mutta jo
30 40vuotta sitten olivat aidot nilit håvinnet
Inarissa nilejå rakennettiin asuinkenttiin,
hetsiin sekii p€urahankaansiuloihin tarvikkeiden varastopaikoiksi.Asuntojenluona nilin

pylviis oli lyhyenpi kuin rnetsissä.Nilin pylviis
kuorittiin jopa höylättiin siteåksi.Siihen voitiin lyiidii myij6 teråviämutoF efimiifin ahman
kiipeily yrityksiå. Pylvåån nolka veistettiin
nelikulmaiseksi ekä tiimån Fi:ihän poikittain salvainkol@n kaksi poikbpuuta eli siipeä. Pohjan pituus oli n. 2 - 3 ja leveys n 2
kyFåråå.
Poitkipuiden vataanla!€meftiin lattiaja *inät
salvottiinohuistaveistolåuöista.syväkapea
salvoin tehtiin vain tois€en laudansFään.
Tasåkertaankuului 3 - 5, pååtyihin lisäksj 2
lautaaiälkinmäisiä piti paikarhan harjapuu
)anä 2 - 3 ortta, Jorta kattolaudat eivät olisi
luisunet, tehtiin niiden alas)rjään varho si
ws€imin yli,syrlin kohdale. Katbovoitiin vielå
l,aftåa kosk11illaja painottaa kiviuä. Toiseen
päätyseinåäntehtiin ovi, joka saattoi olla niin
pieni,ettävain poikanenpääsisisään.
Ovi oli
sivulle lykättävå ja lukoton. Niliin kiivettiin
tikkaira pitkin- sen virkåå teH kuitenkin tavallisestiyhdestärungostaveistettyastinpuu,
jotå pideltiin mersdnilissäkåtkettlmä.
M€tsiinileissäsåilytettiin peuranlihoja, mutta
nyös kapakalaa. Kalanilejä tavattiin viime
vuosisadan lopuua Paatsjoen puolen
meträjärvien reuoilta. Sekå liha- että kalasaalisnoudetbrnkonintalvikelillå.
LainauslL ltkosen kirjasta SuomenlappalaiRB

l0

SUKSIENPITOVOITELU VOI
OLLA HELPPOAKIN
Hiihdo8så påtee srm. kuin
sl..in asiaås4eli perusasioialenturtemin4
ja hanibeainen luo pefrstan MulimollisiUehiihtotetkille. Hiihdon perusasioita on
pito-oninåbuukiin
kuuhdvien asioiden
ymmårtäminen - liutka$ eli luisto-ominaisuualeiku seimmiten ovatenelmär kuin
iittåvåt aloitt.lijaue taitavaUiselle ulkoili
iålle.

Pito on...
Suken pito sFtyy siitä, että lumihiutaleiden
terävimmät6at painauhrvatvoidekerrcksm
potkun jaltai hiihtiiiin painon siirtye$å kokc
naan toiseUesukeue/ ja suksi ej pääselipsuSuksensisäänrakennenukimnoisuus ja kaarevutrs saaval suken keskiosan nouemåan
ladulta ja siten tulisi myös lumikireiden iEora
voidekenoks€staja suksen luistaa liukkaasri
etenpäin. Elleivätlumikiteetirtoavoidekeroksestasanotaaryettä voide jäätyy ja luisto
Mikäli suken keskiosan jåykkyys on liian
suuri,lumikileidenpainautuhinenvoidekerrokseenjää prutteeUiseksikcka keskiosaon
ilmassaja suksi tipsuu- Silloin pilovoiteen
levittåminenpidemmällealueelleparantaa

Kuinka pitoa lisätäån
Puusuksien
aikanaleviteitiinkyseisiä
voireita
koko suksenpohjaanja pito oli usin parempi
klin nykyisillå "muovisuksiUå'',joissayleeisä
vain keskiosavoidellaan(n. 60-80cm) pitovoiteillå.Suosittelemme
kuitenkinkokemat-

tomiUehiihtiijille vanhaåtuttua pllsukivoi.
telutapaa muovGuksilleLin, erenkin jc hiihdetiiån liian jäykillä flrr(siUa. Liika suksien
jäykkyys on yleinen lilalme moniua Mishiihuijillä, jorka käyniivät 8G90 kiloisen
miehesä sukia F its€ painavat ehkä 50-60
kg.
Purkkvoiteita kiiytettiesså ea pdehman
pidon lis:i:imålå voidekenokiå (2-3 ohutta
kerrcsla),sillä lllmikide på:i* painaunmaan
syvemmä]I€.läätFisen vaarasaattaasamasta syystä myais tisäåntyii sillä lunikide jäå
voidekenokeenkiinni. KäyttämåUäkovempaa voidetta (kylmemmålle kelille tarkoiteF
tud iääts/misvadaväh{@/ mutta lipsmhen
saattaa lisååntyå. Vanhalta lumella, missä
lumikid€ on pyöristynyt, tulee kiyttää hieman pehm€ämpäävoidetta/jotta pyöristynyt
kid€ pystyy painautunaan ri:ltävåsti pidon

PitovoitelunABC
A. Valitse sopivan pehmeä/kova pitovoide
(katso purkin kyljestä käytlijalue)
B. t-evitå pitovoidetta riittävän pitkUle alu
eelle (mahdollisesti topa koko suksen piiuud€ue)
C. trvitå purkkivoidettå hyvin ohuina kerroksina (kenkälankkikenos) 2-3tenosta ko!kiUa hyvin tasoiftaenlisä)€ten välillä.
Mikäi suken liikkmins tuntuu "nyK*Uti"
(pito erittiun hyvä, mutta luistovaihe loppuu
nykien) lyhennä pitovoidealueita- Tee huopåkynälläne.H<isuks€n.eunaan
löydettyäsi
sopivan pitoaluen. HUOMI Puhdista myös
suksien pohja voiteenpoisboaineilla ennen

'Il

ulEintavoitelu4 sillå likaantunut voideleF
rG alkaa helposti jäätyä. läätldinen saattaa
nyös johua nian påksuki kasvaneestapitovoidekeroks€ssa toistuvasta lisäämisesui
Edellämainittu rapa voidella suksia toimii
erittäin hyvin s€lvilå påkkask€leillä G1...-20
c) ja uud€llatai m€lkoludella lumetla.

Purkki vai pasta
MilåIi pukkivoiteiden l€viitäminen tuntuu
hankalalta sucittelemme Rexin k€hitlämiä
pitopstoja, sillå niiden levittärninen on s€kä
nopeataettä helpp@ ja siisnä. Tulos on pakkdpuolella jopa erinonainen. Kuhtuksenkestoon n. 50{ 00km lumilaadustariippuen.

mattakad ettii s€jäätty helposti Mikäi Pito
jåå ltan huonolcsi, lisåå toin€n hyvin ohut
kems ioko samaa voidetta fd yhtä dtetta
pehmdimpää (l€udonmall€ kelille tarkoitettua), ama kuive ja teitå. Mikiili pito on
uid teråvå(hlrå)ja luistoon nykiv:i lyhennä
pitovoitelualu€t1a. Merkl'aa oikea alue hue
palyniillå suks€nreunaan.
P6tåvorteet tuivuvat myös påkkasess4jolen
voit myö voidella ulkonå kelin muuttuessa
matkan vanella. Suls€n Pohjan h1le€olla
kuiva, mutta muuten voi [oimia kuten edellä.
Kåyttiimållä lll5tc'voiteita (6ime.kiksi pastamuodossd sukien påissii (nikiili niissäei ole
pitovoidetta).saawtelad p@mpr lujsto. Laita
ohut k€rrot t10 minuutin kuivåtu sekäkiit-

yoiteleUltraCriFpitopastoillanäin:
ongelnåkelillä (nollanvaiheilla) pitovoilelu
l.Puhdistavoiteenpoistajallasuksienpohjåt,
saarraaepåonnistua ja vaatia hieman koke
msta tai harjoih8la, joten viisainta on aloit(varjossa
2-vålitse lämpömittarin mukai*sti
keltainen 0...+5C uusi lumi
punainen + 1...-1C "
violetti 0.,.-2c "
si n i n e n- 1. . . - 6C"
vihreä -5.-.-10C"
turk@si -10...-20C"
3. Punsb puthlosta voidemakkara voitelusieneentai suoraan sd<senpohjaan hemeen
kokoisiapisaroitan. 15cm välein
4. LeviE ja taioita voide voitelusienellå tasai'
*ksi ja hlain ohueksikerokeki koko $k5.Anna voiteenkuivuan.5-10min. sisällätai
6. Tå$ita voidekenos kevyesti mieluummin
aidollakorkilla tai kämmeneUä
7. Jåähdytåsuksetjalähdelenkiue.
Käytå mieluummin pastavoiteidenlevitykseenc. voiteluientä (urheilukaupasiatai
muualta),sinäs€
ånnostelee
tasarakeisuutensa takia hyvin tasaisenja ohuen voidekerroksen.HUOM! Liianpaku voidekerosei kuivu ja kuluu sitenhyvin noPeastipois,puhu-

Harjoittele
veikeli jå hppalatu sekä hanki- ja jäåketi
vaativatliisbeiivoiieita ja paksumpia keEoksia,joten nekin kelit vaativat seimmiten harjoitteluaja epöomistumisia. KeväthmSetovåt
kuitenLin niin ihania hiihdellii, että kannattaa
jo talvella aloittaa voiteluopiskelut ja aivan
olnin !.iisin, tdvettå jårkeä h)ryäksikiiyttåen.
våhirellen huonraat, €ttä shnuntaihiihtäjän
voiteh ei olekaan salatiedettä vaan melko
Huippuhiihtäjällevoitehelposbopittavissa.
Iu on tolj hiemankinkkisempåå/mutta ulkoi
lijoiden kannattaaåloittaa tötä jå itse.
Bo-Erik lecen, DI

*;.d-r"&5ffi+",

YHDISTYSTIEDOTE
Helsingin S€ud$ Lapinkåvijåt ry. on Suomen Matkaihrnlon iis€njiiiesö joka perusbetliinvuonna 1973.Yhdistyksentarkoitulse
na on edistiiä Lapin matkailua ja rctkeilyå
erityisesti Helsingin seudullaJÄSENYYSMUODOT
Va/situiset jdsnetilittyneet SML:oon ja sitÄ
kaulta HSL:åån.Vareinaisiajäseniäniin vue
si-/ perh€- kuin nuorisojåsener
srolalitsrnet kuuluvat SML:n johonkin nuuhun järjestöön,mutta ovat liittyneet HSL:ääi
naksamaua suokjåsennakun tiliuemme.
Muut kuin SMLn toisten yhdistysbenjäsen€r
eiväi voi liittyä suo.åjåseniki.

Kå4akåivoon vuokEttu käyttöttmmeHelsingin kaupungilta. Sesijailse Esp@sa, n. 9 km
Vanltalta Turuntieltii. pari kilomebiä Solvallan oiheiluopistolta. Karjataivolle pååis@
Koirulan bsiUå m 85&ka XihteereppävaaKarjalaivole löytiiä helpoimmin seuraamalla Solvallan uheihopistolta Ehtevää olanssinpunaista Ptttimäen viitoitlsta n. 2 lm.

Kaiakaivolla on ylåmåjå ja alamaja, jonka
yhteydessäon sauna selå ylei*ssä kåytitsså
ol€va k€ittokatos, varusteisiin kuuluu stic
ira puhiaitå huopia ja keitin, johon Sinol on
tuotava:lse. Ylåmajd keittiössäon yksiliekJASENEDUT
}jnen kadukeitin. Aramajassaon takka ja
kaniiM, yliinajassa on kaki lamiinaa. Myös
HelsinSin Erä-Varuste retkeilyasut ja jalalastusvarusteet,ym. kamiinoiUa voi keittää.
vålineetmeisiistysUrheilukatu 42, puh. 479787
Vihreäån kompostointilaatikkoon låitetaan
Herkluliike Eira Palomäki: hakeisei, !ee,
vain maatuva jäte, muut roskat tule viedä
Hämeentie2, puh. 7532780
läsensaatuoda mukanaannyös l.apinläviöi
La$in Retkiaitta: re*eilyasut ja -vålinet,
hin kuulumattomia hentilöitii. Yi viiden
polkupyöråt, ldkett€lu, ym.
ulkopuolisen ryhmästä on ilmoitettava kahHämeentie54, puh. 7015055
deuejohtokunnan jäseneue.
Partioaitla: retkeilyasut ja -vätineet, polk!,
Pyöråt/ laskettelt! yr.
Karjakaivoa ei voi varatå pel!-ä,s!äänomaan
Yrjönkatu 34, puh. 6943899
käytiitöD vaan se on aina kaikkien jäsenten
Tuntlrisusi: Fjäll.även tuotteet
käytiissä.
Nordenskjöldinkatu
3, puh.411980
Welhonpeså:melonta
Ysjattiooi awinet saatjä*nkorttia vastaan
Oksdenkatu2, puh. 408972
Suomen Matkailuliit6ta, Mikonkatu 25.
Aukioloaika@ 9.00-17.00.
MaFi$a on toi
mintaohjeetjoira tulee noudåttaa.
Ona lehtemme on LAPINKÄVUÄ, joka ilnestyy neljästi vuodessaja natkailuliiton
Telttailuon Kajakaivollå salithr tåpinkävipil'
MATKAILU, joka ilmestyy kuudesti- LA,
le ja heidiin vierailleen.Ulkoilualueen vartijåt
PlNKAVUAtehdenvoi myöshlata,ell€i ole
voivat periä ielttailijoilta Liiluntaviraston
varsinainenlai suorajåen.
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Ktt j aktiw n kdyt tF / stumtsu t:
1.t31.10 .11-304
jiisenet
5,LO;
vieraat
10,2ot
j?jsentenlaps€(l1-16v.)2,50,Zflt
vi€raidenlapset
5,Talkooviikonloppuinå on oleskelumåkutonta koko viikordopu (ei koske telttamalsua).
Muut ohjelnåan merKtyt tilaisuudet, ioisså
yövytään Kaiakåivoll4 ovat ohjelnaan kuuluvilta osiltaån ilmaisia.
Makut suoritetaan HSL:n pankkitilille SYP
Kalevankanr12HK, lilinumerc 2261?0-51646
Avain on palautettava heti käytön jä1k€en
Matkailuliiltoon. Senvoi jättiiä myös Matkåi
luliiton pctiluukkuun kitekuoressa palautuslapulla vatustettuna.
Korå Kittilän Kd(asiådellä
Kukasjärvensatvo6kami toimii vdastlpaVantlkia hoitaonlC-It Mding puh.k. 577
^a.
004ja Maija Stykki puh.k. 8764391Muut kuin HSLI jå*netsaavåt käyitää kotaa
vain HSLn j:is€nenseurassa.
Kodan kiiyttijnakut on HSL:n jä6enil*i 15
mk/hlö/yö ja muilta 30nk/hlö/yö. Aue 12vuotiaiden !.:iyttiimaksut on puolet edellåol+
Koådoken lämpiää kamiinalla. Muuna valustukena vesi- ja jåteånpäli, tiskivåd, siivousvålinetja lapio.Nukkuminentapahfuu
lattialla. Yhteisomistutsessaon vene.
Matkailuliiton sauna iå naia
Lapinkåvijöillå on kiytöoik€Lls samaUaalueella olevaanSuomenMa*ailuliilon omistanaan najaan ja saunaanKukasjärvellä. Majan läyttömaksu ä mk/wk/hlö 1.10-31.5.
rnajålla tålvirninini joka on kävijämäåråstä
riippuhafta 100mk, alle 15wotiaåt aikuisten
seuiassailnaiseksi.Majan yhteydessäon saunå, jonla käytlitmaku 10nk/Nö/kerta, pitää

KaikkimuutMatkailuliitonjåenedut
JÄsENÄSI0IDENHOrIO
Yhd,sh€nljlö Slomematkailuliibosa on Ulla
Kesiind puh. 170 86a.VaFinåistenj&enten
osoit€emluloks€t hoitaa SML.
Suorajäsenlenja lehtitilaaiGn @itteemuutokethoitaå rahastonhoitajaMervi Kunlasaro Puh.k.5,50245.
TOIMTNTÄ
Kerho låt
Kelhoilta on iokåie€nklukaud{

mimmå-

Kaikestalotmimasta ilrnoitetad rapinkivijäHSL:lla on kolne Tena Master 3-telttaa,joiia
voi vuotiata 10 mk/vrk. Teltat ovat kupolimisiå/ kalsikeroslelftoja. Ti€dusteht Anja
Sintonenpult. 676039tai SakanPab puh.k.
8745880.
vuoklara voi mytjs itserehtyjätehtyjä ahkiota
50 mk viikko ja 20nk viikoirloppu. Tiedustelut Pekkå Narinen puh.k. 461 610.
TOIMIHf, NKILOT YUONNA t99T
SeijaTlJppo, Puhediahtajo,Pyhätunturintie 1
C, 00970Helsinki, p!h.k.322 644
PekkaNati^e,Volaryhtdjohtari., Jåmeriintaival l0 E 68,02150Espoo,puh-k.461610
Kirsti Klemola, sftleri, Vehkatle 17-21C 1,
04400Iärvenpä4puh.k.29191 71
Piispantie4
Mervi Kunnasaro,ra,rus,oråoitar'?,
B 10,00370Helsinki,puh.k.550245
Mut jahtok nnanjtsend
Marja Hlminerr saaraKostam, UijasPernu,
Miia Pirinen, Pertti Salo
Mirj^ Pi,nren, oastaao, toimitt4li., Jäneråntaival 10E 6& 02150Esp@,puh.k.461610
Reijo Blomber& Raija Hentnan/ Mårja HF
ninen, Tei tåine, Salari Palo

Kirsti Klemola,
Soukankuja 10 D 30,
"etdi4
02360Espoo,puh.k
8018191
SaaraKostanå, Anja PoutiåineiLRitva Puranen, Marja Puskå, Mitå savolainen/ Sirkka
Sundströn, Iårs Svenstber& SeijaTurppo

Petkå Nårinen, ?r€ld.t4
lämeråntaival 10E 68,
02150Esp@,puh.k.451610
Kålevi Koski Hannu Luoto, loma Numi,
Såkari Palo, Mrja Pirinen, Perfti Salo,Karin
Silander,Erkki Simpanen,Arja SintoneDReijo

utj5Pem]a|olloaptö ik&J,Hopeahaka1 F 53,
02410Kirkkonmmi, pun.k. 298A747,r.297
8563
Allan Apunen, Aulis Boströn/ Iormå Hlrkiis,
Pekta Narinen, Mirja Pirinen,Kadn Sillander

Kdiaklivon ieåffr
Kålevi Kosk, Aemarinne 6 B 8, 0e500Lhja
79,r 90-2180249Ho. 11.3G
as.puh.k.912-810
't2,oo
Marja Puka, Ilkanri€ 1I c 24 00400Helsinki,
Puh.k.5n 989

Pj:npuheenvuoro
SuomenMatkaihhtlo ry:n liittokokoukseen
13.12.1991osallistiuvatHSL:n edustajina
syyskokouken valitsemat Raijå Henrmar!
uljas Pernu ja s€ija rurPpo.
SMI-n plhe€njohrajana 15 vuorra roiminut
pääjohiaja Olavi Syrjänen halusi luovuttaa
paikansa-Uudelci plheenjohrajaksi valittiin
apulaiskåupunginlbhrajaMatti Rossi Oulue

k€si&uussa, yhdistykst ovat oikeutethrja
lähettämäiinyhden *inioikeutetun edlsaajån
jolaista allevåå 500jä6entiikohti. Näin olle.
HSI. jo*ä jiisemäinä oX mdaskuussa 1304,
voi låhettäåkolne edusiajaa.
SML:n såänliimuutok€sta seuråa, ett?i me
joldumme talkentamaånomaavireiltä olhF
ta säiintömurtostamme.Viime vuoma asiaa
käsiteltiin kahdessåkokouks€ssa.Tänäwon-

Kokouspäätti myösSMLn sääntöjenuudista,
mista. Edellisetsäånnörolivat vuodelh 1979.
Uusiensääntöjennukaan byrok.ariakev€- Pjihimäen Kansainvåliset Eränessut järjesnee,sekäyhdistystencauistumis-ja vaikuietään 10. kdan 4,-7.ke*ikuuta. SML:11a
on
hrsmahdollisuudet
lisääntyvät.
siellä oma o6aslo råpinlävijöillä on mainio
Aikaisemmin pååtösvalraakäyrtivät joka koltilaisuus main6taa omåa toimintaarua, Vamas vuGikokoontunut liittokokous ja kaki
paaehtoisia esittelijöitä tarvitaan vaEinkin
kertaavuodessakokoontunutliittovaltuusto- viikonropm ajaksi. SML lupåa korvåta mats
Toimeenpanevanaelimenä oli hallitus. UUkakului Tarkempaati€toa messuistaseuraa'
distuk*n jälkeen liittovaltuusroa ei ole, vaan
ja Matkailutehv6sa Lapinkåvijäl€hdessä
päätösvaltaa
kåyttävätkerrd vuodessakG
koontuvaliittokokousja hallitus.
Toinintaril€lta Suomen itienäisyyden 75Liitokokoukseen, joka pidetåän toukovloris juhravuotta kaikille
s.ij"

ESPOONPIENVEDET
KARTOITETTU
Luontoon kohdistuvat uhat nåkyvåt niikyvåt
sdn selvimmin pient€n ekosysteemienkut€n iiihteiden ja puojen luonnontilassa.Pienvesienmuutoket ovat olleet suomen luonnossa viime vuosiklmmeninä rajlja. Tehometsätalous ojitukin€en, rakentåminen
yleensåskä teiden Elentminen ovat muuttanet pienvedet ulaMlajsiksi. Luonnonsb
jelun pääteernanåvuonna 90 oli pienvesien
kohtälo. T?imän mnoittamana suo.iteltiin
Espoossakesållä91 pienvesienkartoitus, tutkimuken loteutukesta vastasi Luk. Mikko
K.iikki.
Pienvesienluonnontilaisurttå dvioitiin Vesija ympåristiihallituksd ohjeidenmukaan.Samoin kartoicttiin kohteidenkasvillisuus,elämistö, maisemien m€rkiyksellisyys ja s€lvi
tettiin tuomontilan muulotsiin joh[aneets]y!.
Arvoktaimmiue kohteiue esitettiin myös rajauksetsuojeluavarten.
Tutkimuksen perusteeuaarvioitiin valtakunnallisesti/maakhnalisesti ja paikallisesti
årvokkaat purot ja lähteet Uihtei$ä tosin
löydettiinvainyki maakunnållisestiarvokås
lähteikkö;PyykorvenläheiköLValtakunnallisesti arvoklaita plroja löytyi sesijaan kolme Pit!åsuon purc, Kolmoislahmit - NuuksionFdolaako F Nuutsion Mylwu.on koski.
L?ihieidenosaltaarvokleiden kohteid€nhävik
ki on ollut siten suuri ja jäljellä olevista
låhteistäkinovat monet uhanalåisiaraken
nustoimenpiteiden vuoksi.
Puroja Esp@$a on sensijaansatojakilonetrejä,suurinosaniistäon k€skjttynytPohjoie

Espoos€€n,nistä löytyy runsaasdluonnonti
laisiakohteita.Etelä-Esp@staluomontilaiset
purot ovat s€nsijaanhävimet kokoad.
MislenliintoGimpia pienvesistiioliNuuksien
Mylt}?uron koslti. Se saa alkuNa vihdin
puolelta IscPdikkååsta, j6tå se virlaa n. 6
km Nulksion Pi*åjäryeen.
Hi€no runatF luonnonvataEmmat6at jävät
tosin Vihdin puolelle. Ainoastaan lyhyt kos'
KGus m iiihlt tiilE luNotilajseksi. K6K
vhtaa jyrkt<iireunaistalehtonotkoamyötenja
kivikkoiset cat ovål ruisåan
lehtisanrmalkasvilisuudmriiytt imiå. samallajistoon ruNas. Koskestalöytl lM. Uudel'
tamalta håvimeetsi luultu rosopuosmmal,
joka on Etelå-Suomessahyvin harvinainen.
Koskikohta on leveydeltään 2-3 m ja naise
mallisesti eittätrl arvolas. Suojeludvoisen
osånpituus on 300metri:i ja putoukorkeu 5
metriä. Koko puron korkeus€roon 39 metriä.
Kalåststa löytyi jopa tåmrnukkaa;ilmeisesii
vanhojenishrtristen peruina.
Kartoitus on varsin kattava, tosin joidenkin
mielestämuutamiamielenkiintoisia
kohteita
eattaa puuttua kuten 6im. Ka.jataivon puro.
Kartoitus kriteerinä on kuitenkin ollut, että
puro virtaa koko kesån.Kiljanen åntaamyös
mielenkiintoista tiet@ kasvallisuudestå ja
eläimistiEtä, joten sitä kannattaa tiedustella
Espoonympäristönsuojeluioimistosta.
Espoonpievesiinventointi,MikkoKriikki
Frpoon )dFiristijNuojelulautakumn julkais !1 0 /9 \
ref. Reijo Blombers
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NAIN SE KAY TALKOOTOIMIKUNTA
Lehti'ihmis€t ovåt esittåneettim:h pylanön
jo ka'n åikaa sitt€n. Pienen painoshrks€n
peråistäon osarani laitiautua areenallekertc
mam talkeboimimasta yhdjstyk€st?inim€ltii
HelsinginSeudh Iapinkiivijät Talkooboiminta
ei ole yks:selitteissti jåsenneltyä.Olen kuit€nkin hahmottanut siitå kolne erillistä ele,
EGilsi talk@t Karjakaivon asioidenhoitamiseksi.T:issäon vahvasti mlkana seit*nhenkisen talk@toimikumenli!åksiKarjakaivon
isäntä niin suunnitteluvaihessa toimikunnen kokouksissa, kuin myös asioiden
kåytiinnön toteuttahis$a. Isännänja toimikunnan vålinen yhteistyö on saunaionta ja
yhteinen, voimakas p}1kimys on tarjota toiminnallisia hetkiä jäsenistölle.
Toinen, hyvinhn merkittävä 6a talk@toi
mintaa,on ulosp:iin suuntautunut tojminramme; €rilaisten yhteisten retkeilyä suonan tai
epäsuor6ti ediståvien asioiden talkoilla
tekeminen.Tåmäon aluetta,mikä vaatii hyvin

iot€utettuja operaatioila c, toisen osaplolen
luottamuks€n saavuttamis€ksi.Se vaatii in'
nGtunen jå dianhrtevån joukon neuvottelu-, suunnitlelu- ja bot€utusvarhe€ssa.
Minun
on helppo tumusiaa yhdistyk!€sränne olevan tälla:sen voimavåran. Kolrnås, tärkein
€lementii p rultaessatalkooboiminnasta"ovat
ne ihmi*t, joika tuntevat omalseen täUaisen
loiminnan tårpeeUisuuden,siis talkoolaiset
On mahdotdta kuvitetla puiden hankintåa
Ka4akaivoue, siivouksia sieuå, Karjakaivon
kamin rakentamista,Tunturiluuta-operaat1ot4 KukdiäFen tålkoitå ym., ym., ellei olisi
ahkeriakisiäniitåtoteuttamassa,Nauttimassa täUä tavoin yhdessäprurtamissta ja tekemiissätum€tuksi yhdiitystå nimeltå HSL.
los olet hinnostunut toimimaån tålkoolaisten
käyttör€serviin, eli @llstumaan yllättäin
ihaantuneisiin talkoGiir! ota yhteys minuun
Puh.t.2978563
Talkoopäälikkö

ONKO HALTIATUNTURI
MUORI?
LantalaietjakoivataikoinaanSaanenmaan.
Norjanja SuonenvälinenrajapäätettiinkulkevaksiHalditsohkkå-nimisentunturinylitse. varsinainentunturi huippuineenjäiNorialleja kåitaletunhnin kuvettaSuomelle-Uene
Iiioitelhra sanoaAtä tunturin syrjää Suomen
korkeimmksi tunhuiksi. Piräsi kai mieluum,
min puhuaSuomenko.keimhastakohdasta.

Sitäv6toin korkeiman tunturin titteli kuuluisi vierei*Ue Ridnitsohklle, onhan se kokonaan.ajojemnesisäpuolella.
se liene yhden
Niin tai näin, saamelaisille
tekeväå,ovathanhe iåtja ajatasuneetneljän
olensitä
valtakunnanålueella.Lantalaisena
mietbkellytsiitä saakka,kun v. -81 tein en
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simäisen yrtykseni nolsta tlaltiue. Yritykeksi se jåikin. Bi muutamalla hiihdetyllä
kilomerrillä urbaånilla valaistulla kuntopoluuå Hatimuoriå mennå kädestä pitåen terHaltimuoria - miksi sitå kutsutaån muoriksi?
Ovatko tmturit ferniniinisiä? Handtd nykyisin Iåpin ohella woristoa ja nieletini
woret ovåt måskuliinisia. Ne ovat komeita.
kdula, voina]:kaita jå njujaki& siksi kiehloviå. Muttå Haltimuori iuo mieleennaapurin
mummon jo€kus sonuvun lopulta. MuJnno
rukearuutuisgsa lappuesrussahätjsbelenässä
meitä viikareita aitan ylisiltä Mlstan Pekan
peluusta- Muoriksi kutsuminen tulahduttaa
ruskeakivis€n bnturin kulkijan runoratsun
låukan- Nimeen ei sisälly lainkaan jännitystä
€i romant6ta kuvitteluå/ puhumttakaan
erotiikan henkiykestä.
Ajateuaanpa vaikka fallosmaista Matterhornia. Siinä on vuorcssa ja vuoren nimessä
oikeaamiehistä uh@. Tietystj Haltimuonkin
saattaaäityå tuikeaI(si. Vetää hupun silmillen niin, ettå vaeltaja on hätää kärsimässä,
näkemättä nenäänsä pitemmäUe huorin
ryntäillä. Tai ryöpyttää luntå silmille raivoisastituulen voimalla,kaataeninkkaselkåisen
hjihtijän kuin koppakuoriais€nelälleen. N:iin
opetti muori minua Lapinkävijäki- Kovalla
kiidelläklrittaenja vålilläaurinkoisenheuästi
hymyiuen. Opin tuntemaanpuuttoman tunturipaljakan kaeeuden ja kovuuden- se sai
vuosienvdrella lähestyinHaltiaed suunnilta Käsivarttakiertåen,mutta kuitenkin loppumatka åina samaa poroaidan viertä/ kunnes
kåånnöshuipulle. Huonca säässä
tuli ehl<ä
jckus eksyttyänaapurinploleue vieiakirjaa
kuumeisestihakiessa.Mitä useamminkävin
siellä,sitävarmehhinalkoituntua/etGitämä
ollut todellinenhuipulla käynti,vaantuntu'
rin syrjäUe istahtaminen. Halusin tutustua
Haltimuoriin paremmin. Kuvittelin muorin
seisovan selkä Noiaan päin Suohineidon
keskisormenkynneuä.

Tårkempi tutustumin€n mlloriin alkoi Norjan
Haltin s.lkipuc
pstelta Guolastir€n p?iärt?i,
lelta. Rajarylitysluvåt saåtuåni seiein kåhden ysäviini katrsa sryskuisena s'muntai
na muorh s€laintakaM valniina nosemaan
Pciiduottarhaldin ylitse. P)Tkin n:o 304
kohdalta yUttåisimtr€ Suomenjä NolFn njan. Arkrna*an miellyttiivä samalinen
naasto muuttni ylempiinä kjvikoksi, todetliseksipirunpelloki. Säähuononisumuis€ki,
sateis€kii ja kovatuutis€ksi. Tarkkå suumistamin€n vei meidät kuitenkin Raistuottarhaldin (1365EDhuipulle.
Kivi*mpåå parklaa tlskin löytyy. Se oli
Haltimuorin takapuoli, eikä muori ollut pats
haaua påällå. Pidemmittä vnvy$elyittä jaF
koime keltåiselle pyykille ja Suonen p!olelle. Nimet ta6 kirjåån. Numero oli tällä
kertaa 31202. Taitaå nykyisin olla oså nousuista konevoimalla noustuja/ kuin mutkamåessäikään. Haltin herljnkin saa ostetuksi Anttilån kaupasta-Inflaatio on nakertanut tämänaikoinaan vaelt4ien piirissä arvstetun asiånmelkein olemattomiin.
Haltin kimppä huorin helmoiua tarjosi viihtyisän yöpymispaikan. Hyvin lev:inneenäoli
taasmukava ja*a alaspåin. vesistöjen yliltys kovassåtuulessaoli suorastaantaidetta.
Täytyijähnettyäkuint otinvaimosuolapaF
saalsi tuulenpuuskm tarttuessaja yril!äessä
jokeen..Sr'trrkuh kolrn6 p€iiväteimpaiskaba
nesynrynäpåivåma*an saivåaralle. Kåtse'
limme peräiisähiihtäjien paasia todeten, että
onneki henklöpalvonta ei ehtinyt aikaan'
saada vahinkoa saivaalan hurenevad prc
fiiliin. Mitåän läsiitä ponasaskelmia ei
tunturin yliise kovan vastustuken takia tehhuolimatta,
ty,suunniielmGta
Meekonjärvellå touhusi siivouspartio kuin
tehdenautiotuvaståputipuhvalkotornaado
toisen. Kelpaisi väsyneen tunturinkulkijan
keuahtaa vaikka laverin alle nulkumaan.
TåUaistakakikerosnukkumista,periaatteella "ketäänei jätetäulos ja sopu sijaaantaa'
toteutimmemekinniidenkahdenkymmenen

la
muun rukåvaeltäjan kanssa yöpyessäme
Meekonjärvenautiotuvassa.
Keski-ikiisenä ou mukavå tavata nuoria/ åivan eNikertaa tunhfissa olevia vaeltajia. He
olivat sisiiiståreet oikeat vaeltajan tavåt ja
vasruun rhtulis
liikuttaessa, olivat miel'
lynäviå ja yståväuisiä. Aivan toisin kuin
muutamat kesK-i!åiset varaustupien "jupiy'
taiken kårvais€t"lairan kiertiijå(', iod(aosoiF
tivat ov€å yöpail&aa kysyv:iUevaelluskoll*
gaue. voi aikoj4 vo; tapoja. lospa ,is*ikin
sia$å pojdta polvi paranisi. Ainakin siltä
nhnri nuoria kuunnelesa.
Muori puhalteli euraavan påivånkin koko
keuhkojeroakapasiteetilla. Sainojaiai€illsti
vastahluleen pysyäkeen pyrtysrä. Ma*asinme Kuonjariue. Kolme j@n yliltystä ja
naja tupsahti sumustaja råntäsateesta
eteemme. Taåsoli kiinpällinen 'tahden kenoksen
väkeä" nukkumdsa. Nukuin lattialla puoliksi laverinallajåkuulin kun vanhatunturisusi
totesi pojilletr lumen satan€en tunturiin.
Todellaki4 tunturit olivat kää.iygneet valkoiseenvaippaan neljiissyyskuuta vdtaisena
yönä.

lumi ei ole
valkoin€n, kamis vastetdut
parasnahdollilnen Patitlaleu noljalaislle.
Kvinä kiively vaåtii erityistä la*kuutta.
Matkasimm€ auinkoissa säiissä. Tuntuden laet hohtivåt valkoisina muuttuen laakoissaja kuissa orastavan rskd väreiksi.
Sininentaiv4 laartui pilv€ttitmänä huikaiseTffiin sdd hrhh tmtm, LuonArm minu
kikkoni. fiiiil?i rauhoiturr hiljeuyn ja teråiin
voimani ludellen. SaananalarinteenPitkG
puilla KilpisjiiFen Pinnan viilkkyessä tunturikoivujen lorlwta, ajattelin tyytlväise!ä
tuntevani nyt Haltimuorin pr€mmin. S€olli
to&llinen tuturillenousu. Alhaalia laaksc
ta nousten,lvuoriston vaivåtkohen, huipulle
kurotin ja onnistuin. En trme valloittan€eni
Haltia, vd se valloihi jäll€en kenan minut,
vieden laas sydiimeni.
Haltin seläntakaaKilpjsjätuen ranråanruskaretkeUä30.8.{.9.91 kul}i

TIETOAI
OstoksilleRuolsiin
tunhfivåeltamisen ja leirintåän. MerkkitaMuidenmaidenretkeilyvarustevalikoimiaonvaroita ja omiå tuotteiha.
mielenkiintoistatuikajlla. Utehagdinetlehde$åon pitkå rivi tietojaliikkeisiä,jolkå
myyvätvaeuus-,laskettelu-,kiipeily-,pyöräi-Sveavä8en73, slockholm
ly-,melontajaurheiluvarust€ita.
S€uraavaan puh. 990,15'&3142
000
on poifriitu muutamia retkeilijän kannanlta
yarusteita kaikenlaisen seiklailuun. Suuret
kiinnostavalta kuulostavia paikkoja Tukhol'
valikoinat jalkineiia, rinkloj4 makuupuss€'
mastaympåristöineen.
FliesbergsSport & Fritid
El8,19700Bro
puh. 99046-7s&46375 oiike)
4a 100(postimyFti)
Pohjoismaiden sulrin urheiluliike, jossa on
kaikkeakeså-ja talvilrheiluun,vapaa-aikaan,

Kungsgatan55,Stockholm
Puh. 99046-&113483,200249
Makuupuss€ja, vdtteita/ telttoja/ inkloja/
suuret vålikoimat vaellus- ja belemarkukia.
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KALEN VETAMAT
HIIHTOVIIKOT 20 V.
Laulgkele R6vo-R@pen tahtiin
On hiihloviikko Ylliiksen muisti$a monella,
kun joukko lapinliivijöitä matka lomue.
Suket, reput, temoskamut -kaikki mukana,
jaKoskenKare
jäleenmeidänmatkaoppaana.

lapin kevät mden sieth iiillen sulattaa
lMGrå sieu'puhutaa, Rn valtaannoni jäå.
Kun iiäriviivat tuntuien hiipuu h:im:iiään,
niin revonhften loimut iileen silrnis*ini n*ir

Parikymmenf vuotta on hän meitä luoisan-

Måtkallain nyt riimitbelin värssyt pienet nää
Kalelle ne hitokselci voi kai oGoittaa,
eg retket tulevat ne oisi yhtii leppoisal,
Kuin kelpo lapinkävijöiden joukot laduiua.

aamupuurot,retkievååt/
kåmpåtjärkännyt.
Kun suksikelit pettäii niin Kale petä ei,
on li'sterit ia pitovoiteet otleet ain/ okei.
On Ketunlenkit kienelly ja huiput Iåinion.
Ia kotanajan seinstarh paiitees' auringon
ne nunlkikalvit iuotiin/ ja naulu herkiissä,
taasmatka jatkuu Iuistaen koh( Isoo-Ylläsiii-

NIESTASAKKI
Kuivatusohjeita
Kuivattamallaerilaisiavihanneksiasaadaan
retkimuoniinmojoviamakuelämykiä.Jollei
ole tullut hankkineeki hyötykåsvikuivuria,
vanha tuthr uunikuivatus käy yhtä hyvin.
Myöstuulettimenja låmpöpuhaltimen
käyttö
soveltuvatoivauisesti.

Kukkakaali täyiyy hieman esikypsentääennenkuivattåmista,
iai semeneesitkeäkieikå
maistuhyvältä.Pilkokukkakaalipieniksipaloiksija kypsennähöyryssäsenaikaaettäse

hienan kuullottuu (n. 6-7 ninuuttia). Hienoma sitten veitsellä ihan pieneksi ja levitii
kuivuMån joko l€ivinpaperilte uunipellile
(uuni 50 6teesen, suuluukku raoUeen)tai
sitlen kuinrin ridlöille.

Tomaatit kannatiaakaltat4 eli kasiaaheikek'
si kuumaan vet€eq joltoin kuori irtoaa. Kuivatuissatomaattiviipaleissakuorensuikaleista tuleetikklmaisiaja sitkeitä. Pihvitomaateissasisus on kiinteämpää ja pysyy paremmin kasa$a.Itikkåa ohuiksi viipaleiksilei'
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vinpaperiUe. Joskäytät kuivuia, tee paperipyttylisti rititiä piendpi joloin n@ pdiis€e
kiertämä;invapaialenreunojenLautta. Uunissa ei tätä onSelnaa ole.
Kukkåkåali-jauhelihapålå
1 pss Gourmix4onaattikeif boa
6 dl vert?i
2 dl kuivattua jaulelihaa
2 dl kuivanua kul&kaåtia
0,5 di kuivattua tomaattia
(painele viipale€t mittaan)
1 rkl kuivåttua ruohosipulia
2

låita kuivatut tuott€et etukäteen likoamaan
esin. Minigrip -muovipussiin. vjspaa 1o
maarrikeitto verem ja lGää liorerur aineet ja
valkosipdi. M!rutele Aura-juusto seokeen
n. 10 minuutin kuluttua ja ama sen sulaa.
Lisåå vettå tanittaess. Suurusta nuusijauheellå viimeiselci sopivån pakuisetsi.
RaijåHentman

kynttävalkosipulia
n. neljännesmuusijauhepussiå

LIESIARVEN KANSALLISPUISTO
Kdsallisplistot ovat yleisiki nähtävyyksiksi
perustethrji luoMosuojelualueita, jotka säilytetään näytteinä Suomen a.vokka'mmista
luonnonpiirteistä. Niiden tärkein tehtåvä on
suojella alkuperäistå luontoa ja erityisesh
Suomeuetyypillisiä eliöyhteisöjä.
Myös ihmisen luomat kulttuurimaisemat ja
rakenteetovat suojelukohteita; sellåisiaovat
mn. kaskialueetja niityt. Kånsallispuistot
palvelevatlisäksitutkihusta/opetustaja virMaassammeon 25 ka$allispujstoa,joiden
yhteGpinta-ala
on 6900km?,pääosaniistäsijaitseekeskisessä'
ja pohjoisosassa
maatamme. Eräs järvimåisemien helmi, Liesjärven
kansallispuisto
sijaitseekuitenkinHetsinAin
tuntumassa,n. 75 kilomerliä Porin tietä pohjoiseen,Tammelanhämälåispitåjä$ä.
Kansallispuisto
on perustettuv, 1956Tammelan kunnan takamaille,nyt Porintieleikkåå
sitämelkoläheltå.Aluen aamimetsiå
Ahonnokkaaja Iscaarta; oli tosinsuoithr siiäskjmetsinä 1920tuvulta låhtjen. KaNalljspuistoa
låajennettiin
yli nelinkertaisekivuonna1982

ja senpinta-alaon nykyisin6.5km,-Alue on
metsåhauitulsen hauinnassa.
Puisto on näybe keskellä Lounais'Suonen
rintamaiia sijaitsevastaharvaan asutuståns.
Tammelanylångöstä.
Tåällåsäilyivätvanhat
elinl€inot ja tavat; kasken, tervan ja syden
poltfo, svupirit )d. - pidempään kunr
ymptutiviuå viljavilå maatalosseuduilla.
Sdskeita hetsin ja slåperäisiå soita
Liesjärvenhaa-alueon läheskokonaantuaheiden metsien ja mersäisten pikkusoiden
peitossa,
Alastan,45% on tuoreitakuusivrlMånnynhauitsemiakuivahkojakankaitaon
24 %, mutta reheviälehotmaisiametsiäon
vain3%,jokaontyypiUiståTammelan
karulle
järviylängölle.
Soisiaonenitenlorpiå (n.15%)puistorpnrhalaståsekäråmeitä10 7o.Ennenpuistonpcrusramisramersiähaka$iinja loidettiin r.-
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lousmetsinä.Siksisuui osaniistä on nuoria ja
keslj-ikiiisiä. Rursas kolmannesmetsiståon
kuitenKnvarhoja; ylisatåvuolioita. Todellisestaaamimets:istÄvoi kuitenljn puhuå vain
pienellå atalla.Tåmå on tosin ominaista koko
Etelä-SuomeUe.
Luonnontilaisia ikimetsiäon
äärimm?iisenv?ih:in.N€ ovaijopa luonoEuc
jelualueilla harvinaisia. Kuten edellä jo mainittiin, Ahonnokasra sijailsee puiston luonnontilaisin metsä ja sinne johtaa Ko4€ni€Kolonetsååjå sen€lnmin
Unnusto alu@lla on vaGin rikås. Tånä johja pitkästä
tuu vanhojenmetsienrunsaudesta
raniaviivasta/ joka lisää elåimille tärl<eiden
reuna-ja vaihettumisalueiden
mää.ää.Runsainpia lintolajeja ova mm. peippo, pajulintu,
harmaasieppo,punarinta, hippiäinen, kultarinta ja sirittäjä ja nyös tiaiset ovat ylejsiå.
Metsät ovat myits tikkoFn suosiossa,alueeUa
pesivåt lähes kåil}j liklalajit. Myös muiue
kololinnuille ja kuten tiaisitle ja puukipijöille
on runsadtipesimäkoloja. Pöuöjåja haukkoja
on tavattu pesivinå kaikkiaan yhdeksän eri
lajia.
Kivikoistenrantojennäkyvimmåtlinnutovat
v:istiräklj ja rantasipi.Tryneltä järveNiselåltä
kluluu kesäiltaisin kuikan llvonta ja
Kyynäräjårven korteikkolahdella mylvii
härkålintu.
Y]eisimmät nisäkk;iät ovat hirvi ja valkohäntäpeura.
Iltahåmåri$äsaattaapoluilla
tavatåslaperäisen metliin vaeltajm "netiisian" eli mäyrän, mutta pesiipä puiston kolojssa myöshyvinvoipaliitcorava kanta-

nen Kyynär:inharF eki nelienklmentä eri
kokoista saarta ja hotoa. Aluees€e. kuuluu
lisåki vanha, edeUeen6uttu Korteniemen
metsiinvartijatila.Senpienethajauåånsijaisevat pehc F niittutilkut muodctavat vaikui
tavan vctakohdan ympåröivitle järeiUemec
sille.
N:iiUårdnoilla ovat asatanet dänkävijärjo
hrhansiavuosiå sillen. Siitä ovåt 6odistukena
kareallispuiston råntahietikolta liitneet }jvi
*t työkalut ja nets:ist),svålin€et.S€utupysyi
kuitenkin syrjåi*nå takamada aina 1930luvulle saal*å. KansaUispuistonkeskellä on
200wotta sittenperustett! er;imaataloKorten:emi. S€on toiminut metsänva.tiian6hte
na vuodesta 1878lähtierr jolloin valtio osti
ympåröivåt maat. Tilan Ekennukset ovat
vuosilta 1a70- 1910.Senpellot (5 ha) sijaitsevåt tyypillis€en hämäläiseentapaän monenä
pikkutilkkunasankanmetsänympåröimånå.
RetkeilyLi6jÄrvellä
Puisto sopii hyvin päiväre&jen kohteeksi.
Alueelta löytyy viitoitettuja polkuja seki
opastspaikkota paikotusalueineen.Pääopae
tuspaikka on Kortenimessä.Kyynäränha.jun
tyvellä Kopinlalde$a on uintiin epivaa hiekkarantaa,Sieltäjohtaakilometrin mittainen
polku Savilahdentelttailualu@Ue.
Puitton pohjoisosassaSiltalahdessaonkeittopaikka.
Kulkuyhteidetjå yleisli€lor

PorintielLiisis?iäntuloristeys
on Kirkkolammin'
kankaan levähdyspaikka n. 24 kilomeiriä
Karkkilasla,ionneonmyiislinja-autoyhteys.
Salkolanjä.vellä n. kolme kilometriä ennen
Jairvijo kulttuu.imrisemrå
en. nsteystäon noielli ja iavintola;unohiaa
mainiotauiei sovimyöskåån
Salkolanjäwen
Liesjäryen
karuallispuistossa
on metsiä,soita mapaikkaå/ejkä horeuin hämålåistäpi'
jåjäruiluontoa;keskeisenä
järvenäsiis Li€ärvi,
toPöytåå.
jonkarannathallit*vat maisemaa.
ltseasias- Sejoka haluaa tutustua tarkemmin alueseen
sakyseessä
on neljäjärveä,jotkaliittyvät toi
hankkineemyö peruskårtånlehdet,joiden
siinsa.Höystenä vi€låparisuolampea.
Vesi- nume.ot ovåt seuraavat202449,2024tt ja
rajaanulottuvaamelsäistriraniaviivaaon yli
202412."Esitteitåalueestaon sååtåvilla mm.
30knomehiiihsolinaitå puistonpieBti pintaMetsåhåUituksenluonnomuojelutoimistosta
alasta.Sokkeloisenmaisemanhonipuolisuut,
Pl 223,00121Helsinkipuh 61631ta lisåäjärviä e.otiavamatalahiekka.antaiRIB/ Metsähallitlksen esiteLiesjärvestå

RETKEILYNVANHAT IA UUDET
ERATAIDOT ESIIN
LuonnosEaliil&lninen ja honnon ehdoilla
eläminen ei ole nykyihmiseue myötiisyntyinen taito. Retkeilyn harrastajjstamonet ovat
kehitelleet ilse erilaisia varusteita jå välineitä
härrdtutaanhelpottdaan. Kokemukenja
kokeiluid l@uttaheilleo mydskerilnyt koko
joukko nikejä jå tietoa, joille olisi kåyttitä
laajemmåltiKn. Niiti ryhdytåän nyt kokoSuoms Ma*ailuliiton Lapinl?ivijät yhdistyk,
set ja Pjihimäen Messut järjestävåt kevään
aikda vannojenja uusienretkeilytaiboienideaja keruukilpaitun. Kilpailulla pFitään saa'
fraan talteenaivantavallisten retkeilijöiden ja
luonnGsaliikkujieniLsekehittämiåvarusteita, parannuksia valmiiksi Gtettaviin varusieisiin, käteviå niksejä vaikkapa vesistöjen
ylittämieen tai varusteiden kuivarramiseer!
eråruokareseptejäja valmiiden erämuonien
maustamisvinkkelä. Kilpailun raati seuloo
parhaåt ehdotuket/ jotka palkiiaan ja asetetaan esille 10. Kansainvälisille Erämessuille
2.-7.6.1992.Messukåvijätsaavatmaistella
pålkittlja ruokia jå valita niistämaistuvim-

Erätaidot talte€n -kilpäiluun voi lähettää
ehdotuksia seuevista aihepiir€istiir
- itsekehitellyt retl€ilJ'vansteet ja väinet
- pdannuehdotulcet valmiina ostettaviin
varusteisiin, vaatGrsiin jne.
- vin-kitja niksitluonnossa liikkujålt€ eiilåisista ongelmistaelviyqmit€ksi
- eräretkeilyn turvållisuuleen liittyvät vinkit
- vanhat ja unohtuneet retkeilytaidot
- itse tehtävät retkiruoat
- valmisruoKen maustäminen
- luomosra saataviinravintoaineisiin pohjau- hätäravinto luomosta
Kilpailun tuomanrto6sa ovat edlste$iinå
Iåpinkivijätsyhdjstyksie, re*eilyvmteid€n
valmistajienja Riihimä€n Messujeneduslajal.
PalKntoina on h)ryiä kodmaisia retkeillaårust€ila, natkoF F retkeilykirjaUisuutta.

TäHh Pjihimäen Messujentiedotte@n voi
vielä lisaitä,että Eräme$uilla tulee ol€maan
osasto,josra lapinkävijät esittelevät boiminlaansaja maistattavat hlPailuruolja msuKilpailuunvoilåhettääehdoruksiakirjållises-vieraila. Sinne tullaan taruits€maanjöeniä
talkoilenaan. Asidta kenotm enemmän
ti piiroksin tai vålokuvin täydennettynähuhLapinkivijiissä nro 2/92.
tikuun 27. päivään asti osoitteella Riihimäen
Messut"Erätaidottalteen",Kauppakuja5 A,
11100Riihimäki(puh.91+39561).
P.H

Lähetettävien€hdotustenaihepiiriä ei ole
tarkoin rajattu,sillä kisalla halutaansåada
esillesekävanhojaja perinteisiäretkeilynik'
sejäettä aivan ulsia teknisiäkin keksintitå tai

RINKANPOHJAUTA
APPUIJN!!!
Iåpinkivijåiehden kurujen lanssa tapp€leminen on kuin taistelisi veroviraiton Lanssa.
Kun HSLrn jai!€niä on kuilenLin reippadti
toirta tulutt4 toivoisimme liitävålMe
1.jonkurFka omistaakiiapainonjå haluaisi
vättiimättä painaa tåpinkivijän hulvattoman
halvalia
2.porukl@, tota olisi taluk6 hrlemd neljöti
vuodessapostitlstalkoisiin ja pylkisi sitourumaan hommm siinä määri4 ettei viiden
ihmisen kasaansaåmiseenpitäisi soiteua 20
puhelua-Tai hakkisi ainakinsijaisen.
Jos jonpikumpi homtu tuntuu kolahtavan
kohdatteerysoittele Mirja Piriselle, joka vstaalehd€niln€siynisestii puh. ili. 4616i0.

- tyhjennä aina tuhkåluukku enren kuin sytytät tu1et
- tuhkaluuku tule oua aim auki ja vetoa
siiädeUiiåin
vain suuluuke olevala s:iä(tnupilla. Muuten hiilet alkavåt hehkua sisäUä
niin voirnaktaasti,etfii sinne.sF9? ikiiåinkuin
ahjo,jokå sulattaa arinan. Aläkii sitten polta
nåppejäsi
Karjakaivon kahvipamu on kateissa. 16 *
on hohtunut peslreissulla luoksesi, palau'
YöD'rnis€t ovat KaiakäivoUa nåksuttomia
koko viikonloppuM vain silloin kun talkoilIaan. Muutoin siltä os4 kuin yöpyninen

Låmmintäja valoakansalle
KårjakaivoUakuluu tählin vuodenaikaanaika
tavauaklnttilöitä, Muistathan hroda muutaInaamu}lEi/ ks tuletkitymä?in.Pöytilkynrtilåt eivätolesuositeltavia,
silläkunnonalustoF ei ole,jolloin stediinit valuvat pi&in pöytiä
ja iakan kulmia, ja ne eivät myitskäån valaise
kunnolla. Parhaimpiaovat hyvälaatuiset
kruunu- ths. kynttilät. Valkoisetvalaisevat

KODAN VARAUS
Kittilän KukasjärveUåsijåitsevaaGoadoskotaamme varatad C-H Moringilta puh.k.sz
004,lesiiEuto 597397tai MaijåStykiluipuh.k.
876 4391.Varaus on peruttava kaksi viikkoa
emen varatiua aikaa tai siitä peritään noF

VUOKRATTAVAT TELTAT
HSL:llä on kolme Tena Master 3 telttaa/ joita
voi vuokraiå 10 mk/vrk. Teltat ovat kupoli
mauisia kakikerostelttojå.TiedusielutAnja
Myös Sinolia on syytä joko kuljetiåa aina
mulanaantaiiuodas'llointåUöinpullollinen, Sintonenpuh.k.576039tai SakanPalo
jonkajäiiääyleiseenkäyrtöön.Vaikkakeitin
Puh.k.8745880.
on yhdistyksen, talo ei ia.joa siihen polttoaineita, vaan Karjakaivon eieisen komerossa VUOKRATTAVAT AHKIOT
olevataineetovåt aina jonkun sinnekanta- HSL:llä on kaksi its€tehtyä ahkiota/ joita voi
wokraia 50mk/ viikko tai 20mk/ viilonloppu. Al*ioita voit ky*llä PekkaNads€ltapu] k.
KarjaNaivon
ki*aasta on poltettujo kolme 461610.
Muita puuttuvia varusteita voi kysellä vaelarinaa puhki, mikä pani isännån ja taltusien vetitiltä.
koopäållikönmiettimåän,että töyiyy olla
muukin syy kuin että lapinkävijät ovai kovia
HIHAMERKKEIÄ
Lapinkävijöiden hihanerkkejå voi ostaakerKiukaanvalmistajaantoi ohjeet,joika ovar
hoiuoissaiai tilata 8 mk hinlaan S€ijaTurpolta
Puh.k.322644.
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Linjaa liikemöi Åberginlinjd blsssi nro 85. Lähtö Lq)pävåaran Liitljtorilta

Tilaan tapinldiviiilehden

36 n*

Ola suontbNt mkso ilmn ernlset lal@
tilille SYP H:ki Kålevank, 12 22612051868

tISL:n

Kuulun enn€stiiiiin n€nkilittåsenenä Suomen Matkailu(SML:n
jäsenyndisiys)kautta jå haluan liittyå suoraiis€netsi
HSL:ään. MaLqn woden 1991 suoråkentuLsun 40
mk ilmån e.iuirtå låskuå tlstin tilille SYP Hili Xålp
vank, 12 22612G51868
Haluan liittyå HelsirEin Smdun Lapinkävijöihin ja sitä
lautta Suohen Matkanu[itloon. Maken sMI-n jå*nmakun 100mk minule läh€tettiivälu lomakkeella.

HELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVUÅT
c/o Mervi Kunnasaro
Piispante4 B 10
00370Helsinki

