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Kansikuva:Tei Laine, piinoket myös Heli
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Ilmoiiushinnar aukeama1300mk
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l/2 sivu rKomk
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Yhdyshenkilönä
Suomenmåtkailuliirossa
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P{{KIRJOITUS
Kotoisarupatielurinkiporealtaassa,läiskähdys
vesiliukumäestå
FEråedellä,kerravieläja sitten
turkkilaisensaunaneukålyptushöyryihin ' melkeinkuin Kariåkåivolla,mutta tuoksuiatunnelma
ovat hiukka toisenlaiset.
Nivelissäja niska$a nykii laåmor Lapin lumo. SuksetodottavaiuskollisestihoteUinseinån
vieressä,,Iähellä
nåyteikkunåa.
Kaupassa
myydäänhintavanhyvåämuotia,keväänvärejäja
Mitå Låppiatuo nyt on.
SitäsamaaLappia.Tunturiteivätmuuksimuutu,vaikkaniitäkatsookinvälillähobellinikkunasra.
Sininenhetl<ivaloisankahta puolen on lähesyhtå sininen Saariselälläluin kuusen kupeessatai
kivenjruressaCoadoksen
kulmilla.
Oikeästalapinkäymisestä
on olemassa
nonia hyviä mietipiteitåjalopulrasittenkinvåin yksi.
Tietenkäänhyväå,$pivaksi havaittuamielipidertä,käsityståei missääntapauksessa
pidä
mennätårkistamaan,saatikkå
sittenmuuträmaän.
Mutta kun aika on semmoista,
ertåsekinmuu$uu, vaihtuu,loppuu niinkuin alkoihn, omia
Jrl o ,å d n .s er ir
naiv v v åli.täp il k å n al.o p u| l o mdn a ,v a l s råra a l tl ;na.vål i stjryhl ånä
F \äti sr;
piripintaaniåytettynä,samaaik4 samatvuorokaudentunnit.
Tunturi on paikällaan,vaikkavälilläon yö ja kaamos ei sesiirämihinkäänhäviå,vaikkasirä
kåtsookinporealiaanpohjilta,hoteltinikkunasia,lähtemisen
läheltä.
Millähär kohtååkulkeenyt sinisenlaja Kaunispäån
kupeessa?

TULEVAA
Ohjelmien yhteydsså mainittuhin våstudenkilöihin voit ottaa aristelemana yhcyträ, jos
sinulla on joiain epäselväåtai kysyttävääkyseisestätapahtumasta.

HUHTIKUU
29.4.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Vuodenecimmäinen saunailtahoukuiteleehakoisilla löylyillään låuteille.Lammenvesikin on
lämpenemässä...
Saunaon låmpimänäklo 18aikoihinja paluutapahtuupikkuautoin.VastuuhenkilöAUanADunenDuh.k.345u81

TOUKOKUU
5.5 ti
ILTAKÄVELYPALOHEINÄSSÄ
Kävelylähteebussinrc 66A päätepysäkiltä
klo 18.00.
Noinkolmeruntiakestäväkävelytehdäån
Påloheinä
Haltialanmåastossa.
Halutessasi
otaeväätmukaan.Vastuuhenkilö
PerttiSaloDuh.k.
2916473.

6.5.ke klo 18.00
YLIMÄÄRÄINEN
YHDISTYSKoKoUS
JA
.SUOMALAINEN
KERHOILTA
RETKIKUNTA
KUOLASSA
Kaisaniemenala-aste,Puutarhal<at!I

Ylimääräisessä
kokoukse$akäsitellåäntoistamiseen
sääntöienmuutos.
Tåmäniälkeen
ErkkokedookokemukistaanKuolassa.
vastuu henkilöseijaTurppopuh.k.322644

t/\f

16.5.ta

G.t

KEvÄTsrvous
KARJAKAIvoLLA

Porukalla putsaammetalven viim€ rippeet molemmistamajoistautos,ja tuuletammekämppijn
ihanan kevät tuoksun. TalkoovastaavanaKarin Sitlånder p!l\.k 674644.

Altu.u.
EI

rakro
16.00
KESÄKAUDEN
AVAJAIsET
KARJAKAIVoLLA

Kesän klnnyksellå vietetään taas avajaisia. Tulee tapamaan tuttujå ja uusia ystävjä. Tuo
mukanasiystävätsekäiloind meilija kisailuhenki, sillä kisailujakinlöytyy. Os.listmisMksu
20 nk, jouå saat maittavan keiton ja pullakahvit. Ilmoita tulctasi 12.5.hene$å SML:n Ulla
Kesäseltepuh. U085& jotta keittoa osataanvarata kaikille. Iippåvaardta klo 14.05ltihteväå
bu$ia oll"d va"Lassa.
vå.tuuhenlildl SeijdTurppopuh.322öA ja Marjal-uskapuh. 571988

17.5.su klo 5.00
KÄKILAMMENAAMULINNUT
Tarkoitukenamme on yöpyä Käkilammenrannauaja heräillä viiden aikoihin aamulla
ihmettelemåånlintujen aamukonsernojaoikein polukalla.lc olet todella åämuvirkku vot rulla
vastaaamullalammelle.Kiikari on hyvå olla mukana.vastuuhenkilö Anja Sintonenpuh.676039.

pe-su
22.-24.5.

v KoNLoppuvAELLUs
HELvETtNJÄBVEN
KANSALLISPUISTOON
Vaellussuuntautuukauniinkansallispuiston
HSL:nvähemmän
käymättömiinosiin.Pe4antai
iltana yövymme Luomajårlen rånnållå. Lauanfaina vaeuammerinkat sel&så yleissuuntånå
luode.lokainenlyhmä valitse r€ittinsä,muita kuliemmevarmasrirosimersiGsä,
Tu tustumiskoht€enasattaåolla Ison Helvetinjärv€n luoteisrannat,Samaltasuunnaltalöytyy Iso
Ruokojårvennrotiopåikkå, jonne telttamna pystytämme.Retki pääftyy Haukkajärvelle,mistä
Päåtössaunan
varauksessa
olimme hieman myöhässä,muttå onnistuuhanpeseytyminen
Ota mulaasi tarvitsemasi
retkeilyvälineetja
muonat.
Lisätieioja ja varustetäydennystävoit kysellä Hannu Luodolta puh. 931-56A470 ja Kaleyi
Koskeltapuh. 912-810
79.Osånoltomaksu
n. 100mk osanottajamää!ästä
riippuen.
Ilmoittautmi*t SML:n Ulla Kesäsell€puh. 170868 viimeistäänmaanantaina18.5.Lähttt
perjantainå
22.5.klo 18.00Ala-Mannerheimintieltä
VR:nentien rahtiaseman
edestå.
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27.5.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Aurinko paistaatai vettii sataa,muna lapinkävijär suunnisråvatsaunad. t€ppävadasra 17.05
iåhtevällä bussilla ehdit mainiosti muLaan.Våstuuhenkilö JormaHyrkäs puh.479508.

KESAKUU
EF
I}ä

tt

3.-7.6.ke-su
ERÄMEssuT
HIIHIMÄELLÄ

Messuillaon Matkailuliitonosåsto/jolla HSL:kinon esillä.Tule katsomaanmyös ,Trätaidot
talteen"kilDailunsaioa.

6.6.la
PUUNTEKOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Porukkaatä.vitaan,että saadaanpuui kaatumaan,pöltit hatkeamaån
ja pinoon kuivumisia
varten.Josomislathalkomiskirveen
ota se mukaan.Ruokatauolla
tatk@laisetsaavarnaurtia
hernekeitosta.
Päivänahems päättyyrentouttavaan
saunaan.
Vasruuhenkilö
Uljaspernupuh.r.
297456n.

10.6.ke
SUUNNISTUSTA
KARJAKAIVOLLA
Solvallaan
on tehtyuudetkiintorastii,joiiajoukolla
lähdetään
hakemaan.
Karjåkaivolla
anneraan
myössulnnistusopetusta
epävarmoille.
Kartar,joita Karjakaivollajaetaa.!maksavar10 mk.
Lähteävoi omannielensähukaaneikäaikojaoteia.ViidenjälkeenKarjakåivolta
on saatavjssa
kartatsekäopastusta.
Saunalämmitetäåntieienkin.Vasruuhenkilö
PekkaNårinenpuh.k.461
610.
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24.6.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
vietä leppoinen ilta saunoenkeskenarkikiireiden. Kiukaan suhist€ssamieli kirkashlu. Ilån voit
päättäärasvaisiamakkaroita syöden.Vastuuhenklö PekkaNarinen puh.k.4,61610.

HEINAKUU
15.7.ke klo 18.00
NAISTENSAUNA
KARJAKAIVOLLA
Nyi se on! Ethän jää pois! Tr e saunomaånleppoisassakesäillassaja tyrtäseurassa.L, junaå
Helsingistäklo 16.42rf,ppävaaraanollaanvastassa.
Bu$iyhreysKaiataivollelähteet€ppåvad6tå
17.05.Tarkistaonko
ksäåikataulusama vasruuhenkilöiltä.Illalla paluu hankilöåutoiUa.yöDväkin
\ o'(.i o .p no' åm åluupus 5i m u l d avnä. s tu u h e n k i l o rKrr5
I ehr ;l d puh 29l el Tl j dS ei j dTurppo
Pu h .3 2 2 644.

29.7.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Nyton lammenvesilåmmintäja saunassa
pehmeätlöylyi. Saunominen
alkaakuud€nmaissa.
vihta tekeeterää.vastuuhenkilöMilia PirinenDuh.k.461460.

ELOKUU
9.8.su
MUSTIKKARETKI

NormaalistiKarjakåivon
seutuon suopeaå
husiikkamaastoa.
Kaleopastaahyvärmarikor,joten
sankojamukaån.Talvellaonsittenmukavasyödäpiirakoitajamuistetlakesää.Meisääntähderää
klo 11.00maissa.Vastuuhenkilö
KaleviKoskipuh.k.912-810
79

t^I15.e.|a
E.'.T

..

MARJANPAIVAKAVELY

Reipdvauhtinenja -henkinenkäv€lylenkki Karjakaivonnaasto6saennenletbmässötyii. Liihiö
kto 11.00atdajalta. vasruuhenkilöReijoVållu valanderpuh. 912-8t 250_

Bl

15.s.
rakro16.00

f].lLErruKEslr

Reippaankävelln jälkeen maistuu €nemmåntai vähemmänpaistuneetletur, kun ne veilä itse
paistaa-Heittotaitoasi voit myös näynåä muille. TajKnen tekevärohFlmatoimikunnan tytdt.
Vdtuunenknö Snkka Sundstöm puh.5532092.

/GI

ke
Zä126.8.
KESKTV
KKOSAUNA
GJ

Porukat ovai palailleei lomiitaan, joren tu-lerurisemaansaunanlauleitlek€säkokemukiasi rai
kuuntelemaan
toistentoilailuja.Paluuhen&ilöautoilla.
Vasruuhenkilö
UljasPernupuh.t.297
8563.

SYYSKUU
9.9.ke klo 18.00
KERHOILTA
-TUTUSTUMISTRFFIT
LUONTOFILMIN
KERA
Kaisaniemen
ala-aste,
Puutarhakatu
1
Kuka olen? Mikä olen? Tietysti ennen kaikkeaystäväsi.Tule tutustumaanporukkaa! ja
kertomaankokemuksistasi
toisilleilolsi ja opiksi.Uusillaja ranhoillajäseniUä
mahdollisuus
kysellätoihinnestamme.
Vastuuhenkilö
SirkkaSundshömpuh.5632092.

TULEVAA
13.9.PåivåretkiPorkkalaan
30.9.Keskiviikkosauna
9.r1. 10Viikonloppuvaellus
28.10.Keskiviikkosauna

LOMA
SDALENVAELLUS4.-11.7.
Nyton kaikiua mahdollisuustutustuaRuotsin
EMakkomaksu 600 mk, mistä lähetetään
ja Norjannahtaviin naiseniin parhåanak*
jossaolevaaneråpäivään
pankkisiirtolomake,
säaikana.
Kukkaloistoaon varmasti.
mennessämaksuonsuoritettavå.osanott4ile
Mukaanmahtuu15henkilöå.Hintå 1350mk
pideiäånennakkopalaveri
Karjakaivollå
13.6.
sisältäämatkai junassamakuupaikkoineen, k 1 o 1 1 .0 0 .
bussimatkai,majoihrken ja saunanmaali- Våelluksell€ lähtö Helsingistä klo 19.22
kylässäsekävenekuljetuksenKilpisjårvenyli.
junå$a 3.7.Paluu Helsinkiin12.7
lähtevässä
Ruuate'vätsisållyhintaan.
klo 8.27.rtdGtykselläon vuokratatelttojåjå
Tiedustelut ia ilmoittautumiset 6.5.-92
mennessä
Kalevi Koskelleprh.k. 91281079
klo 11.30-12.00.
t. 2180249

RUSKALVAELLUS
28.8.-5.9.
jotennyt
KessionSuomenlähesåinoaerämaå,
on korkea aika tähteå alueetle, kun hongat
vielåhumisee.
Maastoonosinmelko
vaativåa,
nikä on hyvä ottaahuohioon.
LähtöHelsingistä27.a.brtai iltanaklo 1922
junalla,koskalinja-autotIval6ta itääneivät
Hinta 1355mksisältäenmatkat,majoitrksen

jå saunannaalikylässå sekäopastuksen.
Tiedwtelutjailmoiltautumiset3.T.mennessä
Kalevi Koski puh.k. 912-81079, puh.t. klo
11.30-12.44
9V214 0249.
Ennakkomaksu on 500 mk ja siiiä lähetetään
erikseenpankkisiirtolomake.
Ennakkopalavericaott4illeon
Karjakaivolla
8.8.klo 12.00.

VYSOKETATRY 3.-10.9.
Keski-Euroopan vaellus on nyt suunniteltu.
Retki suuntåutru TshelkoslovakianTatry
vuorist@n. Alueen korkein vuori Lomnicky
Stit kohoaa2632metrin korkeuteen.Yli 2400
n.
h u ippuja löy t y y
kymmeniä.
Polkuverkostoaon yli 350 km.
Lenio Helsinki-Praha-Helsinki maksaa
FinnaninTopClubinhinnoilla
1750hkjajona
lippu Praha-Proprad-Praha
makuuvaunu$å
noin 400 mk. Majoitus Popradirsaesim.

omakotitalossaapartoment-systeemillå(halpa). Ruokaon håtpåanoin puolet Suomen
pahinnoisra.
Mahdollisuus
tutushraPrahaan
Ryhmäån mahtuu 6-10 henkilöå. Ilmoittautumiset toukokuun loppuun menessä,
koskaleniolippuvaraukseton
tehtävåajoissa.
L i s å ti e d o t j a i l moi ttåutumi 6et E rkki
Simpanenpuh. 149 6271aamupäiväUä
klo
5 C 37.
9.00-12.00.
OsoitePalkkatilankatu
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TALKOOLEIRI
KUKASJÄBVELLÄ
12.-19.9,
Kåakon Lapinkävijät ovat kutsuneet
järjestämälleen puuntekotaikooleirille myiis
Helsingin Seudun Lapinkävijöoden

panostå.ILnoittautMiset ta tiedBtelutPerft i
Salolle,jo!.a hoitaa hommåå m€idän pääs*i
15. 8. mennessä,jotta kuljetuspuoli saadaan

PITKÄVAELLUS1993
Haminasta
Nuorgamiinulottuvanvåelluken
valmistelutjatkuvatjä SML:njäsenyhdist)€ten
puheenjoht4jtletullaan lähettämääntietoa
ilmoittautuhisistaym. keväänmittaan,

Måtkailutehdessä3/92kirjoitellaanaiheesra
lisää ja tiedotiahisra jatketaån myös Lapinkävijän kautta. Iututtäa voi nyös RaijaH€ne
nania joka on mukana järjesrelyroihikun
nassa(puh. k. 718768).

Muidenyhdistysten
vaellukset
26.24.6.1992
Norppasuotu
1 1 . 2 2 -7 . l otunhei men/ Oul un S eudun
Snimaaur
Retkisoututåpåhtuma
kirkkoven€illä
järjeste, Lapinkävijät,ReinoTuomjnenpuh. 981-530
tään kolmannen kenan kunniano$inrksena
2075
Saimaarjärviluonnolle.Suodunjärjestäjänä 3l .z-9.8.Sarek,OSL,PirkkoHaäpalahtipuh.
toinii Savonlinnånsoudun,Savonlinnan
981-47
t 7t8
ur,
ja Itä-Savon
heilus!keltåjien
homonsuojelu- 31.7.-6.8.PerhevåellusleiriKukasjärvellä,
yhdistyk*nmuodostamnorppaeuturyhmä. Kiehiset,Aimo Hakolapuh. 94573369.
L sortupäivä kulkee Vatamostakerhan ja
PilpankanåvienkauLiaSäynämönleirjkeskukseen.Toinenpäiväsoudetaanpoikki runsas
saarisen
Joutenvedcnjao.avin kauttaHaukivedelle,yöpyminent.innasaaressa.
Kolman,
tenapåivänä.eittivie Linnasaaren
kånsallis,
pu'stonetelä6anselkäresienkåutLaSavonlin,
nåan.soutu.erkerhinta480mk sisältää
kuljeNC
tukserSavonlinnaståValåmoon/ruuan
keran
\\
päivässå,kahvit, nlotiomakkarat,huolbn,
ohjelmanja venevuokran.
Ios saammekok@n 15:stahengenryhmä.
sårsrmmeomån
veneen.
IlmoirråurhisetSeijåTlrpolle puh.322644,huhrikuunloppuun
fr ennessä.
Ennakkomaksu
l50mksuoriretaan
toukokuunalussa.
Tarkempiaohjeitasaadaan
ilmoiLrautumisen
jälkeennorppatyöryhmälrå.

-\--l}

ll

PERUUTUSEHDOT
Tilaaja on oikeutettu peruuttae$aan täyteen
,os varaus pe.uutetaan, palautetaan
takåisinmaksuunlääkärintodistukella.
ilmoittautumismaksu våhennettynätoimista
H e l s i n g i n S eudun Lapi rkåvi j öi uä on
kuluilla, 50 mk varaukselta,kuitenkin niin
ettii josvarausperuutetaanmyöhemminkuin:osanottajienvåhyyden lai muun ennalta
alvaamattoman syyn johdosta oikeus
42-31 vrk ennen matkan alkua, pidäletiän
peruuitaa lomatilaisuus 14 vrk ennen
puolet ennåkonmäiiråstå
30'15 vrk ennen matkan alkua pidätetåän ilmoiietun iilaisuudenalkamispäivääolematta
v e l v o l l i n en korvauksi i n. l ärj estäj än
ennakkomalsukokonaan.Mikäli tåmämaksu
peruuttaessatilaisuuden/ osanottomaksu
on yli 257, varatun lomavijkon hinnast4
pala!tetaankokonaisuudessaan.
palauteiaan
tämånmää.änylittäväosa,
14-8vrk ennenmatkanalkua,peritään5070
va.auksen kokonaishinnasta, kuiienkin vä
hintäänennakonmäärä
0 7 vrk ennenmatkanalkDa,peritäånvara'

MENNEITA
jäiestäminenHelsingin)dpäristössäei enää
Ol i to dellå har m i, että k a d o n n e i d e n onnistu.Latusuunnishrksetjalaavuvaellukset
osoitetarojenvuoksiedellinenlehtituli vastå pitääviedäsinne,missätalvi vielätunnetaan.
kenantehdä
jomemyt. la pöUöretkikinpitääseuraavan
kunkaksiensimmåistä
tilaisuuttaoli
huhuilutoli jo maåliskuun
Kerhoiltaånkyllä tuli porukkaatutustumåån aikaisemmin,sillå
l o p p u p u o l el l a huhui l tu, ei kä retkeU e
tarkemnin Lapinkävijänpalstoiltatuttlun
jamåistiai- kamattanuilähteäpelkästääneväitäsyömään.
vaiht@htoiseenmuoniiuspuoleen
sille, tuutta kylnäpukeutumistakåsittelevä
Kevätkokotrksen
kuulumisiå
todellamielenkiintoinenyleisötilaisuusei
uu
tera ohjelmanaehtinyt jäsenisiöniietoon.
KehonkåyttäytynisestäkylmässöhypoteF Kevätkokouksessaiuotiin katsaus viime
vloden toinintaan ja rahavirtojenkulkuh
miasta,sen
hoidosta,p!keutumisesta,eri
kuis e k ä h y v åksytti i n ensi mmäi senkerran
duistajä alusvaatetyypeistä
saitodellarautai
oli toihinnan
sentietopaketin.
Asiaaaiheesta
tuli niinpaljon, sääntömuutos.YhdistykseUä
aiheuttamia
kuluja
yhteensä
32622,10mk.
etLäsitäonjoskuskåsiteltåväomanä
artikkeliTuottojen ja poistojen jälkeen tilikauden
naan.Työterveyslaitoksentutkijoillekiitoksetl
ylijäämäktituli 4450,98
mk.
Toiminiakertomuksen
mukaanKarjakaivolla
jånimensäoli
oli ollut l8 erilaistatapahtumaa
vieraskirjaanmuistanlt laittaa 706 kävijää
pitäisi
uskoa,
että
hiihtotapahtumien
Jokohan

72
Ilta- ja påiväletkiä oli järjesetry 7 jå niihin
osallistui 87 henkilöä, kahteenviikonloppuvåellukseenta6 54. Lomatoiminnan puic
teissaoli neljä viikon tåpahtumaaja niissä
Kerhoihoja kertl vuoden mittåan 8, joissa
kuulijoita oli 200.
Vuosi 1991oli oikea talk@vuosi, sillä Karja,
kaivolla pystytettiin talkoilla uusi kammi,
Kukasjårvellä laituri ja tehtiin pitkospuita,
Kisivanessa kolme ryhmää siivosi kämppiä
Muutakin toimintaatoki mahtui vielåvuoten.
Kukasjärvelläoli 27 henkilöä käynyt ruoder
Vuoden sarvekkaaksinimettiin Liikuntaviraston viim€ vuodenvaihieessa
eläkkeelle
jäänytyliesimiesBörjeLöfman.
Säåntiiuudistulsessa huohioiiiin Matkailuliiton muuttuneet säännöt,eli kevåtkokouk-

sessavålitaan HSL|nedusråjåtsML:n liitaoko,
kouksen. Tämänvuodenedustajitsi valitiiin
seija rlrppo, Raija Hentnan ja Uljas Pernu.
Lisäki säännöissäon nyt huonioitu suorajäsenienono HSLrään.
Kokouks€ssaheräteltiin
kysymyssiitii,pitåisi
sååntöihinsamallamuuttaayhdistyken puhenjohtajan valintatapåsuoritettavaki syys
kokout<sgsasmsiiaan,ettäjohtokuta valitse
häneikeskuudestad. Tiuka$a äänestyksessä
syyskokoul*$asuoritettavavalintatapasai
yhden äänenenemmisön. Sen olisi pivinyt
kuitenkinke.ä[i3l4äänistä,jotienyhdistyksen
puheenjohtajanvalits€eedell€enkinjohtokunPitkär kokouksen jälken E!H<i Simpanen
antoi kcolti tieiojå kokemuksisiaan KeskiEuroopan vuoristoisistaretkimaastoista.

KOTA
Lapin asukkaiden asumishuodot ovat olleet
hyvin moninaiset,vaikka nielikuviin on
yleensäjäänyt,että lappalaisetovat asuneet
kodissa. Kotiakin on monenlaisia. Ympåri
maailmaaon tunnettupistekotaeli pirrikota.
Lappalaiset
ovat kuitenkinkehittåneet
oman
jonka runkonåon kaksiparia
kotamauinsa,
yläpäisiään
yhdistettyjäkaarevia/'kotakorvi
a". Niiden avullaon ilmeisestisaatuasumus

Talvellakotakaietiiinvanhoillaraanuilla,ke'
sällähuretilla.Ovena oli poikkilistoillapin
goteti! vaate,joka rlulisäällä sidortiin kiinni.

Koskakotapuutolivathyvin tehdyt,nekuljetettiinmukanatalvellaahkiossa,
kesällätaakkahä.illä. Kesäl<odan
ruot€et olivat tåmän
kuin ialvilodan.Kun kota
vuoksikeveämmät
pystytetääntalvella,luodaanensinpuulapiolla
eninlumipois.Kodanrunkoapystytettäessä
aseietåanesinpa jkaUen kaarevatkotakorvat,
joista perenpi pari pystytetåånensinja sitten
Porolappalaisbenasuinkodasiaulottuvatiiedot
etumhainen.Ne yhdistetäänpareittainylä
vair viimevuosisadan
alkuun.Graperja Fel'
päässään
olevastaleiästäpuDiapilla.Näistä
lmanin kuvaustenmukaankodassaoli 5 ' 6
kyyn ä rääpit k iä, 2 - 3 tu u m a a p a k s u j a iulee nelikulmainenkehä, kun ne liitetään
Korvapareja
yhdistää
a'nkopuitaelikotakorvia4kpl.Neyhdistettiin toisiinsapoikl<ipuulla.
kolmellaorrellajayhdelläpoikkipuullasiten ylhääIläliitostenkohdallaharjaorsieli savunuo.allatai vitsalla,lisäkeioli 13 ruodettå. pDu. Siihenripustetaanmyöhemminpata'
koukkD tai hahlat. Savupuuei kuitenknin
Kotamaaoli piikånpyöreä,halkaisijaltaan67
kyynärää,liesi
kehämäinen,soikea
taipyöreä. tu k e u d ! kotakorvi i n vaan suori i n
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hadpuihi4 jotka ovat pystyssäkeketlä ovija perliseinämääkolakorvaliitosten kohdalla.
Tämän jälkeen Brtytetään vinosti runkoa
vasten)mpäriinsä15{7 noin 2.5syltäpi&iä
kuorittuaruodettaeli kotapuuta,joidenpäiden
våliin jää veraftain laaja reppänän aukko.
Tämänjälkeen lsta katetaanråanuilla. Is@n
kotaaniarvitaånjopå kahdeksanraanua.Louteen savuttava yläosa tehdåän hurstista tai
purjekankaasta.Kodan korkes on nih suu4
ettå hies r€nn6ti mahtuu seisomaansavupuun ala. Keskellekotaa reppänänalle ladotaankymmenkunnastalivesiå liesi. Km liesi
on valmis voidaankåhvipannu ripustaako!kkuun ja vintiäå tuli alle.
Lied€n €tukulmista ulottuu kompaankin ovi,
piel€enianka eli pemikkä- U€den etusivunja
ja vanhuksetja lähimpänä oveaovat r€ngii ja
kynnyksen våliin jäävåssånelikulrniosså piiat.
pidetään polttopuita. Ued€n tausperäll€ asti
on nimeltäånp6io, jossakeittimetynnäruokå- Kodanpystyttiiätavalliestikaksimiestä,
jopa
astiatpidetäån.
Posioitårajoittavatuseinmyösneljännestunni$a,jona aikananai*t hakkaaranAat.Tilat lieden kahta puolta ovat loitoja,
vatpolttopuita.Paikointoimivatkodanrakenne katetaan kesällå loivun l€hdeksillä,
tajina naisetkin. Kota rakennetaan etelärin'
jäkäläkuinsammalmaall€,
teelle,mieluimmin
missäjälkimmäisessäluullaanmaahistenasulnjdossaihmisetasuvatpäivälläja nukkuvai
yöllä. Ovelta kat@n v6emmassaloidossa
istuu posionäårelläisäntä,häntävastapääiä Lainaus T.l. Itkosen kirjasta Suomen lappalieden toisella puolella emäntä.Emännän
vieresså
ovatpienemmåtlapset.Heistäoven
päinmyösisännän
vieressävanhemmailapsetRIB

'""+"+-

Puukkotehdas E. SILVOLA KY
95355 KOTVUE. 980-785359
.TENÄVÄT TAKUUPUUKOT.
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TieYallamahtuu
majoittumaan
RetkejlykeskusTieva majoinåa
hoteUiahalvemmin, retkeitymajååtasokkaammin.Tievatupa
sijaitseeKakslauttasenja Kiilc
pååntie varessa,sopivankes,
kellä,muttåsivussasiltiTievanuusirakennusvalmisrui
viimevuodenalussa.TievaUa
voi majoiitua kahden,neljän
herSen huoneisiin täi ketomökkiin sopuhilnalla,joka ai,
nakinsuurenhilleryhmillelöyaamiaiset lounaat päivälliset
löytyvätTievantuokasalista
raF
vltiaessa.Joulunäikåan
tårjoUa
olilappilaistaruokaa,
kasviksia,
ituja, salåatteja,kreikkalaisia
iihapyörykijiiä, kotitekoisiajouhmakeisia perinreisrenkinkkujenjå iaatikoittenlisäksi.
Tievakappeli on rakenneft!
Inarnrrukoushuoneen
entisisrä
ni.sistä. lunalanpalvelus on
kappelissa
sunnrntaiiltaisi!.
junalanpalvetus
Joulxaamuna
tunnelmåalisäsi vuotsolaisten
lapinpul<uistenjoukko, rarskalainenturisti.yhmäporokyy
diUä ja Saariselänjoulurviet
räjät.
Pappituntuilii kkuvanvuotson
m!rlecn,norlankielen
jakitaran
kanssayht, JalkaaTicvakappe
Ussamaht!i myiis olcmaanit

Edullinen
io mukovo
Retkeilykeskus
Tievo
Soorisetön
kup€esso

Polvelut:
hotel'litosoon
- Yhteismoioituksestq
ohielmotuokio
- hyvösounopöivittöin.
Hinnol:
Esim.l. 50,-/hlö/v*
{sis.yhteismoi.,oomupolo,souno)
Esim.2. 240,-/hlö/vrk
(sis.moi.3
heng.huon..,oomupolq
pöivöllinen
evöö,souno,
io iltopolo).

Ohikulkijasåaostaa
kahviå,i.c
tä,keskikaljaa
ja muita vtvokkeitajåjosuupumuskoi aå,voi
kysyäyösijaapuh. (9697)87103.Kysylisöö!
TievaaylläpitääPTKeliPoikien
jaTyttöjenKeskus.Tievanisän- Pyydöes'rte
io todous
tånätoimiiTimoSainiojaehänp. 1969487103 fqi
rånäSirkkaHokkanen.

{958}30100
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TARJAIKONEN k. 4.12.r99r
Tarjaoli mukanaLapinkävijöissävuGikasia,
Karjakaivolla saunaå lämmittåmåsså, puita
tekemässä,
talk@toimikunnassavasnrutakanTarja vaelsija neloi paljon yksin. Hän oli
vanhojen,hyvien retkeilytapojen kannattaja,
jokaei ecimmäisenämemyt mukaanuuteen
Tarja keitti veden mieluummin mustä
kyllie$ä pakissaelävållätulellakuin bangian
suhina$a.Taia liikkui niukauarinkaua,majoittellajatuli toimeenvähä]lä,huttatarpeelTarjåaei kuultu eikä nähty joukon keulilla
etummaisena.
Hän katselimaastoamatkan
ja kokonaipääståja näki tilanteetlaajemmin

semmi&metsånsuojista,yksinneloja paikalta.
Tunturisui låki viimeiselleva€llukselleykin
japälisisentunturinpaisteisellepuolelle,
j6ta
me aavistammevastaniukan kåjon.
Kiitc Tårja anonkista. Seon hyvä ja sopiva emme tavanneetenääs€n jälken, kun olit
jättänyt sen minulle paketissaKarjakaivolle.
Olitoikeåssa:eisul<sirasvatoikeassaolkapäåsä
Me vaelluskumppanit,
saunakaverit/
veden
kantajatja talk@väki k'itämne ja kunnioitamne,Tarja,sinunmu'sioasi.
MarjaHynninen

RASPI ON POISSA
ElokliseDa päivänå 1979 Pirklo ja minå
juoksinmepaidatmärlinä Lemmenjoen
Kultähaminåan.Pitkin vaellukenmuonatäydennystäolisi tulossailtåveneeUä.Sana$a
kyydissåtrdi niin tunstejakuin kullankaivåjiakin Lie.ihattuinen,piippuahampaissa
roilortavakultamiesoli varsiniloisellapäällä
ja iututti lannanriukujä,
iietenkin.lsa Kujala
01ipalåilenåssämaalikylistä.KutsuPehko
senkuiuunkinsaatiin.

salia ja siuoin renkinäänolleeltaLehtosen
Timpalta. Raspilansaunalämmitertiinhon
kapuiua. Lauteillaja puroonpadotussapie
nessäuima-altaassa
vaelluksen
liat huuhtou,
hrivatpois.
Kunaamatpunoittaentyönnyttiin
pirttiin, odoiti hellållamannapuuroja siihen
laitettiinhillasilmä.Siinäsolmirtiinvuosit<si
jotka kestivät vaikkeikyläsysiävyyssiteet,

Esankämppä,Raspila,oli saanutnimensä
tåmän entisen ylivieskalaisenlehtimiehen
Meillähanei ollut l<iirettä.Tutkailtiinsaadut pakinanimimerkinmulaan. Seeisoi LemeväätjalomppasenOlli
työroituomasapostin menjoenkul tamåidenkomeinmauapaikalla
PilllajaHeikillevietäväksi.
Esallekin
oli 1e!tiä pu.on varressa,
jokavjettäåkohder
rinteessä
tulossa,eivätkäne olleet hänenmatkaansa kaukaisuudesså
siintåviäKietsimätuntureira.
chtineet. Saattoihanneki! ortaajå kåydä Majassaoli sellaistakodilkuutta ja lämpöå,
kylässä.Vieläei ollut kiireiiä iatkaamatkaa jota ei muuålia kuliamailla useinkaanole
Post€ljoonitsaivat
sangenhyvänkohtelunE-

T a l o n i s antäol i saraval mi skynäni ekkå,j ol ta
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työvuGina synryi rådio'ja lehtiiunuja näytelmiä ja pakinoita. Monet iskelmien sanoihrlktovath:inekäsialaama. KölM?hiisså:in
Raspikokosi runonsapariki vihkoseki, jo*a
ovat levinneet Esanja kultamaiden yståvien
EsaKujalanmaallir€n tåivall\s pää$yi,27.1.92,
kun hän paloi kämppänsåmukana. Pari vie'
raanaolluft a miesti olivattot€nkinselviytlneet
ulos yön selkään. Enåä ei istuta oviprilsillä
hirventaljan pääIä paEntamassaEsankanssa
maailnaa kun r€vontulet loimottavat pohjoistaivaaUatai heinåkuinen aurinko on kiertlmässätadni@ivinkupeueJataivaNannn
thturijono on kutsuvan sininen.
ToivonSinunnytkulkevanKietsimlinsuojassa.

Pj:npuheenvuoro
SML:n leirintä- ja utkoihyhdistysten
!e u vo tt elupäiv ill€ K e u ru u l l a 3 1 .1 -2 .2 .
osaUistu'n. 30 eri yhdistyksenedustajaa,
Lähinnåjohtokunista. HSL:ståmukdaolivät
Kilsti Kl€hola, Pertti Saloja SeijaTurppo.
Aiheena oli yhdistyksen johdon toiminta,
työnjako, vastuukysymykset, pååtöksenteko
ja suunnitelnien toteuttaminen. Pohdittiin
myös onlo toiminta urautunutta.Päivien
aikanå työskenneltiinpienryhmissä,joissa
ideoitiin uutta ja yritettiin arvailla millainen
toiminta saisi yhä useammat mukaan
aktiiviseen toimintåan.
SML tarjoutui naksanaan kuluja 5000mk asn
jokaloteuftaisi
jä*nisrönsä
silleyhdistykselle,
keskuudessakyselyn koskien toiminnan
uudistamista.InnostuksissammekahmaiVuodenkuluttua
simmetehtävänitsellemme.
rapoiioimme iuloksista.
Eri toimikunnista kootu projektiryhmå laåti
kyselykaavakkeen,joka lähetettiin joka

viidennellejäsenelle.Vaståajiueon luva$a
Uusia j;iseniä hankkiessasisinulla on mah'
dollisrus tehdäse omissanimissiisi.Mikäli
haluatkartuttåaomanyhdistlksesitaloutta,
kohtad HelsinginSeudun
merkitseasiamies
tapinkävijät. läsenyys aika uusille jäenille
on 12 kk. Siis jos liittyy kesäkuussa1992,
jäsenyyskestää31.5.1993
saakka.
Johtokuntapäätti lisätä lehd€n ilmoitusmalleihinuutuudeneli kannatusilmoituksen.
Seon kooltaan3x6 cn ja hinnaltaän100mk.
Tänän ilmoituken hankkihisesta ei anneta
Lapikävijät palailevat pa.haillaan hiihto'
mukavaakesää.
matkoiltaanja odottelemme
Retkeillåänja tåvataantaas
seija
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HELVETINIARVEN
KANSALLISPUISTO
PohjoishämäläinenRuovedenkunta on kuuluisaluonnonkauneudestäd.Lukuisatvesis-Kmallispuiston etelåosassaon toinen så
iöt ilahduttavatkulkijan silnää ja maisema mansuuntain€n, mutla rinteiltään loivempi
rotkolaalso,Rontonhorha.Kansallispuistosta
sisältäå kaikkea siti, mitä suomalaiseltapelöytiä rotkojärvien lisäksi vanhoja komeita
ja
rusmaisemalta odotetaan. Vauraiden vilmetsiä, luonnontilaisia pikku soita sekå
javienvesistömaisemienohellaRuovedelläon
jylhää
ja
säilynytpitäjånsyrjäkulmillå
karua l u k u i s i a sai oj ärvi ä, j oi sta komei n on
erämaaluonte, Eräsluonnonnåhtåvyyksistä monilahtinen asumaton hiekkarantainen
Haukkajärvi.HelvetinkolunoheUasuosittu
on tarunomainenHelvetinjårvi- Alueen luon
vierailupaikkaon Helvetinjälvenauhotupa,
toasuojelemaanon vuoma 1982muodostettu
joka
sijaitse€
aivankoiun tunhrmassa.
kansallispuisto,jonka pinta-åla on 2 nf.
Helvetinjärli kuuluu Jäminginselänsiirrosselkään,jonka erikoisuutenaovat kapeatjyrkkäraniaisetjärvet. Näistä tunnetuimpia ovat
HelvetinjärvenohellaKovercjårvi,Luomjärvi
j a K alliojär v i s ekä Vi rtå i n k o l me
Torisevanjärveå.Nåhäerikoislååtuiset järvet
ovat todennåköis€stisyntyneet jo ennen
jåäkautta maankuoren halkeam'sien ja
iiikuntojen yhteydessä.Samantapais'ajårviä
sekänykyåänkuivjnaoleviarotkolaakojåon
muuaiiakintällå alueella.Suurinjärvistäon
Koveiojärvi, joka on 5 kn pitkä ja sen sulrin
leveyson n. 300m. Toisevajärvetovatnäistä
kapeimpia.Koverojärvellä
rantapahdatovat
puoleståån
mahtåvimpiaja saavuttavat
n. 60

Kulkuyhteydei: Ruoveden-Virtain ja Kurun'
Vitain maantieltäpääsee
puist@nmetsäautonetäpitkin ( 10km )
Palvelur Puiston halki kulkee Pirkan Taivalretkeilyreitti, joka haarautuu Ruovedelle,
Kuruun ja vinoille. Polkujen vånellå on vijsi
telttailualuettå.Helvetinkoluuaåutiotupa,
Lisätietoja:Metsähallihrksen
Länsi'suomen
puistoalueen
to'mistopuh93$81821.
RIB

Erämaankulkijatovatioåikaisin
huomanneet
järvienmaisemallisen
erikoisuuden,
mitä c
nimi. Yksinäisesså
sasoittaaHelvetinjärven
lomaassaolevanjärvenjylhyyitälisäälänsi
päässä
olevajårveäkohtikulkevajotakuinkin
pystysuorakållionhalkeama.seonn.40metriä
pitkä ja jä.venpuoleisesta
päästä 38 meaiä
korkeå,mutta vain parin metrin levyinenrctko.
Tätähonnonmuodoslumaa
ovat esi-isämme
ryhtyneetkutsumaanHelvetinkoluksi,
mutta
se heråttää vielå nykyajan kutkijassåkin
jaihailuamaankuorenmahtavista
kunnioitusta
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TIETOAI
Toisenlahet
kuDi$åppmt

Katoavaleråmmpuhelimet

Niitä, jolka ovatharmitelleetklmisååppaiden
lyhyttä kestoikååsaaitåavatkiinnoståa rane
kalai*t Aigle{aappaat. Ne ovat luonnonkumista käsityönåtehryjäjaoikein hoideftuna
kestoikäon u*ita vuosia.Matenaauonjostava4 jolloin se ei munu taivekohdisra
helposti. KovemnaUek@tukselejoutuvissakohdissaonvahvikekenolsia.
Aigle'saappaiden
lestissäon eri vaiht@htoja. Ni&asta kavennettu malli antaapdemmin tukea. saåppaan
suunsåakirjstetylGiedessä
olevinnauhoin.

Teleeihaluaylläpitiiåkalliita ja tuottmattomia
erämaapuhelimia,joiden yllåpitomakaå we
dessapuolentojsta miljonaa. Suurin osa vajaastaparistasadastapuh€limestaor peräisin
60'jaTotuvuilta.Osadpuhelimistaeisaada
enää varacia ja can huolto on sijainnir ja
sääolosuhteiden
vuoksihankalaåPuhelimia
tullaanpoistamaan
käytöstäsiiämukaankuin
nenenevätnkki jakoiaaminen Gienpuutteen
tai vähäisen
kåytönvuoksieiolekannaftavaa.

Telehaluaisi tuntuiin låhtevien vuokraavan
tai oståvan kannettavanARP-puhelimen.
NMT-puhelimet eivät kullu kaikkialla
Lapissa. ARP-puhelin maksåan. 4000mk jå
vuokralleniitä ei saan€vielä juuri muualta
kuin Telenmyyhälöistä.OsapelastGviråno,
maisistapitää Telen suunnitelmiavastuut,
tomina- Ajatus omankännykån kånssakulke,
vistavaeltajistaei tod€llakaantunnuheti kohtå
kovin luontevalta.Miksei valtion liikelaitos
ja
voisituottåamye6palveluja?HeSa14.10.91
iossaappaatiikkoutuvat,neonhelppokorjaraLapinKansa5.3.92.
härkäpukujenpaikkaamiseen
käytettävällä
neoprenliihalla.Paikasta
ruleeriillöinsamalta S€uraavana
on lista viime vuodenloppuun
tavallajoustavakuin kumikinon. Hoitaminen menn€ssä
poistetuista
puhelimista:
silikonisuihkeella
pidentääsaappaiden
ikää.
Lisäksiniihin ei lika ta4u yhtä h€lpostija
Samhatselkä,
Eksymäselkä,
H!uhkajajärvi
saappåaton
helpompipitääpuhtaina.SäilyF
täminenauringon valoltasuojattunäpysty- Pahtäjärvi,
Kapperijärvi,Hirvasvuopio
ja ilnavassapaikassaantaamyös
asennossa
U rti v a a .a , Tabmaj ärvi , P akasai vo,
Kuttasennoro,Suontt4ärvi
Nailonvuorisen
perusmallinhintaon 295mk.
Hintaeipoikkeakovinkaan
paljonkoLinåisten Hirvasjoki, Soisatunturi
saåppaidenhinnastaja pidenpi käyttöikä
tekeene itseasia$ahålvemmiksi.SååppaiLå
tuomåahan
Finnhunte.TukkuOy,Luotsikatu
I 4,00160Helsinki,puh. 650800.
vDorivaihtoehtoinaovat nailon, nahka ja
lähmin neopreeni,jora käyteråånmärkäpukujenmateriåalina.
Naiionvuorionsangen
tiivisiämater'aalia,
jonkasåajo pyyhkimällä
nelkokuivaksi. Nuotiollakuumassa
kuivat,
tamisestasaappaidenkumi ei pidi vaan ko,
veneeja senjälkeenmurtuu helposti. Kova
paahtåminenei
kuitenkaan
oletarpeen/
koska
ne saamuutenkinjoiäheskuiviki.

OTA JASENKORTTISIMT]KAAN JA TULE
TUTUSTUMAAN HELSINGINUUSIMPAAN
ERÄLIIKKEESEEN

NGLE åHfjåffiitff(norm.alk. 298,-)
-NYLON
-NEOPRXNtai
-NAHKA vuorin
P.S EIä kevyitä,tukeviakanadalaisia
varsikenkiävain 875 ; pari

FOfnglFrNLANDoy
Kasamintaru
Maahantuoja
FHT OY puh.90-650
800

34
00100Helsinki,puh.90-665515
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Yl€istyökalul kåteiåsti mukanåsi
Kokonaanruo€hmattomaslaerikoisteråk€stä
valmistettu Leatherman-taskrtyökah on
kevyt ja piene€nkokoon taittuva. Sensisältä
löytyy täysimittaisetpihdit,sivuleikkui,neljä
erilaista meisseliä, viila, linkkuveitsi, hitta,
pukin- ja pullonavaaja,
naskali.

Tuotteen hinta liikkuu 300 mk molemmin
puoli4 mallista rnpplen. Valrnistaja antaa
veitseue25 vuoden takuun.
Samaltamaahantuojaltalöytyy nyij6 tuleva
alumiininen retkipokasaha,jonka saakurkemjsen ajaksi kätevåsti kasaan.
Tuotteita tuo maahantEatheman Finlandoy/
Puh.950-362340

,MINA OLEN"
Markku Lehmushllionkakiosainenelokuva
kertoo tundran ihhise! taiteesta. Suomen
LappiaedustaaNi]s AslakVall€apäå jaEnon-

tain mukaan. Kauppiaat toivat tundran
asukkaille viinaa ja pyysivät tekemään
puhvelin, linnun tms. pikkuelåihen. Näitä
tehtiin ja niillä vaihdettiin viinan lisäksi
Markku Lehmuskallio teki elokuvaansaseitmuitahn hyödykkeitå kulkumiehiltä.
semån vuotia. Hän kertoi, €ttä hanke tunhri
'Tein kahdeksanretkeå Kanadaan,kukin 2-3
ensinmielettömålti.
Hänelläolihyvåkoskerus kuukautta, siitä tuli pohja, jonka jålk€en oli
saamelaisiin,
muita mennessäån
Kanadaan, helppo mennä nyös nuiden kansojen
tulikDlthlurishokki: mitdpä:istä sisiitinnåidd
keskuuteen,kertoo t€hmuskauio.
ihmistenelämäänja ajatteluun?
"Kohiaaminen on muuioken alku" - epäluu'
Muutossaåmelaiseen
kulttuuriin nähdenoli
loisuudestaluottamukseenvieraanjå toi
valrava.lhmiseteiväthyvåksynet valkoista senlai*n ede$ä:tämänMarkku I€hmuskallio
rotua.ValkoinenmiesKanadantund.aUaoli
reki filmiksi.
aikaisemminkauppamies,
pappitåi poliisija
Elokova"Minä olen" on muhkeaakalsottavaa.
suhtautuminen
oli senmukaisestinuivaa.
Sitä esitetåänhelsinkiläisessäelokuvåteatieri
-Pyrin menenäänasumaanihhisten kotiin.
Illusioni$4alkuosalauantaisinpuoliltapäivjn
Yritin heidäntaiteensakautta pääsiäsisälle ja loppuosa, 1950luvun jälkeistä taideita
heidänmaailmaansa,
ke4ootrhmuskallio.
esiitelevä/
sunnuntaisin.
Hän etsi taiteilijat,valitsi esiteltävikseen
ne
jotkaparhaitenkuvasivatohaa kulttuuriaan.
Filmimaterjaaliakeiyi 35 tunha ja kaisoja
!äkee ne leikåttunaneljääntuntiin.
Iilmissäkuuluutakanamiltei
jatkuvahengitys,
huohotusMiiä seon ja miksi?
-lnuittiensanahenSitystarkoittaarunoufta.
PohjoisillekultiuureiUetyypillisei kurkkulallut ovat hengitysenomaisia,
tanssitovat
kuinhenkäyksiå...seonitseasiasehenli,jonka
tekijätlaittavatteoksiisa, *lviftää Markku
Veistotaide,
varsinkinpikkuesineet
ovatpaljolii muokkåutuneetkysynnänja tårjonnan
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NIESTASAKKI
Padasjoki.
Lapinkävijån sivuilla on jo nonia vuofta annettu ohjeita erilaisten tuotteiden kuivanahis€en retkimuonien monipuolistamisekli.
Kaikki eivät kuitenkaan hälua nähdä vaivaa,
vaan hanlksivat mieluiten valnista. PäijäF
H;imen Luonnonruotteellaonretkeilijääilåh,
duttava kuivattujen juuresten, vihannestenja
maustekasvienvalikoima, jolla saajo ihmeitå

seuraava ohje on heidän

kuivaftuja perunåkuutioita tai -viipateitå
kuivathrja yrttimausteita
Kypsennäperunat liha- tai kasvisliemessä
hauduttamalla, kunnes kaikki n€ste on
imeytlnyL Maustahalutessasi
)rttimausteilla,
kuien persiljalla, kirvelillä, lpstikalla jne.

Perunaalöytyy viipaleita,suikaleinåja kuutioina. L'säksi on kuivattua seUeriöporkkanaa,purjo4 sipulia ja näislä tehtyå keitbjuuressekoitusta.
Maustamiseensopivai
tavaui- Ohjeenperunoita voi nauttia esim.jauheliha
tai sienikastikkeen kera- Valmiita kastikesilnnai persiljå,tillj ja ruohosipuli. Muita
pohjia
löytyy useanmalh valmistajalta. MoPåijåt-Häme€n tuotteita ovar mausrekasvirl
jautat siihen sekaankuivattua, valmiiksi
basilika, iisoppi, kynteli, laventeli, liperj,
lioteitua jauhelihaa tai sieniä ja sipuliå, ehkä
ktveli, meirami, minttr, oregano, rakuuna/
, jä voil
satakuntagramma juustoraastetta
ja
rosmanini,salvia,sit'uunameli$a,tinjani
Myösperunatkannattaaliottaaetukåteer!sillä
venloli. Ljsäksilöytyyvalikoimåteeaineksia.
silloinkeittoaikalyhena.
Päijät'HämeenLuonnontuotteenpuhelin'
tumero on91+12853jaosoiteSähkötie,
17s00

KIRJAREPPU
Käsikirjal'innmr.kin linnuista
Fnrnmarkiniintuatlas,Fugleåtlasfor linrnurk, linnmarkku loddeatlason tuorekäsi
kirja Finnmarkinlinnustosta.Kirja käsittää
koko FinnmarkinalueenPaåtsjoeltå
No.d
kappiin ja aina Kaltokeinon ympäristön.
Kirjan ovat julkaisseetFinnmarkinläaninhaUitusjå Noijan Lintutieteellinen
Yhdistys.

joissarinnma.kinålueonja€tiu10
syyskartat,
x 10kilometiinruuiuihin.Knjåssaesitelläär
Teksriosassa
kerotaan lyhyestikunkin lajin
ja elintavoista.Teksti on
levinneisyydestä
kokonaisuldessaannorjåksi, suoneksi ja
parhaat
s å a me ksi mi
, stä ki rj a l eki j öi 11e
kiitoksct. Michail Skåkujin syhpaattinen
piirroskuvitussopiiki.iaånerinomaisesti.

Muiden lintuatlastenlailla kirjan keskeisen
ki.ja on
Finnharkinlinnuistakiinnostuneille
sisä]lönmuodostavatkunkin lajin levinnei

SINULLELAPINKAVIJA

RETKIMUONAA

KUIVATUISTALUONNONTUOTTEISTA
Kuivatut luonnontuotteet ovat helppokaytkiisti ia kevyttii repun
täytettii. Esim. 200 g kuivattua perunaavastaa n. 800 g tuoretta.

TUTusruMrsrARJous
LAPNKÄvuölle
(HINNAT OVAT ALENNETTU OVH -20 ä
1. PERUNA200g 10,3. PURJO50 g
14,5. SIPULI100g
24,7. PERSILJA50 g 16,-

2. KEITTOJUURESI00g
19,4. SELLERI100g
22,6. PORKKANA100g
19,8, RUOHOSIPULI
50 g
14,-

Perunaavalmistammeviipailena,kuutioinaja suikaleina.

TILAA NYT KOKO KESÄNRETKIEVÄÄT
IILAÄI{ SEUBAÄVAT LUONNONTUOTTEET
Toimilarhrnetilaulsel postiennakotta.Tarious on
voinassa 316.1992saakka.Usäiietoiatuotter_stamme
saal Duh.9rt-12a 53.
luote

kpl

tuote kpl

tuoie

kpl

1. PEAUNA

a-

viip3le
5-

PAIJAT-HAMEEN
LUONNOI.ITUOTE
vasTAUsLÄHErYs
tzs&fl8
,I7flIO
PADASJOKI

Etunilni
Lählosoite
Poslinumeroja -toimipaikka

nitä käyltökelpoisin. Erityissti kirja käyttö
rinnan Suom€n vastaavan lintuatlaksen
(Hyytiä, K. ym.: Suomen lintuadas, 1983)
kanssatarjoaahavainnoui*n kokonaiskuvan
lintujen levinneisyydesråpohjoisinnåssa
Kirjåssapiinetään joistaKn lajeista mainiota
tunnelmakuvaarunsaånasiatiedon
kesk€llå.
Otetaanpaesimerkiksi katkelma tunturipitlöstä: "Iuniuipöllöon åvdienparjakoid€n
kuningas. Satukuninkad tavoin se on ver,
houtunutlmivalkeaan kirpännahtaån. Eikå
se jää hiukkaakaånjälkeen lapsuutemme

tarunomaisistakuinlaisia årvokkuudessaja
jaroudesraan.Isbessaan avarassamååstossa
se vaikuttåa aina yhtä eleSantiltaja hilliq/ltä.
Seei hcu eikå låvertele,* huokuu råuhaaja
rytmiaiitia ja on tåm;h aution maanehdoton
valtias,Amottomalla katsellaånli Argoksen
silrnåUåånse tiihyilee loivasti kumpuilevaå
maästoasaalistae$åanmDdå ja sopuleita."
Suome$a kirjan voi hanH<iaUnhrti€lellisten
Yhdbtysten Uiiosla (LYL:n Lintuvaruste Oy,
PL 1Z 18101Heinola,puh.918-152579)
hintae
200mk lai Lapissaliikuessaanesin. Utsjo€n

RINKANPOHJALTA
ERÄMESSUILLE!
Riihimäellä järjesrettäviitä eräm€ssuilla on
Matkailuliiton Gasto , jotla m€idän on mahdollisuE näkyä. Osastoll€ tarvitaan jäsenti
jotka esittelevättoimintaame jamaistanavat
Erätaidottalten -kilpåilunruo!&. Esitteliliitä
iarvitaan niin arkenakuin vnkorLloppunakin.
los homma kiinnoståå ota yht€ys Raija
HentMniin puh. 718768

Ios olet suumiteUut vaellustaIslantiin , muitä
et ole löytänyt tarpeeki tietoa mam vaellue
mahdollisuuksista,ota yhteys Aulis Bo6tröm'
iin, puh. 893 219, toka on hankkinut infoa
JASENETULIIKKEET
Helsingin Erä-Vdust€. Urh€ilukåtu 42, puh.
479 787
Herkkuliike Eira Patomäki.Håneentie2,puh.
7$ 27aO
tåssjn Re*iaifta. H;imeentie54,puh. 7015055
&riea!t!a! Yrjönkatu 3a,puh. 6943899
Welhonpes?iOkas€nkatu 2, pth. 40A972

KODAN VÄRAUS
Kittilän Kukasjärvellä sijaitsevaa Goados
kolaammevaråtaanC-HMorinSiltapuh.k577
004,ksådwro597397rai MaijaSrykilt?ipuh.k.
876 4391.Varaus on peruitava laksi viit<koa
ennenvårattuaaikaataisiitäperiiåiin nohaali
VUOKRÄTTAYAT TELTAT
tlsl:liå on kolme Tena Master 3 lelftåa, joita
voi vuolrata 10 mk/vrk. T€liat ovat kupolinallisia kaklikerroslelttoja. Ti€dusrelut Anja
Sinbonenpuh.k. 676039 tai SakariPalo
Puh.k. 874 58t30.
YUOKRÄTTÄYÄT AHKIOT
HSL:llä on katsi itselehtyä ahkiota, joita voi
Frokrata 50 mk/ viikko råi 20 mk/ viikon,
loppu. Ahkioita voit ky*Uä PekLaNåri*lta
p u h .k .4 6 1610Muita puuttuviå varusteitavoi k)sellä vå€llsten vetäjiltä.
HIIIAMERKKEJÄ
låpinkävijöiden hihamerkkejävoi ostaak€F
hoitloissatai titata8 mk hintaan S€ijaTurpolta
puh.k. 322 644.

o29544

KARJAKAIVON LINJA-AUTO A1KI
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1100
't4,2Q
1510
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14,05 la myös
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6,50
8,10
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10,50
't310
15,00
1745
10,55
t3,2Q

&1s
935
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Linjaa liikennöi Äberginlinja bussi nro 85. tiihiii t€ppävaård Läkkitorilt4 Esp@sra

Kuulun ennestäänhenkilöjäsenenåSuonen
Matkåiluliithoon (SMLrnjäsenyhdistys)
kautta ja haluan liihyä suorajäs€neki HSL:ään.
Maksan vuoden 1992suorajäsenmaksun40 mk
ilman erillistä laskua HSL:n tilill€ SYP Hiki
Kaievankatu12,226120-s1868.
Haluan liittyä HelsinSin Seudu Lapinkåviiöihin
ja sitä kauita Suomen Matkailul'inoon. Makan
SML:njäsemakun 120rnk minule läheterrävätlå
Nimi

HELSINCIN SEUDUN LA.
Ptr.IKÄV[ÄT
c/o Mervi Kunnasarc
Piispantie4 B 10
00370Helsinki

