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P{{KIRJOITUS
Mitä seon, nimittäin Lapinkåvijähenli? Useinolen sitä mjettinyt, ja toisiltalin kysellyt. vasiaus
on aina samå.On mukava oUa,tehdäia kokeå vhd€ssäsamdhenkisten kasså erilaisia asioita.
Kilpaillaei ed6 leikillä.Tapahtumalistoja
selaiUessa
silmiinosuuuseinsellåisiåtoimirtaamme
kuvaaviasanojakuin, ihaillaanjanautiiaanjokokuutamostatai Mpihdg6t4lc
nytpursavotta
jonlun mielestäei ole nautittavaa,nlin ainåkin siihenvälittömästi iiittwå saunominensaaail<ad

HSL:njuhlavuosjon jo hyvässävauhdissa.Lämpiminmjelin ajattelemme
heitän.eitsemää,
joika 20 vuotta sitten perustivat yhdistyksenme. VoimanlähteenäsiUoinkin on ollut
yhd6sätekemisenrjemu.Arkistojaselailtessånähtävissäonmyöstoiminra-ajatuksensisäliynyt
våstuulappija retkeilytjetouden
jakamisesta
joukl<omme
huiUekinkun jåsenilte.
Senansiosta
on kasvånut.Tällåhetkellåmeitäon yli 1200.
TämänJuhlåvuoden
tapahtumijnpäättisyyskokousvärätaosansäåstöistä.
Tarkoituson tänä
vuonna,että mahdoliisimman
moni pääseeedulliemnin retkilleym. tapahtumiin.
SuohenMatkailuliittoon nimennytvuoden1993retkeilyvuodeksi,
jotentapahtumiariittää.
ja hyvääjuhlaretkeilyvuotra
Vilkastaosallistumista
kaikillel

TULEVAA
HELMIKUU
6.2.la
KARJAKAIVOLLA
PUUNVETOTALKOOT
Lastaapuut ahkioon, klinnitä kuormå, vedä tai ryönnä kuorma Kdjalaivoue. HelPPoaejkö
totta?loslunta ei ole iehdäänrisusavottaa.RankanPäivän päätteksi soPPaaja saDna.
vastuuhenkjlö lorma Hyrkäs puh. 479508

6. 2. l a
HIIHTELY
KUUTAMOSTANAUTTIMIS
Talkoovetein jäseninlähdmme klo i9 Karjakaivonlaiturin päästi kuutamoisilte järvien jäille.
Suksetjalkaan,lämmintäpäällejakuunnousua ihastelemaan-Vasbuhmkilö Anja Sintonenpuh.
k. 676 439

27.-28.2.
la-su
KOTAVAELLUS
r?ppoisa talvinen viikonloppuvaellus Liesjäryenmåisemissa.Porukka jaetaånanljo ja rinklå
porukkaan,joten
hyvä tilaisuustestatayhdistyksenvuokrådia ahkiotajasaadatietoaahljon

iltavietetäänTammelanmetsäoppilaitoksentilavassakodassanDotionlämhössä.Varaatalvi
ja kunnon eväåt mukaasi. Matka tehdään pikkuautoilla, joten keno
vae)lusvarusteet
i l mo i traut ues s asm
i on e l l e k o ta rj o a t k y y d i n . u ti s el vi ttel eeporukan autokunti i n.
autokunnittain.
KokoontumircnSålkolanmotellillalauantaina
Matkakustannukset
selvitetään
klo9.00.Uti antaatarkemmat
ohjeet.Kodankoonvuoksimukaanvoidåanottaavain1shdkilöä.
Tiedlstelut ia ilmoittautun iset22.2.menn6säUljasPernupuh. t.2978563,Puh.k.48€821.

MAALISKUU
ftff
EU

3.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA

ta

6.3-la

G.l -

PUUTALKooT
KARJAKATvoLLA

Kaisanieniemenata asre,puurarhakatu 1
l=rIt
''
Kevätkokouksssa tarjoiUaanpullakahvien lisäksi pureskeitavaksisäänömääråis* asiat,joista
tärkeimpiä vuoden 1992toimintal<e4omDsja tilinpäåtös. Kokouksen jälken Raija Henbnd
dioineen vie Shenåndoåhinkansallispuistoonkapuilemaan Appalakkien vuoriston rinteitä.

Pjkkuknveet heiluen kåymme kaupungin kaatåmienrankojenkinppuun. Puupi.ojen kasaajia
tarvitaanmyös, los lunta sattuu tulemaanvedetäänDuuDinoiametsäståmökin Dihad.
aoJrnelou;d"a" herneierttoJårer'our nisFel 5durdr ioylyr Va'ruuhenLilöAuli. B;sdom
D u h k.8
. 9 3219

9.3.ti klo 18.00
TUTUSTUMISKÄYNTI
MAISEMA
-VALOKUVAN
Suomalaisen
valokuvanlso-vuotjsjuhlanäyttely
Kansallismuseossa.
OppaanaKirstiMeldko.
Ei pääsymaksua.
Vastuuhenkilö
SeiiaTurppopuh.k.322644.

'13.-14.3.
la-su
LAAVUVAELLUSSAIMAANSAARISTOON
Suksimme umpihangessaLappeen.annankaupungin alueella hitaimman tahdissaja
purnausluvanl<in
ja
saa.Reittimmel<äySaårniålastå
llotlulaånja Hirisaaren, jostaMuur<k@n
tåkaisinSaarniaLaan.
Matkaakertyyviikonlopunåikananoin25!m. Osallistujiila
on omatevåät
ja talvivaellusvdusteei.
Yöpyrninenlaavussa
Lähtölauantaira
tai ma\dollisestilumikuopasså.
klo 11.00Muukon erånajaltå,jonnesunnuntainapaluu llo 14.00aikoihin.Re*en lopussaon
sauna.Matkåtehdäänhenkitöautoilla,jotenilmoittautuessasikeno,montakovaelt4aakämppei
neenmahtuukyytiisi.Tiedustelutia ilmoittautumiset8.3.meMessäHeimoDufvapuh.k.953jakaaautokunta
1585304,pun.t. 953-6262
taiPekkaNarinenpuh.k.461610.Matkakustannukset
ja puusta kerätäanpienisuhma osallistujiltå.
keskenäan,
saunasta
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27. 9 . l a
PILKKIJÄISET
Kokoperheelletdkoitettujäärapahruma,pääpåinonakuirmkin pilkbminen. Aivd aloitteiiiaikin
voivatottaatuntumaalajiin.Iäåvaraus.
Yhieyshenkilö
ReijoValdder puh.k.912,81250.

HUHTIKUU
G.It
B\

7.4.ke klo 18.00
KERHOTLTA
NyKyTtLAJA
- NUUKSTON
TULEVAISUUS

16Kåisaniemenala-ast€.Puutdhälatu I
"
KansaUispuisto?
Retkeilyålue?KeskusteluiltaNuuksion ia Temalammentilasra,Vasruulenlilö
I-asseSvenskbergpuh. k. 265279.

öE
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28.a.ke
KESKTVIKKOSAUNA

Talviunenjåkeenalkavatiäll@nkeskiviikkosaunat
Kariakaivoua.
Periuepääsetbussillanro 85
Le p p i råår ds tUo
u , 7. 0c c c u n a å np ;;" e Iu u d e n å rk o i h i nral uu rap;htuuD i kl uårroi -d.
Vastuuhenkilö
Miria Pirinenpuh.k.461610.

TULEVAA
3.5 Puuntekotalkoot
Ka.jakaivolla
8 5 Kevätsiivous
Karjakailolla
14.-16.5.
Viikonloppuvaellus
17.5.Fuuntekotalkoor
Ka.jakaivollå
Touko-kesäkuussä.etkeilyn
peruskurssi
aikuisille

2.-4.7.pe-su
NORPPASOUTU
SAIMAALLA
RelkisoutuKerimäeltäSavonlinnaan
n. 100km kirkkoveneillä.
HSLlle on varattuomaveneja
tarkoiruson harjoitella tahti etukäteen.Retkenhinta n. 400-500mk osanoftajamäärästä
riippuen+natkåt.Umoittaudu31.3mennessäKi.sLiKlemolalle
puh.2919171
tai SeijaTu.polle
puh 322644.

LOMA
. KILPISJÅRVI
KEVÄTVAELLUS
ROPINSALMI
30.4.-9.5.1993
Hohtavat keväthangeton aina kokehusl
Ahkiovaells vålitmturejlle, håjoiruksenateltat,josautiomajoissa
on tiläåi<äytetään
niitä.

keilykeskuksessa4 hengd mökissåja sauh
sekä oppaa palvelur Osdottäjå huolehtn

LähtöHelsingistä
30.4klo.19.22
Rovaniemelle Mukaan otetaan våin 10 henkilöä.
junaliå,jstå jarkeiad postiautoua Yldistykseltå voi vuokrata telikJja ahkioitaja
låhteväUå
Ropinsalmelle,takaisin Helsinkiin tullaan trångioita. Emaklomaksustalähetekiånosal
9.5.93
klo.09.05.
MarkanhinrasML:njäsenjträ listujiUepanlkisiistolomåke, joka on nalset,
1.100ml<, muilta 100 mk kalliimpi. Hinta
tava e!åpäivään mennessä.Tiealustelut ia
srsältääedestakaiset
ma&at Hl<i,Rovdiemi ilmoittautminen 20.3.93memessä Pertti
iunaUamakuuvaunussa.Rovaniemi,Kilpisjär
SalolLepuh.
291666873kotiinklo.
16.001älk@n.
vi bussilla,ieissun
päätyttyähajoiruksenretEnnakkopalaveripiderään Karjakaivolta
28.3.93
kio. '11.00.

PITKÄVAELLUS
NJURGALAHTI-KAAMASMUKKA
24.-31.7.1993
Vaelluskuuluu osanans.pitkäiinvaellukseen
IlaDlina,utsjoli.Tätuäosuuskuljeraanvätiltä
Niu.galahti (Lehtuenjoki) -Kaarnasmukka,
LulkienMuotkatunturienkautta Maasroon
lon'apinraista
tunturialue a Mukaanoteraan

Ilmoittautumiset3l.S.menne$äKaleviKoski
p!^.k. 912/81079,
| 9A/4a0249( llo i1.30,
12.00) Anja Sintonenk.90/676039.

Lähtijöillepidetääaennakkopalaveri
Karjakaivolla9.7.93l<lo.11.00.Ennakkomaksu
s00
hal<seraan
osaånoftajille
läheteitävälåpankHtutiI150sisältaen atl<åtjuratlajabussilla, kisilrrolla
ja loppuosa
eräpäiväänmennessä
lenekrydnr, Drajoituksen
ja saunan.etken ennakl<opalaverin
jälkeen.(muutokseimahp:iäryttyäsekåopåstuksenRuolå ei sisäuy
hintaan. Låhtö Helsirgistä 23.7 t<lo,l9.2i

PITKAVAELLUS
LAANILA-NJURGALAHTI
31.7.7.8.1993
Pitkänvaeuuksentoinenvii]<]<oedetäänvälitlä
LaanilåNjurgalahti.Reittikulke Laanilasrå
Ivalojoen kultalan kautta Lemmenjoen
kultasatahaa, jorta veneelläNjuryalahren.
Mukåanhahtuu 12henkeä.
Hintå n.1300,sisälräenmeno-paluumaikat
junalla Helsinki-Rovaniemi makuupåikkoineen,bussillaRovanjemi-Njugalahti,
veneja
taksikyydi4 majoiruksenja saDnanretken
päätyttyåsekäopastuksen.
Ruokaei slsälly

Lähti, Helsjngisiå 30.7. klo. 19.22lähtevåUå
juala. Ilnoitå!tunilet 31.5.n(Me€sriJo.ma
Numi puh.k. 912l18243.Lähtijöillepideiään
ennakkopalaveriKarjakaivollå 9.7.93klo.
1 1 .0 0 . En n akkomaksu 500, l oppuosa
emalkopalaverin jålken.
Muutoks€t mahdoUisia. Kartaksi liittåå
Lemmenjokikdsallispuisro1.100000.

KALMANKALTIOKAUTOKEINO
7,8.-1
5.8.1993
Elokuinentelttavaellusretki
lähteeKalmanlaltion rajavartioasemaltaluoteeseenja
kol'nantenapäivärä rajan ylitys rapahtuu
Pöyrisjä.veltäkoiliseenpail<keilta.Rajån
ylitysluvathankitaantietenkin.Norjanpuo
leiren vaelluson helppokulkuistäja puukDtakin ylempänä kulkien. Retl<ipäättyy 6
päivänjanoin100km jälken Kautot<einoon.
Lähtö pe 6 8 Helsingistäjunauaja paluu su
15.8aamullaHelsinkiin.Hinta 1350mk sis.

luramatlatmakuupåikkoineen, bussihatkat
ta l s i n N u n n anen - K al mankal ti o j a
leirintämaksh måalikylässäja opariuksen.
Hintad saatta dlalppujenkorotustenmyörå
tarkistusta.Ennakkomaksu500 ml<, josta
lähetetäånelillin€n pdkkisiiftolomake.
Ilmoittautumiset tå tiedostelut Hannu
Luodolle 28.5.93mennessä.Hannu Luoto
prh.k. 93\-560470ja työ 931 2423517.

R US K A V A E L L U
4 .S- 1 1 . 9 . . I 9 9 3
Ilmoillautuminen 23.7 mennessä,Kalevi
RcittikulkeeTenonAla-könläålLä
Vetsijoen
Koski puh. k. 912181079,
I - ä tva j o e n k aut t a Ut s jo e l l e K u l k i e n
pDn.t.9A/2t80249
(kio.11.30
12.00)tai AnjaSintonenpuh.k. 90/
ja
F,uttomillå tuntureilla, hjekl<aharjuiua
LähtijöiUepidetäänennakkopalaveri
koueissaruskahaisemissa.
Mukåanoretaan 676039.
rihenkilijäHintal450sisältåenhatkatjunala 21.8Ka.jakajvollaklo.11.00.Ennakkomaksu
la bussilla,majoitlksen .etke\ påätyrtyä, 500 maksetaanosanottajilteläherettävälrä
snunånlaopastuksen.
RuokaeisisäUyhintaan. p a rk k i s i i rfo ll a eräpäi väännennessaj a
l-iiht(j ll:gistä 3.9.93klo 19.22låhLevä11ä l o p p u o s a e n nåkkopal averi nj ål keen. (
Muutoksetmahdollisja)
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PIKÄVAELLUS1993
HSL|Uäon kaksi osuutiå pitkäI1ävåellulsella
Haminasta Utsj@Ue. Ios ne ovat tä)uä tai
oletkj! Kinnostunutjostajnmuustapätkästii,
jonkå
voit osallistuamyösomållaporukaUa,
vähimäiskokoonkaksihenkeå. Vaellusaikaa
jotenvoitpatikoida
önkåksiviikkoa24.7.-9.8.,
valitsehaasiosuu a viikon,kaksitai laikka
kolmeviikorLloppuå.Jokåinenryhmähuolehtii
omistaruuistaanja kuljetuksiståån
reittituä
alkuunja loppupisteestå
pojs.
Etappivälitsuuntaaantavinel<arttakilometrnnäärln@novatseuraåvat:
Hanina Pulsa
80 km
Pulsa-Inatra -{Ruololahti)
80km
(+ 20km)
Ruokolahti- Kultakivi PunkaharjuUass
km
Kultakivi- Kesälåhti
60kh
Kesälahti-Onkamo
70km
Onkamo'J@nsuu
70km
90km
Joensuu Koli
Koli Nu.hes
100km
Nurmes' Vuokatti
100km
Vuokatti- Hyrynsalnri
90km
HyrynsälNi- Puolånka
60 km
Puolanka-Pintamo
100km
,10km
l'irtaDro-Iso-Syöte
lso-Syöte-Posio
80 km
I'o si o 'R uk a
7 0k m
Itula - Hautajå('i
70 kn
HauLajäNi Kelloselkä
70 kDl
Kelloselkä Tulppio
l20km
Tulpptu Låanila
l40km
I aarila 'Njurgalahti
90 km
\jLugalahti- Kaanusnukka
100km
Kianh$nukka - Utsjoki
90 kn
Näihtu noin måäriin tulee vielä maastolisä
tiiälle. Kolilta Sallaänkulietaannerkittvä
UKK{eittiä Hannusta Joensuuhun
reittion
Drerl<itseNäton,
muiia ennaltasoviitu. Myös
l!iriFaikat on sovittu ja vesipaikoistasaa

tl€don. Myöskäån Sallasia ebeenpäinei ole
melkiityå poikua, mutta siellä ryhmåt
valitsevat vaeuusreittinsäitse. Pä*:insä voi
vaeltåa etelästi pohjoien tai päin vastoin.
Matkaånlähdetäänainalauantaisin.
los olet lähdössäomån porukan kansså
liiu<eelle, ilmoittaldu Suomen Matkalluliittoon Martti Heleniukselle,jolia saatmyais
tarkemåt tiedot. Puneunnumeioon 170868.
Lähdetään
reissuh - re*eilyn puolsta.
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PERUUTUSEHDOT
Jo s va r aus per uut et a a n / p a l a u te ta a n
ilmoittautuhisfr aksuväheMettynä tojmistc
kuluill4 50 mk vdaukselta, kuitenkin ni:n
että,jos vdaus peruutetad myöhemminkuin:
42-31!.k ennen ma&d a1kua,pidäretään
puoleternakonmäärästä
30{5 vrk ennen matkan atkua pidätetään
ennakkomalsu kokonaan.Mikäti tämämaksu
on yli 25% vårålun lomaviilon hinnasta,
parautetaan
råhänhäään yliftävåosa.
14-8uk ennenmatkånalkuä,peritään50%
varauksen lokonaishinnasta, kuitenkin
vähintäänennakonmäärä

0-7 vrk ennen matkan alkua, periråän
varauksenkoko hinta.
Tilaaja on oikatettu peruutlåessad tåyteen
tåkåisinmaksuunläiikärintodistDl*lla.
Helsingin Seudun Lapinkävijöillå on
osanoitajienvåhyyden tai muun eMaltå
arvaamattoman syyn johdosta oikeus
peruuttaa lomaiilåisuus 14 vrk ennen
ilmoitetun dlaisuudenålkmisp€iivääoldåtta
velvoliinen korvauksiin- lärjestäjän
peruuttaessåtilaisuuden, osanoftomaksu
palautetaankokonåisuudessåa.

TEERENSOIDINTAJA
HUUHKAJAN HUHUILUA
Aikåisina äamun tunteina ja illan hämä- nisäkkäidenohellaälueellaåsutelekuitenkin
rähetkinä,voiNuuksiossavieläkuuUasellaisia
monta sllaista hårvinaistaeläinlajia,joita
joita el odottaisisuurtenasutus, luonnon salaisuuksiin vihkiytyhäiön ei helååniefektejä,
keskusten tuntumassa.MoDta muutål<in posti tavoita. Erityisesti linnuston osalta
I'llätystävoi kulkijå vilkkäimpienpolkujen Nuukio taioaa 'lErkkupaloja" erämaånrauulkopuolellakohdata'l.luul<sione.ämaat"
ovatsäilyttänetelåimistdii,
jotkaontavallisesti
yhdistettyKainuun tai Lapin erämaisemiin. 'Nuuksioneläin'jakasvimaailmaa
voisiluonLöytyypäNuuksiostamyöselåinläji,
jokakuu- nehua eteläisellä.ipauksella maustetuksi
luu kolnen uhånalaisimman
lajin joukkoon !appaleeksi taigamecien erämaaelämää.
Suomessa
- eli liito-orava.Sitä ei juu.ikaan Aluellaviihtyvåtsuutenyhtenäistenmersid
tavattanäin laajastimuualtaSuomestä,
sillä eläirlajit,jotkaovatjo aikåasittenkadonn@t
laji on viimeisen 40 vuoden aikana voiihmistoiminnanvaltaamiltaseuduiltä.
nral<Laastitaantunxttehostetunhetsätalouden
Esimerkiksipimeänyön kansaapöllöjå,on
pelkästään Espoon puoleisessaNuulsiossa
Isotnisäkkäätl<uten
hi.vi, ilves,kettu,mäy.ä vielä kuusi lajia. Suurimmasra huuhlajasra
taipeuraasustavat
vieläkinNuuksiosså,
pjenimpäänvdpuspöllöön. Sanoin päiväpe'
luo,
lnnattaasutuksentuomastapaineesta.
Isojen toljntujåtavataankuusi lajia kalasääskestä

nuolihaukkaan.MetsokantaNuuksiossaon
kaiden luontokohteiden ( Kilpilammen hämmästyttävän
suorastaan
vankka.vuoden
Lippukallion, Kaftilajålven-Hauklammen,
1989linnustoselvityksessä
pesimäkauden orajä.ven-Urjdkdnas, Pikku PöksynhaddmetsohavaintojaPohjois-Esp@ståkertyilähes
HeinäsuonjaPienenMajåslammennaastojen)
pariltakymmenettäpaikaltaja mukana oli
säästymjnenhakkuiltatårkeää.
Alueidenpesimyös pari metsokukkojensoidinpaikkaa. mälinnustonhårvalukuistenlajien lista on
ja
Kuikka liitGoravaovat Nu*sion vaåku
vaikuttava:kuikkå, kmahaukr<å,nuolihaukka,
naeläimiä.Liito-olavanelinalueidenmäärä metso,huuhkaja,viirupöllii kehrääjå,hanaaPohjois-Espoossaonkin
maansuulimpia:133 päätikla,palokärki,peukåloinen,kulorastas,
asuttuaelinaluettavuonna1990,Nuuksioon
korppi ja pikkusieppo.
ilveksenvaellusmååstoa
eivätkä hyöskään
havåinnotsudeståjalarhustaoleNuuksiolle
Kuten edeuäjo mainiftin, lliito'orava on yksi
va l ta !unnallis es t juha n a l a i s i ae l ä i n j a
salaFräisimmistäsalonasukeistaNuuksiossa
kasvilajientunnetaan Espoon puolecessa kuten
myös näätå..Totlunulkin luonnon
ja
Nuuksiostatällähetkellä22 lisäksiUudeltarkkailija näkee harvoin liito'oråvan
lamåauåuhanålaisialajeja4 Uhanålaisista pesäliidon.
luontoretkilläkhon
Iärjestetyillä
linnuistavoidaånesimerkkeinä
mainitapikkohdatiD montå "pettymysiä" Luonnon
lusieppo,kehrääjå,
kangaskiurusekä
pienim- ta.kkailijavoikuitenkinesim.Pohjois-Esp@n
mistäeläimistäpiikkikotilo,poppelikääröyökliito{nvaselvityksen avullå paikajlistaaitseiItönenja pikkul<antohä.kå.
Nuuksionuhan- len sopivan tarkkailukohteen. Nisäkkåiden
alåkiakasvilajienovatmm.
hirvenkello,vank ja lintujen ohella on muistettava myös jänet,
ja haavanhyyteiö joissa
kasara,
korpikaltiosammal
on vielä vdsin rusas kalalajisto.Tosin
jäkälä."
järvienhappamojtumjnmonohaltaosaltaån
supistanut kalalajeja. Kuitenkin Espoon
Linnustouisesti
arvokkaitakohteita
veshtöselvitylsessä,onalueelta
tavaitu,jopa
purotammukka4 joten ehkäpä on niin, ettei
Nu u ksj o s t alöy t y y v iel ä k o h te i ta ,j o tk a
kannattdelähteä
"mertaedemmäksikalaan",
luokitellaånlinnustollisesti
hyvinarvokl<aiksi. sillä miståmuualtaEtelä-Suomstalöytäävielä
Näitä ovat mm. Luukin aarnialueja siihen
tällaisenrikkaan ja nonipuolisen erämaa
liittyvät suoalueetsekä Koivulån Lehto
kohteenkuin Nuuksio?
mn. metsoja,
turolaakso.AlueellåLavataan
uu ttu kyy hk y jä k eh. åå j i ä ,p a l o k d rk i äj a
Rb
pikkusieppoja..
Nuul<sionpään
aarnialueon
kooltaanpieni,
muLrahyvinmielenkiintoinen.
Si e l i å o n t av at t u m m . me h i l i i s h a u l < k a a ,
I' o h j o i s -Espoonl i nnusto 1989, E spoon
javarpuspölli;.Pi.1Limäen
palokärl<cä,mctsoa
ympäristönsuojelulautakunta
4/90
.rårnialueclta
on tehty havaintojahaukkå jå
Pohjois-Espoon
liitcoravaselvitys 198990,
pi'llölinnusta,mutta myös peukaloisesta
ja
Espoonympåristönsuojelulautakunta
5/91
idånuunilinnusta.Hakjdrvenlehtokorpialue
N u u k s i o , el ävä erämaa, E spoon
on nonien uhalåistenlalien kotipaikka ja
julkaisu2s.11.92
ympäristönsuoljelutoimiston
ViihånMajalemman-Kålattoman
suoalueon
runsåslajinen
linnustoltåan,mutta sieltåon
hvattu nyös näätiä.Erämainenelännistöon
sliilynyt parhaitenRuuhijå.ven VelSkolan
i'ilkäjärven väliselläjä.viylängöUä.ja sen
{r)jole'niscssaon alu.en kaikkien a.vok
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HUNAIASAUNAAN!
Hunaja auttaa moneenvaivaan, myös niihin
joita ei vielåole ol€mässakad.Hunajasauna
virkiståä,lentouttaaja ennenkaikkea
kaunistaa.Joset usko,lokeile.
Ota hunajapurkki såunån lautdlle, sivele
hipjåsi, kuhisi, kainalosi ja jalkåpohjasi
hunajaUaja istu sitkeästjainakinvårttitunti
löylyssä.
Jos mehiläisjäalkaa parveilla )mpä.illäsi,
voithätistää
nepojs,mikälihaluat.Voitsipaista
hunajaiseUa
käsivarellavierustoveriåsi.
Jos
hän äännåhtäå
ihastuneesti
tai kiljuu,hän on
ja siis leagoi.Ios hän ei kilju, hän
henSissä
todennäköirestjsilti reagoi hunajahipiäåsi,
muttå ei hyvän kotikasvätuksensaaneena
tohdi ilmaistatunteitaanääneen
Istuttuasi hunajassaaikasi, voir tulla aläs
lauteiltajapestähunajanpois,mikälion mitä
pestä Yllåttäen huomaat, että vain sulokutreistasj
saattaatippuajoitakintulikuumia
kallijta hunajanpisaroitaniskaasija ehkä
jaU<åpohjasi
tuntuvåthiukka liukkailta.
Varo kaitaapolluå ja mä.käälautaa-saatat
nunajassasi
langetapahastikinja nunåjäireen
lipiään on nostajanvaikeatarttuårukevalla
Kåsvosihohtavathunajasaunan
jälkeen,l<utrisi
kiiltävätkuin tuhannettlmantit Kärjakaivon
ilhipakkase$a,ihosion lempeänlämpöi!en,
pehmeäkuinvastas)ntyneellä,
aistisitoimivat
auvoisestijaolo on ihana.
jotka
Voit salaanauttia heidänkateudestaan,
civiit ole uskaltanet sivetlänahkaansatätå
l!onnonihmevoidettaVoitolla,kuinetmitään
krs håluåttehostaahunajanvåikutusta,voit
.upsxttellavastallanahkaasi,kun hnna'aon
Ilunajå ei sui!kaan ole perinteinen suomalan€nkaDsanparannuskeiio,
vaanaidosti
intiikin kreikkalainen.
l{) Hi}rfrkraLes,lääkelieLecnisä, paransi

hunajålla aikojen å1ussa.
Luontajsparannuksenplofeetta tli Vogel
neuvoo hoitamaan mm kihtiä ja nivel
tulehdusta huajalla. se auttaa myös rasiituneidenlihdten vetreyttähisesså:voithieroa
reippaasti hunajaa talkoopäivån jäileen niskaan, käsivaFii., jalkoihjn ja mennå siiten
löylryn. tä kun hierot hunajååkasvoihisi,et
tarvitsejuurikaanmuita nåamarasvoja.
Ios
satutpolttamaan
naamasiauinSossa,siihenk i n a u i ta a hunaj å somån l i evi ttävänä
Hunajaistasaunailoal

OTA TALTEEN!

L4

YHDISTYSTIEDOTE
HelsinginSeudunLapinkivijätry.onSuomen
Matkailullton jäsdjårjestö, joka perustettiin
Kdjakaivo on vuokrattu liiyttiöme
Helvuonna 1973.Yhdistyksen tdkoitukena on
jaretkeilyå,erityisesti singin kauphgilta. Sesijaits Esp@ssan. 9
edistäåLapinmatkailua
tm vdhalta Tuuheltå, pari kilometriä SolHelsinginseudulla.
vallanurheiluopistoltaKdjakåivoUepåäse
<oivulan bussilla nro 8s /joka lähtee
JASENYYSMUODOT
våFinaisetjäsenetliittynet SML:@nja sitä
r€ppåvaaran Läkkitorilta.
kåutta F{SL:åån.Varsinåisiajäseniåniin vuosiKdjakaivolleliitää helpoinminseuaamaua
, perhe'kuin nuori$jäsenet.
SolvallmuheiluopistoltalåhtevååoraNsinSuorajäsenet
kuuluvatSML:njohonkinmuuhun järjestöön,mutta ovat liittyn@t HSL:åån phaisra Pirrtimäen viitoirusta n, 2 kh.
naksamalla suorajåsenmaksun
tilillemme.
Muut kuin SML:ntoistenyhdistystenjäsenet Karjakäivoliå on ylänaja ja aldaja, jonka
eivåtvoi liittyå suoråjäsenilsi.
yhteydessåon sauna"sekäyleisessäkäytösä
olevakeittokatos,varuteisiin kuuluu asrioit4
puhtaitahuopiaja kshn, johonSinolonhrotava
itse. Ylämajankeittiössåon yksilielkinen
'ÄSENEDUT
laasukeifn. Almåjåssa on takkå ja kdiiM,
Helsingin Erä-Varusterretkeilyasut ja ylämajassaon kaksi kamii@. Myös kåmnja kalastusvarustet,
välineet,metsAstys
ym.
Urheilukatu42,puh.479787
Herkkuliike Ei.a Pålomäki:hakeiset, tee, vihreään kohpostointilaåtikk@n laitetad
vain maatuva jåte, muut roskat tulee viedä
Hämeentie2, puh. 7532780
Lassin Retkiaittå:.erkeityasutja -välineet, låsen saa tuoda mukanaan myös
polkupyö.ät,laskettelu,
ym.
tåpinkäviöihinkuuluhattomia hdlilöitä. Y1i
Hämeentie54,puh.701
5055
viidenulkopuolisenryhmäståonilhoitettava
f a rti o a i tt a: r et k eily asu t j a -v ä l i n e e t, kahdellejohtokmnan jåsenelle.
polkupyörät,laslettelu,ym.
Yrjönkatu34,puh. 6943899
KarjaLåivoå ei voi varata pelkästäiin omäan
Welhonpeså:
melonta
käyttöön, vaan se on åitu kalkkien jäsenten
oksasenkatu2, puh.408972
Oma lehtemme on LAPNKÄvlrÄ, joka
ilmestyyneljästivuodessaja hatkailuliiton
MATKAILU,jokailnestyy kuudesri.LAPIN,
KAVUA lehden voi myös tilata, ellei ole
varsinåinentai suorajäsen.

Koriatai@noaainet saatjäsenkorttia vastaan
Suomen Matkailuliitosta, Mikonkatu 25.
A u k i o l o a i kaoa 9.00-17.00.
Maj oi ssaon
toimintaohj@tjoita tule noudattaa.
T e l tta i l u on

K arj akai voU a sal l i ttu
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LapinkävijöiUe ja heidän vierailleen.
UU<oilualueenvdtijatvoivatpeiiäieltiailijoiltå
Liikdtåviraston säätåm:in
måksun.
Karjakaivon kåyttö /saunamal<sut:
1. 531 .1 0 1 .1 1 ,3 0 .4

naanrnajaånjasamad Kukasj:irvellä.Majan
kåyitömaksuö nl/vrk/hlö 1.1031.5.ma'
jalla talviminimi, joka on kävijähååråstä
riippumatta 100mk, ålle 15vuotiaat aikuisten
seurassailmåiseki.Majd yhteydessäon sau'
na,jonlå kåyttömärsu 10r*/hlö/kertå, pitiå

5,- | 10,14,- l2A,jåsentenlapse(11-16v.) 2,50,12,s0,5,- | 5,-

Kaikki muut Matkailuliiton jåsenedut.

Talk@viikonloppuina onolskelu makutonta
kolo viikonlopun (ei koske telttamaksua),
Muut ohjelmaan merkityt tilaisuudet, joisså
yövytäänKarjakåivoll4
ovatohjelhaankuu
luvilta osiltaanilmaisia.
Maksut suoriietaan HSL:n pankkitilille SYP
Kälevankatu 12Hki, rilinumqo 226120-51
646

IASENASIOIDENHOITO
YhdyshokilöSuomenMtkailuliitosaon LtUa
Kesånm puh. 170 868.Vainåisten jäsenten
Goiteenmuutolset hoitaa SML.
SuoEjäsentenjå lehtitiläajien osoitteenmuutoksethoitaarahastonhoitajaAinoMadkaind
Tn.ismantie 9 838, 00710Helsinli, pd! k.
370299.
TOIMINTA

Avåin on palautettåva heti käytön jålkeen
Matkailuliittoon. Sen voi jätiää myös Måf
kailuliitonpostiluukkuunkjrjeluoiesså
palautuslapullåvarustettuna.
Kot. Kittilån Kukasjärvellå
Kukasjärvensalvoskammitoimii varaustupana Vararl.siahaitauotC- H Moring puh.k.
577004ja MaijaStykkipuh.k.8764391.
Muut kuin HSL|njäsenetsaavat
kåyttAäkotaa
vain HSL:njäsnen seurassa.
Kodan kåyttöhaksut on HSLh Jäseniltä15
tnk/hlö/yöja muilta 30mk/hlö/yö AUe12vuotiaidenkåyttömaksuton puolet edellädlevista.Kol<okodan voi vuokiata l<äyttöönsä
Ko a d o ksenläm piää k am i i n a u a .M u u ra
varustuksenavesi- ja jåterimpäri,tiskivati,
jalapio.Nukkumins tapahtuu
siivousvälin@t
Yhteisomistuksessa
on vene.HSLon ostanut
Kukasjärveenkaksi verkkolupaa. Verkot
liiytyvätpuuliiteristä.
Matkailuliiton saua iå maja
l-ipnrkäljjöiUåon läyttitoikeussamallaalu.cUaolevaanSuomenMatkailuliitonomista-

Kerhoiltå on jokåisen kuukauden ensimmäisenåkeskiviikkola.
Kaiksta toiminnastailmoitetaanLåpinkävijä-

HSLila on kolme Tena Maste! 3-teltta4 joita
v o i v u o k rata 10 mk/vrk. Tel tat ovat
l<upolimaisia,kaksikenosteltaj^. TiedusI elut
Anja Sintonenpuh.k.576039tai SakariPalo
Puh.k.8745880.
vuokrata voi hyös itsetehtyjätehtyjäahkiojta
sekäSarotån 906ja Savotan1200rinkkaa 50
mk viikko ja 20 mk viikonloppu. Tiedwtelul
PekkaNarinenpuh.k.461610.
TOIMIHENKILöT VUONNA 1993
johtajd,Pyhätuntu.inLieI
SeijaTvppo, Paheen
C, 00970Helsinki,puh.k.322644
Pekkå Narinen, Vatupuheenjohtaja,
Iämeräntaivall0 E 68,02150
Espoo,puh.k.461610
Kirsti Klemola, s'ftkri,Vehkatie 17-21 C I,
04400Iärvenpäa29191 71

76
M uut j ohtokt I I dfl idsei et
Marjå Hynninen, SaaraKostda, Mervi Kunnasaro,rljas Pemu, Mirja Pirinen, Pertti Salo
RåhåstonhoitajaAino Matilainen, Tiirismaantie9 B38,00710
Helsinki,puhk. 370299.

Pelka Ndinen, ?dtdl?;Iämeräntaival 10E 68,
02'150
Espoo/puh.k.461610
Kalevi Kosli, Hamu Luoto, Jorma Nurhi,
Sakari Palo, Mirja Pirine4 Pertti Salo,Karin
Sillandd, Ed<( Simpänen, Anja Sintonen,

Miia Pni^e, MtM& tai n itlqid,Jämeräntaivar
10E 68,02150Espoo,puh.k.,161510
Rejjo Blombeig, Raija Hentman, Marja
Hynninen, Tei Laine, Sakari Palo

Kalevi Kcki, AsmariMe 6 B & 08500Lohja
as.puh.k.912-810
79,i. 90-2180249klo. 11.3012.00

Kisti Klehola, @lil4vehkatie 17 21C 1,04400
2919171
Järvenpää,
Saaia Kostama, Anja Poutiainen, Ritva
Puranen,Marja Plska, Mi.ja Savolainen,
Sirkka Sundström,Lars Slenskberg,Seija

Marjå Pusk4 trkdtie 11C 24 00400Helsinki,
Puh.k, 571949
Snkka Sundsröm, Kanneltie 2 C 45, 00420
Helsinki,puh.k.5632092

Uljas Pernlr r4lftoopinllilkö Luuvaniementie
10184 00350Helsinkit.2978563
AllanApunen,Aulis Bost.öm,JormaHyrkäs,
PekkaNårinen,MirjaPniren,Ka.inSillånder

NIESTASAKKI
G0urmix-tuotteetloppuvat
ValionCourmixtuotteisiironl<uulunut
ueita
(esim.juustokeittoja)
Draukkaita
pussikeittoja
j.ikastikkeita,aamupuuroilta
ja nrvsleiltä
rutur
Dwjakiisselit ja esjnr. suklaårnousseyDr
r_yt niitä on syytä hamsrratavarastoihinsa/
si l l ä
luot ant o t ul e e l o p p u n a a n
kokonaisuurlessaan
puolen luoden sisällä.
Tu o tteit a t ulee t iet e n l < i n l i i k k u ma a n

vähittäisl<aupassa
vieläjonkun aikaasenkin
jälke€n,nuttå jossainvaih@ssasaantiloppuu
kokonaan.Käytätilaisuuttahyväksesi,kun
näitätuotteitavieläon saatavilla.RH
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--------TIETOAIVt
Måtkatavir. halvrllåhukaan

Påivätup3
SållatuDlurin
retkeiliiöill€

junassailmaiseki, ku
Ma*atavdaldkulke
ottaarompPet hukaan maruuvaunuun.Ios
tavaraaon niin paljon/ erteivätnulkujat enäå
ma h d u s ek aån, on m y ö s tå v a l l i s ra
matlatavaraa halvempi våihtoehto. Ios viet
rinlkasi taiahkiGi itsesuo.Mn tavaravaunum
ennenjunan låhtöäja haetsen sieltäperillä
pois,maksatvain hurto osånmatlåtåva.asra
perittäväståhinnasta. Esimerkiksivuoden
alussasuksetja ahkio maksoivatsuoråån
tavaravaunuun
vierynä10mkkolIeli20mk
la matkatavdanataas20mk suksetja40mk
ahkio RH

10kh pääIin Sallatunturin tutkailuleskul
ssta reikeilyreitin varteen on lalmistuut
Ruuhituturinkahvila/p;iivätupa.LK11.4.92
RH
ULKOILUALUEIDEN PAL'!'ELUITA

Iso.Syöte
- Kylmåluonanaluelta uusikårtta

Miti teetjmonyUättiiesä tai halutssasi pientä
välipålå4 etkä ole varannut retkelle ev:iitä
mukåan. Seuraavassaon muutdia vihjeitä
taukopaikoiksi, T6in sillä varaulseDa, ettå
joillåkin ulkoilualueiden kahvituvill4 ei ole
rcspuuttokausina palveluita rai mik?ili sääei
suosidkoilua.Ny.kkisåäntönåvoidadpitå;i
että kåhvilat ovat kiinni, jos ei ole asiakkaitå.

Uusi 1:50000kartta tåydentää enneståän
ilmestyneitäIso-Syöte- Pyhitys ja HossaKylmäluoma karttoja. 5e on tarkin ja
ajanmukaisin,mitä alu@lta on saatävissa.
Kartan kustannuksiin ovat osallistuneet
me rsä h alllir us s ek ä Pu d a s j ä rv e n j a
Taivaikosken
kunnat.Koillissanomat2S
8.92
RII

Luukkaan ulkoilumaia, Luukinranta 02940
Espm puh 8s5 44%
kahvila avoinnala-su 9 - i7 ja toukokuun
puoliväliståsyyskuunpuolivå]nn
jokapävå9
- 1Z kahvin ja vivokleiden lisåksi .uokå
amoksia. K6:iisin kådiina päivinä kahvila
saattaaolta avoinna myöhempäänlin.

V.sakåi.arulkoilu.ja virkisttskalastusatue
Sodankylän
eteläosassa
sijaitseva
Vasakai.d
ulkoilu-javi.kGtyskalastusalueavaitiin
viime
kesånäyleisölle.Harjus,purotaimen,ahven
ja hauki ovat alueenluontaisrakalakanråaja
lisäksimetsähallitus
on istutLanurtäimenta,
ri rj o l o ht a, har jus t a ja s i i k a a . M y ö s
etsästysmahdollisuus
on. Vasaka.tano
on
entinenmetsäkämppä,
jo$a or maksullista
Drajoitusta
ja ehäntå iaitteleenyvää ruokaa
palvellenalueeUaliikkujiå
vasäkartanoon
14
km päässänelostiestå
Auvojä.venrannaua.
LapinKansa27.6.ja 5.10.92
RH

Pnttinäe! ulkoilunaia Kunnarlantie02740
Esp@ puh 8557272
Kahvilaonåvoinnalå3u 10- 1Z dkisin avoinna
tilauksestaryhmille samoin ryhmiue ruokailumahdollisuus
$pimulsen hukåan.
Salminulkoilunaja,03300Otalampipuh223
6447
Kahvilå on åvoinnala ja su klo 10 17 jå
toukokuunpuouvälistäsyyskuunpuoliväliin
joka päjvår0 -12 kesäaikana
kahvilasaattåa
olla avoinnapitehpäänkin.Kahvila tarjoaa
kahvin ja virvokkeiden lisäksi myös ruoka'
annoksia.Ryhmien on syytä varaia ruoka

1a
Nuulsion tdkoilumåjå, Nuuksiontie I 02820
Esp o o p uh865927
avoiMåke pe klo 10- 18,Ia9- r7 jas!9-76,
ma ja ti suljettu. Majaua on kahvila, jostå saa
kahvia ja vilvokkeita sekä pikkulåmpimiä
välipaloja.Ryhmille on ruokåilumahdollisuus
tilauksesta.Maja$a on saunaja majoittunismahdoUisuus
32 henkilö]Ie,nämåvarattava
Oittaan ulkoilukattano, Kunnarlantie 33- 39
02740EspoopDn 855 2942
avo i n n å
m ä,t ija pe 10 18 ,l a j a s u 9 1 6 k e j a
to suljettu.Kahvildtasaakahvia,virvolkeita
japikkulämpimiäjasämpylöitä,ryhmilleruc
käilumahdollisuus
tilauksesra.

sunnhtaisin ainoaståanpäivällin€n klo 11-30
13.00,adupalaz45-8.30. Mairitusvarattava
ehrkäteensamoin kuin suurempien ryhmien
Swinghill Kahvio, sijaitsee Solvallan
pujottehrinteessä, josta upea maisema
Pitkäj;ilvelle. Kahvio on oltDr åvoDna silloi!
ku rinteet ovat käytössä.Solvallan vala:stu
hiihtolåtu/ pururata tulee melko låheue
Siikalantaopisto,Siikårdta02860Espoopln
868355
iuokailu ja majoiiusmahdollisuus,
lounas
arkisinll-13japäiväUinen1718,påivållinen
viikonloppuisinl3.30 15.00.

EspoonEeuåkunti€nvelskolänknikeskus,
Salitun ulkoilumaia, Espoon kaupunSin
Velskolantie 02980Espoopuh 855 0774
ulkoilumaja sijaitseeSuomDsjärveUä,osoite
kiikeskuksessakahvio,jokaavoinnalajasu
24510Suomusjåpi, puh 92!L354632tai 92410 16
331343.Maja on avoinna tilauksestaryhmille
( r0 - 12 h ) ympäri vuoden.Majassaon 32
Solvåll.nurheiluopioto,Nuuksiontie02820
vuodepaikkaaja tuokailumåhdollisuustiEsp@puh 860513
ruokailu- ja majoitusmahdollisuus,
lounas låuks$ta. YöDdismaksu espoolaisilta30mk
ja ulkokuntalaisilta60 mle hintaansis?Uryy
arkisin 12 - 13 ja päivällinen16.30 17.30,
la u å n ta i na påiv ällinen 1 6 .3 0 1 7 .0 0 ,
RIB

Kirjareppu
Erånåidenhe..åj. poro!årkdd.nk3uhu
Pohjolsmaidenministerineuvosioartoi kohta
pårivuotta sittenkirjallisuuspalkintonsaNilsAslak Valkeapåån lyriikka- ja kuvatskseue
Beaivi, åhIåzan, jonkå saamelaiskustantamo
DAT julkaci jo vuonna 1989.
^lkuperäisteos
on kuvitettu vanhoin vålokuvin
Valkeåpåån
toivomuksestakuvår on jäLetLykäånnöksestå
pois,joten suomennosdn.unoteos,jokå toimii
alkuperåisteoksenIiittenä. Samoin kaksi runoaon suomentamatta.suomen kielessäei ole
sanoja,Joillailmaistaniiden todellisLasisältöä.
Kirjahanon tehty saamekslsåahelaisillc. rek
ka Sammallahdenherkkä ja alkuperäistekstiä
kunnioitlava käånni's avåä monta ikkunaä
Nils
Valkeapää: Aurinko, isini, DAT
1992^slak
Lapin Kansa 47.92

Aleksantei Hihnavaara,Mosku, oli Itä'Lapin
legendaårinerysalaperåinenja kiistelty pers@na,po.omies,joka kuritti ankaraUakådeUå
Kuolanpuoleltakäyviåporovarkaita.
Mosku
oli Lapinjääkårikenraali
K.M. WaUeniuk*n
erätoverijaystävå.Walleniusitsevalotti
Moskun legendaajo v. 1933ilmestrn@ssäkirjasjaerämiehiä.
saanlhmismetsästäjiä
Moskuoli
vertaansa vailla olevå Sompion erämåiden
tuntija. Kiistely siitä oliko hän sanka.ivai
roistojatkuneetämånlinkirjanjålleer.
Sakali KännörMosku. Kertomusporomies
ja Lapin kenräali
Aleksärte.iHihnåvåarasta
KurtMarttiWalleniuksestavuosina
1900-1938.
WSOY1992.Lapin Kansa7.9.92
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HSLT973-19931
TAYTTA TOIMINTAA
1970luku oli Lapin lomailun kulta-aik.a,
henjohtaja, Aira Pennasestasiheen jå Timo
suomenMatkailuliiton Nåpåpiidn takabet
Perttilåstä taloudenhoit4a. Myös sDunnittoimipaikat eivåt poteneetturistipulaa ja
teluryhmån muut jdsenetLeena Suonista
våellustoiminia oli vilkasta. Matkailulukuunottamatta kuuluivat johtokunraan.
liittoon kuului matkailuyhdistystenohella
retkeilykerhoja,mm.30-40-luvutlavilklaasti
Alkupamaus
toiminut Helsingin Retkeilijåt/ Perniön
Piireät.JokeldRetkeilijåt(perusretru194?),
julkinen iilåisuusoli 17.10.73
Kalliolanretkeilijåtiamoniamuita.
SML:6så Ensimmäinen
Metsåtaloua,jossa kirjailija Teuvo Hahl,
o l i ki i n nit et t y huom i o ta s i i h e n , e ttä
Marjokorpi kertoi Låpin ja Ruijan retjä6enis1ön
joukossaoli pålion henkilöitt
jotka erityisestikeskittyivät lomailu6saan keilyt<okemulsiad. Myös tulevan kerhon
toimhn6ta tiedotetiiin. osånotiajmåärå/ 350
Lappiin. Lisäk6i 6uuri osa Lapin lomatoihenkeä, läjkäyttäisi mukavasti nykyisenkin
mintaan osallistuvisla henkilöistå eivät
kuuluneer vielå mihinkåän Jä!jesröitn. ohjetmatoimikunnanjäsenienrintaa.
Niinpä Matkailuliiton aloitteestakoottiin
su!nnitteluryhmäpohrim.an Lapinkävijä- Helsingin Seudun Lapinkåvijåt perustettiin
"tarkoituksenaånloimia HelsinSin ja senymkerhojenperustanista.
päristönlapinkävijåin keskeisenåyhdyssit@Pentti Vuolinka, Anneli Räikkälä, Leena näja syventääsekälaajentaatietoutta Lapjst4
kDLttuurista,elinkeinojsta
jne.
Suoninen,laakko Kallonen,Käija Pesonen, ser asukl<åista,
l\4arttiKorhonen,Timo Pe.UläsekäSuomen sekä antamaän jäsenistölleenopasiusia,
l<oulutuståja harjoitusraletkeilyssåja ul,
Ma tka iluliit os t aM ar t t i H e l e n i u sj a Ai .å
Pennanenkuuluivatryhmåän,
jokakok@ntui
påri ke!taa kesållä 1973 suunnitteiemaan
(nnrintaa 29.873olleessa
palaverissa
Pentti Tarkoitustatoteuttamad lähde$iintarjoten
Vu o l i n k a ehdof t i, et t ä H e l s n rg i nL a p i n - asiantuntijoidenesityksiåyleisörilaisuuksissa
klivijijidcnperustnmGpäätijs
iehtäisiinsilloin, ja jäsenilloissa.Lähi' ja tutustumisrerkien
j o rL e i t år v it s is ik ur s u ae ri l l i s täp e ru s ta lisåksi viikottainer kuntoliikunlå oli osa
ohjelnaa. Vaellus-ja lomatoiminiaaolirunDriskokousta
koollc Nånrtehtiinja larinäi,
saåstitarjollaSuomenMåtkailuliito$a.
sena Pcrustamisp;iiviinäroidaanli'r pitää
tLnnapåi\'ää,vaikkaesnn.yhdistysrekisreriin
Suunnitteluryhmän
ajåtuksenaoliollut!ä1ttåå
I'i t teenåronnitettuilDoitusHehnrgnrSeudun
k l u b i D a i staj a korostaayl ei sl uontoj sra
I-i p i n kä v ijöiLlenper u s ta m i s e s tao n k i r
toinintaa.Muutamaakerhonkokoonrumista
ti"väftv 15.274. HSL merkittiin yldistys
pidettiinriittävänå.ToimintamuorcL i ster inr8. 5. 7. ja
4 hv v ä t< s y tti i n
S M L :n vuodessa
toutui vuosienkulue$a jäsenisttutarpeita
vi6nriseksi iäscneksiseuraa!ånapäivärä
j i n l i ko

K allos es t a t u l l e n s i D rn rä i n e n
varapu, E n s i frn ä isen toi mi ntavuoden i ul oksi a
tuheenldriajå,Martti Flelerriukseiia

2t
raportoitiin 30.9.74.läseniä oli ketynyt ä0Toimintainto oli valtava. Neljässåyleisö ja
14:ssåjäsentilaisuudessåosdottajia oli ouui
reilut puolitoistatuhatta. Näiden jå muiden
Lapinkävijijiden ohjelnassa olleiden tapåntumien yhteisosmottajamärå kipusi yli 2100.
Kahdenkldmen woden aikanatapahtuneita
muutoksia kuvastaa vertailu vuoden 1991
ja kävijöiri
toimintakdtomuk€en: 1300j?isentä
KarjalaivoUa n. 700 keftå, johon sisåltyvät
myös 18 tapantuman saUistujat. Muuta toimintaa oli ä iilaisuudessaja niisså .enu 530
kåvijäå.

Toimintakuvioidenmuutoksia
ToimintakertomDl<sia kahlate$a ei ohjeLmissa
huohad kovinkåan jär'syttävjä muutoksia.
Retkeily, Iåppi ja luonto monin€ mådollisuuksinen ovatolletaiheina jåsen-,sittemin
kelhoilloissa, yleisötilåisuuksissa ja retkien

tutstumiskohteissa, Saamelaisuusvilåhiele€
nulda, joskin pohjoisd ihhisten n?ikökulmaaolisi voinut v:ililä en€m:inlin käsiteUä.
InnGtstariittipienellä joukoUajopasäden'
ljels opiskeluu, jota vålten yhdistykseU€
hantittiin Dawin-krssin kaseat Tavaton
moniprolisuls on leimdnut kaikl€a toiminKuntoliikunta jåi pårin ensimmäisen
talvikauden j:ilkeen poir mutta kävely- ja
hiihtoretket kUlkevat €delleen ohjenistossa.
Pyörä.etkiätehtiinviitenäwot€na. Rosvopain
Ujumien nimi jå syötävåi ovat muuttun@t
vuosienvdella. Suunnistuskurssitovatolleet
valiotoimintaa kauttawosien. Valokuvas,
linnut, eråetkeit, sisnan ompelu, kåråst6,
ensiapuym. ovatoUet myöskussienaiheina.
Pyöliiretki rwjaratuolle o. 1978. Vos. Ketttu
Malni, Pirl.laPdii ie RoijqHdtmon. KUM:Risto

Mat|åiluliitonulkoilujårjestijjen organisoimar
erätaitokisatvetivåt v:ileä aikansa,mutta
viimein hiipuivat osanottajienvåhyyteen.
HSLIIåoli niissäjoukkueensa,
joskususeampiakinjamitalejtakinkiikutettiinkoriin.
Myös
järjestämisvuoro
tuli aikanad ikåånkuin10vuotisjuhlienkunniaksi.

historiil<kinsa Lapinkävijän iulevissa nume,
roissa. Kå4akaivo on k@ttu niin tdrke?iksi
henkiieiäksi kaupungin kupeess4 eitå sd
kohlälosta on huol6tuttu niin Solvålld hiihtokeskuksenlakentmissuumiteLnien ayö
täkuinLiikmtavirastonhenkilövaihdostenhn
vuoksi. Multa kaiksta siitä toisella ke(årh.

viikonloppuvaeuulsetovåt
kDuluneerohjel- Helsingin SeudunLapinlävijöiden Katakaihaanvuodesta-75,eivätkäneolemenettåneet
vouaalkanutvahva tålkooperiMesai remontkoskaan suosiotad. vain påäkaupunkiseu- ti' ym. hommien sekäeråtaitokisojen järjesdulla tehtyjen laavuetkien kohtaloksi koitui
telytehtrivi4 j:ilkenuusiarnorhrruulsi4 kh
talvien katoaminen. SMLIIä olj Helsingin
yhdistysosallistuiesimm:nstå kertaavuolM
seudDnlapinkäviiöiden toiminnanalkuvuosi
1984OpelaatioTuntrihutad. Talk@toimin
nåniinpaljonloha-javaellusroiminraa
(esim. ta kaikkine e.i muotoineen on HSL:i
ke:ikautena -74tojstakymmentåvaellustapls
ohjelmissaniin valtvasti ja monimuotoisesti
lomaviikot päålle), eftei tarvetta vaeltuksjen
mukana, että sitäkin tullad muistelemad
jäiestähiseenyhdistyksen
voiminollur,vaan omasrajutussaantimän juhlavuode4 åikana.
Lapinkävijöiden nimill<oviikot ja vaell*st
keräsivätlapinkuumeiset yhreer.
Kodan rakentaminen Kittilän Kukasjä elle
loi Lappiin oman kiintopisteen. 1988alkanut
vuonna 80 kuitenkin tarjottiinjäsenisrölle prcjekri vaari pitlåjäfritteisyyttä ja paljon
ensimmäistä
omåavaellustaPaistunrureille. viitseliåisyyttä. K*asjätue]1ä on rehty myös
PirkkoPeräei kuitenkaansaanut €ksytettåviå yhteiseenkäyttööntdkoitettujarakennelhia.
jotenvaståseuraavanavuonm
riittåvåsti,
tehty Kukasjårventarinat pain€tad tarkemmjn
juhännusvaeltus
Lennenjoeuetoteutui.
Kos- tåpinkävijän myöhemmässånumerossa
kenKåtenperinteiklääthiihtoviikotYlläksellä
o!at jatkuneethuhtikuusia1982lähtien.
Ei pelkåståänsisäänpäin
Karjakailon ulkoilunajojen vuokraaminen
Flelsinginkaupungilta1.2.1977
aiheuttikaik
keinsuurimmanmullistuksenroimintalinjoi
hin. Paikankunnostaminen
ja yuäpjräminen
ovatvaatinetlukemat|omiaralkootyötunteja
jatulevatvaatinaanknr.
Kårjakajvonkåliä'sen
paikan saäminenoli kujtenkin väreinainen
onnenpotku,sillå sensijaintikeskelläNuuk
snmpärhaitaretkeilymåita
on antanuthonia
ronnnrtarnahdollisuuksia.
Tierystijoukossa
on oxut nryös hoittivia ääniå,sillä se on
sanalla rnyöskeskittånvL
påikallistoirintåå
n'ppeannnallealuelle. olisivatkoKarjakailoon ruivasti su\tautun@t henkilöt sitten
uurokkaäsLi
toinrinnassa
mukåna,jos sifti ei
ohsi,jåäneekuitenknran,oitukseksi.

låmpiåvää
Ensivuosienohjelmassaolivat MatkailuLiiton
tapahtumienlisäksi myös esim. Työväenopjstonja Lapin Sivisty$eurd jå.jestämät
tilaisuudet. Sen jälken pak€rre$iin enim
mäkseenomissa porukoissa. Vuoden 1984
Tunturiluuta-siivoustempaDs
aloitti uudeleen
suuntautuhisenulospäinmuutoinlin kuin
tarioamallapdi,kolmeyleisötilaisuuttavuosiF

SuomenMatkailuliiton 100vuotistaipaleen
juhlintavuonna1987räväyttiluukutaukimc
neensuuntaan.
silloinjärjstettiinensimmäistå
kertaaretkeilytapantDma
suurelleylelsölle
Palohelnässä.
ParivuottamyöhemminsellaiKårjakaivonhc(riaan ja roimintaansisältyy nen oli toisenkerran ja tämän vuoden maalisniinlunenlaisiaasioita,ettåseansåitseoman kuussaonkolmas.HSLkantoiomankortensa
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HSLr hopaituk*ueqdt.itokisis 79V: Pnk*o
Perd,Yrlel,i Kosh, Arlis Bostrdn. K!@: Risto
kekoonMatkailuliitonpääjuhlankavålkadiin Kuiienkin yhteyksiå muihin Matkailuliiton
osallistumalla
siihenerivuosiklmmenien.et- yhdistylsiin tDntDuolleennykyistå memmän
alkuvuosina,sillä ei ulkoiiukerhojakävi
keilytamineisiin
sonnustatuneena.
Suurimhårponnistukser
vaati!atPulman-ki- vieraisillaKdjalaivollatuGittain. 1980luvun
jårveliäSevettijärvelle
lulkeneentalkoovael- all<upuoleuatapahtumia oli hurjat håärät,
mm. vuonnå 1984viitisenkymmentåtilailuksenjårjestelyt.UljasPernunjohdollane
suutta. Ilmeisesiitårvettåmuiden retkeilysuoritettinrsilläperustellisuudella,mikåon
rullutHSL:ntalkootoimimantunnusmerkiksi.porukoidentapadiseen eiollut,kun omakir
Samaanjuhlaketjuunliittyi vielä Pallalsesta ohjelmaaoli hengästymiseenasti. Myös viime
HettaansuuntautunutjuhlavaellusEi ihme, vuosinaon vaivannDthaluitomuusosallistua
ettäHelsinginSeudunLapinkävijätnimettiin Matkailuliiton retkeilyvåellesuunnaituihin
yhteistapaamisiin
ovat ne sitten olleeteräsilloin Matkailuliitonvuoden ulkoiluyhdis
retkeilypäivåttai talvitapaam:set,Lienehmeköitseriittoisia
josjokin
vai epäsosiaalisia,
Yh te i sty öt å on t eht ] fry ö s H e l s i n g i n syy siihenpitåisilöytåä.
jaulkoiluvirasto&
kaupunginsilloisenu.heilu
kanssayhteistyöoli mäåätyillä
järjestämällä Erämelojien
nvkyiserliikuntavirastonkan$a
alueilla
tiiviimpäå
kujn minkåån nuur
kaikiue avoimia kävelyretl<iäNuuksioon
!uonna 1988 Seurååvana
vuonnaaloitettiin yhdGtyksenkanssa.S€johtuu sisarellisesta
n1yösIhteiset.etketHyötykasviyhdistvlsen yhteiselosta,sillä Erämelojatperustettiin
v u o n n a 1 981 H S L:n si sarj ärj estöksi .
Ku mma u akj n yhdi styksel l å ol i oma

taloudenpitonsa ja omat toimintant4 hutta
jåsenmaksut kulkivat HSL:n kautta ja
Lapinkävijäoliyhteinen tiedohBkmava siihen
asti, kunnes Erämeiojatrekisteröitiin jtsenäiseksiyhdistykseksivuoma 1984.Iohto'
kumassajajdkaisutoimikmtussaolimelojien
edustajapitämässåomiensapuolia tuona

Kulkurina siellätäällå
Kdjakaivosta tuli luontevaulkoilur! ta&oil6
ym. kiintopist€, mutta muu toiminnan suhteen ei olla oltu yhtä onnekkait4 sillä omaå
kokoontumistilaaei ole ouut håhdoUista
hankkiakerhoiltojen,kurssjenym.
tiläisuukRastilanulkoilDmajaVuosaaressa
oli jäsenilqdpitopaikl<avuoteo -Zasti, jonkajä&en
siiryttiin Tiiölöön Helsingin Reserviupsee,
ripiirin kokoustiloihin.lo syksyltå1980viih'

5,isästäPauligin huvnash hrli edeUisvloma
a&deidd kshoiltojen pitopaikka. Muutto
joloin
oli euaavdkdrdedssåsykynä-8t
kokoonnuttiin manaskuussa ensimmäisen
kenanKaisaia{ala-asteelle
Seonk6keisen sijaintinsa vuolsi hlaällä Påikaua joten
vaihtosuunnitelnia ei tiene tehty.
Helmikuussa 1977 arattji\ pieni toimisto
Liirankadrrb jostaj:isenjstiikävinouiamssa
Kdja!åivon åvaimen. Pånioaitd kanssaoli
svittu almuksidsadisesta, mutla boimintå
oli vielå hdkala: jiisoistön hakinnat pih
laskuttåa toimislon kauttå. Toimiston tårina
jäi perin lyhyeksi, sillå vielä sdda syksynä
siitä luovuttiin. hppu oli suulinen, siuä
toimistonhoitaja oli lavaltdut HSL:a varcja
ja asioidentdlua ilni teki itsemuhån. MaF
kailuliiton kanssa lehtijn sopimus asioiden
hoidosta,joten!m. KarjakaivonavaiMlEku
on ollut sieuäsiitä låhtien.
v rasikokauksen osano
I tt j ia RtsI i Iasa1I 76.Kt @:
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montahyvää
Jäsenmaksulla
sML:n/ HSL:n jäsenmalsuUaon miel6*ini
aina ollut hyvä hintalaatusuhde, sillå aktii
vinen jäseneiujenjå -toinintojen k?iy$åjåon
varmasti aina saanut koko rähan edestå.
Ensimmäjsen20 markan jäsenmalsh dtina
jakuntoulkoilu
oliperäiikaksilehteä,Retkeily
sekä Maikaiiuaailma.
Viimemainittua ei
enäälähetetty etkeilykerhojen jåsoille woden 78jälkeen, siUåheidän ona julkaisssa
jlmestyi ainä vuoieen -82. i?idntä ja retkeily
-nimiseksi muutiuneena se kuitenkin lope
tettiin ja kaikille jäsenjärjestöille suunnattu
SuomenMa&ail4 nykyinen MåtkailD valtasi

8t ahkioida v. -91 ja rinl*ojq v.-92 antaa
jäsenille mahdouisuuden vuokrata niitå
eduuissti ja sästyä laUiilta hånkimoilta en,
nenkuin on kokeillut viUineitå.
Muutaa
såtås{ lisåtuloja tuottavat myöskin suorajäsenet,jolaiseksi on voinut liittyå
vuodBta 1989liihhen. Suorajåsenyydenedellytyksenåon kuulminen mestäån johonKn
muuhu suomen Matkailuuton jåsnjårjesIå*nyytti onjulistettuhihanskein 13vuotta
Uusi merkh on muhima$a johtokunna$a ja
ehdotukien tulokset saadaanjulki ehkå jo
seuraavassaLapt*ävijässä- Mytj6 T-påida!
pipot ja collegepusdot ovat ollet aikoinad
jäsenyydenherkkejä. läs€nkortilla saaålennuksianyt useammssaliikke€ssäkdn ennen.

Lapinkävijä{ehti oli vuonna 19a0alkdut
talkootöjnä toimitettuna ilmestyä tdkoituk,
senad huodostua jäsenkirjeitäparemmin
omaa porukkaa yhdistäväksitiedotteeksi. Kukasjärveneräretkeilykeskul*n påina oli
jäsentenkäytettävissämuutaman vuoden
vuosien varrella sen sisältö ja ulkoåsu
myöskin Kaunispåånalamaja,kuM6 sehuc
pikkuhiljaa pdanivat, eikä lehuiltakaan ole
nokuntoisuudenwoksihävit€ttiin.
säästytty.Lapinkävijäätdvitiiin myöspaikkaamaanrctkeilijäå kiinnostavien tieiojen jå
artikkeleiden vähäGyyttä SML:n jäsen
Ihmisiä kaiken takana
lehdessä.
Se,haukkaakoLapinkävijäta.peel'
li-suuteensånähden liiån suuren paian taToimintakertomuksien selailu hedttåä kunlouskakusta,tulee puhuttamåanvarmasti nioituk*n ihmisten innokkuutta ja viitseli
äis',).ttäkohtaån.Vuosienmihåäntoteutuneet
sadåt tåpahtmat ovåt vaåtineet aina jonl<un
Rahaasaåliin toiminnan all<uvuosinamyöslin
tai jo:ta:n toteuttamäd ideat jå antamaan
varusterestaustoiminnan
tuloksena.Teståue måhdollisuuden jäsenille hafastaa kiin'
toimintaa varten oli honta vuotta oma
nostanaasioira.Tomikunatturivatjoruonna
toimlkuntans4jonkajäsenetjatkoivaiHSL:n 1976johtokunnan avuksi ohjelmien toteutedustajina,
kun toimintasiirtyi vuonna1978 tamiseksi.Niid4 tukumååräja nimet ovat
Matkailuliiton nimiin. Saimmekuitenkin vaihdelleetkulloistenkintdpeiden
mukaan.
'Lapinkävijöidenhyvåksymätuote' -merkin
käyttämisestä
tulojavielävuorna 1985.
Historiikin tekijä on vaikeaakinvaikeahman
tehtävåned6sä mieth6såån,keidennimiä
Varusteasiat
ovatolleetmyös toisellatavalla poimianjidmmonien innokkaidenja ahkerier
esilE Anra on py.itty siihen,ettei jonkin
ihmisten joukosta, jotka ovat HSL:n tehnet
varusteenpuuttumisen taNitsisi olla este siksi mitå se on. Eivätkälähesläänkaikki
vaelluksentai muuhuntoimintaanosallistu- vuodesta toiseenmukana olteet henkilöt ole
rnkelle. Siksi vuonna '82 aloiteltiinvarus- kuuluneet johonkin toimikuntaan,jouoin
jonkakauttåtar!itsijatsaattoivat heidän nimenså on ikuistettu toimintäkertotevålitystä,
iainatanuilta jäseniltäpuuttuvia välineitä. nukseen. Toimikunnissaljnoli ehtinyt enYhdistyl<sen
hankkihiren v.
onien ieltLojen
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simmäisenkylMmenvuodqaikanatouhuta
lyhyemhän tai pidemm;in ajann.80hen-tjlöå.
Siksi onkin parempi mieiiiä sitå kunnoua ja
jätkaa papereidentutkihista vuoden loF
pupuolelle, ioUoin voime palata henkilöhistorioihinuudellen.
Helsingin Seudun Lapinkåvjjöiuå ei ole
palkkiojta uurastajilleen, muria voidakseen
osoittaaarvostustaanyhdistyksenhyväksi
tehtyå työtä kohtaan on johtokunta 10,
vuotisjuhlistå lährien nimittänyr sa.vekkatå.
Lejkkimielisenkunniakirjan teksrinja po,
ronluisen lilkuran takanaon syväkunnioitus
sårvekkaiksivalittujenhenkilöidentyöpmosra

Täyryy toivoa, ettei mielenkiinto luontoa
kohtam ja hd!6tus retkeiltTn ole kuolevia
asioita. Nuorta polvea ei ole enäåyhtä helppo
houluttaa tiimän hdrastuksen pariin. Parissakymenessä vuodessa kilpailevia har.astusmuotoja on tullut runsaasti eikä nuoriso
enää yhtÄ h€lposti löydå retkeilyå
ajanviettekseen. Televisio, videt ja mon€t
selvästi välinelisemät
hdrastukset ovat
muotia. Kuka viitsisi enåäkåvellä ja hiihtäd"
kun tdjolla on kalliit maåstopyöråt ja lu
milaudat? Nuonsotyötäkin Fitettiin saadå
kä)dtiin87-88 ukkoutumien jaakkauhdisen
huolestuttaessajohtokuntaa. vai*a se jäi
yritykseksi, toivomme löytåvämme uusia
retkeilyn ystäviä tämän juhlavuoremmekin
Onneksiolkoon meillel

KOLMPERSEESTA
POKSYNHAARAAN
Jå.!i-Espoo, toimittänut Shkka Paikkaia,
Espoo1992

Kirjaavoi lukeaja suosii€llamatkaoppaaksi
Espoo$aliik]<uvalle,
se taioaa sjihenvårein
monipuoiisennäkökulman.Luonnossaiiikkuvålle seavaamyösuusian:ikökDlniajärvien
tuoninaiskäyttijön.Kartat
jakuvitusovarmyös
ja havainnollisia.Yhdisryl<ko.keatasoisia
semmejäsenistöäkijnnostalat kuiterkin
päååsiassa
Ka.jakåivonseudun
nimistö,joitå
kirjä käsittelee
kahdessa
luvussa'Nuuksion
Pitkäjärvija Velskolanjårviselänne'

''Jlirvetovatosasuomalaista
sieiunnaisemaa
yli sata,ja ne
l.irviäia laNpiaon EsFoossakin
silaitsevat ennrmäkseer juuri Nuuksion
scudulla' NäGråja koko Espoonjårviståja
!.s'stöistäkerte Jä.vi Espookirja, joka on
ensimmånrer vanhaa espooläistapaikån
nnnisiijå ja tållä kertaavesistönnimisröä,
sckä saNallä sen järriseurLtaja luonnon
nlonnraisuuttaluotaå!ä
knja..PohjoisEspoon
jlnliå in laDlpiamonetkedat kolunneillekir N u u k s i o n P i tkäJärvi Ia V el 6kol an
sc tarjoaa.autaiseDtietopaketin.Knja antaa
nryössuo'nalaisista
järviennimistälaajemman
rnvnn kunr vain paikallisennåkökulnan.
Nuul<sionalueon pitkäänollut Espoonsuo-

mataisaluetta/jota on käytetty karjan laidun,
varaan kuten esim. Mee.lampi. Nimistön
tami*en. Tähän viittaavat myt6 ålueen paitutljja hal€e tässå yhte)'nå Suomestapois
kånnimet. Nihien alkDosatluonnehtivåi kåytöstå jä;ineseen sånaånmera tai hiirä =
yleensäkyseistäkohdetta. t;jrvien nimet ovat
tammä, nykyruotsisså hiitr- Lammen ruot,
alkuaansuomenkielisiåjå kuten on tumettuå
sintielinen nimi on Mälampi. Nimi on
itse Nuuksio nimi saattaapålautua jopa
knjoitettu 1800luvulla muodosså Merldpi
saamenkielen. Senlåhtölohdaksi on deltu
mutia lfieinen suo on ollut M:irldminsuo.
saamenjoutsdta tdkoittavaa sanaa njuksa.
Kosla s€lvää nimiyhtettä ei ole, o viitåti!
Nuuksion vdhoina kylänniminä tavataan myös mahdollisuuta nimen liiftymis€stå
mm. Nuoksu, Nuoksi, onpa nimi kirjoitethr
kalastuken eli såMa merta. Urja ninen
1400luvullajopaNwch.Nuuksinihisiä taloa puolBtaanårveleentullentännehiim: ;nren
kylässäei ollut, joten kylå on saanutnihenså
dåasutuls€n myötå. Vdtaavaa järve nimeä
mm. osoitta4 Uudel,
ei ole muualta Suomestatavatiu. Muita Urja
lärvestä.Perimätieto
lamåållaolleensaamelaisasut6tahåmäläisen
alkuisiåpaikannimä on sensijaanluraasli F
ja karjaraisen eråasutuken lomåssa. Myös
niitä on lfimå häminäsmuieidm alueela.
Ora j ä rve n nim es t ä on e ts i tty y h re y ttä Tunnetuin nns!å on pit4ånDmi Urjala. Nimi
saamelaisiin,sillåO.aålkuisianimiåonmuu- on todemaikitssti vanhasuomalainenmiehs
alla maassalähinnäIyväskylänmaålaiskun- nimi. Tå$ä yhteyd6så tutkija viittaå myös
Mssåja lisäksiLapissa.
NjmistönturkijaarvF
Etelä Virolaiseen shaan ud.as, uha, jola
leenimenjohtuvanlähinnäOiajärvenkaUion h€rkits€esaukkoa.Ruuldjäry{nimen mdkijotkamusruttavat
rantapaasist4
oraåtåisi$en tys on vaman
tuttu, niinpä järvestä on
jårven monihaaraisestamuodosta. Kuka
löydetb' muinaistuuhen jäiinteiti. Kjvilammuuten, ti€tää e$ä Kåkilahpea on joskus messaei påällepäinnåy ljviä, mutta *nsijaan
kutsutiu V:inä Karjakaivoksj? Kattilajåryi ei
soutajanairot kolahtavat helposii lårven
sensijaantarkoitä keittokattilaa. Kaftilajärviä
on maassmmeverratenrunsaasti,
erityisesri
HämeessäPåijänteenympåristössä.Suoma,
Nimet ja asutushistoria
laisessa
nim:stössä
kattilaluvaauseinpaikan
"kattilamaisuutta"
syvyttå,vaikeapääsislyt, Espoon Urjan nimi näyttäisi siis olevm
tä, mahdollislahiidenkirnua(hiidenkartila). hämäläistä tuontia. Seutu on kuulhut hä
Esp o o n K at t ilajär v en itä p ä ä s s åo n l < i n m å Iå i s te n erämai hi n, K un eråmai den
hiidenkirn!, josta jårvi liene saanutnimennautintaoikeusoli tärkeii antoi "valtaaja" alusä.Espoosså
on myös toinenKattilanihinen
eelletavaUisestiohan nimensåo$ittaåkeen
javihidn rajalla,jossaonmyös reviirinsåmuilleki(Nimi sattaaviitataykit,
paikkaEspoon
liidenknnlr joka tunnetaanmyös nimellä tåiseeneråmieheentai hänenlotipaikkamsa.
Helvetinkaftila(Helfwetinkattila1750).
Näin nimet keltovat myös vdhåa åsutushisNinien syitäjå perusteita
toriaa,jona knjassåon oma lukunsa. " Mistå
tulivat järvennimien äntåjat ja varhaiset
Useatjärvienja lampiennimet Nuuksiosså käyrtäjät?"Keihinheolivaryhteydsså
jamihin
kuvaat joko ldmen muotoa tai olemusta. heidoon kuuluivat? "Kaikkiin kysymyksiin
Tållaisianihiäovåt mh. KolmperäeliKolhei saåda vastausta.Espoon suomåtaisten
pe.s,Mustalampi,Håränsilmä
javalkialampi. puheenparren on todettu muistutiavan
Myös järven kalaisuutta tai ympäristön
uumaalaisten muteiden ns.vihdin ryhhäå.
jä.viennimiåonSuomssa Vihdin alueen läniisin 06åon lounaismurreeläimistöäkuvaavia
lunsaasti. Nåitå ovat tällä alueella mm.
voittoista,kun iååsHyvinkåänja Nuaijärven
Haul<(l<a)låmpi,
vuonilampi,Sikalampi.
Mokauttapurkauiuurdnikkoa kohti hämäläisnet nihiyhteydetjäävätkuiienlin arvailujen murteiden vaikuius. Espoonkielessäon siten
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vaikutteita sekå lounais- ettå hämälåismurteista,kun taasEspoonruotsi kuuluu Uuden
maanruotsalaismurteisiin.

Kolmilåhtinen lampi Urjän eteläpuoleUa.
SuomenkielisilekansänomaisestlKolmpese,
järvennihiä ovatlm.Urj4
Hämålåisperåisiå
Kolmpe!å ja Kolperä tuotsintelisille KolmTuhkuli, Kilpildpi ( kjlpi =lumpeen lehii).
pers jå Kolhpershåsk (kolmp:nsbäsk) Vanlnunaista perua ovat puolestaan Häkjårvi,
himmösa pii4änlådassa nimenä on KolmHauklmpi, Kolmperse,Kurkjärvi ja Lulipere jå.vi U50, sitten Kolnpers Träsk 1803.
lampi.Ruotsinkielenvaikutleetei!ätEsp@n 1930tuvulta låhtien karttanimenä on ollui
iårvennimissÄole kovin suuria - nehån pelkkä Kolmperä lukunottamatta vuosia 1936
sijoittuvatsuurimmaksiosaksijuu Pohjois' ja 1943,jouoin peruskartassaoli virhelljnen
Esp@seen,vanhoille suomalaisalueille.Py'
nimipariKolmperå- Kolmberghåsk.
syvä ruotsalaisasutus
saapuiUudellemaålle
vastå1200luvulla.T:imänvuoksiruorsinkieloMustalampj L Pökslnhaara
vaikutus aikuperäisiinsuomålaisnimiinon
jånuuttajan Lampi vihdin rajalla, pohjoispäåtäån
ollutlåhinnålainaajan,såilyitäId
DruttaharvemminkäåntAjån.
Keiuuaineiston kaksihaarainen: "on semmoinen ku mieäs
pohjalratodeftiin, erråkaikkiensuonalaisni- makaisseljållää".KansänomGesti
suomessa
nrienlainautuneenruotsin kieleen.Bodom Pöksyhaaratai Pöksynhaara,joskus myös
jå!vi onkuitenkinesinerkki,
jostaonhävjnnyt Mustajärvi.Pöksynhaarcja
nimi ruotsa- muitakin. Ne ovat vertailunihiä, joita on
Poisalkuperåinensuomålainen
laisasutuksen
myötä.Muita ruotsinkielisten annettu lähinnä kaksihaalaisiuepeloille.
antamianihiå ovatBredamålmsträslet,
Hanlävenniminä nitä on mm. Olivedellå,Suo
nusträskja KaPpträsk.
järellåjaAnttolåsa. sekåmyösItä-Suomesa.
Espoon205jårven nimestä63 esintyyvain
Häränsilmäl. Paskaldpi
ja 45 rain .Dotsinkielisenä,
suomenkieljsenä
ilkuaankinkaksikielisiännniåon 15
Pienipyöreä suolåmpiUid jå Kattilanjärven
etelÄpuolella.
196o1uvunlopun
nimikeruissa
on suomenkielisiltä tavattu vain nimi
Paskalampi.,
ruotsinkielisilrå
Hädnsilmä elj
Paskalam..
Karttaannimi on me.kittyvastaa
1936:Häränsilmå- Pahalahpi.Häränsilmä
nimiå on ta{attu muualtakin maåstamme
lähinnåKdjalåstaja EteläHäm€esrä.
Nimet
tarloittavat useimmiten pieniä pyöreitä,
PienilanrpinuinenlaajentumaKå.jakaivon' mustavetisä
ja upottavialampia.Hattulassa
(lanpi) itåpååsså.Ninri on ollut tiedossa on l<uvattutållaista lampea: "Yhtå petollinen
nnr.knr l960'luvun lopulta, jolloin sen on
kuin hårånkatse".Esp@nHärnsilhäkinon
h u i 5 L a nutm uuar s ep p å V i h i ti n O l i l l a n vertailunimijasekuvaak@n Usäksipaikan
Lyläsiä.Tiedo\ perusteellantui on orettu Pyöreyttäja mustuutta.
1972.Kyseessäon ilmeisesti
P€ruskarttaän
koon pe.usteellaarnettu myöhånrenver
l.rilunimi:Lelnnän;inparion pienempiluin
vierenrenKarjakaivo,
jonkanimi viittälarjär
jrottamiseen.Muualta rnaåssaei Lehmäninnpåreit;ole iavattu.
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LUONTOPOLKUIA KUHMOSSA
Kainuun Kuhmo on mahtavd havmetsävyöhykkeen lajdalla. Luonto on sesteisen
pelkistyn/t,kdunkaunisjaerämaanomainen.
KILPELANKANKAAN JA KUUSUOKIVARREN metsäpolku on noin 3,5 kilomehiä
pitkä. 5ekulkee talvisodan tåntereiua.låljeUä
on taisteluhåutoj€n jä:inteirä ja kranaattien
silp o mi a puiia. K uus ijo e n v a rre l l a o n
purouitosta kertova najoitusråkennusja
vanhojåuitbolåitteita.Polun ålkupäåståtityy
talvisodan muistomerkki
KÄMÄRÄN METSÄI'otxu kulke Pönkevåaran maastossaja esittelee metsätaloutta
numeroituina kohteina. Polku on noin 2,5
kilometrinpitujnen,helppokuikuinen.
JAUHOVAAIASSA on entinen metsänva.tijån tjla, pjhassakukkaketoja vaaralla 30luvulla istutettuametsikköä.Tilån pihåstå
Iähtee kaksi luontopolkua, 1,5 ja 3 km.
Piemmän polun vadellå on lepopaikkä,
UKK-REITTI on reitti, joka rakennettiin
SINISENPOLUNnoin12l<ilometrin
matl<åsta ensimmåisenä
KolinjaVuokatinvälilte.Reitti
puolet kuljetaan Uhinsärkän laella.Polun jatkuu Kokkamon, Elimyssalonja Vnksinon
varrella on runsaasti Lampiaja jårviä ja
Kylditu;irkljen kauttaRyti-PalosenkimpåUe
noin 100kilomebin matkd velrd.
Kun rcitti joskus valhistuu kokonaårL se
TERISUONRETKEILYFOLKUon noin 11
muodostaanoin240kilometriä patill<åpolkuja
kilometlia pitkä. S€ on osa Kuhhon UKKKuhmonkaupunginaluella.
reittiäja kulkeevanhojenluonnonmecienja
ELIMYSSALON RETKEILYPOLKU kulkee
suojelualueeuasoiden,korpien, kuusikoiden
ISGPALOSEN retkellypolutja suojelualue ja mäntykankaiden
läpi. Polku on osa suoovat osa Ystävyydenpuistoa.Alueelläon
malais-jvylästå Yståvlyden luonnonsuojeRyti Palosen
kåmppäka ano,jokatoimiimm
Iualuetta.Sen varrella on neljä levähdysvaraustupana.
Pihaanvoj ajaaautollaja valita
paikkaåja hnsihaw Såmaniemesså.
Polku
$pivan polun. Alueellaon hyvät kålåstus- kulket€ävävaaranvånhanerlimaatiidpihan
Duhdollisuudet.Polutkull<evaipäåsosinvaloi
MH.

RINKANPOHJALTA
Talk@toimikunnallå
on esiåå
Olemme saanet Nuuksiosta Karjakaivon
lähialueeltasuurehkonsaunapuusavotan.
Puutavala on ns. pienipuut4 halkuujäreftå (
latvoja seke paksujaoksiå ) lisäksi on ns.

Lehdessä4/92 julkaistu logokilpailu sai
kylmmen lapinlävij:in tartt'lmankynääNä
tai tietokoneeseensa,ja nuotoilemaan
yhdistykselleona logoå.Johk kunnelaikea
tehtäväoli valita!åhdestål-yrmen$täyhd6tä
käy
niin
ettej
lunta
saadå
riittåvästi
los
io
ehdotukestaHelsinAin
SaduLapink?ivijöirii
kasattujenpuiden ankiolla vetämiseksiliiterin
ynpårille,niin talkoGnntulijarvoisivatottaa pa.haiten palveleva logo. Loppujen lopuksi
joka
pikkukirveitåja vesureitaem. rankasavotan påådyttiinReijovaldd€rinluoircken,
toivon mukad saadad taiteilijalta valmiina
seuraavad lehteen. Reijo voifti siis viilon
Tå mä pienpuu s av ot a na l o i tta mi n e nj o
hahdouisuuksienmulaan tässävaihe6sa olskelun Kukasiifl eIå. Kaik}jen osallistujien
siksi,kun kevääI]ätulee taaslisää tälläistå keskendottiin Mattailuliitonkirjalahjakortti.
Onneta. suosi Kalevi Kckelaa.
jamonetkiitoksetkilpailuun
OnneavoittajiUe
Jos saadaanlunta riittävåsti niin valhiita
osallistujille.ToimitE palauttåatlimiinvuoden
puukasojaja niitten vetämisläriittåä, niitå
loppuun asti pDdöstä ljlpailutyöt ( Mi.ja
ovatNuuksionmetsåtmelkeintåynnå.
ToivommeyhieiståponnistustatämänsDu, Pirinenpuh.4616i0 ).
rehkonsavotanhotamiseksi.Tietoåtalkoista
tuleetehtemja tallooroimikunnan väki kedoo
kyllä lisää.Soittelel
Kukasjiirvell€
Yerkotja lu!a!

Rovaniemelläon avattu Arklinen keskus.
Nelostien vanella jokirannassarakennus
lohtokuntaon osranutcoadoksenkåyttäjien levittäytyy pitkån 1åsiholvin molemmin
i l o ksi K uk as jär v eenk a h d e l l e v e rk o l l e puolin. K?ildtiin on syytävaratauseitatunteja.
ka l a stus luv atUuden
.
u u tu k a i s e rv e rk o t Lapin maakuntamusn näyttely leskittyy
löytyvåtmyöskodålta.TunnetustihanKukas SuomenLappiin. Saamelaisenja lappilaisen
järvestårous@hyvinsiikaa,harjusta
jahaukea. elåmårmuodonsekå Rovaniemenkehitys
esihistoriastam8oksidkauttanykt?äiväån
on tuotu esiin elävästijå vailla nusepölyjå.
Arktisen keskuksen näyttelyt esittelevät
Ongelmi.lehdehsaaniita?
ihmisenjaluonnonsuhdettaa.ktisillaalueilla
sekäilmastoa,
ilmakehää,1lonnonolosuhteita
J(ajostainsyystålehtieisaavuluol<sesioikeana
ajankohtana,
jajåsenmaksusi
Tietokonepelit,multivisiot,filmit
onkunnossa,ota jajääkausja.
ym. imaisevatmukaånsåjå saavatajankulu
vhteyttäPerttiSaloonpuh. k. 2916873.Hän
hoitaaåsiankuntoon.
OsoitePohjoisranta
4,96200Rovaniemi,
puh.
964-317
840,tax96l-317a$. Auki ti-suklo 10,
18,156.-31.8.
klo i0-20.RH
Yh d i sry son hank k inu tj å s c n te n s väu o k
LrltavaksiSavotan906ja Savotan1200rinkat.
Ti cd u st . lut P ek k aNari )re
p unh .k 4 6 16 1 0 .

Luento$rja $ån€låissta uskoDtoperinteslå

VAELLUSSENSSIII

jårHelsinginyliopistonuskontotieteenlaitos
jestääiltalueniosdjansaamelaisesta
uskontc
perinteestå. E$ihmäiset luennot ehtivät jo
mennäsivu su6emen timån numeronilmestymistä,mutta ehdit vielä seuråavillemaanantainåja tiistainapidettävnnrilaisuulsnn:
yliopiston
8 ,9.,15.ja16.2.93.
Luennotpidetään
pååral<ennuksssa,
labianinl<ätu33,lumtosali
6.

Suumittelen al <iovaellustapååsi:iisviikolle.
los hallat mukad, paikka voidad päåttää
kimpassa. Soittele. Raija Hentmd, puh. k.
v.8764

Saamelahseminaari
l?.2.1993

VAELLUSSENSSFII
Mieli tek€e pitkäile 45 viikon vaeuukseUe.
Elo-slyskuu$a ehkå hrlevaue Kalottireitiue.
Iosdallistumjnen koko leissuu tai senosaån
kiinnostaa, soittele minulie. Raija Hentman,
Puh.k.718768.

lai
HelsinginyliopistonsuomalaisuSrilåisen
vuo
tokserjå naailman aLkupediskansojen
yhteistyössä
den 1993toimikuntajärjeståvät
luentosåli1,
seminaaripåivän
Porthaniassa,
Myydåån osuus( 1-l3) lomamaiaanMuonion
Hallituskatu1. Ohjelnaon seumavå:
12.15Seminaarinavaus,rehtori Rislo Iha
Torås6iepis6ä.
Majassa(n.80m'?)takka,tuPa,
3 makuusoppea,saunå,vårastotjå kuisti.
I2 30Saamelaiskulttudinopintokokonaisuu-Sähkölåm.,puh., råntatontti valtion vuolraden e si ftely , s eninaar in p j p .o f. l u h a
maaua.Lähemmin pul. !125937 ( ilt. Pekka
12.45Dokumenttifilmiarktisenalkuperäis13.00Saamelåiset
alt<uperäckansojen
yhtelsössä,leht.
Irja SeurujärviKari
13.30 Pohjoisen ekologia ja ympäristön
muutokset,dos.AnteroJärvinen
14.30Saamelaisei
kielikunnassaån/
vs prof.
varhaisvaiheet,
tutk.chrisI 5 00Saamelaisten
15.30Saamelaiset,
poronhoitajiavai ei, vs.
r 6.30Saanelaisten
knjaUisuus,
tutk. Vuokko
uskontomaailma,
p.öf Juhå
1700Saamelaisten
17.30Keskustelua
luentojenpohjaxa
| 8.30-20.00
Päneelikeskustelu
?0.10illanvietto Vanhallaylioppilastalolla
(,nn. Angelintytötja Ilpo Saastamoinen)

Nuuksio-åiheinen
vålokuvanåittely
Huhti toukokuulle -93 on suunnitteilla
NuuLsicaiheinenvalokuvmåltely. Näyitely
tulee liikkumaan påäkaupunkiseudulla
eri
nåyttelytiloi$a,myöhemminmuuallåhaåsså.
LapinkävijöiltälöytlTvarmaslipuhuttelevia
uittyen,
osumiatähänaiheeseen
los sinulla herää kiinnostus asiaan,saat
ta .k e mp i a ti etoj a: N uuksi o-ryhmån
vdapuhenjohtajalta Mauii t?ivolta P. 522
129(k+t),tai SuomenLuonnonsuojeluliitosta
SatuHentulaltap. 642881

KARIAKAIVON LINIA-AUTO AIKATAU
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1100
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15r0
t620
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Linjaa liikennöi Äbergi.linjan bussi nro 8s. Lähtö Ieppävaard
Läkkitolilta, Espo6ta

lsPl,l$,ltåy|JE
n
Olen suorittanut makun ilman eriilistii ldkua
HSL:n tilille SYP-Hki-Kaleva k.12, 226720-516a6
Kuulun ennestään henkilöjäsenenäSuohen
Matkailuliitioon (SML:n jäsenyhdistys)
kautta ja hålDanliittyä suorajåseneksi
HsL:ään.
Maksän vuoden 1993suorajäsenmåksun40 mk
ilman erillistä laskua HSL:n tilille SYP H:ki
Kalevanl<atu
1Z 226120-51686.
Haluanlijttyä HelsjnginSeldun Låpinkävijöihin
ja sitä kautta SuomenMaikailuliirt@n.Maksm E
SML:njäsenhaksun120mk mirullelähetettävällä
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