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SISALLYS
s3

(äsivarteen
Mkiovaellus
Talkoilla
taitehisroriaan
sl3

Yhdyshenkilönå
Suomema*ailrliitosa on Ulla
(esånen.Hån hoita nyös osoineemuutoks!
jäsenasiatja
lehtiepeselvD7del.
SMLpuh.I70 868.
Norpatsoutivatkulttuurimaisenassa s.l 5
Saamelaistenetujenpuolesta
s.l6
Kirjareppu
s19
s.2l
s.22
s.29
s.30

PiirunJ0lTU$
multayslävätvoi Hsl hntuu olevankuii atelissuku,johonoh
Sukuaanei!o i valila€ikätyölovercitaan,
ymmärrämme
ytueisen
naitumonenlaislaverta
Kaikkime
naaperänne,
lappilaisen
tunturi\kairujanko,
kulkedise..
suotja itikatja €leenpäin
potukoissa
printömaillamne,
isohnissajåpienemnissa
lalpilaisilla
Me pidämme
sukujuhliamne
isollekivellä palabkenme iaaståkaisin,jottå
menemnesinnekuin mummol&ntai lapsuuden
pääsisinmeliillemäånuudesEd,
Srkuunmantlu nonenlaislasukankuluttåjm.
Entisajankllåyhteisössäns kylinu]lu kuului kuviood. H?intiei eristetttpois muittensilnisUi. hiin
piineinen, kylänildomåihminen.
oli yksijoukosta
ominepeBoonarlsine
Mitii erenmår sukuuntutusruu,senenend?injoukostanne ]öytyy vaivåiskoivuja,lapinp€juja,
lajeja.Mantuvatkokaikk jouktmmme
laplnonokrdejåja muila elelässänarvinaisempia
låsven2isinasuvunjäseninä,
suvusesyntyneina
tai siihensiidyneinå?
lystynnekö edelleenkjnpitlimiiån sukummerajatniin avoiminå,enii onaa ide.titettiämme
menertinätUi asioimne myösheidiin kmsen, jotka tekevättotulutsiat tonin?
Sukuaanei voi va,lita, sitii piriii suvåilaja nlGslaa,kun Fjonkin onituis€nv&llusvielin ajamda
kulk@Iaunoissad kåitu. Sama sukuaseon, omiluisuuksisradhuolimatta.
Mdja Hynniflen

TOIMINTA
MARRASKUU

3. '1 1k.e k l o 1 8 . 0 0
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTANORPPASOUTU
Käisaniemen
ala aste,luutarhakatu1
Syyskokouksesa valitaan johtokuitaan jåsenet eroworoisten tilalle, käsitellåanvuoden 1994
ja talousarvio,
loimintasuunnneha
sekåpåätetään
woden 1994j,isenmaksuisla.
Lopuksika$ellaanvideo
wonna 1992knkkoveneella
tehdyståNorppasoudusta.
Reitii kulkikolme päivåäSainaallaValanosla
Savonlinnaan
Vastuuhenkilo
SeijaTu'ppopuh k 322644.

't3. 1 1t.a
PUUNTEKOTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Rankasavoltaa
riiltååKarjakaivonlähialueella.
Muken siispitlu kitues,vesuritåisahåLåhtöKårjakaivon
alanalalrakellokynmenenaikoihin.Talotatoaahemekeironja
eund. vastuuhenkilö
PekkaNarioe.puh.
k 4616 10

pe-su
26.-28.'l1.
KAAMOSVIIKONLOPPU
SEITSEMISESSÄ
Alkutalvenluontoamen€nm€ta.kkilemun Seitsemisen
kånsallisDuistoon
Tukikohtana
toinii litkäiäden
ja istu:iettaan
k"mppd.tos5. m\os voqaan |'del)rerler rehddä1eis prl\a;epu:llå.lllalla saunotadn
nuotiolla Marka tehdääi pikkuauroillaja paikauevoivar autokumar slapuajoko p€iatai-iltanatai
lauantaiaatouna.
TiedossasiisleppoisaviikonlopuivielroIlmoittaDtumiselja
tiedustelut22.I l. demessä
Mitariiselle puh.8054632.Ketro. onko kätre åvissäsi
auroja monlakokl4il,iistä mahruunukåasi

JOULUKUU
6. 12.m a
ITSENÄISYYS
PÄVÄKÄVELY
Låhiö tälle pennteikäälle kävelylle tapahtuu klo l0 (atjakaivon almaje pihalta Alkutalven netsä on
lumoava.Kåvelyn piial1eeksion mahdollisuussaunoaKarjakaivolla Vastuuhenldlö KaleviKoski puh. k.
9 t 2-310?9.

8. 12.k e k l o 1 9 . 0 0
VARUSTE-ESITTELY
LASSINRETKIAITASSA
Lasi oi res varannurmeille aiho taioukd

blevia retkiä ja pukinkonttia sildällä piråen.Kannan& tulla

ta
't1.'12.
PUURONSYöNTITALKOOT
Vuoden viimeinen talkootapahluma on puuronsyöntitalkoonninen s@ut p€inn€ Kadakåivollå tehdiiiin
töiiA kutenwoden varella kaikissamlissakinyhdisryksemme
talkoissa.
Täll. kena on puuhanaraikåsavollajossakin nuodossai ajoatai ka6in1å2"ilmoista riippuen. Kovin paljoa
€lukäteentehtäväätyöiå ei voi smoa
Piklojoulu tms t,im,i lapahluma ei ole ja lehdyn työn tekemisenmaiarånkyselijöille sa.oisi4 että jos on
kai*kensa antanut yhteisei ht1ään niin se lqllå dittäå, enenpää ei vaadita Eil*i meillä våhek*ta
pienindkään blkoopanostå Ia jos bnruu vielä siltii, enä eiole bllut lähdettyä, niin voihan tänä olla eka
ke'1a siitä seläht€ejasiltensåunaanja
talkoopuurolle
Ystäviillbesri Talkoopiiiillikkö

TAMMIKUU

31. 1 2 . - 2 .p1e. - s u
UUDENVUODENVASTAANOTTAJAISET
Lapi.kävijåt juhlistavar soden vaihtumistaluonnosa liiklaenja illalla nuotioh istuen. Mukave yhdesä
oloa on iarjouå Kal6vetisen lammen koda$a T.melan ne$åoppilaiioksen mailla. Matka tehdåån
pikkuauloill4 joten kero ildoillaurD€$di onko kåttössäsi auto. Paluu tehdään åulolannntain joko
lauanlaina
1aisunnuntaina.
Lisitied or j r ilmoittautunis.t PekkaNarinen461 610, 17 12.menessa

5 .1 .ke k l o 18.00
KERHOILTA-MENNEENVUODENKUVAT
Kånaniemenalå-6te.
Puutarhakatu
l
Kaikkikanerakaulassatapahtunisamme
liikuneetkajvakaltuvr-aftistojame,jatulkårnå'nämålhparhet
oroksenneasianlunrevelleyleisölle.Myös yksityistenvaellustenkuvasatoon toivottua katsorlavM.
puh.k.577437
vasltuhenkilö
AnjaPouriainen

t^l

I

8.1.la
- I

PUUNVETOTALKOOT

Kesän
aikanatehdf pinotodottelevatahkiomi€hiå
puurKarja&aivon
pihalle.Homaån käydii.iin
veiamäån
kymmenen
aikoihinRasittuneet
lihaksetpehmiåvåt
sau.assa.
Vastuuhe.kilöJomaHyrki,spuh.k. 479508.

aEmI

29.'1.
ta
PUUNVETOTALKOOT

lflJ
Taaskäyahkedentyömuu.ahaklapink,ivij.iden
tie Kaiatatvonlåhimersiin.
Uria pitki.
puuthuila,jakohtaoipihasekekokomea.
VdtuuhenlilöAulisBost.iimpuh.k.893219.

1

30. 1.s u
UMPIH A N K I H I I H T O
Lapinkåvijai starlt aavarl alviretkell€enNuuksionpåånu lko ilunaj alta tlo I 0 00. Paikalle pååseebussiua85,
joka lähl* Espoo. Leppävaååsta
klo 9.05.Mukdn ev:iatja luistavatsukset.Joseiole lunl4 kävelläån.
Vstuuh€nkilölörna Numipuh k 912-18243

HELMIKUU
2.2.ke klo 18.00
.KYLMÄNFYSIOLOGISET
KERHOILTA
VAIKUTUKSET
IHMISESSÄ
Kåienienen ala-aste.
I uurarhakatul
IysiologiMaritaSandstömkenöo elåväni,miia ihnises&ttapahtuu,
ku. vilu iskeejaniien ihmise.tulisi
iskeåtakaisinVa$uuhenkilöKi8tiKlenola puh.k.291 9171.

't9.2.ta
PUUNVETOTALKOOT
"Eisaunapuui nelsästä vetähällå lopu on u! si lapinkavijöidensaianksku Siistaas ahljoila verinållåja
työntåmålläyiiämme vähenlåäpinojeo m,iåriiänetsässäjå lisiilä puun määriiåKaiakaivo. maje pihalla.
Töihinkäydåiinkello lq'mqen alkoihln.Päivållåpidetiiänhern{okka taukojaillalla sauiol@ Vdtuuhei}ilö
PekkaNarinenpuh. k.461 610

TULEVAA
4.-6.3Hiihtoviikonloppu
hojätuellåKåmppämajoitus.
l2 3. Puunvetoialkoor
Kdakaivoua
7 5.Keversiivous
Kadakaivolla

LOMA
AHKIOVAELLUS
POHJOIS-KARJALASSA
19.-27.3.
1994
Lähröj unallaHelsingistä
lauanraina
t9 3. klo 7.04
Lieksaan , jo sta jatketa an aur olla hiihdon
aloituspaikkaan.
Lähtöpaikkaja päivamåtkojen
piruudet sovitaanretkelleosallhbjien ksken. Renri
kulkeepäåosinKårhunpolku-nimislåva€llusreift
iä
pitkin Matkalla on esim Ruunaan kosket,
Patvinsuon kansallispDisloja paljon korpeå.
Viimeinen iha + yö vieleliiiin oaatilanajonukse$a,
? ).
lo$a on saunajatuokå( ehkeperinneruoka
vaelluksella majoiruraantelloissa rai laavuua.
Nuotiolulille pääst,iän joka påivå, matkan

puolivälissäon
mahdollisuusnökkiinja
s@naan
Iokainenhoil@omatruuatja ktusteet. Iuutruvia
varusreitavoi k:ys€lle
Hsllrå tai vetäjälra.Relkj
tol€uruu,jos lährijöi1å
on vähintåä.kandeksan.
llnlanoi! 800mk,johonsisåltryjuu-jaautonattat,
maalilåmajoitls+sauna,ruokaja aanupala,
kopiokanat ja oppaan palvelul Sirovat
ilmoiltaurunist15 I 1994m€nnesså
P€ndSalo
puh.k.2916873,puh l. 1537248.

HIHTovKKoyLtÄxseLLÄ
z.-g.+.
rss+
ja läskeltelemaån,
Tes Ylläkselle
hiihtädään
niin KaleviKoski puh.r (klo 1130-12.00)
90-218
uudetkuinvailatkin lapinkåvijål.
puh.k.
LåhlöHehinghrii 0249,puh.k. 912-8I0?9tåiArja Sintonen
L4. klo 2122 lähtevassäjunasså
PaluuKolarista 90-676039
9.4.klo l9.25junallå.
Ennakkovaraajatvarmistakaaosatro onne
Hi n ra 2300 nk s is äh ä e rm a l k a tj u n a l l a mahdollisimdpia4kuitenh.30.11.mm€ssii.
maloupaikoiIrnajoituksen
2 hhuoneissa.
ruokaitut,
E n n a k k o maksu
500 nk. j o$a IeheteråÄ n
ja oPpaan
palvelui.
sauiå1
pankkisiirtolomake,
jolla naksu tul€esuorftte
Ilmoiltautunisetjariedustelut
I L2 l994mennessat

RETKIEESTINSAARENMAALLE
JA HIIUMAALLE
8.12.6.1994
jäsenistölle,
Ebkäteisriedustelu
olisikohalukkuuxa Hinta o, vielä avoin.Ealukluusilmoittautumisl
lähleäEestiin,jo$a paikailiienr€tk€ijå4esl,ije PentiSalollepuh
k 2916873puh.t.
1537248
151.
pakeroisi
sopivan
markan
biveitt€mme
nukais*ti.

PERUUTUSEHDOT
ilmoittautumie
16varauspetuulerdn,palautetaan
6aksu vähennettynätoimistoku luilla. 50 nk vaauksella,kuitenkinniin enri,jos varauspetuulelen

0-? v.k ennen dalkan alkua, peritiiån varauksen

Tilaaja on oikeulenu petuutlassen t4,,1€en1åkai
lääkärinlodistukslla.
sinmaksuun
Hehinein Seudun Lapinlävijöillä o. osa.oltajiei
l 0-15 vrk e nn en n atkan alk ua pidät eiAä. våhryden tai muun ennalta rydmåltoman sly.
johdoslaoikeuspeduttalomatilabuW
l4wkennen
ennakkomaksukokonaån.Mikalitämå maksuodyli
25%vdalunlomaviikonhintusl4palaltetentåmån ilmoilelun tilaisuudenalkamispåiväaolematta
velvollinenkoråuksiin.
rärjest,ijänperuutt&ssati
laisuuden,
osä.otonaksupalautel@n
kokonalsuul4-8 v.k ennen matkån alkua, periteån 50%
varauksenkokonaishinnasla.
kuilenkinv,ihinlåiin

42-31 vrk ennen matkan alkuå, pidätetäånpuolet

KUKASJAR\T PUHUTTAA
HsL:n talkoobiminnd bstoriikissakerotriin
myösGoadoksensyntyhistori$ta.
Salvoskotamme
j åi alkupedisenä ajaluksenao lleen lapinkylämåisen
rake.nusryhmän åinöaksi eduslajaksi. Kiehisten
puheenjohtajaAimo Hakola selvittåä seuraavassa
påiikiiee$ätu miksiKiehiskiepin
nkentanisessa
d',ttiin kåmdin eikd kodm bkemiseen

yhter a
tiinoilta
Ordets4nne
asia,
Mdtkdihljjttoon, kutlinne eu.i nt i oli jo pritu
x Ikoi hq hdisty*si sa b i stq a Iq l|e estaj a idea oli j o
pitkdlti ronuttrhrt
eri srislå ennen neidi,
IEselränne: dloite ei nis tu jkkaM ouul Kieksten,
Asioiden o eM ttintpdhihhe SML:n siMlseua
Ki epp ipraj ekti n n e kö! n Ii i n.

yashre.kti knjoitxkvesi lehdessänre 3/1993,
*oskid neila Kehin.i K&ai.irwn peinterybl
canpi laan j seskt,toisir Kiehi stdkn ni elipteal

pcrheleirien rn.
Kiepilld pihnienne
jatkkotapahrhiek
nlatu olerde otleel bMn
arrellisia
Oarcinkih eh?inra, kkendnne
tutkaituh suhteer, Pafim
Nldttt.en ohhhe
sill.i Kiepis.i
hiehkin edteet jatsislölt.ime,
oli esin. v. 92 tuih 400töptmisrd,, jaka nielesrdni
IElli" selviisti MittMr^traiejenoikeM
fl1w.

Ktlllthltk neilLtkin ensivaihecssa oli esill.i
idedt nrkantcn kata tai
rc*enn$stunritelni$a
kahd j. OIipa *an h htaja pi imst ks.lki n wlni i na.
Ktujtenkh jdsehistöhde nielipidetl.i asiasta
selvittd.ssänne luli selvnsli ilhj euei pelkth
perinteen ja idea, pertissd kdnndltdhnl
Krkasjdrvellc dsti faihte.i rckentanaqr, wan
loinntndt kdnaha d i.lead hntteuava jd tuökh1
k?tlttöohituiedklet r.dkain\qlkh tatiul t.in.nt
'' tiwlli sek köhpca " edukr.

f stu||i I i sesIi rJ EE I SET R Y
Aiho Hakola , puhemjahtoja

iinos Anille kirjeste onpa mökinmålli mikå
tahansa,se ei muuru, että KukasjäNellå neillä on
siellion
tukikohrahienossapaikåssalullajamen.ä
mukava iavata muiden yhdisryslen rerkeilijöi1åja
vålillä touhuta yhteisissäkintalkoissa.

l0
Muktin virkistnmkeksi

verkkoluvat Tietenkin Lapin läånin vallion
k alas t us k o r u i p i r å å o l l å h a n k i t l u n a e n n e n
kalastusonnen
kokeilua

Kukasj.tu€nsijaintiKiriihn.ja Äkästompoton
väl'sentien varcssa selliaa parhaitcnoheisesla
pinroksestaGöadoskodankayuömakeajdsenille
l5 nvvrknenääko|tilafr uillel0 mk4rk Alle l2noliaat lapselselviavdt
puoltahalvcmnulla.Kora
Markailuliiton omistama sauna on myös
onsopivaneljälleheigelleja maksamalla60
kätlössänme Se maksaal0 mk/henkilö/ke'1aja
mk/vrk
senvorvaralakokonaan
joshallaisi
saunanaksut
omaankaynoon.
lule eritellai
jolla
maksuloirakkeesa,
Coadoksn ja saunank.]lrömaksur suoriterdn,
Kota linpjää pieDellå,durra rositehokkaallå joxa ne voidaanedelleentiliträä Malkailuliitotte.
kamiiialla. joten ruua.laitoa vanen teirjn on
puul oieiaanSML:nkiinpan
Saunan
lämmitykseen
valrramarön
vieressä
olevastaliiteristå
- muutenon hiki pinna$aylenåikaa
Koskahkennusoimalahlaidoilr&[ seinanvieressji
Muutoksi, Måtkåiluliiton kämpällä
oleval pöytå ja penkit ovar myös nolmaalia
matalampia Goadoksessanukutaan
taltiallarel,
Malkailuliironkämpänialvikauden
( 1.10.-11.5.)
kipltlojen päällä Muun. varusluksenaovat
kayitönaksutovat nuutluneet. Minimaksuaei
kynftilänjalat.
vesi lajäkämpä'n.kauha.ttkivali ja
enäå peirtii, vaan hiniå nääråytyy yöpyvän
ja lafio Astioiraei ote.
haia, siivousv.lineet
henkilöluan mukaanseuraavasti:
Valåistukseen
kälretråvärkyn ildt pitäåirseluodå
P!uliiterion puuceepolun
!aft sa ja avainliiteiin
lötlwkodasta Kirvesjasaha
ovarmhinDliirerissä
Puuceetöröttåä måe$a kodan takana. HSL:n
liiterist,ioteråanpaiisikodanldmnityst!ur, myös
nuoriopuutkämpänede$a olevallenuoliopaikatlc
jayhdistysten
yhreiskaylroan
rehtly unpitaawun,
kun menDään
nautiskelemaan
tulistelunajomFan
Tuoretlak.laa haluavalvoiv.r laskeavereen
pari
verkkoa,joih in yh distyshank k i iaDa v r onna

4 hlöäjaenemnän25 mk/hlö/vrk
Kes,iisinhån
maksuon 25 nN/hlö/vrk
Vannempi€nsakanssa0,l5
låpsetyöpylatilhaiseksi
Muilrayli 5- woliailta lapsiltaperitä,inl0 mk/vrk,
SM L: n k a m p ä n v a r a u s l e h r å ä n l i e r e n k i n
Matkailuliitosta.
puh 170868

AHKIoVAELLUSrcisTvaRTBnN
'' Laskeuduimmelois busista Patikö$ä ja
Jo muulnma tlume l sitte n Hels ingi. s eudun
päivåmääraoli
1.5 1993Päi!änkolhesrahamista
Iåpinkdvjjerrakensivar
ahkioitaan Viinie roukoensinn,iinentoteutuiheti: ahkioi suojapeitteesså
k!ussatehtiin
yhdistyksemnreensimnainenyleilen,
oiiyli kyfrfrenensentinpalkeenkieli
Malkanaikana
kaikilleavoinahkiovaellus
Kasivarren
maastoon.
yrninpaikalailnaslointiteipillå,
muxaseeipiriinf .
Ensinnaiselläahkiovaelluksellaan
oli D\ös Jorma, Toinen
har n i l u l i p e . ä s s ä .K u v i t t e l i n , e t t a
lo masa ehll hav ainnoida
Joka ähellyksen sa
en$nnainentaipaleemme
olisi vain padn-kolmen
ympärsransarapahrunria.
rLrnninmittaineq
keliloislava,allalujahankiMatka
k$ti kauenmiijalumipöhjapetrialranne,paikoi.

järyen
låheisen
Ruokaiauolla
NanmalankämpäUä
Yritin lunta syömälläsaadånesleltä,mutla se ei
rannalletuli vataan moortot k€lkka hinalen rekeä,
jo$aolikuomanapurelun@kemuksenosia.
Mjehet
tuntunut n i11ävänLopulta aukaisinolutt ölkin. kikla
jotakin kädet huitoen
Samalla
sainrunsåasti näyltivår suunniuelevan
tarkoilusolisåästääseillaksi
javaihtamMn
Låksimmetertsankanssakatsomaån
hyvaa iarkoittalia neuvojar noin kun juot,
natkanlekosikeskerttakohtakokonaan.Tolkkiä
josliissäporukassameinaar Mukanaannäillä kelkkaniehillaoli nyös nuori,
et sitlenheitåluontoon,
kasvoiltaan
kaunispiineinen
nainen Hän ei neitä
Sii.äneuvojakuunnellesani
tuli nieleeni,e1tåeiviil teNehlinlt eikä osallistunui keskusteluun,katseli
Lapinpudolevielåkään
lalvasraai
alkaieetjuudua. neita e&lenmiehiakuin poronpapanoita
Kolmashamijohruitoisestar
!oin.talkoivarh.vita
Pertsan kysymykseen,et1ä saunanko raken.aile,
käsis1åja jaloislä Yritin kuitenkin sinnitellå
vstasi vanhenpimies " Horelliahanmet tähån
ja Arin kanssa
kiirkikolmikossa
Pertsan
rffinä ja iaunhtipådlle.
Karselinnekanhjakumpare€npäälläjaodotimm€
jaljessåtulevia Mieleenil!li vanhajääkiekkot€mi:
TAPPARA ON TERÄSTÄ TAPPARA ON TEPuvBsjohkankämpälletultae$apihallaolivasrde
joikapäållånakasinainen
moouorik.lkha,
selållåän
R Ä S T Ä , TOISET TUL EE KAUKANA
PERÄSTÄ.'
aurinkoaottaen. Hyntillen ja nyökltellen hän
ja kampålleoli teryehli meilå, muxa ei sanonutsuomenkielellä
Omakunbniolikaukanatedksest,i
vielä ainakinkilomefi hatkaa
snaalen Envoinutollave'lumattahäntiiaiemin
påivällanäkenaaninaiseen
Kämppäolitäynnäväkeaja
sentakana47 koihaja
Aatsank,'mpallåensimmåisen,päivänpäåtleeksi yhdeksänrekeä Kävi ilni, euä väkioli sakslaisia
ruokakunppaniniMarja sanoihak€vansasydän- tunst€ja,jotka odon€livatkoiravaljakolla
ajoa.He
laåkkeenahkiosla.YIalyin, silläen ti€nntt hänen olivat oleill€erkämpällåjo useitapäiviä Heidän
kun
kenoi, enätallaksen
leaikityksesiåanelukäreen.
Jatkoinaskareitani,
suomalainen
lurislioppaansa
lumienmentyäpehmeiksituislit oli pakko tuoda
eteeni ojennettiin fruovipullo: " olapa Jo'fra, etta
jåkst
Maisretuani ninåkin totesin.etta olin
menn)l kemlla halpaan Kun kysyin låäkkeen Meille tyhjennelliink,impäntoincn puolij a tu.isl eill€
pysr'1er
nineä, sanoi Maia joiain rcllu rai neBU lai
tiin solilastehi
a pihalle.
jokaolikinmelkoinen
Karselimmekonientuokintaa
ohFlmmmso
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Ropinkämpällehiih$essäkeli
kanloijapetti.Pensa
määräsi ladun tekijäl sorottelena.n. erlei rl6i
Seuraavaåanu oli sumuine. ja tuuli kovaa.
EiihdiDme Kulukoskenkånpälhja einne siiie
paikallisia
vielaitakoinn kan$a,jokaalkoim{kila
ulkonaoleviaahkioilande.
Ksk6joellematkate$apakkasta
olinuulamaaste,
kovaluoteistuuli,
satoirakeitanunaiankialkoijo
Kämppåoli yllättäenmuovinenja seinälkosteal
kahdeksanhenkilöi lämnös1å Kun kosketli
kådellään
seinää,käsiluli nokiseksi.

Tembisjeden kemppä oli toFtain tavoile Aamu
oli sakeansufruine.. Pertsakaski Marjan kårkeen
Mootto.ikelkån jälki kuulemna vei oikeaan
paikkaan,vålil],ise ei näkyn)toll€nkaan.J?nki
vei
kompassisuunnasta
liikaalänteen,
multauskoime
€nemmän
sanojakuin kompassia
Sumuoli tosi liheä.däet piti laskeahitaasri,eikt
karjessånähnti viineisenätulevia Sunun takia
mhsäolimme,ölime vaintiuksti
emmetienneet,
kelkaij.ljissä,sikåli.mikaliniilä eroltui. Ja niin
kävi, eträ tulimme Paihkavalan ja Ailakkavaard
josla matkaa
valistå Paihkavaamnlånsipååhån.
Termbikselle
oli vieli kuusikiloheinä
Pystytimmeleirinpälvelle
lllallaseuosinmejäfl en
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vilkataliikenneträjahelikopterienedesrataisl€nloa
leik k idielise $ ä k i l p a i l u s a l a j € i r a o l i v a r
Amullateinsn, nisiaolenjoskusajatellurlekeväni p€rusinhinilliset
vietitja taidot
Hiihdinlähimmälhhuipulleja ainoin tullasuksilta Kilpisjårvjodoltipilklikisojajapääsinnealrapois
jatutråmaxaalas.Tuuli hufrisikonksaja suksien Bussissa
havaitsinne,etu Pätikössåolitumaa
pohjka kDuluihienoinensninåja vedetvaluivat maatanäkyvissåenendä. tain viikto sitteqjouoin
aloitinmevaelluksenhe.
Muoniosta etelii?inne.tåessä saime soratseme
aidon ukonilman salahoinee. ja sateineen
Totesimme, et1å olime matkallame kokfl@r
viim€inenpiiiv,ioli aurinkoinen.
palvojiksi kuutta erilaista säätä.
Saanan
emne sentaän ryhlyneet, vaikka olimmekin
Rerkeilykeskukse$a
odorti rosi kuuma saunaja
Illanvietossasaimmevoibn kotiin Huuroäåne$
tyksillä - meidä. pötl,imme huusivain Marjai
kohdalla, muurenolnme hiljaa ,valiniin viikon
Kilpisjåtuenmerkkihenkilö
ja Marjavoili Tässä

Junanlulless Helsinkiinibailimmepuilte. vihretltå.
Oli titie.päivii.
Kiitannatka&uhppan€iiani
hienostakellukseslaja
e.iryis$ti Marja4 jokå teki omastavaelluksesr@i
Kiitos L

JomaNumi".

TALKOILLA TAITE HISTORIAAN
Histodakidoiteuiinviimekes:inäuudett@n
kotnen
valiakunnan .ajapyykillä Kuva keltaisesta
betonipyykislä vesien keskellä ei pida enåä
Hsl:n iskujoukkoUtin komennukssa teki silla
ptlkinympäriue,pilkospuurprykillejapitkosplita
vieläpitkällekauaksiprykistä.
TNikkeet oli roimiteltu paikallejo aiemminralveua.
Ihmetlelimme,olivatko ne iippun€€t suoraan
taivaasta,
nii. olival hujanhåjankairassaMurtå
rilakar naisetja heiial tadruivat laikkuihinja
kanlöiva1.iitäpitldnkairaa,välitlätev,iten.vålittä

pa$iltomanja viisumtuonanvapaanluontoreitin
kolmenvaliakunnan
välillä.
Siuanleonjotkut vaiheetvaikuttivathuvitraviltal
llonajålaula keriiänessa
kjviävedest4kokomAsa
niitäbnurillejaheiftånits.iijällenveleo PirkävåsiPerlsavyiitäIöönsasaklavedessånostmasskivilt
pohjast4Aulis nootrorisahallasab@ma$averti!
Uti lakåisema$a
suurella
ha4aua
siltaa.
Huvi oli lotisintatotla: siuantuKpuut piii tukea
kivillä,joflå larvijajiial eivelvarsla silt@.Lankul
piti sahatapaikanpiiiilli! silla pili siistiåikionia

silrapyykinympärille
tehiinKalo ireirinavajaisiin Juhlallisissa
sillanavajaisissatarjortiin
saddedellå
ja ns pitldä juodaa
kuninkaallisten kallisarvoislen ask€l1e! alle.
kosrutettua
keärelo.ttua
jälkeenUti
Tiedotusvälineeikedoivatkin, milen Ruörsin, Iuhlapuheen
kukirelliinvaivaiskoiwiua
ja sinryttiin sitten påiiasiaan,punaisennauhd
Nodan ja Taiskan valri@l iapasivarprrkillä,
ia!fiival aineellista
hyvääja avasivatlullitlonan.

I]
vamnauluneesta
Sen teki Aulis työtapalurmassa
huolimattamootlorisahalla.Kamerat
kådes1ärin
ja laisivatsalamatkin
välähdellä
tiheåän
rapsuivat
ohjelmaan.Kolmen
S en siintltii. vapaampaan
Vahsiinnjapwkillä Siinåse Utildn
ValtakunnaD
haviste$aja
historianl€htien
liiteli h.yhenenlaiUa
lakana.
sareenropislessa
Viimeis€näpåiv,lna koko iskujoukko vilhaulii
v&tleensa laituiille, syöksyi vesiin Suomesta,ui
Noian leutraRuotsiinja laka'sinsuoheen.nousl

kuin nöryal laitu.illejå audnko paistoikaikiden
kolm en valtakunnan I aNaalta
Joiakinonntrtapahtunulkansatovdlehentyneet,
rajojamutreltiinja kalottireittionkaikkienlaputi
Uti, Pekat,Aulis,P€fisa,Kirsli,Karin,Paula,Iona
ja Marja hakkasivalilsensrihisloriaan,välistä ässän
nuotoisiksi nuutluneilla nåuloiua
jaYhteistyö,kolmen
SieltaköselähteeselsoRauha
vahakunnanrajapyykjlta, sittenkun seaikakoilta?

.ONYTON JUHLIMISEN AIKA"
nåin aja ltelimme ne 70 } lels ingin s eudun
juhlat am in€is iinne
Lapinkav,jiiä, kun
densinme lauantaiihanakohti
sonnlstautuneina
ravintolaOlaviaHehinginkeskustasa

Kumioiitaen kaiseeni kie.teli niitä pö,'tiä, ioissa
jäseniäKiiMoslus
istuiyhdislyksem€vanhimpia
retkeilyäja luontoa kohtaanei lakka4 vaikid irseei
sdalia
nukaa.vaeuuksiue
ehkåenäåjaksaisikåan

Mielltlta!åpuheensonnajalämmintunnelmatulvahti
VuolinkaPennikertoilildi.nöstavastiretkeilyståyli
vast@i jo ovelta T!!älläkökaikki ovat luttuja
20 wolta si en. Silloin .etkeilivåt enimmäkseen
hutlå.iin
Kyllå. Eivar ehkänimeltäån,
toisilleen?
vain miehet sukset olivat puusuksel, mulra
o., ett. sit.ei
paljoi muutayhieistå
nåillä.juhlijöilla
Niiiden yhteisten brå$eunaisel ja sadevarusleelkumhia, hwin
voi olla selviGtihavailsematia.
vain
muxa niin,etlå nepilivå1ved€n
vedenpitävi:i"
nosien vairella on kertyn!'t paljon nuistellavaaja
nlr, kun dpaammejuhlan nerkeisså,oD hauska sisapuolella vårusteet ovat siis paljon tuosia ajasta
yslAväntai vaelluskaverinkanssakedailla sit,i ehkä
Kåmppien lukunåarå on myös huonaltavasti
hikiståkin hiihtoreissua tai helt€istävaellusta,joh on
joka ilt. tuntuivat viimeisetkin voimanrippeet lhäänrynyr, nikA o[ Pentin mielestätielenkin h]aa
hupenevan,
kunnestaasiltånuotiollaolo oli levån- asia.Ntl voivat iekkiiåmåtldn tulla mukaa4 koskå
peivAmalkåt ovar näjn olle. lyhyenmåt. Myös
nlt ja pirteä, ja Lappi tuntui n44råneen kaiken
kulkijain Iån ovat mDurtuneet. Ennen
lumonsa
kauneutensaja
kädppåvarauksetolivartiukkoja. Kukåebti kåfr p,n
NåihinLapinlumoihinjodattineidal hetialkuillasta vararå,einuilla ouut sime en,iaa$e.
diakuvdaiansaLapin
MustosenTero esitiamAllä
eramaaluonnonkalneudesh Lapin maisemal KolhosenManlimuislelikaihollasitåtovelipiniäiiq
joka oli ennenretkilla håneniuka.aao. En,iå€i
hielesammekohotinmemaljanme2o-notiaalle
HelsinginSeudunLåpinkevij,it-yhdistyksellemme.täällä ole niin paljon tuttuja. TeReltlå ja hl ,aå
ku.toa hånoli Lapin vaelhksiltaan saanfi nseueen
javamaanjokaisellaoli djatus,e(ålalä eivoi låhän
lopettåa,täm,ihanjatkuu viele ainakintoisel 20
Yhdistyksede ensimmäinei puheenjohlajaJaakJo

Kallonenrolesi.€rlå rltaistahanse oti ennenkin
H€leniuksenMara, hän .ja pieni porukka muiia
haikailiyhreisrävaeltuslåLappiin
jå juui tänå otis
ryhmä, joka Mersiilalo a päåtri ensimnäisesl,
thdisrykseM€Lapinvaeluksesta
Siitaatkoi
HSL]n
Juhladmejarkui råsräeteenpäin
juhhiIa iselraia
sarvekk
aidennin iuåmisetläJuhtawodenkunniaksi
olikin löydetiy körner saNeija iiiden kankjiksi
nrh€(ln monessa
muussakin
toiminnass.mukane
olevatpuheenjolrtajamme
seija,tehienhevastaava
ro'mittaja Mnja ja viikonloppuvaeuuksitlanme
kaikilletutuksirultutaulokuskinmeVeka

Tervehdyksin
mukiivat neitå 1ois.t rerkeity_
yhdistykselja sieltå kaukåaSåanenmaås;
värikkäiseLapina$issaahpirteåtAngetin
tr1ö1
e Rersensasi
i raLaprn
J o rts a sl\a
r
m& na,i okamei dal
jollaintavatla
kaikkion
sDnurvåTrene
ODenivåroa
vielaneid.rkinjoikaam@4
ettåvoi..e;iloan.e
kätltååvaikkapä
seumavalavaelllkse
amme
Hailarimusiikin
tahdissa
päätinme
tanssien
1män
illa.ja niksipåei
jalkaolisinoussut
keveästi
nvös
ran$ilahiatta,
kun vuosiaolemmehadoiletieer
hyppelyä
LaDinräkkaisiua
kairoila

sw93
.7tge/n

Pa//a Henha,
haa,tatle/ee
HSI n perustaita/,rsen,iE
Jaakka Ka//osta, peta/
l/uo//r*aa /a Marft/
Kolhosta Kula. Sakt/ pa/o

lytö.

es//rtyy.

Kuya

l5

Hylän

luuan

pää//e

rl>-

NORPAT SOUTIVAT
KULTTURIMAISEMASSA
vii e kesänäHsl.n norpatsouivat savoliressa
kirklo!eneillä. Vauhtia
kulttuurimaisemassa
oteiiiin njaåilmd suurimnåslapurkirkosta
Kerimäeltli,välillä vilkaisiin Ron! Heikin
smri Hytermå: miesoli kerånnyt kaikkq
mahdollistavanha kPpoaja keluaja rehnyl
niistlisarensa ruseon.
Lavat viuhahtivat kirkholenesså ja norpat
soutivat tdsainvälisemmänkrlttuurin vesille
Punkahåiun Retrettiin.Marc chagallin
ja
työt, vaaleanPunaiseL
ennenniilenråltömåt
sinisetnkastavaiel. lenlåvätmoBiamet
kallojen yllå ja pienel. pensMssakyylrötuivät
lkot t@ranjå kultaisenvasikankanssa
kerroivat,etti ihmiselläon [intökohtansa,
ja piiånäädnsa,jonne kuljeuan
kotiseulunsa
Norpat yöpyivål saaress. tetoissaja tulilla.
Norpat sauoivai niin telrta-tuirr lotjasarnasakin ja pyörähtelivätPesolanwrenhiekoilla.
Pari norppMei ynnårtLnyt lopettai urnnshan:
ne liiiskyttelivärympåd lotja, pnki. ranlola,

taisivatpa srkeltaa napurisereenkjn sartla.
Mutlå @mullaolivat virkli!ina omalla
aurinSose.
kotikivellän lekottelemassa
Norpål lykkäsivåt ven@nsämta$ tuon luosla,
kiiveri kapasival KonSonuren korkeimnalle
kohdalle,upposivalluonnonluoliin,naistoivat
iewellistli muurahaieneritelti rarklM
Kapeittensalnienia @rien välissä kaikld,
hcläyttihail2Jin
kynmenkuntåvenekuntaa
SoutaiienKansallislaulun:.
såestyksellå
ransittu koskaanei Nesronnhåiri, meilma
hookullipois norsion....
olavinliina , sevanhajaiärå,ei vieläkiiiinollul
liik2htanutpaikaltad. Tiukåslivirrd suuntaan
ja åkkimltka oikedn: siren oldinldn
Kydnniemellä ia Eissu tehty.
Såmdeven@ssäoltiin, tåaskeftd- Ensi
kesänä norpat kellivåt toivottavasd tatokan

SAAMELAISTENETUJEN
PUOLESTA
ja muire pohjöismaissa
suomessa
o. useibjaF
j€stöj.ja elimiå,jolka lokoåvar saafrelåisiayhten
ja ajavat heidän etujaan Suom$sa saametaiseksi
mii,lriteuään
henkilö,jöka i1se.taijonka vanhemmistataiisovanhedmistaainakin
roinenpuhuus@-

Såamelaiselimet
Suomessa
Såanehisvåltuusknniaeli Såmi P.rtådenra
o. aodslå l9?3 valvonDisaamelaisren
oikeuksi4
ed'st,inylsösi@lisia,
ja sivistytsellisiä
lalöudeltisia
oloja, aitånut lausuntojaumelaisia koskevi$a
asioissåsekå
tehntl esityksiäaloitl€ita.
Saametaisvahuuskunnallaei ole på,it,iniåvattaa. 20 neliwotiskaudeksivaliftavanjåseien vatiniaanvoivåt
osallisluakaikki nijiss,ivaåleissa
å,inioik€ureiuksi
nåäritell],tSuomenkansalais€r
Osoile:samelais,
varluuskunl4998?0tnåi,9697-5t 181lai 5l182
S a{ nela is.siåin n etr v or t et uk unt å on
valt'oneuvoston
kanslianalaisuuteen
kuutuvavalmisleleva€lin. Lapin l?iåninmaaheratoimii sen
puheenjohrajana
sekäjiiseniia kahdeksanvalrion€uvoslon nrmeanåå henkilö,i kaksiwotiskauden
kerallaan Kandeksastajlisenestä puotel edust@
saanelaisvaltuuskuntaa,puoletministeriötä.
Rova,
niemella ioimivan neuvotl€tukun.an1ehlaviin
ja lausuntojen
kuuluvataloiueiden
aniaminen
saadddsvaestöäkoskevissakysymyksissä,
ehdotuslen
valmisr.lu ja rekeminenvaltioneuvosrollese*e
saamelaislen
elinolojenkehittymiseiseuEaninen.
Kolthsåamehisten kyhkokous on vanha,
pennt€nensem€laislenhallinnonja nsehaltinnon
nuoto. Vuodestal9?2 lätuienkotmeksiwodeksi
ketrauaanvalittu luoltamusnieson ollur siwloi,
niseslivaltionpalvelutsessa
Luotianusniestoinii
puheenjohlåjeakylaloköuksisajoissavituo-fr
aisillel€hdaän
ja anneraan
esityksiä
kotriasaametaisia

Saamelaiselimet
ja
Ruotsissa
Norjassa
sveosloSanemrsRikslörbund,
RtrorrSaniid
Riikls.rai perustettiin1950suojel€naan
ja
ediståfrAjinRuotsin
sahelaisten
taloudellisi4
sosielisi4oikeudeuisia,
ja kulttuurtia
haUinnollisia
€1uja.
Toinintapaino
uupo.osenelaislmjasiihen
liitlyvienelinkeinojen
harjoiltajienelujenajamis*n.
Osoite
Brogatan
5,5,90248
puh99095-46Umeå,
90141180
S.n. Ähan onpetustettujo
1945.O.sdisdlio
keshttly piuasiallh€srimuun kuin porcnnoiba
harjoirtavansäanelaisväes1ö.
etujs ajdiFen ja
on osakloanahyiis saamelaiskäsiröiden
yhtiössä
sanslöydedDuodji AB. Box 4w, s-93300
Aridsjdr puh.99046,960I I s00
Edellånainirutj,irjestörjulkaisevatybreistyösså
Srm€folketaikakauslehreå.
Sånitrnorn perusrediint963 loklftokkin
edenkorkqkoulussawelaisnuorlenj,irj*töksi
OsoiieBox 17,5,97200
ciillivare
NorgeeR.indriftssrn€rn6 Låndsforenioe
petusteniin1948ajadd Norjanporosmetaisre.
etujavdvomam poronhoidonkehitrymistäperinteidenmukaissli.Osoite:
Posrboks508,N-900I
Tronsö,puh.99047-83-86864
Srm.na landsforbund,
&miid A.dtraNr.Fi
petusl€tnl979edislämäänsaanelaisviiestönyt€isiä eluja. 1,4ft saamelaisten
elinleinojenja u,
melaisallee.Iuonnonvdojen
suojeluovdrvahvasd
€sillåtoiminnåssa.
Osoite:
Poslboks173,N-9845
Tan4puh.9904?8528450.

Yhteispohjoismaisiajiirj estöjå
ja elimiä
Pohjoirndnensååndåiikonfercnsikokoo.tui
ensiomäisdkeru Jokknokldsa 1953.Kahden,
kolmenhoden väleinkokoonruvakonferenssi
oli
viimeksitänåwonnaHelsingissii.
KonfeEnssitekee
p o h j o i s mai den hal l i tuksi l l e esi i yksi å
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Pohjoiso.iden saåD.hisneuvosto,S:imiraddi
peruslertiin1956hoitamaanyhteisiäasioitakon,
fe.enssien
välillaja huolehtimaan
saam€laiskonfe
rcnssienjärjeslelyistä Neuvostoonkuutuu neljå
jäsentiakusrakinkolnesta maasta. Såmnaddin
sihteedstösijairseeursjoella
osoire:e9980utsjoki.
prh 9697-71216,11351
Pohjoismdnen S.åfrcldsnNrirutrtti, 56ni
Instituhtr roimiiPoh.joismaisens@melais-neu
vos
ton alåi*na laitoksenaNodan Kautokeinossa.
jakaanruuopetus ja riedo
saam€laisiislituurti
lusjaostoon,elinlcino,- ympådstö-jaoikeusjaosloon
sekå kieli ja kulrtuuriaostoon se jäiesiaa ja
käynnist,iå
selvitystyorå,
ja tutkimusia
suunnntetua
skätoieurtaaprcjektejajat€keealonteita Laitos
petust€ttiin1972.Osoite:Postboks 220.N-9520
(aurokeino,puh 99047 84-56104
snmi Girj ecrlliid Seasi, saamenKnjaiiijaliitlo
petustetliin1979 Liitto jakaanipendejäjapyrkii
va'kutlafraansaamen
kielenaseman
lailtiirtamis*n
Sini Oahpaneaddiis€rni,Saadelaisopenajien
yhdistys perustetliin 1983 sekå arnoalti- .ttå

Suomessa
toimiviajärjestöjä
Sånii Litto (Såni Lihtu) - Saametaisten
Yhdislys
r y. perustelliin
1945saametaisleno
e$a
€varo$årohjanm@a. Mm.rnannsmetaismu
seoonyhdistyksen
ylläpiianå.
Så n i Si i då ry on U tsj oettal oi mi va
paikallkyhdistys,
joka on mm jädesränyt
musiikkileircjä
saamelåislåPsille
JohliSrbmcl.zåt ry perusteftiin
Enonlekiölle
l960luw. lopullaja sejädestää
mn. perinleiset
juhlatwosillain.
Marianpäivån
SordekiliSrnii SeaNiry, Sodanlylån
saåmepetusteiin lgTo,luwnaluseSeroilaisyhdistys
AnarsSdni S€nryionInarinsaamelaisyhdisrys,

Dennuknlturji nusense.nionTflojokilmksoi
ja m!seoloiminnan
lohenkalastuksen
hyväksi
lyöskentelevä
yhdistys
C i ty -Så mi trs on H el si ngi sså
toi mi va
kotiseutualueen
ulkopuolella
asuvien
eametaisren
yhdistys.
joka on nfr. jäiestånlrkon*ntejaja
muitakuhtuuritilaisuuksia.
Suohpin,saanelahopiskelijoiden
jädesr.bimii
Såmi Musihkknriid S.Arvi, Saamelahlen
muusikkojen yhd istys a loi i loim int ans å Oulusaja Rovaniemellä
s a p n e l rs D nodj aråi , saanetai sren
musiikkiseminaarin
1983Utsjoensaamelaiskonfe,
käsilyötekijåin
yhdisrysi oinii tnarissa
SrniTerhlersenryi,Samdainenleatre.iyhdistrs
SnmiAlbnogn Nuoråidseåni,Saametaisnuorlen
yhdistysNoian Kansjoella. Petustamiswosi
on
tappi'erj4 osa2,Kadsto1985
1 9 81.
S in i
Diidd ice hpiid
Se! r v i,
Saamelaisraiteilijoiden
liitlo perusteniin 1979
saanelaisten
j.rj€stöksi
kularåiieijoiden

Saanen
//pussa
lo/stut/ar'^aane,
puvun
htf/t.
Poh/adr/l
la,enma/ra.
punanen,
whred,
ke/.a/nen
/a
s/n/nen.
Keste//d
o/ela
ymp l/r,
sYnlro/oi
aur/nkoa.
.reD
vase,
Puo//sko on s/tnen /ta o/kea puna/ben.

POSKETTOMIA
JOULMIA
TERVETULOA
LASSIN
RETKIAITTAAN
FORUM,KUKONTORI
KE,SKIVIIKKONA
KLO 19.00
8.12.-93

PRTVCT€UR
NM'ilRTTITR|TOIN€N,

I9

KIRJAREPPU
Ulkomahh ulkoilu- ja Etkeitykirjojå
EspoolaineiT mi Reikeilykjrjaton pääasiassa
ulkomaisiaretkeilykirjojavålitrväpostimD/ntitiike
Melo.nanaon suurimnarvalikoimal,muitamyats
kiipeilysrå,pyöräilysrå,ympådnön suojetuslaja
ereretkeilysia löJ,rry kitallisuufla. Viimenai,n!
luslr aiheestaonlsksiarerkeilyatueistaja{eiteistä
Euroopassaja USAssa, hiihbknjallisuuua ja
(}Irki l0) Elu-Töölösså.
Kiialuelteton
voi titå1a
rerk€ilykantojå T:miRetkeilykirjatjutkaiseekmn
hyösnumerosta
493483
wode$alueltelon,jo.kasaasoiltanauanumeroon
426 128joka p,iivåtai kirjoi målta osoilreeseen
SuviklmmDnrinne
4 D 20, 02l20 Espoo.

ivaloå €Iåoaassaon luontokuvaajå
Tauno
(o h o s e n y l i srys K uusamonmai semal l e.
Iokinakemat,metsät,wodenajarja valonluomal
Anrikvariaatir oval åinoiia paikkoja. joisra kå
tunnelmatonvdgittuupdsiinkuviin
}nmobnjateos
kirjåkaupoista
wosia sinenkadonneha
retkeitijån myösulkomaille,
sillii kuvatekslit
on käånn€ny
kuudelle
ki€lelle.Rapirtuve.Ky 1992.
Tapiola-antikvdiåa(i
Oy o. erikoistauiuted-ja
'Petsåmon
kuvia'onoululaiseikieliliet€ilijå
lappikidauisuuteen
LiikkeellåonvajnposrinwnHannes
Pukin20-ja3o-luwtta
ottadista
kuvistaja
litoinintaajailmaisen
posiinlynlituetlelonvoi
tilala
niidenkuvaieksteisrä
koottu teos Kirjasa oi
nuderosia425847taiosoi eestasuvikuja4A 15,
kielinårlteitä,lyhyitäsaiujajala'inoit4 laulujasekä
uskomuksia.Hån.es Pukki teki kolme natk@
Anssi Arohonsanånrikvaa.isenknjakaupan Petsamon
ja kohienIuo rohjoinen
karjalaisten
valikoihissaön myttsnukavaslilaDinhuttun
mi€1992
AnrikYariaaiiienaarteirå

liaiheila. Liike sijailseeCysnaeuksenkalu
l2:ssa

NOITIEN JA PAIMENTOLAISTEN
PARISSA
Lipin kirjallisuud€nlda$ikko Erik Therm.nitr
kirjoittrnå kuveus prinontotristnppnhisr€n
e l i i nåstå on jn inyt
ru nt em e( onak s i
suod.laisell. lukijnkunnålle. Kirjr itmestyi
ruotrikli v. 1940ji våsri viidetrkynmenvuoden
ktrlurtur se on kÄenn€lty ensinnåittii kcrlaa

Kiitossuomennoksesbkuuluu
HeikkiAmapalollq
Jokasahumaliajlömåsi kirj@nantikvariutiså
Kirjaninnoittadåna
hän pååttisuonentååsen
kaikkienlapinFtavien saataville.
Esipuheesa
kijåntåjätoteaa:"Kirjailijd teråv:insirmänja
kuvauks€n
suo.asukaisuuden
huonioononåen
sutlaaollahwäkin,e å aikaaonhieda.kulunur,

muuaaivanteydetviisiwosikymmenlåtuskinölisi
Nelee, ettakiDaonsaattmul
ollurtrpeen'Kaaint,ija
ja,idå huomiottasola-ajanolosuhteissa.
Mikiiän
un$vikko Lapin kljailijana Erik Thelna. €i

voi lukea kuin jånnilt,rv,iå rodenia, nåtokulmat
valotlaenibiisrenehmån
vaihielevalvoimakkaasti
pienia a,kisia yksityiskohtia arkisen luonnon
äärnajoilla. Myös jännit€ uudisasukkåntenja
sefrelaisten välille rulee voimaakl€ana $ile.

1906 Hainloim'
ErikThermansyntyiHelsingissäv
kiijailijana,arvo*elijana sekå knjastonhoitajana
niinoleskeliuseamoneesm
HelsiigissajaTurusa
Lapissa3oluwlla Tonionioki varen matkaha
teos Lapplandvesarv 1934
syntyiensinnaiinen
Lapissahän asui lalvella l9l9 useitakuukausia
luona
EnontekiönHetassaFrcdrikVuonlisjdtuen

herättåvål uteliaisuuna tutkimaan
Kirjan llwt
sisältöii kiinnostavimmass j årjestyks€ssii.Lukij an
ureliaisuuttahdåttiiåvamambku "RuuminFullat
, erås ihmisuhrinmoto tai Vaellus Lapin katollå

poroillayli 2000kilometriä
Hän ajoituonatalvena
j a useissa
pienissä
Karesuranno$a, Kautokeinossa
Lapinkylissd.
Matkansajålkeenh,!nkiljoitti knjan
''Bland noider och nonadel Viimeisinh,inen
Lappia kuvaava kiiansa on vuodella 1945
''Renhandlama.EikTh*mankuoliwoden 1948

kirjaiSamuliPaulaharjun
Käantajaliitt,iäThermanin
peinreeseenErik
kansantieteelliseen
alontamaan
Theman onkuil€nkinlötlanyt l0luwn loppupuolen
jora sota
Lapistasllaista rietouttaia uskomDstä,
aika on toraaliseslihåvitr,nytLapisla.Toisåalta
knjailijaröteaa,
etr,!ainameidänpäiviimmesaakka
ei hevintihku
Lapissaonsäilynltuskosuksia,joita

Knja anraaluk,jalleenel.vån ia nieleenpainuvan
kuvan sa ame laislen elr m as t a ank ar r s s a
ja heidän€låf,änsuonestaan
luonnonolosuhleissa
jola hanon seunnnutja tahionut
porotaloudesta,
nykypolville.Erittisestih,inlakuilenkinkiinnosti
joikaaminenja
vanhatuskomuksel,noirap€rinne.
kummiluksets€kä naahiset Nonien jälkelåislei
rapoja.
keskuude$aoli vielä hyvin alkukantaisia
jöiden vaikuuksesraknjail'ja vaipui ajaltomaan
€rämaan valtakunlaan Varsin vaikutlava on
esimerkiksikuvaus kylän nuutosta l.lvllenislA
pa4miUejäkäldmaille
Kuvaustalukiessavoi
llntea
koparoiden
rcuskeenjakoinen
kofr issaankaikuvan
karunankaratlumisel
ärhentelev,in
hauk!nlaustana
puuttomartunturiensenämäl
snå
vaikka knja sisältäärikastakansanterinneltä.

Kiiailija kuvaamkkauttaa.Lappii. seurdvAtir "
ikuis€ntuulmnen
OlenkokenutLapinautiomaq
ja valon t€dppeleinä. josa audnko kienaå
horisontissaeikå koskaan laske Olen aistinul
itse$åni erämaanpuhdistavå.ja vlpauttavd
hengityksenja runtenul ilseni violetin valoleikin
vansitsenaksi, Iumoamaksi Niin minu$a o.
syntyn,,thalu tunkeutua syvemmällelåhån maahan,
kansanelånåä,aistiandn olenus
nahdae!ämam

Teos on edeueenkiipåivånpolnada,havainnot
ajanlohtaisiaja avumåsekskusteluja sdmelaisten
asenastatekonologianpun$uksesa. Kidailijd
taireellin€npanos *orost@ joirakin våhmålle
jääneiråseikkoja Kii:intäja toivoo, eltei käämös ole
Iaristmut ldrjan taiteeuisiaansioita.
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PORONPAPANAT
OPASTUSTUPASAARISELÄLLE
TANI(ÄVAARAN OPÄSTUSKEKUKSEEN
truSI NAYTTELY

UöoKekftosenka.sallispuisroshjaetaannlrtietoa
nyos Saariselånretkeilykeskukse$a,
jon.e on
vaslikäiin
alatiu
Melsåntutkinuslailoksen
pohjoisUrhoKekkosenkansallispuislon
petusramhesra
on
kulunut l0 woita luislo juhli hpausta uudella tipin MatkailuOY n kanssaopstusrupa.,Ruoku
jaRiekontinnan
Opastustupalöj,rrykylpylåhorellin
nätltelyllä Tankavaalanopasruskekuksen
vasta
vahi$uneessaaldjtoriossaNätltelypitäsivasrata valimailtajaseon åukipäivitråinklo l4-21 Siettå
saatietoakansallispuisrostaja relkeilyreireista
sekå
kysyhykscen, niksi lämä kansallispuhto on
ol€mssa.Kunkysynykseenlötrtlkolmevastauna, alueen m ar k a i l u p a l v e l u i s t aM y ö s k a r t a l j a
löytyvat Ruoktus1a"
onnå'ltelysäollavaain.kinkolmekantavaateemaakalastusluvat
: alklperäisluonto,
poronhoiioja rcikeily Näma
Lk 2A.793
arheetuudenmahtavien
valokuvalaustoFn
va.aan
rakenluvan
nätltelynketronassa
korostuvarkin
ja ihmisen
Kauniidenoaisemien
ja luonnonidyttisen
TEUON RETKEILYALUEELLE AVAT'TU
worovalkutuksenohellanåytely paEasraa
myös
VlRKISrySKALASTUSALUE
to6en todellisuuden.
Tällainen
voisi
suuri
osa
puislonalueestaolla.elleipuisioaolisiperusrellu.
laft tuurimiljoon
sen osontavåt laajaaja ankeaahakkuuaukeaa Teijonrerkeilyaluesijaiteevanhan
ja vanhojenruukk;akennuslenäarelläPerniön
kuveva nä)tlelymateriaaliKuva on Kuuluasta.
k u. nas s a. Re t k e i l y a l u e e l l a v o i l u l u s t u a
Dutta onneksijo useamman
woden takaa
monipuolieenEtelä-Suomalaiseenramikkoseudun
luontoon Korkeilrakallioltaavauruuhuikaisdia
Nalttelynjälimeiset,aseltelullaan
kotmiutoneiser
ja viileistärottoista voi löträå reheviä
näkymia
kuvat kerloval upeaslluonnosraja enorfrånkin
l u o nnoi ja ihmisen vu oro va ik uk s es t ak uin
Teijoi retkielyaiueon perustetruv. t99l ja sei
yht€enlörnäyksistä.Tieroa
annelu poronhöidosta
pinla-alaon2300hehtaaria
Alu€ellaonnetjäjärveå
jasitåedehåneesråpeuranprynnislä.Näytelykenoo
ja Halikonlahdenderialuea on laheistadessa.
retkeilyslå,joka viisi varsinkin50tuwtla
'nyas
vaihoja kuviaonearu mm.KulletuoKemppisettä, RetekeilyalueenopastuskesklssijaitseeTeijosa ja
srnne laase€ rutustumaanmyös pyöråtuolilta
lonka aonia l9s9 julkaistu knja Lumikuru sai
O pas t us k es ku k s e s soan e s i m . k o k o a l u e e n
aik&i valtavanvaellusinnösluksen.
pienoismalli.
Siellavoi videoesilyksen,
nä,rtelynja
Tdkavatrenilyitelykuvaanyösauriotupamitjöoo
pieninuotoisenkiiaston
awuaturustuakohlee$€n
Kuvakulissit ovar Lankojärvdtå, joine rupa
lä auki påivitiiin
nkenneuiinv l968.Tankauranopastuskeskuken elutäteen Opasluskeskusön kes?n
edellinennäytiely valhisryi v 1985 Siinä oti
Ret t eily aluee l l e a v a i i n l o u k o t u u s s a 9 l
merktta'väosuus(rKK n pekonallisella panoksll4
Jätuestäon
jotenmonelluulivatvieraill€ensaKek(osnuseosa. MarildanjäeervirkisryskalNrusatue.
kehiteflykalasiajienroiv€panliisi
( e k kosta ei a iota un oh laa . m u a hanen
vatu$amaaatu€
kålastuksenvaatiminrakenlein.
JäN€eno.istutetru
pe6oonMnsakeskiltynytosuuspoisluuniikwistä
luontaisen
kannan
puronieiäåja
lisålci
knjolohr4
Opastuskeskuksen
uldessaaudioloriossa
voidaan
ahventa Iilwea kiedåå hyvåt polur ja veneita on
esinääkansallispuistoakuvåavadiaohjetma
Entinen
v uok r af lav ik s i R a i n o i l l a o n t u t e n t e k o j a
jää vaihluviennåftelyidenk.|lrtöön
esilystila
griuauspaikkoja
sekälaanja.
Retkeilyälueella
voi yöpyä laawilla, teltassaiai

malkailuvaunupaikoiUa
Lisålielojaalueestasaaos.
puh 924-366
Metsähallitus,
TeijDnopastuskeskus
480 tai Metsähallituksen virkislyspalvelut.
Kasmikau 2 D Håmeenlinnapuh
917-6125711.

LE A T H E R M A N '
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AMMATTINA POROMIES
Poronhoi(o ei ole roonnitisti cowboypuulE telur kim.ltåvilla h.ngillr, vårn kovår
tyiitå,jok. on motrinlåvoin siiiidel(yåjdriuk.sti

701uw. alussvielänelhensåtaa.
Poronomistajia
on .oin 7600ja he ovårldinäryneet yli laajd
poronhoiloalueen
(n. 114000kn ) n. 230 000

Poronhoitoon perinleinen
saam€lainenelinkeino,
jökakuir.nkindlupiiäoenloineentulostanykyisin Poronhoitoalue
jakautuu57pa16*/,raaa joista
vain .eilull€60 s@elaisperheellenäårånollessa
Kodiot Polisktnlain thdist+-rn en

pjftlja pyrar.

EEE=
EE
E C=
FE
E}E
EE

organisaalio.
Suomenporotalouclen

lå, ha a alh h

PoronomistaiienkorvamerkkeiäYl
hääl!äUrho Kekkosen(Nåkkilä),kes(Paloiärvi)
kelläveikkoHuttu-Hiltusen
ja alhaalla Olavi Kuoskun (Ke_
min-sompao).
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4l onLapinja l6Oulun låånissaPatiskuntien
tehiävanaon suojellaporoeloa,edhtadsenhoitoaseka
€ståäporo.,atekemasla
ja fr encmästa
vahinkoa
lojslenpaliskuntienålueiUe IraliskunrataitosperusrerLiinsenaatinnääftyksesrajo vuonna 1398.ja
säädoksiätarkisteniinvielä wonna 1916 po,
ronnoitolakisåädettiin
vuonnal9l2 ja siih€ntehtiin
muurok$apaiin oueeseen.1990sdaddtiinuusi

enirenaikaavievå
on porcjenkokoadinen.Muira
maasrossa
suornertavia
röilä oväl porojenme*ir
senrnen.lukeminen.
erouaminen.
teuaslaninenja
parm€nraminen.
Poronhoidossa
erötetaanlåhinnä
kaksityöhuipplavaem€rkinnatLeså,hein,ikuuss
sckasyys,ja talvierotusren
aikasws-tanmiku!ssa.
Poron 1isääntyminenliillyy kiinleäsli eri
wodenailoihin Poro vasoo tavallisestitouko
k€säkuussa,
mutla poikkeuksellisesli
vasojavoi
sfntyaivielänyöh,ianlinsyksyll,i.Sdonia.vapputu
vasahangellailnoiraavasodtakauden
alkadisen,
mutlasuurinosavasoista
synttApalvillekesakuu

Paliskunta
jorajohtaaosakkaiden
on osuuskunia,
vahtsema p,,?i.,rrni varaporoisännän, hatliluks€n
muiden jåsenr€nja nhastonhoirajan kan$a
Osakk.idenlukunäarä vailrteleepatiskunnirtåin
muuranastakymmeneiäjopa yli kolnensadai.
Juhannuksen
tienoillahyönleisete1iftktuj 4a\ar
Yl@nsåporcnhoitotyot
onjärjeslenypatiskunnissaporcjasuuriin
gyuynen
tokkiinrunrureittejasoilte
siten.etl. osakkaat
!alilsevatkeskuudestaan
työsta
onkin poromiehenparasrenki koouaesa poroja
vastaavar
hiehet,jojlle paliskunlanaksaapalkkaa
kesållavasanmelkilsenisaitoihin
Kesälokkien
koKuukausipatkan
sljasrakyse€ssd
on päiväehatja
koaninen suoritetaan metsåalueelta
jatkaisin,
pä'våpalkatKä'lantö vaihtelee
tosinhyvii patjon tunturialueellamaastomootloripydiäkåyttäen.
Myös lenlokonetra kaylerään apuna po.ojen
Poronhoitoalueen
paliskunnat
elelaisimmäi
ovat
pieniäja poronhoiloon siwtulon tahde.joi ekin
Kesållii vasa seuraa emäånse vasat otetaan
hatrNtus,jokapnääonan perheenlihoissa pro
aida$a kiinni käsinrai v/rpaaja flopurkiakaryrradn
senhaalrsesti
suurinndle osalleporonomhtajisl. Ja merknäänsamallakoryamerkillåkuin enänsä
kyseon svuelinkeinosla
Lain mukaanjokaisen
porcn korviinon leikauava
Paliskuntain
yhdistyk*n hyvåksynäporomerkki
Paliskutrhh Yhdistrs
Merkli lcikaten nolempiin kotuiin ja en]€i$,ak koJa
Poliskarai) yhtlisrys an paliskunlien vätinen
Ganoja)oi 20ja kärlo$å otvia poromerkkejåyli
yhdyside, jonka t€h1,ivinäön johlaa Suonen
l0 000
po.olalouua,edisläaporönhoiroaja
sentutkimusla
Vasanmerkinra
suoriletaan
yb å itnan
lavatlisesti
s e kä hoitaa p oro talo ud ens uht eila nuuhun
hiemanviilennlttya Nevasat,joiiaeisaadakesåltä
mskkiii, merknaesykstnjasrasialvenerotuksiss4
PaliskhtainYhdistysvasraavallakunnan.ajoitta sillåvasaseuraaenaänsävajaanvuod€nvanhaksi,
ateven tst.mlojc" (yhreensa n 2000 km)
jolloinr kdkoieraån€nnenuudenvasa.synrymää
.akentamisesta
ji kunno$apidoia Se hwäksyti
Kesäja alkusyksyovar poröjenkutourumisen,
nyds uudet/Df o,,r/k/japilriä poromerkkiEkisteriå.
k nn ja vranvinion k€ruun aikaa. Kesaajan
Paliskunnaronjaettu I4::iån,,?, kkipi n t ntjayhdisrys
.aentovaihteleesuur€lärkeimilläkesillaitumilla,
pitlå huolensiitä,etteisanaapo.onelkkiåesiinny
Jo,ta ovat suot, jokiv.Biniityl, pohjoisesa
vierekkaisjssä
nerkkipiireissiiMyos kunsitoininavotuntun tja metsåalueellaavohalkuualu€et.Nåillä
nan,neuvo elupiiivieijanåtltetyideijäicndninen
porot saavatriiuaväsriruohoja,smja ja heiniä
sekäieulonra,
niainontajajulkaisuroimintar.auluvat
ravinnoksee. K.rreryimpia raviitokasvejaovar
laliskuniainYhdistykscntoinialueeseen
järuikone,kultapiisku,
raare.
hoBmaja lehripuideh
Pahpdrlan.rli on ei piliskuntienyhreinen vesat Kesäravinnon
@intoaNöt ovat ko*eatja
joka piderdån
edusraFinkokous.
nosirlajn
poro pyrkii valitsemaanaina parhaan,juuri
kaswvaiheessa
olevanravinnon Loppukesäl,ija
syksylläporotsyövait
joissaonkin
mieleltäån
sieniä,
''Poronieson ainakä,tänlr hyvakseen
pohjoisra runsaasti
valkuaista.
sokeria,rasvaaja viiåmiineja
luomon4rtnlahonae$aanpooja
Porontoitotöisrå vaadinjahiruastulevatkiinaansyksyll..Tuouoin
niidenpehmeån
nahanpeirtämät
.enasarvet ovat
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Y/npan
t/.t6/yy.

päässä
on
po/a
tun

lso /enkk/. /ota
saadaan
*/ttlnl

Kuva. Raie

Hen/nan.

jonkaalueellaporoon eksynttvierMseen
lökldan
kovettuneelja nahkaon kelotlu pols Kiina eli
Elåmåänjäävät porot, e/opo,zt luelaanja karvau
rykim. alkaanomaalisticlokuunlopullajasuu n
jo lokakuunloppuun viillet,!an pu!kolla lukunerkki, joka säilyy
osavaatimistr
tuleekairaviksi
jolloinkatuavaihtuu.Luettava
seunavaantesadn,
mennessä,
loput nariaskuunpuolella
S y ksyllå po ron ies k äy t t ää hy v äk s een poro oteraankiinni, rumisteten ja ilnoitetaan
porohirva ide n ja va ad iDt en m uodos t ania lukuniehelle,joka m€*itsee poron ja omistajan
porojaerorrNaitauksiin poroluetteloon.Porojenlukefrinenonlakim,iår,iiien
kootessaan
rykimäpantioira
loimivat
valtahiruethelponaul työ. jo ssalalantehneet luonamusmiehet
vaadinhaaremia.nvanioiv
työtä Kokoanrnenmpahtuu
suureslipofomiesten
Poroerobkshsapöroistaerolellaanreutasporor
tunturialueellalunen aikana moottorikelkkaa
onistajan valinnan m!kaan T.urasporoille
kdtltaen Nykyäänporotaloudenkdyössaon yli
kiinnit€täenkorvaan ns. ieuråspilrta,joka on
tohat moonorikelkkaa Melsäalueellapolojen
1lnnistecnaporön omisluksesta Telrastuksen
kokoaminensuo lelaan pääasiasasulan maan
lcuraspiltt.siiretaän ko dta poron
aikanaja lka isin jalu nikelilläs uk s illaliik k uen. yhteydessä
ruhoon ja loppu.jenlopulta poronomistajasaa
teunspiltai iumeron mukaanny5/dyslåporosta
rahansaErotusaitojenyhteydessäönke.tlåleurasErorusaidatov joko kiinteiralai sii ett,iviå
tanoja,jotsa teurasranineisuorii€i@n. Paikoin
Porct kuljeielad erousaitoihinsn oJc, di joh
kirleråan nyös tdrdt@oaulojajaosa paliskumista
diiallojen avulla varsinaisen.idan osal ovat
on rakentanutnykyaikaisialaitosleumstanona.
slajtt.ial n, kddtrr, knltua korr.,i/ Erons.id assa
porot e'ore 1la .nja lu er aan E. ot t am is e$a Vient it eu r a s t a m o i d e n h y g i e n i a l a s o o n
huippuluokkaaTeurasluslavalvovatteuras-tamon
teurasporot
otetaanerillecneloporohtakulennlyös
esimiessekå eläinläåkåri.joka myös suorittaa
vieropaliskuntienporol, jotka viedään omille
Tänätoimenpide
maksaa
sillepalkiselle.
alueilleen.

"L ryörcilla ratkaitetaan woita vanhempia
Pohjois'Suomeenporonhoitojuurtui pirempien
eloporcjajåoottavänhempiat€uBsporoja
Luku
ajanjaksojen
kulu€ssa.
osii kuitenkjnjo1600-luwn
porojen mukaisessa.
suhteesrajokainen poroaluse, jolloin kuningasKaade IX yritli koiiulte
nomistajaon oikelteuu osallisrlnaanpalkkunnan poroja myös Elelä-Pohjannaalle. Nykyistå
påå1tåve,inkokolkseenjakå},ltämäånkokouksessa
poronhoitoaluetta vastaavauaalueella porcja on
tintdanllkupoojennukaisesasuhreese
Såmassa hoideltumeillt l7oo-luwlta läntien
suhleessapo.onomislajaoeuistuumyospaliskuman
kulujakatlavanwosinaksunnakamis*n
Ruolsis ja Norje$a on toisin
Pe.inleiessåsaamelajsessa
poronhoidosatoi
ninnallinenpetusyksittöon ollut emen lapinlqlä
poroniehen eli siida,joka oli nuutadanperh€en
vrsinkin pohjokissapaliskunnissa
yhlediitlymå.
varusteanenMlion melkoinen.Perheessä
settaå
Ruotsinjå Noian porcnhoitoperustuu€delleen
ja nMstommuc
olla useilåkinmoottorikelkkoja
maasaporcnhoiroon vain
siidaanjakumma$akin
jaautol
ripyöria,lisånanönktät, reet,perävaunut
sMnelaistenelinkeino. Tosin Elelå Norjasa on
toronhoidoslaon luuut kalliselinkeino. Kelkkå
sallilluporonhoitoalueen
ulkopuolellaporonhoib
jäiesläytyneie talo.pojirh. Kumhoraseetunnissaparikinkymnenla
litraabensiiniä, osuuskunniksi
eivätkäpo.onhoilajat
pase enaåpoltloaineveron
masakin mdssa on mtös valtakunnalliset
elinet.
l a urD ksia . Lis,ina ru levar m uut v ar us r eet : jolka vasleval poronhoidon
yleisesläoreanisoinkelklahaalalilja -kengn, Cotkaovat vålraamasa nislaja elujenajamisesta.
al@perinteisiltåporonnahlajalkineilla,
nutukkallra)
SekaRuotsissaeå Norjassa
nuuttonatkatkesäs eka kunno n kiikarit, AR?- puhelim et . jalalvilaiduireivälilläkuuluvatvielå
moninpajkoin
ja muul vempainet.
ma*apuhelimet,
lieto-koneer
woden kiedoon lkiaikainenvalrakuman.ajoista
Myös huonojentalvien myöt,i iullut keino
piiltaanalon siidyminen on nyös mahdouisla
ruokjnnanlisåäminentuottaalisääkuluja
Ios lunta
muutanillelapiiktliue, sillä valtioidenvälillä on
oi liian paksuhitai se kovettuu pinnallen niin
siitå sopinukset.Laidunt€nvälinenmuutto tosin
jdiseksi ettei pöro pysly koparällaan kuorla
ja
tapahtuunykyiiänhelikoplerenqlentokoneita
rikkomun, saatl@ruokin.astahuolinaltaseuhta
mooltonk€kkoja hyvåksi kåy1iäenmuun perheen
poroje.joukkokuolenia.niinkuinviimewosinaon
siidyesså
autollakes,i-ja ialvipaikkojen
väliä,elon
kanssaj utaanisen sijasta
Suoden saamelaislen
muu önatkat vanhoille
kesälaitunille piiåltyiväl lopullhesti won.a I 852,
''Ainakinajanlaskusla
alka€nporoaon k,iytetly
kun suomen ja NorFn välinen
suljeltiin
kanto- ja vetoelåimenäsek,i houkutuseläimenä Enonr ek iön j a N o . j a n p u o'aja
len monien
peuranpys/nnissäEnsinnäiset kidallisel tiedot
porotokille ei enåå riirtä.yr
sdmelaisperheiden
porosta ön vuodelta 499 jKr. Ensisijaissti
tuokaatuirurisa,jorenfronetsiinyivår
Sodankrlä,
lihanluotanloon tiihtääv,inporonhoidonon ptitelry
seutuville,hyville låidunnaille Suu.ten poro,
saaneenalkunsa Pohjoismaissa
vasta nyöhäk'
laumojen
tuuessakilpailem@
harvoiksik.yneiden
peurojenlaiilnista siita seurai pilkähi peurånkeskiajalla ?aimentolaisu!teen p€rustuvan
pylnninva6eelåv.lleSompionkylänaujami$olle
suurporonhoidonvarhaishisloriassa
on viitleil,i
norjalahrenhaioinm&nkdja-jalmmasialouteen, suoranaisennälånhåtä.Sompiolaisia1aaslähti
nutra muilta osin poronhoitolien€esaamelaisten worostaan leivän etsintäånesinerkiksi Jäämeren
Kitallisiarietojaporonhoidosl.onjo
l3ooluqll4
nutta poronhoidonvarsinai.enleviämiienalkoi
Po.onhoitoelink€inona
rohjoismaissavasta
keski ja uudemjanraitreesa
VåliUåon €silerrysynkkiåkinennusteiiapo
Suomesaporonhoitolevisi1600-luw11a
nopeoti
ronhoidon sailyfrisesta.Toista'seksise osoita
lounaasraEnontekiönjaInånnalueell€jasaraaotla
kuolenisei nerkkeja, siuÄhanapa elinkeinoon
mtöhemmin myös Utsjoen lienoille Mlualle
yhtähwin sopeutunur
Lapinankaninolosuhr€isiin
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.Poronlihaa
ja por om i € s r e n l i i k k u m i s i a E d u l l i s i m n a t
uoretaanvuosittainyli 1,5 miljooiaa
kiloa, a.voltaan )'1i 100 friljoonaa markkaa.
ojir us k oh r e e t o v a r m y ö s p a r h a i r a p o r o j e n
Matka ijoilh h,koirenujenral.joj€n.
sarvienjakoroia kesälaitumia.Kondisluuhanojtus €nsisijaisesti
tehryjenkdsiröiden
myl'nnilläon !a6inkin Pohjois
rehev'mpiinkorpiin ja tuohoisiin sararämeisiin
Latissahuomartava
raloudellinen
merkitys.
Mdsien moninaiskä,tiöp€naarl*nmukaanrulki
Muistanaistapoiketen
pororaloutemme
painottuu porotaloudenedut huonioida entislåpalemmin
melsdvyöhtkkeelle.jo$a hoiddaan noin l/4
Va. s ink in m e t s e h a l l i n . o nh e n k i l a k u n n a nj a
maaone poroista ToNaaltamyospuuntuolantoa poroniestenvälinenyht€islyöon viime vuosina
hato etaanmaasammepohjoisill.alueillaIaajenl
nin kuinmhsäänm!uallavastaavilla
leveysasteilla
ja poroihoidonrisririitalilanleissa Po.olutkinus ja koulutus
Mdsäralouden
poronhoidon
edulovit jååneelvarsinuseinsyrjaån
Parin viime aosiklmneneo aikanaporolaloude.
Mdsähakkuiden
hydnteisiävaikutuksiaonnonesri edellylyksetja poronhoiiotaval ovat suuresli
ylikorosterr!Tuoreillakankaillatehtyjenhlkkuiden nuuxuneelja monet peinbi*t poronhoitotavat
m€tsäiauhakasvusroilla
on nerkitystrilåhinnavaln
ovat nyös osaksi nenettåneet nerkitysta,in uusi
alkutalvcnrehuna va4inkjn Iaajoillayhtenaiisilla lekniikka ja suuret ymparis$duutokset ovat
uudist usa loillalu nip eite k ov e u! t uult en
aiheurtaneelporotaloudelle aiva. uDsia ongelmia
vaikutuksenahelponhin kuin puusronsuojasa.
Laajenpi poroturkimusroimintaon meillä
Karulen kslupaikkojen auraukserja åesrykset suhleellise. nuorta, 1950- luwlla ålkanulta
jåkäliköirä
javaikeuua!ar
jarkuvsti porcn
tuhoavar
PoroturktdloimipetusletliinRiisia,jakalaialoudm
lulkimuslailokseenkevealla 1980 Myös eri
Me.kkl
/e/*a/aak
/asa,
kolrm
yliopisrot, laliskunlain YhdistyksenKemsen
tefär'a//e
puu*o//a
Kula
Ra/a
koetarha,korkeakoulutja turkimuslaitokser
ovar
tehneetporotutkimusta. Tella hetkellå Inarin
Toivoniemeenon nousemassakauan odoleftu
Porcnhoitajiaon koulutuetruku8simuotoisesri
v uodes la 1 9 6 9 j a l 9 8 l a l k o i v a r s i n a i n e n
amnaltikoulutusKitdlän naaseuluelinkeinojen
oppilaitoksesa Inarhsa olwaSenelaisalueen
ammalillinen koulurDskeskusjerjesrää monia
porotalouden ku6seja. T,h,i syksynä on myös
alkanul2,s-aotinen,opistotasoinenporolaloude.
koululusLapin naaseutuopisto
ssa.
Porotalous tulee tuskin siiflymään ensi
wo situhannelleelamäni
apaelinkeino
na,vaansekin
rullaan puristamaanhuouiin, josa siilä rulee
alkutuolanroon kuuluva ammatti siinä kuir
naanviljelyskin Kunhan n]l pååttävå! rDl€eko
poronlihasta
EY- kelpoislavaiei.

! alis k unt a i n Y h d i s t y k s e n e s h e

Suomen

Ma i A Pirkänen,Ilkka titkenen Poromi€hei,
Lappisada,osa4, Karistol93s

27

Pont
Tänä ulkoiluvoileenohF on naparlujosrain
jo wosiasiilen AineetIö'tyryäl
aikakauslehdestä

joetja
sekävesiensuojelusra
vanraanjoen
vesislön
jär v er on l u e t e l r u , s a m o i n k o s k e t j a
ulkoilunahdollisuude!esitelty Paljon lieioa

5 s (%tl) lanoliinia

Låntisenpttkaupunki*udunydpårislöpolkuon
nyös Uudenmen Liitonjulkaku Kiiasesa on
kymmenen eri rcittivaihtoehloa: Vanhakaupunti
6soliiviöljyå
Sladion, S€umsaarenselän
ki€nos, Laajalahden
kieros, Tapiola-Suviserislo,
Espoonlahden
rdta,
3 tipp e laventeliöljyä taNir taessa
Kauklahli-Espoon
kirkko- (auklahti, Pitkåjåflen
Sulaialanoliini,alköholi.vaseliinija oliiviöljy
vesihaute4eLåmitätislaltuv*i jasckoitapieninå kieros. Kauniaisknkieros, vantm kieros ja
HelsinginKeskuspuisro
Yhl€ensäl?l kohdetiaon
e.in,isekaan
varkaten
kokoajanvoimakk@sti.
Jatka
mtkemisiakumesvoidejiiähty.Li*iålaventeliöljy esireltykuvin ja sanoin. Saneentiivis pate i
lähiympäristömnehisto.iaa,jonka liite€nä on
ennenjiiåhtlmisi4 mik,ili halla1 hajusta voiteen.
myöskin reitti*arua Hyva seuralainenkävely- ja
suojaahul€ltaja pakkaselta,
mutreiauringolia
py it r är et t ille j o k o o m a *s i h u v i k s i t a i
loispaikkakuntalaisten
vieraidenviihdltämiseksi.
L;ihiympärinö tutuksi
Uudenfraa. Liitto on julkaissut hiljakkoin
tieropaketinvairaanjo€sta Kartan malliseen
lehdykkåånon valuma-alue€n
karian lisäksisutu
sisinhetyksi runwslitieroajoen hislodasi4 vesistön
kuomituksest! jå ved€n laadusta,klnnostuksesra

VaelluksenLEMMENJOELLAp,iåseealoift
amaan
hienanpidemnå|lä,sirråPoSTILINTATajaa
reitlins,iuudellepeåtepysekilleLISMAANastienlisenNjursalahden
sijåsta
esimMA-!E

Ivalo
14 l0
Lemmenjoki16.0s
Ivalonatri t6 25
Lisma 1650

Uudet vnrikkånt mååstokårtåt
Maanfrittauslaitoson
aloita.uidaasrokåntojensa
uudistamisen.
Tarkoituksenaon
kattekokoSuomi
k y n n e n e n vuodenai kanåuusi l l a enti sl å
värikkiiämnillåmaaslokartoilla.
Mittakaåvaon I
20 000,nik,i on nykyisenperuskånan
frinakaåva
Ensinn,iineikarttalehli
onjo valmistunur
Vihdin

ojakkalastaja
seu@viiamaanmittauslaitos
tuortaa
vielii tåman vloden aikana 40 lehden sarjan
AlNenmmdn p:iasren kdtialehteå Tiimiinjålkeo
kantalehtienvalnistuminenmantereellaetenee
låäneiltäin
läheslgrsynnän
mukaan.
Kaftalehli håksaa 45 markkaaeli samankuin

anoraanedelleen Rajavaniolaitoksen
esikunla
(Ko*awörenkatu 2l )
PL3
00 lll H.lsink i
Fax 16165 24

Kilpisjiini, Kivilompolo, Nlorgam, Näätåmö
jr Uisjoki.
joillå
Lisäksijalanraisuksilråriikkuvirrah€nkilöillä
ei ole mukanen nuura tullatiava lavaia kuin
tulliltomia tuomisia ja matkatalarcita, on oikeus
maahanlDloonja naastauntdön seuraavier
njånyliryspaikkojen kaunal
Enont€kiör (ormen vårtakunna Bjåpyykin ja
rajane*ki 294 vtlinenalue
Saarijäfli rujmerkkie. 296 Bja 297 A viilinen alue
Halti- Somasjärvimj@erkkieo 303 B jaB 305
Losujänj njamelkkiq 30t ja 30I A valinenatue
s)aåjäN€nkeino ojamrkk'en 319 B ja 319 D

tiedusielutnåjuri EsaAsikain€n
Puh1 6165 45
lasiitarkastuspaikoisia annelrua asetustaon
muurertu12 7 1993jasekuuluuntlseunavsti

Inari:

40

Muualta ylitettäesså on edellee. voimasa

Niiål?jnönjokinjamerkki350l
riiroranjame*ki 353 K
l5 7 1993lählienm.inillilh njmylityspåikoilla
ei et r åån t ! r v i t s e S i s ä å s i . i n n i n i s t € r i ö n

Passiniarkastu5paikkojaovat Karignstriemi,

VAIKKA VIIKON MUONAI MUKAAN RETKELLE!
KEVYTTÄ JA RAVITSEVAA
RETKEILIJANRUOKAA PARHAIMMILLAAN
Esikeite04ja ihnakuivatut
-perunakuutiot,
viipaleet,suikaleel
-keittovihannekset
-sipuli
Valmistusja myynti:
HIMANGAN PERUNAVARASTO
OY
68100Himanka
Puh.968-55333,968-589
1226
Fax.968-55333

NIESTASAKKI
Muutamakuivåtusohje
Kirjolohi. Ostaeastettua kjdolohrataikypsenna
uunnsalohi. Paloiltelekala kuurioiksijakuivåia
kunn$ napsahtaa
poikki Alii kuivaa kauedpaa
kuin on talpeen.jottei lule siwmakujarai v€den
uudelleen
ihe}1yninenhåiriydy.
Idut Ilujaeitanilsekiisilellåennenkuivattamisla
levnä rniEle ohueltija kuiyata korkeintaan40
ateesa Idutovat murenevia
kuivina
myösohuiiåriestoja,jökta voi kätiråistä
töltörön,
K.snkurpitsa. Pesehoikal kesäkurpirsat
ja
johon l4ttteenvoi lairte
halkaisepaksumpip,iå neljaäi öean, ohuenpi
kahreen Leikkaa noin puol€nsentinviipaleita
Kuivata40,50asteessa
koviksi
I p$ MidlandHaaest {oijapihviaineksia
Jauh.lihn, Pristn mahdollisinmnn rasvrton
% dl kuivaltujaaliallanituja
paistijänhelihi ryyrimäiseksi. Di rnrvitse
% dlhienonnettua
kuivattuapudoa
r!skistn., Kuiv,tr ohue.. ke.roksenakovåkli.
I p$ BlåBandinvalko-tai yrltikasrikelta
2 p$ p€runanuusijauhetta
Sekoitaidui, plrjo, titojamija soijapihliaineksel
seuBaviei ohFid€nmuul aineetovarostettavhsa.
kuivinakeskenåån.ja
rhliä veIå pihviei ohjeiden
Annoksetoval kahdelh.elleiole rokin mainiitu.
nukdn Annavet,iJ,lya
noin15ninuuria Paisra9
pihviä Padepihvit lautaselle
ja loiien lautanen
Jauhelilapiraståpotkua
jora pihvitsijityvätläfr
kumollensenpäälle,
pininä
I ps ruskeaasipulikstiketta
valmhla kastikepusin ohjeidenmukaan.valmhra
2 dl klivatluajauhelihaa
muusi ohjeidennukåanja maustavalkosipulilla.
Muusiavisparessasi
voit dtaa kaslikkeenh€tken
(Fibeanin)
% dl porkkanahiutaleita
lämhelå Kolmenhengenannos.
r rkl juuris€lleiä(Ptiij.l-Hameen)

Kokeile kurillasi

I pkt (6 kpl) pltaleipi,
Jauheliha.sipuli, porkkanaja sellerilioteraan
etukäleenviihinlliån2 tuntiaesim Minigrip-pu$ise.
Kastikejauhe
sekoilelaan
veteen.Lisätärinliolerut
kuivatutaineelja kylsennerään
viithen minuuttia
Lisatäänjuusronane,joika annetaan
sutaa
haleipäå länniretåan kaltilan pohjalla tai
påistinpanullahetki dolemmin puolin. jölloin
laskuleipahiukanpullistuu Leikk.a l€ivänylåosa
auki ja hna bskuun noin desinveran rät1e a
K u udest a le ive stäriittiiä kahdet t e,k olm e1l€
ruokahalusta
iippuen Pitaleipien
sijsravoikä,rtaa

Seikkailijen lolisetånkå
l% dl kuivatuakiiolohra
I dl kuivattuaperui.a (raijät-Hämetai Himangan
(Päij,irHåmetai Himanean
t dl kentojuureksia
% herkkukurkkua
kutioinua
4 annospussialomaaltisosetra

Liota perunaja keiltojuureksd edksei ja kala
erikseenLaitavesi,kalaliemikuutio,
tomMrtisose

l0
jajuurekser
sekäperuna
kiehunaai Keil.ni!aisella
lisaålohi,
nerkk!kurkLa
lärmöllänelkeinkypsäksl.
ja oliiviviipaleett€nökseen. Anna haulua pari
minuutlia Taioa smetanan
kera

(Knotr)
I d ydrimaDstesekoitusta
ja
Laila liolellu vihannessekoitus,
kesåku'?itsa
lin$in idutvecenjakun s kiehuu,lisääriisirKun
riisil oral viirtå vaillekypsät,lnää yrttinausteja
tuorejuuslot. Annos on valmis, kun juusro on
tsoltoon
sulanutja sekoitetlutasaisesti

(Himangan
I % dl k€ntovihaine$ekoirusra
feruna)

2 prk (å l00g) yntiborejuustoa

RINKANPOHJALTA
Pankkniifiolia)aåntönuuttuu
jasenillesiksi,
Tämätedoksi
ett.|pankkinmepalvelut
nuutruvår,eikapankkienååroimilamaksajankuittia
knjanpiroon.
Jo a yhdistyksnme!dlrtyisiurhiha
ylituiäfliisihämaksuilta,tayträkäåp.nkkisiirron
Ohessanalli uldestalomakkeesta
iedotuyviestiosatarkkaan.sillätietovälitttf vain

2*t

ll

uri kiittiä
Kiitos kaikjllejuhlawodenralkootapahruniin,
niin
elelessäkuin pohjoisessaosallistuneilleTeidån
avullanne ja nukåna olollanie ja yhteisitlä
ponnisleluiua
wodesia on lullut ikinuistoinen
(iitosl

Kårjakaivon mdet kå'ttömåksur 1994
Mahtavasiinouss€enwokfan takia johrokunta
ia.kisti Kårjakaivon Muie ja yöpymismaksul
Saoallatalvi-jakesåhin.atpohierin.
Vuod€n1994
alussane rulevatolenaanseunavat:

Kskiliikkosaunöistalullunpeiinåiinpaikan
paiältä

KODAN VÄRAUS
KitliLinKukasjäNell.
sijails€vaacoadoskohamme
vantan C-Il Moringilrapuh k 577004,kesiienio
puh 59?197ti MaijaStyk'ltapuh k 8?64l9l
Vanuson petuitava
kaksiviikl
aikaalai siih peritäännormaalikäyt1önaksu
Kåtltömaksu
on HSL.njäsenellå
l5 mk4rta/yöja
n u i l ta 3 0 n k/hl ö/yö A l l e l 2,vuoti ai den
kä,ttömaksu
onpuoleledellisistä.
Kokokodan
voi
varatak,iytLönsä60 mk/ya.
VUOKRATTAVATTELTAT
HSL:lläon kolmeTenaMaste!3 rellta4joitavoi
wokraral0 nk/vrk Teliatovat kupolinallisia
kaksike.ioslelttoj
a.Tiedusrelut Anja si.ro nenpuh.
k.676039tai Sakari
!ålo puh.k.8745880.
VUOKRATTAVAT RINKAT
HSLrllåon yksi Savota906ja yksi l2OOrinkka
Vuokra on s0 mk/viiklo tai 20 mk/viiko'rloppu
Varauksd
PekkaNarinen
puh k.46t 610

Kuivåttdå Yihannekir

VUOKRATTAVATÄHKIOT
saamne mairaskuun alu$a mryntiin Hinangan
joitavoiuokara
HSLIIåonkaksiitetehryäahtiot4
perunavarasrooy:n kuivaftuja perunoira sekä
50nldviikko1ai20nvviikonloppuAikioitavoil
vihannes€koibksia.
PekkaNariseha
puh k 461610.
KyseleRaijaHentnanillapuh. kysellä
k 718 7681aiMiiåli seltåpuh.k 8054632.

VUOKRÄTTAVAT TRÄNGIAT
joitawol$ata.n5 n*/
HSL:1lä
onkaksiTmigiaa,
vrk.Varauksel
puh k 676039.
Aija Sintonen
Ki i nost aak o ja eiikkö
vaellus ? Et s in
köysistökumppaneilalekniikkaha4oituksiinja
Ante.oJunttopub k. ?98 642

HIHÄMERKKEJÄ
L å p i n k i i v i j ö oden
hi hamerkkej voi
å osl aa
kerhoilloissa
tairilata8 mk hinta.nSeijaTurpolh
puh k. 322644.

T-PAIDAT JA COLLEGET
Hanj{nelesiomallauudellålogollamevarustettu
Paidälovatkolimaiståqthistma
Jos sinullaolisi kAftöå ylimäädiselletienestitte, T-paitalaicollege
Måinost$ hankktoila tervitrån

niksi e1tupdisihanklin&nmajnoksiaLapinkåljj.
Värit hamaa.tumman
vihleä,tunmansininenja
lehleen.Hankiluislanainoksisräsaa120% provi
tummanviininpunainen(T-paita)/rumna
lila(col
s i o n T årvitse t vain pu he lim en ja aik aa
soittaaVinkkejavoirkysella!RaijaHentmanit!apuh
Hiita:T-paita50mkjacollese100nk
k . 718 768

TilaukselKirsriKlenola
puh.k. 2919l?t
Tilaapailasiajoissa.
sitlärciehdaän
I0-20kplerissä
ja loinitusaika
on2-l viikoa.

KARIAKAIVONLINIA.AUTOAIKA'
Arkisin

7,30
8,50
10, t0
13,00
t4,20
15, 4 0
17,05

lå,su

9,05
10, 4 0
12,05 la nyös
15,40 7,50
1?,05
18, 4 0

Arkisin

6,50
8,10
9,30
10,50
13,40
15,00
16,20
t7,45

la,su

9,55
11,20
15,00
t6,20
17,55

la myös
4,25

Linj& liikennöiAbersinlinjanbu$i nro 85. Liihtö tlppäva3fu t-iiktitoriltz,

TihånLapinkävijä'lehden
40 nk
Olensuoriuanut
naksunilnanedllisrä
laskua
ESL:ntililleS\?-Hkil-önnrorink 24.2 | 4220-1A13a36
henkilöjäsenenå
Kuulunennestään
Suomen
Malkailuliittoon (sML:njåsenrhdislyt

ja nallanliittyaslorajåseneksi
kautta
Hsj-:aånMaksan
vuoden1994suoraj.senmaksun
40 mk ilnan eillistå
laskuaHSL
n tililleSYPHrkiLönnrotink
24,2142204 0 1 1816.
ja sit.
Haluanliitty. Helsingin
Seudun
Lapiik.vijoihin
kauna Suonei Matkailulinioon MaksanSML:n
jAsenmaksun
I 20mkminulle
liihetettiivällå
lomakkeella.
Nini

HELSINGIN SEUDUN LA.
PINKÄ\'TJÄT
00?l0Hehinki

