HSL N:o 82 1l2OO1

Puheenjobuja:
PekkaNdinen, Ylätinanonkuja4
puh.mp.050-ll99851
B 37. 02360Espoo,
Pellavdaski
8
vdapnheenjohtdja:
AnjaSintonen.
puh.k.09-8135460
Espoo,
H 15,02340
HelsinginSeudunLapinkävijetry:n (SuonenMal
jäsenlehti.
tailuliironjäsenj:'rjestö)
nrc 82 l/01

1.2.2001

Kiitkahlentie6 B 4,
Sihleed:Anja Poudainen,
01800Klaukkahpuh.k. 8784236kiinny0.100411293

KuusmiehenlieT2,
Rånasronhondia:
MadaLuhtala,
006?0Hki,puh.k. ?247l0l
I H 56,
J,sensihreeri:
Saa.aKostima.Penttiliindc
l)0740Helsinki.puh.k. 3863416,puh 1.4733
12t4.
AideistoscunavaanlehGenvastaalalletoi'ninajalle
hclmikuu. alu$a, tou
Ilmestyyneljästivuodessa:
syyskuunaluss!ja joulnkuun
kokuunpuoliviilissä.

w{w.lapinkåvijat-net
ISSN0788 625X
1.1.2001I l04henkilöäjasuorajäseniä
.låsenmii:im

Kostama.
vasraalaroimiraja:Saan
PenttiläntieI H 56,00?40Hehinki
puh.k.3863416
sad.kostam!@nam.fi
Blomberg, Säijå Palo,
Muu toimituskunta:Rerjo
Mirja Pirinen,HannuSiirari
Kdsikuvaja piirrckserhjr Tikka
Vålokuvaaja, saldi Palo
MainokserTJMsystemspuh.09-8521023
l/2 silu 1500mk +ålv

24,Hki,tilinro
Merira,Eerikinkatu
Pankkiyhteyder:
2t42t8 t3842
Kdjalaivon avainensaaMa&ailuliitonnatkaloimisrosta,Abmnie 5 c,003?0 ski (6.ks), ma-pe
Nnnksionlie
klo 9.00- 16.00jdCale Sollvallasta,
82, tdtista aukiolopuh. 86784340
SuonenMalkailuliitonjäsenpalvelu,SirpaVuontela
Drh. 6226 2412.

SISÄLTÖ
Päiljrjoitus
Toiminta
Lonå
Johtokunnmpiiälötsiå
Uudentukikobbryöryhnänkokous
Men.eilii
Månsikkapaiklani
Pj:n puhcenvuoro

s.3
s.4
s . ll
s.16
s.l6
s.l?
s.l8
s.22

Yhdirystiedote
Hyfiynen hiimärän rcnki
Se synlyijo miljoo.ia vusiasitten
Sokostinvalloitusriintisatcessd
Kirjarappu
Suomcnkotkäta.ra

s,23
s.27
s.28
s.30
s.3l
s.36

värs:ti

s.37

Rinkanpohjaha

s.4l

PYUKIRJOITUS
Aloirtaessamme
uuna vuosituharia
haluanroivottaaLapinkävijälehden
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kokojäsenistön
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pitäätässä
yhdistyksessä
Se,mikämeitälapinkävijöitä
mukanaonkuitenkinluonto,reikeily
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olipaå*;nen
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TOIMINTA
HELMIKUU
7.2ke klo 18.00 KERHOILTA
SÄÄ JA TUNTURIVAELTAJA
Kaisåniemenala-iste,Puuta akatu 1
Jokåpinväisuiaihettaliihestymrnevaeltajannäkökulmasta,tutusnrmmemm: meteorologi
pilvistiiin, tuulistaja luonnonmerkeist4tunturisä:inoikut; saiän
aan;sii?inennustamiseen:
aiheuttamiavaaratilanteita:ukkosmyrskyt,vyörytjne. VastuuhenkilöKalle Kekola puh09- 8751936

E7-a

11.2.su klo 10.45
UMP|HANK|HHTO

KokoontuminenSolvallanyläparkkipaikallakello 10.45.Bussi85 läItee Espoonkeskuksestakello 10.15.Hiihdetiän,jos oD lunta,muuroinferki tehd&inkävellen.Eväärja
saunåvarusteet
mukaan.Saunamåksu
on 5 nk. Vastuuhefilö Ania Poutiainen.D h. 878
4236-M(n -4n 293.

ry{r7 .2 .ta
PUUNvErorALKoor
Iåt
Talkoot alkavatklo l0 Karjakaivonatarnajalta.Toivottavastijoku törmääkuormallaan
puuhun.ettäsaadaan
ylimiiäråistiiiloå. VastuuhenkilöAulis Boström,puh.0400- 100877
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REITTI2000OSA2: LOUHELA- LUUKKAA

Kokoontumnen
l-ouhelanpiene,ro.rårinede$ällo 9. Sesijåirsee
rauntieasemanvieressä,senitäpuolella.M'junå Helsingistäl?ihteeklo 8.46.
Helmikuu on parastahiihtoaikaa,muftajos lumitilanne on huono,niin sitten kiivell in.
Latujen kunto ja mukaanotettavatviilineet kånnattaakysyä vetåjåltåedellisenäpävänä.
Luukistapii?isee
bussillaHelsintiin. Bussi345l?ihteeRinnekodiltailtåpäivåIlåtasatunnein.
AutoilijoillejzidestetiiiinetukiteensopienpaluukuljetusLouhelaan.Mukaansäiinmukaiset
vårusteetja termarieväät!
VastuuhenkilöAulis Bostsöm.Duh.M00 - 100877.

5

23.2.pe
PIMEANKUUNHIIHTO
Helmikuussåon mukavanpimeäli hiihdelå iltasellaleppoisaavauhtialumisessamaise
nasså otsalamppujenvalossa. Reitti valitaån kelien mukaan,ainakin osan må&asta
varmiidenlahrjenulkopuolelta.Retkenkestoon2-3h.Mukaansänmukårsethiihtokamppeet,
uteliasmieli, pienei termarieväätja valaisin(niel. otsalarnppu).
retkenvetiijiille Aulis Boströmille2l .2.
Paikl€ ja kellonaika selviävätilmoittauduuaessa
puh.M00-100877.

24.2.la
LAUANTAISAUNA
Kale on lämmittänytsaunanja hakannutavannontärpeeksiisoksi
pulaltamistavarten.Kyllä kelpaa.Saunaon lämminklo 15 åikoihin.Saunaon yhteissauna
ja rnaksaa
5mk.vasiuuhenkilö
Kalevixoski,puh 09 8135460

18.2.su

MAALISKUU
3.- 4.3. la-su
LAAVUVAELLUS

Kokoontum;nen
SaukkolånEssonpihallala 3.3. klo 12.00.Se sijaitseeTuruntienja
Sammatintiendsteyksessän. 70 kn Helsingisti. Siitäjatketaanedelleenhenkilöautoinjå
hiihtäenKetunkienoksenvarrellaolevallelaavulle,jossåyövytään.Laavultakäsintehdäiin
hiihtoretkiäliihivmDiiristöön.
Ilmoittautumiset
JormaNurmelle.Duh.040- 5683179.09
Mukaantalv;vaellusvarusteet.

- 2246302.

7.3. KEKEVÄTKOKOUSJA KERHOILTA
"RUSKASTALUMILLE"
Kaisaniemenålå-åste.Puutarhakatu1
Kokouksessakäsitetlä,inyhdistyksensännön 9 S:n kevätkokouksellen?iiiriiänät åsiåt:
sekäkeskus
edellisenvuodentoimintakertomus.tase,tilinpätös ja iilintarkastuskertomus
tellaanKukasj?irventilanteesta.Kokouksessavalitaanmyösedustajatliittokokoukseen.
Kerhoillan aihe on "Ruskastalumille". Raija Hentmankertoo sanoinjå kuvin ruskan
ja talvensaapunisesia
ja hiipunisesta
pohjoiseen.
senhehkusta
saapumisesta
tuntureille,
vasnruhenkilöKirsti Klemolapuh.k. 09-2919171

8.3.to KUUTAMOHIIHTO

a

-/

jossakeinovatoei häiritsetunnelmaaHiihdettävä
järjestet?iän
paikassa.
Kuutamohiihto
rnalkaon alle l0 krn, vauhti leppoisaa.Reitti valitaanvallitsevankelin nukaan. Mukaan
säänmukaiset
hiihtovårusteetjä pienettermarieväai
retkenvetåjålleAulis Bostömille
Kokoontumispaiktajaåika selviävätilmoittaudut.aessa
6.3.mennesså.
Duh.0400-100877.

15.3.klo 18.00
YLEISÖTILAISUUS
- ETELÄMANTEREEN
ARKEA
Salomonkatu21 B
KamDinDalvetukeskus,
ja rctkeilijå, Survival Killan monivuoeloonjä:imiskouluttaja
Mikå Kålatoski on kokenui
palannut
matkaltaån
Etelänanter€ellesuomalaipuheenjohtaja.
onjuuri
toiseltå
Hiin
tinen
retkikunnan
nuonalnnkinnoista ja osa
Mika
on
vastannut
sen tu&ijaryhm:in mukåna.
tutkimusaseman
ark
kovat
sääolosuhteet,
vastuullaan.
Etelärnåntereen
varusteistaolihånen
ja suljetunyhteisöntoimivuusovat tulleettutuiksi.Tervetuloaviettiimäänmieleqkiintoista
10rnk.VastuuhenkilötRitvaPumnen,puh.
iltaa,kuuntelenaånjakyselemän. Pääsymaksu
puh.
768.
Hentman
k.718
k.3872101jaRaija

18.3.su
REITTI2000OSA3: LUUKKAA- SALMI
KolmannellaosuudellakuljetaanLuuktååsta Salmiin. Aikaa tåhän kuluu 6 7 tuntiå.
Elielinaukiolta
Kokoontuminenluuktåanulkoilualu€€npa*ldpaikaaklo 9.Bussi345l?ihtee
klo 8.15. Paluubussiyhteysl?ihteeklo 16.25OtalammeltavanhåaPorintietii Helsinkiin.
Vaihtoehtoisestipaluukyyti j:idesteti:in pikkuautoin. Ilmoita siis vetiij:ille viimeistii,in
edellisenäpäivänä, millä kulkuneuvolla tulet, niin såat samallatietiiä, mit?i varusteita
tarvitaanulkoiluosuudella.Vastuuhentilöl,eif Ström.Duh.0400 280 429.

.28.3.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Arki huolesi kaikld heiti (edesillaksi) ja suunnistaKadakaivon rentoutuskeskukse€n.
Saunaon lämmin klo l8 aikoihin. Saunaon yhteissaunaja maksaa5 rd. Vastuuhenkilö
SaloriPålopuh.k. 8745880.

HUHTIKUU
KERHOILTA
HUHTIKUUN
Huhtikuussasamaongelmakuin aiemminkin:Våki on suureltaosåltahiihtiimässä,joten

25.4.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kevättärinnassaja lämpöäsaunassa.
Lammenvesi on vielä kylmiiä. Saunaon ftimminHo
yhteissaunaja
18aikoihin.Saunaon
måksaå5 mk. VastuuhenLilöAulis Boströmpuh.0400-

tooa17

TOUKOKUU
5.5.la
KEVÄTSIIVOUS
KARJAKAIVOLLA
KukakuuråatuvanIatdan?Kukaripsuaaseinärjakaton?Keneltetuleetauteidenluunuaminen?
Kuka saaikkunathohtanaan.VuorojajakaaKarin Talkoidenpäärytryä
ihanniin kuin
soppakin
maistuisi
erilaiseltaja
saunan
påremmilta.
löylyttunruisivat
Vastuuhenkilö
Karin
Sillanderpuh.k.674 644.

5.5.2001la klo 13.00
KESÄKAUDENAVAJAISETKARJAKAIVOLLA

Juhlistanrne
kesäntuloayhteisellälobisopallajapullakahveilla.
Majai onjuud siivonu
talven jäljiltå ja on mukåvabeitråyryänautrirnaankesåntulosra. Mukaan pakkaamme
saunavrusteiden
lisäl$ileikkirn;elen.
JosetoleennenKarjakaivolla
k iynyt,nytolisijoaika
käydäkatsastamassa.
Pääsisitiutustumaan
talkoisiinia isoonosaanvakioporukkaa.
Jos
tarvitsetopastusta.
voit soiuaavastuuheDkilöille.
Varniståtsopansaantisisoittamalla
viimeistään
3.5.2001
vastuuhenkilöille:
SirkkaSundsaöm
puh5632092,MarjaLuhtalapuh
7247101tai RitvaPurånen
3872101.

E EY
lJ

30.5.ke
KESKIvIKKoSAUNA

Tule toteamaan
luonnonherna;sevan
lempeävihreysNuuksiossa.
Kaupanpä:iltevoir
jamaksaa5 rnk.Vastuusaunoa.
Saunaonlåmnin klo 18aikoihin.Saunaon yhte;ssauna
henkilöJormaHyrkåspuh.k.479 508.

t/l
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|

pe- la
11.-12.5.
REITTI2000OSA 4: SALMI- KARJAKAIVO

Lähtö pe 11-5.klo 18.00Vihriin menevällavuoroautolta
Hetsinginlinja-autoaseman
laiturista21. Autostajäd:i.än pois Sålm;nulkoiluatueen
tienhaarassa.
Siitä kåve ään
yöpymåänn. vijdenkilometrinpä:ihänV:ihäParikkaanrannalle.Lauanraina
vae etaan
jossa lämmitetään
Karjakaivolle,
sauna.
ja -alusra,keitin. retkieväätsekäsaunavarusreet.
Mukaanrinkla. teltia, makuupussi
Kustannuksia
tuleeainoaslaån
bussimaksuiståja
Karjakaivon
saunamalsusta.
Ilmoittautumiset
retkenvetäjälleErkki Simpaselle,
p\th.1496271.

18.-20.5.pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS
HAUKIVUORELLA
Lfitö tilåusbussillaRaurarientorinturistipys:ikiltäAleksis Kiven patsaanliiheuyviltä per_
jantaina18-5.klo 18.YöpyminenKangasnienen
Luusniemen
kylässäKyyvedenrannalta
olevassa
rantautumispaikassa.
Lauantainaåamuvarhaisella
käyd:i?inliihitalossaleipåostoksilla.Josotet rehnyrtitåuksen
illalla, saataamullatelttasiovelletimminti leipääraipultaa.Aamutoimienjålkeensiinyti:in
syöksyvene, moouorivene-jasoutuvenekuljetuksellå
Kyyvedenyli Haukivuorenpuolelle
Hiikldl?in
vareen.Venemalkra
Iuonropolun
ruteeneljäUtomeriä.Maanreilse
mårkaa
oti\i
25 kilometriå. Merkitryjen reinien yhreispituuson 40 kilomerriä, mutta mei e riiuää
våhempikin.Tulossaon siis v?ihinsiiinkinmielenkiinroinenviikonloppu.Sunnuntainåretki
piiåttyy maatilamatkailuyrirykseen,
jossaon sauna.paluu Helsinkiin n. kto 2 I .30.
Retken hinta on osanottajienm:i:iras&iriippuen 250 300 nk sisältiienbussimatkan.
venekuljeluksenja saunan.Hronl Pitkävaniserkumisaappaatvoivar olla tiillä reissulla
ta.rpe€n,
sillänouseminen
veneeseenrapairuu
rantavedestä.
Ilmoittautumiset
16.5.mennessä
HannuSiitarillepuhetinella0g- 7368 1| taisiilköpostilla
o5orueeseen
hannu.siirarirdczogenuni.fi.
Rlhmiäverärar
tr.:itsiKate\iKoskii;Joma
Nurmi.

KESAKUU
9.6.la
ALKUKESÄNPIKNIK.RISTEILY
VALKEALASSA
Lihtö Valkealan
Hillosensalmen
laivalairudsta
klo 9.30.Atuksisuunnataan
Lapinsalmee.
Piknillounas nautitaanKuutinlahdella(ornateväät).patuumatkaltajuodåannokipannu_
kdv ir Löppösen
luolallasekäkaydään
Månry.aaren700vuouavanhat
tasåjrihau
rau.;åa a.
PaluuHillosensalnelle
viimeistlfinklo 18.
Risteilyynon mahdoltisraliittäeduinenyöpyminen
pedanrai-itlanacumulus_pilvien
alla
metsiihotellissasotilasteltassa
rai omissasviiteissä.Valkealaanvoijäädåmyitssunnuntaik_
si. Se voidaankäyuiiä patikointiin tai vierailuun Verlan tehdasmuseossa.
iokå on orettu
L nesconmaailmanperinröluelleloon
påri \ uolta.irren.
Risteilynh;ntaonvalitusta
najoirusvaihtoehdostaja
osanonajamätästä
riippuen100 l50
n r kategonassa
A I (soutuvene,2 - 3 hlöå),A2 (kirkkovene,15hlöä)tåi A3 (sourulaivå.30
hlöä).
Periimies:HeimoDufva,navigoinri:JormaNurmi, maaj:irjestelytjåhuolinra:HånnuSiirari.
Ilmoittautumisettoukokuunloppuunmennessä
HannuSiitarille puhetime a 09 - 736 8t I
tar s:ibköpostillaosoitte€seenhrnnu.siirari@caBgclqilii . Ilmoittautumisenyhteydessä
maksetaanennåIkomaksul0O lnk yhdistyksentilille 2t42t8 13842.

ELOKUU
3.-5,8,pe - su
KYYVEDELLÄ
KIRKKOVENERETKI
Ulkoilutoimilonnan kirktovenesoutu-ja K]ryvesi-teematjatkuvat elokuun alussa.Liihtö
HelsingistäKangasniemellepeiantai-iltanapiHruautoilla.Autokunnåtsopivatkeskenäiin
jaostå. Yöpyminen teltoissa Luusniemenkylåssä olevassa
matkakustannusten
ostetaanmatkaevii:iksi
Låuantaiaamuna
kiyd:i:in navettalGltvilassaja
rantautumispaikasså.
tuorettaleipääja pullaa.
Taukojapideuiiinsaarissa.Iltapiiiviilii soudetåannaapurikunSittentlhdetän soutamaan.
nanHaukivuorenkirkonlryftiän,jossapistäydytä:injuomassaisot pullot limsaa.Senjällrcen
muiktukeiton tekoon.. .
yöpymispaikalle,laitetaanteltat pysByn ja r1rvetaan
suunnataan
riippuen200- 250rnhsisåltäenkirktoveneenwokmn,
Retkenhinta on osanottajåmä?fästä
rinl*ojen kuljetuksen,rnåhdollisentaksinaksunja saunan.Mukaånmåhtuu15 henkilöä.
Perämies:HeimoDufvå,navigointi:JormåNumi, maaj:irjestelytjahuolinta:HannuSiitari.
HannuSiitarille puhelimella09 - 73681I tai
Ilmoittautumisetkesiikuunloppuunmennessä
makhannu.siitåri@capge4ilit . Ihnoittautumisenyhteydessä
s:ihldpostillaosoitteeseen
setaanennakkomaksu100rnk yhdistyksentilille 214218

18.- 19.8.la-su
VIIKONLOPPU
JURMOSSA
MEFELLINEN
vasruubenkilöAnja
puh.8784236.0400- 411293.
Pouliainen.

1t

LOMA
HSL JÄRIESTÄÄ
22. HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
31.3.- 7.4.
L:ihtöHelsinginrautatieasemalta
pe 30.3. Ennålkomaksuon 600 mk.joka måksetaan
junållaKolariin.Paiuu kotiinliihetet iviilläpankkisiirtolomal(keella
klo I 9.02liihievällä
samaan
paikkaan
su8.4.k]o08.15aamulla. eruipäiv;iän
mennessä.
Peruutuspaikloja voi
Hinta SML:njäsenille2400mk ja muille kyselläJornaNumelra,puh.040-568
3I ?9
2540mt.Hintåansisälryyedesrakaisetjunatal 09-2246302.
ma*at maloupaikoin,
bussikyydit,
majoi
tuspääosinkahdenhengenhuoneissa
sekä
aamiåinen,retkieväät,ohjåttutai vapaamuo
ja päivållinenpäitoinenhiihtoretki.sauna
vlttäin.

TALKOORETSSU
6. - 15.7.

L:ihtöHelsingistä
pe 6.7.klo l9.24junalla
kohtiRovaniemeä.
Paluusu15.7.n.klo8.30
junalla Helsinkiin.Jokiveneer
saåpuvalla
vievät meitä Luirojokeapirkin kohti
Karapuljua.

Kohentamista
kaipaavatTammik:imppä
sekä
KarapuljuDtupa.
Lisätiedotja ilmoittautumiset
Uljas Pemu
puh.k.09-488821tai040-s92121\jaKate
vi Koski puh.k.09-8135460tai 040-508
t626

KUNGSLEDEN
JÄKKVIK- KVIKKJOKK
9. - 19.8.
Kungsledenhalkoo Ruotsinkomeimpia yhteisateriavaelluksenaikanajå opastus.
tunturialueitaAbiskoskaHenavanin.
Osuus Venekuljetustenmaksut(arviolta 250 300
JäkkvikistäKvikkjokkiin on vähiten rnk) eivät sisällyhintaan.Kustånnuksiin
kuljettuja, mutta vaihtelevaja kaunis såattaatulla muutoksiakunhanMerenl(urluonnoltaan.
Vaellusalkaajapäätlyyvene- kun liikennöintiselviääkeväänkuluessa,
kyydilläjavielävälillekinmahtuuyksijiir- ensi kesånliikenne- ym. taksattarkenhrvar
ven ylitys. Reitri koluaa tuhatmerrisiä jå Iopullinen osanottajamäärä
selviliä.
tunturinkupeitaja tunturikoivikoira.kuljet- Ennäkkomaksu500 mk suoritetaan
taa läpi lampimosaiikkienja yli kauniiden ilmoittautuneille
toimitettavalla
j:irvien. Jotaintaukotupaalukuun ottamatta pankldsiirtolomakkeella.
kämppientarjoamasuojaon v:ihåisti,joten Vaellustoteutuumikiili lzihtijöitäon v:ihinmajoitummeteltoissa.
tliånkuusi.Ilmoittautumiset30.6.2001menHintaon an;olta 1900mkjåseniltäja 2050 nessä
puh.(09)718768.
RaijaHentmanille,
ml( muilta.Hintaansisältyvätjunama&at Jåtåyhteystietosivastaajaan
mikiili et tavoiHelsinki- Vaåsa- Hetsinki,juna,ja linja- ta Raijaa.Lisåtietojavoi kysellä myös häautokuljetuksetRuotsissa,yöpymiset Uu- nenGSM-numeroståån
0400-380606,mutta
majassa,Kvikkjokkissajå Vaasassa. ilmoittautumisiaei otetavasta"n
kännykässä.

RUSKAVAELLUS
LUIROJÄRVELLE
8.-15.9.2001
Liihtö Helsinginrautatieasemalta
pe7.9.klo
josta
22.28lähtevällåjunallaRovaniemelle,
måtkataanedelleenbussilla4-tietäVuotson
kyläiin. Vuotsosta ajetaan vielä taksilla
Nattastenkohdålle,josta vaellus alkåa.
Taivallus päättyy Kiilopälle sewaavanå
perjåntaina.PaluuHelsinkiinon su 16.9.klo
8.40aamulla.HintaSML:njäsenille1450
mk ja nuille 1590 mk Hintaan sis?iltyy
edestalaisetjunamatkatmakuupaikoin,

ja
bussikyydit.opastussekäloppusauna
najoitus Kiilopäällä.
Ennaktopalaveriruokaryhmienperustamis
taja reittisuunnitelmaan
tutustumistavarten
pidet;iånKarjakaivollala 11.8.kto 11.30
Imoittautumiset4.8.2001mennessä
Jormå
Nwrnele, puh. 040-568 3r'19 td 09-224
6302.
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SML JARJESTAA

KALOTTIVAELLUS
KAUTOKEINO- KILPISJÄRVI
25.08.- 08.09.
Ensikesänävåellarnmeviidennenjaviimei- mieltymystensäm*aan itse.
senosuuden800 km:n urakastamme.
Mat- Alustavå hinta n. 2000rnl ( ei jäsener
kaavaellukselle
kertyy188km.
2140rdolihtijöiden märästäriippuen.HinL?ihtötapaltuu2?.08.
tilausbussillaHelsin-ta sisältiiäbussikuljetukset,
oppaidenpålvegistai
pohjoiseenja
Lahdentietä
kyytiinpåä- lut, majoituksenKilpisjävellä aarniaisineen
seesopimuksenmukaanreitin varrelta.Pa- SEKä JUHLALLISEN
PÄÄTÖS
luuHelsinkiin08.09.Vaellukselle
nuodos- TILAISUUDEN lII HUOM! HINTA EI
tamme 2-4:n jalkaparin telua- ja ruoka- SISÄLLÄMATKAVAKW TUSTAI!
jå lisätiedoiJuhåniSiik,
kunnat, jotka hankkivat muonansaomien Ilmoittautumiset
Kiviojantie9-11B 2 04430Jiirvenp;iä,
puh.
050 5263336

PERUUTUSEHDOT
Jos varaus peruutetaån,palautetaån
ilmo;ttautumismaksu
qils
vähennettynä
toimisrokuluilla, 100 mk varaukselta,kuitentin niin, ettäjosvamusperuutetaan
myöhemminkuin:
42 ' 3 I vrk ennenmatkanatkua,pidåtetäiin
puoletennakonmäiirästä.
30 15 vrk ennenmatkanalkuapidätetii?in
ennakkomaksu
kokonaån.Mikåli tiimämaksuon yli 25 90varatunlonaviikon hinnasta,
palautetaantlrn:in mii:irzinylittävä osa.
14 8vrkemen matkanalkua,peritiiän50 %
varauksenkokonaishinnasta,
kuitenkin vä
hintiiiin ennålon m?i?lrå.
0 - 7 vrk ennenmatkanalkua,peritän varauksenkokohinta.

Tilaaja on oikeutettu t?iyteentataisinmah
suun,v?ihennettynå
toimistokuluilla100mk,
peruuttaessaan
sairaudentakia ja esittiiessä:inläiikiirintodistuksen.
HelsinginSeudunLapintilvijöillä on osanottåjien vähyydentai muun ennaltaarvaarnattomansyyn johdosta oikeus psuunaå
lomatilaisuus14vrk ennenilmoitetun tilaisuudenalkamisp:iivåä,
olemattavelvollinen
ko auksiin. J?idestäjänperuuttåesså
tilaisuudenosanottomatsupalautetaånkoko-

MOUNIAINSHOP
FlnlondOy

Seainoaoikea.

Annankatu
15
001
20H€lsinkl

Puh.(09)6eO
2996
Far (09)Z@m85

Maa- ja metsätalousministeriö
Kalastustietoa
www.mmm.fi

Huonekalutehdas Korhonbn Oy

HERCOFINN OY AB
PL724, OO1O1
Helsinki,puh.09-6'136900
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OPTIROtr

A GFA@
DIETTASNACK
- kunnon välipala
Kät€väja hyvännäkuinen
vålip.lapatukka, ionka sbälråhä
guargumi hidastaa hiilihydraani4
imeytymistå F ehkäiR siren
v€rcnsore.ihuippujensyntymctä.
Hedelmiståia riisist, valmisl€ttu
suklaakuomtetru Detta Sna.k on
Sluteeniion ia laktNiton.

OyA a Finiard Ab
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JOHTOKUNNAN
PAATOKSIA
JohtokunnanjärjestäylyrniskokouksessaKeskustelimme
ja
Kukasj:wen.ilanteesta
09.01.puheenjohtajaksi
vuoden2001alusta tukikohtatyöryhm:intfiänasaisesråtoinin
valittiin Pekta Narinen.vffapuheenjohlai
nastauuden
kåmp:inharklimiseksi HSLlle.
aksiAnja Sintonenjasihtecriksi
AnjaPou- Kartoitettiin mahdollisiåuusiaKarjakaivon
avaimennoulopaikkojakaupungin
alueeltå.
Muut johtokunnan jäsenet ovåt Raija
Hentrnan,Tarja Isoluoma,Kinti Klenolq
Johtokunnan
puolesta
SaaraKostama,SakariPalojaHannuSiitari. SaaraKostama

UUDENTUKIKOHTATYÖRYHMÄN
KOKOUS 01.01.
Uusi työryhmäaloitti toimintansa.
Ensim
rnäinenaskeledetämökkirsiåssaoli ilmoi

ja paikållislehti
joka
Kansaan
Inarilaiseen,
ilmestyy torståisinjokaiseentalouteenInarissajaUtsjoella.
KokouspidettiinAulis Bosrröminluona Seuraavankokouksenpidiirnme 15.2.,jolLopenmökillä.Suunnittelillllnelehti-ilno;
loinkäsittelenme
lehti-ilmoituksiin
hrlleita
tukset "KÄMPPÄ + TONT " kalteen
pohjoisessailmestyv&in lehteen: Lapin
Työryhmänpuolesta
SaaraKostama

"1:,.:r ,i.lt-

MENNEITA
TAI{DITTAJANA
KALEERISSA
Hyvin olimme kipparimme opit omaksuKirkkovene? Vene mikä vene. soutupeli. neet.Soutusujui.Sääoli turhankinupea.
jota alakoululainentin
hållitsee.Ei kåynyr Auintro hehkuitaivaaltajaPuulanpinnasta.
vneeksi.Keinuasaimnielessä,mitli merkitsee,kun kalrden,kol- Tuulij:n vähäiseksi
men ihmisensijastaon 12 14 aironhei rne vain ohi ajavien noortoriveneiden
luttajaasekäperämies,mitä eroaon karikon aalloissa.Vaikkå uhoavarniehisrömrne
ja vuo
ylittämisessä
soutanaan
lai rantautumisessa,
kun vene uhkasikinpannavuoroin
rom huopaamaanmä:ir:Av?inkipparimme
ui 1000kg:nlastissa
200kg:n sijasta.On
lanktua,ei kapinaasen
neksiviimekesäisen
puulavesisou
dunvetä vieläkävelemäiin
jäoli perehtynyt
jii4es,
hyvässä
asiaansyvemmin.
Kangas- täänsyntynyt.Saavuimme
niemen kirkonkylän hiekkarannallaei tyksessäJorma Nurmen navigoimana
reen.Eikäkapreenin
hypättykään
tarvinnur
suinpäinveneeseen.
Kornen yöpymissaa
nonott; Henppa aliasHeimo Dufva, koke- käyttääpdlenmin voinaketuoja, kun tarnut kippari. Siinä siften olimme peellinenmääräsoutåjiåliihti hiinen kanssaan noutamaanrinkl€mne ja ruoreer
oranssiliiveihinsonnustautuneinalempeässä
muikutkilometrinsourumårkan
tåtaå,mankesätuulessa.
toisral(ymmentitsouluhaluista
lapinkävijää.Kädet kihel möivät päästä tereelta. Puulanvesi välkehrikirktaana
joilta oli helppo
kalliorannoilla,
tyrkkäämåänvene vesille.Kapteenimme saaremme
lähteä
måairälietoinenolemusåqertuiesieeksi.Seu- uimaån.Sopi siinäistuskellakesäja runsåå\ra
rasikirkkovenesoudun
keskiasreenkurssin iltaa nuotiollaretkiseurasta
muikku
keitosta.auttien - kannattietäå_
kuivaosuus.Tarkoituksenaoli. etta
toimisimmesåmaaniahtiinjå etteiväråror
puhalsituulisenvermuustakaan
syystä
kolkkaisivåstaklain.
Piri OnneksisunnuDtaina
rnyös oppia komennot,joiden åvulla ran,ettäsåimmetodisteruksi
omaavam
Ine
taidot soulualuksen
kipparinmesaiveneenkäänrymään
hattinnashalut- keskiåsteen
jälkcentaukosaarcsta
tuunsuuntåan.
Kuivaosuus
påätryipaikan sa.Päivänevästauon
vesille
pääserninen
edellyrlijopa ylemmän
ottamiseen
larko;nsäädellysså
kirkkovene
asteen
taitoja.Tunlipuhalsiisohkolta
organisaatiossa.
setåltä
Pääsinrelken vetäjän
ja oli valmisheifiänän
vastaan
airopdriksikuniialkaalleja vastuullisie navakasn
tahdittajanpaikalle eli laihimmåksiper:iä. ulos pyrkivänveneenhetimitenrakåisin
meneuvokkurttaja
Håkeuduimrnesovitussajärjesryksesså rantakviin.Kåpteenim
onnistuinmesiinåkin
paikoillernrne
mukanavain soudunaikana käskyjänoudattaen
tilanteessairtautu maan mnnastavenettä
tårpeellistenbvaroidennyssåkl(å.
kolhimatta.
Joidenkinulapoiden
aallokosra

huolimaita päivä oli leppoisa;
aurinkovoidettakului. Niinpä pahimman
varalle varustautumaan
oppi neella
miehistöll,immeoli vielä paluusatamassa
ylimäitäinenenergiava
rasto.Sepiti jotenkin saadapuretuksi.Jaeikövaanaluskulkenutkuivallakin maalla.vieläpäylåniikeä 50
m naarmuuntumattatraileriin. Veneilleen
tulleet kyläläisetkatselivatmielenldinnolla
jylläämistä.
joukkovoiman

OnnistunutPuulankurssimmepäättyikuinja Puulanpehmekasmuutoinkuin saunaan
:iänveteen.
Lopuksi asiatietoa:Kangasniemenkirkon
kylän lziheisillåselillärannatovat mökldasu
tuksen valtaamat.Kunta on jikjestänyt
leiriyrymispaikkoja.joihin tutustuimnekolrnessasaaressa
sekäperjantainja lauan ain
v;ilisenäyön mantereella.

MANSIKKAPAIKKANI
"Lapinkävijöidenruskavaelluksenalkutaival kulkeeLemmenjoenkultapurojensivuitse,missäjokaisellajoenmutkalla
on oma
tarinansakultaryntäyksenhistoriastaja ny
kypävästä. Matkan varrelle maltuu mm.
vähän suotaja kauniita pöydäntåsaisia
j?ikäliktökankaita tunturikoivuineen. Pati
kointi alkaaLemmenjoenKultalmminasta,
jonne saavutaan
venekyydilläja päättyy
Kålmånkaltionrajavanioåsemale
Nunnasen
kylänpohjoispuolelle."
Pienenäesteenäoli se,ettäenkoskaanaiemmin ollut kantanutrinkkaa enkä kiisitellyt
Tuonvuoden1989alkup'rotenLapinkävijä' retkikeitintä.Tarpeeksimontakertaakyselehdissäolleenilmoituksenperusteellapåä lemälläeri lapinldvijöilri rinkansisällönsai
tin ftihteäkatsomaan,miltä Låppi näytuiä satbmaan melko hyvin kohdalleenkahta
sulannaanaikana.Yllitksenhiihtoviikoilla seil&aalukuun ottanana.Perjånta;iltapåi
olinjo sitäennenkäynyt muutamankerran. v:ln kiireessåSinolin sijaantulikin ostettuå
Varusmiesaikana
olin pitänyt telttåyöpy pullo Lasolia.RuokaryhmäntoisellaSinolmisistä,tapahtuisesittenHyryIin metsissä, pulolla p?njättiinkinmelko pitk;ille ja sen
muilta.
Vantaanlentokentänref nallatai I-ohtajalla, loputtuatäydennystäsaatiin
ja ajattelin, että tätä voisi kokeilla joskus Toinenvarustepuute
olikin sittenongelmalmyöhemminkin.Tuumastatoteutukseen lisempi. "Pahaksi onneksi" ruskaviitolle
sa.tuierittiiinkauniitjaaunnkoisetpäivåtja
kului kuitenldn 10 vuotta.

Aikanåan påästiin sitten rien varieen
sen vastapainona vuosikymmenen Kålrnankaltionrajavartioasemalle,
jostaposkylmimmät yöt. Mukanani olleen tin tilausbussihåkimeidäijaveiHetånrnajapuoliuntuvapussin
alin suosituslämpötila tatoon.Vieläolikuitenkin
jäljellåviimeinen
oli 0 aste.ta.Kuulernanmukdanjoinaldn etappi. Kokeneidenkonkareidenjohdola
öinäIärnpötila
Iaskilähellekyrnmenrä
pal(- suunnistettiin
Iäpi perunapetlon
Jussan
kasastettaja trandan kar tilassåollur vesi Tupaån,jossakuultiin piankanssåvaelrajan
jäätyi pohjaarnyöten.Niinpå aamuyölläpiri kuolemåttomatsanat:
"Ah, nytmåksahyriiht;
lisätä vaatetta. Joskus ahtauduin käyntiin."Moni on sanonut.rnyös
paluu
maluupussiin
toppatakki
päälläjasiitähuo
matkaammeRovaniemelle vauhdiklaaksi.
limåua paleli-Sittenei ollui enäämuutå vaikka matkustimme linja-auron
keinoakuin hörpäCitaskumålistakonjakkia vakiovuorolla.
Måinitrakoonmuuten,että
tämmikkeeksi.
. .Sjksipäaamullå
kuudenjäi- majatålon
pöydässäruoka
ei pässyt loppukeenmielell:iånjo
nousiylösjaloirtelemaan maankeskenniin kuin joskuson käynyt,
ja lämmittelenään
åalnuauringonpaistee- kun viikon retkiruokadieetillä
olleerlapinse€njasamalla
tulivatpuurot,musrikkasopat kävijät ovat
ruokapatojen?iärynnistäneet
jateevedetkeiteryksi.
Ankeanvårhåisaåmun
korvasisittenkaunispäivä,jonkakuluessa
maisematvaihrelivatsopivastikuusimersästii Kutensaattaakinjoånata,
niinmeik:itäisen
kautra avorunturiin. mansikkåpaikka
Jäkälikhökånkaiden
johonvoi påon sella;nen,
Nuotioillalkuunasise,e1täporukkaån
oli lata vain muistoissa.Se on tuo legendaa
sattunutperätikaksihuuliveikkoa.
Toisen riren lrmrnenjoki - Kalmankalrio vaelkertoessajuttua
toinenverihenkeäjalarasi lus,SuudSeiklailu,jolloin yör olivatkylmempiäkuinkoskaar\pinvätaurintoisempia
kuinkoskåanja
ruskakaunein.j ajostavielä
Ersimmäisenå
kokonåisena
vaelluspäivänä vuosren
plnståmuistaa
yksityiskohtiå
enemkävimmekåtsomassa
kultåmaiden
viimeis- rnän kuin kymmenestäseuraavasta
tä ympärivuotista
asukasta.
Hån ihmelteli vaelluksesta
yhteenså.
väenpaljouttaja kertoi edellisenäkeväänä
"lennäht?ineensä"
pariksipäiväksiHelsin HannuSiilari
kiinja näyttiTöölönlahdelta
otettujamusta
valkoisiavalokuvia.
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Tule tutustumaan

MAARJANHAMINAAN
merihenkisestäilmapiiristä.
Nauti pienenpä?ikaupungin

Mariehamns
stad
10 Fax.018-531206
Puh.018-53
e-mail: info@mariehamn.aland.fi

puutarhakatu4
0 0 1 0 0 h e lsin ki

OPEL.E
outdoorequipment

D

sudenpesäS.

Pj:npuheenvuoro
Kaamoksenhämyssä,tal:katulen
ja lrynttilöiden loisteesradskeessä
saviettiiessiinijoulualapissa,
muis
telenlirnmötlä niitä aikoja,jolloitr
olensaanutseumtalapitrkävijöiden
loimintaåliheltå. Olen n:ihnyt,miten todella aldiivisessayhdistyk
sessäajatuksetkulkevat kaan samaa rataa ja miten innolla puh
allamne yhteise€nnuotioon, sen
vålillä hehkuessa, välillä
valaistessa.
Olen oppinutpaljon
uusiaasioitaja saanutvarteenotet
tavia neuvoja,jotka ovatåuttaneet
minuatyöss:ini.
Yhdistystimne onollut helppojohtaa, sillä suurimrnan"työn" olene
tehneetTe,jotka jaksatteuupumatta, iloisin mielinja kiitoksitta antaa
osanajastanne
meid:inmuideniloksi.
Siksi minä voin kevein mielin luovuttåapuheenjohtajannuijan vuoden 20Ol alusta Pekka Nariselle
tieuien, ett?ihä{renapunaanovat
johnyös våstävalitutvarapuheen
tajaAnja SintonenjasihteeriAnja
Poutiainensekäkaikki mejäsenet.
Montakokemustarikkaam
panatiedän, ett€i hänen tarvitse vetää
yhdistyksemme
asioidentäyttim:iä
ahliota yksin, vaanainalöytyy vetoapua.

Haluanojenraa
Sinulle.Pelka.onnenkimpun.joka
sisält?i,italven kimallusta,kevåäntuoksua,kesån
Iimpöäja ruskanloistoasekåripauksenkåamoksen
sineä.Niistä saätehldi Sin:ikin vonnaa.
Onneatyöllesija lämmin kiitos Teille kaikille.
Tapaamisiinretkeilyn merkeissä
xpj Kirsti

2l

YHDISTYSTIEDOTE
Hchinsin SeudunLapinkailijaitry. on snonen
Markailuhon jäsenjårjestö,joka petustetdin vuo..å i973. Yhdisryksn rdkonuksena on edistiti l!pin matkailnaja relkei lyä, erityi sestiHelsingin seu

JÄSDNYYSMUODOT
vaf sinai seIj äsae t: tiiry net sML:oon ja si!ä kåur
IaHSL:iiän.Va$inaisiåjäseniäniin luosi , perhe
kni n nuori sojäsene1,.t!, faJaidn.I kuuluvar SML: n
johonkin muuhunjairjesröön.
muttaovar liittyneet
HSL:äiio balsmåUa suodjesnnal$un tilillenme.
jiiseneleivät
Muur kuin SML:n loistenyhdistyslen
voi liillyä suorajäseniksi.
Yritykseljamuurybleisöt
\ oieat liiry ii y hteisöjnk ni b i.

JÄSENEDUT
AleDnuk$t
ja -väli.eet,tolku
La$in Relkiaittå:rctkeilyasut
Forun, Kukonrod,puh. 612 1600
Panioaifta: rctkeilyasDl ja -viilineel. polkupyöiåt,
Yrjönkdtu34. pub.694 3899

Oma lehlenme on LAPINKÄVIJÄ, joka ilmesryy
.eljiisti vuodesäja MålkailuliitonMATKAILU,
joka ilnestry viidcsti.LAPINKÄV]JÄ lehdenvoi
myöslilata,ellei ole våBinainenlaisuotujäsen.

Kdjalaivo on vuoknttu kryttöönme Uolsingin
kanpungiha.SesijaiiseeEspoossa,n.9
kmvanhal
t å T urun ticltAj pa ri kilo nc t r iä Solv allan
urheillopistolta. Karjåkaivolle pliäsee Nluksionpäänbusillanrc85,joka ltibreeEspoonkeskukses-

Kdjakåivolleo. c.simmåiselläkeDIIå hyvålulla
kanankånssa.
Yhdistyksentapahlunienyhteydes
säohjelmm merkitty vdruuhenkilö avusråamyös

Kdjaraivolla o. ylrmja ja almaja, jonka yhtey
desåon sauna,
sekäyleisessä
käylö$äolevakeiuo
katos. Iaituri j a kaivo. V arusieisiin kuulu u astioira,
pubråirabuopiåjasp.iikeirin.johon sinol on tuot!
va itse.Ylämajankeittiössiion 2-liekkinenkaasu
keilin.Alamaja$aon rakkaja kamiina,yLtnajassa
onkaksikamiin@.Majoissaeiolesähtöi.
Jokainen
möKnkäyräjäluo omarkynuiläl lalåisuun.
Vihreiiiin konposrointilaadktoonlaireraanrain
maaluva jäte, ouur roskat tulee viedä pois

Jäsensaa luodä mukanm nyös Lapinkäviöihin
knulumaltomiahenkilöitä.
YIi viidenultopuolisen
van
ryhmäsläonpyydertärälupapuhenjohtåjalta,
pnhenjohtajaha tai Karjakaivon isännålrä.
Karjakaivoa ei voi vanta pelkiistään omäan käyt1i,ön,\/m se on aina kaikkien jåsenten käytössai.
Karjakaivoa ei voi kåyttiiä kåupallisiin rtukonuk-

Karjakaivon awiuet s jiisenkorllia vast ånSuo^r
nen Målkailuliirosta,
Atonirie
5 C, 00370Hki (3
k6). alkioloaika od ma pe 9.00 16.00ja care
Solvallasra,Nuuksiontie82 (rdkisrfl aukioloajat
puh. 86784340).Malkailuliilostdavaimcnse il
maheksi. Cafe Solvalt6ta halu maksaa l0 nk
jona tuleenoukerra.Majoissaon loiminraohjeer,
Matkailuliilostahaettua!åin on Flaureuavaheti
kiittönjälkeerMatkailulintoon.
Senvoijättiiiinyös
Matkåiluliiton postiluukkuun ki.jekuoressa
p.laubslåpullåvmsrctluna. Crte Sollvällaståh@ttu
avåin or palautenava heti kåytön jälkeen Cafe

Kar.jakailon kiiyllijlsaunamåksut:

gSL:n pankkitililleMenta Ee
Malsul suoritclaan
rikintatu24,Hti, tilinunerc2l42l S-l3842Tiedoreosaånme.killävä, eftii ne oväl Krjlkaivon maksuj,.

JASENÄSIOIDEN HOITO

Yhdysheikilö SuomenMaLkailuliirosMon sirpa
Vuo.lela, puh. 6226 2812. VaBinaistenjiiscnten
osoiteenmuutokset
hoiraaSML.
Talkooviiko.loppuinaonolestelunaksutontakokoJäsensihtseri
SaaraKoslama,PcnfiilänlieI H 56.
liikonropun (ei kosketehamaksua).Muut ohjel
00740Hehinki.puh.k. 3863416puh.r.4733,r214.
mun merkiryttilaisuudcl.joissayövytäänKarja
s uor4iäsenrenj a lehtirilaaj ien osoitteenmuulokser
kaivolla,ovatohjelmaaotuuluvilu ösihaanilmaihoit aa r ah å s t o n h o i t a j a M a r j a L u h r . l a ,
sia. KeskiviiLko'jr lauanraisrunojen
saunamaksu Kuusmieheniie72, 00670 Helsinki, puh. k. ?24
?t 0t .

coådos-kota Kittilån Kukåsjårv€llä
TOIMINTA
Kukasjärvcnsalvoskammiloimii varaustupa.a.
Vamuksia h.naeat Pipsa Nlaring puh.k. 587 ?004
j a Maij! S lykkipu h.k.8746391.
Kerhoilraon syys ja keliftkåudellajokåisenkuu
Muut kuin HSL:njäsenetsaavät
käyrtäiikotaavain
kaudenensinniiseni keskiviiklond.
jäscncn
I.ISL:n
scura$a
Kaikestatoiminnlstailmoireraan
LapinkivijälehKadan ku)\röhaknt on HSLtr jiiscneltä I 5 nN./blö/
yöja muilta30mVhiö/yö.A1lel2 vuotilidenkiyuö
nraksuon puolcredelliiolevista.Koko kodnn voi
vuokralakiyttöönsä60 nvyö. Saunam*su Mat
kliluliiron sauoasta
oi l0 nk/hlöAerra.Vraus on
petuttrva k tsi viikkoä ennenvdättua aikaa låi
siitiiperitiiiinnonnåalikåyttönaksn.
Coadoslämpiiiiikåniinålla. Muuna rmstuksena
ja lavesi ja jrreanprn, tiskivdi, siivousviilineet
p io.
N ukkumin en ta pahr uu la11ial1å.
Yhteisomisluk*ssaon vene.
Måtkåiluliiton såuni jå nqi.
Lapinkävijöilläon käyttöoikeussamallaalueella
ole!@n Suoncn Markailuliilor omistamaanna
jlan ja sau.aanKlkasj:tvellä.Majrn käyttömälsu
25 nk-/blö/v.k,l l0.-:11.5.
mäjallaontalvihinnaaI
hlö:50nk/rrk, 2 hlöii:60nk/vrk, 3 nlöii:80mk/vrk,
4hlöä:100mk/vrk, 5 hlö :25 mkhlö/vrt, alle 15
vuotilar likuisren seurassailnaiseksi. Talvelh
najån päiväkäyröstä ped[iän l0 d*-4 ö, kesinh
peiv:ikeyttöonilnaislä.Mäjanybleydessäonsauna.jonkåkäyt1ömaksn
I0 nk/blöAenå,pitiiiierilel
lä las*uun. Majan ja saunanvarautset hoiLaa
SML:ssäSirpaVuo.tela puh. 62262812.

Kaikki nuut Matkåiluliilonjäsenedul.

Vuokrattavat Yålineet
Kolne Ten r M a n e r 3 r e l u r a . k u p o l i m å i s i !
katsikercsLeluoir.plino .l kg, 5omuviikko tai 30
Fjälhälcn Elcrest IIl, kaksinkctuinenharjdrela
2 (3) hengelle,painoo.3,2kg. sisaleveys
16tu,n.2
absidir 50 nvviikko tai 30 mk/viikoDloppu
Fjellriilen Akk.. kolmenhengcntehh, prino 4.5
kg. 150mvliikko tai80 nl/liikonloppu.
Hilleber g N a d n d t j C T 2 , k a h d e n h c n C c n
lunnehelftd3,4kg, 150nhiittojr
80 mk viikon
. 135460raisaTic dus t c lur A n j a S i n t o npeunh . k 8
kari Palopuh.k.8745880.
Kaksi Trangia{elkikeitinlä.joita vuokataan 50
mk/viikkorai 20 nk/viikooloppu.vraukset Anja
Sinloie. pub.k.813 5460.
Vuokata voi myös irselehtyjä abkioira150 bk/
l200rinkiea I00mkliiklo
Savoran906jaSavola!
Kolmcpariasuomalaisia
lurikenkiämalliaAlposer
75mt/viikko rai 30 mldviikonloppu.
Ahkioita, inkkoja ja lumikokia vuokaa Pel&a
Nar inenpuh .k . 8 l 0 l l 0 , m p . 0 5 0 3 3 9 9 8 5 1 .
VÄLINEITÄ VUOKRATAAN VATN YHDIS,
TYXSENJASENILLE

TOIMIIIENKILÖT VUONNÄ2OO1
Pek}.^Ntin n, puheetohlaja. Yliikmanonkuja 4
B 37,02360Espm, puh. k.09-810110, np 05(}
3 3 99851.
Anjn Sinkren, v4 n p uhzenj oh,ara, Pellavakåski 8
H 15,02340Espoo,puh. k.09-813 5460
Anja Poutiainen, r,l/c,ri, Kiiktaiste.rie 6 B 4.
0l 800 Kraur.kalå, puh 09-878 4236 j^ 04t)V 4t l
293
Muut johtokuftftan jiisenet: Raija Hontmån. Tdja
Isolnona, Kisri Klenola, Sua Kostana, Sakdi

RåhNtoDhoitajå Mflja Luhtala, Kunsniebenrie
72, 006?0Helsinkipuh.k.724 7101.

Sada Kostma, vastaara lrirtraja, Pedllilaintie I
H 56, 00?40llelsinki, puh, k.386 3416
Reijo Blonbers, Saija Pålo, Mi.ja Pnircn. Hannu
Sinri. valokuvaajaSatd Palo.KansikuvajaPin-

Ulj6 Pem\ |atkoopiiii IIikkö,Ltnvadienentiel0 F
12'14.
84,00350Helsi.ki.pnh.k.48882l,o4o-592
Pokön, JomaHyrkäs.
AIIanApune.,AulisBost
ta Ndinen, sakdi Palo,Mirjd Pirinenja Krin

llnrisenrie3-7D I I, 03100
JomaNumi, veraiii.
6302,mp0ul0-568
3179
Numnelå,puh.k.09-224
Aulis Bosl'öm, Ra,ja Hentman,Hdna Knuslå,
Mi.ja Pirinen,AnjåPoutiainen,Kdi Puputi, Hd.n siitåi. ErkkiSinpmen,tf,ilslrön, Re'jovala.-

8 H 15,02340Espoo.
Kalevi Koski, Pellavakaski
puh.k. 8135460.mp 040-5081626,puh.1.09
0 1 0 4 534l l l .
3 170,00720Hehi*i.
RirvaPuranen,
Såvelmde
pub.k. 3872l0l
Sirkkåsundstö6,Kånneltie2C46,00420Helsin
2092
K. puh.k.563

Ritvå Puraen, v€tiit, Savelutie 3 I 70. 00720
Eelsinki.p!h.k. 387 2l0l
Tejaholuona, Kalle Kekola, Kirsti Klenola, Annu
Koistinen, Marja Llhtalå, Aino Målikaine., Maun
Piippo, Miia Savolainen,snka Sundstrcn .

foF. crt,J ts{Ä<"t.I{LÄÖl

"HYTTYNENgtinrÄnriN RENKI"
Kes:iisen
illanhäm issähiljalleenkuuluva vedessä.
Kaksisiipisiener?isalalahkoon$i:ishyttysenininä,ei ole pelkästäAn
iirsyttiinyr ket. Niiden tuntomerkkinäon: tunaosrner
vaånmyösheräuänyt
runoilijannieten
ovatpätäja eturuumista
pitemmär.
lemåankesäillankåuneutta.Se on myös
'haihrttulähesjokaiselle
suomalaiselle.
Joske- Säåskistä tunnetuimpiaovat hyityser.
siinm:i.iiriielmälaulussaon"kesäjakäpåsef' Koiraantuntosarvetovat sulkarnaiset.Ruu
on se toisaaltamyös hyttysenininä tai mis ja siivet ovat karvojentai suomujen
sirkkojensidtys-KuDkinkesämaisemaan
se peitossa.
Koiraidenravintona
on pelkäsrään
kuuluuomallatavallaanLapissajakosteilla kasviennesteel.
Ainoastaan
naaraat
imevär
suoålueilla
vaeltåvilleseon myösrnelkein verta.Veri on niidenpääavinio.Ved on
pahinkirosana,mitä retkenaikanalausu välttämätönmunienkehityksellejå siksi
naaraat pyrkivät irnemåän verta mah
dollisimmanrunsåasti.
Tyypillistäon. eftä
Omathyttys tai paremminkinsääskimuis takaruumispaisuu imiessäkuin veren
toni sijoittuvatSuomunvarrenraDtamille, täyttäm:iksi
säkiksi.Sensijaankoiraåteivår
kun poikieni kanssayritinme kokeilla käylainkaanihmist€nkimppuun.Hyttynen
kalrstustaitojamme.
Siinätulivapasingortua kykeneeåistimaan
tuntosårvillaan
kosreus
moneenotteeseen
ja lämpötilaercja
råntapöheikköön!
ja kykeneesiksimyösp;
Mo
nellemuullekinLapinsaiiiskipårver
ovatsana, meässä
löytämään
kohteensa.
Kutenedellä
jotkå karkottavåt
heidätmiellyt tävirnpiin mainittiinmunarjaroukatviettåvätaikansa
maisemiinkalojanårrailenaantai hårrasta pääosin vedessä.Aedas- låjin naaraat
måanretkeilyäkuivernnillåkankailla.
munivatmunansa
kosteaan
rnaahan
- paik
koihin jotka saauavatjäädä vedenalle.
Hyttysetja saäsket
kuuluvatkaksisiipisren Hytrystoukkiatapaarunsainminkevåällåja
johon kuuluusuurirnäärä
hyönte;slahkoon,
hyönteisiä.
Nimensämukaantillä latkolla
on kaksi siipeä, sillä takasiivet ovat
kutistuneet
nuijåmaisiksiväristimiksi.Ne
toimivat tasapainoeliminä. Suuosatovar
imevätja useinsopeutuneet
pist:imiseen.
hnninsiivet ovat läpiniik]'vätja niissä voi
ollapilkkuja.Såäsketlisä:intyvåtmunisråja
munienn;tårä vaihteleelajeittain.Sääskien
toukåtelävätvedessä,neovåtral(enteeltaan
melko hentoja.Pää on kehittyn't ja leuat
liikkuvatpoitittain,niiltätoukkahienontaa
mvintonsa.Kot€lot voivåt liikkua våpaåsri
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alkukesästå
kaikenlaisista
lammikoista.
Tämän vuoksi niitå tapaaeniten kosteista
ja vesienrannoilta.Useat
maastoista
hyttyslajitovatvahingollisia.koskanetartuttavatsaimuksia
pistiiessinn
ihmistä.Tosinsuomalåiset
hyttysetaiheuttavat
l,ihinnä
allergisiåreaktioila,mu1lavoivatlevittä

joita esiintyyvårsinkinsyklintuhyttyset,
syllä,eivät yleensäpistäihmistå.Niiden
naaraat
talvehtivai
miläerilaisirnnissa
pai
koissaja aloitlavatsuvunjatkåmisenheri
keväällä.Sensijaanaedas-suvunlajit tal
vehtivatmuninajakuoriutuvat
vastailmo
jen lÄmmeityäalkukesästii.

Re;joBlomberg
Suomessa
esiintyykaikkiaan37hytlyslajia,
nekuuluvatpääosin
aedassukuun.
Kånnat- Laihte€t:
taamyösmuistaa.ettäpolttiaiseija mäkiirät Suonenelåimet,Jyvåskylä1985
ovatsåäskiä.
Varsinkinmäkärånuistutiaa UusiZoo,Porvoo1991
pientä kärpästå,mutta on hyttystäkin
kiusallisenpiaverennrijöitä.Sen sijaan

TALKOOASIAA
Hyvåt lapinkåvijåt, yhdistyksemmev:iki.
Pitkälti toistakymmentiivuotta sittenteimme t;etoisen pliåtöksen.jotta omalla
työpanoksel
låmmeynttåis;nmekohentaa
retkeilijöitten olosuhteitaAktiivisella pyrkinyksellänmeolenme
hakeutuneetyhteistyöhön
sellaisten
tahojen
jotkaovattekemisissä
kanssa,
retkeilynpaJoka kesähein:ikuussaolemmekiivenneet

junaanrepuissamme
ja
Rovaniemen
evästä
tarviitaviåtyökaluja.Reissullapalatessa
osanottajillaon
ollutväsynytmutta
tyytyväi
ndnmieli.
Myös retkeilijöitten asia on pieneltä osin
ainatullut autetuksi.
Niinpä, - - taas hein,ikuussanousemme
Rovaniemenjunaan. \'hteistyömme UKKansallispuiston
väenkanssåsiisjatkuu.
Katso ilmoitustatoisaållalehdess:irnme.
TerveisinUti

SE SYNTYI JO MILJOONIA
VUOSIA SITTEN
Rumal(urunkålliorotkos).ntyiruhje€nånil,
joonia wosia ennenjä:ikautta.Kysymysei
ole ruosiluvuista, ei wosituhansistal€an,
vaansadoistaruhansistajamiljooniståvuo
sista.TutkimustenmukaanRumakurussa
on aineksiapaitsi viimeiselti 100000 - 10
000 vuottasittenolleeltaj?iåkaudelta,
myös
edelliseltäjäiikaudelta.

i:tlti:in vanhempi kuin miljoonia }uosia.
Nousevatja laskevåtpainante€tovat syntyneetviimeisenj;iiikaudenpåättyessä,
siis r0
000 vuottå ennennykyaikaa.Rumakuun
kåmppientakanaolevåValtåmapäja vastakkainen Vä\Tpää olivåt jo vapautuneet
jäätiköst?i.Niiden v?ilisessä
laalcossaviipyi
kuitenkin vielä ns. kuolteenjä?inkieleke.
Rumakuun k?tnpainja kurun suuaukonväLuulammelta kohti Rumakurua k:iånnyt linen kumparesyntyi, kun Vävyp:iånlånsitlessä låhr kulke€ tuntuden v;ilistä krrua puolella o11utjäätikön reuna ohjasi
kokonelikilometsisen
natkanloivåstivasta- Rumålurun rotkoon voimakhaan reunamaastoon.Tiimä Kulasjoen latvakuru on virran,joka työnsimaamassoja
kuruståalas

!

kasatensenvastassaolleenjäiikielek keen
päälle.

jossakeno
ojanpenkereeltä
muisbmerkki,
iaan,ettähyökkäyksessä
kuoli neljäihmis
tä,rnrnlnffiinjaUtsjoellepiispantarkastusta
Rumakuruei saa.ut.imeäänulkoniikönsä suo.ittamaån
menossaollut oulun piispa
perusteeliå.
Lappålåiselle
"ruma'on Yrjö Wallinnlta. Tåpahtunasta kerroiaan
sanalla
pmikinmerkitystä.
Toinentarkoiitaaulko- ansiokkåasliSeppoJ. Patasenkirjassa
niiköäjatoinenvaikutelmaa
taioninaisuutta, Magneettimnestä
rnåtkailukaupungiksi.
rnmhankalaa
maÅstokohtaa.
Rumakuruon
ninensäansainnut
tåssätoisessa
nerkityk
Viimekeväisenhiihtovaelluksemme
pää1
sesså.Se on kesällakin"rrmå" eli teeksiyövyimmeRumakurun
päivåtuvassa.
vaikeakulku'nen.mahdotonreunoiltaan. L:ihdimneaamupäivällä
jå
Rautulammelta
TålvellaR!makurussa
on sekälaidoiltåeuå olimmejo varhainillapäivälläRumakurun
pohjaltakatsottuna
lumivyöryvaara.
kåmpäIa.Tupapiha-atueineen
sijaitseeihanteellisellapaikallasuoiaisan
nnteenkainaRunakuruon paiisinimelläänmyösmai, 1ossa.Vanhempikämppäon vain muuianeeliaan
rumajahisloriltllårnikåvä.Vuon- man sauvantyönnön
piiässäLuulam men
na 1943 tapahtuneesså
piispanseurueen suuntaan.
Tämäkämppäon poromies
ienjå
kimppuunrehdyssä
dcsantlihyok
käyksessä kullankåivajien1930hrvunalkupuolella
ja senjälkeisinä
päivinäsuoritetuissa
isku, mkenlama.
Sekorjattiintäysinvuonna1982.
hyökläyksissä
vihollinenkäytti ilmeisesti Uudenpikänppäonvuodelta
l960.jolloin
juuri Rumakurua
piilopaikkanltän.
Metsäntutkimuslaitos
rakensituvan omia
ja retkeilijöitävarten.
Laanilassa
nelostienmuikrssaon Piispan tutkijoilaan
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Muutanaporo oli jåänytauringonlämpi- alaskiinpållepåinoli kaunis.joten nousu
ja lepåilem:iån
m:iånsyömään
kurunsuuaukon ftiheisyyteenja itse kuru välkehti
ja boukur Aurinkopaistoivieläpi*ääntunlurissä
kevätauringossa
todellakauniina
sinä
televana.
Niirpä mokailtuamme
lähdimme iltanajataivasoli pilvetönseuraava
nr*in
hiihtolenkillekurun kåuttåylös tunturiin. päivänä,jolloin jätimme Lapin hiihto
koskåku.unylå.euDoilla
ei Däyttänyt
ole- maisenatpalataksemme
vuodenkulutLuå
van vaarallisialumilippojå.Hanki kurun
seinämilläoU
sileäjåtodellahidaskulkuinen.
muttakurustanäkymåylös
tunturiinja myös SaaraKoslåma
Liihde:Saanselän
Sanomat

SOKOSTIN VALLOITUS
RANTASATEESSA
OIin kuullut monennonta juttua Luirostaja
Sokostista,jotenajattelinettåkai seminunkin pitaåsinnepåästäkåymliän.No isäähän
ei iarvinnutkahtake.tåakäskeä.jotenkesäkuuDtoisellaviikollx köröt teInnmeLadalla
kohtipohjoistå.Kun saavulmmeKiilopiiälle.
satoi vettäja tuli outo tunne. en halunnut
kaanliihteämaasioon. Muttajo seuraavana
päivänäkaikki näyttiparenmaha,joten läh
dettiin matkåan.Tarkoiruksenaoli viett:iå
ensim mäinen yö Rautulammella.mutta
kun keli oli niin hieno ja neno maistui,
päätettiinjatkåaKotakönkäälle.Iltå ou Iäm
min ja sateeton,ennen nukkurnaånmenoa
ålkoi kuitenkinjo sataa,onneksioltiin laitettu kaikki ravårarteltan sisäpuolelle,joten
selvittiin suhtkuivanl Kokoseuraavanpäi
vänmatkallaLu;rolle satoivettä.Tiesin,etiä

Luirolle menlessä pitää yliuää Luirojoki.
Kieltämåttä oli hiemanpelon sekåisertun
teet. selvisin kuitenkin, isän reppuseläsrå.
Saunoimmeja ilta meni vaanollesså.
Matkakohti Sokostiaalkaa.Lähdimne nou
ja mirå
semaxnSokostille Jaurutuskurusta
ylemmäs nrcnimmq sitä enemmänru pesi
ja satamaanråntää.Puolivälissii
Luulemaan
rupesi hirvi$änän Diin paljon, eitä reki
mieli kliäntyätakaisin,muita sisullåjx isän
kånssa kåsikädessäsaavutimmehui pun.
NopcxstipikaraporttiVantaalleanäky vyys
olcmåbn, tuuleeniin etteipystyssämeinaå
pysyäja ränLäiisatåaihan vaakatasossa.Ei
huipullaviitsinyt kauaaolla. oli meinaavä
hänturhankylmä. Låhdimmelaskeulumaan
Sokostin rinneuä alas, siellä tåällå nåkyi
lunta. Kämpille tultuamme.suunDistettiin
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ja ilta menitååsihanvaanollessa.
saunalle
Vietirnrnevielä toisen yön Luirolla.
Herättyämmeaamulla, satoi hetkenåikaa
ihån silkkaa Iuntåja koko matkanTuiskukurulle kaikki kohdalleosuneetsadekuurot
tulivat rakeina alas. Seuraavanapäiv,inä
matkalla Suomunruoktullesatoi. mutta illaksijayöksisittenselked.
Vaelluksenviimeinenetappi edessä,
Suomunruoktulta
Kiilopäälle.Ja taaspiti
ylitiää joki, niminiiin Suornujoki,onneksi
mentiin sellaisestakohdastayli, missäoli
vert:ivain nilkkoihin asti, muttavoi kauhis-

tus miten kylmä vesi, jalat otivåt väiån
Pidettiinkahvitauko
aikaåihankohmeessa.
låavolla.Viimei setkilometrit
Suomunlåtvån
Kiilopäällemåitavaåpolkuapitkin.Kyllä
poronkäristysja uiskentelutSaariselän
kylpylässätekivättosihyvM tiillaisenreissun
jälkeen.Kävinelänäniensimmäisen,
mutta
en tosiaanlaanviimeisenkenanLuirollå ja
Sokostilla.
Oli todellakivaa.
SaijaPalo

KIRJAREPPU
LIJMIKENGÄT, POLKU
TÄLVISEENLUONTOON
Mika Kalåkoski;Ab EråperinneOy 2000
painosta
Joulukuussa
tullutkirjaon ensimmåinensuomenkieliDenteosmuotiintul
leistalurnikengistä.
Tektissäsaavat
osanså
niin lumikenkien historia ja perinnekuin
erityyppisetmallitkin.Opastusta
saadaan
sekälumikenkienvalintåanet&iniidenk iytjå varusteisiin,
löön,vaatetukseen
seura-ja
kilpailutoirnintaan.
Käsistään
iaitavatvoivatmyösvalmistaaeri ryyppisiälumikenkiä
kidan tarkkojenohjeidenmukaan.Näpzik:in
pill(u kidan suurinheikkouson kuvien suF
kea painoj:ilki. Mutta tekstistihånne asiat Corander, (09) 3Og 9'72, 040-s84 6946,
b-corander@sp.partio.fi.
Hinta noin 99 mk.
varsinaisestiselviävät. KirjakauppojenlisiiksiLurnikengät-kidaavoitiedustellasuo- Raija Hentman
raankuståntajalta:Ab EräperinneOy, Nalle

LÄULUJOUTSEN,SUOMEN
KANSALLISLINTU
Matti Leinonen,Porvoo2000
Joululahjaksi sattui käsiini mielenkiintoinenkila Suomenkansallislinnusta.Aikaisemmåtmielikuvanijoutseniståovatperustun€€t Y4ö Kokon kiioihin. Verrattuna
Kokon kirjoihin on Ma.ti t einosenkidassa
upea värikuvitus. joten jo kuva- ja
selailukiiana seon mielenkiintoinen. Kuitenkin kirja tuo runsaastiuutta tietoa
joutsenista.Joutsenei ole enäävain maammepohjoisimmissa
osissapesivä
lintu,vaan
on levi.t:inyt reviiriä?inkohdenetelää.Yrjö
Kokon työ joutsenten suoje lemiseksi on
kantanuthedelmää.
Kirja muultaamyösk:isitystäjoutsenista.
Ihmisensuhtåuturninenjoutseniin
onmuuf
tunutjasenmyötätuoårkanåpidenylinru on
alkånutsietä entistäenemmänihmisrii 1ähelliiän. Monta muutaLinmielenkiintoisra

Pisaroita
Nousin Pyh?illeNattasele
Sieltänöyränäkuljin
Oryostakohti kun taivalsin
Tuolla se vihdoinkin selkenimulle
Saaaoisetuhotajavalloitraa
uti

yksityiskohtaåjoutsentenetimästä löytyy.
Sanoin
suppeampaa
t;etoa
kyhmyjoutsenista,jotka viime vuosienaikanaovat levituineetasuinaluettaan
Ahvenanmaalta
Suomenrånn;kolle.
Reijo Blomberg

SIIDDASTALLAN. SIIDOISTA
KYLIIN
Toimittanut Jukka Pennanenja Klemerti
Niiktäläjiirvi, Pohjoinen2000
Kirjassa tarkastellaanLåpin luontoa, saarnelaisuudenmuinaisiaja historiallisiavaiheitasekäaineellisen,
yhteisöllisenja
hen
kisenkulttuurin kehiuymistänykypäi vään
saakka.Siiddastallanhuipentuunyky saajå uusien
melaisuudenmuotoutumiseen
kulttuurielemettientutkimiseen.
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TURENKI

roHTA

AVANTOUINNIN
MM 2001

IERVETULOA
JWÄSKYLAÄN

I AVANTOUTNNTN
MM-KttPAttUtHrN
2.-4_3.2001
!
Kilpqilutiöriestetöön
Jyvösiörven
sqiqmqssq,
keskellökoupunkid.

OHJEIII
IA
Pe4ontoi
2.3.2001
12,00-21.00 kllpdllukonslloovoinno
(uufomoauoioilet
20,00
louontol3.3.200l
0€.00-10.00 kilpoilukonslioovoinno

AolloAtvori,
Solomokio6ki
Solomo
AoroAvorl,
Solomokioski
Soiomo
Soi,omo
ooikko ovoin

10.00-15.00 MM-koclniqsofiol
16.00-lö.00 MM.loppukllpollul
lloiuhla
20.00
Sunnuntoi
4.3.2001
10.00-13.00 Avonrouinflsymposiumlllkunloliel€€llin€n
ttedekunto.L3M
10.00-14.00 Kuufii-.sisuDusslio noppolodol
| 4.00
Ryhmöuinlinrylös
15.00-17.00 Kuufii-.sisuDusslio notPpolodol
17.00
Polklnlolonloko
lo pööftijölsel

emrr

koflo,El.k alkri

sc omo
sa omo
Soidmo

SARJAT
JA MAI(SI'T
MM kilposorjd,
SL:niösen Ei-iösen
ni.upussi-io noFposorjol
Ennen9.2.2m1lholllouluneel
100mk l20mk
Jölki-ilmoinodumisel2:1.2.2001 l50mk 170mk
Ulkomoolola€t
l2()mk
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SUOMEN KOTKAKANTA JA
REVIIRIPERUSTEINEN

KoRvAUSJÄnrusrnnnÄ
Suomesta
tunnetti;nvuoden2000lopussa
joilla
noin350 sellaistamaakotkareviiriä,
oli todetaujoko onnisrunutpesinrätai
jonain vuonmerkkejäpesinnänyrityksest?i
l990luvullå. Tunneuujen
maåkotkareviirien mä:irå on kasvanut
koko lggoluvun ajan.Suurinosakasvus
ta sel;ttyy parantuneellapesäpaiklojen
tielämyksellä.
Suomenkotkakanta
kasvaa
myöstosiasiallisesti,
vaikkakinhyvin hi

Paliskunnalle maksetaan korvaukset
paliskunnan
aiueellavuosittaintodettujen
onnistuneidenpesintöjen ja asuttujen
revi;nen perusteella.
Pesintåon onnistunut, jos reviirillä todetaanpesä,josså
maakotkånpoikanen iai poikåser.Reviiri
on asultujos siltä löydetäänpesä.jora
maako&a on koristellut.Onnistuneesra
pesinnästii
koNauson metsäalueella
kol
minkertainenja tunturialueella2.5 ke(ainen asuttuun reviiriin verrartuna.
Tunturialueenpaliskunnissa
korvaus on
Tunnetuista
reviireiståsijaitsee
poronhoito I kenaineneteläisempään
poronhoitoalu
,7
alueella noin 90 prosenttiaja Lapin
läänissä reviireistä sijaitsee noin 80
prosenttia.1990-luvutlalietoon tulleista
Vuonna2000konaussumma
oli noin 1.75
uusistareviireistävaltaosaon löyrynyt mitjoonaamårkkaa
vaihdellenkorvauksia
Lapinläänistå.Levinneisyyden
ydinalueella saaneidenpaliskuntieD
osalta3105marko&atiheyson noin kolme reviirili/Io0o kasta 134891 markkaanja
keskim:iärin
km2.Tunneluistarcviireisti noin 2/3:lla korvåus
oli koko poronhoitoalueella
8652
todetaanvuosiuainpesintäja noin 1/3:lla markkaa asuttua tai poikåsia
tuonavaå
tunnetuista
reviireistätodetaanonnistunut reviiriåkohti.Paliskuntien
råjoillaolevista
pesintä poikasineen.Poikasten määrä reviireistä
korvaus jaetaån paliskumien
pesinnässå
onnistuneesså
on keskimåärin kesken.
Korvausmaksetåan
myösRuots;n,
I,1. Vuosittåinenpoikasm:iiirä
Suomessa NorjånjaVenäjänpuolellarajanliiheisyy
on 1990luvun loppuvuosinaollut 100 dessäolevistareviireistä.
120 poikasta.
Pesintätulos
vaihieleevuo
sittain paljonjohtuensä ja ravinroteki Våltioneuvostonpäätöksen
mukaisesti
Jöistä.
Metslihallituksentehtäv?inäon vuosiltain
paliskunnittain
selvit iä pesintätulos
sekä
Vuodesta 1998 faihrienmåakotkienporo- neuvotellåpatiskuntien
kanssareviirien
taloudelleaiheuttamatvåhingoton ko ar- måärästäja muuhun
tarkastustoimintaan
tu reviiriperusteisesti.

pesiinnyöhempäälöytynistä.
liittyvistiiasioista.Suurimmå.osanpesä helpottaa
tarkastuksistasuorittavat ymp:iristöminis
teriön valtuuttamat ja Metsähallituksen TuomoOllila
kirjatlisensopimuksenpesåtarkastuksistaylitårkastajå
lintuharrastajat.
tehneetvapaaehtoiset
Metsiihallilos
Pe|åPohjolanluontopalvelul
Håvainnotmahdollisista
kotkanpesisiä
voi PL 8016
ilnoittaaTuomoOllilalle.yhteystiedot
alla. 96101Rovaniemi
Ilmoittakarpesistävdkka etteolisi aivan puh.0205
64 7610
varmam;nkn
linnunral€ntamapesäon,me GSM040042r 448
tårkistamme
asian.Mikäli käytössänne
on e-mailtuomo.ollila@metsa.fi
GPS-laiteottakaapesäpaikan
koordinaatit
paperilletåi nerkitkääse kartalle.Tämä

VATSARI - erämaajärven takana
Toimittanui Tapio Tynys
Vu o d e n 2000 k es ällä i l n e s ty i T a p i o
TynykscnioimitlamakiriaVätsiirinerämaå

ja eläimineen.
Näitäalueitaon ihminen1u
hansienvuosienajan hyödyntänyl.Siten
Vätsärlnerämaa-alue
ei ole luonnonsuojc
lualue.

MeisAh litusonviimevuosinakoonnuterä,
rnaaalucidenluonnoslajasenkäytön
histo
riastarunsaasti
tietoja.Laajattietlömårerä
maat,joita nykyisin kutsutaaneränåa
alueiksi,ovatåikojenkuhessamuovanneet
Kun lueskelee Viilså.in erämaaalueesta saåmelaistcn
elinkeinojaja heidänmdail,
ke(ovaa kirjaa. huonra miten kirjaan on
månkuvaansit.
Tällaisenvuorovaikutuksen
tallennettumielenkiintoiselhtavalla histo
tulokscnåsMmelåisia suonala;skulttuuri
jokåon oUutInarijiir
riaasiitäynrpäristitstii,
pnivänäsovussakeskenään,
elävä1tänä
sii
ven kalastajasaårnelåistcn
eliDke;nojenja
täkin huolimatta,ettäkulttuurienulkoiset
kielenperustä.Vätsärinerämu åluettaesil
erot ovåt kiin(eänasumisenja tekniikan
televän kirjan teksteistiija erinomaisista våikutuksen
vuoksiperusteelliscsti
muuttu,
kuvista havaitaan.ettäInain j;ir'\,entakana neetja lähentyneet
toisiaan.Erämaa-aluei
on edelleenkinjäljellä eri kokohia lähes denmerkityssaamelaiskulttuurille
kuiituuja soineen riperinteen
koskemaitomiaalueita.
metsineen
välittäjänä
on silti edelleen
kesMetsahallituksen
Ylå lapinhoiloaluecnkli
jo valmistunutHammasmeslåontä1äennen
tuniurin ja Pöyrisjärven erämaa-alueesta
vastaavanlaiset
selvitykset.

Kaildsta eniten ltä-Inarin asukkaidentoi- muinaisuutta.luonnonkäytönhistodaa ja
meentuloaon kuit€nkinheikentiinytInarin- nykyisyyttä.Erityisestialueenluonnonkäy
. ridnn(;\rcly
Paatsioen tön historiastasaamonipuolisenkäsityksen
.tärvenvedenpinnrln
tnarijärvenkala- alueenluonnonvarojenkiytössåtapahtuneisvoimaloidentarpejs,,;:.Nc
jotka
koLo ahrcenta- ta muutoksista,asutuksesta,alueenjoutukannat.
muodoslival
valdoiden
mielenkiintultaessa
1960- misestajovarhainei
ioudenperustan
roma,hli\'rt
perinteisen
non
kohteeksi,
sanoin
kuin
lapoli paikaililuwlle. Vail*a sivuvesistöissä
pålaisen
pyyntiyhteisön
muuttumisesta,
voisia harjus-, siika ia ahvenLan.oja,
kalastuksellisestihuonåttava me.kitys oli sipå jopa sanoa håviämisestä.Erityisesti
nyös vaettavillatainen ja siikalannoilla. perinteistenNåätämönkylån havumetsäSyksyisenkutuvaelluksenaikanaoli mah- alueidenj&iminenvuonna1826Suomen
merkittäviä puolelleoli eräsperusteistaVätsiirin netsidollistakalastäalyhyessäajassa
ja
saaliitatalveavartenTsumu- Kyyneljoen en myöhemmällekäytölle ja niistå
Vuoden 1852
vesialueilta.Vähentyneisiinkalansaaliisiin ilmenneilleongelmi1le.
jälkeen
rajasulun
muutti
alueelle
ja
seuei löytynyi korvaavia elinleinoja
paimentolaissaamelaisia
mm.
Kitti
Klemetti
rauksenaolitin alueenviihittäinenautioitu(s.
1816).
Ihenäsyyden
aikana
ennen
toista
minenväestönmuuttaessaålueeltakunnån
puuta.
måailmansotaa
alueella
hakattiin
suudmpiintaajamiin.
l98oluvulle alueellesuunniteltujen
hakalueen
Ki.jassakäydiiiinseikkaper?nsesti

?
l.t\

I

39

eramåaliikkeen Kessin alueen saamenkielisistä
kuidenjohdoslasyntyneen
lukivoi tarkkasilmåinen
aktiivisentoiminnanjohdostaaluesåaliin paikånnimistöstä
piiriin kuuluvåksi ja pätellä millä tavallahe ovatympäristöti
erämåålain
sisällyteryksi
rnåisenissa hyitdyntiineet.Paikannimetovataikojensda
NäissäKessin
erämaa-alueeksi.
ja jopa kadoDneet,
onsitenmyösInarinsaamelåisuudenjuurettossåmyösmuuttuneei
uusik
kunentisetelinkeinotovatvaihtuneet
siinäyhteVuonna1991voinaånastunuteråmaalåki si.Nimetovatmyösmuuituneet
ja vål;Deet
ovat
jotennykyi- ydessä,
kunliikkumistavat
nåitäalueita,
onneksisuojelee
voidaån muutl neet. Nykyaikaisillakoneellisillå
silleja tuteville,saåmelaispolville
kulkevå
josta kulkuneuvoilla
Vätsiirinerämaassa
säilyltiiäkosketuskohtamenneisyyteen,
tdkkailla
kokomåt ei ennätäsamallåtavoinmaastoa
kirjanlopussaIlmari Mattuksen
jotka
eläneet
saarnetaiset,
nimcl kenovat. kuinaikaisemmin
paikkojensaanenkieliset
porollataihevokävellen,
lunnesaame kulkivathiihtäen,
saamenkiehäjå
Ellei haUitse
ja nir- sellaajaen.Entisaikojen
Kessinasukasja
sanat
saanenkiel;set
laistakulttuuriä,
nykypåivånäsanoilla kairoilla liikkuva
den merkilyseivät avauduhelposiiulko
kulkevatharvoin sapuoliselle.Senvuoksiajattelinhiukanva- moottorikelkkamies
kerlaista yle;sellä tasolla. mitä Mattuksen mojapolkujåtai keinoja.Paikannimet
kaupasta,
hautapaikånnimistön tovatmyöselinkeinoistå,
keräämiinsaämenkielisen
paikoisla,
asuinsijoistalyövälineiståjauh
takaåIöYIYYpåikoista,pyynnislä,erilaisisiaeriimåasså
ja entisaikojen
uskosåsioista
llmari Maliuksenkokoamatpaikkojenja tapahtuneista
karuusnäkyynimisiäeli
nimistävoihavai 1a.Myösmaaston
saämenkielisislä
maaston
ninkälaisetmåål missäkinålueetlaovat.
ket
onmaailmankuva,joka
ta.ettåtaustalla
ja tarinatvalaiseval
nyös hisympä Keriomukset
käsityksistä
too inarinsaamelaisteD
ja menneisyydestään.
Näinnährisiöslään
on rnerkiitädäänniten inarinsaåmelaisilla
paikannimien
runsauden
elinkeinostaån
vätietomäärä
Jåymp,instös- Saamenkielisten
voidaanpätellä miten tehokovat siten perusteella
tään hallussåån.Såamelaisel
ja ilmaston, kaastiynpåristöänissäkinpäinonhyödynmaaston
kieleensä
tallentåneet
ovatolleetsuuneuy.Vätsfin kalastajille
kulttuurin.Josnäi
kasvistonjaperinteisen
kosannetaan renpienj årviennatalikotelint:irkeitä,
den viimeistenerämaa-alue;den
ja tulevien ka kala on niissäkutenutja syönnöstänyt.
osanykyistcn
tuhoutua,
tuhouluu
minuuttå,kosketuskohta Yhtätårkeitäovatolleetsalmetjäjoet,joisaamelaispolvien
toijosiasaamenkieli
denkaultåkålaon sii.tynytvesistöstä
kum
menneisyy€emrne.
ovat olleetjäkåliköt
puaa. Knjasta löytyy myös toinenk;n seen.Poronhoitajalle
ja
jäkäliinnostoaikaan
vuodenäikoihin liittyvå tirkeitä syyskesåIlä
kosketuskohta;
josta
jyrkline valonja liimmönvaihte taastalvella,samoinkuin kortteikot,
maisema
meillä ajoporoilleleikattiintirkeälisiirehua. Kårluineen.Näissäerämaamaisemissa
jatåloudentullessauutenatekijiinäelinkeinomuillakin saåmelaisillaon jullrenme.
nepaikat,josta
yhdistelmåan,
oli tiedettävå
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saattoiniittiii karjale talvenheinättaijossa
saattoikesaiaikana
kadaa laiduntaå.Siellä
missäon paljon saarnentdelisiä
nimiä voidaansanoa,ettäsielä ovat myösentisaikojen saamelaisetkiiytriineettehoklGasti
luontoahyviikseen.Monetnimistäovattodennäköisesti olleet selkeitä saamenkielisiänimiä, mu.ta niiden tulkintä tädin päivän
tiet:imyksenperusteellaon vaikeaa.Nimet
ovåtmuuttuneet
kunuudet,muualta
alueelle
muuttaneetkesäasukkaat
eivätehk?iole alueen kulttuuriperinnöstäolleel tietoisia.
Kessinnimisti siis niihd:iiinentisaikojenja
myöhernpienaitojen elinteinoihin liittyvät
åsiat,erilaisettapåhtuma.jauskonasiåt.
Nimetkertovatmyösvuorovaikutuksesta
mui
ja kulttuurienkanssa.
denkansojen
Kutenjo alussasånoinki4astan?ikyyerityi
senselkeästikulttuurin muuttuminen-Syynätiih:inpid;in 180O'luvullaalkanuttaInadn
jå Vätsiirin poh
voimaperäistäasuttamista
joisosån läpi Jäiimerenrannålle ulottuvaa
reittiä, jonkå kåutta suomålaisetnälkä
pakolaisetmeniväl parernmanelaimäntoi-

Paikannim€tovat myös inkeitä tuleville
saamelåissukupolville.
Inårinalueeltåjaer;
tyisestiKessissäneovatInarin saamelaisten
tzirkeäkultluuriperintöä,inarinsaamelaisten
identiteeuiä.Kirjan toimittaja Tynys onkin
ottaessaanmukaanluonnonkäytönhistorian
lisiiksi påiklojen saamenkielisen
osionym,
miirtiinyt, ettänekuuluvatoikeuteensåily!
kieltä, kulttuuria ja
tiiä inarinsaamelaisten
historiaa.Paikannimetovat siten inarinjosta
esi-isienkulttuuripedntöä,
saamelaisten
huolehtiminenonkuuluusivistysvåttiontehräviin.Pidänki4anaikaansaamista
rodelli
senakulttuuritekona.
Jouni Kitti
Tarkastaja
Kala-ja riistaosasto
Maa-ja metsätalousministeriö
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RINKANPOHJALTA
ARTIC EXPEDITIONS 2. _ 4.3.
Laskuvarjoj:i:ikfikilta j:irjestää t?imäntapahtuman.joka tuo tunnetuimpiensuomalaisten arktistenretkikuntien koke mukset
n?lhtäväksi
kaiktien asiastakiinnostuneiden
ja koettävaksi.
Suomalaisina
luennoitsij
oinäkuullaanStis
Fjörkä, PeterBouchtia,Pentti Kronqvistia
ja JussiKaumaa.LisiiksikuullaanTanskasta
Kanadasta ja Norjasta saapuvien
vierasluennoitsijoiden
antia.
P?nvien
aikanakäsitellään
vaellusolosuh
teita
Huippuvuorilla, Gönlannissa, arkti sessa
Kanadassajå
nåpa-alueilla.
Talvitelttailuja
najoittuninenlumeen,lainsäädäntö,
valmistelut,varustekoke
muksetja ongelmat
kuuluvatpziivien
kiintoisiinaiheisiin.Liså
tiedot ja ilmoittautuniset:
:
www.lsvikilta.fi./arctic

RETKIRUOKAKURSSILLE
Jiirjestiinpienelle,enint?iiinkuudenhengen
porukalle kerrauaan retkiruokakurssejå.
Kurssin aikana tutustutaankuivattamisen
periaafteisiir. kuivatetaanerilaisiatuotteita"
kootaånja valmistetaanretkileittinillå monipuolisia retkiruokiå. Kokkailu tapahtuu
ulkosållaja maisteltaviksivalmistuu25-30
alkupålåa,erilaistalärnrintä ruokaa,aamiaista,leivonnaistaja jålkiruokaa.
Kurssinkestoon noinl Stuntiajakautuneena
kolmetle,neljäIe Fiivzille. KurssirnalGuon
800mk, Matkåiluliitonjäsenille alennusl0
%. Kurssimaksuunsisältyvätopetuksenja
opetusmateriaalinlis?iksi ruokatarvikkeet,

kuivurit ja retkikeittimetpolttoaineineen.
Seuraava
kurssipidetään
9.-10.3.2001.
Raija Hentnan,puh.(09)718768,0400380606,s:ihtöposiiraiia.hentnån@n;c.fi
.

KEYÄTKOKOUS7.3.K€ KIO
18.00
Kaisaniemenala-aste,PuutarhäkatuI
Kaisaniemen
S:i;intöm?iiiriiinenkevätkokous
ala-aste,Puutårhalatu1
Kokouksessa
kåsiteUänyhdistyksen
sään
nön9 $:nkevätkokouksellemäiirä?imät
asi
vuodentoimintakertomus,
tase
at:edellisen
ja lilinpäätös, tilintarkastuskertomussekä
keskustellaanKukasjiirventilanteestå-Kokouksessavalitaanmyösedustajailiiltoko-

Tervenrloa!
Johtokuntä

Kansikuva:
Kaalivaaksiainen
Piiiv?ikorento
Surviaissä?iski
Karvassä:iski

BUSSIE5ja E5A
KA&IÄKAIVON LINJÄ-AUTOÄIKATÄT]LU
Espoonkeskuksessalinjalia85 ia 854
on vaihloyhteysHelsinginsuunnanluniin

Yhteysiuna
Helsingiståi

8.42L
11.38L
13.22S
14.22S
1s.22S
16.38L
18.22S
19.38L

Espoontorllta
arkipäivinå
7.30
8.30
9.30
12.30
13.50
'14.55
16.00
17.30
18.50
20.20

Nuuksionpååstå Yhteysiuna
arkioäivinä
Helslnkiin
6.45
8.00
8.55
10.20
12.55
14.25
15.25
16.40
18.15
19.35
20.50

7.20E
8.39S
'10.57E

1o.ur
a
15.57L
17.13E
18.55S
20.13L
21.25L

lauanlaisinia sunnuntaisin
6.38L
8.10L
9.38L
11.22S
12.38L
14.22S
15.38L
17-10E
18.38L

7.2Ola
8.45
10.15
11.45
13.15
14.45
16,15
17.45
19.15

7.50la
9.25
10.50
12.25
14.15
15.25
17.15
18.25
19.50

8.25L
11.25L
12.57E
14.50S
15.57E
17.s0s
18,57E
20.25L

la = vain lauantaisin

MYYTAVANA
HIIIAMERKKEJÄ

TOIMIKUNTIEN
\ETÄJÄT

Lapinkåvijöiden hihane.kkejä voi oståake.hoilloissa

T-PAIDAT JÄ COLLEGET
HanK itsllesi omallauudellalogollmme vmsleftu
Värir hama4 v;hrei! siniftn.
Hinta:T'påila50 nkja collese100mt.
Tilaukset Ki6ti Klomolåpnh-k.291 9l7l.

Ohjelnåtoimitumån veiijjä: Rirva Pumnen,
p u h k. .3 872101.
Tålkoopåiillikkö:
UljasPemu,Duh.k. 488821,
kiinnyk}å040-5927278.
UlkoilutoimikunnaDvecijä: Jomå Numi, pub.
k. 09-22463D2, kånnykkå040 5683179.
KarjekåiyonisånliirKaleviKoskipuh.k.813
5460.

KODAN VARAUS
Kittililn Kuklsjiirvellä sijailscvaa Coados
koraanne ldaraan PipsaMoringiltapuh.k.5877
004tai MaijrStytiltiipuh. k. 8764391.Vanuso.
perurtalakaksi viikkoa ennenv.rdrua aikr td
siiläpenläiin
nonnmlikätnönralsu.Kliyttiinuksu
on HSL:njäsenelti15mk,}lö/yöjå mnilta30mk/
hlö/yö.Alle l2 vuoriaide.kiiynönaksuonpuoler
cdellisistii.Koko kodanvoi vmta käyttöönsä60
nk/yö. Matkailuliitonsaunln maksuon l0 mk/

Fjällråven-Akka,kolmenhensenreltta,paino4.5
kg, 150nvvii*Io ja 80 mk/viikoiloppr.
Hilleberg Nåmmå1j GT2. kahden hengen
runnelireltta
3,4kg, r50mk/viikkoja80 mk!iikon
TieduslelutAnjaSintonenpuh.k.
8135460tai Sakari PaloDuh.k.8?45880.
Kaksi Trangia-r€lkik€itinoi,joita vuokElaan50
nk/viil&o td 20 nvviikonloppu. VaraukserA.ja
Sintonenpuh.k. 8135460.
Vuokrrra voi oyös irsetehtyj:iahkioii. 150nU

\-UOKRATTAVAT
VÄLINEET
Kolme Tena Måster-3 lelrraa, kupolinånir
paino4 kg. 50ml</!iitlo td 30
kåksikenostelttoja,
FjållråverEv€.slIII,kaksinkeft aincnharjalelna
2 (3) heigelle,painon.3,2kg.sisiileveysl60cm,
2 dbsidia.50nvvii*Io lai 30 nk/viikooloppu

Savotan 906 ja Såvotan 1200 riDkk@ 100 mk
viiklo ja 50 nk viikodloppu.
KolmepdiasuonalaisialunikentiiimalliaÄlposet
75nk/vii*lo tai 30 nk/viikonloppu.
Ahkioita, rinkrojr ja luhike.kiii vuokd Pekka
Ndnc n puh.k . 8 1 0 I I 0 , 0 5 0 - 3 39 9 8 5 1 .
VÄLINEITÄ VUoKRATAAN VAIN YHDIS.
TYKSEN JASENILLE.

Til@nLapinkiivijä
lehdon50mk.OIensuoriranut
n,Isun
ilmanerillisläl6kuaHSL:dililleMerihEerikink.24,
214218
13842.
Kuulun €nn€sciänSuom€nMåtkåtuniitt'oon(SML:njiisonyhdntys)
kauttajahalua.
lh:iksiIiirlyäHSL;ään.
Malsanvuoden
2001
suomjäsedmaksun
50 mkilmancrillisrälasku!HSL:nlilille
MedtåEeriki.k.24,
21421813842.
ja silikaur
Lapinkevijöihin
Haluan
tnryäHehinein
Seudun
ra suonenMåtkriluliiuoon.
MaksanSML:i j.senn.l$un
140mk minulleliihetenäviillå
lomätl*lla.
llmoitan osoileen muutoksesta

H€lsinginSeudunrrpinkåvijår

