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ruqpat-ahin qe*lvå

o\ef pcrila-*unut tåsenliq4a{f.esee 2/nBO = LADINKtr/ljÅ 1 , af: h"t[;lg
viirne wiee*ie'lå on \o kul-nurlkin ja tiin crr asiaa kssaax*unlrf . Pat*iin kas:an ,rq'fig -
-ts.lfiin la k=e, sqn\i le.hfinen. Seppo J,n errkat eqdråhlåne,wåt sinakin ket4asl-
I een hoomalessaan uuden k r.{rr*åiån te}teilqtr kar-vea=i5a kegLegcoa .
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jotrlukuun F,otella +/li kprtfi L4'6kzvilåfti; :ellaiså ei
usein *apehdu. gikbi o\ernme. waerlaarniaen!;n :ååstå -
fice* ain: iåFrån s,alzXå. .
-l-l eirno *laveri gahoi*eli åqkeqn qle i sl#ilaiEurdcn liva hta -
trrisla ohi korvien (Aetco Ksilu6al.o,krr\en rnuts|5{lq) i3
ar-ve\i uusinnant rn*rdollisu:k=:ia . -+-lårrellå olf war -
tnasfi kohåtcrlaverei*a. Uc'sinla on luekrn kiinni rnuitå

tun 
-Ätkos*a 

. 9opvan *ilaisuuden -fiullen *aivomrne
paree;ha.

KEwmM MERuW Gvnr !@ TLmRSDA

pian on f-apinkåvijrinkin aika heillåå anorakki trau-
tan p hanlckiulua kevqetrrpiin :zefimiin -
9i\tå .zaratb. et$ =opiv:a " kevqllå rredin{å 'et ealf,ul+
o[ernan kofrnurk-issa påå{ol-iin qhditfukserr voitni6
varnis*ra pajblilanne .

-ru'.-o6!\ 61 tÄplNKÄvuÄN T-P4|IA, korkeå\uoLkåifren
gr.prnalainefl välmisk .

Paifa en wsleanhaFrnae p rzarutfeilr,r'vihrc.illå t APIN-

xÅvrrÅ.r- rnerkilH , elaPli .
fthafu+- 3@ r:aifaa rnqqdiån rzareinaisoen +rilh hin -

+'an ,2l,SO/prrL. MD MilgTfr T
T-ARnoÄlBåp, seki Lapinkåviiåin *ilartuukslg*a .
4.llsrrt -lw\r.rrapn =luica
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o*{.re-r*al ohr ia trreilå ohplmavåkeå F noln 7OO
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16.4. ke lm,tf\TItOICIS klo 18.00 Taiteilijäkoti lållukassa,',
ÄpoUonkatu 13. 

-;f;
Iiolouksen jälkeen kertoo Fertti \ Dlirka Hlnalajasta iu söf"
asukkaista.

22.4. LL YLEISC?rIIÄr$rus klo 19.00 Balderin salissa, Aleksante-
rirkatu 12.
lti IGlevi Erilsson kertoo IÄPIN UåIUISTÄ.

\äIiaika, jolloin mahdollisuns naksulliseen kahvitarjoiluun.

'1a niinlaoin muigtr*,e, igfur, taska ehlir'

7.5. ke KERtiSILtA klo 18.00 Tcbliintorilikatu 2, alakerta.
Suunnistuskurssin valrnistelw ja keskustelutilaisuus.
!,tukana kurssln \retiijä Erkki Sinpanen.

15.5. to SULiIWISR'SKURSSI - teoriaosa
2I.5. ke S{JUNNIS'ruSzuRSSI - t€oriåosa
27.5. ti $ruNNIS'IIJSXURSSI - teoriaosa
PaiJ<ka: ltiitlttntorinkatu 2, alakerta. Ktrrssjn hinta 50 mk^lenk.,
joka sisäItåiti tårvittåvat kartat ym.

Maåstohårjoituksien ailca ja paikka ilnoitetaan kurssin aikana.
Ohjaajana Erkki Sinpanen.

15. - 18.5. \IIil{ONIOPPU\REII)S B/tfi-H:ikin kansallispuistoon.
Xatso l€irintli- ja netJceilyletrti n:o 3 - 4f J.irjesuijä I'SL.
Ilrcittautumiset SFIL:n retkeillosastolle puh. 17ö B6g-viinEis-
tä:in 12.5.80.1",{å. L*Ff 2/!rs9

17. - 18.5. Ia - su KAIircIINRAKENIÄIi,IISKURSSI Aulangolla.
I(atso l€j.rintri ja netJceilyletrti n:o 3 - 4.

26. - 28.5. IEIaNIAI(URSSI. Jairjestijä lrErinelojat ry.

mur{eh ... rnelonrrasta la ve$llihik&-umiaes.la kiiqqos*onee}

harraslai:*, ioa-le,illå on wäliniita sqrnni*elmia kesåohiel -
maså , ilmoi{elL,aa . Jos ei , ol4akaa t4hler'{tlå å*-'lE
Ålarrkoon, p. 8321os . Ka+€dban tnifå Lpirrkåvi1åin
joukoltr -{,ehdåärr .

ker-hoilia on hqwå gsikka iåeoiden,briliLin *Eivarn

kqrlum is{en *r.n6 ; 
"""t-t 

.

XJIUFilrsKuu

"s"g.*t
13ffilnn
U LIJIS-'TEBKW
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29.5. tA KEV:iTKAIJDA\T AVAJAISFT IGR,]AKATVICIJÄ.

Tä11ä kertaa olenne kutsuneet Eräkerho -68 vieraal<sqnre
r r r i : l r r i rn l  la

Kokoonturdnen Ala-l.Gnnerheimintiellä, josta lähtö klo 17 -00
tilausbussilla kohti So1va11aa, josta jatketaan edelleen luonto-

polkua pitki-n kohti f'arjakalvroa. Koska polku kulkee arvaamatto-

nria teitli, on s)l'tä ottaa kunisaappa.at jalkaan'

Perillä odottaa röyhyävä sauna (saunakanpSeet mukaan) 
' 

hauskaa

ohjelnna ja maistuvat tarjoilut.
Varaa mlrkaan 20 mk, jolla saat edestakaiset matkat ja kahvit
ja pullat peril1ä,

fltahåimiirissä n. k1o 23.00 1:ihdetään paluurnatkalle, joten

Helsingissä ollaan puoliltaöi.rl'

IIIIIOITIAIIIIJI4ISET \rJIMEISTj{,N naanantai-na 26'5. SML:n retkeily-

osastolfe puh. I70 868.

4.6. ke KERlloIl,TA klo 18.00 Tiiölöntorirkatu 2, alakerta.

Pj-rkko Perä ja Raija Hentman kertovat kesiin f979 vaell,uksestaan
Uts joelta Kilpis jiirvelle.

Hucrn. hejlä- ja elokuussa ei kerhoiltoja,

I]..6. KC ILTA L]NMI$4'iILL:!

\a Laeinkåvi'1=n hinnoin r. *lq-å-lilaisrrus låqeåFå koL,

poroLalla. Kal-so vielå LeirinE iaR.fZeit\a 5/tseo .

12.6. to PYö*IRRIKI. Läihtö Paavo l\nrnrEn patsaal-ta klo 18.00.
veta'rana u_Lra Sara.

13. . 16.6. LEIRINTÄ JA REiKEILYPJ\WÄT YYTERTSSÄ,

qHciskuliekr6 lår1e5ls+å34 Er-åkerho-4$ :q kanssa .
genEun rupeaJ- våråil€mesn leirin|årrrokLiå , svree}rå

*at .lernig:,a:trraafl +€l1l-åa '

värt'frrs : r-qnåLalakorfl-i ,l.4>nkåvr$*-p'arb, kqr#i -
ldi+å i tnaf ert rnuigta muib.
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25.6. ke ILTARETKI WSTAIÄI'fiEIJ;E
Låihtö Otalalnnen bussilla klo l-8.00 l-aiturista 16. Bussista
jiiädii.in pois Saarijåirven kohdal1a (Porin tie) noin 28 kn
Helsjrrgistii, PeriIIä oflaan n. f8.30. l4r:l<aan pyyheliila ja
kunisaappa.at. Paluu Helsturl<ijrr kLo 22.15.
Onilla autoilla tufevien pysåiköi-ntipai-kka on 21,8 kn Helsingiståi
(hiekkakuoppa) .
Lisätietoja tarvlttaessa saa retkerr ohjaajaltä Aulis Boströrniltä
puh. 90 - 42LL.

22. - 29. 6. VESISTORSIKEILY\IAEIJIJS Ilonantsissa.
Jåirjestäjä 9.,1L.

25.7. - 7.8. \AEI;US PAISTUNIUREILL;E

14.8. to PYöRIiIEIKI. Gihtö Paa\ro t\Turnen lEtsaalta k1o 18.00.
Vetåijiinä lGrin Sillander.

22- - 24-8- WIKOTILOPPURETKI XAR.IAKArVOLLE.

Perniö Pirteät Iapirikävijöider vieraana. Heille ja reille
jlirjestetåiiin retkiä låihirmastoon ja nn:utakirt mukavaa ohjelnna
koko viikonlopun ajaksi.
Lauantai-iltana jåirjestetåiåin TIKKUPULIÄ- JA IÄULUILTA ja sauna
on tietenki-rl ltrpjrrEinä. Jo11et halua yöggä f'arjakaivolla, voit
kuiterikin osal]istua joko lauantain tai sunnuntain ohielraan
tai tu11a pelkisUiåin lauleskelsnaan ja pullaa polttanaan.

Kar jakaivolle Fti:isee Helsingin liJI ja-autoasernalta laitllrista
30 b liihtevissä autoissa.

Jokaista vuor@ ol-Iaan vastassa IGrjakaivon tienhaarassa.
Ianrantai-iltana jåirjestetåiåin kuljetus talkoovojndn T\rruntien'
varteen, josta pråiåisee linja-aut lla Helslnkijn.

(oska sisåinrajoitustilaa on rajoitetusti, yö\4rEiåin myös teftoissa.

Jåir jestelykustannuksirn peritåiän 10 mkftenk.

Swgx<ou 3.e. ke rcmnrr,ra kro r8.oo

20. _ 2I.9. VIIKONIOPUN PYöH|RETKI SÄIIII'IATTIIN.

YLEISÖTII,AT$NJS
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Hetsinki

Sinutte L.pinkåvi  iå. '

VAELLUS PAISTUIITUREILLE 27.7. - 7.8.1980

TIEDOTE

24.3.1980

Xesån 1980 vaettus.suuntåutuu Utsjoin kuntaan, Karigasnienen-
utsjoentien ja Tenon nuodostanaan kotmioon. ionka etetäosassa
si iai tsevet Paistunturi t .

Yaettus alkaa Utsjoetta.
i latka8 tehdåån teppoisasti  taivattaen' vål. i t l ,å leir istå i lnan
rinkkaa tåhiseudun nåhtåvyyksiin tutustuen. l{åasto on suurin-
natta osatta puutonta tunturiytånköå, iossa on hetppo kutkea
ja iossa sitnä katsoo kauas.
(åynt i I|UOVUS-AI LI6A(SEtl huiput [a kurki stanassa TEllol{ låaksoon'
Paistunturei l ta lOlVIt{ 647 n "huiputus"'  LU0IIUSHJARVET ja ni iden
våtinen kitooetr ien pituinen harju sekå Karigasnienen AILIGAS'
si inå nuutaDia retken ki innostavista kohteist. .

veettus pååttyy (arigasniemeen. fatkaå kertyy noin 160 kn ia
vaettuspåiv iå 10.

osAl{0TT0t{A(Su: 250 nk/henk., joka sisättåå kutjetukset Utsjoetta
opastuksen, yöpynigen. saunan ja aterian retken pååtyttyå sekå
tapaturmåvakuutuksen.

t lATKUSTAl, l I t{Ei l :  Låhtö perjantaina 25.7. kto 19.00 junatta Rova-
nieneIte, iosta edetteen l inja-autotta Utsjoette. Paluu Karigas-
nienestä keskivi ikkona 6.8. Rovanienette, iosta edetleen Hetsin-
ki in.  Juna on t le ls ingisså aamutta 7.8.
Yhteinen seuruetippu voidaan hankkia, mikäti  tarvit tavat 10
henkeå ovat tåhdösså.

!|AJo!TTUHIl{Et{ retken aikåna tettoisså ia autiotuvissa- Retken
pååtyttyå Karigasnienessä' jossa sauna ja ruokaitu.

YHTElt lEt{ PALAVERT pidetåån maanantåina 14-7., iotLoin suunnltet-
taan yhdesså rm. muonatuetteto, jota sovettaen jokainen hankki i
omat ruokånsa.

I LtloITTAUTt f{tSET vi i nei ståän 1 6. 6- 1 980 Suonen l{atkai tu I i i ttoon,
retkei tyosasto, pl6l-9ö:i70-866:-Rö;o myös osoitteesi, puh.
numerosi ja omistatko tettan ja keit t imen.

l lukaan päåsee 1 0 Lapinkävi jåä ja vaetLus toteutetaan jos
itmoittautuneita on våhintåän 6.

0SA!{0TT0|{AI(SU 250 nk Oil TIAKSETTAVA viimeiståån 18.6.80

Retken ohjaa Pirkko Perä,
atkaen, puh. 90 -- 88 33 45

joka vastaa t iedustetuihin 5.5.1960
t,  ia 79 E9 15 kot.
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UUTTIf, avemrne alra nawYYFn pa,.ran
iltnoi*a oeto-åi m+rr#åreeesi lRt"lÅt.r-E (tmna

safirnus ,e 7Vel7) *ei lrfrqaLLE (t-eena Ave-

sato, p. 74854Z ) ia niin c,rr ilmoi*uksesi setr-

råEryåssa LåAPINKåyIJÄ 554 , €eeå va\tak-urrnallise:s

Jckaieesia lehdqe*å rnaktaa 6TåJA 5 rrk
iltr oi{rrk,.rltria *lSL,n *tlille 

' 
PS 1196 60 -9

nrÄtng EE ä['KÄ^åt . o o

ffiI/?@z

tsEtrlrM s

ET -inotnaioet,'nroril}ortgl h;ihfoszapgF, no fr

Raiia *ler*ren 'va. 
#l1Ln , vtelå t"v+|lopille

4trora}cin , no 52 $l .r-"|a-ra)

Per:lli *larrnia , P. 5374i3

L8KÄtuuu

1. 10. ke KERHOILTA klo 18'00

IZAELEUST"+ki Siurrl-ioon

gl.AtrUpff/,$ reH<-i llomarrfe,'rin, Noor:iåtwi -Fur.rnan-

kosket . qhdesså Kaakon l' q'inkåvrioiden karrstp-

åt-kemmin mqöhernmin ia lopguwuode<ta \qzgu-
vuodesie

å+ ++ + +++ t  + + + *+ r++ + *  r+,  *+

rnur-rl'gn . " "

tlsL !r ld

GTrA unpfilu](tilu|"ÅÅ sÄrorwro
p l"åq o|ridrra vielå keran l+i , ei r.nrho*u

ålå viiwq{fele ,å,r-{u kEFN:n , r-nu.rlon Rarhsaf onp wie"h4 \
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ÄNNÄ MN äflrÄNgyfl RAMLUäÄM
LÄDNNK frWfrååW MERRÄM
warfiimmtn o9.- l7.oo TUTtr " WEWtrilLE

nw r-r.i+{ .lÄ RF1K F I LY HA LJ-l

uenerLuvÅl-tNE Hfi MÅtL

: Y;i66*:rfu 34 , ootoo *lel€rnki lO , eoh. 30- L\3 6LL

: Kalevsnkali,r 1 , ootoo+elsi'flki 10, pufr, 90- (41 692

i tnotfr*

TALVtrLLN TAWItrTU dWtrfråLLfr KE5AETU
TTUJA,TIEF-TBO K"4tkrN 4tt<44,

rärruN sAAr TAWTWW&WAJä*gäRMAsm?
n
I I

H"sanr:lb r=1" Letn'tl.lra.ra RrnctLY lehden
o kaikkr EUoMtrN MÄIKåILUUIT0N \åsunedu*
" 4lelsinqin Seudun l-apin kåvi[ar{en eri*qrseduf

l I  
-

å Sorn -tAl krR.Jorla. 9uoueg M,lrx+.rr-uultfröoN
Mik-nka*u eE , ootoo -l-lalgnLi lO,, T()h. qO- l1)a68.

tl-r"1ör't-A : *ilean I AplNKAV|JAI i= ilrroilFat':dun \åseneksi
apink"åwi [öit'in . - 

$;i,*.*åli.5- 
tårrtoso*e,

TILA&WAE&

NTAf,ro
1åsenqqden

vtre,åuÄslrur/voot\r*,Tå 4s,-, E*+le.rÅgq ?-g,- , 1.1';oRlåo.JÅttt.l Zo,-
al le lgv.

lua{fe\o vasfuutli:sis*a *oirni*:1is*: nå}rlåwte,gå radiola\on getnå\\:i

'  MultiPrint' ft ' i lsinki 1980


