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PiirunJ0tTU$
LapGa ja luomNa liikrr@ina on enemän henkinen kuid b1sin@ laji. Mlki?
Tottmaro. liittuja luoiEa ooiin vojmii.så eokeasti, Kunrosålilta kllktja, 4faltina kåvettlä.
vldttirölsuktuhiihtåjå et osaa ona huonimn, etiå Lapis lrcnro on ihmistä i!@pi,
Tadvitmli tet@ pakkeo rlukmaksi, tsin@ raeloro ylläniiå Ejuudenae Ja lvLn ldelååtr Stellå
tuisså luo.to on vielå vllllnå, se on villinå yleEykstlle, e.mattomuudelle.
Vaeltajo sllrnåsaa$a tahdii telpoei, @6ton mDdor.attcivå! toi*lta, Muistijn et ka@tå lmtta e
nikå viime k6ånå nåJ,tri tiiltä, mkin rDt tohenlåista, Kdtta Ja kdpBi ohinvat lr1llllå@, våikk, jalm ala
onselvä rclk!, Mihin luorEr?
Luonnon &aoåttohuutta on Nos@ttavå. S€ tGidia on otettava hmmioon rerkeÄ tsi vaellEta
suuniteliasa. Pula ajan tapaan pahimpaan on varaudui ja - vaalleet eivåt ole

Lapjsa ja luomosa selviyodinen on låji, jota hdjoiteraån pååkopan st åsså. Sijho kuuluu myiis tåito
myöntii4 eLiå luomonvolnar dar itseä i5o@a!,
Viis6 vaeltaja Gaa lop€ttaa luonnonvoimta vstaan taislelu otkeaan aikaan: .wapalka voi liiråå

Orava, majaya, $pni on vi'sa@pl y@lluksilla& klb erelijn kulkijå. Murta vtisdtwa vaeltaja voi oppia
detåmålin mm tjl@, paikr4a jå alma@ t@rci., taiv@ jå saldfto aIå.
Ku vseltaja håviå., nbtul! ja tDlet jåå.



TOIMINTA
Ohjelmien yhreyd6så mainirtuihin v$iuuhenkilöihin volt ollaa distelematta yhteyrrå, jos

sinulla on jotain epåselvåå $i tysy!!åvåå kyseisstä tspahtumasta,

HUHTIKUU

27.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Taas vierehtäå kåy.tiin k6kiviikkosaunar KajakalvoUa. Paikalle pääset bssilla n@erc 85,
joka lähree Espoo. LeppåvaarasLå 6im. klo. 17.30 {yhteysjuoa Helslngin.aulåtieasebalta klo
17.10).Mrkaan plybkeec ja sh@poot. Saunan jålked voi om4ra repusla kaivaa vlelö
lenlkimakidaa grillaåntlmaan takkaan. Paluu tapahruu pikkuåutoilla. SannosE pe.i$å. psitån

oäåUä vlido markan saunamåksu, Vastuuhenkilö loma Htrk4 puh.t. 479508

TOUKOKUU

Teemme li.turerken Laajasalon rlkollualleelle, Oppaana loimii Juha Laaksoren Trinea
lintlyhdlsrykssrä. Kokoontuninen viua Elfvikissä tlo 18.00. Kamplsrä låhrevår bu$i l0l ldo
16.58 ja 17,28 sekå bussi 206 klo r6.50 jå 17,20. Pois jäädäån Kehå I:n ensimmålsellä pysåkillå,
mistä opd|e Villa Elrvikiin. Kåtso my.s puheli.luerElon ka.ttalehti n:o 23 45l?6. Mukoån
voir vårata hiukån eväs!ä ja kiikarit, vasluuhenkila Rilva Purå.en puh. k. 372 101

Talven tunkkaisls ja liåt låhtevår kdråheitollå ulos ja raikas l€vår saåpuu Karjakaivon
mölkeihinkin. Ludat alkavat heilua klo kymmenen aikoihin. Talo ta.joaa she.tajille soppaa
jå saunan, Vdtuuhenkilo Mirja Pirinen puh- k. 805 4632.

4.5. ke klo 18.00
KERHOILTA LINTUJEN MERKEISSÄ

/ .5.  la

KEVÄTSIIVOUS KARJAKÄIVOLLA



Tarjolla ulkoilun lisäksi lohlsoppaa, kabvlt la 6auna. Ly6tl måk8$ 20 mk henseltå. Jotta
tietåisime monelleko soppaa ptlåBi veara, llmoittaudu Suomen Måtkaihltittoon Ulls
Keåselle tai håntä haaavalle 9.5.94 menn*å puh l?0 868. Vdluunenkilö Mdja Puka pu!,
k, 5?l 985 jå Sirkl€ Sundström p!h. k. 563 2092.

14.5. la klo 14.00
KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAWOLLA

20 -22.5.94 pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS TEIJOON

Viilonloppuvaells suunt8utuu Perniön kunnåsss sijaitsevolle Teijon retkeilyålueelle, jossa voit
tltsrua monipuolGeen etelåsuomalabes ran.ikkoseudun luo.toon. Jylhåt kallior, låNet,
korlipainanteer ja avo6uo! mrjoava! slNlle huikabevta nåkymtå luonnNa liikkussGi.

Piiäosa retlcilyaheeo polkuvdk6t6la Ja maastorakentelsta on oulr valmllna v. 93. Alu6tå
löytr7 ulkoilukårrrå dimellå Teljon .etleilyahe l:25 000. Saunå vdataan, Mukaan tavenomiset
.etkeilyvilllneet. Yöpymln@ rclbG6a, oyös laavuyöprmlnen mabdolllnen, Os@ttoM&su n, 100
mk. Ilnotta{c@l@ Suomo Malkallultitroon UIla K4åselle ral håntå luuaavalle 16.5.
menn*å puh, 170 868.

Lähtö I'nja-åutolia Ala-Månnerheiminiieltå entisen vR:. rahiiaseman ederai pe 20.5. klo 18.00.
Lisåcieloja jå vesreräydennystå Hannu Luoro puh. k. 931-560 470 ja Pdrd Salo p!h. k, 291
6873 t. r53 ?248.

25.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

KÄvely rlen var6ra Karjakaivon saunåilkan ke.too kevöän olevan pittällä. LäIm@lyt lamen
vsikin houkuLLelee löylyjen välillä vilvoitel@aan. Saunominen alkaa keuo kuuden aikoihi.,
Palkalle påäset b$Billa mo 85 Espoon LeDpävaa.sra. Saunasta pditiiän paibn påållå vllden
makan &@.mak3u. vstuuhenkilö Pekka Narinen Duh, k. 461 610.

KESAKUU
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4.-5.6. la-su
TALKOOT-SO )INSUON LASKUOJAN
PÄTOAMINEN

Nuuksion ta6åUispuistohan on påöl€upu.kt6eudun .etLelltlålle/llkoilljalle sitÄ omintå D6uilnt.
aluetts. Kac.llispuiston kehirrijmis6ii on påä6ty nyt .,mkenrmlsvåih*eetr', ja oo kohtuuUtsts,
eträlopinkåvijåtkitr talkoopeoksa6iånh]aÄksi.
(åGallispuiston lc@a yhteietyö$å aloir8lme SoidiGuotr lEkuojm paro@isellå, TÄmå tElkoo
on yhden viikonlopun tåll@6avottå. Yöpyå vol paik.n påållå omi$a majotrreissa. Yhdtst'E
tejoaa hemgoppåa påivållå, nuu6ta evåstyla6tä huolehtlt job'n€n ltle. Takdpia iieroja
saat Urilta puh. t.682 525 63 lai p!h,k,488 821. SDållo selviåå työkalujo tee ymg.
.akent@iseen liltyvår asiac.

29.6. ke
KESKIVIKKOSAI'NA

Hyttysec culevat kiinnostune@a kar.elmaan krisrilla istuvia vilvottelijotra. Onneksi rutomat
vor€Dim'jåt eivåt Ekaliaudu löyrtlhln, Sauna lijmpiäå ilalla vtlder kuuden alkolhln. BNUta
lolkijat takistakaa ksåaikatåulul Palr! pitkuoutoillå. Saunsra pdtråån patkd påållå v den
m.rksn sauamaksu. vastuuherkilö Allan ADuoen puh, k. 345 r78L

HEINAKtru

l-3,7,pe-su
NORPPASOUTU SINISELLÄ SÄIMAALLA

11.7. ma
ELLIT SAUNAAN

Eli nalsl€n salnailta Karjakaivolla. Säun6rape.itään psikan pårtlå viiden markån saunaDat6u.
våsruuhenk'ld KiGtl Klemola puh. k. 291 9l7r ja Si.kks SundsFöm puh. k. 563 2092

Tånå vlonm römön ldrtkoveneillå tapahruran rerkisoudun låhcö- ja tulopalkka on SavorlinDa.
Påiviimorkst ovåt n. 36 km, Te@ana on kirkkovenetulthuiir lutu6trminen. Majoiccutnen
omi$s teltoissa, Osåtlisfiriismår$ 530 mk sisiilråö ruokailut sout@alkan alkana + soutupaikad.
Toivorr€vasti saame kotoon oman veneelllsen 15 henkilöå. Ta.koir6 on hsrjotelta yhtetstå
rohtia toukokuussa. llmoittaudu 21.4.94 menn$å K'rsli Klemolalte puh, 29l9ul. Måksur
suorit8lme tapahtuman ja.jetåJtue huhrikuun loppuun menn*så. Maksukutit låheteiöåt
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27.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Keåloma klletdd lom@a kannattaå kåydä Ka.jakåivollå 5a!noma$a. Vie.så lstwa ssåttåa
jop8 vihtoa prydettåså. Kitrkaasra r,lrråå lÖylyjÄ kmdEta ålkåen. saunala DaltÄåd påil€n
påällö viiden mekon saummatsu. V4tuuhenkilö Mirja Plrinen puh. k. 805 4632.

ELOKUU

6.8. la
KETOPROJEKTI

Helsi.ain kaupunain metså@4lo on aloiuanut projektin keioluo.non sållyrtÄmiseksi. Tållatsla
kohteita on Nuuksion aluella multamis. Helsinsin Seud@ Laplnkåvijöillå on tåhån liitcyen oma
kehDalsta Meerlanmen ftntå ålueella. Oleellista kedoo hoidosså oD joka vuocinen hetdån nii$o
sekä vBokoitumism pitåminen ku.issa,
Heinånteto "paGlallume" alkaa klo 10,00 påikkeilla lokmnr@isetla .ttn snotulla alapetkrpai&alla.
Yhdistys tarjoåa hqnsoppaa, joka naltlråan työn lomassa. Muuta syöcåväå lokoino ottaa

mukaa.. Pakkaa .eppuusj myös lautaren ja llslkka, Såunaan menoåÄn
Karjakaivolle heinårteon loputtua. Jos slnrlla on kåytössåsi vitkare tc, heinånrekoon lttrrr!Äå
våltnelröå soilraisitko urille Lyövälineid@ kartoitusta varren. urin lavotiraa vamtrnmtn
ryönlmerGta 682 525 63. Utilrå mytu lisåriedot.

IiA! 6.8. la

G.' LETTUKEsTIT TALKoITTEN PÄÄTTEEKsI
MdlåIMen .aivauk5@ jälkeen pidedån Ka.jakaivolla le!ftk*ttt. Tule paistamaan lettuja ja
rapa@aan rurruja, vasfilhenkllör Ki6Li Klemola puh. k, 291 9171 ja sirkka slndst.öm puh.
k. 563 2092

Elf tå 20.-21.8. la-su
Eiril TALKOOT-LEHDON RATVAUS
Nulkslon kånsaUispuistohån o. påäkaupunkiseudun relkeitijäUe/ulkoilijalle sira onln$ naurinta
åluetta. Kansallispuislon kehir$misasä on påäsly nyr,,rakenrmisvaiheeeen" ja o. kobtlulllsLs,
ettålapinkåvijålkln hlkoopanoksensasianhyvåksi.
Tli$å toisssa kohteessa o. iyomämme rarperromå. pulsron poisro, eti lehdon raivåus
Siikajätuen låhialueella, Tämti talkoo on yhden viikontopun lalkoosavorra. yöpyå vot Dåikan
påållå omtssa najoit|eissa, Yhdjstys tejoaa hern*oppåa påivålh, ouus|a evästykssrå hlotehrii
jokainen itse.Ta.k@pia rjeroja saar Udlla puh. t,682 52s 63 lai puh.k.488 821. Såmauaselviiiå
tvokalulen 

'drF 'm. 
rak-nråmiseFn Liryv;r  b iår .
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31.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA
K6ållä Lapissa s@ollleet lapiDkävijåt istustelevar nyr sa@an lämösså

kertolllen kokmuksiaan, Laut€illa riitråå tilaa vaikLa vain krldrelijoillekin. s.una låmoiÄå l?-
t8 aikoihin Ja kotiiD påäsee myös toisten kyydlsså. SaunastE pditåån pail€n päållå viiden
mdkan saunemaks!. Vastllhedkilö Aulis Boströn pub, k. 893 219.

TT]LEVAA
1,1.9. ke KERHOILTA
28.9. &e KESKMIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA
15.10. la SYY*SIryOUS KARJAKAIVOLI-A
26.10, ke KESKMIKKOSAUNA I(ARJAKAIVOLLA

LOMA
RETKI EESTIN SAARENMAALLE 8-12.6.1994

Läbtit 8.6-94 Etelå-sarm4ia klo 8.00Tallink
låivalla. SatamNa on oltava tuntia e.nen
lähtöå. Talllnnassa meitä odottaå linjå-aulo ja
paikallinen ops, joka vie neidår n, 80 kn:n
päähån, E6rin lGmalltspllsroon nimelråt.
Låhdåa. Sielui jllalla lauLallåyliSaaremaalle,
jo$a yövytää. lomamokeisse,
Mökkien pi i t is i  o l la melko uusj6 ja
varustust6oltaan åikå korkeita. Tarkoirus on,
ettå åamupalan teemme i!se, m!l|a pääruuan
hoitaisi opas, esim- ravintol4å, majatalosa
tai vastaavassa paikassa, Yhrcnä påivijnä

tustutåå. Kuresaaren kåupunkiin, loisena
päivänä irse Saarenmaahan ja yhcenä päivänä
menisime 6äälle llonnonkauniille såarelle
veneuå. Hllunoaan saari jää pois, kosta aika
ei riitä. Ta.koit6 on asua samassa möki$å
kokoajan, josra teemme päivijmarkoja
maini||uihin paikkoihin. Linjå-auto on koko

ajan käytösså. Tallinnassa enme tutusru kuto
satamaan. Paluu 12.6. TaulnnåsL. kto t8.30

Tåmå ohjelmå on raakile, muutoksiå saarraa
tullå rajsd. Hinra rulee olemoå. n, 800 nk,
johon slsälrrT Iaiva , ja auLomarkat, möki!,
pååruuar päivittåi., ryhnåviislhi jå oDpaan
palv€lut. vakuutukse! jokaloen hoilaa irse,
Ennakkomaksu 500 mk 16.4 menngsåi ltlttle:
SYP HKI LönrolinkaL! 24, rili n:o 214218
t 3842 Helsinain S€udun Llpi.tåvilåt, viilte*o

Il@ittaul@iE. I 5.4,1994 mennså ktrj@llä,
Jossaontiedotnimi,sos.lunns,synrymåpåikkå,
osoiLe, p@in n:o ja valokopio p6ssbra, Jcrs
niikly kuva, henkllötledot ja .unero!. (HUOM!
PASSI PAKOLLINEN) osoirr€eeen: Pertti
Sålo Torpantle 20 C 04430 Jånenpåä Låi
liedlsrelut puh,k, 2916873 puh.!. 153?248



KALOTTIRETKI KVIKKJOKK-VAISALUOKTA 21.7-31.7.

ma kuup a I  k k o I  neen,

Kalorrireitln osltmaiino ve€UMsa tulk@
mantavan Sarekln vier46 Padjelanhn h8lki
mqkiltyö reittiÄ, Tåmä 8 vrk ketåvå vaells
alkaa (vil*jokin tunturi$@alh pååtyen
Vaisaluolc$n josta sllrtltåån laivalla Rit54itn,
ml$ä nyö3 on påärösouna ja maFlfts,
Mlkaan oteha. 5-12 h€nkilöå, Hlnta n,2000
mk 6 benktlön osanorolla. ( benkllöt, jotka

elvåt ole SML:n jäseniÄ, hlnta 100 mk
kalltrmpt maikd hinra riipplu myös lährtjölds
luk@äåråstå). Hinra sisåltåå J!n@a*ar

Rit&m-Kmi låivåkul jetlken sekå @Joituk5s
ja såunan retkd ptlåtyttyå la op6tlksen.
Ruoka Ja vakuuruLset eivåt sisÄuy hintsan.
Låhrö Helsiogietå ke 20.7 illaua myöh€min
ilmoltettavalla kellonåjåltå. Paluu sn 31.?
amullå Helslnklln, DDolttaut@&et 13.5
menn6si! Hannu Lloto p!b,k. 93t-5604?0,
puh.i. 931-242351?. Låhtljöille pidetäÄn
dtraktopalav€.i Kårjakaivona 18.6 klo 13,00.
E nal*omaksu 500 mk makseta@ Ganottalllle
låhetettävållå pankkkisllnolla 6åpåtvåån
n@sö ja loppuca ennakkopalavdln Jålken.
Mnuroks€t mahdollisiå.

aterian. Yhteisruokåilun hln$ on 20 nld

Taltoilla on rarkoiiu6 iehdä pirkospulh,
kyllÄsråä markaillliiro. ru.turiiupa, cebdå
tudrurl van pååtryn lk(lnanuulos, rakentåå
aitta vanhoista hi.sisrä, merkitå talviviitoits
Linluvuopio-Kubsjårvi stå rehdö polilopuita.
Leirille voi osållistu8, våikka ei ialkoile,
IlrDitt2lt@ie€t ulla K6,e1le Markailullitr@n
puh, 1?0 868 15,7 menn*så, jos menet
ybteistul jetul,sNa tai 30,7, nerns4 jos
menet paikan piiålle muulla tavoin.

turist,bu$ikuljetulcen Keml-Kvlkklokk la

HILLA- JA TALKOOLEIRI 3.-7.8.

KukasjäNi kutsro kaikkia ulkoiluyhdisryk 
'åhillojen poimintaan ja yhdså palkkojen

kun.oslamisee., Poikan påålle piiäsee
yhrciskuljerukellå, Linja au|o ajaå pohjojseen
reirtiå: Helsinki-Tampe.e JyväskyläOulu
K!k4jådl, Marka. hintå ei pijåtå huimaa eli
ed6|akalnen matka uelsingistä vain 350 mk.
Yhr€iskuljerus lärjsEråån, jos mukaan on
rårpeeksi tulijoirå. Lei.ille 6alllscljllta el
perirä majoirus- ja saunånalsuja. Paikalla on
mahdolllsuls yhteisruokåiluun, jokå sisåltåä
aamipala., yhden kahvin ja yhden lämpimajn

/Jl-l
\ [ . ,_

- \ \
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RUSKAVAELLUS KULTAMAILLE 3,-10.9.

Stksyn tusk. on komeltmillotr, ku lapinhullur
euutaavat kålrålle. Reitti kulkee vånhojed
kllrmåiden kbutta Sadiselåltå Sotajoelle ja
edelld lvoloj@n Kult8l& kautta Lmnojo@
kultasåtåmaan, Josla venekul jetus

Hintå on vsin 1450 r& sisåltÄen junmatlan
makuvåuNs, bsikuuerukler, tal6in, vdekuL
jetutsetr s€ld loppusaunan Ja hajotuk er.

Ruoka Jå vaktutE €ivöt si8ålly hinråe,
Muutoker DahdoUlslå, .Fonlbåvao',.

Låhcö HelslnglstÄ 2.9. klo 19.20 låhtevtr$å
ju@s6a. LÄhtijöille lidelåån eDnaklo!ålåve.l
K4jakaivolls 20.8. kb 12,00. Siellå selv!åä
ruol€ryhmåt, vmt@t y@,
Iloolttåltmiset 30,7. mennesså Joma
Nmelle puh, k.912-18 243 tai Kalevi
Koskelle puh. t. (klo I1.30-12.00) 90-218 0249,
p!h. k. 912 81 079. Tledustelut seoistå

KAAMOSVIIKKO HOSSASSA yko 43

Hossan .etkeilyalue sljaltsee Suomu$almen
kun.@4 lähellä Kuusamoå, Komear harfu jå
vsistömal*mat antavat upeat pulttet hiihte
tal kåvely.etkell€. Tdkoiluksena on kåyttåä

alu€a rerkt€lttejå ja yöpyå alu@ ourioruvi$a,
Llsåtledot ja ilmoittaur@iset ADja Sinconen
6?6 039. Tarn@oar dedot rerk6rå eci

PERUUTUSEHDOT palaurelaan tåmän håiirån ylirråvö ca.
14 8 v.k m.en ma*an alkuå, pe.itåÄn 50%
vaEuk*n kokonalshiesra, kuired<ln viihintäat

0-7 B& enren ma|ksn .lkua, psltäån lddksd

Tllaaja on oikeutetu pdlttåsaao tÄyi@tr
Ekalslnmal6uun ldåkiirtnrodlsrukella.
HelslnginSeudunLapinkåvljöluå on canottajten
våhlfden tai muun ennElh Naamåttom&
syyn johdosla oikeG pduuccaa lomåtila'suus
l4 vrk ennen ilmoirecun tilåisuuden
alkolspäivAä olmanavelvolllnen loryadsiin.
Jår jeståj i in peruutraessa t i la is!uden,
Ganottomåksu prlauleraan kokombuld*as[

Jos varaus peruutetaan, palaureraa.
i lmoi t raurtrmismatsu våhennettynå
lolmistokuluilla, 50 mk varaukseltå, kujrenki.
nlln ettå, jc vorgus peruule$an myöhemmi.

42 31 vrk enne. markan alkla, pidåretåån
puolet ennakon määråstå
30-15 vrk eonen måtkan 6lkua pidårctään
en.ak-komaksu kokonaan. Mikåli !åmå maksu
on yll 25% varaLun lomåviikon hinnasLs,



LAAVTryAELLUS SAIMAAN
SAARISTOON

LtllehMdin kisat alkolvar 12.2,1994. IJSL:llå
oli omat kisåGå smad åika{. Koeteltiin
patkdo kaGs. kmpi on vahvempi.

NeUä patk@ uhmååjaa pååtrl rcleuftaa
laawvaelluk6enp6kkas6tahuolltuna. Retken
ered oli tehry jo niin påljon tÖltåi errå ollst
ollut sååli pflå koko homa, Moni oli
kuirenkin jo omslre osaltaan perunuq M'nua
dsikerralåisena hiukan hlnlttl ia kultenkir
klebtoi, Orin kuullut, että aikalsemmilla
.el$ullta kaikld olivat selvinneet henglsså,
mll6l en slts minåkin.

Perjantai llr@a ryci,iret seija ja Ritvå
ajellvat kohri Lapp€enrantga, Hmppa ja

Jour<o odoriivar perillii. Pakkans Ja vllma
jååhdyrrivat autoa niin, euå plenl vllspolkana
bllplsbikuntaan, MitenldhånpäjåtååoulkoDa?
Revortulet l€iskuivat taivaalla ennlstaen
kylmåå yörå, laimå yö vieLeträisin kuitenkin
vielä sisålilolssa, Lauant.i samunå milråri
nåytti 36 påkkasastetta. O.lohan hullun
homss lähteå töksi telttåån?

AEi.ko palsroi Jå hiukan lijlmittikin. Låhdime
Muukon €rämalaue, josta vdsinåin€n retki
slkaisi. Varpååt oltvat jalåtyå jo auto$a,
mireo sicc@ ulkona? Maastoon låhtleså
pakkasta oli vielå 25 astetta, murLa låhes
!],J'ntå. Matkarteko maisrui. Ankiota veråsså
rupp4i lulmoan hiki, vartaar ollvar lo
låmmenneer, H'ryd oli hiihtÄjAd hiihdellå
Salmaan hohiav'a hånkia.Tauolla kaivoimme
voileivåt makuupussin sisältå, misså n€ olivat
jäåtymlseltå euojassa. Temospullosså oli
lånmlnrå juoiavaå. Lisäksi puse.on sjsällå oll
pieni l'uomapullo kaulasta rolkkrnas$a. Juona
oll kehon låmpöistå ja nauhan a.siosta
belposri 6iin kiskottavl$a. - Yksi.kqlain€n
kocri jotå en vai. lise ollut aikaisemmi.

Saavutft'me leiripaikotsivalittuun ssarM
vaihdolme ensimöisetst kulvat vå.tteei.
HuJalta tuntui l€ivaå shklGta jååkylmå
p8ltå ja.iisua pintaa påljaakrl, Mrtta yllåtys,
yllätys! Alat6 oli vaikeampi hrin s@ toteutE,
Lopplj€n lopuk6l ei ehrinyr tulla kylmå, tu
iho vlelä hehkul lånpöå ja se jåinen paitakln

Hemppa oli j@kus aibis€mmi. kåynlt
tekemåsså p!l!a. T€lme $lel, pysrylitme
laavun jå teltat. Håmår61. Tulen åålellå oli
l€ppois€s keitellå, Ketttåmlner vel alkaa,
tck8 v6i piti sllatella l@6la. Laår!
suojsi selldå jå såi ruotlon läl@ön hohta-
maan selustaankid. olo oll tosi mrkav.a,
revonrulia ei nåkynyr, valn klrkkaar tähdet,
(xn vihdoln maltoime kömpiå @lceaa. oll
ilro tallisftmassa yöks, la pakkaoo klrlsrl
oterrssD, Asteita oli ehkå - 27, Teltassa
nukutti loitenkln lhan mukavrsrt.

Aou valkoi auinkoisDa, Nuotion seutuvillg
oli ta6mukava keitellå ja sularella jååtyneirai
evåttå, Lelvår olin kåårinyr folioon ja niirir
saartoi .uo riolla sul atel I s paketi$a€n, Hiutan
käråhiivå!, murra hyaälrå siltl msistuirst.
Puolen pålvån aikåan låhdimme palailemåan,
Aflnko paisbl, harki hohli ja milrdi låyott
voinmuummaap3lkas6!@rla.säårledocltet
eråvåt jGtu retl@lle läbdön. NejoLb jiiivår
sååtledotuk64 takia rei$ulla pois, m€Detivåt
tosi upean hiihtoretken.

vaisyneinä, muna ah niir onnellisinå påårime
retkemme 3@ålle tåmpälle misrä låhdime.
Saunoimq soinme jå h'ryåstelimme .elkl-
kavdilme. T,imå oli milmäin€n kok@ukql
.alvitelttailusta, mutta ei våmaonkåan vii-
neineD, Kokere@pien seua$a oli hyvå
op€teua, Kiitos, ettå saln olla mukanal



POLKUJA PIIÄKAUPUNKISEU-
DIILLA 2

LUONTOKOHTEITA JA -

Kalplnsin hajånab4ra rak€ntesta Johruen
eElåis€ssåki. Espoosså on säilynyt tunsaasri
hontokohteta alvån osutuksen tlntmassa,
jonne on å'kåa$aa!! mielenkii.rolsla luon.o-
polktjå ja -rerklkobteita auklairien itotsi.
Espootå on verattu myös Suomeksi pie-
noiskoossai kcka luonto muodostaa leil&auk-
sen mondlars6la suomålaissra må jsmåryy-
plstä. etelåosar me.emån.noisra, kgkiosan
viljavbh peltolakeuksista aina Pohjois Es
poon Jåel-Suomea tai Kuusamoa ja Lappia
muistuttavaan maismaan.

Hånikan luontopolku, pituus n. 5.5 km, relllo
låhröpisle Soukåsså Alakarlanonrien urheilu

suomeoojån luontopolku, pitus n. 2,5 km

KIRJOJA! VIDEOITA!
Myymfie posrirse suomalaisia ja utkc
maisia knjoja,,ka|noja ja,vid€oita

- 
MELONTA

ERA. JA VUOFISTOVAELLUS
KIIPEILY

IIIAASIG YIit, PYöFÄILY
JUOXSU

TFIATHLON
Sabja åiaisia. åduliset hinnat a1k.
20,-. Toimit!kset posfise kaikkiålte.

TILAA ILITIAINEN LUETTELO!

T:mi RETKEILYKIRJAT
Suvikumnunrlnno 4 D 20.02120
Esp@, p.9C426128, myös lltäis n

SuonenoFnpuhdistanonrunrmsda, Gittete

KskBpliston luontoDolku, pitus n. 1,7 km,
sijaitsee Olarin pohJolspuolella llkoilupolun

Laajalahden luontopolku, piruE n. 5 km, polku
ålkaa Or8ni€metr lrhellrkentån pohjoispåtistå
Tråskändå. puulallllo.topolku, plruus n. 2 ld,
sijåitl@ A@ran vånha jntodio kart@pulst ss
B€mbölen - Bodominjäden luontopyö.åreitti,
plturs 25 tai l8 hn, retti atkaa BeDböten
kshvituvalk, joslo saatavana gitteitä
Tremackårln luontopolku, plruus 3,? tei 2,8
km, lähröptste Keldjijnenå Porintienvd€altå,
autor 338, 345 ja 324
Nuulsion-Oit aan luo ntold i nco.astisro, p I tlu 9
km, lahtöplste Nuuksion ulko'lumåjatta
Brobackastå (suunisr@eitistö)
Villa Euvikjn ympårisrök*kus ja hontopottu,
piluus 800 m, sijaitsee Laåjalahdesa. villa
Elllklsså on my03 p],bwå luonlonäyttely.

Vtåråjå.ven luonropolk!, pitus o, 1,5 kn
ja 5e silaltsee Espoon selrakunrien Velskolan
toimi.Blakuks@ alu@lla, toimintakgkuks6h
on låinatlavissa luonropolun opas.

Espoossa on pååkaupunkiseudu åsuktåido
kåytössä seuraavlå ulkoiluålreita, jorka
sijaitsevar påäosin Espoon såErislosse: Iso-
vaikkdaa.i, K8paren, Röv&arundet, Tvihjålp,
Korkesaari, Srorå He..ö, Röveen, Pen.ala,
Torra Lövö, Kn8perekä., CåsSrundet ja
Kirkkonmella Poritalesaarjstos Byteder.
Månte.eella oleva ulkoiluslua sijairsee
Ki.kkonumnen puolellå Viiransbyssa, joone on
vllroirs HiFalantielrij. usetsiin Espoon
ulkoilusaarlin on kesåisln v€sibusstyhteys.

Opp alra voi  ! i låra EsDoon
Ympärisrönsuojeluioimisrostå puh e064 838.
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KANI{YKAN KANSSA KAIRASSA

Liikelaiiokseksl muuttuneen Telen llovuttua
erämaåpuhelinvdkoston yllåpitovas usta on
vdkosto hNentunut nopeamin kuin osattiin
odottaa. Puhellmia on haettu pols, ja jos
jo$ak'n on vielä puhelin paikallåån, ei ote
miiåån takeita s@ toimimbsm.
E ämaapuhelimten muodoståmaa hienoa ret
kellyalueider twa- F yhreydenpno jårjslehdä
ei kåyrånnösså eleå ole. voldåånto se konata
kanlamalla mukåna omaa kånoykkää, kulen on
.euvottu? KmoLåånpa, mitlalsiå kokenuksia

Vuokrakåeykkå rintat4kNa

Kun minun pitt sarrunegta sr7stä ollå
tarvillassa råvoter.avisså koko kesäloman
ajån, joudlln pohtimaan mi!e. Sevedn kåir4la
Inarinjären pohjoispuolehå psyryjsi pitåmaän
yhteycå. Alue o. todellisro eränaala, jossa
ei polulla nåy toisr@ kulkijoidensåappaaDjälkiä,
poronjålkiå vain- Varsinaistå erämaapu
helinvdkostoa 6iellå ei ole koskaan ollurkaån.
ARP puhelimia on suGiteltu relkellijöiden
käyttd0n, mur|a n€ eivä. kurlemma ole
täytråneer kaikkia odo.uksia. suosiLtu NMT
goo-verkosto ka.raa Pohjan pe.illii bhindä
!ärkeimmijt maanlie!. Se6ijaån vanhemmån
NMT 4so-verkon kloluvuusålue käsirråä låhes
koko Suooen, Vuokratliin siis NMT 450-
kånnykkä. NMT 4so-puhelimer ovåt yteenså
suuikokoisempia ja vanhanaikaisemman ololsia
kuin uodet NMT goolalrteet, Vuokrapuhelin
oli Mobiran vanhaa laadkkkonaisia oallia,
låhetysteholraan kaksi waLtia, an.ennin pituus
15 cm. Kän.ykänvlokra ei ole påå!ählimåava
muttå uusi kustannuserä rerkibudjer.iin
kuitenkin- Kolhonpuoleinen puhelin måhrui
rinkan sivuraskuun, mita nyL anrenoi jåi
sojottåmaan ulkopuolelle.

Sevetin kaira$a ei ole ml!åän måhdollisuurLa

ladatå koneen akkuja. Mul€an otettujen
akujen pti siis r'irråå koko rebun åjaksi.
Klseinen ptrhelin lolmii Gyteen lådatulta
akulla 12 !@da vålmiustila$a la sillå vot
puhua noin 50 minuuttia. Akln kulutoen
punelmella prhutts4sa riipDu! kenlän votmsk-
kuudesta, jor€n virra saatråa lopahroå

Jotta akkujen lelumiEn el tuortaist tkÄviit
yllårys$, sovjniin, er!å ptdan kånnykån
yl€e6å sluetuna ja soiian ltse påivtltäin
rt€dsLellakseni, mitä kuuluu, Erukeren
sovittiin myÖs sjitä, eiia puhrtaan Myttå
puh€luja, jos ei asioiden laat! muura vsadi.
KäDnykässå olleen akun lisålsi otln mukåan
kaksi vdå-akkua ja jokainen akkr ladalliin
viimeisen påålle täyrem.

Töin tskiD Tops@lle

EGimäiss kerran kokeilin kännykkåå S€v€rin
kai.ån åjnoan autioruvan pihakoriiliä soltme
Järyellä. Ensimaise! yriryks€t ollyat ryr-
måäviä; koneo nåttön frukaån ei m,Dkåii.laisla
kenlrtvoimakkutta ollur havairftvi$a, etld
puhelu ollut ollenkaan mennåkseen 1åpt,
Ei muuta kuin kokeilemaan parempiin
maastokohtiin. Tuvån viergsä sijaitsevalra
niem€lrä sain yhEyden Tmpqelle. Kohinat
olivar nelkoiser, murra kekustelu kåvi
kuitenkln päinsä. Se.sijaan Helsinkitn puhelu
ei mennyt låpi, ei sirren millään. Seuraava
kok.ilupåikkå oli tuvan ntunasa sijairsevån
hdjln korkein kohra. Jälleen muubman
y.itrånisen jålkeen yhreys Tånpereelle murra

Telen jakaman kartån mukaan tånnyträn
koke i lup å i kåt ol iv ar hy?ål I ä kuluvuusalueettå,
Ankarån helteeh vuoisi vaells jåi suumiielrua
lyhyemmijksi ja niinpå puhelinra €i päåsty
kokeilemaån kuuluvulsalueen raJotlla,



Yleishåvaintons kokeilusta voi sånoa, ettå
NMT 4so-ldnnykåä voi kåyttåä eråmaasa
aloakin kstsn coltiamalls nomaalilla
kuuluvuusalueella, Kyllå sillå yhteyden saa.
Mastokohte valkuttaå onnistlDlseeD olen-
@lesti. SNet madlo4r€et ovat radloaaltojo
dellå. Puhellmen 4emolla on en€lmån
odkttysrå tlin osalsl odottaa. Kutltvridesa
on my6e satDnaislg vaibtelDjå, kuten kEhteoa
eri pålväDå SollmcjåweUå Ehdyt hok€ilut

vaellDsalleellNe €i olht tunrueliå. on
enemmån kuin todernåkÖ1s6, ettå tuntul_
maastossa kånnykän kulluvusonaelmat ovst
sutffiau, jå puhelln onnbr@inen saattåa
vaatla kitpe.tuntstä tuntuln låell€. Ylipäåtåäntin
ma4to-olojen huomioonort.minen vaatil
kokelluå lai kokemrsta,
Kun yhtels saatiin Tåmpereeue oulla ei
Helsinkiin, slT tckln oli Idnnykän. Puhelim4la
kuulu.eet tohinat Ja nalGahdul6et lienevåt
osoirran€€t, elrå puhelu kyllå heni NMT 450-
tukismålle ja vielå siitåkin eteenpåi.,
mutta yhets kåtk6i jossatin ed@på.å Låptn
ja Helsl.gi.välillå. Niinpåsimqkiksi yleis@n
håtånymEoon 112 saane kä..ykällå kyllå
yhteyden, j@ ylipåän mlhlnkäån, Akkujen
riittåvyys el muodosturut ongelmaksl, kln
puhelint. ei pidetty Jarkuvsti päållä elkå
j@trelru pirkäån, vda-akkujå ei ed6 tåninnut

Kånnyldn kå'ttäml@ ddmaNe on kuitdktn
kaitl€å mu!r6 kuin miellyttavåå. Yhtels
yleisM plheli.vqkkoon våhlnråån rlklroo
enitmrelmaa t@alla uUomasilnsn puulnn6
ja huolineen syvålle e.åmaåhån.
Kdytåmön ongelma o. itse puhennkone, se
tuh ei ole ollokaan kenttåkelpoineo, ei
lsklo- elkå tGteudenk6tåvå, Molsd kaUiin
i6rl@sdr vajeleninen tlpDaa olmaan
tuhån pallon mlelNå våeuukso atkea.
Kalten lbåksi puhelimd virta $accaå mennå
Its*råån päålle .inkantakssa, los 3altuu
so9ledlt lonåis€måÄn.
E ämaapunelimer olislvar ollet rttrtåvå yhtey-
dopitolapaeimiUe tetke ijöille, Kåmykån
suomaa modernh rebok6ta yhreydenpiloa ei
tot isesr i  o l is i  kaivat tu.  Muttå krn
errimaapulElimien ol@aol@n ja bimim'5@
ei oåå voi luottaa, Joocu.ee våhitellen yhd
useampi eri sylsra ltittömiiån könnykän
va€lluvåturuksedsa. EpåilmätrövaLnistsjst
tetdivät jo$akln vaihmss frarkkinå aukon jå

alkavar valmistaa myös kenraåkelpootsla kå.-

^å\
{ t  . ' '

r.|f*å



GOADOS

Tuo lap'nkåvtlölds paikkå Kittilån KukEs-
jijnellå. PIot se on , vain tmp@ tin6tm*a
lmsa Sllrl pslnre6$, r.lk@työllå syntynlt,
syntymå6tåän saakka ollui lepopalkLa vaelta-

KaaDosaikåan, kun påivå oo Doi$a, kuu
valålsee useln daisemaå. On Bontul€t ja
lou pioanyksenldn voi .åhdå karrolkkunasta,
maku6ljallåsr loitoillen.
Talkka keväållå, siihen ailQ& kln laulujout-

senten on määrå saåpua jå.velleed.
Mytu ksåUä, vaeltajan istGkell*s laitulla,
varp3åt vedså, kalapNen liukuNa låtEltå
ohttle tlln lapså emer.
Syktr kolåkkåta påiv,å mhimstta Rueku,
sekÄ Aak€nuk8@ ku!åjaisra petltrradNå
Klkasjåtuen pi.n@a.
Sltnå tatstojs, joitå v4ren on ihmts hyvå
aseteua Aioitsan, katsella kulkraa, iuumalua
rchtyjAiin. Si.ne palata yhä udeueen, tm
&tran on rällaitreo paikka.
uri

MITEN KUKASJÄRVELLE?

Valvattomin Lapa påästå Klkasjåruelle on
noust3 Kiliilåan bhtevåån lenbkoneeen ja
lenbkeDråltå ottaå t6lci Pthåjåao kodalle.
Pyhålåwen kodslro on vi'.oii6 Klkasjårvelle.
voit myös nostå junaan ja Rovaniemellå
vaihtaa linjå sutoon, joka vie Kir låån.
vloroja o. useira päivässä, Kiitilåsrå
Kukasjätuelle ei kulje busseja, Joten ratr on
turvaldlttava teksiin.
Omålla aurolla liikkuvar ajavat ensin KiLriläåi,
josta jalkelaar n. 3 kn Lev'lle päln,
Risreyksestå kåå.nyråån vasemmål le
Akäslompolonriellle ( de nro 940 ). Tåtå iierå
dj€taan .oi. 25 km k!no6 kåänny!ään
v6malle viit4rå, jo$a Jlkee Pyhäjäni.
Tie påårryy P/håJå.ven rantaan, jossa on

parkkipEiktojå. Pyhåjåe€lrö on keltaitr@
naunaviitoirus Kuk6jårvelle,
Talveila altolla ei pääse kuin ÄkåsloDpolon
tid vdren. Tällöin voi alton jåftåå Pyhälås@
ttenhaarGta n.300 m ereenpåin, jossa on kota
ja levåhdyspaikka tai ajaa Äkåslompotoon pöi.
k!nn6 tulee kylrd Tluvroripu'sro. PristNa
on kota j3 kodalB lähtee mdk8t mooftor-
lkelkkåreitti låhelle Kukåsjårveit. Tulinort-
pristosta o. qittåin hraå lähteå ralvlssitaan
Iiikenle44r, Kevåt talvsta tie Pyhåviiryeue
onkln sitten aurattu, Kyselemållå palkauisitta

auraustilanrcsta.
Kartå* ulkoiluka.rra Ylliis-Levl tsi cT t6,
Tal6i Kauko Seppålä puh. 9694-12 129, auro
9400 391 500 tåi Kittilåo lakslssema,
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NIESTASAKKI
KAUPASTAKIN s,AA KUIVATTUA

Retkiruokaa voi monlpuoltsha myos

Dten,ltrråjien kuivsttamilla tuo$ellla Jos el
halua 

'tse 
kokeilld taitojaao.

PålJåt-Håm Lumont@te on ollut
retlGilijöideo tledoeea pisimpään, Valikoimiin
kuuluvar keirtojluressekoilus (l8nLtu8,
portl€nåa, palstdnakkåä, selleriå, purjoa ja
pmiljaå), pe.una viipaleina, kuutioina ja

suikaleina, purjo, seudi, sipuli ja porkkana
sekä maGtelrlit pqsilja, ruohosipuli ja rilll.
Hlnnar valhieleva. 14 mark6ta 30 markkaan.
osorre o. såhkörie, 17500 Padasjokl, p!h,919-
r2853, rax 9r9-12884.

Hlmangatr Pe.unåvåråsto Oy:n
tuoteluettelossaovaiperunakuutiot, suikl@t
jå vltpaleet, porkkana, kejttovihannes
(porkkanaa, seller'ä, purjoå jå sipulla),
yibånnese6 (vihreiiä papuja, porkkånaa,
maissis, sellerlå la slpulia) jr siDuli. Kilohi.ia
vaihtelee 35 markas$ 90 mårhl€å..
Osojte on 68100 Htma.kå, puh- 968-5s333, låx

Nllmeksd yrtti- ja vib@tuiv@on
tuoL€nerkki on Ktlltn Hyvå. Sipulijauhe,
siirakejoune ja siitakeroube ova! hyviä
lisukkeita. Porkkanal6 , omenaldfi ja nau-
rlslas oabruvat vålipalano, murra myös

Hinnat ovat valmiissa pakkauksissa 1s-30 mk.
Lmiuja saa myös irmpai.ohinlaa.2l0 mk/kg,
Osoire on Havukanrie 11, 75500 N!.n4, p!h,
976-437035.

LuomoD Aromit o. Aiho-Liiså Llkkarlh
yr i ryksen tuolemerkki .  såaravana on
keirtojuuesh (porkkanaa, lanttua, palslq-
.akkaa, selleriä myös selle.itön ve.sio -
purjoa, persiljaa ja lipstikkaa), vihdjauhetta
(lehLikaålia, vihann4renkolia, persiljaa,
nokkosta, voilokanlehriä ja apilaa), sipulia,
perunaa, mersäsienijåuhettå, ki.jolobLå
(suolaltuna k!ivatt!å), kapakuoreftå, mEtikhåa,
na.sikkaa, pihlajamårjaå, ruusumarjaa sekä
lehll- ja mukulasellerijåuhetta ja muira
mausleyrrrejå. Porkkana- ja nauisldrur ovar

Hi..at vaihtelevat ]rrtGuolan 9 mdkasta
ldrjolohed n, 30 mdkkaan.
Osolre o. 88670 Juuikkålahti, puh. 986-
668324.

MEirc Pu*lo kuivarlaa si€niå I@!i!
Duhb6r! hrtu'o6r& Pulkklråid Ja numitlttl
m.tsåvar 50 g pslssa 35 mk.
Osoite on 99880 Menajätui, puh. 9697 56119.

Hankaluutena on katråvån jakeluvskor
puur!@tnen. Ruohonjtrui -kaup.$å v3nha.
VR:n lavara-a@an kup€ssa mly aiDakin
Malre Puiko. sieniå ja joitain Luonno. Aromit
- otieira. Viimemainitruja on hyös LuomGta
Kaupssså ja Hskaniemen bauin Luontoym
pyrdsså, (annatrsisi ehkä tehdå kinpparila-
uksir, jolloin kohruuttomat postibBkulut vöne-

r ÄDUSr Ern Gn4 rErDålÄril

ryrr({nwe
Vallaku.nällisn Mäaku ien Pahaål

l&tumqkin kåtrlöoikqs

isipuLilruhe ia rouhe JA MEILrÄ rrfiÖs:
'po*kånalaslul i siiGkejauhe ja {o!h€
.kulvarur rlrlmausr$l ! om€nalaslur

a-+-
lffifll
+-t

NURMEKSEN YRTTI-
JA VIIIANNESKUIVAAMO
Hawkåntie ll, 75500 NIIRMES

Puh. (976) 4l? ols
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PORONPAPANAT

NUTJKSION KÄVIJÄT TT'TKTTU

Partiolots€tovål tulkin@r Nuukslon l&nnossa
lltkkrjia. TurldmulGer mukaa. luonnossa
yövltäån vuosillain noin 10000 henkilöyörå.
Li5åk i atues 22 dÄkåmpå$å yöp,J, vucirraln
8000 ihmlstå. Kln mukaån lostetaån kaiLkl
ålueenkåyttåjåt sDnnuntaildvelijå! na.J6-
tajat, Lå6i- ja Ilhrastien suunn'slajar,
hilhtålät, pårriolaiset jå muut saadaan vuo-
sirlalse&sl kåvjjåmåärötsi n. 100 000 lhmlsrå,
selviåå partioleisren m€tsähalli.ukelle teke
nastå ftttlmuksGta.

Ma4to on hyvå$å kllNå

Tltklmts selvitti myös lei.ipåikkojeo kunroa,
Kartoitukohteeksi valiiiiin ennalta Liederyr
leiripåil€t sekä jilnie. rannaq joilla leiri-
paikLoja todennålGiseri olGl. Näin löydetriin
ybteeGä 126 leiripaikkaa. Lelripaikar eivä!
pårtiolaisteD tltklmut6en mukåan olleer kovin
kuluelta, Kll@eillrmr Fikat oli Ka$llajåryen,
Nuukeionpåån, Ruuhjjärven, SDolikkaan ja

TutkimE talk@ttnnå

Nusklnm 93 tutkimuken tuloksr ilm6ryjvår
viime vuodo lopulla Metsähalliruksen jul-
kaisusarjsa. Pardolaiset tekivåt rulkimlksn
vapaåehLoisvoimin- vajaa! 80 parLjolaisla
kolsj metsiä rålkoolyonä. Me6åhållirE mksoi
tyitsrä nimellise. ko.valksen, joka låbinna

NtruKsIO KANSALTISPUISTOKSI

Palånen Espoota mluttul kansallispuisroksi
maaliskuun ensimmåisenä päivänä Nuuksion
kansallipuislolain ll*avoldaan, NuuksiGsa
liikkuva .l aslaa edes vålttämåträ huomåa,

mulla suojelln kånnalto 3s'å on oslaNoisen
tårkeå. Kansallispuistosså kehltettiån
ulkoilijoiden pålvelulta, metsät jåterååo
honnodrilaan ja yksityismalden suojelu tulee
myös toivollavasti vauhdlrrm36..

Ka6allistulstolain våhvislmiseo myötå hy-
våkyttlin myils asers, jolla såådetäån tiellor
ja saulrut roimer puisrossa. Kåyttö ja
holtosuunniL€lmåå ei ote kll|entaan vielå
lebty. Kånsållispuistosea saa kulkea jå sinne
rchdååD ulkoilureiLir tulkua ohjamåar la

helpoii@aan llikkrhjsts, Erirtlskohteilte
voidaan rånilla4sa antaa liildumisraloituksiå
herkästi kuluvan k4villlsuoden ja elåtnten

Pååcå k4alllspuistoå on VihdisÄ

Vihdisä sijaitseva TeNala]min alue Duodarås
paaosan perosrerusrå kan6alllspuist6ta.
Espoossa kansallispuisloon kllluu lGk i osaå,
jorkå kuuluva! RomvlorenHaukkalm€n
lehroålueeseen. Tämä alkaa Espoossa
Nuuksionpåä. ulkoi loålueel ta ! lot tuen
Pitkåjänen lånslrantaa €teläån. Siihen touluu
myös osa Nuukslon Pittåjårveen lasl€vaa
Myl lypuroa, joka vir !aa mahL.vassa
nu..oslaaksossa ja balkoo viidentotsta
kj lome.r i .  matkal l6 järv iy l i inköa.
Kasallispuisioon kuuluvoL osat sijaits€va!
Myllypuron laakson pohjoistasan!@tla. Nåihin
sisåltyy niillyjå, .eheyiä rinnmet tå js ilhiå
kålliorinleirå, jossa korkeusero! ovar huikeat,



Llitodavt. ji kolop6ij6i6

Nuuksion llltFravakåntE on vatkln maame
tunnetulsG 4iintymisistå. Lilro-orav6ls on
sudnlteltu k@llispuist@ t@sla. Luoms
kulkeva på?js@ t6in haru@itr nötemÄån
sitå, kosla se lilkklu hämårån hetkinö. Liito_
oravan lisåhi åheeltå on tavattu monla
!hanalais ia elåin- ja kasvi l t je j . .
Kaltiojyrlånioltö Gisnhardlalaroi lavoiiraa
hsu6lolkon tal twrraunloisen - kdveja
molmar. vånhoisla meblstå vol tavotrlaa
nyös pålokå4en $i hmaapÄÄtlkan. Aivan
åskettälo Romvuoreen aluelta on töydefty
ennd suomeså tunl@aton nystysiruet.na.

lponr
MATKUSTAESSASI BUSSILLA - KÄYTÄ
AI-ENNTJSLTPPUJA

-YhdeGuuntåinen våhlmmåisnatk. 80 tn

-alennus 10 % normaalitsks6ta

-Sisåltåå disuuuisia liptkkeita, ybteenså

lippu h€nkilökoh$'nd
-lipun hinro on 320 mk
-kelpoisusrik: 2 viikkoa

-Yhde$uuniainen vtihimmäismatla 80 ks

-lyhmåssä våhintåån 3 maksavaå matl$rajoa

-palkkavarau pakoilinen yll I hengen rrhmtue
paikkavara@aku l0 mk ryhmän koosta

kelpoisuusaika: I kk

Ynteydet tGalli6puist@o

Espoosta luontevln yhret6 kosallispuistmn
o. NDukionpåån llkoiluajsn tåDtta, mutts
sime pääsee loulavåsti myits siiksjätued
suunåsta. Alu@een louluu myös kappale
Kirkkon@ea. Tånå €lue tlnoetaan nlrellä
Bskskogs. se oli aiem'n pdolGrlMtnlstslön
hallidnasa Ja o. ehkå kaikkein pdhåiid
luomontilasa säilynyttå osaa NuuLEIGt3.
Karun - låhestllkoon Pohjob-Suomeå
mul6tuttavsn ylånköaheen jåkålåpelte on

LENTÄESS,ÄSI - KÄYTÅ
ALENNUSI.IPPUJA

noin 30 % edullismpi nomaslihinn.stg
-meno- Ja paluul@to vesttåva smanoikaisGti
llnastettava 3 vrk kulusa vsrauks6la

-dkisin pe.iuå oltava vähintåån 2 yörå

-jc lähtö p€rjsntaina tal viikonloppuoa, vol

myös samana påivanå

-pysåhtynlns välilaskuemilla ei ole sållittu
-såiistöhintaisiå paikkoja rajoitetcrl
-voinassaolooik 3 kk

-noln 50 % edullisempi Domaalihinnst.
-m6o-Ja paluulippuveaftgvå sameaikaissti
llndreLtava soalla, lai viimeis$ån ? vrk

pahulenb aikaisinLaan lähtöå seuaavana
sunnunhina taiarkipyhånå
-pysåhLyminen välilåsl$6dllla ei ole sallituå
ennakkohintåisia paikkoja rajolleNsti
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-volmsaol@lkå 3 kk

-noin 50 % edullisenpi nonäalthtonasta
-nerc- japaluulippu varattovå jå l@astettEva

-lippu voimea ldjanlabla maanatrtaihin
sman viikotrlopuo aikana
-py3aincymiM vållldkuehilla ei ole saUlnta

-perheenpåån makaaesa .ormaalihiDmn Cai
måtk$ta*a sarlallpulla, hänen nukanaan
m.rkuetåvar perheenjåseret såsvar pe.he-
alennuksd: ptroliso la l?-24 vuotiaat lapset
noln 50 %, 2-16 vuoL'aat lapset ?5 %

* ESIM.
HKI - IVALO HKI
HKI ENONTEKIO - HKI

alennushinta vilkkoa enned varottuna 860,

sK/94

KUKSA
Kun kuksån tllmaa! silmåån kaaraa kuumaa
kahvia, lorauttaa hi€man '(kovaå'tk€maa jå
oikaisee nuoLion viefeen, ei elämä voi
Dal.eåmmi. hymyillä.
Krksa on lainasaam€n sanatå.,suksirt. Kårtön
tunnenlaoa pahkakuppi o. sukupolv€sta
tobeeo keikkunur såmenåijän vyöllö poro-
pajm@ssa, Ja kåmpän låmpimåsså mustakyl-
kts6rä pannusta onkaadel kåhvja våär*llle

Kuksan tdina alkaa tlnrurlkoivikossa, Josss
hiLaasti k4vaneen ryhmyise. noivun kyljstå
kuksdtekijä lö'rää luomon oiko, ksvuhåirtön
aiheurbma. pahkan. Se on vuosia kasvanut

TT'I{ITJRIKASI,IEJA ESTTTELEVÄ LUONTO-
POLKU HEMAVANISSA

viime k6Änå on ovåttu r@ruriksvejs
eallelevå hontopolku H€mvani$a Rrotsi$s.
Aluetta miGreiao maallm poh jo'slmabt
r@t!rl- ja ålppikasvier luorDonriereellteksi
puistoksi. Alu@llå kasvaa yli 300 kalotsts
rutuik4eia ls tettuna luonnomrkais@
ympårlstööGå. Luontopolulla on pituurta I
400 me$lå ja sen vmelle oo ksvlt sijoirettu
omlin lojiryhniin. Alu@lle on vapaå sbåån
pååsy. Vihe keårå alueelh Jårj6reniin
myös nåksulllsta op6temuja ldertoldyntejå

Läh€mpiä rieloja Flållborånisko trådgrd€c
vånner puh 0954-304 30 Hmavan,

emopuu.sa kyU4så imie. eliovolmår kevåån
tullen mahlasta, iun lumet kåroåvar kuruista
la hiirenkowar työnryväL sitmuista yorå
päivää paisravan auringon houkorrel@iDa.
Pahkoja vol ilmaa.tua kalkklen puulalien
runeollle, olsisloo. ja juulin. Raidan ltuipanka
synryy maan alle tal aivan puun ryveen. Siirå
3åa myös ajnesra kåunllsiin kuksii.. Hawpuiden
pahkar eivå! juoma-Briolksl sovellu, sillä
pihkan Daku ej hivele mäklnysryrOirå. Eri
suuntiln kBvaneel sra! &kevär pabhGinestå
kovao klisittelyå kestäviai.

PahlG irro|e|aan kalkais@alla .unko ytå ja
alapuolel|a. Runkopuusm muoLoillaan kuksan
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talrva. Kovertamlnen aloitehan luoreeltaan,
Monan sluntaan kavdeita syitå kovelolla -
taikolrsra vasten tehdyllå työkalulla
sffaill€n ssadaan 6iin tåhkakupi. muoro.
Puolitekoi@a sitå teitetåän suolaved*å,
jouoin mahlå liulcne puusta pois ja kur{.4la

Kulvahtånuooa pintåa vuollaa kovelolla lols
useana påteånå, ja våhttelld ohutlehälnen,
hiukån suupuoleta sieåånpåir ka@va klksa
o. viimebtelyå vaille vålmis. Aiemnir pinta
råapuietiiitr slleåkel, nyt tyo vilmeistellåän
h'el&apapdilla. Sipa,sullaruokaöltå llkopirrå
saa likåa hylklvån suojan.

Tekoltut@utaGta ratdetta
Pyö.eå pohjå 3aa kuk6an pFymåän mättåållå
ja maassa htah pysty$å. Kupln seinÄmi€n
muotoil! ståå lromaa lälsklmåsrä. Ptu
johtga huoncti lämpöå, joten kuumå juomå
pysrT kulnana ja kylmå kylmö.å, eikä tuk .r

Kaikkea saamelalsrd kansaoraidetta l€imåa
rdkoltukse@d€lslls, luomontuat€rigali€n
käyttö, mlotollun kalnets sekii koristelu.

herkkyys. Nånå jå venkka trylitåju ilmerevåt

Samelalset yhdistÄvåt cein peia ja luuta.
Kuksan vetta ko.istava luulery otr kaunl6,
mltta myös valvlstaå påhkad sitleåå Ja
islclkatåvåä puuainAta heitompaa suoresy'srå
kElvåosaa. Kaiveretaonpa korbteet stttd
suoråad puunun tåi diks@ luuhun, tyyll
kertoo 3lue6ta, missö sine on valmlsiettu.
Pohjoisesså tyylisså köyterååo paljon
ksviaiheistå ornanetrtiiklåa ja figMeits,
kuteD poroo. Tåmå tyylt on vallallE Rtrorsin
ja Norjan pohjoisimi$a @'$a sekå Suomen
ja v€djån Lapi$a. Puukonlrårjeuå rehtyå
kolmiopistekoristelua käytråvår GikdLiklt
kollåt. Etelåissså ryyli6så g@metrin som-
nittelu ja Dåuhaornmentllkb voi peittåå
laajojakln pintoja, Sen Gituvar oeat vttktnki-
ajda. Saamenmaån etelöisi@åt aheet
ulorluvar Ruotsisa j€ Norjeå slom4iå
katsoen aioa Vaasan korkeudelle astt. Sirå el
lule alatelleksl, slllå taållå lappalabet
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työnnettiln oilcei toko maåd ulorruvllla
asdnaluelltaan Pohja p€riUe jo ailoja sitten,
Luukoristeiden kuvlot saadaar esille
ll)lm@imålla n€ hinkats syuenå kGlure na
sonella joto tnhkaa lat lepånruorijauhetta

vaiklå siikeä pathkaDu! ei juuri hålteil€,
valhis 4tDe kulvatetaan hitaasti. Suoreta
p$t€ sN8lmllå tehryjå kD!6ia ei völttijmätui
pelsb hid6 kuivat6kaan, vaan ne halkeilevåt
käyrrämå!!öminö komeron hyllylle,

KIRJAREPPU
Petrc..lla jåkoksiNainiot

(i6ti Psltto: J@tse nyt oå.lin poikå,
373 s. Pohjoinen 1993.
Samelaiskultruin onin$leislldsta ke.lova
!@s sijoir.uu vuosiin 1944-45, saksalatsten
låhdön jtjlk€isiin aikoihin. Perheku.tlen
kobtalor, brryår ja pahat henget Ja ihniser
elåvår pohjoisen luonnon ja Slomen valtlon
välisså. Romaani o. .åvållaan jattoa edelljselle
teokselle Voljåa minun poroni. - MH.

Elså vuotrtisjådi: Proksinvalnlot, 280 s,

Lappilainen maatalon@ä.tå kuvaa kirjåssåan
Antin ja Annln elåmäå Proksi.vainioille
raiennetulla tilalla, Tapahlumar sijoilluvar
1800luvun alkuun: etelå on kalkana, leipa
låhree metsrjlrrj ja v6jstå, Proksinvalolossa

Heokllör puhova! munetta, kielen.y!mi o.
pers@.allinen, hoo kirjaimer vilahravat slellå!
misså niitä ei odottaisi. - MH

Sa@o kåsityö on yhå lseaman talt6lan
amDartl. vaikka he työssåån kåyttåvåt !!sia
menerelmlå, ovat materiaalit jå mallit
per inreis iå.  onpa klksa slr ren alco
saom€nkiisiryö tai lt e illapuhteina Ehty, on
se kÄteenkårpå ja kalnis. Siiiå måbiuu kahvi
js kolriod kylmå lei.

T.I. ltlon€n: Suomeo lappalaber vlotee

T.I. Itkon€n: Låppi, osa 4, Tanni

Mauo J. Pyhrilå- Balladi kauitsta
Petmnell6ra, 200 s. Kslsro 1993.
SeurapiirineiLi Perronells saapui Suom€en
Hollainista, eiirtyi åmerikkalaise. lehden
ki.jeenvalhtajana Helsingisså ja hmasl.
Rahattoman oli viissla paeLa: PeFo.ellå
lr4juiiyryi Lappiln moijititlo seuaan, aserrui
klltamtsten k?impille, pei pyykit ja yritti
laittaa ruokaåkin. Ilo loppui, kunpoliisi ptdatri
kaunotaren tvalossa måksamattomien holel-

Mikä on Pefoneuao !a!s!a? Miksl hån tlll
Suones ja miksl Lappiln? Milen seuapti.i*tr
selviåä kai rassa? Teos on mieldld'ntoi.en
pålanen e.äån ihmisen elamånhisto.laå
Helsinsissä ja @papllrlo takana, MH.
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KUUKKELI -KULKIJAN ONNEN-
LINTU

Pa.i vuofta olin jo Lapi$a rerkelllyt, mutta
tyylini oli kai liia. suo.lr6palnotteiDen, jotta
en ollu! tåhån larlksen srkllais€en titrmåmyt.
Tai en ollur huonannut leinka se lensi
edellåni mäntyj€n s€6sa uteliaana katsellen
@ortd låkåMrttävåä moo.. Ei kal rlolleist€n
håråholsujeo kånsse haluttaDur GhdA

Murta sillo $htlnl .alhortui,,. Minåkin aloin
pitåå lalkoja kannonnokaua is|U€n ja.iln ruo

RINKAN POHJAI,|IA

UBi KeJalalvon åvaiheo hoh paitla
Huhtlloun alusrå voi (arjskaivon avaimen
hakea nykyise.  Markal l ! l i i ron l isäksi
Caiesolvallasta, Nolksiontie 82. Avaimen saa
nåyttåmållå Matkåiluljiton jijsenkorr!ia.
Avaimen hak! måksåa l0 marklea/kerta,
Solvauasra haettu åvain palaureraan hed
käytön jålkeeD aina Solvållaå.. Avalmen voi
palauttaa kåhvjlan olldsati'nni myös kahvion
pctilaatikkoon. Avaimia on Solvalla våin
kaksi, jolen åvaimenvälilan palaurbmine. on
tarkeäå, Solvauan kahvio on auti: må 13 18,
ti,keja to 13-20, pe 13-18, la Jå su 12-18.
Kahvion ts,'n auki olo ajat selyiävåt soilt@alla
puh, 860 845, TåälLä voit myös riedsrellå
avaimeD paik.lla oloå. MalkailuUltosta hseuu
avain pal6uretaa. Ma!kal lo l i i r toon.
Ma*ailuliiLosta avaimen baku on edell€.

kuukkell rup6i tekehäåD imolla rucravuftra.
KaukEa näin kui.ta se leorell prsrå puub{o.
Istahri välillå lG6omaanpäå kallellaa., la ruli
låhemålci, aivan polvelle saaktå. Yhde$å
Jao'rnme eväåt, molmar kun olme
katkkiruoka,sla. Olemme vaåthattomti
pukeuruneei, mlnå vihreisiin, se hmåan
pundt.vaån. Minun laavlnl on linnani kuin
myös sen risupsa sille tlheåsså puussa,
Smo mihin vuod@aikaan pohjois. metsålsillö
alueilla liikun, se on sleuå. Se el mru|a

Tule rekmåån F'åmNJa tatkoilla
Riihimäen Friimsuilla 9, 12.6, SML5 caLolla
esi te l låån koottu6 t ie!oa pohjoisen
re*eilyalueisra, Yhdis.ykselh oom6hdollisu6
4iiellå lolointåånsa yleisolle. Jos sinulla on
mahdollisuus rulla ralkoislin jonai. påivånå,
nlln soittele Seijå TurpoUe pfi. k. 322 644.

Kaipako rinkkåsi Savotta 1200 llc ullakoltci
tai keuarisrasi? Jos oler myymii$å rtnkkaasi,
ora yhieys llona Kaila puh. k. 803 3945.



Se lwållåiin rrnpijri Nuubiot! oluc, ylivoimaiselta
lentåviiltå runtunuq tdklio a oja rankseoftå,
lyömåå!åltåån Dlrraamaton urakka, se on nyt
vartdl@ &40l!6 $@apulna Kdjataivon liitdin
ympårillå. Talkoolalset ovat 6en tehneet,
Talk@påålliklötrå tjltok@i a löydå sanoja,

Ntt nlltå t4 or Gtll)re koko vd6td nimttåin
niirå b)aiå pllkkla (Vde p!lke.). Jc olet
kiinnostunut takertelefraan ltsellBi rotmive
velh$hklo ko&oEl$ldei olln otåpå,teyttå Uriin
pub. r. 682 525 63.
Teioitutsr,I)allfuon pitiiii t s s]l6yllå abkioidm
rakentelutåpaht@.Avst.nrr@hanklmoise,
opst8me jne. pyrkimykslssbi ahldovaeltåFn

KålåDoltu Luukkaana
Es!@n Luukkaalå on kalapolu, io.ka eitsmiillä
lameUa voit nmailla kaloja. Yhdellå lwalla saar
onkb, heittoblsraa ja pitkiå Lalkilla lålmiua,
Påivålupa: 30 mk, viilrkolupa: 50 mk jå vuGilupar
90 Dk, Hlnnat ovat woden 1993 hinLoja. Alle l2-
vuorlaat eivåt tafritse lupaa. Lalmisra löyrD
arretå, mtaEa, mtri4 håu}ja, siikoja, kliskiä,
lahmjå, l@!p€ja, atkdiaitå, kirjolohiå, tåiftnlå jg
poronieriöitå, Luvat soa Låhnuksen shelF

Valtohåntäpeas metsåst snll@$a
Suomo nersilstysms@a {Tebraankatu 23 A,
11910 R'ihinåk') on 7.5,-2.10. jlhlanåytely 60
vuorm sitten Suomeen tuodun valkohän!åpe0åD
bisbnsta jo kehiryk$n-

Kdrån Klkalärvellå siJåltsd@ Goadc kor@@
v@t@ c-E lvldt'ellta Flll k, 5z m4, k6åa@to
puh. 59? 397 ti Moijo Stykiltå !uh. t. 8?6 4391.
Vdas o pe$tt.vå k.ki viiklo
aikas tai slitå pe.itåån nonaali kåyrtömaku.
Käyttömksr on ttsl:n jiisereltå 15 trrk/Nö/yö ja
mrlltg 30 mk/hlö/yö. Alle l2-vuotlalden
kå'rtömåksu on pDl€t edelbistii. Koko kode vot
v@ta tåyttitörNli 60 r&/yö.

VUOKRAI'TAVAT TELTAT
HSLtlii on kolrne Tena Mare 3 telrtsa, ioicå vol
vuolaara 100 mk/v,ikko tal 50 muviitonloppu,
Teliat ovai kupolloallisla kakslkercstelllola,
TiedstelutAnja SiotoM prb. k, 6.16 039 t l Sakdi
Palo p!h, k. 874 5880,

VUOKTIATTAVAT RINXAT
HSLIIåo. yksiSavoEa 906jayksl 1200 rinkla,
Vuokra or 100 mk/vii&to tal 50 mvviikonloppo.
Veoutet Pekka Ndlns puh. k. .161 610.

VUOKRATTAVAT AHKIOT
tlslrllä d k6tsi ft&teltyii alfiiot4 jolra rci udoata
100 tr&/viikto rai 50 ml<,/vllkonloppu. Ankiotta votr
kyellå PeklG Ndis€l|a pun. k, 461 610.

VUOKRATTAVAT TRANGTAT
liSL:Uii on kålsi Tresiaa, Jolta wokmtam 50 EW
viikko tai 20 mk/viikonlopp!, Vdåutset Anja
Slntonen pun. k, 676 03S.

TIIHAMERKKEJÄ
Låplnkåvijöod€n hihamerkkejå voi osraa
kdhoilloissa iai rllara 8 Dk hirtåtu SeiF Tupoltå
pun, k,322 644.

T PAIDÄT JA COLLEGET
Hsfiiitselk l omlla uudeUa losol@ vesteau
T-!€itåtåi@llegePaidåt daLho&nåistavainisr4ttå

viir'c hmaa, ffiff vihreå, rllme siniEn ja
r@viininpminm (T-parta) / sllrrm rila (@l

Hinra: T-paita 50 nrk ja @Uese 100 srk.
TilauleB Kirsti Kloolåpuh. k. 291 9171.
Tilaa paltaj a.ioisq sillå re r6rid?i?i! lG20 kpl atså
jå lolrnltGaika on 2 3 viikoa.
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KAR]AKAIVON LINJA AUTO AIT

9,05
10,40
12,50
I4,30

r7,30

10,40
12,05 la myiis
15,40 7,50
I7,05
18,40

I3,40
15,05
16,40
18,25

1r,20 8,25
1t,00
16,20
t7,55
19,25 -> Espoon smdle

Linjaa liikmöi Abdginlinjan hsi @ 85, Lähnj L€ppåvåda L,ikkito.itta,

24

Tilåe Lapinkåvljå-lehden 40 trfi
Olen soritt&ut md6u ilnan oillistå l6kua
HSLIn tirirre SYP Hki LönmoLint. 24, 21 42204013A36

Kuulu elBråån henlilöjåsenä Su@e Må*ailulnt-
roon {SML:i Jåsen yhdistys)

kautta ja håluan liittyä sMajäseneksi HsLään, Msks
vuodd r994suorajåsdmaksun 40 mk ilman erillistå
r6kua HSL:o tillue SYP H:ki Löonorink, 24, 2r422A-
4013836.

Halle lllrryä Helsinain sreudun Lapinkävijoihin ja sitä
kaurk Suomen Malkailuliirroon. Maksan SML:n
jtisrlnalGu r20 mk minulle lä,tEtetriivdlä lomakkella.

Puhelin loti ryo

HELSINGIN SEUDUN LA
PINKÄVIJÄT

r.APi[rKAVuA , i;


