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PiiKINJOITU$
Luni jååtileinå tulryaa edetta Kileiden duoto ja koko vaihtelwat nippue. siitq nillaisissa oloisa luni
lulee Kiteet kuuluvat heksagonisesjåijestelnäån. Ne duodoslåvål hiutaleita, vesinlin hiukd aue 0 C:n
liimpdtiloise Matalissa Iempdtiloisa ne sen sijaan esiinqdr nolan nuoioisim Niiin smoo tietosdakirjå

Multa se on myos valkoista. Se on pehmeää kaanok*n aikaan $ksen ållå Mtd vaikee onkun
liikkuninq Se on håitarmaista surrten hiutaleiden letåillesa Njalleo mahan

Se on kovaa, kun luuli on pieksenlt sitä runturia vasl€n lai kun autnko on sulaildut jå pakkanen taas
j:iehdFlånlt Kuink pitikään itkua pidellti, kun ei lumipallon pdinrn.

Se on kylm,ia. kun sitä putoaa niskaa. taim€nfr hiba.suusta sisii?in Ja se liinnitta4 kun myrskyss,i silia
halee suoju Sen tehl.v.na on nyos suojellå kåsvejaja elaimiäja ajaa arihnat eliiimet eteliiän

Se luistaa hwin suksen alla taipaal*uunhu bm€n€n se.tin kercks€ksi suksefl kii.ni

Viilillä siitäjuoMvettä sulattaessa tu.tuu kuin koto Lapin llmi €i riiia saamaan v€siliiraa aikan. Välillä laas
muutama kauhallinen tuo lafrittava. n€stem

Sen miljoonal €rilaiset kitmt loistavat kilvb auringon tai kuun kanssa

Eiköhän tutkiskella tänä ialvena I äl ä elementtia lis&t j a nautii a sen tlomisia vaihloehdoista

t^K'



TOIMINTA
Ohjelhien yhieydessä maintnrihin vasbuhenkilöihin voil o$aa aistelemah yhtetnä, jos sidulla on jotain
epeFlväå tai kystttiiviiii Lt'seisesrå tapahlumasta.

RETKILUISTELUPÄVÄ
Retkiluistelu od uusi up@ .etk€ilynuoto kirkkåillajäillä naalauksellisesa huuBemisemasa. RuoBi$a on
lo yli 100 00 retkiluisr€lijm Suomesa alle 100 Ole ålusta alka€n mukana, iule ko*eilem@ rerkiluistimia.
Tapåhtma o. Soulustadionilla, aika meeräytl,] jåätildteen nuk@n. Tilaisuuden j,irjest&r T:ni Tauno
Pajune., jokå vålnisraa Jäiikiito terklluisdnia Luislin sopii sns, sns profin, profin vaelluskentåii4
telmdk oo.oo4 sekiisit€es1ånippumnuunlinlais*i ulkoiluialkioees@n OMt monot mukaa Tieduldur
jr ilnoittruttrmisel Taunoue Oulunkylän Liikemekouluun puh 728 55 69, puh k. 340 16 06 iai
vastuuhenkilö Kdi PuDulille ouh. k 701 2097

SrTskokouksessa valiraa. johtokunnan jåsener erovuoroisten rilalle, *esitelläån vuoden 1995
toimintasuunnitelmaja talousa*io sekå paåtetäån wod€n 1995 jasennaksuista Kokouksnja pulakahvien
jiilk€e. wodkiipeilijå Tlula Nousiai@. kenoo sdoinjakuvin rerkist,iän Keski,Aasienja Eielä,Ameikkun
Vastuuh€nkilo Ania Pouliai.en Duh k.557437

MARRASKUU

2.11. ke klo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA -
VUORISTORETKI ANDEILLE
Kaisdienq ala,asr€. puutehal@ru l
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'12.11, la k lo 18.00
PIKKUJOULU
Raviniola Mdihor€lli, John Stenberginranta 6, Hakanieni

vierctaån yhdessä mukavå iha syoden hyvråja tan$ahdellen orkeslerin tandi ssa Illal liskortti I I 5 t* sisehiiå
leneblomatd, poFaåinlem lisukkeineen ja kanvin Pieni nin€lan lahja nukåan llmoittaullmiset
pirris.sti, VIMEISTÄÅN 7,11, Suomen matkailuliittoon Ulla Kesaseue iaihäntå tuuraavalle puh ]70
868 vasblh€nkilö Kirsi Klenola 0!h k 291 9171

19.-20.11. la-su klo 10-16
SAAM ELAISKÄSITYöTAPAHTUMA
Kaisanimen ala asie, Puutarhakrtu l

upeat samelaiskäsilyöt övat esille niin mtantipöydillii ku in ryö.ättölsissa. filni- ja diåesityksissä. Tdjolla
on nyös Lapin Sivisly$oran julkaisuja Kahvio$a von istua .auttinaan h€rkullisia leivonMisia ostosten
jaohjelmienvålissli Mikli rilaisuus hani(ldajoululahjål ajoissa! varåathan ta.p€eksi aikåa tihån H SL:n ja

Lapi. Sivistysseu.an yht€istyösså järjeslånään kulltuuriiapahunaa.

JOULUKUU

Kymmenen aikoihii lapinkaivijäl lähtevtit Kaiakaivon alamaja. pihaha kauniita itsn,isen Suomen n€Giä

ihailmaan Kävelyn paåtteeksi voi naultia Karjakaivon eunan loylyistä Vasfuu henkilo Jorma Nurmi puh

k 9t2 l t8 243

Aamullakrmmeneltaaloiteuanpienellaverr"lit€lvllå.kaldällaraikamelst$älarjosjunlao.niintempastaan
truutanaluormallinen saunapuila metsasta liileriin Joslunlaeioleriitlavasti.niinolakitu€sja/iaikasara
nukaansinnerankanelsaan Puuronnantelistaeiosaasanoa.nultalllloienkåmppåoloissakeittänäPuuro.
seonaidostihraaa kannänhåntkihajoululuusivnittt,italkoovaenjoulunajanlunnelmaan vasruuhenkilö
t'lias Pernu Duh t 68: 5lt 61. Duh | '133 3ll

6.'12. ti
ITSENÄISYYSPÄIVÄKÄVELY

10.12.
PUURONSYöNTITALKOOT KARJAKAIVOLLA



TAMMIKUU

't1.'l.ke klo 18.00
KERHOILTA -MENNEEN VUODEN KUVAT
Kaisaniemen ala-astq Puuta.hakah l

14.'1. la
PUUNVETOTALKOOT

Nlt on ankioira, nillä vedell i Krjakaivon nåasrmra puila ålånökin pihalle ttdistys tarjoaa soppaa ja
saunan anertajiue vasbub€nldld Pekla Narinen puh k 4616to

16.1.  ma
KU UTAMOHIIHTO VANTAALLA

Kalkki kaiveleMn kuvaarkisloj@. Tuo kuvda.liisi k€rhoiltaa. innokke yleisön niibl4vaksi LaDin_
laqjoidfl rapåhrunar o\ar suuri mreterkiinnon tohde smo.n omar vaelukrr vasruuhnirto \nia
P!oriainen puh. k. 57? 417

Tdkmpi pdikkå ja kellonajai nrurå!.iy'år ketiotosuhr€iden nukaan Reiki toteuter@ myös, vaikka
hiihtotelejä ei olisi nailla haln€ittå. rhoiflrutunid€n 1s.1. ihåd mehi€sså r€rken v€rijäll€, Aulis
Bost.ömill€ puh k 893 219.

A ionil,"or^,r,,rro
Krjalaivonalanajaltalahteekellokymneneltåporukkaumpisiahankiahalkomen otamukaantemarija
€västå vastuubenkila KaleviKoski plh k 9t2 38i 079



HELMIKUU

1.2. ke klo 18.00
KERHOILTA -RETKI PöYRISJÄRVELLE
Kaisaniemen ala-aste, luurarhakal u I

Tied.lkö nisså on Pöyrisjefli? Eikös s€josain pohjoise$a ole? Aulis BoslrÖn selviitää sijai.nii ja blntåt
ei€emme syksrrse. kuvakenomDksen Pöyrhjiirestä hiekkadryneineen ja soineen Vastuuhenlilö Kirsi
Klenola ouh k 291 9l ?l

TULEVAA
ll r2 2 viikonloppu hiihlo.elkiLohjalh
I 3 Keväikokous ja kerhoilla
4-5 3 Laawvaellus Saimaan saaristoon
83 Yleisötil.isuus Asko Kaikusalo kertoo sydan yslavaslaan naalista
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KUUTAMOSSA KUKASJÄRVELLÄ 15.-2I.I. 1995

Tiillåliikolla voihiihdellä ni€lenså nukMn yöllä lai
päivalla låysikuu valåisee yökulkijan lahja j!
piiiv?itetkeiljån silftät alkavat håikåistye e.sin-
Dåisi$adringonsåeistä! Ehtiipalkuen paukluu,
mutlalapinkdvijöidenonasaködusajåMarkailu,
liiton tunlurituvassa riitrtiä liimpöå ja runielmå
Liinto Hehingistä lauantaina l4 1.95 klo 19 20
låhl€vallå ju.alla Rovaniem€lle Paluu Helsinkiin
sunnu.laina22 I 95noinklo 8 9 Uinta 1350nk
Hinta on låsketb seiiseman osauishjån nukad,
malken nahuu enemmiinkin Hinlaan sisiiltty

LahtoHelsingistä31 3 klo21 22lahtelalläjDnatla
Paluu Kolarisla 8 4 klo 19 25junalla
Hinti noin 2100 nk sisalteen malkat junalla
fr akuupaikoin,majoituksm2 hhuoneiss, ruokailur.
s.unan ja oppaan palvelut
l lnoi t t rnh'miser j .  t i€dtrst . lut  102 t995
mennessä Jorma Numi puh k 912-ll8 243 ja

ed€stalGiset mail(al H€lsinld-Kinilihtuliworipuisro,
majoilus sek. sauna kaksi ke'1aa Majoitus on
Goadoskodassa sekaMarkailuliilontunturiuvassa
RuokajavakuuiulGet€ivätsisällybinraan Mukaan
reikivarusreet Voit osallisrua nyös lyhyemmäftsi

Kuutanovlikolle låhrijöill€ pideraan ennakko-
palaveri lfr oittnutunisetjatiedust€lut]5 12 94
nennesä Anja sinro.en puh k 676039jaKal€vi
Kosti puh k 912-381 079, puh. l. (klo lt 30,
12 00) 90-2180 249 llnoittautuneille lij}etetdin
500 mk ennakkomalsukuilti

Kalevi Koski puh k 912-l8l 079. puh t (klo
l l  l0 12 00)90-2180249 EnnakkoonvaBnnel
vamistakd osanottonn€ nahdollisinman pian,
kunenkin 30 ll 199.1 mennesså Ennakkomaksu
500 mk, josh liihererdii pantkisiinolomake. jolla
maksu tulee suorittaa enpaivaan nennesssa

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 1..8.4. 1995



RASTTGAISSA 8.-15.7.1 995

PALLAS-YLLÄS 9.-16.9. 1 995

Kale suunnitr€le€ kesareissua iålle hienoll€
lunturialueellc Lisätietoja seuraavassa lehdcssä
Erltareen von reissuslå riedustella Kalevi Kosti

Upei ta netsla ja tuntunjonoa on r iedo$a
ruskaretkellä Ensilehdesstvaelluksstaenemman
Lisdtietoja Jorna Nurneha puh k 912-3182,1:l

puh k 912 331079,pub r  ( l1o l l  30-12 00)90-
2 t 80 2,r9
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PERUUTUSEHDOT

Josvarauspetuulctaan, palautetaanilnoitlautumis-
naksu våhennettyna lolmislokuluilla, 50 mk
varaukselra, kuitenkin niin etta,los var aus penru-
tetMn nyohenrnin kuin:
42'31 vrk ennen maikan alkua. pidatetaai puohr

30-15 vrk ennen natkan alkua pidätetään ennak-
komaksu kokonaan Mitålilam,i makso onyli259',
v{atun lomaviikon hinnasra. palautelaan tamän

1.1-8 vrk ennen matkan alkua. peritaän 50%
varaukscn kokönaishinnasla, luilenkin lahinraan

0 7 yrk ennen mallan alkua. perilaan varauksen

Tilaaja on orkeurellu pqlultacsaan taltccn taliär
sinrnalsuun laakarinlodisl!ksella

Helsingin Scudun Lapink.vuaillä on osanotlajien
vahylden tai nuun ennaha arlaamalronan slfn
johdoslaoikeus peruunaalonåtrlaBuus l.le k ennen
j lnoirerun r iLaisuuden al lahispaivaa olenaua
rclvollinen lorvauksiin rarjcsrajan peruultaessa
nlaisuude.. osanolromaksu palautetaan kokonai-



TUNTURTPör.,r_,ö

Vanhanparliololoni takan.eunuksellandkofi i hah-
tava tättetty bnturipöllö Siite lählien pollön on
tä,tyntl ollasilnisstini lalkoinen. pi,(oboyhenin.n
ja jalkojen vålkoisen, luuh€an hörhenp€itteen suo-
jaan.l Se niten tunturipollö oli paatldtr parrio
k olon kkankoisteek si ei ol e ti€dossani

Luonossa olen nåhnlt pollöjä hanoin. ne kun
liikkuvai pååsääntöisesti yoaikaan Tosin runluri-
pölla eli lunipöllö kuuluu ns påiväpolloihiqjotka
li'kkuvatnyöspäivåailoan Helllrtåvinneky.jonka
olen Låpissa kokenut. on ehkä ouur pollöpoikue,
joka on päiväsaikaan nuokkunul rukkasien laitta
korkalla kelonlaivuksessa Pöllöjenhuhuiluaolen
huullut retkillani yöaikaan - mutra tuntuipollaa
neistä lapinkåvijoisla uskin kukaan on luon.ossa
kohdannut Suomen Lapissase onlieltavasli pesin't
viineksi Käsivaressa ?0,luwliapariin otteeseen
Sita e.n€n s€n keroo t åån 3 o,luwnpuolessa vålin

Pallaksellakin sen lied€tä,in joinaldn wosina liik-
kDneen, mutl. ei pesineen Sen esiinryminei on
mlureikin etunnaista ja yleis$/s riippuu pitkålii
sopuliei ja nuiden pikkujtrs,jöiden tunsaudesta
Tunllripöllo on va6in suurikokokoinen, uros oi
vårillaan låhes puhtaan valkea, naams ja iuorcr
I'nnut ruskeajuovaisia Tunlunpollolle ontwpillislå
saaliin pilka vahtininen kivenlohkareella lai na,
lalall. leiraminen hitain siiveniskuin saallsra ersien
Keväällä senaantelyn. onlennostakuuluvakrao-o
Muut€n rinru on hwin hitjainen

Varhaisimpia kuvauksia tuniuripöllosta on Olto
Collin'n knja$a vuodelta 1886 Siina hrin hl4i.
elävasti kuvaa luntL pöllöä: Tunturipöllöja eril
tiiinkin sen kaunis konas. joka naylt:lä usein
valkeammalrå kuin luni, kuuluu olevan ihana nakv
lunturilla Seonhkkeellasekapåivalläetla yölhla
onloslus rhapuolella paivaa vlrkrnpi, kuii aafr u Ja
rltahamärissa Sen liikkeer ovar hylin lipeita ja
notkeita Se nkaslaå ulkoutLrvia kallionhuippuia

seka kukl,aloita, nulta huljeskellessaan syksyllti
oleskel€e se nieluunnin suurennilla avonaisilla
kentilla,joilla se ntuu useinmiten kivilläja nuilla
korkeirnilla paikoilla "

Tu.turipöllö lekee peså.sa yl*nså maatan rai
kunnuue ja siina on lavallisesti 4 - 6 nunaa -
sopuliwosina munia on tu.saamnin N,lunat ovar
vålkonia la muodohaa. ptörenä Laji kierlel€e
laajalti - loppusyksyllå sevoi niitltät1ya jopa E1elä-
Suom€ssa Senravintonaovarpääasiallisesrisopulil

Suonen lintuårlas. Helsinki l98l
Otto Col l in,  Suomessa taval tavien pol la je.
pesimissubleista. Hämeenlinna I 886



METSÄHALLITUS UUSINUT LUON-
NONPUISTOJEN JA KANSALLIS-
PUISTOJEN JÄRIESTYS SÄÄNTÖJÄ
ALKAEN 28.2.T994 TOISTATSEKSI.

KEVON LUONNONPUISTO
Luonoonpuislo on rauhoiietlu alkuperäisen
luonnonpuislon sijil)'fl änisre jaietellisiä tutkimu$a
vadei se on jaettu kahteen eri lyöhykk*seen,
joiia koskwal erilaisl liiklomisniitidykset
Rolkodueelh sd liikkuaialkaisinlai hiibläenvain
merKtyillå poluillå 16 10. ll l.ja 15.6 -15 l0
Tunrur iå lurelh 16 10-104. jå I  5 l5 l0
Liikkumin.n kielletty 1.4.-1,1.6.

OLVASSUON LUONNONPUISTO
Luonnonpuisto o. petustettu iuNunad Pohjois-
Pohjannaan suoer.naidei €l,ii.- ym lajnron
säilynisia Alue on dyös €.itlain merkitlävä
ieleellisen tutkimustoihin.an kannatta
Liikkunin.n llu€elh kriklinå vuod€ndkoi'rr
ki€tletty. Pailsi paikallisten dukkaiden narjasusja

OULANGÄN KANSÄLLISPUISTO
Kansauispuisto on yleiseksi nahlaryydeksi ta*oi-
lelru luo nno nsuoF lualue, jonka lehtävene on såi-
lrlr.aOulansd pinnemuodoiltadjaeliölajisloltun
poikkeukselliden ja monipuölinen eränåa'alu€

Krnsållispuistossr s.a liikkuå jalan, hiihlä€n.
soura€n, meloen lukuunottam (å njoitusosiå,
jotka ovat Korvasvaann, Juuman vuon'en Ja

Koryi3var{n rijoitusosrså liikkuminenki€lleft y
lukuunotamana poronhoilotoiden ja melsaslyksen
yhteydesa r apahtuvaa liikkunisla
Juunan wof,ien råjoiru3osrsr liikkuminen
sallinu vain merkityilla teiteillä
P.sosjiinen rajoi(usos!$tliikramin€nellttuvain
hiihraei lson P€kanlammen tFn päånja Kulnak
kaiaraen valGella fr erkitylla tahieitillä

PELSON LUONNONPUISTO
Luonnonpuistoonperusle usailyllåna,inPohjois-
Pobjanmen suoluontoakostmafi omanatutkimue

Liikkumitretr kriklinå vuodemikoitrt ld€ll.tty.
pairsipaikauistenasukkaidenma4astus jasienesrys.

RITSITUNTURIN KÄNSÄLLISPUISTO
Kansallispuislo on yleiseksi nåhiavtadeksi laF
koit€nu luonnonsuoj€lualue, jonka leht,rvånå on
såilt1lääPenponjohn alkup€ränt,! d,imdsla netsä-

P€rusosr: Noukaveia.RiisituntuiiaTolvanvara
liihialueiieen (puiston kekkoisosa).
Eriimn.oså: Ruokamovaara, Karkuvun, Isojak-
samovaaR ja Nuolivaara lähiålueinen (puiston

Kånsållispuisiossx s{å liikktrå jdån jå hiihtiien.

MUITA YLEISIÄ SÄÄN-
rÖ;Ä:
LUONNONPUISTO
(Keron luonnonpuisro)
- nuotion ja siihenvemtravan avolul€nteko sallittu
ainoaslaan sitavanen osoitetuillapaikoillak4rlåen
tarkonuksem vadtua puuta

- leidtlyminen sallittuvain larkoiluksftnvarahnla
paikoilla Tul! taimuidenplidenortaninenkielleriy
- marjastus, sienesrys, kålas( us j a m etsäsrys kieller ty,
paitsi paikallisel asukkaat

autiolupien katlloä koskevat mehahallituks€n
yleiser autiotupasaennot. jotka oval kunkrn tuvan

M{issa luonnospuistoislthttr liikknnin.n oli



KANSALLISPUISTO
- peru sosi ssr avotulenle( o j a leintlyn inen sa iltu
vain nertilyillä paikoilla Tulentekoon saa kä}ltää
saäsrelieisti tehån irkoil u kseen vara ua, paikall€
luotua pluta Avotulenleko kieltexy kokonaan
metsäpalovaroituksen aika.a

crnmsrosissr avotulenleko on sallittu ved€n
ålir@n Tulenlekoon saa kåyttaa vainmadla lö'rJryiiL
oksia, dsuja tai mlula !ähaaNoisra puuta Ret-
kikeininen kåtlta suolavaa Leiri)llmispaikka
vapaa Mersäpalovaroituksenaikanaavotutenteko
on kokonaan kicllelty myös puistoon råtenneluitta

naiåstus ja sienesrys sa ntu €lleivar liikLanisra-
joituskel silaesla Puussa kaslalien käåpien ofia-

onkiminenjapilkkininensatlirlukakstustain mukai-
sesti Muu vnkislyskalastus sallittu vain net-

Pj:n puheenvuoro

Toimikuntien palayerin
terveiset
Lämmin tiitos kaikille ideariihessa 24 9 mukana
oleille 25 lapinldvtäa naltloi istua reilut kolme
tuntia Kdjaraivon ylämajalh, vaikka suppito\ah-
veroiodollivarpoidijonen YirimeaNaitlå, misrri
jåsentto olisi kiinnostunur ja niltaser rapahtunat
saisival läsenet liikkeelle

Perinleisiäretkiapaatetriinelävoillåa retkiluisrelulta
ja lialliokiipeilyllå Tulevilla kursseitta tulusruraan
erarelk€ilryn ja nelontaan Toiveira esitetiin mm
lrilo orava-ja kalastusethe$a pidennetylta viikon,
lopulla Ho$ss ja Kukasjärvelia oli kannatusta

Lehtnoimikunra nielisr neljan lehden rekemistl enr
wonnakin Kipuavi.n kustannusten ka amiscksj
pitaisi löytya apua Mainosren saaminen tehree.
paranlaisi ralourta l,aaroimilraja suureen rtoraal

ldcoita loiminnaksi kylla on P.rhaimpia niistä ovar
tieronkin sellais€t, joihin loylyy nyös toler ajat
Uston, ella'joukostamme loylw Dyos niirä. jorka
Jdksavat puuirad tostcnkin ilolsi rtc lavoitravat
yhteseea puuhåsrelNta mielekl,yrden ja kokevat.

Kaamos liaaruu paalle On aika ladala akkuja uura
vuoitavartcn P.lteuanklnnilaavainroiscstapaaslå



JARJESTOPAIVAT
ROVANIEMELLA

Suomen Malkailulinon jiiieslopåivilleRovdiemelle
7 -9. I 0 HSL:stii osallistuivd Raija He.lmn, Erkli
Sinpanen, Seija Turppo, Marja Hynnin€n ja Kirsti
Klenola Kolme ensinn,i mainittua osallistui
sahanaikaisesii pideltyyn ylinA,iråiseen
liirokokoukFen..tiirjestopaivill€osållislDi yhteensä
noin 100 henkeå SML:n eri yhdistykshtä
Hotelli Pohjdhovi o. nykisin SML:n hoidossa
Uudesiarehoslelusta loininlaideologiåsta näimne
hoteuin muutosjohlaj@ Kari Tynnisen irsensä
kmtelmas. kippoja muun tar.joiluvå€n kanssa
trpin nyk)tila käsitelleeså esittksessd kavi ilni,
eltä yrirysren konl(urssit ovat vahentyreel
Metsähallituksen toimer taas tukevat Lapi$a
nykyisin enenmän luontoa ja relk€ilyå kuin

SML n hallitukse. jas€n Liuri tamneh Pnkd-
naan Malkailusta luopui tebtevåsteån kesken ldu
den Tilalle valirliin Hannu Koski sånåsta yhdis-

Jasenmaksut wod€lle I 996 päål€ltiin pnilä sada.a
kuin 1995 Kokousväki k€skustel pnkäån jtisen-
eduista Keekuussa -94 aseleltu toimikunta oli

kartoittanui nielipiteile j.senmakslista ja jå-

seneduisia Jäs€neduistajäiesleiadnkyselyMatkai
lul€hdessi! Olkaa ahiivisia
Toinitusjohtaj4 Antero Tuoniston katsaus liiton
loinintaan ja laloutee. loi uskoa parenpaan
tulevaisuuteen Liitonloinipaikarovalmeneslyneet
viime vuoita parennin, vaBinkin ulkonaiset
n ai kailij a1 Nordkapli.jall a ovat l$ään$n*l

Ulkoiluyhdistystoimiltrnmn kokotrs

Tapani Tuömainen Riekol

Reino Tuoninei Oulun Seudun Lapihkavlar
Kalevi saira Kaalon Lapinkåv'jåt
Peft t iSaloHSL
Toinikunnan tehldva on jårjesläå yhleisia relkiå ja
isompia pröjekeja, kootavoimal yhteen eri puoliha
maata Ta*onuson palvellajasenislöa. Toiniku.ra
loiniijasenislönaktiivisuudenvarasa Ensiwoden
suunnit€lmissaonmn retkiNorjaHardangeruiddM



TIETOAI

Ennakoi yaara - hypopussukka
suoJaa

Kylma viitua jdähdtltäa huonosli varustautuneen
ihmisen nopeasti Vaaneiden kostuninen lisåå
hypotermian rnkiå Huono kunro, €nsgiavale la
uupuminen. samoin kuin sataudet, lääkk€et ja
alkoholi nopeuttavai jaahtymista Hypotcrmian
ennakorvia otrei ia ovat epamiel lytrava olo,
vilunpuistaukset.tunnonomuusiholla, konrpuroinri,
puheen sekavuus, uneliaisuus sekä ajan- ja

Alle puoli kiloa paiiav., v$itiiviistä ja tuuki
pitåvastå maleriaalista valnistettu, vetokertulla
varustettu hihallinen hypopussukka o. naastossa
liikkujalle kat€va lautovaare ja tuulcnsuoja Se
suojaa viinalta la eståa kosteud€n haihtunisen
nlaristä vaatrcisla Elnnislon jaa'hlymincn Iidastuu
TyölcNeyshnosonuseissatutkitrukstsaselvinanyl
hypop!$uka.slolausominai ksia rulokset
osortlaval, efi a hypopussukka antaa kasluneellekin
ihniselle runsAti lisaaikaa selviytya kovassa
pakksesa F viinNsa Onnenomuustilanieessa
hypopussukalla roidaan hypolomiai uhi suojata
nopea$i jåahrymiscka Setr puletrinen onnistuu
helposri yhdehakin aurajalta Pu$ukan hihat
helpotravar !hrin käänramhra kylkiasentoon

Läntisen pääkaupunkiseudun
ympäristöpolku

Helsingin. Ispoon. Kauniaisten, vanraan kaupungil.
mrmumslo Ja (ludennaanLiilto ovat v I99l
j!lkd$eel opaskidai paakaupunkis€udun ynipa
,htoreireista Kir jasenoival i t ru l?1 prora,ei l l ien
varsilla sijairsevaa lanriscn paakaupunkiseud!n
(ulrtuun jalL,onro(ohddra opaski{ai lii eenaon
olyos reittikal1la mittalaarassa I lt 00C Reittre0
kokonaspitLrus oo ylL 170lm

Mareiaail veden' ja hulenpiräva polyureraani-
pin.oitetru polyamidikangas

Valnristuslamarkkinointi VarusletasoOy,PL I l?.
:18701 Kankaanpää. puh 910 3l :ll3
HSL n yhteistrlausta honaa KnniKlemolapub 90
?9191 7l TEdunelur ta iilaulset nahdollisimman

Knjassaonesirerry l0reLrhehdorsujareirrejaon
Iuonnollisesli mahdollisuusmuotalaonien taDerden
nukaan Pninrerftion2Llkmjalrhin Sk Ka'1taan
on ncrkittv.eittienpituudel. seka numeroitu.cirlier
vareila ole\ar rulusrumiskohreer Keske(in reiui
Helsi.kilaisille on Kesluspuiston vmparisrorei l.
jonka piruus on le tm Kaupunseirtain e,irelNna
reir le iaonesirel t tHels lngisra kolme. Espoona i .  i .



Vantaålta seke (auiaisistayksi R€ tien vadalla
on runsaast i  per in le is iä museoi la ja
lulustuniskohteita. nu I I a vaslapaino na on esil elly
runsaasti nyös våhennen tu.nettuja tohleita ja
luonnonnuistomertk€jaL lotka mlulen jaisi!ät
vähemällehuoniolle Viimeisillasiwillaon lueleltu
iutustumistohteiden ja kahvipaikkojen
aukioloajat Kii.nen oi mai lio opas suu nniielta€ssa
lähitutustunisrenteja en kaupunki€n alueille Silä
onsaatavmamaksuttahaupunkientiedotuspisreista

Uusia tapoja kumisaappaan
hoitoon

K€s, ikuis i l la Eramessui i la Ri in inael la ol i
Markailuliitoncsilie\'reltannaapurinaNokianna'l
relrpisie Nokia esilteli lapinkåvijoille raryeelli$en
tuniseppaittenvalmistusla Näppärtinainenkokosi
nuulanassa minuulhsa rautaleslin päällä esi
vulkanoiduisra kuminkappalersla saappa.n nil
linlarkkana k,isiiyönä Valmistusnaylöksen ohella
Nokiaantoi kumiseppaanhoiro olieila Tavallhesti
kumisaapFan paikkaus r€hdAan tumiliim.ll. ja
paikoilla Nain tehdaän vasraldn kun rettellå tulee
saappas*ireikdjokaule€ sadapikaBesli umpen
Pctuskunnostus ja hoilo voidaan kuilenkin tchda
uudella tavalla uudella !almisleella

Valmiste on Caeo yhtyman tLDtc Liqursole, neljålla
pohjoisnaisella tielella spackellim. Kumiliima,
sparkcllinrja Spanelim Suoncnriclisesra nimesraan
huo|matta se ei  o le tumrhimaa vaan
m!ovipolym€eria Sitfrea aine on pakattu l0
gramman putribon, joka on puolestaan koteloiru
kay öohjekorltiin Katlrdmahdo!lisuuder !oidaan
luliea konin etusivulta Kumiliima ja pinnoile
L.iimaa. tiivistaa. tasontaa. paikraaja rekee vedo,
pi'taviLsi useinmal naleriaalit Varilon, kiin.ittåa
lorct LrudisraajaehostaaLuluieelpinnd Pai!kaa
narmut ja rciai Tnvisla. sau'nal Nlrten ld å
snten rdpahruu' Oretaan liasillelyyn kuluneel

Pese saapCaar laineall. saippua|nroksellaluutihaF
ialla hangalcn Krnaajalklneet Hae saafpaiden

Tiedoruspisreistå kannatlaa lieduslella myos van
hedpia opas*nloja, jo a ovar Keskiuude.naan
ynpädsropolku ja vantäanjokilaakson ympäis
töpolku, nÄista saaltaa lielt olla saataMna kaPpa-
leita, vaikka edellinen onjulkaistu v 87jajälkm'

, I
'I

kuhissa olevat reiat, halk€amai j a pykimät kohotl a-
dållå kuni. saappaan sisåpuolelia Puhdisla pinmt
asetonillalai sltylinbeisiinilla Alä kätlå kynsilakan
p oistoliuo sta vailita se on aselon ia, sillå se si sdltaä
nyös öljyä, jok ei saa olla koiattavalh pinnalla
Paina kuni saalpaan sisdpuolelta kohoue, joita
halkeafrai ja lykinrt avauluvat ja läylä ne
LiquiSolella Kayta liimaavahän, sillå liika pursuaa
ulos Levitylseen voi kdyfiää tulitikkua lai
mieluunninpyoreal mctalliprikkoa (sukkapurkko
sopii) Tasoita liinapaikkausalueenpinlaantailevilå
yli f ursunuiliinraaselooniinkdtelullakdBaslukolla
koko saappaan pintaan Anna kuiwa 16 24 runtia
voit ka}ltaa LiquiSole. nyös kumipaikan liimana
Karhennapaikkaja paikallavakohtahiekkaFpcrilla
jasivclc liimaa ohuelti klmtaanki. Odolal0 -.10
ninuutria.,a paina palkka paikoillccn Kuinmisaika
on tasakin 16-:.lrunlia Korkojcn vaihloon prtce

L(uisolella voidaan koiar nyös kulund koror
vedetaånmaalarinreipillamuoitikengäntaisaappaan
korcnreunoihinlalevitelaanainemuottiin AnnelMn
kurvua vaa\asuomssa lalumat
16-48 tuntia na$an paksuudesla rnppuen Koska
Lrquisol€ on nolek!.yhakenleelkan kovempaa ja
liukkampaa kuin kumi, on korkoma$aan hyva
sekoi t raa hienoksi  seu!onua hieklaa tai
hiontatauhetta vihje kourallinen hieklLaa jaralous

LiquiSolella voidaan myos k_vllastaa sadesujen ra



teltai saumat ja vuotavilci kuluneet piniat. Vihje
sekoil€l@n putkilon sisåltö n puol€en tilr@n ase
tonia, jolla sivelläiin kyuåstettävåt pinnat Kuiw-
mieika on 16- 24 luntia

Vaikka Liquisolea voidaan kä',tön jalkeen säilylttt
k.rtr.ohjeenmukaai jääkaapissa,nii. kotemuksen
nutaan puttilon kaulasa olda liina koveituu ja
siih€np.usee sdjälkeenkäsiksivainpohjasauhasta
Niinpå suosileltavaa on, että k?jsiilelryr otetaan
keralla nåbdollisinnu monet kumpparit ja iai
kenkien ko.ot Ellei omat nitå, nii. retkitov€nn
sdppMikin kaivannevat hoiloa ja huoltoa

Klnisaappåan jtilkihuolto Liquisole kasiltelyn

jålke€n tehdään suihkurianalla lai sivel€mållä
saappanulkopinlasilikonilla Tarkoituksentelpaa
mikä tahnsa silikonituote. Silikoni hylldi venä ja
likaa ja helpotlaa nain jaltinen puhaanåpitoa
Puhtaus on puoli ik?ra kunisaappelleftin.

Liquisol€n hi.ra on 50 - 60 markan hankasa
ostopaikåstariippuen Anttil@tarvikekoutussase
oli 49 90 mk ja eråässä rautakaupassa 6l .90 frk

LUONTOIHMISEN TAVARÄTALO
METSAHALLITUS ON

Luonno$a liikkujan tulisi ainakin riiällä Pohjois-
Suomessa tuntea ne nahdol l isuudet mitå
meleihållitus tadoaa nersisså ja lDdureiUe viihty-
jill€ Sed rakia selonankin tlissri våhan ner-
såallituksenvikistyspålveluid€ntoiminnastaKu,

Virkistyspalveluiden tuolt€hta kapNiieetilraan
suunnonmajoiiusjasejar@iuu skatraksuttomiin
eltii maksullisiin majoituspalv€luihin

Auliotuvat sijaisevat eranaissåja ne on tarkoitertu
thden yon vienaniste vanen Elusrja anneltakoon
patikoijille tai suksipelillä kulkaille Sopu antaa
vasinkin tuuhld aikoina siaa

Päivatuvat on tårkoitenu ruokailua tai kahvGtelua

va(en ja ie sijojttuvatldn laajamie. tai huollettujen
latureittien v&sille Joissdkin voi jopa laahi&t
hetkisen oikaismllå iisensä il sil le

Kodat ja låawr ovat såånsuoji.a ja rulenteko-
paikkoiia kulktoid€n kä)tettåvissd. Kaiftkiin hoi-
detam poltlopuut, joko haloltu.a tai omatoifr;esii

Vuokrakenpatovatnlnensadukaisstihaluktaidm
sokfattavissa Nama kanpät oval varusruksell&n
ja tasol laan er i la js iar  osa on rakennettu
wokrak,impiksi martailukåyttö{tn ja oval siten
suhteellisen uusia ja hwatasoisia Osa kdnpista on
vanhoj.rakennuksiajå kuinosrertu muuslakaytosrä
ja ovat snen tasoltaan v3ihteleviå Kiiiilän
wokrakämpät keskittwal Aatenuslunlurin ym-
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Metsihallihksen renislö void@n jakaa kahree.
ryhdäån: sulanmam ja lalvisen ajån reitistöihin
Kilodetrimäiiräisesli enilen on lalvisen ajan

Moolio.ik€lkkueilil ovat nerkiltiå, nutra suurelta
osinhuoltaMllomia Kildlessekuitenkinnåidenkin
reittienvarsiltalö'tyluseilakolia,laasja, nakoala
paikoille iehtyje r.ken.uksia, autiotupia la
wokrakamppi4 Myös karttoja on näistti reiteista

Maasrohiihiolaruja netsiihauituksen naitle on
raken.ettu myös ahkerasti Yllåstunturin ja Aa-
kenustunturin villis@nnastoor munomahiihläjån
kan.attaarodellarulustua Alu€ kuuluuosanaYlläs
Pallas luonnonbonometsiian, joten luonnonrauha
on taattua, eikä mais€missakaan ole noittihisla

Leviltä p,iäsee tånne kyllå hiihråmålläkin, mu$a
nopeiomin aluen latuverkösio on saawtettavissa
TotovMrm pinin py$iköintialueelta

L!ontopolku j, vr.llusreitisiöt
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Kesaisei ajan luontopolku' ja vaelluyeitistor
påino uvat luonnollisesti Pohjoi$Suom€en,
ta? lähån metsähallitukse. maalkin päaasiallissti
sijansevat Kntilän poluisia mainirtavin on
Aakenu$untLdn vaellu$luontopolku Sen pituus
on 17 lid ja opasieraulut käsittelelat alu€en
kasvillisuulta, eläinistöti, geologiaa ja Iisloriaa
Reiisl. on t€hly myös opasknjanen,joka esixelee
Aakensutuniuria ja elämåä se. ynpdilla

Kalastus la netsastys kuuluvai  mtds
Nlelsähallitusken vnkistyspalveluiden loinialaan
Kitlila. lnkistyskalastusvesi,r ovat Aakenukscn
Pyhåj,iNi,Aakenusjoki, Ruotlanajatuija Kapsajoki
Parhaana pilk kivet en,r vo id aan piraä Pyhäjärye,i, ei
niinlåan saaliin mMrän vuoksi vaan sen ledun
takia Kun keran jytkähtää niin avannosla

Tunturieväät
Tm vatressa rinkkaa punnersietelån mies,
kolme l€iviskäa siina on painoa,

OliTrangia. relrta patlaja pu$i.

Oli eiieeksi pehina pur(kia. notkolliä, rokkaa,
kilo kahvia. korppuja. nuda. nisia.
makaroonia. aamupuuroksi Dyejä viisia
Vielä tukrisla l€rpaä. raniktaa. \oila, meelwfsria.

^_iin 
vlpeena nosli hanlunrurin nolkaa

Rakan rolunraaD suihlerta. Oina. ra !iela kol e
pulloa ki'Iana !iinaa. S'n]rnolna.
se lre!iltaa luiluriretlen pnnaa.
lun vnkon. liaksi tdnnena rallaren
lulkee tunxdii nildcn huippuia \alatcn

kanppailui jålkeenvoi.ousiajoko knkkenvårineb
nierialairmokaslaincn Myösjdnenrdlanai*mt
ovai katsonisen afroisia

Mersähahus roivolidkin kaikille luontoihnisille
lDkkaita kel€jdja kneitä siimoja Palvelemne nyös
miel€l länme €r i la is ia v i .k istyspalveluiden
kystmyksiss,i Kittilin toimislo$a, joka sijairse
YlliislåNelle lahtevän tien risteyksessä

Puhel'nnuneronmeon(9694) l2 I14, eikanikåan

-/

Matkan joutuissa puoilitlehen
hån kohrasi oudon niehen
Tuli vastaån poromies Eppu,
jolla laihanlainen oli seläså rcl]pu
Siina krnes, kartila, Dannula kuksa
Tulist€lle$a kumpikin reppuaan lonkl.
päiväruokia niista esille onki
Kysrictclan mies "Nlila lie evasra sullar"
'Nlitakö niesraa lie repussa nulia'
Poronkuura. lahvia. !oira.

Jo v.in ftie nailh \iilon



SMMETAISKÄSITYöTAPAHTUMA
19.-20.11.1994

lhisaniemetr a.la-aste, Puutarha.kåtu I
ldo 10-16

Perinteisiä saamelaiskäsitöitä

Työnäytöksiä

Filmi- ja diaesityksiä

Arp4iaiset

Kahvio

Leivonnåisia myös myytäviiksi

Lapsia viihdyttäå satutäti

TUTE VIIHTYM]I]IN

Järjestää Helsitrgin Seudutr Lapinkävijät
ja Lapin sivistysseura
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MIKSI MUKAAN HSL-
TALKOISIIN?

SeuEavat ajatuks€t perusiuvat onnn kok.muksiin

Ja nc on tarkoitcltu antadaan uusillc jäsenillc
h.rttleenlinttäns Hsl-talkoorinkrin
HSL talkoot ovar keskitlyn*t toiselta Karjakaivon
ynpanlle,loisaaltaf etk€ilyajaulkoillaFkaluonloa
edesaurraviin rehuviin, sekä pohjoisessa elrä råalla
ete!assa. Useintoimimmeyhleistyo$å jontunnuui
tahon esin mehånrurkimuslaitoksen kanssa
Talhoilulla on Suonessa pitkal perinteet Seu
raava$a muurånriå syit,r siihen, nriksi talkoohenli
onkaut(aaiftolen syrynantt akliivisiaihnisia

Jonkn sopivanvaikeanlyön tekeminenyhdess,i on
einomainen ja luoteva tapatutrNua uusiin ihmisiin
jauut€en porukkaa ltseolcntullut Lapinktvijoihin
juui näin, mkenkmaan Kaiakaivolle puuvajaaF

Talkool on luonleva ja elamyksia anlava tapa oppia
uusia. usein ominkäsin retemiseei liirtwi?r aioita
Esim k$än-e4 KilpisjåNenralkoisiinoellisluneista
kukaan ci ollut €nnen rakentanut kuusikulnaista
kotaatai l2nrpitkääsikaa, prirusiuiisaei myöskään
ollul Kukaan meislå€r ouur ralienlahsen ammat-
tilaincn Yhdessä pähkäil€d.lla honna honui jan}l
mersrä usemmat tLrntev.t osaavansa

Yhreisry., yhieen pelaaninen Talkoissa tyo
,nuorouluu siren, crtä kailihen crilaisct, uscnr
irsellekin !llarråvar ky!14 tulcvat ka'1toon Nain
eritriseni. jos tehtava kailkCn lohdalla poikkeaa
ns nornaalista lydsla Ulloiser vaikeuder. kulen
yllatråvan $uri llonraarr.. huono såa ral vasrlala
vdin lisa.vat yhreishenle'i jatunnena on.isiunisesla
yhdessa Kolorn vahalunnar raiaDyylnnalko(sa
9l rod.lliin. etra Coldatav in vesi olikin ylhrrå\a.
llivaa. lamm||xa ra n ka\aa. sahoin par\alhset
suhreellisen runsaal kaalosal€el

Aikaa.saaDrisen runDe Su!.mf ien HSL-
rillooranlhrumien k.hdalla onaina plrnrv saamaar

lehtavåksi nåaraily kokonaisuus, koska juuri se,
etia ehk. kovastikin ponnistaen saavutetaan jokin
aluksi vaikealta luntuva tavoile on sitäjotakin

Suuremmat HSL-lalkootapahtumat pyritäån
suunnilt€lemaan pilkälle erukär€€n lomajarjes
relyid€n ja vstaavi€n vuoksi Yhteisryötahojemne
kannalr a kat soen l apahbu ku itenkin usei. niin, etta
he p ärtl ävål jo nk ii hanl*een l oteutamis€sta vasta
suht€e nen lähelläroteurlamisajankohlaa Tielo ei
ehkd entiä ehdi tavoiltaa kaikkia jäseniå tåman
lehlemmekautta Talkoistakiinnostuieistajasenistä
onkin koortu ns talkooinki. jonkajäsenille rieio
leviaa €sim puhelinitse Jos haluat mukaa. iähän
rinkiin tai er olevama, oletkojo listalla, olayhl€ts
lalkoopåallikkd uljas Pemuun plh ( 682 525 6l
voitnyosolraayhreytatamdn kiioifiajaaopuh k
393 219

Talkootefreisin Aulis Bosnofr
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NIESTASAKKI

Herkkusäilykkeitä pohjoisesta

Oulun etelåplolellaRanrsilassatoiniva Kylmane.
Oy lienee madlmd pohjoisin sailykerehdas. Heiddn
tuoneisren myös purkkien pai.oa pelkäitmetön
retkeilijå sa herkullista läydemystä aterioillen.
Perinl€isrii sika-mtaa saå *kå 400g eltä 195 g
pu.keiss Myös pelklaa naudadihaa se lurkitettu
poron- ja hnvenliha, puhumatiakaan eksootti
s€nnista villisian, buffalon ja kauriinlihasta saa
loihdihksi unohiumailomia arenona Lisätieroja
saa Kylnä.en Oy s1a, puh. 982-250611, fd 982
250142, osoire Pl 5. 92501 Rutsila

Kevyttä kasviksista: soijaa
Savotassa

Jo viiko. mittaisella vaellukseua kannaltaa pitää
palikawispåivää Kasvjstuokiaonhya,isuosiasiksi,
euaniidonaka'aineer ovaruseii kuivanujaja snen
s.ilyvie ja k elaita kuljetha, ja sitä påihi seuraavien
al€rioid€n nettiminen o.nhhu neilta sekatuoan
syöjixäkin låhes huomaa@lra

stroganof valnistetaan soija Mix stroganot:
aiieksisra, joia mwdiidn luonlanbotekaupoissa
Paklaukssson kals pu$iajayhd€iåpusillis6ta
saadaankåhdelleriiitav,rannos Kalsell€ssaläpinä-
kwaa muovipusia, josaonepänäiiräise. niilö*tti
tuskee jauhelta ja joråin moytkyj,! ei usloisi, etla
siitä seniinkin maukkaan ja tuolaisan kastikkem
Srroganof valmisruu yksinkenais6ti lisa,inallajauhe
pakkåuft seseilmoitetuunvesim,uiraanjakeittamell l

Kstitkeen voi vielti mauslaa ja kahdella kolnella
annoksella terla{nnostetdlla tahvikemåa Nait.
lelrcja.äkee useissa kahviloissa. ravintoloissa jne

Josviimehetkellapaaltdikin juodakahMnsamusima,
voi sirtenvaelluksellanaultiakenaisiastroganofi a
Sroganofin lisukkeeksi lay riisi

Meira oy l lä on Midland Ha.vest
soijapihviainespakerteja Pusinohj
kieliset, mullaninesli!voisi päälella,etlå reka{ine
tul€erapakontakåa Pussinpai.oon 185 gjakunse
sekoitelamhidaiyli kolmmdesilitenvesimdår,iäq
saadaan puolen kilon annos "lihapullatåiki.aa '
Siih€n voidmn lisata esin jotain seuraavista
-hi€noksi hakattua sipulia
-panruokalusildllistalluivaxus. liotettuajauhelila

Kananuna samoinkuii kerm.telrål kulkevat ka-
teeasti pienessaneljilnneslitrån avosuiese huovi-

Taikinasla paisleta.n mloloisia pullia lai pihlejä
k mviöljtsii tai voissa Oleri ai sin, etta ne nairtuval
parhainnillaan petunanuhennoksen kanssa Ja ei
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Kaitilla kiinnostuneilla on mahdotlisuus au aa täman saanetaista kasityörä ia kutltuuria esiuetevän
laoahrrmin onnnlumi.eså Ra. l i  .oma\teera nåt. .åra. ,  tohdåt ta oataLta Xr sr  Ktenota e,  o.ore
Venkarie l7-2r C t.0440 J,ifrenpää Voir myös ilnoirtaa halukkuudesrasi osauislua iäriestetvifiin
.oi l 'atral ldroko( iAt i tcr l )ototTt 'SekI l rpo e 'L '22u4r ' rd iRai jaHermdrr e(t- i8-o8)
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Osallistun n)5niityöhon

Osallislun nålrtelyn rakentanisce purkuun

Lcivon kahvioon (raNikkeer koNaraan)

rei/ hankin aryalaisvoittoja (ei nainoslalrjoja)

Voin jatesla. edullisla kopioinria

Levnanmainoksia kplttdpaikkani.lähikauppojenyms itnroituslauluile
(ne laheterAån sinulle postilse)

Teeniorain muuta (niitat)
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Halutaan ostaå
Kupolimallinq 2-3 heng6 i€ltta. Aulis Bosböm
puh.90-8912r9

KODÄN VARAUS
Kittildn Kukasjänellä sliåns@aGoados koi@m€
vdal@n C-ttMo.i.giltapuh k 57? 004, k€siiåsu.to
puh 597 397 lai Maija Stykillå Duh k. 876 4391
Vaes on p@11ava k4ksi viikkoa ennd vdarruå
aik@ tai siita periliiiin nornali kå'trömaksu
Ki,itömal6u on HSL n jåsoelt,i 15 mkftld/yö ja
muilla 30 mk/hlö/yö. Alle l2-woliåiden kåtttö-
malcu on puolet edellisisli. Koko kodd voi veta

I'I'OKRÄTTAVAT TELTAT
HSL:Iä on kolne T€m Mrsier 3 lelltaa, joita voi
wokrata 100 tr*/viiklo tai 50 mk/viikonloppu
Tehåt ovar kupolimallisia kaksik€rrostelttoja
Tiedustelut Anja sintodenpuh k 6?6 039raiSalori

WOK&qTTAVAT RINKAT
HSLll, on yksiSåvotta 906ja yksi 1200 ri.kka
Vuoka on 100 nvviikko tai 50 nk/viikonloppu
Varaukset PekkaNarinen puh k 461610

I'T'OKRATTAVAT AHK!OT
HSL lläo.kalsiiberehtyäåikiorå, joitåvoiaokrata
I00n*/viikkolåi50mk/viiko.loppu Ahkioitavoil
kyseuäP€kkaNaliseltapuh. k. 461 610

VUOKRATTAVAT TRANGTAT
HSLll. on kaksi Trangiaa,joita wokraraan s0 mk/
viikko iai 20 mk/viikonloppu varaukset anja
Sintof,m puh. k 676 039.

HlrIAM ER(KDJA
Läpiikavtöiden hihanerkkejti voi oste *erhoil,
loissalaitilalaSnkhintaanSeijaTueoltapuh k
322 644

T-PÄIDATJA COLLECET
Hanki ilseuesiomallaludellalogollånhevärus1eltu
T-palla t ai coll€ge Paidat ovat kotimaista valmistella

Vårit hamaa, tumma. vihrea, lunhan sininen ja
runtran viininpunain€n {T-paita) / tumma lila lcol

Hinla T-paila 50 nk la college l00nk
Tilaukselr Kilsli Klemola puh k 291 9l7l
Tilåapairasi ajoissa,silla netehdaan I0-20kpl€rissa
ja toimnusaika on 2 3 vilkoa

Myydään
Mryn Lapissa kerd kä'deel nonot Lund l{ago
Skomakma nro 3839. Sopii myijs k&nataus
sil€isiin Hilta 250 nk Tieduslelut ilt.isin Rarni
KaDpin€n puh 327 453

Karjakåivon käyttömåksut
Viime låpinkivijå$å luvattiin liian alhaiset nalsur
jäsenille, jotm tåisä ovar oikeat tuksur:

tapset (au€ 16 v ) l0 nk

Karjakaivon avain
Kdjakaivon å€inenvoi hakeMalkailuiiiton lisåksi
Caf€ Solvallasta, Nuuksionli€ 82 Avalmen saa
nå}1rån:iilå Matkailuliiton jiisenkortiia. Avain€n
hal! malsa l0 mk^e.ta. Solvallata hettu åvåin
palauretaan heti kåtrön jålk€en aina Solvallae
Avai6envoi palruttekålNile oll€$akiinni kabvion
postilaatikkoon. Kahvion puh 860 845.
Matkailuliitosta haettu avain palåureraa. Matkai,
Iuliiitoon. Maikailiitosta avaimen haku o. edell*n

Erälauluja esiin kilpailulla
Riihimåen Kansainvälisel Eränessur julistaa
erål&lujen s:lvellys jaenoiuskilpailun Kilpailulla
ets i råän ennen ju l ta isemarronia €rä- ja
netsåstyshe.kisiä såvellyksiä ja sanoituksia. joista
parhaat oletaa. mukaan suunnitteilla olevaan
eriiniehenlåulukilaan Kilpailuaikaaon3l 3 1995
sekkå ja tuloksel julkisreråan Eranessuilla 1996
Eralaulukilpailu. palkinto on l0 000 markkaa ja
kilpailu.kolnepanstapalkitaan Kilpailutyditulee
toinntaakirjallisina osoitteella tuihintien M€ssul
ry, Kauppakuja 5 A, I I100 Riihii,äki
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I<ARIAIIIAIVO\ I INJA ALnO AJXATAIT.LI vor@sa 4.o.1995 ani

9,05
10,40
12,50
14,30
15,55
17,35

10,40
12,05 la myös
15,40 7.50
t?,05
t 3,40

LinjM liikemtji Äbereinliijån bussinro 85 puh 882 58e

6,50
8,05

10,00
11,20
13,40
15,05

18,25

r 1,20 4,25
15,00
t6,20
17.55
19,25 -> Espoon asenalle

Kuulunennest,iån hokilojeFnenii Suomo Markåiluliit-
toon (SML i j.sen yhdistys)

kauxa ja haluanliiflyä suonjdseneksi Hsl-:diin. Maksan
woden 1994 suoEjäsenmaksun 40 nk ilnan erillisra
laskuaHSL n lilille S\?H kiLonnrorink 24,:1.12t8,

kaurta Suonen iVarkailuliiltoon Maksan SNrL n
j'isenmalsun l:0 nk niiulle liihelena!å11ä lohaklieella

HELSINCIN SEUDTIN LA
PINKÄVIJAT


