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PYUKIRJOITUS

Rahalo nuhan @ihlovtlin*nä

Lehtilieloje. nuke netsåhållitus ilht a rå.tkinoitu. suliotupien nåtl(åtoinislojen kåuttå Såk*å.,
RanskunjåBenelux-naihin Suunnitelniss on myös tupid kå''tlömåksu! joitten suuruus selviÄÄ syksyllå
- tållå ftetk€llä åutiotuvåt ovåt malsutta kulkijoiden kålösså

slafi on metsåhdlitukm nhapulå. Eu.ooppddet liikeniehet ovåt - kuulmma - vdsrlect mriotoloihin
ja hot ll€ihinja etsidt yksinåisr]1a ja €uh@: siksi heille ryhdrtÄÄn kauppaam@n eitoa luonnonnlh&
lidoss tmplristösså Suon6 Låpissa.

E iå sinq, kDn satsalaisct juomålaulut kajahrAlr erån@n råuh.ssa? EntÄ sineq kun råuhå påk€n@
helikole.in ti€liå - onhån eurcqphiren turislirchok s mtds a.iankatdssåa..

oUåks.m nieliksi Eu@palle suomi luntuu nlyldr onintå itseÄdn. Luonnonuh.ja hiljlisuus dål 3åre.
jonka jokåinq voi l6't!.. M@ilna$a on vielÄ påljon åsioib, joii. €i nill.ån valuuralle voi Bihtaa.

Tule mielen inriaåniq vrnha v'isans, jonka mikaan kukaan ei voi onistaa matå, ilnaa lai vetlii. N€ ovst
keikkio kä!tös.å niitÄ 6i rci ostAa €ikå D'ldä.

Piråisikö nersåhall;tuksn brkisr,a sen korkeakorkoiser rili.så sldo,jolle on lllleleru nctsiÄ korpia. 
'oita

Siitå nåköknloaea katottuM abaj! luonnonuht asettuvåt kohdålleo. Lappi lörala lyllå ilnan €ump
palaisb tehoms*kinoindlkin heille jotkå maltralar pysåhtyä sirä ebindiir. Te*elul@..uhm luonnon



TOIMINTA

E.åmelont on nonipuolinm låji, jok! muodostuu yldinelmåsrå: melontå-, sulnnistuts, luo.tc jå
dåtietorlidokt!" sekå leikkimielis'5'd.sa.
så.jat tilpa-, ja rEikisjåt (kilpasarjds nslitehtNdl aikemm&t)
Osdlislusmismalsut Etkisrjå l00nk

kilpåsrje 150 mk
kajalkiksksikko 200 mk

Runst pslkinmt. Kilpailun jå.jesi!.il: Holsingin Melojar - HEME Ry.
Ti.d8t lut j. .u.kkonmi6.utmisst Tauno Påjurcn Oulunkylån Liikennekoulu puh. ?285569 iai
usbuhenkilö Kari Puputti puh.k. 7012097

30.8 ke
KESKIVIIKKOSAUNA

saundlåuteillå on nukryaEihtsa kokemuksiad kBåvå.lluksilhan. rimnd resi onjo virkistå!ån liileäå.
SluM |tspiriå tlo. 18.00 åikoihinjå onyhreisaum. P.i*mpÄÄllÄperitåån 5 mksanr@ksu. V8stuuhfrKlö
Kein Sillmdq puh. k. 674 6,14.

Tur8tuniskåtdi Kåfiakeskukses It!-Pasibssa j6så Kr.i Kåtavå loinii opped. Påitarpåållå o
mahdolli$us tchdå yht islmkinioja. HiMal miiå€tttåt lil.ustön nukd.
Kok@nluninen Opaslinsilla I 2 B oven edoså. Älå m'6håsty, sillå sisåån ei påå$ myöh€mnin.
Ilnoil! tulostasi I l 8. madcsii, koskå ryhdån koko on liedenÄ!{.
Yhtelshdkilöt Ki6ti Klemol& puh. k. 29191?l tai Sirkka Sundslröm puh.k. 5632092

26.8. Ia klo. 10.00
KAIKILLE RETKIMELOJILLE AVOIN
ERÄMELONTAKILPAILU SOUTUSTADIONILLA

31.8. to klo. 18.00
KERHOILTA



SYYSKUU

22.-24.9. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS NUUKSIOON

27.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

30.9. la klo 11.00
YHTEISPALAVERI

Kdjåkåivollajåsrte. yhrdspslåreri. Tule id@im@n wodd 1996 toimintaa. yhteyish€nkitö s6ijt Turppo
ott\- k. 322 644.

Viikonloppuvå.llus suunlautuu tållå k6r1ar koiohan Nuuksion tansallispuisr@n. Tutustunh€ puisros
.åhtåqyksiin skÄ mutibm. eteltsumalaisesta lennoctå.
Marklelåhd6r!ånpdjantaioåSiikajeF€ftÄjosununrainapalaameSolvå[@rjNsmomaSnkåjårrel6
påle bu$illå 88, jokÅ låhte EsrxM kppiL\Elm tikliroritte 19.20. 18.45 hht€e Helsingin [njå-
åutostult' bu$i trrc 249 hiturilra 39 Leppåvar@. Tarkist! ait'f,ulu (rlta K6d$ltå ilmoirlrutudssi
Måitåildnft.on. Paluu bu$illå 85, jokå låhre t7.55 smudråim rrppåIrlal@. Jatkoyht€ys juEll&
Helsitrkin.Matkån hint on noin ,10 mt + bu$ihrtsut 30 mk. Muk@n onåt dåål ja r4keitlaåtin€d.
Itmit.utmitm Måtkåil'niftoon ltlh Kesåsle rai hdrtn tuu@våll€ 18.9 nm€så Duh. 170 868.
Lisåri€dot h Erusrci4ydonykFt Petla Narinen puh. k. 461 610.

S.!m ö!'ylyhdyn vslGsejå nakla€paistm t kuloist€ess. Kotimatka laskulanpun kjitss. sii'å sitå
tu .dn@. Slum låmpiäÄ klo. 18.00 ailoihin jå on yhleissnna. Pdklnp&tk pqiraÄn 5 nk $unmaksu.
V.stuut@tilö Mirja hrinen puh. k. ,161 610.



LOKAKUU

ItD 4.10. ke kro 18.00
E-ll KERHo|LTA- RETKETLUÄN NEPALI

Ksi$nienen .la{st . Puut!.hatalu 1
Nepålin mtkåstsa namskuusa 1994 kertovåt Elkkå hine ja pi.jo Salo. Våsluuhenkilö Ftirv! punrcn
puh. k.372101.

7.1O. la
SYYSSIVOUS

Saunanlalt€idea lanian j. seini€n jlrssååjiå 1aFii,4, cuÄ Kadskaiwn nåjåt ki'tråvÄr puhrauttae ilt.ta.
Sii!@ itrclesi hraa mi.li. Våstluhenkjlö ktu Si,land€r Drh. k. 674 644.

7.10 la
YösuuNNrsrus

Km iha pimen*,josjorhnhiertlskulamput vålåiwar Ks.j&kailon mstoa. yritys or lörrrå krikfti rslrir
Tatåisitr voi kuirenhn htll4 wikkajokunön nisus olisikin taka.å. Jamimiliili puh@. Ksnana! koteila.
V6tulhahlö Kdwi Koski Duh. k. 912-38t 079.

14.10.la
RISUSAVOTTAA KARJAKAIVOLLA

Talkmt LatsuvatjÄllen Kdakaivon m@si@n pikkutdftilå ja v.sucillå våruståutueira låpitåvijoirÄ. Töiiå
pi,s.4 mu.ia piisatkon. Tadolla soppejå saune. Våstuuh€nkjtö Uljs pcmu puh. k. 488 s2l.

15.10. su
SUPPILOVAHVERORETKI

Kale ldtråå ohjata håluk}@t ku.non suppildahmnaille jos ,e hrvåkktit vsin nouset esiltc. Ldhrö
Kadat isn alanajata klo I L Vastuuh@kilö Kslai KNki puh. [. 912-38t OZ9.
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24.10. ti klo 18.00
YLEISöTILAISUUS .TUULEN JUMALAN
JÄLJILLÄ
Kådpin pdlvebk€stns, sålomo.tatu 2l B

Marjut Huusko&n on iuitinul senelåisIa uskonutcia Radisaissan alnclla. vastuuh€nkilö sdja Tnrppo
Duh k. 322 644.

25.10. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Vuod€n tiin€i.en l(eskiviitlo suå on musll Saumlorttu sa h,rå.åillå rouhsså koko ratvcn. Mutta vi€lå
yhdct löyl',t... Såu.å låmpiiiå klo. 18.00 a;koihinjå m yhtei$auna. Påikanpsålld pdilåain 5 nk saunamåksu.
vstuuhmkilö Kalwi Koski puh. t. 912-381 079.

MARRASKUU

Kai$deme. alå-asle Puutarhålåtu l

S}-skokouksessa valitaan johlokunne jlrr.nel erovuoroist€tr tilåll€. kåsitellåån hod€n 1996 tdminrå-
suunnilelna.ja tålouw;o s€liå gååt€tåiin wod6 I 996 jssmmalisu suuruudesra.
Inhisisl4 luonnosla, rclkislÄja lutkinustyösti neille kenoo Eeli Joutmlahli kerftoillas*. ttå. on kövi-ie
sieiirulkinuksn åhiivihamstajeja piktltrtösrå asri trppis Fnoillulja rutldnur kulbjd.

vi€tiinme ksmowiikonloppua Janaktah rådnn mökillå. Li.h$ pajanlainå lli låuetaina" nitd låhtijöi,
dm kaNs sovilen. v,ruslulsina nakDupu$i. pdivercppu ja onåt nuonal. Kuljetus pitknautoilla.
Ilnoittaulumiset Pertti Sslo puh. k. 291 6873, puh. l. 920 451 7109 liin€isiåån I 0.I0. Kerc lNitsiko vai
lad@rko ltadin. Mökin nokajactaan låhtijöider keskd.

1.11. ke klo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA -ETÄPÄÄTE
LAPPI

10.-12.11. pe-su
KAAMOSVIIKONLOPPU JANAKKALASSA



JOULUKUU

EfI i*?,1Å,r""r"orvÄKÄvElY
lls€nirilyspäivåktvely kåvellåår tÄnÄvuomåTomNuolla Låhrö osånotlaji€nåutoillå Ala-Månr{heimintitå
ldo 8.30. M!k@n kunis@ppat rorkioåft j! s.an mukainen velelus. Ilnoinafluni*t viineislÄån 4.12.
ne.€ss{ Aulis Boslrömille puh. k. 893 219 rai 9400.100877. Sanella sovitlan aulokunnisra.

TULEVAA
25.11 Pikkujoulni
9.1 2. PuuronsyönlilalL@t



LOMA

KUUTAMOSSA KUKAKSELLA VKO 1 1996

H HTOV KKO YLUIKSELLÄ 30.3-6.4. 1996

K@osPtki Ku*sjsdelle onnisrui niin hwin, eflÄ
uMla Ehsu suuniirell@n innolla. Tårk€mal tie
dotensi lehdesså. Kysllå rcihyös Kaldi Koskella
Fuh. k.912-381079, puh. t. (klo I1.30'12.00)90-
456 44219.

N!,1påået hiihlänåån sydän€si bU't'dese hwin

Lählö Helsi.gislå 29.3. klo 2l .25 lähtevållåjunållå.
Påhu Kohns1a 6.4. klo 19.25. Hirt'r noin 2300 nk
sisålråer edesrslater markd jnnalla nakuupaikoin,
bussi brydin. najoiukrcn 2h huoneiss4 sunån.
ruokailnr ja oFpaan Flvelut. flDoittrulunir.t ir

Kålesnnnflittel.e kesåva€llnea Karigasni€nmlien
etlå- lai pohjoispuolelle. Ttrkcnmt liedot osi
l€hd6$å. Ti€duslelll Kåldi Kosk€lta puh. k. 912-
381 079, puh. t. (klo I L3G12.00) 90-856 442 49.

ri€dNtelut 2.2. 1996 n€uesså Joqa Numi puh.
k_ 9)2-3ta u1_
En.aktoo. påikan !ara.ne€l !arniståkaa
mlnollonne mahdollisimnsn pian, kuirenkin

Ennakkoosksu 500 nk maksetaan koliitr
Iaherdåvållå plnkkisii.tolomå*k@lb eråpåiraån

KESÄVAELLUS VKO 31



l0

RUSKAVAELLUS VKO 36

Rusk@ihåillenielå salasepidettAvåssÄ pa;kass4
nutta eursllassa lehdeså paikka$n kerotaan
Tiedusr€lut Joma Nufri puh. lt. 9t 2,1 I 8 243.

PERUUTUSEHDOT

Jos varauspcrunlet@., pålautetåan ilnoittauludis,
Daksu våhennetttnå toiminokuluiU4 50 tuk rffauk-
sella, kuilenkin niin en4 jos raram pmulelaan

.t2-31 vrk enn€n satkln alkua, pidälerdån prcler

l0-15 !ft e..€nnalkan alkupidÄletåån ennåkko-
nahsu kokonmn. Mikåli lånä maksu on yli 25910
!åratun lomaviikon hi.nssla, pålanlotaan tånän

l4-8 vrk en.en natkan llkua, pe.iläain 50% vlouk-
senkokonaishinnasla. kun@kinvåhintÄiinanakor

0-? lrk enne. mallian altua, peritiiän va.auts€n

Tilaaja or oikcnrettu petuufiaes*a. lly€n takai-
sinnåksuun lååkå.inlodishks.llå.
Helsindn Seudun Låpintärijöillå on osånottajicn
våhryden råi nuun ennalta ad@nahonan slfd
johdosla oikeus p€runltm lomatilais!trs 14 lrk ft-
nen ilmoitdun tilaisuud€n alkånispåivdd olenatta
velvotlineo kopåuksiin. JÄrjeståjtu peruuita€ssa ti-
lahuude., osanottomsksu prlautetah kokonaislu

z<z



l l

KOVA JUTTU

Kvion mitå nonipuolisinnin kö4elly ma-
La{inc. S€ on kaithalla låsrå. Mikä ei ol€ o.ganis
ta aineth liuosra ia' mudi4 on pdåisin kivikunnsla.
Vesisröjå jå tsviuisuutla lukaunoflamsttå koko
mpållo on kålliora, irtokiviÄ, hiebraa, sa!@ jne.

Kili on aim ollll tå.keÄr.kennusain€. Se on luj@ja
t.unisra, jaloinnasemuod6@n kallisodsta ja

Mielh tåsså nokohu luonrokappal€llq
joka hauils@k8ikkjåclåmånnealqja. Rol.nruskili,
kåtukivi, nylbnkivi, hiomåldli, somusk'vi, haB-
mastivi. Kivi tsliuss, sydän€llå, kurklsd, håu-
dsllå. Eihån siitå nisiiiin pdås emn.

Mikå se kivi sitlen oik€i. o.? No, Fnän
riedetÄh Sekoitus dilätiå nine@leja Gnniini.
jokå on julistcttu suomen kansuiskiv€ksi kmnuu
pällsiassa kltr|sist!, m@sdvtulå ja kiiltcistri. Jota-
kin nuulakin töhnåÄ voi olla jonkose hieman.
Gncissin kostunus o. sså kuin gådiitir. mutla
sisåltåå usin nyös sd*ivålk€ltA. Cn€issito!åt usein
llortenpoinutuke$a liuskettuncita, jolloin pienot
nin€@linker olal suuntautuneira j! uudell@n
kit€ytyneiui Slonieneksitelinigmåtiitilovåthlain
yleisiå nm. Helsingin seudulla. vilkaise ohi-
n€nndsåsi Suurkirkon €desså ol€viå jålkitälråvÄn
nisnåtiinilmtloja.Gtu tijreneissiolalplåstis6li

on h)ös kivilåjeja, jorta koostulat våin
yhdestÄ miner@lhiå. vå6inki. råpiss roi lörtnä
lnnimlkoisia tiviäjoFa lollioita jolka olal pelhl.iÄ
Iuhiltldnsiå.Kultlhippuunone@logisesmieles
så kivi. Useinmal kiretkuilaki. sisåliii!äl €ri nine
mleja jolka €siint}\dtrakeina" palloift , puikkoi.å,
nelikulmioin4 låiskinä tai palaFlin niildsinå kni€n

Jokaiella nir€r@l;lla on ona kcmiauircD
k@stumukenejakaia.e. Neolarkjn oiL€ståån
siltk a k€nie. Lisåksi niillå on liet!1 rysiteliset

onindisuuder kuleo muolq kjilto, hohto, konus,
ominaispåinq lohk@wus seti trydllisin !åri. jokå
kuitenkin voi Eihdella sanållå miner@lillå jyrk{s

Tåhän asti on maailmåss lö),tyn/3650 €ri
nin€raalia, joisla 3000 on hldinaisr!. Tdllliser
kivilajit nNdostulet pristalqnm@qdr nine@-
li$a e.i paljousuftteire. Kivilåjin näårityksesså on
hraÄnå apuåjo lqmdq råuxisinnm mind@lin

Tuooistustyösså tsfliban srur€nnuslasi,
laittamaton Fsliininpal., esim. sul.t€, j01åuslaan
p)rhkinällä .ödåån nineEdh vii.u. våri, joka
*tld poikera ray- sin mine@lipallen !Ärist4
nasneeni, jolla voi lldnisl@ mågneliiri. ja
någnehikiisu.. seld pitku pullo ldnmettua l0
% snolahappo4 jota sm åpt€ekisla. Sillå rci lunnis-
raa noda nin€ml€jå låi di.åkin FääiellÄ, onto
kysFyl6esså joku niisid minreleista, jorka rea-
goivåtsuolahqp@n kuplinalla. Tå.keimmäloiislÄ
ovltkåhiift i(Lrtnåhappo), doloniifl i(läDminhap-
po) hmati;fti .li mulåkivi. kloriitti. nssneettikiis4
sinkkivålke ja erpmiii.i. on myös nin..alejq
jotka reacoirar nine.onau riktihappoon ta'
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typpihappmn, skÄ elhisia jotka egoild kaik-
kiin håppoihinjtrjopa sippum tli kuunmn v€ren
kul€n hpis kåtsuli, malakiini ja opåali. Sellaiem
nincmlie. luen.lo on pitld.

Kmnd€n ioimisksiraniiaar nm. puuk-
ko. hrtla kovempija p€hn€Änpi mine.åali widaan
erotraa roisistlan r@pinsllå niilÄ loisi@ vastlan,
sill6 kovcnpi li€tysti tek@ n4mu! pehn€änPÄ,Äd,
nutlå ei pÄinvasioitr. K.nnettaa hanklia jokin

hvikirja jos asiåst! ettuisi en€nnän kiinnostu-
m@. Sen aulla voi peåsta hiematr jlaålle. nitå
hadesså olevå nuril*å sefl@ olla. silloi. tietiii
niiÄ tuntoncrklejå siild kannattåå etsiä. On olen6-
sa suht€eUinen kovuos.tärj€slys ns. Mohsin asteiklq
j{N l0 €dustaÅ timflliis. n@ilnu kovinta ainet-
t!. Siitå pehmeånpÄÄn pÄin eurorasli: 9 kotundi
(rubiinija sfii.i), 8 top.ai, 7 kvansi! joihin kuulu_
lai nm. metisri, aventuiini. vlorikide, vÄriuiset
kvårtsil. Kvårlsi n@oufla låsiå. 6 n$sålp4
teråsiila lamuttla. 5 lpatiin! pnnkto @m!flaa
vaik6li. 4 fluoriitri, puutko tramnttaa h€lposli. 3
klhiitti, kupdmha ndarnutt@. 2 kipsi, ky.si
n@mutta4. I blkl! bnnellå lohk&iståvcsa.

EdeudDai tlrjcntunnistmistemppnjen pe

rust@llåvoidssl@liaol.flamuksi4jo @lalilettå-
våsti usein kuile.kin menwåt pielfrn, iutråjoskus
osu ihm neppii in. Km sitten luul*lq,iåncenså
hgfliniiss, apol&.@ kivet,jota €i pysty its, €ikÄ
liiwnnar klv.ritkM tunnis|ln@n, loyDy ap.
c@logiån tutkinusk€skukssLq" jonne k'v€n rci
postimaksunå låhettåå ns. kansamåltt@nå. Yksi
tarkea neuvo o., jos poimit lo!e., jota o. nieleslÄti
€rikoiFn l€unis ili nuut€n nielmkiintoisn .åköi'
nm, å!å ilmatr nuuta nakkas siiå nflenÄÄn al,"r-

viojnalla kykyjåsi lö'aåÄ nilåtn kovin crikdst , jos

lain pysql $n helpDsti tulj€tt€nm nutanai. Jos
se kokoonså nÄhdcn tuntnu Poikkelksellisn
painalalta, €ikå ol€ kuitenk@ våheDnän ne*i-
tykseUircn .åutåkili eli hmaliit{. joka anrae runai-
sn tai punaruslrm viirut sult}}*s4n, satlaa
kysynyks4så olla arvokk@mpikin målnikii
s€llaisishsn kånnåttla lörråå. Jos e on liie råsl6
nu.ikl€ nukana km.€tlåvsltsi på.€ piil@n jå

n€rl*e påitka kå.ttå6i. Seu@valle kerslltr si
nullå on lekaj! tc.åskiila muklnasi. Tåi kem alle
kirjo jttsncelle ninne piilotit.

Snom€ €i ol€ aikåismnin ylensä pidetty
nåiniriavmpsna jålotivier löttöpaikkånÄ kuleo
ovåt nonet etelåimBälns! muttt snol!4, ctiå
råÄllå kivihafrslus on leftåten uutt4 eitä kiriå ole
ymmAretty etsi:Lkådn. Terkeå sty on myös s€! ettå
suu.in osa Slonen kalliopsåstå on inoda4låiienja
kasliflisuud€n p€ilose. viime .ikoinå od toki il-
m@ntu.ur joit kin hlaiajdo-ja koruldvipaljastunis,
kuten Ylånaån speldrclijtti, Luumåen berylli,
PelkGenni€nd an€listi, Kinilån jaspjs ja Kittilån
jalosap.nriini olen wkuutlunul sii&, etiå luryen
allz on nonese paiLasa nnhinå$a derkkejÄ
anokivien piilopåiko;lå jå niiui lllee vielÄ
putkahlam@n csiir. Toivon. €neivÄt ulkom@laiset
yhiöl rulisi .iitå suu.€nnassa nåånn lÖrtamtiln.
Valhuksia niill€ onjo ni€l.slåni nyö.netty hlol€s

' tuttavån psljo., vårsink'n rapiss.

Niin, enä olladpaluo.dos liikkudsnme
ulppåinamuunkinkuio lintujenjåkukhenslhl@n.

',-'2
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SAARISELKA TUTUKSI

Tubann€l suonalåist tuntelat Seriselän ja *n
lukmationattunturit. Rinkkaselkäincnucllajaon
kolu.. sm kaukaisimnat $pnkal Monirann@
kaukd ld€riÄvånsÄ moi*n turisrirysän. Retk€ily,
u@nså aloitt€leliue jå pi€nien laslen kånse lnon-
no$a liikkuville S@islkå lqhialueineen otr kuilen'
k'n @rclifia jo$a lyhy€n paivånalkan pÄllssÄ loi
latoifi aa nonenlåisla nåhråråå jå ihmet€ltåvåå. Krl-
lef,o Kenppisn kuvåil€ma Lappiå si€ltå tuskin
e[åå lö).tla tuirsire slrjåisem;stii kolkista nuna
ensi ke.te Låppiin mtketå loi ainåkin kok€a
lunturio rsnåttonan åutiudenjo Kåu.kFäån lå€f

Msjoilusmåhdollisuud€lSeriselÄllalovatmyösty-
vii! holelleisrå sarimaitomanpiin hnsina.joitin.
Nåin kuldr voi lö]1åä mi€l€nlååduu€enja kukkarcl-
l€en $pian ptkan. Alu€ on myös siki laj4 €trn
.åuhållismpaanajoituE aikka€tsivårlqlri!Ätsel-
laisen hiene kaump@ €sinerki Kiilopåälrii tai
Lsnilaslr. €iliå tiel€nkain sovi unohtaa nyös Tan-

Mo.ille nsssikoillle jå pojan ressleille maätuvat
kullakaivoksetolal nielikuvitusla hqåtraviå kohrei-
ta. Tolosj@n tuf,lumase tsnilan låhella sijairs@
Ke.l€lån tultåkåivos. Kullantaivåja Kerk€lå löysi
tålti slu4lla stumisen kultadiintynår uosi-
slsdme aluss. Se si nåinaril rlntååniiän pohjoi-
ecn. Sam@. jouklen liiflyi tunnetlu rallisus
mi€s Rafå€l Herls, jokå kunppaneinen pcrusri
kåilosthliö Prcsp.horir. Kullaa ei l(uitenkåån löy-

orlrriinävåsdja Prcspehorin hylåt]'rkailoskuilul
maluval noin kiloncd. pååsiå hotelli Ienilasla.
Kulldk.ivuulsioinybisintinkolteilla smrislål'
l]l Suone. suurih kulhhippu on åikoinmn löyd€tty
S.ånsdån alu@lta joslain Lutoi tei Hangå$jån
tunlumasla. Lö),löpaikkmns Ecv€n Kilinimi ei
pdljstertedds läh€isinnilleen.Nelosri€n Lånsipuo-
Ielle Lenilasll et€lsåo on nertitty liitoitlettu reini

kilrapolku jok! €sin€l€e klllank iluun hisioria
Reitin piluus yhl@nsuunlaAn on 6.5 km.

Lmmon lhDelllllk3lt

Mikali nellist@rteet eivÄt kiiniosta niin luomon
nkkautta voi tavojttaa sopivien lliivåmattojen pÄås
sq jota suu.dåIlå. Luont@d od n€rliiw ru.msri
iiloinetuja polkuja" jonnc tottumåtonkin slunnisla-
jå voi lohdislaa åsk€l€ens. k.lla.ja konpa$i on
kuit€nkin sraäola nutlm m vdallåettå hårh&tuu
vaarellc reilille. Viiroituksia ålueua on pidettyjos-
sain ma.rrin epåelvin4 kosk! rcitle.iå on paljon.
Sopiia piijvåGtkitohteila oval €simediiksi Kulna-
kuru nelostien hnsipuolella n 7 kn. Rumskuru
smnsc!åhet,trur,nnclejöhr,va. polunrdmllå n.
.1.5 k4 Veuinstrpimån tupa ja jokisuklo n. 7 km
itåån SeislåltÄ tli Luulmpi 9 kn, josa or Sm-
riselsn du€enopstustup!. Alu@r eeologinen Duo-
dosrus selviäå hrain kadloj€. ja esittciden aulla
Kuukker;lanmella puolestaan on jqrj€rleuv
ohjelnallisia tapåhtuniå niille, joiden nielikulitus
ei llroila omåehlois€sti Lrpin .oma.riikkae.
Kuukkelilamnclle maikm rule 9 k'b



UK kansallispuiston opasrusk€skus sijåitsee
Tokalamsså nnnå op6tusta sm laryiiaesa nr)Ös
KiilopaÄltå. Luontopolkda onslueella Kiilop.rllå ja

Tantalen$o K lopååhd on nr_ös losin kohtuul-
lin€n malli! n. 12 km vanhalle suono. ruoktun
tu$lle. jola on iyky,iän musdnu.

S@dsclån .€lkeilykeskuksn ahEn huiput ei!ål
ptåläh ma, IiskkipÄd kohoaa 454 net.iin - uislå
huoliDsttå kes{lunta, joka aina innoslda låpsia saol-
råa löylyå vielå clokuussakin Ahopåån ia
Vahramåpåår våli$slÄ kurusta 1åi siila åinatin
Rnmkurust!. Alu@o to.kc'n huippu on tuit€nkin
KiilopÄ4 joka koh@ jo sitten 546 ner.iin

Ponr

PUNEI,IIlIDT

Mik.li kultrsi suunlautuu Ssriselah kåutla erå
m4han, l(ÄyllokJffi asa sieliåkÄm!kkaimukesi
Se roi oll. lod€lla hwå kåveri våellntscllåsi Myös
nruall! loit tiedusi€lla, loikkc' ilnoiluksia $ok_
tauLsislå ole lielå tulludtmn

Kahstammnkinsludell!pdns*,r€ikkciS.a.iselän
lähialleilla oletovid,aan tuhnoisiåjÄniii. LurDn
latlar alkåvåt kuilokin Sdariselalta jå vås'n pian
Lutlolev€ne jovasin up€åksijoekri V€llinsårFimån
jo[irisleyksen jålkel Tolosiokikio !irlåil@ up€.å
uoman a n€losli€n länsipuolcl la. Omå n aulo. n uliå
naolo pa..fl ahuorotta!åsti kålslusmandolisuuk
sia. vai. pånnbBnen€n kiloneftin påasså o. €sr
ndkiksi MetsÄhallitnkse. vi*istys talåstusalu€
Kuutnollå Alueeikoit€nk@n ylctysompio - KiiloF*iä

Viikoksi jå jopa ksndelsi lö)4ty siis kohteita
nåjoilus.l!€id€n låheltä. Hi€nan polultå poik_
tandld löyåå ili.kin yllättÄ!ån nuhallisia paik-

loja liveo vilkkmnpien påiklojm vimsakin. Tär-
linåess& rctkien suunnilteltrDn såå apua e.i
infopistisiå - r€lkeilyk$kuk*r aluelh on hyös
runssd kaupållisia rrittajiå, jo*a järj€sti!ät ohjef
n@ diio isiu€ kuin pienill.tin

Oheisess tarte$a olal n€rkittyns ne Pohjois-Sue
n€i erånsapuhelime! jotta TELE pitåå kun.o$a.
Otå Lafira nukesi. Tiedol on ta.kstettu Teleltå
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Vårp,ani kipeylyivåt vårsin lElposd k€tgissåni,
vlikka ne olivåt sopiun kokoiset. Ilmid esi'ntyi
låhinna pirkisså jå jyrtisså alamåisså. Apu vsivmtr
löltyi kuil@kin onoFdisisla lukipohjåUisirt!, jona
kokGilin tåndi kcsån sitam. Tuldpohjluiset eivrl
ptåståjalloholviåbskeutum4jol varpdteivat
ldinn kcnsån kårk€en. Tnkipohjallisel oslin
le eystaopastÅ.Niilåonsdklanavåkionallhina,
DUttåiåditiAessa D.loi lehd, nitialil.usttrinA. Tålå
siis kanmttåå [okeillajc nikean nuu k€inoei aula.

No.jan tunlurinus@ ståitse tnnin kylÄssÄ Oslon
ja Trcndh€idin valimestosa. Mlsossa vo, tutus
tua ihmisenja ho..on worcvlikutuksa nuuttudi
$o alkukåoiåisdt! metsåstykseslå tåmän pÄilÄn
nassatudrmiin ja luonnonlmien hlaåksikå'ttöön.
Mus@$s k€rcttåån, kuinkå tunludl olar våikuitå-
n€et Norjån histo.ianja kultlllriin, nild lunlutit
inspnoival ja åv@våt ihdsn dielen jå herld'l.yden.
SisådnpÄ&rmalsu on dikuisilra 50,' kt. ja låpsilt!
25.-kr.

TIT'ANKONITI.
METS,iIL{LLIIU(SDN UUST MT'YM,iiT,Ä JA
TNI'OPISTE

Olelhan *liynlt tutustmasa Tikankonniin i
Osoile: Et€lå Esplmadi 20,00130 Eelsirki

la I0-15

Palv€lupig@srå ss esineig ja tiel@ virkistFMh-
douisnuksists jt honno.suojelusta Mltim nailla.
Lisåksi siellÄ mr:däiln tålastuslupia, kamoja ja
jutk.isuja sekå puustå ldlnistetbja j! luoniohdås-
tukiio liittlaiE llotteita. Paikasta voi nokrata nök-
k€jÄ iå varåra luonton.tkoja koko naahan.
Tikånkonriss jådcat€rilin nyös yleisölilaisuulci!.

Heldikuussa- 96 Melsåhallituksellå ilm.sl)a
ohjeldrjån€n virkisryluonnoss .
Se sisåltåå mn. liedot aunoluvistå, ulkdlu' ja

rerkeilyllu.ists, tllvisista hiihrorcit€irtå ja muula
yLisrå valistusta rctkeiltalÄ. Jull@isla loi osh!
Mcrsähalliiuksn ioinipist€istå. esin. juuri Tikan-
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NESTEKAASU ERARETKELLA

Låpinrå\ij,issånm 1/95 olinorj.laiFenadikkcliin
pobjarrula jnhu r€rkik€ininislii. Anikkelin riedot
nest€lesuteitliDisrå olivåt!åhån cpålarkkojs. Sain
siit?i virikl€ed ldsilellå kmsuteinidå våhån pdus-

K@rua$dkD ong.Imr

Reikikeitlidissä nomslid' käyctty butlliikes! €i
$v€lln k€salläkåån Låpin-vaeuuksill€, L$kå se
men€nååkaasnnntnbiskyktns{läDpötilan lastics
s llhell€ no[@. Niinhån voi Lapjssa öisin tapåhtuå
nihin vuodenaitaan tahaoe.

Bulaani prcpåå.is@skrdustå70:30kå!iettynini-
tys låhik@su" on lÄhinnå huudoria. Seosk.asD
loinii b'ail vielå rollakclillA javålttålsrti pikkupåk-
kascllakin, jolo se o. tältök€lpdnen valinta keså-
vaelluksille Lappiin.Talvisikmn€isoskaulleole
liå)ttöii. kosts sekin låkk@ kesuuntudåsla pakka-
sen kinstyess4 knreo norjålaiwl$n olilar halain-

(Jos ollaan rarkloja, nyos ns. bulaanisåilösså on
mukånåprcp@ia. Mutt4l4psnaonpuhuaiavallisra
limsua la*onfiåcsa bu&lnisb jå ialvikasua
ra.koilettAesa soskesusta.)

Lhpölilån lask€nin€n beikenlåt ocstekaas!.
kmsunntumiskyllå u|itellcn ponafionasli H€,
niLn k@susåiliön lönniluinire. puanias polnMi
n€fl kmnnntunis1lpakkåellå-cimerHksi såili6n
ottznineo påljåisiin lämpiDiin tounin pi.isi.å liek-
kiä lllinömÄsli. Kanna{e mlislaa lisäksi, enå
l@suk€itin€n leho heikkcnec våhitellen nyös k€,
sun $hentyesså säiliöstå.

Elaä Lr$uk€itin: lmrgl,l

Valtloe rorkkinoilla olcvisla oesletasukcitinis!Ä
on tartoitettu l€irinläkå],tt66n. ci edvåellultsille.

Ed€s crnld)ttöön narkkinoitåvissa n€sbkesDkeit-
linisså €i ole myFkykeinimeer .innåstettsvaa
ruurensuoje se on paha pn e r€Binkii påtjakka

TuttuuN Treds-nlrtyk€iIlimM on nykyisin @-
tarena spriipolttin€n lisåksi lasin h'nnåkås Ft-
roolipoltin ja nelto tD,ris nBtckmstrpoldn. N6l+
kesupoltlimella varustettu TBnSia o. Iaåduk€s
€råvaruste kcs,lrctkillc - lrpi$a aina tictcrkiD

l-a'rc on åerimmåisen lksidk€riain€n: keittimen ul
kopuolelle pystyleuÄlssrå taåsusåiliösiå laht€e
kidetlii!ällå r€ndilillå varustmu lctku. jonka toi-
sssd pårisså on Trå.gbn spnipolilinm tilalle so!i-
letlåla poh'.. TBneian .cstek@supoltitrra on sia-
!6a onalla sulkuvcnttiilillå varusreluille P.inus
l,\app'sille såiliöill€ ettå Canping Gr - t$ppisillc

Moni€n nest€kasukcilinten etuna on hlaä poriralon
såädctt r)ts, tuten no4dåisess adikleliss. måi,
nitliin. Tånd ci tokmukseni nukmn kuirenken
koske T€.giån n€stekassupoltinta - lieliliå on våi-
kea sååtåA t4sulenltiilillå piocksi stu sammur-
tamatta Kunn!.€slekosulield.itupp@kinpolrh,
maar p6p€rö! pohj@., j! paistaniscsta TråDgie
obuella alumii.ipaonnlla ei tule oikei. 6itÄän
Pikarelkinmkien 5-15 n'nuurin bllsynisjån jåk,
saa lok' hånnennellä ja vålttåA siter
pohj&.pålanisen, nuria letivånpi kokk@minen

Ncslekaasu. suu.in etu on sn ltaå lånpöiclq
Bhes kåksi tertåå niin baå kuin sp.iiUd. Kun
polt'nknonp"ljon€sin€rkiksiT.dsi spriipoltinra
tehittynempi, n.srekdsullå keittåmincnon yliloi,
naisei iop€aa. Poln@inekuomakin keven€e pno-
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lellq lashcldnlehois.m spriinaårdån !eda!tu.e.
ODaUa s kur€nlliilillii lanslellrE Prinns-\yppis-
iå säiliöiå käyenäesså sanaan ksasusåiliöön voi
asonl!. n,!ös pienen kirkk@n hehtusuttalyhdyn
tai puhdluslåntlr-voiieluråudån. lli toki luilen-
låan sananåilaissli keillinen lianssa.

Neste*a,sukciri. ci olc ri$ds€n arka kdrcudcllc,
ntdtljos \€sipsås lutkiften polnine. kauEiål,
teitin saallåå suihkåislå kuuniå li€ltk€j{ åivån
odDttemnofr@n suunlla Muiiaciht! mitaån muu-
lataan k€irin ra ole larlroilus tå'tlåå lik omärkånÄ.. .

Ncslckaasuk€ittimen larjopuoliin on lisnnjivå sc,
cnÄ lyhjåå såiliörå oi roi polfi@ eikå kienrnåa.
laikkc' siie oneclnajänfttsi luok'icllalm.

N6t lrasD Giliimilin tr lut

Valnishj.t or€t lL{€lla våilann*l pååtåån sillå.

'.ilen 
nest€tusukeifiiresrå *isi lalvi!,äl,iiöisen.

Ruotsalaincn Pr inus valn 's l '  tataruosino
lalv'kåttli'islå ncstelMsun].shykeitintå. josessr-
roi liå]tåå rsl\@llå puhdest!pmp@nia. Seon liuile.-
lin poislunul nårkkinoill,

Påttåelhkin hldn kasuunluia proponi ei $vi

) l tccnläär nt l i l is in markt inoi l la oleraan
.e*ikeinimeen. sen s,Fan muinillu P.imus on lue
nut marlrtinoillc taksikin la!€Uisen bDla.nisäilbn
sisällön kasuuntunistå pannlarm uuluuttå. Vain
toinenniis ionli.icnrviss?iSno'n€$a Lap'ikåuj.r
l'95 julussa na'nnriin reninm.lli, ios. k€irin
länmiuiää liaasusåiliatå kaasuunlunisen paianra-
miscksi. Kvs€esså eikulentenolefeitinmallikan
Doniii keinnnnn sofira )tsinkcrrain{ lisålaite
Silliei l!od!Suonen- l6kascn naeiNnikiinritts
ci tarlu nreillå läyt€rlät iin åhmiinisäiliiiibin.

Se,i sij@n toineon uuluus on jo suon€ssa nrynissä.
se on kesusåiliöi pohjdan I'itetrårii keniålliscsli
I unen€u€siltinhil\'stllnt.Muoto.sluoksit!t-
nisopiiuinbutaanisåliöibid hunaeitåhik4usåiliön
pobje.. Se ioid@n hdoia yhåuudGram kiehuvde
ved4så. T$nyn ansiosl4 tasn våmasli syttw
kylnänåkin. nutta se ei p.islå s{liön n!öhennån
yiilene'.isen aiherttana k@suntunisnseldaa.

Vamitu: €i Mcinol-KlT:i!!

E.åässä retkdily.Ft@ssa li€mtsln. eaA spriilieir
iinessä roi hiitidlassa ki],hiiii liaasulinspdii4 joka

iosin.ot€aa pah.sti. Tämån innoittånana kaadoi'r
kemn Tmncian spripolnincen ja si €silönnit-
linccn karylysåänoriauloihin larkon€nna Mas'nol-
(AT lisäsin€|ra. Maini!1u ohje ei taindul larloihaa
lålålloletla. $tyeBåni esilånm jt1im€n lieinin€slii
hulmlhti$l koko T.ångia pö.lön lery'stjå puolen
nelrtu korkljset li.skal Siinä ei poltlin€n
emnutuskånn€ll. ollul kä)lldå, lun hurjai liekit
piti tutatdulha vaatl€ella. Vi.lskii ni€lit],tl:iii. oli
siko koko TaDeia 

'äjåhtånll 
jos sen olisi 

'nr4nut
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LAPIN LOUE

Pohjoisene.åmåån krlHjarovatkä'nå.€ethawnå-
j@ sååsuojsna jayöprnis@nsiUoinlln mjoilnsvå-
lineilÄ ei ol€ ollul nukå.å. Nop€i.min se on mue
do$nnft lolmion muotoiseu€ ålu@lle ja ill,ipuina
o. kå]lehy kolma barapåislä riukua jottå ot
liitetty tlåpåislåån yhl€en. Majån åvoimella sinlla

Våstaavsn mkentccq terustuu loue. Silä oal
tå!,tlåneet kålasrajal netsäsräjåt porcietsijål ja
pdimen€l retkilläån. I-ou€ lai l@vupuut on peiteny
aityiseuå lou€ kanl€allå,jok€ on leitann pnoliym-
plrån muoloiseksi. Louleen tungosa on ollut 7 - I l
nukuåtukin oina. Tållaincn louc on 

'nuistutlAnlt

tn& tånl@na midar tälttåå myös reliön muG
loislaliooltaånn 3+3metrinkolioisrans erdtoveriå.
Loue pystyåÄn rållöi. kolnioruen r€.an ja kdgå,
laitel{dn lol'nion nuolmn eråto e.in knlmasla l!l-
ms.. E åtovd'n paino on kå.eosnåt€rielistå
riipuen hi€nan painåvmpi knin roueklnkaan.

Kåksi loleIa voidåan pystlttrni uslakkain, jolloin
saadmn koi@mlisluttlvetöpyniwåline.

Erålirjåilijå A E Jåninen on kebftåryr Dmar fraf
linsa loutccsta. Jåflism kebitlÄnaå mdllia hulsutaan
låpii lonl*tsi. Siinå lolekångås on leitatu puoli

Inplrån nnotoon. jonkå såtcfl pituus on 2.8 d.
Lonl€n nuobja Dir,t on kulzttu mn. T. l. Itkosen
julkai*mase [rårctkeilyn oppåss$ !. l9il9. M]ös
Kullcno Kenppis@ Relkeily oppåass! on l€sranå

'nålli. 
Lopin lo!!€en eluna on sn k€vets ja siioå

nåhtuu iukkunåan lulilla n€ljäkin h€nteå. I"ouc on . .!tl . -
!.itu pystlttiä koloiotucn laj iqin lhden riistoon
l!ödln tukiransa. vo@n. 'ir_.

" i ;
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Tapsan tuntematon tunturilaulu

E ååsiå hehinkiläiseslå antif,ldriååtist! oslåmani
Iippiaih€na kitar siwje. !ålistilöysin ulokopion
obeen liitlånåtri låulun sara! joika or sepinåny
edesne.nyl Tapio Rauta!åara. Tån,ln laulu
lunturiladullå+arcitukscnTapsaononislånut kai-
kille lunlu.ihiihtäjillc' Li€r*kö laulun lopuss
minittujen Yuåksn hiihtortkeilljöiden tilåustyö?

Tiiå laulua ei licn. kosken l€q4€tty. siNelmåkir
t€tsitsiå puuttui, nutta * on ilneisesti Minn€
kuter rålsunies laulun såvel. Josjoku Lapi.kavijå-
lehd€n lutjjoista tuntisilånån laulun tarirlr, Iåhe-
lÄn so obessa lehlcmme tutustunistå l€rt€n.

Jos ole räqr]1ja joslos allåpåin.
Niin tule lunturcille hiihlain ystå!åin.
Siella lu.tun@ tuul€l p,$kii .inlas ahdinsor
jå silnås kirkastunp' k'ld ann.gon.

O. mDsn luntulille josl'ns vaitqå
jå eikar ein! löydy snunh o'kca4
mutlå ahnån låilla tåiullaen huiput lallalaan
jå loims tuioe.innasanne n'nnetååo.

On t2pin tahdet Sulle keiian lnil&inel
ja huul€l humaalidnål valån vannoneel.
On lunturi.kin kåune'. Iåtu - harha!åtu vain

sen kemn kuulanoss kok€ me ein.

on åivan $na niten huono lalu on
on aivln sama nime suutun lalus v'e
siellä liihdisellå ru.turilla k€mn kohdaraan
ja h€ikko hiihroiairos anlel,s a..etaan.

On !i!an sma ninne hihdål. yslåvåin,
on åilan m! nissÅ lepååt, ysiåvåin
Tumnslau*enasi: koikealle kuilos olkohod
j! huoles tuntureill€ unhoitluu on.

oni$enu kåikille tuntunhiihiåj'u€
Tapio Råntavaara v. 1952

Paljon lefleisiri, paljon leflec'å
kaikile Yllåksen hiih$jille

enr. lihr4neuvos 20-27.1. 1954
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LAPIN KASIKruA
KariPrlsilå:Lapi. op!s,333 siw4 WSOY i995

trpin kä:itirja on il'nstrnrt. KidrsisåIlåå runse
ri monipuolista pe.ustietoq puhelinnh€rcila, ( nm
tujoiiusrila! kunnantoinistor jne ) ja erilaisiå
lomdvictomahdollisuuksia. låppiå kåymånönÄlle
kjrja on i!.pe@. Siitå löytty nontå rap@ kokq tuo

Rinkkåkansa kaipaisi €dendån reifiilihjeitå,
laiutartioja. Lutdå lons kaipåisi aihepii.iin liiny-
våå l@sluetlel@. Mufla kaikenklikhi*n kida on
&nok s, toimivå tieroplketli,jonka anlla roi suun-
nit€lla toisnlaistrkin tlvsn kok€a L.pp'å.

UUTIA TIETOA JA TUTKIMiJSTA
Johdltos sa@€ntutkinutsdn, toimitraneet ullå-
Maiid KulorcD, Juhå Pdlikäi.€njå l.ja Seurujåni,
Kd, I % sivua Suomlaiq Kirjellisuud€n euru
1995.

Teos sisÄltåä tynnenen lrtikkeliå nsehia eri
lihepiirisrå. Artikkeleiss kåsileuåån mn pohjoi,
en tmpåritömuutoksi4 @nonistusoloja, kieltä,
kidåUisuntt4 t&idetta ja uskonuksia
Anikkelit ovåt osiftain Hclsitrgin yliopisto. jådesrÄ-
ndn sååne.tutkimusseninåå.in tuot€rtå.
Tiedorjeoisia vårten lopuse on selkeå asisluenelo
ja kunkin &tikk€lin lopussa .unsaasti
kirjallisuussiiticirå. liwÄ.i. llkkas yl€isreos. jokå
slaen&å tietojå smnel.isten oloista.

,6

LINIUJA IHMETTELEMÄÄN
Erkki ljolopainm: Lininrctkikohtet Suonesså,
wsoY 1994

Ki.jasa qitellÄdn yli 60 liniurctkitohdefla, km-
raa., mitÄ låj€jåliikluu ja mihin åikmn vuodesrå
kenattaa kuslakh kobresra håkea. Anen keiai
ovll selkeåt ja aj€hj61 dittäin perusteelliset. Mar-
lsn vaft€lla olevåt niitJajs Fllotkii on D€rLitryj!
keftonu, niksi niid@ åårcllå kannlnm pysähtlii.
Jos a'too kåuennsksi, kirj. l€rtoo jopå
majoirusmahdollisuudd jå
joukkoliik€ntrel,hteyde*in.
Ryhnä lcaisi l@ke yhd€llå EtkellåÄn, toresi hy-
våksijapiäflisuosne &muillekinåsianhafrsrajille.

POXAN M{SEMÄI
Henele Pokka: Minun jokeni, WSOY 1994

Kenii@n vmlla kaslout kuulfr ne tarinåt jo
lapsenå, joira muut lukevå! muisteln4kidoista
aikuisinå. Nåtti-.russi, UkkGsånpe.i ja mnur
voinayhliön heftatvilahh!åt ki'jåss
Kålatoryauksistariid€liÄ€sså HsnnelePokkaroini
joldlaren dtrktåiden asiånåjåjanå .iq tulusru;
pd.Ämiehii.så uudella tåvillå, låheliti. Sitletonin hån
kirjoifti kirju, joss o. .oin kolnenkllm@tå lap
pilaise.clåntnlarineheir4joirien elänåkemlei-
våtkorista tidal&ppojdjå kidastoj.n hyllyjå. -sitÄ
Lappiå ei nåe velt malla, * rä)1}a lukea.
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KUI ](XEI-I}lAN SE SIINA
OlliKåuheen: Kultlelin kulsu. WSoY 1994

Tarinoi lå kålasluksestå ja c.ånktåyi . is tå,
kanenmiehistå, talalalondcsta, €rånanålkailusla
J.  ennen kaikkea i f tn isen osastå luonnon

Turisli$adyket s@!sl Glne ja yhdeue aiioalle
talzlle lule nahtar€ Llobinla.
Sairsålan roinenpidehloneeseen paåtw eråån
kdlåslåjan r€issu. Nuuks nie.tÄ Hemsnniå ku!&-
ran iLva.hoj€n kalaniebenhnoj€n kåuttå.
Nåisså larinoisså häyddån n,1ös savoss!.
Våiletåånbån, ettå soon€laiset asuilat ensin sicu.,
josra siid)'våt nyklnilb asui.paitoillen.

SUUREMPI KUIN KARiA(AIVON
Juhådi Måtela: M@ilanon snnnn saunq WSOY
t994

Ka'j,kai!o. sunaa sunrcnnåsla he.too Juhåni
Måk€lån hupds l@s. Såu.@ riirÄÄ Hdsosl4 P€l
såm@r, lauteitÄ usan kciioksenja kinkaita sinn€
tå.oe. Ei ;hne. etlå laikki suomalåisel nahlular

Sauna poiHi konit€oj1a kilpailula, uusi. lakcja ja
åsluhsiå, tieltoja jå n.t'nyksiä en€mnan kuin

Mutil ei hå1åii: lsmå loppuu, niin he inei kuin
ain€cUnEnkin ja ison rlLhan jålk@n kiultluisinliin
kylpljå on yhie LnFå ja hltiÄ tuulla -niinkri.
Kaijakaivon sunantin jålkeen.



23

RINKAN POHJALTA

Urko[naoimihti d.dor&.

HSL:0 ulkoiluloinik@ta valitsi Mirja PinM ehdol-
le Suond MltLiluliiton ulkoilMdistrstoinikur-
t@ mmrcisa Pertti $lor rilalle. ToinitaBi on
kaksi vuotinq ja alk@ v. 1996 slusra.

Pqtti Salo k€noi, .tr! KukasjåF.n åsioira hoit!-
m@n on FrustettupuuhåFnk&ljonta vdå.jtua on
Oulun Sodun Lspinlåvijöidq Roino TDomind.
Pemi Salo on neidån €dnstajmb6llhstiFtut 4s_
Hån llej{mislömn voi kcnd.jåtuksiaa4 toivei-

t!d, tiitok5ia ja eoitteita Kukasjaftn tehitrÄni-
*ksi. Pertin puh. k. 291 6873-

Jålmme niel€nkiinnolla odottatuan, nihin $un-
tae Kutasjåni ]npåris1öinen .tr uuden bini
kunnd.loitilsst€hittlf . Tdrctame mdestls
tÄja vsitr pi6iä vastuksia tlssli reh6r,åss!r.

Ulkoiluroimikun an ser@vå tokous o. 27.9. klo
18.00 KÅdåraimlla.

ttlkoilutoiniknuu p@lcsra

KODAN VARAUS
KitilånKutasjåft [Ä siiåil*vaGo&dd kotlmn€
veåIa& GHMorinSilra puh. k. 5?7004, kesålsnto
Fuh. 597 397 ili M.ija StykiltÄ puh. k. 876 4391.
Vå.aE on pdutråva kåksi vntt@ enna vårattus
åila tai siiiå Friri|ln nomlli k{t4römaksn.
Knrdnotsu @ HSL:i jåw€lrå 15 nldl 6/yö ja
huilia30r*./hlör6. Alle I 2-soliddo kÄ)arönll3u
on puolet €d.llisistå. Koto kode voi vaBla kå),t-

VUOKRAT'IAVAT
VÄLINEET
Kolne Tdå Maste.3 rcthr,joiia wi uotsra I O0
bk/viikko tli 50 nLlviikonloppu. Telrat ovat
kupolinullisi! kåksikdrcsehoja. Tiedusrelut Anja
sinron@ puh. k. 6?6 039 tli sakei Palo pun. k. 874
5880,
Yksi såmtta 906 jå ytsi | 200 rihkt'. Vuokrå m
100 nk/viikto tåi 50 mt/viiko.loppu. Vdaukst
Pekla Ndiner pub. k. ,16l 610.

Kåksi itstehttd rftldot.,joita voi wokd! 100 nU

'iikko 
lai 50 n ./viik@loppu. Ältioit! loit k sltå

Pekla N&islta puh. k. 461 6lo.
Kaksi Ttugi. lci.ln.i joib wotE&e 50 DV
viiklo låi 20 mt/viikonloppu. vanlksd Arjs
Sifi@en puh. k. 6?6 039.

MYYTÄVÄNÄ
IIITIAMDI(I'EJÄ
t spi.k vij6idenhihme.l*riåvoiost& kdhoilois
lli tilåtå l0 mk hirt an S€!& TurFlra puh. k. 122
644.
T-PÄIDAT JÄ COLLDIGET
Eanki it$lsi ondlå uudella logollamnevarusreitu
T-pairårai @lLg€. Påidatovålkotimaist!latnistetrs

Vårit hamaa tutumm vihrc4 rM@n sinirq jå
lunnån viininpuMin@ (T-pait!) / tumm tilå
(colleg€).
Hintå: T-poir! 50 nkja colleg€ 100 nk.
Tilåukst Kiati Klemola puh. k. 291 9l7l .
Tilaå påitasiajoiss4 si å ne tell(tå.ål | 0-20 kpt €risså
jå loimilu$ita on 2-3 viikoa.
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'[Aptt{t0vljA
Tihn råpitrldvijälehden 40 nk Ol€n suorittånut måksu. f--'l
ilnsn erillisn Lskn, HsL:n rilille sl?,Ijki-Ir,innmlink 24, L l
2142t4-t3442.

Kuulnn en.€*iiliin ftenkili'jåsenenä Suomen Maltailuliittoon
(SMLin jålienyhdistys )

ksutia ja halnd liinyå suoEjåFneksi HsL:åår. Maksn
vuodo 1995 suoajåsenmaksun 40 mk ilnan {illistå laskua
HSL:n rililf e SYP+lkit!no.oltnk.24, 21 421 8-t 3442

HaluånliittydH.lsinsinSendnntipir .ältojbinjasitåkåufta
snomen Mått iluliittdn. Makss SML:n jäsdnaksu! nr
.ull€lälEt€hii!ällälondkk€ellå.

T-'1
l l

H€lsinsin S.tdb Lspinkiivijåt

Tiirisnanti€ 9 B 38
00?10 Helsirki

I

64C24

IiARJAKAIVON LINJA,ATITO A

9,05
10.40
12,50
14,30
15,55
17,35

lasu 9,05 la myös
10,40 7.50
lz05
15,40
17,05
18,40

B= Esp@n åenålle, jun4yhleys gchink'in

Linj@ liikennöi Abaeinliijan busi nro 85. LÄht{ Lq!pÄ!@mn LÄtkitorilla, Espo.sta

8,05
10.00
11,20
13,40
15,05
16,40
r8.25

l4su 10,00 la myös
u,20 8.25
1450
t6,20

t9.258

{


