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PYUKIRJOITUS
Viine l€hd€n pÄÄknjoillls€sa ksjotriin slken asilan relkdtyrsd. Suob€ssa ja pohjoinaiss on llonnose
liikkMisa liitcny jokdniehc' oikeud€i jå luonnoss liittnDino on i{åltli tåhes våp@ta. Jokånieha
oikeuttå ei iun€tå muualla Elepåss. Eu:n nyör! teskusrelu natistå oikeuksklå on ollur vilkåsla, On
å*ioitu, eneivåt Pohjoism4t tulwaisulde$a lri j!rk!å ikivånhe ,surintaoikeuth tuler e.n€n.

Kesk€hiD huolen aih€ oli kuilmKr SuoDen Lapi. ntlDinm nuilte eurcoppåtåisilte. Tårå on €nnenhn
p.låtty. Ed tÅik€sIa huolimtta usko, efld eumppald*t ryndisivåt santoin joutoin Lapin tuntu.eiu€.
MEK oli esin. lutkinul sa*salaisten tårFita netilalonailussa. Tutkinukssrå s.l!isi, ett i suomalainen
letutdo ttldld ekelaisia tudste.is. Eraitå €sreid olivår mn. hysieniåtiloj€n puutteellisuudet. pahitr
epåluulonåifte oli suomllainm puufte, jota satsslåiset eivåt h.lum€er kå],tnlÄ. He toi,aivat lonåtoht isiin
v€sikåtrålöitå. En oikoid usko, ettå sksalaisd rai k€sti€n@ppatåisel natu,tival kok€. suomataiFn
€.limer€lke. raskaudenjå ksrut olosuhr*l.

Malkat Lappiin Nat etaiqltsi€r ruotsi suht ellisen taltina Norj& jå Ruolsin runrlriaju@t ovsr
K€stiEuroopps lehellÄ jå retLeilyn pallelubso on toistå tuotk@ kuin suomese. Eu.ooD@llis.t ovst
lirylänel lsusn si[c0 Norjrn kesärrlitohtetsen. IunturiElkerh,s.{ on h}Tä plt\ttutss;ja rciril ssl
selk€dsti viitoindtuja. Alppialueitt& on iyös Keskj-Eumopas$ Såkssrå natian sti ulortuvr teiå rei_
leib 

'€intr 
elkoed joih,r hin)s maionuqpålvetut Luonnon muhas tö),rr) Alpertlatjn, \ siU 0 !suma;on! l

eudul dar suppeila v€mftuna Lappiin. Alp€ilta rctkeiltåån usein vå,rå syksyuå, jouoi. ilDat liilcrcvdl.
Tåklseni esift. sv€irsilåisiå kesålldNo.ja$a h€ perusLlivår nslt@nsNorj@n nn suBllasii: Ilnatovål
k sdlla Norjase liileÄmpiå kuin Sveitsissä v"str4vma sitan! ja r€itil h€lponpia kuin alpdUa.

''Eksottisistå' Etteilykohieista on m@ilnalla kow kjlpailu . Kolmrnn€n naaitnan net rari@våt
rmllisrune,den n4dei asutkdlleedullisia dreitypot\etuira jolm råhdkin o$n trppion $Bin d;k!$,
mkoses$ b&kkimloinid nyllerrykse$å. Suon€srlkjn on kå'ry ..1rettmn.s.. esin. Nepatiss.
sumd jd Lspii puutt€oå otr. mm vålimloroist n majonuspatvetuj€n !åhaislys. Meillå €i ote turiurcila
€dullisi! gaslbaosja tli tunturitupia ,. Tejorrana oeåt ho€ltir tai auiiotuqi etd yksityiset lonMökit.
Niiden veen ei voi suunnit€lla våelhsrcrteå itman laruneila.

Lappia on perinteissri pid€ny slohalituq na&åilun vdonåulam. Markkinoirnis$ tulisi kuit nkin ryhrldenrist ratkemnin pol im@n nirÄ bidau tarjors suom€en tul€vi e retkeilijdille koko msmme at@lia.
Emne os et€låcså riitrÄvÄsli soslla bdsi6, jåNi4 sdsr@ja jotireinejå. Ne stsisivålkiinnos&a
muuålla suom@n 1ul*is, koskå nonisrå rois1å puuitulat yhtcdisd netsåiskå nai- ja jfimåis@at.
Kuv@veon, craNorjss on ryhdytty pohrimasn netsÄrerteibn lul€vsisuuna. D€nNoBk€ T;risttörcninain
uosikirja 1994 on omistetb tÄlle remaltc. Etcta-Nod@n, on luotu kånalat rcitil n€håalu€il€. Kida;sa
rode&e tp€årri. eflå pikpml n Oslotr psiådut.a pååee me,Liriyjå R,nejä p Un Dovre tunturci e n. lo0

kpin tuturciden jylhyvs €i mahhessnra dppimd@ asukkaiu. kuii meitk lrete_Suon€n laenen
rallsjille. tri rcdioli.rjaröjm js neritatoDsrcnkaidci yhrcisDö å sååd@n Fleta-Suom*r lisflarsJA
miele.tiiltoin.n Einirerkosrs. Nuutsio! ksnsallispuisio ari.ojo tupautsia ettå rerkeilrÄ voidqn hårast;
muuallatin loi! L{piss.

ö



TOIMINTA

MARRASKUU

$! RErKrLursrELU KAusr ALKAA
Rettislunnittetu$a luistelijoiden k ,tettårisså on Suonm Rerliiluistelijal ry:n puh6linvsla4jljajdÄtiedote.
V$tåljs numcDon 920 65I 4775. Jåå1il&testujålijkolopun lukl.luEtkiståIiedoletad puh€li sraoja$å
viimeisrään p€rjdiåi-iltqisir klo l9jåUien. sunnuntain r€ltiståene&ln ti€tojo nyöslauanlai-iham- Hum.
i€stååjassa on vain viioehdk€n lild'eji ko(oonluhisohj@1. Muulo lajiinja lnnsllisuulem peGltdlGåu

tdhojlloissa ja tutustunisluisteluise
Tållm ailGna pltitåan jdrjesumå.n muutamia luisiehErHl! .joisld elilaan suullis€sti Hnnostuneiden
kansejÄidm tuItua. Yht€)-shenkilöiksi on lupaulunu! Sari Kauvino puh. k. 730 718. Hcino Mutan@ pult

t. 422 5i8. p!h. !. ,13? 8210 ja Kåri Pnputd puh. t. 701 209?. llboila vhtq'sliotosi luist€lijoiden

Kolmena maanantaina
13.11.,20.11. ia 27.11. klo 17.30-19.00
RETKILUISTIMIEN KOKEILUILLAT
ollunf,a_lån r€kojÄåmdalla

Tutusruu en rctkeilynuolom. Tul. kokeil.Da,n rctkiluistiri!. Tibisuudenjå.jesiåå T:ni Tsuo Påjunen.
jok! valnis&! JårkiilcEtkihistidiå. Llistimiss on nykyeikaisd hiihosn€e! jotks sopivat sim. SNS tåi
SNS p.ofn m@(n tli Llmrknonoon. Ora mub,t omai tåi låinåtut hiihtojllKD€et. Lisåtietojå elaa
Taurc P.jund Oulmtyld! liikanekouh p{h. 728 5569, puh. k. 340 1606 tli Btuuhmkilö Kari Puputti
pth. k. 7ro 2W1 .
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25.11. la k lo 18.00
PIKKUJOULU
Hsgan \'övå€ntalo. Yhd\5ric I

T@s on åito kokoontli nukåvln illatrietoo n€rleissii. Tå.jollå on peri.teis€ni: hraåi ruote eli kinLun
lannattdjan nielih€rl l. ohjelm!4 arpajåiset ransiå j. lielenldn surustelna. Lrslin ltint! on I 10 dt +

ruokåjro.rst. Sito\z ilnoitiautundnen Ulla KesÄseltc smncn Målkailuliinoon 20.1I .En.€ssii pnh l70
86 8. Jufi låM ikalle niiiiser busseilla nro 3 2.-!0.63 .

Kolioon.utå.tr Hclsinsin n€lojien ujallå Muniklomcan partkipåilolh. Iååolosnhbislå riippnen \oidmn
kol,mnllnisd jålk@n iirtyå låhimnållcjåo€lle. Ednåkkovtteyd€notto on tå.kede, Ditäli hålnal luistim.t
låinaksi. Ol! nu*ae (mt monol. Ti€dudelut Tau.oPajunen puh.l. 728 5569. put. k.340 l606.V.stuufieokilö
Ken Purnni!uh. l. 710 2097.

JOULUKUU

6.12. ke
ISENÄISYYSPÄVÄKÄVELY

Its€.åis\lspåirdtårclylia\ellrari,|nålmnnåTononsuolla.Låhtöoenonaji€nauloillaAla-Mdnerhddndeld
Itlo 8.30. Mutaåo kumisappeL r€iti€!åltlja sÄÄn mnkaincn retetns. Il oinautumisd din€biåån '1 12.
nenesså Aulis Boslrbnille puh. Ii. 893 219 lai 9.100100877. sanåll. sovi&ln anlokunnisla

9.,12. ta
PUURONSYÖNNTALKOOT

PÄir'ålle lcdclåiin puila n€lsåslu.jos lain luir! oi k€rt, ntl tae€€ksi. Mutoin psrånn€llaan lanhoja pinoja.

Tarjolla on cåivällå heoeteitl@ja eunå. Ilalla siif,tmme sinen ylåmjalle nåuttim@njoulnnalustu..€lmisiå
ja Luntej. halduletusta riisipuurosta. vaslunhe.kilö tljas Pemu puh t. 488 821.

10.12 su klo 10.00
RETKILUISTELUPÄUÄ MUSTIKKAMAAN
RANNASSA



TAMMIKUU

Kaisani€n€n alaasle- ouularhakalu i
Vuoden aika.å olentu .€rkeill@i yhdessä ja dkseen. tåUtoilleer ja iehneet nuurskin mukaråi Tnlc
nä)ttåmåår ja Ldsoman nenneen ruoden ku\?uroa. Ildoita Anja pouneiselte puh. L. 55? J3Z. toitä tuvia
ja paljonko olet åjaleuut nÄ)tlåd.

10.1. ke klo 18.00
KERHOILTA - MENNEEN VUODEN KUVAT

13.1.  ta
PUUNVETOTALKOOT

Karjakaivon nGtose on puupinoja. joika piiqi seda kånpån pihaai odoft€lcn@n worcmn saunan
kiukåd lånmiryksen A.hkioiraåletåånr€dctts Uo kynn€neo aikoihin. Trjollå oD ahc.rajille ii€rysti sppe
Jå suna. vastuuhokilö Aulis Boslrön puh. k. 893 2t 9.

14.'t. su
UMPIHANKIHIIHTO

Leppois su..untaihiihto låbtee Karjakaivo. åldmajalra kto I I 00 Li€reUq Nuulision måir.da neishia.
Ola nukan asi&oukaisel hiihtovarustetjå påi!ärcrkieveft. t.adun aukaisijana Kålevi Kosti puh. *. 9t 2,
381079.

HELMIKUU

5.2. ma
KUUTAMOHIIHTO

Perinrein€n, tunnelmattind kuutåmohiihto hiihdelåån suurclta suoth noin ru..in ajomarkai p{d$å tielsin_
gisiå. Klaukkalan suurnalla. LåhIö osotraji€n auroilla Ate-Marnerh.ini'delrå kto 17.30_ Mu&mn ssÄn
muk.inenvai€tu5 sk$lja temaridiiiil. HiihdellÄÄn sååståriippuo hitjau@n 2-3 h tunnelmaslanåutiskellq
Paluu Helsinkiin on no'n klo 3. Ku$a.nuksel sovirqn aubkunninain. Ilnoitrlltumist dimeiståÄn 4.2.
Aulis Boslrönille p!h. t. 893 219 tai 9400,100877. enath sovit&n kryde;su ja trcreistå nuualra kuin
lleld.g'n k4kustasta tulc\ici tsss.



Kaisanimo alå,asr€. Puutarlatat! 1
Tållä kert@ liu\€liertoius Yie ncidÄt toiselle puolelle naapall@ Austrålian et€lårå,nikolh Nullabor
t sangoue. Måuri Tdho tcd@neille het€oriifli@ etsinnästä auriooEassaja leirielånåsri sielt,i. Vastuuhe.kilö
Ri6s Punnen D!h.  k. l72l0l .

1

7.2. ke klo 18.00
KERHOILTA - METEORIITTIEN ETSINTÄÄ
AUTIOMAASTA

10.2. la
PUUNVETOIALKOOT

Tonotiavåsti lurisiå letakelejd .iit6å Nuuksimsa. Amotor puidcn tiskorinen åltm bmnei€n naise.
Hili lentrii{ * on vam.!. Hiki kunau sopanlyönnh ajaksijå huuhtoutuu lopulrisesti K.rjåkaivon låmpen
sunonisen vhtqd$så. Våstuuhenkilö Pekks Nå.ina p . l. {61 610.

TULEVAA

PERUUTUSEHDOT

6.1 Vuosi*okous ja k€rlDiltå

16.4. åltaen Retkcilrn Frusku6si
I 6.-l s.5. Viikonloppuecllus

0-7 lrli cnnen n.lkan alliuå. pcriiådn leåuker toko

T'laajs on oikeurnn p{uuttåesdn rå}l@r iåkåisin-
ndlsnun lröliÄri.todistut*lla
Helsinein Seudun hpinkåvijöill! on osanotajien r,å-
brydenlai muun ennallå a. aananoman 5),r--n johdo{å
oikeus peruutba looatilaisuus I 4 rrk €nnen ilnoit€tun
dlaisuud€n åltamispäivååoletutla lebollinetr tona-
uksinr. Jårje9äjAn peruuiiå€$a tilaisuudm. osnonG
nåksu palauletsn kolionaisuud€s$an.

Jos la.aus p€runtelåan. pålaulet,an ilmoi!
lautumismaksuvåh€nnetttnåloimistokrluill4 50
nk vamuksella. tuitenli, niin etlA. jos rzmns
Peruutelaan m)öh€nmin kuin:
42-31 rk €nnen m.ikan alkua pidåt€win pnoler

3015 qk ennd naitan alkuå pidÄrd,åån ennat-
komksu kokm@.. Mikali lånå natsu on IIi
25% 1€.aton lonaviikon hiinsst4 tal4utet&n
tånån mililån yl lävå oe.
l,'-8 vrk on€n naltan alku4 pe.itÄÄn 5004 vara-
uksen kotona;shinnasta, kuitenkin !ähintäÄn



LOMA

KUUTAMOSSA KUKAKSELLA 31.12.1995-6.I.1 996

Tåtsihuu Kukåsjå*ellå. nikÄs so iåhlåvupdl
Liituö rlclsingistå 30.12.95 *lo 19.22 låhtdåss,
junlss. Mljoitus joko Goados kodasa tai SMI-:n

llinaa noin 1200 nlr sisiiltåå nåtlotjurlss. bnssi-
ja taksinsiiln, najoiluks€n jå sunao 3 l\ert a.
RDliå ja ulinuius eirat sisiilly h'nts,n.

nmoittrutmiset 1.12. meDessn KaL!-i Koski puh.
k.912-381 079. puh. t. (tlo 11.30-12.00) 9G856
442 49 toi 

^nja 
Sintoim puh. k. 90 676 039.

O$nonåjill€ pid€&lr dnatkopllaied Kårjlkairoll,
16.12 klo 1l.00. Enmttonaks! otr 500 ml( iosla
!:jle€laån paokkisiinolmate.

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 30.3.6.4. 1996

RETKEILUÄN KULTTUURIMATKA LAPPIIN 9.-19.6.I996

Nl,t paås€t ltiilliinåån sydåden *vllwd€sti h\ain

Liihfii Helsiogisin 29.3. tlo 2l .25 låbiel'dllåjunalla
Paluu Kolådsb 6.4. klo 19.25. Itinra noin 2100 mk
sisåltÄenedesr4liaietnaikarjunallonakuupaikoin.
busi krydin. mljoituk*n 2fi huon€iss€. saunan,

Tutr€tko Lrpislå parnåi(en s€n rcltipoht jå
tunlurinaismlt kanpåtja bipaika! ehka muka-
vlt majapaikat joi$a laeltuksei h€r pe(åån poisjå
sloritetaan sivistyt$n påriin plluun.ituåalit?
galuaisiiko luilsila neloslien tunrlnase siiten
tdsmKn Lappiin, jota lsnilalal saanelaisel ja
lappilaiscr, sn n€nneisry@nja nyb"ånåån. En'
nenkaik}eåtulmne lutustum@n s@meloiskulttuu-
rin nonimuotoisutrtan, nuttå myös savonap€.in-
t€ewn jå kllgdkåitu vlikurlksiin.
Kuljmme tilau$joåutolla kohte€sta toiso yöp.v.n

.uotailnl ja oppmn påNelut. Imoittrutmi$t jr
ti€dust' lut 2.2. 1996 nennesså JmnaNumi puh. k.
91 2-3I 8 243. Dnnakkoor psilen ursnnoehå.niy
lak@osanotlonnenåhdollisimnao pim. kuilokin

EnnaklDmaksu 500 mk maksetaan toliin lahelenA-
rällå panliliisii.lolonatlella€råpriiiåån'ncnnes$å.

vålillå n{k€issÄja nåjätaloissa. vålill, ehhä r€l|ase
låi åutiotuvisss. Välillä åuto vie kohl4n vicEen.
vålillå dm€ patikoidadn. våitta lgdolla on ]hleis-
ruokailua, myös keinimille on kå$öd.
Ohjelna on vasla nuotoutumåsså mlta lulenme
kuib.kh liildlltEn Sodanlglan. Inain ja Ursjoen
åluells. Hinla- ym. tiedol ovåt seu.e!€se l,apin-
kåvijåsså. Jos olet ki;nnostunul nn. kurkistulisesb
pomsaanelaisra elån:iål alkuli6ån såäst€nönåan
åik@n lurineon paista€ssayöiå påivåA 01å yhi€ytlå
R&i.iå Hentmaniin, puh.k.?18?68. Tonon nuk@n
binlåjåå pårin tuhånned mrklo kieppeille.



KALASTUSVAELLUS 3.8.-10.8. 1996

Tetu Roitaircn opaslaa kålcnsraniin srloihin tåUå
rei$ulla. Kal.sluseutu on lielä salåss. nrutlå ensi
l€ldesså hrtedtFa atba T'ednsrelLn JonnaNumi
pul , . I t .912-318 213.

MUOTKATUNTURT 10.8.-17.8. 1 996

Muotkiennmstoon h€lppotulkuislaja påi!Ätostkst
orat lrbr€l. Vsellus sopii siis hrTjn ust!-ålkajiUekn.
Majonm naaeosa retoissa
Lthrö llelsingisri9 8. klo I 9.221åht€rässii jumssa.
Ilirt. ll50 rk sisåhiiai junamail,aina*trnpaikkoi-
nftl. busiluljeluken. loppurnajoituksei ja {ru-

osn. Ruota Ja iakuuiuk*r €iråt sisälly hinhan.
llnoihanlumisel 15.6 mftness,i Kalcii Koski puh.
k. 912l8l 079. puh. t. (tlo 1l 10-12.00) 90-856
.14219.
Osnorojilk piderdah emåktopalårri KorjåIa'rolla
2? 7 k| .11 00
Ennatkomatsu 500 nl suoriletan lotii. låheler
tt\dlt pankkis'inolomal*alla.

SM-ERÄTAITOKISAT KILPISJÄRVELLÄ 17.-26.8.1996

Kilpisjä*en Saaiareikol jårj.staå seur@r€t sM-
€dlaitoliist HSL:i porukalls on p!1det\' apuå
.astitehiåviin ja demnejo lupauh,nect. Noin l_\r-

Ruslaa ihaill@n konankk€se llåmmaslunturin
.rtin@se. Nu€ sijritsee saarislån korteud€lla
neloslien lÄnsipuolelh. Ta.kcmmal riedor ensi leh-

mcnkunra låpintå\ijåå raninsisiin nsrcillc jottå
hönna ptönsi. tlli lenoilee lisåå F!h.li..l88 821
puh. r 682 5263.

RUSKAVAELLUS HAMMASTUNTURILLE 30.8.-7.9. 1996

TieduslclDl Jon!! Nunri puh 1.912-ll82.ll



PALLAKSEN PAKEILLA

Lånsi-Lapinnahlalaiunturi*lånneau€aYllätsellå
jåja&uu PallatsentåuhaounåslunturinOll1atållc.
Tu'turialue ta{om .€lLeil,jöille niin lahrlla lti.
liesåI]å nonennoisiå hååsleila nlna *itoten luon-
m.elån_wksii! joilåuir haf,otunturi.eutuSuofr es-
sa loi larjola. Aluca otr haumerså!öh) kken koF
liein tunturiålnc Suonese - liork€userca mpåIöi
väÄnnest@nonjupå500netriä Pållåkscnåluccl-
lå on keslieinen åefrå tutustutiacssa nåhin maise
niin ja jylhåän Lånsi-Lapin luonl@n.

Pållastuntur€iden Tanåsk€ro ( 807 n) on tiinnosta-
vå tutustuniskohde jo lort€rte.ss uolisi Kohot-
tåahån se huippunså nonei kercn yålpDolell..
Maap€råltåän se on m]ös erikoinen. Pallåks.
kaUioperÄ oi amnboliinia .jotå on huodoslunul
tuIirmritdminnån tuotleen4 Kivilåjin iåksi åFioi-
den peräli 2.100 n'iljmna ruona.

Pallatso seudun Iuonron.åtlå!-rf ksiir on lElppo
rutuslua Pållåkella liåsin. Alueellå on runsaasli
myös nujta hotclleita, r€tkeilyiåjojd *kå yksityisie
wokratr,via tupia. Parhen kåsitlk*n Pållåksn
luonnonne*ltyk*sE sakansallispuislon opåstus
kestuksestå. Kånsallispuisto on vanbin Lapiss. S€
on p€ru enu 1. 1938. Pinla-ålaltaao * on kolnan-
n€ksi suudn mesemne. Kansållispuisto on jaetlu

koln@n os@n: perusown, edn@os&n jå rajo!
ttNosen. KaNallispuisron p€rusosssliiUtumine.
on rBpaat4 leiri)'ttdioei ja tulenleko on tuiteikin
sallittu !a1n ne*itl i[ä påikoilla. Eråmaosalsa lei-
iyninenon \€panpa. ajoitusosssliikliumisia"
nelsäsiystÄ jå talastuslå otr rajoilettu.

I rdlus Lr.metyh urordn

^lucella 
on muksu suorinaa $ilaisia päirårelliå.

ni€lc,*iinloisia lulustuniskohlcila on nureas-
riOman åul(r mutana olo hclpotlåa luluslumslr
hieman kauenpåia.le\i,n kohreisiin. Pallal,sen !lu-
cclh on nahdolli$å suorita lacllus€ikka kNcn-

nellr \arusleil Vacllulisen roi aloill@ csjn
Jeisjån€ltå. joslå on natl,m PåUås lDl€lliin tr. 15
km. Pallaksella lörttti€ssä ei tådila leiritbmis
16lin€itå nukdnaja ruoLse eit4Filse kuljett@ nu-
ka@n. Riiniiä tuin rBre nuk@i tbd€n påirJn

uonan ja talNin t6i tec. Pallatslla rci jatkaa

raellusla€dellcc.Vuonlispi.iillejonneon'nåik an
17 tn. R€it1i sopii n'as laltlacllusliohlccks'
Pallakseuå lii!åhtÄmis*n tunattaa kuil.nkd \a-
rara uFanpi päilti. Lihihuipullå roiljeniUå oneen
rahdin ja nåuttia naisetui€n åuruudesl!. Sopiu
pÄir'åkå!€lylrohd€ on nFs luontopolku. joka alkaa
opastuskestuksesla. Sen arulla ea hraån l ian
Pallaksen luonnon ;hmeis*i. Låhiiöllå on frlds
runsasri tulot€kopåitkoja. dulioluris jd säåsuojis.
joltå voi valita (€tk'kohle€liseeD. Muliåvia
påi!,rDatkojä on runsdsri tårjollå, sillå Pdllaksll!
lähr6usitåviiloitefiettujalähireikneinejå va6in-
kin l.dun kulunåjillc on rah€lla runsaasli larjolla
dlaisia laihtochtojå. Ynpyrålådut oro! 3, 5l0 kn
pitli'å ja näid€n ohellå on hoidettu låluwrlioslo
Jeilselleja Oloksllc Jcnsjäni na'nosraa. enå alu'
ella on 160 kilon€hå hoidcnua larrleftosr$ ja
oloksllahan hiih!åjändelin}aålvårhåisl!'iEn lci-

Alu€en lunnetuin reitti on låh€s huip tå lnipullc
knlkeva PåUaksn Helan vålinen r'åcllBtei{i 55 km.
jonk errellaon useanpia lupi!. joisla lunnetuih-
$ar orå1 Nådnål*uru. Hånnukuru ja siosku.u.
Reini on avatt! Suomen Matkåiluliilo. loimoslalo
1920 lululla Hamukuruse on nn ,auia. jo$!

eunominm maksaa.l0 mk/ hentild Yöpr"ninen
ra.åustuliss! mak@ ällii heLeleuå 50 n! henkilii
js lsråukson voi rchdå opasluslicskutseslå

MoilDuolll! mrtlriluLrjont'r

Måiseni€n jc lu.riönnehi.rra ksien ohella ahrcellx
\oi tutustua €sim. poonhoil@n Turåsic0issl ja
Raananaså on porcdlojg. j.lka o1tåral nåikåilijor
taj! dlkeilijöiålastaan. M\ösmsksollisidobjelma
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polrelujci ta.j@jid o. runsa.sti. Keiniöniemen
lialålientåt -pirtil oiql mttis maanttruluja. Mitåli
alllo on nuksnå on hlaö piipahtaa kalsomasa nltis
Petosanoa cli Låp,rhel!e11iÄ. jokå sijsitse n. 30
tilooetri. Muotriosk elelåÄn. Kdastusmahdoui
suuksia onesimrliilisi Pallåsjå*eUs jslodsjådtUs.

Itnohlm ei iietenkåån soi \lsirdk€iltöitå. Melon'
låå roi hamsle non€ssa nuodossa. Outus ja
JerisjotilårjovalPallatsenslu@llanahdollis!trden
nltis lähån liiliunlanuolNn. Raåtiama$a on nah-
dollisuus esinerkiksi osollhiuå ohjattuihin !en€-



Pj:n puheenvuoro

Järjestöpäivät Ivalossa 29.9-
1.10

Nåile påilille kokoontuu tedån \aodessa SML n
aktiln'åkeu koko mäana jå eii rhdisBlisisrå. Tä11å
kertaaolinuLamnelkein80 b€nk€ti.r€iHtåollii.Un
kautanå pobjoisese ohj€lnasa oli setå mukave

J! lidkkeellidii )hdessöol@. ctiå \€ka\?nielislå
pohdinlåa. nilå nielokiinioistaja inrotlå\åå tule
lana vuodå harasletan.

Ahejohlåja Pcrni V€'jola Mersnhållitutseslå ilah-
dutti Ett€i\aåkear te.ionaua en{ lunluriålneiden
rdk€il'ålehiteLäan. Pa'n@lu€ina IneinjJn i, &\€ni-
Pulnanki. Kilpisjäfli-Hah- Juutu4 sEåriellå Ilelan
jå Ulsjoa kk. )-.mpdiislö Lapin pitkien reinio pe

ruspallrlut hoidetun. Mets{hallitus on liiteleitos,
jollerslliorqltaasett4tulosraloitl€.t. Nåköpiidsså
ei l{uitenkaa. ole lhteiskun.ållisl€n toini.tojen

Uildluwdyhl€isiä sionapohd ulkoiluyhdist! ksisrä
k@ttu loihikunla. He p'äåttivål jairj€sliiä ensi uon-

-PrhcleiriKuklsjaFclläkesåluui alusa

-sllår.å-rctki 20.-30.7.

-KukåsjäNen tllkod ja hiuanpoininta viikto elo_

-RuskaroellusRajåjeseppisaaiselkå 14 21 9.

LisåksilalkoovåkeÄtlnilat rånessuillaRiihinä_
ellå k€säl(uun alus!ja Lei.int ia rctkeilypånjllå

UI\oiluyhdis!_stoinilunna$a IiSL:åä €dusiaa F1-
koss Mirj. Pnindn. Pertti saloa kun ei toihikunnån
säÄntöjen mukdn loitu måä \elitå.

Tiedonåniesta päi\jllå tiet€nkin lAas puhuttiin

Vaikta råmä onå lehrenne ilncst r-.lin, ldilos
roinitusku.nalle. eritusti jå tåsntillissli. niin lotta
on. etlå nöh Iål lisiå sanun Jok! åsiajåÄ ilnoinanåt

lå js toko ho'nma neiec 
'ndnkåån. 

hulen I'iie
kesän |alkooleiri Kutasjän€IärlSL:nosalb.Näin ei
ollul hrlioirus. Ehdolan, ettii luettÅisiin nrtis 6 kec
tåa \uodese ilnes$Iåå Maltåilul€hleå. Kaiklicn

$dcsrr-sle. r€lte1j! tapahtumal on larkoilettu 
'nui

denkin yh d istyst€n jåeniu€. Niin. ehii ternåa s1i voi

liipukri clå järjcstöpåiliei luen.oilsijån Rit\a
Iiiätosten djåtutsia omien roinavarcj€n löltån,i-
ee. ja nniden kaissa olemisenr "Ole ajto oma
irsesi. ty6ssåsi. ihfrissuhlcCsasi. elånåssåsi, itscsi
suhl@n Älouden haistaa aina jå aidolle .inct ,n
anEksi helponmin. Kun on pala hetti. nuist€l€-
nilloin olit onnellinen. Kå]'$ mieliku'ien alnav@

't2

seija



KYSELY SINULLE ULKOILIJA JA
RETKEILIJA.
loit uilorna. j. ioi(laa

Kulor6n kcsån kruniin puhenaih€isi'n k{ului
lieskuslclu M€tsåh€lljluksen ilnåispalvelnislå
Sulteutuvatkoautiotuval jaloppulalkopolttopunll,
Aitmto M€rsiihallitus.ahdtår jåtehuollon jåiesrä-
niellå?Paljolli olettadutsenjaehtäpäpelkojenknl
varaan rak€meitu nDlisointi oli kunenkin M€tsånal
litukennåtöhlndsrahienanjålkljånöistå. Ei !shi,
tcn sitsi, etta !€lrio reki leitlaNpäröLsensa lli
ruos' sitlen ja uut€en tilant€ceol oi jo siis piiån\.l
sopeuruåonneksiluonnonsuojclualueidenp.lrel -
hin leikklutset eir'åt toiståisetsi ol€ juunkaan !.;

Vaikka liedotusiålineisså oli ponn ajoiitåin enen-
nån kuin villoj4 on !j.inneellåteskust€luUa cpåile-
r!åttå åndnsa. Sillii iise h*i! sopji pysåhlr"ä jå
mieniä nikå on hd'deftxjeo tupienjå rerkeilrTolknjd
lileisliunnallin€n m€rtitys neille*liltille luonnoF
sa liikkuill€ suonllåisiue. Mikå on nltoihp.lrelujen
ta6€ja edänlåinen å^ojärj€str s. Mistå ei åinutlan

llnEh€nldD p.lvelu DBkld

Jalkolteskusl€lun pohjåksi on paikåll@n nuutana
asiatieto. joisra Fri.ailcclliscsti mlkaisqin or sc
efiei miläån iloaispahcluja ole olem.sa. Ellci
pahlluille lalalla rai roisdh löyd\ makeja!. ne
yksinkertaisesli takur€t. Vallio on tdhån åstiosta,
nul nåiti ilnaisFlrelujr budjeitilarcillo Metsåbaui-
tukselta: ruonna 1994 su.mao suuruusoli35 nil,
jooma m*km. Tuolloin oli ntös kär'iendlisså
kohtunff*n palon tvörrisr,inis€h@ ! isryspal-
velujo)'llÄpitoo. KulNallevuodellesahojarslle
lnja ostcniin €nåå 30 niljoonsllå. ja tlt'Uisryslrnl
pienenldväl entisesråån liitknnavå@ kale.silal
nrös ånonlisNerc sekt tiukentunet jåt€hnoho-

Tällå dåå oaksuton påNelulan$tus kaflaa .oin
9000 tn huolrertuja rcinejd_ tåh€s 500 tulaickG
paitkaa, satojå lalujå ja hirsikoria sckÄ 170

auiiotupa. Lisölisi tarjollå or seilsemän laltion
rclkcihaluena- neljå oFsluskeskush Fkä yli e1!
rårusrellua virLis\.salueth rai -tohdefla. joista on
såår.villa natsuftooia esineiti. oppaila jå tåftoja
kåult! nlrn Kåikkien €dellä tohtciden jdte- ja
polttopuuhuolto nhoilclåån råltion budjcttnaroiUå.

Onko $institLiknEt n lf&.brn dihiiå?

vaikta tilånne ei siis ole nirentnån nurh@llinen.
M€lsähallitus häluaa anie pulrenworon niille joi-
la pååtölisetkin k.s*sal Kys)mnekjn nll Si.ult!,
milå påhrluja kry1iil ja nitd niidd rahoitus pitåisi
Dielenåsijä'lestiilii O|atanraapalvelutlqo aanja
ni€l' roilaisiinkopuuttu!ålaltionosunskcrätlesin.
vapm€hlois'. maksunr S€håå on, ct$i mahdolliset
kå)tlömåksut ohjåråår rdin ja åinmsi,rn tå!1ri,
mään syn(vNtrå .oin I 5 prose.tin Mjaust!. - PåI,
jonlo sinä olisit nosiiasorra ratmis nåtsanäe
kulujen peinämiseksi, tai jopa pelveluvåtustokscf,
pamnlamiseksi? Vai keksilkii jon*in toisen
rahoitusm!hdollisuud€n?

As'.. sopii pohliå siksi efiii Melsåfi.llitus luo rbårk
kinoille ensi !u(d€n aluss uud€n opeskirjån i€ldor
måksunonislå rclkeil!" Ja ulkoilupalleluista. V.s-
laln.lla kåånlöpmla tqsel$m'nc olet siis snalla
mtrlilna liehittiimåsså sekä pslvelujå ehä opäsiä
Kaikkicnreståooeiddkeslienå(onmehelnituue
e -96 liisi oraskirju MelsåbåUihksen maiue ja

Liiheiå lasionksel o$itt€esd Mets,ihrllitus. PL
9il. 0ll0l Vantla. Kiitosl

TåUå ky*llll;l on kahde.hisel taidft€et Ensinnå-
k'n pt;nne selvittåmä.iin. mitä M€ls:ihallituk*n
palveluja Sinä olel tä\träNt kolncn liime rnoden
aitån!. Toisäaka roit n)t eri laihroehdoistd
r€rsasranal la s€kå t i r jo i i ian.Ua \aiku(aa
paheluhrjoinai åfl ioinfteen ja kchittdniseen
Kcriiit tedot kåsitelläån ja såillletåÄn luora-
mukscllisinå: osallistuå \oii mrös n'nettöntlnä
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LAAVU
l-!!\u! jå sen €d$så pålav@ Bkotulta iderararn
suonal.isen eräkullluurin looneenå. Laåvun jd
rål$ralLeln itaij lienee mahdolon sellinqå. V!n-
h€npi sc kuircnkin lieae tuir larina.joka k€nm
.åkoralk€ansyn.ysrä. Ralio!ålke$ k€l,sijiitsi Kuf
lefro Kenppi.en ,naiiirs€ l.iskan jliltåi. jot!
kipin.hiklovuorcllaai nulahli je jåfir lolednsa
kyltrr\yeor Raneaitutsesijåtkåtanoireft iin tulilta.

^anullaku.lor€ritselritti$ltar€ 
Naliohtäloab€

lo siliir laimitn nlkk rn.sr. ratoialkmn ddrcltä hy-
lii lrvännecn, ja tasi*sia \€lkcår l.mnösrä
naurineena Maisien F.ino Nikkilå on lur\inur
ral,oelte hislodaan v l9.li jultsjstuss! kirjas
saai. I Itucn nukmnsa ralolalka liitbl suomalai-
smn cranraaknlnuuriin €ikä sirä ole tar€nu nnn t.

Loluo perirnc licne hla'n mnhx l,apissa laa$ksi
on htsutiu tu)ös l.ucna shmc$å laavtrlla on
t!rkoilenu alunFnn haruislaia rango6ia rakcnncl-
luariisbtalosh. jonk!koliliofråise1 sirulonlu l-
tåesa tareftu r..avu or sijoileuu sireD. cuå l)nliii
erusivu on ollut tuulc! suuur.an.Yöplnislzllicalisi
on'äl,enn€fl r joto rakoluli lai pino\!l\e!. Erii(dll-
tuu.indk n. oså l.åluisl!oi rskenn.nufi inleåksi
halkaistuistrlnunrufl goista jolloin l.ayu on kxtcnu
csnncrkiksi tuolella lai tL|.p€eu.. Laavut on useir

sijoilettu mriis sitcn. ctui niirå on ollut talisi rasiak-
kairja räkotuli ant.masa låmpöä niiden lieslielln.
Melsrhollitus on nDös rakenranrt rctk€'l)rhcillc
kiiileit.r l@ujaj, tuulcnsuojia. vaslåarzntyDpisl.
sääsuojia otr nrös lluoisin reltei\ alueillå. Lu\ u on
siten saattanul ollaldjeDninki. kanö$c Pobjois
nrissa €rånkåljöidcn lti$misrälinem cll€i ol.
sitten delsasuofr aldstcnja crånaan asuttajicn m!ö-
lä kulleutunul Suonesrå Ruolsiin..

Håvuha\{a ei olenahdollisla Dkcrlaa kni. ouan-
onistaj!i lu\lllajåh)a.nha\alevun nkcnLmincn
on ollrr ait.a ri4å.i pruh!!. Niinpå nybljan lu$å
larten onralnist€h Lå!*ånkairÅ joila puniolåisila
on ollut liå\tosså oioakin 4o-lurun loppupuolclta
llkcen. La!\uuancira on edell€en 6winiss. ja
kohemetdpirkässä lå. ss frlhtuu !öptmåA. 4
-j hcnkeå Laar u. on kå) lellt pailiusiåss lirlnänä
k:rtcra, muna mik.l laarun eluaul,l,oor sulj€nn
kantaalla tai håsolla on sits voinul [årrliiä

RIB

TUTKIMUSTIETOA
RETKEILIJOISTA

Suom€$a vnk'sl salueid€n läilåjistå ei ole juud

kå.n teh!_ tutintrtsia. Niiss. on elvilcttl lehi,r,'ä
kåyijår.kennena. -mådriÄ ja nicllnyksiå qi aluci
siin. Iarkko saain€n on x,ftinul ssariselån aluen
r€rkeilijöi& nndcsi. niitrötulnasta. TutkinukFn
nini on E ånaaluonleisrm li*istyelueidcn esi-

åalincn kapasncdri . Tåntu lrppistå lrlliimusra
Suonessa ei  o le åikaisennin tehrr- ' .  nn,rra
.€rkeilyl,irjallisuudese aihetta on silunn. Tulli;
nutsesså tarkaslellan, nilen relkcilijåt suhtåutu-
lar nuilt. rctk€ilijdhin li.Lislysalleilla, micn b€
suhdutuvat €rilaisiin ryhniin js niled he kohlaalar
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Tutkimusaitaakuile.lii'rDvös'nuul!liii xrslard.
ti€tos rctkeihstä lulkinus'nenetelDien jr tulost€n
otelh ru*imutsssa on kasirelh rctk€ihn nntii
leja ja'ht€isö[is\]11å. r€lkeil]å lKK-puisrGsa.
I JKK-I)u sron €rn'.aistruna jne.

hlkinusongelnits' JarlJio Saarinen on määitelhl

L - Millaisra I mpåristöå refieilijal hoke\at dånaa-
luonreisilia \ istlsålueiltajo nillaiso! tchjäi toc-
laan relleilr_n ka!.allahåirilsevi'lär'-
2. - Mit€n .ellieilijåt suhllululoi kohloonisljlail€-
seenja mirtå tetjjåt uikunala heidin snhlanhmi-

3 onko llrkis\Galu€'lla lE\ oihåviss sosiaalisen
liapåsitcctin aluellista våihlelua jd ndllå tekijat

4 l-iitl\ti' retk€il$n s€lldisl! $sidlie!ruoro-
Eikutusraja synrboUsia I htenäis\attå. jolia riiltsiti
.€(eilyn l ileisiillieeb luontcewen1 '

'frlliidrulisese p)Ditjin nDös lötliimåån \€st uk-
sia- nil€n rclteilijåi kolieval eränrdsurll.j! loisler
ihmislon lohlåamista kansllispnislon cri älu€ill..
Kansallispuislohån o. jacxu kol.tcen osaa eli
pcrusosan. smriselåo eråmeosan j! Kenienrpin\

Tnltnbnks€ssa håaslaleltiin kcsrllå 1992 :ll I
rerteilijiiii. Påi!äftrteilijairå haståiclln'sr, oli 167
ja qdrctkcil'jöiii 1.14. PåiräElkeilijiiills tlrkoit l-
r'in jalan rdkeilleitÅ jdka liiktui!41 n@stossa allc
vuo'ot! udei ajan. ja jor*a €rli t r öpr."neet n aastos
så. Hea.rarelluisl! 58 on oli mi€hiå js våslasjien
kcsk'-,kå oli 43 luottå. Pdvå- ja €rärotkciUjoidcn
ikä- ja sntupnolijatdrmål *osilal huonårausli
toisistaan. Fiårcrkcil,jöieii all€ n€ljäsos oli naisiå.
päi!ärctkcilijdillå vaslaava l iu oli580o. Erårelk€i
Iijöid€n tesk;itÄ oli I6 vuona ja pän.rcrk€'I'jö'dcn
47 \. nÄnån\aihfrhasuurimpia ryhniå oliul nai
nattonåt yksimsujal 2.{ o o. loliiinlunul hpsip€rhc
23%, vaslejish lÅh€s plolet oli suorinanul vliop-

dlsnultinnon ja.oin puol€roli snut nyös rdhin
1åån opistotasoisen anmåtliturliitrnon.

^nmåiiiryhnrällåån 
prjåosaoli plllellaloillaloini

via (80o.'.). T€ollisund€n roinialoills rlöskenrel4iå
oli t i q" jr moa-ja mebåtaloudess roinili€n osuus

oli 5.o. Retkcilijsl ohal hhl6'sin päarosin Etclå-
Suomcsla. Iksisliiän Uudennaan ltiti n osuus oli

Trfi m*ssrashiåänondlsisiaretteilijöiddlaus
lali€le ja moliilqå. Pdiråreikciliiöidft noliiicinå
olinn,. Lannonjai€iqd€rrllåpito. Erdretkeilijöillå
toosruipnolestaaDrasitutsenjåjånnil!ksfl merki'
i$ Retk€iltn noliilina pidettii. erå.raisia luonroa.
Ed&tkeilijål ttrit€itin torosri\€r päilarclkeililöilå
enerm.n ) ksi.åisrdeD. onan råuhå. Iaajan alrcen
ja omic. \oimid ja laitojen koenelln nre'litrsri

Tnrkimnksfl I hlee$€dossa on esilettv liirislet) sä
nrodossarurliinulisenluloliset. Retkeilrnotiileja
ku!@lisio nuunujisla muodoslettiin viisi åkor'a
j otkå kovu\ al rerkeily. tan siå lla 

'ailiuttäria 
l€ki.jöi-

1. Nc ni'neftiin seuraa!åsli: $lisålisuus. \lsit\;
st'as. he.ki',en latautuniD€n. +htuåkesi,eis\-rs jå
uuden kotei ncn. Ia(toreiden rvulla halaiftin,
noliirlcn ollcen'n€lko rhlenc\arrsiai

Esin€rtiksi tur*nbusjoukon edmaaku\ a oli mell,o

I bbnevänen. Siinäliöostuiålnc-jap,ikk,tft ineelle
omi'raisel piineet.. Eranaisuldcn tokemis@n rqi-
tuni \oi'n.kk asii dkeilijöide' toksreisutrs. r€r'
ken \!i[c sckå etiis]ts Saaiseldn t3i Kilopåån
mrtkailLft€slutsisb. Kok€nafto'n,l eåerteillåt
pili\å1hosrlnelupailianlåhi\mtnir'slöäer raisin-
p.ns rell,srså Leskneih€essa. li€ oli\al lÄllÖi. k.-
uiftp.ns rertcne dlku ja loppup.itasra Koli@ei
den .cllicilijijiden kotdållå ei holoittu låtä iln;ölä.
Ilc kokit€i eränsisuud€n selvimpilnå. niti kåu€n-

rdnu [e olivål måtkåilukcsknksrslä

Rcrkeilijåi sicri!är låhinmin tobremisia silonr
knn Ie tokilal oleMnså efimåisidnissa oloissa. Se
rastasi lulliinDkscn ol€tusla- jonra mulo,n
kohtaa'nicrilEldcn ja 

',r'hnlätmn 
nofl.ir or .,äii'i-

leltyabtåitsi. niläli alue t@ton crånaisihmatsi.
Pååosa ulkinusjolkorta dti relkeilijöiden tohtåå
nisls ylcoså miellltd\,ånå ja loi\oi kohraalansa
nuit! r€llieilijöild Suu.ia..\'hmiå ei \uilenkaan h!-
lunu koldahja ulkolåisiinre,eilijöihin suhhudut-
tiin la.auksllissti. Tämä johlui osllann siilii €nii
lodeniin. etlei!ät ultolai*l olc sis.isl.nel smma-
I!islo rellieily\ulnnnna.



flåi;rsin,pinå iekijöinå koettiin nn nottodåjG
rcuvor. mmsropyörålja suuret yli k\mn€nen hd-
ga rthnår. suomalai*l .elkeilijåt eivåt myöskden
h.lu tovintaan paljon kiintcitå nLmt ii! Ftkei\-
ålu€ill€. vaBinkin lukolliset tuvå1 he.åltivål
.nosl€lu..R€tk€ilijöid€n suhtauluninen liohdat-
tav@r.etkeiUjåån ta; ryhnään ft alaittiin p€rustulan
o,nen retkeibtEdiim ja omm r€tk€ibtyppiitr.
Eret pmsluilat nyös rctkeiliiöiden lai .yhnien
sanankaltaisuuleen. MilÄ sanånliåll.isGnpir
rerteilijåt olila! sitn mielllttåvimmåksi liobtaani-
nd todettiin. Tulosto Fnsl*lla elvisi, eni rdlei-
l!å voidåm piiiiä sosi@lisos toinintåna, jolb otr
sluri yhieisöllin€n ne.kitys. sosi@lien tapåsi
lein alncellisn ja retk€ilijät 1littåiso laölelur
lamhllaov.t.åhtålissäsekråluenakiivine. len-

n€ ettn rctlieilyb esi@lier sisållönjå ]hleisöllisten

r6Grcinui Reijo Blomb€B

Erån@lumt€ist€n vnHs\salu€iden tåpssitetli.
Esibe*ldnå Urlo Kettoen kansallispuislon ret-
keilijåt
Jdkko Ssrinen . Oulu 1994

Esko ehifli DålLån åit&tr I .27.
gånru Siitåri €sith åilan uud€n takiikan. Hån
kimaisi ensi. kålitosaein kutta rkkö*lleja l.es
liålilosm klutt! suord. kolnoFlle. Ndin mdelel
la !yö ainakin r€stuståjal ällikallÄ j. s dl@
kulunm. Likå tuitentin l35.
Såktr! isdjå poik, r,lhltivel j?illm jårj6tctkonoiston
aloitranålla hillittömän iå$rråtankliåukser Ei!ån
llihtöhetkellä. ItFluoftådlsta pari oli liim€ tuode$
tå senur rutliAti lisåå. sillä täUå liena jåi.ltiin
h{grakelillVlnåslipois.Sskuiolirttkinluonanuk-
s€n å.bisia - åita 1.40 on sma kuin Kåtylat
vanhintodin påÄslraolinN.
Kåik6 kaildrisntis kaipåisiruleveisuudese lisää

tnitrÄjiärÄmån muk$å! ja hyödvllisentaid6 pariin.

YOSUUNNISTUS
KARJAKAIVOLLA

tiudtain.? l0.suoriletuorcjppdansr$sijlouk*n
jålken oli kvndenkura urh@llist jaanlt odotro-
Dåa. piDevden sepumista pÄÄstÄks@n etsinaÄt
Bsrejalähinaanmr sijoiletllla r€itiltå.
E.simåisinä efilsivaIDa&a& paritujåSintonen
jå Kalevi Koski. H€iIå matkå sujnikitr kohtuullisen
hd$ieni 55 ninnnliss. Anja olisi !åftenkin sel-
vi)t! nl1 rdtislä.openminkin. hutia Kal€n odon€-

SeuBalalsi pin€)'teen häipyny Aulis Boslrön oli
jo emen låhlöå hdånånlt lansatilpailijoiss@t
ihastust4j&tat€nth prståmåtlöbållå våtustut*lls.
Hån ei pett&ltkåån fårins Kislin luotlanustå,
vso löi lau&ln pohja-sjan 50 nin, joka pnikin

Junidpari Pidne. a Nåri.cn poislir€t p€lon €p{ili
jöiden tålseisla sn suhleq ettå il'ndedi vielä
lrynmendkin vuoden påesiå $adaanjoku kpinkå-
rij{ ilman keppiä liik}*lle. Aika L15.
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NIESTASAKKI
Vaelluk*n eniaislfl eitan its olld !.in laurapuu-
rm tai mlsli?i. rzan nåukksn. ted*llirn jå måis
rulan @nupalan sar ml63 lnd€pnnmsta. Ekå
llpsnriiiis*n kulutolttoainett!. Tuor€puurcst8
\ oi irw tol,eillå sonenlaisiå r€rioita kå)tläen rcn-
hithqichnåÄ hi.siå, hnana- påhti.öii4 nanteleia.
aunnsonhukån ja Fllavensicheniä selÄ erilåilia
tuilattu.j. hed€lniå. Seur@vanå on r_tsi lariaalio

TIIOREPTIIIRO

6 rtl rcutinujå vehnånjlriå (esim. luonlaistuote

I rkl låi l0 g annospåkkaus humj@
1rkltemankoniteitå(6im.Mein cofeecHnd)

PaU(e nuul åirekel påilsi hunajåj! kemankor-
like (jok! 1ul* onmn pnsiiisa) pi€nen l)ussiin
Kun haluar aamiaistsi ruorepuu@ laih rcuhilnr
j)1å1. ru.i.åtjanetcli@uheillallarudkdl'pansija
lisad! niiden pänllc !€fta sc. rcfln. etiå ainckst

HänneniÄ @mulla joukkoon huaF ja tmaF
Loflil,ejåuh€. joka aahnenläai matua lisåå lpnd
jöss@soo liia. *nn€. Mautasjara tsrapuuro,
joka piiä tolulusia poiliet€n pur€sLeuå tunnoua.

[råne.fl. josrissqaNosta arcrian kruum.lia
iåltiruoliiå lGmnoltele i$ensi je laell$tunpp!-
ncitasi \alnislamalla app€lsiiniunelna.

ATPELSIINIT:NDI,MA

I psappelsiiniYMhr@ireksia(Ehdrön)

sekoii. j.uhe leteer ja !åtk.a kuohtedlsi. vispa.
kem@ vaddotsi ioisess astias*jå yhd'slå apPel-
siinilaalldon tånse. vuole puukolla $tlestå hy-
vitr otuitå lanujå jå håmn€nnÄ joukkoon. Piilotå
iileåån t'aiktaan 20-30 ftinuliksija pidn tåiliöäsi
silnållå. Tårnå ihanuus utiaå mnntoin kadota
eD.€n liltoj@n. 2-3 hcisei 

'n.os.

t['sl ({n,\TTlr,,EN rÅI^trsr.ttA

Launn k&ndo jå kasliskun@no HimanglUå on
uusiny.ihåjåkuir€ltujenluoneidedrdldistniimjon-
ko$a. 100 g kuiuttna p6una nåkw 410 ilnån
lithewskulujs- porlitana I 0.53. Iannu ja sipuli sa-
noir. NAisllt illnislctun eospussh hirlson l3.l
150 g. Klele lis55 nunerosrr 968-876 270 råi
o$itieesls Häkanlatrtie lll. 68100 Hinanliå.
Pår1i@ina n!. n:'ky,idn nl ös l$nn kuonnonj!

tdsilistuivs.rön luorteiiå
Raija Hentman
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IVALO-RAJAJOOSEPPI BUSSISTA

Martasimn€ i;ne elokuuss Rovå'iemelrn Ruja-
jocepFin ja joRorqnim€ltålsht*6ssåpostibussise
n,eille tqroniin. etlÄ IvalcRåjajoosept-MumaNt
!ålia on liitenftitrr,t tesåkuusta skli! ibnälåDen
ima rcnäläisine busscinef, .

Vlihl@ilehan halose o. tolnisn lun$åja tulim,
ne nllkaluollmn odonclm@n MumEnsk bnssia
hriså ajoi'. Rusi eisirårehni r€å.lrli l0 mi,
nuunia ny6l.sd. Tåi bu$iksi sirä ajonau\oo ei
loinut sanoa. r'm! påkcniåutoksi. jossa oli tolme
penkkiriliå. Klttiin oli plrlii'ntuså I 8 oslosnadiallå
ollutta le.slåislä ja liisi suonalaista rctlieiljiiä
rinklioinen. V€nälåisd lilnsoittiråt a on tchok-
testi ja l2 onncllinä sulloutui kllliin.

Autoon palikdtumista lnli ihncneletuiän talisi
suonalåist! rctkeilijåå. joita olirar tnll@t Rijåj@
sedsra pdltillä j nnr; iållå autolla ll e liertoivat. criå
olivåi oll4r h)aise åjoin R!jå.lmsepissa_ nuttå niin
oli ollnt tåmä lenåläinen liustil,in. Hän oli ollur
paik.Uå lunliå ditaisnd. l ! mitÄ åikataulussa

RINKAN POHJALTA
RETKEILYKI RSSI OLI IIE\ESTYS

R€l*eil) n pmsknBsia voisj e.oa nenesS lceksi
oenonajånÄörienpdusl@llå. Toukotnunkussilh
ol' .iin Faljon tunlina, enÄ elokuus$ oli dd€nt!ä
loinft . Molddilleku6*iU€ossllisiniyht@nså63
h€nkeq jorla liidd rodåillånja dikonloppuv@t-
luksen aikånå eirai p€rustielqj! re0ieilysiii. Oppia
jakoimt R€tå IIeninm, Jom4Numija Leifse6n.

Kurssis !.n€. lddon€$i. såiatunta siluå
kuNinåterj@lis, josraselviå!åt niin varuslepuol€n,

lukeq oaanul slon laisi ktliin jajalltonut na!
rnrsa +iis tunne lisfl oikåisin.

Krski eipnlunnl suom@. kohott€li lain lanioita.
kun mdlichloUosra luti t!ftoHjöitå nb..€fia ih-
nettelendån. Pål€ttiauto onija låhd ja 6 \eräläisrå
ja me suon,la,sdrctkeilijÄl jÄimnet.wö.iflel@åån

Måtkabuollostå lulliitr sitten ilnoifiam@.. ettÄ D€il
l€ o. rilanu Nalolåined ratsi.jokå r;e ncidår RajajoG
seppii. ja venåliiiset Mumranskiin. Postiåutol kus
l.nsi liinriin ylellisrTd@ jå nstlilnne j \ni laas
htin.joskin lunli! d!öhåssii. Monerkinotrel posli-
autoillenaltuslaji(åfi uol€lrtinisesraloppuunssk-

t'SkDisin, ettÄtånå linjljårjestelyotrroininut kohtuu
hlain lållå !ålills, nuna rållå kirjoitukseUå hdlun
v4in ndslunåå. eni kaitti d aifla ehtä nriuta,n

\s.teluksn. relkinmnan- suunristukFn kni. rcr-
ken $rlnnitt€lun ja rot€nhtscokii slar Lisåksi
li€lmannctaa. rctkeihslueish. silåstä. lnnallisuu-
destå. säädölisisiå. kirjållisundest trnai nuusto
Äneisloa lärd€i ldri j outko esnenaleriaalia.

Tou*okuuue -96 onjo kuEsipäirdr sorinu. joten

KTIRSSIK,{NSIO ON MAHDOI,LISTÄ
MYöS OSTÅA 130 lltARKALt l" lG6iöti
rwdltn lerhoilloi$a. tÅätictojr st& Råij!
Ilentmrn, !uh. 90-718768 5.r l.9s jrilk .n $lå
Jorm. N|mi, puh. 9123182.13.

MP
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j{uonio. huomiol Yhdist! kdlå o! r ich fr\r'1åråni,
cnnomaisi.. 1ärd€llisessä djo lunnossa oleria.
laskuiluisia ahLion reloaisiå, jokn .i tur osl!
naan75 uk pätetti. soitro Uiille pd,. k.48882i.ja

mahra\osh \oeuukscsta Muotkatunlur€'dcn n..s-

Relkcltn llltokuBsilahct J{lo ja Maqa. Ilcdd'.
Maija. Pirl,ko Anj.. Le.. Ssriseta iuuh

Ilets:ihalitutselt! nöld{ejn

Mersählllitus retee Iukxsa kcsåmokien hirsi-
leliktqj.j!\llastxåkc..uks'arr.. pol,joism puus
ta Yilvspalrelu on niDeltå-ån Nonhed Stlle Siis
jos on hiren ld(en! niii

KittilåD Knrasjånellä sijaitselac(aEdoslol.åmme
tzralaanC-llMoringiltapuh.k i7700.l.liesäasuDlo
puh. 5r)7.197låi Maija s\knrii l)uh \ 876.1-]91.
Vldus oo Frnnara kaksi riiklo! ennen \aranu
riliäå tai sii!å perilsah nornaåli liå!1tön.ksu
Kålliinahsu o. IISi,:n jtscncll. l5 mk'hlö !(j la
muilia l0 nkllö,$ All€ I 2juoliaidcn tär1tömdl$'
oD puolet cdellisislå. Koko kod roi\.rå1å kå]l

VT'OXRAT'T,\\ AT \ jLINT]EI

KolrDcTcna M.st€r3 leltta,.Jo't.\or\uokrata 100
trkrdilikö rai 50 nk ri'konloppu. lcltat olat
kupolinsllisi! käksikdrcsr€llloja. Tiedusrelur Anja
Sintonenpuh k 6760l9laiSåksnPabprh k 8?{
51180.
Yksi S.iona 906ja rtsi 1200 rinlk!. Vu.lira on
100 nli\iillo rai 50 mk iikonlopr!. vamuksel
Pel,ka Nadno, pub. k.161 610

Kåtsi ilseleh\. ahliotr, jona roi rnokala I00 nk,
iiu.o rai50 mt yiikonloppn. Aluoita \on bFllä
Pckka Nansella pul. li..16l 610
Kåtsi l r{neira, joit! $otrstsn i0 mk riitto tåi
20 

'nk\'ito.loppu. 
Varaulisel AnJå Sinlonen puh.

HiII.\\IERKKE"Ii
LapinlårijiiiddhihdDcft kejiroiost!! ke'hoilloissa
l,jtilata8hk hintaanSeij.Tn.Brlrapuh \ 3226.1.1.

T.P.\ID.\'I' J.l (:OI,I-E(;ET
Hanli irsellesiom.lh rdelh locollsnrnerarusrettn
T-l)on. ra' collegc Paidat oral totnnaisla ialoisi.tta

Viiril h.rnr!!- lunnan rihrci. rLmnai siiinenja
tummon riininpunaiDen (l-Fsi1å) nrmma lila

Ilirh T-pair! 50 kja collcge 100 mk.
Tilaukscl: Kirsi Klcmda put t 291 9l?l
'I ilå! l.ilåsiejoiss. sillånclcidritn l0 20lple.issä
ia roimnusåik. on 2'l riito.
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OY rtANll-PIi\Sf
68700 Teerijärvi

puh. 968-867 811

AB

PO

R^aine Salmi Oy
Malminraitti 17, 00700 Helsink

Duh.fax 90-3115 3461

PoLvUÄRvEN KUNTA
PL 6, 63701 Polvijäni
puh.973-6101

YAA'AN LEIPOAIOI OY
n|ALON PAKARI

PL 1,16
99801 lvalo

puh. 9697-662 997
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EilItsöilile
PULLA
Eulevardi 17, 00120 Holsinki

Puh. 1901 882 776

PIEKTA,VI,AEN
PENIIELI KY

KiiskenDiha 8
76850 Naarajärvi
Duh. 958422 415

949-253 415
949-279 310

METSA, . PUU- JA MAATALOUSALOJEN
TYONTEKIJOIDEN VANKKA EOUNVALVOJA

ff) ,ur.,^ e*m,s*o,r* u,,,o
lr d6ffiM-ffi €sso

SUNDS DEFIBRATOR

sueFonie'
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LUMIMIES \roL\ro
VohoAnto OyAbFORSTE OY

Kui&tntu nth l,3BA0 Fot&
Prtdir (91ö) ar 56L T.telu 1916) 22 212

UNIONINKATU 25, HELSINKI

Åö5t93Ätd
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TIETOLIIKENNE & FOSTIPALVELUT

KOKOAMME YHTEYDET VOIMAKSI

-
SUC]MEN PT
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Yademecum
Fluorl + anllDlekki
- kaksois"suoia hampallle!

-@

ja helppo tapa huolehlia hampaiden
htfierifl$ta.

Se edustaa samaa*luotetlåvan laåtna klifl
alkupediset Vademeoum-hannastahnat

ja Vademeoum-suuvesi.

henkel cosmetic
A Division ol Hentet Fincos Oy



TURVALLISESTI
KOTONA

{$:iä'ö,'s.,#

ffi'*$-,' *'"ll:"*'l{f*"Lul",'. u

M ^:, . '  
j - '
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*åHil,ffiy.llå .,....
ihan enlislÄ låskuå IISI-:n iilille sYPjlki-Lönnrclinh.24.
2t12t8 t3442.

Kuulun eon€slåän henkilöjåsnenå Suone. Maltailuliitl@n

kåutrå jå bålnan liitqå suoqjäseneLsi tlsl:åln Maksn
vuoden I EJ6 ruo€jåsenn*snn 40 mk ilnatr erillislå låskuå
HSLrn tilillc sYP'Hki-tnnrrcrink.24. 2t 421 81 3442.

I Iåluan liifltå H€hingin Seudun Lapinkåvijöihinj. sitå kaufia
Suon€n M!&ailuliittoon. Matsatr SML:n jäsennåksun 120
nt minuU€ låhel.it{vAlld loFakkeUa.

It.Lingin S.udm L.pinläriiät

LI

45!024

K\RJ.rKrIvO\ l,l\JA-.\t l

9.05

12.54
14.30
15.55
17.15

lå,su 9,05 la 4,ös
10.40 7.50
12,05
15..10
i?.05
18,'10

8.05
10.00
11.20
11.40
i5,0i
16.40
18,2i

la,su 10,00 lånlös
11.20 8.25
14.50
16.20
17, i5
19.25B

B: Esp@n asenlllc juatlrters Uoh'nkiin

Linjåa liil€.nöi Äbersinlinjai hussi nrc 85. Låhtö lrppälcFn Llrkkire.iltl Espmna


