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PYIdKIRJOITUS

Mstkailnliittoonjdll@nldhGttÄnrtjåFnill@jå5eokorritjåjÄsennatsulast.Monimiettiihyötyjå,joi!ss
naksaessånjtsenmaksnn. Kannattålojåsnnaksu Dåts@?

Rahalinen hyöt) on monill€iårtå Slahan kortila ålanukiamn. rctkeily-ja ndjoitusliitteisii. Kun aloitin
rclteilyq oli konin ltoDisra alenouksisra tunluvr hyöty. Ntr atoin nieni!, miltoin itse viineksi tÄ\rin
jäsenkomimi &lennuksien sniseksi. Ei tuuut heti niel*n. UsmDiå uosia on l itenkin kulu.ut.

Minulle on tlrkeåA nitil nlutt *sr mäksmåUå L.pinkå!ööiden jåsnn,ksun

ripinkåvijrtjdrjeståvål nielenHinroistå toiminta&. Osållistun nielellåni r€rkiUe lådllå Erel{-Suon€sse kdw
teöoillo's js rår Lmra patrumise Ohietms\ ål,to'm on t@ja. ti kåi "inun osat|ntumafloD uulai ote \ rin
viilsimiwsla kijnni. Lapi.ldijå-lehrionark€Äyhdyssideyftdistyksen.

olq s@nul !stÄ!iå. joiden kansa Etkeilo ny6s muulahn kuin lapinkåvijöido jd.j6iåni$a dteisuuk-
siss. H€iltå voin p,,'tåA åpua kåitiss mahdollkiss åsiois4 jolka eivår vdlttånÄnÄ tiity nitcnkåån

Lisåksi tå*å ponkme m mieletön mååri ri€r@ rctkeilysrå. Ed rilaisnnkshe esin. Ieirinooriollå iai
K{jaldvon s&unån lauteillåbi kuullalinkkejanårUd nuotiopuido srrrnani.6t4loen$åva.Uuslueisra
ja {eit€ å, a ioiupien kunnostå, uusisla rctkeilyvålineistä, ja luk€nattomisra nuista sioistå. pikkuis@
kyselmåUåja koNien åuki pitåmällå s@ våmasli vaslantsiaja nielipiteirA ni€ltÄ askåmriåvista åsioish.
Puhunariakaan åsioisra, joisra €i ol€ oennut eds &ysellå. Uuna el@ tul@ jåtku!åsti ja sita jaetåd
k'itettåvållå lavlllå. Ki.jat lah@!&l uuder tiedon ku$! åina hienln p€dsså.

Taidanpa ndkss tsas sn iasennaksun.



TOIMINTA
HELMIKUU

Pcdnleine4 tmdmllinm kuutmohiihro hiihdeMn suurctla suolb noin tund' domith Fäåsså HelsiF
sistå, KekHle suunnall&. Lihrd Geoti.jien auloilh Ah-Mmnerhciminri.ltå klo 17-30. Muke s!Än
mukåircnvmtetls, sutsrjstmeidååi Hiihdellåån sååstå.iippud hilj.lld 2-3 hlunelmaslamutiskello.
Paluu H.hi iin m noin tlo 23. Kuslån!trkst sovitaan autol(lnnittåin. Ilmoittåutmist liiritcisiåän 4.2.
Aulis Bdtrönille puh. k. 893 219 tai 9400-100877, samlla sovitam lqrydeiståj& trEf.istå muualta kuin
Hehi'gh keskustlst! rulevien kds$.

Tållå kqt å kuvakGrtonls.vie neidåt tois€ll€ pelclle nepsll@ Austiåld €telÄMnikolle Null.bot
tleneole.MauriTdhoken@m€rlleneteoriini.n.renntst!autioI@ss.irleirieltunåslåsiell!.Vashruhs*nö
Pjtla Pured puh. L. 372 lol

Toivottåvåsti lunisiå letokelejå iiitt!Ä NuuksitM. Amoron pliden Kskoniren sftE kym6nöd miss.
Hiki lentiå - e on t!mm. Hiki kuinu epaNyömi. åjsksijå huuhtouluu lopulli$ei KÅilklivon lmpen
sumnisyhteyd.sså.vestuuhmhlö Pekt Ndincnpuh. k.,161 610.

5.2. ma
KUUTAMOHIIHTO

7.2. ke klo 18.00
KERHOILTA . METEORIITTIEN ETSINTÄÄ
AUTIOMAASTA
Kåisido åla{sr€, Punta Ekåru I

10.2. la
PUUNVETOTALKOOT



17.-18.2. la-su
LMVUVAELLUS

Vlellus allaa Numijären Lepråmåslå kdniita peltondi*nia ihaille.. tåwt pysgetåAn Vartåan
råkånaille lähelle Espoon Korpilanlsa. Illalla @utitaan tul€n loinotuk$sra ia rcrki*umna. Sun.untåina
hiihdclliån sivistrtsm Vant44nkosk€lle.
On nohdollisb tullå n!ös lain päiåf€tkell€ osallistuen jonnalle liunnåll€ päi!ånåtkllle. Tåsla mahdof
lisuudesta kertoo Mirj. lisåÄ.
MuLan si;s hi;btNålin*! Erkievåår.ia yöpyniskampFet. Kem ilmoiflantucsssi, onko sinu q tsåvu ja
mahtuuko nuita lisakssi siihe. nltkuism.
Li.ja{uto låht€e lauariåina Hekinein linjå-alt@Fn.lra klo 8.35 laitu.iltå 18 kohri Klauk}dle. omlla
auroUa tulijat tokmntuvar vanraankoskeUå ldo 8.00.
Ilnoitt.ulumiD.n viim.istlann r3,2. Mirja Piiselle puh. k. 461 61 0 HåneltÄ myös lisäti€dot.

MAALISKUU

Pa'kkånå on tunu Janahl€lån Lådun naja, jossa yöq,tåan nåkuupussiss låtliapaikoillaja ti€r.nkin illallr
s.unotåån päivån hier pois. Låbtö 2.3. n. klo 8 H€lsingistä, kotmntuninq Teoakoskeuå klo 9. Muksn onat
dååi ja piklneppu. Kuljeiukcl onillå åutoillå. autotomille plrirålin jårjestånsån kulj€lus, palun 3.3.
iuånsuu$å llnot't'autmis.t jr lisrri.dot viimeiståin 22.2,96 nennesså Pertti Sålo, plh työ 9204517109
koti 90-2916873 Uint. on n. .10 nk sisältåå aaDupuDrc. j, mustiktakeiion.

KevåtkokoukFsa ftÄydåån liipi såå.tdmddrdi$! åsiå1 kulen nod€n 1995 loininbkertonus j. rilimååtös.
Kokontsa .iålk€en san Kosrma ken@ kuvin ia sanoin malklsr@n tnfoot€illc. vstuuh@kilö Rirva
Pu.ån€n puh. k. 373 !01.

2.-3.3. la-su
HIIHTOVIIKONLOPPU JANAKKALASSA

6.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA - LOFOOTIT
Kaisdi€ienåla-åstc Puubrhlnkåtu I



EB iitn#'låifumllK,,PE,L,JÄN
Kampin pålveluk€skus, Sålononlotu 2l B
Airudetuiro dldsuus nehdå ja kuulla nitå ldipöily madln@ kork€immill! huipuilla on. K&sinvålisiå
kuuluisuutta sdntranr vcikla Gustafssn kedoo vuodtiip€ib'etkisråån Flimalaju yli 8000 n€lrisille
wo.ille- Veil*a on ensimÄkenå suonalaisea kå)nlt Momt Ever€stin huipullåj.lirål(si nm. Dhaulaeiri,
Lhotse j! Måkdlworten huipuild.
Tilaisuud.ea voiostu Veikan tuoreo kjrjan: Kohtihuippua,omistuskirjoituksinenhinraan145mk.
Plåsyulsu 10 nk. Våstuuh€nkilö Kirsn Kmola puh. k. 291 9l7l.

27.3. ke
KESKIVIIKOSAUNA

K€skiviiktosumi py&åhtåvåtkjn muit! wosiå aikåisnmin kåFtiif,. Kannsfla! ket&å tilåisuurb hy!åk3i
ja kokeillå $unan ihlnuutrajo nelistuuse. Pdkall. päåiet Esp@n t ppåv@.åsiå låhl€vållå bn$iua nrc
85. Plluu pikkuautoilla. Saum on ltunni.ldo l8 paikleilla. Paikanpåltllå Feriiiiån 5 nt såuflmåksu.
Vsluuhe.kilö A'tis Bosffin puh. k. 893 219.

HUHTIKUU

!E tll 3.4. ke klo 18.00
E:- KERHOILTA. LUONNON MUONAT

Kaisariemd alå-aste Puutarhakatu I
Jim Mustond kedo mvimoksi kclpadsra luonnonkswisrå. Måislellan kuusfthlwr@rr. Voisilohan
tånån tielop.ketinjälkd lÄht€å rdkelle likdsmpsa kell€mnållå int,lta. vasluuh@htö Seijå Tlrppo
pth. k. 322 644.

'.l 
T YHTEISLENKIT NUUKSIOSSA

r-t
Lrnkit alk6@t l4-4.96 klo I L30 jåtku.n 30 6.96 s@kk!"jokåisem suuuntain. s.M dt@ sårssÄ kuin
sååssr, .llei koldaue $lu jolo mlu HSL:i tilåisuus. Kokm.tunin4 Solvalls part]ipoikalla, josta
llhddåå! kiat-csååD uusi! ja vdho.ia polkljå .. 3 tunni! ajs*si klmmenetr jrden kåutrå päa$y€n
Kajåkircllc- si€[Ä hålukl@r voivatjdådd emomM rli j&rt@ bkåisin soh€len.
L@kftim tavoittemaon ensisijaisesli khloilla sLn bdoia l@kkiseu@ niillejåsillc,jotkå ei!ål ni6l€låån
lalje yksin. KGk3 eell.&e k@avåuhtis66 on ntrå kårttå.å tukdaFhjåisiå k nkiå, mukee kerlr
påi!årelpu, j{s jlollv& jå sumvålio@t )m.
vet jnå Arjoja r,ifsrbtr! pth949-u0429



Reikeibn p€nskuNin viki leriåitre ovet ti 16.4., 23.4., ?.5.. 14.5. ja 28.5. Xto 18_21 p€rchdrun
ensinmåisenåiltana vdstdsiin, roiena @tetuks@n, kolnånt€na rctkinlonååa..lidnrdä suunnistutsen
je viidenknd $irl$r. rclkeilvatue6M. k riåttisuuren ym. Satr8en rarke{ ku6si,åeltus pide*iån 24 _2o.5.
Nuuksio$å. Sielhon kåtlånnöi h&joitt€lm UsÄl6i cnushipeilysLt €Eiarost4 tuflåUisuldecq såådötskå
jå taqUd sumistuskrjoitteluå. Kussin vetåjinå tdnila1Råijå rr€nlman, JomåNumija t ifstlön.
Hinla on mk,jolloin siihetr sisältry 15 tunria opetusta loriailtoin4 kuNinsre.imlija vjikontoppuvaellukse.

Inoitlauiuniset SuoD€n Malkeiluliitto@, puh. 170 868 viimeiståån 29.3.95. R4jja Henrhs (puh. k. 7l S
?68)jå Joma Numi (pnh. k.912-318 243) antavår lisåriebja. Ilmoiiåuruneiltc rahcteråån ti€dotuskiri€
b enpift ohjeinem ja natqulåppuine.n huhdkuun aluss.

7

16.4.-28.5.
RETKEILYN PERUSKURSSI AIKUISILLE

24.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Lanpikif, lien@jolspejåjsi.åån. Saunupnolellå kls hlaår löyt'1Uo I 8 ålt€a. Eiknn keskiviiktosure!
Pail€npäÄllå periråån 5 nli su.smak!. Vastuuftentitd Atbn ADunen Duh. k. 34j I ?81 .

TOUKOKUU

8.5 ke klo 18.00
KERHOILTA - "KÄVELYKOU LU-

F'sioldapelni Påivi H;nono k6no aluksi kumotr D.r&itykslii t€Neydelle. Ei ole sda nir€n påitr
\ aDet sojotu\,r r€vellessåsi. L.pul€ kiei,lld rdUUe ks åis*nners&n Tawtad prtlotan uiDsialin
kokoustilåse. Paikalle påÄ$rbu$eilla 62ja 63 Ota mukåe seåhån sopivår varusle! teokkaritia hetuiessi
suksisular. vas$lhakilö Mi.je s.volain€n puh. k. 5?o 2l t.

11.5. la
KEVÄTSilVOUS

Kajlkåilo. ylå- jå almajalla Fölltre$Än blven p6ttr nlrtjstå jå pä.ästeiåiitr kevctr Bitl.us sisålle.
Hmeteino syddrÄn ylåhljar kallioilta,jos uin såå e såltii. puh&aG såihk \dsr! sunåsrakin d mukåva
nauttia. vstuuftmkilo Kein sillandq puh. k. 674 644.



16.-19.5. to-su
PITKÄ VIIKONLOPPUVAELLUS MIKKELIIN

Liihlö Alaneneft€imintiellil to 16.5. klo 9.00. Paluu en@ raikk@n su 19.5. noin klo 20.00.
V&llus alks låh€ltå Mikleliå sumtåutu€n €relään kohi Ristiin@. Vaeuus pädttr) Kallio.iem*n, joss
päåtöseunat. Reiritä on brkonus b}1aa Ponssalnd harju, Löttön $tA K$hkrlsd lanhal dlat ja
Tuuu(alao .autakautinen tålnisto Sunnuntaina aanupåivållå kåtrde kåtsstanasa Astuvdsalmen ki!i-
j& prcnsikaulisel l@lliomslaukset. MåalaDtsiitr voi tÄtdå tutustumass kåvellen lai r€sits kanootilla. On
myös nåhdollist! tutustuå Veken ja Ki.kkohipsl*! toieiviin kanadin. Jos vielä ailGaja enersie on
säåsirntt f,iif, etsinne Tinohse josein piileskelevÄn hiidenkituun. Sitld voilin sudominen slta,, ioko
lamllisee rai sansannasa. UiI]mnkin r,ååse.
Mttkd hint. on n. 150-250 nUhentilö osanottajå nåårtutå riippuo. Teltamajonus.
Oletpåyl6inrai kaksin, lähd€ nntmnja tuo hraåluulitulh$asi. Ilnoittauluninqjatiedwt€lut.loms Numi
puh. k.912-318 243.

TULEVAA

5.6 Iltarctki
r -

/>/'
7 \

PERUUTUSEHDOT

J6uraus Fruuletaac pålautctaa ilmoittåulumis-
naksu våhennettynå toinistokuluills, 50 nk
!åmukslra, kuit€nkin niin ettli. jos vamus p€ruu-
leten myöhenmin kuir:
42-31 lrk ennq måika! alLaa piddleslrn puolel

30-l 5 vrk enno nalkan .lku pidåtelälin ennsk-
kohaksu tokona. Mikåli iiinå naksu or yli
25% Entun lonåliikor hinmstå palåut€laan iå-
mån mgå.ån Ylttiåvå oe.
l4-8 v.k e..en n.tkd .lkua pqiilllln 50% vaF
utsen kokonåishindstå, kuilenkin vähintåån

0-7 di enn€n nalkan alku4 leritåån vå6ul,sen koko

Til@jå on oikeutettu Feruuttae$@n tat4@n rakåisin-
mksub lååkårinrodisrlk$ll4
Helsinsi. s€udun Låpintålijöilld on osnonajia rå-
hrtd6 tåi nuun ennattå aNsamåttonån stnjobdosla
oikcus Fruntha lomåtilaisuus I 4 vrk ennen ilmoitctun
tileisuuden alkånispåilÄÄ olmltla !€lvollinen kodå-
uksiin. &rjeståjÄn pmuttåess! tilatuudm, osanol-
ionalGu palautetsn tokonaisuudess@n.



LOMA

HIIHTOVTIKKO YLLÄKSELLÄ 30.3-6,4.

N),t Fååsel hiihtåmäriin syddnen kl'llltdsrå h}!in

tåhtö Helsi.gistå 29.3. klo 2l .25 låhevÄlujlnalla.
Pahu Kolarista 6.4. klo 19.25. HiDtr noin 2300 mk
sisältå€n cdstataiFi naltar junaua håkuupaikoin.
busikwdin, najoituk$n 2h hno.ei$& su.a.,
ruokåilut jå opplan palvelut.

vapaita påiktoja voit Lrella Joma Numetr. puh.
k.912-318 243.
E nakkonåksu 500 nk nalsel!ån kotin låhdet-
t ivålld pånldiisiirtolomakkeoll.€räpåivåån n€nnq-

RETKETLUÖIDEN KULTTUURIMATKA LAPPITN 9.-1 9.6.

Ealuaisilto tutuslu. _oikest Lappiin. sa kutt-
luunin jåihnisiin. m€ineisDt€enja nylris$aen?
Rerk€il'jöiden kultuudmattan puineetjaliedot [N
lannukscra olar joks@nkin vålniina jå objelma on

su 9.6. ilhptvållå låhd€Bän Eekineiståja t6\yådn

na 10.6. Ajet { Rovdimell€, tutustuI@n Arkli-
senkeskuks@n, knulhanasidtunrijaluentoLapin
asullshisltrilsra ja elinkeinoisi4 siintlElin Tmkr-
!@entutustum@ kullånkaiwn histdifl ni4yöksi

ii I 1.6. Opas,relnlh kåvelykienoksellå tutusturåan
kultakåircksiinuosiedd alst nylf,!'alvåtirl huL
len konkivistå ja jatkotaan Imriin. SieltÄ n€nnÄÄn
Repojoell€ ja kåveluån rutlstum@ SallivåaFn
mtislett$a pocrctuspåikkmn, jose mjoilu&&
relroissa ja aurioturiss.
Iie ! 2.6.Kävelliitu talaisin melielle j& måtkållå
Intrnn kåydliån Hidåssålb€n viqtiteunsla'Dossa.
Mdka jarkuu våskojM laner F.ikliitlh ral@n,
jos* Iisko jå Ingå NåkkålåjdFen pdh. asui 50-

luwlta 7o-lnnlle. siellÄ rlriroi.laan nuulotsistå
porcMelaistcn elÄmåsså jå Dorcsra nulsra .uo-

to 13.6 Porcsaanel.isren €låmaE turkaill@ ielå
4mup6i!å ja 

'lrapÄivållå 
åjeråe sdettjjåtuI€. Il-

lapäirå jå ilta tåyttD kolrtas@€låigen kulttuurisrd
jålohtaloisra parhåån åsidtuntijan johdått€l€nana.
pe i 4.6. Äanupäi!å on wau kåsiryötlitojq esil-
telrynjå sitlen suni{lt@n Uisjoell€. Måtkålls tåy-
dåån tutustumassaKercntutkimussenen.
la 15.6. låhdetÄÄn e.inomaisren oppåidco kånss
Vå'anseobohiin Norjan puol€ltc naketuåan ja kok+
nan kulttuu.ipoldleneiisåm€låisutrna vanhojen
kauppapaiktojen, Jåånercn historis j! m.ttÄta
k4kustelle samel.isrd ki€l€stå, knltuurin k hi
fyks.slå jå nyll!äivåsrå ja raisteluisra niide. såillr-
tånislGi. Polmakinjå Nutrsanin kåutta a.je&ad
TqonAlåkörtålill., j6sod tddolamn. kivil€ulis&
hisloria ja tenonMelaisren ettiftÄÄ lohenkålas-

su 16.6. UrsjH kirkkotupicn j. kirkon csirictyn ja
momen he*itråvim pqpi€nelåsaÄn tutustuttuan-
ne måtkatår Indiin. Lrijåni on ro<temÅköisesri



l0

ln@utjåårsåjapåås€me!q@ LanssLrtonkivelle
jaPi€lpåvuonmn. Piclpåjåflederånååldftoliatii'
leldne Indiin js yöksi Då ola$ vuotwn.
na I ?.6Nåtrasm pyhiltå tuntu.ilåihå alautuu Som-
pion elåda maistlma ja historis ku\ina ps.tkin-
noksi kawlrretkeen. Matka jalkuu Tulppi@n, joss
ollaaoevotiokulttuu.i! sydånnailla. Samprinko-
ncsvot1t on siellå koht@å.
ti 18.6. Sarctratoheisiintnlustuminajatkuunyds
roikålla Sawkosken tartla Askåa!. Pomikoskelle
j! sieltä edellen Råuddj@n vån*tr suon€n €hkä
ruurimanert n tiloihin. Histodasiirtw raitsvalrå

ke 19.6. Kotimåttellåloi nietiskelE kåikke kuule-

Yllåoleve ohj.lmd lisål(si on laiolla yötönja milå
rodednåköisimnin sllsk€tön Lappi AÅpa- jå Metså"
låpin trutr4 kmille Jaånaen rdnoille.
Hint! on n. 2200-2500 mk siseltåcr nårkat
lilålsj@utolla ylmså @miaisn jå lounell, ro-
joituksn, reråjån ja eiinåistm åsimtunlijaoppåid€n
palv.lutjå sissånpäåsymatsul. Smn.n Ma&ailu-
li'tloon tuuluMttonilta osanottomåksu on 120 nk

Heinå+loloun våihrese 19 jårjest?rqer SML:n
jå HsL:djåsnile rååulöilyjdÄril*öv&luketr alkeis
Lu6siK€bnckåi*njä.älikölll. Kussi kåsinäÄ jåå1ik-
kövaellu$unhit ja-tamq utustumisrajååtikön omi-
naisuuksiin *katoqiFlastusBilosia, t@riåssja
tt,tånnösså. Lisåksi n.hdollincnhuipplnolsuKeb-
nelåjsa€telåhipull.pohjoishuipun kåutk. K!6-

Oppraksi pyitlrr s.@m $omatiel€n iaitoina
opas, jont! .p!n. tuld osllistum@ tulkkina j!
aFnpF{E. Ederytytsrcdlishlmisnonvåhintåå
18 ik vuoflå, hlaåkunroinen jtr oD'tr btrru.i-
@lluskokmust3. osalistmind ()rolla vaduullå
.delyir,a.å, ettÄ jokli*Ia on ollva nuksn@n voi

kork€mpi. Hinta s@t|!! nuuttuajonpen hun-
paa. suutrtaan riippen omotla.jMåätutå ja ådi-
oihin pdnstuneida hintojen slviånisesiå. Toden-
nåköisemnin daspåin, erilorer, jos osnotldia or
enmnån kuin l6,jotå pimennållå ryhnållåenne
loi låhteå iilausjoaur@ kå$.q6. Emåld(onllcn
suritellln kotiin lÄhetctiNslld maksulonakk@lls.
Mrjoiau on yl€e.s5 nökeisså nutla på.ise koh-
teeså olban teltoissa ja åutiotupa!-yppiesså
majoituks.ssa, jot€n r€lkeil,ryarusldrakin tanillAn.
Niidm puutted ei kuitenksan tlFitse oll. €slq sillå
v€tåjå voi .utha pulmasa. R.ip6ta rctkinieltt on
kuiienkin sryrå o[å. sillå us6å piii!åoä myös

Inoithuinnin n Rlija Henh&ille, (puh. k. 7l 8
768)jolta s@ ny& lisenebja. viimeinen ilnoil-
tåutumispaiväonsu I4.4.96. EnnaLkop.l8€ripid€-
llån su 2l.4. Ido l6 lähtijöidd kansa sovitlaEse
paikss&. Vdaustensuo.ittami*nrakiåolisiroivot-
ra!a& etur vm.t låhtijåt ilmoiltautuisivåt nåhdol-
lisinmu pid. Aluslavasti ildoitlautueira plyd€-
riÄn Bhvistånen osallistumisds.

Jäätikkövaelluksen alkeiskurssi

Oellistnjien nåårå mintåån 8 h€nkeå, KuBsii hin-
t! on alustavdti h@rukass 2500 - 3500 mk riippu-
en oslistuji€n säåråsiÄ. Hinl@ sisÄlw ku6siai
neisiq opåspålvehl, erikoislarusteido wokF, 60
lilrm pÄivårcppu ja @joitus Kebnckajs.n ruoturi-
semalta ekä Ta.falu nåjalla. M.tkakuluq evååtja
mult vårusl@t evirlan e.ik@ oellistujiq tes
ken. T{k}a hiataja päivåmååd *lviåå, kun tiedå!
osllislujien n årån ja toivonukset ajekoh<bsr!.
jolloin ptadån K€bn.ltå yksilöitld t rjousta.

Ticdusbl jå alusl4. ilnonauninq 2r.2.rqx
mmn.sså t ifströmille plh 949280429, påivisin
90- 4949U5
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KALASTUSVAELLUS 3.8.-10.8.

MUOTKATUNTURT 1 0.8.-'t7.8. 1996

Tm Ronldindops&! kÅkns@nin$loift in Kssin
clåna@luella. joka sijåils@ lmrinjåden ilä p@'
lella. Masldn lähd€iriliin Sdettijån€ltåpååröspaiL-
kam or Petsjoki hnel!å Nellimiå.
Mstks alk@ pe 2.8. klo 19.26 Helsidgin nula'
tissmalta lähtaåI]åjunålla. Matlu hinta on n.
1650 nk. M.ikån nintå$ hulu!åt Mtkåtjunalla,
bu$illå jå laksillå, oppm' Falv€lu! kalastusluvåt

Muorkien nutoon helppotulkuisra ja påivåmailsi
o!åt lyhyet. våellus sopii dis hlain Estå{lta.jill.k'n.
Måjoihs nsstose t€ltoiss
Låhtö Helsingistå 9.8 klo 19.22 låhtevåssåj unassa.
Hintå 1350 dksisåltåÄjuaDåtlotDrtuupaikkoi-
nen, bussiloljetul@r! loppumjoituksen jå -eu-
nar Ruokå ja vakuutuker .ivåt sisålly hidtsn.
Imitt.dmist' 15.6 mmsså Kaloi Koski puh.

Kilpisjåden S@aveikol j{deståa euMva! sM-
er{tåitokisrt. HSL:n porukilr! on O'ydetty åpuå
ruiitehtÄviir ja olcnnejo lupauiun*t. Noin bm-
nmkunt låpinkÄvijåÄ rånitaaisiin råneile, jottå
homnå pyörisi. Ud kcnoile lisea puh. k. 488 821
puft. t. 682 5261.

stä pååtö$åudå, jot! pidetåån Ivalose P&ikauiset
kålasINlnvåt hank\ii opås. Rnokå je våkuutb ci
kuuln hintaan. Mukaa. mahruu @inlsÄ. 12 henti,
löå.
Ennakkopalav€ri pidetådn Karjakaivollå Iå 20.7. tlo
12.00. Lisålietoj, ja ilmoiftrutmi*t 15,6, t|n-
D.sn Jom N'mi p!h. k.912-318 243 jå Tero
Roni(aioen 98+8522 991 (klo 8.00-22.00).

k. 676 039, pnb. t. (klo 1 1 .30-l2.00)90-856 442 49.
Osottajille pidetåh ana}lopsbreri KdjslÅircla
27.7. tlo IL00.
Emald.omåks! 500 nk suo.iretsm koliin lÄhq
lettåvdb pånkkisiirrolomakk@lla.

SM.ERÄTAlTOKISAT KTLPISJÄRVELLÄ I7.-26.8.1996
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RUSKAVAELLUS HAMMASTUNTURILLE 30.8.-7.9. 1996

natkailulilton TUNTURIOPASKURSSI 24..25.2 ja 9.-16.3

Ruskåå ihaill@ koiwikl.åas Hmnastunturit
er!nss.. Älle sijan*e S@rislån ko.k€udellå

Måtk! dka! Helsinein nrlan€sDaha pe 30.8. ldo
19.26 hhraållåjun.Ia. Mut@ maltuu l2 herki-

Måtkd hlntr o! n. 1400 mk sisålråd n.rkarjun.s

Ston4 M&tkailrliitio jå runturioppslt ry tolattå-
våtyht istyössår! uri,opaskursin. Tåvoitt enson
et4lssilaisille pqusvalniud.t tunuriloma viik-
kojedja vaellusten ipehjejanå toimimis@n skä
!tlEa&! kuBsilaisia iisdså kehittdmi*en. luon-
nose liiktMisd ja oppou t€htå!åån.
TunturioDaskuFsilotdtciartalsiosaiFn!- Pents
ticlour kåyd!år lÄpi l@nlo{p€tuksa HelsingissÄ
Horelli Arthuis$. Oldtyön kåttÄnröör peehdy-
iaår aidoiss turturiolosuhteis$ Kilpisjäft llå hiih-
tc jå sellusviiko! åikm.
KuBsileo$llistujiliaedel't rrr! Frkeivkoldu$a
tu.tueillå tai nuis vetivise olosuhteis$ $kå
m)dntcisfÄ asrcria oru$ehu!Ässå toinittsess.

s makupaikLoin@ skÄ busibydin j& r'!Ätös-
sunan ja yöptmim S&riselÄllå. lmittrutund-

Emkkopalavqi lahtijöille lidetåån Karj&kÅivolla
tå 17-8. tlo 12.00. IlnoittsutMin€n ja fisåti€doi
Joma Numi puh. k 912-318 243.

KuFsi! hlnt. 2 379 nkft@h16, SML:I jåsret
1790tut (st. alv 22%). Ku$in hint! sisåltåå ope
tuksen. k!.ssin.ro.iaalin,.uokailur+ kahvit
tconaos åikan4 båjoiiuks Kildsjdsellå(&n;
ainm, rclkidÄä! illallircn) mlhdoltisi tu.tu.iiu-
på'Eksur ja lakuuluken.
Ku6sin robunmisetsi ninimiosltisrljånååd on
1s osellistuj@. K!6sill€ oiet ,n ainrrån 30 osllie
tuja. Ku6sille hlvåksrlddn osllistujåt ilnoinautu-

Iisiti.dot jr ilmitt ulutrist 16.2. t||.m*$
Malkailulii$@nTino Pinosl€ puh. 170 868, Ll€får
654354.

VÅILLUSSENSSIT

Velluskåvedtri Kisu ei på!$kiån kdåthmgille
vappuviikollå. Kiinnos&isiko Sinua laht€. sim€
jmeLin? soiltelo. FriF Henlnd, puh. L. 718
768.

/4,
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SUURTUNTUREIDEN SYLISSA

Snomen kasivesi loutt@ kå@s luot€eee4 åilan
Jååh€ren tuntumr. suoneo ja Ndjai Fjålra otr
natk@ Sldbotnib "ryykeån" nqen d!@lle latu 50
kilom€riå. Luonnon olosuhteilt!ån Käsivtrsi on åi
lud@tuinen Suoness. TÄållÄ toh@rat majlme
åin@tyli 1 000 metrin ko.hrisltufi lnr Pohjoisinta
os! Kåsiva.esiå kntsui@n usein Yliperåråksi.
Muitakin nimiekåtretÄÄn. Er&neålleila pohrir@n
komitad mierinnösÄ kÄ't&An niniå Ylätunruritja
Vålitmturir. YlÄtuntuFira konil€mi4intö kuv@
ndo: "Suurin piirtein Kilpisjånd,TqbniqiÄnen -
Porqiåtutr linje luot ispuolella hdlitsvat nåise
nejrrkkåpiid€iel yli I 000 nerriin n€rc.pimasra
yltsvåt Ylåtunlurir. M@st@ luolnchtivåft åkksiset
tuntuiylÄngöt jå palrtasiråiset swat laak$i sekÄ
kirtasvetiseft unturijåder jå uol@nalirtåaur jer.
Vålitunru.il Käsivarrcn keskiosåssr ovåt Ylå-
tuntwita loivlpiirteismpiå jå vain bana iunturj
låtu€ssii lamiflele tuhett& metiå jå idåsså puotes
tad mesio lasortuu PoMon lakesa." Kåsi
ralm ksvisro on nyös ai.udetuinen -koMl[d
rÄÄllä ai.oai alppiiniser lajikk@l,joirå eivoi nuuala
Låpissiavara. Kitpisjådi on mrös månrrrajan poh-
joispuolella, nåntlietsiå kasve låft irjalla Jåtunin
lalå@ erkkå, nuttå ytsittåisiå mäniyjs rlvarsn
åina Kudtvunon MåuouDn @kkå. Vrltåpuunå
Kilpisjdpelaontunlurikoiw, marålaj! monihuåi-
nen tåph €rikoisuus. Kilpisjånen .s.e runl!-
nasssettaa kyllåtas@sjopetuori, villidninrjå

Ylip.dn alue on kiimosrarur 30- luwlrå hhnen
rclkeilijöiiå.'Kaiinaf' vålloittiutwonna 1933
Haltin huipua laitlå silloin €i ollut edes I|mntieyh,
tqttå Kilpirj&elle. Tubenen netdin ko.keutd
kohoNat tuntudr ovåt ean*t meillå n@gisen
snurtunturcidm pjd. Kaikliqn Kåsilarcs otr
noin neljåhmdtå tu.turiq jorkå ylitiiirår ruon
ko.keudd ja H,lii (1328 n), on suom.n korkein
tunturi - Haftj! korkein kohb siisitse tosin Nodd
puolella ja @qrtta! 1365 nctriÄ m.etr pionåstå.
Toin€n 1300 merri! ylittÄvå tunruri Suom.ss on
I-Ialritr Ri<lnilshohkå dmir.n kaltkoishnippu.

LNnnonolosuhleilr.d Kåsivdtapide$dn@tivda
rcikeilykohreem. Liikutdnhåo sicllå koko åjan
puuåjåtr ylåpuolella. Jåån.En leheisrldesrå johtu-
€n sää sttåå våihd€lla vårsin nop.asti. Kesållåkin
on mahdollisuusjoutla ludiprrrln tåi murk! pilven
peittoon.Tålvivnhtydltåån Ylipsåll4 vaiktå meilh
ei ole ;kilumco Finåniå huippuj. €d$ Kdsiv!ft€s
s. Tu.turciden pohjohrinteillA lepddvielå dydhåån
tesållå l@joja luhik€nttiå. Pms r€tkeilykausi ålkåå
lasta heiråkuu$a jåtlaen elokuun lopulle. Kandå!
iaa nyös nuisra., etiä Pohjoismaiso klottiEirin
lÄ[töpist€ Sudes* on Kilpbjårvi.

Vaitkå Käsivrd ..an&in€en nuodostaa v@tivan
€råuelluskoht@q on Kilpisjån lle mahdollisuls
@uttia Kåsivår€n luomosla Dyös v@rinattonam-
mluå kokenukFlla. KilpisjÄFen ynpäristösså on
lnkui$ nåäiå n€rtittliå bhircid€jå din k.dllå
kui. talvellakjn Mdoitumahdollisludetovat myös
venat€n h,ryår. Hiihtokåusi jåtkuu alu€ella toukc
kuun puolivdtu jd smalla jåd.srer.sÄn Friiteiet
hiihrokist nyös jnhenukseM.

JÄlmenaldn kd.atta KilpiselrÄ läydå kurkkr!-
na$a. woin on måhdollhnus r€hdÄ vaikftå pdivå-
retti Haltile Norjan puolelt!. S&iholnist! jatke&ld
nalke Kåjordboinin Lylsåa josta noBe kapeå
turturiiie Guolasjäflelle. cloldjåftlr! on mtke
tlaltille n. l0 km. ruin Etli cdell',t6å kuildti.
hwid tuturivarudeilå. Norjd njån s ylitr!,A kui-
t6kin vah virallisilts @jmylityspaikoilta, joiia ovåt
Ealri, Somås.iåni jå rnsstrj5ryi.

Onållå åutolls liiKovilL on låhilrpådsrössÄ nyös
Kinnoslåvir tutustudiskoht€ita. Suom6 m@tei-
detr ftorkcin kohta on Kilpisjån€n et låpellt566 n
Muoitåtakass, l2pin sodlstå alu@lla on ey6s
muistondktejå. TUF€tujn ehtÄr4idrode mus
alue Jtuånässti n. 20 kE Kacauvdnostr KilpisjÄF
lell€ pdin. Alu@[å on n. ]0 t{ raisreluhaurojs,
bu!*dita js ko6uja. Mårtli@ kylåsså m plc
l6t,nEn@tekiör dsimåie kidonnlist@€*-
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ti skå vdhalla håutåusn@llå påkånuud€n aikåi-

Kåreinvåli*sti tunnetuin tåpahlumå or ARC-
kan@niralli Kilpisjåweltå Tmi@n heinÄ- elokuun

Lähiretkiä Kilpisjärvellä

t-ähirctkeily. voi aloins Tunturi-låpin hontoke*
kukscn Siilåstuve opartuipine$i, jonka auki-
oloaikoj& voi tiedustella pnhelinnummst! 9696-77
74t.

Kilpisjåren ympansiostå lö''lw seur@vanlåisia
ndkittyjå retkipolhjå. Vaitla polul on n€rkitty
suosilellåån buk@n oiettåvåksi lGrtta ja konpåssi
$kå våruv@tteet. Måtkåt trkofiravar kulkua yh-
te€n suuntad ellei 016 lqaesÄ ympytår€itistl.

Klp||mtnd Surdk 4 rm

Polk! S@rall€ ålka Kilpisjäfla retkeilykeskuk-
s6tå. Saanan laell. rousl@n tutu.in pohjois-
suu sslajosi! nousu @ helFintå. Sane pahdån
luolGi nousu lånsi.inleltå on iiårimnåftd vdk@.
Se.n låelta alautuvai måi$mt )mpåri Kasivtr t-
ta. Komein nåköåla on lÄnleen Knpisjå*€n su!n-
r@ ja ko.kcus.o Seu huipun jå Kilpisjånd
!Ätllå on n. 500 net iå.

S.m loortopolhl, 
'npyråFi(i 

6 hn

SMd ludtopolku sijåils Senan pohjoispuolel-
h. Polun v@lla dmtopaståululesittelevåt Kilpis
jrFm luontoa hirtorisa js luonnonrlosto&. Luon-
lopolk! od v€fard holppokulkuind, jc't€n låpst
kinjakelat Fn kulk@. Metsåntutkinuslåilos on
jultaisut Flusta opp@ jå sitå on mtaiåvånå

R.id S.@ldrttrnr thDad r llbn

Rcrloilyk6kuksest hhr@ nyös rcifli, jok kulkee
Sunåtulturir ympåri. Aluksi seur.tåån
Settn.tu@ laelLjoht v@ Eittiå. hellcjofibvål-

ta polulta jårketen edelleen tutl@pohjois@n suun-
tle jå kåårel@n Ssnån laak* itdpuolelle jå w-
e&s S@ejåfl€Ue jos on S@@jånd päivåh,på.
Malkejåtk€tmn Såanajånen ranta euraro kohti
TsahkÅ!äF€ii jå Lot€IiU€ johtave polkua pilkin
S@nu elelÄpuolelle josta lolku *Älinw enn€n
TsahkaljäFed t&ksisin kohden retkeilykeskusiå.
Tsantalen putoustakin rci reitiltå kåydå vilksie
masa. se sijåtsen n.2 tn €arcn nåtkailuhotellis.

Kolnen v.l|hmm hj.wrtdd 11 f,n

Kolmen laltåkunnm mjåprytki on erÄs slosiluin-
nisr! kohteistå KilpisjÄrellå. Rajap}fkti sljailse
Kolddajåry€n itåp:iåsä. Retki otr h€lpd. suoritta4
påiväretk€nå siler! etiå nenonrtkåt€ft dåån M*llÄ
r€lkeilykeskuken l.ituisla m/s Mållållå KilpisjäF
venKoltialaht€d,jost onmott@3kb njåpD&ille.
NÄin kÄveltnalka tulee yht€aså n. 14 kn.

PoU(u Kolmen vdtskunnan rujapD,kille kukee
Mallan lu@notrpuhton kåutE. Lum.onpuistoss ei
ol€ lupå poikeh n€rkityltÄ poltni!. Luomupuistotr
updn nåhr]lqys on Kjtsi pulous. Kolnen våltatu-
.ån rajapyyki! låheisyyd€sså on nyös
KouhkimAjed€n autiotupå.

R€trd Solnii@.rl€ , ld

Kilpisjäfl d nåtkailuhotellin pihasb låht€e ndkir-
ty rcitti lÄheiselle Salnivsåtal14joka sijdtw Kilpie
jäfr ani€messå. Täältlonnåismat Kilpisjåryell4.
Ruotsin puol€isille tunturcillo. Sslniv@rå o. n. 100
meti6 Kilpisjåtrd yl.npdnå.

Mdkit yjon rittien oh.lla alnella otr lukuie nÄÄrå
.erkikohrei4 joihin voi tutustuå. Markailuhoiellilta
jå P@En r€ikeilykeskuksesb @ nalke Ailakkå-
v@råUcja Ailakk jÄflell. n. 13 kn. ÄlakkljÄdellå
on nyös aotiotupå. Retkeilykeskukesb on puoley
tåd Båtke Sdrijåftle n. 16 km, jok! sopii esi-
m4kiLsi kshda påivån rcttilohtetsi. sdrijdFel-
h or autic ja veåustupa. johon sd alaima



Pj:n puheenvuoro

PåkteeD påuktuujå luntakin on lupåavsd. Tulos
e on hraå relteil,rlhi. Niiid jouluj@ vålipaiv'.å.
kintltua sullt lld muisielo lapinkåvijöid€n loppu_

Påån:ijiå oli paikdla 3l jå he hlaåksyivåt toiminla-
$unritelman ensivuodell€ pienin lisåyksit.
Budj.niehdolukso oliut johloku.ta ja Krjspitå-
jåmde laatin€et niin €tlei huomautirmisra lö)tp!'l.
Sååniöj€n nutM johtoknnnastdoliBt€rcvuorcse
Pekka Nai.en, Uljas Pmu.ia s€ija Turppo. Pekka
oti valmisjsrkan@, jå hänehElittiinKn scurevak'
si kotninotiskludeksi. U6ja s€!a hålusilet luowr
ta påiklamsq uusifle. Hei&n tilell*n ulifliin Juhå-
ni Creinertja Anjå sintonen.Uli chikin ollåjohlo_
klnn.sse 12 vuotta. Hån jålkaå lktiiviuråå
i4lkootoinikunnzsa. Allekjrjoittanut luonfli jo 6
wod€n jålkeo, jltkå€n I'aile.kin onjelnåtoinikun-

PfikuloululuNm 2s1r
Fl&t8m työvåentalolle Dli wpunll 43 juhlij@.
Hårjoiteliin joulutuokim syömistt, våhån l€itiniin
ja lansittiin åhheFsli narunNiikin tåhdiss. lLq
kuhi .atroissti seurustelun mdk isså. Tawniin
vanhoja tunujå jå lulustuttii. uusiin.
Vuod€n eFckksn nin€Ämin@ on joulujuhld
kuuluvåp.rinnc. Jol okmi.olilållåken4lalinnut
henkilön, joIå ei l.pinkdlijöiden tapah1lbis$ juuri
nåhde. Re,jo Blonberg ikhdnttaa neitä sn slien
kirjoituksillaa. LapinkÄvijal.hd.sså. Hånen
kon@staan saåddn nyös leht a nepim€ttslkoiset
osoitelapul. Låpinkåvijåksi llontalraa, pobjinnåi-
siå sopukoita nyöten kuv@ h,inen ajåtuksns
t2pinkåvijssså 4,92:
"lladoin ole. lgvoin€it! lsettånu! kun ol€n lähle
nyi poluill€ kulkem@n. Luonnon merkilisryksie
hållan ihnetellåja hak€a våihielu !.kipdiveo tui-
n€ihin. IoskB otr paenpi pohlia, onko n'n€s'
t onepussi psrempaa kuh kdåkeitto våstaavåss

paklaukessa. Yksink€rtaiet @ikåisnt ovåt ainalin
kds wodese påikåU@n. EIåmå sm siinå ioisen
jårjesqts. silloin kun o. lomalla ja lu@nose
liikkumasa, kmn&tta nietiiÄ mitd suorituspain€ita
itselleon åsettåå. Siksipä poluitla on patempi liil*ua
''mä'rtinå" kut@ Jukolan L:uri .ikoir@q Jusin
luonto ei iaida re*eiliålle sopia.
Jouluj!hla$å Iuontinr'ållanlalineh eli nnijan Ki61i
Kl€nolåUe. t'ldeså uud€n våBpuhqjohrajå Pen-
li Ileinosen .ja sihtedi All.. Apused kmss he
pitåvåt yhdistylGen p]6rdt pyörinÄsså. Hwiss{ kÄ-
sissä ov€1 yhdistyksd asiat.

Hraåyhdisrys nuodostnn ahiilisisla jÄsenisf& jois

ra mahdollisinnan noni tunt€e vastuuta yhteisistå

asioista. Tarå ybdistystå on ollut Dieluisa €dusle.

Kiiloskaikill€, näftdÄanjalkoskid

X-Pj Se'Ja



YHDISTYSTIEDOTE

H.lshgin teudm lipinröijåt ry. on StuneD
M.tklildiiion jå$trjå.jstir, ioltr p€rust ttiin
womr 1973. YhdÄryken a&koitlbeDa on.die
tll lapin nrtloilut ir i.!keily6, erityis*li Hel-

JÄSEIII'YSMUODOT
vM i td i e r jae,e | : liinta@t SML:oon ja sitå kåu!
ta HSL:ååo. Va6ineisiajås å niin vuosi,. p..he
kuin nuorisoj{sner. .t d/a/arerer kuuluvat SML:n
johonkin ufiun jårj6töön, nutta ovat liinyrcd
HSL:äån maksaoållasuomjåsemaksun tililldD€.
Mlut Luin SML:i toisten yhdisr.vstenjtuen€r eivål
voi liittyå suoqjåsftiksi. Yritytsetja muut yhteisör
loi\ar liiry a th te i töj ats 4 i lt s i

JÄSENEDUI

hsin Rerkiairh: relkeilFsur ja -!Älin@l. poltu-

Forum, Klkontori, pnh.612 1600
Pani@itt : r€tkeil)€iul jå -våline! polkuptödl

Yiörkatu 34, pu!. 694 3899

Oma lehtenne on LAPINKÄWÄ joka ilnestJ5,
n€lj.sti vuod€ssaja nalkailuliitor MATKAILU, jokå
ilnesbry kuud€sd. rÅptNKÄvtJÄ, l€hdenloi nyös
til.ta. ellei ol. vminrinen tåi suoaj.$n.

Kå.jålåilo mwokFri! ldyltöömne H.lsingi. kån-
puneillå. s. siiåns Espcså, n. 9 kn Vdhaltå
T'miiehå, Fri kilomeriåSoh€ld uheiluogistolta_
KdaklivoU. påds- Koinlån bu$illa nrc 85, jota
låhle t ppÄ\4llM tattitorilfå.

l6

Kad.kanole lör'tså helpoiDnin seu.Mållå sol
velan u.h€iluopistolte hht€!åå onnssinpumisra
P'rttimåen viiloitusr, n. 2 km.

KårJakailollåonylänåjajå almåja jdka yhreydee
såon suiA *kåyeissså kå,lössåoldåkeiftok rc.
varusl€isiid kuuluu asrioita puht it! huopiå ja k6i,
tin, joho. Sinol on iuotava its. YllDajan keifiiösnå
on yksili€kkinen tsukeitio. ÄlmajGs on ratla
jå lodina ylÄnajåsa on tatsi knii@. Myös

Vih.edÄn konpostointilaati*koon lait€lar våin
mmluva lÄtq nuut roskat tule viedå pois KsF

Jåen s ruorl! mukånen nyös trpinkåviöihin
kuuluoattonia henkilöitÄ. YIi viiden ulkopuoli$t
ryft måstå on ilnoit€navå kåhdellc johtolonnan jås-

Kadakaivoa ei voi larata pelkåslåän odmn ka,,r-
röön, ven s. on ainå kaitrtienjäsenten kÄ'xösä.

Ka1:id*alvd awiret wr jåenkorttis lasraln SuG
nen Martliluliitosb, Milonkatu 25. (åutiolmika
on 9.00-i 7.00) ja cåfe solvallasr,. Nuuksionde 82
(t8rKsta åukiolejal puh. 860 845). Måtkåiluliitosiå
avainen sm ilm,isksi. Cefe Solvållanå haku mt-
s l0 dk kert!. Mojoiss on loieinrlohj€et joira

Telfllil! on Kadakåivoll& sallittu Låpinkårijöille ja
heidän vieaill.q. Ulkoilulud ladijarvoilai periå
leltrailiioilta Liikunravimeon sååutsrn naksun.
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Ka I a la i v o r k it n ö'/so t t1 M a Lnn :

Talkooviiko oppuinå o. olekelu nlksutorta koko
vi'konlopun (ei toske telft€maksua). Muut ohj€l
dåån n€rkitrr tilåisund6! joi$a yöqråån Karjå-
tåilolls, olalohjelmun kuululilta osiltåås ilnåisi..
Keskiviil,losu.an sumnalsu on 5 nU hlö.

Målisut sno.it€taan HSL:i pdklitiliu€ Meritå
E€rikintatu 24, Hl,i, iilinumerc 2i4218-13842

MåtkäilDliilosle h!€nu åvain on palåuterllla heti
ki',lönjålken Måtkåiluliin@n sen !d jtnaÄ myös
Motkåil"liiton postiluukkuun kirj€kuorcsa palau-
tuslåplllå wstetluna. Cafe Sollullåståha€rtn alain
on palauletravå h€ti kÄ]tönjålk€en Cafe Solvållen.

Kot! Kltdltn KlllasjäFelii
KukasjäM ehoskånni toimii rs'aostupanå. t'a,
tuu*na hoitaat C- H Mod^e pub.t. 577 004 ja
Maija siykki puh.k. 876 4391 .
Muut kui. gSL:n jåsnet svåt kåtn id kor@ vlin
HSL:njåFnm seurrs,.
Ko.lot klrllöMtret 6HsL:ajå*dtra l5 nk/hlö/
yö jå nnila 30 mk/hlö/yö. Alle l2-vuotiaiden
kå),nömåk u1 on prolet €dellåolcistå. Koko kodan
voi vuokBla kå',nööns:i 60 nk/yö.
Goados lånpiåå kmnnaia, Muunå vruslutsena
lesi-ja jålcinpdd, rkkivåli. siilousvålin€etja lapio.
Nuktuninenlapahtuulåtti&lla.Yhleisnistuksese

Mldoilutiiton lM J. mjr
Lapinkåvijöillå onkÄtriöoikeus smdla alueellå olr
ven Snond Måtksiluliiton omistamau nej@njr
såunen KukasjåN€llå. Majan k4nönaks! 25 nk/
rkftlö, 1 l0-31.5. najala on tåhihinnatl hlö:50
ak/fls 2 hlö:60 nk^rlc 3 hlö:80 nldht. 4hlö:100
mk rlg 5 hlö -;25 mk/hlö/qk, alle 15 wori@t
aiknisten seurasså ilmaiseksi. Talvella nåj.n
påi!åk4,töstÄpqiiÄÄn I 0 nk/blö, kesill{påivåkätltö
o. ilmaisb. Majan yhteydessd on sun4 jonks

kå),itönaksu l0 mk/hlö/kena, piriä €r;rellÄ laskunn.
Maj ja s.unan våButset hoitaa SMLsså Ulla

Kaikki nulr Mlrtailuliiror j&medut.

JÄSENASIoIDDNIIoITo
Yhdysh€nkilö Suon€nnaltailuliirossa on UIla
Kesånen puh. 170 868. varsinaisien jås€nten
o$itedmnutokset hoilaa SML.
JåFnsihteeri smra K6rama PenttilånIc I H 56.
007,10 H€lsinki, puh. li. 363 416.
suorqi*ent€n jå lehtililåajien osoittenhuuiokset
ho'taa mhastonhoilåjd Marja Pust4 llktutie I I c
24 00.100 Helsinki puh. k.5?1985.

TOIMINTA

K€rftoilta m jotaien kuukåuden €nsinnåiktrii

Kåikestå toininnsta ilnoiteban LåpinkÄvijå,I€h-

l't[!Mols.lu
HSLIIå o. tolme T€na Måster 3rehba joih rci
wokal! 100 nvrnkhbi 50 nt/viikonlopp!. Tehat
olai kupolim.isia kåksikemielnoja. Ti€dustclnl
Anj! Sinbnen puh.k. 676 039 bi Såkåi Palo puh.k.

>94,
''':. '/'/

- ),,-'t)7,,,,/tu-/

I



8?45880.
HSL:Uå on Laltsi T.ansiaa joiia vuotmhan 50 Dk/
riikko lai 20 mk/viiko.loppn. va.åukser Änja
Siitonen Fuh. k.676 039.
Vuokmra r6i ntös itsbhtljå t€hiyjä ål*ioita ski
Såvolatr906jåSavotån I200rinklGa100Dkv kko
ja 50 nk tikonloppu. Ti€dusblur Pekka Na.'n€n
pnh k 461 610

TOIMIHENKILöT VUONNA I996

KiEn Kltn la puheekjohtdja. Vchkal'€ I 7-21 C I ,
04400.14ntrpå4 puh. k. 291 91 7l
P.ftti Heinon n, vatup eajotuajd,Peijtkeatie3|
D45.01400 Vantaa. p!h. k.87.18892
Alle Äpunm, irteeri Anianpellonlic4 B 15, 00700
Helsi.ld, pnh. k.345 l78l
Muut johlokunnån jåenet
Jnhad Gr€incn, Sa.a Kosrama, Pckkå Nårinm-
Joma N!mi, Mirja Piri.€n. Anjå sinronetr

&ahastonhoitdjd Matir Ptsk4 Iltanlie I I C 24,
00,100 H.lsinki puh. k.571 985.

M;iaPi'inen,|6taNatoi,n aja,Jäme.åntaival I0
E 68, 021 50 Espoo
Reijo Blonbere, Marja Hynnincn, Ssårå Koslafrå,
Tei Lain€. såkei Pålq lrjå Tikka

Seijå Turppo, rel.tJa Pyhåtunhri.tic I c 6l, 00970
Il€lsink', puh. k. 322 644

UljasPenu. tdlkoopdd ikkö, LnNonienentie 10 F
84, 00350 Helsinki. puh. k. 488 821, puh. 1. 682 525
63
Allai Apuno. Aulis Bos!!ö6. Joma Hlrliås, lektå
Neinen, Mirjå Pirinen, Karin sillander

Joftå Nudi, reld/ir.M€lsolankaru 42 08150 Loh-
ja puh.t.912'318 243
Aulis Boströn, Kdevi Koski, Harnu Luolo. Pekkd
Ndneq Mi.ja Pi6nm,AnjåPoutiåino, Kdi Pupnnj,
Perdi Sa1o. Hånnu Siita.i. E.kki SiDpåneD. Lcif

Kal€i Koski, Särkinienentie 9 B, 00210 Helsin-
k i ,puh. l i  676039,pub.1.90 856:14249klo. I I  30-
12.00

Ritvå Puranen. Salelanlie 3 i 70, 00720 Helsinki,
Puh k 372l0l
snkk! sundsröm, Kånneltic 2 c.16, 00420 Helsinld,
puh.k.563 2092

Ki6li Xlebolå" S@rå Kostama, Aino Målikåinen,
Mauri Piippo, Älja Pouriair€n, Ritm Pnranen, Mar
ja Puska Mirjå salolaineq si.kt å sundsllön. trs
Sv€nskbere ..- -+l4-$

-f^
, . --- )\-^',

- :-*z'. --x?" l i



KIRSTI. PUHEENJOHTÄJA

Puhenjohlajåk*enHsl:njobtokunravalitsiS€ijan
jÄlkeenKi61in. KlenolanKnsnn Jå(€npäarslli.
Häne! joka qtlällå liikonloppuetkelleleki liklapul
lål*inån kokojoukolleja 

'aapi bn.et rcdllä tu.ti'
kåusia puhhålGi sare 1åikinakonil@. Pi{{Ätuktai-
Fn. reippan ulkoildån KiBtin.
Ki6ti on lahtaiisir Pålkäneltå. Kwmenvuotiaåm
pådiotJtlönä Kirsti ensi tns Lapissa, jo$aki.
Kiilopåih 1i€n varese. N@purissa asnva roimtrc-
lnnopetLlja tannrsd Kisliå moninlolois€n Iiikun-

KamcviikollåHetass Ki6iilapåsi Seijd(Iu'tpo)
joka ved hån€t nuken lapinkåvijöihin - åeimnin
Ki^!i olijo l.tulainen ( suoncn r:tu). No'n neljån-
neswosisdan Ki61i on kulkenut Lappia- nykviscn
kolne'n€ljäkertawodessa lcnpipaikk,naanKil-
pis.jäNj kai s on s åvå.uus, nikå viehåttåå '
lein liikon Låpin looaslan hån sttaa kulkea
liikonkåksin..loisnyksin: Eikocolddimikän

Eikåjolkossåkaan Ki6tiä 
'oi 

olla hmnenatla.
Ki6ti ra'1tuu ssien, ryhttfjå lek€c, m$t yhdistt k-
*n paitoja,kåyKadakaircnlålkoissa,viihtta€nen-
män niesten kuin.åistd kanss: olin &iemmin
työpaikåss!,joseoli 50 ni€srtija koln€ nsbla, isåni
kuoli ou.sani kolnnuodaE ehkä niislii sikoist!

Kårjåkåivolla Esp@i Nuutsiosa, lapinliävijöitl€n
n.jalb Knsti v@ntii lälkoiss puila pinmn, kiy
sannasa, €i ol€ kipalian löyhh ys!åid: Karjå-
kaivon rauhajr hiljaisuus ovli *jokin si'nå tunl*
olevåre kaukam nuisla asioisla.
Kistin silnien t*ana on lahlo,joka nuutte ylämå-
en alånÄeksi nuulloinkin, kuin lakaisin iullessa.
ftl:n johtolonnån sihterin tehlji!'sså Kirsn on
nåputellut pöttåkirjoja !.ljå wottå. E tä.)1, pu-
hanjohtajå KiFti? Mikå linja yhdistytsell€?
''E haluå niliiiin !älttåmänÄ nuui@. EhkÄ€nen-
nånyhteistyotåtoimiku.tien kesken. Ensijoullksi
ol€mme suu..ittelemss pitenpåå piklujoulu-

liikonloppurkåuemnaks!s'inäovalnukånånlkoi-
lu jå oh.jelnåtoinikunmltin -

'' Pasiilijåsenet olisi slala nuken toimintaan '
Kun Kirsli lÄhl@ ylrsh va€InliseU€. ttölov€rit pel-
kÄd!Ä! ottåjolatin smtiaa $ttua.
'' Jos miträ Lappiin kuolen, voittc trsko4 etla kuolen
orndlisena !asl@ Ki6ti Kl@ola, Helsinein su'
dnn ladnkåvijåi ry:n uusi pul,@njohlajå.



KILPISJARVEN LAHIALUEIDEN
MAJOITUSMAHDOLLISUUDET

KILPISJÄRVEN MATKAILT'HOTILLI
PtiH. 9696-77761
- Hot€lli.åkennls ( .åvinlol', A{ik@del )

l0 kpl/ lh, 28 kpl /2h huoneitå
I kpl olotuon€, nåkuuhuonc laasi, TV

huoocise snih\at ja wc

9 kpy 2h, I kpl/ 3h huoneii!" suihku + wC
takkåhlo.e j! k€ittiö

4 kpl 3002 jå I kpl 5? n2 huoneita,
jocsa suihkn, wC, teittiö, puhelin Tv

såunalhorelliråkennuksssa+ mnlasasnå

KILPISJARVEN RETXXILYKESKUS
PVH. 96-77771
aloinm aaalisliuNta slyskuun loppuun
- Majoitusrskendus ( ravinlola, A{itcudet )

23 kpl / 2t huoneita, wc ja suihku
- Mökir

14 kpl / 4 h huon€ita. wc jå suihtu
emåt nåjoitusnka.utFse

KILPISJÄRWN LEIRINTÄALUE
r€rkeilykBkuksn majoitnsBtmnukFn lakså
Sdna-tuntu.in kupeos

teln p.ikkoja 70 kpl
malkailuvlunupåiktojå 65 tpl

pih. 9696-77746
Kilpisjåd$ Alajån€n potjoispåäså låhellå
Kilpisjådcn mstloiluhotcllia

4 kpl 4h humetta suihku ja WC
I kpl 6 h åuoncisto
l0 kpl 3h mdkkid
I kpl 8h hökki

Påå.akernntsesF kalNila,iravinrolå jå put€lin
KilpisjÄftn mn.[. tilåvå sålna
Senomja åuki )hpåd wod€n

KILPISJÄRVEN LOMAKI'T,Ä
Puh.9696-77801

? kpl 6-8h nökLiä
takka Tv, omå sunå
,10 kpl nåtk ihwurupaikliojå

PEERAN RETKEILYKESKUS
puh. 9696-2659
Kilpisjåd€n ktlåstå n. z) kn eielåån

2-5h måjoitushloneitå
mukåwud€l yheistilo'se

ANJA I'llK puh 777 76, m6kkinåjoitustå

RAMIN MAJOITUS, puh 777:14, konnajoitusiå

SAANAJARVEN AT
S@åjåd€n luotdspåtusii 4 kn retkeilykes

klmin4 .esiekäsukeitin, puuhuolo

KUOHKIMAIARI/EN AT
Kolncn vålkk.nnå. njåplykin läheis$/d€sÄ
KuohtiBrjåden koillisnnnalla n, I 00 n Norjan

6h najoitustila kanim. kesuteiin, puuhblto
erånäapnhelin

SAARUARVEN AT+ VT
salmilercja j. Kuonj$arin våliså olds
S@.ijåned lå.sipåässä låhellå Nodsn råje

AT/ 10t! VT/ 8h
kadina kaaukeitin, puuhuolto
eråm@puhelin

AITNKKAJÄR\,IEN AT
Ata-KjlpisjårcltÄ 5.5 kn iååd siiaitean
Ailåklåjåfr 6 pohjoisrånnållå

6h hiaiFaja, kmin!



TERBMISJÄRVEN AT+ VT
Terbnisj.Be. poljoismnnalla sal'niturusiå
laskevån pnmn l.nsipuol€lla

ÄT'  l2h.  YT/ lon
kmna. ne(€kaasuliesi, puuhuolto
erdmaaruhelin

LOASSOJAIRI ÄT
Lo$ujärcn rdrmlla Uhellå Norjån njåa
Urla!@rå. etelåpuolella

e.ånmpuhclin
PIIITSOSJAVRI AT + VI
PihhusjäFen iirpnolcllaRe$ajlpuron poljois
puolella tålvitÄ!ftine. kalsituon€incn bi$nnaja

AT/ 12b, vT1loh
kådinå, n€srekaasnlicsi. puuhuoto
eram@ouhelin

MEEKONJÄRVI AT
Porcjäfren l@kson lddsipådss{ sijåilsevien
Meekon-j! stadjajiin ier vålnen ehneen
lasko€n Pierfejohkan kaakkoisFnnallå

MIDKONJÄRVI yI
S'jåitse n. 500 n luot€cecn co nljasld
Meekonjåncn ctclarannlll!

kamina. nestekusuli€si

LIKSJOruOVANnJP ( RUOTSI )

2lårqiå .rh. tåni'ra, ei puubuoltoa

PALTSANTUPA ( RUOTSI )
hiihlol@udellå rojan hoitaja asuu pienennåsså
luoo€c$ajå pdii majå. ftaksut

2 huonettå ( 4h + 6h )

GÅIDAH}"ITA ( NoRJA )
15 km Kolmo vallatunnan ajapDtiltå

CAPPOHYTIA ( NOIJA )
2 nåjs. luodepåiktoja 20 kpl

ROSTAIIYTTA ( NORIA)
2 n.je, nodcpaikkoj! 20 kpl

vanusluFi€n vårauskirja ja avain€r Kilpisjånen
rclkeil]keskus puh. 9696-77771. jonka oll€$a
sulj€ttunanetsåhålliinksn Hctan toi,nipist€ put.
9696-5330?0
Norjaleiser nåjar our lukiftnja. niiiå ei vaotå er!kä,
teen. Aräinet Kilpisjånen tullish, pu$uolto



KILPISJARVEN BIOLOGINEN
ASEMA

Pohjoish H€lsiryh yfi opislo' kcnrä€*nista sijait-
s@ Sum€n kasivl'M "Flkdoss 'Kilpisjånellå,
Ruorsin ja Nod&r Fjojen tuntumas$. Aseman rh-
låvå.å on bioloeisn js netrtiet€ellis@ sekå nuun
luondonliere€llisn 1!ikinuksen edisråninen jåark-
lisen luonnonlnnlmnksa opetus. Myös nuiden
det€enalojen edusiajar kaikkiahå noailm.sta oval

Kilpisjåni on Suomen oloiss! haniråinen sekå
kasvillisuudeltåån enA elåimistöl$ån. koskå se si,
jait*e kåhde. ilmasroryöhytten, ne@Uisen j!
nanndilnaslon. !åli$llå€ja-åln*lla. Tåållå suG
malåinen mnha Frustallio nuuttuu Köliworisron
ve.råtlåi..uoreksi kållioperåksi. MalperÄn
klktipiloisuudq wotsi kåsvillisuus on ilnaslon
ankaruud€sra huolinåii, eb€vå4 j! ålueelt lött'y
nluålla Suonesshsinaisiåklswja. Pål€oh@isia
kålklipiloisiå nuodosluniå on nD. Malla-, saana-
js JehlGtsturturcilla. Alue kuuluu subålpiiniso
koinn€lsårföhytt*s*n. joss hawpuut eivåt
ma.sty. Metsånjå otr r. 600 m meMpinnasl!.
Puumjar ylåpuolella nasto on karo paljal*aa"
jose qilei*t varpu- ja heinåkasi! tuDålet jå
jdkÄlåt kasalat. Pal&kkaa kårunpiå ovåt Eik€a,
kulkuiset r.kai €li louhil*oisel kivikot, joilla viihq'-

Jo 1800-luwlt! låhtio KjlpisjÄdellå on ollut tutki-
joila ja tied.niehiä, mutta såånnöllistÅ tieteellistA
tutkinust si6llå on hårjoiretfu hod€sla 1946. Sil-
loin Hehingir eldinti€t en prcfessri Olåvi Kol€lå
oppilsind tcki sielE piLkunisålcåsturkinusq ff -
kim nm. låpinmr'rrieja slvitti elåinrd runslden

Biolosind as.m p.osr.niin 1963, jostå låhtid
tutkinustoimiitÄ o! lisååntyryt jalkuvasti. Omin

tnlkimuksinjekansainvålienÄyhroinyölå o Kil-
pisjåryene sFttnlr pmstava tiedosio hspållon
pohjoinen osi€n lnonnosra. Aensll& voivå yös
kennellå helsinliliiisel .lai.d6t€ilijå! oululliFt
kaslineteilijåt samo jn kuin turkuldsr geologil. Sw-
nen arkl'sinman biolociso a@m.n aineistoiftin
FrusturiålditöskifjoFonvålmisrlr pnkdti roi$
rabmncntå ja liraksi stojå nuitajulkåisujå.

KldsjåFo suosio on siinå, ettå se on åino! suoma-
lainen kentt!å$na jolo sijåilse låbq arktisellå
slu*[!. Tu.tu.ikoivil&ojen ludi sulm va5la kesÄ-
kuus$, jift hbr€vritKilpisjårBrrjuhåinuk*nic
noillåjå L€såkuun k€skilånpötilaon noin +7 åslett!.
Kilphjåryfr vesi on keskjkesålldkin dittåin talnåå
ja tu.tu.iq hniput lune Fitoss. Elåinistö on
kuilenKn monipuolisr!. Pikkujlysijöislå tåvat@
håma!kut!-, pune-, pelte jå lapinnlyå stä tur-
turisopulil. Kä.ppiå, lunikkoja ja keuuja on
n)ylåuosim runsaasri. Linnista suurin os on
nuuttolintuja, nufla esine*iksi Suoien pien€srä
spelnsraskannasta 20 prcsdttia pesii Mållålla ja
lopni Saanan rinl@ss{. Rintan kålliopshdasa on
ny<is pesivÄ rrlyståspååslfjen yhdystula. &ie.
kiiruna ri.kko jå lapintiåinen Flvi'1laår &d.llÄ
ekå6ts tlhest! huolinatta. Hådimist€tr hyön-
teislen suojelmiseksi smnd jrrknnt@n alåpuolin€n
nne o. tå,sin mnhoilettu.

Pikkunisåkåstulkimur jorla p.oGcrc; Olali Kalelr
aloini wo.@ I946, oD ollut pitk!4ikåkess Fua.-
nås. Jokå keså suont€totr sopuli.n jå nryi€n
kannas adiq koskå kulloinokin n,1iäka a vd-
kuhe muuhun luonimn ratkaiselesli- Påksu
lumipeit on €delftys tuntuisopulien såilymielle.
Kasihuoneilniövoiolb epulio uhla. Merstunt5.ån
ja pnmmtarån lisåånttmi.€notriaas.iippukin€n



sanållå hlallaon rehtykansainvålisesri Nostenuja
sumntatulkinuksiå linlul.jien kån.å.våihreluisrå.
pesinåruloksisra, muiied koosta. Kilpisjänen
kalastosra.koiunsi€Deträdostakasvia kuknrns-
ta hedelDie. luolannost , si€nipdosla, sekå laloo
vaikntuksesta. Muina tutKmuskohteinå nåinittå-
kmn lDturiluonoon kulnluskesri\'tls, lunilPitleen
vlikulus tåslillisuustn?p€ihi. sekÄ ilmston läD-
penenienlaikutus pohjoisiin kåsvilåjeihin. Tåsså
kansa;nvåliseså tuldnkokeese (ITEx-proj€kti)
KlpisjaNi on SDomen edurteja.

A*n,ll€ sidan najoiflaa noh 40 turkijs! t3;
opisk€lije ( I I kpl l-4h huoneila, 4h huoneinoja
hiFimökki Kalcla). Poertlmis-ja@tehuoltoiilal
ovåt ajannukajer. Påårakcn!uk*ssa on lisåksi toi
nisto. råklåhuon€, kirjåstoja keiniö sekä låbontc
dot jåti€lokonehuoneer.Holdlökuntaanliuulular
asmånjohlaja. ånanu@ssi. emåntå. siivooja jå tå-

lonnies. Ke!Ät- ja kesÄkaulenå asmllla .n usditå
ha.joiheUjoiia ja tutkijoita sekå muila dlapåisiåryöo-

KilpisjdNen tutkinusasenolld tuotehn. Iieba ja
tutkimueapon€s jull@ist@d klnsinliilisisså ja
kotinåisissa lieteelliissä aikatsusil€hdissa s.kå
asnan omasa Elpisjäri Norey lebd€sså. vuosit-
tain asemalla jårjetesan ueita yliopieojo erikois-
klasF, kansainvålisiåsminarrcja eklaikuis-ja
jarkokourutustursscja ja bnitourujå. sijai ima
åtrsiosta Kilpisjån€n biolosinm åsma onHn va6i-
nain@ luonnonbboFtdiom@ilman kåtolla.

Läftlet Helsi.gi. Yliopisio
Kilpisjådrn biologinen sseha

NIESTASAKKI

UUTTA SAPUSKAA

Påklaskuilanljen retkinuoni€n supp€a valikd-
n. on hiuksn laljentunul Parlioåilån otellu.
lalikoimiinra Rinedn muo.åt. vzlmisrus o. help-
p@: kaådsr våin ki€huua !€rtå påtliåukscn.
båmm€dclct etaisinja odoht mnlnå@n minuurin
v€den incytymieä. sen jålk€en arcria on valnc

P.niditta on onanul ntyåvåksi nyös Laurin
Kuorimon j! Kuiv@non l$ivliiuja juuretsia joisiå
keroaiii L!!,in*Ävijåså nrc 4/95. N),t liin€istiån
kdnnane tok€iUål
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TIEDON MERKILLISYYKSIÄ JA
IHMEITA
Tutusthin€n nnt*n tiedonjå tielen alnesen on
ainå yhlååitm innostav@j! nöyr!,njiliiål On koet-
tava bdeksi inhimilliser tiddon njauisuus sekå sa,
D.llå )mnårettå!4 mit€n våhåis6 os distii
ihnisku.nm dialoil!hskkiniståri€doti!loiitse
onåks@. Tntk'nnstFn tekijän otr myös valitrava
onin e.ityk.l!.ss. jolta lulu@ tuoda lisipalansa
tGdon suurcen Dosaiitkiin.

Mapallolla lunnetaa. noin 400 000 tasilajia. Yksi
tuttijå saahaa keskittlå simerHtsiTam&cun ryh-
ndån €li tuttuin& pitåniiDne voiknkkiin. NÄitä o.
ådolia 2000 lajiajd muoloa joista ks$& Suon€s
sa liisisaraa. Tåmån lisåksi koko h€imo muuttelee
ka$lpsikkojsan jr neÄIn, niin €nji on perÄssti
pysl,tt€lenisr,r. Toind hdblasli nårritetråvä lajisto
on k€ltanot joka'esra on sera\€ knkkivå nÄrre
r€rtailnur ja nikroskoopin alle klsviyksilön
dtiär;tiånieksi oik@n sukuune ja l.jiirss. suG
mcn Lepin Mrttåswkåusi nennÄhujåhtåa helpoF
ti ilmån toivonua vaib€t4 jå kårsilalliseksi oppilqn
tutkijån iulos siirt y wod€lla. Aivå. uuden, åikåi-
sehnin kulamaaonan ( = tiet€llissli estlelmtii-
tönån) låjin rciloisaalta nainiosti löttåå Suon€n-
kin tåpcra. Påri kesää sir€njuhliniin Keloltå unden
pikuisen Ranuculnslåjin l6]töÄ Lhislstaddasir
ri.teellåloinFaraslakin nllivoittoal

Mrapall@nm€ kå.sittåv{i kåsvien oheuå sien;
kunra, josra on tutkirtu noir 85 000 låjia, skä rli
niljMåeläinlsjia. Nåid@ eri taloin elä!åisien kski-
näinen no.olaikuluså!enelkoisetrnltinusnåh-
dollisuud€q jG piråå muullmsn lajin ra*astcluå
yksipuolismålyönkuknå tåihmåstuksen4

Havåiniosdank€rååmin@ jår.{snållinen mnistiin
merkitFnind luonnosrå tai kokeellisisi. oloisra.
joie paljon on vakioitu eli pysårletty paikoil-
lea',onlulkimuksnp.ru$åihe.Tuloketjdrj€se
rÄÄnja käsitellåån luknhin D.netelnin. Tieto kart-
tuu jå ihnise. mailmnkuva rikastuu. Usein vrin
ylktiiien unohtuu, ettå halainnoijå ja tiedon jå.j*
telijå on kehirurdiståån våtn€hiåja teorioisr! huoli-
natra Yiime kåd*å Bin ihmine..

Nykyinen &ivotulkirus ete.@ em. någneeti-
Llunnnks@ ja baio tutkijoid€n ansiosta hårp
pailld. Sinuloivasra korcnallht& on hyötyä tutki-
tun )mmårtÄnis6så. Tietokskukssmeon alun-
pe.in malli nsåilmstå ja se. jåiestyksestä. S€
mååråå, miUeisiekohleitå tykenemn€ håldtsna.
ja niter såatua ti€l@ voinme nuokata. "Tielo on
ihniscueryJ*pillisidajatusmalli€nnlk@tr jå.J€s-
t6ttyä, tiivisl€ttyåkokmustå voi tåltåFhjåltah:iä-
.itellå.

Uusi ti€don siru menee siis håkub, ja us1! lun
onåsta appår@tbtsnne lö'try vasl&uui asia
nor€eat@n ja voi sååda nimenkin. PrrkiDys joh-
donnlkaiseenkokonsiskuv@ne.n€nkuinåineksia
on larpftksi kooss saa lik an lirheitåjå $vellus
la$eessa va.atilanteit!.

verkoletuiinhinills€nkokmus edori'ttentajatja
ni€lee. palåuttajat sekå n.ba ihmisen ynmårtÄnån
losiitfl nuk@€delleo kåsir€lelertain@! suoD6
kielellå iieiokoneiksi kulsutul, laajciråi€t parhait-
lmn måhdollisuutsiamne nuodoslaa unfla rcle
varttiaeli oled.åisEn L€skift)ait neilnanlelaa
NyMeteislå nä],ttåvåt ainakin teoeft i$n fysiitan
ja Fykolosinå sisällöt uusintuvan påljolti. Tokitie
don puoliintudeika ( eli niten tåmån herlio lr
s'asioisla puolet on va.h€niniu!) tetniika$a j.
ftuiketid€4så esimerkiksi on !!6ikynneim ajan
ollul i€itr viitisen qotta.

Ilnåslomallit on s@tu viine vuosina selwstiåiem-
påa katlaldnDi[si ja pikkulå.k€nmiksi.
P.ikållisstiätåennustelaan mn.luntureillc Vaelråjån
sdlops odotraavielå knn@kint€kijåÄrså. v.neilijån
våstaavat ovat ni.lesqni hyvidjr sopivsn suppeita.

Mepållon nitass elånne ha(inaiståjå suotuise
ilnsto!åihetta .oi. l0 000 noden leppeåå kåutrå
keskiDåå.in 25 000 aolisten jåäk"usi€n vålillå
Ilnis yht isroimioa nedon ka@iqjehätåiste.
johtopåålöslo våikuruksi slkå!åt oua niillå Ejoil-
lå, ettå iårå suurta jeksotushkin hiukk.sen



jårkltiinme. Kuusla katsen Terhon micft€'tå lain!-
t"kseoi. eru "liun nak€e itriskunnln t€ken;s€t
yhdcn pdivån aik&e, våkuunuu ! hd dednån l€te
måttömFden siunauksellsuud€sla Toiss.lt! ni-
kölilahdonnesÄiliiÄÄihniFnjrsanan\l'ppislen

6.-9.6.1996
ER,I.KIR.IAILUAT ERÄMEss[uLL'\

suo'nålaisel qåkidailiial tokoontNåt ensi kesä-
kunseR'ilindellå. Suono Kidåilijåliittoj. Kan-
sai.!äliset E.ån6sut.jiirj€stä!är E.åki.jåiltseni-
.@rin 6.-9.6.96 pide ålicn erilndsuj€n rhlcldcs
så. sminaariin odoret an noin 301Ä eråkirjailije.

Eriki.jallisuus on vsnin suondåinen ja F,hjois-
nainq ilniö. Ki.jallisuuden låji synryi viine vuos;
sdåUåvirtistysnelsåstylGen ja kål.slntsa yl€is
tycsså. Md. kirjåilijåt seppo saEspåå.ja flad
snobpohrivar kiioinmisra cdkirjairijan nåkökul-

ErÄkirjailijoidm lisåksi suoft€n MatlailuliinD ja
Lapinkåvijätkin ovåt låsnä m€ssuilla. Låita jo

elån{nnuorojen olorjor€n kurensuotuisina. mci(hn
o. opitlala korj@maan teliostenn'e .eunuksia *n
lisåki. €nd lajuamne lopefl@ kotonåisuuden liå.-
nalla lahinBollist toinet.

Heli Joutsenlalder k€rhoillan esilelnån lioolut

RINKAN POHJALTA

SEI,RAAVA I-APINK-Ii\.IJÄ
ilmestw våsta 1ol]koldlun puolivälisei. Nåin
saame tuoreet tiedot kesiin tapahtumiå vanen
koko jås€nistölle.

J
RAt

Tuhannet kiitokset
pitl$joulujen !rpåjaisvoitoistå Lasin eiHailalle ja
Suone. Måttåiluliiblle

KURSSII{.ANSIO NITYNNISSÄ

R€*eilyn peruskursi. kuEsikansio oi nelkoi-
n€n lielopak€it' vaNt€nla ja niidcn tllinnrsla.
nateriaaleista. !a,ierukscaia. rclkimnonasta.
suunnislukssl!. rctkfl suunninelusta ja tot€uluk-
sesq tuoållisuudesrå,såådÖlisist4 s!åstå. In.

HSL nla nonr shsiruisiz kaflsiota o[€is,

'naleriaaleinem 
I 30 n!.kslla. KlsyRåijå H€ntman'

ilta- puh. k. 718 768 jå Iomå Nunn€lta. puh.912-
318 2.11.

NrYYT-iviL\Ä NrYös

IIIHANIER(I(IJÄ
Låpintäviiöiden hihan€r(tejÄ roioslrä terhoilloisa
iaitihtå l0 nl hinlaan S€jja Turpollå pub t.322

T.PAID.AT JÄ CDLLEIGET
Hånk' ilselldi omalla l(aouammc rarustotlu T,psita
lli college. Paider ovel korinaist! lald$€na j!

Valrit håmd. lunnatr vihr€4 lunman sininenjd
luntfrln lii.i.puMino (T-påitå) / tumma lila

Hinra; T,paira 50 ntjåcollese 100 mk.
Tilankset Ki.sii Klemola puh k. 291 9l7l .
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Pt 3, 40801 VAA]AKOSK
Puh. 941 669 911
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RENAUTT

ETIC OY
PL 44

02631ESPOO
PUH. 90-502 800

LUMIMIES
FORSTE OY
Kuinbflqti. L n3@ FoBtu
hÅ.Ih (916) 41 56L T.l4B (916) A 212
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Avaj aista{ous kevät 1996
Lappiin Saariselälle 1890,-/henkilö/viikko

Sisåltåå: I-apin tåysihoito+bussimatkat
Hki-Tre-J:kylä-Oulu-Saadselkå
Liihtö pe (Hki) ja paluu su (Hki)

Luontomatkailukeskus
p'rh.9697 667 r03 Tieva

TEKNI

KOKO,AMME YHTEYDET VOIMA,KSI

SUOMEN PT

sUeFanie'



KOILLIS-POHJAN SÄHKÖ OY

Päikonttori Pudasjårvi, Sähkötie 2
puh. 988-820 l1 vaihde, fax 988-822 282
Kuusåmon palveluyksikkö, Raj amiehenkåtu 4
puh. 989-852 2066, fax 989-852 1068
Taivalkosken palveluyksikkö, Karhuntie 3
puh. 988-842 551, fax 988-841 755
Ranuan palveluyksikkd, Kiertotie I
puh. 960-355 1221, fax 960-355 2380
Posion palvcluyLrikkö, Kuusamontie 2
pjrh. 960-3'12 1121 , fax 960-372 1453
Ylikiimingin palveluyksikkö, Rinnetie
Duh. 981-817 7071- fax 981-817'1834

TULEKOKEMAAN
UNOHTUMATON LOMA LAPISSA

SAARISEIÄLLE
RUKALLE

YLIÄKSELLE
LEI'ILLE

LUOSTOLLE
JA MUOTKAN MAIALLE

Meiltå ykilöllisiä jå edultisis lonapaketteja perheile ja ryhmiue tåpin kohreista. Meiltä
ta.vittava lomasi oMisrumiseksi. Saat kalartus- jå ners:isrysluvat ja tåydeUisen

velur lis:ikri tM. Ivalo Airyo( lentopalvelut sekii alueen r€ikeilyka(at. Meillå toihii
ivuothen viilhewolaaus. Måjoifirt lomasi aikeå hwin vdustetuissa mökeissä tai

Tilaa löytyy 2 leryer lmrcista åinå 34 h€n8€n luxusmokleihin.

KYSY EDIJLLIIITA TAf,.JOUSTA LOMASI AJAKSI.

WIffihlffiu
Lnuja YiIn Euh,tn Ua

ptft. 949-583 2949m452 33tn,Iar 9697 -667 aE
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VAASA]II
LDIPOMOT OY
TVAI,ON PAI(ARI

PL 116
99801 lvalo

puh. 9697-662 997

lCERakenhiainr<lro*g$mrug_E
KALLIOSOLANTIE 2

O'1720 VANTAA
PUH. 90-89 48'l

KUSIANNUSOSAKEYHTIO
OTAVA
Uudenmoonkoiu l0
00120 Helsinkl
Puh. (9O) 19961

SUNDS DEFIBRATOR

Luislnet sopival SNS Ptolil
-hiihtononoon, SNS

-v ae I I u s k n käå n, Te I e n at k
NNN- ia NNN 8C -nonoihin.

rra{ + 42ch' > ::
UUTUUTENA pennte$en puorunkois6n
o!on valmistanul alumlinirun-
koissn luislimen, Sen kork3us
on vain 25 mm,16d 2 mm, 'fl'åI,[f..
Täståkin huolimatta tållå uutuu'
della voi kallistaa 45 astotla!lJutuus
sopii drilyison hyvin maraton€ll16; KAAR-
TEETV0I SIBKIATA'. Ivyynnissä myds
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'lAptillt0vl,Ä
Tilen LdpinkÄvijä-lehden 40 nk. Ol€n cuodttanut matsun
ilman sillistÄ hsk@ HSL:n lilille Medt!-Hki'Eerikink tu 24,
2t42t8-t3842.

Kurlu. ennclt.sÄn hokilojdenmå Suond Malkåiluliitr@n
(SML:n jasmyhdistys )

ksutt! jå håludn liittld suo.qjÄsdeksi HSL:!ån. Måkpr
wod€n I 996 suonjåsnnrtsun 40 nk ilnan erillisir laskua
HsL:n tilille Media-Hki-Eorikinkatu 24, 214218n3842.

Halue liittyä H.kinsin S.udm Lapinkåviioihinia sirÄ kautte
Suomm Malkaildiitloon. M.kso SML:n jdsonnaksun nts
nullo lricietuvrllr tddakl*lla.

Hebingin Sddu hpinkndjt.

I lkådiel lC24
00400 Helsinu

T
tr

I

054021

KARJAKATVON LINJA-,

9,05
10,40
rz50
1430
15.55
17.35

lasu 9,05 la myös
t0,40 7,50
12,05
15.40
l?,05
t8,40

*I
8,05
10,00
I1,20
13,.10
15,05
16,40
t4,25

1r.20 4,25
15,00.
t6,20
17,55
19,258

B: Esp@n s.nall., junlyht ys Hctsinhin
Linj@ liikcnnöi Äbe.einli.jan bu$i nro 85. tiltö Loppåvuo Llt}jlo.ilt4 Espoost4
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