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PY{KIRJOITUS
Helsingin Scudun Lapintavii.it Mikä se on? Mil,i s tekee? Kovakuloisiajå tiutkåpipoisiå lunlurin
valloitlajiako? Uskaltaalo tulla mulaan, jos ei ole k\nmeniå Lapin reissuja tåkda? Nåi1a krs\myk-
siå s@tlaa nousla er.imessuilla meista kuuueille ihnisille.

Meillå ei olejåsmeksi pri.s\x vaatimnksdE lqmetren hnipln valloitub lai salojen liilonetien
smoiluia. Ku tulel mutåan,sinun ei Larvitse tielåå kaikesla kaikkea ( ei se tosin haitlaakad)
Jäeiå on no i000. Tuhat crilåisla \lppiäjå rclkeihjåå, luonnossa ljiklajaa. Enhisia ihmisiå,
erllaisia lalotteitaja mietnmyksiå E.ilaisiin ihmisiin tutushmind on rikkålslå kåitkien kuss

Iiclsngin Seudun Lapinkavijöitä ei omisl.a h*aan. Ei Johtokunta eiv.tkä toimil:mnt. He lnovat
Iry1lä mui! toimitmalle, mutra jokainenjäsq voi tdlå vaikultamaån toimirtm

Jos t?imturkin lehden toimintåsiwja s€lailcc, huornaå. elu suuriosa lapåhtumista on p,iiikaupun.ki-
*udulla inkoiluja retkeivi hlaåssähoSess?i. lorukm ehdoila. ft piiivlikåveh'ä, viikonloppuetk ä.
saunäiltojå Nåihin voi osåUisrua. vaikka ei mahdoron kilomebim nielij. olisil.m. Riitliä, etti on
kinnostuut luomosta ja utkoilusta. Inpin luomosta ja sicllä 1'aeitmnisesLa päås€e nauttimad
lhdislrksen retkillä roin viisi kerlm nodesa

Siis lervetuloa. sinå uudeksi lapikävijiiksj hdkilseva, tai sina io lapint?ivijöiden reswisvi olhtl



TOIMINTA
TOUKOKUU

Lerkit ålkoivat 14.4. 96 ja jatkuvat myöhåån syksylle joka surmuntåi, eilei kohd,lie satu jokin mttu
HSL:tr tilaisuus Laien 19.5. jå 9.6. (Erånessur) sekå 7.7.-11.8. vålis€nå åikana, jolloia d
keslomatauko Muulloinlenkki pquutuuvainmikåli låhtöaikffullo I l 00 såtåå.l,€t*ki teh.tå:h,
jos såde alkaa keskenkive\r. Låhtö Solvållad parkkiprikåltr Ho 11.00 eli kunbussi on såapunur.
Låhdemm€ k€rtämåånu sia ja varhoja polkujan. 3 luminajaksi b'men4jäNorautta!ååttyen
Kdakaivolle. Siellå larukkat voivat jåli&i sauotrEan 1ai jatkaa takåisin Solvatlaån.
Lq*kim lavoitrem on €nsisUåisesti lTloilla sekä laiorå ld*kiseuraå niillejås€nille,jotkå eivår
mietell?inn kul.ie Nuuksiossa yksin. Mutm ker'tt piiivår€ppu. jossa juotavaa ia sauiaviilineet sekå
jalåsså sopivat jålkiimeel.
VeiåJinå Pirjo jå L€if Ström, puh 949-280429

YHTEISLENKIT NUUKSIOSSA

16.-19.5. to-su
PITKÄ VIIKONLOPPUVAELLUS MTKKELIIN

Låltö almmdlEimintieltd to 16.5. klo 9 00. Palun Mruan paitkaån su 19.5. noin klo 20.00
Vaellus alkaå låheltå Mitkeliå suutautuer eielåån kohti tustiina. Våellus Däårhv Kåltioniden.
jossd p&iros,aual RorrlE on Larkoirus lduia Pmas$ln1en harju.loyon;eta (yltrrqrar santrai
tilåt ia Tuuktalan rautakautind kalmisto. Suiuutrtaina aamupdivållå kåwune kålsåsranass
Astuvansalnfl kil; ja Inmsikaulisel kalliomaalaukset Maålåuksiin voi kåydå tutustunasM
kivelld tai vesitskdoolilia OnmyöstrEIdollista tutuslur Varkaan ja Knklolaipalmroimivijn
tMviin Jos vielå aikaå.jå enersie on s.'Estln}t, niin etsime Tinoiassa joseitr piileskelevån
hiidenkimun. Sitt€n voikin euolninen ålkaa, joko låvallisese lai sålllsårlms Uinaånkin

Malkm hinta or n. 150-250 rnk lenkilij owottaja måå,råstå riippuen. Tellranajoitus.
Olerpå yksin låi katsin, låhde nukaarja 1uo hlaå tuuli tultessasi. Irnoittautuntuer ja tiedusrelur
Joma Nurmi puh. k. 912- 31 8 243.



Tarjollå lohikeittoa, kahvia ja pulld mukavass sulassa leihn kem. Oiva tilaisuus hrlla tulustu-
nd najdja loinintad, jos eivät ole entuudestaan tuttuja. Tarioeinis€l naksavå120 n*/ henkilö.
ftnoitlåutumiset vastuuholil.tlie 22.5. mennesså, jotra enånåt tietlivål monelleko soppaa ram-
raan. Sarnallå voit d€dustella init€n perille p?iås€e, jos et ole ennd kå}It't. Vastuuhenkilöa Snkka
Sundstön puh k. 563 2092 jå Ri.va Pudm puh. t. 7725 318, p!h. k. 372 101.

25.5 la klo 14.00
KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA

29.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kdjakaivon såunaillaan pååset €sin. busilla 85, joka lähte€ Espoon Leppåvaarån Iåkk onlia.
Mnkaanplylft€etja slEmpet. Saua l?impiåål-uuden åikoihinja onyhleissåuE. Påluupikluutoilla.
Seunaslå peritåån poikan påållå 5 mk saunanaksu. Vashtuhdlljlö Jomå HFkäs 479 508.

8.6. la
PATOPROJEKTI NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA

Talk@l kuusikkokonen cDnallishDiseksi likankolon laråusktmpdn vålittömdsså läheisy)dess?i.
Pmiekti kuuluu yhteisllösrtåal liånsllispuiston våcn ldsM. Pislolapio on sopiva ty6kalu tåhån
hor)lmd. Omt cväal.ja MuDapwhe,ntrk&m rq)pnun. 

^jGohjeel 
anlra IIti puh k 488821, puh. L

6825 2561

KESAKUU

5.6. ke
ILTARETKI

Kevåån kuulosteftiå iltaretken merkeisså Vihdinja Espoon mismissa. Kokoontmrn€n Vanhatla
lorintiellå Pwslanmen itåpri?iss?i klo 18.00 nmesså. Vdstu}lem kmisappaat ja niiliin
mukaisel eväät. Paikalle Fiäse laihrista 2l klo 17.00 lålrt€vållå Vihdin Liikenteer b6silla.
Våstuuher*ilö Aulis Boslröm puh. k. 893 219 iai 9400-100877.
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E o-ll 15.-16.6. la-su
tIJ KARJAKAIvoN KAToNKoRJAUSTALK
Vaihdnme ylimjd katole turerun"n huovan ja sainalla lisäåftne villoja vlåpo.
Vasmt mukml Talo taj@ soppååjå s6unån. Vastuuha*ilö Uli puh. k. 488821

-lE .!'ll 26.6. ke
lJ KEsKrvttKKosAUNA
lrrnmo vesi on lånuneml todennåköisesti jo lötåånisltunpiiör Saunan lauteilla on oma
tuimelma. Sama lårnpiäd kuuden åikoihinja on yhreissam. Sauasta poitåtu pai*rn pdåIlå 5 mk
saunamaksu. Vastuuh€nkilö Peklå Naritrd puh. k. 8558 232.

28.-30.6. pe€u
SML:N 63. LEIRTNTÄ- JA MATKAILUPÄIVÄT
Kokemäen Pitkåj.lrven leirintåalueela

Luvassa pelejå, leiktejå, luontopolh, sauomisla, tånssia jå nuuta mukavåa yhdessåoloa koko
perheell€. Matlustarninen omilla krydeil{ ja najoittuninetr teltoissa. Osållis.mismaksu ei ollut
s€lvilå tåu kidoitettåesså, muttå tulee oldnaån leirintånaksun lisiiksi jotain pienui. Lisätietoja
Pertti Elo*lt puh. k. 939-548 15671ai hrlevissa Matkailuliilon lehdiss?i.
Vastuuherkilöt AnJa Pounarn€n puh. r. 557 437 ja Mta Såvolain€n puh. k. 570 21 L

HEINAKUU

11.7. ta
ELLIT SAUI{AAN

Eli naist€n eu,ilta Kdakaivolt alkao klo I 8.00. Mieh€tkin voival loki tulla, mutta odottakool
ylånåjålla kiltisti iuoroaan, Saunåmaksu on 5 lnv h€nkilö. Paluu pikkuautoillå,, jos €i haluå jåådå
våksi. Vastuuhe*ilö Kirsli Klanola Duh. k. 291 9l7l.



31.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kejakaivon saullåilå on råyd€IilH koi'lNihtoineen kåiktitren. Tät?i ei voi jåtad vålih. Sama
låmpjåÄ kuuden aikoihin ja otr yhteissåuna. Saunasta peritå{in paikan pååIlå 5 mk saDårna}su.
Vastuuhentjlö Aulis Bostdm p!h. k. 893 219.

ELOKUU

4.8, su
MUSTIKKARETKI KARJAKAIVON MAASTOON

Jos Nuuksiosse on nustikoita, Kale lö\tdå parhaal madapaikat. Lrintö alamajan pihalra Ho I L00.
PurkitjapMukal tiiytqaåtjokaisen sorminåppärwdestå riippuen. VåstuulE*ilö Kålevi Koski pulL
k. 676 039.

3.8. la
KEDON NIITTOTALKOOT

K4ypå kesah aikda ihailemasså Meerlatmd rarnassa olevåå keroa. Jotta kelo ynlyisi yhtä
h€miseve, s tiltw niittåå. Viiftattel, heiniihåråvat ja -hango! ovat hwäs!å. Klm haåsiar ovat
plstysså maittåvat soppa ja sua VastuulEnkilö Aulis Boston ruh k. 893 2 I 9.



24.-25.8. la.su
VIIKONVAIHDE SMRISTOMEREN
KANSALLISPUISTOSSA

Numnea, kalliola, harvinaisia kåsveja ja periimemaisdia.
Kokoon ulnm€ Sinisimpukm opasnrskesh*s€a r)råssfidrdin Kasnåsiin lawtaina 24.8. Ho
13.30, naftaa Helsitrsisrå on noin 200 kL lrihtö kello 14.30 Misroiaisven€ellå Vånön Saarcen,
joss teiriydlmme. Sulmudaim voeretki avom€ren Itteliå olevaan hrrnon sa]rl€a. Roman$ino
Jt]rno on kuuluie hdiruista kasveistaån ja hisloriasråan. Jos såå ei sålli Jumon malkaå,
nltust'llme lriheqlinå ol€viin såariin. Paluulåhö Kåstuisist?i n kello I ?.00.
Kuljetus Hki- Kåsniis-Hki omi a autoila. Yhreiskuliehrksesra soviraån. Hinta 160 ml sisåluiii
vqdrljetuksetKasnås-Vånö-Jumcvdnö-Kåsnås.Muk@rretk€flFårusreet(!elns+måt:uupu!si+-
kelrn-ruoai r sekd piktueppu ta remos?ullo. Rerrelb nuhtuu milrålin I0 hmtrlöå
Imoiltauhri@ ja li.;iitiedot viimeistrrin 27.6. Anja Pouriain n pth. k. s57 43'7 ja 94941 7 293.

28.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Sataa tai paistaå såunå låmpiåii klo kuuden aikoihin Kadakaivolla. Sauna on yhteissåum ia siitå
Fritäån paikån pååIlå 5 n& sauramaksu. Vastuuhenkilö Kårin Sillander puh_ *. 674 644.

TULEVAA
4.9. K€rhoilto Kaisaniene! ålaasteellå
25.9. Keskiviiktosåuna
12. 10. Sryssiivous Karjalaivolla
30.10 KeskiviiRosåuna
Syksyksi *,availlaan ensiåpukrssiå, mutta siitå tårkertunin tuevassa lehdesså.

l /
Å\o
I

\ '

/ /+:
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KALASTUSVAELLUS 3.8.-1 0.8,

Tero Ronkainen opaståa kaldsåannin saloihin
Kessher&naå-alueella,jokasijåits€eIiar rir-
ven itå puolella. Maastoon låhdeti?h Sevetri-
jånelti pååtöspaikkarE on Paåtsioki ldheltä
Nellililmiä.
MålkåalkåaF 2.8. tlo l9 26HehnBiniauralie-
ås€natla köteviillåjlmallå. MatkrD hint! on n
1650 mk. Malhn hinlååtr kuuluvat matkat ju,
mla, bussilla jalålsila, oppmpålvelur, kalas-

Muotkien maaslo on helppokulknista ja påivä,
matkat ovat lyhyet. Vaellus sopii siis irlrin
vasta-alkajillehn. Majoitus In@stosså reltoiss
Låhtö gelsingistå 9.8. klo I 9.22 liihlevåsså ju-
n6e. EiDtå I 350n* sisåltåiijumtkåtmåkuu-
paikloineen, bussikuljetukss, loppunajo;
n*s€n jå -såunan. Reka ja vaLuututset eivåt
sisålly hhlad.

tusluvat sekå pååtössauna, joka pidetå?rn lvalos-
e. Paikallisel kalastusluvåt hankii opas. Ruo-
l.ålå vakuutus ei krluluhintaåll. Mukaånmaåtuu
ainttin 12 heikilöä.
Emakkopalaveri pid€ui.in Kdjalaivolla la 20.7.
kro I2.00. Li5åtietoj i ja ilnoiatåulumiset JoF
maNumipuh. k 912-313 243 jaTeroRonkai-
neD 989-8522 991(klo 8.00-22.00).

MUOTKATUNTURT 10.8.-17.8.

Imoittåutumi$t 15.6 memesså Kalevi Koski
puh. k. 912-381 079, puh. t. (klo 11.3G12.00)
90-856 442 49.
osmottejille pidetitåa trnåkopalavei Kårjå,
kaivola 27.7. klo I L00.
Ennakkomksu 500 mk suoriteråatr kotiin
låhetehåvållå pålkldsiirlolonaklcetla.
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SM-ERÄTAITOKISAT KILPISJÄRVELLÄ 17.-26.S.

Kilpisjtinen Sa@veikolej6t Äs€uråava! SM,
öriitaiuokist. HSL:n porutalta on p),.rdeft.y apu
ftstiiehtäviin ja olemme jo lupauhDeet. Noin
bnmenhmrå lapinkävij?iå r,Fihåisiinmsreille,
jotlå horm pyörisi. U1i kenoilee lisåå puh. k.
488 821 plh t 682 5263.

gi't
3:n' l

RUSKAVAELLUS HAMMASTUNTURILLE 30.8..7.9.

Ruskaa ihaillad koinfiktassa Hai nastm-
luin eråjMssa. Alue sijåirsee Saårisetin kd-
keudella nelostien låisipuolella.
Måtka ålkaå Helsingin mulatieMalh pe 30.8.
klo I 9.26låhl€vällåjrnaila. Mukaån måhtuu i2
hsil.ilöå.
Matkan hintå on n. 1400 nk sis?iltåen målkat

L€iri mtarkoitettutaikille, vauvoistå våår€ihin,
murosikåisislå numrnoihin. Ohjelnåss on
lucntohokist i yhilessäoloalasien ehdoilla. Måt-
k'rstaninen ornin neuvoin. Lisåtiedot Aimo Ha,
kola p!h. 945-583 369.

lumsså nahlupaikkoircm s€kå bussil:'Tdin ja
pååtössåum ja yöp],mis€n Saåriseliillå. Irnoil
låutunin€n 20.7. mennessil.
Ennakkopalavdi hhtijöille pideuiän Kaqa-
kaivotla la 17.8. klo l2.oo.nnoittrutuniDeD
ja lisåtiedot Jornå Nlmi p$. k.912,318 243.

uLKorLUYHDrswsrotMtKUNNAN JÄRJEsrÄMÄT
VAELLUKSET

pERHELEtRt KUKASJÄRVELLÄ s..16.6.
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LARNA 22.-31.7.

S)lama./s),lde or Ruotsin jå Norjan Eiatun-
luialu, joka sijåitsee Kesk-Ruol$s Jäm!
lannin ja Hiirdedalflin Rajllmilla. Vaellus on

Vaelllkselle i*rnj kokoontuvat Vesd eta-
mass MaMtaina 22 7. klo l2.30. Matl.å teh,
dtD kinpAldillå mia auloja kqttlien. Pa-
luu Vaåsåd 3 ].7. kio 21 .30.

Matkan hinia 1620 trl]d he*ild, jåsenet 1500
Ink rlö. Hinta sigiluiri laivmttat kanslpåikoilla
sekä matkustajille etta autoille Vaasa,UlMla-
Vaasa. relkimuomt våellftsen aikea, polttoai
neLrlut Ruotsin puolella keskirnååråisn kulu-
n*sen mukåan iå vaelluksen leliijår palveiut.
Hinla ei sivillä mtkavakdutusta. Yöp)minen
telloissa vaelluksen åikåna. Hinta edelllttiiå
rthinu.iin 8 tiiysifl DEksMa oellisluj&.
Liiåtiedot Juhani Siik puh. 950-526 13 16

PERUUTUSEHDOT

Jos vdaus pmule&ån, palåutetaatr ilmoiltautu-
mimaksu våhennet\rtri toimistoluluilla, 50 mk
vamulsclta, hitenkin niin etti, ios r€raus pc-
ruutetad rvöhenn n l_uin:
42-3 I irk emen malkan alkua. pi&itetäiin puc

l0- l 5 ukma Mtk.nållu pidåteuiän eruEk,
komak$ kokon rn. Mikåli tåmå måls on vli
25% vmhm lomåviikon himasta. palautetarr
,imän måltiin ylittivä osa.
l4-8 rk men malkd alhå, perilå?in 50%
vdanks€n kokonaishimaslä, hitenkin vrihrn-

0-7 i,rk emen natkd a[.u, psitiiiin varådisen

Tilaja on oikeurenu peruutlåessåan tä) 1een ta-
kaisinnalsuun lååkårintodistuksella.
Helsinsin SeDdu låpinkåvijöillå on osaottaj!
d vslwden tai muun el)Inlta mmattoman
rylnjohdosta oikeus peruuttaa lomåtilaisuus l4
lfk emd tlnoiletun tilaisuuden ålkänispiiivåå
olemåtta velvollino korauksi Jtrjeslåjån
pcruuttaessa tilaisuuilen, oMnoft omalsu palåu,
telaan kokonaisudessd
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KEVON LUONNONPUISTO

Utsjoen kunnåssa sijaitseva v.1956 perusteltr
Kevon lumonpuislo on lrr@ pohjoisin laja
suojelulxe. Phtada on 712 lol,. Puiston pe-
rusramis€lia on haiuttu suojella ainutlaåluin€n
rclkolaak$, K€von kujoi, Jå lappale sitii )m-
liiröiriiå, lrdkisti vauioituvaa hmtriluontoå.
Luonnonpuistoi on ensisijaisesti vamtru alkup+
råisen luonnon tutkinus- ja suojelukå)ttöön.
Sitsi ilmisd toininha niis*i on rajoilettu Fsl-
jon enemmån kuin kansålliwuistoisså. Tutki-
nusln Kevotr luomonpuislon alueellå ludoitlaa
Tlru lliopistonLapintulkimrslailos.

Retkeilijrin kamaltå Kevon luonnonpuisto on
jaeth kahleen own: rolkoalee*qJa hutui-
aluesd, joisM on osin qilaiset mjoitukst

TuhrialEella voi hiihtiä kailkialla 16.10. -
30.4. vålismå aikana. Jalm sa iiikku
1.5. 15.10. våin merkrryillå poluitla.
R9$94bs on kokonaån r-ulorkiellosså L4. -
14.6. välisq alm.

Leiri}t),mislå lartd on reittid vmille rak€n-
nethrlukrisiå huollettuja teltlarlu- ja ruli!åikkojå
Osaila nåislå on tilapåisiksi sådsuojiksi larkoi-
leltula kosaslaawja ja lurvekarin€ja. Ne eivål
sovellu yopymised, jolen ietkeil'jå tanitsee
väiluintittii lellån våella€ssaån rolkoalue€n rei-
1ir. Tuldlekoja leililtlninen on sallirhu vain
rnerkityillåpaikoilla. MetMpalovdoihrksmai-
kanå avonrien leko on kiellettyå mrös tulipåi-
koi[å, muttaretkikeittirnenkå]tlö sallittua. Puis-
ton sisillå on Kuivin ( l0 h) autiotupa ja
trlkopuolelia, mutta ieitin vdella Ruklajijnen
( 8 h )jaNjavsoaivin ( 10 h) autiotuvat. Talvella,
jolloin liikLumin€n ei ole sidottu poluille, voi
puistoo wpu hiihuimaillå monellåkin suua

Rolkoalu€en.eititr pä?itepist€et. Kenesjaini ja
Sulaoja, staiheval nEatreiden vdsilla MG
lemmissa pajkoisså on opastustaulul jå pyså-
köintratrc. Ro*o-ålueen låpi on merkitty 63 lim
pilkä vaelluslolku KdesjiindJå S'rlaojd vå-
liue. Reilii ohitlaq luonnonpuistd komeinmat
nåhlåq1'det. Polku kulke€ melko vaatilissa
maastoisså. Jokia joutuu ylituimåånkshltmalla
useita kertoja. ja vedo pinta on vesinLin atku-
kevist?ikorks. Reilille o$kulluhelpotldMdr
rutennenu pittoksia jå prstysuo.illej\{könreille
portaita. Jokjetr ylitystå varten on pingot ttu
kådenstjallist vatjent rmalta loiselie Ne anr
tavatkrhlaåjåapy$'mål,nu,slssiiJosl(as loirnåk-

Kuivitmnrin tadta kulkeva rdgaspolku erka-
nec ja liitt'v kanionin reiltiin puiston louiåis'
osass. Tämiinpolu vaiellå onkolne auiiolry@
Ruktajårvi, Kuivi ja Njavs@ivi ja niidfl lisiiksi
luli-ja leiriltlmi5laitkojå. vai}}a ttnii reitti ei
läpriisekärin kdjoaia, kåy se rotkolaakson jyh-
keåss?i lomaispäässi ja liellm liki 30 mer
risellåpurouks€lla KDlvinreitill€voitullamyts
Paistmiurin erdrnaa-alueet lautta.

Kevon k€njonin reifille kdnattaa tmta aikat
riittlivästi. Kiiretui lilåmåilå polun låv€l€e 4
påivasså, mutta dmiinkin aikaa saa Lalu-
lnåqn Suomen ehku koneiImise naismissa.
Ydinalud muodoståå yli 40 km pirkå jå påi-
koia toista sataa metriå syvå kanjonnnainetr
rclkolaakso. Se on srltynlt miljoonia wosia
sitt€n tåpååluneiden kallioptråliitahdusten ja -
nurtumien seumuks€na. Nykyisin l@ksor kalio-
lqiirh vaihttavat pohjatla virtaåva Kevojoki ja
vaihtelerån ilnåsto, aiheuttanåpaf kdrapautu-
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Pj:n puheenvuoro

Talve! lriihlokclil alkava! ollå jo amakin triällä
etelåsä ohi. Tuskirya liukad loi ilmia sr11-
raå,jos ei ol€ ladulle tai huhtMleer kiireiirådn
ehlinlt. sillå lårå påivånå todennåköisesti jokal
nen on omalla laho1laan kiireinea.
Viime wosi oli 'lhdisnrksenme kånnalta lodella
baä Rahaaki! jäi kns$n pohjalle jiiseDislön

Aina on leskusteltu lehlme kNtannukslsla
in. etki jotain o1i )ritetuivå Puhcenjohlaja sai

jolrokutnan p?iäl v'imeinth käämlteti]å leh-
den sisiaeu muuttaniseksi. Koska lehleen oli
vaikea sada mainoslajia. aNettiin s dkoptrc
lislcn ichlriuksi. Hmknth. jaikelaan loislai
scksivuodcD 1996loppuun Tållå olerune saå-

Dcet lodella huornå[avaå sååslöå. eikiJuui olc
lnllut moitteita lehden sigil1ön suhleeD
Ke!åtkokoN hyviiksyi wodeD 1995 tihrpåd-
tijkser jaasianomaiset saivat vastuuvapauden,
jotfl Seijaln loi nlt kiitoslen kera roleta har-
msiamaån l'uten hånen toivede on ollut.

Kuten huo aåne- yhdistukseluirnme on ilas
laljon loiminlaa. Toilon, että osållistutle 1i1a;
su*siin, sil]ii niissä voi nielestitri lodella rd-
bunta Parhdr kiitoksen toimikunat saaval
siiui. eltll osallistujia on runs^asti ja,.ft i toini-
kutien valta!r esivalmislelutl-,it mene hutkaat

Toivolån kalkille leppoista ja lämin1å kesåå

Kirsti
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*KONESUUNNISTUSTA''

Mdenraki.iåi ovat jo pilkäån kå)tuineet el€L1-
ronisia apuvålin€itii suwistaeM maåilrnan
mqillii. Snomesskin on ollut jo walrr'lh
ruoden ajan saatavilla näitå apuvålineiu
navigotmin awksi Merellå GPS laitreet ovat
olle€r nrnuianoin viiden ruddrjm. Smsijaan
rctk€iliiåt Ja dijnlävtat hitavat !"si.a hakeå
tutD]m näihinvålineisiin. AlunperinOPS lait-
reet olivat suurikokoisia, mutta n'.lryiiån laitleet
oval pifld\n€t kisipuhelimm kokoonja påi-
laval vain muutama 100 galnmaå.

GPS eli Global Positionin8 System laitteel
pmstuvat sat€lliiltiteknjiklsår GPS lailteel
saåvat åvaroudesså kiertivisui såtelliiteisla jat
kuvaa tietoa ja plstlaål Uimiin le.usteella måå-
ritlelm?tm larkm staimin m€rellå lai naåstoy
sa GPS jårjestelmåån l-uuluviå såtelliitteja on
luktis miirirå l@ta kisuivållä radallå.

GPS:riä d uudistettu jalknvasli jå oikeastaån
våslå v. 1994 siiu on tullut jatkuva )mparn
worokanden toimiva jdrjestelfti. Se on lehiret-
ry Yhdysvåltain puolustusninistedön aloittees
tajå se våstaa edelleen satelliittiq toimimasra
jakmosta. Jiqesieln,in elua d, €ttä se plsqf
,ekemåån paikan måtrlrysrå kaikissa olosuh,
teise ,mpfi lllmkaud{. Siihs ei siis våiku-
1a esimerkiksi stiåolosuhte€1. Alunperin jårjee
lelnli mtarkoiiettuslilellismkilttö.'n, vaik-
ka siviilikål,ttö on täilå he*€ilå låajempaå
S jviilikå)ttöå varten låheletåån erilaista koodia.
joka ei sisällå yhtä tårtlaa koodia kujn
sotilaskåyttään taikoitettu informååtio.
Siviilikå}4töis€tlaitt€et kåytråvåt ns. SPS koodia
jasotil6kä)'t1öön larkoitetut laitt@t PPS koodia

GPS:r toimintaperia|te

GPS salelliitit mittaavat tårk n sijaintire ja

laikkånså s€kå lålEqtsensignåålh alhhetken.
GPS laiae vastadottaa satelliitista signaafi!.
ruttaahluneen åjån låitleen jå satelhitin vålillå
Ja mååritielee sen perute€lla vasrå4ottolaitlem
ja satelliitin elziisrydd. Tekkad mittauks€en
tarvitae våhintiån koinen satelliitin Lihettli,
mM tietoa jotb se pystyisi maiarittelemziiin tar-
kan sijaimin. SPS lailteet. jotka otr tsrtoitettu
siviiiikiy,tt'ön pysbaat må.trittelemiun sijain-
nin n. 25 metrin tårtkuudella Tåtii tarkkuutta
$tilaspuoli ei ole hlaijks}t}(,Jotd kå!41öön on
otettD håiri åsienaåli, jokå vålrcnlåii em.1dk-
kuutla. Se aiheultaa stu Eisvnheiui mitla*-
seq, mutta virhe on hitoLjn yl@så ålle 100
metiå Hdirinlåkoodir on todettu nimittiiin vai,
kufl.avån milen korkeuden m.dårityksen, silla
paikan li*iksi iaitteet pystyvåt mdårineletrtirin
rnyös sijåintipaittransa kork€uden.

SuuDtristus GPS laitteelh

Su'mislus GPS låineellå ei periaåttecss !oik,
keå kovintraan paljon suuruan otlamisesta kai-
talla. Tosin nåilla laiteilla or useita eri loimin-
tåmuo1oja, joten suumistus GPSI1ä oD mon!
puoli*npa luin pdnteisillå välineillå

Yksinkdraissri, kD laitleesed syö1elirin si
jåintipåikka ( tai iåilteen Inåliritleicnå sijaint!
pai*tå ) ja tetassa ol€van pislen koordinåalit,
voidd laitte€n anlla suunnistaa ko. kohlee-
seen. Laile illnoillåa suuimm, måhdolli*trmm
kulkusuumd poilkeamm, etäislyden kohte€-
seen, arvioidun sååpumisajån malkanopeudesla
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riippuo kolteeseen ja samoin mvös nopeuda.
Kohdelta låhestyttäessä se antaa
ennakfovaroituksen ja lopllta ilmoittåå, ettå
kohde @ suwtetlu. Muitakin lekdikoita voi-
dad kiltlå.i, nippm GPS laitteiden omirai-
sudisista. Esimerkksi laite voi rekisteröidå
kuljetun reitin ntistiinsa ja laitteea
lakaismpalDDohjelmn anlla roidåan reitli
muultaa kii:uteiseksi jå lalatå smoJa jailkiä
lakaisin. Laitteiden monipuolisuudesta la
muisukapasileetista riilpuen se voi siiil)luiii
rnuishssaan varsitr suuren määiå eri
reittjvaihtchtoja, jotka voidam mååritellå kaJ-
lalta muistiin ennen malkalle låhtöå lai mtkm
åil.m Reitli]a kulkusumta voidaa esirLti
my.'s graafi sesli rni)tollä

Tåhåi asti relkeilykå'tlöå on c'hkå niten njoit.
tannl lailteidq kokoja suuelko viranlolutus.
Uudel laitleet ovat vinan kululuksn suhl€q
huonåltavasd påråntuneel jå påDslokä)tössliHn
niidd källtöaika sattaa l.iheswä 20 tutia
laitlei.len omimisuuksista .iippnen niisså on
yleenså my6s virrårsååsrö billlnta nuhdoll;
suus. Iiitteet kesUivät Dryös kosleutla, koska ne
on suuuilelh mererkull'uolosuhteila vdls.

Siirtyisinkö GPS:n
käyttäj åksi?

GPS1 ovåt olieet tahin asti !årsin kålliira, hin-
M1 ovar olleet y1i 3000 mkn ja mmipDoliseF
mar laitteel vielå kalliimpia Vanh€mpiå låjtlei-
la on viime aikoinå ntsly jopå n. 1000 mklla.
Nåiden heikkoutena on kuitentin yleenså
$uetto virånt'ulutus, joten varaparisloja pi-
uiisi olla melko nmsåasti pnsål.ån laskuss
Laittel svelhwat |ailenkin lyvin esindkiksi
tilapåiseen paikan m.åritvkseer, mikåli
kmpassin awlla iiikutam maastose ja paikm
måårilykset suorjletan tarpeen mukaan.
Kdoordrelkeilysså, v€neilyssii tai pyöräilt?iesvi
laitted koolla ei ole mdktysuija mukad vo;

d@ vmtalnut@ vaitkåe.ilinen aktu. Mes-
rossa joss& olt v,ilvnl tmistspisteita, niistå on
r€raton hlötv sanoin !öolosuhteissa ja huonol-
la så:111ä.

Retkeilykäiössi låitteista €i ole vielå kovin-
karn påljon kokerNksla Palkm mä?iritelv on
nyös nrLlisillå @stokanoilla häkalmpa
klrin m€nkodeilla Mdkoittie! reunoihn on
merkitty leryspiirit jå minuutil selkeåsti.
Maastol€dtåa vailen tanitaa apu!ålireeksi
enllinen nitlalelt, jonta ai.ila voidåån ftiiiri,
tellå puuttuva minuuttiasteitko kartan relU@n
Tulevaisuudessa kaitoissa niimä asteikot ovat jo
vålmiina kuren on jo Ruolsin tDnturitanoissa.
Enllisn nittalel1n kdlannd kartan mukana
sattaa olla hån-kalaä. lot€n ilieinla on mååri-
tellå asteet ja minutdit lårke'rnnin kårtan reu-
naån enna}toor Nah pailtr måfittelt muo-
dostutr jouslavaksi Konpassia ei ole hitm-
kad s)$:i hllåui pois varuleisla. Kaitki elekt-
ioniset vålineet ovat dkoja lniiriöille ja tånå
!å1e€ myös GPS laitteisiin. Parisrojen
lopahtaessa loppuu GPS:sui puhtr, joren konr-
påssi on slyå pilåi mDkda, vaikta usko uu1efl
letniikliad olisi suun. Konpassihd ei idlirse
ulkopuolistå virralåtdett?i eiki s hwdy pålka
slla. Tdkass partarunådritvksess GPS:sti on
vmsti iloa ja sn jålkm ei tarvits lvd&i
letoa misså liikutd. Nylryislo laitteiden staåt-
lis€ksi larkkuDdeksi luvalaan ninittåin ålle sa-

ö
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..KENEN JALKA KAPSAA...''

"Jålkinet muoöstavat varusteiss dimm
kohdå4 sillå niisri flippuD jalkojd kuto ja
silen vålillisesri nyöskin etenenisnopeus.
KerSiksi on $osileltava lukevia hiihtokenkiå.
Jos ne onvalnisrettuhFåstå nrhasrå ja sopivan-
kokoisiksi, void@ woilla kflsillå talvella
hiihuå jakesdlläkivellå. Hyvid keni.ien pohjat
ovat kåksink€rtaistå nåhåsta, joka pilåi kevåt-
ehjossa ja kesiin sateisså." Nåin opasti T L
Soion€n r€&eiFiikei miniossa oppaas@
4olunrlla. Kumisaåppaila hlin ei h}{åkslnlt
ker*m heueida jalkojfl haudonajiksi. sqxi
jaflhån opåsti vårårmaånnukd keryet kmi-
tossut leiriolosuhteitå vanen.

Hiihtononoilla ruskin kukaan enåå låhtee
vaellutsille. KmiMpas on kaikesta helim!
ta nytfiirin suosjtuimpia jaikineila vaelluksilla.
Mit€n kehitys on tåhån suuntaå kulkenut on
va,keå senoå. Jos oikeur muiståa, KulleNo
Kmppin4 suositt€li jossakin kidåssaån h)ryå-
ff jalkine€na kmiteråwpdta, koska se €i
håudo jålkaa samalla lavallå kuin pitkä
kmispas. KuniteråsååppMrbitåvat vainolla
lållå helkellå kadotettu luomonvåIa. Mårkk!
noille on tosin tullut Dusia ns Ceda boolseJå,
joiss on kuninen t€r4. Nåistd ei laidajuuil@
olla tokemrsta retkeilykilösså. Myös iuotså-
laino valntistajå on tehn),t tållaisia retkeily-
kenkiå, mutta himaltåan ne ovat melko arvok-

Kunisåappaidotltttd onkyllä!€ruskltua Suo-
mo Lapiss ja muissatin ruastoiss jose lii-
kuråan vaihtelevisa olosunteisså - k-uten jokien
ja pNoj€n rantår&iseiköiss:i, dpå$illa ja nuil-
lå kosleilla paikoilla. Tållöin ei tarvitse patjon
miettiå misså kulkee jå v@ltla ja pienten puro-
j€n jå jokifl ylitlskin onrdstuu vaivatla kalrl@-
Inallå

Ainoa epiikohta nielestäni on, ettÄ kmisaåp-
paåt ovat melko iaskaat jos niisså on riiluiv.in
tukera pohja Siksipå olen esimdtitsi Sarrise-
1är vaelluksilla varannut mukaan vain
matalavaniset keveåt sappaat ja vetitntt ne
jålkaåni kosteillå reiteillå, muulen olen kå}ltd-
elt hrkevia lertkdeita. Ka.{uu.jålkineiksi ma-
talat sppat €ivå1 lDomollisesti sovellu. Toi-
såalta joki€n ja pumjen ylitkset ovat melko
lyhyiui, joten jod ylitykser ovat snjuneel ilman
kenkiå. Jalkålden suojma olen silloin ki\4t?i-
Dlt paksuja sukkia tåi s}] linkejä. Tåmå on ollur
mi(u trDhisni fttkåisu.

No.Jassa jå Rnotsiss vaeltaessani olen olpinul
kuitenkin viime vuosina kåyttåmåår
va€lluskenhå. Sanokoot muut milå tåhånsa, ne
ovat pehal kåvdit, jotka pakkaan retketle
mukåan. låntiset vaellusinastol ovat f,ååosin
laivia huturikeft aita ja rakkaisiatuntuxinteiLi.
Sat€isella lå liutkaalla kelillå osa årvosta,
ettei jalka lipsåhda tiukassakaån peikassa
keiklLallå kiv€ltå. Ensirunåin€n kokenuk*-
ni Norjasta oli, ettii kmiwppåat olivat entiset
koluressa sikiilaisiåljvikoila. Ss jälkem d ole
mkkaiseen maåstoon kDmiseppaitavienyt. Toki
liimessiikin kosteita paikkoja lö](åå ja joutuu
jokien yli krhl8!)lrrm. ortein sateisha påivinå
jouhlvat vaelluskengåt myös koville. Norjassa
kuitenkin pelashiks@ on, eltii sikiilåisisså
rurn$tuvissa on kDmm Laivaushuoneet kåi
kille vårusteille. Joter ei sen niin våliå, vaikka
muutaman tumin kävele€ kosiuneissa kqgisså.
Tietå.ipd}rin, ett?i s evana päiviin on laas
kuivat löppöset jalan ållå

Nykyåån våelluskenkiå on myös Mtaulla hy-
vin l&ja vålikonnå. Kalleimat niist{ ovå!
tiysahtaisia ja Gorelex kalvolla suojatluja.
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Tosl! pdnteinetr nål*alie*iikin kestiä ylläitä-
vån pilkåtu kosteuna, kur sdr påivån åluksi
rasvaa kumolla tai $ojaa trrdraikaisella
''impactilla Nahtakenkå knits*ir hengittiä
luonnikkanunn kuin Goretex puhlkoot nåi-
noksel mitii laheNa. Mikaili ei halu sijoitlaa
huikeita sumia vaellNkenkiia voi aluLsi vaik-
kakokeiilahalvenl1l]illalakeqimnill. malleil-
la. Viune vuoden lopullahån lrettins k€n€xt!
ovai sefleet DNli-as€rMrja didenlioal oval
låskeneet n$kåsti. Ns. kaupur ii vaelluslicntiä
on smut alle kolneNde. Ne eivår ole aivan
ruin htkevia kuin oikeat maaslokdgät, mutta
joislakin nalleista saaltaa löylyå vårsin
luonnikkaåt Lrrll'uvålitu)et. Hinnån pudoluksn
salaisuulena on lrcmolisesli, etLi kogät d
vahnistettD kaukoidån laajoilla markkinoilla.
joten kenkien kesuqydestå en n€ne tåkuusetr
Eskaase kä]tösä. AnDhtr kamttså våråta
itselleen sellainen målli, josså rå !i nonsec
pohjanjakengånmjåsl!ylösn 1.5 cm. Tällöin
ei lesi aimk@ tLurkeudu kengiin sisä:in juDn
kul'ituksell€ arimasta kohdasta. Omien

tewenpim lnljasnålEsta ja Goduasta vål-
nistenujen kenkien kurlo ort hwä vielå viiden
woden kä\,1öD jälleen, niissåkosleussuojdl' on
Goretex. Tosin viimeksi letslssii olosuhleise
kengår kastuivat n. viiden l'min kå!el!,n iål-
keq. Halvenn ss keryisså otl useh myös jo
kosteus$ojaus. Malenaalinå voi olla esim
Slmpalex 1åi Porete\ ja nuiiakin nimiå vår-
mdlö]t$. V€rtailuddenjaGor€lexinvälil-
lä en ole lrilenkan missäiin niiluD'l.

Saappåislaja kcngistå voi siis oua nonlla niel-
ti. Pdas on km kokeile la etsii it*lleen
mukavimat vaihlchdot kotoisisM maostoisså
- ei sitten tarvitse låptu soilla lamil€lla valin-
tads. Aila kuileDkin kmattåå muistaa, ettei
kenkien kuilattelu omisru kotomåan
våelluksillå. sillå kukapa haiuaå paahtaa
kesåhelteill. aDtiotuvm kmiiM haDtovan kuu-
ma.ksi, eikå kenkien t-uilanelu nuolion ålirellå
o1e kovin suotavåa. Siinå piuiil var F viieus
paiklansa. Mjssd voi silaa siellä nanka palaå.
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NIESTASAKKI

R.{,ieviiåt ilman BlÄ Bandia

Olme nosien mitl@ loumeet ldtirMr
retkme ruokalistat Blå BaDd retkiflokien
vamd. Neluin o!a1vålniita naukråita ruokia,
joisra on välumipakashrkse! åruIla poislettu
!€si. Ta{olla or m}6s såksalaisia Reiter Tra
velmch rerklmokia. ValnistusnodelmisuJoh,
tuen ne oval vGtu kalliita, eikå edes EU-jäs-
n}}s o]€ niidd hnrha aleniånui.

Halvdpia ja vhu rnaitlalia relkinokia loi
valmislåå i1s€kin. K)sykti nikllå Raijaltal Usil-
ta lutune&illä oldnoudåttliut seuavåå pe-
rusainekaåvaå Kuivat!u jauheliha+kuiva
pussikastilielpemmuusi. plkmåknroni tai
pilaEisi.

Mitn nikin maksåa?
BIå Band re*jn]uonat nalisavar 25-30 mk ja
Reileritn. 40 tr*pussi. Blå Bandinlastitkejdd
hilml omt 4 n* lrenoilla, Krorit naksåvat
1,50{ mk. Pikåmakarootu maksa 5 ml 500 g
pussi ia pikariisi I 5 mk hujakoilla 400 s paketh.

Pemnåmuusitnuksavat 7-8 rnl kuuddmoksn
pa,l*as, pailsi lakloosilon Mielihrra, jolla on
hh1åa kaksi kertaa oelm?h. Tarallinfljauhe-
liha måksa noia 30 nk.ia paisli 40 mk kilo.
TarjoNhiMt ovat vielå asia eriks

Aenoiden linnoiki saden syöjdå Ja atlTie

Reiter Traveluch 20-23 mk
Blä Band relkimuona 12- 1 7 nk
Jauh€liha + kastike + pikåmåtarooni 2-3 n i
Janheiiha + kastike + piksriisi 3.50 4 50 n*
Jåuheliha + taslike + peudrDtrsi 3 40 4.40

Ja ei muula kiiin sydmä;io

Kalevi Såirå
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KASKIPOLUILLA POHJOLASSA

Suomalaisuus ei ole vain onan trrllirlme histc
riåå ja Llittuuia. Srcmlaisia on åsunut eri
luolillå naåilmååia he owt luoneet sime omt
kul t luur ip€r in le€nså
smmlai$]ue€t $oinen ulkopuolellå ovatRuor
sisså. Våh€mmålle huornioll€ onjärialt $oma-
laisuuden våikutus Norjassa. Tmettnshan on,
etui Norjd pohjoisia osa Ruija oli pitkäån
suomalaielretta. Suomen ki€li on Ruijaslakin
Jo låhes tyystin håvinnyt vaikka ranloja
suonalaiskyliå on yhli olmase.

Erelå-Norjån suonalaisretr histdia on l-uiten-
kin tutemttomampa, vaikla asulus siellä on
ollut hyvin vdhe. Kmingas Kuslaa Vaasm
kåskysu suomalåjsiå muutti SavoD taskimilra
Ruotsin Vemilantijn, asultmm Ruotsin iå
Nodanrqia*utuja. V.nhat suomalaisålrleet ja-
ke t?inä piivrinä k ltiå Nodanja Ruotsin valta-

Finskogo eli suomalaismetså ei ole kuitdrladr
åinoa alue Norjassa, jome siltoisten savolaislen
jalanjålje! johtival. Dramrnenin pohjoispuolella
o)tri alElimddk4 jonn€ sunnalaisia nuuni
1600 luvun prol ivål issä. Den Norske
Ttristftjrainsin nosiknjase v. 1994 mini-
taan, e1tå vielå 1800 luvun alkupDoleuå
Firmernårkassaoli29pis ii tal@, joilå suom,
laiset asuttivat.VuoM 1923 asuinpåikkoja oli
jätjetlå 10. aluella ei ole enåå va&ituista astDs-

Iinoemarka on n)kyå,?in Drarrunenilaisten ja
Oslolaistm hiihtopamtiisi, korkeimat kohdåt
ovåt n. 700 m€triå, alu€ella @ usita pieniå
jårviå ja suomalaisial torpal sijåitsivat clitie
jairyfl yfrpdrillå. Fimerna*a tådoaa t?illå het

kellåkåksi majoilusmhdolli$utta re&eilijöiile.
on mahdoilisuus

palvelumåjoitukseen, mutla lim€nårkd on
ot€ttu kåyttöön myös vania suomalaistalo
Svarvestolen jtrepalveluuuvaksi Ke*illäalu-
eella on nahdollisuus liikku *k?ijalkaisin euå
pyöriii\reiteillå.

Finskog€n eli sumulaimelsä on edelleen
vaeltajan unelmamaå. Suomålåinen asutus on
ull{ hetkellä histonåa. Suonalaissta rsutuk-
sesta njaseudulla tertovat kuitenkin ninel
Honkmidi, Pumla, Rilå$åki ja llgt muut
suomalaisperåiset sanåt. Suonalaismetsien vii-
meinen suwi vaeltaja ja tarim kertojå ja hålti,
joiden istijvä Niitta{rDn Jussi on leviimrt us+
aD noden ajan sanlå{uen rinteess?i Ja polur
vadoille suomalaisiorpille oval nurm€ttunel.
Torpat sijaitsival rrsein yksinåisillå pa*oilla
santar metsånk€skellå Kaskiviljelys såilyi pi!
kiidn al@D r@viljelysmuot@ ja aih€utti
risnriiloia notsalaisten ja no.lålåisten kesken.

Ruotsalaisetjånodalaisetolaryhreisioiminave-
neet alue€lle linskosleden reitin, joka alkaå
etetästä Morokuliasra js pååg] Trysilin Sore
Osnin. Reitillå on pituutta r. 240 kn Norjarai-
setja olsalaiset halMvat tdlå reitillå kurmioit-
taa sumlaisla kulttuuri- jå viljelyhisloriaå alu-
eella, srksi reitti esittele€ luomon nåhuiqyksF
a ohellå vmhaå somlaiesutustå ja elå{nånta-
paa s6r1r3$mored ja riihineen.
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''Nousliaame yl.'s ja kalsokaame memei-

Tiillå pail.alla voime hellgittåä nurE jå har,

ja olla i]Iw kaupukienja kylien huolia.
Oleffne etsinel täåltå piilopaikl@ k;eidfl

s€umtkom mulananune f.iiziltii

Ja ilahduhakmn s meitå yhå uudell€en..

( vieraskiriamerkinui Ritanåesta)

Joku lotr.ija on lodmut rieraskidan siqtla.
et ei t;irnil ole vain luonl@, vaån memertlen
aikojfl kulttuuia, loka pånee ajatteiemåan ny,
k'?äiv?ir louhotusta tyhjlinpdiväisenå.

Savolainen kaskiviljely vålitli Ruorsiin ja Nor-
.Jaan smlaista ja såvolaista hlftuuri., jora ei

sieliå tunnettu, riihet salutuvatja sunat olivåt
ålueella aikais€nnin tuntqmttomia ja hdåtti-
vät ihmetysu paikallisen vå€n keskuudessa.
Muura,aia santupiå oli alueela käFössåjopa
50/60 lurajen taift eesså

Rajaseudun pokuja tall@vat n}t uude! kulkijat,
jotla baluåval lutushE slueen historiad ja ny-
klpåivii?in. Alu€ ei ole vårsinaisla tmtudseutM
laan netviretkeilyaluelta pdhåinmillaan. Alu-
en pohjoispriässå ll16to kohoåa jo 7trc inetdn
korkeDtem. Laajat honkan€tsät $ot jå jåflet
kuvaval larhåitfl alu@ lmnnetlå, melsiin
l'åmårws ja hiljaisuus kutsuu uiniinpåivån
ihnisiåNiitta{ho! Jussin poluilehauijoid€n,
teijujo ja maåhisten l@ilnaan ja våltaknn-

Låhde
OsUddske skogonråder
DNI 1994 Ädbok 126 Ärsang

RINKAN POHJALTA

XI]RSSIKANSIO MYYIOISSÄ

Re&eil),n peruskurssin kussikansio on met-
koinen tietopaketli vaiusteistå jå niiden valin,
nåsta, mteriarleist4 vååtetukssta, retkimue
msta, suunnisniksesta, Etken suurmittelusta ja
loteutuksestå, huvalli$udesta, såådöksisri,

HSL mly noin satasivuista lasiota oheism-
loEåleineen l3onarkåla. KysyRåtaHotm-
ilt6, puh. k. 718 768 Js Joma Nffnelta, puh.
912-318 243.

BR,Ä]UXSSUT 6.-9.6.

Ei?imessujen leemojå oval metsistys, kalastus,
luomoMjelD ja rerkeily. Myös Helsingin sq-
dunlapinkåvijåt lqtlvåt SMLamessuosåsrolh.
Kamatta varmasti tulla kåyniiain. Messut ovat
auki Joka påivå klo 10,l8
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Linja-luto 85 likrtruluista

Linia! 85A Leppå!åarå-Katli1a viikollop-
pullorol ålkarå1 kulkea jo loukokunn aluslå jå
nitå aj€laar s}fskau loppum Aikatauluja saa
brtssisraja llikemeneuvomasla puh 0100 111
Kesåaitåtåuluun koko linja 85 nuuttuu 3.6.
alkad. rIånki aikataulut åjoissa nin Kdjalai-
volle ia muutenkin Nuuksioon lriäslsi on hel-

ULKOILUTOIMIKUNNAN KOKOUS

on Kadataivolla 26.6. klo l7.30alkaen. Poldi-
tad syksln tr talven ohjelrnåa.

ftttuja måt€riaaleista j a rnlitreistå

I-apinkåvijöiden kesku d€ssa on tietoa ta koke-
nusta, vaikla mjllaisisia måteriaal€ista ja
väineis(i. MitÄ mielu olel fleceslri. jos verra-
taan siui villd? Onko rn*kå parcnpi kuin
rcsa?Millaisia kokeinuksia sinula onahkioislå
tai erilaista aisista. Miki or sukkå våintasi ja
rniksi? Kidoila kokenutsistasi ornå pieni jdru
ia kiheti se toinihrkse€n: Mirja Pirinen, Lö] Mie
2, 02770 Esp6. Jos sindla on tras tielM, multu
et tiedå, mitcn $D ki.ioiltaisit, soitlelc Rcijo
tslombergille puh. k 801 154:r ja Reijo kirlaa
ti,tkeå1 tiedot muistiin.

KODANVARAUS
Kittilån Kukasjåry€Ilä sjjails€vaa Goådos [o-
lååIme vdataan C-H Moringilla puh. l. 577
004. keyiasunto puh. 5 97 397 lai Maija Strtihl
pul k 876 4391. Vamus on pemttava kalisi
viittoå emeD vdathu aika tai siilå p€rilrlin
nomali kä\'ttdmaksu Kåyttörnåksu on HSl,:n
jalseneltå l5 nt/hlö/)o ja muilla l0 rn*/hlö/yö.
Alle l2-notiaider käl,ttönatsu on puolet edel-
lisistå.Kokokodavoivaråralcilttöo så60nrk/

}.UOKRATTAVAT VÄLI\TEET
Kolme Tena Måsler 3 telttaa, joita voi ruokata
100 ml,Jviiklo tai 50 nt/viikonloppu. Tellar
ovat kupolimallisia kaksikerrostelttoja. Tiedus-
teld Aqiå Shtono puh. k. 676 039 tåi Sakari
Palo puh k 874 5880.
Yksi Savotla 906ja yki 1200 rinkko Vuoka
on 100 mlJviikko tai 50 Dvviitu oppu Varå-
ukset Petlia Ndino pdr k. 8558 232
Kaksi ilseiehqå rhkiotå,joila loi ruoknL 100
n dviikko tai 50 n*/ ilionloppu. Al*ioita voit
klsellå Pekka Ndiselta puh. k. 85i8 232.
Kaksi TrdSia k€ilinfå, joita mokEtaå! 50 mV
viilko tai 20 mvviikodoppu Varauksl Aqa
Sinlonq puh. k 676 039.

MYYTÅVÄNÄ
HITL{IIIERIiIiE.',I

hpnniå jöiden lrihåmgklejri voi osråa kerhe
illoiss tai tilata t0 n i lintam Seijå Tupolta
pDh t :122 6.14.
T,PAID]TT JA @LLDGET
Hanti itscllesi omalla uudella losoilanm€ va-
nslettu T-paita 1ai college Paidal ovat koti-
misla valmisletta ja I 000/0 puuville.
Vdrit hmåa, tulmd vihreå, tunme sininen
ta h'lmd viininpunainen (T-paila)/ tununå 1i1a
(college)
ttinta: T-paita 50 mk ja college 100 nt.
'Iilauksel:Kndi Klemola pub. k 291 9i7l
Tila pairåsi åioissa. siltå n€ lehd?rjn I 0-20 kpl
eriss?i ja loimitusaika m 2-3 viikoa.
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OKMETIC OY
PL 44. 02631 Espoo

Puh. 90-502 800

VAASAN TEIPOIV1OT OY
IVALON PAKARI
PL 116, 99801 lvalo
Puh. 9697-662 997

KUSTANNUSOSAKEYHIIÖ
OTAVA
uudenmoonkoiu r0
00120 Helsink
Puh. (90) 199öl

Se ainoa oikea.

Csso

SUOMEN
rcRlntvörurext.tÄru

LIITTO
Ratakatu 9, 00120 Helsinki

Puh. 90416 581

Kiipeilyvarusteet
Seikkalluvarusteet

[L KIPEILY- r.l
|;l ^["q$,|!l|q.I9t a"t:t i'::". : l

ll".*','f,l:å3??Ti

#,ffi-o"w*t. d[
Puh.l90) 3488 3370



ANE GYLLENBERG OY

OY IIERCOFINN AB
Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki, puh. 90€13 6900

KOILLIS-POHJAN SÄHKö OY
Pääkonttori Pudasjärvi, Sähkötie 2
Duh. 988-82 011 vaihde. Iax 988-822 282

sueFonie'
I

VÄYLÄ
Länsiväylä oy, PL 130, 02101 Espoo Puh 90-435 301

'1.7..7.7,.96 l(ofl at[ntutn rillily]
laliituialucrlli, lGiiioen rumlla,

p€flrtl(orJ.tu 185 |lf meliildmppå. jos$ 14 hcnk lr !0 henk maloibe
oså! lehtö aslloineeq puul6|lusEmmityr kå.srlledet jå äggregnr{.
yabr. Pih.lL sa!I|& kaivo lå tulpa&åt 

^lahdotlsuu,s 
k tleraa, lctt€itå,

mek. karootlllå ld olh vdtr
tihtö 30.ö I'lo tlloo, påluu 7J, n. klo t:].OO

HIN'A 960 mMsnh,lokö si5,
- b{s{ole&ks?t Hld.lq$Hld . Dcriuå 5iuna lot€ niiivå
-buFipEqF4-tsry. ., - öppåånja'åuN n'6juh.. nrloilllt t a lå !0 henk plrt lsrå

L/AlDlN LolSrO l(y 94öö:ö1i 35I _-



OTAHALLI HOSTEL, ESPOO
Otahallin uf heilukeskuksen yhteydessä

t hengen huone 140,-, 2-5 hengen huone 200,-
Tennis, sJkapallo, squash ja yleisurhei.-

Kahvio ja kuniosali
Kysy tarjousta ryhmillel

Ota€nta 6
Puh. 90-460 544, lax 90-455 3458

TERVETULOA!

Kun kaipaat edullista ja kodikasta,
mutta kuitenkin yksilöllistä
hotellitason maj oitusta
päiikaupunkiseudulla, ota yhteyttä.

Huoneistohotelli
FRTVATEL
Porarinkatu 3, 02600 Espoo
Puh. 5l I 051, fax 5110 5566

TYOVAEN

A|(ATEMIA
Vrrh!  Iurrr l i .  I  { .  01f  00 I !

Rakenhiain
Koqarudaaamo 0y

nesta ntkaisu -------------2
Kalliosolantie 2. 01720 Vantaa. ouh. 90-89 481



lfulmen maidon
ädiltii nyt myös
rlJ0MUMAlr0

Ja
TUOMUIfiRMA

ä')::r-J,::r ft
E ifir*#,i*,*t*'ä
o ::ffi1il:;it:'iJ1'* F
f eu't'ut ..
>-;,ffi:fiTltrJ,iL", 

-J;lnHl,Xn;,5LIo O
LLI varaa ouh.83e 3310 {

X 
tai;xaa:83e43661 fTl

Hl'iflHH',J:;T:i:;

Suomen Baver
.U

Suomalaistentie 7, 0227 o Espoo
Puh. 90-887 887. fax 90-887 8703

lhHelpDo kuin r, 2, 3 !
Te etioa!

I Lisätistoia palwlununcroH.'nne; fielrinki (901 610 34
| . bhitsrS) 77s2 225. Tsn!åre {9311213290t I
|  .Tur l 'u l92l)2513890.Or|u{981)8167041 oa

i [ 3 vllkon ohielma! E Ei enåä ruokien
I punnitsemieh! S l{opeat la varnat tulokscl!



26

UÄE1
I FFT'
1,,t,@b\l !

(slFft ,1'
Frt ,

E& ,,'
C-kasetti: 30,- CD-levy 50,-
PML-Yhtiö, PL 't9, 00271 HELS|NKI
Puh. (90) 436 31450, fax (90) 436 31460

Ko'tonj5ffl . Kortoniokl * lllo€n korktk.t.*ut.lue

Trivslkosk€l13 of l  paUon
monl l l€ tunt€måttomlå
kalrvei lä,  jo lst !  pårhrrt
urhel lukl lsrtu!pr ikrt
K. l . lh I l loen ?€sl l lä -klr j {
€3ltlelee.

Bintr vein 35 mk
3ir, postimåkut

Tåivtlkosken Maikriluprlvrlu
(988) E296 218 (inr-pe 9-1?) I

TfAhAEIi,,A
ll,JQ,FN \kmflih[S.

uinunkorkl 1Plrlnkorkl . Joldmrtb



'248,-

l{eirinkokon0i5uui, io5r0 k0nild 1.751 io 1.51,
luulensuoiol, pohin, l0hvq hihno, i0 D0i5linp0nnu
holk. 22 rm. {438,.)

r{itr o r,n 6. 116.96.di å he !r tu! ftö rotutdri,| r 16.if.,$ rdr rfr hlq,idia

h*t6n,.t350r-

*^,**,250r-

\/oelloion i0 ulkoiliion p0rinteinen r€tki0su. T0[ir5{
io housuirio rumocsti yls yiskohfio. llolerioolinop nousurlso run500 yr(9ry6x0nl[, m0rcn00tm0
lurr0pitöiiö i0 vefliihylkivii vohoköittely polyes.

Pqnrir -voellurkenkö
Gore-Tex@lominoilu loodukde kenkd Di*illelin
voellukille. iloterioolino oito ololinoudän nohlo.
l(enqössd muobiltu, nroilr{ov0 Äir-Ädive pohiolli-
nen. {1.498,1

320,- 798,-
[mI[

'<RRI''ORHot 30
llonipu0linen pöivörcppu 0kriivilöyfliidn. T00iu0
l(0r mor l00lu0. lllovuut 30 liL00. ll95.J
ltrila d !irs! lt 0,ti .4.r' rm r* htu tuii

,  - - - - - : - : : : l



KARJAKATVON I,INJA,A

*''ii:. I
12.50

t5.55
t7.35

9.05 la.ryös la.su 10,00
10,40 7,50
12,05

lz05

102

15.05

t3.25

I_20 8.25
1450
16.20

19,258

B= lipm asmlle. jmt .,ts Helsin*iin
Linjaa liikmöi .4laginlhj4 busi m 35 Lå|nö kppåtåäm Likkndih!, Esrood!
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'TAPII{KAVIJA
Tnra Låpinkilijåldds' 40 mk..Olo sutriu{ut mtlb ilne
dillidå L*ua HSLn lilitle Mdila Eqikhk.24 21421313a42.

l(lulu flesåätr hokilöjåmaå suona Mrltailulinbo

b@
1996 $@jåsdmkb 40 ftk ilhd qilli*ö lasku LISL:i rilille
Mctu Esi*ink.24 2142I313a42.

rlbm liictå Helsnrein Serön Lipinrivijöftin ja sitå koltlo
Suo|M l,'hilailut m, N{rks SML:n jnscmlksu ninulle
l&€tdrvallr loDrkL€db.

T

It€lsttrgitr Seudun Lrpin-
lkjivijit

--lc/o 
M"rJa Puska

I  l lnkant ier lc2aL---r 100400 Helsinld

I t


