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kulii.låon på.lnnDnritta.n Kuliliien kelhrtnr suonsl,an
Ioisra\?r \ilreAD lsssn sqsl.. PäIk.ilcn - tairaa sirenkin luttr h\au raia!rcsi. pnolnHra ei ol€ v'cla
lirtassa. nrunå eilöpiiltin stin saa p4 nnFpunsa alull€n Satnlth an€il€n malauodo kel nslä. r.ssr
va ressa m'nåå l\nnlh. Tosin jteiniiltnun alkupuolellåeilien€ li€tå yhraan nuslrkyltis$ kusånä. kulen
joinlin vuosioa llicn'n kllnåå oD. nuna oni€ksi ei ole hallai'ilii siis ksikesla hrolimatra hituhaa

Mielikuvrltrkscni loihlii keslin lorptrptrolcn r.rj!iset nräniidrjarctkel låbiDelsiir Ko n k.u!ksi ei la^,iise
tokE mennå kun marjakopan ea la|na'slua rå\1@r. Siiber aitmr lulee enir liittrnna iuonnossä
Musiiliol orol l,)rllii sralisla. nnna puohrkåt rasla saa\al törde, innon pintaa. Kesh Fsrasla anti! olrt
nr] iis kannarcllilj, lalit jollia prl*trväl loinååDså jo hei.åkuusså, €ikå m'öskåan pidn unohha sylsy)
rousktrsal@ - dir.ja nr'$ahån nultrul piilcksiä sirlen snppilo\zNcol?

Talnrå on parhai'na aik.a liillua n€tsi$åj, rcnon ånrellii. Jos kclrinen nlelsä ubkuu cliNoim$ ja läs{ur
mpeull!. on om. numclmanså löppukesä. typs\ldessai. vailita t,hcn nEd\ir or€ljo einust€fta sa
Onnelisi meill, suonr.llisilla on nraldouisnus natrniå nErsiei no.itouoloisundcsta jå oååstå oelliscksi

siis rienrullisra l\iiSretk€'rrd lnlkkin Lapid{.r'j.ltcl
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TOIMINTA
ELOKUU

YHTEISLEI{KIT NUUKSIOSSA

28.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

SåtÅå tåi paistsa salra lådpiilå hello tuud€n a;koihin KåqaLanrlh. Sauna on yhl€iseumja sinä pe.iiqdn
paikån päällä t !* saunanslisu. Våstuubenhlö Karin Sillånderpuh. t.674 6{1.

tFnkit alkoivåt 14.4. 96 jå.jsthvat nlrhåän sytsyll€ jota su.nunid. .llei kohdalle satu jokin nuu HsL:r
lilaisuus kuren l9.5.ja 9.6. (Edme$ut) ekd 7.7.-1 L8. vÄlisdå åikana jolloin on k€siilonåtåuko. Muulloii
l€nkki peruuntuu lain mikåli låhtöaikana klo 11.00 sat@. Lenkki tehdÄÄn, jos sd€ ålkaa keske. käEbr
Lii[.ö Solvrlhn !.rl*iptikdt. ldo 11.00 €li tu. bNsion spunut.
Låhdemn€ kie.tändtu uusia ja vlnhoja polkuja n. 3 iunnin ajåksi larmend jånd klutta pdåri€.
Kqjakaivoue. Siellå haluklei loilaljåiiidå $uroqen rlij&lke t!k!isi. Solvåll4n.
Lenkkien tavdti€cm o. €nshijaisesti kunroilla skå taiota lenkkiseu@ niillejäsoillq jolta eivåt nieletbån
kulj€ Nuntiossa yksir Muk@n keqa påivår€pp!, joss juahlm ja eun&åliret sekå jatasse epivår

Vetåji'å Pi.jojå L€ifsrön, puh 949-280429

SYYSKUU

4.9. ke klo 18.00
KERHOILTA - SIENET JA SIENIHERKUT
Ksisani€n.nala{ste. Puularhaliatu I

Uude.lraan piidliitonstninculojs rulF kerronaån si€nisiå. sieniru!isia. säilönisesrä1ns opiia.n tunris-
iahud sie.iåj! såd@n lietoa esin. siitii. nilä sieniå roiddn lseuuks€lls låitlaa slorM psnuun. Voit
ldul€ss.silrcda sieniä iunnist€halatsi. Vashuhc.kilö Miri, Såvolainen Duh.li.570 2ll



K!.jakaivollå mi€tilåtu ddis taprlfmiå. Tule sidkjn osllistun@n åirc.iin@4 enå s,adlu uusiå kivoia
tapdrlumia kålcnt€riin. Id€oirria voijatke! vielä våiklå sauDs laureitlå. Våstuuh€nkilö Kircri Klemola puh.
k.2919t71.

5

21.9. la klo 12.00
YHTEISPALAVERI

25.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Saum låmia lånben vcsi vnbå. Siind puitteet oi!ålL sdnaitlatle. Paluura mrten tdnatr.a \@t jo
takuluppu, &uE or yhteissm ja sn& pairåtn paiku pÄÄ[å 5 ik su.ualsu. Vstuuhe.tilö Miria
Pirino Duh. k.8558 232.

LOKAKUU

EsFolåircn kidailla R&imo Suikd kertoo kuvan ja runon k€inoin Suom€n luonnon k uneudesta. Ehkå
smne pisiÄytyå KuulMo Kshunkiemt$lla kentiq tutus Nuuksioss rai k nti.s m.tkenne
Suone Helsingistå kppiin siniwn w.n siivin. Vstuuhenkilö Seij. Turppo puh. k. 322 6,14.

2.10. ke klo 18.00
KERHOILTA - KUVA JA RUNOTLTA
Kaisie@eo ah-aste Puutårhålatu I

4.-6.10 pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS KUHANKUONON
MAISEMISSA

Kuhå.kuonon ale sijåils* Turun poijohpuolells. Retkm aik nå kåydeån Kuhmkuon@ råjakiv€llåjokå on
kaldektu kunnån yht€in€n. Kå)tue nyös VaskijÄoe. tuonnopuisioss*. Kuharkuonon åluella m
Ariirunna nåhty karhu, mekotk! sekåjälldÄ s!sist!. KeyÄnne atueen r€ittivdkosto4 vduhli on l€ppoisa
uusilekh vaeltajille spivå. Majoitus on onise t€lrots.
LIhtö tilaNbu$illa 4.10. klo 18.00 Ala-Manntrheinind€k!. Påluu 6.10. klo 22 msnesså. RerkeD hinta
osanotraji.n n å..51å rnppu.n min 200 fh sisålrå€n måtkåtja saund. M,*su nshsla4 r€tken aikana.
I|noittrutmhen 1.10. n n*t Suonen Markailuliitt@n / Jåsnpalv€ln puh. I ?0 868. Lisårieloja rdkd
v.idjÄltå KåldiKock€lt! ruh. L. 813 560.



12.10.la
SYYSSilVOUS

Molempien h.Jojen lå!$inouslålli$lakatoon. AlolåDme klD l0aikoibi'r.Tul€ l,irtiäDiiii! sii\ouslåitosi.
'Ilrrollasoppuj!sluia. VastllhentilöMirjal,iilen prh.li.8i58212.

't2.10. ta
YöSUUNNISTUS

Illlr pinetesså hpinkrijdi p;rtsllii lokeilenlci tii$runiisltÅ$D saloja. Vamasti hauskaja n'.I€en
pain uu koke m us. M u kaan hraat losknlln putj a r€pullinen på ti€reild Lalhlö Karjåkåi\o.alnnsiallr pimeån
llllua. Vosturb€rltilö Leiio Vlla.der ouh.li.912 381 250

13,{0. su
SUPPILOVAHVERORETKI

Strppilovåbr€rol lör1)rål helposli slmnaleiden linllidislii Kalen opasl selh. Kolona \oi naunia liuen
erino'naista sienibertuist.. Vaslu renkilö K.levi Koslii prh.li.813 560

14.10. ma klo 18.00
YLEISÖTILAISUUS - KOLME
KANSALLISPUISTOA
Kamrin Dalvelukeskus. Sllofioitstu 2l B

Kolme nmta. liolhe liulnulria, lolne nåisen€a. Annapuma SanclnaNNepalissa Sboandoah NrlionclpErl
Yhdysvllloiss!j,PadjellnlaRuolsiss!ovåteril.isia.ur€itej!els ttsellisia. Råijå Henlm.Di'r diaiiaraiMl
tul je%oluoncnrtrpert0Jo[err l lur l let lnel$1.rreL.ecn P5äslmåLiuindk YhlersherulusertJ
TurcDo Duh k.322 644.



30.10. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kyntlilåt liä'.påsså, öljylanpul euoan itlkkunåssja ulltotuli lä'turilla luo onan tunDelnan snonisen
Löyl!1o!ål laalm fi}1dt. Kyllä meidån kelpaa sau@. Silm on ybtdseuna.ja siilå pernaÄn paikån påällå
5 

'nksanmnåksu 
VastNhenkilö Joma Hlrkås puh.l.479 j08.

s}]stokodrses, valiraanjohlokunnanjäsner €roluoroisren lilalle. käsitellååi t 997 tdminrasuudiitetnajå
ialouenio seliå psåreuiån 1997jäsenmaksrkr4 KokoutsenjåltenAulis BDsirbn lierlooyhdesrii nmilmån
sciienåsrå ihneestå Grå.d Cå.yonisia. Vastuuhenkilö Kitsd Klenola puh k 291 91 7l .

Kotoonruminen Hini.j,incrtå 8 I I kto I 8.00 alka€n. Äjcohjq HelsinSisri n@noriiieii nro 3 RiihimäH-
KoaDu liitty åån. joslå useDrpaan loil 2 km. Hinijåni 9 tieviitåsts kdånnllåån vssenpåå.. Kun
asclftirjcloppuuejel!ånhietkaliertino'nilkn.vasen,hållåonnåjapaikkamneanlieii\-.'koulu.Tiq!an@n
Iåiretåan ne|kitsianron \aroi:uskolnio. kuåntainaon olhdo islus rulla paitalleklo 900 nenn6så.
Majoirus låmp'nfss. sisdrilase. Psitallaon ntrntan, s,hky nuuten nnknlaan laflirtla.
Varuslus:sÄånnukåinen prk€utumi'ren, nakuupussi+alusrä. om.i ouå! sisåtossut. teitinjapikkur€ppu.
HiDta noin 60 nk{ lasliettu 20 osdllirujan 

''ukun), 
sisåliäen najoitukscn, eune. ådlptru,on ja leiio.

noledpinå aa'nuina. Aubnonill€ p! ritååD jiitesrtiimåån lqlri. Ilnoinaurmin.n ja tisöti.dot perni Sllo
puh. k.291 68?.1. puh. t.920 451 7109 2I l n€nnesså.

MARRASKUU

6.11. ke klo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA - GRAND
CANYON
Kailsni€neråla-åsle. Puurarbakaru I

8,-10.11. pe-su
KAAMOSVIIKONLOPPU RIIHIMÄEN
HIRVUÄRVELLÄ



27.11. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kauden viimeincn sunrifia on nuurettu mnaskuuhun. Tule munim@ löy\nhcnged l€pposisra loylyistÄ.
Såuå on yhleis$lnåja siiiÄ periuiån påikan pdilld 5 mk eunmaksu. Våstluhdtilö Kslevi Koski puh. k.
813 560.

TULEVAA
I'A.UAN SUVNNITf,LTU, MONIf,N TOIVOMA PIDENNETTY VTIKONLOPPURf,TKI
PIKKUJOULUN MERKEISSÄ ON SI !\AITT[tLLA 5.{.I2 JOLLTKIN MITSIiIIALLITT,KSEN
KÄMPÅLLE. tåhtö tapdhiuisi roEtai-illanaja påluu snf,nunllinå. Alustavadi on k]selty Måkeho kåmppea
KlBrulasj! luoioso kånppåå Viitasaårcllå. Ohjelna rcisi sisåltåå:ulkoilua hiihroa lqrnilänvalet€a
hyvÄÄruokåaeunåj.hdskaayhddsåoloa.Yhdistysoslistuuna*å!losr'nnutsiin.JÄIUESTELYIDEN
WOKSI SOITA HETI TAI VIIMEIST,{ÄN 14.9. MINNESSÄ OLETKO KITNNOSTUNUT TÄL
LAISESTA PIKKI JOI LI  STA. VOIMME JATKAA JÄRJESTELYITÄ, JOS ALUSTAVIA
ILMOITTAUTUMISIA LÖYTlry TARPEEKSL SOITA MAHDoLLISTMMAN PIAN seija turppo puh. k.
322 6214 ili Midr Savolsiner 5?0 21 1.

14,I2. PUURONSYONTTTALKOOT
I.2. LUMIKENKÄRETXT NUTII<SIOSSA
21 2. KWTAMOHIIHTO

PERUUTUSEHDOT

Jos I@us Fnuletår, pål.uteten ilnoittlutu-
mismaksu våh.rrcttlnt toiDislokuluilla 50 mk
v@ukselta, kuitenkin niin.ll!,jos uous peruu-
tcr@n nyöhennin kuitr:
42-3 ! rk oncn mtlån dlkuå, pidäleslrn plol€t

3GI5kktuenDålk .ålkuapi<latewrnemå}}G
dåksu koloM. MikÄli tånÄ matsu on yli 250lo
v!.atun lon&rnk@ hinnas&. palautellan xlmån

l4-8 uk edd€n råtkn alku., p€rilåån 50ol. mn-
uks kok@aishirnlstå, kuileakin våhinliån .r-

0'7 qk cnnen natks rlkuå, p€.ilÄln vånuft*n koko

Tilejaonoik€lren! p.ruutråesar iå)aer takaisimak-
suun lilåkåintodistuksellå.
H.lsingin Seudun Lapinkavijöillå on osuottåjifl $n$,
dh tai muus 6nåha aN@ruttorus sran johdostå
oikea Ftultlaå lomatilåisuus 14 vrk enn.. ilnoitctun
tilaisuudcn åll€mispåilcå olcnåtiå velvollin€n koFluk-
siitr. Jårjost4jdn peruuttlessa nlaisuuden, osnotlomksu
pdlutetlm kokotraisuude$en.



LOMA

KUUTAMOSSA KUKAKSELLA 19.1..25.1.1997

Hiih{liDtue Kukåsjånen nuhaisiss nåiseniss
kenokeniaithEse. M.joitNjokocsds'kodas
tåi nålkailuliitor najasa- Tårk6nmal tiedot €mi
lehdess{.Ilnoittlutunis€r 16.12.96n€rressåÄ,ja
Pouliåiselle puh. k. 557 437 tai949 417 293

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 29.3.-5.4. 1997

Lählö llelsingislil 28.3. klo 20.28 låht€!ålåjumlla.
Pålu! Koladsr. 5.4. klo l9 25 lÄht€$llå jnnalla.
Hinh n. 2400 mk sisdltåer edesrakliset måtkåt
jnf,alla makuupaikoin, busiklydin, n&joituken 2 h
huoneiss4 sannd4 dniaisn, Etkievååtjapåivålli
Fn Fkä oppen palv€lut.

Iinoittrutunis.t j. ti.dua.lua 2.2 9? nane$å
Joma Nunipuh. k.912 318 243 iltlisin. Ennrk-
koor poikan varann€et, lamisrakaa osotionne
30. t I % nennesså. Ennaklonåksu 600 nk mke
t44n koliin låhetettii!ållä pdl&isndobmåkkella

AHKf OVAELLUS 12.4.-19.4. 1997

Reini kulkeetunturialueeuå n.ffttyjÄ tåhn€ittejå
pilkii !åfi [å E€tra-Psllås.

Liihrö Helsingin nuladssmalla pe I l 4. klo 20.24
lÄhtevållåjundl4 Mukaan nahluu 8 henk€å. Hintå
on noin 1400 nk sisåltaen rutkåt junallå ndkuu-
påikoia bussibaditsetå loppusaunanja yöp)mis4

P,llaksella. Vaelluksen aikana najoitunme onii.
telttoihinjåva@ustupiin. Mltkln pituus noin 55 km.
Varusr€etlalvivaellukF nukai*t

Ti€.lNt€lut' j. itnoitt.utMinm 9.2. 97 nentresså
Jom Numi 912 318 243 iltaisin.



RUSKAVAELLUS PAISTUNTUREILLE 6,.1 3.9. 1997

KUKKAISRETKI LEMMENJOEN LAAKSOON touko-
kesäkuussa 1997

l0

salo. Penslla oi suuiilneilla k€!äinci voelhs
L€ndenjoelle TarkcnFar riedot ensi lehdcssÄ Tie-
duslelutja il,noinåutudi*l Peftri Salo puh. t 29t
6873

Rrstaa ila'llan avårå$å Paislunluricn €renssså.
Ensil€hdqsal$ää.TiedusrelrrKalaiKostipuh k.
813 5460. puh.r. 856,r41(!,radå l8lttrnn ninclt,r).

VAELLTISSENSSI'T

KrlGikesk;iLåist naieahåluenaispatkointisuaa
Lo$u-Pilsussonalr€nille elokuun viineiseksi ja
s'$k!un ensinnäis€*si itoksi Tieduslel Elsa

-R_.::;;llr
* \ t;]!

*\"'1q''p- 
'z

- ,qF'
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ERAMESSUT LAPINKAVIJOIDEN
NAKOVINKKELISTA

K$stuun 6. 9. pÄi!å JiirFsl€thjå Riiti'näen lr.-
m*suja suost aunikoiner ja r.nnnin sår. M€ssuitla
näki. fie ulli.iluh.rastukscon .i n'loss ltoto ajan
lhll]r1 gkeä. Ylii useahpi onliiilnoslunuireikeil)siä
janonkilökohrajoen ieuiorl!.li bsyllr'ä

SuoDcn Måtkailuliitolla oli o a osas(nrss vhdessli
Suohen Ldu kans. osunojen !älii,r oli pysl\acr'
r r  iso kor. .  jossr esirelr i in tunnin ! i i lc i r
retkclh4icronft a ja c.i rcrkcirrrcift cjå diako!in

Ketki \  i i l , l ,on!  lbdisr lksemn,e jäscn1. ol i
pvsr_\ ndnr$, osastoannc Ja nl
hin meirä oli 8 laltoolaisr.thdessiiSML:n Tinr)nj!
l j l la.  scki6r $ nlk. i l t r \hdi3hslr iJen kanss.
.nr.nrssa liclol,nnDc ja lrna 13n it$\ill.. KNctsi
hi ' l is is i låei \o i ru ls!BE. s i l larunnchna. l l lcppon,
F aiku. .li k iercllai Drös nnilla.l00lla osaslollr

Yhdisl\s oiihu,tli ,r innr lorredr .j.ka ori rrstr-
rerh os.st.llcnnE Jorcon t.\1cnr\ rii D\i\ mis*
rrrarNuL$ssannnc r.oureerharLtusj..Drr diij!
sehcritrlIlcrardcnkrn$rlcskrLslol l0imi\rudeJ
l0 K\s\n\lsinr tuprsirr.c vaslål.$!'ulilhmcs
$lh [,,lqntrnunDo tillccn

osxst, l luDe ol l  sulnr i lh nralei iu lLr  SMl. : r
j iscr \hJisr \ l is is la.  t iseDcdtr isru.  l i ro is la r ,
rllitrluhotollelsl! Esill.oli nr(is cri Ir.Lilu J rppi!
rlloilut!nr,rl! K!nroj! rurrirliir rhLcrasrira hs\-
n,r k!iii rnfl i,e1reii. ia naasrosrra:tra n'rrililslenj!
h\ll\slreeD niliirrn ani

K, . is lJ l . ' \ r \ i r r \ i 'sk i l | r ! i lutr i \srm\snrnsdsi l , i r -
scc Ktrkrsj:rnci f$clksil\ keslirsl V.slouksia hrli
k!ikli!u.1j00 ioina 1000 hal0siricnrå Sl\41,:n cri
vhdisl\ksisr. Lafinkr\iiöidcI tonn'nn!sll h{1usi
licloa I90 dcl.sbni.binr. j(rllc olen liihcn.nn
n.leriaalia ra kulsun tLrlla nnrL

Ki i ta i lun pål ipalk i r ron \ i ihoD knn. SMi-: r
ulkoih rotelllsa volni Juss Kunnasl Iallisla. Muina
parkinroina jacnnr sMl_:n juiraisc,nir kirjoja

Hllrd omrlla osall.ni kinlä laltoolaisi. us(oen,
cftemn,e ollcct ral)alnnn.s. Iur'.ri j! elläjokai-
nen merslti odoll.a \?nnxs! lnnollx scuraali! nres
sLts- sill,r Derlli oli\hdessii ldlell. flrt.\a.
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C-H:n MUISTOLLE

Kun lulee liero pitkÄaikåism klverin, htadn ysrÄldn.
poisDenostå. se laittaa ihnisen slttnÄnäÄn kFtti-
lå., kdvanun nuisrqja lotmistå ne asiat jotka
nosien menn€n ovåt pirå.eel yllä )slä!}}tå jå

C-fi:n ja nirun ysrårlys si ålkunsa yhtcisestä
haftaslukwsra. Yhrdsnånimitiåjänä on pid€flåvå
yh distysiii .iD€liå Helsi.ein S€udun Lapinldlijåt.

Se oli åiki!,jolloin rak€nnettiin kolaa Kukasjåfplle.
Milloi. ohiin lautata.hallå tåi nåulan osros*. C-H
nalsoi ra$rcisla sopi*n binnanja Uli k .toi ne
åDioon Usein oltjin .sin. Lippajårlellä
suurennallakir satillä suunninelemass

11ltl,ini,, oglon sintto 4a"uotlanv htq lota n'ww
fuhe latlTaa' ; ,

'Yvwnö ntatJow snaal mmcn
s6nå"4; sinaat laitinfsze.

Myötemmin sitien tlli hlvdan kemahnos. C-n
usein sitti: Koskesluul b@kkelsille? . Tuntikau-
sia rupar€ltiin, suunnileltiin, tehtiirkin ),hdesså kåi-

Viin€ åikoina, kun sanåudet jo våilasivåt yståvåni
olenust4, nih silti oli aioajokin lekmino lli suun-
nirlelu menossa. Tållå raloin ]stÄr'åni pii yllå elå-
månnslimn viineisen såkla. Se on Dielesttui

N}'1, t!. ]stii!åni on nennla ikuisruden mjan iåa
niin klikki s yhdesså kenu våehaa m&lkassani,
eiLä se unohdu. Sikn m'nhin KIITOS C-H.

ul'
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NATTASET JA
SOMPIO

Sonpiotr takaiset Natlrset Dr€t ollat vanhastaan
tailnomsinen tåpin pomi - ne lanioival Tuntui
Lappiaja toidtner hlai.å hålrijoina pohjoiser 

'.a!kmvillc. Pyhå Natrasm eitå or ollut saamelaislen
Etluptrlvontapaikra,jonnekulkijanielelhån$'uo'
t!å n.ltansa ihaillsks@n pohjoisess kåaretrrnrm
Salrielåo luriurikyö'nyÄ

Varlo Sonlrio or kadomut scn peinÄA alleen Lo
kan lckoallas. lota'n siilä or kuil@kin sÄilld}1.
Sahuli låulahi'lu on hainiosd kirjasaa, soopio,
Le'ånnfjo mamlle nenni,nä rieroa elän.sr. tråilla
kåircills j! Andrcas Alåiiesto on riensslutruliss
piinolisissa liuronnut iltnisten lrkq j! jrhlaa

Natiåsl oråt sÄil! oee! lailiks biå.otoåineD saan€-
laisten talå-littå SonpiojåFi on peitttnyt AJia uo-
louen l€s'nnsojen allc Nåtlaslen pyhåt huipul
peirauturst cdcrrcen j.n€n kNajaisccn - toti r€to

Pitkå udena\ ! nåtkå Rollrienellil pohjoisen tal-
kcaviimeislnån ennen Vuolsoa. tunNattasen hui
pul ilDesl]aå soke.ilopan muotoisnra kanioi'u sil-
toie. e1€en. Vihdoin ollaan Llpise I Miiå hladl
Ialtijat tuo\ al nru*anaai ttlhnatkallc- sitai on h\aå
lulkailla anior ikkunasta Orzlko hniput pilren
lölleröiden peiloss!. ui näli)'!ätkö re ollent.,.

Linja-lnlost! h.fla pdilir!! Vuolsosla ållalalle
sohdon iicll€. nutta onall, anrolla kaasuneld€n
khncttag åincliin pr"råhråå l"l$ Nallasn laella ja
tulkaillå alkårBn retken enleirå.

Nattlsl koulurat Sompion luonno.puisr@n. jobn
alueerra roi liikkua !ai. 

'ncrkinlj. 
rcinejÄ pitkj.

kesäailiam. tahikåuiera liikkudnd on vat9en-
paa Tftq kåutrajohl' einen !åihaon SondojäNen

nnnasra Ruijan potku JiÄn€ren rrnnalle. porku oi
jålleed liiroitetru jå johtåå Kiilopään kautt! Kaunis-
pålille. sen taufiå kulk'ja !a; aisria vaflhojed aikojen
1t'nnelma!. Polkuapitkin mui.åisel€Iånen knlki-
jat kiirohriiåt ler€åftn.h lei!ån åårelle Rnijan kala-

Nlnasle. lunlurirykelmä, jolor liunluvat elel$så
ryqhö Naflane. j! Serikäi.en. låslå polrjois@r on
soinärunrui ja pohjoisimpan' T€ra!å Nafiånen jå
suktr Nananm Ko.konnmatle huippuns kohonaa
Terå!å Natlanen 544 m. eli se on lähcs KiiloFåån
korkunre. KivilajihaanNanasctolarpunålslkoista
graniiniia, kun Soariselån runrurit ovat granuliittia.
Nalras tunfurcidcn gråni'tlipaoder seidst. ord sdly-
oeet upein! påtslsDåisina lohtareina ajai saatcså
rapaurunisesla huolinåtå. l u.luril p,rår)''!åt
loillissuunnasa Riestonaapaan jaranha sonpion
!$'inksnlti sondojånq r...ass on påirunur
Lok$ @lloihin. Ke.tråhårj! nruisrurunaa hsrä eo-
lisesrå vilkkååsta kslåkenräsrä. Kaunein nåkoåh
Naflasille licne ku'tmk'n pohjoisen suunnåsra
Kopsusjän€hä Toki trs€ha SaanseBn lunlurihs
ercitaa N2itåst€n huipnl. Nanaset olal nin€nä
eanelaisra ålkuprä. ja ra.koinaval dntojå. joira
kaukainen nuoto nnislunåå[in.

TurrstLnnien Nånåeii. voi p.rluil€n aloittaa VnG
lsosla lai sinen larhar Sonpionjåntn .antatdrräÄn
lei paikalra. josta ktuin \ oi aloitta kipuamisen p.vhä

Nåttaslle. Tankauamsla johtaa luonno.puision
mtrkiitv polliu n 15 tn Pelt{ Nsdas€lle.lolun
!årellaon Riestonaavanlaidassatule.teltupaililaja
laalu Sulplnnsnniköndteltipuolella tunturin lansi
puolclla. Sompion luonno.puisloonoir€€s'merkki
jllhähköstä tuntuiseudnsta ja Lapin oapasoisla.
LÄnnerpänn olaalla Tankavdarar ålueella voi tu-
iustu. Lepin Kulhn historidan. Sompiojårci tu.-
relmiarci ]dtraåetsin lq€E{i€Ift i r.kån tek@lt4u!
Vuolsod kånavalla on nahdouisnns laikkå v€sibus-
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f latloiluDallcluilt somptost:

UKK puisron opasruskeskus. 99695 fårtålaån.
9693-626251. mh ur$s1ulal

Meisähalf tuksr Pediohjolan puisl@lue. 996s0
Vuoiso puh 9693 626 2,ll

TsnkaraaFn kdlllivlA- 99695 Tankaraa.ar htre
n€isro- i.1i rupanajonusk puh ft9.t-626 I 58. I 2 I 0.
l996al ta€n016-626158

Vrctson Porokllä. 99690vuo1so: Saamelaisknlt-

KIRJAREPPU
Våihtelua eväsreppuun

Re*jllå ei radilsc t$tj ä pelkkåän puss'nnus'n tar
sikanau|a.ja h€mesoppapuikkcihin. Jälkelri suui-
nnt€lu ja cnnen kåikks kuiv.nujcn ain*tcn k;iltrö
aunaval saanaar retkimuonistanoiipuolislaJ! ber
kulbta kunrcn ruotu. toli laldisuoka-siietset
olat kårttök€lpo,ncr pohja naniin relkiarerioibin.
dula pie.ellÄ laivsnnåöllä niibin voi sada niin
lisånahua kuin lisiu ravinl@floakin.

snonen natkåiluliibn julkai$dan R€lkeilijån hcr
kur - knjan rekijä. Raija Heihsnin miel€s1.
relldruua. or ohara lierr'lti luljetlaå. laihän ilad

ruuna. porchloutra. poriuj€luiB ja opsretluja 
'er-kiä

puh%93-626 l8l 12.10 1996låhtien 016-626 l8l

l,ol,joislapii Mltk.ilu Or: h€lonlie l2 99800
Ivalo. nalkailueu\ontaa, najonusr€rauts'a hotcl-
leirrin. lomaDsakkeisiin j! diikkeibir puh 969?-662
521ja l2 l0 I996 016.662521

I-åpin Malk,ilu Oy. Pl8l56,96l0l Rovan'eni pnh
960-:l'16 052. tupå ja holelliftåjoir$ra Ladssa

rjcv..- ralitscua- hchoa ja,'oNaa ralmistlA ju
lisäksiieliihraää Niiillå periålneillc hiin on piltän
retkeilijtiurrn$ aik!tu leltitcll!1 uNau ralikoi-
Dan onia .cseprejå ja sor€llllsia luruista pcru$
.uuisra Ruolien nronipuolisuus p€rusrun paljolti
kuiultuihi.aineksiii KDilan,"nanukaan!oid..n
onaa paljo! scuais'aki', aireksia. joista laikkal!
pid.iillä uellukslla on olhl lurh! ba.r€iua.

Kuivrtusolrjeer lö}\rtil ninr nåudanlil,alle kuir
n€klåriineillelli kåttaiåvuillejakaniåGnaioilletin
Kårclia on icriä mio kuiarer.an soskcinoja 1si
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R€rl,eilijån lE*tuihnr or tedity n,yös ricroa saara-
!iU! olelistå vålDiiksi kuilaiuisrs rrblteisla. nutra
sanallå opåsrer.ån _lksitiskohrai*sri ja .aåka-
ain€ittain, miten onåt tånikkcene roi kuirBlio!
ilF. Liitt€isslj on tiedoi en lalnisrajicn pusnuuist.l,
jo'dor tuolclicdoisi. sclliåå sisältå!åltö ne glul@ni!
la' l.kioosia. Myöserikoisruokavalioron huotuioinr

Kirjå$a or sehär oliecl ruoltalistan val,nisleluslaj.
cn€rgianlarp@n laskcDiscsla orilaisiin k€itto!Äli-
neisiinjaruuanr€l'nisrut*en. vasinaisianokaoh,
j€ila on yli 200 (lapinkäijöido ftstamia). jorcn
näislÄ ulikoimisra pitåisi jokaisen löJläai o'nån
l€npituoka.s.. jotcn kol,cilemaania kuilrlNs.l
SML

Melomaanl

Suonren l€sslöl hrioarrl uperi ja ndritlolisct
rahdollisundei melo.tårclkciltan. SisljAnrL me
ro saarisro. joer ja koskct nuodosr.\?r !!ilhdss.
sinullllluisen luonnonråftecilad. Suomen Mrtkai
h'liittoja SuoncnLluolalrhlcishössli kanoinäner
DeloniaEilit ja!årltilmesennnc Mclonhrcittiotes
€sittel€ 50 nelonlaEinlä lLr[nisinc silorci(einecn-
reinied lhleispinrus on 5250 knr. llcläisinnrdt rcirit
olar Suoijollahddl, jr pohjoisiNnur lnrri,rjdncllä.

Melonta ja rer€relli€ilir lyiiksi Smnre$a e1 ole
ft lln lahesk..nyliälaillal}.rirktrin nrrosrorelkeil!i
rai !cn€'lr.'. Knnnnl la nrelsähallitus sck. criiiit
irli$salu€yhdis!'lisd ol rt luonecl joidenkh reil
lien uBille rerkeih reruspalvelut. Paitalliset
nclonia- jå kln@nis.uat o\a1 u'k!n! llueen$
dniei tchiftn.'is\ össli K'ijarroi irqlidI'iclcv
t i i .  n(  o l is i  a ik!  luods koko mlsn kr lhra
reneret te i l l - ,n kokonaissuui i l lo ln l !  jc

rhdenmukainen kärunrö reirrien paheluille.ia

Vesirel l ie i l r r€ i l i l  orul  p i l t t rdel laan r !
laik€nsasEltaaD v.ifilelevh Mukåna on nrBmsri
hclppoja låpsiperhcillc ja aloinclijDillc sorcltuia
mclonlanaiscm'a Kokcnc'llc rcsiilt li'kktrjill€ esi

tellään stojen tiloDctrien piluisia a{moareinejä.ia
knewa iatoskircincjt R.iiitomlsU!isiå.jon.

) ll.pid€läär, jotka oral liedosss p.itnllisesli laio\at
n,eloj;en rleis€sli kågönriå

R€itlilu\austen ohella saada!i raulaisarnos
k!nolllir€ttcil\lictouua ei tasoCillc'!€lojille.
Koskenhsku k.noorill, on oDa ra'tolajins, jo r
h.iiaståjien maiiru oi kåsv!$! Oppååssa or oma
osaN! koskenlaskioille- jok. sistlriiri nlD pen,srie-
touden riltaaun r€den lutedisesl( toskiluotiruc
seliä 13 koskircilin rarkal nuotit

Oppaan llussåon tielounåk$ooleisls. 1årust€ista.
melornast! nrerclln. siiiir cnn.komisrr. nrigoin
nis1a. nelonnantu6ellisuudc(a januista !$irelkei
Iu Fnrsasio'sla. Snuja oppaassa on 200 

'nukan.t.rtk,iajo\alotuliå. l oini!ustlön on letnlrArrerc
R.ulio asianlurlijolden a{$ldisell..

SML
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Tåmmisåaresta Tenolle!

N,lin *sinlicrtaiscsti loisi honrchti Matkailuliiton
j. Suoften Ladun jt'lkåismo! Relkeilrrcinioplsls.
Ei siis ihsi ruioilh Aina lbnsoste Petsaroorl
Aloit€taan kuilenkiD lånrnrisååren saarislon
tånsallispuinosh j! paåd]1åÄn Utsjoelle. Kirjåsså
esitclläär låhes neljäsataa .elkeilyreiftiå, joiden
\ntispihrus on ) 1i9000 km. !.al'!'a aiirelkcilyreiftejå
riisrä on 2600 knl. polltu-ja llonloEinejä 6000 tn
sekäluonlopolkuja tuirlslaa\iå 800 linr. Pl öräiht n
sop^ia nraastorcincl. on 1000 knr V.linnln 16€,

Re ir il j. rctke illtlhdollis' udel esiletä än ltiiineitliiin
jn kunnitt.i'rhliuun oram.rlå Poliois-suonrea jok.
on knratlu rctkcillalueina'n Enncn rcincj. on Kai
nuus*l! Kuuslmo$a- 1.106 I'n. Pohlois-Klrjahe
s.. 1277 knr. Iltiise$ä Lipissa 888 km. Kcsk!
Srcnress. 745 Lm. Turunja l,orin lnaneisä 729 km.
Il.occ$. 6i.1 knr ja Uudcll.nraalla,16.1 knl

P.l'joieKliali on kuinostuorudul uutien reitlier
surnrincrtrssajaaiaanisclsa.jossarcinej.oi rir-
l\ \ldin€lnrähjr lörtjmään uusi. \ätliä
Kid't esinelee nl)ds \dsallis- r! luorionFuisrol-

illtatunnallhct rclkcilyalucct ylrte.åiset rcitistöt,
åloimel ardo jå lukollisi iåråuslurbl. Ki.jasaor
rune.sti tietoa kanoista j. kådtoFn numercist{

thlclslicdot reinien yllåpiltjislä ja.€ittirinkkcjå

Retkeilijöiden kä)1ö$ii on 27i tupaa. joisla a\oimia
auiiotupja 201. p.ivåtup'a 34ja lopnr olal lukollisia
ilraustupia.TnralolalFåäasjassmctsrihallituksn
hoidosa. nuita tlläpildjiii ovåt krnnal, palistuiial
ja Metsåntrtkinruslailos Melsähallitus on'.uutat-
ia.ut !iin$msim ieiden 15h€'sy)-deså olelio tupi!
p5i!äluliksi t i noknkåmpiksi. Ttrpid ntldrr on
suuin t.!pjss{j$sron kåittiåån 169 tupa joisra
åioin'k jr måksuttonia aut'otnpia 143
Ka'nuuss ja Kn$amosa tupir on 3?. nnNalla
Oulun lååniss.i 12, Pohjois-Karjala$a 18. Miklelin
j! Vlsssn lååDeisså 2nrpaajånuissalliåD€issåytsi
tupalukuun onanraft aUtrna'nå.ta. josaon Nunks-
o! k.nsallisptr'stossa kalisi ratuuslrpaa.

Opplcn loi'nilhjåDå on olltrl lurlero Råudo Maikai
hli'tor ja smn,cD Ladun asia',rurr'joiden tuellå

SMI,

Liitokokous terveiset
Matkailnliilon Liirokok.ukscssa oha! edustaji
nannne seija 1 urppo j. allekirjoirranut. l.iitokokons
päälli nDsirellä \uo.lcn l997 jåsennraksujen suu-
n'ndeksi \ uosij.si I .10 n'kF perl'e-j! nuodsojåsen
70 nrk Ylxcisöj.ser låscnnatsucsi$ken hlllirus
ru. syks\n jåicstd$nilb
Kohouksese luorulerriin liiron seirsen,äs - lrcyuu-
denltrlhhippu Raij!Hqnnurnille HiinorIoinri-
nnl aldn henajäsenorä'nme.jo hänehä ilnesn i (A-
nesLrjen $r€rdes.r luonronkuiltijan tcinokida
Rcl\cilijar h*kul. Koska R.ija oli koko6lElkellä
jdslir j!ånEren Enralb 1eråD,rsså liulnuuri-
rcllieämme. eikä srcEa rhle\ttå lol,oukssia Raljan
saatu. ea Ra,ja oDDirkhmi näin jslkik.ireen

l4ersär ålkavåt ollå td!.iå 6arjoja ja sieniå. Nauni,
ka kåuniislå sjtslsrilmne j! trllalisra nska-

PJ:n puheenvuoro
Mili on kcsä ihnln h\\_siå l
Suurinnn.n os.n lesänä eiriil htlrysd knrsarncet
man p3rennDn,knrcs'ja kllm\t s l.3pnr.\tdil. ci
tdlennåkijisesti kunipik!!n olc hailannul.tun olcnl
me nrutineel kesiinn kukin omdlla k\allaDme jr
k*rmeer ldflnoa jr \oimi. ruleiin r.p,hiuni'n ja

Yhteispalaveri
Toiron lcidän luoHn levillålehitlekmiänne idcoila
jåscntenlhle$pala\€nnrKartakailoucla2l 9 .ll3-
enlJo1200.Joselp,r,rselil!isuuleen-enolenri rl-



17

Wnr
Metsähallituksen kirjasto

p. 90- 857 841 (vaihdc)

Mcbåhallituks kcakus),ksikössåTikknnhsaon
aivån oivallin€nlåhinnäMetslilrallit*sen h€rkilö-
tnnnalle tårkoiieh ki.jasto joi, kuirmlii ainr.
pnl'elimclla sovihn luvår jåUi@n lDi kåydd lulki
nåss ulkopuoli.€nkjn. llse ainal,i. ihåstuh pie
nen kirj.slohb.ee*e.. josså ole. Duutman
lic@n kayn!1 Iuk.nass sino€ jårjestetl-vå kirjallr
sunna. Kirjoj@ Iånnaminm oi ilneisesri nåhdof
lina vain jotdon luiållå, mutla onria muistii.pa-
nojå oi nlbdouistå tehdåja topiointitåy li.j.ston-

Muuraniå poift intoj. kirjåsron luetteloi..isra:

Luonro. luonnonsuoj€lu
Ttöryhnicn ja loinik!ntien rietinnör

Kotiscuiu- paikällishisnria

Mrisefi åosuojelu- ja boilo
Elåi'nisrör- ja kaslisron$ojeh,

C6l.eia. htdrclogia. ckoloeia. cli. ni.lnricdc- t! s-

Metsähallituksen
luontokeskukset
Prå-Poljolan pnisioalueellå

Koillis[anan luonlolieskus
Tankalaåm (9693,1626 251)

Pallastunt rlnontokeskus
(9696532 4i2)

Pyh.tunlurin lansallispuiston luontotesl,us
(9692t882 762)

Saskosken luontolieskus
SåYuLoski (9692 8.11 401)

Tunluri L.pin luontolieskus
Emnlckiö ( 1533 056)

l-uorrokesknk*r rarjoalar tä!rjöilleflr r'cr6 ja o!,åy
lnea kansallispuislosl( sen lLbnnosta ja rctkcilyslå
siellJ Aln@n lLrontoacsnelliiån \ rlokn\ 

'cn. 
di!erjojen

jå luoi tof i ln icn.rulh.  Esim. Tnntur i -Låt i .
luonlokeskuksen i!'1teh esineleeEnonletiönj. P.l
laksen runluiloo'lorja tu!tu sen murrunish kul-
jenoessa Mctså{,apisrr Ylipcrtlle jacdoueed J{åmc
ren r lnnoi l le lunlur i - l .at in luoonrkestuksen
luorlopolulla loi perehl\a nnn nnrin.iseor poran-
pllaikulttuuiin Luonloteskuksissa on pahclupis-
rar jonta saå {ilåiia luri. ja tå.noja ja roi rchdå
\arauksiatxrsallispuist .iaMelsälalhuk*ntupiin.
Luonl.t)olul orat h\1in nerkitnjii j. h€lpF,trlkuisia
piii\gretken kohleita Kä\ ftnustLrruss! luonlokes-
I sissapåikallisiinolosubr€isiiD€nnenruo dcrrrcrre
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Lapin herkkuja Ilelsingistä

Bnh\?rd' 5 sta'tee PDro House. jost! sdd erilaisren
porcrlihoFn ljsiksi ltu.jåa. ylttejå. recr,r, s{ilyke
nckkoa. -karbu!... Relltel$sille on esim. kuiuiha
porukeiroa ja DUstil,taobmpuurca. KaManaa Ii{F

Annankadun j, Kale\znkadnn rinrnassa \oi r.as
istuaulmiisan pö)t .n nåuttin@ Lapin leftuis-
ta. Lapp'-m!'ntolåsir sm lidor Lspii herl rjroni-
neon pÄivir@n. Yfileyse$å on m:ös båaripuoli
Kcloikolo. Teeaa ja nauli
MP

SALLTVAARAN
POROEROTUSPAIKKA {

Lemne"rcen kansallispn'siossa

Sllli\?aran\?nhaerotLrsp.ikkaonl. i.relå\ilkuh-
ludmaissn&!lu€. misså rårijii roi nrftslua p.ik!l-
hscn p.ronh.id.n lnhirneoneistrleen i. nttyisll-

salhaar.n draus or:.'ksi h.noisra h\ain sril!n€ista
\?ohri cjåD sluris!! porocrotusp.ilioisla Se cdus-
raa sn. h.\n,n\trt por.nhoirok!|nutrriä- jonk. aik.
n. erolrkser olilal tendnier triprl€iden tatararå
saano^ar kcsr.. riikkojå Nc ddeniin roulu |.i
t!mmikuussa rödenkuun aik.na.ja nrihir kdirrnivl
ihnisiå lsjlllå al'eelt{ \ipAi l-app'a. ErctLrkscr
olnd tdrkcft. ja n'onc airoira $nri! sösia.lisi!
rapahr'nn'a por'joisessa Po' on'icno j! -p€rlEi en
lisåbi sinnesapui lDNnosrajia.\ icropalkistcncdus-
llji!. kokkej!. k!umiair.. \nkd\allla ja t\önienid.
'I\ör olessa ihmiser tapasral lunujaan ra ki$rir
k!upp!!. l'orot €rotoltiin aidåssa omistajilleen ta
luen'ir. Erotuksen jiil(een porono'nisrajar Flmdsi-
\?l poroFankesäån asli. Nlklinena'ta on rakcnnct-
iu på,'osin luooE l9ll Sllloin paiiskunh plsrylli
uutta aitaa 168 rchlo. cL nelimcrlistar lolpan!åliå
N\ tyislä aitaa edelrånr1lErlka aitaoliteh$ luoma
I 896. Våkissui !l*nsailuotuisssercldsien aikana.
Vanbd hisik.mppä ahrccll. on rnodellå 189?

Knmpp'en mkent ninen ylc$\i toisn msåilnrln
sod.n jålkeen jatkuor 60lunD.lknui eåkk..
S,lli\dBnpelisliunt!kår11ååedclken qoruspåikk@

Musennasion joldollacitisöi\'ålucelmi$d vuon,
na 199.1 

^lrcclla 
dn I I tii poai- joisla par o.

aronnra vlcisöllcF rksi r{)imii arti.tuph!. Maikaa
ertnnsdd!lle Retoj(En pisiitöinli ja opastusaluecll,
nlerkltnå jd pilkonehrd polkud pilkin on kunsi
tilonrctns Partasia kcnoma op.slchlcå s.a M€lsti,
hnllitL ,sen ronnipisreisrä .ja n,n Njur-gulshden

Yleisölle arornel liämptil:
N Kmpl Ai*nnU. Tetrlo Lehttan t.npFr - l,irula-

Opasluntrpa polku S.Uiwran l,olle
* Tlklkin Mikon liAnrppå, liåhrikåmppi!.

Päirätupa. tulenteko- jå lririJthispailr.r

Lähreer: l\'leisrhalirDs
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RINKANPOHJALTA

o),rND.\

Riiji llrntnmill. omen Stll-:n ntöntjiniista

"Lrouuden kdlahipmrn.'!

,tohrohn l

KODAN VARAUS
K'11i]d Kukrsj;ii\ellåsijdsermG)rdos liokamme
r.mlaar MsiiaSr'killäptrh r 8?6nl9l Vaiauson
pctr'rrå\! kå(!i viikko! 0nno ramu!. rikaa rai sin.
tcnliiän nomraall kdltlön1ak3u Kå)tlö ,ksr on
l{SLi iäsenellä l5 Drk hlii liijr muilta:10 hrl hlii
!ö 

^llc 
l?{rrctiaiden kn\1lömak onprcldcdct-

lisnh Koko kodan \oi\aralatiirtliiiinsä60 Drt r.

VUOKRATTAVAT
vÄLINEET
Kolme fenaMaslcrl lelttaa,joi(! \oivuo\ratd 100
mk vi ikkd l . i  50 mk \ i i tonl( i tFr.  Ie l lat  . r r r
Itrlolinallisia taksiterosrehqå Tiedusrehr 

^rj.Sulonentnl k Sl.l5160laiSrkariPalottrh k 87.1
5880
Yksi  sNorl !  906ja ) ls1 1200 i inkka. VmkE.n
100 Dk\nkko lai 50 nrk\iilioDloppu. Varatrliscl
l)ekli! Narinen puh k 8558 212
Kals' nsd.hn{ahtiot!.joila roi !u.krä1, I j0nrk
iikko 1!i 50 nrlirliilio.loppu Ahkloit! \.i( li\s€ll.i
Petk Narisella prh k 8558 232.
Kaksi TmDAi. k€itintä. joil! lmkrrta.r 50 n1k
\ i ikko ta i  20 Dk,r i ikork,ptr .  V. .auksd Anra
Sinl.nen pub k 8i3 5.la)0

MYYTÄVÄNÄ
HIH.tllltRKXlit.\
l-apinkå jöidcrhihaDEr\liela\oioslfl lierhoilloiss!
tai lrlala l0 mk hilta,n Scrja lrpolk prh k 122
64.t.
I'.P'\ID.\T J'\ COLLE(;ET
Hanki ilscllcsi onrrll. uudelk l.goll.mmc\?mstellr
l:pairalaicollegc Påidaro\åtkoli rish\alnnstcn.

virir: hamraa. rumman irrrc.. runriEn sini'renj,
tuDh.n lnnnrpuraino (T-pail!) tumm lih

Hi',l. I pana 50 mkj, collcqe I00 nrl.
Tiiaukscl Kir{iKleBrl! puh li 291 9171.
-lihnpanasi.joissa silldncrchdrin l0 20tittcrissi
i i  l  ' i 'n i lu\r i r r  !n l -1 \ r l . l
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AI\IE GYLLENBERG OY

ffiy-F,H|,.f,t,
Puh. (90) 3488 3370

PRIIMA
ocEu 3,XLyåIl# 

LTIKEKESKUS
Palvelemme ark. 9-20, la 9-'16

oPEL€)
VAASÄN

LDIPOMOT OY
TVAI,ON PAI(ABI

PL 116
99801 lvalo

puh. 9697-662 997

E!:!!&
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinkj
puh. (90) 549 E00, fax (90) 549 8060

tntts0lttrl
PULLA
Bulovadi 17, 00120 Helsinki

Puh. (90) 882 776

SUNDS DEFIBRATOR

KiipeiWarusteet
Seikkailuvarusteet

Fff*trr
I'.""x',,,'!:f åiTl



TYÖVÄEN

A|(ATEMIA
v! ibr  Torui t l r  11.02t00 I ! r , I l ! i r t i

TÄYDEN PALVELUN
AUTOTALO

oPEL eEIIII

i,YYNTI 
' 

LEASING
HUOLTO 

' 
VANAOSAT

41l.E /

HENNEPELLqNNUJA I2 VhNMÄKI PU8 6157SI
OPEL MYOS NEUAS LINJA 3.5 PIJH 61573I

v A @ .E

ASIANAJOTOIMISTO
KROGERUS & PIRILÄ OY

Helsinki: Jyvåskyl.:i:

Eteläranta 14 Kauppakatu 31 A
00130 Helsinki 40100 Jyväslqlä
Puh. (90) 176 155 Puh. (941)620 668
Fax (s0)631811 Fax (941) 620 664

Kotim.inen ja kansainvålin.n tiikejuf diitta

@5roor
IEIHELKAMAAUTO OY

90.95 981

Rakenhiain
elg,w,ffinqQ

Kalliosolantie 2, 01720 Vantaa, puh. 90-89 481



Kouluranta on viihtyisä paikka asua, pitää kokouksiaja juhtia
Ympärillå upea luonto kuntoiluun ia virkistykseen.

td,Sf,:MtF^
41970 Huttula, Keuruu, puh. (943) 735 306, fax (943) 734 5367

";.llfi"'i":å:# ffi
;;';:;;,,,LllTROPIIKKI

Kylpl ån[e.93600 (u!samo, puh va hd6 939 359 60. td -352 r9o9

QitbrArurno

RAKENNUSTEMPOOY
linrpoDl ic8.80110 RDlol-A

Pl iH (971137t t8 l .  t i^x (()71) 371434

PARASTA KOIR4SI JÄLKf,EN!

. Ainoåstaån KoråkeitriöIä voit
grillarå, toimurtåa, keittäå jr

.  Palåa puhtaåst ipurt la ja
hiitilä

. PåloturvrUinen kriltdrlti

. Kotakeittiö on hetposti siir-
rettävissä kulloinkin hatuå-

. Lisävårusteenå mm. savukupu
jå savupiippu





Laatua. täydellisj0rttä, pienimpienkin teknisten
yksityiskohtien toimivuutta arvostavan
retkeiluån valinta; The North Faceasusteet,
-teltat -rinkatja -makuupussit-

Day Hiker lantioreppu
.121

Nyt erikoishinlaan
Boulder-reppu
.25 |

lr5,-
Freelance-reppu
.301

2qr5,-
Swagpack-rinkka
. 45 | (kuvassa)

41 5,-

Tadpole-teltta

1.85O,-
Tarloustr,rotteet ia varusleet pääkaupunkiseudulla myy myös
Pariioaitta, Yriön katu 34, puh. asut (90) 694 3899, reti(åityigo) 694 3Ot6



M e t s ci h al l itw ks e n r et k e i ly oD as
Jokaisen luon nossa l i ikkujan t ietopakkaus.

.  Retkei lyalu eet etelästä pohjoiseen
- Kansal l is-  ja luo nn on p u istot
*  Aut iotuvat
-  Rei t re jä
.  M elontakohtei ta
* Kartat  ja yhteyst iedot

Sit'ui6: 208, Koba: 148 r 210 ntn, Hinta: 126 nk

Ti laa k i r ja suoraa n
palvel u n u me ro sla O2O3 - 4 41 22

tai  hae toimipaikoistamme.



Turakansavut -
ötjynkäry tj$g:t-i*noineirten pötlr

Siitepöly
Hajut

Oljysumu

Kosteus

Bakteerit

Noki

a
a

Hiomapöl Pöly
Kivihi i l ipöl) ,1 Itiöt

Asenna/vaihda suomalainen
Airfil-raitisi lmasuodatan autoosi

hengität vain puhdasta ilmaa.
Airfil on uusi, syvåsuodatusrakenteinen suodatin.
Suodatinmateriaali on 100 % polyesterikuitua,
johon on imeytetty aktiivihiiltä.
Airfll on tehokas; poistaa lähes kaikki siitepölyt,
myös otsonia. Ei pakokaasun haistelemista,
ei Dassiivista tuoakointia.
Helpoo asentaa . Tukkeutumaton a Edullinen

Saatavissa auto- ja taNikeliikkeistä sekä
al an erikoi sl i ikkeistä kautta m aan.

N/ äö'+b"io Si'.lhli iii Yllli ",",,e0 ) 82 5 8s207



,fYksyn.voell
ldseneno soo" ulkoi

eeE

uskqusi löhestyy... Lopinköviiöiden
I nyi Ldssin Refkioiiosio loodukkoot
luriorusieei erikoishinnollo.

Ssdvona
Lossi ll speciol 59'-r inkko

Voel luksi l le io leirei l le.  Rungol l inen koksi-
osoinen rinkko söödeltö-

völlö liivilonnollo.
!  s ivutoskuo, tunnel i -

tosku, lumil !kol  pussinsuisso io ylökoori .
Sodesuoiolle omo

rinkon pohiosso. Moterioolino
kovookin kululuto kes6vö

Ti lovuus 73

" ' l/ l 'a
{t. r:

Joutsen Loppi spe(
-moKUupussl
Ympörivuotkeen köi,11öön
Koksinkedoinen eosy-core-ul
Pööllinen poiyomidi, vuori pur
Miloi :  215x90x/0 Polno: i-=/m\"

tq

1,15 ks. 95t-

r4
ilvl:\ lI I [V:\t t7.t-utE!



L{IUAIiUVOh* I-IN.'A-A[1 O ÄIl. \'tAli Lti

90i
10..10
I2.50
14.10
t5.55
11.35

h.su 9.05 la mr'ös
10.40 7.50
l2_0t
l i_10
17.0i
t8.10

8.05
10.00
I1.20
I3..10
t5_05
16..10
18.2i

la su 10.00 la ml6s
I i.20 8.25
I i .00
16.21)
17.55
i9_25B

D= Lsp$n ascmalic. j unayhtels HebnrkiiD
Lirj..liikeniöiÄbellinlinjanbu$inro85.l-.hidl,eppålasrånLakkiro.ilra.[spoosla

IAPIIIKAV
Tilaan Lapinkåvijå-lchdei 40 mli olcn suorinånot naksun
ilmln erillistå laskuå IiSLrlilillcMeritå Eer;kirt 2.1. 2l.l2l 8-
138.12

Kuulun enn€slään lenkilöjåelenå Snonrcn Maikailufi inmr

tarna ja haluln liil11'å suonjäsc,elisi HSL:aiän Maksar
\ rcden l a.l6 n,or.jr$nfn\ \un ,10 r tr l rlmrn cr ll|ss h,h.l
USI-r  r i l i l le M€ a Ecik i rk 24.21.1218-13842

I IalL'an lii,,r*s Hekiryh sedut l.api kÄ!,jöihir.i.siräkaune
Suornetr  Vdl \J. ld l i rnoor Mal€f  SM njJ.ennuts.r '  r r -
nulle låheletlä\'iillä lonralitella

Ilboitatr osoiileeD nruulolsesla

T n€Lingin Seudu rapinknrijåt

I lkar i ic l lC24
00100 Hehinki


