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PY{KIRJOITUS

Jos syörir on nudaihu i.noshriki, houkutus on suuri jå sliin åhnai*ekin se, joka .i ållouns it*kä!tr

MutIa råssåIån sirÄ syöttiÄ maiskutellsn.
Uskonlupåuksii4€ddlissånln€rcsssnudllåkidaniu&kirjoitertuihinjå - sjsll'artulevaanhtteri@tiir.

tFhdet plioil€valjrill*n lnnknisb, joskin loppuwodest! hi€mn nuutertuun ait@. Kaikki ovet kutlkuin-
kin t*twåisiå, ninå kåitki€n joukosss, silh mieleståni on itan oikdti mulsva lehdå töiaå lÄssÄ ytdistyt-
sesså s@ ai toinikunnissd.
Tuntisinhohsn irseni hiflan ultopuoliseksi jos en kosken olisi ollu ahnvieni bimikunnissa mutana.

Vuositr,ain n€ Helsinsin s€ndnn Lapinkåvijåt suunr@dekulkunme pohjoi$@ - siorc klulois*n råppiin
- tåällå er€låsse 4jateltuu. Monet meistå tutkemn€ sinne ueit! kedojå vedesså, kosta ed vuodcnajåt
nin€nommn dtavåt åina erilaien såwn v&lltsell€tme jå seuduiltc joissa kutjetune.
SiellÄ moill $!d!illå $uvåt qlituisesti såmeleist (såpmelat. He ovår Eu@pasa ålkupsåiskars
kut€n Giönlenin inuitit (eskibol), jå ovåt Stromm ainoa alkuperåiskdsa. H6illå on muiea våhennistöisrå
Fik€lm oma lsumaduensa (S8demm eli Såpmi) Pohjoisnaid€n ja ve[åjå! ålu*lla" lisåksi oså
hisiori!, kjeli, kdttuu4 elinkcino!elånÄnLpåjåidenl't@tti.
Johb Tnn (1872- 1951) brjoitri åikan@n: smelaisish ei ole kuultu ettå fte olisivar tull@t histåÄtr.
S@ndåift. on ollul p,jtallis.i åsuja kaufi! koto Ldpinmmn,ja kun @melåinen .ikoi@n ol*keti nåi[ä
seuduh @nnikoua. siloin.i m€F..mtåmilla ollut muite ihnisiÄ kuin he ilse. '
Vain nultanan sukupolvq histo.ia 6oitta!" mit6 seDelåiset ovåt hallinn@tåheiraaa mit sj! resiåÄ4
omin neuvoid jå omin luvin €nnen laltioid@ ja niiden edustajien tlokeutumisla tappiin.

Me,jolkavi€tånne usein parhsita dkojånbe - lomiåmn€ - nÄilla suduil!, olemm€ kiimostuneita tdsta
joka siellå vakituisti snu.
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TOIMINTA
HELMIKUU

Usk ftlisirto hiihtov&llukelle? Millåisiå våtu1eiL llnit d? Misså voi yöptå? Tll€ kuu.t€l.D@ jå
[]$ldååd, nir! blvivellus sisållaån pitåÄ. N]t on $pivå .jekoftta mi€ttiå: .jospå nindki..
A5ianiu ijal v.sbåyåt miel€llåiin Llstmyksiin, nåtravlt kulia je kentid nåttiUå m joitain varust€ibtin.
Vlikla kdhoilt! on srunnattu vasta-llkåjilleja tohemrttomille, toircisimD€ sirulki. pamståsi. Yht€iesn
porukdlldne on paljd tietoå jå yoisinne jåla omat nikimne ja kokmuksnme toir@ toisiuemne.
vlstunhmkild Rirva Pnmtr pnh. t l?2 l0l .

LuDikmsillå liitkuu Luulma Lårcvåeti myös s.llais.ss n@tossa jota hiihiåja vålttåå. Onkohån nåin?
Pi iisi piiÄstå kokeil€M itrl
TemneNuuksior n@slssa noin kolnetuliåkeslÄvar " oili*r " retkd Allplåst OYltalåinaksi setlvillå
''Alposel'1u6ik€ngillÄ.NånÄlMikensdo.ålunp€rinrenrybskula.jojäåtäDiddtä),ttöö!janeon
v8ru1ett! ErÄ-sir6llå ( €dn. klnispås, jossa tmebtåuna tåy ).
(ok@!tunirc. solvallan alåpå.kkipaikalla klo I L00.
Enmlrtoilmoilburumiftn vålrumätijn 5.2 ncnrcsså Aulis Bost ön pDft. 893 219 tai 0,1001 00877.

lqrbs! viine lehte€n:
5.2. ke klo 18.00
KE RHOILTA-TALVIVAE LL US
Klisiemen ålo{ste, PuurarlFkåtu I

8.2.1997 la
LUiIIKENKÄRETKI NUUKSIOSSA

21.2 pe
KUUTAMOHIIHTO

Perint in.q rudnelnallin€n iltrhiihtely. Ilnoitt utuninen 19.2 menn€sså rclke. rctijålle Allis BosrröBille
puh. 893 219 tåi 0.100-100877. Tållöi. *lyiåvåt paikhjå aikå.
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28.2. - 2.3 pe-su
HIIHTOVIIKONLOPPU VALKEALASSA

Kånsltispuistolsikjn kevailtu Repold.n ålne o. tuttu muutånd wod6 tåkåiselia q,yssellukFsla,
mutta onko nonik@n kÄynlt si€llÅ tslv.llat Nl,t siiba hdoutuu nahdol'huus, silå te€dn€ viilodopu.
inhmåtkd v.lke.l@n- ljhlö Hekingist! pe 28.2 tlo 18.30 lÄhlaåUå pikasorclla. Majoitus Aholån
tlmtilån vienstålos* Annilan lylåssE" jca ol€noe noin klo 21 .00. Paluumdla alkaa valL@lu kiftolt!
su 2.3 tlo I 6.,rc jå tulo Helsinsin linjå-autosmall. on 19.10.
k@nlaipåivån hiihtel€me R€poredd drisniss- Ios lnhokelcjå dflÄå sunnunlliksikin, niin silloin
piståydynm€jumN munktitallit sunen snrinbåolanskunnan sotkuss Vek@jadelå. Vålkeålan
laiurctki jarj.netiiÄn juuri lålms vnkodoppuna jold åinatin lådut ovat kuMoss.
Marlsnhi a d noin 590 6k sisdftden m!!kd pikaworclla liitynlåkulj€tutsin@n H€lsinti-Koubla-Antlila-
Vslk€lå-H.lsinki najoituken neljån hds6 huon€is$, paNella lai saumkatuiss ( sis. Iiinåvdtie.l) jå
sunln, talsi ,@iåistr, kåhd€t Ftkiaåå! P€.i eiso nelåispitopöydån lauaniairaja kotiruun sunnun-
iaira, Lisaksi r,Fit d muut tu låntti lå@tåin siirttdsnn Annilå-gilloensalEiArttila. Majoitus! suna
ja ed€llå @iditut aleri&lon 200 nvwk. Huom ! NoFd q@jan etu lahd€le: klh<l€n hmeo huone. joss

Ilfoitlautunis.l 17.2 m@n.sså Markailuliitor jåsnpa!!€lutn puh. l?0 868. Ss iålken m&joitusla toi
k'syå sootun RitE AlDlaltq, puh. 05-338 130 jå 05-338230.
Lisåi.loja Ilamu Siita.illa, pun- k. 736 8l L

MAALISKUU

Kåisieno ålå-asle Puutarhåkåtu l
Ke!årkokolltsdsa kÄydaad Upi s.åanlömeÄrÄis€l asia( kut€n aodo 1996 loininrakertonusja tilinpiElös.
Kdujd tunturi.n ja sone. liiliin puristuo€et jiliiliköl ovåt ki€hlovia jd vaållisia. Viimekaåisisså
Kebnekåisenn@stoiseRuotsiD kaiolla.ioukkolapinlåvi.,öitätekituttawuttåtöysienFklnuj€nksnss
iååiikkölossillå. Dioja.synaenbdne isk@Råij! gstman. Våstuuhenkilö Ki6t' K€mola pnh.k.29l ? l7l

N',t on åika kalso4 löytraåttö Etipist€et plmnin talvella vlloisss, kuir p'meållå syLsyisess yö$Ä.
Suunnistus tapahuu hnh$6, j6 on lun&, nuuten kåvellåån. Tehtåvård on n€rkara ladun wlla ola.1
rastipist€et kirtl@. Kok@tuminen klo I L 15 SolvallånålåparttipåilGlq. Tiedustelut KalaiKosti. puh.k.
09-8r35 460

5.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA-
JÄ,ÄTIKÖLLE

15.3. la
TALVISUUNNISTUS
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26.3. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kcskiviikosu.åt pydrehravår kÄyntiid. sau!on lånmin Ko l8 aikoihin. Paik lle voil lllla bussilla nro 85,
låhiö tEppå@Bsts klo 17,35. Peluu piktuåutoillå. Sauna on yht6is$unaj. påitatrpÄålå k{åtåån 5 nL
surmålisu vsruuhenkilö Auln BosrrDm puh. 891 219.

HUHTIKUU

2.4. Ke klo 18.00
KERHOILTA- LJIHIKUVAUS LUONNOSSA
Kaisnimd.laata Puu&rhslraru I

Cl€tr Ekb€r8 tul@ kerto@n lÄhituvåukstå luonnos ja nårr!å di.gju påi!åFrhGd p6ee@kt.
vlstuuhoHlö Seija Turppo prh. k. 322 644

30.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

olkohe hspi vielÄ jå.$!. Sålnåss riittåvåt d.fin löylr,l.Påikålle rcit tullå bu$illa nrc 85, låiio
Leppåve6ls klo 17.35. P.luu pikkuåutoil!å. sålså on yht isuna jå påikånpåållå kerår!.än 5 nk
suoMalsu. V4tuuh€nkilö AIIåI ADnrcn ouh. k. 345 1781.

TOUKOKUU

13.5. ri
I{AISTENSAUNA

Kturti! s'4t mket mund $un6ta ildtu oi6hd körihitå jr sopiwsti juuri Kukån påivr.å. Nyl
ellrnumjat muk &! Såuna on lÄmin Ho 18 åikoihin. Paik lle voir rull bussilla rrc 85, lahtö
lrppÄveesta klo 17.35. Paluu pikkuauroils. Psikalla p€ritåån 5 Dk sutmaksu. vastuuhenkilö Mirja
Pi.inen p!h. k. 8558 232.



15.5. to
MIESTENSAUNA

Mi€hisellå voimlla eunotaan toslai.a.saum on låmmin klo I 8 aikoihin. Prikalle 
'oit 

tullå bu$iuå nro 85.
ldhrö LeppNamta klo I 7.35, Paluu pikkuåutoillå. PåikalhperitrÄn 5 bk saummåksu. Våstu!ftenkil6 Aulis
Bost{n puh. 893 219.

17.5. la
SIIVOUSTALKOOT KARJAKAIVOLLA

Piikåt on stlvå tul64 kun iltapÄi!ålla vierelåå. kesikandcn avajaisa. Talven ulospöllytls dt@ ldo l0
a;koihin. våstuuhcnkilö Ka'in S;llander puh. k. 674 644.

17.5. La klo 14.00
KESÄKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA

23. - 25.5. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS SALMEN
ULKOILUALUEELLA

io pqinieissti vielÄmne åvajaisia vatunHr lohikeio. nrkehså Keino js k!h!illrjol@n lEjåisren
yhteydesså kohtuuhiriaan kdten ancnkir. Unohr4 ei sovi saunomislå jå tEusl@ yhdGsåoloaken_
Jarj€steltt ovåt vieh ihln ksken, nltts påne!'.jo påivånn!.a!å .ll.tt4i jorla loit vaa ua olenM
nutana. s€trnala letti ilndrla låhes avajaisled åiktu jå siitrå on siih liså, ticto!.
Ilmoitl4utumisiå ott!å laslaan RitB Purånq puh.k. 373 I0l jå Sirkta Sundsbön prh.k. 563 2092

Vietånde liiko.loppuå ulkoilnalueeua joka on Pon , l]ki- ti6 lånsipuolellå n. 35 kD Helsingisrii.
Låhtöpaikka m@stood od Ptlsldnq k@kkoiskulbstå li€ltå er.ldån låhte\'{n polun päåsri,
EnsinhÄine. yöpynin€n on valkqbnnen rann.la, jose on tuti jå t€ltrapåikloja. Toinen yöplni.d on
VÄhä-Pdiksslsnna nnndlajoseon nyös tuli-ja telnaplikåt Kuljenn€ PaEtiisin kåuttÄ Sslnm.jose
od paiålössann4 omal eunåworcl naisile jå niehille.
Plivinäist kåv€lynatkat riokan kanss ovåi lyhyiå, esim. perj.ntåi,ilr.nå kåvelmme n. 3 t4 låuentaina
n. 6 kn ja sunnuntåina n. 6lb,jot€n låmå vaellus sopii hlain myds peft@n pienilekh @lrajilte, kuin Dyös
vähdmån kulkeneile. Måtkd hinb or n. 50 - 150 hk, oqonajmåÄrästÄ .iippu€n. Lep$t pååerni

Låhtö on Helsineisråå|.-Mdre €inintielr4 €dusturtarslonålaprolelrå, tilåusbusills 23.5. peklo t8.00.
Paluu enaan påikl@ 25.5. s! klo 20.00 mdncssÄ. K'itfa or Nuulsic Luukte nlkoitukarna. ltnoirllu-
tumin€n SML. Hclena Valtlri puh. 096226 2812 16.5. ndncaså. Lkåtidoj! Joma Nml puh. 019, 3 t 8
243



28.5. ke
KESKIVIIKKOSAUT{A

Kev.Än tul@ on hauska kåt$llå Kdjaftaiu t€Esillå ewomisd lonas$. Påikalle loit tula busillå m
85, lÄhtö LeppÄ\€.6tt klo 17.35. P.luu pittn.nloila. Sauna on yhleissuna jr poikanpåald kdåtÄå. 5 nk
suMstsu. Vsstuuhatilö Kådn sillando puh. k. 674 644.

VAELTAJAN ENSIAPUKURSSI
MitÄ te6! kon uellutsl. kaldut påhåsti lai loverisi loutte ns6så? EtriÄ kujoudut pait lle, nissåjun.i
on sttu.ut o.n tt@uus, eirctko tunpur suorin. owatt& teh<h mitå.å!? Luirko Raiid scikk&iluista
Måtkailulehd€stå? olisiko jo åika .yhtyå tuubstå toimd js hålkkiå riebaja tåit@ ensi.puknEsilt&?
sinikkå Ko$nen, SPR.i cnsi.pukouluttsjs. on lupåutunut piumrÄn *-kuEsirl joss .rityissri rclkei,ijEr
tsrpetor humioitu. (Iilaisuus,jokaei ihd heti toist!.) KuEsi. t@riaj,kstpidetitån krnte!åillånå Klslin
palvclukcskuksersa. ti 4.3.97js ro 6.3.9? tlo 17.30 - 2l .00. Lisaksi kuFsiin Lauluu liÄy6nnön hrjoinelu!.
joka tåpåhtu! yhtcd cikffi witilvanå pÄivånå Kdjabivoft.
KuNisi! u rodisrukm. joka otr voimns$ kribqs Fu-mss$
Kusi nåks n. 200 mk. Måksuu sisdlryy opetusvalin@! a-kirjrj. todislus.
Kls le m.l'tuu 20 €Nitsi ilnoittlutunutta.
lhoittautunisetjå liså1i.dot Ritvå Ptrm6 puh.k. 372 lot ( p!h.t. 7725 3t8 )

TULEVAA

ToukGkesåk. Kul*aiyetki lEtmeolu.ks@t

2.8. Niitt!1llk@r
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HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 29.3..5.4.

Pe.uutuspaikkojen r.rsell,t Jomå Numi puh. k.
019- 318 243 i[!isin. Enn.tkodatsu 600 r*
Dåkptae kotiin lÄhetett&iillå p&*kisii.lolonsL-
l@lla qåpåivÄån tued€sså.

Låhtö Helsirgis!å 28.3. tlo 20.28 ldhrwållÄjunållå.
Paluu Koldisb 5-4. tlo 19.25 låhldåUÄ junållå.
Hinr! n. 2,100 nk sisaltåa cd6t k€ist mrli?r
jun&lanakuupeikoiq bnsikrydd n.joitukwtr 2 h
herciss4$nna!.$niåise4retki€vååijapÄivålli-
en *kå oppmr palrclut.

AHKf OVAELLUS 12.4.-19.4.

Rdtti kulta tuntwialeUå ndtittyj! lalvieiitejÄ
DitHi vålillå Hcttå-Palls,
Låh!ö Holsingh nutåiiasnslts pe I L4. klo 20.24
ldlt våUåjunalla- Mutan nahtuu 8 h@k d. Hinta
or noin 1400 mk sistltäd matk t jumlla mkuu-
paikoin, bu$ikrrdil$kå loppusumnj! yöplhis

V&[am. himoiss naimiss leppoiesti muu-
t3t@ påivd! Lioks j@ vdi.. Kålastus nahöl-
lisuus on ( bind! tujus" kirjolohi rr. ) M.joirus
relrois McrsåtrllituhenEkdllmil.lGiripaft oilh.
Rcitti smil@ osi! Rr|)lfu loskiritli4 jotrtÅ
silter Etk n loplksi laltem€ slås (Mahtsva €lÄ-

PslsLsclla. Vleluksd aitd! nåjoitlme oniia
l6lttoitinjawiustupiin. Matte pituus noin 55 kn.
Vmsteet tdvivselluk$n muklist.

Ti.dlslelutja il$oi$sutumincn 9.2. 97 nem€sså
Jomr Numi 019- 3 | 8 243 iftdsin.

n)5! ) Hintanoid l000Ek. Tdtmus nyohemi4
kun lopulliscr [imd &hiåvåt. t-E!r5ja patuu H.t-
sinSistÄ junsllå Li.kM jå f4k isi!.
Tarkemår ii.dotaikabuluis& ]n. Fl@visså Lh-

Ti.dust lurKalcvi KGki puh. k. 0+8135460, put.r
0q 856441/Kosti.

VAELLUS JA KOSKENLASKU RUUNNMLLA 29.6.-5.7.
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TALKOOVAELLUS UK- KANSALLISPUISTOON
l't. -27.7.

Pirkin syksyå lÄydyisså keskrsteluissPuistonvÄm
tas o yhteissti evillu loteulellaråksemno l!|-
lå rålkoovåelluls.lla nn. Suomujoen vår6n
ntlipsiBo.id sibtininen jå m.ft dollisesti mnuta@o
puusooj& Lokodnird dsirituillepaitoilc Run&-
larun tuvm kan@n ulsinined skå Puiston trvilla
Tunruiluur!- BappisiÄ tchtÄviå.
Kuljetusjåijstclyja ja h.nhlövoimsv@jm l@-
usten woksi Puirton våtj halue ilnoitidntunisetjo
huhtikuun loppuun menn.sså. Ilrnoittautur loi jå
lisäielojas sruvitrahdtilöilrå, jotLa ovainyos
tånssåLllkijoilame lå[å v&llutsellå:

Rusk! or låhån sike parhaimmill@. M@slo on
a@tunturi&j! koivikkoisa lasks@. Retti alks! Uts
j@ltåja påattyy (rigasnichell6. t-å 6 Eekinghd
5.9.-9? klo: 19.02 lfitevåsså.junaseja psluu g.L
siDkiin 14.9. klo: 8.30. Hinb 1350 mls sisåtå6
eåtka! mjdtute ja loppusunm. Re&iruoka ja
lBkuutuk$r ciun sisdly hintåd. osnotiajillc pi,
deL,Än enmklopalåvdi Kdjal€ivollå 23.8.-97 klo:
u.00

Pirjoj! P€rtli S.lo pk 2916873, Mirja Pirinq jå
Pekb Nådren pk 855 8232, Anj. siltorq ja
Kål6vi KGki pk 813 5460, KiFtiKldoh pk 291
9171, TuijåTEin€n jaUljas P€nr pk 488 821.
LlhtijöillcpidetäÄnpålLdi Kdjåkåilollå nyöft d-
min sovitield. 8jå.kobt no. Siiho n€messå ovat
dlds mtk losflnnuket ti.do$une.
Vaelluk*se on dyös lnLon keståvå tålk@jak$,
ålk&n 11.7.9. T€hlÄtäl työt ovåt luojs kuin
l€hder vnkd uellul$lldlin. Myös ilmoittauiumi-

Hrtåttåpi ilvijdt, t5må or tås yhdessåtekemis@
påikl& - ihnis@ iloksi ja hy{dyksi.

RUSKAVAELLUS PAISTUNTUREILLE 6.-I3.9.

Ilnoittautnbii€tjå tiedlrteht xdai Koski pui. k.
813 5460, puh.l- 856 441(pldÄ hakuun din€llå)
l 8-97 tud6så. Muk4n nåhruu 8 hdireä.
Ennåkkoroksu 550 mk maks€tiava 23.8 mennessa
kotiin bh€tetyllÄ plnkkisiimlb,

ULKOILUIIDISTYSTOIMIKUNNAI\I YHTEISVAELLUKSET

XALOTTIREITTI I YKo:t 34-35

Kiim6toko kdonirifti? N\,1 sinul4 on nahdolli-
suus v&lt&koko huikon.n rcljri*.n osss relj..
wodc. rikraa rsi osllistua qio joll.kir osuudclle.
Emimlind 6uB d AbiskcKilpi.jårui jå sitÄ
suunnit l€ Sntin Juhmi Kieäist .

TULPPIO.KIILOPÄÄ 6..14.9.

Rusk4 Koilliskåitu kolkiss voi ihst lla Tuomi,
$ Reistar (osl) johdola.
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SML JÄRJESTÄÄ

JÄÄ'nKKöVAELLUS JoTI,'HEIMIIN 19.-30.7.
Lisåliedot Hdcm Valt ri 6226 2812.

PERUUTUSEHDOT

Jos varau Frulreta4, psbulets4 ilnoittautunis-
nåksu våhdnerr]aå roinistokuluillå" 50 nt rd-
uk*lb" kuilafin din ett4 jos vaåds p€ruuteren

42-31 rk enn€n natkån ålku4 pidåt€tåån puold

30{5 uk ennm nallGn ålku pidåld],i,. @!st-
konaksu kokonen. Mildli läD, nsksn or yli 25ol.
vdmrun lomaliiko. hinnåst4 pslåutdaån tAndn

I 4-8 qk enn@ malkan alkua pqir!Än 50% vdåuk-
se. tokonaishinnasr', Lairenun våhiraan mnakon

0-7 uk €me. daitd ålk!a" pdilåtu v.råtlGtr

Tilsja or oikeut ttu peruutta€s@ tått@r tatai-
sinmaksuun ldåkårintodistukela
Helsinsin seudu. Lapi.tÄvijöilå on oworiljio
!åbfd@ iåi mnun a.aha ån3M&ttomu stan
johddta oik€us peruuttåå lomlilaisus 14 rk ed-
n6 ilnoiletun rilaisuuden alkånispåivåå olemsth
velvollino konåuksiin. Itujest4iÄ! pcrultt&ss ti-
Lisuud6, osnottonåtsu pslauletian kokonaisuu,

mhoish jå dåhdollisisi! spon$rituisre.
Yalmennusryhnien ulkopuolela yökoLLoj@ har-
joitellul H&ny Smeds yllåtti uysin nuut otuotlajar.
Huippunini.n tarkåitlese toisie Herry putklhti
meliir kuin vans yöllc, ja löi Fhji-aje v@tivdh
mdlllå Obm?iakomiten rlrkkailija Kuum si o

MENNEITA
Yösuurnisfu Kiri.kiivolh 13-10

EI\NAKKOSUOSIKIT IIAKOTEILLÄ

PilkinnotraolivåtimokllinmtoiblsiskBtft id*t
kut()e suunnistuslåuder hriFtrtunavösuu!-
nistust! kohdm. Pad$nktmm.nu pinettta pel-
kådmåtöntå rasreitij@ tuli na!fiinen 6tien löry-
Di*tr ildtljå pnn€id@ wjoista. vslnarusryhoÄ-
låislo kohdåI,åoli L]sen n$srulevislålalmdnus-

i,,trr,4
-*il{/|l'
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n€nLin oli ihmeissg.An niehen luunkovasta suorituk-

JuhdRa ala kahdenjuniori-ildisen poitans kee
e oeifli, etll låpinkåyilöid€n .uorten våln6.us ei
ole mmnrt hutle. Toitrm sta ajållå 1.58. Hc
jåi!äl voittåjasf, 17 minuuttia. Myös Mirja Pirinmja
Peklå Nådr@ ovat juniorikollun tasvan ja. Ue
olivat yön pincydessåtin ercttanattomåt. Kolmas
,ijaaj!|h2.12.
Teissta joukost& seu4vså lååhåttivdl neliid
Esko Oksq.ja Ripsi SApålä. Eika h.lkesk an
liiu aikaisi., sillå Fis lAhti€ssaÄn heidå! pili lysyÄ
opasrue! ylå- ja ålt-najm sadannetrin n.tlidl..
KiNti Kehola ositti suoriluk$le. Lun ei )m-
a&.å pelÄtlt €tutÄt en paempien s@ttaa onnistu-
akin. rliin ei siilnypdivå[Äottgb.uep€mdenl-
tie ja oli netsasså kuin kolomn - likr 2.26.
Sokei Pålo k€hittyy k hintDirr&n. $tEvr rija
Prhetmichq hiipivåstÄ.nsitludisrorideo unoh-

Raijs H€trtme Ollilteli eleflöhån vdasri ritin
åitååtr 2.55. Sme åju tåkkuili nrdsviine sod€!
vo'naj! Aulis Bodröm. 4iålle bcn oli pudor!
t ikhen lalm.nnusthnid ultopuolell., mutta
htiomaiste su6tunelqien jå pi€nen låltoituk$n
tifeia h&d Iraåksrltiin B-.yhnäÄn.

lit3u bussikuskinnc $dnutti dovalor, ku MÄlG
uI Låmppå nåkyi. Koleonills sutoills åikgisoa-
oir wpunurt3 hpi.kåvijÄÄ oli vi.it llyt lEntQå
eltaaim rayn: ti€n noLrnnil. puolilla lun€.n
Irlol€ttun! oli ulkorulirj4 tulikujd p4åså iåkri
l'l!t lÄn pu@itro tups koditk@ js viiltistrA.
Pr*aduinbG autoståF kÅnroinD. sisdrn ol!åt
ierhlökohtsisrt tsl4Jtllre.io lådikoitråin m!n-
li6 lpnLlrini' h.rtloja.

XiEpårti
Tup8 oli suuri jå sitrrc msltuisi 43 hpinkdvij!å
hrair yhteisno hctlii!. Ovmsuus$ oli ttl.tåjr $n
rrk lalcivinuuni. Krnpåssiloli n]{s kåksi hatuu-
huon.tb ia uusitt! mod.mi kcittiö nik@ltc

K€lk lttånetden j.ukos$ oli €hdottomii. suosik-
keihin tuulnnut Kal. Koski. Mien oli nih imois
sen, eitå n€inasi taat4 nets!Änjo tlo I ? aikoihin
oueen åuringonpinemyksen åiLoihin !åittå€n pi-
D.ydenjoriittåvår. Aih liiåUiserhiilihrdtuni-
tankkåu&sen soptunut kårp@i ei pÄå.s',lvaul'tiin.
MikÄli hrn olisi liiktnrnr puukaeisså olisi niid.n
juurtuminm ollut låhellÄ. Huonosti puhuteltaviss
ouut suositti nllkoili iådiss kuin Vasnilan snd

Viime woden kon*tla Hannu Siilari sortui tåysin
alokåsmaisr vålineviÖ@sn. Hån yritti tunk€a
neliskulnaisia pattercitspyöreåån tmpplun. Sikåli
sårli, siUå håd oli hh. liiDetu€r kDutrude. k ikki-
n4 pnivinÄ harjoit€llt totondn pineåsså pårin tun-

Tarkennår hloks€t jå nåhdoltiset pålautr.ct
int metin sisille l23.w4./mc09/. tnhje .likq
Iåiste. tiisraikerho oli låhjoittanut åsk rt€l€niåan
puuiöitå @otiavåksi o$nottrji€n k skd.
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PIKKUJOULUT KANNON NOKASSA

uuneinen- Ulbu.o oli kylnÄ tih.iå sinn€ kslDi
m.lko t!@i onat p€tikmpp@ns4 Ultoiskq-
nukse6! (vånnam navetllln) oli ionty sum
bkklbetei!@ js os löysi uripåiltrlrså sieltå.
HhlpiirisrÄhienMWidnåsÄolipuina umpikota
jom nuullma viriteli'n.tnualqsran$ jå -pussin-

Ympårtuttutå
Kåtuppå Flwle p!åosin $udun ncrs&rljiå. Tu-
lss oli stue ja mels{slrlsuluja sinåltå k iye
iettlinå. Saumn vi@ssÄ oli l.htaamo. Ydpårktdn
meMnhoidolli$t roin.npiteet t htih humi@mt-
r!6 dmeno'je rets.Äsr.trÄväå riishå, Oli riisra-
petoj4 joiss oli syöttölåvojå. oli pajukko. plyue,



t wlLja;€kollc. Olituhd våljltå nelsåå melslle.
Hiflile jå peuroille oli nuolnkiviå... Nåisiå klikistr
eimn€ luke, kun frsitunåisme påivAndkieaime
lÄheisen luontoFlu. En ollut sikåisemnin åjsrel-
lutk@ metshhoiroå riislan metsåstyksn kånnålta.
M6to oli suuimalt! 6ål&!n {i agetra 3uot4
ojitettuå tli ojittamaton&. ci suuiå eikå paljon
pieniåkåå! makiå. Muka@ karellå nuhais@ tah-
tiin ja pysåhd.llä polun opåst€it! luk€M. S€udul-
l€ olil€hty nyös lsuja kulkijm iloksijaniiutietysti

Juhlisti
Juhlisiimnc its.nåis9spiiväå nostdnalla ja !åsle-
nalla lipun laulu. k m. Lisllksi k€råämyinme pii-
riin kÄddsÄnse liipinöildt iåhtisadetikul.
Joimme val@pt.åislå kuohuviiniå, sillå sidå
påilAnA kun Suoni rå/ti vuosiå tuli Poltiåiso
Anjålla i.såaodett4t@ Kcnåkatlaaoli kahlan

vi.rimm. Dukåvås, lånminhenlistå piktujodu.
lolserl joulunherkuista ja nutalasta$urasta mur-
ti@. Tansi ei n€jna.nut Dillåån loppua mutryön

Ihniiistä
Tållais$så joutLotåpåhtunase on yllåtsvån helF
po olh ry6s yksin,jc h!lu@: euo@ ihka ekanat8i
jeådåliiDcisaw@on,eipid!kiiEn,kunporuk-
kå låht€e ct*trpåin buol&" v@n jåÄ Mufiin@n
ouotiost l@wllå, påivånokost... Ytsinkaån ci rlas
tldits. olla. jos *u.e kåip@: yht€isiå j@sa'ja
lmlrieM.rkiå, juttutuokioit pÄi!åkÄrlyllå, viime
hetken noikkausinKt... Muka@ oli yli kaksikF
n€triåsoti. l.pinkåvijdiss! oll.irå ja puoli wottå
yhdistykFenne kuuluneita tåi vasta lii$ymistå
hdl.itsviå rerkeilystå kiin@stuo€itå. Nuo.in osn-
ottaja oli 16, vårhin rcilusli seilsdånnellåbr-
merellå. Yftdesså loime nukavån l4pattuoan,
jostå vamsn jeå nuislellavd tusikri €te@pÄin.

Mirja

METSAPEURA (Rangifer tarandus
fennicus)

MeLÄpeura, FtE, suomenpeun - otl@llå låpFlla
on 6onia trimeå. Melsdp€ura rFlveutuu jåålouden

åikai$sl! peumsta kut6 sukulaisnetunhuilEurs,
jDira palki yhå villilå Keski-ja tånsi-No.jar tuntu
.iss, selå aiemnin KDolån li.minåslla

MetsåFuB poil*@ llkonÄöltåÄn tunturipe!6ta
skå iÄsiÄ polveuiuvasr! porcsra. P.rra on po@ lG
30 senttiå kork@npi nutl! ne)'nån sircmnåI!-
Mersån strktim * otr sFutuut elotmpfislöötr-
så: s8itflun! on tork€ jå kåp€a jå nain elÄi.

pyst9puikk€lehtimen sulavssti puidcn loDss.
Peurå pårjÄÄ rahellåLin vaikk! mdsÄ rFittJry
lunivaipp@, silh s @jatoval oned l0 sttiÄ
pitebnå1kuin porcn. Se kauh@ lumesb jåkålÄÄ
worctell€n etukopåroill@, jotk! nekin oBt suu-
mmat kuir Fm. Siksi s ei uppotM yfta
s'ryålle hek@tr, ja lun atrlilopinqop€a peuru
mpåis j!.ällå tiite laukkaa jdå hukkåkin håuk-
kon6 tenk€åÄn: viisin€trist loiklo!ålit olat sil-
l€*in liik@. Paalbo! pitrturpsjåtårtlahajuisli,
jolla$plit&taa jåkålårotrd kuitrryhly ki.kc.öå
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k&iv!me. vai.ure ja vålppeuiens ssidta se
havels@ verd jo tåute. Aftain melsäpeuran on
sanotnr våinuwsn ihmisn n€ljän kilomelrin piiästi.
Kun peurdakåilee nÄFhtinås*i F lcpÄilmäss{
sc vdlvo eduslaa ja siqsta4 .Akdnsä ja rlusta
vainune åwllå. Niinpå * påkm€e ihmistÄja p€toå

T.lv€ll. peunl ovat seu.åUisimnillen ja kc.dnnty-
våt så.kille. jårvim@sron jatÄlåknaille ekÄ jåille.
jotkå toinivåt tårkeinä kulku.eineina sekå mårch-
timis-jå lepopaiktoinå. Ta]lisin peuråt rekflär ål-
k€nni tutkimusnatkoj., jå $dd$ Fudolrlnet
hinmr olar tuolloin pelktiå seuailijoira. Keulilb
asi.l@ ii.! låunan lhiivisin jåen - ylMså jotin
lopåkka ja varttunut v@din.

Kc!åttalv.lla jåille .ous renå, ja !ålkd !@linet
låhtevät va€ltamaa! kohti lasom!-ålueti&tr,tåvalli
sesti kohti unhaa soido ympåröinåå kuBikl@.
Peurallå o. nåhtåvå huistija snuinistuskvlr. ja *
tarp@ hyv{ksi havåitmln$ reitin nodesla to;
en. Vsotuindiåpshtuuloukokuulopulla, yl4.så
lumipdlvisellÄ jå lth5leårikiscllå pohjoisrinteellå.
K.såkuh puolivålisså ve sii.t]f enånsä kanse
n€voile jonk $ pink@ psk@n EAdhtakir vik-
k€l5mmin. Heinåkuun toirlla viikolla v6an pun€.
tåvå lapsikåflå nuuttu! hallavaki. Vasa seure
enrtuså rcukuDrtb, ja yhteydenpilo toinii kåtw-
konlakillå *kÅ spsrcn ja pdåpeilin snlla. Mel-
stsså vadin voi påå5t{Ä rdu åivasrrsra duishrdå-
Etr witnshundm, SignadihFyr låukåise enÄÄ
win Adrinnåiscn voihåkd åByk.. Silloin FuE
nouwklhdele jålalejåjåttååmaaim vloitusviee
lia jodo s aitIllä talajålkojde kJrsien vålisislå

Hid@r ehvå! kesån yksikrn, pien.yhnissÄ rai
yliwotistcn kanss4 joko tåhilaitumilla tåi rådeidcn
j&nevojd tuntunas. PedotoEt Fumlle suurcmpi
uhla kuh hyönt€is.1 kius& js niinpä p€uåt €ivåt
ptdk$n råLrsiå €mr po.oj€! laillatoklautMala.
s$Blauss hiru hakeutuu v@iituid l@.rtjmdan.
Vilkkaimilun rykidå o! lok!|aun puoldvÄlin
jdt€ddtiotovåt@itr s.irsnpnisi., yh<Ldhine!
h.åmeF.HiFss rci rykiesså.än ndetråå Ldmn-
neken påinostld. SrlsMelhkslle msimåist
pe@t suunt46t lokakuun d|t- puoliskolla.

Metsäp€nrcjs kå,skoteli ÄÄniFnjr Laatokan mn-
noiUåjo kolniFn tuhåtta wotta sitten. Ldjinnil
l@nl4inGnnoderdilalainneisrrsrlueoli 1600-
lunlå:Umlih! ain. Pohjois-Ruotsii., outra tulia*i,
dcn k€hittlrieo, eu.åpyttöj€n. p€nraruton ja
tuhattåisl€n porclokkien ilmaåntumis€n nyötä
Funhna toisnsa jålten tyhj€ni Metså-tåpin
Ejoilia l€ms ripFet häviteniin 1870-90 -Itwil
la.Oniå porcje .skåståvåt koltat rup€sivar p€trro-
jd puutt€ess nliden porcjå mdsästÄmtlrn. Suo-
n€n liin€inen nelsÄp6uh amnuttiio ruoden 1920
rienoilla, nintri jålkan p€uFsra jäi jåljelle vain
luklisiåpåikan.iniä kutm kodde. riutu, eutu (sulri
pguEhiNåtja kimkk (ptuåhinas ke!änalv€lla) -

Psnr wosikynm€nen jdlken n€tsÄpeu.å palasi
Suomenikiaikaisiereittej*init,iBjel!ke.E sin-
måinen hsrEinro rehtiin kesdlla -43, ja vaBin&inen
palu! lapahtu l960luvullå. Nyky{än metsåpeurcja
käysk€ntel@ KuhDoss4 Pohjoir-Klrjalassa s€kå
palautusistutustenosioslaSuomen$lIllå, Salål@-
pqån tansllispuisrDn m@sto$4 Viime noonå
n4ssmme Nioniin olemn noin 1500 netsåFura2"
Jo'siå Kul'ncsa 1004 ytsilöäja Suon€ns.l.llÄ ooin
350 yksilöä.

Kuhfton pohjoisåj'lle slin kev,lållä -95 esrail,.
joka @ pifteniÄr!,t p€urcjen rDrcnhoire ålu*lle
suuniåutuv@ håvil&iå Suonussln€n elelÄi*n på,
liskun.ån porcl ovlt kuitskin p€urcinun€tja sm-
n*1 parina vi'me nosikymmcncoå pitenmåtjalåt.
Pomn ja p€urån risle''tlriå eli potup€urcja vårten
nyönnettiin viime syksynä Kuhnon alu€ellå Lfo-
ncnen k stolupå., c'si keriaa sincn wodo 1913,
joUoin leuh nuhoiiettii.. Tiillä ma-ja neisÄttlous-
minisrdidn rshoittamua kolhiwotislla prcjehille
poist€taa p€urcjen joukosta ktu.b p€rimiin hei-

ST

Monton€n, Marni: Suomen p€urå, WSoY. 1974
(ISBN 951-046261-8)
Pulfiåinq -lrin@en: Petru- KsjalanPeu4 WSOY,
1990 osBN 951-30-9483-9)
SålanajÄ$6 katr$llispuisto, MctsdtDuitutsed i€,

Suod.n Luonto lehti, ntu 9r'96
Helsingin Seotut 9.1L96



YHDISTYSTIEDOTE
uelsingin Sddu tipid{tlijit ry. on Sumen
Ntrtkliluliiton jtsjltrJ6t6, jok! D.rutettiin
tum. 1973. Yhdistfis.r t rkoitutbemmedie
tää Inpin n.tklitu. j. retkcivä, erityis.sti H.l-
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e I j aB e, e t : liiffJneet SML:mn ja siu kaut-
b ASL:åå,, Vminaisiå jäsaiiL niin vuosi, perh€-
kuin nuorisojäsm€1. J/or4,itreldr kuubvar sML:n
joho.kin muuhun jarjestöön, nuttå oml liitt ieel
HSL:åån Dåksqalls su@jds@notsun tilillemne.
Muur kuin SML:n toisten yhdistysten jåFnei €ivåt
voi liittyd suorajåsenitsi. Yrityksetja muut yhteisöt
\ oi 

^r 
lii! e yh k i töj d se h i lai

JÄSENEDUT

lå$in Retkiaitta: r€tteilyasut jå -wline! Flku,

Forum, Kukontori. puh. 612 1600
Padioaittå: Ftk€ilyasut jå -vålinee! polkrpyöd!

Yrjönktu 34 puh. 694 3899

Jiisenlehdet
omå lehtenno on IÅPINKÄ\,UA jokå il-*rrl,
f, eljÄsti wodessEjå natkliluliiton MATIGILU, joka
iln€st ykuudesli. I-APINKÄuJÄ- lehdmbi myös
1ilåta, ellei ol. vminåinen rli suomjå$n.

Karjakaivon majat
KrjakaivoonvuotEnu kå'rnåömme Helsinsin kåu-
punsilta. Se sijåits* Esp@ss& n. 9 kn vanhalta
Tunoti.I4 p!.iKlon€ldåsolullan uheituopidolta.
Kejaksivolle p5å& Koiwlan bu$illå irc 85, joto
låht* Leppår@ LÄklitorilta.

17

Krjlkailolle on ensinhåisellå kemla hlaä rnlla
kårt& kanssa. Ohj.lnen ne*itty vlstuuh.nkjlö
åvusta nyös Frilk pqåsrssli.

Ka!.]@i!ollåon yläDåja jå.leda jonkå yhteydes-
såon snq setåyl€isesn LÄ]tössåolevåt.iltokatos.
Vårusteisiin kuuluu astioit4 puhraitå hmpia ja kei-
t4 jobor Sinol on tuotaB n$. Ylåoaja. kcittiöså
otr yksiliekkir@ kesukeilii. Aldnajåss on låkta
ja kaniin, ylåmajåss on klksi kmiine. l",hjoiss
ei ole såttöä. Jokåira ndkin kÄnlåjå tuo o@t

vihrcnån konposloinriletikkoon laftet@n våin
naåtuva jåte, muut roskat tul€€ viedå pois

Jåen s tuoda nltarm nlds Lryinkåliöiiin
klulunaitoniå hakiloilÄ. Yli viiden tltopuotih
ryhmiisdt or ilqoilctrav. kddellejohtokunrm j!$

Kdjåkåi@ ei voi vdar! p.lkdståÄn one kÄtr-
röön. ve se on aina kåik}j.njÄsenietr kå'rössÄ.
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KdjakatuM @diret wr jeenkorttia mslaan Suc
nen MalkliluliitosL, Mikoikltu 25. (aukiol@ika
on 9.00-l6.00)ja cafe solvalGta" NuulGionti€ 82
(lfkistå aukiol@jåt puh. 860 845). Måttailuli'iosrå
aEimen s& ilnåisksi. Cde solvållasra batu mk-
saa l0 nk tertå. Majoiss on roininbohj@! joite

Telttåilu on Kå.jrkaivollr s.llittu låpinkÄvijöille ja

heidån viqlil€en. Ulkoilualum vanijåhoivål p€riå
teltEiljjoilio nlkoilu- ja orb€iluliråslon sååulnån

Kr.j3krivor kå)ttö-/s.un.malsot:

Talk@viikonloppuim on ol€stelu naksutonL koko
viikonlopun (6i koste leltl,anåksu). Muul o[j€l-
DM mqKr't ilaisuDd.! jois$ yöF/lÄtu K{e
kålvolk, ovatohjdImr kuululiftåosilta{ ilmaisio.
Kcskiviikho$umn eunmaksu on 5 mk/ hl6.

Mslsut suoriteian HSL:' twktinlle Merit Eed-
kinkatu 24, ski, tilinmerc 21421 8n 3842

Mårkliluliitosrå håetru åvain on pålaltttavå neti
kalrdn jålken Matkailuliitioon. Sd voi jÄtlåll nyös
Mltkailuliiton postiluutkDnLnj€kuqsepåjantF
bpulla v!ruslettuaa. cåle sollmlasta haettu åvåin
on pålaurettåvå h€ti kÄr,tönjrlk@n Cåfe Solvållåan.

Kota Kifiilnn Kukåsj ärv€llä
Kukasjån€n slvostmmi toinii varåustupana. t/a-
rozlsta /'otl@ar Pip$ Morine puh.k. 57? 004 ja
Måijo Stykki puh.k. 876 439L
Muut klin f$L:n jä$net svat kåtttti kole !ai.
HsL:n jås€tr *!ds$.

Kodm kalbnal&t onHsL:nj&en€ft! I 5 nldhlö/
yö jå nuilt! 30 bk/hlö/ro. Alle lz-vDotiaiden
kå)ttönaks on puolet ed€lla ol*isb. Koto todan
loi wokata kÄyfiööNd 60 nvyö. varåus on
perutilvå kaksiviikk@ @rd vu.ttua åihm iåi siilÄ

pditliån nodå4li kåtttömåksu.

Goados llmpi!å tdiinållå. Muun& vmstuksenå
resija jäleånpåri. liskilan,.iivousvålin€el jå lspio.
Nukkuninen i4ahtuu lafl iål!å. Yhleisomistuksss

Matkåiluliiton såuna ja måja
LåpinlåvijöiuÄ on kårt!öoikeus malaalwellå ole
v@ suond Matkailnliiion ohisbnm n'jetrja
$uns Kulcj!relld Majän tå)atömåtsn 25 nk/
wkå16. I 10'31.5. nåjållå on talvi hinnåtl hlö:50
nk/uls 2 hlö:60 mvulq 3 hlö:80 nk rk,4hlö:100
dvrlq 5 hlö - :25 nk/hlö&k, alle 15 vuotiååt
åikuisl€n seuråsse ilnaiseksi. Talvella najan
påi!{kåttöstapqitåj, I 0 nk/hlö, kesÄllÄpåivåk!'4tö
on ilnåista. Majln yhteydesså on eur4 jonkå
kel'ttömeksu l0 nvhlöA€n4 pii?E diiellå lskuun.
Majanj! sunan vmntset hoila SML:sså H€l€na
Vållari,rLrlh Keså.en puh. 62X 2812.

Muut jnsercdut
KlitH nlui Mltkliluliiton jåenedut.

JÄsENAsroDENEorro

Valrlri^Jllå KesnneD puh. 6226 2812. vaFinåisIm
jäsnr6n osoiteenmuutokset hoita4 sML.
Jåsrsihreri s@6 Kosima, Pmnilåntie I H 56,
00740 H€hinti. puh. k.363 416 puh. t.396? 2537.
suorajås e. ja le nl@jietr osoiti.enmuubtsei
hoilaa Bltdlonhoitaja Mårja PNk . llkanrie I I c
24, 00400 Helsi.h puh. k.5?l 985.

TOIMINTA

Kerhoillal
Kdhoilt od jokai$n kuukåuden ensimnåisnr

Keikesta ioininnasra ilnoiret rn Lapinkåvijaleh-

Vtlinerrmkråus
HSLIIå @ tolne Tenå Msne. 3-t€lttåa. joih voi



wokala 100 nk/viikkolai 50 mk/iikonloppu. Teltar
outhpolimaisi4 kåksikencEltiojå. Yhdistys ook-
rs nyös Fjdkåv€n Atta telnaa 200 nk/viikko ja
100 nk/viikonloppu. Ti€dnst€lut Anja Sinton€n
puh.k. 813 5460 lli Saksri Pslo puh.k. 874 5880.
HSLIE on tltsi lresiåå joiia hokEt m 50 mV
vnkko råi 20 nk/viikonloppu- vånukst Änja
Sinton@ puh. k,813 5.160.
vrokråtå voi nyös irs.lehtyj. bntyjå åhkioir' I 50
nvviitto sekä sNoran 906ja såvold 1200 riokte
100 mk viikko ja 50 nk viikonloppu. Ti€dustelut
Pekke Ndinen puh.k. 8558 232.

TOIMIEENKIIöT VI'O}{NA 1997

Johaokutrt!
KjntiY.bmla phee4ohlaja, vehkåtie l7-21C I,
04400 Jå(edpåå puh. k. 291 91 7l
Pertti Heinonm. teapuhedhhtdja, H^a!Los-
tEtrtalu 3 G 29,01360 Vånla4 puh. k. 8?4 8892
AlanApMm,rttreea A epellmtie4 B 15,00?00
Eelsinki, puh. k.345 l?81
Mtrt johtohutu jaerct S@ra Kos1!nå, Pel&.
Natu.n, JolmNum;, Maui Piippo, Mi.ja ?irin.n,

Rahanotlotaja M^ir Ptska Ilkann€ ll C 24
00400 Hekinki puh. k.571 985.

S @a Ko.ra*- | 6t a @ ato i tuiltd4 Petrtlilärti€ I H
56.007,10 Hehinki puh. k.363 416
Reijo Blonb.'& Mr.la Hlnninen, Sekari Palo,
Mirj& Brin€n, Irj! Tikka Sari ToDp€ino

Ohjellnatoilnikunta
Seijå Turppo, verOA Pyhåtuntnrinne I C 61, 00970
Helsinki, puh. k. 322 644
KiBri Klmoh, Äno Måtikain€n, Måuri Piippo,
Ritva Pu@n€n. Måda Pnsta, Mirjå Savolainen, Sirk-
l€ Sudslrön, hB Svenskberg

Uljas Pen\, td I ko op d a | | i k k ö, Luwanien€nti€ I 0 F
84, 00350 Helsinkj, puh. k. 488 821. puh. 1. 682 525
63

Allan Apunen, Aulis B61rön, Jomå E)rkås. Pek!@
Ndnm, Mirja Pirinen, Ktrin sill4d.r

Illkoilutoimikuhta
Jom Numi, wrä./4 Linnåidaråtu I I c 36, 08100
Lohja puh.k. 0l9-318 243
A;lis Bost6r! Xaldj Koski äånru Luoto, Mirje
Pitircr! Anjå Poutiainen, xiri Puputti, P.dti Sllq
Hånnu Siirari. E*h Simpu@, Leif Sbön! Reijo

Krrlåkaivon isåntå
Kaldi Koski. Pellwslaki 8 H 15,02340 Esp@,
puh. k.813 5460, p!h. r.856 441
Yhdistyken ehintå
Ritvå Pur&€n, Så!61åntie 3 I ?0,00?20 H€lsinh,
p!h.  L.372101
sirklasundsrön!Ksnn€ltie2c46,00420Helsi i,
pf i .k.5612092

f\-

l
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KARJAKAIVO 20 V.

L2.1977 Helsingin Seuduo Lapinkåvijåt tcki wok-
rgopinuksen Helsitrgin kalplngin tdss KÅF
jaklivon nåjoista n. l/2 wot a kÄytyjd neuvoheln'
jo påått eksi. Kåmpet oli rak@tanut 50luwllå
Eebirein laruja kaupunsille nc oli nlw 1963, kun
latu åloftri suur€n rak€nnusftantl*n Kiitopddlld.
KÄnppä oli kaupungila ollut åluksi påilehiihlljift
levåhdysFikkln! jå viinei*t k 1men€n wotta
låhca tyhjilbdn.
Moleondl tÄnpåt olivåt kohtulkumoss, muna
puuliiteri, låitlrijå temsin klit@t olival osimiii-
siårstcnnNprcjek€jå. Tie$sri pie.6 kunnosråmis
la ja siivousta riifti en€mmånki.. Tupaainliaiet
lielettiin kuit€ntin jo 23.5.1977.

K€sällä -?? kåmFållå oli påirstys viikonloppnina
nutt ?lmå iåpå ei pid€nnån p'äåU€ ollut kovin
hclppo. 198 lvaimen eijo Ms*ailuliitostajå 1994
najoje! oreto. s@ntaukidyös solqllast! haetul-
lå åvåin€la. Toininlajå oleilu oli nodå rusiå våin
ålådåjålls, sillå ylåmjas$ €i ollul kuin huotrosti
toimi@ öljykmiinå lånpöä tuonss.
1982- 83 wtih moLmpiin majoihir puukamiinåt.
Alamajå lilkittiin ulkoa ja sisda (ikkunat ja oral
eivÄt tlhton*t enåå auetå koskå hirrel olivåt noue
set niin paljon). Såue sliid uusi kiuaE puuce
uusittiin jaylåtujale t€hriin uudet hienot kllust@t.
Ylamjr tuålattih Dlkoa jå sc aai kelteien tilålte
nybwn punden vårinså. V-85 tuoliitrjåll€e. nusi
kiusjå ylÄnaF pån€loitiin sisåltit. Vuotta nyöheD-
nin kqjatliin alanaju lono. V-87 Feruskorjattiin
llamaja ja suna. Viime wonna korjdflnn wolava

Kånpu*i on t€hny' osan l]ösui, nutta kyllå
lapintlivijåt ovatiehneetåihoånnoksd Karjåloivon
viihttqyde. jå toimisudco hlaåksi. Kaikki työ on
tehty rhdesså blkoilb. Milloin on kannettu lien
v@stå rak€nnuslanikleila (kdd nlmiu.€ia,
vil&p@leja l@sna...), milloitr on ollul puiden halkc
misrå tåi r'suevottas 

'mpå.öirdsså 
fr€håssä pni-

d€n v€l@ alåmaje pihaa4 kånppiå o. situottu,
tudekamni mtennettu. Työtnon ollulja sen tekijöi
tå myös. Alu$tr taltoita tehriin nsananlliillaisin
viikonloFFuj€n lisåksijå Forukle oli si.å paljo.,
laiklo eunon& ruv€ttiin vst joskus yhd€lsån
aikoihin ja kobnå oliin puolenyd. jålk@n

Kå.jakaivolla Dn ja.jesteity kesåkludm aldjåisis,
ktudjdj! hiihtoja on marjasletujå sienestetty. on
tehry luninajojå jå håalaavujå, on pid€tty tonssit
jååUå ja opeteltu ensiåpu! ja lalokNaush ja jtujee
letty€råtaitokist... AlkuitoimKarjåkaircUe tul-
liin Loko viikonlopltsi. Tuhiin p€ds.tåi'iliå.a ja
låhdeniin sunnuntlinaviineiseuå bn$illå.

Karjakdvon majoista mnodostui HsL:n toimianan
jåyhteishense. luonisn kuhåkivi. Kdjakaivolla
on onå KdjatÅirn [e.ki, jokåvåikutla4våisliinåt-
1!neihinjoklis@.

Mi'jå

ittu pflstuu Kslevi Kosken & Llopp. h@tatre
luun jå Raijan 1993 tapinkÄljjd$å julkaistuun his-
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MUISTELUITA KARJAKATVON
20-VUOTIS-TAIPALEELTA osa I

Thpahtuma Karj akaivolla

Iostus l€uån sino, kun Ksj.Låilolla oli li€lå
vanha ricni kilas sunasr!, triin eråån *c@n kun
ålo'6mc s$n.n lunmitykser kiuas ei vctåqt yh-
tlÄn. kåikli elu tuli sis?iån. Tåsra pÄÄfielinne. €ffi
kiuås pilaiä nuohota. Einu.ta kuin ewttlva kiuas
ra'oal@nj& ulos, koslta sd\u tå)nnä oldasse su-
mse sirå ei eanlrtehryå. Ulkona kiusryhjenneniin

la nuohoit'in. nuttallklisin paikoilten laitr,nien
jälk€enkåä. kiud ei vetdrt. Siinä si!å ihneteltiin.
kurnes nuisiettiiG ehå piippu oli nnohortu pirkålti
mäniykårahkaua aimnin pÄivållå. S'ili len kaiol
lctå.kistan@. jå sieltåhå. se stylö),tyi. Kanhtdtå
oli katk€nnnt otsA piippuun.ia tukki nÄin v€don.
Oksån Foistotr jålkeen kinas !e1i jå pååsdin

Puutalkoot tulipalopakkasella

Tahi 1987 oli huippukrlnÄ. Oli kåuan sitten solinu
nuutåman h€ngd voinin puutdkoislå erå,irå lau-
dlai.å. oli ollut toko viikor yli 30 paktasastena.
Hidar irsekutin odoneli, ettåjoku nuu soinaisija
pquuttaisi "kunonniinbrlmå .Eieinlnur.Siellå
sinen n@ttorishållå jåkiF*llÄpalsteltiin nnnra-
ne paksun lmd allt lepÄåvå iunl.nketo. Mukåna
olirar åinakin Ud jå Autis skn nuist .kwnne
Pinni. Oli eritlåin mielatiintoista työskdnellå 35
pa}}ast*s. V@tetta piti ollå runsti, piii fi!
tåe likku sil6 edå ei tulisi hiki j. ettei tulisi
patlasaurioirå. M@troriehan Letju jriityi jok!
kere kiiooin laipp8an, kun terä herkeksikin py-

såht_vi ( puur olivat lumft siså$Ä ). jåå pin sårkeå
kolhimållå laåå prula lasten Honnå tuihkln
sujli, joskjr sel!äsd hilaaDni! kuin nuilla keleillå.
Ne taltootjaitat hrain nyödr€isinå niel4nl

Laiturin råkentaminen
Karj akaivolla

Ldturin .åk€ntaninen oli åivan dk@ikoj.n hon-
nis; saunamnla oikeasraatr hh€s ed€nlllå! laitu.is.
TW strui s}]spii!årle. joitle on olonåisra mn s.
ehå illallaor pin€åtå. OIi kun€rkin pååteny, etrå ry6
lchdåån vålDiiksi asli. Loppuvaih@sa. ku. laiturin
pÄAhdn hiimit€niin uimåpo.laat_. tåpåhtui mu,
lamircr puhtaasti kuulohålaintojer mukM. Lc
puksitietenkinshottiin. Såunåsliooala!åistus
oli kiut@ luukun noista tula€valo. Tunnclnallis-
tal Såunonisuihese nukåna olivåt aimkin Pirk-
ko, Kaleja Anlis. IIylÄ låituri siitÄ illija on pysli't
ihben fiwin paikall@n.

Jos si.ulla on mukavb iei mil6€i ikåli.kh mnistojå
kdåkåivolla låh.u Myiiå jlnujå toiniluts4n.
Sara Kost4rå, P€rililånti€ | H 56, 00740 Hki
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Äi'liXltH'.N" ffi '*_fl,".'.*u,,""puh. o&35e 3405 l l l  Rainocolm
Hirkka I I ,l kYrPYrån isnr:

KUUSAMONLIITROPIIKKI
Kylpylånlie, 93600 Kuusamo, puh.vaihde 08{59 @, fax 0&85219O9

*.,lt,allr|!,1,4,,å
VAASAN LEIPOMOT OT

IVALON PAKARI
PL 1 16, 99801 lvato
puh.016-661 807



Maatrmitteuslaitos avrnnut
kånsallisen kårttspålvelur
iniernetissä
http://{"rvw.kårnt.nls.fi /

Suomen kartoillsvoi surfåilla lapdsli l?.9.1996
ålkad Kamdåism Kdthpaikallå. Kåt'ttåjäl pääse
våt tutustun@ kårttoihh heti rekitteröitlmisen
jålken. Int€f€tisså ovat yl€iskårtat l:8 nilj., l:l
milj. ja I :400 000 *kå pruskÅrtasra johdettu 1 : 50
000 kårtta. Lisåhi on nÄislÄ johd€ftljå karttoja.

Krrtta otr yhtn tihellå kuin lähitr

Kårttäplikka on painetun tadån ww-veFio Sirå
voidm l.å),llåå l4alliFn kåi1ån lapaan påikanla-
mis*n. Kårttepaikasla yoi rulosraa opaskartan tut-
lali€n kesh6kille tåi Fn loi ldhetiåå såhköposlinå.
Kaitki k nd ovat kå'tnåvissÄ ymrd.i worckåu-
d€n, jå nc oval yhrå hclposti s@tlvilla knin låhin

Krrttrplikrn kekiilttö inn$ti

MennitiauslaitolGe. Karnlpaitlå oli kekÄ]4öt
sa 6.6.- 31.8.96 Kiinnostuneirs reList€iöityi lÄhes
700, jolh tekjvåt Karttåpåitalle 9J 000 hakuå.
KekåJ,ttÄjiå oli $kå ,rityksirid, virasloist! €tiÄ

KGtÄttöllå slvitettiin nihin Karilapaikte voi_
dalnkår't!åj!mit .ilisåpålveluitasiihenhaluttli-
snn. Eri lisåpdbeluina loidlatr nyöhenmin tårjoia
katnll@rdiMtlejs. GPs-k@rdilEtlejå, nåhdolli
suutlr tilat! psin€ttujå kar$oja. oeit halu nn.
Kekåyttajåi pit'våt KaIt tlpaitk@ hyvtnå. Kå!ttö_

fttbnå oli kohta]aised hlaå j! se oli helppo on*-
su. Kartta- åineislojo oli larpelsijå ne oliv.t kdlt-
lÄjån lekoirukstu riittÄvån brktoja. Nimisldhatm
pidettitu €rittåin rå.p€€lli$na jå siiha loi€niin
lisåå niniå. Kartlapåikk6ka'reft iin k@aitmå ekÄ
työhön €nä hådåstukeksi.

Vuodenvaihte6sn k ttav! naksullinetr

liittlmå

Vuod€n vdihleese or lårkoitus ottaa k4,ttöö. nit-
sdliren Kdtioptrikl"a, jokå sisÄltåå l,rkenpm ks'1-
la' åineisr@ mn. peruskarran l:20 000 sekå mah'
dollis€sti kaupunkien oplskårttoja Tåtå palv€-

lu ildotaan nåksust! iiin Lartoista kiinnostuneille
hardrnjillc kuin amatiss. karhoja tåytlåville.
Matsubn Kdsslaisen krtlapsikta sidbT cd€ll*n
woda vaihieo jrlk€nti..

Palåut i|a Kårtlapåiklsta loi hh€nÄå ositteesd

Pålan€et klimpät
Muotkåtunturissa:
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Saamelaismuseon
ja Metsähallituksen Ylii-Lapin
luontokesl(|Iksen
uudisrakennuksen perust<iven
nuursu hrdsr.31.lO196

Nykyis@ ul]lonusbr laidaue nous!4 Eumpo
Uniodin tuk@ nkmbtyd ssden pådiötffir
syksyllå 1997. NÄ,rblyid@ valmisturtua tiloj.n
åvmisjantohdåbi or k@vailt! smeldst€n p€-
.inieistÄ juhlåpÅivd4 MrrioDairåi I 63.1 998.
Op6tuninislqiön rakennutlm@ musfun rute
ledukk@t puitlet s€melaiskulttulri. ja tapin
luom@ esitiel}lr. Rake..lken dkkiiehtu!.i viit-
la! ellissti pohjdq ilmston hrime- ja dk6-
nusmlotoihin. Mus@Btemls Bt4net6 sit€&
€ttå sillå on vålitö. yhreys jo olemås$ olaM
ulkomuson. Ensinnåi$n suunnitelEm l@rivåt
snust'sr*ilehtisaniw l,lajrinr.rd6nfi iM4ri
Li ola. Råkennuksm suumittelurprct å.ttirehii
Juhei PållåMe. N4r€lytrktit€htuurir suunnit-
ielu smi wirklåI4 sisustuwkHrehti.

Sam€låisnus. ja luontokeskuke yhteisesså ri-
las nå',tte\r oqt sisÄktåisiå siten, ettå luon-
nonjå.jest€lnäå €sittåvå opåstuskGttrksm osuus
muodostaa nÄ)rt€lrilan ulkokeh.! ja enald sen
sisållcsi,oitetun welåishnttuurin k hyks. Kult-
tuuriner jårj€stelnå jåk utnu ldelteen tahran
sisåkkäisanlil@, ulomp6!&onpeinreino sne-
lain€n €ldmånmuoto, kcskellÄ nykyåilo. Kolme
si$klåislÄ nåytt€lykehåA r''tnitell!å! wodemikG

Tåhltlastist sMelåismu@! Suohess ovat piF
niå, kotisutumus tai sitltl<in @dmattodanpe!
luokl.€s Lauluvia. Lisåksi Mlsovi6to o. Ituour
kolD. onnistuutta såamelåiskulftuurin
''ulkomustA': Ubjom Yllin.r entbtett
iol&re.lli3..rot Ubjcn.rd!r.qtkirlkotu€t
i.Irnrin Sdliv..do bt tty porerctuslr.n.

sK/97

M€s3uterveisiä

Eumpd kolt@!€l Outd@r-nessut.ierjstettiin
vuonna-96 FriedrichshåGniss., Sakss$_ T.pdtu-
nssåjaetu! vuodfl tuoi. -pålkirf,m si M€indlin
hled-vaellusk€ntå (wod.n -96 n.li). vuodd
tr€lsintö -pslkinto dyödettiin puolGt m Maldo
Millsin valhtlaBalle BiPol& -fle@11., jotrt! ih@
vastdtulwåpnoli q@mkert .ltsrn pÄällipbl€sra.

Palkinrojtr myönrÄjiÄ ovat slwtt rc&€ilyl.hdet:
Utemsasind (Ruotsi), Ourdu (sakse), Thecqt
ourd@rs (Englmft *ke op Pad (Holleti).

Vuod@ tuote -palkint@ raloiftelivlr htlsi
l R!b: 500 Pmi€r Light untuvanuluupusi
2. T€ra Nov4 Qus:2-iens.o relna
3. Leki: SuFr Mstslu: vå€lussumt
4. Påtagonia, SuFr Plunå: €rityiskcvrr nlkoitu6u

Vuodfl t.ksintö -polkinmda tilvoirhlivar:
l V@eo: Iorce te. exlrene -t€lttå
2. PetztDuo otslmppu
3. Cuping Gd:Trck 270" n@ilim ensinnåin€r

Tiiqnis€r keirinvÄlineo1 tekevåt tul@n: Trsgiålra
on lu%e 66 smonån kanilejå Primtrkseltajopå
titldikuks. Uusi @tqieli kclentåå skÄ rinkån
påinm etiå kuklaro: titåaiksttile hinnslls sar@
litinåintatsi Duosslkåttilåå. M€suitl!esitetliin
myösk@tb$! bnliolåutkuun mhlublhnikqgå!
joisra voi lukÅist! Erålehd€r truncrGra 12D6. Ta-
palltun6tå nporioivlt nyos Utemlgasinet 7D6

Mielitlö Ruotsin tuntueille?

STT onjulkåisut ruturimåtkesirie@, joss cait t-
låän yhdistykm 40 erilaist! @ttqa_ V.haosatlc voi
osuistumelishuhtikuuse.Fjållre$rsitecn voi
tilat puhcliuuD.rcst!:(ulko@nlunnus) +:t6 8
:163 22 82.T{jolla on nl!! nus tiiFily- jr
relmaikkuBseja K.bnekåiselh yhdisr6tryjr tete-
dek-jekoiråktakloFtki!" l ihtov&llulsiÅ Kunss
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l€denilå skå Padj.ldta$., lglu{etti SaGKss!.
Tunlurimåjåkurssi saltoholtlh, Satawotisetki
Sylamå run! Thturiop$ku6si Storulvlnilla eke
vmstdiikko VÄlÄdol€niss.

Entä erä- ja
måtkåilumessuille?

Huhtikum I 0.,13. pdivåjtujestetåh€rå-ja ma*ailu-
hesut Tukholmd lieFillå soflentunass. T.påi-
tun@n osllistuu 350 nåt'tlcillmwttlje rctLeilya
kålast*sfl, m.Mstyksnj. mtkåitt. ahlis. JÄF
jGtajiin klllnn myös STF.

Retkeilymajr remontisse

Jokkmokli, kunta d kumostarut rclkeilynajan$
.i. laajenbnur Bkendustå 22-påikkaisölla
Itånkanuksle Alu@llc ot@nettiin myös uuri

(ljlde sTF:n j8$ntehri tlristvintem 96D7)

\nime woden lehtien
rctkeillti€toa

SKMBAAJA 6/96
Tuol*sitely marth.oilla olasl lelmårksut$l ja

Telemark hiihtokoulu / vårust€et

SKIMBASJA 7/96
T€lmå* sutsireti / Telmark koulu jrtku!

KT'NTOPLUS I4r'96

R.lkiluistimd ja niihin sopilsi kcnsåt

ttlkoilie slusk@slot/alGv.arnaterietit
(lhluju spp@t.ir j.lkir*t

?/96 Edulliset tellat
8/96 Kelyet nakuupussit .
10,96 Kumispp@tmhkakqså!

ERÄ
3M
31t)6

Tervehdys SrhunAikiolt! Smnel,isten kånslllispnivnrå 6.2.19?

SAAMELAISET, YKSI KANSA

Keitn ne ol€Dme?

Mii l@t oha ålbnot, jå nis ld min iehölmer 6s*n-
sudlu, nh ictte.t sicllåja min i.hdqnet taltuF
ja ohaslgonaåhkådus.
Kdeålts kthkrlisvst stt lomelåistm kDlfluu-
ripoliifli*n objelod johdmose .sitt tdåt k!n-
s{a joll d onå duimlue, tie[ ja kulttulri, ja
yhteiskut&akon . Twutstjsehdot@åtkadsM-
rybmd! !*!ritt lyle lavdomisis, Butri mibn oi

kstad on, pit&ltkö n. paikk&e? Ja nisså mtå-
.in sam.laisltir*turnistsvatilsensÄtÄstÄtekstistå.

UlspÄin snelaislt todcla nllfryår yh1enåisnÄ
ryhnrnt, joka su l4i's4 one msldllis
elutons vmss4 pubuu l&ppiå ja on buutenlin
.dlainm. Låppi on lait€nkin tlvållisesti klitqnyr}t
rekoiltame vain d@ knsllist! m@kun&&
tM b,5 muut LaDit ninetjiih nrittain tai o%t
Ruiiaa Kuolåå taj irsån qosisldu loppupml€la
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Pohjoiskalotlia- ellei p€råti våh osa Be sinåluet-
la. Niniiyksillå on ånonsje !ärinså.
semelaket oBl alkulE.aiskansaa kaikhdlla oykyi-
sillÄ asuinalueillaan Fennosksrdiassd. toisiå tuhafl .
kilomebiå pirkållåja nuutsna sar! kitometriÄ l€r'e
ållå \yöhykk@llå Ruotsin T@laiman pohjoissie
laKuolsniiåkÄrt@4 Jiiiim@ntuntuDss4 Alkupe
råiskånwå he ovåt seudun lehimpi. hrnnertuja
asukkåkt nutta vaill& poliittista valt4. Lulamdli-
risrå on monia ådioita. Yiime aikoins on rlrjottu
koko.åislukuhåådksi 70 000 - 80 000: siiri !,li
puoletNorjasa jå lopuista €hitrllÄn puold Ruotsis
s. Suon€sa sr@elåisiå on kuutisetrtuhana jå
hei9å trksi kol6åssm asN rk. soelsisr.n koti-
soutulu@llq kolnen pohjoisimn.n knnnanjd Sc
dankylå! Låpir paliskunne rluellå.

Plikkå jå åikr

Luontojå ympiiristö våihiel€våtsuuresti saMelåis-
tcn asui.ålufrlla. Isr&l Ruone, snelai.€n kielen
Jr kulttuu.in tutkija Ruoisissq puhui rcljåstå viides
tårililsdasianaikDåttl pisrÄ jolkåovatnuokan-
.€et ihnisiå siinå kuir mlullkin luont@. Ensinhå-
ki. on Kölin uoistohårjme Et€lå-Låpistå SuoD.n
mjoiU€ asti, sitten i.cnåo woriston iräpuoletta åind
Kuolen ulottuvå lhvuguuta ka$ava outamu eli
melsÄseutu. Sen akså l€vittå]rty Ruijån marltån!
kunpuil€vien vådojen jå måråstojen (kDi!ik-
kokånkåiden) Tålia,Lappi. Iåkaikd pohjoisreuånå
lietenkin &rneen Rnnikr<o, jokå pohjoisen ja
itäen k@rtuessn muultuu yhå karunndksi .ja

''Ksitli.lla Lapin !uo.oje! .annoilla asuu såm6
läisie kutd myös Nordlåmissa. Mutta suuEse
tuntuituse dustaa porcwelaisi!. Veh@

aik@,kunpocjanedsåmlÄisillåo om!ku.in-
gas, tissd na4kunnassa ei ssunui yhråÄ. no.jalsjsla.
ll@s@nelaisillå olimaa hålusfu aim Hels€landin
låutuA myöt€r." Norjålåi.€n oppinut P€r.ns Clåudi
Friis oli tåpin-kuvåukssaan I 500- jå l600- luku-
jen laih€se iiin itrnån sraåsti rietoi'q nåid6 j!
nd*nim me.titytsesiå. Jo Oflar oU 600 wotra
sikaiemnin tenoillut moisld cuduistå Essexi.
Laninkaalle Atedille, F hÄnen Duisr€lutsdrle
nedånnq ets snelåisilla oli jo siift.n !ika', yli
tuftat notta sitten pmjq ainåkin hå.€n koristutun-
s tiooillå PobjoieH@logålånnise (Malåneoin -
B{dun vsilEilla). Muna peeeldrons sdmelåiset
srvel ptFoill4 ninkÄ laLiå nyös pmist! dok-
kainnar olilal kuusi k€syå ioukutusporu
Petros Clau<lilia oli kaiken sr.ynså mdnoa tåppia
enli*nÄ mM4jollå olioms kminsas. Juuri hånen
dkånen ja jo miespolv* simein sDclåisel kG
kosivar.jå lehetrivÄl siitia .li larinkytift yhteisiå
våltuuskuniiå kuninkåidd jå tssio puheille @-
dåksei lelutsi muhan ja järj€sryk*n ålueitlaan.
Kuolan alleD @ndd*! joitå håttrueivat MoF
kov@n åsti, olivattietl]l!åsti åkiivisesti paåånÄssä
nyös kristityn yht€isön jå$rtt,tt]l. Heid,h nin€mn
kirjonettiin nuistiitr rs@in ki.jese!, nutr4 Ruot-
sin Kusba Vee ei noisests mdninnui onacasn
suoleluks€ensa onåi såånelaisenss Ofolenista
vaEnkiin jå Inariin, onaisuuksin*n kaikHnan.
Joka iap€ub6s.lu&rilaisten kirktohisrodoits!oiden
kehumc 1600-j&l700luwnhpinlåh€ryspohjåutui
paljon vå.hdnalle kaiolirle kiÄnn',rysyöIe. Jå
s@b€låist kur6 buutkin olivat våme vltniia
mutti@ kistikesal€suoduis&kansahisikcuk-
sisr!, joit4jo ndonikmingåtarMa€å@tåheilt€ tarjo!
t lijulistukss@nlåpinlåh€rylcesrä"tosintatinat,
sil
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Rijotll. on hirtoriåN!

Yht istÄ histori@ siis. Myöhemmin - tosiun. suh-
leli*tr myönå.åtr ja slheliM hitesti - s@m€n
kdsq on jåtlui!trul valtioidm kesken ruuhdspi
mrksilla jå ojev.dollla. Mutta v&ikkå suomen
pohjoFojå on hlain mrdh{inen (qodet! I ?5I ) se
on myös EuMpsn pysldnpiå. Se k€non€e jolain
!åltioiden pååflåvåisyydcslå omie( Leppiens!
klnsallist ni$ksi sitten kun njar lihdoin oli stu
!ike. Tåsså suhtee on olht p.ljon painm viine
F tåUå wosi$dalh hujoitetulla sulalttlnis jå
*sEs@topolitiilollå. Muft å mfl allielta kdnåli!
kunnssk@n niisrÄ ei ollut nitrÄn omp.distå,
!@n kyse oli tietysti kolonillisminja inp€riålismicn
e1leida (mcLsi lidinpied) h€i$tunisesra Poh-
joimihir S@elaistc! oda or ollut myos ur
hain swtetut kdsdåieikeudet sdoin kuin Poh-
joiMåidd ml€ juidind pdinne. Toivoisi sa
Frinlen ja&uvln jr ela\{r viele uusienkin tuonti-

Yht€islå lö'ttf p.ljoi! loi sns puhurkånsstå åimn
tavålltuellå dån.lk, juhlawoitta ElåvÄn mieli on
silti eteenpÄin, j! nitå tss tul.vlll& o. t!4otå
riippu!uusist lilåisuuksislå.Nlkyisnint€s@ti}
villitkFn åitana o. sekåtoireita 6ts pelkoja alu€l-
lie yht naislyd€n såiltttiini$stå ja k€hjtttmisee
rå. Sq voi kui@kn so4 etli såeebisten k n-
nåltaolisitoirctlave nylaislÄ påljon vdnlkldbpi
''altrelltlamii€n_. Jokin Bamtsin slue olid sille
.hldvåin hienan håinöksija våin liqÄå ålklsoind.

Koiimaist n kieter tu&imusk€sktrs

Ii€lmiktlu 1997

l0 M Elin4 Eln4 Ell4 Ellcn Mv Elle, Ell4 EUo
TM L6sklålnebdreÄ Isi

TD Ccrlbu
PB Unibah€aivi, Veitu
L Sivdda
s Gåiju

TM GåKU

tl T Llskilistisrai, Talikki

14 P YslÄvAlpåile, Yoi

12 K Elma Elmi-Kc Elbnå

15 L SiPi, Si
16 S K.i
1? M VIinö, VåinÄnö
l8 T Klino
19 K Eii. KG Eijå
20 T Heli, Hrl'nå. H.ljå, Hcly ID Goll6

PB ÄIfa
22 L Tuulikld, Tunli, Tuutiå -L Hil<lä
23 S Ashk s Äsll4 As4 Äilloi, Ailu

2l P Keijo

24 M Matti, Matiås M6lrtc, Måde



NUUKSION LATUREITTEJA

Nuuksiose on talvo åiken venåten runssti laf
niilå nertirryjå laruja. Mnnranlt lådut on rshnllg
Istupohjills" nunaos laduistad ktrn.ostamoomilla
pohjillå. VdhålMisina tålvini iånå rcitit smflanr
låådnåuan8tt4. Leturcittien elnulohtina toimivat
Oittaan, Piminå€n ja Nquksionpdån ulkoiludåjåt
s€kii Solvallan urh€ilnopislo.

Solvallassa on !iid6 kilomedn pituinen vålaistu
latu. jonk! etelåpåa ulottuu Kårj.krivon iiell€. sol-
valleja Pirttintåen våliuåon n. 8 knoD€lrin pitui.cn
pohjuslzmlon latu. jokä seu.e k€s.h polku-ure.
SolvåUastajohlaa nyös n. I l 5 kilomcfin piilinen
latuNuuksio. Pilkåjåry€nlänsipuolisesenusros-
saNluksion llkoilunajåle.Nuuksio. ulkoilunqjalå
on nytu 5 kilonetrin piluinen ynpyrålalu. Nuuksi-

on ulkoil!nåjålrå johraa ladur kunnosteilua
latupohjepilki. setåPidtinäa ulkoilumajalleT.5
kn etlä Oitta{ ulkoilumajall. n. 5.6 kn. Oitte!
ulkoilunajan tu.tumasa on Bodon j.ftn €telå-
plolela 2.7 kjlonetrir pituine. tålaistu ympyråIatu.
Latu jarkuu lol.isehltromar{ jouoin se!
kokonaispihmon n. 4 kn. Piminåo nlkoilunajalia
johtåå låtu.€itti Luukk@. ulkoilunåjall€ n 7.6 k'a
rcitti on pohjuslamton. Pi'rimdq ja Lulttmn
ulkoilDnajoillå on !$ila yopylåhtuj! 3 - l0 ln.
Våhålunisina talvina reitit ovåt yl@nså lyhympiÄ.
Oitrad uu<oilunljan }npylålatu on ollur vmin
''lmivama,sillÄsinneontuotulunakltshl'da
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Pj:n puheenvuoro
Knluvå wosi aU.Di meiue kåitillc lalkohe@ j!
kau.iirå. Toimn. ettii ajåtukFt olat nyös tiiyF
nå niir.E. Nå]ttqÄ siltå etrÄ onni suosii meita ja
saann€ taås karån kokeilla hiihroråilojamme
kuldn omålle galill€€n sopimllå tavallå, jos €i
tådllå €tel*sa riio ainslio Lapiss.

SML 11Ov
SML nl,4&ä urnÄ wmnå ll0 sotta. vimllista
luosipdivåa vietetåån 24.3.1997 ty6. m€.k€iss,
nutla woden åikåm on runs@sti 1rpåhiudia.
JuhlNiiko.loppuå viet€tålin E€lsingi$å 14-16.3.
Lisålaeloj! s@ seuBmda Markailulehreå. Oel
lisruhan eri lapahtumiin tutustu.n smdb mui
den yhdistydt€n jåsniin ja ioibintaan.

Kulen monel olat jo huononrcet karjat ivollc
n€nevån metsåtia åltuur on helsingin Laupun-
ki låirttnut puomin, kosk4 osinain iier.! pnkin
kulkee kunnosiettu jå vålaistu ulkoilurcitti. Tie on
6a wotta ajoki€Uosa.

SARVEKAS 1996
Yhdistykemne sod.n 1996 mostetun kuDniå-
ndldn trrc 20 sj. on P€rni slo. HÄn on syntyn! t
t4intåvijö-p€rhesen 1.1.1980.
Eånm ssiolist ns åhktua låpinkalijänä on pit-
ka. HÄn on toiminut ahiivijdse.€nå alustå alkå.r di
toimikDnoise jå johtokunms$. HÄn or jårjestån)a
riikonloppola6llutsia leiÄnlt slkjovaeuuksia eka
Lomcnratur tunbriluula{pe.@tioss yhtä ryhmaA.
HÄnelle ei!år ole vi@ira K.rjåkrivon dsnsarctåtja
puutalk@r ei!{rkå tu.pq nostot ja paloiall(ml
Nuutsion kssållispuistoss. Hån on nkot käsie

Jos js kun ajåmiden on sallittua pNnitr åuiniå
pideiih Kejakåivon daimien yhleyde$A. Jo-
Ioin6 or velrcllircn jå våstuuss puomin sulke
miscsb heti jålk*nså. Jos puoni on snki. jokai-
nen sinn€ ajlva restaå ilse siitÄ, s@ko åulod
nyös pois. Poikkoust paltsiå owr yhreisel rilåi-
suudet Kerjåkaivolla, joistå tiedotetaan
Lapinkrvijålehd*så .tutiit€en, jos nandou'sra
tai rilåisuuden lastuuhmKlö låit&! ilnoiluksen
puomille nilo toimi&& autoj6 suhl@n.

Klrjakdvon åvlin€sta
Jottå voinne €dell@n noltda Kejalaivon aEin-
ta SML:ea jå SolNallan tålwion4 toivon jÄsm-
ten buonioi!ån, ettå avaimd hr€ra&n vain ja
aimlgn ko. påikloFn rukiol@iloinå. salliita-
koon työrbkijöille nyös r€på5-tikå.

Toiroran tåikille reipssta ja ulkoilullista luotla
t997.

Kirsti

-.5\i  rft lr
\g/-

såån eutanut hrklovenetti. Hån on olnl Maikailu-
liilon llkoiluyhdistystoiDikuD!åsM kertomassa
vhdistyksenme nåköliulmia F*€jlyllisisså siois-
s. Hänet on nåhty Karjåkåivolla sldonåss ja
ar€nnoss. Hiinen ih$ibiionsk@. €i!åt ole jåa-
net våitle huomiota 6i tilåisuutGisseme.

ONNE"qI

KK
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RINKAN POHJALTA
Löybr|}r: Pikujollrctken jålkeen lö,rli dllus
bussipysåkiltå punanustat r€nl€kÄsineet. Sahn-
tuoksusra påiilelld voisiul olla neikålåinen. Kysc
le Ritlsllå pnt.k. 172 101.

Irhden n||unovlt ilm€stJrni.aist:

2. I€hii: nsteriaalinjÄttö 1.4. h€messå
iln€st}y roukokuun puoless vålisså

3. lehri: naraiulinjåtrö 15.7. m.nnessÄ
ilncstr slaskuun slus$

4. lehti: råt€riåålinjåttö 15.10 n€nnesså
ilmertl joulukuun aluss.

Mitkriluliiton uudet puhelinnumeroa

Jåsap.lvelu Helqå valilri 6226 2812
Jårj.sröasist 6226 281 5
Måtkåpalvetu Alje Halkev! 6226 281 4
Kirjånwnti Ritu Rauhala 6226 28t6
Toinitusjohråja Jusi Y.jöls 6226 2810

Matkailuliitto loim, €tr4 yhteys ot€tad s@lM
åsiånomaten hentilöön.

KODAN VARAUS
Kittildn Kukasjtfl ellå siieits!@ Cordos koiaåmme
€Btsa Pip$Mdinsiltapoh. k. 577004 kGäasuto
ptrh. 59 397 lai Måijå stykiltå puh. k. 876 4391.
V.råus otr peruttava keksi viikkoa en.€n rmnu
aik@lai sftå Fritåån nomåali kåynömksu. Kttl-
tondcuonHSL:.jås6€ltå15nk/ ö4djlnuifta
30 6l/blö/yö. Alle l2-wotiaiden kÄ!,ttödalsu on
puol€t€dellisistå. Koko kod& voiknta tå),it6onså

\.UOKRATTAVÄT
vÄLINEET
Kolme Tmr Mdter3leltta4joitå voinok ta 100
nk/viikko tai 50 mldviikonloppu. Teltåt ovat
kupolinallisiakaksikmstelttoje Ij.[tnmd.kr
leltrannokFon 200 mL/viitkorai 1ootoiikonloppu.
Tiedustelut Anja Sintonen puh. k. 813 5,160 tai
såkri Pslo puh. k. 874 5880.
Ytsi srvot r 906ja yksi 1200 rirkld. Vuokra on
100 nldviitlo tåi 50 mvviikonloppu. Veauksr
Pek}! Ndrin€n puh. k. 855E 232.
Kaksi itset€htyÄ ahldot , joib tui nokaia 150
nkliitLo 1ai 50 nUviikonloppu. Alkioib loit
kysellå Peth Nsrisltå puh. k. 8558 232.

Kåksi Trusi'rt joita eokn&ln 50 nk\iik}o lqi
20 nvvnkoDloppu. Vå.åuket Ada Sinlonen puh.
k.  813 5460.
VÄLTNEITÄ VUoI.TATAAN VAIN yHDrs-
TYKSEN J.4.Sf,NILLf,

MI'YTÄVÄNÄ
HIHAMBRKXIJÄ
Lapinkävijöida hihamerkkej. loi osrr! ke.toil-
loissa tåi rilara l0 mk hinraa Seija Trrpolr, puh.
k. 322 644.

T-PAIDAT JA COLLEGET
H&J.i ilsellesi omallå losollamne v.ru*€au T-
psitå td colleg€. Påid,al olar koiroista rålnkrettå
ja 100% putrvill@.
Vånl: h.m!& tmtu Yihrct, tuntutr sininh
ta tummn viininpunainen Cl-psib) / tutu!å lila
(@n6g6).
Hiota: T-påita 50 nkja mllese 100 nk.
Tiloulset KiBli Kldolå pub. k. 291 9l7l .
Tilaa paihsiåjoiss4 sillå !elehdåån l0-20 kptqissÄ
ja toinitu$ita otr 2-3 viikos.
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LUMIMlES
HELKAMA FORSTE OY
Kuitakon.ntie 1, 30i00 Forssa
Puhetin (03) 41 561, Tetefc (03) 422 2212

6luomo loisen ruuon tekiiot
Viljeliå +i.råä h e^ hyvå r".ka kasvao.
Meilrä sddi yhreyde^ (o9) 1311 tu.u. 

,r*

I@

Ko mo 0y
nesla ntkalsu--------2

PL 61. 0151 1 Vantaa. ouh. 09-89 481

MYYNTI 
' 

LEASING
HUOLTO 

' 
VARAOSAT

HERNEPELLONTUJA I2,VIIKINMA(I PUH 6I5731
opEL MYOS NEIJAS LINJA 3 5 PUH 6]5731



lAÄrurcg..
- KIITAA

VOITTOON
Voitto Kuopion jäämaratonin Europuhelin
kilpailussa v - 96.Yli 150 kilpail iJaa.

Erä-Lehden retkiluistin vertailussa:
JAAKIITO LUISTIN "Hetpoin ia tukevin tuiste a".
Luistele Sinäkin helpo3ti iä tukevasti!!
Tilaa esite!

T:mi Tauno Paiunen
Mäkilorpantie 37, 00640 H:ki

p. 09-728 5569 koti 09-340 1606
auro 049-203 051 tax 09-728 5083

OTAHALLIHOSTEL, ESPOO
Otahallin urheilukeskuksen yhteydesså

t hengen huone 140,-, 2-4 hengen huone200,-
TeDnis, sulkapallo, squash ja yleisurheilu

Kahvio ja kuntosali
Kysy tarjousta ryhmillel

Otafanta 6
Puh. 09'460 544, tax 09-455 3458

TERVETULOA!
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DIETTA SNACK
- Kunnon valP.1l.r

( , ) r ( \ , i  t , '  i rvvir . r rkurur
i  i l  f . , i . r tar t rk ' \ i , ,n: i . , .N.r l t  . , ,1

f  un' i t rDl  h i l tJ i l . r r  hf  nh)\ inr i r !Lrn
irnf vrr"nrLrtn in.lri\rrsf . iilf i
\ lJCnlr)(rrii u+)t\rt!n svnL!nrsl:
i  L11l . r r ) i i r , i  j , ' , in, \ , r  \  r l i i ! - l ( r . -
rnlillkrdrurptlLr I )nth SnJ!i \'rl

Jlutcerinr In liiu)r1lon

ftJ..

SEMPEROY

KOILLIS-POHJAN SAHKOOY

Pääkonttori Pudasjärvi Sähkötie 2
puh. 08-820 l l vaihde, fax 08-822 282
Kuusamon palveluyksikkö, Rajamiehenkatu 4
puh. 08-852 2066, fax 08-852 1068
Taiyalkosken palveluyksikkö, Karhuntie 3
puh. 08-842 551, fax 08-841 755
Ranuan palveluyksikkö, Kiertotie I
puh. 016-355 1221, fax 016-355 2380
Posion palveluyksikkd, Kuusamontie 2
pr$. 016-372 1121, fax 016-3'72 ),453
Ylikiimingin palveluyksikkö, Rinnetie
ouh. 08-817 7071- fax 08-817 7834
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KAPJAK{IVON LINJA-AUTO ]

8,(
10
1l ,2u
13,,10
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Tilm LåpinlsvijÄlchdon 50 nk. Old suorinlnui maks&
illm.rillisralslfla HsLr tilile Mdila Edikj.L.24 2I42I8-
\3442.

Knulua €nnestiån hcdkilöjrsm.nä Sumcn Måtkåiluliit@n
(sML:n jå$tryhdist)ts )

kautta ja hdue liittyå euodj!*netsi HSLrådn. Måks
ruoda 1997 suopjåMmalsun 50 mk ilron .riUist! låskuå
HSL:n tililL Mdil! Edilink.z, 2l42la-13&4.

tlåluan ln$ye Helsbgin Seudun L&pinklvijöihinja sitå kauth
Suomd Måthiluldtr@ Mslstr sMl :nj.snmålss ni-
NIlc lÄhet€ttÄ!ÄllÄ lonåkk@llå.
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