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PYIdKIRJOITUS
Misså Suomq luo o on tdurcirl mislå kok@uks6ta vaellul6iuådi old nåuttinut dila?
KysFyknn d os våstlta sillÄjokain€n luontokokemuksni on .inutkenaif,m. Toistå wlnkaltaisi!
hetkeå ei ole. Våloi$r k såyö! pimeår blvipåi!åt syksyn !årilfllÄinen luonto j! kevås hdkkå vihreys,
jÄFisudu! vam! aamimetsät, runrudpåt,la! I@nal dmesuot... Vålikoina on runss.

M€m.å..allå tasvanftna olenjo lapsuudeståni tutustund kåruun netwdnån luont@j! sm mercllis*n
wrist(m. Me'i on kiehtonur åina loimdlM jå nahllwudelle. Pohjois-Pohjanm@ mnnikolle o!ål
luonteenon&isi& l@ja! auk@t niittraimst, åv{at niekka-ja kivik}ors.åt jå låhelh tunikt@ mhlat
s@irybnat. Kåsristo on m.Enmnoilla niukk 4 landen pohjukoissa 

'ehwltå. 
Lintljen suosinan&

pesimåduM&js mnuthjien lovåhdyspaiLtma tämä cutu muodostaa åinutlåatuisen lintuah@r

Luodo. kouneusjå karuus vie minut ueit! kertojs wodese tlppiin snoilmm. sie!å löydc! nuheja
hiljaisuntt , mutt myös sitå $me av.ruutq jokå otr trypillislå slmyinstuni lakoksile- Jos liclå
tåumms hålM nahdä" nou*n tunturin lelle. Luonto on tÄÄlla dkara" niin kuin nyös oa.Ia. S. n6ttåÄ
u$in voiman$ €eltaiåI!..

Missånuuallålöydåtellsistår&i.ruskonåto å rik(auttaja h@olim kuin soollå- Usein slon rtlntulla
tclt s yöpj€ssåni ja ihaill.seni .d6i&i nel*då maim!& ole. ollur vakuuttunut, etetr lnla kauniinpåå
muualla voi råhdä. se ttlis* elånåå jå €ri nod€mikoitu s on erilsises juhlasNs@. Ki6ldhe
FikLuksllisa suuri suo$tråsto lenrchtii suolennd run$!filj.nonin.isuun!: reme nq!" letto, @po"
jÄnkq mhka, keids, koaija niin cd.llen.

onn.ksi neilh suodålaisilla on viohjålj€lå luontoa ynpådllånne, låtelhja koukda, .råmai&" lintujåni.,
vsålropai!å mlrsktåviÄ ndiå.irkållioluotojå. Mutk sÄ,iltråtkö n&nÄ€rÄnetjsv&llusmelstof Mibi rår!
kGkenatonb luontosjå hiljrisuutt!"jola kaipamm., onctsiflå!å yhå kalmp@? Mistå vielå löyddnmciårÄ
ikip6liljien hånårsÄ lunnclns ja suodneiden kÅuneutra? Voimneko nc lapinkdvijåt lwnnonlst&d!
itskukjn osåltamc wjlutt& siihq ets mrds jdik 4m. tuleville sååsiånme luo okokdlusten nshdol-

Ssgra Koahrns

4.



TOIMINTA
TOUKOKUU

Pdkat on srsw kunrM, Lu iltåptivålld viet tåå! kosåkauda aiajåisiå. Tål@ ulospölbrys ålka klo I0
aikoihin. vasluuhakilö Ketr Sillmd.r puh.k- 674 6,14.

Gt ffi ;irffi lliT"^r^rsEr KARJAKAT'.LLA
Tslujåljet d siiwttu. Klrjakaivm Dda hohla! puhlautkan. Siivousurukmjålkq viefjnm. kelkaudm
avåjsisis jo Frint i$sli lohik iton ndk isså. K.itlo jr t hvi ta.jotlan kohtuuhintrs kut n dne.kin.
unohtas .i evi sunomist! ja hausks! yhd.ssåol@ker. J6 tulet siivoustalkoisiin, jåtka !i.lå msilun
juhlat.tt@ berkeisst Olet n'& t.n!tuIlut p.lke$&r Dvalaisin.
Ilboittåutunisiå dtta! usi@ Pitvå Pumd puh.lc 3?2 101 .F Sirtt! Sundndm puh-k. 563 2092.

LuoroFlk! jå keidtkukHd ilåsrclu JÄftnpå.äd lrma @tsog. lnhdmme kÅtlorn@ l6]ty;ikö
Lmmalalken aikoisnus, vdkejs keltswoko! .isteyty!, tli nuutå 6i!.oisto. SiitÄF nuusta kertd op&!

Ttpomi!6! JIrMp..än .sdrlh tlo 1?.50 ( R-jM lÄhr6 Hclsirgisrä tlo 17.14). M]63 milla autoila
tulaåt.sd.L, koska ot mme jumltshnijatmuk s. K6to roi! 3-4tunli!. Ihku2o nk V@ietus sådn

Ihoitt utDiMi. ti.dGlchliin.19.5.Pqtti S.tq prh.t.0204517109, puh.k.0+ 291 6873, jåt vicsli

,t7.5. ta
SIIVOUSTALKOOT KARJAKAIVOLLA

21.5. ke klo 18.00
LEIIMENLAAKSOON
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23. - 25.5. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS SALMEN
ULKOILUALUEELLA

Vi€tåma viik@lopp@ ulkoiluolu@lla joks on Pod - Hki" tien låosipuolellå r 35 kn H6lsinsis6.
LåIt6paitb t@sldtr on ry]sbmmd kalttoistulmslå tielrå crclåän hhr.r{n polun pååsii.
ENimnÅira rdpyminen on Valkeålsnmo mnalla joss on tuli-jå t€lttapaikto.jr. Toina yöptrnin r on
Vähå-Psikdlmmm tunslla, joss @ m'6s tuli-j&&lttapåitår. Kllj.DneP@tiisin kåutia Såtn@ajoss
on pdatösu4 ohrt $umrrl@t ndsillc F niehile.
Plivittlisot tÄre\anåtlot rinkd ksnss oEl Mit!, csim. pqjutai-iltana kArel.me r. 3 kn, l&uutaim
E.6 kn jå smwtainan. 6 kn! jot@ lrndwlus spn batu nFs Frhcr pi. ll.ki. va.lirjitleJ kui! nyös
ltbedftån tnlta.ill.. Mrdt n hinar on n. 50 - 150 mls i)fudtljrmä.Ärtu Ä riippud. kpset pä.ÄwÅt

tllltöongelsingist.lå-M3D€rheiDintielt!,duskutatllonåhpuoLlt!,lilausbusilla23.5.rrUo18.00.
Patuu lmen påil*ls 25.5- su klo 20.00 ndn6!å. Klrtr! onNuuksic Luukt& ultoilul@n!. It@fttru-
.uniM SML, H€laa Vrllti puh. 096226 2812 16.5. denssit. LisÄndojaJomsNumi puh.01q318
u3

28.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kqdr! tul@ @ hauski karscllå Krrjåhivm r.asillå emonisd lodåss. Påikalb @ir tul. bu$itlå nre
85, lalto lrppövu65ta klo 17.35. P.luu pikl@uroillå. Saw on yh6i$uE. Plikanpådlå kdarlrn
eunånsksu 5 nk. Vostluh.rkilo on Kq.in Silandd. ouh k.674 6,14.

KESAKUU

25.6. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Sar@dpeåcjokoo&dhNlolataiEsp@nt ppåveBstaldht vålabu$ils8J_Så@oahdpykumss
klo l8 aikoihin. Påluu ttpolltuu pikt@!toi!. Mukor $monisvålinci Så!@ on yhLisma. påikdpdrttå
kdåtä.år sunuaku 5 mk, Vastuuhdd.ilö Joma Htrkls puh. k. 479 508.



HEINAKUU

l-åhnin l'lmd resi heln keh@ jå mi.ltå. Såuoa lånpiåå ldo 18 åikoihin. Paikalle pååw busilla 85
Leppåv&astlit paluu pikluuloilla. Yökik n voi toki jåådå. SåuM on yhrei$uns. Pait'nptållå k4åtåån
sl)lfualsu 5 mk. Vastuuhahlö P.kkå Ndiien puft. t. 8558 232.

30.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

2.8. la
I{IITTYTALKOOT

5.8. fl
NAISTENSAUNA

Nåisi! nahrlu nonia Kliåkrrm sn@n töytyihitr. Paikalle påå5@ bu$illa 85 j. pslu! piktmuloila.
PåikdDå.ällå ker{&.ån $urutuksu 5 mk. va$uuhdldlö Karin Silldda 674 6,14.

7.8. to
MIESTENSAUNA

Kipåkoih l6tliå @ lu€ss klo l8 ålk&n- Miehet sEt muniå suEsra kekdåln- Plikånpdallå kffå&ån
eu|mal<su 5 n*. Vstulhenkilö Aulis BosLöm ouh. k. 893 219.

ELOKUU

Mdlånnd mtanntyå ninddt{, jotlå ku!i( h€rtÄt kutal säilisivåt du4[a. Kok@ uDine klo l0
rarjakåimn alap{ttipåikala. Työn jålkan m.ndDe K4åkåimllc mlttin@n ruuasta ja eunsta.
Y6tuuh.nkilö Aulh Boströf, ouh. k. 893 219.



Nå.ja k@ rakeilymahdollisuudet Suonen Lfrsallispuistoiss. Kertojam melsåhållituk$n.d!stajå. R€*€i-
llaarusr.isb ei.. ricrd Rrijå Lldine.
Pååsynalsulla l0 mk s! paljon dokåst ti€t@. K@ries tuttåvapfissåsioo joku rctkeilystä hidostunu!
joka mgs kaipeisilietoo. Vhjåi$ håncllekin I
Våstuuh€*ilö Seija TurpF, puh k 322 6,14

10.8. la
MUSTIKKARETKI

Eisinnc nlstik t berstu tåtköistå Ksl€tr opstukselb. Kokentumira Karjakaivolla klo I I .30. Vårustus
@ppåat jå Ämpari ekä wåsrä- Ti6drst. Kaldi Koski, puh.k. 813 5460, t. 856 441

21.8. to klo 18.00
YLEISÖTILATSUUS RETKEILYSTÄ
Krnpin pdvelukGkus, Salobont 21 B

23. - 24.8. la - su
VIIKOI'IVAIHDE TAIIMISAAREN SAARISTON
KANSALLISPUISTOSSA

27.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kokoornunme Tamnis.q kaupungin vied*en@tamm hh.isladeså sijait$l€& Tmmislen
lenrokcstrksen Gdlå Gnåss.lii' klo 12.30. tÄhtö klo 13.30 tilåus€ndllÄ Älgon s@n, jos
leiriydlbme Röd.iditr trlaståjrtile t lttailualu€lla- Rödjan on nylaisin pliston patv.lu-ja opåstuspiste.
Sunnuntdna rencr.lki JBslrön s'd. Paluulåhö Tmmisrcsl! noin tlo 16.00
Hint 130 nk sbåftnÄ v€n.kulj€tuksel Tdnisd ' Alsö - Jus$rö - 4lgö - Tamnisui. Kulietus Hki -
Tmnisi - Hki onilla åltoillå. Yht islaljetuksht! evitld. Muk@ rctk€ilwålir€.t(tcltta n!f,aupu$i,
k€iiin, ru@l) sekå pikku.ppu j. tmospullo. Rdkell. mlhrlu eninr.Än 20 hcnkilöÄ.
IhoittruftDi@ j, B,nli.dotriim. 27.6. Anja Poutiåinsl pn[. 09-557 43?, @immin klo 20.00 - 22.00

lllat pimer.$1j. eumka$im kånmrl!å p{katt taskulamppu pålirtuha !srr6. S!u.å låmpiåå noIl@listi
klo l8 ritoihin. Såunå on yhtci$lm Plikanp&lh kcråtåån sund*su 5 nk. vastnuh.nkilö Mdå Pi.ine!
PUh k 85t8 232



Tulevaa:

26.9. - 28.9. pe-x viikonloppnvaellus

12.10. su suppilovåh!@rctki
29.10. keskiriittosum

-d. . t

PERUUTUSEHDOT

Jos \@us Fruutei,s, pålautetld ilDoittlutlnie
nalsnvåhc et\iåtoinisrokuluilla50mk!@uk-
selq Lait kin niin ene jos v@us peduleta.n

42-3I vk anen nåtkd alku, piddleiåln puolet

30{ 5 qk @r.r matkd ålkuo pidÄtetåån ennlkke
nEtsu kokonen. Mikåli iånil maksu on yli 25%
vealullmdkonhinnosrr, !4lrniei.antåmiin må4-

148 uL mn€n rotlon dkua, fpd$an 50% veåuk-
h kokonåishinnas&, kuil@kin våhin1åån a.akor

0-7 uk €nnen d.tkd ålkua" pe.iti& v!.!uksn

Til@h on oik€utettu p€ruutlg6@s tå]t@ takai-
sinmst$un lååkitrintodistuk*ll&
Helsi.sin Seudun Lapinkåvijöillå on owottajietr
våhlydd lai nuun cnmlt! aNdnåttome s}}!
johdosta oikeus peruuitaa lonalila'suus 14 wk €n-
n€n ihon€tun tilåisuldei ålkamispÄivaÄ olemlttå
v€lvollin€n komuksiin. JårjcslÄjån pquuttaessati-
låisudd! o$nottomakru p.lauteten kokonaisuu-
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95970 Åkäslompolo, puh. 016-569 371
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LOMA

VAELLUS JA KOSKENLASKU RUUNAALLA 29.6. - 3.7.

Va€llmhe hi€noissa maiMise leppoisasri nuu-
t mr päivrr Lieksan j@n vaEia. Kålaslustuh,
dollisuus on (tainen, hårjus, tidolohilm). Måjoitus
teltoisaMeri*ihållitulren E*@t nillåleiipaikoilh.
Reitti shil* osin Ruun@ koskircihiå, jonka
sittcn ctken lopuksi ldslrmmc alas. - Måhtåla
ehmys!Hint .noi i1000nk

Låhlö Hli 29.6. ldo 7.02 @mulla Li€ksdtr, paluu
Helsi.kiin 3.7. t1o22.02. Hint an sisåll}5/jmmatlar
kuljetus Ruunaallc jstakåisi4 eun! ja k6k ntsku
nokin*n. lnotttouftei!.t Krloi Kosh puh.k.
09-813 5460, t. 0+856 441. Enaåtkopalareri
Kdjakaivolls 14.6- klo I l30

RUSKAVAELLUS PAISTUNTUREILLE 6,-13.9.

Ruska on råhån åiken pålhåi'millen. M@sto on
arotuntu.iaja koiviktoistå leksM. Rerki alk å uts-
j@h! ja p!Ättly Kårigåsnimell€. Låh1ö Helsinsisti
5.9.-97 llo: 19.02 låhtevtsst junåss ja paluu Hd-
sinKin 14.9. klo,8.30. Hht 1350 nh sisåltåen
matk.t, mjdtukhja loppB.unan. Retkiruoka jå
våkuutuksr ei!{t sisdly hinrsn. ounotlajille pi-
d€råän€uakkopalav4i K8jakajvolla23.8.-97 klo:
11.00

tnoittoutmist il ticd8t lui Kolwi Koski puh.
k. 813 5460, p!h.t. 856 ,l4l (prydÄ håkuun nimellä)
1.8-97 n6nss{. Mukad nåhtuu 8 h.nke!.
Ennatkmaksu 550 dk nakettav& 23.8 nda.sa
konin bheletyllå p.nkhsiirclå.

€rE . . -*
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MENNEITA
HiihtoviikoDloppu Vålkealassa
2A.2. - 2.3.97

Busista jo tila&kista yitimne tråhdå €des vÄhån
lunla pineydesså, muttahwrcll.nÄ)tti. TålGikuski
k€.toi lurt! lö',tr4å! *in k}{Lojien pobjålt . Oli
kuit nkin vi.la yö dk@ sl!å uutla ilalo jopa
muutsmhiutllerodirtcnavlstihauinii ia.Alnlar
isantadki odoneli meirå ilt Lhvin trNs j! os
omasta Fnt.slåMe oli ri.ntÄnlt etukÄten su-
nelÄmEityksr. Ita sujui nukaqsii.

Aduvslkcnil6i h!r@r$, €tbl soisib !isE.
Emdmd! ihm.padåss yön yli houdutbron luc
nuruispuurcn halatt€lcni*n jålken siinyinnc
pikkuubilla Or mnen majall. Hill6.nelmell..
MslLÅlstlan €i p.Immin lmtl nåty! 1 nuttå
juu; Fill. pådsleslå'tdc nÄimme kaksi hiihtÄjäll
Ei kur sulcille. R6lorcden maimise ctenime
suksills slloisla våylur pith!, misså viikt@ rikåi-
dnin oli larn sti ollut ule lstu. JiÄlle @oe
nemet kun $ oli v.de' peit{M jå rÄ)tti våhin-
råanlin epÄiltttrld&|. hatr tivdukonlpåi!ån $in-
m.! eied€sv.tå steutpo!€min.Nuotjolail*akin
tuli hyö4m.ttyå rehoktAsli

YllÄttr.n lundpuutteests oli iltsllå hyötta, kur
ihsilimculsin kirk stltlhtisiv.srr Klupunsiss
t$disu olisi nd.tnj,t diolit sadls@ja Elkoino
n@ olisi niist{ rBmaln rryds rcmttånut o$n-
Otaio hoklenimtin kesti he&.a, kun sitå .i
mcimnur qotte nuida r!!li6 s6ta. Pprutki
v€l4,tyi ylåttåd jo 6ren yh&loistå l€rcll€, joLo
utpuc@ Eitrlvåsrå Etk stÄ tåi €tLÄ k€rÄÄnåån
voioia s@!@ paivtr varten.

SunNnt i!å pislaydyimcjumsmunlkikåhvit
Sumo suu.inlM varukme etk'evck r.-
jarrcllt Sluin @ porukåsiå oni hiihtokclid loF
pumie todosb jr jÄtti suks.t åu&a htolL, kutr
q,oimm. l4ioslD6 riippailale vi4.n polun
paÄh!!. Srw.t l$itelkir obniin tucksi jott! pyE4-

tiin pys6aså jaiFllÄ polulla. Piipp8i[ån jålka
l€ksi simikasu hiihtåjåa siirtrl srlsill€ ja jå,åll€.
Hei, tämeh& on hsusta! Eipå olisi itinå uskonu!
kun ei ole tullut lnistirndålla hiihdettyå. Sen kun
pittstr lytLåsi, niin parsi låh.s ilMneki ei.a-
påin bikk vastaluul@. Jajåå1åhån riitti knnnes
tulinme noda l-''mdtå netrie leB{Al s.lme@,
nisså oli tlåttld diftiajsåss{. Siioå oli kai koko
s.lrnm lwerdelÄkiliå jå kÅrcja..iotka olivåt fi eiLa-
ilin*rjaårå. EnDo hslu!tret oil4 lu.hi. ri3k6jåja
D1dyimm. kåaltymtån t l@isin. Ehdime kåydÄ
viela *udur kork imålå nåköahtalioll4 nistå
nåkyi €dltåinhrain n.ism@halttw linl*irosto.
Hi.m påi!Ä iftnäkiA kun ei oikeinjalsrui kutrtrol-
la etaa vaikka h.ti emulta ]rilti

saunoDin.n jå ruoksilu sujuivår jo rutiinillå jå
stumm€ c!ååksi kutin pusilisn ons lilån
luomljauhojå oli aikå siirtyå llks trF siil! Yalk6-
|3 busiin. Onneksit lsiodotteli neidån k8nss-
D. blssis, et&i trfli ut iårjöiclla rsi$te€ss
ludM k!!@. Helsirgisså sind sbi liclå Eilum-
nin. Koliin htll€ss tuntui, €t6 oli o[!t poise jo
tluån niin hwin o[ pndsq^ i.ti nomEålirutiircistå.

rkmu Siibd oli nÄhnyl todells Fljotr nive jådcs
telyissä, hÄn oli kÄynyl €d.llisa viitonloppuu
vmisflmdss& ettå ritit oEl kutoss jå siåt
soju!åt R.po!€d6 alu. o' bd.ll8 mtts@ m@s
to€, si c trrmtrd! yrituÄ uu&st&! hiihtelemdh.
Ä ntu se resisånky. Ei sita kslt&s$ ydsst oikein
vielÄlullutasietuntijåksi jolm uskotad v@.d.1
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Talvisuunnistus 15.3.

Lapinkåvijåt etsi!ål FslEa i,Nisssa så.åss4 ndin
olisi pirånlt ofld, k€!å1ven kerkisi liiån åilaisin,
jolen homa lehriin kÄvelo.
Tehråvåråoli nerk taEilin !år€llaol€Et rdtipislet
karttaan oik@. kohtaan. Tå5så jos missÄ kartan
lukutaito påÄsi oikeutsiin. Trkifmin honim hoi
ii Våiski, tehd@ llhes råydellisll ryöfl|, nunr,nå
nilli oli virhcrB. Tl,töisb et nivåt karjen veuhnå
Anjr s ja Raija mtrtlå nilå lietre L$kusteltq kun
yksi .åsti jdi hmttMmatla jt ndin våld mitto ofti
suun. Si@sta seuonn@n! rulin siihen tulo*sq,
etrå tåma ekki ei eksy.

Kalevi KosK

Pisaroita
Yöosututul€ni f &oMslsi6e
Kuhumåilla lokatuuse.
Sanovat veltsj.tsi sitä,
jokå iåla d loistcessa
tuul4puuskiq ajdles

Hillihen tul€ni loinotusta

My6s Fotrlieskojå katselm,
n6yli pohjånbivM p}yhki.|!

jokÅ loisl*s$ t'rld nåklilee
K4humailh lotatuuss.

st illalla k)"s.ntea tul6i loist4s$",
kånålEnlpåind kala.iaja erät@iå(ellÄ-
Ei sillå muuil nineå siilå tilst€e$s,

vai. kåld@ oudon tåirEttåjd
hc*a kohta.mi.d erånejÄ*el!å.

Ihmeotus
S@esta Fo a orusra l6yta:

pm4 sutu, d3v.4

lånb$ta snniv6ikkaa

kay Wllå pottup.llGs
thjåtsi h rhrois
jå m.tsiå kulkies@
purl&ilÄjiå påsl(dto.

Jo !åin sncsia otusia löytta:

pi&ku jyisöd4

muut otukset pelottla.

Ol6tko nåbn,l $n oiuks?

Kok@lmasra Riddunjåt8! (i970)

uti
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MUISTELUITA KARJAKATVON
2O-YUOTIS-TAIPALEELTA osa 2

Miten se kaikki alkoi !

K.rjlkrivon h!nkin..

s@no Matkailuliilonjlrj€sbroini.@k hirånis-
k€skust luiss iodcttiia ettå jåsnyhdistyst tr om
n.j4 omjåse eiridlådue, om kohde tns. olisi
idsmtoininto ahivoiva kohde. Tuttu r6isiå.
Ku hrvailsir kqåållå 1976 Eebinsin Sånomista,
€16 E€rsirsin kaupungin ultoilu-ja u eituvinsro
oli wokmnut.rÄan Kitrteistön erÄÄle jåd.stöU€,
sittelin @.vir$ton palvelukssollelle ylieimiet
Börj€ t öfnditlejå tiedust lii KriåkAib nEjd
aol@lstuh<lolisuutt4 Olin tietoincn l(lrjaklim
majan ostosta kupunsile j! olin kåFlt pajkalla
arcn sin@i. Bö.je tnfiDn noinitsi etta vimsto
on nokm.nlt crillisiå kiinreisröjrrn jrljcstöillc,
koskå ne tulad silloirjatkum! hoidm piiriin ja *
on klupunsille taloudelliFsti edullina lapå.
va5t& rån.I jålkFn olin yhtqttl Helsinsin kpin-
kÄvijöiden silloisiin johtohenldlöihin ja csitit
Kaijlkailon wokttmist4 g. eiwt aluksi oll€t
kdink@ iuoctrD€it3 6id! Ldkå oletiEt d.-
ldiFn tuhkohd&woklteis hidlstlvan hul@
m o[*n l4in mjd hdkinta!. TÄ]t]y tuntrrstå4
€ts silloh kÄlrin pientÄ kii€htiu$r psinostustå: '
Jos mF ci kelpoa niin kyllå minula @ tokia
hionostlr.it taboja." LuFdn ards siioå yhlqy-
des! rukentmieikeuft! Sumo M3tkailu|nto
Kuksj.do lilallc lrppiir. jos inrcsruisivat paikel-
lih m.ju sohårksd. Bdin d ain tatLe&Ä

tapinkåvijat påÄtyidtkitr wokåusneuvottelujd
sloitflnisa. Niitl klvi L{pilklvijåin k&s kåu-
punsin .du,ta.iea nm. Börj€ l.6tuan, jmk! oli
kaitilt!6inolbvaraitlq&tkdpi epibustoksii.n

oralt4 sillå olihm hån mo. sisryht isdn Helsingid
smoilioida pi*råikåino jotlohenldlö. Jdkitr
jtujestönsettlnino sbsituinmu',såsdm.i evi
kaupunsin toimihenkilön @liin.
T5$il neuvottclu€i!@ss olin jo poistunut "kuvi-
oisiå" ,'itt!na& Helrirgin Lninteostbilijoille
ereli@ Liri åalu6 woknust4 OLn iloin a
€tlÄ Kdsl'ivo 20 woda lje on ollur lÅpinkåvi-
jöidd tiintoistoiminråkohd€. Valietwasti Kdjo-
kåivon 2o-wotistapåltutM 6ikee oli Imåtålb
markdlmusn narttelyn wajd*! joitin olh jo
åikliemin lupåutunut. Sitsi d olnt juhlimss.
Tåssåpionitt luni. Hy!åljartG kå.jak ivobisillcl
Hi€n@ ollå kpintÄlijÄ !

Iblkoosoppaa

Kyca"Å oli puutålk@tjoskrs 9olunn dus$ jå
ninulla oli &lk@ep8n kdtlou@. Tålw[. ]ritin
tulh jo p.rjanraiM Karjakaivollc. cttÄ sisin
ylåk&npåIÄ olel hm.tukkåpukh åls snM@
tai xd. koht li,,s isturrnä oli hoirarut hobnoi,
siul tanni-hclnikuun Fkkas.t s.ivåt purkit
mpijä.ätÄn- Nndcn tyhjmys j{isnÄ€i oL ielpoin-
t! homs. TållÄ Le.tu dilÄEritrs oli jadnlr rai-
tciLi, våliin is olin muutakin tulut hi4e liie
m'6håån k iton t k@n. silÄ edcsså m aiM red6
kmloatahirclta kminoido Dmmitysjå li.t sti$
sppe. Vilrc!, k@jåruönni ci hid€åtalutk@ jå
ilisin t tbistlybden l8ildki4 rlu}Titi! houku-
t ll3 keittoa ulos ldmpim&n kåttiLd. Ei dttsnut.
Sifl4n keksi! eflÄtmldtan purkirhGtkotsi t mimn
p!.AlL di! kÄit rc siitÄ tokae. Hååriilin ylålsju
tuve pul€la silå m j.lsut lånmittaÄ kcittiön
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puolta m'ös. Kuulb et i$stå åskbleia ja Uti tuli
kyslmÄån miten nd€e, kun yhtÄkHÄ kuuluu åi-
vd k uh€ pomhdus. Yhdistin M kyllajotentin
k ninM, muttamuulåcitullnroi€Lo kuin.ttå nlt
$ k!ni@ råjånti. Kur sitt n srdåder iyönrit
tr!@luilatjoukalsinavtta silnånihuo@in kuin-
kayksi hmekeinopurtlioli mojautbrutkoko sisål-
fi'n Ä kåttod! killud k tose kuir tuivå rÄk!. N)t
nti neille kiil6 siiruå lopul pukit pois kåminålr
plalÄ j! siilom@ katto enn@ kuin talk@laiset
httuillt s'6b!Än. Loppu kcitto sriin kudiåta
kdlilom ja talk@histen huttrille.

Vapun vietto Karjakaivolla

on mieluiså nuistonå tuoss nield påÄllå. Oli
k6t eito k li ja tstkoitus oli vicnåå tlnå kcvå.ån
.juhls t ltrailla Klhllm.n kmF@ll4 Satesta
tlijohtu! jotb uteli.isuut ni heråsi tÄydÄ Klirclå
klr3mseolisiko sicllåk nån- P@t$ oli. kavåir
lullut wpun ii.ftdr Tuttu dics j! puh.krqia
minåtin\€ill&jol€! 6i hla t hipåm! låBpiesäår
ja sM iiinå heti tohta pciå.än- Irlotlt! öi4 sile
nån pirnli*n tlhviajÄlkd P@te eldott! jotr4
olisikolm $ iltatdr rikr No, mik&.rEi. S.n pddle
naloupusit oiko*ksi jr uno åskrFs@, jot!
rouhujatkcliin pftdle *uev@ p{ivaan.

Olin taas kerran

tiikutrarut r.pFai Kdjalaivotr mulåå!. Oli my6-
håisti k våfl! tuos$ nennÄwosina- MiclcssÄ Luu-
lostclla nctsoien eidint!" tuora FnstÄnosift! niin
tuttuå k€råån åiru€ttå. siinå elnan pÄållejå tukc-
Eti syötltd ned niel€n, jofi^ mirdköhlb sidt
am![r pdrsisi aiklisin yl6s. Poidisk lin kousli
k inoja hc.årÄtsiudngonDusur aikoihin. No, *
jåisitt n dtt&d&si, mie! kavislNuktuesi un6
lÄpi kuului ko@ kolin8. H..åsirjå vilklisin ko[@
pöydlllt. Setrå),ttin€tÄå. TåtlnkipinÄrerlotrnojål-
l3 ollut kohcnnusmut! oli viskatlu lÄhellc låv€in
runsanoi!I,5m€trinelåisryd.llelaftåslå.Si es.
Uti! h€råtl,r),t Lovå koliM.
Tuo on nftÄ Gioil&joihin €i ymolrrys ylld. Va!ta.-
velaisia tspsrksiå liitå s.ttuu åin. silloid t llöia

*::*_i-i.
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KILJUHANHI

Suomcr luomon ehkåup€nnpia nå'telmiåon arkris-
t6 li ujcn l@vå1-ja slysmuuflo pesim{sloill*nj&
si€lra paluu tllvehtimi$lueill€. Muuton kiihk€impi
nÄ påivinå huhnloun loppupuolel,å mi suoncn yli
muutt@ uhlnsitlain sepelhanhi4 blkopGldhånhit
ja eEllintuja - \Elitettlvasli win kiljlhanftid nä.ä-
rå o. tåstå bel.stuf@w Dieni. Parhaiten niitå
sfila rllara Limingimlaldelh muida b@hia
joukoss ouutotr lcpotauola. Sytsyinm muutto ei
ol€ niin Liihlc6 kuin l€ltin€n, mutt6 muultopNm
koko stta! håmmåsttttdå syksyis€! Eetsitsså
kulld.id. Palnlit n Duutt@voi *ula Suon€rld-
den ni.misrå rni Mdsl. Xliktiå åft i*n nuuthjio
ei l!!ar! e!.s p€sivid Snmesta silsipå mnutlG
aikså stta. ola ain@ na,ldollisuus ravara tul<ti-
sillå ål!€ilå p.sivia låjqia. Muun@voi rosin suEta
muuUlhn kub sumess!. sillÄ muuno d dolÄkh
vdkunsvamp.å viddn@llÄ j! lslok llå sekÄ
ViM pohjoiwnikolh Arkli*t nuunovr.llusitit
su@vst vesistöj!, niin Pohjmlanda runi*lo
kuin Lurokåa AÄtriM jå Vi.nann€M resistö-

Polloistuissdn nylekoa.siitrtyn@tkiljuh@h.l
oval tlFinn..t ouuttoffs vmlls tu aniit9jå
Nokriluslueim- E a viineisiå eti8 kiljuhanhia
oli tuhådukuisinå Daira n't riid6 nåårä on
kuihiunur nuursDe k]1M.n6 linm joukot'i.
Tådd hohilåji on p.sintt lutureil€" muth s
kohtslo vsikutte t{lå hetkeltÄ heitola vaikk!
k junånhd suojclutyö on s@ut Imin ruN&5ti
h@iota såtsd.Kiljuhdhetr muufi @inion poik-
k@!r muist! hanhistå. S.n tdrehtini$bet o!åi
oleteriavlsli Vålin.a itÄosis js Mlst.m€d
pohjoisEmikolL, jota * nuunåa koton suu!-
nås1! PohjoissaidotuntuFille. Kil.iuhuhi.! \dne
n.miser slaksi on olelett! erityiscsli suuri.
elinlmp&istömudoltsbtdvchiinbåheilt$tÄ s
voimakåst! n6tsaststÄ siellå.
EtcEiessnSum.snNnaviqhehi|Niqmåå-
rlt sttavat kohots $toihio yksilöihja mrij@
Kaj"ran }!mst*ll. ponid mrarå stt a kohot!

suoD€n hshilåjit jlells k lt*' pdÄ.yhDdir,
hcilE p.sivÄt hm@t heh€t (Anat ja muutio-
l&jeihin, joita ovat kmklenbat tumåt låjit
(Brånts). Kilnhdfti{ ti€tellino nini on Ale
.rytpropus. Yleisin hanhihji SuoBess on m€tsÄ-
hmhi,jok ryts kurluu d$r- hehiin. Kiljuhu-
lda oli Suon€se pesivirÄ 50-lui![å li.lå n 200
pari!. mutiå F on håvinn)t irlla hctk€llÄ p6idålin'
nustdtånnq Ruotsin j! Norje pohjoisimmiss
osis$ on ryL],ltr! bvattu Ei, r. 100 Fsiv& p.riå,
Hshel lulaal suknlq@silGi tltsi - kol'litlotiåina
jå peio mlodostus or etdtÄinoa tÄnÄ pår€ nyös
kiljuhsrnila
Kiluhsnhen tuntonqkit ovat nottr @ hu@atts-
Eti lyblbpi kuin lund6i4hea jota s p.ljohi
nuistuttsa silhån påÄlle k@uruu $ll€otsq}jlpi
ja kehaincn silnÄ'.nsås. Ailoi$Ua linnul. on lun-
mr 

'€aljuolar 
Kiljuhuhd ,.ni nuistutir! ki-j!

-ju-ti. Smpituus@r. 60cnjåpåinoå[e1800 g.
P.såpåil*! on kosrqss mss.osso. mieluiten
petreida ållå k6reill6j. u ulnb woFttu kolo.
Kclulllkoisit nunis m n.ljtu|! hulclr! Fuiint!
d kesåkuus. N@r6 hautoo hi€@n all. kuukau-
da jå poiLas€t tuldar ldtorykyisiksi kuudd vn-
kon ikÄisinÄ. Kiljuhdh.n avinlona ovat kesv4
poikailh hyötrt is.l. Pohjoiss siÄ sns stt å
t qta haimi$3lj yLsiMisinå l4joiE. Lintuhr-
Ebjatdåtlurdm@tsitä höinråmuuttovelluten
åik@ @iden hå.hid p.aists yksittÄisirÄ jiei-
nå. Ennust@t lajin såilymisaå kpin Fsimålintun&

Rcijo Blonbds

S@m6 6hinet, lirnu! Esp@ 1994
Arhit!" Muutlolintujen valtaiÄylilld, PoF@ t9
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lifaukset puh. l014l 622155

oiQ\AeftcOY
PL 44

02631 ESPOO
puh. 09-502 800

Kiipeilyvarusteet
Selkkailuvarusteet

F ii**rt
h :$,#;i.f"fs I

PRII'UIA
OGEtI

OULUNKYLAN
LIIKEKESKUS
Puh. 752 2698
Palvelemme:
ark.9-20, la 9-16 RENAUTT

' \a
\l.J/
?}F

MOSKIITOS
Santa Claus Village

Arctic cilcle Låpland
puh.rfax 018-362 {40

Avoinna kesållä klo 9.00-19.00rokä pålvå
TERVETULOA

M
KärcherOy

Yrittåjåntie 17, 01800 Klaukkala
Puh. (09) 8791 91, fax (0S)8791 9301
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LUMIMIES
HELKAMA FORSTE OY
Kuieakotuentie 1, 30300 ?brcso
Puhelin (03) 41 561,Tetelqx (03) 42222t2

Kouluranta on viihtyisä paikka asua, pitää kokouksia ja juhlia
Ympärillå upea luonto kuntoiluun ja virkistykseen.

.. Lomakoti 0IQULUruNTA
41970 Huttula, Keuruu, puh. (014) 735 30G, fax (014) 734 5367

VAASAN LEIPOMOT OY
IVALON PAKARI

PL 1 16, 99801 lvalo
ouh.016-661 807
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Lewv@ran puFtun kånpån tilalle, Låsvaaruta
pohjois*n, Ekend6ttu uusi kÄnppå
Huiklimrjen kinppi

In{in kjrkonk låsta eteBA! Juutuan retkeilyålualla
kunnod€ttn Nulrlurid l]lhppi. Metslhslli-
tukser vuokraktnppÄ 3hlö/18 n2. Hirsinen
piilopirti. KånpsnpinissÄavotlkka" tuvas l€nin4
auri.kopån€Glivalq nekclei orillinetr suna
ulkolul. ekopaikk, swstuslååtitto. Aulonpyså-
löioti k€silld 200m, t lvell. 6 tm, t låstuskohtet
lÄhellå. Tied. &rlo,puh. 016{87 ?02

Suonetr XlNållirprdstot
Suna k nsllispuisloisi! odjultiistu cd rcn veF
sio "RoEppu m tuJiös dlinio bhj! ulkolaisill€
ruflNille, sillå siinå on nyös ogtånnin kielin n
$lostus. S.lostoj@ on Msi Gueuin4 Ron-
puss" on k nsållispuistojd yleisesitlely, sm lislk-
si kuv.te tutLinust! jr op€tusta js lumto-
E&eiM.IokaiHla kesdlispuistosta lö)Dr oma
klEokss€, johon liitoy, nusiit*i jå rluioa'i!€ii!.
Kdrållispuiston luontos csit rÄ.4! di&sityksin ja
lbåki or yListlrtlt diåleisr4 joss on le$.tu
rcitt6jÄFleidrtdmahdollisuuksiå. SMoin kuvå-
rqd likcnneyht€ydet k{$lispuistoihin. Kuvid.
å&@ jå ein@tiotr nyötå ku$llispuisroda s-
d&n vmh elåvÄ jr varikäs kuvå. fLut loini$l
m.lkoish jolrtwasti t hottaasa 486 tictoko
nesskir. NoF&licdol'åkuå pålrelisi Luit *i.,
ettÄ dsimÄi*tsi hkuluisi pååvålikko. Nlt ohj€l-
ms m ålklvi<lco, jonkå toininl@ d s@ut
rcpeutellu. våhimmåiyetmnk$m on 486 25
ml. 5 nb våpslta kcskusnuistia, sup.. vg& nåtttö
256 vårillli. Ronppu loinii $tÄ {indom qttå Mac

os7.l lÄyttöjtuj€stelnillå. Luonnouisestikon*sa
nrl* olla myös åånikortti. Ronpun on julkaissul
Metsåhallitukcn Inooolsnojeluossto. Vastaavet
tiedot lö)Oaat mlts Intemetisr!

R€tk€ib.foruD

Metrcpolin BBS$å, eli tnttavallicmnin "purkie
sa on åvåttu avoin kanåvå rctkeillaåen nielipitei-
den Eihr@v6rten. Met opoliBBs:n puhelidudem
d 09{214233, jone voi ona yhleydm tetoke
tretr tietoliileanohjelmUa. M€hopoliin on €nsiksi
r€kist röidyttÄvå, joka tlpahtuu ensinhåis.llå
yhteyskcfrll4 Rekisteröinti on n ksuton. Yhtcys
tapå mi.luit@ windows pohjåira ridoliikenne
ohjelbå ja A$i mulatio. R€kisteditynis@ jål
keen voi tårkiståi nenettelytåvot purkin
ohjet kstcistå. Ptålatik6t, rcrkeilforumih siiry-
låån kondrollå Jl 79 js viestGjåhetlm kmmolla
R S. Ftunn voi its. kirjoitt!! teksria E komanolla
j! teksti tll€te&e komennoll! S. Intd.rin kafi!
Mchopolin osoite on gfi p://w/mpoli.f



MAAILMAN PARAS SAUNAVASTA

Meistå suobalåisista w suhtautuu sunonis@
vå6in stryållisesti, rcisi våiklav€mta nnstålåisten
suhtautuni@ liineihinså. Slunoninen on lÄhes
laidett! silloi4 kun tunnistetsn kÅikki sunonken
.åutiianute.n lajkuttavåt åsiåijå sd!å. .r sopi-

Eräs tärk inmisti eunomisa "letuun ' vaikutta-
lista asioistå on hcnkin . valmiståutuninen, yksin
tai porut.ll,. Tåhtu tuuluu sumn kii6tö4 hnG
leUinm lÄnni\€, vihds valmislarin@ mielelläån
jok'i*lle smjolleaits€n *kÄnu$t!touhuilusta
irtsutuminen. sopiva euDaporuklå våikut&! h]ryin
paljo. hwån tunnelmån srnttniw@. Muit! "l@tu-
r€ldjöitå" o*1 $unm sijainti jå ynpäiistö. *n
ntm€ ja niloitus, tiut@n tDrpi nitoitus ja
lannitlstse, sunan ilnovailro sekå vihde ldtu

Seu@Ess keskitr vihdu olemukwn.
Nimiry$å vihh t let tu ylei$nmh loursis
SuoDcss4.initys vasb o. taa yleisempi irå-
Suon€se. Vihdllb on perinleisti åimkin kolne

- kohdist ! lånpölaikltu ihoa vstctr
- suo.itrla hi@nl!a, Ttnd lekutus or porhaimmil-
lååoknrvihdalabödåÄn vinosli',snållålalM
suDnta& v.lÄa. Hlain "hituvr" lihlå tÅrttlu *
pivåsti ihon. Vihde jayklqls ja koko *kå tahi
sÄilötn vihdan Fhn.uyk$n onristunind! våi-
kuttav&t plljon siihen mila ticronfa ' onnistuu-

Hlaå pe.inleinen, suomdairen lihrt Ghdåån
muduskoirust!. Muista puulaj.ietå t hdåån vihtoja
riistr ei ilsllåni ole kokdusta.
Pd.s aikå tchda ralvivihtqia on n. keså- h€inåkuun
uil @ss4 pdinreisti Pi.t{rinpåivå.å 29.6. Vain
hlaåt oket k€lpuul€tlrn. Pqitrt itrm rapa såilöå
vihloj! on kuivaus. vifdat.ipuslete kuinI|r,e

ilma@ paiklaaq €i åurink64 toihlad bviå
kuiwmisilmoja. J6 sltukuiwmind pitkht}a, tul€
lihdoista huorc.jr (wtå.: beinÄn kuivåtus).
Kunvihdålo!åthimollakuivat resiitr€&år hriv!.A
viiledh ja pine{dn s&lrlyspriL*m, jose nfiden
tosbustildn€ Eittelee dahdollisinnån r{hån.
Hlaå pdtlÅ on esin. puumt@teien mkemuksn
ullatkotilå (ei p.ltikatioin@). Kostcld@ f|stuuul-
1! voi pårånt@ plkks@slh vihdd .sim. s!u!q
panviktikhod somd€hti.n vdiin, jouttdn ri-

Viftdsn såilynin€n nuistuttla h€in{n s!il}rist!.
tidoss ieinå vdhene" pinnalt!, nutt! såiltf
htryinjå pi*å3n iiiviin kas sisÄllå.

Tålvivihdd pehnenn$"$uromiskunl@naloi-
tcr@n vm!åsri .fleivdt kuivli l€hdcr ril*oudu.
tbrya sloitus on håud,tr vihtå nultEnsksi tu@iksi
kosr@ lumen. Sitt n l- 2 tun.iksi ldnpimåln
v.leo. Viim€ist€lyp.hndn)a tap.htuu tiltltr
pdillå höyrytt,jimdllå. Tå[öin våhtetasnktävihdån
lapi hukadle, vihraa koko ajo pyörittåen, rdtillä
kÄdeth pehme)rtr kokei!16. sdållå sad@ ihsa

Hlviå löylyjå itselall.ldn I



KAVELLEN VAELLUSKUNTOON

Kesålle on r!!s suunniteltu laellus. Olisi kiva. jos
kilonetrejå kertyisi h€lposd jå våikks våhån en€n-
nÄnkin .. Mitri en siis sloittaisi helpp@ ja hålp@

KÄlely €i @di trinmåttuå \€rlaloa lai kallta v@!
teit jå laitt itå. Le.kile voi !åhteå kotiovelta. Kåve
l)n aloiilamisess .i ol€ UikcintÄ kova !åuhti. vstr
stÄr.öllisr's. 10 000 ask€ka !'Äivåsså on dittÄvå
nå4.{ kArelyä. jotta e cdiståÄ lenrynå.

Såånnöllinen kävely vaiklliåå sydanen
pumppåu.tehoa våhviståvåsti jå lisåå v.r..
hapenkulicluslrkyaFal.n&!rempåinetta. Lluslo
ja nuut tukielinet wNistuvåt.

Kårely sopii kunnonkohotlsmisea j6 sn lek@
oikein. Kåvel6 vahinlnån joka toinen påivÄ tÄwle
rdltint&! puoli turtia ken l@, kålele niin, ettå
hmgästtt nutia p]sB,t puhun@jå niia ettå tul.e
picni hiki. KåEbat raskautia voi lisdtÄ liikkunsla
tl]stoss (6id. Nuuksio) yldnsisr4 porllis j!
6im. I!me- jå niltlåprinojd kanse.
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KåveltssÄ€i ole tÄrkeinrÄ win netreminen, v@ €trÄ
kÄvel@ nyös oik€in. Tmnin kärelyn aika.e ehtii
loislaa tuhsnsia kertojå riettyjd liikeit4 jo1etr ne oliri

Håni! tule pitiiå rcntoina. Lapaluur tulisi o!t4
muk@n kasivasio liikLeisiin. Kehor påinopisl@n
rul@ siirty{ *lvåslijahlta toisell€. Påinopistenå ei
s@ pitåå !si. toiFlla pnolellå (.sin. jos kani@
jolain olk päåUå). Jåltnterån asnto on re.ked, kos
k! sen virh@t h€ijstuwt koko k€h@n. Jdån tul€e
oeitt å d@npain. Jal&t .ivÄt s ksÄntrå sisåan rai
ulos, v@ niidetr tulisiosls kuviiellun testiviivd
nolennile puolille. Hyaåsså kålelydenno$rylä,
varialo nojaå li4a51i etea. Kä.id tarLoitus on
rytmitlÄa kÄvelyå. OiLe tåsien h€ilnmissuunta on
€ia-laak$,€ikå siwilletai nrrålorcd6s{. Lorllo
pitÄ4 oj€nle sehäni !ötövåih*sa, jotta liik€ ei
siiny yl.mnäs liialli$ksi *lån ojennuksksi.

Jotcn ci muuta kuin m.noksi.

Mirja Pirin€n

--=if
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SAAMELAISTEN ELINKEINOISTA

Suon@ snelaisvå€sIöllä €i ol€ .rityisia s€eelåi-
suut @ perustuviå låiNå]*hnl5lh tunnustettuja
oik€uksiå .liD ke;noihin, ei nldskåÄn o.ahm .ikå
ret€en. Porcnhoitos" kålstusttja n€tsåstys0å kos
kevatr lainsäådännön muk@ sndoisila on s-
rot oiLddd kui! muilla Suonm l€nsålaisill!.
E.åna!.låiss on sad€låiskulttuurin ja luontaie
eli.k inoj6 tuFaMisl! koskdiåmininiqå. Luor-
nonsuojehbriå nukmn void@ nyöniåå nd.
Isidunbmisra ja notsånt ftöå k6k4ia etuuksia
påitallielle lcestöUe jr plimenioltislappalåisill€.
Porcnhoitåjid 6limlquhioita m pamnettu poG
tilalåin ja p@hloudm rahoituslain noj.lb. Muida
luontaiselink€inonhårjoittajicn .linolosuhreira on
pyritty pådntlnd luotrt{islinkainolsin !wllå.
Kolttifl oslt! vaslevat jtd.stebt on rotert6ttu
kolttalåin nojdla. vatao$ €m Iskcihin pcrustuli€r
etujo sjista on snelaisio.

Inmtd$lint iroj.nn rkit$ on edell@kin s-
melåisill. suumpi klin åhen nuille suklaille.
Sråmelaisen kulttuu.in s4ilynisen kådnrlta
podaloudellåja kalstukselb on kGkeinetr n.*i-
it5. Myös pieninuoloisllå n@laloldelt! o. rlrkcå
mc.kitys perheid.n yhdistelnÄ- €li noninåist&-

S@ncLi$å61ön elinleinorakemc os liine wosi-
k'mmda lahes $k sti muuttunutjå låh6ty-
tr}t pålvA6tön cUnkeindakdncn4. Kolllelf doo-
lÄ vuoth sinq mm yli p@let kolmd pohjoisinmu
kunnan (E onretiö, utsjoki jå Inari) sgmelåiså-
4r0{Ä si dstons luont islinkeimista. s@n6
låisten k skuudess luo.t iselinkcinojcn osuus oD
jåtkuvssti pi€trmtr!),t noh kolda3oun ja kaupd
pllrclustcn os$s k6vout. Vosinkin kuolicn suu-
reimissa rå.jamissa lsuvien sasmelåisten
elink inoBkore nuistutta nyLldÄn pittåld pdr-
våestön elinkeinoråk€nnetta. Hajå-4utusaluella
luontai*li .eimllå on .dell@L.in ne.kitttivå as

PoreDhoito on vanhimph nykyail@ såilyneitå
luo.ronvlroj.n kålitönuotojå Pohjo;rmddon
hawnetsÄ- jålunlu.iryöh,&k@llå jaon slM.låisil-
letärk i.oliikeino.Nybisin51@ehisten potunloito
tapaft tuu pdålsi4sPohjois-bpinf untnri-jr ndså-
mjsduM kaniss jr riukktuottoisiss olosui-
Ieisss. S'e.låisio koli$utullu@lla muodosha
porcdihantuotåsto n. 95ol0 kaikesla åluen lihm-
luotnnosr& mun! niu låhdDåbi eronhoitc
aln@mmc €t ldaj@ siirrlaÄdn suhde nuunuu oåin-

Mdlaloudo ja $n ohers netsltAloud.n hlrjoitl,a-
oietr cdellttykset sn€låisten kotisutuelu@llå
ovat he'kommåt kuin etelånltrnÄ låpiss, Tåså
&ikLå ilm.ne vemtla€g m@tdoudq lihmruc
tmt@ poonlihutrotanrmn poqhoilorher .d
ilrusioqöhytkeillå. Sudess Fqhoiro ei ole
Ruotsistå ja Norjasb poiker.n sidonu såme
l.is!ur-'L €i cd6 sl@elaist n kotisub.lu@lla.
Pqononistajua voi oll kutÅ tales porcnhoiic
alucclla $uv8 Suomen klnsålåinc. låi ooron-
onistiiq muodosamspolis&ultl|j@@isluksr
klt$mttå. S@€laisten kotieutualuen lukuDa
reisl! n. 850/oon smel.tulG! @istukl6!, nit! o!
Sumd toko Frckånnåstå [i€m yli kolnåmek-
sn. Koko Sud@ podaloudm tuotost! låh6 rlQolo
fule welåist n kodsut'aluelta,

sru.hb.tFr hrt n lolo Lph u.lrloB on
I %Glwultalåhticrkokaut suuisnuuloksi!. Oma-
\@istajå picninuotoi*sb m@t loudcsta m ful-
lut tlknologiash" tuonricrdgiåst!, våhrchus& jr
våkilenoitieista.iippuvsirm p6åmia sitolg .titr-
keino. Tåsa qfsrå srrj!*uruj.n metdous otisi
ilnuultioEllan Ilkdkqmttamtonts. S.melåie
dua m@&lous on keLitrrrlr nomirchun tuott!-
ni*n ska pimim@toisn måitG jr lihåkårje
pitoon. Peru@ vilj€llrå! Ein kotitarpeiksi. valr!-
os n@1alolden hnoista k@stlu n&idon tuotan-
.ost& j! valtion m&i.lolstucna jonka nhå-sm
wellisille on n. 2 nilj. nartld.



Suomen saamelaisren kannalta tå.kein
mmtrloB.lue on T.non !&re[å Utsjen lqD-
na$a. Enonlekiön ja l.å.in kurtien m@lllole
)ntEjisu on snelaisi! vain nuutldiå perh€itå.
Våikla ialoudellissd ksisottunå snelaisten bår-
joittAna @talous edust!åkin koko mmn m@ta-
loudo kanmlt! håviävlin pienrÄ osåå on n@t!lou-
d€fla yftdBså nuidcn luonraiselinkeinoj€n kanssa
alu€llisti katsottuna suuri ndkitys håjllldn si-
jailsien btd6utuk*n såilynisn kamalt4 Esin.
T€nojoen letsss nsdalous siihen liittraine
.linkeinoinen sit@ !Äestöålekson nuodosianalle

K.lsau or poronhoidon [snki $.&€impiå
sr@elai$linkeiaoja j! toineniulon låhtee.å se o.
mclsåstyståsel tsiikintårk€ånpi. Ann&ttimeinen
kalåstls on t6titt)T)l lnarinjåom, lrtfr jå Port-
ripåh<lan tek@li.iden ålu@llc. Koiilarekslastuken
kunalt! tArk€imnål ovåt em. ksistöj€n lislu$i Te
nojok! Ndåltnö-joki sekÄ tuoturijÄdci. Måtkåilu-
kålåsluscsinä m€rtii|ålinpiå ovat TenojoLi jå
Irarinjadi, joit! paikålliset sådelaier voivat hyö-
dlrt Ä kotitaflekalastuksen lisåksi nartailukal&
ta.iill€ nlwinä p.lveluina joita ovll mn naloilus.
v€nft nwokm ja sutuPalv€lut

Metstutylis.n tåloud€llinen merkjtys on liillä her,
k llÄ n€lko pi€ni. sitå h&joitets! pådasiåssjonki.
nuun clink€inon ohclla ns liilånnåi$linke'nonå rli
våpåht jan h.frstukqa. ssalis k{}aeuÄn pååosin
ohåss tdoud€ss4 pansi ri.ktq joka on *he
Itsalu@n tåtkein kupallin n riistaelåin. R'ialliel-
ramlileriekonpFti nerkits tuelais.luaue
I - 1,5 milmrd marku bruttotuloa wodes*.
Mytu N. lupm.tststykm tdoud€nind n€rkirys
on ka\€ms$ jå on paitÅflisillc måtklilu&bn yri!

M.tkåilu jr klupan n.rkitrs palvelu€linteino.å
on kasvannt 1960-luqlta låhtien tiestö. påmnemi-
senjå måttailun lisåänlrmisen nyöte Myös dja-
kuFFå on kasvanutja mnodostunul nerkinåvåksi
el'nk€inoksj smelaielueo kuniise.
Luonno.tuoncido k riiilylla on iÄrk€å m€rkitys
@melåisille lisÄtulojen åntåjlna js nyös heidät

S@elaiskåsityön alu€ella or muodostu.ut viimc
luosi€n dkam pÄäloimist€n tåsity6nlokijdideh
ammahikuda. Eniisrd suuEmpi ose sån€lais-
kåsityö. iuott€istå noee kaupanja Dåtkailu. rar-

M€tså-ja puualoudella on notitysa Inarisa VUG
doi åluelb js jonkin t]el6 myös E onlekiöllå.
I'ans netlÄtalousja siiher liitrrrya jartojalostus -
sahds ja nkenoustoinintå - muodostav&t kunnan
elinleinelåntuså 1t.keän @uudq
Muutelinkeinotkuren pålvelukse! nkennustoinin-
t' jatollisuusantavlt monellesumelåiseUevakirn;
saloin.atulon.Nåiråeiyksinomaisinåloineatu-
lon lähteina voi ht€ tueld*li <einoiksi, nutla
sivu- ja lisåeli.k€i.oina ne l!le!ar monia

M@, jå nctsåhlousninistdö
S@melåiskåräjie. jåsn
SApnelaelehd€n pååroiniiaja
Ldhde: Iohlnnes Helmder, Suonen sn€laisr4

Metsåsqalain nukaan lÅpin låånin kunniss pai-
kåUisilla asukkaill. on oik6us n€tsåslil, korikur-
trall@ olcvilla valtiomoillå. T&nä oikeus on mak-
sutotrja k@ke niir wmddda kuin nuitatid klF
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KAYTTOKOKEMUKSIA
GORETEX-TUOTTEISTÄ

Ensimninnen Gore-Td Mnne, jorka hankin, oli
aoma {9 Dlchsteiri. laeluskcneåi Siihcn ssli
olin kalttÄnlt v&luksillå pelkÄståÄn kmisppåi-
ta. Ensinmåisellå k€nkNaeuuk$lh sppåtkitr oli-
våt nukan& koska m usklltÅrut låhted måtk@
ilnan niitå. Kogål toinivåt DoitteettoDsti, joim
wpp@t si6t.iÄÄd! seur@vil. våclllksillå kotiin.
Kolnmtcm k€sdd k€d.id han!.i,.mjålken ken-
gät dkoivat sot4. Alrkd !åhåtrja sittq 6mmå|!
joten sppåst olivat jå[e6 nukeå. K6gi[å oli
kuil€ntii kulj.ttu reilusri toista luhatra kilofl6triåja
pohjatkin dkoivat oll sil€dt. Olin kqgile kukeni-
sq niin Dytadin.n, attå liarin hlnkftiå uudet.

Pilkåen hukittuad pdådyin M.ind.lin k nkjin koF
keidm vaBienjå tnLmuden tåtia. Ensinndi*llÅ
våelluk*lb kengåt ioimiEt dinomai$sri, snoin
toisells, nutr! komenell& totesin kengän wot M
ldrj6tn. valpet jå psljä k slnivåt. Kasilla oli
tuolloin kuljettu psri $t"a tilmdriå. Koliin pdanu-
di 1einrckLt@iion. KdgåttåviidttuaalEntuojal!,
joka pllautti ne todot6n, ctlå n€ civåt vuod!.
M$'jåliiklssänfl bnnn otraMyhrcrts t@hm,
ruo.jm, kosk c! ollur r']4adind Aluksim@hm-
tuoju edustaj!lotcai, clråwotoleti olilehty valmis

1åjan ohjeiden mlkaisslija kmgåt on lod€ttu vettå
pilåviksi. Tåmår lisdki hår k€rtd, kuinkå vettÄ voi
joutuå k6kii!. Kcnoin hålelle oErt kokenukFni
kulLemi*sta r.ninis$Ä vaikoss ja mielerÄni
nik Än lopillåld-ilniö ei voi ru[å lq4ysyks4n.
Tålloin hån halusi k6edt uuien tcstiinjå toihitti ne
Såksad valmieajall€ tcståttåvaksi IcäElykonese.
Neljån kuuksuden odorelunjÄlk@ sin uldet k€r-
e&, kun olin ky*lb4 niiden kohtålosb q?jd-
liikkestå. Uudet kenSåt oBt toininet hwin, tosin
molekulkenutniillå Luinvåhår toista sra! kilomct-

Vå€lluskenkien lisåksi ol€n joutunut Ekl@oin@n
yhdet housut jorkå wotivår rcisid tåkmssts jå
yhd€t kårlyk€ryåt jois$ oli Ma ons.lma kuin
v&lluskasissidi. coFTd piponi o. ketudlm
ko.&ttu, kun Gockalvo irtosi kiin.ikkcistiån. Mic-
leståni GoGTqin tÅlou loinii hl'in, jos !6 ilse
vntsn nåhdÅ våim. Tuottet ovatkin s hini.isia
eftn bkuun or roidiråv4 Dnuten ditåei katuuti.isi
hånl.tja. GFTdin hcngitlÄlrlB orkin loin@ jnt-
tu. KyllÄ ne roinii kunhs m riiturvan liilcar kelir.

^n":'Y



SAAMELAINEN KERTOVA
PERINNE. KASITYO JA TAIDE

Ihmine4 luonto, tapahtw! uskonulGtjå oFtu!-
ser dål ollel keskeisdti 6illå tuelaiM yheis
Lanne joikulauluiss!" sduise jå kenonuksiss
kauke noneistydeslå nykyis$,teo. P6rinieina
kuv*.idc o! låheistå suku lolliopiircst n nuirois
kwi[€. semclaista(Ms iik4s".veftruk$s
$kå kåsi!öisså yhtry viihnkiajan skandinavid jå
itåist n Lxrs,ylnia F.i't ii.rj. nuinaisusk@
aityiseksi Melai*ksi painletsi. Seoddsl@
slill'ttldå kllttuuipdinlö te trylyisa gse.lai-
sq kidallisuut@n, kåsit',ihin, kNarlit6e4 nu'
siikkii. j. t€ltteriin onaperåiso leiiss. sdn.-
laist n.dNtu$lin SamiPulmata siwomå 1994
.Nimeåis !.6e påtrlÄ siitt, mild sl@.låis-
kulnuurin edistämisn tarkoit ih! våltion måårltE

RINKANPOHJALTA
H.Li.ein S.udu hpinltrCjtt vditli
lohD'tl|m hnri.jl3.|l4a
BÖRJf, LÖFMAN
Ed€llislt o!år Mådi H.Lnius

Ant rc Tuonircn

WODXN LUONIOKIRJAKSI
Seplo Kdåen "ltlm@llå"

Ludtoeloku@jd dnulletuind r6sl tljaib
tuåiredia n.rikorkin.cn, hamdhylLcin€d jå

M)ts dot in- jr delaminki.lisenå.

smD.låina k n@oBrin@ knsiryö (d!odji) on
puu-, luu-, sadi- ja n&hk&löitd sekÄ h6lni ja
tinålskaliionlaa munaQu'o.tsjarekstiilit.ilå-
Nåirj.sin.irn valmisteiaan *kd kåtttöesineitsi €ttÄ
n]'y!liin. E i lheidd ni.hcn- jå rais.npDwt
koristeluin@n ku@v.tllueiden kulttuudvaihelu.

va hulus, joss n.lodie, rrtmin ja niukkoFn
soj€n keinoin kuEladjoku iinins,.låin, taplh-
tum. tns. Pednt.istä joikna otr modemisoitu
insrrun€dslinusiikitsi.

PERHOSIA !
Mikåli&illa ci ollut nahdollisuulta tullå k rhoiltao
2.4., jlM Glem Eb.rg kedoi lÄhikuvauk$sb jå
€rityiesti p€rhosten kuvgmi$sb, voftr€ ry't tntn$
tuå håro iisstuttaliin Frtoskoviins nåytteltssÄ.
K.@i.ir!.D |ruD@sht lo, Xåuniaieolie 10,
20.5. - 5.6. rLbin Ho E.00 - 15.:15, toEtdM klo
&00 - 1930. MitÄli oft6 kcftoil$q tulk@
uus'r)m tultanut@nel
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vÄr,rNnrorN wornaussÅÄNrör
l E€lsi.sin s€udnn Lapinkåvijåt vnok.aa
reikeillaarusreih vlin onalle j.senistöllct jålEnd

2. Retkeil}1ålineen !åB!s on voibås v@ja/
nokajaavasraanor€rtua mkupaoklisiinokuitii.
3. VMus maksel@n etukat@s 14 wkn kulu€s
pstkisiirtokuitin vastaanottlni$st ja naksun
osoittaDa Laitli on €sittåvå vmthn rctk illtavår@
noudettaess. Kuiti$e lul@ ilm€tÄ wokråusilG j.
notr@ja henkjlölis]a$ nil(Äli låskn tutsetam

4 vuokouei*&lsker@rseu@lasti:Viiko.loppu
wotmls o. noud€tlaris* toslaim jå palant flava
I@nånrlina I liikon vlokåus on mud€ttaviss
k rkiviikkona ja palåut€tråvtr viikoa jålkm me-
nmtain4 2 viikor wokEus on rcld€ttavise kcski-
viil(kona js påla$ettåE påluun jålkeisdå r.so-

5. MyöhÄsBninen svitusta palauttami*st! tulkj-
tan l{kdttmmn uudh liikm tukmnst! ja siitå

Fritåin ylindåråio€a viikor noltE.
6, TavaBn vaurioitu.se huolimattomuuden tai
varomåttonån kÄttön lakeonwotfr aj! vclvollincn
oslamM !!d6 v$tevån ta ikk@d tilall€. Luon-
nollist! hlunistå ei kådirå kdjatrglaksi.

KODÄN VÄRÄUS
Kittilån Kukasjtfl cllå sijåft evaåCoådos ko&lnne
uEta6 PipeMoringiltåpuh. k. 5?? 004 k€sålsumo
puh 597 397 tai Mqis Stykjli! puh. k- 876 4391.
Varaus on peruflN& kaksi !iik}@ ennm vå.åttu
.ike lai siitå p€ntåän romaåli kåtitönalsu,
Kn}'tt'omls or HsLr jäse.eltå I 5 mk/hlö/yö jå
nuiltaS0nk/hlö/yö. Alle l2"wotiåidd tåytlönaksu
on puol6t €dellisistå. Koko kodån loi v.6tå ld'1-

vUOKRATTAVAT
vÄr,rNEET
Kolme Tdr M.st 13 tehiaå.joira loi tukmla 100
nt iikko råi 50 nkliikonloppu. T€lrar oval
loFlimallisia kaksikemsteltloj!. rjelrtvdAllo
tcltan wokF on 200 mt&iikko tåi 100 nk/viikon-
loppu. Ti€duslelli tujå Sirlo.€n puh. k. 813 5460
tai Sakari Palo puh. k. 874 5880.
Yksi Srvott. 906 ja yksi 1200 rinkka. Vuokra on
100 nk/viikko lli 50 6k/viiko.loppu. Vanukset
Pekk Nårin r puh. k. 8558 232.
Kaksiirst hryå.h*io.&joil!@iwokåtåI50nl,
viikko tåi 50 mk&iikonloppu. Alkioirå loir Lrsellå
Pe&}, Na.irelt puh. L.8558 232.
Kolme pqria suomdaisia lmilcnlii nBllis Alposet

?0 mk/ viikko lli 40 mk&iikoloppu. Lumikdkiå
aok@ Pckla Narinen puh. k. 8558 232.
(aksi TrDsi.& joilå mksr,,n 50 mldviilko tai
20 mvviikonloppu. vanukset Anja sinton€n puh.
k. 813 5460.
VÄUNEnÄ WoKIATAAN VAIN )-HDIST\X-
SEN JASENILLE

rlryyrÄvÄxÄ
rffialrfiRr(0^r.i
Lapinkåvljöiden hihm€*lqiå rciosis kerhoiloisa
taililat l0 n* hintad $ijå Tlrpolla puh. k. 322
6.t4.

T.PÄIDAT JA COLLEGET
Heki ii*Iesionållå uudelå logoUdtrn€ vårueettu
T-paita tli @lleee. Pai<laroutkotinåisiaElmisidra

vÄrit hma!, lunns vihrc4 tumnatr Binind js
tumman viininpunlinm (T-p!ila) / ihma lila

Hint!: T-påita 50 nitja @[ege 100 nk.
Til$kslt KjBli Klmob puh. k. 291 9l7l.
Tile påilasiåjoisss, sillå netehdäån l0-20 kpl dissÄ
j. toinitusika on 2-3 vn!m.
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T Y.Ö V Ä E N

AKATEMIA
V!ih!  Tur!r t l .  I  l ,  0I100 l !u nl ! l ra i

Kun kaipaat edullista ja kodikasta,
mutta kuitenkin yksilöllistä
hotellitason majoitusta
pääkaupunkiseudulla, ota yhteyttä.

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

'Ii.X".tf-:'#- ffi , -*@o",.**,'"puh. 0&360 a4os l l l  Rstu Holn
Hrkt. t l,l hy'pvrån ldidä

KUUSAMONLI I TROPIIKKI
Kylptänlie, 93600 Kuuemo, puh.vaihde 08{59 60, fax 08{52 1909

sueFonle'
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McnhlaiHatcmaEm
KqeWd-r-aamo0y

ncslarintkalsa '
PL 6'1, 01511 Vantaa, puh. 09-89 481

NESTE
BAYEROY
Suomalaistentie 7 .02270 Esooo
puh. 09-887 887, fax 09-887 8703

ALPRINT
Sanomalehtipainot Oy

puh.50 782
fax 566 5181



Meindl Island
ja Island Lady

Vuoden erätuote Euroopasa 1996.
Moninkertainen

lestivoittaja Suomesa.
Lukemft onia t!.ytlryäisiä

onistajia niin Lapissa
kuin etelässäkin.

Tule ja esraa voittajaa.

Awoinhd drk- aFl9- l- 9-16-

KOILLIS-POHJAN SAHKO OY

Pääkonttori Pudasjärvi, Sähkötie 2
puh. 08-820 l), vaihde, fax 08-822 282
Kuusrmon palveluyksikkö, Råjamiehenkatu 4
puh. 08-852 2066, fax 08-852 1068
Taivalkosken pålveluyksikkö, Karhuntie 3
puh. 08-842 551, fax 08-841 755
Rånuan palveluyksikkö, Kiertotie I
puh.016-355 l22l, fax 016-355 2380
Posion pålv€luyksikkö, Kuusamontie 2
plrh. 016-372 ll2l, fax 016-3'12 1453
Ylikiimingin palvcluyksikkö, Rinnetie
Duh. 08-817 7071- fax 08-817 7834
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9.05
10.40
l2-50
14.30
l t_55
17.35
19.05

10,40
12,05
t5..t0
17.05
I8.40

7.50

102

l6_40
18.25
20_00

la.su 10.00 la t\os
i.20 8.25
I2.50
t l_50
t6.25
I7.50
t9.258

B= Espoon lsmalle juna),hi€ys Hclsinkiii

lAptil
Tila!. Lapi.kåvijå-l.hdco 50 nk. Olen soorir.'årur nåtsun
ilmd e.iUisälakuåHSL:. titll€ Mdila Er'(ink.24. 214218-
t3842

H.bingin S.uda Låpinldrijlt

I l lsnl ie I l  C24
00400 Hehinki

Nifri

Kuulun ennBtiän Suonen Mrtkrildiit'toor (SML:n

kåuuå jahåluanlkrksiliittyeflsL:åan Måtsnvuodcn 1997
suoajåsennaksuD 50 mk ilman c.illisr. lasliu{ Hsl-r litittc
Merila Ee.itink.24. 214218-l 3842.

Haluån liitty, llelsingin Seudln Låpinkävijö;hin.ia sirå ksrha
suo'ncn Marka'lnliift@o. Malisai SML:n jäsennalsui 140
nli hinllle lÄh€lenåvälln lomakkellå

T
Ilhoitln osoifl eetr muutekscsLa


