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KAVtApl
Helsingin Scudun kpiakåvijåt ry:n (suond Måt-
kailt{nlon j!$njddestd) jd$nlehli.

nro 68 3/97 1.9.1997

Ilnes0y neljåsti wodess: h.lDikDur alussa tou-
kokuunpuolivdlisså,s$€tuualus$j.jouluknnn

tssN 0788{25X

Jdffi djirål L l2. I95 1070 hrnkilöÄja $d4iäeia
l4

Tojnituskut!:Sa@ Kostana Pcnnilådio t H 56,
00740 Helsinki, puh. k. 363 416
R€ijo BImbds, Mdja Hrnninen, Mirjå Pirin6,
Hamu Sii&!i, SEi T@pdn€r

KlNikuB ja piisoket Irja TikI4
valolaveja: såkd Pålo

Mainokset TJM-sysl€Es p!h. 09-85 21 023

l2 sis 1500 lrL + ålv

vl6 siru 250 mk + alv

Pai.opåiktå: Rrin€ Salni ox H.lshki 1997

Aineisto seurev@ l€hte€n våstååvsl!€ biDifl ajåll.

Puh@njohtaj': Kirsd Klmola Veht tie t 7-21 c I,
04400 Jåd€npÄ4 puh. k. 291 9171

veåpuhenjohtajå: Pdni Hcinon4 glwkosken-
katu 3 G 29,01360 våotåa pub. k. 874 8892

Sihtedi: AIln Apund, Aniupellomi.4 B 15,00700
HelsinU, puh. k. 345 l78l

Rahasronhoitsjå: Maiå Pusk4 nbrd€ ll c 24,
00400 Helsi.ld, puh. k.587 t9 85

Pmktiyhteydet M€rita Eeikinkaru Z, tfti, dilinrc
2t4218-13842

Jäsdsihr@ri: S@B Kost8ma, P€ lilånli. I H 56,
007,10 Hcfsinki, puh. k. 363 416pth,.t.3967 2537

Karjlkailon isr å: Kdwi Koski, Pelalataski 8 H
!5,02340Espoo, puh. k.813521,60, puh.l. 856441

Tåltep:tåUiktö: Uljs Pmu LuMid€nri6 10 !
84, 00350 H€lsinkj, puh.k. 488 a2t, pth.t.682 525
63

Kdjataivon aqinco s Måtkåiluhon @lkatoi-
nistost4 Mikonkåtu 25, ma-pe tlo 9.00- l6.00ja
Cåfe Sollatlasl& Nuutsionli. 82

Yhd'shmKldnå Suon M.itliluliito$a on Ullå
Kesåna puh. 6226 28 I 2. Härhoit@myösNitten-
muutolst js jå*nsiåt.
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PY|,KIRJOITUS

lstuskelemne BnianiitF niittrtalkoidenjdlk@n K,'jalaivon låituiillå talkoopåållikon tids$. Mou porukta
on eunomssjå olemn€ sunomi$n ldlisså pul.ht8net lanpei vi.kisitvdle uintrillc- Onjuuri kÄdnnytty
elokuull€. Asinko paiee helteisesti, kutcn aina niitB{alk@pnivÄnå. tmmen pi a h€lastela ty}rmå
ilt påivån drine6e. Tåmå k6å on olut lÄmin keA kaiKU€,
Uti on hra6lh micl€låonnistunmUK-K&$llispuistcbn stontautunetr talk@welluksnjålt@n. Oli stu
t€ftdyk'i tlil*i suunnit ltu suui untla tdkmporukh oli ollui inNtÅs jå sitkcd. Sitk 

'5 
jÄ k slåvrys oli

plnsu aiLois.sti tållå @llukella jolloh r4is$ oli I@n korkeimm h€ll€luk@t koko kaldm viikon
!j&. Vsellukslls oli r€fliinut koko åjm lryvå yht€ish€ntj ja UK-puiston våki oli nyös osoittanut

Nåme btkooprcj.hithd ovat vapåå€hoistyötå, murlt ni€lui@ m.illc l.pinkåvijöile. Kw våellmne
Laphs!, mime kår,t!! tietlm'sdDne ja tåitojlbme siellå j&t hrylalkotyö koituuIdme joskus ehkd
meidnq 6hlå muid.n lapiNåetajid ilotsi ja hyödyksi. M.illå on hwå lllkoid.n actåjd, jolo tek@
suu.iff.lut'61Ä etukna@!, tetee neitÄ vaohojå l&pinkåvijöitd, håh@ oppia tunt n@n uusia, ja on åhin
vasrleotttm@ hahtkåitataa uusiinillk@t håviin. NiinpåUti kltsele r€loistituleviinwosiin:jotain

- Tålkoisr! s]mme iisllenne hla{n miel@.

Kadakaivon eunm re€nnåU! tap@ 1ois6 t,1^tlåi*n nieh6. Kåtjakaircn isåntå istlu eunomiso
jälk@ ilrapåil{n ålrin8oss. Kånppåå d woden åik4m i@s hi€tu kunnost tlu sieltå t!Ät!jå put ltoit!
on pidctty. Toivottavåsti lötdånnejåikossakin spivia pui! kårnööme jå toivottåvåsti ensi tatu€m on
påljonluntlNuuksimnet!.&sAettåtdk@porutldsv€detyksipuutha a pitkin kÄmpå1l.. Klikmlaisia
suudnirelmiepyörii isådån niclss!.nsiuodcn vsdlle. - Katelleswm€ låmn€lle pÄin Kde huomo!, .tln
veekkoanan u',tty tulla rer joskos håddtam@ - .ihåt tuotå lMpea kohla oåå voi ihaillå lå.ältå



TOIMINTA
SYYSKUU

10.9. ke klo 18.00
KERHOILTA . ERÄRETKI KARHUMAILLE
Kaimida !la-asr. Pnnt!.hakaru 1

Miu l€ct kun rerkcllusi kohl4r kehu tai våik!åpa villisirn? Kdbu on trvrttu rånå kcsÄd netkein
kotirukila. Peloti.ako?
Syksrn mibnåi$så kqhoillass rdrsru&o karhuihin. KuultM myös tari@ k&hunpalvonn*ra,
rEijåisn noisrsjs uskonuksistå. Lopuksi esit€råå! vid@ttmi ..nBt6 la'hun ,@... iokå kertoo Ksadd
erå8lista. Opp@ns tdhunlille Sumd hod@lokuv@jat ry:n puhqjohrrj! j! e.ekiinin ja K&to

vstuuh.nkilö s.ijr Turppo puh k. 322 6,t4

24.9. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

K.skivnR@un@ påås€tbusill&m85,jotrlåhte€ t ppåvs@sralT.35,yhtcrsHelsineinråutå1i@nattr
E-junassa jo.ts lilhtoaikå on 17.10. Paluu pikk@uto'lt!. Saum låmpiåå klo t8 aikoihin. Mrk u
suonisvålin*l jå lastulånppu. Såbå or yhleiseuns. Paik lDd.ålld D€riråÄn tueaksu 5 nk.
Vastuutokilö llljas Pemu puh. k. 488 821 .

26.9. - 28.9. pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS KULLAAN
JOUTSIJÄRVELLÄ

Pliftt! sijlitie n. 20 tn itåån Poista. l,åhtöpaikt! Kdl@ metsopistottå. Mesto hclppokulloisr4
ndkittyjÄ polhjå pittjtr kol@aispitub 27 kD. Hina. 150 - 250 n! oslothjamdndstÄ rnppun, sisåI!!
malkåt busill4 opsshrtq F loppueund. Jotainq hoitaa onåt dÄär. Vmstusi t ttrå jå såån Nkliset
I@st€t. l-åhtö @ Helsingisa åla-Mame.teininti€liå, .duskutrrltdon alapuol€t! 26.9. klo 18_00, prtuu
@M pdkkaa n. tlo 2l .00.
lnoiriAutuoin 4 sML ltfb Kesgftn,pth.09- 62262a12 9.9. n.fui, råi Etåjalq pedli sato puh.09-
?916 8?3, joli! myös listietojå kellukssl!.



LOKAKUU
IUll 1.10. ke klo 18.00 KERHOILTA -
EI-ZI M E LONTARETKI KANADASSA

Kai*nieno slå-s!e. PuutlrhrkÅtu I
Kiehtolista eiklÅiluiståe Luoteis - Kanade suurillljbillåjsPohjoiM jådne|@ Iskdilajoill6 kertoo
meill€ tnui s.rm. Luontodioja.
Vqstuuhcntilö Srija Tlrppo p. 322 6,14

Z'--ll 11.10. la
Irrt sYYsslvous
KAnppien katotjå seinät ripsut d, låttiat kuuotla!, stilt p6tåÄ!, huonekålut siisliirÄn, tutot ja psli6t
lanpol,,n... Jos et pååsE4 nNttin@ tåstÄ kcsåd t ltmveluk*llå, iul. ny. EuisLe alke! klo l0
Kårjakaivous. Yastuuhokilö Mida Pirin€n puh. k. 8558 232.

Krikldjåsa!Tulk@tuommidem€€nsiwodertoimintasnuuitlm@yhdislyksentÄrtå6s.25
@trå. Sinunkin idqsion smkas ja ot6t d hrodion. Krnipsrnu on kuMus I Våstuuhcnkilö KiBti
Klenola Duh. k. 291 91 71.

11.10. la klo 14.00
YHTEISPALAVERI KARJAKAIVOLLA

11.10. la
YöSUUNNISTUS KARJAKAIVoLLA

Xlitlijoukolla knud€! haustimper suumistustapåhtuh@d. Meslor pÄiw noin klo 18.00. Kokmtu-
ninen KÅdatlircflå. Lisålietojå Kålwi Koski, pd. 8135 460

12.10, su
SUPPILOVAHVERORETKI KARJAKAIVON
MAASTOSSA

Låhtd Kejakaivoft! klo I 130. SeÄn mlkåinetr @stus. Lisdridoja Kalai Koski, p!h. 8135 ,160
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16.10. to kto 1s.oo yLEtsöTtLAtsuus
IllD LoHKAREEsTA EMÄKALLtooil, JÄÄnKösrÄ
Er *m3:må'1,..-_,"
Iråålajifljaddapintmuoloj@tnnb&min nholiintoislisånretkipåi!åtrstiin.Erct tkolohkarckuop.t
nuist8 louhitlot)lT€isrå tli hdjut fo$iilisista dgneista? atno Rrih k€rroo jååtiköistå, Baålaj.isrsjr
roidm pinlamuotojen tmisrlni*st4 Pååstmatsu 10 dk,
Vatuuhe ilö Seij! Turppo p- 322 6,14.

KoI 25.10. la
tU pUUTALKOOT
Måedåma fltÅtriityftd k åd.t an kolotut he!å! hrlot d jr pinotåatr pu!l. Halk{mkiF*t mut@.
Kote uni'H dalartlipaikalla klo 10. Våsluuhdtilö Uljs Pdu puh- t. 488 821 .

;-

E-".,'lI 29.10. ke
lJ xEsKrvrKKosAUNA
Saunse ldp.åt löyb4jå 614 lennds viil€r v€si kuistill! tild j@m ja $uns påålL om eilåtru
mskkln. Siirådyd.lliensunaildrcs€pli Mut@sunmisråtin.etjåt skuldpp!. Såb.myhi.isum.
Påildpåållå Fit ]|! eMma.ksu 5 mk. Våstuuh€iHö Aulis Bosliön puh. k. 893 219.

MARRASKUU

5.l1.ke klo 18.00
SYYSKOKOUS JA KERHOILTA - INARINPOLKU

Klisidm ab-astc, Puutarh.tatu I
Swskokouksessa valitld johtokuma. jås.net .rovuoroist€n tilall., kåsit6llåån vuod.n 1998
loininilsuwnitclm ja &lousnio skå pååret.lrn luoden 1998 jåMhåksun sluruldesiå.
Irrridpolld d yLsi ripin hdElukuisist! ndkilyisrå Etkcibrciteist!. Misså $ sijsits@ja nitå * t!d@
FfKci[jålI., siitå tule k noD@ Rrijt H.ntrd.
V.stllhdlilö Rihå P|fucr- Duh L. 372 l0l
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14. -  16.11. pe- su
KAAMOSVIIKONLOPPU KUHMOISTEN
FOJÄRVEN KANSALLISPUISTOON

Majoittuninen Masåhallituksd Piippålankåbppååi,joståbhdåån Etkiå kdsallispukmn. Kuljetus onila
auloillå. Kylti pFirÄÄtrjådeslådäitu aulottomille, Hint L 120 -150mkosonajanåårås$riippua. Hinra
sisÄltåÄ lånpöis.n kÄnpdq opåstuLsa.jå eu@n. Vmstus såft nukdnen ja omt e!ll]n.
IlmoittautuDirm 7.11. t|tmsn Pdtti Salolle ouh. 09- 2916 873.

26.11. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Vuod.n liineistå keskiviikkosaune viedååo. Sauna on
sun@isvalinel ja llskulånpp!- Saua on yht€issum.
Vslurhdkilö Xal€li Koski Drh. k. 8t3 5460.

löylykunnossa tlo 18 &ikoihin. Muk@n
PaitdpcåUå ptrilr-ln sunamaksu 5 mk.

29.11. la klo 19.00
LAPINKÄVUöIDEN PIKKUJOULU

Huopålåhda åsumispalrelukeskus wilhelmiim
Terctti tdtienk.4, 00300 Helsinki
Tujola joubherkot doutopöydÄsa ja alkoholinonal jue
nat. Råvinrolalb on A{ikeuder Pil*ljorluists ohj€lmm
ja tlnsiå. lllolliskomir r30 nr!
TarL@nm hinrÅn€d@ s! kus soirl€let rulosldsi Mirjå
Sdlolaisell€ p. 587 021 t tåi Mda Puskalle p. 587 1985.
SoitGL viikoih {3 -45.

l (cr(srs i  r r r i ,^ io iL l0 L,  l r r  r ,  I  l :

lltrsu L.\ 3.1. 3(r, {(r. 11. 11. +a r 6:r r.j.r(.
\hr . ,  h r ' l l (



JOULUKUU

6.12. la klo '11.30
IISENASYYSPÄIvÄII xÄvery

Kårjaldivotr mmsrqs!. los on lun&" hiihd6råån. Vstulh.nhlö Kålai Ko$ki. ouh. 8135 460

13.12.la
PUURoNSYöNTrrALKoor

Jos lunr! on red€låtu puib ylåp.rkkipåiLålt! Xdakaivolle, Mukaan ranit@ siumttu! hutluura_
Vastuuhafilö ttljås Penu pnh. t. 488 82L

VAELLUSSENSSIT

Kiinnosbisilo 45 llild {.trB Nepdiir Suun.itr€l€n .e*e! Mount Evtrslin peosleirnn idäsrå, jolloin
liikotr wlfu kulj€tad asmåttonil.ålueilå. Ehkåp,å lisåksi pori-kolm€ påildä kosk6lasku kunilåutoilla.
PåitÅllitrajÄdcsdjåvasls h€trLilökutr@ (t !t!ja! koki! oppel ym) pslkk anisstq. Hinr! liae r0 - 12
00O nk. Matts! on t rkoitus låht å mulilkM alhrpuolelh 1998,
Soittele, jos himottra låht€å,
Rrij.Hmln t\pdr k 718?68 (ri.eivasi@jM+ puhelinnunmsi, niinot&yht€]tt4 joller *tu snen



f,ovaniemen I Apteekki
Rovakai€ 27, 96200 Rovaniemi

ouh. 016-312 005

Lomakylä Yllöskieppi
95970 Akäslompolo, puh. 016-569 371

WAMT OY
Vilppulanlie 10 D,00700 Helsinki

puh. 09-351 291'1

Kemikaalimiehef Og
Lönnrotinkatu I 8, 00120 Helsinki

Duh. 09S15 499

IMATRA STEEL BILLNAS

Huonekalutehdas Korhonen Ov

TUOMEN KIRJATYONTEKIJAIN LIITTO
Ratakatu 9, 00120 Helsinki, puh.09-616 581

TII vrersalnrro

WO-vhtvmä
Mannerheimintie 168, PL 40
00301 Helsinki
Puh. 09-436 311, telefax 09-436 31290

"&
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@ lEruso versÄ
L IJ ON 1'OA KUUNNELLEN

M ER
KärcherOy

Ydttåjåntie 17, 01800 Klaukkala
Puh. (09) 8791 91, lax (09)8791 930'1

TYÖVÄEN

Al(ATElllIAA
Y!r[ .  fur ! i t l .  11,  ! t710 I ! ! r l ! i r . i

NEKIP
CoNNECTING PEOPLE

Ki4
Sei

,eilyvarusteet
kkailuvarusteet

I tl":'"åd;I
r- ös)uoo ooas ,4

Lauttasaarentie 54, 00200 Helsinki
PL 137,00101 Helsinki

Puh. (09) 6827 '1
Fax (09) 6827 301

Bayer Oy
Suomalaistentie 7

02270 Esooo
ouh. 09-887 887
fax 09-887 8703
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MENNEITA
KOKEILIMME
LUMIKENKIÄ

Helnikuun åluss -97 teinmc Nuuksion n@sro.s
kok€ilnnielesså retken Allplan oy:n lalmisEmilla
''Alposet lumik€n8illå. Mukåm oli myös nnura-
måt mnskalåiset lunikeneå! joten oli nåhdollkuus
vc@t!. Atlekirjotianella råmå oli ensinmåin€n
koh€tuusko. lalineisrå. Tåsså leh<lessåollul ilmoiius
ko. kokeilunahdollisuud.sta toi påikale 25 eipås
ta, joistå yli puolet eli 13 mi€hiå. Tietååkseni vain
koln€Iaolikokmuslalumik€ngisrå€nn*tåån

K€liolisuojaincn, lusta€i kovin paljoo mutt4 kuiten-
kin riiajivdsti ht\dn tuntuma. eamiseksi. Ko. luni
kdkåonalun perin suuonit ltu laskularjojäåk Eid€n
knyft06n. en kaoiawus @ ema kuin lewån suk*n
(220 x ?). Kärelinie ed€sLtåisin Karjåkåivolle,
paljolti silq etl! jotainen valitsi onan rciainsa
wdaks*a oike! tåsiryk*tr kulkmi$n rastta-
wudesta. Vdsin noni intust'ri t€tenaiän ylinåtråi-
siä nutkiå trlionnwpylöitå rlös jå ålas, Ersin
jykisiå paiLoisra. Kå'rin6e euvojs, isellåni oli
lainasa s?iådettävåt strv5t, jolta olivat todcua hy-
våt, JykessÄ ylåndesså euv!! Myelle. jrrkÄssÄ
almåcaså pitkålh. Håvainrod nuk & k&ikki 'oF
piral" erinÄin nop.asnjå yleisdti olliin ylätttrcitå
siitÄ niten kåtwÄsli lumikmeillÄ liikloi ninetr-
oD@ selai*ss mmstoss., joka epii huonosti
suksill€. Innostusta kuve myös *, enå oeuistu-
neisb l2 h€nkilöÄ (josta 5 kaunnmån sutupuolm
edustljs) hmkki ko. kensat irsell*n, sånaån
yh!€isstmr osållislli 4 buut jåstrtånme. Lisåksi
yhdistys bånkki 3 paria luokiåtlavitsi jåsnill€.
liåitlapuolem todettiia ettå jåtimne konn ndkyvåt
jdljet n@st@n Coklinen t€ti obåtjålj€t). Påäasias-
så enå johtui kokeilunhalusla: nomådnetkellå oli-
si tieteokin kulj€ttu enejalkeå.

il$ olen kåtttånl,t hankkimiani kenkiå puid€n ve-
t@n ahkiollq yhdist lnd toimii erinonaissri.
allplaitvslnistaanyösn.25olrpimempåÄ Lady L

nerk}jstAlunikenkåÄjotåolenkok€ill ns.Myös
7-vuoliås Toni kok€ili nåilå pioenpiÄ kenldä, oppi
niirlå liikkDnise. vålihönåstijs kulki .iilld k6}'d
nåkd*sli hy\'äEuhtiå(Lanråva hrryin n&k{ lumi).

Lumikcnkia on n@entrrppisiå ja nonennerkkisi4
itsllåri ei ole kokemusla muistå bT€istå. Ol.i!r!
etta w nikÄ on 'p@s ttlppi, riipFuu kovåsti
olosuhteistå ja kål,ttötlrLoituksestå.

A^dm, .itå tulovånå ralv.na tlsl jårjest!Ä jonkin
rctken vlin lumik€ryillå iåplhtuvd6i.

KOSKENLASKU
RUUNAALLÄ 29.6 - 3.7.

Klmndo urhoouiste.iawdcsrapitNäÄlspirLånjiå
oli e.sinmåisellii yftdinetyllå Koski jå
koskimellukslla Li.ksss. velluks aloitimne
Neitikoskeltah.!Kos*o opastukella.
R€ikellå ihnettclimno€r:lståkin lulipaikk ,..iose
ulkona ola. puupino oli ieftpi kuin lnteri, dn-
k wuslaitoksi4 joisoliv€splpdirullautonelit
(jr påpe.iåkir) Ftå dippusiltaajos$ oli mat kåistat
nluBhåkille jå ihnisille. Reitillå oli kilonetJ.ittåin
vedenSdlisiä jån.trcittÄin wdenalaisiapitkoslnirr,
Reiiti oli sib hlai. våikåLulhirel! koskå vÄliUå
joutui riisuM lossut pois.
Låapötila keiklui lÄhenpÄrÄ kolb€abmn€rta
nutt! tåuoila påÄsinneåind uinej! hbDpimsh
rett! Lieksnj@sh. LisÄksi naulimn€ m;a I(m-
tånbnmc (rctki)evåitå skå yhd.n åIrendsinliq
jolle tåppålchi.tåå tuli 160 mk.
Malkan kohokohta oli koskenlask! venellä joks
e.iko;sesti meitå vart€n rilattunå sloritti
sukeUuksiakir. _olipaKoskihåijyanÄÄn, totåisi
ktrliettajmnetin, nuita olen vmuuda mtsi
hdnen kanstun jyftästi €n niehå. vmeflå tyftj€n,



sinme nn. kunis@ppåillq.
Kostedkuumåolipåluunltkatjn.nuttaselvasimne
sedtÄån uudell€eD kastun.tta kotiin. Kosken lasku
koko rcissust! oli huomanara$ halvempi kuin edel,
lisesså lehde$å nåilittu tonni. joieD lrllå Lieksssa

ONNETTOMUUKSIA
KARJAKAIVOLLA

ErÄÄ.å kauii.å loukokuuo suinu.taina joukko
n€irå lapinktuijöitå oli kokenlunul Karjakåivolle
R€lkeilimnepienissåryhdissÄ. Yllnflåa huulinhe
loihketta ja lötsidh€ sinon, joko oli ksrunut ja
loukarnutjåltåns. Mesiosra.lsinne jotåkin las
råksi epiveja sidoinnesinon siihen Lantoon. etlå
håncl stiin aurettu ihnisien ilnoiuc.
Mutta olivåtko maahis€t tai hålliat ftokonaan
suuttuneet neihin? Heri pe.äån tömiisihne roiFe.
onn€rlomuur*n: AnD ofi polnldul kåtensä tikä
sekåån vielå riitrhlt YhteDå kaaoksn! seumsi
o.oeitomuutsiå: Puuton lipsahdus ja koia
vreNuolo. E!ås Etkc'lijd oli ruup€nunul sydån-
kohiåuksee.. Lö'tyipåvield hftgitilimårö. kåven.

Kuhmalta iuntuu. ettå Kå.jakailouå voisi kaikkq
tÄllåisla sttu4 nutta sditnipa !ain.
Kun Karjåi(åivon mesb nn ko!i. kallioista jou-
duinne li€lå auflah&. källiolra pndonneila nu
ho*telinm€hysteqisliiäirii. hoidinn€nlrjåhdlsu
jajouduinmehuDp'm å!drå kuljenaner izjuronra
potilåsla. koska apu ei Fåss,.t Karjåksivolle asri.
Sauna$akin oli taF.htunul tan,lia: Annu oli
pldotessnlåuteilia loukår.utselkänså. HÄnetkin
p'ti mdå ti€n vart*n rqn uloitulill€. Selkilå ei
snui liiknttaa pmriteivåt mahtun€etolestå mulra
rallien åvullå sdnne hÄnet nostettua ulosja pareil
le. E as tolqeisianne $i hÄtÄnlrtytykser.
Arvåsir våm&n jo låså vaihesa cttå lqse oli
esilpulBrjoitutsista. Huom Jmne ha.joituk$ ci
iarp€ll'silisj Opittul@riåtuppAiunohtundnjän-
nilvksestå ja siksi, ettÄ €i ollulke' aivan seuaisia
vdineilä kuin oFtusIila €ess. Maldollisen losi-
påikan tuuen olenm€ hive,€n viisåampia jå

KESÄLOMA TALKOILLEN

Vi'me s!'kst., tålkoopäållitkö tljås Pemu beitii
qålulisen mittävasta talkooprojektisra'lnaan.
Tålkooioimikutalai*tktrnåttiuiaråuls€nahaik-
kEn aloiftamisraja niin ore$in yhreltr €ri rlhoihin
pohjoissaiyonja vaeuuksednerkeissäiehlålxsrå

Urlo Kckkosco kanelusplisro rffjos' hcrkulli-
sinnaltå tudnvon haast@n ja tlrleydenpito luiston
jahpintdviöiden!älilläåloirettii' Puisloroi\oi,eiiå
lnn€ !uo.nå talastusalu€ena oller Suonun rai.et
siivottaisiin, kÄhpå1 Fihåmain€en siivonaisii& yh-
den kåmF.lnkfi o uusiftaisiin, iulipaikat si'st'nåisiin.
poltiopuupinojen lah€htim'nen iårkjstettaisiin..
Talkooldset eisi!ål råuniakdsallispniston uFisra
månryka.kaisl4 rnoturiylangöistå, vaihrl€vista
loki!a6'si. ja sdoitatunrDre'dcn ja vamj€i nuo-
dosianåst mi*masra sekåystii!ållisesiå puislo.

Kåvi'.ne låpi nDin 12001ft2 puistosia 2 viikon-
ryhdhjå4 kahden viikon !"hnthvo'min viiklG
lac'å oli 9la kakeviikkolaisid I 5. Porukån mukano
!öskentli nyös 3 P€rtipohjolan pn'stoalleen niey
rå Mukåm oli niin lalkooler€r&neia knin msi k€r,
raa nt. nittaviin ralkoisiin o$llistuviå. Nuona
tslkmi eivtn houkutelleijå k€sk'-ikå porutolla ol'

Saimme sjavottua 25 autiotupa4 ? udusllpåå .1
våBlskanmia ja 3 sannm. iari's,a lulipditkoja
siistinne 83 jå hajotimme eroja binom'a. Leipå-
puss'nsnlktoiia Iötti saloja. sanoin tripnehun
piuinsuojuksi!. Hintlasinm€ runritolkullå kusu
hellojei sjsuslojånustlstanönnöstijaherft elmne
llhsnsis kilojå kiviå laiflomi€nja laillislen tulipaik,
koFn tuln€ntmsh ynpäröivrrre ränre&eue lai r€,

Naulinme tahden viikon nelbjakssia uiden !sko-
hlrlonan lånpinissä joiss ja rannissa. vahlis
tinne 

'€.hojå 
kåven suhte'ta ja loinne !usa.

'rllkinne luotoa. sn €låiniäja kåsvet!. Nousinne
tuotu.ille n4uttinm nsisenist! jå lenpe.si. rnu-
lesia. Tutustuinme duen hisloriaan ja Raja-Jms€-
pin kentlÄiin uskonåttone velooinaiscn oppM

Tdlkoolaellus oli hdkåisevå kotenusja nauli. siiiå
iäysin sienonksin. Koto.a kyllå larhtin våsltli.
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Johtokunra kokmntui kaåLun$! Karjåk ivonlaiturillå. Måuri Piippo, Ki6ti Klemola, ÄlaoAounen, p€rrd
Heino!€n, Mirj! Pirind, Jono Numi(ei nåy), Sam Koståma ja Alja Sintonen.

POSTIPOLKUA PATIKOIMAAN
LÄnsi-Noijåd tulusrutr oivåsti påtikoinllla tai
py6råil€nållA 695-kilonet.is€r, €ntisdidyn
Posrir.itin. Merkitty rciln (Den trcn.thjetueke
portpr) kulke Beryeninja Trcndheinin tÅnpnnki-
4 vålill4 jotkå olivår åikoi@i Norjd rÄrkeinnål
kåuppak€sLukset. Reilillå alettiin kllettåa postia
honft 1786. Tuolloin taivll raitettiin 810 woG

Poslia kuljenivåt yldsii suur€lja vÅkivlhvat mie"
b€r. Ameija jå postilåilos tilpailival vahvinnisia
niehistå, sillå postilj@nit vapauteltiin soråpålreluk,
sesrå. Jol*cn$å BEimsvåtndiin o. natkd vajd
p€ninkulna" nuth osuuden khosa pinnteksi
lanittiin 145 n@viljelijd4 26 torpparia ja ll5

Aluksi Fsrinkdtajåtylitti!årjrrkå*h mået jåtd ja
nr$in: siitÄ mistå päåsi tuohi jå l.lm4 p!åsi myös
nrsokko. Murtitt loh rei|! bwittiin vasr! 1800-
luwlla.tolloio Fsriå ålettiin kuljett!å h@skånyin.
PGtircini laklålbttiin wonr! I 868, kln sij..yriiin
kåttumåAn he$pelejå mFaDda luotettå!åDpia
ja järeåhpiå töyrylNojå.

Toimittajå lngemår No.dshmd on l@linul rcitisr!
Pa$ps@-nimism l@ksen, jont! rqjålainen kus-
llntano Sdlqsarjulkaisi 1996. Kidoifiåja jake
rcitin kybndeen 5040 kjlmetrin etåppiin. Reitit
hiion@ j! kulkuun loi trtustu! myös selsilmsltr
Nolan mtkliluyhdistyksed DNT:trjåenleht€å4i,/
os vidde 2M (s. 2+27 ). | (st,



PYHIIITVAELTAJAIN JALJILLE
Pitkd! mtkå. laivåltajile on ilouulisie: Oslosrå
Trondheimiin ja siitå stikl€stadin kÅltla Ruolsin
njålle on nqhtiy 920 ldlomet in pituind Pyhiin-
aewiaia rci(i (Pi tesn$leden). Masnomisbjia
luvalla rcitti kulk@ ldlilld halki aidartujo peliojaF
poil*i pihåpiiri€n, joted silÄ tutustuu seka Norjån
vehnajsiin viljely$utuihir! lehti-, na@n6tså jå
tunturikoiullöhykkeisiin ett! Dolm ylåtDnturiin.
Lyhyanälkin mdkån klltjjs lötraå siltå helposti

Reitti alka.Oslostå (GdieäJ€r) jakulke Bmmin
kautt& kunirsas Olåvi PyhÄn oleretuun synnii-
paikt ud, Bonsnesijo. Mjos.-jånd idpuolell€
nielivåt pÄåsdåt Tolftista laivdh Hånaliiq ja
lÄnlisn rcirir voi jåll@n yhlttaå Lillehmmerin
jälkq FÄb.ryiss. Gudbrsdsdalenin l@ken ja
Toff€tr kuninkaankå.tanor jålke sevutåd
Dord, jå rcitti $u.ail@ vdhe (unink8li€tÄ.
Ylåtuntuirjålkar kuljetaa osirjo v. I 182 Dtnir
ru t/drrtAd-polkua. knones sntad Oppdåliin
jå Norlatr $urinmale Vdgir hlullk€nlÄlle jose
on tuh.tkunta nuorcmnallå n!r!kå!d.lt! perÄisin

Måå.tupååhÄn. Trondheiniin ja Nidarcsin tuonic
Lirkt@n päds@ nyös Ruohin Fjålla. verdålsfel-
l6-lunturcill,: Kele Juhuan tie luo Sulstum
majallcs misså kunines Ohn miehinm l€!å[li
€men Stiklestadin tåistel@. Majålta edelå.än Stik-
lestådii4 josss olali t@tui 29. hcinåkuutå 1030.
ttÄnm mut ds on ninetty Suon.nkin Ohviili.-
ne Hmmelvikin n€rsårlipaleida jålk@ Eitri kul-
L* låpi Malvikmekr, judått€l€ejafld €n&! ja
joht& pirkin Trondheinin kåtujå Nidårosin

Keskiajalla Pohjoisntiss oli u*ira pyhiinva€llus
koheila. Nidarcsin lemiotirlto. joss såibnettiin
Olavi Pyhtu naa,Iisisjåioötsiå sisÄliÄ!äÄ lipast ,
oli niistÄtå.kein. xeshaj.lla pyhiinv@lluksia t hnin
.ht@sti mutrs uskoryuhdistuken jdtken niitä
pidettih cpåjunalain p.lvmt8la, jdniinp{ v&llulst
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PyhiiNaehajåh ritin kumosreniestaiehtii. sbne
nmm 1983. Lukuisten kunli€A låånieq jåriestö-
jen ja asirll.vihkiy\n id€n yhleistyön ssiost4reitti
voinin &vata Tm.dheinb k upu4in 1000-nons
jut 6sc 28. hei kunh 1997. R€itti on ndkitty
pyhndva€ltqidn srmbolilla ja tntrturise tiiröyk-
kiöin, kerein j! vi6ranpylvåiD. Reitillå ei ole oniå
yöplnisp&kkojq nuttå *n våftelh on joilåkin
mattÅilqrityksiå. Pyöråi\yo rcitti sov.ltun rimas
tad vanhojo kylåt€id€n osaltå.

Norj.låiseta Gyld@dalin kustdtmofia on lwås*
syksytsi ts PiidSr,iruledel ,il Ntdlt@. Kiqau
sirålt'y rutrssti kå.ttoja. No.jm musovirastosia
dilsdttazrer) voi dedustellå kdfiå'åid€ist@.
Alkupåloiksi loi lukdst! n]6s DNT:n jäsl6hde$
::ä,Fje os lidde 5197 olleen jÅ un G. 26'29, / Gt)

RiksdkuEr. osile Boks8l%, DEP.0034 osl-o,
NORGE
faksi: +47 - 22910404 puh. +17- 22910100



K@kkuri, erÄme. elåjå" kuuluu kuiklalintuihin. Se
on nyty!Än haflnai*mFi kuin sdtLus kuikk.
5c v@iii nuhalli$n Fsinå.du@n pioten cråm@
jåfli.n tåi ladpien 

'Moilta. 
Tål.ist pesimtuluet

olrl kuitenkin taftdtun@t mn. nuvilå4ututsm
jå $id€n ojituken nyötå. Kaakknn on p€saJ'r

&ikaimmi! koko Suone. alleell4 Sen osoinalal
nn n€lkoylei*lkelkqkekls.ulkui*tloP'€n

Kniklåliniuj! !€sii suoncsa klksi laiia kuil*a jå

kmk]lu.i. Kuikksli..utovd kehityslistoriållissti
vanhå ja alkeellinen hji. Nc pesivåt yl4nsd ponjoi_

sen pallo.puoliskon kloilla jå surchkoills sisäjåF
vilh. Kååklu.i Fikleu nuista kuiklålinnoist-e.
kosta se p6sii eranseutuj€n pikjruv€sisså. K!il*å
v@tii låhes kaksi $t@ net iå pitkän htttm €lrm
knin se ptås lent@n. Sflsijen l(akknn kyk€ne
nousenen l€ntoon .. kåhdenkymd€d netnn
ledenpdrllien l€nlojuoksun påått€eksi, joten pi*

.isså lampeissa kmkkuil@n €i hvken€ €lådäÄn.
silniinpisrÄvapiirckuilossja k@klu.isson. ett!
nolenpien linlulåjien jllat ovat poikkeukslliFn
tdkdna. Sen noksiliiktunins nslls os h.nk&lsa
eivlilkä rc poistu vdimiasla kovinken kluaksi.
Molmmå1 Iinnui ovar nuodolhln sDkkulamaisia,
vårtalo oD $Futunut lesielån5ån. Niinpå nolem-
mat ovat E6inaisis suk€llustlitlFits ja krkencvdr
old@n vc{i€n allå poil*eukseltisr piikädn. jopa

koln€sre viit a Ditrlrniin.
Knikkå jå kstkuri muistutrsltt paljolli toisimn,
n!tt!l@kla; o. huomt avNlipi€nnpi. Kåå}kun
ercttuu kuit$q koskå sillÄ kåulan elupuoli on
punansk€å. K@kku.i on selkapuololi! llstehtåra
knn kuil*! on puol€stad håmet lalkojuolai.en
K@kkudt spuvlt Suom€ajåide' låhdön eik@n
ja Fsina alkm toukokuun lopullå ja p€s3 sijåils€e
rcsiEjd lähellå. Munis on yl@nså kå]si ja nens
!asl!! pöft ååtlöisesti haudonnssb. Håudonr! aito
on n. 2.1-28 vrk. Poikas.l tonulal vel@n muulaman
påivån ikåkinå. nutta svurbvat l€ntolq\an hi€-
nsnåll€ klksikuutaliisina. Poikasr€.ruoka@ovåt
byönteiset ja kalåt. (mkludl joutuvat kalåståm@n

ruoka poikaill@ vasio kåuk a sillå pik&njA*s-

så ei ol. useink@n kdE tittÄ!Äsri. Pduumuutto
Blvehtinislu€ill€ taprniuu lokakuun puolelvålin

d€noila. Talvehlininen laplhiuu Lå$iEumpån
.s..ikoiuå ja Musisllå Berellr. Kskkun otr suc
dessa .åuhoitettu lintu, muttå nuuallå sitå on
nersåsi€fty. Kdkl!rcira nhks!åt nyös le.kol ja

Snome. eläime! li!.ut E.p@ I99l
Meisienme uhamlai*l Krj&'i 1990
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HEISINKI. TAIIPERE ' TURKU .
OULU r LÅHTI . VAÄSÅ
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amo 0y
nesla nlkeisu '

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

Suomoloisen ruuontekijot
Vilj.lijå fi.rää 

-ir.h 
Lyvå /".1o kos"a4.

Mei lrä sadr yhleyde^ (o9) 1311 5316 
HTK

LUMIMIES
HELKAMA FORSTE OY
Kutrakonentie 1, 30300 Fotso
Puhetin (B) at 56l,Teleld (03) 4222212
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ij2,:':nn :ru:i'=,ff]|  * iT . t  u o ' ' . '1 ' tqo . l
| ' Helppo, nopea |a 

I nsq pri@diiir'fi/h

I tetåtlas otrjelmal G*=t"iäDjTervetuloa!
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MUISTELUITA KARJAKAIVON
20-VUOTIS-TAIPALEELTA osa3

Kullanhuuhdontaa
Kårjakåivollå

Olimme liettÄmnss iha Kå.jlklivoUå Allis, Uli.
Pekla jå dinå. Arilyhtelttä e. sen knomenmin
muisb, mutta s$noinne ja påistoinn€ rictysd
lakasså makklraa. Mieh.l ålLoivst olla jo
hhtökuo.osa hkaisin påir! lon ninå tulin saunasta
jåaLin kui€ilaitsetui jålåithalcll@ja kodalodja.
KoflEkoruis$ oli vlin s ongeln4 ett€n lqtåslt
niin mtaån Aloin s'nen jo itn€enkin ihmetellå
Iorujd kohbloa, Lnn Uti oudoa nntöisnÄ enoi,
ettei ol. ottanut nuutt kuin l€ivånnutut pövdåhåja
äeitlånlt ne l!kk@n. Kodk*t kun olivål kohuu
pien€! neolivatmemerwasti st6s r'tåtåssÄ
Aloinme mieni4 oliko hitåäd enåå t€hrdvissÄ. Ei
nailå ko.uF nistaAn nuualtakM lö,nyryl. Tak@
tuli oii hiipunutjo hiilloksillejå päliinme aldtr!
vaskmmisr saattaahanolla€ttånekofliksl in
lö'tyisiråt. Lailoimne våhån kerå$@n hiiliå
jåtesk@n j!laskasimne liejun ja yllåtåvån nop€'
asti krt6n osnikin koFakoru. Jaikoinn. hiilie.
nostetua jå yritimne li.tysti jo laitt&ssmn€ kalsm
nåkyisikö koru. Olinmevalonn@t loikeq nuttå
tontå koruå ei löytynl. Pekkaei kuirqkm ånt$ut
p€riksi ja lopuha m.il!å oli nolenmåt korut t$s
pöydållii. Ne€i*ilollet€despahåsti vahingoift u.el.
Tulen nykyåån hylin ha oin KåljsLiilolle
koFatorut koFiss iaiaiMkin niillå piirla oU. ko-

Loppiaisena - 80

niihtorc*€n pååtteksi istu{ Kdåkåivon penkjn
päåssåja kuuntela ioistfl jntustelua. YhtdAn dtu!
d€staan tuttuå ihmistd ei ekissa ole. Klunielen
junujahrrisrävarusrek4 nnko'sra, makuupuseista.
suksisia. Esille tuodM n!ös raidokhå$i. vekållå
kokemuksellå selvitettyjä vaellustilatrt€ita.
Mainitåanpa vi6lå Kåiakaivon Iinja-luton
låh1öljankin ol€va. kåttåandsså l0 ninuutti.
ntöhåisenmån nilÄ aikåtåuhln on turkitty, jottå
tådä håiniolta tullostsva salti ebtisi pår€nnin
muken, kun on rapanå myöhåslelh limunlaulun tai
nlnn kllaisen tuunleluun u.olttud.

Kotonå sirien kåtelen oni! vmsieitlni, kun on
jÄån',l se ku!å ja vah!å käsitys. jotiå .uo tuosa
edsså.iovåt LiQputorilåsrci&iå nåitr ollen halvål-
la nuille n,ttevi{. Mielesåni ptön', jotia out n€
toiset eteviÄ sekå åsiobb hlain F.illÄ. Rutiinilo
selviåä tukålsltir tilini*! tilådt@t joinen ksns.
m€ikålåid€tr s iuskailla sekå lehda kiiodmisa

Uteliaislus stä oppiniser halu veti tåhån nåinimn
saUrih skä nuk@ toidintåd. Myöhennin selvi-
si noni si! ol€lan roisin, 6iiå €nsivaikurelmåså
d€eni m@lailriin.N'r mn'st€lless.itunnen kiitolli
su!itå. €rt€n såå.ul aikaisetsi silloio sit,i
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Kiukaan uusiminen

Kdjåkåivon $!m on iso jå siiå krgeåår paljor.
Edeltsten kiukaid€n ( aoksislnndr hanklimi.n)
kaNs oli våikeuksia tcho ei riittÄnl,tjå puib kului
pa!m. llSL päåttiosta4 itse hlaft kiuk@nj! nineri
hdkjn&!ulmisteldm kaksinenkientyöq,lmän.
MårkkujaAulis.Työryhmåt€kihuolellist työtåj.
pååli suurd MISA&n",joka olila6x kall.iaja
myös @kaitr. Kius painoi "riisutturo" 147 ksjå
sn tuoninen kesdLelilln kantåmala oli h4tau
hoina. Hwin kiuas tuli p€rill.jå od olut odotusten

Eihän muist€lut tÄhån lopplne.r I l,{lEtå lrhyftn
juttuj. Krri.loiroltr toinitulBceni Sorr
Kosh& Pe tilåntie 1 H 56.00740 Hld

NIESTASAKKI
XATAJAI{MARJASINI
I I tuo.eit! sirGiå katsjdrdjoja

Mn sk$ katljamdjalllll@sti,.tt€ikcskusla mde
ril&i. K€irå !.d€ssÄ noin l% tuntia. Anmjåä[tyå.
Siivilöi h@la mehu, lisåå $keri j! hiivå. AnE
kaydå $urovdn påiidÄdjå pullot!. såilt$ viileåF

HI]NAJASIMA

Vdmist rau Luten kotisina, nurta keeli biteban
ki.huve rete€trjo cmd kuin vesi kaade&a. mui

suomen s.keri Oy:n julklisush

SUIg,ÄAKtrSSELI

vaellulcella 1ek€e joskus mieli mak@ jälkiruokaa

vaikla niitå ei kotioloiss h.tut isike. S6u@E
ohj€ on helppo tot utras, sill,rekå-.i'€€t @n nni
$k i! luhututtanatla voi kitt ! jo kotom !al-
niiksi sner pu$iin. T!st! .iifira naistiaisia

KuilsI åin@l veiliiniekaia Iukuunottåmatra F-
koire&m lylmdån rctm. sost! kuMmetqtr
koko.ju jekoittacn riin kau4 .ltd s. ska@ ja
kudn nuutåmd keru. Vslmis !.iisseli roust talr
vaniliinisok rilla. Ketr halue kiis$liinså hieban
kirperd4 lisåå vielå stetr tilkl:ls konjåkkia tli



..RINKKA'6

R€lun pa;noa.ia mstantla ov.t cikeilaår kåunå
aikain vålit€llei. 

'€i*a 
hultrissjoslus roida våi-

ielåiin. Ameija$a kåyn@lle rcppu I'ene tullut ko-
!!n rutuksi. vtkka tanån påi!Är relkeiltå ci sellåisra
selkd.Anså h6ituiisi. Kantolainei! on ollut nonenla'-
si4 ain. Nlhnisuuta.in Eskon hedpusista alka-
en. M't€n kåntowliner oyåt vuosien saatoss kehi!
tynet ol'si ni.lenkiintoist! sehitiåå Satul@pul
oui oll€el kÄJ1össå ainakin kolneklmneniå luwl-
ra alkåa, laikkå ne yleistyivål nelrja liisikynmd
ruosien taittccssa. Satularoppu ei \yqd,in,t
Etkeilijåin tarFira våikka sitå pitkiiän pideniin
ihantell'en! kanlovålineoå. Tj.So.josd E F!
keilyoppe$q joka on ildestytr'r v I 949. saiuå-
reppursuositcllmnpsrhea klnro!ålinerä,
Rinkl4tutustuin mimiiienLelro P.niolehd€n
niksip,kra. nyöiÄ. PåkÄ oli lmn.ut p€6@ns!
li$n iek@hjd rintåsta. Id€sn hån oli muisrini
nuk@i *ehittÄnrt irtimien konrolaitt*sto. Påkå.
ohj@ssa rinktÅ syniyi laiwtetusb kaldånle€sra,
jonka vee pinsoiretiin v€.kto elkåå !sna. Tå-
hdn v.rkt@n kiinnirottiin 1dlannyssykå! s oli
Påliån ni.lestÄ på.ås kanlovålinc. Tois'o kuin stu-
lmpussa joss paino tohdislui ldli@4 rinkass
rsinojakentuulokoslånosll. Paniolehd6såoli
oik€i. piirusiuk*t rinkan tekoa !ån€n. Eipd vain
tullut rotculertua kv$isrå id@.
seuBåvd kw& rinkkå tlisi lullå totuksi Kenppi-
sen Lunik!ru ki.jsn siwilråjs niin heråsi!ät niell€,
yhtjmåt tuohor Påkån tek€nåÄn v€Fi@n. Rinkle
ei Fnrii?if, tawinnurehdåirs, sillå pådiokåvercid€n
slå$å ålkoi keiklu Kmppisn rinkq mellinen
kantolåite. Sellåina pili b&kkia Hlrn€etr PartiG
kaupåsr!. S€ oli. h}1å rcrtikavcri wosien lamltå.
ihtt uuei _Håne riokk! . Nylqtäivå. upeGiin
luomltsiin tråhd@ e oli kyllå melko vetimaton.
EikåkerotAbtrÅlvoivemt nylaisih dnkkoihin.
Edne rinkla oli tehty rottingistaja veerista. Hyvå
puole@ siiträ oli edÄ e oli rungolt !n kqeånpi
kni. K€mppisn rinkkå. Reppuos €i ollut kuitei-
km yhtÄ nonipuolinen. its åsiasa rcppnoe oli
lii& pi€ri. vesimi$n rcpun aU€ voi kuilenhin
kiinniltÄÄ lis4pusin. blrln lai nakuupussin, HAne

nnkan kena ei ohu hivurcftu cttcepåin påån p,iåUe
kuren Kcnpdsen nulliss.
NanÄ åsi!! nuisfu;rat m'cleen liur retk€ilypålstalla
pohditliin nnkan ikÄd. Tumå sai liitt@lle omat
lieduleluni. Soinn Håneh paniopoitapiirb v€iåjålle
AUuTannislle. Häme.inkta esitcltiin€nsimnåisen
kemn HÄd*n piinpdivillÄ 9 - 10.2 1957 Rinkån
hinh oli 2600 silloisrd harkkåå *i kehinåjinå
olilat suli Koskjncn ja Allu Tannirc., jos$ Sdilla
lEn€c ollnl pååosa k€hitrsvastuusra Sun Erjo'tti
Håmen piinli4liin rinkån esitLelyn. Rinkl@ ny,w-
nii nyöslee seils edana Håme6 pårtiopo'kåpiiri
oliiuolloinnuurentin ahi'vinm retkeibaålineiden
sulmittelljana, Kaupesra löltrivåt.iin telrat kdn
Iewt*in sekå aaioio peii f,rlitoveri '- jonka Allu
k€.toi olevan hå.en kehileltrså rnlos
Tainå heråii' nvös lopullisesti ut€lisisuuteni Mitå
mlhråisi ollå.inkan ikå Suon€ss? soiiio Kultero
Kmppiseue jå sin håneltå nielenkiintoisia lisåtie
tojå"joistaosDlituttua'Lunikutu tiajdtehdilrå.
KulleFo Kedppin€n kenoo oll*ns ldelluk*se
PallaLsella v. 1948 ja tmtolå[n€cnå hån€llå oli
sl[ldeppu. Sm h,h olj hånktitrll USAi amerjan
ylijååmävamstosi!. Smslh hth tutustui rcrkeily-
vålineesitt@sn, joss oli kuv" IsnadaldsDåI'estå
kstolåiil@sta, €sitteesså nyös kehuniin kåntolåft -
i.6 nåirioila omi.åisuuLsin. san@n aiken snc
n€str $ileniin elokuv@ KaitLi€n åikojen paftiG
poikr", elokuvåss padiopojåUå oli selåsååi lqsi-
sen målliren ksto!åline Scu@velle tåpii vael
lukelle Kullwo Kenppind vålDtri its ensin-
Dåisen .inkan, joia hånen nokåå.sa kÄtleniin v
1950!åellukslavuorsstål,ui@jåfr€lle. Kdppi-
sn ht{Ä vståvå Esko Hånåltincn kehinel' iåsrå
ndlislå taupallism rasion. Låpuån nahk!- ja våI,
jastehdsvdnislieda'kappaleosdån Tu.turi-
Rinkls wos'ci 1956 - 1957 ii€nonta. Tånån
rink& prottppi lö),lty nus*sin*nÄ Tanka@6n
opastuskeskukssia. K€nppisa nuk@n lrris€r
nnkat eivåt nenn€et kovin hlain taupaksi, jot€n
esissrjåjåi ainoalsi. Riikk@vritettiin nrttiioi<tå
nyös plolustusvoioi€n ja mjavlrtioston kå),ttoön,
mutta hanke ci onnisunll. V6ta viitien wotts
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ryohcmftin kuusilqvnne.iå lulun aiusa kauppoi-
hin llkoi ilmesryå nerllnunbisja rinkko.ia.
Rinkan ni6er Kemppinen ådele tull*n kullaniee
len kArtn{srå rink}a liDisstÄ kåntolaitt€esra tai
kolnienkå$iinssiårc.kt?.ineslai. Rintk nine!
Kmppirenkä),ttiaeoides@n Låtur nahkslehlaan
kåns* F Tuntud-Rjnkkanå lsft€na sitt€min

T.I Itkosen nuksn smebiset tÄ',trivd k$tovÄli-
n@nÄ.åhloislalankkua,josaoliliileekketksnta-

'.ista 
!an.n. S€nsiien kolrillå olikårlössåå. En-

laksi kutsuttu ktutolåire. So oli tehry hokin mur
toon laiwt€iusra lioinNamsr!. joka oli våruslefi!
kåhdella k@dla poikldtåogotlå. Ylmpaåo *@-
ren oli k'..'i€ttyviilekteerja Flkä usre. Mtass

ENSIAPU
Perhoslåastarista apua
viiltohååvaan

Kuuksudenoihais€n va€llukseo ensinnäisenåitra-
na olinm€ binvhiner ja Pekla alkoi r€hdå luirs
nuoliolarantr uDdella hienollå Roscllill@n. SitÄ piti
sinen bstata. Mitcn e nolee milen sillå loa hlkåra?
Ja hakkaDisvaiheess puukho upp.si s\aälle Pe,
kan lasemnån kåden etusDm€en vl'dnå. nry€len

V€rta tuli tie$sli bineåsli ja P€kkå oslu€ rerclle
heiklona kåvi naiiiöikköön nakmnenldst pls
tvsså. Minå kiitulin ensiapnpnsi. jå pisrimmc soF
m€n ynpitrille sidettå. eti. v€Entulo t_vreiry's Sil-
ro puhdistin levao h@lanpuhdistusåin@lla jå
Iåiloin lillohohtaan kaksa perhoslååstlria, ettå hu-
vsnrcunarpy$isivlitlhdessli. Sideh4ell.pqtetoir
emen vielä n'in, eiiå nirel ei iaipuisi j4 cnä P€tla
4uistaisi h@!an olenass olon.
Mi€timDe Fnåisikd narka kesk€r,riöå i€neystey
kuskeikt.å varr€n. ol'hln mAtAkuu aik4 nuttå huf
lninå suonclåisinå päillione jåtk@ håttåa.
Jok! päivti vaihdoimne sil@nja puhd;$inrme h@-

oli verkko Tåtå tutslttii. nyös kosnaksi iar
rcsnåksi. Rinkan ja kaoto!.tlineide. hisrorie lämd
ei tÄyd€llissri sehn . mutra oeits rinkao iapaiFn
kåntolain*noll@n joålkupdinskanej€n kältösså
OliJniel..ki'rtoistali.lÄåmir€rnånÄ!ålin*tovar
wosi.n ven€lh kehittynetja milloin niitå or or.ru
kålrröön. Lqidkåvijå - lehd€n palstålts wid@n
pohtirish jåtksa nikåli jollatjn on åsiasrÅ enen,
mån ii€l@ ta' nuislikuvia

Allu Tahnisen nuislikuvia puhelinit*
Ktrllwo Kemgpisen nuistikuviapuhelints

vå-alu€n. Onneksi s'dehatsm oli riitiå!ån ruaesri
nukana. ett€i lan'n.un-påiloja r€piå. Hmla ei ollut
nisslilin voiheess k,F,! l.ai koskelusrk!.
Sel!,iä !)Atuenisra rapshtuija i'kon pååstÄ mih-
doinDe ennä lmslann hevån pilAlle. P€lkåsinne
etlå heva auk€aa knn nileltÄ liikutrå& nutta se oli

Perboslastari oli pitånl hevan rcuilt yhdrsså ja
sidlhsitupolla estinne .ieleliiklen. Aflests
tuli kÅunis veleavii$ retå! tåden srpikokclo@.

Mirja Pinnen

Vitenoletkål,tånr6ssn hniBur milputoitojasi
r.eluke|lr? Miten sekhit tldli*sti trD.tuh.-
tildtestr k ir$sa? Kiqoila toimirltser llhtr
ruttu. sem Kostar4 Pentrilådie I H 56, 007.10
Hti.
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7V. LUPAA €I'TARVI'SEKA^N
LII'4ATA ROUTUUN ?/
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KOILLISKAI RAN LUONTOKESKUS
Urho Kekkosen kansallispuisto

kartat * kalastusluvat
akvaariot * terraariot * näyttelyt
oppaan palvelut * luontopolut
retkeilyneuvonta

Avoinna 1.6. - 30.9.
klo 10 - 19 joka päivä

Vapaa pääsy
Tervetuloa!

MtrTSAHALLITUS

Tankavaarassa,
Kultakylän vier€ssä
Puh,016426 251

Thhattaituri
Monipuolinen Viclorinox-taskuvoitsi on
maailman pienin lyökalupakti. Se on ainoa
alkuperåinen Sveitsin armeijalt veitsi ja sen
jokainen työkalu on huolellis€sti suunnirel-
tu ja toimivåtsi @hty.
Victorinox-trskuveitset ovat artoa sveitsi-
låistä huippulaauB. Malleja on 50, isoim-
massa 29 osaa.
Myynti alan liikkeissä kautta maan.

WIAR,ITIIVI
vda ekijihtie l, @210 Helsinh, P. 681 631



KIELI EROTTAJANA JA
YHDISTAJANA
S@melaikl its dkevåt S@memensa eli "La-
pin_ yhtedis.å, vaikka heiståkin nonetjoutuvat
nlonlånåå!, etteilst tunne siur kdin htain pååsiå
pååhdn, pitkin ja poikin. Mutta tielen ålala vå!a,
ldestöjd edusråjrt suomt sdmelåisille slummq
yhtenåisladd kuin sianomlise! sillå wmdaict
ovat smBstra kip€ån ticloisiå plh€lartcne jakau-
tunissla lukuisiin ai Keliin. tukipÄi!åtr Lokemuk-
et muistuttavat siitÄ lÄhs påiviftt. myös suoDcn
irann-, kolton-japohjoissen€n puhujia jorkåjou-
tuvåttunåutumn ketissl k nsstÄymi$ssdån
suometr ti€l@. sa6& tilame on edeså No.jan ja
Ruotsin eteh-, luulåjån- jå pohjois@nel.isilå, jo!
ka tas kÄ]4televÄt keskcnmin norj@ rli ruotsia 1!i
niiiÄ molflpi. Erityien hlnkatatri til{rc m€n4,
kunjokuS@'Msamehindraparetelåserclåim
1di itåisinmå, h.imov.ljensÄturjdtu€his6; sil
loi. wfl@ jouru tuFautun@ €nglaniin tai jG
honldn suulm n@ilmnkiel*r.
Ynmiindnisvåik€uksien l!.kiå w€låi'en pii4!
ilnd muuta elvå!å .n i.ri llmen kielillå on omsi
ki.jlkielinuotons!" joitå €i loi noin vain yhdistäå.
Sihi umeldser oqt piian*1 kåltä..öUisoå pu-
hu (yhd€stå) s.mo ticl.s|å aivan viire vuosiin
sti, osin el*å juuri sen si€tmjan tåkia jok niin
he*isd lölttl vaftavåestön piiristA tun puh€ k,]i!-
ty boniin sn6 kielii!. Niinpå myös L.ti smm
kielen kÄrttåniesrÄ vinnonaisiss ja nuur virålli-
set yhteyder tuntaåt våin smfl hela ja ottavåt
fåhism tibf,t*n huoni@n vs1& elelluksise.
Kieli siis sekå €rctia! ettå yhdistå:t. JålkimmåissrÄ
ost esime.kleinÄ Suobetr. Ruolsi. ja Norjln
memisuisde pohjoi5gn6 (toss on tokj p.i-
kallisiå nurrei&), Ruolsinjr Norj& yht is€leLlå-ja
luulajåmem€ jå suom.n ja V@ajan yhl€inen
loltlawna Kun Pohjoismain.n slmd kielen låu-
tlkunt! viilisnloisra wotla siffen sai luoduksi "yh-
t€ih såm€n kirjoitusjÄrjestelnån". silldtlrkoitet-
tii. Fhjoisst4d kidoitustapojen yhdiståmist ,
misså oli sopimisla tinåmiin. Kielenhuollon jårj*

tåhiren små1la tavalla koko puhuDå-alu@ kåttå-
våtsi or se. sij@n Nitteutunut hekllaksi, kun
nyös ruhoituksdlå pååttåvia vitanomåisten on ol-
lut veikeeb kÄsitntä, ettå snn.inkin saanen kielisis
ranitre elååk*co yhteräislyin yli koko kåtnÄjå,

Sarnelainen hrl.tuu.i ja yhteiskunts

snhiåutunin€nkulnuu.ii. onons€lnallisnpd, on-
håd nmmliditin våik@t! edes håtmorts!, mitå
k?ikla k ttuu.ila tarkoitetan. Senelaio€n kat-
@kaiyl@nså€dostsEns @€laiskulttuuria",
o. hån sinen poroni€s tåi lååkdri, kal6t ja tai
op6najå. Pompu.ij.Lsi rmg leinsdisL vasllm
joutuu tosin jostus esoinm julkisesti dinkin
yksi ertåisillå tkulauseilb kuin "Melaio€n on
sn€låinm ilmm Frcjakin ; nåin talaqosina
Ruolsisss, niss! uosi$dadålkupuoleu! harjoit€ttu
nomadeiksi eristhise. politiil*! tuor&! yhå jålki-

s@elaiseU. - rai ainåtin s.nelaispoliitikole - or
my6s lu@t @onaist4 €tiÄ hän usko kuululqns
suureo yhtdsn M€låistulttuurin piiriir. Itse
åsias$ keskinÄin€n tiedonvålitys er.lÄisinnissså
srelaisutuksiseTsål,inn'allajaHårjedål€ntra
Pohjois-Låppntrjå si€lti €delld K@lm itåosiin o.
liwåsti wcn katkomist4 Ilnd ldlioid.*in 6et-
tmia cacirå ndnå yhieydit ovår ollftt h€ikkojå läpi
qosislojeni ki€leli*n yht€ydq ptrute on sekå d.€
katkoksisla €itÄ niiden yliipiiåjå. Mutt! llospåin
såm€låiset voivat .åttrr! oleve sma joukkoa
(vaitkå tuyös kssnomiss v@tepares$ on
suunåmja),cikån.illetaidaollasiit låk€nyk$e

Entå siit6 yhteiskunlajå *n Ekenn€. Kd€nkÄitn
pååhdn.i pÄlkähd4 etiå såmeldsillaolisi suuirks.
jåliellä edti$ikoj€n ominrak isisrayht€iskunbrnue
<loistå. Joku suurenmo'.cn et8ogBli, sellåinm kuin
T.l. Itkon6, lovaile kuitcnkjn låv€sti yht isliun-
nallisi!.apojajarskenreirql te.sntuDåidakårt-
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!öå .ja hållin&& porcjd onistust! .iå nerkirtåä,
mctslstytsdj! t lstuksd 'låtqja , skdentisåi-
kojen l.pinkyli@ .li siilien poliittisis, juddisb j.
lskmnollist! järj€srelmåå. Semeldsl oliBt mtds
siinå onnellsds s€mssa, enA valtiot hcidår
alueitad håvitell€ssn joltuiet kå'ttlimåh hy-
\åkwn snelåtui€n mim seutujen ja 4ioiden
lunienustr, siirå siuso nyös siitien !ålnistå
hallirtomallia, joka sittd påÄsiki. kukoisruk$ens
ek{ Ruotsin ettÄ Vedjån mllan alakuudds 1600-
ja 1700-luwilla.
su@ åik@ porcnhoidor lejå onåtsMinetr
dqn@ paamuodoksi ei sn€låisille erevån toi
m@tulolåhletr - ja nyös asidtuntemutsen pe
rutuvsn nonopoltu - najåv4- jå peudp']!.in
sije. låE;kla porcisiaei tullutkosLs! pårehtusa
s€melåistcn mcmmistölle suurporcnhoidoli& oli

kuildkin ultåvå våikulus koko sad6lai$lle kuln
tun.illq se yhtenåisti kulttuurin jållm k€fr4 silla
D.lk in jokåinen sn€hilm joutui *tr k n$r
tekebisiinjossin€låma$Älaih.ess.jFnkin4 pii,
kåmt i vÄhitrr.4ån poDlyrridjå -tuotrcid.n kåtatå,
jåni. Porcsta tuli Melåisill€ årtlitt"pinen håh-
Bq jå koko smd.isld histod.llisla aik@ voisi
tirnÄnt }i. kutsu.poM åik kåudeksi.Nijrpåmyös
lapinlrån nini snda Costå suoDen kiel6 sii{ rai
uuddpis å)FriytyiFodhoidonkauiåporckytån
tåijopå dotr ninitykFtrÄ. Tosi vtirt iA olilat poc
miehetjaheidån Liint arI mpp&ins4 kuir ldheiser
nepudti&åån (siidaguoibni. jonkinlåirco k96ten-
dD.

tl.ked., turkija
KotiDaisier kieltcn tutLimlskcakus

?
h

, .*
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AANISNIEMI MIELEISSAIN

Viimekcdnretkmi l,ih1öLoht oli Xa.humåti. josta
e.siDmdin€r .lappi oli Suud.hti. Md*nåt olivrt
mal|tåvia. pirkiÄ n. 20 km pituisia nienid laltin@n.
Kls nimisesså paika$a sei$i vånlB tssuna hylåt-
ty.å t}}nd vcdd åäress6. NJ,t l€[nåt pitivåt si6llå
sdett . Oli heinåkuunlopF ja l€ftnillätödönivå1
luut ja nåhk! vieläkir kuopill!. voin vain åjai.ll.
kuinka moni niistÄ ci *lvinnrt tllven yli. Pellot ov&t
kivittoiset. Påineniå kuti ltajållå& si€ld tåållå
koko Elkeni åjo. YkinåisiÄ plin€niayksin lehbin,
yksi påimen ste l€hnåri kohti, kaksi paimatå
kald@sde lchnån lds$. silloh oli lysessd
kolhmsin tdj!. Aiioj! ei ollut jå ninusta s oli
kalevåå. Kdjå kulkj, söi, t tldija lenoittisamoåi-
kaisesti. Milå.rilaisitmal Lasvitil.rlduttivåt nieltl-

Aikru såMin suldahilen. Sinnetut@ låiEtin
Pelreskoista påivittåin. Eobuis €r si€llå !åhnl.
P4kki j!poni olivsl. Ponis 6iollot postindl&€jå.
ei edes !ånhoja, p6ri kaupp@ ja moFdin FråstÄ
nyrtiin Äanien silåkoita. Suudahd€n kirklo seisoi
.a.ållå, misså s oli suomålåisten si.lili lÄhtiessÄ.
Seur@va pdttå oli Tipints. Luonto kauoista
kukkak€rojr vatilÄikkinÄ sieuå råållå yhd.llÄ rin-
teellå oli knnd.sta sciiscnåår valkotakkisia
kolhGinåist liik neinenniitrån&såheinÄ!. Kun
h€ olival påÄ!s@t alas, kiiFsivåt.i enylösja&!s

iflivåt seurevs kctu slås. Måtkh vefrlla ole
viss Lrlisså oli lssoud jå kluppå Kalpåstå *in
rotkåt jå le$an. Ioisekin pirr€isså kåvin sisdllå.
MilÄenenpi tdooli klllellae sitå mielenkiinloiM-
roksi s tuli. Talojd eteistiloiss pidettiin loiv.t
puut, kelldi, tårålliset såiblyslil.t jå joissåki.
pi.t isså oli sunå. Porraal ylåkertsG is k€ittiö,
puuliqi, såhLöl€ry. Emnenl(okoinen uui j. olc
huon6. Kaikis lllois .i ollut luklo4 v@ yöksi
el€ttiin påm ulk@ven .ie!n. Ptivisin se oli hiu-

Tipinrssh oli rutaa *lBten timlapåincn Tsn-
pnsr Siellå oli uusi kÄlrösså oldåissounaj! so

rat@ vei polku vånhs puuFhjoisn pattqin k@F
pau, Sodan slkuvaihesa lehtiin vieh tykinlaletti

Ihni*t olivet iloisia ja yslåvåtlisiå ja pikhpojal
innoklÅitå påikkojen ndl,ttrji{ TlTlillind tuise-
maoli80metrinpitn'enkolnmldm'Komlevon"

Tolv&jb j! Suded kaufl! @qin låluisin Kd'
hunåk€en. Tolvaoja oli kork@lb Äånisd rötaårillii
jåsi€liåoliupetnäkdalarÄä MPorenisulahd.l-
le. s€kå n. kandel(s tilometrin pååsså ol*ille
Hiers- LivåB jå Jånissrille. Aiueet olivlt sota-
aiklda erinÄin renlisiå deenttim hkiå.

En nalr! olla kirjoiflanatt! Kå.hunÄestÄ. Iwh
Andsn nnnalh kohdas$ nisså Vi€mnn€Estå
vedet virtå.Bt Poventsa ninisn klupunldin. siellå
joulnLnn$a 194r srälinin kara,sn padot åtrkåisnin
ja tåupu.ti kå',tÄooöllisesti k tscn jååtyi kåksi
neirism jåÄ. slle. sen leki!Är vsalåiet itse jå
suomålaisten rulless kaupurloin h. sivår ontiå

Tapåsid rotlouåni n]6s nsisihnien, jokå oli nar
kalla snd insuliiripiikin. HÄn.n olisi pitÄnrt
sdå piitkijotrå påiv4 nutta heillå ei ollur aniaa se

Eråån lalon isånr4 nuisraeksoi Suurl.hdess4 puti
parhen rummln puknns pdalast .jå nÄlati kun-
niam{kitja enoi saanensa yhd€tr triisiå itselulÄn
Srdinilta. Jot nkjn ninua puhutt€li ku tapåa ihni-
siå, jo*a eivåt ol. sm€et pålkl@ työslåtu .el.jÄ-In
kulk ute€r. Avusrin nuurlne tliteilij@ mtkd
åikana. On jårlqtt!!å{ kun si.lh koness ei ole
papda Dill€ nåålatå, @roli tät'tynlakisk@ tuoftta
koiwstå j! måalåtå b@vår.in.

Muna n@ pususi luojan stinia. Oli hill@ jå
sie.ia jos pysåhlyi oli våmasti yhlå plljon itikoita.
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Joka t lon lnpärillå oli aidanu lasvjna& jost4
kurkoni k@linpååtjå qilåi*t vihtueksr. Tuunio
siellÄ hveliösså olesgi €nÄtt41öpaE kårisi huc
nosti, jc sieltå pitåisi €lmto obaa,

olisio sitti'.lyrfK4hund4s4 nutiåyhtÄkldåjoku
viasto paAtti så,ÄstÄ.ä refl4 €nei silå s@ui koko
kaupunsistaloinseuaveåpÄivånåviid€njrlk€e.
KMmsti siid rcr6 ei yhdeuå rclkapulol. ja
pe$vesi nuovipusi lanaissteld ihmeitä jå vielÄ
tilklå teeta onien ö!åidd påitrikl@ksi. Kfjåla
an&! jc otra4kin jå tÄhtisiD sinne koskå talus
uudet år meil!@ ihmetrelebäån.

/.7e"- L.."1.

lgont:
KulbsilP.In MåtkÅnutit.n kånpi! .j! suns
lukor jå .hinet on våihdettu, jot n tarkista em€n
låhtödsi ettå nuhesi on sopiv.t aBimet aiihir
kånppiitr, joit! &iot kåttEÄ

Polku P.hrojd }nnptlli Inrojen KultrLe

Suomen Mttk iluliiioss jÄsenpåklusioir! hoikå
tntr KBänd Fö 62262E12. Hel.m Våltåd ei ole
dåA SML:n palwlukws$





VAASAN LEIPOMOT OY
IVALON PAKARI

PL 116, 99801 lvalo
puh.016-661 807

VANTAAN RETKEILYHOTELLI
mainio majoituspaikka
Tikkurilan urheiluouistossa
Yhteensä 107 siistiä vuodepaikkaa
2-8 hengen huoneissa.
Puh.09-839 3310
Fax 09-839 4366

:i,i,M,t€frå;
EI,IIHATTAILE!

Pyslihy viilillä kahville. Voit jiiåhä
yheksi yöksi - tai vaikka viikoksi.

Meillå on mukavaa. Voit hiihellä, pilk-
kiä, ajella moottorikelkalla ja koiraval-
iakolla tai lasketella isommassa sakissa.
Otakoko kaarti matkaan - tai tuu yksin.

Joulnlle ja kewå:illekki on vielä vap-
paana pirttiä, kammaria, holellia, mök-
kiå...

Tilaa ilmainen esile - varaa majotus.

Matkailuinfo/Keskusvaraamo
TATVALKOSKT i
Puhelin (08) 8296 218 I

Kverner Masa-Yards

rL ooo
20101 TURKU

Puh. 02-2666 11'1
Fax 02-2667 488
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KIRJAREPPU
Kjell Bomån: Etrsirpuopss (Otsv!, 1996)
Mitå tehd4 jos punkld purai*! tai va€lluskaEi
nen€e sktiin? Eipå hÄlÄå" n,1 voi bpinkAvijåKn
vsdsrsurundppäiällåja åjlnleis.llalietopanhlls,
jokå slåhts sutjakasti rcisirasLnnn - eikä påitrd
pdjotr! T€os on selkeåsti ladonu jå kuvitus
havlinnouistq tlivattu oftj€ löJt'r nop.åsti asiå- tli
salakmiston Mlla. Emiåm lisiiksi .ewoiåd
ntds cksyni$n v.8lta.
Kirjoittlja toimii sanedatååkÄrinå seliå kollutt ja-

na Ruolsi. oevoimi€n sotskork atoulusa jå

(Ruotsifi €li@nallapdÄislos "Livlite": I I I nk)

Brkki PulliåiDen - Aratl ktuonen: Petr! -
Krfjsle Peura (WSOY 1990)
ErkkiPullidna perchdrti!Ähkijmsmetsåpe@.
jola polveutuu momutin .ikålaissq jÄ.äkaud€n
p.uråslr. Pulliåin€n seloståå nelsåpeuron
nosituiani$n historis, lqinneisrrelufr rjå Dik-
si lsji kdosi m@sIaDne kertoo q plluureitil seld
pdhsinmåt p.ummr. Tdtsn sisålff nyös
kiintois ticl@ metstp€u@ nod.miloisvå€luk'
sbiaja mvidolålold4tA. Artti Llinos knitusta
$låil@ mi.liksen. PcMnallin@ ja .aLtaudclla
l@dfttu puhenwotu suonopeuM puolesra.

Valter l(eltik!trg'3: Kdkilta ja ernndst!
(wsoY 1984)
Kirjailta kuljett a lukijans 301!@lc ja ensi röik-
seen Juukosken, s.itaLonan sekÄ Påltsjoen
Rljatoskim kehuihin. Koskiv€nestd siin 'lnin
kesåÄn-36, letan!Änlaltatnnnannelsiin J]iånepL
tÄ Tomionjok€r ulottuv@ K)npinlinj@. Matk!å
k rtrr tmpåssislunnalla.!|4 kilonctriÄ jå ni€nEi'

Siil! pitiåt hrold Petsanon tunturisudel Lomå-
JDsan karhukrinar ja Kiti'lån kostajasudct.
Keltilongs ken@miksi Sodpioneråkulttuuri $n-
m.hti $kåp.ljlståa aå.tåvijn pJtråhdysläakl4t
jå yösun.nisluksd salat - Måittavaa mlkå-

VllterKelaikrDgas: seitsemån tudtia
e.åoartr (WSOY 197)
Elctåh wosiå 192+38 jå ldrjåilija liikkuu Pete-
mon, Lnbnja I'a.h nåisniss. Keltikan$stutus
tutta4 lukijmsa.rånåiden mestårioppåisiin IiMa
Sdoo{in j! Aleksi HihnarsrM eli Moskuun,
jututraa pitrisli J@seppiSltlil@eli Rqia-Iooeppia
js ssnod suon€n viineisn mmttihelm€stÄjån
Hlhti-H€ikin kå.noilla Seielån mdsioja. T€os
so!€ltu elenkin helnestånisesrå jå
E!*uistaliinndtm€ille, sillå .ih@lle on onistenu
kolBso$ lmtsd sieist!.

Röster i lrppl.nd -ED åntologi av Htns
Ardenson (DD bok m. dlr 1995)
Tuulaft dus låmi.åjån rak@: teksrisår{eila Pohjois
Ruotsiss lsuvi@ kjrjailijoid€s tFåstii I 600lunl
t ain. nyk]!åi!ÄÄi. Teokseer on kmttu run@ ja
prmsa, s€kä liele exÄ kannokirjållisDntla,
t ji.å'treila $kÄ samebisit! da muilra pohjoi-
en asuktailra. - Löltllpå jou*ost! Påulalejun
*ka ls€.bjn t€tsdtin. Rlotsirkjeliso ja liki 250-
siwi*n lietopaketin saa matsen n6n suunm-
nst kirjåkluplsta 29 ma.kalla.

Edk Theman: Noitien j. prim€DtohisteD
prrtu3å ( wsoY 1990)
E.ik Them$ ol6k li taNm -39 Hetassjå ldketti
Frcllå liti 2000 kilonetri! Enontekiön, K'4su-
v.nmnja Kouloteino. tuntunss. Nåin här p€rch-
tyi pohjoim sote ed€ltÄvåÄn elAm{nnuot@n sekÄ
smeldst€n larinoihid jå uskomuksiin - seudun
påtevinnåt porcni€hetja Flåtyinnål suudoidåt
oppåin@n. T@s valotiaa M€låistulttuuria mi€-
Icnkiinloissti jå rytnil&ån w*kriscsti,
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RINKAN POHJALTA

SOITTELE SANAIIPARSIA

onko deless{si - oletko luk6nut , oletko Laullut -
ndsdm smnpaM tÄi bushduk*n hppalåisisrå
t4i Melaisista tulki€$asi pitkjn Lapin lone.
K€ro @ meille muillehn bpinkåvijöillei
Soita roiniiuks4 Sea Koslam D{dLk 09363
416 109J967 253? lli tnjoit! Pmftilånt. I H 56,
00?,10 tlki

SKETSTJÄ I,APNInN'UÖISTÄ

Ohjelnrtoinihhtr €tsii pierit, Msevia nåyelniÅ
tai skei*jå esitettåvåksi tilåisuuksisMne. Esitys
voisi ols korkeioia@ l0 ninuutir niriåin@ jå mie
leu&n k€rtoa neistå its.sinmme. Muisrellepa
menneit4 nukavirtåp.htunialai kuvitellM t!}sin
nielitavituksellisiå. Olisiko niistÄ nåå'rclmån poh-
jåksi jå olisiko joukosenne råx.isia kirjrilijoi-
1a"? Kdmpa korlesi yt&is*tr k€k@n, eli lÄhe6
bjoiiuksi lokakuun puliv{liin nenn ssdG Rlt-
v. Puru.rq Sdeldd€3I70,00720 H.biil4 puh
r 7725 318 tli k. 372 l0l . Nåintoiniq statnåhdå
h€ry€rruott si jo pikkujoulBe.

KODAII VARAUS
Kittildr KukasjdFella sijaitia@C@dG kotusmc
1@13u PipsMqhgiftlpuh. k. 577 004 k65r$iro
puh. 597 39? tai Måijå Stykntå puh. k. 876 4391.
V@us on p€ruttaB kåksi viill@ .uetr \@ttua
aiLe tÄi siitå p.itåÅn nmaåli kÄyttömaksn.
Kilit6mLlu m HSLn jÄMeltå 15 nk-/hlö/yd ja
muilt430nvhL/yö. Atle l2-wotiaidm kåttönålsu
on puolel ed€lisisrÄ. Koko kodd voi vMto kå]r-

VUOKRATTAVAT
vÄLINTET
Koln€Ts.Mst .3t lttaajoita voi wolcåtå 100
mk/viikko .d 50 nk/viikonlopp!. Telt oval
kupolinallisie loksikmsleltroja. FjeklvenALL
t lt n aokn on 200 nuviiklo 1ai 100 mt/viikor-
loppu. TiedustelutAnja si'tor6 puh. k.813 5460
tai Sakari Palo puh. k. 874 5880.
Ytsi somt't'r 906ja yksi 1200 .itrkla. Vlolcå m
100 nldviikto tai 50 nt/viikonloppu. V@ukser
P.kl@ Ndind puh. k. 8558 232.
Kaksi it!€lehtyd rhkiot., joibvoinokrårå I 50 nV
eiklo tli 50 nldviikonloppu. Ahtioir, @it ky*llÄ
Pekkr Ntri*lt! puh. k. 8558 232.
Kolne ptriå suom.laisia hnDikmr{it mallia Alpo*t

?5 mk/ viitto tai 30 nt/viikoloppu. Lunik€ntiä
ruok@ Pektå Neitra puh. k. E558 232.
Kåksi Tnnsi..,.joite wokntaln 50 bk&iikko tli
20 nk/viikotrloppu. V@uLsat Anja Sintord puh.
k.813 5460.
VÄUNEITÄ\'UoKRATAANVAIN tI.tDIsTyK-
SEN JÄSENILLE

MYYTÄVÄNÄ

HIIIAMBRXKUÄ
LåpitrtÄvijöid@hihm.*trj{wioslaak€ oilloi$
iåi tilera l0 nk hinl@ Seijå Turpolr& puh. k. 322

T-PAIDAT JA COLLIGDT
Hakj its€Usi onolå uu<l€lla losoUmme v@stcttu
T-påibbi.oll6ge. Paidatovatkoimaiståvatnist n!

Vårit t@sa tumms ihrc{ trlfine sininen jå
tunmm viininpudin.r (T-Fita) / tunns lils
(@ll.ee).
Hinta; T-pdt! 50 nkja @[cgc 100 mk.
Tilauksar Ki6li Kl€nolå pu[. k. 291 91?L
Tilåå p.itaiajoisla, sillå ne tehd&n 10-20 kpl.risså
jå toinitusita or 2-3 viik@.



KAR.IAIi{IVON LINJ.{-AUTO AIK{TAULU

q05
10,40
12,50
14,30
15,55
t7,35
19,05

lr,su 9,05 le ntds lå,su
10.,10 7,50
12,O5
1405
15,,10
17,05
18,.10

8,05
10,00
I1.20
13,40
15.05
16,40
18.25
20,00

la nyös
10,00 8,25
I1.20
12,50
14,45
t6,25
17,50
19,258

B= Espon sesålle llnayhteys Helsinkiin
Linje liik€möi Äb€'sinlinje bussi nro 85 Lahrö L€FpåEnn Läkkitoriha. Espoosiå

tAp[{KAV
Tilaln tåpinkåvijälehden 50 nk- Olm suoritr'nut nstsun
ilmo e.illi$a lskua HSL:r dlill€Moit! Edikink 24, 214218-
13842.

KudE eme.tiin Suonen Mark iluliittoon (SML:n

kaurlaja halun lisdksiliittyå HSL:aan. MålGd nod€n I 997
sunjåjFmEksutr 50 nk ilmn .iuisrå lskua HSL:i rilile
M6ita Eqikink.24. 21 421 a- I 3a42.

tlllutr liityå Helsingin seudd Lapinkivijöihinja sita kaufla
Slon6n Malk ihliitt@n. Måks sMl:njåsenmatsun 140
nk minull. låået.rlålållå loDakkeellå

H€lsinein Sddm bpihkåviiit

ie1lC24
Ilmoatan Nitt@ muutotesta


