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PYI'KIRJOITUS

Uud.n wod.n sdmn€ lö€s jokainen aloi$åå vålkoisia ja lumiste maisoaa ihailen. Siitå oli hl1å åloiti.A

Kuluvo aosi on HSL:n juhlmosi. Perustamiskokols pidettiin 25 wott! sitten, kun scitsemer aktiivista
lapinkåvijåå löi påånsd yhtenno..å 1973. SFtyi H€hin8in Seldnn t4inkälijäl ry. Vuodq 1997 lopuss
meillå oli 1233 jå*nlå. 25 aol@n mahuu moniå loiminnrllisi. wosia ja snne iloil4 todel4 enå
joukossanme on edcl@nkinleKjöits,jotkå s@!al oDalltrtamollm jå ahiilisuudellsn mukåesvaelajia
jå kulkjjoila riippumåttå kok€nub€sta tai iåstå.
Johlokunla on ninennlt z5-notisjuhlatapaltuDitsi teyåår vnkonloppwaelluksq, talk@vaelluksd,
slawa.llnksa jd jrhlåviikonlopun, jota rieleråån 30.10. - 01.11.1998 kdnotsen kesk€llå luonnon
helmåss. Niiiå lislti6toja tåman aoden lehdissÄ.

o.nea n€ille klikille, silla niiä yhdistys olisi ilman sintai

Tiedotusvålineiden totta knulinn6 suomen Måtkåiunno ry:n håk€utunen yrityssanerauksn. Liitt@
on sane4attu 901!w[. nonen otteeseen. Yritysslnemus o! vielå kålåvå låpi jå håettava sen kautl4
@rusta tulevi@ wosisn toininålle.
Liinojåit@roininl@nsa dtiwrjohdo! ålaiscm. Toininnaså testitltäÄnjå*n-j&jårjestdtoimintaan setå
julkåisuloiminte. Måjoitus- ja ravilsemustoimintåå hå.jonetm aikåisedpd supp@nm!$! nuodo$4,
nuhaiåsenedutjåtlavattapintlnlis$hotellei$ajaKolilå.Matkapalrehjåtkuljåsdtoimintaatryd@råvånä

Yritysso@mus .i nuuta ons ioihirlåame. sillä olemne omå rekisteröity yhdisgs.

Klsti lomoh



TOIMINTA
HELMII(UU

4.2. ke klo 18.00
LINTUHARRASTUSILTA
K&i$nidh slå{ste. Puutrha.l€tu I

7.2. la
PUUNVETOTALKOOT

Tekoilus on ret a puita jÄ[@n Kdsk i@n pihmele yhpfl&ipaikrlt!. Töihin kåydåån klo l0 aikoihin
aLnötid pihåsb. Jos hdnilou h.ltet ovåtvien€€t Iun ! nii. tch<Udn Mkasaloria4 Kolnp€r& puotiss.
T}1'n pådit@ksi on h.D6oppq ja ,aun@ t rjola- vr.ruutrcDtdlö Jomr gyrkts puh. k. 479 508.

8.2.su klo l{.00
UMPIHANKIHIIHTO

KokMtumino K4jstairclla klo I L00. Busi lål eEsp@ k€kuslasb klo 10.I5. Mukadhiihtovålin@!
jos on lunl& muulcn retki tehdä.än kÄsll@. E dlt ja eumuroteet nuk@. Blsiå o[@n vlsrlss
Karjaksiw! p'sdkillå. Lie i.aojr Kd.at Ko![i, puh. 813 5460 ilt isin.

- qityisrdklsl€lw kohtcdå pid ålk&E pöllöj6 $idi aN':

- tadoituksi! cdl.\ailta
Våstuuh.ntild Mlwi Piippo
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13.2. pe
KUUTAMOHIIHTO

Paiklsja tlrkc,npi aikå riippu telistÄ. Ne slviåvÄtilmoiahulusr I1.2. nm*å r.tlervetljll. Aulit
BNLöDil€ pfi. 893 219 tai 0400 - 100 87?.

{9.2. to klo 18.00
RETKEILIJÄN TEIPPAUSKURSST
Kmpin p.hrhlBloa kcftohuq.1, stlomonktu 21 B

Taippmållaesim.vammutunul.nkk|aikenktuil4epolvisa4daantu.rulGimpdrmminkuintukisiteellä.
FysidtäBp€utti Mil. M{{ttlra orett@ vreliajållc hyödylisl nilkd ja Flwn tukieiPPsutst kortctr
smalh edlaisttr urheilut ippien onimisuulGbtå. Tåidot opetellam kå'rännösså.

OsDottonrl@s0nkpditÄ{nkuBsip&ikallq Sieltå bi nyös osla edullisesti h}vål@tuistå u.h€iluieipPiå
niin kussin kuin tuleyiinkin tårpcisiin. Teipin hintåa voi lyelld jlnoittåntunisen yhteydessd Seij! Turpolta,
Duhl k. 325 2644. nnoiahulmist viin ls${n p. 13.2.98 Uo 1E.30 n€m€si, sila sdjälkcen Seiia ei
ol. viiko.loppbå tavoitetiaviss.

2O - 22.2. pe-su
HIIHTOVIIKONLOPPU VALKEALASSA

Larwalkealå tllee tå6! Llhtö Helsinsin linjaaut@rhålta p€iarlåinå 20.2 klo 18.30. Paluu sunnuntains
22.2 klo 19.30 sdden paikle. Mljoitusjo tusinalletninssaAholmnetilån{emslaloseAnnilan kylassa.
L'uantaipdi!tu hiihtelmne Repoveden tåi Orilem€n misniså. sun.Mtåina Gallisrumme leppoisUc
Vdkolan laiurctkeu€, jonko kåhvi- jå taukopaikåt ovat du@a maalaloisså.
M..kin hinh mn 600 uk sisåliåe. natk't pik!tumll.liitydtåkuljcluksin@n E birki-Kouvoh-Arttilå
- vålkelå - Helsinki, majoituksen oetih lHsa huon€iss4 paNelo lai saunakamrise ( sis. liina!@tt€t)
sekÄ samsn, ååniåisen, rcrkiev$t jå yhden lÄmpimån araim molenpila påilinå. Onilla autoih tuldile
najoitus, såuåja ed![å roinitutarerilton,l00 nk/hld. HumlNop.anvaElja. €tu l6hdcll€:kå!d6n hdg€r
nume, Jos* d vessmry.
[noitt.!t$b.t 16.2. n@n.$ä Suonetr Matkåiluliinq jå$npåtrelu, puh. 09 - 6226 2812. Lisålieloja
Heru Snhrilt& ouh k 09_ 736 8l L



MAALISKUU

Kevåtkokoukressa kåsii€llåån sååntömäåråiset.siat.
Kokoutsajälk*n KrLii Srtur k€itoolaNinja sanoin niltsind oti seis.lkåennen nybistå rcrteiliiåtuh@.
Hln6 retkenså ulottukt yli lolEenkllme.en hodq r@ke, dk& enn€n trsngi@. viimekesåine.
talkoorcissu herÄtti ljrtutsd. nit€n wodet ovlt nuutiåneet naisemår, rctkeily4 låhtöpaitloja - vai ovåtko
ollenk]@. Våstuuh€nkilö Rituå Purm€n. D!t. 372 101

Lohi F taimen oval palann@t n6lojim, rclkeiliöider ja luononharasl4ien p!.lriisiin.
Vadtåanjoen vesistön hislori&stå, nykr"äivåsld j! tulevaisuuden suunnitelmiste kertoo Suonen
luont@lokuvejår ry:n puh@njohtåja, e.{roimittljr Kruko AhmL PidlrmrLlu 10 nk Vstuuhenkilö
Seija Tlrppo puh- 3252 6.14.

Kokdtudircr sohålle shplrkHplikaltå ldo 10.30. Suunnisruksen idM. od påitallttaå nest@n
me*iBt .stit k rtt d. MikÄli luniilanne on heikko. kÄrellåån.
Yht Fhmliilö R€iio vrlmdd, puh 019- 381 250 tai Kddi Kclo. puh. 09- 813 5,160

4.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA - SAARISELKÄ
ENNEN TRANGIM
K.ismi.m.n d!-.st , Pwt.rhr}llu r

12.3. to klo 18.00
YLEISöTILAISUUS
Kmpin prtvelulcslol, jrtlsdi, srlononk 2t B

14.3. la klo 11.00
LATUSUUNNISTUS
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25.3. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

sallm löyll ovlt makohimmilåm tan kestiviikAosaulo ralvil.po loppuu. tos olo tu !u liiar Laumsltå
saumn laureitla voivrUllå kåydå viilcntåytlma$ä aveno$s. Såune on lånmin klo l8 åikoihin. Sau@ on
yhtehsunåja riilåFriirtu påikepåållå 5nkns.uualBu.Nuuksi@n pads6ome åutonlisåksi bussilla
nrc 85 Espen kskustas'ta esin. klo 17.25 (|ds myös !!kasiw)- Påluu h€ntilöautoin lliNuuksionpååstå klo
19.20 tli 20.55 låhtqållA bussilla. Yrstuuhdtilö Adis Bdtron ouh. k. 893 219.

HUHTIKUU

Suosifullå kussilla opetclsn teoriålumeillå cdlåistetr lmst€idd oninåisuuksb ja laliniapdrut€itq
rc*iqatelukenp€tustrslmybiåmvintosioitåjasuristusta. Ol.€llisdtdrk dlläviiLo oppuuelukela
toriat seldåvåt kii)'tlbröså.
Ko$ln jl*trhint 400 nlq Duilt! 480 nk sisÄtåd opeluk*n, opotusnåldielin.iavnkorloppov&lukq
piintösånnd. Ilmoiftautumill€ ldhetctåån ennen LaBcir alkuå tirjo LuEsipåikasi,, 1atuittåvista I@steisr!
j.e. ekn drtsnlmake kuEsimåtsun snorittamisek i.
Ilnoifirutunlet iiim.tutllr 31.3.199t Suonen Mrtkåiluliitt@n, jäsenpålvelu puh. 09{226 2812 klo 9-
t6- Kurssille otcrlatr 20 osdottli@.

Paljon porutl@j! hrriÄ eun.elånyksiaonKejakaivon hyvånkdkiviikkosaunan rcsepti. S&unaon låmir
klo l8 likoihin. Såunå on yhtcissaunåja siilå pe.i6ån paikånpåÄllÄ 5 Dt n 3rum.keu. Nuuksi@n påäsd
omån $tod lisätsi bu$ilL nrc 85 Esp@n keskustlst! esin. klo !7.25 (lls nyös l!kåsid). P.luu
henkilöautoint4iNuuksionpdåsta klo 19.20 lli 20.55 Uhtevållå busilla. vrshrhcnkilo Almapwr puh.
k.345 l78l .

to 16.4. 23.4. 7 .5. 14.5. ja la-su 23.-24.5.98 klo
18-21
RETKEILYN PERUSKURSSI

29.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA



TOUKOKUU

9.5. la
KEVÄTSIIVOUS

Tslven nppet siirotåq.ioukolla pois Kejlkaivon najojen nurkist . SiirMinen alke kåtod ripsumi*na
jå pålttlapo.iaiden €dust8rharårcintiin. Tarjolåon talk@soppej! rdntoutlvåtsaualöylrt. Vastuuhe.kilö
Ktln Sildder puL k. 647 644.

9.5. la klo 14

Jo pdnieieej li.låmme aujåisi! vm@nkin lohikeiion me.kei$Ä. Keitto j& kahvitarjot@n lvåjaisten
yhi.yd.ssd kohuuhint an k q ernenkin. Unohl!! ei svi såunonisa j! hausk@ yhdessaoloataan.
IÄrjesteb,t ovat vielå ihan keskd, nun! pdepå jo paivånnåå.å alakt@si, jotta roit uraulua olenmn
nukdå. J6 tulet siivousralkoisiin jelkÅ viclå an*itun juhlahetken n€rkeissa. Olet nlds t6netullut

troitt.ulunisir ottm v$hm Ritva Plmnen puh.k. 373 101jå Siikk! Smdstön puh.k- 563 2092

KESAKAUDEN AVAJAISET KARJAKAIVOLLA

15. - 17.5. pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS RUOKOLAHDELLA

Ruokohhti sijaits* Imtån kup€.s$ ltil-suomes$.
Kotlnm. ,lu@n rEthErkostoo, vauhtij! matkå sopii niin uusille kuin whoille Ftk låisilL. Toircttlvlsti
namm. alu@n ehinistölt kårhust& llkadl Majoitus onisså teftoisa, joklind milla.willÄ. Vlrust€itå
stav6., kåt5o lehdm uokata{ - osslo.
LIh.ö libusbussilltr pda ainå 15.5. klo I8.00 Ah-Mdndheinintietå j. paluu asena{ukiolle su 17.5.
noin tlo 22.00. R.tko hintr osdott!.iien maå*lst! riipplen 150 - 250 mlq sisåltäed båtkb j! saunu.
IhoittrutDin€n 8.5. mm.$i suone! Mdailuliitto,jd5enpdlelu puh. 6226 2812 tai sno.@n letåjåUe
Patti Salo. ,uh. 0q 291 6873



Helatorstaina 21,5. päiväretki
KARKALINIEMEN LUONNONPUISTO JA
TORHOLAN LUOLA

TULEVAA

Kokoontuni.€n t-hjåo ti.kon luoft klo 10-00. R61ki€väÄi. Måhdollisuus uimis@n. Knv.lyl.nkin pituus n.
6 km. Myös lyh)€mpiå ritlinihdollisuuksia. Aike nyös nn. valokuvluks.
Yhlcrshenldlö R€ijo v.luder, ptrll 019- lEl 2s0

27.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Nuuksio$å on ke!Ädn hehke{å vihrc)ttÄ. Sitå @ åina mukava ihaiuå kåreIlesååd Kdjå&ai!@ kohti. sauE
on ldmeid klo 18 åikoihin. Sau& on yhteissaun& j& siitå p.ritdnr paikatrpåållä s nlk.n s.|mmrlsu.
Nuuksi@n p!åseotlm auior lisåtsi busilla nm 85 Espmr lGkls1åsla.sin. klo 17.25 (k!smyöslaksiru).
Paluu hcnkil6autoin 1ai Nuuksionpååstä ldo 19.20 tai 20.55 hhtelallå bu$illå. V.st'{uhq rilö Jom.
Hlrktu puh. k. 479 508.

tii
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SUOMEN AUTOKOULULIITTO R.Y.
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LOMA
HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 28.3. - 4.4. 98

Llhtö H€lsinSin råutad€senalrt pe n.3. Ho 20.02
låhte$läjunallå- Paluu Kolaristå Iå 4.4. klo 19.25
låfttevåUå ju.ålb. llhr. 2400 hk sisältåen edsta-
ldiseljunmatkathåkuupåikoin, bNsilgadit, nå-
joiins 2 h6s6 huonetså, sune, mniaiseq rctki-
evååtjå ptivållisen sekå ohjatnd hiihtoEtk n påilir-
tåin. KF.le Fruutusprilkoir Jomå Num€ltå
puh.k. 019-318 243 iltåisi..

AHKIOVAELLUS VIIKKO 16

Madtooolåhtjpailtn onEnont€kiöläXalman]allion
rqjavanioasenålt . Muk@n båhtuu 5-6 h€nkilöä.
TiedNtelut Jorma Numi puh.t. 0i 9 - 3 l8 243

TALKOOVAELLUS 3. - 19.7.98

Påkkamne rppuu. Fi$uun ldhtijån evååt sekå
oiMne mukm hlkoomi€l€n. Reput nostetaan sel-
kåån Tulppion pohjoispuolella Kårck@jd tuvM

Ensimn6ise. iikon r€edbe tunturifu{ta-talkoira,
toisela viikollavain vaell.l@ Koillisklimtunturi-
ålu4[e. Vaellus peatitf Kiilop!ålle.
Retkessao. nyösviilron pituinenosuu tu.trriluut -
t€hrÄviå. Tånä rcrki pdltBa Tulppioon, josb koti-

Molenmal $uud€l liihtevåt Helsiq'stå pe 3 ?. ju-

Vrelu kmluu'ltdilayb€lMe 25-ruotisjuN!-
Eoden t.pthtuDiin ja siihen on wmttu pieni
''porkkånåpu$i nalkakulujen h€lpotranisebi.
Ilrnoitt utmi!€t luni.n likana:
Ulj.s P.mu 09- 488 821 ifiaisin
IGlevi Kosli 09- 813 5460 iltAisin
Ollaan åktiMsi& je soitellam, niin kenome lisåii.
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KOLMEN VALTAKUNNAN VAELLUS 18.-25.7.1998

Kummadon rh6vä lukso Kåsivåren kup€.$å on
pehåa$å kukoistuksessan tämän sydåokesän
telttåvåeluksd aikad. Ksvim tu*ailu jatkuu
Påhsa-tunturin kupeilh. Ruotsista siirr,6h NoF
jM ja säå. suosi€sss Pd*sm t€rl$ä huippu kuu-

Mrthu låhd.t{nn p€rjdhine 17.7. junålla,
palåt€n sumuntli-euna 26.7. Y&ellus toteutuu,
nikåli osanottåjir on råbintåin kuusi.
osmttm.ksu od Mdkailuliiton jÄ*niltÄ 1400
mk, nuilt4 1500 mk. Hirt@ sisålttaät dalk4i
junassnaluuvåu.upaik&oir@q linj!-sutomitkå!

Nl on kåikila nahdollisuus pÄÄstÄ rusk@ karsq
må&n lnarista lå.te€n. Nåhtåvyyksiä nn.
Abbistuturi, Hmmastuninn ja nahdollissti l*-
lon Kllt la- Våellus tap8huu usemnssa ryhnås
så niin, ettÄ tapå@me aina våliUåjosai.. Reittior
piiuud€l våihrelevat n. 60 - 85 km. vå.llus påått,t
Indnin peddlaina jo$q soua ja @joitus.
Låhtli Helsinsistii 4.9. llo 19.22je pduu Helsinkiin
13.9. klo 8.30
Osuottonslcun on yhdistys juhlåsod€n kuni-
aksi luvånnut väh:tn kohpensoinliå, joten hintr
ptdrii siinÄ 1000 nk rienoilla.

venekuljetus Kildsjån€llå, sauna, nåjoitus j.
pddtöspåivållina sekå opåstus. Ennåkkomoksu
500 nk naksellan kotiin läh.letä!ällå
pånkksiirtolomåkl@llåsiih ndkitt}1!qåpti-

Inotttautunis.t r.tk D ohjraj.tr€ Råija Hcnt-
ddille 15.5.98 ndn.$ä kotinumeo@ 09-718
?68. Hånelrå s nyös lisåtietoja.

25 - VUOTIS-JUHLAVAELLUS 5. - 12.9.98

Ennstlomakru on 500 Dft, jok nåkståan kotii.
låtet€ttÄvälla pdtkisiirclla.
Tiedutelqt ir ilmitttutuds.t 30.6, hanessä

Kdqi Kcki p.k. Sl3 5,160 p.t.856 441
tni8 P.rnu p.k 0+488 821 iltaisin
Jomr N|lmi p.k. 019-318 243 iftlisin
Ennlkkopslare.i on 8.8. Kujåtåitollå tro I 1.00
Ilnoittåutunisen yhteydesså nainilse toi!6i våel'
luk$n pituuden suhldja kerc puuttuvista varus
teista ( teltio, keilir, .inkka ) rr.
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Ulkoiluyhditystoimikunnan vaellukset

KALOTTIVAELLUS ABISKO-NIKKALUOKTA 1 8.-26.7.
1998 + lisävlikko Kebnekaisen maisemissa vko 31

Vdellukcn aikda nåjoiiunne tetttoihin tuda lä-
h.htyeen, jotta voimne tÄJtt{å tupi€n kåthålöitÄ
Govieme kÄ'töstaryhnnhimå4.jo.k! suoritlnm€

Låntd Rönoin tibusbusila laradaina 18.7. Hel
si.sistå L&hdentieta pohjois@n jå byiin pi&ls@
sopinoksen muk@ rcirinvaneltå. VåeluspÄiviå
k€4a7 päivåma*ojcnollcsa n. l5 kn. Pålluniiu€,
.iotkaeivåt jÄÄ Kebn€kdsn ynpårisIö!rctkiltc alk@
Nikksluoktasta suddmtåina 26.7.

Vaellukr.lle muodostamme 2-3 jelkåparin tclttrja
ruokrtunmt jotka hskkivat muonuså oni6n
nieltynyst€nsÄ n*aan n$. Jouto. kokonaismAå-
ra Bjoitctlo 35 o$llistuj@. lrnoitt utebft jr
lilili.dot Juhmi Siik pull 050-96 3336, Nitui-
v€ddti€ 20q {{100 ÄålekosH.

TALKoovlKKo KUKASJÄRVELLÄ 25.2.-2.8. 1998

Ensisven&j&*u!akaioliivellussuu aurluAbis-
kosbetelåånkohti R@lstu nsiralirtåtunturisutu
Kebnetaisen ltueft!. Matkm uellukselle kerqy
I05 kn, jostå kaloniEilin osuu on 60 kn.

Måtkå on tlrkoit€ttu kåikille nom!ålikuntoisitl€
tos$kuhtrdjile ildtu ja snkupnol4n karsonsnå.
Aikåismpi vaelluskokenuksen puute ei ole este
qållisruDiselle. Korostame 6tis1å ercmmÄn yh-
de$åoloskun6 

'dk€n@kåånyksityisryddkår-sinattå. Jokaisle lö't$, aik4 omille hdlstuksille
sid, kasvien vålokuvauks@n. Vaellustoieutebln
yhtmå ryhndrd kaldelb retljålåjd Kebn.kaisen
m@sto$å päiv4rcrket kåht€m ryinåle.

Joi,r KutajÄdi olisi mukavampi paikka kaikille
kå)'ft åjile, 144a pail*oj! kunmstsa yhteisrcimin.
ohielM kuulust vehe v,rurm katon uusini-
n.n, halkoliit in r6tq puulalk@tja Ma*åiluliiton
mjan kuistile llso rinr.r<ojå vdien. llåt kulMt
r.lkei\!.iå kedies hilastuk*n pari*. lisåaiedot
ja ihEoittruluniletTwDis.n Reinoltt puh. L 08-
530 2075 t.i 040-563 01??.
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NAUTISKELIJOIDEN JUHANNUSVAELLUS TUNTSALLE
{3.-21.6.1998

PERUUTUSEHDOT

Auri.ko killottaa ylhääIä yötå päivåå juhenusvii
kollå, LapinalLukesåonkåu.einmill@unaodot-
taei hlttysmådan s@punisl!. Maltailuliitor
nanliskclevslltr jnhannusåellukselltr Sdla Tunisan
luntureille kuljetaan kellotrå ja ldi@trå lyhynä

sML:n jtsenhintaan 1450 Dk (nuut 1550 nk)

sisÄltr!Ä1 krljetulcer Kenijäfleltå Nåruskåm ja
talaisin skåkuljetuketp€nlå våellnmuon4 kakri
totå wolraru$ll4 saus, yöpynisa ja juhmnus-
påivållhen N@skan konlun rcrkeilyn.jass sekå

lnoitt.utunis.r 30,41998 n m*i Suonfn
MatkriHiifto, jiisnprlienl, pull 09{226 2812,
ttuätietoj. .ntrå retkm opa R.$. H.ntha4
puh L 09-718 768.

Helsi.gh seudun LapinLåvijöillä on osanoriajien
våhladen lli muun @nall! åw@matlonu stftr
johdosra oikans p€ruutiaå lonåtilåisuus 14 llk a-
n€n ilnoitetun lilåisuod€n alkdispdivåe obmdtå
velvollinen kodåuksii.. Jårjöståjå' p.ruunaesse ri-
laisuudcn, osanottomåksu palaurde kokonsisuu-

Jos varqosporuuietåe. pålalletad ilmoitlautunis-
måksu våhennetltnÄtoimistokuluilla, 50 nk !dåuk-
*ltå, tuilenkin nnn ettå jos vlråos Fruuletås

42-31 rk enn.n natkan alkua, pidaterdan puolet

30-15 rk ennei matkln alkuå pidåteiåln en$kko-
nakeu kokorM. Mikåli tåmlt naksu on yli 25ol0
vsrun lmåliikon hinnast!, pålåutetaantAnån nåÄ'

1+8 vik ennen n$km alkua pqiläÄn 50% varålk-
snkoko.åishinmslå,kuilenkinvfi åtuemtk@

0-7 rk ennen nattm alkua, pdiiään veglksen

Tilaajå on oikertettu peruuttå€sdn tdlleen takli-
sinnåksuun låÄkrrinlodistuks.lla.
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MENNEITA

Pisaroita
Pumnsyöjår pöy.lån ynpårill4

mielisså t€ot trlo ncm€.t
ne yhdssa tchöt koetut.

Tutul,.iori! tulaiåki' håln tuunia olisi.

Nuo puuMr'djåt pördån )Tpfillå
wodesta not@n nuk@å ol6v.t
myös uudel irnolb aloitianet
låhtdft kotii4 men€r{t poi!.

bnttilöittcn vålo$å istuu,

K&ls@ tulcvii. lehtåviin,

l&ttaa ihmisii4 tekeviin,
niihin, jotks lthivÅt kotiitr,

It34niis}'t€me 80-ruotispliYnnd
kåksi stldoitten kansså kulkdaista

tieltä, tDhti Kukdjiire. tnpa!-

pohtiEl itsdäiswd€n ol€nust4,
håvåinnoival ympdristtu kelo!
kåt\diset låkkåpååpetÄjå!

osittlitr åvdo nåi*nån.

''siinå se on olemåinen, luum@våt.

Sittentå4, [ousbputillöksöttåen,

jalku! hiiftto jånsänFh@.

uti

\=fi--
i l,,li
! '-tÅ
--.x242

'  / ' -v I
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VUODEN 1997 SARVEKAS NRO 21

Hån on nies. Itå on alle 50 wotr!.
tåpi.kåvijå htu or olln nod*ta 1988 alkå€n.
Hån on vlelilja,jota kulk@ uein pienese porukå5-
$ja rynyld etedpåin paikois$, jotkajoskus nart-
låvär mahdottoniltåkin edetå. Toisitrtu hån yi€ttää
aiklqsa istuq iulilla yståvidrå sarass. Hån on
kullunul Lpinkåvijöidd johtokMtm nod€sla
1990 jå hån toinii åkliilitu jäsenena ed€llcen
lalkootoinikumiss jt otr linå vålnis n€rcmiiätr
sime, misså apu laaite. HAn od myös retÄntl
trlkoiluloimikutåå nonetuod€l koluter nkså nil

Kdjlkåibnsuuonhhelletuttu,wikk aikehnn
ei saunonis@n suottåvatikae i(å),t4. Uwin ovat
hano hiuksenejådn@t 66t@n, nihitr p}rhe on
re jåtlånlt onko kmpå jåÄn)'l kotiin våi nuutcn

Håna @ nåhtyja kuultu siirtlaån pupujussin ravoin
paikasta toiw., silltjoshs htu on låiska .oue
nM natllplssist4d ulos. Hdr nukkuu nisÄja
nilloinvain. Rebellisesti voin so4 ettå 016 kare!
Iind händ.ul&unislaidoslåan.
Puutdkoissa, tun hån vetåå altiot!" saattaa metsss-
råkuulu!, etrÄp.rkEle,ontuokhpuutiellå .nuttr
su6ava$a Dutk6sa saitaa hån jo puita ha.lat4,
lieLös}!!åollutBuhtivaiEttausluo mn.Murb
yl@nså ovåt ne prurkin påddddr,iårsa praswt.
Vminkin iålkoovåelluksila hruluu nont! kcdaa
huulq enå pnp..-., jolloinkolnev&I4je tysly, etr.l
Einåk6. lle kaikLi tuutevåt dmen Pektå jå heistä
yksi on Petk! Nrdrm.
P6l&a sdko P)yråå Sinua nout4n)@ såftsi.

Kirsd Kldolar pulE s*ettaa,Ic pitlujoulusm -
97.
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KUNNIAJASEN NRO 3
LbtDmin Bötje, nies none$å mukana niin kåun
kuin n€ lapinkåvijet oLmme Ksrjakaivon kålijöinå
ou€et. On ollut puhei.å se kåupnngin ke$å tehty
uokåsopinuq se paperi, joia Börje pirÄÄ pö)rAla!-
likosaan työpaikallm!, alimmaisno si€llä, jotå
ruoverra-siapysisi nahdoujsims ltau& mnilra
kiiiiostuneiltå uohduksissa. Olhs siå näh$!å
oii4 etn BörjeiyösHelsingin seudm tapi.kÄvijiinä
oliikåånkuinmcidån"onåni€t UltoilNi.ato$!

Böie Lofmanin ssiott on, ettå yhdi$ys sai H€lsin-
gin kåupunsilla vuol{attna Karjakoivon majan. jokå
on ollut yhdistykFnme jås4iå aktiloila, mi.lcn,
bintoireo kohde. MiiÄ olisirdekaan ilnd Kdja-
kairca. Tienavasli hån oli nlosjatkosopinustå ieh-
iÄessi! Ftkaisda henkilö.

Bi'de €dnsti ulkoileliå jå retkeilaiä kansan osid.
pohdittaesa ssioia en yhdisryksissd, iuoden silloin
tillöin tereisiå johlokunnall€mne, elenkh jos ja
kun asioissa oli neitÄ koskde terctrav@. Aitoi
naan hän myös qikutti loinåkkasii siihen. €ttå
saime ru.ssni lisäå hr.ain hoi<lenuja dkoilutueits.
Tilintsrkåståjananme hån oli iyös wosien åjan.
Suonen Matkailuliiton edustajana hiin on ainåkin
kehdenlqrmend nodm ellei enenmänth aikåns
osllistunut aktiivinå henkilönå Pohjoisnåisr€n
toåtkåiluyhdistysten tunturiulkoilukokouksiin. Nåi-
den orslnis@lioid€n loin€sra on neillä Pobjois-
maissa nyt erittåin [yräl .elkeilyr€itit ja

Linon hdhustöskentelyssä hån oli åina tut@assa
tunturirctk€iltln liitt aiå loinenpiteilä, olipa ky-
sesså omå Kuklsjano alue tåi muut l@jennåt

Pohjoismaken Kålotlircititr srrtymis€$a ji kdhid6-
ly$Ä !tu oa ollnt kesk€inen henkilö asi&tunte-
nukFlle4 kuien myds HSL:i våki myöh€nmin

Cb minittauBörjo pit&nÄkdhoilråLapi*åliiöile
kåuo sitten. Belldedn sdiin [srppoi pilkå, panåkqs
mis reloisiitlt kaidålosw. Kertoi elvåsnåisesti

r€rkeilyeåån ulkomaillå, kenoi kantajaks*n pålk,
k ånaslu. aasistå, joka €i ainå ollnr hånen tans,
sa4 enar nieltå våelluksen våuhdista jå s!!n-
naslAkdatr. Kercnla oli $lvds.aista, sujNaa *kÄ
sanoj€nkå).nö wsi! v'valtreikastx kursilenatontå,
hnu'norinpilke lilahri vålillå silDåkulnarå. Kuuli-
jåt olivst nedat nåu.uså sekå htaiUå nietn.

TÄ$åpidipåtk4 niiråajatuksia, joitåolen lapinkdvi
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'  Helppo, nopea ia
tehokas ohjelmal

LrsÄrDToJA r I
Hekin[i (0)l ('8i ]188 |
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lmpea (0j)1112900 !
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-G-.t"r.;!-:1Tervetuloa!

NEN
'l'ifaukset puh. (0141 622155

Tule tutustumaan
MAARIANIIAMINAAN

Nauti piener påiåikaupungin merihenkisestä ilmapiiristit.

Talven tapahtumista saat tietoa soittamalla Älands tudstinformation
Duh. 018-24 000. fax 018-24 265

HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY

Kiipeilyvarusteet
Seikkailuvarusteet
l l .
TL iIOUNTAIN t/

-_.r sHoP 'ratg ^__,_"-.. . .  
q

11 r*ill,".ft:"/
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Eräkeskus Inari
Mukava loma. ja kurssipaikka

Inarissa Muddusiärven rannalla.

. Rantamökit
450 mumökki/vrk (10 henge e)

. Vempainvuokraamosta sukset ia muut
varusteet. Betkiä luontoon, kalastusluvat

Utnna*sWbett?t(

puh. 016-673 260

b,,n,,3i
l6\i
\9 PHITIPS



YHDISTYSTIEDOTE

Helsingin S.udm Lrpinklviint ry. otr suomm
Mrtl.iluliiton jäsnilri.stö, jok p€r6f€..iin
womr 1973. Yhdi.tyk€n tlrlioituksm&on edis-
t'åä LrpiD matloilw jr retkfilyö, eritisati H.l-

JASETryYSMUODOT
yd rs in d t e U d ere 1 : liitr'.d@t SML:en j! silå kaut-
t4 HSL:ÄÄi. Vdsiruisi! jå.mia niin wosi-, p6rfte
Lni. nuorisojåFnet.,t/ordJdre,et kuuluvat sML:n
joho.hn muuhua jårj€sröön, nuttå olar liittra@t
HSL:åän naksanalesuodjåsemaksld iililleme.
Muut kuin SML:n roisten yhdistysten j:rsen6t eiråt
voi lnttyå suonjåsenikd. Yriqkserja nuut yhrcisöt
vcivl l;it ä yh t e i stijtte 

" 
iks i

JÄSBNEDUT

L!ssin Rerkiåilt!: retkeilyesul jå -vÄlin€et.
polkup-vörå! lasketlelu, ym.
Fonm. Knko.to , puh.6121600
Psniodtt : rctkeilysut ja -vÄlin@! polkupyödl

Y.jönkatn 34 puh. 694 3899

Jå!enlehdet
Oru lehtemne on LAPINKÄ\4IÄ joka ilnesw
nelj{.ti wodessjå måtkliluliiron MATKAILU. joka
ilmesry,rknndesti. I-APINXÄVUÄ left denloi myös
tilåta, euei ole €siminm 1si sroEjå*tr.

Kaiakaivo d woknrtu kå'nijönme HelsinSin kan-
pNsilta. se sijåiisG Espoosså, n. 9 Io vanftaltå
Turunnebå, påd kilm€i'iä Solwllå. u.heiluopistolta.
Kajåkåilou. påås Konllan bnsilla src 85, jokå
lätltr Espmn keskuståstå.

2l

Kdakaivolle oh flsinmåkeuä kemlla hlaÄ tulla
kanan k4$a. Ohj€lmaan merkjnt våstuuhenkilö
4sstaa nyös perill€ pååsysÄ.

Kejakaivollåod ylånåja jå aldåja jonta yhteyda-
sÄonsauna,sekåyl€ise$å kÄltssÄolevåk€ilto*åtos.
vdusteisiin kuuluu åstioira, puhtaia huopiajå kei
1in. johon Sinol on tuoiava ilse. Ylånojån k€ittiöså
o. yksilield.inen kaasuleirin. Almajass4 on takla
js kånjila, ylånaj$så or kahi kåniinaa. Måjoissa
ei ole såhköA. Jokainen nökinkÄ'ttåjå lno mal

vihreådn komposloinnl$dkkoon låiteten mir
nådruva .iåte, muut roskåt lulee vi.da pois

Jåsen se tuodå muksm myös Lrpi.tåviöihin
knnlunadomi&henkildiiÄ Yli viiden ulkopuoli*n
ryhdästä on ilnoit€hala kaft dell6.iohtokuman jåse

Kårjakailoa ei rci våråt pelkÄsrååd onen k4t-
töön, man s. on aina kaikkid j:isenra kAltö$å.

Ka4alaivan @oitut srrr jisdkorrtiå vstae Sue
n€n Måtloiiuliirosi!" Mikonkar! 25. (aukioloaika
on 9.00-16.00) ja Caf. Solv.llåsra Nuukdonti€ 82
(tukista lukioloajat puh. 860 845). Måttailuliilosta
waimen s@ ilhaiseksi. Cd€ Solvsllasra haku tuk-
re l0 bk kerta. M.joiss on toinitrbohj*! joit4

Telnailu@ Kå.jakaircuasalrittukpinkåvijöillejå
heidån vieoileo. Ulkoilualu@n vlrtijålbivarp€riå
telttailijoiltå ulkoilu- j. urheiluviBion säätirån
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Kårj akåivotr Ui,,ttö-lslunamrkut:

Talk@viikonloppuin&on oleskelu måksulontå koko
nikonlopun (ci koske teltianaksua). Muut oh.jet,
naan Derkityt tilaisuudet. joissa yövytåån
Kad.kaivoll4 oBl ohjelndn tuuludlia osiltåm
ilmaisia. Keskhii*koeunån saunandbu on t mV

Maksut suo.itetaan HSL:. pektitilille Meritå Eeri-
kinkatu 24, Hki, dlinunm 214218-1384?

Mdrkåiluliitostå [aettu avain on palåutctlav& heli
kåt(ön jAlked Matkailuliitloon. S€n voi jåtuiå nyös
Mltkeiluliiton postiluukkuun ki..ietuoressa
pdautuslapnla rannettuna. Cafe Sollvålls.ta h.et-
tu a!åin on pålanl€ttlva heti kår'lön jålkeen Cafe

Kotå Kiatilån Kukå3j ärvellå
Kukasjådd shoskånni loinii v!ruustupå.å. ,/a-
lauksid hoitdat Pips^ Maing puh.k. 5877 004 ja
Maija $ykli puh.k. 876 439i.
Munt kuin Hsl:djäsenei saavat kåytiÄä koha aain
EsLr jåsa€n senra$a.

Kod@ kiirtlö,akflt otHsL:njäsflcllå I 5 mk/hlö/
yö ja mnilta 30 nk/hlö/y6. All. lz-vloti.id€n
kÄlttönatsuton prolet ed€llå olaista. Koko kodan
rci wokrata kÄyttöönså 60 nln',vö. Vå.aus on
peruttåvå kåksi viikk@ €m4 larattua like rli siirii
periliiän.omåali kå',tlönåksu.

Goados lÄnpiäa kaniinsllå. Mrum va.ustuksena
v4i-.ja jheåmpfi , tiskivåti, siilou$Älineetjå låpio.
Nukl,aDin.n tapaltun llttialla. Yhteisonistukssa

Mrtkailuliiton iruna jå n!i!
tåpi*evijoilla on kd)ttöoikeus sanolledu€ellå ob
raan suonm Matkåiruliilor omistanaan najM jE
saunasn KukåsjÄneuå. Majo *Ä)ttödatsu 25 nk/
uk/hlö, I l0-3 ] 5. måjalla on talvi hinnlt I hlö:50
nldvd<.2 ö:60 nt/tk. 3 hlö:80 nldv.L. 4l ö:I00
bldr4 5 ö,:25 Bk4 ö/kk, åll€ 15 qotiaat
aikuisten seuråssa ilnaheksi. Tallellå nsjån
pei\dkÄ',tös1åpsitåån I 0 mk/h10, kesdlåpÄi!åLä]rö
on ilnåista. Majs yhleydBså on euno. jonka
kÄr'ttöndksu l0 nkhö/kert " 

pin$ erit€llå laskuun.
Måjon ja saunån vamukd hoite sMl-:sså sirpa
Voonlela puh. 6226 2812.

Mt|u. iåsenedut
Kaikki mout Måtkrilufinor jrsercdut.

JASENASIOIDE]\IHOITO
Yhdyshenkilö Suonennatkailuliitoss on Si.pa
Vuontele puh. 6226 2812. VaBinaisten jAsnrd
osoir@muutoket hoitAa SML.
JåFnsihtesri Ss.å Koståna, Pennilåntie 1 H 56,
007,ro Heki ! puh. t.363 416puh. r.41314214
SuoBjås.*en ja lehtitilaajietr osoir@nnuutokFi
hoitåå 

'åhastonhoibjå 
Madå P!stå, Ilkantie ll C

?4, 00400 H€lsinki p!h. k.5871985.
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K€rhoillat
Kerhoiltå on jokåisd kuukåuden ensinmåisenå

K&ikesta loinimåst! ilnoit€taan Låpinkåvijål€h-

Hsllld on kolne Tena M61e. 3't€lttåa joia rci
wokntå I00 d/vnkkotåi 50 mk&iikolopp!- Tehåt
oHtlapolimisia kaksikenosteltloja. Yhdisqs wok-
raa myös FjälrAren-Atka t€lttå! 200 nk&iikko ja
100 nk/viikonloppu. Tieduslelut Anja siotonen
puh.k.813 5,160 t i sakei P,lo puh.k.874 5880.
Hsllld on kaksi Transi@ joita wokrålaar 50 ok/
viikko tai 20 nk/viikonloppu. Våmuksci Anja
Sintonen puh. k.813 5460.
Yuokiåt voi nrds itsei€lrtyjå lehtyjå åhkioita 150
mhiikto sekåSalotan 906ja s.vorån 1200 rinkkaa
I00 Dk viikko ja 50 nk viikonloppu. Tieduslelut
Petta Nannen prh.k. 8558 232.
Kolne paria suomabisi! lmikenkiå mallia AlFs.t
75mk/viikko t8i 30 mk&nkonlopp!. Lumikenkiå
wokr4 nyös P€kl.Nari.€D puh k.8558232.
vÄLn.TITÄ WoKRATAAN VAIN YT]DISTYK-
SEN JÄSENILLE.

TOIMIHENKILOT WONNA 1 998

KitsnKJ. ola &heenjohtaja. vchkalie I7-21 C l,
04400 Jåflenpdå, pnh, k,291 91 7l
Pemi H.ituae\ talapuh.enjoh|aja, Htwkosk n-
kåtu 3 G 2q 01360 Vdt$, puh. k, 874 8892
Allu Arund, ritrteed AnjdF6lldtie4 B 15,00700
HelsinK, puh. k.345 1781
Mttt johtottn@ löwet S@rå Koståna" Petlå
Nan .n, JomaNumi, Mluri Piippo, Mirjs Pi.ina!

Rahastorhoitaja Ma.js Puska" Itantie ll c 24
00400 H€lsinki puh. k.5871985.

s@ Ko,rma" edst d@a t oi hi I taj d, Pe.ttihlne I H
56,00740 H€lsi ! puh. k.363 416
Reijo Blonb€r& Maiå b6oinen, såksri Palq
Mi.jå Pidno, Henu Siitari, Irjr Titlaja sad Toc

Seijå Turppo, E 4i4 Pyhåtuntuitr1i. I C 61, 00970
Helsinti, Puh k. 322 644
Kisri Klenoh Smn KosraDå, Aino Marik iden,
Måud Piippq Riila Pu'ana, Muja Puska, Mirja
Savohind jå Sirkla Slndslröb.

T!lkootoimikutrtå
VljasPenr,lalkoopaa ikkö, Luuva.immtie l0 F
84, 00350 HelsinE p!t. k. 488 82I tÅi 040 592
7274.
Älan Apunen, Aulis Boströr. Iomå H}'kås, Pekkå
Narin€n, Mirjå Pi.intu jå Kånn sillånder

UlkoilutoimihDta
Jooa Numi, vedJA Linnaist nkaru I I c 36, 08100
Lohj4 puh.k 019-318 243
Aulis Bostön, Kål6vi Koskj, Mid! Pidnen, Anjr
Poutitneo, KÄri Pupufii, P.rniSalo, Hånnn Siitdi,
Erkki sihp&en, Lcifst.ön. Rciio Vglaldc.

Karjåklivor isöntå
Kaldi Koski, P€llavakaski 8 H 15, 02340 Espoo,
puh. k.813 5460, puh. t.856 441
Yhdisfken emtutii
Ritve Punnei! S.velånli€ 3 1 70, 00720 Helsink!
P!h.  k.372101
Sirl*r Sundsrön! Kmeftb 2 C 46,00420 Helsin4
puh.k.563 2092
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KARTAN JA KOMPASSIN KAYTTO

JoloisnjokåkulkeenestGsetuleoet suMis-
ta karta! ja konpasin awlh, myös niidd jotkå
kxlkevst makivillå Eiteillä. Eiittisd tårk€åii * o.
niille, jolkå kulkwat reinim ulkopuolellå.

Seu.r j lory$ti tr.ttaa
Lö)tåå oike rinijå suunt! tunturi$å on tsito, jota
piidÄ harjoit lla jaftuvåsli. P&åstå håioitu'tå on
luk@ ksrttåå u*inj! siid paikå.t!å sijaintinso. on
tavållisra, enå karttå on rinkass ja s poiEiren
esille reitlinuuloskohdiss! tai sillain L!. poikden
reitiltåjå ryhdltåan suunnistm@n. TÄllöin se set-

Kartia pitåå ollå jalLuvasli esillå my6s mdityillå
.eit iUå. siloin on helponpi lö$äå kohde r4i pålara
takåismjos såå tuuttuu nopeåsli huonoksi.

H'ry{llå sddlå or hglppo surmisie tdturimslo$
sa- Kodp6sist3ei llFiti.Fkovåsti ottaa $ustaåtai
ha!åinnoido ilnssnuntia kuter metsåmmeosså..
M.rsåmstosd on vaik*npi suunnist 4 kosk
kohdeia .i ole nålqdisÄ. Siloin tåttra jalkwasti
tuFaut$ konpdsiis jos poikla m.rLityltå reilil

Suunnst itåde Blitåanåluksi kertaltåsopivåct p9i
ja oteter suuld sime $cnanell& konpa$in pitkÄ
siw katbllelehiöpist€e. jaaålikohted soutåisesti.
Kompa$in piikå siw osoin@ kårtalla haluttuun
koht@*en. Tånlrn jålk@n kåånnet!6r kmplss'n
kehtoa siten, ettå kmpssi kehdon pohjlse olevåt
vijvar ovai yidBnsluntåjsis lartån 6telå -
pohjoisk@dinlattien suuniau. Kehdo! pohjois
d€rtin pitåÄ osoittA4 kohti karttaFhjohtålKobt en
ollc$a pikkutårkla t i mikåli malka m pikÄ on
sDiji tå.kislaa kstalt4 laFittavå erunto korjaus jå
slo.itls4 nuutos konpåssisuunran.
Suunnanoron jälkeentArkister@n oikea $m1@ eu-
rav61i Konpa$i! Lanssa kåtu.'(åän koht€en
suurtad site. ettå pohjois.culå asettuu kehdon
hslloon,jollohkonpåsitrsulniaruoliosoitlaAtoi
rcitunn kohiaseen. Jos nåkö61å on hWå, voiden
vålit4 sopiva vÄlikohd€. jola koftde. suunngl4n

kulku j4 tarkjst imn taNittaess suuntå. Huonon
sdkya]fden vallneså on seuntlava jåtkuvasti

Jos kohde on k&ukana, on kå'låndllistiijak@ mal-
kå osiin. IÄme oo våltiåmälö ii dityi*sd neikDtr
[älfl]]dd lallitess. Ilnan tåtÄ s@tt!å lsgetå
bMjos kohde onkåukånå. Or helpohpi suu.nis-
taa kohlFsEn vålietappien kåuttå, koska sNntå oD
helponpi tållöin natkm åilou teldsle, jolloin on
nyös helponpi tavoittaa lohd.. Tu.turin@tossa
on lisåksi kÄ],tannölliståvslita Fitti Dston muote

Seuåavåss kuvasa on håvlinnollistettu rcitin va-
lintaa tunturinestossa:

L Alnksi ot€tun suunLe kohli lunturi!, jotta s@tu

2. Nrt otelaan uusi suunta kohd€n kalden huipu

3. Såtulas* otehan suu.tå tupåå kohti hiemm
oikeallq koska rakana on tunturi.
4 Tållöin voidmn vaflistå. etl€i n€nnä tuun ohijå
oretås ini*sså uusi kohii lånttit j& tupu.

ljållsåkd 1997



VANTAAN LADUT
Vantåån klupungin alueellå larlvakoston pituls on
yli 200 kml V&låistujlKn låtuj! on n 45 kn, joten
nielihm6tulGd penn on nshdollisuus päådä
laikk&etelÄn kmoksessa- SuosituiMdl lsdnr löy-
t}tåt Hakuilastå, KuusijåFeftå kdmoksh j! Pe
tikosla. Keinolassja Kuusijåflellå iaukoa loi pil{å
ulkoilmajå$a tlåkuilssr voi poiketd kåiviste
Iemasa l@vu$a. tåduislå pååosr sdelru sckå
p6rint6iscd cflä vapaasn ilyliin. Håkunils jå
Keinols hiitrokesk!$er lådut jå La.to'aråpohjille
tchdlväi ladut ovar p.riit isd lisAksi myös våpd

Iiå'v!nr& p. 839 692 Kuusijåflen ultoilun4ja
varha Lahdentie p. 8?4 3343, kahvio 874 3383
Lansivet4a p 5045 5482 Kuurijären n.jå or
.voimå talvikaureno klo 9.00 - 20.00r naksullinen

Keihold jå Bis6n ulkoilunajlt ovat Kcidolqn Kåi-
La ry:! jå Vantaa Latu ry:n hallinna$a Aukiole
tiedust€lnt jå.jeslöiltå. Bim ulLoilumajå sijån@
Bisa j!ftn pohjoispår$a Ku.i admaen lånsi-
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SAARISELAN LADUT

SurislåUå ladui alaiaan heri e.silumen rultur, kun
lunta on.iittäväsliåjaa låtukoneillå. Kivi€rja ka G
jm yU €i kuit€nkaan lömåillål Viin6is€l noottori-
k€lkoiUååvåttåvårlad out yl@nsÄ kunno$å hel
nikuun puolivelih m6nesså. Tunturicn yli kulk6-
viå reinejå nrolletau sitlolosuhteiden Duk@n,
Tuiskusåålå 6i Eitiejå kdnala avåtå avoiness
tunturimmeossl Sitcn Kulmlarun lenkille tai
nlille tuntlrilåduile 6i kamta låheå k hnon kelin
&koå. Latujen låhtöFikat ovåt Tunturihot€llir
edesÅ. Ktrlnstnrun hiu låhte nelostien ålilutselt4
Alu€ellå on rbMsti opåstcitlja sisåisiå latnja €ri
puolilla matkailuk€skusrå. Ladul on merkity
puupa4luille tAi ristiviitoilla ja risteyksisså on riittå,
josto ilmd@ rinne htu johtaa ja p.ljonko kohte€-

Su4ituiDpit reittejl j. koh!.it.
Runaluru on sdibttånlrwosien satoss slosions
rctkien kohteenå. Vellinsårtinän tupa o. s.kin löy-
låry,t omatihailijusåldsinkin kwåisin. Kiilopddlle
suunnatau uain runsuti myÖs Rmakurun jå
Luulannd kauth. Suosituin reitti Kiilopiuille on
kuitenkin Ahopådn k utt . On kuitenkh huonana-
va ettå reitti tutk€utuu nop€lsri tuul€så jå tuistus
så. Uutcm koht@m on aiin6 wosi!å kåvijoiden
n5.&å lisÄåtrtrrl Kuukkelilåmelh jo.n. johtu
låtu Kaunispdra jå Pdopl& Lautta. Linr! Antin
kotåon lvoinna pdivitdin klo 10 - 16. Huonomola
tolillåmåttdKuutk6lilddelercitödå Lufi oj@n
vartta seurevan l.du kåutta. Laiu 6k r.e pohjoi
sn Kuukkelilanm.n eut !n n. 4 kn pååsrå

PerinreiM Kiilop{ålL johtåv& valaistun lådun ri
lalle otr mnnt.m oosi sitten vålnislunut lyhyempi
ynptrålåt!, ns. Vålim@n l.tu- vdsinkh blvella
iltlpin€Älåja tykkylund aikm s on rod6lin€n
noipmlatu. Valåistus on suunniretu huol€lla rd-
ratlum Kiilopålh latub. Uullrtem Vålimaa! Iå-

dulh kånmi jo$s voi k histellajå peist@ nal*a-
roitå: Kdni on aild puhdsvelisen Laaiojan
lotvåpmtr tlntun.ssr. Plmn !6ttå voi kåtttaå

Liihituvat påiYnretkikobteiD!
Vasinkin kwåbåällå hiihtoretkien kohteina ovå1
Runåkur.n, vellinsårpinån. Luulannin ja
Rauiulmmin pdivåtuvåt, nuttå Moihkurussa Lintu
Antin kodd tuntunå$å on my6s påivÄtupa, joss.
on sopiv! pitÄÄ tåukoa. Tulissa je kdn€isså on

Xulmåkurull trikaå
Kulmaturu on mon6 tslviscn hiihtÄjån haav@m.
Sime ei kuitenk@n suositellarelkeÄhuomllå såållå.
Nelosticltå n&lka suunlautuu Tolosj@n vanen.
TolGj@Uå on laalu, jossa rci pitåå laukm ennen
nousu Håripääll€. HmipåålrÄ laru jåtkuu Pikku
Hangasojan !.afta rånilåa., Pikku Hangdojala
on laan laukopåikka@. Rcitin laaqillå on !å6th!-

Lnmpöhtr?
S@riselälla siails@ Suomen ensinnåinen lånpo-
latul Sekienelce KdnispåÄn rint el!åjåon pituud.l-
lld riisi kjlonehiå. låtu on lasoll@tr vaativa ja
hraållå kelillå on låskuisa oltAvå t rtte4 Lånpö-
låtu on smnul nin€nså, toslo se sijaite kork€alh
tunturi$åja pattskelillå si.[ä on lånpdtila usn
asteen kork*mpi kuin nalkailukdkllceo alu€eua.

Hiihtånnår!
tådut odott4vat hiihtÄja4 opasraulut kdEttaa Lui
te.Htr lnkÅista tartt4q jorb voi anioid! oman
L!trionså matkd iuten. Sååti€dot or srytå nyös
lqkjstå4, sillåtunturi$a olosuhretnuuttulatnop6
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TROLLIUS EUROPAEUS -
KULLERO
Pohjois'suomen alkukesäåo liiqaät etottåmanG

'nasti 
kehaisena kukkivat knllerckenlÄt, sillå niin

yleinen. runsas ja suurt n kukliens& våriloistollå
ynpäristöstäån poiktevå tnnå kasi on kaikkialla
Perspohjolasajå Låpisså. Alknpeiåisqå s. on vs&-
tclias laji, rehevi@ lehtojo, lehto- jå lenokor?ien,
tuhlnetsien ja -pdsastojen kasvi, .illempanå
jokiiömissä, auteilld letoill! jå låhd€heneikötsd
esiintlaå. Ihnisen våikutukssla se o. nenetlånlt
osan iisiå luo.tåisista kasvupåikDtlaar, nutt!
voittånut sine.tin poton €nemnån. NykyisinhÄr se
on erityisesli niittyklsvi. Ninenonaln Poftjois-Suo'
md jokilasienluo@npuoleisill.j!tuorcilla, usin
li€vtu tevåttuFm alaisilla iai våhår soistuneillajå
toismh! taasblålalenksien liljatll&niirldlÄkull€rc
on leinakavi. Runsas ja rehevå on kullerc nyös
kosreiss4 ko.pimisise påjnkDi$a, purcj€n jå joki
en rarnoiUå sk! påljlks lehtoniiq/illÄ sellåisillå
Inninailbkin, joiss& luni ei viiw koyin pittälle
kesiiån. Siellå sen tåpe kuttima$a viel, elokuun
åhsa, jolloin alempana ovåt cnäåjåljellålain tyhjat

KuitenkM ei kulleo neillå ole yksinomaan pohjoi-
nen kasvi. Sitå esii.tla eteltuså hslK Suon€n
jådialuedelelÄosim Elelä-Ilån6s6nFPohjois-
Undellenelle, jopa Salakunnan k@kkoiskulnåU€
jåVåBi.åis-slode.siså'.ååseuduilles@kka. Mut-
la eritoista kulledn esiintymisesså of,, etiå s puut-
tuu l@jalti Suomen erelÄisen ja pohjoisen levinnei,
sDsalu@nse lalillå. Altloenella jå mtruaha
lounais€sra se.isrosrs sudn knjn Pohjånlahdd
Fnnikoliå ja Suodenselältä se tyfstin pnnttuu.
Kullmon siis dsisij!;l.sri potjohrq ja vuoristoseu-
tujen kasli ja snosii ilneisesri länpösuhteillaan

Etel{-Suodeså kuldro alkm kukria jo loukokuun
lopuls, RlijssdEsråjuhenut$njålken. Kutjnla
kstådvdn påriliiktoq SieneniÄmuodostuuvielä
Jååmr.n rånnikouakin runssti. Sienoel itåvåt

yl€enså vasla s€ulaavana kevåiitrå, Aikåisintld yh-
d€tsänte.å wonna ruor€t kullercr tåimct pystaåt
kehitiåm{ån kukl-averen. PaÄjuuri kuolcejo ensin-
nÄisina ikÄaositu jå Fn lilalle syntf lylyesa
pFtyjnnnlo$akinppu pirkiå, piuanldheisiäver$-
juunå. Kulle.on kukka mnistutiaa åita påljon ren-
tukh kukk@. Sedkin kuktal€hdet ovåt tokonmn
kiert€isdentoisia eik! niiden lukunäArå ol€ våkio.
Klllercill. on krite.kin toinivie. h€teidd ja kehÄ-
lehtid v:{isså 5-15 kapd kieliDåis$i, k ltåisia
m$ibheå joidft qa*å on metiå.rittåvå slaen,
rys. Erctuk*ksi .€nrukoisb kull€ron lehdet lisåksi
ovat sornililskåisiå. Sw!. lietsellisen ninen
(tollius) s6notaå. johtuvan geMis€st4 pFrcåt4

P8llomisl! tarkoittalasta kantåsånst .

Lähd6: Jeldo Jalås, suud lssvildrj!
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KIRJAREPPU
Luonto tutuksi: Kukdt,
WSOY' 1997,256 siYuå.

Tdkukokoin€n kuklåkirjå. Kirjssa€sit€llään noin
240 eri Lakkahjio, joisla noin 200 voi tavåta Suq
mesa kotipihoillej! netsisä - siis llvdlisinmåtj&
trdyttiivimnåt kukåt. Våiikular lisÄkd kukåstå on
aåriviivspnros tunnistånisn helpottaniseksi. Sef
keåsui knntåusitarlukosla nåkee kukinta-ajao ja
Eurmp&kÅrt llåtwimeiswdet-Kswist onselos-
tettu yksityiskohtslsti nitelLr Latinro, lehdrt ja
hedelndr.Mukevbaliså@onlåliotsiklo'sqmn-
dköisiii" - snrd kenotad leji! jotlo hlistrtr4€t
kyreessn old@ I6viå. Esin€rtiksi l(eedlst! (
Cdlmå rulgais) k€rcr@ nyös ' \aiåsateis*sa
ulkosristos$ kmaatonautuu vtrikscmdjalå.
V.soista s@ ruskq!, pun&stajå keltaista kaseas

Piden kokon$ woksi kirja on kÄteva tasku$å jå
rcpussr, helppoL4,ttöinm ja suositellaB v&ci*jn
aloitteljjalle. Eak tuistot lö)tldr lopuslå sekå
$omen- ettå btinankjelisillå ninilla. Knjst4 puur-
tuv.t suo! netsåtja tunturit ka$einen, Ei ih6.,
sillå r@s on tehty alkuj@ esittolmä.ån Brittein

Eero
Iliimiiliinen:Våellussanasto,
Edita, 1997, 157 s.

Tåskrun $pive smkirjå $omi{nslanlisaksa voi
pelsia! kielimuortu åiheuttanars plhsta kesk€llä
qåmmla. Kirjast! lölt}] esin. saukkq raelde.
pipo, tutld ja wohenpDtLi jne. nåillå kolmella
ki€lellå.

MP.

John Wiseman: Retkeilij iin
selviytymisopas, WSOY I 997,
287 sirua

Milen selvita tuliqorist!, viidalld€tkistå elåinen
teuråstmisest!? Enta mite. tc4 s4 seirsenån
sorttia solnujs, otat kodpasill. suunmtr. slvilåt
suutrMr kN€istlja n@stos&, enn*oir såan v!ih-
lelut? Kåikliin rÄihin ja noncd nuuhun k'synyk-
s@n utas våstatrksen John Wisgnånin opaskirjå
Wisemu on toituinut brittilåisen edkoisjolkoa
SF.ial Air SeNic@, eråtaitokoulutta.iaa ja ken@
b tilÄiskäsitytsensåluonno$a slviänis.tÄ.
Kalstusjanetsåctysesit€lääd ei-suoDålaisittain-
csimdldksi msptnti on Suonessa påäosir ki€l
letty. såaliinkåsittellråhoja talallir€n lapirkåvija
ehkÄhåftnmintmils*, Serslaa birit'tynistai-
do!eNiap aidot(nnhalåslnnvtysjrplFnlI!)ja
tiedol luont islååkkeiksi kelp.avisl! ksreista ovst

Teos l@jentaå blojen, tåitojmja niksicn naailma
keski.u@ppalåisea jå briffilåis€$ suuntaa (
himunlrsky, pyörenysky. tulivnorenpurkåu-
tumino, ydio.åjÄhdys) Kiqassa on qifiåin psljon
hyödylist! rietoa jokåiselle v.eltej6ll€ j! lnonnossa
liikhujale. Selk€4 pndoskuBt helpordlal tirjan
kÄyttö1 esin.rkiksi $lrnujcn leko kåy kÄtevåmnin
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Kysy edullislo
lömmitysöljyforjouslo numerosfo 9800-8320

F| KOILLIS-POHJAN SAHKO OY
tal

Pääkonttori Pudasjärvi, Sähkötie 2
puh. 08-820 I I vaihde, fax 08-822 282
Kuusamon palveluykikkö, Rajamiehenkatu 4
puh. 08-852 2066, fax 08-852 1068
Taivalkoskcn pålvcluyksikkö, Karhuntie 3
puh. 08-842 551, fax 08-841 755
Rånuan palveluyksikkö, Kiertotie I
puh.016-355 l22l, fax 016-3 55 2380
Posion pålvcluyksikkö, Kuusamontic 2
puh. 016-372 1121, fax 016-372 1453
Ylikiimingin palveluyksikkö, Rinnelie
Duh. 08-817 7071- fax 08-817 7834
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ENSIAPU
Uri oli kesåisellå vaellusrctkellåän. Kultj yksinään,
hånellå kb o. sdllaind tåpå. Vaellus oli våstå
lluille ja pitldn påivåd p,ååtteeksi hån tålnisli
päivän p,ijialdan ftllim! pakaiusta vain lÄmnityk-
*n 1afl'tsdasra E&iruuasla, lllemnalla sitrd iski
todeua kova dpuli. Ruoka olijotenkin påtusltpilaan-
tudalnja mis siitå käsi Ensiåpulåukustå kåiletut
hiilitåbbft toivut åpuå osi håtian. Un otti tilånt€n
råuhållisesti oliha. aike tia varte4 paluuseesn
vielå viljalti. Ilt! Deni r@rä juodeo.
Olo.lkoi olla surååvårå åånunå heiklq siUå ni
kåån ei iunrunlr pyslaåd sisÄ115. N€netiå uri joi
påljon, €nei oestehuktå pååsisi yllåttånaan. onnek-
si repn$a oli DUkaå dyds mnstikkåsopplaineksl
j! siitå hån ssi hienan 6nersiejå €tkä nyös parcm-
nån olon. Päivå kdui l€i.ipaikållå l€!åra ja t€rå

Seumalana påivänå olo olijo himan pårenpija Uri
pÄåtti pllåta rlkaisin ti€lle. Jonkin verd heikotti

VINKKEJA TALVISILLE
TUNTUREILLE
Tiedåtkö, ettå suu.io osa ruuniinlånnöstå haihtuu
på?in kåuttå. Tånäd woksi lålviFtk llä on rårkejiå
kÄ]ttiå lämintå ja tuulenpilÄlää på?i[i.että, joka

TuuLnL.stnaåt vs.tt .t
Pådlyslstt€iden piläå ollå tuulen keståviä. Pdin-
teinen pukin. on sonkkija tuulenpitNÄÄ kusåsta
oldat honsut, Uud.aailoiset et€cn jetuulenpitåvåt
v@tehale.ielil ovåt Laduli!tu kuite.kin pardpiå
jå kå),tbökelpoisiå nyös ralvell4 koskå ne nyös
hcngittåvåt. oo tårk äå .nii vettat ovåt riittåvrn
t !vi4 k€q/ilåja niisså on baå huppu.

iuttå pikkuhiljaa hån sai tavffit kasn ja selkÄÄn.
Muttå ku nikåån ei edelenkriå. lahtonut pysyå
s'sållå, .i rcimiå oltut. Drktiå .inteitå kivuies* oli
kaltåvå kelottelemM rinkån videm ja leräft ituä jå
isås yrit€ftnvå etenemistå. PAiIå kului edelleo
nustiklssop4 jåteen puiss. Pikku hiljetie laheni
jå Ulikin st ffika @issn pråtöksen.

MP

Kintaiden ja hansiklaiden piiÄÄ olla tuul6npiräviå,
eivätkå ne saa kirieiE. Niiden sisårr pitåÄ mahtua
lois€ttilsinst. Monoissao paEstq1lådliusukkia
kGka lillå on låmpinin male.i@lija se lånmittåä

Hithtohousut
qousujen pitÄd oll3 tilåvå! woriilonar jr tuulq-

Pilkål sulGt suoj@våt hwin sÄÄri!" nuttå ei!åt.st4



lu.tå nm.Dtutd k nkiin. Suktico pedh on p@s
kÄttttr sÄårystimiå, jotkå jåtkuvlt roron FåäU€.

Alusv@neit4 lö)tlT sekå villåstå enii strteettisbti
mtci!åleiea valmislenujå ns. hikjsuja. on hyva
nuisla4 cnit villa låmnitt?tå k$tanakin. Ksula on
hwå suojara tuulclr! Iiinella.

Hnhtolerynf i. sit .t
Hlihtok6ki6 piråå ollå ke$eviÄ jolra ne ruke@t
jålk@våihdqa,e muto,så nousuissa jå lskuie
sa. Kdnnattra!ÄlttåÄjåylddåjakork€itå laik€tteturr
tarkoiterhrjå tddrk monoj. sekå klrtohiihlG
nonoja- Nc eivåt sov€lu tuntuihiihtml Sit 6åon
luotett vin tuonon kdnd hertåvå €ijerisid€.

Auinlohstt t{htohlit
Tdvinmulo jehånki hdiklisldl silndn$nssetjn.
SilnÄt kdnått@ suojab audnkolseilla, mutt! tuu-
l6s. hiihtolåsit suojevåt paFnDin.

Usein kå)tetärh vilap.itdlai fl c*eå priällinmåi*'
nÄ su... Tuulen yltlrsse on Llitenkin pempi
våihr@ villapaitstunlelkedåvåån Dåtd$lia loten

Sukret
Pdint@l'iset puusukser ova! vlihtunet muodruk-
siin. Tuntlrihiiht@n lorttymyös pitoFhja motl.jå.
T€.åskådit dlaat hyldn siruttaispidon koralla
ålurt![a. suksid pitaå olh 35 cm pidemnÄt kuin
on! pituu. Sopim l€r€ys otr 55i0 M, suksn
jåyklDs ja jonsranus trl€e tålit! onan påimn

sauvoje! tul€e ulottua loind@n ja $mmu tulee
dlla riittåvittr i$ cttei saw&uppoa lum@n. Almå.s-
5a MycmnÅt sulst ovat ni.lltttÄvånpi4 jolloin

ns. t l.sk@ppisau@t oBt vdrin kåtdär.

vaelhksillc kmnanaaottoa nukaar kwytluBilapio.
Tuuleltå suojeq tullipu$i on oi@ lmee. Sen
pirå! oll.niin tilavå, drå siihen sopii v{hintld! kåksi

T.m6pulo jr naloupasi
Påivtn hiihtonetkoillekin km@tiaå ottåå nukaan
kunnollinen nakuupu$i ja teråslemosplllo jo$a

Tåukopaikoillaj! hn€sa istur,essa alusta on nAi-
nio vmsrq jokå suoje kylDså estau, Pitkå
mkuualustå on ka),tÄnnöllisin, koska se suojåå

Ketån pitåisiola maldollisimd nusi. (,rfta m
baålaittaa lzlmiiksi siten, ettei sitÄt{vise tåsirellå
oåtkån åikånå. Kmpassitul€e pitåå b.lposli s@t&-

Plivlr.tlcn tundlle$rut .t
Påi!åna*oillå sopi!ånn*å. lokoon n. 45-50 litr@.

Taukotatti ( toppalakki tåi höyhentakH)

Voihto suk tjr hånsikt@l

Tulilikut jå lanttila

Mstkakumppqrin ku$a yhteiset lansr*t

Ensiapntarik}.et4stårit

Ijålhåka 93,95
Ruotsin tunturiluoallisunslenvoslon jnltåisu



lt-oArry
INARIN
SAAMELAISMUSEO
&
YLÄ.LAPIN
LUONTOKESKUS

avataan 1.4.1998

så.meldll|lllle on Pohjois-Lapin .lu€m lrrkein
nus@kokoneisuus. Påänå''tlely esittele perintei
s@ ja nykyaikåis€n sam.laisknlttuu.in piirteitÄ
hoden kietu' nutd jäsenneltynÄ k€nonutsem.
Ainudsluift d kulttuudckologinen nä)tlely k6nm
elemån sopeutuDisesta pohjoisiiD åårioloihin sekÄ
luonnon ja ihsisen yhteydstd. Ulkomls@alu@lla
esilellåån suohen eri sm€låisryhni€n sumiF j.
mtmnusnuotojå. Mus@n johlajå on Tåfro Jonp

Ilå-IapinlmDtok€shE'ilkDå Lopinluont@r
Suon€n suribpien suojel!- j.relkeilyalu€idd k€s-
keilå sijåitsdå MetsÄhalituksen luodtoleskB esir
t€lce dooipnoli*ni Ylå-Låpin luotrtoa. Nå]ttely
k noo elåmykseUiseet wod4 kiemstå Låpin l!on-
nosa sekå ehinten j! ksvien speutunises:ra elå-
ndn åÄiif ajoile. Lnontokeskukssra sa nyöstietoa
jaldittaviå lupiaretkeilystÄ kålastutsecta jå ruu$
tå luomon virkistyskåyösrÄ. Keskus on mrkifljivå
opetukFa kokouslen ja bpahtMien kohde.

Io{in rylriso ulkomus@f, l&idalle nousqu, E!-
mopanuni@htlk me6k musryönvalnistmi
nenja alajåiset olal siis kåsi[å. Musoråkcnutsm
arkkitehtuuri viitl!! euisesti pohjoisen ilnåston

maisema-ja råk nnusnuotdhir. s6 o! suunniteltu
siien, ettå rekdnukslla on vAlitön yhte'sjo olms-
s oleve ulkonusoon. EnsinnÄiFn suudiiel-
ndn l!div.1åikd@ sisustusrkl-itehti Såni Wirk-
kala ja i edertti Mdtti Linkolå. Rokemuksfl
suu.inelu on p.of€so.i. tltlil€hti Juhani Pa[4-
n!m, nÅ,1relyd<l<itehnnn. suumifielu sisusttrs-
arkkitehti Sani Wrkkalån.
Såan€låisnuseon j. luontok€skuksd yhteisesa ri-
lsse nalttel$ o@t sisdkldisiå sit€!, ctte luonno.-
jÄrjestelmqA esittAve opstusk$Laketr osuus nuG
dostaa dltt€!'.tilsn llkok€hånjå smållå sn sisåll€
sijoitelun MelaiskuLtuurin kehykwn. Kultluuri-
ne. jådestclnä jatantuu €dell@n lGhte€r sisåk-
käisegn lilen, ulonpå.å on pednteinen smmelai
n6 elananmuoto, tesk€llå nykyåika. Kolne sisåk-
kåis?hå],fi eiykehd{rytnit€llåånnod.naikojo kis-

svoiMr 1.6. -31.E. Llo9-21
1.9. -31.5. l|b r0 - 17 (sulj. m)

PL75
99871lmri
p.016465 ?12
Inad- info 016-676 363
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Kalastuksenhoitomaksu koko
maassa 80 mk

Vuodo 1998 alustå Loko mdssa Alwnanm@ra
lukuunoft anåtta ovat voinåse sanåt kå16tutsen-
hoilomåtN! koskevat såånnökser. Kdåstuksen-
hoitonqksu on 80 nk kåldteriwodelta. Sen rci
msks@ nyös seitFnån vuorcksuden k,la5tue
jal6oll€, joloin hi a or 20 mk. Mlk$v€lvolisir
ovat 18 - 6rL vuotiet h.nhld! iotk! IolåslaEt
dtrull& t vdlå kuin onkinållåjå pilkainållå. Myö$
kå.å! 18 - 64 won@ henkilön. jokå or prynnbså
nukanå vain åpuhenkilönå (6sin. soulajana
v.'kkok lastuks6sa t i listcluss) osallictunara
pwntivälineid6n kåsitlel}fn pl}ltitåpaf rtunase, ei
t flits nåkl.a mal$a.

Lrimutolcen rryötl r,|.tukrbstueikeudet 1..-
j.n vrt [nona€kiöa In..hja Utsj@tr hrnilsaja
niidd alu€Et liitetåån kalastusatuejädesrelnään.
scitto- ja vetouisrelu, verkkG jå kaliskakalastus jå
p€rhokåt8tns .delbt!åvåt ainå talastokse oi-
lDnaksun sucifl anista. Sdåkoskerawnp)'yntiä.
Lisäksi nÄin talstavilb on oltåvå p$rdin v€siålu-
@n onistojd tai krlåshlsik€ldea haltijd lurs laj
nuu kål$tusoikeus. Låånikohtåinef, viehekllas
tusmaksu rarjoaa kuitenkjn vieh.kllslajål€ om&
Inpavåihtoehdo[ muttå s@ ohella on l8 - 64 uoti-
eo nåksetlsls nyös kålastuk$ oiiomalsu.
V4oluonteinen kålaslutsdrhoitomsksn or nåkset-
tåvå om!-doin6isti cmer k3lastuksm åloinamie
t! naa- ja metsåtalousnidsleriö. ps-rilille n.o
800016'102l0taqllisillåiilhiinolomåkleitla Måk-
snaes$ Berkitillh vicstikohta&'kalstuksennoi
tomsksu 'j! kalåst4jan nini. Kuitti lai sajål€nnös
on s, tur pitÄÄ r€*ill! mukd4

n a.-..* eZalrä

<(-å



ISOSYOTTEEN RETKEILYALUE

KoiUisne on jäÄn)t rctkeilykohena lshenmåll€
huoniolle niinpä noni ohitlad sen ttllikkåtuti måt-
kdl€sMkohi rippia. Lappi vetååpuolqs, nutla
Koillis@takin spiitutkia. TunlEira sielr.4ei€hken
laroila, nutta noncr Koillisne våå.åt eivåt ktllä
häpcå Lepin netalirnille luntureille. Is-Sydt ttå
råit€1åånSuom€!et låisimmäksitunturiksi,nikäs€
hrlin settaa olakir. Tåvoittarhan sn låki 431
nel.in korkeuden, håvilen vain muutåman metrin
SatrislånKåurispåålle.MinkÄsnetreissåhåri55.
voithå se kuitcnkjn rinleid€ns4jyllqydeså. Valilet-
tavasti Iscsyöle on keryletty kulen Kåu.is!å,lkin.
IsGSyön*r liinsirint€et ovar kuitftkin såilyneet
.åk€n1anåttonia niiden kuuluess MelsÄIallituk-
s€n rctk€ilyaluees@n. Sanoin tu.tu.in.telAlaki
Ronevuå on oså r6lteilyalu€tta.

Retkeilyålue ei ole jarin suuri n. 1 5 kilometriä et lÅ-
pohjoisslu.nas4 nuit€maisnihå$ epilsd vaih-
televe jå velile retkeibbsstoa. Alu4sen ei
vålit€ihlaei kruln rff isröÅ n&ismien torisr*ksi.
Tä1ä puulettå paikte kuitenLin &luem lähei$ldes
så vinadla Pärj{djoki, joka on virkistyskalåstu$
åluettå, smoin Rdu ti6n pohjohpuolella olelal
lanpårce! jotta of, nyös pyhit ttykålstustavsnd.
Aln*n tu.tunass on my6s ToBslånpi, jonka 16-
nåUå sijaitsee autiotup!.

Alu@lla on runsesli merkittyja rcindE joinin lal
vell& on lalmisteit'r Minio lotuverkosro. Polkuje.ja
l.tuverkostor ruketra on laåvuja ja kolia
taukopåikloina.Alu@ kdkcllå sijait*eAlnatupå,
jokaon yhdist€ttyvaausjååutiotupr. Viltldnpim
kevatviikkoinå nåjall. on nyös karttiini.
Hiiftton@nohar lluc on va6in mi€llltåvåå. V@-
ejen rint€et elkeilyalucelb eiwt o16 kovin jrrtliå.
ydn n@sto kohom pqustls€ta n, 200 net istÄ yli
300 detd;n juoh*ti. Ylasåkircu$ koho@ sit n
puolihuolitutlob4ti, nutla paluurcileilla on sitten
muk !@ loipakt@ Lsku roist! kilon€tiÄ. Alutrq
pohjoisosn PååtuoE koho@ ekjn pr{ti 380 n.t'

Mikäli dlu€s@n halua tutusruå råuhå$Ä kannaita-
n* pysyil pois k.våttllvm sesonkiviikoila. Keråål-
lå 1997 laskeniin alu€ellå viaåillaan yli 18 000
hiihlÄjåÄ. KMosikanakaan hiihto ei ole håldc
lonta, sillå påivå on lson-Syön4n korkcudeuå muu-
ianåtr tunnin pitempi kuin pohjoisennilla
Etk€ily.lueiua. LisåIsi Islla-Syötteel!å on nstkåi-
Iukeskust€n tuhtmåssa n 17 kilohelliå lalåistujr
låtuja, joista neisnållisesti upein Ison'syötten
l*ea kied€ldå kolma ldloDdrb pituinen huir}
puletu. Kokonåisko.k€lseroaladullso.40meti4
joten se dittån@ h'ryin Fruskunnon kohotuLsen.

McBåiallituksd opastuskeslos sijdtsee Syött@n
kuBsikeskuks$a" jo$a on nn. 80 diån kokoelda
Syött€h maiFnisla. Siehå su mtös tietoa duen
nuist! rctkeif!ålveluista. Ahnaruvalla on pyslvÄ
korukivinålticly ja se loinn myös korukiviFolun
lÄhtöpiste€nå. AutiotupicrlisÄksi Metsåiallituksellr
oa Pårj{njoen renålla k.såhin wolodttsvam
R@ckå!k@n unusiupa. Isommåt ryhmÄl voivåt
6yös vdata iåjoituksen hon'syöttce! lå.lla sij*il-
sv@MetsÄ-SldtettÄ joså voi jårj€sdi.sindkiksi
kuBsj&. Muutlkin mjoitusta SFtt@ln lör1r nn-
smsli, jola kånoatian€e kysyd Pudasjånen Måttåi'
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lÄÄxurg..
-: KIITAA

Kilpaluistelijatkin ovat
avokantaisen luistimen

Uutuudet:
. Kaikkiin jalkineisiin sopiva malli
. Korkeamoi malli 1 .5 mm terällä
. Teränvaihtomahdollisuus -

vaikkaDa retken aikanal
Luistele Sinäkin helposti ia tukevasti!!

Tilaa esite!

T:mi Tauno Pajunen
Mäkitoroantie 37. 00640 H:ki

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

tauno.pajunen @pp.kolumbus.f i

VOITTOON
huomanneet
paremmuuden



Maailman pienin apina.
Maailman harvinaisin leopardi.

Maailman suurin papukaija
+ 17O muuta eläinelämystä!

KORKEASAARESSA
YMPÄRI
VUODEN
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RINKAN POHJALTA

KEVÄTKOKOUS 4.3.9E KE
klo 18.00

Kokouks$a kåsilellådnyhdbtykscn sllnnön 9 $ :n
kevåtkokouksellenadraämÄtsila edeliFn uoden
loini akenonus, tle js lilinpådtös skr dI aF
kastuskertonus. Kokouksdsa valitM nyös ed!s-

VAELLUSSENSSIT

Kiinnostaisiko Sinua låhteå tutustubm Skodm
Din vr€lluspoloihiDm.rlis-huhfrhu trit'tes4
Aingkin riitto 14 on lsrkoitus tdlust€lla snkkipil-
line$,, nuttå sett å olla, ds cd€ltåvåkin liikko
klluu si€llå. Se. Eru or tietoa hinnast4 ettÄ
lennot Edinburshiis o$t n. 2500 nk. Ainakin
muutlnan komn rcisi yöpyå bed ånd b@tIast-
tlaliir! jottå voisi våeltaa mahdollisimh.o keqin
varustein. Tåtä ilnoitusta lukiesssi 016 jo paljon
viismpi kuin tekstiÄ kirjoilta€ssdi jolen ribpåltr
jos kiinnostaa. Brijr H€nhu& 09-7lE 768.

SÄR.EKIIN

Joukko podoolåisia Ftk€ilijöitÄ on m€noss sretiin
Ruolsiin 29.7. - 8.8.98. Tadolla olisi edullist
bussiky',tiå, otå yhrelltå Bjöm Eolnströmii., jos
Kinnos&!. Puh. kotiin 01q524 9549 tåi 049'304
600.
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LEHDEN KANSIKUVAT

Vime eoden ne!ån nune.on kssikuvat esittivåt
potjois€n uheålaisia .lainiå, joisia v6taav6ti jo-
kåisesså lehd€n rumemssa oli kNous elintarcistå,
€lirympdrjstöstå ja muur! t€t@ elåinestä. Tåmår
wod@ kåosikwiksi !€litsinme kasvit ja l€hden
sisåsiwilralö!,twt6 jonkinv€mn6er@kesikuan

KILPAILUN TULOKSET

Viimc nunerc$! olles@n åån€styskilpåiluun luli

Eniten åÄniå si Yölyöpclit liitk enå Klrjaloi-
volq 4 niintå.
MuurAåli! kerlrneerkirjoiruksetolivåt:Muisreluts€!
Karjakeivolta Pyhiinlaeltajåin jÄlilE, Rinkks,
Posripolkua patikoimaan, Påaikirjoirukse! S.me
laiser,yksikdsåjaToininrasivut.
Onnettarcnå toini Pekla Ndrind jå paidan tul@
seDM Aulis Bosrr6m. ONNEA voftajåll€

KODAN VARAUS
Kittilån Kulosjäft llå sijaitsdmcmdos koi@bne
vlnlaån Pipsa Moringilta puh. k. 5877 004,
kesäasudo puh. 597 39? iåi Maija Stykiltå p!t. t.
876 439L vamus on pmttåva kaksi viikkoa €nnen
vdattuådkutai siitÄpqitåånnotualik4tönak5n.
Kåyttönrksu on HSL:n jtued€ltå I 5 nL/hlö/yö jå
nuihå30 nktl'i'/yö. Alle I 2-eotiaidd kåynönatsu
on puol.i cdellisistå. Koko kodan loi våråtå ld)i,
töönsÄ 60 nldyö. Måtkåiluliiton såunå. naksu on

\.UOKRATTAVAT
vÄLINEET
Kolme Ten. Mater 3 dna4.joila mivuotBra 100
mk/viikko tai 50 nk/viikonloppu. Toltat ovat
kupolinaUisiå kaksikerosteft tojå. FjåIråvenÄkl.
iellan ruokE on 200 nvviikko tai 100 mk/vijkon-
loppu. Tiedustclut Anja Sitrtrnen puh. k. 813 5460
rai såtari Pålo puh. k. 874 5880
Yksi S.voth 906ja yksi 1200 dnkla. vlolG on
100 nL/viikko tåi 50 mk/viikonloppu. Varaukset
PekkåNeine. puh. k.8558 232.
Kaksi 

'ts€rehrtå.hkiot., 
joitå voi nok.ata I 50 nL/

liikko rai 50 nL/viikonloppu Ahldoitå voir kyselE
Pekkå Nåriselta puh. k. 8558 232.

Kolmo paria suonålaisia lmikedtin naliå Alposct
75 hk/ viikko tåi 30 nhiikoloppn. LunitqKå
aok@ Pel*å Ndinen p!t- t. 8558 232.
Kaksi Tr{si4 joitå nok åtåm 50 mldviitko tai
20 mk/viikonloppu. Vdåuksel Anjå Si.tono puh.
k 813 5460.
VÄUNEITÄVUOKRATAAN VAIN -!'IIDIST'TK.
SEN JÄSENILLE

MYYTÄVÄNÄ

HIIIAMERKKEJÄ
Lapi*ådj6id€rhihmerklejårci $taa kqhoiloissa
tåi !ibt! l0 nk hintlan Seijå Turpolla put. k. 322
644.

T.PAIDAT JA COLLEGXT
Hankj ilsellesi malla uud.lla logouamm. vårost€nu

Våft I'sm, vihEå, sinin€n .
Hinta: T-prit! 50 n* ja collese 100 mk.
Tilaut$t Kisti Klenola puh. k. 29I 9171 .



AUSSI S5 IiARJAXAIVON LINJÄ-AUTON AIKATAULU

Lspmn kqluls.q Lnrål,a 8. on v&hlothley\ Helsnsrn suunn.njuniin

Ihtrsjm. Espoohtorilt! Nuulsionpååstå
Itebingtutn skipåivini $kip$ivinii

l.uutri.in jr slmutrisin

6.54 E
7.50 E
4.42 E
t l .42L
l3. l0E
t4.22 S
t5.26E
t6.42L
18.10 E
t9.42L

7.30
8.30
9.30
12.30
13.50
14.55
16.00
t7.25
18.45
20.25

6.50
8.00
8.55
10.15
12.55
14.24
\5.25
16.35
18.05
19.20
20.55

Yhtlsior EsD.dloriltr Nuulsidpåistå
6.42L 7.201^ 7.501a
8.10 L 8.45 9.20
9.42L 1015 l0 50
11.10 E 1r.45 t2.20
t2.42L 13.15 14.10
14.10 E 14_45 t5.20
t5.42L 16.15 l? 10
17.10 E 11.45 18.20
ta12L 19.15 19.50

la - rain lau4taisin

tAp[{
Til@ Lapink vij{lehds t0 ml. Olen suorithnut naksun
ilnq crilfiståldku! HsL]. tilile MailåEqikiok,A 2t 421 8-
13842

Kldd €m.stllr Smmen Mttldlulttttoon (SML:n

kauttaja haluan lisåksi liittyå HSLiå:ln. Maksan uod€n 1998
ruorajä,endåkun 50 ot jlman erilliql.ä IstuaHSLn rilirre
Mdiid E€rikink.24, 214218-13842

H.luanliiryÅ Seudun Lap'.kåvijöihin jå sitå tantla
Suonft Måtkåi|unfien. Måksn SML:n iåsnDål$n 140
nk ninull€ läIeteftrvåUd lonakk@U!.

H€bhgin S.udu L.piDklviint

nta ie l lC24
00400 H€lsinKIlioitån osftt@ muutoksest4

Nini


