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PYUKIRJOITUS
Helsingin seudun tapinkävijar tå),nåårånåqonoå 25 wottå. Minå ole. kuulunnr l0 wona Lapinkålijöiftin.
Parti@itasta *Ätani rtrttui lehti j. kun aloin sclåiuå *n siaja vasinkh toiDiniasiwj4 oli. n$,ty. Siihen
asli relkeily oli !!h kpissa qeltlmisl!, ja kun en ollut Lapisså en retkeilgr miu{ån tlvålb. rhduin
Helsinginsudh Låpi*tuijöissä s€n tlrj@nen tÄÄllå etetlssa tapahtuv@n roimintaan,

Juhlåwonn! on tapd! luoda katsans nmndsrlaeo j. niin ninåtin kaivoin tåpinkålijå]ehd.t viitueis@
brnenen wodd ej.lta ja nuistelir nillåisisså tapahtuniss olin ollut nul64

Ensimdäin6n kosLetrksni lapi.kåvijdihin oli kä]rti ke.hoiuåss. siloin oli åiia.a woden -8? nem@
nodft kuvar. TÄnå. jålk@n olen ollut k€rhoiuoj€n vidåna Grönleniss, fiuippuworillå, Padj€tlnrlss
ja GErd CaDyonilla. Ol4 s@ut tietolata t2pin kukista, kylnåpuk utumisr!, Kuksjån€n Lllmis.a.
Nuuksionnyk}tilst jatulevåisuud€st jåtalvivaeh.sisesb.Mennenwodenkuviool€nkÄr!}tkatsmass
puolmk hndtÄ kertåa. Kerhoilld herkeisså on ollut myös tutustumislreffejÄ.

Viikonloppuvåellukst ovåt o[*r sittd åiran oikeira @tki!. RetK4 joiU€ minä olmroinlt osållistua on t hty
s€itsDisen, E!oll.. Isojdftlle, HelvetinjÄn€lle jå Nuuksioon. Ne ovat ollet todellå €ivåton tapa tuuttia
Elelåså ol.vht{ dkeilyalu.ista. yiikonloppujr on vionetty kemoks.n pinerde$åjå .åuhsså Isoj!flell!,
Seitenise$å jå &nakkalssa. Hiihtåd o. nåtks tchty viikonlopun !n& ulkona yöpyd Liesjåreltå.
Sain@n seisto$& ja Vmlaan p.rukoila.

Påi!ä- tai iltaretkillå oLn ollul Luukin pohjoispuobnajå Nutsion piiåsså kuutmosså, kjcrcll}l EstMn
aflokhåit! hontokohleil4 Pöllöjå old kuu.n.llut Po*katssa" Lohjan Tlrrfin kaircksiin rutusiuur nmn
.lla, yösuudistanut Karjålåivon nutoss ja yhteislenkkeiurt Nuuuksio$a. giihthrt unpih{se$å
NunkionolemttmiualunillåjålatusuunistdutSuppilolEhvmihirtutusb.ursicnire*ellå.ttlkodupåiv.nÄ
ola ollul kertomase Paloheinåsså yhdistyksenme toimimåsta. Sanoi. yhdistyslä 016 iuonut esillc

Tålkoissa olen ollur klannenisså. Milloin or ollut puida kesinisrq nilloin puid6 vcr@. KuksjÄ1d
Goados k@ttiin ensin Esp@ssa, Xadåkailolle on tehty tuftkMni tupEiden rostosra rs tasaiessa
låhti€n. K{jatåirm tujojå on hirhlttu puhlaiksiknhd€ni wodese. Puurcjuhla onhe*islir}rjouludlierioon.
Nuutdon kådsllispuistood o. ojiin mtan€ttu p6toj.ja poluille pitkospuit!. K.i@ on niileny. Kdjakairon
tietÄ on pårann.ltu yhteisrcimin.

Tåmtu lisälsi olen ldytrl ElokuvauskuBsin, .nsiåpukussin, varuste<sittelyss{ La$illa pilkkijäisissl
juhlinnr 20 notiasra yhdistrsrä jå Kaiåtsiloa, niettiq.t tuleviå yht€ispålavercilsa n}1!'r smD.laistr
kåsigotä onasa tapahiunssä, kuunnellut haltioitunena Veil*a Cusbfsonin rctkikerronuksi., ja
viefi.qnlt e.ileisa pikkujouluja.

Kun noita vanhojå lehtii seloilin, tuli ni.leeni, dln tuohon olisi ollur nuklh nennå t4i aih. kuulosli
k innostsvalta. S;lloiaåil@våin€idrd nyödenosallistu. Vmstilut1lokåikille. Mutra ktrnaikåal6yta
oi lapinltåvijöilä tarjont!. kyllÄ. S6n oeitt4 yllå ol€k lisq våiktakir se on k@rtu l0 woden da]ta. Jå
kosken ei tlpåhtuniss tådiise ollå yksin. porukke riittåå toiminlsm, .nmndn rai !dl.mmän. Nåutilaan
n€ill€ tsrjotust! amistå.

MirF Pirincn äwe



TOIMINTA
TOUKOKUU

9.5. la
KEVÄTSIIVOUS

Talrcn rippel siivot djoukol. pot Klrjak&ivon rojojen nurkistå. siivominm alkla kåton nDsuanisst
jåpååtttypo.taid.nadustar hanrcinliin. Ta.jola @ tdk@sppeja dtouttlv.fsunsldyltt Y&tuuhenldto
K&in Si[.rd.r pdl L 647 6214.

tFl 21.5. Helatorsraina päiväretki
F 

' 
I KARKALINIEMEN LUONNONPUISTO JA

-a 
ToRHoLAN LUoLA

Kokmnlumircn Loh.ie ki.km luona klo 10.00. Retkisdit. Mahdolisuus uini*m. Kdlelyld}jn pituus n.
6 km. Myös iyhyenpia rcittinahdollisuuksiå. Aik@ nrd! nn- !åloku!åukren.
YhteFh6kil6 Reijo v.luder, DUIL 019- 381 250

'IEf coE 23,5. la
tU RAN KASAVoTTA
Kolnp€rån liep.illÄ on kåupunlj rh.}t h.lkuibj. beile on lwartu saunspuiksi hakluutÄhted. v.suritja
pi€nd kio@t ovat nåppåria låtvojcn kqsinnNå. Llhld talk@prikdle Kdjat.ivon !lmaj!t! klo 10.
Talkoido pÄatt€{ksijåU@ sopp.ajå saua. vutruhcnldlö P.ld{r NtiM puh. L 85sa 12.

a l
z',--ll 27.5. ke
fJ KESKTVTKKosAUNA
Nuuksioss 6 kevåln hchkedÄ vihrc),ttå. Sitå o! air! nuk u ihåil6 kåvclessåÄn Xa.jalailo kohti. Saunå
on lånbin klo l8 {ikoihin. Saun& on yhtcissm jå siitå ptriåan påikdpå,llå 5 nk$ sunMåksu.
Nuuksi@ päls@me autor liseksi busillå nm85 Esp@tr k rkurtåstå erim. klo 17.25 (kr nrtståkasiw)
Påluu hcnkilö&utoin tai Nuuksidpå&tå tlo 19.20 tai 20.55 låhre!{llÄ bussillt. Vsturh.ntilö Jo|m
Hlrld3 pdr l" 479 50E.



ID t#**:rmm,iål;"'' n*n
Virit6[5år sumistrstaitojå l@'issa jå n6tos*. Mukan konps5si, muisriinpanovålineet j!
sdänmuklircn \elerussekä \åhtu råhe le.tta! vsrren
Vastuuhenlilö E.tki Simpme|r !. 149 6271

KESAKUU
;-

E rlt'll 13.6. la
IIJ RAN KASAvoTTA
Lapi.kåvijåt iå.j@våt oivalis.n hydtyliikunrakoht m Kolnp.dd rinteillå. gåktuujåttcistÅ kokmme
pinoj!, joit! sitt€n lalvel! ledÄdne XadalÅivon pihen. Nånd puut lämittåun monen ottesm. L,ittö
talk@paikall. Karjåkåircn dmlFlr! klo 10. VaroheDLilö Jotu HFkls pull L 479 50E.

ill
t?v 16.6.ti
I.' NAISTENSAUNA
Nais.i råuttivar kcskd,]b sune upeisra lö)tyistÄ ja lånldcvästÄ lolmd vEd€stå. Nl u låtråtA
hunajållåjå nuilla kaudeustuotreillå ildd, ettåjok! bi6 muråhtcle viereså. sauna or löylykunnos* tlo
18 aikoihin. Pdkln p6ille keråidr 5 nk:n saunmlksu. V$luuhdrlilö Kfin Sfl.ndd puIL k 647 6:14.

Z---ll 24.8' ke
|Ir KESK|VIKKoSAUNA
Pe6 koi@vihlå aik!. Saum on lännin klo l8 åikoihin. saum on yireissaumjå siitå ptriiådi Fikanpåållå
5 nkn sumDålGU. Nuuksi@n prls onu euton lisäkibusill. tuo 85 Espoonkekustastå 6in. klo 17.25
(kts hyös tlksiw} Påluu hdkilöåutoin lai Nuulcioipttsrå klo 19.20 llj 20.55 låbtwÄlÄ brssila.
v$tuh.nlil6 aulis Bcal6m.ull L 893 219,



29.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

ELOKUU

HEINAKUU

Lånmen v6i on niid lähdint!, cflå l6ylyj.n ldlisså rci uida Klrjatlivor 
'mpÄri. 

Såm on lånmin kio l8
dikoihitr. Såuå on yht€icsdnai siitå perilåån peikanp&Uå 5 Dkn sl)lmaksu- Nuukdetr påä@ mm
aulon lisåksi bu$illa nrc 85 Espetr keskuslasta 6id. klo 17.25 (kts n}{s iakasiw). Paluu h6nkilöruroin
tli Nuuksi@påAstÄ klo 19.20 tai 20-55 låbtc!åll! busilå. V$tuuhdtilö AId Apme. pdl k 3,t? 3$r.

8.8. la
KEDONNIITTOTALKOOT

Ki$ekellog påivå.kåkL@tjå mo&l muutkåuniit kukåt ovåt toircttalasrijo ku&kin@tja si6n6lvaih@sso,
kw lapinkddjdt jdllan k ran niittÄvÄt M*rlåm€n ai€Fssä oleru n adttr. Kostå niifiotyö l(åy
joduisti, sailm päivÄnd on tarkoitus åj@ ålapårttiplikalt! puupirol yhpatkkipoikallc rd@ Enen.
N,ittotålk@t alkåvåt siis Ho I0 (8j*Åivon dåpukljplikÅlt!. Ku niiflo on tehty nåuttiijokåircn itse
.uomåns.evråtja plivåjåtlarpuunajolls. Töidajelkq nennald KÅdrk irclle$uob@.VstwheDlilo
Ulj$ P.mu puL L ,AE E2t.

f I I 9.8. su klo {1.00

3H MUSTIKKARETKI
Kok@ unincn Kdakaivollå ldo t I.00. Busi Esp@n k skustast! låhr@ *lo 10.15.
Kdjå*åivon pysåkill! ollM våst!s$. Yht lsh.ntdö rrbd K6ki, p.L- 813 5460

;-

E-@.r 11.8. rl
llJ NAISTENSAUNA
Nåiset kok@tuvstjållca Xldåloivd sunån låmpöör. Mikr esttåjå&!åsld yöbikid- Slu låmpi& klo
l7 aikoibin ja påiks pdtlå Fritåån 5 nkr sau|mÄksu. yatuuh.nkilo Mirjr Pirind puh L 8558 232.



22.8.la
RANKASAVOTTA

Ke{Allå åloiretu rdkasarcttåjåtlau lomi.nj{lk@n eftisrÄjoutuisåmin. Edell*n t}dsterrrr Kolnp.rån
rinteitä. Lähtö Kejåkåircn åltujsltå klo 10. Kun ci enä. jåksh tåsiå nåutiraan sopåstå ja saunash.
V.stolhokil6 AJd ApEq pdr L 347 3E31.

Soudåmn. ki.kkov6@llA Råntaelmeltå 15 kn:n m.tkd Linmrs&ftr. Måtke Rantasalmelte kerl]a
nelsir8istå n. 320 km. Kuljetus omill& lutoills, teltiånajoitus. Yhteiskulj6tltsist! solitåan.
M.tlin kokm.ishht 25{ - 300 nli?hmkilö. sisåldd rutklt Helsinki- R nt slmi- Hclsinli sekå

LAtlö H6lsingisiÄ pdjetlinå 2L8. tello 8.30, palnu sunnuntlina n. ldo 20.00.
Låhdemne soutam@n kohti LinnMsaattan. klo 14.30. Jos såå eståå ksillelähdön, tdrtrmD€ Rutasalnellå.
Jos låuetåin scÄtouku(el@ eille, soudMmc Kidesalsn leiri',tyfiÄån lslanrainjå sunnlntåin valiseksi
yöksi. Muken retk ilr{@steet (teltt6+ nåkuupusi ja -!lusta, keitin+ tumt).
Retkell6 nlhtuu enintåån 14 hcnkr{. ilnoift.uruiftD td lr.Jaeb"t viin.ietnr 15,6. Anj. Pdd.n'ene,
p| IL 09-!57 437 (ilt Lin i! iiilonloppli.nr).

21. -23.8. pe-su
PIDENNETW VIIKONLOPPU LINNANSAAREN
KANSALLISPUISTOSSA

25.8. ti 18.00 Kerhoilta
MISTÄ JOHTUVAT RUSKAN VÄRIT?
Klisdi€ncn åls'st€. Puuhfiakåtu 2

Oletko ni.ftin}'l, nilå ksvairsa iåpåhluu syksyn kulue$å. Fakrarieto. våden symtstÄ kede
meile HY:n bioliel@n laitok*n kåsvirysiolosiar osasto{ apulaisprcf.$qi Kurt Iss€Ftedt.
vatuuhmhlö M.ui Piippo, p. 2710 tEo

26.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Jott kotiin paluutå ei taflitsisi iurhaan kiii€htiå, kåmttå! sålneppuun sujåutte my6s tsskuhmppu
€lokuun pine.dålt ilt4 vetcn. saum on låmin klo 18 likoihin. sånna on yhLiss!@ja siit! peritåår
p&ikmpidllå 5 mkr sanlmdcu. Nurksi@n pdls@ onu åuton lisaksi bu$ilb nrc 85 Esp@n k6knstå5tÄ
osim. klo t 7.25 (hs ny6s ttkÅsiw) Paluu henkilöautoin lli Nuuksionps.srÄ klo 19.20 t i 20.5 5 lnhtev{llå
hu$illå. V$tuuhdlUlö Mirj. Plin n puh k 8558 23?
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TULEVAA

25-27,9 pest
Yiikonloppult€llus Jllas$
J..la sijaiti@ PohjoieKymcnlsaks$a. LlEsa d ai.åHn pi.ooisPunkaharju. ja pidois-Kolh nåköisiå
hais.nia s.ke juomavettÄ ldhtestÄ. Tdk€mår tiedoi .nsi lehdsså.

?.10. ke klo 18.00
KERHOILTA RETKEILYSTÄ GRöNLANNISSA

10.10. le 18.00
YösttuNMsTttKsET
Vuodcn håulkin tAplhtuma lutsuu ksik}j! yökåtköilin.
I-åltd noin klo 18.00 Kdjakairclt!. i,lt€ysh€dilö Kaldi Koski, p.k. 813 5460

I Llo. su I 1.00
SUPPLOVAH!ERORETKI
Llhtö Karjalaivolr! tlo I L00. BNi 85 Es9@n kcskustastå tlo 10.15.
K&jlkaircn pysåkilå olen vatå$å. YhieyshqKlö Kal€vi Koski. p.k. 813 4560

PERUUTUSEHDOT

Jos varaus p.ruutetlo, palaut taan ilnoina&
tmisnaksu våh.mentnd toimistokuluilla 50
mk v@ukselta" kuirdHn niin ett , jos qEE
pef urretAe nyöhdnin kuin:
42-31 uk cma nåttfl ålkuÄ pidåtetrÄr pue

30-15 vrk .rnen nsrkln alku pidÄtel4ån
ermkaonåtsu koko@. Mikåli råmä mak$
on yli 25% Eetun lomlviikon hi')6t4 palår-
t taln tlmån m!Ärdn ylrttÄd osa.
1+8 rk edn€n Dåtkd ålkua, p€ntåår 50%
Enuksh kotodisiitr'Br4 kuit nhn !{bin-
låln .makon mååd
0-7 uk eden In8ikan å!k!4 p6ritåån veåuken

Tileja or oikeuteitu pquuttÅessn tntt€en tå-
klirinnålcun låÄkårinlodistuk$lr.

Hclsingh scudu' Lapintåvijöillå o! o$nottlji€n våba-
dd lai munn .tr@lrå ad@matlmu elFjohdostd oikcus
pmutiåa lomrtilaisuus l4 rk€nnenilnoitetun tilaisuuden
slkanispåirdå olen*t !€Ircli.€n ko(luksiin. Jårj*tÄjån
p@utt&sa rilaisNda. ossrorbDåksu pålalret d kG



Maailman pienin apina.
Maailman harvinaisin leopard i.

Maailman suurin papukaija
+ 17O muuta elåinelåmystå!

KORKEASAARESSA
YMPÄRI
VUODEN
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LOMA
TALKOOVAELLUS 3. - 19.7.98

KOLMEN VALTAKUNNAN VAELLUS 18.-25.7.{998

Plkkamm. rcppuun Eissuun låhtjjdn qaal Fkä
oranme dukM talkoonielen. Repur nosterlln sel-
kåån Tolppion poftjoispuol€la Kdrck@je iulan

Ensinmåicn viikon t€dn6 iuniuiluuh-tdkona
seka nost4mme Mmtowlan p&inuneitå pedstlksiå,
toiselle viikoll! våin v&elletaan Koilli.kairån
tunturiåluele. Vaellus päÄtba Kiilopaålle.
RetirssÄon nydsviikon pituinfi osuus tunbriluut4-
tehrlvilr skÄ Hinåshåu<lånkåmpan kåtteen uusini-
n€n. Tlimå retki påättla Tulppiooq jostå kolinaika

Kuntuenon rchqÄ laa*so Kasivanen kupeess on
parhaa$a kukoistukse$.an tåmån sydånkcsdn
leltlaEelluk*n åiken. Ksvien tutklilu jatkuu
Pålt$nlniurin kupeilla. Ruotsist! siir.rtåanNo.
j@nja såår suosiess P*aksr te.å!å huippn linn-

Matlru llihdefn$n p€rjantainå 17.7. judallå,
pdåten sunnuntåiMuna 26.7. Våellus bteutuu,
mikåli osuonajiå on våhintåin kuusi.
Osrnottom.t$ on MrtLriluliiton ji$Dilt'i 1400
nlq nuiltr 1500 nk Hinlaar sisåltaåt maikat
judlssn*luvåunupaikloin@n, linja{utonalkal
lenekuljetls Kilpisjårvellå, sune, nljoitus ja
p:iåtöspåivålliren skäopgstus. Ennåktomksu
500 nk måksetåån kotiir låhet€liåvållå
psttisiirtolomakk@llå siihetr nerkitttf! c.åpdi-

Mdemnåt osuudet låhtdåt Helsi.gistå pe 3.7. ju-

vr€llG kuulm yhdiltylM. 25-aolti.-juN.-
wod.n hp.hlurdh jå siihcr on vanttu pieni
"porklanapu$i måtkåkulujenhelpondiseksi.

Uljd Pemu 09- 4EE E2l iltrilin
Kddi Ko6kt 0! 813 5450 ilt.lslr
ollau aktiivisiå ja soiteltM, niin kdonne lisåä.

nmoi$&r6ts.. r.tto ohjuldl€ Rrijr H{t-
nmiu. 15.5.98 h.mcst kotlnmeroon 09-718
768. HiNltå sra myös lb:ltiet'ojå.



25 . VUOTISJUHLAVAELLUS 5, - 12.9.98

Ulkoiluyhdltystoimikunnan vaellukset

KALOTTIVAELLUS ABISKO-NIKKALUOKTA 1 8.-26.7.
1998 + lisäviikko Kebnekaisen maisemissa vko 3l

Nla on koikilå mahdollisnus pååstA ruska! kåho,
ndn l.årista länt@n. Nährårry]ksiå mn. Abbie
tuntu4 r]amnasrudlrija mstdolli*sli Ivalon Kul-
tab. Vaellus ttpåhtuu uscMDass ryhmåssÄ niin.
ettÄ lapende aina vålillåjo$&in. R€ittien pituud€t
vaihtclevet n. 60 - 85 tn. vaellus påånty Inariin
pqjuteinÄ jose sauna jo mjoitus.
L{htö H€hiryistå 4.9. kro 19.22jå pqlu! Hehirbin
13.9. Ko 8.30
(x$ottmrk!|m on yhdistys juhlavroden konni-
aksi lu@nutvåhan kompedkintia, joien hint4 pyö-
di siinÄ 1000 mk tienoilo.

Ennakkonåksu on 500 nk, jokå mak*laan kotiin
låh€tettåvållå pa*khiimlh.
Tiedutclut j. ilnoittlutuis€t' 30.6, mem€sså

Krlai Kcki FIL El3 5460 p.t 856 441
Ulja P.mu p.k 09-488 821 iltåisin
Jorm Nt|mi P.L 019"31E 241ilttisin
Ennaktopstalai on 8.8. Kdjåkåivollå klo I L00
Ilnoinautunise. yhleydesä minit$ toivesi våel
lnlcq pilulden suhleerja kerc puunuvisi. varus-
teistå ( teltta, keitio, d*ka ) ym.

vaellntsd åikana najoilumne ielnoihi. tudm lÄ-
heis}}ten, jona loinne kAlMÄ tupi€n kåynålöitd
Govime kälöstå ryhmttinnån, jonkå suoritamne

Låhtö Ronådn tilausbussilla lauartains 18.7. Hel-
si.sistå Lahdentietå pohjoissn jå b]iiin päås*
sopimuksed dut@ rcilinvdr€lta. Vaelluspäiviä
katla? påivåmatkoj€n ollcssa n. I 5 km. Påluu niile.
jolka ei!åt jåå K€bnekåisa ynpå.islönrdkill€ ålkm
N;kkaluoktlstå sunnunrainå 26.7.
Velluk*lenuodostlbm€ 2-3 jalkaparinlelna,ja
ruokakundt, joikå hlnttivat muonansa ohien
mielqrystos! muk@n il!e. Joukor kokonåisnÄå-
|å djoitetåe 35 osållisiuj@. lnoittrutmist ja
lisltiedot Juh.ni Sltk I . 050-526 3336,
Niirivcdmti. 206 ,14100 Alnekosli

Ensi suv.nå jatknva k&lotti!åellus suurtsutru
Abiskosta etelåån kohti Ruotsi. måhralint4
tuntuiseutuå Kebnctai*n lluetla. Må*e vaelluk-
sle keor 105 km, josta kalottireiri. osuls on 60

Ma*a on tarkonethr kaikille noma.liknnroisiu€
tossuklluttåjillc itaån ja sukupuol@n k!teh!tt!.
Aikli$npi r@lluskokflok*n puute .i ole este
osallistumiFlle. Korcsrlmme qtistå enennlå. yh-
d€sdol@kuit nk@nk nenkÄtu yksilyisrydd Id.-
simåttÄ. Jotalselle löttlyåit@ ohill€ hamstnksiu.
esin- losvidDlokuButs*n. Vaellustoteutctaan
yhtene ryhmå!å kaldrll! vet jallÄja Kebneksiser
t@sros$ påivårctkd kåht m ryhbAnå.



TALKOOVIIKKO KUKASJÄRVELUi 25.7.-2.8. 1 998

Iona KukÅsjådi olisi nukavanpi prildå kaihle
kdlttÄjille, tå)4I, p.iktoja tlonostaa yhteisvoinir
Ohj€lmaan kuuluvåt lanhln våraston kåton unsimi
n€n, halkolii&nn nosto, puutalkoot jå Måtkailulnon
najan kuislille taso dnl&oja vå.ten. Illal kuhval
retkeilyn jå k€rti€s hilastukso pårisa. Llsltiedot
ir itnoiftautmb.t Tuonis.hReinolt. puh. k 0E-
530 207s t.i 040-563 0177.

SML
NAUTISKELIJOIDEN JUHANNUSVAELLUS TUNTSALLE
13.-21.6.1998

Au.inko killottaa ylhåållå )ötA påi!ää juhannuwii
koll4 Laph alkuksÄon taueirnill@ lasta odot-
taen hyttysmadån seplnislå. Matliailuliiton
neulisk€levåUåjuhå..usmeuuksellaSållmTunrsan
tuntueille tulj€rss tellotta je kiireexä tvhvnii

SML:n j&.nhinraan r!50 nk (nu!t 1550 nk)
s'såltyvåt kuljetukset K6nijåreltå Narusl.d ja
ldlaiJn $täLaljetukprpe.illd, vellusauo.a! kaksi

_vötå wokatuvållå, su.e. yöpynisq ja juhd-
nuspåidllisdNdskan koulun FlkeilyDåjåssa *kå

Lis ietoj&åntaå reite. opås Raij! H€nbnan, puh. k.
09-?18 768



RlRakentaiain
Kro#"ttg,h,,BuqE

Kall iosolantie 2. Vantaa
puh. 09-89 481. fax 09-890 303

lll rvrmsAlnfio

OPEL
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SPECIAL

Suomoloisenruuon tekijö
Vil je l iå +ie+ää 

- i+e^ 
hyvä,".k.  k. ." .4.

Meilrä s.or yh+eyde" (o9) 13'11 
"t.u. *rr(

Tule tutustumaan
MAARIANIIAMINAAN
Nauti pienen pääkaupungin merihenkisestä ilmapiiristå.

Kesän laDahtumista saat tietoa soittamalla Alands turistinformation
puh. 018-24 000, fax 018-24 265

NEN
lilaukset puh, (0141 622155
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MENNEITA
TALVEN PIJTIVETOTÄI,KOISTA

Uti oli imppåillui åhkjouraå yläpårktipåikalta
Laktusuon ja K.åkilmm.n kåutta Kad.k ilolle.
Krusikto kotdisså hÅn oli lapioll! lkÄnnlt lunla
vnhÅlumisii, kohliin. Eaukåteistyö olitetty ft nolelh,
sillå puita oli prtlo sda Kajåkailolle. muuten
eildt puut .iittåisi ef,si syks']! sekla.

17.1. ålkoi kuildkin hamåans ja ensinmaisla
ahkioLuom@ hålii4sun€ saiDi jo ihk@ oikee
vettå. E simåinen vetokidos snjui kuiretrkin nel-
to hlai!. Mufla siir mukaa km ahkiour@ kuteltiin
6ncmnån, s. nctysti p.hm.oi ja kuoppiin alkoi
kerÄ.dtyÄ veflå. V6i$d€ våin ylryija L*6su@
ylityksså oli wikortsi4 silh sekir ,lkoi upottr!
paikts paikoin polv@n. Krjåklivmn låskova purc
oli aukija viimeis.t kumat ki.jainellisesti uitettii.

pe.ille. Puilaolik€n}4jo.kin rcran, nutl4 hkke
ja oli peljon en€bnän yläpsrkkip&ikslh klin
Kdjrkåivolla. v€sisåtc@ pehmitrlm!å uraa ei voi
nut €nåå kålttåå, jot€n oli pakko lopettaajå luortaa
ettå helmikuu$a olisi lunlaja påklasta.

7.2. Karjakeivolle oli sitten 8 ahtioh ja ..ilusti
porutls vetåndssÄ puu1!. Lunh oli .iittåd51i.
TÄllÄ kert!å Aulis oli kå)i),t veiåtulsså ur@ eiukå,
t@n. Teinm€ puiddveiot lloiksi pi*ån pÄivån jr
lopulia låitld puut olivåt känpiin pih6så. Kun on
u*itå åthoilajå rcilu. porukkm reilusti tiuk ltåkir
tuntuvå t&voiie voidaan smd! pdÄtöksen bmtssÄ
euinja kiran hensen v.litsso.

t



LATUSIIIJNNISTIJKSET SOLVALLASSA

Laudt&inå 14.3. oli kourållind innol&aitå l&pi',
kåijöiiå kokeniunli SolvåUsm låtusunnisiuksen
merkeisså. Luditilånne oli sitå luokkq ettå kulke
din€n rcitillå kävi yhå hrain suksin kuin jale.
Kaikilla olikin sukid nukm4 muna vlin Aulis ja
Väinö uskaltåutuivli hikilåudoill. nalken. Siitå-
köhån nahloijohtua, ettÄ he selvittiliii .€itin ldhit€n
lirheilä t€hneiden jouko$a.
Noin kolnen kilometdn reitti seuåsi laln-u.ia joila
ei ohu merkitty klrtlad. l3 nsliå oli mdkiity Da$

ENSIAPU
Mc kaksi wosi sitt n ensilpukurssila ollutb jou-
duinne heti se!@vdlå srrsvå€lhtsellå bsi ioi-
miin. Kysssa oli epil€psiå.

Pysåhdyinnc snnrnntaina puol.n påi!än aike
lauoll€ e.ååFed nien*tr. Ssmsså kun hnomsim-
me, ettå yksi ioverinn€ punli joukosl4 iultiin
neille eooma!. etiå n. sådåo metrin pÄåsså ol6val-
l! tulipåikllk huhåil.e rcrkeiliia. Kun s@vuimne
sinne. oli polilas juln nousenåsa n. pnolen net in
korkuiselle kileue lulUen polun n€ndÄn sitå kåut-
tå. Al!€ oli ninittåin byvir kivikkoistå.
Ensiåpukussindtanållållduudellaiamsinme
to!4iamne kåsilaftesta, minå toisesta jå PuråFtr
Rjrvs roisesta ja autoimme hiinet ålas. Siflen kivell€
istunaanjå rinldG pois seläsl4 våitta porilas aluksi
!åstusieliluull€n sitärepimirtsi.

Aivån låh€llä råntåå oli v€n@llå liil*a0å ka*si
o.kiniestå, joida ftämykålE Salon Pertsa soini
!pua. Oik€ .mero lqtyi tadaea jonka olin l$-
antåiaårunå ostånut lekik.skuksestå.Potilåan
intåtaekxstå lqtyi lååk.arnostelija" jostå selvisi,
ettå sunnuntAi@nun låÄkte61oli åilan oik€i. ot€ttn.
IlrapÄivån dnnoksesk Blilsimne sattumaNasies-
ii yhd.D piu.nn, jotrkå qnoimnqPotil@n somet
olivåt vcillå eli htr oli chrinlr ketuejo åienDin.

r@n. Ne piti paikånt@ kanalle.
Aulis Bostön oli tårkin. Håncn poikkqnansa oli
12 nn. Hanu Siitarin lnhemillit 26 ja våirö
Lintuna oli nillh buononpi. Arja Poutiainen åinG
ana nåis@å selvisi bwin, 38 virlEnilliä. Pdtti Salon
jå Rjsto Manlaer it$nsÄ j. sukunso p)lnnösld
jÄteniin h€idiln virhcphtensa måi.itsem.ttå.
Tåma porukka uhkasi hust& nuunjåsenistön lMs
syksyllä yösuunnistuftsess4 joteo f,t kyllå tlvai@n
loivottåvsti sntrrcnmlUa joukou!.

Kåiloin dnkasls esiin pi€nra tåvårcid.n pusukd.
josra lölryi desinfiDimisairene vanua, lsssds ja
såkser. våhi.iätln samåi lalaral lotyivåi Dyös
Ritvålta. Plhdislimne sormet jg lgåsr.roinne
i.avakohdai, Pertsa huonlsi anlaa podlåall.

Ta$åvaih€esd huu porutldjåitoi markaja Pertsa
Uhli vi€nåån d.kl.€ss lien Ene4 koskå apu piti
aluksi tulla sihd suunnlliå. Jdin sih potilu kånse
kahd€n, ku. våBinain.n .pilepsiakohtaus ålkoi. Is-
tuimme lieretystd penkillå selär pöydån reun@d
påin, mina hdnm usdnalls puolelhsn. OikqUå
kådellÄ selkåÄ tu&ien 61in ftäni;t loutL@ast sel-
kåÄnså terå!ÄÄn poydåd dunåd. Tiedotja teidot
eivåt muuhun .iitlån€.t. Minnutit kuluivåt hit .st',
nuna kohlaus meni ohi.

Aivan licrdså ollnt puukatos oli tqnnå .utikuilia
puilaje nyösiuohia oli runssti. Syl^in pienet tulet
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jåjonlin ajån tnluttua potilås pFryi sii4räån tulen
å&en jåsåroidnejok6kustela rerkeillamsteist4.

PaikåUistr p€låstuslaitotse. ve.e Plinåsi sitten pai-
kalle nukd@n kåksi ansbje. sanå$å sepui
Pertså lakåisin. va€ pyst i rsnt utunmn bryin ja
otti poiilen iinktoin@n nukaansa.

Lähdinn€ Pertsån kansså pikanaBsiå kohli
nåå.ånpååtå parisn tuntie nuuia poruklaa nyö-
hÄssÄ. Kun natkasla oli t€hty lalsi kolmasos€å
knivalla näntykdLalla Peds ilnoitti voimi€nsa
ehttaån. Sel!{ nestevajaNtåpaus, sillå Pe.ts oli

juosut pirti. soils ja louhikoib sen åjån, kun ninä
olinvetån],tlonklaatul'p4ikalla.

Kun håtå oli suuri., oli apu t4a lÄhellå. Rinktaan
oli unohrunut kotsi p.olen lit.on
aluniinipakkdlsld kullanrusk@ juon@. Våil*ei
n€ste ollnlkaan aiva. e.siluoklaista sn nauttini-
nen oli kuitenki. niell)flåv5å. Pikåisen tdklåukkn
jålk€en. joUåinen lienee nykyisin kiellettyä
Karjakaivon yösuunnistukse$.. påasinm€ uudel-
leen vsuhtiin. Ehdinme kd. ehdinDekin ajoissa

oninqista vaokka, slaään hdr€uiuva pååjnnri. jota
säilw kasvin koko elinajs. ja !iv!n ns.råjassd
sijaitsdd hlain tiheåå. hsroittuvA versosto. Nåin
syntla kup€ra - äårinmillåå. puolipallennainen -
liilis odlås,jo$a lehtiå on ui. pintaosissa Uuvana
onlemosksdian sinoavlaumainm (pulvartinen)
paljåkåsvi. Patjslåsveja ravaraan €nioten alueiua,
joiua on Nnsaåsti voinåkkaille tuulille altiiita
eli.ynpåiistöjå - nspseuduilla- nDrisloissa seki
a&vikko- jå puoliaavikkoalueilla. Nåide. Iosden
erikoin@ rakdnc or lrul*n sopeutuDisen tulos.
tapa suojauud liikahaihduntaa !osl!an. Uuvand on
si€liLkölikeslåvånpi UNanankasnpåiktojaovel
påljaat $ralåikul jå kalliopintojen r€unai. Alusiån
håppånuussuhteistå se nÄrttÄÄ olevu tåysi. riippu-
nalon loskus uuva.åo saanaa 1alata koivurTö-
hykkcesåUn, silloin u$inkosteillakslliosinÄnillå.

uuvanå. tehirys sienentainests kuklifr isstelle
v@tin* -.ii.kuin lavdllisla tu.turikasveille - usitå
vuosia. Kukkimin.n or yl@nså runsasla. Knkat olat
pit*åperåisiå yksinåi. l_vhyidei haatujen låtuå$a.

UtryANA -
DIAPENSIA LAPPONICA

Uuvdåonpieri.ainåvihaniatuntunv pu.Tiheåsså
k$våvat l.hdet ovsi pi€ni4 ehyitq llseul*iå,
kellanlih..irå.åhk€ii. jåkovia. Uuvana nuodosraa
tih€it4 drltonåisia kåswsioja, joissa on aloin
!ålkot€riöineo kukta. v€fiolehder jå kukkaperäl
oMl kelladihrciiå jå runsaasli nettÄ erittåvisså ku-
kissa kdy paljon hyönt isiå. Kcst-heindkuussa
kukkivå uulanå kasvaa luulenpieksänillÄ, tAlvelle
u*in suojattonilla llniurikå.kåilla. Meillå silå ta-
vdtaån korkeilla tuntuEilla Enonrekiö' ia Inadn
tåpisss. SilÄ tavat@ nvös muualla Pohjolå$.
tu.turcillå ja lisåksi kåuna pohjoi*. pollonpuoliskon
pohjoisinpicnosien. Yleislevidneisryd€ltååo se on
arhin€n jå mfallsttina. Alue ulohuu Luoteis-
Siperiasta ja Unliltå yli Pohjois- venujåd tundråo
F€nnoskedi@. Skotla iin, Idanriin ja cr6nlan-
tiin skå €deUd Pohjois- An€riko koillisosiin Se
nous kork.ille tuntur€ill€. esin. Patakslle Kilpis-
jäflen llh.llå 1300 metrin ko.keuteen.

Uuvåna ednsraa elomuotoa. jokå oi Pohjoisnaid.n
kåsvislo$å hdiisineri patåkasia. Tlapille on
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Ne o$t kawin kokoon nÄhdd hlain isoj!, kluniit!"
teri6 lumivalkoireq toF@ sisäslå kelle.tåvä. Mettii
edtttr hlain ja dstipölytys on så.tutö.å, nutla
itsepölttyskin tul@ hyö.teisten p!utt@s* kysy-
myks@n. Sidenet valnistuvåt stAstuuld leviiet-
tåvåksi, ja seu.@!åM Levåånå luben sllmisyed€t
kuljeft aEl niitå €dell@n.

Tuskin mikåån toind tutrlurilsvi joutuu niin såån
moifl€ kuin !uvån.. s6 kåsvs påljålon l!u-
lisisnilh paikoila. Kesällå kaswpaikåt ovåt kuiviå
ja ralvella miltei lumetloni!. Uuvane elånÄ ei
på.hainmillaankaroleh€lppoa.va asapaijå$å
on sdåmöllisli - paitsi lakGiuneiia lehtiä, jcnta I-
2 wotiwn elÄrnAnsÄjålkan pyrtadt kiinni vmes4
kunes bnoaval - t45i! knoUeitå hårmaita ver$r
osia. NamåoBtilmeisestinm.htlneet kdåttålvellå
kolu tuulen r)dp)4tåsså pois viineise.Hn suG
jaåvq lumip.itten ja kuivatt!€sss veEon, joka ei
jååttrstt n@t4 voi ottaa ufira vcttA tilålle.

Lähde: J@kko Jalas, Suuri *Nikirja

t^*i4

NIESTASAKKI

NYT MAHLA ruOKSEE,
SILMUT AUKEAVAT

Oike aika mahlaan låhtöö. on 6nen hinenkoruli
taswa. Silloin kun nestect alkdvlt viråtå pnun
juurisla htv@ kohE silloin knn routå on sulsut.
Joskrs Eielä-Suoness lähtöaikå oo jo måaliskuu$
sa. hlhiikuus$ kuit€n$n. Keskisuonessa se set-
taa olla jopa toukokuu$a. TåsnåUin@ ajånkohla
.iippuu kevain joltrmisla.
P.rssta on onistå! onå netsåja onai lioivul. Mlnd
jos ei ole netsånomisl.ja on tirk€iita ihrn puu
t.rl*uudeUa h.rllir lnDr moiseen pnuh$n.

Mukas r€tkell€ tåflitset pooo, po6nte.iåj! pore
t€kfl åån .€ikåån sopiEn paksuisiå nuoviletlTja.
Eri puinen m.hlåd d*eude$a on qoa" mutb se
Flvi!å våin nåistanållå. Liio nuo@n puuhun €i
kan@ta ryhtyå ja vanhNä, kuiamksis.se civåt
ocsteet enie virtla kuonolla. Kaslupsikk! j!
n@l@ru nlds våikuttavåt.
Reikåå klintmn poranteiån vemn j. siih6 psn-
nmn sopiva l€tkunpftkå påilolldn. Jos on oike
aile nahlå alk@juosl! tti tippua. L.lkujohdelon
pullNnjå liitelaån pull@ suuhun k Ä.imÄll5laikla-
pa nnovikelDuå .in! efiå sulråhåist jå pi6.r
ölökÄl eilel pddse pullm.. Amuinja illoia. &rp@n
$ll€n r{lillåHn voi kåydä seumanasa nesl4n
virtåust!. Plllo. voi tyhjdtaA nukamsa ottån&n
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suurcnpåd stilar. Juoksutusril:uln lyödåån lG
pnksi trppi, jolldn wob loppuu, ja koiw kaslanaa

Pekstettu nåhl. slldelrunå maistuu pårtainmlla
j! toislt sÄilyqys on tettu. Mshlsn håku on
nieto. Ten€ysp.of€ettoj€n nukm nåhlan naufli-
hinen tå.j@ tunsdsti c'vilanii.ia. se ål6tåå ve
Enplin.tt , poistla selluliittia jå våikutlaa kaikin
råvoin elq,ttåve$i, Mahls voi kÄ',ttaå nyös sinan
lek@n jå ru(M låiloss nest e.å.
''TuoEllt nåhlalla on merKtysrä virkistå!ånå j!
loimestav&! juonMeesin. hålo.hrkkuu$åtAi
msittavålla kaski.ett€ella iyösk€nnehåess.. s.n-
ninkin kuivånjå suolaiFn råvintron vihrukscna oli
kqipukin t8pain.n puuioshun. VedeIe jatkelruna
nslla kelpasi p4,tåju@alsi. Ei li6. sattuma, elrn
nådiskuud ranha ninitys on nahlåkuu. Nåin
ken@ Slonalåind kansankulttuurikirjs nåhlsst!

t^åhteet Råutonen-Hånilåhti-Raulonen

KOMJNLEIITIJUOMA

KdÄrÄÄn nuoria koiwnlehtid riukkd plrislettu
lird nitalin.n j{ k&deton på.tlle noin viisi litre
kichrE !!n& v€tiÄ. Annetah seistå yåhintåÄn
viisiminuuttiaa..nLrinsiivilöidå8nnst erillan
Jååhdltclå5i ..sle j! rcid.{ tcråståå sitå purista-
nåltå tuor€tlo situDn@ joukk@n.

KlruSENKERXKÄruOMA

Kuu*nkah$, roidaar tehdn t Feysjuom& sa-
sållå tarlla kuin koiwnl.hdisrd

KATAJAI{MA.R.IÄJUOMA

KltåjeMjoja otsian kynbenen-loksiioist juG
jeja Lupiuisl4 kohti. Murskåtå.n ne kgnnolisen
kenuunF k@detåd ki6huv& !€ttt påålle. An €-

taan håutua iitiscn ninunttiå. Tånå t@ ci k!ip@
muit! nsusteirå. Se on no.jalaiser Anr6ma.ta
Borserin nuk@d vdhe låppålainen ie*eysjuom.

Låhteet Råutore.-Hånilåhti-Raurorcn
Luonnon ruok wosi

Meira Oy on tuo.ut ma.Binoille klivåtun
herkkusienircuh@n ja voitathronh*n. NiilÄ ldyt€-
tåån tloreiden sienlen asdnåstå. T.bgiåså riistä
voi vdmisraa sidikeitloa, -ksdketta tai nuhemosb.
30 gramDm palrla$ vsslar n. 300 g.unetuorci
ta si€niå. Rouh€aa liolsten n. lu i redc$d, jonk!
jÄlk6 sioiÄ loi kå,${å ruomlalnistuks@n klten
tuorcib sie.ia. vålmist@t lörtlaåt nåustehyllystå
åinatin S-ryhnän bupoissa.

JalosiåjaltA on ilneslrnyt kåuppoihinuusiå pusikei-
ttojåjakuivåthrjaåte.iakasrik€aineksiasim Kq-
tonin kåstite. Ku kåstikk*sen lisåtöån kuivattu
j& liotettuajauhelihaa. sd&m yhdessa riisin kånsså
kullon alqia ja vaihtelua ruokapq.tÄan. Keitot jå
kdstitheel on larkoitetlu 4'5 h€nkilölle, nuit!
våell*sells ne kåloavåt lohden suuhu hlailkin
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KUTVA JUTTU
K..d1 kuiv@, hiostajå kuivåa, sÄilöjåkod:B ralvek-
si tali@d. Tåsså duuitru aintti.
Kuivau kuivunUa pilkoftuna purjol, sell6.it,
tuohosipulit porklanallåstuina, onqåtviipalein4
Sienistä suppilovåhr6'ot js mostat tonisiencr
puolikkåin4 Myöski. ne voi klilsra uurisa 39.C

'on 
yli niir, ene reisi on uudluukun vålissÄ, joloin

kostens pa[s4 unnista pois. MitÄ nop€mnin tuot-
teet kuiwv4 siiÄ nskempia n6 ovat. K&upu
t rjouksista s@n banenit edlllis6ti, kuilmn ne
viipaleinå. Purjo ja selleri kåyaåt sellåisen@n
keinoihin, pitsoihin, laåtikoihin jnc. Nokkost
sånpyldihin j! mkkoslettuihin.

Pihlajdnårjåt kuilen erityisesti nustaråst@lle,
joka kÄy tlkap!flekkala t be. nadojå syönåsså.
Kåtåjannejar sisaltÄra1 runs@ii evitådiiniå. Ne
nyösLin nikåstlvåt he.gityksa, akå nålla olla
nåinitsen.ttå krirjånnårjåknoftnrustå

Råpa.p.rit Lailaan vsrjossq p'*kinarulla kåhtiå
la'wt ttuinå. M.nnessd yumåk@n vetÄisen kådellå
ninå lildreesee. jå pålales! toisella kådellå roisn

OjakÄsänöstå t€en te€tå joka tåsååja alcnraa ve
renpainetia. Maukks!n t.esekoiiuksen såå
lhmansik , y!tunjamusranviinima.j6 lehdisrÄ.
Måkeutia saa lisaä, jos tuikkåå jolkkoon
itsepoiniitujen nånsikoiden tunsikd kamar. KG
keil€ byöski. lillnkan liodettuå lehit@t4 *n tuok-
su ja matu ovar tu@vd.

Kielostå roil ilse 16hdå hajuveträ.

KeIåå syksyllå 5{ baåkuntoisla kielon juurukkoe.
Aseta ne ruukkuun. Kylmåk sitt€16 n€ ja n8ia ne
kellansla n. viisi viiktoa ennen kuin håluat d6 k!k-
kinaan. Aluksi pidd tdtteröä niiden pÄÄlE nn uin
hyåsinnienkir. Kielo on ninun joulutnkkui

Onal hiilet piirtÄnisdr bit tehdå sumåusti. Leik-

k@ Fjunoksi!, klts ettei nnssÄ ole obadohtia.
Aseta ne vaakasuo.aån hiokalla tåytettyy.
Fltilaåtil&mrja asera letitko uurii! siiha os@n,
johon tuhLåtipplu. Kud uunillinen p!it!on pålanu!
mnå tuhkd jååhod råuhåss jå kåik hiiltFet
piimtBhiilei hi€kan *asta.

Leidkkien rcimkkeo kellairn vårin stib.tå! kun
kui@t ne pin€åsså riiputtdd t'lösålsisir. Hrkåt
kuklt esim. ruusut saatkuivåttuå letiko$a,jo$å o.
tavallista ruilhiekka!. Yalutahiekkåqrcvsti pois,
kun arelet ta$isi oldsn k!ia1.

Olon nyöskin kokeillut kjinnittla hiuslåtåll! tai
fiksrtiiviruiskulla osbd*Äånin lli voikukan
håhtuvia lalhiiss! åserelni$a KqnÄn rci\akan
hahtuvia mydskin uusiopå!.rio tdnistuksesa.

.tå vielå lopuksi. Kohia jååt imitt t@t lunp.6
juuriå.Ne@irårt e p8ksuisis. mehdiåja tÄ.kL.-
lyst! rÄtnå. Hdkuttele, nlna Äla solke ulpuke

IT/98
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SKODATLA
MENEE HYVIN.

Volkswagen Croup

) viestintaatan ammattiliittory

M ER
KircherOy

Yrittåjåntie 17, 01800 Klaukkala
Puh. {09)8791 S1, fax (09)8791 930'1

IIUONEKALUTEIIDAS
KORHONEN OY

KEiIIKAALTMIETTET OT
Lönnrotinkatu 1 8, 00120 Helsinki

puh. 09-615 499
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Tuhattaituri

i ikonloppuina avoinna sopimuksen mukaan.

1.6. - 30.9. klo 9.00 - 18.00joka päivä
1.10. - 31.5. klo 9.00 - 16.00 arkipäjvlsin

Koilliskairan luontokeskus
99695 Tankavaarä
puh. (016) 626 251, fax (016)626 113

puisto@metsä.fi

VICToRINox

Monipuolinen Victorinox-laskuveitsi on
maailman pienin työkalupakki. Se on
ainoa alkuperäinen Sveitsin armeiian
veitsija sen jokainen työkalu on huolel-
lisesti suunnilellu Ia toimivaksi tehly.
Victorinox ei jätä pulaan.

Myyntii lavaralalot, urheilu- ja padioliikke€t

VIAR,ITIil/I
P. 09-681 631 www.maritin.fi

KOILLISKAIRAN LUONTOKESKUS. IKKUNA LAPIN LUONTOON

ntokeskuksessa tutustut Urho Kekkosen kansallispuistoon, maamme tun-
etuimpaan luonnonsuojelualueeseen ja retkeilykohteeseen. Näyttely esittelee
lueen histo aa, retkeilyä ja puiston suojelun vaiheita. Diaohjelmat vievät sinut

l le erämaahan.

ntokeskuksen opparlta voit kysyä kaikkea Lap,n luontoon. kansallispurstoon
fetkeilyyn liittyvää. Sieltä va€at myös kansallispuiston varaustuvat. Koilliskai-
n luontokeskus on kiinnostava käyntikohde kaikille luonnosta kiinnostuneille.

ukioloajat:
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Eräkeskus Inari
Mukava loma- ia kurssipaikka

Inarissa Muddusjärven rannalla.

. Hantamökit
450 mk/mökki/vrk (10 hengelle)

. Vempainvuokraamosta sukset ja muut
varusteet. Retkiä luontoon. kalastusluvat

pilkkiretki l le.
myös vuokrakämppä varaukset

ERAKESKUS tutflpohfola

puh.016-673 260



RINKAN POHJALTA

KUTSU
Kårlakaivoh isäntq tggttåå' 60
vuottg.
Kahvipannu on kuumana 14.6.
Ksrlskqivotts klo ll l5.
(Ei solrniopakkoaJ

Tewetuloa gslåvåtl

Kqlevi Koski

Muistrtt.hn, .ttd Nuu}sio on luoDnorsuo-
jeluduett!, jotcn dlkiiö h€ittökb r6ki. luont'oor\
varn ottrk a krhdhulit, evnsDtperit, muovi-
pcsit, ]rE, rosk.t muk me jr låittåkåa rr

Misså nÄin luk@? Kadakåilon dåjån ohj€iss?
Mcrsåhållirukse Nuuksion kansallispuiston 6it
t€es så2 No €i €htä åivan nåilb sånoille. Tånå teksli
löltry Äh€ryin Linja o]4n Nuuksioon ajåvasta bus
sisla, sisåhå k€skicicn yläpuolelh. rlåtlmoslo.
ånoin€n rmpå.islöieko thätjnl

MUISTATHAN

Erämessut
Riihimäellä 4.-7.6.

,r-
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TOIMIKUNTI[N VET,IJÄT

Ohjeltutoinikunnå. !etöå: seija Tuapo, puh. k.
325 2644.
Talk@pdallikkö: ttljas PemLi, puh. [. 488 82],
tannykkÄ 040-592 7278.
Ulkoiluroinikunnan !etåjå: Jomå Nnmi, puh. k.
019,318 243.
Karjakaivon is{ntå: Kllevi Koski puh. k. 813 5460.

KODAN VARAUS
Ki6lånKuksjåpalle sijaits.v@G@dos koiamne
våråtaån Pipsa Mo.i.silta puh. k. 5877 004,
ksa6unto puh. 597 397 tai Maija Stykiltå p!h. k
876 4391 . Varuus m peruttara kåksi viild.o! cnnd
varårtuaaik@tåi siitltp6riiian nomali lrynöna}$.
Kir{.itmL,u on HSL:n jäsen€ltå I 5 mlntlo/td ja
nui[430 nkftlö/yö. Alle l2-uotiaida t4tlöddbu
on puolet edcllisistÄ. Koko kodan loi !åråtå lå)r-
t6öNå 60 mkbo. Måtkailuliilo. sunån naLsu otr

VUOKRATTAVAT
vÄr-rmnr
Kolme TeDr Mdter3 t€lttåÄjoila loi ruokar! 100
dtlviikto råi 50 bt/viikonloppu. Tcltat ovar
kupolinållisiå kaksik mstclttojå. Fj.lbiv€nÄlls
t€lta. wokE on 200 nk&iiklo tåi 100 sk/viikon-
loppu. Ti€dlslelul Anjå Sinlmcn put. k. 8 t 3 5460
tli sskri Palo puh. k. 874 5880.
Ytsi sraott. 906 jå yksi 1200 rintla. Vuoka on
I00 nk/vntko 1ai 50 nlotiitoiloppr. VaBuk*t
Pekk&Nuin.r puh. k.8558 232.
Kaksi irsetehtya lhldot'r,joita voi uokåta I 50 mk/
viiktio tai 50 nk/viikonloppu. Alkioiia rci1lasollå
P€tlÅ NriFltå puh- k. 8558 232.

Kolme plria suomlleisia lMilt nldä nallia AlFsct
75 nV vn[o tli 30 mhiikoloppu. Lumikenkiå
aokrs Pekkå Nårinen puh. k. 8558 232.
Kaksi Trrsilt, joitå nokrataan 50 mk/viiklo 1ai
20 mk/vnko.loppu. Vdåutsel Anja sinton€n puh.
k.813 5,160.
vÄuNElTÄ 1'UoXRATAAN VAIN yHDlsTYra,
sEN JÄSENILLE

uvvrÄvÄxÄ
IIIIIAMERKKEJA
tåpiDkåvjjöid€nhih@e*kqå voioslå! t€rhoiloisså
tai tilåt l0 nk hintåår S€ii. Tueoltå pub. k. 325
2644.

T.PAIDAT JA COIIEGET
Hmki iisellesi omalla uudella losolldhne varueettu

våril: hamå., vihEÄ sininen .
Hinta: T-paitå 50 nkja college 100 mt.
Tilåuksd: KiKi Klenola puh. k. 29r 91 7l .



BUSSI 85 IiARJAKAIVON LINJA-AUTONATKATAULU

Espoon kskukse$å linjålh 85 on laihtoyhleys Hclsinsin suunnanjudiid

Yht'€ysju. Espoontoril$ Nuulgionpiist'å
Hebingisin dkipåivinä rrkipiivinl

l.MtabiD jr s|lmmtaisitr

6.54E
7.50 E
8.42 E
tt .42L
13.10 E
t4.225
t5.26 E
16.42L
18.I0 E
19.42L

1_30
8.30
9.30
I2.30
13.50
t4.55
16.00
't7_25
18,45
20.25

6.50
8.00
8.55
l0. l t
12.55
14.20
1,5.25
16.35
18.05
t9.20
20.55

Yht.lsiur Esp@rt'odtr Nuulsionpiliktå
6.42 L 7 .20 la 7.50 la
8.10 L 8.45 9.20
9.42 L 10.15 10.50
11.10 E 11.45 12.20
t2.42L 13.15 1410
l4, l0E t4.45 t5.20
15.42L 1615 r?.10
17.10 E 17.45 18.20
14.42L 19.15 19.50

lå = våh ltldtaisin

TAPIilIKÄVIJA
Tilad Lapi.k{vijallhden 50 nk. Old suoritlanul mdtsnn
ilmqerilurtal6kuaHSl nfi tllcMenk Elmkrnk.24. 214218-
13442.

Kunlu enn.stlln Suoh.n M.tldluliitt'oon (SML:n

kaunejå hålud lisåksi liitryä HsL:åår. Maksan vuoden 1997
suo,rjå*nDsksun t0 mk ilnan erilli.tri lss\ua Hsr n dltr,e
Medra Enikink 24, 21421&13842.

Hålusn liiftyå Eehinsin scudu Lepinkåvijöiftinja siiä kåuttå
Suone. Måtkåiluliittoon. Maksan SML:n jåFnnåksun 140 g.lsinsin Seudu L.Dinktvijåt

llkdtie I I C24
mk minulls ldheteadvållå lomåkk@ilå.

nnoite osoitt@n nnntoksstr

Nimi
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