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PY|'KIRJOITUS

Rcikeily on lÄllÄ hetk€llå SuoDess muotiasiå. YaBinkin nlo.ia kii.noståvar e.ihiset sikkåilutja niili.
liitttaåt k'lp&ilnt, Yeikko Guslaf$odtr myötå nyös eorikiipeily otr saarur uutta porkua. Myös i.dojen
b.nkilöstökoulutukM knuluu e stt usrnid dilsisi. nserså iå tore.eihinse luottanusts uativia
kuBsj! luonnosa. Tånä ss entislä snnmmåt nassat liikt€elle. vaikla ovathan meiUå aina oler dilåiset
Folku-jålaturclketn.lkoiscr suosittujå.

Luonnossa liikkunist pidetåån neillå itseståÄnsehXl^€nä. S€ ei ole ihne, onhan neillå pednteis*ti nelko
vapaat liiklanismahdollisuudel netsisså, jäNillå jå mercUå. Jopå tååUå nufikaisella påäkaupuikiseudulla
voi san@olevm ihanrellisei olosuht*l r6iteib,åja ulkoituaErro. H€lsinsinjå Espoon keskusråss on ohal
k€sl,Tspuislonsr. Jopa niin, ertå on herärdry k*kustelu Helsingin Keskns?uhton muuttanisesr!
kå.salltpuistoksi. Ecpoo$s on puolestaå. Nuuksion klnsalispuislo, joka m osittåuh!.ut usinåisekd
D.ndtysruotteksi kåikille pdåkåupunki*udun asuklaille. Silå or voitu ylleyd.llÄ esiiellå nyös ntkomåi-
sille vieraile.

Luonnon hdinaisuuksign såibttåminen jÄlkipohien iloksi ei ol€ knit€nkaan pdivansetvå 6iå. s€n o$ina
mm. Nåtu.å-hankken {stuslus. P5Äbuprnkiseudullå monet luontokoht4l orar suht$llis pieni4 jor6n
vsan alucidc. kultrnisestå on nelkoinen. RerkeilyjådestöillÄ on i,åsså oma paikkaos osoftaa kaikille
ka.slaisille luonnonsuojelun tårkcys jå De*itys j! olla opstam$så la,joja jouktoja dkqd homon
amstukser ja me.kitykFo. Tåtå työrå ovat tipinkalijåt olleet tek€nåssÄ omlta osåltaan Eljånneswosi-

Uldet sounnitelnåt odonaurjo seumaliå wosia yårtcn rcrkeibaåen iloksil



TOIMINTA

JOULUKUU
6.12. su klo 11.00
ITSENÄISYYS PÄUÄK'IVE LY

l-!htö Solvqlle pa.kldp.ikdt klo IL00. Evs{ rclpuunja såtu mutÄin€n v@letus. Kdlclyn keston.3_4
luntia. V.tijl JoE. NurDi, pull 0{0-568 3179

Huomioi uusi päivämäärä!!!
19.12.la
PUURONSYÖNTITALKOOT

JG ludsor, vcdelå.n puiia jos ci, pinolld r$koja vetoaurt n. Talo tå.j@ $pd ja sunar llt! p$ttla
1unrclnållism nki$ut€en nuulam. tunnh hsutDtr.irco riisipuurcineo. Vstruh.nhlo Ulj.s P.mu
DUI! L ,$48 2r.

TAMMIKUU

10.1. IA KIO 1O.OO LUMIKENKÄ- SAUVAKÄVELY
LUUKKAAN ULKOILUALUEELLA

aloitrdn€ Uud6 uoda dlkoiluloimikunns lumikokå{åu!åkårelylr.
LuDtlm ulLliluMjs porktipikltålåhdchne kulkem@n k lisså kuin kelisså ttbiunisblumimaisem..,
jGs. lådut jå ktrlijål mt hNass. PalamEc låltöpsikållc n. 5 tundn kulutlua pin ån tulld. R6pp!!n
m.ldsnin taukoto&ti. isluindust!, evååt, hdnin juonå temoksds ja tietG hnut@ lunik leåtjo
subisåuEt. HSLIIå d nlullm pad lunik@hå, joit" voi dnåtkod E !t! Mirja Piri*Ilå tli Pekk!
Nuiselta ouh 09-85s 8232. Kokmlunind Luut*en dtoilud4$ p.rklipliksllå Ho 10-00 Bnsiyhtcys
vobd Pdintien srunt a (katro HPYrn ptrh. Iuettclon kartlalehli 39 kohlå 38-89)
V.di! LtlStröts Fh 0.100280429



$rskokoukF$a 4.1l 98 jontoknnnm ercvuotuisle. jäsflte' lalinnass råpåhtun€e. tek.isen lirhen
ruoksi kokous j oud utan tållä osin nusimaan.
tl€ti kokonksm jålkei katsdmne pon*alla diDjaj. nuislele'Dme n€nn*n vuodar hanskoia tåpahtuniå.
kuinka noden niuaan o. rctk€ilrr: lalkoilru, v&U€nu ja vi€rtryjuhtia. Ilnoilo luvislasi va.tuuh€DHlöle
KiNti lo.mddl., puh,k 291 9171.

5

13.1. ke klo 18.00
YLIMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA
KERHOILTA: MENNEEN VUODEN KUVAT
Kaisdi€n€n åla-ast€. Puularhalidu I

16.1.  la
PUUNVETOTALKOOT

vslravlstå pöllipinosta Ksrjakaivo tulopolu. !i€FSSå pi1äisi Dså såada vedet$s ltaftåj!n liite.iioja pih!Ue.
Matkå on pirkä jå kelisrå ei tietoa. Alliiotq letåesså rai t]öntrc$d @ mukåvåå byöryliitunlaa. Mukåvålla
naistuu nyös Ialkm sopp! jå su.å ryön pååtteeksi. Talkool åloiteraan klo lo Kådakaivon alMajalta.
vashmhenklö {liås Pernu DulL L r88 82I.

29.1. pe
KUUTAMOHIIHTO

Ku ulanohiihio jårj estetaån slu€euå, jolla - 1€korälo jq val iil koneladd eiyåt llåiritse, ariotrå 30 tn
såtellå HelsinCista. Hiihloiåpa: peritrteiren, leppois. Md,aan piend lcnåricviål.
Påikta, kulkryhiqdel skÄ larlimpi k€llo.åika riippuval keliståi n€ selvinrd ihnoitarutuesa 27.01
mcm*ä retlen vctiijålte, Auli! Boströr llc, Dut.L 893 219 t.i 0400t00877.

HELMIKUU
3.2. ke klo 18.00 KERHOILTA
VAELLUS PYRENEITTEN VUORISTOSSA
kienimo alå-aste Puna.hatatu I

thnnu (.ld.oner johdåttåå meidät viikon !åellulisell€ l.y-rcncincn worisroon.
V.struh.nliilö Äino Måiikåirm. Duh,k 370 299

6.2. la
PUUNVETOTALKOOT

Mics jo nsisloinin piliiisi ptrula sådå liislonuå. Kun \'åslnä. sss hrili!.'lllltoot aloileraan kto lO
K..jakairo. !l!n.j!lla. l rstuuhcnkilb AIan ADucn puh, L 3J7 3831.



7.2. su klo 11.00
UMPIHANKIHIIHTO

Kokooltuni..n (djåkåivollå klo I 100. Busi lÄht€ Esp@n keskusbs&
tlo l0.l 5. Hiihdeuän, jos o lunr!, nuutoin rtiki lehdniin tålellfl.
Eldåtjå såu.åvåturt@t muk€ar. Busia ollam vdtasså KtrjlkaiM
pysåkild. vaturhenlilö Ant. Pouti.ind\ DUIL 557437 ltrisiL

a
Z/lY 13.-14.2. la-su

- 

LAAvUvAELLUS
Jos latvilaellus kiinnosha nutt! er 016 usLaltlutuutvielå yöttsi ulkoa vi.flidenr, otr tillisuutesi kokeilå,
millaiselr! touhu tuntuu. Måtksllc låhdctirtu lanulai emu.åja psluu surnuntåina illå.sur$a. Jos on ludå
hnhdetetu! nuutd nårkå taittuu jatån. T.rlcM.t ffot di Lhdet! ja Mirjr Pidleltt DulL t 855E
232. lrnoittrutmind 10,2. neBBsl.

'Zd27.2.talrlt PUUI{VETOTALKOOT
Josnod6velonmklaovielåteskcnved.råånmyöstÄllöinpuutatulopolultåKrjåkå ollc- Sitten maistuu
soppåja sauna.Talkmt.toit€1aan !.lo l0 Kadtkåilon slamsjllt&. Vstuuh.rlilö Alm ADDft DdL lc 347
3E31.

Vt-7.3.st t
@ HIIHTORETKI TAMMELAI{ TORRONSUOLLA
Tomnsuo on creläiFssÄ Suoncsa .inutleiuin€n, suur! åvoi. kohosuo. Malt4 Helsingisrå on n. 100 kn.
Hiiltddmne suo F åstå päåhän. Hiihtohatkr "linruntiet!" on noin 15 kn. Mstkå Tmn€le tapaltuu
omoitajie. onillå åutoilh, lisålci prillå kappal@ markas taksilb. Kustånnukseijleta4 paika. pååltå.
SÄÄn nuk&iser varust@! t mårievdÄt ainakin kahdellc tlblle t ukolett€e! Suollå straå olb tuulisb!
Kok@ntunino klo 9.08 M-jura pådrased.lla. Vmr@kostella. E.ilc6n sopictrjotin aurokunr&voidre
yh',tiåå måika EEeltå. Pduu noi. klo 19.00 näless{
tDoiat.uruin n viim.i!t{{n D. 5.3. r.tlid vet{jlle, Aulis Boshbmille pdr 0400llxl€77 td 09-E93
2t9.

TULEVAA:
3.3. KC }IO IE.OO KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA
Kåisani€n€n åla-åstc, Plutarhåkaru I

13.3. h no rr.00 I-TTUSUUNNISTUS
KoLmntunina solvållmylåparktip,ikållå. suunnislutl.o rarkoiruksaaon påiklllisrsndst@n mqkit r
råslit karttdn. Heikon lmitilmlc€n snuasa käv€llåår.
Yhteyshenkilö Reijo valMder, puh.k. 019-381 250



Hyviiii Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
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Hyviiii Joulua ja Onnellista Uatta Vaotta!

netuimpaan luonnonsuolelualueeseen ja relketlykohteeseer Näyttely es

KOILLISKNMN LUONTOKESKUS - IKKUNA LAPIN LUONTOON

Luontokeskuksessa tutustui Urho Kekkosen kansallispuistoon. maamme tun-

!

alueen hisloriaa, retkeilyä ja puiston suojelun vaiheita. Diaohjelmat vievät sin
syvålle eråmaahan.

Luontokeskuksen oppailta vot kysya kaikkea Lapin luontoon. <ansallispuislo
fetkeilyyn liittyvåä. Sieltä varaat myös kansallispuiston va€ustuvat. Koilliskai

ran luontokeskus on kiinnostava kåyntikohde kaikille luonnosta kiinnostuneille.

Aukioloajat:
1.6. - 30.9. klo 9.00 - 18.00joka päivä
1.10. - 31.5. klo 9.00 - '16.00 arkipäivisin
vi ikonloppuina avoinna sopimuksen mukaan.

Koilliskairan luontokeskus
695 Tankavaara
h. o20 564 7251, fax 024 564 7250

kpuisto@metsä.fi

Jokaisel la alal la on huippunsa.

VICTORINOX
on taskuveitsien yklönen.

Låhja henkilö11e, Jota arvoslat.

Huiput kohtaavatjå

\ryr'i: hsturor. urrrrru jr |Nriohkke,

rlr$.iruoir

IVIARITIIYI
vq,Nfurtiutrio 1.0':ri fi! s l*i

LLIS?



LOMA

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 3.4. - 10.4.99

Llhtö: Helsingin Fuidlicasemaltå p€ 2.4. kio 20.02

P,le: Kolristå lå 10.4. klo 16.40låh|eulläjunal,

Hintr: noh 2ir00 bk sis. ed€shkaiserjunanarkal
måh,upaikoia bnsibrdi, Dåjdius 2-hengen huc
nessa, pÄilinÄisen saunan, aaniai$n, retkiflåå!
påivälli*n ja ohjatnn hiihtoretken. Påikon ennak-
koonwnneilaplAdeläån varnistanaanosallistu-
ni*nsa 31.12.98 nenne$å.

Kittihn KukåsjÄren onnrlla sijritwå slrcstmni
on (aulunut nahenM e.si ksånå lahme.€t
eond.Toiven.olisis.ådasuuijonkkonauainaan
åinurl&tuisestå k€irmståmn€ Lapise. Yiikon aikå-
na €hrii tehdÄ laikka mitå. Ynpärillå ovåt up€al
kalaled€r jå hitlasuor. M@t@n loi tehdå joko
påi!åretkiå lai våikk! nuutåman yön r€issu. iutus

Ennakkomak$ 600 nk smrilclaaaqilpäi!aAn Den,
ncaså korii, lÄhetetiÄr{llå pankkisiirtolohåkleella
Päånen aqlla nålissvia plAdctåån ilnoitlånaan
myös laslunn nerkiity iirenun€rc.
Lisåtietojå j. ilnoittåutuis€t' 1, h€[nikuuaa -99
memsi: Jomr Numi puh.k 019J18 2t3 tri
040-568317q

inq l@jennii ynpåristöön. Tåi voi vain nantta
dåhim hiljaisuuddhkåmpåo eulnlilla. Eikå uoft,
deiå illå.vieftoja ja saunomista. Milrainen viikosrå
lopulta'ruodostuu. riippuuosallistujista. Mandolli
suuksia or rodella plljon. Jos loruktaa rnl€e pa.ljon
on yhieislq)d mahdollinen. Ti€d6telut j. ilmoi!
arulwih€n Mirja PidneD pull L 855E 232.

KUKKATSVAELLUS 17 .7 . - 24.7.99
SIGNALDALEN - KILPISJÄRVI

GOADOS 10-VUOTTSJUHLAV KKO 31.7.-7.8. 1999



l0

RUSKAVAELLUS PÖYRISJÄRVELLE 4.9. - 11.9.99

vetäjätJom, Nurmi jr Hrm. Kuel!

SML
KALOTTIVAELLUS
SÄLKA - RITSEM i999 v KoT 31-32

Ensi kesåDå vå€llanoe lrolDonen osuuder 800
kD:! u.aliåsiuD.. Malkaa vaellukselle kertla 178

L&tdlapåhtunlilosbussillaHekingisrÄtllde ierå
pohjo'scch (låhröpåivä31 7.lai 1.8.)jatlyiin påÄ-
s€e sopinutso nukaar rcilii larelld vaellus al-
kaNilllalNl,lastå hclikoplerille Såll@'L joslå suun-
tådne paiikoiden kohd Norjia. PålN tuGemistå
14.lai 15.8. Helsinkiin. Låhtö-js paltupt'!åt raF

V!€lluLs€lle nuodosram'ne 2-3:tr jalk.pdo relttå-
ja ruokåIu..ål. jolkå hdHiirat muonansa onier

I€varauslcruutctm., Falanleian ilmoinaulunis-
msksuvåhenncttlråioinistoknluilla, 50 nt vaiauk-
$ltå, kuilenkln niin eilå. jos lanus p€runlelad

42 3l wk enftn ndlian slkuå, ddåtelään puolet

30- I 5 rk enn€n matkan alkla pidåt€läån olrklio-
naksu kolion@n. Mikåli tÄhå nåksu o. ]'li 259n
varstun looeviikor hinnaste, pålaut€laå. tåmån

14-8 vk enrq nåtkån ålku, peritåån 509i, lamuk-
sokokonaishinnasla, kuitenkin!.hinlfinennakoh

mieltynystensånutmniise Joukontokonaismd,i-
rä mjonetåå. 30 a.lisruiåan.
Paikkojå ricld nuutånajdljelld. joten pi<lå ldirehÄ!
Kåilalaan 2-3 vaellulisen toieutrrdi*en akriilisesi

Ilboittåutunisetjalisåliedor Slonen Måtkåiluliil-
to / Anjå Håliseva, Alonid€ 5 C. 00370 Helsi.ki,
pth.016226 2a14 tai .lnhani Siik- puh. 050-526
t l l6

PERUUTUSEHDOT

0-7 lrk €nnen nåtla. ålltu!, peritään \zmntsft

Tilmja otr oik€urettu p€ruunae$aän tä)r€n eksi-
sinn.ksunn lääkärinrod'sluksclla.
Helsinsin Seudun Llpinkäviiöill, on osnonajie.
våh$den t i nnun e.6l1a .s..mottonån sry.
johdostå oil,eus peruurtåå lobarilåisnus l4 uk cn-
rcn ilnoitetu. tilåisllddn alkanispäirååolcnåiiq
velvollincnto(auksii. Jårjeståjånperuuttåessali
laisuude..osanoito'naksupala €raankokonsisru-



l l

Lapinkålijöiden jårjesrykseså koln'nner elokliset
'\rsifestiraalit ' pidettii. iåUi keriåa nakdss F
si$ä Pekla Lipposen totipitejdssd Rlnllsalmella.
Tutustuibne pidentreryn viitonlopnn oi*å.r
l,innåns@ren kå.sållisplisten. Huolinatta vctåjÄn
sutuniD€s$jå sinä, mä hån ol' låhtentt natkaan
Poulanåentiellå oli säå lålti k€rtaa sat€incr. Mukå-
nå oli ],hdcksän vcdestå pitÄllÄ.
Allenne olidm€ iålinn€et tåhåpååsiöiset muna
siitÄ buolihåttå ttsilöllis€r tultuneuvol. Olinoe
nimittåiliikk@llåsoulur€neilld.Menohåltaaså61;
tohtrlainen sinm)ölÄinen tuuli js s6n nonaftana
oallotlio. Muirå ladhlopåi$ d si1ren viiko.lopu.
aikånåjuurinäbrfl käätr sarcnliiosktu.ajoitetust!
tuot€valitoinåståjohtue.. Jolla25 kilon€trin pitui
se1 jånenseläl ylini poilrillåissuu.tan mielellåå.
nåhdoll'sinmnnopeasri,jonapååsisaaHsuoja!
jå buolle. Soutusatkaa olin. 7 kilomet.iii.Tnlinmc
kuirer l i in helposl i  pc. i l le mm. s iksi .  €t tå
konpåsislunnan pitäninen loccså on huoddfia

MENNEITA
LAPINKÄVIJÄT LAINEHILLA
2t-23.8.98

JUHLAVAELLUS
IIAMMASTUNTURTLLE 5..
12.9.98

vasli yksinliertlisenpåa kuin n!åslossa
lauånlåipaiirånliä!ti'.mekicnanallå sr€n!npå-
riluontopou a pnkii. Jatku\ash slteeslå tåisal*n
nhasla johtuen enne \bifilandl leir'sarts. sillti
sanrnåkkonienenleiriotååluella oli tiosti- sauna
jå teinoliatosjs nuuiäkin snojaa påån pååUe. sun-
n unlain palu udalkalld oli teli lasai.en jå lånpinän
lesisaleiner 'råukosaatisså såi syödÄ vdlsansa läy-
t*n mnsikonaja sicrid oli nsaaslilårjöllå teråt-

Linnansaarcssa liannattaa kå\d. nåislsmassaruo-
r€ita. paikan pnalld plistenuj! mu.k[€ja. rzitk!
sinne €i ftuotå åsisa olisitaan. K€säknun luolestå
vålistå elokuu. loppupuol€lle si.d€ aja yhteyrolus.

lol€r one ren€håkäiin €i taruna. Alus liikennö;
maananlaiOåiliå lukuu. ohanåtta kaksi kert4o päi,
råså r€ittid Råntasålmen Muslrlåhti - Linnan@n -
Onvi. Leiriolåålu@ltå irtoaa åina hiuliån yli satasel
la. jos eihalua nntkua l€ltå$å.

25-uolisjuhlavacllukscrlaori mukaf,a€nnåtyks€lli,
sel 39 hentilöå. Ajoinmc jutralla Kolåriin. josia
hnh$jiä Yllålsellennsittaii kuljenrq V Rudsrenin
lilåusbu$i ofli 

'rcidå1 baliinså ja vei Kitiilälnari-
ie van@n noin Tåihenjåren kohdau€
vselsinnc ncljåoå ryhnån4 joiden retiinå oh?r
Kal€vi Koski. Itljas Pmu. Iomå Numi ja Ki61i
Klenolå. Reittinä oli Mmntie - TaimeijÄfli - h€le
j@n Kultåla - Håmbastunturi - lnari crilåisin varis
lioin. Aunnkoei viikon dklnåjuudtaan näwttåyi.v-
nra, jolen korkeintaar kcslink.naioer 

'uska 
ei

pääslr oikcuksiin. Toisella yöt olivat sittcn ldmpi-
niä ja kcryessÄkÄÄn natupussis* eipalelld.
V.si yhd isrettinä kovås luul€en toi onm mielen,
tiinloisen lisansa nlöslälle daltllle. Vesas.de al-
koi ninitråh aikåisin loståiaanunå ja jatkui låhq
1!uouå liaksi ruorol,autla. Måkuupussi ja
mskuualusrå säilyift Luivana nukårn tull€ei
jåtcsäki. ånsiostå. nuna låh€s kditki n,uu otikin
sitten tosicaa lai nArkAå rinlian tälköisså olleita
rahoja dlören E ttäin h!åsrccllisra ainåki'r all€k-



joitlan@llo olisi ollu! jos olisimc joutwel lielå
peddr.i-ilrlna rojoittun@n telttoihin sire4 dr:i
p{ildn eikma.i olisi ollul nåhdollistataimtålans

To.stlinjå pdjlntoin kulucssa tuli todettuå m. se,
etti ritrk.n sdBnojå ci ladoa oik€staan binkälrn-
lairta ,uojaa,jo, vcliå tule tlrp€€tsija tuulm k{s
s.. Niinpårinl*ltulisi linå sqi&ttåqjåt sikkiio jos
sitÄjoutuu såillMDaÄn yön ulkom. Toin6 opetus
oli sc cttå v@ttet on suojrtau wdcltå nyös ielt n
sisillå. Måkuupussi pysyi ldivåm natuualust&
takiå.i. sitsi .ts nlkuurlusta! rcuna yldspåin
kaartuD@ suojsi pålr rcutu4 muna påår koh-
datl! .lusLn vicrellå o[*ta v@lepinost! suo6-
r4n vålui v6ttÄ pin@nostenss. Tassåt poukss
så suoj@misawc .iippuu suutusti teltan nnodosta
jå ol.re, etia v.depiräviå$n telttojå oli nut8tu

Nq srasan speutuDi!@ olijåt tt&€ kcsken.
kun kellå kilo, kellå usmpiå ylimudis6 påin@
kenetllvåd ssinne Indin Kulllhovih. Si.llÄ
oli brjola sum *ka hi.mm rook@jsjuom@kin.
Lem6irå.@olatuumslktu ållaatÄvimct!tus
tumss uur4n Ylå-lrpin lumlokcskus siid@n,
joso riitlåå kat$nista us@nmaksikin k€mksi.

YöSUUNNISTUKSESSA
TOTUTTU SÄÄ

Laudtåinå 10.10. suumis&niin Lapinkåyijöid.!
yörutit jo tutu$å sateisese sDssäissa. Ioeisesti
sdÄ oli kavcrbnur tunbvrsti osanonåjmin å.
Sirkeimmät oliråt kuitenkin p8ikllla pnhku.n
nenohlluja. Toimittåjala oli m.inio tilåisuus s€un-
l! kilrdilijoiden vålmisL!tunist, koskaosdoiiajat
olivat neltein klikki pekallo .åmula dk'rciden
siircusialkoiden woksi.

Kjsojetr vetci@i lellusn.uv@ Koski, oli kut!-
kuinldn muhallino. Kesållå hån oli siirtyntn Kåri
Sinkkose' tålliin 

'€lnisbutues.@ 
wod@ 2000

reteIMi€n MM-kisihin Unkarisa. Siokkonm oli
dt nutyhdddinm&iwi n@von:Askelnoin t cn
pidemnåksijå hi€tun nuheDren tohtiin. Asi@
tuårnrnårönkin kÄsitul?t .tiå !euv@ noud!fllen
åitå vmatr ped@. Mirja Pirine! oli h€motr4
mutb åiroåst!{ siiul s}ast& ehaiikö !ork@ påi-
kln l.irila Novsorcdiss leircillyl P€tka N{inm
ljohsa paikall.. Ehti. Ja lÄn oli its€ muhållhnus,
tru&hen llihtöherkM sk}a. Sam@ nallia iou-
datli myös såkdi Pålo. Kej6kaivon ylivoibåisti
pdh.allå uinujålla.i tu.nu ol6ve hcmoja olleo-
kaan. Hmnu Siitari oli myös rcnnonvåpe. Ildeise
ti reålistinåhÄncllå ei ollul turhiarciilopaioeita. Anj.
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Pounåinen tesi ylånaj.n laniån kuula. kertåln
slldaksen olla yksin. Alam.jalle tultuM hån nei,
nasi tollata nalkmn laloisaan aik@. MitLään tei,
nol €ivåt åutt !eet. HåmarÄlså hånel oli påtutenri!ä,
Sen sijos akawosicn tom@ns Aulis Bostdm,
noudalti tÄysin uutla tåkriikkåå. Muta konpassin
u.ohancena hån pistA)'tyi kolodsn keskii$må$å.
Hiene enn€n låhtöh€tteå Aulis spuikin tuin l0
wolisd ttttäMpoikeså Tod Rautomån kanssa.
Tässå vaih@se ei kukaan enåÄ nol*mnn Aulist&
knrkijoukkoon. Hiemao säålivien talseiden seu.a-
less pri pujåhli yönselkåår.

tts kisasa KalfliKoski hårplDi nuiltr kå.kuu..
N@na loisli kuin låhiblbin nåinosvalor onnistu-
n*sra valntentautunisesra johtuen. P€kra.ja Mirja
rai toisitrpäin, or€t irse våmuus MikÄli lajiss! olisi
sijoirusetoja, niinåinaki allekidoinanul sloitiisi

Ilb*l muuttuivåt ku Toni Aulistå hoputtaen sa!-
vurii mdlin. Pojån jålken sun@n ryn.ånn!4 re-
pornerilåuma ihnefteli pirkin ilte hå.en vamm
snoritusta@. Mikåli Aulis s@ nop€ulens! paEn€-
n.an laikkå kolninkerlaisksi. niin pån on tulovåi
suudess& e.ittåin vanenot€nava.
Itdn! Siitå.ioli r'åliåita-.ia Tv-ästilh dvs kåden
tmtuna$a. Våliajmkuultunrintsilneis*ti.on-
si liikaajå kalseyhleys klrnaan huononi. Jatko oliki.

MUISTELUJA 2s-VUOTIS-
JUHLAVIIKONLOPUSTA

. . . cttå n llaisla oli {eriåå yhdisrykseine 25-
vuotisjll åa metsÄsså retki$tålieni par;ssz

Koko perjåntaipdiven saroi, kuren on salanur jo
pitktn aik@. Niin sat@ låuåntqinlkin, kun läftden
ljelen@n Esp]hn Vdumi€lle Nuulsion kaD-
s.Uispuistoon. Såd€ latte [iljålleen natku tåinu-
ssa. On lånni å, eikkå oU@n kÄllnt hdsä jo
mar$kuulle. Mmftdd€ on kiireinen. Nopeus-
€joiiukset sållivår vi€lå tå.å päivtuä ajaa tuhana jå

Saftan Pab ei hörkyilbr nåtkallalaan. Våme ryö-
tåknit nkin - viides slja. AnJ. Poliiainen petra kui.
sikå juoksuen. Viine kisojen pålkintojenjakG
iUlUisiss hän lannoi suunnistavans niin kåmn,
ettå s@ virh@flöniin suorituksen. (Trkoittaa, eftii
löyiäå taikki råslir). Siib€n tuskin riiflii! korksn
paikån l€irir 1ai munhuvar harjoitusmelodi! vae
kahc pitåå nost!4 vielÄkin korkeannalle
Kisåolikttokaikki@n kuiientinomistu.ur.Rara&
ei haukrfiu krh mtam*tå.in s.lån takdå. Sen
slj@n sää sai kåikiltajåu€fl tylln luonion. Ainåkin
läDå kilpailujoukko lupåsi pålara ensiwonla si-

L Kal€\'i Koski 45.00
2. M'.ja Pirin.n, Pekka Narinen 1 10.00
3. Toni Råuronå & Aulis Bosrlöh I .35 00
4. Eannn siilad (l vi.hep.) 1.54.00
5. Sakad Pålo 1.59.00
6. Anjs Poutiaimn (I *hcp.) 2.05.00

Toni Rautonå (9!.) pålkittiin kunniapllKndolb.
Muille osanorajile dtuottii. €nkisia puutönÄ.

salAa. Hlonenna lulelar tahi.eioihksct N'l on
menurl luj@. s!!nt! od Turkuun rsi H.lsinliiin.
Minulla ei ol€ kiircnå. sujuvasti nåtkå joutuu ja
ktånnF kåFalle nets.tielle. Sita on nltrE aj€lla.
Mettdtift hmina jåt laakw Tie jaiku! pirtålle
nebÄÄn. Såteisen karn jälkei stksyn mstan-
vÄrinen luo.lo tuokslu kost€slle. tuoElle.
Lähden jatlonaan tärrcllcn'.åtkani. Juhlåponi.
hoikrtkoiw! sodiss@ HSL. kunlnalal tcNetuI,
l@ksi. Kujd reunånilla pålalal lyhd)1jå jåtk.n
kynhilåt luod€n juhlawhnnel'nsjo hånärtFiiiin
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Ja kas, luontopolku odottaa meitå rust€in€e.. Sep
paAt vah j.lk@n j! qtklymho nels?iån. vdlilld
kåym€ pys4'ttåmåssälEltlanme n€isen ruoj@n ja
saome hi€.on relnakylan vålklmnen ldhimd-
lftr ihar kåmp:in tunttman.
Kånrtisåneitdodotta! IÄmminlstaootto. Ahkont
kådetNattait@.etjuhlaå sisdliloihin. Tiiyis tunnel'
ma synttyjo siitä" ettå istunne vied vierc$t, tuolia
ei pystyjuuri liikaurtam$. Muk v.4 ettå dcitå o.
tåå[ä.åin paljon. Di.kuv.kimMsta nuistelmne,
kuiokå paljo. crilaistr roimint@ nåihin uosiid on
sisåltynli. Olemne oll@l åLliivisi. jå k€tseliåiti!
muttå mlts ahkeria. Toft4lai dilsityks*n nåhtuu
lain pieni nurto{sa 25-wotisen yhdistyks€mme
roiminnasla" nuna sitls paleutl4 none. nicl.a
halskojatåpåhtuni.nosi€nvan€lta.
Ruokapbydål suoraslaan pusuilevåt taik€nlåisiå
oaloiria h.rkku.ia j! vlll&qsta puh@nsoridst!
pÄälellcn ldpi.kåvijåt ov.t tes lörtän€et oivålliso
påikan taEta toisian. Joskus tåpauist n vdlillå
!'€rilh16d.nmnåskinaikåa,mutl!yht yseisiltiolc
kåtkcnnur. Luontoihniset rud€st låmån yhdistyk-

$n onaks4n. Metsårn tekenånn€ happikårc]yn
jÄlk€en seuåå pednteinen sarekle limitys, joksi
tånå vuonra jofttokuntå on vålinnut
puh€enlobtåjanme KiBri Klholan. Terehdylsillå
oEl tuuistoeet 25-notiastå ybdistysthme Oulm
seudu. Lapi.kåvijd! sML, Tunlurioppad, Jaak-
ko Kallo.cn, Reino Tuominm jå Ar erc Tuonisb.
Ilta jarkuu nusiikin jå tå.$in nerkeisså. ttlk@å
Detrd$å pal@ nuotio ja siinÄ on nukavå istuå
t{inoinas4 kuneshkin kömpiimasen kåtköihin
teltta.nså nukkuma! råikk@r yör sya{4 reneel,
listi unt!j& tlllenlaa unes! nåmåKnjuhlat muisrc

SYYSKOKOUKSEN 4.II.I99
PAATOKSIA

Kokouksen åluksi puheenjohlåj! toi t€r!€iset
jåiestöpåivillå Poristå. Si.m ll€lsingin Seudm
lÅpinlivijit oli vldttu nodeD 1998 $di!fyk-

$askokouksa pd.ät6l€it:
Vuoden I 999rilintartstajin! jåtkåvåtede[@' Anjå
Pounåiad jå Ju$i Ydolä.
Vuoden 1999 loininilsuunnitelnå ja hlousadio

' tI\

våhvislettiin sanoin jåsdtuksun sumus 140 nlq
70 nkja suonjås€niltå 50 mk.
Johbkunns jåsnille n.lcettava natkakoFåus
pidetåån €dell€o 30 markkm kokonksella.
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Liseksi kokoukså kåsiteltiin kulunm sod.!
toimitrtÅ! j! suMiteltiin tulo@. Tulqd dod6!
kinint otr jåsenytdistFler jddetÄoåt. Toislctr
yhdhtysro jådcsrånile 6ttil€ovåt klikki Mrtkoi-
luliiton jasa.t tedetuIleita.

Ulkoihyhdistystoinikunn.sså jrtLlvar R.itro
Tumird(osl), Miljå Pid!.(HsL), ja Hdu
Yijånåin@(Osl-). YksinielislinosiLsi I 99+2000
vålittiin Pirkkcln$ Huo{nen(SuriEjån kulkijd),
Juhei siik0<i.hist) i Toirc Huovinen(Ri6kor)-

Mirj& Pi.inctr

ULKOILUYHDISTYSTO IM IKUNTA
PORISSA

Jåiestöpåivillå kok@ ui Suond M.ttailnliiio!
ulkoiluyhdislystoinikuta. Kokoukr.ssReino Tb
minen rcal) eincli talk@iiton 25.-31.7. 98 aika-
na8 otuottajercinalaietdlkorjustyöt(wero.
ulsi taflo,liitcrtu 3.inie. nosto, Laislill. penkti jå
Flft opuiteliitedin)jatolBi eltåuuiokodeskohteit
Kukasjarcllä .i tdlld h.tkcllå ole. Lisåksi hån plasi
nuistutt rjås en! SMl:nliiterissä ol.ktDuut oEt
SML:n mj@j! sautr@ &tkoiiettu sekå netsåstys

JAALEINIKKI - RANUNCULUS
GLACIALIS

JiElcinitti on rluhoitcttu kåsvi. Sc tN@ m@s-
smne våin Luoteie EnontehÖn korkcid4 tuntu-
rcid.n paljåkållå lumenviipynap&ikkojen laheisra-
d6så j. sulmiswsipurcjcn lsillå. JeÄldidtti tu-
lee iyain loind kdkcinpienkh rudurein@@c
laldGissr. Niirpå Kjlpisjalq kalij4 joka on kå't-
ti$4 aikånsok in. mvoinutrutustu$l$! Elkoi
seen rånhcnmiten purerlarlkukkliscer
tunturikaiin. AlFilt3 e roinitaan korkeimala
takr€lsi puoilokaviksi (yli 4O0O d koftellå}
Pohiois-tuobisejåÄleinikh ontåvltt! I 800 netir
j. Etelå- Norjsssa 2370 netrin kork.udelta.
JÄåleinikinlaiinini'slacialis' ta.koin@jäÄnlah.i

Usein ensimmåis.r kuk t puhk@våt suotuisinmila

påikoillajok såtuNvnmeirinåpdjvind.Vd$lron
l-3 kuttrs, 20 - 30 mn levcitr, joid.n te.ålehdet
oktnuoritu hohtåvd vdkoisiå. nuttå €rnen Ditkdl
mesilehdet sr€trouunpuåisnli\Ehduts€!, jok!
påivå påivnltÄ lummuu. Tellaisa bpult! liklisen
pumisia lflkkia on oåhtåvi$e s.ljålked aitu !u-
dd lMd $ldis*n saaklq påin våstoin kdn
Euiden leinikkiemme. Kehålchd.t såilyvåt
luisemtia h€delni.4 påhkylöiden br"strism
sekka. H.r€ilå jr diå on kutis$ påljon- t hder
ovlt kiiltivii, nöyhefta j. elad& kolmismisi..
tnldykåt mt cdell@ tapsliuskrisia vdsi on
pysry lli kobmm jr nelko hn'Lt i. vaholådet
ovåt tiheåln ruskelkånaisct. Kai tule yl@så l0
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Kalxålusla on yleaslja*uvasli virt å@ koste!-
do *yU{stÄnå j! hiemn li.ttren $kaincn. Kalklia
n@p.rån ei rdite sisåltåå. Joturh.inill. od råEr.
tu nn. yklilöiti, jotta ovd k35h@t parinqtio
påt$ism jååFin6! låpi. TAmÄ ildiö perustuu
oht.r j&n låpi kuultave k6vin liisposlr.ig

Jrdleilitin påhkylär Mt hrai( k6]irÄ jr joskus
niid€! on minittu ljruturd tuntuFilra alkurså
suvise pNiss melsåtdh$:teisiin, jolloin sinn.
on srntn).t tilåpåisldort isia csiitromiå.

Låht ct J@kto J.lås. Suuri ksiknja

Våin syöniM duLlauttr, olm k l&mysr!

k6 tuhb$t o Hmin8s pöy&n hqkul
r€ rci4åttonuudå, a!' in åutu@ toi.

Ilsn tullen jdletr mieitåÄn:
pubna Uit rii4 $itlotuok le vri
koli-iftaa ry:n k B viddeer,

- D@r& Lu qps51i Elit3 s!

VAPAANA YLLASVIIKOLLA

Alq ihå!a,, Ln våpeei rali! s:
Nåin hdodko pitdpå.än wote€ssa lojuå -
jo våil j! amupål,rtl @ silli jår,
kss joustwåt m HumiEsa dok6-åj.t.

Haludko tånåån sumatå sim€, tånne ki
luomc. tdhddkö ryhmässå, låhddkö ykrin-
lftvtrkto rujåton iålitå. åa: ylös rua-
ludia ko.Fa jragåne, kånpitl. qi
Korlmju vitnaan, fltEmje hsfinå.än
norctalsseist, t råvhtl mutIimre,
Jos biihto mistuuja audnko påista.

ks joust8Er on HMircs ruoka{jår jå
oo! s3u!å hållt sa låntiåå.



Energiaa Teille.

S".rt.
Puh.020,r50r.  tetefax 020 450 4793
ntern€chttPl/w{w.ne$e.com

Joulua ia Onnellista Uutta Vuotta!
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Hyvöii Joulua ja Onnellista Uatta Vuatta!
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VOITTOON
Kilpaluistelijatkin ovat huomanneet avokantaisen

luistimen Daremmuuden

. Kaikkiin jalkineisiin sopiva malli

. KorkeamDi malli 1,5 mm terällä

. Teränvaihtomahdollisuus -
vaikkaoa retken aikana!

. Liukuvuus lähes kilpaluistimen luokkaa

. Soveltuu myös rataluisteluun

Luistele Sinäkin helposti ia tukevasti!!
Tilaa esite!

T:mi Tauno Pajunen
Mäkitorpantie 37, 00640 H:ki

o. 09-728 5569 koti 09-340 1606
auro O+g-ZOg OSt fax 09-728 5083

tauno.pajunen @ PP.kolumbus.f i
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TALVISUUNNISTUSTA
NORJALAISITTAIN

DNTijå$d€hdaså Fj6llog vidd€" no. 1/98 oli
si.l.ståni mieldkjintoin.n artikteli, joka liittD
r.lkeiby elotunturise. siilÄ seuev$!. mouta-

Ensiksi hienå. bustdieloa. - Nodssa .etkeillÄÄn
vusi. peljon aloturturise; usein siren, ettå !!lje
t@ suht@llism k vein vmsiein, merkinyjå rcine-
jå" "frå hrtte ril hyne" (kÄmpåfiÄ llmpålle). Kwåt
t4ben pqinne on lun@n työnnettyjen okiien anlla
nskiq't Eirir "kvieeturei . Ko. lehde$d on lue$e
lo nåin merkinitvistå rciteistå iånå k rdårå (64 kpl)
sekäpåildnnåÄrisrt joidenvålisn åjd ne|kintåon
låvoitt@na pitåÅ lonno$a. Esin. IinseKråekjå-
Ilaugslol20.2. - 17.5.-98. voi ynDårrijÄ €r1;i nåmä
nerKnnåt huonossa sååsså voiver ollå epå\€mojå.
Artikkelissa *otust6ladtin slurdstustddo! tarke

' 
ttä ny6s nefttyillä Eiteillå. Ävotunlud$e liikut-

rassa on ainå varauduttav& seånnuutoks@n jå sii-
hen, ettå nlr{kässÄ eksw rcirilra. Knn sumu tai
nyråkkå yllänäå, nuuttu! b61o h)ryin yaiksni
tuntrisl6ttavaksi; ksnass nåkyiå polkujs, pureja jå

Jåniå €i €htä p$1y tunnistmlsn, våikta .iiden yli

DNT:i suortlane *lvityksen nukaan låh6 kai-
killaonepn$akadajåkompassi. nunavainpuolet
osåaothåkårtåsta kon@$isub.d I Miten nahtåå

Anikl@liss luod4n 6ill€ nuutlniå seiktoja em.

Elsinnä korcsl€raan Laljcflavmn.€ittii! psneutu-
mist! krrar aqlla hnolellq etukåtq, olireitti si$d
me*itty tai ei. Jokåiseeta kåmppÄ!,ÄlistÄ" nuG
dosletåd cnnakkokula. Måtk6 pituus. korkcls
prcfiili, lsnaliå l€1s@n våitel kohdlt, asiflawus
skisuu.nitelndmahdollise.såiinmu oksntns.

Påi!åsttkan jålk@n kånnafl@ oppimisniele$d
taian ånft$å yksiltiskohbis.sti Emla emsk-
kokådtysiå todellisrll*n-

Toisena koht{Ekorcslel@n kompssi! kå}!ön hår-
joittelua. SekÄ suunnu ottamist! kårtllta, poiklq-
måt huonioideq €tlå erityissli kllk€mista kob-
pa$ikussin muksn naisemGsa jossa @ niukåsti
rai €i låinkan nåkwiå tiintopisteitå, TåmÄn oppii
tudollo !åh harjoitielcmåll, kå)1åanö$4 jolloin
sekå rlito ettå usko kNaur.
Muutånia yksityikondå Mittelista:
- Vålit$ dahdollisDtsien muk@ lamasti lö}'t}-
rävålitavoit€. Hmnioikåriarp€rust@Ua@rdlisiksi
adioiidatpåikål lmirgrraaora jokienviriakohdal

a7Z



- Kun liikutaa. ryhnå.Ä tlrliislaa hadan jonon
viideisdä kulk€va kol,o åjan sun aa ja antaa
liorjansohjeita: tärcltåhån on €desåå. kjintopistei

- Kun onaa kenrltå suun.å., kånnåttaa se slnor
porukaså åän@n ja påinaa niel@nså, konpåssin
asetus voi nuutlla itsks@n.
- Kork€usnittdi on Noiass hlaå apNäI.e, kun-
hån sen asetta. nr)4tänÄån oikein, v&sasså
m@stokohdå$å, naksinissaan 4 lunni. valein.

Aniklielissa oretsn nyös kdl@ GPs-låtr@s*tr,
sekå myönt€is€sli €tiji v{oittaen. Varoit€laan !ah-
vsli drdmåstå slunnistusvstuuta tÄll€ €l€trrc.i-
selle laitt*lle. Se d tone k rttaz, kmpassiå eiks
tziloa suunnislaa niiden aulla. siiten lnottå.n .i

tulisi läht€ä liikltrlle sååsså, joså ilnan snå €i
låhtisi. Se voi åina laurioitue tai siitÄ roi loppu
"såh!ö". Toislt& GPs-laite !et* juuri so, nitå
ehynistilånt€esså, dliåkÄssÄ ei ehkå pysty nuuten
reken:rån: ilnoittåå paikån kårt4lle. Nykyåikaiset
låineel oEt artiklelin Dukåån tårklojå (n. 50 m),
t€v€itå (n. 200 s). .opena (n. 30 sk), sekå
ri@nlalulukeltaan kå' ttökelpdsia. Toiniwus on
avonalsto$e hlaå jå sååstå riippumåton. GPs-laite
bi olla vdsin hlaå vå.ustc poikteustilsnt€es.,
silloin sitå on nyös osattåB käyttåä, låftån on ni-
nenonen på!.udnfl ava ennåkoltå.
vo' olla tåace. pii.tåå valniiksi onaan karttaansa

Ij.tl og vidd. å.tikkelistå nnkaiuut

Muulanin uusiå retLeilijtu riDkkaån
,opiviå tuottcitr on tms ilDestln,t
kauppojen hyllyile.

Oy Scåndinark Ab:n na.kkinoimiin soija-
pihviain€lisiin lisåurin 2 dl lettåjåtaikird m.€låan
rumtå l0 mi.uutti!, jonka jalkeen siitå void@n
paistaa sijapihvejå lai -puliå. Pdtlaus painaa 170
s ja manksi voi utita joto perinteisn tåi ;tånaisen

Pååkåupunldsudun suurinmi$! S-neketeissa on
lähiseldu. pientuoiiajio luomu-piste, jo$å o. t&-
jollå nn. kuivåthja slppiloqhreroitå jå herkku-
tlttejå selÄ molennisra sienisiå vllmislethja pus
sikeifloja: Pusikeiftmn tNit@n lisåksi kåsvie tai
libali@itutrtio ekåtede. Kmdvoiretkioloissa
koflda kemljauhalla, nailDjauh@Uå ja voillå.
Tuotteiden vålmistlja on osuusku{ra EhtåUusime,
P|5,0?2ll Monninlflä.

NIESTASAKKI

TEELEIVÄT

sekoitå kaitki kuial .in€e! rypi asvåjoukLoonja
lisåå resi S€koila. Tåputtele !åitinåstå kåsin pyöreå
lera kuiv@n plhtinpannuu ja jaa sc veirseh lel
jaån osadn. Kyps.nnå micdolla lånmöllä..15 min.
ksnnon oU€$å pååUå. Trångiss& tåmå larkoinaa
knitenkj. kolriålåisra liekbÄ sillä åivld s{asrölieldl
lå leivål eivåt lyFy. Kåännä r*l.ivåtja kypsnnå
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SARVEKAS
Juhlahosi 1998 HSL 25 aott!.
or monenlaisiå tapoja ilnåistt kiitosta suoritetuista
tekenisisrå. HSLlld 6 nuodotulm k?Lltannökli
muistla henkiloå, joks roimii yhdistylcen taloittei-
d6n tot6uttåniseksi, viGtittåå åsioita yhdist'lcq
sisålle påin, kuten nyös ulkopuolelle. HSL on siinå
onnellkes* våih@ss& ettn ky*isit henkilöirå m
lseir!, kuld on ollut sjemprmki. wosim.
Tåmån jdlåwod€n s{rekk6 ninesminen oli
helppo. .hknhelpompi Luh ai€min. (Jo[tokdtå ei
lrinnutptrh@niohtljen€rv@). Koskajuhlåwon-
nå o. tehtå!åe ms.r5ti ja toiminta ybdistyk*n
sisÄ114 nÄnå qsliv.t aikaå, ni6.n@ae diain
jtuj€stelij& odd aike ja kylrå kuunnclla muitå

Mcillåon h@kilö, jorå on ioininut esimqhllisti
jå itFåå! ja våp8aiketrs s!.tstånäiti nåid.n t!-
voitteidn roteuiimisetli. Hån on puhMjohi.-
jrtm. KiFti Klmol& Hå! toinii liittome skå
mnid$ yhdistyst€n suunt d. Kirsth esittety oli
lehd€sså I/1996. Siidl htu on våia parantannt bhria
yhdistyk$nne p!ft@*si.
olu€ ertd*sle do 22 |

Vlråpuh@njohtljr Pcrtti Hainon.n

{F

V
3r



HWii ellistad Joulua ia onnellista Uutts Yuofts

M ER
KårcherOy

Ynttäjäntie 17, 01800 Kiaukkata
Puh. (09) 8791 91, far (09) 8791 s301

MOUNIAIN SHOP

avotnna:
ark. 10-17.30

la. 11-14

Annankalu |5
001 20 Helsinki

Puh. (w) 680 2996
Fax. ((a) 2m m85

t( |J| |sAi l0i lTn0Pil  i l ( l
NEL.JÄN T HDEN PAiATTIKYLPYLÄ

HELKAMA FORSTE OY
Kuieakoflentie 1, 30300 Fo^sa
Puhelid (03) 41 561, Telefu (03) 422 2212 lyDY'

-suomo|oEen
ruuontekiiö
Me,ltå saar vhr"vJ""
to, lri stft. flTK

HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY

Rovaniemen I Apteekki
Rovakaira 27, 96200 Rovaniemi

puh. 016-312 005

I OY
Malmin Kauppatie 10 D, 00700 Helsi

puh.09-350 8740

nKorLLts-poHJAN sÄHKö oy

Il P!åkobhori Pudårjiini. s{hkörie 2
puh, 08-820 I 1 yaihde fax 03-822 282

NtrIKIA
CoNNECTING PEOPLE



JouluaHyviiii Jouluq ja Onnellista Uutta Vuotta!

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Ajattelemillä aiat.
L\ro

RlRakentaiain
[3ltomgffil4q0yi

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

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

Huonei stohotelli
PRIVATEL
Porarinkatu 3, 02600 Espoo
Puh. 511 051, fax 5110 5566



Hyviiii Joulua ja Onnellisn Uufta Vuotta!

DIETTA SNACK
- kunnon välipala

Käte!ä ja hyvänmakuinen
välipålapahrkkå, jonka sisåltämå
Suargumi hidastaa hnlihydraåitien
imeytymistä ia ehkäi$e siten
vercnekerihuippujen syntymistä.
Hedelmistä ja riisistä valmislettu
suklaakuonut€ttu Dietia Snack on
Eluteniton ia lakio@iton

MF i' .P'ek' ii LodinbritbuPr . l



RETKILUISTELU VAIIITUI
''AVANTOUINNIKSI''

Amtouinti .i ole åim vqdehtoinotr ja niebffiIå
kok6nus Viine n@liskuisessa plur@nisså '
oli råstÄ kyse. sillå jouduimne veden !åråa.
olleeemme luht l.nss scrcllå suvisriston ul'

Peri@tt@ss jÄir prn ola kanlala4 emme ollet
kåFssa virtsndpail.ås - eikÄ vi.lå oltu annettu
varoituksia heikoisb jr!st!. Påinunoin Ediose oli
kehuttu loisraviå ilnoja mcEllå jå seislo$!. sitå
pajBi olinne d)6s lodenn@t j{ån kdtosuden
silii$nnillåFttnbPtrk}Jlse j! Swiseisloss.
Llistclunne aikana ilma oli mitÄ nainioin j!
låh.staåstd illst! huolim.th oli lÄMirtÄ.
Olinne juuri pd@€t lmhhå årcm.Eha jå hhee
tynassd Aisk r luto suisiston tufiulms.
JÄÄnudli alldi yllånåen, niolrn nielikuv@ ninul-
la ei siitÄ ole. Tdr@i luist loat uimoni Jå ysrä-
vånne lajusiul hcti til$tdr ja rietrsi!ål rlttt-
EM. sm wudks@ olinne kiitid hcrkds{
smse svoooss. vmsle.nme oli!åt suosiiuk-
ser nukaisiå. Meillå ali jåånåskålir, reppu
kellutk.€M j! llFittobt vålhtov@ft@l- Kaikti piti
oUåFrislttess kutros$. Aino€, nitåreiln puut-
tui oli k6rsijljaitosositt utui, ettei silå olsi ollut
kuirdter riiltåvåsti. JäÄtutkeimeo! beillå oli su-

Ylös n.iste pååsi våin kcrein, silllveinonija ninun
dlåjåå rikLoutui p{asttåbnc wn rcumle. Airoaksi
iwksi oeittaului ysr&ånme tåntryl&ö, jola hån
välinömtsti $idi apupdlisryäÄ!'lös1€deslä Awl6i
såå9ui Medihelh helikopten tr. viisitoir! minuuttia
hÄlytyk$srÄ H.li}opt ri toi paitrllc nyos Espmn
p.lohilokcn pintasuk ltaja!. Piotr5ukeltdillå oli
aikmoisiå Eik uksia plrslå luoksmmq silh jån
rikkoutui myös h6iihn .ll@. H€ civåt kycdn@t
s{m@ maiå ylös, koskå .iäe €i ollut rftåved
ketlvs !@n rittoului nGto)ritytsisså. Palolai-
totm sukeftliill! oli nuldu kö)ttl60 mctri!,
Futh p ei rnttåntt koska Alsktuin retad oli
m.rL@ stå n€hiå. SitÄ paitsi Medihelin kopted$å

ei ole maip.l3ttr$@steila jola se stroi eurat!
lildnett! rsn.lt! jå !wsh! kuljctlt<siss. Paikslle
tånifliin lisåä niehiä ja köysiä. Lisåvoinan tultua
påikalle dkm oli Lalutr jo låh6 leljåLrmmenrii
minuuttia. Tåsså uih@ss ninrt @tiin velettyå
naihin,koskånldt@niolikriinienpikuinvlimc
.i. Htlot mia aibetrtti Dinull. sydrDpy$ndykso.
nu$a onn ksi mnNa odotti Mcdihelin lådkå4
.iok! ryhtyi ldlittömäsri elEtystoimnn. Il|nellisiå
fal4 Bimoni ltudpötila såilyi32 åsnesss, vaikkå
hÄrjoutuiold@nnercssåtÅikli@n. 50minuur-
lia. Ysl!!äme seNisi pqinpohjtrislla kslunisellå
jå såikAhdyksellå sekå mF3Ia kuivicn v@tteidd
vdihdoll.. jol6 hån oli d!ällÄjoutu srjåån koko

Pelastusbiniio osåilistui myös Rå!.vårtiolsiroks4
h.likopt ri, se tosi! etti myöh€mi. paikslle. Vir-
kr-dkå oli påånynl hilrtytsd stnqsa j! kesti
06r aikds ennen kuin mi.histo .hti tltlisin k6-
tÄllc ja pelsturtöihin mer.Ue,
Kihnykkä p.lsti n€idå! Dutt! siihen tåflinlin
nyös osvå Fl6tush4kilökunra j. Medihclitr
helitoplqi. Orkqt msteetLu eirtt aim aut
rGiplikd tull@. Tosir laino.i @steet olivat
toddnäköisdtioik@oppi$mmal.Molanmilhneil-
lå oli ylllt kcmspuk€utuhin€d. Minullå oli 

'lhnipunrillåinen .lNsu, fl*@ - puerc j! puuvilla-
anorlkki. Veimolllni oli puolestaan yllåån
silkkiålusvulekena, fle.ce - pusero ja
nicrctånkÅinen ulloiluplku. Micrctdsas ehkd
hidsli tehotkMin leden t.tlusl! ja ylläpiti
sit ! rutrniin låmpötilekorktupna soin kuin
rilklialu*el6kert!. Tåmå on e.as selit's. Pslolai-
lokso p.lstushmhldeön muk.s, nikåli puto@
jåihin otr hyve oond.tL. sutulia !cu!oja:
tos on tilutrd åpu paikåIe rli .pu on tulossa, triin
kmmttu pysyå .anhlsa plik llå6 j! keUu.
sihöscnnose. Tållöin wd6 sihtum4en ihoo pin-
nal. on !ål$istÄ. Ponnistelu alenta4 kcho. lamp,öti-
l@ nopeMnin kuin ruuhdliM påikalleolo. Pråv
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så on s]r4å olla pipo t&i llkki, sillå låsp6å håihtuu
påän kautla melloid€n os. - wanlouimittld kå)t-
tå!åt pipoa! Otr hlaå tuuista., €tlÄ hypotemiån
llkess heviåå Lalmh$nto kokonåisuude$@.
Hypotemiå Fura4 kun lehon lånpdtilå on laske
nll ale kolmenkhnenoviidcn astan.
Toipuninen sai.!&la$a !.i omm liklnsa ja
sydånpysåndls on jÄttånlt ooåt jålkensÄ. TästÄ
huolinana wb ed€l€tr retkeiläjå liikkua luornos
se. Mont! ken@ on mielqså liikluut nilå reinme
vÄÄrin. Se on ehka kysymys, johon @ vaik@ saadå
rdansra. HyvåtkåÄnrdst@teivåt aifr åut! kovd
paikutlllen. PåÄlsia on klitenkin, ettei låhdcyksin
liikkudadjåiu.. ssnoil dd åwslustoinih ryt-
tyBistä or yiisahtå hålyttåÄ osa@ apu paikålle.

!p-oar
NIETOSTUMINEN

Tuuli åll@muododaa nelposli nietosla, klr bdulla

iuulen rcina G9 n6hiå sekwnissa jolloin on koh-

Jo 6 - 9 metrin tuuless lumi dke pyörteilemaÄn ja
muodost& nieroslå luncn tuprui[6sa. T!!li ålk@
tunna eptuni€llyttÄrdtlj!työlåå[{va5tatuulm hiih-

Tuuled rcim l0 - 14 m stnnniss., jolloin on

Muussatapåuks.ssaarttåjatkinsttåyåtyaåE aa
ilseftr, kuten Espoo$å oli wosi siiten bplhlunut.
MeidÄnilpåuks$ejopaåmoåttilairilla olivlike
ukria s@da aut6ttamt åvdn6ta ylös. KÄnnyklisll
or vmasli .pu4 nutta lain silloin kun s otr
$ojaså v€d.npitåvåsä pusi$.. Kåmyttåtri oli
suoj@maltomanå antråkin tåskosso. S€ oli hettsså
entinen låite nutt8 onrcksi tuttaEmme kdnrykle
oli suojassa rpuss. j! muovi,i$a. Håa osasi toiniå
Dyös liihjivtu muhallisesti åw hsttidistsijå
op$tåa pelåståjal perille. Nåirl lsioit kånstte
niettia låhri€ssÄ liikkun@n neer laijåden jåÄlle.

YoiDlk st! detortuDists

On vesh Eik@ hiihtåÄ lullia vasld. Voinakåstå
nigtostuist! j! irlonåisla lunb skÄ roinistuvs
lunentul@. Tällöi. on sDtå vålnåÄ hiihl@ arctun-

Tuulen rciM 14 - 17 m sgtunisså, kovs tuultå

vARonAvA HUoNoA sÄÄTÄ!

Våikguksiå säib,ttÄÄ suunta lnulrn voi<ta& sa.oa
ny$lrylci. HiihtÄcssä onjo laik nksi& pysla .yh-
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PALELTUMAVAMMOJEN
EHKÄISY
+Älå pse kasrcjasi låhtissåsi paklasen. rh@ on&
råsvå toimii suoFlrcroksena prlkasla vstad.
lPåkksrcileel voivåt lisåtå paleltuhlriskiå.
*Äla iupetoi, sillå tupekoinli supistaa

+Kylnl loi aiheuftu nesterajåusta. koska
vinsaneritys tiihw lÄllöin nyös äÄrci*ercnkierto

*KÄl,tÄriittåvån vÄljiÄ @tteira jå jalkineiia. Usn-

'+  # 'w

pi @iekeftos on pårcnpi, koske tållöin jåå ilmaa

*lrtopohjalliset snojaalal jalkoja paleltumilt!.
rKostun@t sukal on våihdetiav& riittNän Nein.
*Ksvolihåksia !årpåirsja somia on hlaå liikut€lla
verenkienon på.a.tåmis€ksi.
*t-åm6ia &flittåe$a koNi& nenddja poskia.
* Kå'rå |anitlaess kasvosuojåinta j& pi<lå koflåt

TUULEN VAIKUTUS NÄrywyrrnx

hirn&hu|hlC"l{rh .-

n.
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NEUVOJA

On såltuna, ettii tåmä tidohus kohlas Sirut. såboi.
Sinunsis{isoluomismt se.AlhElissasttumilla
on suuri oslus. Onislåi luilenkir lårkeinnån
tåirelijan oni.aisnude.. sisåiscn pa*on.
r,vd: Piinå 6 B lqlråUå- joka on i.rF@lsi p€hn€ä.
Kovalla kwållä pi'.tåcsse tEhneåån paperiin tul€e

Papehi yaliuta: Mits paksunpi on påperi. sen
enehpiotrkercksiå paperinvälissä.johon kosleus
ja väri lamsloituu. 400 e/ 2n on jo htaåå paperia.
Pdpent phta: Kthea pinla - våri ei lalu din
nop€asii. sileå paperin pinta $di.joillckin. Voinak-
liasli kulioiIu toisille. Elsi onen \rliisi sopiu
pape.i. Paperin laivumistå voi eståå iai hidås1å4
ryösk€nteltraihcAså pit?imållä W€nex-pl1'llett! sen
kohdån pdrilld, jottr el m@laa. Tåi loduta väftän
etiktaa !cLft, * eståå r'årin kui$nisia. Kaikki
pepail eivåt loistå vårcjå jå oså$å papercista våri
tuivu€salnnuuttuu.Toisissåpapft isevä.intoie
lo on loislalo. Paper€itå saa lchliöind. arkk€i.å ja

Per$?/it Niita ei ensiksikåän saa liottaa v€desså.
Htaä pensseli pilåå variä sisålliija pens*lin kärj.lla
lulee ohli viiv!. Kåikbå tokoja bi kå)ttåå. Esin.
påiasuti or hlaå låveråukseen. Toiscua pft$elillå
voi p.nn. väri5 Dsålaarar pens*lin sisåUe jre.
MielenUintoind jålkj slnt,lpipetillä. sanoinesim.
heinallå. MIETI MIHIN PYRIT. T@ huononmalle
paperille n. I0 luonnost . ennen hFåä påp.riå
t/.i,7: Kalsq ettå ne ovat ialonkeståvåt. Ybd€llä
tähdellå n.rk'ql kcstä!ål huo'ronmii kuin kol el-
h tåhdell{ merkit}1. Valmisla ryötå ei sda låihaa
au.insonva.loon Kvsy t&iteilija!Ärejä.
Håhnot€lluåsi lulan teD,esd påperi;n, tasra ryö
kylmiilld ledellä dol.nniltå puolilla tai diretlltå
puoleha Arna työ. !€ftvå ri tuiliÄ jo.! aikana loil
rBlnisrella hDeellise. ntiririinlav@raftavmvåriä.
PitÄydy kahl*n vårii.. Ihmiset hakevat kunltawuna

Ensin levitä isollå penselilld ve*suorin vedoir
rcilusri t! usrå!åiiå ja h€ri kåsipwhkellå pa;n€raan
haluiut vslql tohdai eli ylimå.rråinen våri otelaan
pois. Anna työn tuina |i tu ir Odottaesssi tåus-
tan kuiunisra sopivaksi. liabo mi|å kå),rdjarLo$å.
Maalatesssi yLsir,vistohtia ull.alle plperille. ls i,
lå ved€n anlla yks'ttiskohdistn våriå tausten 1o;
scu! po$elillÄ. s@t elå\Mtå.
låv€e.åuslå ei kannala t€ftdå huonolle paperille.'l €e
ååriviivåt pienellä p€nsselillå. hustå isonmalla. AIA
n@laa yli Nolta tunria._Voit naalåtå nyöstio
kemoksinain. PITAA lvfYosKIN osATA r-oPF-T-

tnppuinloks€en våiknnm $mmitt€lu - tåsåpåido.
niele.kiirlq våihtelu. Tnnnå - Ealca tckee 

'rtnin.Työsii pitåå olla riklaulta, silnrålle lt.rklupaloja.
Håhassa påp€riss våri1håalislurai, s€ nå) nåå ndr-
kånä hlaåltå. Tee klvioituun papdiin yksi edai
n6 nålli j, liioiflele slusa rav.dåuk5ess!. Uudel,
leer raalaus ei tå..åla akvarellissa.
Nykyt4it€ilija yhdisrää t4jmne vinåkulia, joilla €i
ole iuhdetrå toisii.så. Asia €riks€en - koskcttaako se
kar$j!å. onko liid helppoa?
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Lelttilointiknkr kokod ni keki å Rero Blohtboqrt ar.ntkoitclkt kotipihall4. Rcijo Blofubery, ,\|ha
Piri,pn, Hant Siikt, I rja Tjkka h Sddtu Katakul

RINKAN POHJALTA

VNKONLOPPUVAILLUSTEN LÄHTÖPA]KXA
JA ILMO]TTATJTUMINEN Mtn:ITTTryAT

A1a-Mam*h€iDirdellå od tului€en k€sån åiklna
1€hry kådun€\€nnn$ön ..jonts seunut*na siellä
€i olc €n;rt tilausl'.ja{utoprsåkkiä. Niinpå \iilion-
loppu'!€llukseue. joka ensi kesän,i tchdåtin nuu-
i€n Seilseniseen. lehdctåån \zsläisundessa !a!irlo-
la Fennrn edeslä osoitteesti )tikonlt tu17. P.ik-
kaon Rautltiento.ihlrldall, llh.[å\'ilhonkdun
rist€r.,stil nuutåman sadan metr'r pååså Mallia'lu-
liilon entiseslä osoaft@sla.

M1,ös ilnoinsutuhisrenettelynunttuu. !{atk{ih-
liiton jåsenpålvelum.i ole enäå hlndo ist! il-
moidaurua! jotm s€ iaprhtuu i.st€des .ira suo-
rad retrjlUe. Viinte liikonlorpuraelluksellå ne
lennltialltolirallielåtåltoss. Lisåksiu{tuurenå
oli mandollisuus ilnoitts!tua stihliöposlir !tlilv\-
sellå. Yhdislrl,senensimåinedsähköp6rlsilnoil-
tautuja oli Kadn sillander. jot. palkifiiin r;jsrå ht-

2t$onsjubllnjålk@n lölti i valklmnm k.npästi
- pm.vdkoincn sll..mtuir
Soilo Scaå Turppo. puh.1252 644



KOKOUSKUTSU

YLIMÄÄRÄI}TEN sYYsKoKoUs
13.1.1998
H.lsinsin seudu larinkivijct ry:h timååråi-
no srf,skokou pidetåån 13. L 1998 k1o 18.00 Kai-
sani€mcnåla{steella. luurarhatarn I, Helsinki.
Swskokoukssa 4.1 ! .9sjohtoknrna mnooisten
jå*nld ralinnasa tapåhluen lekniso irheen
uoksi kokousjoudul@n tåltå osin uusimon.

TOIMIKTINTI[N Vf,TfuÄT

ohjelmatoinikunnån !elåjå: seijå Turmo. puh. k.
325 2614.

Talt@päällikkö: ttljas Pmu. puh. k. 488 821.
kånnyklå 040-592 7278.

Ulkoilubisikuana! vetåjå: Ioma Numi puh. k
019-318 243, kÄmrktå 0,10'568 3179.

Kåiakajvon isanta: Kålevi Koski puh. k. 81 3 5460

KODAN VARAUS
Kittilån Kulosjärellå slaits€vaa coados kotaamne
va.atåan Pipsr Moringiltd puh. k. 58?7 004,
kesäasunlo pnh. 597 397 tai M,tå Stykiltå puh. h.
876 4391 . Vsraus on pe.uttåva kaks; viiklor €nnm
vdattnaåik@tai siitå FritånnnomFali kiytrömaksu.
Iiji]ttömdrsq on HSL:n jåsenellå 15 dk/hlö/yö js
nuilla 30 mk/nldyö. Alle I2.rulisidd k ltlönaksu
on puolel edellisistä. Koto lodå. voivaråtå kå!1-
töönså 60 nrvyö. Mdtkailnliiton saunan natsu on

VUOKRATTAVAT
vÄLINEET
Kolmc TeDå Nt.ster3 tcltida,joitå voi vuokåtå 100
nk/viikko låi 50 Dk/viikonloppn. Telrd olat
kupolibåUisia tåksikenosbhoja. Fjånråvm Akkr
tcltan vuolira on 200 mk/iikko rai 100 nlviikon-
loppu. Ti€dusblnr Anjå sintonen pnh. k.813 5460
raiSlksriPalo puh. k. 874 5880.
Yftsi Srvoatr 906 jå 

'tsi 
1200 rinkka. Vuokra or

100 nli'viitto lai 50 bk/viil,onloppn. varåuksct
Pekka Nårin€n puh. k.8558 232.
Kåksi ilserehtyå rhltiotr, joira loi luoknra 150 nU
viikho tai 50 nkiitonloppu. Aikioila voit kvsellä
Petlia Naris€ltå puh. k. 8558 232.

Kolme paria suonålaisia lMik nKn ndlia Alposol
75 nk/ liitlo tåi :10 mk/viitoloppu. Lumikenkiå
qoka Pekkå Ndinen puh. k.8558 232.
Kiksi Tr!ngi!!, joit vuoli'arun 50 nk\iiklio tåi
20 nk/iikonloppu. Va4ukset Anja Sirtonen puh
k.813 5,160.
vÄuNErTÄ wo(xATAAN vArN yuDIsTyK-
SEN JASFNII,LE

MYYTÄVÄNÄ

HIHÄMERKKEJÄ
LapinkårijöidenhihMrkk€jåvoioslåå kcrhoilloissa
taidlah l0 mk hint .. Seij. Turpollå puh. k 325
2644.

T-PAIDAT JA COLLEGET
Ha i itsellsi omala uud€Ia losollanoelarnsleti!

VÄrit håms, lihrcå, sininen
Hi.rå: T,pana 50 mtjacollese 100 mk.
Tilaukser: Kirsri Klenola puh. k.291 9171.
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Yht 
'sj|m 

Esp@torilb Nuuktdp!&tn
H.l6irgi.ti tttipliviDö ahpiivin,i

hun.dlin j, s|mutrisir

6_548
7.50 E
4.42E
n.42L
l3. l0E
14.225
't5.26 E
't6.42L

18.10 E
19.42L

7.30
8.30
9.30
12.30
13.50
14.55
16.00
t7.25
l8_45
n.25

6.50
8,00
8.55
10.15
'12.55
14,m
t5.25
I6.35
I8.05
t9.20
20.55

Yht ysjar &D@ntodltr Nw}stdpitsti
6.42L 7.20l. 7.50l.
8.10L 8.45 92n
9.42L 10.15 10.50
11.10 E 11.45 12.20
12.42L 13.15 14.10
14.t0E t4.4s 15-20
t5.42L 16.15 17.10
I?.108 11.45 18.20
ta-42L 19.15 19.50

lt = lain huettrisitr

tAptr{l,A
Til@ Lapink yijÄlehd.n 50 nk. Olen suoritbnut nåksun
ilmmdilislÄlasku!Hsl:ntililLMqit Eqiti.t.24, 21421&
13442.

Kuulo .m.rtltn suoben v.(bihliitlod (SML.i

kåuttlia hahån lisäksi littre HSL:eån. Maksm vuodd 1999
suodjs$nmabun 50 mt illlM erillislä ldkua HSL:n rilille
Mdila Editink.24. 21421813842.

Hålunl'i$y, H.lstrsitrseudunt4inkdviiöihiniasjbrsuna f_l
Suonen Msrk 

'lutiiiDoon. 
Maksan SML n jssmal&n lao Ll

nk ninule låhetettlvållå lomatk6la.

Ilnoitln o$in@n muutotsest!

HelsiDgin S.udD ripiDrådjnt

l lkmt ie l lC24
00400 tt lsidd

Nimi
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