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PY{KIRJOITUS
Mitå olisi rclkcity ilman ruokaa? Vi.låkö joku suuittele vaellusts hstuiitr bihdurusmieleså våi ovrtko
jorkM !@!€is$ Flintopillcdtjå vitlDiinit jotr! rinkd paino pysyisi uldollisiMån töykåisenå?
Milåinetr olisi r6lki ilnd lankoa, jolloin tåikki rctkclåi$t etsi!åt sopivm mätåltå tåi tåmon no}}@ jå
rup.lqt kdvm@ reppuM*. OtteBt rcpusra totonå tekemdrsÄ nsuk}@t rcileivåt kaikkine lErkrllisirc
lisutkein@j. s@Et temospullon, jostå turkeutuu siemimnn vickoittelså kal'vir lli teen tuots!- AÅh,
tåtå onnee" kun s oik@ r{syn itå jalkojerå, hsnkata eldit j& hörppia paitrikk@ksi k!ul@ tahvia tai

Yacllukwll& lyhyct nestetauot ovåt åitrå p.ikåIlås, mutte pidmnåI rup€nu jälkq jokai*n våcliaje
ni.lcssÄållarattuil*irneh@dtpihitiåituolcr@lkcitot-RerlidqietekoFis@sisåltdalkupuuåstelu
jt vihdoi! tulokr.na syn!]dr Dakuhemoi. kutkufls!åtruotsut ovlt nåutinloa. Vå.Iutselh dedoimina on
ni.leslänijrhlåvMp@ tain ftlittiö! Föy&n eårcsså srdminavåik}!&in Noka{ineks.l otisivrr ihm saD@
nolmnila ldllsill.. Kulisit Ein dat toiset. v!.lluk*[& syömind m myös sNiadisl! kdsst4ri'rå.
Mikå pulitu jå koitto.stioid6n kslim kuuluukM åuhofta jos* melraj.t skoirleldtt soppalånil@sa.

Nykyisin ei daa kM€ta rettÄ rururiin muut r kuin tu!turipuosl! kuksala pullola tli trogian kanil.l|l
R@k&{ineksetrupsvåt olm@ its€kukin ri.kåss kuiqttuenaltdollisimde k rFenmuoto@. Moned-
lai,iar.lkeili,tu ruokakirjojson ilmest altjoish voi nouKi. riin€isimåtopit v&[usdudina ulmistuk-
scslå jå Lui@tukrcaiå cllci sattum.lr! ole kiinnostunut onista kot eiluis.!-
lloannÄitÄb.koisiårcrkinuoniåtuskinkuk@rtosis@osumnifiel@wllust!.Nauttik@meherlullisis&
nmrisL, silå re o! toiscksi prstt vacluksella.

Tdm krikille pitki4 eltnysrikkaitaje nauklait vaelutsiå wonn. 19991
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TOIMINTA
HELMIKUU

Hamu K.LkoneD johd.tta meidåi viikon vaellukslle Pyrenein4 norislom.
V$iuulMlilö Aino Mrrikrircn, pulllc 3?0 299

a-
E o-ll 6.2. la
IE PUUNVEToTALKooT
Mi6- ja nai$oimin pnaisi pu!r! sda kiskonua. Kun !Ä*nåå M huilig.Tatkmr .loit laan Ko lO
Kdjakaiyon arånajålia. v.sturrhdt{ilö AllD Apme. pln! k 347 3831.

7-A 7.2. su klo 11.00
A UMPIHANKTHTHTo
Kokoontuniren Kart.laivolla klo I L00. Bu$i läht* Es?oonkcsLnsrasiåklo 10.I 5. Hiihdelåå..josor lnn@
nuutoin Etki tchdåån kiveUen. Evååt jå sannava.uster mukåan. Busi. olt@n våstå$å K.rjaklircn
pysåkjllå. ystuuh.nlilöAnj. Poutirine., pull 55?4'7lltlisir

Jos lalvilaellus kiinnosl@, nutt! et olc nstahådurut vielÄ yötäsi ulkon. liettÄdääl, or lilsisuur.si kokcilla
millåiselh buhu tunruu. MltkaUe ldhdetåån lsuanrai emunå Bu3i nht . HeLingin linj.-.ufosmlt.
hitliilt 2l klo 9.30. OrM[r .utollr .uliioid.n on olha. 9.00 Nuutsion ulkoilunsjalb. Nuutsion
ulkoilumajdia sii.A,sÄn vhteiskuljetlks€lla 6r6s Po.intien yatt@n. PÄivån.ikeå hiid€ll*tn tåi *Ävell!Än
ludirilå esta.iippue.l.ppoislamatkåwuhtiaNuuksionlo$altkpuisronKolnoislampimrulcnretopåik tq
josM ),öpydinen. surnunlaina hiihdcllåan Nutrtsion ultoilumajalle, josta mshdollisuus sii.ryå su.s. jå
$pålle Mirjs kotiin Espoon k€slusraan. yå.usteina nielellåtin i€tsäsulset rinkkå tai ahkio (oivo raoå
tutusrua ahlriod v.l@n. \hdistrLsclla 2dhkors vuoktttavrnor.lÄmnin msLuupdsi. keliin soprq velerus.
laala tåi t ltta sekå omar ruual. T*kr|l|mr ti.dot j! ihnoitt.utuDir.n }|ilis Piris.ltn puh, k 8558 232.
nhoittautuDinm 10,2. r|rdsil

3.2. ke klo 18.00 KERHOILTA
VAELLUS PYRENEITTEN VUORISTOSSA
Kaisiem.n åla{st€! Pu ,rhatatu I

13.-14.2. la-su
LAAVUVAELLUS



27.2. la
PUUNVETOTALKOOT

Jos wodaa€ronBtl@ on viclÄ k6ke. rdetå& mtds lÄllöin puula tulopoluhr K4jakairctlc. Sitt€n misluu
sppaja sunå.Talkoot åloire1ad tlo I0 Krjakåilon alåd.jåIla. vsluuhenkilo Alu ArMd pdl k J4?
3831.

MAALISKUU

Kqdtkokoukss& kesirellaan såånuinåådiser ui!t.
Kohoil.n.ih€eMon Mild lylqaehiitta palv€l@ rcltefi.iråt 'Tfiuslurllo nm. saieltiinipåitdrimen.
V*tDhdhlit Ki.sti Klonol. D 2919171

Toronsuo on etelåis$å Suodc$a ainutla&tuine[ suud arcin lohosuo. Måtke Hchingisri on r. 100 hn.
Hiihdsmn suor pånn:t!ååhdn. Hiihtc,mtLa liuir iclå" on loin 15 krn. Mstk& Tånnctd t paltuu
osdottÅjid odilla lutoilh lir5bi FriUå kappalen mtkså tatsilå. KNtauuk*tjactåo p.ikån pådUa.
Sålr mukliser v@st@! tdmdida.ät sinslh tahdelle buollq r4ukov@neet. Suollå s@tt . ollå tuulisb!
Koksrtsim ldo 9.0E M'j||tm pllt .sMrllr, veramkoskellå. Edk!@r epien jokir artokuDta
voidmn yhFråå marlatr \mllå Paluu non klo 10.00 menn6så.
laoitt uhmin{ dim.tu$nn Dc 5.!. Ett{.r vetiråle, Auli! B6trönile puh 0:100100877 td 09{93

413.3. ra klo i1.oo
LATUSUUNl{ISTUS
Kokodtunhen Sohdld yläpa*kip.ikållå. Suu.nisluls@ trkoituk*nson paikdlist@ndtoo. Fcrkirrr
r6tit karhad. Heikd lditilåntca sartu ss& kårell!ån.
YhteFhenkils Reiio vrlrnder, puhk 0r9j8r 250

3.3. ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA
Kåisoimm ala-ast€, Purtarb.kÅtu I

7.3. su
HIIHTORETKI TAMMELAN TORRONSUOLLA
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31.3. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kuukåudd liimehen keskiviittoil$ $!Dt atkÅut jåll@n. Påi*rle pdåsrt bu$illå m 85 Espood
kskustasta. Löylyista rci kÄy<lå rl4dGs. viildtydasså. Srurmird dlksa kto l8 åitoilin. Saum on
yhLies@. Sau@åtsu 5 nk. v8hrherlilo Jomi HrrL& Duh k 479 50E.

HUHTIKUU

28.4. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Pa*la! rcppuun sunobisrdlinet ja v.ikkå p*etti båklA@ ja hne ;auflitum Kujåtaircn såunsts
ksLcllä kiircisti vnt}m. Saurcmir@ alkaa kto l8 aikoihin. Såua on vhlcis*unå. S&unaeskJu 5 mk.
vrstulh.nlllö adls Bosfibn IoIL lL 893 219.

TOUKOKUU

ott aikå puu.åtå Kejakaivon dåjat puhtoiiksi k säåja kålpåsid q.r@. Palojon taBppånsj& muu siircilu
alke klo l0 aikoihin. Sitten on mulova syödA keitt@ ylMajd pihåss kun tiiltÄvåan l(ånppåån ei roski
mcmå. Ja löyl],t iha pubi!6$ saunåsså on loisla luotkå4...Yltt lsh.nkilö K.rir SilLrdd pulr k 647
6tU.

Kussi pideiiiän Krisdiem.n al.-.s&en., Pwt'ft.krtu 1, 18.5. - 19.5.99 ldo lE-00 - 21.00.
KÅlt6lndn harjoitukset sopinuksn mukaar t€oriapÄnierjälk€en. Kussi. lnnta 30 nk/henHlö.
Sitovatilrnoitt.lnD!.t onraras&ån Ajno Målikaisei\ p.k. 09 - 370 299tåi ScijaTn.ppo p.k. 09 -325 2644,
aiimentltu 17.499 D.M$si. Kur$in ohjfijrtrr E lki simpdo

8.5. la
SIIVOUSTALKOOT

18.5. - 19.5. tiJa ke
SUUNNISTUSKURSSI, TAITOJA LAPISSA
LIIKKUMISEEN



Lnhtö tihubEsilh le ?1.5. klo 1E.00 R&ut4ncniorin Mikonkadun puoleiFlia reun&ft! Fennid kohdaltå.
Paluu sm@ påikk@ su 23.5. noin tlo 20.00 dmesså. Retk€nhint'r oD 100 -200 nkosuottajudnr{st[
.iippuen sisä16.n ml&u ja s&unu. Majoitus onissa teltoissa oni[. €!€illå.
Itnoirhutminen 7.5, nfficast Jotfu N|lni p 0:10 - 568 31?9 t'ri 0l9jl8 2,13

21.5. . 23.5. pe - su
VIIKONLOPPUVAELLUS SEITSEMISEEN

26.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

MetsÄ or kevåh !ihEå, kun lallostelettieltå Kdalajvon saui@. Sauronina alkåa klo 18 aikoihin. Sauna
oo yhteissåuna. Saunamaksu 5 mk. v8tuuherldlö AIU Apu.n puh k 347 3E31.

Thlevaa

{l--.-*
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LOMA
HIIHTOVIIT(KO YLLÄKSELLÄ 3.4. - I0.4.

LIhaör q€lsingin rautoti@sd^l@ pa 2. 4. Eo 20.A2

Paluu. Koltristå b 10.4. klo 16.40 lätievlIåju.ål,

Hintr: noin 2.100 nk sis. edestatåis.tjunaDåtkat
nakuupaikoin, bu$ilX,ydit, mjoitus 2-h.ng.n hue
n@s4 p6ivittåicn $unm, @miaisen, rcrkidåå!

SydÄnksåtr kltkåisvåefllksell€ låhddilån signsl-
dalenin up€åst! lalkssta. Måtkål!å kuljctaan låhs
pelkåslåån tunlien plahtimåd paljltl|å, jo$å säAe
k6r ei?åt vrive ntu kuin koivikos. Nods huimar
lulurit rcmuståvat kulkuriniånne Signåldald -
Reiesdakn -Rost hltta{sdden- Paras.Gåldåhytrå
- c4allarusa - nadrie Norjan jå suond mjana.
Jådleiniti! sinirikoi ja nuut tutu.ikasit odottavat
löfåjäÄnså. Pari yötå ollaan Norjan rwi$A hu!-

påivållism ja olistu! hiihtoE*.n.
I(Jts lc pcMirBpdkkojr: Jomr Nlmi pull|.
0l93lE 243 tri 040-56E 3179.

KUKKAISVAELLUS 17.7,. 24.7.
SIGNALDALEN - KILPISJÄRVI

Hi r or sML:! jåsnilL l.690 nkj! muine L790
nk. Hin|ar sisåltråt jundsttÅt natuupajkkoi-
rq, lirja-sutoms*stjåtalsilaljcius KilpisjÄNellå
sismldst6niin sk, mjålia Kilpisj!relle, kaksi yöu
NorjanturissÄ nökkirojoitus,suno, pdåröspåivål
linen ja @miaind Kilpisjårcn r.lkeilrtqhic.s$

&loi(..utruhen Råija H.ntmeille toukotuun
loppuun n€nness4 puh. k. 718 768 lli 0400-380
606. V!.llus toteutuu jos låhtijötd on 6. Enndftke
nåksu. 500 mk suoritetle gSL:n ill€ 214218-
13842 viineiståÄi 3l .5.94.
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GOADOS i0-VUOTTSJUHLAVilKKO 31.7. - 7.8.

Kiltilån KukasjaFen MdåUd siiåilsla salmskmsi
on kuulunul naisnmn €nd kstrå Ltnnen€n
Botiå. Toireen. olisi *då snndjonLko nauninaan
ainutlmrnisestakeitaaslanneLspissa. Viiko.aika-
na ehtii lehdå vaikkå miiÄ. Ynpnrillå ovåt up€ar
kalåved€t ji hilasuot Mstmn voi tehdå joko
påivårcikil iai våith dnuaman yön reissun tutus
tuen lejetm'n ympäristöön. Tai voi våin .åuhia

ed6ad hiljåisuldBtå kärupdn sutuvilla. Eik! moh-
deta illanvienoja ja saunonisla. Millaincn dikosta
Iopultanuodoslnu, dippuoo*l,istujisra. Mrhdolli,
suuksir o. todellå paljon. Jos porukkåe rul@ påljon,
on yftteislq:,ai mahdollincn. Tiedcr.lu. jr iLEoi!
.autmiDen Mirjs PiriDe[ puh.k 8558 23?

RUSKAVAELLUS PöYRISJÄRVELLE
4.9. - 11.9.

LdhlöHelsingisulpe3.9.klo20.24låhtevålEjunqllå
Kolatiin. Plluu Helsinkiin s! 12.9. Ho l8-I0.
Muk@ nåhrd 20 h€nblön. EiDh 1,rc0 nk sisål-
tii.n malkan *ke loppusune majoilutsir Hdasa.

Vlkultltsetjå r€tldru@tci!år sisåly hirtaån. Osm-
ottsjille piderä.Än €nnattopålav€ri Solvalla$a 21.8.
tlo 11.00. vaellus alkåå Nåkkålån kyläslå. Inn.
Jom& Nlmi luh 0,!0 - 56E 3179 tri 019 - 31E
2$. Hrmr ttua.l. Drd! 0400 - 126:16:t

_4"
r'Y
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KALOTTIVAELLUS
SÄLKA- R|TSEM vlKor 3i-s2

NAUTISKELIJOIDEN RUSKARETKI SAARISELÄN
SYDÄMEEN I,t..I7.9.

E si k€sånå vaellmmc kolnonen osuuden 800
kn:n u€kastmn€. Mdke våelluk$lle k rt_!y 1?8

Låhtö tapåhtu! 1ilåusbussillåHelsingistdLahdentietÄ
pohjoisn Cåhtöpåile 3l .7. tli 1.8.)jå lryiin påå-
se $pimu*sen mukad rcilin våft€ltå. vellus al
kla Nikaluokåslå h€likoprerilla Sdlkaaa josta
suu.tennc patikoiden kobtiNorj4. Pålu! Rit*-
dstå 14. tai l5.8. Hehinkiin. Lählö'jå patDupåivåt

Seiselän koneinmar tuntudrjå kouneinnat kurur
lnlkit ån na iskelitoiden ruskåelliellå. vaellns
aloitetaan Suonujo.n v!resla. kuljelåån yli
Lupukteåid@- kol$aan Uks€lnapÄdn kuruja, vö-
\r,iåån lcltasa ja pan$. va.austuu$å jå palålåsn
,nonia kok€nlst! rikkaa påna lien un*n.
KiirtÄ ei rierenlisÄs pidetåja pårina påiränå nauri
taan ihå.åt yh1€isdi horlituab.ial. Påi!ämrtkal
laihleleva{krnnen€n kilon€lri. dolenminruolin.
Hir!@n stdlbråtlehtölounas. latsikuljehslvaloy
ta låhki påikk aa. j å paluut6k s i pätnöspisrenä. Iiaksi
1ölil !rm6t!!dssa. Iiåki aaniaistå ja påiullisti
uellukscn sikala. påttöspr'tdlliNo. töpldinen.
såuru jå aanjai!.n ilalosa sekd opastus.
IIinl! SML:i jsienille 1.170.-. tooill€ 1.470.-

vrmistuvåt nlohqmin.
v!.lluksllenuodoslånn€ 2-3:n jålkapa;n teltta-
jå tuokålamå! jotle ftantkivåt nuonanss onien
ni€lt)myste.såmukenilse. Joukonkokonåisdää,
Iå njoit€laan 30 calistuja.D.
Påikloja vi€lå nuutlaa jåljclå, jold pida kineflÄl
Kaivåts& 2-3 vaelluksm toteutiemk4n atriivis€si

Imoittautrmilet ja lis:itiedot Sumen Malkailu-
liino / Anja Haliwla. Alomitie 5 c, 00370 Helsirki,
puh. 09-6226 2a]4 tai Juhani Siik puh. 050'526
3336

Ithoittåutudset Sooden Malkåiluliittoon Anja
Halisevalle. Duh. 6226 28l4riim.btåäDU.8.19tt.
Muk@n mahtuu enintåån t henkilöä. Vlelluslotd-
lunjos lährijöiiå on vål nråån 5. Lhåri€toj. dtr.
opas Raijr Hentnd, puh, ti 718 76E.
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PERUUTUSEHDOT

Jos r'!.aus p€ruuletad, påbutelAan ildoitts umis-
naksuvihennetttråtoinisrokuluilla 50 nkr&aok-
$lta, kuitenkin ntu eftd, jos vdåus p€runlelad

42-ll qk enno maltan ålku, piddletåan puolet

30-15 rk ennen måtkå. alkue pidÄtelåå. em.ldr6
nak$ kokm@n. MikÄli uma neksu on yli 25ol0
vMtun lmåniko. hinndi4 pålattole.lämih mtå-

I48 uk @.en natkd alkua, pdiriån 50o/. larauk-
wn kokonåishinnsta" kuiidKn vAhintåån €nnakon

0-7 uk e!!€n nåtkm alkna, perilåån våreuksen

'lileja on oik€uleth, peruutt!€$aan tä)l&n lakai
si.naksuun låekårinrodistukFlle.
Holsinsin Seudu tnpi.kålijöillå on osanotiajied
rdhladen tai muun cnnalta arå4litoman s).yn
johdosta oikeus p€ruuttaa lomåtilåisuus 14 *k en-
ne. ilnoit€tun tilåisuddn ålkåmispÄitiii olnatta
vehouinen koFauksiin. Jåieslåjånperuuriae$åti
laisnudo, osanonomatsn palåuretas kokonaisuu-

MENNEITA

RINKKOJA JOKA LAHTOON

Rirkkapåivå Paloheinåssä 20.I l 98 keräsi puol€n-
sate kokeilunhaluisla Pakilan vedor n'ajalle. sijn.
niitå oli: 34 ernrerkkisrå ja -mallista lin\koa
pakanxina !5 kilon tå)ttein Useal vi€nirtil monla
lurtia kokeillen nnkke toisensd peråån - eihän
lastaar@ lilaisuntta pmluetromm. !c.t iluun ole
6cs.rn åicrnin ollur tådollä. Jotkut lqsnåt 

'nieleise.så viilincen, toisillc sclrisi. 6ircn onån
kenlolaitt€en saaoikein såådetvksi
Kokotapåbtuna olilaisinain€n joukLorcinln r"lis-
tys, silli dnkkojen pakkmminen oli mclkoincn ope
retio. Aulik*nti€dorjaapuratkåisi\årråyepulnu.:
pdjdlåiåmunålajaa psntuhana lilr@ kuneripurua
ja kolnisensalaa kiloa hiek itu$€peliÄ lapioiliin

säkteihinF siircniin Påloheinåån. Puuk€skukses
sa )nmädettiin h]1iin asian päälle. eiliii pu.uista
cdes taninnut malisaa nitåän. Vai olisitoh.i
Auliliselh niin h.wå1 suht*l sinne )

Lana.raiscttå)tldalkoolmitttliut ehkii ohikulli'-
joiden silmin omituisilta litrtleripurua ta sep€liä
lusikoitiin hååråpåinojslin pus€'hin. joilla dnl(ll
råvlcttiin Tno$a tuolirossa Kalke, Ritla, Marja.
M;.ja.Aino. S,t!. Marij! Jrn"nuodostiv.llehok
ksila ry'öpoiukoila. jo'ha hon'n. honui Sanalla
lauhdilla selvitriin rinkkoj€n purlahiscsläkin

Kinos kaitill€. jotka aukrit€ riikkåpäi!ån jåde(e'
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JAATURVALLISUUDESTA

Rcijo Blodbe.si. tuvaus (hsl 4/98) låh* r@eissii
på.åfiyn@srai plutaulisesrå heråttilonnenttejå
rlselåpanksestasekåyleisedDitr jAdtuFallisuud€s
tå. oran esill. muutåniå €htä h@cnmin nai.inujå
.isliilekijöirä. olen irse hadåsteur rcrkiluistelu.
.ktiirissli Lrnnencn luodm åjo aiin Esp@n
neriåluillå kuin jårlillåliin. åina ensinhåisiltä
stfsjåihå kevåh viineisille teleille asli

.täåtuFallisuud€n eldottomana peru$a.a on koko
ajar ri€lad kui.la h€ikolls,/vrhvaltrjåäUåliikutaan.
Anoå ke'no liinår elvifllniski otr kå,rfiIä råF
peekd tukev@ nelallikÄrtisrå jääsaNaa eli -sond;a.
Nåitå volnistelaan sekå puu- cttA ålunriinivartisiiå.
Ku.nollisellajäÄsur€llålyöhelponiyhd€lläiskulla
Eiar li€lä juuri kantev@n 4-5 om:njäährh. Siis. jos
sauva €i låpdise jiiä1å ,vhdeuå napatalla Gkulla
Iiiktlninen o. nelko tudållisla Tasaisin !äl€i.
luistelu. lonä$a sondilla iskjetr ssa hlaån kdsitr't,
s€n jådn n!hdolliseslå oh€nenisesta esin.
sålniplililiaa lähes9iäossÄ.

RB k€,im rytmallÄän ollenjäsoidein! suksieulai.
suksisauraon k€reimsåja\!inhuurania sennejä
nuov'sonnåstå ulkonelan pofklåosansa noksi_
t\sin sopinalor jiån paksulden arioinriin. Sillå
on ltank.la saada .€ikåå ed€s p.rin s€nr'n j;rÄhÄn.
RB) ke.romukesl! voi pääblti. enei ryhnållå ollui
aayisrusrak@i joutunisesr' kcskeue lajaa heikon
Jäön aluetta. Sond'. k4ttö on € tliscn 1ärkeiiii
isnhllla te*irj5ållå. jokå ei yl4nsä enncn murtu-

'.islaan 
utuita d€s r;tisenrällå heikkoudestaå..

'lbisin kuin julnasri :iå.tå\'ii tuore s$sjää, joka
Ntinallaan jå palttallaan plsålttåå io\€lemoi-
srkin liikliujan. Sqsjää on siis tdssskin nielesså
tudåUisenpaa. ra.oitus tulee vl@nsä ajonså.

Alk!,ja keskirahlllaj.rällmise. €disryc$. raikedy
Ir havaitlarao raaran nuodostarat. larsinkin
selliäresilld. ns. luulia$mot(l.uvcs!aino0. Nimii
o€r hslkaisijEltsn n. 5,20 mclrin alueita. jolka

jAätWåtlmpåröivåAjäAåluetta hit@nmin. Jos tållai
neD .uuldvlnto on ruoEn, v,in parin sario jd]tn
peitldnå. ja jos påäll6onstqutvielåohnt lomikeros.
niin laannpaikkss on låhes nahdoion hålsirå. ltse
ldn oten pari kertåå kjnän),t kesk€llä nuuten $hr'@
slkåj!ÄtÄ lÄllaisd otuen, kåm@sti valhav.n jää-
kånn€n yli. Ainoo lohtu tuuliåvå.toon tippunisess
on kantakn jåån ennan lött}lr inen iod€nnÄköisesti

Kevätjåillå erityis€n huolen aihelttaa railon-
nuodostus. Kdättal&lla jatiden liil(lrmho lisåå.-
tly, ja selkiresillä si.lh låallÄ sijåitserqt saaret ja
kankot lastustålat tätä liikettå. Jåakoffijiin syn6,a
liikl*n estye$å rcinåktåna jå.niryksiä ja lopultå
lElk@miå, jotka l€vencväl railoiLsi. Failor suunrau,
tuvåtjopa sloj€n D€rrien pitunina saanen jå kei€n
ricmekkeis$ jå k.iiisa suomln ulospåin. Ohu€n
uuden jÄån peitlädså r€ihtelevårleq.iser .!ilot. on
!@nnpaikl. nnren våkåilla s€lkåjåilld vllm's
Luisblrassa kovåUå nop€ldellå esim. råiloon r4i
rnuliauntoon ihe.sii loukk@nisrisli oi suuri.
Myötåtuule$å sileällä jiiällö !oid@. lrelpoli saa,
vuttåå 30-40 km/h vauhli. Jädn yllånåen p€näes.
luislelijå lyö itsensä tålls nopeud€lla kovaan
jaånEune.. Seuråutsenaioiollaraajånununiatai
cam.anotåråhdys Nåsåroivåtol4llis.slilqiteut-
laalaijopå eslåå odaloiniFn jäälle nousun.

suksilla ja polkuteltala liikLujå! od nuisreiiava.
etlå ndillÄ !Älineillai on, påinonjakautueså laajalle
alalle, nahdollisia cdelii erinÄi. heikollejäålle. Ku.
jää lopullapettää, on kanlavajdihreunatode..åköi,
sesri taukana ja omienauinpelas|lotumioen laike
@. Tållöin åin@ åpu on köydellå !€rust4utunut
toveri. vah'oihin jäihi. on paljo. tu^allisenpipu-

Ihe lelaslin jåihi. ujonn*n h htrj.rn vain pari
päirääc..enRll:n plutausta jå1åinpa.lsai!!m€triå
Sulissristoon päin RB:n onncttonuuspåikålta



Ede[å kuvatulla lalalla hiihlåjå oli ed.nnyt suklien
kann&ttelenana keskelle aÄrinnåisen h€ikkoa jåå-
åhetla je lopula våjonnut. Mi€s €i jåkre qån
ed€s håo€lle hcittånillåni laskal.illå verää irseåÄn
heikonjiEn piiiille munaalisen veyhd kohti kånrå-
ve jålirEu.e. oineksi påikalle osui llkoilij!, jod-
krtenålrå köydcllå sain hiihråjar hebosri v€dettyä
sutsined ylös. Jaå oli niin heil*os, c$å vaikla
liikuin nåhålldi ryömimällil Flwni painui på.i
k€dåa siitd lapi. Kyseinen aluc Sudsedston
ctclåkårjd (Bodö)j! lrhiwnen !älissä on rnnnr
lustij&ioloiltaln €rittÄin €päELaa. Juuri ttmtin sal-
nen sulosds* t4pdhtui RB:n rynman onncttomuus.

Muislal Vlin kunnollisellåjååsåuvållavoiteinåla
estA! omeltomuude! rdn nåskal€illå voit t€hok-
kmsra autlm itsåsija vlin k6yd.llå voir pelasha
iov€risii Jåillä liitkmi.cn ei ole ain! tåysin tunsl-
Iista. Onko s sitt€n sen åfloist!, * pitÄå jokaisen

pekla.vi.klan€ ablunbns.fi

Pisaroita

."***i o"*"o*

anloi p€nksi Psl*rsukLo

kalsellå mÄnnyn kÄlikyröilÄ

M€illåei ollnttavall jsiå suksisaumja v@ aluniiniet
pujotlelusaulat. Pajkållå ei ole saln€!, !@n Gås-
Srudelin s@.@n onn I kn marke Tulinmeamne
ra puolelia koht' Alskå.itr ttrotoa. EdellisnÄ pyhå-
nä ko. ålu@llå oli liil*u.ut nm.jååpusia. Niin kuin
lekstisä Krjoitin palolåilokm pintåp€låetåjal tar-
vitsivat 100 m kötttd. Iåå ol sen velm l6i.va4
ettå l(etoi tov€rinme, jok! pa;nd s0 kg. Mcidrn yli
?0 kg painomn€ nsrkine Eauein*n oli liiksa. $in
vlinoni jåån rcunålle, muttå hetketr kulufltra jåå
kuitenkn nu.tui hånm aUenja myös toistAnis@n.

Löysimme saivoldhnft

,nenen onkinaan sinne lanrmlkoit!

uti
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SKODALLA
MENEE HYVIN.

Volkswagen Group
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Tule tutustumaan
MAARIANHAMINAAN
Nauti pienen päåkaupungin merihenkisestä ilmapiiristä

Kesän taDahtumista saat tietoa soittamalla Alands turistinformation
ouh. 0'18-24 000. fax 018-24 265

{rt
IUI.IIA RT.J€LSSA

iikonloppuina avoinna sopimuksen mukaan.

Koilliskairan luontokeskus
Tankavaara

'1.6. - 30.9. klo 9.00 - 18.00 joka päivä
'1.10. - 3'1.5. klo 9.00 - 16.00 arkipäivisin

puh. 020 564 7251, fax 020 564 7250
ukpuisto@metså.fi

MERIXATJPThIKI

KOTKA KOTKAN KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO
ouh. 05- 23 451

KO'LLISKAIRAN LUONTOKESKUS - IKKUNA LAPIN LUONTOON

uontokeskuksessa tutustut Urho Kekkosen kansallispuistoon, maamme tu
etuimpaan luonnonsuojelualueeseen ja retkeilykohieeseen. Näyttely esittel(
lueen historiaa, retkeilyå ja puiston suojelun vaiheita. Diaohjelmat vievät sin

lle eaämaahan.

kuksen oppailta voit kysyä kaikkea Lapin luontoon, kansallispuistoo
retkeilyyn liittyväå. Sieltå vaEat myös kansallispuiston varaustuvat. Koilliskai

luontokeskus on kiinnostava kåyntikohde kaikille luonnosta kiinnostuneille.

kioloajati
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TALVIJUUREKAS
Sienien m@ilna on kiehlovåja miksi såldperåinen.
Si€niin larkmtmin perehtyessa ne tåd@våt monia
yllåtyksin. Perinleisesti on pidetty syksyå sief,ici
kåsvukåut€nå. Monellaon siksi jään'thnmmnat-
ta ettå si.ni.n kasnkausi on påljon laejenpi. Ke
våållå or om&t larhaissiesenså samoin kesålikana
klsve vasinkin håp€tuita ja i.ttejå.

Syksy on tiet]di si€nifl aaraina jolloin vasinkin
€rilai*l rcuskut taioaui simcaåjill€ monenlaisia
vaihtoehtoje. Valitetlavåa on kuitenkin, etiil
siedwodet oet 6ilåisiå. Kosleina kesinåjå syksyi-
sin si€nisto on paljo. .u.såsllkrisempi knin kuivi-
nå kåusinå. Mo.€lle p€ri.teiselle sie.66jåll. on

_vllåtys. €tta sicniå loi poimia sellaisinddn aikoin&
joihineiole ioluttu. Moni losintuntft suppildåft remn
nyöhäissi€n€ksi .  sen si ja l i  useal  nuut
myöbåisla.jikkeet olot us€in tuntenattoniå smoin
v!.håislåjit. MyöhÄisieniåovainn. Hallåvåhakas.
joka nosts lel*inså pintlan ensinnåist€n påkkås-
l€njdlk€en sanoin Luinulyijuurckas.
TaFijuur€kÅs olisi relkei\aäelle nielenkiintoin€n
tuitlwus. Se ka$aa lahopuilla j! kånnoilla. sen
kasvukausi alkaa pakkast€n tullesa ja våståavåsti
siln saatta! löltdå leutoin. talvina etelåisestå Sue
dEstå jopå pitli€n suojalGusien aikana. Kevåållå.
dEåliskuussa se otr nyös €nsinDåin€n si€ni jor.
saaftalö],tyålahopuidenrungo'lla Silåonnahdol-
lisra lavata nyös k€sällä tunturialueer pajukoissa
pitkin kessål Klsvuiåp&e ruoksi se on jåång
sien€slåjiltåhuonenatlajajåån!.t us€i. lunlemlt-
loDakJ. (cviiih cnsinmäisnå si€nenå. siri känråt-

raisi etsiÄ. Vsinkin sen olless hdktasiaii. vcts
ranava nåolrsd. sitåon ryhdytty nyös viljelemäån.
Ulkonåöltåån s6 nuistutlaa hieman
koiuntantosiorlii, jolen sen lö),tänircn e; pitåisi
tnottaq ongelmi&. takki on 2 - l0 cn leveå,
!@leanketåinen hienan kelanrusli@. Mårkllnå $
on rahmer tai liminen ja h€ltåt kunltåvåt Eune
låpi. Hcllat ovat våriltåå! va"lean k llertåvål jå nii-
den jlumsa on kolo. sied€njolkå on kävdjå onfto
jå hienan nlkkåinen Vånhådå jalkå on alhaaltå
lunnura. Kåswpaikkakin on vasin nålq 4 joko
lålokannoftåi lahoptrtrr. Aikåtio on s.llainen, ettei
sitå rci sorkeanuihin lshosi@iin kuten nååpiköihin.
NåÄpiköissÄhh on myös mylqllisiå låj9ja.
Relteilijåue siener muodostaEr hlaån våihl@hdon
Etldmuonan ltånå ja mikwi pdå.uokana. Lapista
lö!1åålieni4 jotd kdn.lt4 ott@nukåe sieoihrja
lai tumisllsopd selr@vålle vsellulFlle .i kaan.
Tåril dol vehdtåon tnnnenn porcjen herkkuna.
Kopasi€ klui. ei 016 runt6nåion låpin asukkåille
hiekloisten nån$,kasksiden siemnt jå mukårå.å

ReijoBlunbrs

YLTMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN
I3.I.99 PÄÄTöKSIÄ

Koko,se..ih4nå oli johloktmnln j.rsenten ulit-
sefr inen qoruoroisten tilrll€.
valirriksi tulimt seuraå1ell€ kohnloistsudelle
uudelleer Ania sintond js Pekta Nårinen seta

uud€ksi johtoku..m jås€neksi Raija He.tman.



MARI, LAPINKAVIJA,1KK

Eninmåinen nuistoni tlsl-:n toininnGta on abs
ronal oiehet. YhdistykFn toininnstå kjinnostu-
n€ens ninittäin aft lin vift rEånå lielånåttönrydes-
tÄ, ettå rcdnoio tie tutustuå yhdistyksen popp@s*n
olisi oslllisiu& slunliltaan. Niiopd 28.10.98
suunnistin Esp@s@n påikallisjunalla, jo$sneillÄ
oli tBilt Midå Pirisn kbss blssipysåkillä, sillä €n
ienn]l nit€n Kårjakaivolle nennään. (Eipå silti, €n
tiedå sitn d€låkåårl mutta se onki. jo binen juttu.)
Busist!ponppasimneulos inlhe nid<leof nowhe@
j. låhdinn€ rankla$tasa såklipimedrn netsåån.
Mida painoi tothrn€em ed€lä j! ninä liukastelin
hnohottaen niljakkaalta kireltä bisell€ toiv@n, etlei
edeså lielå jol4kuinkin hånlyla selka kåro.isi
kotonåån. Lanputkin kåirettiir ja håpesin
somiparistolla toimivån taskdni tehottonuutta.
Miiålla oli tiotenldn päåsä vålonheitir,jols valaisi
Iåhiiiei@n kuin leikkauseli..

sååvufiiin vihdoin Karjalai!olle. Tuvarss
allekirjoiiianun! si.retr kohtasiNÄKY. IIeli bmyk-
s€llå !åsråa. tuli jolldro punakoita. iloisia ja
ilkialasbmiå ni6hiÄ. Hetkenjo luulin. ettÄ olh tullut

nulta sitten huonåsi.
lakkalalkean, pi.tinpöydtu javaateläjiä jokå puolel'
lå, jote. tåjusin nåysrd huolimatta tnlleni pinin
puolelle. Onneksi silnålasini rmeliaasti vclivåt h.li
huuruunja sain åitaa keia it*ni seur4vå.r. €nen-
når taivåhemmånluont€v@ siirtoa vdlen. Ymiir-
sin, €tiä kydnykseue er voinul loppuilbksi jAddA.
joten ruuppasin dllit takan reunukselle! viipesin
Mi.jan peråså per€ddålle. Lysåhdin jonkun
lzåtckasan päälle istumsnjå kiiiin nielessÄni pinin
tåmÄrååuloa" jotaluuhamsticstiläsnäolAiånäke
mås1å punehtunutta olemnstani.
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niitå nsitå, nutta :lätreni tutui tuldd .toståkitr
viiden liad tåysinäisn pu!rckåttild potjåltå. s€n
lisaksi tw!$a oli vmasti 50 astettå ldmmint4 jor4
hieno GoreTex- pukulikaatr ei kyenn,t
suodattåmmn. Pårlinkin rchk€istå dicleni (Eihtc
ehtoj€n aåhrydeså) jå låhteå ninåtin sauns'.

Minur pisteniin tietedkin kesk€lle ylalåuteille tslki
kylken tahden iloi$r [enåsdichen väliin. saum
oli ihmm tuMåjaj.ttu elkoi luista! tuin ils€stÄår.
Kyselfin niniÄjå sdn tietåå Lapinkåvijöido lahilu-
l€Bisuuden temptuksista niin slnttåreiden kuin
pnurcjnhlåtålkoidenth me.k€isså. Välillä *å),tiin
nimasa jååtåvår kylmä$äjåN€$äjå lms tnistiitr
jå lyöliin löylyå. olin tullut mukåvm porukl.åo I

nh$a muodostui våsin nuka!å jå lÄmbinlmki-
ne!.Äknhiitcllyksståpäåstyånihuonashiullani
ftlah yståvallisren ja nutk ttomien ihnist€n jouk-
hmn. jostå ldminhenkistÄ huudo.ie ei puuttunur.
Ja vaikka ikåcrcmnc oliåita suui, se eituntunut
millaan laraUa haillaavåå. tntustumista.
Tiukkapipoistakaån saklii ei tu.iunui olevan:
S.unåkaljlt kilisi ja itseäni harmini, ettå olin
tåinouttåni jänänta såu.åsiiderit oslam.ttå! Sed
yeran alkusählåylise$å kuitftkin moi ns. psnåt
s.kåisir, elt€jåtin Kadålsivolevåhinsosåhdskani.
Sain ne kuit..kin rakaish 25'vuotisjuhlissa
åånekkäide. ruislutusten ke.a, niin enå
poikåysti!ällänikin oli ihmettelenhtÄ...

MirjåUå junu luisli nuide. kansaja minåqtdti.
åluksi lain låiktailcnaå. tilånn€tla. Kauhnkse.i
Mirja päiini låbt€ä såun@ nuiden $[åan. joieh
minå. jä in y l ,s i .  p i r l t i in nuuttnån ei i l tå in
vÄhapukeisen mi*hcntilön kå.$a. Yftr jrrellå



YHDISTYSTIEDOTE
Hehidein Seudun LapinkåvijÄl ry. on Suon6 Måt-
kliluliilon jåenjårjestö, jok! perust€niin vuonna
1971. Yhdistyks€n hrkoitutsgna on edinåä tåpin
malkailnajarerteilyä, €ityisesti HeHngin seuduUå.

JASEIryYSMUODOT
l'd 6 i, td i e t j d e a e | : liitty n e4 SML:oon ja sitå kåut-
tå HSL:åån. Vcsi.åisiåjå$niå nnn wosi-. p€rhe
kuin nuorisojäsael..srordlie,,er kuuluvar sML:n
johonLi! nuuhun järj€sbör! antta ovat liittyn@l
HSL:åå. naksånallasumjäsennaksu!litiuemme.
Muul tuid SML:. toist€n yhdisgsre. jåsen€r eivål
voi liittyä suoFjäseniksi. Yntykstjå nuut yhleisöl
roi! 

^t 
lijry 

^ 
t tu e i söj aiw i k s i

JÄSEI'EDUT

l.assii Rctkiaitta: retkeilyasut ja -vålinee1,
polkuptöräl, hstellelu. ln
Forun- Kukonbn. pnh. 612 1600
Partioaiha: r€iteilyasll jå -vnlineet. pollinpyö.åt

Yrjönkatr 34. t nh. 694 1899

on! lchhme Do LAPINKÄVUÄ. jokå ilnesbr
.€ljåslivuodesajanatkåiluliilo. MATKAILU. jota
ildest_a1 viid€sri. LAIINKÄVIJÄ lehd€n roi tnJ-ös
iillla €llei ole usiminen taisnoejÄsen.

Karjakano d \aoknnu kd\1töönnc I Ielsingin leu-
pu.gilta. Se srjailsee Espoo$å. .. e lim vanhalta
Turunrielrå poli kilometrilSol'lllån orheiluodsrolta.
Katåkåirclle pää$o Koiyulan bnssillä nrc 8j-toka
liilrte Espoon lieskuståsh.

Kat.kri!.llc on ensimnäiscllå kcralh hrrd lull,
kårlln tonsso Ohjelnlli nerlillr unuuhenkilö
!\ustå. nriis perille pååsrsså.
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Ktrjakailotråon ylämaja jå almaja jdta yhterdes-
såor sann4 sekåylcissså kåtlössåolevå keiltokåtos.
V.tuneisiin tluluu åsiioir4 puhtåib ftnopia jå k i-
tiq johor siool on tuotsva irse. Ylådajan k€ittiö$ä
on yksiliekhnd kaasukeirin. Aiåoåjssa on ratka
F k@i'.a ylånojå$å on kslsi kaniiraa. MljoissA
ei ole såhköå. Jotainen nökinkÄ',ttåjd tuo omal
klnllilal vålaisuun.

Yihreådn komposloinlilearikkoon laiteten lair
n.atuvåjåt€. nuut rcstal tule liedå poh Ka.jakai-

Jäsen saa tuodå nukå.un nyös l-apiokåviöihin
loulumlttomia henkilöirå. lli viiden ulkopuolirn
rytnåsråon'looit€narakåhdcllejohtokunnan jäsF

Kårjahnoa ei voi vtr tå pclltäeäån omlan tå!t-
löön, vaan se o. dinå kaitlien jåsente. låttö$ä

Kdtjdkdiah @di,Et saat jas$korfiiå r€staan snG
nei Markailuliitosla. Alonilie 5 c. 00.170 Hki (6
kt Aukiol@itson9.00-16.00ja cåGsohallast!,
Nuuksionli€ 82 (lartistå aukiolorjåt puh. 860 845).
Markaildinosb å\äinen saa ilmaiseksi. CaG
solvallasla haku ,n.ksra 10 nk kena. Måjoissa on
loini.laohjeet, joila lul@ nondataa.

Tehaih on Kaiåkåirolla sallftlu Lapintårijöill. ja
h€idån lierail@n.Ulkoiluålu€en lanijstvoivatpniir
t€ltiailijoilb ulltoilu- ja ufieiluvi.åston sååtånan

Kaiåkailo. liäytlö-rsaummnksutl



Tåltwiikonlopprindonoldkelundksrtont koko
viikonlopun (ei toske ldtLnåksu) Muul otj€l
maan merkit]l lilaisuuder, joissa yölytåån
Kad.trivolla. omi onjclnaan kuuluviha osiltran
ilnaisia. Keskiviitkoeuoår saumnrL$ cn 5 mk/
hlö.

Mlksut suoritetåd HsL:! p.npiilille M€ritå Eeri-
ki atu24 Hki, tilinrdero 214218-13842

M.tkailuliitosla håetlu av.id on pålalretlaB h€li
kÄ),!önjålk*n Måtk iluliittoon. so voijäIåå myös
Mdka ufttmFsrihnkl,aontirjekuoE$åpaldts-
llpula Erustettdå. Cåf6 Solh€llsta haettu .€in
on palaut ttlva hed ka),tön jålk@n cåle solvåtlsd.

Kota Kittilån K||klriåaellä
KukåsjäNgn sslbsklnni loinii lanlstupåd. ra-
Mkrio hoit'dtPtps Monaa p .k. 5877 004jå
Måijå Stykkipuh.k. 876 4391.
Muut kuin HSL:i jåsnet saavdt kå],itdÄ lotaa vain
HsL:tr jåsaen seu.åsM.

Kod 4, klit I tO M ks u t M HsL:njåsneltii 1 5 nt/hlö/
yö ja nuilt8 30 nk/hlö/yö. AIl. l2-vuonaided
kåyttönatsut o. puolet edell[ oldhte. Koko kodån
rci nokntå kåytrööNå 60 nktai. va.åus on
p.ruttava kåksi viikkoa €no vlnttua aitaa tai siilå
peritilh nom@li käyttÖnåksu.

Gmdos lådpiåi k miinållå. Mlund vdustuksn"
resi- jå jåteånpån. nski!åti. siibusvålin@l ja lapio.
Nutluninen tlplhtuu latriala. Yht€isomisruksss&

Matkåiluliitor saunå iå n'i'
Låpinkåvijöillå onkågöoikeus saruU!ålu@lla 016
vaa Suomd Matkaih[b. onisbmaatr najåan ja
sannaan KukasjäF€llå. Måjan kb,ttömaksu 25 d[/
rl,/hlö, I .10-31 .5. nhjalla on tålvi ftinmt t hlö:50
nulrk,2 hlö:60 nkruk 3 ftlö:80 nvvrt 4hlö:100
nk/fk. 5l ö :25 nk/hlö/rk, allc 15 wotiaal
aikuislen seuGsa ilnliscksi Talrella Dajq påi!a-
kå'16s1å pentäån l0nktlö, k€sällä paiåkå),trö on
ilmaisla. Måjan yht€ydcsse oo saua-jonka kå)4!ö-
naksu l0 nlnhlö/kcna, pitåä erilellå låskuun. Må-
jan ja sanmr raratrkset hoilaa SML:sså sirpå
Vuo.telå puh. 6226 2812.

Muutjäsededut
Kåikki nn,utMathiluliilon jÄscncdur

JASENASIOIDEI{IIOITO
Yftdyshenldlö Suomci Matkailuhosså on si'?a
vuonbla puh. 6226 2812 vasinåisren jisnre.
osoileennuutokset hoitåå SML.
J.scnsihteri Saara Koståna. Pennilainli€ I H 56.
00740llehinki-puh. k. 3863416 puh. l.4733'l2l.l
strDEjä*nlfl j. lehtililaajie. osoilteennrlloliset
hoitaa 

'aiastonl,oilajå 
Mårjå Luhtals. Ilkantie I I C

24 00400 Helsirkipuh. k. i871985.
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TOIMINTA

Kerholll"t
K6rhoiha oo jokaism kuukaud€n 6nsi6Dåiwnä

KaiLestr toininastd ilnoitetas t4inkåvijä,I€h-

HSLIIå on kolb. Tdå Måst6r 3-telriaa, joit voi
m|cata 100 nk/vnkkorli 50dkhiikorloppu. Telrat
oErkupolimisia katsik@teltloja Yhdistswok-
ro myös ljål|Ald-Akka lEltraa 200 mk iikko jå
100 nk iikodoppu. Ti€nuetetut Anjå si Dno
puh.k. 813 5460 tli salei Palo puh.k. 874 5880-
HSL:llå oo ka*si TMgid joib wobåtaan 50 mk/
viikko lai 20 duviikolloppu. vdaukset Anjå
Sintond puh. k. 813 5460.
Vuolaat! rci myös irset htyjå r€hryjå alkioita I 50
nk/viikfto sekÄsålot$ 906j. Savoran 1200 dnkle
100 Dk vnkto jå 50 nt viikolloppu. Tiedustel!1
Pekt! Nuiqetr pnt-k. 8558 232.
Kolm. pda suomalaisia luniko*iå mallh Äpost
75nk/vnkh ai 30 ml,tiikonloppu- Lunike.kiÄ
uok@ myös Pekkå Nårird pufi. |( 8558 232.
VÄLD.EIIÄ IUoKRATMN VAIN YIIDISTYK.
SEN JÄSENILLE,

TOIMTHENXILÖT I'UONNA 1999

KiE{iKL6.ta"puhemjohtoja, Vehkatie l7-21 C l,
04400 JåNenpd!, puh. k. 291 91 7l
Perrri H6i.o.€r, v4rdpuhe."johtaja,
Eåwkoskenk&lu 3 C 29,01360 vdia4 puh. k. 8?4
8892
Allan Alund, rit/..4 Anidp€lloniie4 B 15,00700
Hehinfti, plh. k. 345 tTEl
Mtut johtokw Jdehet Raij! tl6bnan, S@rå
Kosi,&4 P.kklNeinen, JomrNumi, Mirja Piri-

Rnhqtodhoitqja Mårja Luhtdå, ntanic I I C 24,
00.rc0 H€lsinli puh- k. 58?l 985.

Slm Koståna" rdrd@drotn rdlir. P€ntdldntie I H
56,007,10 r'r€lsirki, puh. k. 386 3416
Reijo Blonb€r& Marja Hyminq, Måri Kdh4
sak n Palo. Mida Pi.ii€n, Hdnu $itsi. Iiå Tikkå

Ohjelhatoinikunt!
Ri&a Pureen, ret47a Sarlariie 3 I 70. 00720 Hfti,
puh. k.372101
lc6ti Kllmola Kalle Kekola, Annu Koistilen, MaF
ja Luhtala Aino Mslilain€n, Maun Piippo, Mirj.
salolaineq Sirkk Sundsliönjå S€la Turppo.

Tålkootoitrdkunta
Uj.s Pd\ talkoopdallikkö, Ltuveidenrie 10 I
E4 00350 Helsinti, puh. k. 488 821 iai040 592
7278,
AId Apuncq Aulis Boslröm, Joma Hyrliås, P€kls
Nårind, Mirjå Pirind jå Kein Si[.nd.r

Ulkoilutointkuntr
JomåNu6i, wröa Linnoist nkltu I I c 36, 08100
LrhjÄ puh.k.019318243
Allis Boström, Hao. KuuslÄ Mirje Pirinen, Anja
PoltiaineD Kad Pupuni, PcrttiSalq H6.u Siitad,
Erkld Sinp&en, t ifstön, R€ljo V.landq

Ktrjak&iYor isärtö
Kalevi Koski, Pollåvåkåski 8 E 15, 02340 EsFm.
puh. k.813 5460, puh. t.856 441
YhdistykeD eDödtn
Riba Pureen, $relutie 3 I 70, 00720 H.hinki,
puh. k. 372 l0l
Sirkkå Sundslö4 Kaoo€ltie 2c ,16,00420 Hehinki,
puh.k.563 2092

- -::-_<!-
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TARINAA KUKASJARVESTA

Yhdisry*senme l0 nottå tÄ1travå C@dos-kora si-
jailse tånsiL,lissa Kittilln kunnNss, Kulsjä(M
Enmlla.sana Knkas onp.räisinsa@€rhelesrå,
.ioss se perusnuodossad grkli' tarkoitlaa pil-
kÄaja nuodo$s gukkes tarkoitkajotåin pid.åå.
Jånen alkuF.dinen aimi li€ne olltrl Gukksjavri lai
Gukkesjåyri. Suona suondnost! biddn siis piiäii
PilkåjadenÄ jollainenKutsjÄd oil,ii. Kodd nini
Goados o. nyös som* jå larkoitt& piotå kotåa.

Ku*asjånella oli aitoin@ lapinalo.jolle oli b@la
trpärillåii. .oin 800 h€hldaii.. Muutånd hehtåei
oliEimth! plloksitwethptrrillå. Me'd:inkobme
on yhdellå nåi$a vanhoisb pellosmisla. Suonan
Måtkailnliitto, silloircn Snona Måtkåiliyhdistys.
osti tild 1936. IÄllöii tilå oli ollut jo ruutmdn
sodd åuiiona. Sota liene. sDtkenul Markailu-
yhdistyksen suumilelnal Kulosjåa€n käy'öslä ja
vstå I96Gltrv laMotkailuliilonrerkeillosastopåålti
Bkeotåå KukåsjåFelleeiårdkeilykNkuksd. 1965-
66 Kukasjåftllt pidettiin nsat rakeinusleiril. Vå.-
hdi jo sonu.@1 r*ednuhsel purcttiid jå pa;kållc
trousi uusi hisinökki. 60-jå7o-hvlilbKokåsjilrv€ii
kå'riivär låhi.!6.atontajak€rhojd jåsenet. Myö-
hmmin Jol,olån Retkeilijät plstynivälona. Mnstao-
kdnnonnajånså Kuksjäd€n ranlaan. Maltliluliito
ou n':l{t l snurinnar osan Kukasjän er lilan naie
iå. Omaa naata on n. 35 h€hlaarin .lue jån€n

1987 Mami Helenius ot1i yhtelttå Matkailuliiton
r€tkeilyjåiesiöihin id€ana nketrlaa viim€isell€
pelloså.åUe ns. p€'innekylå. josa joksiseua rftdis-
tyks€llä olisi ollut ona. joli. Låpii peanteinen
asnnus ( esim. tun€kamni, salvoskanni. kot! )
HelsinsinSeudunLapink,iliiert rnuival!jex*s@n
ja pÄåryivät ruolsalaisren metså såån€laislen
asunuks.d. såhostot@n. 1988 kåadeftiin 6sin-
nåiser hi'rerja kota .ak€nnettii. eisin liiktonlop-
pulalho'nå rilloi*n puheenjohtajanCH:n k€sänö-
kiue E spooseen Ku! run ko oli pys$ ssÄ. se pur€ttiin

j! o$r jåivår odonanaan kuljerust!. Pååsiåise.å
1989 radikk et siilen ajettiin Låppiinja PyhåjÄflm
pa*kipaikålle, jo$a ne paikallircn ,wtlcysmies ajoi
helkala ft aluåmssnn€ påitkdan.

Ilei.åkuun viineisenå viikkona saneå vuonm l3
mkentojld porukla kokoontui Kuk6jdoelajå py$
t:tti kodan sekå råkensi huu$in. Låudt inå poruk-
ka tutxsl pdtl@n j! majoittui ja sunnuntaim
kiltiin kåsiksi röihin. Ral,entåninen sujui dpeåsti.
Keski\iikkona oli jo tupaantuliaisel Tno liikko oli
uskonanobå. lännin- muttå hylt)riå ei ouut jå
vier€is€l suol pususnlt hkloja. Vuott! nyötem-
oin rint@scen Nusi vielä puoliireri ja kahdcn wo-
den pååstå p€rille lebtii. siltå jå pilkospuita sekå
lailuijdn€en Kodeu stus or askeiiinen. Tänå
ajatusjäip€ ..enkennusajåtukscsra.Kodastatöy-
n,' hr_Uv. pöt!sjapdi penkkir, kånin. ja lransia.
Sillå rctkeilijål ovat på.jannFl raikka lorer€itå o.
toilottu. Nååpu.iksenme olenn€ saanet Kiehislo
Ki€pin ja bbaalle on Fkennenu vielå ouutåmiå
nötlejd. Muidenkii yhdisiysle, 4sumuksia voivåt
meiddn jösenenne qoklåt! Kukasjåftn ålt'e on
nrl Marloihliilon jå.jestiie. dhltda$a kår'rösä.



, :1

J! miksi ci olisi Kukllidi on iharreelliscså t.i-
kassx s,nne loi marrab joko RoMnicfror j! Knri
l.n kaunu l!iKoladn jaÄkrslomFlon !! Ylliisiåner
kaulra. Markuslusulinccni loi l,ärrl.i jLnrrx ja
bussia. lcnrokoncfia tai om.. du1oa. Liihiflnr.llc
ricllc.n I kn Ytr irillii loho$ar Pth.tuntun.
Aåkcnns lå uscat n1uu1 nlnudjonor Ahrcclla ..
,nri's us€rraaulF jr pnntlupia Yll.ksln runlol.1u
rqkoslolule€noin2trretåis\adcllckodasla Hwir
huolhnuja lan'jr.nkin silren usena satoia kit.ncr-
rerå Ja flilk. mrhJollis!!dcl otrkaan. kun l.btcc
lekemåän oDr hrutaan. LaskcrcLuk.stulisel Ylhs.
I-c!ija olos olar aiomarkar pii*i Kutr!äni

houkunclce l.ksramran ia GrciDcn Prhijinion
kuuluisr jrloLal.jinr Morsi|rrrrrukscn nmIa k.ta-
aluclr,oi N\.s lrholl, Riirroisrr hilh!rcroi!1 atr.n
li.ftssn Mu(ilal. puolukal ia k.ltrkn odoll$al
nilas Fonnuansa Upeira nuanoia !.\ta oihin
lahansa ulkollnaharrastuts*rl I

K4dtukscs{ or l.ir !c$\ K!l$ i S|nm l-Enrkr\ iji
nru 32 Lirioitl.mar!llua

TUNTURISOPULI VAELTAA
ILMAN RINKKAA
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Pitkån rauon jålk€o tunturi$pnlikmnat dar jål-
l€en -åinakin hetketsi' elpyn€et. YliperA{ suumållå
sanoill@t saapåsjalåt oval tuthrja löpöftålriå jo
naln@tkin. Toiset ovåt ravann@t lehtiuulisiå ja jo!-
kin rcmn Åinhr.ll@r otsitoita:'Mildihn.e !aet-
l!s, kun nuudl. Lapise ei nåy nitåån? Jå puuttuu-
ko tutkijoiden dlekshmnulama lehti? Onhar noita
nåh1y nuulloirfth kuh 30 woden vdlein!"

lxmimmstt se rlbr

Tunturisopulien alkukoti lö)ttf sunrtunturi€n ylå-
dnt€idd plinaat€tt!, siell4 minne talv€lls kcroa
jopå koltuen net in paksuida kinoksiå, niirå
k6åjunia. SiellÄsopuliteirehtivåtnuklomsistcsd-
nå1la ja viettÄvÄt hiljaiseloa wod€sb tois@n. Jo$
sai. laift*sa lisdånoniacn tchostu!, jå eläimet
ldittlaåt ålffioteille, enikkoos, soille jd lopultå
runrudkoirikkoon. Tållöin niirå osoo jo likinåköi-
snkin Etk ilijö! silniin. Mikäli lisäåntlniDenjal-
kuq tungoksestå stessmntwåt sopulit liikchlivål
yhd laajenmålti, laeltaldl håwn€tsiivyöhykk€elle
ja jopå ylittåväl nåpåpiirin.
verr4ilkoonex-prqidennimme roinittåjiåmihin lys
t'Ä mutr& sopulil ei!åi kåtusti raell! launoissa
''jofttajuså scuat€r". N€hån nin6on@r p}'ki-
vål e.mD kinkkuisesti århentclaistÄ kunpps€is-
raan. [ikå niirÅ åj! taipqlele mystin€n ns€nu.hå-
ri€tti. kl1es esim. Walt Dhney erÄÄ.sli låvsstehssa
''luonbnlrnissåån yifii uskot€lla. Elåintcr py*i-
myksnÄ on kena kaikkisn våin €tsiytyå uur@n
otc,llis@n elintdp.äristöön. Muttå kutr tyhmedpi
turisti päivårdtelld:in kohtaa bmneniÄ ytsittlisiå
€låimi4 hån niel$ö ne keikki sden plutoond

MDtti yrellusten 3o-wolisryimistä

On 1osi. etlå liiD€isten 200 woden kuluess! nå,
kyisinrål sopulivåellukset ovåt kä)rnisl)neel ket
kioäärin kolmen wosikrmne.€n väl€i., nutta tås
sji ltm)aiä lain Gatotuus. Kysee$ä ei ol€ mikåån
hetkellinerluonnonilhiö. vmnosikausiak€siå!ä
qellusten s&jå Muislellehpå raikle liireksi kG
enuå. 1960-luun jlilkipuoliskolls tuniurisopulit
Iisdånrlaär aoimallis€sri Ruorsin ja Norjå. suurtun-

twill4 hctkeå mtthmnin myös Kåsimren Ylipo
.ållå. Vuosinå 1969jå 1970 samalenrudjgi leir
irytyivel einå napapnri e ani.
Muidetr nl1lia bhdissa sopulienttu kåtmt c
mahli@t håvunetrisså mr .i ttystin. Nntrpä p.rin
hiljåisen wodenj{tan t6pöhänria kuhisi i@ Met-
sÄ-Lapissltjn I 97+l 975. Scu@v& rlnnictys koet-
tiitr l98,js vi€låwonna 19E2, €ritolen Soddblån-
Suiselån seudull4 pikt! kltanustiarilisteli viljål-
li. Nåin sit tåmÅ yhlå.ialsoind luondoniloiö klttoi
p€råti tåtsitohta ajst&ika. V6t ae€dellif, m sar-
jå Snone$å k{ynnistyi l93olnvun lopuiuå.

f,ntåpå nlt

Noin honM 1996 tunturiepulit telbstival lisåån-
tyDisråän Ylip€Idn lansipuolella RrotsissajaNor-
jas!. Yuotiå nyölEnmin tilå.ne hlijlstui meille
kin. Erilolen Mgllln ja Sanm ri4teilla rctk€ifijäl
saattoivai yht$åå yksittåisiå kiven alle luiskåitåvia

Myöhäsyksyllå 1997 Kjlpisjäflen !6.1åiltå löydet-
liin hukhftit! pildrujrrsijöit6, aikå oli sehä n€rL-
ki ainåkinpi€ninlotoiseståva€llu&sesta. Valit€tla,
vlsri tieto lniskåhti Dcdid kdyttdön hiilsd vå?irAs-
sii nuodos$. Uutisen mlkuun på?6s@t toinirhjåt
yksinkertaisli!ål jå yleislivåt sersastiot!. YIen
dimistyn€inå toisiaan tuiiottivsr lejao t4inbe
lslkit kul€n pohjolasa rctkeillet luonnotrh.F
ruståjartin: Mitä ne hupåje leftdisså2 Eihän tååltå

Todellisuudesa spulikandåt romhtiul Ruotsin
tunturisåjo viin€tdlwm. Suon€nplolellelditbneet
elsinet jattoilatlisåestymhtåån påikoilellen YlipF
rållå. Esin€rkiksi Älakkajåre. 

'4llnilla 
ja Por

wona$e oluksiå tuslo-åik@n suoBsr@n kuhisi.
Mutta odoluksisb huolimltt!la$inaistå vaeUustå ei
kehittlh''l..ldioisin kuin tehnoihnissa lehliuulisisss
uskot€ltiin, urnå sopuliruns$s kottoi våin Kdsne-
M Ylipriin. Muualtå Suomen Lapistå kåntåutui
rain yksi$åisiå ft ajåhåvåift ojå.
Juuri nll Ylipe.ån sopulit elavåt åårinmäis.n kriit-
riståråih€tla. Mitåli kanmt såillaäl lonniållå ldlwn
yli, ensi keså.å voi Låydnistyå vusin pitkÄll€ki.
jobtava menu.sarj! Toiscn vaiht@hdoa muk@
'$psållä koclze sanånlåin i mnalduslain Ruol-
sin puolella qosi tapåin.



Tmtuine p€doile $pulien - kuten nuid@kin
mwden - flnsstubidd nerldlse he.kullisia her
kiå ja oivi& lisååntynisedellyiyksiÄ. Ia jo lÄltå istu-
malte uskallan ennust@, ettå tulevana suv€na våts
sidkh påljåkd kouklTmldll€ otr luv!$å lukntia
paisteja - ellei sopulien niin linakin samnoik.isesti
lisåårt'ryien ft amB*uwm$ri€n muodGsa.
Al& tu*ijoita sopulirja niiden eunnl! on kiehte
nut pitkdnn, M@ilDåokunlu sddekehen niukoiUe
kutrEill*! sai Helsingin yliopiston ed€sneml pp
fe$o Olavi Kålel4 jokå åloitti tutkinuksei Kilpie
jdNele oiis sotifrjålken. Nykyisin hÄno suunen
spraidensajålkid myöaibe bietulliesn Mellas
e.ikoistuttijå HeiRi gentlm€n.
Tänåd ldioitirjå €i ol€ tutkijåv@t4 Äntukåsi-
lyö!åin.n jå åwsllvå dnciston kedåjå. Olen åånn-

mdi*tr ylpd siitl, ett! mmoin k lpsin K.Ll.!
Btkikunm jås6eksi. Jajore.hn !åm, ikiaikåino
hanastus turtuu jalkule aim Eo.
Omllle kontolleni m msisijåisesli siunaanluout
sopuliesiintyiier kÄrtc,itus. Tåhän liitty€n vet@n
nyös klikkiin k€lpo lepinkavijöihin: ol6n :iårim-
såiser kiinmslunli ja vielå .ncnpi hirollind
jok'ikiseståsplliha!åinnost!Suonessanihåska
pååityn@ltå kuin yasia alkeEltåkin qodeltå. Jos
siis olct låhn]traiolet @si k sädnäkemå$åelåvån
tai kuoll€en, yhden rai nonra kellannnstaa
töpöhänräå missåtlhsss, sirklutatieto hå!åinnos-
ta våikta postito.tilla ållå olc!& osoitte.s6n.

Siitå iicdostr isosti ilåhtuu:

12700 tappi

PILKINTA LAPISSA

Kdastus lapisså mielletedn usein kså- j3 syksy-
tMtutseksi, nuttå se on nonell€ lmp.iriwotin€r
h.rutus. K€vånalyinen l.ppi 1årjod up€ål olosuh-
t@t uitk pa piltkivåelnkser\ jolloin vålDislå åi-

kE iittÄÄ åmust! ilt@n, eikÄ poukhplkkaFt ole
lodennåköisiå. Låpissa on monia vqistiiå, jotkå
ovåterinonåisiå pilkkikulastukw.: kalåvcsicn hoi
dollå do. dutu- jå raimenkanMt on s@tu modn
paikoin elplråå., nikå on tehnyt kabstuksest!
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jällee! mielekåsd. Seunavlse keratdan pill*jkå,
lasuksen perusssåntöjå sLå snel@4 vinkkqjd
bppiin låhtdåle ralvitslsiajåll€.

suomen kalastuslain muk@n pill*inin€n ja onki-
ninfl ovåt påtuåå disesti jokamiehenoik€uksi!
koko ma$å. Lapin koln€ kuntå.lohi-ja siikapitoi-
sine vesistöin@n muodost'al kuilgnkin moo.$a
slhtessa poilrteulcen: IMitr, U&j@n j! Enonteti-
ön ålneilla t alstanilen qatii cdcll@n yl*nså kå-
låstusoikeuden h8ltijln €rillis lu!ån (€sin. Metså-
hallitut. Niinpa jokmiehooikeud€1 oyåt låpisa
voihdsa låhimå våitrjåFilE. TåDå ei kuitenkaan
airu l.pis* tdåstlv@ ttfd],t4 sillå lsein tåvoir.l
luimnat talat viihtraiii vitlevis$ vesissä, joihin
latuitdn siis €riUineo lupa. (vidaåvaksi wdeksi
kal$taan nm. jokid ja pNjenvirtlpåit't.)Tånår
ns. vi*istyskÅlåstuslulan s@ esin. Lapin luonnon-
hoitoalu€en toimistosta (Ivalo). &ime.kjksi In{in
kuntå kuuluu Iå-tåpin e.ånm-alues6, jonse
nosilup&nalsaa 250 nk- Viikkohinla on t 50 nkjs

tapinkålsilsia Fjoitetao dyös kalstuskielloin.
Lapin työvoina- jå clinkcinokcskuksd talåt lous
yksjkkd on kicltånl kaikenlåism talåstuk$n noin
60 pi€nesså tain€r' jå råutujådsså, joira hoidetaAn
nn. siirtoistutuksitr.Niidgn kotomispirt&alå koko
lapin vsistöislit o nin prcnillen luokkåå, Dult
kalanaikåa låppnn suunnin€ldd o, kuitenkin
vdminra hmkkiå lisra jåFiste lupia hd}}iesen.
Sen saa em. kålatlousyksikdst4.

seumava$' muulania vi.ttejå itsepilklimiseslÄ je
kålanusålin€islä-Niitä kiisitlel€hn€lähirnn mnduo
kålåduiGenlonnalta ! j[åråutuhdondmfl lapisa
kalåståvan b;vclists ytlönen harvinlisuut€n*

Raulu on rjlt$liiti.einen pånitala jokå viihtla
pobjoise. hrLasErisissn purcissa ja joissa. Niinpit
råudu lolaslajå vålitse pilttipåikalseen tulena jå
lÄhlevia purojen suila, joissjåå. påksuus ei !åadi
suuiaponnituksiåkaimmisese. Muitåhlvia plik-
koja orä1 nicnd kärje! lahdclnaq ka;klojer ym-
p{ristöt yns. Yleenså .åutua pilkillilin natalissa, I -
3 h sla,\isi$A wsissq nu$a nyös sF€nrn:iltiii, jopå
I 5 - 20 n strtadestå, kannåttåå yrin;iå

Yleisi. .autupilkld on vÄrikås je l€wåmallinen
lusi*ålistn! jontaalåpuolellglåitetaan noin l0.n
pituinen siimatåpsi ja siihen yksihMåino kouthu.
Syöilci kåy lippu kdQdsmlotrkkjq nåtojå, kåtka-

Pilkkijå! vetdarutus.iippuu jokaiscn h€nlilö-
tohtåisisra nielomyksistÄ eitn siihen ole tåsså
s]]1å puuttu. Mutta dås tÄrk€inniståja h€lpoin-
njr unohtuvisia qrlineistÄ on aurinknl.sit, jo*4
sttavat osoiilaut4 kw@atloniksi auinLoisel,

Mehåh.llitus puh. 0205 647 701
suonq Ufteilukalast jain liitto ry. pn\.561 t322
Lapin Työvoinå- jå Elinkeinokeskus
Kalåt lousyksiktö puh. 016 - 329 4796

L{ihr@r:
Kalmi.s 2/98 ja 3/98
ErÄbhn I l/95 ja 3/96
Låpin Työrcina- ja Elinkeinokeskuksen listr
kå1astuksoKellonålaisisravAistöislå Iidiq Utsjc
dja Emtrtekiötr kurtiq alueilla

Kirjoitbjst Ma.i X@ttaj. Jad Jåppircn
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Kårch6.Oy

Yrittåiåntie 17, 01800 Klaukkala
Puh. (09) 8791 91,lax (09) 8791 9301

Leipono lQrin Nyb€.0, Nuijalanti€ 11,02630 Esp0o

Se ainoa oikea.

I r .
TtH

- Tarjolla
;uomalaisen
1ön tuloksia.

IELKAMA
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Maa- ja metsätalousministeriö

ffi^*nruuonteldjö
Vil je l i iå l ie lää rni len hyvä fuoka kasvaa.

Mei l iå saal  yhteyden (09) 1311 5316

flh*.*r*P
J2^"'tit

'  Helppo, nopea ja
tehokas ohjelmal

LrsinEToJÄ: I
. Helsinlii (0) 68i J388 I. Jr$islqlä (01{) 37i l6JI ;. Tmpeie (01)llJ 1900 !.Iurr{u (0?)t'l 3890 , I.ffiiå1i,äiilnj
<-rffii5]TeNetuloal



F KOILLIS-POHJAN SÄHKö OY
al

Påiikonttori Pudasjårvi, Sähkötie 2
puh. 08-820 I I vaihde, fax 08-822 282
Kuusamon pdveluyksikkö, Rijamiehenkatu 4
puh. 08-852 2066, fax 08-852 1068
Taivålkoskcn palvehyksikkö, Kårhuntie 3
puh. 08-842 551, fax 08-841 755
Rånurn pslvcluyksikkö, Kiertotie I
puh. 016-355 1221, fax 016-355 2380
Posion palveluylaikkö, Kuusamontie 2
clrh. 016-372 | 121 , fax 016-372 1453
Ylikiimingin palvcluyk!ikkö, Rinnetie
puh. 08-817 7071, fax 08-817 7834
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MARIANPATVAT

Msiepåivå on ikieda s@elaisien kirkkopyhå,
jokå on k@nnut s@nelåisia kåikliål! Pohjois-
kdoth sln@ltl Enontekidn Hetias jo l500luwtb
ldhdec knn onsimmdino tnkko pysttettiin Rou-
nol@. Nykyirc! h*to sijaitr@ Hetassa. Se on
mkenn€ttu sodssa påle*n kirkon tilalle eorna
1951. Kun ihmisei lsu al luntudss. kaukam
loisisl'in, kohdaniitr silloin, kun tulihr'ldt kdknkdit
eli maaliskuussa. Mdian nrkitls o! p@a katoli
sela ajaltA. SiitÄ kertoo nm. vanhå seDclåiskoru,
josa on Maria-monoslmmi .li M-kid.in ja sen
pÄÄllÄ kuunu , kertoo welaistcn plppi Antti
Kål*önen. Alkuåikoina stuelåisettulivåt Marian-
påiviue, jolloin liikonvaihr@$å }ok@muttihiu-
malåryslEluts4n, kålih npi[å, vihittiin aviopa-
ril. kasleniin låpsei, håudåttiin lalyen aikåoå kuol-

let vaimjat. SMdelaist€n tultes$ kylållc hoidettiin
kaikti nEhdolis€l asi.! istuttiin ktrÄjarja pidettiin
6ettiM! koska nldski0 ksuppist tulivåt silloitr

Valha tape såilyi. VielA sodan jå1k64 l940luen
lopulla, saamekisia spui porcilansa oltamila
sijåiisevish r.likyliståån H€n djo viikkoa .nnd
MarispÄivså tylåstelenaån jå tdp&lIl@ roisi3tr
Lf lislå s@puneila sukolåisian jatlttrvimn- Nuorct
olival jo viil*ojr åftÅiwmin asttun€.t ko.ttecri-
r.loihh tå'dåkqnFpikoulua jokapälnyiMan4-
påtuåoä tapåhtu@ kon6m@ti@n. Nåihin aikoi-
hin elettiin nyösjådeståå kilpåiluja, |Åhinnå poro-
joj&. Nyky!ån ner€teivåtenååkåy.ipilåMstimpa!-
!,lln4 eivåttå tul6 viikoiksi åsun@n Hctt@ kutetr

.!d!q- 
'{w



dn64 mutta eddl@kuinvohaitanuistista Msian-
påivånå kåydäån kirkos* jr keräånottåÄn Oun6-
järcn jaale seurlmaatr porcåjoja ja suopuigid

P{if,:}mmtå nott! sitten MriepåivÄn vietroon
tuli uutta inroa. JÄrjsrÄjånå on ollur Enonr€kiön
såametsisten yhdistys Johtti Såpnelaadlt ry.
Mårisnpåivån tlpahtumiin kuuluvat erilaiset
kulttuurit p.htunåt kulq.ioikukonscdi! tåidenåy',
teltl kåsityönlfltinå],ttel]1 tun.riditykset jå
Muiupåidtqn$it. Silloin H€lasd on nyds nsk-
kinål jå hiihlokilprilul, €hkå myös nuitå
urhcilutapatrtuniå- Klikki@n on juhlillå uosittain

!flion nuk6 viideståsdåst! tuhanten osnona-
jd. Tultunsmeelipohjoisssme onyhteinq kds
skå'mhen kieli. Stå puhuvlt hpinpukuisesta
juhlakån.Gtt niin Etrhql kuh nuoEt. Mriupäirä
on s@mebisill€ vinlli.en liputuspäivå.

Snonq sam.låisalu@lhMsidpäivåon me.kittå-
vå ninelom@n E ont höllA. Tåpåhtuha kokoas
lujalti lapinpukuislå johlatÅtrs@ jå se on nå]tlävå
ja muknin jÄÄvÄ rapshth.jokåiselle lapinkÄvijä[e,
joka suunlaa lalkune viikolla I I Enoniekiön nd-

1g_onre
ASLAK ETSII EKSYNEET

tåpin edmaihin €ksyn.idcn pelastubismahdolli"
suudet oqt p@nlun@l nerkittåvåsti, sillt Asllk
pelastushelikopt ri on åloiltdut toinintrNå viine
kesåkuuss.. Kopt€dn paiwstspaikke! on Sodan-
kylän lentokdttÄ. Sd toininråsåde kåti@ lÄhes
koko tipinjå se on lållölalniim ymp{liwdokau-
den. Lentoaikåesin. Yllttseu€, Pållåksell€ ja Sei-
selålle on. 30 minuuttia. PÄivisin lentootrlåhtööo
ehdilådn k}lme.esÄ ninuutisa. T€htelistd 60 yo

onolbt€rilaistctr såiErskohtluct n $n.n kuljctuL-
siå tieitödi€n bipåleitt€n t!ke. Poirlaist& 70./o on
oltut ulkokuntålaisia suuin oe ulkonsabisiå. Kol-
ienest€hthistä or ollutoksFeido etsintÄå., heis
råkin sndn osa oli nuitå kui! paikallisiå åsktGils.
sBorkiaikua Llpisss liiklau noin 100 000 ndt'
kailij@ I@jållåålu€llå sme åik isti Euonoi4
kulkuyhteykden wokri apu låritsdien kul.jetus
ajoneNonk loisi kest$ kohtuutross kå@n. Li-
sååntFrt o@aorikelktailu o! tuonut onat riskin-

så. Myös dåvåelluslen suosio on hati.utiehokkrits
.isi.iÅtoi6ia. Nyltriselld vårustuksclla loptcri pys
ttl ensihoit@n, såmmuttrks€en. etsinlöihin jd
p.l.rtDstehtlviin. Nom@listi ni.hisröön kuulu!
l€nlåjå, sairaannoiajå sekå tåditlaesa lÄÄkåri.
SlnnutusrehtÄviin rci<hd otte kolme miesrå
prlolaitoks.lt!, Vuonna 1999 on tarkoitus smda
kopteriin hnp,ötaBcå RAY:Imstuksdl4 Aslatjr
åpua voi pn4äå yleiFn håtå.uneron I 12 kauria.
Rovoimo aluehåb,tyskeskus r{liniiittiedon €te@-
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NIITIKSION
KANSALLISPUISTO
LAAJENI

Nuuksion tdsrlispuisto kNoi viine wo..å iie-
man suurennaksi. Yatio osti vihdisiåja Esp@sla
yht@nså 1 10 hcht@rie n@1a 7 nehta&ia esialuei
la. Kårsallispuislo. kokonaisFinla"åla on nlr 3500
hebtsari!. Trrcile pi.tå-!l& on 5300 heht4eia.
Uud.r ålud kåsittlvÄl mn. liir@6!a nersiå Es-
poon Kctunkons$jå vihdinRuuhilånncltå. Xe-
sallispuisro uloltuu nlr Porinriehen pdin Ktomerin
nåtkauå up€ån Pl1slanm.n kohdålla. Espom ltrq
reistårki kuuluu ntt nyös kansallispukt@n. Sen
runnctuid mjap)l*ki on Hiid€nkimu eli Kattila Ka1-
tilån dtoillah@n tu.tmasss.

ENNALTAEIIKÄISE
RAKKOJA !

HankÅutlmar åiheuttakr helposti htkoj4 Siksi
ksnatra chkåktÄ niida muodostumisrr, esima-
kjksi L6sä! tai slkan saume voi påi'@ jokå åsk€-
l@[a jalkåå ja å.s],tråå sitå. It|o tut6 åluksi pud-
sksi, kuMotlaa ja turpod.

Pa6 tlpa våli1åd hukaubis on leia'på8. Muih
e.n€n raellusta on slyå tarkiste eftei ke.gisså ote
hmk@via sumojal KdLpåÄhan rci latthavlhvis
rukseksi ieftaa" (Leukoplast). (Myös ns.
tukkotutarcitavoi kÄrttÄicnnalt&ebkåisytn.) AF
tA n. 5cn leveAå håne hntapåån suojaksi riitiålån
kork€slle. Kå),tÄ puhtåitåjå kuvi. sukkia. Pidä huol-
t4 ettÄ nikåli hakauruna on tullu! etrå uerar
kensån hlainlEitslleaja sukan $otun. Ketlpåå
ei sas myöstÄån liikkm kengrss{. Ole v@våin6
6ftet laia liian sourta håftla kå.tåpååhån. Mikåti
jalkåån on ehlini tulla nkko niin pdås hoito siihen
on klitedkin mklol@ståd. Mikåli mukåm .i ole
ml iol@naria voi suurcn råkon pufttaistå urovsti
ed.en håftan laitloå. Mielllaråvin rapa @ loilentjn
. enå mukaoå on raktolmståreitq jolloin mlrks on
Diellyträvåmpi j ke .akosb huolioana.

Fjållsqker 95 - 98

KEVÄTKoKOUS 3.3. ke klo
18.00
Kaisaniemen ala-aste,
Puutarhakatu I

Koko se$! kåsit€llään vhdistvkse. siiå.tEei 9 g
k€raltokolksllenäartiånåtssi.tr ed€llisetrnoden
toininlaterlonus. iåsc j! tilinpäälös sekÄ tilintar-

Lånsiråylä ,!99



RINKAN POHJALTA

KARJAKAIVON
KIINTORASTIT NtO I I 1999

Kevåtiolven aikdr o!åt KEdlkÄivon D4t@n il
mesDn@t "Kejåkaircn kiintoEtit ro I '.
Kårttojå löylla laioattavåksi Karjakdvon
.låkånp6tr, N''t ratcj. ebiD{nn!
Rfttlvatr.vr liMrt l(cliren pdl 09-593
5:15

TorMrK:uN.rlEN VETÄJÄT

Onj€håtoimikuntre vdåjå: Ritv! PuMeA puh. k.
372t01.
Talkoopäållikkö: tlj6 Pdo, puh. k. 488 821,
tåmy&Iå 040-592 ?2?8.
Ulkoilutoinituman retijå: Jom! Nuoi, puh. k.
019-318 243.
Karj*aivon isÄnl!: Kaldi Kcki puh. k. 8t 3 5,160.

KODAN VARAUS
KinilårKuk6jlF.llå s!aib@GadG kot4me
uratåd Pipså Moinsilh puh. k. 5877 004,
ksiau o puh. 597 397 tli M.ijr StyhltÄ p!h- lc
876 4391 . V@E or p€ruttåva k*si iikkoa cnnd
larattuaaik@tai siiråFritaÄnndnå.likå,ttÖFakru.
Ll}iaön buon HSL:ij.$n61l! lJ hklnö/rdjå
built 3omvhlö/yö.Alle l2-woliåida kÄylönatsu
on puolet edclisislå. Koko kode loi vdåta kÄ)t-
toöas{ 60 mldyö. Mstkailuliiton sahd maksu on

YUOKRATTAVAT
vÄLINEET
KolD6 Td M.ster 3 teltta!,joitårciwolsla 100
mklviikko bi 50 mh/viikonlopptr. Teltet ovlt
kupolirulisiak*sikmsteltioja- FjllltveDAkto
l€ltd tuoLB otr 200 ml/viiklo lli t00 nvviikon-
loppu. Ticdusrelut Anjo sintonm puh. k. 8t 3 5460
bi &t{i Palo pub. k. 874 5880.
Yksi S.vott. 906ja yksi 1200 iinkla. vuok8 on
100 Dk&iikto lli 50 mvviikodloppu. Yanuk*t
P€tla N..irc! puh. k. E55E 232.
Kalsi itsetefitÄ fttiotr joitå voi qokåta I 50 nk/
viikko t i 50 nk/viikonloppri- Ankioira rcii L]sell4
Pck!& Nuis.lte puh. k. 8558 232.

Kolne pdi! sumaldsia lmilcrltin ndfia Alpoet
75 nk/ viikfto tai 30 nL/viikoloppu. Lumikenkiå
woka Pekt! Ndben puh. k. 8558 232.
Kåksi Trrnsi.., jofta mok4tar 50 mk/viikko lli
20 mk&iikonloppu. VlBuket Anj. Sintonen puh.
k.813 5460.
VÄIJNEITÄ WoKRATAAN VAIN YHDISTYK.
sEN IÄsENn LE

MYYTÄVÄNÄ

EIHAMERXKEJA
t4inkålijöidenhihåmc*tqjårciostaa terho juoi$å
1åi iilåt l0 mk hinl@ S.ija Turpolr! puh. k. 325
26M.

T-PAIDAT JÄ COLLEGET
Hå*i itsgllesiomuå uudola logollmne @slettr

Vårir: h!ma!" aihrcä" sinin€n .
Hida: T-påita 50 nkjå collos. I00 mk.
TilåukF. Ki$ti Klcnola puh. k. 291 917 L



BUSSI8s K-4IUAKAI\:O:T LINJA,AIITONAIK{TATILTI

hpoon teqkukreiia linJJ[r 85 04 vlihtovhle!\ Het\rngtr luunnårlLnnn

Yhteysjua E!!@rtorilta Nuuksionpäästi
H€lsiDgist'å &kipiivinå .ikipniriDä

huultisin jå s'mmt'isir

6.54E
'|.50 E
4.42 E
tt .42L
lr l0E
t4.225
15.26 E
t6.42 L
18.10 E
19.42L

7.10
8.30
9.30
12.30
13.50
r4.55
16.00
17.25
t8.45
20.25

6.50
8.00
8.55
10.15
t2.55
14.20
t5.25
16.35
18.05
19.20
20.55

Yhtysju. Esp@Dt'orilh Nuul6ionpååstå
6.42L 7.20b 7.501a
8.10 L 8.45 9.20
9.42L 10.15 10.50
11.10 E 11.45 t2.2a
t2.42L 13.15 14.10
14.10 E 14.45 15.20
t5.42L 16.15 I7. t0
17.10 E 17.45 t8 20
18.42L 19.15 19.50

la - uin l.uslsisin

TAPII{KAVIJA
Tilaan Lapinkåvijå-lehden 50 mk. Olen suorittånut naksu.
ilna. fillisrdlskuHsL:ntililleMqitsE€.iki.k.?4 214218,
13842.

Kldm erngtåUn Suorcn (sML:n

kauftaja h4l@n lisåksi liitlvå HSl,]ään Maksan !uo!€n I 999
qunmjå(enmaliun .0 ml i måi erillistii lårlu. HSI n shlle
Merila Eeiti.t.24, 21421 8l 3842.

HalusnliittyäHelsinsins€ndnnL.pinkåvijöiftinjåsiftikåun{ T--l
suonen Martailuliittoo.. Makan sML:oiåsennal,sun lao L_l
nk hinulle låh€lettåvållå lomalkella.

Ilnoitan osoitteen duuiokFsla

H€binsin Seudm LlpihkiYiint'

llliå.lie ll C24
00400 Helsinki



Miksei kaikki urheilu saå jännittåmään yhtä palionkuin

MM-kisat tåi olympialaiset? Panoksesta se johtuu.

Pistä itse likoon våiklå våin muutama

koliklo,niin ålkåå våtsånpohjassa

kummasti kihelmöimään.

ryä


