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Ilneslr? neljäsli wodesa: helnikuun alu$a, tou-
kokuun puolivälissä. syyskuft alusa ja joulukuun

Aineistoeuaavad lehteenvdl@vdletoimittajalle

rssN0788-625X
Jäsenmåårä 31.12.1998 1208 honki löä ja

vastaavatoimittaja:SaaråKostama,
Penlliliinrie I 1156, 00740 HelsinH, puh. k. 3863
416, saaE.kostMa@d.fi
MuutoinilchnL:ReijoBlombere. Ki6nJabvada
Mari Kenra. PekkaNdinen, MirjåPirineo,Hmu
Siitri
Kansikuva ja piinokset: lrja Tikka
vålokuvaaja: Sakri ?alo

Mainokset TjM{}slems puh 09-8521 023
l/l siw 2500 mk + alv
l /2siw 1500n* + alv
l/4 sivu 800 mk + alv

I /16 s iw 250 nk+ alv

Puheenjohtaja: KiBtiKlemola,Vehkatie l?-21 C l.
04400 Järvenpäii. puh, k. 291 9171.

Varapuheenjohtajar Pe i lleinonen.Havukosken-
kalu 3 G29.01360 vanl@. puh. k 874 8892.

Sihteeri: ÄllaD Apunen, Alankotie 18 D.00730
Helsinki. puh. k.347 3831.

Rahastonloitaja: Marja Luhtala.llkantie ll C 24.
00400 H€lsinki, puh. k.58719 8s.

Jäsensihteri: SadaKoslma, Pentlilåntie I H 56.
00?40Helsi .k i ,puh.k.38634l6.puh t .4?334214.

Prnkiyhteyder Merita, Eqikinkatu 24, Hki, tiliruo
2t42t8-t)842

Karj akaivon alain€n saa Ma&ailuliiron maRåroi-
disbna, Alomitie 5 c, 00370 Hki (6.*s), ma pe l(lo
9.00- 16.00 ja Cafe SollvallNla, Nuuksiontie 82

SuomenMatkailuliilonjäsenpalvelu,Sirpavuont€la
p'rh. 6226 2812.

Painopsiklia: Raine SalniOy. Helsinki 1999
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Ulkoilutoinikunta kokoontui s.2l
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Kidreppu s.26
To.ronsuo s.26
Lapin sanastoa s21
Rinkan pohjalta s.30



PYI'KIRJOITUS

Obj a1u1 vrellukFl ovat oivallinen keino tubsiua eräretkeilDn Lapin unrurialueill. ja tåållå eteläisessä
Suome$a,saadaoh.jaustderiina6saliikkmisedjaruruallisenv@llukseoi6lashå.lalissatinolosuhleissa.
Hmås1us €i ole kallisla. Perusvarusteer. inkka, makuupusijå alusra ovat pakotlisia alkuun pääs€miseksi,
mutta niidenkåån eitaryitse olla huippuhinlaisia. Kåyttötdkoirus ratkaisee, kaltein ei ainaoto paias. Jos
lLnnol l i  . . leperusaLrf l l le.uieefunhinr"" .n,räe,rs1, l5euusia.o[dror. jotointus.dnnukrr_aJ,sJruvdr
monilletulevillovuosille.Retki!arusreedanei!ätolemuotivarusreira.vaikkaniissäkinkehityskulkee

Aikame Nostaaja tNirs6erityisesti aivojaja rekni ikkaa, mufta ihminen kaipaa liikslamahdollisuuksia
jaomåkohtaisiaulkoilu-jahontokokemukiiasail)tååkeenhrainvointis4nielenvirertensåjatihaskmto.sa.
Siihen eivåtriitiihienoimatkaan keinoeliimykset.

ToiDie$ani myöslin jäs€nsihteerinai olen pystynyL vuosien vaftlla sermamd kuinka juuri pahimpam
lama-aikaan yhdistykse€mme liittyi eriryisen paljon jåseniä. Jäse@aksu koelliin subteellisen pieneksi
nenoe.äksi lamasta huolimatLa. bmis€tkaipaavat luonroonja lö,tivät sietU niitä todellisia Iuont@tämyksiä
jahaluaval myös pitää kunioaan yllaimielekkåällä rdvalla. Yhdistlkseme rarjoaa tiihän hyvår puitter

Tilaisuul(!hsam€ on udmilen paljonpotuklaaja sielltivoiturustuås@anhenkisiin ihmisiin. Jurturuokior
kerhoilloissa, leirinuotiollajasauailloissa ovalhelppo 1åpa saada hlaåksi taibnonoki koettuja viimeisimpiå
vinl&ej ä €si m. varusleista, vaellusreiteisti,. auriotuvista j a nonisra nu ista rctkeilyå sivravis ra a5 io ista. S@1
myös retkikavereila, joiden kansså voit relkeillå ilna. yhdisb,ksenjdrjestänåå ohjelmaa.

Mukavaa yhdesåo10å ja rcipasta rerkeilyä raikkaassa Suomen ruondossal
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TOIMINTA

JOULUKUU

11.12. IA HUOM. MUUTTUNUT PÄIVÄMiVIRÄ!
PUURONSYöNTITALKOOT

Tiedosa töitä (ioko rokssavonaa 1aipuudvetoå). puurcaja raubaisaa yhde$äotoa Karjakaivolla. Töihin
ryhdyläiir klo 10. Puuronaulilaanjoskus alkuillasta. VastuuhenkilöUlj6 Pemupuh.k5nny040-592 7278.

TAMMIKUU

6.1.2000 klo 15.00 -  18.00
ULKOILUTOIMIKUNNAN JÄRJESTÄMÄ
LEPPOISA LOPPIAISSAUNA KARJAKAIVOLLA

12.1.  ke k lo 18.00
KERHOILTA - MENNEEN VUODEN KUVAT
Kais@i€m€r ala-aste. Puutarh.katu I

Tddsoteråmmem€@ wode. kuutsiinja valitae niistå biele.kiinroisimatkaikkitu niihtiiviUe. Mukavia
retkiå on lehty, osallistullu lalkoisiinjd vamm muutakin hauskaa on ehrintl lapahrua.
Siis kuvat kainalossa yhtejseen muisteloiltaanl Yleisömenestys on täattu.
Va(uuhe.kilö Aino Marikainen puh 3870 299

Tule loremam, onko Kdjåkåivon alamaja v. 20o0-yhreensopiva. Toinila&o ovier lukot? Lämpiåäkö
sauna" Py''akö \esi kulmmd koko k)lpemrsen oron l,ind * viää ulloilutoimikumh tä{esr ämdså
leppoisasa loppiaissaunassaklo l5 alkas. Sauna onlhteiss.unajasiitä pernään paiktu pääUä5 ndkm
str@ircnsaumaksu. Ulkoilutoimikudlalarjoaaglöeiäjapipar€ira. V$ruuhenkilö H!nnu Siiråri, puh.
k 09 ?36 8l l



lGfl
E--'I 15.1. la
fJ PUUNVEToTALKooT
Puupinot Pinrimäen ladun varcssa odollavat. ellii saisivat kyydin Kdjalaivon almajan pihaan. Isoja
alkioita on viisi,joten letäjiäja lyödläjiä laitam. Talkoot alkavalklo l0 almajalta. Töidqjailkeen on
tarjollasoppaajasauna. vastuuhenkilö Joma Hyrkäs puh. k.479 508.

1r7l 16.1 su klo 10.00
r A I LUMIKENKA-SAUVAKAVELY LUUKKAAN
1A ULKOILUALUEELLA
Talvenja uuden wosiluhanDen liikunnallisen osuuden aloitame suuren suosion saaneella lumikenkä-
saurakävelyllä Lulkkaanulkoilumajanpuklipaikaltaliihdenrmekulkenadkelissäkuinkelissåtalviu.isssa
lumimaisemassa.josså lddut.ja kulkijatovarhar!ssa. Palaan'ne lähtöpaikallen. viidcD tunnnr kuluttuata,
pineän1!llen.HSL:11äonneljäparialunrikenkiä,joidenvarauksesraloierukåLeensopiapuhelimilseleräjän

R€ppuun mn. lämin raukorakki, istuinalusta, eväät, lämintä juomaa temoks€$aja iietenkin mukaan
lunikengåt js sukrisåulat Kokoonluminen Luukkaan ulkoiluDajan pa&kipaikållå klo 10.00 (kålso
prhelinlueuelonka ålehti39,kohta38-89).Rimekodinbu$i3451äbleelinja'adoasmanlailurista43klo
8.50. Vetäjänä Leif Stlöm. pun 0400 280 429.

29.1. |a
LAUANTAISAUNA

Talkooroinikuntaon päättänyt uudenvuosiluhannen myötai laajentaa saunaillal)mptuivuotisikri. Neljånå
talvikuukautenasaunalaimpidäkuukaudenviimenrenlauetaijamuuUoiokuukaudenviimenrenkeskiviikko.
Löylyilin päå.ee klo 15. Sitä emen voi lehdä vaikka reippaan lenkin Nuuksion nehissti. Sauna on
yhreissauna. Sa@mdkuon5 nk. VNluubenkilö Kalevi Koski puh. k. 813 5460.

HELMIKUU

2.2. ke klo 18.00 KERHOILTA
KALOTTIREITISTÄ OSA _ SÄLKA . RITSEM
Kais&ienen ala-aste. Puutarhakaru I

Kalotireiui on Suonen, Ruolsinja NorjaD kalottialueille oerkiuy tuntuivaellus€itti,jolla on pituu1la 800
kn. Viime kesärä helt€n hellie$å etelä$å, kulkijoukko vaeltaj ia kalollireilistä välin Sälka - Ritsed. Mitä
he tuollareiiiUåkokivatjamillaisessa heltftsså, siitii.rubani Siiktuleeneille tiinä ilrana keftomaan.
Vastuuhe.kilö Annu Koistinen puh 8092440



ta^= 5.2.la

låt PUUNVEToTALKooT
Jos aiat ovat hwin, lunla on massaja suotja putur ovatjaiiisså, kun kookkaita puukuomia vedetåän polun
vanellaKnjakaivolle. Talkoiden päätr*ksi naistuu soppajasauna. vsruuhenkilöpckkaNa.in€npuh. k.
810 I  I0.

---\7-A 6.2 su klo 11.00
A uMptHANKtHttHTo
Kokoonlumiden Kddakaivolla klo I1.00. Bussi S5 läh1ee Espoon keskusråjra klo I0.15. Bu$ia ouae
vdlrsaKrjakaivon pysåkillä. Hiihdetiiiin,joson 1br4 muutoin r€tkirehdälinkåvelle.. E!ää1ja mmavmsler
mukam. Vastuuheokilö Anja Pouli.inen, puh. 09-557 437.

--\
7-A 18.2 oe
v'- KUUTAMOHIIHTO
Kuulamohiihlojärjesletään måhdollisirman keinovalokdybiillå alueella: mikäli lumirilmnc satUi ehkä
Numtäoellä. Ma&aalle I0 kn, vauhlie.ittäin leppoisa. Mukaanpienerremarieväåi.
Paikka, kellonaika sekä ku lkuyhr€ydel selv iävåt ilmoittauduttaessa 16.2 nemessä rerk€n vetåjålle, Aulis
Boströmille, pun 0400- 100 8?7.

Gtl
E-ciI 26.2.|a
lJ puuNVETorALKoor
Puirapiräisiraaskiskoa.etläriil1ävätsiuenseuraaviirrlumiin.Unktaalkaaktol0Kariakailonalamaialla.
Vastuuhenkilö Aulis Boslrön ouh. känn! 0400- 100 877.

26.2.|a
LAUANTAISAUNA

Sauna on lä'rmir klo 15 A!åntoa kannaua käydä testaan.ssa. Sauna on yhreissauna. Sauiamaksu on 5
mk (ei talkoolaiseo vasLuuhenkirö Autis Boström putr. ktuny 0400-100 877.



MAALISKUU

LähtöSolvallanyläpdkkipaikaltan.kloll.Mukaolksittäin,ryhmissätaivaikkapaperheirtäin.T.rkonukienå
on Daikåntaa karttaan ladrlle siioitelut rastiL. Rohke.sLi kåikki mukaan.
vastuuhenkilö Reiio valarder. Duh. 019-381 250.

1.3.  ke 18.00
KEVÄTKOKOUS JA KERHOILTA

12.3.  su k lo 11.00
LATUSUUNNISTUS TAI LUMEN PUUTTUESSA
KÄVELY

19.3 su
HIIHTORETKI TAMMELAN TORRONSUOLLA

Toronsuoonsuuri,avoinkohosuo,sesijaitseen.l00knHelsiDeistä.Hiihdiimmesuonpäästiipiiåhänaivan
ku1€n ketran edelliseUä vuosiluhanDelh Sää on erilainen kuji viimeksii näid on yhensä Tomnsuolla.
Hiilrtoma&a on n. l5 km. Matka TammelaaD råpahtuu ki'lppakyydillä, lopusa kappahen malkaa taksilla.
Kustannuksetjaetaanpaikanpaiaillai.Varusteetsäänmukaanialonaisellasuollasaattaaollaluulista.Mukaan
tema.ievääl kahdelle tauolle sekå taukolaaueer.
KokoonluDinorklo9.08M-junanpååteascmalla.Drikseensopienvoidaanjokuautokuntayhyttäämatkan
vårella. Utuoiilautudinen viimeisdän lT.3retkenvetäjälleAulisBoströmillepuh0400-100877.

Tulevaa:

4-5.3 järFslelään laavuvaeuusjonnekin låhise!dulle..iosa larjouluu dåhdollisuus kokeilla talviaikaista
yöpynistii telta$a tai laalussd

E.ätaitojen SM kisat 7. ' I0.9.2000. Oledft tarjoutuneel avuksijärjst€lypuolelle.



Eränkävi iän unohlumalon Mil lennium iuhla
Eu:N riÄrstMMÄrrÄ plsTEELrÄ
I toMANTStSSA 3t. t2. t999-t . t .2000

- juhla alkaa Ha{fuvaaran kglälsasounassa rukouspalveluk-
sella, jonka jalkeen siirrvmme nuoliolulien ääreen håu+limaan
eräruuisfa EU;n iläisimpään pisteeseen rajavgöhgkkeelle.
Juhlava vaslaanol{o vuodelle 20O0 lumiveistoslen ja ulko-
lulien keskellä. Jos varaal paikkasi heti, pääsel vielä mukaan!

KESÄTUi
- Aarniseikkailujen Koitajoelle melontarelkelle
- Kalaslamaan salasaariselle Koilereelle
- Palikoimaan Karjalan vaaroille, nauitimaan kansallis-

puislojen kauneudesta

KARJALAN KIERROKSEN RETKIPOTUT
- gli 25O km merkitlujä retkeilgpolkuja:
Susilaival IOO km, laitajan Taival 35 km,
lapion Taival 2l km, Palvinpolku 14 km

TITAA ESITE:
llomanlsin Malkailu Og
Mahlsinlie 8, 8290O llomanlsi
Puh. 013-881 7O7, lax O13-883 27O
email: ilomanlsin.malkailu@co,inel.ff



6|

Hyvå Lapinma&ailija!
Sinä,joka olet lukenu( tai kuullut kiehrovia
tarinoitå Lapistaja haluaL itse päästä kokemaan
erämaan tunnelmaa aitoon ympäristöön
iai Sinä,joka olet kolunnut Lapin ruristipaikat
jo kyllästymiseen asti, Sinua varten on lehry
omaleimainen Relkeilykeskus Lapinleuku

puh.016 666 208. fax 016 666 214



l0

Låhii Helsinsin mutalieasmaltape 3l .3. Ko 20.24.
PaluujunåKoldistaHelsinkiinsaapuu9.4.klo08.l L
Hinta 2400 Elk sML:njäsdillejå nuille 2540 mk.
Hitrrå sisåltää edestakaisel junanatkat
maLuupaikoin, bussikrydiq majoituksen kander
hmgenhumeiss4 @miaisen, retki€våå! päivälliso
ja ohjatun hiihtorclken pdivittåin sekd päivifi?iisen

Rakemme UKK-puiston väen kmsså yhteis"
työssä netsånhoitåjå Rautavan aikoiraan ns.
piilopi.liksi rakentamän kiimpån uu!€en
rauhallisempaan paikkaan. T€omne oyöskin
puuliiterin ja kaiFauain lilllå smalla reissulla.

Enrakkoon paikad våranneet varmistakaa
osanottonne vii6eistäiin joulukuun aikana.
Ennakkonaksu 600 mk naks€taao kotiin
liih€rettiivållä pa*kisiirtolomakkeella eråpåiväån

Vapaita påikkojå voi kysellai Joma Numella, puh.
040 " 568 3179.

Ilmoittautunisia ottaa våstae ja kenoo lisåä
Uljas Penu pun.k. 09 - 488 821.mp040-592 7278
Kalevi Koski puh.k. 09 ' 813 5460,mp 040 - 508
t626

Talkooreissuua on myös viikoo piuinen lalkoo-
osuu. Lainti,onkuitenHnnolemilleosuukrille pe
30.6.

Viikolla36. Lisdtieloja JomaNuni,pnh. 040-568
3119

LOMA
HSL JARJESTAA

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ 1.4. - 8.4.

KIIMPÄN PYsrrrYsrAlKoor
POMOKAIRASSA
30.6. - 16.7.

RUSKAVAELLUS MUOTKATUNTUREILLE



SMLJÄRJESTÄÄ

TALKOOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ (V|IKKO 24)

Lähde mukaan reippaaseen joukloome kumos
tadaan Ki lp is järyen Retkei lyk€skusra
paraniaaksenne odaakin viiblyisytltämne
maame a inud aatuis ess a tunru.i keskuksess a I
Tekenistai löIt}a vamåsti kaikille raivauksesta
pi€nempåjinjåisonpmremonttiin. Työttot€utelm
pienryhnisså (2-4 hlö) kohteen vaåtivuudesta
riippuen. Työkoht€et selviävät myöhemin.
Malkan teemme tilåusbu$illa välillä Helsinki -
Kilpisjärvi - Helsiiki (E ?5 ja E 8) jaklatiinpääsee
sopimuksen mukåd nyös reitin vanella. Bu$i on

kuljellajineen käylö$äme Kilpisjanellai.
Matkasla koiruu kuslannuksia ainoastaån
bussidatkan osalla, jonka hinta muodostuu
låirtijöiden m:iårän mukae.
llnoittåutumiser: Suooen Malkailuliitio/ Anja
Haliseva. Alonitie 5 c 00370 Helsinti. puh. 09 -
6226 28t4
Lisärietojå: Juhoisiik,Kiviojetie9- I I B204430
JäNedpäå, puh. 050 - 526 3336

KALOTTIVAELLUS RITSEM - KVIKKJOKK
15.07. - 30.07.

Ensi kesänä vaeuame neljånnen osuuden 800
kn,r. urakaslame. t\4atkaa!aelluksellekedyy 168

Lälrtij tapahtuu 15.07. tilausbu$illa Helsingistä
Lahdeniielåpohjoiseenjakirtiinpååsesopimuksen
Dukaan rnid vdella. VaeUus alkaa Rilsemislä
venekyydiUä vaisaluoktåan, josla patikoimnE
Kvikkjokkiin. Paluu H€lsinkii. 30.07.
Va.llul6€lle muodostame 2-4lr jalkapdin r€ltta-
ja ruokakumat, jotka bbkki!.l muonanså omien
miellyoystenså mukaar itse.

Hinra Helsinsislå 1800 n* ja Jyliiskylåstå 1600
nk. Sisältåäbusikul.jetuket, laivat}ldinjaoppaan

lmo aulumiseljalisäriedot:SuodsMad{ailuliittc/
A.ja Halisevå,Alomitie5 c 003?0H.lsinki.puh. 09
-6226 28141ai  JubmiSi ik,  Kiv io jant ie 9 -  l l  B 2
04430 Jäflenpää. puh. 050 - 506 3336
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SYYSKOKOUKSESSA 3.11.99
-  lohtokuntaan val i t t i jn uusiksi  jäseniksi
erovuoroisren tilalle Anja Poutiainen ja Hannu
siitdri, Saara Koslama valilliin jatkamaan johto'

- vuoden 2000 HSL n rili.larksla.jiksi valiLriin
SinoEl l i lä ja. lu$iYr jö|äsckäheidänvata11een<-
Erkli Simpanei ja Lrs Slenskb*g.

*(:

JOHTOKUNNAN PAATOKSIA
- 14uuleriin retkien ja !.ellusten peruutusclrtoja.
Ulsirutperuutusehdot ovat:

Jos varaus pe.uutetaan, palauletaan
il'noitt.rlunisndksu våhennellynä 4i!!
toimistokuluilla. I00 mk varaukselrå. kuitenkin niin,
etlålos vadus peruutetaan Dyöhemio kuin:
42 - 3l vrk ennen malkan alkua, pidittetään puolet

30 - 15 vrk ennen nåtkdn alkua pidätelään
ennakkomaksu kokonaan. N4ikäli tädånaksuon yli
25 %veatun lomaviikonhinn6ta, palauletaanrämän

14 - 8 lrk ennen maLkan alkua, peritätu 50 %
vaauksen kokonaislimNla, kuitenkin !åhillään

0 - ? vrk emen natkan alkua, peritiiiin varauksen

'rilaaja on oikeueltu täyteen tak.isinnaksuun.
våhennettynä lo imisrokului l la 100 mk,
peruuuaessaan sanauden lakia ja esiuliessAän

Helsingin Seudun Lapirrkävijöillä on os.nou.jien
väbaden tai muun emalla arlaanrduoman stfn
johdoslåoikeusperuuraa lonatilaisuus l4v.kemen
ilmoitelun tilaisuuden alkamispåiväai. olematta
velvollinen konauksiin. lärj4läj5n peruuttassa
l i la isuuden, osanottonåksu palautel .an

- Valittiin !uodensanekas, jokajulkistelaanpikku-

- Valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin ILl 1.99
tlehingissä€hdotelliinosallistujitsi HSL:stai Joma
Numi, Uljas remu ja Anja Pouliaineo.

- Ybdistyksen esitteiden painotyö päåreLLiin antaa
ra.jouslen p*usteella Raine. Saldi Oy:lle.

- Yhdttykselle pääteuiin banklia lisää jäsenilh
!uokauavia rerkeiltaälincitä. Dsitteilå ja rd.jouJGia
käsiteUätu seuraavmsa kokoukr$a.

-Neuvoleltiin loimikuntienkoollekuhunrislavasta.
Koolle kulsuminen puhelimella bdettiin edell*n
tehokkdimnr"lsi. Edellise$äkokoukesavoidaan
jo Deuvotclla seuiaavan kokouksen ajankohddta.
Kokouksestapuuuuvilleilmoitetaan puhelimnserai

-  Matkancssut ovat 2l  -  21 1.2000
Me$ukeskuksesa Suomen Ma&ailuliino roivoo
esittelijöitå ja talk@apua HSLr. järnillä. Soit.
SML pub.6226 28l2,jos Nia kii'nosL.a.
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MENNEITA
MUISTELOITA GOADOS -
VIIKOLTA 31.7. -7.8.99

M€leli oli suuri (kuten luontoLalkijall. kuuiuu l?),
kun liki pdikymentä vrnnaa lapiikåvijäkettua.
jouko$aan pari vihreaimpääkin Dokkaa, kokoontui
Hehidgin rautatieasenalle matk.kohteenaan
Kukasjiiren Coådos ja sen l0v.-jublåviikko.

Heri Akäslonpoloså joukkiomehajaantui - to!in
ei riidojatappeluwoksi -lao'lurislipakkauksen'
onaavar jatkoivat suoraan Goadokelh, neidän
menohaluisten puolestaan jalkauluessa jo alussa.
Hiki virlasi ja Ientäviit ystävät pysyiväl tiiviisti
oatkassaom., kuntaivahion€vetaijiimoe perå$ä
kolånajb kaulta kohli pensleiriå. Menenistä tosin
bidastilal vallaisat mslikkamaillaiäl ja kellaisina
kutluvar hillaluot. jo!€n vietidde yhden yön
Lainiotunlur in i täpuolel la.  Ennen yöpuul le
pairrlmislaolimme tosin valloittane€t Lainion laen.

Kun dekin olimne saadeet b.nga11ua biet
nahkNlame perusleirime saunasa, olikid aika
juhlia. Eråskin malja luli kohoterba (ti€s nrill€
kaikelle, mutta toki j a nimenomaan I 0 -woliaalle
Goadoksellel) ja nahtavat baakehit ja patodgit
syötyä, enDen kuin nåhoihnre painua

Ns. palautumispäiviinä Conka jälkccn losin ainakin
i tse ol in uupur€enpi  kuin varsinais ina
dassipåiv inä. . . )  v is i leerasimne lähir lDeen
nähtä\,ryder, m. Pakasaivon ja S€itakiven skå

Hienostalomaviikostå, tåysipainoisestaob.jelnåsta,
musrikdvårjaä6istäsomistajaelkånyösrakoisra
jalkapohjissa l?,saammekiitliiäre&enansiokkadti

Kiilos dyöskåikillekbsamatkuslajillehauskoisrå

"Kakkos - Kirsli"

'YO SAARISTOSSA..."
Tailahalra tuli likimain ämiä äkeet selåsså, kun
''vuosisadankesä'näy[isaneendåränlopujuuri
lapinnullujen saaristoviikonlopunalkajaisiksi. Sin.
kosreåna lauantaiåanuna su.voesani rinkkäani
auton pedän kirosid hiljaa mielesåni jokasääi
vaellusinl0adi, mutla uskollisena vaisroilleni
suuntasi. siilåhuolimatla kårF keulan kobli itaiii. . .

Kun ne kolmisenlymentä poluntaUaajaa siiten
lästasnnme riesmmq dnlJiMme ja lesiastianme
Haminan etama$a keinuvaar "vikla ll" :een ja
suuntasiDnrc 0ai parenrminkin kapteenimme
suuntasi) kokd kohri ulko- Tamniota ilåise.
Suomenlahden kansallispuistosa, repesi myös
harmaa pillimssa kuin varovasti lunnuslellen
edeslinNe ji tunnelma kannella kohosi oilis. kun
.u.nrko näylli nr.naans..



Paaitina&a läpi upeb KotkanjaHmind saris-
ron kesli pdisen tunliå jå vain lua jäi. kun
laivame lahti" ja jiilti m€idäi Ulko-Tmnion
satamaan. Kunkin ersillyåmajall4n mieluisimh
paikan lfidime utsimaån saana jå sen saloja.
Saeen va6in nielenkiintoineo viime soli€n aikai-
nen memeisrys ostua limoilus- j. puolusluskeljua
avautuineilleentisöitjenjaansiokkutiinfolauluin
larustettujen enlisten ampunapess&eiden kautta.
Venålåiscn sotilaan salap*äinen haura ja kallion
läpi louhiltu pimeäja pilkä tumeliloi!ar lisäväria
tu&inusmarkalldme. Kun vieliiau!inkosai meidåt
kuodutunaan lopullisesli sadetakeistamm€ ja
!illapaidoisiamme,oli €lämåmallillaanl

Ryhmainme kalamiehel ja -naisel hrolehtivar
tuokapolitiikastaome ja illanuotioUa suomalaisen
peruvihameksn kaledna våriä kylkeosä saimyös
anvenå jå så.jenvilkki. Nukkumaan ei miUään
mal11anu1 mennå, ennen kuin ol i  käynyt
huokailemassa tåysikuuta. jonka karu kauneus
ybdistett]oaikallioisiinrantoihinpäskyvienaallojen
kansa sai ainåkin onao selkäruotoni kananlihalle

Slnnuntain ohjelma kuului @iaiden neriniikö-
alalla taustmåan pilv€lön iaivaesini ja mmsi
''Etelän kaipuuseen ' eli saaren eteläpäähän. Våhän
haikein mielin purinme puolilta påivin leirinme ja
siiryime tes vesielenentliin. P.lNnalkallåreim-
me vielä ly.jähFyn TMion s!@.n ja an-
noime liki yhdeksiinklmppisen oppäme joh-
datella neidå1 aikaan pmmpåani aikaan,joUoid
lailat olivat vielå puula, miehel rautaa ja ulkosaa-
ristossa !ielä asu$iinja elettiin luomod ehdoilla.
Olihan oppaam€ ollul hylkeenprlmissåkin nel
ken seitsenänkymn€ntä vuotta sittenl

Parin lunnin nerimatkan ja lukemaltonien
lohivoileipien jälk*n olikin taas aika hwatstellå
Lapintallaajalja palalasivilisaalionpriin.

Kiitosreissusla Portiaisen AnjaUel
2-KiB1i

KARJAKAIVOLLA
SUUNNISTETTIIN SYSIMUSTASSA
YOSSA
LauantaiDa 9.10. ol i  jä l leen €duslava. ioukko
kokoontunutKaiakaivonålånrajalle.TarkoituksM
oli illan pimete$ä suunnal. askeleeL ovelasti ja
pirullisesti kätke11yjä rasteja etsimään.

Tehtävääei suiokaanhelporlanut se, enäyklösrasli
oli sarelliildkuvien perusiee U. noin I 8 nrerri ii väiiräsä
paika$a. Allektjoittanul piri raramestaria loista
luntia sillasa kiristysottella selvittåiik$en teon
lahaUisuutta. Mitäänei selviuyt. Tåståbuolimatta
€sim. Anja Poutiainen piri ykkö$astia kaikkciD
belpoimpåna. Päättele nyt 15siå siiten. onko hånen
kohdallaad kaivattua kehitysta tapahlmuL. Aulis
Boslröm on nimiräi'r jo nruutaman vuoden ajan

elsi,ryl itselleen apuä parisuumistuksen veLeEani
kisoihin AulikFlla olikin herkkrys lallella. llän
tuli netsästä loisek i hätäisenmin,

lo pit*in iltaa auekirjoiltanut ja pari nluta
tietåmiuöntå oli seurannut saunan eduslalla
tarkkaillutta loikkaa. urh.ilijaD ndköistä niesrä.
Tietit! ien kuulid kuiskailevan: 'll€nnad on tulluf'.
Viim.istiiån hieman onnen liihlöä kalpenivåt
!iineiselkin nenånpååi. sekunnissa suosikiksi
noussurLemartKoskinenkatosimetsrnpimentoihin
aito suunnistusasu påållään. Eikä hän pettänyt
.unsaslukuista rleisöä, josra toinen. AIlu, poistui
piad saunadlåmitykseed. Koskisen pohja-aika oli
0.40.
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Uljås Penn,joka hienan alta kulmien oli sewmut
Le.nartin kilpailuasua, y.i11i salaa poistua
valopiirislå. Taklaåvaisimåt huomdivat hdnen
hieman häpeilevb poisrunis.nsa. Sadeasud
selkånyksessä nimiliaiin luki "Mouhtärven
keinosiemeDtäjär". S€ oi loilo*dn menoahailamur.
Utin aika ihan kohtuullinen, 1,43.

Enilenyklösrastinvirhellinensijoituspaiklahäirit!i
parin meiiio lole.ånssiua suunftravaa Kal€vi
Koskea. Hånen nimesä olisi todennåköisesti
komeiUutkålkipäåsså.Tulevjinstipeod€ihin suoritus
€i kuilenkaan vaikuta. Myös Hdy Smedsillä oli
ykkösen kansså vaik€uksia, Sinnikkyydesråän
bme$u pihkeiska leki urden reissu. meliintulon
jålkeed. Silti aika 1.52.

Aivd omrn lukunsa muodostaaEsko Oksden,joka
wodesta toised kmpeaa ilsensii Lahd€sta saakka
påikal le.  Tåmän kuul tuaan Nuuksionpään
Munmarttojen sihl€eri Aata Iitinen lupdi Eskolle
edkoismitålir seuraaviin kisoihin. Smoid ensi
vuod€n juhlakisoisså Lohjan elåk€läkten
puuMjkerho on luvamutjdll€eD olla mukea. Eskon

Uutena pdina sysinst@ yöhdn sulautuiva! Seija
ja Joma Numi. Ille u.heilnruudm mukaan he
olivat nopeåsti obåtcueet yhden tärkeimistä
nikseistä: Löydetyltil raslilta on syylä liihreä
samubtuin lyhdyin. Aikakin lupaava l,34.

Tietenkin mukana olival Mirja ja Pekka. Heidän
vakkmalionmslorilulsensaoli jo niinlottunui,
e11åaulonaattissripeliluukullaasettaapanokensa
heidän koloen joukkoon sijoillunisslå. Kolm6
sija ajalia 1.14. Tottakaimukea olimyös Sakdi
?alo. Hånen djastaan ei oik€in pååsty
yksimielisryleen,sillåluondistool j jonukkundsa
håno pålauuM. Huulosakinpuheenjohiajajå Sada
ilnoinival nuido yhlyessä kaivameensa ennen
Hmr Siilaria. jonka koonujå selilyhiå on aina

Kutenjomainittiin.ensiwonnapidetäainjuhlakhat.
Ja sirne roivota emätysosaonoa.

Tulokiia: l)Lf,marlKoskino0,40,2)AulisBoslrön
0,58,3) Mirja Pirinenja PeklåNdind l.I4,4) Setå
jaJomaNumi 1,34.5) Uljas Penu,l,43 6) Esko

(-

(



Pj:n puheenvuoro
Mekin olemenytjättämåssä tatlsenme vanbmja
mukavan vuosituhan.en jå aloiuamassa uutra.
Nailqmait ovat htaår siihen, ettai uusi wosiluhat on
ulkoilullinen ja .elkeilyuinen. Meillå ilmisiUä on
selvlistiKn lane ja halu liikkua yhå enemrn
luomossa oltiinsitenpohjoisessatai erelä$li. Aina
jostakin löyt}a uusia ihnotklemisen aiheila. Mekin
loimnre kukin omdlta osaltanme edistaiai täiå
kebirystä, olemalla hwänä esimerkkinä siitä, diten
luonno$a liikutaan ja eleräiin sen ehdoitta. vain
sitennejatulevatpolvetvoime!mlabuude$dkin
nautiia siitå. mitä luontoäiti meiUe milloinkin

Uuden wosituhamen voime aloiltaa vaikkapa

SuomenMalkailuliitonylimäåräisessä liiltokokouk
s$sa vålittiin liitod uudeksi puhenjohtajalsi Seppo
Abo Lapin Malkailuyhdistrks€stai ja vdapuheen
johlajaksiKaleviEtelåHelsineinMatkailuyhdislyk

Smasa yhleydeså pidetyillä jårjestöpåivillä oli
tenaaMatkailuliitonsLategiajaMatkailu-lehden
kebitys enemän yhdistlksiä pallelevåksi. Siellai
valilriin SML:n ulkoiluloimikuntaanyhdistykses
tänne Joma Numi, kun Mi.ja Piris€n kausi tuli
tåyleen. Kiitos Mirjalle ja omea Jomalle. Pohjois-
Pohjåntudn Malkailuyhdistys valitliil vuoden
yhdistyksebijawodmMarkailuliitlolaheki valiRiin
ulkoilua eduslava Juhani Siik Lapinkävtäyhdistys
Kiehisisiä
Toivolan Teilh iloista loppuwotta ja retkeilyllhtä

I
I

t

NETIN AVULLA VAELLUKSELLE

Viinekdäånåpäåtime lähteä Norjamvaellukelle.
Minä olin ollut keran Noljan tunlueilla muiden
blainetukäteenjäiesurrnällädårkallajakavqilleDi
kena oli e.sinnåinen Mistå tieloa v.ellusalueista,
kinnpistä, ehkå kanoisla?.

lstuuduin tietokoneer eleed ja olin käytlöön
Allavisla.com hakusanalobolir. Syötin erinäisiai
hakusanoja ( +hiking + norsay. +tuountains
+no ay ...) ja aloin kahlala läpi cteeni rullcila
siwja. Sinlolivatpåaosinjokoenglantiatai dorjaa
No.maaiilla koulusra saadulla osaamisella piirjäsi
hyvin. Hyvin pian minulla oli selkeä käsnys
pääpinteitläin Norjan su!(en retkeilyalueiden
si ja inneistd,  kämppåverkosta js jopa
suuriniuakaavaisiakrntojae alueisra Löysinnlös

imokkad norjaläisen red<eilijtin \l^w{i!ujen kaut-
ta bänen säbköpostiosoiueensa ja kyselime hä,
nellä suoraan vinlkiä, nime olisi hWä suunnata
rctkeNäalkaenkesäkuu! l9 ltse olinmeajatelhet
ecläså slj.ilselaa HrdangeNiddaa. mu11a sitten
löysimme siwn, joka toimittaa reaalidikaislakuvaa
jontintuntuiå5edanpibmtajåseoli vieläk$äkuun
alu$a kovin lumiden. Norjalainen sählöposti ystii-
vimhe vdlNhti deille myös, että k€!ät oli nyö-
hä$ä HardanseryiddaUaj a ehdorti Rondanea.

Sitten keskityimekin ränåd alueen rieroihin ja
niitähän neiisti lö'ryi. Valokuvagallerialvalauttiear,
ettå alue olj upeadjylhä.2000 betrisiä tuDtureita
lö),tli 10, kämpår oli esitelty, smdnjoitain reiftejii.
Busienjajunien aikalaulutoliYatsillii,jotennalkd
suumirielu oli helppoa Tåytyy kunenkin sanoa,
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että pelkkäiin intemet tietoon e'me tuke uneeri
sillålapinkävijöideD jäsenislölbnänon huima nää-
rä tietoaja hadlaltelimme eri henkilöitä. joilh oli
kokemuksia Rondanesta ja saimne tulkkiapua
ol lessamme yhleydessl i  Den No6ke
Turisftjreningenin loinhtoon varmislaaks€mme
puhelimitse vielä muutamien majojen aukioloi ja
hnitilbleed. Kivedhhded kirjasto. No.ja-osas-
toon lulimtös rltushrtlua. Mutta Inlemelin anlla
såinme lyhyessä åjåsså nukald tietopåketin min-
ne m.lk l.. H)ryin suumiteltu on puoliksi tehty...
Itse r.issu onnGtui loistavsti.

Tässä muutmakäymisen Noinen siw...
\r^W.luristforcnineen.no
\w.willas*n.no/guide
\w.ifi .uib,no/srudenr,4rfl erlo(VoolMoun.h1m
\A^W.tourisl.no
rvl.2669.telia.com/-u266900005/LinksNoNay/

RETKEILYN ETYMOLOGIAA

Smoilla on kielssiijuulensa, alkup€!änsii, joka voi
ollame*itykseltiiiln muu kui. e nis!ä deirilyks$ä
ne sitä käytämme. Länlisten naapureitlemme
kielenkäytössä retkei ly i i  tarkoi t taval  sanal
rarkoittavat juuri sitä mitä ne ov.tkin, jalan
kulkenisla. Norjasa retki on tur -en, utflukr -en:
samoilla oD srrcifet. vandre; retkeillron d.d på tur -
en, dra pä u1fluk1 -eD, fotvardring. Ruotsissa
vasraav4ri en utflyk, el1 s1röv1å9, laeltaa o.
landmde. smoillaonströvade,vaeltajaon vtudrffi ,
relkeilijä on utfl yktarc, jrc

Suomen kielen sana lgttlon åivan muuta läb1öä.
Sana tarkoittaa (VdS) aidallua kaljatielå, -kujaa,
ailtiar (HämE)karjapolkua. lietäjå Suomenlåhden
lanhoi$a karjalaismurtehe laivan jäähändkl<odaa
!äylää

Toinen asiathteldestiiiin inomut sana on eE, jota
käydijän yndyssdåsså erå.e&i. Erå ta.koittåa osaa
jostaidsuuremasta Kunluontaislaloudessaelänyt
ouinaissuomalaineo€ränkävijiilånti ptaniire&elle,
hän lähti ouamaan ednaasta, pyyntimaasra oaan
osmsa,erånsåilmdsalentåvisti, messajuoksevisra
jaledssäuivista E.ånriehellåoli ansupolku, pilkorn
l'iksteinmerknly. urinpeninkulmienkinmiuaisen
kicnokscn tekevå polku, jonka vaften viritetliin

satoja osoja. Amajuoni, msajuonro, keinolie, vi*a-
tie, pyydystie. prytökeino, sadinkeino, loukkulie,
ansaraitli jne. Eråretk41a on jäänyl nykykieleen
vnka ja vnkmis, joka oli ålknaan ansapolkua
kokeva netsästäjä, nersåmis.

Noid khlesäon villma*-aja orken -en, ruotsin
kiele$å laslaavdli vildmark -enja ödemark {n.

Mitä on r€lkeilv nykydnodossa ?
Retkeily on klivellen, hiihlåen, meloen, soutåen tai
pyö.åi1len daastossa laprllu!.a Iiikkunista, joka
voi sisältäå yöpyDisiä, varusreiden kuljerustaj
luonnon ilmiöiden seudntåa ja niihin liittyviå
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JOTTA SUOMAIåISET
VOISIVAT PUHUA ENEMMÄN.

Bea Systems Oy
Westendintie 1, 02'160 Espoo

Huonekalutehdas Korhonen Ov

VANTAAN RETKEILYHOTELLI
Tikkurilan UrheiluDuisto

puh. 09-872 0067

SKODAttA
MENEE HYVIN.

Volkswagen 6roup
OPTIROtr
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Tule tutustumaan
MAARIANHAMINAAN

Joulumarkkinat kaupungin keskustas sa 5 -6.12.1999

Mariehamns stad
Puh.018-5310 Fax. 018-531206

aland.fie-mail : info@mariehamn.

AVUOKATTIOPISTO
v Koe unohlumaton elämys

Hiihtovaellus yli vedeniakajan
VUOKATISTA - NURMEKSEEN

ne enårankohdar24. -26,2.20001a 16.-10.t,2000.
Hiiilorcini:Vuoraniopislo -'I4ri6ean metsåstyshaF
Pokarn Pysåkti- Nrnes. Ma la| pituus on n. 1 00 km

Hiihdenie$ä mlbnayain oåivåreppu, n!!twrustel

8!lknhiihi 100mk Nnraansisårw opisrN,mljoil6
(rhatirohs) tuokåilur k!|j.tukset nublomitalt ja kytpyå
sekå jllr åpå vällinen Krrnku a$a

0sallisrriia € ole ko!r!n p!oksh bpaturndak!!knu

T! !, i hdå ja nå€ upol uaEmailenall

tkåll!loh la lholtla!l!mkel Madti Kdhoi!i
P!i. {08j 666 ?051 lai 0400'219 001

tmai : wotattioplsto@vu0kopish.ii

MUOTKAN MAJA
-- - ,{,laojrl/(q --

Saat eelkä
p. 42445 297VO, fax A2A45 29721

Iu e vilhlynään
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?aikkoja joihin palaa aind rudestae ja jomeka on
nukava tulla, on minulla nuul2nia.

Muistin påållå on låisä nl erityisesti yksi. Se on
kaukda tieltli joten taivallusta repun kmsa sime
n€nn63ä tarvitaan. Ensimdisel rehsuni sinne
tuovat mielen påå6kyset, jolkå oliva! aina lulijaa
!åslåsså lem€ll€n joh suuså ruokamsa hakien.

Opp'nislålan våellutouhu on aina alusa. Mu'stan
nyds, kuinka kaikenlainen osaamanomuuteni,
maisentu kaueus, perillepååsyn mukanao luoma
omentuqnyll€rsivålmjelessaini liikutuksiinasli.
Vuosien n6nen ja käynlikeftojen lisäåntyesä
saapumisen tDnetilat eivair juulikaan ole tuosta

MANSIKKAPAIKKANI

muuttseet. v4tamottajat - påäskysot - ovat kyllå

Viime aikoina,kun olen satuur ollalåpinkåvijöiden
talkobioisså liiklellåjayhleislyij Kmallispuisron
väenkossaontuonuryståviä,mansiklGpaiklanion
samur uuden, e.ittäin tärkedn stan ruossa repun
.emioviere$ii, paikds4 jolasydäfr eksi seotao.

Luircjå.vi on tånä "nalsikkåpåikkani", paikka
jome on åina dukavå palala, tuntea olevdsa

u1i

t^
\

-1,h&il\t'
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ULKOILUTOIMIKT]NTA
KOKOONTUI
Ulkoi lutoidikunlå kokoontui  !uosiuaiseen
suunnittelupalaveriinsa 22.9. Mukana olival Aulis
Boströnr. Jo.må Numi. Mirjå Pirinen. Anja
Pouri.inen, Kmi Puputti, Hannu Sinari. Erllki
Sinrpanetr ja Leif Slröm. Poissa olivat matka- ja
nuiden esteiden iakia Pefl ti Salo.ia Iåhnapahtunid
jådestävä Re'jo Valand*.
Matkai lu l i i lon ulkoi luyhdistysloimikuntaan
pååtetliin chdottaaseuaavaksi kaksiwotiskaudeksi

seuraavan luodcn ja luosi tuhanncn
ulkoilutoinrikunta käynniståå loppiåissaunalla
Kariakaivolla. Kun elelään vuoden pineint.t aikaa.
sauo'ninen aloitctaanjo klo I 5, joten mcnomalkar
voi lehdä påivän!alossa. Kevätkauden vakio-
ol je lmistoa ovat lumikenki ikaively 16.1,
unpihankibi ibto 6.2 ja kurtanohi ihto l8 2
Viikonloppuna 4.-5.3 jiidesldäär laavulaellus
jonnekin lähiseudulle, jossa lejouLuudahdollisuus
kokeillatalviaikaistayöp)mistitelrassalai laawssa.
Perintein€n latusuunnistu! onsumunlaind l2.l sekä
Toronsuon hiihloretki viikkoa nyöhemmin 19.1.
]oronsuo såållaa ensi keralla dåyttäytyå ailan
uodenlaiscnå tänänvuothen pillise. ja sunruisen

Suuri jouklio hiihdon 
'slävia 

kokoontuu jrlleen
Ylläkselle viikolla l4huhrikuunalussa. Kyseessiion
lapinkä!ijöiden 21. peräkläinen hiihtoviikho ja jo
alklsyksystä paikoista on ollut varatuna kolme
neli,isosaa. Uutlamajoituslilaaonla*it1u punaisista
rivitaloisc aivan HumiDaa vastapåå$ ri€n toiselta

16.-17 5 pirää Erkti Sinpanen suunnistuksen
jatkokurssin ja se sisältåai myös hadoituksia

Ke!ääl viikonlopplvaelhksen åjånkohta on l9
2 L5 ja kohde Månryha! u. Mäntlharju on satsamur
viime vuosina ulkoilureiltien rakentaniseer
Retkeilijöidenkäy1össå onnylrunsaat40kilonelriä
me*ittyjä ja varustetiuja polkureirejä. Reittien

rake.lminen on toreutenu EU:n, vahion ja kun-
nan thteisellä raloituksella. Eräs reilti alk.. S.von
radm vmesra Mouhm risål&eed låhelriija kulkee
kirkonkllän kauua Vihåntasalnelle, johon on
sykstllå valmistunut suu.i viitostien puusilta. Se,
onko Måntyharju nine.sä veroinen. selviää

'r'oukokuuD lopussa. 27. - 28.5 on tdkoilus jii4estiiä
rapahluma, joka kulkee lyöDimel lä 'p ienten

Kesåkuun €nsimnräisellä viikoua 3. - ll 6. Joma
Numi aikoo Ghdävaelluksen jömekin päin Lappia
jakunvaloariiltäii,lehdiiänpitkääpäivääelikuljetah

Elokuun alussa.4.  -  6.8 on suunni t te i l la
kirkkoveneel lä ja kanootei l la tehlävå rerki
Puulavedelle Tähän a'heeseen palataan jutun
muodosa seuraavissa lehdissä.
Ensiwoden mielenkiintoisin uutus on 12. ' 20 8
tebtåvit Susnaival-vaelhs, josa kuljetaan lähes
kokonaineD vi ikko Pohjois-Kar ja l .n
ladåndisenissa. Vaelluksen jålkeen dajonuraan
pariki päiviiksi metsäkaimpälle,josra kaiiin loi tehda
!.ikka mustikkdetKä. Relken velää Per1liSrlo.
l-10.9 väliscnä aikBna ruskavaeuuksclla .loma
Numion luvafl rulviedairylmänsäMuorkatunlu€ille
ja lauhti o. kesåkuisra leppoisanpaa.
Srrsviikonloppuvaellukso ajankohtaaon aikaisletlu
vi ikol la Ensivuonnaseon 15.- l?.9 Påikkaonvielä
avoin. nuua se selviäå viimeistäån re(en aikana.
Loppuvuoden ohjelnistossa on per inteinen
yösuunnislus ja suppilovahleroretki ? ' 8.10,
olsalamppuretki  keskiv i ikkona 18. l0 ja
kadosviikonloppu I I - l2.l L Ulkoilutoimikmd
wosipäätqli$enäistfspäivänkävcllFsiellä,mistä
se on alkanutkin. eli Karjakaivolla.

Ulkoilutoimikuman tapahtumista saa larkeopaa
rietoa vuoden mitlaanlästai lehdestii sekä yhdistlkol
intemersiniltapdikaslaswwlapinkavii.l.net
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SUPPILOVAHVEROT

Syksyinen mehä on luomossa liiklujan aaftaiua.
Ruska-aikana elelän mehäteiväljuuri häviå Låpin
luomolle. Jos tiiälti puuttuukin upea maaruska,
ruovat luont@n omiå viiriäiin etoläiset puulajir.

Syksyr luonno! nautlimisen kohokohlia ovat
sieniretket, joita voi jalkaa rouskukaudesta
nyöhäissyksyn ja alkutalven la j ikkei l la.
Pariklmenä vuoua sitten suppilolahverot olivat
modelletuxematonlariistaa ltsekinrurustuinniihin
perheNrbvan opastuksell.. Niin vaikeira de ovat
monesti ldyrää, euii larvitaan kadeslä pitå.n
neuvodha€meDkuinniitähavairsee. Sikineovatkin
vdsin mielenkiinloisiapoimimankohleita.

Suppilovahveroila od i6e asidssa kaksi lajia, joisra
Koseikkovånvelo on harlinaisenpi. Moni losin on
vårmaar poimidut kosreikkovahveroi ta
suppilovåhveroina, siksi p.ljon n€ toisiaan
nuistut lavar.  Mol€mnrat ovat myös hyviai
ruokasieniii jolen lajieneroueluei herkurteli.jalh ole
rarpeenkdan. Kosteikkovabve.on erol taa
suppilovanvecraalapinn sileyd$råjasienenlakin
reunan kurtluisuudesta ja tiheäryppyisyydesrä.
Molenpien sient€n jalal ovat litteitä, kellenaiviä ja
omtoja. Paällyspuoli on lumai ruskeaa. keskusra
kuopallep.inunutjavii.i hieman naatuneen ruskean

MolempiensiedeD lakitovatkabdestdkuutecnsenttiä
leveitä, joten niitä on aikd vajkea havaitd muun
kasvullisuuden joukosla. Moledmår kasvavar
kosteassa sammalikoss., johon ne tairavasri
piilouluvat. Kosleikkovahlero on hdruinaisempi ja
kdvaa lchtokorpien rehevissi kuusikoissa. sen sijåd
suppilovabvero pä.jääkuivemrnallaki. maalla,
suppilovahverokasvaa Kuusamonlienoillesaakka.
tosin Elel i i -Suonessa se on yleisempi.
Kosteikkovahvfloa on samoin tsvatlu sanalta

Niiden paras kaswkausi on muiden sienren kaswn
jålkeotlokaliuulraainåpieneenalkulalvenpakkaseen
ai. Sient€n parlaat kasvupaikar kannattaa nerkiti
vaikka karttab. sillä nuislelemalla blaiä paikkojå
on seuraavalla keralla vaik€a lötttiå.

Parhaila kzswpaikkoja ovatoller obiea havainlojmi
nDkaan kuusikloiset aldirt€et, joissa on patsua
samalta. us€in niilä lapaa vbhojen kaolojen
ympitillä, polu lai kallioiden rcunamihå. Myös
sammaleiset kar€ikkopaikat ovat olleet hyviä
1ärppipaikkoja. lokaisell. on va.maan ondr
suosikkipaikkanså, jonne suunlaa askeleensa
Hauskinlå niitå on ollut poimia jåisinä, jolloin
poimimineo on ollut helppoa vareD naksahlaesa

Sienen suoriminen on nyös helppoa, sillåharvoin
oiissä on naloja. Parhailen suppilovahverot säilöö
kuivamalla, jolloinninävoi murenraakasrikkeiden
jak€ittojen lisukleeksi mdkua ja aronia anrmaan
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DIETTA SNACK
- kunnon välipala

Kätevä ja hyvenmakuinen
vålipälapåtukka, jonk sisältämä
guar8umi hidastaa hiilihyd.aaltien
imeytymisrå jä ehkiiise siten
v€rcnekerihuippujen syntymGtå.
Hedelmistå ja riisistä valmist.itu
suklaakuonuteltu Di€lta smck on
gluteeniton ja lakt@silon.

MF iråPkki t i ruo^rintuddd'Nl

Suomalaisen työn
historiaa

Toimittanut Ralmo Parikka

Suomalainen iyö: miehen
kunnia våi herojen herk.
ku, raadantaa vai ilonpitoal
Näkökulhie suunen ikä
luotkien iyöhön, savotoista
konttoripä:illikön työhuo-
neeseen, sosiaalitoimistostå
satamaan, r8ooluvultå ny-
k)"äiviin. Ovh. 186,-

l. K. lnha
Kalevalan
laulumailta

Klassllkoteoksen uusi påi
nos, josså kuvien toisto on
niia hyvä kuin nyhleknii

" kiJia on 88 woden
iästäån huolimatta såillttä-
nlt tuoreutenså ja sålape-
iäisen, luomonmFiillsen
lumousvoimansa. (Reijo
Heikkinen, Kaleva) ovh.
246,-

Pohjoinen maa

s uoned rc hskala is. n rilni n

'Kiian kåuneus je huole i-
suus on kohteliaisuus luki-
jaa kohtaån. - on kauii'
ta vanhoja kueia joiden pai
noasu on kirkas. Nylq
ajan suomalainen luklja saa
hienon kuvaulcen yli puo'
lentoistå wosisadan takai
sesta måastaan." (bti vn-
tanen, Natua) Ovh. 176,-

Kirjakaupoista ja seuran myymölästö
Suomalaisen Kiriallisuuden Seura Hallituskatu r, PL 259, oort Helsinki

Ti laukset (o9) r tr232r6, faksi  (o9) r3r232r8 .  sähköpost i :  k ir jamrynt i@finl i t . f i
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Tlont:
Saaiselänei.ihaaosalla,kansallispuistonilåpuolelk
sljaitseva P€uraselän rutiotupa on peruskorjattu
kulmeer kesäD aikåna. Kuuden hengen auliotupa
on rakeddetlu vuonna 1949. Jo vuonna 1975
kenaaUeen peruskorjattu tupd on nykyäiin Urhö
Ketkoscn kansallispuislon hallimasa Tåtä nykyä
sen suurin k:tttliijäryhmå on retkeilijä1.

Jo lehdcnedellisessänmercssamainiliiinpalade$ta
'tååjosruvistå, joka sijaitsi nelisen kilonretdä
Luulamnren tuvaltaitiikoilliseen. Til.lhrakenne(in
alkukesistiKulrsjod rrntarnTrajoslaavu. jossa
on yöpymismahdollisuus 5-6 hengeue.

Kemihaa!an Eräkeskukscsta hä.sallispuistoon
kulkeraa polkua aletaan kunnoslaa Salukosken
puolcisclla osålla. Kemihaaian ja Manlolaakson
vålilläpolkuasordletaokulunisvaurioidenwol6i
Nykrisin polku on haaroittunut ja maasto kulunut
so.asrnksen myöläreirinkäyttiijiäohjaillaaryhdelh
poluUe.Näinlähiluomonkövillisuussaalilaisuuden

KULLANKAtvaJAT EtvÅT sAA
HTJOLTOTIETA

Lemmenjoen kansallispuiston kullankaivaiiet
havi t te lema huol tot iehaikc on kaalurut
korkeimma$a hallinlo-oikeudessa Kauppa- ja
lcol l isuusminister iö ol i  a ienrmin hyväksyryt
liehdrkkcc!. vajadn40kilometrinpjluista javiirisqr
met!iå leveaä hoolloreiuiä olisivat kåyllaiheel
koiekai !a jat  lähnrnä ralv is in.  KHO l !keurui

GT- KARTAT UUDISTUVAT

Karthkeskus Oy on julkaissul ensimmäiset
ulkoduliaan ja lietosisällöltiän täysin uudisletut
CT- katut Etelii-Suomesta. valdiina oval GTl.
GT2.jaGT3.

Ka.iialehlijakoaon nruutelluvastamdbkäyttäjien
loiveit.. GTI kaltaakokoTmn raloualuen dukam
lukien AhlonaDmaan CT2, l la näkyy koko
pltäkaupunkiseutu Hangosta LahteenjaPoNooseen.
GT3 käsittää Porvoon, Lahden, Mikkelin ja
Lappeenrmnan välisen alueen.

Meirii dLkeilijöitä kiinnosraa m. rieto. e1rä kailan
laaleatpohjavairitpilå!atkafi ar selkelisti luettavana
myös heikoissa lalaislusolosuhtoissa. Uudislunul
GT- ka'1ta on nyös alLeellinen ma&ailukanta.
Kart taan on l isä11y runsaast i  er i ly isesr i
luontomatkajlukolrteila. EntD,ppisetmd&ailumerkil
on ryhditelLy !ärien avulla. Vallion retkeilyalLreet.
kansal l is"  ja luonnonpuistol  sekä
luonnonsuojelualueet on kuvaru vihrearllä värillä.
yleiset maikailukohteel violelilla ja hallinnolliset

'fäysi. uusia datkailukohteita oval muun muassa
luontoretke ilykohreet, luo rto- j a opastu s keskuks c t,
lintubmn ja honnonnähtälyydc1. Malkailijoita
var len kart ta kertoo myös huol ioasemien.
Ievåhdysalueiden. uimarartojen. urhci lu-  ja
ruok paikkojen$käenlaistenmajonusvaihloehlojen

Uusiin G]:katuoihir on 1isåLtjpunaisellaviivNrolla
yhteDi iskoordinaal iston ruudusto Tänrä
nahdol l is taa GT- kartaD kål tön CP5-
paikanhuksesa Lisäksi kadtanrerkkien sclitystcn
alaosassa on ohjeitaCPS- käyttåjåå varten.

luonnon$,ojelulatiir (STr l5 10.9e)



26

KIRJAREPPU

KUUTAAJAKOIITALOITA
Lapnr kullankaivajien vä.ikkäitävaiheira

Kulta on ollul ihmiso kinrnostava ja kiihotn!.,
jolen sitä on tavonelu jopa onaD heDkensli uhltta.
Legendaarisia ovat olleeL vaNinkii Ataskan tai
Kalilimidr kulhn k.ivuusccn Lliuyvätkcrlonukser.
Sen vdjoon olal jä,ineet onrar tlalojoen rai
Lemmenjoen kuliaryrtäykser" Lrpin kult.n
h$Lo.iaa on neillä kiite åvästi lattenneuu, onpa
sa.lu dikaiseksi oda kultamuso.

(ullan Ldkdra on kuirflrkin aina ihnrisiäja heidån
elänrånkaartaanonvalottanulpeNoooalliseitaravalla
Llpin Kmsan toituirLåj aja pakinoi$ija sekit Lapnr
KullankaivajieD liiton pilkäaikaincn sihteeri Tieraeti
Ar lD Ruonanienr i  Kir lasta set ! iä i i  monta
nriclenkiintoislatarinaa kultaDriesten etiimäsiäjd
kohtaloista. Kidan kuvilus on nryös anroisa Ia
monipuolinen A4onetnimerjapaikatovalLapi$a
llrkrujille tutuja. nrutta kullankaivajieD där!å ia
kolrtaLol o!al .iiiänccl tunemartorliksi.

TORRONSUO

Etelai-Suonen kans.llispurs(ol o!dt pi.ta-al.1Laan
pienehkö. i . i  !en.uLrna Pol i io is,suoNr
h sallispuinoih!r. losi,r e.i puolilb Suonred on
mtös pieneblöjä suoielualueira Tä11öin on hahnru
suojella jolainernyistä luonror])ppiä

ToronsuoD kansrllispuisro ei ole nrj,öskåån koo a
p'latt!,neliönäonvain26 Esin*kiksiPalvnNuon

Kidoirraja on paneurunur syvällis*ti kutlankaiva
.iien elåmän tddrroihirr ja löytiDyr monia mielen-
kiirrloisir yksiryiskohtid. jorka valorbvat lrkisra
aherusLa Lapin kuttan palissa Kirja toiniimukm
vana käsikirjana etsiesså rietoa .iostakin kutk-
nriehstä tai työs1ä kullapurcjeD äärillä.

Kirjasa or eläväsli ja tämmilltä kuvatLu sekä
kullanliaivuura, ertämiesLen puufi ahista tiettdnien
l.ipaleittcn padsä. Vå6in antoisa kiria on mikäli
haluaa onrakohlaisesr i  tutLrsrua LapiD
kulldnkaivuuseen Lemmedjoei ja sen sivupwojen
lasilla jånrikseip,inuillalin kullankaivuupaikoi a

Voipa vielå suunDistaa larunraislen aarreiden
jåliille. Dikäli on liinnostunur TieraD anhnrjsta
vihjcistä.

kansallispuistossa neliöirä on 100. Kaikcn kaikki-
n soita on suoieltu yllåttrvän vähän vetratlunr

\ii[en. nriLen suuna osar ne nrelkiNe\åt Suomen
maperäsiija luonno$a

IonoNuoonEtclä-Suonenpa rairenluonnonrilai
sena säilynyt suo ja cdun.a.s. keidasuo tryppir.
To.bn$o s! aitsee f_orssGta lounaareen Podrrlcn
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liinsipuolella. Keidassuolla tarkoitelaan kohosuota.
josta$ime*kinäonEspoo$aTremanskår iäl1.isen
suon keskusta kasvaa han.lGeltaan nlintyi ja on
$lvästi usena metr.jäkoft emålla kuinsen laila-
alu€€t. Laita-alue€t ovat votisempiä ja rehevämpiai
sekä korpi tyyppiä Turve kenos näillä soilla on
paksuhko n. 6 - l0 nretriä. Ttlpillisiä ovat myös
keskustoissa vaihtelevat närät nela laikur ja
kuiv.mmat Ds. kcrmijuotit. Avoinla vesipinlaa on
'foronsuon on dhkoiuudiskeskusreD ldmmikoissa

Totunsuollaja rn reuna-alueideD netsillä on tiirkeä
merkiryslirnustollesekåpsimåaluena,ettämuulon
hvåhdrspaikloina Alue on tumenu myös lerienj a
.iekkojen asuinalueena. Alueen nimi pohjautuu
teerien metsästyksessä käytellyihin te*enkirhujei
eli rotujen dukaa.. Alueelra ld.raannyös ku.kia.
kuovcja. lirojala kapuslari'rtoja

Alueella on mrös haNi.aisia perhoslajeja, iotkd
nuualta Elelii-Suonesta ovat hävinneet tar muuten

LAPIN SANASTOA

asenlopaikka = 1il.päinen levåhdyspaikla raivN.l

gaissa = korkea runtud,jonka huipulla nmipysrl

haasio = riu'uis1a tehty aidan nruoloinor reline, iota
käyLedän nrm. heinän kuivatukseen

jukko = ahkion vetohihna
juovattaa = scwata jonkun jälkiä

.iLtroulu = olla paikallaan liikhunaud
jLrtaa= kulkea, olla tuaLka1la

jänkä = harvapuincn suo. räme. aapa, tulcc

Kansallispuislo or nykyään l,ihs kokonaan suol.,
nuttataloitteena on ostaa siihen liilty!ål metsäiset
rcuna-alueetvaltiontoimstaosaLikosallispuisloa.
S@ointdkoirukdraonosraantös bneinenTalpian
järvi kansallispuistoksi. joka on kui!a11u luhda](li.
'Ioronsuon lriheisyydessä on myös Liesjäryen
kansal l ispuisto ja yhdcssd ne muodoslavat
meikilåvånos&etelåsuonalaisn luonlolpppiåjoka
od jeänyt valilettavan haflinaiseksi asutuksen

Torcnsuolleei ole jitjestetty opdtuspal!elujaeikä
myöskään opastetluja rcitrcjä.

Suonen kasallispuistot, Helsinki 1994
Kansauispuisloissa, Kcuruu I995

saanukielen sanasla je+si
kranros = ruringoror stdantaller aika
kaira =.iokien lai iokihaarejcn !iili,ren
kalakcnrrii = kalanrichcn.sertopaikka
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karppa = vitsa. jolla piiskatam lapsia tai ajetaan

kelo = pyslrn kuiwnut puu, n'kå puulaji rabmsa
ke.kåtä = anlaa, lahjoillaa
kero = paljas, pyö.eäpäinenlunrurintaki
kesänavetta = pohjallaan neliönäinen mkenrus.
jonka karlionaisen katon huipu$a on ilmaroNi.
Katan naletassa olle$a torven kauua syntyvä

'lmaurla 
pilää naletan puhtaana sääsklnä

kiela = polonsaflesra tehty rcngas, jonka läpi
suopunki henerlåessä juoksee lehden silmukan
kieppi  = metsäl innun luneen kaivama

kinnipeski = peski, josla kana on kulunut pois
kiveliö = dumatoD suuriedmaa
kollostaa=sitoaporot hihnoillatoisiinsa peritysten
kulkemaan talulusra tai ajod vånen

kortto = pana, Käytetå,in myös kirostuana.

kcte=9a€npaikkavimsakivmtaimåakielekkeen

köngäs = jyrkkä vesipulous
lappalalnen = sa.melain€n
lappllaDen= Lapin läiinin asukas
Iaudi = kåuuaaltaan, yleisesti
letto = aukea, märkä byllyvä suo
leuku = iso lapinpuukko
lieko = luulen kaalama pDu,josta prkki on irromul

lik iden otuva=onva,jonka kdanvaihto on kesken.
yksilölliseterolovatsuuret; sahallaslueellavoi olla
jokddvaihdonsuorintreiraonviaja likaisidod!id
linlka = iikkijyrkLä pulous koskesa
lohisäaiski=räskoskikoMroraji,iokalcnaajäiuen
Iiibliessä sdatu aikaan, kun ensimäiset loher

loue, loude = vaatteesta rehly suojakalos. Tukeva.
ylensä vihreä kmgaq josta rak.nnelaan laavu,
sadelaist€n perinleinen ksäasumus, jota kli,1etaiän

esim. v.sånderkintäaikaan. Kangas vlriterälin
ohuiden koivuista tehtyjen tukipuiden väliin.
Iovinoila = noita,ioka laihesi humoslilaan, ioUoin
hänen slelu.sa uskolliin våeltavan
ruumiin ulkopuolella = laulaa louheen

maahinen = maanalainen taruolento
nryrä = anktua tLr.lurinymk', joka ikäiin kuir
pyödi tuDlurin ympärillä

Dili = saanelaisle. wastoairk. ioka tavallisesr,
rakenneLtiin korkeahakatkaistun ja kuornunkannon

niva = heikko koskita, virlapaiklajossa
nulkala = juost. verkk.h

pabla = jyrkå kalliorinåmä
paltsraj a = !eha, karvaton peski
pasa = ekeen sijoneh vesisåilio, .jolla ajeltiin
mehaityömaan tilapäisteide. jåådyftimistii !.rten

peski =polonnahoisla omelLu lapinturkki, k.Nat

pounu = iso j änkaimätäs
purdaikå=kdmajoåika,ksällätal!ikbauihluu

pååläri = kannellincn, saogallinen likkipeltiDen

pdönåt= kahvinporot.kalvijaubo, joslakah!i vedcn

lanknen=ninavaaneesraGideh&sosla) hneru reltaD
kalrainen suoja,lonka siså11ä saa nukkua sääskillä
rauhassa. Viriletaiain Daruilla koivupuibin laavun

rehto = låssä: såumn pohja
riippa= köyteensidottu anl&urikivi
ridpi = suonsilmiike, hete
riura = haAkrllå kätaä pelo tai lintu
Robnoiva = nykyisen ilänjan takana olevien
Sallatunturienkorkeinhuippu,yli 600netriåkorkea
ruko = kekomainen lreinäkasa
ruukalta. = laukaLa, syöksyAkiire.sti
räme = kuivanlainen, mä11äinen, k i tuvaa
månlymetsääkåsvava suo
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RINKAN POHJALTA

Kiinnosiaako Si.ua HSL:n Interder- sivujen
suunni$elu. Jos Sinulla od hieman koken$ra ja
tietenkin kiinnosrusta ota yhteys Pekka Nariseen
pub.k. 09 - 8 I 0 I I 0 tai pekk..narinen@meeabaud.fi

TOIMIKTINTIEN !'ETÄJÄT

Ohjelhåtoimikuman vetåjå: Ritva Puraneo, puh.
k.387 2l0l .
Talkoopäällikkö: Ulj6 Pemu, puh. k. 488 821,
kiinnykkå 040-592 72?8
Ulkoilubimikumm vdäja: Joma Nunni. puh. k.
019-318 243, kånntkkå 040,568ll79
Karjakaivon isäntä: Kalevi Koskipub. k.813 5460.

KODANVARAUS
KitlilänKukasjäNellåsijaiLsevåaGoadoskotamme
larataan Pipsa Mo.ingilh puh. k. 5877 004.
kesäasunto pub.597 397 taiMaij. Srykittäpuh. k.
8?6 4391. vraus on peruttava kaksi viikkoaemen
vdånuaaikaatai siiräperiräiinnornaalikå'1tömaku
Kåy ömaksu on HSL:n]åsenelrä l5 n*/htö/yöja
huilta30mkhlö/yö.Alle l2-vuotiaidskå'1tönaksu
onpuolet edellisisrä. Koko kodan voiva.ata kiiyt-
röönsä 60 mk/yö. Matkailuliiron sauna. maksu on

VUOKRATTAVAT
VÄLINEET
Kolnre'tcnå M{stq.3 telttaa.joiravoi vuokrata I 00
nk/viikko tai 50 nk/!iikoDloppu. 'leltar olat
kupoliDallisiakaksikenosreltroja. FjåttrdvenAktia
teltan vuokia on 200 mk iikkolai100mk iikon,
loppu. Tiedustelut Anja Sintonen puh. k.813 5460
tai sakari Palo puh. k.8745880.
YksiSrvoft 906ja yksi 1200 dnkka Vrolra on
I00 D*/liikko rai 50 rk/viikonloppu varaukser
Pekka Narinor puh k 810 I10.
Kaksi irsctehryä rhkiota, jonavoi !uokara r 50 nrk/
viikko tai 50 mk/viikonloppu. Ahkioila voit klse i
Pekka Nariselta pub. k. 810 I10.

Koloe paria suonålåisia luniketrkiii naUia
Alposer 75 nkl viiklo tai 30 ml/viikoloppu. Lumi-
kenkiä vuokaa Pekka Nd.in€n pub. k.810 ll0.
Kaksi Trangi!å. joita wokataan 50 nk iikko 1ai
20 nk/viikonloppu. Vaiauk$r Anja SimoneD puh
k.813 5460.
VÄL]NEITÄVUOKX"{TAAN VAIN YHDISTYK-
SENJASENILLE

MYYTÄVÄNÄ

HIHAMERKKI]JA
Ldpinkiivijöidenhihmdklejävoiostarkedroiltoise

T-PAIDAT JÄ COLLf,Gf,T
HankiiBellesiomaUauudellalogollåmnevarusr u

Värit: bamda, vihreä. sininen.
Hi.La; T-paila 50 6kja college 100 n*.
Tikukset: Ki6ti Klemola puh. k. 291 9l? I



BUSSI65 XARJAKAIVONLINJÄ-AUTONÄIKATAULU

tspoon k*kuksesJ l,njJrd 8. on \rihlolhtels HelsinBrn rlrtrdjrn l

gehingistå

6.54 E
150E
8.42 E
IL42 L
13.10 E
t4.22 S
15,26 E
16.42 L
I8.10 E
19.12 L

Espoonloriltå Nutrksionpäiistii
årkipitivinå r*ipliivinä

lau!nrahin j, sunnunt3isin

?. i0
8.30
9.30
I2.30
13.50
14.55
16.00
t1.25
l8 45
2Q.25

6.50
8.00
8.55
l0 I5
t2.55
t4.2Q
15.25
r6.35
r8 05
19.20
20.55

Yhl€ysjuna f,spoonlorilta Nuukrionpiiiis
6.42 L 1.2Q la 7.50 la
8 I0 L 8.45 9.20
9.42 L 10.15 10.50
r Llo E r  1.45 t2.2Q
12.42 L 13.15 14.10
14.10 E 14.45 |  5.20
15.42 L 16.15 17.10
17.10 E l?.45 18.20
18.42 L 19 15 19.50

1a = vain lauantaisirl
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Tilam Lapinkåvijälehden 50 ok. Olen suorittanul nriGun
ilmo*illistailaskuaHSL:nlililleMeritaEeikink.24.2l 42 l8-
13842.

Kuulun ennestånn Sroncn Måtkåiluliittoon (sML:n

kauita jahaluo lhäksi liinyä HSL:äån. Malcmluoden 2000
sJora.Nema](lln 50 mk ilm"l enl|sLii la:kuq Hsl n u]|tte
Merila Eedkink.24. 214218-13842.

HaluanliiuyåHelsinginSeudunLapinkävijöihiDjasitäkaura f_l
Suomen Matkailulintoon. MaI5m SML:n jäsemaksun 140 L-l
nkminnlle lähet€tiiviillä lomakkeella.

llnoitån osoitt€en mDutokesla

Helsingin Seudun L!pin-
kävijäl

00400 Hehinki
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