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PYI'KIRJOITUS
Kevåt

Tiety levottotnuu! sDoni$å. t ru kihelnöinfj.*aponjirsa. Ajatuk€r hahaileråt kalse &årkåa kesken
röialen r€eltel€tl)@ uls ikkuBta.

TuopminenpalloråivaeEnallahskmyhitldteminyldspetisld,li ujs tiihldkitpalaulrma hdiinjra
jo @utöstd cikå cdes hmita.

Vedm mÅoittå\aa nuiildda pNissa. l|1@ huuDalla nrol\auå metsAs*i. Puur \€diinit ylled vihreån
juhlåwttes- Kiihkeiiä, atmrontå}jr soidinranssia tuonnon pa*ereilla, raisretu. oikeudesrajatkaa eläm?iii.
Voinajiajåhåliåjiå Jå nåviåjåikh rojtravar - oikeude lole, raås uude. keviiån ja kesän rllotr.

El'm vinaa has rah en kohneiamiin;iel, r t\e\ ar lupa! palo. Mielilrlks mersiin M|deittq \caitle.
Tänlå lika sjoka \Mi nuol€f villiintln8iin! \6nar Kiniid,:in hiljaå nielissåiin sii6, erå ftiki!ål vietå

Oi ylellisrFå saåda kok@ Pohjold pyörryndvah loihala! luod€naikojer vaihreh. Oi myö. erloil€E
saadå @lt!a Euoope viimeisissä todellisissa e.åMissa, päiiståkokM honbja sn ihnEet, u e/te,,
piEstii itse ml@ nåttteleaagn luouon sul@n t@tt€riin. Slllå sitähån se on_ nrirå mejoka kcna hame
veUiessåm vaellusp.tiinitia*an ja heinåesänm rinle seltn &iusrksi

KokemDl€ia, cl&nyksiåja uohtumattonia vaellukia ntös riinti tcsårä ieille. lapintall@jat I

Kirsd lalo\aara
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TOIMINTA
TOTJKOKUU

19. -  21.5. pe -  su
VIIKONLOPPUVAELLUS MÄNWHARJULLA

31.5. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Miintyhadu on stsmut\iine rlosina ulkoilreittien Ekentåmisecn. Retl:eilijöidentå',tösså on trltrutE€at
40l,ilomeriä merkitryjåja lansrethrja polLreittcjå. Reittien Fk@tanircn on tot€ ettu ItU:n. valt onja
kuruDn yhteiselä mnoitulsella. Niftå lähdmetuttinårnksä?jnvii*onloppuuelluksella. Kiiveltilili lule
mlflpina piiilinii!. l0litonetriii. enei sitErlauå ainåhdutatåydiilqlilhliddl:jrti$årEH€EiårFstoj 
jGlatulemuutåMkilon€trilisiiå.?€ro\artat3l23 08.3121 l0.i.3l2l ll.
Liilrd lilaubussilla Ra{atie orin MistipysäLilt, perjant inå 19.5.klo 18.00js paluu sa|]r@ paik}aatr
smuntaim 21.5. noh klo 2l.30. Msomatl€ aj€Iad Lahden ja paluuistl'a Kouvold kauna.
Retken hinta osanottajid niiärästi riippuen 200 - 250 nk sisiiltien malkd ja satlm. H!om! Ota
lau&tai:mu lieitt?imisii r"nm l?mutrdd noki yksi litra vent mDl@.
IlmoiltadumineD 17.5. DeDn6!årelkm vetijåUeHaN Siita.illepuhelimit$ Q9-B6al I tå1sihtöp$tiBe
osotuees€€n hatuu siitari@€pgemini.fi
0uonl Ki.joitus tlpinld,vijä n:o 78/00. Reppuretteiltöille reittejå . .. ..)

tD 3i;1li'iåli;i"
UlkoilutoinihnD@jåsdet toimivat oppaina niille pdleen pidimjlle. jolta eivål olevielä s@et i'iiii 1ai
äitiå t nsean tutustlnM NuulsiM l€Mllispli$oon. Retki sisåli:iä }iiv€bii pieftn retkeilijain Edojllå,
jonka aikau voidla! pnäÄ taukoa \€iN6 nuotiotr äii.ellä e\åiå @!ttis. Tututuniskohtea ioi ulita
vap@sri. Ellei s.llaistaolq ve$ja huolchdi ny6s sn6. Piend retleilijån isä1ai åiti voival ryös tllla muken
Epplak nlam@. Liihröaikaklo I I6in. So\allastatai S.lmista.IlmorttåutumiDenJomNunelle,pun.
040-568 3179- kor i  0t9 -  318 243.

Lapinkiyijöillä on kuul€trd€n swna aina Kejakrilo. Omeksi tuthDripiålautunki ei tlitli $uDa
liel$itrf listoilleen. SinM it donas.potutase. Sa@onlinminklo lElikoihin SåMonyhteFsaua
ja matsa 5 nk. vastuuhenkilo Joma HFkiis pult k. 479 508



KESAKUU

T$e|!loa tutNtun@ nrkikohtala*liee tilante@tr ja lenontu siitå kantåsi.
Hanketia l"lnistelluxyöt}-hmiisinelee tksiryiskohtåissri Nna nahdotlisi, tonttivåihrehroja hinroine€n.
sahoin Mpia ml€mulmtl,åisuja. suoin hintatietoineen. KåiRi kysvnry\sei o!fl dokl€ila. osan
niistå salaan jo vastatåhn .
Osmoiajilta saåduDalaffq ponj.lla pååtetiiiinjarketaanloh.nl€rla jajosjåtkctao niinmiuä laloineella.
lolia'sq pdc on hrm lårpellinfttrD tiissä Eihessa
ktso erillircn ki.joitus toislla tiisä lehdessä.
Kahvipaqu o rlMea ja såua lilnpiåå lilaisruden Dåeneksi.

1.6. Helatortai klo 15.00
YHTEISPALAVERI KARJAKAIVOLLA -
UUSI IUKIKOETAMME LAPISSA ? Tri nurålh ?

6.6. ti
NAISTENSAUNA

K*6 on pa'hlimille ja niin qös tuiser kiilrvii?in Kajakanon sa@$a, putaldeth@n lmresa ja
nauttie$@ hrl,iistii semsra. Saua on lirnin klo l8 ailoihin. SalMnaksn 5 nl(. vastuuh€nkilö Karin
Sillander pult. t. 674 644.

Z--- 10.6. la
lE RANKAsAVorrA
V€swinja pi€nin kiiein kamtt a y@stautua näihin raltoisiin. Torin runtoj€n pin@j ial{in |aNnaan. ia
heille riiit,iå r"hv6 kåsiveet. Talkmt allalar klo l0 ) låpai*ipaikalta. Onat tåuEset. ltrsitarja pryh\@t
tuuk n. sillå ti€dossa on tallosoppaaja saM. Yåstuuhenkilö Mta Pirinm pulr. t. 810 I 10.

rG^rl
E-,--I 28.6. ke
lE KESKTvTKKosAUNA
Taas sauot8al Tule mulrll! Saltlå on lårDi! klo l8 a*oihi.. Satins on lhleissåunå iå nulr\a 5 mk
Vntuuhenkild Pekk Narircn kamy 050-33 99 85 L



ELOKUU

Laihtö Helsingistå Kangasnietnelle perjantai,ilraM pikkuauroilla. Autokumai sopivår keskeMän
matka*ustaMult@jaosta. Pailallepååsee yösklo 18.00 Hohineistii Pielciimäelle tihteltllå pikauorclla
Yöp)niner telroissa. SoutM@ liil|daåår lauatuaiåånuajaseuau yö vie&råårjcsain Punanss@sa.
Paluu dart@lle sumutaiM illacuae.

Ensisijai.en taroite on saada kirklovene na|taar Siihen mahtur 14 h€n*ilöä. Osonorhjm:iådn
mahdollisia*sa voida& h.lukaista nelojista nuodostaa ona rynnä. M*aan r€rteibaaruteet (teltls,
nålmpussija nlutu, keitin. ouat jåres;iktejå rawoid{ suojaksD. rai}allisiåErkjqåiui ehrii osiaå \åiktå
I<?ngsniemo torilta lawtai-@Dna.

KushDut{sa jactaån paikån piiällå Gdorajis keska. Kikkov€n€en uok on vajåal pari rouia
iikonlopulta, lisälsi veren hljetusnEku piiiir€listc€stii tålaisin + ral<sinaksu.

Ilnoiltåutuni$tkesåkuurloppuunm€nnesåHamtrSiitanllepuh€limitseo9 736 El I låi s'iihtijpadtitse
osoittq@r hamu.siitariA4apemini.n

HEINAKUU
26.7. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Tule torea@ bllystm näiirä krjakaivon histilla sal|@r! vilvoitellesasi. Sama on tåmh klo
aikoihin. Sauiå on ftoissauM ja makaa 5 d( Våltuuhcnkilö Sah Palo ouh. ft. E74 5880.

1.8. ti
NAISTENSAUNA

Naiset \€ltaårat Kadalaivon. Tiedossa siis nukåE suuilta. Saua on låmin noin klo I E. SaMnaksu 5
n*. Vaduuhenkilö Mira Pirinen käot 040-560 2041

4.-6.8. pe-su
KIRKKOVENERETKI PUULAVEDELLE



Niiny on toivottaEsd lalo,inurja l€svien \.rct loi niiniäj! tidlåa pois. ettei p.il*! titaa Ehevöidy. Kiva
hoim iltasell@n. jos poru$!, on riinatash Kot@ntumd (atalanon atapatrlpårtala kto t7j0.
Vårtuuhenkilö Aulis Bosrötu låiny 0400-l oo 877.

Itl
E-r!-I 26.8. la
lg RAN KAsAvorra
Rdkojenta6ini$.nii:ti. Toivonar?sri Nyiis letijöitå. KokqlmimUo I oKadakaircnttäpar ipailala.
V!*uuhenlilö tljas lmu puh. k. 488 821 .

.E1T:I

El r- 29.8.ri
tE KERHOTLTA 1LTARETK1 SUOMEN1j;NNAAN
Kys4sä d siis viikolla whmetru sryslau k€rhoilta.
Elolam lopmlåmpiniissåmle.ellis6*iiUass, kokottnnumme Kaupp.tonlb Slonedins tauttantrcd
I(ello l7.45.jcta når&aa{me lauraua Suonentiuun. Lipuilsi täraår nonnmtit HKL:nja sntuliikenten

S€nkmiaksi.elrimdeilläånonHelsineinlaupunghkul$udikaupd jwosi_ \i.ki$iimesielunmrcja
ruumistarme ,illais€lla ilrårctk€llä. Suomeirtuu on lksi UNESCON maailmar tedttuuriodintökohteib.
e,kii suo@. Sen tålenranjRn aldreErb ) h 2r0 \un! sifltr Augusun Fhren{ ardin p'natu$@ mul@n.
Hanke oli kåsittiimiiltömiin sueisuunraind. Siri ntoiretriin @skalaisrm kutraha*toi€n tudn. ia linnan
EteuusröEsol' umsraDdsa ueiratuh.ns@ 

'n'ehiä. 
HeedusDsr turu,sE en k&s;tl'suul,s,a. \a elå

lu käireniD prlon r'öroin1m. l7uo-turalla Smmentimss€ ot'trn paljon ene'r1lm åsurllrla ja ete
tlin enå - Heisingissii. EnreNrtird oli paihi a*Htehija nl@usvalvoja n!ös kodutuies, laidemalri_
as€ids kehitriijå. hisrorid r$njå ja ties muå. Hänen yaitatukssren kuttedui Im sirtmipensas
Suom€i{ima! kautta ruualeldn Snon@. Ona sJa}.tÄ huft KirtoiellkltNoti viåpon! nMir"ih€isessa
hjsioriassa sisiiUissod.n jå&d. Suons im toini vajaån nodo ajd pwisren vånlibinnä. Siertå oli
säilitttynå @imilliiiin 8000 p!'å!å*ia. joisto l0OO ei seh iltltl etäyåna.
Toivottavasd ja todeNliloisti samrc ilGlnDe opaskinokser
Suonenlimassonkåhriloita. nuttå omaddnelAär taUkevatmnkausti repusså..Taskulampp! voiofia hraå.
elolaulsa kN ilra jo pinm€e emen kuir rctkeme on oli ja palme laura,la nanr€ree e.
VålluuheDkilö on AMu kisdner pu} koti 809 2{40. mp. 040-577 5659

9.8. ke
NIITOTALKOOT

30.8. ke
KESKIVIIKKOSAUNA

Kadalaivon lautenh, Kadakaivon laureillå, alasrotr ilminm oo!. Ei mikij?in ,nun nåillå nnhuudd teifla
pat€mal:si irielti t@ Mtrnå ku$ån tiåttå hiki ptnåff saan. .. Sada on iamin klo l8 ailrcihin S.lda on
Freissauaja nakeå 5 n*. vastuuhmkilö Jom Hlrkais puh. li. 479 508



TULEVAA

ERÄTATTOJEN SM-KISAT 7. - TO.9.2OOO.
Ol€llrc tado!t'det auesi j:iiesleb"Nl€lle.

I'IIKONLOPPIryÄELLIIS EIRCTTANPOLULLA LEMPÄÄLÅSSÄ

Vuoma 1439 q4vi irsenäiren Lmpåålåtr piriijå. Lmpötin seunhniå p€ntsteliin.jo rBsira l:'lmoiå
wosia aikaiseimin ja se !åi olm ki\ikirlkore l400lui1ln puolidlin jålkeen. Birgit n polta kdlee
r-emp4i:ilån kruijss rojsissareisissÄ. joid€n ldiåssa sittoincllöh sii iiiijåniä. Parilointidletppoa.
Kosteillo Gruksille d tehty saroja metre.iå pi&ospuita sckii blrl,@iå silroja. Reini on viiioirettu niiL ettli
cdelliseltri rerkilui |uyr* se'mvalle. Ma*atr la@lla on usaasti lauLopaitkoja, joissr voi sltrrutd

Liih(t tilaulbussilla Rauiati@torh tilausajopysåkilii, p€ l5.9. Uo 18.00. rals s€lllåan paikkaa su 17.9. n.
klo 2l RelLen hintå Gmttrjid miiårås|, riippM tr. 150 - 250 nlk sisåltiim mtk n ja sal]@.
Ihnoinåuiurnino 139. fterDe!!å Joma Nmelle, mrkapuhelin 040 - 568 3179 , koti 019 - 3 18 243.

PERUUTUSEHDOT

Ios vMls pnutet rn, palautetaan ilmoittaunmis
naksu idl€nnettlaä sile toimisiokuluilla, 100 nk
unul$elt4 kuir.nkinnih. enäjcr€!å!spauut€raån

42 - ll uL emen mat*d alku, pidäletiiån puolet

30 - 15 !1k emen ntatkan alkua pidäletiiån
eMdH(omksukokoMn. Mitäli tinå nalsu on yli
25 %r@tw llmviiton himdta, p.lådebandmän

14 - a lrk ennm 
'nat*an 

oDea, pedtiiiin 50 %
YaEut!€! liol(onaishin t!3ra. tlite*in våhhriiiin

0 - 7 1rk €rien natk n alhta, pqitliiin vålåutls€n

Tilaaja o! oikeuertu 6r't€€n tålaisimakllm,
våherrc$ytrå roimisrokuluilla 100 nk,
p€ruutra€ss@tr saiEudm talia ja esina€ssäån

Helsitrgin Seudu Lapinldivijöiu:i on osanottajim
våhry.len tai muun emalta arvaana$om syyr
joidctå o*tus peruunaa lonatilaisuN l4ukemm
ilnoitetln tilaisuuden alkllnispåiväa, obmans
velvollintr toNlutsiin. Jårj€sdijiln perNtts€sa
tilaisuuden osanottomåtsu palåutetaan



ONNITTELUMMI] 20. VUOTIAALLE LAPINKÄVUÄ-LEHDELLE!

Tule Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssille j a opi auttamaan.

Ensiapukurssilla opit kansalaistaidot, j oista voi olla korvaanatonta hyö-
tyä minä päiv?inä tahansa - työpaikalla, kotona, liikenteessä, ha.rastuk-
slssa.

* Ensianrn peruskurssi, ea 1
* Ensialun j atkokurssi, ea 2
* Hätäensiapu
* Kertausku$si
+ Urheiluvammat
* Lapsija tapaturma

16 t
16 t
8t
4I
4t
12r

Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssit ovat tehokkaatja ajan tasalla.
Tiedustelut ja ilmoittauturniset, puh. 09-129 3505.

Suomen Punainen Risti
Helsingin ja Uudenmaan piiri

TEKNISTEN
LIITTO TL ry

urww.tekn liitto.fi
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ONNITTELUMME 20. VUOTIAÄLLE LAPINKÄVIJÄ-LEHDELLE!

MAA- JA METSÄTALOUSMINIS'IERIÖ
Muista kalastusluvat!

^-7aU),----- LOMAIVIATA
E Prxouru
Lrhenrannrntie l0, r93iJ0 Muonio
puh. 0!6-53: 23?, lrr 0I6-532 236

lvlökkimajoitrNr! I\'luonion keskusra\sa vesistön iiärellti.
M..r  r r  , . \ l inrocl In i l  ( (u l | l \e , . ,  nr(  - l )mrt . . r . ,  J\o\kr i . . rn
prnrr lohuuneirroihin
- oprsrcrtujunelonrarerkin
- lxn '" 'ur(1 t . ,  ven(rdrn ,uoau.Jr k . l  .1- \ lJ l 'e, .

yöpymisiii lapi0kodassa sraJessa. telft asrund
Lisätielojå: wrvw.lapland.fi

uotkaä Ruoktu

Hans GsM: +353.{0)400-360563

Oula Gst{rl: +353-(0)400'l64441

6ula.niitlyvuopao@pp.inel.li

www.KoTtstvul
HtIP://P€FsoNÄL.INETFUYBITYS,'I,IUOTKANaUOKTU



LOMA

Tiidå l2J ldpitui@\ae.lluåI@ fu iislmpotorta
jåjathlu phjoisan Hcttåe asli. Ko6la piiivifliiir
lutjettavat matkat dat nomadia pidempiå,
osanottajilhedellf elåålhlaååhtnto.jakokmBta
rirlon kdreis€sta. Matfanopeus on nornaali.
vaellusvauhtia. Mukd kvammat€t ya€llus
varu$ee! tmt telrd ja onar evilår. Emrkkoprls
wiss, jot pidetådn KEjsklircIa su 14.5. klo
I L30, lubstdaan r€ittiin ta*minja p€ru$etad

Pdi€fi dnmuKK-pdst)nld.nhrlsltieisryiks?i
ner!åhhoihja Rä&van aikoirrån n$. piilopirtilsi
r.lentåna! kåmpår utefl rarlallisempaan
parldoa Teemrcnyölkinpuuliiterin ja kiilmrilån
tållå salnåI]å rtissulla-

Ilmoinautuniiiaottlr ve$rm iNlenoo |i3r.å
Uljas P':m puh.lc 09 -488 82r ,npo40 -5927)7A
Kalevi Koski puh.k. 09 - E13 5460, tnp 040 - 50E
't626

TIUKKA KESÄVAELLUS 3. - 10.6.

l l

2-3 hdeEr ruok!.tilnft. Ldhtö gekinghd pe 2.6.
Llo 19.24 l:ihlqiillå jwUa. Pahu ss I 1.6 klo E.40.
Einta r, 1,150 mk- sis. ort&!l. loppM|lM jå
yöpymisen Hetassa. Tiedusteluiå jå
llmoittrutmiriå olirå rr{åån Jöinr Nuni, pui-
040-5683179,koti0t9-3l8243.Ilnbittsaunisåilå
påittly 30.4.

xÄmpÄr pysrrrvsrALKoor
POMOKAIRASSA
30.6. - 16.7.

Talkoordssulla d n]th viikd piruinen t l}c
0$6. I-iilrlöon kuitenkin molemill.cuutsifle pe
30.6.

(nuon! kirjoit$ Lapinkivij,lsit D:o 78/00 :

e-/



RUSKAVAELLUS MUOTKATUNTUREILLE
2.- 9.9.

Låhtö judlla Helsingisli pe 1.9. klo 19.24
Rovanidelle ja siellå li\ja-6utolla et€.rDåin
r,arigasni€md slutad. Paluu Helsifiin su 10.9.
klo 6.40. Eintå n. 1450 nt sis. narkan s€tå

loPpusåln,rnåjoin]ksin. Vatuun s€tjarclkiEuår
jokahen hnktii irse nieltymystus?i nulaan.
Emalkopalarqi Karjataivolla $ 20.8. Ho I L30.
llnxiilrulumin n6A. |netrn€sl JonaNunelle,
Duh. 040 - 568 3179. koti 019 - 318 243.

JARJESTETAAN
12.20.8.
SUSITAIVAL-VAELLUS ILOMANTSISSA POHJOIS-
KARJALASSA VÄL|LLÄ MÖHKÖ . NAARVA

YI{TEISTOIMINNASSA

Hsl:n ja JarrrtryEiih Re&eilljöido yhreiyåellus
tehilå?ln koneissa Pohjoiexrdald tuisdissa.
riihlö 12.8. \lo 8.00 linja-artorra Mikod(rdu
tilasajolaitudsta. mvnnola FeMia lohdaltå.
Mötkdön sllwtåln illansuNs, jossa majoiruaån
telttoihin. Alnulla on mahdollisuus tutustu
Dukkimuseoon. jor*a jålk€d vaeuus allaa.
Vaetluksen kokonaispiruls on noin 65 th.
påiräna[al nod l5-17 ]n.
kinpa,l(oilla on såhdollisuus lolsstor. geml
OnkiniMon ilnåist& lifr elilrru. tarvitswatluw,
lvsy lerij:iltå.
Naårvaita siinluiån llaje sayotialdmpälle, jGra
käsin tehdån piiivänaltoja, esimdkiksi EU:n
itåis€lle pistele, Mrjdtutsd vaniaan ylci koko

Sumunhina 20.E. läideniiitr kotimlkalle Valanon

ldostarinlåuth, jos$ halu&krst wirat ruokailla låi
muuren tutustua paitkoihin.
K{tta llomå{rsin nrattåiluLairia I :100000.
Fintå noin 7(rc mk riippum omottajamå&iisdi,
sisåhiiå matkll linjå-autolla, mökkirojoitus +
arnnpuuro Ilajasså, saMt, oppaan palvelut.
Sisåönp?i:i!'nElsu mu@n ja Valatuon kulul

M*aln vsellusvffusbF: njtl4 teltta, keiiit! olrar
Nlooat, pithftppu. Galrbvaroisra voija|da li!_la-

Itnoinaurumtuei verijålle Pemi SaloUe 30.6.
nm€ssä pdr 09 - 291 6873 sekii nakånallå
ennaton 500 tr* J?iryop,,i?in Reil?ittitidq tilille
106.130-7200335. Viesrikenuåån m€rlintå



JOHTOKUNNAN PAATOKSIA

- Myömettiin ero yhdistyksen sihtesrille setå
johtotu'år jdjdlydesrii eitå yldistl,klrn sihtesi!
t€htåvjnäYhdie9t!€nsihte€riicir"litiiinåjalk r.l.
-30.4. P€ltaNeiroja 1.5. IuLi6AnjaPoutiaine!.

- Ta.*ist€ttiin yhdist ts tulmatuien telrojd
notEulhiniojaaf(aer 15.5.2000 s€|mvsti:
T@ Mdter (3kpl) Lrhdd hogm teltbja 4ks,
50,- / viiklo, 30,- / viikotrtoppu
Atlo olpl)tolnEnlergertelsa d5lc
150,-/ viitlo, 80,- / viitorloppu
HiuöagNamali GT2.bhd€nlEng€otuineliretrå
3,4k& 150,- / viilto, 80.- / viikonloppu

- Aulis Boströfr j. Ulja! Pernu €siteli!är Aulis
BoströmiD, Kalai Kosken ja Uljas P€mun
al€kirjoittarfl knje€{johtohmrfleLostiquu&tr
lonapåikan hånlkimi$a drhdollissti Lapisb
Helsingia Sadd Lrpinlåvijöilb. Asian edellm
hoiiaoftetsi perBtettiin toimiklnta ja asiasto
påatettiin riedofl& kÅikissa tlSL:! nile\'issa
tilaisuulsis!å ja Ma&ailul€hd6så. $uniltelu
til.i$sHSL:rjås€siU€pitiGitiilpiriti Krdalaibflå
hel.lmraina r.6.ldo 15 altåen.

- Keslo5l€ltiir K.arjaklirctr aEiristr. Avåinia or
niliå h€t*€llå 4 lpl Summ MatkriHnb$å, 2 lipl
Solvallan kahviossa. Iis.iilsi puteedohtljalla,
rdahironi!åmtllåjahlkoopeii litöUäLall.l.in I
L"l.

- Hlaåtq^tiinyhdislykendliqåår&vrlodelta 1999
japå1enii. esidtlwodetr lS199tilikud€nylijiåså{
siirtlimisdp€iustetiaraa! ldffipaikktzlEsioor

- Valtuulettiin yhdi6tyksen puheetrjohlaja
all€&idoidnraatruiauols8lpjru SML:rtaBsa

- Pöåteniin hankkia kolm€ linnurpötrtröä
KuLrsjåmlle

.toltokur*o o*t"$u 
I

sa@KGtaDå n
I l

\)4

TTJNTURITURVALLISUUS

Rmtsin Turturtaurvdluunarvo.lor julaisu

Liinti€ssårane tunhrintkeue or mi.liim jÅ6nyt
joit kh naallisuusohjeiii hlt€n " ålå liihd€ ,*sh.
ilmiia reittisunnitelnasi lålleisillesi, ot! mrtEn
kanlajakonDåssi,wiltakuljetnte*iryillä reiteillä"
Tw.otjel oval n leet tutuilsi retleilyoppaista"
kämppien yieraslirjojen sivuilta jå retkeily

TutuituvallistrBtyo on laitentin S@messa
lajånaisetnpåa kuin Ruolsissa. Siellå
LuomoNuojelulaitokse! Tdlturiturvallisuus
tuovG(ohoit!å lnnållisuusoeuro aaåkiivistija
k€skitetysti. TutuibryallisuBneuvosroon &uulu
jåseriii mn Sverska Turisföreningiltå,
lååtrinhallituksistå. saamelaisnelvostosta.
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rikospoliisi$a jne. Nåin tNallisuusryö tule€
niibaiiksi jå €.i hliojm kauna lajalle iwetukija

Tutuitur€ft usBdneiistråh,ainpiå saåntutsia
on Fjållsiilcreli Tutuitufr lisu[s ldds jullaisu. .
AikÅismmin lilå jul€istiin r.sbloid- muoroisent
must l"lkojul&lisula. ParinåviinewoldElehtioi
muuduutvairilisebi aitatåsilehdEk i. Siiiijel&tr
illD8isel(lid.ei\tsraksissa jaturruiasila. Sft A
onmrndolisuls tilatamös ilnrisebiesine ilsi
jii.j€stitisså kårrnäviiksi maieriaatitsi. Vårien
lqtön mvötå lehti on lullut haEimottislmEki.
Kuvisra saa helpommin selvåti, koska
ykityiskohdi{a on helponpi rrmiln:iå luvien

Lehdensisätö kertaa wositbinluaatlisuusonjeir{,
I\aito&in hienrn qi lilökdmsta tartåsblrur.
Esillä otat m. vaeltulsilla liiklwis lNåohje€t
jod..olrtcirttttqrsuoiålaisissedeitoppails..
Varud6, tu*a-jajuoln.drjedoutnyiiskeskeisli
€sillå. Se miri Suo(€ssa ei kovin yleised låsiteUå,
on sm sijaån IMiryörwaa6. Piircslovin on
*lvemettyoiosuhteit4 joissalunii]6!-a voi sytyå.
Tårleåt sirunsa on prolesraal såå- ja

lwniolosunteidmtultimdla. Vuiltainjullåistad
nF. .adior ja prhelimen tåuna saaråyat
s?Emuietredot jå aja*oldat.

tetdetr siwiua kasiteuålih kaik@laist lMocsa
liiktMistå Lrten re&eilyå. mdttorikelld€ih4
laskettelu ja jitå6kk6!åeluksia. L€hli rnruu nåir
lytry6ti €siteltnt hiElbjrasispiroisetta. Mulr.tr
on lait€dth ocnu "k€ve tivån" aicistoå_ kuto
bastatieluja j.€sittelyjå. Tånånllloda Mero6sa
k€rrotaan nn telelna.l- hiindosta ja Lena
t inddholnin naalallherslulsesa. Niiir lehli on
s!åtukiimstavenrllikuirlElkibliiiinohjeitt ja

TBtuitwålliiuutrr or toh{rEttu nyös molis
nuin tavoin. Tunturituryallisuusneuvosto on
julkaissut mm. videokasetreja ja julisteita.
Vid€okasetit ovat naksullisia s sijam muu
måteria.li on påäsååntöisesti maksuronta.
TsteitoFallisuustyöhön voi tunisrM myög

Inr.metin kautta voi mtös tilat! neuvGton
julklh€{EatiedorBåit ci6toa.

Reijo Bldbers

TUNTURITURVALLISUUSE SITE

Mikt on parår åikå9
P@s åilaonkeski\esäsuislyshdle.. T@kotaEs.
ja k*:ilou33å on \telä lula. Krude. slusr otsr
kul6t taueimiuad j. Eylaulsa ruslå korisroo
misenaa. Kauds aitna kruatrd ldafiua
kylmåtu ja sateeseen. mutta toisaalta
auingonpaistds€en ja liinpaiön.

Reiti. jr s$åsuoiåt
Tonunanomien onpms kiirriåå trr.*ittyjå r€inejå.

Kesäreitit ovat selkeåsti nerktnyjä polkujaja nisså
o! viitoitu. Mi*iilikys€€ssiionsa!|:@ailaa! kså-
.ia blviritti on ne*inttuå.istiviibitus. Vesisriim
ylitr*sq ldttrf silroja ja lwirii- Siidsoojat oEi
aiDavoiMa nuranft iiei oLtat*oibttryöp,'nign
Yöpynir€n
lupia ja finturialernia lörtr nertritryjs reitri€n
lnreltar l5-20lorpiiiiasåioisiiåa!.Tutuialtn€r
or€t kuinpi6iåp6iona.ttej4 joita loi!"rata myös
emkåteer Sm sijaan tupia ei voi vetia mnrll@r
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låtaamino o. aEhdobnra.
Reitin ilnoittaminen

Ne toimival itlepahelup€riaåtrellå ja us€ituri$a
niissij on ntluiv:inä nrns elbradil(keitå. Kauden
aitana niiss. d is,nrå. K€uden u&opuoteUa, niiss,
on.\oima hättutajoitulila.

Vdåa mukåe kErTttelttal Useanpi tu*inyöri.
ledenkesdvDs. låksik@cnk€rle jahwä turnerus
on sldii otta! htmbon Tur!'illa loi tuulh ja

Soitrrmin.n
Hätåpuhelimia l6yrD useimnista ruvista ja
hitisuojisra. Niii:i låMna kii)'riii:i nyös siloin,
lu tumei iditsev6i neuvoa rli twet itsesi

On hubterhva etteivät käsituheliner toimi
luotettavasti tutuissa. Samoin niidd aklajm

Ybisin ohjeitå
Tutuit o!.t såmelaisren ryitpaiklia. älå ailleula

ålå otå kaswvia puita €eUueulaksi
kdakortti Nlaa. mikäli *alasrat

Plivårelkillå horellid ja rupis låIellå vlrutesi
ovat våMisenmåt. useamn påiviin retHllå
vrul*si nne€ olla hlain sumiieltujaja palanuja.
Vate.t eiliit s@ olla kdtcnt ån liian painfiia.
V.litse nuoleua laMte*i S@qia vmsleita voir
kå',tåå nyös lålireddnå kolorDsi I
PukeutDniDen jå pakklaminen
PNoo, hould,s?iiirystinet, villagailaja tudfl piliiri
takki vaikka .inklaan. Ketrgäl tåi slappaar,
ldklitollut ( kenkien kuivanaDisen aj6tst
åjånkohbinen kårtEja kompassi nyös mtrki$iUii

Reppum pÄivå.etkill.
S.delaåneei vaihto@neet kåulaliim, hsiltåai,
pipo- eviiåt rEreis'a hrqssuojs, rulir a! veihi.ja

Rid(lrån usernn|tr päivln retkel wrt€n
!öptnisvaruret, !€ihlovaåneia, l€nlhkcngåt.
lakanapussi, pyjma, ruolåiluvålineer, nuti,
lqinilöitii talousFfEda astidpesuliiline€r. wc
tditkee( n!on4 siapuvålineer, YölFieiå
\aten. teltt4 na&upussi rc*ipatja. teitin ja

Eruiaputevikleisiin on s$rdvåratanukenldst&i.
Bt*ojd wde4 nutta Comped rallol@iadr olar

Lisäti.rojå*w.fr vircnjdfi rllilli.dEt

Tiedol! am Jollettn rerd
jollekh toiselle r€eltajalle. Jötii tuville viesd
aikataulEtasi, nilloir sswrus se@valle tuvalte.
K€fo rnyais todviiell$i suMitelmasi.
s{Ä
Hlo$ioi sååvaiheln såde jå LTlnWs tuffurisså.
Varaa nulaan vaihtovaatiet ja sadeqrusteer
dityi!€stilanoletuselsrnan piirihretkeUå. Mdsta

Krhlrrnine.
tuitti€n ulkopuolella joudut kaltlaM. nutia
joihE nyös Eirillå. Älåtån€ksrtahtaanbs. vden
sy\)ys Ja vrnalsnopeus saatiavat tlliinåå.
virtausvoin klatj3 ja v€de kylnt$ aileuua€t
nskejii. Vinjel Kahlaalw.rilråFturalastapaikasra.
r,:brii hrkisauvaa ja jålkineita jalssa. ! Irrota rhlan

't'mt 
t"pailsi. E iqtssti ntee wma. miläi

k3hla6sr11rs on yli polld
Lumi
K.atutåtiaa raM lMisilioja joh€n yli. Ää li!
jy*aneidenunallc. Jiiadkoiltavoiona swiå diloja
joten nitllc .i tulisi nmå ilftrn oprsra.

kåtlii ainå p€lastusliir€jå
j?irillÄ tlMria neloa rantaa semts
wro kosHa, älii ota .isle.iå
suna l€rttaaja M oÄ.jeita

Reijo Blmb€rs



l6

ONNITTELUMME 2O- VUOTIAALLE LAPINKÄVUÄ-LEHDELLE:
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MUOTKAN MAJA
-KIILOSEIJA-

aea.)aelkä
p. a2a45 29730, fax a?-a45 2?731

1u e viihL'1mään

DIETTA SNACK
- kunnon välipala

Kätevä ja hyvänmaruinen
välipalapåtukta, jonka sisältämä

6uargum' hidästaa hnlhydraatrien
imeytymistä ia ehläisee siten
verensok€rihuippujen syntymisrä.
H€delmista ja riisistä valmistettu
suklaakuorrutettu Dietta sna.k on
gluteeniron ja laktoosibn.

MDdi: iPnrh t' rodrnu riPl
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T[ nnssnLurro

HOTELLI LAANINHOVI
99830 Saarijärvi, puh. 0400 693 862
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LAPINKAVIJA-LEHTI 20 v.
Toiset viisi vuottå

låpinlä1ijä -l€hden kludes wo6i lilhi uudisn*sin
liikt€Uc. Sis?isirdn rtuil3tr"lkoisiksidtistm
vihrcidcn sijaån jep6poi kopiopop€ista kiiltåaåki
parnopåp€riksi. Krisilehti sai munerDn vihftin
säEr*i. Toinids- j. p6iikirjoitusiwt såilyivit
t*sipal$åisinå, nutta|mtmteksti ja€niin kaM.lle
pålstallc. L.hrdi olipostirctusltoill4 mna n roli
fwudutt! Iostillsfima€n. s å rnttåvå så:irå
postitlaiia oli ollur wik€a såds l<'se.
Toimiha&u|ta oli edell@ pisi (n. neljå holei)ja
ohjalGia piti Rsija Hentman kåsissååtr.
Lehdtoinihniapititokoulsens4 jossas@iEltiin
s€tdåvanlch&n sisii[öjajutbjmkirjoinajat. Sifi .r
Raijlplhrarlsikirjoini j.tainoi lehdenvksin. Huda
työonäii yhd€lle ihniselle.
Ldxl€nsihilleyitåtiinsaadåft aimksia erd klil*j
l€|rl€n lolDt eivåt woltaisi jiisemakuahoja luin

Lehden si\Miiitå oli useilmiid 24. S€uraavassa
6imqt<kil€hden 2/86 sisallöstå: (alllBeoiitatse
Io€. Kåklossi{tllaon tmtuperustiedotlehd€sra
jayhdtt Gelii. Pii?ilddoittsL,iisittela$ilcnalaisr€s
ottamistanulaaljoininbrn. Toimi åsolisitety
viide! siM !eIm. Oli reitin su@ittelutdkoir!
Päijät-Hån€sså. Kdjakriron k€vritsiivo8ta,
riikonloppuvaellB Kltmal.hdele ilckåveliå.jå
keädltaa.. Id'dlcolisipåd$ttJ,ilineeue,Haltile
|ai ndrantl(cle h"tojoefl sårtuville hhernjolråjan
rweisisui pyslikin sii.qdliiiin 1947 kidoirenuu
Mitö tnppiin nutnu? {rtiklcliin. Nietaiåkissil
kasiteltiin keamt|@ kuivåtusia HFBcesti oli
mainiojutu Keliliin lådenoles.lirs€Bsaiesitelbitr
ld8ru ihouutt.. Ensiapuiwilla pdeuduniin
iaufisnrpiirsiGkd.ollsiin.Tieiooivisraliislstui
@jeylilysluvista, veneliitf, Eesdil-€mrcnjcll. ja
siiåkiltarson leketnis€stl Lis?iksi tutustuniin Oiva
Aivolan saågoihir. Loppuu oli leåtty tietoå
vaellusk!!*in valityspalvelusla, Ka.jakaivon
kesähnboisLo j. SML:n uwis.a aul.iol@joisLa.
Lehdess,i oti 3.5 snoa mainoksia. MDkåv&

Vtll)M -87 prinopail(.ki mutrui labniu.rit.
Udenå palslana alkoi ilnsBii Menneirå. jossa
kerotaå! Iapinkiivijöiilentapahlrni€ntudelmista.
Sasaa åikaan turild liltttitön myits lukemista
l€lpotrlwtpysltriiEtpalsroj@liiliin.
Tielotelniitan mituru alkoi n?iiqii l€hlentne
siwilh. Enstu ot3ikoina, sitcn jo kokoMan
tietokoneella puhlalsi tirjotenuinr jlttuin..
Taisdnim plsyi vielå tasipelinå.
L.hden sisältö nodpuolistui ja erilaisteD
asianbrtijoiden anitl€lit roir"t obån lilibsii.
Rettsil$tja lMtM sai noMlaisl, nåkijloina!
lehieåmne lukiesssn. Sa$ålla leMo si11lnAåtå
tietertkinkoh@!3248siwt hd.ntu.tann[rer
tonosild, mdial€hri otrinoajeåm! jdÅawft rå
jotåisar yMistyksn€ jåsem.
Iahtim siwj8 luvittalåt entbten tussipiimlen
lisåIci rrt byös \'ålokuEt. Ne leEt tietysti or|atr
iln€€[*i l€hdelle. ?orcn p.p3mt -palsta nlkm
ilnestyå -{8. Siirå bnosån l}nyesLi Lappia
koskeviasaom.l€h[uutisia joiiaolipiiäåsialis€sti
poimiltu laph Xals sinil6.
Toinitustunt. suurenee hiedatr vDma 90.
Lapinkiivijå otr jåsetristölleen tårleå
infom'8tiohuva, mutta si!ållöllitin s kiim6r6a
nyös muiia retkeilijöita- Pi@slii yhdisty*sen
toiminr!. sittelwiisrii leliislri d kas!"nut tulri.
reljästi wodessa ilnes$å tielopaLetti.

Mirja ?irinen



MADELOUKKU
Madeloutku o! vanhån l(årsan talmprrdys.
roulkupnrtiå hdjoitettih yleeiså mreido htu-
jå olskelupaikoila: måtalnb luodoillaja lfuoill..
joi..a kBW lrlrlttit koutllmislz pohj.Iein?iii

Klorir..lotr koivuål}o, pakoudelrån noin 7-E
cir detetaln jäAr hpi pohjåd pyslF noin 30
al€€nhrlfEd. Jåiinliipi olellnreitupittåollamin
20 c4 jotlr ttr de piiise€ koiwsalk@ myötm
autodta. Koirdåltoroiollånrtdshaltrislu, jolloin
mie.imuleEthalonyrnrFtoisb@pirkint€d€sd
jå?itr pimåle. Tuohitui Di€ii hallaisid h.lo

yhtoåisenå. Koirualda låhti€n tEl(,t@ M
r"!$raise$ nadelo*IalDeli pesiiån. UFhrlala{
niinryviiksi, eltiivesipiiäsevirtaar'.an sltorciiisrll
p€siiiin. Ps;ii! sy9ys on naldolisittl|m liihelh
jåå!ålapinraatuitattan put*aisffi tåjåå6, joren
ntådejiu helpGti sime.

P6iirjajohroumpiiiilbnn* strox- leqtaiheini!å
li,rrny lilolaise langas)siikki js pååne bnta niin
paljo4 €neijohdinuralsåjåp€sässå ole!ålesi r,åä!e
jtiötrr!åiin.

Laui Ruppa

+ i,yl

NIESTASAKKI
VARO NOKISTA RUOKÅÅ

Teneydelle håitåliiset PAH-yhdisreer,
pobarmetiethiilivedrl \'oivataiheunaasyöpåå.
Niitist!|}ymruot!åsåwstor[adsjatli"ressa.
Vaaallisin PAH-yhdisteistå on b€ntlo(a)prrdi.
Maåtalouden trtkimskeskuksen nukaån
suomlåiset ssayat PAH-yhdisteitå mvinnost
laorokåudgs vajaal 12 nikoe,lll]ffia, .ioish
kareinogeenisiå on seilsemån prosenttia.
B€ntso{.)pyft €tiä löyryi ralkkwsta. nihi.utiisra,
!åmrpalyildrkEta. @Blein4 teen lehdisui ja
kahvisra. Valhiissa kalvijuonass.
b€ntsda)p)rqiå ei e.ii ollud

PAå-yhdiscidd eninr8issaåuislåei ole olenassa
srlositunå, Ilårndss?i on vsia tietojen kerur. Vain
bert$(a)pyftenille on nuutomassa Edoopa!
|]l4sniiiiiiteltysuuin sallitnl pitoisNs, jokåu I

PAF-yMistei.lEn sdtia ravituoslå voi v?ihenråå
paitsi yälttånållå rie$yjå ruoneita myös
jårikåsiceleDållå Mkaå. Esime*iki grillats$
ruoLae sFttreet nrmuneet keEols€t on hlaå
rcpsutlaa pois. SanaEtusta tai grillatusta lolasra
I€niattåa poist a lo\o Mhlo.

UiMe:Suomen Luooro 2/2000
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MUKAAN SUUNNITTELEMAAN
HSL:N UUTTA TUKIKOHTAA!

Johtokuta käFnisti aloiitm pohjaftå slustaw
selvityks€n naldoll'setr uuden lulikohdan
hanldimis€sb Lapisrå lai mu!ål(Ä Selvitysri tele
tiniin a.tiH€ln lopussa minittu Böryhfrå.

Etuisijams lysl,mrson tiissä vaih*sq haiuaato
HSL uudo $tikohdan Goådols€n lbåtsi ja jG
haluaa nib mistii ja minkilaisd. Tähiin trqii:ime
qi keinoin iietoa jäsenilå.
Toimikutuie jåsener .is t.lkoonngiliiiser ovst
kenoneer kantansa kcrtaall@ tMlis- hdrtilaB!ål
krjallisen b$lF nuodossa.
Tånan riedon ohjaanana työryhma han*kii
parh.ill@ tier@ saåiavilla olevisia to eisra.iå
.al<emusfu rarukista, siounmatta nilinkiiiin
tonaih tai EkerDunttåisuu. Tiissä aaihesss ei
vielii kåydå 'paikq p,iiillt .

Kesäkuu L päivånä klo. 15.00 pidetåån
Kujakailolla aihe€slå lii.isuus. johu toivot an
kaiklien uudesta tukikohdasla innostueider
o!3llistuvan. Silloin on tarkoitus esitellå
ykityiskohtaisesti useib laihtoehtobia
sijoitu$aiBojs (ontteja hinhtjetoineen) ja slada
jokai.elta om nielipide nåiden sopivuudesta
rarpeisiinme S.noin6itelliiiinkeskutelu pohjaki
yksi toi lseampi rakennusatkahu, s.noin

Jolåimn siis nåd{itkm jo etukiitee4 nitå asioita
piriiiionalraka@ltåd€trdottolmtå.*einåjamirii
toivottavim. Staini, yhlårisrö
mtmBten ralkaisu! nurå liå'ttö su maklar,
lot€utNråpa jne Silloh on helpompi $ihto.htoja
tårk.stelt.es$ päårtåå, minkä laihtoehdon
hyviikslmne jå minkå hylkiiime.
Josl'aluisitkstoolat si4ia.4 muttaold cs0ntr
I 6., rcir tehdä sm nyös pune[nitse soirhnållå
joll€ldn Odryhlnån jåsenistå n. viikk@ etuen

tila'suutb. Saal tällöin rietoa yailteldoisrg

SaadN palauttee pohjalta pnåtetli.an hanklm
jatkosta Or todella rii.k.jilii saada klitti€n
nankkeesla kiinnostun€iden mielipitect ja

'ksittiskonhiset 
toi\et selville iå$ii wihssa-

J6harl€$. p:i?it€iriin 1,6. lslål'te6poh.tahaja*aa,
niin nimediin u6i työryh$ii. joka elnilel@
hrn*etta edellq rot€uhrlsm sumtarn.

Påiiiös hanklen tordndnis€sia t i hylkliiisisiä
on ra.koitus tehdii yhdinyks st]skoko*ss.,

HalHcn risåjanryöhmisså våiheiis teitlan
€.ilaista tieroa ja osrnnisla, jorå r'tdisrykessiimnE
lM.sti or usa.slti oleMse. SoinåLra meille ja
l€rtok4 niter haluisitre auraa !
Tåsså yaih€esså etsimme eriiyisesri rieroa
kå)'fl itkelpoisis.aj.himo$lvill!toiteisr4 pilwislii
pidiståhilsi€kelt ajisra qipuliUÅ Pohjois-Suon a
seli;i kiintei$oIirarekistdir osåsj6t!.

TYÖR rItMÄN jåseryhrqsrieroineetr:

A'dis Boström puh.t. 8932l9tainp 0{0100
477
PsniHehom puh.l. 874 8892 tai np
0407005140
Kale\aKoslu puh.k. E135460 tai np
04050E 1626
Srå!åKost na puh.k. 3E63416 tai mp
0405301059
ljljas Pem puh.k. 48a E2ltai inp 040t2
7278
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VALKMUSA - UUSIN
KANSALLISPUISTOMME
Vallrrnlskdtt rllispuisio orpuistoistaDneuir.
Se p€rurefiiin 1.9.1996. Puisro on s@ut aiime
srtsl'nå Mkin:ivdr lisäytsa, kd Ko.tkois-
SuonnympitislitkeshElunHd$ldon onistuLseer
noin 535 hehtaaria Pyhtään Munasuota.
Kasdlispuistonto&onÅispi a€laonnrrmin 1720
hehåaria. Tororuuoon sitå kooklr.mpi- s@ piniå-
ala on su{rin piineio 2600 hehta6i4

Valtnusmtånsalispristo sijaitsePl.htltin kunnan
ja Koilon l(aupuein alue€Il.. Siihen laului\åt
aik isemin ValkEulrn alue, Kamimdsuq
Laminsuo, MnstajåFensuo ja ioin reljådes
Munåsuostå. Nvt Munasuo kluluu kokomån
kansallispuistoor. Muåsuo poikkeaa tuista
Suomesa alhoireruisra keftlaseistat se eösr@
eteliiist?i ns. Salri$o - Suomen keidassuobl"p,å ja
on n årnne suurin ja alvotlain låakioteidåso.
Keidåssuot €li kohosuotovat paksuturp€isia, kmj.
soita, joiden keskiosa otr .eunoja selvåsti

b$allispuisbn nais€n'{rn tuo kiintoism lisiin
ntahtå$ Kynijoki, jonlå lantina suDhada virtaa
ålu€en pohjobreuålla. Iokitu.t ja lehteviit
nnlasaaiet eivät hitenl@ Laulu puistoon

Elåinistö on erittiin tusas ja nonipuolinen.
Pesimälimust@r kuuluurt?illisiå €relåisiii lqj€ja.
Klnki ja l{ålasiiAlkipesirål alue€Ua u.eatrmanparin
voimin. Aluftlls psii sryds pohjoisia l.jeja kuten
ri*lo, pohjrroirklqr ja pikhhovi

ValtNnloreuispuistooka$auviilisti lii*eå
lintuj€n muulm aitaift n lwåhdrsalue. Raunållisel
suoalu€er oiar kdldm jå hdhio såämöllisiå
l ihdyspaitloja Puision sadpdhodåjisto on
edn?iin €dut vaja siihen *uuluu use,ta unanalaisia
lajeja.

Kansallispuistoon päåsee parhaiten lyhräån
Sillakyläst valtalie seisk lta pohjoisM johtav@

naåtuietii 356? nyötetr. Tie kulkee måtalaå
hieldolwju pnkhpuistd låpi. Vatild tieiyiitoja
sMten lö'iåii puiston pys?iköintipailålle. Sietii
låhte 2,5 kilomet i, pituirq pittospolta. Poku
k4.Ka@imosM vaihlele
Polm varella m hdtoiomi

Ol@ itse k?ilnlt Vålktrlss lålsi kertaa: k€ru
edilinå sylslnå kiediiFiiss?i luotopolu ja viift
maåliskuusså hiihtdmäss:i e.iislksilln.
Maalisl,lisesså auringonpaisteessE tai"llisem
elipåivånå hiljaisu$s oli låles rikl(.uMton
huolinan. siirä. että ollaan nåin lälellii
dutuskshiesia. Aru€€lla ei tr,l:tdlt ristio si.lu.
Melsiinnjasa kohosi muutaniaehee piippuja ja
jokir lalvmtatulkr pyöri Idiisså Pm@n sumalla.
Suotla oli jolru sentään joslius hiihtänyt.
Asingonpaisieen.iosdareu@hdgmpi aå!a!h.r
suts.n jålj.t nålairåt kohounina. Valtnusa
sovelruisi hyvin Toronsuon kaltaiscksi
hiihtotdtt€eki

Muita mielmliinroisia luontotoht€iia wdulla ovat
Kynij@ lukuisat kos\etja vidapdkat. jotta ovat
kalastajim suGiossa. L,öin sellainm on pari
kilonetriå pysliköintipåikalta pohjois kohdas4
jossa silt johbajo€n loisen suurEaran yhse.

Kawu*ilumt@ etsium kaniatcaa ehdottoMti
kåydå Kotkan ilåosassa sijaitswasså Tiulisen
sååresså. Saar€n eteliikårjesså oleva yhdFlanta
ladoire taloiner ja kaFine lajaeo muistuttla
Tmion kalastajakyl:iå. Tänå otr wustå siitii,
etrliain@ tieyhleyslalki pirkii:itrtleislui liikentelti
suljetun tehdasäiuftn kddta. Silloin Tiurisen
kuljetdir y€sibssilla lai woronoottorilla njin lain
Kotkds ssotae. Autoliilied€ei snenolcp€i6stt
vaikutlamaan Ti!1isen sen €nempäå kuin
T'lmionl@ kehitqrisen.

Henu Siit ri
Ltihde: KFm Seonat



ONNITTELUMME 2O- VUOTIAÄLLE LAPINKAVIJA-LEHDELLEI

Tule tutustumaan
MAARIANHAMINÄAN
Nauti pienen pääkaupungin merihenkisestå ilmapiiristä.

Kesän tapahtumista saattietoa soittamalla Alands turistinformation
puh.018-24 000. fax 018-24 265

Rakentaiain
eltg*sm4qqU

Kalliosolantie 2, Vanlaa
puh 09 89 481, fax 09 890 303



Suunnitteletko vaellusta,
lomaa, kokousta Lapissa ?

Sinua odottaa Eräkeskus Inafi mukava
loma- ja kokoontumispaikka Pohjois-Lapissa.

* Maioitushuoneiden yhteydessä keittiö ja vaatteiden kuivaus.
* Suuret hyvin varustellut rantamökit, jopa 10 henkilölle.
* Kalastusluvat alueen parhaille ottipaikoille.
* Kokous- kurssija teemalomat.
* Retkiä alueen luontoon sekä ohjelmapalvelupaketteia.
* Ylä-Lapin vuokrakämppävaraukset

Villi Pohjola Eräkeskus Inari
Riutula, 99870 Inari
Puh 0205 64 7960 Fax 0205 64 7961
email: erakeskus@villipohjola.com
www.villipohjola.com

villipouola
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1g-onrQ
Nf, IMsDvÄT ITII.AT LAPISSA
- Så?iski on tårkeå apu poronhoidossa
KesiikuuIlpuoktr!ålbjåAr€sryi'6pqqt6 liiteh[i
levottomura: valEistautu vassu{kinlilio
etsirdlli! aitastre louten ja 6rkis€4 ririrUirållå
rtrelhja ton@ så:iskim tulevd aahdollisit'ln0n

Siieski ep@miebenpalkÅtonErli jas€ls@taar
lule6 viineisli&r jul$mr!!så. Ympfi låppiå
tesldtesån ailoe awlsi tuleEt suGt riikl:tolat
cli sååskip6d. Jotta kils olisi picnmpi, porct
tasdtuvål yht€n ja låheklåin aufteille påikoille,
jringålle tåi nrntuib T6Uöin porosieslo ttö d
h.lponpaa ja porot saadaan kootrua

Oliråtpa s6iåste(sin6 isompi tsi pid€mpildlsa ir!€
kellekh. l4in keli on aina tokenis@ doim.
Ainahan asiar yoi kåånlåii mieleddintoiseksi
hont@liimyksksil tarkFile s?iiishparven tålEsia
kskiy<tn aurintoa vasi6. Kamisia. r"i nilii! SDljc
sil'itiisi, hotttel€ ja ndti iåukoatråtlojB6 ke!f,o

lolde = tdeva, yldsä vihft:i kansas, josL
Gleuetaan laaw, saamelaisren perinieinen
ksiiasmlq jota vielö nyLlsinkin ldrreritdtr 6in.
lduuertirtåailållt (nryas drile$tn ohuids
loiui$a tehtyj{ rukipuiden yåliin.
ruldM = vålkasl! pulvillalånkasta lqlottu
IehaMinenseja jontasisållåsaanukhEsiiäskiltå
nulussa. Viritetiiir nmilla koinpuihin l6m

vifleli = vinp4 3-4 r€Eiai pitl(i! ohu€ståhoritusta
koiraslstli rcsilgistavalnistertutqa. jonkrpiiiiså
on silmukla. Kåf€läån kesåaikana porojen,
{ityisdti ruojd kiidiondi!€en.
dilgri= strui ja-kiuellilen miiiirå s?i?iski.i, hrrAsiå,
m?ik{iiisi:i pmoja }ms.
jänH- suo, a.!s, tule wenkieletrMiajelgsi.

- Kal.niehet odott vatlltysk rdq alhE
Kokerutonlija tied.tr enå kalårn eiolemitiiin syrrii
tilaea ffi siiiisketr tul@. Siiiiskid p.iveillesM
v€deryima yläpuolela on lamra4 etiå myös
ved@lainm eliinä vi[astuu Siloin ].la syö ja
saalis on taatru. Mini enenndn sitiiskiå, sitii
tl']4taÄisenpi *Åtatuies!

- Httry*t Mt lintujm nvint@
LiDuile siiäslier merljts or elintiirlid. Lrpir
linnul@n I'uul$ paljon hyönteiss,vöjiå. Sru€t
Iryönleirrmrstd tojdidlinreihldnvintoo tippiin
p€sinåansa.pwilh lajeitle.

EMMAAPTJHELIMET HISToRIMN _
rciNNYI(]ci HYvÅ vÄLrNf,
RETKIREPUSSA
låpin $tiotupiei er&ru.puhelinet poistuEr
ka]1Östå dntu woden lopulså. Ne kuuluvat arp-
ve*a3t6tr. jonka Sone6onjolatk ldeltnuålta
paiBi ripisr.. MröswistopdElimisradluordtu.
"Mets?ihrllin*!€nmilblildnål@Ealtispuirtoisss
d jäljelå vielii 64 p!åelinta- Nnd€n \iiyttö on
liiltdtta't jairavaii. Joisralh ei soireru viire
vuomåkerbrlåa! ls1@SonFan?onjois-Sromt
ål@johtaja ttumr ktlin€n.
U*imd1telqidor?tvarusbll!|€ajo}tun}*6in
Matk.puhelinilla on kuiteitin kawe3l@€nsa.
Esiner*iksi Kiisiv3l@ s€!r! ja lnoin iåIaje
setu olal yhreyksietr ulottmalonis S@isUin
UKK-puistoon on s€n sijaån iehlvuusi mt{patin,
jol(apettåålobesd!@pDtdnq al'l6- U6iin
kuttoihh ei miiå nåroapuhelinia tDelti6.
oi&€a lapa kimykiin kårtttlle @ kztkailb 1ti6 ja
ottla se låshru Lskeitå tai !"etl$lsilta €i pidjt
hwi&sef, soitelt tltlile,\åånaklaåon s?i?isten:ivå
Iåikintsyointodellbtatsryett va!t6.
Erånaissa liilutlaessa tännykkå otr-,,'----=A1y{_25

/=
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Toinen viis.s tapa par.ntaa onå! turyallisuutt , ot
ilmoitta. låltemisistiiätr ja tulemisisraan
najåpailft.a, s€ll|rlM jäsmile tli omis€lle -
jola tapaukssas€liåiselletstjlölie, jol6 \€rnasn
åIk8å ilrtretenii, dleipalmilnoitrsiituuluailå!@.
Jo&aisgtasumiidnienia ailataEluj@tr$utoksista
pitiiisi nytu olla tietojollåin nuulbkh Lain iileln-

URHO KEKKOSEN KANSALLTSPIJISTON
ah€€laesiin$ailtbvalilinuDåtruokåsimilåjit,rlned
punitki ja herkkutalti, kångas-, !ana- ja
h@pasusra, i*. kdg&jåpllEltapeo. kdr.iisioi
jåkomsioi. Tuturiloivikosa otrmy6s lrnttaFllr

Mdjastus ja sinestys d sallirn8 Urho kkkosm
kansallispuistor alueella, mutta Sompion
luonnonpuistossa se on sallittua vain

Liih€et: Sunen Lento
Saaiiseltin S$ronål

EOIDAOIKEIN GiORETf, X. TUOTTEITA
Coreiex-sutoi€tkå11ös!'?ihslettomia. NeEtiht
loitentinajoiltairpesu!-siinähitrmuu*inmatte€i.
Gorefex- aruja pestelsii o. htryö nuisrsa, etrii
p$u.liinpötila on ko*6i .d 40 astelia. eikii nntå
s lingora. V@tteidm p€suohjeissa ei ols ai.å
nainintaå. ettei niitå pestesså saa kåyttåå
huuhteluiftital Pesujm jiilkd piialvstanrran
kyllåstysåineen vaikutus heikkenee. Siksi
piEltysk rgas tllee ajoitt.in kyllåst?iä. Sopir€
Lyläs\saiie olNilqaxTx. Se lisåtåån viimeism
huuhteluvelen. tslv€d€n anlElae valu pois ja
setr jålk@ varte leviretaan kuimåan suomlle
pimalle mi€do€så ldnnösså.

ET[LÄ- JA KESKI-SUOMEN
LUONTOKESKIJKSET

S€ura$rssa on luecltu Er€lå- ja Kski-Semen
luo.lokeslok€talkdr t\nest,ildinSinisinrputasta
ja prtåtBq I<,iNu luontokesloks. Osoit+ ja
puhelinnumerotietojen jålkeen on kerro$u
aukiol@ik syyskardells 2000 seliå k€skusten
tårkeiddittehlii!åtsekiipyslyimn?i]ltelyjen aih€€t.
Sesdkiailrd kesiillä aukioloejat ovåt viilimäl
yleeruå piiiYinåin tlo l0 - 18. Kaiki$a paikoissa on
mahdollista seurata video-, diasarja- tai
nulLilisioesitll(siä. Pohjois-Suoheo hursi
lMtokeslasta esireltiån seqtuvissa lehdiså.

Sinblnpulån luontok€$k, MeripuistoDrie,
259$ K.rstr&, puh: 0205 54:1620

l9.-30.9. piiivittliin klo l0 -16
L 10.-15. 12. tiistaista låmraihin klo l0 l6
Sin;ihpuLån luotrtoteslu sijaitsee'nelkein
rdkoMiuå vah%n ruotsinldeliss:i Dngstitid'n
tlll:6sa. Sielii d staliss riero S.arisrdner@
kånsallispuistosta ja retk€i\daldollisultsista

ryslMin n?tttebn aiheita:
! ulkos@isro lintuja m. mdiftotka
n ltiinereD kehity! riineisimmåsiä

n hilastus@etelDät
n nerflpohjan asltlaat .ia ldsvisto e.i

n hylFliitijjåJamdiakologistatuttinura
n mutovesiala@io
n v.rlrrr brinåt j. ulkomutset

llihde Tuist 4 1999/2000

. , .>_
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Tåmmis.åren luontokelk$, Stållo.ipårk€n,
r0600 Tmmii!åri, puh:0205 64 {613

l4.E - 29.10. M-pe 9-18. l.+u l0- l E
14.I .  -31.12. t i -pe9-15, la l1-15
Luonlot€skus toihii 150 ruotta lanh.ssa
nakåsiiniralenduksesa vieråsveneld.rno jå
luuluran dtaEvintols tlnrurase. Uintisd
Uld€trnaan saaristoluomoslå kenovån nåltteb!
aihelaoEt
n lihtis€nuudedmaånsaarill€aerityispiirte€r

. sdiston ilnasio
n saårniohnnon suojelu

Teijon loodtokekus,2ss7o Tciio, p.h: 0205 6,1
4?m
i.9.-3L 10. iiistaist p€ijetoininHo l0- lzja l3l Z

l I l. -31.12. ni$zisrå pdjadrihin klo t0-12j. l3-
l6

n d€toaTe{onretleibrlusias€&iilfiseudm
nuistå vap@aje roinimoistå
n retl,eibalud luomcta ksrovå nttnely
n ål@UiMk svitokelså
n historiåniitdely Teij@ dokin oimituallå

E{mo luontokesk , Eåne€n Eå.kåtie a18,
31380 L.tku. puh: 0205 64 .1630
Eiineen lEdtoleslats€n avajaiset pidettrin 29 2.
Sen suundittetussa ovat olleet mlkana
MetsilEllituks lisäksi m. liilialue€n huMt jå
oppilåitolcet. Riloitus y[ a.5 nilj@@ mk]@
nuksanesq l$l:keesm otr sa.at! piiaa.iasså
työmhis&iiöIiii ja Eu:n aluekehitJsrahlstolta.
Hänäläisen mpipihan nuotoor rakemetuss
bkenrlukesså on toto. yli 700 neliöti, .i6sia
iå)tte\tild on noin 200 rcliöui. Se toinii liihei$o
Liesjårven ja Toronsoon kansallispuistojen
opostBk€sklks@. Keskul*npysraåKuje! huuto
-når'tt€! esitlelee suoelätuåå quu muss kuvim-
lekstid! esircide. ja &ho anlla. Keidasslosalin
paiäkuvåt onoleilo Torotr$onkNltispuistostaeri

Hämeen ltrontol€skus sij.ns€6 Tamnelon
Ruo$qiiiF€llå \Eltatie kahdm ja Hiim€en håikåtio
nste),ks@ Iäheisrldessä. Se on åvoiM 16.8.-30.9.
pänft:iin klo 10-18 j. 1.10.-31.12. keskiviikcta
smulaihin I{o l0-16 klo I0 - la.

S€ib.mi!.n luonlok€3ku, Seilsemircntie ll0,
14530LI iåuE, Duh:02{15 64 5270
sras - lokataEs piiMltiin klo 9-17
mal6-hultikuussa vii&onloppuisin klo 9-l 7
Luontokeshs toinlii Sei$enisen ja FlP?id$On
nuid€nl@$.Ibpuisroj@op8t6lGkuks€n . Sielå
on myJ,tivänå m. S€itsenis ja EehetirjiiRd

MetEin Siines -nålttely:
n' luomtilaisai nels:in kehilys ncBåpalm
tai mtrslatr jålleisestå tainikosta vanhaksi

r ihnism riippuwB netsjislii
tr meirii stuj4 jå uko|rulen wllahnrana

Jårvihrotrno.keskus, Ohituftie 7, 5E900
Rlrtaålmi, puhr 01l)5 64 59i6
14.8. 16.12. tiistlista perjetaihin &lo t0-16 jå

Ranlasålnetr kirkonkylåssä olevå
Jån iluomonkeskus jaka tietoa Lim..saårcr
kansallispui3tost! ja l.niseudul uisrå
luonnon$ojeluluetutå. Arlke@tr alaeidta on
jiiåqt eitsis! ni€ld pohjal$l.a Dadq johd d
ailåis€mir turu$m[r liiiiMå ton6 ja nålia
nrDntipödillÄ erinoMbs teiton F.ks{inena.
Itiiluomlaisen j&viluomm nå'!ely:
n Sairiaåtr saånen lehtojal csittely
n SaiM& jiiiilåuden jålt€isti hisloie:
ihnisen elainå ja arunin€n lden alta nN*vaså

n ulapoide! ja karujetr ltrotojen sekå
loislikkoMtojm eliimå ja eläimet
r sldiEolaisiajo-tugåltoniaataaå.i6s

Luontok€skw Ulko,Ylå-Kolintie39,83950Koti,
Puh 013-68E 8400
Kolin luo okslas åwtl8 hotellh mapuiss.
rouko\aussa. Siti hallimi M€tsiintutkirnuglniios ja
se esittelee aluetr kåsvillisuutta, eliiifrisdå ja
Lalliop€riiä ekii krtfi uuipdinröii.



Ruunrån luontokeekN, Ruunååntie 129, 81 750
Pankakorki, puh: 0205 6{ 5757
14.4.-30.9 påilio:iin klo l ar,t?
Ruunaån honiokeskuksessa on Ruunaan
Etkejllzlueta dittelclå liirrcly ja pituoilndri.
Sieldi on s.åtavana tiet@ triniijim taloånista
P8lvehisl4 esifr . kosLcnlaskuts.

Kåitrrun luonlok$k$, Lentiirånli. 3.12, 8a9m
Kuhmo, puh: 0205 61 6380
l5 5 31.10. n@elais& perJdtaitrin ldo 9-lZ
laulaisir ja smutaisin klo I I l7
Kainuu lumtoteskuksessa on otimlksellinen
tråtttel!''kainutaisesD luomosta, rietoa Yslijtld@
pDistosta, Hiiddponin \ansaUispuistosrå.ja nuista
KainunluotuonsuojelulEist .

Harmu Siirdi

TUNTEMÄTON PUULAVESI _
ELOKUUN RETKIKOHDE

Puula " b1a€si on Suon€n 10. suuir jånialue.
mutta oletetta6sti kovin lwa otr siellä kålatt
!iclä 80-lu!dlajö.lijmittä ail.eEjii^ de€låo!å{sa
Hirv€nslnelta åjoi päivittih myös rotlastajia
kul.jeitrnut rDidonkdåilylaiva. Aiktaulur eivåi
kuite.l'd sovehm€€t turisteille, sillå liihtö oli
aamularhlisella ja paluD ftlo 10. Karjanpidon
\tllenelnin€I ja uud€i tieyherGt lop.iiivai läntin
liikmted. Va6inaistaturistiliiteumiikin dollut
hrvin viihiin Kolnlena viine kesiinå pislaiM \4s
Sislo on tebn]i Kdgsniemm knkonla låsrå ldisin
tumh risteilyja bhdestj vii*ssa. Kun laila roi
ottaå lr€nzlla Ein 12 Mikustalaa, ei tiiltiiliiiiin ole
nuodctunnt suMen *m.njoukkojq huvia.

Oivallind r-aihrchto rutustu ji i@n on tehdii *
nelM lai I{iiktoveneellå. Hulpp€ita misemi.
riirdiisi aindlin viitotsi. lailla erflisi tasliwlla
kolln€nr.'misro Ulometdnpäivålaultdilla. Puda
tarjoaa mitå parhåimnåt n.hdollisuudet
nelortalolrl@. Lukmonomim sårnen piilcs on
klvikloisia salnia, j)i'lcitii kallioita ja koskanaronta
luoff@. P.Åaimiilåan vsi on nih kirkåsb_ enii
näl,iw11tli riittåå jopa viiden netrin sla$,1een.

Pultaos on Puulan endobn valni- Toind on se. €nä
seon niin tivilkoiEn, enii siellå ei ole isojå vcneirå.

Pu'talla on jcpa paikf,oja. jossa ei ole lahla
m@rorilmeliilennerå Lisiitsi lutaisisla saari$
lö]t1 hou&uftele\ia bekkn@toja jollla kelpaa
ls'?ihtiåja paistat€lla piin iiä.

Enhisia nlihiiilrfksii olar åukit. Ne ovai Emllt
seisovia kivipylvåitä. Kuivalla maalla ol€via
kiyipyhåitå kutsutalr tooreilsi. Suonen
turetuimt ioont o\gt t4pissaNanasmhuip la.
Puule sendull. on enemiin Bltleja kuin milsiiå.
nuull. Slorcsa. Tåhiir on lailiuneul *, cnii
leden pinta on pysFrt sa,nalla Esolla jopå 5000
woti4 nil{å of, naldallisraur pyh€ån ,asaim
LarMism. Lis:il6i Puulb Lalliope.å$å on helperi
kuluvia kivila.iejå Pulavedenpintaa ldkeriin 1800-
lwln puohtilissä kGtia p€rlaanlallan. 2.5 makiå.
Niinpä 6ulil seisolai n)l rannållå ikiii. kuir sulret

Toindaaihb€htoh.n melotal,ohded Piek:in&n
Nulj?,scltii alk\a ja Kagasni€melle päåttraä
Naåqioki-melontåreili. 110 kilonetrin nåtkalla
koh&t!.n lejojen soid6 kskellå kulke€ t ps
joKroM sek;i eri,Mis€t KlFeden jå^ nMisemåt.
Lepponasd rinalaa jo\@ mau,alla on n 50
kilonEtriå. Iopul neloraar saafi dr sNjassa jii4illä.
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Puularedm jarieeim Knaedil mllailupallelnja
pamiarntm on perustettu Puulan ja Krv-edcn
Ghn!ärhisprojekd vuomå I 997 se on julkaissut
ii^in€sitt€sl j66selviiNåtpåhetu! rdkisatmar.
intautumispåikatjatulipaitat. Esit ttiionnalisutta
laatarilsa Hircnsalm€n, Miklelh mdlaiskMan.
tlaukilulm ja Kdga$iemm kurDnyircstoista.
Viimeksi nainitun pulteiimrdm on 015 - 78 0l I
Viine heirniloussa otr ilmestFlr kl|matakin
årlestä ona Iuonronatkailtrkåara, joita on
TlTnnissä mm. Karttåkeskuksen rntamålåssä
Helsineisså. Kaniojen mittalala on I:50000.
lnt.detisrå rietoa on saaråvissa osoitteista
sls.kanqasniehi.fi - svw.lak€sidetouB.fi ja
tr1r$.tralel.fl puula-lqln 6i.

Rdntautunispaitkojen lisataleltaniren o!
toleutenu k6tu ja stl6][ 1999 aike! sits. etlii
eoden 2000 k€sällä Puula - Krfvedelle saap a
{€sirc*eiltå lö{iiå iiirvi - Suom€n lht€triiissti
rårusteltuinnatr ja katravimman
.etaltulispaitl?r€*oston. Puula!,edeUeiiiui tule
pldsonkymentA kapp.letta. Re*€ilijöita ne
palvelevar bydeuisesti jo tin:i ksiinä,lolloin Suotu
Melm -k nootivie.ti kdkee Mi*kelistii ?uulaycden

Kcsällå l9r7 kä]mislvnccn vcsirctkcilyrcitli
verkoslon sumnitreld liihtölohtånå on ollut
huonioid. nerldttåvien luomonaNojer oheua

teqellå kålustolla liitlevien vesnerkeilijöidm
tarpet. Tällåtarkoiretaankdmlilla. sonrEneellå
tai nruulla pierleneellä tapahhvrå ftrkeiltå.
Valintan olar vaikuftaneet hulå-Kj.raeden
latEl€siluome, jolloin sillå ei ole luouollisia
reiitilesi!h€vkiiirsistö.jql€iåft ainenlmmq jol€
tukee lrcndoiliilEistm vesiUal liikluismmlojen
kehitblyås€&ii lmntma&ailuft tegi4 jonh lehlålå
on edi$?ji, entird kestilainpiiå mattåiluå.

Jåtehuollossa taloitteena on jätleettiimras.
FatautmispaikoiUe ei \ted;ikahIs paild€a luhu
onanånajåteåstioir4 *4\qde*eiltätopasEta{
li€niiiinnerressåse4 minlii ovatnroiteettulless{4

HSL jårjesliE elokussa 4.-6.8. tnldrova€- ja
lonmttiretlien Pud.v€dell€. Sen ykityistobta@
reintuuudtelu on lieli keske4 nutta Eattaln d
tlrkoitus lähteii kinppalr,Tdeitr jo p€dantåi-iltaia.
Melojish nuodosletad ryhni! JokÅ elenee onllsn
tåhtiinsa. Kirkkoveneeseen n.ltuu l4 + I ho&ilöil
Soudettå!", tul€ nDlonpirå påivinå minritin 30
kilmer.iii t{@t ir ja sudmllin råli@ tö
vietefi iiinjcsain saressa. Retklrapahluu onÄastan
nusperiaåneella sits. en:i kaikki lalu jaeaan

Lahde: Krngisnieden Kwllislehti

KUVAGALLERIA AUKEAA
Lehrmne jull,.ise jäsmisröså musta\alko lai
didlovia Låhetil 2-,1 ersiluoklristå otost.si
toimituksen. qitt ii. ly[,r.n Flostuken ken (nistii

Kuvagållerian ensioto*ser o1åt lehteme kuvaaja!
Sal&i Prlonctrsimriselb uEllulselta S@isellUle
1976.
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LAPIN SANASTOA
(JatkM lehden 4/99 nueroon)

rååtileip,ii = kuonmnonEeta vet.iislii jauhetuista
jaunoista nostaumlla leivo$u ptöFå leiDä
6ktii = suuija kiNuinetr miiiirå så;istia- hl q!siå,
niikiiritisiä- p@nnoj3 }fs.

saanelåinen = se. jonka råtrhemDisra rai
isovanhemnistå ainåkir yhd€n osilsi oppimaki6li

saiho = sllctllä kala! i.i riisr.lihojen s:tltttånistii
lans naållan taivotu [!oppa. joka euu$retran
tivillä tai hsljispuolil*aills, painoksiparuE ! kiriä

sapilaL = tlki silc?iå. olutra slkoa. joilla heitriit
kahtcon niehs km€tad sau?llc tåi ladollc

sa@ = kaldo tai uleåntuån pyso?IM väliin rel y
pitinm.inqesin. heinänsäilylyspail*å
si€ppuri = larhunt.ljask lehty påånrciällinen

silkci = kiipesi (okatto@) puuhun
sisiatlåai = sismmlast4*lM omsla mhasta)

solau3 - kencån lai saappaån poirjaus (sola

sulju = kåle sisdlnykser
sutu s{tu = s}d}ä, pimeå seutu
suopmli = silnul*åp€iinen. ohut köysi,jollå pom
henetåiin ki'mi suotrtara = piråj6
såpikLåiit = poromaikaist siiåryslimer
taajoa = pomistella, )ricllåi chdå työtlir telrniä

tal@nl"ik@t = relontulet
tapalnut - hiivnryt, joullrtut tappioll€
1i€\€ = hiekkalmpu tai -friib

torkotulet = (tenas) kdtoon rehdlr n €t
tuntlri = puuron pyöreåla&inm wori
um = metstup€iniimii. suhl€ellis5tr kdk€a wori
vse€rucsi = \enem kiimitysköysi
vemilko - hibnaloroj{ ruol'lll@
Wilsonin pbta = amtritrnltub
vineli = vimp =34 neEiåpitlii! ohudtaladirusta
tuiwsta1aironingistar'åimisrchr!apa, jontåpåiiså
on silnukka. KäFeniiin kesäaikda porojen.
sitvisGti lasojs liimionmiseen
vistottaa = pelottaa, kamottaa
visu = saiia. nuula. pibi
wonia = l@ksosutu. jossa d'neit ja rorpia
nonoraippa = ahlion vetolihM

vJ;
q€-

TASSA HELPOIN TAPA SAADA
HAUKI

Hamsnkk! 'kiimitetii:in milonlant tu Tikun
nolcdpim påidcn ntle olla terå\'åt. Tikla siirjei-
salakån tai nun picno kalar sisuksih. Kala velen
J. siden odottatrun. Hauli. emen kuin s€ syö
så{c4 tuutuebF suonNra *n ja siuen !asr!
@ppa suuhus. Pidi:i siis pdi ninuuniå malnaa
odottla. elrm hin kistais€e siinasta.

, (* .
\ \  . - /
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'@':,-'=-
-suomotoFen
ruuon tekijg

Itrnrnssnot iltnwnä
Nöislö merkeistö tunnistot

suomoloisen viljelijön.
Hön tietoö missö hyvö ruoko

kosvoo io miten metsöön
sqodoon meininkiö.

MOUNIAIN SHOP

avotnna:
ark. 10-17.30

Annankatu l5
00120 Helsinki

Puh. {09) 680 ä96
Fax. {09) 260 0085

Kvsv Oursre;a-
ASIAKKAAN

EDUISTA

9rappu

SKODAttA
MENEE HYVIN.

Volkswagen Group

ROVANIEMEN
IAPTEEKKI

Rovakaiaa 27
96200 Rovaniemi



f, NSr KERtAl NÄÄrÄwrö"ronl,l,1
Kunlåhdhetim?id ensimåisi?ikqtååkal6tam@
lohil Nåatånöjoelle viime clokuussa. olivat
lavortt€@r wtimatromr Kosta olin 4snmäisrå
l€tua lolijclla, bÅoitus oli edes piiäsrli pileleni,?in
lohta siinan priåsså. Myöskin bådue olisi ollur
nutlvå yllätys. Tavoittqeen roki pi.isin. murla
lavåll& jota €n osåNur odott@.

Ma*ani alkoi 4.8., jolloin hlppåsin junaan
Hebingistii !,ttötstivån saanelenEna. Kiihkeiden
jliåh! y-åisld jälkeen nråtl6kohti Rovmimtååtkoi.
Seffevanr päi*inö laihti Rolaim€lra bdsi kolri
Iqlo6. josta r0atka ja*ui edelleen kohra Ndåtårdå.
$,ii LrlnEni sopivasti pohjoistå liin6trn ieså eikå
ekuuoitt la vä!t!tty. Ko&o piiiviin bssis
istumiso jålk€n hyppiisin hryråviiain viim@
liinisp.hkohdarra. jGiå liihti lElpp.rhnkuin@ pott!
bhti Ndåt?lndjoks. Yhtms,t narkaln lolui noit

Ylden riqke nosd j. 8 ljlomerin patikoimin
jålkq kuurelin relta$a jsr mahravaa pauhua
haveillen sl@lla loneisla kaloisia joita tulisin
ehki s.dd suiaa\ina p,inina. H€inohomiin
etr kuilenld iyhtrDrl- sillii olin hi€Im €tuåjåss
Ja lupei asuisivat loilrl@ vasta sdåår"n
pnilii. Mindlaoli sibn:/råä iir@siin-iå lopullt@
kohtesefr ,iyan Opulasj:inm luuGad Mutra

S€'@yd piiiliinnDtt Oputosjårvene sqiui tolunf
nop€sb. toinen k@hl(o puhk!@ hdgåstlksesrii ja
toinenpelkästiiinimosta. M.rlallaenjuui ihnisiå
talaourjå ihnen€linlin nisti sejohrli. Minå ku
olin lialsnahHistå saqut selhism |!rd. erlii
Sromesb ei löydr lohtok@. jolla ei jonotramisolta
yoi yälttyä. Tai ehLiipti muut ti4i!ärjot in sellaista-
mita initrä etr tiemtr...? Nq jo*a tapauksesa
soapuesei Opuksj:i^elle dnr@ odotri iktivå
yuål3i Telltojr! vieläpri uleira. Siinå oli 3eli1)s
ihmeflel$ni: nmis€t ovat täållå erämassakin
stuånlalaisiå Siispä åkldå kengiinldtet jå .enå

l :

la0 asretia suuranj6ta olin hrlhr. Minai \u etsin
dainarn mul@ ja yksininsnd:t, e*ii suinlrrn
miritan rehåsivilisaaiiora. Onn€ksi råutållinen
telnapåil*a lö]tyi noin lilonertu p,iiisdi. Ei nuura
Iiain i€lra p'3 Tnja luw alku odonelentad.

Kello 17.00 sesitt€n taDahtui: luDa astuiroil:]@. Ei
muta kuvehkerolalleJan aan. n$Gta punkuen
heittelin laiklaai j6en poil*i ja he*en lalurha
uisrimer pattssii sårlilin kåla Ei lohi vs$ tsime[
iai nieluimin tmmu$a. EiDii otlut kalå! lioolla
pilat\ joto pii?istin entår4isinjol€q pimdpiiun
liusaål@n. Ei olisi kalåstu voinutpmmalk@.
Kålå eGi ninuureillaja sii?ikin itd kohratainm
Ky{å Stntdytti-

R€iln wolo*lusi myöhemh oli hyny jo sitt€n
tåysn hyltnit. Elåmiini di|mdine! lohi. joka
lepaisi jo retanatllitolla vone$una, jatkåakin
elåDiiii$åjm vnjohsa hoayi!ål äilrj6 rrDlsi.
Kc'kontaitettavålurvi oli tai.sin solnussja joduio
sitt€n kal@ våsltellcsä slviitiidian nyös hevir
No, haavi kyllä aulsi ja *al.kn tuli råEteryå
mlllivi[e. njinkuinpitikitr. Sirer EinjolåinseUrisla
jc'r, d onft li.h k6l@ tehlrli t,ijrsrin hstia
jokå ei muure.l@ oUut mikiiiin l@ilne iein.
sN.@ kalaD piiälle josta kala ii€ilsn pohsti.
viineisillå wimill@r w tekj pifr€n porlaa qisrin
,antuihavih.J. ai@nnåjåijinjelq oli hijtnisrlr\'t
lolmies, A^!r hrdittikc Mikrikökin Jle€dii
käitin hafia. jola en no@listi tannse/kii\di?
Ahneliikohan otlaa å4lklrån seliini vsrnrå3ti
hrå\iiÄ \ai nikii oli ssuui sumitelm ? Meititön
kotom|lmluddpiil*iin. Siinår.niålivellå sind
ishBsi jr iinåFiidi la.Lll6$ii la?pibi kilo
kolosia pieni NÄÄTÄ jdåden lol$m@ ouioa ja
ometonb kåbmiesti (ffrijhennnissä turkinolsisså
ilneni, ettå hse.ssä oli todemåköisesri ni.l*i).
Otus katsoli nob kaldenkiidm mird paåss6 sl|tlw
I{almi6Li ja pdlPprsi l,loisi, kolmr ralata
hetken kuluttua rakåisin. Siinå * sinm pomppi
edesral€isin pin€äiå veititk m jriniis il4eissti
sedakdiakd. tuohotrlmdiiin ja6Dl@ nåkttbd
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kalmieheen. Liekö ollut otus sulhoa raille. vai
muulm !@n kave.in puuneessa, niin imokkalti se
siirå itser.iin ede$åtrisin ud{a!i. H€rlid piiåsUi
otu hirenkin lno\arii ja laihti eisimii?in its€ll@n
paie'np@ seufu. Ei ouut lald e[6ta t?venksi.
Pikku minlin tapåanincn oli &uilcnki! yksi
haus\imisra luomolokemukistani riihanasti. Nåin

Kalan m€rctyk€stt sinm sui!.dtrn@a påå1in
)riftriiiEldssiajapiiskasin ven ivieheiliini nirahnh
vimalla. Xållsdn kailki j@piitldin tiaer jatacpar
l.rliin laikli tai ei nirii:in" t ppundosoli.htfl
arvåta saånaa: Ei niiiijn. Kun jo€n pohjas. akoi
oua rli p'rol€r uistimista, hiipi jo nåsemuskin
takMivmn. Ktui liikatalastubesrå jd tipejinå sii!
kuitenljr balsmia h@voilleni: vihdoinlin tila.
R..palaåni larftoi illan låniidl€ssä hdjus. Pituutta
pedolaoli Eilut I 0 mjaraisrelMhoassnulaisti.
Htaii lotr hronasin nitåtD tapal ud. Kait€n
Iisailai &adhrolitsttrrot*ai@rultopunletEpiilin
läp,, joieniiljioli hMoteloqi:iiini$rMonisuuder

Näir j:ilteenpåin voi sanoa- ern tåla!tulsesla
Näii.ånöjo.llajåi hie!6 ap€ ld!o. Ta:in sly 6li
oro. Vai}]ta huodasin itsekin strssadtuvui
Iiika)rittånis€sli- €! piiiiltttauloja letenolir atu

perin suwitellut Kalastin lahes tauoita_ raildo
huomasinli[ etten en?iå Muninul siiti. Itneisesli
tine olijo lålrc''r piiälle. jå ålftnossa r amsd
painoi ojatu myös liihere\,isiålålashrsprii\isti(olin
jcll.4 pt!iiä). J:ill@päinaj.relld L"Äaun Fiiiss]r
kala ei ol;i otlut mikålinjåttilåincn.jotcn oli råin
hlaa cnii se piiåsi ljelå l'asvåndr Reppuni oli
tiluii dokaa.jold eiltåå o joutuul niilo{iär!
vli}lå sa.liitsijåikh p€lkkiå ryhjiå 3iinoja Taisi
mieltt ki(€llå 6iten s. eltd piiass],t koneilernaatr
nuhtis@liin ka|!så\"lolav@. Kilä ihhirenos@

?alumaikalla laposin tålasiajia, jorkå eivit ouer
iiikoss.kau s@n@t lhrä?in lohra, joten ei se
ninutl@ suoritus siinå lalossa eniiå runtuNrniin
huonolta. Kala oli iLr€isdti otlut tilk !så loko
j@lla johluen led€lpima Lo*eudesra !!i misti

Aionlo sitten memä Näätifrölle uudesrm ?
Vfirld*i Seuan\Ela kdrålåotn! dsEt lurgisti,
ols eh*li lvhyeman åitaa- nautir ludnosra ja
otan kalcinnuLe. Krldcslaar onhclpmpi kcksiå
muutakinr*eni$ji, klin syöd:i. nukkD jå krlasraa.

RINKAN POHJALTA
EMVAELLUKSENSM-
KILPAILU SYYSKUUSSA
PELLOSSA

Eflilaellu*sed 31. SM-kilpriltr järjestehän
Itir6ilappilaisesM mjahmBs Pellosrå ?. - 10,9.
JairjGtellisnt rrstaavaltahmauimrerkeilidrjestö
Tmt!.ilatu ry. VlylÄvaellultseksi ninettt'-w
kilpailIu odotetad ceonajiksi noin tr€htdaraa
kahd€n hensq partiota. Vartivassa. runsesti

{ehi,våras|.jasisiiluiråsä Ksassaor toi'nirsijoitakin
toistetaa. T?im:inilotinen n€stanustilpailu on
sa.nut nineliså Pellotr mahtåvasra rajojoestai
Ton oj@sla eli pcllolaisillain viivläsIii. Kilpailun
suojelijaksi onlupmt uurpellola'n@ nsiarihiihtåjii

Lisätietoja: tilpailun joht4a Kyösti Lsnmidoki.
pult.09 3876 s4Jl1åi 040594 3297
ldlpailu ti€dotuspiiålliklö Juhda Häne, 040568
943,idra4 lE]!!@ga!@i
ja osoitteesta: hllp://rhrv meqsbaud.frl-kalrsi
(ulikosta:ERASM)



TAR\4KEPORSSI
Pefl $lla mntivånåcdulis$tiylimli?täinmahhon
suojap€itekogas. Pull 09 - 874 8892

TOIMIKLTNTIEN VETÄJÄT

Obelnatoinikwn v€dijri: Rirva Purcnen, puh. t.
3872101.
Tålkopiii likkö: Uljas Pmu, puh k 488 821.
ldjtuytkii 040-592 7278.
Ulkoilutoifril@ v€dijä: Joma Nmi, pull k.
019-3 I E 243, ktunyl}å 040-568 3179.

ial€ivon isiintii: Krlevi KoskiDuh. k. 813 5460.

KODANVARAUS
Kiuil.n Kulrljilrvellä sijaits@ Csodos kotunme
aantae Pipsa Moringilta puh. k. 5877 004.
ksiiasuto pul. 597 397 iåi Maja Srytilri puh. I
876 ,139 | . Vamus or pedttaw l6lsi liilkoa @ren
v@muaik araisiiliipqitiiånnonnaali kiirijMtsu.
Kå)'h6nårau on Hsl:njrisenelt 15ml, ö/yöja
tuilra 30nk/hLvvö. AIle I 2-Mriaid€nkirniihåtsu
on puoler €dellisisti. Koko kodån voi v@1a kiiyr-
tööEä 60 nk/yö. Matkailuliitd saMn Mlsu on

MYYTÄVÅNÅ

HIHAMf,RI(KIJÄ
tipiniitvijöid$hihdn€'kkejåvoi 6sakeioilloissa

T-PAIDAT JA COLLECET
Sanli itsellesi malla Ndellal%ollatuDe lautettu

Vii.it hal]@. btå. sidnen .
Hintar T-pana 50nkja@ll€ge 100 ml.
Tilaul$el Kisti Klmola pul. k 2919t71.

VUOKRATTAVAT
VÄLINEET

Kolre Tenr Målier 3tlttaa, joira voi nolGia
50nli/viiklo rai 30 nUriikonloppu. Telrar ovar
knpolimaisia. kålsrtmsteltioja. paino 4lg.
Fiå].ävcFAkk4 kolm€n hsem teltta. painoltaan
4.5 kg. t 50 ltk/viikkoja 80 mhiikonloppu.
Eillebe.g Natnnari GT2- kahden hengen
tunelit6ltta 3.4 kg, 150 ntk/viikko Ja 80 n*

Tiedulteh Anja Sintorctr pullk. 813 5460 tai &lei
Palo pdrk. 874 58a0

Kaki T.sgiår,joita wolaatad J0 dt/viikko tai
20 n /viikonloppu. VMuksel Anja Sintons pun.
k. E135.160.

vet€ra loi drös itse rehtjii åhkioitå t50 nt/
riil*o
Såvotån 906 ja Såvot n 1200 fitrklåa 100 nl
viilloja 50 mI viikotrloppu.
KolmpdiassnElåisiB lumikenkiånuliiAlpnrt
75nv\iitlo tai 30 n dviikonloppu.
Anrioita. nDkloja ja lmikelki{ \lolsaa Pek}a
Nonn€n puh. k.810110.

VÄLINEITÄ VUoKRATAAN VAIN
1'HDISry(SEN TASEN]LLE.



BUSSI E5 KARJAKAIYON LINJA-AUTON AIKATAULU

Esp@n l6talsssa linjala 8r on\aihro!hLes Helsins,n suunnanjunii,'

YhteFjunå Espstlo.iltl Nuukiotrpiitutii
H€lsingis6 årkipåivinå arkipåivinn

låuantabin ja lunnuntft in

6.54 E
7.50 E
8.42E
tt .42L
t3. l0E
t4.22S
t5.26E
16_42L
18.10 E
t9_42L

73n
E.30
9.30
tz3a
I3.50
14.55
I6.00
t7.25
1845
2Q.25

6.50
8.00
8.55
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