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Helsingi. seudun Lapinkiivijär ry:n (suomei Mar
kailuliiton jäs€njärjesrö) j.senlehti.

nro 8l 4/00 1.12.2000

llmesryy neljäs1i luodessa: belnikuun alussa, tou-
(okuun puoliväliss., syyskuun alussa ja joulukuun

Ane'stoseuravaanleblen vasiaavalletoinntajdlte

lssN 0788-625X
Jäsedmäiiri 1.1.2000 I l42henrilöii.jasuo@jäseniä

vanaavaroininaja:Saån Kosrama,
Penttilinrie 1 H 56. 00740 H€lsinki
puh. k.3863 416 Män.kostama@nan.fi
Muu roidnuskunta,Reijo Blombers. Kirsri hlo
vaara Pekka Nadnen, Saijr Palo, Miia Pnioen,

(ansikula ja piirokscl: hj! Tikli
valokulejå: Sakari Pålo

M.inokset TJM-systems puh.09 852' 023

l /16 s ivu 250 mk+ alv

Puheenjohnja: Knsti Klemola,vehkatie l7 2t c t,
04400 JäNenpiiä, puh. k.291 9l?1.

varapuheenjohtaja: Pemi Heinonen. Ha!ukoskcn
karu 3 C 29.0r360 vånra( puh. k.874 8892.

Sihleerir Anja Poutiainen, Kiikkaistenlie 6 B 4,
01800 Klaukkala, puh. k. 878 4236 kenny 0400
411 293

Råhanonbonaja: MarjaLun6h, KuusmiehenrieT2,
00670 Hki, puh. k. 724 7l0l
JesensihteeriiSaan Kostano, Pcnuihntie 1 H 56,
00740 Helsinki, puh k. 3863 416, puh. t. 4733
4214.

Pankkiyhreyder: Merira. Eerikinkaru 24,Hki,lilinrc
214218 13842

Kdjakaivon avdimen saa Matkliluliiton matkarö!
misiosta, Arooilie 5 c, 003?0 Hki (6.k6). ma-pe
klo 9.00 16.00ja cafe Solhallasta. Nuutsionlie
lj2, larkina aukiolo tuh.8678 4340

Suome.M kailuliironjäsenp.llelu,SirpaVuontcla

Fålr$?fr2"!Rrin" snr'.i oy, u"r.;nti :ooo

SISÄLTö

Pääknjoilus s.3
Tonninra s.4

s.8
Piiäröksiä s.l I
MeDneirii s.t2
Ulkoi lutoinikunnanohjelma200l s. l4
Lohiparo s.17

Tietoaili s.l9
Knja.eppu s.22
Lapinkävijillehti 20!. s.23
Tietoja.inkkojenpainostr s.26
Naikkoser poluilla s.28
RinkaD pohjalra s.30



PYI'KIRJOITUS
On saranut joulun alusviikkoin4 lunu kinoksiltain ja luuli ruiskutrelee silii ittan sinisessii hädärnsä.
Maisenra on kauneinnnillaan, puut jå pensaat kietouuneina kuumheen, pchmeään vaippaansr Taivas
lilkkuu luhansin dhdinir kolo rienoon valta! hiljaisuusja muha.
Malkdssanneonvåinvähtiimärön:paljon.uokaa.patjonlänmintiivaate a.parjonkynritöitäjrrauhallisen
joulun aikeodortava mieli. Pehneii Iuni vaimentaa kultemisemmeääntii. Jäävain kaDea slksen iaahkion
j i i l i  .uunnlre,sJnme lohr i  L i rDpi l  o lc k\ l tJ ds luniL,rolen pe.rosJ Vot i ;  )mpri t t t tumi on
muoloilturpuuljrpensaatpyöreiksi.pehmeiksikuinsatuolennoiksi.Pihatlaonpaljonjätkiälune$å.Täi Iii
metsain elliioet oväl smneet kDlkea kaite$åmuhassa.
Oven edusra on lapioitava lumesla, samoil hieman polkur puuliiteritle ja saunaan. Lumitöiden åikana
rakkaanjakamiinaansyrylelrytulilämmilläiitupaa.Lanpölevirtäytyyviihilellensisälläk.ikkiale,niinenä
voimme luopuapåällimmäishrä villapuseroistrmne. Kynftiliir tuovat pehneirii valoaanja mukanamneon
yllin tyllin kynttilöitä sytyettäväksi kåikkialle.
Joensnnmiiiseniiilunao.outa!nlänmittäåsauna.Tuu.allaåvanloahakalessariulku!r.kylmiissaiillassa
ja käsikopelolla liiterin seinälrä lastaa ebiessii huomaa kuinka hy!i. ihninen sehiytyykään itdan
siihkö!aloa. Muistan, euä olin vårannul seudulla liikkuneelle kerutte jouluruliaisia. Vastanhakurcissulla
uppeloin lun€ssapilkäiin, kunnes löydän sopivon kaDnonkolon,johoneväsnyytin kälkcn. Hangessa niikyy
nyrkin nyllärtyjii käpnläkuop/a.
Takan hiillokseensujauranne såunomMn liihtiessiimnekevyesti suolarun lohen kaåntty.rfoli@n, Fotio.
mulkaan olen piiloudnur kårajtuoksiajaleppitlNluja.Pakerimuhiihiillokses.irmeitnodoraasaunastr
palate$ånme mehevät savulohen tuotsul. Såmoin pislänme padallhen uuDipuuroa haulumm. jotta
saamme aamulla herälessämme m.LoisaD.aDuaterian.
Sauna antaa kunnon löylyt. On kerankin .ikad viipyä lluteilh pnkään ja j:tahdyte ä et€isen jäisilä
penkeillä, pohdistella elämäD syntyjä syviajr n rlia kiieettöm:tståjoulu. ajastn yksinkenaisesd, vrati-
marromasri.

Kaikille hyvä:t loppuvuotta roivoen,

..*''...



TOIMINTA
JOULUKUU

tft 6.12. ke kro 10.45 ..
Y ITSENAISYYSPAIVAN MARSSI JA SAUNA
Kokoönluninen Solvallan alapdkkipaikalla. Kolmen tunnin reippailu päiit€tliän Karjlkai!olle, josa sauna
liinpiiiä såunomishalukkaille (5 nk/hlö). Evär nukåan. Karjakåivolla voi kärisräii makta.m. Vanuu
henkilö Anja Poutiainen, puh.8784 236.

ffi\! 16.12. |a
|Er PUURONSYONTITALKOOT
Tyitosuudesa joko rehdiiän rankoja triv€detään puira, Syönriosuudesa nautuaan hemekeitosla. ibanaso
.iisipuurosujaehk, o uistakin herku ista. Eikii unohdcla saunonistå. vaslunhenkilö Uljas Pemu puh. np.
040 592"1278.

;l
Z'-V 30.12. la klo 15.00
IT' LAUANTAISAUNA
Vuoden 2000 viimeinen saudå on peätety lämmitäii oikein talkoilla krbden loimikunnan ytleisryönä.
Glögiii ja pipena on jällen vuode.våihteen tapaa. tarjolla. Ulkoiluroimikunra esittelee haluklaille ensi
vuode. biminlaa mikäli sad vastan Unkeen yli aiänensä kuuluviin.. Samalla voijo ilmoinåutua kev:iän
tåpahtumiin. Sauna o! yhtoissanna. Kaikli tänä edulliseen !älipäivähintaan vain 5 mk/henkilö.
vdruuhenkilör: Uljas Pemu, puh. k.040-5927278jaHannu Siilari, pub. k.09 - 7u6 8l l.



10.1.2001 Ke klo 18.00 KERHOILTA - MENNEEN
VUODEN KUVAT
Kaisoniemen al a-asre. Pu u trhakatu I

28.01. su klo 10.00
LUMIKEN KÄ-SAUVAKÄVELY LUU KKAAN
ULKOILUALUEELLA

Kuljennnekelissäkunkelissäreirli:t,oissäladutjakulkijarovårharvassa.Palaamneuhröprikallen.viiden
tNrnin kulunua raipinerin tullen. Reppuun mn. lännin råutotakki, inuimluslå. eväi liiDmidlajuom@
ternoksessåjatierenkinnuklanlumikengiijasauvat.HSLlläonkölmepa alumikenkiä.joiden!dauksesm
!oi etukäteeD sopia puhelimirse !et,jän kan$a.
Kokoonluninen Luutk n ulkoilumajan parkldpdkrlhklo t0.00 (klrsopuh. tuettelon kartralehri 39 kohra
38 89). Rinnekodin bussil45liihtec Elieliniukiolta klo 8.50. Velaiitnii LeifSrönr, puh.0400 280429,

TAMMIKUU

T6npaamoeodöterunkuvaillomerkeissä.Menneenävuonnaolimontroukav@laDahluma!.Olitalkoila
Karjakaivollajo Lapnsa, olierilaisia laeuuksia, olikevär ja syys.etkeä, kirkkovenesoulua ym., ym..tos
Sinullaonnäisiikuvia,haluåt!måanniiyldämeillenuillekin.Kakellaadjamuislellmyhde$ii.jatavarm
re&i-janlkookalerena.Hekin,joikaei!:nolleetnukana,voivatnaudaku!roårkotuåjåkenriesionostuvat
seuraavillaketroilla itse mukaan nisaaval dnakin vinkkejäonille re&illeen. Jaeitu itoon katsi.kertai.en
ilo, Kulistr loi ilmoitella vasuuhenkilölle. Aino Matikaiselle puh 387 0299.

z--\l 13.1.ra
l- PUUNVEToTALKooT
Nyt on puunveto helppoa puur ku. on tuolu rrakorilla nelko lähelle kämppää Cos on lunta..,), Kuormå
kunloon ja alanäkeä känpiin pihaan. PidAjamoru liukalla I Vasluuhenkilö Joftn Hyrkäs puh, k. 4?9 508.

rtl
I  @ I  13.1. |a

LAUANTAISAUNA
Tulesau.onaan,vaikkaeltaikoissaolisiollulkaa..Såunåonlänninklot5aikoihin.Saunaoovhteissauna.
Vrstuuhenkilii Jorma Hyrkäs puh. t.479 508.

t a | 14.1. su klo 9.00
tfE BEITTI 2OO0 OSA 1: LAAKSO - PETTKKO
Kokoonluminen Laakson rålsasruskentiin poh.joispääsii klo 9. Lunitilanteesta riippuen ma&aa tehdään
hiihtiien lai kä!ellen. MåninlDksosta tai viimeistätin Pedkosta patatun bussilla ukaisin Helsinkiin. MukM
rclkieväilt tai tahvirahaa,sillänatkan larrellron useita kahvioaikloia.
Vastuuhenkilö ErkkiSimpanen, puh. 149 6271.



7.2 ke klo 18.00 KERHOILTA
SÄÄ JATUNTURIVAELTAJA

HELMIKUU

Kaisanienen ala-aste. Puuurhdkatu I

Jokapäiväinä aiherra liihestynme laeltaian näkökulmasta, tutustummc mm: meleorologiaan; sään

ennu;tamisen: pilvntiiin, tuuiistaialuonnonnerkeistllr tunurhäiin oikui sään aiherttamia vaxralilanteilx:

ukkosny6kyl, vyörytjne. VasttruhenkilöKalle KekolaPuh 09_ 875 1936

7/A 11.2. su klo 10.45
@ UMPIHANKIHIIHTo
KokoontuminenSolvalla.yläpdkkipaikallakellolO.45Bussi85tähteeEspoonkeskuksestakeUol0l5
Hiihderään,jos on lunta, m;!t;in retiitehdään kälellen. Eväärjasounavarusber mukDn Saunamaksuon

5mk.vastuuhenki löAnjaPouriainen,Puh 8784236.0400-417293

a @- 17.2.1arH PUuNVEToTALKooT
Tal loolc l r .JvåtkloInKr- laNoncramdialrr ' Io i \orrovJ\ l ' jo\urorm;i : i ruormal laJnpuuhune(rsca@n
ylimäåriiisti iloa. Vastuuhenkilö Aulis Boslrön pub k 0400-100877

rtl
z'-"'t24.2.|a
|L LAUANTAISAUNA
Kal e on I ämnittaiDyt så! n an ja håtann ut av.nnon lary€etsi i soksi pulahhnisra vafien KvIäkelPaa Sauna

o. länmin klo 15 ;koihin. aanna o, vhleissdudå ja måkaa 5 mk vastuuhenkilö Kalevi Koski

e)
7-123.2.Pe
4 ptMEÄN KUUN HIIHTO
Helmrkuu.saonmutaLinpimeälairrhdel ldrhlel la lepPoi 'aa\aui t€ lunFe*araisem\sor 'a lamppJFn
valos.. Reitti våliraaD keiien mukåan, ainakin oeD matk.na valdiiden ldnjen ulkopuolelta Retken kesio

o. 2 3 h. Muk@ sllännukaisel hiihtokamppeer, uteliG mieli. Pienet lomrie!äär jå lalaisin (niel

p"ilt" i'.' i"r1"",ft" ,"r'u"ar ihoittdduttafsa elken leräjälle aulis Boströnille 2 I 2 nennessä puh

0400 1008?7.



MAALISKUU

JA KERHOILTA
Kaismiemen ala asre. Puuta rakatu I

8.3. to
KUUTAMOHIIHTO

Kuutamohiihtojä.Fsteläainpaikass.,josakeinov.loeihiii se $nnelhm. !Jiihdeitä!r darko on ale l0 km,
vauhtileppoism. Rciltivaliuan !dlitscvan kelin n kaån. Mukarn siiiinmuk!iserhiihtovoruneerjrpienet

Kokoontumispaikkrja aika selviä!ät ilnroittaudultaesa rctken vctijätle Aulis Boströmilh 6.3. menne$ä,
puh.0400 r00877.

10.3.  la
PUUNVETOTALKOOT

Eiköhänpuilaole!ieliiviimeisiinkintolkoisiin.Toilolravastionmyöslunto.Ta roolalka!.rklol0atanddtå.
v l . l r rnenl i lö sJrrn Pl lo puh. . .  8?a 5880.

PERUUTUSEHDOT

vahennertynä toimislotuluilla 100 mk, peruut
taessaan sairauden rakia ja esi läessään

Helsinsin Seudun Lapinkiivijöillii on Ganofiajien
rähyyden tai duuneDnaloarvaanxft ömansyynjohdosta
oikeus peruuttaa lomalilaisuus l4 vrk ennen ilmoiletun
l i la isuudcn alkadispäiväa. olen.r ta vel !o l l inen
ko.vauksiii. Jiirjesriijiii petuutiaesa rilåinruder
osanononiksu palauteoan kokonaisudesså.n

g
a

2.3. ke sÄÄNTöMÄÄnÄrrueru xevÄTKoKous

Jos vanus peruutetään. palauletaan ilmoittautu
mismaksuvähennettynä4inntoinhtokuluilla. too
mk vamukselta, kuileikin niin, cttä jos loraus
peruulelaad myöhemnrir kuin:
42 3l lrk enncn markan kur,pidåtetäänpuolet

30 15 v.k eDnen markan ålku pidälerään
ennal*ömaksu kokonaan. Mikiili trnai maksu ön
yli25S,!or?unloma!iikonhinnasta,palauret n
tamnn miiiirän yhuvii oso.
14 - 8 vrk en.en mdkan alkua, peririiiin 50 %
varauksen kokonakhinmsl., kuilenkir vähinrrän

0 7 vrkenncr matkan altua, pedttin varauksen

Tihaja ön oikeutcttu täyteen okftinDaksuun.



LOMA
HSL JA&IESTAA
22. Hf f HTOV KKO YLLÄKSELLÄ 31.3. -7.4.2001

Lähtö Hehingin rauhlieisemlhape 30 3. klo 19.02
lählevällä junrlli Kola.inr. Pduu smrMn paikkaan
su 8.4. klo08 15 null..
Hint l  SML: n j i iseni l le 2400nrkjanrui lh 2540mk.
Hintaan sis i i l t l l  cdcstakaiser junan kal
nakuupaikoii,busikrydir. mljoiruspiiaosnr kdrdeD
hcngen huoneissaseki[hirinen. retkieviiiit.ohjrttu
ni vrpumuotoinen hiihtordki. sauna japiiiliillinen

Ensi kcsiinä vlelllmme liidennen ja viineisen
osuuden 800km:n mkasLmme. MaLkarvrcllukselle

Lahtö t+.hluu 27.08. lil sbussilla HclsiDgistii
L deDtieläpohjakccnj!kyytiinpiiäseesopimuksen
mukaan rcniD wrelra. l,aluu Helsinkiin 08.09.
Vaellukselle muodostmnne 2-,h jalk+arin telft a-
ja ruokakunn, jorka hankkivar muonanM omien
mielrynysrensä mukdn nse.
Alustru hntu n. 2000nrk { ei jiiscnct 2l10mk)
l i iht i jö iden mi i i i rästä r i ippucD. Hint !  s isr l t&

TALKOOREISSU heinäkuun alkuDuolella.

Yhleyshenkilö Uljas Pemu, puh.k. 09 488821td

SML JARJESTAA

KALOTTIVAELLUS KAUTOKEINO - KILPISJARVI
25.08. - 08.09.2001

Keskusreluja kaydiiiin tuN UK- Krsallispuhron
liien kmssa. Re*cilijlin asioincD kohenlamisen
aluccl lå l i ikutaan. Taikemmin seuruvr$a

Ennakkoon paikan !aranncct !arnis l rkra
osanorronne mielel lä i in joulukuun aikana.
Ennakkomlksu on 600 mk.joka nrkset.rn totiiD
llihelelliivallii p.nkkisiinolonakkeelh eiipäi!iien
nennessii.Tiedusrelur.idilnroiuaurrmincn4.2.200 I
nrennessiiJonnrNuDi puh. 040-568 3 179 lai 019,
l l8 241,

bussikuljetukset. oppaidcn D"lve1ur. mdioitutsen
Kilpisj:iNelli aamiaisineen ski JUHLALLISEN
PÄÄTöSTILAISUUDEN I]I
HUOM] TIINTA EI SISÄLLÄ
MATKAVAKUUTUSTAJI

Ihnoittaurumhcljxlhiiliedol: SuomcD Malkriluliitto/
Anja Haliseva.Arornirie5 C 00370 Helsinki, puh.09

6226 2814 laiJuhrni Siik, Kiviojan'ic 9 I I B 2
04-,110 Jiirvcnpiiii, puh.0i0 526:1336



ONNITTELUMME 20. VUOTIAALLE IJI}INITAVIJA.I,BHDEIJET
Tiklailan rctkeilrhote issa ja -mjassa on rhteensd I00 vuo.Iepoikkao

Maj oitusliike kuuhu valtakumalliseen Suomen Retkeilymajajdijestön SRIvI ry:r hotelliketjuDn
ia edell€en kansaivåliseen (IYHF) hostelliverkkoon.
SRMrn luokitusjårjest.lms$å hot.llion luokiteltu ylempå{n (***) t.soluokkarr.

Tilkurilm RetkeilyhotelU
Valkoisenliihleenlie 52
001300 vanba

soita Horelli 09-8362 8620

Rakertaiaf,n
tomp#luqU

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

OPTIROtr
HERCOFINN

PL724, 00141 Helsinki, puh.
OY AB
09-613 6900

HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY

Rovaniemen I Apteekki
Rovakai|a 27, 96200 Rovaniemi

puh.0'16-312 005

HELKAMA FORSTE OY
KuieokoNentie 1, 303U l.or$o
Puhetin (03) 4I 5ö1, TeteIu (03) 422 2212



ONNTTTELUMME 20. VUOTIAÄ.LLE IJIPINKÄVUÄ-LEHDELLET

HoLell i lason

MUOTKAN MAIA

9aa. i5elkä
aZa45 29730 , fax 42445 ??731

Iule v i lhtynään

RAJALTA RAJALLE -HIIHTO
9.-1 5.3.2001, 1 0.-1 6.3.2001 JA 1 1.-1 7.3.2001

(vuosittain vko 11)

Lähtö: Saunavaara (Venäjän rajalla), Kuusamo,
Taivalkoski, Pudasjärvi, Ranua, Keminmaa,
Tornio. Maali: Tornio (Ruotsin rajalla).

Tiedustelut: Anifta Jaakola,
Ranuan kunta, 97700 RANUA
puh. (016) 3559 298,
fax (016) 3559 200.
www. ranua.f i/tapahtumat

llmoittautumiset joka vuosi
31 .12. mennessä.

3majoil

ililililrllllllllll
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va2



JOHTOKUNNAN PAATOKSIA
Kaikkien loinikunrien !€tiijiit piiiitcttiin kutsua
vuoden 2001 ensimmii iscen johrokunndi

Yhdistykselle Irnjonetunkahdenhengen vrellustelran
vuokaksipääreniio mäinätiikupoliteltoillavoim6sa

SYYSKOKOUKSESSA
1.11.2000
Johtokunraa.vrlitriin uusiksijäseniksierovuoroisten
ilalleT ja Isoluonaja Sakari Palo, KirsriKledoll
vahtiin jnrkåmaan johtokuiia$! edelleen. Muut
rinrrnhetkhel johtokunnan jtsenet out Raija
Hentmån, Saan Kostafrå, Pekkr Nnrinen, Anja
Poutiainen. Hannu siira.i jä Anjä Sintonen.

Vuoden 2001 HSL:n tilinta.kastajiksi !alitriin
edelleen Simo Ellilä ja Jussi Yrjölä sehä heidiin
!dr.lleen Erkki Simpanen ja Mauno cNrr€n.

ole!.vuokra: 50mk/viilko ja 30mk/!iikonloppu.

val iu i in vuoden sårvckas, joka ju lk isretaan
yhdhlyksen pikkujoulu$a 25.1 L

Jåsenmaksur päätelliin pysyttiiii ennallaan, samoin
yhdisrrksen edustrjilh ja johtokunnan .iisenille
maksett{val natka- ym korvaukset.

Syyskokous hyvrksyi  yksimiel iscsl i  uuden
rukikohddn hankinnan Lapista yhdisryksetle.
Perustettiin johlokunnan hy!ähsyfri lyöryhmä
tukikohd!n hankkinisen roreutusra väncn.

Kisti Klemola ryöryhnrn veriijäDii, Sma Kosuna,
Kalcvi Koskija Uljas Pernu

QÄ-'----'



12

MENNEITA

YÖSUUNISTUKSEN VALIOT JÄLLEEN KARIAKAIVOLLA

Täysi tusina pineässä enemmiin lai vnhenmän
vi ih lyvä: i  aDpaisi  Kar jakaivon maastoon
yösuuinisoksen juhlakkojen nerkeissä lauanraina
7.10.
Jo juhonnuksen tienoilla kitivälensnnmäisel huhot
kiirkinimien ko!asla kunnosla. Kalc Koski ilmoitti
jiirjestiijillc heinekuu$d:'kailenakaa vain nini
kienopalkinroonjovalniiksil Ajai voirramiscksi,
kure. hii. jälkeenpeitr sclitti. Myös Aulis Boström
oli kylmän .auh.llinen enncn lählöii. Hän öli
lq(1oiillaantehnyturirluulenalleenkilpailualueelle
Eikä hän rirrii$ä ollutk*nl RAri oli sijoitcttu
hrnenja Kalen35.:lliireis$rllatuotujeihalkop'nojcn
valiin. Se tuori pojiltc kuitentin vrikeuksi..
Sikälikisrolierinonainen, kunkukaan osanouinm
ci kcskctttänyt jr k.i*Ii rasliDisteclkin löytyiviil.
Silti Suunnistusliitolletuporloivatekninei tarkkailija
Allan Apunen oli huolhsaan nuorlen viihenev:isld
panoksest.. Tiir:i muEnricssaan hän kisasaun.a

liimmittäcssään unohti lulen padan alta. Nuorten
vasrapainona kannåttaa mäinna Viiinö Linlusen
panos. Hih on senrään syrtynyr 2oluvulla.
Slkad Pålon suorituskarn ei jaksa en:iå nau'årtaa
niin kuin cnnen. Tyrtiiensä Såi.jan vetämänä hinkin
pääsi nalliin cnnen saunxn hiipuhina. Esko
Oksrnen ei Deii jrfFsläjiii. Hin on aim nukanx
pienenevisri paivän|oiso huolimfita. Snedsin
Had. ny Ino mutrnå.n- on tonunutmallilcmaatr
kärkipaikoilla ninrnytkin kolnas.Hann!Sin.ri
nulkoili ensirnniählä rastia tuin hiirkii nuleltar
Hin ei ynd:ialnyr ettii juhlaluoden rasteilla oli
oike tustik.nkaat ja leimauspihdit. Kiiytyään
lähdösrä uudestaan klslmiissii. hän uskahaului
uudelleennnrkalle. Silrihrnenparhain suori$kscnsa

Illan riehkeinryhmiioli sulotldien ninrelliiliihtenyl.
hienan Metn rynöt:i nuisluttanul ryhmii. Toista
äiinrä laulaneen Anir Pouriaisen johnnana rio
rosi!!n näyrti dtävän suunnistutsesu. He viiPyivät
reitill:i !li kolmcn tunnin.

2. Aulis Boström 5:l nin
3 Har i jaInoSnreds l l03 nin
4. Vii.dlintunen 1l 14 min
5. EskoOksänen Lr25 min
6. Hannu Siitari2t ll min
7. saijrjasakrri Palo 2t 23 nin
8. Snloftdet lt 08 hin

Knojcn osanottajien keske. anotiin eläkeläisFn
puutyökerhon lekcmiä esineilä.

Pranahnesuri Rcijo Valander



13

IISL: N VTIKONLOPPUVAELLUS BIRGITAN POLULLE
LEMPÄÄLÄÄN
Toivollavasli nämä knusi kuvaa sa.ovat enemmä. knin tuhåt sdaa.



ULKOILUTOIMIKUNNAN
OHJELMA VUODELLE 2OO1
VALMISTUI
Ulkoilutoimikunra kokoonrui 25.9. Karj nivolle
suunnnrelenaan vuodcn2001 ohjelmad. Ensi !uoden
piiiireemaksi ulitriin pl:ikaupunkiseudun uusi
ulkoilurcilti 2000. Tiimii 22.9.2000 rv tLr ll0
kilomerdn piruiien rciti kuljelaan paloiltanr piiiislä
pi i i ibh ensi  vuoden aikåna. Tap^hlnmien
jiiiestinriseslii v.slaa Erkki Simpancn.

Eis i  loukokuun vi ikonloppuvael luksel le
Kmglsniemelllon nyös suunniteill! monipuolista
ohFlmaå. Kun ollmn jiirui- Suoness., niin malkaa
rehdään pat ikoinnin l is i iks i  soul !veneel ln,
kift koleneellii- tuooirori!enccliii. laivalLxråi joDå40
matkuslajar !el.viill, souiulaiv!lla. (nkkovcnc on
mukanr myös prr iss.  muussa ensi  kesi in
rapahrunr.ssr Merellinen !iikonloppupalaa!uoden
ranon jiilkccn ohFl'nktoon elokuussa.

Penti Salo ilmoitti jiuiiviins:i ulkoiluloinikunnan
tehräviit vuodcn 2000 lopussa. Kiitimne Pernin
rehdystii monipuolisesra ryöpaloksesla, Toivomme
menestystn uusien haasreiden p!rissa. uulen!
jiiseneniulkoilutoinikunnasav. 2001 alusraaloirma
Roija Henlnm. TeReruloa mukaan.

Ttssi on ulkoilft onnikunDan ohielnaernnilelma
vuodelle 200 | kokon.isuudcssMn:

VIIKONLOPPU- JA
II,TATAPAHTUMAT
su 14. l  Reiui2000/ Erkki  s impren
Su28.l. Lunrikenkiikävely/LeifStdn
S! I1.2.  Umpihankihi ihto/AnjrPout ia inen
su 18.2.  Rend 2000/ErkkiSimpanen
Pe23.2. Pimcänkuunhiihto/AulisBösrröm
Lå-su 3. - 4.3. Lullvaellus / Jorma Nurmi
To8.3. Täydcnkuunhiihto/AulisBoström
Su 18.1.  Rei l l i  2000/Erkki  SinpancD
Su l l .5 Rcnr i2000/Erkhi  Simpanen
Pe so 18. 20.5 ViikonloppuraeuusKmgasnienrellii

La 9.6. Alkukesan piknik isteily Valkeahsa /

Pe-su 3. -5.8. Kirkkovenesoutu Ktyvcdcllii/Hannu

To 16.8. Musdkkaretki / Reijo vdmder
La-su 18.-19.8.  Merel l inenvi ikonloppulu Nsa/

La su 8. 9.9. Reilli2000 / Erkki Sinpanen
Pe-su28. 30.9. ViikonloppuvrehN/JomaNumi
La 13.10. YösuunnislLrs / Reijo Vlllnder
s! 14.10. slppilovahlcDrctki/Rerjo vahndfl
Pc 19.10. IltretkiotsrlampuinRenillä2000/Erkki

Su 1 1.1 1.  Rei t t i  2000/ ErkkiSimpanen
L. su 17. l8.l l. Kn nosliikonlöppu
To 6. I 2. ltsenäisytspiiviin kively/AnjaPontiaincn

PITKÄT TAPÄHTUMAT
31.3. 7.4. Ylliis hiihtoviikko /Jorm. Nurmi
I l. - 18.8. Kungsledcn /Raijä Hentnrdn
8. 15.9. RuskavaellusLuircjiirvelle/JomrNumri
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-v Koe unohtlmaron €lämys

Hiihtovaellus yli vedeniakajan
VUOKATISTA - NUBMEKSEEN

H rore*fr ahikohdar22. -24.2_ ja22.-2{.3.2001.
H hlo4in vuokanio! sro lai Heittilån Lu0murik -
lvamdåi gbppi Vålijom Loma Num6.

H ihdellåeså n!Nrnå va n F våreppu, m!ul @rust€€t

Rollei i nla l 1 00 nk fi en sisä !y opåstus. m4oirrs
små, ruo|laitul. |l! lerukd. kylpy ä ja luhhpäivälr mn

osllisrlila e o d opisroi puo 6ra rapar! mavak! ubn!.
Hiilrdä ped eiserri ryy ålaialr uprisrava6tu*.
mi*a, me hroiohdimme numlal

trsålrahja ja ilnoi alrunr&r ni iant!årmnrai

P!i. (03) 666 20t1 lai 0{00.219 001
6nall: vlok li ro! irro@{uok! dsro.li

/ \VUOKATTIOPISTO HOTELLI
LAANIHOVI

99830 Saariselkä
puh.0'16-675 2600
fax 016-668 894

@FJFK.ryg,
Puh. 016-679 4455
Fax 016-679 4456
wwwriekkoparui.fi

rjekkohotels@rlekkoparui.f i

l lroprr
PERHEHUo E 2+(l.2lhlitii

590,*
t & ntarcttltk s m. 4 aula 6 et.
t rr'6;srm ja kintoalin !:apn Liiytiin.

solTA! 08-85 960

q

c
J
t
I

HolidaylCluh
- Kuusamot{ TnoP Kl{l



ONNITTELUMME 2O-VTJOTIAALLE I,APINKÄVUÄ-LEHDELLE I

TEKNISTEN
LIITTO TL ry

www.teknliifto.fi

Fortum

Viimeistele retkesi
herkullisella aterialla
hyvållä kotimaisella
vill isika*ilyLkeellä.
Nyt enemmån l ihaa 450 ! .
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LOHIPATO

I'ohjoisren .iokien lohirikkatrs oli tunnenu lo
hisroriallisn[nikoina. Scoli ntöscrässyyrsutuksen
nuodosrumneenpohjoisqrjokildksoihin Kskirjan
loppuun fr enne$ii lohenptynri oli !rP.ala.eikiisrtii
verorctiu vdriolallan toitresla. Kustft vaasaa

!oidadn pirii.i tohi!eron isänii. Hlin näiiräsi jokien

kunnrklanvayliin eli piiiivayliin skiijokien j! mcEn

nnrikon omistLrksecn liittyvjln lohiverotuksen. Hiin
od myöshaltuunsdkikon klhnenykstjaluoslrnen
k!l.slusoikeudel. Tiislii liihlien !ållio kdlsoi
omisld!ans! lohiredel.joita se sillen mm. vuokrrr

lalonpojille. Vuokm mrkseftinr suol ldna lohcm

Pohjoisen.iokicn lohenpyynnissii kiitletiin apunr

lohipatoji. Neokennertiinjokiinkalanusosrkkaidcn
Loimesra Oulujoe$a oli esinerkiksi knNnun
lohenpyyntirEnlithliö Sen vuosikokouksessa
vlliuiin lohipadoille is:inniit. Heidän uli huolehtia
prrojen plsytyksesra ja knnnoss{idosta. Yhtiö
huolehti nyös sadiin soohukse(r. r.hoisl! sekii

kala*uksen !alvonnasta. Töid
kilasrusosakkdolijaeltu tuoluihiD Yhliöh.nkki
yhde$ii plrotrrvikkeel. veneel. sopi kalastuksen

Jiirienelmii säilyi tillaiscnä OrLluioe$a triin knuu
kuin loherryynti sielläjarkui eli 100 vuoddr aj

Oulujoes$ oli urira lohipatojr mnr. Menkoskcn_.
Turk!n- ja M0hospåto.ja lukuis! miiiirii pienempiä
pntoja. PrtotyrpPejii oli mn. poikkipadot ir
rantapldor PoikkiP.dol oliul suurinrpia Ne
juonra! kal.srustapana jo kilikdureen Krlojen
kulkuviiyl:il plilliin sulkemadn. PaloFn rukkoihin
s,jonerdinpyydykser. SuoncnP.toien kåytöcdeUytti
koko vaiesrön oullislunistahänkkeeseen ja !dikutti
sitenkokojoki!xrcnel.n:iän vmhoiei Niaknjojcn
mukrm on paätelry. elta dlunpcin Pdol ovar ollccl
is. kaNir.pnroi!. Patojen autoista lal uiv.r
kasinoihin,  jo is la Dc pyydysreni in nuotalh

Suuihoiloisin!niislä!ähilellen luovudin. Niidcn
sijaan kehiteuiin virtaprikkoihin laMeli potkupatoja

.ir pöhnäpatojr ryyncnpiin vesiin. Kenrijoessa
tiyrertiin rysiipaloj!. Pöhniipadoissr kiiytettiin
puuialamn lisiiksi verkkoja lukkea'nasa padon

rukkeena. P oon j:ilctiin talallisesli pyydyksii

!anen ruusi aukko.. Niihin s'joitetliin Pöhn:i!Jolkå
olivrt tulirikku!aatikon nuoroisir verkkoseinliisii
hrkkejä. Ne oli!rt n. kolme nelrii korkcitä jr niihin
sijonerriii kaksi rysänniclu. p:iallekkiiin Pöhniii
voniinnosliajalaskervinlralmallaPöhntnkehikosa
y1ös ja drs saa!iin kokensta varten.
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Kovemmissr vims$ kiyteuiin pltona hnapatoai
jo$! pldon aukoissr pyydykseDä kliytelliin kolme
!rntchla rysäii eli lana!. Pyynnin lehonrmisesvr
apuna k:iyrelliin rysiiii vanapaitii ole!M porkua.

Jok! oli nelji netdii pitkä verkkopussi. los lohi
huomrsi rysiin,sesaanoi pediintyätak!isin ja jouru!
liihän potkuun. Niiiden ohella käyteniin pienenrpia
mnraplroja-joira nkenneuiinkoviintoskipdkkoihin
mm. nienren kiirkiin. Niissii kohdiD lohcn oli
rant duttavanoustcssaanylösvirtaa.Ranupi{ojen
aukoks!olikiiyrössäkeskin:iärin6 l0lmkmrefaa.

Vanhoisra kuvisra parorekniikk! ei sel!iii kovin
hylin. Näkyvin osa paro! oval vNtalntu kohri
ukeuruva nareisl. kooitu valt n patorakennclma,
joka sulkee joen j,' vrNinaiset pyydykscr jiiäviir

Lohiprtojen k i iyr lö v i ihcni  Derki f iävi is l i
puuleollisuudcn kas!un myörä. Joki. tdrvittiin
puutavaran uiffoon. Uiton vilkasruuur 1800luvun
lopnupuolel l r ,  o l i  puun uirro aluksi  u janu
kuuk!ureen. Puun huttaussäiintö vah!isteuiin
ke!,allii l9l9 ja se merkitsi uiton lapåutumista
mereen saakkr. uirroyhtiör jouiuivat komaamaln

ttPpiotkllasrukscsa, koskaI'oikkipadoislajouduuiin
luopumaan. Lopul l isen iskrn vrnhal lc
kalxsrLrsnruodol le r iheur i ivr t  kui tenkin
ronnrlaitokset joirr rakenncttiirr pohjoisen koskiin
erityiscsti toisctr maailmansodan jiilkeen.

ohenren kuvrus perustuu Oulujocn lohiparoihnr,
muttamuissapohjoiscn jossa lohen pyydtstiimisessä
oh !asmrvanlaisll p)'ynriklituntöli.

Lähde: Enrinen Oulujoki
Hels inki t954

SuomenKåNrllisnus€ossrloikiydåkarsomassa
suomalåhhnclinkeirohrakenovan mielenkiintoisen
f i lmin,  jo$.  esirel l . i in vrnhojr  kalasrus ja
ntuililjelystapoj:' sekii eri ryökalujer käyuöli
nrkieliiniissä. Kalastuksen osalta levrl esille
Iohip o jasen'?kenlamirrcn.tuulastus. !ysakilastLrs
ym. sama$a huoncistossa on Inyns nryueillii niiitii
nrainnrujapyynri!älineitä.

--\rl.

*

. )A/
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I'SITE : ULKOILLEN - LIIKKUEN

Helsngnr k pungin liikuntr!hsto on julk!is$n
e\ittccn ulkoillcn liikkucn Esiitccssli on kuvll1r1
v!rs in perusleel l isesl i  Hels in-gin krupungin
ulkoi lualueer,  u lkoi lupuisbt  krufuneissa ja
ulkoi[rpuisto.ruisa Muk iaoD Dicnoiskdfltojr.
joistr sclvin;j diii ja picnrtitn. Niidctr rvulla on
hcl f lo suunr i re l la hr lurmrons! kulkurei t r i i i .
Hiiriiril!\sr viiloilerulh reirill:iselriaiiesilleenrvull{
vr inkin jos nrukrna on pi i i ikaupunkiscudun
ulkoilukartta. Ulkoilictr liikkucn csittccssii on mtös
ku!arru uusifnli 2000. iokr on nerkiLry sinisellii
karkoviivrlh osakantoihin Niin tiisti Eiristii srr
lleisoplstuksen jr loi sijoittM seD tåfkcnualle
kdrlle. Muut&nr hyödyllislii ticloå löytyy kuten
uinl ipaikat .  !cnci ly ja kalastus seki i  l : tkei l i i

Esitctlii saa mDr. I'irkkolan- lrikeskuksen .i!
Ydönkddun uinr$rlleih Pnlohein:in, Lrukkaan,
Srlhen tr Pirttiniien ulkoilurlueilta sckii TöölöD
kisrhr l l is ta.  L i iknnhniy l l rst i i  ja Hels ink i
tiedotukscM JuCcnd salisla

UUSI ULKOILUREITTI - REITTI 2OOO -
AVA'fIU

Hchingin kaupunginhalliruksen puheeniohllinRrkel
Hi l lunen vihki  22.9.  k lo 1.1.00 uudcn
piakupunkiseudun ulkoiluEirin kiiyttöön. Rcitti
2000 on tlelsingin k!upungin liikuntriraston
suunnitlclcma rcnii. joka liihrcc Hckinehd ja p.lir
Hckiikiinkulkien Esp@n. v.ir!.i javihdindueill..

Rcirri alkrd L.iksoi racxslushenriilti jatkuen
Keskuspuiston liipi jr Pnkäkosken kauta Vantlalle
- Vrntåan kåuNngiD puolella sc lulkee Mtyrniien

ja Mafl inl.rkson !iilisrii vnrisrooi. ro$! jdkdaan
EspoonpuolelleSerenun-nmrkaj kuuLuukkaan
ulkoi luålucen kduttx Vx!kkoihin j r  Sr lnen
uLkoi lualuecl lc SalNenr rul l&n Nuuksion
kosrllispuisron lipi SolMllam jr siclri tak!isin
Luukkul lc j r  Hcls inki in srmM rei l l ia kuin
ålkunutka Reiin pituus on noin ll0 hilometiii
Laaksosra Lar l isoon- rntr l l r  s i r i  voi  uel tM
Ithyehmrssakinpiilkissii Tule!ristrude$åscnvoi
kulker myös hiihtien. Reiui yhdiniiii Hclsirgin
kxupungnr omistmrat jå llLiiDitii.riil ulkoilurhEer
kdurunsin Ejojcn ulkopuolella. Rciri onsuunnireltu
srlen, ellii se lario elamlksiii noin !iidcD piii!in
prt ikkxretkei i  vuten. Rei l in !atrel l r  on
t.ukop|ikkojå..uhdollisuuksiaunniin. srunomneen
jryöfynrisiitr Reitti on auki yrnpaii !uoden jaroD
!iiroireru mdisroon sinivrlkoisin tuerkenr.
Listrielojn Reitli 2000: Lii(unhvnNb{a. Arvo
Tossrrdrcn. puh. ll0 87906 tai Mauri Viljrnen.
puh.0500 407 192.

ROMPPEET KÄTEVÄSTI POH,IoISEEN

Tiissii rinkki siDUllc, joka matku$at pei.illin! rlo
22.28 lrhrcv:illäjunalh Ro!aniemelle jajarkar sieltii
Sodinkyllin llnlon Karigsniemensuunnln:
Ahkiot,sukset. rinkåtjrnuutmdl å!arat kannalle
vicdii Helsineii linja !uroasemrn liiruristr l0 klo
22.00 pohioiseen liihrevatn lini. ruloonjr nuksaa
suor n kul ie l l t ! r l le nutkrt rvrrrnraksu Kun
seuruHnn! nuD!yhdentoinrrikMn Rovaniemellii
llskeudut kcvcnr f kclirr jrMsta. niiD !sen!n eleen
kaan@ sc sama Hehiogisd liihrcn$ Eskelisen bussi
!hkior,suksel.rinhnr jr mnrinrtrkatr!rråt!almiiksi
sin,ksissMn jr jllkar siitii Karisasnienrelle. Sxnrr
orninuu nrf ösHehnj.KilpisjarvenMntiin, mura
si l lo in l rvral  on vnihderhvr auto*å to iscen
Rovaniemcn lirja-rutoNcnrallå
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Eskclis€n matkailupiklvuoro åjaa Hehingistä
pohjoiseen perjantaisin ja pohjoisesra Helsi.l'iin
lauanraisin ajalla 4.2. - 3.5. ja 1.6. - 1.10. Muina
päivinä vuoron eteläinen päätepistc on Oulu.
Paluuvuoro bheeKilpisjairlcltijaKlrigAniemelrä
klo ll.00ja supuu Rovaniemelle klo l7.45ja on
Hehingissl sunnu.tåiaanuna kIo7.00. Aikaisempi
yöjuna läblee Rovaniemehii klo 18.20 mutla saapuu
Uehinkiin 6 minnuttia nyöhemmin eli klo 7.06.

BUSSILOMALIPULLA MATKOJA 39
PENNIA-/KILOMETRI

Bu$ilonalippu od linja auloasenilla nyyrlivl
lippuluote,jolla loi m&ustaa i otXJ km 390nflkalla.
Lippuvibko sisiihää nipun 150. 100. 50 ja l0
kilonctin matkaan oikcutiavia kuponkcja.
Bu$ilonalippur kr.naura kiiyuaiä jo silloin, jos
matkustaa edestakais in Rovaniemcltä
Karesuvanroon, Enontekiöiin. Iu.iin tai näiden
paikkojen pohjoispuolelle. Kolmelle henkilölle
myödoett : iv : i  25 % ryhmäaleonus si i r t rä
bussi lonr l ipun edul l isuurajaa hienan
pobjoisenmaksi. Toisaalta lonalipun edullisuus
ko.osltru. jos matkam snällyy liityntäbusimatkoja
etelässai. Esim. Inariin matkuslettaessa jää 300 kn
kiyleftrv 6i natkoihin erelässä. Bussilonalippu
on benkilökohlainenjaseon voimässakalsiviikkoa.

Jos markusoa linF aurolia suoråan erelasr:i hppiin,
nii. silloin m&a krnnattu nalcad kuljetrajdle,
koska loimassfl on edullinen vyöbyketaksa. Esim.
Eskelisen Lapi. Linjojen bi.nåston nukaan
edestakainen matkaHehingisläInariin, Kaamaseen,
Enonlekiöön ja Kresuva.loon maksa. 600 nk.
Kaanas*n on 1234 kn. jolen kilometrihinnaksi
ulee25 penniii. Naimiihinnatovatviinesyyskuulra.

SÅÄTIETOJA K{TEVÅSTI
PUHELIMITSE

Ilnadereed laitos tarjoaa paikallisja saiiitiedotuksia
puhelinitse kandeksaltåloisra alueelta Suobessa.
Alueeuisesa viidon vuorokauden ennusteessa
käsitellåän ruuli, pilvisy y s, sateet, niide n ajoitus j a

olomuoto, päivien ylinDät ja öidcn alimmat
länpölilat, ilman suhleellinen kosleus, sademäärii.
Nämåtiedoto!rt trkallrtusollakaideltapäivähäja
kdkeall a tasol la seunavalta kol mel tä. Nau hoi ttcct
uusit ankaksi kenmpäi!åssä.myösviikonloppuisin.
Nauhoirteiden hin&on5.45 mk/min+ppm. Aluerja
Puhelinnumercr mlevar tässä:

Uusinaa 0600 I 0621
Vdsinais-Suomi 060010622
Satakudra 0600 I 0623
Pnkanmaa 0600 I 0624
Häne 0600 I 0625
Piiijat Hiide 0600 I 0626

0600 I 062?
0628
0629
0630
0631
0632

Etelä Kdjah 0600
Etelä-Savo 0600
Pohjois S!!o 0600

EteliiPohjanmaa 0600I0633
Keski-Pohjanmaa 060010634
Pohjois Pohjanmaa 0600 I 0635

Länsi-tippi 0600 I 0637
Koillismaa 0600 I 0638

POHJOTS-SUOMEN
LUONTOKESKUKSET

Seuraa!assa luetel lm. PohjoisSuomen
luonlokcskukset alkaen Uo$an luonlokeskuksesla
j .  päärryen ln l r i i  Si idaatr .  Osoire ja
puhelinnumercliebjen jälkeen kercua. aukioldika
sellahena kuin se on ollut !. 2000 sekä keskusten
ritkeimmätrebrävät sekil pystvien niytteltjen aih€et.
Video' ,  d iasa. ja-  ta i  mult iv is ioesi tyksiä on
nåhdolhta seurara muualla pailsi Hossassa.
Pyhätunturin, PåUakpn ja Heran luonrokeskuksiå
yl läpi tää Metsäntutk imuslai tos ja mui la



Hossan luontokeskus, Jåtkosalmentie 6,
89600 Suonussålni, puh. 0205 64 6041

15.2, l5.6.ja l.-31.10. päivittiiin klo 9 -16.30
16.6. 15.8. påivittiiin klo 8-20
16.8.-30.9. p:tivirtiiin klo 9-18
Hossan Inontokeskus toimi i  v ie.eise.
Kdhu nkain a lon loni nliial ueen vastaa nottop isl.enä.
sielläonk.nvilmlisaiksielinrNikekioski.Känppiii,
!eneiui.kånooftqasekäretkeily-jakalastusvälineilä
on vuokralråvana. Näyttely esittelee Hossan

Oulangan luontokeskus, Liiksenvaaråntie
132,939t KuNamo, puh.0205 64 6850

15.2.-30.4. ja 1.  3 l . l0pi i i l inäinklo l0 l6
1.5 l4.6,ja 15.8.-30.9. päivittiiin klo l0 -18
15.6.-1,1.8. päivittiiin klo l0 - 20
Luontokcskuksesta saa t ictoa Oulangan
tansal l isruisrosra ja lähjseudun nruisra
lrc..onsuojclualuehla. Pysyvänäyttelylulustutta
Oulmgan hislonaan jå geologiidn ja kettoo llucen
vuodenajoisra kasleinccn ja eliiidineeo. vanhojen
mersien Nojelu on myös esi l lä.
Luonnonsuojeluaihenir oottcrta on nryyDnissä.
Pihasr a p ii:isee kdhu nk ieroksell e.

PJhäluntudn luortokesktrs, 98530
Pyhätunturi, pub. (016) EE2 762
Datkailukaudella piii!iuiin klo 9 -17
nuudå aik l rama-peklo 9 17
Pysyvrnlytt€ly MerenDohjastakmsnllispuisloksi
esirtelee Pyhätuntud. geologie ia hktode ainr
k.hdeija puolon miljoonan vuoden ukaa. Lisaksi
luontokeskuksessa on kokoelmahuone.

Savukosken luonrokeskus, Såmperintie 32,
9E800 Savukoski, puh. 0205 64 7500
15.8. 31.5. maananraisra perjanraihin klo 8 16.
1.6.- i4.8.pr iv i tä in k lo8-16
Luontokcskus s,jaitsee sa!ukosken kirkonkyliissä.
jostd on ma*aa Urho Kekkosen ka.sallispuiston
rajalle n. 100 kn. Varaustupicn avainpallelu.
vieressa on horelli. Kansallispuistosta ja sen
eriinaisra kenovan niittlelyn aiheitå oval:

- erämaajåsenuhanalaisuus
- hnopuuta kä',nävår kovakuoriaisetj a k iiiivät

- eiämaiden tunnuseläimet kotka ja kdhn

- ihnisen ja eriimm suhde e.nen ja nyt

Luontok€skus Kellokas, 95970
Äkäslompolo, puh. 02{15 64 7039
natkailukaudella belmi-bubtikuusa j! heinå-
syyskuussa påiv i t tAin k lo l0 17,
muullointiislaisralåuanlaihinklo9-l6tai$pinuksen

Varmasti kaikille Ylläksen kiilijöiUe tuttu pai*Ir,
joså kahvilan antidista voi nauttia upeiden
naisemien i iärel lä.  Lronlokeskus si ja i tsee
laskeuelurintccse€} menevan tien !aressa.
Alakerrssa on Ylliiksen luonnostakeao!a n:iyltely
japihasasijaibeva$aekcnnuk*sMsavoramuseo.

Pållastunturin luontokeskus, 99330
Pallastunturi, puh. (016) 532 451
markailukaud€lldpäivirriinklo9- 17
nuunal ikaM ma- pe klo9 I6
Pohioisnaidencnsimmäinenluontokeskus!alnistui
Pallalselle hotellin naapuriin v. 1977.
Siella hoidclun keskitetysri Palla$Ounastuntu.nr
kansallispuisron tunturilupien !aruuksia.
Perusnäyttely kertoo hansallGpuiston luonnosla jr

- luonnon muurtumrnen .oustaessa metsrsra
tuntunkoivikloon ja rlös paljak.lle

Pallas eri vuodenlikoina
tunruialueen kasvi j! eliiinlajien kcinoja

selviylyrankarisrå luonnonolosuhteistå
Pallatse. terojen geologinen kehilys

Tunturi'Lapin luontokeskus, P€umtie,
99400 Enontekiö, puh. (016) 533 056
mlrkailukaudellama Peklo9 lS.viikonloppuisin

muunaaikma m! pe klo 9 -16
Tudluri Lapin luonrokeskus vllmistui Henaan v.
1994. Vdauslupien a!ainten noulopalvelu.
Pysyvän näynelyn åiheita:

- seudunbislorianmerkkihe.kilöitii
maahisten synty ja elämä paikallislen



- n kkridcDehnnonh rkkimrrenluorno{n
luoDioniiy(telysii m k! nrcrsisrii ytiperiin

$Nlu urtiden k ftaNolan rannjkotk

Koilliskåirån luontokeskus, 9969s
Tankåvaara, puh. 0205 64 72sl
Ll0.-11.5.  f tunuraisu per i lnt l ih in k io 9 l6
1.6 30 L pi i i l i l l i i in kto 9 t8
Vlift esytsknussr l5 !uonaiåy(iirryr KoiIiskrnan
[Mtokcskrs sij!irscc T.nkrv rrD kulllkytiis\ai.
Pysyvi  n iyrrc ly esi l le lee Urho Kektosen
kaistLllispui{oa jr sen hisioriar, smnrct.isuul(!.
Nbnhoitoa jr relkeilyn hisnri... Vx'luslupien

KIRJAREPPU

OPASKIRJA KULTAHISTORIÄN
NÄHTÄvYYKsIsTÅ
Lapin kuhlhinon nErkilhvinnnistikohreislaon
r ln i .st tnyl  op!skir janen. Op1)!assr esi tc l t i i i rn
vi i r isenktnrnrenla yksi l i i is l : r  n i iht i iv ly l l i i
Trnkrvrar!sl!. Lunihsta_ Iv.to ocn !tuechr.
Lemnrcnjoellr ia Tenolra Kirirn valllul kohlcct
rnrr!d selkeiin kuv,tr kolldhistori.D kehirykscstä
lv!lojoen ensnnmiihcsh knlr ynriittseslii tE70
nlkypaivlilin. Ktja\en on luottan!l Kuturyiltiys
2000 plojckti- iossr olat mrkor Tanklkuhr
TnDl lMrush. Luontol-oi1r Sauisclittii. Horciti
KuhahoviIn isrå.Ahkun'fuPlLcmnenjoclrasekii
K u llnmtrseo TrDkirurush.
Kultrmuseon lonnc{i on rbitcrru oprsrcidcn
pysyrys Irt ojocn k!ilnhinorirllisiin kohrciriin
Tfl k.iluksen!on Liihivuosinreliirölll.ijok jlukson
ktrllinkai!un nrcDneisyytriisijoillinrntta iDrbtrLt0jr
k lvDeen la lxnhoinc lahrusklnloiDeen ni i t lc
pnikoi l le.  . io issr nrcinerden !uosiktnrmcDten
kul|rhisroriå oD lehly. Mukana on tuonDo nesli
rnyös niitii prikkojr joind Äre Liirdnuoin ebruvr
rrtulcvatele!irios jrkerloo Ebknussrpyslyrc(iin
loknanran(ynucDkun1loprstaulur. NtNcovir rno

Siidå - Inarin saåmclaismusco j! ytå-

Lapin luontokeskus, Inårintie, 99870 Inari,
puh. 0205 6:1 7740
Ll0.  3t  5 t i ishi{a nrnnuntr ih i r  k lo l0 t7_
maåtrairn 's 'n suLjel lu.  24.-25. j2 sul je l lu
1.6.  10.9.  p i i iv i l t i i in k lo t )  20
EriLoismriDlrnu Eurcop!r  !uodcD Druseo
kilpailusa sanulSiidasijai$ee Inrin kirkonkttii\sii.
Pi i i in i iyrrely kc ' loo Lrpin luonnosta j r
sdlnrehiskulllutrnsh. Lisäksi niiyuely tuonnon ja
kuluuurir kehirykscstii lalikrudestå nykypiii!iiain
sckai hJlr ulko.nFeoalue.

Liilireer: Mersiihalliru\ ir Metsiiniutkimustailos

on Ncsiin .'kana p&uskorjonut I!alotoen Knl|ntu
tukonnuksia ja rulee pynyrtänriiän oprståutun liillc
Lapin k0ltrhistorirn keskcisinnnitle pdk! e
--opasLapink0lrrDaillc ki{Nnovarknjoifianeer
scDDo J P lrncD ia Kauko Lrutroisr. Kidfu on
sMrrlissr Kultlrlnliiys 2000 projektke irk!trr
oleusrr kohlein!. Kultrk!trnreon L"pissa jnuf i nyl
kurnrnrhillmn. Iiloliullrulrruksiron tiltii hcrkeUi
vorussr liihcs 450 jn kdvosfiirlja 2.1. Kåupplja
rcollisuurnini{eriö kir.j!si v 1999 kullarikdirllicn
o milmoi$ksenpei[scclhkrnla]ijydetynrnsut
26 kilor Krilllien sxlDr keskihnu krtlatu on
nonr 120 mk gnDnnlhi..ionlia nrukd.n tutLan xNo
ol inoin r . l5 mi l ioonaa nr0tkaa.

Kultrrynliiys2000 prrlekti KrrkoLauDonen.puh
0t6-626158.
s{to J PrfuDcn. puh.0.10 - 719 7152
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LAPINKÄVIJÄ -LEHTI 20 V.
1995-2000
Viinehin neljannes lebden hisroiassa alkoi hyvilli
uudisruksilla. Painopaikka muutlui Lehrenne
pai.okustannuksia saatiin larkisleftua ia lehden

rekrjöiden kånnalta tiirkeä ominahuus eli fimai
luorettavuus saariin kuntoon. Rai.e saldi on tlstä
eteenpäin lehlenne painanutja yhtehlyö on ollul

Näihir.ikoihin Lapinkälijä-lehti puhututi lähes
jokaiseså johtokunnan kokouksessa Lenden
rekemisen toi!odin vieviin !iihemmän yhdistvksen

nnoja. Paljon oxiinkuitenkinjo tehty: Iehden pap€dn

laatua oli heikennetry ja sivu nl:nää liihennefiy,

ena post i tus t ! l is i  halvommaksi .  Lehden
ilnesrynisdheytäeivoitaisi!ähen1ää,sillesilloinei
kyseessäolisilehden mukaanenäiilehrijaposlikulur
nöusisivar,Tiistänuutoksesheiolisi miläiinmnallista
hyötyI Jos lehti Iål&autettaisiinpiiäisi jäsenhlölle

k!itenkinsaadatieloråpahtumista, eikäjäsenknjeen
kopiointi japosritus olisi ilmaisia Ybdistyksemme
ruol lo i ren puheei johraja ol i  nähnyt jonkln

ybdistyksen lebden ja huomannut sen $uren

mainosnäärän. Lehdell:i oli kaupålli.en mainoslen
hankkija.AshaFohdittuaa. johtokuDlapäätll aloittM
neuvottelul TJM syslemsin kanssa Neuvonelul
p:iäuyivät onmellisesti ja vuodcn 1995 viineisecn
lehreen (nrc 6l ) uli kuusi sivuå mainoksnl Yhteisrvö
TJM systemsin kms!jatknu nyös edclleen hy!in.

Lehri oli saanuruuden piiroskuvirtaja. l994eli hja

Tikrn ja Iiahan jatkaa lehrenme sivuilla edelleen
Lehdenki!allinenpuöliolipienebkijnduiilrlloita!ån
joukorkäsns:i. Päiitoinittajavainolivisynytlehden
jarkuvaan rieporreluun ja nyt kun olisi ollur
nahdollisuos uhreä viemiiiin ja kehittämein lehteä
uusille uillc oli råkki ryhjii Niinpä Mnja ildonri
enstanjajäitoimikunrtunbimtuajaksi jahntajaksi

vuodesta 199? oi Lapinkäviiä lehden päiitoinittaja

ollutS.aaKostand. SalrannryötalehteDmesivuilla
onvoinuttuunua retkeiltn lisäksi L+inkultluuiin
jrsaamelakuuteen. Saanon akrii!iscsti kanurranut

lehtiroimikunnnn jäsennääfi ii, pyylänyl lehteemne
asiantuntja anikkelena ja käytånyl jäsenistömne

kirjoitusraitoja hyväkseen.
Lehtenne siluillå oäkee, ett?i yhdistyksellä on jo

hieman ikää. Vloden 1997 lehdessänuisleftiin 20_

vuor ia{a Kar jakaivoa. 1998 25-vuor iasta

tbdisrystände ja tänä !uonnå lehden 20
vuorisBipaletta. Muftå päiiasia$a ovat edelleen
yhdistyksenmeloininnanesittely jauolalo'mintar

tuntuuriiltä!iinesiteltäväksi.Lehtemmesi!uilhvoi
edel leen lukea ar!okasra t ietoa, ! inkkeja,
!aellusFuisteluim... Mistiisitäjuttuaainåiitt*ikin l

Kauan eläIöö. Lapinkävijälehi.

PS. Jutun tekeninen oli vaike.a, silliiainahuondsi
uppouruneensa johonkin mielenki inroiseen
artikkeliin, vaikkaeihitn niin olhi Pilhytkäydä .
Jos vain htllystllsilöttyyvanhojalehliänmeselaile-
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elimrksllin€n kuvåieos
Lapin kkåa$a luorno$a

.iksi. E.ghniiksi kää ntinyt

suomålåis.n eråknjalisuu-
den hdmiä runsaan sadån

ERÄMIEHIÄ JA
ERÄMAITTEN
VAELTAJIA

Kuvia. Ovh. 230 mk / 33,63 4

,ifuin/erLl

ruHTA
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ONNITTELIJMME 20. IIJOTIAAI,LE LÄPINKÄVUÄ-LEHDELLE!

DIETTA SNACK
- kunnon välipala

Kätevä ja hyvånmakuine.
välipalapatukta, johle sisältämä
guargumi hidastaa hiilihydraanien
im€ytymislä ia ehkiiise siten
veren$kerihuippujen syntymistå.
Hedelmistä ja riisistä vålmistertu
suklaakuorrur€ttu Di€tra Snack on
Eluknnon ia laktoositon

Ml1nd: i/E*nn Lodiniudlh!er

OyArla FinledAb

Tule Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssille j a opi auttamaan.

Ensiapukurssilla opit kansalaislaidoi, joista \roi
tyä minä päiviinä tahansa - työpaikalla, kotona,
sissa.

* Ensiavun peruskurssi, ea I
* Ensiavun jatkokussi, ea 2
* Hätäensiapu
* Kertauskurssi
+ Urheiluvammat
* Lapsi ja tapatuma

olla korYaamatonta hyö-
liikenteessä. harrastuk-

l6 r
161
öl

4r
4r
121

Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssil ovat tehokkaatja ajan tasalla-
Tiedustelut ia i lmoittautumiset. Duh. 09-129 3505.

Suomen Punainen Risti
Flelsingin ja Uudenmaän piiri
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TIETOA RINKKOJEN PAINOSTA
Monhsarerkioppai$a nerMnhj/ödyllGi:ineuvojn
vacl lusvr i , 'sre en !r l inDåsta j !  r inkrn
pakli!!nisesh usein toisrctutr itrlkir:ilinnön
DNkun rinkkasåhi f aitraacDintiln kolnrmnckscn
k hjln pritr.st!. v.ell(sryhnrimnre innostuillt
PUnnltse,ni in r inkkrnsr kahdcl la s lksyn
ruskrlaellukselir joidcD kohlcin!oliv.rsar€k (1998)
ir Abisko (19991 Seufurvassr lyhtt yhtccnvelo

vrnuan seurrkutr layhrymi in . i i r iest i inr i l la i
pe neisillii syysvaelluksilla hrnsoon lhhdclliin
nrolcmmilh keroilh sunntrnlainr lanruptivlitlti l!
nrnrsrosra p.l. rin seururvlnrhuanr!i ilhptiiviinli.
!aelsidnresii\seitscmäDiil)äivärii,nruldun tLrnniD
yli kuusi vuorokaullr. Vrel[Lsrarustccr oli!
trMnom!heri kolmenhengen laei[$tcft arTnneian
spriikeitriner sekii ruskr-rik.rn txrvitlava \.rretus
laniu!vrnrslus.Ruokdi i&inoLir icnpienruosien
kalt!inen, prurot peer. ruDnnan lciprti. niikkileipiiä.
lei!iin ptiiillysteiiii sckii Blå Baftlin rlkinnroniåjr
pussikentojalhukkcineen. Rinkkotenpunnitscminen
ei riis DilctrkäiiD !aikulhnurwusteMlirroihin, vdn
ukka ne oliRr thtii kevyet tri painrvd dvrn
k!ink vdr - kuin !ikxiscnNi Lhkin vaelluksilh.

Rnrkkojen punniNemisessr kiiytimDre lrvnllinr
jousi!ark&.tonknpunnitusarkkuus Iienee luokku
0,2 kg. Rinkhojen kevcnnys muodonri s!ödysrii
muonrn! jr poltcluso sitrolina. Jiiueet loimmc
luonnollissri muk.n.rnnje .jr ne olivat nukina
pr luupunniruksessr.  Vuustcidcn konumisen
aiheul|annlisiiprino jokarekinonkrnndtrva oli
luonnolhcsti nrukana pxluupunnnuken luloksissa.

Rinkkoien punni tukselh ei  pyr i l ly  t ierccl l iscn
rirkkoihin tuloksiin vi.n ainoashrn rnramaan
yleiskuv! r inkkojen painoish j r  n i iden
kcvenryfr isestii. NInrtuloksinron jäiinyl litr1l pieniii
epiillrkkuutta aihcutta!ia tekiiajitti Esimcrkiksi
SNkist! paliressanhe paillimnreoli jonkin !edrn
ctremnlin lnrlterh kurn nrrastoon lihliersinnne.
Rinkkojen systcmul l isen punni tsenr iscD

turkoitukscDa oLi ainoNrftu rjarrs. ehä riero onrurj!
l rc l lu{o\ereiden r inkrn pr inosh !0u ehki i
u{ris!ude$.h kitsemmn!rrusevnhnoju

KrhtccD vaclluqhnlitinliuutui !htecDsii 5 | henkeä.
jotka kuljeuiv!t tLnnuriss, fcilun ronniD !cnan
lnvann. Teltt&uDtia oll !hleensti 2.1. niiistä kolnre
ol ikolnicnhcDgenjr . ruuLkrhdenhcngen. Nr i r i ro l i
2:l ja niehiti 28. Telu nDticn koon lisiiksi oD
yksiuiislen.nrkkoienp roksxotcllavahuonrioon.
crrai proletosrllisruji$oli lDriskuDlir..idkryl.ensii
e iv i l  o l leer pyrkinccr v usteiden trrk](rrn

Nris lcD r iDkloien keskip! ino ol i  m.xsloon
riihdc(aicssii 20..1k9 (16.6 - 27.6 kg)_ yti puolcr
rirkoin! mahtui prnr kilon skiiiif (19.5 - 21,5 kg).
?? hloinen oli poikkcus.sillii scutunvaksi paitrd!in
nirnen Inrlikroli viisi kiLo! kev!einpi. Vr{åa!rsti
inenenink(oFnkcskipainool i15. l  kg(19.2 12.6
kg). Reilu kolniaDnes mieneninkoistrsLjoillui vtilille
2l - 25 kg KiloriLarii .lkoi ykköscllai vrin yhdettii
nriesrer nnkalh jr puolcstaxn kolnoselh kahd.ll.

Pllaressifrme s ronnmc rodcm. euli.jokrikkcn
riikki oli keventynyrl Naisren rink påinoiv
keskiniii r 15.7 kg (9.8 20_0kg)janricstcnz0_3
(e ( 15.8 - 2j.4 kg). Puolel nristen rinkoism kuului
| 5-tai I 6-kiloisten slrjarn.kun laNnricstenrinkoi$r
olivrr20 jr l9 kiloinens jar su.siirimmrt.

Ain!kin kiriorrlljalle oli jorkinhitren yllllys. cllä
nlislentriniesten rinkrtkcvcnivätkeskimiiiirnrs,mr
l.htirndsilh.l.? kg ( 1.9 7.6 kg).ir michili:i4-8 kg
(2.1 7.9ke).RiDlkojeDkevenemise$iiolikuilenknr
suu ryksilöilisii vrihlelur Nxisillakolme rinkk.r
yhi yli kuuden kilon kerenernisccn ja pienimnriiliiiiD
kevenlynr inen j i i i  ! l le kahder k i lon.  Michi l l l i
puolestmn kolme rinkk& ylsi yli 7.5 kilon prinon
pudorukseen, kun rals kolnc vijhiGn prnro"an
pudououll! jiii allc 2.5 kilon. Tu]oksinr vksittiiinen
rinkkqcn paiDor viihentynrisen:i on k0ilenknr
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suhraudutlva !arauks€llisesti. sillii lehrakunnan
sisrlliijokin v.rusre on såattrnut vrihhn rkkan

Trrkaslel ldessa rel l råkunheD kant.musten

threispainojanlyl(ivatpriskunnarpiiläiivän hyvin.
Ehkä larasteiden oprimoinli on helponpaa, kun
inkanpakkaanrktaja!drune!r'liirojisuuinneUaai
sanan krloi alh. TelltakuDnan krnlamukset
pdnoivarkeveinniUiian3T,6kiloaja40kilonpintlan
pääsi useamtikin pdskunr!. Tosin panskunlrnr
viellaninen ei aina takåa kcveitiikmtrmuksia. silla
enimmilhin pariskunnan yhlchet kantaDutsel
plinoivat 5?.4 tg. San'aan luolken sijoitluilol
pdnavimmatkahdenhengen henlleluakunDat. Kun
rarkastclemme r inkrojen kevener isr i i
re l r rakunnir ta in ( jå j i i t t i ien kolnen hengen
relutunnd hrkasrelun ulkopuolelle), jiiäliit emt
edelleen suuiksi. Prill.pariskuniaU! ke!ennysjiii
allc6kilon, kunlaassuuriruoklisind henarehat
kevensivät kanlanuksiaan liihes l4 kg.

Kolmenhengenlelualuntiaolisiisvainkolme (kaikki
naktclttakunria), joien isonpiajohtopäaröksiänäisrii
on vlikeå rchdii. Teltt*untie. rinkal painoivat
kui(enkin ai !an s!man veran kuin nr is i l ld
keskiniiirin. v.iklG teltu. kcitin ja joku muukin
yhteisvarusre jatautui kolnelle hengelle.

EDtkahdcn våelluksenvalillrolivath:immäsry(ai!:in
piener.  Sdeki$a f inkat painoirat  mMsloon
liihdertliessikeskinrJrin 22.9hejasuunnåtcssamnrc

^biskon 
nraisemi in s l rx grammaa enemmän.

Palatessamnrcihnristen ilmoillennkkojenkeskipaino
ol i  molemnri l la !ael luksi lh 18,2 kg el i  . inkal
kelenryiriir 4,7 4.8 kg.

Ensinniiiselrä vaelluksclta on tiedossa myös
osanottajien prinor ja keskimiiiiliD dnkkamme
p!iioivlr 32 E osanou4ien prinosra. Nrispuolinen
osdnonajaosoirri sinDikkyynäiin liihlemälliitunluriin
rinkalla.iok! plinoi,14 9. hänen painostaan.

Pyörirripli sdalkahra punnitusrulosra nriten päin
uhansa. keskeincn lopputulos niyllii aina samalta.
seki i  nais len eui i  n iesren r inkat kc!cnivät
kcskimäärin 0,8 kg vaellusvuorokaude$a sihi
nuisraen errii tchtakunra- ja yksilökohtdset erot

Sain nyös käyrtööni Anrti Löytynojrn syksyllii 1998
veriimän k!hdcksan hengen rustrvrelluksen
rinkkojen punnirustulokst ja heidiin lulos oli hy!nr
sammsuunlainen. Loppurulos näytti 840 eramman
kcvcnlymhlävuorokåudes..

+--
4-
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..NAIKKOSET POLUILLA''
Henronxisihnrinenk sikynnnenkiloisenrinkan !1la-
er lie vielii nruutanu vuosikthmen tak+e.in ollul
kovinkranylcnrer nakt poluill jr laduilla-sa i snren
eiitulill. KokoviellustouhuhannyrluonnonMnoli
cncmmiinkin lneidännricstcnk$ked jurtu.Michcr
k:i!rvar joko yksin råi porukalla netsillii, s!malta he
kaiviviitrulilla isluesarn lapr vieliiluoreess. nuislisRr
moncl lakin t ipei in i i  s i i i lynyn: i  soln-r ikår je
finmnakokemuksiMtr. VaiDor osxllisluivat Däihin
r ienroihnr l i ih inni i  ! ! l r is tatualh evis lc i r : i (  j !
huolehrindh sukat ja Druut linineet riDkan !ieeen.

Tunnclusti naisen rie nriehen sydiimeen k:iy ratsan
kåuua ja luonterdra jatkonå Dltikkapotuille. Tjjnrii
iakla rodetun jo KULLERVO KEMPPISEN
KIRJASSA "NRARETKEILY' VUODEL'TA
1966: Hy!itx&risu koko kokkif ulm.lleon väNiilii
seurueeseen.innkin yksi kiite!ii traisihmnren",

Ol is iko ol lur  s i l len ni in,  c l l i i  ukko.nhjr t
vuoskymmenren kuluessr pikku hilja! kylllisryiviit
iku keer s ik. mu krnF kitiihtiiD ccsee n kru rapuurcon

r iedir  h i i r r rä.  Joka t !pauksessr håmc!äen
innosruksesrr criiretkeiltyn lodetmn cD. kiriissn
usiD posirii!iseen siivyln seunallsti: Eriryisesli
n sviien yha k6!rv! hrMstus crtretkeilyyn on
rkastulr .ntrr  ja monipuol isr !nul  ev: ispuol tå
tunruvasri Herfiriscsri sanonu I Tosin. kun ci
koronrklm &koja hdnmorrcluun ollu rorurcttu. Dinr
ei kai niitii trpoja lonrllakrnn muutcrru: Jos
\euraccscen kuulutr nris!:ike:i. !oidaan Druonanrii:ii:i
hcLd:in os.lhnn rlenrM 10,15 t-.

f icrenk:n nrinen tiivtyi ol)crell. erli!aellukscD
Fetuned ennen kuin hcolivltkypsitie|iikokiD pcsrii,r.
Siksipli opukscssx Dcu!oulnkrn ruuvlshcnkilöiu
pukeulumNcn suhleen: -...on suorr{åan ouloreuei
tiillahråkaan asi.i voi s onrxrh jiiniiä- nur|! kun
|iikee uituiin risrii burccn hcilLrun e.rpoluilla. on
s]l'rii tissiikin siitii \.roiltl]d. Siispii: pnk;it housul
jalkuD- rlrajr jr polar. mytjs kcsiiLlai. . Torin rlii
uklisi hientn licvcnnctäin slnrssr oppmssr
teumrrxsti NristuollselielrellaidlesrllirDkoorN

henrpeiit hcpcncer. joihinhiinonnom!!lioloissakitr
tottuDUt, kunhan niiden Inäniion rctkiolosuhreidcn
edcllynämili rLrtevia jr liinrpöisili nsusteira .
v i l lahousrr  s i is  hanrosren rai  parernni inkin
sarknhousujen allc. tytöl I

Niin koronakuin rchsu$akinoli roki syyl. korosr.a
työnjaon merkitysla: RelkelliioD rursarni erilahia
puuhia-jolk.luonluvatp cnnlitrkinndsellckuin
mics! : ie l le:  esim. moDcnlaisel  le i r i loul iut
ruoanl . i rostr  a lkaen . lokainen runtckoon
parkk.nfl | J.eihän sesoppakauhroikeinkoskr
oleka.n pukenut navanr nieslii...

Kuirenkin, kriki{aalkovaikeuksislll. rcFytynei*i
hrmeenhclnoko ja'nuo!iulppaissa hierlyneinjj
jrlohla huolimarln on tiinrii h.rnonrpi. nrufta
kr inaru nr 'ös mone$i s i rkcämpi sukuproi i
hiljxlleen vrlloiuuut eriipoiut siinii nriiärin, c!ti
!inlkin v.ellusporkoisåalk!vatJoht{ruf .o'oth
hrvxssa PikennniDkin loijo ttiti nykyi puhur
dka!rltrisesh haflasrukse(r. johtr ceko silten
snrkkutraistcn mäaran kN!usla. Sinkkunieher kuD
o!ar enemm:jnhin keskiuyDccr lierorekniscen
surll.ilrrun jr moortoriudEilulliseen i{uralaiiin.
Tosin nrets issi i  tö i1! t l i  vrel i ik in y ls inrrs i in
koirrsktr lk i jo ih iD. l ienevt i tkö s i l tcn er!kkojr
luonnostmn-!ri rcrtoulrmassrnviolinon.teM...

Jos ktrilenknr viclii löyt)"f .violn!oparcja. iornr
nrolenDal puol iskol  onunvrt  k i innoslLrkscD
ssmoilla mersissii.ir tLnnurcilh. riin Lodcitrkoon
Keinppislli |linrrcn: Eriihenki.en tariskun1l
v ier t l i i i  lhtcrscl l i  vrel luksel laai  mit i i
viehättä!nmir lohrn '.

Uskolun pois. knD kcr rdn .sidmLnnijr on riirl io
vuo\tkyDnnctrLii snler lodennur.

,@



EiEååååE
2:t :  ;=1aa
i=iz i ! ; : -

. , t : t  i7 ' - t -
: -  == :  = a '7-
:  +== +1:1 =i

- l t .  

i -= l :

:=.--  = ' i .=a
:a i r . i :v i t . .L=
i iEaJ- i ; r_ i1



30

BUSSI 8s ja 8sA
KARJAKAIVON LINJA.AUTOAIKÄTAULU
Espoon keskuksessa linlalta 85 ja 85A
on vaihtoyhteys Helsingin suunnan iunlin

Helsingistä

7.50 E
4.42 L
11.38 L
13.22 S
14.22 S
15.22 S
16.38 L
18.22 S
19.38 L

Espoontorilta
arkipåivinä

7.30
8.30
9.30

' t2.30
13.50
14.55
16.00
17.30
18.50
20,20

Nuuksionpääslä
arkipäivinå

6.45
8.00
8.55
10.20
12.55
14.25
15.25
16-40
18.1s
19.35
50.50

7.50 la
9.25

10.50
12.25
14.15
15.25
17.15
18.25
19.50

Yhleysiuna
Helsinkiin

7.20 E
8.39 S

10.57 E

14.57 L

17.13 E

20.13 L
21.25 L

8.25 L
9.57 Ia E

11.25 L
12.57 E
14.50 S
15.57 E
17.50 S
18.57 E
20.25 t

lauantaisin ia sunnuntaisin

6.38 L
8.10 L
9.38 L
11.22 S
12.38 L
14.22 S
15.38 L
17.10 E
1a.3a L

7.2O la
8.45

' t0.15
11.45
13.15
14.45
16.15
17.45
19.t5

la = vain lauantaisin

MYYTÄVÄNÄ
HIHAMERKKEJA
Lapinkävijölden hihaderkk€jä voi ostaa kerhoilloisM

T-PÄIDAT JA COLLEGET
Hanki itseliesi omallauudellalogollannncv!!uslenuT

Viiril: hannåa, vihreä, sininen.
Hinra:T pand 50 mkjacollese 100 mk.
Ti laukser Kirst i  Klenol .prh.  t .291 917 L

TOIMIKUNTIEN
VETÄJÄT

onj€haloinikunnanvet:ijä: Rnla Puranen, puh.
k.  387 2r 0r.
Tålkoopänlfikkö: Uljas Pernu, puh. k.488 82t,
kiinnykkä 04G592 7278.
Ulkoiluloimikunnm r€täjä: .lorma Numi, puh
k.019-318 2,13, kinnykkä 040-568 31?9.
Karjakåivon isäntä: Kalevi Koski puh. k. 813
5460.



KODAN VARAUS
Kit t i l i in Kukasjär!el l .  s i jd i rseva! Goados
kotaamne vararaan Pip$ Moringiha puh. k. 5877
004. kesääsunto puh. s97 39? lai Maij! Srykilti
puh. (.876 4391. Varaus on peruulva kaksi viik-
koaenneD vararua aikaaui siir:i peririun nomaali
kiiy ömaksu. Kåyttömsksu on HSL:n jäscnelrii
l5 mk/liö/yö jr duilta 30 mk/hlö/yö. Alle 12
vuotiaiden käyttömaksu orpuoleredellisnu. Koko
kodån voilarara käyllöönsii60 mvyö. Malkailu
liilon saunan naksu on l0 mk&enaAlö.

VUOKRATTAVAT
VÄLINEET

Kolme Tena Master-3-telrtaä. kupolimaisia
kaksikedostelttoja, paino4 ks, 50mk/viiklo rd 30

Fjålråven Everestlll,katsinkeruinenharjalclft a
2-(3) hcneelle, paino n.3.2 ke. sisäleveys l60cm,
2 absidia.50 nk/viikko rai 30 nrk/viikonloppu

Fjälrår€n-Akka. koinen hengen €llla, paino 4j5
kg. 150 mvliikltoji 80 nr/viikonloppu.
Hi l leberg Nånnat j  GT2, kahden hensen
tunneliteltta3,4ke. l50mV!iikko.ia80mk viikon

Tiedusrerur Anjr sintonen purr.k.8r3 5460 rai sä-
kari Palo puh.k. E?4 5880.

Kaksi Trångiaa. joita vuokElaan 50 mk/viikko tai
20 mk/viikonloppu. vanukset Anjr sintoncn puh.
k.  813 5460.

Vuoklara voi nyos irse tehryjä åhkioita t50 nV

Savotan 9{16 ja Savoian 1200 rinkkåå 100 mk
viikkoja s0 nk viikonloppu.
KolmepariasuonaldsialumikenkiiimalliaAlDoset
7snlr/viikko tai l0 mk/viikonloppu.
Ahkioim, rinkkojr ja lunikeDkiä vuokraa Pekkr
Nariben pub. k.  810 I10.

VÅLINEITÄ vUoKRATAAN VAIN YHDIS
ryKSEN JASENTLLE.

Tilatu Lapinkävijii-lehden 50 mk. Olen suoitianut maksun
ilmanerillistiilaskuaHSL:. lililleMeritaEerikink.24, 2 142 l8
13842.

Kuulun€nn€staiåtrSuom€nMaikåil'niittoon (SML:njäse.-

kauna jahalurn lisi&si liiityäUSL:ään. M.ksan vuoden 2000
suonjisenmaksun 50 mk ilman erillisrir Iaskua HSL:n dlille
Merita Eerikink.24. 214218-13842.

HaluanliiryåHclsinsinSeudunLapinkä!ijöihinjasiräkaur f_l
ra suomen Malkailuliiffoon. Maksan sML:n jäsennaksun L l
l r0 Tl  n inul le tuhek,rrdtLi  

: l * r :  _ _ _ _
lmoitanosoi(eennuuroksest" fl

LI
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