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16.4. ke lm,tf\TItOICISklo 18.00 Taiteilijäkoti
ÄpoUonkatu 13.
-;f;
Iiolouksen jälkeen kertoo Fertti \ Dlirka Hlnalajasta iu söf"
asukkaista.
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22.4. LL YLEISC?rIIÄr$rus klo 19.00 Balderin salissa, Aleksanterirkatu 12.
lti IGlevi Erilsson kertoo IÄPIN UåIUISTÄ.
jolloin
mahdollisuns naksulliseen kahvitarjoiluun.
\äIiaika,
'1aniinlaoin
muigtr*,e,

igfur, taska ehlir'
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U LIJIS-'TEBKW
7.5. ke KERtiSILtAklo 18.00 Tcbliintorilikatu 2, alakerta.
Suunnistuskurssin valrnistelw
ja keskustelutilaisuus.
!,tukana kurssln \retiijä Erkki Sinpanen.
15.5. to SULiIWISR'SKURSSI
- teoriaosa
2I.5. ke S{JUNNIS'ruSzuRSSI
- t€oriåosa
27.5. ti $ruNNIS'IIJSXURSSI
- teoriaosa
PaiJ<ka: ltiitlttntorinkatu
2, alakerta. Ktrrssjn hinta 50 mk^lenk.,
joka sisäItåiti tårvittåvat
kartat ym.
Maåstohårjoituksien
ailca ja paikka ilnoitetaan
kurssin aikana.
Ohjaajana Erkki Sinpanen.
15. - 18.5. \IIil{ONIOPPU\REII)S B/tfi-H:ikin kansallispuistoon.
ja netJceilyletrti
Xatso l€irintlin:o 3 - 4f J.irjesuijä
I'SL.
Ilrcittautumiset
SFIL:n retkeillosastolle
puh. 17ö B6g-viinEistä:in 12.5.80.1",{å.
2/!rs9
L*Ff
17. - 18.5. Ia - su KAIircIINRAKENIÄIi,IISKURSSI
Aulangolla.
ja netJceilyletrti
I(atso l€j.rintri
n:o 3 - 4.
26. - 28.5. IEIaNIAI(URSSI. Jairjestijä
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kiiqqos*onee}
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29.5.

olenne

Tä11ä kertaa
rrri:lrrirnl

kutsuneet

Eräkerho

-68 vieraal<sqnre

la

josta lähtö klo 17 -00
Ala-l.Gnnerheimintiellä,
Kokoonturdnen
edelleen luontokohti So1va11aa, josta jatketaan
tilausbussilla
Koska polku kulkee arvaamattokohti
f'arjakalvroa.
polkua pitki-n
jalkaan'
on s)l'tä ottaa kunisaappa.at
nria teitli,
röyhyävä sauna (saunakanpSeet mukaan) ' hauskaa
Perillä
odottaa
tarjoilut.
ohjelnna ja maistuvat
matkat ja kahvit
saat edestakaiset
Varaa mlrkaan 20 mk, jolla
ja pullat peril1ä,
joten
n. k1o 23.00 1:ihdetään paluurnatkalle,
fltahåimiirissä
Helsingissä
ollaan puoliltaöi.rl'
IIIIIOITIAIIIIJI4ISET \rJIMEISTj{,N naanantai-na
osastolfe puh. I70 868.

nne're
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4.6.

ke KERlloIl,TA klo

18.00 Tiiölöntorirkatu

Pj-rkko Perä ja Raija Hentman kertovat
Uts joelta
Kilpis jiirvelle.
Hucrn. hejläI]..6.

ja elokuussa

2, alakerta.

kesiin f979 vaell,uksestaan

ei kerhoiltoja,
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poroLalla. Kal-so vielå
12.6. to PYö*IRRIKI. Läihtö Paavo l\nrnrEnpatsaal-ta klo 18.00.
veta'rana u_LraSara.
13. . 16.6. LEIRINTÄJA REiKEILYPJ\WÄT
YYTERTSSÄ,
:q kanssa .
qHciskuliekr6
lår1e5ls+å34 Er-åkerho-4$
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JÄfutuu
25.6. ke ILTARETKI WSTAIÄI'fiEIJ;E
Låihtö Otalalnnen bussilla
klo l-8.00 l-aiturista
16. Bussista
jiiädii.in pois Saarijåirven
kohdal1a (Porin tie) noin 28 kn
ja
Helsjrrgistii,
PeriIIä oflaan n. f8.30. l4r:l<aanpyyheliila
kunisaappa.at. Paluu Helsturl<ijrr kLo 22.15.
Onilla autoilla
pysåiköi-ntipai-kka on 21,8 kn Helsingiståi
tufevien
(hiekkakuoppa) .
Lisätietoja
tarvlttaessa
saa retkerr ohjaajaltä
Aulis Boströrniltä
puh. 90 - 42LL.
22. - 29. 6. VESISTORSIKEILY\IAEIJIJS Ilonantsissa.
Jåirjestäjä
9.,1L.
25.7.

- 7.8.

\AEI;US

PAISTUNIUREILL;E

ELDl<uu
14.8. to PYöRIiIEIKI. Gihtö
Vetåijiinä lGrin Sillander.

Paa\ro t\Turnen lEtsaalta

k1o 18.00.

22- - 24-8- WIKOTILOPPURETKIXAR.IAKArVOLLE.
ja reille
Heille
Perniö Pirteät
Iapirikävijöider
vieraana.
ja nn:utakirt mukavaa ohjelnna
jlirjestetåiiin
retkiä
låihirmastoon
koko viikonlopun
ajaksi.
jåirjestetåiåin
TIKKUPULIÄ- JA IÄULUILTA ja sauna
Lauantai-iltana
voit
on tietenki-rl
ltrpjrrEinä.
Jo11et halua yöggä f'arjakaivolla,
joko lauantain
ohielraan
tai sunnuntain
kuiterikin
osal]istua
ja pullaa
polttanaan.
tai tu11a pelkisUiåin
lauleskelsnaan
Kar jakaivolle
Fti:isee Helsingin
30 b liihtevissä
autoissa.

liJI ja-autoasernalta

laitllrista

tienhaarassa.
Jokaista
vuor@ ol-Iaan vastassa IGrjakaivon
jåirjestetåiåin
T\rruntien'
talkoovojndn
Ianrantai-iltana
kuljetus
josta pråiåisee linja-aut
lla Helslnkijn.
varteen,
(oska

sisåinrajoitustilaa

Jåir jestelykustannuksirn

Swgx<ou

on rajoitetusti,
peritåiän

yö\4rEiåin myös teftoissa.

10 mkftenk.

kror8.oo
3.e.kercmnrr,ra
20. _ 2I.9.

VIIKONIOPUN PYöH|RETKI SÄIIII'IATTIIN.

YLEISÖTII,AT$NJS

6
:JTELSIIIGIII SEUDUIILAPIII(ÄVIJÄI RY

TIEDOTE
24.3.1980

Het s i n k i

S inu tte L.p inkåviiå. '

27.7. - 7.8.1980
VAELLUS
PAISTUIITUREILLE
Xesån1980 vaettus.suuntåutuuUtsjoin kuntaan, Karigasnienenutsjoentien ja Tenon nuodostanaankotmioon. ionka etetäosassa
si iaitsevet Paistunturit.
Yaet t us alk aa Ut s joet t a.
ilatka8 tehdåån teppoisasti taivattaen' vål.itl,å leiristå ilnan
rinkkaa tåhiseudun nåhtåvyyksiin tutustuen. l{åasto on suurinnatta osatta puutonta tunturiytånköå, iossa on hetppo kutkea
ja iossa sitnä katsoo kauas.
(åynt i I|UOVUS-AI
LI6A(SEtlhuiput [a kurki stanassa TEllol{ låaksoon'
ja niiden
Paistuntureilta lOlVIt{ 647 n "huiputus"' LU0IIUSHJARVET
våtinen kitooetrien pituinen harju sekå KarigasnienenAILIGAS'
siinå nuutaDia retken kiinnostavista kohteist..
veettus pååttyy (arigasniemeen.fatkaå kertyy noin 160 kn ia
v aet t us påiv iå 10.
osAl{0TT0t{A(Su:
250 nk/henk., joka sisättåå kutjetukset Utsjoetta
opastuksen, yöpynigen. saunan ja aterian retken pååtyttyå sekå
tapaturmåvakuutuksen.
Låhtö perjantaina 25.7. kto 19.00 junatta RovatlATKUSTAl,lIt{Eil:
nieneIte, iosta edetteen linja-autotta Utsjoette. Paluu Karigasnienestä keskiviikkona 6.8. Rovanienette, iosta edetleen Hetsink iin. J una on t lels ingis s å aa m u t t a7 . 8 .
Yhteinen seuruetippu voidaan hankkia, mikäti tarvittavat 10
henkeå ovat tåhdösså.
!|AJo!TTUHIl{Et{
retken aikåna tettoisså ia autiotuvissa- Retken
pååtyttyå Karigasnienessä' jossa sauna ja ruokaitu.
pidetåån maanantåina14-7., iotLoin suunnltetYHTEltlEt{
PALAVERT
taan yhdessårm. muonatuetteto, jota sovettaen jokainen hankkii
omat ruokånsa.
I LtloITTAUTt
f{tSET vi i nei ståän 16. 6- 1980 Suonenl{atkai tu I i i ttoon,
retkei tyosasto, pl6l-9ö:i70-866:-Rö;o myös osoitteesi, puh.
numerosi ja omistatko tettan ja keittimen.
llukaanpäåsee 1 0 Lapinkävijåä ja vaetLus toteutetaan jos
itmoittautuneita on våhintåän 6.
viimeiståån 18.6.80
0SA!{0TT0|{AI(SU
250 nk Oil TIAKSETTAVA

Retkenohjaa Pirkko Perä, jok a v a s t a a t i e d u s t e t u i h i n 5 . 5 . 1 9 6 0
atkaen, puh. 90 88 33 45 t , i a 7 9 E 9 1 5 k o t .
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