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PYI'KIRJOITUS
mluttunLt
muutamassa
vlosikymmenessä,
i{ltenpalJonretkeily onkaan
varusteetovat llulkeastl parantuneet,autlotupla on rakennett!ky[l]]]enLttäinJa ne ovat saaneetpuhell|l)et,netsäautotlet,l]00tt0rlKelovat kutlstaneet
erämaat
olenattomiin,lhnlsla0n
kat la lentokoneei
asioita, riiDDuen
slita
tullut tuntuaiinlisää, Nyviäla huonoja
mlltå kannalta
nlltä tarkastellaan,
Jotalnoleellista on kuitenkinkatoamassa,
Nyvätretkeilytavat,eränaanlalt Jå KulklJan
Käskytovatunolrtlmåssa,
Vleläköenslflllllälsenä
tuva]1etullut antaatäydessä
kämpässä
sllansa
vtlmekslslsäänkönyävälle?
Vai käydåånkö
"oma"palkkaBerkkaanassa
Jo I ltapålvå11ä?
0sataanko
ottaamuutyöpyjäthuomtoon
val kollstelevatko
aamun
enslmmätsetJa tllan vllneiset kattllottaanperlsteelllse]]]nln
kuln tarvjtääneen?
sisi puhellensLrureen
pökköä
pesään
Kukapaneekaan
lätynpalstoa
varten,valkkakalkilla J0
virtaa hiki?
Alra e1 löydäkåmppåan
tullessanvalntlksl ptlkottulaplita, sytyistå
puhumattakaan,
Ja se si ivo.
Kyllälrån
tällaista Jorinaari ittå1sl. l l i tä l i e o v a t kaärmoi setaetKellijåt llrnisiään,
El, enhårnyt minäalnakaan,,,
RajJa

TOIMINTAA
ELOruu
17,8. ke k10 I7,50SUUNI,IISTUSHARJoITUKSET
Lahelassa
puhellnluettel0n
slv! 65, karttaruutu99/5q,viitotus ohjaå
perlI le,
pldettyyn
Keväällä
sLlunnistuskurssiin
osalllstul niin tol|nellaltåthmislä,etta harJ0ltukset
latkuvatedelleen,Kaikklhalukkaat
1aD1nkåviJät
voivatt!lla
taitojaankohentanaan
Slnpasen
Eklr (puh,t. 8186515)Johdoa nälh1nvantaan
RastinJårleståm11n
i ltasuunntstuksi
in.

sovltaanEkin

24,8, ke klo 17,30SUUITNISTUSHARJoITUKSET
Palohernåsså
busslt66 Ja 664tuovatpeallle
SananenoI atkuuedelteen.llahdol
I isista I isåharloltuksista

27.8. la KoDANRAXENNUSTALKooT
C-Nrn|lökillå, Jah tle 6,
puhellnluettelon
karttaleh 32, ruutu80/39.
rakennetaan
"Ktrkkokota,
tåällå etelåssåJa siirretäänsttten
(ukasjårvelle
pystyttääla tledetääntarensl kesänä,
Jolloin se on nopeampt
kalleennukaan
otettavattarveaineet.Rakentamlnen
on alkanutJo 6,8. t1yös
13, la 2A.A,ovat mahdollisla
fakennuspälvlä.
Tarkemola
tietola antaatalkoopaäll1kkö
UlJasPernu,puh,t. 2978561Ja AutisBoströn,puh,t, 1298t1,Satv0s0plnllsäksi on luvassa
(årjakaivolla,Josså
hernekelttoa.
lllalla saunotaan
TTYDENKUU}1
NAUKUJAISET
keaaavåt
laulavatlaplnkäv1Jåt
lettupannun
ääreen.Joset ehdl nlkaanDäiväl_
lä, tule alnakini l la1la,
51.8, ke sÄUliAtLTA
Kårlakatvous
Kuunpuollkas
vlelä katselee,kunpulahdetaan
saunasta
vlllenneeseen
tampeen
saunomtsen
to|]]assa.vastuuhenkltönä
Tarja lko_
532814,

SYTSruu

EP

7,9. KeKIO18,00KERHOILTA
- LAP]N
KUKÄT
Kaisanie|]len
a1a-aste,Puutarhakatu
1
Rikkoja,uuvanoita,
s1e1lk01tä,
kuuslolta, RitvaLöfströnl
tietää la kertoo, Sinävolt thaitla la oppla.

IIUUKSIOSSA
10,9. 1ASIENIKIVELY
läh1lnaast00f
käveIe[lään
KarJåkalvon
Kori kåslvarrellalähdetäån
seppälä,
on nukananme
l,larla-Leena
klo 10. slenlaslantuntllåna
pun,k,557 \37
LisätletolaantaaAnlåPoutlalnen,
KARJAKAIVOLLA
17,9. Iå TALKOOT
puusavotta
Ja tehdäkesän
Tarkoituson Iopetellakeskeneräinen
saunotåanYhtevshenkitöltä. Päätteeksl
alkana1lmåantunelta
KårJal(alv0lia
24.9. la SUPPILoVANVERoiTA
JA YUSUUNNISTUSTA
På1vånvalossa
haeskellaan
enslnnlltä plllossaoleviasuppil0vahver0lta,
nltta hyvätaskulanppu
varaTållä kertaatäysikuuvalalseeyösuunnlstustamme,
partstotneen
on slltl taapeen.Kåikkl ovatyleensålöytäneet
takaisin,
Karlakalvolla
28,9.ke SAUNAILTA
l}
I
keräämeidättakkatulen
keskivlikkosauna
Tåfjlån
suven
vlineinen
E-I
faklaraa,
åårpprvr, vriele-äärsdunaroää1]e'a oalstd-aar
IJ
lll,as oe-ru,puh,r.297 8563.
riiliiTiaan nukavra,vastllhentilönå

LOKAruu
1.-2,10la-suVIIK0NLoPPUVAELLUS
ln
Perni0nläntls11nnalse|nl
Perlnteinen
syysvael
lus tehdään
Tellon ålueeIle, l,latkan
hlnnaksitulee osanottalanäälästä
joten ota aetrllppuennoin100nk l3 sllhens1såltyysaunasunnuntal-iltana,
klvälineidenIlsäks1saunakanDDeet
mukaan,
henvojtte kyselläseuraavllta
Lisätietojaja nahdollisiavarLstetäydennykslä
kilöiltäi KalevlKosk1,k, 912-81
029,Aulis Boströll,k, 893219la Aniastnto1 10. klo 8.00
on Ala-ltlannerhelmlntleltä
nen,k, 676039, LåhtöHelsinglstå
27 9,
kulkeeJorvaksen
tietä KarJaalle llmoittåutunlset
Tllausaioauto
'llennesPatlakselle,puh.170868
l4atkallulllttoonsusanna
sa suonen
(ERHOILTA.
I.IAATA
ONT()ISTA
GRINLANTI
5.10, KeK]O.I8.OO
l
ala-aste,Puutarhakatu
KalsanierLen
vaell!kosalIlstui Gronlannln
Helnåkuusså
Iolkko1ap1nkävilöitå
ei täskuultavaa
nähtävää
kåyttäJiä, Joten
la
oll hyviä kameran
seen. I'lukana
pfi k 3226\4
Selja Torppo,
tå kerholllastatLllepuuttunaanVastuuhenkllö
SYYSSIIVOUS
15,] 0, I3 KARJAKAIVON
plhdas,n11nhyväon enslKunlalkat ovatkunnossa
Ja plhap11ri
paukkuDakkasllla
Kalvollakäydä ElKa
sataaia klva on
lumen
puh,
k. 512810.
Vastuuhenkllö
Tarla
Ikonen,
1l|nan
saunaa,
talkoitä

26.]0, KEKlO18.00YLEISöTILAISUUS
- RETKE]LIJAN
TTNTITAIVAS
(a111on
palvellkeskus,
(inaoortnkatLl
Z
RetkelllJån
täh taivaallaloistaåflonenmolsla
tähtiä, nutta
mltä ne ovat Ja onkopohlantätrti
ainoasllnnannäyttäJ
ä, SeselvlääkuntLlet
kuuntelemaan
llRSAn
tähtiharrastajia,pe.nle Dääsee
kalki a täneenuetA
ia
!elrrrqrrlatualLl,ev l 1a lli{err evalilel.jä,
50,.I0.su TOINEN
JINLA(ÄVELY
Yhteistyö
UUvrn
kanssa
osottautulniln hedetnälllseKsl,
että
päåkaupunkiseutulalsla
Ja laplnkåvilöitäkävelytetåån
toists|]]lseen, Lahto0n slikajärveltäNuukstonpään
polunalustar. klo I såånmLkalses:
tl vaatetettuna,vlll]]elsimnät
tledot saaHesarln
nenovinketstä
Ja Arja slnto_
selta, puh,k, 676019.

MARRASxUU
. L,{PIN
2,11, I(eKIo 18.00SYYSKOKOUS
JA rcRHOILTÄ
KALAT
Kaisaniemen
ala-aste,PWtarhakatu
1
EnslnkäsltelläånoerintelstefpulLakatrvien
keaasyyskokouKsetle kuuluvatasiat sekäpäätetåän
nuldenstrllrfjåsenten
mahdolllsuudesta
lltttya suoraan
NelslnglnSeudun
Laplnkävtjöiden
Jäseneksl,
Sltten paneudutaan
kaloten|naallmaan.
LapLn

1, su SUNITUNTAIKåVELY
20.1
Kattltaiulkollualleen
nalse|ltssa
Syystuulla
låhdetään
tralstelenaan
Koivulan
bussllla285kto 8.J0
päätepysåk1llä,
lalturlstatOb, PotsJåådään
otamukaan
eväät

Ja säånfiukalnen
varustls, f1yös
saunomista
on suunnittei a, Retkeltäon mahdolllsta palataloko ]],l0 ta1 t/.J0.
25.11
, lå 15-VUoTISJUHLA
Laplntuvassa,
Karvaamokuja
4
plkkuloul!a,loten athettarlem!!n
LaplnkävlJät
Julrllvatsamalla
riittäå, ohjel|nå
Ja ruokaovatsennukatset

TULElrIA
6.12,
7,12,ke
I u.12, Ia

ItsenälsyysDålvån
kävely
Kerhol
lta
PuuronsyÖntitalkoot
K6alakå1Vollå

LOMA
HIIHTOVIIKKO

YLLÄKsELI Ä r.-e.l.rgec
KaIln]oittautumlset
11.1.89mennessä
levi Koskelle,puh,k, 912-81079
tal
02q9(k1o11,30-12,00),
Tervetuloa
käikk1vanhatla uudethllh- tölhin 90-218
Tledustelut
sam0lsta
numer0lsta,Katälät Ja laskettelilattaas kerranYllevl
on
Laplssa
2,
-11.9,88,
läksenkomeislln
måise|]lln
hyvllle
p€rhalllelas- Ennakkomaksu
hllhtoladullleJa Suomen
500mkon slorltettava
tllille PSP888888
kettelurlntelI le,
ennen
3.2,89HSLrn
loppuerä
10,1.89såmalle
0i173662
Ja
palkasså
Itlajottus
on kahdessa
e|.i
Jä
tilille.
tasoerosta
hllhtovllkolleon
Johtuen
31,3. klo 20.25Kanyt kakslerl hintaa:uudet[laj0ltus- LåhtöHelslnslstä
larltn tähtevällälunallala paluu
tllat 2000nk vlikko Ja vanhatnajoitustllat 1800mk/viikko. Huoneet
ovat Hetslnklln9,rr.kio 8.55. atkalle
2-4 henqen
huonelta,Hintolhinslsäl- påtevätperuutusehdot,
Jotkaovat läl
tyvät Junamatkat
nakuupalkkolneen/
I efipänå. Hlnnatperustuvatkesäkuun
perllle, slellä täyslhoF -88 tletoihln, Jotenplenetmoutokset
busslkulJetus
to Ja saunapäivlttäin sekäopastus. ovatmahdol
l1sia.

RUSKAYAELLUS 2.-9.9.A9
Kaln]ansountanaon relttl Lenmenjoelta
månkattioon,eli lånteen. l'lahtavlsts
I le hiekkaKankolvlkkoisl
tymetslstä
(a1etletää aslasta
kaille. K0sken
enemirän,Hinta tulee olenaan8001000

.u,i[/,

--\r ti

,,7,t.

)tj

Peruulusehdol
peruutetaan,
Jososanottoll[l0itus
et
palautetakokonalsuuosanottomaksua
dessaan,
vaankorvåuksena
kululstapeaitäänseuraavastt
I
Peruutta|nls€lkä
0-lrr vrk ennenmatkanalkua 500mk
'15-J1vrk ennennatkanalkua 150nk
yli t vrk ennenmatkanalkua 50 nk

HelsinqinseudlnLaplnkåviJö111ä
on
osanottajlenvähyyden
tal lluunennalta
arvaamattoman
syynJohdostaolkeusperuuttaaloma lalsuus10 vrk ennen11noltetLnu lalsuuden
alkanispålväå
0lematta
velvolllnenkorvalks11n,
JarJestälån peruuttaessa
tilalsuldef
palautetaan
osanottonaksut
sllloln kokonalsuudessaan,

MENNEITlT
SAUNÄILLAT
XERHOILLAT
vllfietsenå
Jokakuukauden
kesklvtikko, Huhtikuln
kerhotllankl I Imanlarotarlna alkolvathuh kuussa,sluoln kenat klehtolvatnlin palJon,että talsi
rääntytloukkotakatalven
jokL påätiäålähteävaeuukselleÄfkourlsta
KarJakälvolte
selvlnnyttälultaanläll
[rlttämään
lautelI le.
Iorrkokuussa
Erkki Slmpanen
opetu t6r
SeUraaVa
löylynlyöml€n
kokoont0mlskerl1e
innokkaalle
suunnltuksen
saloJa,
yhteydessä
ta oll sanassa
kuin sllvous Iifietsestl päästvätjuonesta
he
hyvln
talk00t, Tledähäntå
kunpltapahtumä kiinnl,
slllå
kahden
vira
lsen
harporukkaa
patjon
sltä
nlin
kåmpälle
tol. i0ltoskerranI lsäksi
alkukesän
alkana
Kesäkuun
heltelsenkuuma
1lta keräsl
kertyl vlelä kolneyltnäärälstäkoirparlsenkymnentä
saunojaa,
Jotkal l|nelpasslnkääntöl
ltaa lnnokkal|]]mu
le. (usesti Uskolvat,
että kuumluteen
auttaa ten
tulevasta
ohlelmasta
hooflaat,
niln
vatnkunnon
löylyt, Ja tottahanse
pohtlarllttää edelleen
suunnistus.ja
0llkln. Lanmen
vesl oti kettetynololshaaJ0ltuksen
Jatkuvatainäk1n
elokuus_
ra la sentufimassa
syllssätuntul kl.tin
0lisi kahvikuplssa
uinut.

KIVELYRETKET
lllelenkiintoinen retkl flustavuoren
$rF
sal 1/ laplnkä
lellulie lehtoalueelle
vllää lilkkeelle, E11asuonalalsen
hahmottulvat
n1ln alleen
tarinoldessa
kasvlsto
historla kuln kiinnostava
elvät olleet etslmässå
Helluntalhellaa
ne kaupunkilalset,
lotka aualnakaan
erälls Ja (ale lohdattlvatNuuksion
urhel_
msapolulile
Helslnslnkaupunoln
kanssa
lu- lå ulkolluviraston
vhteislä
työssäJärlestetylläkävelyretkel
(tal rllstå sentletää), Tällå patlkkamatkalla
haluttlin osaltaanJuhlla
15-vuotlsta
tolirlntaa!]]|l]e
la tehdäsitä
samallatunnetuksi,
läh1q Jaksoialkukesän
lltapaahtessa
le I lntuja
teä vanhankaupunglnlahdel
tarkkaliemaan
Ja eväitäsyönäån,
kllhkeäpuhel0tull tuRuokokerttusen
osul kllkatuksl Ja ruskosuohaukkåk1r
rin kohdalle,

KEVITVAELLUS
pohjolspuolel
suuntautui
Tampereen
la
sllaitsevanSeitseflrlsen
kansal
I lspulston I leDeiI le. Keskl-Suomessa
olleen
lu|nisen
talventakla aarnllletslen
kät
K0lstälöyiyl vlelä lsola tumilalkkujå,
Kahdessa
rymässä
kulkeneet
rellut Darlkymnentä
tallustellJaasalvatvuoroln
rållplåedellistalvlsllla hakkuuaukel
Lla, vu0r0lnastuaaarnllletslen
tLnnanvlhreään
hämärään
Ja senpehmeille
san]malmatollle.
Juhlalltsimpla
hetklä
kalkllle otlvat ne, lotka vietet ln
tarkkalI len.
J0Utserparia
Ja nautlrnotlislnpla
ne, kun istLlttiln
Jaullnkämpån
saunan
tautellla,
Kiitos Hannu
la Kalel

Peftti Saloja Kabi ros6 tukhvetopuuhiiv

TÄLKOOT
Kevääseen
erottamattonasti
I I Ittyvten
silvoustalkolder
lisäks1oll y1iftjärä1s et !!utalkoot, losta eto el ehti
nyt edelliseenlehteen,
Nyt el lräärättykåän
Karjakalvon
|]laise
nissa, (ohteena
ol tvat Klkasjärven
k0taantarvittavatrakennushirr€t,
ll0rin9inperheenpään(?l)
tahJolttanat
puutkaadet ln c Nrnmöklntontilta
Ja nuutkäytlln kumoamassa
Aulls Bostrfiln vanhan
kotltalonfiatlta. Sielta ne sitten AulIksenJa Uttn yhtelstyöllä vtetltn C Hrn|lrökilte,Jossane
elokuun
alkanalusia taitoja oDet€l
len
kasataan
"klrkkokodakst,,,
Ri.stoM@terekotahitta kmsim^e

KESTKAUDEN
ÄVAJAISET
polttamaan,
kerAsivåtväkeänahkaansa
pitänäån
toslhyvåä
lohlsoppaa
syömään,
fauskaa
sinä vllkonlopla saunomaan.
punaalkolvathelteet, Jollaista el
moneen
vuoteen01esåanutnaut a,
Yllmevuoden
vlhreä tatvl unohtul looutta(ln,

ERÄ|1ESSUT
Helstnqln
Seudun
LaplnkåviJöltä
oll
pyydettypitämäån
Dari retkellyathelsta tletoiskuaulkoll|nalavalla.Tehtävä lankesiosaksent
J6 nllnpätarlnoln
siellå retkiruoistäJa retkivarustelsta. Etenkinahkio,Jonkateko-ohje
011 ttuän vuodenensilnmälsessä
tehdesså. herätti mlelenkl
lntoa,
Ylreåäsyksyäl
RalJa

NIESTASAKKI

kattllassatal
J I marlojasurvotean
2 I vettå,
sansossa.Päållekaadetaan
40
viinihåpDoa.
on
lilotettu
s
lohon
vol
sekoltetaan,osanvllnLnaposta
tal sitruuk0rvataaskorbllnihap0lla

VARIKSEI{I4ARJAI1EI1U
etelän
ia måukasta,
on hlenonmakulsta
Lappaelälänmleleståeksoottlstakln.
astlassa
Annetaan
selståkannellisessa
tlettälaiset elvät ole slltä ennen
(+150)
perlnteistä
2
vuofokåutta
vuorokausl
I
nutta
tehneet,
västl mehua
(+10o).
marlat
on ollut "läätelön'tekeninenr
poronnal{ehuvalutetaantalteen esim llehu-llaiJoka
sorvottlln poronnait00n,
Slltä
Jassa,Jonkaon oltsva puhdas. l'lehua
holhlnsäilöttynäläädytettiln
palola
EI kuumenneta,
nausopivla
sitten lohkottlln
l4ehulltraa
kohtl lisätäänsokerlaseutlttavlKsl.
0n
varlksenmarjastä
Laplnomamuoto
s ä l ty ty s l å n pötl l 3 + 100 -5009
eteläistäsisartaansuurl- Ja runsas
+ 50 -3 0 0 s
Janonsammutmarjalsenpi,Erlnofllainen
+ 20 - 2009.
syoty
koorakaupalla
taja vaellUksella
puhtalsllnla sterli lelhin
saahiokanC_vltamllnia- Pullotetaan
nå, samålla
pull0lhln,
yleenså
uupuu.
retklmuonlstå
kln, Joka
+ l-2 osaa
KäyttöohjerI osa mehua
perälsln
Turussa
on
reseptl
Allaoleva
vettä.
retkellvJotoksen
tol|nlvans|1]l:lälsen
llu0l{l ehuvoidaannyÖspakastaa,l0lYrlö
lllasta, lossaapulålsprofessorl
loln silhenel tarvltse lalttaa sokelläklnen
senantol,
selvlr
la. våhe|I|mäll5
sokerinäärällä
vll|nelseksi
flllllKerääruskaretkellåsi
puolukolta
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ovat
I pssBlä Bandln
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Jaani]Lrkåva
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iehdessä
n.o 10, 1/88)
purjoa
on myÖs
ravintoa. Nesopivatniin
2 rkl kLrjvattua
vaellukslljeJa vrlkonloppuretkl
2 rki kulvattulasrputIhiutaleita
I le
kuln kotiin la työDalkalle,
I dl J!!storaastetta
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suurustettu
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kulvattuaperstll aa
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neskeitt0,perLna
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ne
ja nlln ne
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lla Dlenl0d0tus, voilål
ta,
samal
la perlaatteellatolmivatsaman YlsDaa
kelttolauhe
n, lltraan vettä,
valfrllstaJan
fllelkohlllakkoinnarkkiJ0ltoln slttå €t tule lllan suolaista.
n0ille tulleet maKeat
keltotr |llus kka, Llsääseniälkeen
Jauheliha,
slenet,
auLrsunnarla-ofr]enaJa hedelmäkeltto. purjoJa slpuli,
Kakstensln|llalnittuavoi sekolttaa
persilJaJa muut
frryös
kylfiään
veteen. TervetullLtltså Llsääluustoraaste,
lraluämasi
nausteet
hetkeäennen
val|nlstumlsta
vl lJ]]etseksi
la suurusta
paksutseksi
flössösoplvan
perunmuuslUUSILIlIASTILYKE
laulreella,
AlnaktnsåästäriNelslngissä
myyEräsäilykelihaa,Jossa
on htrveä,nautaa
q00g purkkltnpakattuna.
Ja possLa
VIHERPIPPURI-I]HÄKÄSII(E
2 pssBlå Bandln
vlherpippurikas
ketta
1 prk Eråsai
lykelihaa
J rkl kulvattujaslpullhiutaleita
Lalta kastikep!ssien
slsältö ohjetta
nlefiansuurempaan
vesimäärään
slputl hlutalelden
Ja mahdollsimman
ohujksl
Ja Dlenlksikappaletksj
Dilkotunsailykellhankanssa.Keitäreltut 5 ntn,
häflllnernel
len.
Kastikesyodään
kulvatuuapersjlJatla
Ja volila maustetun
nLuslnkanssa,
fiuusl.vlsDatessa
kastikkeen
vol vtelä
uudestaan
kLUmentaa,
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rrl kfi,
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kn,,
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polkulaJa katokslaretkelrakennetaan
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sanolminlssaåtuaan'laklehdotuksen'
nm,että ympäristöninlsterl Bärlund
työryhmä
selvltterl0ssä
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J ta
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vh- k e i n D o rukal l arK aakonLapl nkäviÖl
o l l k o l fl e N annuH ei kosenl ohdol l a, A ä
I le
teydessä
olenstnmlnisterlBärlundi
n e k o s k e nK i ehl sl stä ol i K al evi Lehtl
selostaer
t0lmlntaarF
Laplnkävll
ä-lehden
n € f j a 0 u l un Lapl nkävi l i )l stäR ej n0ru0
fll€muutatl]in
sanoln,
ol l fr][]emvÖsl önte
ml n e n . U ti Ja fr]Lnä
tltntsteriBärlundtotesl: "41, siellä
jonka
yhdistys",
P
orukkaa
m
a
tkaaf,
Johti l 4araH e
neet
tolllLi !å!!luqLh
ILI i i tosta
hänkäsltyksenl
mukaan
san0lNuukslon l e n i u s l ,l a tkaL
kansalllspuistoa
alatellenhyvlnposi
L u n ta o i i vl el ä kosol ti l a pur0Lssa
p a l l o n p u ol el sestL
vettä su0k0hdatkl n
o l i v a t p a l kol n upottavi a, l oten saapJTSENASlÄA
TTRKEÄÄ
p å a l k a s tutvat sl säpuol el taki nntri l l a
vhdlsVlhdolnklrvolvatSllLrnmulden
p a i ts i p a rtl l a, l l åi senatol l vat näketystenJäsenetlilttvä ilvösHSL:äär
fl l l s e na fv o i set aakenustuntLrei neen,
tävttä s Lrn På rt j o L tsentaki nnövttävtvi l ärven
sHlrnmäåråällää
maksanatta
j ä å l l ä l a ti etvsti poroj a Låmnl ntå
äsenmak-rtl tti k ä mP ässä
rinnakkalsl
j a saunassa,
le naksettavan
HSLrI

2 ll 1988pidettämäärää
s0nsuuruuden
K o d a np a i kkaae1 tarvl nnui etsi a, s€
vä syyskokouksenme,
pääsl i l n
päättl kokouKsessaanl ö y ty i i l r an i tsestään, l a kun
HSL
In lohtokunta
p ä ä l tä v å l l tsenaan,nl l n ri nteen kor
vhdls
3/19aa15,3, tåstä mrldensl,lLrn
k e l n m a l l ekohdal i ese tul ee utl sen
nvos
hvväksv[]tsestä
tystenJäsenten
NSLinJäsenlksl,

@
puoll aslasta.
Ja sitten se kåytännön
Kukasjärvel
le rakennettava
kotamme
koostu!työpanoksista
Ja ostettavasta
materlaallsta,Tulemukåån
råkentamaan
tal JoShalUat,tue hankintojen
raholtRuskasyksyä
c-H

Tunt u r ik a ta j a
LaDlssa
ri ittåä elolllselle tuonnolle sälttenarllollle. Koivulen
kuoitua
valoala vettä, Nilnpålämpöla onkln tuultenvolmaJa lån]pö
laerot kasvoi_
nerkittävtnkasvua
säätetevä
seikka.
var Ja votmakas
tuuli vol iopakaataa
Täl|län
kesånlå|l]Dimät
Ilmat ovåt saatta- palJastuneiden
aluejdenkatalta,
neensaadakataian lykkäämåån
useamnan_
Lunlolosuhteet
ovat vletå suuremDl
kln vuosiluston,
vai_
kuntaasvlifltevuoden kuttava
paksulumlkerros
tekiJå,
suo_
tuloksessa
el liene 0]]ut kehunlsta.
taa yhteyttåvää
latvustäkln,llluttå
Äurtnqonpllkkujen
pluttunsen
on havalt, J0stuull paäsee
DUhattaflaan
Iumen
mts,
tu vatkottavan
niln katalankuln nän_ llsää levatahava
veden
hathtumlsta
mF
nynKlnkasvuun,1600-luvulla
låststå.etfö katajapystyottamaan
ne puut
tuivat kokonaan
n, 50 vuoden
äJanJa
Jåätyneestä
maåstauutta tEjhttnefi _
hlstoriaklntunte€senhyvlnkylmånä rärle. Neulåset
luolevat.
(uruissakasvavien
katajlenterveyson
Tunturlkataja
on tyypllllslmlllllään
yleensä
varsln
hyvä.
Tlheään
ykstrunkolnen,
kasvaessenneulaset
ovat lyhyet saan
v0tvatkatajatäukeillaklnpaikolF
Ja okslenmyötälset.Samannäköls1ä
ka- la suojata
tolsiaanJa kerätårilttävån
taj ia kasvaa
|]]eren
saartstolssa,
lu|rllsuolan,
Laplnalueeltanåntyvol läkkämtntllään
olla 700800vllouas,muttavanhintut_ Vaikkakelttoas oidenpohjattUlevatklttu katajaon ollui ylt 1000-vuoas. kln nuo olla kaunilnmustankilltävlksl
kannattaa
katssllayrpäfllteen, Jos
K!l0t kUitenkinharventavattunturlkata_
sattutsi
löytänåån
Jotalnnuutapoltto_
Jlkkoja,Jotenvanhlmmat
yksltöt ene_ puuta
nuo
oonsa?
slllä
kunnioltusta
våt Laptssa
500-t00vuo aita.
vanhakatalamme
ansaltsee.
Tunturlmittarlllladon
tuhotessa
Laptssa
60-l0vullataajat kolvlkkoalueet,
syn- Tl€dotkeräsiNell
tyi palJakkamatta,
(mn,Suonen
Jolssakatalankln
Luonto2/8i)
eltnolosuhteet
huonontvat.se Jootuj

Kot a- as iaa
IIIIIl(ILPAILU
flikä KukasJäfvelle
rakennettavan
kodan
nlfieksl?
Jynssää
aJatusnvstyr0ltösi
ia lähetä
puheenlohtaja
ehdotuksesl
C-Hllorhgllle, osolteNäyttellläntieq a 23,
00400Helsinkl,10,10.88
nennessä,
Joht0kunta
valltseeloLkostanasevlmnanla se J!lklstetaan15-vuotisiuhlassa, samalla
selvläå,kuKavolttaa
kalkklenvastannelden
kesken
arvottavanyl låtyspalklnnon.

LAHJ()ITUS
JosSinullael ole mahdollisuutta
os€tI lstua Klrkasjärven
kodanrakennustal
kolslln Ja siltä, tat muusta
syystå
haluattLkeatätå yhteistähankettanme
V0lt lahjoittaasoplVaksl
katsorrasl
slmman
HSLrn
tilllle sYPrnKalevankatu
l2 ln konttorlssa,| | a 22612A-51686.
Lalta maKsulapun
ti€dokstanto-osaan
merklntä
slitä, että suf,lma
on tarkoi
tettu {kotarahastoon",
Kiitos t!estaslI

Kukas jär v e nm a k s u t
käyttö
Kutenelrkähuomaslt,
el saunan
tleoll vanhentuneita
vil|nelehdessä
käyttömak
enåå
stsålly
tunturinajan
ne
maksulsta,
Joten
tola Kukaslä.ven
suun.
lleneesyytäolkalstatässä,lottel
tule I uPlnaa.
(ukasjärvlon tark0itett! S|lLrn
Koska
ulk0lluJäsenten
kåyttöön,perltäånJävaraus
mk/varaus
on 200
varausnaksu
olevllta vierailta kak2l vrk ilnan varausmaksuasenenseurassa
on volmassa
perushlnta,Täytyyhän
perluttalllsesta,
rl lDslnkertalnen
Kokovarauksen
sl Itä låsenyydestäkln
punattaniiloln se on tehtv, veloltelotaln hyÖtyä
01la,
sen
Ja
taan100nk, llllta varauKseen
peruuttamiseen
vo1
lltttvviå sääntÖlå
TalVikaudella
1,10.-11,5.
tunturi|naian
lul I ltosta llarttl
tiedustella l,latkal
käytöstäperitäänns. miniminaksu,
loPatJakselta, ka on 100mk/vrkhenkllÖnäärän
tai SUSanna
HeleniUkselta
Jäädestehdaön.
lol l le llyösvaraukset
sä alle vlldenhenkllÖn,
peaushlnnat
volfrlassa
ovat
se!raavat
Ralia
20 |nk/hlö/vrk
tlnturlnaiassa
YÖpyllinen
5 mk/hlö/vrk
Telttaliu alueella
5 mk/hlö/krt
Saunonlnen
l0 mk/hlÖ/pv
llalånpålväkävttö
el naksuja
Lapset0-10v

Kukasjärvi
Kukasiärvi
on lånsi Laplssa,(lt län, lä1 tlettömän
talpaleentakana0d0ttaK0larlnJa l'luonion
parempla
kun en rajalllallla, maan
alkoja.
sana'kukas'el tarkoltakysymystä
el- Netulivät 60-tuvulla,kunliiton retkå flryöskåan
kukkaa,Seon perälsln
(uksslårkellyosasto
Däättirakentaa
saamen
klelestä,Jossase perusnuodos-velle eräretkel
palvelemaan
lykeskuksen
saan'gukkl'on pltkä Ja nuodossa
senalkälsenretkeiiykerhotoinlnnan
'sukkes'ioklnpltkå. Järvennl11]
(ukasjärvellå
tarperta, 1965-66
pidetI
I leneekin
ol lut ätkuaan
Gukkesjavrl tlln useitarakennuslelrejä,
Lelrltä!
tal 6ukkesJäyrt,
PltkäJärvj.
set purkivatvanhat,lo sortuneet
fapirtln Ja navetan,(it lå.
kennukset,
HISTORIAÄ
låinen0skarFrl|]]an
urakoiKukasjårven
Kukasjärvei
1äolj alkotnaan
veslkattoon
laplntalo, tunturltuvan
Ja letrllälJollå oll ymDärlllään
maata
n, 800hei} sinä olteet retkellykeaholaiset
lat,
taarla. l'luutanå
hehtaarloll ralvattu K0ivatrakentanlsta
sennukaan
kulnka
pelloksltLvanynDärillä, En set sa- klrvesmieståitoista
väkeänllltä satrat ovatvieläktnnäkyvisså
sarkaOl
låsenlstössäån.
NlInDä
ten tul oleitaan
pleltenottaessamieluus puutaJa
lappeenrantalalset
rakenslvat
låttiat,
persasta
kasvualustalleen.
suonen
uat- turkulalsetlalpl0n, lutatrålaiset
ikl(unatJa ovet, valkeakoskelålset
kallullttto, slllotnensuollen
t'tatkai
sau
luylldistys,os tilan 1936,Jo110ln nanJa muutteklvät llitå osaslvat,
(annattaa
tlla oll ollLt lo autlonamuutaman
mulstaa,
että saunan
rakenpaperitehtalden
slvat yhtynettten
vuoden,vllneiset asokkaat
ol lvat
ValkeaJosken
lltel0Ja. Vllllekslsllnå asul teskl
tehtaanJa sätealnsalras
lastensa
lo|]]allaolleet klrvesmiehetl
kanssa,Tllan osto lllttyl
S|lYrnsenalkatsiin Laplnmatkallun
ke såunasal uudetlat at Jä lauteet
yhdlstykse1lå 1987-88,TiiDurelna
hlttämispyrkimyksIln.
tolnivat nyt Kepynäke- konLaptnkäv]läln
oll fllatkaltumajä
0unastunturln
lltehet.Jollta kär0lla Ja vastavälmtstunut
dentalto ei 01lut päässyt
hotelll
katoamaan,
Pallastunturtlla,Kukasiärveå
llenee
aJatettuJonktnlalseksl
Kukaslärven
rakennustolmikunnån
vätietaDlksl
kåynnatkallaPallakseltaylläkselle. ah_ ilstäJänätoiml slllolnensuonenatd0lliset sLunnttelnat
etvät kuitenkaan kailuliiton retkeilyosäston
osastosihtoteutuneet,sota hävlt Läp1n
mat_ teeri Vesafiäk1nen,
Jota ilnan Kukaskalluptsteet,Lllnaha|narln,
Kotttakön- Järvelle€i ollsi rakennettu
tal raker
kåän,lvalon, lnarln, Pyhäkeron
0llsl alnåkinvuoslllavllvås
Ja paI tallllnen
laks€nhoteillt Ja natkallu|l|åJat,
tynyt. 60- Ja /0-luvu la Kukasjä.ven
käyttäJäkunta
koostulpääaslassa
rakentaJakerhon
låsenlstä. l(ukasJårven
RAKEI{TAII
I IIIN
kåyttöåvartenperustet ln holtotolSodan
Jälkeislnävuosinallltolta oll
filkunta.
JonkapuheenlohtaJ
lna tolntyllln kyllin tehtäväå
LaDlomatkallun vat Aulls valonen
valkeakoskelta
Ja
jårlestäntsesså
uudelleen
Ja |llatkal
lu_ KaleviSalraLappeenrannasta.
Retkel,
KesKusten
rakentanlsesss,
KukasJårvl lykerhotoimlnnan
laantuessa
vloslen

KuLa\i?rvqIila 1910'houIIa
kavtmittaanhllienl nyösKukaslärven
tö. valkeakoskelalset
Ja lappeenrankätalaiset ovatolleet uskolllslmpla
lnä ovattulkåyttäJ
viJöitä. LJuslna
leet lel fintäratkalI lJat, muttakäyttänätöntä
alkaaon siltl vlelä runsaag
NÄAPURIT
(ukasJärven
vähän
kaakkolsrannalle,
slF
slitä, rakensl1950-lLvulla
matkaa
I ikkÖ,
uLttopåäl
loLnenKemi-vhtlön
Pekkå
Nlenikä|nFan
mestarihilhtäJä
[BlF
l'letsähallltuksen
se piti rakentaa
suonen
le, muttatullkLnvahingossa
naalle.Nvatkalluliiton onlstamalle
kalavedet
känppä
on
Kukaslårven
kytsln
llartti Hånnlkalastunnan,
vuokranneen
tukikohtana.
vaaranla kumppanlen
vuottasitten tunturit$
Tolstakymmentä
pa sal naapurlkseen
Jokelan
Retkeili_
plenenla vilhtvlsån
läln rakentaman
majan,loka on mvösnulMustankannon

käytettävlssä,
denSllLIn yhtelsöJen
kunhan
sovitaan. l4ajaan
kåyttöajolsta
sopll kuuslih0istä.
slonenllatkallullltto 0n nyynytsuflf,F
n6nosarKukaslårven
tilan llalsta,
veltsllLoto0y:I Le
Itäpuolen
kltumetsån
la järvenrantaalueita sekätilan
ympärlstöminlsterlölle.
länslosan
onaa
rakentåmlsta
varter lärvenlånslrannal
ie Jätettlin n. 15 hehtaarln
maa-alue,
IULEVÄISUUS
kävtonvl lkastuttamlseksl
Kukaslärven
o|nlen
Jåsenvhteisölen
on suunniteltu
on 0llalliksi
rakentamlsta
llajoien
rd@F
turpeesta
alkoinaan
tettu kamml,
nvkvatkalselnmlsta
nettu, nyt sentään
maj0ltusflaterlaaleistaaikaansåatava
(un
tunturltupaan
Kukaslärven
tila.
sopll nyt 15 lhlllstätal vksl alrdasuudetnai01|lllelinen,rakennettavat
tustliat llsåisivät sennajoituskapa

siteettla tavoltteena
täysl linJa-autol I lnenLapinlunoania.

vellä huonattlin,että yksl on Joukosrå p01ssa.file ttiin mlssävllmeksi
oll ptdettytaukoaJa lähdetulnetsi_
pääse |nään.Ja s!eltähänpotkalöytyl
Autollaet sentään
XLkasJärvelle
täy_
Senrakentanisen
alk0inaoll patlkkä- dessäunessa
tan|nin
rannalta, N!inpå
matkaa
6 kll (lttllån slunnasta
la|llptsal nlnenrunilal]]Di,
vasalanmlltaJa sananverranlännestå
Peurakaltl0lta. Nykytsln e kutkeel
ELÄIIIET
(ittllästä Ikäslo|llpoloon (uKasjärveltå
knIn päåsså
Desli kesåuäloutsen,
päähän
matKan
la saman
eteläpuolen
Py- kåakkurlJa k0ikka, Talveilarelkko
fai årve11e.
p0lkee1lmeen
Jälktään,tikll, tavlo
YIIPIRISTö
kuurnaJa kirlosilplkäpyllntuaskarteKukasjärvl
on matala,kesktsyvyys
alte
revatpuldenoksina syönnöksi
I lään.
2 netriä, Jokusyväkinkuoppa
sen
sarvtDöll0kln
saattaa
huude
a
huhulpolrlåsta
löytyy, senovatpllkkllät to- taanAkässalvolla
Ja kllruna käysken_
dlstaneet, Järvenlänsipuoleltå
koho- nellä Aakenoksen
rakkaklvtkossa.
aa kolmilaklner
Pleni (ukasvaara
he
ulrvl Ja porokuulLvatfaunånkookkalntunturltuvan
seinästä, sentakana
Plln.
nousee
Is0 Kukasvaara
låhespuuttomaksi palJakaksl.EteläDootella
Pyhätun (ukaslårven
uenootarJoaamatnlotnah
tu 0n j0 setvääpaljakkaa,se kuu- dolllsuudettalviseen
la kesälseen
r€t
ruu osanaLatnl0-,KesänklJa ylläsKeilyyn, Tasalstå
hankea
Ja rtrtettä
tunturlenJonoon.Jårventakanako
tavalliseltelylyn lykkiJålle, UlJal
m0ttaaÄakenus,
Jokajatkeenaan
ote
ta äihkeja,kelojaJa kynt läkuustvlen T0tovsarolen
pe- kolta, la tunturtsetänteitä
kanssa
nuodostaa
näköala_
nlnkulfi
alsen,kaarevan
tunturllnaan. palkolksl. Kukasjärvt
tarjoaaahven
Korkeuttakin
sillå on 500llletrlä, Aa- ta Ja stikaa.relän kalraajålle
la
kenuksellä
on useltåerllllså på1tä,
verkonherttäJå11e,
saLnatöylyäJa
Jolta matalatkurut€rottavatrVares- ravert lepoaväsyneelle
vaeltalalle.
pårkuma,
Vareslakl,Pallilakj, flo10slakl la vasalakl. Idänpuole1la,Jo
KalevlSalra
natkanpäässä
kohoavat
sirkatr Hone,
vaara, AaKerusvaara,
Pyhå,KätkäJa
puolellakohottelevat
Levl. Lännen
Akäs-,Llnku-,|lusta-Ja Kolvakerot
pältåänJa kaLkana
pohiolsessa
sllnte
levät Pallastunturit, KoilllsessalevlttäytyvätJångät,Kukasvuona
Ja Neuvo-Pleterl.
NIemen
kämpän
lähettyvilläon ljn anpL
Seon saanutnimensä
nåtnr Kukasjärvenrakennuslelrlen
alkanatuli Iollllelan RetkelllJä1n
ryhmä
Vasalämmi
lta.
0li ajettu kokoyö autolla Ja lanr|rilla
pldettlln lepotauko,vastaKukasjär-

t . . , par
PALAIIÄAN
NUOTIO
Jos olet kyllåstvnvtrlkinkatkulsln
laatikolllsentlkraapimåän
manauksln
saat näristäpulsta
kuja €nnenkuln
kokelletätä kelnoa
nuotlonsyttymåån,
Tranvanhaan
Kllnnltå Jo hylkåänääsl
glanpolttinoonpitkä rautalanka.Sikunsitä tarvltaansiinå vaiheessa,
vlle ladonoll, Jolla salt poltti|llon
tun nuotlonsyttyinään,on palanut loppuun. Et enäåårräpältä,el vafpalden
kolhimislakantoihlntervastaetslessä
sytvtvsel puollsalalstatuhraanlsta

TRANGIA
DELUXE
Markklnollle
on tullut teflonplnnoltettu lranqla, Senkalkki osat ovatkäsitellyt sisäpinnoiltaan
tefl0niI la,
lJlkopinta
fllyös
kahvipannu,
0n värlltäånpunalnen,Poltintav0i portaattomastlsåätää. I'lalllln kuuluunyös
pestävå
kulletuspussl
Ja polttoalneena
Palnoon 1210q, Hlntaon n. q15|nk.
sitä saaselvästi
muttatarjoukslssa
|liten pitkäänmahtaa
ohueen
alumllniin
laltettu tef lon kestää?

elåkepäivåtvanEl, vaankunnlakkåat
halle polttllnolle, HyväJuttu kysv
valkkautllta Ja Äollkselta.

IN
LINJASEVETTI
SUORA
pääsee
sevettlJärvelie,
Iätä nykyä
Nååtånöön
Ja NorjanNeldenllnllman
Aikataulu
Kaamasessa,
aut0nvalhtoa

ma,pe, el ra
16,00
lvalo
Sevettl 19.00
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KÅRTTAUUTISIA
0n tehnytuuden
I,laannittåushallltus
pyörål
lvkartan,J0nka
Helslnginseudun
p0]un
avulla löytäävaikkaKarJakalvon
loppuu
alkuun. Itälnenllnansuunta
lopa ll
valltettavastilo vuosaareen
nan(allvlkla la Uutelaa,loten vanha
puute,Helsinglståltään, el tullut
korJatoksi,
-matkallukarttaan0n
Jyväskylä-Jåmså
llsäks1 merrLaakuntauran
Keskl-Suonen
kltty Joitaklnpalkalllslap0lkula.
varrella olevlenpalkka_
llaakuntauran
v0i kysellä
kuntlenkunnantolllllstoista
tarkkojatletoja palkalllslstapolulskartta, Jolstaon tehty erinofialsla
toja nähtävyysla nal0ltuspalkkatletoineen. ldeaasllloln, kunel elrcl
tletoja antaa
Lappllnast1, Tarkkoja
kaupunqln
matkal
lueslm.Jyväskylån
tolti]lsto,puh.9lrl 29408J,

Vär in ä y t elmä
T0lseks
I Etelä-S0omen
on tyytymtnen
useimmiten
valn keltalsenJa oranssln
såvyLhin,
Jotkapaljastuvatlehtttrlllostaankunlehttvihreäeli klorofrlli
0n otettu talveksttatteenJa pitk0ttu
fllOlekyyleiksi
seuraavaa
kevättäodotte
lemaan.Jällelle Jäävätkätkössä
ol
Lapin ruskasta tekee ruuta Suomea
lDeal]]- leet keltalnenla orarssi,
yhteyttämlnen
F0t0synteesl,
tolmii enää
valn valv0in. Nyt syntyysokeretta,
ENSII'II4ÄINEN
JA TOINEN
SYY
i0tta el käytetäkasvuun,vaanne!4rty
notekyyllln,jota ni[l,teEn si l n l l ä i nen
0n m aaf us k a ,tte l ä S u o m e s våt suureen
tään
antosyanldtksl,
Sini tal Dunavi
sa el ole sellaislsr it4r'lff ruskavarpu.Jen
antosyanivärt
syntyvnä1den
k uir n u stik an, Ju0lLk an ,rl e k o n m a rj a n vahtelnen
yhdtstyessä.
kahden
pelt
t
äll
tä
la va i va i sk oiv un
a l u e l ta k !i n
päivät
LaDInsyksynklrpeänkLUlakkaat
Ru skao n luonnonnäy t el mä
J o, k a v e tä å
pu o l e e n s a, K ulnk am one tre tk e l l l J å t
vael ta n e v att änäk ln s y k sy n äl h a l l e ma a n
hsvu p u l den
t um nuut t av as te ns 0 l h tu l n a
he h ku vtap ult a J a t unt url n k u p e tta ,l o tt a p e i ttä ä v ar Dulen pun a l s te nl a o rm s
s len ku vl 0 lnt t .

kanssa,Ni inpä
rlsteytyyvaivaiskolvun
yksilöt plkevatvuooesta
t0lseen
samat
PunaPuvun
Päällensä,
0le mltäännervårilelklllä el sinänsä
ALKUPAI.IAUS
RUSXAN
kitystå kasvellle, Seon valn nerkkinä
el taas ole
talveen,karalstumival|lllstautumlsesta
Ruskaluonnontapahtunana
vaanpälvänpltllus sestakylmää
kesttuään,
sälstärtlpDuvalnen,
nllloln se alkaa AlheuttarLalla
määråä
lleille vaeltajllle sillä sensilaan0n.
rlittåvän pitkånyön, Ja lopputuloskln
kelnotekolsesti
on Jokatulnkln
sama,
vafvlkkoa, llekln kestämme
kappaleen
esln, pelttä|nållä
parenrnin
talven, kun
helteillä saada slelu Ja ruun]lslepäävät
voi vaikkåheinäkuun
värlkyllälsten
vihreydenkeshehkunaan
roskanvärit
tunturlenkupeessa.
kellå,
KokoslRålia
(OLI1ÄS
SYY
llorKolnasseikka,JokatekeeLapinruskas- (Lähteet:Laplnklerros, Rovanlefii
säätlöJa Kotlta värilelkin ylltse nuiden,0n tuntu- qam,Arktisenkeskuksen
rlkolvolenuhkeavärltvs Punalsllls, llest 5.10,86)
kolvulssasiellä nålota nlin nonlssa
kee,lohtuusiitå, ettå tunturlkolvu

tffän
siis svnnvttävät
Ja pakkasyöt
punavärin
loiston, slllä sadeestää
synnyn.
antosyanlen

Kulk ija n k ä s k y t
Erämaldef
kirJoittamston
laKi säätäöl
Jokaluklsenattoman
oventakaåhävlttää
slffe kuuluvaa
omalsuutta,
el tee a1noastaan
rlKosta,vaaflnyös
raukkamatMetsissä
o/evatkämDät
on iKimuistolslsta aJ0lstaDldettyluKits€mattoitlna,
Tälläosoltetaan
niid€f olevanerotuKsetta kalKKlen
tarvltstJolden
tl tapäi
sestl kaytettävlssä,Täfiävapaus
velvoltta€Ja r€hu eränkäviJä
käyttåyryy
känplllänottteettomastl,
'(ulkllan käskyt"rnuistuttakoot
vaettalaa tästäl
I

AStuessasl
kämDpään
tarkasta,€ttä
tullslja on kunnossa
Ja vaeaaton
ennenkuln
sytytättulef, .losvlkaa0n,
etkavot s1täkorlata,lätä ltmoltus
navalnnostasl,
lotta o[]tstaiahuonaa
vlaf korjåta,
2. Käytäkåmpållä
varattujapolttopulta såastäen,
ellet ole heu lalsUudessa
niltä hankkimaan,
slllä se!
.aavallekulkllalle, ehkäJ!urt ltsellesl, v0l kulvapuuolla seLraavalta
kerralla klpeämpään
tarpeeseen.Sanof,]attakln0n selväå,että syttyplln
velstå]]1lnen
lavttsalaudolsta
on törkeä
loLrkkaus
efämaaflakeja vastaan,
l. Käytåkäfipällä
olevaarloka- tal
riruutå
ltåtävarastOa
vatn pakottavas_
sa tllanteessa.Ken es lähdettyäst
tuieekåmpäile
toln€nnääntynyt
kutKi_
Ja, JokaIlllannlttä sortuu,
q, NoudatE
silsteyttäkäflpällä
l|l€JaillessasiJa pldänyöskinsef ynpäristö vedenottopaikkolfeef
sl isttna la
puntaana.Jätä rauttaan
puut kämpån
lähiympärlstössä,

5, Lähtiessäsi
kämpåltå
ouhdista
se
rosklstaJa varaasinnepolttoDulta
välrintään
se ]11åäfä,
mtnkä
otet en slä
polttanut. Kunfon
kulktla ttsäåvarastoa, Josse on pl€ni.
6, !0s kämpåsså
on vlerasklrla,nilr
nerkltseslllrennillesi,på!våmäärä
sekämuuta|na
sanaaetkestäst,
ValKkå
käfippä
e1 ollsikaafollut kln
nossaslnunsaapuessast,
ölä stlt1 Ktrl0ita reunahuollautuksia
alkatselnpien
kävlJölden
nerkintötlr1n,
velvolI lsuuk
slensalaimlrlyöJä
e1 varmaankaan
ole
klrJ0lttanutnllleään
vteraskirJaan,
Alå piiriele nl|rlKtrjaifliakänFän
seinllf, Seon rumaja hylättäVå
taDa,
7. Josvoit, ntln Jätäerämaan
kämpälle
låhtlessäst
alnakintutiukkua l€a,
tlkkolneen
sekätelpääJa suolaatal
nLruta
söttyvää
ruokatavaraa
vatkkakatosta rllDpurnaan
hi irl Itä sLolaan,

painatkämpän
ovefklln8, Ennenkuln
slltä, että tull on
ni, varnistaudu
la lnahtodellanlln täysinsammutettu
poistett!, ettii
dolllsestl kekåleet
el ole
mltäänt!lensyttynisvaaraa
9. Jokalsenon mulstettava,että käm_
päIlevllmelselllnäksl
on
saapUnut
väsynein,
Joterhänellä0n suurln0lSop!sllaa antaa
keuskäfippaan.
elelet, nlln
kämpållä
|(untähäntapaan
säilyyse vllhtylsänäturvåpalkkana
sin!lle itsellesi la
metsänkulkrJalle,
kanssalhmlslllest.
Laplnläänlrautlotupatolnlkunta

Por onpapa n o i ta
lyhyestlsaTålläpalstallakerrotaan
nonalehtiuutlsla,
i0ita 0n pääaslassa
pol|lllttuLaptnknsansiv!ilta, Allreet
käslttelevåttletenklnLappla,

senmaallmansodan
aikanarak€ntamaan
Lätäsenon
asenaan,
asemaa
alettl1n
rakentaa
1500mlehen
voininvuoden44
el0kuussa.Lätäsenon
as€lna
lllehltettlin marraskuussa.
P6ik€Lle
saapuin,
l0 000niestäkästttåväsaksatairen
7.
ASIAA
ENONTEKIöLTÄ
vuorlstodlvlsl00na.
saksalelset
ve
Hllhtohlsslkamppal
lu valn kovenee
Enof
olevanounas- täytylvättalstetulttaKilplslärvel1e
teklöllå. Hetankupeessa
alussa19115
masla kokonaan
tunturlnPyhäKeron
lranke
on j0 pallon tammlkuln
pols
ta
hufrtlkuun
lopussa.
puhuttanut
puolesta
Ja vastaan.ofhan
of klnnostetJäråmån
llrnottusalueella
kyseessä
kansal
I lspuisto,
yhdyshautola,
tu
n.
600
n
taisteluJå
Katesuvann0n
LavlvaatalleraKennettaykst puukorsu,
vasta laskettelukesk!ksesta
on puhuttrl kakstaaltolevykoasua,
panssarlntorluntatykklpesäke
Ja uselta
(unnanhal
huolnattavastl
I ltus
våhemnän,
konekiväärlpesäkkeltä.
Kunfostustyöt
antanut
ff nyt vltkuttelulenJälkeen
pLOltavan
naanvuokraussoplmuksesta
lau- latkuvatedelleen(L( 1.7.88)
sunnon,Nähtäväksl
lää, tuleekoEnonon ollut Koulusvksvsta
KilDlSlärvellå
(LK11,5,88)
teklölie nltkamäkeä.
-82, 0frattllat se sai vastavllfllekeKaresu- väänä
m0n1linnoltusal!esLJaltsee
viralllsestl, kunuudessa
Järånån
pohj0lspuolella,
kv_
llerkklnan
kouluvlhlttiin hulrtlkuusvannon
totnltalosså
ki lorLetrla
edelleen
Hetassa,
lästävlelö kymmenkunta
sa. Ylåastekäydään
t0t(L ( 2 5 .q .88)
eteenpäln,Sekuuluusaksalaisten

ja Annlalonlln
15.6,1988
lähtlensaanan
etelärlnteeton nuutettuluonnonsuolelualuelksl. Kummaliakln
alueellaesllntyy kynnenlå
uhånålaisla
kasvela
la
e1ål]nlä.Turlstlt saavattästä lähin
kLrlkea
nä111ä
rlnteillä valn lnerklttyk1e1lå polkulapltkln, Poronholtoa
1ot elvät koskene.(LK)
UTSJOEI{
UUTISIA
Kuntalalsten
nlellpldettäkLlnnellen
päättl, etteiljtsloenkunnanhallltus
vät ulkopalkkakuntalalset
saalainkaanpolmlakunnan
alueel
la,
(LK1'r,
'r.88)
LohlkunlnkuusKlsassa
helnåkuur
al!ssa
o1I ennätyssuurl
osanottalaioukko,
VoittOtuli Tenon
varteen,kunInkerl
E.lksenvel voitonyli 8 kilolsella
lolreLlaan.Sa|]]alla
saatlln enslnrLäl(LK /.88)
nenlohikunlnqatar.
'r,
ltsjokl 0n lnyös
tulossamLrkaan
lasketteluhuunaan.
Hllhtohlsselä
0n suunnlteitu perustettavlksl
sekäKariqasniemenettå lJtsloenAiligåstunturellle,
Syksyn
rnlttaan
lisää hankkuultaneen
(LK2l,4,88)
keenedlstymlsestå,

TIETOJA
TORN]ONJOKILAAK5OSTA
Yllt0rnl0nlrleltoslärver
kyläntLntumassa 0n avattun, 5 k|npitkä sompasen
luontopolku,PolkuslvuaaIkllnetslä,
lolta el ole koskaan
hakattula lohtaa
225m korkealleSompasen
laele, ioka
0n Jääkauden
Jälkeisen
Ancylusjärven
saarl, Yaaran
laella on t-l m paksu
huuhtoutumaton
moreenikerros
Ja alarlnteellä plrunpelto,lncyiusJarven
rJ|]tqlltä_ilLruhtomlen
I lvlen roytrlo,
yhtejstyöntuRuotsalals-suonalalsen
loksena
on syntynyt28 slvutnen'RaJat0n T0ani0nlaakso'
-matkaopas,
Jossa
esltellään/ suonalaista
Ja it rlotsaIalsta kuntaa
TornlonJa tluonjonjoktlaaksolsta
sekärutt11äJa fllruna.
(LK28,5,88)
Länsl-PohJan
kurssikeskuksessa
ltuonlossaon toukokuussa
alkanutmelon(LK15,5,88
taretklopaskurssl,
)
KOILLISKAIRÄN
KUULUI{]S]A
(emlJärye11ä
on avattutaidegal
leria,
pöy110JokaslJalts€esårkikankaalla,
Järvenrannalla, Puustelllngalierlå
0n kunnostett!entlseenKeitloyrn kalusto-Ja venevalaan,
Palkkatoll]]ttllln
kel0nvelstovl
lkor taideteosten
nåyttelytllana, (LK20.6,88)

Itlahtalslpa
Utsloellekln
tulla menoa
Ja
nelnlnKlå
i0s nlistä rlnteistä totta
tullsl - etenklnkunkeskiolLen
nyyntlkielto, loka on ollut volmassa
8o-luvun
KULTTUIJRIA
JA KAUPPAA
al!sta, kumottl
ln toukokuussa,
(LK28,5,88)
saanelaiskulttuurl
on saanuttähes
puolenmilloonau
markan
apL.ahat,
kun
Lulronkylä Pelkosenniefien
kunnassa
on
PohJolsflalden
saanelatsneuvoston
työympåsaanutvuoden
1988Laplntään1n
va okuntaJakotpohjoisrnalden
rnlnlsrlstopalkinnon.Senmyöntäå
Lapin
te
neuvoston
saametalskutttuurt
I le
luonnonsuojelupl
irl merKittävlstä
ansi- |rlyöntämåt
varat, Eteläsaanen
teattert
0lstå Laplnluonnon
hyväksl, Lulron
nukketeatteritolntntaansa
suuTlfllllan
kylä1älsei
ovatnl|rlittätnvapaaehtolstnsal
potin, eli 92 000nrk. tlultaapurahan
l(aupo1n
myyneet
Valtlolle ofilstuksessaanelta011vatlnlr.KaresLivaffof
Dalvasaanolev1asolta yll J000hehtåaria,
d1s-teattert ja outakosken
Tåvgos
mlkåtekeemahdolliseksl
suojellan.
yhdlstys,
teatterl,
Inarinklelen
Ange6000hehtaarln
verranLulronainu åa,
lln Nuoret
-yhtyela ulta atklo puoskatu1s1as01ta. (LK23.5.88)
rl, (LK27,5,88)

VIELA\
VEROTONTA'
TUOTTOA!
Yhdyspa*irta2 vuod6 n*i:*åbil€btnä
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*Sidotu glomen Part{nperusl<orkoon,
Tuothvaja turvallinen.Vafuaton
.låverovapaamahdolllsuuteci
kuntoimit
sååsiååja sijoittaa.Ehdithyötyåverottomuudesta,
tallehetl.TuleYhdyspankklln
Jaavaa24 kkn mååråålkalnen
tustlll ennenvuoden-88 loppua.Tällöinverovapaussällyykahhuollmatta,Mukaanpaåset
denvuodenajanverouudistuksesta
Jo1000 markalla.

Koski K
0n l n u o t0 ,l 0s s å K ale t aD a ara a p u s ta a
n ln i lk i rJ o l t uk s ens aaut lotu p i e nv l e ra s klr i 0 l l ri n , K alev i l( os k l o n y k s i n l i tä
kulma kl viö,I olden v ar as s aN e l s tn q i n
S e u d u nL a p lnk äv iJ öiden
aktl l v l n e n to l m lnta l e Daä, Hänon J o to ts ta k y fl m e n tå
vuotta i a k s anutlnelt å m t l l o l n k ä v e l y tt äå l a h l l h dät t ää, m llloi n tu u D D i ata l

sentul0ståen tiedä, muttasyntynäpätvä oll kesäkuun
alussaaiallaan.
Ja Xaleolt tunturlssa- tletenkln,
KunkyseltnKaleltahankålinta
as,aa
pa
vetäJän
honl|nissa,
tull vastalkseksi
rlsklnnatJa lokienyl itykset,???
No,htlhtovltkotllasaattaasill0in
ja suunntstusrastel
parlskunni
kooho|i]nrlin
I le, |(a- tä11ölntulla kahnauksta
I la,
lelle ovat J0htokunnat
laduntolsella
la t0imikunnat, kunruohoon vlhreämpää
päälllkkyydetJa lsännyydet
puolella. ohlaajakln
tuttuja
Joutuusllna ikä
yhdlstyksen
Juttuja, Ilmankos
lo-vuo- väänvälikäteen.Kaleklr,perin lLUrln
tlsJuhllssahänestä
nles. Ei Dahaa
lelvottlln sarvekas rauhan
sanaakoskaan,
(årvlstelesllnå sltten.
n.o 2,
(osken(ale on kLulemma
vilmekuukaudetNiin, Ja sltten ne Jokienylitykset,
nukkrnutkln
hannrasharJa
taskussa
luo vlrtaavavesi, jota rannallaollen
Ja
kengatlaiassa- on nä€todotellutvil
el väsykatsomaan,
saaklnalvantolsen
denkymmenen
villltystå, Sekestäävaln llmeen,kunseisookivellå Ja vesl
puoltuvuolåana,
varttttunnin,JotenDItääolla valmtina hullaall]olenlnin
Eihänse Kalevtlle,Ditkäkinttutsel
le
konkarlllehankalluksia
tuota, mutta
sltten onklntotnenJuttu kulnkåkokep.tene|nmällä
natton]at,
fiaavaralla
Ja lyhyemmlllä
saaDasvarsilla
varustautoneet
si 1tä seIviävät.
Nllnkuintakavloslna
yl ltettä
Nååtänöä
essä, ttiten ue osutvatkin
klvlen oht.
El ollut KalenkUlkema
relttt enäämllst,ssa. l,lakuualustakin
lleinastsellsta
alavirtaa, 0ll huonos rinkassakiinnl. Kastulvathan
ne, mottaselvlsivät.
El tarvlnnutKåtenonktaylös,
onneksl
sellaisla jokla 0n Suomen
LaPlssåvähän,
tuutenonkinsltten vain nukaviaastoi
ta kohdalleosunut, flltås, (ate kunon
0nnea,olkelnru stustenkeral
RaiJa

N uor i, nuore m p i ,n u o r i n
YAEIIN KESÄXUISELTA
TUflNELI,lIA
HSL
LUKSELTA
tolen seasså
ulntl sulul ptkalsestt,
kåvi keså,]nltäpoh
sltä nuoremrnaksl
erämaassa,
NuorilenFioll nupullaan
vaellettiin, Kun'KoDpe- Siinä missäkainomorslan
Jolsemmaksl
hitaasti oaurlnkokäsklheit- dotti kosintaa,katsealas luotuna
lonkut€malärvellä'
tälläänvl Lnelsetkinvaatteet k0ll'l,rkcn- neltseelllsen
slveänä,urokset,molell
punålseksl
la
kel0lle, korvensinenän
nat, Dörhlstelivåt
kelsarelna,
halI ItDaahtees slloina, kl lpakoslJoina.
sai alkaantunnlnVållmeren
ta, se DarlnPäivänkuluttuakåånsl
Entiedä kumpivoittl. Alnakinneitl
eslln, vilneisenvon
tolsenpuolensa
suokukko
vielä seuraavanakln
aamuna
ul
vltu vetl kaikki vlllalset vlle Ja alrauhassa
omaarataansa,näppäsiiokkaF
le, tLUli työnsltelttoia Ja talvaasta så vällllä veteenJa näyttl rnlettlvan
valui vettä, råntää,lunta,
kysymyksiä,
hyvlnperlmlläls!ä
KaksimetrlsenSuokukkol
en maailnassa
uroksetovat
Jäätollvat lähtemässä,
päälläkävelimme
vetten
koreiia, mLttanaaralllaon valta,
laäkerroksen
yli, Yhåohenevien,
mustLvl€n
J&laut- uitä?

Joutsenta
haettlln nonen
kiikarin volmin, El löytynyt,
Nuoressa
Lapissa
0li lotenkinorpo
010:vain yksi hyttynen
oll herännyt
Ja käväislteltan hårlallå, Nepuuttulvat, ne Laplns!lostuttalat,
Ja puLttulvatpulstasll|nutja lehdet
kln. flutrapuittenväl1stånäki plt
källe.

palias
Hyttyset0n,
kukaton,lehdetön,
Lappl, Elämä
kllkafin llnsslenLlotpletuVilla, kl lrunåt, kapUstarjnnat,
Tervemenoa
tyhlään,nuoreen
kesäån.
llarJaHynntnen.

V@ltajat Kalea kturci
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R inkanpohjalt a
LUOI{TORETK]LLE
J0llei HSLrn
ohjel|]asta
1öydysoplvaa
t0l|nlntaa,JärJeståvåt
Helsinkl,Espo0
monlaluontoretklä
Ja Vantåa
er1 kohteisl ln, Seuraavana
ovat ltsätletolen
saantlpaikat
Ja lyhyetfr]alntnnat
retklstä.

y|npäristönsool
Espoon
kaLpunslr
elutolmisto,puh.8066090,8066091
Helslnqinkaupungln
kaupunglnkansl
tan
ymDäristönsuoJelutotmisto,
puh,
1692\72, 1692388
jstötolnlsto,
ympär
vantaan
kåupungln
pun. 85911280,
8J9 11282.

Treman1,9, Ja 17,9, tutustumlsretket
skärrlnsuoJelualueeseen
20.8, la 10,9, vaelluksetNuukslon
le
I ärviseudul
27,8. saarlstoretkl
17,8. la 2\.A, lltakåvelvtTraskändan
la
luontopolol
kartanopuiston

PÄIN()VIR}lEPÅNOLÄINEN
Kartoimltuksessa.
on taashäärånnyt
kesäkausl
alkaatodentotta l0
Jakalvon
'l ,5, elkä 1.6., krten vllnenunerosså
lukilolltani ymärtämystä
lukl. Pyydän
ainayhta
vlrheltään
on näenmä
- o|l]La

RH
Helsinkl
l
kavelvt
21,A,Ja 28.8, sLrnnuntaiaamlln
lu0nn0nViikln-Vanhankaupunqlnlahden
IKiONNELLINEN
ELIKELTINEll
suolelualueelle
Jå puulallpu1st00n
1/.a, la 24.a. iltakävelvtKeskusDuls_0n t!llut Kaarina
YrJönhelkistä,
Joka
ton Haltiavuoren
Polullle
vle]ä kevättalvella
huolehtlkaikin ta
v01nKilplsJäfvenretkellykeskuksen
21,8, kulttuuri- la luontoretklvanhilhtelllö1den
hyvinvolnnlsta,
alueelle
taankosken
Kesäkuun
alLstastJalsvaltikka
stlrtyl
23,8. kulttuurl- Ja luontoretkiSotun- ElJal,lannelalle,
Jokaon tolnlnut koko
qln alueellela Höqbersetin
kållloille
aJanKartsun
olkeana
kätenä,
10.8, slenl- la marlaretklVierufläen
Kaarlna
YrJönhelkln
elän]äntyö
0n yhtä
metsäalueelle
Kuln
ls0
kimDal€
Lapin
natkallun
talmetsSalu€ella
Sotungln
1,9, syysvaellus
valta, f1yös
n|n.
Laanlhovl
lvalon
Ja
Mottisuon
sieniflrarlaretkl
1l,9.
la
flatkallumåJa
ovat såaneetosansahänen
alueelle
aflllnattitaldostaan.
Tanmistoon,
18,9, sYYsretkl
Karts!åtLlleeikävä,muttatäytyyslltl
t0lvottaa täydestäsydämestä
hyvlå elåO|1NEAI
kevuosiaKe|lllssä,
laDlnkä- RH
Jokaon monen
Lauri Jehkonen,
pääslKosken
Kå_
vllånkinhovihankklla,
15./
ikäån
nlehen
samaan
len kanssa
.luurtJa luuri mlesmalttololla polss6
LasslnRetklaltantlskin takas- kaup
pa]]]les
kunon vllmelstakvnnenmostualsta myÖten,
ennen
kertyl kokemusta
Retkellyalasta
puodlnperustamlsta
låhesparln
oman
verranPartlo-aitassa
vuosikymmenen
Lauri on ollut nonenretkellvvällneen
sallla
mukana
la elköhän
kehlttAnisessä
Jatkuedelleenkln,
onko
kävdäkvsäisemässå,
Täytyneepä
kulkenuthafllmasharnies vLlmealkoina
Ja taskussa,,.RH

I(IRJOJA
Klrleltå (esslståon kesåkuun
lopLlla
Ilmestynyt
nelJänklrJolitajankirjepuettL k€skustelu
muotoon
aJankohtalsestaatheesta. tletsätekntkko
l,lalre
pertu Vei
Pulkkola aluemetsänh0ltala
j 0la edustavat
metsäalan
a|lmatlåisl4
puhuusaam6lalsten
SinlkkaSemenola
puolesta
0lkeukslen
I a Esko-Juhani
T€nnllåtaltel lee lwmnrakkauden
Ja
työll isyysDol
lt kånvällssä. t(ustantalå on Llke l(ustannus
0y Helslngistå,
(LK1.7.88)

Suoiren
luonnon
talvl on kirJa, Jota on
r rkavalueskellaluntaodotellessa.
PaavoNavasJa SeppoSulkåvaovat keranneetteokseensa
nm.kylmyyden
kestån]lseen,
sl ltä suojaotumlseen,
rllttäväänravinnon
såantiln,IIlalllsen
kulvulnlsen
estäriseen
Ja iuneenlllttYVlätletoia, KlrJayhtynä1987.
(L( 17,r1.88)

.-ggpQQ=,
El rlenulla rajoJasanolrajamles
on
Lapinrajavartloston
kjllan kokoama
la
klrJa rajanlesten
Julkalsema
sotkaukslsta Ja tarlnoistå. (LK13,5.88)

-E:-Al

PERUSTETTI
IN
LÅPINI.IAAKUNTAKIRJÅSTOON
6RöI{LÄNNII!
KIRJALLISUUS(ESKUS
osanapohj0ls|]]alsta
klrflraaliskuussa
ärJestelmåå
suonessa,
I
lsuuskeskusl
Jal
LaplI geologlåa
-teos esitteleekansan SenainelstOon muotamaa
harvlnalsuuttalulsessamuodossa
Lapinnaaperän
sa- ta lukuunottamåtta
lalnattavlssa.l4ullola, |(irlanovat laatineetleol0glt
ovat Ptetartå ktrlatltsuuskeskuksla
Ra1m0
flannerJa TaDanlTervoJä kustaF saarenFärsaarlln,Kuoplon
Islantlln,
taneetLaplnmaakuntal
lltto Ja låånln- TurunTånskaan
NorjanklrJa Espoon
hallltus, Jonkakouluosastolta
senvol Jallisuuteen
keskittyvätklrJastot,
tllata 50 narkälia, KlrJa0n Jåtkoå
ensimmälnen
luettelo
llaakuntaklrJaaton
|iaiilinetsintäkl
lDailu "l4al|1]llllanlalle",
Grönlantl-kirJailisuudestaan
on llmes
kuln
Ja tarkoltettunl ln oppiklrJaksl
tynyt Ja uusiaJulkalstaan
kokoel|0an
Lapinmaankamaran
syntysaloista
kl lnkarttuessa,(L( 2J,1,88)
nostunel
lle, (tK 23,5,88)
Kullaikolvalån
käslklrJaon |nelkein
YEI((()HÄÄKANA
SAI(IRJALLISUUSPALpakollinen
hankintakullankaivuu-ural-KINIION
le alkovailela aslastamuuten
vajn
tiaakuntaklrlalllllatr,y.
lonkaSuonen
kllnnostuneelle.Relflta
Paakkanen
Ja
myÖnsl
häne1le
vll|llevuonna
tlmestyPer 0lov Jånssonovat keränneetklrneestärunokokoellllasta'iletsåt
vastaan
tletola kullankaivun
Jaånsa
tekniikäs- Doutohl"
ansiokkaasta
Ja
klrJallljan
yu.
ta Ja vällnelstä,valtauskartolsta
työstäLaplssa,Palklntosunma
oll
(ullan
KirJanvol tlläta osoitteesta
10 000llk, (L( 2J.1.88)
l4erKlt0y, Ilatruuslkatu
2 Ä 2, 00160
Helslnkital puhellI]]ltse
numerosta
9A-63222t1.

mvösLapinllontals
Rahaa
on myönnettv
llaatilahaltutklrLlseen.
ellnkelnoien
n
Kohdetta
litus ranoittaakahdeksaa
tänävlonna
600000markalla
(L( l'1,5,88)

Y|IPÄRISTON
ITII(UVAIAPUNA
SA]ELI
SEIJRANNASSA

(ANSÄNOPISIOJ€N
KURSSEJA
Syyskesän
la syksynnittaa] on erl puovlelä useltanielenkllnlllla soomea
tolsla kurssela,Jolssasaattalsi01la
puutettapotevlI ler
tdeaatekemlsen
Alki022,-26.8.Sienethvötvkävttöön,
(orpllahtl, 9q1-821
101
oDlsto,41800

Eräset! satelllttlkuvlenkäytöss5
on
kuvaamlnef
laajoJen
aluelden
nopea
,
luonnonperusTätåvoidaanhyödyntåä
lnventolnneissa
nm.kasvllllsuuskar-

Yiltornl0n
25,-29.a,Lalpl tunnetuksl,
95600
Yltkirstllllnen kansanoplsto,
tornlo, 9695ll 261
26,-28,8.(ats€1e,kuuntel€l!0nt0a,
21510
kansanoplsto,
VarslnalsSoomen
961
Paimlo,921-712
måas26.-28.8,Hengissäsällvmiskurssi
0plst0,82220
tossa,PohloisKarJalan
Ntittylahti, 971-8/101
29,8. 1,9, Ekofllosoflnenretkeilvkure
si, lnarin oPlsto,998/0Inarl, 9697
51 A2tt
29.8,-J,9,Ruskan
la värlenkurssl L
Ylltornionkrlstl llinen kansanoplst0,
kansan2,-4.9, Slenikurssl,Päivölän
oplsta,37770Tarttlla, 91716 q05
2,-8,9. Ruskan
Jå värienkLrssl IL
YLitornlon
krlstlllinen kansanoplsto

kuvlenavullaselvltlletslståvotdaan
puunmäårätla lalltää metsåkohtalset
arvloldaJopa
edot.Kuvistavoldaan
llyösölJylautat
vesakontofJuntatarve.

6l0ltettlln
vuoden
-88 alkuDuolella
yhtelstyönä
satelllterl vlranomaisten
kehtttän]inen,
Tarkoltuksefl kuvauksen
ympärislaaloJen
aluelden
0n kartolttana seuaata
Geoloslan
tr.rtklnuskeskus
lnventänäkesänän 1800km2
tön tllaa seKäluonnonvarojen
nut maaperää
TLtkillusalueet
ovat olleet Ival0n
t0tn a.
pohlolspuolella
Koppelof
Ja ijkoniärven llerklttävinetu sateli ittlkuvauksessa
_ NanguvLlonon
Käytånnön
sovel
on senmonlpuollsuus,
vällllä sekäveskonlenlen
tLltkimukset lukslaon kehltettylo monla,
ltäpuolella
Suomen
alue. Ivalon
ttäralallesaron fletsät,lol
!lottuvat Akulärveltät
kannalta
tårkelnkahde
nljärven,Nelllnönla Rala-Joosepln denkäytÖllå0n ainamerkltystä
l!on(LK,r.5.88)
malsemanhoi00n
nofsuoJelun,
Ja 1u0nf0n
tletämlllesaakka,
l,lenetelmä
on slhteelllsen
kannalta,
hal0amu1h1n
afvi0lntinefetel[]lln
ver-

kåyttäämuunmusuonesså
kuvla voLdaan
[]uut0sten
assaluonnonsu0Jelualuelden
arvltarkastelussa
la hoitotarpelden

(TERVEYS
Helnäk/88)

20d n3i
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KARJÄKAIVOI{
LIIlJA-AUTOÄIKATIULU
Helsln9lstå
Afkisln 6.00el la 1.6.-31.8.
8.10
lauantalsln
nryös
1q,15
klo 12.15
17,15
Pyhåisln 8.50
la pyhålslf|nyös
11.10
klo 19,00
16.00

K0lvrllåsta
Ärkisin

7,00
1.6.-51.8,
9.10
lauantålsln
myös
15,25
kio 15.10
I8.15
Pyhälsln 9.10
Jä pyhälstn|nyös
13,50
klo 20.10
17,30
KarJakålv0l
le vlevåå1(olvulån
bussla
lllkennö1Äberslnllnla. Llnjannu]]]e.o on 285Jä tähtölalturtlob.

