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P'dUKIRJOITUS
ja muutoksia.Låpinkävijårehdessä
joukoksimuistikuvia
luotla kutistuumenneisyytenå
Kymmonen
se
ja
paperin
lqmmenil(sl,käslntekstalunvaihvärin
laadun
muutoksia,
Kahdeksan
sivun
lisååntymis€slå
on
pelklsuilåsenaslolsiaiieioakarlutlaviinpalsiolhhla adikrumistaprintlerinjåk66n,sisållönlaajsn€misla
keleihin,piiroslen,sitlgnvalokuvisnilmsstymistä,
ulkoasunkohenemista,
ainauusiaihmisiä,jo$a naluavat anraairseäänja aikaansapikkuisenlai palionlåmånlehdenhyväksl- vapaastnobeslija koivauklelia.
Alld, Leena,Matli,Tei,Madut,Kide,Pauli,Reino,Kåisa,Annikki,
Hell,
KiitosAno,!ma,Tada,Pirkko,
Anne,sakan,Markena,Mada,Fleijo,toimikunnassa
olle€ltai olsv€tjutunlaatljat kl4oltlalat,klvitlåjatjolkutjo kiitoks€nkrulumatlombsaMilävuonna2000?
läpyskiionvårlläisl.€nä
lapinkivijöidenki4ahyllyisäja roskiksissa?
Vislåkölåmåvihrsäkantlnen
Flltrååkörarkoohenksåia
innosrusta?
Bllfiååköalh€lta?Rllflåäkölukloiia?
pitiiisiollaanniltaan.
Haluaislmme
kohdalla
kuullamillaisia
nåidensivujen
Halu
låhänvirstanpylvåån
klioiiJskilpallu.anna
aisimmekuulla
sinunparhaan
tadnasija
antaassnmyösmullle.
Slislåsenkrsely
la
Slnämellle,nlinmekinjaksammå
aniaaSinul16,

TOIMINTAA
HELMfruu
26.2.1990
ma klo 18.00

YLEtsöTtLAtsuus
TöölÖn
vanhustenhuollon
keskus,
Töölönkatu
3:l
ja
ja
Luonnonkuvaia lunturiop6 SimoPylvåsk€dooklvin sanoinmitenLapinluonb ja elåm€tmuunuvat
vuodsnajastalojsesn.
Äånilehosteetsiirtåvär
viimeiseikin
alaiuksenrlppeetLappiin.SaammeseuEtamyös
kuvasadaaLapinpöllöstå.

ItllAALISxuu
3.3.la
PUUTALKOOT
KARJAKAIVOLLA
Jospaiänä lauantainasuunnisiaisttkin
koht iodetlistahyötytiikuntaa.
Kadakåivon
ympåristösiä
jolkaodotravatahklomlehlä
löytyymontapuukåsaa,
ahertamaan.
Kun
työi ontehiy,maistuurokkåja sauna.Hyvållsåkunto,ohjolmaasi.
våsiuuhenktrönäKadnSilander,p!h.
k.674644.

4,3.su
LATUSUUNNISTUS
NUUKSIOSSA
Talkoiden
kipeytämåt
lihakset
vedyvåtkunlähdelåån
Katensuunnitietemalo
talusuuinislrikssllo.
Mukavaå,
vähånenlaisla
sulnnisiusta,
Suunnistamaan
tähd€tåånaåmuaulon
tulonjäkeenkymm€n€n
maissa.

5
7.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUSJA KEHHOILTA
Kaisdiemen
koultilla,
Puutarhakatu
1
Kevälkokouson nopeasliohi ja ilmaisetpullakahvitjuonr. Sitten kenookinPsntti lriettinen retkeityn
Mitå ihmisessätapahiuu
tsiologiasra. Milenvahistaudu{aånsuureenrasibkseenesim.va€rrukse€n?
ja milåmuutaolisihyvålietåå.
rasitulsen
aikåna

15.3.to klo 18.00
Varuste-esittely
LassinBelkiailassa,Håmeenlie54
Jehkosen
Laudnesinelyillan
aiheinaovatpolkupyörål,
tsllatja jaTkineel.
Ja lietenkin
uudertaajennetut
pankkilakon
mtymälålilal.
Mielivalmiiksi
kaikki
varustepuuileesiJa
otamahdollissn
aikana
säästreel€hal

18.3.su
JÄÄHtIHToA
PellinginsaansbssataiToronsoollaj?iålilanleesla
dlppuen.Tiedossaof kuilenkin
r€ipas hiihtopåivå. V&a mukåsi niflävåsti låmminråvaretra ja evåirii.

Låhtöon klo8.30Ala-Mannerheiminrieltä
henkllöautollla.
llmolltautumlset
Ka n Sillandenlg
ouh,k.674
644traiAnjaSinlosellepuh.k. 676039,joihasaamyösliedonlopulllsesiakohieesla.Kero ilmoitlaulu
essasi,

HUHTIxuu
4.4. ke klo 18.00
KERHOILTA
Kaisaniemen
koululla,
Puuiarhakalu
1
Lapinkorukivislå
mellletuleskgrlomaafPauliMeriruolo.
K!rla-Pa!likerloopa!onko nkka
Jakivirelkislä
jamitensaattietåå,mikäniislä
painaak!npalaaklvirelkiltå,
hamaislakivisläonadotonja mikiimleen-

TULEVIA
KERHOILTA
12.5.ta

KEvÄTstrvous
KÄRJAKAtvoLLA

LOtt[A
HALTINMAASTOON
HIIHTOVAELLUS
25.-30.3.90(VKO 13)
Vaellustehdåånpuutlomalla
lunlurialueella, llnoltlaut!mlnenvllmelståån
25.2.90
MauriTeF
missäruulensuojanraioaatuntu
n nne,ieliiabi
hollo,puh.k.5635S03{parhaiten
iltaisin
ainapuokåmpån
seinusta,
tehrajåIai
kåmppåvaell!ksena leenyöhön)ja1.567
2631(toJape).
ippuenvaellajienmiellymyksistå
en 6umis
Ennat(omaksu
700mk onmaksetava
HSL;ntititrnuotoihin.
Osanottåjilla
onsiismahdollisuus
våija
le
PSP
888
888-03173662
viimeislåän
28.2.90
kuttaamajoir€idenvalinlaan.
Fehionpaäpl|nelftiiln
Kilpisjärvl'Teömis-Meeja
Matkaal*aa
Holsi.gin
rautalieassmaltå"3,3.
ko PilsusLossuSarijåfri KilpisjäryiTa&empi
p.iältty sdaan paikkaan1.4. Reldruualja va
reitlisovilaan
helmimaalisennakkopalaverissa
rusleeleivåtkuul!hintan. Puunuvia
varusteiia
josjokuosanol
kuussa.
Hallinhuipullakäydään,
ynteHånmahdollisuuksien
mokaan
hankkia
lai
ja
tåjislasilähaluaa s:iäsensallii.
Mårkånhlhråon noin1200mk ippuenmajoltuk
jakaudulaan
kolmenhen,
sesta.SML:ään
kuulumaliomilta
100mkenemhån. Ennakkopalaverlssa
jolka keskuudossenpåånä,
gen
ruokaryhmlln,
VaellukelleotetaaI henkeä
ilmoiliaulumisjårjes
vät,milåsyövålja hankkivatruuanilse.

YLLÄKSENHHTOVTTKKO31.3.-7.4.1990
Yllåksen
maisomal
kuhuvattaaskevää0åhiih- Vieå voitsoirellaJa
kyselrå
onkoliraaKatevlKo$
donjalaskeltelun
har6tajiaKaten
pe nleikkäål k e l l ep, u h.k.91281079,t. kl o11.30-12.0090
218
0249,jos olisitlåhdössä.Jålklilmotttåutuneer
naksavatennakkomaksun
500 nk heli HSL:n
joko 1850mk,
Hhta majoiluksesra
riippuen
ja
tlile
PSP
888
3173662
kaikkilåhiijåtlop
888
2000mk lai 2100mk. Maioilus
ja
2 3 hengen
mennessä
samall6
tilille.
huoneissa.
Hintasiså
tååjunamarkalrnakuupaik_puerån24.2.S0
jetuks€lpe.iltä,låysihoidon,
korneen,bussiku
30,3.90Ko 20.25Kolaiiin
Uihtö Helsingislå
påiväsekiiohjaajan
saunånjoka
ja paluuHelsinkiln
patv€tut.
8.4.90noin
menevälålunalla
k | o 8 .5 0 ,
jåljempånå.
Peruutushdol

BAUTUVESILLE
PILKKIVAELLUSPOHJOIS.NORJAN
12.-20.4.1990
pmhraessa
Keväaunngon
nahkaa
kymmener
opiskelLa
Tero
lä 6dLisrujalla
on mahdolllsuus
pilkkimisnsalojaUtsRonkaisen
opastuksolla
joenpohjolspuolisilla
Norjanalueilla.

löss?onan,Fetkinuonateivät sisällyhktaan, Llsåksl Norjanvallionkalasiuskonll
on NKR60 jå
viikonkalashrsUpa
NKR170.
21.2.90
Ennåkkona*su500 mk suoriletaan
mennesså
HsL:nlilillePsP88888803 173662
Kilomer@jä
eipaljonkerry,mutlakalaaloivotta
ja lopul22.3.90.Rajanylits-ja kålastoslupief
vasti Baisjavistaja MiennajäNisiäsilä enemvilmele
vuoksillmolttaulumlset
hankklmlsen
puh k. 718
Henlmanlll.,
21.2,1990
Rarla
låån
ja
varusleiden
vaerruGella
majoiruraan
lelloissa
, 3 55 7 8 2Iikej
, ato.
turuekammeissa. 7 6 8r.1
kuivåtukseen
ta4ouluri
liiaisuus
junamat- LähtÖon Kiiråsto6lainaja P
vaelluksen
hhtaon 1350mksisätåen
katmakuupaikkoineen,linia-auiomalkoineen,laksi
mennen
tullenja Päåkyyiein€€n
sekäyöpymisel

JUHANNUSVAELLUS
PAISTUNTUREILLE
22.-30.6.1990
ruokåmajapa
kassa€i
au nko paislaaPaistuntuen ylånkömaileyörå luksen.Vaellusruoatsekå
vaelluksella
majoilutaan
teLtloivät
sisäly
hinlaan.
ja
pailvåå,t!niurlkoivurviheröivåt jå.9ät kihlsevåt
Volsiko
elåmäå.
ollamuulamukåvampaa
kuinvier
låå Juhannustakapustarintaa
k!unnellenla keskl'
18.5,s0mennesså
KaleviKosllmoirtautumlsel
yön a!rinkoåihmerellen.
90' 218
0249,k.912k e tep u h .l .k r o11.3012.00
LåhtÖlapåhluuHelsinglstii
lolstaina2l .6.90klo
19.00ja pa !u Helsinkiin1.7.94ka 4.55. Mukaan
Matkan hinla on non 1150 mk, joka sisåtiiii
matkat,majoillksenperilä ja såunånsekå,opas.

puh,k.676039.
8i0 79laiAnjasinroselle
Ennakkornåksu550 mk 18.5.90mennessä
Lopullinen
NSL:ntllLe PSP888 88803173662.
jailkeen
kesäkuur
hinraselvåå ennakkopalaverin
moielaanosalLisllj
ll€
alussa.Ennakkopaaversrai

HTLLAVIIKKO
KUKASJÄRVELLÄ
28.7..4.8.1
990
Jospameilåkokoonruisi
useamplkin
Kuk6jiire te Tarkemmaniedotkeirotaan
LapinkåviiåssåN:ozso
lulustumaan
koraan,
tunludparjakoihin,
tuppokuusikoihhja keltama4aisiin
suomättäisiin.

VAELLUSSAREKIIN
11- 25.8.90
jås€niå
T?imå12 wk kestävävellus lajimhalleja vai
le, jolkaeivåtole SuomenMatkallulllton
keakulkuisimmalle
eråmaa-alueelle
suorilelaan hintaon 100mkkaliimpi.
Peruulusehdotjåljempåjorroin
ajankohtanå,
suramisv6d6r
ovåtjoissamalaja kesåkallistuu
limmlllan,hillalovålkypsyneel
Vaelluksenosanortajam?itid
on enlntåån8 hensykstyn.Låhlö-ja paluupaikkana
on Kvikkjokk.
Kåitlana
SarsksNalionalpal100 000,Va€llajat
Mukaanlähtijöillepidelii:insuunnllt€lupå!avejå
2 3 hengenlelflakuntiin,
elleivälsitäjo
ole
laetaan
diakuvai
ta Sarekin
alueesta
kesä/heinåkuun
aikåilmoittaoruessaansopivasii
osanottomaksu
n.1800mt, sisåltåå
kaikhmatHannuLuodolle
la tledusrelut
kalrjunamakuupalkkoineen
sekämm.turistibussin llmotiaulumlset
puh.931220701,
päätös 30.490mennesså
vållllåKeml- Kvikkjokk,
leirinrämaksli,
yöpymisen,
saunan,
heikoplerikuljeluk Ennakkomatsu
ruokailun,
500mksuoritsiaan
HSL:nUlille
ja opGtuksen,
senvålilläAktse- Kvikkjokk
Belki- PSP88888803173662
31.5.90
menne$äjaloput
hankliiils€.Honkilöil hetisuunnifi
ruuatjavakuuluk€tjokåinen
jålkeen.
elupaaverin

TUNTURILUUTA
8.-15.9.90
päinLappiako.taiaan
Jossain
talteen
vieärusjamuutykslty
kavaetajienkin
roskat.
Kohde
skohdärovatvielåauki,mlttaselvinievätlo
s€uraa,

MUIDEN
YHDISTYSTEN
VAELLUKSET

hlvi
Tunr!riluudassayhdlstyvät
v6sa ehd€ssä.
jahyöt.

olostuntuilh.
2t ? 2.3.90Hiihtolanaviikko
jaiäslå ppuen
Matkarhinnalmajoituksesta
I nja-aurokuljeluksen.
940 1790mksisåLtåen
Kiehisel,
RaijaTovanenplh. L
T edusleiul:

941-624
001, k.941.642
772laFalmoVuodstopuh.t 941-676244.
1724.3.90Hmonatka Kilpisjärvel/e.
Hotellima,
Bussjkrljetus.
ioiluspuolihoidossa+rcl,keväät.
Hinta1480mk,tapsetatte14v. 1130mk Varauksål
3l ,10.89mennessä
Eielä-Håme€n
Matkalluyhdislyk€en
L.pinkåvijäkerho,
P€ili Foine.

3 1.3.-7.4.90PeIinteinen hIk t6i itko Kibi sjäNat/a MajoilusKllpbjådenMat€ituhotelissa.Maikanhinnat108Gi940mksisåtrååtinja-aurokutjeluklet.Tiedustgtur:
Kiehlsgr,AimoHåkora
puh.t, 945-29111. k, 945-73369.
51 2.5.90 lo ukokuun Aunnkohikto vii kkoKbi sjärvelä. Muuniedoikulan6de ä Ktehiset.

PERUUTUSEHDOT
peruutelaan,
Jososånottoilmoltus
ei maksettuaosånottomaksuapalautsta
kokonaisuudessaan,
vaankorvauksena
kuluistap€Peruutlamlsalka
0-14vrk ennenmatkånalkua= 500mk,
15-31vrk
ennenmåikanalkua= 3O0mk,
yli3l vrkennenmatkan
alkua= 100mk.

Helsingin
Seudun
Lapinkåviiöillä
on osanollaji€nvåhyyd€n
taimuunennalta
aruaama!
tomansyyniohdostaoikeusperuutlaalomatilaisuus
14vrkennenihoiteluntilaisuuden
ålkamisDåivåå
olBmattavelrcllinen
koNauksiin.Jårjesläjänperuuttaessa
iilaisuuden,opalautetaan
sanottomaksu
kokonaisuudes,

aa

MENNEITA

KERHOILLAT
YLEISOTILÄISUUS
Maraskuusså
oli korhoillan
alussatultukokous, Mar6kuunyleisölilaisuudessåei
monlaaulkopuo
jossapääie$inJohtokunnan
jäsenislöslå.Ercvuolisla näkyntl,mutlakynmenkuntalåpinkävijää
kalrcssaolivatUljasPernu,HelenaVän$nenla
Hsikki selivatdiojaEuoopanja UsA:nkansallispuistoistai
Haila.Uti
valiitiiniehiåvän uudesiaan
kansaliispuisloihin
videonvälla uusiksi lutusluivat
Suomen
S€iiaTuFpoja PekkaNa nen,Jåsenille
esitelllln lykselläjakeskuslelivål
ja luonnonpuisbkansallisrnyösensivuoden
lalousarvio,Loppuilla
kuluikin jenk€hiflåmis€stå
snnenlantt.
AusiraliassaAp€
Jåtuisenk€rloessapadllekymmePUUBONSYONTITALKOOT
nellekuulijalle
kultamatkasiaan.
VuodenrankinmarralkoorolivarpuuronsyöntitatlMenneenvuoden
kuviaan
oliuskalialunul
nåytåm:iiinvain
5 ihmistäKiinnosluneilakalsojiaoli
kol
missnkymmentä.
KukasjäNi
olivahvasti
esillå,
sillä
jo kåyneel.
nopeimmatolivatsiellå
Mukavaoli
nåh
dånyöstunnelmia
muulamllla
vaeiluksilla.

pultamelsåstä
Aamupävållä
habniinja vedeniin
alkuvertrlelynå.Todellista
kuntoakysl,tllJn
I 5 ihmis6llä etlä9lilra isipuurca
saaiiinsyölyå.Koskaaneiylåmåjan
lave.ioleollurniinråynnälepääviå
jålk€6n.
ihmlslå,
kuinlåmän
urakan
LisävoiFiatats
ja pullansyömiseen.
viltiinvieläkahvln

t0

KÄVELYT
PIKKUJOULUT
Luukissa11laskulampuinvarustaulunuttakiivetijåä
kårsivätosaanonajaputaa.
siili mukavampaa
otin.
sai huomata
kuunvalon
kiRkauden
klunnettaEna Båmåntauluesitysrå,
riitlåvånmeL 40 Jlhlijarla
såssäsamoiliun.M6tsåhenkiaivantoisentaistakalsella
Lms€Svenskbergin
muunnetmia
kansan
lunnelmekuinyleenså.
ltuutamouintiin
ja
el kukaan tansseista,
osallistuaKuk6jåruilielokitpaituun
s€nläånryhtyntl,yllylyksistå
huolimatta.
llsenåisyyspälvåkåvelyllä
oti 11 kavelijååvienå,
pe suomalaiseen
mrissäjuhlaFriivåå
tapaaneti
meisåssä
påivån
oleill€n,
Juhlasauna
kruurasi
ntin,
enåo iihanmukava
€lt6ilaryinnut
kiirehtiå
tinnanjuhlih.

jouturuokakinkkuin6en
E nomaisellåmaistui
jataalikoineen.
Päll€ luumuvånukas
ia kahvi.
llld vienesså
nimitettiin
myössawekasnro. 1i.
Atuonimi
annenlln
EnåvuonnaLasseSvenskber
gille atook*aastatöpanoksosta Lapinkåviöiden

Kuutamohiihto
vaihruikin
kiivelyksi.
16 kåvetijäå
rurustuivatvantaanjokea
relnuslaviinp€ttoihinna Loppuilla
parketitta
kuluinopeasti
pyönessä.Tans
vakassatuurgssa.Loppumarkakävglriinsuojaiseta
srlauonaikånaåtootliinapajaispatkinnor,
japåilpal
joe.pohialla
jåider tisiessäreunoila.osa]tistuiien
kiinonviikonKukasjårueuä
voifli
Heikki
Have
nen.
poskelhehkuivai
kipaapunaisen
mehunkanssa Puolenyön
aikoihin
stifiyttiin
kotin
nut"kumaan
tåi
kåvelynpåå! lyä.

Pj:npuheenvuoro
Kinoks eni NaikiIIe Lapk kävijöiIle
7o-vuolispåivånåniminua kåvl onnittetenassa
eduslava Lapinkåvijå-porukka kaikkien Lapinkivi
jöidenpuolesla.H€ ojensivatminu
le lahjaksiMaiq
Stykin kaakelilevyiremataaman tlnnetmalisen
Sydåmelllnenkiitokseniiette kaikitt6,parhaimpia
helkäniolenviettånyijuuriteidånpa ssanne.

Goados-kuulumisia
Kolavarauksiaon
tullulenemmän
kuinsanoiodot,
laa- ilmoiretriinhan
kodan
vatmistunisesta
vasla
viimee okuunLapinkävitålehdessä.

liianEskaaksi
kåsilellä,
mutta
ovi onosoitlautunui
kuinkaovi
Urillaja Auliksella
on jo suunnitelma,
HWää€iodolaliian
kevenneråån
lulevanasuvena.
puuliileiniekolar
Nyton SMLluvannut
maksaa
jotentulevan
peetjaniidenkuljetuksen,
kesänlåf
keenei kodassakiivljöidentaruilseenåäetsiåpuila
pyshuolehtia
kaivaenlmen ata. ut on luvannul
Hyvläh ihlokelejål
CH

Aiattele
tuleväisuuteen!
Yhdyspankki aurtaasinua
saavuttamaantavoitteesi.

@YHDYSPANKKI

IL

Kukasjärvikaamoksessa
Pimsåolilask€ulunutjo
moniatunliasitlen,mutla
lamppuei ollutsilli vålltåmätön.
Våhåisetlumel
valaisivat Kukasjävsnlånsirannallavanhal pellosaralpaistojvatvalkoinatummanmännikönkeskellä.Sauna6nnassa.Matkalluliiton
kåmppä.
Kos
yli.Siinås6 on,
kematonta
lunla.Vielåpuron
puukota.
Lapinkåvijöiden
Kunlukonsaoven ala,
@unansuojassaraplaltuaåuki,jouluuaskaan
overkan$atekemäån
våhåntöitå.Muttaeiköhån
seslilävielåkesmtullenkeveneKynltilän
vao lavoittaa
nurkaliovenv4emmalla
puolella
on hyllykkö,
muuiamia
malaliapenkkejä,
ja låydetpuulellnset
kamilna
- €ikåmuula,
ympänl
Tui sy,r!.y
nope4rija pieniJolullyönrää
leenlaajenevåalåmmön
kehåä.
Onpakosleaal
Kar
loikkunaa
läyb/ytyöniååsäålökepislä
enemmån
aukl.Sitlenonkinjokuuma.Milense nyinoinäk

ja pussinpällå on sentåånso'
kiä...Betkipatjojen
pivanl:inminläloikoilla.
NukutLaa...
Aurinkoyitiäätyöntåå
åivanvaloisa.
Hedtlyäon
etelåisonttinyläpuolelleki*åslaen
reunaansaho
kuusikossa
asuu
PyhilPurcn
sen taivaanrannan.
syvähåmåläja kiÄas vesi huojultaåpuronkivlen
nrinteesså
sammalkasvusloa.YlhällåPyhåtunlu
puhallaapu€vatuuli.
Mik€i6notlanutonluvalåkkia
mLil.@n.Jääkuorlpeitiäådnlaenlumenallamonin
ja olenluiskahtaa
istualleni.
kohdin
kuumaa
ieeiä:
maisemaa
hörypiessåni
Sl|måilen
valksina
edessånipaistavatPyhåjådlja Kukasjåryi
Kåtkå_
llmman havumeis:inkesk€llä.KauemPana
ja Levituntuntnostavatlakensaympäröiväslä
t6a_
Onaikapalata.
Buskolus
oniohiiPunut,
maasia.
on
Aakenus,
bnlurikuinpätki suomimakkaraa,
kuinmuulklnYllåksen
samanlainen
luonleehaan

Ni i kyn ko
ä dant ak aa K uk a s j ä rv e l i je. 4 r' e n u k s e tl {p å i n

rl
jonossa;koho&arintgsnså
ympä,
åkkipikaisesti
röivåslåmaasiostakyynsvennöyränpyör€äksl
laeksi.Muth kiviseksikuinvålfiäåkseenolemåsta
liianhelppovastusvaettajatte-

tåmåhlenopaikka,kartassavain muutamasyh6rö
punaisenakun
Talvashehkuu
Pyko.keuskåyrisså.
kåmppåsukeliaaluppo'
håjådentunnelmallinen
kuhsiDpi
kuusikoiden
lakaa6slin.Paluumalkälla
Jospatänåyönånåkisi
lepaiäkuusenlalvoissa.

l,iitennuo nimetkinsynwät. - Vafesparkuma.
Slellå,4åkenuksen
ärimmäsessånokAsaonpuiaamujavielä
onkäymätlä...
lakasEmaton
louhikko,Joslaavautuu
nåköalapoh- Jokonytonviimeinen
joiseen.TarkkaankatsoenGoadoksenkaitopaisiaa pienenålumi|äkkuna
kaukaisuudessa.
Onpa

Vasemalla l4atkail!li iton känDpåj å n e l tå k a ts o ttu n a,oi keassal ai dassa
pilkottaa Coados-kodankatto. Sälnaon näkynättönissäv.sehnalla.
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YHDISrySTIEDOTE
H€lsinginSeudunLåpinkåvijålry-on suomenMat'
kailulllionjåsonjtjesö, joka perusletliinvuonna
1973,Yhdistyksenralioiruksenaon edlstååLåpin
ja @lkeilyå,
maikailua
entyisesli
Helslngln
sgudul
la.MuihinMatkailuliiion
kuutuvat
Jäsenjä4esöihin
henkilöt
voivatkuuluaBSL:åän
suodåssninå.

ils6,Ylåmajmkeiniitssäonyksiliekkinen
kaasukeiiln. Aramaiassaon kkka ja kamiina,/åmajasa
kaksikdllnaa. Myöskamiinoillavoi keittåå,

JASENEDUT

Jåsensaa tuodamukanaanmyösLåprnkåvijöihin
kuulumaiomia
henkilöiiä.
Yll vlldsnutkopuotts€n
johtokunnm
jä,
0n ilmoitettava
kahdelle
ryhmåslå

Alennuksel
Manneheimintie
64,puh.444629
Urheilukalu
42,puh.479787
Håm€€nli€
54,puh.7015055
Yiönkatu34,puh.6943899
Oks6enkalu
2, puh-408972.

Vihreäånkompostointilååtikkoon
taitetaanvain
maatuvaajåletlå,muutroskaiiuloeviedåpoisKar-

Karjakaivoaeivoi vdaia p€lkiislåånomaankåyttöön,vaanse onainakaikklenjäs€ntenkiiylösså,
K{ld<alvon avalnet s'ål Flsenkoilla vasta,/l
suomenMarkailullltosia,
Mikonkatu25.
Aukiotoaikå
jotraruon9.00'17.00.
Majolssa
ontoimintaohjeei,
ja
|erfirrl, Kadakalvolla
on sallittuLåpinkåvljöille
heidånvierailleen.
Ulkollualu66nvadijatvoivatpedå
telnaiiioilta
Liikunlavlraslon
sååtåmän
maisun.

Jåsenlehdet
Omarehtemme
on LAPTNKÄV|JÄ,
loka itmssw
ja Malkailuliiton
nellåsti
vuodsssa
suoMENMAT- Kariakeivonkäytl(i/saunamaksut:
jokailhestyykuudesll.
KAILU,
LAPTNKÅvrJÄreh
1.5-31,10. 1.11_-30.4,
den voi myösiilaia, ollol 016varsinainentåi suo65,'
10.10,20,jäsentenlapsei(11-16v.)
2,s0
5,vieraiden
lapsel
5,Ka4akaivo
onvuokatlukåyttöömme
Helsinginkau
pungilta.
Espoossa,
Se sijaitse€
n. I kmVanhalta 0-10v.vanhempien
pa
Tufunllehä kllomelriåSolvallan
urhsiluopislolpäiseeKoivulebussilla
la. Karjakaivolle
nro285 Talkoovlltonloppuna
on otesketumaksutonta
(eikoskelelltailurnaksua).
kokoviikonlopun
Muut
joissayövyiåån
ohlermåån
merkityt
urarsuLdet,
Ka@kalvo e |öytädhelpolnnlnsouraamatta
Sotovaiohlehaankuutuvttra
ostlaan
vållanurheiluopislolla
låhl€vååoEnsinpunalsia Ka4akåivolla,

Karlakalvon
majat

Pirilimä€n
vliloilusta
n.2 km.
Karjakåivolla
on ylåmajaja alamaja,jonkayhteydessä
0f sauna,sekäyleisessä
käyrössä
oleva
keittokatos.Varuslsisiinkuuluu atioita, pohtaita
pyyhkeitä
hoopiaja kellln,johonSinolon luotava

Maks!suoritelåån
HSL:nposljsiiriolllille
nrc 1196
60-9.
Avå|non pahurehva hell kåylönjälkeenMalkailuliiltoon,
SenvoijåtrååmyösMatkaitutiiton
posli-

tt
palautuslapulla
varuslettu_ Julkalsutoimikunta
luukkuunki4ekuor€ssa
FaijaHentman,
vdiaavaiorminaja
v linja18B 17,
0 0 5 3 0 H e l s i nki puh.k.718768,l
ke,pel
.l i 355782
,
Muutiåsenedut
HsLilåon KlltlånKokaslåtuellå
Goados-niminen ReijoBlomberg,
MadaHynninen,
HeliLaakso,
Miia
jokaon rakennetbJ
salvoskotai
suomenMalkallulii- Pninen,
MarkenaTanskansn
lon€Iåretk€jlyksskuksen
maille,
Kotatoimiivaraus,

Kariakaivon
isåntå

Lapinkåvijöi||ä
onkäytooikeussamalraalus€llaolev6 SuomenMalkallullltonomlstamaanmajaan
KifiilänKukaslårv€llå.
Muuttllatkailuliilon
edul.

Kal€viKoski,Asemadnne6 B 8, 08500Lohjaas.
puh.k.912-810
79,1.90-2180249klo11,30-12.00
Yhdlstyksen emånlä ia apuemåntå
puh,k.571989
llkantie
11C24,00400HelsinK,

YHTEYDETMATKAILULIITTOON
YhdyshenkllöSuomen
Markailuliirossa
onJohanjåsenas'athoitaamyös
Osoinesnmuuloksetym.
JohannaUllakko,
puh.170868.
TOIMINTA
Kerholllat
K€rhoiltå
onjokakuukauden
ensimmäis€nå
keskiKaikestaloiminn6la ilmoiletaanLaphl€vliålehTOIMIHENKILOTVUONNA 1990
Johtokunta
Clås-Henik
Monig,puheenjohtaja,
Nåtllelijåntie
4 A 23,00400Helsinki,
puh.k. 577004,kesiias.597
397

Talousvaliokunta
TaploNevalainen,
vetäjå,Saariselänkuja
2 E 71,
puh,k.327181.
00970Holsinki,
AftoAlanko,c H Morlng,MaijaSb/,<ki,
SeiiaTeNaUlkoilutoimikunta
AnJaSintonen,
veiää,Särkiriementie
9 B,
puh.k 676039.
00210Hslsinki
Aulis Bosrröm,Tada lkonen,KareviKosK, Bilva
Kouki,HannuLuolo,C-HMo nq,SakanPalo,Mirja
Pirinen,
KainSil'andsr,
E(ki Simpmen
Ohielmatoimikunla
Lars Svenskberg,velrijå, Soukankuja10 D 30,
02360Espoopuh,k.801S1S1,
t-542011,

PekkaNa nen,vaEpuheenjohiaja
Jåmeränraival
10E 68,02150Espoo,
p uh.k,4 6 16 10

SaaraKostamo,TuolaLöJblröm,
C-HMo ng,Anja
Poutiainen,
Flitvä
Puranen,
TapioNevalainen,Seija

Viherlaaksonranla3-5
A 9,02710Espoo,
p uh.k.5 9 7 6 2S

Talkootoimikunta
UljasPemu,talkoopäällikkö,
Hopeahaka
I F 53,
02410Kirkkonummi,puh.k.
2988747,t 2978563.

Maij'Lise
(Maija)stykki,
lahasionhoiraja
AllanApunen,
AulisBosl.öm,
Ta4alkonon,
Pekka
Hinakkokuja3A23,
01200VantaapLrh,
k.8764391,
Nadnen,
lvidaPiinen,Ka n Sillander
1 . 12 9
61

Muutiohtokunnan
iäsenet:

rMa.jaHyininen,TapioNevalåinen,
UljasPemu.
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Osaatkoerottaanaavanluposta
lltikå on Suomen yleisin kasvi? Joka
kasvaa råmesollta vuoden laelle saakka? Jota eivåt hangel talveksi peilå alleen?Vastauksekslvoisiio veikatamåntyå, mutta iokais€n männyn, kuusen,
kolvunlamuidenpuidenrungolllaelelee
muuanlehtimäineniäkålä,sotmlkarve
( Hypogymniaphysodes), joka on ehdottamasllSuomenyleisin kasvl!
Kunsouraavan
kei.an
hiihdäi
talvisgssa
tumises
pydåhdypå
sametsåsså,
katselemaan
aivantåhelli
puiden
runkoja.
Nåerjoukon
epiryylr€jå
etipuidon
pikkukasveja
.ungoilla
kasvavia
lählnnä
lehlimåisiå
ja pensasmaisia
Pienenha4oitte
lun iåtkeen
iåkäliäoppiijol!nnislamaan
tavållisimmat
nlislå,M!ttaätå
al0ilaråtävekkulla
haraslusta
puistoiskaupungtn
ia,silläj:ikålårovai
ilmansaasleilte
herkkiå
kasveja
ja tåysinkadonneet
kalpunki€n
keskusloista.
H€|,
jo töytiä kuit€nkinsomikar,
sin9inkoskuspuistosra
peenl' Elolå'Suomen
mmeuiupuiltatapa noin
40enhlstayleisenpuoteistapens6-taitehlijåkåtåii,
Eri jåkålålåjeilla
on edlaisetkasvupåikkavaati,
mukselmyöskasvualuslan
suhlssn,joten
eripu!lajlonjåkålåkAvustot
poikkeavat
toisistaan.Tämä
onkinhyvålåhrökohta,
kunopeltelee
tunnisiamaan
jåkälä.SiisLapinkävitä
leppu!i ja suksttle!
KUUSI
Kuusenkaarnåon kaikkein
köyhinkasvuatuslå.
Rungolåviihtyyvaif so.mikarye,
jos se saa lar
peeksivaioa.
Tiheiissä
kuusikossa
rungotovatai
vanpaljar.Oksltavoilavatamyösharmaaröyheglålca). EtetäSuomesranaavar
ör. ( Plaiismatia
muliaKeskisLro
ta rlpolovatjo mitteikadonneet,
menkuusilla
niilävielå kasvaa.
Naaval( Usnea)
ovatainakellanvihreilä
kuntaastupot( Bryoria
)

t1
ovat ruskolla,musilatal hamåita. Naavojenviti
joien on iulha iipiä
muut€nkaroaasåhkövalossa,
Kaun€immillaan
niitåkoliinlåh€mmln
lllraillaviksi.
n6ovåtluonnossakasvavinal

KOItU
Kolvunrungollla
vllhwåt suunnil€€nsamatl4il
kuin luuslllakln.Tuntudkoivuillakåsvåavallavat
( Pameliaoll,
mäål ruskpaaKoivuruskokarveltå
vac€a ), joka åi siedå pitkiåikaisrälumlpeltoflå.
Tunbrikolvuj€npaliaatalaosatkertovarkin
kesärrä,
kuinl(apaUon lunla palkallekeskimåäinkenyy,
KoivuruskokaNe
onkinruoisiksisnömårk€slav,

MANTY
Månnyn
rungotsaavalyleensåenemmån
valoa
kuin kuus€nja uusialajejailmeslyykinontist€nli'
säksi,Hi gnsatoiamuislultavalso harmaahankaluduvacea) voilullä kämmekarv€( Pseudevernia
nentevyiseksi.
EtelåSuomenmännyihåkin
tape
mutlaLapis
alvanpieniä,tummanruskeilaluppoja,
pituisiksi.
vaaksankin
salupoivolvatkasvaa
HAAPA
Haavankoorion erinomatnen
jåkiititkåsvuaiusta
le. Haäpavånhukselta
voi löytååjopa20 eli j?jkåtåjåkålåhaavalta
lajialKiftkaankellainen
on metko
va nåanhaavankeajåkäå( xantho.iapariotina),
ja kaliojåkåärovarkin
Muurhaavarra
asuvatjåkiirär

lojallisuus:
Jahns:Sanikkåiset
Såmmatet
- Jäkäjonkavärikuvat
läl1980Yloisteos,
tsohaankovasi
Mobeq Holmåsen:
Lavar.Eniärhandbok
1982
ym:ltiökasvitvärikuvina
Chislianssen
1982pinrok
sel€ivåtniiärunnisiamiseen,
m!ta hyvä|ajilekstit.

v i e re i s e l l ä si vul l a yl h. naa!al aj i (U sn e a ), a l h . i uppol al i (B ryori a)
T ä l l ä s i v u l l a yl h. tl ankakarl (P
e seudovernia flrflracea) ja yähänsornikarv e tta (U ypogynniDahysoi d€s),
al h. kesk e l l ä s o rf l i kövej a oi keal l a harnaaröyhel ö (P l a ti s nati abl auca)
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Espoonarvokkaat
luonnonkohteet
Nuuksiossa
Espoonympårislönsuoielulautakunnan
lehmuslehto.
Luonnossa
kut€nmyösKaitl4äryen
lllkkuvalls
rapotil
tadoaaillvisienyäileloaiokalsosloimestaon suofilettutodellinenkulttuuriteko,kunEspoonarvokkaal
luonto- ra kohteesia,siTlålyh'.t kuvausesilteleealueen
kohteeton inventoltu.Työlåon suorltel- e iyispiineetja kasvislonsekäelåimislön.Atue€n
rajauson myöslyhyesliperusteltu.Enitenlukljaa
tu läheskoko8o-lukuia raporttlInven- ihmet låå kuitsnkinkunklnalueenvarsintiukka
toinnistaon valmislunulv. 1!)87.
r4aus, slllå mitåiinsuojaalueilaei ole mäåitolly.

johluu siitå, eltii
aapodia onsaatavanaEspoonympårislönsuoje- Tänä kuitenkinlodennåköisesti
Ejaukseton leht kåavoitusja suunnitlelulyön
tar
luioirolstosta.Inveniolnlll(åslttåäkoko Espoonmsglåmaihin. peila vaden-Puufteenavoidaanmyöspitä, etla
riab€€ltala
saansbsta
Pohjols'Espoon
muisla säiTyltåmisen
arvoisistakohlåiståei ole
Lapinkåviöiläklinnosiavaltodennåköisesdenllen
yleisesitielyåvaån
niiståonpelkåståän
kårtlåesiteNuuksionalueenluontokohteetovalhannåmä
ly,
maisemal
tulleelmonille
vaortajillå
lutuiksija €kTt$illinenkuvauson esimeddksi
Kåkilanmen
kaiksi-Mikäänkaunokiiallinent€osrapodti€i ote,
alu€esla. Karuaja ruskoavglistå
KåkiParemminkln
kuivanasialllnen
tietoieos,
lol€ kui- Lakeåsuon
kaunlsluonnonlilainen
lsova|puå
lenkinmonipuolisestlesnebe
kohteitåkailojen
ke- lamp6aympåröl
saradmeja nevalaikkuinoen.
Kallifa, joihln on merklttyalleon rajausja luon- ms tupasvilla-,
nonolosuhlsiden
€ lyispiid€el.
Rapodissa
onneljå oisetmelsåsaar€kk€etovatk!lvaamåntykangaslå
kannaken erotlamana
s!ålåsså
on låp?iåosaa.
Niissåon tarkästellu
vahakunnalllsosil,Kallioisen
ja paikallis€sti
me@unainen
Lak€asuon
nsvaSuon
ksskiosa
on
maakunnålrisgsli
aryokkairasuojelukohleltasekä
muitasåilyltåmis€n
aftoisialuonnon- lyhylkodstaavoinlaneva, jolla kava run$asli
vaaloaapiirlohelnää
Ja shih€inåå,
alueila,
Faporlinalkupuo16llaon
myöslyhtlkalsaus tupastuikkåa,
Råmereunus
on
sala ja isovalPuåmeitÄloia kojo suojeltuihin
ja melse
kohteisiin,
aanialueisiin
islaval suokikl€, klhokii, suopursula kanena.
lyslainnojalla
lauhoiieltuihin
alueisiin.
on si|mååhivelevåå
Suonlänsneunoilra
ehevää
Valtakunnallisesli
arvokkåitasuojelukohleila
ovat kopeapaksuine
jå vehka-sa
sammahatloineen
Nuuksiossa
Haukkalarnmen
sellinne, nlaiskasvusioinee
- Fomvuo.en
n.' Tämänalueen suojeluadona
Kåkilammen LakeasLion
alue,kaltilajäv€npidetåiin
lseitaluonnonrilaisia
edusiavoutra,
s!op!.olehlo,Meerlammen
Hauklammen
- Mustakalll ryyppejä
ja maisemallisla
pin
kauneutla,
Kohteen
on kallioehtomaasto,
oajäryen- Uian kann6 ja
ta-alaonn.32 hehtaaria.
PikkuPöksynhaaran
kalliomers?ialue.
- Heinäsuon
maisemat
ovatperintuttujaKaiaMaakunnallisesli
aruokkaiksi
kohteiksi
onluokitello Käkilammen
kaivolla
vie
raille
iden
keskrudessa
sensijailessaåi'
purolaakso,
Hynkånlammen
Kotalammensuo,
Laa'
van
tuvan
låitunlumassa.
Kadakaivon
läheisyyjalammen
lehlopurolaakso,
Kilpilamm€n
- Lippukålja Hakjåtuen
lionkaliomersåalue
lehlopurolaakso.dessåon silenva6in paljonaryokkailaluontokohPaikallisesli
aryokkaiksi
kohieiksion jäänytvain lsila, joislasaa varsinhyvänyleiskuvaulseni?islå
on liikkunullaajålliNuukslon
Se,Joka
Punjonlehtopurolaakso,
kunsensijaanPunjon
suo rapodisla.
jåå
måasrossa
varmaan
vielåkaipailemaan
omia
onluoklteltu
muihinsåilttlämisen
eoisiin alueisiin
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miksiniitäei ole lamaankokoNLr!ksionalueenvaramista viftlstys
suosikkipaikkojaan
ia miellimåän,
joovalosoitlaneet,
kohleiksl.
missä
katsoilu
säilytåmlsen
arvolsiksi
Muodos- kä'ttöön.Useatesimerkil
järyiylånkö
yhtenåisen
taahanNuukslon
koko vaa@sså
nåmäalnullaaluiseterämaamais6mat
joia el olisistytä pilkkoaliianpieniin
naisuuden,
osasiln.Råportissa
6 hyöskäänriitlävåslipainoteta Raponlssa
on k rjaltumyösuseilapienempiå
jotalelmaaval
maiseman
kokonalsuuna,
va6inkin ruonrokohteiia,
jolka sijartseval
aivanasuluksen
jy*ät kalliorinteel,
joikuivalkalioidenlakialueei,
jotensepalveeemyösjokåpåivåisenå
tuntumasa,
denkaruudelle
luovatomalleppoisåt
vdlakohtan- oppaana
ja aultaalö,,1åmå4
luonnossa
liikkuvaa
ja
sa viileånva.joisalja rchevållåaksopainanleet
joissaeiennenol€
kohtelta,
uusiamielenkiintoisia
kaken täydentäjänå
suomalaiseen
maisemaan
jotka
ku!luvallukemafr
omatmetsäjäfr
erja lammet,
pääkaupunkiseudu
laovarrodellisiaaaneita
maise R IB
ja
maa kaslutlamassa.
Maisemien
moninaislus
ESPOON
AFMKKAATLUONTOKOHTEET
Kohyvn så i l y . yuonnont
t
lais o l s s u !* a u p u n g l nkona
tu n sraporrti
y.npårlstönsuojelu
Espoon
aulakun
jotameillåeir iriälumassa
onmyössiläpäåomaa,
jäädäån
våsliawostela,
mi€lenkiinnolla
odoliolen

P ö ksyn h aar ånlam pi
k u va : sa k ar i P alo
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kunn6sa
sijaltsoo
Joulupukin
kotiiuntlrt?
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malaiskunta
x)Salla
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NOPfAT SUORAT MUtt|sET

PIXAVUONOYHTTYDET
I.APPIIN

RIAIO

qgREss
9.2.-3o.a.ia 15.6.-24.9.199o
Peqantai
Sunnuntei
17-30 Helsinki
18.25 Porvoo
23.35 Kuopio
o.4s
lisalmiShell
7.1O Rovaniemi
7-3O Rovaniemi
z
Kuftakko
1o.oo Yllåsiårvi
1O.'l5
lso-Yllis
z
Hahnlkainen
'l 1.0o Äkäs-Hotelli
Låuantai

16.11.-29.4.ie
1s.6.-23.9.1
99O
Perjåntei

Sunnuntai

16.15 Helsinki
13.s5
17.55 Lahti
12.05
22.2G-23.2O
Kuopio
7.@-7,3O
0.5O lisalmiShell
5.45
5.3O Kuusamo
o.5o
z
Ruta
z
7.6
Suornu
23.15
14.m
7.30-8.00 Kemijårvi 22.00-22,45
13.45
2
Pyhåtunturi z
z
Luostotunturi z
r 3.00
1O.(n-l0.3oSodankylå19.25-19.50
Lauantai
z
Kiilopåå
z
12.30 Saariselkä '17.15
Yl eyblå Rovaniemeltii:
13.00 lvalo
16.45
7.30 lvaloon,Ubioelle
Lauantai
Lauantai
7.40Muonioon,Kilpiiårvelle
8.2o Leville,Pallakselle
Yhteyl6ä h,alct :
13.15Inariin,Karitasniemelle
14.3OUtsjoelle,
Nuo€amiin
5.45
23.55
22.&
17.m
16.30

HINTOIA (siwns.):

Helsinki-Yllås
320 mh Helsinki-Rovaniemi
27o mb
Helsinki-Ruka
220 mkHelsinki-ryhåtunturi
3OOmk
Helsinki-lvalo
340 rnlt Helsinki-Ucloki38Omk

UPUNMYYNTI:

autosb,Måtkahuollo6ta,
metkatoimistosh

PAIX(AVARAUIGET: Matkahuolto
LtSATfErOh:
PO6T[.|N,AT

puh.(90)1s3 7216,(97112ffi 77o
|(UOP|ON u[cNNE
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MIELIPIDEKYSELY
Lapinkävijälehiionkev?iån
korvalaiheslynyl kym20 vlolsjuhlatovat
menenwolta ja yhdislyksen
päåssä,
muutaman
vuoden

Ke(osemeil€ låhstlämå0å
oheinen
kyselylomake
tåytettynävlrDetsläär t2-t9, osolfleese€n,

FaijaHenhanViideslinja18A 1700530H€sinki
Nylon aikakysyäleihåkaikilta,
mitämieltäolkein Kalkkienmäåräaikaan
mennessä
vaslanngide.
oletreniinLapinkävijä
lehdestå
kuintoiminnaslam- keskenaryotaan
viikonmaksulon
oleskelu
KukåsjåNenkodallamme
jay lålyspalkiniqaMuna
Ainahankaikkivoi ollaloisinja paremmin.

a eijo Blonberg, i:lrrrila
Ny+ f. t eit å o n ju lka isu toin ik unnas s d näin m ont a- Seis om a s s R
Raija Uentn an . so hvassaN eli Laak s o, M ir ja Pir inen ja M a r j a H y n n i n e n , S a k a r i P a l 0 n
s ylissä t y tiäre nsii Såija , jok a ei v ielä k uulL ir : ! ! k unt a a n i n u t t d . . .

Tietosuojas
t!rualaksemme
osoileja ilmilledol
jaenlinvastauslomakkeesta
pois.Jos onnlpotkai
seejavoilatpark
nron,votlunastaapalkinros
tälä
lip!kkeela.Voitaneiden
vastauslomakkeideMumrotilmotelaanLalinkåvijaissä
nro2190.
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kerhotltojen atheita, ldsslath€tta,
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tulevaa, Jonna kr4ottan ala olevtl€ nve le)
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Sarvekkaansanomaa
Kllr€lnennles pyyhältåä
kerholltaan,
Huokålsee,
kunJuurl Ja luurl ehtl
työmatkaltå
eslttele|nåån
esllntylån.
Parlntunntnpåäståpltåtsl olla Jo
nuual
lå.
Sellalstase 0n - Lassen
elämä.Valk
ka työ työkaverln
nuodossa
tolk1nLars
svenskberqln
Helslngln
seudun
LaplnkåvlJölhln, se myöskln
estååosaillstunlsenmoneen
mlelenkllntolseen
tapåhtumaan,
14utta
v1lkon,parln lomåsta
keväthangllla e1 tlnsltä. Enslnfrlälnen
vaellls tuoreena
HSLrn
låsenenä
loskus-81
porukassa
0ll SlmoPylväks€n
vetänässå
e lkä senJätkeen
ote kevättäJäänyt
våltln,
Parhaatretket on tehty plenesså,
korkelntaannelJänhensen
ryhmåssä,
Useinkaverlna0n ollut Aaro,loka on
saman
sorttln€nkuln LasserhlllalsuLs
llllellyttää,puhutaan
silrlolnkunon sanottavaa,0llaanyksinyhdessä,
muka
vänkaverlnkanssa,
valkkasttä haraastlKln
suunnlstusta,
j onkunverrannuoroudessaan,
Espoon
l(ilo oll nappula-Lassen
alkana l,luttar"Lllan vähänehtii llikkua
vlelä lnaalatskylä,
netsånurkantakana. luonnossa
Ja lllan vahänehtil katSlellä m!rheetJälvätkannon
nokkaan, soaympärllleen,
ottaa luonnosta,
puhua,
el nlistä tarvLnnut
kellekäån
elätmlstäJa llnnulstaselväå,Hlrveän
El silloln, elkä nyt,
vähännllstö loppujenlopLksltietäå,"
/0
PårtioDolkana
oppl ne välttä|]ättöfr]i|n- LentoDallo
on ollut rakasharrastus
0n i0
mät luonnossa
lllkkumlseen
tarvLttavat -luvunalkuDlolelta.Pelaamlnen
honr
sillä tuomarln
taldot, Lasseel 0le tarvinnutsenJåånytvähälseksl,
käänJälkeensyykslmetsään
kakusta
lson
lentoDall0n
menoon
mätvlevät
netsästystä
tal kalastusta,el edes

z8
Tanhuon tolnen Lassentavaranerkkl.
S€urasaaren
kansantanssllolden
esllntymlsryhmå
on kleputtanut|nlestå|nonilla esllntynlslavollla,antanut
tyylln kantaavartensakomeåstlJa
sellalsentanssltaldon,
ettå plkkujoululsss menee
ml€llkseen
nl laamaan..,

saadahelltä alatuksta,|nltätehdä,
Jotta löytylsl kllnnostusta
olla nukana t0lnlnnassanne,'
Lassetoteaa, että rrudetJäsenetlöytyvät t0dennäkölslmmln
Dahlmnat
"lentovuotensa'
ohlttanelden
nuortenJa
sltå vanhenplen
Joukosta.

Järlestölh|lllsenä
Lassesotkeutulohi elnatollnlkunnån
kuvlolhlnenslml]]ålsen
Nykyään
lh|]]lstlläon huomattavastl
kerranvuonna
-84, Takana
on antolsla enem|nån
harrastusnahdolllsuuksla
kuln
vuosla,parl vllmelstävetälänå.
10-15
v0otta
sltten,
Slltl
Lasse
el
Työpanos
on pantunerkllle, slllä vll€pälle hetkeäkään
vastatessaan
kysyplkkoloulussa
ne
LassenlmettllnllSLrn mykseenl
retkellyntulevalsuudestal
yhdenneksl
tolsta sarvekkaaksl.
"l(yllä retkellyllå totee ol€naan
alna
Hänkantaahuoltatolmlkunnan
Jatkutulevalsuutta,"
vuudesta,
sll lä valn saå|llalla
nukaan Nllnhånse on, Juppllajlt tulevat
la
uuslalhnlslä uuslnldeolntolnlnta
menevåt,Luonto
on kultenklnelement,
pysyytuoreena,
ykslkertattl, Jotaon lähestyttävå
sestl, elkå sllhenvälttänåttätaryhdlstyksemme
Kysynykseen
tulevalsuu- vltse tulta varusteltakuin valppaat
destaLassevastaar'HelstnqinSeudun
alstlt, Nlttå, lotka täJa avolmet
LaptnkåvlJölden
tulevalsuus
el ole nlmånymmärtåvät,
tulee olemaan
nlln
pltälsl
tenkään
huono,l,luttameldän
kauankuln on luontoakln,
löytäåne olkeatnarut, Jollla vetåä
porukkaamukaan
tol|nlil]aan,Jäsennää- RaliaHentman
rä 0n suurl, nutta sllhennåhden
åkpltälsl
tllvisuus on plenl.
'4eldän

ENSIAPU
jo maikassaan
Ajnakin
vaeltajilraon
runsaasti
sukja toukkaantuSuomsnPunaisen
FlislinkirjAessaEnsiapui
si- sipaangn|ai -kelkanrakåntamiseen
dos-,nosto-,
kantoonmm.slksi- neen kulotlamiseentatuittaviavausbaila:narua,
ia kuljetoslapoja
hihnoja,makuualusta
pehmikk€€ksi,
paaienja suksikelkan
makuupussi
iekoohjeei.
låmmitlåmåän.
Apuataruitsevan
omatvarust€eikin
ja
Talvivaellukselle
myöshiihtoviikolle
låhtijåt
voisi- riillåvål ehki vålineiden
iekoon. Luonnostasaa
vålvi€lå€nnenlavaroidenpakkaämlsta
lutkianäitå useimnilenlisåtåtuikk€jta
ja tielyslinuiha mokana
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Lassln Retkiaitta on laajentunut!
Tule tutustumaan
uutuustuottelsllmme,
telttolhin,
polkupyörlin Ja Jalktnetsttn.

PRTVCT€VR
R'Ni,IRITIIRIIOINCI{,
f'fevmfif.Fr: fDj**t
Hömccntis54
PUICVi
Puh,(90)7015055 l{olsonlcmcnkotu5

YllätystarJouksia,
jotka ovat volmassa vain
eslttelylltana!
Stts 15.3. klo 18.OO
Hämeentlcn myymiilässä.
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TIETOAIVI
Tumppusormikas
L€enan
lumppusomikkaan
ohl€oli Lapinkävijåssån:o 17 (4/84).Se on nlh hyvå,€tlå on
syytåjulkåislauudelleen,sillä slllolnneutotul
puhki.
ovatio varmaan
kuluneei
Iumppusomikas
on olva llså vllunåppisen
retkellijäntalvivarusl€isiin,
Langaksisopll€si

Luorumppuosaa
vart€n48s ja jaa n6notjäte
puikolle.
Neulokahdelle
puiko[å
vierekk?iisettå
ja kåhdellamuulla
2 o 2 n (=kämm€np'ioli)
sileåå.Neulosuoraa8- 9cmjakåvennakutsn
lapan€n.
ompeletuhppuosansil€åpuolisilmukoitajäjenläensormikkaanselkåpuolelle
sor
m€npähisin?ihdensopivallskoft€udette.Vasemmankådenlumppuosaalolleiaanpeukalc
jåå
kiilallapulkon
lopussaniin,
6näkiildiälke€n

Jos sormesipalelevat
hglposli,
voii n8uloa
Luo48sjajaå neneljälepuikoll€.
N€Ulo2o
jorrohruot
rumppuosanpaGummastarangasta,
2 n 7 cm. Jalkå sileääja aroiiaolk€ankiden
siihenväh€mmån
si
muloila
p6ukalokiilalla.
_---Teelisäyksei
neuromallasilmu,
koidenvålinenleka kiediieno. n€ulopuikon
alussa1 s, lisäå1 s, neulo1 s,lisiiå1 s, Usåå
,..
\
jokå3 ks:la lisåwj€nsihukoid€n
molemmllla
puolilla6kede. Neulolisäysren
jålkoen2 - 3
ks ia låtå kiilan13 s hakåneutalle.
Llo aukon
kohdalles uutlas, iotkalGvennaljoka2 krsila
kiilamaisesti,
1 s jååkaventrnath,latkåsuo€a
pir"ku$menjuuGen.Eroiapikkusor
neureda
jaselkåpuorella
meavadenkåmmen6 s ja luo
2 uulias. Neuloso.mean. 1 1 m ia pååtå.
japiktusoimen
juues
Jalkalopuillasllmukoilla
ta nostamill6i2 slla 2 ks. Erolanims6ntå
juu€sla,6 s selkåpuovadon2s pikkusomen
lelta,luokaksiuuttas ja 5 s kämmenpuolelia.
Neulokulenpikkusomi.
Noslakeskisomellg2
juurcsla,
s nimetlömån
oiaSsselk+uolelta,
luo
2 s ja ota6 s kämmenpuolella,
neulo1 - 1 cm.
juuresla2
Nostakeskisormen
s ja n€ulotopuitta
peukalokiilan
Orapoikoille
slja noslaaukon
reunasia
5 s. Neulon.2 cmja pååtäpeukålon
sisäpuolella
6 s, t-älåmuulsI puikoille.
Luo
apupuikoille
I s ja neulo2 cm.Liiiälappuaukon
puikohdalle
neulomalla
lapunlailimmaisetsl
koillaolevienäårimmälslen
s:n kanssao yht.
Jalkapeukalon
käd@e.ia
kavennaiokapuikon
arussa
neulornalla
2s kiertåenryhl.

Lämpölautanen
Suurkelttiökalustelta
maahan
tuovalla
Kopal0y:ilä on lo aienmln
esltellyn
termosnukin
llsåksl q dlrn Vetolnen
lämpöiautanen,
Kulhon
mall lsessa
lautåsessa
ruokapysyyDltkåAn
kuuma
na korkelden
reunolensa
Jå lämpöerlstyksensä
anslosta, Kunlalttaa
päällevol tarvlttaessavalkka
kannen
åskarolda
vällllå lluutarulan jäähty|nättä.
llyöstermosmukeihln
on saatavlssa
kan-

s l , J o s sa0n kaksl rel kää: i l narel kä
l a J u o n t i rel kä. l l atal l en l al toJen ans l o s ta l uoml nenkäy kansl paål l ä l l ukaV a s tl . l{ U kej aon kahta vetoi suottal
2 0 t J a 5 ,5 dt,
H l n n a tkåan
el vät ol e pahatr pl enl | nuk l 1 5 fi k, l so nukl 19 nk, l autanen
2 l n k J a kannet8 fi k,
L l s å tl e to j a voi kysyä(opal 0yrstä,
Kl rk o n k yl än e 10J, 00740H el sl nkt.
p u h . l 5 tr 100,

NIESTASAKKI
Vaikkeiähtisikäänsuuriajuhtiavaetl!ksetlevte$å. Kakkuilman uunia
häån, herkllllnentåyrekakkuvoisi tehdä poikaa. Pohja:1
pkt(155s)Made
keksejå,
i.100gnargaOrtaenmukäanvainohteessaotevat
måålåiaineita
ei iåslå yllålykses*itulepalionI säpainoakaan.
Tå'te: 1/2-1dl appelsiinimåmeladia,
vajaa I rkl

KOPAL
CIY

101
Ktrkonkyläntie
00740Hetslnkl
p u h , 15 4100

]ILAANPOSTIEI{IIIKOTLA
Plenl |l]ukl

15 mk

lso muKl

19 nk

ukln lansl

kpl

2l |nk

kpl

8nk

l(pl

kansl 8nk
Lautåsen
+ tolmltuskulut
Nlnl

n.25 cm)pohjallejaleunoilleLevilå
an (rdpimitta
liivarejauheta,
1/2dlappelsiinimehua,
2 dlvispi-tal pohjanpåälleåppelsiinimårmelådia
KulmennaaP
kuohukemaa,
1 llk (250q) maitorahkaa,
2 3 rkl pelslinimehu
ja liuolaliivalejauhe
kuu_
kiehuvaksi
sokeria,
2 tl vaniliinisokena
(åläkeilä).
vatkaakemavaahdoksi
maanmehuun
Pinnal16såilyk€h€dehiå
javaniliinisokerilla
sskolla
Maustarahkasokenlh
Laik keksitnuovipussiin,
suljepussija palnele j:iähtynyt liivateliomisekä kemavaahio rahkån
Psiiäkehulla
påållåkaulimella
niin,ettli keksilmureneval
rou- jo!kkoon.Kaadas€osloriuvuokaan.
joukkoon
heeksi.Sekoilakeksimlrujen
sulalaltu, ja annahy)4yåkyhässå muutamatuntj Korislel€
jäåhlynyl
hiukan
rasva,Painele
keksiseos
loliovuo

J,i

Voi sentehdänäinkin
Oman auion käytlö madcväin€enåon siksi
yksinkertaisra,
enäharuemmin
lulssajabneeksi
muitavaihloehtoja- vaBinkinkun kys€on vaelluks€sla
rnuuålla
kuinSuomessa.
Tänäk€sånå
julkisbnliikennevålin€i
tuli kuilonkin
kokeullua
ja Jotunh€i
denmahdollisuuttå
malkalla
No4aan

jamarka
aulollaFagåmåsinkaunaGjendsheimiin
kesllnoinkuusiluntia.Gjendsheimista
vaelsin
Jolunheimin
läpiKrossbun
lunluriasemall€
Sogneljäftielle.SleltåonIinja-autoyhteys
OstoonOtlantaiSogndalin
kautla.

Eråsmiglenkiinloinen
nahdollisuus
Jotunhei
millaonkå)4tååvuoroliikennevålinoiiävaeltuksel
Ainakinparinvuodenaikanaon kssåisin
ottut la,k6ka slolläonsåånnöllinen
venelllkenne
kepohjoismaisia
edullisia
lenroja.
Leniämlssssä
on
s:åikaanBygdinja Gj6ndejåruittäjaalkarautut
on
seknhyvåpuoli,edåperillåjååaikaalunsdm
sovt€lutlinja-aurovuorcjen
kanssa.Tåtåmahdof
minja edestakainen
lentoosloonmaksoi700
mk
lisuutta kåyttivåthyvåkseenvarsinkinaikuisei
kesän"halpatarjouksena.
Vieläedulisemmaksi pientenlastenkanssa,SemitåBygdinmäsemissattåisi iulla pohlolsmainenrautatielippu,joka
sa håvi?iå
Gjend€ll€,
se puolesianvoitlaakots
maksaa920 mk, multaåikåahansiinäkuluisi keLrdessa
m€r€npinnaslå.
Sirämainosteiåankt.
Euoopan
koAeifirpanasäånnöllisenåtaivatitken,
Oslosiaon plolestaanhrvå1liikenneyhteyd€t
jorenjatkomahdollisuuks
muuall€Norjåan,
a er
TunluvaelluslaNorjaansuunnilteLevalleon
hyliikennevålineillä
on runsaasli.
Tuniunretkellijälloviinäapunaalkatauluvihko
"NoRaytouristtime
padåiksivaihtoehdolksi
jäåvätkuitenkin
junaja
tablgs,jossaon kalkki€n
tiikenneväineidsn
tt
linjaero. Julkisir
ja tisäksttisdottiikennöilsijöisa kulkuneuvoilla
matkustami, keimmåt
a kåtaut!t
nenoslostaJoiunhsirniin
runrrrialu- iä,joiliavollilataräyderrisen
ia m!irrekin
aikarautun
haruamtf
eilleonnisluuyhtåhyvinsekälinja,autolla
efiå taan reiteillä_Hankiniäydonnykseksiaikalutui
janeioimitettiln
Sognen
alueeha
minulte
viikosså.
Turisliaikaiulua
on
saaiavissa
mm.
Noian
nat
onvaihdolon
linja-autoyhteys
vain
..Jorunheimiin
jutkisilta
karrutoimistosra.
Markuslaminen
tiiken
jostapuoleslaan
owe Ardai n,
onn. 10kmtaksi
on tåmånkokemuksen
perusteela
lai kåvelymatkaVefiin
runruruvalls.Jotunheiminnevälineillå
låhesyhtåioustavaa
klin omanautonkåt4tö.
sriosilumpanlähröpisteeseen
Gjendheimiin
ei
Vdusteitasi kuitenkmn
voiotaaniinpatjonmujotenvaihtoteh
ole suoaa llnja-åuioyhrey{å,
kan
koin
auloon.
Tosin
Jotunh€imi
a ei pajoa
dåänFagernåsissa.
Junallamatkaavan
våihto
kanlaamukanaan,
koskainkanpaisema on sen sijaaf oia, joslaon jalketlavå larvisrekan
vainseitsemåä
kitoatatodea
matkaalfjå autola, Tyinkrysset
risreykseef nokslsuosirellaan
kovye
låiinkållå
siel
äsetvisi.
Varusloiden
karsinpääseemyösArdallnlinjå-autola,
tostaon puo.
påånvaivaa.
laaiheulli
kyl
ähieman
yhleys
lestaan
Eidsbugardeniin.
Edullishtapa
mårkustaa
JotunhemiinOsosraon kLrilenktn
DNT:ntilausbussi,
munabussi
kulkee
van rauanPs. Eräsmiel€nkinroinen
pir.e Jotunhetmilta
ja sosnijerrhyltan
raisinGjendsheimiin
lunlu- 0 i, eliäsielläolivaellajla
useammisia
Euroopan
jopaSveirsistä,
maisla,
sensijaantupienvieraskilojenmukaansuomatasetovalsie[äp€
. har
En vaihroehdoisra
valitsinreitliyht6yden
linja

,d'-,..-,:",

suuntaan
6j€hdeBesegqeniliAGjendebun
\- . Reijo Blonber!

Poronpapanoita
Poronhoitouutisia
EDUSKUI1TÅÄN
UUSIPORONHOITOLAKI

laskemlsta
on täshlnkola. Por0luvun
fiennetty
Ja pallskunnllle0n annettu
suhenenmän
valtaallyöspofomäärlen
teen. L( 16.12.89

poronholt0lakl
0n
llonienkonpromisslen
l0sta
Iähetettyeduskuntakäslttelvvn,
UTSJOEI'I
POROJA
UHKAA
NTLKÄKUOLEI.IÄ
valnlstelta
lln uudelleen
se palautett
vakslnelJävuottasltten. sllloin
(aldoalvlnla PaIstuntur
ln pallskunolkeukslael oltu huofilsaamelalsten
syksyllä
tlen
tunturllaltumet
Jälvät
vuodelta
19q8,
takl
on
Nykyinen
oltLr,
sade-la paKkaskel
len
on useltasaa- vuorotelielden
laklesltyksessä
Uudessa
alle Ja n0ln satap0kannaltatårkeltä|näärävksi- takla Jääku0ren
n]elalsten
roa on jo kLol]lrtnälkään,lalvea
asema
taast!lee
NarrasteliJolden
riittää vielä nontakuukautta,
J0ten
Palllentamlsvelv0lte
helkkenellään,
porolenvl ll elvk_
kall 1lseen
nyt I oudut6anturvautumaan
tull€e vähentällään
hätäruokintaan,
LK25,1.90
sille la talmikollleallrelttanlava-

JO
I{ORJÄSSI
ISOPOROVARKAUSJUTTU
Kol|lle
norJålalstå,kakslvelJestäJa
slsar, 0n pl$tetty llorlanhlstorlan
porovarkaudesta
suurlmmastå
epälltylnå, Kautokelnon
Ja Ältånpolllslt
vapaa€htol
stenåavostajlen kanssa
ovat keränneet10.000proa korvamerkklen tutklnlstavarten. Pldätettylå
epälllåännoln2,000poronsalateuråstuksesta
la alnakln2.000korvanerkln muuttamlsesta.
LK24.1,90

Taistelukullan
konekaivusta
l4€tsåhallltus
on 1lsännyt
uudelleen
kullan konekalvun
kleltåyånpykålän
Lemnenloen
kansalllspulston
JärJestyssåäntöön,
nlstå se atennlnJouduttl ln tapåhtuneen
muotovlrheen
takta
polståmåan
Xorkelnl|llan
h6t/tlnto-olkeudenpäåtöksellä,Konekatval
len llsäksl Kauppasterlö
Jä teolI lsuus|lllnl
vastustaa
ktettoa,
Konekalvajatovat yrlttåneet saada
yllntä JohtoaJa alueetsåhallltuksen
metsånholtaja
Pert veljolaatuomltulksl tahalllsenvlrkavlrheen
tekenlseståkon€kalvukl
el lon laa |lllsen
yhteydesså.Aslaakäslteltlln JoulukuussaInarln kåråJlllä, Jossatodettlln Johdon
osattakåstttelynkuuluvan
Helslnslnhovlotkeuteen.
Aluenetsänlloltajan osalta pååtöksen
tekoa lykättlln, LK9.12,Ja 11,12.89

Kulttuuriuutisia
SAÄIIELÅIS(ISITYöI{
TAITAJA
PÄT(ITTU
InarllalnenPetterl Laltl sat 11.10.89
valtlon taldeteol
llsuustolmlkonnan
valt lonpalklnnon
anslolstaan
saamelalskäs ltöldenelvyttajnlseksl.Hånopettaa
nlldentekoå,tolmll saam€lalsten
käja
sltyötä tr*evlssa0rganlsaatlolssa
tekeetaldokkalta
eslneltåperlntetslspuusta,luustala
tä naterlaalelsta,
nahasta.LlsåkslPetterl Låltl on hollyösInartnkuntaDålkltsl Lalun Inar I lalsteko-palklnnolla
sanolstasylstå
Petterlntölhln vol tutustuaInärlssa
Samekkl
Ky:ntllolssa. LK1,11.Ja
8.12,89

AITDREÄS
ÄLARIESIO
KUOLLUT
läkkåänä
nalvlstlsentaltellllan uransä luonutAndreas
Älarlestokuo narraskuussa
88-vuotlåånä
Sodankylässå.
alarlestotal let kuvllnsaetenkln
kotlseutunsa,
altaanalle Jåäneen
So|nplonJa nurnklnLaplnnulnalstaelämäå
Alarlestonkuvatovat tuttula pos kortelsta, keraa|nlslsta
lautaslstaJa tal,
deklrJolsta, sodånkylässå
on Alarleste'gallerlå Ja nyösRovanl€nellå
on q5
työnkokoelna,LK10.11,89

,,6)#&-
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Matkailu-uutisia
PEERÄIl
IÅJÄÄI{ELOÄ

RÄJÄJOOSEPPI
III RETKEITY€S(US

TIJLon myynyt(åslvarfessaennenKllplsJärven
taajanaa
sllaltsevanPeeran
ur_
fiajan1l: l le pohjolssuonalalselle
helluseuralle.Suurlnosauoslsta
onlstallstaon 0ulunlåänlstå. slellä
tullaanpltåmåän
ensllu|]rllelreiä
Ja
nultaklnlelrejä. T0lnlntaavart€n0n
rakenanottulupaakahden
hllhtoradan
täntseen.L|(1/90

puolelle,n. 80 k|npååNeuvostolllton
hånraJastäsuunnltellaan
suonalalsneuvostl
ll lttolälsenayhtelstyönä
råkennettavaa
retkellykeskusta,
suunnltelfilssa 0n päärakennus
ravlntololneen
mökkejä
ia lelrlntåalue. Palkkatulee
palvelemaan
ohlalavaa
turlsttlllken-'
nettå Ja netsästysla kalastuskohteena, LK9.1,90

KIRJAREPPU
retkel- REIKEILIJIN
TURVÅLLISUUSIIETO
Seoraavana
esltelläånnuutanlå
I llän etoklrlola, JotkaslsåItölneen
llårttt Helenlus,suonenllåtkalIul. 1984
kuln tiantavatevältåtllanteeseen
Klrlassakäsltelläänsyltä vaaratllån'
teldensyntyynla tolmlntaanllssä,
länpötalouteen
valkuttavlaasloltå,
RETrcILIJÄI{
VÄRUSTETIE]O
yhtelsvalkUtusta
tuulenJa påkkasen
senkutSuomen
llatkallul, 1982 sekähypoternlaa.Vaatetus,
arttl Hetenlus,
ja hyslenlasaävatomat
tuttu perus- vattanln€n
onelleklnlaplnkäviJälle
puonlnalsuuksln€en
teos, J0ssakäsltelläånretk€llyvaruQ- I ukunsa,Lunesta
kalvamlsesta
on
t€ll ta edellytettävlä
onlnalsuukslä hutaanla tull]tluotån
paneutuen
erlkseen
I alklnelslin,vaa- selkeåtplirrokset. llyöskarttanlnlstö, sekäsaamenklllnen
ettå suomenkietetukseen,
tetttolhln, rlnkkolhln,
l]]akuupusselhln
Ja -alustolhln,keltto- I lseksl vääntynyt,kertoo maaston
selltykslneen
on
hllhtovarus- luonteesta,Nlml.stöä
ia ruokalluvällnelslin,
saätåvastb.
hätätelslln sekätorvalllsuusvarustels
lln. parl slvua, Luonnosta
paleltlma la aorln- ravlnmsta,säånennustamlsesta
llyöshyFoternla,
Ja enslavustaon kerrottulyhyestl,
kovanmat,
hätäsoolanval|l|lstusyn.

J6

]qIT6NSELVIINLUONNOSSA
Re tkeIt llån henk lnläå
l
rn l s o p a s
Va l n l o - Å alt onen- lillk m a n
t{s0Y, 1983
Tu rva l l ls u! t eenv aiK u tta v a ta s ta t o v a t
po h d l n fa l l e . S e r
i ä ä n e e t v äheir m älle
s l l a a n räm ähenk llnlä ä fl ]l s o Dal ns l a n tu n tl l a t ov åt s elv lt t ä n e e t s a n g e nD e
fu st€ e li ls es tI er llalsl a ti l a p ä l s m a Jo l ttl m lä, v es ls t ön y l l tv k s l ä , tu l e n te ko a , luom os t a s aat a v a am u o n a €v, e d e n p u hdls t anis iala k a l k e n l a i s l a tl l a o ä l sv ällnelt ä y m , E rl i a l s e t h ä tä p a k ka u ksetJ a v es lllä liik k u l a f tu rv a l l l
su u so v at k lr J an of llae rl k o l s u u s ,

ERÄTIEIO
lluurlankkurl
0ffset, 1980
Vlhreämuovlkantlnen
opus0n olkeapartlolalsenkäslklfla, N1iden
|ll!lssakln
kirJolssakäsiteltylenerätaitoJen
li
sökslerllaiset Illtokset Ja sol|lut,
vällneldenterolttanlnen,suksienvoi
telu.Jaretkeilllän lakltleto yn. kuu
luvat ltsönätähånt Ietopakett
Iln,
(alkkl ktriat täydentävät
erätltä osln
tols'aan,valkka yhdestäkln
Jo saa
alnoannoksen
tletoa

J9

KIRJOITUSKILPAILU
Lapinkåvijårehdessä
on olul kymmenenvuoden
mittad monenlaislaretkilainoila-Uskommekui'
lenkin, eltä ne parhaatja hauskimmaioval vielå

Låhetäkrjoiluksesi
nimmerkilävarusteltunaosoit
l€€soen:BaiaHenlman,viideslinjalSB
17,00530
Laiiamlkaanmyösn mesijaosolileesisekåpuhe

yyf , Lap
Siksijulislammekin
knjoituskilpailun.elkei
piinja l!ontoonliiflyvisläa]heista.K lpalluaika
påäf
jaNetKilpairuun
Lähelenyjå
kirjoituk5ia
e paaureta,
iyy31.5.90javoillajåjulkaislaanLapinkävijässäN.o
s f ginSeudun
Låpnkävilåtpidätlåä
ilseleenoikeu403/90_
julkaisla
vohalasaavikon irmaisenoreskeun Goados-kod6samme Kuksjåruellåja lisäksionyl ätyspakin

den
valilutlllut Laplnkävijä-lehdesså.
j!lkaisluisiatanoisiaei
Palkkioila
oleluv6så,mutla m!kavialukuhelkiå
vårmaan
monellekin.
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RETKEILY RUOTSISSA5
JÄKKVIK. KVIKKJOKK

JÄKKVIK - KVIKKIoKK

101 tm Jåkvikish on tilailavlssavenekutjorus
ytl
Homavanin
mm. Johnweste undilapuh.0961Jiikkvikinkyläsilalts€e
Ad€ploglslakunnekeskuk €015. Fsilti alkaaHonavanjåtuenponFislannatra
jostaonpuotesraån
ma0€an. I Orm
seslåluotsos€enns. Hop€all€nvanslla-A46plogon Saurabokråsta,
jossaiällssn on jåtte€nlitatravav€nbtoiallinenlapinpll4ålokaliltqryS|lom6n
histodaan Bobnasjaurelre,
yrijärven.TiirnåonparaslahdäjoJäkkvi
Låls Leevi Laesiadluks€nsyntymåpiöiånå.Lars n€kurjerus
puh,
kl€€a
0961-43015
Tag6Johansson,
jåpen
Laostadius
synlylläellä JäkkvlkiaHomavd
€nnålla siiainnee$a edmaalalossa,Hån opiskeli
l€ologiaåsamoin
kuinhiinenveljensåPotrus.
Motem- t. pälvå Jåkkvik- vuonarvJit€n. 29 kn, Vuonarvji,
mal o!€l lull€€l lunnstuikli Låpinkid<ollislan
oloj€n kåssalalohajoltusmahdollisuus.
2. pelvä Vuöne4ike Väst€rtåttn. 34 km, ennon
väsloriålliåjoudutaanyllttåmåånvenekutietuksela
Larsl.assrådius
olikiAölrisånryönsärisår(statkansa '!sgqslvasjåM,
puh.0961,45020
venekutj€rus
sven
tinnstiimpia kåsvitiåleilijöiläia
saam€lalson
kansan- Bankvisl.Mahdollisuus
talomajoitukseen.
dslsonkelå4ä Hånenkasvilielsellrs€l
ansionsapal- A Pävå våstedjäll Tsl€lejåkk,
23kE, majoiduminon
kildlnmm. Ranskankunniålegioonan
dtaiistillå ja Tsiebjekkintunt/ituvassa,
4vuodeta.
hån oli mm. Upsalanylloplstonnedasåuanjiisen.
4p.rvtTsior€Jäkk- Kvikkjokkn.18km,Mauenjarka!Rakkåutensaluontoon
hånsallar6uudessåJåkkvikin
ravenekurjetusKvil(klokintunruriåsemale,tiedus
jossahänopplluniamaan
maisemissa,
tapinluon- venekurjetuksesra
puh.0971-21022,
Kvlkkjokjsta
yönonmahtavuudsn
Nåislåmais€mistapyminån
iasnbisoudon.
Kvikrjokintuntudassmafla.
hånjlm€is€stmyösloiluontsenpllrl€
enEåjayhl€yd€l
tavallisllnLapln asukkalslin,joiden ellnolosuht€lla MAJOrTIUMNEN
Jålkvlkks.Ammarnås,
Jåkkvik
hAnryölE?inkaikenkykynsåmukaany tii palantaa. (vlkkjokkTuntuiiasema,330
mSaggatjåryen
€nnal
varsintunn€ttuahän6ntoiminnassaan
otimyöshis- la,
64vuodena2 4 hengenhuoneissa,ruokalarjoltu
vastsan.
lslu alkohollnvåiinnkäynöä
jallsepalv€lukeiftiö
jaruokalaryikkeiden
osromahdor
M€illåsuom€ssataesradlustinnotaån kuirenkin lisuus,saunasekåsuihkuiUnla-autoyhieys
Jokk
hånsnp€rustamaslaan
uskonnollls€sta
hoåtysliik- mokiin130km.
ke6stå,joka l€visi myös SuomonLålpiin, koska Iurru,TtuparTsierekjåkk,
630 m, Tsietejåkkajåryen
Laesiadiustoihi viimeisinåelinvuosinaanPalalan otelårånnalla,
I huonsla4vuodeta,
avoinnaympå
vuoden,sTF oi huo0aipotdoaineta
ymp:tisösså,
Muu
målortus:
vuonarljiken
ratomajoltus
Fiebnes,
Nykyåån
malkailutignvar
Jåkkvlks|lalts€€vllkkaan
jauren
pohjoisrannalla,
puh.
irsepalvelukeittiö
Elinja
ella, sillä JåkkvikinkautlapååskiånNo4anplolelle
puh.0961-43015.
Tåge
Johansson
Våstertiå
I,
tatojasinkkiBodöön.A4eplogglunnelaan
myöshopeaj&venpohjoisEnnatra,
Tjegg€lvas
10vuoja A4eplogissa
kåivoksisla
on hopemuseo,jonka mäjoitus
puh.
0961kokealmalonalunpilä€nkerånnyllunneituLapintun- detla,ilsepalvslukeitliö PehrAndersson
45026ia OskarFankvist
puh.0961-45027.
rrja,iohiorlEinarwdlqvlst.
Kungsledenin
r€iltiiohiaa
l00kiromslria Kvik4okklnlunti
Jåkkvikisia
asemäonsuosidu
e luntunroit,
pohjoise$aorevaanKvikkiokkiin.
F€itliyliftåäussiia iien låhlöpisieenå
ja rsilil haautuvat nitnpohjoivesislöjå,joidenylionv€n€k!lietus.Fleirilläonvdau s€€n,etelåänPdinlånreenkin.
Tååtriion reituyhteys
dutlavaiolitahajoilukseen,mutlareilillåon myösta- myösNo4anpuolell€
Sulitelmae,Sutitetna
tuntu
lomajoiiusmahdollisuuksia.
Noiaia Fuotsln
rajallaon 1914metriäko*ea,
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KÄNSALLISPTISTOT,PADJELANTA, SAREKIA STORA
SJÖFALLET
yhde$äeräänsuu- Padjelantan
Kansallispuislot
muodosbval
onmelkosyiåinenja alueelle
sijainii
ei
immistaluonnonsuojelua
lugislaEuroopGa Yksin olelieyhieyksiä.
alueellaon
hyvinmerkiity
Senslaan
jolka alkavatelolåsläKvikkjoPadjelanla
Nodan4an tunluma$aJokkmokin
kun relkeily@iltiverkosto,
nassaon kodraa 1984kF2. PadJ€lantan
tuntudt kisrataipohjoisestaFilsgmista.Sarcklnkansallipuisovat malalampiakuin saråkissaja vain muulamai io on nåislåehkålunneblnja lähesyhtåsuunkuin
iunlur ylimivär
1500m€trinkoftsudgnkutenesim. Padjelanla
eli1976km'?jaonkooltaan
kuudennek
i
Jeknalio,jokaon 1836freiiä merenpinnasta.
Atueetlasijaitseemyöseds Fuolsinsuurlmmislajäåtiköislli
jotkaylitlävåt2000
Sarekissa
on kllusitunturia,
Åhäjekna,jokaonkooltaan
12km2.Alueontunnettu
ja kaikkiaanhan
metriå
Ruorsissa
on kolmeroisra
jäfrist?iän
ja vimyössuurisra
kulenvaslenjauresla
jotkaylitlåvåt
huippua,
tuonkorkeuden,
Korkein
sarijaufesta.
Arueellaon srypillistå
runsassateisuus
rekiniunnlrcisla
2089m ja yli 1800
on Sarekljåkka
kahdeksanlolsta.
melrlnlunlureiia
onkaikkiaan
Tåmåja kalkkipeåinen
maasuosival
kasviltisuuha,
ja hyvänv6lakohSarekin
lunturiiovaialppimaisia
jokaon runsaampikuin
useillamuillarontuialuoitla.
dan
nlille
antavat
syvåt
laaksol,
Samoin
alueelleoval
Tämåoli
myössyynå
Linnen
vierailuun
alueella
1700lyypillisiä
lukuisatluntudjååtiköl.ioila
siellåon
n,100,
luvunaikupuolella.
Alueella
onrunsasnisåkäsja
lin,
arueelraon
runsassalelsuusyri2000
mm/v,
tyypirlislå
tul."ania.
Kansallispuistosahaioiiotaanyhåedetleen
jokaon korkeinmilan! mååräRuolsisså.
Alue
on
porotalouta.
merkitlävää

4Z
KVIKKJOK - STALOLUOKTA79
km

Z &itvär Sladdojåkk- Varyek6sr!9an, 30 km, Va.
vekssllgalla
ovatetusljallaalueellatyÖtehlåvissätiik

Padjelanla
reitiåFeilillåon
eivaihroehtoja,
kurkeå 8. päive: VaNek Tarckaise 15
km, yöpymin€n
jokoedestakaisin
jetuk,
matka
laiparalalentokoneku
sellasralo
lokrasraKvikkjokiin,
onmyösmahdollista päivä:ran*aise
9.
Kvikkjokl22 kmja yöpymin€n
kukeareini
kokonaisuudessaan
Rilsemiin.
Kvikkjokin
tunru6emalla.Staddojäkista
onrciltiyh1.påivä:Kvikkjol"k
ja slellåedeleen
Nunjes16km,aluksiveneellå reysNorjanpuorelle
sulirelmaan
jostareiUjalkuutånteen
4 kmAobåckiin,jostå,
Fauskeen,
mel bussiyhteys
Slaloluokrasta
reltlijåiklu
sämaaslossa
ohiTaraätnon
Nunjesin
jaed€t!ntu.ituvatte.myöspohjois€en
Akkåtunturciden
sunnlaan
2. päivä:Nudes Såmmanappa
1I km,yöpyminen le€nRitsemin
trntu demalle.
MAJOITTUMINEN
järvenrannal
Kvikkjokktuntunasoma,
330m,Saggat
la,64vuoderta2,4hengen
huoneissa,
ruokåta4oitu,
4. päivä:raralloppat - luollar 11 km, yöpyminen
lls€palvelukeitiö,ruokaiatuikl€iden oslomahdolisuus,saunaja suihkul,
22.6- 4.S.os.96045
avolnna
5. på,tä:Tlonar- Slaloluokta,
1I km, Slalouokta Kvik4ok,
puh,0971-21
022,linjaauloyhieys
Jokt(mosijaltsee
Virija!renkaakkoisrannal
a,täältäontenio- kiin130km,
avoinna:22.64.9 puh,097121022
yrrteys
tatoitlaessa
Kvkjokin.
A päivåiStaloluoklaSladdojäk,
i2 km,yöpyninen
3. pärvå:Såmmarlappa
- Taraluoppål15 km.yöpy

vasin kalkkiperälslä,
järjeslåmålLinnen
muistoayllåpidoläåntäällåmm.
loten tåälåkin kåsvillisuuson
runsåsiakuten Padjelantassa.
Alusellaon runse lä kesäsinLinn€påivå|,
luonnonlulki
ionnesaapuu
jamyösahmaelååSaekis- joitasankoin
hirvi,ilvesjakahukanta
joukoin.
Yhå€d€lleenkin
tiimäalueelås
sijaiteuroopansuurimmistal'ionnonnählävtlksiski.
Kvikkjokint$tumassasourelkansallispuislol
seehan
Kansalllspuiston
alugsllaei ole vaBinaisiar€ittitujohSarekja stoE sjöran€l Kvikkjokisla
piaja Kongsleden
sivuaavainseneleläsiniäosaa, Padjelanla,
Kungsleden
nåihin
luononpuistoihin.
taa
relkeilyreitit
jotenalueese€n
iutustuvanonkåyletlivätelttamajoilusla Tuntu kartiaBD 10takanaon tarkemnatoh- tosinsuunre reiliihsåpohjoiseensa toluoktantuniu4emall€,mutlareinislvuaasar€kinkansallispuisjeetliikkumlsssta
Sar€kissa,
ton elglåisinlåose. Tällå alu€sllaon myöshytåt
Edåtosalalu€€staovalva6in
hed.liåkulutuksette,
pe.uspalv6lul
runlJivaellajallesillå reitti-ja tupavor'
joten näillå aluelllalllkj<umistaon py nävå välttå,
kostå mahdollistaamyös retket ilmantoltlaa, vllkmåån,tiillainenalueon mm.Rapadallaakso.
on kuit€nkinvaraudutlava
kampinalomapåivinä
telld kanssa.
Myöslintul.€nia
on runsasja lunnetluja
Untuvesis myösmGrossayöpymiseen
ja
jåfrei
tiijå ovalmm.Pärekslätlen Låutakjau@
sekä
Kvikkjoklstaon myös rgittiyhleysNorjanpuoelle
dellamaisetjoet Fapaseleia Laiiaws.
ja Saltljell€lin
Sarekin
kansal
tuntureille.
Sulitelman
nujaluni!ritulispuistossa
ei oleretksil4öille
lalkoile
pidelå:ia
jonnevainto
Sarekia
vaikeakulkuisena,
LuonnonPuision
lyönie
dgllisel runrurivaehajat
suuntaavaatvaeltuksensa. pia,vaanilvat onlarkoilellu
StoraSjöfallelinkansallispuisto
on nålståkolmesta kiiöillo
la poonhoitajille.
pieninollenkuilonkin
1278km2,
ja si€llå sataa
sa€k on myÖssuununtuiialu€tta
jolensala€soen
0n syrlava'
Kmsallispulslo
onperusl€tlu
suojelemaan
lähirnä nomaaliaen€mmän,
ja vssipulousta
Luulåjaviran
lähdejäeiå
Kådiauren a!rua 6nnakoltala myösjoetsaatlaval!]lvla yllätlä
myölänoja Langasinvålillä.Joetovat kultenkinnykyäänva
sålimuulosten
våsli.llmavoi kesåaikaan
joienalueella
llikuliaessa
on
muuttua
kylmåksl,
jasletlu voimaialoudenkiiyltöönja oval suumpia peasti
ollava riitlävänlämpimålvarusieetmukea. Myös
vesivaastoiaRuolsissa.
umisaleetkosäail.anaovat mahdolisia. Kanai BD
Alueenkorkein
tuntunon Akkajas6kohoaa2013
1 0 ,2 8Gj a 2 7G
n6l n korkeut@n
huippuon Kalia toinentunnetlu
laijållå 1830m. lvolemmilla
tuniureilla
on lukLjsia
ynpän$öönon KVIKJOKK. SALTOLUOKTAT5
tontujääliköilå.
akkankorkeusero
myössuuin Buolsissa
eli 1500meldå.Aleellaon km
jåruiå,jolkaovaisuosiltuja
lukuisia
linlujenpesimä
paikkoja,joisla tunnetuimpiaon Vadojau€. A uee
1.p:ir%rKvikkjok
Pårten
- Påne,16km,yöpyminen
seenvoi tulusiuasekiiFlilsemin
etlå sarlouokran
2. piiivä: P^ne - Aktse,24 km, yöpyminenAKsen
tunluluvallaiennenAkiseajoudulaan
veneelä ylitlåmååi Lailajaure,v6nes6kåetelåefiä pohjolsran-

KVIKJOKK

3.pälväjAkce Silojaure
13km.Yöpynlnen
Siljo
ylilysvereelä
Kvikkjokin
ja jaureniunt!rit!valla,
ennenSilojaurca
lapinkylå
kuuluuJokkmokin
kuntaån
jo 1700luvunåtussa, Sltojauren
ylijavenesekåpohjois
sielläonsljalnnul
ettiierelårannarra
lapinkappeli
?.
nykyinen
kappslion 1900luvunalkupuo6lla.
tuntuiasema
20km
Kvikk
- Salloluokta
&itväiSitojaure
jokkolimyöstunnelun
Salloluoklan
lunluriasemalla.
kasvitere
I jänCanvon
Ltnndn tayöpyminen
lulkmuskohreena
hänonlehdessåån
tutkimusrotken
Ruolsn ja Suomen
Lappin.
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Tunturrtuvat4krss,470mtallajauronpohjois€nSätbs.l?ue,820m,reidllåStåloluokla
- Sulitålmaja
nalla,iuokalaMkkeliamMåvänä,iupaisåniä143 sTF mainosiaaehkä kaungimmaklituvak€een,2
8.sj a 2 7 .6 ' 11. 9,1. bpa14vu o d e n € l a 2 .t]l p a 2 0huon€tlaja I vuod€tta,si polttoaheltå.
vuod6na.Yksi bvista on avolnnaympäi vuoden,
ran aluoppat,705 n, poriaiseenTaftatloppalisra
håtäpuh€lin.
saleklnja Padjelaniankansalispuislonr4ala, 6 r!
lvurler 440mTafiadalenisså, luvasa 20vuodel- paåja jokarssssa
6 vuodeit€yksituvisraavoinnakoko
la,avoinna
kokovuoden,
lupaislinlå28.3
muut1.7- 1.9,omlsialasNv.
- 8.5ja27-6 vuoden
lolpålla
250,
- 4,9.hälåpuhålin
f anaelBhyddan,A1On, r an aälnantounaisrannl
Påde 500m,Sjapljakjdrcn pohjoisrannalla,
hålå- la,ykslh!one,eipolnoahotta,eriissTFinvdhtmmis
puh6lin,rupaisånrä
14.3- 8.51a27.6
- 18.9.1tupa12
wodetb ja iolnent4a 20 vlodeha.
Tarnkaise,510 n. randen pohjoislannala,tu
Sitojaue. 640 n, Silojauronkolllis rannalla,tr29.2- 8.5Ja27.6- 4,9,1tupa14vlodena
F€lsäntå
paisåntå14.3- 8.5ia 27.6- 28.8.I r'lpa 20vuodetra Ja2 tupa20vuod€da,
avoinna
kokovuoden.
ja 2 tupa 20 vuodetta,yl(sl iulista avoinnakoko
Iuotrå4920m,TuottdjaoGnja Tjekimjau€nvårisså Padjelantankånsatrispulstossa,
1. 2 lupe jossa
710m, Sia.ldajåkkanilärannalla,1 tu
kummassaldn
Sraddalåk&
4 vuodetra2. netjå iupaa, jotssa6
pa 12 vuodetla.pol(oaln€tlaainoastaank€sålsin vuodetta
avoinna1.7, 1.9yksiiuvisla
iokåisessa,
omistalasNv, avoinnakokowoden.
Stabtuona. 600 m, vhiauren kaakkorsrannalla Muta tlplai Våruekstugan,
790 m iupa VeekålPadjelantenlansallispuistossa,.uokararyikemltnri non itålpuolella,
4 vuodeta, potitoainefiakårånåvå
1.7 20.8låheisessäsaamelaiskylåssä,
håtl+uhelin, sååsteliååsti,
€tusijatyötehlävisså
tiikkuvia.
1 Upa12vuodetla
2 tupa24vuodetta
avoinna
12.7
Notja pwteiset tuvat:Moutkihyia,730n, 1. lupa
1.9.omistajaSNvsämma
appå,520m,luoieeseen 8 vuodetra
ja 2. rupas vuodetE,avainsutiretman
Sämmartjoklåkkasta,
rajoilolustielinlanil&eita,tu- iursli ja kulssik€skuksesia.omisraja
sT Ny-sutiret
vassåkohe huonstra
avoinna ma,590m,snlinenkaivoslupa
ia yht. 14vuodetra,
rcitiä SutitetnaSor
kokovuode
n,lupaisånlå
14.3- 8,5js27,6- 18.9jushyth 20vuodelra,tutdruomisråjasr so4ush)4ra,
gvuodotta,
830m,lupar€itillaStaloluoktaSulitetma,

Ki4oitlajaja varokuvåaja:
F6ijoBromb€rs
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RUNOREPPU
llontavuotta ehtl kulua
ennen
kuln huomasln
nlnä ltse voln hllhtää
onlenraloJenl yll
tunturlltå tunturllle.

Ykslnå!nen
turturlk0lvuhuutaar
- nel slel lä
vol ålä hllhdäohi
puhuttele
|lllnua
kuln llrn]lstä
ystävääsl,

Iå|nä€lämä
[åplkåytävå
hulppuJen
rotkojenkältta
naksolmlti,
naksol.

En suostunutulvomaan
launanmuKam
ef0tettuna
kahlaan
korvlanlnyöten
uhkapeliä
elänänl
yl1 kalken
muttåvapaus
pääpystyssäul von

Slnunvertalstas
I
tunturla
en tunnetolsta
Jokakevåtparannat
rlkklrevttynmletenl
kaupungln
I lasta
puhtaaksl
peset
olet suurl läåkärl,

Paskatunturlt
huuslnvlhapälssänl
eksykslssä
pln€ässä
aamulla
kaduln
puheltanl.

TunturlttatunrurlIle
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RINKANPOHJALTA
I

SELITTYDENVUOKSI,
plenl kertaus Jäsenaslolsta.

j:isenelovalliiltfneol
HSLr "varsinajset'
SML:ään
ja sitäkaurtaLapinkävljöihin.
varsiiaisiajåsenlä
ovåtnlinvuosi-,pehe-kuinnuodsojäsenetkin.
''Suodåssniäovalheikilöi,jotkakuuluvatS[4L:n
johonkinmlohunjåiestöön.mutlaovatliiiyneet
lilillemHsL:åånmaksamalla
suorajåsenmaksun
jåme, MuulkuinSML:ntoisenjäsenyhdislysien
ssneteivätvoiliiryåsuorajåseniksi.

I

Tolnen LårBalnviillren
!uoDtovalokuva[äJrttely
Saeltålpaleella

VanhassapappilAsa.
1.7,-31-7.
Nåltlely on avoin kalkllle,seki hariasiajlllestå
ja osallislumislomakkeet
s?iånnöt
ammanilaisille.
luontokuvanäytsaosoirieesta:
2, kansainvålinen
rely/Matti
Lohko/PL
29,54800Savitarpal€

I
I

KODÄT VÄRÄUS
Kiltilån Kok6jätuellåsijaitsevanGoados-kopuh.577004
tammevarataan
c-H Monngilra,
puh.k.876439r,varåuson
raiMailastykilrä,
pe.urlava
kaksiviikkoaennenvaanuaaika
normaali
kåytrömaksu.
laisiiläperiläån
15mUhlö/yöl
HSL:njäsenel
30 mkt'lö/yölm!utjäseienseuråssa
e12 vuoliaatlapsel
7,50mk/hlö/yöljäsenlenal
muiden
15mkhlö/yö/
alle12vuoliaallåpsel

VUOKRATIAVÅT

TELTAT

NSLIa on kolmeTenå Masler3 -teltiaa.jo ta
voi vlokrara 10mk/vrk.Ne ovalkupoLimal
isia,
kakslkerrostelttoja.
T edusteut Anja sintoselta, puh. k. 676 039 tai Sakai Paloliå,puh, k,
8745880.
[4uilapu!11!v]avaell!svarusleila
vol aina lie
duslelavåelustenvetäjillä.

HIIIAMERIIXE.JÄ
hihame*kejå voi ostM ker
Lapinkåvitöiden
hoilloissarai
rilarac Hlta p!helimirse
(577004).HiniaonI mk.

ULKOILUYIIDISTYSTOIMIKIJNNÄSTÄ
osallistuaRiihi
Viimeisessä
kokouksessapäietliin
vapååehrobheshtemäen
erämessullLe6
- 10,6.
otayhleytlii
halllölrårårvliaan
HSL:nvuorolle.
puh.k, 718768ja t, ti,
lltessasiFaijaHentnaniin
ke,pe 1355782.
Toimikunta
illee jå4eslämäinmyösulkomaan
pilkiåvaeLluksia
sekäviikonloppuvaglluksia.
Pilkä
kohieesla
voi
on-91.Ehdoluksia
ulkomaanvåell!s
jålkeen
p.8054369
Pekka
Nariselle
1.3.
461
soilelLa
610.
Toimikunnassa
ons!unnilellul?ihivuosina
lehtllväksiSlomenlålivaellus.
HSL:npuolosta
asiaa
valmisrelee
FaijaHsntman.
järjesläå
kouluiusla
Matkalluiino
s€uraaSuomen
S0kevål
S0syksy
91-kevät
g1-syksy

kokousiekniikka
veläjllle
teo akoululls
våelluslon
jäserasiainhoilojaaklivointi
vaeluslenkät'liinnön
velåminen.
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OSTETÄÄN
sdullis€sli
Katkki
- mioluiten
- isoosnarinkkata ouksethuomioidaan.
LISAKSI
nålleluhille,
- 6lsinvaelluskåvereila
jokoenn€npååsiåislå
iaihstis6niålkeen.

Soilapäivisln
nLim€roon
5653422lai iliaisin

MYYDAÄN
Kahdetkolmepåivääkäytelylerinomais€t
Lundhagsin
vaelluskengå|.
Teräonvedenpilåvååmateiaalia,
olevapuo
Javahvaanahkaa
jalkåtålis?iåreen
uloltuva
va6i !lotluuosittaln
rånpaålle-Nauhoilus
edesså,
Ei muutavlkaa
kuinettåovalpienå|.
Koot38ia42,
Luovumme
vaikkahamitraa.
T6eraious.
Myymmemyösvainkeran pyslyleiynlaavumsoireråPedlijaPkjosalo,p!h. k.2916873

I

EuTos I.AH.'oITTÄ'ILLE

SaimmeHSL:npikkujoutuun
selraavita arpajaisvoitloja:LåsslnRstkiaitta,Marfliini,Simota,SuoLämpimåt
kiitoksei
tahjoiitaji
e!

-lehdenvuosikerran1990'
Tilaan LaplnkäviJä
l'4aksan
ilnan ertlltstä laskua28 |IlkHsLrn
tlltl i e PSP119660-9 .,...,,. ... . . . . . , . D
LapinkäviJölhin
Li ityn HelslnginSeudun
jäsennaksun
40 nll(
suorajäseneksi.I'laksan
i l |l]aner lllistä laskuaHsLrntilille P S P
11 9 66 0 - 9 ....,,,.,,.,.,.,...,..,.,,..,.,.' ' ' .
Sl1-:nyhdtsrys,johonkullun enneståå1.

tr

llatkallullittoon ja samalla
Liityn suonen
maksanalla
Helsingin seudunLapinkäviJöihln
postlsllrto100nk |ntnullelähetettävä11ä
. .,. . . , . . . . t r
lo n a kke e lla
Nimi

0so lte

KAFJAKAIVOI
tl€lsinglslä

208 033 00o 029544

1
17.15
Pyhåisin 8.30
ia pyhåisinmy6s
11.30
kto19.00
16.00
Koivulasla
Arkisln
7.00
1.6.-31.8.
9.30
15_25
kto13.10
18.15
ja pyhäisinmyös
Pyhäisin 9.30
13.30
klo20.30
.17.30
Ksd4€ivollevievä KoiwlanbussiaIiiken
nöiÄberginlinla.Unjannumeroon 21r'ia
låhlölalturi30b.

HelslnqlnSeudun
LaplnkävtJät
r , y.
c/o Ralla Hentman
V lldes linja 18 B '17
OO53O
HELSINKI

