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TAPINKAVI|A
l-lslsinginSeudunLapinkiiviåtry:n (Suom€n
Malkall!liitonjå*nj:tjestö) jås€ntehti
nro 41 1V90
1.11.19€0
llmestyy
n€liästi
vuodesa:heimikuun
atu$a,
glokuun
huhikuunpuolivälissä,
puottätissä
ja
Painos2500l(Pl
ja suo,
Jåsenmärå3l .12.19891192henkitöä
laiåseniå15.
RaijaHenlnån,v tinja18B 17,00530Hetsin
ki,puh,k,71S768,t. ti, k6,pe 1355782
B€io Blomboq,Må4aHynnlnen,
TuutaKaurala, Heli Laakso, lvi4a Piinon, Maf€ttå
Kansikuva:H€li Laakso,pihokset myös Tei
Laine,MarliiMårkovaara,
valokuvaja: sakari
llholtwhlnnat:aukeama
1300mk
1/4sivu250mk,
Helftessaan ilmoiluksia,jåis€n€tsåaval 20
Painopalkka:
Painonikka
i, Helsinki
1990
Aineisioseuraavan lehieenvastaavattetoi
mitlajalle
4.1.1991m€nnessä.

P{{KIRJOITUS
juhlavuosion viim€issllåneliånneksellåånLaPinkåvljål€hdån
On aika mi€t!ä s€u@vanvu6ikymSiih€nkysltliin vinrkejällkijollraKnja vasrauksensa
Tulok*n tilkinrähenivaja 7 % iåsonlstösrä.
låvaihioehloiaon monia.
'

ja nabaa sensellaisena
n. 93 % ontlywäislå sllhen,milåsaa neljäsiivuodessapostiluukustaan

-

n. 93 7oåi lue lehieä,jot€n€i huomdnlt kokDkyselyä.
n. 93 % aikoivastaia,muttamåäåpAvävitaht oti huomaamaiia
n. 93 % 4ateli, etteiomaas€llalsiamielipiteitå,joisraorisihyötyålåhdenrekrjöilleTai €hkåtuo 93 % muodostuikåikisEnåisirisyisä ja mouiamAlamuustakin.

Oli llahduftåvaa
todeta,sttå lehd.n sisåtröäkoskevaiehdonrkset
otivarsamoillallnjoillakuln nekin
icleå|,joiralulkalsutoimikunnNaon pyöd€lryja irs€kunakin
roimikunnan
iåsenerråorrutajaruksis
Tol€utus
on kuitenkln
rosucsikysymys.
Enstnnäkin:
Kuinl€ paljonloimikunnanjås€netplstyväi antanaanaikaansamoninaistånarlikk€lienkirjoinamis
ja se|vinelytyönön.
Paijonkoluk[at låh€tl€revår
omiavinkkej:iånja junijaan. vaknaisia avuslajiaon
våhiinla kldoltut€iatuleesponiaanisliharvåkseltaan.
Neja*savatkinainallahdutbamiellä.
Toisekslon kysekustannokslsta:
paljonkolehdenkäyiöön on budjeloitrvaoja ja kuinraauliisiiilnoitr€jatlaonavaikrkkaonnyörsjåån.
Mainokslsnsaami*n vaikeusk€nooVlysli paljonkopainoaruoamainost4ienmielatå lållåisgllajås€nl€hdgllåon,
Prcvisiohoukutiskåan
ei olesaanutlukijoiEmukaan
mainoshankintad.
Lapinkävuän
osuustalolsaoiosrahas parjastaapidetåånkösi!å ainoanajåsenetuna,ioka tavoittaa
jokåisån
jokavis liikaaiahaamuihatoimlnnolllaHolsingln
seudunlapinkiivijän,
vaiahmattina,
Lehd€llåon hkanaanvuosi€nkehityskaarlnellslvulsesta
monlsteesiakädesiisi olsvakslpalnouot
ieeksl,ioka pyd{i antamaanlukijoitteen
mouiakinkuinpetkiinloimintakatent€dn.
HaluaisinnåhdåLapinkåvijå-lehden
lastakinjutkåisuna,jokå koåtaanlodelliseksijäseneduksija
viesdksi,
uuslaihmisiåmukaan
iokahoukutlaa
loimlntaamme.

TOIMINTAA
MARRASTUU
7.11.ke klo 18.00
KERHOILTA
JA SYYSKOKOUS
'PADJELANTA
- LAPINKASVIPARATIISI
Kaisaniemen
1
alaaste,Puutarhakatu
Syyskokouksossa
valltaanuudsljohtokunnan
tulavanvuodensuunnitsliitsenet,hyvåksyläån
mat, kisiielläänvalluuksienmyöntämlnon
Daantrankintåa
vartenja juodaån
iohtokunnalle
pullakahvit.Loppulltaku[olaanRuolsinLapissa.Kalkkisenmaap€ränja saleisonihaston
ylånköalue
ansiostaPadlelantan
Kasvilajeja
on
on ihanteelli.enkasvupaikka
tuntuikasv€llle.
yli400 Laplnalppkuususta
rcklstsfÖity
arktis€gnhanhikkiin.
RailaHe.tmank€doosanoinja
kuvintäiståkåuniiståkasviparatiislsta.
Vastuuh€nkllönå
on Anja Pouliain€npuh. koiiin557
497.

8.11.to klo 18.30
YLEIsÖTILAISUUs,
ETELÄMANNER
- JÄINENHELMI
Baldsrinsall,Aleksa.tgrinkatu
12
ProlsssoriPenniMälkki,EtetämånneFr€tkihunnan
tohtajstu,ee(e omaan€nnän mietenkiinloiseslamalkastaal/a €lkikunnåntoimtnnåsta
eti,amante,eela.Tutustumme
mvösatueen
.O mk ja vaat€såitytys
ruoniooniå iurismiin.Tttarsuuden
pååsymaksu
4 mk.

'10-11.11.
la-su
KAAMOSRETKI
ISOJÄRVEN
KANSALLISPUISTOON
Mlltånåytiåäkåån
koväållåtutustumiskohieena
ottutkansaispuistonaraskuun k"aamoksossa? Onk! ensllumijuurl satanurvat onkopimeääJa mårkåå?Sen nåetitmoi$autuma
a Anja
Sinlosellepoi. kotiin676 o39lai Mtia pifue|]eDuh,kotiin461 610 ennen6.11,
joko Lonikankåmpåssä
YÖpymlnen
tat omassamaioittoessa.
T€emm€Dåivårerkor
kåmDåstå
käsln.LåhtöAla-Mannerneimintietrå
10.11.kto08.0d.Markar€hdåånpiki(uauroila,
iotenkerio
ihoifiauluessasi
onkokättössåsiaulo.

24.11.la klo 18.00
PIKKUJOULUT
Håm€ent€
8+90(HKL:n
ruokala)
Kåikkimukaanl€kemåännåiståpikkujouluista
mukavat.syödå saal mahasi
ikimuisl€ttavan
pöydåstå.llta maksaa100 mk aikuisslja 50 mk laPs€t.
tåyl6€nup€anjoulujs€sla
s€lsovasla
Hlntaansisåliyyglögi,runsaspeinrolnsnjouluruoraja kahvisekåtanssaileluanelih€nkisen
olkestedntahdjssa.Mukanåmyösmononlaista
ohjelmaaia alpaiaisellold€nvoilot tottakal
oval hyvät.llmoittaotumls€t
14,1i.mennesså
SMLUllaKesåssllepuh.170868,X€rrcsamalla iuomalatpeesi.
Tontiulakkl
mukaån.

25.11.su
SUNNUNTAIHIIHTO
PURINSUOLLE
Talv.n snsi hiihtoHäm€essä.Pu.insuon- Keritv. maisemissa.
Jos itthlok€liä€i ols, palikoidaanluontopotku
' Llutahadunsåmo ", Håmå6sså
s€kh.Jos hiihlokelion,on kalKllaosattisiulttta
o[avasutsåt;tiiståsaatiådonr€tk€nvståiåttä,
Äulis Boströmillä23.11puh. töihtn693691ia kotiin893219_LåhtöAta,Mannerhohtnts[å
henkilöautollla
25.11.k|o.8,30,Patuun. kto.l7,oo. moi autuminen
AutisBoslröniletaiania
slnlos€lleviim€iståån
23.11.,loloinsana a sov'tåanåutojonrarpoestajårirfiåvyydesE.

JOULUnUU
Joulukuu$a el ole kerholllaa!mutla...

6.12.to
ITSENÄIsYYSPÄIVÄKÄvELY
Perinieinenllsenåisyyspåivåkåvely
Katjakaivon
suuntauluuperinteis€sla
maasloon-Kal€nv6låmåporukkalåht€6Karjakaivolla
aamuautontu,|lolLisåtiedotKaleviKoski,puh.kotiin912 81079.Saunaodoiiaakävelijöilä,

15.12.la

PUURoNSYöNTITALKooT
PälvåvieletäånKarjakaivolla
pu,iaiehdenja ittåf
kiipeåssåpakkassäii'ssä
joulun odotukseen
la rauhoitulaan
ja naistenkeifiänänpuurcnsyöntiin,
vuod€npadaitaetähyt6iå,vasiuuh€nkitö
Kain silandgrpuh,kotiin674644

TAMMkuu
2.1.ke klo. 18.00
KERHOILTA- MENNEENVUODENKUVASATOA
1
Kaisanlemon
ala-6tå, Puularhakatu
nlltii kiinnostuneellg
Nyl kalkklkai!€lomaanm€nn€ånvuodenkuviakaåp€istaja nåvltåmäån
lai omasla
taPahtumlsta
ylåisöllå.rå€ kuvjstaslnoin 50 kuvansada loko Låpinkåvllöid€n
kotlln577487e||åhånvoi suun'
ÄniaPoullaiselle
llmoitåkuvistasl€nnakkoon
ia€tluk6estasi.
nltsllaniilleesitysjårj€slykssn.

1 9 .1l.a
PUUNVETOTALKOOT
ahklo kulkeekevyestiperiissåkun on luntamaåssaja Puulköylellylukevasti. Xun våsyy,on joku loinenvalmiskåymän töinin Talkoid€ntaira
jalkuurokansyöntiinja saunomiss€n.
PekkaNannen,puh koiiin461 610
Vastuuhenkllö

30.1.ke
KUUTAMOHIIHTO
jå
vi€tåkuutåmonhopeoimailta m6r€llä.SuLsetrahlsevatmukavastijåållå
välillåoldelåånkaakaoiaukoja.
ri'ppusnhiilltopyn6åntok6Jååtlianieesia
puh,
måånm€raniåållå,mutlåmissåon lopurlin€n
kohd6serviååsolttamalla
AnjaSinrosello
poh,koliin674 644
kolii.676 039lal KårinSittandorttte

HELMkuu
6.2.ke k|o.18.00
. RUANDAN
KERHOILTA
GORILLAT
Kaisaniem€n
ala-asie,Puuiarhakatu1
Pidålpågoilloiiakamalinakåruakasoina
on slnullanyl mahdollisuus
tal ihan'na
vasluuh€n,{'
vi€ltååilla niidenseunssa.lnkeriHuotarikertookuvat
'lmestyksinå,
aounaanoonllasalarisla,
puh.kotiln577487
lÖAniaPoutiainen,

23.2.la
PUUNVETOTALKOOT
lumikun lapinkåvijål
€tslvåtPuuPinojå
SuhlnaNäykarjat€lvonmaastossa
kasoj€natta. Pålvånpäåtty€ssåon lihaksotkipsåt la PöllitPihåssa.vasluuhonkilöU|lasP€hu, puh.löhin 297 8s63{vuorotyö).

TULEVIA
2.€.3.1991

iolelll Salmaanranl'tn
Kaakonlsplnlåvuåt kubuvat låtvltapååmlaeen

6.3. ke

Ksrhollta

LOM A
HIIHTOVIIKKO
YLUiKSELLÄ
30.3.-6.4.1991
Hyvålladul kdsuvåtjålloenYlåksenFahtaville Ennakkoonvaranneidgntilse vamislaå osanothegllle.M4oltusYlläsK€plssåla
Jo€nsuun
Fis- to 15.11.90m€nnessäsen iålk€€nvarmlstamat_
lolla2 heng€n
huonerssa.
tomalDaikalånn€taan!o's.
Påluu
Matl(an hhtr SML:n l&enllbå 2150,-, muiha UåhlöHelsingistå
29.3,klo20.25Kolatiin.
kesäloun
100mk enemmän.
7.4.klo8.35.Hintaperustuu
Malsuslsållåälåvsihoidon. H€lslnkiin
junanatkalmakuuvaunulippuin€€n,
linja-auto- ,90 rieloihin,ioten hinnanmuuloksetoval mahgsillå sekäoppaanpalvelut.Paikko- dollisia,P€ruutusehdot
kuuetukssn
oval samatkuin sMllla.
ia varatru33 kDl.llmoltiåutuml.e Glevr Ko!- Enna*konaksu500 ftk HLs:nlillllosYP Hki
kelle11.1.91
mennessåpuh.
k 912-81079
12,226120
hlt.
Xalevankatu
- 51686ennen18.1.91
lilillle
samalle
90-2180249,
klo11.3012.00.
Looouerå
13,1991mennåsså

KESÄVAELLUSKÄSVARRESSA
29.6.-6.7.1
991
Alustavansuunnilålmanmukaan reiti kulkee ol€vatsuudunbii. Asiastati€tåä KoskenKal€,
Kåsivden l€laldallasllalbovaliaFoDinsalmelta puh,k. 912€1079.Taft€mmatli€dotseuraavasKilpi:jå sllå.Alueon Suomenvanhlntal€lliope
dä la slksilotsmpimuoloislakuinyleFpiinä

SYLARNA
17.-27.7.1991
Sylamaon K€ski-Ruolsinmahlavintuntudalue,
olkoavaellalanM€Ll€. Usoal€I| lunlimassllvit
ovåtjokilaaksojenerottafrat. Alueenkdvillisuus
jå linnusloovåt ikl(aal. Vaeluksellayöq,liiån
tunlu majoissa,joiia on ålue€nkatlavanaverk-

7.7. klo 11. vaglluspäiviåon kahdeksania osan'
oii4ia oletaanenintålinyhd€ksän.

Hlntåån.n. 2500mk, sisäwåt luna-ja laiva_
matkåi hyliipaikkoineen, kaavajliuia tunlu_
yhdsksån,pä_
iasema-ia tuntuitupayÖpymisiå
tösruokallu. sauna, laksi Enators-Siorulvån
LthrO on lalvallaHglslnglsällsraina 6.7.91klo ed€sta|€lsins€kå opastus.Hinia ei sisälläva_
ja retkimuon'a.
Hinlaon muiltakuin
18.00.Tukhohastamgnemm€suo€llå junayh- kuuiuksia
l|molltautu.
100mk en€mmån.
tsyd€llå Enafo6iin,josta 4amFe taksillavael- SML:niåseniltå
Han1991loppuunmennessä
lukssnlåhtö-ja paluupaikkaan
Sbrulvåniniunil| mFei huhtikuun
701.
rlassmall€,
PaluuiunållaHelsinkiin
lauanraina nu Luodollg.
ouh.k.931-220

JOTUNHEIMEN
20.7.-3.8.1991
NorlanJotJnheimsnon ,'iåmtåisenl(ori". Feir
paa yll2000-meuiså
huippula
on honta,låårF
kÖr,suuFl jå pi€n€ijäv€l våsiputoukset
ia taaksol luovarplitt€€tnahtavittgvåelusmaastoile.

Ulkolluyhdisbstoimikunnattaon
suunniteitta
kaikkien yhdlstyst€nyht€lsva€llu€Jotunheimeniin
hoinåkuusa.Hintaon n. 2000mk. Llsåti€toia
antaa Kalevi Saira puh- 953 1,1400hl 90-657
497.Tarkemmatliedol souraavassalehdessä.

KUKASJÄRVENHILLAVIIKKO
27.7.-3,8.'1991
Kukasjåryen
suotnotkuvat
hi olaia månäu ovt- la on mukavatulustuapaitsi komeisiinfotksilyliststevdtapnhiiviiöitå,
Kairkenutkou-. di;r
mGtolhln, myösmuihinretkgiliioihin.
Ta emly-ja lapinrdvrjåyhdistysr€n
yhleis€||åb;aviikor- matli€dotseuravassa lehdessä-

KALASTUSVAELLUS
KÄSIVARTEEN
3.-17.8.1991
Tero Fonkåinenlåhte€tåas oDastamåÄn
sellaja tiedonka.tJttdi*lla. sopii niin 'kalaslatein
kåvijöiläkalastlks€nsaloihln.VaeltuksonDäå, ia6em€leillå"
kuinaloitlelijoillski..
Tai€mmaldsPaino€i ole kull€misella,vaanl€loign naraamt- dol ssuraavassal€hd€ssä.

RUSKAA REISADALENISSA
Noian patnaimpllnkuuruvålohiloki Feisaerva
virEa komoa8sakanjonlssaparisenkymnentå
kilon€liä Hattiliapohiolskollli€son.
Ahmajå hirvi
hak€vatsen lolkolslasuojaaia komåd koivikol
jå månnikötluovatkåruntunudmaånympåröi
mäl€ suojaisållelåaksone€hevib ilmosn.Vael

luksollevarataånsyyskuuniolson vllkon li€lå_
missåvånånioislaviiltua, €llläyhlgldotNoiaan
jå reppoisakåvely Norjan puolta Kilpisiårv€lls
visvåt alkansa.Ta <åmmailiedot s€uraavassa
l€hd€sså.Tledustelut €U<envelåjåFaiia Hent_
man.Duh-k. 718768.

LÄPt SUOiTEN
1993
Panejo ny' vaettuskålenieitsi
m€ftinH osåIisiu
rnis€slasialuståvasttvuodeksi1993suunnitet,
luun va€llukseenlåpi Suom€n.Se roreureråan
osasiksljaånuna,lorenedessåei otenln mahta
va urarra, kuintuultsiensi hääån.
PANKKIHTEYS ON IIIUUTTUNUT
rGikkis6kÅsuor4äson-,tehrl|aus-eflå osanolromaksutennatkomaksuinensuodetaånäsiii
råmientllllå SYPHKt,Katevankäu
12 , Titinro
22 6 1 2 0- 516A 6

Llovumme
PSP:ntitistå8888eg
sik- 09173662
sl, €lt€i iosltt€itasaa aioissa,jota votsjtaftisha
j€n saaPumisen
os4onomaksu
PSP:ntllä 119660-9voi kä',råäKadakaivomaksqsn Yms.suoritukleen.

PERUUTUSEHDOT
Jososanottoilmollus
peruutetaån,
ei mäksenuaosanottomaksua
palautetakokonaisuudessaan,
våankorvauksena
kuluista
Deitäåns€uråaEsti:
Poruuliamlsaika
0-14v* €nnenmatkanalkua= 5OO
rnk,
'15-31
vrkennenmatkanalkua= 300mk,
yli31vrkennenmatkanalkua= 100mk.

H€lsingin
Seudun
Lapinkäviiöillä
on osanot
tajienvåhyydentai muunennaltaarvaamattomansyynjohdostaoikeusperuLttaaloma
tilaisuus
14vrkennenilmoitåtun
tilaisulden
alkamispåivåå
ol€matta
velvollinen
kotuauksjin.Jådesläjän
peruuttaessaiilaisuuden,
osanottomaksu
palautetaån
kokonaisuudes-

MENNEITA
ko kalk€s ta6 mukav6litllussa seu.asa lau
Lapinkåvljålluntuvalhallitsevansekåsienstete
kahden
€nsim_ leirralu st6njå väliläviillytellen
silläswskauden
valokuvauksen.
Ka4akaivon
vl
tiun
kuulijoila
poisssavesisså.
alhestkeråsivät
måisenkefioilLan
uskollisimmat
hlkoissakåvijåt
ja trsinanvefian,Mielenkiinioisla
larinoilakuipitivåtelokulssahuosn s i€, ett?iahkiott6
rittää
puukasoihin.
tenkinmolemmissa,
li te n takaisiin
ia uuttakinopPi-Kiitoksia kiskomisla
Maui PiiPolle.
vah PnloKytövuorelLeja
Fetkelly
MotlisuokäyliintutkinAsa pienenporukankes
lGrla*alvolla tapahtununa
pitivätvi6tåjåsenis
lilyt saval lapinkävijålkinliikkeellg.Kolmana_ ken,sillåLappijakesämökii
kymfrentiihenkeäteki vuoroinpibneunoja
la
kasoia, låtlyiå kaikki tvvnni
tunnistarnanomia
Ky.låjäHnini relkeilymaasloa,
muia Lapinkävi
Ritva ja Maia opastivattikkupulld ojkeassa jöiståoli nrlb pulaa.Masentava
(t)
sååennusie
li_ saimelkein
paisiamisessatulenloimussa
KåBivållisesli
puoletilmoittautuneistaiåämritin
ko
kun ympå lle kä?intyätaikinapöiköåkiiännellen liin.vetii:iLrliknkokoauantaipävån
jotenkakki
pullat kåstuivat
hyvinnousseetiakauniin.uskeal
syntyivät
perinpohiin.Mutanuotiooliisojaläm
VieläpyöråWssulAsa voissa,siti€nsokera min,eikiikelläånollutenååsunnuntain
kalniissa stlLåsså
håtåpåivåli.Noinisonjoukonperumisesa/pois jämisesså on se onEeima,etteikal,
Porukallaoii selväsliparempaaaikaakokoonlla lista linjaaulokyyliåpystynylenäå våihiamaan
Viik_ h€nkilöautok!letukseksi,
kuinelokulnkesklviikkosaunaan
syyskoun
jo la olisihyvinpårjän
nl1. Toivottavasunåin ei laryirseenåå kåydå
Jo l l e i k€s äk uiv aa,niin a i .a k i n n u o l 1 o _

MITA RINKKAAN JA
AHKIOON ?
,lllksl tolaen nkka pdMa tA ,g suAn
vdtu lt la to|€en 3!t kg? |'olem'rat ovat
anl nEftt, eatt ka 44, nt8 on mutana" on
laryeevlsla ta hel3een atn nn tal'å. Btnls paho neuewy pIk$I o,l,,bn kokenualen h nlelwysten PntseauoIosi kuvaala€i låhde matkaanihan 5 tig kam€nslaukkua,
la joku trt€e rciss![aan 10 ks
kivi r€pussaan,lhmisionianssa kannattaaouhua dnkania ankionpakkautsssta.
Ei ideöita
yhdlsrelsmårrå
jokarn€nvam$ti töytäå oman
hyvån pakkaustylinså. Pel(a Narinenkenoo
osherkissåån,
mitåhån ottaisikuudsnvuorokaud€nk€så-ja talvlvaglluksello.

taria,sidåhårsoa
+ råippl,ld€al-slds,
ufi€ilutolppisid€,n lableneja,dispediniä.Palkaus
on enää vailla wepaperia, hytlysmy*kiå, aurinko-ja huuli€svaa, hammashadaa,kam€raa
Pu+
+ kuut|anlmirullaa,
sekå kodalspussia.
sisla löylyy laulalankaa,nåula+ lankaa,saappaan paikkausväin€€tja ohutranarua5 m. ll
ympdllå.
masloinli-leippi
on kanvlpur*ln

I TALVELLA
ltsssnAhkioantaanormaallmaaslossaDal."ala
så m€lkopallonpainoaonn€nkuin matkanloko
tunluu raskaaltå,nukoissa nousuis€aahkio
muistutlaailsosiän onemmån.Ja Evaraahan
tåhånhorkkuvaunlun
mahtu!.ahkionoohialla
ruual,joila nostellaan
on lasaisesiipakalluina
I KEsiiLLÄ
ylös ainaseuraavaapivååvartenolevåanpusKesäelkisuuniautuu
alueolls.
iossasaatehdå siin. Fiuokalista
on samakuinkesllå,dotta ll
lulla, Tåmåväh€ntååsinotinmäårån0,5 tit- säyksen6 musrikkakeittos.
Fiuuanlsitlovålin€o|
laan ia tuo painoa klrvssn ja sahan vsran. ovat myössamat kujn k€såvaslluksella,
Mukanaovatlietysti ilangta, tautanon,tuslkkå,
puo|(ko,kuk6a,vispllå ja astianposunaria.Ta- Hiihtiieså Pekkaoilååoåållåänulltol€€-k€rvallin€nvsilsi ja haarukkaovat jåäne€tvuos! msloa, c€flinsukkla,villasukkia,huopaku'
en saabssalurhinapois.L€ldytymiseen
anoråkkia,
ovat misaappaita,
housuja,peltipailåa,
makuupussi,-alustaia laavu,
pipoa+ korvaläppiä,kaulaliinaasekå lapasia+
ahkionuumenisia
löytyyvillanahkarukkasia.
vaållusvaaletuk!€naovai pltkåthousut,T-pai palia, loppahouslt, untuvatakki, varatuopala,'p€llipaila'oli amsijankåynåmå
p€llipalia,
kahdetvillasukat
ttanåttipai- vuorirsaappaisiin,
,
ia, sllkal, kdsa ja lenkkarit.sadotr€ ia ky! kahdglalushousut,
kahd€tlapasel,palsutruk
måå våskan löyty inkasta sad€asu,takki, k@t ia katkaislulsormikkaat,Vaatlo€tovatlävillapalla, kahdet (villa)sukal,kahdot katsafi, hinnåvaihto!åatt€ltakaslumisenvaralleia roDhanskal,haltuja kumisaappaat,
pavaatelustauolllaja leirisä pideltåvåksi.
Vaettuksenal
kanaei paiba tai housujsvaihdetapuhraisiin,
jot€n vaavaatteltasi 016inkassa.
Mukanaovatmyöskam€ra,EA-pussi,
lamospullo,laskulamppu,
piklqnililä,suksivoiieila,
Ruokapuoli
on melkoask€€ttinen.
Netjänåaa- kur€ppu,
kirv€s,saha,lapioja ko4auspussilymunapluro+kiisseli
ja pihdeillä,Yiipymistå
la kahlonaaamunamys- dsnnettynåvarasJteellä
li+nusiikkak€itto.
På:iatedolna
ovatBtåBandin va en on lavu tai teltta. talvlmakuuDussl
kuivamuonaa
ei muodoissaan,
Alerioidenti ja.hakuualosta.
Pikkur€ppu
on s€låssåp.ilvän
sål.sijailtaie€lls
1 kg nåkkitetpåå,
0,5kq voita, evåitli vanen.TemosAllossamusiikkakeino
250 g m€tvulstia,
0,5 kg koppujaja 0,5 kg ja varmlikeir€htyjäieipiä.Tuntureille
nousun
keks€jå.Lt!åksi naultntoaineet€ti 0,s kg kåh- vol lehdmyöspikkur€pun
kanssaiaahkiojätevia, 100 g 16åläja iilkkarommia,seKi 200 g låånatamaihin
odotielemaan.
jotteei toivokyttöå,on en,
Alnoatåryikepussi,
josralöylyytaasaia, pgrhostaåssiapupussi,

RAJA.AIDAT KAATUVAT VAI
KAATUVATKO?
Väsyneen mutta onnellisen
vaeltajan miett€itä

kumisoikeudensaaml€€kslsuomalarsilloedss

rasFn lalvenurhsiluhsrbibstsnvoimislamalliMikå on riinävå haaste kåhdetteKeEvatats€n halsetpuhkuivalmenohaluia,
Vanh€mmatolivat
Koskusiankoulun €ka- ia n€ljåstuok*alaisotte läkiihtä lasten vauhdissa.Pienlii loiuuna oli
pojålle,jo$a ovatjo påri wolta al€mmlnvalloitseibemänvuoaan Jussintalvlsessalausahdukian€€l suomen korkeimmantuntu n Haliin la sessa:
'Jos l4atåli lul€€ mukaan,niin rilti ei
ylitöne.t virånomaisten
luvallaSuonen ia Nor siflenyhlåån
odoieid.Ei lullul,vills oli sutulla
råja
kesksttä
€dmaåra
itman
rrlltark;Etusta n€n, kun hån ainodå .i saånut €des yhEån
ian
ja as€lslautun€€n
Ejavanijanial tullirniehenlås
nåoloå?
Satalllomstdn€h
vaettusolkin'o€bnavaa' il&€jaa R4å-Joosepistaet€läånyli tukuis Totuudennim€ssåon sanoiava, ettå sadånl6n tuntur€klsnlavoitlena nelostlenbntumåssa
kilomerrintaival lyhenslloskus lasolsvaKiilopåä.
'(ymmenen
i€nkinaskslE ilman,etlå arkelMmlollsl vastaaplenolKulunputs
vastiiihontynytLuonnollis€sli
kåukseikuuluivaimyösasiaanelsnKn,kun l€hYöjuna,linja-auio,takslja nopoasli(varmontor- uiielojenmukaanpahlmmassanousuvaiheessa
vomuksesE)ohl Kaunispåånhuipun,jolla olisi Kuikkapiiälle( 62,8 m) olllitnpöUlalvalossaol"Ksskiyönauringonkl.
Juhannusyonåiärlsstatty
lui 31.0 asteta vadossaja varjoaer avoimessa
ningataa- kauneuskilpailut.
Se buvautuista.
Kef tunlurimaastossaollutlainkaan,
Paikallissnravnlu ollsl sanonutniitä haloa,
ssmusliikk€€nlååv€denhinhkin 12 mk/littåtuntul kohtuulllsela,kun låhin !€slpalkl€ oll 300
meiiä ja kohekymmånlå hikislii rninuulta
ah,aa s'Jkäänh nsretan
potunyksinäissssä
Vfiån siinåsammabnun€€n
auliud€se tallust€llessahymyityni,o(å loku o[ Edhaassaei vastaanlulljalla€nsimmäiseksi
kysuostunutoslamaankevåälå35 markåno?leEv- sylå puoluskantaa jåsenkiiåa.Jångälå eivåt
ia
lipunautonåyfi€lyyn
nädäkseen aulojajå vi€lå punapaiiaise!aja sinipaital€la.
Päivä sanolaan
pahimnassaruuhkå-Suom€ssa.
tuntematromall€kin,
K-Kaoppiaidenja K€skon
pysMlåmä$ä autiotuvNa nukkuvatvl€rekkäln
Yllåttåennuomaa!åeltaja,joka on nauroskottlt Elannon,EKA:nja SOK:n kanla'aslalkaat.T€ulkomåilla
olevllle
lllkkumis€joituksitto
la vatoku, räksisensaksalaissnask€l v{isyy samoin kuin
vauski€lloillo,
€tlå Suomsssaei Suomenkansa, vehnåpullaa
Kaukåisyöne€nruoisalaisenkin.
lahon saakaanvapaasolllktiJaminnehatuaaja sen kengurunkwiaplinebvänauslralialaisen
tåmllloln haluaå. Raja,Joos€ppion aikaad
yhtåuselnkulnlåhlnaapaalaelluksella
ainakin
ja parcinn€ula
puri'vonäälsen.
pysyy
Tiskihada
tå pysMriinythlsto allis€nmökkinsäSuomsnta yhtä hyvinmiehenkålösessåkuin kipes jå saha
Nsuvostoliitc'n
Ejan låh€lsyyl€€nsuomenpu}
jotta
lello 24 km låveäle ns. rajavyönyi<keene,
liikkumbeen
laMtaanpaikallis€n
nimismiehen Laps€tlöysivätJuonn6tajosjonklnlalslalaldel€lupå.Luvanollsi saanur50 km oäåsrå.Nåjniåi oksia.samalla.kun vånhemoion
nnkatkevenlvät ruokavaojen huvstessa,lasien repPuihln
keryi painoatoinenpuollllsääporonluisia,
sar'
TänåGlasnoslinja Psrcstroikan
ait'ana, aikåna. vrsrapahkolsia,kelonkappåloisla
ja klvlslå.TaL
,Naapu,
vuodsntakaisel
Edion
lonamuutaman
deleosienarvonke,loo Dlsnionneitofruus,ioka
inslånnsslohjerhdvähånhymyitynåvät,
votsl sattuiJussille
jytkå$å lasku$a.Hänkaatuis€joku polil0kkovamae tehdälotainvapaantiik
linber ia alkoi oarkuakamalasli:'Ei kai s luu

vain menryi Pokk ? llku loPPUivas'
ta. kun ol todett! häfen replssaån
o evan poron!!f eneys.
Kaastukselisesi 0n läpik;lymåmme
aue laellu kolmeen osaan Kullakin
aueella saa ka aslaa van loka kol
mas vLos Pellyneenkaaslålaf mL
kaan uhkaavastivähenlyneet kalal
oval oppineelmlltamassa vuod€ssa
o kean ryhin, oval nykyäänainanilllä
ra.
kahdela kerelyrråarLree
L n t u j e nl å r k k a l l j o l t ao n k e l e t r y l i k
kuminenaleen etelåosen soila tou
ko k u u np u o l v å i s t ah e n å k u u np u o i .
vå i n, joiia rinnurrelaattaisirn
oiketetlu
Metslistyson kansallispu
ston aueel
lå kie eny muilla kuin paikkakunlalai
sllå. Retkeiilå saa kelislåå ilåajan
takaa mahdolsesti lunkeutuva. kar.
hun vain kaisin.Eråålä ku kljala oli to,
sin håhly inkassaan saksalaissuun
nlfleinenparabelum.Me emme nåhneet ka.husla muuta jäkeå kun
erååre ylityspaka le unohdetunparif
toman ko herkkisen lenkktossun.'
Tåytelynkadun o si såanlt sodan
ky astå 14000 markala lman koriif
Korvalunturioli lähmmiLlåån.10 km
pååssä. Lapset olsival häuneet
kåydatekemåssäJou upukle ennak
koon låhiatlalksensa Multen sielä
olis ehkä voinul pjslå!4yåkn multa
sekn sjaitsee ralavyöhykkeellå,joka
on olemassa kadan kaunistelevan
reksunmukaansks, etlä Joulupukle
voilalsiintaaraiyörauha.

t uv ai

(ål€vi

ame kkaånen asrronaurtiT N4attin
g l y ,j o k ao l i A p o i o 1 6 e n n o l a k o m e n
lomodllin ohlaajanala sne. kåvirnelkeinkulssa, toles palafluaan,enä ul
koåvaruudesla
maapalloakalsellessa
maapalon näkee sellalsenaku n se
on han rajolata muiia ihmisenlekemä kenotekoisaesleilå - palora,
josså kaikk linyy kaikkeenla kaikki

koskela
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Aiattele
tulevaisuuteen!
Yhdyspankkiauttaa slnua
tavoitteesi,
saavuttamaan

@YNDYSPANKKI

ENSIKERTALAISENA
RYHMASSA
- Kunen setuiäyksin,iaruibenryhnän kok€n6ib ihmisiåsahoi Eova-UisaSalovaata,€nsikoialainen.Eovaoli mul(anaruskamalkalla
Pul
mankijåNisevellisyyskuunalussa.

RyhmännomeisiaEeva poikkesikengillåä.
Siinåmissämuutylitivålvssiånokiålaisillaan,
Eeva iarpoi noktapäiåilysleisillåalppivae'lus
kengillää siniset laslen ku€housuienlahk€et
säåri-ja vesisuojursinåd.

Oma sund€luonloon,luonnossa
liikkumin€n,
€sn €hdoilla
€låminen
toivatE€vanLappiin,lhniille,tot€aa Esva,mutla
- Naureskeltiinhån
mls€r,ryhmäsinånsåjävåt raka-ah||s.
orihanse pi€niyhds€våhuumoilaji
sekin.
Omaåpaikkåånsaoudosa ryhmåså kenoiEF
va mienineonsä.
Fyhmässähän
omakotnooljåå
pois,työrooliunohluueEliiån. - Johiajakysymls
oli s€lkeå:johlajaoli se loka osasl,lleslla lohll
siis tåysint6hö!€n mukainen.
Muttåluonnollisåsli
ryhmäåisetieslasivatlavalla
låilois€llå suhdettaanryhmånjohtajaan,milä ilsekuklno[ ionbjan sihisså. Omånvinvksercå
joukko:kenetniespuolinenjohloi naisvaltainen
laja huomaaja mllon, konet snemmån,lcnet

poikksavatus€lnkokskeisla,kllEnsikerralaisel
ka ynd€llå,kuka toisellalavalla, He eivål vi€lå
tunnenomeja eivålkåole kasvan€slnllhinslsåVaelluksenloppuakohli"tupusa{n"jå kokelnsltten vålinenero piån€ni,Tahtkjnsaattolhi.hs
tua, oli enemmånalkaa py€ähtyäkatsomaan
silloin,kuns€ osuikohdall€,
kaunista
malsemaa

Omlllaantolm€€ntul€mln€n
runtul ol€van ryhrnånkorkeinnomi, tavoilelluinarvo.Fynmäkult
tuud perustuiylänäviin vähänapuln, iukeenja
VAH
etiäluonnossa
solviåmin€n
- Kuvitt€lin,
yhleenkuullvuudenlunVISTAISIkeskinä-rslä
neta olin hiukanpeltyny!kunnäineiollui€an,
- Ehkiisiksisyntyikinalaryhmiä.Ryhm:jssåhånoli s€lvåkahtajakokoksneilianja aloiltslijoi
joset
olihuomaavinani:
sadismiaLn
- Hiukka
älynnr.totaå kunnonsukkia, påråå millå tyk'
kiiä. Elisellaistahenkeä,ettli pannaanpavahinko klorlämän, naur€skellaan
noillekolEnokille,
siilijpåhånonavaiopikseen.
Mutta silii Eeva oli siiii mieltii, etiä losipaikan
tuleånryhmååkkiälöysiyhleisenvastuunsa,loimiyhdessä
larkoiiuksenmlkaisesii.
Sennäkiyhdenlaitatl'.tajalkånsaalkumat{åsia.

pllissäistumisla
yhteislauluhelkiå,
Itanuolioita,
si ollutlillå vaelluk!€lla.
Joss€llaista
syDW
Minåenniitåkalvannut,
luonnostaan,hyvå on, l\,luttaei aikuistenryhmåssäjohrajaltapidåodotha kaikkienlarp€iden

- Kail*i ryhmäniäs€n€lovataikulslaihmisiå
seurus$u'
voiiäieslåållsoisomman
Jokarnen
pildn,los kåtsoosellaisiakaiPaavansa
E€va oh i/ybvänen vaellukseån,varkkåkänii
kobni,yörlåviluhija kengålollvalerilaiå€iJa
siitäEsvapiti,6ttåsaiotlase,jonkael bMnnul
johtaa,osara,tiståå.Jokumuuhoiliumänpuo_
Mdja Hynnlnenia E€vauisa Salovaaa

NAIN SE KAY.
ULKOILUTOIMIKTJNTA
HelsinginSeudun Laplrkåvijåinloiminnan
ydinlåoval rslkåtja vaelluksetsokäLapplln
sfå Ei'elå-Suomeen.
Kåyiånnön
työtåhoitaa
jonka toimlntalapa on
ulkollutoimikunta,
muoioutunulvarsinplrkåjånl.ls€ksi.
Lappiin
suunlauluvålkoko låsenlstöll€larkoit€tul
vaellul€€lpäåtslåånnoin vuosi etukäteen.
Votåiienoma ml€l€nkiintoon usåin näiden

koht6ås€6n
,a otlaasålvill€paikållisiasioita. Joskusvol nälllå rot llå löytåä ltsenså
koomls€starilanr€gsla:kåvelh Mortisuolla
jolla
l€ntoasoman
takanasuonsilmäkkeelle,
s€its€månmi6ståihmsllelisuohonuponn'rttå h6vosla.se oli karannutailaukseslaan
pa a påivååai6mmin,ja ra lttlh palokuntaa
avuksi€nnånkuin
lilannss€lvlsionn€llisesll.

RetK€nlledolosholdelaansekåLapinkäv'jåvälityksellä.
lise
l.hd€n ettå Markållulehden
Ulkoiluloimikunla
on kokoontunut
noin3 - 4
koko loikedaavuodss€a.Aialuksialosin vaihdotaan rotkientotoulusonkin usEimmitsn
vaihe.
ainå kun iavataan,Tehtåvåton iasllu niin. minnanmiellyitävin
åitå jolaisellatapahtumalla
on oma vastuuhenkllönså.
Hånkåy tutustumassa
otukåto€n

Täållä Pohjantähdenalla
Jokåisån luonnossalolkijan on hyvå tunloa
PonFnähI. KGka Pohlantåhuon sl'olaan pohlolsnavanylåpuololl4s€ nåylEäselk€ålläsåälå
åinåsuunnånpöhjois€gnkulsn kompaEsi.

Elelåånmalkustaessamm€
Pohianät Dalnuu
alas pohjoisiåhorisonltiakohti.Ja päväntasaajalla Ponjanöhlieaawtt€åpohjoiseniaivaanran-

Pohjanlåhd€nöytåå hålposli: Elli pohioisglla
laivaaltakauhanmuotolnsnOlavan€li lson Kar
hun Ehllkuvlo. Sen selbemån kirkastalähieå
ovåt Suomåssaåina horisonlinylåpuolella.Kul
lela kal€stlåslkåuhanulolmmanHhdon måä
noin5
råårnäållnjaakauhanaukoamlssuuniaan
kerle noid€nkahd€nehdån våin€n €Eisyys,
siinå on Pohjanråhti.s€ kulluu Piengnkåhun
lähtkuvloon,lossaon myösseilsemåntåhteä.

otavanlöydstryäslvol muuiansamanriånraikislaa nilkösi. Kauhanvarenloin€nliiht on nlmel'
låån Mizar(k5.piirros),Silå ki€räå låhellåtoinen
nhm€åmpilåhli (kuvasa), lafikanåköisenhenkllönblEfhyvissåoloissanåhdåtuo kåksoiståhdsnväåvalolsgmoiKn
osaouoll.
Pohlan$nd€ntois€llaololålla oravasrakabotluna on nåljånähtikuvion ryhmå.W:n muotol
nen KassiQeijå keskerrå,ymp&ilråånKereus,
P€rssusja Andrcm€&-Nimsttlleva k€ikkalais€sramyrologladaja k€rlomuson andlklnhrus
PerE€usoll rchk€ananuorukalsena
kuklsianutlts€nså M€dusan,hiryiön,ionka pslkkå kåls€kin
iämeti vasiustaiankiveksi.ApunaanPerseus
oll käylänytpolllkslkllllollotluakilpeå- Medusan
lappavakdse ei €nåå ollut vaårållinenpeilislå

I "T"A
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Iähtikuvioi ovai suurestä Retkeilykirjasta. Alkuperäisestäkuvasta
on j ätetty vai n kj rj oi tutsessa
pl hutui kuvi ot l a ni i den vi i voi tlksia on pelkistetty j ättåen
helpoimninerotiuvat klvton
osat. Esim. Isosta Karhusta näkyyvain otava.

hsliåstunågnål
Voitbnsajålk6ånPolsels kuljeni
ainamukånaanMedusånpåää. Mu aavankals€en i€ho €l ollrll lakånnul M€dusannssnsä

dan, Iakadui åhån jå sai hånst puolisokse€n.
Kuoltrd panskunlasekä Ändrcm€danvånh€mmålKoiausjå Kågsiopoijamuut€itlintåht-

Tuohonalkaan olloplalal€enkunlngasK6t€uk'
s€n ja kuningalarKåssiop€ijånma$a riehui
m€rihidö. Ernusråjarksdotuar,.trå ainoak€ino
pääsE hifliösä eroonoll uh€ia eill. kuningae
paiin Vlår, pnnsessaAndromeda.Nlln Andfomådasii(lliin alastomanam€r€n ranlakållloon
kjinni. HipiÖn hyökiitessäandomedan kimtr
puunpåikall€luli ohkåa PorssusjåjånmåtliM€dusankalseållahirviönkivsksl o€lasliAndrome-

FlunoralsuP€gasuson muulsn myösraivaalla
€dsllistentåhtkuvioiden
alapuol€lla.Tadnar
mulGanPega$s syn9i siilå v6rsstå,joka m€dusån
päåslåvalulmaahanPelE€ul€snpalalsssakoliin kukislottuaarM€dusan.

LlsäluksmistaAtf Henrikson:Antaikinhtino[a,

Poronpapanoita
Kulttuuriuutisia
I Mat;asuornentteteee

Lapin historiaa
I Marlllnån lalvåukset alkolvat
Markrjnankylåon ollut måftiniivimpiählsto alli
srapaikkojaEnontotrölrå.
se on nim€nsåmukaisesii ollut mafikin.paikka, joka on koonnot
l€upplaila laajaltå alu€€lla.Siollå on sljainnut
aiemmlnmyös Enoniekiönloinen kid<io, Kai,
vaul€€t ålkoivat kesiiloussa ja nllä larkotliln
hslnåkuun loppupuolellesaakka. Kalvaul€st
ja vanhankårål&
ovattuonåst€siinkodanpohjia
tuvan, Kaivalkia Maftkinassajaikotaan noln
viidånvuodsn4an.L|<19.7.90.

Kllplsjårv€nblologis€nåsenanlu&imuks€tovår
ainutlaatuisia.
Tämånkunniatsi350 vuotiaäyltånytHelsinginyriopistojådesrijuhtavanriråisuuden saanatuhturila
7.7.90,joflolntuntuntbotl
jå4eslettypof€sso ma'ssija iuhtaSuom€ntie
l€en kunnlaksi,Juhlassapuhuiytiopistonr6hbn
PåiviöTommlla,
TommiiakorcslientuisåsiKitplsjåtu€nilkimusasåmånmeaCyrce&i porrjor
s€n luonnontut{mis6ssa.Pl6n6stäatkanutKit
plsjån€n as€maon kehiitynyrvilkkaaksija kånsainvårisssli huornadavaksitalrok€€ksi.Juhta huip€nluirehtoriTommilanmallaanSuoften!o!o€tle ksskiyÖnalkaan.Lk 9.7.90.

I Konetalvuu uhkaa kulamubtoia
I saametatnen erltotskirlasto
Kono€lllnsn
l(|lllankäivuu
uhka hävlitåå€ntislen L,€pinmaåkunhknj6b o annenitniehiävå toj
kurrankaiv4i€n
ryönjårjei,nirnvanharkåivuupai- mia saametaisena
eiloiskniastona
1_7.90
tuki
kat kuin nllllåsäilynseltaitt€e[dn.Kultamusec en. Ioimintiaavarlenvatiion€uvosi,o
on mvöntåyhdisiyson ryhtnyt dokumenioimaan
lvalo- la
nyt 100000 mkn määr&åhanråltevuodejre.ioSolajoellaol€via kullankaivuumuistom€ftkeiä,
l€ käyt€tåånsååmenhlstisenkir@stonhoiraån
jona ns voitaisiinsälytiiå ja osin onllsöidätul€- pålkkaamisen.
E'ikoisktriastontehtåvånå
ön
viensukupolvlenihmst€ltåvåksi.
LK22.7.90.
kootåja lakåa tlotoåsaamgtåisesta
kulttuursta
sekå6disiåäSuom€nsemgtaisväestöntiedonsåanfaja kunuuihårastuksia.
LKs.4.90

Rakennussuunitelmia

I Kllpisiåwslå|3åt depuuhl$a
Kilpisjåpelläei olå jååly slunall€maanSaanan
I Ylåksen ossylelstaavasta
tishankkå€nn€lkkoamene$yse, vaan vnsilå
mulstululGla
on uuslpuuha-Nyl havitellaansuoråålisyhlaytå
Alolt€on tullut notjalar:silta,
ic'il(å
Ylåksen o€aylslskåavåsb iahliin runsaast Kåutok€inoon,
valmlltkusranEFaanjopa osånsuomgn
muistuluksia,aryosisluaonalh€ultanul€rityises- olisival
puol€nrakenlamiskustannukslsla.
samallasynll ns. Pikkulakinanke,
loka rarkoitåisiholgrrinra- tyisi lieyhtaysmyt'€suomenainoaa liettitmåån
kenråmislatunluin huipull€.Ehdoreduå30 000
Enonl€kiönkuntäon puolvuodepaikl€apld€läånmyösliian suu€na rasi- kylåånFtailtijåtu€€n,
tånut ti6hank€t6,Tie kulkisi rsi$å KilDisltuvlt ksenaluonoll€.
LK 11.4.90.
TieDimåsiåM - Railtjärvi - Kaolokslno. LK
6.8.90.
! Yll& tunnelt rat€ntottto
Yllås on såamass tumlin tuntulin alltE€.Våf
Rqian varrelta
tiovaElnvallokunnan
liikånneiåosto
on Duolbnut
ja
hank€tla s€lviltånyttmndihankkeenkannattaI Munnlkulkklo hllle|ree
vuuta. usåbudjåtrllnollåan vaEårnassa200
000 mk lisåå Våikaankurunafnambmahdolli- ElåmåMunnikurkliossa
hlll€n€o
ensiho|mikuun
suudeniuu{mls€sn.Syklyllå s6lviåä,rakenn€- alussa.Roilutkdmokymm€ntåwotta sntenp€laankovlåk3sn Keskis€nlaanlåDiouhkaistava rusbnu Ejavanioasemasuljsiåan yhlå åikaa
lunnelilie Varl€anturun ålils€ vai y'ilse. LK
Koblanja Antåin åsoml€nkanssa Kaik€nkåik20.4.90.
kian rajusån€€rauskaFii låhiwosina13 Laplo
Eiavartoas€maa.Pieniåvanioasemlasltarvila,
loeka loneet la lekn'ikkåkorvaavalasamal.LK
9.9_S0

Pj:npuheenvuoro
SMLon lehnythienon€slt€6n:Suom€npaEs
malkållukon!.Esiletlåvoi hakeaMa!.'aluliilo€ta
Swisaar€lta
UllaK€såseltijaFlånsisl(åLeirnan
rai rirab num€rosia170868/jäieEtöosasto.

Jos me kaikkiiekisimmelämån,meiiä olisi
HS!:sså liki 2 500 ja saisimm€kålcin v€noin
jåsennaksuja liraisuuk€ienjiirjestrimiseksijä'
Hanl..{kaaDaiokain6niE€ll€nneväintåin y*sl
lållainen
esib. Siinäon mukanaiåsånoksl-liiny_
miskortli,K€rroyslåvillesimyöå,milå muutamu_
T$mppiå- €i se niinvaikoa ol€,
kavaasaa kok€åliittymäläHSL:äån.Tal anna
jås€nr.yslahjaksltavanomaist€n
kukklenhi pa'
c-H

RETKEILY RUOTSISSA7
KIIRIJNA TTJNTTJRIT

jiiryenpohjoisannalla,
jdEn luntuitupa
jonnov€-

3. PårvärTeusajau,e
- Kaitlmjaue I kn, tupaKaitumjaur€n
länsipååsså.
Kajtumjaur6ssaelinlaryike
Kiirulralunturoillatarkoiirslaan
alueila,lokå€talåsså
IajoltluuLuul4aioen veslstöönla pohjoissssaror' Singi13km,taisuoraan
4 PåtväjKailumiaurc
niojoenvesisröön,aruåsiåitsåestra sjörarretkan
yhl. 24 kmja yöpymitunludasomalle
Tiälå sijaiisoomyös Kebn€kåjsgn
sallispuislonpohjoispuolella.
nen
K6bnek4s€nturnurias€malla"Tunturiasemah
Ruotsinkoftein tunruri Kebnekajs, jonl'a ko eln
jostabussiyhleys
Kilrunaan.
huippu
kohoaa2117
meMin,
Aluåållaonviisiyli2000 19kmNikl€luoktaan,
melrinluntuna.K€bn€k4s€nympårislösså
on myös
jåäiiköiiä,
joistatunnetuimpra
lukuisra
ovatlslallsjäå' KEBNEKAJSEN
KIERROS90km
ja Fabots,suuii nåisiåon
liklG,KeönepaKejäiitikko
UihtöplsteenäNikkaluoklz,jossalaNitiaessavoi
yöpyäNlkkaluoKan
trpakyl?iså,
lMuitamahtaviatuntureilaovatmm-Kaskåsapakte KaiatBD8 SalloluokEKebnekajse
ja BD6 Abisko
ja Kaskåsqåkka,jorkaylitåvåt 2000merriå.Alueen
ja
kasvållisuus
oniavånomaisiåtunludkasvullisuutta
Nikkaluoktaan,
veneku[otus1.Päryär
Saapumlnen
ålåimislöaikavåhåislå,koskäalu€onpiitiosinkårua mahdollisuus
yliLadljojauen
5 km.
myösKå1ixjoån
suuduntuis€utua.
Kebnok4seon
ve'
Z PäivåjNikkaluokla
iunlldasena19
- Kebnokajse
lähdeseuiuaTähänalueeseen
voilutrslua km,yöpyminen
sistöjen
Kebnskajsen
luntuiassmallai
690m,
monesia
en läiöpisteesiä,
silläreitiwrkostoon ii
jostalafritlaessapåivårstklKebnekajselle,
Jonn€jåF
heå.Lyhinpolkuyhteys
19 kmKeF
onNiklaluoklasia
jesteliiånmyösopasletluiare!.ä.
nekajsen
Kungsledenin
roiitlkulkoo 3. På,tåiKsbnskajse
iuniunasomalle.
- Singi14km.
kuilenkinvakkotavresiaKebnek4senkaut€ Alois- 4. Påt!,å:
Singi-Sålkä,12km,eliniawlkemyynli
kekoonja låFän pohjoisimman
osuudenkokonalspi
tuuson133km.Nopealilm6tovaihlelul
ovatalueelle 5 Pä&åisäka- Nallo,10km,
tyypillisiåja kssåaikanaknon syytå varaltua ta6. P/)ivä:NaIa - rarta|a. 2a kn r€ilinvafiellaUnna
van0maista
låmpimimpiin
va€llusvatusleisiin.
llmas- Raiion iunturiiupa.
yleensä
tollisista
syistiijohtuen
onvaellukselle
syytä 7. Päivä:landa ' KebneNalse,
I km,jossayöpymi
varatajousiava
aikar&lu.
Nikkaiuoktaan.
nsn,lalsuoraan

VAKKOTAVARE.KEBNEKAISE
48 km
Feilinlåhlöpisteenå
on vakkolavaren
tuntudlupa,
jokasijailsee
Stoa Sjötall61in
kansallispuislossa
Akpohjois€nnalla,
kajåryen
sinn€on kesåaikaan
bussiyhteys,
Flilsemiin
onmalkaa
33Fn jaSalioluoklaan
Kxtta BDA Saftotuokta
- Kebnek4se.
L Pä,tåjSaapumin€n
Vakkolåvar€€n,
2 Påivå:Vakkolavare- Teus4aure15km,Teusa

ÄBISKO. KEBNEKAJSE85km
KartlaBD6 Abikso- Kebnekajse
jos
Abiskontunlui*emalle,
t. PäirårSaapuminen
salaryithessaYöPYminen.
15km,alkuosareiiistli
2, Päirä: AbiskaAbiskojaure,
kansaI spuislossa.
kulkeeAbiskon
3. PäivårAbiskolaureAlesjaure,20 km,rcilli ohnaa
alkuvaihgessa
Kleron
lunturuvan,rupalkirtuavaif
on elln
lainattavissa
6dolllsiLtii
!vilia. Alesjauessa
?, Pä&åiAlesjaure- Sälkä,25 km, rsiuå voi myös

yöpyåpuolivålisså
TjåkianiunluriluvassaSäkassa jossak€itliö,suikuja kuivaushuone,
avoinna4.3
kesäaikana,
of olintatuikemyynli
1 5 -5j.a 1 8 .6 11.9,puh,0980-181
84 os.9S 129
5 Päivåisålkä singi,12km,rsiltlohnaaKuoppets
n, 1. iupa I vuodenaavoinna
Auskojaute,490
14km,jossayöpyminen
6 Pä,väjSingi- K€bnokaise,
vuodetta,
3.lupa12vuodel
kokovuodsn,
?,lupa4l
ja edelleen
Nikkaluoklaan,
la, kota3 vuodet€ja lupaisännånlupa-Tupaisänlä
MAJOI||UMNEN Abiskontuntu åsema,385 m,
29.2- 15.sja20-625.9.
pohioisin
pisie,sijailsee
Abiskon
kanKungslodenin
Ä/eslaurs,780 m, 1. kolmelupaaja jokaisessa26
sallispuistossa,påärakennuksessa95vuodetla,sivuvuodetta,
suoiatupaI vuodettaavoinnakokovuo'
14iupaa,
Ekennuksessa
92vuod€ltaja lupakyläLssä
jossasliniatuiksmyynli
palvelulupa
den,
ia sååsuoja,
palvelurak€nnus,lossailsepalvelukeitliö
tehtaiLijoille
ja sauna,lupalsän,å2s.2
22.51a20.6
häfiipuhålin
jasu i h ku t,a v oinna5.
3
8. 5ja1.6 -1 € .9 ,tu p a k y l å j a
25,9.
myös
27.2
30.9,
ståisyys
sivurakennus
avoinna
Hukejaure,a72 n, nrpa jossa20 vuodstta,kota
Kilrunasra
93 kn ja Tornioon445km.puh.0980-400
21.3' 15.51a4.7
sååsuoja,
hålåpuholln,
iupalsänlå
00os.98024Abisko,
omislalasTF.
24.5.
Kebnekajsentuntu ks en a,690m,sijaitseeLådljopohjoisrannalla
19 kmlänteen,
Nikkaluok
dalenissa
Nikkaluokrasra
J,eprerlåk&360 m, Tomionjårven
Ladljo vaslapäålåAbiskoniunturiasemaa,
tupa,jossar.ah'
r6raonmahdollisuus
5 kmvenekuljetuiseen
jau€n yli,trniudasemalla
påärakennos
deksanvLiodstlaavolnnakokovuodenja koia.
Jakolmesi
160vuodena,
ruokalaioilu,ellniar
vurakennListayht.
vikomyynll,
ilsepalvelukeiiiiö,ieltailijoillepålvelutalo,
Ab i s k o ntu n tu ri a s e msai j a i i see Tornei räski nrannal l a.

Kårunlburo,600 m, 1, tupaJossa12 vuodeita,2.
tupa18 vuod€ia,såäsuolaavoinnakokovuodonla
kola,tupaisånå143 - 8.5ja 20,6- 18.9,elintårvikemyynti,
håtåpuh€lin,
K€bn€kals€n
huipputupa,
1880
m, tupa K€bn€l€ls€not€Hnuipun€rsltuinte€llå,5
vuodoth10h€nkilölla,
avoinnakokovuodon,
keiniösså Pdmus2202 k€ilin,jonka såjliöitåostetåvissa
ja
lunluiasemalia
sesonginajkanaKebnakaijs€n
SäU€nluniurlluvaiia.
Kiro4 680m,tupalukitui,avainlainafiavissa
AlesjåuGnja Abiskojaurån
tupaisännilå,
4 vuodena7
Kårsavaq9e
kota,740m, Owe Ka6avågg€j&v€n
lånslpäå€€åKårsavagge,
690m,tuvassal0 vuodel21.3' 1i5la 11.7' 21.9,iipa avolnna
la, tupalsåntä
Måma,1160m,lwassa4 vuodeita,
avolnna
koko
vuoden,kamilnaaja polltoahenaoi ole.
Nal/o,915m,luvassa10vuodetia,sååsuoia,hålåpuhelln,
avolnna
loko vuoden,
iupaisåniä
14.3- 8.5
ja 1 1 .7- 1 1. 9.

Ia.tala, 1180m, 1. tupa20 vuodolra,tuparsånnån
lupaja så&uoiå,lupsisåntå
14.3, 8.5ia 27.6- 28.8.

Teus4a!rc,525n, 1 tupa12 vuodetra
Pal/€rva@6880m, korajossarulisija,sTF ei huoavoinna
kokovuod€n,2, lupa 18 vuod€fia,hånnåntuFta,
lehdipolfioaine€sra.Pålnovlksn,345 m, tupa Tortunioiånenluorels€nnalla,
6 vuod€tta,
hålåpuhelin, Paisåniå21.3
- 1.5ja 27.6- 4.9.
Aauhsjaurg,565
m,kotalossatulls,ja,STF€ihuolla,Ilåktr, 1000m, I iupa 20 vuodetta,avotnnakoko
polltoainetta
ympåristÖsså.
vuoden,
isänåniupalaturvallissuushuons,
hå!äpuh€lin,tupaisånlä
143 - 15,5jå27.6- 18,9.
Siirg':,720m, 1.lupa4 vuodetla,2. lupa 1I vuodei
la,avolnna
kol(ovuodon,3.
lupa18vuodelta,4.lupa UnnaAIakaE,720
m, l. ishniåntupa,
2, lupat8
20vuodetra,
håtåpuhslin,tupalsånlä7.31s.5ja27.6 vuodenaavoinnakokovuoden,håtåpuhglin,
tu- 18.9_
paisåniä
14.3- 22.5JaI L7 - 4.9SrEs/alrr€,
580m, 1. rupa10vuodetaja siiåsuoja,
UnnaA avagge,1260 m, 4 vuodena,avoinna
2 lupa20 vuodettaavoinnakokovuoden,lupaisäniä kokovuoden,STF ei huolla,polttoainettaet ole ym21 ,3 -8 .5 j a27, 6- 11, 9.
Så/ka,835m, 1. lupa 4 vuodeltaavoinnakoko
vakkatavate,44o m, tuvassa 20 vuodottå, tuvuoden,2.
tupa18vuod€ttå,
3. lupa16vuodeft€,4. parsäntå
21.3- 1.s;a4.7- 21.8,tupatukinumuinå
iupa18vuodeita,
tupaisåntå
29,2-15,5ja27
.6- 25.9,
ja elinia ikemyynti.
hätäpuhelin
Vislas,590m, f. iupa l0 vuodeta,2. llpa 20
ruodstla,
tupaisänä
7.3, 8.5ja 27.6 11.9,håiåpuhelin,yksiluvislaavoinna
kokovuoden.

TIEYHTEYKSIÄ TLINTUREILLE
Tukholma.Kllruna
Pa€sia nopglnyhtyesE 4 Tö€enja sinente n:o
98 Kinunaån( 1290km)ia tolnonvalhioohloEnkö'
ping- Mora- Sv€g'Osi€|sundSlömsund- vll'
h€lminå- tuvidsiaur- Gålliva€- Klruna{ 1470km
ja Ablskoon93
). Kiirunaslå68 km Nikkaluokåån
Tornlo - Kllruna
Tomio-TörcE4,josla li€ n:o98jatou Kiirundn
(352 km)

Jålllvaara- Vietas- Ritsem

Kosklentie
Uum4a- Sorcele
' Amhanäs,s€uEavlndelloen
vart€, Uum4a' Ammamäs350 km
Slnlnenlle
Uum4a-Sloruman
- Moi R4å, ti6nnumeroE 79,
Tänäbyyhyn
n.365km.
Uumajash

Seitsemän
ioenlie

Uumajaskaiuksilie n:079,jostaVånnäsistaii€ll€
n:o92,Äs€l€€n
saakka,josradotä351la 343vihål
mlnaan,josh Str€nlokklielä pilkn Sarniislinn.
350 km.SleNenlok{ieiatkuusdnlisisiä iunt'lllaluylitlåvåosa
eenkaunaG:idd6den,Tunturialu€en
tieståonvaink€säaikanaavolnna.Åselestaiåmå
ti€ haarauluumyÖsDoroteansuunlaan,jota kautla
4eraanBolgaljåliin,Uumaja- BoQaijäl330km.

Jälivaara- vieiås 132kmja JållivaÄra- Rilsem
Tukholma.
storli
1S3km,KebnalsinlailJrilla10tninvenematl..a
Sal
josialielå E 75
Tukhormasla
E
4lielå Sundsvalliin,
yloinenlie jalkuuRlise'
loluokianiuniuriasemallo,
piikh OslersundinkauttaSbniin, l5 kmennenSlor
niin saakka.Bussiyhtyes
kes:låikanapuh.tiedusle
lia Enalo6s,joslatieyhleysHandöliinja SlorulvA|ut0974018000Jälivaaraninatkailutoimisio
hon,TukholmaSbni 745km,
Jokkmokk - Kvikkjokk
Uumala- Storll
Pååosin
hyvåkunroinsn
rleJokkmoklsra
STFrnrun1.Uumala-Sundsvall
' Oslersund
' Siodin.630
( 122km)
tuda!€mall€
km2. Uumaja- Oorot€a- Ostetslnd' Storlin, s70
kmla vasiaavamalkaon aletlaessaSollefloänkåulHopeatle
Skelleteå'ABidsjaulArjeplogg
- No4an4aja
Bodö,ANiGjauriin
edelleen
lien:o95ja sioliå €
n:o375,tl€ kokomatlsn hyvåkunloin€n.
Skellsflså
väin n.290km.
- Jåkkvik

KIRJAREPPU
I suuRt RETKETLYKTRJA
Olli Aulioon kinoitånutGufimeruksån
k6ållå
julkalseman
r€tkslllånlaamalun',lohon
on k€.
lålty kaikrj Fahdollinenja mahdoronteio Enän
jåloonharaslukseenliiltyvltä asioisla.
Kidassaon kåslloltyvarusl€elja varusioident+
ko, maastossaliikkuminen,
lulenleko,ruoka,kalaslus, koydelja solmut,jäjet ja jåljestiminen,
aryioinlija mitlaus,vi€stintå,snsiapujå pslae
tuspalvelu,säå, låhdot, halmit ja mineraalil,
luonnonjå slänian suojålus€kårolk€ilijååkoe
Mand Arkon pinroskuvihrsluk€€ lsksliå €dnomais€slis€lvenå€nyksiviskohlia-Jokalsesla
alh€piirisråon myösesir€ty eriraisianibejå.
R€lkeilwranläyw k8slåål€uan €nnsnkulnva'
jaall€600slvull€mahduretuiaslaron ko€thrkäyEnnasså.

I

LAptNMA^N KUUsI
VUODENAIKAA
on lletosanomaOy:n 1989 bståniåma t€os.
on iennyt HånJonkaupsånakvarerlikuvituksån
nu UiKaoinen ja S€ppoJ. Pådansnon taatinut
leksdn. Ki4åssakuvaillaånlyhFsti Låppia iå
slalu rapahluviaaslolta€d vuodonaikolna.Knj.ssa on myös kgdomuksialolssa mataitilat
kohtaåvaleirarslalhmisiåjå åsioitamaisn varr€lla, He välitävät tuvåa LaDinihmtsistå.6tåimlsläja elink€inoistasiellå. Kldaon saatavtssa
sekiisuomen-strzienglannlnK€llssnåHyvåtaif
ja yslåvä||etal tittåvalls, ioka ei tt€då LaDista
muulåkuinatlä s€ on oohlois€ssa.

ENSIAPU
ITSEÄ;INKIN VOI
ELVYTTÄÄ
yllåläessåtllannetunluumålSydånkohlauksen
ko toivohomalta,6ll6i Daikålls€alu Dglastlsiai
toistå ihmislå.l.lhd voi lun€nkln lls€ pelasla
henkensä jos lietlti milen loimiå, k€tloo pakinoibijaKipsimissSuomen
Lååkådl€hd€sså.

Yskintäåia slsåånh€ngitystå
on jae€ft€va sitxea$ la såmanapyitävå nopeastipuh€timeon
ia hålyienåvååpua_Etvtlysutjåikstian puhunis6nvålissåI|..

Jos sydånåi ryöniinkuinpiäislla all€a pyörr,t
råå,on nop€a€fryhdynåvåysklmåånaivankuin
lronaH syvälå ol€vaasitkeåälimaa. voimakkald€nyskånsadojonvälillä on vedettåvähsn- llse-elvwks€ntehoperustuusiihon.etä vskiml
kubn tavalhsn;twtvs
keä oikein syv:iL?inSiis: sisåiinh€ngilys,sada n€npåjnaåsydäntihasta
iåyttiiåt€uhkotitmaa. iå;å'in
yskåisyiå,parinsåtunninlauko,slsåänhengitys ia srsåånhengitys
vsrcnkiertoldkuu.

Tenretuloa Lassin Retklalttaan!

T
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20.rr.1990
klo 18.OOalkaen

T
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TUTUSTUTAAN SYI(SYN
.tA
TALVEN TUOTTEISIIN
Rahamasslt rnukaan, sillä
shokkitarJouksla on
rutrsaastl.
Kulvamalto Oy:n kotitalousopcttaja
eslttelcc retklmuonla.

R'N'NRTIITRIIOI
NCN,PRLVCT€T'R
r/rvvmfif.f,r: f)**r
llöncantic 54
PUICTn
(90)701
Puh.
5059 l{olsonlcnrcnkotu
5

?
Mikä ihmeensyväterävYYs
Syvålaåvyys,syvåtarkkuus
la&oitiaasltå atuetta,lonka ååiraioienvärissäkuvaon t€Iävlmmllläån. Syviitedvr.ys on plenimmillåånsuunnta
aukkoa(esimI 2.8) kåytett€ssäja suul€n€€kun
aukkoaplenennsHän(ssim| 16). Swätedvyyt66n våikutlaallsäkslobj€kliivinpoltlovålijarar
konnG€l2iisyys.
Edellåolevasta
kåykinjo ihi, €tlå syväladvyytlåvoidaanhalliia vah lä4€st€l
måkafieroilla.Vah kalliimmissakompakrikameroissa on mahdollisuuss:ärlåii himmentlmen

Syvät€rärTysasteikko
Syvålorålyysåsleikkolöyiry yleensä iokaisen
jårjestelmäkam€ranobj€ktiivin tarkennlsrenkaanviercstå.Aslelkonkoskellåon tarkennu+
puolinhimmsnninaukkokohtajasenmolemmin
l€n numerot,joiden avulla voldaan måårit€llå
tafikuusalue, K:iytettessäesine*lksl 50 mm
objekliivlaasielkolh on lu€llavlssa,kun kohde
on lark€nn€ttu
4.5 meidinja aokkoon t 8, niln
krl(kuusalu€
on n. 3.5 - 6 merdnvällnenalue.
samallanåhdän myös,sttå kåytetess aukkoa
t 2, tarkkuusaluo
on vainn. 4.2- 5 mefiä.Vas
tåavaslikiiy selville,eltå aukolla | 16lådr.yysaluekasvaakin
io 3 måtistä11 m6tiin.

Miten ja missätätä
voi hyödyntåä?
Annanåhiin muutamanesimorkln:
Jos kwauskoht€€naon maisena tuntuissa ja

f

,i,ir

i rtl

- -e .

-':4-.i =-

{,.läka''.:'t't'

kliyli[nme tiola s0 mm obj€kuvla, niin usein
jolloinretarkånnuson såiid€ityåårsttömyytoen,
rävyysalu€alkaaesim. aukollat 11 n, viidestä
meidståalkaen.Jos kuvauskohdo
on muutamd
mdnn päiissäla haluammesekri koht€en,.flå
låuslan tedvånå, tårk€nnåtåankohi€€soenia
valilaanG.ävyysaluoonmukaansopivaaukko,
loka antaa slaäleruyysalueelslmyijs aärcrtö
mån, Joskusrämäsaattaaalheuttaaonqetmia
suljinnop€oden
kånssa.Mikiitivatoasaltuuotemaanniukasti,niin kiyiotiv suljlnaikåon niin hi
d6, ettå kuvatta€ssakamårasaaiaa ti€htåä,
Tållöinlaivitlåisiinjalustaaiai joiainmuutatukea
Tunlnssa ollossammssaalammelöytäi kuvatlavaksi sopivankukankln.Silloin voimmehvö
dynlååteråvyysaluethtoisinpåln,Kuväus
kohtsånollessalåh6llå,voidaankåynååobjsklii(mako objeKiivil'
vin lyhiniäiarkennuseiiiisyytlä
lå 20-30cm)ja valitasopivan
suunaukko,iolloin
kapeneeja tänä nähdäänjo
tarkennuset<iisns
etsimesiä.SwäiarkkuusaluesaanaaläliÖn olla
vain puol€ns€nlinvgfian jopa all€kjn. Tälöin
saadaanrausianylrmåårlnen'rclnahål\fetlyå.
Nän voidaanlilant€€n
mukaanhallitasyvåbåqysaluettaja såäiåli sirå raD66nmukaankiiyr

Polttovdlienvaikutus
teråvyysalueeseen
Jos larkennmme100mm:nteieellä
4-5 meinn
pååhäån,
niindkolla f I, k446tlvisså
olevater

vyysalu€on n- 4.2-5 motnä,kun sdsllålo rodartiin 50 mm:nobi€kliivillavåslååvanatueenol€,
var n. 3.5 - 6 mehinjå 24 mn:n objeKjivila
vajaask 2 m€rdstååå€nÖmyyr€sn.Tåslä h!o,
maanme,etå nirä pirgmpiput{ on, siili ka
Peampi on ledvyysarue.Tällöinmyösl$va-ala
kåpenee.Tolslnsåno€n,mikålikuvatlavakohde
pidelåänyhEsuulsnaniin 100 mm ble antra 6
matdnpäåsE sanan kokolsenkoht€€nkuin 5o
mm3 meinnpiiåsä la 24 mm 1.5 msr.inpiiåslä.

joskin myös h€rporusrara sntamb$n. Mlkåll
kohdeon ouutaman måldnpäås€åja voidaan
kåltl2låesim.aukkoaI I, nllniarkenlaminsnrol'
daan tehdå suurpiirt€iss€t,koskaratl(uusalug
on laala€slm.28 mmrnobjekliivilla1.6 meldslå
Nåmåovål vain viittsollllslå€simedkeläsi oF
jåKiivåisba,koskååukkola mall€luwt löyiyväl
seuraav€sla laulukosia ja vedåilemalla niitå
omankamoEnsa16 yysalueaslsikkoon,

LaåiakullnaobieKiivi,
olkoons€ siten 24 mm tai
jokumuu17-3smmväilE,luohieman
va(gutta

f2

la
r16

fa

fa

Kolnessatlinnässä kwassanähdäänen asaleRijöiden vatunus b |åvwsatueeseen. v in Ms sa kumsa on nuutttiana himnenninaukko.
seuaavassata^emusetätswej a konaD1e66a
ouekitulnpoltoväti. Netjäskwa otoifaa tult*a

tetåvwsatue*iiDy lähessanana eripoltoviibjA
WettäeEså jos kwausetäistynä nuutetam
nin, etä ake kuvautuutihile yhtä suueksijo-

Tilaa,soita:
90€411209
ark.9-17
la 10-14
Llqulsoleon maailman
enslhåinenputkllossa
olevaiuoks€vakuml.
Slllå lllmaat,päållystä,
liivlslåt, palkkaat,korjaal ennennåkemåltö
mållåtavalla,slllå
Llqulsolea et olkeas.
taanvol vernla mlhlnkäån ennen kokema4sl.
Llqulsolen sanotaan
olevankemlanNobelln
palklnnonarvolnen
luote myös yksltylstaloudessa.
sliolla muutama
kympplia sääslåkoF
jaamallany1kaikklse,
milå et ennenpyslynyl
korjaamaan!

U.S. Pat 4345,058

Tosi

hyYä..

jääpaltoa
Olenpelannut
ja
maaotteluja myö ässä pemesiaruussarjatasolla
lissäBrynjenalusasutovaleritlåiinhyvät
ja kaikkiin
Hiihloon
mLrihin
tatviurheitutaBrynje,alusasuja
niiden
leihn suosittelen
ja
keveydenilmavuuden,hengitti\,yyden
heippohoilo
suudenvuokslEnnenkaikkeasiksi,efläneovalihoavastenkuiviaja
siirlävät
lehokl€aslikosteuden
ulompiin
vaatekerroksiin,
Kokefiu$eni perusleellavoin suosl
katkllle.iotkanaul,
lella Brynje,alusasuja
lival kevesti ia mrellvnaivän
lämoimisti
alusasuisla
harioitu
- kilpaiuissa.
kslssa
ia \,€oaa-aikana,"
PenftiLehtonnta
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KysymyösBODYBOW-kuntoilwälineistå!
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l9onr
Kåytömandolll€uuksla
tintuu olevan aivan ue
komatonnåäIår slllå vol pohialaja påikalåkånkiå, paiksla €ad.- ja måi€pukrja, kalloliiliå,
TutlstllnLloulsoLllNkåsäs€llåvaolluksellänimatl€laukkula,arron kohula, huonakaluiajne,
Fluoblssa,kin olln jo kulkenutm.ll(€in kal€i
viikkoav€donhullslossasååppaaslaslsäån,lc
pr-€aappaåsså
ori pohjånja påårris€nyhtymäKodaltavakonlapuhdlsl€taanas€lonillaja larvil'
kohdas€a€o€åmå ia laitgkohdistahauEtlnul
iaessaMolåhiolnapaperilla.
Pulkiloslapurislettu
aln6lasoll€tåanlåsiallalai v€its€llå.Pinnånviim€lslelyåh€lpotlaÄlåsoiltimenkasl€lu.LopulliSaln sdälä vaellajalt€Uquisol€-tlubinloputja
non kovetiumlnen
k€slåå2+48 tunuakenol€€n
påjklqsinkalkldvuoiavalkondai Aln€plll, lolsln
paksludesladippuen.Mllä kosleampaaon, snå
kuintavallisolpaikat,joita ollntrokelllul€nsln.
påremninse kiiy. llmanlämpölilan
piiäisiolla
pinE
+16
r4(l
Valmis
kesliiä
kuumuuna
Cjoka kovstluuilLiquhol€or polyu€laanikumia,
{+200C) ja kylmntiå C50 C), ei ole liukas,ei
mankosl€ud€nvail(utik€esla.Ain6liimaa,paikmuru, €i kurujå antaahwån pidon.
kaa,tiivisliiåia ånlisöikaikklkumi, nahka-,teks
puu-,
papsri-,
illll-,
maatåtrtmstatti-,kåaketi-,tåLlqulsol€-put{loasulklessalllma'aln.tta tåyryy
si-, |asikui! , l€ramllkla-, neop€€nl-,vlnyyll,
pudska koko kaulaosaiäyteenja sen lålkeen
nallon-la lavalllsimmalmuovi.sinååt,Vain ns.
sulksa luubl ko|kllla. lohon on kaad€itulilkta
Evalsiln muovehh (tsion, PEL,PVC,polyprF
asslonia.Tiitnä siksi,etö luubin kaulaanjaiåvå
pieniilmalilaiiltåå jåmåytEmäänluubinsluhun
kov€ltuvanliimankorkiksi,

I uusrLIMTUPA|KKAU$
JA
TÄYTEAINE

Tuubimaksaa45 mk, 58 g 70 mk ia 227 g 300
mk.Tuolota tlo maahanBodybowoy.

NIESTASAKKI
våmaan huomasltkln,sttil €detlis€nLapinkåvissiinwå 1/5tårkoitraa0,5, eli
lån Nl€€tasåks€å
12, oli sittenkysedosllt|olsta,porkeislatai tss,
Souraavanaon nuutamiå ruokaohjeilalisiiå.
Niissäkaiklssaon kåyleIy runsaasli€ilaisia kui
varija tuolteita,loiia volvalmlstaaib€ lai oslaa
€sim.Päjä-Häreen Luoltaisruotiesnvalmlstahha loonlåisluolskaupasla.
ohjei$a on anneitus€kå koh€n €ttå kahd€n
(suluissaållå)hångenm:iårät.

LOHIRISOTTO
plkåriisiå
3 dl Risella
(2 dD
2 pss Knorhummsn-karkaraplkastkstla
0 p€s)
1plk såilykolohlå
2 tkl

papdkaa
ti iå

Papdkåia sipuririorelaanotukåre€n,ajnååts€koitelaania t€lt€äån 6 minuuftia.

JUUSTGKAWISPATA
t pss vallonGourmhPromium
pa6a
VallonGoumlxluustokasrlketra
(jåt6äån2 h annoks€stapois)

2dl
0dD
3t4 dl
(1/2dD
2 rkl
2 rkl
2 tK iluja
10{ g

Valmiilsi llotetutjuuBkset ja vihann€klettisä
Itlän l€i{oon. Juusbaasrs tisår?iiinvåhån €nnenk€lno4anPiiäfymistå.
SIENI.PERUNAPAIA
i pss H0qtlhsfikustsntk€inoa
(1 pss Blä Båndhed{ostsnikeiitoa
Hiiglinkåiionsilasta)

2 dl si€nlå
(1 1/2dr)
2 dr pårunaå
(1 d0

valmlllsl llorotlt sl€n€r,juurskseria vihannerc€r
lisäri$n l€ittoon,jora ki€hauleraannifaisslla!uPAPAKANJA ITUJENKUIVAAMINEI{
Papika ja rdurelvåi kalpaaminkåänlalstå
€sikåsittelyå ånnån kuivaamislå.Jollei kÄybnåvisså
ole hyöty-kasvikuivuna,
my& so-ast€inånuuni,
ionka luukkuapideiän laorlaankäy hyvh. S.koilaväillä loivatiaviauunipellillå.

RINKANPOHJALTA
T suoRAJÄsEN/
VARSINAINENJÄSEN
Jåll€€nkeran geni setv€nnys
nåiståasloish:
suom€n Måikailuli'ttoonio onnoståånionkun
muunrcrkeiry,tai LapinkäviJå-,
Man€itu-.laskei,
t€rutai lelingmarkaitiayhdisryksen
kauta kuutu
vat voivatliitttå Hstsingins€udun Lapinkivitöi.
hinsuoraiå!eneksl.

!

UUTTAVERTA
RAAMEIHIN
sanol €nthsn saianomlstaja.Eli nyt kannånaa
houkulellakaikkivåhå:Miin relkeilyllekopansa
Maksahålla
HSL:nsuoBjås€nmat€un
yndistyh- kallislaneetjåsoniksl.Kuluvanloppuvuodenjåsen ofia||€U e saa myö6no sdut,ioiiamuut s€nyydsnsa 'kaupanpåälle',kunmalcaavuoden1991jäs€nmaksun
malkailuliitulaiseteivåtsaa, Niitåovat LaotniåM.
vijå-leht, Kå4akalvonkimpån ia KiitjtånKuk6Ja€ haluat antaa yhdistykålle uudonjäsenen
lårven Goadoe-kodankåyttöotk€usseNåatensaamisestakoituvanhyödyn,klrlolla a€iamies.
nuk et Hunaiåpuodisra
ia He*lutiike Eira patG
kohtae ome nidesi sijasia HelshginS€udun
må€sl?l.
Lspinkåviåi
Jo voimassaoleva
sML:njåsenyyson siis ehdojås€nhanknnas
lon€d€lltrys,
€lkåkuutumhgn
sih. Autotiidoon_ Jos laashalualollaosallis€na
joka on SML:nyhieisöjiisen,auiaasiaa.vuoden
sa, asiamios-kohlaan
luleeona nimeslla yhdls
1991suor4åsenmaksu
påäleiåån
7.11.syysko- rys-koinaans€n yhdistybon nima,jonkå jäs€nyyd€nkåutb kuululMalkailuliitloon.

I ETSTNTÄKUULUTUS
LAPINKALENTERI1991
voisitko rasteroldamuulamal Lå9lnkåvijäreh_
desså l€yienävät kuvat - llmalseksilietenkin. ulkoillyhdistsioimlkinla on yhteisvoimh
p!h. k, 718
soilaBaijalle,
Josbntuukolahtavån,
koonnurja SMLon painaitanur
tapinaihetsgn
768.
kalenlen, iossa on krusi vårikuvaaia saa
menkiellser
rekstit.A4 kokoisen
katend n hinta on 20 mk. sen voi ata ioko puhelimitse
(170868)lal Matt'ailu-lehd€n
5/9dsivutta40
ol€vallaMaika-Markerin
titaustomakkeea. Kabnt€n lmesw mar€:kuussa.Sllä on mukaMYYDÄÄN
va lahjoitgrra
;ourunarutuilte.Kun ei ainavoi
MyynlGrnnor-nnkan.Analomic,0o I, ei råik€å
olla Laplssa,voi silti katsoa LrDin maisemia
Kovaåsakunnossa- väiin kältstly, mutla iar
matkami€likuvissa
Laooiinon nop€ston.oslan isomman.Hp 5100,- lal soPimuk- seinälläån:
p€åmpr
kulntuutetkaan.
la lyhyempi
sån mul€an.90 7247279lAnna.

ULKOILUYHDISTY$
TOIi,|IKUNTA
Jårj€slöpåivillå
VaåsGa 12.-14.10.90
valittiin
ulkoltuyhdl€tysloimikunlaan
uusia iåsåniå:
Matii Nylandd Pohjois-KarjalanLåpinkiivijöistå ja Jamo LaineJokelanFeikeilliölstå.
Entl
sinå ialkavatRannoVuodstoKiehisistli.Pekka
Narinån HSLista,Juha FlissanenKuopion
jå Hannu Haikonen
S.udun tapinkåviiöistii
KaakonLrpinkåvijöislå.
Ulkoiluyhdistysioimikunnan
louhujaovat mm.
Jotunheimenen
vaellus,Kukasjäruen
hillaviikko, kanbn ia tulevaisuudessa
lapahtuvaksi
suunnit€ltu
låpiSuomentehtåvåvaellus.

ILMOITTAUDU
VAELLUSOHJAAJAKURSSILLE
Helppoas€ on, kun osaa. Mutla opippaosaamaan:ilmoltlaudu
va€llusohjaaiakulss'lle.
Se
pid€tåänAulangolla 8.-10.2.1991.
|<urssin
ohjaajjnatoimivatMadti H€leniusja Kål6vi
Såirå. Kalevi kertoo, nilen rotkelle valmistaudulaan, Marlti 16, miten r€tki johdelaan.
Kursslllemantuukuusimelkåläs6,kaikkiaan
msirå on 20 h€nkilöå. Ll€åtleloia kuBsisra
anlaaNais€nPsl*a, puh.k.461 610.P€kåll€
voll myö€ilmolthulua.

KODAN VARAUS
KittilänKukasjårvellå
sijaitsevanGoadospuh.577
kotamme
varataan
C-HMoringilia,
puh.597397lai l4aijaStykil004,kesäasunto
Varauson peruttava
tä,puh.kotiin8764391.
kaksivlikkoaennenvarattuaaikaatai siikipeitliän nomaalikå)4tömaksu.

VUOKBATTAVAT
TELTAT
joiHSLllaonkolmeTenaMasl€r3-telttaa,
ta voivuokraia1OmUvrk.Teltatovat kupoli
mallisia,kaksikeiio$ehoja.IlBduslelulAnja
puh. kotlin676 039 tai Saka PaSintoselia,
lolta puh. kotijn 874 5880.
Muila puuttuva vaellusvarusteitavoi tiedustella vael usten vetåjiltå.

HIHAMEBKKEJA
Lapinkävijöiden
hihamerkkiejå
voi oska
kerhoilloissat6itilataS
hiniaanC-H1ia
markan
puhslimitse,
puh.koliin577004kesåasunto
597397.

t 1 .:24

KABJAKAIVON LINJA-AUTOAIKATAULU
Helsinglsu
Arkisin
6.00 eila 1 .6 .-3 1 .8 .
8.30
14_15
k to1 2 .1 5
' 17. 15
Pyhäisin 8.30
la pyhäisinmyös
11. 30
klo 19.00
16.00

Arkisin

7.00
1.6.-31.8.
9.30
15.25
kto13,10
18.15
Pyhåisin 9.30
ja pyhäisinmyös
13.30
k|o20.30
17.30
Ka4akaivolle
vieväåKoivulan
bussiatiiken,
nöiÄbergin
linja.unjannumero
on28sia
låhtölåituri30b

TAPINKAV|JÄ

_Iiläahrapinr:ilijå-låd€nrAositihul6eu

36r!'t E
56.nk O
Idaa'l LapinEn)äkrd.n kesbtiLd€.ra
Olen suoriltanut rn*sun il||€n åitliåtå rurLsrå
120-516$ .
llsln +ilifle stP.uki- l6lenk. t2
Kuulundn4e6årl hehkllölåtaffå Srrnl"n I
Må{€iluliittDal
(SnL:n iåsh)hdlstys) lGutta ia halqah liittyå
suoråtå4netsi llsL:åiin. ltaisön vuod.n l9gl
suord iåsanmals]n o9o 40nt) sdtuån; l6lcrh.
Håls; hfiå H.bingh Sadqn t åpihliiiviiöihin
laeitå karttr .suotnn !,1åtkail'rllittoon.
E
Mslcs.nSHtjn jå5€hfiår$un loo|nk hinutt
Lihet +åvällii lornåklc.lla .
Nrrhi

Osoik

HELSINGIN
SEUDUN
LAPINKÄVIJÄT
RY
c/o Raija Hentman
V Llnlå 18 B 17
00530 HELS|NKI

