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Suomsmall€iluliito$a or Una
Yhdyshenkilönä
Hån hodaanyös osoitteemuutokset,
Kes?inen.
jäsenasiatja
SML Puh.170868
lehtiepäselvtrydet.
P,iåk4upunkisodunluontokoh€itas16
s. 17
Kidareppu
s. 18
Ni€s1asäkli
s. 19
Etiäiset,
naahiset...
s ?0
Kaljakaivolaiapantunulta
s.2l
Riekko
s zz
Rinku pohjalta

PiirunJ0tTU$
Ensiys,yhteydenkatkaisemin
toisii. on kulttuuriss@me
va.hårmgåistusnuoto.Sitäanka.ampion vain
Lappiakulkenålla oe mseone vapaaehtohesti
eristyks4 pois,jd ja ulosarkj*sla ympä.istöstädh€
Meilleseeioleangainu,vd ilo,huvi,katkos,lomaja
l€poMu aonkos sittenkå; vapaaehtoine.
edstysselli?
Ol€omehantekemisksåkan$alllkijoitren kan$a, .iekon ja tuntunkoiw., pu;onja rakan
ftekl@ tule $pivaksi kåtsooa.samattanpääh,in
jajåå siihenTuntu.ikoiw ei siirry sy.jäå.,purovirraa
ome uomaanså
olimepå Iähellä1aiennq nillä nj€lellåtahansa
Ne elåvåto'@ elarii:insi! onien latims buk@, omallarehellislydellään.
Valel'telmine. €i oleihmiden-nimisdluonrokapp.leen
kauneinkyhmy.Se.äkn,ja tuntuu,€nnemin tai
nyöhmbi.. Ajnakin kan$avåeltajatjoutuvar
siihqsuhrauunaan
Luodtoeivalehlele.Kuusikasvaaylösp:tin,vaivaispaju
naatapitkjn vaivaispajuei klvittetekau olevansa
lellaErepsonava
rieklolår nmnynlåkkaraLuontoeipuhumuunnertuå
rotJuua
Eka LaDDi
v.lehrele

TOIMINTA
HELMIKUU
2.2.ke klo 18.00
.KYLMÄNFYSIOLOGISET
KERHOILTA
IHMISESSÄ
VAIKUTUKSET
I
Kaisa.ienenala-$te.Puutarhakatu
rysiologi Mårita Sandslömkenoo elävåsti,mitåihmbesätapahluu,kunvilu iske ja Ditenihmisentulisi
puh.k 2919171.
vastuuhenkilö
KirstiKlemola
iskeåråkaisin.

12-'13.2. la-su
SAIMAANSAARISTOON
LAAVUVAELLUS
Suksime DnpihaneesaLappeenrdmnkaupunsinaluella hilaiman tahdissajaputuåusluvdlkins
josta Muukloon ja takaisinS@.ial@. Malkaa
Reirtinne kåy Samialdta Ilottulaånja HiNisaar€en,
kenra viikorlopun aikanaf,oio 2s km. Osallistujillaon omalevåätja talvivaellusvdslet. YöPyminetr
Låblölaudtainaklo l0 00Muukonednajaha,joMe sumlniåina
ldwsa tai maldollisestilumikuopassa.
Daluuklo I4.oo aikoihin.Retkenlopuse on sau.a Matkatehd:iänhenkilijautoill.,jolen ilmoitlautue$asi
kero, nontako vaeltaja kånppeinen mahiuuk''t'liisi. Ti€duttelni jå ilmoitttutubet 8 2 dedessä
saumsråjapuuslåke.ätäiio
keskenåän,
SeijaTurppopuh.k. 322644.Matkakusratuuksijaku autokunrå
pieni$mna osållisbjilta.

15.2.tiklo 17.00
JA
KÄYNTILOHJANKAIVOKSESSA
KAIVOSMUSEOSSA
elåmä,in
Lohj4 kaivoks.ssaKaivosnus@s.muistellaan
Lapi.kåvijåtpääsryerbtustumaanmåamlåisee.
rs memeiråaikojå Kaivoskieroson ilmainen. Mukaandåhluu enintään?5 he.ldlÖåkålvok*ssa
Kokoontuminen
Ioma Numellepuh.k.91218243.
liikkumisen
takia.llmoitt.utumine!13.t.nen.essä
klo lT.00.ItsekaivoskierosalkaaLohjauåk1o.1800.
Ala'Mannerheimin
tielläH€lsingisså
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19.2.la
PUUNVETOTALKOOT
"Eisunapuut netsästävetåmiillålopu onuusilapinkåvijiiiden
sanan
tasku.Siistaåsahkioitavetåmlilläj a
työnrånäIay.itiinme vehentåå
pi.ojen mfiråä netsåsså
ja lislaiåpuunnäädä Kaialaivon tujan pihalla.
Tööitrkåydiiånkelolgmenen aikoihinläviilläpidelii inbetudokkabukojailtalta
eu.oråån.Vasiluheihlö
puh.k.461610
Peki(a
Narineo

20.2.su
KYMMENEN
JÄRVEN
HIIHTO
riiivåhiihtole.lki ålkaaKdåt(aivoltakellokymmmenaikoihinpaikåltep.äsetbussilanro 85Leppåvaaran
LäkHtorilta(yhreysjumHelsingin
råulari6enalta 8.42).LatukierteleeNuuksion
karuillakauiojiiniltä.ota
nukaasisukds lisälci.eppuun
eveätVastuuhenkilö
KaleviKoski
puh.k. 912,81o?9.

MAALISKUU
2.3.ke klo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOTLTA
-KOLMEN
VALTAKUNNAN
KALOTTIREITTI
Kaisanimd ala-ste.Puutarhakatu
I
Kevålkokouksessa
nautild kokowkalNil ja kMåäo låpi s,iåntördinåise!asiar,klren eoden 1993
toinintakertonusjatilinpiiåtös.Tåmä.jålkeen
RaijaHenhd k€noojaneylHå,nitå nantuuviine syksynä
avatunkalottireiii. 800 kilonelrin narkalle.Vastulhdkirö SeijaTurppopuh.k. 322644.

pe-su
4.-6.3.94
HIIHTOVIIKONLOPPU
ISOJÄRJELLÄ
piiijånte€nlänsipuolella
Hiihtoviikonloppu
suoritetaa.aikaisemnilra
retkillätu1ussa
siåilsevaua
kansallispuiston
alueeua
ntt vånuudellåbnen pei lime.ä Majoituspaikkanaja
tukikohrea o. Lortikan
k&nppä,josta€n kesteisensjjaiminansiosta
onhyvätehdåpåivähiihioretkiå
vaikkakojiidenjiililte Tile
majassa
on24hengelleSauna.
Lonikållejohlavåtietalv€llaprkkipaikauesti auki.Sivatoidentisåtsimvös
ja saunavm$eetmukaan.Oiano ohrksu n 2oo mk ,i,ppuenlahrijoiden
maluupussi
maaiå
nnoittrutumi!.t SrodenMarkåiluliittoon
Ulla Kesåsell.
tai häntetuuhavalle
28.2.nennessä
puh
t?0868
Läh1ö
linja-aulolla
Ala,mannerheidintiel6
enrisen
\aR:nrabiiasenan
edeslå.
oe4.l. klo 18oo
Li!älieloj, ja vatuseraydennt
sraHannuI uoropJhI oJl-roo470
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12.3.|a
PUUNVETOTALKOOT
Toivottavasti lumihdget eivät ole sulaneetja pääsedhe v€låhää. vielä Karjakaivon lähimaastoislapuita
Talkoot alkåvatkeuo kynmenen maissajaviimeisiäahkiollisiavedelldåniltapäiviillä Kolnm .eljän aikoihin
on tiedo$alalkoolaisille.
VasluuhentilöAuanApunenpuh k. 1451781
on eunaja hemekeitroa

HUHTIKUU
6.4.ke klo 18.00
KERHOILTA
-SÄTEILYNVAIKUTUKSET
Kaieniemenala-aste.Puuiarhakaiu
I
Kevätauri.sodjo naalaille$apisaniayhd€njosloisenkinnenlinpååll€
on aikadi€rtiå auringonjanuunkin
säreilydvaikutusb teNetlemmq Tohlo.i WendlaPaile Sateiltlurvakeskuksestaon lupautunut kertoMan
kysrmyksiimmevasluuhenkibKnsfi Klenolapuh. k 291 91?1
asiastajavaståiledaan

TULEVAA
7 5. Kevätsiivous
Kadakaivolla
14 5. Kesiitauden avajan€t Karjålaivollå
20.-225 viiko.loppuvåellus

1-3.7.pe-su
NORPPASOUTU
SINISELLÄ
SAIMAALLA
Tänåwonnatänånkirkkoveneillå
tapahtuvan
retki$udunlåhtö-jatulopaikkaon Savonlinm.P,nvematkat
Majoitlumi.enohissat€ltoka.
ovat n 36 km, Teenanaon kirkkovetreklltluuii.tuiusluminen.
Toivottavaslieame
Oellhtumismaksu500-550mksisåltää
ruokailulsoutuda1kdaikana+ soutupåikan.
yhteiste
kokooD
I 5 benidlöä
Tarkoilus
onharjoitella
tahtialoukokuuse.
Ilmoittåudu
onanveneellisen
puh 322644
3l.3.94mennesså
KirstiKlenolall€puh 291917l raiSeijaTurpolle

LOMA
AHKIOVAELLUS
POHJOIS.KARJALASSA
19.-27.3.
Läh1öjumlla
Hehingistå
lauantaina
l9.l klo 7.04
Vaellutsella
najoitutaanteltoissatai laa!ulla
Li e kså a n,jos t a jaik et aa na u to l l ah i i h d o n N u o ti o tu l i l l epääståån
j oka päi vä,natkan
ja påivänatkojen puolivålissä
aloitBpaikkad.Låhtöpaikka
on nahdouisuus
mokkiinja saunaan
pituudetsolitaanrelkelleosallislujie.kesken
Reitti
Jokåine. hoilaa omat tuuål jå varusieet Retki
kulkeepäaiosiKarbunpolku,.inistävaeuusreitti.
jos lählijöitä
toteutuu,
o. vähintään
kahdeksan
pitkin. Matkalla on esin. Ruunaankoskel,
johonsisiiltryjuna,jaautonatkar,
Hintanoin800hk,
ja paljon koeea.
lalvidsuon kansallispuisio
naatilamajoilus+sauna,ruoka ja aanupala,
Viimeind ilra+ yö vieteteännaalilanajoituk*sa"
k o p i o k a rt atj a oppåan pal vel ur. S i tovat
jossaon saunajåruokå.
ilnoitlautumiset
152 1994mennessä
P€nii Salo
puh.k.29168?3,plh 1.1537248.

H HTovflKKoyLLÄrseLLÄz.-s.a.

Tas Ylliilselle hiiht,inåånja laskexeldan, diin
uudetkuinvanltatkinlapi.kåvijåtLlihtöHelsingistä
t.4 klo 21.22lähtev,issäju.assa
PaluuKolarista
94. klo 1925ju.alla.

Imoittaurumh€tjr ti€dnrrelut11,2.m€nnessa
KaleviKoski puh t (klo 11.30,1200)90-218
0 2 4 9 ,p u h .k.912,81
0T9tai A nj aS i ntone.puh
k.
90-676039.

Eitrr! 2300 bk sisältiien maikar junalla
makuupaikoin,
majoiluksen
2 h huoneiss4
ruokailu!
saunåtjaoppd palvelut

E n n a k k o h aksu
500 mk, j osta ti hete!ä.n
pankkisiiolomake,
jolla maksutuleesuorittaa

8-12.6.
RETKIEESTINSAARENMAALLE

paviljonkiin,
Kokoodtuoinen8.6-94Etel.-sataman
kellonåik.ja Iaivannimi selviådnyöhennid.
Tållimasa meilåodotte linja-autoja paikalli.en
ops, joka vie meidätn. 80 km:npiiåhån,
Eesrin
kasallispuisloonnim€ltåänLahenaa Sieltäiuaua
lautålla yli Saarennaalle,jossa yövyt.iän

päiviiharkojanaldittuihin paikloihin. Linja-auto
on koko aja kåttö$å. Tallinmssaemmerutustu

Tämiiohjelnao. 6akle, nuutoksia sltaa tulla
Bjusli.Hintaluleeolemaao
o.800nl,johon sisähw
laiva-,jå åulodatkat,nökit, paäruuatpåilittäin,
ryhnåviisumija oppa palv€lut.Ennakkomaksu
ja vmslustasollaan 5 0 0 n k 1 6 .4 menness,iri,l i l l e: S Y P H K I
Mökkienpitiiisionanelkouusiå
ajkakorkeitaTårkoituson,ettåaaoupalotenne
Lödrotinkatu
24,dli n:o2I4218{ 3842Helsingi.
its., nutta päåtuuanhoitaisi
opd, esim.ravjntolass4 SeudunLapinkävijät,viittees€.nsda:
Saårendaa.
rojatalosataivastavasepaik6e. Yhtenåpiiivii!ä ldoittaunmindI5 4.1994nennesi;iiknjeå,joss
kåDpunkiii!roisda päiväne onliedot,nimi,ss.tunnus,Byntyhäpaikl4osoite,
tutustutaanKuresaare.
itse Susmaanan ja yhte.ä påivånånenisinne
passinnro. (HUOMI PASSI PAI(OLLINEN)
erii'tleluotronkåuniiue
srclleveneelu.Hium@
osoireeseen:Pertti salo Torp4tie 20 c 04430
puh.k.29168?3puh.t.
saa.ijdä pois,koskarika ei riiiå. Tarkoituson asua IiNenpåiirai tiedustelut
samassamökissåkoko ajao, josta te€nme 1537244

KALOTTIREITTI
KVIKKJOKK-VAISALUOKTA
21.7.31.7.

jå
Kdlottneili. ensinoäinenvaelllsosakulkee rcmi hivahljelutsen seld najoituksd saunan
ja opastuksen.Ruoka ei sis,illy
peåt'rtyä
relken
mahtavanSa.€kinvier€stdPadjelanbnhalki
oerkitryäreittiå.Tåme8 wk kesråväv&llus alloa
ke 20.7 illalla myöhenmin
Kvikkjokintunturisemaltapåårye.vaisaluohaan Låh1öH€kinsistä
?aluu su 3 l 7 armulla
ilmoilettavallåkellonajauå.
josra siinlt:iiin laivallaRilsmiiq nisså byös on
Helsinkii..
Ilnoitiåuluniset
13.5memessåHam!
piiåiössuraja majoitus
puh.k.931-560470,
pth.t. 93t-2423517.
Luoto
Mukdd oteld 5-t 2 henkilöeHinian.2000nk 6
LähtijöillepidetäånemsLlopdlaveriKdjalaivona
(
he.Jdlön
he.idlöi,jotka
ei!ät
ole
SML:n
osdorolla.
l8 6 klo l3 00.Ennal*onalsu500nt malset@
jäqiil hi'rå 100mkkalliimpi;batkd hintaiippuu
lähetetråvålläpankkkisiirrolla
osanonåjille
nyös lährijöiden llkumååriis1e).Hinra sis:tlt,ia
ja Ioppuoeennalkopalåvedn
erepåivä,D
nsneså
ju n a ma tk atHk i- K em i m a k u u p a i k k o i n e € n ,
jålkee.. Muutoksetnahdollisia.
ja
iuristibussikuljeluksen
Kemi-Kvikkjotk Rilsn

RETKEILYN
PERUSKURSSIN
JATKO-OSA
KALOTTIREITIN
ETELÄOSALLA
30.7,.1
3.8.
Selvitrelrlyö
RetkeilynperuskuBsinkåy.eille on suunnitteilla Ajankohtasaatlaahienuoyobentye.
men€illå,irja
on
kiinnostuneet
voivat
kysellå
Raija
jatko-osa vaelhksenåKaloltir€iliUå vålill.
puh k 718768.
jahalunaessa Hentmanilta
Kvikkjokk-ståloluoka(noinviikko)
edelleenvaisaluokaan(r€ilu puoli viikkoå).

TALKOO-JA HILLAVIIKKO
KUKASJÄRVELLÄ
3.-7.8.

Kukåsjårve.dais€misenitiiåyhteisråpuuhailtda
jårjesrÄäkaikirre
Ulkoiluyhdisrystoimikunra
Lapinkåvtö-jä.jesröille
talkoolenin,jossa on
ta.koituksena
iehdä nuun mua$a pitko$ ja

saD.åpuira.
Työtå ei paiskitakuitenkaa.niin
tosissaan
etteiko ehdi11äisi
nyös låkkasoille
Kukasjäflenseuduillahan
on tunnetustihyv,il
ja ilmoiltautunisetlertti Salo
marikol.Tiedustelui
p u hk. .2 9 1 6 873

PERUUTUSEHDOT
Jos varaus peruulelaan, palaul€taan 0-?
vrk ennenmalkanalkua,peritåånvaraukse.
ihroitl&tumisnalsuvåt6n€lty.å loimistokuluillå"
50 mk va.aukselt4Laheikin niin etlli"jos vares
Tilaajaon oikeutettuperuultåessaan
ta,,teen
nyÖhemninkuin:
PeruDtet.ån
takåisinnaksuun
låiikårintodhtuksella.
42J1 qk emen maikd alkua,pidåt€tiiånpuolet
HelsinginSeudunLapinkåvijöillåoa ossouajien
väbD'dentai muunennaltaarvmåttoman
30-15 v.k ennen maikan ålkuå pidäl€råän johdostaoikeuspetultdlonatilaisuus s''tr
l4wkennen
eirddonaksu kokon@. Mikåliråmåmaksuo. yli
ilnoileruntilaisuudenalkamispåiväå
olenarta
palautetun
25%vMtunlomaviikonbinmst4
timån
velvollinenkotuauksii.. Iärjeståjånperuutraese
tilaisuuden, osånononaksu palåutelaa.
l4-8 vrk enne. natkatr alkua,peritåån50%
vaEukseokokonaishinnasta,
kuitenti. viinintiiiin

YAELLUSSENSSIT
Kiinnostaisiko
riukka pariviikkoi.e.Ruolshsa jåniennaismiss. Ajankohtaon
elokuunpuolivålin
kulkien Kalottireitiiä vålillii Vaisaluokta, jelked. Soiheleniinjulell@ lisåå.RaijaHedh@
Nil&aluoka,upeissajäåtikkötunlurcidenjasuunen
p u hk. .7 1 87 68

HETTA-PALLASHIIHTOREITILLE
kuitenkins3mlla polulla Huipuistaeteläsi. o.
korkein.Nå&triit la€ltaovatmahtavå1:
pobjoise$a
Jauristunlurit,etelässePaud
Ounastuntu.it,i&isså
alavatwonatjå l bnesså
Råutujoenkairå.
Tuuli*na
päiviinålaeuatunteehyvintuulenvoidakkuudq.
Siel6 on nekymämyöshuippuje. ymp:lröimälle
Hetan Pitkäoiemestäl,ihdenne seuraamaan PyhijåNelle
noottorikelkkalraa ylittäen OunasjäNe4multa
Pyhåkeronrinnetrålaskenhe Siosloruå pitki.
senjälkeed
voimn€kir valitajoko låtureitinlai
moottorikeltldrån säåståriippuen.Useimmilen Siosl'arunk:inppäåkohti.KDtu on valtavanupea
lumipyryssäkin
noofl orikelklauras,iillypidmpåiin nåky. Sen nolemoille rint€ille iluli mrodostaa
n:ilqaisså.Alu$a mdsto on srotajaOunöjaneen lunsta nini ihn€ellisimpiemuodostelhia,nuna
laskevienpienle.jokien uoma-aluetia,
vaihrelevaa joslNs lumi voi l.hleå lyörymäånnnnefiåalasja
syntta vadaiildreita usein rinteisiin on rehty
koivu- ja mennikkökangastaLånnessekohoa
joitavoikäydäihastelema$a.
lumiluolia,
Siosltutud
kuitenidnjo huulamia vdoja joista Pahravdå
autiolupaon 16 henge.ja vdausrupa8 heng€n.
ja plhelin.
Siellåon puukahi.q kaasukeitin
EdessasiintäätaivastavastenPyhäkeronhuippu,
(590),Kukkarov@a
jokavminkinaudngonpaisteess
bohtaahopei*na Liime$ä nälq.yHaaravaam
Kork€ultaPyhäkerollaon 71I ja sillå sehallirsee (653)ja niidentaka.anah|avaRautuvda (699).
naisemaakutsvasti. Pyhäkdon luoteispuoleuå Kiipeänn€ nyt Siorvaaran(510) rin.ertä ja
Sillwadd(s30) itåpuoln,
olau nmesuonitåreunallaol€vallepiijvätuvalle hiihtelemmelunturissa
se.TappudnetiotupajaMarasronporomerkitys.
ehditiyänneoledn€ hiihtineetvajaan7 kn, jote.
paikkajååvät iräpuolellekilomehin paiåhän.
voinme hlaäUäslyllå popsiaahkiostamme
tai
li*åslanmemauklaita€väitä M€lsåntutkimuslai, Mustojoenylilyksnjälkeen hiihtel€mmeTappu.in (644) rimefiå Rouvivdalle (s60)ja edelleo
toksenomisrdassåtuvassaonlakkajakasukeid.
PikkuvaEn tåuta kohti Panakurua.
Sielläon l0
PyhåkeronpalvelutupasijåitseevåliitömåssåliilEikauniitmaismat.
srfde$äja jaka tietoakansallispuistosta.
Siellå hengenauliotupajaympåriuäme
ei ole klin kiloneldn pituinentaival
voinne naultiavaikkapakahvikuppos€tr
hillo- Pahakurusla
Hannukutuntu.turituvalle.
AvoimellapDolella
on
lila l6 h€nsellejanyös lii?illåon puhelin.
taiHannukurun
kämpåltävoimmetehdå
Pyhiikson huipun vauoithinen lq'syy malttiå. Pabakurun
hlipputul€eainauudesraan
etes, muriaainaollaan piliv,iretkenlä.nessäkohoåvanOuttaklan (723)
Ttnå kwååoi kunrtlM Inht.å hiitrtovretlu}selle EDotrt€kiönHetrsh kohti Pallastunrurcitl.R.ittion n.50kf pitkåjrsuhtelltu.n
belppohiihtiiii,muth rrrjora va.ltrjrlleetrtod€llåkluniilå mds.mi!jr vrihtelwråmååstor.

hengenvraustupa.Latujalkuu Jiikålåkercn(600)
länsipuolitse
Lehntkerolle(745) Taivaskerolle
(807),Pybak€roue(775).
Laukuke.olle(785).
Tåeltä
ja Pauaske.on
alke laskukohliHotelliPallåsra
(6a6)ja Palkaskeron
(705).inteessäolevaarallae
Ounastuniurin
kansallispuiston
opasluskesklstå
Kesklksesia
voisedaiietojakarcallispuislon
el.i
Hannukurun
tuntu.iluvaltahalkåjdlou jyrkkienja
mistösiti"kasvistosta,geologiastaja Lapin kultlouhikkoislendnleidenvanioimanaviriaavan tuurista.Sielrå voi myösvaratareitillevaraustup
ied
(a90) Suaskutu
Edujoen yli kohd Suastunturia
ja Lumikson (662). Nlijltä
eroltu Suastunturin
Iinta-alallamn500neliökilomelrinsuutuinenralhe
untureilta aoi seDrataOunasjoenuonaa idäså
peninlllmien malkalla Lunikurun jålken alkaa Ounaslunturin
kdsallispuisto
on yleiseksi
nåhtåjonla huipunldtu
nousuVuo.dskerone(670I
tienåå qydeksi varartuluonno.suojelualue.
Sesuonahlänsipuolelta.
Kyrön ja Näkkälånpaliskuntien dollisuud€n
relkeiuäluo.nossåskä palvel€eopeKssallispuisto$a
vtUiesäpor@idaeonylilqlkusiltajalGl@udunme tuslaja lutkimusta.
saaliikkua
ja
siitä Röyninkuruunja Montellin pienelle vap&stiilmanmoolto.ikåyttöistå
apuvålinetia
po.oldnpålle(5 he.k.). Kånpåltärisleåålalu nn
bni,lyå ja tehdä luli vain oerkiryille paikoiue
iliiånVuontisjiiflenomdla olevalleVuontispirliue, Mlutedkinreiiillaonnoudatetiava
ka$allispuistoss
d. 4 kd, ja Kedssiepin kyleät! lä.1en n. 7 kn.
liikkudisestadnetuja ohjeita.
huipulle.Mnka onnoin5 km Hannuk!rusta
Paha
L!run kauna"onmaasto
aluksialavaajoki€nuomaa
nuta alkaanouslasitlenOultakkadhuipplakohti.
Kiipeäminenpalkire, sillii Outlal*an laeltaon
iodellaup@i n,ilqmåt koko Pallaeoun6tuntu.i-

Montelliståon Nanmalakurunkänp:ille 1,2 kn.
Sielläon 16 hengenautiotupapuhelimin*nja 8

Pj:npuheenvuoro
Yhdistykm kahdeskymmenes
toimintawosi oli
nelkoislavipidåd.valtaiotuallisenretkeilrruode.
mskeissäHSL:nroiminAsa
tolslertiinerilåisisa
lapåhtuniaenmdän kuinalunpednoli suunnitelb
Kiitoks€tkaikille,jotka ideoivalja toleutrivat.
Unohlamatlajå våheksymartä
niitä, joika olivat
nuuten nukå.a, osalli$ujina. Selväaon, ertä
jltjeståjiensaamamielihyvåon suohse suhteesa

kåyiånnöisse sekå jesen maarittelyissä
Nuodsojäsdeksi
mliåriteUäiin
åIe 18-wo1is enlhen
20 woded sijaan.Yhleisöj.senryson nrr myös

Tämavuosi on tdkoitus oitaa leppoisandin
Kä'tännijssiiråväkkäänalkuunpitiistiinloitenldn
tandikuun e.sinn$isissäpuutalkoissa.
25 henk€ä
Kdjalaivolle Kolmeuultaahkiolanostivat
aneBivai
2G ruotisjuhlån jiilkimininkela
puunvetotehokkuudehhuippuunsa.
Lisailsimd$a
20-vuotisjuhlassamme
saimmevasiåanottaa oli outoaja bapinaistaaineuaeli lunta. Saum
jotkalämiilivåt ja kd.ustivat
huonionosoitlksia,
lännösså k€lpaa låås keksiå uusia juonia
knjairugiaorhwä lisåwokrauaviinvarusteisiin lapinkavijöidnloimi.naksi.
johrobntavalilsi
SML:nlal'javiikonsaajaksi
Aulis hpinkåYiiå paidlt
Bostönin. Auliks€nleppoisaolemus,lämmin lrpuksi muisiutan
vielä,eftaomalla2o-wotislogolla
ja työpanos varust€tlujaT-pailojaja collegejao. saatavanå
huu6ori, optimistinenelåmånasenne
lapiok:ivijöidetr
sekai.etkeilynhyvåksiovatluon€et KirsiiKemolaliapuh.k.2919171.
ja €dislåneet
juun sitåoikeåayhteishenkeli.
Yhdisiyks€nuud€tsii:innöt
Reipåsta
@lkeillalotta
kaikille
Yhdistyksenuudet såånnötsaatiinvirållistetuksi. seija
Muutoksianiissäon låhin.äkevät ja sl,yskokous

YHDISTYSTIEDOTE
Eelsingin SeudnnLtpinkiivijål ry. on Slonen
MrlkiiluliiloD jås€njirjstö, jokå p€rusreitiin
vuonnr 1973.Yhdbtyklen tdkoituken. on
edtulåå
Irpil mrlloiluajr rclk ilyå,erityisesti
EelsinginseuduUr.

Ka.jakaivoon aokattu kårltöömmeHelsinein
kupungilla.SesijaiheeEspoossa,
.. 9 kn Vannafta
Turuniielrå,pari kilonetriå Solvallanu.heiluopisloha.KadakaivollepåeseeKoinlan bussilla
nro 85,joka låhteeLeppåvaarad
Läkkilo.ilta.

JÄSEI.TYYSMUODOT
yd snd ie Ij ?ie r. | )iiin]4et Sl\Il,:oonja sitlikautta Ka.jakaivoUe
löttåå h€lpoinnin seuraåmalla
Solvallan
urheilDopisroltal,ihtev,iå
oressinpunaista
HSL:ään.VaBinaisiajiiseniä niin wosi-, perhe
viitoitusta
n 2km
kuidnuonsojåsenet.,SDla/irr.ft
/ tuuluvatSML:n Pirttimåen
johonkinnuuhunjejeslöön, muttaovatliityneet
jonkayhteydessii
Kldakaivollao.ylii@jaja ala.rajå,
HSL:åådbaksånallasuonjäse.mksu.tilillemme.
MuutkuinSMLrntoislenyhdistystenjåsener
eivät onsauna,sekåyleisesåkåttös,i olevakeihokatos.
kuuluualioit4 pubtaihhuopiajakeitin,
voi liittyå suorajdseniksi
Yrirykserjabuut yhteisöt varusteisiin
y tnksi
johonSinolonluotavails. Yl.imajs keitliössäo.
v oivat liityeyhki söj,ai
yksiliekkinenlcå$keitin Alanajass o. tatla ja
kadiina,ylämjassåon kaksikåtuii@a.Myös
JÄSENEDUT
Helsingin Erå-Vaniste: retkeilyasut ja ja kalaslusvarustel,ym
v:Uineei,m€tsås1ysUrheihkåiu42, puh.479 787
HerkkuliikeEnaPalonåki:måkeiset,tee,
musteet,
Itåmeentie2, pub.7532780
Ldssin Retkiailra: .etkeilyåsutja -välineet,
polkupyöråt,lökeltelu, ym
puh.6121600
FoMr! KDkonlori,
Panioaitta:rctkeilyasutja -vålineel,polkupydre!
Yiönkalu34,puh.6943899
Okssenkatu
2, puh.408972
Ona lehtedmeon LATINKÄ\aJÄ joka ilmestry
nelj,istinodesa ja maitåiluliiton MAT(AILU,
jokailbestrrkuudesti
LAIINKÄWIÄ-lehdqvo'
myöslilala, elleiole vdsinaind tai suoajäsen.

vihr€åån kohpostointilaalikkoonlaitete vajn
maaiuvåjå1e,mlut roskåi tulee viedå pois
lesen saatuoda nDkand nyös Lapinkävi(iihin
tlulumattoniahenkiliiitå.
Yli viidenulkopuolhen
johtokun.d
kahdelle
ryhmesdon ilmoitettava
Ka.ja}åivoaeiwiveaiapelkitståår
omd kär,ltiiöq
vaanseon ainakaikkienjiisenten
kåytössä.
Kd4akaituk daih.t saål jåsenkorttia vast@n
S u o m € nMatkai l ul i i tosta,Mi konkatu 25.
A u k i o l o a i kaoa 9.00' 17.00 Maj ohsa or
toininlaohjeetjoilaruls noudatt@.
T€lttailuonKarjakaivollasallittuLapinkävjjoilleja
hejd,invidailleen.Llkoilual'Ieenva.tijål
voi!"t periä
lelttailijoiltaLiikuntavi@ston
saiätiinånmaksun
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jäsenedut.
KaikkinuutMarkailuliiton

JÄsENAsIoIDENflotTo
Yhdyshenkilö
Suone.natkailuliitosaon Ulla
Kesänenpuh 170 868. vaGinaisleij.se.t€.
osoiteenmuutokset
boitaaSML
Talkooviikodoppui.aonol6kelumalcutontdkoko
ja Iehtnilaajien
Suomj.sdten
osoitieemuulokset
tilonlopun(ei koskelehamat$a).Mud ohjeln@
joissyöqtäånKaiakaivolla, hoitaarunastonnoitajaAinoMaiikainenTiidmamtie
merkiytdlaisuudet,
puh
, k.3?0299
ovar ohjeloaankuuluvilta osiltaanilmaisia. 9 B3 8 ,0 0 710H €hi .ki
Keskiviikkosaumn
sarnanaksuoa 5 mk/ hlö.
TOIMINTA
Maksul sDoriteiäan
HSL:n pankknililleSYP
Lömrinkatu 24 lilinro2I4220-4013
836.
Kerhoiltaon jokaisenkuukauden
ef,simnåisenä
Avain on palautetiåvaheli kåytö. iillkeen
Kaikestaloiminnasta
ilhoiteiaadLapinkavijäMalkailuliinoon.
Senvoijått:EmyösMalkailuliiron
postiluukkuunkirjekuoressapalautuslapulla
laps€l(allel6v.)l0nk

HSLIIäo. kolmeTena
Master3reha4joiiavoi
KotuKinila^ Kukasjiirc ii
wokrala 100nhiikko tai 50 nk viikonloppu.
KukasjaiNensalvoskami toinii vånustupåtu
Ua,anrtiahoildvatC-HMori.epuhk.577004ja Teltat ovat kupolinaisia,kaksikerostelrtoja.
TiedusrelulAnjaSinlonenpDh
k 676039tåi
Sakari
MaijaStykli puh.k.876439]
Palopuh.k.874
5880
Muutkuin Hsl:nj:tsenetsåald kå)tliiakote vain
HSLlläonkaksiTrangiaajoita
hokataan50nk/
HSL:ijäsdenseurssa.
viikko iåi 20 mk/viikonloppu VaraukselAnja
Koddt b:iftönalBt t onEsL:njåseniltels nk,llö/
puh k. 6?6039
yö ja nuilta 30 mkölö/yit Alle l2-woliaiden Sintonen
vuokala voi myösitseiehryjä
tehtyjåahkioirasekä
kåy1tönaksut
onpuoleledelläolevista.
Kokokodd
Savotan906jaSavotan
1200dnkkel00mkviikko
voi nokrata käfröönsä60 mk/yo.
Tieduslelut
PekkaNarin€n
K@doksenlänpiiiii
kmiinallå.Muunavarutuksda tai50mkviikonloppu
p u hk 4 6 1 610.
vsi jajäteåmp:in,
tiskihd,siivousvålineeljalapio.
NDldonin;ntapahluulartialld
Ybteiemistuk*se
Motkailaliitofr sauia j a nda
Lapiolåvijöillä on kå'tröoikeus malla alueella
olw@nSuomenMdtkailuliitononistanammajaan
ja sau@n KukasjärvellåMaja. kår,ttönaks!25
nvuk/hlö. L10,31.5hinlåmAala)tn?
yöpwä.
henkilöluwnnuft@:l hlö 50 ml/hlii/vrk, 2 hloä
30 rnllliö/vrk, 3 hloe 27 mvblö/uk, 4 hlöå ja
enemän 25ml</hlö/wkAlle 15woiiul aituist€n
seurasailnaiseksi,ouilta yli s,wotiailb lapsilta
peritåån10 m}/vrk, nuttei saunmåksuaMajan
yhieydessä
onsauna,jonka
kär,trödaksul0 n&/hlö/
ke.ta,joka pitä. erirellälaskuun
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UljasPemu,rålkoopäillitkö,Luuvanienenliel0 I
821,Puht 682525
Hehinki,puh.k.488
84.OO35o
63
Allm Apu.d, AulhBoströn,JomaHyrkäs,Pekla
Narine'rMida Pinnen,Kadn Siuander

I C,
Pybätuntunnrie
SeijåTurppo,Puheenjohtaja
00970Helsinki,puh.k.322644
?eki(aNmnei! VupuhMjohtaj4Jåm€dnraival
E s poo,
10E6 8 ,0 2150
P uh. k .4 6 1 6 1 0
l7-21C 1,04400
KirstiKlemola,sihlei,Vehkalie
Pekla Na;neq vetäjä,Jåmeii aival l0 E 68,
29191 7l
JäN€npäå,
, k 461610
0 2 1 5 Es
0 p o opuh
jiisnet
johlokuman
Muut
KaleviKoski,Hdnu Luoro, JormaNumi, Mirja
Majå Hrdinen, Såd6 Kosrana, Joma NDmi,
Pirin€qPerttiSalo,KarinSillDdd, E*lo SimPdo,
UljasPmu, Mirja Piine'! Perti Salo
Leif Strön! ReijoVålånd*
Rahandhoitaja Ni^oMarikaineqTiinsnaåntie9
puh.k.3?0299
B 38,00710Helsinki,
6 B 8, 08500Lohjåas.
KaleviKoski,Asema.inde
l1 30-1200
puh.k912-8IO?9,r90-2180249klo
7
loimnlaja,Mikkelänahde
Miie Pirind, vastaavs
027?0Espoo,puh k.8054632
ReijoBlomberS,Mdjå Hyminen,SaoåKostamt,
Majå ?uska,Ilka.tie l1 C 24, 00400Helsiih,
Tei Laine,SakadPalo,Ulja Pedu
p u h k .5 7 1 989
sirkkasundvön, Kdneltie 2 c 46,00420tlelsin_
04400
ki, puh.k 5632092
17-21
C
l,
KirsliKlflol., vetäjii"vehl@lie
puh k.2919171
Jiinenp,iå,
Surå Kostam4 Anja Poutiainen,RjrvaPunnen,
Sirkk Sud$.ön,
MarjaPuskaMirja Savolainen,
Se'jaTurPPo
LaB Sve.skbery,

Håluitko tutuslua l€lem$khiihtoon?

Onvtkolo vrnuskåmpiiki Nuuksion
retk€iliiöille

imokd telMk biihloa
Piiaikåupunliseudullatoimii
Metsrihallirus
on oslaut kdiiållå l99l Vihdistä
rv.
haraslåvaybdhrysSuomenTelemark-hiihtejat
rannahåoravakolotimisendökin
Ruuhilamen
no. kuBsejatelmdkhiibdosta
Yhdistysjärjestiiå
Nuuksionkansalliplistoon Se
varaustuvåksi
j,isenilat
TalvendikanayhdistykFn
kiinnostuneille.
sijanseeNuuksionk4elhPuistonluoleisimas
ueleråånNuuksion Swinghillissåliistaisin mn
jaNummelalla
sopukdsaI 6 knptiåssåVeikkolasia
klo l8 - 19.30.tlinta30nk'terta.
15.2,2.3ja8.3
ja kursseisiasaa i'etoa mn
Yhdistykseslai
puhsnjohtajatusi veikkolaiseltapuh90_446573
puh90 555864
ja koulutrsja
MatliSeppä*I1ä

M€$ähallituksenEteländikon Puhtoalueålkaa
KåmPästätehdään
wokntakånPPäåretkeilijöille
januineeriiman såånlöineen.
esitekulkuoppaineo
Ruuhiladnentieltåei ole viBllista
Tessåvaiheessa

l5
yhl€yttamökillq koskaOravakololleei ainalaan
vielåole n€uvoreltueapureidenkansa virallista
tieyhlE4rå.Tarkoituson,€nåOravakololle|ullu
kåvellen,ja autot on jätetttud kauemmaksi
tien
varteed. Kadpän vuorokausivuokraksion
suutuiteltu150nk, Oravakolossa
on myössauna.

Muutol6ia Urho K€klas€n puiston
Yanuslupalitl,tåntöön

UK-kansallispliton
våralstupienja kamnien
wol@uksel hoid€te. otisen Kiilopiiän st&n
Tanl€vaard opastuskeskuksessa
puh 9693- 46
25t, telefax9693-46l13. Opåstuskeskus
on auki
hrlston€stid NtrDkstoon
I l0.-31.5.tlo l0-l6joka päivåjai.6.-30.9.ldo
l0-l9jokapiiivAVaråukset
ontehtävaetukäteen
HelmikuDnålustakansåUispuistoo.
palkåtaan Varauksenlehneellelähetetåån
postisiiitolonate,
ympä.ihorinenpuistomeslfi,jolo otte v6taa.
jolla hän voi naksaå varauksens pankkitilille
ldrp:ir vahuksia Kansallhpuiston
perustamiso Avaiben voi noutaa naksukuiltia
vastaan
myötdpuistomestdilleja trlevall€ opasvalvojalle Tankaveran
tai SawkoskenopastuskeskuksisrA
lankeåamyös kdsallispuistosla
ti€doltånisen Såariselånopasluspisteesrå,
Tunturil(eskus
r€håvå. TehtåvÄkäsiflää myös retk€ilyravoille Kiilöpiiäla
tai Tulppionnajoilta. Opa$uskskus
opettmistr, osa .etkeilijöistäkud ei iede nite.
låhettäåavaimenptydeltäesså
postie.nakolla.
lelka luomosa site roskranara rai luldtekoAvaimd luownaja pe i åvainesta100 markd
panttihinnan,
joka natsetaåntakaisinavainla
palautetråessa.
ja pataulajålta
Ävaimmlunastajålia
Joe.sikesiiluuksilulev@k&sållispDistoonåiot@
pikavauhtia
nerkitii tiet,l reitirja sallituttulenlekojalelttapaikatKunpuistos&daanvalnnksi,alue€lr€
UDsiulkoilukå.flå Såbn-Alakurtin alueesra
laaditlan myös kå,rtijsuunnitelna,nutta se
roteutune€wsra parin kolnen woden ltulunua. Ensimmåinen
ulkoilukårtia Slonen ja Venäjån
Alkuvaihee$akulkD Nuuksionkesalispuistoon rujalia ilmstynlr.
o.
SDomenpuolellakanta on
on ldkoirls ohjalåNuuksionpiiån
tåutta.
åjåntasainen
ja Vsåjä.
l:100 000 ulkoiluka.lta
puolellakantaperustDu
ninistön osaltavanhoihin
jå Kutsan luon.onpuiston
isojakokartroihin
toinituskarttan. Pyhä-Luostoalueelraon nyös
Hopemoke sansluspusit
valmislumassauusi
ulkoilukartta
Karttakshis on luopunutSuomun-Sallåtunlurin
Påklaa ri.kl6i tåi ahkioosiseu.@valle
relk€ll€ ulkoilDkartan uusinisesra taloudellisesti
nukaan Hope Snoke- savustuspusseja
Mahelåoyksesionsiloinidattu.K!t4liha,brcilsi,
vihanneksetja nal&ara saavatuudei aromil
sawsetissäon kåikki mukam. Leppiinurskeja
ja liittenå ol€vsta
skeri or!1 valmiinapussissa
ohj€esra
löydåtkdr€västineuvolmaukkanaldid
Pusiavoi kaiynaiä
keittiössåietketlii,mijkjlld,va€tluks€lla,pihalla.Sesawsle ruoaniåkass4luotion
gillissii, saunankiukaåll4
hiilloks€U4
siilkouuiissa.
Sansteita!åksiåiotturuokapussiin,
pusinuotioon
ja sihenvaio odouamd herkuuistaatedaa.
Hope Snoke- savustuspurseja
löydät kaikista
Itainvarustetuistaruoka-ja retkiravdaliikeistä
sIv94

PIiÄKAUPUNKISEUDUN
LUONTOKOHTEITA 1
yiiki, - Hertto"ienot ludtopohu, luonropduo
H€hinsissdjaEspoosaon
omåtkeskuspuisionsaja
pirDus
2,5km, IähröpisteMajavatis p,iåså li.jat
Veiaauåv€htualjokivmt,jolkas avatpåäkåu
8
0
,8
0
A j a8 0 N
liihtealupunliseuduna$kkdalle
bahdollisuuden
Kal
laMe
n nien a t tud topohd,(haiunjaontdiiryn
Eräånssuurena
tustumaanluonnonihmeeuhtyksiin
VuosaaresaRadlapåadentien
luontopolul),
luontoåivanEehineledentiin,iondk6 merellinen
ja
gh kesl,astan
on
tuntumdsa koko etelä-Espoo
vuosaar€ssa
mereniiåIellii vaild@luontoonlåhelläkåupungisa Rdnsnnienetlehta, sijaitsee
Raulbitettu
suojelualE)
BaGimiedenlimvnela(
asuve ihmkt:i, on se siiiå huolimattanonelle
pirNsn 4 kn, Vuosaaresså,
viermpi kuin maa*udunväestölle.Kaupunki- Utela, ho,topohto,
ItiikeskuksestalähtevillåVuoea@
alu€ellepääsee
ympairistösä
luodrokohtetovarmyös
$ur€nmsa
vad6ellhoulua kuinh@emminasuiullaalu@lla.
a.,pttnts 4 km. polkualke
Siksi on e.siNoisen tärkeiiä,.ltä päåkaupun- ltujMk ,l@txopo
esile saatavana
Laajåsalon
osloskeskuks€lla,
panostaneet
kiseudunkumal ovatomaliaosaltaan
kioskilta
ostoskeskuksln
ja varanneet sukkaillen
tltustua onaan koliseutuu.si Kalkkntutki, htortopolkt. sijåitsee Vantåalla
mahdollisuuden
'dpäristönsuojeluun
pi tuus 4,5 kd. pol ku ål kåa
jå s anlanii.vnkisiysnahdollisuuksiinSo ru n s i s s a,
luonloon
Kalklduuniniiovådella.
Lttukkamlwrtopo rx Espaoss,pituudel6 tai 9
H€lsinki
bussilPorinli€lå
kn, polkualk6 Luukinkartanolta,
SuundpanakaupunkinåHelsi.ki on pilk illå teh- FaI kuUd' koti elaihi Ia, qitisesti lapsillejånuorille
teimellätehr]l nerkittavååtyötå luonnononaldkoitettu retkikohde,bussi74, lilvitien pysäkki
peråisyyden
s.il,rtiimiseså kaupunkimaiseseyhruisasliulkoilualueila Neiden IisäksrHelsingisså
leisösså.
Saooinsetdjoaa
on seuraavatulkoiluluomon- puisrot:Keskuspuisto,S€uråsaari,
Hehif,gisllåon
Helsinginliilirunbdas*.
KivinoklG,Ras
joisraosasijairsee tila, Mustikkaftaa,Tullisaari, Såtaddsaåri,
ja luontopolkuja,
suojelualueita
Helsinginympäri$öklnnissa.
Piflajadri, Uutel4Kalanti
v&ssdi, Lauttasaari
ja VasikidsMiisekåulkoilualu€etr
Sålni,Luukka4
Lqster ha opolkt. piluus o 2 kd, polku alke
Kajakaivo,Pinrimäki,Kauhala,
Nuuksionp,iä,
pohjoispaästä
Laaksonratsastuskentän
Kaivokådja
Elisaali Låhteelå,Kåunissaaari,
Harukan ho,topolktu ja tnp.iristökekrs,
purjehduskananorovene Ullånlinnanlailurilta Luödopolkljen ja ulkoilualueiden
oppåitaon
jå m@talousos6loltå
puh35108
Metsåsaålavilla
Haltiatudenho opolht, polkualke Paloheinän 322ja YdpfistönsDojeluloinistosla
puh 7099
ulkoilunåjalta,busi 66 A
2891
Nkkalan Wtlajiptisto, sijaits@Haltiålantilan
pohjoispuol€lla,
busi 67
Rul Iih* 6 ke, hton@tuojehe hle,sijaitseHallialan
koiuispuolell4vaniaanjoenvu€lla
l/iikrl ptllajiptiston honlopolkt. loontopo|un
pituusr 2 km,dh linjå1
79,57ja 79v
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KIRJAREPPU
RETKEILUÄN RIJUA

Ki.jatalörqy nsw@jataunistaluo.nonkuvesia:
''Tunlu.i ei einapidåsiitä eltävieraattunkeutuvål
sener,imaihin.
Voi stua, etläseånt1 vihaisesksija
ThorbjömTune,sonennosAdManind
wsOY
paiska hurjiapuuskiapitkin rinteiiåd. Pohjoi.en
1993
voi olla sees,lopulon sinitaivasvoi yli:ia vidda.
laidalta
roiselleSiitähuolinattacirkko Nabdin
Muidennaideosuom€nli.lhiiintk€ilyopprii,
ympfill i voi ekkiäroiftluå hamaitavillatukkoja
onneillii ilnstynyr perinvåhän.Nyt riidi .nktoi
p ri kkMn r ån on s r r t u Ari M å n n i s e n Seonaidapaltanerkki.Hmaat pallerctkaeutuvai
tosGrkko Nabd
suom.ntamat@s r.tk.ilystä Rutå$a, tosin lu uri.ylimiin huipunympårille
on hwäll,i tuulellasepudistaanopeastivaljostavat
kyse € ssåon pik enni. k i r k rl å s tu s - j å
pilvilukotpäiilniiin,potkiineiiehqsa,kutueslikaiset
låasauri.eonvalosa.
Silloin
Påiitarkoituson sloståa erilaisiakalastusmahdol- lumilailotkimneltvål
lisuuksiaRrijas4 hutta s@ ohessatuleeniel€n- tied,imne,eltä SuuiiNabbaron puolellame , e1tä
maikamde
kiintoistaja aj@kohraista
tieroaRuid luomosra, voime jatkaatuNallisesti
jiirvistä, koskisraja tdapuroista Moner kalaisar
Ueita retki-ja lienilukohteitalö',hrki!an ohjeide.
joet o!€l nyös upeitaluonnomählårrt'ksiä.
Ki.jad
muttakiiailijankohreena
loppuos@n
tui Maminenonkoonnutiielopaked. nukenaivantienvdsilta,
ovatneluoksepaåsemattönät
.autujåF
suomalaisiarelkeilijöitii varten kalasrusmahdolli- ja haavee.a
vetja tammukkalosket
kalt isellatuntuividdaUa,
suuksistaja tdinavisla luvisra. Hyvån kuvd
askastaja
våivalloista
kalastusmaldollisulksista
saa esimerkiksikirjan jonnevellusodåånnBDisen
avuksiovatkuitenki.
luvu staFin. na. k in t ienv å s i v e s i s tåj o, rk a Viineisinawosinakalastajan
aruotravåtyrirykset
suonenlajaon pirkälti nyös omakobtåisesti lullel edlaisi kalastuspålv€luj
N€ ovå1mahdollisrdeel.etket
testmut. rnhi-, bentain€n-ja medrautujoistaon ja majoituspalvelut
idkar hinåtiedol ja lyhlr esitrely,samoinmyös nyös s€llaisiinkohteisiin,jotka nonelletalalliselle
poluntau@jaue
ovaredenolletmahdoonia.Sik
netsåsrysmåhdollisruksista
Krl6tuksenapamaltonistatekijöisriipohjois äärirajoiualörrry myös sopivakjrjava.ri.kinniille,jotkaersivålitselleen
jatlovasti omiaelemännjojaan
ja kuvauksia.
oonid pikkuniksejä

Kuvakirja
I€ppiin

Helsingistä

" Ihmissukupolv.ltul.vrt jå n€neviit,muttå Mukanaon myöskuvia lehbÄnlt?systå,kukkien
Luontoon"tot@akirjån t.kijiR inoSuikk ri
knusta, ja nd helsi ilähisiåkulttuurirakennukkuvrkirjmsr allupuhees!å.
Kidasittel€e Suomea
ja saksaksi,
HehineisteLappiintaitavin, Kiian teksritovatsuomeksi
vainpri
ilrheiktiiinvaloloviq nutta eriträi.niukointekstein. riviå kuvaakohti.Kuvatkäyvåtoiltei oppitumjsra
Loistavidpiaovåtpuhratluontokuval,palkasyön valokulauksenhatrastelijålle:maisehissanäky}
hop€oimtkoiwnlehdetja ruskanpune.tavat
syqys, peBpektiivitja värien rrrmiikka roinii..
våmt.
Aaketuslunturi.sumumaisemat,
Nesleentornikin on saanul
Saanatunturi. Jopaespoolainen
kuval Usjoellaja Hossra, Pallastunruri
suraksee.klislikon ry1minja liikleen
illapil,
vien aUa,OunasjokiRaatamankohdållaoval Kirja pohjautuut€ldjiinaiemp€rnt@kse€n
vfilyksellåån herkki:ija ilmeikk.iiå
SuomenLuontolavat 1992. Kusrantajanå
RKs-tielopålveluOy Raino Suiklrri. MH.

Uutta lukemista Lapista
Veikko H@kana: l/u6ier hmet. Kansta 1993
Kirja$åon l6eranovelliÄjoukossammnuistelma
kiljailija AE ränisestä,iota reldjä kuve kuin

Tapio Sornt, Mdrte Stev@' LaWi d la @te
joisuDoka
Lappilaisiarespiej,i,koneitavärikuvia
lautsellaon osalappilaistaluo.toa, kalliol16,lakana
tunluin huippuja.Kirja$a onteksti dyös englannin

ttus Heotta,Ak.le6 Bdet Uskoja el,i.n'i.Giieciisl
1993. Teoson saanesiakäännety,bestådiolaised
liikkeen dral@llisiin aikoihin sijoittuva. Kidassa
kdotaeKoukokeinon Melåist€nelaimiislåed€n
wotla 1982 - ja smalla aikalaisten kuvaus
Kareesuvannon papid työstä

I
7i,,'l
W't

NIESTASAKKI
I2viiå leivålle
saattavår
vasinkinkesakeleilliivoijamalgariini
ollaliiankinhyvinlevi iviåjakaidneetrasvattuon@
ik.viå yllätyksiä.Sularejuustonthiiksivoi du illakin
lwilreillå saadamakuanåkkärinpäälle Erilaisel
ja lohipasr€ijat
ovatvdnastijo
kinkku',maksa€nnes$å. turtuja. Kasvhahnat Fnsijaan ovåt
voin@tjiiiidähuonionaYrtti-,sipuli',unlrilainenovatlod€llalråukkait4
. sieni'jåviherpippunlabnat
eivåikå kaipaa edesjuusioa lai k€slodakkaraa
joista
soijaldite,
lisukl€eksi.
Granoviiallaonmyös
ainalin itsemaislåha.ipapdkapaldoli hwåä

t/
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kåltl,iå patojen,
Erilaisialiemikuutioitavoidaan
keitiojen,risottoje.ja muidenruokienmåuksi,kun
ei halulakå!,tte,ipu$ikeitoja tai kastikkeita.
on
Josrainslastäloikidin kasvislienikuutioihin
jot€nlaidoosiltoman
ruokavalion
lisättylaktoosia,
.oudafiaja on s)5'täkå)triiåjoko lihalieni-, libajuuresliemi
taikalali€nikuioitajajauhelta.Myös
soijasra valmisletul Miso-jauheet ovat
IakroosittomiaSalukslioruspussiinpakå1tu
juonaksi
spii ehkåparemmin
kasvisliehivalniste

ETIAISET, MAAHISET JA
KUOLLEITTEN POLUT
V a o h a us k o jå us k omu k s €.ir v tr p o i s tu onaisensahaudalle ennenkuinseuraavissa
v i l i l tö miis t i uuden t nl l e rs a . L a p i s s ! hautajabisOnuskonu,enåvainajdsieluoleskele
Ssme.n!åssa{amrnisnionollutdnmtutåpr, hautapaikan
luonaiåii. Tapaoo kuiie.li. nlr jo
kulfluuri jr kieli. Se.i håvinnyt låysin€des
kristiouskon
smpuesså
Lrppiin,
K*ki-Eu.oopassaalkoivai
noitavainot
1600-1700
E.ilaist uskomukselovat edellee. saamelaisen luwilla. Saamennassahydkåttiinsnd aikaan
domadiaekipaiiviiåEsim€rkiksituuniinmDllar" noituuttaja smånismiavåsian Kansdusko ei
toinii yhä Uskolun, etråvainajd henli voidaan kii,hnylyksislåhuolimårtakuitenkaankokonam
jorakutavasraansyöttåmålle
nostattaa
hanelle hävinnttnaasla. Yhåkin kerotaån tarinoira
siunmanomastahardaslåotehuanultaa.
Siråvoi samelaisist4jolka uhraavatedelleenseidoiue
sekoittaaesim.kanviinja juoltaavihdiehellään.
professori"tuåa
Uskontoriereen
PenIi köhe, aryel6,
Jälkempäinhäno annetaa.kauhårdtah ti€tiiå, €ltä smelåisien kånsdpukuunkuuluva neljen
ette hån on naullinul ruudii.multia. Idarin luul€nlakkion sabadistista
perua,kutenjoikeknkkobeda "/ouno ,eprslt kertoo, ettå ränå
ninenJdn.Ioikuhan on hlain luonnondukaisb,
uskomuson tDrpilline. käsivårensauelais;lle.
luulenjavededMntänatkivaa Siihenliiltry ajains
'Kuolleenpolku'ontoi.en,
konkre€itinen!skonus roi*nihdisenmuistamisesta,
klolleenkin
or ol@$a påikkojajå polkuja,joisråajal€lluq
euävai@jd hmgei kuu(evatniiråpitkin Sellaism Samelainenreolosian tobrcti Nilla Ontdkosh
polunpäåhiirei s@rakfila taloa.
osoirii, eflå mehiser olivar elävååtodellisulita
On såttunut,etlåjoku on muutreut poistalosrå, v i e l å p i tkään* ri sti nuskoni ul on j äl keen
Lu levisi huhu,eitä talo on rålcnnetiukuollen
ksvitieieiliejaLapinkuuluisa
kåånn,1läjä
l4lr
Leei Ldestd.lh^tuftasiits*in maahisisia.
Händ
jåa*ipltväismpi uskonus julistukse$aan
Etiåisetonlåvd1liempi
joka siihensaakkå
maahisesia
oli
Kun mereesttumåltakyleänsmelai$åloon, voi
ollut ysiåvå,tulkinvihollinen,paholainen.
kahvit olla valnii.å odoltama$a Talonveki on
Miksi mahi*l ja etiäisetelåvät Smenftaalla
tiemlt,etuvisaitaontulossjaroiminutedäi*nsäe.emniin kuin etelA$,i?Profesori Pentikiiin€n
toteaa,ettesaamelaisten
mielisdttaaolla palavam,
JoukoLepislökertoonyös saanelairtenvainajien pijavalniidpikok€maan
nm erilaisia
bumostiloja
pelosta.In.iss esim ihmiseleivårole palanneel ja oltamun vasi&n erilaisiaaistinuksia.
-MH
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KARJAKAIVOLLA TAPAHTUNUT.
TA
Tapasivalparoise.sa,viime kevåånlumiUa,
Karjakaivonmaastosakaksiköreatakukkoa
poskillapunaa
Tunahko pukukummauakinja
ilnoistahesleltiin,
Nokka-kasipäiviriiiervehdndin,
ys1äviå
kuuludisiavaibdeitiin.
oltiin Sanoisiiiä

*

toinensillen:" Jotla olet vallansekaisinnedn)l,
mlkoasiole, niinpidät
kuneisinullaonu naarasla
kan$a." Siinävielekolvan,
soi!iniavähånjokaisen
roisiaanaflioival aroklusti lahoilleenpoistuivat
reviiiåäi puolusranaan

I 8. 12t993
Maa$a lunta, puiden oksillakinon lun1a,aivan
oikeaialvi ontullutNluksioon

amedmn
SiraiutrelmaasiiniiEnlakuomn pa?illä
jå siltenjalkantaas
eviiåksilul.ville raipaleille

llase pineneva$a istun pilkiiän rankakuoman
päAllänetsä$ri lunisia kuusiaympärillå.i

ud 'r

Äiinistäkuul.i dkan ja oravan olevai lähelläii,
jokin tanalinrulentä. puidenlomassaon viikko
jouluun,eikämafteueihinoo kovin pitk.lti.

iiasta.
vie'ask
OieKarjakaivon
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RIEKKO

Gut'trt'!trnyft metråk'ur.i)

LAGOPUSLAC'OPUS
' talvella valtoinen, kesällå pun€liavanja
kellanruskehtavan
kirjavå
- 40'43 n, 440-730e
Låpisså
' pesii Keski ja Pohjoh-Suonessa,
tunsaslukuise@ludurikoivikossa.
etelissa$illa
pien€mp,i?in
kiirunaan
- sekoitenåvksa
- nonipnolinenäånteliä
- on åikaisemninaustaNt niltei etelärd.ikloa
- Peråpohjolamaakuntalintu
{aviito: variks€mdjojenjå!"iwiskoiwjenve6oja,
kes,illämlita vihieidenkasvienosia
TiedorkokosiAme Ni@elå I I v.

MYKKAA PUHETTA
setuijofli posaikosla,kunhjihdinohi.Piti pysfityå
- siinäne si$ime . ninå suksill4loineoilman.
Ei se kovin kauoisollur,munå ii?iretönkuitenldn:
se kåytti låliviesrimässäånkehonsakielt,i, phri
ynmiittämiiän- tai ainakjnniin kuvittelenaan.
Sejåi,mjnålåksin.
Kotukåupassa
niitii oli t€htykullaslajahop6t4
kskilopu edlåisistakivistå.Hintaa oli paljonja
vähiin,kerjuillaiai ilnan.
EteEsså se rryhörti ikkunalaudallatäpliklåä.
valkoisena,poslii.iin valettun, omise oloissM,
Erelässii
reriippuiql myösmalaltuinalapinkåvijän
koNissa,pyrstöt ermpäin, talvipuw$aan.KeF
roltiin, et1å6ies vaihlaavaateltaneljåstinod€sså,

nainentol@ti. Vaat€vaihruuynpfistöf, mukaan
- niinkuinhyvånkåytöksenoppiKrjå1kåskwåt
Sekaiva.tumelin ludeentålv€llaja viihqy siellä.
Sesyitpäiiasiasakasvistuokaa,
tilkd tulleenlihu
Keveistensidinmeoojenjzilken se,ne ryhwät
vaeltamd pdiss4 vannatja nuoret sekaisin.ii*uin lapinlåvijöitlentul€€kin.S€,rc eivåtviihdy
el€liintungoksissa,
vain mpapii.in yläpuolella.
Riekkopajstislaolm
kuullut,enruistanut.Mahtaalo
hajuolla små kuin pylpistin? - 6h

RINKANPOHJALTA
Karjåkåiion uudet kÄ'ttöDakut 1994

voi läheltåå
El. luonnonehdoilla-id€alilPailuun
ehdotuksiahuhlikuun1994 loPPuunsaakka
Mahtavastinou$@n woknn ratia johiokunta Ehdolusren
tulee oua ki.jallisisaPiirroksinja
sauna-ja yöPynisnaksut. lalokuviniåydemettynä
iarkistiKadakårvon
Myösvålniiiatuoteitaja
poistetiinvuo den1994 esi.eitavoil,lhettiiå.Kilpailuraalis@loojapalkits€€
Sånållatalvi-jakesiihinnar
ålussaDenuurtuivat Fureviksi:
parhaatideat,jotka palkitaanletkeilt{rusleilla ja
Erlime$uillå Osapalkionoistaeotaad
esitellåän
kaikkienrstameideo kesken.
tarkempiaohjeitavoi tilalåRiihinå€n
ldeakilpailud
tullaa peridäånpaikdpai:illii Mesuilta,os.Kauppakuja
Keskiviikkosaunoista
5 A 11100Riihim.ki,
puh.914-725
500
vuoknttavien välilineiden uud€t hinnåt

Tule tekmäiin Eråmesqia telkotlla

jäseniueen
wok.aanie. ahidoden, Riihim,is hiimes$iillå 9.-12.6.SML:n osaslolla
Lapinkiivijdiden
dnkkojeqlelttojenjatrasioiden uudethinnatovat
esiteuiiånkoottuatieloapohjoisenretkeilyalueista.
Yhdisrykseu.onmahdollisuusesitellåroinintadsa
yleisölleJossidullaonmahdollisuus
tullatalkobiin
jonainpäivånä,niin soitteleSeia Turpollepuh.k.
322644.

IRA

Retk€ilynes$t Ruolsiitr

I iE''UI

r@

iIH[{rKl

nfl!ÄrrYn$.xrurruislr,
rsr Lrrr LU0xtoN5!orrLutr

Elå luonnor ehdoillr-ideakilpåilu etsii
eriinkjiFni! oivalluksiå

RuotsinvastineErämessuilleon I'ILDMARKSMÄSSAN 15.-l? 4.-94 Sollentu.assaSinne
kaldtuksenja
ke!äii.twAtretkeilyn,metsdstykren,
harasleiden{tustekåuppiat.
miden vastaavien
RH
I(auYs poNols€enpoild.i

Eråme$jenja SuonenMalkailuliironLapi.k.ivijeHSL od tulimm woden senut Lapit Kansan
yhdisrysten
toinenrdkeilyn ideakilpailupainofllu
LapinKansansiwiltaonpoimittu
vap@kapprleem.
t ä n å ke väänäluonnoneh d o i l l ae 1 å mi s e e n ,
nonel hyödylliset ja kiinnostaval liedoi
vestekeffitelynideoinliinjaerilåisii.ednkåynnin
poroeapanoihin,tietoaivii., rinld pohjåUeja
luonlo on
vinkkeihinPuhdåsjå ålkuper.inen
vapaakåppaleen
sanii
Vuodenalusta
perusedell,,tys.
Muttamitä kirjareppuun.
retkeilynjaeränkåynnin
loppuijå sedmyol. tietokanavapohjoisenpedlle.
voi
lehdå
laijåltäii
lekenältä
.erkeilijä
lavallinen
Hsa.ia eivätkii.nosta uudetkiinpät, retkjreitil.
luonnonh)ryäksi?Voivaiko varusteerja v.lineet
ja poronhoidonasiåt Kiitos LaPin
luonnonehdoilla kultauutiset
onalta osaltaånedesaullaa
tiedonwosisla.
Kansalle
nåista
ellinistå?NåihinAioihinEdnesujenideakilpailu
RH

TARKENNUS EAASTATTELUUNT

KODAN VARAUS
KinilänKukrsjärvellä
sijåitswaaGoados
koråme
Itpinkåvijå lehdessii4/93 on Raijan suoriltma
varatunc-HMo.ingillapuh.k. 57?004,kesåa$nro
lyhtl ftustan€lu saeut osittainseuaise.sisällön, puh.59739?taiMaijåStykiltepuh.k. 8764391
nikä ei lajnk@ vslå. kertomdi jå nikii ant@ Varauson peruitaval€ksi viikkoa enneovaallua
åikaisemmista
vuosikynneniståjå silloisisia aike tai siilä peritäain
normaalikåyttöoatsu.
vaeltajista
viiå.åojåki€lteisenkuvd. Tänänwoksi
Kä'itömaksu
ja
on HSL:ijeseneltä
l5 blc/hlö/yö
ptfdiir seuraav@lehteenoikaisu. Toki ti€dain, muilta 30 nk/hlö/yö. Alle l2-vuoliaiden
etta jollåkin toisella henkilöllåsaattaåolla
kåtltönaksuonpuoleted€llisistå.
Koko kodanvoi
loise.laisiakinkokemuksia.
w.ata kä'röitnsä 60 mk/yö.
Keroin aluksi,€ttd60wotta sitteneli 1933Kaarina
Kad, Arn. Lehlonenja lnkdi Arajfi olivat
VUOKRATTAVÄT IELTAT
ensiDmåisetretkeilih. jotk i"ehivat Hallille,
HSLIIä on kolmeTe@Mast€r3 t€ltt&, joitå voi
silloiselle Håltiavuor€lle He veivät myös wokårå 100 nk/viikko tai 50 nldviikornoppu.
ensimoåirenvieraskirjensinne.Råjamiehet, T€ltat ovat kupolinallisiakaksikerosteltloja.
kartoinajaiyns. olivat siellåtoki kiiyneet.NåiUe Ti.duslelutAnja Sintooen
puh.k 676039 I aiSaka.i
naisilaeiollutkuitenld slåjsiåkantoj6,varust€ila Palopuh.k.8745880
yns. kuin mellä, eikå edes kumon iietä ollut
KilpisjårvelleSqonesta.
VUOKRÄTTÄYAT RINKAT
Kenoin myös, etrå lon 30 wotta sfi€n aloitin HSLIIäodyksiSavoua
906ja yksi 1200rii](l(a.
l.apin-relk€ilynioli esiDerklinåsisreni, jokå oli
Vuoka on 100mk/viil&o tai 50 nidviikonloppu.
ootr@ woden aikda ldynr'l Keimiö. majallajå
puh.k.461610
VaraDksd
P€kkaNarineo
weuuksila Suonenja RuotsinLapiss. Miehet
eivät siis aloiltdeet ryhnävaelluksiaajnalan
T'UOKRATTAVÄT AIIKIOT
Kesivaressa.Matkailuliitonhiihtoviikoillaja
HSLIIäonkaksiitFtehtyäahft
ot4 joitavoiwokåia
vrellulsillåoliyldså naisenemislö,mon€rmiehet 100nvviikko råi50mk/viikonloppu.
Alkioita voit
vaelsivåtpisissa miesporukoiss.
puh.k.461610.
kysellå
PeklaNadsella
Kiinppia oli våh,in, eikt .jissd useinkaanouul
vmsteilå Muta yleerså niihin mahbi vaildra \.UOKRATTAVAT TRANGIAT
pöydånålle. Viineksi tDlleilleoli .o.oaalisti HSLIä onkålsi Transiaa,joitawokåtaan 50nk/
jäådäkånppiiiin.Kulkiju lainyhteydessä viikko låi 20 mk/viikonloppu.varaukset Anjå
etuoikeDs
mainitsidtupien ynpårislatnlikaantDbisesta. Sif,tono puh.k. 676039.
Aikåis€nminpidettiinh.nia-asia.a jähårikämppå
ja ympfistö hyvässåhmnossa luleville(pilkotut
HIHÄMERKKEIÅ
puutrns.)Ilpinlaivijihmainjntakänppävarauksisr4Låpinkevtöoden hihanerkftejå voi ostaa
on kåsitlåndtönnirun huråtteluuni yhdistetttd.
kerhoillotusrai tilåia 8 mk hinråd SeijåTurpolta
Keroin esinerkkejåUKK:d vaellusretkistä. pnh k.322644.
Kåmppiäoli siuoinvfiin ja n€va.atliinvmuuden
woksi bånenseuru€ell@n
muutamaksipåivåici
T.PAIDAT JA COLLEGET
Pi& presidolti siPorcjärveltäkåipiink:iltöönsä
Ha.li its.llesionrållsuudellålogollame
varustettu
VDodm1969lienoillankemettiin 1yöllisyystöinij T-paiiataicollege.
Paidaroiat toinaislavalmistetra
Kiisivårteenknuusiakånppiä.Niissäoli naksulon
avoinpuolijanDlsullinenvmuspuoli.Simevoitiin
Vädt: hama4 luman vihieå tuma! sininenja
jo elukål€€! varata tietyiksi öiksi paikka. lummanviininpunaid€n
(T-pa å) / tummalila (col
Vårauspuolella
oli patjatkin.Ehke 1ämåsana
''varaustupa"on solkenut tuoren toiniuåjan
Hi.la: T-påita50 mkjå college100mk.
nuisiia.Onkivaa,ertåHSLtoimiimoniplolisesrija Tilaukset:
Kisti Klenolapuh.k.2919171.
ettåsiuåon pineåjå nonipDoline.lehti.
Tilaapaitasiajoissasillånetehd,i?ir10-20kpl en$å
ja toimiiusaikåon 2-3 viikoa
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7,30
9,05
10,40
12,50
14,30

10,00
u,20
13,40
15,05
16,40
18,25

l?,30
9,05
10,40
12,05 la nyös
15,40 7,50
t?,05
18,40

la,su

10,00 la myös
11,20 8,25
15,m
16,20
17,55
19,25-> Espmn
asm.lle

Linjaå liikenröi Aberginlinjmbussinro 85. Iåhtö L€ppäved Låklitcilta,
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TilaanLapi.kaivij:ilehden40 nk
Ols suoriuanutnaksDnilnH erillistdlaskua
HSLintililleSYP-Hkilönnrotink 24.214220
40 13836
Kulun ennenänhe.lilöjåsedeniiSuonenMarl€ilulii!
toon (SML:nj:ise! yhdistys)

karttaja haluanliitträ suo.ajäreneksi
HSL:ååi.Maksa.
qoden 1994suorajåsmmaksun
40 hl( ilda. erilliste
laskuaHSL:ntilille SYPHrki Lönnotink. 24,214220ja sirä
Haluanliifiyä HelsinginSeudunLapinkåvijöihin
kautta SuometrMatkailuliittoon.Måksa. SML:n
jåsomåkiun 120nk ninulle lÄhetettäv:Ulå
lomakkeella.
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