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Pi{HNJOITU
Kuinla monion koskd pohtinut.niten paljonnetd,nalitusontyölläAnvaikuttdut retkiime?
MehåhahutsenrakedarDlakampåläonvMtijokainenveltajajoskrs kåynyl.Mitenmukåvan
slojd
ja luisloss Mirenelädäonalkanutpikkulilje hl,nyillä,lännön loivåtelessa
s€onleln etanut tuulessa
sateenkaslel@iakmppeila Pihu pedllii tö(ötlåvii hlussikinluntuuylellisladeltäkeskdvaelluksen.Ja
.iille mökeillevdmastisuunnistet@,joilta löt1ra sauna
K:inpäntdpärisiitnsäåstaniFksijava€ltajm
olonhelportmiseksiiuvillaonpuuhuohojapakon
suel€m@
ndsäna[ituson tuonuleränaihinroskåhuollon
puutappeine6?
Entäspitkospuutsuollaupeinesaunoin@nja
Kyllekelpa kulk'ja.ylitellålettojaja.impejä,
jos tahoo Merkåbillatulentekopaikoilla
on kulkijanhelppopaistelaev$makk.ras, jos muutenv,ilt.n
nuoliopaikkoj€nsuudin.luunpuutruå
tekisikinmieli
Uudehkonapalrelunaoval nootlo.ikelkkd€itil, joita suksinkulkwda ei paljoaadosta,pailsi lund
ardottonåstiupotr&ss ja reitillåkelkanj, kearipe,istied€l€$ä.
vai nita neautiotupio kllmallaolwat
Turhaaneiolemetsåhallitus
alkanuli@gonpdamuskampaniåanså
metsähdlituksen
kyltit sittenovatkM Paljonon paikkojakorjältuja uuttarakemeitu.
Silii helpostituleenersiindlitustånoittineeksi,jos puui kämpällaovatmårkiåtai kiimppäon nfintt jo
paremat pdvenseMeillaolisi silli varmastiluk€rottomiaaihenakiiloksen.
Kaikki palveluträhänsaakkaovat olleelilmaisia.Ehkåniitä o siksiole osaxDdostu. Eriiållamatkalla
nastelivåikovin
Eivatkä
rarmasimmesalcalaisiin,jotkaeivätuskoneetkoNimmeisehalliluksentoimistå
He kun eivät
vad ulkonahifleass,iv€sisateessa
nån vaeltajatsuosiuneetnukkumaa.autiotuvassa,
maksaneet
Suomee.verojaan
liikelaiios.joka
alkaaperiripalrelust@
Sepasnåhdänilen asiatmulttuvat Tuleekometsiinallitukiesta.hne
ja lulent€konaksut
jo
puhuttavår
'viinisenpaälle' Koiranharjoiltamis
kaikesia,
nistäolemfre
tähänaslisaaneer
ndxia
Kinoksd*unenkin

TOIMINTA
Ohjdnio yhreydesså
minithrihin vasluub€nkilöihin
voit ofte disreletutta yln€,nä,jos sinultaonjorain
€päselvaiå
iåi Lysynåväå
kyseise$åtapaltumasta

29.-31.8.
ma-ke
MELONNAN
ALKEISKURSSI
SOUTUSTADIONILLA
Upealrelkjkohteetvoii iavoitt& nyön k&ootilla. Låpinkåvjjöillåon dyt oiva tilaisuustutustuatåhän
r€lkeiltruotoon Krssin sisälö:l€ori@kolmeiuntiaiå nelonr@koln€ ilra

lihivesillå
- kalsi ilt.r nelontaå@utustadionin
-yksikeftåuihahallissaeskinokeämöshadoituksia
- nelontdetki nq€llå (liilivesillå)
- piternpir€lkj nyathemin
Ku6sin aikma kmooti! nelat, peittet, liivit ja valautussisältwäthintan. Tmriaosapideriiånklrssin
dsimäisenä ilta.ada 29.8Ho l8 00soutusladionin
kaisomoralemuksnkaoonivåjåsså.
Melontailtoim
aloitushi€lM aikaisemjn osallistujien
k&$a sovittuunajkåtu Kussille otetaar@intåän15oppilastå.
nmoittautuminen
puhelioihetdinaksmauakutrim.*$! 270mkHelsingjnMelojieniilile SuurHelsinsjn
Osuuspånkki
572146113731tåikåteisoekurssin
alkaessa
Huom!Uimrtrito Drkottiod!
Vastdv@ opetajda toinn TaunoPajund, lo-kedainen€råoelomn Suon6 mestari,såopasja
tuntlrisDsiKurssinleknis€.åj,itjesråjänä
roinii HehinginMelojal Ry. Tiedusrelutjr pikdser
ilnoittrtrtuoiset TaunolleOulunkylån
liike.n€koulupuh 7285569taivasluuha*jlöll€(ariPuputillepuh.
k.7 0 1 2 097.

20.-21.8la-su
LEHDONRAIVAUSTALKOOT
\t€htyömme Nuuksionkansallispuoston
veenkånssdiatkuu.tdlla kene on ho.oss lehdon.aivas
siikaj,lNd lahimasto$a Mukau otetraviaqrijkalujaovatkipesja/taivesun\.hdisrystujoataas rol&aa,
nuusta evåstyks€stå
huolelrtiijokzinenitse.Hommaon koko viiko.lopunlatkoosavotta,
yöpyåvoidm
paikanpii?illaomisa mjoh€issa Uti kmoo lisääja on bvoirertavi$aryopuhelinesra
682 52563
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31. 8.k e
KESKIVIIKKOSAUNA
KesållåLapissasoileet lapiititär
isruskelwat nyi sdnan låmmössakenoillo kokmuksian tiuieilla
riitttiå til@ uikka vain Llunl€lijoillekjn KesKviikosauMr ovat yhtei$aunoja ja kiuas lmpiäii 17-18
aikoihin Kotiin paaseenyds toist€n klldissä Såunaslaperitäänpaika piiällti viiden ddkd sau@aksu
VasluuhenlilitAulis Bostrcmouh k 893219

SYYSKUU
't4.9.ke
KERHOILTA
SUOMEN
-TUTUSTUMISKÄYNTI
HöYHENELLE
RIIHIMÄELLÄ
AinutlaatuinotilaisuuslulustuaSuomq Höyhen€nluolantoon Kokoonnumne klo 18.15Riihimled
rremdlt. mistii vi€liapieni auto@lka Riihimd€lle pa,isl pdhaiten R,junalla, joka låhle Helsingisrrik1o
I7 I 4. Ilmoitbutumist 22.8 moneseisuomm Matkailuliittoodt la Keesellepuh 170868.Vastuuhmhlöt
Si.klG Sundslömpuh k.5612 092ja Mirjå Savolåi.edpuh k 5570211

24. 9.la k l o ' 1 1 . 0a0l k .
TOIMIKUNTIEN
YHTEISTAPAAMINEN
Kaikki ideatja vinkit koolaanlapink'ivijöidenwodft 1995loimintasuumitelmaa
vaden.Tellå ked&
toivotanne taikld lapiilovij.jasenetteNeiulleiksiteh.naivoniheenvastuuhenlilöSeijaTurppopuh k
322 641

28.9.ke
KESKIVIIKKOSAUNA KARJAKAIVOLLA
lisaksion
.,oukkolapinkåv'jona
keEänrytIaassaunanihanaartunnelmaanNomaaliensaunavaa$teiden
ieppuui hiaar pakala paluutalanen taskul.mppu Saunandperiråanpaikan påallå liiden narkan
(arin Sillanderpuh k 674 64.1
saunamaksu
Vastuuhenkilo

pe-su
30.9.-2,10.
VIIKONLOPPUVAELLUS
KETTULA.
LAHNAJÄRVI
V&llus suretuu ykköstientuntu@ Suomusjfim kunre. Reidnpiiuuskol@viiko' oppua noin25
km. Mdsto on aaihlelevd.Peiantai@b$si vi€ meidätMTK:i saunle, jome voi jåitriåslunavnsiet
Jokaindhoit@ruu&jå nejoiteetitse.Puunuviåydsleiråvoi lry*llå vet,ijålteMatkanhitrt! onnoinl3G
150tr*, .iippu€nosaotr4ien m:rirdstå.Ei jä*nilrå matkmhjnraon 30 mk l*liinpi
Lnbtö Ala,Mamdheini.deltäentis@VR:nråhtiasemdedestä30 9 ldo 18.00Paluu2.l0 noinklo 20 OO
tuoittrutumi!.t 26,9.nctrr.sn MåtkåibliittonUUaKesåselle
tai häntatuutuvalle p!h. l7OE68.
Ooallaautouetulijå1jålis,ui€tojahaluvat yhreysP6tti Saloonpuh.k. 2916873,puh t 92O4577| A9.

LOKAKUU
5.10.ke klo 18.00
KERHOILTA
- KYLMÄLTÄSUOJAUTUMINEN
Kaisani€D€n
ala-aste,
PuutdhakatuI
TyötweyslaitoksenenkoirtutkijaRaijanmrinen kenoosuojautumisekeinoisrå
l-ylniiaja viiosa vastu.
Mukda todarttlöh€sti eri aluv@revåihtoefttojåvastuubenhlöLa$e SvenskLerg
p'h. k 265 2?9.

15. 10l.a
SYYSSIIVOUS
KARJAKAIVOLLA
Kesållånökin nurklii. k€r,iåntyneet
itikatrador saavatkyfia kuntalkoovåkiana haiojenh€iluåMyös
såu@kiiltå,i entiståkirkkmpa.a Sopp@jasaunaof, näissåkinråI(oi$a lårjolla Vastuulenlilö Kdiri
Silaoderpuh.k 674644
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15. 10l.a
YöSUUNNISTUS
KARJAKAIVoLLA
guonouataskulmpuuåja vuhoilla patts€illa s told lis,iåjaimitysrat,ihlir muure*in haaståvunlajiin
Råtmsrdi suosiltelee
kuitenkinkudon otsalamppua
tåimeliteaja paljonpatterei14
etri rstit lö,tisivät
vamåsli. Hauske ja j'im:ie on kuitentin Rldalle piiå€e Kdjahivon almajålta kunlt.n tule pineåd
vastuuhdkilö PerhiSalopuh.k. 291 6873

25.10.ti klo 18.00
YLEISöTILAISUUS
- KÄSIVARREN
SUURTUNTURIT
Kanpin palvelukeskls,Salononinkatu
21 8, 2 keros, juhldali
johtaja Afierc tNind
Kilpisj:lNd biologisen aflm
loinii oppMåme
suurtunturien nBltavisra
maismi$a Osuottomrk!
l0 nk Vstuuhokilö Seija Tu.ppo puh. k. 322 644.

26.10.ke
KESKIVII
KKOSAUNAKARJAKAIVOLLA
Kaudenviineiset keskiviiklosau.an 1öyl]4lyödäåntänäpåivhd Kejdkåivolla Hänärä$Ä saunåssaon aivo
omtumeloms4€rsinkinjossata.
Såu.onine. aloitetau klo l8 aikoihinja kotiin p,iästii.linpiklaautoille
Saurula peritiiiln paiku päitllä viiden mrko sauualcu
Vastuuhenkilö Kalwi Koski puh k. 912-381
079

29. 10l.a
PUUTALKOOTKARJAKAIVOLLA
Karjakaivonruasto$a o. rmkojenkaFintasavottaaKokoontuminen
Karjakaircnaladajall€klo l0 00
ja saunanVasluuhenkilö
Tyonånet seltavat kuulua.jos tulel myohemminTalkoiss saasoppaa
Uljas
Pemupuh t 68252563

MARRASKUU
2.11.ke klo 18.00
.
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTA
VUORISTORETKI
ANDEILLE
Kaisaniemenala aste. oultrhakålu

I

S).yskokouks€savalitaan johiokunna. jtisenet erovuoroislen lilalle, k&itellään vuoden 1995
ja lalousNio sekåpå,itet,i i. aoden 1995jsenmalGuista. Kokouksenja pullåft.hvien
toinida$uditel@
jiilk€enwonkiipeiltå TuulaNousiain€nkedoo ssoinja kuvin retkisi&inKeski-Aaianja Erele,Anedkl€n
Yastuuhenlcld Ania Poutian€n ouh. k. 557 437.

TULEVAA
12ll PikLujoulul
19-20 1l Sm€nkäsitöidendt}ntinii]4telyKaisieme. kouluua
6. 12 liseftiislasp,iiväkåvely
10.12 Puuronsyönlitalkoot

PERUUTUSEHDOT

penlåan
l4-8vrkennen
maika.all,aa,
50%va.auksenkokonaishinnasta,kuitenkinvähinteanennak
0-7 vrk enn€nmatkanalkua, peitiin varauksen

palautetaan
Josvaråusperuutetaan,
ihonrautumis
naksuvähen.erynå
roimisrokuluilla.
50hk vara' Tilaajaonoiteuler$ peruutae$enla!1ei
ukselta.kuir€nkinniin m4 jos varausperuuietaan nalcuun kak.intodis!!lseua

takaisin-

HelsinsinseudunLapinkavijoilla
o. osnoriaji€n

.12-lI vrk ennmmatkanalkua.pidäreraän
puolel uhtlden iai muun ennallaaNaamatiomansy_vn
johdostaoikeusperuulle lonalilaisuus
l.1wkdnen

l0-15vrkennenmalkanalkuapidritetaanennakloilnoilctun tilarsuudenalkahnpairäa olemalta
naksukokonaanMikaliram,rmaksuon yli :59'o velvollinenkoRauksiin Jdiesläjänperuuriaesa
vaBrui lomaviikon
hiinasra,palautetaa.
radan rilalsuuden.osanononaksupalaureraan
koLonai-

LOMA
KAAMOSHIIHTOVIIKKO
LEVTLLÄ
vko 50

Suosikkipaikidmme Levi'huviloita markkinoidåån
tåna vuonna linnairin lunilonina Hin.aslo
valnistuu vastå loppukesällå Luni, latu- ja muul
obsunt@l ovatprina edeuisenäwo@ vieh,itänel

niin, e ä ajatielinme lahiee t.natin vuonna
joulDvalnistelujapakoon Kyseessåolevallaviikollå
nä,,ttiiä täysilaukin ol€van luvåsså Soittele heti
puh k 170299
€lokuunajk@ Aino Matikaiselle
iai SeijaTurpollepuh. k 322 6,14

HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
1.-8.4.1995

Lähtö HelsingistäI 1 I klo 21 22 liihtonilu junalla
PaluuKolarista8,1 klo 19 25junalla
ginh noin 2300 nk sisaltåenmatkai juialla
natuupaikoi4najoitukso2hhuoneis4tuokailut,
ja oppaanpalvelur
saunan
t l m oirt åur umiseijr rie du s t €lut 102 1995
memessäJoma Numi pub k. 912-318243 ja

Kal€vi Koski puh k 912-381079, puh t (klo
I1.30-1200) 90-21802 49 Enmkkoonvdmeet
vamisrake osanoitonnenahdollisimna. pian,
kuirenki. 30 ll 1994meme$,r Ennakkomaksu
500 mk, josta läh€letiiånpånklisiidolodake, jolla
maks! tulee suorilt@ e.,ipiiivadn mennesssii.

l0

RTNKKA KANSA.rÄrrr RTNKAT
JA LAHTI SAARENMAALLE
Smri Vircn kupees& sukloit noin 40.000,
pinti'åh !oi! 3000kn2, 103liloDetriii pid.n
jr 77 kilon.rrin Lqind, Lrtrji*tor, trniltr,
ti.klqnntejljyrkkiir.rtrp.nk
nitölonu
j.5itutit, pyöriilijön urclnm, €i ntkeö, ei juui
kt*kulr& Korteh loht on 5a nctrin meropaikkd, Moi
- Yaikea löyiie laskettelDrint€.n
Guar Tåm, " juhatuseesine$ ', RjdgeFor€s
tqin nåtöinenoppallmq

Kuresaaresså
kulttuuria
kokemassa

SlDdPohj6 edo ail@ I 7l0håliiset polttivat
kaupunsiolihes kokond Senjiukeo eot€.n
1917kalpui}j louluikin Vm,ij,Ul€
lTooluwnlopdlaKues@enpetusteniinlaina,
kirjasto, kiiallisuuspiiri,iånsitbbi ja jutkaisliin
sdrd eGilm:iif,@ smomalehtiAlrelisrorake$i
itsele@kivitalojaja f,,råråyksdmrk@ntalot piti
ratent@so.iin linjoihin,dilik ttoinen.
I 8o0-luwllasdeen peruslettiinu*itatetuerskylpylöitäridylli kårkesijiUle@1940Ntuvostoliiion
oiehitettyåSar€f,md

Villisiat, kåtajatja orkideåt

saenpdåkrupuki Kursarsai ldupuokioikeudet S@etU@ koostuuuseistasaarisla.Oppadn€
jo wam 156l Ntt sieuaasuuyli 1600@kasta Gumar yei neidåt k ldtajav€neiueAbtukans@janonet tdlimalaisetovathankjneetkupuneista rellejose olt asuum,iåk hdeksanp€rhe$a
Seress onona hautaDsm&
I€ht@iinn€lsainkeskellil.
Pioet, yksi-jatåksikenoksisttalot, koristeeltiset Katajikonrnpdröinttssii
luomorruokaalissasöimprdeiklÅulset,k$kjaikaiFnn,*öisetkauppalryltit ne Guddin perh€@valmisha villisikapaistia.
ja kåpeåt kadul luovat pikkukaupunkidylliä Paikallinen,
nöyrakarseinen
e6åntnpolkipyor,ill@
pdhåilmillu. Miehjtykset
ja tdro.i ovattebner
Mustastajätesiilisråhånkaivoi
" ravif,tolMe"
ryöiiaq murtaViron it*näistytyå l99l kaDpunli kansanomisilåmåleiuakudottujaviuapaitojaja
pyf,t&insam@ l8ooluw.lopun a$u. silloin sukHaHelt@stå
huolimåttatåvrateki kaupp@e
se oli yki ftåneren suosituimmista
kylpylilau,
KatajakuuluuBtpillis@åSd6md nuisemun
Siiiå tehdaiån
olutta, l,i:il@hii,kauhoja,voiveitsiii
ym Kalajal kasvavatylpein4ry?ressi€ntap@

RuotsinYaltakohensi
kulttuuria

jålkeo saari
i200-luw. luskalåisvalloituksen
tlulu wd@n I TloRuotsile Kuni.gareKlisliinm
suosikkiMagtusde la Gardiesai låmitykseksftn
jaKursaartakohemeitiin
suurenosanSaaremaata
kaikinrevoin.Kun kaupungi$ariehuivartulipalor,
palovanijarm'iårähii. paaioinae.,isin kaduilla.
K4pu.ghra tuli ruolsalaisten
dkd l&keä Irå-

Mahravatmetstujitlt karåjikkoje.taleå savat
hmkäisemäån
kahdestiS@emm niiiyilldon 34
ed olkidealajia,duun kukkensaudenlisäksi.
Luontopolullaloysim€ulkoisiadmon€ja $uria
ja runsaista
kuin kesaDnessa
Unijatkuu ran6s4
jtrkalä pe.lalla,joutseryarislonnanlipu€ssa
ede$
så.toi.eq kolM ja usita auringonlaskun
alla.
Lempeakipaimjaiseksi
uni muunuiKaaltärvellå
keskellänelsåA
åkkiåjyrkkaftuMinedaukko,syvä

ll

jådi. .l:irvenveiter:i?in
synryoeonoin 3500worta
sittennaeodtin syöksyttyäl@hd

Tuulimyllyt pyörittävät
siipiiiän
l940luwnkolh@silovatmyösS@enl)r@hjsto.iM Nyt kålsi kolhoosintråktorinlolettajapoila
liiviasi$aD n€ille
tujosi ilm€ tiukl@a mustisså
hlaä lou@ amistamasdnsålrnelaisssa
ravintoMå4viljelyåjå kujånhoitoaei silti oleudohdettueikåkaldtuslsakiin€lsästyslå
Opp@e GulW
on kataståjajaoetsästyks " juhatuse"esimies:
viuisikojalietysti,neh,intekwät tuhoje peloila.
TuulinylllytnoslavålotsBakalajikonylåpuolele:
niirå on s@ellå vi€iii runsati Limusen kylån
myllarikumosti i|se myllytrsiija jauhD siuayhä,
ja lurisiim taQeiksija iloksi.
kylålåisren
Myijs Kuresdese mutime nyuyn - Veskinutininå Siellävd.na$anylystil on tehtyloimjva
ravintola,jo$a pö'rinå ovatnyll\divet

aistii ihneitelivåt piispallisenasunis€nmuiMisra
Pag an blejDhlissapitiije peli@it sittelivar
pelejäånlaläläistenja lapinklivijöitterrassaldellessåtåntereellå
Kurewn liepeilhsattuiolemn
peli@i€n viikon*iltde Heitåoli rrpåri viroa,
jå kansalisputain€en.
ominesoittimine€n

Muuttolintujenlepopaikka
Matelun lahdenIuon oosuoj€lualueella,
\,iron
I@1€'qpuolel4 o.lintuj€nystiililepatjonn,tueväåAlue kullu! Eu.oope lintu$ojelDålueisiin
3000hehtaarinsumisess l€isliko$a pesivåtm
hmananhj, l'tmyjoutFnjaktulnshaikaa.Pesai!så ålu€elleoval tehreet nyös ruskosuohåukkqmutuloLldja nokik@.
Ha.vinaisuuksia
ovåt åvosettija riuttstiira,
lalkoposkjhehija ndnete. KeviiisinMtsaluon
pysahd,spaiklå
muuttolintujen
- alueo lepisuttd
kulka 350000vesilintua.

Tilaa,tuultajå joutsenia

Piispanlinnanentisetja
nykyisetilot
piispanlinna
Kuresarenl3oo-lukuin€n
ontoimiva
mus€oja eiyttelrlild seremalainen luonio ja
kasvillisu$ iä),ttivät yhdenkeroksen Mus€oosasronJålkeenkoda pysåhtyiviulusonaatteihin
kirkkosalise- sildä seisahtuinykygråfiika..år1tel),)r, kiisi hipelöi k€raniikk@ ja kudonnaisia,

S@enmaålla
oneelii tile jåtuuhå ollåjå mieniå
oniaan, jyrkäll. ranlapenkalla1ai autiolla
jout*nten ka6sa. Ja reltan voi
hietl@alb,
pysiy$:Amelkeinnihin vu4 kertoi oppm€
Gund Tmm Ruokaa oli L/låkaupoiss4jos
jalka.atten
sellåiFnsattuilör'rianäån.Ptörån,
se hokaiå Kurewesta K€rot@, ertii ovat
taatusti
kotimislaHelkåmetuoterta.
EnsinsatamM, siltenlautalayli lålimae, sieltå
narntietdpitkinVinsunsarmu, leta[ayli Muhun
ser€lle, sieltäSaaremaalleja M.ndjalanleinftåalueelle,josiasaanajostoistakinrisdnnstiin Nåi.
liikkui rinkkaka$ailmanlinkke, busissaja
luonnossa,
kolmenkymnenen
hengenvoimallå
Pensu, Pirjonja Cunarinjohdollå ulkodailla
ja - låsoinen
SaarenruUa Anloisa,moni-ilmeineo

NUUKSIOLLA ON OMA
PUISTOMESTARI
Matti Mihtynd vaihtoi Keeki-Suome.tuuiLål
jossavoi ihaillatiirk€,impiä
mittainen@neaspolku,
Etelå-Suonenqiin@auhaq kolnen puheline.
yhtiiaikaisensoiton luonno.äåniksi,lakkasi
ja ryhtyi
spiMiå 50 hehein puunkaadosla
KoskatelttailluoDsalliruvåinmqKtyillä paikoilla,
suojeleh@ luontoa. HelmikuunålussaKa.stula. åiotaankes,innittd vatustd IsoholmejaHolm
boitoalueen
netsåtålousykrilönpiiriesimiehentatki -S&dj,irvmnuoiiojatelnåilupaikar
kompostereillå
jåkäyo, öillä M.tsäiallitustuo poltropuul,ouna
vaihtuiNuuksionpuisronesrdinlåItiin -Nyt old
kuin Rin-Tin-Tineistä,hån .aurahtaauu a
loivoo puilakärrettåvilns,iisteliiasii,koskapuita
muovållunssolevaa rcoliåanlevålllo Näyttäisi voidd tuodavainralviaikanaVar.uskänpitOnsiltä enÄsiih.nlouluu rerkeilijöittenopastaoislåja vakolo Ruuhijlidellåja TikankoloSdilamella
åuttmisiå !ryinåessa,Nuuksionkd$llispuisioa
ovasawtteet eriddn hwän suosion
junailemislakår'tiintoon,
koskwiensuunnilelnien
mutlantnis *lvont@ paik@pii?illa.
Nuuksionpii?irp&kkipåikalleiule
opast€€I,
muul
pdkkipaikatovaiKåitilasajaSiik&enasa.
ValkLuonro dklpernb.ki
lammellejohtavanrien vartee. ral€nnetamuusi
pyseköintialuePitäåtö polkujaralenie lisåävai
hopuaniinti kokonaan,
seonajankysynysMikäli
- (esallispuistonpältdkoitus€i ol€retkeilynvad
luomon suojelenineqs@ooMatti Mlintraa retkeily vaarutu luonloa, sitri voidatu joulu
Nuuksionluontoei ole liilesk,i D luomontilass4
ja
siellåon r€itai,soitaon ojilettu, hersiåhakå1tu
istulettu bfrisen rekmill jiiljet pyril&inpuisrosta
ajd nittåuhiiivy{t:in,im. Istutetutnelsåtraivatd
alkupeiiisiltälehdoili4tårpeetromat
metsäautori€i Jåteongelnaon rak€ilysä aina ajankohtaine.
suljet@rja dnele kasua tukkoontaija?ldäpoJålesaikkie.ryhjediimino lieitönåssi naslosa
luiksi Soita palauteraan
nyös €inau€eqjolloin
on aikanandoroda Siisp,iuusiajåt€sål*itelineitä
kaw[isuusnuuttuuEd€nn@sless
Esinsoidin- ei tuodan@stoor v@ oleteten, eftä @tkeilijåt
jottaFnvesilalouspalautuisi. kutavat roskansa
$on lasleojatukit@n.
talaisintoriin
Metsåhallitussuumitel€e
Myllyojd palå'm ja biologit
ultuista takaisioluomontild
tutkivat
mm Euroops majavd istuttånisb purolaakoon
ehla jo unä kesänäRerkeilijiiitäei loitenkd
estetänåultimastaluonnosta
Puisiomestdihaluaisi
svittaa kåikki*kå luomonsuojelun
ettäretkeiliitt
Kahi polku! loki l€irip.iklu.
Tå i k€vädnarak@nel@n
@astoonmdkitly polku
Kattilaståtlolna-Saarilenenkalrta Siikaranraan
Nuuksionpeä$a
t€hdaanlisålsi kolmenkilometdtr

Nuuksionkansauispuiston
k€hitiamisrävan€n ei
ole viele runkosrunniielnaa
alueenpienuuden
woksi, joren ybpäristöninisr€riöroivoo alueen
kaksinke.taisiuvan
löitulevaisuudesaläbinnia
iräsuunnassa
Mikåli Nuuksionjåriylånsdn
aookkaimpaanydinosaankuuluvatålue€taikmam
hankitaan
valtiolleja liireiäå.kansallispuisioon
nuurluval ru osuunnitelmanedellyrykser
p€rusteleeedkoissuumittelija
ole€Uisesti
nykyisesi4
HamuOmio nersåhallituksesra
Lilnsiviiylii
n:o286,194/RIB
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RetkeilijänSuomi

EsitteitäNuuksiosta

Matkailunedistämiskeskusonjulkaissut
3t siwisen
estteen Retk€ilijän Suomi Suppeasiakoosla
hrolimatla siihen on saatu kooltua varsin
nonipuolista tietoa retkeil,jöib vanen Esite kattaa
koko Suomeo- Teijosta- Käsivaftensuurtu.tureille

E t eläis€slä Su on esta oval es illä ldhinnä
kansauispuislol,nutta mtaan on mahtunut mm.
Pirkai Taival ja valkealan eriircitit Lapista on
esirehy piiiiasiassatutuimmat retkeilyalueet jå reidt, nutta muk@ on mahtu.ut m
hieman
runhatlo@t Tuntsajå Ken jshdjun relkeiltr€itli
Oppaassaon mn suppeatavmst€ti€toa seke
yhleyslietoja valniila retkeilt?alveluita tarlcavista
yriryksislå sekäeraoppaista

Nuuksionkansallispuistoslostosta
on valnistunut
kevåålle värilds opas.josta saariitstety$e muodossaptuslietoauud€staka.sallispuistosta
Esilteessäon nyös ketiapienonosalueesla,jobon
on
derkitly nyL:l'inenpolLave*oslo sekätulenteko-ja
bni',iysmispaikat Omat esitteet on myijs nolem
misraaokartavisiamåjoisla
TikdkoloslajaOrav&
kolosta, jo$a on nyös niide. tarkemmai kål,ttijohjet OppaitaonealaveaMets:ihallituksen Eleliirunikon puistoalu€en
roimlstosra.ll 94' 0lll0

Esitt€itäUudeltamaalta
Uudemm vnkisrysaluenaesitelflä lehtinen on
uusittu LehtisessA esilelldån Tammisåare.
Blaholmen, Kirkkonunmen Porkkalanniehi, Jeaö
ja Slon Brtindö,E ainkiiår Piilolammi.Pehajan
Lilliärden,Bockham.jaStoraSand.sekaPorvoon
maalaiskunnån
Sio.nåsuddenEsitetlä saa seka
suonel si eta tuotsik si kunl ie. liilentavirastoi sta
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METSAHALLITUKSEN UUSIA
VTJOKRATUPIAJA-KAMPPIA
LAPISSA
Melsähallituksenjulkaisemasråkirjasesta puukaminalåmitys,vene SeB enlli*ssåråIen"M.tåhdlitnks.d vuo*nknnptt 1994-1995"
sMieroaesin kpissa sijaitsevistatåhpistii,
niid€n
lfi alueinalujollaol@iståhrdåstmandolisuuksistaKnttrn€tr, Enonrekiö, 70 m2, 6h
Muonionjokivuessa,Kutlasenkylil$ä, entinen
ja muistapalveluista.
Opasilmestyntttoista kqtaa
vi.katalo.P$sko.jatfu v 1993
metsåhauituksen
Såhkölämnitys,
vesijohto,tåkkå, såhköliesi,
vene
Rovrjnnenkämppi!Indi, 95trt l,u.in ki.konkylär leivinuuni,jåiilappi, kaksisaunaa,
läheisyydesse,
Olsamolunturin länsipuolella
Rovaj:irvenrannalla.Kamppåon syksylla1993 Järiimn, Enontekiö,20 m2, 4h Könk,imäoon
vddl4 noin 20 km Kd€suvenosta Kilpisj,iaen
pflskoiattu savondakemusSeonkahsipirni.o,
+
l6h
loh PuukaninalannitysUusi sauna tierl 100 m våltati€ståKaasuvalo.kauhellq
vene, puutaminalämitys. Saunapiharah€mukerillis€ssä
nkedukse$a
Rårhcn pirtti, l.ari, 20 m2, 6h lvalojoen
- VarauksetMetsahallitus,Yla-Lapin luomo.Palsinojan
tualld, keskelliikullaeteläpuolella,
huuhdonta-aluetta.
Hirsikånppå,kaasuliesi, hoitoalu€. p. 9696-5330?0
Kiråkkrj.ki, Inari, l0 n2, lh Känppä sijans€e v.oejoki, Kirdle, 168m2, 38h.K'inppä ståirk
6 km eteiaanVenejoen
KnakkajokisuusaRahajäNenltinsiran.aua Kirtilä-YlläsjäNi-tiesie
varc$a HiEikådppiineljdhuonen4kalsikeiflidr4
v 19D3.Hirsikrinppä,puukmina
Peruskorjathr
kuivaushuone,kaksi saune. Kaminalammitys,
v6e
l.mnys, kmuliesi Saunaja
audikoketuovalol.puu-jakasuliedet
MåtkajluOy,p 9697VåraulsetPohjois-Lapin
p 969412
- Varaul$etKitiil in virkistyspalvelul,
662 521
l14
KDusinieni,Pello,30m2,4h Hirsikänppä
IsoPetiiiåsmri, Inri, 20 dl2, 6b Kiinppå sijaitse
lff injådellåHoikla-Petiijiieee$a Hisikemppå, Vietosenliinsi.annallaPuukaninalånmilys,
keitonuiklals,talka,vene,ulkotul$telopaikka,
sawstusuunisaunaerilliseserak€tuuks€$a
Il8dl2.20h2-kerokineohuvil4
Mnntylaki,Pellq
Pllojo€dsuu,Eno.tekiö,20 nt, 4h Kånppii jo$a neljahuonetlaja kentiö, ralka jå kaninat,
ja jäåtappi Sauna
Muonio-Kittilä-tielu kaasuliesi
sijailseeMuonionjoenvuressa,
300n Pmskoljat1u
v I991.Kaasuvalo,
k&suhella,
- VaraukseiP€llontrkislyspalvelut,p 9695 I 2
021

Ukorh..jnn lonrkömppn,Soda.krlå,
17nt, 46h lortlipandar tekojåNeneteläramallaKeros
säneyt,kamina,kaasuhella,
erillisensauna.

p.9691- VarduksetSodankll,invirkistyspalv€lur,
29 351
Ylå-Kriri, Savukoski,185 n2, 14 + 20h
I<umosletluiyönaåliimppäsijaitsee
KoNatudu.in
virkistyskalastusalueella,
Pemanlovaarassa
KainjoedlalvalåEnsirakenleinen
kookaskfi ppä,jaeltu
kailenosastoon.puukminalämineino
Salna

Vå&ink€hnnr,sallå,21 nt/8h j629 n2/ r4h
K,nppå staits* Naruskaua,
Sålla.korkeiman
tuntu.ir, Sorsatunturinhelnasa Lautatotaojm
lawalla V l99l rakennenuhiGikamppa,puukaminalämirys,erilline. sauna
p 9692- VanuksetKemijarvd viikistyspalv€lul,
29 452
Mikåli haluarlisääieroa aokrakåmpistä,joita
Melsähalnuksella
vajaasalaYla
on kaikkiaan
Lapin,Lijnsi-Lapinja lle Lapinalueela,tila en.
esneSiinaoh UeteltuSuonessa
Melsanaluilksen
omist@ateokrakåmpatvaraustietoines

Kiirppäpnn, Sawkoski, 14 m2, 4h. Hireimaja
sijaitseNäåtiipää.,
KiirFpåp,idn,
Sukoivdkesketlå
Alimaisen vasåojanlatvalla Nesrekaasukeitin
ja

Useimår opp@ kånpiste oval perusko.jattuja
p€rinleisii netsalåmppiä,joissa
onsnryety vaila.
kijnppåkulttuurinvaatiiaro.varustetaso
Sijåintipaikkaonuseinluomonlaunisjarauhalli.enldjoten
T*krselkt, salla,Tunlsa,3I rl2, 6h.Tupåsljaits€e jopa hlvär kalaslusMhdouisuudel
TuntsankajrassqTalkaselkåtuniurin
lounaispuojoilaeiolerarkoitenu
lela,ltKK-retk€iltreitinvalellaV I993.alennettu Autio-javaaustuvista,
pitldja pukuhuone aikaisemlonmviettooo,Metsähallituson
hi8inenkamppajossalupa,sauna
luvtunut
j u l k a i s tan yi i hemni n ..M€rsåhåtti tuksen
h.ksuttonnåt Ddv€ht" - ninis€noppaan.
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KIRKKOVENE -LAPINKAWJOITTEN UUSINKULKUVALINE
lrpinlrjivijiit
lotrlivrt
Jo kotnstrnen kedn
S.im.rlr,Pihlajrv€denptrol.[r Norpprsotrru
}irk}oveneellå.
Nttki.rreltiir
Siiämingitr
yk$
smrblo$a våtrhojr knkkovcner.ittqå,
v e n . t unlr
vrtrho is!a p e. innept r v ui! s . .
T.nrhöyry Klutris veen jå Rosld-Roop.
toimivåt ådjrrutreinr,
S@ei, nieDet, saund, rantakalaija kalaklkol.
kahvit ja muunrpohjaletut, tukot tottumatronien
käsissä,aurinkoloiteet ja auvoisartunteer tekivål
soudustaletkeän, aubaisanjå lempean K€troltiio.
etteFu.aavaseviikonvaihres* satakirktovmettå
souti Suu€valla- n€itä olivain neljäve.eellisrå.
Krklovene j!onle juurensavan}astaeråveneesrå
Keskiajallåkåla$ue ja prynlikunnillaoli omat
vene€nsa Myöhemnin vällio. ktuunu. velvoilti
ttålantiaylläpiimiiån
suikokoisia !€ne'tti liik€nowiuineinä 1600-luwla uskonpuhdistuksenmukda kansalelvoitetiiin käynliån dpilä ja l(irkosa
veneKnkkovelvoiili
Sa&islonainoakulkuvålineoli
kylåt ylläpitämäån vedeiia tnkkomatkoja vanen
Vflemeslari nkensi \deen talollisl€n tuomisla
tanikkeisia (ukin ialo onisti yhden aiiod. joskus
airoparin MaatioMt aulloivat v€neenral@uksssa
ja huollossa ja saivarosallsitua myos soutamiseen
Kylä. dokkain isii.rd piti peråå tos kuljereiriin

lainajåa, a.kku asetettiinllilelle perää s€ oli
Isematsoutivatalushoususille'!lapikl@tjalssa,
panapäallä. puukkowöIä ja viltdbattupiiåssä
Kirkkova el jaem,inlienki.kkosilkit odoitivar
påallevasiakjrkkonMassa
k€ulassa:
nevaihdetiiin
?a.isLunatsoulivåtvierekkåinLenpi leisloi
venee$enlrjåsilloin,kunpojarplrKv.l soutMn
nieliriettr$a vi€resså.Matkala lauletdinvisiå ja
ja
Poitettiinpavdlillä kahviUe
kansanlauluja
piirakoille
nieme.nokhan
Llusi*itkniin airopaKirkkoveneessa
oliyleenså
nå Suuiinkirl&ovse oli 30 anoparinkokoinen,
kuiakinairoavedlGksisoulaju ven€es*nmantui
I 50ihmislå liillaine. on löydetlyS,iåmingista.
Kilkonkylaså hoidettiintori-, kauppa-yn Aiat
.jokolauanlainatai pyhana- jotkut kaupal oliyar
auki sunnunrä.aknkkov:lkeavartenjajunale'
palveluksenjålkesldnd€niinkodnatkalle
ven*n
ja k_vläkunnan
ado milaltiin kjlpasoudulkknonnenojenjälkeenkolimalkaliakåtsottiin,mikä
Tallåke(& lapinktvijoillaoli soutajiakokonaism
renekundvetrd TulekoNorppasoudustah€inäjaldrtlokuune.simaisenviikonvaihteqpednne
v€neesulapinlilvijoiitenuusin
kulkuvåline?

PIEKANA, TUNTURIMAIDEN
SAALISIAJA
Kulkiessanikefan Anr..iha Muorravaarakalle
havahduinhuonaamaankorkealla kaa elevan
isLotoisenli.nun,jokalahessiipiånrapåtltrihalra
hij.ili Muo@n laalsonnost*ssa Mieleenivålähli,
onlohansevihdoinkinensimräindnalenejkDtk4
siksimahtavalB
sevaikutti Senvenankaukandse
kuitenlin kaarieli,exen pystynlr siiä tarkenmin
lutkifraaneikakiikariaolld mukanaSada.nillin
relftllåkinsenätltivain pieneltapisteettå
Kotona siren lurkin i'iokkaana tiirukirjaa ja
sieltätulnse penynvs iuli lasinainen aukealla
lenläv,ipiekanatek€evarsinmahtavanvåikuluksen.
ja monetlapinkävijäterentyvåtki.luulemei sira
kot kaksi
- Minu n toilo nani k or k an r apaåmaamineioli siis todennäkbisesrl
vaarimat

Piekanaon suudlo&okonenja leveasiipin€n
petolintu,jolleo.runnusöhaista
siipienvåålea
alapuoli
ja valkeatufrmakårkinenpy6ra Siivenalapi.nan
iaitreessa
on nusral laikut Kaulaja rinna.l,laoM
olat vaaleatja vat$ puole$aanrumnahko
P'ekanaon Låpin lintu, jonka na*eekaa'lelevan
lauballisesti
avoimien(unrurinaidenyllaja silloin
tallöinsepysåhl1'paikalleen
ilmavirlojeinösiecssa
tarkka'lenraan
såalistaLapissaepaillaån
pi€kanan
poronvasojajasiksi
saaiistavai
sitaonnyosvainofl
u
Senpaaasiallistaralinloaovat
kuitenkinpikkujlsUar
kulen sop ulit ja Dyyml Var nnk in h! v ina
sopurivuosina
rajtoi !fsin yteinen
Plekana
laatiip$ansaiolor)'rkankalhonkielclkeen

p;ulleraikookkaanho.ganlarwken Munintao.
ja muniaon lavallisesri
toukokuunloppupuölella
2
nunien miiarasaafle
-6 Hyvinaravinrovuosina
olla n,nsaanpi Haudonra,aika
on n kuukausija
porkaser
viipyvarpesassa
n puolitoislakuutautra
Piel,ana
muutlaaloIakuunpuol.$a valinKeski-ja
KaakkoN-Elrooppdantalvehrimaan,
nuttajoitakin
y k s iioila s a a t t a aj a a d a j o p a E r e l a - S u o m e n
rannrko'lle Nfuutto rakaisin Lapiin tapahruu
huhlikuunloppupuolella

Lahde Kale^o Lrikson Lapin Luonro,lletsinki

KOHTAAMISIA KAIRASSA JA
TUNTURISSA
KNpdngbs. rule viike{ vrlrlm rlv$iiN&
Kdr$s! jr lunturisr lrprl mnirl ibnisiå
hrFemmio, tuuttå d. tohtumis€t ovrl sittetr
.in sitäldr nieleeoplltnvtmpi&

Padwotta siite. istuskelime nuor€mne poikani
kansa uuden Suomudtuoktun nDotiopaikalla.
Yhtiikliå Suonun toisella r@all4 lettödåsså
kiveliössiin?il]itavålindhenkjLiauto,sinirqLada
Autoajoi rotu, j. siitålt?päsi mies,joka kåveli
$or&n jokeen ja alkoi heiellä uomdla isoja

Monta wofta sittenlyönutaja.i oli ldhjoitrdut
Nuorganin kalåstuskunn.llepienen sau.an
perii$åjokenja poBlotti siii iyli niinett,i
Kysee$åoli valtakunnallisen Ladåtuli
rakennusrarpeet.
vesi
roiskui,
nousipengenäylös suo.ad tuoktun
talkookilpailunykköspalkinto
pihae se eitodelaku ollur mikåilnmaasro
Nivå
vaan
aivmtavallinenvdlramallinenhenldl.iauto,
Saunaoli pyst'r€tty Stuora Tsahppesjavrin
omjsuutta Kansalispuiston
UK-kansallispuiston
kalåstustukikohla,muttåkutam fimaståme ei
tuorinlåreittiäldmpp,lå
nieher
ne
silttavalbnni*t
ollu nähntt sitå vålmii.a Minå sillen tihdin
katsaslanåan
saunånja valokuvadnaansen
lehr*immevanen sain njalEiiostosta ohjeetja
Autoilijåt ruliyål stura,lme tulille jå ryhtyviit
låhdin karrtå kiidessätaiv.llaman kaltd€ksan
Toiren oli nimeltiiiinGultom, jå
lohvisrelemaan.
kilon€trin nitlåisla polkua k ldtuslukikohtad,
hiir€n puh€esM vihntel yhtenäån,että hän oli
esineen.
Illan
voifiuut tfiä. tai tuonke]'ttiimijnsä
ja vaatinattomasti- ei siinii
sivumenien
di niesvaslM, esiltåytyi
P&il{ilomelriakaveltyd.i
irslorosiusta oUulnukam. Tajsipaolla hiiht,ijakalastuk€Falvojaksi ja liedusreli epåluuloiFn
tu.iuisd nååiinpaatåni- sluomTsahppesjaeil€
on matka, keroin. Siitami€sluntui tulMn vielå
Mi€hetktiviwÄtnielenkiiotois€nleuluk€skuslelun
J:teköörvalmistajanindroinilsematl4kunonniiin
ilmmi,
dkaluonroin€nsiaKeskusteluislanimitiriin
Jälkeopåinselvjsi.ette Stuo(a Tsanppesjarion
ettåyhd@valmistajdleukueioleoikeinhwä, hn
Nii.
siika-aitla.
NuorgaoinkalAtusl'annålletårkea
so ter,i helpostihålkeu poton kopdaluitahaltitkeå, eflå sim€vatuvastenkivel4å yksin,ijnen
kaistae$aToinfl leukunetkli, paksuterins€mpi,
kulkijah€rältältautorottisni sldkkiäepåluuloja.
oli kuulenmasoveli@pi kopdåluidenhalkåise
juunajaksain
ja
Kefoin matkanitarkoiiuksen
vasbantulija €piiluulothälvenivetsilminniihden
laman niehillå puh€enaih€esa
aleårteinaja Oli siina meillii
Niitäniijujutelilamneerosinnekoft
Ilneni nimitt,iin,etta kahstuksenvalsukulaisina.
vojm vaino onminunnuorenmanpoikanikunni.
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Eiunakes:hejutåsime nuoremapoikoi kanse
Yliperadavarissanaisemissa,keskelleyöld
au.ingonpaist€essa
tunturinbarjanteeua,
låhes
kilometrinko.keudesa
Olivanvaslisellainen
tumq
ehäolemnekaksidd&ilmassa

niihneet
ouioa,ulkonaalaise.
- Oletteko
näkdistä

Tumopuhuvaiho,pikkureppu,kädessikeltain€n
keppi? Eme olleelnåhneet
noisla
- Ios naett€,älkaasa.oko sille niråän vaan
ilnoinakaalullille.Jajos rasw. mi$ä painon
etrtietrelieda
I l l u u si o r ik k out ui her k e s s t R a u b a a n d e Noia, niins.nokaa,
Koelinhuutaakopteriin
hätritsemiiänilmaantuihelikopteri, pöriisi yhå - Onko se våarallnent
Unmnas Jå vieliikin ldhemnas.suo.@nkohril juoksevu miehenperean,mutrahan ei kuultut
rootonnlapoje.
eanehå
Tuleekosepiiiille?Ei sesedåin piillltetutlul,vaan kysynysla
lask€uluisinneaunturinlarjanteeuenuurama,
kymmenen
m€tin pååhijnKopteristahyppäsimies. Helikoprerinousi ilmaanja pörasi riehensa
jokajuoksieårkaavie.
Siviilikone,
kaksi siviiliasuista
niesu J.imn.
rootlodilapojen
atta
ett, mitahanhuufrekuningasta
ktryssä kuin lamesBond ,6lmeissåneidän ihheti€lemaen,
jäljiträti,
mahtoilar
Jasilamyösvåhänpohdime,
luoksemme
Isomies,pullä
ja jaloissa
niten olisimme
voineeluskotravani
r-paira
väiträa,
valraval
lenkkitosur
e :l
edmetied4miseiNorjaon,kunkantålaukku
keiklui
jarajalle
valsanpaällä
jajopå
oli!ainpai kilonerria
- Mi st,i pain oler t et ulos s a ' Ky s y imi e s
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LUONTOKOHTEITA JA.
POLKUJA
PAAKAUPUNIflSEUDULLA 3
Vantaa
Vetad lo@avimpma luontokohtei.a ovatvehteät
vantaan ja Keravanjoenjotilaaksor Niiden
neikiys luoft okohtqnaonviioewosinakoio$unul
jokivesienpuhdistunis€nnyötä
vantdn'jåKeråv aijoesa stairsva t på dk aupunk is eudun
nerkitravimd
kosket, jotka va6inliin l(eva.lla
tulva-aik@n taioavat kooea. luo.nond)l€lmän
Molmmtjoei sov€ltuvatnyos m€lontaa. Va.td
luomomhtavlyksiåpäis*parhaitedtuiusiumåd
llonropyöräreittien åwll4 joita Vantaalla on kol-

,dnttut ldrtuen ptör.i-lnontareitti : M\\niiki,
Kaivoksela, Van raa nkosk i,Pet as , Pet ik k o.
Linnainen, Rajatorppa, Mlyrnäki,
Hannfl\flå,
Reitti alkaå Mrr.mäen uifrah.llilla, lyhyennån
reitillaon
ieiiin piruuson24kn ja pidemmän27km,
esitelry l0 luontotohdeM

Helsingin
,hnt@r keskiotut prördJtortoeifti
pitäjån kirkonkylå, v€roniehdkyle, Motrisuo,
viinikkala. Våntaa.koski, vourila, Ylastö,
(nkonkylä, lyhyeman reilin pituus on 21 kn ja
pid€mmh reitin joko 27 rai 35 km. reiriuåon
esirelty 24 luontokohdetta
Tikkurila,
t/otttun ttdotuh pld.t-tuortaletr:
saton,iki, Håkkila, HåJunila, sotunh, Kuusijådi,
Rekola.Marari, Asola,Hiirilam€r, Tiklturila, reiiii
ändtinpinrus
alklaTiklodlanuioalraNta,lyhtffi
2l km ja pideman 28 km, r€iiillä o. esitelty 24

Luonlopollk u p y ö r å r e r t t i e no h e U a v a n t a a n
kaupungin hallin asa on seuraavatulkoilualueet
Kuusijäfri, sijatsee vånhan LabdeniienvareUa 8
km Tildoilasta, Bju6 Inkoon kunnasså,alue on
ynptiriwotinen janalsulline., Etelälahti vihdissä
SalnijäNen Bnialla, ymp,tiwolisese kär1össäja
makslllinen. Rauhanieni, sijaitsee Viht'jånen
sjjaitse€
dn.alla..lue on naksulline'lKrokholmen
Sipoonsaeistossn5kmvuosaaiesta,Tallholnen,
sijairsee
Sipoonsåaistosan I0 km Vuosadesta,
vetokan.as.srjaits*Poiktålannieneneielaosdsa
påaosa
Knkkonunnella Vantaanulkoilualueista
on tarkoiretuVanlaalalsille
vanlaan luontoreirtienoppaila voi lieduslella
puh8l84 275
V@ntaanynparisioasianleskuksesta
ja VantaanulkoiluopNta
Vanienulkoilutoinistosta
puh 8193 ll0
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Pj:n puheenvuoro
Valois kesåon viriitänla lapinkåvijåit@s vilk
kaas€rntoimint@Nuulsio! kdsallispuistohanlked €n prcjehit taioavat spi{| hyöt/nklnaå
heillejokaisele Talk@v.ki onkartanutkortdsa
kekoonpuistonpuolesta

tuntuisiolevd paremminhlllimasea.Jåsenel
sitoutuvatniel€klääeen roinintd, jota saådaan
pimellarålDlla.
Melekl iilnroini@ jejestånino

Uutlr suunnittelen.rn
Erltnessuillatalkoillesame huomsimq d å
SMLn fittokokous10.6.1994pidetliirHelsingisr'li. retkeiltr suosioon kas@a$a Myösn€lomsra
k,Geltiininnokldsti Kui PuputinehdotukFstå
HSL:,iåedusrivatSeijaTurppoja ErkH SinpDen.
jäFniltimmeondrrnundo i$usperehtyåmelomu
Kokoul6e$a valitliin hallitukq jesdet wosiksi
saloihin.Muistefleha4ettå24 9. klo 1t.oo Kada199! 199?.lrkoilun edwtajaEercRuonakargsei
kåivola on kaikilla nahdollisuusvaikdråa €nsi
bålu@uto,iåjatldaja h:ir€niilaileensetiin tudu
miesKeski-Suomesta:
RaimoVuoristoKiehisislå
Vuod6 I 993tilinpiiåtöspuhuttikokousvåk€å
jatl€o
jiisenlalo ltlkoiluyhdistystenosåltaasia Ruskaisra
syksyiiklikill€ toivofiaaSeija
aiheesta

NIESTASÄTXI
TepastonMirja kampanisuja
Kjlpisjårrehaulkoorei$ulta
palate$aan
Ud,Äutis,
Ma4a, IIonåja Pe.lsapoikkesivat
Tepastossa
mukavd, tuskeasilmäisen
Mirjan l€ipomlksia
naislel@asa.Laptuiestabdeniinedttainhraiiksi,
nuxa Mnjan kanpanislilleporuftkaoeneiti
syd,imenså
Miakd$a jutusteUess
saatiinnisujen
Ainel Fkoitet@nteskenärnTaikiuraleivor@
alrlpdåinm ohjekinselville:
suorakulmaisia
kappaleita,joiden pitkale sialle
tehdtiiin
paisleta@
neljåviiltoa
300a$€essavaalean
0 5 kc ma€riinia(eivoital)
rusk€iksi.Nauthaånvaikla kylmantuidon kera!|

vehn.jauhoja
sills sopivasti

Jos sinullåon takataskussasi
aitojalappalaisia
ruokåohjeiia,låhetåniite toimitllceen Mukana
voisiseuntamyöspi@is€lostus,
niten olerohj€€n
saanur Saavatmuutkin lapinkåvijålnauttia
låpinhelhistalailla etelässi!

RINKANPOHJALTA
Talkooporukkaa !!!

UusiKarjakaivonavaimen
hakupaikka

19'20 I I lapink,i!,jilljdrjeslåvärsaanenkasiröiden
mwnlinä',tiely.yhde$åLåpinsMsty$eurankanssaKdjakalvon avaimenvoihakeaMatkalluliitonlisäksi
Kaisanienenala{sieella Nl laflitåan innokaita Cafe Solv.llasra,Nuuksionlie82 Avaimen se
nälttämällii Matkailutiiton jas€nkorttia Avainen
ry.nretijoita leiponaan kahvioo. raijoxavia,
haku matsu 10 mukena Solvauasrahaenu avain
ja
jätestely ja siivouspotukkaan,
myntnyohön
h€li kayön jålkeen aina Solvallam
LisäksitaNiraantietoa palauteraan
kahvilaaikahvinkaaiajaksi
AvainenvoipalauttMkalvildollessakiinnikalrvion
ja
jutru
haNastakopionti påinatuspaikasla Jos
postilaatikftoon
Avainiaon Solvallasavainkaksi,
kiinnostaa,
otayhteysKirstiKlemoldn puh k 291
jolen
palaullamin€n on liirkeåli
valiior
avainen
9 t 7l
Kahvionpuh on 860 845 Tsta nunerostavoit
tiedustellaa!aimenpåikallaoloa Matkailuliitosta
haertu avain palautetaan Matkailuliitroon
ilmaista
Matkailuliirosta
av.imenhak! onedelleen

Karjakaivonlinja-auto
aikataulu

vielä
Lehdenm€nnessapainoonsyksynaikatautuaei
iedeiry.jotenrarkistaftlGsiwnakatallun!aikkdsa

Karj akaivonkäytttömaksut

Laps et( alle1 6 v ) l 0 m k
saunamatsu5 nk
Keskiviikkosaunan

2l

mempahdu viere$åeipihahroutkd puheluei
omstunul myöskäån
lelte pohjålta,nutta samalla
onistui. T}yd},flåvå
LapinkÄvijån viime nume.ossajulkåistu paikallåteltanvi{€sså s€ist€n
joskus
kuulunus
puhelinen
edeuttti
käijnliinisrå
''kåmykkelestini"alnoionituisn kutuniinNMT
450-pultelimdtakuini€staajastakin,
koskåroimitus sopivåd asotoo4 nutta senoppinopeasti
oli lyhentånlrjutusta vminaisn testiFlostuksetr Paluunalkallasain hyvin yhteyksiånyös Sollomusjådd kämpiinpibalta.T,inäviine siihen,enä
rs.
.adiokelilvail,attavatNMTliikorees*nkin
Toki kärtiin tesimsså paton pitmållä kuin
Toistd
viel i lyhyesrinyös rsrin johtopiiätökFn,
pih8s4
ja
Sonomusjamkånpiin
roh eariinyhteys
joka toivotravasdtuntuu yll.olevan setostuksd
nuuallekintuin "töin tuskjnTarpe@le"
jälk€4),mirefi AvämiiltiLNMT450-kåsipulelin
NMT 450 -puhelinellaei - €nsimäiståkokeilua
on suhteeuis€n
katttök€lpoin€nkai6s5akitr,jos
lukuunottaoatta- srliiltäkin kairasranelko brain
ouae
ka.tan
osoittånrllakuuluwusalueella
Muna
yhteyde!våiktaninne.M@siouitltti olmaiesti
nonestakinsrystäsitAonikaväkamiskella6ukma.
kuulDwutee. EsimerkjksiR.ikii-PahtajåNen
ko-

LyhennettykiinnykkÄtesti

KODAN VARAUS
KittilänKukasjiirvelh
siåihevaacoados
kota.me
vrDt@ C-tlModngnbpuh k. 577004,k€siiasnto
puh 597 397tåi Majja Stykillåpuh k 8764391
Vdåus on peottaval€ksi viikkoasn€n varaltua
aikaatåi siite peritÄiin.ormeli kätlrömaksu.
Kå)tldmaksuon HSL:njåseneltä15nlvhlot t ja
muilta 30 mk/hlö/yo. AUe l2-vuotiaiden
kärtömaksuonpuoletedellisislå
Kokokodanvoi
vdala kiiltloansä60 nvyö

\"UOKRATTAVAT AEKIOT
HSLlleonkalciitsetetfyiiahtiora,joiravoiwok a
100ml/viikto tai 50oldeiikonloppu.Ahlioita voit
ky*Iä PekkaNarisllapuh k.461610
I'TIOKRATTAYAT TR,{NGIÄT
HSLIIä onkalsi Traneie,joita wokatad 50nk/
viikko rai 20 d*/viikonloppu. Vd&ksel Arja
Sintonspuh.k. 676019

HUtAMER(KEJÄ
Lapinltivijiiid@[hamskkejåvoioslakerhoilloiss
VUOTGAITAYAT TELTAT
iai lilata 8 r* hinrMnS€ijaTu.poliapuh.k 322
HSL llå on kolne Tda Mastd 3 teltia, joita voi
nokrata 100 mk/viikko rai 50 nk/viikonloppu.
Teltat ovat kupolimållisia
kaksikerosielltoja
Tiedustelut
ptrhk 676039taiSakari T-PÄIDAT JA COLLEGET
AnjaSiftonen
Hdki itsellesiodallauudellalogollmevarusiefi
u
T pailal aicollegePaidatovatkotimaisra
valmistefl
a
VUOKRATTAVAT RINI'A7
HSLlldon yksiSavoria
906jayksi 1200rinkkå Värit:hamaqtuma. vih.eä,tumma.sirin€nja
(T-paita)
/lunmalila(col,
Vuokraon 100nk/viikkotai 50nk/viikontoppu lumndviininpunain€n
lege)
Varaukset
PekkaNalinedpuh k 461610
HinlaT-pailå50nlkjacolleger00mk
Tilaukset:
puh.k 29I 9l ?l
KirstiKlemola
Tilaapaitasi
ajoissa.
sillånet€hdåån
I 0-20kplerissä
Ivi i koa
F to i n n u s ai kaon2

KARIA(AIVON LINJA.ÄUTOAIXATAULIJ

7,30
9,05
10,40
t2,50
14, 30
15, 55
17, 30
9,05
10,40

8 ,t0
10,00
11,24
13,40
1 5,05
16,40
18,25
lqsu

15,40 7,50
t7,o5
18,40

10,00 lamyös
1 1,20 8,25
1 5,00
16.20
1 1,55
19,25 -> Espoonasenålle

Linjåaliikemöi Åbersinlioja bussiEo 85 Liihö LeppåvM Lålddtotilta,

iTAPI
NKi\vlJi\
40 n*
Tild Lapinlevij,i-lehd€n
Olensuoritiånutmaksunilnu ollistå laslaa
HSL:ndlille SYP-Hld-Lonroti^k. 24,2|421a-13442

F
hen}jlöjdsdenåSuomen
Matkailuli
I Kuulunenneslå:in
I toon (SML n j,iFn yhdistys)
I
I
I
I kauttaja hdud liitryå suonjåse.eksi HsL iiänaMaksan
wodd 1994 suoraj,isennalsun 40 mk ilme erillistii
laskuaHSLn iilille Sl? H:ki Lönnrotink.24, 21421811442

f,"*il;;;;il;;d;;;;;;
kautta SuönenMatkailuliilioon MaksanSML:n
jasemaksunI20 nk minDlleläletetlävijllälohakteella

I{ELSINGIN SEUDUN LAPINKÄVUÄT

