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PiiKINJOITU$
Luni jååtileinå tulryaa edetta Kileiden duoto ja koko vaihtelwat nippue. siitq nillaisissa oloisa luni
lulee Kiteet kuuluvat heksagonisesjåijestelnäån. Ne duodoslåvål hiutaleita,vesinlin hiukd aue0 C:n
liimpdtiloise MatalissaIempdtiloisa nesensijaanesiinqdr nolan nuoioisim Niiin smoo tietosdakirjå
Multa se on myos valkoista. Se on pehmeääkaanok*n aikaan $ksen ållå Mtd
liikkuninq Se on håitarmaista surrten hiutaleidenletåillesa Njalleo mahan

vaikee onkun

Se on kovaa, kun luuli on pieksenlt sitä runturia vasl€n lai kun autnko on sulaildut jå pakkanentaas
j:iehdFlånlt Kuink pitikään itkua pidellti, kun ei lumipallon pdinrn.
Se on kylm,ia. kun sitä putoaa niskaa. taim€nfr hiba.suusta sisii?inJa se liinnitta4 kun myrskyss,isilia
halee suoju Sentehl.v.na on nyos suojellåkåsvejaja elaimiäja ajaa arihnat eliiimet eteliiän
Se luistaa hwin suksenalla taipaal*uunhu bm€n€n

se.tin kercks€ksi suksefl kii.ni

Viilillä siitäjuoMvettä sulattaessatu.tuu kuin koto Lapin llmi €i riiia saamaanv€siliiraaaikan. Välillä laas
muutamakauhallinentuo lafrittava. n€stem
Senmiljoonal €rilaiset kitmt loistavat kilvb auringon tai kuun kanssa
Eiköhän tutkiskella tänä ialvena I älä elementtialis&t j a nautiia sentlomisia vaihloehdoista

t^K'

TOIMINTA
Ohjelhien yhieydessämaintnrihin vasbuhenkilöihin voil o$aa aistelemah yhtetnä, jos sidulla on jotain
epeFlväå tai kystttiiviiii Lt'seisesråtapahlumasta.

RETKILUISTELUPÄVÄ
Retkiluistelu
oduusiup@.etk€ilynuotokirkkåillajäillänaalauksellisesa
huuBemisemasa.
RuoBi$aon
lo yli 10000retkiluisr€lijmSuomesaalle 100 Oleålustaalka€nmukana,iule ko*eilem@ rerkiluistimia.
j,irjest&rT:ni Tauno
Tapåhtma o. Soulustadionilla,
aikameeräytl,]jåätildteen nuk@n.Tilaisuuden
Pajune.,jokå vålnisraa Jäiikiitoterklluisdnia Luislin sopii sns,snsprofin, profin vaelluskentåii4
telmdk oo.oo4 sekiisit€es1ånippumnuunlinlais*i
ulkoiluialkioees@n
OMt monotmukaa Tieduldur
jr ilnoittruttrmiselTaunoue
puh 728 55 69, puh k. 340 16 06 iai
Oulunkylän
Liikemekouluun
vastuuhenkilö
Kdi PuDulilleouh.k 7012097

MARRASKUU
2.11.ke klo 18.00
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTA
VUORISTORETKI
ANDEILLE
Kaisdienq

ala,asr€.puutehal@ru l

SrTskokouksessavaliraa. johtokunnan jåsener erovuoroistenrilalle, *esitelläån vuoden 1995
toimintasuunnitelmajatalousa*io sekåpaåtetäånwod€n 1995jasennaksuista Kokouksnja pulakahvien
jiilk€e. wodkiipeilijå Tlula Nousiai@. kenoo sdoinjakuvin rerkist,iänKeski,Aasienja Eielä,Ameikkun
Vastuuh€nkilo
Ania Pouliai.enDuh k.557437
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'12. 1 1l a, k l o 1 8 . 0 0
PIKKUJOULU
Raviniola Mdihor€lli, John Stenberginranta6, Hakanieni
vierctaån yhdessämukavåiha syodenhyvråja tan$ahdellenorkeslerintandissa Illal liskortti I I 5 t* sisehiiå
leneblomatd, poFaåinlem lisukkeineenja kanvin Pieni nin€lan lahja nukåan llmoittaullmiset
puh ]70
iaihäntåtuuraavalle
Ulla Kesaseue
pirris.sti, VIMEISTÄÅN 7,11, Suomenmatkailuliittoon
868 vasblh€nkilö Kirsi Klenola 0!h k 291 9171

la-suklo 10-16
19.-20.11.
SAAMELAISKÄSITYöTAPAHTUMA
Kaisanimen ala asie, Puutarhakrtu l
upeat samelaiskäsilyöt övat esilleniin mtantipöydillii kuin ryö.ättölsissa. filni- ja diåesityksissä.Tdjolla
on nyös Lapin Sivisly$oran julkaisuja Kahvio$a von istua .auttinaan h€rkullisia leivonMisia ostosten
jaohjelmienvålissliMikli rilaisuushani(ldajoululahjål
ajoissa!varåathanta.p€eksiaikåatihån H SL:nja
järjeslånään
yht€istyösså
kulltuuriiapahunaa.
Lapi. Sivistysseu.an

JOULUKUU
6.'12.ti
ITSENÄISYYSPÄIVÄKÄVELY
Kymmenenaikoihii lapinkaivijällähtevtit Kaiakaivon alamaja. pihaha kauniita itsn,isen Suomenn€Giä
voi naultiaKarjakaivon
eunan loylyistäVasfuuhenkiloJormaNurmipuh
ihailmaan Kävelynpaåtteeksi
k 9t 2 lt8 2 43

10.12.
KARJAKAIVOLLA
PUURONSYöNTITALKOOT

Aamullakrmmeneltaaloiteuanpienellaverr"lit€lvllå.kaldällaraikamelst$älarjosjunlao.niintempastaan
liileriin Joslunlaeioleriitlavasti.niinolakitu€sja/iaikasara
metsasta
truutanaluormallinensaunapuila
Puuronnantelistaeiosaasanoa.nultalllloienkåmppåoloissakeittänäPuuro.
nukaansinnerankanelsaan
vasruuhenkilö
seonaidostihraaakannänhåntkihajoululuusivnittt,italkoovaenjoulunajanlunnelmaan
t'lias PernuDuh t 68: 5lt 61. Duh | '1333ll

TAMMIKUU
't1.'l.keklo 18.00
KERHOILTA-MENNEENVUODENKUVAT
Kaisaniemenala-astq Puuta.hakah l
Kalkki kaiveleMn kuvaarkisloj@. Tuo kuvda.liisi k€rhoiltaa. innokke yleisön niibl4vaksi LaDin_
laqjoidfl rapåhrunaro\ar suuri mreterkiinnontohde smo.n omar vaelukrr vasruuhnirto \nia
P!oriainenpuh.k. 57?417

14.'1.la
PUUNVETOTALKOOT
Nlt on ankioira, nillä vedell i Krjakaivon nåasrmra puila ålånökin pihalle ttdistys tarjoaa soppaaja
saunananertajiuevasbub€nldldPekla Narinenpuh k 4616to

1 6 .1 .m a
KUUTAMOHIIHTOVANTAALLA
Tdkmpi pdikkåja kellonajainrurå!.iy'år ketiotosuhr€iden
nukaan Reiki toteuter@ myös,vaikka
hiihtotelejä
ei olisi naillahaln€ittå.
rhoiflrutunid€n 1s.1.ihåd mehi€sså
r€rkenv€rijäll€,Aulis
puh k 893219.
Bost.ömill€

A

ionil,"or^,r,,rro

Krjalaivonalanajaltalahteekellokymneneltåporukkaumpisiahankiahalkomen
otamukaantemarija
€väståvastuubenkila
KaleviKoskiplh k 9t2 38i 079

HELMIKUU
1.2.ke klo 18.00
KERHOILTA
-RETKIPöYRISJÄRVELLE
Kaisaniemenala-aste,luurarhakal u I
Tied.lkö nisså on Pöyrisjefli? Eikös s€josain pohjoise$a ole?Aulis BoslrÖn selviitää sijai.nii ja blntåt
ei€emmesyksrrse. kuvakenomDksenPöyrhjiirestä hiekkadryneineenja soineen Vastuuhenlilö Kirsi
Klenola ouh k 291 9l ?l

TULEVAA
ll r2 2 viikonloppuhiihlo.elkiLohjalh
ja kerhoilla
I 3 Keväikokous
saaristoon
4-5 3 LaawvaellusSaimaan
naalista
83 Yleisötil.isuusAsko Kaikusalokertoosydanyslavaslaan

LOMA
KUUTAMOSSA
KUKASJÄRVELLÄ
15.-2I.I.1995

Tiillåliikollavoihiihdellä
ni€lensånukMn yöllälai
päivalla låysikuu valåiseeyökulkijan lahja j!
piiiv?itetkeiljån silftät alkavat håikåistye e.sinDåisi$adringonsåeistä! Ehtiipalkuen paukluu,
mutlalapinkdvijöidenonasaködusajåMarkailu,
liiton tunlurituvassariitrtiä liimpöåja runielmå
Liinto Hehingistälauantainal4 1.95 klo 1920
låhl€vallå ju.alla Rovaniem€lle Paluu Helsinkiin
sunnu.laina22I 95noinklo 8 9 Uinta 1350nk
Hinta on låsketb seiisemanosauishjån nukad,
malken nahuu enemmiinkin Hinlaan sisiiltty

ed€stalGiset
mail(alH€lsinld-Kinilihtuliworipuisro,
majoilus sek. sauna kaksi ke'1aa Majoitus on
Goadoskodassa
sekaMarkailuliilontunturiuvassa
RuokajavakuuiulGet€ivätsisällybinraan
Mukaan
reikivarusreet Voit osallisrua nyös lyhyemmäftsi
Kuutanovlikolle låhrijöill€ pideraanennakkopalaverilfr oittnutunisetjatiedust€lut]5 1294
nennesä Anja sinro.enpuh k 676039jaKal€vi
Kosti puh k 912-381079, puh. l. (klo lt 30,
1200) 90-2180249 llnoittautuneillelij}etetdin
500 mk ennakkomalsukuilti

HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
1..8.4.1995

LahtoHelsingistä31
3 klo21 22lahtelalläjDnatla
PaluuKolarisla8 4 klo 1925junalla
Hinti noin 2100 nk sisalteenmalkat junalla
fr akuupaikoin,majoituksm2
hhuoneiss,ruokailur.
s.unanja oppaanpalvelut
l lnoittrnh'miser j. ti€ dtr s t . lut 102 t 995
mennessä
JormaNumi puh k 912-ll8 243 ja

Kalevi Koski puh k 912-l8l 079. puh t (klo
ll l0 12 00) 9 0 - 2 1 8 0 2 4 9E n n a k k o o n v a B n n e l
vamistakd osanottonn€nahdollisinmanpian,
kunenkin30 ll 199.1mennessåEnnakkomaksu
jolla
500 mk,josh liihererdiipantkisiinolomake.
maksutuleesuorittaaenpaivaannennesssa

995
RASTTGAISSA
8.-15.7.1

Kale suunnitr€le€kesareissuaiålle hienoll€
lehdcssä
lunturialueellcLisätietojaseuraavassa
Kalevi Kosti
Erltareen von reissuslåriedustella

00)90p u hk 9 1 23 31079,pub
r (l 1ol l 30-12
2 t 80 2,r9

PALLAS-YLLÄS9.-16.9.1995

Upeit a ne tsla ja tun tun jonoa on r iedo$a
ruskaretkellä
Ensilehdesstvaelluksstaenemman
LisdtietojaJorna Nurnehapuh k 912-3182,1:l
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palautetaanilnoitlautumisJosvarauspetuulctaan,
naksu våhennettynalolmislokuluilla, 50 mk
varaukselra,
kuitenkinniin etta,losvarauspenrutetMn nyohenrninkuin:
42'31 vrk ennenmaikanalkua.pidatetaaipuohr
ennak30-15vrk ennennatkan alkuapidätetään
komaksukokonaanMitålilam,i maksoonyli259',
v{atun lomaviikonhinnasra.palautelaantamän
1.1-8vrk ennen matkan alkua. peritaän 50%
luilenkin lahinraan
varaukscnkokönaishinnasla,
0 7 yrk ennenmallan alkua.perilaanvarauksen
Tilaajaon orkeurellupqlultacsaan taltccntaliär
sinrnalsuun
laakarinlodisl!ksella
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.-J

J
I

HelsinginScudunLapink.vuailläon osanotlajien
vahyldentai nuun ennahaarlaamalronanslfn
johdoslaoikeus
peruunaalonåtrlaBuus
l.le k ennen
jlnoir er unr i L a i s u u d eanl l a h i s p a i v a ao l e n a u a
rclvollinenlorvauksiin rarjcsrajanperuultaessa
palautetaan
kokonainlaisuude..osanolromaksu

TUNTURTPör.,r_,ö
Vanhanparliololoni
takan.eunuksellandkofi
i hahtava tättetty bnturipöllö Siite lählienpollön on
tä,tyntl ollasilnisstini
lalkoinen.pi,(oboyhenin.n
ja jalkojenvålkoisen,
luuh€anhörhenp€itteen
suojaan.l Se niten tunturipollö oli paatldtr parrio
k olon kkankoisteek si ei ol e ti€dossani
Luonossaolen nåhnlt pollöjä hanoin. ne kun
liikkuvaipååsääntöisesti
yoaikaanTosin runluripölla eli lunipöllö kuuluuns påiväpolloihiqjotka
li'kkuvatnyöspäivåailoan
Helllrtåvinneky.jonka
olen Låpissakokenut.on ehkäouur pollöpoikue,
joka on päiväsaikaan
nuokkunulrukkasienlaitta
korkalla kelonlaivuksessa
Pöllöjenhuhuiluaolen
huullut retkillaniyöaikaan- mutratuntuipollaa
neistälapinkåvijoisla
uskin kukaanon luon.ossa
kohdannutSuomenLapissase
onlieltavasli
pesin't
viineksiKäsivaressa?0,luwliapariin otteeseen
Sitae.n€ns€nkerootåån3o,luwnpuolessa
vålin

seka kukl,aloita, nulta huljeskellessaansyksyllti
oleskel€ese nieluunnin suurennillaavonaisilla
kentilla,joillase ntuu useinmitenkivilläja nuilla
korkeirnilla paikoilla"

Tu.turipöllö lekee peså.sayl*nså maatan rai
joinaldnwosina liikkunnuue ja siinaon lavallisesti4 - 6 nunaa Pallaksellakin
senlied€tä,in
sopuliwosinamuniaon tu.saamnin N,lunatovar
kDneen,mutl. ei pesineenSen esiinrymineion
vålkonia la muodohaa. ptörenä Laji kierlel€e
mlureikin etunnaistaja yleis$/sriippuupitkålii
sopulieija nuiden pikkujtrs,jöidentunsaudesta laajalti- loppusyksyllå
sevoiniitltät1yajopa E1eläSuom€ssa
Tunllripöllo on va6in suurikokokoinen,
Senravintonaovarpääasiallisesrisopulil
uros oi
vårillaanlåhespuhtaanvalkea,naamsja iuorcr
I'nnutruskeajuovaisia
Tunlunpollolle
ontwpillislå
saaliinpilka vahtininenkivenlohkareella
lai na,
lalall. leiraminenhitainsiiveniskuin
saallsra
ersien
Keväälläsenaantelyn.
onlennostakuuluvakrao-o
Suonenlintuårlas.
Helsinkil98l
Muut€nrinruon hwin hitjainen
O t t o Collin , S u o m e s s at a v a l t a v i e np o l l a j e .
pesimissubleista.
Hämeenlinna
Varhaisimpia
I 886
kuvauksiatuniuripöllostaon Olto
Collin'n knja$a vuodelta1886 Siinahrin hl4i.
elävastikuvaaluntL pöllöä: Tunturipöllöjaeril
tiiinkin sen kaunis konas. joka naylt:lä usein
valkeammalrå
kuinluni, kuuluuolevanihananakv
lunturilla Seonhkkeellasekapåivalläetla
yölhla
paivaavlrkrnpi, kuii aafru Ja
onloslusrhapuolella
rltahamärissaSen liikkeerovar hylin lipeita ja
notkeita Se nkaslaå ulkoutLrviakallionhuippuia

METSÄHALLITUSUUSINUT LUONNONPUISTOJENJA KANSALLISPUISTOJENJÄRIESTYSSÄÄNTÖJÄ
TOISTATSEKSI.
ALKAEN 28.2.T994

KEVON LUONNONPUISTO
Luonoonpuislo on rauhoiietlu alkuperäisen
luonnonpuislonsijil)'flänisrejaietellisiä tutkimu$a
vadei se on jaettu kahteen eri lyöhykk*seen,
joiia koskwal erilaisl liiklomisniitidykset
hiibläenvain
Rolkodueelh sd liikkuaialkaisinlai
merKtyillåpoluillå16 10. ll l.ja 15.6-15 l0
T unruriålu relh1 6 10 -10 4.j å I 5 l5 l0
Liikkumin.n kielletty 1.4.-1,1.6.
OLVASSUON LUONNONPUISTO
Luonnonpuistoo. petustettu iuNunad PohjoisPohjannaansuoer.naidei €l,ii.- ym lajnron
säilynisia Alue on dyös €.itlain merkitlävä
ieleellisentutkimustoihin.ankannatta
Liikkunin.n llu€elh kriklinå vuod€ndkoi'rr
dukkaidennarjasusja
ki€tletty.Pailsipaikallisten

PELSON LUONNONPUISTO
usailyllåna,inPohjoisLuonnonpuistoonperusle
Pobjanmen suoluontoakostmafi omanatutkimue
Liikkumitretr kriklinå vuodemikoitrt ld€ll.tty.
jasienesrys.
pairsipaikauistenasukkaidenma4astus
RITSITUNTURINKÄNSÄLLISPUISTO
Kansallispuisloon yleiseksinåhiavtadeksilaF
jonka leht,rvånåon
koit€nu luonnonsuoj€lualue,
såilt1lääPenponjohnalkup€ränt,! d,imdsla netsäP€rusosr:Noukaveia.RiisituntuiiaTolvanvara
liihialueiieen (puiston kekkoisosa).
Karkuvun, IsojakEriimn.oså: Ruokamovaara,
samovaaRja Nuolivaaralähiålueinen(puiston
s{å liikktråjdån jå hiihtiien.
Kånsållispuisiossx

MUITA YLEISIÄSÄÄN-

OULANGÄN KANSÄLLISPUISTO
ta*oiKansauispuisto
on yleiseksinahlaryydeksi
lelru luo nnonsuoFlualue,jonka lehtävene on såilrlr.aOulansd pinnemuodoiltadjaeliölajisloltun
poikkeuksellidenja monipuölineneränåa'alu€ LUONNONPUISTO
(Keron luonnonpuisro)
avolul€ntekosallittu
Krnsållispuistossrs.a liikkuå jalan, hiihlä€n. - nuotionja siihenvemtravan
soura€n,meloenlukuunottam (å njoitusosiå,
ainoaslaan
sitavanenosoitetuillapaikoillak4rlåen
jotka ovat Korvasvaann,Juuman vuon'en Ja
tarkonuksemvadtua puuta
- leidtlyminensallittuvainlarkoiluksftnvarahnla
y
paikoillaTul! taimuidenplidenortaninenkielleriy
Koryi3var{n rijoitusosrså liikkuminenki€lleft
ja melsaslyksen - marjastus,sienesrys,kålas(usj a metsäsryskiellerty,
lukuunotamanaporonhoilotoiden
yhteydesarapahtuvaa
liikkunisla
paitsipaikalliselasukkaat
Juunan wof,ien råjoiru3osrsr liikkuminen
autiolupienkatlloä koskevatmehahallituks€n
jotka oval kunkrntuvan
yleiserautiotupasaennot.
sallinuvainmerkityillateiteillä
P.sosjiinenrajoi(usos!$tliikramin€nellttuvain
tFn päånja Kulnak
hiihraeilson P€kanlammen
M{issa luonnospuistoislthttr liikknnin.n oli
kaiaraenvalGellafr erkityllatahieitillä

rÖ;Ä:

naiåstusja sienesrys
sa ntu €lleivarliikLanisraKANSALLISPUISTO
joituskelsilaesla Puussakaslalienkäåpienofiao j a leintlyn inensa iltu
- perusosissr avotulenle(
vainnertilyillä paikoillaTulentekoon
saakä}ltää
onkiminenjapilkkininensatlirlukakstustain
mukaisaäsrelieisti
tehånirkoil ukseenvara ua, paikall€ sesti Muu vnkislyskalastussallittu vain netluotua pluta Avotulenlekokieltexy kokonaan
metsäpalovaroituksen
aika.a
crnmsrosissr avotulenlekoon sallittu ved€n
ålir@n Tulenlekoonsaakåyttaavainmadla lö'rJryiiL
oksia,dsuja tai mlula !ähaaNoisrapuuta Retkikeininen kåtlta suolavaa Leiri)llmispaikka
vapaaMersäpalovaroituksenaikanaavotutenteko
on kokonaankiclleltymyöspuistoonråtenneluitta

Pj:npuheenvuoro
Toimikuntienpalayerin
terveiset
Lämmintiitos kaikilleideariihessa
24 9 mukana
oleille 25 lapinldvtäanaltloi istua reilut kolme
tuntiaKdjaraivon ylämajalh,vaikkasuppito\ahveroiodollivarpoidijonenYirimeaNaitlå, misrri
jåsentto olisi kiinnostunur
ja niltaser rapahtunat
saisival
läsenetliikkeelle
Perinleisiäretkiapaatetriinelävoillåa
retkiluisrelulta
ja lialliokiipeilyllåTulevillakursseitta
tulusruraan
ja nelontaan Toiveiraesitetiinmm
erarelk€ilryn
lrilo orava-jakalastusethe$apidennetylta
viikon,
lopullaHo$ss ja Kukasjärvelia
oli kannatusta
Lehtnoimikunra
nielisrneljanlehdenrekemistlenr
wonnakin Kipuavi.n kustannusten
ka amiscksj
pitaisi löytya apua Mainosrensaaminentehree.
paranlaisi
ralourtal,aaroimilraja
suureenrtoraal

ldcoitaloiminnaksi
kyllaon P.rhaimpianiistäovar
joihin loylyy nyös toler ajat
tieronkinsellais€t,
Uston, ella'joukostamme
loylw Dyos niirä.jorka
Jdksavatpuuiradtostcnkin ilolsi rtc lavoitravat
yhteseeapuuhåsrelNta
ja kokevat.
mielekl,yrden

KaamosliaaruupaalleOn aikaladalaakkujauura
vuoitavartcnP.lteuanklnnilaavainroiscstapaaslå

JARJESTOPAIVAT
ROVANIEMELLA
SuomenMalkailulinonjiiieslopåivilleRovdiemelle
7 -9. I 0 HSL:stii osallistuivd RaijaHe.lmn, Erkli
Sinpanen, SeijaTurppo, Marja Hynnin€nja Kirsti
Klenola Kolme ensinn,i mainittua osallistui
sahanaikaisesii pideltyyn ylinA,iråiseen
yhteensä
liirokokoukFen..tiirjestopaivill€osållislDi
noin 100 henkeåSML:n eri yhdistykshtä
Hotelli Pohjdhovi o. nykisin SML:n hoidossa
näimne
Uudesiarehoslelusta
loininlaideologiåsta
hoteuin muutosjohlaj@Kari Tynnisenirsensä
kmtelmas. kippoja muun tar.joiluvå€nkanssa
trpin nyk)tila käsitelleeså esittksessdkavi ilni,
eltä yrirysren konl(urssit ovat vahentyreel
Metsähallituksentoimer taas tukevat Lapi$a
nykyisin enenmän luontoa ja relk€ilyå kuin

SML n hallitukse. jas€n Liuri tamneh Pnkdnaan Malkailusta luopui tebtevåsteånkeskenldu
den Tilalle valirliin Hannu Koski sånåsta yhdisJasenmaksutwod€lle I 996 päål€ltiin pnilä sada.a
kuin 1995 Kokousväkik€skustelpnkäånjtiseneduista Keekuussa -94 aseleltu toimikunta oli

kartoittanui nielipiteile j.senmakslista ja jåJäs€neduistajäiesleiadnkyselyMatkai
seneduisia
lul€hdessi! Olkaa ahiivisia
Toinitusjohtaj4 Antero Tuoniston katsaus liiton
loinintaan ja laloutee. loi uskoa parenpaan
Liitonloinipaikarovalmeneslyneet
tulevaisuuteen
viime vuoita parennin, vaBinkin ulkonaiset
n aikailij a1Nordkapli.jall a ovat l$ään$n*l
Ulkoiluyhdistystoimiltrnmnkokotrs
TapaniTuömainen
Riekol

ReinoTuoninei OulunSeudunLapihkavlar
Kalevi saira Kaalon Lapinkåv'jåt
Pef t t iSalo H S L
Toinikunnantehldvaonjårjesläåyhleisiarelkiåja
isompiapröjekeja,kootavoimalyhteeneripuoliha
maataTa*onuson palvellajasenislöa.
Toiniku.ra
Ensiwoden
loiniijasenislönaktiivisuudenvarasa
retkiNorjaHardangeruiddM
suunnit€lmissaonmn

T I E T O AI
Ennakoiyaara- hypopussukka
suoJaa
Kylma viituajdähdtltäahuonoslivarustautuneen
ihmisennopeasti Vaaneidenkostuninen lisåå
hypotermianrnkiå Huono kunro, €nsgiavalela
uupuminen.samoinkuin sataudet,lääkk€etja
alkoholi nopeuttavaijaahtymista Hypotcrmian
ennakorviaotre iia o va t e pam ielly t r av aolo,
vilunpuistaukset.tunnonomuusiholla,
konrpuroinri,
puheen sekavuus, uneliaisuus sekä ajan- ja
Alle puoli kiloa paiiav., v$itiiviistä ja tuuki
pitåvaståmaleriaalistavalnistettu, vetokertulla
varustettuhihallinenhypopussukka
o. naastossa
liikkujallekat€valautovaareja tuulcnsuojaSe
suojaaviinalta la eståakosteud€nhaihtunisen
jaa'hlymincn
nlaristävaatrcislaElnnislon
Iidastuu
TyölcNeyshnosonuseissatutkitrukstsaselvinanyl
Mareiaail veden'ja hulenpirävapolyureraanihypop!$uka.slolausominai
ksia rulokset
osortlaval,
efia hypopussukka
antaakasluneellekin pin.oitetrupolyamidikangas
ihniselle runsAti lisaaikaaselviytyakovassa
pakksesa F viinNsa Onnenomuustilanieessa Valnristuslamarkkinointi
VarusletasoOy,PL
I l?.
puh 910 3l :ll3
hypopussukalla
roidaanhypolomiai uhi suojata :18701Kankaanpää.
nopea$ijåahrymisckaSetr puletrinen onnistuu HSL n yhteistrlausta
honaaKnniKlemolapub 90
?9191 7l TEdunelurta iilaulsetnahdollisimman
helposri yhdehakin aurajalta Pu$ukan hihat
helpotravar
!hrin käänramhra
kylkiasentoon

Läntisenpääkaupunkiseudun
ympäristöpolku
Helsingin.
Ispoon.Kauniaisten,
vanraankaupungil.
mrmumslo Ja (ludennaanLiiltoovat v I99l
j!lkd$eel opaskidai paakaupunkis€udun
ynipa
, htoreireista
Kirja se no iva lit r ul?1 pr or a, eillien
varsilla sijairsevaalanriscnpaakaupunkiseud!n
(ulrtuun jalL,onro(ohddraopaski{ai lii eenaon
olyosreittikal1lamittalaarassaI lt 00C Reittre0
kokonaspitLrus
oo ylL 170lm

Knjassaonesirerry
l0reLrhehdorsujareirrejaon
Iuonnollisesli
mahdollisuusmuotalaonien
taDerden
nukaan Pninrerftion2Llkmjalrhin
Sk Ka'1taan
on ncrkittv.eittienpituudel.
sekanumeroitu.cirlier
vareila ole\ar rulusrumiskohreer
Keske(in reiui
Helsi.kilaisille
on Kesluspuiston
vmparisroreil.
jonka piruuson le tm Kaupunseirtain
e,irelNna
r eir leiaone s i r e l t t H e l s l n kgoi sl m
r aeE. s p o o n a
i. i.

Vantaåltaseke(auiaisistayksi R€ tien vadalla
kannatlaalieduslellamyosvan
Tiedoruspisreistå
on run saa sti p erin leis iä m us eoila ja
hedpia opas*nloja,jo a ovar Keskiuude.naan
naon esilelly
lulustuniskohteita.
nu IIa vaslapaino
ympäis
ynpädsropolkuja vantäanjokilaakson
runsaastinyös våhennen tu.nettujatohleita ja
töpolku,nÄistasaaltaalielt olla saataMnakaPpaluonnonnuistomertk€jaL
lotka mlulen jaisi!ät
leita,vaikkaedellinen
onjulkaistuv 87jajälkm'
lueleltu
vähemällehuoniolleViimeisillasiwillaon
iutust umisto hte ide n ja k ahv ipaik k ojen
aukioloajat Kii.nen oi mailio opassuunniielta€ssa
lähitutustunisrenteja
en kaupunki€nalueille Silä
onsaatavmamaksuttahaupunkientiedotuspisreista

,I
'I

Uusiatapoja kumisaappaan
hoitoon
j a pykimätkohotlakuhissaolevatreiat,halk€amai
K €s,ikuisilla Era messu iila Riininaella oli
Puhdislapinmt
dållå kuni. saappaan
sisåpuolelia
Markailuliitoncsilie\'reltannaapurinaNokianna'l
asetonillalai
sltylinbeisiinillaAlä kätlå kynsilakan
raryeelli$en
relrpisie Nokiaesiltelilapinkåvijoille
poistoliuosta vailita seon aselonia, sillå se sisdltaä
Näppärtinainenkokosi
tuniseppaittenvalmistusla
nyös öljyä,jok ei saaolla koiattavalh pinnalla
päällä
esi
nuulanassa minuulhsa rautaleslin
kohoue,joita
Painakuni saalpaansisdpuolelta
vulkanoiduisrakuminkappalersla
saappa.nnil
halkeafrai ja lykinrt avauluvat ja läylä ne
linlarkkanak,isiiyönäValmistusnaylöksen
ohella
sillåliikapursuaa
LiquiSolellaKaytaliimaavahän,
Nokiaantoikumiseppaanhoiro
olieila Tavallhesti
ulos Levitylseen voi kdyfiää tulitikkua lai
ja
kumisaapFanpaikkausr€hdAan
tumiliim.ll.
mieluunninpyorealmctalliprikkoa(sukkapurkko
paikoillaNain tehdaänvasraldnkun rettellåtulee
sopii)Tasoitaliinapaikkausalueenpinlaantailevilå
umpen
saappas*ireikdjokaule€sadapikaBesli
yli f ursunuiliinraaselooniinkdtelullakdBaslukolla
ja hoilo voidaankuilenkintchda
Pctuskunnostus
pintaanAnnakuiwa 16 24 runtia
koko saappaan
uudellatavallauudella!almisleella
liimana
voit ka}ltaaLiquiSole.nyös kumipaikan
paikallavakohtahiekkaFpcrilla
Karhennapaikkaja
tLDtcLiqursole,neljålla
ValmisteonCaeo yhtyman
jasivclc liimaaohueltiklmtaanki. Odolal0 -.10
pohjoisnaisellatielella spackellim.Kumiliima,
painapalkkapaikoillccnKuinmisaika
ninuutria.,a
nimesraan
sparkcllinrja
SpanelimSuoncnriclisesra
on tasakin 16-:.lrunlia Korkojcnvaihloonprtce
h uo| matta se e i o le t um r him aa v aan
m!ovipolym€eria Sitfrea aine on pakattu l0
grammanputribon, joka on puolestaan
koteloiru
L(uisolella voidaankoiar nyös kulund koror
!oidaan
kay öohjekorltiinKatlrdmahdo!lisuuder
vedetaånmaalarinreipillamuoitikengäntaisaappaan
ja
pinnoile
lulieakonin etusivulta Kumiliima
AnnelMn
korcnreunoihinlalevitelaanainemuottiin
paikraajarekeevedo,
L.iimaa.
tiivistaa.tasontaa.
lalumat
kurvuavaa\asuomssa
Varilon,
kiin.ittåa
pi'taviLsiuseinmalnaleriaalit
rnppuenKoska
16-48 tuntiana$an paksuudesla
Pai!kaa
lorct LrudisraajaehostaaLuluieelpinnd
ja
kovempaa
Lrquisol€on nolek!.yhakenleelkan
ja
narmut
rciai Tnvisla. sau'nal Nlrtenld å
liukkampaakuin kumi, on korkoma$aanhyva
snten rdpahruu' Oretaan liasillelyyn kuluneel
s ek oit r aa h i e n o k s i s e u ! o n u a h i e k l a a t a i
jaralous
hieklLaa
vihje kourallinen
hiontatauhetta
PesesaapCaar
laineall. saippua|nroksellaluutihaF
ialla hangalcnKrnaajalklneet Hae saafpaiden

sadesujenra
LiquiSolellavoidaanmyosk_vllastaa

teltai saumatja vuotavilcikuluneetpiniat. Vihje
sekoil€l@n putkilon sisåltö n puol€entilr@n ase
tonia, jolla sivelläiin kyuåstettävåtpinnat Kuiwmieika on 16- 24 luntia

jålke€n tehdään suihkurianallalai sivel€mållä
saappanulkopinlasilikonilla Tarkoituksentelpaa
mikä tahnsasilikonituote.Silikonihylldi venä ja
likaa ja helpotlaanainjaltinen puhaanåpitoa
Puhtauson puoli ik?rakunisaappelleftin.

Vaikka Liquisolea voidaankä',tönjalkeensäilylttt
k.rtr.ohjeenmukaaijääkaapissa,nii.
kotemuksen Liquisol€n hi.ra on 50 - 60 markan hankasa
nutaan puttilon kaulasa olda liina koveituuja
ostopaikåstariippuen
Anttil@tarvikekoutussase
siih€np.usee
sdjälkeenkäsiksivainpohjasauhastaoli 49 90 mk ja eråässärautakaupassa6l .90 frk
Niinpå suosileltavaa on, että k?jsiilelryr otetaan
keralla nåbdollisinnu monet kumpparitja iai
kenkien ko.ot Ellei omat nitå, nii. retkitov€nn
sdppMikin kaivannevathoiloa ja huoltoa
Klnisaappåanjtilkihuolto Liquisole kasiltelyn

METSAHALLITUSON
LUONTOIHMISEN TAVARÄTALO
Luonno$aliikkujantulisi ainakinriiälläPohjois- va(en ja ie sijojttuvatldn laajamie. tai huollettujen
Su o me s staunt eane nah d o l l i s u u d emi
t tå latureittienv&sille Joissdkinvoi jopa laahi&t
meleihållitustadoaanersissåja lDdureiUeviihty- hetkisenoikaismllå iisensäil sille
jill€ Sed rakia selonankintlissrivåhannersåallituksenvikistyspålveluid€ntoiminnastaKu,
Kodat ja låawr ovat såånsuoji.a ja rulentekopaikkoiiakulktoid€nkä)tettåvissd.
Kaiftkiinhoidetampoltlopuut,joko haloltu.atai omatoifr;esii

Virkistyspalveluiden
tuolt€hta kapNiieetilraan
suunnonmajoiiusjasejar@iuu
skatraksuttomiin
eltii maksullisiin
majoituspalv€luihin
Vuokrakenpatovatnlnensadukaisstihaluktaidm
sokfattavissaNamakanpätovalvarusruksell&n
Auliotuvatsijaisevat
eranaissåjaneon tarkoitertu ja t as ollaa n e r i l a j s i a r o s a o n r a k e n n e t t u
vanenElusrja
anneltakoon wokrak,impiksimartailukåyttö{tnja oval siten
thdenyonvienaniste
patikoijille
tai suksipelillä
kulkaille Sopuantaa suhteellisen
uusiaja hwatasoisiaOsakdnpistaon
vasinkintuuhld aikoinasiaa
vanhoj.rakennuksiajå
kuinosrertu
muuslakaytosrä
ja ovat snen tasoltaan v3ihteleviå Kiiiilän
wokrakämpät keskittwal Aatenuslunlurinym-

Päivatuvat
ontårkoitenu
ruokailua
taikahvGtelua
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Metsihallihksenrenislö void@n jakaa kahree.
ryhdäån: sulanmam ja lalvisen ajån reitistöihin
Kilodetrimäiiräisesli enilen on lalvisen ajan

Maasrohiihiolarujanetsiihauituksennaitle on
raken.ettu myös ahkerasti Yllåstunturin ja Aakenustunturinvillis@nnastoor munomahiihläjån
kan.attaarodellarulustua
Alu€kuuluuosanaYlläs
Pallas luonnonbonometsiian,joten luonnonrauha
on taattua,eikämais€missakaan
ole noittihisla

Moolio.ik€lkkueilil ovatnerkiltiå, nutra suurelta
Leviltä p,iäseetånnekyllå hiihråmålläkin,
mu$a
osinhuoltaMllomiaKildlessekuitenkinnåidenkin nopeiominaluen latuverkösio
on saawtettavissa
reittienvarsiltalö'tyluseilakolia,laasja,
nakoala
TotovMrm pinin py$iköintialueelta
paikoille iehtyje r.ken.uksia, autiotupia la
wokrakamppi4 Myös karttoja on näistti reiteista
L!ontopolku j, vr.llusreitisiöt
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Kesaisei ajan luontopolku' ja vaelluyeitistor
påino uvat luonnollisesti Pohjoi$Suom€en,
ta?lähånmetsähallitukse.
maalkinpäaasiallissti
sijansevat Kntilän poluisia mainirtavin on
Aakenu$untLdnvaellu$luontopolkuSenpituus
on 17 lid ja opasieraulutkäsittelelat alu€en
kasvillisuulta,eläinistöti,geologiaaja Iisloriaa
Reiisl. on t€hlymyösopasknjanen,joka
esixelee
ja elämåäse. ynpdilla
Aakensutuniuria

Kalastus la ne tsa stys k uuluv ai m t ds
Nlelsähallitusken
vnkistyspalveluiden
loinialaan
Kitlila. lnkistyskalastusvesi,r
ovat Aakenukscn
Pyhåj,iNi,Aakenusjoki,
Ruotlanajatuija
Kapsajoki
Parhaanapilk kiveten,rvoidaanpiraä Pyhäjärye,i,ei
niinlåan saaliinmMrän vuoksi vaan sen ledun
takia Kun keran jytkähtää niin avannosla

kanppailuijålkeenvoi.ousiajoko
knkkenvårineb
nierialairmokaslaincnMyösjdnenrdlanai*mt
ovai katsonisenafroisia

Mersähahusroivolidkin kaikilleluontoihnisille
lDkkaitakel€jdjakneitäsiimojaPalvelemne
nyös
m iel€llänm e € r i l a i s i a v i . k i s t y s p a l v e l u i d e n
kystmyksiss,iKittilin toimislo$a,joka sijairse
YlliislåNellelahteväntienristeyksessä

Puhel'nnuneronmeon(9694)
l2 I14, eikanikåan

-/

Tunturieväät
Tm vatressarinkkaapunnersietelån
mies,
kolmel€iviskäasiinaon painoa,
OliTrangia.relrtapatlajapu$i.

Oli eiieeksipehinapur(kia.notkolliä,rokkaa,
kilo kahvia.korppuja.nuda. nisia.
makaroonia.
aamupuuroksi
Dyejä viisia
Vielä tukrislal€rpaä.raniktaa.\oila, meelwfsria.

vlpeenanoslihanlunrurinnolkaa
^_iin
RakanrolunraaDsuihlerta.Oina. ra !iela kol e
pulloaki'Iana !iinaa. S'n]rnolna.
selre!iltaaluiluriretlen pnnaa.
lun vnkon.liaksitdnnenarallaren
lulkee tunxdii nildcnhuippuia\alatcn

Matkanjoutuissapuoilitlehen
hånkohrasioudonniehen
Tuli vastaånporomiesEppu,
jolla laihanlainen
oli seläsårcl]pu
Siinakrnes,kartila,Dannulakuksa
Tulist€lle$akumpikinreppuaan
lonkl.
päiväruokia
niistaesilleonki
Kysrictclanmies"Nlila lie evasrasullar"
lie repussanulia'
'Nlitakö niesraa
Poronkuura.
lahvia.!oira.

Jo v.in ftie nailh \iilon

SMMETAISKÄSITYöTAPAHTUMA
19.-20.11.1994
lhisaniemetra.la-aste,
Puutarha.kåtu
I
ldo 10-16

Perinteisiä
saamelaiskäsitöitä
Työnäytöksiä
Filmi-ja diaesityksiä
Arp4iaiset
Kahvio
Leivonnåisia
myösmyytäviiksi
Lapsiaviihdyttäåsatutäti

TUTE
VIIHTYM]I]IN
Järjestää
Helsitrgin
Seudutr
Lapinkävijät
ja Lapinsivistysseura
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MIKSI MUKAAN HSLTALKOISIIN?
SeuEavatajatuks€tperusiuvat
onnn kok.muksiin
Ja nc on tarkoitcltu antadaanuusillc jäsenillc
h.rttleenlinttäns Hsl-talkoorinkrin
HSL talkootovarkeskitlyn*ttoiseltaKarjakaivon
ynpanlle,loisaaltaf
etk€ilyajaulkoillaFkaluonloa
edesaurraviin
rehuviin,sekäpohjoisessa
elräråalla
jontunnuui
ete!assa.
Useintoimimmeyhleistyo$å
kanssa
tahonesin mehånrurkimuslaitoksen
Talhoilullaon Suonessapitkal perinteet Seu
raava$amuurånriå
syit,rsiihen,nriksitalkoohenli
onkaut(aaiftolen syrynantt akliivisiaihnisia
Jonkn sopivanvaikeanlyön
tekeminenyhdess,i
on
ja luotevatapatutrNuauusiinihmisiin
einomainen
jauut€enporukkaaltseolcntullutLapinktvijoihin
juui näin,mkenkmaanKaiakaivollepuuvajaaF

koskajuuri se,
lehtavåksinåaraily kokonaisuus,
jokin
etia ehk. kovastikinponnistaen
saavutetaan
aluksivaikealtaluntuvatavoileon sitäjotakin
Suuremmat HSL-lalkootapahtumat pyritäån
pilkälle erukär€€nlomajarjes
suunnilt€lemaan
ja vstaavi€nvuoksi Yhteisryötahojemne
relyid€n
kannalr
a katsoenl apahbukuitenkinusei.niin,etta
he pärtl ävåljo nkii hanl*een l oteutamis€stavasta
suht€enen lähelläroteurlamisajankohlaa
Tielo ei
ehkd entiä ehdi tavoiltaa kaikkiajäseniåtåman
lehlemmekautta
Talkoistakiinnostuieistajasenistä
onkin koortu ns talkooinki. jonkajäsenillerieio
leviaa€sim puhelinitseJos haluatmukaa.iähän
rinkiintai erolevama, oletkojo listalla,olayhl€ts
lalkoopåallikkd
uljas Pemuunplh ( 682 525 6l
voitnyosolraayhreytatamdnkiioifiajaaopuhk
393219

Talkoolon luonlevaja elamyksia
anlavatapaoppia
uusia.useinominkäsinretemiseeiliirtwi?raioita
Talkootefreisin
Aulis Bosnofr
Esimk$än-e4 KilpisjåNenralkoisiinoellisluneista
kukaanci ollut €nnenrakentanutkuusikulnaista
prirusiuiisaei
kotaatail2nrpitkääsikaa,
myöskään
ollul Kukaanmeislå€rouurralienlahsenammatpähkäil€d.llahonna honuijan}l
tilaincnYhdessä
mersräusemmattLrntev.tosaavansa
Yhreisry., yhieen pelaaninen Talkoissa tyo
,nuorouluusiren, crtä kailihen crilaisct,uscnr
irsellekin!llarråvarky!14 tulcvat ka'1toon Nain
eritriseni.jos tehtavakailkCn lohdallapoikkeaa
ns nornaalistalydsla Ulloiser vaikeuder.kulen
yllatråvan$uri llonraarr..huonosåaral vasrlala
jatunnenaon.isiunisesla
vdinlisa.vatyhreishenle'i
yhdessaKolorn vahalunnarraiaDyylnnalko(sa
9l rod.lliin. etraColdatavin vesiolikin ylhrrå\a.
llivaa. lamm||xara n ka\aa. sahoin par\alhset
runsaalkaalosal€el
suhreellisen
A ikaa.sa aDrisenru nDe Su! . m f ien HSLrillooranlhrumienk.hdallaonainaplrnrv saamaar
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NIESTASAKKI
Herkkusäilykkeitä pohjoisesta
Kylmane.
OulunetelåplolellaRanrsilassatoiniva
sailykerehdas.
Heiddn
Oy lieneemadlmd pohjoisin
tuoneisren myös purkkien pai.oa pelkäitmetön
retkeilijå sa herkullista läydemystä aterioillen.
Perinl€isrii sika-mtaa saå *kå 400g eltä 195 g
pu.keiss Myös pelklaa naudadihaase lurkitettu
poron- ja hnvenliha,puhumatiakaaneksootti
s€nnista villisian, buffalon ja kauriinlihasta saa
loihdihksi unohiumailomia arenona Lisätieroja
fd 982
saaKylnä.en Oy s1a,puh. 982-250611,
250142,osoirePl 5. 92501Rutsila

Kevyttä kasviksista:soijaa
Savotassa
kannaltaapitää
Jo viiko. mittaisellavaellukseua
on
Midland Ha.vest
oy l l ä
palikawispåivää
Kasvjstuokiaonhya,isuosiasiksi,M eir a
Pusinohj
soijapihviainespakerteja
kuivanujaja
ovaruseii
snen
euaniidonaka'aineer
päälella,etlå
reka{ine
s.ilyvie ja k elaita kuljetha, ja sitä påihi seuraavien kieliset,mullaninesli!voisi
gjakunse
Pussinpai.oon
185
tul€erapakontakåa
neilta
sekatuoan
al€rioid€n nettiminen o.nhhu
sekoitelamhidaiylikolmmdesilitenvesimdår,iäq
syöjixäkin låheshuomaa@lra
saadaanpuolenkilon annos"lihapullatåiki.aa'
Siih€nvoidmnlisataesin jotain seuraavista
-hi€noksihakattuasipulia
stroganof valnistetaan soija Mix stroganot:
liotettuajauhelila
-panruokalusildllistalluivaxus.
aiieksisra, joia mwdiidn luonlanbotekaupoissa
pu$iajayhd€iåpusillis6ta
Paklaukssson kals
Kalsell€ssaläpinä- Kananuna samoinkuiikerm.telrålkulkevatkasaadaankåhdelleriiitav,rannos
teeastipienessaneljilnneslitrånavosuiese huovikwaa muovipusia, josaonepänäiiräise. niilö*tti
tuskee jauheltaja joråinmoytkyj,! ei usloisi,etla
Taikinaslapaisleta.nmloloisia pullialai pihlejä
ja tuolaisankastikkem
siitäseniinkin maukkaan
k mviöljtsii tai voissa Oleri aisin, etta nenairtuval
Srroganofvalmisruuyksinkenais6ti lisa,inallajauhe
parhainnillaanpetunanuhennoksen
kanssaJa ei
pakkåuftseseilmoitetuunvesim,uiraanjakeittamelll
ja kahdellakolnella
Kstitkeen voi vieltimauslaa
annoksella
terla{nnostetdllatahvikemåa Nait.
jne
kahviloissa.
ravintoloissa
lelrcja.äkeeuseissa
juodakahMnsamusima,
Josviimehetkellapaaltdikin
voi sirtenvaelluksellanaultiakenaisiastroganofi
a
lisukkeeksi
lay riisi
Sroganofin
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RINKANPOHJALTA
SAAMELAISKASITYOTAPAHTLMA
19 20 1I 1994
Kaitilla kiinnostuneilla
on mahdotlisuus
au aa täman saanetaistakasityöräia kutltuuriaesiuetevän
laoahrrminon nn lumi.e så Ra. li . om a\ t eer anåt . . år a. t, ohdå tt a o a t a L t a
X r s r K t e n o t ae , o . o r e
Venkariel7-2r C t.0440 J,ifrenpää Voir myös ilnoirtaa halukkuudesrasi
osauisluaiäriestetvifiin
. oil' at ralldro ko (iAtitcrl) ot ot Tt ' Sek I lr po
e' L' 22u4r ' r d i R a i j a H e r m d r r e ( t - i 8 - o 8 )

Osallistun
n)5niityöhon
Osallislunnålrtelynrakentanisce purkuun
Lcivonkahvioon(raNikkeerkoNaraan)
rei/

hankinaryalaisvoittoja
(ei nainoslalrjoja)

n
n
n
!

Voin jatesla. edullislakopioinria

tr

Levnanmainoksia
kplttdpaikkani.lähikauppojenyms
itnroituslauluile
(ne laheterAån
sinullepostilse)

u

Teeniorainmuuta(niitat)

tr
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Halutaanostaå
Kupolimallinq 2-3 heng6 i€ltta. Aulis Bosböm
p uh.90-8 91 2r9

Myydään
Mryn Lapissa kerd kä'deel nonot Lund l{ago
Skomakma nro 3839. Sopii myijs k&nataus
sil€isiin Hilta 250 nk Tieduslelut ilt.isin Rarni
KaDpin€n puh 327 453

Karjakåivonkäyttömåksut
Viimelåpinkivijå$åluvattiinliian alhaisetnalsur
jäsenille,jotm tåisäovaroikeattuksur:
tapset(au€16v ) l0 nk

Karjakaivon avain
Kdjakaivonå€inenvoi hakeMalkailuiiitonlisåksi
Caf€ Solvallasta,Nuuksionli€82 Avalmensaa
nå}1rån:iilåMatkailuliitonjiisenkortiia.Avain€n
hal! malsa l0 mk^e.ta. Solvallatahettu åvåin
palauretaan
heti kåtrön jålk€enaina Solvallae
Avai6envoipalruttekålNile oll€$akiinnikabvion
postilaatikkoon.
puh 860845.
Kahvion
Matkailuliitostahaettuavainpalåureraa.
Matkai,
Iuliiitoon.Maikailiitostaavaimen
hakuo. edell*n

Erälaulujaesiinkilpailulla

KODÄN VARAUS
KittildnKukasjänellä
sliåns@aGoados
koi@m€
vdal@nC-ttMo.i.giltapuhk 57?004,k€siiåsu.to
puh 597397lai MaijaStykillåDuh k. 8764391
Vaes on p@11ava
k4ksiviikkoaennd vdarruå
aik@ tai siita periliiiin nornali kå'trömaksu
Ki,itömal6u on HSLn jåsoelt,i 15mkftld/yöja
muilla 30 mk/hlö/yö.Alle l2-woliåiden kåtttömalcuonpuoletedellisisli.Kokokodd voi veta
I'I'OKRÄTTAVAT TELTAT
HSL:Iä on kolne T€m Mrsier 3 lelltaa,joita voi
wokrata 100 tr*/viiklo tai 50 mk/viikonloppu
Tehåt ovar kupolimallisia
kaksik€rrostelttoja
Tiedustelut
Anjasintodenpuhk 6?6039raiSalori
WOK&qTTAVAT RINKAT
HSLll, on yksiSåvotta
906jayksi 1200ri.kka
Vuoka on 100nvviikko tai 50 nk/viikonloppu
puh k 461610
Varaukset
PekkaNarinen
I'T'OKRATTAVAT AHK!OT
joitåvoiaokrata
HSLlläo.kalsiiberehtyäåikiorå,
I00n*/viikkolåi50mk/viiko.loppu
Ahkioitavoil
kyseuäP€kkaNaliseltapuh.
k. 461610
VUOKRATTAVAT TRANGTAT
HSLll. onkaksiTrangiaa,joita
wokraraans0mk/
viikko iai 20 mk/viikonloppu varaukset anja
puh.k 676039.
Sintof,m
HlrIAM ER(KDJA
Läpiikavtöidenhihanerkkejtivoi oste *erhoil,
loissalaitilalaSnkhintaanSeijaTueoltapuh
k
322644

T-PÄIDATJACOLLECET
RiihimåenKansainvälisel
Eränessurjulistaa Hankiilseuesiomallaludellalogollånhevärus1eltu
jaenoiuskilpailun
erål&lujen
s:lvellys
Kilpailulla T-pallataicoll€gePaidatovatkotimaista
valmistella
etsi rå ä nennenjult ais em a rro n i a
€ rä - j a
ja sanoituksia.
joista
netsåstyshe.kisiä
såvellyksiä
ja
Vårit hamaa,tumma.vihrea,lunhan sininen
parhaatoletaa. mukaansuunnitteilla
olevaan runtranviininpunain€n
/ tummalilalcol
{T-paita)
Kilpailuaikaaon3l
eriiniehenlåulukilaan
3 1995
julkisreråan
sekkåja tuloksel
Eranessuilla
1996
Hinla T-paila50nk la college
l00nk
ja
palkintoon l0 000markkaa
Eralaulukilpailu.
puh k 2919l7l
Tilaukselr
KilsliKlemola
kilpailu.kolnepanstapalkitaan
Kilpailutyditulee Tilåapairasi
netehdaan
ajoissa,silla
I0-20kpl€rissa
toinntaakirjallisina
osoitteella
tuihintien
M€ssul ja toimnusaika
on2 3 vilkoa
5 A, I I100Riihii,äki
ry,Kauppakuja
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I<ARIAIIIAIVO\ I INJA ALnO AJXATAIT.LIvor@sa 4.o.1995ani

9,05
10,40
12,50
14,30
15, 55
17, 35

6,50
8,05
10,00
1 1,20
13,40
15,05
18,25

10,40
12,05 la myös
15,40 7.50
t ?, 05
t 3,40

r 1,20
4,25
1 5,00
t6,20
17.55
19,25-> Espoon
asenalle

LinjMliikemtjiÄbereinliijån
bussinro
85puh88258e

Kuulunennest,iånhokilojeFnenii Suomo Markåiluliittoon (SML i j.sen yhdistys)

kauxaja haluanliiflyäsuonjdseneksi
Hsl-:diin.Maksan
woden 1994suoEjäsenmaksun
40 nk ilnan erillisra
laskuaHSLn lilille S\?H kiLonnrorink 24,:1.12t8,

kaurta SuoneniVarkailuliiltoonMaksanSNrLn
j'isenmalsun
l:0 nk niiulleliihelena!å11ä
lohaklieella

H E LS IN C IN S E U D TINLA
PINKÄVIJAT

