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PiiHINJOITU
Opi oihid kuuluiviimesykslnåtdpåri$ökNaruks kussi jå tedin tilatlameidånpiti kidoitraae$ee
aine€staKukatai mikåon vaikuttmt omae luontosuhteeseeni?
Laihdintelm,rin tehtåvååimola Minusreoli mielskiintoist kelsla lDontosDhdetteilarsuudesla
nykyp:iivii:i!.Lapsuusajata livattietystiva'nemat, kaverirjailseluontoesile.Kd tdpeki ketNir oli
pakkomydnåÄettåliittdndHehinsin s4du Lai.levijöihinjå ninenona.låpi'ldvijöissiitoimjmben
olivatpåljonlinkehittän€et
suhtautuistej luontoonja retkeilyyn
Toisrd ihmjstmk&$a keskustelminentuo rarpeenniettie rekmisiit ir ja Nostuksie Kun toiselte
elittri?i Djts ontehnttjoseiniilanleesstainitå ajattel@joistain
dioinajatoinentysrl -mjksi,onit*kif,
prklo pysiilttyiimiettimäin
perustebjåtoinilleo.Tek@kösnejotainsiksi,eltåonajatellutdiat niinv.ijuui
Nuth esim Kdjakaivola käydyistdkeskusteluista,
lon j:isoet siellåpuivat.åtenyksiä?tiluonrcstaja
retkeilyst!.Kukd ei t dq4t{iå11årytkyle oma4 oiked nielipidettåAn.
Jol(ainq saåhuodosl& oml
mietpnee.iäkotemust@kauttaja kihta nielipidettäå4jos hal@
VaBinldr tålkoids kdtt. olenoppinurpaljonsuhtautumisssi luonioon.Talkoidd kauhaoleos@ut
luntuo, ettäjokainenvoi tehdäjotain luomodhrriilsi, jos vainon taQ€tsi haluaja kiimostusiaJos
lörtååjotåinepakohtiaja
ottdyhteyttdselaisiinelimiiqjoillåonvastuuasistajakestustelelähr@vdovasti
Iiikentse@ B laihdesD,ttev:illilae ralentavalamieleleetedpåi4 njinpid voi pidj ihnine. huorot4
enetåssemes@et jotainkonlreetrisraåikåiseksi.
Luuld ettåenolenåin€ajatulcin@iyksinråssåyhdirtykre$ii Ia jos yhdistyson vailottanulvaikla qin
yht€€rkiDjiis@e@såniiin, minustayhdistykselliior t:irkeåpaikla tällä IEpallolla Toivonetrii siriilin
löIiiisit yhdityksr:ime nuurakinhyöryåkuinjä*nålmul<ser ldupoistaF najoiusliikleisia
Mrjå Pi'ind

TOIMINTA
Objelnienyhteyde$dnrinittuihinvåstuuhenlilöihid
rcit ottaauistelefutta yhtelttå,jos sidulåonjotain
epdsehdä
råi kysltråvånkyseisestå
tapahumsta.

HELMIKUU
1.2.ke klo 18.00
KERHOILTA
-RETKIPöYRISJÄRVELLE
Tiedå1kö
missåonPörrisjårvi?Eikös* j$sain pohjoisessa
ole?AulisBosbön selvinådsijaiuirjå lqitt,tå
eteeme syksfisd ku!*ertonuksen Piilrisj:iNe$a hieklad'lneineo ja soileen.vaetuuh@ljlöKi6i
puh.k.2919171.
Kl€mola

pe-su
10-12.2
VIIKONLOPPU
HAKALASSA
LOHJANJÄRJEN
RANNALLA
Paiklaon $itelty no:383metsiihallituks@
tuvåt ja kiLnpårkiijasr. Sr@ onjå avdtokin tehdiiiin.Tilå.
onnoh kåltdelletoista
sopuisalle
henlilölle Måhdollsuusharmtaanrdsralrastusra
a75nk./tu ijå50mk/
puolitutiå. Ratsastld.lli slairsee400 nenin !åtisså.Jos ei ole htihtokelejri.niin kå!€llaiiinja dsitåån
llthistöllåoldat hiiddlimut tutuitsi. Påikalewi tulla pedeta|ih@ bu$illå esim.Helsinb - Lohja
kulkevåtnointumin våleinMatke llikala.n onI-ohjaltaSmanih moaiiå ti€ni 8 km. Paj&a ontien
vaemalla puolellajå mdl(itå:tntulopiiivinåriittiiviUlåm:i?irålläulkotulia.Tienpuoleltålild ynpåröi
punainenaila
trnoittruttrmi!.tJornåN@i912-318243
Sopimlks@mu}@JomjaK.lehrkdrtjå
palarttaht Lohjm linja-autoasaralta
nukutulijåt. Eintr oqjos on 12h€nk€å,noin5onk/henkilö.
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25.2la
PUUNVETOTALKOOT

Kom€itapuupimjåved€lii:hKdjataivon ldhina.sloist! kiimpänpih@ odott€l€naantulwiå saum
lamiryksiå TalkoolåI{.€tklo 1o.ooålniujaltå.
Talko@iidemluvasshm€k€i oaj.swa. Vashrhenkilij
Jom llukÄs mh 479508

MAALISKUU
1.3.keklo 18.00
KEVÄTKOKOUS
JA KERHOILTA
RETKIMELONTA
Kåisdims
ala aste.Puutdhakatu 1
ja tilinpiiiilös.
Kevätkokoutse$a ldydäån läpi sååntöbååräis€lasiatkut€n aod€n 1994toiiifiatertotus
KokoDksdjalkd K&i Pupuhi nä',ttåämeill€.etkimelontaakästt€lwån videoa mandolisesti Artic Ceo€
Rally. vdtuuheililö Sela Turppo puh k 322 644

5.-6.3.la-su
LAAVUVAELLUS
SAIMAANSAARISTOON
ja pmausluvdkid sd
Sulcime unpihangesuLappeed@& kåupuneinalEella hilåillmn tahdissa
Rofl$me kiy Smialaslå llotiul@ ja Hinisdea josta Muukkoo. ja taloisin Sarmiala@Markaa
k€nr1 viikonlopunaikda noin 25 ld Osli*ujila o. omatwiid ja ralvivå€llus@steet.Yöpyminen
lawssa tai teltass. Lfitö lardtai@ Ho l0 00 Muukon€riioajalt jome sumuniåinapaluuklo 14.00
aikoihin.Retkenlopuse on sauna.Matkåtehd&tnholilö&roillq jorenilnoittetue$asi kem, nontako
v&ltlja k nppein€n mahtuuk l,tiisi. Ti€dust.lrf ia ilmoittrutumilel 1.3 nemessåHeino Dufta
jatd etokunta keskenitin,saunasrå
puh.k.953-4585304Matkalostamukset
jå puusrak€dtäånpieni

7.3.tiklo 18.00
YLEISÖTILAISUUS
NAALI
- UHANALAINEN

Kmpin prlvelukeskus,
Salomonkatu
2lB, toinenkeros, ju[asali
Kieloneneli Aslo Kåikusabnneekertomaan
malista Tilåisuutedloivotd luodonlstdyi€nusasta
oseofioa. Päiisyn*lu 20mk,mislånettoluottolahjoitetadn rleille.Vasluuh€rldlöSeijaTurppo
puh.k
122644

HUHTIKUU
5.4.ke klo 18.00
. TOTTAJA TARUALAPIN
KERHOILTA
KULTAMAILTA
Kaisani€men
ala-a$e,Puuta.hakatu
I
Lapinloue historiadjd Lalankaiwjiinsa.]me tutustuaSeppoJ.Pads6 op$tallr@. Såmallå
voidM
keskustella,onko @hdollisra hanklia va!åusta yhdislyksem€ njmnn. Tållöiien ajatus h€itefiiin
pohdittavatsmeja SeppoParte€ntietåisitäsriilinasisresemår. V4tulhenk öKnstiKl€molåpulk
29 t9 t7 1

,^?lliu'^^o"o,.uo
tr!

Tauonjijlk*n pyödhtävårkeskiviikkosaunat
kåyntiin.Saunalänpiiiå kuud€nåikoihb kylpykmtoonj.
lannen vesi vi.kigaia löylyjenvålisrä Sauasta peritåänpaitån päiil6 vndq @k@ sunånElcu
vashuh€nkilöNla ADund Duh.345 1?81

TOUKOKUU

RETKEILYN
PERUSKURSSI
AIKUISILLE
tlsl-jdj€staå relk€ilynpflskurssir aikuisille.Ku6siinkuuluuviisi t€odailta (2.,9.,16.,23ja 30.5.),sekå
viikonloppuvaellus
26 -28 5. JAtkonakusille on viikon miflainm v&llu Lapisr. Tdkemmatti€dor
seuravas Lapiikivijä$ä. Usiitietojaltata Håtnoilta puh.k. 718768

6.51a

KEVÄTSVous
Talvenviimeripp€et
heeiåväiKdjakaivolrahadoj€njarättienheilumisen
myölå Töihinatet@ krrm€ns
åikoihinjata*oituksna onpDhdist@
oolemmattånp&ja sauna.Ah€najåreavat netiia hemel@iosraja
puhdistavstasenasla vafluuhenLilöMjrja Pidnd puh.8054632
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19-21.5pe-su
VIIKONLOPPUVAELLUS
SUOMUSJÄRVEN
KETTULAAN
Kuljeme myösNummi'Pusulaluoleiesassajonld. matkaa SuonusjäNenpuolellaon Kelunlenkki
.ini.en luontopolku,jola pttosin seuraamne.
Retfterpituuson noin25 kn Petantainabu$i vi€ meidal
MTK n sauålle.jome jät.lomesaund€putslnnuntaitavårtq Majoitt€etja tuom jokainenhoitaaiise
vasbaviltahenkilöiltä
Puurtuviavarust€itåvoi tgsyäLapinkiivtiil.hdensiwlla I I olevd varusteluettelon
riippuen.LåhtöNa-Mhn€rheinintie
tairetkenvetäjiltii.
Måtk!tr hintr onnoinI 50nk, osdottajadäårästä
pe 195 klo 1800 entisd vR:n raltiasmn edesta,eduskunlatalon
alapuolellaMattan rdillawud€sta
rnppl@na,juomevålikatrii Myllylamela Påluu2l.5 noinklo20.00su@paiklam llnoiltantumit.t
puh 170868 Omalaautollatulijatdilisåietoja
15 5mem6säMarkailuliinoon
UUaKesÄseletailulraajaue
90-2916873puht
9204517109
haluaqtlht€ysbenknöttomaNumi912-318243taiPertti
Sålopuh.k

TULEVAA
Tarkemnin
Toukokud kahoillansijastahuollume ma}dollis6tipolkupyöria
asiotunijoidenopastulsellå.

'å----isPERUUTUSEHDOT

Jos vuaus pemutelåar!palautetaa.ihontautumismtsu v,inqnexynå toinisrokuluilla,50 mk
varaltselta,kuitehkinniinetiä,jos vaousperuute42-31wk ennn matkanalku4 pidåletiiiinpuolet
l0- I 5 rk ennenmlkan alkla pidätet,iån
€nnakko
daksu kokonåanMikäli tämrtmaksuon yli 25%
vantun lomåviikotrhi.esl4 pålauteramtjmiin
l4-8 uk dnen datkd alkua,pqitean50%varauks€nkoko@ishinnaslå.
laiteikid våhintäån
etua-

-- --r -,

0-? vrk e.nen matka. allaa, peiitäån vamuks€n
Tilejåon oikeutexup@uliaessmntä,,i€e. lakaisinmaksuunt,iåkarintodisruksella
Helsingii SeudunLapinkä!'jöilliion osanottajien
viiillden tai nuun €nnalla arvaamattonan stTn
johdostaoiktuspetuutt&lomalilaisuus
l4wkennen
ilmoitetun rilaisuudenalkanispåivaaolenatla
velvouinen koNuksiin lår.jeslåjån peruuttae$a
tilaisuudeo, osanoitonaksu palautetaankokonåi

LOMA
HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ
1.-S.4.
Hiihloviikolla on mahdollisestivielå petuutuspaikLähla Helsi.eisle 3 I L klo 2 L 22 lähr€viilliij unalla.
PaluuKolarista84 klo 1925junalra
Hirtå noin 2300 nk sisälläenmatkat junalla

maloupaikoin,
majoiiuksn2hhuonei$4tuokåilut,
jå oppampalvelut
saunan
jrti.dostelutlomaNumipuh
Ilmoitllutumiset
k.9l2JlS243jaKaieviKoskipuh.k
9i2-381079,
prh t. (klo ll 30-12.00)90-85644249

RASTTGATSSA
8.-15.7.

Kukki4 kukkia;niitäodtällåalu*lla tiiniinait@n.
LåbröHehingistä7 7 klo l9 26junalla,paluul6 7
å@ulla Hehinkiin.Hint. 1450sisåltää:narkat,
ja se@ Ruokåja valounajoituspaiuumatkålla
lukseleivätsisållyhiftaan M&sto otrosi. vaikeakulkuistaja klntoa vaari{a

llmoittlulumiretKaleviKoskrpuh k. 912-381
079,pub
r.(kloI l.l0 12.00)90
A564424'9
31595
nemessä Mukaa. rahtuu 11he.leii. Ennakko
palaveri
Kujalaivoll,176 95 klo 1100.Emakkomaksu500 mk, josta l,ineietriinpanklisiino-

TALKOOVAELLUS
KALOTTIREITILLÄ
11-27.8
T€eme ttimih lalkoovaelluksenKautokeino
Kilpisjiifli vaelta€n
Noian puoleisen
osuuded
osittainme.kitriåKalottir€ittiiipiikin
Vasi.aindtal
koo on SronenpmleinenKalotlehtiosuus,josta
puutruureittilolpistaKalofineittitunukseq
n€naputlel€nme
siinåkulkj€ssmn€
Kimi.

tlmoitt.uaumisi.ottDUlivstaanjakertooauliisti
lisåi rerkestä,kuin myashidlayns. tiedoista.Utn
japuh.t.68252563.
låvoittapuhk 488821

PALLAS.YLLÄS
9.-16.9.
Upeita metsiäja runturijoroa on ti€dossa
ruskdetkeUåR€iltilllkee piiäoshvuhaa poltua
pitkinvalillaAkäslompolo
- Kotamaja- Pyhåtuniuri
' Aläskero - Keimidtunturin(610m)karua !allaks€lle.HotelliPallalselaonnatkånpiiåtijssauna
jayöpynin€npe{an1ai-ilre.Paluulauulainabue
siuaRovdimelle,jostayöjuallaHelsinkiin.
Irintå
on noin 1400ml; sisålt,ienjunmatkat maluu-

vaunu$aja bu$ikuljeluksetsk,i loppusaunmja
majoituks@ Ruokajavaloutuseivalsisållyhintad
Llthlo HelsinginråuialieAenalta8 9 tlo 1920
lähr€vä$ä juna$a Låht,jöille pidetäi,n ennakkopalaveriKdjalaivolla268 klo 12 00.Kiisileltåvät
asial mm ruokaryhm,it,v@stei Fs llmoit-tlntuninen jå tiedlsl.lul ll8 memessä Jorna
Numellå puh.k 912-l18 243

ULKOILUYHDISTYSTOIMIKUNNAN
JÄRJESTÄMÄ
RETKIÄ
Kaikkid Suomen
Matkailtdiiton
ulkoiluyl'distrstd
yheislyöelinulkoiluybdistystoinilanta
suumitr€le e.si kesäki tunsaastiobjebaa:
Tulusiumiskäynli
edme$uihinVi.o$a 3 -4.6
Pyarava€lhsLieksaJo€nsuu
I -8.7
TalkooviikloKukasjåtuellä
22.-29.7
våellusHarddgeriidNorjam 29 7.-I2 8

Tarkempiatietojå emi lehde$ä Elukäteen retkista
yoilktrelliiMatkailuhosråUlaKesiiseltåpuh
l?0
868 tåi meidånyhdistyksenulkoiluyhdistystoimillMa.jåsenelråPerttiSaloltapuh.k. 2916873

TELEMARIilN PAULOISSA
Retkeilij,iinteskuude$apohditaanuseinqilaisia
vaihroehtoisiahiihtovalineiiå
Lapintunlureille.Jol€isellaononvåman omatmakunsaPeiinteisesd
leveitäretkisuksia
o. $ositeltupdhaiddiksi vaihloehdoiksikun tu joillekin nomaalir latusuksr
tuntuvattutuimlia. Paljonmyitstaireranpeistä
rerdstånttientaipeellisuudesta
tunturienrinteillä
Yksinielisy,leenlässrikeskustelusaei va.md
pääslå,sillåjokainen valitseeviilineetonien
jatothrmusl€nsanukaan
tepeidensa

ja Lapin hansillåovat
viime aikoinaSuomen
yleistyneet
telema.ksukset,jotkaovai honeltåosin
hyvii vaihtoehtohiihtovalineeksi
sekatunturcille
ertätasåmalleSuksiaon
annoisisbajoista
l ihlien
ldrleny iålvisinliikkunisviilin.inäpohjoismaiss4
muttalöketteluja tuntu hiihtoon samutalkuunsa
vasta1800luwn puolessa
v.lin Telenarksuks€tja
hiiho yhdhtetäån
Norjd Telemrkinnekuntaan,
joka sijåitse Etelä- Norjssa Oslostalant€en

l0
pidet&inramenbiihtolaji.isånä
SondreNorheimia
Hiin kehirti suksienja siteidennallit, jotkå
ja hiihdontutur€illa.
mahdollistivat
lask€ltelun
Toinm aluejoka on halunnutsaadatastå *unnian
itselleenon Trysilinlqnt4 joka srjailseeOslosta
kakkoon aiva.Ruotsin.ajaluntuma$aTrysilon
Norjånmelsaalu€iden
syd,ine$. ja si€lläon
vanhoistaajoistalähti€nvalmistettusuksia
TunnetuinbiihtäjäTrysilissäon pitäjänhisroria.
mukaanTrysil K.ut tldn haråsti tu.tunhiihtoa
låheisellaTrysil lutrturilla. Paikkakunnalla
järjestetåänjoka
wosi kist TrysilKnutinkumiatii.
Kilpåilu alkd kyläsdja reitti tipua I 100detriä
joslalsketan tataisinkyläån
korkeallehDipulle,
Telenarkhiihto ja tekniikkajäi 1800lunn
pitkiilti nodalaistfrhardtukseksi,
loppupuol€l1å
kehjtettiindlppihiihtoaosillä Keski-Eurcopassa
ja se syrjärtli helpomminopitran suunl@nsa
tavmi€kniikkesaåf,sioistatelenarkin.
Vdta viime
wosienåika.akiimoslust€lemrk hiihtoakohtd
on levinn,l Norjanulkopuolelle

n. 55 nillieldeite
Telemark
suksetovalyl€ensä
Noin sendnldeänpiå lruin nykiFl latusukset,
nutla kapenpialqinretki$ket Teldark sulsisa
on teråskatrlit Ne oval nyklnuodir mutaan
lsiloituaja niit,ionsaatavana
sekapiro€1tåsjleållå
pohjauaSuksetontehtypåkiinkohdalråaavistuk
sen venan kapeammaksi
suks ohjaitahud€n
paia aniseksi.P&tllisinpuolin telemdk sukFi
eivätjuudtd eroatavallisisialatuslcisra Jalkawus telemark€issa
onloivmpi kuinlatusuksisetåmeparstaalaskett€luonindsulksiakutsmyös
sukien ldertojäykkyys.
Telemarksuksiavalrnista
useatumehusuksivaldistaja
- pääasiassheilläon
kuitenldnohjelrusåanldsketlelusuksia.
Sitein,i kiii€liiiin varsinylei*sli ns Roti€fella
jokao. nomaaliajåreånpikdrkiside.
sid€ttå,
Siiqå
voi ollamyos.€lkisiien tapdno kanltremmiside.
Perustuodoskdsideeiolelauk@v4multasiteisiin
on saatavananyös laukaisudutonatiikka
Laukaisuaulonatiikkaon tukoirettu kuite.kin
lähind kilpailute,lbön. Telemrt nooojaonsek
dalal& efltkorkeDl'1ppia.Retkihiihl@n
soveltlu

parenminmatalano.o, ldketellessako*eaqy?pi
o. suositumpiVaativassaretkeilyhiihdo$a
käytet,ian
tuplak€nkiiåTelemarknono nuistutlaa
vanhd ajannonoå,muttaontut*aopi Monoissa
onNordicnom70 msideoiroitus! mutlantkyiirir
on saatavana
nyös nodemEaldrldsiteirii
sduvoinakä,tetääduseinteleskooppisauvoja.
Rin
n€ttiilask€ttta€$aonlyhtt sauvaki}'llinnöllismpi
ja kiivetessiitditun pitmpiä
ku. laashiihtåesså
sauvojaTelmrkejavoi pitrulask€ttelusuksie.ja
maaslostsid välimuotomSul6ienrerbkutti€n
ja leikl€awudennoksi låsketeluominaisuud€r
ovåt hwåt, nutta tustohiiltooniirabuudet oval
myiis vähintäinitad''ttävår Tuntu.ihiihdossa
te
le.Erk $ksissavoidåankåyttäiinyös
Iisåvmrstemå
m)54åviå
erik8€en
6 nousukNoja ldidenaMtla,
void@ yläniildnousuhuomattavasti
helpottajå
esl:iesuksio taksepain lipsminen Suksissaei
tÄIlöintNita nuuta hin kuin luistovoidettq

T€lemarkhiihdose on omap€räinen
last€tr€lutek iiklå,jolaonr&husuk*nkää.rynin€nj,iisill.
ja lumisiuatuntuin dnteillå,silii suksissa
ei ollut
alku@nteräseunoja.
Kesk€isitrt,i
tässäteldikåsu
on täånttdsen opett€h vaiheittajnkuvåttunaF
tapahtuuseutuvasti l Rinnettaviistoonlask€ttaesa siinet:iånylärini4n puoleinensuksiet@ 2
laskeudurantelmark rukasstoon ja siircrää.
smlls pääos painostaehrsukselle
3 Sulciakan-

tata@ polvia kiiiintäoäll ija vadalo seuna nukam
tasapainonruoksi 4 Ase.io vaihdet&n kohottaumalaylös japainorasarmnkumallekin suks€lle
jaohjdtåankiiänösroppuun
5 Asentovaihdetaanja
kallistuimkuraavankia.nökseehToisinkuinpujotr€lusuksissa nonon kDtapiiå nouFe våpesti
ylös Kiiiin.ösr€kniikk@ on vaikeå kuvara sanålli

Pa.haiien telemdk biihdon saloihin voi p€rehlyå
kusseilla joita Helsineh seudullajdrjesr,åSuomen
TelemukhiihiajatyhdistysyhteistyösiiHelsingin
kaupunein kassa Paloheinän rinteessä Telmark

hiihdon opetusia on tarjolla Etelti Suome$a nm
Sappeenhiihrokeskukse$a Telam.k valineiräkin
nokralaan us€issahiihlokeskuksissa
Nåin lajin
saloihinvoi perehtyaennm onien välineidenhankint@ja voitestatavesteilaomaahanki.rap,i.löstä
vanen.Toisinkuinlashettelua
T€lmarktekniiktd
voi hårjoitella missä tahanM lähimaessa.koska
suksilla on nahdoUisuus nousra näer ylös
"haniavoinin ' - onasta mukawudenhalusta on
pitkälti kiinni missAhabaa opetella hiihtotaitonsa

PJ:npuheenvuoro
Vuosi on jålleen vaihtuiul. Suomi on siiron,r
tärkeÄ.ä, se ku. tavoitiaa jokaisen jäsenen
Euroaikaan?Euroopan luonnonsuojeluvDotta
vieletiianEuroopdntuvostonaloifi eesta40m@sa.
lskulau*etu on "Lumoudu luonnost4 huolehdi
pikkujoulu.jfl yhteydesä lisääntl
Mffiakussa
tulevaisuudestal'Lapinkåvij,itomaltaosaltadtm-yhdisryksensaekkaiden joukko yhdeuä Ioh
toivåt kortoe kekoon erilaisten talkoided muoroku.ta oli pååttiln',i aniaa temån arvokkaan
kumimosoitlksentuiva puraslle,jokaon uues
Såmalahtijatkuutän,ikinwonna Lurasa on.ettanur hiljaa yhdistyksesame ja yhdistyksen hy
keiltt€ilin nerkitsemista, heinänniitoajåd€s milä

Vuosikokous 2 I 1.94kokosi 40 henkeäpäättiimiiiin
tulevisra .lohtotunnad erovroroisr€r, Marja
Bynnisen, Kisii Klenolanja Penti Salonpaikoisiå
,iånestettiin Viideståehdoklaa åvalituiksiiulivat
Allan Apuned, Perhi Heinond ja Knsti Kemola
Kiitokser vi€lå keru Maiallejå Perlille uurastukFstame yhteiseksihwiiksi.
JohloLu.an ehdottamåmiinusnerkkinen budjetti
wodeUe 1995 k€sku(elutti kokousvå&eä.Jiiueen
kenådetsirtiin kei.oja Lapinkävijälehdenkohoaviin
kust@uksiin. O.aslävaialouden nousukåusiseltabi måndouistaataasmainostensaanikn lehteen
Jokatapåul$essaona l€hteapidettii. ehdottonan

Tiedoksi jlisehille: johlokunta kokoontu! kevår
kaudellanelje kene. 26 l. 23 2. 23 3 ja 4 5
L,ihetiåtaå asioita,joita haluattejohtokunnan käsiilel4an joko puheenjohtajalletai sihlerille
Puuhakasraloinintawofl a kaikille toivottelee ralvisestaluomosia lumoulun*na
seija
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[ebingin Seudunr{pinkjivijåt ry. otr Suonetr
Mrtkliluliitotr jölenjiirj€stö, jokr perustettiitr
vuonn. l9?3. Yhdiltyl$enllrkoituksenåon
.disdn Llpin m krilm jr rclkeilyn,€fityhesli

Karjatåivolle lörräd helpoimnin seurmalla Sol
vallan urheiluopistolla låhtdäå oranssinpu@isla
Pirttihiien viitoitusta n 2kn
Karjalaivolla on yllinaja ja alamaja,jonkå yhteyde$e on sauna,seki! yleissa kått6$e oleva keittokatos Våtusteisnnkuuluustioit4 puhtaitahuopia
jå keitin, johon Si.ol on tuotdn itse. Yämajån
keittiössåonyksiliekkinenk@keitin.
Alanaja$a
on takr(aja kamiina, ylii@jase on kaksi l€miine
Myös kamiinoilla voi keiltiiA.

JASENYYSMUODOI
y.t si Die t.i.iv net: liit|JneetSMLoonja sitakau a
jåielie niin wosi-, perheHSL å:in. Varsinaisia
kuinnuorisjäsn€i. .t o/arrre,,erkuuluvatSMLn
joho.Jdnnuuhunjerjestöon,muttaovat liirtFeet
HSL tiiinmaksanallasuorajasenmåksuntilileme
Muut kuin SML:nroistenyhdistystedjåsener
eivät Vihrdiiu kompostoinril@rilloon lait€i@vain naåYrityksetjamuutyhteisöt ruva jäte, muut roskat tulee vieda pois K!'jakaivoi liittyäsuo@jäseniksi.
! oN liiry /xe ituj,.sd i kn
^t
^
nyös Lapinkaviöihin
Jäs€n saa tuoda mukdd
JÄSENEDUT
Helsitgot Er.i-Yaruste ietkeilyasut ja jakalastusvaosl€et,
vålinei,mets,islye
tm.
Urheilukah42,pult 4?9787
Ldssih Retkiditta: retkeilyasutjå -vålineet,
polkupyö.åt,lasketl€lu,yn
Iorum,Kukodon,puh.6121600
polkupyöråI,
ParIi @i tta rcrketlyaslrja -! iiJineet,
Yrjö.latu 34, puh.6943899
2, puh 408972
Oksas€nkar!
O@ lehteme on LAPINKÄV'A joka ilnesttl
neljiistiwode$a ja mrkåiluliiton MATKAILU,
jokailmesllykuudestiLAPINKAVIIA-lehdenvoi
myösrilata,elleiolevarsinain€n
lai suorajåsen.

loulumåitomiah€nkilöitå.
Yliviidenulkopuolisn
ryho,iste on ilmort€ltava kahdelle johtoltunM

Karjakaivoa ei voi larata pelkästäåno@an kiittlöö4 vd se on aim kaikkien jä€nten kåytö$A
Kejakairok avainet eåi jiisenkortlia vaståan
Suonen Matkailuliitosta, Mikonkatu 25
(aukioloåika on 9 00-17.00) jå CåG solvåIdl4
Nuubiontie 82 {tarldsta aukioloajarpuh 860845)
Matloiluliirosta avaime. saailnaiFksi Cafe Solvalasta haku tuksd l0 nk kenå Majoi$a on
loimintaohjeet,joftåtuleenoudaltaå
TelltåiluonKajataivollasallittuLåpinkådöilleja
heidiinvi@ill€en I Jlkoilualu*nvartidtvoivatp€nä
lelttailijoiltå Liiku.råviraslon såiitäoän mal$un.
K aUakaiw, lki | |öI e i tn n a Ls1
n:

Kadakaivoon wokattu kåyttöömn€H€hiagin
kaupunsihaSesijaits* Espooss4
n 9kmvdhaha
Turuntielii!,pdi kilon€l.iä Solvallanufteiluopis85,
toliå.Krjaloivollep,iäs€eKoiwlanbussillanro
Talketikodoppuinaon
jokalåhteeLeppäveran
Låkkitonta.

olBk€tu maksutonlakoko
viikonlopun (ei kosk€ teltramaksua) Muut ohjel-

ll
mad nerkior dlaisuudet,Joissayow&iån Kdjakaivolla oval ohjelmaankuuluviltaosillanilmaisiå.
Keskiiikkosdnan sau.amaksuon 5 nk/ btö
Mak$t suoritetan HSL:n pdkkitiliue 51? Lönnrolinlatu 24, Hli, lilinunqo 2142I8-13842
Matkailuliitosta håetlu avain or palautetlava heti
k,iyö. jiilke@ Matkailuliittoon S€nvoi j,itliiamyös
Matkailuliiton postiluukkuun kirjekuoressa
palarnuslapullåensteduna CafeSollvalla$åhaettu
avain on pålåuletava heli kattön jalkeen Cafe

JÄSENASIoIDDNHOITO
on Ulla
Yhdyshenkilö
Suom€nnaikailuliitosa
jäse.len
Kesanenpuh. 170 868 VårsinaNten
osoiteennuutoksel
hoii@SML
Suonjäse.tenja lehlitilejiq osoitteenmuutoksel
hoite rana$onnoitaja
AinoMaliliainqTiirisn@tie
puh k.370299
9 838,00710
Flelsi.id,
TOIMINTA
K€rhoilb o. jot isen kuukede. ensinniiis€nii
KaikesratoininnasiailooitetaanLapinkaviia

Kotl Kittiliio Kukåsjån.lii
Kukasjäoo salvoskami ioinii varåustupana
yaruu*sia hoilMt C-H Moing puh.k 577004ja
Maija Stykkipuh k. 8764391
Muut kuin HSL:n jäsenetsaavatkät'ttää koråavain
HSL:njiiienensturasa.
Koda, kiiflönakin oaH9L:njåseniltå l5 mk/hlö/
yö ja muilla 30 mvl ö/yö. All€ lz-woliaid€n
kåtntömaksuton puoleredellalolevista.Koko kodu
voi wokrårå kiiyttöö.sä 60 r ryö.
Kosdoksen lampia,i kaniimlla Muuna vmstuksenavesi- ja j.ie,impii.i, iskivati, siivousvtilineetja
Iapio. Nukhninen tapahluu larlialla Ylteisoni$

Mstkliluliilon suor j! nrjr
Lapinkivijöilla on kår'ttöoikeus maua aluella
oldåad Suonen Målkailuliiton omistamaannåj@
ja saun@nKukasjaneuå Majd kä)'trönaksu 25
mk/uk/hlö, l.l0-31.5 @jalå on lalvi biMl:l
hlö 50 mk/vrk, 2 hlö 60 mk/vk, 3 Nör80 mkTvrlq
4hlö 100 mldwk, 5 l ö-):25 mldhla/vtk,all€ 15
Talvellamjan
wot @t aikubte. ssrdeilmiselci
paiväkåytiistå peritäån l0 nk/h1ö, kesä11å
piiivåkayttö on ilnaista Maian ybteyde$ä on saun4jonkakAylönaks l0 mk4JÖ/ken4pilää eriteUä
laskuun.Majuja saunanvdaukset hoit@ SML ssä
ttlla Kes:in€npuh i70 868

HSL:ll^on koln littuMater 3 tehtl1,loit^aoi
wokraia 100 mk/viiklo tai 50 mwiikonlopp!
Teftarovat l polimaisia,kaksitetrostehtoja
Tiedustelur
AnjaSinionenpuhk 676039tai Såkdi
Pålopuhk 8?45880.
HSL llaonkaksii'ta,gtuajoita wokatm 50mk/
viikko rai 20 nvviikonloppu vuåukscr Anja
Sintonopuh k 676019
vuokratavoi nyösiherehtyjeiewyjiahkioila s*it
Sawtar 906ja Sa,otd, 1200 rhkLaa 100 nk
viiklo ja 50 mk viikodoppu TiedustelutPekka
puhk 461610
Narinen
TOIMIEENKTLOTVUONNÄ1995
Selj^'lnppo, puhculahtajd, Pyhätunbn.tieI C,
00970H€hinki,puhk 122644
Pek*a Ndinen, w npfi ce,Uohrdj4J:lmerånlaival
puhk 461610
l 0 E 6 8 ,0 2 150
E spoo,
C 1,04400
KirstiKlemola,treerr',vehlatie11-21
Muutjohtoku!@ jiise.et
Alld Apunen,Perni Hd.on4 saaraKostana,
IornaNumi, UljasPer.u,Miia ?irinen
R!hastonborjrAinoMatikainen,Tiirisnaa.de9
Hehinki,puhk.3?0299
B 38,00?10

Kaikki muutMaikailuliitotrjåsenedut

Mi4^Pnirtn,'dnadw loin laja,MikkeLinahde?,
puh k 80546 32
02770Espoo
R€ijoBlonberg MadaHynnine.,saaraKostama,

tomNumi,wrdrd,Mersolankåtu42,08150t
hj4
puhk 912-318
243
AulisBosiröm,KaleviKoski,Ham! Luolo,?ekka
Ki.stiKlemola,
wrdid,Vehkatie
17-21C 1.04400 Na.inen,Mnja Piinen, Kali Pupuni,Erkki
put k 291917l
Jäaenp,iå,
Simpanen,
Leif Ström,Reijovåldder
SaaraKost@a, Anja Poutiainen,Ritvå Purmen,
MarjaPuska,Mi.ja Savolaln€n,
Sirkkåsundström,
Lrs Svmskberg,SeiaTurppo
KaleviKoski,Asendime 6 B 8, 08500Lohjaas.
p u h k 9 1 2-381
079,I 90-856442
49kl o I1301 2A0
rllj^s PetN, talkaoyxallikkö,Iwani€nentie I 0 I
84.00150Helsinki,puh.
k.48882l,puh1 682525 MarjaPuska,lkamie 11 c 24, 00400Helsinki,
6l
AlleApun€n,
AulisBoström,
romaHt{kiis,
Pekka SirkkaSu.dsrön,Kmehic 2 C 46,00420HelsinNarinen,Mirja Pirin6, KårinSilldder
ki, puhk 5632092

NIESTASAKKI
tutvaPureenanloi tämrinravinrolaLuosronnovissa
kåttetynkeiion.esptin Eritoistakeito$ao.runs
vih€rpippurinkå'ttöLopputulosonjo$ainkeiton
ja nubemok*n viilim@ro$a

8 keskikokoisla pmnu

tai 20 puikulaperunaa

Oikeauava€llukseua
tm voir kokeila RaijaHormein kehifi€lema,i
herkkua
3dlp€tualeutioitatai$ikaleita(Himangdpm.a/

I purkkiöljyy *iilattye tonnikalaa
100sKjppari&lalejuustoviipaleita
Laita kuivatut pnnåt, purjo jå ruohosipuli&nusela liko@
minigdp-pussiinHaudutapeI palefl i Koskenlaskitjajuustoa
runoita,pu4oaja ruohosipuliamuutananinuuni
Iiotusved€ssi.
Pie.i sillä aika valkosipulija ava
tonnikalapurtli Sekoibwlkosipulijahienonnettu
Kuori,halkaisejaviipaloisipuli
Kuullotasitåhelken
tomikålåöljin*n joukkoon,jolloin muutapai$
voisan llautapada$a Lhiapalmporont,iristys
torasva ei laitse. tos haluatptitutåvehemällå
ja kri.niele liha4 kumes sedka hmaantua Kuori
kantanisella,voit rryös kuiyatt@veteo säilöryn
ja lohto petunat Lisåti ne kattil@ ja kaadap,å[e
purldllisentomikal&, mutlasillointaNitseröljya
niin paljon v€ltä, ettii perunal peirtyvåt Lisäå
paislmise4 Håmmsr€lqjotteivatp€runalp,iåse
li€miLlutiot ja viherpippuri veden alkle$a kiehua
pdman pohjm. Kun ne ovat lqTsyn€etlisiä
Kt?sef,nåkeittoa20 ninDufi iajalisiiiipatu juuslo
kipparijuusto
duretuettunajoukkoon.tuustotutaa
ja
pö,råiin
Kiehaurå
nosta
Tdjoa lisäksi påla
s€Iaisenutiile glut€@itlomallejalakoosinonalle
lämintä rieskååtai tummu leipii4.
pr'ltipannulle*6.su
mojovanhaunja kaikki
larpeetsaatkepaf, nyuyltä

PADJELANTASSAENNEN
KALOTTIREITIN AVAAMISTA
Heinåkuunalussa-93olinva€lluk*llå?adjela.lasa
losviheinaisuuksia dsin,Bsii PadjeletaledenLalki
Padjeladn läpi ja se sopi mainiosti reitiksemne.
Syksyllii täntikin polku tullui sitten osanå
kaloltireiltiin Aike olime varanneel kaksi viik
koa" muonaa ruGaasri rinlassaja aikonuksmne
oli majoitiua i€llassa Kdttoina Vegetationskana
n. a ja 6, Vnihaure28 c, silajaure 29 GH
Kemisrå lähdimme linja-auiolla tursemiin, josta
lensim€helikoplenhe&lluks@me aloiluspaikkd Staloluohan Helikoptereilla on tåallå saarndllino reittiliik€nne, jolen natka järjestyi käte
vriiti. Ritsmissä saatoinme jo avisla2, nillalsia
maiFmiatulisinme niik€miiiinvrellutselamq sille
Attajaureosoittautui mahravaksisåämöslellylGi
järveksi, johon Akka kuvasteli lunipenteisia
huippujad Siinehän 2016 metrin korkeuree.
lask@tuihsnnipoikaNils HolgerssonMartinhanh€n
sel6så leplitinäån pitkälla lenlomatkallaan låpi

Rinkkojen painot olivat nrl rdkassa sly.issä, silla
helikoptqiin nnkka olisi smui pai@ enintaån20
kg Ne pumiltiin €nnen helikopte.iin nousua I I
oli ensimmiiinslsti, jauskoisin,
'inl&dkdlajinen yliPaiooa meni ainakin minun
elt,i aikå lavallå
rinkå$ani. Nlilqrmåt helikoplaista olivat huikeat,
koska oli aanujajadet osittain vieläjiiåsä, vaikka
oli heinäkuun alku Akta ja se. keklonpuoleua
Sr€kin korkeat lael kohosivat jyl hi.ä laivasta

Leiriydyimn€ Slaloluoktasa kauniin Vinhauren
rannalle Un.a Ttenn juurelle ja tuokailtuamme
ehdimmelehdå pari retkeii sdana päivånä Unna
ja Slålojåkkån laaksoor Saaliiksi
Tile'in
'inteille
sainlaviatuturiängelnåsta, ydkonlehdistä,luntunharkisr,! tunturiorhosta, tusnalosta, dilaisistari
koisra ja kuusioista Ru.saskalkkinen maaperåja

suuri sdeniiårii oval ihånneolosuhteelrunselle ja
lajnikk@llekNilhuudellerå.lliikansallispuisiossa
påivenvi€limmeStalojåkkånrannoillaja
Seura.van
Jå11€var6(lI l3) rinteillä Kuvasi. syvänsinisiä
noidanlukkoja,haproa
karkeroilajåkiitunankeUoja,
jajtill*ned'laisiaiitkoja jalietenk'npajujalllalla
vierailinme Sl.loluoktan saanelaiskftkokodassa,
joka oli vaikuhavsti sisuslettu Maa$a latliana
olivat porontaljat ja alian ofi rake.n€Itu pyoreistri
luonnonmuouanisrapuistarisleineenikkunoin€en
Kirkon k€skilaliaua oli suuri tulisijå Lähellå
olinme kuulenassa
sijairsevcsa
saamelaskoda$a
vdhoja saanelaistaruja

Staloluokla
on vilkaspaikkak€sdisinSaamelaislen
kesakylånvieressäon kioski,josta saaosraadirä
moninaisimpia
laNikkeita'r'unlurituvanvasiaanja kantoja,palorossalaasnwdaän posrinerkkeja
velL,ihin
kuuluunyös sauna

lisaksi eres kasvi. jonk. tiesimme kasvavan
nimenonåanta.llä viihauren pohjoisRnnalle
( I 089)rinleilleneillåei
Allakin(13,18)jaAEsvaren
ollut asiaa,sillt siellä oli vielt todella patsul
lumikinoksel Sauobau'enrannaltaÅroivaratjin
(727) .inreiltt löysimmcctsimisc.jalkeen.nu a
kunenkinkuinsallunaltatåmå.kaivaluivalkoisen
arhon - Crusnaru - A.enaia humitusa Täna årho
veikin kanerastani muutamankierotrsen filmiä

pohjosta kobli Ympa
Jatkoimdevaellustanrme
rillanne kohoavatru urit olNat viel,i paljoltilu
menpenosa,jfiet osntainjää$d,vielapapurois
salonvcsisolisijiiähileitienläpi Ulislellenjäåpuiklola
ncnnessäd. Multa iha. lumikinostenvier€llä,
paikoissakasvit kohofiival kiihkeästi vaellu$eirtionhrainnerkitty,jokio.ylitseonsillat
sulaneissa
leralehtiåakobtivaloajalimpöä
Rinkassapainoivat ja kost€ikkopaikoissapilkospuut. Maasto on
pimiä puroja on
eninnakse€nhelppokulkuista,
selkää kahdcn viikon varusieet, mutta koska
paljon Kasvillisluson refievaajavamaan suuin
ksvituns s pysär,lti ihail€maanja kuvanaan, ei
uupumusehi.tl yllåliäädeitä Saoelaiskylissa osa pajulajeisla edustettuina.Tellå Padjelanrassa
sainneostaatuorefl
akalaajaleipiiiiVuofokauden ihästuinpajuinin,laheitatatsoxlina ja kuvatruina
Myoslinlujenlajink*aus
on
my6kyisästävesisalestaja tuul€ntuivetruksestå .eovattodellakauoiita
laall.i valtava Jos linnul kiinnostavai,tiinå on
selvisidme vi€riämiillä ajan ieltassa iutkuen ja
oivallisla seutuaniid€n rarkkailuui
julellen Muussatapauksessa
l€lrat ehka olisivat

Haaveemmeoli löytåå kaiktien nuiden kasvien

i ..,
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Kuljaurenldsipitissålunensulanisvedel kohisivat
mahlavina pulouksina Si€pperjåkkäta alas Alka
hallitsi riiijll,i tad maisemia.joita oli tdpärilläme
ihanriitlavasliRinlelolivatpaihoirellensulaneet.
mutlalaksoissaolivi€lälajojalunikenttiä.
Kosken
jaileinikkejäja
@naliakasvoi
kållionkoloistaloysin
saniaisiaja pahla-åilakreja
L€nipaika$anne M!6tlåkkån alaint.illä iltaauinko kullasiviimeisråleiri iltamne Kdsvir saivat
punenavan hohteen auringossa,kåNainen kuusio
na)ltitosikddsliajapu$ilcimmekil pullistelivat
pyöreildpallukoitaanlllansainainiostikulumad
kohllmalla tunlurintosteassarinl*ssil kmeran
kånsaF amun sadstuks€$a samalkasvit nåyttival
ihan eilaisilta Matkrrb Vaisaluokran satanan,
josta ylittåisimneAkkajaurenlåivalla,tutustuin
pol'tla vielalumijalktå.nja duihin bielenliintoisiin
joistakåarledvaldkLkinolivdtanuppujå
kasveihia
tekem,iså.Multåtamehintuldjåll€€nuudelleen
.

AUTIOTUPA
Auriotuvarja lurvekodalovat tuttuja Lapissa
natkaadsatehneille Moni nina oo kino isena
nuistanul,seåolo
suhleidenmuurtuessaheikoiksija
ruvm krjote$a $ojaa dka'ia luonnononilmoF
kohtaanE.iimidentukikohriapidelain itsesi,ian
selByksin,! jot€n haryåpa o. niettintt niiden
s)dtyhisloriaa Autiotupia pidelåiin Lappnn kuulu
myös
vina, vaikka niiia o. ollDi lod€nnäköisesd
elelåisessaSuomessa pitkien eriinaataipaleitl€n

vaadmaltonriakotarak€nteita,srlla 1800 luvun
alkupuolellatiedelaånMierasjiinellå ollem 20notta
vanhakota,jonkaallskehånå
on ollul:l hirsike'laa
Tiissäkodassaviisiot
seinetolivatIautaajakalelul
kuorilla Kolin kunmoisiaruolloisettuvar eivat
varfraån olleet, sillå Jaakko Fellnan kertoo
yonsäulkosallakDi.
mieluummin viett,ineensa
syitpälåislenvai!@nassa tupa pabas€ssa
1900lunn alkupuolellaon tunnetua auliolDpia
ollut läh€skoldisenkymment4joisia oe Inarinjesen saarissaNtiissätuvissaoli yl€e.savainyksi
lapintak.lla larustettu huon€,josa oli pö)tä ja pat
penkliå sekanakuulaveriKampänsäånnöissä
oli
joriillöinnaininra,€fiå kulkijoide.rulilakaistatupa
lähtiessäänjatuodasylyspuita seuraaviamatkalaisia

Ensimm,iiset yöpynissuoj.t oval lodennåkoisesli
olleet laavu-rai kotapuita,joita onjetetry paikalleen
*uiaavaa kala ja e@erkeä varten T I likonen
kertoo va.hasla peiinteeslii Lapissa: Kun laaw
purelm, onjåleftve tuoleet paikall€en - Hylåly.
koda. ovipiel*n kannetaanyksi puusylysja toinen
sylys hakkuupölkynluo, joka pannanpysttl,n
kasvavaaplulavåste. Matkaniessaiottaasylyk- Autiollpia ja känppiå on synty.''t Lappiinmyos
sist,r tulenlekolupeet ja slrytkeel, muta nilden
byoiynåkokohdislaIvalojoenluttaryntäys1300
dlalleoli kootiåvakoiwnpökkelöna
lDwnloppupuokllq jätti eriimaihinbpiaja kameja,
joita
nyöhemnin
käytrivär
nark..jat
Jos ensimmäisdä vaiheena olival iuwnruoteet,
y t jpy m is paikk o i n . a n S a n o i n 1 9 0 0 l u v u l l a
ja
kaltetyillekalaryhdtlliinrode.näköisestipaljon
teollistuniFn mybla Lapissa kllynnislyivåt laajat
erakentill€ rakentamaanjo varsio varhaisessa mersåsavotal ja niiden nyolä rakennetlin
vaihe$apystmpiärakoteitajat, loinovatlulleet hakkuualueille savottakamppiatai metsasaunoja,
tuvam nukaa. lurvekåmit ja kodat, joissa on
jolkarelsatöid€npåät'1tyäovaljiiiineel4ämaassa
ollur aluskenana pui hirsikerosra. Erapaiklojen
lhäksiyöp)dispail*ojaonlodenntiköisesiivarattu
paljon kAtatyjenkulkureihim varsill€ Tåstä löt't)t
josaon ollut riheinautiotupaSaais.länalueella,
jo merkinioj,ijo hi$onalisistaasiakirjoisra
vqko slo, ovat lupia raten taneetalueella lii kkuneet
jametsaståjal
Joilakin
helm€npyltåjäl,kullankaivar
Lapin olle$a haNaanasuttuaseutuatatunti,n nat
lupia syntyi ilsenäisenSuonen aikana nyos
kalaisiavanentukjkohtiaasuttujenpaikkojenvalille
rajavaniostontoin€staRetkeilynlaajete$aviime
Asiatiijat kerioval,etlåjo I700luvuka saakkaon
sotiedjalkee. tupia alkoival pystyiaa nyos rel
ralemenuautiotupiajakotiakulkuväylie.vaiielle k€ilyjåijesrbt,muxan',iEstuu
jåniiden
auliotuvisra
T I Ilkonen kertoo. eltå v. I 754 esitetriin rakenrakentamis€staon siidyrf M€tsähallituks€nkon.etbvaksi s€llaset Indin ja Pehoiaflenvaliue,
Inarinja
Inain ja Utsjoenvälille Pal6umaaltan,
Sompion välille set.r Luircj,iNeue Muitaki. ne.
kiniöjd autiotuvi$a lö)tyy mm. Suonulta, Knidiä
jaPersikosta Nåmäovat olleertodennaköisetikovin

AHKIOITA TALKOILLA
Useirawosia sitlenjoukko lapinkevijoilå
ålkoi Slockmannilta,nutta n'1 kysely sieltå arloi
pohlia,milensaisihtaanahkionkohuuhinnalla vasiaukseksi ei oota Tarkenpi kysely seMtti,
Erilaistenkokeilujenkauna ettei putkkia €rää tuotu haaha. ja soilto
tahivaelluksilleen
kehitlyi Hafrex tavarankuljetuspulkasta, pulkkalehtaalleNotaan paljasti, ettei pulkkia eniia
ja -putkistasekamuovitetusla ed€svalmistettu T€ht@ vdastosta niit,i kuitenkin
aluniinilisroisla
ka.kaasta nalli, joka on levinnyr laajalle loytyi vielå 25 kappaletta ja ne kaikki rilaxiin
lQidkdijöille
lapinkåviöidenkeskuud€$a
1990tehliinensimnåisen
keranoik€inpotukålla Niinpä er ä ä n ä v i i h e l o k å k u u n l a u a n t a i . a
ahkoiråSiihen
astiahkioi
oliv4rsynryneetjoko
Utin toistaLym€ åankiostahyviiiitokenuslasaoutta
kasistelai neuvorjenawlla Porukkakokoontui lapinkiivijiiii kokoo.tui yhtee. ja aloitti reiki€n
suuremtilaen ja jokain€ntoi kotoaantyåkaluja, porailun r@nalislankiinnittiimiseksija jalasten
joita ntentanisesa rarvittiin ui oli tehnyr taiwlteluh pulkan alle P,iiviin aikanajokainen sai
ja työpäivånjalk€en ahkioma siihe. kuntoon, etlå kotona viimeisteltn
taNikicide. yhteistilaukset
jålken sil. loi haneeUavedella.
jokainenltihti paikahåuusiahkiokaimlo$aan
KaikkiovatoueetlBttaiiisili oniin vadexåviinsaja Tånån ahidon kehittänistie on siis näilä ntikynin
Lalje$u loppuuq nultå tilalle täyRT alka kehitellå
påårsel
wokrapalvelunkaultaoval kiinnostuneet
kofteilenaan
ruotamainiotakapisrusra
Paineel jotainuutla Katselke siislapinkiivijLl silla silmeU,,
j,irjeståmhrä kun liikutte kaupoise ja va€lluksilla. Jos joråin
uudenahkionrakennusviikonlopun
tohten kasvoivatja niinp. sellainenpäätettiin kiinnostavaanaetie,voirte ottaa yhi€yttä utiin, enii
uuden medopelinsuunniitelu voisi all@
järjesråtionselmksi oli n',t vainsrntyn't Handpulkkien saanti Enren pulkar oli ostetlu
Antk.Harres ja t:tunr ntu buht5n

il

Yhdyspankissa saat aina suurinta mahdollista talletuskorkoa,
minkä Suomen laki verottomille käyttelytileille sallii. Lisäksi
korko lasketaan hyväksesi jok'ikinen päivä, joten korkosi on
varma, vaikka tili kävisi välillä nollassakin.
PanAAi

Kärttelrtil;

KorAa

SYP

Kä)ttti;tili

2,0 qo

200,00nk

KOP

0,25 %

12,50nA

PSP

2,0 %

100,04nk

OP,OKO

1,0 %
Krixiiti/i

Kk:n haAitaldo

0,75 Vo

100,00mk
37,54mk

i) Tilln alimm*si saldoksio. oleettu jokakuukausi1.000markkaaja ylimoäksi 1i.0oo markkaa
sekäkeskisaldoksi
10.000ma*ka. Tilan.e 28.10.94.Tauerusko.on
ljsäksjkäyrtötjllnedullisuuren
vaikurtavatpalvelumaksut.
Yhdyspa.kinselketukuukansimakstri
ovarneki' edullisia.

@YHOySPANKKI
jonka

Pankki,

asiakas hanndttdd olh
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TIETOA|VI---X-\r<a
Juoma-ja ruokavedensuodattadis*nta.koit€tun
låitteenpuhdistusLykyon 500 - 1000litraa riippuen
pubdistetiåvånveden laadustaja kiinroåinepi

R.skrsn€tdlil poisjuonxved€sii

JoltsålainenAkva Filter Oy on kehitienyt ja
patenroinurjuonav€densuodattinen, joka pohraå
suodatin nEJ6d tavdataloisså, huolroaseninaja
vedestä råskaskneraleja ja baheereja ruotefta
ve.etarvikeliikl€issä 30 - 40 mk.
ryhdtniin k€hifl€l€niiän Venäjii. ja Itä-Euoopo
Toivottavasti niiitä ei hetitsirse hanlkia pohjois€n
huonolaatuista vdtä ajarellen suodatin koottii.
juo@vesiA varten Suoved€npuhdislulGeo laite
elintapiket€ollisuuden massåruotmto-osisla: hunaja ja viililölkistå s€kä isosta muovilasista.
Suodaltavaksiajneeksivaliltiinhop€oituakiiivihiili.

SINULLEVAELTAJA

RETKIMUONAA
KUIVATUISTA
LUONNONTUOTTEISTA
Kuivalut luonnontuotteet ovat helppokäyttöisiä ja kevyttå repun tiiytettä. Esim. 200 g
kuivattua perunaa vastaa n. E00g tuor€tta

TILAANYTKOKO

xesÄru
RerxrevÄÄr
'1.Sell€d
2. Keittojuures
3. Sipuli

100g

22,-

100 g
100 g

19,24,1 9 ,1 0 ,-

100g
100g

Perunaasaatliioalein.,kuulioanalaisuikaleina

PÄrJÄT-HÄMEEN
LuoNNoNTuorE
Såhkötie2,17500 Padasjoki,puh 919'12853
f a! 91912a44

KIRJAREPPU
Veiklo Våiinilnen: Ermmtututrtnri
-inmisa€n
eriimu, Wildstack oyl Metsiinalituksen Ylålåpin
luonnonhoitoalue.Knjassa kerotab .lueen
historiaa. käsitellåånnykypeivaåja visioidaar
tulevaå Luontoa tarkastellaan laajasti ja
mielenkiinlois€sti. Myös alueen ihmiset-niin
retkeiliär kuin såameleiserja nuut alueella
tyiikenl€l€viit-s3ayål otul lukuca 150 siDa
Veli Pekla L€htola: Smdddnq d.kko -rtuhro
L.n$.odm jdoisr. City Såmit.
Teos kedoo sdelei$en
Lalttuurilaustöla ja
Lllttuurin suhtautunisesta solen ja viildv,iltaan
Ki.ja keskitlra erityisesti Ursjoen, Ina.in ja
koltrasmel€isr€n evakkonarkoihi. ja niiden ja
sodovaikutuksiin sådelaiskulttuuriin jåkulrtuurin

zl

ERILAISET RETKIKEITTIMET
jå huo.onta puolista
E ilaist@k€iltinien lDryistä
keskuslell@r€lkeilijijidenk€skeisein ja paljon
NorjalåiFn DTN:n (Den NorskeTunsft.sins)
jesenlehdese
Fj€ll og Vidd€, no. 6/1994on
petusteellinedvedailu, josta seuleva$a olen
y.ittiin l lijytiiii ydi.lohdat

pieniä,kun niidenkansa oppii roimimaa.(esih
siten,eiteivalitsepilkääkeiltoaikaavaalivia
ruokia)
Polttoåinftn såatawusnippuu
oaastajavalDutsta
rohjoimaissa saatawuso. hlaä, hurta esin
lslanissa1986sitasalvainhanoista
apl€ekeista.
KAASUKEITTIMET

Keiriioovalint@nvallotravatmonertekrj,it:

Kaasukeittimelld
on paljonhwiii puolia.Kaasukeitinof,hyvrnhelppo
kAFiiii seohtehoka(nallista
- rdkoitetut kältraolo$hr€et,kutenk€så, talviriippuen);siiaonhwin h€lpposiiriiiä,jokavaikuliaa
skä retkienkesto,ryhmmkokottuleekok€iitimen polnoain@nlalutul$@
S€onkiiynövu@ E ,iiså
toinia tuulessaltankituf,ko keiiin satumaiFen
voi olla
malleissa
on luulisuoja.Kaasuk€itio
taftoitulcen vaiko ahldån retkeilij.n "åmnalsis:ikaltosavaarållinqn:iinjos sewotaajostatin.
Kaasukeihinen
huonopmli onroimintakylnässä
kårtönluNallisuusja helppousNiimåovathwin
Artikkeli.
nukaan
kaasuk6itinei sovellu
tårkeitåasioir4jotka iippuvår kåyflåjiha E.iiår
Norja$å Liimpölilanalaråjaksi
talvikåyttöön
jos
keittind ovatv4sin hlaiåjatunallisia kayltaja
mainitd ralvikåtttöönrfkoitetulla kaasulla5-10
on kokenut,kokmitonan kå]lössäsanå k€itin
pal*asastettaO. ol€@ss keitinnalli,jose keirin
voi ola hankalajanyös verallinen.
låmmiltdakaasusåiliö1ä
kylmässåtoiminisen
pmnlaniselsi (merkkiåei nainita) Aniktelise
- kt1€niivä polttoaine,sn satawusjahinta tos
mainitåan,€ttå *aasukeitintoimii paremnin
aikooletkeillånyös ulkomåillaja kotidaåssakin,
josoladhwin korkealla,
jossiliEnpaine
lvthässä
jos matkusia l6liien, onsaatawustai*ei, polttoaineitaei s& kuljertu lenlokonee$a
Poltioaineenkulutus
on kohluullisenpieni(hlaä.
- keittinenpåi.ojd lildlde huohioidenpoltt@ine siiedettäByden
dsiosiå);k€iiineimyosktinnokea
SPRIIKEITTIMET
NåiståSuomessa
run etuinlieneeT.dgia. Sptija tuF
keitlimenhyaiäpuoliaon kår,tönh€lppous
vrlisuus 6ekävdsin hlaå ka',ttovmuus Keid. ei
helposti.ikkoudukå,rtökelvottodaksivaikkase
kolhiintuisiojustikin. Keitin toinii kohtalaisesli
polttinele lisiiliinnitys
mydstalvellaj,irjeståmmå
s)itrysvaih€ese"€sin."tuikku -Lftr$ilii). spaikeilin (Trångiantrllpinm) nuodosle pakailuna
jossamukånaastiatja tuuli'
iiviin kokomisuuen,
puoliavenåilusa
mui
$oja. Spriikeittimenhuo@ja
hin ovat pi€nehkötehoja eritlsesti suri polltoainenlalutus,jolkarajoittavalkeitinl)lpinka)'ttöä
talvella,edtyissti pitldllå retkillå. Spdipolttinen
"tehoNi!åld" on h€ikihko.lisäksi spni noksa
6tioita. Viin€ksimainitutkalsi hsittdaovatmelko

SopMenkasupullojen
saatavuus
voiollapaikka
kumastariippud o.eelna Nåin o. jo Ki ilän
coadoksesa,jos situenatkuståålentäo
PETROOLTKEITTIMET(NORJAKSI
{ PARAFMNBRNNNEIIE'')
NiiitåLltsuta@useinninellä Prinui' lelroolikei$iniäor nontaamllia, joissaon monesasuh
påljonercja lelrooliteitlimesså
poltetaan
teessa
valopetrooliapainellis€f,a,
esilanmitenynäS)typollinosaon ensiksilåmiteitävä
tysvaiheesa
poltarrålla sii.ä spdnåtai enryistäslttlyshnnaa
kiisipumpull.si!iPolrtimenliinmertyiipumpataan
lioan painettaja syttr€riiånvdsinaioenperooliliekki Sl)'ttäninen onhelppoajaslhteellisen
vrnaan,kunsenosaahyvin,nuutenseonvaikeataja

vaarallistakin Sytyttäminentuule$a o. åina
vaikeataPetroolik€iltinenpoloai.eenkulutuson
uskomaltooanpimi Erityisesrihnnetkeilyss4
jo$a oi varaudutava ved€nsulattamisen lunesla,
låm. on ol€elline. etu Liekkiå on v6h helppo
sååiåa,seonlehokd,eikii.okeaastioita.
Polttoaine
on suhteeuisenturvållista,s€nsutaaus on suhrel
lisenhwä jå hinta€duuinen
P.rusnalli on e.illinen keitin, jokå ei sisällti tuulisuoja eikå aslioiiå Nåite ovat mm eskinoidft
kå]rtama"perusprinus" kkä neill i tume u laa,
likkonai.en Optimus On nyös ol€massa
mdlleja,
joissa kaikki raNinava o. .akenn€ttuyhdeksi
(hinlavaksi) kokonaisuudeksi, t:inä on oleeuisla
verdtraessakokonaisuudenpainoajadlturryena.
joihin
PetroolikeittinessmsuhiellisdpåUo.oria
voi tulla vikaa r€tken aikana.

Bensiinion peaooliinve.iathrnahyvinvaarallin€n
polltoaineBensiininpoliossasFtWä k@suvoi artikkelinnukaanolla myrkyllistä
Anikkelissa
Eroitetdvahvasti bqsiinilcihimistå,
niid€nkå'tto €delltttiiåaivu eiryisn sunå n.oMONIPOLTTOATNEKEITTIMDT
joisa voidaanpioillä
Onol€na$apainekeittjmiä,
muutoksillakaltt.e joto peboolia,ke\.1^bensiiniå
KITNTETLLÄPOLT-TOAIN[ILLÄ
TOTMIVATKEITTIMET
Anikk€li. nuk@ n,imå "tablenikeitrimet" on
kåtsottavalähinnavaralahteiksitai muur€n

BENSIINIKDTTTIMET
BeNiinikeitin toimii kui€n yllå selostettu petroo
Iikeili. Polttoåine voi olla nomliå åuloissakay
tetlåviia bensiif,iå tai kuten joisslin oalleise

Fjell os Vdde on sittaii hrya lehtil
Noiåi*ielest,i suon€ksikaiånttnlrAulisBosböm

RINKANPOHJALTA
Joulunajan postia
Helsinginkaupunginkiinteistöviraslo.netså- ja
maåiålousosasto
kiiltää Eelsingin seudun
LapinkåvtöitAyhteistyöstiiloivoltam rauhallista
jouluamoestykseuisrå
uuitawotra

luulehsuoja1aionnetlonuusrildee$aht?otmiu
uhd voidaan suojata dopeåsrijåehtynis€ltå
Enemmä.pusiaon eileltyed€llis€s$i Lapinliivjjå-

Erälaulujaesiinkilpailulla

RiihimäenKa.saiväliseiEråmesur julisraa
Hypopussukka
eiilaulujensävellyeja sanoiluskjlpåilDn.
Kilpailula
yhteistilauksella
etsitiiån ennen jul*aisenattonia er.- ja
Jossinuakiinnoslaaallapuolikiloapainava,!esimelsästyshenkisiä
sekålDodto-ja r€tkiåiheisia
ja hihatinen såvellyksiå
riivisjå tuule.pillivä,vetoketjuuinen
ja sdoituksiå,joista pdhdt oreraan
hypopussukka,
olayhieysKrsti Kl€nol@ puh k
nukan$lmitteilaolw@n *imiehenlaulukiiam.
2919l7l l3 m€nnessä
Tåniinjrtkeenjokainen Kilpailiåikaaon 31.1. 95saakka.jatulokset
voi boittu tilåuks€ns ilse suonanElnisråjålra julkistetm Erånssuilla 1996 E.älaulukilpailu.
Vårustetasooy, puh. 930 81 33 Pussukkaotr palkintoon l0 00odkaåjå kilpailunkolne prasta
ja
maastossaliikkujalle kaieva taukovå41€
palkiuan.Kilpåiluryöttuls roimitte kidatlisina
osoitteella:
RiihimiienMessutry, Kauppåleja5 A,
I I 100Riihiniiki.

HSL KIITTÄÄ
Saanen käsiloided nyynli.ätltely pideltiin l9-20I l-l 99.1Kaisaniene.köululla
Tapahtuman tarkoituksena oli tehdd unnetuksi
peridteiståsaamelaistakåsityotaitoa Erilaisia
tyotapojaesn€liiinsekätyöniiytoksinaetiavideolh
Måhtavantalkoohengen aalla j,tlestime el€lån
kaanokseenv?!.ikkaantapahtuma. Kiitoksen
usaitevatLapinSivistyssturejaHelsingi. Seudun
L a p idkevilaid en lalkoo laisel Kiit enm e
saadistamme
lahjoituksisla:

Vuokrataån:
Mokki lnåiilta saarestaja roinen Romojärv€n
Molematkauoiillajarauhallisellapaikalla
'annalla.
Myos venewokrausta puh 90-831565/9400414551

Huomio,huomio!
Helsingin klvataidelukio

City Såmi

Jos ahkiosialuniinisettms aisatvånksattavat
nulkallatai ovarmuutenhuonok!.toiset,niin apu
löttty Lapinkåjöil1ä
Olenmenåethåntkineet
kohtuuhinnalla
Excellihal.sikuituaisoja
Pakelii
sisaliae5 kpl I metrinpibisia lasikuibputkia,
jårkohylsyt(arumiisise, sekåpusrataisojen
tliipäähän.Hinta o. 75 n|/påkeni Tiedustelui
Utillapuhk.488821jatyo68252561

Eehingin Seuduntipinkiivjjät ja LapinSivistysstuh

Vielä Liquisolesta
Kal€vi Sana. LiqriSolelinkista oli viime nunerossa
jädnlt yksi lause pois, jokå tulee hiekkavibjeen

TIIO$T5
TUNTS)T-TUO]TEFT

- Koskakumija Liquisoleovatkifrnoisuudeltaan
ja molekyylirakenteehaanerilaisia, ei ohut
taFek€roslcstavaanaikamanircraa
Siksikulunut
kudiosa koroslatuleeleikärakokonamnoin l-4
mm:n syvladella ja istiin uriuaa tarttumapinnan
lisååniseksi. Työkaluksi käy hlvi. r€råvti pulkto

Halutaan ostaa
Vi€lii yksi kupolimallinen 2 I h€ngenlelta Äulis
Bostron. Puh.90-893219

.vå ttå h y| kivå kbstel ykoi manei kångäs
€dm
-renkr hdhasa maakiiroja
Kodaim,6sasiakkåid.d
to vomusten
ia minoFi muk*i

KARIAKAIVONLINJA-AUTO
AI(ATAULU

7,30
9,05
10, 4 0
12,54
14,30
17,30
9,05
10,40
15,40 ?.50
17.05
I8,40

8,t0
10,00
11,20
13,40
15,05
16.44
18,25
11,20 8,25
15,00
t6,20
17,55
1S,25-> Espoonasenålle

LinjaaliikennöiÄbereinlinjan
busi nro 85 LåhtöLeppävarm Lekkitoiilta,

irAprNKllvili\

I
I
I
I
I

Tilam Lapinlåtjä-lehdo 40 mk
Ol€n suorilluut nalsutr iloan dillislå laslla
HSL:nrilill€ SYP-Hki-Lannrotiik 24,21421a-13A42

t

Kuulunennestattn
heildlöjiisenenä
Suomen
Matkailuliir
loon (SML djåse. yhdislys)

kauttajahaluanliitryåsuomjasneksi
HSL:åijnMa*sm
aod€n 1995suoruj:isedmaksrn
40 .rk nu ei:llistå
laskua
HSLn iililleSYPH:ti Lömroti.k.24,214218,
11842

f;;;;;;;;;;,,"il;;;;

kaulta SuomenMatkailuliitloodMaksånSML:n
jåsemaksu. 120n* ninule hneteträviillålomakkeella.

IIELSINGIN SEUDUN LA
PD.ffÄ\'UÄT
Tiidsnaa.lie 9 B 38
007l0Helsinld

