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PY{KIRJOITUS
HelsinginScudunLapintavii.it Mikä seon?Mil,i s tekee?Kovakuloisiajå tiutkåpipoisiå lunlurin
valloitlajiako?Uskaltaalo tulla mulaan,jos ei ole k\nmeniå Lapinreissujatåkda? Nåi1akrs\myksiå s@tlaanouslaer.imessuillameistakuuueille ihnisille.
Meillå ei olejåsmeksi pri.s\x vaatimnksdE lqmetren hnipln valloitub lai salojenliilonetien
smoiluia. Ku tulel mutåan,sinunei Larvitsetielåå kaikesla kaikkea ( ei se tosin haitlaakad)
Jäeiå on no i000. Tuhat crilåisla \lppiäjå rclkeihjåå, luonnossaljiklajaa. Enhisia ihmisiå,
erllaisia lalotteitaja mietnmyksiå E.ilaisiin ihmisiin tutushmind on rikkålslå kåitkien kuss

Iiclsngin SeudunLapinkavijöitä ei omisl.ah*aan. Ei Johtokuntaeiv.tkä toimil:mnt. He lnovat
Iry1lämui! toimitmalle, mutrajokainenjäsq voi tdlå vaikultamaåntoimirtm
Jost?imturkinlehdentoimintåsiwja s€lailcc,huornaå.elu suuriosalapåhtumistaon p,iiikaupun.ki*udulla inkoiluja retkeivi hlaåssähoSess?i.
lorukm ehdoila.ft piiivlikåveh'ä,viikonloppuetk ä.
saunäiltojåNåihin voi osåUisrua.vaikka ei mahdoronkilomebim nielij. olisil.m. Riitliä, etti on
päås€enauttimad
kinnostuut luomosta ja utkoilusta. Inpin luomosta ja sicllä 1'aeitmnisesLa
lhdislrksen retkillä roin viisi kerlm nodesa
Siis lervetuloa.sinå uudeksilapikävijiiksj hdkilseva, tai sinaio lapint?ivijöidenreswisvi olhtl

TOIMINTA
TOUKOKUU
YHTEISLENKIT
NUUKSIOSSA
Lerkit ålkoivat 14.4.96ja jatkuvat myöhåånsyksyllejoka surmuntåi,eilei kohd,lie satujokin mttu
HSL:tr tilaisuusLaien 19.5.jå 9.6. (Erånessur)sekå7.7.-11.8.vålis€nååikana,jolloia d
keslomatauko Muulloinlenkki pquutuuvainmikåli låhtöaikffullo I l 00 såtåå.l,€t*ki teh.tå:h,
jos sådealkaakeskenkive\r. Låhtö Solvålladparkkiprikåltr Ho 11.00eli kunbussionsåapunur.
Låhdemm€k€rtämåånu siaja varhojapolkujan. 3 luminajaksi b'men4jäNorautta!ååttyen
Kdakaivolle. Siellå larukkat voivatjåli&i sauotrEan 1aijatkaa takåisin Solvatlaån.
Lq*kim lavoitrem on €nsisUåisesti
lTloilla sekälaiorå ld*kiseuraå niillejås€nille,jotkå eivår
mietell?innkul.ieNuuksiossayksin. Mutm ker'tt piiivår€ppu.jossajuotavaaia sauiaviilineet sekå
jalåssåsopivatjålkiimeel.
VeiåJinåPirjo jå L€if Ström,puh 949-280429

16.-19.5.
to-su
PITKÄVIIKONLOPPUVAELLUS
MTKKELIIN
Låltö almmdlEimintieltd to 16.5.klo 9 00. Palun Mruan paitkaån su 19.5.noin klo 20.00
VaellusalkaålåheltåMitkeliå suutautuer eielåånkohti tustiina. VåellusDäårhvKåltioniden.
jossdp&iros,aual RorrlE on Larkoirus
lduia Pmas$ln1enharju.loyon;eta (yltrrqrar santrai
tilåt ia Tuuktalan rautakautind kalmisto. Suiuutrtaina aamupdivållåkåwune kålsåsranass
Astuvansalnfl kil; ja Inmsikaulisel kalliomaalaukset Maålåuksiin voi kåydå tutustunasM
kivelld tai vesitskdoolilia OnmyöstrEIdollista tutuslur Varkaanja Knklolaipalmroimivijn
tMviin Jos vielå aikaå.jå enersie on s.'Estln}t, niin etsime Tinoiassajoseitr piileskelevån
hiidenkimun. Sitt€n voikin euolninen ålkaa, joko låvallisese lai sålllsårlms Uinaånkin
Malkm hinta or n. 150-250rnk lenkilij owottaja måå,råstå
riippuen. Tellranajoitus.
Olerpåyksin låi katsin, låhdenukaarja 1uohlaå tuuli tultessasi.Irnoittautuntuer ja tiedusrelur
Joma Nurmipuh.k. 912-318 243.

25.5la klo 14.00
KESÄKAUDEN
AVAJAISETKARJAKAIVOLLA
Tarjollå lohikeittoa,kahviaja pulld mukavass sulassa leihn kem. Oiva tilaisuus hrlla tulustund najdja loinintad, jos eivätoleentuudestaan
tuttuja.Tarioeinis€lnaksavå120n*/ henkilö.
jotra enånåt tietlivål monellekosoppaaramftnoitlåutumiset vastuuholil.tlie 22.5. mennesså,
jos et ole ennd kå}It't. VastuuhenkilöaSnkka
raan.Sarnallåvoit d€dustellainit€n perille p?iås€e,
Sundstönpuh k. 5632092jå Ri.vaPudm puh.t. 7725318,p!h. k. 372 101.

29.5.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kdjakaivon såunaillaanpååset€sin. busilla 85, joka lähte€ EspoonLeppåvaarånIåkk onlia.
Mnkaanplylft€etja slEmpet. Saua l?impiåål-uuden
åikoihinja onyhleissåuE.Påluupikluutoilla.
Seunaslåperitåånpoikan påållå 5 mk saunanaksu.Vashtuhdlljlö Jomå HFkäs 479 508.

KESAKUU
5.6. ke
ILTARETKI
KevåånkuulosteftiåiltaretkenmerkeissåVihdinja Espoonmismissa. Kokoontmrn€n Vanhatla
klo 18.00 nmesså. Vdstu}lem kmisappaat ja niiliin
lorintiellå Pwslanmen itåpri?iss?i
mukaisel eväät. Paikalle Fiäse laihrista 2l klo 17.00 lålrt€vållå Vihdin Liikenteer b6silla.
Våstuuher*ilöAulis Boslrömpuh.k. 893219iai 9400-100877.

8.6.la
PATOPROJEKTI
NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA
Talk@l kuusikkokonen cDnallishDiseksi likankolon laråusktmpdn vålittömdssåläheisy)dess?i.
Pmiekti kuuluu yhteisllösrtåal liånsllispuiston våcnldsM. Pislolapio on sopivaty6kalu tåhån
hor)lmd. Omt cväal.jaMuDapwhe,ntrk&mrq)pnun.
anlra IIti puh k 488821,puh. L
68252561
^jGohjeel
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15.-16.6.la-su
KARJAKAIvoN KAToNKoRJAUSTALK

Vaihdnme ylimjd katole turerun"n huovanja sainallalisäåftne villoja vlåpo.
Vasmt mukml Talo taj@ soppååjås6unån.Vastuuha*ilö Uli puh. k. 488821
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26.6. ke

KEsKrvttKKosAUNA

lrrnmo vesi on lånuneml todennåköisestijo lötåånisltunpiiör Saunanlauteilla on oma
tuimelma.Sama lårnpiädkuudenåikoihinja on yhreissam. Sauasta poitåtu pai*rn pdåIlå5 mk
saunamaksu.Vastuuh€nkilöPeklå Naritrd puh. k. 8558232.

pe€u
28.-30.6.
SML:N63.LEIRTNTÄJA MATKAILUPÄIVÄT
KokemäenPitkåj.lrvenleirintåalueela
Luvassapelejå, leiktejå, luontopolh, sauomisla, tånssiajå nuuta mukavåayhdessåoloakoko
perheell€.Matlustarninen omilla krydeil{ ja najoittuninetr teltoissa.Osållis.mismaksu ei ollut
s€lvilå tåu kidoitettåesså,muttå tulee oldnaån leirintånaksun lisiiksi jotain pienui. Lisätietoja
Pertti Elo*lt puh. k. 939-54815671aihrlevissaMatkailuliilon lehdiss?i.
Vastuuherkilöt AnJaPounarn€npuh. r. 557 437ja Mta Såvolain€npuh. k. 570 21L

HEINAKUU
11.7.ta
ELLITSAUI{AAN
Eli naist€neu,ilta Kdakaivolt alkao klo I 8.00.Mieh€tkinvoivalloki tulla,muttaodottakool
jos€i haluåjåådå
ylånåjållakiltisti iuoroaan,Saunåmaksu
on5lnv h€nkilö.Paluupikkuautoillå,,
våksi.Vastuuhe*ilöKirsli KlanolaDuh.k. 2919l7l.

31.7.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kejakaivon saullåilå on råyd€IilH koi'lNihtoineen kåiktitren. Tät?iei voi jåtad vålih. Sama
låmpjåÄkuudenaikoihin ja otr yhteissåuna.Saunastaperitå{in paikan pååIlå 5 mk saDårna}su.
VastuuhentjlöAulis Bostdm p!h. k. 893 219.

ELOKUU
4.8,su
MUSTIKKARETKI
KARJAKAIVON
MAASTOON
JosNuuksiosseon nustikoita, Kale lö\tdå parhaalmadapaikat.Lrintö alamajanpihalraHo I L00.
PurkitjapMukal tiiytqaåtjokaisensorminåppärwdestå
riippuen.VåstuulE*ilö Kålevi Koski pulL
k. 676 039.

3.8.la
KEDONNIITTOTALKOOT
K4ypå kesah aikda ihailemassåMeerlatmd rarnassa olevåå keroa. Jotta kelo ynlyisi yhtä
h€miseve, s tiltw niittåå. Viiftattel, heiniihåråvatja -hango!ovat hwäs!å. Klm haåsiarovat
plstyssåmaittåvatsoppaja sua VastuulEnkilö Aulis Boston ruh k. 893 2 I 9.

24.-25.8.
la.su
VIIKONVAIHDE
SMRISTOMEREN
KANSALLISPUISTOSSA
Numnea, kalliola, harvinaisiakåsvejaja periimemaisdia.
Kokoon ulnm€ Sinisimpukm opasnrskesh*s€a r)råssfidrdin Kasnåsiin lawtaina 24.8. Ho
13.30,naftaa Helsitrsisråon noin 200 kL lrihtö kello 14.30Misroiaisven€ellå Vånön Saarcen,
joss teiriydlmme. Sulmudaim voeretki avom€renItteliå olevaanhrrnon sa]rl€a. Roman$ino
Jt]rno on kuuluie hdiruista kasveistaånja hisloriasråan.Jos såå ei sålli Jumon malkaå,
nltust'llme lriheqlinå ol€viin såariin.Paluulåhö Kåstuisist?i
n kello I ?.00.
Kuljetus Hki- Kåsniis-Hki omi a autoila. Yhreiskuliehrksesrasoviraån.Hinta 160 ml sisåluiii
vqdrljetuksetKasnås-Vånö-Jumcvdnö-Kåsnås.Muk@rretk€flFårusreet(!elns+måt:uupu!si+kelrn-ruoai r sekdpiktueppu ta remos?ullo. Rerrelb nuhtuu milrålin I0 hmtrlöå
ja li.;iitiedot viimeistrrin 27.6. Anja Pouriainn pth. k. s57 43'7ja 94941 7 293.
Imoiltauhri@

28.8.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Sataatai paistaåsåunålåmpiåii klo kuudenaikoihin Kadakaivolla. Saunaon yhteissåumia siitå
Fritäån paikån pååIlå 5 n& sauramaksu.VastuuhenkilöKårin Sillanderpuh_*. 674 644.

TULEVAA
4.9.K€rhoiltoKaisaniene!ålaasteellå
25.9.Keskiviiktosåuna
12.10.Sryssiivous
Karjalaivolla
30.10KeskiviiRosåuna
Syksyksi*,availlaanensiåpukrssiå,
muttasiitåtårkertunin
tuevassa lehdesså.
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LOMA
KALASTUSVAELLUS
3.8.-1
0.8,
Tero Ronkainenopaståakaldsåannin saloihin
Kessher&naå-alueella,jokasijåits€eIiar rirven itå puolella. Maastoonlåhdeti?h Sevetrijånelti pååtöspaikkarEon Paåtsioki ldheltä
Nellililmiä.
MålkåalkåaF 2.8.tlo l9 26HehnBiniauralieås€natlaköteviillåjlmallå. MatkrD hint! onn
1650mk. Malhn hinlååtrkuuluvat matkatju,
mla, bussillajalålsila, oppmpålvelur, kalas-

joka pidetå?rnlvalostusluvatsekåpååtössauna,
e. Paikallisel kalastusluvåthankii opas.Ruol.ålå vakuutusei krluluhintaåll. Mukaånmaåtuu
ainttin 12heikilöä.
Emakkopalaveripid€ui.inKdjalaivolla la 20.7.
kro I2.00.Li5åtietoji ja ilnoiatåulumisetJoF
maNumipuh. k 912-313243jaTeroRonkaineD989-8522991(klo8.00-22.00).

MUOTKATUNTURT
10.8.-17.8.

Muotkien maasloon helppokulknistaja påivä,
matkat ovat lyhyet. Vaellus sopii siis irlrin
vasta-alkajillehn.Majoitus In@stossåreltoiss
Låhtö gelsingistå 9.8. klo I 9.22liihlevåssåjun6e. EiDtå I 350n* sisåltåiijumtkåtmåkuupaikloineen, bussikuljetukss, loppunajo;
n*s€n jå -såunan.Reka ja vaLuututset eivåt
sisålly hhlad.

Imoittåutumi$t 15.6memessåKalevi Koski
puh.k. 912-381079,puh.t. (klo 11.3G12.00)
90-856 442 49.
osmottejille pidetitåa trnåkopalavei Kårjå,
kaivola 27.7. klo I L00.
Ennakkomksu 500 mk suoriteråatr kotiin
låhetehåvållåpålkldsiirlolonaklcetla.

l0

SM-ERÄTAITOKISAT
KILPISJÄRVELLÄ
17.-26.S.
Kilpisjtinen Sa@veikolej6t Äs€uråava!
SM,
öriitaiuokist. HSL:n porutalta on p),.rdeft.y
apu
ftstiiehtäviin ja olemmejo lupauhDeet.Noin
bnmenhmrå lapinkävij?iår,Fihåisiinmsreille,
jotlå horm pyörisi. U1i kenoilee lisååpuh. k.
488 821plh t 6825263.

gi't
3:n'l

RUSKAVAELLUS
HAMMASTUNTURILLE
30.8..7.9.

Ruskaaihaillad koinfiktassa Hai nastmluin eråjMssa. Alue sijåirseeSaårisetinkdkeudellanelostienlåisipuolella.
Måtka ålkaåHelsingin mulatieMalh pe 30.8.
klo I 9.26låhl€vällåjrnaila. Mukaånmåhtuui2
hsil.ilöå.
Matkan hintå on n. 1400nk sis?iltåenmålkat

lumsså nahlupaikkoircm s€kåbussil:'Tdinja
pååtössåum ja yöp],mis€nSaåriseliillå.Irnoil
låutunin€n 20.7. mennessil.
Ennakkopalavdi hhtijöille pideuiän Kaqakaivotlala 17.8.klo l2.oo.nnoittrutuniDeD
ja lisåtiedot Jornå Nlmi p$. k.912,318 243.

uLKorLUYHDrswsrotMtKUNNAN
JÄRJEsrÄMÄT
VAELLUKSET

pERHELEtRt
KUKASJÄRVELLÄ
s..16.6.
L€iri mtarkoitettutaikille, vauvoiståvåår€ihin,
murosikåisislå numrnoihin. Ohjelnåss on
lucntohokist i yhilessäoloalasien
ehdoilla.Måtk'rstaninen orninneuvoin.LisåtiedotAimo Ha,
kola p!h. 945-583369.
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LARNA22.-31.7.
S)lama./s),lde or Ruotsin jå Norjan Eiatunluialu, joka sijåitsee Kesk-Ruol$s Jäm!
lannin ja Hiirdedalflin Rajllmilla. Vaellus on
Vaelllkselle i*rnj kokoontuvatVesd etamass MaMtaina 22 7. klo l2.30. Matl.å teh,
dtD kinpAldillå
mia aulojakqttlien. Paluu Vaåsåd 3 ].7. kio 21.30.

PERUUTUSEHDOT
Josvdaus pmule&ån, palåutetaatrilmoiltautumimaksu våhennet\rtritoimistoluluilla, 50mk
vamulsclta, hitenkin niin etti, ios r€raus pcruutetad rvöhenn n l_uin:
42-3I irk emen malkanalkua.pi&itetäiin puc
l0- l 5 ukma
Mtk.nållu pidåteuiäneruEk,
komak$ kokon rn. Mikåli tåmå måls on vli
25% vmhm lomåviikon himasta. palautetarr
,imän måltiin ylittivä osa.
l4-8 rk men malkd alhå, perilå?in 50%
vdanks€n kokonaishimaslä,hitenkin vrihrn0-7 i,rk emen natkd a[.u, psitiiiin varådisen
Tilaja on oikeurenuperuutlåessåan
tä) 1eentakaisinnalsuun lååkårintodistuksella.
Helsinsin SeDdu låpinkåvijöillå onosaottaj!
d vslwden tai muun el)Inlta mmattoman
rylnjohdosta oikeusperuuttaalomåtilaisuusl4
lfk emd tlnoiletun tilaisuudenålkänispiiivåå
olemåtta velvollino korauksi
Jtrjeslåjån
pcruuttaessatilaisuuilen,oMnoftomalsu palåu,
telaankokonaisudessd

Matkan hinia 1620trl]dhe*ild, jåsenet1500
Ink rlö.Hintasigiluiri laivmttat kanslpåikoilla
sekämatkustajille etta autoille Vaasa,UlMlaVaasa.relkimuomt våellftsen aikea, polttoai
neLrlut Ruotsinpuolella keskirnååråisn kulun*sen mukåaniå vaelluksenleliijår palveiut.
Hinla ei sivillä mtkavakdutusta. Yöp)minen
telloissa vaelluksen åikåna. Hinta edelllttiiå
rthinu.iin 8 tiiysifl DEksMa oellisluj&.
Liiåtiedot JuhaniSiik puh.950-52613 16

l2

KEVON LUONNONPUISTO
Utsjoenkunnåssasijaitseva v.1956 perusteltr
Kevon lumonpuislo on lrr@ pohjoisin laja
suojelulxe. Phtada on 712 lol,. Puistonperusramis€liaon haiuttu suojellaainutlaåluin€n
rclkolaak$, K€vonkujoi, Jålappale sitii )mliiröiriiå, lrdkisti vauioituvaa hmtriluontoå.
Luonnonpuistoionensisijaisestivamtrualkup+
råisen luonnontutkinus- ja suojelukå)ttöön.
Sitsi ilmisd toininha niis*i on rajoilettu Fsljon enemmånkuin kansålliwuistoisså. Tutkinusln Kevotrluomonpuislonalueellåludoitlaa
Tlru lliopistonLapintulkimrslailos.
Retkeilijrin kamaltå Kevon luonnonpuistoon
jaeth kahleenown: rolkoalee*qJa hutuialuesd, joisM on osin qilaiset mjoitukst
TuhrialEella voi hiihtiä kailkialla 16.10.30.4. vålismå aikana.Jalm sa iiikku
1.5. 15.10.våinmerkrryillåpoluitla.
R9$94bs on kokonaånr-ulorkiellosså L4. 14.6.välisq alm.
Leiri}t),mislå lartd on reittid vmille rak€nnethrlukrisiåhuollettujateltlarlu-ja ruli!åikkojå
Osaila nåislåon tilapåisiksi sådsuojiksilarkoileltula kosaslaawja ja lurvekarin€ja. Ne eivål
sovellu yopymised, jolen ietkeil'jå tanitsee
väiluintittii lellån våella€ssaån
rolkoalue€nrei1ir. Tuldlekoja leililtlninen on sallirhu vain
rnerkityillåpaikoilla. MetMpalovdoihrksmaikanå avonrienleko on kiellettyå mrös tulipåikoi[å, muttaretkikeittirnenkå]tlösallittua.Puiston sisillå on Kuivin ( l0 h) autiotupa ja
trlkopuolelia,mutta ieitin vdella Ruklajijnen
( 8 h )jaNjavsoaivin ( 10h) autiotuvat.Talvella,
jolloin liikLumin€n ei ole sidottu poluille, voi
puistoo wpu hiihuimaillåmonellåkin suua

Rolkoalu€en.eititr pä?itepist€et.
Kenesjaini ja
Sulaoja, staiheval nEatreiden vdsilla MG
lemmissapajkoisså on opastustaululjå pysåköintratrc. Ro*o-ålueen låpi onmerkitty 63lim
pilkä vaelluslolku KdesjiindJå S'rlaojd våliue. Reilii ohitlaq luonnonpuistd komeinmat
nåhlåq1'det. Polku kulke€ melko vaatilissa
maastoisså.
Jokiajoutuu ylituimåånkshltmalla
useitakertoja.ja vedo pinta on vesinLin atkukevist?ikorks. Reilille o$kulluhelpotldMdr
rutennenupittoksiajå prstysuo.illej\{könreille
portaita. Jokjetr ylitystå varten on pingot ttu
kådenstjallist vatjent rmalta loiselie Ne anr
tavatkrhlaåjåapy$'mål,nu,slssiiJosl(as
loirnåk-

Kuivitmnrin tadta kulkevardgaspolku erkanecja liitt'v kanionin reiltiin puiston louiåis'
osass.Tämiinpolu vaiellå onkolne auiiolry@
Ruktajårvi,Kuivi ja Njavs@ivija niidfl lisiiksi
luli-ja leiriltlmi5laitkojå. vai}}a ttnii reitti ei
läpriisekärinkdjoaia, kåy se rotkolaaksonjyhkeåss?ilomaispäässi ja liellm liki 30 mer
risellåpurouks€llaKDlvinreitill€voitullamyts
Paistmiurin erdrnaa-alueetlautta.
Kevon k€njonin reifille kdnattaa tmta aikat
riittlivästi. Kiiretui lilåmåilå polun låv€l€e 4
påivasså,mutta dmiinkin
aikaa saa Lalulnåqn SuomenehkukoneiImise naismissa.
Ydinalud muodostååyli 40 km pirkå jå påikoia toista sataa metriå syvå kanjonnnainetr
rclkolaakso. Se on srltynlt miljoonia wosia
sitt€ntåpååluneidenkallioptråliitahdusten ja nurtumien seumuks€na.
Nykyisinl@ksorkaliolqiirh vaihttavat pohjatlavirtaåvaKevojokija
vaihtelerånilnåsto, aiheuttanåpafkdrapautu-
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Pj:npuheenvuoro
Talve! lriihlokclil alkava!ollå jo amakin triällä
etelåsä ohi. Tuskirya liukad loi ilmia sr11raå,josei ol€ ladulle tai huhtMleer kiireiirådn
jokal
ehlinlt. sillå lårå påivånåtodennåköisesti
nen on omalla laho1laan kiireinea.
Viime wosi oli 'lhdisnrksenmekånnaltalodella
baä Rahaaki! jäi kns$n pohjalle jiiseDislön
Aina on leskusteltu lehlme kNtannukslsla
in. etki jotain o1i)ritetuivå Puhcenjohlajasai
jolrokutnan p?iälv'imeinth käämlteti]å lehden sisiaeu muuttaniseksi. Koska lehleenoli
vaikeasada mainoslajia.aNettiin s dkoptrc
lislcn ichlriuksi. Hmknth. jaikelaan loislai
scksivuodcD
1996loppuunTållåolerunesaå-

Dcetlodella huornå[avaåsååslöå.eikiJuui olc
lnllut moitteita lehdensigil1önsuhleeD
Ke!åtkokoN hyviiksyi wodeD 1995 tihrpådtijkser jaasianomaisetsaivat vastuuvapauden,
jotfl Seijaln loi nlt kiitoslen kera roleta harmsiamaånl'uten hånentoivede on ollut.
Kuten huo aåne- yhdistukseluirnmeon ilas
laljon loiminlaa. Toilon, että osållistutle1i1a;
su*siin, sil]ii niissävoi nielestitri lodella rdbunta Parhdr kiitoksen toimikunat saaval
ja,.ft i toinionruns^asti
siiui.eltllosallistujia
kutien valta!r esivalmislelutl-,it
menehutkaat
Toivolån kalkille leppoistaja lämin1å kesåå
Kirsti
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*KONESUUNNISTUSTA''
Mdenraki.iåi ovatjo pilkäån kå)tuineetel€L1ronisia apuvålin€itii suwistaeM
maåilrnan
mqillii. Snomesskin on ollut jo walrr'lh
ruoden ajan saatavilla näitå apuvålineiu
navigotmin awksi Merellå GPS laitreet ovat
olle€rnrnuianoin viiden ruddrjm.
Smsijaan
rctk€iliiåt Ja dijnlävtat hitavat !"si.a hakeå
tutD]m näihinvålineisiin.AlunperinOPSlaitreet olivat suurikokoisia,muttan'.lryiiånlaitleet
oval pifld\n€t
kisipuhelimm kokoonjapåilaval vain muutama100 galnmaå.

GPS:r toimintaperia|te

GPS salelliitit mittaavat tårk n sijaintire ja
laikkånsås€kålålEqtsensignåålh alhhetken.
GPS laiae vastadottaa satelliitista signaafi!.
ruttaahluneen åjånlåitleenjå satelhitinvålillå
Jamååritieleesenperute€lla vasrå4ottolaitlem
ja satelliitin elziisrydd. Tekkad mittauks€en
tarvitae våhintiån koinen satelliitin Lihettli,
mM tietoajotb sepystyisi maiarittelemziiin
tarkan sijaimin. SPSlailteet. jotka otr tsrtoitettu
siviiiikiy,tt'ön pysbaat må.trittelemiun sijainGPS eli Global Positionin8 System laitteel nin n. 25 metrin tårtkuudella Tåtii tarkkuutta
pmstuvat sat€lliiltiteknjiklsår GPS lailteel
$tilaspuoli ei ole hlaijks}t}(,Jotd kå!41öönon
saåvatåvaroudesså
kiertivisui såtelliiteislajat
otettDhåiri åsienaåli,jokå vålrcnlåiiem.1dkkuvaatietoaja plstlaål Uimiinle.usteella måå- kuutla. Se aiheultaastu Eisvnheiui mitla*ritlelm?tm larkm staimin m€rellålai naåstoy
seq, mutta virhe on hitoLjn yl@så ålle 100
sa GPSjårjestelmåånl-uuluviå såtelliitteja on metiå Hdirinlåkoodir on todettunimittiiin vai,
luktis miirirål@ta kisuivållä radallå.
kufl.avånmilen korkeudenm.dårityksen,silla
paikan li*iksi iaitteet pystyvåtmdårineletrtirin
GPS:riäd uudistettu jalknvasli jå oikeastaån rnyössijåintipaittransakork€uden.
våslå v. 1994 siiu on tullut jatkuva )mparn
worokandentoimivajdrjestelfti. SeonlehiretSuuDtristus
GPSlaitteelh
ry Yhdysvåltainpuolustusninistedönaloittees
tajå sevåstaaedelleensatelliittiq toimimasra
Su'mislus GPSlåineellå ei periaåttecss !oik,
jakmosta. Jiqesieln,in elua d, €ttäseplsqf
,ekemåånpaikan måtrlrysrå kaikissa olosuh, keå kovintraanpaljon suuruanotlamisestakaiteise ,mpfi lllmkaud{. Siihs ei siis våiku- talla. Tosinnåilla laiteilla or useitaeri loimintåmuo1oja,joten suumistus GPSI1äoD mon!
1aesimerkiksi stiåolosuhte€1.
Alunperin jårjee
lelnli mtarkoiiettuslilellismkilttö.'n,
vaik- puoli*npa luin pdnteisillå välineillå
ka siviilikål,ttö on täilå he*€ilå låajempaå
Sjviilikå)ttöå vartenlåheletåånerilaistakoodia. Yksinkdraissri, kD laitleesed syö1elirinsi
joka ei sisällå yhtä tårtlaa koodia kujn jåintipåikka ( tai iåilteen Inåliritleicnå sijaint!
sotilaskåyttään taikoitettu informååtio. pai*tå ) ja tetassa ol€vanpislen koordinåalit,
Siviilikå}4töis€tlaitt€etkåytråvåtns.SPSkoodia voidd laitte€n anlla suunnistaako. kohleeseen.Laile illnoillåa suuimm,måhdolli*trmm
jasotil6kä)'t1öönlarkoitetutlaitt@t PPSkoodia
kulkusuumd poilkeamm, etäislydenkohte€seen,arvioidun sååpumisajån
malkanopeudesla
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riippuo kolteeseenja samoinmvösnopeuda.
Kohdelta
låhestyttäessä se
antaa
ennakfovaroituksenja lopllta ilmoittåå, ettå
kohde @ suwtetlu. Muitakin lekdikoita voidad kiltlå.i, nippm GPS laitteiden omiraisudisista. Esimerkksi laite voi rekisteröidå
kuljetun reitin ntistiinsa ja laitteea
lakaismpalDDohjelmn anlla roidåan reitli
muultaa kii:uteiseksi jå lalatå smoJa jailkiä
lakaisin. Laitteiden monipuolisuudestala
muisukapasileetistariilpuen se voi siiil)luiii
rnuishssaan varsitr suuren määiå eri
reittjvaihtchtoja, jotka voidam mååritellåkaJlalta muistiin ennenmalkalle låhtöålai mtkm
åil.m Reitli]a kulkusumta voidaa esirLti
my.'s graafiseslirni)tollä

d@ vmtalnut@ vaitkåe.ilinen aktu. Mesrossajoss&olt v,ilvnl tmistspisteita, niistå on
r€raton hlötv sanoin !öolosuhteissaja huonolla så:111ä.

Retkeilykäiössi låitteista €i ole vielå kovinkarn påljon kokerNksla Palkm mä?iritelv on
nyös nrLlisillå @stokanoilla häkalmpa
klrin m€nkodeilla Mdkoittie! reunoihn on
merkitty leryspiirit jå minuutil selkeåsti.
Maastol€dtåa vailen tanitaa apu!ålireeksi
enllinen nitlalelt, jonta ai.ila voidåånftiiiri,
tellå puuttuvaminuuttiasteitko kartanrelU@n
kaitoissaniimäasteikotovatjo
Tulevaisuudessa
vålmiina kuren on jo Ruolsin tDnturitanoissa.
Enllisn nittalel1n kdlannd kartanmukana
sattaa olla hån-kalaä.
lot€n ilieinla on mååriTåhåi asti relkeilykå'tlöå on c'hkåniten njoit.
tellå asteetja minutdit lårke'rnnin kårtan reutannl lailteidq kokoja suuelko viranlolutus.
naånenna}toor Nah pailtr måfittelt muoUudel laitleet ovat vinan kululuksn suhl€q
dostutrjouslavaksi Konpassia ei ole hitmjå påDslokä)tössliHn kad s)$:i hllåui pois varuleisla. Kaitki elekthuonåltavasdpåråntuneel
niidd källtöaika sattaa l.iheswä 20 tutia
ioniset vålineet ovat dkoja lniiriöille ja tånå
laitlei.len omimisuuksista .iippnen niisså on !å1e€ myös GPS laitteisiin. Parisrojen
yleensåmy6s virrårsååsröbilllnta nuhdoll;
lopahtaessaloppuu GPS:suipuhtr, joren konrsuus.Iiitteet kesUivätDryöskosleutla,koskane påssion slyå pilåi mDkda, vaikta uskouu1efl
on suuuilelh mererkull'uolosuhteilavdls.
letniikliad olisi suun.Konpassihd ei idlirse
ulkopuoliståvirralåtdett?ieiki s hwdy pålka
slla. Tdkass partarunådritvksessGPS:stion
SiirtyisinköGPS:n
vmsti
iloa ja sn jålkm ei tarvits lvd&i
käyttäj åksi?
letoa missåliikutd. Nylryislo laitteidenstaåtlis€ksi larkkuDdeksiluvalaanninittåin ålle saGPS1ovåt olieet tahin asti !årsin kålliira, hinM1 ovarolleet y1i 3000mkn ja mmipDoliseF
mar laitteel vielå kalliimpia Vanh€mpiålåjtleiö
la on viime aikoinå ntsly jopå n. 1000mklla.
Nåiden heikkoutenaon kuitentin yleenså
$uetto virånt'ulutus, joten varaparislojapiuiisi olla melko nmsåasti pnsål.ån laskuss
Laittel svelhwat |ailenkin lyvin esindkiksi
tilapåiseen paikan m.åritvkseer, mikåli
kmpassin awlla iiikutam maastoseja paikm
måårilykset suorjletan tarpeen mukaan.
Kdoordrelkeilysså, v€neilyssiitai pyöräilt?iesvi
laitted koolla ei ole mdktysuija mukad vo;
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..KENEN JALKA KAPSAA...''
"Jålkinet muoöstavat varusteiss dimm
kohdå4 sillå niisri flippuD jalkojd kuto ja
silen vålillisesri nyöskin etenenisnopeus.
KerSiksi on $osileltava lukevia hiihtokenkiå.
JosneonvalnisrettuhFåstå nrhasråja sopivankokoisiksi, void@ woilla kflsillå talvella
hiihuå jakesdlläkivellå. Hyvid keni.ienpohjat
ovat kåksink€rtaistånåhåsta,joka pilåi kevåtehjossa ja kesiin sateisså." Nåin opasti T L
Soion€n r€&eiFiikei miniossa oppaas@
4olunrlla. Kumisaåppailahlin ei h}{åkslnlt
ker*m heueida jalkojfl haudonajiksi. sqxi
jaflhån opåstivårårmaånnukd keryet kmitossutleiriolosuhteitåvanen.
Hiihtononoilla ruskin kukaan enåå låhtee
vaellutsille. KmiMpas on kaikestahelim!
ta nytfiirin suosjtuimpiajaikineila vaelluksilla.
Mit€n kehitys on tåhån suuntaåkulkenut on
va,keå senoå. Jos oikeur muiståa, KulleNo
Kmppin4 suositt€lijossakinkidåssaånh)ryåkoska se €i
ff jalkine€na kmiteråwpdta,
håudo jålkaa samalla lavallå kuin pitkä
kmispas. KuniteråsååppMrbitåvatvainolla
lållå helkellå kadotettu luomonvåIa. Mårkk!
noille on tosin tullut Dusians Ceda boolseJå,
joiss onkuninen t€r4.Nåistdei laidajuuil@
olla tokemrsta retkeilykilösså. Myös iuotsålaino valntistajå on tehn),t tållaisia retkeilykenkiå, mutta himaltåan ne ovat melko arvok-

Kunisåappaidotltttd onkyllä!€ruskltua Suomo Lapiss ja muissatin ruastoiss jose liikuråanvaihtelevisa olosunteisså- k-utenjokien
ja pNoj€n rantår&iseiköiss:i,dpå$illa ja nuillå kosleilla paikoilla. Tållöin ei tarvitse patjon
miettiå missåkulkeejå v@ltla ja pientenpuroj€n jå jokifl ylitlskin onrdstuuvaivatlakalrl@Inallå

Ainoa epiikohtanielestäni on, ettÄ kmisaåppaåt ovat melko iaskaatjos niisså on riiluiv.in
tukera pohja Siksipåolen esimdtitsi Sarrise1är vaelluksilla varannut mukaan vain
matalavanisetkeveåt sappaat ja vetitntt ne
jålkaåni kosteillå reiteillå, muulenolen kå}ltdelt hrkevia lertkdeita. Ka.{uu.jålkineiksimatalat sppat €ivå1lDomollisesti sovellu.Toisåaltajoki€n ja pumjen ylitkset ovat melko
lyhyiui, joten jod ylitykser ovat snjuneelilman
kenkiå. Jalkålden suojma olen silloin ki\4t?iDlt paksujasukkiatåi s}] linkejä. Tåmåon ollur
mi(u trDhisni fttkåisu.
No.Jassajå Rnotsiss vaeltaessaniolen olpinul
kuitenkin viime vuosina kåyttåmåår
va€lluskenhå.Sanokootmuut milå tåhånsa,ne
ovat pehal kåvdit, jotka pakkaan retketle
mukåan.låntiset vaellusinastol ovat f,ååosin
laivia huturikeft aitaja rakkaisiatuntuxinteiLi.
Sat€isellalå liutkaalla kelillå osa årvosta,
ettei jalka lipsåhda tiukassakaån peikassa
keiklLallå kiv€ltå. Ensirunåin€nkokenuk*ni Norjastaoli, ettii kmiwppåat olivat entiset
koluressasikiilaisiåljvikoila. Ss jälkem d ole
mkkaiseenmaåstoonkDmiseppaitavienyt.Toki
liimessiikin kosteita paikkoja lö](åå ja joutuu
jokien yli krhl8!)lrrm. ortein sateishapåivinå
jouhlvat vaelluskengåtmyös koville. Norjassa
kuitenkin pelashiks@ on, eltii sikiilåisisså
rurn$tuvissa on kDmm Laivaushuoneetkåi
kille vårusteille.Joter ei senniin våliå, vaikka
muutamantumin kävele€kosiuneissakqgisså.
Tietå.ipd}rin, ett?i s evana päiviin on laas
jalanållå
kuivatlöppöset
Nykyåånvåelluskenkiåon myös Mtaulla hyvin l&ja vålikonnå. Kalleimat niist{ ovå!
tiysahtaisia ja Gorelex kalvolla suojatluja.
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Tosl! pdnteinetr nål*alie*iikin kestiä ylläitä- tewenpim lnljasnålEsta ja Goduasta vålvån pilkåtu kosteuna,kur sdr påivån åluksi nistenujen kenkien kurlo ort hwä vielå viiden
jälleen, niissåkosleussuojdl'on
rasvaa kumolla tai $ojaa trrdraikaisella woden kä\,1öD
''impactilla Nahtakenkå knits*ir hengittiä
Goretex.Tosin viimeksi letslssii olosuhleise
luonnikkanunn kuin Goretex puhlkoot nåikengår kastuivat n. viiden l'min kå!el!,n iålnoksel mitii laheNa. Mikaili ei halu sijoitlaa keq. Halvenn ss keryisså otl useh myösjo
huikeitasumia vaellNkenkiia voi aluLsivaik- kosteus$ojaus. Malenaalinå voi olla esim
kakokeiilahalvenl1l]illalakeqimnill. malleilSlmpalex 1åi Porete\ ja nuiiakin nimiå vårla. Viune vuoden lopullahån lrettins k€n€xt! mdlö]t$. V€rtailuddenjaGor€lexinvälilovai sefleet DNli-as€rMrja didenlioal oval lä en ole lrilenkan missäiinniiluD'l.
låskeneetn$kåsti. Ns. kaupur ii vaelluslicntiä
on smut alle kolneNde. Ne eivår ole aivan Saappåislajakcngiståvoi siis ouanonlla nielruin htkevia kuin oikeat maaslokdgät, mutta ti. Pdas on km kokeile la etsii it*lleen
joislakin nalleista saaltaa löylyå vårsin mukavimat vaihlchdot kotoisisMmaostoisså
luonnikkaåtLrrll'uvålitu)et.Hinnån pudoluksn
- ei sitten tarvitselåptu soilla lamil€lla valinsalaisuulenaon lrcmolisesli, etLi kogät d
tads. Aila kuileDkin kmattåå muistaa,ettei
vahnistettDkaukoidån laajoilla markkinoilla. kenkien kuilattelu omisru kotomåan
joten kenkienkesuqydestå en n€ne tåkuusetr
våelluksillå. sillå kukapa haiuaå paahtaa
Eskaase kä]tösä. AnDhtr kamttså våråta kesåhelteill. aDtiotuvmkmiiM haDtovankuuitselleen sellainen målli, josså rå !i nonsec ma.ksi,eikå kenkien t-uilanelu nuolion ålirellå
pohjanjakengånmjåsl!ylösn1.5cm.Tällöin o1ekovin suotavåa.Siinå piuiil var F viieus
ei lesi aimk@ tLurkeudukengiin sisä:injuDn
paiklansa. Mjssd voi silaa siellä nankapalaå.
kul'ituksell€ arimasta kohdasta. Omien
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NIESTASAKKI
R.{,ieviiåt ilman BlÄ Bandia
Olme
nosien mitl@ loumeet ldtirMr
retkme ruokalistat Blå BaDd retkiflokien
vamd. Neluin o!a1vålniita naukråita ruokia,
joisra on välumipakashrkse! åruIla poislettu
!€si. Ta{olla or m}6s såksalaisiaReiter Tra
velmch rerklmokia.ValnistusnodelmisuJoh,
tuen ne oval vGtu kalliita, eikå edesEU-jäsn}}s o]€ niidd hnrha aleniånui.
Halvdpia ja vhu rnaitlalia relkinokia loi
valmislååi1s€kin.K)sykti nikllå RaijaltalUsilta lutune&illä oldnoudåttliut seuavåå perusainekaåvaå Kuivat!u jauheliha+kuiva
pussikastilielpemmuusi. plkmåknroni tai
pilaEisi.
Mitn nikin maksåa?
BIå Band re*jn]uonat nalisavar 25-30 mk ja
Reileritn. 40 tr*pussi. Blå Bandinlastitkejdd
hilml omt 4 n* lrenoilla, Krorit naksåvat
1,50{ mk. Pikåmakarootumaksa 5 ml 500 g
pussiia pikariisi I 5 mk hujakoilla 400 s paketh.

Pemnåmuusitnuksavat
7-8rnl kuuddmoksn
pa,l*as, pailsi lakloosilonMielihrra, jolla on
hh1åakaksikertaaoelm?h. Tarallinfljauheliha måksa noia 30 nk.ia paisli 40 mk kilo.
TarjoNhiMt ovatvielå asia eriks
Aenoiden linnoiki

saden syöjdåJa atlTie

Reiter Traveluch 20-23 mk
Blä Band relkimuona12-17 nk
Jauh€liha+ kastike + pikåmåtarooni 2-3 n i
Janheiiha+ kastike+ piksriisi 3.50 4 50 n*
Jåuheliha+ taslike + peudrDtrsi 3 40 4.40

Ja ei muula kiiin sydmä;io
Kalevi Såirå
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KASKIPOLUILLA POHJOLASSA
Suomalaisuusei ole vain onan trrllirlme histc
riåå ja Llittuuia. Srcmlaisia on åsunut eri
luolillå naåilmååia he owt luoneetsime omt
k u l tl u u rip€r inle€ns å
smmlai$]ue€t $oinen ulkopuolellåovatRuor
sisså.Våh€mmållehuornioll€onjärialt $omalaisuudenvåikutusNorjassa.Tmettnshan on,
etui Norjd pohjoisia osa Ruija oli pitkäån
suomalaielretta. Suomenki€li on Ruijaslakin
Jo låhes tyystin håvinnyt vaikka ranloja
suonalaiskyliåon yhli olmase.

kellåkåksimajoilusmhdolli$utta re&eilijöiile.
on
mahdoilisuus
palvelumåjoitukseen,mutla lim€nårkd
on
ot€ttu kåyttöön myös vania suomalaistalo
Svarvestolenjtrepalveluuuvaksi Ke*illäalueellaonnahdollisuus liikku *k?ijalkaisin euå
pyöriii\reiteillå.

Finskog€n eli sumulaimelsä on edelleen
vaeltajanunelmamaå.Suomålåinenasutuson
ull{
hetkellä histonåa. Suonalaissta rsutukErelå-Norjånsuonalaisretrhistdia on l-uitensesta njaseudulla tertovat kuitenkin ninel
kin tutemttomampa, vaikla asulussiellä on
ollut hyvin vdhe. Kmingas Kuslaa Vaasm Honkmidi, Pumla, Rilå$åki ja llgt muut
suomalaisperåiset
sanåt.Suonalaismetsienviikåskysu suomalåjsiåmuutti SavoDtaskimilra
meinensuwi vaeltajaja tarim kertojåja hålti,
Ruotsin Vemilantijn, asultmm Ruotsin iå
joiden istijvä Niitta{rDn Jussion leviimrt us+
jaNodanrqia*utuja. V.nhat suomalaisålrleet
piivrinä
ke t?inä
k ltiå Nodanja Ruotsinvalta- aD noden ajan sanlå{uen rinteess?iJa polur
vadoille suomalaisiorpilleoval nurm€ttunel.
Torpat sijaitsival rrsein yksinåisillå pa*oilla
santar metsånk€skellåKaskiviljelys såilyi pi!
Finskogo eli suomalaismetså
ei ole kuitdrladr
åinoaalueNorjassa,jome siltoistensavolaislen kiidn al@D r@viljelysmuot@ ja aih€utti
jalanjålje! johtival. Dramrneninpohjoispuolella risnriiloia notsalaisten ja no.lålåistenkesken.
jonn€sunnalaisianuuni
o)tri alElimddk4
1 6 0 0 l u v un pr oliv ålis s ä . D e n N o rs k e Ruotsalaisetjånodalaisetolaryhreisioiminaveneet alue€lle linskosleden reitin, joka alkaå
Ttristftjrainsin nosiknjase v. 1994 minitaan, e1tå vielå 1800 luvun alkupDoleuå etetästäMorokuliasrajs pååg] Trysilin Sore
Osnin. Reitillå onpituuttar. 240 kn NorjaraiFirmernårkassaoli29pis ii tal@,joilå suom,
setja olsalaisethalMvat tdlå reitillå kurmioitlaiset asuttivat.VuoM 1923asuinpåikkojaoli
jätjetlå 10.aluella ei ole enååva&ituistaastDstaasumlaisla kulttuuri- jå viljelyhisloriaåalueella, srksireitti esittele€luomon nåhuiqyksF
a ohellåvmhaåsomlaiesutustå ja elå{nåntapaa s6r1r3$mored ja riihineen.
Iinoemarka on n)kyå,?inDrarrunenilaistenja
Oslolaistm hiihtopamtiisi, korkeimat kohdåt
ovåt n. 700 m€triå, alu€ella @ usita pieniå
jårviå ja suomalaisial torpal sijåitsivat clitie
jairyfl yfrpdrillå. Fimerna*a tådoaat?illåhet
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''Nousliaame

yl.'s ja kalsokaame memei-

Tiillå pail.alla voime hellgittåänurE jå har,
ja olla i]Iw kaupukienja kylien huolia.
Oleffne etsinel täåltå piilopaikl@ k;eidfl
s€umtkommulananunef.iiziltii
Ja ilahduhakmn s meitå yhå uudell€en..
( vieraskiriamerkinui Ritanåesta)
Joku lotr.ija on lodmut rieraskidan siqtla.
et ei t;irnil ole vain luonl@, vaån memertlen
aikojfl kulttuuia, loka påneeajatteiemåanny,
k'?äiv?ir louhotustatyhjlinpdiväisenå.
Savolainenkaskiviljely vålitli Ruorsiinja Nor.Jaansmlaista ja såvolaistahlftuuri., jora ei

sieliå tunnettu,riihet salutuvatja sunat olivåt
ålueellaaikais€nnin tuntqmttomia ja hdåttivät ihmetysu paikallisen vå€n keskuudessa.
Muura,aia santupiå oli alueela käFössåjopa
50/60 lurajen taifteesså
Rajaseudunpokuja tall@vatn}t uude!kulkijat,
jotla baluåvallutushE slueenhistoriad ja nyklpåivii?in.Alu€ ei ole vårsinaislatmtudseutM
laan netviretkeilyaluelta pdhåinmillaan. Aluen pohjoispriässå
ll16to kohoåajo 7trc inetdn
korkeDtem. Laajat honkan€tsät $ot jå jåflet
kuvaval larhåitfl alu@ lmnnetlå, melsiin
l'åmårws ja hiljaisuus kutsuu uiniinpåivån
ihnisiåNiitta{ho! Jussinpoluilehauijoid€n,
teijujo ja maåhistenl@ilnaan ja våltaknn-

Låhde
OsUddske skogonråder
DNI 1994Ädbok 126Ärsang

RINKANPOHJALTA
XI]RSSIKANSIO MYYIOISSÄ

BR,Ä]UXSSUT6.-9.6.

Re&eil),n peruskurssinkussikansio on metkoinen tietopaketli vaiusteiståjå niiden valin,
nåsta,mteriarleist4 vååtetukssta, retkimue
msta, suunnisniksesta,
Etken suurmittelustaja
loteutuksestå, huvalli$udesta, såådöksisri,

Ei?imessujen
leemojåoval metsistys, kalastus,
luomoMjelD ja rerkeily.MyösHelsingin sqdunlapinkåvijåtlqtlvåt SMLamessuosåsrolh.
Kamatta varmastitulla kåyniiain.Messutovat
auki Jokapåivåklo 10,l8

HSL mly noin satasivuistalasiota oheismloEåleineen l3onarkåla. KysyRåtaHotmilt6, puh. k. 718 768 Js Joma Nffnelta, puh.
91 2 -3 1284 3.
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Linja-luto 85 likrtruluista
Linia! 85A Leppå!åarå-Katli1a
viikolloppullorol ålkarå1kulkeajo loukokunnaluslåjå
nitå aj€laar s}fskau loppum Aikatauluja saa
brtssisraja
llikemeneuvomasla
puh 0100111
Kesåaitåtåuluun koko linja 85 nuuttuu 3.6.
alkad. rIånki aikataulut åjoissanin Kdjalaivolle ia muutenkinNuuksioonlriäslsi on hel-

ULKOILUTOIMIKUNNAN

KOKOUS

on Kadataivolla26.6.klo l7.30alkaen.Polditad syksln tr talven ohjelrnåa.

ftttuja

måt€riaaleista j a rnlitreistå

I-apinkåvijöidenkesku d€ssaon tietoata kokeja
nusta, vaikla mjllaisisia måteriaal€ista
väineis(i. MitÄ mielu olel fleceslri. jos verrataan siui villd? Onko rn*kå parcnpi kuin
rcsa?Millaisia kokeinuksiasinula onahkioislå
tai erilaista aisista. Miki or sukkåvåintasija
rniksi? Kidoila kokenutsistasi ornåpieni jdru
ia kiheti setoinihrkse€n:Mirja Pirinen,Lö] Mie
2, 02770Esp6. Jossindla on tras tielM, multu
et tiedå, mitcn $D ki.ioiltaisit, soitlelc Rcijo
tslombergille puh. k 801 154:rja Reijo kirlaa
ti,tkeå1tiedot muistiin.

KODANVARAUS
Kittilån Kukasjåry€Iläsjjails€vaaGoådos[olååIme vdataan C-H Moringilla puh. l. 577
004.keyiasuntopuh. 597 397 lai Maija Strtihl
pul k 876 4391. Vamus on pemttava kalisi
viittoå emeD vdathu aika tai siilå p€rilrlin
nomali kä\'ttdmaksu Kåyttörnåksuon HSl,:n
jalseneltål5 nt/hlö/)o ja muilla l0 rn*/hlö/yö.
Alle l2-notiaider käl,ttönatsu on puolet edellisistå.Kokokodavoivaråralcilttöo
så60nrk/

}.UOKRATTAVAT VÄLI\TEET
Kolme TenaMåsler 3 telttaa, joita voi ruokata
100 ml,Jviiklo tai 50 nt/viikonloppu. Tellar
ovat kupolimallisiakaksikerrostelttoja.Tiedusteld Aqiå Shtono puh. k. 676 039 tåi Sakari
Palo puh k 874 5880.
Yksi Savotla906ja yki 1200 rinkko Vuoka
on 100mlJviikko tai 50 Dvviitu oppu VaråuksetPetlia Ndino pdr k. 8558 232
Kaksi ilseiehqå rhkiotå,joila loi ruoknL 100
n dviikko tai 50 n*/ ilionloppu.Al*ioita voit
klsellå PekkaNdiselta puh. k. 85i8 232.
Kaksi TrdSia k€ilinfå, joita mokEtaå! 50mV
viilko tai 20 mvviikodoppu Varauksl Aqa
Sinlonq puh. k 676 039.
MYYTÅVÄNÄ
HITL{IIIERIiIiE.',I

hpnniå jöiden lrihåmgklejri voi osråakerhe
illoiss tai tilata t0 n i lintam Seijå Tupolta
pDh t :1226.14.
T,PAID]TTJA @LLDGET
Hanti itscllesi omalla uudella losoilanm€ vanslettu T-paita 1ai college Paidal ovat kotimisla valmislettaja I 000/0puuville.
Vdrit hmåa, tulmd vihreå,tunme sininen
ta h'lmd viininpunainen(T-paila)/ tununå1i1a
(college)
ttinta: T-paita 50 mk ja college 100nt.
'Iilauksel:Kndi Klemolapub.k 291 9i7l
Tila pairåsiåioissa.siltå n€ lehd?rjnI 0-20kpl
eriss?ija loimitusaika m 2-3 viikoa.
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OTAHALLIHOSTEL,ESPOO
yhteydessä
Otahallin
ufheilukeskuksen
t hengenhuone140,-,2-5 hengenhuone200,Tennis,sJkapallo,squashja yleisurhei.Kahvioja kuniosali
Kysytarjoustaryhmillel
Ota€nta6
Puh.90-460544,lax 90-4553458

TERVETULOA!
ja kodikasta,
Kun kaipaatedullista
yksilöllistä
muttakuitenkin
hotellitason
majoitusta
päiikaupunkiseudulla,
otayhteyttä.
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Puh.5l I 051,fax 51105566
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'TAPII{KAVIJA
Tnra Låpinkilijåldds' 40 mk..Olo sutriu{ut mtlb ilne
dillidå L*ua HSLn lilitle Mdila Eqikhk.24 21421313a42.
l(lulu
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hokilöjåmaå

suona

T

Mrltailulinbo

b@
1996$@jåsdmkb
40 ftk ilhd qilli*ö lasku LISL:i rilille
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