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Aineisroseuraa\ran l€l,hnvastaavllletoiniflåjalle

ll€lsingh Sendnn Lap'okdvijåt r! :n (Suonen Mar
tailuliiton jäsenjirrj€eö) jåsfl l€hti

Puheojohlrjå:Kn*i Xlemola.vehkåiieI 7-21c t .
04400tånenpå4puh.k,29191?l
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PerniHeinonen.Vi$nlie
puh.k. 87.18892
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15,00700
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PaDkkiyht€ydet
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Tiktå, kloklvååja: saLai Palo
MåinoliFt TIM-syst€ns

Jåse.sihk : Sera Kosranå,PcnttilÄntieI H 56.
p!h. ft.363416.puh.1.3967
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SISÅITO
?ådkkjoitus
Toininta
loha
E ånessu t
C-Hri nuistollc
Nåttåklja Sonp'o

s.l
s.4
s.9
s . ll
s.l2
s 13

Kirjareppu
PjI pub€envuo'o
Tietoani
poro€rolus
Sallivaarar
Rinlianpohjrlta

s l:1
s.l6
s 17
s.l8
s.i9

PYUKIRJOITUS
KesiilitrualknpiinnräVasiklilsluress
kulii.låon på.lnnDnritta.nKuliliienkelhrtnrsuonsl,an
'nusiilian
Ioisra\?r\ilreAD lsssn sqsl.. PäIk.ilcn
- tairaasirenkinluttr h\au raia!rcsi. pnolnHraei ol€ v'cla
lirtassa.nrunåeilöpiiltin stin saap4 nnFpunsa
alull€n Satnlth an€il€nmalauodo kel nslä. r.ssr
va ressa m'nåå l\nnlh. Tosinjteiniiltnunalkupuolellåeilien€
li€tå yhraannuslrkyltis$ kusånä. kulen
joinlin vuosioa llicn'n kllnåå oD. nuna oni€ksi ei ole hallai'ilii siis ksikeslahrolimatrahituhaa

Mielikuvrltrkscni
loihlii keslinlorptrptrolcnr.rj!iset nräniidrjarctkellåbiDelsiir Ko n k.u!ksi ei la^,iise
tokE mennåkun marjakopanea la|na'slua rå\1@r. Siiber aitmr lulee enir liittrnna iuonnossä
Musiiliol orol l,)rllii sralisla.nnna puohrkåtrasla saa\altörde, innon pintaa. Kesh Fsraslaanti! olrt
nr] iis kannarcllilj, lalit jollia prl*trväl loinååDsåjo hei.åkuusså,
€ikå m'öskåanpidn unohha sylsy)
rousktrsal@
- dir.ja nr'$ahånnultrul piilcksiäsirlensnppilo\zNcol?
Talnråon parhai'naaik.a liillua n€tsi$åj, rcnonånrellii.Joskclrinen nlelsäubkuucliNoim$ ja läs{ur
mpeull!. on om. numclmansålöppukesä.typs\ldessai.vailita t,hcn nEd\ir or€ljo einust€fta sa
Onnelisimeill, suonr.llisillaon nraldouisnusnatrniånErsiei no.itouoloisundcsta
jå oååståoelliscksi
siis rienrullisra
l\iiSretk€'rrd lnlkkin Lapid{.r'j.ltcl

&,
/,

TOIMINTA
ELOKUU
YHTEISLEI{KIT
NUUKSIOSSA
tFnkit alkoivåt 14.4. 96 jå.jsthvat nlrhåän sytsyll€ jota su.nunid. .llei kohdalle satujokin nuu HsL:r
lilaisuus kuren l9.5.ja 9.6. (Edme$ut) ekd 7.7.-1 L8. vÄlisdå åikana jolloin on k€siilonåtåuko. Muulloii
l€nkki peruuntuu lain mikåli låhtöaikana klo 11.00 sat@. Lenkki tehdÄÄn,jos sd€ ålkaa keske. käEbr
Lii[.ö Solvrlhn !.rl*iptikdt.
ldo 11.00 €li tu. bNsion spunut.
Låhdemn€ kie.tändtu uusia ja vlnhoja polkuja n. 3 iunnin ajåksi larmend jånd klutta pdåri€.
Kqjakaivoue. Siellå haluklei loilaljåiiidå $uroqen rlij&lke t!k!isi. Solvåll4n.
Lenkkien tavdti€cm o. €nshijaisestikunroilla skå taiota lenkkiseu@ niillejäsoillq jolta eivåt nieletbån
kulj€ Nuntiossa yksir Muk@n keqa påivår€pp!, joss juahlm ja eun&åliret
sekå jatasse epivår
Vetåji'å Pi.jojå L€ifsrön, puh 949-280429

28.8.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
SåtÅåtåi paistsasalra lådpiilå hello tuud€n a;koihin KåqaLanrlh. Saunaon yhl€iseumja sinä pe.iiqdn
paikånpäällät !* saunanslisu.VåstuubenhlöKarin Sillånderpuh.t.674 6{1.

SYYSKUU
4.9.ke klo 18.00
KERHOILTA
- SIENETJA SIENIHERKUT
Ksisani€n.nala{ste.
Puularhaliatu
I
Uude.lraanpiidliitonstninculojsrulF kerronaånsi€nisiå.sieniru!isia.säilönisesrä1nsopiia.n tunrisiahud sie.iåj! såd@n lietoa esin. siitii. nilä sieniå roiddn lseuuks€lls låitlaa slorM psnuun. Voit
ldul€ss.silrcda sieniäiunnist€halatsi.Vashuhc.kilö Miri, Såvolainen
Duh.li.570 2ll

5

21.9.la klo 12.00
YHTEISPALAVERI
K!.jakaivollåmi€tilåtuddis taprlfmiå. Tulesidkjn osllistun@n åirc.iin@4 enås,adlu uusiåkivoia
tapdrlumiakålcnt€riin.Id€oirriavoijatke! vielävåiklå sauDslaureitlå.Våstuuh€nkilö
KircriKlemolapuh.
k. 2 9 1 9 t7 1 .

25.9.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Saum låmia lånben vcsi vnbå. Siindpuitteetoi!ålL sdnaitlatle.Paluuramrten tdnatr.a \@t jo
takuluppu, &uE or yhteissm ja sn& pairåtn paiku pÄÄ[å5 ik su.ualsu. Vstuuhe.tilö Miria
Pirino Duh.k.8558232.

LOKAKUU
2.10.ke klo 18.00
KERHOILTA
- KUVAJA RUNOTLTA

Kaisie@eo ah-astePuutårhålatuI
EsFolåircn kidailla R&imoSuikd kertookuvanja runonk€inoinSuom€nluonnonk uneudesta.
Ehkå
smne pisiÄytyåKuulMo Kshunkiemt$lla kentiq tutus Nuuksioss rai k nti.s m.tkenne
Suone Helsingistå
kppiin siniwnw.n siivin.VstuuhenkilöSeij. Turppopuh.k. 3226,14.

pe-su
4.-6.10
VIIKONLOPPUVAELLUS
KUHANKUONON
MAISEMISSA
Kuhå.kuononale sijåils* Turunpoijohpuolells.Retkmaik nåkåydeånKuhmkuon@råjakiv€llåjokå
on
kaldektu kunnånyht€in€n.Kå)tue nyös VaskijÄoe. tuonnopuisioss*.Kuharkuononåluella m
Ariirunna nåhtykarhu,mekotk! sekåjälldÄ
s!sist!. KeyÄnne atueenr€ittivdkosto4vduhlionl€ppoisa
uusilekh vaeltajillespivå. Majoitusononise t€lrots.
LIhtö tilaNbu$illa 4.10.klo 18.00Ala-Manntrheinind€k!.Påluu6.10.klo 22 msnesså.RerkeDhinta
osanotraji.nn å..51årnppu.nmin 200 fh sisålrå€n
måtkåtjasaund. M,*su nshsla4 r€tkenaikana.
I|noittrutmhen 1.10.n n*t
SuonenMarkailuliitt@n/ Jåsnpalv€lnpuh.I ?0868.Lisårielojardkd
v.idjÄltåKåldiKock€lt! ruh. L. 813 560.

12.10.la
SYYSSilVOUS
Molempienh.Jojenlå!$inouslålli$lakatoon. AlolåDmeklD l0aikoibi'r.Tul€l,irtiäDiiii! sii\ouslåitosi.
'Ilrrollasoppuj!sluia. VastllhentilöMirjal,iilen prh.li.8i58212.

't2.10.ta
YöSUUNNISTUS
Illlr pinetessåhpinkrijdi p;rtsllii lokeilenlci tii$runiisltÅ$D saloja.Vamasti hauskaja n'.I€en
painuu kokemus.M ukaanhraatlosknlln putja r€pullinenpåti€reildLalhlöKarjåkåi\o.alnnsiallrpimeån
llllua. Vosturb€rltilöLeiio Vlla.der ouh.li.912 381 250

13,{0.su
SUPPILOVAHVERORETKI
Strppilovåbr€rol
lör1)rål helposlislmnaleidenlinllidisliiKalen opasl selh. Kolona\oi naunialiuen
erino'naista
sienibertuist..Vaslu renkilöK.levi Kosliiprh.li.813 560

14.10.ma klo 18.00
YLEISÖTILAISUUS
- KOLME
KANSALLISPUISTOA
Kamrin Dalvelukeskus.
Sllofioitstu 2l B
Kolmenmta. liolhe liulnulria,lolne nåisen€a.AnnapumaSanclnaNNepalissa
SboandoahNrlionclpErl
Yhdysvllloiss!j,PadjellnlaRuolsiss!ovåteril.isia.ur€itej!els
ttsellisia.RåijåHenlm.Di'rdiaiiaraiMl
tulje%olu on cn rtrpe rt0J o[ er r llur llet lnel$1. r r eL. ec n P 5 ä s l m å L i u i n d k Y h l e r s h e r u l u s e r t J
TurcDoDuh k.322 644.

30.10.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kyntlilåtliä'.påsså,öljylanpul euoan itlkkunåssja ulltotulilä'turillaluo onan tunDelnansnonisen
Löyl!1o!ål laalm fi}1dt.Kyllä meidånkelpaasau@. Silm on ybtdseuna.jasiilåpernaÄnpaikånpåällå
5
VastNhenkilöJoma Hlrkås puh.l.479 j08.
'nksanmnåksu

MARRASKUU
6.11.ke klo 18.00
SYYSKOKOUS
JA KERHOILTA- GRAND
CANYON
Kailsni€neråla-åsle.
Puurarbakaru
I
s}]stokodrses, valiraanjohlokunnanjäsner
€roluoroisren
lilalle.käsitellååit 997tdminrasuudiitetnajå
ialouenio seliåpsåreuiån1997jäsenmaksrkr4 KokoutsenjåltenAulis BDsirbn lierlooyhdesrii nmilmån
sciienåsråihneeståGrå.d Cå.yonisia.Vastuuhenkilö
Kitsd Klenola puh k 291 917l .

pe-su
8,-10.11.
KAAMOSVIIKONLOPPU
RIIHIMÄEN
HIRVUÄRVELLÄ
Kotoonruminen Hini.j,incrtå 8 I I kto I 8.00 alka€n. Äjcohjq HelsinSisri n@noriiieii nro 3 RiihimäHKoaDu liitty åån. joslå useDrpaanloil 2 km. Hinijåni 9 tieviitåstskdånnllåånvssenpåå.. Kun
asclftirjcloppuuejel!ånhietkaliertino'nilkn.vasen,hållåonnåjapaikkamneanlieii\-.'koulu.Tiq!an@n
Iåiretåan
ne|kitsianron \aroi:uskolnio.kuåntainaon olhdo islus rulla paitalleklo 900 nenn6så.
Majoiruslåmp'nfss. sisdrilase.Psitallaon ntrntan, s,hky nuuten nnknlaanlaflirtla.
Varuslus:sÄånnukåinen
prk€utumi'ren,nakuupussi+alusrä.
om.i ouå! sisåtossut.
teitinjapikkur€ppu.
HiDta noin60 nk{ lasliettu20 osdllirujan
sisåliäen
najoitukscn,eune. ådlptru,on ja leiio.
jiitesrtiimåån lqlri. Ilnoinaurmin.n
noledpinå aa'nuina. Aubnonill€ p! ritååD''ukun),
ja tisöti.dot perni Sllo
puh. k.291 68?.1.puh.t.920 451 7109 2I l n€nnesså.

27.11.ke
KESKIVIIKKOSAUNA
Kaudenviimeincnsunrifia onnuurettumnaskuuhun.Tulemunim@ löy\nhcngedl€pposisra
loylyistÄ.
Såuå onyhleis$lnåja siiiÄperiuiånpåikanpdilld 5 mk eunmaksu. Våstluhdtilö KsleviKoskipuh.k.
813560.

TULEVAA
I'A.UAN SUVNNITf,LTU, MONIf,N TOIVOMA PIDENNETTY VTIKONLOPPURf,TKI
PIKKUJOULUNMERKEISSÄON SI !\AITT[tLLA 5.{.I2 JOLLTKINMITSIiIIALLITT,KSEN
KÄMPÅLLE.tåhtö tapdhiuisiroEtai-illanajapåluusnf,nunllinå.Alustavadionk]seltyMåkehokåmppea
KlBrulasj! luoioso kånppååViitasaårcllå.Ohjelnarcisi sisåltåå:ulkoilua
hiihroa lqrnilänvalet€a
hyvÄÄruokåaeunåj.hdskaayhddsåoloa.Yhdistysoslistuuna*å!losr'nnutsiin.JÄIUESTELYIDEN
WOKSI SOITA HETI TAI VIIMEIST,{ÄN 14.9.MINNESSÄ OLETKO KITNNOSTUNUTTÄL
LAISES T AP I K K I J O I L I ST A . V O IMMEJ AT K AAJ Ä RJE S TE LY ITÄ
JOS
, A LU S TA V IA
ILMOITTAUTUMISIALÖYTlry TARPEEKSL
SOITAMAHDoLLISTMMANPIANseijaturppopuh.k.
3226214
ili Midr Savolsiner5?0211.
14,I2. PUURONSYONTTTALKOOT
I.2. LUMIKENKÄRETXT
NUTII<SIOSSA
21 2. KWTAMOHIIHTO

PERUUTUSEHDOT
JosI@us Fnuletår, pål.uteten ilnoittlutumismaksuvåh.rrcttlnt toiDislokuluilla50 mk
v@ukselta,kuitenkinniin.ll!,jos uous peruutcr@nnyöhennin kuitr:
42-3! rk oncn mtlån dlkuå,pidäleslrnplol€t

0'7 qk cnnennatks rlkuå, p€.ilÄln vånuft*n koko

Tilejaonoik€lren! p.ruutråesar iå)aer takaisimaksuunlilåkåintodistuksellå.
H.lsinginSeudun
Lapinkavijöillåonosuottåjifl $n$,
dh tai muus 6nåha aN@ruttorus sran johdostå
3GI5kktuenDålk .ålkuapi<latewrnemå}}G oikea Ftultlaå lomatilåisuus14 vrk enn.. ilnoitctun
dåksukoloM. MikÄlitånÄmatsuonyli 250lo tilaisuudcnåll€mispåilcåolcnåtiåvelvollin€n
koFlukperuuttlessa
v!.atun lon&rnk@hinnas&.palautellanxlmån siitr.Jårjost4jdn
nlaisuuden,
osnotlomksu
pdlutetlm kokotraisuude$en.
l4-8 uk edd€nråtkn alku., p€rilåån50ol.mnuks kok@aishirnlstå,kuileakinvåhinliån.r-

LOMA
KUUTAMOSSA
KUKAKSELLA
19.1..25.1.1997
Hiih{liDtue Kukåsjånennuhaisiss nåiseniss
kenokeniaithEse. M.joitNjokocsds'kodas
tåi nålkailuliitor najasa- Tårk6nmaltiedot€mi
lehdess{.Ilnoittlutunis€r
16.12.96n€rressåÄ,ja
puh.k. 557437tai949417293
Pouliåiselle

HIIHTOVIIKKO
YLLÄKSELLÄ29.3.-5.4.1997
Lählöllelsingislil28.3.klo 20.28låht€!ålåjumlla.
Pålu! Koladsr. 5.4. klo l9 25 lÄht€$llåjnnalla.
Hinh n. 2400 mk sisdltåeredesraklisetmåtkåt
jnf,allamakuupaikoin,
busiklydin, n&joituken2 h
huoneiss4sannd4dniaisn, Etkievååtjapåivålli
Fn Fkä oppen palv€lut.

Iinoittrutunis.t j. ti.dua.lua 2.2 9? nane$å
JomaNunipuh. k.912 318243iltlisin.Ennrkkoor poikanvarann€et,lamisrakaa osotionne
30.t I % nennesså.
Ennaklonåksu600nk mke
t44n koliin låhetettii!ålläpdl&isndobmåkkella

AHKfOVAELLUS
12.4.-19.4.
1997
Reinikulkeetunturialueeuå
n.ffttyjÄ tåhn€ittejå
pilkii !åfi [å E€tra-Psllås.
LiihröHelsinginnuladssmalla peI l 4. klo 20.24
lÄhtevållåjundl4Mukaannahluu 8 henk€å.Hintå
on noin 1400nk sisåltaenrutkåt junallå ndkuupåikoiabussibaditsetåloppusaunanja
yöp)mis4

P,llaksella.Vaelluksenaikananajoitunme onii.
telttoihinjåva@ustupiin.
Mltkln pituusnoin55km.
Varusr€etlalvivaellukFnukai*t
Ti€.lNt€lut'j. itnoitt.utMinm 9.2.97 nentresså
Jom Numi 912318243iltaisin.

l0

KUKKAISRETKI
LEMMENJOEN
LAAKSOON
toukokesäkuussa1997
salo. Penslla oi suuiilneilla k€!äinci voelhs
L€ndenjoelleTarkcnFar riedotensilehdcssÄ
Tieduslelutjail,noinåutudi*l PeftriSalopuh. t 29t
6873

RUSKAVAELLUS
PAISTUNTUREILLE
6,.13.9.1997
Rrstaaila'llan avårå$å
Paislunluricn
€renssså.
Ensil€hdqsal$ää.TiedusrelrrKalaiKostipuh
k.
8135460.puh.r.856,r41(!,radå
l8lttrnnninclt,r).

VAELLTISSENSSI'T
KrlGikesk;iLåist
naieahåluenaispatkointisuaa
ja
Lo$u-Pilsussonalr€nille
elokuun
viineiseksi
s'$k!un ensinnäis€*siitoksi Tieduslel Elsa

-R_.::;;llr
*

\ t;]!

*\"'1q''p'z
-,qF'

tl

ERAMESSUTLAPINKAVIJOIDEN
NAKOVINKKELISTA
K$stuun 6. 9. pÄi!åJiirFsl€thjåRiiti'näen lr.m*suja suostaunikoinerja r.nnninsår.M€ssuitla
näki.fie ulli.iluh.rastukscon.i n'loss ltoto ajan
lhll]r1gkeä.Ylii useahpionliiilnoslunuireikeil)siä
janonkilökohrajoen
ieuiorl!.li bsyllr'ä
SuoDcnMåtkailuliitollaoli o a osas(nrssvhdessli
SuohenLdu kans. osunojen!älii,roli pysl\acr'
r r iso kor.. jossr e sire lr iin t unnin ! iilc ir
retkclh4icronft
a ja c.i rcrkcirrrcift
cjå diako!in
Ket ki\ iil, l,on ! lb disrlksem n, e jäs c n1. oli
pvsr_\
ndnr$, osastoanncJanl
hin meiräoli 8 laltoolaisr.thdessiiSML:n
Tinr)nj!
l j l la. scki6r
$ n lk.iltr\h di3hs lr iJ en
k ans s .
.nr.nrssa liclol,nnDcja lrna 13nit$\ill.. KNctsi
h i ' lisisilåei\o iruls!BE.silla r unnc hna. lllc ppon,
F aiku. .li k iercllaiDrös nnilla.l00lla osaslollr
Yhdisl\s oiihu,tli ,r innr lorredr .j.ka ori rrstrrerhos.st.llcnnE Jorcont.\1cnr\ rii D\i\ mis*
rrrarNuL$ssannnc
r.oureerharLtusj..Drr diij!
sehcritrlIlcrardcnkrn$rlcskrLslol l0imi\rudeJ
l0 K\s\n\lsinr tuprsirr.c vaslål.$!'ulilhmcs
$lh [,,lqntrnunDo tillccn
o sxst , lluDe oll su lnrilh nr aleiiulLr SM l. : r
j i s cr\hJisr\lisisla . tise Dcd t r is r u.lir ois la r ,
rllitrluhotollelsl!Esill.oli nr(is cri Ir.Lilu J rppi!
rlloilut!nr,rl! K!nroj! rurrirliir rhLcrasrirahs\n,r k!iii rnfli,e1reii. ianaasrosrra:tra
n'rrililslenj!
h\ll\slreeDniliirrn ani
K, .islJl. ' \r\irr\i'skil|r!ilu tr i\ s r m \ s nr ns ds il, ir sccKtrkrsj:rnci f$clksil\ keslirsl V.slouksiahrli
k!ikli!u.1j00 ioina 1000hal0siricnrå
Sl\41,:n
cri
vhdisl\ksisr. Lafinkr\iiöidcI tonn'nn!sll h{1usi
licloa I90 dcl.sbni.binr. j(rllc olen liihcn.nn
n.leriaaliara kulsuntLrllannrL

Kiit ailun på l i p a l k i r r o n \ i i h o D k n n . S M i - : r
ulkoih rotelllsavolniJussKunnaslIallisla.Muina
jacnnr sMl_:njuiraisc,nir kirjoja
parkinroina
Hllrd omrlla osall.ni kinlä laltoolaisi. us(oen,
cftemn,eollcctral)alnnn.s. Iur'.ri j! elläjokainenmersltiodoll.a \?nnxs! lnnollxscuraali!nres
sLts-sill,rDerlli oli\hdessiildlell. flrt.\a.

t2

C-H:n MUISTOLLE
Kun lulee liero pitkÄaikåism klverin, htadn ysrÄldn.
poisDenostå.selaittaa ihnisen slttnÄnäÄn kFttilå., kdvanun nuisrqja lotmistå ne asiat jotka
nosien menn€n ovåt pirå.eel yllä )slä!}}tå jå

Myötemmin sitien tlli hlvdan kemahnos. C-n
usein sitti: Koskesluul b@kkelsille? . Tuntikausia rupar€ltiin, suunnileltiin, tehtiirkin ),hdessåkåi-

C-fi:n ja nirun ysrårlys si ålkunsa yhtcisestä
haftaslukwsra. Yhrdsnånimitiåjänä on pid€flåvå
yhdistysiii .iD€liå Helsi.ein S€udunLapinldlijåt.

Viin€ åikoina, kun sanåudetjo våilasivåt yståvåni
olenust4, nih silti oli aioajokin lekmino lli suunnirlelu menossa.Tållå raloin ]stÄr'åni pii yllå elåmånnslimn viineisen såkla. Se on Dielesttui

Seoli åiki!,jolloin rak€nnettiinkolaa Kukasjåfplle.
Milloi. ohiin lautata.hallå tåi nåulan osros*. C-H
nalsoi ra$rcisla sopi*n binnanja Uli k .toi ne
åDioon Usein oltjin .sin. Lippajårlellä
suurennallakirsatillä suunninelemass

N}'1, t!. ]stii!åni on nennla ikuisruden mjan iåa
niin klikki s yhdesså kenu våehaa m&lkassani,
eiLäseunohdu.Sikn m'nhin KIITOSC-H.
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NATTASET JA
SOMPIO
Sonpiotr takaiset Natlrset Dr€t ollat vanhastaan
tailnomsinen tåpin pomi - ne lanioival Tuntui
Lappiaja toidtner hlai.å hålrijoina pohjoiser
'.a!
kmvillc. Pyhå Natrasm eitå or ollut saamelaislen
Etluptrlvontapaikra,jonnekulkijanielelhån$'uo'
t!å n.ltansa ihaillsks@n pohjoisess kåaretrrnrm
Salrielåo luriurikyö'nyÄ
Varlo Sonlrioor kadomut scnpeinÄAalleenLo
kan lckoallas.lota'n siilä or kuil@kin sÄilld}1.
Sahulilåulahi'lu on hainiosd kirjasaa, soopio,
Le'ånnfjo mamllenenni,närieroaelän.sr. tråilla
kåircills j! Andrcas Alåiiesto on riensslutruliss
piinolisissa liuronnut iltnisten lrkq j! jrhlaa

Natiåsl oråt sÄil! oee! lailiks biå.otoåineD saan€laistentalå-littå SonpiojåFi on peitttnyt AJia uolouen l€s'nnsojen allc Nåtlaslenpyhåt huipul
peirauturst cdcrrcenj.n€n kNajaisccn - toti r€to

Pitkåudena\! nåtkå Rollrienellil pohjoisentalkcaviimeislnånennenVuolsoa.tunNattasenhui
pul ilDesl]aåsoke.ilopanmuotoisnra
kanioi'u siltoie. e1€en. Vihdoin ollaan Llpise I Miiå hladl
Ialtijat tuo\al nru*anaaittlhnatkallc- sitaion h\aå
lulkailla anior ikkunasta Orzlko hniput pilren
lölleröidenpeiloss!.ui näli)'!ätköre ollent.,.

Vuolsosla ållalalle
Linja-lnlost! h.fla pdilir!!
sohdon iicll€. nutta onall, anrollakaasuneld€n
khncttag åincliin pr"råhråål"l$ Nallasn laellaja
tulkaillå alkårBn retken enleirå.
jobn
Nattlsl kouluratSompionluonno.puisr@n.
alueerraroi liikkua !ai.
rcinejÄpitkj.
'ncrkinlj. on vat9enkesäailiam. tahikåuiera liikkudnd
paa Tftq kåutrajohl'einen!åihaon SondojäNen

nnnasra Ruijan potku JiÄn€ren rrnnalle. porku oi
jålleed liiroitetru jå johtåå Kiilopään kautt! Kaunispålille. sen taufiå kulk'ja !a; aisriavaflhojedaikojen
1t'nnelma!.Polkuapitkinmui.åisel€Iånen knlkijat kiirohriiåt ler€åftn.h lei!ån åårelleRnijan kala-

Nlnasle. lunlurirykelmä, jolor liunluvat elel$så
ryqhöNaflane. j! Serikäi.en. låslå polrjois@r on
soinärunrui ja pohjoisimpan' T€ra!å Nafiånen jå
suktr Nananm Ko.konnmatle huippuns kohonaa
Terå!å Natlanen544 m. eli se on lähcsKiiloFåån
korkunre. KivilajihaanNanasctolarpunålslkoista
graniiniia, kun Soariselånrunrurit ovat granuliittia.
Nalrastunfurcidcn gråni'tlipaoder seidst.ord sdlyoeet upein! påtslsDåisina lohtareina ajai saatcså
rapaurunisesla huolinåtå. l u.luril p,rår)''!åt
jaranha sonpion
loillissuunnasaRiestonaapaan
!$'inksnlti sondojånq r...ass on påirunur
Lok$ @lloihin. Ke.tråhårj! nruisrurunaahsrä eolisesråvilkkååstakslåkenräsrä.
Kaunein nåkoåh
Naflasille licne ku'tmk'n pohjoisensuunnåsra
Kopsusjän€häToki trs€ha SaanseBnlunlurihs
ercitaa N2itåst€n huipnl. Nanaset olal nin€nä
eanelaisra ålkuprä. ja ra.koinavaldntojå.joira
kaukainennuoto nnislunåå[in.
TurrstLnnienNånåeii.voi p.rluil€n aloittaaVnG
lsosla lai sinenlarhar Sonpionjåntn .antatdrräÄn
lei paikalra.josta ktuin \ oi aloitta kipuamisenp.vhä
Nåttaslle. Tankauamsla johtaa luonno.puision
mtrkiitv polliu n 15 tn Pelt{ Nsdas€lle.lolun
!årellaon Riestonaavanlaidassatule.teltupaililaja
laalu Sulplnnsnniköndteltipuolella
tunturinlansi
puolclla.Sompionluonno.puisloonoir€€s'merkki
jllhähköstä tuntuiseudnstaja Lapin oapasoisla.
LÄnnerpänn olaalla Tankavdarar ålueella voi tuiustu. Lepin Kulhn historidan.Sompiojårci tu.relmiarci ]dtraåetsinlq€E{i€Ift i r.kån tek@lt4u!
Vuolsod kånavallaon nahdouisnns laikkå v€sibus-
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f latloiluDallcluilt

somptost:

UKK puisron opasruskeskus.99695 fårtålaån.
9693-626251.
mh ur$s1ulal
Meisähalftuksr Pediohjolan puisl@lue.996s0
Vuoisopuh 9693 626 2,ll
TsnkaraaFn kdlllivlA- 99695 Tankaraa.arhtre
n€isro-i.1irupanajonuskpuhft9.t-626 I 58. I 2 I 0.
l996alt a€ n0 16 -62 61 58

ruuna. porchloutra. poriuj€luiB ja opsretluja
'erkiä
puh%93-626l8l 12.101996låhtien016-626l8l
l,ol,joislapii Mltk.ilu Or: h€lonlie l2 99800
Ivalo.nalkailueu\ontaa,najonusr€rauts'ahotclj! diikkeibir puh969?-662
leirrin.lomaDsakkeisiin
521ja l2 l0 I 9 9 6 0 1 6 . 6 6 2 5 2 1
I-åpinMalk,ilu Oy. Pl8l56,96l0l Rovan'enipnh
960-:l'16
052. tupåja holelliftåjoir$raLadssa

Vrctson Porokllä. 99690vuo1so:Saamelaisknlt-

KIRJAREPPU
Våihteluaeväsreppuun
Re*jllå ei radilsc t$tj ä pelkkåän puss'nnus'n tar
sikanau|a.jah€mesoppapuikkcihin.
Jälkelrisuuinnt€lu ja cnnen kåikks kuiv.nujcn ain*tcn k;iltrö
aunavalsaanaarretkimuonistanoiipuolislaJ!
ber
kulbta kunrcn ruotu. toli laldisuoka-siietset
olat kårttök€lpo,ncrpohjananiin relkiarerioibin.
dula pie.ellÄlaivsnnåölläniibin voi sada niin
lisånahuakuin lisiu ravinl@floakin.
snonennatkåiluliibnjulkai$dan R€lkeilijånhcr
kur - knjan rekijä. Raija Heihsnin miel€s1.
relldruua. or ohara lierr'lti luljetlaå. laihän ilad

rjcv..- ralitscua- hchoa ja,'oNaa ralmistlAju
lisäksiieliihraää Niiillåperiålneillchiinon piltän
retkeilijtiurrn$ aik!tu leltitcll!1 uNau ralikoija sor€llllsia luruistapcru$
Dan onia .cseprejå
p€rusrunpaljolti
.uuisra Ruolien nronipuolisuus
kuiultuihi.aineksiii KDilan,"nanukaan!oid..n
onaa paljo! scuais'aki',aireksia.joista laikkal!
pid.iilläuellukslla on olhl lurh! ba.r€iua.
Kuivrtusolrjeerlö}\rtil ninr nåudanlil,allekuir
n€klåriineillelli kåttaiåvuillejakaniåGnaioilletin
Kårclia on icriä mio kuiarer.an soskcinoja 1si
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R€rl,eilijån lE*tuihnr or tedity n,yös ricroasaara!iU! oleliståvålDiiksikuilaiuisrsrrblteisla.nutra
sanallå opåsrer.ån_lksitiskohrai*sri ja .aåkaain€ittain, miten onåt tånikkcene roi kuirBlio!
ilF. Liitt€isslj on tiedoi en lalnisrajicn pusnuuist.l,
jo'dor tuolclicdoisi. sclliåå sisältå!åltö neglul@ni!
la' l.kioosia.Myöserikoisruokavalioron
huotuioinr
Kirjå$a or sehäroliecl ruoltalistan val,nisleluslaj.
cn€rgianlarp@n laskcDiscsla orilaisiin k€itto!Älineisiinjaruuanr€l'nisrut*en.
vasinaisianokaoh,
j€ila on yli 200 (lapinkäijöido ftstamia). jorcn
näislÄ ulikoimisra pitåisi jokaisen löJläaio'nån
l€npituoka.s..jotcn kol,cilemaania
kuilrlNs.l
SML

Melomaanl
Suonrenl€sslöl hrioarrl uperi ja ndritlolisct
rahdollisundeimelo.tårclkciltan.SisljAnrL me
joerja koskctnuodosr.\?r !!ilhdss.
ro saarisro.
sinullllluisenluonnonråftecilad.
SuomenMrtkai
h'liittojaSuoncnLluolalrhlcishösslikanoinäner
DeloniaEilitja!årltilmesennnc Mclonhrcittiotes
€sittel€50 nelonlaEinlälLr[nisincsilorci(einecnreiniedlhleispinruson 5250knr.llcläisinnrdtrcirit
olar Suoijollahddl,jr pohjoisiNnurlnrri,rjdncllä.
Melontaja rer€relli€ilir lyiiksi Smnre$a e1ole
ft lln lahesk..nyliälaillal}.rirktrinnrrosrorelkeil!i
rai !cn€'lr.'. Knnnnl la nrelsähallitus
sck. criiiit
irli$salu€yhdis!'lisd ol rt luonecljoidenkh reil
lien uBille rerkeih reruspalvelut.Paitalliset
nclonia- jå kln@nis.uat o\a1 u'k!n! llueen$
dniei tchiftn.'is\ össli K'ijarroi irqlidI'iclcv
t ii. n( olisi aik! luo ds k ok o m ls n k r lhr a
jc
r eneret t eill-,n ko ko na is s uuiillolnl!
paheluille.ia
kärunrö
reirrien
rhdenmukainen

pilt t r dellaan r !
Vesirellieilrr€ ilil o rul
laik€nsasEltaaDv.ifilelevh Mukånaon nrBmsri
ja aloinclijDillcsorcltuia
hclppojalåpsiperhcillc
mclonlanaiscm'aKokcnc'llcrcsiilt li'kktrjill€esi

telläänstojen tiloDctrienpiluisiaa{moareinejä.ia
knewa
iatoskircincjt R.iiitomlsU!isiå.jon.
) ll.pid€läär,jotka oral liedosssp.itnlliseslilaio\at
n,eloj;enrleis€slikågönriå
R€itlilu\austen ohella saada!i raulaisarnos
k!nolllir€ttcil\lictouua ei tasoCillc'!€lojille.
Koskenhskuk.noorill, on oDa ra'tolajins,jo r
h.iiaståjien maiiru oi kåsv!$! Oppååssaor oma
jok. sistlriirinlD pen,srieosaN! koskenlaskioilletoudenriltaaun r€denlutedisesl( toskiluotiruc
seliä13 koskircilinrarkalnuotit
Oppaanllussåontielounåk$ooleisls.1årust€ista.
melornast!nrerclln.siiiir cnn.komisrr. nrigoin
januista !$irelkei
nis1a.
nelonnantu6ellisuudc(a
Iu Fnrsasio'sla.Snujaoppaassa
on 200
'nukan.
t.rtk,iajo\alotuliå. l oini!ustlön onletnlrArrerc
R.ulio asianlurlijolden
a{$ldisell..
SML
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Tåmmisåaresta
Tenolle!

illtatunnallhct rclkcilyalucct ylrte.åiset rcitistöt,
åloimelardo jå lukollisi iåråuslurbl.Ki.jasaor
rune.sti tietoakanoistaj. kådtoFn numercist{
thlclslicdot reinienyllåpiltjisläja.€ittirinkkcjå

N,lin *sinlicrtaiscsti loisi honrchti Matkailuliiton
j. SuoftenLadunjt'lkåismo! Relkeilrrcinioplsls.
Ei siis ihsi ruioilh Aina lbnsoste Petsaroorl
Aloit€taan kuilenkiD lånrnrisååren saarislon
tånsallispuinoshj! paåd]1åÄn
Utsjoelle.Kirjåsså
Retkeilijöiden
kä)1ö$iion27i tupaa.joislaa\oimia
esitclläär låhes neljäsataa.elkeilyreiftiå,joiden
auiiotupja201.p.ivåtup'a34ja lopnrolal lukollisia
\ntispihrus on) 1i9000km. !.al'!'a aiirelkcilyreiftejå
ilraustupia.TnralolalFåäasjassmctsrihallituksn
riisräon 2600knl. polltu-jallonloEinejä6000tn
hoidosa.nuita tlläpildjiiiovåtkrnnal, palistuiial
sekäluonlopolkuja
tuirlslaa\iå 800linr.Pl öräiht n
ja Metsåntrtkinruslailos
Melsähallituson'.uutatsop^ianraastorcincl.
on 1000knr V.linnln 16€,
ia.ut !iin$msim
ieiden 15h€'sy)-desåolelio tupi!
p5i!äluliksi t i noknkåmpiksi. Ttrpid ntldrr on
suuin t.!pjss{j$sron kåittiåån 169tupa joisra
Reiril j. rctkeilltlhdollis'
udelesiletään ltiiineitliiin
åioin'k jr måksuttoniaaut'otnpia143
jn kunnitt.i'rhliuunoram.rlåPoliois-suonrea
jok.
Ka'nuuss ja Kn$amosa tupir on 3?. nnNalla
on knratlu rctkcillalueina'nEnncnrcincj. on Kai
Oulunlååniss.i12,Pohjois-Karjala$a
18.Miklelin
nuus*l! Kuuslmo$a-1.106I'n. Pohlois-Klrjahe j!
VlsssnlååDeisså
2nrpaajånuissalliåD€issåytsi
s.. 1277 knr. Iltiise$ä Lipissa 888 km. Kcsk!
josaon Nunkstupalukuunonanraft
aUtrna'nå.ta.
Srcnress.745Lm.Turunjal,orinlnaneisä729km.
o! k.nsallisptr'stossa
kalisiratuuslrpaa.
Il.occ$. 6i.1 knrja Uudcll.nraalla,16.1
knl
P.l'joieKliali on kuinostuoruduluutien reitlier
surnrincrtrssajaaiaanisclsa.jossarcinej.oirirl\ \ldin€lnrähjr lörtjmään uusi. \ätliä
Kid't esineleenl)ds \dsallis- r! luorionFuisrol-

Opplcn loi'nilhjåDåonolltrllurleroRåudoMaikai
hli'tor ja smn,cDLadunasia',rurr'joiden
tuellå
SM I ,

PJ:npuheenvuoro
Mili on kcsäihnln h\\_siå l
Suurinnn.nos.n lesänä eiriil htlrysd knrsarncet
man p3rennDn,knrcs'ja
kllm\t s l.3pnr.\tdil. ci
tdlennåkijisesti
kunipik!!nolchailannul.tunolcnl
me nrutineel kesiinnkukin omdllak\allaDme jr
k*rmeer ldflnoajr \oimi. ruleiin r.p,hiuni'n ja

Yhteispalaveri
ToironlcidänluoHn levillålehitlekmiänneidcoila
jåscntenlhle$pala\€nnrKartakailoucla2l
9 .ll3enlJo1200.Joselp,r,rselil!isuuleen-enolenri
rl-

Liitokokousterveiset
Matkailnliilon Liirokok.ukscssaoha! edustaji
nannneseija1 urppoj. allekirjoirranut.
l.iitokokons
päälli nDsirellä\uo.lcn l997 jåsennraksujen
suun'ndeksi\ uosij.si I .10n'kF perl'e-j!nuodsojåsen
70 nrk Ylxcisöj.serlåscnnatsucsi$ken hlllirus
ru. syks\njåicstd$nilb
- lrcyuuKohoukseseluorulerriinliironseirsen,äs
denltrlhhippu Raij!Hqnnurnille HiinorIoinrinnl aldn henajäsenorä'nme.jo
hänehäilnesn i (AnesLrjen $r€rdes.r luonronkuiltijantcinokida
Rcl\cilijar h*kul. KoskaR.ija oli koko6lElkellä
jdslir j!ånEren Enralb 1eråD,rssåliulnuurircllieämme.eikäsrcEa rhle\ttå lol,oukssia Raljan
saatu.ea Ra,jaoDDirkhminäinjslkik.ireen
l4ersärålkavåtollåtd!.iå 6arjojaja sieniå.Nauni,
ka kåuniislåsjtslsrilmne j! trllalisra nska-
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Wnr
Metsähallituksen
kirjasto
p. 90- 857 841 (vaihdc)

Metsähallituksen
luontokeskukset
Prå-Poljolan pnisioalueellå

Mcbåhallituks kcakus),ksikössåTikknnhsaon
aivånoivallin€nlåhinnäMetslilrallit*sen
h€rkilötnnnalle tårkoiieh ki.jasto joi, kuirmlii ainr.
pnl'elimclla sovihn luvår jåUi@nlDi kåydd lulki
nåss ulkopuoli.€nkjn.llse ainal,i. ihåstuh pie
josså ole. Duutman
nen kirj.slohb.ee*e..
lic@n kayn!1 Iuk.nass sino€jårjestetl-våkirjallr
sunna.Kirjoj@Iånnaminmoi ilneisesrinåhdof
lina vain jotdon luiållå, mutla onria muistii.panojåoi nlbdouistå tehdåjatopiointitåy li.j.ston-

Muuraniå poift intoj. kirjåsronluetteloi..isra:

Luonro.luonnonsuoj€lu
Ttöryhnicn ja loinik!ntien rietinnör

Kotiscuiu- paikällishisnria

ja boilo
MrisefiåosuojeluElåi'nisrör-ja kaslisron$ojeh,
C6l.eia. htdrclogia. ckoloeia.cli. ni.lnricdc- t! s-

Koillis[anan luonlolieskus
Tankalaåm (9693,1626
251)
Pallastunt rlnontokeskus
(9696532 4i2)
Pyh.tunlurinlansallispuiston
luontotesl,us
(9692t882 762)
Saskosken luontolieskus
SåYuLoski(96928.11401)
Tunluri L.pin luontolieskus
1533056)
Emnlckiö (
l-uorrokesknk*rrarjoalartä!rjöilleflrr'cr6 ja o!,åy
lnea kansallispuislosl( sen lLbnnostaja rctkcilyslå
\ rlokn\
siellJAln@nlLrontoacsnelliiån
di!erjojen
jå luoit of iln i c n . r u l h .
E s i m . T'cn.
nnturi-Låti.
luonlokeskukseni!'1tehesineleeEnonletiönj.
P.l
laksenrunluiloo'lorja tu!tu senmurrunish kuljenoessaMctså{,apisrrYlipcrtllejacdoueedJ{åmc
r en r lnnoille l u n l u r i - l . a t i n l u o o n r k e s t u k s e n
luorlopolullaloi perehl\annn nnrin.iseorporanpllaikulttuuiin Luonloteskuksissa
on pahclupisrar jonta saå {ilåiia luri. ja tå.noja ja roi rchdå
\arauksiatxrsallispuist .iaMelsälalhuk*ntupiin.
Luonl.t)olulorat h\1in nerkitnjii j. h€lpF,trlkuisia
piii\gretkenkohleita Kä\ ftnustLrruss!luonlokesI sissapåikallisiinolosubr€isiiD€nnenruo
dcrrrcrre
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Lapin herkkujaIlelsingistä
Bnh\?rd' 5 sta'tee PDroHouse.jost! sdderilaisren
porcrlihoFn ljsiksi ltu.jåa. ylttejå. recr,r,s{ilyke
nckkoa.-karbu!...Relltel$silleon esim.kuiuiha
porukeiroaja DUstil,taobmpuurca.
KaManaaIi{F

Annankadunj, Kale\znkadnnrinrnassa\oi r.as
istuaulmiisan pö)t .n nåuttin@ Lapinleftuista.Lapp'-m!'ntolåsirsm lidor Lspii herl rjronineon pÄivir@n. Yfileyse$å on m:ös båaripuoli
Kcloikolo. Teeaaja nauli
MP

SALLTVAARAN
POROEROTUSPAIKKA

{

Lemne"rcenkansallispn'siossa

Sllli\?aran\?nhaerotLrsp.ikkaonl.
i.relå\ilkuhludmaissn&!lu€. missårårijii roi nrftsluap.ik!lhscnp.ronh.id.n lnhirneoneistrleen
i. nttyisllsalhaar.n drausor:.'ksih.noisrah\ain sril!n€ista
\?ohri cjåDsluris!! porocrotusp.ilioisla
Secdusjonk. aik.
raasn. h.\n,n\trt por.nhoirok!|nutrriän. erolrkserolilal tendnier triprl€identatararå
saano^arkcsr.. riikkojå Nc ddeniin roulu |.i
t!mmikuussarödenkuunaik.na.janrihir kdirrnivl
ihnisiå lsjlllå al'eelt{ \ipAi l-app'a.ErctLrkscr
olnd tdrkcft.ja n'onc airoira $nri! sösia.lisi!
por'joisessaPo'on'icno j! -p€rlEi en
rapahr'nn'a
lisåbi sinnesapuilDNnosrajia.\
icropalkistcncdusllji!. kokkej!.k!umiair.. \nkd\allla ja t\önienid.
'I\ör olessaihmisertapasral lunujaanra ki$rir
k!upp!!. l'orot €rotoltiinaidåssaomistajilleenta
jiil(eenporono'nisrajar
luen'ir.Erotuksen
Flmdsi\?l poroFankesäån
asli.Nlklinena'ta onrakcnnctiu på,'osinluooE l9ll Sllloinpaiiskunhplsrylli
uuttaaitaa168 rchlo. cL nelimcrlistar
lolpan!åliå
N\ tyislä aitaaedelrånr1lErlkaaitaoliteh$luoma
I 896.Våkissui!l*nsailuotuisssercldsienaikana.
Vanbd hisik.mppä ahrccll. on rnodellå 189?

Knmpp'enmkent ninen ylc$\i toisn msåilnrln
sod.njålkeenjatkuor 60lunD.lknui eåkk..
qoruspåikk@
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